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Macar takımı gelemiyor 

Ankara, 28 (Hususi) - 1stan. 
bulda üç, Ankarada iki müsaba. 
ka yapmak üzere memleketimi?.C 
gelmesi tekarrür ede.Ilı Macarista. 
nm Franç Varoş futbol takımı 

maddi imkansızlıklar yüzünden 
gelemiyecektir. 
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Basın Birliği 
kongresi 

Alı.kara, 28 (Hususi) - Bası 

birliği kongresi temmuzun 8 in 

ci cu~rnrtesi günü Ankarada top 

1 

ıanacaktır. 

.... ._ ...... ______ .._ .................... __ _.._, ___________________________________ ....., ______ ...., ________________________________________________________________ ,,_,. 

110 Japon tayya-Banka _ve müessesele 
resi Mogolistana Bar~~· ~abu.ı olund .. tt• Muhıttın Bırgenın makale teca VUZ e l gürültülere Sebep oldu 

Mümtaz t'O'kmen soır<dllbll: 

İtalyan gazeteie · ! 1 aggarelerden 7 Sl "Muhi!fin Birgen ~.angi. madde ile ne Qibi zulü 
rine cevabımız 1 tl.. .. ·· 1d ·- Yazısı yapıldıgını burada soylesın Karşı karşıya kon~şalı 

Dün aelen Avrupa postaJ uşuru u !Oncuda Meclis, ve millet huzurunda imfih_an· olalım. 
~' hal yan gazetelerinin ~ürk M lUI lt=il y tt D n ~ n ır ~ e D'il <e e v a p v e r<dl 1 : 
Fransız anlaımasını ten kıt e· '' •• . 

d,r yollu birtakun n~~ri~.ata ko- Arkadaşlardan bazıları ucretll memurlar · hakkınd 
l'llhnuı olduklannı gorduk. ltal- . 

hnla~ J:Iatay Tür~lerinin T ürki· öyle ag\J ır şeyler söylediler ki... Ben birşey anlattım 
r'Ye ıltıhakmı dogru buhnuyor- . . •77 
'trnıf. Fransanm böyle bir ilti- Ankara, 28 (Hususi) - Bii- şülürken Refik ince (t.1anisa) ya almmasİ,nın te§kilatr esasi 
hata kabul ve tasdik etmesini de yük Millet Meclisi Refet Canı- söz alarak demiştir ki: kanununa' .. mÜnflfi olduğu 
~Ynehnilel usuller ile telif edi· ..,,,,,-, tezin reisliğinde toplanmış ve Milli Bankalar Ve Yabancı söylemiştim. Bütçe encüm 
~ez bir mahiyette gö:rüyorlar- bankalar barem projesinin mü- Bankalar bu layihaya' bizzat böyle bir f 
~§.. zakeresine devam olunmuştur. "Hususi surette te§ekkül e- ra ilave etmiş olmakla kan 

İtalyan gazetelerinin hangi Projenin birinci maddesi görü- den milli bankalann bu layiha- · (Devamı 10 uncuda) 

)0~alardan tenkidat yürüttük
h'.~ni göstermek için bunların 
ü.lisatan tercümelerini dig" er ... 
llbuıumuzda naklediyoruz. Bu-
lltınla beraber b~ tenkitleri ce· 
\t~psız bıralanamak için burada 
bırkaç ıöz söylemeğe lüzum gö
~liyoruz. 

1 - Halayın T ürkiyeye ia- ' 
dtainin Fransanm " beynelmilel ' 
~•ıifeelrine" ve hukuku düve- • illmi' 
t neden mugayir olduğunu an· 
~~arnadık. Hatay üzerindeki 
,llrk hukuku, daha 1921 sene· 

