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Hava kurumuna teberru 

HERGü 12 SAYFA~ HERYERDE KURU$ 
Türk alfabesi 
değişmiyecek 

\ 

Antakya, 26 (A.A.) - Dört -
Yoldaki portakal bahçelerini hava 
kurumuna teberrü eden Nazif Bil. 
genle Hatay Ziraat Bankası genel 
müdürü Cevdet Selçuka verilen 
gümüş madalya ve beratlan baş
konsolosumuz tarafından merasim 
le kendilerine verilmiştir. 

SALI 27 HAZiRAN 1939 YIL: 22 :t- SAYI: 7709 

Ankara, 26 (A.A.) - Maarif 
Vekilliğinden: 

Tiirk alfabesinin ta.dili hususu
nun düşünülmediğini ve bu yolda 
herhangi bir teşebbüsUn mevzu · 

1 

bahs olmadığını beyana Anadolu 
Ajansı mezundur. 

' 
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Sovyetıerle J aponlar ara
sında nıuharebeler oluyor 

Mançuri - Japon piyadeleri de 
büyük zayiat verdiler 

Almanyanın sulh 
ve harp siyaseti 
Yazan: ASIM US 

tı.~eçenlerde Frankfurter Zei· 
.:"11 ismindeki Alman gazete· 
~ bir makalesinden bahsile 
"il sütunlarda ne§rettiğimiz bir 
~ Alman büyük elçiliği mnt
~t ateıeliğinin dikkatini eel
~~~iş. Almanya büyük elçi· 
.~de matbuat ate§esi vazife· 
: RÖren devlet başmüıaviri Dr. 
t~z F Schmidt - Dumont 
tiinderm°ği bir mektupla bu hu· 
'ttata. bazı izahat vermeğe lü· 
~lıttı görmüştür. 
IL.~hse mevzu olan mesele, 
~Yıaile bütün dünyayı ali
~r eden noktaya. te~as ~: 
,,ar: "Almanya bır gun bu-
~ Avrupayı ateşe verecek 
~dir? Yoksa kuvvete müra't etmeksizin Avrupada de· 

eP '1ı. bir sulh kurulması için 
ol ~ilıakere yolu ile umumi bir 
' ~lŞ"lla dairesine girecek mi· 
f ~ ı . u; • •nese esı.,, 

~-8iz Alman gazetesinin yazr 
;:ıtıdan Almanyanın Danzig 

harp etmek niyetinde de· 
de şarki Avrupa mesele-

için bir gün silaha müracaat· 
bileceği manasını çıka"?1~ş

. Dr. Schmidt Dumont hızım 
ınütaleamızm bir tercüma 

\~ından meydana gelen bir 
~la olduğunu söyledikten v.e 
~nkfurlcr Zeitung gazetesı· 

sözlerini kendi anlayııma 
·· e tiirkçeye naklettikten son-

!Öyle diyor: 
r ~'F rankfurter Zeitung maka

İnde Almanya bizatihi ken-
ıı 'İ ınevzuubahs değildir. Ma

e sahibi İngiltere ve Fransa· 
Versay muahedesinin hata· 

bir miras olarak bıraktığı şar· 
. A. vrupa meselelerini harben 
1 halletmek niyetinde olup ol· 

Sovyet askerleri 

Münakale Vekili şehrimiz
de tetkikler yapıyor 

Yeni deniz teşkilatı kadroları, hava 
seferleri, telefon hatları hakkında 

Ali Çetinkaya'nın 
gazetemize beyanatı 

(Yazısı 9 uncuda) 

Moskovadaki müzakereler dıklannı sormaktadır. Bütün 

·~~~~:ı~:n ::::::.i::::'. i rlQTf E~ .... ef ç·ısTnCf e-n·· .. Lon. 
le:;i hakkmdaki mütaleamızı ' 1 d • 

0 r~sızca Le Temps'da gördü- d raya b•ı r rapor• ge 1 
'tnüz bir tercümeye bakarak 
~!§tık. Eğer tercümede bir Lo d 26 (AA ) Sal·h· 
t b.. 1 k b nun n ra, · · - a 

1 
• . . .. --.... -----------a v~rsa ta 11 0 ara u. . yettnr membalardan alınan rna. 

esuliyeti baıkalarma aıtt~r. ıumata göre, 1ngilterenin M:osko. 
cak bir ga~ete y~bancı dıl· va büyük clçisirıPcn, Moskovadn. 

~rı yapJlan bır tercumed~ hata ki müzakereler hakkında Londra. 
: d"hilirse ~e bir. m~al~nın as· ya "uzun bir rapor,, gelmiştir. 

da Dnnzıg kelımesı hıç yok Kabinenin harici siyaset işlerine 
crı nasıl kendiliğinden ila~c bakan komitesi, bugün öğleden 
ebilir, bunn aklımız ermedı. sonra bu raporu tetkik eylemiş. 

.. l!ununla lx!raber şunu da tir. · 

~liyclim ki bizim. Al~anya· Londradan Moskovaya gönde. 

.ı~~~p .ve. s~lh sıyhasetı haA.,!<-l rilecek talimat üzerine, B. l\lolo. 
\4cU(1 fıkrımız mu terem · 

. '\ ata.sesinin doğru tercüme- tof ile görüşmelere pek yakında 
,?ı.i okuduktan sonra dahi de- bal'}lnnarnklır. ~ . 

Londra seyahati 
intibaları 

lngiltereden avdet eden 
haşmuharririmiz Asım Us 
bu tetkik seyahatine ait 
intibaları hakkında bir müd 
det tefrika halinde devam 
edecek bir yazı serisine baş· 
lamıştır. Bu yazılan cuma 
giiniinden itibaren (Vakıt) 
sütunlarında okuyacaksı-

~ltıem•,~tir. Danzig meselesi !A>mira, 26 (A.A.) - ög.cdcn 
1 ) nız. 

(Dcvanu 1() wıcuda) ,(Devamı 10 mıcı« .a ........... ----·-.... - ·---

• • •• 

Bankalar bareminin 
müzakeresine başlandı 
Layihanın leh ve aleyhinde 

Bir çok hatipler z..:r d • E • d 
söz söylediler rıam l mzn e 

Maddelerin müzakeresine tevkif edildi 
yarın başlanıyor 

(l'a:m 3 iincıidc) 

Yalova kaphcalar1 
Sı hhat Vekaletine 

devredildi 
Ankara, 25 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Doktor Maz 
har Germenin başkanlığında top -
!anarak Yalova kaplıcalarının iş • 
letmtsi ve kapl.alarm inşaat i§ • 

!erinin Sıhhat ve içtimai Muave -
net Vekaletine devri hakkındaki 

kanun layihasını tasvip etmiş is -
kan kanununun 36 ve 37 inci mad 
delerinin tefsiri hakkındaki maz
batayı da üzerinde geçen mü2a • 
kerelerden sonra tekrar encümene 
tevdi eylemiştir. 

Sebepsiz arbedede 50 
kişi yaralandı 

Tiençinde 
vaziyet 

İng il izlere yeniden 
fena muameleler 

yapıldı 
lngiltere enerjik 

protestoda bulund 
Londra, 25 (A.A.), - öğleden 

sonra Avam Kamarasında Tien 
Çin meselesi hakkında beyanatta 
bulunan Çemberlayn demiştir ki: 

Tiençindeki vaziyet, değişme -
miştir. İngiliz vatandaşlan yeni .. 
den birçok fena muameleye maruz 
kalmıştır. Lord Halifax, lbu me • 
sele etrafında Japonyanın Londra 
büyük elçisi Şigimisutya Nerjik 
tarzda söz söylediği gibi Tokyo • 
daki büyük elçimiz Craico da Ja-

-
Hamdi Emin Çap 

Ncvyork, 2 6(A.A.) - "Jeho. 
vah şahitleri;, ismi verilen dini 
kongre esnasında "Madison Squ
are Garden,, de bir arbede çık . 
mışlır. 50 kadar yatalı vardrr. 
Arbedenin sebebi henüz malum 
değildir. ,(Dcvamı 10 mıcıul.a) ( y a...--ı,,ı 1 tıoWe) . _ .. 

Yarından sonra gazetemizde 

Romanda geçen güzel bir aşk sah~si 
Veni romanımız hakkmdak~ tafsilatı bugün yediftcifSayfaifiiida-otmjOnuz 
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; 
Siya.si icmal: ............. ---- Fırmcılann ,ikiyeti 

ü::erine 

lngiliz - Rus muza- Yeni bir buğday 
kareleri Umitli ı·kıı·sat b·ırıı·g""ı.nde · er , ./ · · · · . , • halitası sahşa fh · d" ,.,eggar esnaJ ın unıversıte ta.eıe-

!ng~!. 1~Y~ .. !ır ~ dünkü toplantı .h .k .- k sine kolaylık Top}~~=1~~~:.ı '"'"" 
tecavüzlere kargı bir mukavemet lmaliye ücretleri etrafın- l t l arına arş l .. 1 b k l d dü d•" 

h kıl . 
1 

. ıl u . a e e ·ur ara yazm F. ların ıikiyetleri üzerine n .a.ır 
cep esi teş ı çın yap an m - da konu•uldu d _ı b.l 1 1 d••~ k l ·k· ·· b. durgun! k "' B led• evam e~e ı ece c itibaren buğday halitaınu ., 
za ere er l l gun ır u Dün belediyede İktisat MüdU.r. 8 ıye tedbı·r almayı düşUnUyor O'niveraitede açılan liaan kur. tirmiştir. Şimdiye kadar bir be1 
devri geçirdikten sonra Yen.i bir lUğUnde Ekmekciler Cemiyeti na b t•y6t' canlılık eaeri gösteriyor. Zira . . . . . .. . lan tedrisatına devam etmekte • bir kızılca ve bir ıert u • 

L d d ril habe 1 
.. mına üç mümessil ıle ıstışare I Belediye seyyar esnafın ihtı • fiyatını gosteren bırer pusula dir. Maarif Vekaletinin tensip et. mürekkep bir h1lita ıatmaJcta 0 

• 
on ra an ve en r ere go_ k . .. b. k. · 1 k . . . . . , lJaJ" l .

1
t hilkfi eı· . R 

1 
omısyonu azalan muşterek ır anna manı o ma ıçın tetbır verilmesı noktasını tetkik etmek tiği şekle göre iiaan kurları üni lan ofis üç beyaz iki sert .e 

r~ ~gı ı;::e yakl m ın: :: toplantı yapmJl}a.rdır. dilfilnmektedir. Sebze halinde tedir. Bir müfteri her hangi lıir 1 versite talebesini~ yabancı dil : kızılcadan mürekkep halita11 ., : 
Jbenlı den~ ırM k aşma.hltk~ t• . e Ekmekciler imaliye ücretintn 8 • 10 kuruşa alınan bir sebze seyyar eatıcıdan &lif verif yapar- ler okulundan geride kalan tale tıtt:a ,.ıkarmıatır Fakat bu 11&1it1 

ar; a ıgı, OB ova uıue mın 156 k k . ı ıı- :s .,. • d • B:ıltık devletleri hakkındaki ta _ uruştan 193 ~u~ş~ çı a- veya meyva~m ~a~n .. 20.: 30 ku. ken bu pusulayı istıyecek, ~na belerile. hariçten yabancı dil öğ. nın da ekmek için aranılan ral'elc· 
leplerini tamamile kabul etJJıeğe nlması . et~ındak.ı ıddiala?m ruşa sa~ıldıgı görulmu§tur. baktıktan sonra pazarlık edebıle. renmek istiyenlere mahsustur. manı veremiyeceii iddia ,dildi 
karar verdiği anlatılıyor. serdetmışlerdır. lsti§~r~ k~mısyo Beledıye seyyar satıcılann cektir. Bu şekilde seyyar satıcı · ı ÜniYersite rektörlüğü bu kurlar. tedir. r 

Hakikati h~de !ngiliz _ Ru.e nu da imallye Ucretmın bır çok Halden mal alırken ellerine aldık. lann fazla para istemeleri önlen. dan bütün talebenin h:tifade et • Bun.1an başka piyuıya tU'~. 
müzakerelerini matlfip bir anlq. f~larda YB:pılan. te~kikler !1etL lan sebze veya meyvanın alış miı olacaktır. ı mesı v~ ~ynı ~manda kendileri. hesabına mal gelm.emektedir. ~.ıı 
ma neticesine götUrmek için Lon. c~sı~de te~?ıt ~ilmiş oldugunu ~e yıl ıçı~de bır kolaylık olmal: l&tlı mallarından ıse. fazla ~ 
dradan Moskovaya giden ve . soyliyerek ucretin arttınlmaması Ec ne b"ı ve e k a ı ı ı· y et uzere yem bazı kararlar almış . olması yüzünden iıtıfadc edil 
derken tam salahiyeti haiz oıfu: etrafı~d~ki mutalaasında ısrar tır. . mektedir. 
ğu söylenen Strang'm bugüne ka. eylemiatir. Alınan kararlara göre ıkmale ---o---
dar ümitli bir haber veremem 1 Görilıme hayli uzun sUrmil§, T.. k .. v 1 . kal&n talebeden başka Universi. B t d k. ara-
sulh cephesinin, kuvvetıenmes: bir karar verilememiştir. Perşcu- u r ç e o g ret m e n e r 1 te talebeleri önümüzdeki yıl de. QS ancı 8 1 y 
arzu edenleri Umitsizliğe sevke be günü bir toplantı daha yapıla- vam etmek mecburiyetinde oldu. 1 hAd • Si• 
den bir nokta idi - rak kafi bir karar verilecektir. d k. d 1 ğu kura yaz tatili kuruna devam ama a ıse 

Yalnız bu ilmitaizlik içinde Lon Ekmek fiyatlanna bu gtlnlerde Onumuz 8 1 ers yı 1 başından itibaren ederek yıl içinde devam etmek uhak d'' .jtt 
dra mahafilinln kend.lsi.ni bed zammı icabetiren bir vaziyet rle mecburiyetinde nmuaf tutulabile. M emeye un 
binliğe kaptırmadığı hisaediliyo; olmadığı müşahede olunmuştur. kıdem zammı verilecek ceklerdir. Yalnız kurda muvaffak cezada batlandı 
du ki son teselliyi bu nokta tef. olmak oa.rttır. Bir kaç ay evvel Bos&D-' 
kil ediyordu. A •k ı· 1 Ecnebi ekalliyet okullarında cck kıdem formül şekli l.rerinde Mustafa admda bir akra~ 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki merı a ıcare çalışan TUrkçe ve kfiltUr dersle . esaslı ıurette ;~rüıiHmek~ .. dir. Tahtelbahir talimleri öldürmek kastlle tabanca ... w ... _ 
ki bu son teselli bot değilmi§. ı~ t • ri öğretmenlerine ı·eamt okul öğ. Şimdlik du a&atl batına ayn Allkadarları diln.:len ıonra ta • ağır surette yaralıyan Alı Sol , 
giltere hükfunetinlıı )'miden va. a aşesı retmenleri gıbi k1l'4."m zammı ve. bir Ucret zammedilmui tuavvur til günleriyle pazarlardan maada kurtun dlln ağır ceza mahkelll' 

. . rilme~i kararl::ttlınlm.1:1.ır. Maa.. halindedir. Katt pkli bir kaç g\1. ü Ad 1 ı p dik K al · bqlaDdL zıyetı tetkik ederek Estonya, Le. Hükfunet namına :vali rü Veklletı· zammı t...min etmek kad b. ........1 kti herı ·n a ara en . art sinde muhakemesme _ıra 
tonya, Finlandiya devletlerinin ne ar tea ıt Vl6I ece r. Ec • MalUpe arıaında n Adaların ar· Tahkikat evrakına göre yP""" 

garantisi meeeleainde Ruala.r ta. muavini ailesini taziyet ve okul bU~elerıne icap tıôen tah nebi ve ekalliyet okulu direktör. kaaında tahtelbahirler tarafından şöyle olmuıtur: .... -ıt 
etti Jisatı eklemek l!Jere o!-c:ıllar bilt. leri diln buhuauata fÖl'Ulmelı U. .......-. rafından yapılan. teklifi kabul et. Vef . . ti . . · talimler yapılacaiı bildirilmit. bu Yaralanan Mustafa bir ..... t 

mesi için Moskovada bulunan at eden Amenka Ate~c çe vazıye erinı tetkık etrneğe re maarif mUdUrlUfllnde bir top. civar.dan ıeçecek vapurların ve kendini bilemiyecek dere~.!; 
Strang'a yeni talima.t verilmesi Kolosyalı Galespi'nin ailesini dil~ bı.şlahıştır. öğretmenlere verile. lantı yapmıtlardır. deniz vesaitinin tedbirli hareket bot ~ir halde Bostancıda ~. 
müzakeredeki mUekfilltı tama .. Başv~kil namına ~tanbul ~lı etmesi hatırlatrlmıttır. oturduğu kahveye plmlt ve ]iti 
mile izale edecek mahiyettedir muavini Muzaffer zıyaret etrni~. Profesör ve on iversfede s .. . t rübel • keee kartı afzma gelen ki1fUr'tr: 
ÇilnkU İngiltere ile Rusya ara · Hükumetin taziyetlerini bildirmiş unı 11

' ec en ri eavurmağa baflamlfbr. --
smda mevcut fikir ihÜJJ.fı S&de- tir. Galespinin refikası Muzaffe.- doçentler ı•mtı·hanlar . yapıldı . Ur.erine aarhotu kahveci ve JO• 
ce bu devletlerin garanti edilip. re şöyle demiştir. Dün Beylerbeyi ile Çengelkö~ teriler dl§&l'I çıkararak evtne ,,, 

· · Ç k uzta · A kik N • arasındaki aahilde aun 1 ata t~rh . 
edilmemesı noktaamda toplan • - . o ~ np zaman~m~z vrupaya tet i etıce aeçen aeneye na· beleri pılmıf denizln bu kıamı dermiş:erdır . ...it 
mış bulunuyordu. da bizı teselli eden şey zevcımm gezisine çıkıyorlar zaran vii'-de yı•mıi daha ya ' Ancak, ertesi gtınll JıllJllP-
Malimıdur ki Baltık devletleri son nefesini çok sevdiği bir mem- 1 

- • • ~ali oldutundan vesait açıktan tekrar kahveye gelince, Ali 'fll• 
denilen b emlelı:etl vakt11 lekette vermiş olmasıdır Bütün Orta Avrupa memleketlerine ıyı ııletilmiftir. • d·ktlmi · 
Çarlık R~:Smm ec:amdan; çocuklanm burada doğd~ bura. iey&lı&t ~a~ Utiiveraite Oniveraltede lm~ld dWi Adliye sarayı pliıu şıs~ rntn gec!· ki1fUr edip dut"" 
Umumt Harpten eonra Rus~ dan ayrılırken <Son arzumuz hu ~loji talebeleri dilıi ~brlhıiz - tama.mlannup. tihanl= .A.dliJı ılU'.&Yl~.plbma ~e yordun, sarhoş diye aealml ~~ 
ayrılarak her biri kUçWc ~ zaman gördüğlimUz alaka ve mu· d~n hareket etmişlerdir. Geziye neticeleri bet takUlt.e taraf alan mimar Aaım KömUrclloğlu, kB.rmadnn. Erkeksen o kUfUtll'. 
birer milstaldl devlet haline Jııe. habbetten dolayı Reisicumhur gıden grup 60 talebedir. Bundan tesbit edilmektedir. Btltnnıeme • arsaya. göre yapılacak plh etra. bir daha tekrar et, demiftir· 
tirildi. Bu kUçUk devletler Rua. lnönUne şükran hislerimizin ib· ba§ka Maarif Vekaleti gerek pro. ye kalan talebe mllttan da ayn. fmda Veklletle temu etmek tlle. Mu.etafa da: 
ya karıı daima muhterizdirler. liğına tavassut edilmesidir. Si. feaör ve gerekse ~ntlere yaz ca kaydedilmektedir. re Anka.raya gltmifti. - Senden mi korkacatznı blı 
GUniln birinde RUB JstiJ&sr altma zin bana söylediğiniz.sözleri çok tatili mUnuebetile Avnıpada tet Urı.ivetaıtenln bu yılki randr • .Uım KömUrcUoflu dt1n dön • diyerek yine kUtUre bql&mlft "°" 
geçmekten korkarlar. Diğer ta ~ kıymetli hatıra olarak saklayaca- kik ~i yapmalarma. izin ver. manı geçen yıllara naaran da. mtlftllr. Vakllet, yine Mkl pllnı na kızan Ali de tabe.ııcunıl r/' 
raftan Almanya ile de hemhudut ğım... miştir. ha fazla rörlllmllltllr. Her fakül. muvafık bulınuı, üzerinde ana • kerek Uç el atet etm.iftlr. ıtut • 
bulunuyorlar. Ona k&r§I icabmda Seyahate çıkacak olan, profe . te talebeei arumdaki muvaffa - >": stire tadllAt yapılmumı l•t.e. tunlardan ikiai bap gitmifı ı;. 
müdafaa etmelerine madcU inıkln Odun, Kömür Vaziyeti sör ve doçentlerin mühim bir kıs.. kıyet geçen yıla nua.ra.n yllr.de mi§tir. Mimar dünden itibaren rlai Muatafanm aol böğrilne t111" 
v~ :aaıtadan malınım olduklarım Belediye tarafından yapılan mı Orta A vnıpa memleketlerine yirmi fuladu-. çalJŞm&ğa başlamlfbr. l~ıttır. -
bılıyorlar. İtte bu vaziyette kil- tetkikler neticesinde lstanbula gideceklerdir • -o- DUn muhakeme edilen maso 
çük Baltık devletlerinin vuiyeti her taraftan bol miktarda odun Esnafın muayenesı· Kaput bezleri demiftir ki : 
o:~ ile ~ç ~mda kalan bir ve kömlir geldiği anlaşılmıştır. K 1 h "ft - Bir gün Muaafadan bir~ 
cısım vuıyetldir. Odunun çekisi aoo kuruşa satı1- . iZi ay a ası 30.000 kitiden ancak on nizamnamesi at aaım aımıe. pa.rumı ~ 

Almanya. Baltık devletlerine maktadır. tim. Fakat o gece aarhot ol&P"" 
daha evvel ademi tecavüz muka. Geçen sene bu mevsimde 320 Temmuzun birinden itiıbaren beş bini muayene oldu Perıembeden itibaren kahveye geldi. 
ve lesi yapmak teklifinde bulun_ kuru§tu her sene olduğu ıibi Kızılay haf· Esnafl&rın ııhhl muayenelerini • t • • - Benim saatim 11 lira .411 
mt.<ş ve bu devletler tarafından bu · tası kutlanmağa başlayacaktır. Bu yaptırarak ııhhat cüzdanlarını ili. y ~:rı;eb e. gı~ıyor · ta."\& 8 liraya ucuz verdim, 3 li-
tek.lif kabul edilmiştir. lıtanbul Jandarma münasebetle büyük bir proeram ması için tayin edilen bir aylık 2Y hcnı. ~u e~ı t nız~mn~~esı 1 ra daha 'iaterim, dedi. V~ ~ 
Şimdi bu devletler ne İngiltere hazırlanmıttır. Radyoda da de • mühlet cuma ıtınU bitmektedir.. 1 dl ~zır~n ~e~ı~~ e gır~c la~ - elim, kızdı! Hem bana, h~ .. :i 

ne Fransa ve ne de R .. A_ kumandanlığı vamh ıurette neıriyat yapılarak r. nınan ıti aren ıma ın h k k"'U -......•-.ıı. ~ usya ...... _ ş· d. lı: d ıs b. ak · · ·· 1 er ese w re ~IOUI· .:--._ııl 
fından kendilerinin Almanya ta.. İstanbul vilayeti Jandarma Ko. Kızılayın yardımları tebarüz et • ım ıye a 

1 
a~ ıne Y ın cı ~'~1 ~ı~amn~~cye :::e ~~pı ~~sı 1 gün gelince tekrar sövdü, ~· 

rafından gelmesi muhtem 1 bi mutanlığına Diyarbakır Jandar- tirilccek ve bu hayırlı müe .. caeyi naf muayenea nı yaptırmıttır. Hal uk1ı1o<.1a verı en m1 - et ıtmıştır. bi d bi b k ... ,.._,, ~·· e r Ek. . d 15 . il . ce n en r ıça ~- ..,ı.ı. 
tecavüze karşı garanti edilmeaiııi ma kumandan vekili Yarbay Ziya daha ço'k yakınlık teminine çalı· buki btanbulda 30 bin esnaf var- 1 ı nızamname e . up. ~erıne me hUcum etti. Ben de keıııa-
istcmiyorlar. Bu garantide ken • tayin edilmi§tir. lstanbul Jandar. ıılacaktır. Büyü:k ticarethaneler dır. Cuma gününe kadar muayene ayrılan kap~t ~ezl~rı yenı nı.zam· 1ni korkutmak için tabe.ııcaını ti' 
dileri için bir tehlike göıilyor _ ma kumandanı Binbatı Şehap rla vitrinlerini Kııdaya tahılı ede · sini yaptıranuya.nlardan para ce · 1 ~m~d~ 8 tıp Uzerındcn teabıt e - kerek atee ettim, fakat k ..... 
lar. İngiltere de bundan dolayı Çatalcaya tlybı olunmugtur. ceklerdlt. zaaı alınacaktır. clilmittir. . . . yaralandı.,, 
bu devletleri annı1arma muhalif 0 Kaput bezı ~tanlara eUerındekı Mahkeme but p.hitlerl dita • 
surette bir teminat aıtttıa alöıL Hamal bölüklerinde mallan 29 hazırana kadar beyan· lemit <Uprlerlnl de çaimDak 0-
yı arzu etm.iym'du. Tamiıtat noır.. belediye tarlfeıl tatbik name ile bildlrmeleri ihtar olun - r.eı"e ı'.nuhakemeyi bqık& bir ,ati 
tasında ıırar eden eovyet RUBya. ..... ...111 i ? muıtur. bıralmufbr. 
ya kal'lı bu noktada daJUIJOr 9U m yor mu Bu eaki mallar Ticaret Odaıı ---o---
du ve nıllakere lıi.fhalal'dU aftr: Biii hamal bölUklerinde beledi. tarafından mühürlenecek ve Uzer. ' 
laştıran bllttlıı IOJ1ti1tlar da bura. ye tarlfeleritıhı tatbik edilmedili ~~ ltrine eıki maı olduktan yuıla • Belediye muhaıehec:İI' 
dan çıkıyordu. ıörtılmtıı, bu ytıSden blrki9 me • ı · g caktır. teftiıten döndü 

Şu halde fıııilterenbi Baltı'k murun vUlfemne nihayet verit. H d 34 Eaki malların 300 balye kadar Belediye muhasebeeiai Mub-' 
devletlerhilpranUetmeltı.Jıaln. miltlt. ırır t dün şehrimiz 8 olacaiı tahmin edilmektedir. Fab- Çatalca, Kartal ve Yalova~· 
de Moekova noktal hiiıUttU ıta. Tramvay ve elektrik rfkalar yeni nizamnameye göre i- rındaki muhasebe tefkilttını tef 
bul etmeel ile lıılU!i- Rtüt an. idareleri dereceyi buldu malta ba~aınışlardır. tit ed .. rek dönmilttilr. Yaptsl' 
!aşmasını itn.k&na'illlqttl'ifi IOJ" • Tramvay, l!l1ektrik ve TUne1 müıahcde neticesinde mWıaıelı' 
luk ta ortadan kaUtınq ölur. fıi. idatelerifiln teaUm muameleaine . Devlet metearolojl ~UelSe~ • htanbulda atıf açılacak memurlarının ekseriıinln .uif 
giltere • Fransa • Tllrld19 - Yu. retmen batlarımııtır. •inden verilen ttıa1 a.tt. gore • Pazarteıi Salı Ankara, ve lsmirde olduğu gi. batında bulunmadıfını, tahailt 
nanistan . Romanya • Lehlat&Ji. Bir temınUldan itibaren bu lda- dtlıl aıcak mı;n.ıuketın her ta~a.. > bi btanbulda da gençlerimizi ve muntazam takip edilmeditfıÜ .ıf 
dan tewekkW eden aulh oephUl reler belediye tarafından idare fnıda l--4 derece arumda yük. ~ ~ tın rın 1 27 haılru halkı atıcılığa alıttırmak için bir buı vergilerin de gelitlgibel -
Sovyet Ruay&ııın lltihaltt ile ta.. olunacalttır. 11elrni9, haratet dete~si Bilecikte C 8 Ct"matı l'e. ~ 9 Cemaıll'I!: atıt poligonu açmak etrafında te· hakkuk ettirildi~ni cHrerek 
rnamlanmıı bWunur. ••• 31, Çana.lUiale Ve Edıme 34, lz. 1- 5!? bızır 1\8 bızır •• o .... ı....ıı a• A AA oe N ·ıı·d §::bbUslere ciriıilmittir. husustaki raporunu rlyuetı yer 

• t 1 h 11 d'I I:" ....... !=., .:ı-d ki dJ'kk" uuı-ue u, danal,MI. o , azı. ı e I Süt .,. naıı a e 1 eeek ı:.ınınonwı e u an. 38, Antalya ve Akhlıl8J'da. 30 de. Vakıtler Vısa. Ezani Vuı. Ezan Yirmi otuz bin liraya malolacalıc mittir. 
Eeletliye, htan\Julun ıUt Jıiftl, lar boyanacak rue19 ytı.keelniljtlf. AQarada --..ıı---ı- bu poligonun Beyotıunda açılma· -n--

ik~ tüt 11ntrall teeiı etme'lr ıure· Ana caddelerdeki binaların bO· hitt.ret sa, İltanlfü14a M dere. • 0 n•• '2 1 8" 'ao 8 '"" 1' dUtUnUlmektedir. Feribot i!l.I 
f ·:: bit neticıyı ballamak arıu • yanma11 itin Eminönü ltaı11ttıda· oevı llUlinqtur. ~k~~-:.. !~ !! : : !! !~ : :: Beled köyünün iami Sirkeci _ Hay~ ar 
~.ın~adıt. ki bUtUn dW.liinlara tebligat ya • BUjiln Trakya ve dôl" Ana - Ak••"' 19ü 12 00 19'"• 12 00 deiifiyor feribot ifletme bü:Jnndaki k-

Süt itiyle allkadar milesaese ve pılnqtır. Fazla göze çarpan bo • doluda hava bulutlu, diğer bölge. Vat•• ti '8 2CM 21 '8 2 ll Vekı11er heyetiOvacık bauı • IA,tbuı Büyük Millet lltc 
fc:-tlere bu buıuıta tamim yapıla· yalar olmamalı: üzere dü'kkin aa - lerde açık geçecek, hararet dere. '"'••il 2 08 6 H 2 Ol e H nın merkezi olan Belet ktiyll it • nrilmittir. Hturamet bu it 
c:ık, bir dı ılrtı:et teaiıl ile bu itin hiplerl latedllderi rcnp tcrdb ı . ceıri bir miktar daha yübelecek. ıniııln "Karapl Çabmık,, oluülUd bu9'1k mil~ Jir!.M~ 
ö,tenmeai cihetine gidilecektir. decek'lerdir. tir. delfftlrilmeslne karar~. mektedir, 
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Tayfur Sökmenin beyanatı 
--~-----------...--------------------------------------------20 yıllik hicran bir 

mal 
rüya gibi 
oldu geçti, tarihe 

Payastaki hudut taşı 
nıerasimle söküldü 

~Antakya, 26 (A.A.) - Hataym 
~tıut kurtulutu dolayısile ihti -
1 '~rınx öğrenmek isteyen gaze· 
~!ere Devlet Reisi Antalya me· 
bııJ u Tayfur Sökmen, beyanatta 

Unarak demiştir ki: 

~Ugünkü vaziyet zaten kahra • 
Ordumuzun geçen sene 5 tem 

ııı~da n · · · ı f""l . ~ nataya gınşıy e ıı en ta -
~ uk etmi§ti. Ben 24 ağustosta 
~ta.ya bir vatan.da' sıfatile ve 
fer arkadaşlarım gibi milli dava 

~~n haprılmasmda çalışmak ~ak 
, ıJe büyüklerim tarafından gön 
"ttiJ • 
• . tni§tim. Sayın yurtta§larımın 
"çıı ıahsıma gösterdikleri tevec· 

~ \tc itimatla Hatay devlet ri -
~ 'tine seçildim. Hakikatte Tür. 

