
HERYER E 3 K U R U Ş 

CUMA 23 HAZiRAN 1939 YIL: 22 • SAYI: 7705. 
TD • .\RE EVT : Ankara Cnd. JSTANBUJ.• Telgraf: VAJ\JT• Po:\lıt kutıı ~ıı : •eı•'!'clcfon: 2141 3( Yn:ıJ -24370UdnreT 

Hatay mukavelesi 
bugün imzalanıyor 
undan başka bugün 1 ürk - Fransız 
ardım deklô.rasgonu da imza edilec~k 
Ankara 22 (Hususi) Hatayın Türkiyeye ilhakı hakkında hükumeti-

'nizle Fransa hükumeti arasında müzakere edilmekte olan mukavele
~amenin metni hakkında mutabık kalınmıştır. Bu mukavele yarın 
• 
1tnza edilecektir. Yarın ayni zamanda İngiltere ile aramızda imzala-
nan karşıhkll yardım deklarasyonuna müşabih bir Türk - Fransız 
deklarasyonu da Ankara ve Parisde saat 18,30 da imzalanacaktır. 
Alınanya enflas-

yona gidiyor Uzakşarkta 
İl'azan:ASIMUS vazı•yet 
~ hükfımeti Raytbankm 
~ ·· ü değiıtirdi. Netredilen . 
L:-: bir kanun ile Alman devlet ı ~ 
~mı doğrudan doğruya 

,let reisi Hitlerin emir ve ida
'ituıa verdi. Bankanın yeni 

Ü albn kartılığı olmakaı
~ "6ğ,t para 'Çlkarmak, bu su
~ tiındiye kadar Alman hü
~ tarafından yapılan ve 
~ sonra ya'pdacak olan 
~~de masraftan kapabnak 
~Yetini ihtiva ediyor. 
~ devlet bankasının bu şe· 
~ doğrudan doğruya bir 
ıa,,:_let reisinin idaresi altına ve· 
~i, aynı zamanda karşılık
L.: lriğıt para çıkararak birta· 
:_fevkalade masrafların ka
~ı beynelmilel maliye ~- . 
~e ilk defa görülmii! hır 

clir. 
~kat halde Almanya alel

lrıali vasıtalarla karşılan-

vahim 

Sok müfkül itlere girişmit· . 
' Alman iktısat nazın ve Uzak !!ark Amerikan d-Onanması bir manetıraaa 

~;?:t:~:r~.;;: Japonya Svatovdaki lngiliz 
~asından çekilmesi bu . 

·'·~id;~ğurduğu zorluklar ve Amerikan harp gemileri-
boktor Şaht teknisyen bira· • J 
· !:·~::-n~-:~! nın çekilmeıerini istedi 
~lzifesini daiına bu sıfat ve 

~·~::~?ı~: Gemi kumandanları 
İhtilaftan oluyordu. 

~~:::::~ur:.; bu talebi reddettiler 
':' Benden ne isterseniz iste· 

.~7.ı.ılEi~~~ul::?- Amerika hUkOmeti Uzakşark donan- po!:ı;!k;!.t~:li~~i t~~ 
~eğe mecbur etmitti. ması komutanına kati emir verdi: ,(Devamı t O uncıuw) 
\l aöz Doktor Şaht'ın itba· T k 
'ç~.~~~!:.ıu'."ü~=~ " abaamızm huku unu icap ... Y~~;·~·ki"·~~;;·;;~d~ .... 
dan altın yapmak imkansız 

~g;.j.m~::~kb~!:~ ettiği şekilde müdafaa ediniz,, Bir Arnavudun 
t,kat bakır dahi olmadığı açık mektubuna 
~anda yokluktan altın de- Paris, 22 (Hususi} - harp gemileriyle Ameri .. 
~ti .. bakır çıkanlabilir mi? Uzak Şarktaki hadiseler kan tebeasına gelecek karŞI açık SOZ 
:ı· harpten i~~ 4tm gerginliğini muhafaza e- her hangi bir zarardan y s b 1 

C)ı . .. tamamAlm ene ın enfl a m· diyor. Japon harp gemi- Japonlann meıuliyet. ka- ~dı:an 5: .. ayın Öme uEs arı-
• "'Al anyanın en asyon • • S d k" h b l . "-I • A . mı~ an ureyya rge vren 
ile bir kere iflas ettiğini hic lerının vatov a ı are- u etmıyeceK erı merı· ............................... , 

JDcvamı 10 tmcu<Za). ~ katı esnasında Amerikan kaya bildirilhfrltir. 

A '-~ 

Birkaç güne kadar 
~-- ~ ,._, - ~ -~ 

Saru 
-E~örDer 

~ - - -

Bütün dünyada en çok beğe
nilen, en çok satılan ve en 

çok okunan roman 

• 

Mısır Hariciye Nazırı 
Ankaradan döndü 

Muhterem misafirimiz dün 
abideye çelenk koydu 

Abdii.l/clta1ı Yahya Paşa abide defterini im::alarT•cn -~ 
(l'rı:ısı 3 iinrii<IcJ 

Molotof 
Dün Sovgetlerin 
cevabını bildirdi· 
Sefirler hükumetlerinden 
talimat bekliyor (Yazısı 10 mıcuda) 
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l._ı ş_a_r_e,_t l_e_r_I 
Sarktaki 

kazanı 

Bir ölüm taft, 
kikatı Adliyed 

Dün şahitler 
dinlendi 

Perşemb. 
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. . . . . Günlerin Peşinden: 
Son Haberıer · · 1 ............................................ . . 

1!Görüp düşündü'.<. • Hapishanede . 
İktisadi meseleler 

llaYşba~k~~ Yeni 
statosu 

I"" k h t Ankara Elektrık ve Hav azı,, 
~rik=nKan~!!üm•· Elektrik şirketleri de sa.tın 

Adana=·· .. ········:·: ........................ ~. 

1 d Guzel bzr 
a ın ı . 

ti dahilinde Lansing ceza evin- M u k a v·e l e l e r d u·. n deki kürek mahkUmlan ile ha'-
~ ~~aat Nazın ve Rayşbank' ın pishane idaresi arasında bir ih-

hassasıyet l 
Geçenlerde aldığmt bir m 

tup üzerine "Bir yetimin scw 
ba~lıklı bir yazı yazmıştım. ~ 
kayet, Çanakkalede devlet eliy 
le kesildiği halde ,beş ayda ls 

~~ı Her Funk dün iktrsat tilif çılanıf. Bir kısım mahpus- An karada ı· mzalandı ~~e8$illeri ve gazetecilerden lar ipek gömlek ve ipek don • 
~lcıckkil bir heyet önünne aiymek iıtemi,ler; ak§Ull ye-

ıı· ıı.ı}'!bank'm Y.cni statüsünü i· meklerini yataklarında yiyecek-
~ etmiştir. lerini söylemitler. Arada çıkan 
~ ~lurn old.uğu üzere H. itler ihtilaf, bir aralık kömür maden· 
"tı~t F ..ı..~ k lerindc çahştmlan mahpusların 
~ or unk ~ R~y~n 1 

•• ıs· : grevlerine, hatta silahlı mukave-
\t.. ttmek vazıfesıyle bu mues· 
-.en· y · metlerine rağmen hapishane 
\r· ın başına getirmişti.. cm müdürü fikrinde ısrar etmiş: 
~-~ bugün mevki tatbike gi· 
~tir. - İpekten don ve gömlek 
l\aytbank bundan böyle doğ· · M.ikstür; mahpuslann bu türlü 

doğruya f ührerin emrin· ' ' lüks CfYa kullanmağa hakları 
0la.cak ve bankanın devlet yoktur." 
?İne açacağı kredi ve kasasın- Demittir. 
bulunduracağı hazine bono· Hakikat halde kanuna muha· 

Ankara, 22 (A.A.) - An· 
kara elektrik ve havagazı ve Ada. 
na elektrik Türk Anonim şirketle· 

ri, hisse senetleri ile bu şirketler-

de Alman Didier ve E. L. G. şir. 

ketlerinin matlubatı, hükmetimiz 
tarafından satın alınmış ve bu hu· 
sustaki mukavele, bugün saat 19 
da hükumet namına Nafia Vekili 
Konya mebusu General Ali Fuat 
Cebesoy ile bu şirketlerin ve ln. 
giliz R. Bcnson Limited şirketinin 
mümessilleri arasında, vek11et sa· 
lonunda imzalanmıştır. 1._rtıiktarı h~kkıda~~ gibi esas· 'if bir suçtan dolayı ağır cezaya 

~arları bızzat F uhrer vere· 01 lhkllm edilen bir adamın ha- Bu mukavele esaslarına göre, 
-~~r.. pishane içinde kendi paralan ile mübayaa bedeli üç milyon yüz bin 
"'Cl?lkanın rejimi otoriter ola· ele olsa lüks bir hayat geçirme· Türk lirasıdır. Satın alınan hisse 
, tır. Bundan sonra idare mcc· Almatı fkt'l.!at Na.zırı Fıtnk gv e hakkı olup olmadıgıv tetkike .. senetlerinin ıtıbari kıymeti mec-
ekseriyetin reyi ile karar it· muhtaç bir meseledir. Zira bir muu dört milyon ve alacakların 

cdemiyecektir. Kararlar lak maddeclrinin satışı arasın· suçlu hakkında ceza tatbik edil· 

mecmuu 6.616.131 Türk lirasıdır. tanbul icrasına gelemiyen, ya 
Satın alma bedeli olan üç milyon hut buraca verilemiyen bir nn 
yüz bin liranın 400 - dört yüz faka yüzürtdendi. 

elli - bin lirası peşin ve mütcba. Çocuğu tanıdığım için, mek· 
ki 2.650.000 lirası yüzde beş faiz· tubuna yalan karışacağına ihti
le yirmi sene zarfında ödenecek. mal vermeyordum. 

tir. . . Dün, mektepte, matbaado, 
Hısse senetlcrı ve alacaklar ma- evde hani harıl arandığnnı söy

halli belediyelere devir ve temlik lediler. Biraz sonra da bu işe 
edilecek ve bu müesseseler onlar memur edilen zatla karşılaştım. 
tarafından işletilecektir. Yarından .. . .. ~. . 
itibaren bu şirketlerin işletmeleri İstanbul ~uddeıumumıl~gınm 
h··ku · ·· k b · 1 d İşe elkoydugunu, meesleyı tah

u metın mura a csı a tın a ce- k"k ba l d w kı d . . . . . ı e ş a ıgını, zın a resını 
reyan edecektır. Bu ıçtıma devre. "k" k b · t d·~· · . . . . ve §I ayet me tu unu ıs e ıgmı 
sıne yetıştırılecek olan satın alma .. .. d' 

B . k .11 M . ogren ım. kanununun üyı.i Mı et eclı- . , 
since tasdikinden itib:ıren beledi. Gazeteyı ve onun vazıfe hu-
yeler bu müesseselerin fiilen işlet· dutlannı pek İy~ bileı:ı ~ir kalem 
mesine başlıyacaklardır. emektan oldugum ıçm, mek-

tubun istenmesinde biraz incin· 
tarafından verilecektir. Ak- daki münasd:>at ile temin edile- mesinden maksat, onu sadece 

llcr'ler meclisinin rolü yal- ceğini bildirmektedir. insanlardan uzaklatbnnak de
. bilanço hakkında malumat Rayşb'.ankın vazifesi hem pa- ğildir; belki mutat olan zevkle

tnek ve 8ermayenin tczayii· ranın müvazenesini temin et"' rinden mahrum ederek intibaha 
lııU kaydetmek olacaktır. Bun mek, hem de hususi, iktısadi gi- getirmektir. İpek çamatır giy. 
başka reis bir de meclis in· bi devlet maliyesine de yardım mek ihtiyacı da bu suretle mah-

Mısır Hariciye Nazırı 
Ankaradan döndü 

tici bir mana ile gönlüm örse· 
lendi. Fakat kanunun hak uğ
runa zerafetten uzaklaşabilece· 
ğini de kabul etmek gerektir. 

-a? edecek ve bu meclisin aza· etmektir.. puslara yasak edilecek bir zevk 
. iltıktısat ve iş sahasında tanın· değil midir? 

,f~siyetler arasından seçi· Meslekler arasında HASAN KUMÇAYI 

Serınaye şimdilik dururul- mukayese ? Suvarilerimiz ~. fakat istikrazlar faizi yüz· • 

solarak tahdit edilmiştir. Meclis müzakeresine lsviçreye davet 
lldan bakiye kalan faizler edildiler 

~>'t'a devrolunacaktır. Yalnız- ait bir düzeltme 
Aryen ırkından olan Alman· Sayın mebus Doktor Ounan İsviçre binicilik sporları fcdc. 
~nkanın aksionerleri arası Şevki Uludai'clan aldığımız ~k- ruy<?nU merkez komitesi Beden 
ıİtcbileceklerdir.. Beş yüz tuptur: Terbiyesi Genel Direktörlüğüne 

1'4e istedilerse yaptım. Çocuk 
da cumhuriyet müddeiumumili
ğine gideerk derdini, uğradı{!ı 
zorluldan anlattı. 

Gazetede çıkan bir §İkayetin 
Ü"stündcn bir hafta geçmeden, 
şiköyetçinin bulunup dinlenil
mesi, ba§lı başına bir had~ 
sedir. Başımızdakilerin vnzii ~ 
bakımından ne büyük ve de:iı 
bir hpsasiyet içimle yaş .. 1d k. 
mu gösterir. Yurtdaş, derdi :~ 
~rşı beslenen bu keskin alal:c. 
çÖk geçmeden mcmle!:ctte d:!: 
Jin kökünü de kazıy~b;lir. ~ık eski bir aksiyona mu· Gazetenizin 19 Haziranda ecre· gönderdiği bir mektupla aüvarilc· 

1, aksionerler gene aynı kıy· yan eden Me~li• ı:rniinkerelerini r~mizi Bll ıehrindc 6, 7 ve 8 Bi· 
~ttt b' k · ·ı d'. t ı' 1u1ıtcrcnı"mi.safirinıi:: trcnaen in aildetı sonra vali U!c mU8afa1ıa icra dairelerindeki bu h~·· yeni ır a sıyon ı e or naklederken ufak bir hataya dlir rinciteırin 1939 tarihinde yapıla. be 1 · d · d' ı 
~ l'nark kıymetinde yüzde ''- . e<li yor ' .;e p en e §Im ı ortaya ç: 
) f l k tüğünü gördüm: Bu hata benim cu olan beynelmilel lbinicılik mü· . . .. . ~ . . . cak. Bence üstünde dur.ıb~ 
.ı aizli hazine bonosu a aca · (Doktorlarla muaUimler arasında sahakalanna davet etmiştir. Mısır Harıcıye Nazırx Abdul-1 rek Cumhurıyet abıdesıne bır çe- l" ktala l .l 

~t B 1 k . la f ah Yalı p d.. b h 1 k k az1D1 no r şun nr::ı!r: . · u usu a sıyon rın bir mukayese yapılmasını istedi- Müsabakalr Bal Jehri Rcnvere. ett ya aşa, un sa a re. en oymuş ve defteri mahsusu • 
~ ilzırdaki tedavüllerine teta· ğim) şeklindedir. Halbuki ben, nin tetkilatr tarafından organize fakatinde Türkiyenin Kahire sefr imzalamıştır. Burada bir polis 1 - Acab~, ı_şle m~m~r r,, 

etmektedir. Aryen ırkın· (Doktorlarla muallimler arasında edilmİ§tir. Komite, 1940 olimpi- ri, Mısırın eski ve yeni sefirleri müfrezesi tarafından selamlanmış yısı arasındaki nısebtscızlık mı 
~ 01rnıyan aksiyonerler - ki bir mukayese yapılmamaarnr, her oldug~u halde hususi trenle saat olan mı·safirimiz, otomobille Pera.. bu derdi doğuruyor? 
~ıL ld yatlarına bir hazırlık olarak yapıl-

Glt sınıflarını bi İrmeğe İki m~leğin bu memlekette ayrı matı mukarrer bu müsabakalarda 9.45 te Ankaradan şehrimize gel. 'palasa dönmüştür. Saat 13 te Vi- 2 - Nisbet iyidir de, meır.uı-
~Urdurlar - 900 mark kıy· ayn ehemmiyetlerde büyük birer mişlerdir. layet tarafından Abdülfettah Yah- lar mı verimsizdir? 
"'ltıd h · b l k Türk ı;üvarilerini aralarında gör. 
J e azme onosu a aca • yeri olduğu) tarzınd:ı. söylemiı~ Muhterem misafirimiz, Haydar- ya Paşi Şerefine Perapalasta bir • 3 __ Yoksa kusur usul m:-
~tr E b k 1 R mekle bahtiyar olacaklarrnı bil· - ~' 

·· ene i a siyoncr er ayş tim. Bendeniz meslekler arasında paşa istasy<;nunda Vali ve Beledi- öğle ziyafeti verilmiştir. k"ınes"ınde m"ıdı'r?. ' 
""' .. ki k k · a h · f hassa kaydetmektedir. Beden Ter ~L_·:l yuz mar ı a sıyonun e cmmıyet ve şere mukaycseıi ye Reisi Lfıtfi Kırdar, İstanbul 

'<lt>il Gold Diskonto Bankın yapılmasının doğru olmadığı ka. biyesi genel direktörlüğü bu tek. Komutam General Halis Bıyıktay Muhterem Hariciye Nazırr, bu- Canakkaleden İstanbul gi~ 
~e dört faizli iki yüz mark naatindcyim. Neşriyatınız bu ka· lifi alakadarlara bildirmiştir. Emniyet direktörü, Mısır General gün de şehrinıJzde kalarak gezirı- bir -adımlık mesafeye bir nafo 
~etindeki aksiyonunu ala· naatimi aksi surette tasvir ettiği Konsolosu, konsolosluk erkanı ve tiler yapacak ve Yarın Romanya· kanın aylarca zamanda varam ı 
ardı~.. . . . . için tashihini rica ederim. Dolmabahçe itadyomu kalabalık bir halk kütlesi tarafın- ya gidecektir. ma.sı başka bilmem ki neye ve· 

ıtu faız gaarntılı ve kabılı de· Dolmabhçe · stadyomunu yapa. dan hararetle karşılanmıştır. Amerikada tayyare rilebilir? 
r.. Ecnebi aksiyonerler bir Abrahampaşa korusu cak olan mimar Viyennidiyoli bu- istasyonda bir polis müfrezesi Yüksek makamların göster· 
~ h ı k ·· d ı ·d k y adedi 4.217 olacak ~ e ma sus o ma uzere e Beykoz kazasında Hünkartepe gün talyaya gı ece , ı ı ay son. selam resmini ifa etmiştir. Abdül- dikleri bu candan alaka, beni 

e 1,5 nisbetindc tasfiye ve Hazinei hassadan emlaki milli. ra dönecektir. fettah Yahya Paşa, Haydarpaşa. Vaşington, 22 (A.A.) - Ko. sevindirdi. Bu sevincin şükra-
İrıatı alacaklardır.. yeye devrolunup İstanbul husu.at Mimar Dolmabahçedeki sahaya dan ülev vapuru ile Tophane rıh- misyon halinde toplanmış olan nını onlara kar§ı içten gelen te· 

l~AN MATBUATI YENi idaresince mülkiyet iddia olunup göre 15 - 16 bin kişi alabilecek tımına çıkarak oradan otomcb_ille mümessiller meclisi azaları, har. sekMirlerimle ödemek isterim. 
)..:..lJNUN EHEMMlYETlNI tapu senedi bulunamamış olan vüsatte bir atadyom projesi ya· Perapalasa gitmiştir. biy~ nczarc~inin 1940 se.ncsi~de ~ Hakkı Süha GEZGİN 
't:.BARÜZ ETilRIYOR Arpacı çiftliği ile Abrahamp~ pıp getirecektir. Abdülfettah Yahya Paşa, saat mahk olacagı tayyarelerm mık. 
l\ı th . k korusu orman kanununa göre 10130 da Valiyi makamında ziya. tarını 5.500 den 4.2i7 ye indir. ------------

l'lıan ma uatı yem anu· devlet namına tahdit edilmiştir. Denı·z altında ölenlerı'n . . miştir. Almanyada 
. bilhassa paranın müvaze· ret etmıştır. 
ııı· l · Taksim gazinosu aı'lelerı·ne yardım Vali Llıtfi Kırdar, bu ziyareti :Mümessiller meclisinin adi iç. ı temin edecek kuvvet en ihale edildi • saat 11 de Perapalas otelinde iade timamda bu ayyarelerin satın 
Crin eline vermekteki ehem· Paris, 22 (Hususi) - Feniks etmiştir. alınması için muktezi kredileri T Ürk ta 1 ebeye 
~tini tebarüz ettirmektedir: Taksim bahçesinde yapılacak tahtelbahirinde ölenlerin aileleri. kabul edecektir .. 
~Ik" h B b ht ga· gazino inşası dün 170 bin liraya Muhterem misafirimiz, mütea· 1 1 
. ısc er co ac er ne yardım edilmek üzere bahri. kiben refakatlerinde Türkiyenin Sh·asi mahafil, komisyonda a. \yap 1 an m U a m e c... 
ı ·· l bir müteahhide ihale edilmiıtir. -' ~ 

§oy e yazıyor: ye nezareti emrine 10 bin Frank Kahire elçisi olduğu halde saat lınmıc olan Yaziyetin altüst edil. i:h Gazino Cumhuriyet bayramına - ~ 
"' ter bizzat paramızın ga· .,,er·ııını·ştı·r. 11.25 te Taksim meydanına gide- mesinc intizar etmektedir. Avrupa Semplon ekspresile gelen 

(
L b yetişecektir. , 
~ymeticimuhaf~ ~ -~------------~-~---~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~y~cclarmb~kram~~~h~ 
d H. -------~..-----mm-v---------....., an kefili) oluyor.. ıt~ •-:--~;r-:or:or;-ı;4,.U,.ÇW~4.>4.Y----~.., yadan geçerken tabi tululdulclnrt 

~ ...._.... ,,_... ....._...- ..._.. ...._.... ...._.... ........ ...._.... ..._,..- ....._...- ..._.. ..._.. ...._.. ...._,.. 
hna mali müvazenenin ik· • 1 şiddetli kontrol ve garip muamele . 