'1tıde, T ürkiye ile Fransa ara· 
1ltıda. Franklen Boyyon itilaf- • ~ 
11•rnesi diye anılan anla§ma ak· • '#M'C ıal:B!!!".1:~!'1 
d~Junduğu zaman derpi.ı ~dil· Japon tayyaresi bir Çin şehrini bombardıman ediyor 
~~~ti. Fransa Tun us, Cı~utı ve • • 

L llvey§i İtalyay3: ve~~e~dı, ~c~- J a p o n 1 ar ç 1 n sah ı 11 e 
~, bu mu, Parıs hukumetının -
beynelmilel vazifelerine" mu-

ı.~ı.__:ı~;:ı:!n matbuab bu· rinde yeniden birtakım 
llıtnfa "Fransa Suriye mandası-

~~;.:i:::.t~=!:~;;~· ~:: adaları işgal ettiler 
t:Q,k istiyor. İngiliz - Japon görüşmeleri başhyor 

liataym Türk mahiyeti, Ce· 
~İYeti Akvamın bi~ s~rü karar
\tında da münderıçtır. Fakat 

C:erniyeti Akvamı terektmit ve 
llllu yıkmak için elinden gelen 
~tr ıeyi yapmı§ olan ltalyamn, 
~ba, Cemiyeti Akvam namr 
~ .söz söylemeğe hu~kukan sa
~ıyeti var mı? Eger varsa, 
11\lnu Avusturya, Çekoslovakya, 
~tlıavutluk için kullanması da· 

&. Yerinde olmaz mı? 

3 - ltalyan matbuatı Türk 
İ ı:"ransız beyanatının Balkan
'ra taalluk eden kısmını "es· 
t'rengiz" buluyor. .. 

Es~ar bunun neresinde: anlı
~'rnadık. Ba! vekilimizin "be
:'-'ıatı" izah sırasında söyledi
~ tibi· maksat T ürkiye hudut
~~' karadan da teminidir. 
lltkiyenin ve diğer Balkan 
~ttefiklerinin, Bulgaristanm 
~~k istiklal ve saadetini te

t nni ettiği malumdur. Yu· 
f.~la.vyanm bu yüzden bir teh
ı~'Ye maruz kalması ihtimali· 
~ aelince: Yugoslavya hak-
~da bir tehlikenin nereden ge
"biJeceğini ltalyan efkar ve 
~tbuatı daha iyi bilirler. Ama, 
'b-- I ' - •uaZ ar ..• 

({Dcvanıı ıo 1mcıula). 

Şanghay, 28 (A.A.) - Domei 
Ajansı bildiriyor: 

Japon denik makamları aşağıda
ki tebliği neşretmişlerdir : 

Japon ihraç kıtaları Fuçeu !ima. 
nının civarındaki Uençeu ve Ço
hagşin limanları önünde bulunan 
Yuhuan ve Kanuen adalarını işgal 
edeceklerdir. 

Japon müşahitler Fuçeu limanı~ 
na yapılacak olan harekatın Çin 
sahilindeki bütün mühim limanla· 
rın J<1ponlar tarafından işgalini 

tamamlıyacağı kanaatindedirler. 
Tokio, 28 (A.A.) - Japon bah. 

riye silahendazları, Wenchov ve 
Toochou'nun karşısında kain ada
hıra çıkarılmıştır. Bu kuvvetler, 

bilahare bu limanlar üzerine sev
kedilecektir. Bu limanların Japon
lar tarafından zaptı, Tchiangkai. 
chek'in kuvvetlerinin Çin ·sahille· 
ri ile bütün münasebatını katede. 
cektir. 

Tokyo, 28 (A.A.)' - Tien Çin 
hadiseleri hakkında Tokyoda ya
pılacak olan İngiliz - Japon mü. 
zakereleri Tıiyen Çindeki İngiliz 

ve Japon Konsolos muavinleri ta· 
rafından idare edilecektir. Bunun 
sebebi, meselenin mahalli bir şe. 
kilde halli hakkında kabul edilen 
prensipe riayet arzusudur. Sefir 
Craigie ve nazır Arita bu müza
kerelerde müşahit sıfatiyle haıır 

bulunacaklardır. 

Milli Şefimiz dün Yalo
vadan ayrıldılar 

Yalova, 28 (Hususi) - Reisi. 
cumhur İnönü buyün 15,30 da 
Savarona yariyle Yalovadan ayrıl· 
mrştır. Marmara sahil şehirlerinde 
tetkik re.W yapacaktır. 

Reisicumhur İsmet inönünün 
1 Temmuz Cumartesi yünü deniz. 
ciler bayramı münasebetiyle Orta-

köyde Deniz Ticaret mektebi ö. 
nünde yapılacak deniz yarışlarını 
teşrü edecekleri hakkındaki ha· 
ber tahakkuk etmiştir. 

t smet ! nönU Savarona yatiyle 
yarış sahasına gelecekler ve yarış. 
ları yattan takip edeceklerdir, 

Yeni tefrikamız · baŞladı - SWWWL ._. ...__. ı::wwwz C:W: 2-' ._ 
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Yüzbinlerce okuyucunun zevk duyduğu ve heye-
canlandığı ve gözyaşı döktüğü büyük bir eser 

1938 Nobel Mükafahnı kazanan 

Perl Buch 
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Bugün dördüncü sayfamızda takip ediniz 



1 - V AKIT 2:> HAZl!tAN 1939 

Bankalar Baremi 
Yazan: ASIM US 

Devlet teıkiJibna dahil me-

Siycui icmal: ··-·-.. 
lngiliz-Japon mu~:
sebetlerinde salah :'l: v~e .:;:~:n,~r:!~ Yeniden altı Alı' Çetı'nkaya tetkı'k Çırak ve Kalfa 

painde yap.yan iktısadi ve ma- 1 k k 
1 

• Unk Şa:kta tehlikeli bir :mahi-
J müessese müstahdemlerinin İ O U kurslar; yet atan tngiliz - Japon ıergin. 
ınaııtlan ıırasmda bir ahenk ve 1 e r ,· ne de va m e d ,· yo r . liği dünden beri vehametini kay-
nıuadele.t temin ebnek öteden- Okullann İnşaatına :>azartesi günü müessese betmiıe benziyor. tngiltercnin 
beri bu sütunlarda müdafaa et- batlamyor V k sahipleri toplanacak Tokyo sefiri Sir Eraigie Japon ha-

tijimiz bir fikirdir. Doğrudan Şehrimizin muhtelif semtlerin- e il d Ün geni tele I on 100 den fazla İfÇİ çalqtıran rici~e ~m Antaya ~iyen ~iıı 
~-ya devlet hazinesinden de yenı'd altı "lk kul b" b"t"' . .. l . . h&ı:lıseaının doetane bır •ekilde _,.~u en ı o ınaıunın [ d d u un sanayı muesaese ennın :. 
ppdan ~li >:ar~ ile. te· inşasına karar verilmiştir. Bu o. S Q n tra l n l gö Z en · ge Ç i T i l kunnağa mecbur oldukları çr hallini kolayl:"tıımak için yeni-
tekkill ebnış bır h~1':"1 • ıır~et kutların yerlerini tesbit etmek Ü- , • rak, kalfa ve uıta kursları hak· den bası. tekliflerde bulu~m.uıtur· 
müdürünün ayda iki bin lira zere ayrılan komite ril!porunu ver- Şehrimizde bulunan Müna· "asımpaf8. fabrıka havuzlarma k da .. .. k .. t . Yalan bır zamanda bu ıatıkamet 

ı.. ... ka nede kal V k'l' Al' Ç . k d . . A k da . ın gorutme uzere pazar eaı .. 'nd ı .... m J .. .... ,tan ,_, se n seneye mİ§tir. Binalar yeni yapılan mo- e e ı ı ı etin aya ün 1ıtmış zap apı n gırerek .... b 'b' .. h. l uzerı e n5 -z - apon muza. 
1 aldı d k'kl . d . ,. ' kad b" .. . gunu u gı ı mueaaese sa ıp e· k 1 . . ba 1 ... x. b Lt • 

ikramiye er ğı, sonra aynca dem ilk okul •eklinde olacaktır. e tet ı enne evam etmıftİr. "asımpqaya ar utun tcaı- . . . t' !!!'-' l ·u" . b' ere erının 1 aya~ı e1Uenı-
:r V k abah 3 . . . . rınm lf muuy e mı ı eanayı ır 

•'-- satım itlerinden de komis- Okulların beşı' bir örnek, biri de e il s saat 8. O da Şiı· satı gezmı", tetluk etmı~tır. ı· .... d b" "k b' t la tı yor. ,_... ı d ~ ıgın e uyu ır op n ya- . 
)'onlar verildiği günler henüz u- diğerlerine nazaran daha büyük i e inta edilen yeni telefon ıan· Vekil bir ara havuzların ısla· pılacaktır. Bunun~a beraber .••ti ~n~~Hz -: 
autulmamııtır. Memlekette bü· eb'adda kurulacaktır. tralm~ IPtmif, tetkikler yapa· ,1iy]e ileride alacağı şekil hak· Bu müesseseler, kuracakları Jap?n münuebetlenn~e ı~ılık all 
&:!- devlet icraatmm her türlü B' • ak d b 1 rak lstanbul telefon idaresi mÜ' ' da h 1 · k la . ..f da metı sav.lacak J. •• ı. .. bır cıhet var, aan . • • ına ın§&atına y ın a aş a. .un azır ~nan proıe ve n .... - ura ra aıt mu re t program- . ı · . ~ , 
mesulıyetlennı omuzunda tqı- narak laaa bir zamanda tamamla. dürü Niyaziden santral hakkın- 'cetleri de tetkik ederek al5ka· larını l 5 temmuza kadar veka- ki bu da Tiyen Çın :e .~ul~na~ 
JaD bir baıvekilin alcLjı aylık nacaktır. da izahat almııtır. Jarlardan izahat almıttır. Ali (ete vermeğe mecbur oldukların Japon memurl!~daah'l nlgdı ız ımhtı..ı .. 
IMle bin lirayı bulmadığı bir za- Santral §İmdilik Bevoğlu mm- ,.... · k b d ·· 1 l-{ d b l b' .. yaz mıntakaaı u. ı o uğu • ...,etın aya ura an motor e . as an u program arın ır esas u· .. .. b'l 1 • le 
•anda ancak devletten yardmı p • H • d• takasında yeniden 2000 kiıinin ı .. d k' V ld k ~ ·ı · . b" d"I . l de butun ecne ı ere yı muame ,..... arıs st :oy e ı a e ·ızagma gı mı~ zenne tes ıt e 1 mesı top antr d'l . h kk _.:ı J k 
~k vu"cuda ge'-=- bir mü- - ın 1 an telefon almasını temin edecek- l k . . . e 1 mesı a ınua apon uman-.-..... ·- ~ 'le tersane yapı maaı mu arrer da teman edılecektır. d 1 • f d . b' ·r 
euetenin müdürüne türlü türlü tir. ileride ufak bir tesisat ilave- h · t' an ıgı tara ın an yenı ır erru 

1 ini Yolu .. e • d 1 4000 bo ) • -:a ayı gezmış ır. b .• d'l . l . .:ı B 'r adlar altmda böy e b 0 erce Iİnl UZ rın 8 gjy)e santra a ne ib~ v • • • y ı· 

1 
. . te lıg e ı mıı o mas.ıouır. u emı. 

yerilmesi akd ve mantık ölçüsü· • • • yükaeltilebilecektir. Santral biı ' . ~aat 13 ~ d~~.u ~etkı~~eıın• eraı nıa lar serg,sı ebliğ edildikten sonra yine imtı• 
tae ujar bir İf değildi. Bu itibar- Bır tırket fılm çekmek aya kadar işlemeğe başlıyacak· )ı~ır~_?. Yel~~ donu§lert~de .:mar: ··az mıntakasına girip çıkan ecne-
la cumhuriyet hükGmetinin dev- için memleketimizden de tır. 1 r~ıslıgın~ ugrayarak hır_ mudd~t Serzi hazırlıklari bilerin uzerıerinde taharriyat ya· 
let himayesi ile yqayan iktısa- geçecek Ali Çetinkaya, santraldan 1 dı?I:nmış ve sonra cvıne gıt- tC'rnamiyle bitirildi ptlmakta ise de evvelce olduğu,~ 
• Ve mal"ı müesseseler memm p . t H' eli t k d çıktıktan sonra saat 9.30 da la· ı mı§tır. G I d k I k l I bi elbiselerinin soyulması gibi h•· 

illtalıclemleri • bir ba ans en ın s ana a ar b I 1. . 1. •. l . .. . 16 30 d a atasaray a uru aca -e m e ait • ka da 'd k w kl tan u mum reıs ıgıne ge mı•, Akşam u7.en AAAt . n . . 1. il .. h 1 k reketler vukubulmaktadır. ... ra n gı ere ugrayaca n :r • • 1..... 1· k ıncı yer ı ma ar sergısı nzır ı -
rem usulünü düfümnesi tabii l d ht l'f t b' • a bir saat kadar mesgul olmuftur. ekrar lıman reıs ıgıne ge ere ı t 1 t A b Deyli Telgraf gazetesinin tah· yer er e mu e 1 er ıyevı ve ~ da . kt k da l lmu• arı amam anmış ır. y a~ın-
idi tedr' .. h' tt fil I k Bundan sonra yanın denız 1eç va e 8 r me§gu 0 :ı:· da milli sanayi birliği biiroları· minine göre !ngiltere ile Japonya 

. ....:...·~-- ki ha bl • • •aı nıa ıye e m er çe e· ki' d . . . . A t Al tur d 'k' k .. 'cld an-
Şu ~-~k baremn_:ar ~ cek olan bir Amerikan heyeti na~ ıyl' at am~s~ Rreısf~k Aye . . nı Galatasaray lisesine naklede· arasın a ı ı mınta a uzerı e 

tatbik ~ ııstemi- L • • ... t .. d tug, ıman reısı e ı yentur, lngiltere.ye •.smarlanack 11 cek ve serginin kurulmasına baııı ta~ma olacaktır: 
.:ı _ _ı_., -1.."1~ • • ,_L_ı aerenyesı agus 03 ıçın e mem- k"I . l . "d" .. N f 1 -r nin UCT1C1. t~b ıçın K11UW e- I k t• . I k . ve a et zat ıf erı mu uru a ız vapurun sıpanf §art arını ve !anacaktır. Maarif vekaleti An· ı - Tiyen Çin'deki İngilizler 
L-- .bi L:~ük· t f e e ımıze ge ece tır. k 1 . h .. d.. .. S t!!! 1 h 1 k l ko· . .ilen ~m gı en ·~ e er Th . . . I ve a emı ma sus mu uru a- p~n annı .. azır ayaca 0 an karada açılan kitap sergisini ay- imtiyaz mıntakasında Çinlileril' 

rüata kadar gayet dar bir çerçe· b r~ ısımlı olan bu heyet s- bahattin Baydur o!duğu halde mısyon dun de topla?a~ak çalı§- nen Galatasaray lisesine nakle- Japonlar aleyhine entrikalar çe-
ve şekline konulına11na, bibne- tan

1 
u n ~a:~va: BurE::i K.e- liman reisliğinden çıkan Vekil, malarına devam etmı§tır. decektir. virmemesi, 

yiz ki, ihtiyaç var mıdır? Ser mAa paşl ka, B a 1 esır,M . remıt, Sergi İ'"'in 50 metrelik bir pav- 2 - İmtiyaz mıntakasında tn• 
L--t ti'caret hayatmm h ...... "ı ba· yva ı • • erg.ama, anısa, yo- s l • t - h k • k t b 'l"'ı. uc:11 ........ 1 a 1 e a ) 8 1 yon in§a edi:ecektir. gilizlerin Çinliler hesa ma Jı il>' · 1 il muamelelerinde luyla zmıre gıdecek, gene aynı zı ıcsp arı e 1J B d" k d Hatay ticaret odası da Hatay tedarik etmemesi. 
elastiki bir sisteme tibi tutul- vB~I a'k ursaEsyk~ eho?ere

5
, ~rah. an için kurulacak pavyonun hazır· T.iyen Çinden verilen malumatı 

.. olan L--•-'-- bir ı ecı , ı§ ır, ıvrı ısar, d d • ması zarun oaıuauar :r Mih l k B A k e v a m e ı y o r lıkıarım bitirmiş, serp-He teşhir nazaran mııhalli kıtaat kumandaJU 
eğilmez ve bükülmez demirden K ah~ 'Ka c~Nr',ğd n Uarla, edılerek Hatay mall....rının bir mat:...ıat mümes~llerir.: 1· '1ul ede· 
ka'Jpıara konm••ı bu mue·· ....... nıe ır, ysen, ı e.. . u- 1 l k da 1 d . - -- J Adana ol la H d h~tesini a a a r ara gön ermış· rek ccneb'l::re r ·et nazikane ııııı· 
terin in~şUı balmmndaa zarar- kıta,... :v uy m ıııta- Meselenin bugün Ağırceza mahkeme ... , 'at. .. am~ı:: edilmesi ıı-~kında emir ver• 
h oln:ll!"" ihtimali yok mudur? ~a dogru yoluna devam edecek- sine intikali muhtemel l •ı.teye göre sergide Hatay diğin1 bildirmit ve tngiliz imtiyaJ 

B'7 11Taa devlet teılcilib· tir. • . .... d" l . d Laz 0· .111_ ' mamulatından ipek mamulltr. mın ~tcasında tatbik e'1len kon.-
ta-.._..c edilen L----- .:.1emı·. Heyetı seferıye geçtıgı yer· Dördüncü aorcru hakimi Semi ur erın en yan, e aKna ki .. 1.. d k lar 1 \Un" b' bl ka ah' e· na ~oıa DllRID - l d lif f l l k • da ..J_ pamu u ve yun u o uma , tro usu un ır a o m ıy 

ni olduğu gibi bankalara tatbik ;r e muhte. im er çe ecek- dün de münhaa1ran Satie bina· H~~· Sam" k.. . d • mobilye, deri masnuatı, bıçak· tinde olmadığım, lngilizler Japotı• 
etmeksizin elaatiki bir barem tir. ıı tahkik.tı ile metaul olmuı. k" atkiıkam 1~ieb-'1·h~ze~nb e Jcı-, sa~un maddeleri, mozayık lara kartı takip ettikleri hattı ht-
tekli bulunabilir. Bu pldl de 1; i mütecaviz fahit dinlemi§- ~. teb. . tın~ ~g. ! 1 ma ~: döteme, hububat, toprak mah· reketi değittirinceyı ka.dar baSS 
bankaların umumi müClürleri ile Şirlieti Hayriye ve AJ<ay tir. gun ı~rece •klfdecl ~~eza ma sulleri, kereste ve maden tcthi: tahdidat yapılmuma lüzum g6' 

ikinc. i derecedeki idare erkinla- y t •t ~ h 1 ..ı_ ~emDiea ... ıne leYf e e .. tdıder. . edı'lecektı'r rUldUfUnU izah etmiıtir. az arı esi Dinlenilen f8 it er arasın-;ıu tan 
nna verilecek meef11rm azami Denizbank materyal •ubesi mü· ·1· ... ~er ta~~-t b mukıl ıuSemud -t • tık cUnlerde Japonlar tarafıo' 

.. hadle • ta • edildik- :r mı ıgm ıeroe11 ıra an a M . f l . . ~ 
ve ugarı • n •--'~ --·- Bir Temmuz günü dürü lbrahim Burak, limanlar Ödül Ziya Taner ve Şahin Gi· aarı memur an dan tngılizl~re nı:ız tat~ik edıh-:,: 
ten sonra genye Ka111D ...,..aaa... b•k ba l . HJt. 'd ' . . . . 'k yardım sandıgı"' kuvvet ve .. ddet aıyasetinin bay ... 

helem tat 1 e 'anıyor Umum mu"du"r muavinı amı t k fin ıt azını tetkı e· :r· 
lar Ve •• ~~-tab -L.....:!-. ...... ye rayın ev ı e ır ı:1 ğ' ti' •1. 'bi 1 'L h\J' 

- 1MSr111 ---ır 1 1 b l L.. "d" h . "d t 1 e ı§ rı ır gı o masma UJ& .. t · L.-.aı__ı_ı- 1a.:..ı-: ban ş· k ti" H . Ak Saracoğ u, elan u nana mu u- den ağır ceza ma kemesı mu · op anıyor . . d , ,_ ucre nısuaucnıun .JU&UU • ır e aynye ve ay yaz 
1 

.... . . dd t• t b , ·r ··a·· r···· ausı ban irnıller var mı ır. Mes 
ka idareleriııe terketmektir. Bir tarifeleri 1 temmuz günü tatbi- rü Mehmet Bedri, hali taafiyed~ deiumumi igın ıtırazını re e stan u ... m•r.ı ~u ur ugu mei la Mançuri ile dı0t Mogolistafl 
kere bu elU teabit ediline hu- ke batlanacaktır. Bütün hazır· bulunan eski elektrik ılrketi mü miştir. 

1
mur vedmufettı:lşl:rınellmkabkıua 0 

- hudutlarında birer harp hareketi-
•-~_.- ..L-1 --L: l an yar ım san ıgı yı ı ongre- . r 

ıuai müetaeee111B111B cm-. et tcpa· hklar tamam anmııtır. Yeni h b .. d"" t d'd E . ön·· ne benziyen hidiselerın devam e 
li .,_.-..!,;. edaeek J be b he B ı d 1 aını un saa on ye ı e mın u . . _.. Atım mü- IDMf tarife i e ra er r cumartesi e e 1 ye m u as e e h n. • d t mesi ile Çinde tngılizlere kaJ'J'" 
.t.__1_1.1_1___ -...ıı-..;ı. ·ı.n; d Bo a, .. evın e yapmış ır. . • 
~ uauu. P9 f günü köprü en ğaz dııına te- K d . t' b' 11 k uzla§ma yüzü göstenlmeai arası11 
olur. nezzüh seferleri de yapılacak· ongre e cemıye ın ır y~ 

1 
ı da bir münasebet var mıdır? Ta-

1-.ı;... !l..!-ı..! • 1 ı ı k .-alışma raporu okun.nuı. cemıyct .. 
Bundan ..,.,_ IKİıKı bır mil· tır. Bu sene yalnız alaturka çal- m e m u r ar 1 1 ç 1 n u rs . ha§kanı fspekter Silleyman Ahmet bii ~u~u tayin etmek mümkiif' 

llhaza habra ıelir. Bildiibnise gılı bir vapur her cumartesi köp- faaliyet etrafında iz:ahat vermiş ve 1 değıldır. 
ıöre devlet demir yollarmm tet- rüden saat 14.30 da kalkac:ık· 

1 
d d k yeni idare heyeti seçilerek toplan- Bununla b~rab~r Uzak Şarkta• 

kilitmda memur lliaaflan için tır. Ak,ama kadar sürecek te Şimdilik o memilr evam e ece tıyR son verilm'ştir. ki hadiseler Japonların ker~:li mefl 
bir kademe uswU lcabtıl edlhnlf"' nezzüh için 7.5 kurut fiyat tea· -o- faatlerine uygun düımiyeceğil11 

·-' --1~ J • '---L f B ı .. .:ı· '·b ıeb memurları tlk karara aöre 100 !ders kadar tir. Bu Ulw TllZlle en, -.naa· bit edilmiıtir. Gene yaz tari e- e c.oıye mu • e • göre İngiliz - Japon meselesi ' 
1 • niba et -Lı:-at- • ıan_ d 1 h ı.. i,.iri bi L rı a•ıil ........... na katar ve verilecektir. Belediye muhasebe. l\!aarif memurlan ter en, 1 ICIUIJ"Cl.Rft 1u119• sivte hirlikte Ana o u iıar paa· 'S t aU s um.. - yakında kapanması ihtimali v 

__ , __ ..ı...ı_ı__ ..ı....._ .... ..ı_ • 1 iltnl ti B lı: .ı.. öbür u a la cisi muhtarla mua·.rinleri ve mali- toplamyor riyle bwUIJOUIUSQ ucınıaaen jma l ~mple biletlet de baı iya- r 1 · u u .. ı 1 n çı · dır. Bundan batk.t Mançuri -" 
-::1..a. bir mnkie pçirilemi- -ktır. cak, ptndili'k 70 nıffiıur denm e- yeden iki mütehaaaıs ders vere· önümWJ~eki ders yılı batından M r tan hudutlarında cerf' 
~~ wa d k beı-.:ı: ~ s' leri ' · h · · · 'Ik k 1 'h · ogo ıs yen, fakat hizmeUeri Ye yarar- Bütün iskelelerden vapur ve ecektir. ce ' ~ye ver.. ve re un ' ıtıbaren ıe r~zın 1 0 u 1 ti· yan eden hadiselerden bahaedet 
lddan itibariyle taltife istihkak banyo parası dahil oİduğu halde Her tahıil ı&K;eiinden ieçilen icr.: muamelltı, devlet vergileri yaçlarını teab.ıt etmek üzere kaza k Japon menbalanmn tid:letli 
keabeden huı mem~ terfie pllja gidip gelme birinci mevki memurlar haftada Us ıun Blltden ve kanunlar tedris olunacaktır. maarif memurları yarın kWtUr di- b~n dil kullanmamakta olmaa dl 
imkin verir. Maell haiz oldu· 33 kuruıtur. ionra kbraa ıeteeildetdir. rektörlüğünde llir toplantı yapa.. yine Japonlarm Çin muharebel 

İU enaf balammdan kalem mu- Yalnız Bebekten 27 .50 ku· caldardır. da .,. la rinin uhaamı Sibiryaya kadar 
meyyizi yapdamıyan TUilefl· hıf almacaktır. ' Bu toplantı maarı. memur - niıletmek istememeleri ile tef 
nu bir evrak memunmun el· Boğaziçinin yeni yaz tarife- nnın tinümi.l:zdeld ders yıh ~- olunabilir. 

~ 0~ ~ b~ ~deine siyle adt günler her akıtam ~A~V ::u:~~17:. programlan da tesbıt 
~ul~ aay~mde ~. ~~ köprüden Boğazın iki sahiline 
yırmı ~ıbulira:yadayübelbir ~:bdeilir. ~iru vaJ?,ut~~r kalkacaktır. Bo: .. ~~ ~:.l~ Çırağan sarayı yamnda- Cephesi boyanan binal 

Hatti tan - me gazdan kopru son vapur adı • •• ı A f ı il .. · d k' b' ' 
usulünü devlet teıkiJlbııa lef- günler Kavaklardan 2 2 de k:ıl· . . ki yuzme havuzu s a t yo ar uzenn e ı ın 
mil ebnek bile llznndır. Zira sa- k k t . Devlet meteoroloji ıataayonu-ı çecektır. lıtanbulda da hava Betikta• ırnnr klübünün Çıra- lann boyanmaları hakkında 

aca , cumar esı ve pazar gUn- . . d'... .. ha d'" b l l .. .. b la L. :r -r- 1 di fmdan b' h' I dece kideminden ve ç-1·-kanh- I . d b' kada l k nun bıldır ıgıne ıore, va un az u ut u ve ruzgar o ca~ ğan sarayı yanınclıl yaptırdığı e ye tara ma sa ıp e 
taUt erı e ıre r vapur o aca - L"'""'tft~- lan bl' Ü • ğmdm dolayı bir evrak memu- tır. yurdun her mititaıuw ICllll ~m~- tır. yüzme havuzu ufak bir ücret n~ ~a~ı te ıgat ... zenn~. 

runa muvaffak olanuyacağı bir -o- miyetle arık ve sıcak geçmıft~r. ~ mukabilinde halka açılacaktır. mınonu ~ymakambgı ~ı~ 
mümeyyizlik vermekten ise o-- V r y l da d'" d" Sıcaklık Bursacla 32, Balıkeaır ,!! Çaqamb.Pe11emb Belediyeye yapılan müracaat ü· de 1404 bınanm cephesi bo 
nu bclunduğu mevkide ve va- a 1 a ova n on u de 33, lskendenında 33, Nazi!- > H zerine müsaade verilmiıtir. mqtır. Beyoğlu tarafında 
zifede taltif cbnek elbette daha Birkaç gündenberi Yalovac:L:ı li ve Akhisarda 32 dereceye kıı- :W: !!it " 11 ran 2Sf haziran -o- bugünlerde boyanma itine 

b B 1 d c ıo Ctmuıre.1111 Cemutı doğru olur. ulunan Vali ve e e iye Reisi dar yük,elmi§tir. ~ M bızır I ~~. bızır Takıim kıtlası )anacaktır. Karaköy meydan 
Hüliaa bankalar baremini e· ı Dr. LUtfi Kırdar dün akşam §eh- latanbulda iıe hava az bulut: Taksim kıtlasmın belediyeye daki binaalnn ela bu arada 

~a~i. b~ ~kilde. ka~tıl et'.mb-1 rimize dönmüştür. lu geçmit:. sıcaklık ~O d~rece~ı Vakıtler Vua. jfunı Vua. ,Eaınl devri hakkındaki maliye veki.- yanması bildirilmiıtir. 
r. n ıkıncı hır m~ye!ı ~-!ta var-' . • bulmu~. ruzgar d-s tım~lı. şarkı· - Jetinin tezkeresi Vekiller Heye-
dır. Bu da teklif ettiğimiz ha· ~ym hususunda banka cbırele- den 5 metre hızla esmııtır. •Dn•• uo 845 Ut tine gitmiftir. Yakında tasdik· 
rem sisteminin bir gün ıeriye rin~ verilecek salihiyetin ku1Ja. Bugünkü hava tahmine gÖ· :~:~. !! ~~ :: !! !~ 1 ten çıkacaktır. Oolmahahçedeki 
~dönecek~ icap eder-lndq tarzına göre bankalar ba- re, Basra körfezinin alçak ve Alk..... 19trı 1200 ıu.'ı lstablıimire'nin de Beden Ter-
se ileriye doina sitmek imlciıu-1rem" gelecek senelerde tekrar simali garbinin yübek tazyiki v-.. 11 '8 ıoa 2148 biyesi umum müdürlüğüne dev- Osküdar belediye muhue 
nı verm..Llr. Küçük _.•tl--\ele almebWr. ile Trakya ve Orta Anadoluda 1111••11 110 et ııı ri muamelesi de bugünlerde ik· cin Fıfkı bir baa 
rm miktarlanm 'ft niabetlerini ASIM US yaiıflı, diğer bölgelerde açık p· mal edilecektir. yefat etmiatir. 



Mahkemelerde: 
Dizdarige cinayetinin 

kararı bildirildi 

Ratil Nazım 19 sene
ye mahküm oldu 

.... ~"·...-.--.: 

Türk - Fransız ticaret 
anlaşması 

Türkiye ile Fransa arasında 
yeni bir ticaret anlaşması yap· 
mak üzere cumartesi günü şeh· 
rimizdcn Parise hir heyetimiz 
hareket edecektir. 

Cuma günü Ankaradan şeh· 
'mize Relecek olan heyet, tica· 
!t vekaleti müsteşarı Halit Naz 

minin reisliğinde dış ticaret u· 
num müdür muavini Celal, mü
şavirlerden Zeki Zeybekoğlu, · 
Merkez Bankası müfettişlerin
den Adnan, Hariciye Vekaleti 