~ ~üyük Millet Meclisinin bir 
1 \te Cumhuriyet hükumetinin 

<it 
~ !tıeınuru olarak vazife almış 

UnuyQrdum. Bugünkü kutlu 

;~ce. ebedi Şef Atatürk ile Milli 
~· 1trı.İz kahraman inönü'nün yük 

1 
' deha ve iradesi ile başarıl -

tır. Bu muvaffakıyetin tabak • 

't: ~tıda büyük Türk milletinin 
~ılrnaz azmi, Büyük Millet Mec 

çılışmda söylediği tarihi nutukla 
Hatay meselesini Türk milletinin 
milli davası yaptı. Ebedi Şef milli 
davayı bir an unutmamış, hasta 
halinde Hatayrn yanrbaşına kadar 
gelerek milli mücadeleyi yakından 
takip eylemiştir. O son nefesinde 
bile Hatayı .düşünmüş ve bu da -
vayı yegane halefi lnönüye ema • 
net ederek müsterihane ebediyete 
kanşmıştır. Milli misakımızın ta· 
hakkuk. ettiği bu mesut günü, son 
suz heyecanla kutlularken Ebedi 
Şef aziz Atamızın manevi huzu -
runda eğilir, Milli Şefimiz kahra
man İnönüyc derin ve nihayetsiz 
saygılarımı sunmakl~ şeref duya. 
rım. 

Hatay artık anavatanm değiş -
mez sınırları arasına girmi§tir. 
Bütün Türk dünyasının bugün he 
yecanla kutladığı bu mesut günü 
büyük milletimizin bir ferdi _gibi 
ben de hudutsuz bir sevinçle kut
luyor ve aynı derin heyecanla ya. 
şıyorum. 

An.takya, 26 (A.A.) - Payas
taki 476 numaralı hudut taşı ye -
rinden sökülerek bugün buraya 
merasimle getirilmiştir. 

~n isabetli kararları Cumhu -

• ı tt hükumetinin yüksek idaresi Amerikahlar yeni 
, 1 '.1ih•Yet kahraman ordumuzun 

\llllle~ kudreti ve varlığı amil bir .top icat. ettiler 
~ lı§tur. 20 yıllık hicran, acı bir 
'\l ~ gibi geÇmiş ve artık tarihe Vaşington, 26 (Hususi) 
:ıq 01

1llu§tur. Büyük Türk vata • Tanklara karşı müdafaa vasıtası 
\i'ı 1\ kopmaz bir parçası olan Ha- clarak 3 7 milimetrelik yeni tip bir 

• \• 1\ anayurttan ayrı kalmasına top icat edilmiştir ki bu topun 
,tn iınkan yoktu. Bugünkü var- mermisi 800 1 metre mesafeden 38 

~,l'l\rıın ebedi koruyucusu Mus' • milimetre ik bir çelik plakı de'ıd{ği 
~t;. l . . 
~ema 1336 nısanın.da Hata • .tini Kolonü•Be~nes•-Aııımi t()rdo-

: t?ıilli misaka dahil olup olma- nance ismindeki askeri mecmuada 
1 hakkında kendiı;ine çekibı yazmı .. tır 408 kilo sikletinde ga-

·~ :t • ' 
tafa Gaziantep mıntaka ku • yet süratle haraket eden bu top 
da b. b R ' d" . 1 \tt • nı ın aşı ecep - şım ı İspanya harbin.de olduğu gibi ke-

~ rı temyiz azasından . vasıta • sif bir tank hücumuna karşı kul -
' "erdiği cevapta Hatayın milli lamlacaktır. Bu cins toplardan 
• ~ ~a dahil olduğunu bildirmek 1 şimdiye kadar bir miktar imal edil 

1 ttıyte bize ibu hakikati ilk de· miş bulunmaktadır. 
\~Ujdelemi1ti. Ebedi Şef 923 Vaşington, 25 (Hususi) - Or. 
L~da Adanayı ıereflendirdiği du dairesi 24 kilometre mesafeden 
•t n bu hakikati bir kere daha 50 kilo sikletinde bir mermi ata -
Ütı cihana karşı haykırmış Ye cak kabiliyette olmak üzere bir 
~ asırlık Türk yurdunun esir yeni tip top imal edilmiş olduğu 
Yacağıru ilin etmişti. Büyük hakkında tafsilat veriyor. 

l'tarıcı 936 ikinciteşrin birinci Topun çapı 105 milimetredir. 
~U Büyük Millet Meclisinin a- Bu top 15 ton ıikletindedir ve 

S kauçuk tekerlekler üzerine otur • 
evginin SQnlJ tulmuştur. Bu top saatte 30 kilo

metre mesafeye sevkolunabilmek-
fl eye Va rd 1? tedir. Dün yapılan tecrübelere 

, göre, bu top 24 kilometre mesa -
1~ bahçıvanla metresi feden arazi üzerinde 5 metrelik 

mahkemelik oldu bir delik açmıştır. Topu yapan -
~ ların ifadesine göre bu alet dü~ . 
ltko adında bir bahçivan manm ihtiyat ve nakilye kuvvet -

isminde bir kadınla tanış. lerini bombardıman etmeğe mah
' .sevi§erek metres yaşamağ:ı sustur. 

l.tlaını§lardır. 
~tko bu müddet zarfında sev· 
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~Görüp düşündiı~çe~ . . •................................................. 

Sovyet - Japon harbi Bir an gizlenen 

harp 
MoskOV!l, 26 (A.A.) -Tassa. 

janaı bildiriyor: 
15 Mayıstanberi bir çok ya -

hancı gazeteler Kuantung ordusu 
kurmayının yanlış tebliğlerine 

dayanarak Mogol halk cumhurL 
yeti kıtaatı ile Japon - Mançu 
kıtaatı ara.smda vuku bulan mü. 
sademeler hakkında malumat 
neşretmektedirler. JapoJ1ı gazete. 
leri bu müsademelerin Mogol kı. 
taatmın Mançuri hududunu geç. 
melerinden ileri geldiğini haki . 
kate mugayir bir şekilde iddia e. 
diyorlar. Aynı zamanda Japon 
gazeteleri Mogol krtaatrnm ve 
tayyarelerinin, ağır za~iat ver • 
diklerini de övünerek bildiriyor. 
!ar. 

Mogol - So\,yet kıtaatı kur • 
mayından alman malUmata istina 
den Tass ajansı, bu hadiseler hak 
kında aşağıdaki doğru malumatı 
neşre mezun bulunmaktadır: 

Hakikatte Mançuri hududun • 
da Buirnor gölü mmtakasmda 
aşağıdaki hadiseler vuku bulmu§. 
tur: 

11 Mayısta Buirnor gölUnün 
doğu cenubunda ve Kalkın göl 
nehrinin 16 na. 20 kilometre do. 
ğusunda bulunan Nomonkan böl. 
gesindeki Mogol hudut karakol. 
ları Japon - Mançuri kıtaatınrn 
ant baskınına uğrayarak nehrin 
batısına doğru çekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

man tayyarelerinden mürekkep 
bir hava filosu ansızın Mogol 
tayyare meydanlarına. taarruz eL 
mıştir. Mogol tayyareleri hazır • 
}anmakta geç kaldıklarmd~ düş 
man bundan istifade etmiş, Mo. 
gol - Sovyetler 9 ve Japonlar 2 
tayyare kaybetmişlerdir. Niha . 
yet Japon tyyarelcri süratle üs. 
!erine dönmeğe mecbur kalmı!l • 
lardır. 

22 Haziraında 120 Japon tay. 
\yaresi tekrar hücum etmiş ı:e 95 
!\Iogol - Sovyet tayyaresi bu hü. 
cuma mukabele eylemiştir. Bu 
muharebede 31 Japon ve 12 :i\fo : 
gol - Sovyet tayyaresi düşmüş . 
tUr. 

24 Haziranda, 60 Japon - Man 

çuri tayyaresi 60 Mogol tayyare. Dün, umulmad;k hn'.Jc:!cr 
si ile tekrar muharebeye giriş • aldık. Moskova ajansı, J~;:m 
miş ~ 25 Japon - Ma..nçuri tay. ve Rus sınırlarında bir ayanı 
yaresi düşürülmüştür. Buna mu. beri, muharebe oldu~w:u ve 
kabil yal_nız .. iki .. M~~ol - Soı:yet 64 Japon, 14 Sovyet tnyyaf(' 
tayyaresı duşmuştur. sinin düşürüldüğünü b;l ı ~ :li. 

25 Haziranda hiç bir ·hadise ol. 
mamıştır. Sovyet - Mogol kıtaa. Uzak h~d:tlarda, h:ı.ıtn,: .:.a
tı halen Kalkın gölü ne:hrinin do. lışlıklan yuzundcn kcır::1:c. ça:· 
ğu bölgesinde bütün hudut nok- pış~alal'I olabi_lir. ~ah.at .1.Je. -::·c 
!arını işgal etmektedirler. l sekız ~-a~.Y~~enın du~~~ı ~~ n 

Bütün bu müsademe devrele - lkaç yuzun\,;n harbe gırmc.:ı •.:ı 
rinde, Sovyet kıtaatı, tayyarelo • znn geleceğini bir dü;ünüı. 
rin düşman tayyarelerini takip Yüzlerce tayyarenin ateş 'c 
için zaruri olarak Mançuri top - bomba yağdırdığı bir cel:c:: -
rakları üzerinden uçmaları müs. mc ise L:ı:lut çarpışması, !.~ · 
teana. olmak üzere, muayyen o - kol kavgası denilemez. Et·, c.." • 

lan hududu kat iyen geçmemiş - pedüz bir r.ıuharebedir. 
lerdir. Yiizlerce tayyareye, tubiı 

Hitler - Söylüyor: 
yüzlerce top ve binlerce belki 
de on binlerce asker yoldc.şl:k 
etmiJ, orada alaylar, fırk~lar 
boğazlaşmıştır. Uzak ~n~ki.n 
Japon - Çin kavgas.na, R U5 -
Japon boğuşması da ekler."vcr. 

istik.bal için son feda-
karlığı yapacağız 

Göbels- söylüyor: 

Biz tabii hayat şart-
larını 

Biz, istediğimiz kadar c'ün
yada barış yapmağa çalışalı::ı. 
Tek el !akırdamaz. Nitekim i: 
te hala eski yangınlara yenile· 
rinin alevleri katılıyor. Y : ü
zü, sulhun masum beyaz bay· 
rağmdan çok, kanlı g<:=:l s~'l
caklanna vurgun. 

1 1 

1 Stl Yo ru Z Japo~yayı,. "Çin,, :. . .z.ğm.~:ı 
tepelenır sanıyorduk. Bugu~, 

M ünin, 6 (A.A.) - İtalyan\ yoruz. Biz V ersailles haksızlıkla- görüyoruz, ki o, bir ikinci dG:;-
12 Maıstan son,ra. 10 gün zar. l d 

eski muhariplerinin şefi Carlo rınm tamirini istiyoruz. Avrupada ma. na a çarpışmaktan ç.cEn 
fmda hemen her gün bu bölgede B h 
mUsa.demeler vuku bulmuş ve iki Dcleroix'nın riyasetinde gelen 500 ebedi olarak fakir bir hasım kal - mıyor. u ücum, kuvvet t.a~-
taraf ölü ve yaralı bırakmışlar. İtalyan eski muharibini kabul e - mamak azmindeyiz. İ§te takip et- kmlığma da, "Çin,, i batckcl: 

den Hitler İtalya ile Almanya a - tiğimiz hedef. haline koyan kanalları tıkn.."ll:ı 1< 
dır. ·u· ,r. 1 akl ra:aındaki ~edcf birligvini tebarüz Göbels, çenber siyasetinin bo~ gayretine de verilebilir. L~t; 22 ,p-ıayısta, m.ogo t9pr · arı-
na daha derin bir surette girme. ettirerek demiştir ki: olduğuna da işaret ederek şöyle yazlı mmtakalardaki meyd::m o· 
ğe teşebbüs eden takviyeli Ja • - Aramızdaki ittifak sayesinde demiıtir : kuyuşun da bütün sebebi bu 
pon Mançuri kıtaatı hudut ,hari. müşterek dütmana karşı mü§te • Almanya bugün 1914 de olduğu dur. 
cin~ pü!Skürtülmi.işlerdir. rek bir cephe tetJcil edildifi §U u- gibi siyasetsiz değildir. 1918 t:ş· Rus hudutlarile, imtiy::zb 

28 :ve 29 Mayısta, Japon.?v1a.n. rada bizi .ziyaretinizden dolAyı rinisanisi tekerrür etmiyecektir. m t ı : 1 J 1 l"'-'ı?;ı,.c 
b. k' 'bi '"h m aKa an, apon ar 

ç\ıri kıta.atı tanklı, toplu ve tay. bahtiyarım. Demokratik ve kapita Al~~n m~~leti. ır ıtle gı • Fu • kaynaklan halinde gör~ -- : .. 
Yareli taze Japon kuvvetlerile list plütokrasi tarafından muka.d - rennın muttefıkan arkasın.dadır. '"'-'· "·ı·h h -

uuşmana ~ı a , cep ane, er· 
takviye edilerek yeniden Mogol deratımm tayin etmek hususun • Ş h" d k d zak, hülasa muhareheue devam e ır ene a ar J 
topraklarına girmişlerdir. Aynı da sarfedilen gayretlerin iki mil • kudreti, buradan geçiyor fik-
zamanda hududa yetişen Mogol !etimizin mü§terek kuvveti önünde ' otomobil var? rincledirler. 
kıta.atı bunları dağrtmıştır. Ja • muvaffakıyetsizliğe uğrıyacağın · Yapılan bir istatistik şehrimiz· l ba C' b'. l 

. nsan an n ın, oy e yür-
pon - Mançuri kıtaatı 400 ölü, dan tamamile eminim. Hayat, i - de 360 şr çalışan , 7 sı çalışmayan _ı__ k il - l'k ' d ı. 
b. k ı · ·h b k 1 · . ,_ . Wln ana anna ma ı o. u:\-ır ço yara ı ve sıla ıra mış. cap ettiği zaman mevcudiyetl~rı 367 resmi otomobıl, 1210 111ususı . . • . .. 
t M l rd b h be f A k. 1 y b"l 14., 9 t k · 813 ka ça, oraya fıl gıbı gıren duşma· rr. ogo o usu u mu a.re - ve istikballeri için son e'l:a ar ıga otomo ı , ~ a sı, myon • 
l d 40 ··ı·· 70 1 • • d. k t 176 t b"" 390 nr, çok geçmeden sıska bır kc· er e O U Ve yara 1 Vernll~. hazır olan milletlenn ır. Ve amyone , O O US, mO• di d"" d .. .. 
tir. İstikbalde İtalya ve Almanya tosiklet bulunduğunu göstermiş • ye on urur. 

Ölen· üç kurmay subayının ü. tir. Şimdiye kadar, bir milyon için müştereken bu fedakarlığı 
zerinde bulunan vesikalar Hai • Bunların 846 hususi, 1168 tak- iki yüz bin oğlunu bu toprak· 

yapacağız. Milletlerimizin bu yr -
lar'daki 23 üncü Japon fırkası ıi, 638 kamyon, 137 otobüs faali· lara gömen Japonya, Rusları kılmaz müşareketi karşısında di • 
lruınandaıvnm hakiki bir emri · yet halindedir. da kendine düşman yapmagy a ğer alemin bütün taarruzlarının 
bulunmuştur.Bu subaylardan biri akamete uğrıyacağına ve istikba • , -o-- niçin ve nasıl katlanıyor? Bu, 
yarbay Ad.zama. kolunun kurmay f · t ı ilkokul serg1°lerı0 açıldı hesaplı. plan· lı bı·r ahlı"' m.· .ı_7• subayıdır. Fırka kumandanı ge. lin her şeye rağmen aşııt ta ya , ,. car 
neral Kamat:subara zikredilen ile nasyonal sosyalist Almanyanın İlk okulların imtihanları yeni Yoksa bıçağın kemiğe dayan· 
emrinde "fırkanın bizzat kendi olduğuna inanrycrum. talimatname hükümlerine göre masından ileri gelen kızgın bir 
kıtaatiyle Kalkın gölü bölgesin. Essen, 26 (A.A.) - Mmtaka dün tamamlanmıştır. Bugünden fırlayış mı? Buna dair hüküm· 
deki dış ~fogolistan kıtaatmı im. nasyonal sosyalist kongresi mü • itibaren bütün ilk okullarda okul ler vermek icin masa basınd:ı 
ha etmesi lüzumunu bildirmekte. nasebetile propaganda nazm Gö- ve sınrf sergileri açılacaktır. Ser- ki düşünce, - akıl ve ~:ın•ık 
dir. bels bir nutuk söyılemiş ve dış 1'i. gilerde, okul talebesinin b ir yıl mütalealan yetmez. lki tnmfm 

Bir taraftan kara kuVYetleri yaset sahasındaki Alman mutalc- içinde yaptığı bütün el işleri ve hangi şartlarla harekete -:e-.:· 
müsademe ederken havada da batım tebarüz ettirerek demiştir resimlerle, atelye faaliyetleri can tiklerini de bilmek gerek. Bu-
muharebeler cereyan etmiştir. ki: landırılacaktır. Sergiler bir haf. nu bize ancak zamnn ö Pl-ctc-

28 Mayısta avcı ve bombardı _ Biz tabii hayat şartlarını isti • ta kadar devam edecektir. cektir. -

Hakkı Süha GEZGİN 

ne elbiseler yaptırmı§, eşya· "Daily Expreu,, gazetesi H " H d. 1 r "Daily Sketch,, gazetesi, a· 
alınış, hülasa bir hayli mafi· "huausi,, kaydile aıaiıki hava- USUSI ava IS e ıağıki havadisleri vermektedir: Bir bağ bekcisi 
etnıi§tir. Fakat nihayet bir disleri vermektedir: - - - - .... -. -- - * * * yaralandı 
Jnetresinden bıkmış, har~ ln.giltereye müzaher.et ederk. en,,temaa etmek fınatmı kaçırma· U ı · (IJ ") B · A vrupadaki tetkiklerini T iyençin ve zak Şark znur, J.Sususı - uca na. 
Paralarına yanmağa baş· digver taraftan ıuretı hU$usıye - mı•tır. l h" · · K ı 11 k ... n d 1 · : müteakip memleketine 'J' ihti afmın yakında bir ıycsının ızı çu u oyun (', 1 ;:ı 

'"dcvvelki gece Şefikanın e. dönen bir Amerikalı mühendis, de İngiliz hükfunetine ihtiyat 1 Bu teçhizatın çoğu ea~,- hayli düzeleceği umulmakta· kayısı hırsızı bir bekçiyi ağır su. 
gı erek, odasına çıkmış, ka· son zamanlarda lnailteredeki tavsiye etmektedir. tir. Yenilerinin konması lazmr dır. r ette yaralamışlardır. Vakn "Ö •• 

yoklug·undan istüade iJe --. im k ec1· B 1 .ı_ en ı ı t H d" Ah "' ı·c: · l•t b .ı_ l l di ı · · J ge e t ır un ann u,a B beb. A 'k e o muş ur. am ı ve mcL • 

~lerin1· bir paket vaparak alıp tayyare ıma a mm u yaz, ayua., ta yan P omasııı aponya· . . : . . ancak Al- unun se ı merı anın • 
J 1000 i umıt olduğunu söyle- yı te•vik etmektedir. Maksadı tatnun edıcı nevılen . . . .. ' minde iki arkadaş birleşerek I ı. 

~ . üştür. : . . .,. 3' • de . d . 1 . manyadan temin edılebilmek- ~yn resm~ olarak tavassut ro· zılçulluya, Alinin b::ı..hçc~ı.,..d n 
':fıka evine gelip vaziyeti öğ • mıttır. h d' l a· bu veııleyle Ak nb~z ekı neı· tedir lu oynamaga başlamasıdır. kayısı aaırmağa gitmişler, der . 

ce doğru karakola giderek B':1 ~ü en ı~, Dl. ız ~yya· liz donanmaıınm ır kısmını • * * * Bunun neticesi olarak ~imdi- hnl faaliyete geçmişlerdir. 
~~oyu yakalatmıştır. r~~ennın Ame~kan. tıplerinden prka gitmeğe mecbur etmek· E ıki Alman iktıaat nazı - ki halde İngiltere deniz hare· :1\leyı:a bahçesinin bekçisi nıJ. 
trko dUn Sultanahmet birin yuksek kıymetı haız bulundu • t' H' di k•tın k d ·k· h w •• til d """ , l ır. n Dr. Şaht'm ın ıtan a a geçme tasavvurun a van, ı ı ırsızı ngaç us n c ., ... . 

~il.Ih ceza mahkemesine veril- ğunu v_e. !İmdi ngiltere hava .Almanlar kimseye bir tav- seyahatinden sonra, müteaddit değildir. ka,:ı.mış, topladıkları kayı ılım 
' hırsızlık su,..undan sorguya nezaretını me,gul eden mese· ' ld kta k d"l · · b ı 
U ıt • ı · · ıiyede bulunmayıp sadece va· Alma t' t ksperleri de Fakat İngiltere hükfunetinin a 1 n sonra en ı erını 11"r. 

1 etek tevkif edilmi§tir. lenin fazla tayyare er ıçın yer . . . kil la v bek_ H·ıxrnt ıca:ı ~ sulhperver bir anlapnağa ka-' den çıkarmak istemiştir. Bu "'r •• 
1'1a.rko sorgusunda demiştir imalinden ibaret olduğunu ili- zıyetın n~ ~ a cagmı 1 11 ana g ece r. • da tir kavga başlamış; IIaınji 

ve etmi,tir. )emektedir. Hindistan it adamlannın kay rar :vennesı zamanla mukay- Yıldırım tabancasını çekerek 1: lr. 
l3u elbiseleri Şefikaya ben * * * * * * dettiğine göre, Dr. Şaht'in Hin· yettır. Bu ~a~~ hafta sonu· çinin üzerine ntcB etmiştir. 1 ~ 
ltdırn. geçinememeğe b&.§la · T iyençin meselesi etra- R uıyanm fabrika techi- diıtah seyahati, senenin en ha- na kadar !lurecegı sanılıyor. lan dört kurşun.dan Uçil }; kı;:) 
a l'aptığım masraflara muka· fmda Japonya ile ln- zatından birçoğu Al- ' raretli zamanma isabet etm;, • • • t\fn' ırurette yaralamıııtır. O:rırk 
~lbiselerini almağa karar ver-

1 
ıiJtereye bir hayli tavsiyelerde man malıdır. Bu sebeple Rus - ve Dr. Ş&ht Hint sanayi mer B undan sonra artık ls· ü:r,cre bulunan Rıdvan şimdi J·r · . 

• ~e aldım. Benim suçum yok- bulunanlar olmaktadır. Alman ticari münasebatmda kezlerini ziyaret ebnek ve Hin- panyaya İtalyan tayya· tandedir. Mütecavizler yc.k, !. :1 -
· Meseli, Fransa, bir taraftan bir inkipf ümit · ediımeıdemr. distanm bajhca i9°8daınlarile' releri ~önderilmi1feceldir. m1şlaı-dır. 
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Mahkeme kapısında 
barışan karı koca 

Behlül kahyanın saatini kim çaldı 

yapılacak 
Yeni Vali gazetemize şehir işleri 
hakkında beyanatta bulundu 

"ylık 

Al30NE l'ı\RIFESl 
M'mlekei M~ 

lrlnde dıııtııll 
ıss JU· 

3 aylık 260 42~ " 

6 •Ylık 475 120 it 

ı 11ı1ık oob 15ot " 

l'ıırıfeden Halkan BJrllJI 

Sukut eden mahkemeden sonra 
ter döken bir avukat 

istasyon tar3f ında büyük bir 
imar hareketi başladı 

ıcln ayda otu& kurut d6tf" 
Posta biri ılıne Cirrueyen rtr 
uyıl o yetm i ş beşer kuruş ,,,,. 
nıccl l llr. 

- Karıcığım, gel vazgeç bu iı
ten, göreceksin, ki bundan aonra 
ne kadar anlaıacağız. Yalnız ca.. 
nıma tak dedi, artık. Hele evin i. 
çi sen gittiğindenberi karmaka -
nşık! Acı bana biraz 1 

- Oh olıunl 
- Etme ŞükQfe, hem bana hem 

kendioe f enalı'lc ediyorsun. 
- Sana belki, ama kendime ha· 

yrrl 
- Canım karıcığım, o Mellhat 

olacak hınzır kan sana ' 1ben zayıf 
erkeklerden çok hoılaruyorum. 

Tıpkı Naci Bey gibi,, dedi ise, 
metre.sün olduğuna mı hükmetmen 
llzım. Vallahi aramızda ôir ıey 
yok. 

- Haydi, ihaydi botuna yorul
ma 1 Bunları birazdan mahkemede 
ıöylerain. 

Bu muhanre, boıanma dava • 
!arına bakan altıncı hukuk mah -
kemesinin kapısında cereyan et -
mekteydi. .,. 

Zayıf, uzun boylu bir erkek a · 
leyhine boıanma davası açan, tık 
ve gilzel kansına davadan vazge. 
çip eve d<snmm için tUrlü diller 
dCSkilyordu. 
Boıanmak için hemen birazdan 

mahkeme huzuruna çıkacaklarına 
rafmen kadının da kocasını hlli 
sevdiği, hulba bu iki siftin biri -
birine doyamadr1dan bir bakışta 

hemen belli oluyordu. 
Koca o kadr hararetle. yılanı 

yuvasından çıkaracak gibi konu • 
§Uycrdu. ki kadmcağrı: nihayet, 
yumuıadrğına de111et eder bir te
kilde. kUısücük ktrnuzı dudakları. 
ru büzdü: 

- Demek Melahat ile aevi5me· 
diğin doğru 1 

- Elbette doğru. 
- Bir daha da görüfrniyecek • 

sin! 
- Ne münasebet, yilzünil ıey. 

tanlar görsün onun t 
- Köpeğim Rirlyi dövmiyecek, 

hizmetçi Fatmayı 'kovnuyacak nu· 
a.ın? 

- Derhal! Köpefi de her za • 
man •eveceğim. 

Kadm muvaffak:ıyetinden ve 
kocasına - ama ister mahkeme ka. 

:m:=rz.: 

pıaında olsun • istediği tekilde sa 
hip olmaktan doğan bir sevinçle 
güldü. Kocaımın: 

- Haydi, Şükufem. vapur bi -
razdan kalkacak, Bursaya gidip 
bir hafta kalalım da ayrılığın acı. 
sını kat kat çıkaralım .. 

Demesine karşı ellerini çırparak 
koluna girdi. Hızlı hızlı uzaklaı -
olar. 
Yarım saattir davayı ne şekilde 

hareket ederse kazanacağını an • 
latıp duran, avukat i~e biribirine 
yapışmış gibi giden çiftin arkasın· 

dan, alnındl.ki terleri silerek hazin 
hazin bakıyordu. 

• • • 

Sivas, (Hususi) - Nüfus U - mar planı belediyece esas ittihaz 
mum müdürlüğün.::le bulunduğu ederek faaliyete geçilecektir. Halen 
yıllarda memleket işleri ile çok imar hareketi istasyon tarafından 
yakından alakadar olarak büyük ba;lamıştır. Bu cümleden olarak 
işler ba§aran ve dilrilst faaliyetleri Mlirı;kalat Vekaleti o civarda is -
ile tebarüz eden yeni valimiz Muh t:mllik ve inşaat işlerine başlamış 
tar Okman dün gece istasyonda bul..ınuyor. imar işlerinde munta • 
tüm komutan, belediye, halkevi zam ve güzel çalışmak için bele -
reisleri daire müdürleri ve büyük -~-

bir halk kütlesi tarafın.dan hara . 
retle karşılanmış, dün makamına 

~lerek vazifesine başlamıştır. Ye
ni valimizin Ankarada kaldığı müd 
detçe ıehrimizin istikbali üzerin · 
de vekaletlerle yaptığı temasları 

öğrenmek ve Vaktt için bir müla
kat alma'le üzere ziyaretine gittim. 

- Vallahi ben yapmadım bunu. Masanın bqmda hararetli, mem -
Doğru söylüyorum, ben yapma . 1 k t · 1 . ·· · d b 1 d' · · . e e ış en uzenn e e e ıye reısı 
dım reız bey. Hem yapmış olsay- ı1 ö .. 1 al' · b · 

. . • .• ı e g ruıme er yapan v ıın.ız enı 
dım, şımdı benı karşrnızda gore • ı d k tl k 1-"' • • . . . e neza e e arıı cu..ıı. 
mezdınız, kı kaçardım. Onun ıçın "B" "ki • · t · • uyu erımın ensıp ve emır-
beniın §U anda huzurunuzda bulun I ·ı t . ld w s· l . erı e ayın o ugum ıvaıa ge e -

s:ı>.:ısııı değerli t: ı!:l>i IJ. Muhtar 

duğuma emın olduğunuz kadar bu k ·r b 1 d B 
• • w • re vazı eye aş a ım. uraya 
ışı yapmadıgıma da ınanınız 1. 1 d 1 A k d h diye imar pHinını parça parça tak- ~perr ' if teşkili hususunu tetkik e. ge mez en evve n ara a mu • 

Acele bir ağız kalabalığı ile ve t B kil d'W kili r.!m edecek ve ikmal edildikçe di· deccğ;z. Her halde Sivas bu yıllar • . ~rem aıve ve ıger ve er. • 
mütemadıyen biribiri arkasına diz 1 l"h' tt "d " . 1 . ğe:ine geçecektir. Bu işin de para içersinde büyük imar hareketlen· 

•w• ,, • • e sa a ıye ar ı are csmır en aza- d 
dıgı yapmadım,, kelımesıyle 'ken· . t d' d b 1 d n-esc!esi olduğu malumdur. Bele-li ne kavuşmuş olacaktır. Bun an 

mı muavcne vaa ın e u un u · 
disini temize ısıkarmağa çalışan l B .. k" s· . h t yeye bu i1tte kullanılmak üzere, başka bilyük ve m6dem bir halke-• ar. ugun u ıvaı umumı arp e :r 
yankesıcilikten maznun sabıka.lı t d v s· t k f ki b 1 mütedavil sermaye bulmaya ralı"'a 

1 
vi inşası ve anıt işimiz de vardır. 

anı ıgım ıvaa an ço ar ı u - " :r / rd 
Kara Mustafa yumruğunun tersL d M ht M" k l"t V ki cagvız. Parti umumi merkezinin ya J· um. u erem una ı a e . 
le ağzmı •ildı' •• . . 1• f - 1 p f .. B • k" 1 bi . t mile bunları da tahakkuk ettire " ı.nın ut en delaletiy e ro esor una ım an o mazsa r ınşaa 

- Adımız bir kere sabıkalı çık- Vahnere yaptırılan memleket i • şirketi ile anlaşmak yahut bir ko- ceğiz. Mahalli işlerimiz de bundan 
mıı diye canımız da çrkc:.cak değil --------------------'---------- aşağı değildir. 

zerıne alır. 

1'ürkl11enln her pollo mtrkf 

ı'AKITa abone !f!tUtlır. 

Atlres deAtştırm• oerell 

25 Luruştur. 

ILA.N OCR.ETLERI 

Ticaret ll~nlarıoıo sanıı:,: 
satırı sondan itibaren 11111 .. 
raıarmdı 40; iç sayrııord• 1 
kuruş; dördfincil sayfad• 

iki nci ve ücilncilde 2; birlı>11,.. 4; başlık yanı kesmece 5 
ılır. 

Bilyilk, cok denmh, t11 
renkli illin Yerenlere ıytı 

ınılırnıelcr yapılır. Resmi ili 
rın santim • salın 30 kurı.ıı&ıat· 
TICARf MAlll\'E.ITE OLAll~ 

KOÇCK lLANLAR 

Uır defa 30, iki defası 50o IC 
defası ü5, dört defası 75 '' 

defası 100 kuruştur. Oç ''a,. 
illin verenlerin bir defası bt 

vadır. Dört satırı ıecen ıı•nl• 
fazla satırları be' kuru,tall 
sap edilir. 

/Jl:met kupona 
küı;iik ildn tarifesi 
indirilir. • 
Yakıl hem dotrudan dol"" 
ya keneli l<l:ıre yerinde, henı" 
kara caddesinde \'akıl Y O 
a ltında KE~tAl.EDOIS tit 

