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))r. Saydiımın beyanatı Maliye .vekili F. Ağralı 
Başvekil eski mütekaitlerin tenkitlere cevap verdi 
ter] ih edileceklerini söyledi 
''A tatürkün kabri için beynelmilel bir müsabaka açacağız,, 

''Büyük Türk milletinin şerefile mütenasip bir proje kaça mal 
olacaksa huzurunuza bir kanunla geleceğiz n 

Büyük ve erkek 
millet 

'Yazan: ASIM US 
C Son defa İngiliz Baş,·ekili 
enıbe ı (} r ayn A ,·aru n:amarasın-

'tıı Q. llrnlllU.i vaziyet hakkında 
U lllfuuat '\"erirken Türk - lngL 
g~ anıaşınnsma temnsetti; İn· 
hı teroııin bu anla~maya biiyük 

... l' kıymet vcruiğini izah cde
•elı;: '• r:-~ 
t.:lk .-:.ger bir gün Anupadn 
ol acQk bir harbe sürüklenecek 

1 llrsak yaııınuzda müttefik o
ı"l'ak büyük Ye erkek bir ınll 
et bll.luna.caktır. Dundan clolıı.

h içiınızde memnuniyet duyu-
~01'\ız." dedi. • 

lıllrada 0 .nüyiik ve erkek 
~ın..... '641.>lrJie tavsif edilen 
<l 14-kl.ercıır n 1ngiliz dcdct n-

1 'ın kullandığı bu vasıflal' 
>enı 'l.l· elmiıeı siyaset Aleminde 

h lrlt l\filletinin lrnzantlıjı iti
rı 'l.' llıevktını göstermek itlbn

(jj~le clikkatc değer mahiyette. 
r. 

;\tJ l.ngilizıer knı·şısmda. Tüı·k 
~ lletı nedir? Umumi harpte 
..: ltıanıarla birleserck kendile-•tn , 

Baş1ır.kilimizin MP.r.lis 7dlr siisünae alınmış bir resmi 
fYa:ıuı S üncü sa11famı%aa) 

Büyük kurultay ruzna
mesi hazırlandı" 

(Y a.zt81 3 üncüde) 

RefiTC 1nce 

Dünkü celsede Eskişehir mebusu Emin Sazak 
istanbulun et meselesine temas ederek dediki: 

istanbulda mezbaha denilen bir allahın belası 
var. Bir taraftan sıhhat namına bu işi yaparken 
halkın soyulduğunun farkına varılmıyor (Ya= 5 ;.cıa.>: 
························································· ····:·········, 

Hakkı Kıhçoğlu şöyle dedi : 1 .,Diyanet işleri iyi dindar 
Layik bir devletin bütçe- . yetiştirmek istiyorsa reform 

sinda iyanet işleri bütçesi- ı yapmalıdır. Bu s uretle cahil
nin bulunuşuna hayret edi- lerin değil, bilginlerin de dini 
yordum... ı olsun 1 