ı aiyasette birinci şart ol· L-T Th p 1 t Hususi Havadıs er A imanların Yahudi aleyh· lcrden §iknyet ctmekl'edir. n .. 
1 

. . b .uıııı ızce e eop e pze e· _ _ _ _ _ _ lık h 
1 U soy emıştı, ve u pren· . "h .,, kaydiyl wık• h _ -- - tar areketini idare Bu yolcuların izahntma göre, • 

c hakidir .. Para bazı resmi 
11 

d' ual ~ı ktedi~ ataı 1 
a d f 0kl · · · t tm ki ta Y I Şt t ı k tr ı 1 k d'lc . va ıs en verme r: İtalyan Libyuma gön erilecek- renin mütte ı erı ıçın ayyare- e e e mnrnı§ u yos ray- a yan on o memur an, en ı 

tnlere bağlı değildir, mese· H •tl . . 1· l" . ur-__ br. Hitler Mu11<>lini ve Franko- ler yapacaktır. her, Yahudi aleyhtarı bir hare· rine ne gibi mliccvherlcri olduğu, r. 1· d b 1 h ı enn gız ı po ısı ue.- • , d 1 ti . . 1 d "tU d"kl . . 1 !l'l e markı u unan er- tapo" iki yeni "f a]. nun kendisine karıı hareket M ihver eve ennın eks- ket organize etmek maksadiyle m nr para go r u crını, yan a -
l,bir kimsenin aynı kıymet· bul yor vazı e tarzla-..l-- emin değil' dir. Giz· perleri, Avustralya ve Lo d im w• t t rmdan muzır e\•rak me\'cut olup ol-

1 b
.
1 

"di P mıt unu . nno..u n raya ge egı asavvur e ' ~ 1 k t 
o r eşya a a . ı m~sı r.. ara, Gestapo menıuplanndan bet li polis vaıbuiyle bunu öğre· Kanaclanm silah imal etmekte miştir. Bundan bir müddet ev· mndıE,rını ;on;ıakla il ka .~~yara". ser 
nal sosyalıst sıyasetı .~- bin kiti memleket içindeki sa· necektir. olmasına birdenbire ehemmiyet ve), sekreterini diplomatik pa· bakı§la• yo euları. s zmuş er ve. 
~c eşya fiyatlarını ve uc· kin ve dağdağasız itlerinden a· • ngilterenin yeniden silah· atfetmeğe başlamı§lardır. Avus .. saportla Londraya göndermiş- f -:--., Neddcn. trdigı~terc tarafına g r 

8abit bir halde muhafa~ Iınarak Berlin l..apzig ve Dreı- 1 lanma faaliyeti muayyen tralya tayyare inıaatma gayret ınız · •• emış e r. 
, d k' f d. K d . ·t"h tir. Bu sekreter, Yahudi aleyh- Bir yolcuyu şaşırtması tabii o' 

. . . • den -birlerine getirilmitlerdir. proıramı .. o e. rece. _aımı. f.tır ı, sar c ıyor. . an. a a ıse,. sı a ve b f .1. . .1 . I 
tı. k I k r- ild h 1 h k d tan azı ngı ız sıyası cny e bu suale cevap beklemeden: 

' . .'.3-~un ıs:ıhsa atı~ ;e· Bu üç büyük tehirdeki ıizli bütün m1;1ttef e.nnın ı tıy.aç a- cep ane yet;tı!,111! te ır. müteaddit mülakatlarda bulun- - İngilizlerin parası ''a~...n. t 
dıdi ıle bogulmak ımkan· r si bu ıuretle takviye etmek rmı tatmın edebilecek vazıyete F . d" Ş h ,. 
da be t f t kt d . po 1 

• • lik . · ktedir H itlerin "Siyah muhafız· mu§tur. akat şım ı tray er 111 zim de ruıkerimiz \'nr!, diye il r ara c me e ır. "halkta memnunıyetaız esen lfll'llle • . . . . . ' 
De t h Ali · z · .. ··ı · dola · 1 ,, L-- 1 l Bu.-:~..L.;: tayyare fabrikalan lar" ma mensup gruplar Lonclra zıyaretı mevzuubahıs etnu§lerdır. n SC e gemcıne eı- goru meıı yıııy e naal O - K'"-.w ' • , ' c1e-·ıd· z· Ş h kın· • · 
~azetesi de Ü .. ncü Ra • İngilterenin muhtaç olduğu tay- son zamanlarda Tıbet te seya- gı ır. ıra tray er ya Bundan başkn ltal3•ayn &ırme!.ı 

' QU Y! muttur. f" im h kt d in "l . l" d . d·v• b" I' d 1 il d edil . t 1 . tanın müvazeensinin altın • • • yueelri yapmağa ki ı ge ek- at yapma a ır. gı tere gız ı a geçır ıgı ır ame ıyat o ayı-jm saa c mıycn gazc c 'rı 

ve döviz ile değil.' .fa· D iğer 100 Gestapo memu· tedir. ~~ventı:r ci~da .ku- servi~i,. bun'?n sebebini araştır- siyle e.n a~ağı i~i aY. istirahat toplamışlardır. "HABER,, 
~tanın tedavülü ile 1stım- nı da İıpanrol Fuı ;ve rulaack uç 1enı fabrika, fngilt~· mak ıçın talımat almı§br. mecbunyetındedır~ 
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Bugünkü 
Hô.~iseler v.e şahıslar 

hak kında· faydah maf Omat 
Sarışın Güvercinler • VAKiT 

ABONE rAHIFE!>l 

Utmlektı Mtmlt 

Çindeki imtiyazlı 
mıntakalar 

\, 11 Çeviren : lbrahim Hoyi 
___ ., lclndt dışı 

A)· lık 95 J55 

Lakin bu defa, arap bana fazla 
clilJünmeğe mecal vermedi. Zira 
iri kıyım, güçlü kuvvetli bir şey
di. Her halde iyiliğimi istiyen 
cinsten de değildi. Tabancamı a. 

Pat, zenci onunla tamamiyle 
kapışmadan evvel çekici yüzüne 
•bir daha indirdi,fakat herifi bütün 
bütün silkip atamadı. Artık aer. 
best kalan tabancalı elimi çevire· 
rek, kabzasiyle Elvud'un cöğsüne 
vurdum, herif bir bot çuval ıibi 

yere yıkıldı. 

medim ... 
Mesele yavaş yava1 aydınlanı· 

yordu. 
- E 1 •• Sonra .. diye Miraya ce. 

saret verdim. 

Mira sözüne devam etti: 
- Sonra Sakramento'ya gittim. 

Otomobili orada bıraktım, ve San 

3 aylık :.!60 425 

6 8} lık 475 820 

l yıllık 900 J&OO 

farlfeden Halkan B•' 

ıcın oyıJa otuz kuruş duşfi 
Po~la birlıAıne girmeyen tff 

ayda yerm iş beşer kunı' 
nıed ı lir. 

Uzak Şarkta geçen hadiselerin di. Çin hUkumeti aynr zamanda şağıya doğru olarak sağ elimde 
inkişafını kolayltkla takip edebil. takas usulünü de şart koşuyordu. tutuyordum. Herifin ayaklarını 

mek için Çindeki ecnebi imtiyaz. Tüccar devletler bu şartlara r:i. nişanlıyarak ateş ettim. Tuttura· 
lanninı nelerden ibaret bulunduk ayet etmek istemediler ve Çinde madım. Tetiği bir daha çektim. 
!arını bilmek lazımdır. daha serbest bir hareket sahası Zenci ayaklarını kımıldattı. Oldu 

Malum olduğu ii2ere son hadi. elde edebilmek için mücadeleye ğum yerde, yüzümün yarısı ona 
selerin cereyan ettiği Tiyençinde başladılar. , müteveccih bir halde, kıvranıyor. 
de İngilizlerin, FransIZlann, !tal İngiltere "afyon ithalatmr,, ile. duruyordum. Elvud ise öbür tara. 
yanlann ve Japonların imtiyazlı riye sürerek harp ilan etti. Ga. fnna asılmiştı. 
mıntakaları vardır. Fakat Japon. lip gelen İngiltere 29 Ağustos Zenci, belimi bükmeye çalışa. 
ya Çin fütuhatı neticesinde bir 1842 de Nankin muahedesini im. rak, beni arkaya doğru yatırma. 
çok Çin vilAyetlerini ele geçir • 7.alamıştr. Bu muahede Çinin mem ya başladı. Var kuvvetimle aya.it· 
miş olduğu için bugün artık TL leket harici anlaşmalar devrini tarımı yere basarak dizlerimi dim· 
yençine lapon kuvvetleri hakim • açmış oluyordu. dik tutmaya baktım. Fakat herif 
dir.. İşte imtiyazlar da bu şekilde benden ağırdı. Güçlü kuvvetli idi. 

Uzalr Şarkta cereyan eden da.. doğm.Uj oldu. istifini bozmadan üstüme yüklen. 

Zenci Patı duvara sıkı§tırmıı. Fransisko'ya döndüm. Rut, El
zavallıyı müşkül bir nziyete ıo!c nıd'a bir mektup yazdığını aöy. 
muştu. Geni§ ve kırmızı sırtı be.. lemİJti. Bunu da ne zaman aöyle
nim için tam bir hedef olurdu • , di, bilir misiniz?.. Şu biraz evvel 
ma, tabancamdaki altı kurıundan anlattığım intihar meselesinden 
beşini harcamış, topu topu son bir evvel. .. Elvud"tan bu ~ktubu ge· 
kurşun kalmıştı. Cebimde yedek ri almaya çalıttım. Rut bu mek
kur§unlar vardı. Silahı yeniden tupta intiharrndan filan bahset
doldurmak uzun sürecekti. EL miı imiJ... Fakat EITiıd, mektup 
vud"u yere yıktıktan sonra, zenci· bende değil, Hodora verdim,, de· 
nin üzerine çullandım ve tabanca· eliği için de almak için buraya gel· 
mm kabzasiyle herife indirmeğe dim. 

Abone kayJını blldfreıı 

tup ve telgraf Qeretinl, • 
parasının posla veya banJ;I 

yollama ücretini idare teııdl 
zerine alır. 
Türki11tnin hu posta merkttl 

VAKiT o obonı 11a:ııır. 
Adru değiştirme ocrell 

2!'» ~Ul"UŞIUr. 

iLAN OCRETLEA1 

fıcaret flAnlarının sıtnlf: 
!Olın sondan tılbaten Ulll 
fafannda 40; iç sayfaJardl 
kuruş; dördüncü snyfad• 

va Japonların, İngiliz imtiyazlı Çinde iki türlü imtiyaz vardır. dikçe yüklendi. Dizlerim tutmaz 
mıntakasmı abluka etmiş alınası. Bir tek devlete verilmiş olan im. oldu; ve tam arlı:ası üstö yuvar-
dır. Buna. sebep ise Japonlar ta. tiyazlar ve beynelmilel imtiyaz . 
rafnidan suçlu olarak kabul edi. lar. lanacağmı sırada, Pat, sallana sal. 

1 
lana kapıda göründü, ve zencinin 

len dört Çinlinin ngiliz kuvvet. Bir devlete verilmiş olan imti. üstüne atıldl. Zavallının daha ı.:ıtı· 
leri ta.rafından himaye görmüş yaz daha ziyade şahsi müessese. 
olma.landır .. Bu dört Çinli Pekin lerdir .. Bu mıntakalar konsüllerin rap çektiği belli idi. Fakat gözle· 
hill<U.met ihtiyat bankasının mü.. idaresi altındadır. Hat~ yerli rinde garip garip l§ılruır yanıp tu. 
dürüıW sinemada öldürmekten Çinliler de imtiyaz sahibi devle. tu!uyoı-du. Sağ elinde tabancası, 

lud 
sol elinde de, Zencinin başına mü-

suç ur.. tin kanunlarına. uymağa. mecbur. 
1ngfltZier kendilerine iltica et durlar.. temadiyen indirdiği bir çekiç 
• ol b vardı. mıe an u dört Çinliyi Japon Beynelmilel imtiyazlı mmtaka. 

kuvvetlerine teı:ılim etmeyince, lara gelince: Her devletin konsü. 
Japonlar da İngiliz imtiyazlı mm- lü tebaasını idare ile mükellef • nız Hindiçinüyi değil, Çindeki bu 
takasında harekete geçerek bu tir .. Id.ari cihet ise kosUIIerden imtiyazlı mıntakasmı da müda -
kısmı: abhıkaya almışlar ve içeri. müteşekkil bir heyete tevdi edil. faa için Uzak Şark filosuna kıy. 
ye hiç bir gıda maddesinin gir. miştir.. Bu m:mtakalard.a her met vermektedir . 
mesin:i menetmişlerdir. devlet mümessilleri tarafmdan Hankeu'da: Burada yalnız 

Bu §ekilde [tngilizleri suçlulan in,tihap edilmiş olan muhtelit bir Fransız imtiyulı mıntakası var. 
iadeye mecbur etmek istenmek • meclis imtiyazlı mmtakanm. her dır. Mesahası 24 hektardır. Nü_ 
tedir .. Uzak Şarktaki gergiriliğin türlü ihtiyaç ve inzibatını idare fusu yirmi bin Ç"ınli ve dört yüz 
zahirl sebebi budur.. etmekle mükelleftir. ecnebiden mürekkeptir. Bütçesi 

Bu siyast durumda. olan Uzak Çindeki imtiyazlı mmtakalarm üç yüz bin dolardır .. 
Şarkta Çinde ecnebilere verilmiş başlıcaları §lll\lardır: Tiyençin, Kantonda: Kantonda şehir üze. 
bir çok imtiyazlar da; vardır. Bu Şangbay, Hankeu, Kanton.. Bu cindeki Shamen adasr İngiliz ve 
imtiyazların mahiyetlerini bilmek ı~hirlerdeki imtiyazlı mmtaka • Fransız imtiyazları arasında tak 
hadiselerin daha vuzuhla. takibi. •ıarda n,üfus ve idare şu §ekilde _ sim e~ilmiŞtir. 
ne yarar. dir: Gerek İngilizlere, gerekse Fran 

Çinde ecnebi imtiyazları on aL Tiyençinde: 1861 de elde edil. IIZlara altışar hektar kadar bir 
tmcı asırdan kalına bir mesele • miş olan İngiliz imtiyazlı mmta. arazi dü§mcktedir. Nüfuslan bir 
dir .• O tarihlerde garpta. eDı kuv. kasr .• Nüfusu 60.000 Çinli ve 445 kaç bin Çinliden ibarettir. 

ba§lad1m. Yammdan kat kat ol. 
mu~ ensesine eklediğim darbeler
le üçüncüsünde herif, Pat ile bir. 
Jikle bir külçe gibi yere yuvar 
landr. 

Pat ile birlikte diğer bir odaya 
geçtik. Pat omuzu ile bir kadına 
çarpınca, onu tutarak yere dü~
mcsine meydan vermedim. Pat ka.. 

dının tabancasını aldı. Ben de o
nun doğrulup ayakta durmasına 

yardım ettim. 
Yüzü bembeyaz kesilmi:ı olan 

bu kadın Mira Banbrok idi. Yer. 
de de siyah kadife gömlekli ve 
golf pantalonlu küçümen bir a· 
dam ölü olarak yatıyordu. Ta b.:>· 
ğazma kadar kapalı olan bu ıöın. 
lekte bir delik vardı. Delikten de 
ağır ağır kan sızıyordu. Y Hde de, 
biraz evvel kanın pek ço'k aktığını 
gösteren küme küme pıhtılar var
dı. Mira'ya kendimizi tanıttık. 

- Babamın mc.murlarısınız de
ğil mi.. diye sordu. Cevap verdim: 

- Evet, siz krz kardeşinizle 

biTlikte kaybolunca, babanız bizi 
tuttu. Kız kardeşinizi bulduk ve ... 

Genç lmnn yüzüne kan geldi. 
Gözleri canlandı. Sesi gürletti. 

- Rut'u ben öldurmedim !.. di· vetli donanma.ya malik olaruar ecnebi. Yine 1861 de elde edilmiş Çindeki imtiyazlar kuvvet sa.. 
Holanda ve lngiltere idi. Bu iki olan Fransız imtiyazlı mıntakası. yesinde elde edilmiş olan bir ne. ye haykırdı. Gazeteler yalan yazı· 
devlet Portekizin cenubi Çindeki Nüfusu 124.000 Çinli ve 2000 ec . vi kapitüHisyondur. Çin halkı yol". Evet onu ben öldürır.edim. 
ticari muvaffakıyetlerinden il _ nebi . ....:. 1901 senesinde elde edil. memleketlerindeki ecnebi imti • Onda ruvelver olduğUnu bilmiyor. 
ham alarak derhal Çin üzerinde miş olan İtalyan imtiyazlr mınta. yazlara karşı hiç te iyi nazarla dum. Bilmiyordmn. Biz, hcrkes
tesirde bulunup piyasalarma Ml. kası .• Nüfusu on bin Çinli ve dört bakmamakta ve bunları b~larm. ten, her şeyden saklanmak, uzak.. 
kim olmak yollarını aradılar .. Ve yüz ecnebi. - 1896 da elde edil. da beyaz ırkın yumruğu şeklinde laşmak için kaçmıştık. Ormanda.. .. 
serbestçe girdikleri vilayetlerde miş olan Japon imtiyazlı mmta. görmektedirler.. Ormanda şey .• şey... işte onları 
mallarına çok gUzel müşteri bul. kası .. Nüfusu 27.000 Çinli ve ye. Bugün ise Çinde büyük mik . yakmak için durduk, ve o vakit, 
dular .. O zaman Çin piyasaları di bin ecnebi.. yasta fütuhat yapan Japon kuv •. ilk defa olarak yanında tabanca 
ecnebi mallarına. açıktı. Bu hal Şanghayda: 1869 da elde edil_ vetleri ufak ve ehemmiyetsiz bir taşıdı~ını öğrendim. tık önce inti
on sekizinci asra kadar böyle de. miş olan Fransız imtiyazlı mmta. hll.diseyi sebep ittihaz ederek Ti. har edelim mi, etmiyclim mi? •. eli· 
vam etti. Fakat on sekizinci asır kası .. Nüfusu bir milyon beş yüz yençindeki İngiliz imtiyazlı mın. ye uzun uzun konuştuk. Fakat 
iptidasında Çin hilkilmdan Kang bin Çinli ve otuz bin, ecnebL takasını abluka · etmişlerdir. tn.. sonra.. onu intihar etmemeğe ra. 
Hi bu vaziyet ka.rşısmpa tertibat Şanghaydaki bu Fransız imti • giliz hüklinıeti Japonların bu ha. zı ettim. (veyahut kandırdığımı 
alarak ser.bestçe girecek malla:rı yazlı mmtakasr muazzam bir teş. reketine şiddetle mukabele etme. sandım). TabancaY1 da elinden al
tahdit etti. kilit ile idare edilmekte ve Çin. ğe karar vermişlerdir. Vaziyet mak istedim ama muvaffak olama. 

Bu sebeple 1730 senesinde- de de. yerleşmek isteyen ec.nebile _ her ne kadar gergin ise de ma . • dım. Tabancayı alayım diye uğra· 
ticaretin yalnız Kanton limanı re ilk merhale vazifesini görmek. halli bir hadise olarak kalması ıırken kendisini vurdu. Ben mani 
vasıtasile yapılabileceğlıµ bildir. tedir. Bu münasebetle Fransa yal temenni edilmektedir. M. A. olmak istedim. Vallahi, ben öldür. 

tG 

• • • 
Yukarda bir sürü gürültüler o· 

lurken de, bu vesikayr buldum. 
Tam bu sırada Hadov iç.eriye gir· 
di, beni görünce kapıyı sürgüledi. 
Ve ben.. ben de kasada bulunan 
tabanca ile onu öldürdüm. Ağmıı 
bile açmadan, kapıyr sürmeleyip 
döndüğü zaman vurdum onu .. 
başka türlü de yapamazdım. 

Pat söze kanJt1: 
- Hadov'u bir tehdide, bir te.. 

cavüze maruz kalmadan öldtirdü. 
nüz, demek? .. dedi. 

- Evet. Ondan korkuyordum. 
Söyliyeuklerinden korkuyordum. 
Ondan feret ediyordum. Ne yapa. 
yım elimde değildi: •e böyle ele 
yapmalıydım. Zira konuşsaydı, o. 
nu vuramıyacaktım. Yani vurma· 
ma fırsat vermiyecekti. 

- Peki kim bu Hador denilen 
insan? .. diye sordum. 

ikinci •e üç!incüde 2; bll'11
11 

4; başlık ]r"rını kesmece 5 
dır. 

Büyük, çok denımlr, *fi 
renkll ilan verenlere a)'1'1 ' 

indrrmcler ynpıhr. ncsınt ıı•~ 
rın santim - saıırı 30 kortJŞ 

TfCARI Mı\HIYE'.ITE ouıı1 
KOCCK it.ANI.AA 

Uır defa 30, iki defosı 50, 
defası li5, dört defası 75 ~• 
defası 100 kurıişlur. Oç e1 
il5n verenlerin bir defası 
vadır. Dört satıl"ı geçen f1Atı1' 
fnzla satırları beş kuruştan 
sap edilir. 

lll:met kuponu 
küçük ilô.n tarifesi 
ln<lirlllr. 

Valnt hem doğrudan do;': 
yıı kendi ld:ıre yerinde, heıtl 
kora caddesinde Vokıl yııt." 
al!ında KE'.\tALEDOt:'l f1I 
IJAn Illirosu eliyle UAn k 
eder. (Büronun ltldonn: ! 

Mira gözlerini benden ve Pat
tan ayırdı, duvarlara, tavana ve 
~erd~ki garip kılıklı adama baktIJ 
baktı .. Sanki p:ık tUtmU§ gibi at. 
k3 itttcayı liirb~ alfa ~uttrok- ______ ... _ ....... 

ten sonra (Özlerini yere dikerek 
anlattı: 

- O ... dedi. Birden sözünü de 
ğiştirdi. Devam etti: 

Alemdar sınama 
1 - Şeyhin aşkı ,. 
2 - Korkunr. ,,p.r 

Arap Bnhtiyar m 

- Bizi ilk defa buraya Elvud 
getirdi Hoıumuza gitti. Hador 
şeytana bile külahı ters giydiren 
bir adamdı. Öyle şeyler söyler, 
anlatırdı lii, inanırdmız. Ne dedL 
se, kanmamazlık edemezdiniz.. oldu t 
Bilemem ama, ihtimal ki bize ilaç Dostu Arap Yaşan Saba~ 
filan da içirmişlerdir. Ne çılgın dında bir kadınla yaşamağa 
alemlerimiz oldu. Bu alemlerde yarak kendisine yüz verrnetıl 
tuhaf renkli, maviye çalar bir şa- kmp evvelki gece penceredet' 
rap içerdik. Afyonlu, esrarlı şa. y 
raptt belki bu.... Fakat onsuz as· ~ği yatak odasında jiletle ~ 
li eğlenemezdik. Hador, ben Al• yan Arap Bahtiyar Ya~ 
soa keJi~iyim. Bana birçok ıeyl~r hakemesi sonunda birinci suıfı ~ 
malum olul"!.. derdi; ve bize et- ca hakimi tarafından 19 Jit' el 
ten ruhun donarak çıkmasını bir... kur:uş para cezasına mahkiltS' 

(Devamı ııar) miştir. ' tf' 
- - - tıi! 

.. -
in gerek evinde, gerekse "Plotin'ko., la. 
rın mağazasındaki hadiseler ve görd.ii
ğü şeylere dair söylediklerini tekrara 
hacet yok. Makroideki şahitlerin dedik. 
lerini ise :ıa~en biliyoruz. Bunların te· 
ferruatı, can sıkacak kadar dallanıp bu· 
daklanmrştr. 

- Dimitri asla katil değildir; bu işi 

belki de Smerdiyakov yapmıştır! 
anın tesirleri zavallı kızcağız, ı.,,aı>' ~ 
kurtarıcıya koşar gibi atılmıştı. po W' 
ları ütselcnmiş, gönlü kırılınlttr· ~ 
böyle buhranlı bir zamanda ıvaıı ~' 
gelmişti. O tvan ki. evvelce on~ ~ 
yordu. Genç kız bu aşkı sezmijtl- ,.,J 
ra Dimitriye nazaran bunun hetıl ~ 
sı, daha yüksek, hem kalbi daha iY1 ~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

... 
ÇeYil'"ftr. Uaklu 5ilba Geqia - '!15 

ıvan, ayağa kalkarak: 
- Dinle dedi, ben, senden şüphe et· 

miyorum. Bu cinayeti sana yüklemeğe 
kalktıınak gülünç olur... Gösterdiğin 

deliller akla yakındır. içimi ferahlattı. 
Artık gidiyorum; ama tekrar gelip gö. 
rii§eceğim. Hadi Allahaısmarladık. 

Kendine iyi bak. Çabuk davran. Bir şe
ye ilitiyacm var mı? 

- Teşekkür ede.tim Bir şey iste. 
mem. Marta beni unutmadı. Sık sık uğ· 
rayor. Kasabamızın hayır sahileri de 
gelip yokluyorlar. 

.tvan, sebebini pek kestiremediği bir 
iç isteğine uyarak: 

- Hadi Allahaısmarladık... Sar'a 
taklidi meselesinden hakimlere filan 
bahsetmiyeceğim. Aklm varsa, aen de 
kimse.ye açma. 

Dedi. 
- Anladım, anladım. Madem kl siz, 

söylemiyece'ksiniz, ben de dilimi tuta· 
cağım. Araba kapısında konuştukları. 
mız, yalnız aramızda l·alacak. 

lvan Fiyodoroviç, çıktı. Fakat henüz 
daha on adım atmadan durdu. Smerdi
yakovun son cümlesinde dokanaklı bir 
ima sezer gibi olmuştu. Az kaldı dönü
yordu. Fakat sonra omuzlarını silkerek 
hastahaneden ayrıldı. 

Katilin Smerdiyakov olmayıp cinaye
tin Dimitriye yüklenişine adeta sevin· 
mişti. tçinde belki incitici bir şeyle kar. 
§ılaşmm diyen bir ses duyuyor gibiydi. 
Bundan ÖtÜ!"Ü, işi pek ince eleyip sık 
dokumadı. Unutmağa can atıyordu. 

Bundan sonraki günlerde ise., istin
tak evrakını okuyup delilleri görmüş 
ve Mityanın suçluluğu tam bir gerçek 
olarak zihnine yerleşmişti. 

Fenya ve annesi gibi bildik kimseTer, 
bulanık irade vermitlerdl. "Perkotln,. 

Tahkikat hakimlerinin en çok dikkat. 
lerini çeken ıey, parolalar ve Grigori
nin kapının açık olduğuna dair verdiği 
ifade idi. Marta, Smerdiyakovun, ken. 
di yataklarından üç adım ilerde •Bir tah
ta perde arkasında yattığını ve vakıt 
vakıt onun iniltileriyle uyandığını söy· 
lemiıtti. 

- İnleyip duruyordu. 
Diyordu. 
ivan, Doktor ''Herzanstüp., e: 
- Smerdiyakovun deliliğinden şUp. 

heliyim. lşin içinde bir kurnazlık ola
maz mı? 