ya? Ha.. Uç sene evvel olsaydı ya mısın, hacı mısın? Neye doğru başını salladı ve Gara Mustafayı iki ilkokulun bu yıl açılmasile 

amenna. "Ben yaptım bu (ince) söylemezsin be adam. Bak beni trambaydan atlarken göstererek: mühim ihtiyaca cevap vermiş ola· 
işi reiz bey,. der, cezama boyun nar gibi yakacaksın da arabalarla - Saatini çalan odur. koş decli. cağız. Lisemizin talebe mevcudu ... •İıll••••İlll•-~ 
eğip. kodese girerQinı. AlQJ. ıtitn"I günaha girtceımrt. Düşün bir ke. Onu bıraktım. Gara Mustafanı'/j \ 600, ortaokulun 850•dir. Muallim &imİİİİİİİIİmmiiiiiliiiliiiiiİİİİİiiİ~ 
di dile kolay l Tam üç uzun sene re. tramvayda 'kuşağına kayıveren ~r~asından k~ştum: ':' akaladf1P.tı 'IJ mektebind~;):rn ~~ ~Q.:ıgt!l& mu~l· 
elimi harama sürmedim. ÇünkU el, benim etim nasıl olurdu ki, el- Lakin gelgelelim, saatimi bunun Hm çıkaca'ktır. Alemdar sinema 
tövbe dedim bir kere be tövbe! !erimin biri bilet parasında, diğeri mu yoksa o temiz, şık adamın mı Anavata.na gelen ve mıntakamı· 

Reis sinirlendi: de anama aldığım Kur'anıkerim • çaldığını hala anlayamadım. za yerleştirilen göçmenler için Ha. I _ Şeyhin aıkı 
- Oğlum, iki uattenberi bizi deydi. Kara Mustafa atıldı: fikte 1600 göçmen evi yapılacak • 

. 2 - Korkunr. crA~ oyalayıp duracağına, şunun şura· Kısacık boylu, kırmızı kuşaklı - Görüyorsunuz ya, reiz bey. tır. Generekteki göçmen evleri de 
srnda doğrusunu söyleyiversen ol. BehlQl klhya, tamamen Mustafa· Saati çalan kimmiş. (Sonra Beh . bitmek üzeredir. Civar kazalara ~!!!~~~~~~~!!~!?' 
maz mı? nın tesiri altında kalmı§tr. Hele H'ıl 'kahyaya dönerek) hey anam ve yakın vilayetlere bağlayan ıo- VAKUT 8 

BehlUl Kahyanın saatini sen Kur'an ve günah sözleri adamca. hey, htanbul kazan sen kepçe ol selerin düzenli bir hale getirilme-
t.almıpm işte. Kendisi, elini ku • ğızı büsbütün şaşırtmıştı. da o elini kuşağında yakaladığın 1 

sine büyük faaliyet sarf edilmek . a b 0 n 8 
pğının içinde yakalamış. - Vallahi, .dedi. Kuşağımda adamı ara. 1 tcdir. 0 0 Un UZ 

İnce kara bıyıklı. Kara Mustafa bir kımıltı duyunca, elimi atıver- Hakkında dava bu sure~le su • Bu hafta içcrsinde Sivas - Gü· --------------
reisin sualine cevap vermeden ön- dım. Bir el yakaladım. Emme bu kut ederek serbest bırakılan Kara 

1 
rün, Sivas • Erzincan, Sivas • ha fazla rahatsız etmem~k 

ce, dudağının kenarına ili§tirdiği el §U delikanlının değildi. Ağır ve Mustafa, dışarda şaşkın şaşkın Samsun y~llarrnın arızalı olan kı· teşekkürlerle ayrılıyorum. Si 
müstehzi bir tebe11ümle davacı şık bir adamın kolu boyunca uza- gezinen Behlul kahyaya söyleni .1 sımlarını düzenli lıir hale getirmek yakın yıllarda Cumhuriyedıt ı.I 
yerindeki kırmızı kupklı Behllıl ruyordu. Adam §&§Irdı, hızla elini yordu. için ihaleler yapılmıştır. değerli elemanlarile umran, iO" 
kahyayı ezer gibi, canınrnı ciğerin çekerek 'kızdı. Ben: - Hiç Kara Mustafa kar.da ge- Güzel ve tarihi Sivasımızın is- şaf. ve güzelliklere kavut 
den çekip alır gibi •üzdü. - Serkisofumu veri diye ba - zer de izini belli eder mi? I tikbal üzerinde büyük çalışmaalrla şimdiden göğüslerimizi kabar 

- Be Allahm kulu, dedi, kah· ğırdım. O zaman işi anlamış gibi l Nihat Şazi işe başlayan kıymetli valimizi da. Ve.<:> ---= _'fil" 
geleni yapacağım. 

·~ . 
Karamazof 

......... ...... - .- . 
Kardeşler 

- Eğer beni dinlerseniz susarsınız. 
yordu. Nihayet yurulup oturdu. Di 
lerini masaya dayayarak dli§Un 
kendi kendine şöyle diyordu: 

Yazan: Dostoyevski. 
' 

diyebilirim? .. Cinayeti işlemfş olsa bi?e 
o, yine ' masumdur. Eğer o beni suçlu 
gösterirse haklı olur. Öyle değil mi ya?. 
Ned:m Cermançiyaya gittim? Bu uzak· 
laşıştan maics~dı ne idi? Muhakkak fe

na bir şey olacağını biliyor, hatta bek
liyordum. Şu halde herifin hakkı var. 

.. - . 

Çünkü sözlerinize kim inanır. Benim 
gibi bir masumu suçlu göstermek ko. 
lay değildir. Sonra eğer, siz beni itha:n 
etmeğe kalkışırsanız, ben de her şeyi, 

bütün bildiklerimi söylerim hakimlere ... 
Ne yapalım, tevekkeli "iki el b:r baş 
için,, dememişler! Ben de kendimi mu
dafaa etmek zorundayım. 

Diyordu . 

- Eğer babamı öldür~n Dirnitri 
ğil de Smerdiyakovsa, ben onun. ıuÇ 
tağıyım. Çünkü onu cinayete ben 
vik ettim ... Acaba gerçekten tetvi• 
tim mi? Henüz bu huıusta mutlalı 
kanaatim yok. Yalnız şu var, ki 
katil Dimitri değil de Smerdiyako 
ben de katilim. 

ÇeYtrm: Hakkı Stlba C-aia - '!18 

Çermançiyaya gitmeğe razı oldunuz. 
Halbuki. kalmak, babanızı müdafaaya 
çalıımak vazifenizdi, Bütün bunlardan 
başka nasıl bir netice çıkarmamı istiye· 

biliraini%? 
lvan yUztı ltararmıf, elleri dizleri Uı· 

tUnde pençeletmittl. Acı bir gülü§le: 
- Evet, dedi, timdi, ô vakit una te. 

mlz bir dayak atmadığıma pl§mnnım. 

Polise götürmeğc gelince, bunu yapa
mazdrm. ÇUnkil ortada hiç blr del:! yok
tu ve deliltiz bana lnanmıyacaklardı. 
Ama köteği gerçekten hak etmi~tin. Bu· 
nu yapmadığıma tlmdl pek acınıyorum. 
Sözlerin ciddi olmasa bile yine ıeniı\ 
ağzını bumunu kan içlnde bırakmalı i

dim. 
Smerdiyakov, ona hemen hemen ih .. 

tlrasla bakıyordu. Gdgori Vasileviç \le 
münakaıaları yaptığı vakıtlarda takın

dığı alimane bir tavırla: 
- Hayalın tabii şartları tçlnde ka· 

nun bu tUrlU hareketltri yasak etmİ§· 
tir. Fal:at hayat hep basit ~rtlar için. 
de akıp g!trrıeı. !stiınat haller ~e \'ar. 

• 
Böyle zamanlarda ise insanlar, bizdı: 
de, bUtün dünyaya da, hatta Fransa 
cumhuriyeti içinde de yine Ademle 
Havva zamanındaki gibi boğazlaşırlar. 

Ama, siz bu müstesna halde de becer. 

meje ceaaret edemediniz. 
lvan, mua üstUndeki defteri g8ste· 

rerek: 
• - Franaızsa mı öfrenmeğc çaltııyor· 
ıun? 

Diye ıordu. 
- Bunda taşacak ne var? Evet bil· 

glml arttırmak hevesindeyim. Belki bir 
ğUn bir fırsat düıer de Avrupanın bıı 
mesut ülkesine kıvuturum, diye ... 

Hi.ddetten titreyen İvan: 
- Dinle mel'Qn caııavar 1 Dedi; ben 

tenin lttihatnından korkanlardan deği. 
lim. Aleyhimde istediğini söyle. Dile. 
diğin gibi ifade •er müatantiklere ... Ti:· 
ğtr seni timdi ellerimle Q:)()_ğup gebert· 
mi yorsam, bunun bir tek stbebi var : 
Senin katil olduğun.dıın ~üphedcyim. ls· 
tlyorum, ki cezanı a~alet veriin. Clna. 
yetini fneydal'\a çıkarmak i'in etiınd"n 

- Demek senden korktuğumu umu· 
yoı:'aun öyle mi? 

- Tutalım, ki adliye ile zabıta benim 
sözlerime inanmasınlar. Ama halk, ina
nacak. Tekmil kasaba ahalisi sizin aJey. 
hinize dönecek. Rezil olacaltsınız. 

lvan, ditlerini gıcırdatarak: 
- Yine zeki adamlarla konuşınak 

zevkli ıeydir, mi demek iıtiyonun? 
- Madem ki, anladınız, o halde ze .. 

klnııtn delillerirti de gösteriniz. 
fvan nefretten tir tir titriyerek kalk· 

tı. Pardesüsünü giydi ve bir tek söz 
bile ıöyleftleden, hatt~ bir kere dönüp 
Smer.dlyakova bakmağa tenezzül bile 
etmeden odadan fırlt'h çıktı. 

Gecenin serin rüzgitı alnına çarpın. 
ca, kı&ğınlığı biraz geçer gibi oldu, Ay 
vardı. Zihninde karmakarışık fikirler, 
gönlünde bin türlü hisler bir kasırga 
gibi dörtUp duruyordu. 

Y.endi kendine : 
- Ha.di b:aka'ım, elinden gelirse, git 

de §imdi Smerdiyakovu ilham et. l\:alil t 
bUôur, diye poliıc ifade ver. Hem ne 

Belki yüz:lncü defa olarak babasının 
evinde geçirdiği sen gecenin bütün an. 
tarı, bir bir zihnine hücum ediyordu. 
Merdiven korkuluklarından sarkarak 
yüreği ağzında nasıl dinlemiş, nasıl he. 
yecanla titremişti! Bu sırada duyduğ•t 
ıztırap o derecede şiddetli idi ki, göğ· 
sUne gerçekten bir hançer saplanmış 

gibi madd[ bir acı blle hisactmi,ti. 
Yine: 
- Evet, evet herif doğru söylilyor. 

Bu cinayeti ben, istemiıtirn. 
Diye söylendi. Sonra : 
- Gerçekten istedim mi acaba? .de· 

di; timdi mutlaka Smcrdiyakcvu öldUr
meliyim. Eğer buna da cesaret edemez. 
sem, yaşamağa hakkım yok demektir. 

lvan, böyle söylene s~ylene Katerin 
hanovnalara gidiyordu. Genç kıt, o. 
nun periıan halini görünte, .deliye dön· 
dü. Tuttu, Smerdiyakovla aralarında 

geçen konu;rnayı, en küçilk teferruatı
na ve en baı::it kelimesine varıncaya ka
dar on:ı da anl<:ttı. 

Ka~cr:n t~skin:! ça1ışıyor, fakat 1van 
gen!ş adrmlnrla b ir aşa3ı l: ir yukarı do. 
la~ıp duruyor ve abuk sabuk söylcni .. 

Onun yüksek sesle ıöyledlği b\l 
elimle üzerine, Katerin tvanovna, 
rindcn kalkarak kti§Cdelti maaa.tını 
ve çekmecesinden bir mektup getıt 
1vanın önüne koydu. Bu mektup, 
velce genç kızın Aliyopya bahıt 
kağıttı. Dimitrinin katilliğini ıu gö 
M~k bir surette isbat eden bir mele 

Dimitri bunu, Aliyoşanın manaı 
giderken yolunu kestiği gece, ıil &ıl 
sarhoş bir hav.le yazmııtı. Hant ıu 
terlna ile Gruşinikanrn Uk karııl• 
rtıUthlş hakaretle biten akşamın ge' 
Aliyoşa, bu feci ıahnede bulunmut 
reği parça parça Stareçin yanına dÖ 

yordu. 
Dimitti, kardeşinden ayrıtır ayrı 

Gruninikanın evine koşmuştu. Genç 
dınla görilşilp götütmedili ma!Um 
ğildi ama, dtlikanlının geceyi me)' 
n e.de deli gibi içerek geçirdifi1\i · 
ler vardı. İste orada kendinden ge 
bit h:ıldc iken kalem klğıt iıtemit 

(Devamı ııar) 
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Sermet Muhtar 

lıeeaınde görU§t:Ukleri, gerek ma. 

~~· rerek maddeten l<ltuflara 
tı~ Olduğu gün, kapıdan çıkar 
~ ll'ıaı, vakit fevt etmeksin, haL 
•ıııaSeyoğlundaki (modeste) oda
'-b· ~ğrayıp öteberi almadan, ev 
111• !hı madama bile haber ver • 
~en, doğru köprü üstUnü bul. 
ti~· Gecikmemek için arabayla 
~ ış. Alafranga saat 4,15 va. 
~:una yeti§İp Yeniköye inmiş. 
~le ba~ındaki Rum kahvcle _ 
!tb en birine girip kahveciye bir 
~1aınbe meublk) istediğini söy 
t• nce kahveci bir tellal bulmU§. 
i;arr dolaşmağa başlamı§lar. 
\r ha~ıe aralarında, dar sokak • 
~~! lçı.ndeki evlerde tek odanın 
~ık ıcarı dört lira, be§ lira .. 

tıt •kseıans yerinden fırlamı~. 
Pllunada: 

~~ 'l'ut, parasına bakma, ma
l bende demedim mi sana? 

)\~rci, karşısındakinin öfkesini 
'ttırnıak için, derhal cevapta: 
~ Merak buyurn,aym ekse . 

11 t ! Yarım saat gc-;meden oda. 
(jll'ı Uttuın; o gUndenberi de mu. 

im!.. 
til~:ırnunun dibindekinin yUzU 

ııror: 

"'lırayo! .. 
ı~'1eydanı bulan ecinniyat tay • 
~le Yarışabilecek olan mahluk, 

ede: 
~ lirayı pe§inen vermiş. Bu 
" en itibaren kalacağım. Ace_ 
~diğim için en lbımh e3ya. 
~lbe bile getiremedim; yarın 

r Sta decefim demiş .. 
ı'titı Un, bakını§, altı buçuğa 

~ ~ flşıyor. Bir hafta evvel, kaz!. 
t~ti ~elCınlara rastladığı saat ... 
~ ııı, yurdunu peyledi; durur 
lt •rtrk?. 

ta";OŞ?nuş iskele başındaki kazi. 
~ a... Yine bom '!mş, kimseler ... 
' Beşare ıad.mın: 
~'Uzatma, (propos) ya gel! .. 

e 8esini yilkseltmesi üzerine 
ı çabuklaştrrdı: 

:Udilk sesi işittim; vapur geli
~ Rimler çıkacak bakalım? .. 
~ keleye inenler arasmda o 
~kıu, (ba.rbU> ile beraber gör 

1 bıyıklıların biri; kısa boy. 
~~ gri kostilmlü .. yanında baş. 
'la~ sakallı, konuşa konuşa yü. 
~ rtar ... 
'ecip Melhamenin somurtkan 
~sinden artık eser yok: 

' Quelle chance!.. demede; 
f i de marta valda: 

Onlar yolun dönemeç yerin. 
' biribirlerinden ayrılacakları 
'<la, içeriye koşup metr doteli 

lıt~.~· bıyıklıyı gösterip sor • 

6 '13u kim"! 
" .\ldığı cevap: . 

' !lir iki defa bize geldi ama 
ın; zannederim Traby&da 

Yor. Yanmda.ki beyi bilirim. 
b, YeniköylUdür. Paşa rUt. 
•ivillerdendir. Duzikoyu çok 

~!. 

~~t allka. ile dinleyen Beta-
~-
' P'evkalmemul, begayet ente. 
lL-·:· anlat! .. diyordu .. 
~bacak ta mavallannda: 

lakallı zat gazinoya uğra • 
~Önüne rakıyı getirtmiı. 

t"clnin alkolle al!kası yok; 
lla koyanlardan değil. Bu 

- Mumaileyh!& revahrt hasıl 
oldu ya. Hanesine gitmekliğim 
tabiiydi. Bununla beraber karti. 
yeyi ve alanturları, Tarabyayı, 

Kireçburnunu, Stenyayı çok do. 
laştım. 

Necip Melhame, yine: 
- Bravo, (parfaitemen) der • 

ken, birdenbire parlayan gözleri. 
le atıldı: 

- Cerci, dedi; lakin ne (su. 
perbe). ne (divine) bir savttı o ... 
Kimdi o kadın?. 

Corcide sükut. 
- O piyano başmdnkf nağman 

Bosfor sahillerini vecde getiren, 
ckstraziye eden sadalar kimin • 
di? 

Corcide yine ce\ ap yok. Sualin 

- Bu hasta <1:1.nden daha iyi va::iyette. 
- Af /edersiniz profesör, bu aynı hasta değildir .. ôteki gecele. 

yin öldii •. Bwm da onun yerine yatırdık. 
- Pek4 peki öyleyse bun« d.'l ayııı tedaviyi tatbik edin .. 

~ekrarlanması üurine: 

- Meçhulüm ekselans! .. dedi. 1 1 
Bücürde yine şafak attı. Sual. Raavo ve Tiyatro 

deki Ortancaya kancayı takarsa 
tamamdır, imkanı yok elde eder. 

Para ise para, nüfuzsa nüfuz; 27 -6-939 Salı - Mtııki - ~ıhavent şarkı - Kokla. 
3on derece komilfo, (bel homıne). 12 30 P 1.., 35 Tll '· .. sam saçlarını. 9 - Faiz Kapancı . 

Be 
. roRram. "· r .. muz! l'l:"h l •· G 1 ~ 11 ı 

. ~are zade hant mant öter va- ği: 1 - Muhayyer pe~revi. 2 - Aril . ı aven şarıı:ı - c suze m çom ı-
~•yette. Fevkalhat ne.~ içinde: hey - Mnhayver şıırkı • lllimaıı etrne. ııyktı. JOK- Re~lk Frr:ıan • Nihavenı 

_ B k"ld b ( • · . . 1şr ı - ıı sen geldin çerkeşden . 
u şe ı e, u genre) da, ğe ~nre varınız. 3 - Rchk F ersan . '1 ıo Haftalık posta k t 2l 2· 

bu kategoride başka bir kadın Muhayyer ,arkı • Her .sü.ıel bağın., s:şell plAklar • R. 21.~0us~Üzlk (·O·. 
~örmedim. Parlsln Emma Kalve, .la n. 4 -: K.emtın laksımı. 5 - Mu. da müziCI • Pi.). 22 Müzik (Kiiçük 
~miliyen dalanson gibilerl aya. h ·yf'r _!ıırkü. • :~Y ~loAdu balmadıın~ orkestra - Şef: Kecip A,kın): ı -
rmda bir mahluka. !i .- Hu'>eynı ~urı:u • Ayrılık yıld.<>: frıınz J.ehar - Çareviç operetinden 

ıI bl ı . . nıımO. 7 Huse~ nl sıız !!emal~i. 23 potpuri 2 ı eopold Karbha ı t 
a s erı melunları komplo 'I 1 k J • ..,... • - · < 18

• ı ~ • ·' cm ee t soat Ayarı, a ans ve meteo. tıra!\ı. s _ Grieg • Pergilnt silltı 
yapanları unutmuş .. u. ro!oJi haberleri. 13.15 - 14 Müzik ı _ Jac Gril • Marş. 23 Son aJnm 
Başka mevzuda: (J\arışık program • Pi.). 19 Program. haberleri ziraat, esham. tah\·IJAt 
- Kimdi o melek, o (ange)? 19.05 Müzik (Solist - Pi.). 19.15 Tüıh ~amhivo '.nukut borsa~n (fiyat). 23. 
Keyfine keyif yetiştiremiyor; m~zliU (Karışık. prosra.m) 19.•5 Türk 20 ~lii~ik (Cazband - PJ.). 23.55 • 2~ 

dili de durmuyor: muzlği <Halk türklllerı ,.e o;run ha. Yarınki program. 
! b d b .. l. . ı·ıılnrı). 20 Memleket saat ayarı. ajan~ 

- § u erece a. a. müstesna ,.e meteoroloji haberleri. 20.15 Ko-
savth bir kadına btanbulda tcsa- nuşnıA. 20.30 Türk milı:iği (KIAsik 
dllt edemedim. Mwnaileyha ne program). ldare eden: )lesut Cemil. 
(İn eomp:ı.babl~) !.. Ankara radyosu küme hc·yeli. 1 -

Gayet n.eseli: . Suzlrlil peşrevi. 2 - 1'anburi Ali . 
_ Bu kabilde bu (genre) da Suzidil bir.inci beste • ~·ar yık~ldı. 3 

. ' .. . - Tanburı Ali • Suıldıl iklnc:ı bcs. 
başka bır kadın gormedım ve e- ıe • Bilmedik ynriki. 4 - Tunburı 
minim ki 1stanbulda da yoktur. Ali • Suzidil aAır scm:ıi • r\ani yadı 
Müstesna bir mnhlfıka.. lebinle. :S - Ney tak:simi. 6 - ?\iko. 

Habisleri, melQnla.rı, komplo f!o'i aı'to - Suzidil şarkı - Bir nlAAlı 
apanları unutmuş; kendi çıka • eyle dilrüba. 7 - Ali erendi • Suzi 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye santi üzerine n: 
öğleden !lonraki snot olar:ık verH
miştir. 

OPERı\l.AR \'E SE:-iFO!lil 
KO~SEHJ,ERl 

8.45 Londra (R.) "Fisaro,, (Mo. 
zart) 2 inci percle. 

9.15 Stuttg:ırt: Sile her programı. 
10. Pr:ı~: Suk ve Çaykovski sen. 

fon ileri. rmda: dıl ~:ırkı • Yandıkça oldu suznn. 8 -
Laf} d" ı n dud kl k" Ali efendi - Suzldll şarkı • Her biı 10. 

. ~rı ın eye • a. an 1- bakışında neşe buldum. 9 - Tanhu 
Torino gr.; "Rigaletto,, (Ver 
rli). 

lıtll agız açamıyan Corcı, cevap ri Ali ef .• Suzidil yiirük semai • Ce'-'· 
rd

. ., 10. \'arşo\'a: "~1ilda,, (l\lonlusz. 
ve. ı: hun ora yan. 10 - Suzidil snz semai- ko) 

- Mevzuu bahsettiğiniz, Zi. si. 21.10 Konu~mn. 21.25 Neşeli pliık. 
ver Bein baldızı olacak? lar • R. 21.30 Otkutra programının 

Bir daha yalan: takdimi. 21.•5 ~filzik (Radyo orkl'!!>I· 
_ MUteehhil, 7.evci de Manas. r~sı - . Şer: lfas~n Ferit Alnor): J -

t y r . y .. N. Rımsky - Korııakov: Şehr:ır:ıd, 
ı.~ ve~a anya va. ısı... ann o. senfonik silit, op. 35. a) Largo e rna. 

bur gun oraya Azim olacağını, estoso • Allegro non troppo. hl An
filhal de Makırköyündeki akra. dantino - Allegro molto. c) Antlaııre. 
balarına gittiğini haber aldım... quaı.i Allel{reıto. ç) Allegro m'lllo 

- Ticns, par bleu!.. keli~ele. 22.30 Müzik (Opera aryaları - Pi.). 
rine karşı sözUne devam etmişti. 23 Son aj~n'I haher~eri, zirnoı, es-

- Mabadüzzikir 1 "d" h:lrn, tahvılı'\t, k:ımbıyo - nukut bor-
. . .. ya ıya gı ~ • ~:uı (fiyal), 23.20 )füzik (Cazb:rnd . 
~ımden ~u netıceyı ıstihsal ettım Pi.). 23.55. 24 Yarınki proE{raın. 
ki mumaileyh. pardon merkum, 
haftada bir iki kere misafirler da. 28-6-939 Ç:ır~ambı 
vet edermiş. Eyyamı mezkurede 12.30 Program, 12.3:> Türk nıüzi . 
bu tuhaflığım labüt.. [" • Pi. 13 ~Jenıleket ~aaı ayıırı. njan . 
Uşak kapıya gelmisti. Ekse • ve meteor.oloji ~:ıbf'rleri. 13.1!1 _ H 

l .ı C . · : ~ \tiizik ( Rı:rn~eıı cumhur bnndosu . 
Ans, orcıye. • Jh •~· ·· ) 1 • 

K k 
. . 

1 
• Şef: snn .n.uncer : - E. nee,•c• 

- alk yeme yıyelım ... dedı. - Hohomoko: Hin t ~arkıc;ı. 2 - J . 
Bastı bacağın kafası kaç yer. Fucik _ Kış rüzglırlorı (Vals). 3 -

den perişan. Bir an evvel gitmek, G. Pare~ • l~o!ıser m·crtürü. 4 - 'J''lt'. 

Ziver Beyin son sözlerinin nere. haıkovsky - llnzin ~ıırkı. 5 - ~1:ı'l
ye dayandığını anlamak Kafa çek 'lenet - "Le cid" opera'iının antraktı 
mek arzusunda. ve balet par,:ıları. 19 Program. 19.05 

fster tem Müzik (Valslar - Pi.). 19.15 Türk mo. 
ıs ez aofra~a oturma. ziAi (fasıl heyeti). 20 Memleket sa. 

ğa mecbur oldu ... Kondordan ge. ııt ayarı, ııJans ve meteoroloji haber
riye yürUdUler. Genif bir yemek ıeri. 20.15 Konuşma. 20.80 Tilrk nıfi
odası. Her ta.raf bembeyaz. Du • zi~i (Müşterek ve solo teganni) t -
varlarda yağlı boya kuş yem.it Nihavent PC$rcvi. 2 - ı .. mail Hakkı 
resimleri; mükellef bir bllre. et. bey - Niha,·ent ağır semai • Seni hnk. 
rafında kontrbUfeler (dre ' ir) mü ezel. 3 - Rakım • Nihavent şnr-
I • MO kı ~ Ne yanan kalbime bnkdı. 4 -
ar. Ut taksimi. 5 - Selahattin P ı r-ır • 

l 0.15 ~lünilı: Ç:ıykov,ki, Lolo. 
10.30 Boma gr.: 7 inci senfoni 

(Brückner) 
12. Prait: Snıetona, Dvorjnk. 
ODA Ml'SIKISt \"1~ KO:\'SERI.ER 
7.20 Yiynna: Piy11no konseri 

(Dnch ues). 
7.30 Yıır~o,•n: Fransız musikisi. 
8.30 hıokholm: şarkı, piyano. 

11. Londra <="·>: Knartat. 
11.15 \"ıırşova: Triyo. 
HAFİF MUSlKl \'E OPERETLER 

7. Derlln: h:ıfiC parçalar. 
7.30 Pr:ığ: harif orke~lra. 
8.15 Leii ıig: opera parçaları . 

1 O. r.omn gr.: "~lelodi ve Ritm,, 
11. Dudnpe,te: Çigan orkestrası 

11.15 Dül:reş: hnCH orkestra. 
11.45 Bircok Alman ist:ıı;yonları: 

hafif musiki ve dans havala-
rı. 

YARYF.Tf. \'E KABARELER 
10. Brük~cl Z: kabare. 
10.5 Poste Parisien: varyete. 
11.30 Londra (R.): var)'ele. 

DA~S MUSlKlSl 
9.15 B~lin; J1 Napoli gr.; 11.15 

Monte Ceneri; 11.45 Londr:ı, 
(N.), EiCfel Kuleı;i; 12.10 Lon 
rtra (R.): 12.15 Roma gr. 

PİYES, KONFERA:\S VE 
KO~lJŞ:\IALAR 

6.10 Eiffel: iki Jma piyes. 
1.40 Londra (N.) "Şehir halkının 

müdafaası,, 
9.30 Nnpoli gr.: iic perdf'lik piyes 

10.15 Leipzig: "Der Rrbschınuck,, 
1-0.45 Sottens: '';\lonsienr U.,, (P. 

~lorand) 

l!'\GlLIZCE HA\' ADİS 
1.16 ,8,18 Roma 1; 11.13 Kolonya, 
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'Günün meseleleri 
J .., ,,_,,~ ,_, - - ,,_. - _, ,_, ~ 

ingiltereye niçin buğ-
d~y satamı}toruz 

Türk pazarı lngiltereye uzak mı 1 
Yoksa buğdaylanmız mı pahah? 
İngiltere ile siyasi sahada tam ya bile son zamanlarda bizden 

bir anlaşma yaptıktan sonra buğday almamağa başladı. Al • 
bu memleketle evvelce oldukça manlarm son tesbit ettikleri fi. 
durgun olan ticari münasebetle· yatlar bizim için pek düşüktür. 
rimiz de birdenbire canlandı. Tabiatile İngilterenin bizden 
Hemen her gün memleketimiz~ buğday almaması fiyat pahalı -
den mal almak için bir İngiliz lığı yüzündendir. Yoksa İngil· 
heyetinin şehrimize geldiğini tere her taraftan buğday satın 
veya yakında geleceğini duyu - alan bir memlekettir. 
yoruz. Bu ticari hareketlerin bir Sonra en mühim nokta da 
çok maddelerimizin lngiltereyc lngiltercnin buğday i§lcrinde 
aatıtını arttırdığı muhakkaktır. serbest döviz vermcai, yani al· 
Yalnız bu münasebetlerden is- dığı malların bedelini nakit pa· 
tif"de etmiyen hemen yegane ra ile ödemesidir. 
maddelerimizden biri buğday- Bu yüzden bir çok memleket. 
dır. Buğdaylarımızı neden ha - ler f ngiltcreye dünya piyasasın· 
ricc ve bilhassa lngiltereye sa· dan daha ucuza mal vermekte
tamıyoruz, bunu ilk defa alaka- dir. 
dar İngiliz tüccarlanna sorduk. Biz de buğday fiyatlarında 
Bize, daimi olarak buğday sev- toprak mahsülleri ofisi Nazım 
kedemediğimizden fngiliz de· rolü oynar. A§ağı yukarı fiyat
ğirmenlerinin Türkiye buğday- lar ofis tarafından tcsbit edilir. 
larile ünsiyet hasıl edemedikle· Bu tcsbit işinde de köylünün 
rini, aynca Türk buğday paza· istifadesi ve vaziyeti göz önün
nnın İngiltere için uzak ve an· de tutulur. 
cak Yunanistan ve İtalya gibi Bu suretle fiyatlar mecÖuren 
Akdeniz memleketlerine yakın yüksek olarak tesbit edilir. Ta• 
olduğu, oralara daha kolay sa - biatile bu vaziyette de değil İn· 
tı~ yapabileceğini söylediler. giltereye, hiç bir memlekete 

Bunun üzerine bizim ibra· ihracat yapmak imkanı yoktur. 
catcılarla görüştük. Bunların Yalnız isterse toprak mahaülle· 
fikirleri ise bir tek mahzur üze· ri ofisi ucuz fiyatla harice bui· 
rinde birlqiyor. day satabilir." 

Buğda.ylammzın dünya pi· Of CER BiR TÜCCARIN 
yasasında en bahalı mevkii ha· FiKRi 
iz olması.... Buğday ti.iccarlanndan Behar 

Bu hususta buğday tüccar ve da şunlan söylüyor: 
ihracatcılanndan Vasil Kurt •• - Bugün lngiltere dünya 
oğlu diyor ki: buğday rekoltesinin yüzde kır • 

"lngiltereye buğday satıyo· kını almaktadrr. lngiltere,. 
ruz, fakat bu keyfiyeti yalnız nin bizden buğday almaması. 
lngiltere için kullanmak doğru buğday fiyatlanmızm dünya pi
değildir. Çünkü bugüngü vazi· yasasına göre yüzde altını§ ka
yette hiç bir memlekete buğday dar yüksek olmasıdır. Türkiye 
ihracatı yapmamıza imkan yok· de buğday fiyatlan ucuzlama· 
tur. dığı takdirde, değil lngiltereye 

Çünkü buğday fiyatlarımız hiç bir memlekete buğday sat· 
..... k k .. dünya piyasasına göre en aşa - maga ım ın yo tur. 

ğı iki misli yüksektir, yegane TÜCCAR Y ANl NE DiYOR ?' 
buğday gönderdiğimiz Alman· İhracatcı ve tüccar Yani 

latan bul 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Lambrinidis şöyle diyor: 
•• - Bende arkada§lamnm 

fikrindeyim. Buğday fiyatları • 
mız dünyanın en yüksek bad .. 

26 - 6 - 939 dindedir. ihracat yapılamama -
FlY ATLAR sının yegane sebebi de budur. 

Buğday yumuşak 5,32, huAday Fiyatların bu kadar pahalı 