şume müdürlerinden Fikret 
Özdoğancı' dan mürekkeptir. 

Yapılacak yeni anlaşmanın i
ki memleket ticaretini daha çok 
genişletecek mahiyette olacağı 
muhakak görülmektedir. 

--o-

Üsküda r Tramva y 
Şirketi Müdürlüğü 

Kadıköy - Üsküdar tramvay
ları şirketi murahhas azası ve 
müdürü İbrahim Kemal Baybo
ra, deniz yolları umum müdür-

Dünkü muhakemet-len bir intiba.. lüği.ine tayin olunduğundan is· 
tı.. . . . .. tifo etmiştir. Yerine İş Banka· 

b· ıQ sene kadar evvel bir gece 1 cuna alarak Hasan Basrının uze. )' .. d d 
lldariyede i~lenen kanlı bir ci. rine hücum etmiş, "»çağı bütün shı. mcc ısl~ ~ arke. azaslın and ve Fşe· 

llay . . ~ ır mec ısı es ı aza arın an · e· 
ctın muhakemesi dün ağırcc- kuvvetıyle gırtlagına saplayarak 'd M . ) k 

ıada b"t• .1 · k t'l N .1 .. 1d.. .. .. rı on anyas tayın o unaca -8' . ı ırı mış, a ı azım • c o urmuştur. 

lırn hakkındaki karar bildiri\.. Nazım bundan sonra kaçmağa tır. 
t-ıiıtir. davranmış, fakat kapıdan çıkaı· h•b• •f 
, ıtuhakemenin kararına göre ci- ken etrafı, gürültüyü işiterek ko- Sahte senet .sa . 1 ı tevkı 
<ayet şöyle işlenmiştir: şan polis Nevzat, bekçi Mustafa edıldı 
2 l{atiı Nazım vaka gecesi saat ve Şükrü tarafından sarılmıştır. Tanzim ettiği sahte hukuk 
~·~ sırasında Salim ile birlikte, Nazım bu vaziyeti görünce kaç- mahkemesi ilamiyle kendisini, 

Us Hasan Basrinin Dirdariye. mak için polis Nevzadın üzerine firari bir Ermeninin mirasçısı 
Cki evine gitmiş, Samiyi gözcü atılmış, bıçakla omuzundan, sonra gibi göstererek, tahminen 100 
~taktıktan sonra, pencere par- da bekçi Şükrüyü kolundan yara •• '<üsür bin liralık emlaki uhtesi
ç aktığına tutunarak yukarı kata lc:mış, fakat bu sırada bıçak elin· ne geçireerk hazineyi zarara so· 
/kınış, ve bir perkelle camı aça. den düşmüştür. kan ve yakalanacağı zaman da 
:k içeri girmiştir. Nazım odada Bekçi Mustafa da bu vaziyet Romanyaya kaçan Osep Gonca· 
~•an Basrinin karısı Nadirenin üzerine Nazımı yakalamak için Ü- gü!yan dün Romanyadan dön

tasını ele geçirmiş, içindeki zerine atılmış, fakat Nazım Mus- mi.iş ve rıhtımda yakalanarak 
~ilta}'ı alarak dıı::.arıda bekliyen j]' ı· d'l · t. ~ı· :r tafanın burnundan ısırarak onu ca a ıyeye tes ım e l mış ır. 

•ınc atmıştır. kanlar içinde bırakmıştır. Osep Goncagülyan sorgu h~-
~ _ll'akat bu sırada Hasan Basri . . . . kimi tarafından sorguya çekıl· 
~~tiiltüyü işiterek odaya gelmiş, Nıhayet ımdat ınzıbat kuvvet. d'k ı:·f d'l . t. 
l : ı ·ten sonra tevKı e ı mış ır. 
l~ırnın üzerine hikum etmiştir. lerıyle Nazım yakalanmış, fakat S b k T bb dr B k"t i-
ta~ırn yaşlı Hasan Basridcn daha arkadaşı Salim bu kargaşalıktan a. 1 1 ıa 1 A aş a 
""' istifade ile karmı•tır. hı tekrar mahkum oldu • \Jetli olduğundan kendisini sü· "' :r 
ltı Nihayet Salim de yakalanmı~ Tıbbıadli haşkatibi bulundu· emiş ve karyolanın üzerine .ı b 

~tır F d H ve katil Nazım ile birlikte agvırce· ğu sırada Nadi isminde ir suç-" rnıştır. akat bu esna a o:ı. 
''l Basrinin oğlu Rıdvan odaya za mahkemesine verilmişti. Suç. luya, akli maluliyeti varmış gi-
1tc lulann muhakemeleri sırasında, bi sahte bir raporu 500 liraya rek Nazımın üzerine atılmış, 
. ~!arından yakalaya:-ak geriye Salimin dostu Mükerrem yalan şa- satan Raifin ağır ceza mahke
ekttıiştir. hadctte bulunmuş, o ıda muhake. mesi tarafından nakzen görülen 
liırsızın elinden kurtulan Ha- me cdilmeğe başlanmıştı. muhakemesinde, mahkeme ge-

~ll Basri, hemen yastığı altında Müddeiumumilik idamını iste· ne eski kararda ısrar etmiş, Rai
~tan tabancasını ele alarak Nazı. diği katil Nazım, dün mahkeme- fi 1,5 sene hapis cezasına mah
~ ellerini yukarıya 'kaldırtmak nin verdiği karara göre l!l sene kum etmiştir. 
t korkutmak ve haber vermek ağır hapse, Salim de bir sene 12 -o--
ksadiyle havaya bir el silah at- ay 7 gün ağır hapse mah'kum edil- Edirneka.pı - Cihangir 

'Itır. miştir. otobüsleri 
ı-akat işte bu sırada Nazım sağ Yalan şahadetten maznun Mü. 
l1tnun yeni içinde sakla'dığı bı. kcrrem hakkınıda da beraet kararı 
bnı büyük bir maharetle avu- verilmiştir. 

Edirnekapı - Cihangir arasın· 
da işleyecek 13 otobüsün fenni 
muayenesi yapılmış, müsaade 
verilmiştir. Ancak tarife bele
diye daimi encümeninden tas
dikten çıktıktan sonra işleyecek 

lerdir. 
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ltalgan gazeteleri iGH-~up doşundokç0 
Türk - Fransız anlaşmasını =··············································· 

nasıl tefsir ediyorlar Bizim otob,üs 
Italyan matbuatının ekserisi 

başmakalelerinde İskenderun San 
cağının Türkiycye terkini şid . 
dctle tenkit etmektedirler. 

Voce d'ltalia §U mütaleayı zik
redivor: 

ı ·_ Bu terk Ml.disesi 1''ransa • 
ııın beynelmilel vazifelerini yap. 
maması demektir. 

2 - Bu terk hadisesi milletle. 
rin beynelmilel haklarına karşı 

bir hakaret mahiyetin.dedir. 
3 - "Bir karış toprağa,. tat • 

bik olunan ''asla., siyaseti Fran. 
sanın bir mccburıyctini temsil et. 
miyecek, fakat bir manevra si. 
lanı olacaktır. 

Bundan sonra gazete Türk -
Fransız anlaşmasının aynı mahi. 
yette olan bir Tüd: - İngiliz an. 
!aşmasını takip ettiğini, bu an . 
l::.şma ile lngilterenin Fransaya 
karşı Türk iddiahrrnı cesaretlen. 
dırdiğini ve mukabılinde, İsken. 
derun körfezinin İngiliz donan • 
ması tarafından kuliamlması im. 
t!yazının vaadini aldığını söyle • 
yerek "bu da kai1Unlara rnuha • 
liftir.,, diyor. 

Bundan sonra 'J'ürk - Fransız 
anlaşmasının, Türtt - İngiliz an. 
!aşmasına müşabih olan Balkan. 
!ardaki sulh teşki'atı formülleri • 
nı "esrarengiz., aiye tavsif celi _ 
yor. 

Balkan devletlerinin iki cm _ 
pcryalist, demokrasiler tarafın • 
dan mesnet bularak Balkanlarda 

daha aktif veyahut istilacı bir 
harekete teşebbüs edecek olan 
Türfkiyenin icat edeceği kontro. 
!ün dışında kalarak mümkün ol • 

duğu kadar kendi mukadderat • 
!arına kendilerinin hakim olacak 
!arını ilave etmektedir • 

Diğer taraftan 1 tal yan resmi 
gazetesi Ttirkiyenin lngiltere ve 
Fransa tarafına geçmesinin Bul. 
garistan ve Yugoslavya için bir 

tehlike teşkil ettiğini, Türkiye -
İngiltere - Fransa siyaset siste. 

minin de bu kere tlalya aleyhi. 
ne bir çemberleme siyaseti oldu. 
ğu ileri sürülüyor. 

MezkQr gazete bu hadise kar • 
şısında ltalyanın lakayt kaldığı. 
nı, çünkü İtalyanın kuvvetinden 
emin olduğunu ve Almanya ile 
birlikte kendisini her türlü çem. 
berleme sistemie karşı koyabile. 
cek kabiliyette hissettiğini ilave 
ediyor. 

Le Corriere Padano gazetesi de 
Fransa ve tngilterenin kullan • 
makta olduğu metotların Roma 
için hayati bir mesele olması ba. 
kınımdan İtalyayı her devletten 
fazla ali1kadar ettiğini, bu anlaş.. 
maların Akdenizdeki muvazeneyi 
yıkmakta olduklarını ileri sür • 
mektedir. 

ltalyan fazetelerin bu tefsirle. 
rine bugünkü başmakalemizde 
cevap verilmiştir. 

Birinci Teşrinde umumumi 
nüfus yazımı yapılacak 

Ankara, 28 (Hususi) - Ista . 
tistik umum müdürlüğü 940 se. 
nesinde üçüncü umumi nüfus sa. 
yımı yapmak ilzere hazırladığı 

layihayı Ba~ekalete vermiş, 

Başvekalet te bu projeyi layiha 
şekline ifrağ ederek Meclise gön. 
dermiştir. Lyiha Meclisin yaz ta. 
tilinden evvel çıkacak, kanunun 

tatbik şeklini göstermek Uzere 
bir nizamname haZirlanacak ve 
bu yıl içinde umumt sayıma esas 
olmak üzere bazr vilayetlerde tec
rübeler yapılacaktır. 

Umumt nüfus yaznnı 940 sene. 

sinin birindteşrin ayında yapı • 
lacaktır. 

Ecnebi ve ekalliyet Bi~iklet federasyo-
mektepleriede nunda değişiklik 

Türkçe okutan hocalara T opkapı - Ed irne bisiklet 
kıdem zammı müsabakaları tehir 

verilecek edildi 
Ankara, 28 (Hususi) - Ecne_ Ankara, 28 (Husu.si) - Geç 

bi ve ekalliyet mekteplerindeki vakit burada sporcular arasında 
türkçe Ye kültür dersleri mual • duyulan bir haber teessürü mu. 

cip oldu. 
!imlerine resmi mekteplerdekiler 7-9 temmuz tarihlerinde 1s _ 

davamız ! 
Otobüs, İstanbulluları yıl:lıra 

cak bir hale geldi artık. Daval:ı.r 

mahkemelerde sürüle dursun, fa 
kat asıl otobüs davası, sokakta v 
bu arabalarla halk arasındadır. 

Çabuk gider, diye bel§.sına kat
lanırsınız. Virajlarda llıtufkarlık 

eder ümidiyle tramvaya ü_st tu 

tarsınrz. Fazla para verirsiniz. 
Motörün saCjtığı ateşe, açılmaz 

bozuk camların hapsettiği benzin 
ve ter kokulu havaya tahammiıl 
edersiniz. Biletçilerinin eski Roma 
kayserlerini an!:lrran muhteşem 
gururlarına, şoförlerinin canımız

la oynamalarına eyvallah! dersi
niz. İ:vet bütün bunları yaparsı

nır. Çünkü bütün bunlar geçicidir. 
On dakika, nihayet yarım saat 
sonra kurtulacaksınız. 

Dün sabah, yine Allaha sığına. 
rak, sabırlı olmağa andiçerek bun
lardan birine girmiştim. Sarsıntı. 

dan yan~dakini rahatsız etme
mek iCjin ön sıranın arka.aına sım. 
sıkı sarılmıştım. Biletçi gelip de 
para isteyince, elimi çektim. Par
makların kahverengi bir yağlı bo· 
yaya bulanmıştı. 

öteki elimi cebime sokmak için 
biraz yana dönmek istedim. Sır
tım muşambaya yapışmıştı. Ya 
zavallı eski pantalonum. muşam. 

banın cazibesine dayanamaz da 
bir parçasrru orada brrakırsa, ha· 
!im ne olur? düfüncesi, zihnimden 
kızğm bir ok gibi geçti. 

Biletçi ve şoför benim şikayeti
me muhatap olaı;nazlarl:iı. Hiç se.. 
simi çıkarmadım. Yalnız hin bir 
ihtiyat ve itina ile kendimi kana· 
peden söktüm. 

Sıcak günlerdeyiz. Herkes, açık 
renkli şeyler giyiyor., Şu boyalar 
ve şu yapışkan muşambalar ne de. 
mektir Bunların sahiplerinde :in
safın zerresi de mi yok? 

Tutalım, ki onlar çıkarların'ı 

bakan kimselerdir, ya belediye?.. 
Bu arabaları yoklayan bir memur 
da mı yok? Nasıl oluyor da boya. 
lar çıkıyor? Ndden böyle kötü ve 
yapışkan döşemeliklcr kulla."lılma· 

sına izin veriliyor? Otobüs yalnız 
motörden mi ibarettir? Yalnız o 
mu kontrol edilir? 

Ama çoğu gitti azı kaldı. Bir
kaç ay sonra bunlar devletleşecek 
ve biz de kurtulacağız. Yerlerin 
rahatsızlığından falan geçtik: hiç 
olmazsa üstümüz başımız yıkıma 
uğramasın!. 

HAKKI SUHA GEZGlN 

Milli piyango Talebeler müzelerde devamlı 
olarak çalışılacak 

gibi kıdem zammı verilmesi ka. tanbulda Topkapı - Edirne as.. 
rarlaşmıştır. Maarif Vekaleti bu fnlt yolu Ü?.erinde yapılacağı ev. 
zamları temin etmek için bütçe. velce ilan edilmiş olan ve hazır. 
!erine icabeden tahsisatı ekle · lıkları tamamlanmış bulunan Tür 

Belyoğlu Yerli A skerlik Şu- mek ü1.ere bu gibi mekteplerin kiye bisiklet şampiyonası ikinci 

1• m d · ı ı· k u·· ç mu·· zed t 1 b besinden : bütçe vaziyetlerini tetkike baş . bir tebliğe kadar tehir edilmiştir. 

Ankara, 28 (Hususi) - Milli 
piyango teşlikine dair kanun la. 
yihası hükumet tarafından Mec 
lise gönderildi. 

1 e a e eye Şubemizde kayıtlı 334 do· larnıştır. 933 scnesindenberi bisiklet fe. Acı bir ölüm 
f' 1 1 1 1 ğumlu ve bunlarla muameleye -o-- dcrasyonu tarafından tertip edL ya ışma sa on arı ayrı ıyor tabi orta ehl~~et~ameliler~en is· Tunceli ı"daresi len ve bütün memleket bölgele. Değerli muallimlerimizden 
fv1 'f V k"l . l b . .. lam ve gayrı ıslam kısa hızmet· a rine şamil olan müsabakaların te. Nedim Mazharın kayınpederi 

İi~ alardı deha eftı 1 ta.et.efndın tl.Jı. Vt: memurlariyle öğretmen- liler 1 Temmuz 939 tarihinde Ankara, 28 (Hususi) - Dahi. hiri teessürü mucip olmuştur. Bu Doktor Fuat, tutulduğu hasta-
c er en a a az a ıs ı a e en verecektir. l k k d h ı k ·· _ lıktan kurtulamıvar. a1<.-v diin Al-

tllclcri ve okullarda nazari 0 • Şi~dilik calışmak üzere ay- hazırı kıtda~1ın akt" u unH~?. ut !iye Vekaleti Tunceli idaresi hak. tehire sebep, 933 selll!sindenberi ·.; 
ak · · · k · 1 • zere sev e ı ece ır. uvıye kmdaki 2884 sayılı kanun hüküm- federasyonun başında bulunan • lahın rahmetine kavuşmuştur. 
-tn~t al~ı~~arıbbılgılerı 1 tat vı~~ rı ~n ~ç mü~e: T opkapı sarayı cüzdanları, orta ehliyetnamelcri !erinin daha bir müddet uzatıl- !arın ayrılmış olmasıdır. Aldığım R;:ıhmetli, iyilik, hayır ve alice· 
c ken ıçın ~zı. esas ar es ı- nıI. 1

1~ 7esı, asal rı~tıka müzesi, Türk ve mektep diplomalariyle birlik- ması hakkında hazırladığı layi • malfımata göre, bisiklet föderas. naplığın timsa\i bir zattı. Arka· 
arar vennıştır. s ~m eser crı müzesidir. b · 1 T muz 939 g" _ d k d ı· ·1 · ta· B . .. . . te şu emıze em u hayı Millet Meclisine sevkolun . yonu reis vekilliğine eskrim fe. astmıza ve e er ı aı esme 

.. U karara göre talebe tarıh, . ?nıversıte ve okul talebele· nünden vvel müracaat etmeleri mak ü?.erc Başvekalete vermiş . derasyonu reis vekili Rıdvan Sa. , i;>;et:erımizi sunar, ,sabırlar di· 

!~rafya ve diğer derslerde mü- rının ~alışmalarma ait program ilan olunur. tir. fa getirilmiştir. leriz . 
. erimizde bulunan eserlerle ve tahmatname de vekalet tar~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kalı olarak bahisleri aynı za· fından kısa bir zamanda hazır- 11ııı1Rı. -~_,._,. ....... ,.,.._,_.llllııı,.. .. Wl_._ .. 1111111111111•._, 
l'lda müşahade ve tetkiklerle lanarak bütün okullara gönderi- D ünkü posta ile gelen İngi- Husus"ı Havadı·sıer deceğini Alman ordu şeflerine> 
\>iye edeceklerdir. lecektir. )izce " The People" gazetesi bildirmiştir. Bu tasavvur, Al-
l3u takviyeden başka aynı za· " hususi" kaydiyle aşağıki ha- - - __ ...._ - .- man . kumandanlarını infiale 
~l'lda muayyen müzeler eser Meclise hakaret eden vadisleri vermektedir: D nnzig ihtilafının halli yo- daha fazla erkek, kadın ve ço· sevketmiştir. 
1 \j..,. "d t''tl r yaparak ça- mahkum oldu l 1 h 1 lund"' Papanın giriştigvi cuk 't · b kl ktedir "1ussolini, harp esnasında l· <-ernı e e u e . .. . M uhtelif ngi iz şe İr erni- .. . 0 

• gı mesı e enme . n 
yaklardır. Bır .gun, Rumelıkavağında deki Alman konsolosha- tesebbus ılerlemektedır. Papanın Mesela Kanada, gittikçe artan talyan hava kuvvetini Alman 

c
1
kalet, bir çalışma progra~ı Ah hkmedın kahvehsinded'lo.~l.unun neleri ~Ö7. altında bulundurul- V~rşovn mümessili, Leh harici· Alman, İspanyol, Japon, ltal- Feldmareşali Göring'in kuman

.. r ~mıştır. Bu programa go· a ~ız. ye~~ .. aps_e ı dı~ınden maktadır. Bu konsoloslukların ye nazırı Albay Bek ile görüş- yan ve Rus nüfusunu karşıla- da edeceğini söylemiştir. Bu se· 
lıtııversite, yüksek okullar, bahıs ıle Buyuk Mıllet Meclisi- N . d d t tükten sonra Papa ile buluşmak mak üzere daha fazla lngilizlc- beple İtalyanların canı aıkılmış· 
1 • v il . h . . . . azı propagan asma yar ım e - .. \ ! .k . . . 
er, ôgretmen oku arı ve or nın ş;:ı sıyetı manevıyesıne ve 'ki ... v •1 . t' uzere atı ana gıtmıştır. rin gelmesini istiyor. tır. . 

01 il · d'l'k ·· ·· d k 1 h k b 1 tı en ogrenı mıs ır. P F 'l İt 1 1 ·v· 30 Al bayı zahırdc fs ıtu ar şım ı ı uç muze e ·arar arma a arette u unan • apa, ransa ı e a ya ara- Bircok Almanların yer "'"tıgı man su · -l'I\ • ~ ı· . . f ak Üzere haftanın muayyen Hilmi adında birisinin dün ağır * * * smdaki ihtilafları da halletmeğr. Rodecsya kolonisine de daha panyol ordusunu ta ım ıçın. a-
l~.•e saatlerinde kendilerine ceza mahkemesinde nakzen gö· H itlerin ticaret mütehassısı çalı~ma.ktadır. fazla lngiliz tebaası ahalinin gel· kat hakikatte ordunun kuman-
;"1t edilecek salonlann~ ge~ '61en muhakeme!l bitirilmiş , 1 Dr. W ohltat ispanyada • • • • meei bckleniyot'. daaını ele almak üzere ispanya· 
~ ~liit yapacaklardır. sene 1 gi.in ağır hapse, 30 lira bir " Krupps" fabrikası tesis i· ı ngilterenin dominyonla- "' • • ya gitmi§tir. Bu suretle lspan· 
~ U etütlerde kendilerine la- da para cezasına camtmlmış· çin müzakerelerde bulunmak· rında ve kolonilerinde H itler, bir harp vukuunda yol generallerinin de yüzleri a· 

"'elen mali'nnalı miize direk- tır. tadır. yerle~mek Üzere anavatandan orduyu kendisi idare e· sılctrr 
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SARI 
-1-

OgUn Vang Lung'un düğün 

günü Hi. Yatağının etrafım kuşa
tan perdelerin yarattığı loşlukta 

gözlerini açrnca · şafakın diğer 

günlerden neden başka türlü gö· 
ründüğünü illcin anlayamadı. Or. 
ta odanın öbür ucunda, kendi oda. 
sının bitişiğinf:Je yatan ihtiyar ba. 
basının cansız, hınldayan öksU
rükleri.ıiden maada evde başka ses 
duyulmıyordu. Her sabah ilk isi
tilen 5es ihtiyarın öksürükleri o. 
turdu. Vang Lung, daima yattığı 
yerden bu sesleri dinler, ancak 
gittit.çe yakmlaştığı, ve babasının 
oda kapısının tahta menteıeleri 

üzerin.de döner~n gıcırdadığını 

duyıduğu zaman kalkardı. 
Fakat Vang Lung bu sabah bek 

lemedi. Yataktan fırladı, ve yata
ğırun perdelerini çe'kti. Koyu, kı
zıl bir p!ak sökilyor, yırtık pırtık 
kağıtların uçuıtuğu küçük bir 
pencerenin d8rt köşemsi deliğin
den de tunca çalar bir gök ışıldı. 
yordu. Vang Lung deliğe yaklaştı 
' . ağıtları koprdı. 

- Bahar geldi, artı1t !bunlara 
lüzum yok! .• diye mırıldandı. 

Böylc
4

blr günde evin temiz ve 
oerli toplu olmu:ru istediğini 
yilksek sesle söylemeğe utanıyor
du. Delik, ancak eli sığabilecek 

kadardı. Havayı anlamak için e
lini .dışarıya çıkardı. Şarktan ha· 
fif bir rüzgar nazlı nazir esiyordu. 
Bu, yağmur dolu, mmltılı, müHl. 
yiın btr rüzgArdı. Ve iyi bir ha· 
beri müjdeliyordu. Tarlaların ye
şermesi ~çin yağmura ihtiyaçları 

vardı. Bugün yağmur yağmazdı. 
Ama rüzgar böyle devam ederse, 
suya kavuşacaklardı . .t~te bu iyi 
idi. Dün babasına; "Bu kavurucu, 
yakıcı, pırıl pınl yanan güneı de· 
vam ederse, başaklar !dolmaz ... de. 
mişti. Şimdi sanki, gök kendisine 
iyilik dilemek açin bugünil se9fllİş. 
ti. Toprak mahsul, meyva vere· 
cekti. 

Yürüye yürüye, J~clvert panta
lonunu dizlerine çekerek, yine la· 
civert pamuklu kuşağım da beli. 
ne sararak orta odaya seğirtti. Yı. 
kanmak için suyu ısrruncaya ka
dar da yan beline kadar soyundu. 
Evin dışarısına ldoğru çıkan, bir 
SUI\durmaya girdi. Burası mutfak
tı. Mutfağın dı§arısmda, loşlukta 

bir öküz vardı. Hayvan delikanlı· 

yr garünce başını ona doğru kt. 
vm:h ve eğdi. Mutfak da, ev giDi 
kerpiç tuğlalamdan yapılrruştr. 

Kenldi tarlalanndan kazdıkları 
dörtköşe çamur parçaalnnr, kendi 

t 

• • ....... ~' 
Sarı Esirleri 

lan akrabalannın, nihayet!lz ço. 
cuk zürriyetiyle meşhur olan am. 
casımn kendilerini kandırmaya 

çalışmasına dayanmı~Jart:lr. Amca· 
sı: 

- İki bekar adam bu kadar çok 
odayı ne yapacak .. Baba ile oğul 
bir yatakta yatamazlar mı, sanki? 
Gencin harareti ihtiyann öksü
rüiderine iyi ıelir, demişti. 

Babası daima ~u cevabı ver
mişti: 

- Ben yatağımı torunuma sak. 
lıyorum. O ihtiyarlığımda beni:n 
l:emiklerimi ıartacak ... 

Artık, torunlar, i:stüste pey· 
ciahlanacaklardı. O zaman, yat:ık· 
lan duvarların kenarına ve edanın 
ortasına yerleştirmek mecburiye
t inde kalacaklardı. Ev yatakla do
lacaktı. Vang Lung, yan bot evde 
kurulacak olan bütün yatakları 

dü§Üne dururken ocaktaki ateş 

söndü, ve kazandaki ıu da soğu· 
maya başlaldı. Eşikte ihtiyar ada
mın gölgesi belirdi.Düşmesin diye 
düğmemelenmiş entarisini elleri. 
l~ tutuyordu. öksürerek, tıkarra. 

rak halsiz halsiz söylendi: 
- Ciğerlerimi ı11tmak için ar 

cak su nerede kaldı? .. 
Vag Lung, apııtı kaldı. Sonra 

kendisine geldi ve utal'Vdı. 

Ocağın arkasından seslendi: 
- Odun ıslak, nemli, nemli rüz

gar ... 
İhtiyar adam, durmaksızın ök. 

sürmeğe ba§ladı. Ve su kaynayın
caya kadar dur !durak bilmedi. 
Vang Lung çanağa biraz su dök· 
tü, ve arkasından birkaç saniye 

buğdaylarınrn samanlariyle karış. Artık ateş ya'kacağı son sabah. sonra, ocağın kenarında duran 
tırarak burayı kurmuşlardı. Yine tı. Annesi öleli altı senedir, her ıırh bir kavanozu açtı, ve içinden 
kendi topraklarından bilyük baba· sabah ateti o yakmıştı. Ate§i yak· 12 tane kadar kıvrık, kuru yaprak 
sr gençliğin.de yıllarca içinde pİ§ir· mrş, ıuyu kaynabnış, ıuyu bir ça- lardan aldı ve suya serpi§ti~i. İh
mekten kararmış ve pişmiş olan 

1 nağa dökerek, yatağına oturarak ti yar adamın gözleri iştiha ile, 
ocağı yapmııtr. Bu toprak ocağın j öksüren ve yerde kunduralarını aç gözlü aç gözlil açıldı. Arkasın. 
üstünde büyük ve yuvarlak bir arayan babasının odasına gö!ür • dan da şikiiyete başladı: 
kazan vardı. müştü. Bu altı yıllık her günü de _Neden müsriflik ediyorsun? .. 

Delikanlı, yakınla bulunan ve ihtiyar adam, ökıürUğünü bir azı. Çay, tıpkı gümüş yemeğe benzer. 
yarım bir toprak .Cestiden kazana erk olsun yatıştıracak olan kayna· Vang Lung kısa, kesik bir gü. 
su boşalttı. mış suyu oğlunklan beklemişti. lüşle cevap verdi: 

Su çok kıymetli bir nes. Şimdi 
0

baba o~ul di~lenebilirlerdi. _ BugUn fevkal&:ie bir gün· 
ne olduğu için de ihtiıfıamla, dik. Eve hır xa.dm gelıyordu. Artılf, dUr. Ye, ve rahat et... ı 
katle hareket etti. Sonra, biran Vang Lung ateş yakmak için bir ı ihtiyar adam mırıldana mınlda
tereddüt eder gibi oldu. Arkasın· daha yaz kış §afak vakti asla kalk- na, homurdana homurdatıa bum. 
.Oan, !birden destiyi ka~ırdr. İçin- ~uya~~k~. Yatağında yat~r, bek. buruıuk, kemikli parmaklariyle 
de'ki bütün suyu kazana bcx:a etti. lıyebilı.rdı. Artı~ ona da hır çanak çanağı yakaladı. Bu 'kıymetli ıeyi 
Bugün bütün vücudünU yıkaya. ıu getıreceklerdı. Ve toprak mah. içmeğe kıyamıyarak yaprakların 
caktı. Annesinin dizlerinde otur- suUü olunca lda bu :suya çay yap· açılııını, yayılııını. geniıleyiıini 
duğu gündenberi, çocukluğundan· rakları atılacaktı. Bazı seneler, ve suyun üstünde da&ılı~larını 
beri hiç kimse onun vUculdilnü - o da ayda yılda bir kere - su- seyretti. 
görmüş değildi. Bugiln ise birisi ya çay yaprağı atılırdı. - Soğuyacak!... dc:l:H Vang 
görecekti, o da vücudünü temizli- Ve eğer kadın bu işten yorula- Lung. 