Demiş. ihtiyar zeki bir gülümseyi§
le: 

- Biliyor musunuz, şimdi o, ne ile 
meşguldür? Rus harfleriyle defterine 
yazdığı FransızÇ?t kelimeleri ezberliyor. 

Cevabını vermi§ti. 
Gitgide İvanrn §Üphelcl"i dağrldr. Ar· 

tık derin bir iğrenme duymadan, Di· 
mitriyi dü,ünemiyordu. Yalnız. AliYo. 
ıanın: 

Deyişi ve bunda kati bir ısrarla ayak 
direyişi biraz fikrini bulandırıyordu. 

1van kardeşinin ıezişindeki kuvveti bir 
çok kereler sınamı§ olduğu için bu hük
münü de - kendi inanı§llla uymamak.. 
la bcrabu - yabana atamıyordu. 

1vanın farkettiği bir nokta da, Aliyo· 
pnın, hiç bir zaman kendiliğinden Di
mitriyi ağzına almadığı ve ancak soru. 
lunca cevap verdiği idi. Sonra, Ivarun 
bütün varlıfım bu meselelere barcayı§' 
da sebepsiz değildi. Moıkovadan dö
neli beri Katerin İvanovnaya delicesine 
a~k olmuıtu. 

Onun bütün hayatı üzerinde derin 
bir iz bırakan bu yeni ihtiras ve heye. 
candan bahsin §İmdi sırası değil. Bu, 
başlı ba11na bir roman mevzuudur ve 
belki de bir gün bunu yazacağ;m. Şim· 
dilik yalnız şunu kaydedeyim, ki dün 
akşam Katerinalardan çıktıkları sırada, 
Aliyoşaya: ' 

- Bu kız hiç hoşuma ıitmiyor 1 
Derken, tvan, kendi kendini aldat

nıağa çalışıyordu. Çünkü bu adam, Ka. 
terina:yı - hazan öldürecek- kadar nef-
ret etmesine rağmen - delicesine sevi. 
yor:du. 

Bu i~ h!disesf sebepsiz değildi. Faci-

Bununla beraber, gerek i~ıktflıtl 
disinde bıraktığı tesirlere, gerclı•'' 

. ! 
vanın Karamazoflara layık ct.ı·~ 
lıklarma rağmen, genç kız, her ~ 
henüz feda etmemişti. . 

Hatta Mityaya fıiyanet ettii1
1 

tiddetli bir azap bile çekiyo~ ~""' 
atıştıkları zamanlarda bu hissll'1' 
açıkça söylüyordu. 

tvanın Aliyoıaya, onu tarif i9t1 
lediği: 

- Yalan içinde yalan 1 bi 
Cümlesi, bu iki aşkın ifadesi ıJ. 1 

şeydi. Onların münasebetlerin~e ~ 
rü yalan bulunduğu gerçektıt· 

brrakalım artık bu başlı başına a'/'1 
mevzu. 

işte dalgalı yaşayış içinde heJ2ı~~~ 
men Smerdiyakovu unutmuş gıb11 
Ama, ilk görüştüklerinin üstünde 
be~ gün geçince, Ivanı yeni baştaflb 
takım acaip düşünceler sıkınağa ) 
tadı. (Devamı -vtı' 
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Avukatlar arasında 
yaptığımız bir anket 

l\'er Bey Corciye talimatta: 

~ .\tı>a.cı kumrusu gibi ~ du. 
r.....~tsun sinyor? Bu gece vakit 
~11• Yarın akşam üstü hem.şeri. 
\. ~ahsına.. Anladık, seneler • 
\ıı ~~çine çıkmamışsın. Bun 
~?ôYle de ayak atmamağa 
~ı lf, nusuf) tövbesi etmedin 
\'bidon ne diye kızacak? Ben
"ı bahset. Bu abdi aciz de sa. 
\"hanede rütbei bila ricalin. 
~e Cenıiyeti rUsumiye azayı 
ti llıdanım ! .• 
~~er Bey Corciye tekrar hi . 

~ ~-'l'oplanaca.ksan toplan, sıy. 
ut hocam! •• 

~· 
'lle o gecedeyiz. Corcinin gö. 

Uyku yok. Neler de neler 
, kUYor? .. Birinci safta Venü. 
\t ~ndi11ine kapı önUndeki il . 
~1 • ~aki şarkıları, sesleri. 
bıcı safta Necip Melhame .. 
. Uni muhakkak geciktir _ 

~\'er Bey yalısında, pencere ö. 
deki görUnU§U Zll"\·a tevil ka. 
ttJnez. Ahbap, muhip, davet, 
t filan demesi yine müna. 

\> ~e Yakışık almıyor .• 
~.Yeti berbat .. Hulru;a mev. 
üekUı.. vaziyeti berbat .. 

~i odasında uyuyamamrn, :i bahçeye atnu~tı. Bahçe. 
ti ınci setinde, asmalı çarda. 
tında, yanında da kilerci A. 
~ Ve ayvaz Dikran ... 
: i de ağzının içine bakıyor. 

' ~ir dilim f ran.cala üstiinde 
, havyar istersin? 

lıta.ngatda atee var, çay içer 
) 

~~inin şairlik damarlan Us. 
· Göueri Boğazın durgun 

da, kar§ı kıyıların tek tük 
l~ıklannda, Çubuklu ko • 
Mısır Hidivinin Elmah -

l'atınm elektrikli lambala • 

~i akşamdayız .. Henüz va. 
~ıı çıkmı!i olan Ziver Bey 
1 ·ı , ı e karşıkarşıya: 

'~Usaadenizle gidiyorum 
it. Urnuza ... 
~t cevapta: 

berhal azim ol. fnkat ge. 
e; nıasa başında. beni yalnız 
?na.. MUşarUnileyh her hal. 
0t'adadır. Vapura rakibliği 
it?-, ya Bahriye Nazınnm 

ına binerek gelir, ya da 
ile karayı tercih eder. Bu. 

&'llll.lerden ne? Pazartesi, çar. 
değil ya, muşa binme. 

r. O yalısmdadır şimdi .. 
l'ci UçUncü setin üstündeki 
. kapıdan yolu tuttu... Sağ, 
l ltıilen duvar. Yürüdü, yürü. 
"~ele başında .• 
l>leki bakkaliye mağazasına 
ı: 

l'icaret ve Nafia müsteşarı 
l> ~1elhame Beyf endinin ya. 

bakkal çırağı yanına kat. 

Qc)tUr mUsUyU! .• 

lieiıı geri döndüler; ağaç • 
~Oldan yürüdüler. Bakkal 

&gösterdi: 
1 Urası! .• 
lYi kapı kapalı.. Arayor, 

()r; ne zil düğmesi, ne çın. 
Çengeli? .. 
1Ya ellerile vurdu. Yum • 
or, gelen giden yok. Bak. 
~ı kopil (Duvardan atla. 
Yını mı?) diyor .. 
lrnaz, eilAnal .. 
1Ya biri!ani!f olan Rum ço. 
• Önlerine bir kaplumbağa 

ll.1 maıtıı marinı& 
toloa karine 

tUdeler •. 
çırağı duvara ÇJK • 

llıı bre, alz de gelen adam 
~ beln=ırkim. .kAJıı ..acıı.. 

Sırtı çepkenli, belinde Karadağ 
tabancalı bir Arnavut veya Boş. 
nak ... 

Corci reveransla beraber kart 
vizitini verdi. 

Yine o gecedeyiz. Vakit hayli 
geçmiş, yalının içinde el ayak 
çoktan ortadan çekilmiş. Herkes 
kaçıncı uykuda. 

- Otomobilimin benzini bitti .. Nereden bulabilirim. 
- On kilometre ötede vardır. Biraz uzak fakat ne olur oto. 

mobilinizle çabucak gidersiniz. 

- Frcınw: Karikatürü -

Corcinin kirpikleri kavuşmu • --------------------------

y.o~:.r:a::;ı~!o:~u orada gö. ı R aayo v e Tiyatro 1 
ril§Ü zırva tevıl kabul edecek de
ğil. Ziver Beyin yalısına postu se. 
ri§i şöyle kalem, tanışıklığından 23 • 6. 939 Cuma ue öğleden sonraki saat olarak veril. 
hile bahsetmedi; adamcağızın a. mi(tir: 
jını ağzına almadı. 12'30 Program,12'3 5 TUrk mUziğl OPERALA RV ESE:\FO~l 

- Pl., 13,00 Memleket saat ayarı a 
Ne yapmalı?. Bu büyük gafJ jans ve meteoroloji haberleri, 13,1~ _: KO~SERLERl 

l tam. tm l'? H h ld 8 PraA: "Sihirli ka\'al" (Mo nası ır e e ı. er a e ya.. H Müzik (Karııık program _ Pi.), • • 
rm veya öbUr akşam ziyaret et. 19,00 Program, ıO,Ot5 Müzik (Bir ke ı zart). 

• 9 5 Bükreş: "Madam Butterfly" 
mesi şart. Ne yu·· zıe karşısına çı. man virtüozu • Pi.), 19,15 Türk mu. · (Pucl'ini) . 
kacak? .. Ne ağız kullanacak?.. zlğl t!nce ııazJAfaalı), 20•00 Memleket j 0.15 Lcipzig: "Mephillto"; Piyano 

Hulasa. müşkül mevkide, va • saat ayarı, a na ve meteoroloji ha. konçertosu (Liszl). 
. t· d ed be b berler1, 20,15 Ne,ell pl!klar R., 20 20 9 30 p . (PTT 

zıyDee ı son ~rec e r at.. TUrk müziği, 1 _ Hicaz pe§revt, 2 '_ . arıs ) : Senfoni süviti 
rt derdı bastırır derler. Ve. 2 _ Suphi Ziya Hicaz prlu Anıl (Volt Simoni"; Gürcü Rapı10-

nUsü aklınm evine gelmiyordu. ım yar ile, 3 - · Aasım bey -Hi~ ıiisi (Çerepnin). 
- Bu çıkmazdan nasıl kurtu • go.rkı • Her zahıni clğerıuze, ,·_Udi lO. Kolonya: "Schwarz Echwa. 

nenreich" (S. Vagner). 
lacağım ? .. Ne gibi bir plfuı kur. Cemil • Hicaz oarkı • Ne kUstUn bl 10.55 'forino grupu: Piyano kon çer 
malıyım? .. diye düşün babam dil. sebep öyle, 5 - kemançe, takılml, 6 to~u (Chopin); "Don Juan" 
şün... - Hicaz prlu _ İndim yarin bahçe. (Strauss). 

. . . . sine, 7 - Hicaz saz semaisi, 8 - Halli 
Beynının ıçı bu kadar dolu olan turkllsU SUrmelim!n gözlerine, 9 _. l!l. Pra~: Keman konçerto'u 

adamı uyku tutar mı? H Ik tUrkUsU trata fln k d (Dvorjak), Serenat (Suk). 
y ~ a • can oy um. 12. Radio Paris: Rizet ,·es .. 

. ata~ın6a duramadı. Odada ıo - Halk tUrkUsU • Menekoeler tu. OD~ :\lUS1K1S1 \'E KOXSERLER 
hır aşagı bir yukan dolaştı do • tam tutam, 21,00 Konuoma 21,15 MU. 7.15 Derlin (Uzun d.l: Kuartell<'r. 
!aştı ... Hava müthiş sıcak; hal _ zlk (Radyo orkeatrası . Şef: Praeto. 8. Rre,lav: Kuarteller. 
vette sanki.. rluaJ, l - Claudlo Monteverdl G. S. Eyfcl kulesi: Şarkı, piyano. 

Kapıyı araladı. Her taraf tıs .. F. Mallplero, Dart MadrigaJ, a) Alleg 0.15 Münib: Orkestra, şarkı. 

Boşanma davalarının mahke • 
melerdeki cereyan şekli son za • 
manlarda yine mevzuu bahsedll • 
meğe başlandı. Bazı kimselerin, 
bu davaları kısa bir zamanda 
bitirmek, böylelikle bo!}B.nmaları 
kolaylaştırmak hakkında ileri 
sürdükleri fikirler bir çok mil. 
na.kaşalara sebep oldu. 

Boşanmanın kolaylaştınlma -
sını isliyenler evlilik hayatından 
korkanların bile evlenmeği kabul 
edeceklerini iddia. ettiler. 

Fakat diğer taraf tan bu fik. 
re muhalif olanlar daha çoğal. 
dı. Bunlar, bugünkü kanunların 

bu yoldaki ihtiyaçlarımıza tam 
bir arşıhk teşkil ettiğini bildiri. 
yorlar. 

Nihayet muhterem Adliye Ve. 
kilimiz Fethi Okyar da bir be. 
yanatmda boşanmağı kolaylaş _ 
tırmak taraftarı olmadığını söy. 
ledi. 

Boşanmayı kolaylaştırmakla 

&?ba ne gibi zararlar meydana 
çıkacaktır? İ§te biz bunu avukat 
larımızdan sorduk. Fikirlerini sı
rasile yazıyoruz. 

AVUKAT ABDüLKADlR ÖZ. 
GEN NE DİYOR? Eski pantolonunu çekti; eski ce. ro, b) Lento - Andante, c) Lento. iO. Roma grupu: Keman, piyano. 

ketini gı'ydi Çıplak auakl" ... nd" Funebre, ç) Allegro, 2 - Sabin v. 11.~0 Siuttgart: Bach, Mozart. Avukat Abdülkadir Ö7.<>'en di. 
• .J cu' ... Dragoi Dlvertl.ıısement rusUk a} ~ 

t "kl h di ı. h d . k • . HAFİF ~lUSlKl YE OPERETLER yor ki: erJt er, ay ua çeye, enız e- Noel, b) tıtıyak, c) Matem, ı;l Dana. 
ıı.; O Varşova: Harir musiki. "- Kanunu !\Iedeninin boşan. 

narına... d) DUğün p.rkm, 3 - Joh. strauaa . 
Y 1 h' b" af 0.15 Sottens: Hafif orkestra. maya müteallik ahkammm bo • 

a ının ıç ır tar mdan ay. (Sphange), Vals, 22,115 Konuoma, 22,ao 9.30 Bu<inpeşte: Operet parçalnrı. 
dınlık yok. Venüsilnün a"ık pen. MUzlk CNe§eli bUzlk :_ Pl.l, 23,00 eon şanmayı teshil ve tacil edecek şe ... ın. ~narhrücken: Hafif musiki, • · 
ceresi de karanlık .. Rıhtımın kö. ajana haberleri, ziraat, esham, t.ahvl. dans havaları. kilde tadile uğratılması doğru 

llt kambiyo, • nukut bor!Allı (fiyat>. mudur ?d W•l 'd' " M l şesin.e oturdu. Bacaklarını ~ağı 10. Torino grupu: "Melodi ve . egı mı ır r ese esi 
23,20 MUzlk (Cazbant) • Pi.), 23,:5:5 

sallandırdı. Ritm". muhtelif zamanlarda görüc:.ül • 
- 2t YarmkJ program, "" 

Ne de olsa deniz havası ecrin. :O.l5 sırasburg: Hafif musiki. mUş mevzularda.ndrr. Geçen sene 
üstüste, derin derin nefes alıyor. 24 . 6 • 939 Cum•rteaı· ll 31J Birçok Alman istasyonları: ler karı kocanın birriza müraca. 

"' Hafif musiki ve dans hava. 
Bulutsuz, berrak, çok yıldızlı. l:ırı. a.tlarında ,nıahkemelerc:,e derhal 

b
. .. An d l k d tek 13,30 Program, 13,3'1 TUrk MUztğl, 'h,,.,,a k 'l w ır gok. a o u ıyısın a ı - Acem qlran peşrevi, 2 - Dede l~. J.;udapeşle: Çigan orkestrası. ..,..,~ nmaya arar verı ecegi ri • 

tük ışıklar. Kanlıca ile Çubuklu • Acem &§lran beste _ Yar me~mı IHNS MUS1K1Sl vayetleri gazete sütunlarına ka. 
arasındaki Ça.kalburnu karakolu. hatıra, 3 _ Nlkotoa _ Acem kUrdl 11.10 Napoli srupu; 11.15 Istok- dar aksetti. Zannettiğiİne göre, 
nun feneri; daha ötede, Paşa.bah.. şarkı • Sevdi göynUm ey meleksiına holm; 11.45 Paris (PTT); 12 Londra o tarihlerde adli muhitte yapı • 
çesindeki Mum fabrikasının lük. ııenl, t - S. Kaynak • Bayatı ~arkı • (:\.); 12.10 Londra (R.); 12.15 lto. lan tetkikler ve etütler bu cihe. 
SÜ.. Her sinede bir gam, 5 - Halk tUrkU. ınn ve Torino grupları. tin terviç edilemiyeceği şeklinde 

Kılıca çıkmış balıkçıların inil. r;U - YUrUkte yaylasında, 6 - HUzzam 1 9 15\'AıRYl}'E \('RE)~AGBüAI REl.l-:Rtl tezahür etmiştir. 
tUrltU • Akşam oldu yine bastı ka_ . .onura . . me saa · Şah • . . 

tiye andıran, boğuk boğuk sesle. ralar, 7 - Hllzzam ıaz semaisi, 14,00 9.30 Eyfel kulesi: Hadyo rantezi'il. sı kanaatıme gehnce: Bu 
ri: Memleket saat ayarı, ajana ve meteo. ıo. Posıe Parisien: "Folies Der- husus hakkında neticeye vasıl ol. 

- Açık gel!.. rollJI haberleri, u,ıo - 15.3o MUzik geres" den.. mak için memleketimizde muh . 
- Sola al!. . (Dans müziği • Pi.), 18,30 Program PiYES, KO~FERA'!l\'S VE telif sınıftan aile tiplerini ele a. 
- Sokulma, ağ var!.. 18.3:5 Müzik <Melodiler . Pi.), 18,4:5 KO~l°Ş~l.\L,\R hp kuruldukla:-ı günden boşan _ 
Gergin sinirleri yatışını§, biraz MU:r.lk (KUçUk orke!ttra . Şet: Necip 6.30 J.ille: İngilizce konuşma. maya sürüklendikleri zamana ka. 

nefes alabilmiş olan Corci sevgi. Aşkını, 1 - Franı Lehar - Eva ope. 8·15 Soıtens: "~fikromagazin". dar geçen safahatı tetkik ve tah. 
retınden Vals, 2 - Emmerlch Kalman 10.40 Roma grupu: "Nolle di Mi-

lisinin penceresine bir daha bak •• Çard&J prensesi operetinden potpu_ riam". lil etmek icap eder. Bu şekilde 
tı. rt, l9,lt5 TUrk mllziği (lnce 8llZ taalı). , 10.45 J.oııdra (X.): Dünya beygir hareket edilirse adedi sayılamı. 

Uyuyor ... Acaba rüyasına gir. 20.00 :Memleket saat ayarı. ajans vt ergisi.. yacak kadar çok boşanma se . 
mck saadetine de eriyor mu? meteoroloji haberleri. 20.10 Neşeli pl!k ı l:\G lI.tZCE HA VADlS bcplerile karşılaşılır ki burada 

Bu sıcak yaz gecesinde, kuştü. lar - R .. 20•15 TUrk mUzlği, 1 - 1.16, 8.18 Roma ı; fi.30 Rcnncs; bunları izaha kalkışmak nıümkün 
yü yatağında, ipekler içinde, zam. Hüzzam peşrevi, 2 - Mahmut Celltet l 1 ;\lo.-.kova: 11.15 Kolonya, Hnm- olamaz. Bu itibarla bu noktaya 
bak vücudunun sereserpe serili - tın P&f8 - Hüzzam §arkı . Değildi böy hıırg; ı J..')I) lludııpeştc. umumi bir görü§le cevap verme. 

lf!. 3 - Blmen Şen • HUzzam şarkı _ . 
şini gözünün önüne getirdi. Rtıl<Qnla geçer ömrüm. • _ Hllz7.am yı muvafık buluyorum. 

Ve yine yüzde ' yüz emin: Bu turkU _ Atıı. blneslm ~eldi, 2oao TUrJt ~ JIAT.K lW1 
.. ımTl Boşanma için vaki müracaat. 

ilahi manzarayı görmek bahti • mUzljtl IErkek kUme heyetli, tdnre e ~~ ~ Pek :yakında lam ,·:ıılro ları ikiye tefrik etmek doğru o. 
yarlığı ona nasip olacak... den : Mesut Cemil. ı - Bel!ltl'nlglr ' 11 ve yeni balesi ile ınu- l~r. Bir kısım ciddi sebeplere is. 

f>t!3revl, 2 - Haı,lm ~Y • Bl'-tenlırAr lal bahçelerde başlaya. tınat edenlerdir ki bu nevilerde 

Corci ertesi günU de öğleye ka. 
dar glh setteki çardağın altın. 
da, g&h deniz kenarında, mesut. 
larm en büyüğü olarak geçir _ 
mişti. 

Cemil, annesi ve bUyUk annesi 
erkenden İstanbula. inmişler, ba
şı büsbütün rahat kalmış, keyfini 

ı:arkı . Kaçma mecburundan, 3 - M. caktır. barısın avdetile aile birliğinin 

;;:a; :;;1~~~~ ~:~~a -11:=~~~ D- idamesine imkan kalmamıştır. 
t5 _ Lemi • Hicaz §ıtrkı _ Sorulmıı ~ EGE TiYATROSU Diğer kısma gelince bunlar 
sın hana yes!m. 6 - ~de Baharı~ ' TDfSIJ.J.ERl ciddi sebeplerle değil karı koca. 
zamanı şretdl, 20.~o Konu.~~ CDıı, po 1 ırettin Gcnçdur ve arka dan birinin asabi bir buhran ve. 
ııtıka Mdi~lerll. 21,05 Temııtt, 22.(1(: !aşları 23 Haıirnn Cu- ya bir kapris veya diğer tarafı 
Haftalık posta kutusu <Ecnebi dlller '' nıa akşamı Şehremini tecrübe için yahut ta ?.eval bu. 
de), 22.so mUzlk (Oda mUziti • Pi.)·, İnşirah bahçesinde: (ÇÖKÜŞ) lacak bir sebebe istinat ederek 
23,00 Son ajana haberleri, ziraat es ~furat Şamil varyetesi. 
ham, tahvllAt. kamblvo . nukut bor. vaki olanlarıdır ki, bu nevi mü. 

(Devamı var) aası (fiyat>. 23.20 Mll:ı:lk <Cazbant : • racaatıarda tarafların ekseriya 

1 
ERTGGRUL muh k d 

----------- Pl.), 23,:55 - 2• Yarmkl program. SADi TEK a eme evam ederken barış~ 

sUrmUştU. 

lSTANBUL HALK Y,.. l,ancı Rr ~vol~ rda n .cııyol - Çınardihi tıklarım tatbikatta hemen her 
TlY p Aile bahçe~inde gün müşahede ediyoruz. Filha • 

ATROSU Secilmis a rcala r kika mulıakeme '"'"'dıkça asab·ı Bu akşam Tophane. · · Bu ffC<'e ..-. 
Karabaş Yükst'l bah Program Tiirkiye saati iiurine ÇAM SAKIZI buhranın geçmek ve zeval bul • 
cesinde (Günah) ,.e 
(Çam sakızı) 3 P.; 
l\lişel revüsü ve 
OITD birlikte .• 

_ TORK REVO 
MM-_. ...... _~ OPERETİ 

( Efenin aıkı ) 
\aıon ve best!')e. 
yen !\fuhll'.'> S.ıba. 
h:ıttin. 40 kişilik 

heyet; 16 kişilik] 
Görlı ve Boyı 

S. Atilllnın idaresinde pek yakında 

iM • UWdal &J'f,llı .. ~\"'4 -

Bir sivri akıllının maceraları: 

( 

maya mahkfını sebebin kalkma. 
sı ihtimali o derece artar. De 
mek oluyor ki bazan boşanma i 
çin müracaat eden aileyi kurtar 
mak mUmkündUr. O halde boşan 
ma işlerinde acele etınemeyi ha 
disat bi?.e emrediyor demektir. 

Bugün tatbikatta hakimlerimi. 
zin en ziyade dikkat ettikleri nok. 
ta ta.rafların barışmak istidadın. 
da olup olmadıkları keyfiyetidir. 
Kanunlarımız içtimai menf nat 
mülfilıazasile tanzim edilmiş olup 
bu hususta her türlil ihtiyaca ce. 
vap vermekte ve hakiırilerimizi de 
bu şekilde harekete mecbur et. 
mektedir. lşte boşanma işlerinin 
mütehassıs hakimler eline bıra. 
kılması ve tahkikatın uzaması 

arzettiğim gibi işin iç yUzUnU 
meydana çıkarmağa ve aileyi kur 
tarmak gayesine matuftur. Mem. 
leketimizde her yerde olduğu gi. 
bi aile müessesesine büyük bir 
ehemmiyet verilmiştir. Nüfus si. 
ya.setimiz de bunu Amirdir. Bu 
sebeplerden dolayı her ne pahası. 
na olursa olsun kunılmuş aile o. 
caklarmm sönmemesine dikkat 
etınelidir. Binnetice boşanma i. 
çin vaki mUracatlarda işi teshil 
etmek kurtulması mümkün aile 
birliklerinin inkırazına sebebiyet 
vermek olur.,, 
HAMDİ HALİM MAYATÜR. 