<>eri 5.20, bu~day kızılca 5,32, arpa olması, köylünün vesaitsizliğin
yemlik ılökme 4,3,5, bakla 4,3 • 4,3,5 den ve nakliye ücretlerinin pa· 
çavılor 4,2i,5, mısır hernz dökm~ :1alılığmdan ileri gelmektedir. 
t,20, af~ on kııh~ 300, kel en tohuııııı Mesela bir ~ok tarla sahibi 
eski 10,30, peyııır mahsul 25 - 21.i '>2 k"" r·1 . "ft .. k h 
peynir knşnr 40 _ 54 •- oyA u ~rın çı surece.. ayvanı 

GELEN ve aletı ... yoktur. Bu yuzden ay

RuiJday 795 ton, arpa 30 ton, ke. 
pek 165 ton, yapak 88 ton, tiftik 56 
ton, bulgur 75 ton, çavdar 120 ton, 
un 148 ton, bcynz peynir 12 ton, 
mısır 228 ton. 

GlllEN 

rı ayrı alet, hayvan ve tarla sa
hibi kimseler birbirinin vcaa.it 
ve tarlasından istifade ederek 
ortak bir halde buğday eker, 
sonra da çıkan mahsulü arala • 
rında paylaıırlar. Tabii bu va· 

Tiftik 8 1/4 ton, badem 2,5 ton, ziyette de buğday pahalıya mal 
l. yajtı l'arım ton. 

BuAdny Liverpol 2,55 kuruş, buA olmuı oluyor. . .. 
day Sikago 3,24 k., buAday VJnlpek Sonra bu mansulun trenlere 
2,71 k. arpa Anvers 2,96 k. mısır kadar ve onlarla sahillere kadar 
1.ondra 3,07 k. keten T. Londra nakilleri için büyük masraflar 
6,86 k. fındık G. Hamburs 90 k. yapılır. lıte bu sebebler buğda:. 

x it 0 E yımtzı çok pahalıya mal eder, 
;u~~ul z;:;i · ;:~ bu işin önüne geçmek için köy· 

b. l"kt S h 1 lüye yalnız tarla değil, tarlayı 
ır ı · c e rem . .. • . 

ni _ İnşirah Bah. surecek alet ve hayvan verılme· 
ccslnde Bu gece si nakliye, ücretlerinin de indi • 
HAYRET EFEr\'1>1 rilmesi. lızımdır ... 

~ l>eet) ikinci sakallıyı dene • 
için ..• içer gibi yapıyor; sar. 
hau takmıyor. 
i batı ahba.plıfı mefhur. Kar 
kartıya hit&plaşmıılar ... 

Ba§ka kimseler olmadığı için Niha,·ent şarkı • HdlA yaşıyor. 6 -
masa kilçUltUlmile, iki kişilik için Sndettin Kaynak - ı\ihn\'ent şarkı 
kUçilltillmUş tabaklar; Kristofle Gönül nedir bilene. 7 - Nihavenı 
fabrikası mamulltı çatal, bı~ak, ,arkı • Hatırımdan hiç çıkmayor. S 
kaşıklar.. --·-------------------------~----------

Bir aivri akıllının maceraları: 
11tinci ea.kallmm kalası dö • 

' 
' Maaalanmım birlettirelim ! 
~k davet etmiı. 
~clfer oluvermlaler... Bulut 
•ıt adam: 
Merhabalattık, tanıttık, e. 
tel! .. diye ısrara bqlamı§ .. 

1 
1 bu kadar mUhlm ve ehem 

~ ucu elde etti ya, çene sal
•• Daha neler de ~ Y.U-

"'~ın_rvn_ r.?, / - • · 

(Devamı .,,,,. ) 

İstanbul Halk tiyat
rosu Du akşam Ye
şllköy Aile bahçe. 
sinde Amca Bey 
Mlşel Revllsü alri. 

rm ge telepatlc ttcri.I 
V heleri. ----------------

D 
Ege Tiyatrosu tem-
silleri Nurettin Gene 
dur ve arkada,ları 

27 Haziran salı ak
tamı 1'sk0dar Bey. 
leroAiu bahcesinde 



~ınıkaıra me~'ltu puarn : 

Fener bahçe 
Fcncrbahçe ve Demirspor takımları maçtan eııvel 

Demirsporla yaptığı maçta nasıl berabere kaldı 
Sarılacivertliler serf ve neticesiz bir oyun oynadılar, maçın ilk 

kısmı heyecanlı ikinci devresi ise çok zevksiz ·geçti 
·biyete 

mıyarak farklı bir mağl~ tşte Ankara, (Husust muhabirimiz 
yazıyor) - Milli küme deplasman 
maçlarını oynamak üzere şehri . 
mize gelen Fenerbahçeliler ilk 
kar§ılaşmalanru dün öğleden 

sonra 19 Mayıs stadında Ankara 
şampiyonu Demirspor takımı He 
yaptılar. llk devresi çok heye _ 
canlı, son devresi de sert ve bi. 
rinci devrenin tamamen aksine 
çok fena geçen bu maç iki tarafın 
birer sayı ile 1-1 beraberlikle 
bitti. 

Haftalardanberi büyük bir a. 
laka ile beklenen bu maçın bir 
çok noktalardan ehemmiyeti var_ 
dı. Bunların en başında Galata -
saraydan sonra milli küme şa.m. 
piyonluğunun en kuvvetli nam7,e_ 
di olan Demirsporlularm vaziye
tini tayin edecek olan bu maç Jn_ 
giliz takımının galibi ve mağlu. 
bu ile İstanbuldaki karşılaşfuada 
4-1 Fener lehine kapanan kar
§ılaşmanın bir bakımdan revanşı 
mahiyetini de alınış oluyordu. 
Böylece, umumi bir alaka uyan -
dırımş olan bu mühim maç 19 
Mayıs stadında on beş binden 
fazla bir seyirci kalabalığmm 

toplanmasına vesile olmuştu. Şe. 
rcf tribününde Hariciye ve Da. 
hiliye Vekillerimizle mebusları -
mız Vtf Beden Terbiyesi umum 
mtidilf }üğu ileri gelenleri de ma.. 
çı takip ediyorlardı. -

Maçın tafsilatı 
Oyun, Ankara şampiyonunun 

vuruşu ile başladı. Henüz Fener 
kalesine kadar inemiyen bu hü. 
cum sarı lacivertlilerin haf hat -
tında kesildikten snora Fenerli -
ler hücuma geçti. Sanki başlan . 
gıçta ne yaparsa yapabilecelqpiş 
gibi ilk anlarda netiyeci lehleri. 
ne çevirmek istiyen Fenerliler 
birdenbire Demirspor kalesine 
yüklendiler. Bundan §aşırmıyan 

Demirspor müdafaası Çok soğuk. 
kanlı oynuyor, rakip oyuııcularr. 
m iyi demarke ederek gol frrsatı 
venniyordu. Bu esnada Demir • 
sporun da mukabil hücumları ile 
çok seri cereyan eden maç za. 
man, zaman heyecanlı bir man. 
zara arzediyordu. 

Bu seyrini muhafaza ederek 
24 üncü dakikayı bulan oyun bir~ 
denbire Demirsporun yan saha. 
sına intikal etti. Beş Fener mu. 
hacimi topu ayaktan ayağa ge. 
çirerek Ankara kalesine dayan. 
dılar. Bu esnada. mükemmel bir 
vaziyette bulwıan Esat ayağına 
geçirdiği topu acele yüzünden ka 
leye atamadr. Yuvarlana, yuvar. 
lana avuta giden top Demirspor 
kalesini muhakkak bir gol teh. 
likcsinden kurtarmış oluyordu. 

Demiraporun golü 
Gol ehlikesini savuşturan De-

mirsporlular yeniden hücuma geç 
tiler. Sağlı sollu bir iki 
akın bir evvelki tehlike . 
li anı Fener kalesinin 
de yaşamasına sebep oldu. Fener 
müdafileri her çareye baş vura. 
rak Demirspor muhacimlerini 
durdurmağa çalışıyor ve buna da 
çok güçlükle muvaffak oluyor • 
du. 

Bir aralık, Ankaralı muhacim. 
ler, Fener kalesini tam manasile 
sıkıştırdılar. Bu sırada. Yaşar ka. 

betti. Ve bir horoz dövUşU man. zerinde dolaşırken düdük öttü ve 
zarasım aldı. Bu arada Reibi ye- hakemin Demirspor aleyhine bir 
re düşürdüğü !brahimi çiğneye • penaltı verdiği hayretle görüldü. 
rek üzerinden geçiyor, müdafi Hakeminin bu kararı bir iki da
Yaşar Zekinin kıvrak çalımlarla kika devam eden itirazlara yol 
kendini geçtiğini görünce arka -1 açtı. Fakat kararında ısrar eden 
dan beline sarılarak durdurmağa hakem penaltıyı attırmaktan 

çalışıyor, Lebip yalnız başına mü çekinmedi. Esadm sol köşeyi bu. 
cadele etmek mecburiyetinde kaL lan şütü Fenerbahçeyi ır.ağlübi. 
dığı Arif ile l\tustafadan birini yetten kurtararak beraberliğe u. 
iskarta etmek çarelerini arıyor. laştırmış oldu. Oyunun 1-1 olu. 
du. Arkadaşlarının bu menfi ha. şu Demirsporluları bütün bütün 
reketlerinden geri kalnuyan Pik- coşturdu . Fakat nıetice değişme-

Fcnetoahçe, Dcm.'irspor miisa1Jcı 1wsınclll seyircileraen bir köşe 

uğrayacağın kanaatindcdır. bJ· 
Fenerbahçenin maçtan sonr~ 
raktığı intıba bu merkczdcd1f· 

DEMlRSPOR: . ·ı tıı· 
Ankara şampiyonu, l.ngılı rııu 

kımı karşısında olduğu kadar tıı • 
vaffak olamamakla beraber 
raftarlarmı mahzun eden bif 

0 
• 

·1'1i • 
yun çıkardı. Müdafaanın fe' Jeti• 

Uide bir oyuıı çıkarmasına. 1JlU ııri· 
bil muhacim hattı diğer ınıı.çl f r. 
le kıyas edilmiyecek şekilde 1 

leye girmek üzere bulunan Or. J ret te Arifi nrkasmdan alaşağı 1 di ve maç bir Demirspor hücumu sat kaçırıcı idi. Forvet biraZ d~· 
handan kaptığı tpu fena ve hafif edince tribünleri dolduran bin . 1 esnasında aynı neticeyi muhafa. ha fırsatçı, asabına hiıkinl 0~ 
bir vuruşla ileri attı. Ceza çiz. !erce insan artık dayanamıyarak za der<:k beraberlikle bitti. muş olsaydı, Feneri mağlUP ~" 
gisini bile geçemiyen top l brihi. isyan etli ve l.ıu hareketleri H'l. Nasıl oynadılar memesi için bir sebep yokt~, 
min önline düştü. Demirspor ıı. " ~ 1....ı _ . mumiyetle iyi bir manzara ·a· 
santr hafı rakip kalesi önünde FENERBAHÇE: den takım hakemin yersiz ?i~ !t. 

Ankara atletizm birincilikleri 
ender ele geçen. bir fırsat olan Ankaraya her gelişlerinde, 1 rarının kurbanı olarak galıb1) 
bu vaziyetten istifade etmesini \ maçlarını zevkle seyreden binler. ten beraberliğe düşmüştUr. 
bildi. Ve topu sıkı bir şiltle kale. 1 cc Ankaralı üzerinde çok müsait Maçın hakemi ömerc gelillce Ankara, (Va.kıt muhabirin _ 

den) - Bölge atletizm birincilik 
müsabakalarına dün. öğleden son 
ra 19 Mayıs sta.dmda başlanmış. 
tır. :Müsabakalara bugün öğle • 
den sonra devam edilecek, son 
kısmı da önümüz.deki hafta yapı. 
larak arkası alınacaktır. 

Dünkü müsabakalarda alman 
neticeler şöyledir: 

300 Metre Genç1cr: 
1 - Celal (T.L) 40,5 
2 - İsmail (T.L}, 
3 - Ömer (G.L}. 
400 Metre BüyüklCT: 
1 _:Nuri (D.S) 53.7, 
2 - Raşit (T.L), . .. . 

3 - Oğuz (l\l.G). 
110 Metre Mania: 
1 - Faile (M.G) 15.9, 
2 - IKimil (D.S), 
3 - Raşit (T.L). 
5000 Jfctrc mukavemet: 
1 - !\Iustafa (D.S) 16,37, 
2 - Cevat (D.S), 
3 - Mehmet Ali (l\1.G). 
3 Adını Atlama: 
1 - Faik (M.G) 12,77. 
2 - Hayri (T.L), 
3 - Enver (M.G), 
Cirit Atma: 
1 - Mustafa (A.G) 46,26. 
2 - Mustafa. (D.S), 
3 - Melih .(M.G). 

1000 metre mukavemet koşusımdan bir enstantane 
~ ..,......_._,_. 

Üç adını 

ye havale etti. Şiddetli bir şekiL .f '! intıbalar bırakarak ayrılan Fe . llk devrede oyunu oldukçıı. 1~ 
de üst <lireğc çarpan top Hüsa. '; , nerliler. bu maçta adeta yabancı idare eden ve yerinde karar!~ 
mettinin arkasında kaleye girdi. bir takım hüviyetinde gözüktü . le gerek oyuncular ve gere~~ 
Demirspor böylece ilk golü ka. ler. Takım için umumiyet itiba • halk üzerinde müsbet bir intı 
zaruruş oluyordu. rile kurulduğundanberi en fena bırakmış olan Ömer il<~' 

Gol mü, değil mi? oyununu bu maçta oynadı diye. devrede çok bozuktu. Kerı~ 
Beklenmiyen bir anda yapılan biliriz. Ankara takımından ziya. maçın seyrine kaptırması, }le)

1
' 

bu gol Fenerliler kadar Fener ta- c!e sarı lacivertlilerin güzel, tek_ canlanmnsı üstelik oyunculllrl' 
raftarlarını da hayrette bıraktı. nik ve şuurlu oyunlarının seyir. da münakaşaya girişmesi bir 119 

Topun ağlara takılmamış olması cisi olmak arzusile stadı doldu _ keme yakışmıyacak hareketıcrÖ 
da Fenerlilerin itira7.<la bulun • , r~n fünl~.rc.~ ins.an bu nrzuları hL j Bir hakem sıfatile bunları 1<e 
malarına vesile oldu. Fakat ha. lafına buyuk bır sukutuhayalle disine yakıştıramadık... JJ 

kem kaleye kadar gelerek çizgi stattan ayrıldılar. Herkes. De _ Oyun: Bilhassa ikinci de\fl'L'" 
içine düşen topun yerini işaret mirspora karşı oynadığı bu oyu- çok sert, fena ve zevksiz 0yııııl1' 
etmek suretile gol kararını ver_ nu Ankaragücüne karşı da oyna. dı. 
di. Ve yeniden oyun başladı. Para atıll1'kcıı dığı takdirde Fenerbahçcnin An. Takımlar: 

Golden sonra, Fenerliler bera. kara ikinci::ıi kaI'§ısında tutuna _ Bu maçta takımlar şu kadfO' i 
berlik sayısı için bütün gayret- kaydane seyreden hakem başta 
lerile çalıştılar. Fakat çok dik • olmak üzere Fenerlileri protesto 
katli ve takdire şayan bir soğuk. etmeğe ba.5ladı. 
kanlılıkla oynıyan ve bütün hü _ Bir ecnebi takım gibi kendi. 
cumları durduran Demirspor mü. sinden güzel oyun, bilgi ve tek. 
dnfaası fırsat vermiyordu. De • nik göstermesi beklenen Fener • 
mirsporun akmlarr da vaziyeti bahçeliler bocalıyor, şuursuz oy_ 
sağlamlaştıracak sayıyı çıkara • nuyor, kendilerinden sekiz dere _ 
matlığından devre 1-0 Fener a . ce daha aşağı bir takım kadar 
Ieyhine bitti. muvaffak olamıyarak bu muvaf. 

ikinci devre vakıyetsizliklerini yukarıda say. 
İk dığımız hareketlerle kapatmak 

inci devrede oyunun ilk dev. isterken nazarlardan bütün bil _ 
reye nazaran daha seri ve heye. tün silinerek yabancı bir takım 
canlı olacağı tahmin ediliyordu. hüviyetini alıyorlardı. 
!'akat bütün bu tahminler hila-
flillL olarak ilk sürat ve heyec.'l. Fenerin beraberlik golü 
nını .gaybettiği ve bunun yerine 
de sert ve favullü bir oyunun baş 
ladığı görüldü. Oyun başlıyah he
nüz üç da.kika olmamıştı ki Arif_ 
le çarpışan Esat başından yara _ 
!anarak dışarı çıkmak mecburi. 
yetinde kaldı. Ve biraz sonra ka. 
fası sarılı olarak tekrar oyuna 
girdi ve sağ iç oyn.amağa baş. 
ladı. 

Fener müdafaa hatlarından 

başlıyarak tedrici bir şekilde for. 
vete kadar sirayet eden bu sert. 
!iğe ehemmiyet venniyerek fır _ 
sattan istifade etmeleri lazım ge. 
Iirgen Demirsporlular dn. buna 
riayet etmiyerek sert cereyana 
kendilerini kaptırdılar. Bunun 
neticesi olarak oyun4zevkini kay. 

Oyun bu vaziyette Fcnerbahçe 
nin bir türlü kendine gelememesi, 
Demirsporun da üstüste fırsat 

kaçırması ile sonlara yaklaşıyor. 
du. Vaziyette bir değişiklik ol -
maması ve maçın sonları bulma. 
sı nazan dikkate alınarak De _ 
mirsporun 1-0 galip gelmesi 
bekleniyordu. Bununla beraber. 1 

her ne pahasına olursa olsun be. 
raberlik sayısını yapmak istiyen 
Fenerliler her çareye baş vuru . 
yarlar; bütün bunlara raı:'lllcn 
Demirspor müdafaasını bir tür_ 
1ü geçemiyorlardı. Nihayet rna _ 
çın bitmesine bir kaç dakika ka. 
!arak Fenerlilerin Dl!mirspor ya~ 
rı sahasına indikleri bir sırada 

to,::ı sağ taraftan avut çizgisi ü. 



c 
e 
ı-

""" !_!lhta kurban giden başlar 

Soytarının-kurtar-
dığı seksen kadı 
Yıldırım Beyazıt babasının naşi 

önünde kardeşini öldürdü 
~ ~osva muharebesinde bir ateş ağlayarak içli bir his taşıdığını 

tçeısı gibi düşman hatlarına sal- göstermiş oluyordu. 
"ita B n eyazıt, babası Muradın fe· Fakat bu kabına sığamıyan ce-

•e• ·1 th· :<ı ~e bir düşman tarafından saret yıldırımı, Timürün önünde 
~ ıt cdılmesini müteakip kuman. yarattığı harikulade cesaret ve! 

~r ele almıştı. muvaffakiyetlerine rağmen zaferi 
~it eyazıt, cesur bir muharipti. elde edeme.di ve sefalet içinde can 
~at kendisini biran içinde hiç verdi. 

t: .1cınezken taht önünde görün- Sırp ka;ısının aşıla!dığı zevk ve 
ı:;ı ıçini garip bir his, belki bir eğlence ile Osmanlı tarihinde se· 
~:ku hissi kapladı. Kendisi ka- fahatin cidden eşsiz nümunelerini 

'• belki kendisinden daha cer. veren Beyazıdın bir vakasını an
'tzer 
~ •

1 o~an kar\ieşi Yakup tahtta latalım: 
tıt/ddıa etmez mi idi? Niçin et· Ruşvet aldıkları ve şeriate mu.· 
~ ın .. Hem Yalrnbun da taraf- gayir bir hüküm verdikleri içini 
'-d~ları vardı. Kendisini mağlüp seksen kadıyı idama mahküm et· 
~ 1~ tahtını elinden alapilirlerdi. mişti. 

altle? Evet o halde bir tek ça- Veziriazam bu haberi alınca, 
t ... 
it ardı: Yakubu ortadan kaldır. önünü almak için ne yapacağım 

.~. · Beyazıt bunları, babasının düşündü. Padişahın zevki için en
ıı Önünde düşünüyordu. Ve o var rezaletler yapan Ali Paşa, bu 
nada Yakup, ileri hatlarda boz· işi sarayın soytarısına havale etti: 
~ tta u~rayan düşmanı takip et- - Eğer, deldi, kadıları ölüm
'1tkte ıdi. Babasının ölümünden den kurtarabilirsen sana bin at. 
~b ~aberdar değildi. Belki de o tın var. 
't ;rı alamadan Beyazıdın emri Soyratı derhal padişahın yanr-
;ıd.ürüldü. na daldı ve ilk söz olarak: 
arıh, bu cinayette Beyazıt i- _ - Beni Bizansa gönder, Aedi. 

• ~'\_hiç ·bir mazeret kabul etmiyor. - Beyazıt hayretle soıi::lu: 
•ıtu . 
JI ~p ısyan etse, taht davasmda - Niçin, Bizansta işin ne? . 
..ıgunu iddia etse, Beyazıt bir - Davalarımıza hüküm etmek 

a~ceye kadar haklı olabilirdi. için impaartordan papaslar istiyc-
at Yakup, böyle bir şey dü. ceğim. 
ltı.ernişti. - Neden? .. 

~~eYazıt cengaver bir padişahtı. - Madem ki biz kendi cahil 
1ıtıa silahlı ve at üzerinde tam kadılarımızı yakacağız, alemirum 
~dört sene Bursadan Edirneye, papaslarmı getirmeliyiz, ki onla
~ ~an Fırat mıntakalara sefer· rrn yardımı ile her tarafta incili 

i'aptı, neşredelim. 
lieyazıt, tarihin meşhur Niy- Bu cevap, bir eve doldurulup 

~ ıı zaferinde ord~sunun za- yakılmaya mahkum edilen seksen 
~görünce höngür höngür kadıyı kurtarmıştı. -liyazi Ahmet 

Satienin yolsuzluğu 

Ha"ıdi Emin de 
tevkif edildi 

Satie binası yolsuzluğu etrafın
<lördüncü sorgu hakimliğince 

"
1lan tahkikat gün geçtikçe iler 
ektedir. 

Cııırıartesi günü reassürans i -
<ti müdürü Malik Kevkep ile 
·~at Atıf ödülün tevkifleri ne· 

inde gckizi bulan mcvkufla. 
lldedi, dUn de Hamdi Emin 
ıı:ı. tevkif Milmcsile 9 olmuş-

lt~\101 EMİNİN SORGUSU 

~nizbank umum müdür mun. 
1 l:Iamdi Emin Çap müd
·tıınumilik tarafından çıkarılan 
:ar müzekkeresi.·,\ cumartesi 
~" ll akşamı Ankarada tebliğ c -
lııiş ve hemen trene bindirilc. 

Pazar günü !stanbula getiril 
ir. Hamdi Emin Çap pazar 
ıtnu polis nezareti altında ge· 
kten sonra dün sabah adli -

e !3evkcdilcrek dördüncü sor
hakimliğine verilmiş, sorgu. -
dan -sonra da hakkında tevkif 
arı çıkarılmıştır. 

ltazndi Emin Çap, müddeiumu. 
~~te verdii:i ~fadesinde, vaka i
endisinin hiçbir alfikası bu • 
llıadığını söylemiş, tevkifine de 

~.etmiştir. 
1ger taraftan cuma günü sor· 
a Çekilerek tevkif edilen rejans 
~uru M eteos Temet dün de cel 
İlcrek yeniden ifadesi alınmış· 
~cvkuflar arasında tahliye ta
de bulunan yalnızca Meteos 

ıa oynadılar: 
(!~erbahçc: 
''~nıcttiıı - ra.<ıar, Lebip -
ltı.~a. Eaat, Reşat - l\"aci, 

'ı::t, Melih, Rebii, Basri. 
.elllirspor: 
eC'dct - Ga"'i, Şevket - ibra.. 
• lbıalıinı, Kumil - Mustafa, 
' 0dıan, Orlıaıı, Ze1d. 

A. Cckil 

Temeldir. Fakat talebi hemen red 
de.dilmiştir. 

DUN DİNLENİLEN ŞAHİTLER 
Satie binası yolsuzluğu tahki -

katını idare eden dördüncü sorgu 
hakimi B. Sami, dün sabahtanberi 
;ralnızca bu isle meşgul olmuş, 

hdisenin şahitlerini dinlemiştir. 

1fadc1cri alınan şahitler şunlar
dır: 

Limanlar umum müdür muavi
ni B. Hamit Saroğlu, Denizbank 
yapı ve binalar servisi şefi B. 
Veli Arsava, yapı ve binalar ser • 
visi memurlarından bayan Meli~a 
Satic binası müdürü Ferit, Deniz
bank mu.haberat servisinden B. 
Murat, Bayan Leman, Hadiye, 
Zübeyde, Süzan, Denizbank yapı 
ve binalar servisi yüksek mimar· 
}arından Naci Meltem, yüksek mi
mar 'Farih Köprülü. 
REFU BAY ARIN DA MALÜ' . 
MATINA MÜRACAAT EDİLDİ 

Diğer taraftan müddeiumumilik 
bir mesle hakkında milli reass;.i -
ransın eski umum müdürü Refii 
Bayerin maliımatma müracaat za 
ruretinde kalmıştır. Kendisi müd 
deiumumiliğe çağmlmıştır. 

Dün öğleden sonra adliyeye ge
len Refii Bayar müddeiumumilik 
tarafından istenilen malfımatı ver. 
miş. daha yarım saat kadar kal -
dıktan sonra gitmiştir. 
MEVKUFLARIN. VAZİYETİ 

Tevkifhanede lbulunan Satie bi
nası yolsuzluğundan maznun mev 
kuflar bir refikimizin yazdığı gibi 
ihtilattan men ile tecrit edilmiş 

değillerdir. Sadece ziyaretçilere 
tevkifhane nizamnamesine riayet 
edilerek yalnız ziyaret günlerinde 
gösterilmektedir. 

Yolsuzluk etrafındaki hazırlık 

tahkikatı birkaç güne ka.dar bitiri 
lerek maznunların ağır ceza mah -
kemcsinde duruşmalarına başlana 
caktır. 
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Yeni tefrika edeceğimiz 
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roman -
Sarı Esirler 

Roman hakkında bir ka·ç söz 
:Pearl Buck kimdir? bu kitap Nobel 

mükafahnı nasıl kazandı? 

1 
Yazan: 

Sarı Esirleri Türkçemize 

1938 ~··Iının Nobel ede
biyat mükafatını kazanan 
bahtiyar romancı, bu sene 
de Amerikalılann arasın
dan çıknıış bulunuyor. Bu 
romancı, Çine dair yazdığı 
eserlerle edebiyat alemine 
kendisini tanıtan kadın mu
harrir Pearl Buck'dır. 

Pearl Buck'un 1931 se
nesinde yazdığı The Good 
Earth isimli eseri, 1938 se· 
nesinde Nohel edebiyat milı 
kafatına layık görüldü. İşte 
Sarı Esirler adile türkçeye 
çevirdiğim bu eser, sade 
fakat beşeri mevzuu; mu· 
harririnin "pek iyi bildiği, en ~--
iç noktalarına kadar tetk "k 
ve tahlil ettiği Çin haya ' ı -
nın gözlerimizin önüne re -
rili§i ile pek çabuk aU~ka 
topladı ve şöhreti Anglo· 
sakson edebiyat sınırların -
dan öteye a~arak, bütün 
dillere tercüme edildi. 

Yıllardır bekledikleri, öz· 
!edikleri bir esere kavu~an 
dünyanın dört bucağındaki 
münevver okuyucuların kü
tüphanesinde The Good 
Earth'i bulundurmak, bir 
farz oldu. 

Basit fakat renkli, akıcı 
bir usliipla yazılan The 
Goocl Earth neşredildiği se
ne içinde 6 defa bastldı. 1 7 
inci baskısı da 1938 sene· 
sinde yapıldı. 

The Good Earth, yine 
1931 yılında, Amerikanın 
Pulitzer en güzel roman 
mükıfatmı aldı. Aradan bir 
müddet geçtikten sonra, 
Holivudun meşhur rejisör -
lcri, en kuvvetli Fransız 
aktörlerinden Paul Muni i -
le, karakter yaratma husu -
sunda sinemanın en yük!:ek 
kabiliyetlerinden Luiz Rai
ner' e, The Good Earth'i, 
(San Esirler) namı altında 
çevirttiler. 

Dostum Fikret Adilin ha· 
her vermesi üzerine gidip 
seyrettiğim bu sinema tek -
niğinin şaheserinde duydu
ğum bedii heyecanı asla 
unutamıyacağım. Filmde 
rol alan küçüklü büyüklü 
bütün sanatkarların beni:ır 
siyerek, duyarak bize sa{ ha 
safha tattırdıkları (Sarı E
s~rler) de toprağa bağlı o
lan, bütün neşesini, ümidi • 
ni, elem ve kec?• rini ondan 
alan tipik bir halkın her cep 
hesini gördüm. 

En büyük ıztırabını ilahi 
bir gülümseme ile sakla
maya çalışan "Çinli ana,, 
nın fedakarlığına, insan de· 
nilen mahliikun tabii hadi • 
seler karşısındaki aczım, 
küçüklüğünü, bur.a rağmen 
can kaygusiyle, neler ya -
oabileceğ'İne sahit oldum. 

. 
çevıren 

lbrahim Hoyi I 

1ıte l>ütün bu 
bnda kalarak, 
ler) i tercüme 
rar verdim. 

tesirler al
(San Esir
ebneğe ka-

* * * 
San Esirler ve yahut u

hna sadakatle "İyi Top· 
rak,, romanının yaratıcısı 
Pearl Buck Amerikalıdır. 
26 haziran 1892 de Hill 
sboro W. Va da doğduğu
na göre, bugünlerde 48 ya· 
~ına basacaktır. Babası Çin 
de bulunan misyonerlerden 
dendi. Omın için de çocuk
luğunun büyük bir kısmı 
Çinkiyang' da geçti; öyle ki 

. daha ana dili olan İngiliz· 
ceyi öğrenmeden çince ko
nu~mayı belledi. Sonralan 
tahsiline devam ebnek ü -
zere Amerikaya geldi. 1914 
te Randolph - Macon kol · 
lejinden diploma aldı. 1921 
elen 1931 senesine kadar 
Nanking üniversitesinde, 
ders verdi. 

Ç1n hayatını en ince nok 
talanna vanncaya kadar bi
len Pearl Buck, yazı dünya
ıma Ea.st - W est - " Test -
Wind (Şark riizgan - Grap 
rüzgan"' 1929) isimli eseri · 
le atıldı. 'Arkasından (The 
Good Earth 1931) iyi top
rağı, sonra sırasile Sons - O 
ğullar (1932), A Housse 
Divided • Bir ev bölündüİ 
.(1935), House of Earth J 

Toprak evi ( 1935), The 
Exile, Fighting Angle -Men 
fi mücadeleci melek 1936, 
ve This Proud Heart • Bu 
Mağrur Kalp (1937) isim -
li eserleri yazdı. 

Değerli muharrir Meb
. rure Saminin tercüme et
mekte bulunduğu Ana ro
manile, The First Wife -
llk Zevce adındaki küçük 
hikayelerden maada roman
cının çinceden tercüme et

~ tiği bazı kitaplan da var-

-

• dır. 
Pearl Buck'un 1939 da 

çıkan en son eseri Vatan· 
sever - The Patriot isimli 
romamdrr. Muharrir bu ye· 
ni romanında, kendi bakı
mından yepyeni bir çığır 
açmı§, The Patriot, 12 se -

(Dcvam'1 11 incide) 

Amerikalı romancı Pear 
1 Buck'in yazdığı bu roman 
~ yukarıda da okuyacağınız 
l gibi Sarı Esirler ismi altın· 
1 da filme alınmıştır. 

Okuyucularrmıza romanı 
· takdim ederken ayni zaman 
da filmden aldığımız bazı 
resimleri tefrikaya ilave c -

• deceğiz. Sarı Esirleri meş· 
~ lıur aktör Pol l\Juni ile Luis 
Reynar çevirmişlerdir. 

Cördüğünüz resimler ro
muhtelif sahnelerini 