ycce'kti. cak oluna, ateşi yakacak çocukla- İhtiyar adam: 

Ocağın etrafından dolaşarak n, Vang Lunga' doğuracak olan - Doğru, doğru!... diye ıöy. 
arkalara doğru gitti, ve mutfağın birçok çocukları meydana gele· lendi, ve sıcak çayı höpürdete, hö· 
bir kenarında duran kuru ot ve cekti. Vang Lung, üç odada bir pürdete içmeğe ba§ladı. Hayvan
ç.alı çırpıdan bir tutam alarak, hiç içeri bir dışarı koşu§an çocukların ca bir memnuniyet duyuyordu. 
bir ot paTçasmr israf etmeksizin hayaliyle bittlen yıkanmayı bırak- Tıpkı yemeğine gözünü ldikmi1 
ocağın içine ihtimamla yerleıtirl'1i. tı. Bu üç oda kendilerine çok gel. bir çocuğu andırıyordu. Fakat 
Sonra, bir demir parçasını çak. rnekte idi. Annesinin ölümünden. Vang Lung'un hiç acımadan, ka. 
mağa sürttü ve bir alev çıkardı. beri .de adeta yarı boş gibi kalmış· yıtsızca kazandaki suyu tahta bir 
Sı:mana tuttu. Otlar parladı. tı. Daima, daha fazla kalabalık o- banyoya boşaltıldığını görmiye. 

- -- - ı ı -=-=-- Ec:L 
le,, gidiyor, ba~ı ağrıyor, nabızları hız ivan: 

cek kadar kendinden geçmemi!ti. 
Ba!ını kaldırdı, ve oğluna gözle· 
rini dikti, birden: 

- Ekimi olgunlaıtıracak kadar 
su var burada. 

Diye söylendi. 
Vang Lung suyu son damlawıa 

kadar boşaltmaya devam etti. Cc· 
vap vermedi. 

Babası, hızla bağırdı: 

- Ne! ... Ne oluyor?.. 
Vang Lung hafif bir sesle 

kabelc etti: 
mu-

- Yeni senedenberi bütün vü. 
cudumu yıkama:dım ... dedi. 

Bir kadın görecek diye vUcudü· 
nün temiz olmasını istediğini ba
basına ıöylemeğe utandı. Hemen 
dıtarıya fırladı, ve banyoyu odası
na götürdü. Kapı iğreti !duruyor 
ve ıyıce kapanmıyordu. İhtiyar 

orta odaya kadar geldi ve aralı. 

ğına ağzını dayayarak gürledi: 
- Kadını böyle ahıtırırsak, fe

na ... Sabahları çay, ve yıkanma· 
lar, arınmalar ... 

Vang Lung: 
- Yalnız bir ıün için, 

ilhe etti: 
dedi ve 

- Yıkandıktan sonra, ıuyu top 
rağa dökeceğim. O zaman da hiç 
bir şey israf edilmiş olmaz ... 

İhtiyar adam, bu söze karşı ses 
çıkarmadı, ve Vang Lung kuşağı. 
m çözdü. Elbiselerini soyundu. 
Delikten sızan, uzayan dört köşe 
bir ay.dınlıkta buhar tüten su da 
küçük bir havlıyı ıslattı, sıktı \' e 
ıo:smer, ince, narin vüculdünü şid. 

detle, hızla uğuşturmaya başladı. 
Havanın sıcak olduğunu zann::t· 
mekle beraber, vücudü. ıslanınca 
üşüdü ve bunun üzerine daha ça
buk hareketlerle, havlıyı, bütün 
vücudundan ince bir buhar .duma. 
m tütünceye kadar suya !daldırdı, 
çıkardı. Sonra, annesinin sandrğı
na gitti ve gıcır gıcır, temiz pa.. 
muktan yapılma , lacivert bir ta. 
kım çıkardı. 

Bugün, kışlık, yünlil elbiseleri
ni giymediği için ihtimal ki tişü. 

yecekti, ama, tertemiz tenine yine 
on lan r;iymek )stP.qıi,ror, ll.una ta. 

• VAKl·T 
ADONE l'ABlFESJ 

41tmlekel Mtmle/at 

Aylık ' 

3 aylık 

a aylık 
1 )'ıllık 

IC'inde 

95 
21i0 

H5 
900 

dı~ındo 

155 Kr. 
425 • 
120 .. 

1600 • 
rarireden nolkao BlrllA• 

ıcın a)'da oluı kurut düşülür 
Posta lılrlığine girmeyen yerırrt 
ayda yetmiş beşer kuruş zartı 

medlllr. 
Abone kayılını bildiren mek· 

tup ve ıeısraf Ocrctlnl, al>On 

parasının posla vcyı bankı Ut 
yollama Oerelınf idare kendi D 
zerine alır. 

TQrkluenln her poııa mırktztndt 

~'AKlla abone ucuılır. 

Adres dclılştlrme Qcrelf 

25 l.uruşıur. 

11..AN OCHl:.ILERI 

1 

Ticaret llAnlarının untlıu · 
salırı sondan itibaren flAn sıır 

falarında 40; le s:ıyfalarda 50 
kuruş; dôrdüncil sayfada ı. 
ikinci ve ütüncilde 2; birincili' 
4: başlık )'Ant kesmece ~ lir'' 
dır. 

UOyük, tok devamlı, kliştl1 

renkli ilan verenlere ayra a>rı 
indirmeler yapılır. Resmi llAnll' 
rın san tim - sntırı 30 kuruşııır· 

TlCARI MAHIYl!TIE 01.MJ\'.ı\~ 
KOCCK İLANLAR 

Bir defa SO, iki defası 50, O\ 
defası 65, diSrt defuı 75 'fe ol 
defası 100 kuruşıur. Oç arıı• 
i!An verenlerin bir defası bed•' 

vadır. Uört satırı get"en llAntıtlr. 
fazla sıılırlnrı beş kuru,ıan bl' 
sap edilir. 

Jli:met kuponu 
kürük ildn tarifesi 
indirilir. 

Yakıt hem doarudan doArV 
ya kendi ıdııre yerinde, hem .ı\~ 
kara caddesinde \'akıt Yurd 
altında 1\EMA LEL>DIN me.' 
tJdn Dfirosu eliyle lldn kııba 
eıier. (Düronun telefonu: ~033J 

hammül CJJemiyordu. Bu elbiseler ---
pejmürcleleşmiş idi. Kirli, ·paeaklı !D••=a:m:m:••••.,I 
i:di: ve yırtık yerlerden tel tel Alemdar sın em as 
olmuJ iplikler sarkıyordu. 

1-Kasırga 
2 - /:'./m,.,~ hır.•r:r.lttfJ 

Kadının kendisini daha ilk Je
fadan böyle hırpani bir kılıkta 
görmesini iıtemiyor.du. Sonraları, 

elbette ki, bu elbiseleri yıkatacak, 
örecek, tamir edecekti. Fakat ilk 
günden yapmaztdı şüphesiz bunu.. Babası yine yaklaştı, ağzırı1 
Lacivert pamuklu ceketi ile panta. ralığa dayayarak seslendi: 
lonunun üzerine, yalnız bayram- - Bugün yine yemek ye 
!arda, senede topu topu 1 O gün cek miyim?... diye sızlndr. 
giydiği uzun bir entari, cübbe ge· yaşta olanların kemikleri, gıd' 
çirdi. Sonra parmaklarının seri mayıncaya kadarı su gibi otııf 
hareketleriyle, sırtına kadar inen, Vang Lung, hızlı hızlı, f 
uzun saçlarım sıvazladı, üstü kar- yumuşak hareketlerle aaçlarırı1 
makarışık duran, küçük masanın rayıp, ve örgüsünün ucuna &! 
çckmecesin.de tahta bir tarak ala. püsküllü ipe'k bir kurldele bl 
rak saçlarıı taramaya koyuldu. yarak cevap verdi. (Dcuamı i ı 

rr s rn= 3!i3il---
. ,._.., ....... lı hızlı atıyordu. "Mari Kondratyevna., - Patırdı ediyor mu? 

cevabını almadan gitmiyeceğim. 1" 
rin İvanovna sFni görmeğe geldi f 

nın evine varmadan biraz önce içki Diye sordu. Mari: 
kokan, eski kaftanlı bir adama rastla.. - Hayır, .dedi; tam 
dı. Sarhoş, sallana sallana duvarlara sessiz. Ama siz de onu Karamazof Kardeşler tersine çok 

pek yorın.ayı. 

Smerdiyakov buna işaretle ce 
verdi. Ve başını çevirdi. 

- Nen var? 

Yazan: Dostoyevski. 
t , .. ,,.. . __.. . .--... 

Çe•h~o: Uaklu Süha Ceqiu • '?20 

O, bu işe içinde duyduğu bir ineiniş. 
le sürükleniyordu. 

Sol"' :ı ansızın hatırladı, ki Kateri. 
na, Aliyo§Srun kar~ısrnda ona !bağıra 
çağıra: 

- Onun mutlaka katil olduğuna be. 
ni inandıran sen değil miydin? Yalnız 
seni 

Demişti. Halbuki o, hiçbir zaman 
'>öyle bir iddiada bulunmamış, hatta 
Smerdiyakovun yanından geldikten 
sonra, tam tersine Dimitrinin suçsuz • 
luğunu imaya çalışmıştı. Şimdi ge'l!S 
kız: 

nasıl olup da kıyametleri koparma.dığı

na şaşıyordu. 
işte bu iç gürültüsü arasında elin • 

deki zil kordonunu bırakarak, Smerdi. 
yakovların yolunu tuttu. 

Kendi kendine: 
- Belki bu kere öldüreceğim kcra. 

tayi! 
Diyordu. 

-8-

SMERDiYAKOVLA iJÇUNCi.t 
VE SON KONUŞMA 

tutuna tutuna yürüyor yırtık, tok ses nız. Dinlensin zavallı. 
le bir şarkının nakaratını mırıldanıyor. İvan, odaya girdi. İçerisi yine deh. 
du: tetli sıcaktı. Fakat bazı deği,iklikler 

''V anko, Petenburga gitti 
Ben artık onu beklemiyeceğim,, 

Fakat türkünün alt tarafını bir tür. 
lü getiremiyor, hep bu iki mısraı tek· 
rarlayıp duruyordu. 

lvan, bu tanımadığı adama karşı 

ansızın keskin bir hıncın içinde kabar. 
dığını duydu. Birdenbire bu herifi, bu 
tanımadığı, bilmediği kişiyi öldürmek 
hevesine düştü. Tam bu sırada karıı

ıa,tdar. Sarhoş, bütün kuvvetile !vana 
çarptı. O da herifi şiddetle itti ve don 
muş yere düıürdü. 

Sarhoş, bir kere inledi ve sırtüstü 

de göze çarpıyordu. Tahta sıralardan 
biri yerine, magon taklidi, meşin bir 
kanape konarak: üstüne yatak ve ol· 
dukça temiz yastıklar serilmiş uşak 

da, yine emektar rop döşarnbrıni giy 
mitti. 

Masayı yatağımsı kanapenin yanına 
sürdük?eri için zaten küçük olan oda, 
bir kat daha daralmıttı. Masanın üs • 
tünele sarı kaplı kalın bir kitap vardı. 

Smerdiyakov, lvanı uzun bir bakışla 
kar~ıladı ve bu gelişe hiç de şaşmış 

görünmedi. 

- Smerdiyakovun evine ben, ken -
dim gittim! 
Demişti. Delikanlının bundan haberi 

olmadığı için: 

Yokla sert ve keskin bir rüzgar es· 
meğe başlamıştı. Kasabaya kuru ve bol • 
kar getiren bir rüzgar. Kar, daha ye. 

upuzun serildi. 
Delikanlı: 

- Donacak sersem 1 
Diye düşlindü. 

Fakat durmadı. 

Vücutça pek değitmiıti. Avurdu a. 
vurduna çökmüş, yüzü sararmıı ve göz 
altları çürümüştü. 

İvan Fibodroviç: 
- Gerçekten hasta mısın? Merak 

etme, seni çok rahatsız etmiyeceğim. 

Pardeıümü bile çıkaracak değilim. 

Amma nereye oturayım? - Ne vakıt? 
Diye sormuştu. Demek Katerinanın 

ila kendine iÖrc bir takım şüpheleri 

.... Amma lıner<liyakovdan ne öğ • 
renebilirdi ki? .. Eaşında bir hiddet fır. 
!rnaar ofuldadr. Yarım saat önce yU. 
züne karsı bütün bunlar növlenirken, 

re konmadan rüzgitla savruluyor, sis 
gibi koyu bir tipi yapıyordu. Çok geç
meden bu havada yürü~k hakiki bir 
işkence halini aldı. 

Smerdiyakovun oturduğu semt, ka • 
sabanın en Ucra bir yeriydi ve oralar
da ıokak fenerleri de yoktu. 

İvan, ayak yordamiyle "sevki tabiiy 

. 
Mari Kondratiyevna, elinde bir şam. 

danla kapıyı açmıştı. İvanı görünce, 
alçak ıesle, Sm~rdiyakovun çok hasta 
olduğunu, hatta arada sırada sayıkla· 
dığını, hatta çay bile içmek isteme. 
diğini anlattı. 

Dedi ve ıonra bir aandalye çekerek 
maıa başına ıeçip oturdu. 

- Ne susuyonıun 1 Kôrkma çok dur 
mıyacaiım. Zaten sana blrıey sormak 
için geldim. Yalnız ıunu bil, ki onun 

- Hiçi 

-Nasıl hiç? 
- Bayağı hiç işte. .. Evet Kat \ 

geldi. Amma bundan size ne? Bıt11 

beni! 1 
- Söyle, ne vakit geldi? Bir •i 

velki gibi. 
- Bilmem unuttum şimdi? 

Uşak, tiksinerek gülümsedi. Bit 
evvelki gibi. Dikkatle ve kinle 1 
baktı. Sonra: 

- Siz de hastasınız unıyO 

Yüzünliz pek bozuk. Sararmışsırıt" 
Dedi. ~ 
- Sıhhatimi bırak da, 

cevap ver. 
- Gözleriniz neden bu kadar 

Çok azap çektiniz galiba? 

Bu soruşta alaya benzer bir bal 
1 

dı. ~ 
1van: \o~ 
- Sana cevap:jlmacian glt 

ğimi söylemiştim. 

Diye bağırdı. 
Smerdiyakov muztarlp bir ta\1%1' 

- Niçin ısrar ediyor, ne diye 
bu i~kenceyi vcriyonunuz? 

(Devamı var) 



5 - V AKIT 29 HAZiRAN 1939 

Büyük Mllll RADYO 1 ,'-~'~ ~ı,, ~~~n -;; : ~n··"·?C"~~ 29-6-939 Perşembe i-- .: ~ı ~~~ -~ , ~dJ~,I · : ~f~ .---.. ...................................... -...................... .. 
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o 
r. IARMANSONU lti: 1 - Nişaburek peşrevi. 2 - Ziya 

Paşa - Nişaburek ağır semai - Ey gül 
ne acep silsilei.. 3 - Hasan ağa -
~işaburek şarkı - Camei surhile. 4 
- Aziz efendi - Nişaburek şarkı -

Oırtt:a Avrupa kupasa 

- 42 - --------· 
Sermet Muhtar ·Futbol müsabakaları b· - MeHlnu melimetzede bUyük 

ğl ~'.r mansıp sahibi imiş .. tpe çe. 
tıılecek, kellesi uçurulacak, giyo-:;f d rıe kafası gelecekler böyleleri • 
•t. 

Sorguda: 
- Peki, sakenız, zikrettiğin 

ek· ltıUUıiş gözlüklü, (balbU) nam 

~nı rUf ekasmdan bahsetmiş • 
: (Gri kostüslil gençle konu • 
d konUŞa vapurdan çıktı) diyor. 

"'' ~· Esaaen de Ziver Beyle ah. 
. l> oluşun, yalısma kadar gidi. 
~· i~riye girlşin, gri kostümlü. 
1trı. kinı olduğunu öğrenmek .. Be
~r oturdunuz, içtiniz; piyano • 

1 
• Şarkılar dinlediniz, bu esna. 

111 • ~a hiç bir ip ucu elde edeme. 
ıs>' mi? 
~ ..... llela.s! .. Maalesef!.. Zira ZL 
ı. ~ ~y denilen mahlUku acip 

tt . ~odaki garsonların da tarü 
t~~. veçhile, müşahit te olu? 
\ tduın, serserinin, sarhoşun bı. 

Soyuna. ra.kı çekiyor .. 
' baba ilfi ya ... Yan~ yanı. 
~ aç habislerden; ög-ren isimle. ., ... 
Corci, hamle edecek ta.katta: 
·':Ne diyorsunuz ekselans, af. 
~~lliıe mağruren, Ziver dedi . 
~ 1~ tip o derece içmiş, şuursuz, 

dıni bilmez halde idi ki ... 
"''l'am. sırası .. Sor, ağzını ara, 
tlttıplislerini öğrenmek muvaf . 

1Yeti tam o dakikalardır ... 
"' Mümkün mü velinimet? .. 
~ inadında; (obstine). 
• 1uteınadiyen bir (pretcxet) 
Uj-orum. Şirket vapurlarile ls. 
bllla gidip gelişin zevkliliğin. 

Chibba ve evidda ile sohbet, 
~eticn) imkanından girişip, 
~n akşam refakatinizdeki 
~OStümlü kimdi?) diye de so. 
rum. ... 

' E viva... Aldın ya adresle.. 
'Ver! •. 
Corci, yerine yerleşti: 

llelas, maalesef! .• 
'Sebep?. 
~Ziver Bey rakıyı çekti çek. 
"Ulut oldu .. Bumunu görecek 
~değildi. 
' Grace A nous .. En münasip 
P 7.amandasm. Aç habisler . 
; öğren isimlerini, ikamet • 

~ il.rını .. 
· tci, yerinden sıçradı: 
ıdl ' Ne diyorsunuz velinimet? 

oW lliilerine mağruren Ziver nam 
f 1a sükutta. Kusmağa başladı. 

rı~ ~tiden uşaklar geldiler. Karı. 
a l1a duymuş; knpıya yanaştı. 
bl Su adama içirten kimler -
1 ı , Öldürecek misiniz kocamı 
1" ; bar bar bağırmada ... 
. ~ ~Cip Melhame daha mide şi. 
1 

• ~ll'liş .. El çırptı: ,, ~ .. 
... emek getı rın ... 

~hak kapıdan girerken söy -
~de: 
?vıayonedi balık getiriyor . 
Carşı, piyasa malı değildir. 
Adalardan taze taze getiri. 

.~tlu, sahil §ehirliyiz. Kıy. 
balıklan, iata.kozları hiç 

. a.m ..• Karnın, iyi doymadı 
Ş . ı· ' •.. undan da yıye ını ... 
. . . . 

. tl.i, Yeniköyü, yalısında, çi. 
ISOfracığmm başında, tek 
dem çeken Ziver Beye ge. 

l'ciyi beklemede. Yukarıda 
<et, çalgı, malgı, §8.rkı mar. 
~1 

\l ıt ... Ses, ahenk duyulmuyor .. 
~ itıe o da meraklanmıştı. Gö
ba&ır fora, çıplak ayak so. 
~ıktı. Terliklerini yukarıda 
?'ak, çıplak ayak aşağı in. 

~)(lar, kilerciler, ayvazlar 
~ Ocağında. Ktıhya fendi na. 
t&iınenlerden ve yine mey 

)'ı,. l'ok; odasında .. 
tıln. karşılaştı: 

ti .\rtık yata.cağız, dedi, ge. 
elen Yok ya ... 
a C-Orciden bahsediyor: 
~lki de misafir gittiği yer. 

•bi hane alrkoymuş, salı -
'ıtir; gece de kalacaktır. 

Yahut geç va.kit dönmesi de müm Kırdı geçirdi .. 5 - Nişaburek şar

kün ... Sen bir müddet daha yat. kı - Görmek ister .. 6 - Ali _nır~.ı: 
ma arada bir bahçeyi kolla ka. :-;işnburek şnrkı - Meyledip hır gulı-

' .. T ' zare. 7 - iNşaburek snz semnisi. 13 F O Ç ki • S f 1 .., 1"' fd ? pılaragozkulakol.NemelAzı~, Memleektsaatayurı,ajnns,·eıneteo. erenşvar ş e erın par asına nası mag up Q U. 
saygılı heriftir. Çangıl çungul zıl roloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik 
çalıp herkesin uykusunun içine (Karışık progrnm _ Pi.). 19. Prog. Merkezi Avrupa kupası fut· 
okumaz, ortalığı ayaklandınnaı:, ram. 19.05 Müzik (Senfonik parça • bol müsabakalarına hararetle 
usulcacık seslenir ..• Duyunca bek Pi.). 19.15 Türk miiziği <Fa~ıl heye- devam edilmektedir. Bu hafta 
letmeden açarsın kapıyı!.. ti). 20 Me~leket saat. aynrı, aj~ns ve Peştede Çeklerin meşhur Spar 

. . . . f d meteoroloJı haberlerı. 20.15 Konuş- · 1 M · ·k· · • F 
Zıver Bey çılıngır so rasm a {Z' t 1.) 20 30 T- k " . tasıy e acarıstan ı ıncısı e-. . . ma .ıraa saa ı . . ur ınlız:ı. 

o akşam pek yalmkat ~tmışti. ği (Muhtelif şarkılar <:e düliün det. renşvaroş takımları karşılaşmış· 
Karşısında §akak lalesi ve dert !erine ait türküler_>: .ı - Ilica:ı:kıir lardır. . . 

ortağı yok, yapayalnız. Yukarı - peşrevi. 2 - Lemı - Hıcazkôr şarkı: Macarıstanda yapılan son lıg 
d ah nk mahenk te kışkırtmı. Son aşkı.mı canlandıran .. 3 - A~ır maçlarında, Fcrensvaroş takımı 

an e . ., bey • HıcazkAr şarkı - Ilır halet ıle f b" · 
yor. Çakmtıyı ne dıye azıtsm. süzdü yine. 4 _ Arif bey _ Suzinak son derece an orm ır vazıyet-

Hemen hemen hiç içmemiş gi. şarkı - Papusuna ermek üzere. 5 - te idi. Buna mukabil Sparta, 
biydi, enikunu a},ktı. Rahmi bey - Suzinak şarkı - Bir sih. eski Almanyadaki muvaffakı-

.. b k bak ri Torap. 6 - Udi Eşref - Suzinak yetsizliğinin tesirinden hala kur-
Böyle yalmayak, aşı a a. şarkı - Günden ııüne efzıın oluyor. l 

şağı inişinin, ayvaza yanaşışınm 7 - Mustafa Nafiz - Suzinak şarkı • tu ~mamı~tı. k d k d' 
asıl sebebi, Ortancayı sormak ... ümitsiz bir sevinçle. 8 - Düğün A- u va~yet arşısın a F·r.n 1 

· d ti · 't t" k"I 2l t • memleketınde oynayan eren· Çalgı çaganayı geçelim, sesı de e erıne 91 ur u er. . O Konıış. ,.. .. 
k h ak 

t rna. 21.25 Neşeli pl!ıkl:ır _ H. 21.30 svaroşun adeta mutlak ve muem 
• • .. 9 uzı · an resıln - Ru ı Su: D:ıs men sayı ıyor u. a a acar duyulmuyor. Kah a ası se • ı \f " 'k ış . il h. 1 d H tt"' M 

mı)or. Nerede bu koftehor · ~arilon): 1 - ıı_ay~ıı - "Mevsimler" lar Prağda yapılacak olan re· 
- Kuzum Dikrancığnn. dedi, oratonosundn~ ~·~tç~ şa:.k.:st. 2 - w. vanş maçına büyük bir farkla 

. d k , A. l\lozart - Sılıırlı rıut opcr:ısın. . ~· .. . d' l d 
Ortanca hanfendı ev e yo mu. dun "Rocco .. nun (Para şnrkı..,ı) 4 _ gırmegı umıt e ıyor ar ı . 

Ayvaz cevap vereli: Fr. Schııbert _ Genç kız ve ölüm (Li işte Macarlar bu haleti ruhi· 
_ Ben de merakta kaldım git. ccl) 5 - G. Verdi - "Simon nocc:ı- ye ile merkezi Avrupa kupası 

ti begu"m B ~ t k dar ne dı'. ncgru,. opcrımnd:ın l-"iesconıın ro. maçını beklerken, Prağda son 
· u ..,aa e a 2·1 'I " ., (k" -k k t d b' .. · · l'k h k • "k" 1 k 1 1 . G m:ınsı. - " uzı.- ·u<:u · or ·es ra • erece ır umıtsız ı ü üm sü· 

~e gecu ur er, a ı a mıyoı. e. Şer· Necip A:o;kın) 1 - Julius Cucik .. d H tt"' d k" 
ce kalacaklar aesem Osman ağa · .. • · . ruyor u. a a, o erece ı, 

ktan ·ı tli dü • Hulya (mis), 2 - J, Str:ıu<ıs - Dı- Sparta Budapeşteye hareketin-
ço ı e r .. nanıiden (csr:ırengiz v:ıls), 3 - Enı d b' k 1 V'k · 

Ziver Bey yerinden havaya sır. . . en ır aç saat evve • ı tona 
ıs mcrıch K:ılm:ın - C:ımbnzh:ıne pren. L·-· : • "k 1 

d h .. •k" d" · . . 17ı~OY un en mu emme mu-ra ı. O) ur u. sesi operetınden (potpurı), 4 - Joc . . 
1 

•· · 
• • • ? • • eril _ Mayıs ihtişamı (nıls), 5 - hac.mı sayı.an Ludl ı 2500 lıra-

- Ne dedın, ne dedın . Bızım J G . •r .,3 s . 1 '"·a sa"ın almıştı . . • • .. ne ırıl - "arş, - on nJans la· J • • 

sandalla gıttıler de hala donmc. berleri, ıirıınt, eshıım tnh\'il:it, kam H,.ı:;uki, Sparta takımı, bü-
diler ha!. . blyo _ nukut boı·sası, 23,20 Jllüzik tün nazariye ve hesapların hi

Hcyecan ve ~elftşından üstüste, (Caıb:ınd - Pi.), 23,55 - 2' Yarın- lafına olarak ma-:ı 3 - 2 kazan· 
~abuk çabuk sormada, söylenme- ~i pı·ogram. 

mrştır. 

de: 30.6-939 CumP. == Spartnlılar, Maça gayet sinir-
- Kaçta çıktılar? Hayvan gi. . . , 1 

· · ki şunu do;;...., 12 30 Progrnm 12 35 Türk ınüzilli lı bır haı~e başlamışlar, buna 
oı ne sayı ıyorst:n, c;• .. •· ' ' e ı b'l M l · 
d .... t k · tsar.a. GUndilzU an. pi., 13 Ml'mlcket saat :ı)·arı, ajans muka ı acar ar, sakın ve ken 
un.ıs esıp a d'l • d · b' k 

ladık. Sabahleylh gU.tıeş doğup Ye_ ~etcoroloji haberleri, 13,15 - U ı erın en emın ır tavır ta ın-

k b t kadar gilndi.1% Muıık (karı~ık program - :Pi.), 19 ınıcılardrr. Macarlar mükemmel n şanı a mcaya .. • 
GUndll.Zün sıi'at · kaçmoa sanaaı program, 19,05 !J:üzlk CMelorliler -Pi.) akınlarla mütemadiyen hücum-
ı t d'l ? N tarafa dogruy rek 19,15 Türk miizi(ti Hn~ıı heyeti), 20 da müdafaaya gecen Çekler ise s e ı.er .. e ~ · . 1 • • _ Memleket sa:ıt ayarı, :tJans ,.e mr e- b' .. l" k d'l · · l tirdiler? .• Yukarıya mı, ~agıya 

1 
.. h b 

1 
. 20 15 L" ır turu en ı ennı top ayamı· 

· oro oJı o er erı, , nonuşmn l H 1 h fl k b b 
mı? .. Anadolu kıyısına mı vura. (haftalık spor servisi), 20,30 Türk yor ar. eıe a arı pe er at 
rak, yoksa Rumeli kıyısını mı ta. müziği (saz eserleri beste, ~emoi ve bir oyun oynayor. 
kip ederek? Kim kim binmişti?. şarkılar), 21,10 Konu)nıu, 21,25 .Ne- 21 inci dakikada eski solhaf, 
Anladık Ortan~; o olunca ~- şeli p!Aklnr - ~ ... 21,30 ~rkestrn pro. ~im 1~ ise tıağaçık oynayan La-
delip hanım da mevcut tabıı grnmınııı tııkdınıı - R. Strauss ve e- S t "d f ti t ... 1 • ı kk ., • - zar • par a mu a aasmı a a a· 
y nlannda başka kimse yok muy il'r erı lll · · ında. Mı,.ı;, )lıızlk (rad. k k "lk 

\ . _ yo orke\trası _ şef: Prnetorius), 1 - ra ta ımına ı sayıyı yaptı. 
du · Cemıl oglanı da mı beraber Ricli:ırd Strauss _ Scrennd 13 nefes Altı dakika sonra, Kiszley vazi· 
almadılar?.. li saz için, op. 7, 2 - Hidıarcl Str:ı yeti 2 • O bir hale getirince, Ma

Aceleden biribirine karışan bu us<ı - (Le lıourReoiıı Gentillıommcl carların mutlaka galip geleceği 
suallere cevap yetiştiremiyen. ya. süit orkestr~ ~.<:inh,) 0~1· 60· n) 1 i~ci intibaı hasıl oldu. 

perde ııvr.rturu, "cnueı, c) ı~s- h h"'k' 
rısım da anlarnıya, hart hurt kel. krim hocası, <:) Terzilerin sahnen Ferensvaroş, sa aya a ım 
le kaşıyan ayvaz: çı:;ış ı ve danı;ı, d) J.ullynin Meıme.li, bir vaziyette oyununa devam e· 

B·ı k", k d:'·k t t) Coıırnnıe, f) 2 inci perde uvcr. derken, Sparta müdafaası, daha 
_ ı emem u ... pe ~ a e. . .. 1 > ı 2 · · d I k · · 1 .. .. t . .. .. d lılru ( nterml'ZZO , 6 ıncı per e fazla go yememe ıçın can a 

demedum begum .. şUm gucum e u'·ertürii (incctermezzo), h) Ziy:ıflot l l d 
d H l• b ı t .. . . h bas a ca ışıvor u. var u. arem am a arını es. (ziyafet mmıt;ı ve ıı <:ı y:ımnğının . ~ • h f 1 

lüm etmiş, 1.a.tının, damat begün, ıhnsı. 22.30 Miizik (opera şnrkıla. Nıhayet, ~' tayn:ın .son ~rı.n~ 
Corci efendününküleri doldum • rı • Pi .). 23 So11 njnns h:ıhcrleri, zi- doğru Spar~a.11ar ~ı~a n~n ını~ı 
. rd nı:ıt, esham. tuln·iliit, konıhlyo - nıı. yatifi ile kendilerını hıssettır 

:yo uEm. k .b. t b k kııt hors:ısı (ri,rnt), 23,:0 Müzik rneoe l:::a~ladılar. Haftaymff 
_ ı;şşe gı ı anır ıyı ıra , Pi ) '>S • • •14 y ki ·• 

sorduğuma cevap ver. Kaçta san. ~~~~1;:~,1~ - • ' M• ·"" - - arın · bitmesine 3 dakika kala, Macar-
clala bindiler?. Öğleden evvel mi, !arın aleyhine hir ko~ner oldu 
sonra mı? .. Ne tarafa gittiler? • • Bunu miiteakıp yem satın a 
Sağa mı, sola mı, karşıya mı?.. Mareşal şerefıne zıyafet 'ınan Ludl takımına bir sayı ka 

_ Doğrusunu istersen begüm Çanakalede hararetle kar~ılan- zandrrmıştı. 
gozümle de görmedUm. Gayık is. mış olan Genel Ku;may Başkanı ikinci haf taym başladığı 'a 