le e karşı harbetmiş; Çanak-

~~~~:~:~;:~~= İngiliz Hariciye Nazırı Halif aks memleketinin 811 
Se'tr muahedesi şartlarına 

ı·a 

Konseyin dünkü toplantısında 'Yugoslav futbolcular 
Şişliyi dün de 2 - 4 yendiler 

Şild maçında Fener S ü
legmaniyeyi kazandı ~:~.:.~~~::~;·::::.: Milletler Cemiyetine . bağlı kalacağını söyledi 

.Ilı cebren kabul ettirmiş bir Cenevre, 23 (A.A.) - Konse - tan sonra şöyle demiştir: ı miş olmasına. teessüf eylemiş, 
lt.ıiJıet değil mi? yin bugünkü toplantısında bir nu. ''Bu ka.rışıklrklar karşısında Lord Halüax'm telmih eylediği 

lşf-0 büyük bir İngiliz devlet tuk. söyleyen İngiliz hariciye-~- Milletler Cemiyet~ i~p eden ça- müzakerelerin muhakkak olduğu. 
l\{)anıı: a t k t rih 1 1 b zın Lord Halifax memleketinin releri bulmaktan acız kaldı. Fa- (Yazısı G-ı---J'-) 

r ı a o ma o an u . . b ylı kald .. 1 ld d.i kt da ,..,ı.u.u. ~eı;tn.ıı;ı h eli 1 ri .. .. .. Milletler Cenuyetine ag ı kat bu boy e o u ye pa m . 
t ., n se c gozunune gc- ~ . ....,;..+ı .. ki y • 1 d k 
lrore1- 'I'"" · rd h ed gmı söylemış ve de~..a : yandıgı prensıp er en vazgeçme ~rvvV\,l'l"""'"-N"VVIAl'\AA.tVV.....,,...AA 

ı. .... urklc en ba s er. . 1 Ce · .,.;_;~ 'd ali IA ım Fr · t l 
<1.erı, "h"" .. mili , ''1v1ıllet er mıyel,.lli.l.ll ı e azım ge ez. ansa e~ıye , M l I Ş f ' 
rleın " ~:Uk ' 0 ~r~ek .. et ahval ve Şerait ile değişemez. BU teşriki mesai ve sulh fikirlerine İ İ e im izin 
, ege luzum goruyor. Turk .. · 1 · ı ktadır 
.ıtıııeu . .. .. .. y •• .. tün aza devletler nullet enn ye • sadık ka ma .,, 
ltoıcu nın bu_:üklu~u n e_r- niden ve hatta cemiyetten ayrıl. -Bone, milletlerin ya tahkim feşekkü rlerİ 
ı ~~lni resmı bir ağziylc Mil. mıa olanlarla teşriki mesai et - yahut ta teşriki mesai şıkların. -
et l ekiıı · k ·· ·· ·· d 1b "' tı" en ursusun en c a- mek zamanını bekliyor. Buna. in- dan birini tercih etmek mecburL Ankara, 23 (A.A.) - Riya. 

seticumhur umumi katipliğin. 
den : 

:nlt ilt\netmektcn çekinm.eyor. tizaren Büyük Britanya hükfune. yetinde bulunduklarını söylemiş, 
liıı ~~nla beraber İngiliz Başve- ti Milletler Cemiyetine iştirakte biz Milletler Cemiyeti azası, teş.. 
ş ~nın bu tn.rzıharekctiyle ne devam ve enternasyonal teşriki. riki mesaiyi tercih eyledik ve zor 

1 a ına, nede memleket -ve mil- mesainin kuvvetle tekrar ele a. balık usullerini muzaffer kılmak 
~:ine bir ek.,.iklik gelmcyor. Iınmasnu hazırlıyacaktır. teşebbüsleri karşlSlll.da mütesanit 
h. IAkJs beş yüz milyon nüfuslu Müteakiben söz alan Fransız bulunuyoruz.,, demiştir. 

Reisicumhur !smet lnönü, 
19 Mayıs İdman Bayramı mü.. 
nasebetile resmi makam ve 
kı1rumla.rla kıymetli va.tan "' 
daşlardan aldıkları tebrikler. 
den dolayı samimi teşekkür 
ve karşılıklı tebnklerini1' ib. 
Iağma Anadolu Aja.nsnu me. 

Dünkü m'üsaba7oa aan Tı'eyecanlı bir an 

~:İik: ~ir cihan İmparatorluğu hariciye n:ızı:x Bone, ~tün dün. ~ans~ hariciye na~rı _em.ni ~ 
<la lla soz söyleyen bir devlet a- yada ger~~ıkler. t~vlıt eden son yetın ~ı~e:ler Ce~ıye~ paktı 
1 ltı.tııın on sekiz milyon nüfus- ayların hadıselennı hatırlattık.. çerçevesı ıçınde temın edileme _ 

~: ~~~!~~:~~ 1!~:a.::ı:::~ - Sovyet sefiri Türkkuşu alanında 
le İııgiliz Milleti lıesabma hn-

•ki hır .sempati uyandırıyor. 
f:)itnıli hir kere Ccmbcrlnyn'

'hııı h .. 
lt So7Jerino bakalım; biı·<lc 

~l\l'ip b" l ır tesadüf eseri olnrak .. 
ll.tctliz Bas,·ckili Al"am Kama_ l'as ~ 

l .. •n<la. hu :si.izleri söylerken 
lll'k 1 . .. 

1 - ngıliz anlasınası nıu-
ıa..,eı t· , 

>f' ılo 'l llrkil·e alcyhin(le 
l\t•s.ı. 
ı..: , ·ı~·atta bulunan bazı Alman 

ı .'tıetNrrhıi n l·nzılarıııı <lüsiinc-
•ııı .... .. , 
. l>ogrusn Ceml1erlnyn'nuı 
oıı<'ı" 

t 
1 

llHlcn sonra A.lınnıı gazc-
e el'fni l. '1 • . n .,.u yazılarını görmek 
!t <ıl·at li ~ <'n tarihin arı hir tccel. 
Sltlir . 

hıu·ptc ..ı\lmnnyn Soııyet se/irı clün saba1ı An 7cara.tla Tilr7c7Cu~ıt tneıjcl.anma gtt • 
l , ·· üı ük bit alaka ile takip etmiştir. Rcs. 

~ mur etmişlerdir. 

Japonlar bir haftada 
14000 ölü verdiler 

·-·-------- -: 
İ Leh ve Alman gerginliği =.:~ 
• münasebeti le . 
Lehistan 
tarihinden 
Birkaç yaprak 

Hongkong, 3 {A.A.) - 2 ma.. 
yıstan 10 mayısa kadar bir haf. 
ta için,de Japonlar, şimal ve mer 
kezi Çinde asker ve subay ola • 
rak 13 bin kişi ölü vermişlerdir . 

Salahiyettar mahafilden alı • 
nan maliimata göre en kanlı mu. 
harebeler Hsianvyang'm cenu • 
bunda ve Gang'm şarkında 40 ki 
lometrelik bir cephe üzerinde vu.. 
ku bulmuştur. lşte Japonlar en 

Niyazi Ahmedin bu ağır mağlubiyete burada uğra -

t tk.k' h 1.. mışlar ve harp sahismda 3000 ö. i e ı ma su u yazı- .. 
. l ·ıki . b .. 1 ! lu bırakmışlardır. i arının ı nı ugun : Sungkng 23 (A.A. ) _ Han -. .• f dk 1 ... , 
! ıncı say amız a o u- i kov • Hsiangyang demiryolu ü. 
1 yunuz... . i zerinde mühim bir askeri nokta ... ................... --..... -..... ··-······· 

·ıer ~ 

!emek istiyen tam mevcutlu bir 
Japon fırkası geri atılmıştır. Ja. 
ponlar bine yakın ölü vermişler. 
dir. 

B ulgaristan
da askerler 
Çekirgelere kfrşr 

seferber edildi 
Sofya, 23 (A.A.) - Bir kaç • 

gündenberi Bulgarlstanm şark 
ve cenup mmta.kalan çekir&'e hiL 
cumuna uğramış bulunuyor. Bu• 
lut halinde gelen ve ekinlere inen 

(Deva·mı 6 rncıda) 
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Ti ulesko iş baş na 
gelecek mi? 'ilk tedrisatta kıdem 

Ronınııyıının oJclur•u kndar 
Milletler Cemiyeti mulıltlnin de1 zamları 
meşhur slmnsı l.'itulesko'muı V k" 1 • . 
> cni<len Romnn) n hariciye ne· e a et yenı bır formül 

Arap harflerile ders okutan 
hoca mahkemede 

M ahl~emclerd e: 

infılak eden be--
aren1 ile Salacak llkçısı gemisi 

arasında Dünkü muhakemede i.;i 
imalathane sahibi 

Yeni bir plaj için dinlendi 
zarcthıe getirileceği gazetelerde araıtırıyor 
lınbcr olarnı- yazılmııl.:tndıl'. İlk tedrisat öğretmenlerinin k·. 

Tit ıllc konun Romanya hnrl ıdem zamlarını muntazam surette 
clyo ncznrctindo bulunduğu vermek. üzere Maarif Vekaleti ba
müddct znrfımla ifnclc ettiği birlzı tedbırelr almaktadır. 

Karısı da 
itham 

polisleri 
etmekten 

hazırlıg"' a başlandı B' k 

d I• n S 
1
• z ı ,· k 1 e ır aç ay evvel Sirkeci rılıtı!t't· 

Belediye Harem ile Salacak a. na bağl Deli Yorgi isimli bir \'U• 

1 
rasındaki saha.da bir pliij yapmaya nan balıkçı motörü, birdenlire 

SUÇ U karar vermiş, dünden itibaren a. makine dairesinde vukua gele11 

nıann \'C tem. 11 ettiği bir pollti-, Vil.a~et iıdare hususiyelerine kr. 
kn ,·ıırdı. Onun ycııJden fkU dem ıçın her yıl muayyen tahsisat 
tlnr mcvldlne çıknrılmnsı Ro- konmasına imkan görülmediği 
manya dış pollUJuı mm y<mldcnltakdirde öğretmenler hususi büt
Tittilesko hattına nnlet etme i çeden alınarak umumi müvazenc 
demektir. nu bnkımdnn Titu- bütçesine devredilecektir. 
Jeskomm yeniden lşba"ına gel- Vaziyet Maarif Vekaleti ve Da
mesi İçin lmkilnlnr m~ nlt mi- biliye Vekaleti taraf.ından esaslı 
dir.? surette tetkik edilmektedir. For-

Tit ·ı k R h lcl müller bulunup ve tahsisat büt. u es o oınnnyn ar · ye 
ti d ,.1111 tl C mi çeye ilave edildiği takdirde öğret. nezare n e !• c er e yeU, .. .. .. . A 

d ı 1 ı ı~ !itik menler onumuzdekı yıl umumı 
o nyıs y e ı1.-nn ız po asını b'"t ki d' u çeye geçece er ır. 

Garbi Avrupa sermnyednl'ları· .. • • 
nın mali slynsctlni temsil et· Ögretmenlerın ıeyahatı 

ekte ·dl. İstanbul Maarif mUdilrlilğil yaz 
JD R ) h •~ k 

1 
aylarında öğretmenlerin hoş valcit 

ama.oya arpl><;n onrn l s · . 
geçirmelerini ve yurt hakkındakı 

yasct komblnczonlnr:ı Jı;ln<lc iki . • • • k k d" 1 
bılgılerını arttırma ma sa ıy e 

istinat noktnsma snhlıltl: 1 - .. .. .. d k. t t'l' d K onumuz e ·ı yaz a ı ın e ara. 

Fatihte oturan 65 yaşlarında 
Salih hoca adında birisi 2 sene 
kadar evvel evinde gizli mektep 
açarak bazı çocuklara Arap hnrf. 
!erile ders okutmak suçundan 
dUn asliye birinci ceza mahke • 
mcsinde muhakeme edilmiştir. 

Tahkikat e\Takma göre, Salih 
hocanın evine her gün bir sürU 
çocuğun, boyunlarında cüz kese. 
leri olduğu halde girmesi etrafın 
nazarı dikakUni celbetmiş ve po. 
Us işe vaziyet ederek evi taras
sut altına almıştır. 

Nihayet bir gün ev basılmış, 
fakat, çocuklar bahçeden bahçe. 
ye atlayarak kaçmışlardır. Yal. 
ruz hepsinin papuçları ele geçirli 
miştir. Evde bir sürü rahleler 

' 

. . meleler çalışmaya başlamışlardır. bir infilfikla batmış, makinisti g. 
Ar:ap harflerılc mlisvecldeler, Ku. :nanoel ölmüş Yorgi Niko ve Ö· 
ram kerim par~nları bulunmuş • Halk buradan meccani olarak d d • .' t f 'd 

1 . . . mer a rn a uç ay a a yara an· 
tur. Polislerin eve girmesine Sn-ı ıı;tıfatle edeccktır .. Tahsisat bulu- t . mış ı. 
lih hocanın karısı Fatma kızmış, nursa bılahara tahta soyunma yer- Ya 1 t hk'k d . fı'· . pı an a ı at sonun a ın 
ve onları dinsizlikle itham ede • lerı <le yapılacaktır. lfik t 'k k' · k sı . . . 1 1 m azyı • ma ınesıne onma 
rek tahkır etmıştır. . Bir tahlisiye sandalı ile kazaze-ı lazım gelen hava tübü yerine ok· 
Hakaret~en maznun Fatma ıle delerin ilk imdatlarına koşulmak sijen tübünün konması ile cıktığ1 

kocası Salıh hoca mahkemede üzere bir ecza sandığı da bulun'- anlaşılmış ve bu tüh" ta Fuat 
her §eyi inkfır etmiş, şahit polis. I durulacaktır ı'le mem ru Oh tu dsba' ~ J'kle • . _ . . . · u anes e ırsız ı 
lerlen .Nun de baskın hadısesını 
anlatarak: 

- lçeri girdiğimi?. zaman ço -
cuklnrı bulamadık. Odalarda rah 
leler ve cüz keselerini ele geçir. 
dik. Bu sırada Fatma üzerimize 
atılarak tahkirler savurmağa. 

başladı.,, demiştir. Muhakeme 
diğer şahitlerin celbi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

--o-

Denizde bir ceset daha 
bulundu 

ölüme sebep olmak suçundan ağır• 
ceza mahkemesine verilmişlerdi. 

İzmit ve İstanbulda imaHitha· 
neleri bulunan Fuat ile Ohanesin 
diiıı muhakemelerine başlanm ştır· 
Fuat sorgusunda: ' 

Milletler Cemiyeti, 2 - Fransa- denize bir seyahat tertibine karar 
nm t.asa.n,ınınu tnlni:rc eclcıı . t• • vermış ır. 

küçilk ıtunf. Dalın sonra dn Bu. seyahatten baıka ayrıca Kaza mı, cinayet mi Karabük fabrikası 

Evvelki gece saat ikide Sirkeci
de sahil:len 50 metre kadar ilerde 
bir adamın boğulurken çıkarttığı 
seslere benzer hırıltılar işitilmiş, 

nöbetçi gümrük memurları hemen 
sesin geldiği yere gitmiılerse dr 
bir şey görememişlerdir. Yalnız 

hır yerde beyaz köpükler görül
müştür. 

- Deli Yorgi gemisin.den bir 
hava tübü siparişi aldık. Ben Ohl• 
nese vermesini söyliyerek gittim· 
Başka bir şeyden haberim yok· 
tur.,, demiştir. 

bu iki istinat nokta ına Balkan Balkan memleketlerine de ~Hğer 
antantı UAve edildi. Bu suretle bir seyahat tertip edilmesi düşü
Ruınen harici siynsetlnl ~'itüles- nUlmUştUr. 
ko bu üç mesnet iizcrinde idııre Seyahat işleriyle meşgul olmak 
ediyordu. üzere bir büro kurulmuştur. 

l\filletler Oemlyeti Habeş har· Ecnebi okullarda müıte· 
bl münasebetiyle en zayıf dev- k t l" t re a ıma name rint yaşadı. Ve Sanksiyonlar . .. 

ol ind .. tc di.ıı.ı • f Ekallıyet okullarının muşterek mes es o gos r 6 • muva · . • y • • 

t kı Wik 
.. .. d fiil talımatnamelerı oldugu gıbı ecne-

a yets - yuzun en en b' k 11 . . d .. . 
l hal i d1 

ı o u ar ıcın e muşterek talı-
muntta bir e g r . -

O 
. tinl matname hazırlanmasına karar 

Milletler emlyetl sıyasc n • . 
--" kii ilk 1 iJAf verılmı§ ve okullarla temasa ge. 

lflAsı Romanya.un Ç t " ·ı · • Ok ı id 1 • • çı mı§ti. u are erının mevcut 
11lyasctlnin de fnhJIAline yol aç- t 1. tn 1 • .. d · ·ı a ıma ame en goz en geçırı • 
t:ı. Aynı zamanda. Romanyadn mi§tir. 

F-ransız mali sermayesi lle Al- önlimüzdeki ders yılı başından 
man lktısiıdi harcektlerJ arasın· itibaren ecnebi okullar lda müşte-: 
dald teznd azn.mi bir mertebeye rek talimatname ile çalrşacaklar
vardı. dır. 

Romanynda Fransız nakit -o-

sermayesi bilyilk sulınlctJe iş Temizlik ameleleri 
görilrken ticnret hareketlerinde h kk d b. t . 
blrlncl meddi Almanya alıyor· a . ın a ır amım 
tl F il t1 t .. • . ... Temizlık araba ve kamyonla. 

u. rnnsa. c care yuzc:..' ' , ... n--anı 
nnı sUren ve Awuu• arın ame. 

derecesini aşmazken, Almanya. 1 1 ~ """'al t kl b .. d e erıe ~ aş ı an, u yuz en ne ticaret, ithalllt ,.c Uırncat azü 
1 

. . . b km d kl bo 
• .. v e erme ıyı a a ı arz, ı:J 

yekfınu yuzde 50 )i aşıyor(lo. ka 1 t k .. "ltU .. p an yere a ara guru çı-
Bu tlcnretten \'C iktısndi muna- karttıkl "rfil uş" b un 

arı go m , un 
11ebetlerc!cn doğan politika l\IU. men'' iste · t• 

ı nmı§ ır. 
Jetler Oemiyetl prestijinin yı-

kılmış olmasından istifade eao
l'Ck canlanmaya başladı. Fran
saya resmen Almanyaya tevec-

-0-

Eminönünde yapılacak 
binalar 

cllh ede nblr siyaset meydana EmlnönUnde bundan sonra ya-

Denizde şismis bir ceset 
bulundu 

Dün' sabah Sirkecide gilmrük 
binası önünde denizde ~işmiş bir 
ceset bulunmuıtur. 

Hemen tahkikata başlayan müd
deiumumi muavini Fehmi bu, 35 

ya§ında tahmin edilen cesedin, 
Hasan ismin!de birine ait olduğu

nu meydana çıkarmıştır. Hasan 
evvelki akşam arkadaşları ile Flor. 

yaya gitıni§, orada rakı içmişler 

ve beı treni ile dönmüşlerdir. Ha. 
san saat sekizde arkadaşlarından 
ayrılmıştır. 

Kendisinin denize kazara mı 

tlüştüğü, yoksa birisi tarafından 

mı atıldığı henüz tesbit edileme. 
mi§ tir. 

Tabibiadli Enver Karan cesedi 
muayene ederek defnine 

vermiJ, fakat teıhis için 
kaldırtmıştır. 

ruhsat 

morga 

ispanya ile ticaret 
. anlaşmamız 

Yeni mukavelenin esas
ları nasıl teıbit edilecek 

çıktı:. ptlacak binaların irtifaı tesbit e. İspanya ile aramızda yeni bir 
R-Omanyada Yahudi mesele- dilmiştir, Bu irtifa azamı 16 met ticaret anlaşması yapılacağı ba

lerinin ve Nazi tahriklerinin redir. Binaların alt katları sUtun beri piyasada çok iyi tesir bırak. 
. lu olacaktır. 

yerli menşeleri böylece biraz <la· mıştır. 1hracatçılar ve eskiden 

ha inkişaf buldu. da Almanyaya ka~ htssolunur İspanya ile i§ yapanlar ticaret 
l\IilletJer Oemtyeti da,·ası su· derecede sempati göı1tcren hü· anlaşmasının bir an evvel yapıl. 

kut ettikten sonra Fransa lctn klmıetler iktl<lar mevkllnc gel- m.a.sını beklemektedir. Yalnız bu 
'kilçük ldlt\fı Almnnyıı aleyhin o dl; hattA bunlar arasında Gogn. yolda bazı endi§eler de vardır. 
vaktllo Sol-yctler nleylıine oldu· gibi faşistler bile memleketin Evvelce bize mensucat satan ve 

Faaliyet hazırlıkları 
bitmek üzere 

KarabUk fabrikasının faaliye
te başlaması hazırlıkları tamam 
!anmak ÜI.eredir. Ticaret odasın. 
dan fabrikanın Çikaracagı de • 
mir, çelik ve diğer maddelerin 
piyasası sorulmuş, satışları hak. 
kında da rnalfunat istenmiştir. 
Fabrika imal!ita başladıktan son 
ra memleketimizde yapılan ve 
şimdiye kadar demir mail.emele. 
ri hariçten gelen eşyaların u -
cuzlıyacağı tahmin edilmekte • 
dir. Mesela karyola, demir möb. 
leler en başta gelmektedir. Bu 
gibi e::;yaları, yapmak için lazım 
olan demir borular Karabük fab. 
rikasında imal edilecektir. 

-o-

Kolonyacıların bugünkü 
toplantısı 

!nlıisarlar idaresinin piyasaya 
ucuz ve hakiki dereceli kolon -
yalar çıkaıınası üzerine tel!işa 

düşen kolonyacılar bugün milli 
sanayi birliğinde umumt bir top. 
Jantı yapacaklar, bu yolda alına. 
cak tedbirler üzerinde görüiccek 
lerdir. Kolonyacılarm, İnhisar _ 
lar idaresinin bu işle meşgul ol. 
maması için alakadarlara rnüra. 
caat edecekleri söylenmektedir. 

-o-
Belediye Reis muavini 
Belediye reis muavini Rifat 

bugün Çatalcaya giderek maarif 
işleri etrafında tetkikler yapa • 
ca.ktzr. 

Vali muavini ~luzaffer de dün 
şileye giderek tetkikler yapmı§
tır. 

Ohanes de verdiği tübün oksİ· 
Keyfiyetten zabıta haberdar e- jen ol:nayıp hava tübü o!r.luğurıu 

dilmiş, dün sabah köpüklerin gö. söylemiştir. Vekili eri Sadi Rıza 
rüldüğü yerde denize ir dalgıç :n- da, söz alarak hadisenin infilak ol· 
dirilmiş, bir adamın cesedi çıka. mayıp hava tübünün patlamasın· 

nlmıştır. dan ibaret bulunduğunu ileri sür-
Tahkiluıt .. eticoııinde bunun müştUr. 

Be~iktaşta Küçükhamaın ı;okağın

da oturan Cibali denizaltı gemi
leri atelyesin.de amele Hasan ol
duğu ve sarhoşlukla denize girip 
boğulduğu anlaşılmıştır. 

-o-

Duruşma ~nhitlerin ve bazı tet• 
kikatın ikmali için başka bir güne 
bırakılını_şhr. 

100 sayfalik bi... ~iida· 
faanamenin sonu 

Bir otomobil hendeğe Osmanlı Bankasının çekleri il· 
zerinde sahtekarlık yapmaktan 

yuvarlandı suçlu olarak agırceza mahkemesi· 

Galatad; Olimpiyad otelinde o. ne verilen Tacettirtin muhakemesi 
turan Alman tebaasından Plaş ev. bitirilmiş, maznun dün müdafaa· 
velki gece 39909 numaralı hususi sını yapmıştır. 

otomobiline iki arkadaşını almış, Tacettin mahkemeye tam saat 
Büyükdereye gitmiştir. Dönüşte ikide alınmış ve hemen müdafaa· 
lstinye Duk fabrikası önünde namesini okumağa başlamıştır. 
lambaların kararması yüzUnden o. 
tomobil hendeğe yuvarlanmışsa l:la 
içindekilere bir şey olmamııtır. 

-o-
Kaymakamların 

toplantısı 

MUdafaaname sık satırlarla ya· 
zılmış, 100 ü mütecaviz sayıfadan 
mürekkep idi ve maznun tarafın
dan tam 3 saat bilafasıla okun· 
muştur. Maznun'un müdafaasın: 

da, iddia makamını salahiyetin1 

tecavüzle ittiham eden bazt tah· 
Belediye reis muavini Lutfinin kir cümleleri bulunduğunidan mu .. 

riyasetinde bugün kaymakamla - dafaa bittikten sonra hakkında 
rm i§tirakilc bir toplantı yapıla. takibat yapılarak cürmümeşhut 
caktır. Toplantıda plajlarla kır 
gazinıolarmm tarifeleri etrafında 
görüşülecektir. 

Taksim Bahçesinde 

mahkemesine verilmiştir. 

Müddeiumumi muavini Feriduo 
Bağana, müdafaa sırasında mab· 
kemede bulunan avukatlardan Ce
mil Kıvırcık, Nurullah, Besim Şe· 

Taksim bahçesinin antre, bUfe 1 rif ve Ethem Ruhiyi ide şahit ola· 
ve hela inşaatı devam ediyor. Bu rak göstermiştir. 
inşaat haziran sonuna doğru bi. 
tecek. Bahçe bir tenunUzda açı. 

lacaktır. 

Sirkeci birahanesindeki 
cinayet 

ğu gtbl Jmllanınak mümkün o- mukadderatına hükmedenler a· bizden b~ yumurta olmak ü. --o--

tı b 1 d b 1 d Maarif Müdüru··mu··z 
• ................................................ , Sirkecide Trakya birahanesinde 

=:i Kısa Haberler 1 arkadaşı Salahattini bıçaklayaral< Jamndr. ~tısadi miiıınse et er rnsın a u un n. zere gıda. maddeleri alan lspan-
dolndlzgtn l>ir bnlclc hem Ube- Bu hnl, son hl\disclere, yani ya, harp yllzünden mensucat sa. terfi etti 
rııllerfn tezlerini çiiriitmeğo Çekoslovnkynnrn işgali ''0 Ro· nayiini hemen tamamen kaybet. Uzun yılliırdanbcri maarif mes • nir H:ızirand:ın illb:ıren ltılh·e-
yarüım edlJ or, hem de Alınan· manyaşa verilen meşhur illt.l- miş gibidir. Onun için şimdi biz.. Jeği içerisinde öğretmenlik, u _ dilerek olan toprak mahsulleri ofi· Ahmet mahkemede: 
ynyıı taraftar ziimrclcr peyda c- matoma kadar mUans farkları den eskisi gibi yumurta ve dig~er mum müfettişlik işlerinde ve dört sinin umum milclür muaYlnlcrindrn _ Satahattin ile i§ meselesin--
dJ d ile clevrun cttl ldan 1stan Hllmld, Ş:ıkir ve Nuri Anknrayn sil- 1 ,. 

yor n. • gıda maddeleri alacak, fakat bun YI beri de bul maarif mü den kavga ettik. Kafama sanda "/" 
Hiiçük ııntant esnsen l<'mnsıı- Bugün de henüz Tltülesko 1 dürlügun~.. do raJıC?nış olan Bay mişleırdir. ı'le vurdu. Sonra ..-ı- bıçak alaralc 

arın bedellenru' · mal go"nde"""""'k !' t1~ • ş hürosu ticaret od:ısını dn bir 'U4 
nm tnsnn'llr ettiği ınnkn.vcmcti hattııııı avdet etmiş değildir. öd' • kt' Es b .. .., .. .., · .. eyemıyece ır. ascn u se _ Tevfik Kut ile Ankara maarif iş yeri addelnıi&ı, burnda cin işçi mü- üzerime hücum etti. ötesini bilın1• 
yııpn<:"nl- bir lkt'd,nroa def.-ildl. Ancak Alnıanynnln mutccn- müdürü Bay Rahminin birer de- mcssilleri seçilmesini ll'hlil! etmiştir. yorum,, demiştir. 
T.itiilesko Bnllmn nntantı \'C lni· \iz \•tıziyeti, lngilterenhı t~n- bepler~en dolyı harp zamanında rece terfi etmeleri Vekalet tara. Burıurı fürrinc iııtihııp yapılmış ,.e 

.. .. . 1 feshedılen ticaret anln.eo:rnasmdan .... h k h't lb' 'r' hac:. dlk, itilllfı blrlcştlı'lllek surctfy- diz onunde garanti göstermiş .. . y fından uygun görülmüş ve dün knznnnn ımrt mümessil iş hOrosunn JuU a eme şa ı ce ı ı:ıın :o 

ıe clnJm Jm\"TCtll blr blok yap- olmnsı nomanynnın miist.nkl>c1 sonra. da İspanyaya gonderdıği - kendilerine tebliğat yapılmıştır. blldirilınıştır. ka bir güne bırakılmıştır. 
mnk i hı çnhşmnmış <lrğildl. bir za:nnnda Frnnsn, So\'yct miz mallar için müstemleke an. Her iki maarif müdürünü de tcb. Türklüğü tahkir eden 
Fnl nt bu emri de tnhnkkuk c- Rusyn \'C Bnllmn nntantı ne cln- l~ı:.ınası tatbik edilmeğe b~lan- rik ederiz. " := Salı j'Çarşamb. :; tevkif edildi 
dememişti. hn. sıkı bir surette milnascbet mı§tır. --o- - ,. 

İngiltere ise Almnnynıun cc-
1
tesis etme lnt 7.aruri JnlmnJ...-tn· Yani bu suretle mallnrm be - Salça mı, aşı boyası mı?. ~ 2-3 tAYIS 24 MAYIS l Recep Birtamır admda birisi• 

nulıu şnrkl~ o dor,-rn l ııyılmnsı- clır. delleri lspanyadan peşin olarak Galip ve Recep adında j'7; ı..;a; < 4Rcb'lil'A. 5 Reblül'A 1 tzmirden buraya k~mür getinni~· 
1 el "'ildi 'I~ t fifplıcslz ki F:eldl ı - ''-~-d ~ '4" '-- 17 hızır ,,, ıs h•zır ııbunları boııı.altırken arkadaııı.ları iJe na asa muarız cı.; . un zarnrc . ı . a mmüAı.c.:. ır. Çatalcada imal ettikleri salçala. .. ..__=-=,--====;;.==~'''-=::-;r===tl :ı :r 

Jiddisclcıin seyri öyle hlı• ltlbnrlyle bundnn cn·elkl Tittl- Yeni yapıfacak ticaret anlaş. rı buraya getirerek satmağa baş. Vakıtler Vasa jE:tıınl \'asa. Ez:ınl 1 kavga etmiştir. 
hal alıyordu Jd Titülcsko itln 1 ıcsko politıkıısmm tamamen nv- mnsmm da buna yakın bir şekiL lamışlardır. ı-----:-- _ _ Re'cep Birtamır, kavga sırasın· 
lstin:ıt noktnsı olnrak ynlnız dcU mnnn mı ffnclo edemez, de hn.zırla.nacağı kuvvetle umu - Fa.kat salçaların tahlili so - ı GUn•• 908 1 da savurduğu küfürler arasında 
Balk:ın antantı knhyordu. 

1
<:finl .. ü .artın.r <leğişmiştlr. ı~a- luyor. Hi" olmazsa gönderece - nunda bunların halis aşı boyası' ao•• ' 43 ı ı Türklüğü de tahkir etmi§. yaka-

1 t t l ':I 1 lklndt 8 41 I ' 
Tithlesko böyle bir halin ne- knt l'Uhu ltibarly o bu şl en Y ğimiz malların yarı paraJUill ser. ile ve muhtelif ~evaddan yapıl- Ak••rn 

12 00 
lanarak aldliyeyc teslim edilmir 

tlcesint1e mevkU iktlaardnn u- kn\Tayan adam Titulcıkodur. best döviz olarak yani peşin ve dığı görülmüş, her ikisi hakkm.~J vat•• 1 5-'> 
1
,

1 

tir. 
zaklaşt:a. Bu ltlbarla tşbaşma avdeti bir r..akit para halinde almamız, dl • da da takibata girişilerek 2 nci im ••k 9 ~ 2 inci sulh ceza mahkemesi Re .. 

Tituleske mevki iktidnrdan1sürprlz sa)'Jlamas. ğer yarmmı da mal 1le çekmemiz sulh cem mahkemesine verilmlf.. .._ _____ .._ _____ 
1
cebi &izli olarak ıorguya çeknÜfr 

Daklaştıktan sonra. Romanf&-1' SADRt ERTEM IA.zım. gelmektedir. t tir. · fft keııcllüni tecldf etmlftlr• 

öldüren Ahtnedin ağırceza.da mtl• ................................................. 
hakemesine başlanmııtır. 
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YAZAN: 

Hakkı Süha 

Başvekil eski mütekaitlerin 
ter/ ih edileceklerini sögledi 

esatir aleminden ıelme öyle arlı 
''Ataturkun kabri için beynelmilel bir müsabaka açacaüız,, 

bir hava var, ki okurken inaarun "Büyük Türk milletinin şerefile mü.tenasip, bir ptoje kaça mal 
kendi inanıılan, ked:ii duyuılan olacaksa huzurunuza bir kanunla geleceğiz ,. 
uyuıuyor. 

Kendilerine '1Miıtik,, damıuı Ankara, 23 (A.A.) - BugUn tır. Bunlar kademe kademe ola. 
vuranların ıkman sahtelikleri ya. Büyük Millet Meclisinde Başve. rak yapılacaktır, basit bir idare 
nında bu sessiz ve göateriım gö- kllet bUtçesinin müzakeresi es. ile istediğimiz ve fikren düşün. 
nül derinliği ne giizel, hatti ne nasında, Başvekil doktor Refik düğUmUz mütekamil yllrUytl§ü 
büyük!.. Saydam, Başvekalet! alakadar e- elde etmeğe imkan yoktur. Za -

nuz bir kanunla harp malıillerlnden 
gerek subaylara ve ıerek yelim ka. 
lnnlara elden ıelen yardımın yapıl
ma, olduıtunu huzurunuzda tebarüz 
etlirmek istedim. (Çok güzel ses· 
leri) 

Sait Faik, dereyi bırakarak içe den meaeleler tlzerinde sorulan manla devlet te§killtmm görece. 
b. te killtm Refik Jnce arkadaşım, Atalilrkün 

ı·nmenı"n aırnna ermı"•. Bu i~ ile- bazı suallere cevaben. aşağıda.ki ği hizmete uygun ır ş s s anıdı meselesinden bahis buyurdu 
Ayazma Sarnıç ol. minin, kıvhm kıvrım istifleri ara- izahatı vermillerdir: yapılması fikrini yapılabileceğini lar. Arkadaşlar, bu mesele Parti Gru· 

sın.da biraz fazlaca durmasına rağ. MUsaade buyurursanız arka • kabul buyurnıanızı rica edece • punda mevzuubahis olup miisbet bir 
men okuyucuyu yormıyor. Uali\.. daşlanmızm Başveklleti al!ka • ğim. Pek tabii bir neticedir ki karara iktiran eltili tarihten itibaren 
bu kadim Horasan evlerinin te· dar eden meseleler tlRrinde sor. teşkillt tam olmn•a ne kadar bendeniz meseleyi elime aldım, bu
bessilrnleri gibi Urpertici bir hal duldan, anlamak istedikleri ba. kontrol edenıeniz ediniz iyi bir nunla meŞIUl olmaila başladım. Ev-

all W• t" siz} ri ed k bi veli Rasattepe llzerlnde IAzımRelen val. Bir hiklyeci ı~in belki biraz zı su ere cevap verecegım. ne ıce, e memnun ece r 
s Buna b kadastro muamelesini yaptırdım. A· 

tehilkeıl. bı"r ... 1. 1:1 ... - Türker ve Refik İnce, ka. netice vcude gelmez. q. :r ~'$ rui üzerinde tatbikat yapılrdım, 
Belki rcaliıme tapanları ür- nunlann elyevm mevkii meriyet- ka türlU cevap vermeğe 'imkln buraya ayrılacak arazinin vils'at ve 

klltecek bir hal. Ama •sanat., te bulunan ve bulunmıyanlarmı yoktur. Bendeniz devlet teşkili • hududunu tesbit "ettirdim. LAzuııge
ın bizzat kendi phai eti bundan ayırarak bunların bir mecmua ~da iyi it görecek, teknikman len baritalannı yaptırdım. Miizake· 

-..L i . 
1 

b d y halinde ne§redilmesini istediler. iyı yapılın!§ ve çerçeveler içeri- re buyurulan bOltenln maliye vekA-
~ o.·- aım .o ur ve u memnun ur. Bu evvelce de burada mevzuu sinde derece derece tatbikata ge. letfnfn 246 ncı faslına bakacak olur-
~ gilıel bır anahtar. ~endi ruh~dald mukaddes •· balısolmuştu. Fakat bir neticeye çilebileceğini arzetmek isterim. sanız, AtatOrk anıdı istlmlAk n pro-

~-:--ıdı. Sanatkirla b~~ teıın aydınbgınldarı batka rehbere lktiran et.memı" ..+ı. a ...... ekilette Bu eene bir kısmmı gelecek llelle Je masrafı olarak 250 bin lira ıöre
.. ~dun. A b y htaç 1mıyan sanat, zaten ka ııw ~· cekainiz, burada 287 bin metre mu· 

.... . ma: ana 
0 

• mu 0 
• bunun i,.in bir kom;RVOD teşkil diğer kısmını yapmak 11zmı ge. rabbaı ara•i istimllk edilecektir. Bir 

"'" ki, o da eaenne bu adı hplanndan dalma tqmap istek.. . "" --1 ti y _ __._ek " benim . .. . .. . . • adL edeceğim. Kanunların elyevm lecek r. abıu fUDU •n..:rwu kısmı devlete, bir kısmı belediyeye, 
gibı dutünmuı- lidır. Gilzel bır PY yaratan mevkii meriyette bulunanlariyle isterim ki gittikçe devlet i:e§ki. bir Jrısmı da efhasa •il arazidir. Her 

• • • ma: • • • bulunmıyanlarım ayırmak sure • li.tı fazlal&f!Yor d& it görülmü • hantl bir mubakemelik if olmazsa 
ıı.....'.._ dar hudutlan ıçıne akıı- - Sen, nıçın ıu veya bu kaide. ti 1 b" ti nl yor gibi bir zihniyet hasıl olma- istimllk bedeli 205 bin liradır. Mfi-
~ıum aıidınnıı bir i- ye uygun delilsin? h Ye ır ne ce~ vağim.mca onu sm. leb~i 45 bin lirası da beynelmilel 
~dır. En JrüçUk bir ldo. Diye sorulur mu? uzunınuza getırec.e bir ınil,abaka açılması içindir. Bu 

lıavaıanan Ur'kek, içli bir "Sait Faik,, te ben ·~UıDer,. ve TAHSiSATI llESTURE ME- ESKİ :MO'TlllKA.1TLE suretle. A~nltnflrknn bb~~kk Tnınhlkan ill'Ve 

Büyük Kurul
tay ruznamesi 

Ankara, 23 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi Beşinci BUyUk Kurultayı 
29 Mayıs Pazartesi günü saat 10 da 
Ankarada Türkiye B üyük Millet Mec. 
llsi binasında aı;ılacak ve takriben bir 
hafta devam edecektir. 

Kurultay llrlllll Şef tınnet lnönünün 
blr beyannamesi Ue mesalaine ba§llya. 
<'&k ve yine değişmez Genel Bngkanın 
tır nutku ile kap:ınacaktır. 

Kurultaya 41 Parti mebusu, 221 l 
\'ll!}etlerc!en gelccclc delege ve 3 ü 
Paı tlyt. bağlılık muamelesi bitirilmiş 

oıan hukml phalyet sahibi Zonguldak 