~~~~~~~&1t~t,ıu~~~slir 
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- Vapurun güvertesinde öğle J adiyle tanınıyor.du. Fakat ''Mister 

yemeğini yemekte olan adam Les. 
singer'di Denize bir §İşe attı. Ve 
adamlarımıza elmaslann bu şişe i
çinde bulunduğunu söyledi. Onun 
bu sözlerine inanmadılar. Ben de 
inanmadım. Bir bira ıişesin.den i· 
baretti. Fakat sonra cenup sahi
linde kırık bir bira tiıcıi bulun. 
du. Aman dur ... Bu meselenin bü. 
tün teferruatını gimdi birbirine 
bağlıyoruz. 

Mak Karti tamamiyle heyecana 
gelmi§'ti: 

- Kırık bir tiJC ! diye ıözüne 
devam etti. Bu tiıeyi bana Lcssin
gerl'n kendisi getirdi. Buraya bir 
kuzu gibi geldi. Kendisine gaze
teci slisü vermi§ti. Elmalar da ce· 
nup sahilin.de bulunmuıtu. Fakat 
sadece birkaç elmaslar ... Bu bir. 
kaç elması hatırlıyormusunuz Kar 
ter? Yoks~ unuttun mu? Bu iki 
mesele birbiriyle alakadardır. Bu 
allkayı görebiliyorsun, değil mi? 

- Pekala Lcsingeri'n bira §iıe
.ı kmklarmı sana getirmesinden 
mı1kaat neydi? Her halde o §İte· 
:nin, kendisi trafından denize atı· 

lan Jİ§e olduğunu biliyordu. Aca
ba bize malUmat getirmesin.deki 
maksadı ne idi? 

- Bence Lessinger şlıc kırıkla. 
rını buldu ve derhal tanıdı. Çarli 
isimli adamı öldürmek için kulla. 
nıldığını da tahmin etti. Bunun Ü· 

zerine katilin kim olduğunu öğ· 
rerunek istedi. Bunun üzerine bir 
hile il" bana gelerek parmak izi 
C!airemiu:len tahkikat yaptırdı. Ve 
J.-atilin hapishane kaçağı Luk Ar
nold olduğunu öğrendi. Öğrenmek 
istediği de her halde bu idi. Şişe. 
yi kıran adamın, elmasları da al. 
mıı olacağını tahmin ediyordu. 
Lesalnger'in aradığı, elmaslardır. 

anlıyor musun. 
- Şu halde Lcssinger de bizim 

kadar Arnold'u arıyor. 

Mak Karti terliyen almnı men· 
Öillyle sildi ve: 

- Vaziyeti bir kere daha hu • 
Iha ~ddim, dedi. Toni Ferrari 
A:n~ril "ian bir torba elmasla kaç 
mı~tı P•ı elmasları onun hesabına 
Kaypak Mari gemid~ götürüyor • 
öu. Fakat sıkıntıya düşünce, el • 
ma!lları Arabclla Mintere yükledi. 
:Arabella dahi, Lessingere verdi. 
\ . Lessingeri ''Mister Raymond., 

Raymond,, yahut hakiki adıyla Les 
singer bu el~asları denize attı. 
Elmasların, o sırada oradan geçe -
cek olan bir motör tarafından alı· 
nacağını sanıyordu. Fakat plan 
düşün.düğü gibi çıkmadı. Elmas -
ların bulunduğu bira şişesi, suların 
cereyanile cenup sahiline kadar 
sürüklendi. Hapishaneden kaçmış 
biıi bunu buldu. Ve bununla Çar. 
li admda bir adamın kafasına vur
nıak suretile ölümüne sebep oldu. 
Sonra hapishane kaçağı bu elmas· 
lan alıp kçtı. Ylnız birkaç elmas 
o•aiaıa saçılmış, kalmıştı. Bu ha -
pishane kaçağı. hapishaneye gir . 
meden evvel, Arabella Minterin 
nişanlısıydı. 

Karter, Mak Kartinin bu anla -
tışını pek beğenmişti: 

- Mükemmel, dedi. Bütün va· 
kayı avucunun içine almış gibisin. 

Mark Karti cevap verdi: 
- Bunu biraz daha erken keş

f edebihniş olsaydık, daha iyi idi, 
Şimdi yapacağımız iş şudur: Les. 
singeri değil, bulunması .daha ko
lay ve daha mlihim olan Arabella 

Minteri bulalım. Onu bulduktan 
sonra Luk Arnoldu bulrıamız da 
muhtemeldir. Onu bulamazsak, 
her halde Lcssinger kadın düşkü· 

nüdür. Onun için ben onu güniin 
birinde bir kadın vasıtasile yahut 
bir kadın yüzünden yakalıyabile -
ceğimi umuoruym. Ben Serpoleti 
bu iş için biçilmiş kaftan görüyo. 
rum. Fakat Serpolet olmazsa Ara
bella vasıtasile muhakkak yakalı· 
yacağım. İkisinden biri. 

- Slkın bu Arabella Serpolet 
olmasın ... 

- O ihtimal de aklımdan geç -
medl değll.. Şimdi ıen baha 'bir 
kağıt parçası"'Ver. 4Y'aıacağftrin iji 
tesbit edelim. 

Az aonra Mak Karti bir kiğıt 

parçası üzerine bir şeyler yaz • 
mıştı: 

- Şimdi, diyordu. Bunu radyo
ya vereceğiz. Bu geceki havadiı · 
ler arasında bir S. O. S. neşrini 

rica edeceğiz. Bir polis imdadı de· 
ğil !.. Alelade bir S. O. S ... 

Arabella Minter, iki odalı apart. 
milmnda oturuyor, radyo dinliyor
du. 

(Devamı var) 
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k 1 .. k l k b. kl . . . rd N ba par ' gece ı g ULA .JA 
rın ap1sını ça mıyor; bu küçük aile ocağına yuz urut u ır tıp ıstıyo u. e ana ne . dan çalı binl amele ne go-• 

hayat nefesi gibi ~an ve kuvvet veren o müte • ba .. Bir evin bir hammı olacak, tl.ini sıcak su· ludur. ıi:::&Ma. e~onlar iııP"' 
hakkim ve ıuyanetk!r erkek sesi, artık bu fakir dan soğuk suya sokmıyacaktı. tlerııi de açık.. tı Sergiearayı ık hava tiytt. 
ve harap evin çatlak duvarlarında bir akis bırak- Mümeyyidik kiğıdıda dolaııyormuı deniliyor. ~su, bu aenekl :mikUpdlll ~ 
madan gün batryor; ıtıklar sönüyordu. Annesi du.. pılacağı dokuz eylıll kapısı JI" 

kızından bir ümit \'e teselli, kızı annesind~n şef· Ondan iyisine mi verecekti? Hiç tereddüt devletler pavyonlarında faaliyet 
kat ve sıyanet bekliyerek, biribirlerinin göderi· etmedi, bir hafta içinde, söz keıildi, nikah kıyıl· arttınlmıştır. 
nin içine baka baka sükıln ve emniyet içinde ya. dı, bir hafta sonra da kö}cye oturacaktı... Halayın pavyonu; ytrnıl yıl 
şıyorlar: belki bir gün, bu evin içini ıenlendire- Düğiln fena olmadı, hemen bütün konu kom sonra ana vata.na kavuPn bit ,_ 
cek olan ikbal güneşinin doğmasını bekliyorlar· fU davet edildi. Yemekler, ıazlar, ahenkler .. Her bide halini alacaktır. BUl'Jda 
dı... ıey yerinde idi. Ve Hayriye, artık Eıref Beyin mahsUlleri, sanayi eserleri tefblt 

O zaman Hayriye on yaşında bir çocuktu. haremi olmuştu. edilecektir. Paviyon i,ıertyle •: 
Kömür gibi siyah saçları, üzüm gibi kara gözle· Evlat mürüvveti, onun için, dünyaya yeni JAkadar olmak Uz.ere HataY l~ 
riyle güzel ve yalpak bir kız olacaktı. Zavallı gelmek gibi, bir saadet devresi oldu. Bir hizmetçi sat Müşaviri Celil t.kell~ 
öksüz ... Evin içinde, s~ssiz sadasız dolaşırken, tutuldu; sodalı sularla scrfüşmiş d~rilerine ade· dan !zmire gelmi§, belediye rear 
annesi, arkasından gözleri dolarak bakar; henüz ta bir renk, bir taravet gelmiye başladı. Ana kız ile temua ba§lamı§tır. 
gülüp oynıyacak yaşta bir çocukken, babasızlık çok mesuttular. istedikleri önlerinde, isteme· Killtürparkta atış poligoıııı 
acısıyla boynu bükülen bu zavallı yetim yavru dikleri arkalarında idi. Senesinde, Hayriyenin tamamlanmıştır. Poligon, ~ 
için ellerini kaldırarak dua ederdi. Bir tek ümidi, nurtopu gibi, bir de kızı oldu. İsmini Bahtiyar muzun ilk haftalannda a,çıl~ 
kızı, Hayriyeydi. Bir kere onu kocaya verse.. koydular ... tır. ~ 

Fuarda, (Bugünkü, düııkil ~ " İ§te ozaman, evin yıkılan direği, yerine konmuş Fakat çok geçmedi, felek bu saadeti onlar. 
yarınki İzmir) paviyonu, JdlÇ 
ibr İzmir müzesi olacaktır. sur:; 
da muhtelü resimler, eserJer, ~ti 
bilhassa lz.mirin müstakbel ee 

olacaktı. Fakat şiır.di ne yapacak? Hayriyeyi ge. dan kıskandı. Eşref Beyi vilayetlerden birine 
lin etmek için hiç olmazsa üç sene bekler,nek la· gönderiyorlardı. Balığın sudan çıkar çıkmaz öl-
zımgelecekti. Zaten kendisi de on üçüne basar düğü gibi istanbuldan baş'ka bir yerde yaııya· 

basmaz 'köşeye oturmuştu. :Fakat o zamana ka • mıyacaklarım zannettiler ve bir türlü buna razı 
dar ne yiyecek, ne ile geçinecekti? Bunu düşün· c'.amadılar. Bu yüzdm, Eşref Beyle aralarında gösterilecektir. 