tedü.klerini, binip gettiiklerini a.-,. ~are~~ Fevzi Çakmak v.e refaka. man, oyunun neticesi hak_kın~.a 
çılardan duydum. Bildiğim şu ki tindekı generaller şerefıne yarın ilk 15 dakika zarfında hır hu· 
gayıkçonız Osman ağa hala gel. Çanakkale belediyesinde 400 ki§i- küm yürütmek mümkün değil-
medü.. lik bir ziyafet verilecektir. di. Riha tek başına harekete ge· 

Ziver Bey meraktan çatlaya • cerek evvela haftan, ondan son 
cak .. Nereyegı"titler? Nerede kal. Ö l • ;a mUdafileri ve nihayet kaleci-

ğretmen erın k dılar? Ne oldular? .. Hadi gezme- yi de atlatarak beraberli sayr 
hazırlık kampları ğe çıktılar, yahut bir misafirliğe smı yaptı. 

yollandılar, bu saate kadar gel _ Kampta çalışacak öğretmenleri Bu beraberlik sayrsındnn son· 
memeleri, san.dalın bile dönme • hazırlamak üzere ldün Pendiktc rr-, snlıadaki hakimiyeti elde et· 
mesi.. bir öğretmen hazırlık kampı açıl· m«k için orta muavinler arasın · 

Mehtap olsa febiha, araya meh mııtır. Kamp on gün sürecektir. da l,ir mücadele başladı. Boucik 
tap saf ası da sokacaklar. Gökyü. Kampa 45 öğretmen iştirak etmiı· , rakibinden daha kuvvetli oldu
zü zifirl karanlık; hava bulutlu, tir. 1 ğumı isbat etti. Oyun uzadık
yıld1zlar bile yok .. 

Hazret daireden geldi geleli ha. 
reme girmemifti. SelAmlıktaki o. 
dasında soyunmuo. tepaiainin ö. 
nüne oturmut, yemeğini de oraya 
getirtmifti. 

Son günlerde, belli etmemeğe, 
kendini idareye çalıştığı halde 1 

Ortancaya karşı bakıtlannı, hal. 
lerlnl, yılıııklıklarmı gözünden 
kaçırnuyan kansı, adama.kıllı bir 
paparadan sonra: 

"Dovamt t'ar) 

Bir sİrJrİ akıllının maceraları: 

ça ra;cibi Şaroşiyi, gittikçe geri· 
ye sürüyordu. 19 uncu dakika· 
da Sparta muhacim hattı gayet 
mükemmel anlaşmış ve Neşedli 
ile soldan harekete geçerek, ü-

çüncü ve galibiyet sayısını yap· 
mıştır. 

Haftaymm bu sayıdan sonra· 
ki kısmı. hep Spartalılar,m haki· 
miyeti altında geçmiştir. 

Galatasaray 
34 ncu senei devriyesini 24 Eylülde kutlayacak 

Bu münasebetle büyük bir turnuva 
maçı tertip ediliyor 

Galatasaray klübü.nün sonha· 
harda yapacağı 34 üncü senei 
devriye bayramından evvelce 
bahsetmiştik, hatta sarı kırmızı
lıların bu törenlerinde lngiltere
nin meşhur profesyonel klüple
rinden Arsenelin de memleketi· 
mize davet edileceğini yazını§· 
tık. 

rincisi Set, veyahut da Çeklerin 
~nınmı§ futbol klübü Sparta 
lstanhula getirilecektir. 

Galatasarayın bayramında bu 
ecnebi klüplerinden biriyle Ga .. 
'atasaray. Fenerbahçe ve Bqilt· 
taş taknnlanmız arasında biı: 

turnuva müsabakası yapılacalt• 
tır. Bu maçlardan başka Galata111 

Galatasaray klübü idare he· saray - Fenerbahçe mütekaitle
yeti bu seneki bayramlannm ri de geçenlerde O - O biten kar• 
fevkalade bir §ekildc icrası için şılaşmanm rcvansı oyna}"Bcar 
büyük bir program hazırlamış- lardır. 
lardrr. Spor müsabakaları üç Ecnebi takımın 'An'karada dcı 
gün devam edecektir. Bayramın iki müsabaka yapması di.i§ünül" 
birinci günü 24 eyliil pazar gü- mektedir. 
nü başlıyacak ve ertesi hafta S k l la b"" ··ıc· · .. 1 • an ırmIZI ı rm uyu me-
cumartesı ve pazar gun erı maç- · 1 k tl I k l 34 
l d d 'l kt" rasım e u u anaca o an ara evam e ı ece ır. 

ı- • üncü senei devriye bayramları 
ı· utbol maçları ıçin memleke· Taksim stadında olacak ve o 

timi_zin i~i mühim klühü. olan gi.inlerde stadın balkonu yalnız 
Beşıktaş ıle F enerbahçcnın bu davetlilere tahsis edilecektir. 
bayrama i§tirak edecekleri gibi •. . • . • 
Galatasaraylılar Avrupadan da .. Saha uzerının fıratT 200. trı
bir ecnebi takım getirtecekler· bunler 100, duhulıye 50 kuruı 
dir. olacaktır. 

--~--~~~---------------K lüp idare h-zyc~inden Sedat 
Ziya bu iş için Londraya gitmiş 5 milyonluk İstikraz 
ve Arsenal ile müzakereye giriş· İstanbul Belediyesi namına 
ni~ bulunmaktadır. Belediyeler Bankasından yapı-

Bu mC§hur İngiliz profcsyo- lan 5 milyon liralık istikraz mu
ıel ekipini getirtmek mümkün kavelcsi belediye muhasebecisi 
olamazsa, geçen senenin F ran· tarafından Ankarada imzalan· 
sa şampiyonu olan Olempik mıştrr. ilk taksiz birkaç gün son
Marsey veyahut bu mevsim bi· ra alınacaktır. 

Fransadrı liiiyük bisiklet yar ıJlarını .A1ıtonin Magne 7cozan -
mıştır. Aııtonin blagnc bütün ra 1;ip1mini mr tur geride lnrakmt§. 
tır. Resmimiz kendisine kazandı ğı kupa tJCrilirken alınmı§tır. 
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BJJgün Büyük Harbin Y ıldönümündeyiz 
kü artık Fransuva J orj çok ihtİ· 
yarlamıştır. Habsburb vatanıııııı 
evlatları daima felaketlere kurbarı 

Bugi.ln bütün dünyayı UIDU-ı 
mi bir felakete sürükleyen CL 
l)an Harbinin üzerinden çeyrek 
as;r geçmiş bulunuyor. Bu çeyrek 
asır harbin doğurduğu faciala _ 
rın acısını hala dindiremedi, do
ğurduğu içtimai felaketlerin te
sirini hala kaybettiremedi. Bu -
gün bile zaman zaman harp so
nu buhranları görünüyor .. Şuna 
da işaret edelim ki iktısadi Ye ic.;
timai bakımlardan harp sonu bur 
ranlarrna şahit olan bugünki. 
dünya, siyasi bakımdan da - ba. 
zı ufak değişikliklerle - harpten 
evvelki vaziyeti arzetmektedir. 

• gitmektedirler. 
imparator Vilhelm de herıil' 

kırk altr yaşrnda bulunan A vııs
turya - Macaristan veliahdine 
:ok büyük bir sevgi ve itimat JeS• 

!emektedir. 

Siyasi gerginlik bugün de, 1911 
senesindeki kadar vahim bir va. 
ziyettedir .. Ancak Büyük Harbin 
acısı henüz tamamen unutulmuş 
değildir .. Acı tecrübeler bugün a_ 
sabı gevşetmeğe ve harp tehli _ 
kesini uzaklaştırmağa yarıyor ... 

Yirmi beş yıl evvel de bugün 
gibi dünya ikiye ayrılmış bulunu. 
yordu. Fransa ve !ngilterenin kar 
şısmda Almanya bulunuyordu. A. 
vusturya • l\facaristan impara • 
torluğu da Almanya ile birlikte 
harekete hazır vaziyette idi, esa. 
sen Almanya ile Avusturya - Ma. 
caristan imparatorluğu arasın • 
üa manevi bir çok bağlar mev. 
cuttu ve Almanyanm Fransuva 
Jozef hükümdarlığı üzerinde ba_ 
riz tesir ve himayesi f arkedil _ 
mekte idi. 

lktısadi ve siyası bakımlardan 
had bir vaziyet alan çekememez. 
lik patlak vermek için bir vesile 
arıyordu. O zaman bugünkü gi -
bi "hayat sahası,, "çemberleme 
siyaseti,. gibi tabirler mevcut de. 
ğildi. Ortada harbe sebebiyet ve. 
rebilecek hiç bir hal yoktu. Fa. 
kat bütün devletler ve bilhassa 
Almanya dişine kadar silahlan _ 
mış vaziyette idi, iktısadi ve ma. 
li vaziyeti de düzgündü. Bir hay. 
li ihtiyat altını vardt. Uzun sü. 
recek bir harbe girebilir ve icabı 
halinde bir kaç cephede birden 
dövüşebilirdi. 

Avusturya - Macaristan impa_ 
ratorluğu cenuba doğru genişle. 
miş Bosna . Herselfi de almış 
bulunuyordu. Merkez! Avrupa _ 
nm en kuvvetli devletleri meya. 
nmda idi. Ancak Habsburglar me. 
şum bir kuvvetin tesirile facia. 
dan faciaya sürükleniyorlar. Ha_ 
nedan ailesine mensup erkekler 
birer birer aym feci akıbete kur. 
ban gid{yorlardı. 

Umumi Harbe sebebiyet Yeren 
meşum katil hadisesi Habsburg. 
laroan bir veliahdi daha dünya • 
aan kaldırmış ve peşinden mil -
yonlarca .güna.hsızr aynı akıbete 
stirüklemişti. 

Bugün Umumi Harbe zahiri se_ 
bep teşkil eden Saraybosna faci. 
asmm 25 ind yıldönıüınüdür. 

Bundan yirmi beş yıl evvel Av. 
ıııpada son haddine varmış olan 
gerginlik patlak vermek için böy 
le bir sebep arıyordu .. 

İşte yirmi beş sene evvel böy. 
le bir ~de patlayan kara bir sL 
lih U'mumi Harbe sebebiyet ver. 
miş ve acısını bugün bile hisset. 
tiğimiz felakcleri doğurmuştur. 

Avusturya _ Macaristan veli • 
ahdi Fransuva Ferdinand'Inı bir 
Sırp talebe trafından katli Umu. 
mi Harbe vesile teşkil etmişti. 

Balkan Harbi sıralarında, E • 
dirne önlerinde çadırlarından çık 
mak Ct'saretini gösteremiyen Sırp 
lar, Bulgar ordusnun seksen bin 
kişiy:i feda etmesi üzerine mu . 
zafferiyet kazandıktan sonra kcn 
qilerini dev aynasında görme,ğe 
başl:ıdrlar. Bir gün şimalden bi r 
Cenncn yumruğu yiyecekleri11i 
hatır ve hayallerine bile getir -
me'dHcr, bilakis "megalo idea,, 
in rl~iJmc13sili Yunanlılar ile aynı 
fikre hizmeL eden Sırplar. Bosna 
HcrS'CWin Sırplarla meskun olan 
eyaletlerini zaptederek, büyük 
bir Sırbistan kurmak hevesine 
kapıldılar .. Aynı zamanda A vus. 
turya • :i\Iacaristan hudutları da. 
bilinde bulunan <laha başka eya. 
!etlere de göz dikmişlerdi.. 

Bu gayeye c!'işebilmek emelile 
teşkil ettıkleıi komitıerle Bosna 
Hersekte Ye .. \ vusturyada tahri. 

Biiyiik Harbi f<'sbit crlon bir f<rb1o 

SaralJbosna faciası nasıl 
vuku bulmuştu 

Yedi kurşun 35 milyon zavalinın 
ölümüne sebep vermişti 

kata başladılar. Bu hareketleri 
bilhassa Balkan harbinden sonra 
çok aleni ~ir şekil aldı. 

"Narodni Opra.va,, tesmiye olu. 
nan Sırp milli müdafaa cemiyeti 
ve buna merbut olup hükfımetin 
himayesinde teşkil olunan askeri 
ve mülki cemiyetler Avusturya . 
Macaristan hudutları dahilinde 
her türlü tahrikat ve suikastlar 
ika etmeğe karar vermiş bulunu. 
yorlardı. 

Bu küstahlık o kadar ileri git. 
mişti ki Romanya ve Yunanista. 
nm fiilen ve Rusyanın kavlen va_ 
ki olacak muavenetleri sayesinde 
Avusturya _ Macaristan impara_ 
torluğunu devirmeğe karar ver _ 
miş bulunuyorlardı. İşte kendini ı 
dev aynasında gören bu küçük 
hükumet ve himaye ettiği komi. 
teciler büyük harbin bütün dün
yaya şeamet yağdırmasına sebc. 
biyet verdi. 

!.şte Sırp komitecileri bu me _ 
şum heveslerini çok ileriye gö . 
türerek Avusturya • Macaristan 
impanatorluğu veliahdi Fransuva 
Ferdinanda da bir suikast tertip 
etmişlerdi.. 

Avusturya • Macaristan impa. 
ratorluğu hudutları dahilinde bu. 
lunan Bosnada o gün büyük bir 
merasim hazırlanmıştı. Osmanlı_ 
larm şanlı kılıçlarını, kenidlerin_ 
den bir kaç misli kalabalık haçlı 
orduları üzerinde gezdirdikleri 
meşhur 'Kosva meydanr, yeniden 
tarihi bir hadiseye sahne olacak. 
büyük bir asker.l geçit resmi ya. 
pılacak ve Bosnanın merkezi o. 
lan Saraybosnada imparat~rlu . 
ğun azamet ve ihtişamı tebarüz 
ettirilecekti. Çok büyük hazırlık. 
lar yapılmıştı. Kosva meydan J 

muharebesinin yıldönümü muaz. 
zam bir merasimle kutlulanmış 

olacaktı .. 

Saraybosna kasabası süslen -
mişti. Sokaklara. yer yer kuru • 

Fransuva Ferdinad Kosva mey_ 
danında askerleri teftiş edecek_ 
ti. Bu husus halkın merasime rağ_ 
betini bir kat daha artırıyordu. 

Veliaht Fransuva Ferdinand 

baren bir çok otomobiller köş • 
kün önünde duruyor, hummalı 
bir faaliyet göze çarpıyordu. 

Saat tam onda şehre hakim te. 
pelerclen yirmi bir pare top atıla. 
rak merasimin başlamış olduğu 
ilan edildi. Caddelerde izdiham 

lan zafer takları, küçük kasaba _ bir kaç gündenberi kasabanın dı
yı dolduran meraklı halk, bu bü. şmdaki bir köşkte misafir bulu. 
yük günde en güzel kıyafetlerile nuyordu. Karısı da yanında idi. .Bon şeklini bulmuştu .. Asayişi tc. 

min imkansızdı. 
bulunmak için, hazırlanan kadın. Fransuva Ferdinand, haşin hü. 
lar na]a'tr tlikkate ~rpryordu .. vl)'eti altında, büyük bir Alman Esasen Saraybosna polisi de 

takviye edilmemiş, Avusturya _ 
Bosnanın her tarafından koşupge dostluğu gizlemekte idi. Alman. 

•• •• • y Macaristan imparatorluğu her _ 
len halk bu küçük kasabadaki yaya her turlu manevı baglarla h . b' t db" . 

1
.. 

1 
.. 

y 

1
• •• .• angı ır e ırı uzum u gorme-

merasimi görebilmek için biribL baglı bulunan ve.ıaht o gunku . t· lşt b t db' ·zı·k b""t" 
· · · d . . . mış ı. e u e ırsı ı u un 

rını ezıycr u. Saraybosnaya gel _ merasıme de rıyaset edecektı. j .. 
miş olan imparatorluk veliahdi Daha sabah karanlığından iti. dunyaya çok acı seneler yaşattt. 

·--- " •• -. , .~ Saraybosna kasabasının esas 

.. 

·addeleri, kasabanın ortasından 
ı;cçen derenin ikı tarafında bu _ 
lunmaktadır. Halk bu caddelere 
sıralanmış, biribirini itiyor, ön 
safa geçerek veliahdi yakından 
görmek, selamlamak istiyor. 

Saat on bir olmuştur. Uzaktan 
:lört otomobil geliyor ... bunların 
birincisinde veliaht ve karısı var. 
Diğerlerinde de veliahdin mai . 
yeli.. 

Otomobiller yaklaşıyor, ilk ot!'l
mobilde veliaht Fransuva Ferdi-
nand tüylü şapkası, iri vücudü, 
sert çehresi ve Vilhelmkari bıyık. 
lariyle görünüyor. V eliahdin y:ı._ 

nında nazik tebessümiyle halkr 
!;elamlıyan karısı ve resmi ünifor
-nalı Saray Bosmı ackeri valisi bu
lunuyor. İkinci o .. omobilde veliah. 
din üç yaveri ve diğer otomobil
lerde •de veliahdin maiyeti ve şeh

l rin ileri gelenleri bulunuyor. Halk 
llkışlıyor, alkışlıyor, veliahdin ka
:-ısı muttasıl selam veriyor. 

Caddeler o kadar kalabalık ki, 
1tomobil müşkülatla ilerliyor, Ve. 
"aht mütebessim ve mağrur, müs
takbel tebaasrnı selamlıyor. Çün-

Bi1yi11~ Tlarbln mcş7ıur stmalarıııdmı: Biiyil'k Iıtltaııya ve Almatı -trııpamtorilc soldan itibaı·(;;ı Auıısturya 
krcılt, lilcmcmm ve Vilson 

imparatoru, Bclçi7,·a 

Veliahdin otomobili daima ra· 
ıc.ş yavaş ilerliyor. Fakat bu sı~· 
la etraf birdenbire karışıyor, bır 
dam ileri fırlıyor, ve otomobiJlt• 

re doğru bir şeyler fırlatıyor ~·~ 
>onra ş~:idetli bir infilak herke51 

hayret ve korku ile titretiyor. 
Caddeden hafif :l:avi bir durna: 

yükseliyor. Adam geri kaçar~! 
~{endini hendeğe atıyor. Otonıob.15: ler durmuştur. Jandarmalar, pol1

• 

ler işe vaziyet ediyorlar. Hcrkt5111 

~özü veliahdin otomobilin.de. fa• 
'cat suikastçı bombasını birkaç şa• 
niye geç atmıştır. Velia,hdin oto: 
mobili germiş bulunuyor. vave'ı
lerin otomobili bomba ·a hedef ~ 
nuş. yaverler yaralanmıştır. ve· 
aht fevkalade ~sabi görüniiY0~·· 

)tomobilinden inip emirler verı· 
kil' or. Hendekten sarr sakalına 

:ı: çı· 
rşmış garip kıyafetli bir adam, d· 
:arıp tevkif ediyorlar. Bir nı~ 

ştıf· 1et sonra kargaşalık yatışını ··ıı· 
." averler derhal hastahaneye go 
"erilmişler<lir. ·rıı 

Bu meşum haber derhal bir şı 
1d1·• }ek süratiyle kasabaya yayı 

11 
Veliahdi öldürmeye teşebbüs ed' •. 
Danilo İliç ismindeki bir suiJcllS~ 
:mrn bomjası hedefini butarnaıtl 
• st· 
ve yaverlerin yaralanmalarına 
1.::::biyet vermişti. ~· 

Bu suikast teşebbi'sü mera.~ 
min sekteye uğramasına vesile'( 
madı. Bilakis veliaht kansı ve '.~ 
keri vali ile otonobiline biner· 

yoluna devam ~tti. ~r· 

Fakat bu kere otomobiller '·~ 
atlerini arttırmışlardı. Caddeleı111' 
patlamağa müheyya birçok bl> 
balar ile dolu o1dug~ u anlaşıl1111(-

ııe· Heyet çabucak Saraybosna ~ 
lediyesi önüne gelmişti.. Bur•, 
kasabanın ileri gelenleri nutulc1~ 
söylemeğe hazırl .. nnuşlardı. ve· 
aht asabiyetten ateş püsküri.if' 

·ıı 
du. Onları derhal susturdu. Sı ;~ 
den yerinde duramryor ve hafe 

ti bir türlü hazmedemiyordu. 1~ 
Nihayet hastahanedeki yavt '

0
. 

rini görmek arzusunu göster t 
K d . . ·ı. et 

arısr a anyr arzuya ıştıra.-
işte veliaht ve kansı bu hart~ 
!eriyle bütün di:nyayı ateşe ve 

1 
feci felakete kendi arzulariylt: 
trlmxş oluyorlardı. 

Veliaht yine aynx şekilde iiÇ& 

tomobil ile, aynı kalabalık ca0 

den geçerek hastahane yol 
tuttu. İlk suikast haberini ·dıJ) 
halk büyük bir korku içinde ~ 
siz bu merasimi seyrediyordıJ· ' . ~ 
kaklar o kadar kalabalıktı kı ' 
förler köşe başlarında hangi 11 

fa döneceklerini bir türlü ke'1 

miyorlardr. Bu minval üzeri 
yine bir köşe başına gelmişi: 
İ~te bu köşe başı bütün dil 
mukadderatının döndüğü bir 
başı oldu ... 

Belgrad lisesinin onuncu . 
fır.da talebe olan Gabriel Pi!1 

ismindeki bir genç bu kala 
tan istifade ederek köıc başıt11 

kıştırdığı iki kxz ile tatlı bir 
bete dalmıştı. Sanki hiç kala 
la alakası yoktu bile. Büyi.İ~ 
soğukkanlılıkla havadan s 
bahse:ii yor lardr. 

Veliahdi hamil bulunan ot 
bil Gabriel Pirinçip'in çap~ 
yapmakta olduğu bu kö§e bl 
yaklaşmıştı. 

Bura.da veliabdi ikinci sui 
çrsr bekliyordu. 

Otomobil köşeye gelince fi 
çip kxzlan unutarak ileri ' 
Halkı bir hamlede yardı .. J3ı1 

da veliahdin şoförü de yani 
manevra ile birkaç saniye IÔ 

lamıştr. Pirinçip bu ani te'I# 
tan istifade ederek otomobil 
ladr ve elinde tuttuğu aiyalı t 
ca ile tam yedi et atc!J etti. 
casın<lan çıkan kurşunlar ve1 

ve karısını öldürmüştü. } 

( Dcvams 10 uncıı 



Haf tadan haf taya! 

Reportaj nedir? 
1 Veznedar Mahmut 

evleniyor 

Genç bir hikayeci, bir yazısın_ 
da. (röportaj) ı hafifçe istihfaf 
ını etmiş, ne yapmış, bunun üze. 
!'ine Nurullah Ataç ta bir yazı -
•ında röportajı müdafaa ediyor 
\'e Yabancı bir gazetecinin Hati 
•dasında gördüklerini röportaj 
leklinde anlatmasını methede ede 
bitiremiyordu. 

Evet, röportaj iyi ve yerinde 
~apılırsa hiçte fena bir şey de
fİldir. Fakat bir de bunun yerin. 
de Yapılmıyan ve gayet bayağı, 
kötU yapılan cinsleri vardır ki 
bu çeşit röportajlar, okuyanları 
ltı.aazaııah sinir hastalığına uğra. 
tır. Meselft, son zamanlarda bizde 
l>ek alıp yürümüş olan bu cinsten 
l"" 0Portajları okuyanlara Allah U-

ıUn uzun sabru selametler ver. 
•in! 

Ne imiş, Yenicamide kuşçu 
diilckanları, varmış, burada renk 
~nk, cins cins kuşlar satılırmış. 
~nbulda şimdi en çok kuş mc. 
l'akJısı adam falanmış ... 
~te bunu biraz şişırip te satır. 
b· çoğalttınız mıydı, oldu size 
ır röportaj! Amn bu mevzu, kı. 

-., bir zaman içinde, başkaları ta. 
l°afından da sekiz, on defa ya . 
~ış! Ne ziyanı var sanki? 
•vıeşhur sözdür: 

:Ettekrarülhasen vclevkanc yüz 
4'kaen! 

Beyazıttaki sahaflar çarşı . 
~ şöyle kitaplar, böyle risa
~ler satılır ve bunları da en çok 
filbı filan tiptekiadamlar alır • 
llı11 •• Tabii bu da kısa zamanda, 

lfazreti Adem cennetten 
nasıl koğuldu? 

Şinıdiye kadar hiç bir kitap 
\>~ gazete de neşredilmemiş olan 
htı tarihi tefrikayı yakında Son· 
llıosta sütunlarında okuyacaksı
lltı. 

liazreti Ademin en yakın sır -
daşıarından olan bir zatın vak. 
lı:rıe tutmug olduğu notlara ve 
Cantı vesikalara dayanarak ya -
tılacak olan bu tefrikayı sabrr -
'ııııkla bekleyiniz! 

-o-

Etek demiş!. 
İiakim - Bu adamdan davan 

~ir, söyle bakalım? 
bavicı - Bana eşek! dedi. 
~aznun - Hayır Bayım, bu 
anı benden biraz çiçek tohumu 
~. bunların bahçeye nasıl eki_ 

ğini sordu. Ben de kendisine 
tkaç defa anlattım. Fakat o 

>tııe anlamayıp tekrar sordu: 
'roprağı ne yapayım? Ben de 
ııp: Sen ne laf anlamaz adam. 
1 sın be, eş eş! dedim. 
- lşte eşek dediğini itiraf edi· 

0tsun ya! 
- Hayır Bayım, ben ona eşek 
ttledim, toprağı eş, ek! dedim. 

yine başkaları, hatta röportajcı_ 
nm kendisi tarafından bile bir 
kaç defalar daha yazılmıştır. Ki. 
min umurunda, halk gelip te bu
nu yazanların kafasına kakacak 
değil yal 

Pazar günleri filan seyir yerin. 
de ahali şöyle eğleniyormuş! Ta. 
bii bu eğlence yazısında, manza. 
rayı içten görüp canlı anlatı§ ve 
tasvirname bir şeycikler yoktur. 
Sade. cı:mısız, tatsız ve rastgele 
yanyana konuşulmuş bir sürü 
kelime kalabalığı .. 

Ve tabii, bu da kısa bir za -
manda ve aynı tarzda bir çok ke. 
reler yazılmıştır. 

Hele o şehrin kenar semtlerine 
dair yazılmış olan röportajlar .. 

Aman yarabbi. hele onlar ne 
soğuk. ne dondurma şeyler! Ya 
tramvay durağında, yahut vapur 
iskelesinde veya pencereden pen. 
cereye iki kocakarıyı, ynhut iki 
mahalle tazesini Hüseyin Rahmi. 
nin, Ahmet Rasimin eserlerinden 
aldıkları basma kalıp sözlerle ko. 
nuşturarak yapılan bu hayali rö. 
portajları okumıyan canlara ne 
mutlu! 

Bunların bir de uydunna re . 
simlerle yapılarak büsbütün buz. 
la~tırılan cinsi \"ardır ki bunlara 
artık okuyucular bile: 

- Ammada uyGurma şeyler!. 
Diye gülüyor. işte genç hikaye. 

cinin, bir yazısı~ hafifçe istih. 
faf ettiği röportajlar bu çeşit rö. 
portajlar olsa gerek! 

Evlenmek İsteyen bir 
ihtiyar 

Hen Saı•ıyerıl<• ot uru yorum 
Bana derler Sürmeneli Ömel' 

J>ayı... İ~im denlzdllk, )'ll';'llll 

nltını!;i beş, kendim bcl.:ı'h-muhr. 
Hugünlcrd<•, A ilahın rızasiyle 

genç ,.c kiibik bir hayıuıla e,·. 

lcnmck istiyorum. Pek fnzln 
zengin d<'~ils<•m de ıı;ene haya· 

nmn yaz, kı::; mer<·an, barbunya. 
le\ rck, istnkoz gibi na<lidc de· 

nlz nıahliıklnrJylc h<'.sleme~c sii:1. 
\'criyonım. Hu hususta kefilim 

de Ilüyiikdcr<'<lc Yalıboyunda 

ı;; nunıaı·alı ynluln Hay Ziya
ılır. Talip olnıılnrrn helııcıı mü· 
rncantları ..• 

-0-

- Nihayet ::.ayıflık için en mii cssir çareyi buldum. 
- Yok canım, nedir o? 
- Dairelerde iş takibi. 

------------
--Sa'1faya yajpan--ı 

I_ Osman Cemal 

. . . . o ' 

Klasik bir şarkı 
Şair Salih Zeki (Oktay) ın Modada bir mehtaplı gecede 

son yazmış olduğu şarkıdır: 

(Eşil) de üstadımdır, ( Korney) de üstadımdır; 
(Afrodit) siit ninemdir, Bayan (Venüs) dadımdır! 
Benim, bütün bunlarla aram yirmi adımdır; 
(Afrodit) süt ninemdir, Bayan (Venüs) dadımdır! 

Bayan (Venüs) dadımdır, (Jüpiter) damadımdır, 
Ben bir a!'lk (Herkül ı üyüm, (Salih Zeki) adımdır! 
Ben (Rasin) den velüdum (Rasin) benden hadımdır. 
(Afrodit) süt ninemdir, Bayan (Venüs) dadımdır! 

Mecbur olunca 
Yeni memur, mUessest>nin a

cemisi olduğu eihetle, malümat 

Salih Zeki Oktay 

Kuleler de boyanıyor!. 
Zerzevatçi dükkanı 

Sanmış! 
almak Uzere eski memura mü_ 

Bayan - Muayene ettikten rncant etti. İlk olarak da şöyle 
sonra ne dedi doktor! bir sual sordu: 

Büyük caddelerdeki binalar 
hep bir renge boyanırken Beya · 

zıt ve Galata kulelerinin dahi ay
nı renge boyanmaları kararlaş-

Ahiretlik - Ne diyecek, beni 
zerzevatçı dUkkf\nı sandı. Kızım 

dedi, ne merak ediyorsun, bak 
maşallah yüzün pancar, koilann 
asma kabağı, kendin ele turp gl. 
bisin! 

Bayan M rady_o hırsızı 

- Ne kadar zamnndanbcri bu
rada çalışıyorsunuz? 

Eski memur içini çekti: 
- Çalışmazsam koğulacağımı 

anladığım gUndcıı beri! 

tırılmıştır. Bunların hangi ren
ge boyanmalarını tesbit için Res_ 

sam Cemal Nadir, Tarihci İbra
him Hakkı ve Kitapçı Semih 