KON F!KR!: 
Avukat Hamdi Halim Maya

türk te şunları söylüyor: 
"- Boşanmayı kolaylaştır • 

mak l~m geldiği bazıları tara. 
fından ileri sürülmektedir. Be • 
nim :fikrimce, hukuki bakımdan 

boşanmanın kolayla§tmhnasma 
hiç ltizum ve ihtiyaç yoktur. Me. 
deni kanunumuz kafi derecede 
liu'k\ım1~ri ihtiva e~~.k.te~ir. ~. 
şanına ailenin içtimai bfr i'iılı'rrl. 
li demektir. Halbuki ailenin mev 
cudiyetini muhafaza. etmesi ve 
böyle bir dağılmadan korunması 
cemiyetin bakası ve nir.amı için 
esaslı olan şartlardan biridir. 
Hukuk kaidelerinin gayesi cemi. 
yetin bakasını ve nimm.mı mah. 
fuz tutmaktan ibaret olduğuna 

göre bu gayeyi ızrar eden bo • 
şanmanın kolaylaştırılmaaı da 
hukuk bakımından caiz görlile • 
mez. 

Burada mevzuu bahsettiğimiz 

kolaylaştırma keyfiyeti meden.i 
kanunumuzun boşanma hakkında 
kurduğu kaidelerin kati görül • 
memekte olması manasına alın • 
maktadır. Yoksa boşanma hiç 
kabul edilmemeli denilmek isten. 
mediği tabiidir. Bizim medeni 
kanunumuz kendi içtimai heye. 
timizin ihtiyacı nisbetinde bo • 
şanına sebepleri kabul etmiş ve 
bunları muayyen hükümlere bağ. 
lamıştır. Ve Mkime de sırf bo. 
şanına davaları için müstakil ve 
hususi bir usulü muhakeme ka. 
bul ederek ona pek genifs nisbet. 
te takdir hakkı vermiştir. Kanu. 
nım meriyete girdiği tarihten 
bugüne kadar temyiz mahkeme. 
sinin mütekamil bir §ekilde inki. 
şaf eden içtilıatlarile de boşan • 
ma hakkındaki kanun hükümleri 
eıı makul ve ihtiyacımıza en uy. 
gun bir tatbik şekli almıştır. Gc. 

(Devamı 11 incide) 
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··-···························································· ·-····························, 
Veni 

................ ...__. . ..._... 

Kitaplar i 
! : . . -······························: * Osman Cemalin 

Ayının yüzü 
moda oldu Avrupa şampiyonu Dankolofla berabere kalmış ol 

"Çingiineler,, i Bulgar .pehlivanı 
ben daha yeni tanıyorum. Fa
kat başkalan hiç tananıyorlar. 
Bu kitap hakkında bir iki yazı 
okudum. Bir tanesi hiç okuma
dığını ayan beyan gösteriyor. 
Bir diğeri de ancak şöyle böyle 
hakiki kıymetine temas ediyor· 
du. Ben o kadar yakın bir istik
balde Osman Cemalin bu kita· 
hının yüzüncü tab'ı yapılacağı
nı ve Türk edebiyatının ilk a
vantür roman tarzının bir şahe
ser nümunesi olduğu anlaşıla
cağına yüzde yüz eminim. -

Feriştanof 
Kaşkarikosuz güreş yapamıyor mu ? 

Bu hafta Mülayimle karşilaşacak ol 
Bulgar güreşçi bu müsabakadan v 
geçti, memleketine dönmek istiyor faka 

Osman Cemal'in Çinganeleri 
muhakkak bir şaheserdir. Os-

SAlT FAlK 

Yeni neşriyat : 

Birkaç gün evvel §ehrimize ge - ı istemektedirler. Fakat Bulgar peh.. ra Türkiye birincisi Tekirdağ! 
len ve önüıniizdeki pazar gllnü Tak. livanuıda ise on para bulunmamak- scyinle de gUreşecekti. Bu ,.a 
sim stadında Mülayim pehlivanla tadır. Hadisenin nasıl halledileceği te biltiln müsabakalar suya. dil 
güreşecek olan Bulgar pehlivanı belli değildir. Bulgaristanın en olmaktadır. 

man Cemal §imdiden sonra bir Halk adetleri ve • Fe~tanof yapacağı müsabakadan meşhur pehlivanlarından olan ve Diğer taraftan Bulgar peb 

tek yazı yazmasa Türk edebiya- inanmaları 
bna kazandırdı~t bu şaheserle Mehmet Halit Bayrı tarafın. 
gene mahzun ve gcrıe yan meç- dan Balıkesirde ve lstanbulda 
hul aramızda doJaşM, bu, hiç tesbİt edilmiş olan halk adetJe
bir zaman değeri birdenbire, bir rine ve inanmalarına müteallik 
çığlık halinde meydana çıkar- folklor malzemesi, bu defa E
mayı unulımyan edebiyat deni· minönü Halkevi Dil, Tarih ve 
len ş~y ona b~ şaheserinin la~ık Edebiyat şubesi neşriyatının on 
oldugu mevkıı vermekte gecık- birinci kitabı olarak nefis bir 
miyecektir. Okudukça şaşm· şekilde basılmıştır. Bilhassa ik
Y?,r~_m. Say~alar.ı çevirdikçe içim tısadi folklor bakımından çok 
huzun, ~ev~nç ıle .~lu karma- ehemmiyetli olan bu eserin her
karış~k bır aleme g~yor. halde tetkikini okuyucularımıza 

caymııı ve bu yüzden k~ndisini Bul- müteaddit defalar Avrupa şam· §ehrlınizde bulunan konsolosh 
garistandan buraya kadar getiren piyonluğunu kazanmış olan sine de mUracaat ederek melll 
organizatörler alakadar makamlara Dankolofla yaptığı müsabakada tine dönmesine müsaade iste 
şikayette bulunarak yaptıkları mas- bir buçuk saat güreşerek berabere Polis ikinci §ube müdUrlilğil b 

rafların ve nakit olarak verdikleri kalan Feriştanofun pehlivanlarımız- bah Bulgar pehlivanı hakkınd 
200 liranın geri alınmasını istemiş. la karşılaşmaktan korkarak mem _ landmcılık suçile başladığı 
!erdir. Polis bu vaziyet üzerine Bul. leketine kaçmak istemesi spor mu _ kat dolayısilo birçok pehliV 
gar pehlivanını bu sabah yattığı hitlcrinde hayret uyandırmıştrr. alakadarların ifadesine nıU 
Bolu otelinde bulmuş ve hakkında ı.,eriştanof ilk müsabakasından son etmiştir. 

Gavur Ethem kıtaptan fırlı- tavsiye ederiz. 
yor, karşımda Apokor Çorbacı- K 1 

k. ld y • h d. an ı muamma 
nın ım o ugunu ıza e ıyor. . ,. . . • 
Akman Abayı arabasını sürer- Şerlok Holmes ın dilırnıze 
ken, yaz yağmurlanm, çadırı, çevrilen harikulade maceraların· 
böğürtlen dolu sepeti, ayaklan· dan biridir. Münir Süle~~n 
ru köpekler dalamış tirşe gözlü ~pan tarafından nakledılmış
IG.ilüzan, Büyükdere köyleri· tır. 
ne giden musiki ve avantür deli- Haydutlar arasında 
si delikanlıyı, yılanları, Nazlıyı bir banker 
gör~yorum~ du~yorum. Edgar Wallace'm bu heyecan 

takibata baıslanmıgtır. 

İkinci şubeye getirilen Fcriştanof 
aldığı 200 lirayı yediğini vo eimdi 
on parası olmadığını söylemL5tir. 

Organizatörler iddialarına göre, 
bıı 200 liradan başka 3 _ 4 yüz ll-
rn da muhtelü .ııurette masraf et -
mişler ve pazar günkü maç için 
ayn para harcamışlardır. Organl _ 
zatörlcro göre, Bulgar güreşçi kar_ 
şısma çıkacak rakiplerin ciddi gü -
reş yapmak istemeleri üzerine mü. 
sabaka yapmaktan vazgeçmiştir. 

Bır reel alemını bu kadar ma· ve macera romanı olan bu ki-
s~a ve de:ıtane ya!m! şekilde tap da neşredilmiştir. Bu .suret
bır de Alaıne foumıer de oku- le meşhur romancının dilimize . 

dumO. C 1. b k. b • çevrilicek pek az eseri kalmış 

Kendisi danışıklı gUrcşmck iste -
mektcdir. Fakat bu da gerek bizim 
pehlivanlar ve gerekse diğer alaka. 
dadar tarafından kabul edilmemek.. 
tedir. Esasen son bir kararla bu şe
kildeki güreşlerin muhakk!lk ciddi 
olmasına dikkat edilmesi alaka _ 
darlara bildirilmiştir. İşte Bulgar 
pehlivanı şehrlmize hem gezmek ve 
hem de eğlenmek maksadilc gelmiş
ken, böyle ciddi 'bir gilre3 teklüiyle 
karşilnıımea derhal Bulgaristana 
dönmek ve bu sabah hareket et . 
mck isterken şikayet üzerine polis 
tarafından yakalanmıştır. 

sman ema ın u ıta ı ı- bulunuyor. 
çin biraz ro.·portaj kokuyor, de- H 'n y vuklusu 

· l eli K ki d M. ·b· asan 1 a 
mb. ış erh • 0b. a h~:'k" ıs gı 1 Köylünün kalkınması için 

ı r§Cl eser, ır mu ı roman d'I b h Ikın 1 
d ·· .. k nesre ı en u eser, a ana~ avantur, avantur romanı o- ~ y • • ; 

k F l 1 k b. d h yacagı hır sadelıkle yaz;:;ınış ve 
uyor. aza o ara ır e a- h lknn k d' ~· h Ik 

kik .. b' ··rf '"d B a ızm ço öC!V ıgı a 
ı ır o ve a et romanı. u .. k"l . ·ı · l ·· ı 

ik. · · b' ı · k b. T" k tur u en ve manı.erıy e sus en· 
ı ıann ır eştırere ıze ur . . T . . 

d b. tın .. l · · mıştır. avuye ederız. e e ıya ın en guze eserını . 
veren Osman Cemale beni oku· ARKıTEKT , 
yanlar birer tane o kitaptan e- Bu derginin 99 - 100 üncl.i 
dinerek hayran olsunlar. sl:lyıJarı zengin bir münderecat 

Bazan bizi inandınnaı<, bizi ile cıkmıştır. İçinde Ankarada 
siirüklemek için o kadar usta·· bir -kira evi, Bağlarbaşmda bir 
lık ve tabiilikle bulduğu ent- ev, ile tbrahimpaşa köşkü, Al· 
rikler bize Osman Cemalin ha- manyada mimari sergi, hava hü· 
kikaten harikulade ve anadan cumlanna karşı tedbirler, başk 1 

Diğer taraftan müddeiumumilik 
de yapılan müracaat Uzerine Bul _ 
gar pehlivanının seyahatten mene -
dilmesini kararlaştırmıştır. 

Tahkikat devam etmektedir. Or _ 
ganizatörler Bulgar pehli\•anı için 
sarfettikleri ve bir kısmını kendisi -
ne nakit olarak verdikleri 6 . 7 yüz 
lira kadar paranın geri alınmasını 

aoğma olan artist kıymetine bir nıemıeketıerde mimari faaliyet, Fenerbahçe 
de ustalık, olmu!luk ifadeai ve- yazılan ve Sivas Halkevi proje- .. ~~knı·da. resmini gör'ciüğünüz 
rıyor. si müsabakası vardır. Alakadar- k.1.;~u~ ve sıyahlı ayı Avrupaya gc. Bugün Ankaraya 

Osman Cemali bu kitabiyle lara tavsiye ederiz. tırıldıkten sonra bir de moda çı· gidiyor 

lstanbulda 16 temmuzda 
karşılaşmalan var 

kardı. Şimdi birçok kadmJar yal· Milli küıne deplasman maçla 
atletizm nız yüzlerini ona benzetmekle kal- rında Ankara müsabakalarını ya: 

mıy~~far'. aynı zamanda mayolan. pacak olan Fenerbahçe klübü bu. 
nın uzerıne de bu &evimJi mahlii. gün Ankaraya müteveccihen şeh. 
ku resmediyorlar. Bakalım kadrn· rimizden hareket edecektir. 

Atletizm Federasyonu milli,lih (400 metre), Cemal (400 lnr daha nelere özenecekler! Fenerliler ilk maçlarını cumar. 
takım atletlerini Balkan oyunla- metre), Galip ( 400) metre), tesi günü Demirsporla, pazar gü. 
nna hazırlamak için 16 Tem· Galip Darılmaz (1600 metre), Kapalı çarşı nü de Anltaragücüylc yapacak_ 
muzda Istanbulda yapılmak ü- Rıza, Maksut 1500 - 5000 met· !ardır. 
zere beynelmilel bir müsabaka re), Adnan ( 1500 metre), l\lus esnaf I Sarı l§civcrtliler aynı rakipler. 
hazırlamıstır. Bu müsabakalara tafa, 1 lüseyin, Ali ( 5000 met· le lstanbulda yaptıkları müsa • 
Yunanist;ndan 5, Romanya· re), Faik, Vasfi, Yavru, Süha Tamir için belediyeye bakalarda Ankaragücünü de De
dan 5, Mısırdan 4 atlet davet e· ( 11 O mania), Muzaffer, Ömer, mirsporu da 4-1 lik neticelerle müracaat edecekler dilmiştir. Vakur (Uzun atlama), Sürey- yenmişti. Bu defa lisans işi it . 

Aynı zamanda vazife ile Is· ya, Jerfi, Polat (Yüksek atla- Kapalıçarşıdaki Esnaf çarşısı· marn edilen sayınru da iltihal:ile 
tanbulda bulunmakta olan bir ma), Ateş İbrahim, irfan, Yu- nın tamiri için bele.diyeye müraca. Ankaraya giden sarı lacivertlile. 
İngiliz ve bir Amerikalı atlet de suf, Veysi, Arat (Gi.illc ve ate karar vermişlerdir. Esnaf be· r~ muvaffakıyetler temenni ede. 
bu müsabakalara girmek için disk). lecliyenin Mısırs;arşısınm hal ya- rız. 
davet edilmişlerdir. Bu miisabakalarda iyi derece pılması münasebetiyle burada a. -------------

Yapılacak müsabakalar şun- yapan Türk atletleri temmuz çrkta kalacak olan esnafın kapalı· Y apılamıyan boks maçı 
lardır: sonlarında Balkanlarda yapıla- çarşıya geleceklerini, b~. :ur~tle İtalyan boksörlerinden Casadi, 

100, 200. 400, 500, 500, 11 O cak bir müsabakaya gönderile- ~apalıçarşınm şenlenecegını ~~Y: Avrupa orta sıklet birincisi olan 
mania koşuları ve uzun, yüksek cektir. Federasyon ağustos i- ıı:erek evvelce ça~şı~m t_fımırı ı· Fransız yumrukçu Treuct ile ya. 
atlamalar, disk ve giille atmaları çinde bir de l\11acar atlet takrmr çın haz~rl.a~a~ FroJenın ~ıran ev- kında bir müsabaka yapacaklar . 
bir bayrak yarışı. m memleketimize getirmek için• vel tatbıkını ıstıyeccklerdır. Esnaf dr. 

Bu müsabakalara Tiirk atlet- teşebbiise girişmiştir. car~ı yollarım~ asfalt yapılmasını !talyan Casadi son günlerde 
lerinden şunlar çağırılmışlardır: Türkiye birincilikleri eylülün da ıstemektedır. bir otomobil kazası geçirerek ya. 

lrfan ( 100, 200 metre). Ci- ilk haftasında lstanbulda yapıla· ra.lanmış oldugundan bu müsa -
hat ( !00 metre), Vedat ( 100, caktır. Bu birincilik aym 7,a- Dört ayda evlenenler bakanın yapılması imkansız gii . 
200 metre), Fikret ( 1 QO, 200 manda Balkan oyunlarına bir Son dört ay zarfında tstanbulda rülmüş ve evvelce imza edilen 
metre), Güven (200, 400) Me- seçme olacaktır. 1777 s:ift evlenmiştir. mukavele iptal cdilıniştir. 

Serbest güre 
müsabakalar 
Bursada geçen pazar günü bü. 

yük güreş müsabakaları yapıl. 

mış ve Atatürk stadını dolduran 
binlerce seyirci önünde icra edi. 
len bu karşılaşma büyük bir aliL 
ka ile takip edilmiştir. 

GÜnÜJlı ilk müsabakaları Bursa 
spor klüplcrine mensup amatör 
Jcr ,Ş;,rl}smda olmuştur; bu kar§I -
laşmada Hüsamettinle Hamdi be. 
rabere kalmışlar, Recep - Rahim 
güreşinde de, Recep sayı hesabi. 
le galip gelmiştir. 

Btından sonra profesyonel gü. 
reşlere başlanmış ve bunda da 
ilk maçı Habeş pehlivan Tafari 
ile Dinarlı Mehmet yapmıştır. O. 
yun çok heyecanlı olmuş birinıei 
güreşçi bir çok hileli hareketlere 
tevessül etmiştir. Çevik bir pehli. 
van olan Dinarlı karşısında gale. 
benin kolay olm1yacağını anlıyan 
Habeş güreşçi sayısız favul yap. 
tığından hakemden mütemadiyen 
ihtar almıştır. 

müdahalesile Dinarlı, gözil 
nen bu güreşçinin elinden kU 
rılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında JllÜ 

kaya devam edilmesine iJllk!itı 
lamıyaıı hakemler, mütenddi~ 
vullerin neticesinde sayısı.ı 
tar alan Habeş pehlivanı bill< 
mağICıp saymış ve Dinarlı.nJtl. 
libiyetini ilan etmiştir. 

Bu hadiseli karşılaşmadııtl 
ra da günün son güreşi sabıl< . 
kiye başpehlivanı Kara .A.11 

Polonyalı Leviski arasında Y9 
mıştır. 

Her iki pehlivanın da teIJlİ~ 
ustaca oyunu bir evvelki 
şin hasıl ettiği asabi bava)1 

dil etmiş ve halk güreşçileri · 
sık alkışlamıştır. ed 

Oldukça çetin cereyan l\ 
güreşin 18 inci dakikasında 
ı:a Ali ani bir hücum yapaftll< ~ 
kibini havaya kaldırıp ve) 
çarpıp sırtını yere yapıştı 
tuşla galip gelmiştir. ı 

Nihayet müsabakanın, en heye. Bu müsabakalardan sonra 
canlı bir anında Tafari, Dinarlı. tan bula gelen Türk ve ecnebi 0 
yı bir yumrukla bayılttıktan son. reşçiler, bu pazar Taksim stil & 

ra üstüne hücum ederek boğazı. da Bursa güreşlerinin revarışl 
nı sıkmağa başlamış fakat polisin nt yapacaklardır. 

Denizaltı gemileri nasıl çıkanlıyO 

t" 
tıe Tetistcn sonra Fcnf'ka denbaltı gemisi de ~ıı 

Rıı ycnıileı i deııizdc>ı çılmmıak içitı bilyilk viııçler kııllanı 
ffülıı·. Rcsfoule Ttılon linwmnda 1Jıı1ıımrn bir <1eniza1tı ]('lırtıı 
vi11ci t:c kurtardıi}ı gemi görüWyor. 



Amerikadan Avrupa
ya yıldız akını var 

Herbiri bir türlü sevda peşinde 
Saadetin sırrını biliyormusunuz? 

~iryıldızagöre bir dağ tepesinde 
güneş ve kar banyosu insanın 

•• •• •• •• 
omrune omur katarmış a İR SENELİK salı~~adan 

sonra yaz mcvs,mı ge. 
~Yıldızlar da tatile kavuşu

r, Stüdyolann dışardan ca· 
görünen fakat içeriye girildi. 
:~an tahammülsüz olduğu 
ır edilen faaliyetinden buna
hlıizzlar yazın bir plajda, bir 
de, yahut karlı bir dağ tepe. 
e istirahat edecekler .. 

~arip değil midir, Amerikalı 
. tlerin 'bir çoğu yaz tatillerini 

1 l'rnek için Avrupa ya gelyor
·: lialbuk Avrupalı yıldızlar 

1 °rniya plajlarında bir kaç 
,ta İstirahat edebilmek için tatil 
•talarınr dör: gözle bekliyorlar. 
p "aziyet tatil mevsiminde Av
~ a ile Amerika arasında bir yıl. 

1ttıııhacercti ~oğuruyor. Son 
erde Fransız gazetelerinde o

~?•ıız, En çok kazanan kadın 
~ Sonya Heni Fransaya gel. 
l' tni evlenmiş olan Annabella 
;ron Pover yaz tatillerini ge· 

k Üzere Avrupaya geliyor
ltatta Mery Pikford ibile iki 
li~ evlilikten sonra balayı se-

l ti isin Avrupaya geldi. Ge
Crdc Marlen Dietrich de Av. 
h hareket ederken memur

~ tbalarını haczetmişlerdir. 
~günkü vaziyete göre Ameri. 
artistlerinin Avrupaya akın
töze çarpıyor. Henüz Avru. 

\. Amerika ya gidenler pek 

~ 
'l't\lpa yıldızları yaz tatili için 
~~.~maktadır. Hepsinin ayrı 
d duşünceleri vardır. Beyaz 
~de seve seve seyrettiğimiz 
~ ların yaz tatillerini nasıl ge-
~ istediklerini kendi ağız!a

dinliyelim: 

lvet Lebon 
. llilmem siz de benim gibi 
~İz., Ben çiftçilik oynamağa 
tırrı. Tabii çocuk gibi oyun 

~hcak değilim. Tatilimi bir 
c geçirmek, tarlalar arasında 
~lllak, ağaçlar altında istira. 
.'tı:nek .. İşte ancak bu büyük 

1\ Paris yorgunluklarınmın 
l'tt sıkarır.. Tabiat arasında 
ıı bu günler derhal bütün acı
lınutturur. Bundan daha mü. 
~el bir manzara tasavvur o· 

yapabilirsiniz. Bu iki saadet bir· 
leşir. 

SükC'in, istirahat, güneş.. işte 

saadetin sırrı .• 

Klod Dopin 
- Ah eğer benim de tatilim o· 

!ursa ne yapacağımı hiç kimseye 
sormıyacağım .. Hatta kendime bi
le.. Ben birçok zamanlar Pariste 
bile güzel tatil haftaları geçirmiş • 
tim. 

İşin esası tatile kavuşmaktır. 

Eğer bu sene tatil yapmak saa· 
detine kavuşabilir isem bu takdir
de dostum J ean Pierre Aumont ile 
birlikte kanlarımızı da yanımıza 
alarak geçen 6eneki gibi bir vapu. 
ra atlayıp on beş gün Akdenizde 
dolaşacağım. 

ker. Fakat bir türlü gelmezsin. 
Jean Pierre Aumont - Hakkın 

var dostum Klod .. Yaşasrn deniz, 
yaşa~mı vapur, yaşasın yüzmek .. 

Lusiyen Baru 
- Ben tatil için hem kendime, 

hem de dostlarıma aynr tavsiyede 
bulunurum. Hiç durmayın. Benim 
doğduğum memlekete, Bask s:tıil· 
lcrine gelin derim. Buranın bütün 
hususiyeti hem en yükse1c ôafla
ra, hem de denize malik olması
dır. Yaz için aranan iki tabiat gü. 
zelliği aynı noktada yerleşmiş o· 
luyor. Burada su vardır .. Bütün 
balıkçılar 6Uyun ne kadar kıymet
li olduğunu bilirler .. Düşünün bir 
gölün ortasında kendini sulara 
vermiş bir kayık.. Aman dikkat 
galiba şair oluyorum .. Fazla aor. 
mayın. bence tatil her şeyden ev. 
vel sükun demektir. Esasen balık 
avlamak için sükfıne ihtiyaç var
dır. Bu münasebetle balıkçı kar
deşlerime hürmetlerimi, sev~ileri. 
mi sunarım. 

Alber Priien 
Tatil için bir yer bilirim : Kot. 

dagiur.. Orada hem az masrafla, 
hem de kaygısız yaşamak müm· 
kündür. Bir tecrübe bin nasihata 
değer.. Gidin, görün, bana dua 
edersiniz. 

sürmek icabeder. Elbise olarak 
göğsü kapayacak küçük bir bluz 
ve kısa bir pantalon .. Ne 'tuvalet 
ve şıklık, hiç lbiri lazım değil .. 