Fuar sahasındaki eleld.rik ti• 
sisatı, şebeke şebeke yer aluıı' 

dükçe aklı çıkıyor, doluya koyuyor, almıyor; bo. büyük münaka1alar oldu ve nihayet karı koca 
şa kokuyor dolmuyordu. Elinde, şu b.ir iki parça biribirlcrinden ayrılmayı göze aldılar. Hayriye .• e-

almmıştır. Almanyaya siparı-.. eşyadan başka bir ıey kalmamıttı. işte onları da o günden itibJren genç yaşında dul kalmıştı. 
dilmiş olan direklerde geınıı• 
teslim muamelesi bitmiştir. su: 
lar, yakında yerlerine konuJac& 
b~ . 

satıp satıp yiyorlar, kimseye muhtaç olmamak 
için kıt kanaat ya,amıya çahııyorlardı. Nihayet 
iki ay daha böyle devam edebilirlerdi. Fakat 
sonra? 

Günler geçiyor, bir gün aç kalmak korkusu, 
onu derin derin düşündürüyordu. Nihayet karar 
verdi. Bir yere hizmetçiliğe girecekti. Bu, nefsi
ne ağır gelmekle beraber, ertesi gün kalktı, bir 
kaç kapıya baş vurdu. En ümit cdilmiyen vesile· 
]erle reddolunduğu yerlerden yüzü kızararal: 

çıkarken, izzetinefsi bir parça daha kırılıyor, 

böyle elinde çocuğuyla &ığınacak bir yer bulmak 
için kapı kapı dolaşmaktan elim bir zillet hisse· 

ıdiy:ot~u. 1 

i Faltat ba,ka türlü hareket e?,~bifü miydi? •• 
Maiıet derdi günden güne onu eziyor~elinı bti7 
küyordu. Hayatın ıu birkaç günlük acı tecrübe· 
leriyle artık tamıımlyle kanaat ediyordu ki ' :lÇ 

kalmamak için diditmek, hasis ellerden o bir lok· 
ma ekmeli almak için mütemadiyen boğuırnak 
lazımdı. O günden itibaren bir faaliyet devresi 
başladı. Bu gün çamatıra, ertesi gün tahtaya gi
diyor. didiniyor, cabahyor, eline geçen bir ka; 
kuruştan bir tarafa bir §ey aymnıya çahşıyordu. 

Bir sene.. iki sen~.':· Uç sene.. bu, hep böyle 
devam ediyordu. Tırnakları I01'üle söküle kaı:n 
dığı bu paradan ancak elli altın kat.iar bir şey 

arttırabilmi§ti. Iıte onunla ancak Hayriyenin ek. 
siği gediği tedarik edilebiliyordu. 

Anntsi, bunu hatırladıkça elinden kaçırdığı 
nimete ncciamet getirir, ağlardı. Bu vakadan son
ra. odasına kapanarak gizli gizli gözyaıı dök!n 
kızını tcsliye etmek için: 

- Hiç merak etme kızım .. derdi. Sana ko. 
ca mı yok? Cancağızın aağ olsun.. Amasyanın 

940 Fuarında Romanya pa"1
.; 

yonu da muhtesem olacaktır. 81. 
R h t . b~ . . . hriıtl'" 

bardağı, biri olmazsa biri daha... umen . eye 1 u. ış ıçın .oe edİ· 
Elini aallıyarak sanki bütün dünyanın er - ze gelmıştir. Pavıyonun ın~ 

keklerini Hayriyenin önüne yıg· ardı... lccegi mahal tesbit edilmiştir . . 
F ·· bef ı Yunatl1s-

Pek ya!ancı da çıkmamıştı . Çok zaman geç· tandu:ır ~un~ .1~ e eıece1'• 
meden istekli daha zuhur etti. Bu,· yağlıkçı eı - . yan dort yuz kışı de g k ndi. 

• • • y • tır. unan devlet bankası e 
nafından bırinın ogluydu. Epeyce sermayelen, 

1 1 
k k .. 

1
. dö"il 

. . . er ne ır ar Turk ırası 
bılmem, ayaa ne kadar da gelırlerı vardı. Ken. W• k bul . . 
,. • " .ı.ı. u · S 1. . . vcrmegı a etmıştır. 
msı çocu.u ... uı, t .. a,.nye a-matyaya"ge ın• gıttı. _

0
_ 

"Kızın nikahıyla çocuğun nafakaıuna ' mukabil • • • 
"11:ırcF Beyin maa~rnöan kesilen iki yüz on ytdi lzm!rın yenı 

kuru1 onu, kıt ' kanaat geçindiriyor; arada aıra· otobüsleri . 
da Heyriye de eline geçen paradan ona küçük lmılz, (Hususi) - Belediyeıtiı' 
bir hisse aymyor.du. yeni otobüslerinden on ikisi ~~ 

Bir gün Hayriye ağlıyarak eve geldi; yana gelmiştir. İki h:Lft:ı. zarfında yerJ 
yakıla kaynana:ı1.1dan şikayet• başladı: 25 otobüs teslim edilmiş bul~ 

- ç.l:em:m. ç~:•emcm, diyordu. Bir lokma caktır. Bunlar şehrin diğer tttfl' 
ekmek iç:n, oğ :und:ın bir türlü, annesinden bir lerine işletileeek; 200 kifilik 0 • 

türlü, her gün hakaret, her &ün takaza .. Ben, lan biri fuar zamanlarmda ııe; 
ilk kocamın bu kadar nazını çekmedim.. Genç sive çıkanlacaktır. Bu otobUJl 
ya~ıır..da koca yüzünden verem olacak değilim .. arasında, ellişer kişilik iki t1l ' 
Köklı:-rine kibrit ıuyu... rist otobüsü de vardır. .

11 
Annesi mephut, dinliyor, müthi1 fırtınalar İzmir, (Husuaf) - MeneıntP~ 

o SAI~ON OYUNI~ARI o 
aaklıyan sessiz bulutlar gibi, için için homurda . Sehi.t Kemal ~öyünde, _Düldül ~ 
myordu. Vakıt kaybetmedi, ertesi gün Samat • meaı mekvıın~e ?ır citıat!İt 
yaya giderek, her §eyi halletti. Elinde Hayriye. ?lm~ur. ':l>rahın:' oglu M\19 ,;Jiı d 
nin b.:ış kağıdıyla dcndüğü zaman, kızım, alnın· ısmınde bır tütün müıtah ~ ~Uıı 
da bir çatkı ile mindere uzanmış buldu: yanma baldızlarını ve daha ti!" ~ 

- Nen var Hayriyem? kadml~ ~lar~ ta~l~ma tU ti' 

Dünkü mesele 
_, Mesele gayetle basittir. Size verilen raka
mı ( nıe5ela 3 farz edelim). dokuz ile zarbc· 
C:ler ve evvelce vermiş olduğunuz ( 1, 2,.3, 4, 
s,· 6, 7' 9) rakamlarım bu rakamla zarbet
melerini söylersiniz .. Bu şekilde birçok ( 3) ra
kiını elde etmiş plursunuz. 
f 12345679 x 27 = 333.333.333 . 
\,Dünkü nüshamrzdaki rakamlar 128.456.789 
~klinde verilmişti. ( 8) rakamı yoktur. 
~ih ederiz.) 

'"Bugünkü meseleler riyaziye 

f 
meselesi 

r Atağıdaki me5elede işaretler unutulmuş. 
"Müsavatı bozmadan bu işaretleri bulunuz .. 

888 = 7722 

isimleri bulunuz 
/ Dört arkadaş var. isimleri Ali, Veli, Ha
lan ve Hüseyin .. Soyadları da Eser, Keser, 
~oşgör ve T aşkm.. Ancak soyadları isimle 
rin ı;mısını takip etmiyor. 

f,]«-.seie bunların isimlerile soyadlarını bir 
·~:imı .. ktir. Haklarında biBiklerimiz fUnlar 
dır: f-iRsan henüz cocuktur. Ali. Keserin en 
ı· "'f' Pl"hdaşrdrr, Ho7gör, hiç d<'a.r:ı irmez 
- ., .. ile Kf"~ıt~rin ciltleri beyazdır~ V elin;'n bı
~:k 1 Hı cigaradım sararmıştır. Hoşgör daima 
kırılan otomobilinden bahsetmektedir. 

Acaba bu m.ıılumatlardan istifade ederek 
isimler ile soyadlarını birle~tirmek mümkün 
olacak mı) · 

Bugünkü bulmacamız 
SOLDAN SACA : 

1 ) Matbaayı icat ed~n adam, 2) Kırmızı, 3) B:r millet, 
Harap, 4) Girinti çıkıntı.. Bir nota, 5) . . . 6) Ayni yo
lun yolcusu, 7) Yol, 8) Demir muhafız, 9 13 üncü asır halk 
şaırı, 

YUKARIDAN AŞACI : 

J) Umumi harpte hırpalandığımız ·bir cephe, 2) Bir va· 
purumuzun ismi.. Feryat, 3) Düzenbazlık, 4) Pokerde bir 
oyun, 5) Ses... bir nehir İsmi, 6) Dışın aksi ... Fotoğrafın bir 
parçası, 7) Olmamış, 8) Bir hayvan hastalı(jı, 9) Mısır~ 
bir şehir ... Bir alet .. 

t 
2 
5 
~ 

~ 

6 
1 
t 
~ 
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(Bu meselelerin halledimiş şekillerini 
yarınki nüshamızda bulunuz.) 

O cevap vermedi. Doğrularak annesinin e· kırm~ga gıtmış, Düldül çe~ 
linde talaknamcyi görür gCirrr.cz. mevkıinde Çoban Osman d 

_ ı.y .. dedi. • ile geçerken kadmla.ra l!f a~ 
D~ştü, ba} ıldı. Anne•i kendi kendin~ söyle- ~ır. M~atafa buna fena h tll • 

niyorclu: ıçerlemı§, çobanla kavgaya J 
- Bu da nasıl gönül? Bilmem kil Hem tutmu§, adamcağızı çifte tü!~ff ~ 

l k .. ·· h ! ·· ile öldUrmUştUr. Kail Musır- :L 
~a ;ıret gorı.r, em vazgeçemez .. • t1 "l(j 

~u muştur. 
O günden sonra evlerini değittirdiler, Be • •• •• .. 

şikta4tan Cihangire naklettiler. Hayriyenin ni • Kukurt yoklugu bat 
kabına ve nafakaama mukabil alınan elli lira ile gösterdi 
aydan aya ıelen iki yüz kurut. onları rahat ra· bmir, (Hueual) - hm.lr, >I>' 
hat geçindiriyordu. ni8a ve diğer bağlar mmt&k.,-. 

Fakat Hayriye daha hazin, daha mağmum· da kükürt fıkdanı bqlamıttsı:' 
du. Her gün bir parça eriyor, gençliği günden Havaların bu yıl yaiıflı ~' 
güne soluyordu. Uçüncü izdivacı, onu bir parça bağlarda mutat kükürt ııarfi)'t ~ 
daha ezdi. Bu defa bir ortak üstüne varmııtı. ınm apnumı mucip olmut, bU 
Diltün bir ıene devam eden bu cehennem haya. ziyet te fıkdanı tevlit etm~~ 
tından kurtulduğu zaman ııcnit bir nefes aldı. . Sıcaklar başl~ığmdan, ktll""J 
Ve bir dördüncü izdivaç yapmamak için ahdet- süz kalacak bağlarda butal' 
ti. Fakat hayatın hatin elleri, onu azimleriıı.den baş göstermesi ve mahsulü ırı~· 
a;•ırarak, o korkulan neticeye dcğru sür:ikleyip vetm.esi ibti~ali vardır. tsıııı'' 
cötürliyor, n!hayet Hayriyeyi, altı aylık etim Manısa ve diğer ~ mmta.k.ı-: 
kalan bir çocuğuyla dördüncü bir kocadan Ja rma kükürt gönderılmesl ıAJldl 
dul bırakıyordu. Anneli buna ehemmiyet verme· d~. Altkada.rlarm bu 109 e~ 
di. Km, henüz genç ve gü.zeldi. Onun dört ko· mıyet vermele~: blltUn Ep 
caya vardıfını kim bilecekti? Zaten çocukları cılannm dilefidır. t i 
ke~isi alıyordu. O yalnıı bir ıeye ıhemmiy:t ~'>Cuğunu hataklıkt& ~ 
venrdi. Para... boğan mahkU.m oldll 

Ve Hayriyenin ayrıldılı Jcoca!ardan aydan bmir, (Husual) _ Ot.~ ~ id 
aya ellerine ıeçen paranın tetkil ettiği yekun, ru çocuğunu düşürüp, Hallrap.-' ' t· 
onun için, ıittikçe büyüyen bir irad oluyordu.Jbstaklıfma atan Up.klı (lerlf• 1- ~r1··ı 
Böyle bir lce<adan ötekine intikal ederelc, ona le, bu cinayette kenc!ıalne yat_ ' ~d u 
her ıy, iyi kötü bir ıelir temin eden kmna. A. dDn eden Hatice ve kardeti Ş~ 1 t,~rl 
hırkapıda bir ev tuttu. Fakat &ünler, aylar cıçi- rUnılln. muhakemeleri biimild'' li n 

yor, fakat bir betinci kıainet, bir türlü buluna • Şerife ve Ha.ti~ 98ki8' &J. "bil" 't~ 
mıyord~ ,(Deuams 10 WICUda., ae mahkQnı eclilmiflel'd1r ... 



" •.JiJ.nakale Vekili şehrimiz-] 
de . tetkikler yapıyor 

Yeni deniz teşkilatı kadroları, hava 
seferleri, telefon hatları hakkında 

Ali Çetinkaya'nın 
gazetemize beyanatı 
t.,Velki gün Ankaradan şehri • limanı, 6 - Fenerler, 7 - Radyo· 
~c gelen Münakale Vekili B. fıtrlar, 8 - Deniz iıaretleri, 9 -

Çctinkaya dün sabahtan itiba- Tahlisiye. 
,, '1 tkatete bağlı dairelerde tet- Bunlardan baıka yine aynı ida. 
'IC • 
\1 tıne başlamıştır. rede muhuebe, levazım, hulcuk, 

elti! saat 9,30 da yanında De - zr.t i,leri, fen dairesi, liman hiz -
~ ~akliyatı reisi Ayet Altuğ, zat metleri, iskeleler, kıyı emniyeti ve 
C:ı müdürü Nafiz ve kalerni teftiı hizmetleri vardır.n 
lf •us rnüdürü Sabahattin Bay - KADROLAR 
Olduğu halde ilk olarak İstan

~ u 
ltlan reisliğini ziyaret etmiş-a· . 
ır saatten fazla reislik odasın 

lllcşgul olan B. Ali Çetinkaya 
11 reisi Refik ile görüşmü' ve 
c lef ve memurlarını, fen he -

"- Yeni deniz teşkilatları kad
roları dolayısile sureti umumiyede 
açıkta kalacak memur yoktur. 
Perakende suretile birleştirilmele· 
ri teahur edecek memurlar olabi -
lir. reisi ile azalarını birer birer 

-Ut Denizbankın tahakkuk ettirmek 'Una kabul etmiştir. Vekil \Jil 
• lllemurlarm geçim vaziye~le 
l alakadar olmuş, hepsine ay . 
• ;>tı evli olup olmadıklannı, kaç 
·ll'lcları bulunduğunu, memuri -
hayatlarının müddetini sor -

'\tur 
&, A'ı· d b• 
~" ı Çetinkaya, bu ara a ır 

Uzda işe başlıyacak olan <lev 
~Cl\izyollan umum müdürü İb· 
~Ilı kemal Baybora ile, liman -
!lctınesi umum müdürü Raufi 
hsiyi ve muavini 'Hamit Sa
~lunu yanına çağırt~ş. ken -
tıııden bazı izahat almıştır. 
~t on bire do-ğru liman reisli
trı ayrılan B. Ali Çetinkaya, 
tııca Denizbanka gitmiştir. 

'<lUriyet odasında bir müddet 
~ht ettikten sonra Banka er . 

7:1 birer birer çağırtmış, muh-
11lcr hakkında izahat .almış -
Saat 12,30 a kadar bankada 
tuI olan B. Ali Çetinkaya öğ
)cllıcğini Harbiyedeki evinde 

f, saat 15 de tekrar bankaya •r ,_ 
c,. akşama kadar meşgul ol -
tıır 

~? Çetinkaya bir hafta kadar 

istediği ban_kacrİık işleri tamamen 
bu iki müdürüyetin iktidarı bari -
cinde kalmıştır. Dolayısile banka -
cılrk hizmeti için alınmış bir takım 
memurlar daha evvelce başka biz· 
metlere seçilmişlerdir. Bilahara da 
seçileceklerdir. 

Bankacılığa ait olan hizmetlerin 
muamelatını bir heyet bir sene zar 
fında tasfiye edecektir.,, 

YEN! DENİZ TEŞK1LATINI1'\ 
ÇAI.IŞMA ESAS;r,ARI 

''- Münakalat işlerinde halkın 
menfaatine uygun bir şekilde ça. 
lışma usulleri aranacaktır. Bun -
dan sonra tercihan münakalatın 

her işinde bir kül halinde koordi-
nasyon esası araştırmağı mevzu 
icabatından sayacağız. 

Memlekette feyizli bir ticareti 
bahriye kurabilmek ve onun esas 
anasırını teşkil eden mektep, fab -
rika ve h"vuzları na;a(J. dikkate 
almak ve bunlara yeni bir hayati• 
yet ve faaliyet vermek Münakalat 
Vekaletinin vazifesinin esasını 

teşkil eder. 

Deniz Ticaret Mektebi üzerinde ~zde kalacaktır. Bu mü.dd>!t 
1c Ortaköydeki Yüksek Deniz tetkikler yaptıracağım ve buna gö
ifct Mektebini ve İstinye ile re Jazımgelen islahatı kararlaştıra-

Paşa fabrika havuzlarını de 
ttc\ tetkiklerde bulunacaktır. 
1tıtıı:nuz cumartesi günü deniz
bayramı münasebetilc Orta· 

de Yapılacak merasimlerde ha. 
ahıılunması muhtemeldir. 
· A.li Çetinkaya şehrimizde 
1it müddet zarfında İstanbul 

reisliği binasındaki çalışma 

~~da meşgul olacaktır. 
lirıakale Vekili Ali Çetinkaya 
~cndisiyle görüşen bir muhar 
· e muhtelif i~lcr etrafm'ia 

~Uhizn beyanatta bulunmuştur: 

cağım. 

Fabrika ihtiyacını ve havuzlar 
vaziyetini htanbulda bulundÜğum 
müddet içinde yakından tetkik e -
deceğim. 

Haydarpaşa ile Sirkeci arasında 
feribot işletmek için hazırlanan 

kanun projesi Nafra encümeninde 
müzakere edildi. 

Diğer alakadar encümenlerde 
de tetkik edildikten sonra heyeti 
umumiyeye arzedilecektir. 

Tesisat bu sene yapılmağa baş. 
lanacak ve gelecek sene sonunda 
bitirilmiş olacaktır.,, 

YENİ HAVA SEFERLERİ 

'.' l>enizbanktan, biri devlet 
, ollan iıletmeıi umum mü -
ili diğeri de devlet limanlan 

umum müdürlüiü : adıyla "- Ankara ile Samsun arasın -
~İilbak bütçe ile idare oluna _ da hava seferleri nakliyatı yapa -
t'-• • k"I cağız. Diyarbakır - Erıur<ım 11:1 h'\Üdüriyeti umumıye te, ı 
• ı Taşhan arasındaki seferler için de 1• kanuni meraıim tamam an· 

Q· '--- ik' hazırlıklar yapılmaktadır. Bağda -1t' temmuzdan itioan:n 1 

i: • 1.--1· t da da hava seferleri yapılması .. .,Yeti umumiyenin ı-. ıye -
~men ve fiilen baılamı, ola- mukarrerdir.,, 

' bevlet denizyolları işletme
~Urn müdürlüğüne dahil olan 

ttler ıunlardır: 

....._Uzak seferler, 2 - Yakm 
ler (Akay ve hmir körfezi 
t-ları). 3 - Gemi lrurtanna 
l<.ılavuzluk ve romörkörcii -
? - Şilepçilik, 6 - Haliç 
lca ve havuzlan, 7 - lıtinye 
t't, 8 - Van ırölü itletmeıi. 

"-'la.rdan baıka ayın id;re i,le. 
llıda tarife ve hasılat, teftiı 

TELEFON HATLARI 

"- İstanbul - Ankara telefonu. 
na dört devre daha. ilave edilerek 
devre adedi 12 ye çıkarıldı. Yeni 
yapılan devrelerin tecrübeleri 
müsbet neticeler verdi. Mısır ve 
Suriye ile .de telefon hatları in~a 

etm~k tasavvurundayız . ., 

RADYODA PARAZİT 

''- Beynelmilel anlaşamamaz -
tıklar yüzünden radyodaki parazi
tin önün,e tamamile geçilemedi.,, 

~, malzeme, hukuk zat ve 
t iıleri, hareket, yülc ve yol- M eni İırafat 
l'tıara hizmetleri, fen heyeti talimatnamesi 

lelc,,ik büro,, fabrika havuz ve Meni israfat talimatnamesinin 
t' idareıi.,, tatbik edilmemesi etrafında bele. 

Limanlar i§letmeai umum diyeye bazı müracaatlar yapıl -
lİtlUğüne bağlı hizmetlerde mıştı. Belediye talimatname mad. 
tdrr: delerinin aynen ve tamamen tat-

'•t.nbul limanı, 2 - Haydar- bik edilmesi lüzumunda ısrar et • 
limanı 3 - tzmir lirmnr, miş, alakadarlara bu şekilde teh-
..,. ) • 1 

,,,~limanı, IS - Menin liğat yapılmııtır. 

Nehirler 
üzerinde 
Yeni bir su sporu 

icat edildi 
Kolay b i r oyun 

Nehirler üzerin
de yuvar lanan 

odunlardan 
nasıl eğlence 
çıkaralıyor? 

Yanda ve aşağıda gördüğünüz 
resimler Amerikada yeni çıkan 
bir deniz sporunu göstermektedir. 
Bu deniz sporu nehirlerin cereya. 
nından istifade ederek odun nak· 
liyatı yapılması gibi gayet basit 
bir hadi~eden ilham suretiyle 
icat edilmiştir. Nehir üzerinde 
yuvarlanan odunların birinden 
ötekine atlamak suretiyle başla
yan bu oyunun, daha. şimdiden 

bir çok talibi zuhur etmiştir. 

Lakayt fablosunu 
sen çaldın 

Hafiyeliğe meraklı bir 
genç bir bestekarın 

yakasına yapıştı 
Fransada Luvr mözesinden 

Vattonun meşhur 4Likayt" tab. 
!osunun çalındığını yazmıştık .• 

Fransada çok büyük bir alaka 
uyandıran bu hırsızlık vakası üze. 

------------- rine amat()r veya profesyonel bir 

Küçük Sinema 
Haberleri 

çok polis hafiyyesi tabloyu ça. 
lanı aramağa koyulmuş, bu ara 
da bir çok yanlışlıklar ve garip 
vakalar da cereyan etmiştir. 

Bu münasebetle bir musiki:,:ı 
• .~ori.n ~u~er, (aşk fırtın~- nasın geçirdiği macera cidden 

sı) ısımlı fılmınden sonra nı · enteresandır. 
çin yeni bir kurdela hazırlama· Bestekar J hny H;sse tablo. 
dı?. Malu.~ olduğu ~zere yıl. - nun çalınmı§ ~lduğu gün ve 'saat. 
dız apandısıt~en amelıyat. geçır- te, 'Ukayt"ın asılı bulunduğu 
miş ve f ennın en son ıcatları salonu gezmekte idi.. Polis ha
tatbik ediler~k Y~~ılan ~u .ame· fiyyeliğine meraklı bir genç de 
liyatta, Korın Luşer hıçbır ız- hemen bestekarın peşi sıra salon. 
tırap duymamıştır. Yıldız ame· ları çiolaşıyordu ... Bestekarın ko. 
liyatmı büyük bir macera geçir ıunun altında bir çanta vardı .. 
miş ve muvaffak olmuş insan Bir ara amatör Detektif, Beste. 
gibi gururla anlatmaktadır. kan gözden gaybetti ve bir mfüL 1 

•. Şarl T renet'nin yeni çevi- det ~onra da tablonun çalımıu:; 
rcc~ği fi lmin ismi, (Kale ted- oldugunu şuyu buldu. 
bir alıyor) dur. Şarl Trenet bu Bunun µzer~e meraklı .~enç 
filmin senaryosunu bizzat ha- derhal Bestekarı bulmak uzerc 

-zırlamıştır. mözeden çıktı ve Johny Hessc. 
nin biraz ileride hızlı, hızlı yürü. 

• Gaby Silvia, (Vatandaş) düğünü gördü .. Derhal o da hız. 
ve (Yeşil şapkalı kadınlar) film landı .• 
lerinde hirlikt~ oyı:adığı Ge- Johny Hesse'nin boyu 1,88 ol. 
rard Landry ıle nışanlanmış- duğu için kısa boylu amatör 

tır. Detektif çok müşkilitla takibini 

• M L · I ·ıt d yapıyordu Bestekar yürüdük<:~ eg emonıer ngı ere e .. 
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iki Yıldız 
Lili Damita ile Errol Flyn bir 

otomobil kazası geçirdiler 

Her ikisinin de hayatı 
tehlikede görülmüyor 

Hadise bir genç kızı çiğnememek 
için v~kua geldi 

Errol Flyn ı·e Lili Damila 
b .. ·· .. ldugwu için inoT o da adeta peşinden koşuyor, 

.uyf umu§ od l f'>kı ızce- tablonun ranta da bulundugvun•• · k h ld b. t k 11 n ~ " Birço aşk maceralarının kalı kansı olduğu a e ızza u a -yı ransızca an evve onuş· 

k ·d· J · G M' düşünerek yorgunluklarını unu. manı olan me<:::hur ~·ıldız Errol <lıgvı muazzam otomobiliyle Holi. ma ta ı ı. anın racy ve ı- :1 " 

şel Morgan da mükemmelen tuyordu.. . Flynn geçen gün bir otomobil ka vut caddelerinden birinde süratle 
İngilizce konuşmaktadırlar. Fa- Nihayet öyle bir an oldu kı a- 7.ası geçirmiştir. gitmekte iken iki genç kız birden 

·· D t k ·r b 1 b te b' ·· ·· ç ktıkları için Itrrol kat Fransız film amilleri bu mator e e tı uzun oy u es . Malüm olduğu üzere Errol ıre onunc 1 ~ 
d b l Fl ·· k·;ı · tt kalmıştır yıldızların ellerinden kaçmasın- k~ra y~tişti. ~am bu sıra a es e Flynn, yıldız Lili Damitanın ko · ynn muş u \'azıye c w ' · 

dan endişe etmemektedirler. kar bırdenbıre durunca hızını casıdır. Maamafih soğukkanlılıgını muha 
Malum olduğu üzere Daniel alamayan genç Johny Hesse'nin Errol Flyn geçep gün yanında faza eden yıldız seri bir mnncvra 
Dnriyoya da çok yüksek kontu- üzerine yüklendi... ile otomobili çevirmiş, genç kız -

ratlar teklif edilmi•ti. Fransız - Affedersiniz, ben bir şey ı lann. ha)_'atını kurtarkmış kfadkat 
. . l k Y kt d eden bestekar çantasını açar~ c makıncsı kaldınma çı ara u -

artıstlerı mem e etten çıkmak soraca ım a... içindekileri tamamen göstermege 
l vara çarpmıştır. 

istememektedir er. Bir an durdu, cesaretini topla. başlamış ve "Suçluyu yakaladım, Bu feci kaza neticesinde heri-

* Uzun müddetten beri dediko- dı ve: •şimdi tabloyu çıkaracağım" di. ki yıldız da yaralanmıştır. 
dusu dönen ı•sekiz yüz mahkum - Çantanızda ne var? jye çantaya dalan meraklı deli- Errol Flynn'in yarası başuı • 
şehre yürüyor., filmi henüz bitme. - Ne münasebet soruyorsu- ıkanlı aradığını bulamamıştır. dan ve ağırdır. 

miştir. Birçok kimseler, mahkum· nuz? ! Bunun üzerine meseleyi uzat • J..ili D"mitanın yaralan ehem · 
lar lbu kadar ağır hareket ederler- - ''Lakayt" tablosunu, siz şey mıya:q bestekar oradan U7..aklaş • miyetsizdir. 
se muhakkak ki yakalanırlar,, de. ettiniz de.. mış, hafiyeliğe meraklı gencin de Her iki yıldızın hayatları tehli • 
mektedir. Bir deliye rastlarlığını tahmin ell~ri yanında kalmıstır. lu• :ın."tmı-nı,..kf Pnh·. 