Liıtfiden mürekkep bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 

Cumhuriyet gazetesinin vezne. 
darı Bay Mahmut Beyazıttaki 

Hafızın lokantasında ikinci pila. 
vını yemiş, hızlı hızlı tabağa ka. 
şığı vurarak garsonlardan üçün
cü pilavı istiyordu. 

Bu, onun her zamanki idetiy. 
di. Orada en aşağı üç tabak pilav 
yemeden kalkmazdı. Fakat, bu _ 
gün hem orası kalabalık, hem de 
hava gayet sıcak olduğundan o. 
cak başında Hafız, ter içinde bu. 
nalmış, biraz da hiddetlenmi~i. 
Bay Mahmudun üçüncü pilav için 
kaşığı hızlı hızlı tabağa vurdu _ 
ğunu görünce büsbütün kızdı, tez. 
gahtaki koca pilav tenceresini ka. 
pınca olduğu gibi getirip Bay 
~1ahmudun önüne koydu, yanına 
hir de kepçe bıraktı: 

- Al şimdi, doya doya ye be 
adam! 

Sonra müşterilere dönüp ba • 
ğırdı: 

- Pilav paydos baylar, pilav 
istemeyin artık! 

Herkes hayretle bir Mahmudu. 
bir Hafızt süzerlerken Mahmut 
gülerek: 

- Buna göre zerde de ister! 
Dedi. Hafız, claha fazla hiddet_ 

le hemen camekandan zerde len_ 
gerini de kapıp Mahmudun önü . 
ne dayadı: 

- Al zerdesini de! 
Biraz sonra iki çocuğun kolla. 

rmda pilav tenceresi ile zerde 
lengeri ve çocuklar arkada, Mah. 
mut önde olduğu halde Nuruos. 
maniycden geçerlerken Tahir Xa
dt .!\fahmuda sordu: 

- Onlar ne öyle? 
- Evleniyorum da! 
- N~ halt ediyorsun? 
Beriki pilav ve zerdenin kapak 

!arını açıp göstererek: 
- l nanmazsan işte bak, dedi, 

Allah pili vla zerdeyi gönderdi, 
iş şimdi bir hatuncağıza kaldı. 

Dalgınlık 
Niyazi Ahmet Trenle Yeşilkö. 

ye giderken ko:npartımanı tenha 
bulduğu için cebinden bir salata_ 
lık çıkarıp kabuklarile yemeğe 
başladı. 

Bu aralık içeriye bir ahbabı 
girip ona sordu: 

- Hani bana vaadetmiş oldu. 
ğun kitaplar yalancı? 

Niyazi ellerini uğuşturarak ö. 
zür diledi: 

- Affedersin unuttum. Ma _ 
h1m a, ben çok dalgın bir ada • 
mımdır. 

Öteki ceva pverdi : 
- Daldınlığm hıyarı kabuğile 

yemenden belli ! 

Şerbet içerken 
Felek Burhan matbaada şer. 

bet içecekti. Hademe şerbet bar
dağını önüne bırakır bırakmaz 
hemen içine bir sinek düştü. 

Felek buna kızdı, hem de gü. 
lümseycrek bağırdı : 

- Çık ulan dı~arıya köpoğlu, 
orası Salacak plajı mı? 

Tramvayda bir 
sinek vak.ası 

Kavuklu Ali tramvayda U)ı.ık.. 
!arken burnuna bir sinek kondu4 
Bunu gören küçük bir çocuk A. 
linin burnunun ucundaki sineği 
tutmak istedi. Fakat çocuğun eli 
şiddetle berikinin burnuna ça.rpm. 
ca Bay Ali, gözlerini fal taşı gi.. 
bi açarak bu muzipliği kimin yap 
tığını aramaya başladı. Çocuk 
gülerek: 

- Bay amca dedi, bumunuzun 
ucunda sinek vardi da onu kova:.. 
yım derken .... 

Biraz sonra sıcaktan ~ 
babası da gözlerini yumdu. tatlı 
bir şekerlemeye koyuldu. Bu ae • 
fer Ali, herifin ensesine şak! dl. 
ye tokatı yapıştırdı ve adamca.. 
ğız olduğu yerden deli gibi fır. 
!adı. Şimdi herkes hayretle bir o.. 
nu ,bir de Kavuklu Aliyi 8llzll • 
yorlardı. 

Bay Ali gülilmseyerek: 

- Demin dedi, mahdum beyin. 
burnumun ucundan ürkilttüğil al. 
nek ensenize konmuştu da. .• 

Bol bol selim! 
Sabiha Zekeriya Sertel geçen 

gün Topkapı fıkara perver cemi. 
yetini ziyarete gitmiş, ertesi gün 
de burası için gazetesine tam bir 
sütun yazmıştı. Dün, cemiyetin 
gayretli doktoru Kamerettine 
sorduk: 

- Bayan Sabiha ablamız size 
neler getirdi bakalım? 

Kamerettin gülerek: 
- Ne getirecek dedi, Halil 

I..fıtfiden bol bol selam getirdil 
--0-

Bu seneki sıcaklar 
Rasathaneden tebliğ edilmi§ "' 

tir: 
Bu seneki sıcakların fazlalığı, 

bilhassa iklimi sıcak olan yerler. 
de dayanılmaz hale gelmiş, bü • 
tün cenubi Afrika sahilleri hq. 
lanmış balıklarla dolmuştur. 

Böyle giderse Okyanusun bir 
çok yerlerinde diri balık kalını • 
yacağı için kutuplarda.ki bir kaç 
seyyar buz adasının süratle °'· 
nubi Afrika sahillerine nakli dil. 
şünülmektedir • 

o 

Delikanlı ve sevariliai 
' Delikanlı, sevgilisiyle bqbqa 

kalmıştı. ve fırsattan biliatifacle 
boş durmuyordu. Masum olduğu
na inandığı genç kızx oyalımü 
için de boyuna dil dökmekteydi: 

- Senin kalbini öyle iyi oku·,. 
yorum ki... Sanki kalbin bir ro
man ben de bir roman merakhlt. 

' Sayfalan çevirdikçe ..• 
Genç kız, ldelikanlmm eöıJUnil 

kesti: 
- Sayfaları dikkatle çevir. yıp. 

ranmasın. Sonradan romam elleri.. 
''ne alanlar !;Ok okurunu~ derler. 

-" -
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.. Yazan : Reşat Enis 
Arabella saf bir İngiliz kızıydı. 

Doğru diış:inüyordu. Fakat haya 
tının ilk aşk macerası, tamamen 
aleyhine olarak neticelendiği için 
kendini bedbaht addediyordu. Zi
ra kendisini ilk seven ve onun da 
ilk sevdiği adam Arnold bir hay -
dut çıkmıştı. Bunun üzerine Ara -
bclla Minter meyus ve mükedder 
bir halde Amerikaya gitmiştir. 

Fakat henüz yirmi yaşının ilk dev· 
relerinde bulunan bir kız için üç 
sene uzun bir zamandır; Arabeila 
Minterin aşk macerası da üç sene
lik bir zaman içinde kapandı, iyi 
oldu. 

Ve §imdi Amerikadan döndUk. 
ten sonra eski sevgilisi Luk Ar -
noldun hapishaneden kaçtığım ve 
bir adam öldilrdüğünil gazeteler -
den öğrenmişti. 

Bu, insana iç sıkıntısı veren bir 
haldi. Fakat Arabclla kendini tu
tuyordu. Çilnkü, aklı, başı yerin. 
:le bir kızdı. Bilhassa Luk Arnold 
hatır ve hayalinden tamamen fıL 
linmiı ve yepyeni bir hayata atıl· 
mış bulunuyordu. Bir genç kız, 
Kendisinin hatası olmryan bir ha· 
dise yüzünden !bütün hayatını ber. 
bat etmemelidir. 

Şimdi mesuttu. Vilyam Bradby 
adınlda genç lbir mühendis meslek 
hayatında yeni faaliyete başlamış
tı. Muvaffak oluyordu. Viktorya 
caddesinde bir yazıhanesi vardı. 

Arabella 011un sekreteri idi. A
ra~lla, o yazıhanenin tek rnemu
riydi. Zira, Braby şimdiki halde 
ancak bir tanesinin ücretini öde· 
yebilecek mevki.deydi. 

Fakat bu delikanlı çok zekiydi. 
Ç~1 :maktan hoşlanıyordu ve bu 
surette gittikçe ilerliyordu. 

Arnbellaya da çok iyi muamele 
cJiyordu. Bu itibarla Arabella :bu 
cenç mühendisin yanın.dan çalıştı
ğından pek memudu. 

Ve bittabi Arabellanın küçük 
bir aşk macerası da vardı. Hayır ... 
Kendi patronuu sevmiyordu. Sev· 
diği adam Mi~~2 !Qymond adında 
biri idi ki, kendisiyle Romantik 
vapmunda tanışmıştı. 

Hiç şüphesiz ki lbu macera bi. 
rüyadan ibaretf°"".. Başka hiç bir 
neticeye varacağını 'Ümit etmiyor
du. Raymorıd ile evlenmek niye. 
tinde değildi. Raymond :zengindi. 
Milmtaz bir adam evsafını taşı. 

yordu. Kendisi 52Hece bir yazıha· 
ne sekreteri iken, ona gayet ne. 
zaketle muamele ediyor; büyilk 
itibar gösteriyordu. 

Fabt kızlar, malik olanuyacak. 

!arı erkekleri de sevebiliyor ve 
-nahrumiyetlerine rağmen mesut 
olabiliyorlar. A:.-abella böyle bir 
vaziyetteydi. 

Arabella kendi vaziyetinde bir_ 
cok kızlar biliyordu. öylelerini 
tanıyordu ki, sinema yı]dızlarına 

aşıktılar. Bu bakımdan Arab:Ua
nın vaziyeti bir derece ehvendir; 

Onu ilk defa (xx) sinemuı antresinde 
gördüm. Filmin fotoğraflan kar§ısmda mıh
lanmıf kalmıı gibiydi. Çok geçmeden farla· 
na vardnn ki, bu cici kız da - her genç kız 
ve kadın gibi - sinemanın me~hur Jon Prom
yesi Robert Taylor•a hayrandır. 

* * * 
denebilir. Zira, Arabella, sevdiği Kumral, taşkın büklelerinin üzerinde iğ· 
Raymond ile konuşmuştu. Hatta reti hissini veren minnacık ppkasmm siyah 
bu adam, bir kere onu öpmüştü tülü, çapkınca bir kıvnlııla yanaklarına ini· 
bile... yor, iri mavi gözlerini örtüyordu. Yanına yak. 

Arkadaşça bir öpilş.... Fakat laştnn. Robert Taylora bakarken, san bükle· 
Arabella onun intibamı asla unut- !erin yanma sokuldum. Fısıldadun: 
mıyordu. Üstelik günün birinde - Refakatinizle bana ıeref verir misi· 
gelip kendisini görece_ğini de va. niz hanunefendi? 
atdetmişti. işte beklediği bu idi. Batını çevirince burun buruna geldik. 
Bütün hayatı onu tekrar görmek Ah yarabbi, ne gözler!... Her halde hoıum\ 
ümidiyle dolu idi. Geleceğine e4 gibniş olacağını ıp, hafifçe güldü. y anağmı 
minli. Buna hiç şüphesi yoktu. çukurlatan bu çapkınca gülüt, iri gözlerin ma· 
Mister Raymond her halde sözü-
nü tutacaktı. O, sözünü tutan bir ıum bakışlariyle ne h<>t bir tezat yapıyordu! , 
adafna benziyordu. Bir koket miydi? Yoksa.. Namuslu bir 

GeMikten ve onu bir kere daha aile kıziyle karşı karşıya mı bulunuyordum. 
gördükten sonra, asli gelmese, - Robert Tayloru beğendinizi anlıyo· 
Arabellanın canı sıkılnuyacak!ı. rum, hannnefendi ••• 
Arabclla onun hatırasiyle de mes- Y anağmı çukurlatan çapkın gülüıüyle 
ut 9labilirdi. Öyle bir kızdı. tekrar güldü ve tatlı bir sesle cevap verdiı 

Radyoyu açtı. Çünkü havadis - Fena değil ••• Fakat, ben daha ziyade, 
\:linlemekten zevk alırdı. Şimdi sa_ onul" aanabru beğeniyorum. 
at yedi havadisleri okunuyordu. Sanab mı? 

Spikerin yumuşak sesi şu $Özlerle Pudralı, nıjlu Jon Promyenin sanatla 
başladı: 

zerre kadar ili§iği yoktu, muhakkak .... ve, bi· ''Havadideri okumağa baılaıma-
liyordum ki, onun aanatma gerçekten inan-

dan evvel, bir S. O. S. ilanı oku- kız · b. 1 hi 
DUf görünen genç , ıanp ır gurura a-

yacağım: "Romantik,, vapuriyle 
A .,_.d 1 'it b d lerini gizlemeğe, Robertin güzelliği kartısmda 
merıtu1 an ngı ereye un an d duv h v ti • v 

1 k . haft 1 1 · 1 Ara. uy gu ayranlıgı ba§ka sure e tefsıre ug· e ız a evve ge nut o an d 
bella Mintcr isimli ıbir bayanın J raşıyor u. . v • 

derhal "lalem baıtah · ·L - Hakkınız var, dedim, yakışıklılıgı nısbe· 
" anesıne ga ' d d k ti" ' F"l · b' l0 kt meıi isteniyor. Orada çok kı t- tin e e uvve ı artıst... ı mı ır ı e seyret· 

li bir arkada•ı tehJikel" ,::te mek teklifimi pek cüretkarane telak}f:i ebnez· 
:r J • • h f d0

' hastadn·!., sınız ya, anmıe en ı ...• 

Mak Karti, ''Sı O. S.,, ilanını - Fakat ... Nasıl olur? 
dik1catle tertip etmişti. - Anlıyorum; bir batkasmı bekliyorıu· 

Arabellanm annesi ve babası 
veya akrabası olup olmadığını bil
mediği için "çok kıymetli bir ar. 
kadaşı., kaydını koydurmuştu. Bu 
suretle Raymon!d'u zannedeceğini 
biliyordu. 

Netekim Arabella Minter de 

nuz! ... 
- Şey ... Hayır, katiyen ••• Kimseyi bek· 

lemi yorum. 
-O halde? 
Yavaşça koluna girdim. kaçınmadı ve, 

gi§eye doğru yürüdük. 

* * * 
aynı şeyi düşünmüştü. Salon tenhaydı, üst kat locada, ıssız, ka· 

Kendi kendine: ra.nlık ve yüksek bir tepedeymiı gibi yapayal · 
- Tevekkeli değil, .dedi. HaL nızdık. Lambalar söndükten pek az sonra, ilk 

talardır bana hiç uğramadı. Adre- hücumu yaptım. Batmıı kumral, kabank bük
simi biıdiği halde mektup bile yaz- lelere gömdüm. Pi§kln bir edayla: 
madı.. - Seni yaramaz! 

Bu "S. O. S."z Raymond'un bu Dedi ve ihtirasla dudaklarımı aradı. 
kadar zamandır sözilnü tutmamı~ Yirmisine daha vannamıt bu körpe kr 
olmasının sebebini kolaylıkla izah zm mahiyetini arbk kavramıttım. O, macera 
edebiliyordu. Sevildiğinden asla peşinde kotan, bir film veya bir ipekli çorap 
şüphe etmeksizin biraz gurur ve 1 batın için kendini rastgeldiği erkeğin kucağı-
sevinç duydu. ( Devnmı var J na bıralrnn kenar dilberlerinden biriydi. 

SAI~O u LARI o 
DÜNKÜ MESELELERiN HALLEDlLMlS 

ŞEKiLLERi -
l - Oyuna dahil etmek istemediğiniz za. 

ta. üç numarayı verirsiniz. Yani siz bu numara_ 
yı aldığınıza göre iki !kişi sonra o gelecektir. 

2 - Yapılan mi.kabın irtifaı yedi santi
metre olur .• 

BUGÜNKÜ MESELE 
mr cndde Ü7.CrİDC ŞU ntücssescler dizilmiş; 

Terzi, ekmekci, berber, kütüphane, postahane, 
banka ve ecza.ne .. Ancak bunlar saydığımız sı. 
ra ile dizilmiş bulunmuyorlar. Biz yalnız şun. 
lnrı biliyoruz: Eczane, terzin.in yanmdn ve ban. 
kadan dört kapı ötededir .. Kütüphane, ekmek. 
çiden üç kapı, banka da berberden iki kapı u. 
za.ktadır. Sonr:ı terzi postahaneye gidebilmek 
için muhakkak ekmekçinin önünden geçmcğe, 
mecbur olduğunu, fakat postahane memurları. 
nın kUtüphancye gitmek içın ne terzinin ne de 
ekmekçinin önünden gcçmeğe mecbur olmadı':. 
Jannı biliyoruz. 

Bu malfımatn istinaden bankanın haI."3i 
müesseseler arasında buhındu§t•nu ke"fcdiniz? 

(Bu me.c:elen.in hnllcdilmiq S"'!tlini yarınki 
nüshamızda bulacaksınız. ) 

TASHİH: Dlnkü nüshamızda halledilmiş 
olarak buıduğunuz mücıavatın: 

8 - (8 8) (7 ..ı.. 7) (2 x 2) 
bu şekilde olmMı lazımdır.. Tashih ederı:-. 

Bugünkü bulmacamız 
SOIDAN SAGA: 

1 - Bir haricey \'ekili, 2 - Karargih, 3 - Ça.pkmhğile ma. 
ruf bir Fransız edebiyatçı, 4 - Emmek fiilinden emir .. Bir çalgı, 
5 - Türkiyede eski bir yanardağ. 6 - Kültlir .. Sanat, 7 - Ka.ba. 
<'.n sual... Bir ecnebi içkisi, 8 - Elektrik kuvveti .. Kayığın ince. 
si, 9 - Bir gıda maddesi.. Nakil vasıtalannı durduran alet. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - F...slri bir sultan .. ll:ive i€areti, 2 - Isynn eden. .. Kolay, 
3 - Kahrn.maniık, 4 - Kwnand a, 5 - Bir hayvan .. Oyuk, 6 -
Bir kad n ismi, 7 - Takdim et, 8 - Yapmak, 9 - Topçu teşki. 
lü.tında bir kısım. 

Robert Tayloru, perdede qklariyle baş
başa bıraktık. 

* * * üç genç Tuna 
Sinemadan çıktığımız zaman ortalık ye· _ 

1 
d 

ni kararıyordu. Karamnı vermiştim: Bu n~- nehrine yuvar an 1 
fıs, körpe vücudun vaadettiği çılgın atkı içı· . 
me sindirecektim. Onu, bu gece kolay kolay Bükreş, (Hususi) Bura.da eşı~e 
elimden bırakamazdım. az tesadüf edilen garip ve {eci b:r 

Meliha, ürkek bir telaıla kaşlanru çatı- vaka olmuştur: 
yordu: Biri 15, diğeri 18 ya§ında olal1 

- imkanı yok sevgilim ••• Geceyi dışan- iki kız kardeş, genç bir adatn~ 
da geçirinem babam muhakkak beni vurur. aşık olmuşlar ve işin garibine b3 

' · 'k" kıZ • Onu bir iki saat daha başbata kalmak kın kı, genç adam da bu ı ı . 
için ikna ~bnek güç olmadı. kardeşin ikisini birden tıüvük rnu: 

Ancak. .. Büyükdereye doğru bir otomo· savi bir aşkla sevmeğe başlamış 
bil gezintisi yapacak-tık. Onun, sinemadan tır · . .

1 
• 

ıonra en çok sevdiği şey otomobile binmekti. Romanyanın tanınnuş bır aı e 
Razı ~ldum. Y anağıru çukurlatan çapkınca sine mensup olan kız karde~l~r.del1 
gülüşü ve iri mavi gözlerinin masum bakışla· birinin ismi Mari ve diğerının de 
• 1 b · "d b.. ··ı · "b" d" ileonadır. ny e enı a ela uyu emıf gı ıy ı. . . . . ~ k ıki J onıka ısmı::ıdeki genç .. şı , . 

k d b" · · b k "büriin:.ı 
llk rastladığmuz otomobile yürüdü ve ar be~ltenk ~r~nı k ırad. ıpk 0d. e hi· 

k l d ·· "k.I d' Ati dık seve ı me ıçın en ı en ın o um an suru e ı. a • . v b e. e·· ükd kım olmaga çalı§mış, fakat u . 
- uy_ .. er~!be:·· b d K şcbbüsün her tekrarında katbinıo 
Bu, eski pusku ır ara ay ı. apısı, pen· .k. k . . d h 1 · a"'l<· . _ ·1m· l kl k b I ı ı ız ıçın e aynı ız a, aynı ., 

cercsı egr~ I!, çamur u an d.lbam. ~r aşml .. ıkş, '" ve tam manasile müsavi olara!f 
demode bır Ford .•• Bu ken!r ı ennın u s v • • .. .. V ·hayet .., • . çarptıgını gormuştur. e nı 
:ırab~ aramayı11, beyagı hoşuma gıttı. . . 1 b k k b ,_1 melctell 

• .. b" .k I . ışı o uruna ıra ara e" e 
Kır saçlı, şışman şofor, ıh omuz arıy- b k 1 d v 1 t' e var· .. b" • h" . . aş a çare o ma ıgı :anaa ın 

le anı.bası kadar gö;muş u aaam ıssmı ve· t 
. ' mış ır. . . 

nyordu. . • İki kız kardeşe gelince, hiçbirı5' 
Şoförümüzün yaşlı olu1una sevınmedım müşterek aşkından diğeri hesa • 

d v•ı ıa· 
egı ··• hına fedakarlık yapmağı göze 8 

. Maslaijm _düm~üz as.faltında ağır ağır mamışlar böylece iş büsbütün sar· 
ılerlerken,·Meliha, hır kedı yavrusu sokulgan· pa sarmıştır. 
bğiyle. kucağıma uzandı. Jonikamn da bekleme siyaseti ta• 

ihtiyar şoför, bir dağ vurdum duymazlı· kibine başlaması genç kızların ,,. 
ğiyle direksiyonun üzerine yaslanmış, bütün kını büsbütün kamçılamış ve ıs· 
dikkatini yola vermişti. tıraplarını arttırmıştır. 

Nefis mahluk, o gece ihtiyar şoföre tam G.. 
1 

. adaı>1 
d. l' ··d v k d. · d b' un er geçıyor ve genç Yt! ı ıra o ememe ragmen, en ısın en ır 

1
. •. 

1
.. k . rdıl· . . b . b"' .. 1 )lr tur u ararını vercmıyo 

yenı randevu dılenecek kadar em uyu e- N'h t k 1 ,_ d. alnrındıı . . ı aye ız ar r.en ı ar 
- mışti. ~ ı:: >:~ ;;c görüşerek bu işe bir nihayet ver· 

meği dÜ§Ünmüşler ve üç gün e<1 • 
J.. I " " ., ' ,...,..r.ı • • d eı'I . . . . . . h f vel (Genç kızlar kayalığı) en 
Artık hır ıtıyat halme gelmıştı. Her a • k 1 kl il · d Jonilc' • .d. duk sarp aya r arın zenn e 

ta aynı gün buluşuyor, smemaya gı ıyor • b" d .. · 1 d' • • . . b" k"" • d ya ır ran evu vermıı er ır. 
Sinema çıkt,mda, hızı Taksunın ır oıesın e ... d ı'I 
bekleyen ayru ihtiyar şoförün, aynı hurda ara- . ?~n~ adama orada ~~ ~kısın : . 
basın buluyor Büyükdere yolunda uzun u - bırısını hemen ıeçmesı ıçın yap • 
zun ~eziyorduk. lan .teklif, yine netice vermemiş <I• 

Krr saçlı şoförün babacan müsamahasını, Jonıka: 111 
halden anlayışım öyle beğeniyordum ki! - Ne ya~ayım, ikin_i~i .d~ ay . 

kuvvette aevıyorum. Bınnızı ter 
•'• ..... ..,~ .,. ..... ..~ 

cih etmek elimde değiL 

Cevabını vermiştir. 

Bir gün, bir arkadatla, bir iş icabı gitti· Bundan sonra, üç genç, kot ıco· 
ğimiz Büyükdcreden dönıi.iyordul<. Dümdüz la girerek pek müteessir bir halde 
asfaltın tedaisiyle Melihamı düşünüyordum. §ehre dönmeğe başlamı§lar, fa • , . 
Onunla iki gün sonra bulupcalrnk. Her haf- kat tam sarp kayalıkların üzerııt. 
ta., randevu gününü iple çekiyordum. den geçerlerken, oldukları iri le• 

B. d b" l ·· t ·ı · yalardan biri yerinden kopmuş ,.e 
ır en rre, yo umuzun yuz me re ı en· .... b. d 1 d T ı'I' 

· d · · · hl d J b l d v uçu ır en a tın an geçen u ~ın e hır takısı peyda an ı. stan u a ogru h . . . 
1 

d.. .. • 
. .. . . d l bo alı ne rının mavı su arına uşmuş orta hır suratla ılerlayor u. So uk Y , çar-

1 
d' 

k k . ·1· k b k• "k er ır. pı aroserı ı aı ara amızı tanıma .a gecı - - 1' 
m d• Garip bir tali eseri olarak er1'e 

e ırn.. . . h'I' 
ı A I nehrın cereyanıle hemen .aa ı 

A ... Hayret... mkanı yok. Kumra , taş- .. "ki k k t 1 f k t .. ,. . . . . M . kır l suru enere ur u m~ş, a a " 
km büklelerayle sevgılun... elıha, saç ı 11 "k" k k d b ğ 1 .... r. . . .. .. . va ı ı ı ız ar e~ o u muş• .. 
ihtıyar !Oforun arabasında ve bır yabancı er Zavallıların cesetleri hali bulurı•· 
kekle batbaıaydı. 

Eski taksiyi arkadaşnn da görmüıtü. Be
nim dikkatimi ve heyecanımı sezince, elini 
dizime çarpb; yüzüme eğilerek göz kaptı: 

- Senide mi tavladılar yoksa? 
. Kekeledim: 

. -Tavlanmak-mı? Ne münasebet! ••• 
- 5000 numaralı taksiye kaç defa bin· 

din? .•• 

mamı§tır. 

Şimdi iki sevgilisini aynı za ' 
manda kaybeden Jonika, perit';1 

bir halde dü,ilnüyor ve Mariyi ını. 
yoksa Ueanayı mı daha çok sef' ' 
diğini hala kestiremiyor. 

Bugün bütün Romanya bir W 
cia ile biten bu çifte aJkın dedi • 
kodusu ile me§guldür. 

- Hesapsız... HALK OPERETi 
- Meliha ekzantrik bir kızdır. Onda çıl· ~ 30 11,,;,.., Cunm "' 

gmca bir otomobil sevdaaı var. Atıkları, onu l~ \ mı Coıtnloğlu Çifte S 
böyle tanırlar. Fakat azizim. sen zeki bir a- ~ rnylnr lı:ılıı;-csincle: 
damdm. Dilber kızın, bir sürü radyolu taksi (ZIR DEi.ii.En> 

arasmda bu kütiatür arabayı seçi§İ ve daime Naşit 
ihtiyar toförü tercih editi hiç de mi na.zan dik· Ertuğrul 
katini çelanedi? Tek birlikte 

K k ••~· ğ şikt:ış Suatrınr1' - uzum, mera tan çauıyaca mı; ça- HAYRET EFE1' 

buk söyle! Vodvil 3 perde 
Gene uzun uzun r.iildü: OKUYUCU: A l'SEJ, 
- itiraf edevim ki ben de uzun bir za· ------------

Z AY l 
man Melihanm atkı u~una bu. külHstür ara· 2.,8., 1 b lAk ı 
b b• ha li öcf• d" d w'l Am _ ,, numara ı ora acı p ama 

aya ır Y para eme mı egı •• a, yi etllm. Yenisini cıkaracağımd' 
günün birinde öğrendim ki.... e kisinin hükmü yoktur. - l'iyer-

- ! ! ! ! 
- Evet, günün birinde öğrendim ki, kır 

uçh toför, Melihanm özbeöz babuıdır. _ 
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Z AY! 
Seyrüseferden nldılım 2175 nufll 

rah tek atlı arabaya ait plAkamı zı!) 
ettim. Uükmü yoktur • ._ lsak O:daıı' 



Küçük 

'Aktör ve muharrir 
Saşa Gıtry 

Dördüncü dafa ~:ı~;!~tı~~may şatosunda kut. 

1 k 1 • Saşa Gitry'nin eatosu köylük 
• ara ey enıyOr bir yerde bulunduğundan bu iz.dL 

~ansızıarm meıhur muharrir vaç gerek kasabanın belediyesi, 
aktörlerinden bir çok sahne e. gerekse kilisesi için mühiqı bir 
leli lisanımıza da tercüme edil. hadise olacaktır. Belediye reisi 

olan Saşa Gitry temmuz ip. ve kilisedeki rahipler ıimdiden 
tnda sahne arkadaşlarından hazırl~klara başlamıılardır. Ge. 

lnıaze1 Jeneviev dö Servil ile çen gün belediye reisi Saşa Git.
1 ~ecektir. Bu şekilde Şaşa ry'den bir telefon almı§tır. Bu 

'nin bqmdan dördüncll de. ~uhaverelerinde meşhur muhar. 
Olarak medeni nikah geçmi§ nr evlenme kiğıdma aktor Saşa 
ktır. Gitry diye yazılmtt olduğunu hal. 
~ Gitry ir.divacmı Paris ci. f buki bunun muharrir Sap Git. 

ry olması lhmı geldiğini bildir • . 
. b 1 mış, unun U7.erin de evlenme ki. ı 

fıtlarmda tadilit yapılınııtr-. 
Bu Saşa Gitry'nin dördüncü iı:.. 

divacı olacaktır. Ancak mefhur 
muharrir ve aktör §imdiye kadar 
dini merasimlere riayet etmemiş. 
ti.. Bu iz.divacmda dini merasim 
de ifa olunacaktır. 

Bundan evvel &ala Gltry sıra. 
Jile Şarlot Lilea, tvon Prentan 

1 
ı .. 

' ve Jaklin Delübak ile evlenmiş, hazırlanmal.ta ve herkes kendi -
fakat Uçünil' de botalllllJftı. Bu sinden takdirle bahsetmektedir. 
dördüncü evlenmesi hem reamt Sap. Gitry'nin kasabaya gelme. 
hem de dint merasime tabi ola • .ı ideta bir hAdise olm~tur. 
caktır. Temmuz bqında evlenecek o. 

Evlenme merasiminin yapıla • lan aktör ve muharrire bu dör. 
cağı Fontenay le Fleury halkı düncll izdivacmda mesut, ye bu 
metJıur muharrir aktörün evlen. I evlenmenin artık aon olmaaı te. 