Ben her tatilimi, Nis üzerindeki 
Perakava'da böyle geçiririm. Şiriı. 
dilik en büyük zevkim ail~.me ait 

t 
'ı 

an yok .. ilJC fırsatta gider Niste 
DANYEL DARYö: - Ben ta- yangr.lir yatarım. 

oıan ·arazid;tabiat ile baş1'aşa ya
şamaktan ibarettir. 

JEAN GABiN : - Bence av· 
lanmağa gidemedikçe tatil yapma
nın manası yoktur, işte bu sebep. 

le ben herkes gibi yazın tatil yap. 
mam. Bunun için EylUI ayında bir 
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la~ın 'doyum olmu manıarasrna r rum. Tatile tiavu~unea me ka· 
dalar. İşte ~atil budur. Gamlı ta- lem almam. Yazı yazmak beni gü. 
biattan istifade ve fırsat buldukça lünç yapar. Bazan bir naayo, ba. 
avlanmak.. zan da bir pantalon giy$" üstüme 

KORİN LUŞER: - Tatil de. 
mek insanın hiç bir işi olmadığı 

zaman demektir. İnsan yapacak 
işi olmayınc~ ne yapar?. Hiç bir 

şey yapmaz. Maamafih bu kere 
yeni bir meşgale bulmak lazımdır 

bir jile takarım~ Fakat ~ yalan 
söyliycyim, bu vaziyette bile tu· 
valet yapmaktan hoşlanırım. 

En büyük zevkim otomobil k"l 
!anmak, yüzmek ve kotrada r. ·z 
mektir. 

Küçüli sinema haberler: . 

llz, Geçirmiş olduğum tatil
tn mükemmeli Re-ger Du
t'nin çiftliğindeki günlerim
llbil olsa da sizi bir gün ora. 
Vet edebilsem, siz de bana 

tillerimi daima Mauzan'da geçiri. ANNİ VERNA Y: - Evvela 
rim. Mauzan, Royan'm yanında. şunu söyliyeyim ki, hakiki bir ta. 
dır. En mesut günlerim bu tatil til geçirmek için vahşi bir hayat 

günlerimdir benim. --------- - --------------------------------

sırasını bulur, bizim arkadaşlar 

ile buluşur, avlanmağa giderim. 

Sonra Eylulde köylerin de daha 
başka gamlı bir manzarası vardır. 

Çayırlar, ağaçlar artık sararmağa 

başlamışlardır. Bazan insan avı 
bile unutur da ormanların, çayır-

değil mi.. Ben büyük yorgunluk. 
lardan sonra, meselfi bir film çe· 
virdiğim zaman artık bir hafta 
yataktan çıkmam muttasıl uyu-

•ır'Iadlen Karol kocası Yüzbaşı 
Astley'den ayrılıyor. Şimdiye ka. 
dar hiç bir geçimsizlikleri görül
memiş olan bu çiftin ayrılma ha. 
berleri hayretle karşılanmıştır. 

Çünkü karı koca üç senedenberi 
esasen ayrıdırlar. Vazifeleri icabı 
Ma~len Amerikada kocası ise 1n
gilterede yaşamaktadır. Esasen 
ayrılmalarının sebebi de budur. 

Veririrsiniz. Fakat bilmem 
İtin misafiri olur mu? 

er Duchesne: - En güzel 
. &Ünlerim, çiftlikte İvet Le· 
t birlikte geçirdiğim gün

' 'Fakat bu sözüm bir tavsi. 
ğildir. Bilakis bir sırdır. A
bunu kimseye söylemeyin. 

Dita Parlo 
'i az gelince yükseklere çı. 
ilğ tepelerinde geçen haya· 

' emsalsiz olduğunu görür-

Stede veya yüksek Savua. 
glara çıkın! Yazın dağlar 
daha güzel bir manzaraya 

t' ır, Çantanızı arkanıza vu. 
'2000 metre irtifaa çıkınız 
da kamp kurunuz .. Orada 
ilt bulacaksınız. Böylece 
bir güneş ve kar banyosu 

Size de bir tavsiye: Fırsat bu-
lursanız yzın Mauzana gelin. Bu 
benim yegane tavsiyemdir. Gelin 
hem tanışmış oluruz, hem de ba· 
na hak verirsiniz. 

GABY MORLAY: - E n zor 
mesele tatil haftalarrnr geçirecek 
yeri tercih etmektir. Bilhassa ter
cih edilecek birçok yerler olursa. 
Sonra size şunu itiraf edeyim. 
Ben pekaz tatil yaparım, Tatil 
yaptığım zamanlar da muhakkak 
Fransanm cenubuna gider, Kot. 
dazurda güneşe kavuşurum.. Be
nim en büyük arzum, banyo yap· 
mak ve güneşte istirahat etmek
tir. Bence büyük bir sükun içinde 
istirahat ve banyodan daha büyük 
bir nimet ola~z. 

Denizi, dağa tercih ederim. 
çünkü önümde uçsuz bucaksız 

manzaraların açılmasından büyük 
bir zevk duyarım. 

RAfMU: - Ben bir tek yer 
bilirim. Katdazür.. Fikir, t ercih, 

* Merle Oberon çok uzun za
mandanberi seviştiği film amili 
Aleksandr Korda ile evlenmiştir. 
Merle Oberon evvelce de genç ak. 
tör David Niven ile sevişmekte 

idi. 

C:Erick Von Stroyhem, çevirdi
ği "Paris üzerinde fırtına var,, fil
minde Zenci kıyafetine girecektir. 
Birçok maceralar ile dolu olan bu 
filmin sonunda Erich Von Stroi· 
hem bir yangında yanacaktır. 

Yangm sahnesinin açık havada 
çevrilmesi temenni olunmaktadır. 

Çünkii esasen cehennem gıöi sı
cak olttn !t{ldyolarda. ya.ngın sah. 
nesinin pek tahammülsüz olacağı 
tahmin edilmektedir. 
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s.o.s Katil Vaydman lv ergilerd 
, kolaylık 

lngilizceden Çeviren: H. MUNlR Ölmeden bir dakika evvel 
Gerek mükellefle 
gerek hazine iç! -------2@= 

Luk Arnold da şehrin şark isti- bunların fevkinde olarak bu kol- ı A k tın· a 
kametinde tuttuğu küçük bir ar. tuk değnekleri~i ~a~arken yata~a vu a 
ka odada radyo dinlemekle meş- alıyor, battanıyesının altına bır 

kapalı bir zarf vermiş 1 

faydalar temin edilıy 
Ankara, 22 Muhtelif vergi! 

guldü. kenara uz:ıtıyordu. 
Toni Ferrari ve "K.:ypak Mari., Ansızın karşısına birisinin çık-

gibi, o dahi, tenha bir köşe bul· ması ihtimalini düşünüyordu. 
muş, kendi halinde yaşdığı için Böylelikle daima koltuk değ. 
kimsenin şüphesini celbetmiyor- neği taşıması yüzünden kendisin. 
du. de hakikaten sakatmış gibi garip 

Maktulün cebinden aldığı on bir his hasıl olmuştu. Sanki değ· 
İngiliz lirası zannettiğinden daha neksiz yürüyemiyecekti. 

Mezara beraber gömülmesini 

istediği mektupta ne yazdığı 
henüz belli değil 

' tarh ve tahakkuk usullerini 
leştiren bir kanun projesi ınec 
verilmiştir.. Layihanın mecli• 
panmadan evvel çıkmaar için 
!iye Vekili Fuad Ağralı dil. 
toplantıda söz alını~ ve detn1 

' ki: 
''- Vergilerimizin tarh "e 

hakkuk usullerini mümkün °~ 
ğu kadar basitle~tirecclc ve I11 

çabuk tükenmişti. Halbuki o pa. Denizde ufacık bir kayıkla batı· 
rayı iyi idare etmek için çok ça. ya gideceğini sanırken tekrar ka
lışmıştı. Bazan yemek yemeden raya çıkabilmesine memnundu. 
yatmıştı. Fakat Çarlinin ölüm hadisesine 

Sonra elmaslardan üçünü sat· zabıta el koyup bu ölümün bir ka. 
mıştr. za eseri olmadığı hakkmda hü. 

Fakat daha fazla elmas meyda- küm verişi, yeniden keyfini kaçır· 
na çıkarmaktan pek korkuyordu. mıştı. 
Sattığı adam da bir serseri olma- Tahkikat ilerliyedursun, Ar· 
sına rağmen, ona bir hayli sual. nold gündüz vakrtları hiç sokağa 
ler sormuş ve gözlerine öyle bak. çıkmamağa karar vermişti. Yiye
nu§tt ki, Luk Arnold yer yanlsa cek ihtiyaçlarını almak üzere an. 
girip kaybolacaktı. cak ortahk karardıktan sonra çı. 

Oraya bir daha gitmek istemi- kıyordu. 
yordu. Fakat ne yapsm ki, parası Bu arada, bir zamanlar sevdiği 
tekrar bitmekteydi. Bu radyo ma· ve hapishanede rüyalarına giren 
Jdnesini satın aldığına ıimdi piş- kızı düşündü. O kızdan ayrılalı 
man oluyordu. birkac; eene olmuştu. Bu birkaç 

Bununla beraber, uzun geceleri sene içinde kendisi ihtiyarlamıştı. 
yalruz başına nasıl gec;irecekti? Fakat ktzm, hala genç olması la
Her halde kendisine bir meggulL zrmdı. Zira aralarında mühimce 
yet lbımdı .. Aksi takdirde kendi bir yaş farkı vardı. 
başına oturup, korkudan korkuya içindeki hisler, o kızı hala de· 
sevkeden şahsi endişeleriyle kal. rinden derine sevdiğini gösteri
mak, neticede deli olmak demekti. yordu. Bir gün sinemadan bera-

Elmasları satarken kıyafetini berce çıktıkları zaman tevkif olu. 
öeğiştirebildiğine pek memnundu. nup hapishaneye götürüldüğün· 
Bunun için pek büyük zahmete denberi ondan hiç bir haber gel
girmemişti. Saçlan zaten bUyü- memişti. 
müştü. Ve ekserisi ağarmış bulu- Fakat ArnolJ öyle düşünüyor-
nuyordu. O saçlar ki, hapishane- du ki, o kız da, kendisini hala se. 
ye girmeden evvel simsiyahtılar. viyordu. 

Arnold bryık da salıvermişti. Onun hapishaneden kaçtığını 
Bunlara ilave olarak, miyoplara gazetelerde okumuş olacaktı. Bu 
has kocaman bir gözlii'k takmıştı. itibarla her halde kendisini düşü. 
Böylece kendisi de kendisini tanı~ nUyordu ... 
yarruyacak hale getirmişti. Bu sıralarda, gazeteler, kırılmış 

Ayrıca kendisine bir sakat silsü bira şişesi vakasını yazdılar. Bira 
vererek iki koltuk değneği ile gez şişesinin Çarlinin kafasında kırıl· 
mişti. dığını ve şişenin boğazmda par 

Sokağa daima bu koltuk değ. oıak izleri bulunduğunu, her şeyi 
nekleriyle çıkıyordu. Hatta oto- yazmışlardı. Şişenin boğazındaki 
büste seyahat etse dahi, yine kol· parmak izleriyle ölüniln cebinde 
tuk değnekleri yanındaydı. Daha- bulunan elektrik lambası üstünde
sı var ... Odasında radyosunun ba. ki parmak izlerinin aynı olduğu 
şrnda dünya havadislerini. d.inler. ve her iki~inin d~ ~e~disine ait 
ken bile koltuk değneklennı ya· J bulunduğu ılan edılmıştı. 
nından ayırmıyordu. Ve bütün (Devamı var) 

o 

Beş korkunç cinayetin faili olan Vayd· 
man pazar sabahı saat tam 4 Ü otuz iki daki· 
ka geçe (bizim saatimizle altıyı 2 dakika) gü· 
nahlarının cezasını kellesiyle ödedi. 

Sabahın saat ikisinden itibaren hükmün 
infaz olunacağı Sen Pier hapishanesine doğ· 
ru büyük bir akın başlamıştı. 

Çok mükemmel tertibat alan polis hiç 
kimseyi hapishaneye yaklaştırmıyordu. Bu sı
rada Vaydman'ın son kurbanlarından birinin 
annesi hüküm infaz olunurken hazır bulun· 
mak istedi, fakat bu arzusu reddoludu .• Bü· 
yük bir halk kütlesi meydanları, kahveleri 
duldurmuştu. 

Hapishanenin kapısında içinde tabut ve 
eaire bulunan siyah araba var .. İçeride kiyo· 
tin hazır .. Cellat Mösyö Des F ourneaut kısa 
emirler veriyorlar.. Herkes sessizce gidip ge· 
liyor .. Sessiz, ağır, bir hava!.. Cellat hazırla· 
dığı bu ölüm makinesi karşısında lakayt bir 
'eyirci gibi elleri cebinde dolaşıyor .. 

Ki.ycıtin makinesinin muhtelif parc-aları 
tanzim olunuyor .. Bu sırada sabah olmağa 
başlay">r .. Hükmün infazını hapishanenin dr 
şmda bekleyen halktan feryatlar, ıslık sesleri 
yükseliyor. Hapishanedeki odaların birinde 
t§ık yansa: 

- işte odur ... 
Diye bütün halk feryat ediyor .. -

HAPISHANEDEKl GiZLİ HAY AT 

Bu sıralarda hapishanenin içinde başka 
bir alem vardır. Saat henüz ü_s. buçuk .. Ha· 
pishanenin bütün memurları ayakla t.. F ekat 
hiç.bir tarafta ~ıt yok .. Bu _ora küçük bir grup 
hapishaneye yaklaşıyor.. Bunların arasında 
cumhuriyet müddeiumumisi, tahkikat hakimi 
'e Vaydmanm avukatları var .. 

Bu küçük gnıp sahabm ayazında tam 
kırk be§ dakika hapishane bahçesinde dolaşa· 
caklar ... 

Saat daha dört olmadan her şey hazırdır. 
Ölüm makinesi avını bekliyor ... 

Dışarıda feryatlar, ıshklar göklere yük
~eliyor ... 

o 
Çapraz kelime oyunu 

ilk bulmacayı bugün veriyoruz 
Bu mecliste kaç kişi vardı 

SOLDAN SACA : 

1 ) Boğazda bir iskele. 
2) Yama - Dil. 
3) Erkeğin aksi - San'at ·Esmek fii}jn· 

den emir. 
'4) Bir hayvan • Hastalıklı. 

5) Maaş kanunu. 
6) Sakin - lnleyi§. 

7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

Asmak fiilinden emir. 
Benzer - Bir diktatör. 
Bir peygamber - Kısa zaman - in
mek fiilinden emir. 
inam§ - Bir hayvan hastalığı. 

Bir operet ismi - Bir Para. 

:YUKARIDAN AŞACI : 

1) Bir kapı - Urgan. 

2) Başak - Kimya. 
3) Baygın bakışlı - Başı örten. 
4) Düğme yeri - Engel. 

5) Nota. 
6) 

7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

Peygamberlerin sopası - ikinci harf 
- Bir hastalık. 

Bir tefrikamız. 
Zaman - Bir böcek - Kmnızı. 

Gpibi bilen - Nota. 
Bir maden - Birden. 
Bir uzuv - Rüzgar. 

Halledilecek meseleler: 
1 - Fettah efendinin üç oğlu, kanlan ve çocukları ile o 

gün bir aile top)anbsı yapmı§lardt .. Mecliste üç amcanın her bi· 
rinin dört yeğeni ve her yeğenin de üçer amcaudeai olduğu gö
rüldü.. Bu mecliste acaba kaç kişi vardı? .. 

(Bunu eğer siz halle:lemezseniz, biz size ya
rın halledilmiş şeklini ve:tiriz .. ) 

2 - Çok meşhur bir sinema yıldızının afiıteki ismi ka· 
zaya uğramış, harfler yerlerini kaybedeı·ek isim şu §ekle ginniş 

EAAALLNNB 
Acaba bu yıldız kimdir? .. 
(Zavallı yıldızı meydana çıkarmak için yarı· 

na kadar uğraşacağız, kim olduğunu yarın bil
bildiririz .. ) 
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1 reflere kolaylık temin edecek 

Vaydman'm ölditr&ilğü kadmlard an biri 

Bu sırada bir kaynaşma oldu .. Ne kadar 
da vakıt geçmiş.. Hapishane müdürü ve di
ğer zeval mahkfunun höcresine gidiyorlar. 

1ŞTE VA YOMAN 

Grup idam mahkumlarının konulduğu 
k1sma gidiyor .. Vaydmanm höcresi de ora· 
eladır. . 

Demir kapının kilidinde bir anahtar dö-
nüyor, yatağmın üzerine uzanmış olan katil 
yerinden fırlayor, ilk karşılaştığı çehre, ken· 
diii~ !1\ij<}ıf.fp eden avukatı M~tmazel 1:_ene 
Jarditı'dir .. Matmazel Rene Jardın, mahkuma 
doğru eğiliyor, oı:\u o'pü)l'or, gözlerl•yaşlıdır;. 
Bu hareket Vaydmanın gördüğü son şefkat 
nişanesidir. · 

- Vaydman, vakıt geldi.. Mukavim o· 
lunuz ... 

Müddeiumuminin bu sözlerine Vayd· 
man: 

- Sizi bekliyordum ... 
Diye cevap veriyor.. Yüzü bembeyaz 

dır, korklmç bir soğuk kanlılık ve sükunet ile 
har~1<et c:"diyor .. 

Avuk'ltı kendi!!ine yaklaşarak Jan dö 
Koven' e knrşı vaziyetinin neden ibaret oldu· 
ğunu itiraf etmesini katilden rica ediyor, Vay· 
dman: 

- Ben bu genr kızın şerefini haleldaı 
edecek bir harekette bulunmadım.. diye ce-
vap veriyor ve: 

- Beni hafifleten bu itirafı yapabildi
ı;im için bahtiyarım .. diye ilave ediyor. 

Bımda:ı sonra Vt'ydmana dini merasim 
ya1 ıhrilıyor ve bil:\hare saçları kesilerek ölüm 
hazırlıihna ba~laıııyor .. 

Bir müddet sonra bütün ha7ırlıklıu ta
TI'\'.'\mlanmıştır .. l·lapisımenin iki karnsı bir· 
den açılıyor, Vaydman görülüyor .. Halk ev· 
vela çığlrğı basıyor; sonra birden herkes su· 
suyor .. 

Uzun boylu, zayıf olan Vaydmanm üze
rinde yalnızca bir atlet farıilası var .. Kesilen 
saclarının verine balmumu kapatxlmış .. Çılgın 
nazarları bir anda halk üzerinde dola~ıyor, 
sonra kiyotin makinesine çarpıyor .. 

Bir an Hnde onun ileri itildiği. 0lüm 
mııık:ne!linin hasl<ülü üzerine atıldığı, bn!'ki.ilii 
nevirdiği, fakat bc.~mtn ı~ertiğe tutulduğu 
ilri ki~inin onu tekrar ittil~leri ve bir dit;eri 
rıin de sal"lerınd~n çt>ekrek baıo:ı yerine r.:etir 
di~i . s,..,nra hıra·~m düştüğü, başı gövdeden 
ayırd,,:;r "'örüldi1 .. 

Hükiim ;nf::lz olunmuft•n.. ~··wanı hav· 
r'"'" hir !t;:_:-t ile br~ ve gÖ"rle bir t~butnn içi· 
n• l-,..nn"1•1 ,,e ;-,,.._ı ... "' r,..~,..~1!n gömüleceği me· 
ZBrltC::."\ d"')?;TU hı:ırekd etti .. 

Katil Vaydman rocukluğuna ait bir ye· 
Je.ı;in de kendisiyle birlikte gömülmesini iste· 
mişti.. Bu kere öğrenildiğine göre katil avu· 
katı Matmazel Rene Jardin 'e bir zarf vermiş 
ve "bunun da benimle birlikte gömülmesini 
istiyorum' 'demiştir. 

Bu zarf acaba katilin son sırrını mı ta· 
\ıyordu? .• 

leri araştırmakta olduğumuz\! 
naısebet düştükçe yüksek hıl 
::tuzda defaatle arzetmiştint· 
cümleden olmak üzere bu Y0 

mümkiln olabilen tadil!tr i!ı 
1 

:!tmek ve ayni zamanda kanuıı 
daima bir araya toplayarak ııe 
ni ahenkli olarak bulundurtıı' 
temin etmek gayesile hazırtaıı 
olan bir projeyi geçen sene 
dim etmiştik, dört bet vergi 1<' 
nu bir araya toplandığı için 
proje 380 küsur maddeyi iJı 
:!tme'ktedir. Bunları yeniden 
Jcn geçirmek kısa bir zatil 
·kınamasını intac edecektir. 
·ebebledir ki pek ziyade [(lU 
15.tı istilzam ettiği görülen ve,ıı 
ran evvel çıkmasından gere1' 
kellefler, gerek hazine için fa> 
olacağını tahmin ettiğimiz 30 -
maddelik ufak bir proje hazırla 
rak Meclise takdim ettik. ·ı 

Bu proje ile bilhassa tebl~ 
noktalarındaki iphamın izale~. 
derpiş edilmi§tir. Layiha, ad 

1 

Maliye ve bütçe encUmenleriflt 
vale edilmiştir. Lahiyarun yil~' 
Meclisin tatilinden evvel çıkırı'~~ 
da büyük fayda olacağı kanaJ 
deyiz. Tensip buyururıa·nıS 
üç encümenden üçer beşer es 
ayrılmak suretiyle teşkil oıun~a} 
m~vakkat bir encümende bil 
ha müzakere edilsin.,, 

Vekilin beyanatı heyeti urıı~j'' 
ye tarafından kabul edilmi~. g 
hanın muhtelit bir encümende 
rüşülmesi kararlaşmıştır. 

Telefonla konuşa~ 
lar çoğahyor 

'dare 20 bin telefon tef 
beri bastırmaya katti 

verdi . 1ı' 
İstanbul telefon şebekesı Jf.' 

lefon Şirketinden devrahnall ,ıi 
cak üç senelik bir zaman ge~o' 
halde alman tertibat saJ'5 ~ • 
telefon aboneleri sür'atle çol 
maktadır. .~' 

t 1 ııeb• Şirketten stanbu ~ s• 
si hükumetçe satın alındığı ilr 
man ancak 6000 kadar aboneı•f~ 
<lr. Nüfusu bir milyona yalcı,t•J 
medeni bir şehir için utanı ·i 

,,ı, 

bir hadise te~kil eden şu ~ 1 f. 
Telefon Şirketinin takip ettığ1,jt1 

litika ile husule gelmi§ti. Ş ,i 
şebekeyi genişletmek, yeni te11,1' 
vticnde getirmek gibi ıcuıfe 

1
l 

girmemek için yapılan abone l 
r2caatlarmı binbir bahane jle 
ediyordu. 

1 
(I 

Yeni açılacak Şi!!Ii santrll ı.,.1il1 
şehrin diğer taraflarındaki te,;olı1 
ilt beraber telefon aboneltııııı" 
miktarı 20.000 e gelmiıt 1'll 1e 
cak~ır. Bu telefon idaresinif1 .ı 

"er• 
sat parasını ve mükaleme ıı ,ı~ 

. a· . . e }1 ~ 
yarı yarıya ın ırmesının " ~ııetı 

telefona kar§ı gösterdiği rııg 
bir neticesidir. bılg~ 

Yalnız, telefon idaresi e" 
dahi bütün müracaatlara ~·tt 
verememektedir. Şirl=etin fl°l'r ı 

d. "h ı· .... d ok dil ma ı ı :na ı yuzun en ç ,j 
b ı·e• 

mış bulunan telefon §e '" 

tevsii işi kolay olmamaktaôır·ııı' 
Şişli santralı eylül 5 de t:ı ... ~ 

olacaktır. Bu santral 2000 ı:ı;oo 
neliktir. Fakat müracaat 5 

den fazladır. ·.-e' 
• "3ııı Telefon idaresi yen1 11 

göre 20.000 adet telefon re 
hazırlatınaktadır. 



Akdenizin anahtarı 

Cebelüttarık 
aleyi bugünkü müstahkem haline 

koyan kumandan kim 

C~bclüttarık, bizim için bir boğazdır. Fakat, İngiliz bahı :,, 
l bir gemi sayar ve Kormorant ''sefinei hümayunu" ismini ... 

~kikaten, iki buçuk asırdanberi Cebelüttarık demek, !r.gi· 
Paratorluğu demektir. İngiltere, kendisini deniz aşın top
na bağlıyan bu boğazı elinde, müstemleke yollarının an~b. 