:J - V AKIT 27 HAZiRAN 1939 

Banka Ve mu•• eSSL'~eJer baremi• ı Almanyanın sulh ve harp siya·s~f 
U O ( Ba~ıaratı 1 umde) ı ıutluğun İtalya tarafındın 

Almanyanın ~rki Avrupa keli ini haldı bulan Alman 
w . . . meleri ile l.:.ilasa ettiiji siyasi ou hareketini tasvip 

Ankar~. 25 (H:.:r;u:;i) - :3~yük 1 imlan israfp.ta neden müdahale ruzatta bulunacagrrn dıyerek kında kararlar verılırken bu e- hedaflo den birid;r Bu dan dik Zir Alm m bıı 
Mill:t Meclisi bugün saat 15 d: etmiyoruz? Buna hiç bir ~ekilde bu layihanın kabiliyetli ve ça- saslarm bir de iktısat enci.ime- - Kpıidor m"'"'~l~si U~ray- yetlni t:s i :;kn küçük 
reis ve'!<lli Dr. Mazhar Germenin hakkımız yoktur. Bu müdahale h~kan gençleri~ istikbale ~~t nir:de g.ör~iş~ln:es:nin zaruri ol ~:n:eselesi, Ro;~ya' petrol let!erc ha;:ı hak~ tanoıı 
riyasetinde toplandı. Ve Banka ve sistemi bir defa teşkilatı esasiye b~rço~ emellen~~ set ç:~ecegı- :iugunu ?ıldırdı . .. leri me:ıelesi, Sovy.::t Dusy~da 1emektir. 
müesseseler bareminin müzakere- mize bile menafidir.,, nı, yuksek kabılıyet gosteren Hamdı Yalman - Muesse- r .. le • e b"At'un.. bu Jna1)t Fr sa ı. 
· b 1 d ••0-c:ı kardcc:ı birlcı::ı"p bı"r c:ıı"rket l h ! 1 l b . . b .. k" I "ld e1ım r.:ıe:ıe sı, v u :r ere ve an -. 

sıne aı a ı. .p\;" la' =< >' 'llemur ~rm. u ,;µ, :unı..t :orun:.a sat .aremının . ugun u şe" .. e mesele!e&i de şa.."llil olmak üze- serbest bırakınış olsll A 
Bundan evvel Yalovada kaplıca kuru:rorlar. Her türlü icraatları_ ">nlarm faalıyctının daha şumul meçlıse gelmesı ve bunun mu- d ... h .. · "'i hay"'t S"'hası ' üf'n ı;.ark· A rup vı 

!arın iııletilmesi ve kaplıcal"rın na ve ifadelerine müdahaleye 1 d' .1 · b k d lA . k · h ı-k d h . 1 . re .. a g ... n " ~ r .. .. ~ u T ı v •r :..td 
:ı en ırı mesı a ımın an <ıyı- za ·ercsı a~ ın a ottıp erın el · r·L ·1~•.!---iyetı' ,.ltm lmak ir_.. 

inşası işlerinin Sıhhat ve içtimai kimsenin hakkı olmuyor da, me. h d d'lA 1 . d' ki . . 1 me~ esl va ~· ~ııu ... a a 
mur ve müstahdemlere verilen a aMta 

1
1 ~t yapı. masm~ ıste ı. yaptı l arı ıtıdr~z arn ayrı ayrı Eü~ün bu me:;e!~brin herbi 15.h kullanmıyacak mı? 

Muavenet Vekaletine devri hak · em e~e:t ıktısadıyatımp cevap ar ver ı. . b I b b" ... I 1 • A · l • · · 1 .-:1teı' 
km.daki ı-anun layihası müzakere ücrete müdahaleye ne sebeple d l l l . BAZI ARJ(.,"AD' "~LARIN n a~ ı :ı~m:ı ır m-m c tetin \,Tupa ıs en ıçm DK'o"-

f> ·om§l1 ev et ere muvazçnesı· \l' :J"l b' ··ı ·· ..... r · ~ ·ı .. h ~· ar-. ve ltabul olundu. lccndimizde bir hak görüyoruz? . . h k d d r . AVUKATLI l ve ·r .mır e:m o"um ve ·sırın- .•ransa ı e arp etmegı 
DERECELER ARASINDA Hususi sermayenin çoğalması, , 11 temın a ~mı~ an .. a ayı A . .. rn~-;~~ZJi olduğu halde Almanya niyen Almanya ayni . 

FARK iktısadi faaliyet sahasının geniş. aanm muhtel~t .P~r encume? ta- - Lfıyıh? muesses~t. : maa- on ~~ .. n hepsini kcn:ii lehine ' :in kullandığı silahla b 
Barem kanununun müzakeresi- lemesi ve dolayısilc bir çok va · ·afından tetkıkını talep ettı. şatmm tez!ı~ ve teadu~~ne mu ve h:!n:li menfoa~ir.e halbtrne! ~illcHerin mevcudiye 

·sı·ı MALlYE MEMURU OLA- vafıktır. Üıyıhanın encumende . ,. l .1, F ~, . l k ,? 1 
ne gççUdiği zaman, en evvel söz tandaşlarm terfihini ı ı zam c_ MAM FAKAT BANVACILI .. k . 1 b k ı ıs.tv~:-. O'J'l .ere ve r:msanın :as:.etmış o mıyaca m · 

d be t +· t . .. . ~·.,. - muza eresı sırasmCia :an ·a · ı_ • 1 l d w b 1 Al -'-- l ·1ter' aıp 11 Nazmi Top5uoğlu, müesse - en ser s tıcare vç ıg muesse- GI y APABILlRIM l d d O l b _ uu ı~ ere :c.."'Iıı'!n:ısmı :>ı?ru u - ·a m~r.va ywruz n~ 
selcr hare~ kanununun esbabı selerine bu ~kilde müdahale ~· . . . . . cı ar " .. va~. ı. ~ar . unu mu· muy::r. "S:\rki 1'~vrura mese 7ransa gibi kuvvetli devle 
mucibesine teıl}as ederek kanunun 1kilatı esasiye, ve bütün hukuk Ferıdun Fık~~ - Şımqıy~ k~ vafık gorduler. 7ımdı ıçımız- le'~r' in 'it~:~ ve Frans:ının :arpıfmağı harp adtlecfi~ 
tedvin sebeplerinin neden ibaret prensi~lerine mi da~ild~?.,, d~r .. yapı~~ mutaleala.r.da . ılen den bazı arka~a§lar çıkarak IX\e.nf~~ \erini al&!~atlar etmez., ':ü ·:.ik devletlerin mevcU 
olduğu hakkındaki hususiyctleri11 Rcfık İnce, hususı müessesele. sur~le.n fıkırl~:e su~~tı .katır.e ~ 1~l~rın nvukat~~gını yn~:yorl.ar. ; :livor. O~µ~ i;:in F~anltfurter erini cebren ortadan k 
tebarüz ettirilmediğine, bu işin la rin bare~ kanununun çıka.nlarak de ıtı}.\rak e~m1ye~eaımı saylı- La~ıham~ encumene ıadesıneız~ituru'un "ln'{iltere \'e Fran jı bir harp hareketi sa 
lettayin bir kanun layihası olmak_ bu ~kyıdat~n kal~ası hakkrn _ yecegım .. (Şıddetlı alk\~lar, .~~~- kntıye~ hı;um yokt~r. A . :;~ b~ mcş~fo "'n harb'!tl mi hal: -nu? 
tan ziyade i~imai bir nizam nıe. da ibı:rü~rt':.erdi. vo s~\erı~ .. ~.1clll!eketın butun Rasıh Kaplan - .Layıhanm leclece!i~ir? 

1 
diye sorc!uğ·l sui\ Bizim bildiğimiz Avruı>I 

selesi oıduğµnu ileri ıUrdü: M ST~~~UPUN mesulıyetını uzerınde taşry.an memurl~r ar~smda bır sınıf ya-ilin manası "!n;il'ere ve Fran- •unu tenıin için bir ça111 
,,_ Bugün gençlik, iltimas ve T memur sn~ıfı hakkm.?a rp~clıs · ratmadıg.~na ışa:ret ederek: sa "-3l'k\ Avrupa ~~scles\nir :lrr. Bu da kendisi idn b' 

ill\tiyaza dayanarak yükselmek ıev Fuat Sirmcn, müstakil grup te adeta hır tereddut havası - Mue~sesat ve. d~vlet mc-1 halli işind: Almanyayı serbest ~ahasr aravan AloaJ1 
dasıI\dadlr. Kanun bu gibi hatalı namına kürsüye gelerek: esmeye b~şl~dı. &en, memur- ~~~~a~~ d?.ın~~ aynı. derce.ede b~al~ı.zsa harp olo.a:.kbr; bu '.,a~!ta milletlerin hayat 
§e~illçri ortadan kaldırarak bilgi ''- Biz devlet memurları ile lu~ et~~dım. Faka.t onla~m 1?1~ duşunulm~şt~r. Bız .. d~.ı~.a ı dqğru mudur?~, demek olduğu anna hünnet etmesi~ 
ve k•biliyetin esas olması lhım pıUes..cıe~er memurları arasında sulıyet~n~ v~. ~alctı. ruhıyesı~ı memleket ıhtıyaçlarını g~zonun a~ık b'r hakikattir. harettir. Ve bu esas bir 
geldiğini tasrih etmelidir.,, büy\!k bir fark gözetilme.sine ta. g?y7t. ıyı .. ~~lı~~~: Bır .~ulh ha- d: tutnrak hareket edıyor~z. Yani A~anya demek istiym kabul edildikten sonra rıe 

DcdL ra.fw değllit:. Bununla beraber, kımını duşum.muz. Gunde 80 Bır .zama~~a~ hak~ı hu~ur: .ık- ki, fal'ki Avrnpa meselesi fn- bi Avru?ada, ne de şarkf 
Bundan sonra"" devlet me~uria· mahiyetleri arı ayt1 esaslara da. davaya bakar. Bu bakımdaı_ı ramıye, mulmfo~ dıye hın ~~ım giltere ile Fransanm men~aat· upada büyük bir ko 

riyle mUessese ,.c banka memur - ~nan müesseseler ve banka. me. memurlar arasında daha çok ış altında para dagıtılırdı. Mues· lerini alakadar etmcdiai Hr. "'lavısı etrafıncb. müzakere 
murları maaalarınm tevhidine dah t k b '!O' 

lan arasında maaş verilmeleri ha. y~pryo: v~y~ a az yapıyor. se~a> 1 yaşat~n '.u~ve.~ u mu· Lehistan ye Rom•nyayı gar01n- 'u ile halledilmiyecek bir 
kurundan bir fark olması lhım gitmek, işlerin muvazenesini, boz dıye bır fık. rı ortaya atmak .... ve dur. 1d. are ışl.erın.ı .gor·e· n me· . etmesine hacet voktur. lna\l :ele kalmaz. 

mak için klfi bir sebeptir. Bize b ı b k d l k 1 J ~ 
geldiğini ileri sürerek •u .sözleri b un arın ır ısmına az ıger mur a ı tısat ış erını goren me- tere yaptıgwı bu garnntileri fes-

:ıs kalırsa., u gibi müesseselerde b k k k d f k d •ı ilave etti: . i.r ısmm. a ço para ver.me mur arasın. a ne ar var. ır.. hetsin. Almanva serbestre ha-
ma{l.Ş meselesinde azam1 ve asga. db 1 1 k ı B k d h b h b \,1. ~ 

- Bu~n herhangi bir banka ri bir haddin taini ile iktifa. et - ıçın te ır er a ma memur ar en en ı esa ıma ıç ır reket etmek salahiyetini kullan· 
memurunun 0 gün muhatrkak yap- k t arasında miinafereti ve ge:im • fa.rk görmüyorum ve olmama- sın. isterse bu memleketleri 

mek ve çok yerinde bir hare e B b ı d B d d 1 
rr..ağa mecbur olduğu §eyler var- olur. Bu suretle her türlü mura- ~izliği ... do~rur. en .~nk.~cılr ı ır. arem e ta i at yapmağa parçalasın, bazı kısımlarını ken-
dır. Vazifesinde ihmal gösterm~i kabe hakkmııZI sureti k~tiyede gı aşagı hır meslek gormuyo - çalışırken devlet memurları a - di hududu icerisine alsın; cli
hemen nazarı dikkati celbeder. kaldırma. istioıvz;, diye bir fikri. nım. ~u .işt~n de katiyen --~~la- r~sında ~içbir f~rk gözeteme- ğer kısımlan~ı da oaşk;. .. rma 
Kaldı ki devlet memurlarının her miz oktur. Fak~t bununla. bera _ mayan hır arkadaşınız degılım. yız. de~ı. .. versin; yahut Alman nüfuzu 
gün için muhakkak ibir §ey yoktur. ber memleketi niş hayatı üre _ Ben de sizler gipi \lir tJ\Ünev- KOYLÜNUN .. ~RDlCl VER- altında kendi kendine idare e
(Gürültü.ler ... "Nas\1 ol\lr? ~nlı - ~e ~mühim t~rle:r icra. e. ver sayılırım. Bu bakımdan bu GlYl J?UŞÜNELtM dilsin. Bu memleketlerin haya· 
yamadık,, sesleri .. ) deceğini tahmin ettiğimiz bu la_ işle.ri~ ehemmiy~ti~i .''e der~- V• Abid~n. -. Köy.~ü~ü~ verdi- ~1 ve istikbaline ait ~\J:çok 

Nazil'\\ Topçuoil~ sözlerine de. yi}\~ istediğ\n!~ ~ki\® tadi _ cef\ını az ç9k mudnkım. Sır gı vergıy1 buaz duşunun; me- harbe lneilter~ ve Fr~n::a ka· 
vamla: . 'llt Y.apılınasmr teklif ediyorruz.,, devlet ~:~~I~nun meşelii ?ir murlar eğer aldıkl~rı. p~rayi a- rı!mas~n.~A,vru~ milleti~ böy-

''- Yanlı:! anlqdmasm, belki dedi. mal mudurunun 8 saat yerın - zımsıyorlarsa bu gıbılerın dev- le bir m~ksat iç\n heP. p'ribiri-
liergUn yapma.ıa mec~ur olduğq Hikmet Bab\lr _ E er biz ~ kal~am~k ~~rtile g ·s e · 1e .hizrııı;tinae yt: ~ fgktur, 

1 
n.e. giTıes.in. IJ~ hali liiç ol

şeyler vardır. Fakat rbir devlet me· bu baremi müessese' rnen\ur digı faalıye ~r banka memu - -dedı .... • - maua Abiianyaile şarki Avru
~urunun kQlyn~an h\tup atıl!Pisı lannm maa§atm$n tasarruf runun gösterdiği faaliyett~n Mümtaz Ök~en - ~yih~- padaki mcml~ketlere münhaur 
hır çok. f.qrmalıtelert bağtıdıdr. olsun diye yapıyorsak bunu'{\ daha mı azdır, da~a ~ı ~asıt ~ nın _tekrar encu.me~e .. g~nderı~- kalsın. İtalya da Almanyanın 
Hal_buk.ı ~r b~a . memurunun tesirini iş ve kazanç bakımın· tir .. Şunu .açıkça soy)ıyeyım kı ~esı hak~ı~da ılerı su:~lç.n fı- müttefiki fı~atlle bu tarzda ha
vazıyetı boyle de~ıldir. d~n ~leyhimizç cok ı:ar~rlş.r tcv- bcnı şimdı buradan çıkarsanız kırlere ıştırak ctmedıgını be· reket euin. Bu takdirde bir 

:Ql\nl;a m~murun1,1n iıtlkbal kcıy lit cdobileceğini~ sarahaten söy- b~r malmüdürii olamam. Fakat yan elti. D.~vletiı:ı._. dovle~çili~ hathin zararbn insllnlı\c ıçın 
gusu vesaire bakımından diğer me liyebilirim. Yapılacak iş, mües- hır banka me~urluğunu .yapa- sahasında gos~~rdigı faahyetı. tahdit edilmiş olur. Amma, kij
murlarla aralarında blrlz farkll\r aose memurlarınm terfi ve ter cağımı za~~edı!or~m. Bır ga - ve hu m~d ... a. Surncrb~nk ve ~tı çük dc·,•le~ler ve mil\e\ler o~· 
vardır. Bir devlet memuru akşam fihine hizmetle olur. zetede tecrubesız bır banka ~;· ?ankm . ~ogrud~n dn~nıya hı: dan k~\k~rrnış, haU·sm varşın. 
tatil dli çalds~t vakrt ıa.,pkasını a- Yapılacak iş, memleketin ik- :!1uru, devl~t memurları ıçı~ ar.ıme .. ışı oldugunu ıfade ettı. Tek Alm!\n miiletinin mepfa~k 
hr ve daireyi terkcder. Fakat bir tısadi bünyesi bunu icap ettir manasız hır devlet memurı- Bu mucssese memurlarının çok teri temin edilsin de baş\\aları 
banka memuru kapılar kapal\Qık - mektedir Biz hususi müessese yeti,, ibatesini kullanıyordu. fazla çalıştıkları ve 9nların bu ne olurşa olsun! 
tan sonra o gUn yapmağa mecbur memurla~ma veya banka me- Bu ~a ne .demek} Bu n:ı~m.le- gibi hallerinden cl~layı da.l\a f.:~ lıte q~ bu tarzqa bir Ô.işün
olduğu 9eyleri bitirmeden vazife. murlarına ne kadar çok verir _ kette hangı vatand~, . ~~ger~n- la para a!mal~rı lazım geldıgı ceyi ve bir kurt , kuzu siyi\s~ti
ai bapndan ayrılamaz.,, sek 0 kadar çok kazanını~ .olur d~n daha a~. mcsulıyetı u~erın· yolu.ndakı mutalealarn cevap ni doğru bulmuyor.~ mille\ler 

Dedi ve devlet memurları ma . ruz MüeSSC$elerdeki maaşatı kı de ta ıyor. Bravo seslerı, al· verdı: l\n\Smda bir hak ve acblct u· 
aılarının telif ve teadUlilnde bUtçe ·... . lcab'l' t" • • kııl<'r - Bu müesşeselerip teftiş l"nün h\~bikini istiyoruz . . i ğ dftl ul'ğ' sacagımıza, JŞ 1 ıye ımızı a- ... .. . .. su u \ . • 
encUmenın n yaptı 1 a a etı ' 1 zaltacağımızn onlnrm terfihine Bu memlekette daha az pa • ve. mura~{'Qesı hakkında gos- Biz V ~r·~y muahedesin~n 
ve hak ııhfı banka ve mUc1&eseler çalışırşak bugünkü bütçemizin ra alıyorum diye i~ini ihmal terılen alaka pek azdır. Halk a- aP.ırlıkbnndan kurtul{Ilak içm 
bar.emil\de .d~ tekrar et~i~':1~ aöy- yakın bi; zamanda biiyük fark· edecek bir bankacı ;atandaş ta" rasmcia bu mevZ\l iizerinde tür- Alm:ınynnrn taleplerini daima 
ledı. B~ ~ fılrirl~~lni tcyıt ısın de Iarln çoğalmasına şahit oluruz. nımıyorum. Onların içerisinden lü şa~:itıla~ ~ol~ş.m~ktadır, diye· doğru bulduk. hitlerin Al~an 
ıu~l.arı Dılavel etti' ·r . d . Ad' Bir banka müdurü ki 2 bin, üç böyle birisinin çıkacağına da rek sozlerını bıtırdı. milie~ine bu bakımdan yaptığı 

- ev et vazı esı aımı ır. k . k . d .... 1. M Bunc!an sonra k " ·· 1 b .. "} · "l'kl · d · kd" ,_ b~ .. k tl' 1 bin lira alıyor ona göre cesur ntıyen anı egı ım. emur - \trsuye ge en uyu ;: ıyı ı en aıma ta ır 
Fadt ugun en uvve ı sağ am ' 1 ·1 k 1 ... bti•re encümeni r . ı.·ı· F 'l Alm '11 . . b' 1•w• 

11 d d ğ k b 1 tf bir i! adamıdır. Bu gibi şeyler ara ven ece paranın az ıgı ve ~ · els ve"ı ı a- el\ı t. '-:O mı eıının ır ıgı-
~~m~ ~7 baa~an 1 ~; ik~ u e ı- den dolayı bu layiha yalnız ya çokluğu münakaşa mevzuu ik Bvys«l hatiplerin itira?:larma ni Avruna sulhu için kuvvetli 
•ımız 

1
r ğn an~ kes~~ne son memleketimiz hususi müess~se· olurken biraz da Türk köylü- 1\1 tı ayn cevaplgr verdi. 1 bir amil diye telakki ettik. Fa-

Brıı. ne 
0 tllt~a. mı bmıslecrdenırdeomlaez. )erine dünya iktıııad1 müessese• sünün haline bakın; onların B.itçe ~ncümeninin umumi k~t Münih koI\feranamd~ yapı-

u arıe ılım ıe ep yı , . t d' ~. r 'h 1 1 -· .J_ l d ı t 1 'l banka ve mil lerine de müessir olabilir. Ba- ne zaruretler içersinde ya§ndı• 'eye e ver ıgı ayı a esas arr lan ım aşmcuan ara~n alt ay 
eve 

1 
memur ar; e aındak' b" • na kalırsa layihayı geri almak ğmr biz gayet iyi biliyoruz. t.m 1 vafık olduğu hakkında geçmeksizin yırtan ve Çckoslo· 

ednese er mcmfurkarı ıdra H' ı01
1~ veya hiç olmazsa hususi mües· Bir maliyeciden, bir ban~aer beyanatta bulundu, Daha şon- vakyayı bcynelmilçl taahhütle-

erece maaı ar ı az ır. ıç . k'f ·· I k · · 
a ik. d fa k olmalıdır seseleri bu baremin dı~mda bu- dan. bır m~mıırdan dahn ev· ra 1 ayet muza tere ta rırı re- re rağ:nen p~rç;ı,bynn 1 Ama-

m ısa ı crece r .,, :ı l . .. k d k b l d'ld' Ça --
REFİK tNCENiN SÖZLERİ lundunnak çok doğru olur. v~ ho_pımızın anası vcv babıuu :e on ~. '~~ a 

1
u e ~ 1• .. r- ile münakaşa etmiştir. 

Refik tncc {Manisa), devlet EMlN SAZAKIN SÖZLERi ol~n, ıktısadi kaynagı olan .~:nh~ gunu maadelcrın muza- Tokyo, 26 (A.A.) - Hariciye 
hazinesinden ekmek yiyenler aro.· Emin Sazak - Hükumet T urk. k~ylüsünü bir düşünelim, ~eresıne başlanacaktır. nezaretinden bildirildi~in: göre, 
sında hi~bir farkın mevcut olma. teklifinde banka ve hususi mii· Asıl ıstıhdaf ettiğim nokta şu - Tı'en • Çı'nde Japon aleyhtarı Çinlilerin girme· 
ması 111:-ım geleceğine i aret etti: essese memurlarına yapılacak dur: Bütçede yapılacak en kü- lerine mani olmak için Kuvangsu 

"-Bu barem layihasının bu ıe. yardımlar hakkmd& ileri sürü - çük bir il6veyc taraftar deği· <Jloştıırııfı ı iııl'iıln etrafındaki abluka şiddetlendiril -
kilde çıkması hukultu husuıiyeye len fikirleri ve bütçe encüme - liın. 40 para zam yapılırken yü pon hariciye nazırı nezdind? ener I miştir. Maarr.afih yiyecek ve lü -
bir tecavüz sayılır. Bura~a "mll:!s· nının bu fikirler üzerinde yap r~ğim titriyor. Sözlefimi tekrar jik prctestoda bulunmuş ve bugün zumlu levazımın Kuvangsuya it . 
ıese ve bankalar baremi., derken, tığı tadilatın esaslarının neden ec!iyıın.1m ve Jiyurum ki; ban kil vaı;iyeti her bak1mdan Aritaya 1 haline mUsaade c:dilmektedir. 

Moskovada 
müzakereli 

sonra Avara Kş,mara,~nnd&. 
Jiz - Fransız, Sovyat go 
!er~ hakkında beyan~tta bili 
B. ~mbe.tlayn (!emiştir ki: 

İngiliz hül\\tmc.ti, Fr~stı 
k.\ımeti ile istişare halwde o 
l!> H~zir11.n tarihli beyan~ 

bahis mevzuu ctroitı bqJUI\d 
te~Iiflere ka.11)1 Sovy~t !ıU 
tinin yaptığı tefsirleri tctl\~ 
le:qıektedir. 

Sarı ~sirlef 

a:ıdeee banka memurları hatıra ibaret bulunduğunu anlayama- kacılar P:-\TI\ i İr\ t(llJgımıyorlar. 
gelr:ıez. stihdaf ettiği mana çok dığmı söyliyerek bir zamanhır Onlar cumhur;yet inkılAp ve 
daha şümullüdür. Bankalar.dan bu memurlara çok fazla mnn~ Türkluk için uulr .. ıyor ve çalr
ba§ka kt>llcktif, komandit, anonim verilirken indirecek yerde: şacaklardır. Barem knnun lôyi
ticaret şirketleri gibi birçok hu • - Arkadaş sana bin lira çol· hası iktısadi bünyemize tama -
susi müesseselerin memurlarına tur. Sôna ancak 400 lira vere- men muvafıktır ve icraatınız 
verecekleri rr.aa;ın azlığına veya bileceğiz demek vallahi rok a- tamdır ve yerindedir. Maddele 
çokluğuna müdahale katiyen ye - leyhimize olur. Birçok ikt sadi rin mi.izakeresine geçilmesini 

Vakıt'ın Küçük Hikayesi 

rinde olmıyan bir harekettir. zorluklarla k~rş:laşmz. Biz c teklif ediyorum. 
Biz, bu firkctlerin. bu husu&? mü '.ldnma ne kadar çok parn verir• Feridun Fikrinin sözleri u· 

ı •s.ta a<:mıuhnna Terdi1c1~. sek onun me:mliyeti o kadar zun Jı'\ : iddet alkışlandr. 

rf maa !ar Gıerlnde t>rr mil - ~eni' tutulmu!I olur, dedi. .-" · 1:1 :irrnhman Naci Demir 
dalıale kabul edlyoruzda onle.rm B~rç Türker - Kll"k senelik ağ - İktısıdi mÜe!seseler hnk· 
sair i~erde yaptıktan mi!yonlarI tecrübeme istinaden bazı ma- kında onların müfredatı hak-

(Baş tar<ıfı 8 incide> 
Nihayet ne za:nan:Janbı:ri Hayriyeyi istiye11 

bir kolağası mütelı:aidinc mu~rakat edildi. La
kin Hayriye, günden güne kuvvetten d::§tÜ, şid. 
detli hummalar içinde dalıp dalıp gitmiye baş

ladı. Kızının akıbeti, onu çok <lüşUndlirüyordu. 
- Ya öliirse ... 
O zam•n ne yapacaktı? Bu 'korku, gittikçe, 

göı:iinUn önünde hüyilyor, böyle <l ~vam eder:;o 
muhakkak bir fetake~le Y.ar~ılı!:.aeasmı tahmin 
ediyordu. BütUn kı~ hastt.lık devam etti. Doktor 

lar artık ümidi kesmişlerdi. Hayriye, yağı 
kenen bir kandil gibi yavaş yavaş sönilyor4 
ölürse iki çocukla ne yapacak, onları ne ile 
liyecekti? 

lstikbalin karanlığı, derin bir yela iS 
onutethiş ediyor, kederinden deli olacak bir 
geliyordu. Kendi kendine zihnen bir h 
yaptı: 

BüyUk tevbede, Bahtiyar tamam orı il<I 
bsıyordu. Bu, onun için bir teselli oldu. l'l' 
yeden sonra Bahtiyarı .. 
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-----------------------...... -------------------------Harici . Askeri Kıtaatı Satmalma Komisyonu ilanları 

te /iepsine tahmin edilen fiatı 195,000 lira olan yüz elli ta.ne 

1 r 
1 Veya yaba.ncı mamulatından olmak üzere seyyar etüv kapa. 

tıı~~fla satın alınacaktır. tık teminat 11,000 lira §8.rtnamesi 975 
~ll§l An.karada M.. M. V. satm alma konıisyonundan alınır. Ev. 
~bedeli mukbilinde şartname almış olanlar komisyona mü. 
tın tla ~rtnamede tadil edilen kısımları öğrenebilirler. Ek. 
t e ~939 perşembe günü saat 11 de An.karada M. M. V. 
111 a.Inıa komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
IUıt teminat ve 24:90 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
~lerıe bu gibi işlerle meşgul tüccardan olduklarına dail' olan 
kalarmı teklif mektupları ile birlikte eksiltme saatinden bir 
t e\ı'Veline kadar An.karada M. M. V. satın alma komisyonuna 

eteri. ( 19) ( 4290) 
• • • 

~ l!:dremıt ve Bergama garnizonları ihtiyacı için 21,5 ton sa.de 
1 l'tltinakasaya konmuştur. Muhammen bedeli 22575 liradır. 
~tlatneyi görmek isteyenler her gUn Edremitte Ko. da. göre. 
itler eksiltme kapalı zarfla 30-6-939 gUnü saat 16 da Edre. 