nıc1.d <'n mühendisleri birliği, harp ma. 
lflllerl cemiyeti, ve Ankara tiftik ku. 
rumunun birer mümeaalll olmak üzere 
631 oeıege l§tirAk edecektir. 

Kongrenin ruzna.mesı gudur: 
1 - Detl§mez Genel Bqkan veya 

veklll tarafından Büyük Kurultayın 
açılıgı. 

2 - a) İki bqkan vekili, altı sek. 
reter ııeçlml, 

D) De&lımez Genel Bqkanm aöyle. 
vt "veya okutturuculan bildirik.,. 

c) On beter üyell program - W.. 
atlk, be.ap ve yirmi bq üyeli dilek 
koınlsyonlarmın seçimi, 

ç - J>rocram, tüzük projeleri ve 
he•p hülA.salan u.; dllekler hakkmd& 
Genel Sekreterlikten gönderilen tez.. 
kerelerin okuomuı ve komllyoDlara 
havaleat. 

8 - Büyük Kurultay kom1ayoola. 
rmca incelenip umumi heyetin mOZL 
kere ve tasvibine arzolunao l§ler. 

6 - Genyönkurul üyelerlniD meç1ml. 
3 - BUyl1k Kurultayca Partiye ve.. 

rllen yeol 1atlkamet h&kkmd& deA'if. 
mez Genel Dafkanm MSylevl, '•bu eöy. 
lev yerine değlfmez Genel Ba§kan 
Bttytlk Kunıltay kapandıktan 110nra 
bir beyanname neıredebillr.,, -----------
Nahiye mUdUrlerine hay· 
van yem bedeli verilecek 

dolu b d" i:r arpo.. 11 0 kadar rU..llet- set:F.St MESELESİ manevıyc. e ve uyu r m e-
. . sarnıç ana ıpa 1 Y tinin terenvJo mfilenaslp bir proje Ankara, 23 (Hususi) - Nabi. 

··-·_...... d · t • · yaklqbran tılaım ., uyıuau ve;1r_. . ucn, ~e . • Arkad•fllll :Karabekir t.ah•iaa.. Eaki mtıtekaitler meselesi. ~ - kaca mal olacaksa huzurunuza bir ye mUdUrlerinin hayvan yem be • 
......._hıı açmca, 8dsızlik eaıu. lr varlıklara be~er bır hal aenyo- tı meetureden ba.hsettiler. Malik. kadqlarmı tahattur buyunırsu. kanunla ıeieceAiz. (Bravo ıeslerJ, al· delleri hakkındaki layiha. Meclis 
... ~. Kendini oraya a- rum. Onun eaennde afyon urhot- muaıtnis tab«iaatı mesture eakl. nuz ki Halil Mentet arkadaşnnız kıılar) nıznameaine alındı. Layihanın al.. 

balhıe hi• ~am. ÇUrı· luklannm 0 .derin ve renkli dal. den alikadar vekiletlerde idi. Bi- burada bir sual takriri verdiler. Emin Sazak arkadafınuz demin dığı son gekle göre, hayvan bes. 
~"'·-.. taw~ tiit <lön. gınlıldannı veren bir ıUzellik var. Wıara Mecli8i Alice kabul edilen Maliye Vekili arkadqmıız da bu söylerlerken hesabı güç verflecek it- liyen her nahiye mlldUril ayda al. 
\it ve onun içinde au, ia. öyle bir ıUzellllr, ki ilk balatta bir kalımı berine doinıdan dof. mesele hakkında arzı nıalQma.t !erden babsetUler. Veklllerimil için· tı lira alacaktir. 

kadın teni pbl lezzetle blltiln ince çb,Uerinl cBzlere aç. ruya Bqveldette toplandı. El _ etmift;i. o vakittenberl biz bu de hesabı ıtlç 'Verecei nya nreml-
)w, mıyor. Garmek için, çok yaklaf- yevm devletin harici ve dahill işin t.etkikindeyiz. Eski müteka. yecek kimse yoktur. Hepsi buzum- Kaymakamlar arasmda 
;...., ıoıı :v.azdıiı hikaye le. ~> havasındaki fıuıui\ kokuya •nWR~:!ii'lllllıl~ itleır.;-W~ ~ ~==·. nuza çıkar, hesabını kolaylıkla ve- Ankara, 23 (Hususi) _Mahal 

bir tuzak kurmuı. Ara- alıfmak, mahremiyetin• ıfrmek an ~-iiiıimıe-.q. nf ''fi)'bi etmek fgln çalıp--· *· U idareler umum mlldilrluttl me. 
~nesil farklan varken, gerektir. vekllet emrlndeclfr. Bunun hari. Dün burada bir arkadapmm da Emin Sazak (Eskfıehlr) - ()yle mudarmdan Feridun Canıtez Er. 

bana kendini zevkle o- Mevzularını geliti g6%el seçi§i, cinde Dalılliye Veklletinln em • dediği gibi yektllı 4,5 milyon ll. demedim. dek kaymakamlığına, Elftzığ ma-
8- yaprağı çevirdikten belki butlarına garip ve biraz da niyet tahailatı vardır. Bu da Bil radır. Bu 4,5 milyon lirayı bUD- Başvekil Refik Saydam (devam· iyet memurlarından Ahmet Ko. 
fsiı.ıde duBAlaya benzer §5yle lXSyle g5rilnecek. Fakat ben, vekil, Dahiliye ve Maliye Vekil. lara vermek meselesi, kanun nok. la) - Bir de orman n ~ecilerden cak &§kil kaymakalığma, Keçi. 

blr iç ağrım, hafif bir gö. burida da bir eanatlrlr IUfU1'U his- 1erinin müşterek bir kararname- tai nazarından bunun §UmulUnün bahsettiler. Bendeniz keçilerin bu ören nahiye mUdUrU Bedri Hay. S ~. d ...ı.1 di r. '-- ti w • W• • • kadar masum olduJuna bilmiyor- k ymak 1 .ıı;...,. Tok . 
t.. u.... u,. . .ıum. ae yorum. ~muru aunet •· irile almır. Senede bir kere bunun ne olacgmr, nereye gıdecegımızı dum. CGWOmsemeler) Vaziyeti tetkik mana a anı 15~ ans 

\ Oa "ti. Lehosa, Karpuz sergi. vuçlanııda yoprup, harika ya. evrakı müsbitesi Başvekiletçe bilmemiz llzmıdı. Onun için bu edecelim. Kanunda herbanst bir de- nahiye müdUrU Liitfi GUngiir Kor 
"-tllıı ötekilerin hepsi ayn panlann ıururunu andıran birfey. görülür, tetkik edllr, tasdikinden meseleyi tetkik ediyoruz. 'Elaaa lftlkllll fcap ettirir bir Taziyet nr- kuteli kaymakamlığına. tayin edil 

l, kmlcnnaız, ama mat. Sait Faiki son eserindeki ıör. ıonra, vesikalan imha edilir. muhalif değiliz. (Bravo aesleri). sa bmurunuu ptlrlrlm. (Alkıılar) mielerdir. 
0 c.ıı. yakın donukluğiyle dilfihnilz üatiinllllU için tebrik Bqvekilete ait olan tahsiut Binaenaleyh bu meseleye temu 

k._ ~r llalGp ezile büsüle, kı- eder ve kendisini bli•bUtiln una. Bqvekil ile Maliye Vekili tara. et.mit olan arkadqJarmu bu au. 
L ... Yl'Jla akarak ruhlardaki ya- ta vakfetmesini iateris. istidatlar fmdan imza edilir. Askerl, hari. retle teskin etmek J8terim. Bunu 
~lettiriyor. "Sarnıç,. ın böyle bir me:-tebeye erince, artık el ~e dahili emniyet için sarfe • bitirmeden evvel huzuıımuala 

6yle yumupk bir de. kendinin olmaktan çıkarak, mem- dllir. Dört aydanberl elime aldı- bir meseleden daha baheedeylm. 
lald, çok eski, ti masal ve leketin malı olurlar. ğmı mesele bu tekilde cereyan O da zannediyonmı ki Wnrdı &• 

&nakale ve iktisat vekalet· 
etmektedir. Kitap ııetıinden. re. rasmda biraz geçtL 930 88Wi!L. 
llm ve n.iredm bahsettiler. Be - de Çlkardiğmuz bir anunl& harp 
nJm z.ama.ınmda böyle bir mesele ma16llerini, m&lQlini ukeriyeye 
olmamıştır. ve bilhassa bunların eytamma 

Tabma.tı mesture meaeleei bu. monopoller ida.nsiııdm taıım. e.. 
dur. dilecek bir bey'iye vermemiPlir. 

DEVLET """SKlLA.TININ Bunu bendeniz tetkik ettim.~ lerindeki teşkilat 
kanun pröj'esi meclis 

l"uznamesine alındı 

... ~ nu d& huzurunmda an.edeyun. 
KONTROLU tşt Mümkün olduğu kadar bizi tat. 

Devlet teokilitmdan bahsolun. min eder mahiyettedir. 938 aene
du. Aynı zamanda kontrol lüzu. si nihayetine kadar sekiz mllyon 
mu ileri sürWdU. Bendeniz bu i- 95 bin ldlsr lira lnhlsar ve Gilm. 

ne kendilerine verilecektir kisini biribiA ile telif edemedim. riik Veki.letinden bu it için mlllt 
Ticaret Ve'kaıeti ttfkill~ ise ıu Elyevm hali iı:ıkip.fta bulunan müdafaaya tevdi edilmigtfr. )le. 

dairelerden mürekkeptir: TUrkiye devletinin tetkilitı he - eell mUaaade buyurursanız her 
yeti celilenizce de malQmdur, git. seneninki burada ayn ayn yuı1. 

H~usl kalem mUdUrlilfU, tef. tikçe teveaatl edecektir. Buna hiç mıgtır. 938 senesintnlrini okuya. 
~§ heyeti, hukuk mUfRvirlifi, iç filphe yoktur. Amme hizmetini yun: 
ticaret umum mildilrlilğil, dıt tL görmek için ta köye kadar gide. Şehit yetimlerine fert ba8ma 

. . caret umum mUdUrlüiü, tqkilit. cek olan devlet teekilitmm mer- dillen para 19 lira 81 kuru§tur. 
il•klıyatı, telli ve telsız landmna umum mildürlüğli, •tan- keze kadar zincirleme gelmesi ve Birinci dereeede maltll subaylara 
~ ~ ra~yo ~tleri; demir. dar.dizaayon umum mü~ürlilftl, bunun her saf4asm.m medeni bir dilşen para 3(K lira 15() kurut. er. 

Fransız donanması 
lngiltere, Belçika ve Hollanda 

limanlarını ziyarete çıktı 

~~t ı~len ; kara yolla· turum umum mildUrliliü, kon· teaekkUl halinde bulunmam için lere dillen para 102 lira. 25 ku. 
~t ıtleri; deniz nakliyatı janktür ve netriyat mWUrlUfU, her ıubei idari yenin teoldlltmm ruş. Pariaten haber verildiğine 18-J resinde olma'k üzere on i'd torpi. 

tfc~ emniyeti iti vazife zat iperi ve levazım mUd6rlllfü, tam YıLPilması· lbımdır. Burada ikinci derecede maHll mütekait re Fransızların Atlantik O'kyanu- dodan mlitqekkil bir filo'dan ib:ı-
d~tn; liman ve techizat seferberlik mlldUrlüiU, evrak mil- mevzuu bahis şikayetleri hepimiz subaylara 184 lira 5 kuruş. Erle. ıu filolarına ait gemilerden mil· rettir. 

, ~ ınabaulleri ve avcılığı dilrlüğü. dinliyoruz, kalben bir çoğunu da re 81 lira 80 kuıııe. hiın bir kısmı !kinci Amiral Cen. Fransız ıemilcri sın.siyle lngil-
~ a Yolları nakliyatı işleri . . tudik edi Noksan! aoul'un kumandasında 22 Mayıstı terede Liveryol, Carc1itf, Glasgov, 

lldatci • 1 • Tıcaret Veklleti aynca Tllrki. yoruz. ar, ya. CçUncU derecede mal\U milte Breat'ten tngiltereye mütevecci Southanyton, Rosyth, Storneway 
ttterı h lf enn memur .. ~aı yenin 14 mıntalcaamda ticaret mU. pılamıyanlar tekllltm tamamlq kait subaylara 143 lira 15, erle: 
tlbi o]au•usl kanun hukilm· dilrlWderi ihdu edecektir. maması yilsllndendir. Devlet mer re 65 lira S5. hen hareket etmif~r. limanlannı ziyaret ettikten sonra 

calrtır. • kez tepll&tma ait kadrolar, tef. DördUncU derecede maltll Bu filo !n&llb limanlamu dya. Belçikanın Zeccbruge, Aıteude ,ve 
tlQı Nafia Veldletinde ça- tktıaat Ve'kaleti tqkUAtı ile kilAt kanunlan huzurunuza geli. tek ltl rd aubayl 

122 
ı:! ret ettikten sonra Belçika ve Hol· Anven limanlariyle Hollandanm 

teı. ....... di yeni vek41et hizmc- ıunları:fır: yor, hepsini görüyorsunuz, bura. 
70 

a 
1 
e e,:ı0 1. 90 

ara landa limanlarmda da birkaç ıUn Botter.dam limanına da ıiderek 
-Rll ınc 1 · H uai kal d 1 x. tef ' er ere ' ıra · kala kt bir müddek kalacaktır. lllt '!> mur arın M~ıaknıls. • beyus . "alie~. mh~-~ ü•~· •• dan ta köye kadar inecek olan Bqincl derecede mal\U milte - ca ır. 
~· ~re ve . n a e ti§ eti reı .ı, uauk mUpvır- her veki.letin telkilitmm bebe- kaltlerden subaylara 102 lira 25 Bu ziyaretlere lttirlk eden ge· Biltiln bu ziyaretler Mayıs ve 

'- 'be t:ı:!a:ı teablt edilecek. lifi, sanayi umum mildUrlill\t mehal ikmal edilmesi lbmıdır. kurul erlere 20 Ura 45 kuruf. miler ıunlardır: Haziran aylan içime niha,,et bul· 
~"llurlann evv~ce çalıt- mudin umum mtıdUrliliU. it cW· kmanla elimize geçecek maddi Albncr derece maltll mUtekalt. Ağırı rblılardan Dunkerqve ve muı olacaktır. 
~zaman terO haklan reai nUliii. wıayl tetkik heyeti imkanlar derecesinde bunlan yap lerdeın subaylara 81 lira 80 ku. Struburı, dördilncil fırka kruva- Bu ziyaretlerin 1ıem ~ ı= 

bta ve eter ~ mut nMlft, zat itleri, nefriyat, aefer- ma.k blaim. borcumumur. Ancak ruf, erlere 20 lira 45 kurul. dSrlerlnden Georın • Leycuea. denis kuvvetlerini g&termek ve 
....... derecelerden qalı o- berllk, )P*Dlf1 ve _~_mtıc!~ bu suretle tam medenl bir dev. Baau bir habra olarak anettlm. G1aire. Montcalm 'H bunlardan hem de bir çahpa yapmak pye. 

flrk 1aet olarak .Yi- lBlderL tıll1d!Mı brulmul alacak - BinaeaaleJ!ı 1111111 bba1 Jnatardaıta- baıb Jalı:aı: torpdo mu1uibl lda. llnc!e oldufa .a119DIJ.W, 
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'f eni bir deniz 
tayyaresi 

tık postada yüz bin 
mektup götürüyor 

1939 

Ha;ı<Dkü va~auara ................................................................................................. ._ 

Amerikada Alman casusları 
yorduk. Evvelfı. fevkalrtde karı· Yermiş olmnkla da ithnm edi· başbaşa görüşmek mllsaadeslni 

- 10 - şık rnzl;tıtler ilo karşılaştık ve yorlurdı. istemişti. Tabii kendisine ben 
Amerikanın en mükemmel de. hu nıilşktiltılm mühim bir kıs· Erlch Glasere gelince, onun· cevap verdim ve avukat olmak 

niz yolcu tayyaresi Yankee Clip- Hurnrlch dalma tehlikeli işler ınınt\ nnzf casuslarının ve henliz la lıiç kimse alfıkadar bile ol- sıfatlyle maznun mliekkili ile 
per Cenuhi Amerika - Avrupa için ayrılıyordu .. Esasen hakiki :\evyork üzerinde tesirlerini de- rnamıştı, hattll. birçok şefler Is· serbestçe görüşebileceğini, an · 
araeındaki uçuşlarına başlamıştır. j şeflerin hiç bir zaman mUhlrn devam ettiren Alm:ın Gestapo mini bile bilmiyorlardı. Ericlı cal\: usul icabı bu konuşmanın 

tlu :Ik tecrübe u ··şundan sonra işlere knnşmadrklnrı ve hcı teşkilı'\tının mcşum fnaliyctle . Glaser, ehemmiyetsiz blı- ınev- t.al•kikat bürnsuna bağlı bir nıU 
Yankee Clipper tayyaresi Asor a- tnrlU tehlikeli işleri yardımcı· rinin fi.mil olduklarına kanaat 1Jdi olan llumrichln daha cheın· fettişin mUvacelıeslnde yapılma· 
dalariyle Lizbon da birer durak tara yaptırdıkları malümdur. getirmiştim. mlyetsiz bir yardımcısı idi. sının mecburi olduğunu bildir· 
yapmak şartiyle Cenubi Amerika Hakikt mesuller Glaser·ı tn Tahldkatı al!kadar eden şa- Bu sebepler ile hepsi birdeıı · dlm. 
ile Av:-upa arasında yolcu ve pos- ıırmazlar bile .. Onların işi yal- hitlerden bir çoğu esrarengiz Johanna Hoffman'a yardım et- Bundan sonra Johanna Iloff· 
ta ta~ımağa l::aşlıyacaktır. nızca Rumrlch ile dönerdi. E bir şelı:ilde ve hiç şüphesiz ken-1 tiler .. Nevyorktaki Alman cenc· mnna da haber göndererek ko-

Bu }enı hatta haftada da iki rlch Glaser ancak bir tek kere di arzuları hila.fına ortadan kay ral konsolu Johanıın haois- nuşmalarında bizzat kendimin 
kere gidiş geliş yapılabilecek, fa_ Schluterl görmek fırsatını bul· lıoluyorlardı. Tehlikeli bir şa - te kaldığı müddetçe lıcr hafta b.ılunacağımı ve avukatına ne 
kat seferlere başlanmazdan evvel du. 1937 senesi şubat ayında nit olan meşhur Theodore Sch- para yolladı. bir söz, ne de lılr işaretle benim 
beş kere tecrübe için sefer eıdile_ ldi.. Rumrich ortada yoktu .• ıutz Alnıanyaya götUrUlmUş, Ona kendisini müdafaa etmek almanca bildiğimi haber verme-
cek ve yolcu taşınmıyacaktır. Schlutcri GJaser karşılamıştı .. Werwer Gudenberg'de bütun üzere bir ele avukat göndermiş· nıesini knt'i surette bildirdim .. 

Bu seyahati temin eden kum. Casus şefi Rumrlch narnrna 50 arzusu lıil!ı.!ına bir gemiye bin- !erdi.. Burada zikre değer lıir llUtun konuşmaları mlidde · 
panya henüz tarifesini bildirme- dolar bıraktıktan sonra bir iş dirilerek Rayş hUkümetine ilti- hfldisc olmuştur: lince avukat beni hiç görmüyor· 
miş, seferlere ne zaman başlıya- için kendisini göreceğini söyle· caya mecbur edilmişti. Johanna Hoffınan'a gönderi - muş gibi hareket etti. Johanna 
cağını da ilan etmemiş olduğu mlş, randevu vermiş, fakat han- .Nazi casus şefleri Rumrich·e len avukat bir gün emniyet teş· ona her şeyi itiraf etmiş olduğu· 
halde şimdiki halde 700 kişi yer gl iş olduğundan Glasero balı· hiç bir yardımda bulunmadılar, I;:iH1tına. telefon ederek kendisi· nn anlattı: "Deni mitlrafa niye· 
talep etmiş bulunmaktadır. setmernlşti. Hatttı. Erlch Gln- çünkU onun ele geçmesini bir ııl Bcrlinclen gelmiş olan dok· tim yoktu .. Fakat onlarda şif. 

ser arkadaşı tarafından cnsus· beceriksizlik olarak kabul ede- t'lr Richard Bottler diye tanıt· relerin anahtarları. mektuplar. 
luk vazifesi verilip verilmediği rek hiıddetıeniyorlar, aynı za· tor Richard Bottler diye tanıt- her şey vardı.. Daha uzun mUd
de meşkftktUr. manda onu suç ortaklarılll ele 1 mış vo Jenny ile bir tek kere ılet yalan söylemekten hiç bir 

Glaser, arkadaşının kendisi
ne, Nevyork limanının mUdafaa 
pltl.nlarım elde etmek vazifesiy-

fayda ummadım .. " dedi. 
Dottler kızardı: 
- I!aben sic nlles crzaehlt 

____ __) 
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6 R)"lık 

1 )·ıllık 

l'urı fcılcn 

1~·111 O) ıla uıuz kuruş d
Postıı b ı rlığını: girme.ren l 

ayua yetmiş hcşer kuruş 
rııcılılir. 

Abone kay.lıııı bıl ı lırcP 

ıup ve tcl~r:ıf Oc-retınl, ' 
parasının posta veya b:ıP~ 
yollanın ücretini ld:ıre kc11 

zerir.e olır. 

Tılrkiuuıln hu posta merı·e: 

l';t/\.tro abone 1111:1/ıT· 
ti Adres uı:gışt irıııe ucrc 

25 L.uruştur. 

il.AN ccnı:.ı·ı.EHI 

l'icuret il!inl:ırının sıırı 1 

ıı:ıtırı sond:ın itibaren IJaP 
raı:ırındn 40; iç s:ıyr:ııard' 
kuruş; dördüncü sayfııd• 
ikinci ve ütünciiıle 2; bir1P

1 
4; bn~lık yanı kesmece 5 
llır. 

Büyük, çok de,·amlı, ~ıı 
renkli illin ,·erenlere ayrı J 

Baltimarede bulunan deniz tay
yaresi yirmi Mayısta Nevyork ci. 
varındaki Port • Vaşington, üssü. 
ne getirilmiş ve aynı akşam saat 
18 ide Avrupaya müteveccihen ha
reket etmiştir. 

le mükellef olduğunu haber ver Johanna? .1 
diğlni ve Miralay Eglin'c teca- ÇalıŞhQ I İŞier hakktnda gazetemize İzahat verdi Hakikaten onlara her şeyı 

indirmeler yapılır. Hesınt ilJ 
rın santim - satırı 30 kurU$1 

TlCAHl MAlll\'1:."TTE QLr.lill vtlz ederek sah1llerin m Udnfaa söylediniz mi Johanna? .) 

pUnlnrılll çalacağını sByledlğl- Kuruçeşme kömür depola rı Soğuk kanlılığımı muha!ata 
"1! kabul ediyor. Hatırlarda ol- tçln kend!ml tuttum. ÇUnkü nr-

C! ~!e.: U;:cre Rumrlch plA.nnıı tat- yürekler acısıdır diyor tılc Alman a\·ulrntın hiddeti son 
.. ?! 'l:!\~den, Miralay Eglin'e hndcll bulmuştu .. 
'ıı, ''° serbest pasaportlar Şehir mütehassısı Prost hara. Ertesi gUn Nevyork Alman 
'"'!!!lJek istenildiği gUn tev· retli bir surette çalışmalarına de- konsplosluğu tarafından yolla· 
,, .miştl. vam etmektedir. Dün kendisıyle nan Ne,·yorklı ikı nvuI<ut ı.rn Jo-

KCÇCK 11.AI\I.All 

Uir deln 30, iki defası 50, 
defası 65, dört dcfıı~ı 75 1e 
defası 100 kuruştur. Oç ıY 
ilün verenlerin bir defası b' 
vadır. Dört s:ıtırı seçen il~ 
fıızla satırl:ırı beş kuruştan 
oon edilir. 

a 

Bu muazzam deniz tayyaresinin 
kumandası yüzbaşı pilot La Por
te'in elindedir. Tayyarenin müret
tebatı on üç kişidir. Bu ilk seya. 
hatinde tayyarede yüz bin mek
tup var<lır. Bunlara hususi bir~ 
pul yapıştırılmıştır. Bu pullar ·n· 
ral:lıları için büyük bir k1/: lt. ,, 
haizdir. Tayyare bütün hanll'

0

"" 

le birlikte otuz yedi buçu'k L''1 

gelmektedir. 

Yankee Clipper evveHi As~r a 
!dalarında Horta'da bir durak ya
p:ıcak, bilahara Lizbon, Marsilya 
ve Suthampton'a gidecektir. 

uı:· ıgUn Rumrlch arkadaşını görüşen bir muharririmize şunla- hanna ile konuştular ve nrtıkl 
·~,wg lsland'da Mitehcl Field n söylemiştir: bundan böyle hiç bir şe:; söyle· 
tayyare karargA.hında. ziyaret - Şimdi Taksim ile Eminönü memesini bildirdiler. Nihayet 

11/:meı kıırıonu 
J.:ürük ilan trırlf esl 
i ntlirili r. 

etmişti .. Glnser, arkadaşını her planlan üzerin!:le çalışıyorum. hepsinden sonrn gelen Georgcs 
yeri dolaştırmış, hangar ve atel· Taksim kışlasının belediyeye geç- Dix isminde bir avukat Jolıanna 

\'akıt lıcrn doğru ıın ıJoCf11' 
ya kendı ld:ıre }cı . .... _ ,,.,.,, /. 

Yankee Clipper'in bu ilk seferi 
Lindbergi'n bundan on iki sene 
evvel yapmış olduğu ilk seyaha
tin senei devriyesine tesadüf et -

yeleri gezdlrmtştl. mesi hususunda ötedenberi ısrar Hoffman'ın muhakeme sırasın-
Glaser, Rumrlche glzll olan ediyordum. Şehrin güzelliği nok. ela müdafaasını Ustüne aldı. 

\'il karo cııddesinde \':ıkıl ııC 
altında KEi\IALEUOIN t 

hiç bir yeri göstermediğini llerl tasından bu çok elzemdi. Vali ve "l<JCIIADE., 1\1.ASUM MUYDU?· 
sUTUyor .. Faknt b u tabit ki ya- belediye reisi Doktor LutH Kır. Johannn. HoCfman'ın çantn-

illin Bürosu eliyle illin ~ V: 
eder. ( llıironıın lele/o1111: 2D 

mektedir. 
Iandır. ,RumrJcb kendisine YQJ;i· dar bu işi de yakında halledeçek. -smda btfüluğoumıız mektuplar 
len bu fırsattan niçin istifade tir. Burada büyük bir konferans arasında hir tancı:;i de Schade suslyetl olmadığını, anca~· 

Uan 
atmemlş olsun? salonu, bir tiyatro, matbuat ve Martin'e hitap edillyordu .. Fa· lutere Amerikan şehrin dil 

Alel!de bir kUçUk zabit olan turingklüp binaları, sergievi yapı- kat Johe.nna, Schade'in suç or· mandarlık etmiş olduğull~ 
Eminö'ni1 Yali As Ş. sinden: Su· Erlch Glaser gizli tayyare dUs- lacaktid. tağı olmadığında israr ediyor· hususiyetini bilmediği glb 

hemizdc ka,·ıtlı bulunan bilumum d b k b B ~ • d ll'1tı ~ turlarından birçok sayfaları Bun an aş a u sene ogazı4 du .. Mektuptaki isim Ye a res çirkef işinden de asla _ş r 
emekli ve yedek subayların senelik · la dl 

k kopya etmeğe mu'"affak olmu" çinin planı ıle de meşgul o ca- Proıt sayesinde Schadc'l derhal tev- memfş olduğunu iddia c · 
yoklı:ımı:ıları yapılacn ·tır. • " 

"e bunları arkadaşına yermiş; ğım. KuruçeJmedeki kömür depo. kif etmeğe muvaffak olduk .. du. 
Yoklama: 1 haziran 939 dan 30 ha- l ·· ekl r a d Mahkemece d 1 kt bil Rumrıch de bu kıymetli vesaiki arı yur e cısı ır. B w • • • b"lh • 1 Schluter en ge en me up - Schade ..... cı,·,·ork ile ....,uıı ziran 939 a kadar devam edecektir. b d 1 k ld 1 d ka ogazıçının 1 assa genış yo - n ~ J>• 

mutat Yol ile Almanyadakl şet- u epo arın a ın masına a . 1 .h . d 25 t ge yUk bir şey ifa<le etmiyordu, fa.- uc' 
Jlerh:ıngi kanunt bir mazeret YÜ· ara ı tıyacı var ır. me re · bette bulunan bir,..ok n1 

rar verilmiştir kat biz Schade'in Almanlar he· " 1 
zünden şubeye gc.lemiyecck olanla- lerlne göndermişti. ' nişliğinde olması icabeden bu yol. !erin vekilliğini yapıyor. b t 
rın yeni adreslerini, sıhbt nhvallerl- Glaserin ye Jobanna Hoffma- Depoların muhakkak başka bı·r B ~ h .k. f n.d ·h sabınn. casusluk etmekte oldu- 1 ı..ıı lar ogazın er ı ı tara ı a nı a- bankalar hesabına ça ış r 
ni, sicil Ye:va knyıt numaralnrını ta· nın itlra!atı olmadan da bizim yere nakli lazımdır. Bana bu de. ğunu biliyorduk.. ::oıı 
ahhütlü mektuba yazarak bildirmek yete kadar uzanmalıdır. Böyle bir çok para kazanıyordu.. , 

"Z,, anahtarımız faaliyete geç· potan nereye kaldıralım diye so- 1 1 Schade tevkif olunduğu za - sus kendisı·nın menfaat ı1ıst suretiyle yoklnmalorını yaptırmalı- yol üzerinde kömür depo arı o a-
dırlar. miştl. ruyddlaz. Ben onlara şöyle cevap man mektubun kendisine blr bu pis işe karışmıyncağıJ:ll 

l\luayyetı müddet urfında yokla- Ancak henUz tahkikatın ha - verebifırim : maz. şey ifade etmediğini söyledi.. etmektedir. 
malarını yaptırmayıp lfıknyt kolanla- şmda idik. Bu anahtar bize da· _ Kuruçeşme yanmadan evvel Şirketihayriye Anadoluhisann- Johannn, Schade'in Schluter ile ~ 
rın hilfılıı:ırc \"nki olan ilirnzları na- ha birçok stirprlzler hazırhya- depolara nerede yer gösterilecek- da bir plaj yaptırmaktadır. Bunun Ncvyorkta birçok kereler buluş· Ben de Schado'l talll

11 

7..Jrı dikkate alınmıyar:ık haklarında bilirdi. d ğ ö l d. ~i h ld 1 kl ith t f"<'OrG se idi cimdi de orası gösterilmeli- arkasında bir de spor sahası yapıl- muş ol u unu s Y e ıg a e casus u • a am e m J ) 
cezai muamele yapılac:ıı:tı illin olu- ıı . .Af 

nu.~r·:__~"==~~~:::::E:::::E:::::E:::::E~~~~~T~a~h~k~l~k~a~t~a~b~a~ş~la~m~ış~b~u~lu~n~u~-~d~i~r.~~~3!!!~5!:!!!!~!5!~:::::E~~~m~a~s~ın~a~k~a~ra~r~v~e~rd~i~k~.~:::::E~~~~S~c~h=a~d~e=,=S=c~h=l=u~t~e~r~l~le~h~l=ç=b~1~·r~h=u~-~~~!:5~~~:(~D~ev~a~m!!!!!3ı~vv;;; 

Karamazof 
Yazan: . Dosto .. \/evski 

/" 'ol ~~;ın;.. - . 
- - -~ ÇeYlreo: Hakkı Süha Guaia lil 188 .. ,.,. 

kut ile sustu, zavallıcık. Kolya onu bir 
dakika kadar bu ağır bakışları altında 
tuttu ve sonra bir hatip edası takına
rak konuştu: 

- Bir şehrin, bir devletin kuruluşu 
gibi tarihi vakaları tahlil edebilmek i
çin, bu hadiselerin ehemimyetlerini an. 
lamak gerektir. Zaten bu kocakan ma. 
sallarına ben, kendi payıma hiç bir kıy
met vermiş değilim. Hem ben, umumi 
tarihin derin bir ehemmiyeti olduğuna 
da kani değilim. Pek mühimsemem bu-
nu .. 

Yüzbaşı fellenerek: 
- Umumi tarihe ehemmiyet mi ver 

"' . ' mez .nız ... 
Diye sordu. 
- Evet ... Çünkü umumi tarih, insan. 

l·gın hezeyanlarını tetkik etmekten 
b:ışka bir şeye yaramaz. Ben, ancak rL 
yaziye ile tabii bilgilere ehemmiyet ve. 
ririm. 

Kolya , bu son cümlesini, Aliyoşanm 
gözleri içine bakarak söylemişti. Bu na
zariyenin ona nasıl tesir ettiğini öğren-

mek istiyordu. Fakat Aliyoşa, sakin ve 
durgun halini bırakmamıştı. Eğer o da 
konuşmuş olsaydr, iş değişecekti. Ama 
susunca, bu sükut belki de tenezzülsüı
lük manasına gelebilirdi. Bu son ihti. 
mal çocuğu köpürtüyordu. 

- Yalnız tarihle iş bitse yine ıyı. 

Dahası var; tutuyorlar, bize ölü dilleri 
de öğretmeğe kalkışıyorlar. Bunun de 
lilikten farkı nedir? Siz, Karamazof hiç 
de bu fikride değilsiniz galiba. 

Aliyoşa, gülmemeğe çalışarak: 

- Hayır, değilim. 

Cevabını verdi. 
- Bence, şu ölU diller, birtakım ka

nuni ıstılahlarla, mukavele kağıtların
dan başka şeye yaramazlar. Onları can 
sıkmak, imanımızı gevretmek için pro
gramlara sokmuş olacaklar. 

Kolyanın gittikçe heyecanı artarak 
göğsü kalkıp inmeğe başlamıştı. Sözü. 
nü bitirn.ek için: 

- Benim fikrim bu 
ba bütün ömrümce de 
miyeceğim. 

işte .. Hem gali. 
bunu değiştire. 

Onu büyük bir dikkatle dinliyen lin kelimeleri, ancak kanuni ıstılahlar mıştı. Çatal sakallr, kürklü ve yli~ 
ve birtakım mukavele düsturları arasın- gösteri~li bir adamdı. Eşikten g ~ 

ıcsıı 
da yaşıyor. Bütün bunlar adi şeyler de- geçmez, hoşnutsuzlukla durtl ?~ 

Smurov : 
- Çok doğru! 
Diye tasdik etti. 
Mekteplilerden biri ise: 
- Böyle diyor ama, Jatinccden o bi

rincidir. 
Dei:ii. Liyuşa da: 
- Evet, babacığım. böyle söylediği. 

ne bakmayın siz. Sm.fta latinceyi en iyi 
bilen yine odur. 

Haberini verdi. 

Bu mutaleaların hepsi kendi hakkın
da birer alkış olduğunu bildigi halde 
Kolya, müdafaa etmekmck lüzumunu 
duymuştu : 

- Evet, gerçi Iatinceye çalışırım. 

Fakat bunu kendili~imdcn değil, dersin 
proğramda yer aldığı ve anneme de 
mektebi bitirmegi vadettigim için yapı. 
yorum. Ne yapalım, insan bir taahhüde 
giriştimi, onu mutlaka yapmalıdır. Ama 
içimde bu aı~i derse ve bütün k15.sikle
re karşı dehşetli bir nefret var. Hepsin
den tiksiniyorum... Siz, Aleksi Kara
mazof tabii bu fikirlerde değilsiniz, yi-
ne? 

- Niçin adi diyorsunuz? 
bu işle ne alakası var? 

Acliliğin 

- Müsaade edin de anlatayım. Bili. 
yorsunuz, ki klasik eserlerin hepsi, bü. 
tün medeni dillere tere üıne edilmişler. 

dir. Şu halde Jatinceyi onları okumak 
için öğrenmiş olmıyoruz. Bugün bu di-

ğil m~:lir?. Yanlış yere geldiğini sanıyordu. 
Aliyoşa, hayretle sordu : ve şapkasını çıkarmadan: 
- iyi ama, bütün bunları aiz, nere- - Neredeyim? 

<fn öğrendiniz? hocanız kimdir? Diye mırıMandı. Odanm 
- Ben, hiç kimsenin yardımına muh zarasr, duvardan duvara gerili .;e c 

taç olmadan da bunları anlayabilirim... tünde çamaşırlar asılı ip onu şaşıı:ıııı~ 
Sonra, şu klasiklere dair mütalealanmx Yüzbaşı doktorun önünde derııı 
profesör "Kolbanisnikov,, üçüncü eınıf. bir hürmetle eğilerek: J ,~ 
ta, bütün talebe karşısında söylemiştir. - Burasıdır efendim, dedi; arıı 

b 
. • 

O vakte kadar kö~sinde susan Ni- nız adam enım. .ti . . • •• .. 5i.f\ı 
toçka: - Sın ye .. kı, rıyov ..• Mosyo 

- işte kloktor geldi! giryiov siz misiniz? .• 
Haberini verdi. - Evet efendim. 
Madam Koklakovun arabası kapıda - Yat.. •J(si 

durmuştu. öğleye ka.dar doktoru bekli- Doktor böyle diyerek odaya tı \;_, 

yen yüzbaşı, telaşla onu karşılamağa miş bir nazarla baktı. Paltosunu S~il 
koştu. Madam da vakarlı bir eda takı- dı. Göğsünde bir ma:ialya parladı. S· 

narak beklemeğe başladr. Aliyoşa, ya- başı paltoyu alınca, o da kürk şap1'll 
tağa yaklaşarak hastanın yastığını ıdü.. çıkardı ve: 
zeltti. Nitoçka olduğu yerden ona en. - Hasta nerede? 
dişe ile bakıyordu. Çocuklar hemen Diye sordu, 
müsaa.de istiyerek çıktılar. Birkaçı ak_ 
şam yine uğrayacaklarını vaadettiİer. 
Kolya, "Kariyon,, a seslendi. Hayvan 
yataktan yere atladı. 

Aliyoşaya : 

- Ben, gitmiyeceğim. Doktor gidin
ceye kadar sofada bekliyececim. Sonra 
Kariyonla tekrar eğleniri.ı, 

De':ii. 
Fakat bu sırada doktor odaya gir-

-6-

VAKITSIZ GELiŞME 

I(olya, yavaş sesle, fakat çabuıc ç' 
buk: 

fle f 
- Acaba doktor ne diyecek? j; 

ğuk bir suratı var bu adamın!.~ 
hekimlerden hiç hoşlanmam. 

Dedi. Aliyoşa gamlı gamlı: 

(Dcı·anıı var) 
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~üyük MDDli Roman 
--···-···-·--·-··--...... ··········--······----·---

IARMANSONU 
l - s - _ Serme! Muhtar 

RADYO· 
24-5-1939 Çarşamba 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi
zi: 1 - Kürdili hicazkı'ir peşrevi. 2 -
Suphi Ziya beyin kürdili hlcazkAr 
şarkı: (Bnhçenizde lıir gül olsıım). 
3 - Seliihattin Pınarın hlcazkAr ,ar
kı: (l\"ereden sevdim). • - Rnlımi 

la Onun derdi günü kibar takım. 
~ Beyoğlunun yüksek tabaka • 
c Madamları; Avrupalılardan 
\ JŞes, kontes, markiz kılıklılar; 

tindeki son sigarayı tilttüre tüt. beyin suzintık şarkı: (Bir sihri ta· 
türe pansiyona düşerdi. • rap). 5 - Fniz füıpancının nihu·ent 