01arak tutar. 
~bcıuttankrn dilnya siyasetindeki ehemmiyeti bugün değil. 
~tdanberi takdir edilmiştir. 711 senesinde Tarık bin Zeyad. 
~nin Akdenizdcki ticaret yollarını müdafaa için -~u~~daki 
e~ bir kayanın üzerine bir kasır yaptırmıştır. Bugunku Ce
ttarık ismi de oradan kalmıştır. 

h .\ıcacnizin bir kapısının kilidi olan Tarık dağı, ondan sonra 
~~lif tarihlerde elden ele geçmiş, nihayet 1502 de İspanyaya 

edilmiştir. 

1704 senesinde, meşhur İspanya harbi esnnsında, İngiliz ku. 
tlanıarından Sir Corc Ruk lngiliz-Hollanda askerleri ile Ce 
ttarıka miışterck bir hücum hazırlamış ve orasını işgal et· 
l' Bu işgal 1713 deki Utreht muahedesi ile resmm tanınmıı,· 

~akat, Cebelüttarıkın İngiliz toprağı olarak tanınması on'1 n 
~~sonra, yeni bir muahede ile te~bit olunmuş v: İspanya da 
h ıne verilen Minorka adası, şarkı ve garbi Florıdaya muka
llrasını lngiltereye bırakmı~tı. 

:ununla beraber, ondan f;Onra da İspanypll!ir Ccbelüttarıkı 
~lercıen almak için muhtelif teşebbüslerde bulunmuşlar, fa. 
?cpsinde mağlup olmuşlardır. Bunlardan 1782 deki son te· 

·~alcrinde Cebelüttankı karadan ve denizden muhas:ı.ra ' niş
"e bombardımana tutmuşlardır. Bununla berab':!r, en nihayet. 

kendileri muhnsaravı bozm:ığa mecbur olmuşlardır. 
~<ı.kat, ortada yalnı~ bir kale kalmış, Cebelüttarık şehri Ei. 

lir. Bunun için, bugünkü Cebeliittarık yepyeni bir şehirdir. 
lıugun Cebelüttank şehrinde 17 bin karlar bir sivil nüfos 
ır ki, bunlar İngiliz tebaasındandır. Fakat hepsi kendi 'isa •. -
Olan lspanyolca konuşurlar ve İngilizceyi bir :;abancı lisan 
~ öğrenirler. 
C:ebcıuttank kalesini. şehrin üzerinde yükselen kaya - ~.Şkil 
~ledir. Burası ve civan bugün müstahkem bir mevki halin
\·c her gün daha ziyade takviye edilmektedir. 

C:ebclüttankı 2,5 asır ewel fetheden, ingiliz kumandanı 
0rc ise, bugünkü mü!'ltahkem mevki haline koyan da Sir F.d· 

'l'ronsidc'dir. Son defa olarak lngilterenin deniz aşın kuv 
li umumi müfettişi tayin edilerek. oradan aynlan Sir Ed· 
d, bugüne kadar Cebelüttarıkın mülkt ve askeri velisi idi. Bit 
c.90santim gibi muazzam bir boyu olan bu heybetli genen;!, 
<icliscler lizcrinc, Cebelüttankı bugünkü şeklinde, harbde a
~ bir geçid haline getirmiştir. 

SÜMER BANK 
SELLOLOZ SANA Yll MÜESSESESiNDEN : 

>.fuessesemizde birikmiş olan takriben (6300) adet muh. 

lif cins müstamel boş çuval ile (510) adet boş teneke .(. 'uz. 1939 tarihine müsadif salı günü saat H de İzmit. 
lbUessese merkezinde açık arttırma sureti!e satılacaktır. 

Talip olanların % 7,5 pey akçesiyle müracaatları. 
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İtalyanlar 
Memleketlerinden geç 

Türk yolculara 
müşkülat çıkarıyor 

Memurlar şunu 
soruyorlarmış : 

Neden İngiltere 
tarafına geçtiniz 1 
Son 1 ürk - İngiliz anla~masın 

yapılması üzerine Almanyada Tu 
!ere k a r ş ı b a z ı f e n 
m u a m e 1 e 1 e r y a p ı 1 d ı· 
ğı ~·azılmış ve Alman sefareti 
ne;;riyatı tekzip etmişti. Fakat, 
sabah Almanradan gelen bazı Tür 
talebeleri, anlaşmadan sonra Alma 
ann Turklere karşı vaziyetinde b 

Dünyanın zevkini k imler sürüyor? 

1 değişiklik olduğunu teyit etmişle 
dir. Memlekete donen talebeden N 
razi, kendisile görüşen bir muharr 
rimize bu vaziyetten bahsc~erek d 

Bütün tayf ası kadın-
miştir ki: 

- Anlaşma yapıldığı zaman 
manyada tahsilde bulunan talebel 
rin bir kısmile Alman talebeler ar 
smda sert ve hararetli münakaşala dan bir gemi olmuştur. 

Bu anlaşma dolarısile Türkl 
:e karşı soğuk ·bir tarzda muamel 
rapmağa başhyan Almanlar mün 

lsveçli 
kızlar 

ı Sıcak Cenup 
r üzgarlar~ esme
ğe başlayınca 

Tekrar dinizlere 
açıldıı·ar 

İsveç, Norveç kızları, yaz ge· 
lip Cenpptan doğru sıcak rüz· 
garlar esmeye başladı mı yel
kenleri açarlar ve denize çıkar 
lar. Bu, on lar için en zevkli bir 
spor, en eğlenceli, bir yaz haya- nnda pantalon, göğüslerinde de· 
tıdır. · nizci kra\'ntı, arkalarır\La ~eni~ 

B ·mde Baltık d · · denizci yakaları vardır. Arala-u mevsı enızın· 

aşalarda, umumi harbe ait sil 
arkadaşlıf;rım hatırlatarak sözde 
vkıt bize yardım ettiklerini il 
sürınüşlerdir. Fakat Türk talebeleri 
bu sözleri cernpsız bırakmamışlar 

derhal lfıyık oldui;,TU şekilde muka 
bele ederek umumi harpte bilaki 
Türklerin Almanyaya büyük ve mü 
cssir yardımlar yaptığını, bilhassa 
.\imanların gıda ihtiyacını karşıla
mak için fedakarlıklardan çekin· 
mcdiğimizi. bu fedakarlıklar saye • 
sinde Almanyanm aç kalmaması te 
min olunduğunu söylemişlerdir. 

Bu mesele yüzünden Berlinde bir 
'ki ufak hadise de olduğunu işittik. 

Vakia Alman hükfunetinin müda· 
halesile Almanların muameleleri 
değişmişse de soğukluklannı muha· 
fazada devam etmişlerdir. 

Bu anlaşma, Alman halkı üze· 
rinde çok büyük bir tesir yapmıştır. 
Anla~anm ne kadar ehcmmiret 

!i olduğunu, Türkiyenin kudretinin. 
iJüyüklüğüpü pansiyonlarında otur 

rım di.imenci, bnılarmr da >YIİ • du&rumuz A~nanlann hali teyit cdi· 
ço tayin ederler ve gemi, bu yordu. ııunlar anla;madan bahsedi· 
nizam altında, dniınl bir ııc_Şe lirken başlarım önlerine eğerek dü· 
içinde ufuktan ufka koşar... şüncelere dalıyorlardı.,. de, tayfaları tamamen genç krz· rmda bazılarını kaptım, bazıla· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lardan müteşekkil küçük kor 
san ~emilerine tesadüf etmek 
kabildir. Yirmi, yirmi beş genç 
kızın aralarında birleşerek ter
tip ettikleri bu deniz gezintileri 
bazan aylarca sürer ve içinde 
kend ilerinden ba~ka kimse bu 
lunmıyan gemileriyle sahilden 
sahile uğrarlar, yiyece'..lerini, i 
~cerklerini alırlar ve tekrar en 
ginlere açılırlar. 

K-zlar bu gemilerde tam biı 
Jeni:;:cİ hayatı sürerler. Ayakla 

Bir kıt'a şiir 32-gün h a pis 
Bir buçuk ay kadar evvel ViL 

yam Bradley ismindeki bir A. 
merikalı üniversite talebesi Al . 
manların eski üni\•ersite şehri o. 
lan Haydelberg'i ziyaret etmiş .. 

Bir müddet arkadaşlarile ora. 
daki eski bir lokantada istirahat 
eden genç Amerikalıya yemek -
ten sonra "altın kitap .. hakkında 

bir kaç satır bir şey yazmasını 
rica etmişler. Vilyam Bradley de 
kalemi almıs ve o tarihtenbcri 
Almanyada gizli gizli, ağızdan a. 
!tıza dolaşan şu kıtayı yazmıştır: 

Çiftçinin donwzu yok 
Hitlerin Mza kamn yolc 
Ra.sapta clrt et yoktur. 
l§tc Alman vatanı budur. 

Bu ktıayı yazdığının hemen 
ak~~ınıı Vilyam Bradley hapisa • 
neye girmişti bile.. Bu münase. 
betle genç Amerikalı tam otuz 
iki gün yatmış ve Amerikan bil. 
kiimetinin Alman hüklımeti nez. 
dinde yaptığı çok ciddi ve kati 
teşebbüsler nihayetinde serbest 
bırakılmıştır. 

Vilyam Bradley bir kaç gün 
evvel hapisaneden çıkmıştır. 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsa~{ 
22 - 6 - 939 
FIYATlıAR 

Buğday yumuş:ık fı.32 • 5.38; Buğ
ı.ığ sert 5.08 - 5.20; Buğday kızılca 

j.2i,5 • 5.32; Arpa Anadol dökme 
j,30; Çav<l.ır 4.30; Mısır s:ırı <llikınc 
1.2:>: Ku~ycmi :\eni mahsul 5.35; Kc. 
ten tohumu !J.22,5 .. !J.27,5; Mcrcimeı.. 
11; 5u .nm 19.20; le fındık ;\eni 4!J. 
Pcyı: i r beyaz 23.:.?:; - 2G.1 O kuruş. 

GELEN 
Duiitl:ıy 117,1/4: Arp:ı 3t; Çıl\·d.ıı 

ti; Un 10:5,1/4; Kepek !i; Mısır 3 t 
Peynir 4,1/2; J\aşnr 23,1/2; Z. yoğ 
1,1/4; Tiftik 32 ton. 

GlUE~ 

Tiftik 50,1/2; Y:ıp;.ık 2GO lon. 

Zayi 
fst:ınbul emniyet ıııiidiirlillHi şul11 

4 direktörli\ğiinden nlıuıf olduiuıı 

~l/!!4ı-4 !l:tyılt lk:ımct tC"zkereınl -ı.ı 

\ i eltim. Yenisini olnc:ığım, cski~ı 

nin hükmü yoktur. - l'oroi . 
.(K. l. 152>1 
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Uzakşarkta vaziyet vahim Molotof 
inyiltere krah 

l:ondraya döndü 
( Baştarafı 1 incide) .lğzmı açmıya mecbur etmiş ve ı başlıca belediye binalarını i~al L d 22 (AA) _Sa t 15 30 , 

·ı b J b" · İ · · - · · · · on ra, · · a · ( ' · t: :-::~::.aJ a öy e ır maze ı_c:!.:"1 r.::;11:;: ı:::-.:q;ortunu agzı ~tmı~ olduklarır..1 bıldırmektedir. da C"- tl am t 'd ka k Moskova, 22 A.A.) - BB. 1 Fransanın bundan evvclı;ı 
. • • .. .::J'U'!l 1 p on a raya çı an :r • •• • • .. .. , ıı r 

,.~:- ko.bul etmiyeceg~ ini, ı.=ı so!~mu~tur. Ç.nliler fehrı terketmcden ence 1. .1.. K 1 K 1. . t 1 Sceds Naggıar ve Strang hugun ıının tekerrurun::ıen l:Cl§' 'a • -~ f . . · .. - ngı .ere ra ve ra ıcesı, rene . . 
-:e>or~1" g""m .. ıler~ne ·ue gc· naılız konsolosluğu bu cir uç yerde yan3rn çıkarmıı;larsa d1l·17 25 L d ~ 1 . saat 17 de Kremlıne gıderek Mo- değildir. :;- --· -... • .,., . =-: 1 • • •• ' .. • te on raJ.a ge mış ve . . .• 

k :ın h<>- ""ft"71 enel']ık .surette pro Japon kıtaatı bu yangınları son_ W t 1 . d B k'l lotof tarafından kabul edılmışler- Sovyet Hariciye Ko:::ıı» ,·ek t~lıeasına gelece za· .. _ · aa er oo ıstasyonun a 2şve ı, . . . ~ ·nd 
esto etmistir 1uI'I:.'lege muvaffak olmuştur. ı · "kA t A b'' .. ··ıkA dır. B. Molotof, bunlara yenı tn. mahafil~nde kayded]dıg. . 

d "'n doO.rudan do;:;.ru ~ · . . ~ ııu ·ume azası, ;ıtun mu ·ı ve as- . . . . rar ..... ::.> u - Diğer taraftan C'ovyet konso Tiyençın, ::2 (A.A.) - Japon k A • 1 k d' l f gılız - Fransız tcklıflenne Sov- yt>ni 1nabi1iz - Fransız te 
J 1 t t ~ , , ~· . en rıca ve ar ıp omat tara ın- . , . , ~ 

ı ya aponyayı mesu \! a · 'osluğu da Sovyet vatandaşla m:ı..;:amın:-ı ııyençın g::.nr..a ya. I d k 1 · yetlerın resmı cevabım tevdı ey.e- bLından evvelkilere nisbt: : 

b"ld" • · t 1 .1• 1 d 1 
1 

an ar.şı anmıştır. . . .. .. ~ cafilnt ı ır:mıştir. nnm maruz bırak.ıl'.:lıO-ı ara!'I- pış ırı an ı an ar a, J:ı.pon arla K 1 b 1 k bi h lk k'.tl . . mıştır. Goruşme yanın saat kadar hangı· bir ıtera.k1d kaydedece - "' ., . . . . a a a ı r a u esının .. .. .. 
Bundan ma:ıda Amer:. •ırma hadis"'lerini Japon kon Çm muhanplerı arasında ~ıd • Ik 1 d k b' surmoştür. h: ... ette de o-b~ildir. • ~ · ..:ı • a ış.a.n arasın a açı ır saltanat J , 

ka hu .. ku" meti" Uzak Şark· 1olosluğu nezdin~e prote--to et ... etlı muharebeler cereyan et - 1 b b' K 1 K aı· Sovyetlerin son cevabını hü1tfı- Lon::lra, 22 (A.A.) -
1
111 

. . ., mckte olan 90 kilometre !':imal 'ara asroa ınen ra ve r ıçe, t1 . bild. . l b- ··:t. ı-
taki donanması komuta· nıAştMır.ERlKA VATANDAŞ deki Tan"shan'dan "'elen ı; tren ~ yine alkışlar arasında istasyondan ":~ er~n~ t ı~~ş t o abn '-~Y- k: gazeteleri dün 'Molotofla ·11 

nına Amerikan tebeası- - · b • • • - • , • Buckinaham 'Sarayına gitmişler çı er, a en a ıma c.- eme c. ve Fransız mümeı:siller:nı s 
LARINI HlMA YE lenn ge!:mesı ıçın hususı tea:bır_ a· .. dir. tıklan müla!:at hakkında 1': 

nın her yerde ve her şe- V . t 22 (AA ) - ler alınmış olduğu bildirilmek - ır. İn'!iliz büyük elriligwi katiplerin . ·w· brö-1 ı11 
d 

aşıng on, . . t a· --o-- - :ı: j ;J.n:mın nc~rettı .,ı te ıb- .. ' 
kilde .müdafaa ve Y":r 1· Bahriye nezaretinin teyit etti e ırjAPONLAR lOOO ÖLÜ ~ 1621 de 

1
• dam den B. Robert görüşmelerin seyri uba:1setm:ktc ve h.ı ~ 

m1?~ koş':1lmasını ve ıcap ~ine .. göre, Amiral Ya~~el Ja~or VERDİLER h<:.kkm.:a tngiliz hariciye n:zar~· memm:n·yet verici bir ne 
ettıgı şekilde hareketten oahrı makamlnnna, Amenkc . d 1 Ç ki tini tenvir etmek üzere bu sabah varmadığını ka~deylcmettedif 

k • ·ı · • b "idi vatandaşlan himaye ve yardı· Hongkcng, 22 (A.A.) - Çın a,_ e İ en e 11 er t<-}Yare ile Londraya hareket et Times gazete:.i Strang'lJ 
ç·e~ ı?ı memesını ı r- ht ldukları müddet- jar..sı bildiriyor: Günlerdenberi p ' b" "h "f 1 miştfr. ber Mosöovaya gitmiş o1" t ma mu aç 0 ç· rı ş · ·ı~ · d k' L' Dün rağc.a ır l tı il mıs ır. •• A 'k em'leri'nin Cir. ın ı er ansı vı ayetın e ı ın.. M 1: 2 (AA) T b:::rts•in bugün tayyare ileM 

1 :ondra, 22 (Hususi) - l~e lmerıda·ank gl ı~ b'ldi · fcn'e k~ı hücumda bulunuyor . yapıldı 05 .ova, 2 • · - as .,. ıman arın ·a acagını ı r· .. .. • . ,. tebliğ ediyor: d~aya döneceğini yazmakta 
Avam kamarasında U- miştir. Amerikan Pillsbury tor- ~a~ D~n ~~!~den .~:~a b~ınfen ~ Prag, 22 (A.A.) - 1621 de Başvekil ve Hariciye Komis~ri Bu ga::etc pek nikbin gö 
zak Şark meselesi hak- pido muhribi Svavtuv limanın· la ı şsını~.,..U: e .. mu .ıml ır_mev ı ı t~absburglar taralfınd±ıı: ~da~dı e~ Molotof 21 Haz:randa İngiliz bü- • bet 

d 
•zab B l kal k b o an .,.e_ı_ınen ı gcrı a maga mu- dılen 26 Çek ası za esı.mn 1 am orsa da müzake.:elerın et1 

kın a ı at veren aş- terketmemek e mayaca , t• va.ff-1· olmu!'IJ--.:ırr ,. .. uharebe1 d'l . . ld.. .. .. .. c- b yük elçisi Seeds, Fransız büyük sm:ia birçc!c milli menfaat! 
be l " r 'k' · b' A · H.A ,, ıı..ı:u • ıv.ı. c ı mesının yı onumu muna.Ee e. ~ 

vekil Çem r ayn bu ha- ımana a!1"1ca ı ın~ı. ır m~.n- çok karJı bir surette 80 saat sür '. tile bugün Çekler bir ihtifal yap~ 'I elç:si Nagg"ar ve Strang'ı kabul muhtelif n~ktai nazarlarıtı 
diselerin mahalli kalma- ka~ torpı~o muhrıbı daha gen müştür. Bin kadar ölü veren Ja. 'mışlardır. Bu Çek asılzadeleri be_ etmi_Ştir. . . . itibare al:n~sı lazım gel 
sım temenni ettiğini bil- ::lerAılecMEekRblrK-AN MÜLKüNE ponlar Linf~'e doğru çekilmek.jyazdağ mağlübiyetinden sonra i. Bunl~~ ~e~ı ln,.zılız --:- Fra_n- b:naen müzakerelerdeki t 
d• • f k t b · ht teclirler. dam olunmuşlardır. sız tcklı;lennı tevaı etmışlerdır. n~ rıaruri olarak yav.ış yii 
ırmış, a a U ıza 1 TASALLÜT EDlLDl Cungkı·n,., 2? (AA) Çin a B balı bel ..:ı· d . . .. Bu yeni teklifler de İngiltere ve ğ:ine işaret eylemekted!r. ./ 

güriıç"ltü bilel kar~ılha~ış- Honkong, 2f (~.) 'k- ja~sı bildirl~·o;: . . - . nün:e ~: 26 asıl:~r:n.ina~:~:!e~i ~ 8 h d y h d·ı h k;__.-;"'k n. 
br. e~ er ayn e ucum Sv~°":tuvda apon ar erı an Çin kıtalarr, Şansi , Hopei ve yaZllı ve siyah bir haçla işaret o em ya a a u 1 er a ,I 
eden hır mebus, Ja~on- yYıllıam Hungt kumpany~m~ Ş~nt.ung vilayetlerindeki muka .leiiili bulunan ta5rn önünde h1lk 1 J 

1 yanın Uzak Şarktaki ha- aıt antrep? ve rı~tr~lara gır~ b~l taarruzlarını gen.işletmekte . birikmiştir. Almanlar haçlı s:ı., • •ıAİ 
rekatının doğrudan doğ- rek ~:rıkan mulkune tasallut dirler. ~ant~~·aa ta~rr:ız bil. lip taşıyan bir kurdele ile beğh yenı kanun la" ylhas1 neşredı IJI 

b. • til" ha k t" eylemıştir. hassa şıddetlıdır. Ve Çınlıler al - büyük bir çelenk getirip ta5m ü_ j 
ruya ır ıs a re e 1 J bah · · · 'ht nna t h · · ı ff ..., • • • apon nyesının ı a ı şe rı gerı a maya muva ak zerine koymuşlardır. Almanlar . ~tJ 
oldugunu bıldirmış, bu- rağmen, Amerikan ve İngiliz ol.muşlardır. çekildikten sonra Çekler gelip ta.. Prag, 22 (A.A.) - Bohemya yanname vermek mecburı) 
nun üzeri1!e ~emberlayn harp gemileri. Sv~vtov~ kal- . ~un?'king, .22. ~A.A.) - Çe _ şm üstüne çiçekler atmışlar ve bu ve Moravya Yahudileri hakkın • ı dedirle~. ne511 
~öyle demıştir: ~ştır. Scout .ı~mındekı başk~ kıaı. aJansI bıl~y~r:. . _ suretle Almanların koydukları daki yeni kanun layihası, Yahu. U:ç büyük baba.~~ ~~ it 

_ Eğer böyle ise vazi- hır harp gemısı de Svavtov Iı- Çın krtaları Lıulın'ın ıstırda . çelengi de örtmüşlerdir. dilerin ve Yahudi müesseseleri • hudı olan veyahut ını bu)-0~ 
h kik t h t manma girmek imkanlarını a- dından sonra Kuindu'daki Japon nin hu.susi bir mezuniyet almak. ve a.n.~esi yahudi olup ken :ı,tı 

yetb da ak ~n ve ame raştmnaktadır. mevzilerine hücum ederek düş . Almanya enflasyo· sızın arazi. iktısadi müesseseler. yahudi didine mensup 01 

kes e ece tir. Japon kıtalarr tayyare mey- manı ağrr bir hezimete uğrat • . ak . 
1 

h şahıs, yahudi addolunur. di'-e 
İNGIL TERE MUKABELEl danını askeri t;yyare kararga- mışlardrr. Yirmi kadar düşman "d • ht er alnevı 

1 
sıyon ar ve. es anı s~. Bir müessese, bir yahu. ·e 

BlL.MlstL TEDBiRiNE • ~ . .. na g ~ ıyor m ma armı ve arazı veya mu. . - . f!lue· 
hı haline ifrağ için büyük bir subayı ölmüş ve ikısı yüksek rut. 1 1 . k' 1 1 t ıt oldugu tıı.kdırde o r 

BAC"\n TRACAK essese erı ıra ama arını mer.e - ah d' t 1• kk " dil' J3ir şı 
t.:J v y • faaliyetle çalışmaktadır. be~i ~~ak üzere 40 subay .. esir (Baştarafı 1 incide) mektedir. J'~ u ı e a ı .e ı:· . udi 

Londra, 22 (AA.) - lngı- JAPON KABiNESİ edı~tır. 6 top, 40 mitralyoz ve bir kimse unutmamı,tır. Alman , . tın azasından bır çogu ıall ııJ' 
' z resmi mahfillerinde tebarüz KARAR VEREMEDi bir çok mühimmat ele geçiril • marklannm kıymeti 0 zaman .. Hususı mezunıy~~er, prote~ • o müessese yahudi addolU~ f 

· 'ldiw· .. gv er Japon- T k 2 2 (AA ) 1 · _ miştir ıfıra k d . . Alm 'lleti' tor tarafından verılır. Yahudi - Alman ceza kanunu, 
ettırı gıne gore, e o yo, . . - yı ma · s a ILl'ınmce an mı 

1 31 
T . d ·1 b"t'' . .. . ete 

lar, Tiençinde ve diğer yerler lfunat alan bir membadan 2ğre- . ~ongkong, 2: .(A.A.) - Çe - ile beraber ecnebi memleketk- er, ~uz an evve u un 1 merıyet me~~ııne gır~c aft. 
de alakadar İngiliz tebeasma za· nildiğine göre, bu sabah Arita· kıaı ajansr b1ıdırıyor: rinde Alman parasına kıymet tı, ptt!ın, ~ eşyal!rla bu kanu~ hılJfına vakı h 
rarlar irasmda devam ederlerse, nm başkanlığında toplanan ka· .~ekin -..- Tiy~nçin civ~ venniş olan pek çok kimseler ktyMettar~n 98.kkmda be .. lere tatbık olunacaktır/ 
Tokyonun bu hareketleri, mu· bine, Tiençin işinin halline dair n:ıusadem~ sesler: ~çık ~urette işı. büyük zararlar gönnÜ§tür. Bu • ,. , t' 
hakkak surette, İngiliz hukuk olan Japon taleplerinin sarih bir tılmektedir. Pekının şunal. ba. suretle beynelmilel itibarmı Doktor Fnrack lktısat Veka e 1 
ve menafiinin himayesi için İn- surette ileri sürülmesi ve bu su- tısında muharebeler tekrar baş. kaybeden Alman markına tek· f'1,ı 
gilterenin mukabelei bilmisil ted retle Halifaks·m 21 haziranda 1a.ı;1~ş~ EM1L.t ! rar beynelmilel piyasada kıymet Bu 1 gar i standa Oksijene azami l 
birleri almasını intaç eyleyecek· Lordllar kamarasındaki nutkun- G Bm~ı TER veren Doktor Şaht işten çekil- kondu 
tir. ll da ima suretiyle yap~ı~ davete Hongkong, 

22 
(A.A.) _ Çe dikten soıya Almanyanm ikb- . Sofy~, ~~ (A.A.) - Bulgar A- Ankara, 22 (A.A.) 