Turn satmalma Ko. da yapılacaktır. Teklif mektupları bir 
8\'\rel Ko. na teslim edilmiş olacaktır. Teklif mektu,..•arr...,ıi~ 

<rttnit ve Bergama için ayrı ayrı fiat yazılacaktır. İlk teminatı 
. lira 13 kuruştur. Taahhüde iştirak edecekler ticaret ocla. 
da kayıtlı oldukları vesikaJarmı Ko. na göstereceklerdir. 

(6) (4124) 

• * * 
}{ırkla.reli için alınacak 60 ton sade yadına talip çıkma.dı. 
an yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kilosu. 
lb.uhammen bedeli 100 kuruş olnp ilk teminatı 4250 liradır. 

eaj 10-7-939 pazartesi günü saat 16 d~ dır. Şartnamesi her 
, ktrklarelinde tüm satmalma komisyonunda görülebilir. Ta
~tin kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesaikle temi"'<ıt mel<. 
1tıını havi zarflarını belli gün ve saatten en 
bit saat evveline kadar Kırklarelinde tfun satınalma komis. 

nUna vermeleri. ( 26) ( 4352) 

*** Ciııai Mikdarı M. Bedeli tık teminatı ihale tarihi Eksiltme 

~a §ehriye 
Kilo Lira Ku. Lira Ku. Şekli 

15700 3877 90 290 84 29/ 6/939 S.9 Açık Ek. 
balık pirinç 14000 3485 00 259 35 " " 

10 
" l'u fasulye 54100 9197 00 689 78 

" 
,, 11 Kapalı 

~\thk pirinç 
Zarf 

20950 6075 50 455 66 
" " 

15 Açık Ek. 
tııı. 15600 6068 40 728 20 " 

,, 16 Kapalı 

~hut 
Zarf 

23500 3337 00 250 27 30/ 6/ 939 9 Açık Ek. 
Ugtır 61750 9880 00 741 00 

" " 
11 Kapalı 

Zarf 
43300 3767 10 282 53 

" " 
15 Açık Ek. 

37700 9236 50 692 74 
" " 

16 Kapalı 
Zarf 

ı teker 27610 7 454 70 372 7 4 ,, ,, 17 ., ,. 
:Vağı 65000 72800 00 5460 oo 1/7 /939 ,, 10 ,. " 
tzı mercimek 54100 9467 50 700 06 ,. 11 ,, ,. 
'l'Umen Birlikleri için yukarıda cins ve miktarlarile muham. 
bedel ve teminat ve ihale tarih ve saatleri yazılı erzaklar 

'lll"rı.ede Tümen Satmalma Komisyonunca eksiltmesi yapıla
r. Şartnameleri mezkCı.r Satınalma Ko. da görülebilir. A. 
~ksiltmeleri için belli gün ve saatlerde komisyonda hazır bu. 

k ve kapalı zarflar için bel!i saatlerden bir saat evvel tek. 
llıektuplarmı ve teminatlarını komisyollı8. vermeleri. (16) (4212) 

*** 
'l'funenin Çatalcadaki ihtiyacı için 70,000 kilo ve Çerkeskö. 
deki ihtyicı için 62,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltme. 
~onulmu.ştur. Eksiltme Çatalcada Tümen Karargahında ko. 
l'onda. yapılacaktır. İhale Çatalca için 13 Temmuz 939 çar. 
ba günU saat 11 de, Çerkesköy için aynı gün saat 15 tedir. 
ct için tahmin edilen tutarı 18900 ve ilk teminatı 1418 lira, 

~esköy için tahmin edilen tutarı 16740 ve ilk teminatı 1256 
r. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

'line kadar komisyona vermiş olmaları. Her iki ete ~it şart. 
e ve eYsafları her gün komisyonda görülebilir. (50) ( 4628) .. . ,,. 
nir adet pulanya tezgô.hı kapalı zarfla satın alınacaktır. Tah. 
bedeli 30,000 lira, ilk teminatı 2250 liradır. Kapalı zarfla ek. 
esi 15-8-939 salı günü saat 11 de Vekalet Satmalma Ko. 
onunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyondan 150 

mukabilinde alınabilir. İsteklilerin kanunun 2,3 eti mad
tinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektupla. 
ihale saatinden bir sa.at evveline kadar komisyona makbuz 
ahili vermeleri. (54) ( 4624) .. . . 
nir adet Dural tra.mp fırını kapalı zarf usulile eksiltmeye ko. 
Uştur. Tahmin bedeli 15,000 lira ilk teminatı 1125 lira.dır. 
ı zarfla ekailbnesi 16--8-939 çarşamba günü saat 15 de 

et sa.tın alma kontisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü mad
'nde yazılı vesa.ikle birlikte ilk teminat ve teklif mektupları. 
ale 68.atinden en geç bir saat evveline kadar makbuz muka. 
de komisyona vermeleri. (53) (4625) 

*** 
Vize, Pınarhisar, Demirköy, Babaeski ga.nı.izonları için iki. 
in kilo sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Her ttirlü mas. 

lb.Uteahhide aittir. Yağlar 40,5 . 44,5 inkisar karinesinden o. 
ktır. Halis sütten yapılmış hamıziyeti şahmiye tayyarei mü. 

derecesi 26 dan e.şağı olmıyacaktır. Taliplerin 29-6-939 
tnbe günü sa.at 15 de Vizede tüm. satın alma komisyonuna 
caatıan. (58) (4620) 

*** 
~apalı za.n usulile 3 adet taslama tezgahı eatın alınacaktır. 
anı.men bedeli 36,000 lira. ilk teminatı 2700 liradır. Kapalı 
a eksiltmesi 17-8-939 per§embe günü saat 15 de vekalet 
a.lınn. komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 180 kuruşa. 
lin komisyondan alınabilir. Isteklilerin kanunun 2, 3 cü mad. 1 
inde yazılı vesailde birlikte ilk teminat ve teklif mektupla. ! 
ibate saatinden en geç bir saat evveline kadar lcomts:lıona t 
~ mu.kabilinde verilmesi. (52) (4626) ' 

*** 
1000 ton kriple kömürü kapalı zarfla ~itmeye konulmuş.. 
\rUhammen bedeli beher tonu 20 lira, tute.n 20,000 lira, ilk 
rıatx lMO liradır. Ka.P,&lı 2'4!'fla eksllt.meei 14-7.-939 cuma 

günü saat 15 de Veka.let Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartna... 
mesi her gUn komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanwıun 2, 3 
cü maddelerinde ya.zıh vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mek. 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka. 
bilinde Ankarada. M. M. Vekaleti Satınalma komisyonıma ver. 
meleri. (51) ( 4:627) ) 

* * * 
Cins Miktarı Muhammen İlk teminatı İhale gün ve saat 

~eli 
Kilo Lira kuruş Lira kuruş 

Kuru ot 700,200 22, 756 50 1706 73 16. 7 .939 11 
Saman 560,160 9,802 80 735 21 ,, •• 16 
Yulaf 1,185 .., ''l 5::),292 4446 90 17 " 11 

Tümen I: ı rl ı~ ·eı .: in h:ı.yvanatmm ihtiyacı olan yukarıda cins 
ve mil;.tarlan ya..;.lı olan maddeleri kapalı zarf wıulile mukavele. 
y.) bağlaİıa".aktır. Evsaf ve şartnameleri görmek isteyenler her 
Jii.n Edirr.ede tüm satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

İhale günleri aynen yukarıya yazılı olan gün ve saatlerde. 
dk. isteklilerin belli saatlerden bir saat evvel icap eden vesaik ve 

I ilk temina.tlarile birlikte teklif mektuplarını komisyona verme. 
'eri. (57) (4621) 

fütası Miktarı Muhanımen İlk teminatı eksiltme tarihi ve 
bedeli 

kilo Lira Lira kuruş saati 
Lüleburgaz 180.000 9,4:50 708 75 13.7.939 11 

" 545,000 28,612,50 2145 97 " " 11 
Babaeski 740,000 38,850 2913 75 14 ,, ,, 11 

,, Ci0,000 49,350 3701 25 ,, ,, ,. 11 · 
Hayrabolu 4:90,000 25,725 1929 38 13 ,. ,, 15 
Kaynarca 545,000 29,975 2248 50 ,. ,. ,, 15 

Tümen birliklerinin 11 taksitte ve birlikler ambarlarına tes. 
lim şartile yulafı kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılıp mukave. 
leye 'bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. İsteklilerin 
yukarıdaki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten bir 
saat evvel kanuni vesikalerile teminat ve teklif mektuplarını Lü. 
leburgazda komisyon başkanlığına vermi~ bulunacaklardır. 

(56) (4622) 

*** 
Çorluda kapalı zarfla cephanelik ve karakol binası yaptn-ıla. 

caktır. Keşif bedeli 24906 lira 17 kuruş ilk teminatı 1868 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 12-7-939 çarşamba günü saat 15 de 
Vekalet satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartname, proje, pl8.nları 
125 kuruş mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. İstekli. 
:er kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi. 
natı ve teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evve. 
line kadar Ankarada M. M . V. satmalma Ko. na. ma.kbuz muka. 
bilinde vermeleri. (55) ( 4623) 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftahk gazetesidir 

------

1 
Levazım Ami r liği Satınalma 

Komisyonundan -------Harp Akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25,000 kilo sığ 
eti 7-7-939 Cuma günü saat 15,30 da Tophauede lsta.nbul 
vazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltm 
si yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 10,185 lira ilk temina 
763 lira 87 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 1ste1 
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale s 
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (25) (4494) 

**il 
Üç otobüs kiralanacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20 Hazira 

939 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satın alm 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2140 lira kati temi 
na.tı 321 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sa 
atte Ko. na gelmeleri. (28) (4590) 

*** 
Kilo 
6250 Ayı;e kadın fasulyesi 
3000 Tar.e kabak 
3000 Kırmızı domates 
5750 Patlıcan 

500 Tue bamya 
570 Yeşil biber 

Harp Akademisi için yukarda cins ve miktarı yazılı altı k 
lem sebze 4-7-939 salı günü saat 14 de Tophanede !st. Lv 
Amirliği satmalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır 

Tahmin bedeli llOO lira 30 kuruştur. nk teminatı 82 lira 52 ku 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görfilebilir. isteklilerin kanun 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (17) ( 4384) 

*** 
500 adet etajer alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13--7 

939 perşembe günü saa.t 16 da. Tophanede !st. Lv. ft.mirliği satı 
alma. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 'bedeli 5250 lira ilk te. 
minatı 393 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi Komisyond 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek. 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(30) (4630) 

*** 
273580 kilo koyun eti alına.caktn-. Kapalı zarfla eksiltmesi 

13 Temmuz 939 perşembe günU. saat 16,30 da Tophanede İstanbul 
Levaznn 8.mirliği satmalma komisyonlında yapılacaktır. Hepsi. 
nin tahmin bedeli 117,639 lira 40 kuruştur. nk temin.atı 7131 lira 
97 kuruştur. Şart.namesi 588 kuruşa komisyondan alınır. İstekli. 
lerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel komisyona. vermeleri. (27) (4591) 

*** 
239350 kilo sığır eti almacaktir. '.Kapalı zarfla eksiltmesi 13 

Temmuz 939 perşembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 78985 lira. 50 kuruş ilk teminatı 5199 lira 27 ku. 
ruştur. Şartnamesi 395 kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir sa.at evvel komisyona. vermeleri. (26) ( 4:592) 

*** 
5000 liralık kadar yulaf almacaktxr. Pazarlıkla eksiltmesi 

So-6--939 cuma gUnü sa.at 15,15 de Tophanede tst. ~v. amirliği 
satmalma. komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi ve evsafı ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikalarile ve kati te
minatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (31) ( 4:631) 

VAKOT KnTA B EVn 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Numara K11n11 29 Kapitalizm buhranı 50 

21 HU.k:Umda.r millet l50 30 Slambo 125 

22 Yen! Uml zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadr 615 

24 Oh.Un iktıııadl işleri 60 Bu serinin fiatı 6.115 kuru~tur. 
25 Cumhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 iskonto 

26 Tercümenia roUl 100 yapılır. Kalan 4.92 kur~un 1.92 

27 Değişişler 75 kuruşu pe§in alınarak mütebaki-
28 J,aokon 30 si ayda birer lirar.enmek iizere 

u~ taksite bağla • 

Kirahk Dükkan 
Beşiktaşta Akaretlerde 1,20 nu. nU saat 'on ikiye kadarBeşiktaş 
maralı dükkanlar açık arhnna ta Akaretlerde 54 numarada mü. 
suretiyle kiraya verilecektir. !s- tevelli kaymakamına müracaat 
teklilerin 1/ 7 /939 cumartesi gU. etmeleri (29456) 

f KİRALIK ODALAR ..---• Uan 

' 1 
1 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 
Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk 

Yazıhane , Atelye, 
ucuz odalar 

Falih Tapu sicil muhafı:ılığından: 
Aksarayda Baldalı Kemalettin cad. 
desinde eneski 69, eski 5, yeni 25 no. 

lu bir arsı:nın 41/ 120 hissesi ele 
Eftimira ,.e Despina Ye Yanaki r,·. 
lMları Bodos Dimosteni ve Yurnna 

Gazetemiz idaresine müracaat 
o ·-1 • .. • : .- r • .· """' ~ ~ i ' \ .. .. N -

Harici 

Kıtası 

Vize P. A. 
Babaeski P. A. 
Pınarhisar P. A. 
Demirköy Hd. A. 

ki zevcesi Makrina YC Nikolanın \' e 

Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu i l anları resesi olan Mağdalina tarafından in 
tikali talep edilmiş olup yapılan 

tetkikatta da bu ~ayrimenkuliin 41 
Tutarı 

Lira 
1800 
1325 
1800 
4830 

tık teminatı 
Lira Kuruş 
135 
99 38 

136 
365 

Miktarı İhale gün ve ua.ti Şekli :ssesine ait tapu kaydı da bulunu. 
Ton m:ımış olduğuncl::: n 1516 Xo. lu 1.u-

60 6/7/939 Perşembe 14,30 Açıli nun lıü!:üml:-rine gfü e ruah:ıllin.!~ 
5Q ·~. ~ ~ltl'!'J :~ Y• ia.~:ir-.ı Crrııa tffillf".::cl°.';..! _,_ 
60 .. ,. ., l~ " ; l...ı ıı_,.\',.ıuu•nl'.col f~t«Wırlft ..-.·~ b'1 

108 7 .. Cuma 15 ~: ( : ııık tdd.o 'denıerın Keşıf ,.e t :l lı 
52n . , "7 ; itt~ .. ı "''~ •ılı.., .< '1. '!İı •11 " " .., ,., '"'it 

Pınarhisar Top, A. 182CO 1365 u ... •• • 1tı A.tp~ - • . •• • • -ırf'ıvfü·•·~ l•.ıı~ 
" •htf 1 ~- ,,_ ~ • • "- ı ııun .. ~:ıu. "' •• ,.. u Vize Tümenine baglı birlikledn ha.yvanatmın ı yacı o an Au!'U otıa.rın ı.~"" ~ ..iapau e.ııı:!!H.!!!tr b 1 t ' · . ..~ · • · · 1 • · . ~· ulıınmalnrı ve ya ııı mez ... ur ,.., :.ı n -

suretile mukaveleye bağla.nacaktır, Evsaf ve teslim §eraıti stanbul Levazım imırlıgı satmalma den evvel Sultannhmet hıı>U daire ~ 
komisyonunda. da. görülebilir. İ.§bu otların teslim mahall~i m.ik~ar ve t~ta.rı ile t~inat mikdarı sinde Fatih tapu sicil muhahzlıAı,,ll 
ve ihale günü ve saatleri yuke.rıya. yazılmıştır. Eksiltmelerın temına.tı eksıltme saatme kadar alı. müracaatları lüzumu nan olunur. 
nacaktır. ~~J~J!t~eninı ~li! ~ektubu göeteril~ saa.tten bir sa.at evveline ka~r almacaktır. - .J. - • . .. .:. ·- ' "'..{29.514). 
l steklilerfnrbelll gUn ve 8aatte Vized~ T1im Satmatma komisY,onuna. müracaatları. '.(25) (4351), 
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DiKKAT 

o s F A R s o L 
En birinci kan, kuvvet, iştiba şurubudur. 

FORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve i§tah temip etmesi 

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

Gri pin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde kabart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

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

.•. ...__~-~r . .. - ~ 

" · ·ıawıb\A; Be1e_~. vesı • ~;.1r" ar1 
' ~ ; 

Kilo Tahmin bedeli 
469.000 25, 795 Arpa 
4:>0,000 9,000 Saman 

Temizlik hayvanatı için lüzumu olan yukanda miktar ve tali.. 
min b~ :ielleri yazılı arpa ve saman kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmnıtur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat MUdUrlüğU. kale. 
min le g\lrülebilir. İhale 5-7-939 çarşamba günü saat 15 de Da. 
ımi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 2609 lira 62 ~ ilk te. 
m·r t makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanun ~erçeve. 
s .. lı":::ırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de ka. 
d r d:ıimi encümene vermeleri. (4426) 

* * * 
Kapal Eksiltme ilanı: 

23-G--939 taf-ih çarşamba günü saat 15 de İstanbul Beledi. 
y • mi encümeni odasında (30368) lira. (97) kuruş keşif bedelli 
At t..ırk köprüsünün iki başında yapılacak betonarme kopürler 
ır aatı (kapalı zarf) pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak 
1 lira 52 Kr. mukabilinde F. t. müdürlüğünde verilecektir • görü. 
le ektir. 

fituvakkat teminat (2277) lira (67) kuruştur. 
1 tc!tlilcrin teklif mektupları ve bu işe benzer iş yaptığına 

dair ıdarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden ltstanbul Be. 
lediyesi Fen işleri müdürlüğünden Eksiltme tarihinden "8" gün 
ev\cl dilekçe ile alınmış ehliyet ve 939 yılma. ait ticaret odası 
~e ikaları ve muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile bera. 
ber u ulü dairesinde ihzar edecekleri teklü mektuplarını havi ka. 
palı z:ırflarını 28-ô-939 çarşamba günü saat 14 de kadar daimi 
en ümen riyasetine vermeleri - gelmeleri liizımdır. (4140) 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

?\ı. Vnı:ın \'C Turkçeye çevirenin odı Sayıra Kr, 
l l\aıler (\'ollerdcn) Asım Us 208 1 5 
~ Olımpiy:ıd oyunları Vildan Aşir 120 l o 
3 Kıler:ıns Terras esran (Galopin'den) G. V. 304 2 o 
4 ''ugosl:ıvya seyahat notları Asım Us 112 1 o 
!'l Ş:ırk Eksprec;inde cinayet °(Chrlstie'den) V. G. 360 2 o 
(i ı:• rusk \':ııosu (Proşper l\lclrme'den) Hı:ıyd:ır Rifat 64 2 o 
7 l lcı· nıcrnlekclte birkaç gün Ofuhtelif mücllinerdcn) 

Alımcı Ekrem 352 2 o 
R Son koro;nn (Fon Uiknerde'den) Fethi Kardeş 376 2 o 
!) 1\afk:ıc; hıkiı~clcri (Kazlıek'lcn) Niyı:ızi Ahmet 120 1 o 

1 l Son rhli-.:ılip nıulı:ırelJell•ri (Kollins'ten) Ahmet Ekrem 276 2 o 
11 Fuıhol k:ıiclelcri Nüzhet Abbas 40 1 o 

Azle Karar 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

C · ~mcti askeriye mahkemesi ketebesinden İbrahim Eteni Ef) 
akfı. a mMusetllt!ıl Kmıa.l'in senelerdenberi mütevellilik vazife. 
et ~)mS1!1111 oldufa w t1d defa illnen yapılan mahalli tebliğata 

ıı vazifesi başı:la gelmediği cihetle mütevelllliktela azledile. 
i ılim olunur. {4634) 

AD•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZI~ 
Uğrayacaklan Limanlar Vapurların isimleri Hareket Günleri 

EKSPRES HATLARI 

Pire, Brlndlsl, Venedlk, l.JIRINALE 216 
Trleste RODI 916 

\DRIA- 1616 
Galata rıhtımından her RODI 2316 
cuma tam saat 10 da ADRIA 30'6 

'V6 
Pire, Napoll, Marsllya, CITTA'di BARI 17/6 

Cenova 

saat 10 da Galata· 
Rıhtımından 

Pire, Napoll Marsi17a, 
Cenova 

117 
tstanbul • PIRE Saat 24 h. 

.. 
" 

Napoli gün 3 jours 
Marsilya ,, 4 ,, 

Campidoglio 1/6 
Fenicia 15/6 
Meraııo 2916 

Saat 17 de 

------~----------~~-
Kav &la, Sel&Dlk, Golos, Abbazia 816 

Pl~e, Patru, Aysaruıda, V esta 2216 
BrindJsl, An.kona, 

Saat 17 de 

Venedlk, Trleste Bosforo 617 
~------~--~---------

Sellnlk, MfdJIU, tzm.lr, Albano 3115 

Pire, Kalamata, Patras, Spartivento 14/6 
Brlndlsl, Venedlk, Trleste lseo 2816 

Spartivento 216 Bosforo 2216 
B\lflll, Vesta 816 Campidoglio 2816 
Varna. Merano 1416 Albano 3016 
Köstence Iseo 1616 Abbazia 617 

Sulina, Kalas, 1brail 

Yesta 
Merano 
Bosf oro 
Campidoglio 
Abbazia 

816 
1416 
2216 
2816 
611 

Saat 18 de 

. 
Saat 17 de 

Saat 17 de 

Tadllit veya tealıhürattan Kampanya hiçbir Auretle mes'ul tutulamaz 
Fazla malllınat almak l9ln Galatada Mumhane Şarap İskelesi 15-17,141 
"ADRİATİCA" Umumi Acentahioıa (TeL 44877.8-9) n Bcyoğlunda 

Galatasaray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur 

Nafıa .Vekaletinden: 

En büyük sergilerde 18 diploma. --!1!'1!!111!!!!!!!!!!•!!!!1!!!!!!!!~!!1!!~ 
48 madalya kazanmıştır 

Böyle güzel dişler yalnız 

Radyolin 
Kullananların 

dişleridir, 

Diş tabipleri diyor ki: ..... llİİİIİİıİııiiiııiİll ............... 
"Dişlerin ve ağzın sıhhati sabah, öğle ve alqam her yeme~ 

ten sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, 

bir hadise .. 
Süt Makineleri 
1939 modelleri gel 

miştir 
Dünyanın en sağlam ve 

ucuz 

M iELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez 
bozulmaz. Yedek aksamı da-

ima mevcuttur. MIELE 
makinelerimize mahsus 

hususi yağımız gelmittir. 
Fiatı diğer yağlardan dahJ 

ucuzdur. 
Anadoluda acenta aranmaktadır 

Tilrkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şş.. lst. Tahtakale No. 51 
Taşra satış yerleri. 

Ankara acentamız: 
Adana .. 
Konya ., 
Ceyhan " 
Gaziantep ,. 
Erzurum ,, 
Polatlı 

Eskişehir 

Trabzon 

" 

.. 

Yusuf Esendernir ve oğullan 
Omer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman 
~~utafoğlu M. Şakir Ozşekeı 
Neşet Solakoğlu 

Süleyman Uzgeneci 
Alanyalı Abdurrahman Şeret 

12-7-939 Çarşamba günü saat 15 de Ankara.da. Nafıa Ve. Trabzon ,, 
Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlı1 Hafız Salih 
Mehmet Yönder kileti binası içinde malıeme mUdUrlüğü odasında toplanan mal. ı Bolu ,, 

zeme eksiltme komisyonunda. 3231,30 lira muhammen bedelli 'I Rize " Musa GUveli ve Şeriki 
Mustafa Gözüküçük 
Saim Çelebi 

muhtelif demir ve saç ma.17.emesinin açık eksiltme usulilc yeni. Bolu ,, 
den eksiltmesi yapılacaktır. Bafra .. 

Mustafa LQtfi Nuhoğl u Eksiltme prtna.mesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme Kastamonu .. 

müdürlüğünden almabür. ~--••••••••••••••••••~ 
Muvakkat teminat: 242 lira 35 kuruştur. 

s.~lllBİ : ASIM us Neşriyat Müdilril: R. Ahmet Sıımwn İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve. 
saik ile birlikte aynı gün saat 15 de mezkur komisyonda hazır Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

bulunması lazımdır. (2589) (4606) 

. ·ı Parisin en ıon model kadın 1 
şapkaları Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazalannm yeni 

Kadın Şapkaları 

1 
dairesinde tetlıir edilmektedir. 

Geliniz, intihab ediniz. 

Ankara caddesinde 
kirallk dükkan 

Orhanbey hanı altında, caddenin 

en ı;erefli yerindedir. Tutmak isti

yenlerin gazetemiz idaresine müra· 

caatları. 

. . ---------------
!!mi .............. ~ 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye mUtehas.sıa. 

tstanbul Divanyoh1. 

No. 104, Tel: 22398 

1 iNHiSARLAR UMUM MüDORLOGONDEN 1 
Naklolunacak tuz 
miktarı ton 

18.000 
12.000 
10.000 

40.000 

Sevk mınta. 
kal arı 

Karadeniz mmtakaları 
Akdeniz ,, 

Marmara denizi 

Ton başına 
nakliye üc. 
reti kuruş 

350 
300 
150 

M. Bedeli 

Lira 
63.000 
36.000 
15.000 

114.000 

, teminatı 
~. 

Lira 
4.725 
2.700 
ı.l.26 

ı - 939 mali senesi zarfında Çamaltr ve Foça tuzlalarmdan Karadeniz, Akdeniz ve Mann., 
ra denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli igi 5-VI-939 tarihinde ihale edilmediğindeJI 
yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile teminatları yukarıda Y~ 
zılıdır. 

Ill - Pazarlık 30-VI-939 günü saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat eubesindeki • 
lım komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Şartnameler her gün levazım §ubesi veznesinden ve İzmir, :Ankara .ba§mü.dilrlükleriıı ' 
den 570 kuruş mukabilinde alınabilir. · ' 

V - Talipler gerek üç mm taka için birden vt gerek 1 veya 2 mmtalia için: feklifatta bulU• 
na.bilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mmtakaya ait miktarlard' 
olınalıdır. Fiatlar haddi Jlyık görüldü~ii takdirde- 3 mmtaka için birden yapılan teklif tercih edi
lir. 

VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralari1e birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
'% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komif!yona gelmeleri. (4182)J 1 