me menaiminj kutlulamak için menni olunur. 



2\> - VAKiT 29 HAZiRAN 1939 

B k · · 1 b · k b 1 d · ı d · Japon tayyareleri Türkiye _ Fransız an a ve muessese er aremı a u e 1 1 Moakova,28(A.A.)-Tass 1 I 

1 

(B 1 ') ajansı bildiriyor: an aşmas (Uuşluru/ı ı inrlı/e) hangi maddesi ile ne gibi zulüm mekte olduğumuz mevzu hakika. ravo ses en . M A • r tC 
tim.ce teşkilatı e.sa~iyeye . ~~- yapıldığını lütfen gelsinler, bu- t~n çok m.Uhim bir mevzu~ur. Ha- Başvekil Dr. Refik Saydam - ogol. - Sovyet. erkanıh~rbı· Layihanın yarın Mec ıs 
h l f J k t tm ıııt r l)ahılı nı· ..:ı_ ] • 1 k k tc a.ki y t Bız bu a B d . d" gece '-u -·kaleyi ye heyetınden verılen maluma· •..• ··ı . hte .... el a ı lBl'e ~ c ı:.- ı . . .. rau.;:ı. söy esın er, ·arşı arşıyal n_ç . sı:e:. apmış ır. . • en enız un ıu ..... •• ? • gorU§U mesı mu ••• . 
zamnamenm sarahatıne gorc tonuşalım, meclis ve milletirı kıslerı goruyoruz. Bunların hıç okudum. Kestim ve Partimizin ta gore .. 7 hazıranda J~pon • Ankara, 28 (Hususi) - TUr~1• 
teşkilatı esnsiyenin metin ve ru· huzurunda imtihan olalım. aoşa gider ~yler olmadığı kana. reis vekiline verdim, bir parti me- Mançuko hava kuvvetlen hu· ye _ Fransa arasında imza edi· 
huna mug~yeretine a~la müs..~a: Eğer bizim zulüm ve itisal a~ine ~nrıyo~z. Ben istiyorum busunun bu şekilde bir şey yaz· duda 120 kilometre mesafede len ve Türkiye _ Suriye ataP 
de edemeyız. Hususı ve mıllı yaptığımıza kani olursak, mecli k~, bu ı.şler bıraz daha yumuşak ;n;.sı ne derece doğrudur, Lutfen kain Tanıtsak - Bulak mmtaka· mesailinin kati surette hallini JJl

11 

bankalarm emsali yabancı mem :ıimiz adildir derhal yaptığı zu· bır şekıl alsın. Ben kanunun tetkik buyurun, dedim. (Alkışlar) smda Mogol halk cumhuriyeti tazammm anlaşma ve milzeY>'e: 
leket bankaları yanında vaziyet ı·· d .. ' d Ev b' ... , prensipine muhalif değilim. Bu Bu birinci safha, ikinci safhaya arazisine yeniden tecavüz etmiş· ıatının tasdikine dair layiha balı· um en rucu e er. ger ır ... -~ ,,A.,. t 
1 · · k'' ··k d'' ·· k t' · icıler vaptlmalıdır k ı d b d · in is lerdir k d I · b Halil ıot»' erını uçu uşunne . ne ıcesı· yoksa yarın ikinci bir makalı ~ • . . . gelince ma a e e en enız - . ·m a zmır me usu 
ne varacak olan bu vaziyetin :le derhal tasrih etsinler. Bunları .tanzım edelım. Orta mim d: i:eçiyor. Hükumet son za- Jap.on ~ ~ançuko hava kuv- t.eşin riyasetindeki muvakkııt e~ & 
sayü amele tamamen müessir F k k d 1 b' b yerden dedıkodular kalksın. Bu manlarda birı-ok siyasi meseleler. vetlerı takrıben 80 avcı tayya· cümen tarafından hazırıana.n tt1 ·• bı 

n at, ar a aş ar, ır me u . 1 t . d·ı· k k 'dd t ıı tbal) 
oldug-unu arzeder ve bu fıkra- d·- b' h 1 ış er anzım c 1 ır en ço §1 e · le me"'-gul olduğu için bu kanun· resi ve 30 bombardıman tayya· bata basılmak üzere ma ·c=,., Ilı sun ıger ır me usa sua snr l' Ek'fte . t'd' ~ eli "' 
nm maddeden tayymı bir tak· ması ve onu kürsi.iye davet et ı 1 zavzıe ır. ıa 0 'kadar meşgul olamadı. Bina. ~esinden ibaret idi. verilmiştir. Anlaşmanın ~~ .. üı. 
· I t kl'f der'm .. k Durak Sakarya <Güınüşane): aleyh bu hususta Dr. Refik vaz. i- Kısa bir rarpıı:ımadnn sonrn cuma günkii içtimaında görll§ rır e e 1 e 1 • mesi nizamnamemizde yo tur "1' ~ 

Bütçe Encümeni Namına Yalnız bütün nizamlnnn fev - Türkçe konuş .. tUrkçe.. yet etsin ve kanı.:nu yoluna getır- 'kisi bombardıman tayyaresi ol· mcsi muhtemeldir. _..--"' 
İzahat d Muhittin Birgen (devamla): sin diyorlar. mak üzere 7 Japon tayyarc·i • 

. ' nde bir de vicdan var ır. - Ekütezavz.iet'in türk"e ol _ · Kral Zogo ailesi 
Bütçe encümeni namına Faık Muhittin Birgen (Mardin): "" Arkadaşlar, huzurunuza getır- iüı:ıürülmüştür. • • 

d d. ik rJug'?unu isbat ederim. Bu enter . 1 aı·k z ı:ıa S 1 · d lt gıdıyor "9 Baysal izahat vererek e ı i: _ Muhterem huzurunuzda ilk diğim her kanun a a amı ın :ı • ovyet tayyaree rın en a ısı .. . .
1 

si 9., 
- Devlet sermayesiyle te· defn olarak bnmin Wyle bir ve_ nnsyonal bir kelimedir. Bir dilci hidi yine sizlersiniz - şahidiz her '-areket iislerine dönmemişler Mültecı Arnavut kralı aı e·hinil> 

"' '""t>- gibi ilmi bir şekilde ayrıca ttirk. 1 · A I d d'l senesi harp ve sivaset tarı ıııekkül eden müesseselere tam sı'le ile söz almak mecburiyetin. gün buradasınız ses en -. rlir. raştırma ara evam e ı · " 8şıı. • 
=-- b çe olduğunu isbat ederim. E biz bu kanunu memur- kted·r nagihan tecellileri içinde Y .11Jtl müvazi ve onlara enzer vazi. de kaldığımdan dolayı her hal • D k Sak G.. .. sasen me ı . . . hayat,,... 
Yette bulunan ve aynı zamanda de kabahat benim deg-ildir. Şah- ura arya ( umuşanc): larımızın huzuru, rahatı ve süku. Yapılan bombardıman neti· makta oldukları ıltıca ·rIJlek· 

- Türkçe konuşunuz. Burası . . A .. ada belki . d B . . 'd 'k' k'' bugiln ilçilncil dewesine gı bunlarla her veçhile sıkı rabıta- si b. ir meseleve temas edilmiş ol. nü ıçın yapıyoruz. • c.l!sın e aınovınen e ı ı u· . . . ·•..ne1' • 
" Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 1 klar o· .. h _ b te şehrımızdcn Parısc gı~·· 

eı olan ve hayatlarında birlik ması, beni söz söylemeye mecbur tna.ddeten mutazarrır 0 aca cuk ev asara u~ramış ve u ev· ' . 
. Muhittin Birgen: k b .... k b' memurin b ] b k. : 1 tedırler. ıJII 

temininde zaruret bulunan mü· etti. Bundan dolayı nffınızı rı- _ Ben türkçe konuşuyorum. labilir. Fa at uyu ır . !erde u unan eş ışı yara an· S b k Arn t k 1 z"gon 
esseseleri bu kanunun rıer"evesi ca ederim. Mebus arkadaşların kütlesinin mevcudyieti dolayısıle mıştır. a ı . avu . r.a .1 -at>e)' • 

lS' ıs Rica ederim lfıf söyletmiyorsu - ,, . . 'stikbali için lü. kızkardeşlerınden ıkısı, ag sS· 
içine almak zarureti duyulmuş· biribirinin hareketleri ile mes - nuz. Taarruz yoktur. MütemadL onların dtısı ve 1 ·ı ı t ı • · 'ki b · tıcri l:>U 
tur. Mesela iş Bankası. Esasen gul olmamaları prensıbi daha yen lafımı kesiyorsunuz. Yetişir zumlu olan esasları koyuyorsu- 1 a yan gaze e erıne Si, ı su a~ ve maıye hate1'ct 
bu gibi müesseseler kendileriy- sağlam olarak tatbik e~ek. yo • nrtık canım!.. Ben istiyorum ki nuz. Hükumet de bunda sizinle b :~~e~n~~~tnnb:~:ı svaJlti-
1 . t' d'}d'"'" man bö'y}e luna gidersek zaDMdenm kı, da. arkadaşlar da bu kanun memle. beraberdir. Ve her gün müzakere- ceva ımız . .. p· ·e sotıf' e ıs ışare e ı ıgı za . . . . t' Hükumet ken· ya vapurıle once ırc) , ,-e 
b·ır bareme tabi tutulmak husu- ha isnbetli hareket etm. ış .. olu~.. kette ruhlara sükun veren, kafa. len ta'icıp etmış ır. . . . K ·tı il "'I rsiJ"ayıı. .ı 

k (Güm ) . . . u urduklan ibi hiçb1r ( Ba.ş tarafı 1 'lncide) ayrosı vapur e ı• a ". j\t" 
sunda hiç bir itirazları olmadı- Durak Sa ary~ . ~şan~. · !ara huzur veren, aile ocaklarına dılerının b Y • ~. •. .. .. • • oradan Parise gideceklerdır • 
.. .. l . l rd' B c k bu- _Ya siz Mechsın şahsıyetı ıle istirahat veren ve kı'mseye ı:ıı'kaA. zaman bu meseleyı gozonunden 4 - Turk - lngilız anla§ması .1 . 

1 
k ti . ttal •an istJ 

gını soy emıs e ı. u :ı.ı ra . . d " D . t kip et 'b' T·· k F l aı esı meme c erı ; eli 
•. • • ~L~. .. h-1.1 .. da uğraşmak kuvvelını nere en a. yet hakkı vermı·y"'n bı·r kanun ol_ uzak tutmamıştır. aıma a • gı ı ur - ransız an aşmasın- lA - d kt nra. e\-V 

gun ıçın uu muesscse ~n ? '" lal l h' h' b' f asma ugra ı an so eırt· 
tbik d 'leb'I ekti. Türkiye lıyorsunuz · sun. Ben bunun için gazeteci ol. miştir. da da t ya a ey ıne ıç ır 1• Yunanı'stana oradan da meIJ11 

ta 1 e 1 
• 

1 ec .. r.. . l\1uh.ıtt•m B'ırgen devamla·. b d b ak rsa b' kt 8 O> ~ 
ı il T k T t 'l ki ~ f til ( .. ··1t··ı ) Bu meseleyi ura .a . ır ı .- kir, hiç ır tasavvur yo ur. u tı'm'ıze gclmic:Ierdı'. Bu dcfıı. .. ,, 

Bf Bkankası e ur ıye ıcare _ Şahısla meşgul olunmu§ bir ~i~gıı:y s~:tıa~i~iz :::dau ~~k nız sok iyi olur.. İşunız var.daı~. anlaşmalar Avusturya!. Çe~os· Fra.nsaya, or~dan da !ngilt;crt)" 'lıı 
an ~1• • A •• e şey yOktur. Ben kimse için bir Ona devam edelim. Mesele tav .. _ lovakya ve Amavutlug-un uara• 'd kl d' iki Milli Mueuese v be . şiddtli laflar söylediniz. Arka • . . _ A • • •· gı ece er ır. • •M 

ı?eY yazmadım. Yalnız mm yaz. daşlardan bazıları bu kürsüden zuh etmıştır. . .. dığı nahoş emnvakıe bel§kalan· Sabık kral Zogonun kra.ııçe.,.. 
. Osmanlı Bankas~ · dığnn bir yazıyı burada mevzuu öyle fena .şeyler söylediler, mese. Feridun Fikri (Bıngol) :-- Re- nm da uğramaması için yapıl- birlikte mmeleketimizi daha 60ıı-Hıkmet Bayur (Manısa) - bahsederek bu madden.in cercya- c k t k daaımız mUzake " daf " d 

l ll · b k • li. bundan evvelki içtimalarda bu fik -.;ev e ar a !; • rnıt bir me§ru mü aa te · ra terkedeckleri söyleniy:>r- ~ 
ki mi i müessesenın u an~- nını değiştirmek zannederim ki ücretli memurlara o kadar ağır re etmekte olduğumuz bu kan.u • biridir Anlapnalar "tedafüi" _,..-.b, ft 

na tabi tutulması m?vz~u~hıs- lilzumsuzdur. Yani benim burada sözler söylediler.. o kadar ağır nun Tcşkila:ıesas~ye. kanununa. dir. Eğer akitler, bir taarruza Bugu··n hoyuk har h• 
tir. Bunların hiç bır ımtıynzı söylemek istediğim §ey. yazdı • kelimeler kullandılar ki ben bir muhalif oldugunu ıddıa buyurdu. maruz kalırlaraa hükümleri icra • 
yoktur. Halb.uki Osf?1antllı. Ban- ğım bir makalenin burada mev. şeyi anlattım. Bu ücretli memur lar. olunur yıl do·· nu·· mundeyıı 
kasmm vergı mua ıye erı var- zuu bahsedilmemesidir. Bunda denilen insanlar hakikat.en ora. • Refik İnce - Kanun değil!. . Böyİ~ bir taarruz olmadıkça 
dır. Ona bunu tatbik edemiye· tan sı'kılacak hiç bir şey yoktur. · Aff dersınız. cıdc ) 
Ceksiniz. Nirin} Çünkü mütead· Gelel'ım meselenin esasına·, bir dan, buradan toplanmış. nasıl Feridun Fikrı 1-:- ked kızın. bu anlaşmalar gayri mevcut de- (Ba§ trafı 6 7l ·~ast• 

=-- söyliyeyim, bir takım hiç bir işe Bu kadar sürlli ısan a 1 
• meldir. Fakat (Alman· İtalyan) vali bir mucize olarak bu suı~ ·ır 

dit yerde muhasebesi vardır. 'A- mebus, bir gu.ctcci daima mem- yaramaz, sırf ötekinin beriki. da da olur (şid. detli. alkışlar, ~- anlatması tedafüi deaildir; te- ten kurmulmuşt.J. Çünkü pırı 
namüessese Paristedir. Pariste· leketiJJ. i~inde mevcut olan fikir dcd kt nra Teşlrı. • !?' 

1 . k"' nin getirdiği insanlar mıdır? lüşmeler), ı e.n &9; • .... :r c.avüzidir: Muahedesinde "akit- çip'in tabancasında kurşun "' 
ki müesseseyi kontro e ım ·an hareketleri ile alil.kadar olan in- Bunlann hepsi i~- topY,ckCı.n latıesasiye kanunun~ burad~ mu. letden biriı bir taarruza maruz mıştı. . 
yoktur. Böyle Türkiye aleyhin- sandır. Her insan gibi bu insa - ı-ok fena sözler söylendi. Ben ·~ş· halif bir şey olmaoıgmı ıdaıa et. I ,, k dı kt . V l'aht ··ıd·· .. 

1 
.. til OV 

de ve ecnebiler lehinde kanun nm da, bu ferdin hareketleri ve 3 
:r- · k un o ursa ay yo ur. e 1 0 uru muş · e~ 

l f . 1 tım. Ben uzaktan ranncdiyordum, ti. Teşkilatıesası~~ anunun Akitlerden biri (herhangi bir Fransuva Ferdinand'ı öldürtı1H 
mu yapıyorsunuz} Bu mese e mevcut cereyanlarla ikır a ıp ki memleketimizde böyle bir şey 79 uncu maddesının bu mevzua ) ka dı . . h 1 .k sWll' 
hakikaten vicdşnımJZJ tahriş edi- vermesi gayet ta.bii olduğu gibi . . . .. ledi adde.. ıekilde bir harbe ıirerse Y ıçın azır anan yedi suı a. rı 

bunun neticesinde f'.U veya bu katiyen olmuyor. Hiç bir zaman temas ettığını soy ve m Refik vardır Ve bu kayıt (hayati sa· ikincisi olan Gabriel Pirin~ıp ~ 
'Yor. 'A bö ı b d dah. .. 1 ·1 t yi aynen okuduktan sonra ' l h ·r · · aff k' b . filtre vasıl olması, şu veya bu Y e ura a ı soy em en arz- . . ha) gibi Alman ve ta}yan u- zı esıru muv a ıyetle aş ııı 

Bir Makale da şeylerin yapıldığına kani olma· Şevkete hıtaben. . · de la b' İlk d b' · aıııt0 .. Ö (A k ) kanaati taşıması gayet biidir. Ben . . . maddeyi .1 i dutlannm haricın o n ırta- nazar a ır cınayet z ~ 
Mumtaz kmen n ~ bu noktai nazardan vazifemi yap dım. Ve Meclise gi.derken aranı?. ..- .~ız .. 7~ ıncı ı er lam emeller ile telif edilmiştir. nan bu suikast yirmi beş gürı ·~ i 

- Barem kanunlarımn muza· tmı 1 . . de yazdıgw ım scyler da çalışmak için candan, derin bir surmuştunuz. . . ••• ra büyük bir harp vesilesi tef 
k · 1 k tt hakl h le.sız • çerısın - h d k ld' a·· el . Refik İnce - 71 ıncı madde. a· d · · ı b' h k' tw1 eresı meme .e e 1,. ~ ..... ' benim cebimden uydurduğum şey cyecan uyara ge ım. uz lJ . . . . . ad. w· . w• . e ıyor u .. Oy e ır arp ı, 
müsbet •. mcn.fı, ol?ukç~ ın ıkas- ler değildir. Memleket içinde bir yapmak 'çin, güzel bir devrin gü· Fendun Fıkrı - 70 ın~ı m betinin değişip degışmıyeccgın~ dünyayı dört ı;ene kcmirctı • 
lar tevlıt ettı. Bıttabı her va- münakaşa vardır. Bu münakaşa zel i§leri üzerindeki güzel mesai- de ırzdan candan bah~dıyor. anlamak istcmi~tim. Madem kı bugün üstünden seyrek asır ı" 
~ndaşm Ab~ layiha. ha.kkmda gündeı\ güne büyümektedir. Ben ye iştirak etmek üzere, gidiy.:ı- Refik ince - Karışık. diğer memurlar gibi bu ücretliler miş olduğu lullde hala tesiri() 
bılhassa, layıha ke!bı katiyet et· bu münakaşanın devam etmesi . rum, diye aranıza heyecanla gel. Feridun Fikri - Böyle ~ar~. - de maatı alacaklardır. O halde ka. kalan bir harp.. f 

ed l d .. ·· d .. v .. •• d.i dim. Halbuki burada öyle lUlar şık olmaz (gülüşmeler) sarılı ır zanç vergisindeki n.isbetlcrin de Bu suı'kast'ı b·ır bahane itUI' m en evve • U§un ugunu, · ni istemediğim için gah bu fikri, dd .
1 

bö le karışık olarak de. . . . .. kti d -·ı / 
ledig .. i gibi yazması gayet tabii gıı.'- su fikri kendi kafamın, ken. işittim ki, hayretler <içerisinde kal· ma e ı e Y . ••t o nısbcte ınmesı mum n egı ettiren Almanya Avusturf' ,, 

wı ~ w • 1 k t" bir bcyana.t ıle mu a. . . ? ,.. 
bir şeydir. Bu da her vatanda• dl ma.ntığmıın süzgecinden geçL dım. Onun için bu mevzuubahis gı a 1 

. • cd mıdır. Macaristan imparatorluğunıır: iİ 
şm tabii haklanndandır. Yalnız rerek yazdım. Hiç bir zaman zu. kanunun bir nizam ve intizam leanızı çerçevelemek ıktı~ . er, Encümen namına Faik Baysal bistana bir nota vermesini tt 
bu vatandaş bir millet vekili o- lüm edildi demedim. ltisaf edil _ kaynağı ve herk~se huzur ve in. Refik Şevke~ - . ~n sı~ şım_ - Kazanç vergisi gerek maaş a. etmiş ve Sırbistanrn bu no11 

di rerrevelenmtŞ btr ıfade llC de, $1lları VC gerek muvakkat taz • a • •• • ac3gf~ 1A 1u-•, bir mebus olursa, onun i- dı' demedı'm. Orada bir Yahudi şirah veren bir kanun olmasını .,. ... . k cev p vermemesı uzerınc s ''.l 
ı '°" hıil, Teşkilatıcsasıye anunun.un minat Ur.erinde hakikaten mlles. t · b 

1 
'ki . ta ·1e ~ ı ... 

çin herhangi bir. kanun hakkın- sözU vardır. istedim. Başka bir şeyi kasdetmi- en kati, en kestirme madde.si ile scselerdcki müstahdemlerle dev. hme bnıt ~ u~d~n ı ncı no ı "' 
da fikir ve mütalealarmı söyle· M"ümtnz Ökmen: yorum. Bu günah mıdır? Bu ma1t- w· d' k '"9 un ar c mıs ı ı .. 
mek için bilhassa en tabii olan Reaya tabiri vardır: sada muhalif bir şeyi söylemir cevap vere~egım, ':'ere . 4 

1 . - kt memurlanrun verdiği vergi • HARP NOT ASI ~.ı. i 
il k 1. . k b 1 d cu maddeyı okudu \e de\am a. ıer arasında bir fark vardır. O "S k 11 - h"k· tl 1:1" en salahiyetli yer mi et ürsü· Muhitti.nı Birgen: Gem onun mesu ıyetıni a u e e- . k .. b' t 'fade e ırp ra ıgı u ume 

· B 1 .. t d' w. • 'dd - Bır ere ışı ızza ı · farkı izale için huzurunuza. ay - ddak. A Ma'-'i' rı 
südür. - Müsaadenizi rica ederim. rım. azı arı gos er ıgımız şı e- derek murakabeyi kabul ettiniz. rıca bir madde arz.edeceğiz. O SU- iT• . '. vuı.tu~a - . .,, ~; •ı 

Bugün gelen Son Postada Yahudi sözü benim değildir. Zatı- tin kafi olmadığına dahi kanidir. l\1 k be ederken muamelata . d t . ed tan aefırı marıfetıyle teblıg .., ~ 
D 'k h.. k 1 ura a retle bır mua elet emın ece • 

23 
T 'hl•' .,... 

Muhiddin Birgen arkadaşımızın alinize meseleyi ~ahsiyata intikal ış~rı çı ınca ucuma maruz a • ··cıahale olunmasını da kabul et. w· nan ernmuz 1914 tarı 
barem hakkında bir makalesini ettirmemek için husust surette dım. Öteki !bana dedi ki, (siz ne ~~iz. Fakat Ucretlere gelince ni. gızN. . T ğl (A d ) _ taya tatmin edici bir cevap iti 

· b' d yapıyorsunuz). Beriki bana dedi, azmı opçuo u Y ın · Jd w d · ıof okudum, mükerreren okudum. an.edeceğim (gürültuler,. - ız. e çin duruyorsunuz. ücret o müe~- Bu milesscsat memur ve milsta.h. memıı o u~.u~ an. ımpa~a ıı 
Muhterem arkadaşımız birinci anlamak istiyoruz seslerı, . kUr. ki (ne yapıyorsunuz, biz ücretli scscnin bünyesine, istikbaline sa. demlerinin maaş ve Ucretterinin ve krallık hu~u.rm~ kendı h 
müzakeresi ikmal edilmiş olan sUye intikal ettir sesleri). olduksa cani mi olduk?) Ben bu- ri ve müessir olabilir, dedi. 1n - teadül kanunu maarescf fena. ve ve menfaa.tl~rm.•. bızzat k~ e tll 
kanunu s.u şekilde tavsif etmek- Muhittin Birgen (devamla): nun tesirleri içinde kaldım. giltere ve Fransada bu müdaha.. elektrikli bir havaya tesadüf et. ve bunun ı~ın sılah ku·:vct~n e 

1912 de Balkan harbinde askı:- ti k raca.at ~ ek bu tın~ tedir: - Bu mesele beyfendi arkada. lesizlik yilr.ünden kıyame. e~ w. 
0~ ti. Devlet sanayiinin çok pahalı . e .. ,ı mec rıye 

''Bu kanunla devlet memur- §Imla benim aramdadır. Benken_ re gitmiş 921 senesine kadar tah· tuğunu, kabinelerin devrıldıgını tesis ce mamullerinin yUksek mL Bınaenaleyh Avusturya -
}arına Yapılan muamele vaktiy- disir~ ayrıca söylerim. Kabul e. sil yapmak imkanını bulamamış ilave ederek: liy. tçi olmasının efkanumumiye. ristan hükumeti bu dakikadall 
le Osmanlı imparatorluğunun o derlerse, ederler, burada şahsi... insanlardan pek acıklı mektuplar - Bu işler üzerin.de bugün Av. de ebihakkin tevlit ettiği endişe baren kendisini Sırbis:.an ile 1f 

f ,.._ Ö al:lım. Dir kısmını gösterebilirim. h t f d muhtelif 1 harpte addeder 28 Temmuz ' günkü Yeniçeri idaresinin çı ıt \,;1\;neral Sıtkı ge (T<>kat) : rupanm er ara ın . a 

1 

ve onun akstllimelleri mil:ıakere. •· • 
ve re:ıyaya yaptıgt"' muameleden . - O halde biz burada ne din. Bir ı:ıeyin daha iyi olmasını iste- kanunlar ve muhtelif hükümler si yapılırken burada çalışanla. - .\vuıturya - Ma 

mek ve 'kanunun daha adilane ve ad B ededir H · • N ırt farklı değildir" (Gürültüler). lıyoruz_? konulmtakt ır. ~. say .. rm haklan görUşülüyor. arıaye aıs ıJ 

G b k 1 "re va - Bır mesele için söyltiyorum. nizam intizamı temin eder ~eltilde ki millet bunlara bıla tereddut Namıi To~uoğlu, bankaların KONT BRHTO 
ene u ma ·a eye go • ş h ·· d" w.. . tesisini istemek hiç bir ıaman ka· t ktadı 1s · B •ek'ld ba la lan " k k d'l . b' ba k l böy- • a san gar ugum bır mesele de- para ya ırma r. Ankara, lzmir, tanbul şubesi u :ı ı e ş mış o 

1 m. ~1!', ı e;,ı,d. ır ş ~hı ..• ğil ki, bu muhtclü yerlerde söy. bahat değildir. Ben bunun hari. Bundan sonra Hamdi Yalman müdürlerine 100, Samsun ve Mer. ml harp felaketinin üzerfhdeıı 
e sly uyorl . ıyor~a 1 • ; soy leruni§tir. cinde bir ı:ıey istediysem, boynum (Ordu) nun kifayeti müzakere sin mildilrlerine 75 er lira temsil gün tam yirmi beıı sene ' 

l
lenhi en şey erkı ma ~ clsın ke ~: Durak Sakarya (Gtimü.~ane) : incedir. Ondan dolayı özür dile- takriri reye konarak kabul edil. ücreti verilmesini teklif etti. Red. bulunuyor. Burün de Sua 
7v a y~pm~-· 8~~etı~~ l eı~i- - Mevzu Meclise intikal etti. rim. Mümkündür ki, insan günde- di. dolundu. Diğe.,r maddeler de ay_ nın bu tarihi köşesinde ıu ııtef 
sınc ma ettı~ ~~m .. ıt er · Burada c!n söylemeniz lazımdır: lik bir dakikalık yazı yazarke:ı, Refik incenin hususi müesse~ nen kabul olunarak banka ve mü. levha göze çarpıyor: ..J 

~anyası~~n butun dun?•nda .zu-, Muhittin Birgen (devamla.): laf söylerken yanlış düşünebilir. selen~ dair olan fıkranın madde- esseseler bareminin birinci mi.i. "Burada 28 Haziran 1~ 
lum ve ıtısafln telakla edılen _ Benim de bir söz hmc!:ı..'ll Bu olabilir. Meselenin buraya ka· nin tayyı teklifi reye konaraklzakeresi tamamlandı. Gabriel Pirinçip vatana en 
Yahudilere ~pıla1:'_?1~~meleninl vardır. İstersem söylerim, iste . d::ır gelmesin~ hiç bir sobcp yok. reddedildi. Birinci madde ayneni Ordu baremi projesinin müza. hizmeti ifa etti. 
nymnı telakkı ettıgını ıfadc et- rsem söylemem. Burada muhak_ tur. kanul olundu. !kinci maddenin !keresine ge<;ildi, bu münasebetle Bu levhanın hakikt mlnl-
mekted.ir: Arkada§nmzı ~u mu-! kak söylemek mecburiyetinde de. Bundan sonra Başvekil kürsüye müzakeresine geçildi. Klıım Se. Diyarbakır mebusu General iKA.. değil midir: 
nmcleyı ıfa ederken dahı benp~ilim. Arkadaşıma ayrıca arze- geldi ve şu sözleri ııöyledi: vüktekin (Diyarbakır), Bu ka. zım Sevüktekin ile İstanbul me. "Bureda 28 Hu.iran ıg1 
haksız bulmuyorum. Yalnız deccğim. Burada bunun için gü. Arkada§larım .Muhittin Birgen nunun heyeti umulmyesinin mil.

1 
busu Karun Karabekir söz alarak Gabriel Pirinçip bütün .diil' 

kendisinden rica ediyorum. Han 
1 

rUltü edecek bir f;ey yoktur. Bu arln!::laşımızın verdikleri izahlara :::akeresi esnasında terfi ve. tea_ buı mütalcalar serdettiler. Va. ve inaanhia en müthiı feli 
gi delil ve esbabı mucibeye isti· j meı!le!e. arkndaşlar, bu kar.unda nazaran kendileri b:lmeden bir va- dill !<:in maaşlı ve Ucretli memur. kit geciktiğinden maddelerin mU. etti.,, 
:ıat ettiklerini ve bu layihanın, bir müddettenbcri milzakere et - l:a ihdas etmişler zannediyorum. lar arasında kazanç \'crgileri nls. zakereei cum& gilnüııe bırakıldı. MUZAFFER A 
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Ticaret ve Zahire Borsası 'l'Dr klye Cumburıyet 