İngiliz resmi mahfi erine gö· ical'.)" t ,.-'ilmesi muvafık olup ol . . . . . _ · sadi vaziyeti düzelmedi. Bilakis 1ansı bıldırıyor: Vekaletinden bildiriliyor: . • 1 
L dr h "k" t" . h tt v l . .. .. " l .. kıaı aJansı bıldırıyor: •tt'k d h b h anlı b. f .. ~ . . . . 11' • "00' · .. •ıJIP r.e, on a u ume ının a ı mıyacagı mese esı goruşu muş-

1 
ta af d kuf gı ı çe a a u r ır sa · Sofya, vnıversıtesının e ıncı 0 3 sayılı kanuna ı .. • ..,11 =t 

h k · · f t f · etmek ve .. B h ta h' b' k Japon.ıar r rn an mev b · eli l R b--'- t ıd·· · · d · ı k d' · · tııl" are etını ena e sır tur. u usus ıç ır araı I . . .
1
. . h aya gır • şte ay§ lUlK s a· yı onilmli olayısıy e en ısıne 25--6-939 tarihinden !.' 

T . - I . . h•Jli esas ·ı . . tutulan ngılız ata.şcmı ıterı e. . .. .. .. d d -· b'rilın f h d l l ·ı f k b 1'• ıençın mese esını mn :ı • ven memıstır. .. b b k 
1 

t K _usunun esasın :ın egı~ e· a ri o ~tor uk ven en a at u oksijenin beher metre rnıv .... ! 
1 .. . d l 1 sunu bı'r M" k # l hah k nuz ser est ıra ı mamış rr. en. . . eli k d h' b' 1 l · - .. .. 'kl . . . Ak f .. s,ıı" ar uzerın en 1a arzu uza ere ere yarın sa a · d' . . b .. Kal 'd b k sı, flDl ye a ar ıç ır meme- yı cıonumu şenlı · erme ıştıra e- abrikada teslim toptana,, ,,, 

lık 'b' 1 kk' 1 k b" k · d d d'l ısının ugun gan an aş a k ·· ··1m · b' k'ld · Adl' c: w kararsız gı ı te a · ·ı ey em e · ıne onseym e evam e ı e , . kl d'l -· b'ldi .1. ette goru emış ır şe ı e dememış olan Almanya ıye tışfiyatı elli kuruş ve be~ ,1P 
h I b 1 1 k . V .1 ]" .. oır yere na e ı ecegı ı rı ı • b nk "d d' . .t -'~L! . ~ .. • . t "t" ata ı ir yo o ur. ce tir. en en ma umata gore, a a ı are me ısıne aı s::uaru- Nazm Doktor Franck, bugün öğ_ mıkaplık tuplerın fıya ı . . 

Burada teyı·t edildiğine göre, bazı na 1 J 'st klerinin yor. ti · alına k devlet i in i · ı po ·t h · ·ı · Ut elli ~ ·ı ~ar ap~m ı ef dı Lcmdra, 22 (A.A.) _İngiliz yerJmnn. A~ a&k· re s Ü le.den a':>nra Sofyaya gelm ş, ıstas- zı ~su karı":•. ı nJı ·c:tit· • 
bugünkü vaziyet, bir lngiliz ak- İasrız· e bm:me~i .tara .. t~ı r- matbuatı Uzak Şark hadiselerini vbeuh esı ık b~~ rı·J· ma yonda Maarif ve Adliye nazırlan ruş o ara tesoıt e mı!> i'İ 
sülameli doğurmadan böyle ~~· ı~a u. ıste :rm vus at ve artan bir endişe· ile mevzuu bah. ranm aç ır .e: ı ır. . Almanya elçisi, üniversite rektö- Oksijen tüplerinin ta.ı\~ 
mütemadiyen devam edip gide- şu~ulu 1~gilterenın hattıhare· seylcmektedir. Gazeteler, Tiyen.. Alman gazetelenrun neşnya- rü ve daha diğer zevat tarafından gari 130 atmosfer ve oksıJ 
mez. ketıne bagh bulunacaktır. "indeki vaziytin fiilen değişmedi. tından anlaşıldığını gÖl'e Rayş· kabuJ edilmiştir. • kibi asgari yüzde 89 oıac:V, 

Tiençinde vaziyet değişme· JAPON ELÇ1L1CI NAMINA ~ini ve dig-er taraftan Çinin Sva_ bankın statüsünde yamlan t~di- D k F k d k' d f Bir tüp satış. toptan sııtl 
b. h ld d d' HAREKET ., l" il Alnı d b'lh . b' o tor ranc ' saray a ı e - d 1 miş ır a e evam e ıyor. tov limanını kaybetmekle son at e anya a ı assa tt . . 1 d k M 'f o unur. ıl 

R • k l · tt·~· h 22 (AA) Ş _ı be · ıl b" "k . 1 terı ımza a ı tan sonra aarı ve 1 _.,, esmı ma am arm, teyıt e ıgı- Şang ay . - ang- mühim limanını da kaybettiğini sene;:ıen n yap an uyu ışte· Adl' 
1 

'U . it Oksijen fabrikası bıı uıı:; 
ne göre, Japonlar, yabancı dev· haydaki Japon büyük elciliğ: kaydeylemektedir. rin, büyük askeri hare~c:etlerin k ı~e .. . n

1 
azı: arı vte ti :ıveirts. c yerlerde azami satIB fi)! 

ı · · S ı· tb · rafl k ak da :-e toru ı e zıyaret ea ,,..m ş ır. . . Jl let gemi erının vatov ımanm- namına ma uata beyanatta Gazetelere göre, bir Britanya mas arını apahn arasm fabrıka fıyatına, en yııkI ~ ,ıa 
dan 30 saat zarfında çekilmele· bulunan bir zat ezcümle şunla.- piyade bölüğü Japonların imti • bir münasebet vardır: Siğfrid Doktor Franck, akşama doğru kadan o yere kadarld ı:ı ,t 
. . bl' w • t' G ·ı · .. l . . . hattının ı _____ L_ lS38 Kral tarafından kabul olunmuş. f .1 h 11• be' dİ'rt' rını te ıg etmış ır. emı enn rı soy emıştır: yazlı mıntakaya ka~ı bır taar _ . KUnlllDası, sene- masra r ı e ma a ı .e '.: ~ 

kumandanları ise bu tebliği red- "Uzak Doğ_uda yeni bir niza- ruzda ?ulunması. ~htimaline kar. jsindeki .kısmi seferberlik, lsp~- tur. . ce tesbit edilecek_ sair .t~c~:;1 P 
deylemiş ve limanda kalmaya mm ihdası, Çmde yabancıların şı Pekınden tngılız mıntakasma ya harbıne yapılan yardım, Su· Maarıf Nazırı, varın Almanya raf ve normal karın ıla<v 
azmeylemiş bulunmaktadır. menfaat ve haklarının ihlali de· getirilmiştir. Tiyençinde İngiliz • ldet Almanlannm, Bohemyanm, Adliye nazırr şerefine bir öğle zi- retiyle tayin olt:nur. 

Londra, 22 (A.A.) - Röy- mek değildir. Bilakis, bu yeni ler müdafaa tedbirlerine tevessül ıe Moravyanm ifgali vesaire ... yafcti verecektir. Yarın akşam, _ 0_ 

ter ajansının Çankhaydan bil· nizam, bu hakları himaye ve eylemişlerdir. Yeni kanunun verdiği salihiyet Akademi konseyinin yapacağı bir 
dirdi<Tine göre, fngiliz mal:am- takviye edecektir. Daily Mail gazetesi, Uzak Şark ile Raytbank kağıt para çıkara- tcplantıda Doktor Franck, Sofya 
ları Svatovdaki yabancı gemi· Bu zat, Ticnc;indeki Japon hadiseleri hakkında diyor ki: rak ,imdiye kadar milyarları bu- üniver!İtesi fahri doktoru ilan 0 • 

lerle bu şehirde sakin yabancı - makamlarının münhasrran Ja- Japon militaristleri resmi Ja · lan bu türlü masraflan kapaya- lunacak ve doktor Franck Akade
larm geri ç.e~lmesi ha.kkındaki ;,>on aleyh tan tahrikata karşı koy pon .. makamatmm düşünc~lerin.e c~ktır. Bundan ~nra .aynı m~-ı mik bir konferans verecektir. 
Japon talebmı reddetınış ve bun mak maksadiyle hareket ettik· tercuınan oluyorlarsa Tıyençın 

1
hiyette yapılacak t§lenn mucıp D k F k B . d 

b 1. d h' J k ] Uzak (:arktak' l T · t· · 1 v f kalAde fla d o tor ranc , ulgarıstan a larm u ıman a ve şe ır e a · lerini tevit ve bu makamların ıs 1 ngı ız vazıye ının I o acagı ev a masra r a b' k .. k 1 k 
makta haklı bulunduklarını bil· yabancı· imtiyaz bölgeleri statü- ~ir tecrübe ~~h:ası ~Ia~a.ktır.' E.

1
gene aym suretle kaqdanacak- ır aç gun a aca tır. 

dl'rmicatir. ·· .. k t'• tt h 1 · · ger Japon hukumetı mılıtarıst _ tır ---o-
:-t mnu a ı sure e a gayesm . . . . . 

1 

· . 
lNGlLiZLERIN MARUZ "tt" kl . h b . . d .., l Ierm talelennı tervıç etmıyorsa DO<rnıdan dogruw ya Alman Amerı· kada 1u u erı a crınm o~ru o - . d . b" -

KALDIKLARI CiRKIN -nadığını tnsrih eylemi~tir. ~u taleplerı erhal gcrı almalı ·ıdevlet reisinin emri albna veri-
HAREKETLER Japonlar, Çinde ikamet eden ır. · len Rayfban~km kartıhksız ola- Bitaraflık kanunu 

Tiençin, 22 (A.A.) - lngİ· 1 ütün y~bancılar hakkında ayn• Y 1 Irak çıkaracagı marklar Alman-
tiz konsolosluğunun bir tebliği muam~eyi t:-tbik etmek niye· unan aonanmanımn \ya ~linde mu~ryen bir kıy· mü~akereleri başlıyor 
ne göre, iki İngiliz vatandaşı be tindedir!er. Fal·at bugünki.i ah- manevraoı 

1
met ıfade edebilir; fakat bu Vaşıngton, 22 (A.A.) - Bu -

g i.in , imtiy:ızh mıntol:a hudu· val ve vaziyet Japonları Can- Atina, 22 (A.A.) - Gazeteler, marklar mütemadiyen bcynel-
1
gün, enclimende alın.an bir ka • 

dun:h gayet adi şerait altmd;ı 1:avşeıc'e müza!1aret e:!en lnıi- ~ralın Y~~ do~nmas.ının 1yo- 1~~el piya~~ artmlır5a bug~n- 1 rar üzerine parlame~t?n~ bita. 
~rnstırr.:al ;;ı"a ttıbi tutudmuştur lizler hakkın:'a ayrı muarnelf." nıyen denı:ı:ındeki manevralarını ltu kıymelım muhafaza edebhe· raflık kanununun tadılı mu7..ake -

Tüccar Touse ile Race klübii ,,. .. ı.. ; . 'n"." rr e-b\'r evl ~ .... ("lı;.tnr1ir . takip etmek üzere hareket etmiı :eği ç:>k !Üphelidir. jrelerini hemen derhal yapması 
~ekrcteri Lerd, Çinli erkek, ka- l"'GAL EDİLEN :S!NALAR olduğunu haber vcrmekted:r. 1 Onun için Almanya ile iş ya- tekarrür etmiştir. MUz.akerelere 
d 1:1 \'8 çrı•.:ukl:v·ın önünde, biı Tol;yo, 22 (AA.} - Dcır.ci a_ Kral, ma-:evralardan ıcnra ttaL '!Jut bütün memleeküer Rayş.' ya pazartesi ya sah gUnil başla. 
c~yıek $'\": ttc:n fo zh ~z.:rı.\l~ ı iylc jans ı bi1~iriycr: yaya giderek Yunan preneeslerin. bım?un ı~atiiafuıde vu~rua r,o~en naca!-c ve iki gün içinde bu mü. 
·~rı-.la.k 0i~ır;l': i:mak!lr.r:.~tlT. A · G.me!kurta'•Y b" :;'::.nhğı. Ja. - den lrene'nin lzdiva; mcra3iminde de-:·~: .di~ ~;:du.~e alı:nll'sı laznn- zcıkereler bir ııe~iceye b:ığlana _ 
r<\.~lmT.~) ı yap.~n }. ;x•rı, Lerdi pc. '.1 J.- ~:Hc:.kdni.l Su va.t cn,1cki :::l.:::ır bulunacaktır. lg ::.~::. l'-..Smf US caktrr. 

Tükkuşu fiiosiJ 
Adanada 1 

uıı 
Adana. 22 (A.A.) - V t~ ~ 

şam Yeni otelde b~lediYe ~ ' 
fından TUrkku~u filosıl €c 1 
nıUkellef bir ziyafet veril~ ıı1 
yafette vali, tUm kurna~~~ 
mail Hakkı, belediye reısı ri 
tiin teşekküller mümcssH!C et 
zır bulunmuşlardır. ZiYıJ 1~ 
samimi ve ne~eli bir ha''~ 

9 geçmiştir. Tüıkkuşu taY1 0 
her yerde olduğu gibi bil~ 
bu sabah meydanı doldu.:~ dt 
yük bir h:ı.l '.t kütlesi öı11111 

yecanlr ve çok alkışlanall tJ 
hareketleri yapmışlardır. , 
larm yaurld ı.;,r sahayı tıall' • ~ d"fl 
sabahın erl~cn !laatlerin ~ 
dutmnj a b" h.ınıştı. ~ 

Bugün Ad~ada bS-"~ 
olduğundon F.ayseriye Y" 
rcket edllcce!~~ir. 



Çırak, kalfa, usta kursları Et meselesi Günün meseleleri 

asap ar an a a siWir. Çünkü bilirsiniz ki hukuk 

mış bulunacak ucuz et satıhyor ~;~~7y:ıef:ı~şe~:!;~n:u~~: 
· den mücerret bir mevcudiyetten 

Ankara, _ Yüzden fazla. işçi ve ustalar için birer kurs açmış Et meselesi, toptancıların piya- ibarettir. 
~İıran müesseselerle maden o. bulunacaklardır. Kurslar 15 A. saya müdahaleleri üzerine büsbil. Jler ha.lde medeni kanunumuz. 
~!arını, işçileri için kurslar aç. ğustostan itibaren faaliyete ge - t~ karışık. bir şeki~ almış.~r. Şeh- da boşan,mayı kolaylaştırmak i. 
~a nıecbur tutan nizam.name. çecektir. rın muhtelıf yerlerınde dukklnlar çin tadilat yapılma.ama. bugün ı. 
ı...._ koyduğu müddet sona ermek Kursların açılışındaki gaye açan toptancılar !·a:;aTllardan çok çin ihtiyaç yoktur zannederim. 
~r. Bilindiği tızere bu mU. memlekette uıl i§Çi yetl§tirmek - uc~ı: !!yata et sat-::ıaJa batlamıt- Medent kanunun meriyete gir. 
~ Seler çıraklar, kalfalar ve us. tir. Bu itibarla bu kurslara de . lıırCır. Balatta dü_k~an açan bir d.iği 936 tarihinde bir makale 

t ~ için ayn ayrı Uç kurs ve vam edenler, müddetin sonunda toptancı koyun etını 30 ve Emin- neşretmiıtim. O makalenin ser • 
~ç sınıf sanat erbabının kurs. bir imtihandan geçirilecek, mu - önünde bir diğeri 35 kuruıtan levhası şöyle idi: ''Bu kanun tek 
\ devamım temin edecekler • vaffak olanlara. birer ehliyetna • satmaktadır. Halbuki kasaplar nik itibarile en meşhur ve en dik. 

· me verilecektir. 40 - 45 kuruştan pğı vermemek- kate şayan bir eserdir. Bu kanun 
"'" ~ sene Meclisten çıkan ka. Çırak kurswıu bitiren bir ~~i tedir. zamanımızın en mühim ve en o. 
, ~Uzı :ne tekilde tatbik edilece- muayyen bir müddet çalr~tıJ;t,-.;ı i Bu vaziyet kasapları telaşa dU.. rijinal bir eseridir.,, 
yf ıa.terezı nizan>name yüzden aonra kalfa. kursuna devam ede. ııürmJ§tür. Toptancıların her ta· Ka.nunumumn bu vasıfları be. 
~ ~ l~isi bulunan mUeueaeler. bilecek ve ayniyle kalfa kursunu rafta dükkanlar açarak kendilerL nim §8.hsi fikrim değildir. İsviç. 

?tıaden ocaklarını ~bu kurslar. bitirmiş ve ehliyetnamesini almış ne rekabet edeceklerinden kork- re medeni kanunu ne§redildiği 
.,,.. İlkip edecekleri derslerin mUf olan da gene bir müddet çalıştık. 1 maktadırlar. Hakikaten diğer top- zaman kanun& bu va.sıfları ve • 

'1.ıt Programını en çok 15 tem. tan sonra usta kursuna iştirak e. 1 tancılar da fazla satzı görerek ka.. renler ''Saley,,; "Le.nıa"; "La. .. 
.. 1939 tarihine kadar ha.zırla. debilecektir. ı saplara vermektense, kendileri ban"; ''Rom.len" gibi meşhur Av. 
a \'e lktısat Veklletine gön.. Kalifiye işçi yeti§tirmek için dUkkan açarak halka satmağı da- rupa hukulqinaala.rıdır. 

lfa eğe mecbur tutm~§tu. hü~ümetln bu kanunla a~n_1ış oL j ha doğru bulmaktadır. Belediye Aradan on Uç aenelik bir za • 
her aldığımıza. göre, muh • dugu bu adımı:ı yarın ıçın çok ise meseleyi hal için çalışmalarına ma.n geçti. Baoımızı a.rkaya çevi. 
Yerlerden lktısat VektlletL faydalı neticeler tevlit edeceğine devam etmektedir. rerek bu geçen yılların tatbikat 

l>rogt'am}ar gönderilmcğe baş. muhakkak gözU ile bakılabilir. sahasındaki seyrini temap. ede. 
. Otır. lktısat VekA.leti gön • Elin.de ehliyetnamesi bulunmı - A k 1 •. . cek olursak kanunumumn bu 
1en ve gönderilecek olan bu yan bir işçı. sanatı ne olursa oı. r eo OJI enstitüsü mümtaz vasıflarmı muhafaza et. 

\ nı.ları tetkikten geçirecek sun, ehliyetnamelilerin yanında • mekte bulunduğunu mUşahede e. 
tıı ttıuva.fık bulursa tasdik ettik. iş bulmakta gUçlUğe uğrıyacağı talebelerı debiliriz. Cumhuriyet adliyesinin 

'°tı.ra tekrar mUesseseye gön. için o da. kurslara devama kcn. kanunun tatbikat seyrinde gös _ 
ktir. Program, Vekalet - disini mecbur sayacaktır. Bu hu. Orta A vrupaya bir tetkik terdiği mütekamil inkişa.ftan bo. 

~ltsik veya tadile muhtaç gö. sustaki kanunla ve nizamnamede gezisi yapacaklar şanına davaları da hlsseainl al • 
~ L.~rae üzerinde tashihler yapı • işçileri için. kurs açmıyan veya t b 1 4 • • • i . A k mıştır. Bugtin bo§8llllla davaları 

""'lktı b . 1• k ld ~ h . . stan u uruversıtes nın r eo. 1 ihti 
l r. u ışe ayı o ugu e emmıyetı .. . .. .. d k. ·ı·k b. maku ve yacmıtza. uygun bir 
5 'l' ih' kad Uf. • •• 1 .. loJı enstıtusun en 50 ışı ı ır .. ded" B gün .. 

enımuz tar me ar m vennıyen muessese er ceza gore. . f .. H . . . cereyan ıçın ır. u ıçın ay. 
t Programlarını 1ktısat Ve • ceklerdir. Bundan başka iş ve • kafılev Pro eaor anut Naüzın bat rıca. boşanmayı kolaylaştıracak 
~ine göndermemiş bulunan • renler kurslara devam eden iş • kanlıgı .altın~ orta. Avru~ mem· hilkUmlerin kuvvetlenmesine ih • 

~ 1Sln Vekalet program hazır. çilere de mUşkUlat çıkarınıyacak, leketlerıne bır tetkık gezısme çı. tiyaç göremiyorum.,, 
'Clktır. BiltUn bu işler 15 A. faraza. onların yevmiyelerini in. kacaklardır. Talebeler evveli Ro- --.----.-------
U tos tarihine kadar tamamen. dirmek veya kesmek gibi kanu. manyaya gidecekler, oradaki pet· Bır tahııldar paralarla 
lilrnış olacak ve Türklkenin nun ruhuna mUnafi harekette bu. rol havuzlarında tetkikler yapa. kayboldu 
laratında., yüz veya yilzden luna.mıyacaklardır. Bu şekilde caklar~ır. Belediye Şiıll ta.hail ıubesi talı. 

a işçisi bulunan it yerlerile hareket ettiği görUlen. müessese - Romanyadan M>nra Avuıturya slldarlarmdan RUttU ortadan 
tt ocakları kanununun em ~ ler için de kanun muhtelif ceza. ve iaviçreye giderek Alp dağlarr kaybolmuştur. RUştnUn üzerinde 
tı tekilde çıraklar, kalfalar lar tertip etmiı bulun.maktadır. run teıekkUUi etrafıda inc:eleme. 400 lira bulunduğu anla.şılmıe • 

'

'---- lerde bulunacaklardır. tır. Diğer ta.raftan bir kaç gün 

Stanbuı fuarı münasebetile Gezi yirmi iiln kadar ıürecek- evvel t_agayyUp ettiği söylenen 
\...., _ _ _ _ _ _ .......- Kadıköy taıı.lldarlarmdan Necip 

1 
• d 

1
. 1 k te dün meydana. ÇikmJt, paralan 

ımır e va ımıze arşı neşre- ilkokul ihtiyacı dü§llrdüğünü iddl& elmİ§tir, 

dilen açık mektup 
'tıbulda bir · fuar açılması 
1 l?ıda valinin aldığı teşebbUB. 
~ İzmir An:ıdolu gazetesi bu 
ttıevzua alarak İstanbul vali. 

Okul binalarında yeni 
tubeler açılacak 

İstanbul Limanı 
Nafia Vek!leti tarafından TUr. 

tıkokul başöğretmenleri dün kiye limanlarında. tetkikat için 
Maarif müdürlüğünde bir toplan· celbolunacak İngiliz roiltehassrsı 
tı yaparak okullerının önümüzde. İatanbul limanı etrafında da c. 
ki den ıeneai ~şında ihtiyaçları- tütler yapacaktır. 

açık bir mektup neşretmiş -
· >.rektubun mUhim kısımları. 
~ğıya alıyoruz: 
~ ltlıterem doktor. 
~ıl oldu bilmem, karşımıza 

~?:.bire bir "İstanbul fuarı,, 
u dikildi ve pek haklı ola. 

ı' İznıirle beraber bütün (E. 
~ bu mevzu ile pek yakından 
ldar oldu. 