~~~ııt~~~
Yugoslav futbolcular 

he bilhassa hanfendiler ve küçük 
ant'endiier. 

le)'.' Ortu günleri ( chaise ~ por. 
~Ur) !erle kiliseye gidenlere, sey. 

b~h olarak gelip Tepebaşındaki 
Uf'k f 'ti otellerden numarasız kira 
~Yıonlarma binenlere, (Bon -
ot\'~), (Pazar Alman), (Dron) 

1 llnde konak kupalarından inen. 
;::. :rastıadı mı hemen yanlarına 
b ırt~, bir ayak satıcısına ya. 
a~t hır dilenciye çatıp Parisli 

ti ıtsaniJc çıkışırdı. 
d :Bu da kim diy~ bakan Ma-
~lardan, onu görür görmez 
~z buruşturan buruşturana; baş 
~l'lnş öte tarafa çeviren çevire: 
' anrenaiJer ve küçükhanfendi • 
er: 

~.~engin bu kadar çehre zü. 
~ unu görmemiştim. Aman ne 
beıc şey! .. diye kahkahalarda .. 
Adamın cartcurtu da çok. Sırf 

~ka satmak maksadile Tokatlı. 
, a.tıa, Lüksemburga, Yani'ye, NL 
ıcor• ı Ye, Konkqrdiya'ya dalıp gar. 
~nlara, biletçilere sonekselan.s -
~ardan ve Beyoğlunun o vakitki 
li0damanlarmdan Ebülhüda zade 

' •. asan Beyi, Sadrazam zade Ca. 
\ıt Beyi, hünkar yaveri Arna -
~t Gani Beyi sormada ki bunlar. 
a tanrnıkhğı bile yok. 

Cc Ardından H'ıfı kendine getirip 
Z<ıirli bir Fransız olduğunu, 

. ~sa sefaretinde memur bu • 
. unduğunu, isminin de Jorj Fadel 
1du~ .....• 

gtınu ıla't'e ... 
Eli açık ve hiç para tutma. 

~anlardan. Aşağı yukarı kesesine 
ayda Jıet olarak 10 liradan fazla 
~itnıede. Aldığı atiyeleri de ka. 

tı toparlarsan on beşi de geçer. 
u Para ile evinde altı yedt kişi, 

• ~Utfağında erkek aşçısı, hatta 
ek atlı arabasile geçinenler var. 
b O, gırtlağına kadar borca da 
atnuşıardandı. 

1 ~'Ev sahibi Madama üç dört ay. 
ıgı birikmiş; akşamlan yemek 
r:~diği Hristaki pasajındaki beş 
''tuşa tabldötlü lokantacı yedi 
hiz kuruştan fazla alacaklı .. 

t .~.turduğu sokağın başındaki 
Utuncüyc, Tarlabaşındaki kola • 
~'Ya, Tiyatro sokağındaki bira . 
~neci ve şarapçı Oziyere, hat-

GaJata gümrüğündeki odacıla. 
~a ~lan borçlarını da sayarsan 
~l'ifcağızm gözüne uyku girme. 
~p zangoç gibi sabahı sabahla. 
ltıası lazım. 

Screket versin pişkin, umur. 
11lıı. Önüne biftekli şarap şişesi
tı koyup bir bardak çeker çek. 
tııez dünya ona vız ... Ne keyif, ne 
ataret sormayın .. 

Sabaha karşı parmağı şaka. şarkı: (Gel güzelim). 6 - Halk tür· Dün yaptıkları revanş maçta 
ğında ve acı kumrusu. 1.:ilsü: (Da~lıırı hep). 7 .- CarAah: 

arp . . 12 Memleket snııl :ıyarı, aJans ve me· 
Epeyce zamandanberı nışanın, teoroloji haberleri 13.15 - 14 J\lü. 

madalyanın, atiyenin arkası ke. zik (Riyaseti cuml;ur bandosu - Şef: 
silmişti. (Bu herif ışı cı - lhsan Künçer): 1 - :'ıl:ıssenet • Marş 
vıttı) diyerek mi yukarıdan al. 2 - Zietırer - \'i~:ın:ı kızl:ırı nlsı. 

dırışlı olmuyorlar yoksa vasıta 3 - G. Pares • Cornillc'in sırları. 
hemşeri mi hasır' altı ediyor 0 _ 4 - J\T:ıssenct · I'\:ınır r:ıntczi. 5 -

Şişliyi 4 - S yendiler 

All h 1• ' W. l\"elıl ·Japon csrcn:ıclı. 18.30 Pro~ 
ras~ a ~ ~~um.. . . rnm. 18.35 Mtizik (Solisllcr - l'I) 

:Kulun bıldıgı şuydu kı Cercı 19 Konuşmn. 19.15 Türk ınüziği (Fa 
Fadıl parasızhktan kart kart ka. sıl heyeti) 20 Memleket saat aynrı, 
zınmada... ajans ve m·eıcoroloji haberleri. 20.15 
Başka hususi mekteplere de Türk müziği: 1 - Cemil beyin mu· 

baş vurmuştu. öteki mektepten tı:ıyyer peşre,·i. 2 - aTnburi Ali e 
kasaya musallatlığınI, jşlemeden fendinin muh:ıyyer şar~ı: <F.erynu:ı 
be it 1 v kt•V• . d ne h:ıcet). 3 - Hacı Arıf beyın mu. 

ş a ı ay ıgy çe ıgını uym~. hayyer Ş. (tltim:ıs etmeye yare vn· 
!ar, atlatmışlardı. rınız). 4 - Sevki beyin hüseyni Ş. 

Tanıdıklarına, selamünaley - (llicrnn oku sinem deler). 5 - Halk 
küm demeden: ıürklisii (Esmer bu gün aAlamış). 

- Bana zengin bir familya 6 - Halk türküsü (Yıldız). 7 - Ke· 
nezdinde !!sanı fransevi profesör. mençe taksimi 8 - Mahmut Cem· 
Iüğü bulamaz mısın ya ruhi!.. yi dettin p:ışnnın • karcıA:ır şarkı (Yah 

nıcyusu visalindir). 9 - Rnhmi be. 
dayayordu. yin lınyati araban şarkı (Bana ne ol· 

• • · • • • • du). 10 - Suphi Ziya beyin muha:r· 
Ziver Bey, muallim tavsiye e. yer linrkı (Titrer yüreğim). 11 -

den zata: Dedenin gülizar şarkı (Bivefa bir 
- Mümkünse bir çarşamba ve. çeşmi bidııl). 21 Ilnrtalık posta ku. Yedinstvo 

ya cuma günü Yeniköye gelse de tusu. 21.15 Esham, tnlıvilnt, k~mbi- • . .. 
görsek ve görüşsek! .. demiş, Cor. yo • nukut ve f".irnat borsası (fıyııt!· Cumartesı. ~kü maçta Pera. 

· Ef d" h al d 1 21.25 Neşeli plaklar - PJ. 21.30 Mu· ya 2-0 yenıldıkten sonra pazar 
cı en ı emen y ıya am a - 'k (\'' 1 ı· t ı· ı· Sezcn•ı·n "on .. ... k 11. kı·· l . b" . . . zı · ıyo on!';e ıs :.< ıp ... gwıu e a ıyet up erı ırıncısı 

mıştı.. A A seri). 21.50 :'.\füzik (Melodiler • P~). Şişliyi 4-1 ibi a ık bir fark.la 
Telaşlı telaşlı selamlık odasın. 22 Müzik (I\ücük orkestra - şer: Ne- k y g 

1 
çyea· ta 

d · · · k be f d' · s h .d· J\t h azanan ugos av ınstvo • an ıçerı gırer en., yen ı: cip Aşkın): 1 - c neı er - eş ur .. . 
- Zirzop kaçık deli fişek bir ncrrenlerdcn potpuri. 2 - Liııcke - kımı dun de Taksım stadında an. 

herif bu! .. diye ~lamış, yakın- Olur, olur, olur, (Şen parça). 3 - ~k .b.in kadar bir seyirci önünde 
!aşı ta 1 d t Munkel • Yenedik hatırası serenadı. Şışlı ıle reva.nş maçm,ı yaptı. 

p reverans a yer en emen. 5 L D"·nk·· ·· bak d · ar· 
ah k d 'kk tl' d'kk tl· b 4 - Rrn1ing • Enterınezzo. - e· u ·u musa a a mıs ır ta. n ına arşı ı a ı ı a ı a.. · 1 • d t . 