A KT I F 

Ltter kez üankası 24 1 6 ı 1939 vaziyet.ı 
·~----...-.-wwwwww•"• 

28 - 6 - 939 
~; Y~ıouda bulunan \tali J.lıtfi Kır-

• dun rşhrimize dönmüştür. FiYATLAR 
eıı li:ıtay valiliğine tayini takarrür BuAday yumuşak 5.32; Buldny 
S<ı:n emniyet umum müdürü Sükrü sert 5.20; Buğday kızılca 5.29 - 5.32: 
lece~~~üer, bugünlerde şehrimize ge. Arpa yemlik çm·allı 4.30 • 5; Bak-
• ıt' _ . . la 4; Ço,•dar 4.24 - 4.27,5; Keten to-

ltıiJ . eledlye butçesıne konulan hır humu 9.28,5; Susam 20.10; Keçi kı
lcr ~on yüz bin lira ile bazı cadde- 1ı 54 • 55; THtik mal 98.20 • 99; Pey. 
)·oıı'1sfalta çe\·rilecektir. \'apılacak nir beyaz 25 • 26.22; Peynir kaşar 

• a?n PlAnı hnzırl:ınmıştır. 53.20 kurus. 
~~ Karabük imar plAnını yapmak • GELEN 

ICaıa: 
Altın san klogrıım 17 179 fı72 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • , 

Dahildeki lluhablrler: 
Ti.irk lirası • • • • • • 

l/ariçteki /ıluhablrler: 
Altın: san kligram 9 058 821 
Allına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 

24.164.442,97 
17.763.909,50 
1.436.818,39 

410.164.30 

12.741.252,48 

10.619,29 

--Lira 

43.365.170,8( 

410.164,30 

PAS 1 F 
~ermaue • • • 

lhtiuat akçed: 

Adi ve fevkıılAde • 
Hususi • • • • 

• • • 

• • • 
• • • 

Tedavüldeki Ranknotlar: 
Ueruhle edilen e\·rakı nakliye 

1 

Kanunun 6.8 inci maı!tle
lerine te\'fikan hazine tara. 

ı fından vaki tcdiyııt • . . 

4.217.134,25 
6.000.000,-- -----=--

158. 748.563,-

Ura 

15.000.000,-

10.217.l=tt,25 

hıtt~ .ntezkür mahalle gitmiş olan şc. Buğday 756 ; Arpa 102; Kepek 15; 
rıı~ılık mütehassısı Prost ılün şehri- ça,·dar 90; Yapak 45; Kaşar 12; Be-

l>l~er clövizler \'e borclu 
ldı rıı•u lı1': nelerı 4.135.309.70 

Ueruhte edilen evrakı nıık-
16.887.181,47 diye bakiyesi • • . . • 

17.228.027 :.= 

141.520.536,-

19.000.000,-
•te sclmiştir. l/11:ıtıl' it lı ı 1 . ,. , 1: Karşılıih tamamen altın olıır:ık 

1 1 
~lediye deniz teşkilAtının tef- yaı peynir 19; Fasulya 12; Tiftik 

~ tri bitmlflir. Konservatuvar mua- 17; Z. yağı S6 ton. 
~~!atının teflişl de ikmal edilmiştir. G f Jl1'JN 

Dl'nı lı l ,• c.ı ıl .• ıı C\rakı nak. 
f)ı)e lwr~ıl,J!ı . • • . • 
ho ıııınıııı 6-8 maddelerine 

158. 7 48.563,- !
ilaveten teda\'üle vazedilen 

Reeskont mukabili llAveten 
teda. vazed. • • • • • • 69.000.000,-

~· fettışler halen fen heyeti ile bele- Arpa 100; Çavdar 12,1/4; Ya-
ıre ıat Jşlerl muamelAtını tetkik. et- pak 28 ton. 

it!\ rikAn Hazine tarafından 
vaki tediyat • • • • - -

SenedGI cüzdanı: 

17.228.027,- 14 Türk llMıı lleuduatı 1·520·536·- Doolz Taahhüdatı: 
229.520.536,
:.'9.664.690,~ 

BORSA 
~kle<flrler. Teftişlere ait fezleke. ____ _..__......., ____ ..=-

«t Oabillye Vekaletine kısmen gön. 
tilmlştir • • 

Tic:ırt senetler • • • • 124.87 4.351,52 

Allına tahvili kabil dlMzler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

124·874.351,52 kllrinı bakiyeleri • • • • 
3.181,51 

31.840. 964,36 
Ccı Taksim bahçesindeki inşaat , 
llıhurlret bayramında tamamiyle 

llıırıı:ıı edılmiş olacaktır. Bahce kıs
nın inşaatı bir aya kadar bilecek

~· Ta~si~ bahçesi bostanlara doA
~ ~enışlelılmektedir. Mele caddesi 

kısmın önünden geçecektir. 

1~ Sirkeli Hayriye Göksuda yaptır
a~ 1>.ldJla Bebek arasında araba va-

• ı,ıetmtie karar vermiştir. 

ı_ Ankara 28-6-939 -

- -ÇEKLER--
Londra 
Ne•ı <ıı ı
Paris 
Milnno 
CeneHe 
Amsterdam 
Oerlin 
Brüksel 

5.!1275 
126.5975 

3.355 
6.6575 

28.5425 
67.21 
50.7925 

J::sham De tahuildt cDıdanı: 
Deruhte edilen evrakı nak 

A r ıı:renin kı:ırşılıAı esham ve 
\ lahvil~t itibari kıymetle 

B . Serbest esham ve tahvillt: 

Avanslar: 
Hazineye kısı ndell nanı 
Altın •e döTh: tııerine • • 
Tahvilat üzerine • • • • 

Hissedarlar • • 
Muhtelif , , , 

• • • • 
• • . • • I 

43.462.213,4 7 
7.897.104,-

8.206.000,-
26.245,79 

7.808. 794,15 

l'eklln 

1 51.359.317,47 

16.041.039,94 \ 

4.500.000,-ı 
15.838.843,84 

414.796.605,40 _____ ._, 

Muhtelif • • • • • • 

Yelin 

31.844.145,87 
98.550.098,93 

414.796.605,40 

t• Şirketi Hayriye, Kabataş araba 
tr lltır iskele inin senl)letilmesini, 
~da bir otomobil parkı inşasını ve 
~ tle civarındaki havuzun temizlen
-t~!lnt karar allına almış, bunun için 
u tdlyeye bir proje ,·ermişti. Bele
~e hu projeyi tasdik etmiştir. Ya
• rla inşaat bn,Iıyncoktır. 

Alinı 

Sof ya 
Prd 
Madrid 

21.525 
l.OR25 
1.56 J Temmuz 1!138 tarihinden itibaren: lslonto haddi 9' 4 Altın Qrerfne r ,r, S 
4.335 

14.03 
• • 1 • , , • • • ~ •• • 

~ Tayyare piyangosu işlerinin 
tkeı Bankasına devri hakkındaki 
~tın liıyihnsı meclise "\'t'rllmiştlr. 

!J Maarif Yek&leti umumi külilpha
rt" için :reni hir ınliınatnnmc ha. 
aınnktadır. Talimntnıımedc kii

\haneJer adına alınacak kitapların 

\'arşo\"8 

Uudapeşle 

DO kreş 
Delgrad 
\'okoham:ı 

Stokholııı 

Moskova 

23.8G25 
2L8325 

0.!105 
2.8925 

Jj,Q05 
2.8925 

30.;'ı2 1 
Levaz ı m Am i rliğ i S atı nalma ı ı 

Kom i syonunda n ------
'.. Devlet Demiryoilar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi if anf an 

5.-
19.85 

<a ıurcııc "e kimler tarafından mü- lstikrarlar 
~Qa edileceğine dair hükilmler lıu. P.rganl 

~-kt-ır_.___________ Siva, • Erzurum 111 
l (KAYIP DlPJ.OMA) , TUrk borcu I peşin 

ıtanhul Hukuk Fokiiltesinden ol. ========~ 

5000 liralık kadar yulaf alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
30--6-939 cuma günü saat 15,15 de Tophanede !st. Lv. amirliği 
sa.tınalma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi ve evsafı ko. 
misyonda görülebilir. isteklilerin kanunt vesikalarile ve kati te. 
minatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (31) (4631) 

*** 
•ıtı 15 Temmuz 326 gün \ ' e 12 s:ı. lstanbul 4 ürıcü icra Mem11rl111iıw-

•1 (iıl6) derecedeki hukuk diplo- dan: 39125:;1) Yetmi3 sekiz ton sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 5 
l\lı 333 seensinde lstnnhuld:ı k y. .

1 
Temmuz 939 çarşamba günü aaat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 

lcdirn. Yenisini olmak için müra- nı1r bokrçt:ın do~ınyı p:ı;acy: ..... ç1:;~~~ satm alma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yetmiş 
• t _ mcs ne arar verı en e YJ" ... • • • • • • • 

Cltlğimdcn eskisinin asla huk- · mlileallik mob'tlyrlmı· tt"' Kuı'tutuş Te. dört bın yilz lira ilk temınatı dört bın dokuz yuz ellı beş lıradır . 
• 0lntadığını yayarım. - Korkute.li peusıü 7~:.No.du el'.dcı ı .. -; _ ıeHa.çj, Şartnamesi üç yüz yetmiş kuruş mukabilinde Ko. dan a1mır. Is. 
"l.a ı r.s!:l c e:a lııiklnıi ı\nla~yal.~ hine mü<;adif cumartesi günü saat teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
,11~ oolu .4uukat Apdullah Şı;krıı onda ve % 75 i hulmnclı~ı tak<lird<· saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (15) (4293) 

'-'..:..._ (2!la25) 2 nd arttırması olnn 3 - 7 - 939 gü. *** 
z Ay 1 nüne müs:ıdir p:ız:ırlcsi sarıl on<ln yu. • k k _ 

~31 . ' . . ı. arıla nclresi yazılı nıahnl<lc satıloca- 5000 lıral~ ad~ yata ve yastık kıl~.ı~ bez almaca.ktır. 
~ sencsınc alt Sen Jorı ınekte: ğınılnn i!;teklilerin yevmi nwzk(ır ve Pazarlıkla ek.sıltmesı 5-7-939 <;'.arşamba gunu saat 15 de Top. 
en aldıfjım tasdiknamemi zny ı · h d !st L A • ı·-· t al k · da ııı 'ı' • • . k r. 

1 
·ski 

1 

.. n:ı ttc nı:ılınlliıırle hnzır hııluna<'nk nıe ane e . v. amır ıgı sa m ma omısyonun yapılacaktır. 
· enısını çı arnc:ıısııııc nn c - K • • 750 ı· d 1 tekl' l · k • · 1 ·ı l~ hiiknıü yoktur. _ .4li Rııhioğ- mur:ı nıiir:ıcnatları ifiın oluı~ur. _ at~ tem.matı . . ıra ır. s ı .enn anunı vesıka an e beraber 

Necı · E • n el' ('>!l- 33 ı ( h.. l. b4) bellı saatte komısyona gelemelerı. (38) (4690) 
1111 · rg111u ır •· - a *** 

1 

50 adet su fıçısı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3-7-939 
pazartesi günü saat 14,30 da. Tophanede lst. Lv. amirliği sa.tın 
alma komisyonunda. yapılacaktır. Nüınunesi ko:nisyon,1a görüle. 

-
- - ---------- - ------- bilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komis. 

yona gelmeleri. (37) (4689) ) · 
e Yağı 
l{ilo 
~ 
llOOo 

· ıosoo 
~iOOo 
l~cıoo 

'--

Lira 

9900 
945'.) 

1288') 
11960 

742 50 
708 75 
966 00 
S97 00 

iSsoo 44190 3314 25 

Kara.köse 
Kağızman 

SUrbehan 
Iğdır 

~ukarıda yazılı mevkiler için sade yağı alınacaktır. lfapah 
ttıa eksiltmesi ıo Temmuz 939 Pazartesi gilnU saat 16 ela Er. 
~?tıda As. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsine bir. 

\'e her garnizona ayrı ayrı fiyat verileceği gibi her garnizon 
il ayr1 ayrı teklif verilebilir. Şartname ve evsafı kolordunun 
~ rarnizonunda görUlebilir. Teklif mektupları ihale saatinden 
t '&at evvel komisyona verilmiş olacaktır. (47) (4556) 

* * * 
150,()()() kilo sığır eti kapalı zarf usulile alınacaktır. !halesi 
?-939 Pazartesi gi.inil 11aat 11 de Çorluda Kor Satınalma 
iıyonunda yapılacaktır. llk pey parası 2812 lira 50 kuruştur. 
ilme ve evsafını görmek isteyenler her gUn Çorluda Kor 

ltıı.aıma Komisyonunda görebilirler. lstekliler kanunun 2, 3 cü 
delerindeki belgclerlle birlikte belli gün ve saatten bir saat 
~l teklif mektuplarını komisyona vermiş bulunmaları. 

(44) (51G~) 

1500 Metre bir yüzlü muşamba 
500 ,, iki yiizlU muşamba 
5::>0 top separe§ir 

. 'rUkarıda miktarı yazılı üç çe~it mu~amba alınacaktır. Açık 
11tırıesi 14 temmuz 939 cuma günU saa.t 15 de Tophanede amir. 

1.'at.nı alma komisyonunda yapılacaktrr. Hepsinin tahmin ~-
1 3400 lira ilk temin.~tı 255 liradır. Şartnamesi komisyonda 
. ~bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
1'Yona gelmeleri. (36) (4685) 

• • • 

* * * 
15000 metre gaz idrofil 
1000 ,, gaz iyodoform, 
1000 kilo koton ordiner 
500 ,, ,, sellüloz. 

Yukarıda miktarı y~h dört ç~~i t tımar m1lzemesi alına. 

caktır. Açık eksiltmesi 11 Temmuz D30 c:.ım:.gU:ıü saat 14,30 da 
Tophanede amirlik satınalma !{o. d:ı yapılacaktı~·. Hepsinin tah. 
min bedeli 3130 lira ilk tcminntı 231 lira 75 kuru~tur. Ş:ırtnamesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vcsil~alarile beraber bslli 
saatte Ko. na gelmeleri. (31) (4G$0) 

~** 

2000 adet sürahi ve 1000 adet bardak alınacaktır. Açık ek. 
siltmesi 14-7-939 cuma günU saat 15,30 da. Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsi. 
n.in tahmin bedeli 1300 lira ilk teminatı 97 lira 50 kuruştur. Şart. 
name ve nUmunele~i komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (35) (4684) 

• * * 
Piyade ve Atış Okulu için 42,200 kilo koyun eti ve 77500 

kilo sığır eti veya keçi eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 17 
Temmuz 939 Pazartesi günü saatt 15 de Tophanede İstanbul Le. 
vazım ilmirliği satınalma l•omisyonur.ıa y:ıpıl acaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 34145 lira, ilk teminatı 2530 lira 87 kuru, tur. Şart. 
name ve evsafı komisyonda görülebilir. Sı3'ır, keçi ve koyun eti 
için ayrı ayrı fiyat vcrllece!ttir. l steklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale s::ıtinden bir saat evvel komi.s. 
yona vermeleri. (39) ( 4686) 

*** 
1,205,820 kilo kuru ot al:nacaktır. Kal'):ılı z" rfla eksiltmesi 

17-7-939 Pazartesi gür.,'l s:ı.:ıt 15 30 dı lstnnbal To;h:ınde Le.' 
vazım amirliği satmalma komisyonunda yanıluca.!dır. Tahmin 
bedeli 33.160 lira, ilk teminatı 2487 liradır. :::ırtm:.mesi kom.is. 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve~ik:ıle. ri!e beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa:ıt evvel komisycna vermeleri. 

(40) (4687) t:.~rum garnizonu ihtiyacı olan 20,000 kilo sade yağı kapa. 
"lla eksiltmeye konulmtL5tur. Tahmin bedeli 17,000 lira ilk *** 
.. ~tı 1275 liradır. E~ilbnesi 17-7-4)39 pazartesi gUnil Mat M üteahhtt na.m w hesabına ikl bln adet yiin battaniye alt. ._illlld& Aa. atmahna lromts,onunda yapılaeaktır. ljut. Maldır. 1JJ* ebfttmeel tT Temmuz 939 Pazartesi günil 11aat 
ı· Ve evaaf ·kolordunun. tekmil garnimnlarmda her gün görU. 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma. komis. 

~?'. Teklif mektuplarmı belli günde belli eaa.tten bir ~t ~v .. Jyonund& yapılıı.caktır. Tahmin bedeli yirmi bir bin lira, ilk temi. 
t kadar koıntisYon B&k. na verilmesi • . (63) .(4678). • natı bin be§ yj1z yetmi§ beş liradır. Şartname ve niiınunesi ko. 

Devlet Demiryolları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Devlet Demiryolları istasyon smıf mda istihdam edil. 
mek üı.ere milsabaka ile hareket memur namzedi almaca.ktır. 

A - Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitir. 

miş olmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan "dahil" yukarı olmamak, 
D - .Aagart bir sene için askerlikten muaf olmak, 

. E - İdaremiz hekimleri tarafından yapıla.cak sıhht mua. 
yene le rinde faal servi8de Çalışınağa mAni bir arıu ve has ti.lığı 
olmamak, 

2 - Milaabakada kazanaıilar 61 ltra ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vlkıf olanlar 67 lira Ucrette alma. 
caklardır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak 
aynı şartlar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin 
doğrudan doğruya Umumi Müdürlüğe göndermeleri li.zımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 cumartesi günü sa. 
at 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kay~ri, Ma. 
latya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum İşletme merkezlerinde 
yapılacaktır. 

5 - En son mUracaat 10 Temmuz 939 cuma giintine kadardır. 
6 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile mUracaat 

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

mak isteyenler İşletme !\lcrkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirler. (2309) (4234) 

2 
s 
4 
5 
6 
7 

8 
!l 

10 
11 

VA K 1 T 
Vnzan ,.e Türkçeye çevirenin adı 
Kader { Volterden) Asım Us 
Olimpiy:ıd oyunları Vildan Aşir 
Kılerans Terrı:ıs esrarı (Galopln'den) G. 
Vugoslnyıı seyahat notlan Aıım Us 
Şark Ekspresinde cinayet (Christle'den) V. G. 
EtrQsk Vnıosu (Prosper Melrme'den) Haydar RICat 
Her memlekette blrkac gün (Muhtelif müelliflerden) 

Sayıfa 'Kr,. 
208 15 
120 10 
804 20 
ı12 ıo 
360 20 
6• 20 

Ahmet Ekrem 352 20 
20 
10 
20 
10 

Son korsan (Fon Lüknerde'den) Fethi Kardeı 376 
Knfk:ıs hikllyele.rl (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehfüalip mııharrbelerl ( Kollins'l<'n) Ahmet Ekrem 276 
Fuıhol koi<leleri ~üzhet Abbas 40 

v~~Oif Kn 1J\Q~Evn 

Dün ve yarın tercü~e külliyatı 
11 - 30 Kiiaphk üçüncü seri 
Nuır.:ıra 

21 HUkUmdar millet 
22 Yeni ilmi ı.ihnh et 
23 Mevcutlu kı:ı1madı 

24 Günün il:trsıı.df işleri 

25 Cumhuriyet 
26 TercilmeniA roli 
27 Değişl.§ler 

21 J.aokoıa 

Guru~ 

50 
75 

60 
r,o 

100 
75 
~o 

29 Kapitalizm bullro.n.ı 

30 Slil •. 1b.) 

w 
125 

615 
Bu scrlnln fiotı 8.1~ kuruı.ıtur. 

Hepsini alanlnra ço 20 L<ıl:onto 

yapılır. Kalan 4.C.2 kuru§un 1.02 
kurugu pe§ln alınarak mUtebaki· 

sl ayda birer lira ödeQIDek Uzere 
Uc takalte bağlanır • 

misyonda görülebilir. İsteklilerin ka.nunt vesi.k&larile ı>era.ber bel. 
li saatte kom16Y.ona gelmeleri. (41) .(46881 
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D • KKAT 1 

F o s F A R s 
En • • • • 

oırıncı kan, kuvvet, iştiba şurubudur. 
FORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iştah temin etmesi 

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

Bir tek tüp sizin de bu neti
ceyi almanıza kafi eelecektirl 

Bugün ilk _ iş 
olarak bir 

RADYOLiN 
alınız ve bitinceye kadar 

her yemekten sonra kul

lanınız. Bu müddet so

, nunda dişlerinizin evvel-, 
kinden çok daha parlak, 

çok daha beyaz ve çok 

daha temiz olduğunu gö

receksiniz. 
HAI>YOJAX'iıı belUbnşh iki hu uc;;i ycti \'Rrılır : E \·-çcl A cllş

lc-rdeki kir tn.bnknsım söker, yemek, içki ve sigara <hımanrnm 

hu~nlc gctlrdibri lek eleri çıkarır, sonra dl~leri yıknr, pnrlatır ve 

mikroplnı·ı % 100 öhliiriir . 

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

J)İfj MACCXliıE D1ŞLERİ:1";'1Zt l\IUNTAZA1\IAX FIRÇAJıA'\."l~. 

l~'lLW----D--e_n_i_z __ L_e_v __ a,_z_ı_m __ i_ı_a_n_ı_a_r_ı __ __.I 
> 

1 - Tahmin edilen bedeli 8773 lira 11 kuruş olan 26070 adet 
r piıl, 13 Temmuz 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 
c." ::cp:ılı zarfla ahnmaküzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - llk teminatı 657 lira 99 kuruş olup şartnamesi komis. 
~ .md:m her gün parasız olarak alma bilir. 

0 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
cj..,._e:deri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten 
tir r:ıat evveline kadar ]{asnnpaşadn. bulunan, komisyon başkan. 
1 ..,ma makbuz mukabilinde vermeleri. (4646) 

Say!51Z 
1inPk/Pri 

FL 

. _.. . 

iLE 
İİl.DÜRUNÜZ 

, 
• 

U111uml Otpuu ı llrupın, 
'· laıınauı. Caıııı . Vnıoda 14111 l 

• ~· • . , • !'. • • ": ... ,; t • J" .. ; ....... ::.~ r. ... ·,. . • " ,. 1 • •• ~ ' .. ,~. . ; .. ~ 

Temizlik amelesine beher takımı (1) caket, (1) külot panta
lon, (1) çift tozluk ve (1) kasketten ibaret olmak üzere yaptırıla. 
cak 1400 takım yazlık elbise kapalr zarfla eksiltmeye konmuş. 
tur. Beher takım elbisenin tahmin bedeli 450 kuruştur. !hale 
6-7-939 Perşembe günü saat 14 de daimi encümende yapılacak. 
tır. Şartn.nmesi Zabıt ve Muamelfıt Müdürlüğünde görülebilir. Ta
liplerin 4 72 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz Yeya mektupla_ 
rı ile 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile hazırhyacakları ka_ 
palr zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver
meleri lazımdır. (4 t64) 

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

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

seseleri mamulatından "15" beygir kudretinde olacaktır. 
2 - Motopomp hava lastik tekerlekli araba üzerinde seyyar 

olacaktır. 

3 - !\!otopomp muhammen tutarı "1100" ve arabanın mu_ 
hammen tutarı "300" liradır. 

4 - Münakasa müddeti 20 gün olup 19-6-939 gününden 
10-7-939 gününe kadardır. 

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

O 1 K K A~JT~~~~, 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz ~kilde l(aoart· 
ına pullar ilave edilmiştir. 

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

BAKER Mağazalarının .. 

1
1 

sattığı kostüm Ye pardesüler, 
emsalsiz bir biçimdir. BUGÜN· KUM8ARANIZA·ATACAG1NIZ · s :KURU~ 

Sağlam 
Şık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

zengin çe~itleri, her yerden u 
cuz fiyat ve müsait şartlar!; 

ı;aulmaktadır. 

lstarıbu/ Asliye Allıncz Jlııkııl. 
Malıkrnırsirıdc11: 

Dayacı, Jlnlic Feneri Hançer ha~ 
nıanı soknk (2) nıınıarnd:ı olurıın Cr
mile nnııııcliğer Sofyn tnrafınclan ko
cası olııp Cilı:ıli Ycnikaııı Kndıfırını 

civnrındn lııcebcl sokağında 13 nıı
ııı:ırnda olıırmakln iken lı:ıli hazır i
knıııelgithı nıcc:hul nam iz nh·~ hinr 
ikame c~·lcdigi lıoşnnmn danmııın 

müddei:ırlylıin l{ıyahınd:ı icrn kılı

nan tahkikat ,.c nnıhakcnıcsi sonun
da: lki taraf nrasında şiddclli gcçim
,izlik olrluğu ve lıu ) ü:r.dcıı kocanın 
lıanci 1.cn·iycli tcrkctli~i ve nl'lık 

hir arııd:ı yaşom:ılorının iınkano;ızlı

ğı snlıit olııı;ısıııa hinoen k:ınuıııı me
deninin 13.t Ye 150 inci maddeleri 
rnıırilıincc lıo~nıııııalanııa Ye knlı:ı
hnlli bulunan kocanın bir sene müd
lcllc cvleneırıt'ıııesinc <l:ıir vcrilcn 
IG • (j - !l3!l tarih ve 938/1453 nuınn
r:ılı (:ıyalıi lıiikınün ıııiiıldei:ılcylıin 
ı knnı!'lgiılı ııı ın nıeı;huliycl ine lıi nncn 
on 1ıe5 gün müddcllc ilıinen lehli~i
nc karar Yerilerek mezkur hiikiinı 
fıkr:ıc;ı teulil; yerine geçmek iizcrl' 
ıııulıkcnıe ılh·:ınhancsinc inlik edildi
ği ili'ın olunur.' (:.W032) ---------\'eni raclyo 111C'\"Siıninfn ~·nklnş

ııı:ısı hno;l'lıiylc Beyoğlıında 

B A K E R 
ııı:ı~:ız:ıları ıniiıliiri\'eli, 

hiitiin 1930 scneo;İ 

ZEt41TH RADYOLARI 
Stoku iizt•riııılc lcnziliıl icrnsııın 
karar \"ermiştir. Stokun Hikcn
ınesindrıı cn·el i'itirade ı·ıliııiz. 

**&& .• 

7. ,\ y ı 

Yd:ı ldn<lisiııılrn 13:.!(l Sl'111·sinılc 
:ıldıi:':ıın şah:ııleln:ııneyl 7:tl i rllim. 
Yenisini ~·ık;ır:ıc:ığıındıın rski'iiııin 

hüküm'ii.i:r. kaldığını ilı1n ederim. -
11 i 11ıınıaralı Ab<iııllah Murat. 

(2953G) 

--·--. -
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YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR . • ·~s· 
T. C. 

ZiRAAT BANKASt 

l-=-iN __ Hi_SAR_LA_R _U __ MU_M_M_ÜD_ÜRL_OG_ON_DE_N 1 
Cinsi l'vliktarı .Muh. Bedeli % 7,5 Te. Eksiltme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli 
Başipi 18.000 Krg. 9900 742 50 - Kapalı zarf 
Beli pi 25.000 

" 
11200 843 75 .. " Tonga ipi 10.000 ,, 5885 441 37 .. .. 

I - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak miktar lan yukarıda yazılı 
ipi yine şartnamesi mucibince Tonga ipi kapalı 7.arf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedelleri. muvakkat teminatları eksiltme s aatler i hizalarında yazılıdır • . 
IlI - Eksiltme 5-VII-939 çarşamba günü Kaba~ta Levazım ve mübayaat şubesinde1"1 t 

lım komisyonunda yapılacaktır. 
VI - Şartname ve nümunel~r her gün sözü geçen şubeden ve Kutamonu müstakil mUdİ!l 

ğünden parasız alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mUhürlü teklif mektupların ı kanuni vesaikle % 7,5 
SAHIBI : ASIM us \'enmc parn.sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale ~ 

f'cşriy?t .Müdürg: u. ı\lımet Seutnoil lerinden bir saat evveline kadar komisyon b~kanlığma makbuz mukabilinde vermeleri rntı 
Doulrlri!ı "1.'Ar · .,, 'TA'KJ 'l1 Mnthnnsı • =.dır. (4517) 1 