~~ir enternasyonal fuarı, bü. 
. h:ı.rpten evvelki müstahsil 
itin yanmış ve faldr düşmüş 

t~ hall•ı için kurduğu bir pa. 
~, .. 
~ıı .beynelmilel pazarın çalı" • 

Ve müstahsil Ege halkının 
1Uıt ihracat hareketleri Ur.erin.. 
tıl'ııadığı ekonomik rolleri dev. 
"g~zü ile ve çok geniş mana. 
t. llıcelemek mecburiyeti var. 

~ir kapalı bir §ehir olduğu 
~· .0nun hayat ve yaşama şart. 
~:le birlikte mlistahsil ve ih. 

·Çı vuiyetlerini de dü§ilne. 
(l'nntemasyonal fuar) açmak 
Sunda ne gibi mecburiyet -

\·e 
~ zaruretler karşısırda bu. 
}ğunu gene iktısatçı ve dev. 
~&özü ile görmeğe çalışma . 

~anbuı zaten tı:ristik bir şe • 
~Vlziyctindedir. Ist:mbulun 
-~ lnı.ilcl bir titre hiç ihtiyacı 

1tt ve olmıyacaktır. lstan • 
~ çok ı:evdiğlmiz kıymetli 
. ~er ~ydcn evvel İzmirli • 
·~ irin bugünkU ve yarın,ki 
";larmı bizden da.ha iyi bi. 
• llun\Dl için tzm.lre ve E. 
~r verecek heriıangi 

~buse meydan :vemıiye • 
~""'~- eınfniz.. -

btanbul, tarihin her devresin. 
de dillere destan olmuş büyük bir 
zevk ve eğlence şehridir. Avru • 
pada (Paris, Nis, Venedik) ne 
ise, {>arkın incisi olan güzel 1:ı • 
tanbulumuzu da rüyalı ve hillya. 
1ı bir turizm ı:;ehri haline getir. 
mek daha doğru olur. 

!İzmir ve bütün Ege bölgesi yer 
yüzünde en iyi ve çok çeşitli mah. 
sul yetiştiren bir çiftçi ve tica. 
ret memleketidir. aTbiat bile dün. 

nr te9bit etmitlerdir. 

Toplantıda okulun, amrf, talebe, Temizlik kadrosu 
ders aletleri ve diğer levazımları Beled. t ·zı·k fel . k dr · ·ım· k ıye emı ı ~erı a o • 
gözden geçırı tf, no san olanla.. suna bir bqmUdUrlUk konm~u. 
rı~ı~ tamamlanmasına karar veril- Vekalet bunu tasdik etmediğin -
mııtır. . . den temizlik müdUrlUğU eskisi gi. 

Bu yıl ılk okulların oılhassa sı· b. kal .,. . . ı mı9.ır. 
nıf ve 1ube vazıyetlenne ehemmi. !s•A-'bul •• l i . d • d•• • • wu.ıı çop er nın en.ız.e o. 
yet verilecektir. Mtisaıt olan okul k .. l · · · b" t uzd ih 1 

yanın hiç bir köşesine vermediği . . u mesı ışı ır emın a a e 
b. k .. 1 ah.sil . f 1 bınalarında yemden şube açıla- edilecektir Bedeli keşfi 38 bin 

1~ ço b~·ı m er 
1~\~y~m caktır. Bu suretle yarım tedrisa- lira.ya. çık~rılmıştır 

y~ nız. u. o geye Yermış ır. . tm ortadan kaldırılmasına çalııı- • 
zum, ıncır, pamuk, afyon, ~Y-

1 
k --o-

t . 1 b b ğ aca tır. D" t d k d V ın, pa amut, sa un, arpa, u • or ay a ne a ar e 
day, mısır, deri ve hayvan mah. -o--. yapıldı 
sullerimlzi Avrupaya satıyoruz. Dün akşam kı kaza K. sani şubat, mart, nisan, ma. 

Bu bakımdan her sene devlet Dün akşam Tünelin Beyoğlu yıs aylarında. 1stanb~da 72 ev, 
bütçesine ve Ege çiftçilerine mil. tarafında bir kaza olmuıtur: 82 apa.rtıma.n, 16 dUkkıin yapıl. 
yonlar getiren lzmir limanının 702 numaralı hususi otomobil mıştır. 
beynelmilel fuar vaziyetini de i 51 numaralı tramvay arabası ile 
yalnız İzmire verilmiı bir imti - çarpışnuJ, sonra Güven Süthane· 
yaz şeklinde kabul edersek İs - sinin camekAnını !kırarak kısmen 
tanbullular ne kaybederler. Za • 

Kıskançlık yüzünden 
kavga 

içeriye ginnittir. Nüfusça bir za-
ten İzmir fuarına gelen. her Av. Şişli tramvay dennaıı bi.letçile. yiat olmamıştır. r~--
rupalı aynı zamanda lstanbula rinden Mustafa ile Abdullah kıs-
uğruyor. Böylece bir taşla ild · -o-- kançlrk yüzilnden kavga etmiş • 
kuş vurmuş oluyoruz. Terfi edecek ilk tedrisat !erdir. Mustafa. çakı ile Abdul • 

İstanbullu arkadaşlarımız. bey. müfettişleri lahı ka.lça.smdan ehemmiyetli su. 
nelmilel İzmir furaını yıkacak ı 11, d . t .. f t . 1 . d rette yaralamıştır. 
""kilde değil fakat .!stanbuldaki :< te krısal lmu e tış e:ın en BİR KAVGA - Kızıltoprakta 
:.- • terfı edece o an annm vazıyetle· .. ne· · · k .. 
gü~llikleri ve milli sanayiimiz.i ~ . M ·r V Hl f t f d oturan tuccardan mırın oı:; . 

. n .aan e • e ı ara ın an tet. kUnde ı Hasanla Mustafa ve 
ekspoze edecek şekılde her sene kik edilmektedir. Makam tahıisa· ' . ~ç • 1 
Galatasarayda açılmakta olan . ı hızmetçı Abdullahrn karısı Za. 

tına karrıhk olarak venlen kıdem f · .. ·· d k tm-.·1 
(Yerli Mallar sergisini) daha zamları, :ı. eaas terfile alSkadar ol.lz:r~ 1§ Yl_uzun e.nd. ~v~~ eğ. Mı11 er, 
cazip bir hale getirmek ~arelerini I .:ucr e me geçır ıgı AUre ı us. 

mıyac:aktır. taf •• a...;;,.. k eh . ararlarsa daha iyi hareket etmiş• . . I anın ., ......... e vura.ra emmı. 
olurlar. Muhtelıf vıllyetlerde bu yıllyetll surete yarala.mı~tır. 

. ıam alacak 50 iıpekter mevcut· BAŞINDAN YARALA.l\'DI _ 
Sıtkı ŞükrU Pamirtan B 1 __ ,_ · ı· 1 

tur. un arın %&ııucarına aıt ıste Samatyada oturan Mtşon oğlu 

tasdik edilmek üzeredir. Yakında 1 
Gilven, Fevzipa.şa caddesinde o . 

Topçu atışları ı kendilerine tebliğat yapılacaktır. turan müteahhit Rasimden ala • 

Buiün Zeytinburnu sahilinden ~ cağını istemi§, Rasim buna fena 
denize dolru topçu atıf talimleri• Tütün Müdürlüğü" halde kımu~, Güveni göğsünden 
yapılacağından deniz vuıtaa;n·ı tnhiurlar idaresi fabrikalar itip Y,ere dUtUrmu,ıtlr. Bqmdsn 
n.ın çok açıktan g~mel~rj. a~ müdüril ömer Refik Yaıbya tü- yaralanan (;Uven . tedavi ~ 
~lara bitditilmiftir, ( tün mUdUrltıtune ~ ediJmlttir! alnmaıetrr. -

11 - VAKiT 23 HAZiRAN lj 

Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan 

1500 ton kadar buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarfla eksi 
mesi 2ô/6/939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede lst. Lv. A 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 9958 lira 66 k 
ruş ilk teminatı 746 lira 90 kuru3tur. Şartnamesi Ko. da görüle 
lir. Her mevki için ayrı ayrı fiat vermek şarttır. lste?klilerin k 
nuni vesikalarile beraber teklif mektuplarım ihale saatinden b 
saat evveline kadar Ko. na vermeleri. (9) (4066) 

*** 
Beg bin liralık kadar yatak kılıflığı bez alınacaktır. Paza 

lıkla eksiltmesi 26-&-939 pazartesi gUnü saat 14,30 da Toph 
nede tat. Leva.z.ım amirliği satmalma komisyonunda yapılaca 
tır. Kati teminatı 750 liradır. Nümunesi komisyonda görüleblli 
İsteklilerin kanuni vesika.larile beraber belli saatte komisyo 
gelmeleri. (19) (4460) 

*** 
214 kilo zeytOnt keten ipliği alınacaktır. Pazarlıkla eksiltm 

si 23--6-939 Cuma gUnU saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
va.zmı. !mirliği satma.ima komisyonunda. yapılacaktır. 1steklil 
rin kat! teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeler 

(24) (4498) 

Muaveneti Sıhhiye Hayır Cemiyetinin 
Umum heyeti 1 Temmuz 1939 cumartesi günü saat on dör 

buçukta Kongresini a.ktedccektir. Bilcümle azayı mua vineni 
mezkür gün ve saatte Piyer Loti caddesinde 21 numaralı daired 
isbatı vücut etmeleri rica olunur. 

RUZNA1\.1Et MÜZAKERAT: 
1 - Heyeti idare raporunun kıraati. 
2 - Milrakip raporunun kıraati. 
3 - 1938 senesi hesabatınm tetkiki ile bilA.nçolarm tasdiki \ 'C 

heyeti idarenin ibrası. 
4 - Heyeti idarece Cemiyetin mesaisine devamına. imkanı 

mali görülmemekte olduğundan feshi teklifinin müzakeresi. 
HEYETi iDARE 

Gediz Belediye Reisliğinden : 
Gediz Belediyesi için aşağıdaki şerait ve ev&afla bir moto. 

pomp alınacağından kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
ı - Motopomp ve bilcümle teferrütı Köbe ve Filader mües. 

sescleri mamulatından "15" beygir kudretinde olacaktır. 
2 - Motopomp hava lastik tekerlekli araba üzerinde seyy:!.r 

olacaktır. 

3 - Motopomp muhammen tutan "1100" ve arabanın mu. 
hammen tutarı "300" lira.dır. 

4 - MUnakasa müddeti 20 gUn olup 19-6-939 gününden 
10-7-939 günUne kadardır. . 

5 - Arttırma ve eksiltme kanununa uygun olarak müracaat 
edecek taliplerin gösterilen güne kadar uraymıız encümenine müra 
caatları ilin olunur. (4522) 

VAK 1 T 
Cep 

No.. Yazan ve Türkçeye çevirenin adı Sayıfa Krş. 

ı Kader (Volterden) A~ım Us 208 15 
2 Olimp!yııd oyunları Vildan Aşir 120 10 
3 

' 5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Kılerans Terrııs esrarı (Galopln'den} G. V. 
Yugoslavya seyahat notlan Asım Us 

304 20 
112 JO 

Sark Ekspresinde cinayet (Christie'den) \'. G. 
Etrilsk Vazosu (Prosper Meirmc'den} Jlaydnr Rifat 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif müelliflerden) 

360 20 
6.. 20 

Ahmet Ekrem 352 
Son korsan (Fon LOknerde'den) Fethi Kardeş Si6 
Kafkas hikayeleri (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri (Kollins'leo) Ahmet Ekrem 276 
Futbol kaideleri Nüzhet Abbas · •O 

20 
20 
10 
20 
10 

~~~~~~*~~~~- r 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHt 1863 
Sııtüfnı ~ı Türkİ1" Cü1111rurlrni ile mDn:ıkit mukı~t'lt1Mmr4; 

2292 Numıfıfı 10/611933 t1rihli lıanırnf" t~sdik ıdı'lmı1rir 
I 241611933 tırihlı 2435 Numaralı Re:.ml <iıuı' • 

.. rmayesl : 10.000.000 tngillz Lfrast . . \ 
.lh,~at eltcesı ti • t.260.000 lnglllJJ IJrau 

' -.J • ( -

1ı"ilrkivenln t>aşlıca $ehirlerindej 
~PARIS. MARSIL'/A ve Nls·de 

_. JLONDRA l.'e" MANÇESTER'de, 
füsm:-mBRIS, VUNANISTAN. fRAN, IRAK~FlllSTtl'f 

'.,. MAVERAVI EROÜN'de 
Merkez v~ Şubeleri 

VUGOStAVVA. RUMANVA, VUNANISTAN. SURIVE. LÜBNAN • 
dİF ve HATAY.da 

fil filyalleri ve bütün -Dünyada Acenta ve Muh:ıbirleri vır4ır • 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
t1esıbı cıır. ve mevt~uat hesapları kü~;:dı 

Tıcıri kredıler ve vesaıklı krcd.ler kü~Jdı 

Turkıve ve Ecncbı memleketler iizcrınc kC$1de ser.eda! ıskontosll 
Borsa emırlcrı. 

Esham ve ıahv~~r. altın ve cmıaa llzerınc avans. . 
Senedaı ıah~il.iıı l}e saire. 

En vükSck enini~-et şartlarını haiz lciralıle' 
Kasalar Servisi v~rdır. 

"Pivİsanın en müsait tartlarKe ( kumtarab veva, • 
. kumbarasıı) tı-.1Tuf hesapları açılır! . , 



DiKKAT 

o A 
En birinci kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 

F ORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iştah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

- -
1 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma ı 
Komisyonu ilan ları 

--~-Hepsine tahmin edilen fiatı 30,000 lira olan 17 kalem ale. 
minyüm ilaç kutusu kapalı zarfla 31-7-939 pazartesi günü sa. 
at 11 de Ankarada M. M. V. satmalma Ko. da satın alınacak. 
tır. tık teminatı 2250 lira olup şartnamesi 150 kuruşa Ankara. 
da Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle' birlikte bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle birlikte 
teklif mektuplarım eksiltme saatinden behemehal bir saat ev. 
velinc kadar Ankarada M. :\1. V. satmalma komisyonuna ver
meleri. (4156) (7) 

*** 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 60 kuruş olan bir mil. 

yon ile bir milyon dört yüz bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 6 temmuz 939 per
şembe günü saat 11 dedir. nk teminatı 37350 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 42 lira mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. dan alı. 
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarım ihale 
saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. 'M. V. satmalma Ko. 
na vermeleri. (23) (4349) 

* * * 
Kayseride bir montaj hangarı kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 149.732 1ira 89 kuruş olup ilk teminat miktarı 
8737 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30 - 6 - 939 Cuma günü saat 

15 de Vekalet Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartname ve resim
ler 7 50 kuruş mukabilinde Koklan alınabilir. İhaleye iştirak etmek 
için bir hafta evvel hava müsteşarlığı inşaat şubesinden vesika nl
mak şarttır. İsteklilerin kanunun 2, 3 maddelerinlde ya.zıh vesaikle. 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Ko.na mak-
buz mukabilinde vermeleri. .(1055) (4125) 

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

liradır. Yulaf evsafı ne teslim mahalli ve şartları şartnaınesin_ 
de yazılıdır. Şartnamesi Sökede sUvari alaymaanki satın alma 
ro. dan parasız alınır. Eksiltmesi 3-7-939 pazartesi günü 
Soke postahanesi saatile 10 da alay kışlasındaki komisyonda ya
pılacaktır. Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. İlk temintı 2536 li. 
ra 88 kuruştur. Teklif mektuplan 3-7-939 pazartesi günü sa. 
nt dokuza kadar Sökede Ko. na makbuz mukabilinde verilmiş o. 
lacaktır. (14) (4210) 

ili- il- il> 

Cinsi Mikdarı M. Bedelillk teminatı ihale tarihi Eksiltme 
ırno Lira Ku. Lira Ku. Şekli 

Arpa şehriye 15700 3877 90 290 84 29/ 6/939 S.9 Açık Ek. 
Çorbalık pirinç 14000 3485 00 259 35 .. .. 10 .. 
l(uru fasulye 54100 9197 00 689 78 

" ,, 11 Kapalı 
Zarf 

Pilavlık pirinç 20950 6075 50 455 66 ,, ,, 15 Açık Ek. 
Sabun 15600 6068 40 728 20 .. ,, 16 Kapalı 

Zarf 
Nohut 23500 3337 00 250 27 30/6/939 9 Açık Ek. 
Bulgur 61750 9880 00 741 00 ,, ,, 11 Kapalı 

Zarf 
Kuru soğan 43300 3767 10 282 53 ,, 

" 15 Açık Ek. 
l\Iakarna 37700 9236 50 692 74 " " 16 Kapalı 

Zarf 
Toz şe/•er 27610 7454 70 372 7-1 ,, ,, 17 ,, " 
Sade yağı 65000 72800 00 5460 00 1/7 / 939 .. 10 ,, " 
Kırmızı mercimek 54100 9467 50 700 06 ,, 11 ,, ,, 

Tümen Birlikleri için yukarıda cins ve miktarlarile muham. 
men bedel ve teminat ve ihale tarih ve saatleri ynzılı erzaklar 
Edirnede Tümen Satmalma Komisyonunca eksiltmesi yapıla
caktır. Şa.rtnameleri mezkflr Satınalma Ko. da görülebilir. A. 
cık cksiltmeleri için belli gün ve saatlerde komisyonda hazır bu. 
hmrno.k ve kapalı zarflar için belli saatlerden bir saat evvel tek. 
lif mektuplarını ve teminatlarını komisyona vermeleri. (16) (4212) 

"'"** 
ı:ıtrun Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli llk tcminnb: 

Kilo Lira Lira Ku. 
f rrk:ı.mış Sadeyağ 35,000 31,500 2362 50 
r:ır;:ı " 30,000 25,500 1912 50 

Sığır eti 155,000 26,350 1976 25 
.. 140,000 22,400 1680 

Çam odunu 3,500,000 31,500 2362 50 
I ars .. 3,000,000 ~9,000 2925 

Yulrnrıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi 8-7-939 
Cumartesi günü sadeyağı 12,30 da, sığır eti 9 da, çam odunu 10 

• ·a ıkamışta mıntaka Levazım so.tmalma komisyonunda yapı. 
:. tır. Şartnamesi ve evsafı dokuzuncu kolordu trafından 374 

• yılı kitap her garnizonda ve her giin görülebilir. İsteklilerin 
ni Yesikalarile beraber teklif mektuplarım ihale saatinden 

· ::-a-ıt evvel komisyona vermeleri. (35 (4525) 

1 '39 ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık çıazetesidir 

"Bana 
• 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki bir çok ka
dınlar ancak 30 yaşında 

görüneceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 

bir cildi, tazeleyip gençleştirmek i
çin işte size basit bir usul: Taakim 
ve tasfiye cdilmi5 bir miktar ~üt 
kerması bir miktar saf zeytinyağı. 
ile kanştmnız. Sonra hepsini iki 
kısım en iyi krema ile karıştmnz. 

Bu halita, cildinizi besleyip tazeleş· 
tirccck ve inanılmaz bir güzellik te· 
min edecektir. 

Ankara caddesinde 
kiralık dükkan 

Orhanbcy hanı altında, caddenin 
en şerefli yerindedir. Tutmak isti
yenlerin gazetemiz idaresine müra
caatları. 

Yatak, yemek ve çalışm~I 
odalarlyle salon takımları 

velhasıl her nevi mobilyala . 

nvizeler ve kristal takımla 
rı BAKER (eski Hny<lcn} 

mağazalarında teşhir celil 
mekte ve her yerden ucu 

1 fiyat ve mlisnit şartlar! : 
satılmaktadır. , 

tlan 
Ü.~lnidar A.~kullk Ş. Raşkanlıi/111-

dan: 

Şubemiz halkından olup dokuzun. 
cu kor nakliye tnb\ırunda znbitlık sın. 
jını ynjl:ırak tahib y:ınııbay (:ıstcğ-1 
rncn) olarak terhis edilen 32::> do. 
ğuınlu ve 46969 kayıt nurnar:ılı ~lclı
met Se' ket oğlu Ali Mazhar terhis c
ılildikten sonra şubeye uğrayarıık ;ye. 
dek subay defterine kendisini k:ıyıl 

cttir:ncdii!inrlcn şimdi.re kadar şuhe. 
rni:ı:t:c nYakibi meçhul k:ılınış olılu

ğun<lrın lıulen nerede buluncluğıınun 
\ ' e hangi nskrrlik şubesinde knyıtlı 

lıulunıhığunun burada ise derhal, tnş. 
r:ıd:ı. i~c nih:ıyet bir horıa zarfınrla 
şııbenlzi mektupla hııherılar t'lrnesi 
ve ak~i tnkdirde hakkınıla l07fı !;ayı. 
lı J.amınun C'ezn alıktımınııı tatbik e .. 
dilcrrğl. . 

DiKKAT 

• 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde Jial:>art· 
ma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 
- ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

1 Deniz Levazım ilanları 
Deniz hastahanesinde 40 lira ücretli iki hemşirelik ve 25 

r:ı ücretli 7 hastabakıcılık münhaldir. 
lsleklilerin 1 'l'emmuz 93~ tarihine kadar Kasımpaşada. p< 

niz HMtan~si Bl\-§ta,bipUğine müracaatları. (2367) (4377) ___./ 

Bir aktris gepçlik manzarasım 

muhafaza ve idame için bu basit u· 
sulü tatbık etmiş ve 70 yaşında 
genç kadın rollerini oynamıştır. Ec
zacmız da bu halitayı size ihzar e· 
debilir, fakat muhteviyatı az mik· 
tarda olmakla beraber pahalıya mal 
olur. (Yağsız) beyaz rengindeki To· 
kalon kreminin terkibinde saf zey· 
tinyağr ile ihzar edilmiş süt kreması 
meYcuttur.Cildinizi beslemek için en 
mükemmel ve hakiki bir cilt unsu· 
rudur. Herhalde memnuniyetbahş 
semeresi garantidir. Aksi halde pa· 
ranız iade edilebili°r. 

TUllll·Ti Qfl~F~llNllll l·ll· 
tlan 

ÜSkiidar ,\.~kerlik Ş. naşkanlı?;ın • 
dan: 

Şubemizılc kayıtlı olup !133 !;ene. 
sinden beri nvııkihi meçhul kalmış 
olan ,.e Diyarbakır merkez h:ıstalın
nesi b:ışk:ttipliğinılen 25 eylül 340 
tarihinde tekaüt edilen yedek i. sı
mr mu:ıınclc memuru 12!Hi doJ:(umhı 
~ı.t::ınlıulhı Ahmet oğlu lsrnııilin lıura. 
dn i•c derhal, taşr;ıd:ı ise nihayet bir 
lı:ırt:ı zarfındn şubeyi mektupla hn
hcrılnr etmesi ''c ııksi lakrlirdc Iı.ık. 
kında 107G s:ıyıll kanunun ceza :ıhk!'ı
ınının t:ıtlıik edileceği. 

tlan 
ncuoiilıı 1\a:ası Siifııs Mcnı11rl11-

üı111<lc111 : 

HeloJ:ilu llüııeyin:ınrı mnlı:ıllcsi Snn
dnleı soknk 9 - 11 sayılı C\'de oıurnn 
\ ' C :ıynı odrestc niifus kiilüğünc kıı. 
~ ıth Olııırıne-; kızı Agıı,·ninin htnn
lml nsli\'e iiı;iiıırli hııkıık ııı:ılıkeınr

sinin 26 - 12. 938 gün 'e 938 - liiG 
snyılı k:ırn:-lylc on:ısı ıı<lı lıerlıııy:ıt 

~irnik El, ne) :ın olarak tashihine 
lrnr:ır Yrı·ılıııi5 olcluihıııdnn kanunu 
medeninin '.!G neı maddesi mucilıin. 
cc il ı'\ ıı ohııııır. ( ı :rn;9) 

ilan 
/stmılıııl /knici /fl(ıs Ucmıırlıılfıırı. 

dan : 931 
E\'\'ckc lrfoniye ı;arş ı 'iınıln Elhi

-;eei l'roılroıno'i \Iıdy:ıclis lıakkındn
:.i Y<'nilenıc ııııımıwlcsi ikııınl idn 
nl:ık:ı<lar olac:ılı.hl:ırııı ellerindeki ve. 
<ialk ile hC'rnlıer 28 - li - !l:l!l çnr5:ırn
h:ı ı.ıünıi •mat 11 dr d:ıircclc hzır bu
hınml:ır , 'e gclıncyenlcriıı yenileme
' i k:ılnıl ı·tmiş olacnğı Bilinmek für
rc il.in olunur. (29t!J3) 

.SAJJlB t : ASl:.'ıl US 
~eşrlynt !\ludürü: il .. 4/ımtt Stvf nOll 
Basıldığı yer: \'AlilT Matbaası 
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