.. .. .. . . .. .. .. .. h:ır - Çocuk prens opcre ın en po · kım eskı kadrosunu aynen muha-
kıp yuzunu ıyıce gorunce gozu purl. 23 Son ajans haberleri ,.e yıı- f tm kte ·d· B k bil 
tutmuş, ne dersiniz o anda ısını. rınkl program. 23.15 • U Müzik <:!~za1 .1 c . e S"lı ı. u.nalimu a .. 
vermişti ,.. h ,, _ Pi ) ~ış ı er ıse u eymanıye Ruhıyı 

. (..az :ınıı . . l 1 k .. 1 b. 
B d Al• - 1 k b" ara arma a ara şoy e ır oyun 

- un ana ası sag ı • tam ı. AXKAHA TiYATROSU k 1 dı· 
·lm· k ft 1 H""kn·· ·· · urmuş ar • çı ış a an... u unu verı - San'ntkilrları ·Yedikule A k Vl d. · 

• ? . . rmcna - astar ı. Ruhı -vermez mı Pınar :o;ınema balıçesın· . 
Artık ikram, izzet deme gitsin. ıte (Profesör Emin Atıı. Martayan, Nııbar, ,Arş~vır - ~-

Uşaklara el vurarak: hay} birlikte pek yakın· gop, Hırcıç, Suldur, Mıkrop, Dı. 
- ÇabuR misafire k h ' 1 tln temsillere başlıyor .. ran • 1 • ' .. 

_ ....... a \e._ • 1 • Ahmet A.denıin lıakemliği Ilc 
Bardaga benim acı.Llıacanımıd rA~IEnTUGmJr. SADi 'f};K l d" k.. 'Ik 
koyun; kuyuya sarkıtılan Çırçır r Şclızauehnşı (TURAN) yapı aşn· 1~1. 1 u maçtın! 1 

0
vuru -

' d ı - ·r· "'lrosunda hu gece şunu ış 1 ı er yap ı ar. yunun SU)Un an... J l)u • k . 
P k ti d · k li ı · Okuyucu Burhan Aşkın ıl dakikalarında top ortalarda a e n en sıgara çı arıp e . .... _ 

ı · ı · k.b ·t· b·ı k güz y:ışlnrı filmindeki şarkıları turk- dolaşıyordu. e \erme er, ı rı ı ı e ça ma • . . , . . 
l K h ld.kt . çc ol::ırnk süyliyccektır. A:ı.-rıcn (\ ::ıyı 10 uncu dakıkadan sonra mı • 
ar. a ve ge ı en sonra. . d ·ı Ok l 1 AYsel r· l . h"k· . . . 

w. • • bozuk) yenı ,.o vı ·uyı. et - ·· sa ır erın a ııruyetı elde ettik. 
- Hava geregı gıbı sıcak de. · . .. .. .. .. 

o-n mi hazret?. İ ·ı · firmalarına len goruluyordu. üstu~~ yap -
b • ng~ ız • • b l d tıkları akınlar Vlastardı ıle Ru . 
Akabında dışarıya seslenme: sıparışlerımı~ aş a ~ hinin fedakar mukabelelerile ge. 
- lki bardak limonata yapın lngiltereden aldı~mız ~6 ~nıl • ri çevrilirken kırmızı beyaz çiz. 

ama o da kuyudaki sudan olsun .. yon 1ıralık k:-adcdı~~ ~ıfade gili forma giyen Şişlililer ~oldan 
Ağafendi geri ger1 kapıdan çr. edilıııek s~retıle l~gılı~ fırmala- ani bir hücum yaptılar. Diran 

karken, rına siparışler verılmege başlan. topu yerden ortaladı. Sağ bekin 
- Duuur!.. mıştrr. iskası yüzünden topu alan SuL 

Eti Bank Mur. guld_ a. kurul_acak dur sabo- kö=den içeri attr. Bu gol Corciye: ı :r-
• bakır ihraç tes!satı ıçın yenı ma 18 inci dakikada olmucı.tu 

- Mutadmız şekerı fazlaca, t•rtm . ~Ad. ş· a· •e ka.. ~ . 
. zemc ge ı eK~ ır. ım ı) Bu golden sonra Şişlililer hü • 

yoksa karar mı olmasında? .. Mı- d r ıoo bin !n~iliz liralık sipariş . .. 
de ckşiliğiniz varsa frenk üzümü a . . .• .... ~ d cumlarına bır muddet daha de-

. . verı!rr.ıştır. .'.:>:parışlcre de e • vem ettilerse de havadan OYIJıa. 
veya ahududu şurubu gctırsın. \'am edilmektedir. 
1 mak hevesinden vazgeçmemeleri er!. 

Bu iltifatları gören Corci E. ve rakip takımın iriyarı ve uzun 
fendi de artık ne atmasyonlar. -, boylu futbolcuları karşısında da 
da ne atmasyonlar: ve in) ö ç u ık 11: n bu tn rzlarr söktürememeleri yü. 

zünden hakimiyeti tekrar Yugos. 
lavlara terkeltiler. 

-..,..-....,. . ....,. 

Y1tgos1av klübüne ild defa yenil en Şi§1i1iler •• 

ni gösterdi. Seri inişler yapan derek dört sayı <!aha lraydewıt~ 
Diran rakip takım için bir hayli !erinden maç 9--0 Süleym~ye 
tehlikeli olduyordu. Nitekim 21 aleyhine bitti. 
inci dakikada sağdan Hıraçm or- Bu müsabakanın galibi Fener. 
wı misafir taknn kalesini sı • bahçe final maçını Hilal taknnx 
kıştırdığı bir anda gerilerden ge~ ile yapacaktır. 
len N'ubarın yerinde bir kafa. vu. -------------

:§~.takımları beraberliğe eriş - Güreş birincilikler 
Bu beraberlik yine Şişlilileri 

ancak üç beş dakika süren bir 
şevkle oynamağa sevketti. Bun • 
dan sonra tekrar duruldular ve 
tabii yine misafirler üstünlüğü 
tesis ettiler . 

30 uncu dakikada yapılan bir 
Yedinstvo akınında merkez mu
ha.cimden ileri bit pas alan sol. 
açık sağ köşeyi bulan plA.sc bir 
şiltle Uçüncü defa topu Şişli ağ. 
lanna taktr. 

35 inci dakikadan sonra top ta. 
mamen misafir oyuncularının 

sevk ve idarelerine tabi olmağa 
başlamıştı. Şişli müdafaası biri -
birine girerken ve Yugoslav mu. 
hacimlerinin sıkı şiltleri de kale 
direğini nyanlarından dışarı ka
çıyordu. 

Şişli aleyhine tek kale halinde 
oynanırken 43 üncü dakikada 
saçiğin ileri yuvarladığı topu yi. 
ne merkez muhacim Şişli müda.. 
filerinin biribirine karıştığı sı ~ 

rada 4 üncü golü de kaydetti. 

Şild maçı döm.finali 

Fenerbahçe 
Süleymaniyeyi 0-9kazandı 

Beden Terbiyesi !stanbul Böl. 
gesi Güreş ajanlığından : 

1 - 27 Ye 2&-5-939 tarihin.. 
de Ankarada yapılacak olan TUr. 
kiye greko.romen güre1' birinci. 
liklerine aşağıda adlan yazılı gü 
reşçiler iştirak edeceklerdir: 

56 kiloda Beykozdan Vahdet " 
tin Akıncı, Hliseyin Erkmen. 

61 kiloda. Kasmıpaşadan Meli. 
met Oktav, Halil Yüzer. 

66 kiloda !Krumnpaşadan İzzet 
Kılıç, Yusuf Aslan Yener. 

72 kiloda Galatasa.raydan Fa "' 
ik Göken, 

79 kiloda Ka.smıpaşadan Ha • 
yim Biçaço. 

87 kiloda. Beşiktaştan Şevki 

Akalın. 

Ağırda ~ Samsunlu 
Ahmet Yener. 

Milli takımdan: Kenan Olcay. 
Adnan Yurdaer, Mustafa ÇaK .. 
ma.k, Mehmet Çoban. 

2 - Yukarıda isimleri yazılı 
güreşçiler 24.-5-939 çarşamba. 
günü akşamı saat tam 18 de böl. 
ge merkezine gelmeleri lazımdır, 

3 - Güreşçiler 25-~939 pe~ 
şembe günü lstanbuldan hareket 
edeceklerdir. 

Kadıköy stadında Fenerbahçcyle Adalar arasında vapur 
Süleymaniye kfüpleri şilt maçla. seferleri 

1 F'aust, Ayda, Rigoletto opera. 
;r~ı tutturma mı? .. Apaş ağzile 
arısin kabare türkülerine giriş. 

Bc)TUtta Fransızlar idaresin. 
deki (İseviye) kollejini alelade 
derece bitirdikten sonra Paris-

Nihayet 03 Uncü dakikada Yu. rmm dömi final müsabakasını Haziran ortalarına doğru A • 

tn teki (Darülmuallimini aliye) den 
d·~ tni? Kalkıp kalkıp fırıl fırıl birincilikle diploma aldığı .. Bey. 
eın.me mi? .• 

ruta dönünce eski mektebine 
d Meteliği kalmadığı zamanlar gramer, sentaks, literatür pro • 

1 erhaı hamisi hemşerisine dam. fesörü olduğu .. Orada Halil Hu. 
'' 1ar, ceket, yelek, pan,tolon cep. ıi Efendinin neşrettiği kısmen 

~tinin hepsini tersine çevirdik- arabi ve kısmen fransaviülibnre 
lı n sonra sandalyayı kapıp pol. (Hadikatülahbar) gazetesine ma 1 

~aya girişir, napolyonu yahut kaleler yazdığı .. Katibi sani A. 
l'eı:nisi koparmadruı gitmez.. rab !bbet Beyf endinin teveccüh-

i~· d 01 katolik arnpcağız başına !erine mazharlığl ve bi1..7.at mü. 
"l'di aldığına biı. pişman; sav. şarünileyh tarafından Dersaade. 
saklayıp dururdu: 1 te celbedildiği; Galata gümrüğü. 

(]·~ Geçenlerde !zzct Beyefen . 
( 
1flııze yine senden bahis açtım. 

nün arapça ve fransızca sansür. 
Iüğüne tayin kılmdığr. 

d9'ok darda, geçinemiyor) de. Sa majestenin arzuyu hüma
bını. (Aklımda. bir müddet daha yununa muvafık surette hizmet 
eklesin!) emrini verdi. edişinden dolayı rütbelere, nişan. 

d O akşam yine (Site dö Pcra) lara, madalyalara, atiyelere na. 
~ aki beş kuruşluk lokantada tı. illiğini, bu iltifata karşı leyl ve 
la basa karnını doyurup tabldö- nehar duayı dilinden eksik et . 
: dahil şarabı çektikten sonra mediğini, (Sirkülasyonundaki 
~l§esi atlmış paraya iki tanesini milyonlarca Grobül ruj ve blan. 
\-aha temizleyen Mösyö Jorj zı. !ardan her zerresinin o velini -
illa.na.dan çıkar, doğru (Kristal) mete karşı şükrandan aciz kaldı-

buayesine dalnrdı. ğını .. d:ı baştan aşağı sırala. 
Gece yarısından sonra para mıııtı. 

rıuı suyunu sekmi§; ikilik pake. (Devamı var) 

Kenan Hulusi 

Bahar hikayeleri 
(Kitabın içinde okuyacağınız 

hikayeler) 

goslavlann üstünlüğü neticesi. yaptılar. dalar arasmda vapur seferlc.ri 
ni verdi. Sağiçin uzaktan şütünU En iyi elernanlarmdan Ruhiyi yapılmvğa b~1anacaktır. Bu se. 

1 Armenak yakaladığı halde elin - Taksimdeki Yugoslavlarla yapı • ferleri yapacak İzmir körferleri.
ıden kaçırdı. Yetişen merkez mu. lan reva~ maçı için Şişliye ver- nin Vurak vapuru yeniden tamir 
1 hacim - evvelki günün beş gol 1 mek nezaketini göstererek bir edilı.rJş ve boyanarak limanda. 
kahramanı - Vuçkoviç de içeri hayli zayıf bir kadro ile şilt mü. demi? !emiştir. Bu seferlerle ada.. 
soktu. sabaksına iştirak eden Süleyma.. larla Bostancı arasında da sefer. 
Avantajı kaybeden Şişlililer niycliler Fenerin hakim oyunu ler yapılacaktır. Bilhııssa meh • 

biraz ga)Tete gelir gibi oldular. yüzünden ilk devreyi 5-0 mağ. taplı gecelerde Bostancı ve Kadı. 
ı Fakat netice alamadılar. Yugos. liip bitirdiler. k;iy yoluyla gece yarısmda:ı son. 

1 ıavlar merkez muhacimde topla. !kinci devrede sarı lacivertli _ rn Adalardan lrtanbula donmek 
nan iki cenahlı akınlarına devam ler yine üstünlüğü muhafaza c.1 kabil olacaktır. 
ederken 37 nci dakikada yine -------------
Vuçkoviç'in ayağiyle ikin~i sa . 
yılanm da kaydettiler. Bundan 

1 
sonra oyun yjne daha ziyade mi. 
safir takımın baskısı altında fa. 
kut başkaca gol kaydedilmeden 
birinci devre 2-1 Şişli aleyhine 
bitti. 

lK1XC! DEVRE: 

İkinci haftayma başlıyan Ye. 
dinstvo takımı yine hakim bir o. 
yun tutturdu. 

Dakikalar ilerledikçe müsaba • 
ka sert bir şekilde oynanıyordu. 

:ıs inci dakikada Dirnn merkez 

lmuhacimc geçti. Şişli takımın • 
·------------ daki bu değişiklik derhal tesiri. 

Tarlaya çevrilın su - Ka
vaklıkoz hanında bir vaka -
Tuhaf bir ölüm-Dörthanların 
kulaksızı - Milyatl:ler Mak 
Kinleyin halıları - Gece ku. 
şu - Bir bahsin sonu - Bir 
yudum su - Esmanın aşkı. 
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aliye vekili tenkit-
Büyük ve erkeki . 

millet 20 bin Nazı 
(Bcıştarafı 1 incide) 

<1m1lnrm icnbı bugiinkii A'°rupn 

lmbrnnı içinde Almıınyn t.arnfı

na gcçmel lazımken Tiirkler 

Spor müsabakalan 
bahanesi le c~~ ap 

Ankara, 23 (Husus!) B:.ıytık Mıl. 460.290 liralık b:ıklyenln de bono-
let M cllsl bug.\n saat 14 tc AbdUlha. rı yapılmış oldui;u halde sahipleri-
111< Rendanın b:ı knnhğında toplana. ıiıı celıp müracnot etmemiş oldukl:ı 
rak ~eni ne bUtçcslnln mUz:ıkl'r<'sln rınrlon dolayı vcrilcmcnıi5tir. G:ı~ r, 
devam etti. lllc olarak ltUrsUye Mali. ııüundillerin \nziyeti hudur. 
ye \' klll Fuat Ağnılı g ldl. DUnkü Berç Türker nrkndaşım nllııı stokı 
ccl "del~! t m nn.ler h:ıkkınd:ı Mally 'e dö\ iz pro\ iztron nrtırılsın, ta
Velttıl Unl al1ka1ar cdenlerC' ccvnp ' ne; usulü islah edılsin dcdıler. 
verdi. Vekil şöyle dedi: Altın stokunu imkan buldukçn, dö 

Mazhar MUfit arkadaşım tevhit \iz rnzi~ etimiz müsait oldukça artır· 
mllbaynatmdan bah ttl. Kırtaslycd" maktan geri knltlığımız ~oktur Ta· 
bunu l<'mln ettik. Dlğ r ihtıyact:ır 1. kno; usulünün ıslahı noktasına 

0

gclin· 
tl'l de tetkikat ynprnalttayız. 1 ce, bunun üzennclc sureti ııınhsm;:ıd:ı 

MUvaz ne vergls e t nzllo.t icrası he~ et teşkıl ederek uzun uzadıya tet. 
mnlQm olan ahval dolayrslyle ver{:1. kil.nt yaptırdık. Hnporu lılikümetc 

lerdo tnhrt! yapılmasına !mit~ gorl'. verdiler. hinin itin lazımgelcn ted
medlk. Bununla. beraber mesaimize birler düşünülıi;)or. 
d'!vo.m cdcıce:ız. Ycr:ıset ,.e ıntik:ıl ''ergisi üzerinde 

\'ERGtLimlN TARHINDA tetkikat ynpılan -.ergi hlrleştirilsin 
1\:0LAYLIK buyurdular. Bunun dahn basit lıir 

Vergilerin tarh .,.c tevzllndc kolaylık ı,ıı ıh usulü ile alınması tein trıkikot 
g6rUlmcslne temas buyurdular. Esa. yapmaktayız. önümüzdeki sene lıu 
sen hedefimiz, gayemiz, dUn dl" arzeL ciheti trmin rdcrrılimizl ümit ecll
tlğlm gibJ, daimi olarak mUkcllefil'rl 
itin kolaylık usulleri nramak ve buL 
maktadır. Mevcut vergilerde bu gaye. 
y1 istihsale medar oltıc:ık tcdb rlcr dil. 
§tlnUlmekte ıre almmnktadır ve bu çıı.. 

Jışmamıza da devam etmekteyiz. şu. 
nu da nrzcdeylm ki bugUn eskiye ı:a. 
zaran bugtlnkU sistemde ep yce surat. 
ll merhalelerle huzurunuza getnı~ bu. 
lunduğumuzu cUretıe l!ade etmek mev. 
kllnde bulunuyoruz. 

Relik 1nce arkadaşım bUtçen'n yUz. 
de 63 U müdafaa, dUyunuumumlye ve 

:roruz. 
TAPU MEMURLARl!'\D N 
ŞlKAYI.TLERE CE\' AP 

Topu memurları tarnfıncl:ın İ'i sn
hiplerine hüsnu mu:ıınelc edilmedı 
ilinden şikiı) el hururdular. Her \'C· 

s·ıe He 1~ snhiplerlne ncznkclle ınu-
mcle edilmc 1 tebliğ cılilmcktclir. 

Uu thlignt hil:ifınn olnrnk h rcket e· 
dcn memıırlJr vars.ı isimleri lütfen 
bildirilecek olursa derhal h:ıklarında 
lazım"elen cezn tatbik edilecektir. 

maliye tnrnfrndıı.n bahsedllmclctedlr. Maliye lrnvıllıırı ill' lnpıı knyılla
dedller, bu mukayeseden rnaksatlan. rı orasında tevafuk tomin edilmeıli
nın ne olduğunu izah edemediler. Fa. 
kat ben bunu kendi gruplnnmıza gure 
te\Zl edeceğim. MUdıı.faa. yüzde 85, 
dUyunuumumlye yUzdc 19, milliye 
yUzde 8 isabet eder. DUnya aernitl M. 
zırasına gtıre milli mUdafaa grupu için 
ber sene 1mk!n nlsbetlnde yaptığımız 
tahsisat zıımmmm çok yerinde oldu. 
Aıı Mdlsat Uc de teeyyUt etmektedir. 

ğinc iş:ırel lıııyurclulnr. Cla~ ri mcıı
kıı'leriıı tıısnrrııf vnzıyetlerincleki de
j4işikliklcr lanıamiyle l:ıpuy:ı akset· 
tirilrıcdiğinden ileri gelmektedir. 
Binaenaleyh k:ıclnstro tıılırirleri iler
ledikçe, tnpıı kayıtları arosındn dn· 
h:ı sıkı irtibat temin edilecek, lıuglın, 
ıcsndür edilen müşkülut bitınlıi or
tn )'erden kalkmış olacnklır. 

KABUL lmlr.E~ DCTÇCT.ER DUyunuumumlye bUtçemizln mUte. 
kaldln ve yetim maa!Jlarmt dn fhtl\"n 
etmek tızere yUzde 10 nlsbetı diğer Tokat mebusu fıulip Pekelin m:ıli-
her hruıgl bir devlet bütçeleriyle mU. ~c vekilinin bey:ınalını menuııbahis 
kay se edilecek olursa fazla olmadığı ederek serdelli~i temennilerden son· 
neticesine varılır. r:ı bütçenin lıeyeli umumiyesi üze-

BUtçemlzde yer atan ltonsolldler, ı inde mOz:ıker k!ıh görUlerek m:ıd 
dal nlı borçlan dn bu mUnasebctle 1. delere geçilmt, ''e m{h·nzenei umu
zn.h edeyim. 937 seneslnde tarih kon. ıniyc knnunurı 1939 yılı nsarifi 
gresi mUnıısebcUyle yapılan muknye. knrJılığı oları 261 milyon klisür bin 
sedeki rakama istlnnden arzedcce. liralıl: t:ıhsisnt il:ısına ait lılrinci 
gtm: maciıesi okun:nuş ve Büyük Millet 

lngııterenln bu kısım borçları bUL :'ılf'clisi, niy:ıseticumhur, uh·aııı mu
çenln 10 mlsll, Fransa sekiz mısıı, Yu. hasebnl Lütçelcri !.:ıbul eılilıniştir. 
goıılnvyadn bcıı misli, Romanyada dört Bnşvekfılet lıütı;csinin müıakere • 
misli, BUlgarlstanda .dört misll, Yuıu. sinde B:ış\·ckil Refık S:ıydnın toru 
nlstanda dört mislidir. nızım borcu. metnini nyrıca JıPıl!rdiğimiz be~ n. 
muz ise bUtçemlzin yalnız bir mls!l. nalla bulunmuş Ye lıazı hatiplerin 
dlr. Blnacn:ı.leyh biz bu cepheden en temennileri dinlenerek Başvekalet, 
memıt kısımda bulunuyoruz. Şurayı Devlet, istatistik umum mü, 
MAAŞLA.IU.A CCnETLER Al!A. dürlüğü, devlet meteoroloji işleri U· 

SI?ı<'"DAIU NISBETstZUK mum mildilrlUğil, diyanet işleri reis· 
Maaşlarla UcrcUer at11Smdak1 J:ıls. !iği bntçelerl de lrı \'İP olunmuştur 

betsizllğe 1§4rct buyurdular. BUyük Mnliye vekuleli lıiitçe~inin milı~
haklnn ,·n.rdır. Yalnız umumi bütçe keresinde söz alan mııli) e vek!ılell

dah !inden mnnıı ve Ucret alanlar arıı. nin -gittikçe selnh ve lektımülc giılen 
anıda değU, mülhak husus1 bUtçeıı dal. çalişmalıırındnn lı:ıhsederek, maliye 
reler ve sermayesi devlet tarıı.tmdan memurlarının kanunların tnlhikinde
~erlterek teııkU edilen mllesses:ıtıı da ki bazı yersiz hareketlerini linleyici 
bir tıhenk ve intlz.am tesıs edecek o. temennilerde lıulunınuşl:ırdır. ){u. 

lan barem kanununun tadlllne alt 11.. liye \'ekili Fu:ıt Ağr:ılı verdiği ce
)'iha Yüksek :Meclise takdim edllm!§ \':ıpta, hatipler tnrafındnn mollycnln 
bulunmaktadır. BUtçe encUmenl de bu selah ve tekfıınüle doğru gitmekle 
JAylhn üzerinde bUyUk :nıemıt ııarfet. olduğunu ifnde eden beyıııı:ıllıırına 

~Ur. Bütçe müzakero>.slnden sonra teşekkür ederek derni~tir ki: 
:J'üksek liecl!se arzedilccckUr. Ümit Arkadnşlamnın clermeynn ellikle· 
ederim ki, bu da malcs.tıt ve nrzulnrmı rl üç nokta ilzeriııde hemen noktası 
temin etmııı olacaktır. noktasına kendileriyle mııtahık ol-

VcklUet emrine o.lmak hususunda duğumu söylemek islerim. Birincisi 
)>azr adaletsizlikler vukubulduğunu 1. bU)'Urdulnr ki, müriirü z:ımnna uğ
~ıet buyurdular, Maliyeye ıılt kısım. rayan Yergiler alınrııaınıılıdır. Bıı \'Cr 
~ her halde bu yolda ynpılnn mua. gi itin bir milracııat olursa bnndnıı 
aııelclerlmlz nrosmda vlcCLına ıztırap mürOrii zaman vnr diye iıldio edilir
:yereck bir muamele olmadığını emnL se, o znmnn snrfın:ız:ır edelim. 
)'etle yUk.tıek huzurunuzda a.rzederlm. lılilkellefe, mükellef olduğu versl-

GA YRt MÜBADİL iŞLERi elen fazla bir verginin herhnngi bir 
Gayri ınubadil işlerinden lıahis surelle tahakkuk ettirilmekte olduAıı 

~U)'Urdular. Du işleri lıenu:ı itmnm yolundaki sözlerine gelince, bu hu
•dilemedlğindeıf 'ie edilmezse pek susın diyeceğim ki, 100 binlerce ta. 
acıklı oln:ıcğın:ı dair bir kelime söy- lıakkuk muaıncle~i yapılmnktodır. 
lediler. Tnvzih buyurmadılar. thtimnl ki biı- lıala neticesi olnrak i

G.ıyri müb:ıdil işleri lıakkıncla mıı- ki mükellefe çok vergi tahakkuk et
lh ede me,·cut olan malumat şudur: tirilmiştir. :Maliye Yekfılctinlı böyle• 

Geçen sene meclisi ftllnin kabul bir Jıatnyo nıuıtnli olıınc:ı onu tler
J>u~urduğu k:ınıınfa bu işe kal'l bir h:ıl tashih etmekle ve nıenıur lwk· 

kli hal verilmişti. llu kanun ruu- kında cin memurin kanununun ınü-
'b ·nce bu işle iştigal etmek Ozere :ıade ettiği eczaları tatbik ctmeklr 
ir tasfi~e bilrosu teşekkul etmiştir. tereddüt etmemektedir. 
u lasfı~ c bürcısu şimdiye kndıır is· 1 Makbuz meselesine gelince: Bunda 

)İbkuk mıııbatıısı olnrak 25 milyon yerden göğe kadar hakhdırlar. Bunda 
a97 bin 100 liralık istihkak tesblt ı ben de heın!lklrlm. Makbuzunu ibraz 
tmiş, bund:ın 19.474.22i lirası tanın- etmlyen bir adam aç efendi defterini 
en lns!ıye edilerek merkeze ı;el- ı ne \'erllmlpe mUtebııklalnl \'ereyim 

auş, bonoları ellerine \'erilmi§tir. demesi kadar, bundan dolayı heyeti 
Geri) c kal:ın miklard:ın üç milyon I umumlyeye arzett1ğtm ve1;hlle ve bil. 

ra raddeslndekl miktar bazı gayri I mllnaııebe defaatıe arzettlğlm veı;;hile 

ühndillerin ) olsuz olarak hııksız tahs1ldarlarm elinde bulunan ıkayıtlan 
bırak l,endilerine mal ,·crildiAi yo- aldık. Te§kilAt kanununun vermiı ol. 

do rnkubulnn ihbar iizrrine 'npıl- duğu nıllsaade ile aynca tahsllAt kL 
~sına ınzuın ı;örülen tııhkı'.alla •-1 tipleri ihdas ettik. Ve her mUkellefln 

adıırdır, Bu tahkikatın bitirllme.
1 

hesabmt ayrıca, isimleriyle, vergileri. 
Ül intlıarea lnlııç edilememiştir. le tutmn.ğa bqladık. Ve Galip Bey ar. 
unanistandaa b:ızı c,•rnkın gclme-j 1mda§nnm turazına uğrıunı;, olan kon. 
n !uzum görülmüşlfır. trol memurlan kl harcırahları için 

fıızladır diyorlar. Kontrol memurları. 
nın bilhassa ''nzifelerl tn.hsll!t lt!tlp. 
terinin iç işini hUsnU surette yapıp 
yapmadığını kontrol altında. bulundu. 
rarak dedikleri gibi mal-:buz olmasa 
bile kayıtlarda lA.zım gelen teşebbUsU 
aldık. Ya.km zamanda umıı.nrn ki, bu 
lıatalann önUne geçmiş olnra.k huzu. 
runuza çıkacıığtm. (Alkt§lar). 

ÇOK ÇOCUKLU AİLELERE 
YARDIM 

Fuat Bey arkada§ıpıızm çok çocuk. 
lu ailelerin vergilerinde bir tııh!lf -ya.. 
pılmaz mı sualine, esasen bUtçe an. 
cUmeni mazbatasında da yUluıck he. 
yet1n manzuru otdugu veçhlle sureti 
umumlyede tcrn::ıs edilmltıtir. Blnnen. 
aleyh buyurduktan noktayı da tetkik 
ederek lmkAn buldukça yaparız. Kn.bul 
buyurmuş olduğUnu.z kanunlar muclbln 
ea 033 TUrk borcu tahvUlcrlnln TUr. 
klyeye akın etmekte otduklannı evvel. 
ce bllmUnaşebe arzet.mıııUm. Buglln 
bunl:ırın miktarı hemen hemen yarıya 
ynlda.!l!Dı§tır. Birkaç ay ıcerlslndc ek. 
serlyeU adedlye bizim tarafımıza g~
mll} bulunacaktır. 

lşııret buyurmu§ oldukları meclisi 
idare aramızdaki mukaveleye mUste. 
nlden yaşaltmaktıı.dır. !BlnnenaJeyh 
zamanı gelince bu mukaveleyi yen!. 
den tetkik edeceğiz \"e lcnbmn göre 
kararlar ala.eağmıız ta.bildir. Daylnler 
\'ekili olarak bulunan nrkadnşımızm 

memuriyetinin orada devamı da yine 
o mukavelenin icabıdır. Esasen tayin. 
teri btınluılar tarafından intihap ı;ure. 
tiyle icra. edilm~Ur. MUddetln hlta. 
ımndıın evvel tebdil edilmek ııalıUılye. 
timiz yoktur. 

h:oınlserc gelince, kı•ndilerinin i
ş:ıret Jıu) ıırduklnrı gibi ınaliycdekı 
lecrubclerine Jıinnen oradaki \·nzife· 
nin ehemmiyeti dol:ıyısiyle gönderil· 
ıııiş bulunııı:ıktadır. Buı·ada vücutlu· 
nu istilzam edecek uiğer mühım bır 
iv tıktığı takdirde derhal çekıııek 
hususunda tc·rl' cliit etmi) eceğimlzc 
emniyet bulu ı.ırıııı ricıı ederim. 

Fu:ıt Ağrahıı •• im iznlılnrını müle
nkıp ınııliye vck .. leti diiyıınıı ıırııuıni 

le, t:ıpu, kadastro umum müdiirlüğu 
bütçeleri okunarak tnwip olunmuş, 
gUmrllk ve inhis:ırlnr 'ekaleti lıUtçc
sln in ınüznkcrcsıne gecilınlştir. Bu 
ıııüo:ısebelle sorulrın lıir suale karşı
lık olaı ak gümrük ve inhisarlar 'e
kili şu lıeynnatıa lmlunmuştur: 

GOMRCKLEH YEKll.t~t:-.< 
]ZAllATI 

B:ıhsellikleri motörler hlr kere 
meııılel.:el sen·ell .olduğunu ı:ırıııct

ıni~uruııı. Bıınlnr ekseriya hariçll'ki 
kn~·:ık~·ıl:ırdiııı :ılııııın mnllardıı·. :'.\l:ılı
krırıeleri dc\•:ıın etti{:i müddetçe l:ı· 

bii oralarda duruyorlnr. :'.\l:ıhkerııc 
netice~inde sntılıı:la tıl::ırılıyor. Ar
zettiğiııı gibi gümrüğüııli nrcrck ıla· 

hilde kullanacak müşteri Çıkarsa 
sntılıyor, çıkmazsa lıazıın sntılmad ığı 
(la oluyor. .Mesele memlekete hariç
ten giren bir ınıılın gürnriiğü mesele· 
sidir. l\lemlckel ser\'eti olsnydı, it
hal ve gümrük me\·zuulı:ıhis olamaz
dı Bunlar ecnehl mıılıdır. Herhan
gi 

0

bir ccıll'bi malın ınemlekrte girrr
ken gümrük vermemesi es:ısı bizim 
•ümrük mevzuatımızda yoktur. Or· 
ta yerde kütük '\'e hatta lıüyiik bir 
milll servet meselesi yoktur. Bun· 
dan dolayı şimdiye knd:ır knıııınıın 
tadiline lüzum görmedik. Yerill'n i
zahat üıerine de benclenizce de yn· 
bnııcı bir malın memlekete girerken 
gümrük ,·ermemesi için bir sebep 
me\'cut değildir." 1\lüteakıpben güm
rük \'e inhisnrlnr bütçesi knbul edil
miştir. 

Ankara, 23 (IIusust) - ~l:ıliye \'t·· 
kill Fuat Aiırııh vekfıleti :ılitkadar e
deıı tenkitlere cevap verclikleıı ~onr:ı 
ilk scözil Emin Eaz:ık (Eskişehir) rıl
dı. Orlu Aıwılolu ynylusınd:ıki ku
rnklığ:ı iş:ırel ederek buna karşı hüt· 
çelle teduir nlmnk H'ızımgcldi/.tiııi 

sl>yleıli ,.e ezcümle dedi ki: 
"- lnşnllıılı bu telafi edilir. S:ıyel 

olmazsa lıntçenin rnilll müdnfıın l..ı<ö· 
mı milstesnıı bilOmum ınasrnf tertip
lerinden yiizde on heş ke~mck sure
li) le kurnklığa ııınruz krılnn vilfıycl· 

lt•rc yıırılıın etmek zarureti \':trdır. 

AnL:ışılclı ki hu mcııılt·keıte ~is:ın \'C' 

:ıı:ıyı~ a~ l:ırıııdn giifie hal..n brık::ı iizQ 
lı) oruz. Sulanın işleri için ne rnkiı 

.rno milyon Um tnlısbat konursu o 
z:ımnn bulutu tnkıp etmekten km hı 
lncnğız. Her tiirlii te<lbirlt•riıı fevkin
de bu sulama işinin geldiğini hir ke
re ıl:ılıa telınriiı ettirmek i~tiyorııııı." 

Emin S:ızak (Eski,ehir) ovasında 
Lcrcilıl'n o;ulnm:ı tertlbııtının :ılınııın
sını teklif etti. Bu sır:ıdn: 

- Daş1;a rrr yok mu? Sesleri yük 
-;eldi, Emin Sazak müteakıhcn vali-
ler işi üzerinde ıiımhı ''e mcsııliycı i
ni iizcrine nlnhilen, y:ılıııt memleket 
<öC\'flisi çok olıın ,·ryahut "başıma ne 
gelirse mukadderdir" diyen nlilc
rin çok i5e yor:ıdıklarını söyledi. 

• 
tnnınmen bunun tersino hnre-1 

lSTANm;r.DA ~T NiYE PAHALI? ket cdcrclt lngiliıJcl'lc lılrlcı;-1 
Du~d:ın sonra E~ki5elıir k:ız:ılar~n- mı~. 0 hnlclc bu lmrekeU nıın-

cla elın kılosunıın 15, lstanlıuldn ısc _ .. ~ .. • A 

Danzige gidecel< 
"ÖldUrUlen Nazinin in· 

tilıarnı alınacal tır 55 - GO kuruş olclııRunu tcb:ıruz et- J .. oı·lukle ta' af etmek luzımgc 
tirerel,: lirmiş ... " Yarşo,·n, :!3 (A.A.) - Danzig ns<· 
"- Bunun hikmeti nedir, nroştır- l"mnnıi hnrpto Almnnlnr yona! sosynlisl şeOcrlndcn ı\ndrc 

dım \c buldt ın, mezbaha denilen bir Osmnnlı tmpnı·at-0rlut"lınu kur- V:ınziı;de so)leclıği bir nutukl:ı dt· 
.\il hın lıcl!ısı v:ır, ~ir tnraftan sıh. tnrmak i lu Tiirklcre ynrdmı 1 ınlştir ki: . • 
hol nnınınn bn işlerı y,1nprkcn, bir ç 1 "Serbest şehır topraklarında ıı:ırt 
tnrafüın cin halkın sosuldııılunun fnr- mı ettiler? Yoksa bu yar<lımln- kele geı;mek Dnııziglilerc ait dci";.'dır 
ı,ındn olmuyor, An:ı<loluclan gelen rmı ynpnrkcn Alman - Türk 1 Uıziın nıııkııdderııtımız Hillerin rI111• 

dnvıır doğrudan doi:lrııl n ınezlınhal :ı l ıtt1fnkını Türk ?'.1lllctinin mon-1 dedir. Hallı lıoreketimızi anc.:ık o çt•. 
ı;idiyor, nrııo bu l oldıı fıyatı tok foı· rantından zh·m1o A lmnn nıen_ I zcbilir." f 
lalaşı}or." fn·ıtınrmı tc~nin e<l<'cck surette! blııtcakihen ı;e~en sıınku KıılllOı 

Ha~ih .Koplnıı: ' ? hadiscsınde ölen nn l oııal so~y:ıll5 
- Onun da meclisi id:ıre lız:ısı 'aı lclnrc etnıeğc mi çnhştılm• • srupundnn da b:ıhsederek "Grubntr• 

mı? nu sunJln CC\'nbını bulmnk 1- in katli Ct'Zasız knlına)acııktır. Foi- 11 

Emin S:ıznk sözlerine de,·nml.ı: çin Tiirklcrln hnrho giı'mesl hunun zamanını ''e \'nsıtnsını Hıtlc· 
.. \' l' l .. • 1 1 • k . • l . kıt1 • - ar ya.. ııı mese c uzerınr c henüz hiikftın<'tcc mc\'7.utıhnhs rın ·ıır:ırların:ı .ıntız:ıren sJ ,ın 

·oktnnbcri uğrıı,.ıı kt~. ve her ,·co;ilr cl<'ğilk<'n lalııız Amiral Şoson'ın mo~·n d:ıvcl eylemiştir. • • 
ile hnzırlnnm:ıkıayım. _ • 1 Burııy:ı gelen hnlıerlcre söre c,rub 

Bundan sonr:ı lst:ınbul heledi~esi· Alnı:ın ı_ .. nrarguh t~mnmishıdcn ner ynrın l\althoH:ı sömülecck 'e cci 
nin bir dnıek fırını ynplırın:ık in- :ılrlı~rı hır cmiı·le l\nraılcniz<leıı n:ıze nıernsiminclc VQnzig lly:ın rcı5 

snn·unı~:ı işnrct e)llycrck ~Hınu~ı hnrbl cmrh'aki yaptığını <liişiin-lile N:ızi lideri birer nutuk söylı)'C· 
yanlı~ hır h:ırekel olduğunu so) ledı. nıck J;:fıflılir. Uuntlnn sonra ccklenllr. 
Bu yüzden .. ııeçinen. hinlrrcc aileyi '..Nirl .. lycnin 1\lilli mcnf:ınti hnr- Dıınzlg, 23 (A.A.) - .Naıi. ~ücU~ 
k:ıstederek deYletçıllk demek hrr · ..• 

1 
. Hl. 

1 1
] t kıtol:ırına mensup 20 hın kışı ş:ı 

h:ınsi bir frrdin nafakasını nlmnk de· bi teclnfuı ur l' 4 n n. c nre e - mıntakası spor şampiyonluk mü~ıı· 
nek degildir. Oııl:ırı dn düşilnınek mcktc iken biitiin cephclcrdc tc· lınknlnrını yııpmnk üzere O tıoıır:ııt 
ltizıındır" dedi. c:n-iizi bir plftn tatbik e<lilıııcsl, da Danzig'e gelecektir. 

DiYANET lSt.Enl BÜTÇESi 'riiı•k kıt':ılnrmın Gnlic;yalara ,.c Bu mün:ısebetlc Fôrsler ,.e ı.uııe 
Diy:ınel fşlcrl Reisliği hiltte· \l cephelerine ı;ömlerlhnc- Iıirer nutuk söyliyeceklerdir. ~ 

si ı::örilşülilr iken Muş l\lebu ıı •. mnn li b t 
1 

YarşoYn, 23 (.\.A.) .._ Milli ınucl3• 
11 kk 

'

• 1 • 1 " ld 1 • 'k 1 . sı yine o sun n ce,·a ı unu u - P • t bir 
:ı · ·ı \1 ıcoı; u soz :ı ı. .:ıı · ıır . fan n:ızırı K:ısprzyokl :ırıs c 

dc,·letin resmi lıültcslnde Diyanet mnnınk l!'ızım gelir. Ve hiç şiıp. knc giln knlrlıklan sonra lnıı;iin \'or. 
15leri bütçesinin lııılunrıı:ısınn karşı he yok ki lUnstnrtl J\mnnl bo- ŞO\'a dönmüştür. 
duyduğu lı:ıyreli bir defa daha ifndl' rvnz.lnrı tntmn~ıpta İngiliz '\'C Nnzırın pek yakında J.ondrnya dil 
elli ,.c hunun Evkuf lıütçe~inde hir ~"rnnsız ktt\'\'ctlerlni J{arncle-ıgicleccği s<iylenıncl:lcdlr. __. 
fasıl halinde s<;sterilmesi imkiınını • i 1 1 ıı H l "f b ti 
lı:ıtırlntnrıık: nizc geçlrnı ş o sıt)'{ '· us· a 1 aksın eyana 

"- l'marım ki Jıiikl\met gelecek lnı·n. miittetiklcıi tarnfımlnn 
sene hiitçe:ri lııı şekilde hcuzurunuza rnr<lıııı odllı>rf!k Dolşc,·ik fhti. (Ba§ tarafı 1 incide) 
getiı:n.e~ .. Şimdi .Di~.a.nc~. ı.~ıeri_ Hcis;- Itnlnin zuhuruna lmklln ,·eril- nu ve Milletler Cemiyetinin tc}' 

ne so~lı~ ~c~k hır tek suzı.1111• knlmı,- mcscycli Alınnrıya için harhln riki mesai ve muslihane korumıı1' 
tır. Eğer ıu dlncl:ırlar yetışıırmck Is- • .., 
tiyors:ı lıi~ reform y:ıpmnsı liizım- nnsıl hlr nklhct gctJreccğinl idealine tamamile uygun oldu~· 
dır. Bu suretle yalnız cahillerin de- şliplıcsiz Alnınn n~kcri miitc- nu söyliycrek sözlerini bitinnıŞ.. 
~il, bılginlcrin de dini olsun" ılcdi. hnssıslnrı pek gfizel blliı'ler. tir. 

l\IALl 1ŞLER1M1Z Biitiin hu hnklkatlnra .knr-:ı Bu nutuklardan sonra Millet' 
l\la~irs \'ek~leti hütı:esinin müz?· bazı Alnınn gazetelerinin ı:ayc- ler Cemiyeti konseyi bazı rapOf· 

kercsındc Hefık lncc C\lıınlsa) Mnlı- h- 1 t 1 b sk ]arı müzakeresiz kabul etmiş ve 
ye makinesinde göze çnrp:ın aksak· si snl u mu ıa auı< nn n-; n . . . • r • 
l ,., ı · t hlT l , 1 hlr,.ey olnınynn "'i'rk - tnglJ,lz Çın - Japon ıhtıl8iınm entc 
'" nrm ıır n ı m l>IP ı . • ı:· ~ ' al 1 . · tetk'k' de• 

ıarnttl :ı:ını:ına u~r. y n ''crgılcre ımlnı.;masnu vcs ı°r tntr:rak u. nasyon cep ıesının ı ıne 
ıllinılnr meselesine, '\'ergi kıırnekr1 mum'i• Jınrpte Türklerin Jılzmct- va.m için hafi bir celse akdeyle· 

işine temns elli, lcıini inkt\ra. ka<lnr gitmeleri miştir. 
Ziya Gevher Etili (Çıınnl,kııle) rnn- • ., - -------------

it ıeşkııtıııa söze carpan ıekrımme gaıiv degnm1tur.. .. . Bulgaristanda askerler 
sitayişle işnrel etti, Fu:ıt Umay Alımın matbuatına duşen 'n- ) 

· · · " f nf .....ıbi b ( Badaraf ı 1 incidt (Kırklarclı) çocuğu çok nılelerın ver zife Tıırlt ye n ne ,.. mcc n- • . 
sisini lıir:ız. indirmenin, çocuğu ol- r lyctl<'r ,.0 znruretlcrlc sulh bu muzır hayvanlara karşı mU • 
mıy:ın \'cyn lıeklır ol:ınl:ırdıın hiraz cephesine lltllıak ettiC.rinl A l man cadele için asker ve mektepliler 
dalın fazla vergi almanın adalete ılıı- 1 1 -·• 1 1 t k seferber edilmiştir • . c C\' et. u.uam arına a n n mn · 
hn uggun olup olmıyncagını Malıye .. .. Çekirgelerle birlikte ayni ının· 
\'ekilinılrn sordu. mumkun de~lse hJçolmaz~a AL .. . tel< 

M.\JJYE \'EKlr.JN!N İZAHATI man ~llllctlne, Alman efkllrm- takaya uç bın kadar da ley 

i\Inliye \'ekili ileri siirülen bu mil- nınıniycslno izah etmektir. Şa
ı:ı:cıı~ara cevap ,·ermek için !ekrnr yet böyle bir vazlte)i yapmak 
kursuye kelerek ccrnplar verdı. Al tb t iktld d man ma na mın arı a-

ZlYA GEVIIF.ntN htıindc de~rflse haksız neşriyat 
SöZLERt 

Fuat Ağratmm izahatından sonra yapacak yerde hadl-;eyl sükut 
J)Uyunuumumlye blltı;esı görUşUlürkcn ile geçirmektir. Zira Tiirk - İn. 
Ziya Gevher Etlll DUyunuumumlye gniz anlaşması bahsin de Türki
mccllslnln devamına lUzum .olu olma. yen in hareketin i tenkit etmek 
dığt ve uzun znmanda.nbcri Parlste :nnumi harpte Alman Milletine 
bulunan DAylnler Viknimlzle DUyunu. 
umumiye komiserimizin uzun yıllar. ~llı1h nrkndn~ı olnn bir ınilkthı 
dıınbcrl orada kaldıkla.rmı ve tecrübe. koln3 ca ~lr edilebilmesi için 
terinden merkezde neden istifade edil- ~liişmanlnrma yardım dC'mck-
ı:aediğinl sordu. tir. ASIM US 

OS:\IA"S ŞEVKl!lll"S ISTEKLEitl 
Bundan sonra Dahiliye VekAletl bUt. bUyUk ıztıra.bın asayl~slzlik olduğunu, 

çulnln mUznkeresJne ba§landı Osman asayişi zlralycnln bu memlekette mev. 
Şm•ki Uludağ, §ehlrlerln fçme suyun. çut bulunmadıkça çiftçinin nefes ala. 
dan bahsederek her vckA!etln kendi. ınıyaeağını söyledi. 
ne göre bir au projesi olduğunu, la. .\~KARADAKİ MESKEN 
tanbul belediyesinin bUtUn §ehlr sula. BUHRANI 
rını tahlil ederk 81hh1 bulmadığını \'e General Ahmet Yazgan Anka.rada. 
kapandığını, hııllu Terkos içmeye da. ki mesken buhranmt ele aldr. Bundan 
vet ettiğini bu sebeple halkın camile. sonra bcnzlıı tenekesl.nin •~ kuruıtan 
re, §n.dırvanlara. temizlenmek için {:1t. 250 kuru§4 inmesine rağmen nakliye 
tiklerini, belediyenin terkosu rakipsiz vasıtalarında pahalılık devam etUğinl 
bırakmak istemesine rağmen buna söyledi. Vail ve vl!Ayet iııteri hakkında 
muvaffak olamadığını ve nihayet ter- d& izahat veren Ye nlllerin saltuılye. 
kos suyunun da ihtiyaca ktıfl gelme. tinden bahseden General: 
ylp Kırkçe§me sulanndan vazgeçile. - BilmUnaseba ıunu arzedeylm ki, 
mlycccğinl söyledi. bugUn valllcrln salAhlyetl hemen he. 

Yann tstıı.nbulda her hangi ııskcrt, men kalmamıştır. Vali evrak havale 
harbi bir faaliyet vukubulduğu takdir - etmektım ba§ka hiç bir vazUe ne mu. 
de nurusun l lrdenblre artarak su lh. lcelle! otmıyor, rnuhtellf kımunlnrla 

tlyncının kenaını göstereceğini, bUtlln valllerln saltuılyeU ta.mamen ellerin. 
\'ll.li ve beldiyc ı·einlerlnin bu ihtimal. den almmııt.Jr, dedi. 
!eri dU,..Unerck tedbirler almasını iste. OTOBÜS \ 'E OTOllOBlL 
dl. Klly kalkınma11ı !"inde DahUlyc KAZA.LABI 
V<'ktı.letlne dUşen '\'azitc!eri lzııh eden Mazhar MUflt, otobllıı ve otomobil 
hatip Vektılet bUtçeslnde bu iş içln ı kazalarına temaa ederek her gt1n her 
talıslsat ayrılmadıf;"Itldan şlktı.yet etti. 1 defa gazetelerde teeuürle okuduğu 
Mülkiye mUtett:Şlerlnln harcernhının faciaları anlattı. 8 aylık gazete wku. 
her sene biraz dnhn azaldığını, geçen atında 38 yaralt, 7 ö!U olduğunu, u . 
senelerde 60 - 70 bin Ura olan lıu falt yollarda bile bu kazalann sık ıık 
tahsisatın bu sene M bin liraya indL vukubulduğunu al:lyledl. 
ğlnl ve vlltı.yeUerln, kazalann, nahiye. Raslhkaplan - Ankara aa!altlann.. 
!erin bundan sonra teftişe ihtiyaçları dalcllerl ne yapalım diye sordu. Kaz.. 
kalmadı mı diye sordu. hnr mUflt ııözlerlne devamla: 

Nahiye müdUrlcrlne bu sene verilen "Anka.re. otobUslerlnln tlereUerlnln 
tıılısisatın ihtiyaca ktı.fi gc'emlyeceğt. çok pahalt olduğunu llcrl st.ırerek: 
nt beyan etti. - Efendi, sen fazla benzin 11&rtede. 

Mehmet Aldemlr Asayişi Zlralye cek otoblls almqsan dikkat etmemi§. 
ltanununa temas ederek köylerde en • sin, bu hatanm yükllnQ ahali D& dl7e 

akın etmiştir. Leylekler isanların 
bu af ete kar~ı mücadelesine mil· 
hinı surette yardım etmektedir. 

Fırt1na 12 mahpusa 
yarad ı 

Littlerock, (Arkansas) 23 (A.· 
A.) - Arkansas eyaletinin mcr· 
kez mıntaka.smda çıkan çok şid· 
detli bir fırtına yüzünden üç kişi 
ölmüş, bir çok kimse yaralanmış 

ve bir milyon dolar kadar maddi 
ziyan husule gelmiştir. Fırtına, 

hapisanenin bir kısım duvarını 

da yıkmış ve bu suretle 12 ınah· 
pus kaçmağa muvaffak olmuş -
tur. ------------------" 

1939 
Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayıs ı 

Birçok güz~l yazılar ve resimlerle 
doludur. Almağı unutmayınız. 

. .. . -: ~ -~ . .;-.. . - . ~ ~·~ :~. ' . 
çeksin!,. sözUnU bundan 6 ay evvel 
aöylcdiği halde hA.lA. bir cevap aıama
dığmı, vekflletlerde çalı§an memurıa. 

rm her gt1n en &f&ft 20 kuruş otobtl! 
para.aı verdiklerin!, bu ııebepten öğle 

vakU evlerine dönemediklerini lll\'C 
etti. 

Bundan aonra Hamdi Y&lmaa. J.11 
Stıha, LQttl Garen l&z alarak aynı 
me\1%\llar üzerinde beyanatta 'bulun. 
dul ar. 

Meclis Reisi AbdWhallk Renda: 
- Dahiliye Veklli kendi vekAleUne 

a!t aonılan 8U&llere yarm cevap ,·ere. 
cekUr. Vakit geçmi§Ur. Celseye nlha· 
191: ftrlyonmı, dedi. Celae kapandı. 
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eh.stan tarihinden birkaç yaprak: 1 Bir üniversiteli hocası-'r--Heyecan1ı zabıta Romanı---, 
Çar/ık Rusya fi; nın kızını kaçırdı S. O. S 
eh is tan arasında Bir mecmua tarafından sorulan suallere lngilızcede~e"1~D. ,_H._M-ÜN-lR __ __ 

k l h l üniversiteli genç ne cevap verecek Arnold müthiş bir yorgunluk/ reği ıde içeri alarak yine kayığın an l arp er Londradan yazılıyor: içinde bulunduğu için derin bir dibine uzandı. 

J~ ihtilali nasıl çıktı nasıl bastırıldı? sit~:r!:::•n~:,~::;.:sc~i;~a~:~~ ;~~;:.-B~:~:ı~::~irglb~li;:_ içi~:·~.:::: :~'°'1::;:!· :r.~= 
&in.

1 
. 7 , sevışmekte oldugu ar'kadaşr ve yası~. kendisini hür bir adam felaketi büyük bir teslimiyetle 

' ı dh~nyanın gözü Alman- tinde kalmayi tercih ederek Rus- ve hocasının kızını iki kere kaçır. olarak görüyordu. beklemeğe başladı. 
d' <..c ısta t Mahpuslann, rüyaları ekseri - Kayığın rüzgarla ve oldukça 
-<İli. ~ n gerginliği üzeri- ya taemdan feragat etti. Nikola mış ır. yetle böyledir. Yaptıklanna ne. seri bir surette gittiğini hissedi-

h 
.. e olacak? Almanya Le Çar ilan olundu. Vakanın kahramanı Samuel 

ı._ Ucu M d k dı damet getirdikleri için, rüyaların yordu. 
~ h m edecek mi? Le- 1825 hnd dah't• b' . ercer on o uz yaşında r; A-

lrp1 k • yı a ı ı ır ısyan 'k 1 d n·w k . da daima serbest kalacaklarını Sahilden ne kadar uzakla§hgyını 
;: illi e cndini mü"dafaaya 321 ki . . hkit b ki . men a ı ır. ıger ahraman Mıs 

ll dir?. Leh hükumeti son . .d şınınd~J ·1mbve elşd k şı- Lucy Joad üniversite profesörle- tahayyül ederler. bilmiyordu. Kimbilir, belki de ki. 
SOyJed' • nın ı am e ı mesı e astın ı tan · d b. . . k d . . Kollarını sallayarak insanlar a- lometrelerce açıktaydı. 

'li~ ı: Bızd .. gözü olan- 50 Leh· ta .. . d k. nn en ırının ızı ır ve yırmı ya-
~'ltat a cevap ver;ceğiz .~ra~ 1~s ~·k ~e~.n e 1 taz- ~ındadır. Her ikisi de Oksfort ü. rasında serbestçe dolaşt.klarını Arnold saatlerce bu kayığın di-

'oıı ' <liyorlar Çekosl~vakya 1~ •• ad ~ıt ı. ı 0,;b··~~~t mec- niversitesinin birinci sınıf talebe. görürler. binde, hemen her an son daki. 
ana k ' ısını agı mış ve wı.uan son- · · Sonra gözlerini açtıkları zaman kasını be'kliyerck öylece yattı kal 

• ı.- adar mücaıdcle ede .. k •. bah d ğ'l sıdırler .. Mektepte karşılaşmışlar 
uır t k - ra muza ere ve mu ase e ı , b. b. 1 . "' k 1 . yine kendilerini hapisanenin ra: dı. har e nefer kalıncaya ka ç 't t r d d'' . ve ır ır erme et§ o muşlardır .• 

~ ıU: edeceklerini söylemişti.. kara ı :~ azım ır,, usturunu ı- Evlenmek arzusunu göstermişler tıp !duvarları arasında, küçük de- Arada bir kızıyor ve bir deli 
"ıc . söylenenler hakkında ame e •. . . . ise de buna muvaffak olamamış. mir parmaklıklı pencereden sı- gibi haykırarak bütün d ünyaya 
. il >'ıirüt k d . . Bu, biltiln Lchlılerı hıddetlen- tardır zan yarı buçuk gün ışığının al. küfrediyorldu. 
~ ta · ece eğılız. Yalnız dirdi Meyus etti Va ün' • tında bulurlar. (D ) l.c'" rıp cilvesine bakınız ki : • 1 ". •. rı?va. .~- Geçen Çarşamba günü Mercer evamı var 
"'•tanın • . .. ' versıtesı ta ebelen hurrıyetı mu- sevgilisi Mis Lucy'vi baba _ Ayni zamanda sevdikleri kadı. 

01a amansız bır duş - dafaa • · h t hl'k · ·· 1 J sının e •· al d ·· ·· 1 Yah 'ıı ıı Rusya imparatorluğu , ıçın er e" ı eyı goze a ~- vinden kaçırmış ve Cretna Green nı ruy arın a gorur er. ut, 
So"''et R yorlardr. Bunlar Kırmızılar,, dı- §ehrinde evlenmek . t . 1 d' l - Niçin Mis Lucy ile evlen. bir kadm sevdiklerini tahayyül 
1.1 ·' usya olarak en . . . ıs cmış er ır. mek · ti. ? ı • 

.ı.. '10stu h 
1
. . . ye anılan fırkayı teşkil etmışler, Fakat yeni konan usuller bu ıs yorsunuz etmişlerdir. O kadın ıda onları se-

'11 d a ıne gelmıştır. "b 1 f k ·ı ·· d 1 ro- 2 M' L ü • • · · Oat dü eyaz ar,, ır ası ı e muca e eye mantik şehir d 1 1 . . - ıs uc nıçın sızınle ev.• ver. 
Şirtıd· "§~ olmaz,, der- tnşlamışlardı. .. k.. kıl e ev enme. ~~ını lenmek istiyor? Luk Arnold, böyle bir rüya 

~ <!i ı Eski düşman dost mum un mayınca sevgılıler 
~tceğiz. 1830 yılma kadar beyazlar fır- mecburen yolu değiştirmişlerdir. 3 - Hangi düşünceler ile ken. görüyordu. 

' * * * kası kırmızılara hükmetti. Fakat Bu suretle evlenemeyince Luey dinidin mesut bir yuva kurabile- Sevdiği bir ka.dın yanıbaşmda 
Sarlığ .

1 
1870 Fransız inkılabı Lehlileri de mecburen eve dönmüş, fakat he- ceğinizi kabul ediyorsunuz? bulunuyordu. Amold başuu o ka 

llıUca ı ı e Lehistan arasın- hürriyet uğrunıda isyana teıvik men ertesi günü cesaretle dolu Genç bir Amerikalı hususi ha- dının ıclizine dayamıştı. 
"ı:ı ~~leler çok kanlı ve Le- etmiş oldu. Çar, Fransa ve Belçi- sevgilisi kendisini yeniden kaçıra. yatma ait sırları hiç bir zaman if- Kadın sarı saçlı, şiş gözlü, gü. 
ı.... ·· i karakterini göster- k d k. · k ı· f 1 d' sa t k • t fak 11 · •· ı· b' ahl-'\ktu E ""IJt.ıını d a a .. ı ın ı ap .~ara tar an.nı te ı-, rak birlikte Paris yolunu tutmuş. ıı e me ıs emez, at para zor. ze erın guze ı ır m u • -

~en b• n an cidden meraklı- be gondermek uzere Lehıstan or lar ve Pariste saklanmalannın ka. luğu içinde oldukları için Mercer ğilmiş, Arnoldun kulağına yanık 
~',,.ilk ırkaç parça halin!de bu dusunu cemetti. Bu, inkılap için bil olacağını düşünerek bir lahza yirmi dört saatlik bir tereddütten bir şarkı söylüyordu. Derken Ar. 
U;ı... .aları kaydedecegw im. ı ·· kal v k b ld nd F k t b d f ki '" ıle L h. ccın arını esirgemiyen gençlerin mesut olmuşlardır. Fakat aileleri sonra uç ma e yazmagı a ul no uya ı. a a u e a es -

bat b .. e ıstan arasında derhal harekete geçmelerini intaç vaziyeti haber alınca .derhal şi- etmiştir. sinden farklı bir uyanı§tı. 
~ ırınci Aleksanidr za - tti. Askeri mektep talebesi gece - mendifer istasyonlarına, vapur Londradan gelen haberler Mer. Kendini hapisane duvarlannm 

'ti lilekgerginleşmiştir. Çar bi- leyin Varşova sarayına hücum e- kumpanyalarına ve bilhassa işin cer'in annesinin keltlerinden hasta. arasınıda değil de, geniş bir boş. 
Jı,,.iç sandr Laharpe adında derek zaptettiler. Kral vekili elbi- fenası bankalara haber yollamış- haneye kaldırılmış oldugvunu, Mis luğun ortasında bulmuştu. 

IQıı.~ telinin t b' • d b .. 
• "'!tij 0 er ıyesın e u- selerini giymeğe vakit bulamadan !ar, reklerin sahte oldug~unu, he- Lucy'nin babasının ellerii yıkayıp Sisler yoktu. Fakat şimdi ge-
•· . nun • . • • h' l :ı: • hı•..... ırın ınsanı ıs e- R k · 1 ·ı Leh. · · · · d ld ğ 1 tu ~ ~.. :s us as erı ve memur arı e ıs saplarını kapattıklarını, hiç bir ışın ıçın en sıyrı ı ını ve her ko- cc o muş · 

ttU · ı~ct duygulan oldukça tan haricine çıktı. şekilde kredi açılmamasını bildir. koyun kendi bacağın.dan asılır,, Ve sarışın güzel kadının şarkı 
laı. •. 1di· Bir rahibin ogylu o- d · · • b • • d. 'd.:1 ti' b' ğ lda a a "«lt h Artık harp bir emri vakiytdi. mişlerdir. edığını ildıriyorlar. sı, ııım ı §ı l.O.C ı ır o u m Y 

ter.·.. ayatını memuriyetler- a·· .. .. ı~~ ~ •cıı S k. . . Rusya beyazlann tavassutuna al- Bu vaziyet karşısında aşıklar Lon'drada da bütün gazeteler on~uş~.u. • ~ 
"' dih • perans ının nasıhat - d d K B ruzgar oguldayııır .. ,11 ırma ı. rmızılar, Lehistan ida para zorluğu ile de karşılaşmışlar. bu hadiseyi yazıyorlar. ır ::s " 
~tt. }'erek köylüleri esaret- 1 · d b 1 d ~ k k d "'<ltd resini ele almışlar, Lehistan ile 1 dır. Mercer'in yanında bulunan Gcnı; &§ıklar halen J>aristedir. çersın e u un: ugu ayı t. 

~illi ı •. Kanunlar tanzim Litvanyanın gayri kabili fetih bir 3000 franktan başka hiç bir gelir. Şimdiki halde beraber olmakla nizin üzeiinde bir mantar gibi 

~ dr, 4~eyı ıslah etti. Alek- s:.ırette birleştiğini ilan ettiler. ileri olmıyan çiftler bu cihetten ü- mesutturlar. Fakat diğer taraftan yüzüyordu. _ 

BGRSA 
:- Ankara 23-5-939 

ÇEKLER--ı 
Londra 5.93 
Nev)ork l2fi.6575 
Pııris 3.3550 
Milano G.6625 
Cenevre. 28,5450 
Amstcrd:ım 67.97 
llcrlin 50.8250 
Brüksel 21.5G50 
Ali na l.0825 
Sof ya 1.56 
Madrid 14.035 
Varşova 23.8450 
Budape~le 24.8425 
Bükreş 0.9050 
Belgrnd 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholnı 30.545 
Moskov:ı 23.9025 

istikrazlar 
Ergani 19.15 
Sivns - Erzurum lll 19.i2 

TUrlt borcu I peşin ... . ... .... . .. 
·'.'tib.. Pr~nslerinden Czar- A ld d ld - u bil 

J.,. k Avrupa ya giden resmi memur-
1 
mitsiz bir vaziyette iken bir mec· Faris gazeteleri Fransız belediye . rno • nere w e 0 ~gun . • 

llcdiği i .arşı şahsi bir rabıta lar, büyük devletlerden yardım mua derhal Mercer'i bulmuş ve reislerinin de nikah hususunda mıyor.du. Kaçtıgına hın kere pış A 
hU1trı çın Lehistan• müstakil istiyorlardr. Bunlar, Viyana mua- kendilerine iyi bir para teklif ede- çok ince eleyip sık dokuyacakla- man olmuştu. Şehri, hapisaneyi len1dar sın eınası 

lchis:et yaptı. Fakat kendi- heljesinden istifade e.deceklerini rek şu üç suali sormuştur: nnı biV:lirmektedir. arıyordu. 

• • ......... .-. \.J#-...eı.'f',r_.-- l~V~ 

llııy tı.da kral ünvamru haiz umuyorlardı. İngiltere başvekili ____ Orası, ne de olsa, sıcak, emin 

;ıı bu~.:du. Lehistan hükume- Lord Palmerston Leh murahhas· T • • k H K ve mahfuz bir yerdi. 
~endi ~ tnemurları Leh mille- larım nim resmi bir surette ka - ur ava uru mu Acaba vakit nasıldı. Arnold taş 
P•t"t · alnız çarın vekili ile 

'\ "Otluk k . . .. bul ederek Viyana kongresinin B •• • • k p • ocağından kaçtığı zaman gün or. 
A.tcı omıserı mustes - Lehistan kanunu esasisini tahtı u y u 1 ya n g o s u tası vardı. Saatlerce bir kırın or 

<sand temine almadığını, Fransa ahalisi- tasında koşup durmuştu. Sonra, 
~ r 1815 yılında 60 me-

t ~tı ttıUrekkep bir diyet mec· nin nümayişlerine rağ,men Lehis- J kinci keşide: J l Haziran 939 dadır. bu kayığa bindiği zaman akşam 
. tdu F tan için muharebeye girişemiye sularıydı. 
'eti~ "ak~t meclis anc.ak ceğini bildirdi. Büyük ikramiye: 45 bin liradır... Ve §İmdi gece olmuştu. Fakat 

,. ijtı:ı .. J anı çarm tetkikine · d 
~~llı .&.osterdiği takdirde rey Rusyanın 450 bin kişilik ordu- Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik- saatin kaç olduğunu tahmın e e-

Q~c:çlın içtima ediyordu. suna mukabil Lehliler 120 bin ki ramiyelerle (20 bin ve lC bin) liralık iki adet miyordu. 
tıı~ e er bile sansüre uğruyor- şilik bir ordu hazırlanuşlarl~ı. İ~i 1 mükafat vardır... Başını kaltdırıp etrafa bal:ttğı 

"alllaf'h taraf arasında bariz fark Lehlı- zy,man, köpüklenen sulardan baş. 
\Q~l 1 , bu devre için ta- Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi-
iıı .e diyor: "Mutlakiyet ida- leri Vistol şehrine ricat ettirdi niz. Siz de piy:ıngonun mesut ve bahtiyarları orasına girmiş o. ka birşey göremiyor ve dalgala -

11ddetıe c;a . ld y b Buna rağmen Leh askeri kahra- lursunuz.. rın hışırtisile 'rüzgarın oğuldama. 
~ rı o ugu u za- . 

-ı.~ ı. "'asatı A k manca mukavemet cdıyordu. Fa - sından başka bir ses işitmiyor-
•ıi b" vrupa a varnrn- • 

)~) S ırj Lehrı d . d kat Rus ordusunun ald ğı ımdat du. 
, h·· ı er erecesın e . • v A K 1 T b Çaı i.triyetc l'k d w ·ıd· l Jrnvvetlerı Lchıstan vatanperver Hiç ir yer.den bir ışık görün. 
ıtı. ma ı egı ı.,, 1 • • b.. .. 1 • • k "'d k da ı •an Leh .

11 
t' 

1815 
erının utun cesaret erını -ı .. ı. müyordu. Hiçbir hayat eseri yo 

. n 18 mı e ı, yı- v ld 
~r1ı._ 30 "'l kad b' k arşova topa tutu u. "illa J• ına ar ırço ~ iL-? .. w :!\. 
t bı.ı r kurmuş ve nüfusunu Leh ordusundan kurtulanlar ~ 9 p ~ lYJ u. lYJ ~ Iİ'l) al iM) S S ft Deniz ortasındaydı. Kaybol-

~· \';ı~lılc tnilyon arttırmıştı. Fa- dan br kısmı Pruıyaya, Avuıtur- Nı,., Yazan ,.e Türkçeye çe,·irenin adı !iııyı!o Krş. muştu. Ve tahmininin hilafına o. 
>ıitıı:ıck~Pcrverlcr Lchistanı bü _ yaya geçtiler. Zadegandan olan- ı Kader (\'ollcrdenl Asım Us 208 15 !arak daha . büyük bir tehlikeye 
~ı:ı ~ aırninde idiler. Ayrıca ı lar ~a Fransaya .~~cret ettiler. 2 Olimpiya<l oyunları Vild:ın Aşir 120 10 atılmış bulunlduğunu hissetti. 
•oıta :aderi olan kral vekili N~kola neşrettıgı beyannamede 3 1\ılcrnns Terr:ıs esrarı (Galopin'den) G. \'. 30.& 20 Luk Arnold deniz adamı değil 

• 
t. ""lltı11dcn bıkmışlardı. ' 'Lehistan, bunıdan sonra Ruıya 4 \'ugosl:wya seyahat notları Asım Us 112 1 O d. A - k ""•ta 5 Ş:ırk Ekspresinde cinayet (Chrlstie'den) V. G. 3 ·o 20 ı. yagının topra ta olmasını 

t~~tı .ntin bı'r rok manasız ha- imparatorlug~unun memalikinden 
6 

1 ı t · ed' d b'l n· . c :s 6 Elrüsk Ynzosu (Prosper Mcirme'dcıı) Ilııyd:ır Rifııt 64 20 nası emennı ıyor u ı se ız .. 
11tllıı§t l'ile Lehistan halkını bık· bir kısım olup Rusya ile bir mil- 7 Her memlekette blrkııc siln (Muhtelif müellirlcrden) 

1 

Fakat iş işten geçmişti. Birkaç 
~~4lla ı. belice kararlar veriyor· let teşkil eder,, diyordu. Ahmet Ekrem 352 20 saat önce bu kayığı allah tarafın 
• it: Cstj;;i val 't • k 1 ' Diyet meclisi ve Lehistan or- 8 Son korsun (Fon 1.ükncrde'ılcn) Fethi Kardeş 3i6 20 .,dan gönderilmiş bir selamet va-

. ell~cl' b tı genış şap .a a- !I Kafkas hiküyelcri Cl\nzl.ıek'tcn) Kiynzi Ahmet 120 10 
r :ı ba 'Yor; böyle şapka giyen- dusu ilga edilmişti. Lehistan kral 10 sıtası sanırken, şimdi bir feliiket 
" 'la Son ı :hlisnlip ınulı:ırclıl'it'ri (l\ollins'tcnl Ahmet Ekrem 276 20 
"~. rınt:nn ç l:arıp yırtı- vekili olarak da Paslcieviç tayin 11 ı:uııwı knideleri Nu7.lıct Alıh:ıs 40 10 l teknesi içersinc tdü§mÜ~ olduğu. 

e lilm·şti. Bu zat, Lehistanı yirmi 1 nu anlıyordu .. 
• Ct b'1 !:a.rc·:c•lercen ·k.:yet beıı s ene ezici l::ir istitıl1tla idare 1 ,.. Hapitaneden kaçıp bir me:ar~ 

1 '%; ~a· {. n " U cevap g ldi : etti. Ecnebi ır.e:nle!:etlere hicret Levazım Amirliği Satın alma v omisyonundan 1 ~irmiş gibiy<li. 
Ilı ııaıı i. ehıstan kendi ir.e b:ıhşo· edenlerden 236 kişiyi idama mah- Kayığın içersine bir hayli su 

~tcdiClare usulünü muhafazaya klım ve mallarını aldı. Varşova 475000 adet umurta 8-6--939 embe .. ü saat 15 tc dolmuştu. Bir k~narda duran ba-

tu ... 

IKt FtLM 
Macera Kadını 

Mister Moto Katiller 
KWh;1~~p 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsası 
22 - 5 - 939 

ct~st Aşnğı Yuknrı 

kr. pn. kr. pn. 
Buğday ) um uşak 5 32 5 34 
Buğd:ıy seri 5 5 5 20 
Buiicl:ıy ı,ızılc:ı 5 30 
Arp:ı yemlık 4 'l" _., 4 30 
Arp:ı Samsun 4 13 
Çavd:ır 4 G 4 8 
::'ılı s ır sarı çu. 4 :.!O 
:\fısır sıırı dök. 4 10 
Yulaf 4 7,1/2 
Kuşyemi 5 37 6-
Susam 19.10 
Z. ya~ı 46 - 47 -

GELEN 
Buğclay 

Arp::ı 

Fasulye 
Ilulgur 
Kuşyemi 

Çavdar 
B. ııe)nir 
Keten tohumu 
~fısır 

ı. yas ı 

~!ısır 

Keten tohumu 
Arp:ı 

Kepek 

420 Ton 
99 .. 
33 .. 
30 " !)) 

JJ 

(i'l 
" 1 ]3 
" 131 " .,. -

.,.),) 

" :.! 1 " GIUE:'\ 
16i 0.1 ~Ton 

:.. j::l,1 l .. 
! 3,1 / .! " 
13,1/2 •• 
10,114 .. ~~:b r değilse me c • .ı· eti e üniversitesi ilga edilmict, mektep- .Y perş gun ılık tavasını elıne alarak suyu 

~ . 'Jes· · v c~ıy · :s Topha.llede Lv. am. Sa. Al. Ko. da kaplı zarfla alınacaktır. Hep. .. . 
li§Uııtunın tehlikeye düşeceğini ler kapatılmıştı. . . l hm' bed 1. 7125 

'lk t . t r.:-.
4 1. 37 

k t Ş--'- dışarı bosalttı. Sonra kureklerı "J" 
ı.t .. bn.,, sının a ın c ı ı cmına ı t>u ıra uruş ur. <U ı... d k~ dı Yapak .. ,. 

.,il ı.,. \t 1835 yılında Varşovayi ziyaret namesi Ko. da görillebilir. Hepsi bir müteahhide verilebileceği 1 ışKa:~ çkı ark. k h ld ıd -·ld. -------------

le ceviz 
iç fındık 2,1/.& .. 

..... allı ı_ esnalarda Leh gençleri eden çar Nikola, söylediği bir 1 'b· A d 1 'h ti ·ı 1 b' ··t hh'd d .1 bil' ure çe ece a e egı ı . 
··ı "Urt gı ı na o u cı c ne aı o an ayrı ır mu ea ı e e verı e ır. , • 

~etler ,_ armak azmile gizli ce· nutukta şu cümleler varf:Jı: ''E- ' I +-'-!il" 1 1• • il 1 .1 b be t 1 l'f kt 1 'hal Fakat bunlar.a hıc olmazsa kayı. ~~ 
1 ,., "1.t • • •• .. • ı sı.c.. "r n .anunı ve3 ta arı e era r e.t ı me up armı ı e y • : • • .. : -.~.,.~, -~ 
· -"aL rmu§laıidı: rahşıyorlaı ııı-er mıllıyet ruyalarını, mı.;statal 1 ~· :.:1- bl t . 1 K 1 . (G"'") (S,.O") gın vazıyct.nı ıdare cd.b.lece- 1939 tC1'.• >ı:at n :S -.> Saa .. Jr.1..ıwn r 8a3. C .-ve 0. na VCrm"' Crl. Ov u .:> w. • .. • • 

\i ·"•.Ycu Us zabıta memurları Lehistan fikr:ni elhas·l bir çol: gını umıt edıyordu. 
f "e ha kc§fettiler; kuranlar tev- hayalatı muhafazada inat eder - 1 rımlar incHreceğimi size haber Fakat istiklat ateşi kaynıyordu Fakat birkaç dakika sonra kü. REsıu•ı HAFTA' nın 

1 lllında:sotundu. seniz başınıza büyük feHi.ketler veriyorum.,, ve 1863 ihtilali, uzun esaret dev- reklerden biri elinden kaçtı. Onu 111-L 

ı/ Oldu. •onra, birçok inkılap - getirmiş olursunuz. Burada bir Tazyik o kadar fazla idi, ki resinin bir feveranı idi. ltutmak için çabalarken az daha İtalyanca derslerlnt taktp catııh. 
0•tilıltitı tar . Aleksandr öldü. kale inp ettirdim; en kü~ük bir baba oğluna ve oğul babasına _Niyazi Alunet _ kayık altüst oluyordu. Bu lisanı kolayca eldo cdcceksbılz. 

Lehistan kral vekile- isyan eseri görilnee ıehre yıldı- hürriyet aıkını söyliyemiyorldu. Fakat kUrek gitmiıti. öteki kU 
, 



Bir çift Kara sinek bir Yazda 1.500aOOO olur 
Malarya, ııtma, tnJıom, çiçdh, dizanteı-i, kara h umma, verem, ıarbon, kolera gibi bir çok salgın hastalıklar ta,.ısan 

Sinek, tahtakurusu y d ·1 e e e d ı n G pire, güve ve bütün 
hataratiC.,-anmadan 

Fayda bütün haprat öldürücü mayilerin en iyisi ve en miiessiridir.Katiyen leke yapmaz.Kokuıu litifve sıhhidir. A.di l'ılzı boya ile kantbrAr.ak. 
sülü Avrupa ve Amerikaetiketi ve .. nc:•~aıı koyarak FAYDA ıyerine satmak istiyenlervarchr. Sakınınız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı alhll

HASAN deposudur. 

Sütçüler aleminde bir hadise .. 
Süt Makineleri 

1939 modelleri l'el 
mittir 

Dünyanın en sağlam ve e 
ucuz 

Mi ELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez v 

Minimini )'nrunazun ııhhallni 
düşOnOnQz. Onlu11 çocuk ıarb11l11· 
rının kraliçesi olan ve en iyi imal 
edllmif, en f111l11 tekemmnı etti
rilmiş, en sıhhi arabayı alınız. 
Yeni ıelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çefidl nrdır. Her yerden 
UCUZ ft11t Ye milsait şartlarla yalnız 

Bakar mağazalarında 
bulabilirsin iz. 

bozulmaz. Yedek aksamı j 1 i n 
ima mevcuttur. MIELE 

lıtanbul ikinci icra Dalreıinden: makinelerimize mahıuı 
Dairemizin 37/4865 numaralı dos. 

husuır ya!Jmız gelmittir. yasiyle mahcuz olup bu kere paraya 
Fiatı diğer yağlardan daha çevrilmesine karar verilen Sultanah· 

ucuzdur. mette Ticarethane sokak AlaetUn 
Anadoluda acenta aranmaktadır. matbaasında yazı makinesi ve masa 

TQrkfye umum deposu Jak Dekalo ve Şş.. lst. Tahtakale No. 51 ve un dalya ve sairenin birinci açık 
Tapa satıı yerini. arttırması 30-5.939 da sah ıünQ sa-

"-'-- ... ___ at 12 den 1'4 de kadar Ha edilecek· 
.l'UIMl&d. acen~: Yusuf Esendemir ve oğullan 
,Adana " Omer ~ lir. . 

Çektiği ısbraplann 

meaulü kendisidir. 

Ki Bu arttırmada mahcuz etya mu • 
onya " ~~ükrü, Necati Kaşıkçı hammen kıymetinin % 75 ini bulma· ·a 1 1 

Ceyhan ,. dılı takdirde ikinci açık arttırması • p D 
Galantep ,. Mutafollu M. Şakir Öqek.er 2·8-939 da cumva ıtınO aynı saatte 
Erzurum ,. Neeet Solakollu ifa edilecektir. Alıcı olanlar muay-
Polatlı " Süleyman Uzgened yen gilnf1 Ye ıaatte mahallinde bulu· ~aşelerinl tecrübe etmiş olsay.dı 
Eski~ ., • Alanyalı Abdurrahman Şeref nacak memurine milracaat ederek ona cehennem hayatı yaşatan 
Trabzon " Polathaneli kardeşler almalan Jlln olunur. (29222) bu muannld baş ağrısından 

En -Fazla \ 
RAÔBET. Bul 

Pudranın Yı 

Renkle 

Bu kıymetli 
lerde buluı 

Trabzon " Kurumabmut oilu Hahz Salih eser kalmılacaktı. - Şapka n roplarda oldula lfbl - Pudra renklerinin m 
Bolu Mehmet YBnder 38/3133 dalma dellşlr. Bunun için Tokalon mQessesesinin sflıellik 

•••••••"•••••••••••••••••.. ı.ınbul .. anca icra llemurlııfun- g r I p 1 D bassııı, yeni Ye cazip renkleri hemen b•)'anlann enz•n 
======;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;::;;;;;;::=. dan: ılne aneyler 

1 
Paraya çevrilmesine karar verilen • Pet:la• - ilkbahar tunleUerlle ren Ye bilhu111 suare 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilAnları hane eşyasının birinci açık arttırma- BUUln nıtırapları dindirir, Dat ahenktar olan ft bUhusa 1arqın· :benktar bir .!.udradır. -': 
sının 28 mayıs 939 tarihine tesadüf larla uçlan kestane renılnde olan Boıe Ocr• Sıcak 
eden cuma ıiinil saat 13.30 da San. ve diş atrılan ile ttştttmekten lara yakıpn "Şeftali YUJDUfaklılı,. merler için aoo moda 

Silrtteki birliklerin ihtiyacı için dokaan bet bin kilo sığır eti dal bedesteninde yapılacak ve kıy. mUteve111t ağrı, sızı ve sancılara tesirini yapan puAradır. • BlllDn bu renklerle ,.fi' 
~939 pazartesi gilnti saat 11 de kapalı r.arfla ekıiltmeai ya. karşı bilhassa mUesslrdir. • Ocre - Esmer tenler için sa· çok renkler "Krema 
pılacak, muhammen bedeli 20900 lira ilk teminatı 1567 lira 50 metlerinin " 75 ini bulmadılı suret· yet sevimli ve "Mat,, bir tesir meşhur TOKALON PUD 

te ikinci açık arttırmasının 30 mayıs 1 i ı kil d _....& 
'lro.-... tur. C! .. ..+ .... -eyi görmek istevenler •· aaa.tlerinde her •• n .. , G yapan •e buıün Parlste pek faıla bütan seris n teş e .--.. 
....... U9 ~ WMIUU J ~ 6'"" 939 tarihine tesad(if eden salı S(lnQ r kJ t ili 
ekailtmeye gireceklerin saat ona kadar teminat, teklif mektupla. ... l ralbet bulan pudradıt. BOtnn ha ren er • e 

aynı mahal ve 111atte y11pılac_. il n • Baclael Dot6 _ ZaJlf Up)ere ve aulk bir "Flnimat,. 
l'llll Siirt 'l'Um. u.tm alma Ko. D& verilmeli. POlŞ) ı(ICM>Ş) Allamar. J.Ml24J ti•ftt Te mbreril "bit pwrtıtlıt Te- fçfn hassaten tetebbO ed 

lstanbul defterdarhğından: 
Tarh N. Mahallesi Sokağı Kapı N. Adı lti Vergi İhbanıame Sene 
5/1 Emir vezir iskelesi 13 Ali Refik Şa.pka imali 4 '2 B. 1/55 935 

125/1 

177 

13/l 

1 
160 

8 

206 

11/l 

27212 

206 

42 

527 

80 

9 

36 

Süruri !Küçük han 37 .39 

.. " 2 

" " 37.39 

Nallı Mescit Ankara 37 /1 

Emir İatu)10lı dahili bllA 

Karald Demir ikapı 5/1 

" " 30/3 

Rocapqa Aziziye 81 

Nallı Mescit .Ankara 25 

• " 

. 
Silruri Setyan han 20 

Hocapap Ebusuut 88/1 

Kara.ki Hafız Ferhat 2 

Hocapaşa Hamidiye H 

Hubyar Türkiye han bili. 

lbrahim Tuhafiyeci 

• n lıf.anif atura 

" 

1 Salih Tornacı 

Ali Kahveci 

Hamı Kbmı Garaj 
Ollman Araba tamiri 

23 10 c. 
83 02 K. 
16 60 B. 

6 50 K-
1 32 B. 
119 c. 

16/58 935 

18/58 935 

5 M K. ' 17/58 935 
l 13 B. 
1 02 c. 

15 30 K. 
3 06 B. 
2 75 c. 

63 00 K. 
14 49 B. 

3/60 935 

10/M 935 

10 00 H.K. 23/53 935 
12 00 K. 38/7 935 

2 40 B. 
216 c. 

Jcw.ef Reklim matbaası 240 00 IK. M/51 935 

Halil Hattat 

Ahmet Rağıp avukat 

Sim on 

AH !Kahveci 

Burhan, Bilyqar lokanta 

Koço Atanq İçkili pu.. 
tahane 

Ahmet lu.et Kahveci 

240 00 c. 
96 00 B. 
18 00 K. 

3 60 B. 
17 48 K. 
36 00 K. 
18 60 K. 

7 44 B. 
is 60 c . 
22 60 K. 

4 50 B. 
4 05 c. 

10 00 IK. 
2 00 B. 

19 95 K. 
3 .99 B. 
3 59 c. 

82 50 K. 
338 '° c. 
84 18 B. 

12/6 935 

2/29 935 

81/57 935 

67/56 935 

4156 935 

63/51 935 

97/2 935 

Nallı Mescit Cağaloğlu 10. 12/ 1 Hilmi Pazuoğlu 
ticaret gazetesi 

Nadire Kevaer Terzi 

15 00 K. 
3 00 B. 

19 57 K. 
3 91 B. 
1 50 K. 

30 B. 

40/39 935 

" Ankara 25 1 

Karaki HUdavendiglr 53 Teni 15 00 K. 
3 00 B. 

14/ 6 935 

18/10 935 

Yub.nda adı, iti ve eski adresi yazılı Hocapqa Maliye 1111-l mtikelleflerl ,eni ticaret 
te ikamet ,erlerini bildirmemiş ve yapılan ~rmalarda da bulttD&mamJf olmasına binaen 
hizalaımda ,asterllen yıllara ait kazanç vergilerinin bizzat tebliği mümkün olamadığından Hu. 
kuk uaum muhakemeleri kanun unun 141 ve H2 inci maddeleri mucibince teblil yerine geçmek 
tbıero illn olunur. (3599) · · 

Mideyi bozmaz, kalbr-ve -Puctranızı nasal intihap etmeli 
böbrekleri yormaz. Bu meşhur miltehauu diyor ki: tapQO.. btllanmalıdır. Bd 

Adl pudralar, cildin tabll yallannı il cnber hususi bir usul d 
Ald&nm•JDUZ· Ralbet gören her 
teJbı t&kllcll ve benzeri vardır. 
GRİPİN 7erlne b .. ka bir mar
ka verlrlene flddetle reddediniz 

Zayi 
hmlr emniyet müdilrlillünden al· 

mış oldulum 32/1572 numaralı ika· 
met tezkeremi zayi eltim. Hükmü 
yoktur. - Naclue Gülıenl. 

(K. 1. lU) 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 a kadar; akşam ... 

lan 17 den sonra LAlell Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalannı 
kabul eder. (Ttlefon: 23953) 

Zayi 
Beyazıt nümune rQştiyesinden 

1329 senesinde aldıJım şahadetna. 
meyi za)'i ettim. Yenisini çıkartaca· 
ılımdan eskisinin hllkmil yoktur. 
Omer olla Ali. (K. t. 115) 

SAHiHi : ASIM US 
Neşriyat MildQril: il. Ahmet Sevenotı 
Basıldıtı yer: V AKIT :Matbaası 

massederek kurutur Ye serileşti· Tokalon pudrasında me 
rir. Ve buruşuldann serian bu• pudra ise cildinizi k··--
sulilnll teshil eder. Bu halin 6nllne serUeıtirmez. Bilakis );• 
ıeçmet için pudranısda "Krema ywnuşatır Te tatlılaştınr. 

Cuip realderin b&tla 1eri8ini tecrllbe edi_., 
Birçok kadınlar, maale- ,,_lllll! ___ ll!llm_~ 
sef tenlerine uyıun o- SIZ•, HEPSiNi 

lan pudrayı kullanmı· PARASIZ ze parasıı 
yorlar. Bunun için yQz- nnklerde 6 •del 
lerine ıpakyaj olmuş ve r.ONDERECEGfZ • neli~ yeni TO 
sert bir manzara veri·•------- pudrası 16nd 
yor.Teninize uyıun pudra)'ı bul• Ve bu tecrObeyl kolayhk1' 
m11nın ye8'ne çaresi, yf1zllnQzO.. nız. ı, 
bir tarafına bir renk Te diler taro· Adres: lıtanbul 622 Posta 
tına başka bir renk bir pudra No. Tokalon Pudrası senlsll-

CiLDiNE KIYMA t 

POKE 
R TRA~ 

BIÇAGIN 
KULLANIR 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarmı Arayı• 

Muhammen bedeli 34.000 lira olan Nohap lokom 
dek aku.nn 30--6-1939 cuma gllnll aaat 11 de kapalı r.arf 
ile Ankarada İdare binasında satın al~caktır. 

Bu ige girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat te 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 
kadar komisyon re~liğine vermeleri lizmıdır. 

Şartnameler 170 kuruşa Ankara ve Haydarpqa ve 
satılmaktadır. (3378) 

Tashih ilini 
Gazetemizin ~39 gtınıil ntishumda lstaııbul 

Aakerl Satmalma Komisyonuna ait Askeri Hastane ihti~ 
almaca4 koyun eti mikdan 20000 kilo olacak ~en sehvelı 
kilo olarak netredilmfltir. Keyfiyet tubihen. ilAn olunur. 


