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Ankara, 29 (Hususi) - 58 mol 
yon 737 bin lira fevkalade tah. 
sisa.t verilmesi hakkındaki ka . 
nun lfı.yihası, meclis ruznamesine 
ahnmışhr. Layihanın bütçe en -

cümenin!le aldığı son şekle göre, 
bu fevkalade tahsisat, Maliye 
Vek~leti, Emniyet işleri umum 
müdürlüğü, jandarma genel ko -
mutanlıgıw Sıhhat, Nafıa, Maarif, 

) . 
lktısat Ziraat ve Milli Müdafaa 
Vekaletleri emrine verilmektedir. 

Bu tahıi~at jle hükfunct ko -
nakları ve Ankara Tıp fakültesi, 
Trabzon ha~tanesi-i.nşaatı, :qıuha. 
cir i!kan işleri, Cerrabp~a. Ha_ 

seki ve Gureba hastaneleri inşa. 
atı ikmal ve temin edilecektir. Bu 
paranın-mütebaki kısmı, Milli 
müdafaa ve diğer ihtiyaçlara 
tahsis edilmiştir. 

lzmirde fırhna 

' Devlet Şürasında 1 
Ankara,. 29 (Hususi) - Dc'

let ŞOrasmda n~ık bulunan bi

rinci sınıf muavinliğe orman \.\.

mum ml!dilrlUğU mUfcttışlerin

den Rıza Göksu tnyin edilmiş-

1 tir. 

,~·························~ 

Büyük Şefin Nutku 
Partinin Beşinci Kurultayı müiıascbctile Reisicumhurumuz, 

Değişmez Ba~kan lnönü'nün söylediği nutuk, her zamanki büygk 
kiyuetinin bir !aheseri olmakla beraber, söylendiği zamanın: 

hususiyeti dolayısile ayrıca ehemmiyet nrzetmektedir. 
Mllli Şef : ''Türk milleti, Cumhuriyet rejiminde en büyük 

yükseliş imkanlarım bulmuştur.,, dedi. Sadık birer muzaliin ol
makla iftihar ettiğimiz o rejimin, bugün harici siyaset bakımından 
en hayati ve kat'i knrarlanndan birini vermekte olduğunu lda bili-
yoruz. 

Milli Şef buyuruyor ki: "Bütün .dünya, bir emniyet hulıraru 
geçiriyor. Birçok milletler, beklenmiyen fırtınalara maruz kal
mak endişesi içinde huzursuzdurlar. Halin en büyük tehlikesi 
budur. Bu tehlikeli vaziyet böyle devam edemez. Bu hal ya insan 
cemiyetleri?in şuursuz bir surette biribirlerinin boğazina atılma
larına sebep olacak, yahut aklı selim galebe çalarak müşterek 

bir insaniyet hayatı teessüs edecektir.,, 
Biz, aklı selim yolundayız. Ba§ta en mümtaz Türkümüz is

met İnönü olarak, insanlığı biribirlerinin boğazına atılmaktan 
alıkoymağa çah§ıyoruz. Çünkü biz tarih gördük. Kan gördük. 

Galip ve mağlup milletlerin münhezim oluşunu, kalkınmak için 
çekilen zahmet ve sıkıntıları gördük. Biz, sebepsiz nihai zn.fer 
hulyalarınırt ne ifade ettiğini biliyoruz. işte onun içindir ki Büyük 
Şef, siyasi (aynı zamanda askeri hayatta) tecrii~ geçinniı a
damlar olarak halk idareı;İni kemale getirmek "idealimiz,, oldu
ğunu söylüyoı·: '"Bizden sonra gelecek vatandaşlara memleketi 
daha iyi bir halde bırakmak başlıca emelimizdir,, diyor. 

Bunun icin suUla ihtiyaç vardır. Emniyete ihtiyaç vardır. 
"Nüfusu çok -milletler gibi, nüfusu az m.illetlerin .de milli ve 
müstakil bir hayata müstahak bulunduğunu,, snrsılmaz bir nna 
prensip olarak ortaya koyan ismet inönü'nü ~t~ v~rhğım:zla 

• i tt .... 
tebcil ve teyit ~deriz~ . : . . . • • , 

;,lNSAN CEMfYETlERININ· BUYOK:l;ERt :t:MAFJN -
DAN YUTULMASI MUKADDER OLDUCU NA~ARIYE -
SiNi HlÇBIR YER iÇiN KABUL ETMtYqRuz VE ETMl-
YECECiZ.,, .. ... 

lnöniİ"nün dünkü. hitabesi, yiiksek insan~ ideıı{ini ,'Malla ve 

! 
medeniyet meş'alesini.; ebediyete nail kılmak istedi~z aydın· 
Jığını bizimle beraber bütÜ:'l dünyaya bir kere daha göstcrcH. 

Yer yüzü nimetlerinden herkesin istifadesini tabii gör:lüğü
nÜ, şarktan garbe kadar bütün mes'uliyet ı.·e zekn ufuklarına nur 

dan bir parıltı halinde ynzmış clduğuna e.-nin bulunuyoruz. 
Muhterem Cumhurreisimiz, meır.leketio müdafaa kudı-etlc -

rine verdiğimiz ehemmiyetin, milletler arasındaki son vaziyet 
dolayısile bir knt daha artmış olduğunu da İ~rct buyun:lular. 
Emniyet ve sükun uğrunda hareketten başka bir mclcsnt taşıma· 
yan budavranmanın, Ebedi Şef Atatürk'ii!lıt "Yurtta sulh, cihan
ıcla sulh,, prensipine fiilen sadık kalmt~< vecibesi oldu~nu da 
daim:ı habrda tutmaktan heyecan duyarız. HiKMET MONIR 
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Ayasofya müzesine 
konacak eserler 

1 Çilek lfi Kiraz 12,~ 

Alakalı mütehaasular · • .. 11 D • k • S hf k 1 
bu ite şiddetle itiraz iŞÇi mumessİ .. eri emlr apl cinaııetl ~ . e. umaş ar 

ediyor Patronların keyfı ıle ~ Hadıaeyı çıkaranlar 
Ayasofya müzesine konacak e. yapılan seçimler nasıl ı•şten dı• hakkıbanşdlaantıaykoirbata 

serleri tesbit etmek üzere Maarif fe .. hed·ı· 
~ 1 · · ·· ·ı .. ı ıyor 

Veka etuun tanınmış muzecı e - B""t"" · 1 · d ·· ·ı 
. .. k"l b' k . • u un ı~ yer erın e mumesaı -

rmden muteşek l ır omıS)On !erin seçilmesine devam edilmek - Sevgı·ı,·sı·nı' o"' ldu·· ren katı'I du" n 
kurduğunu yazmıştık. t d" B ·· ·ıı h · 1 S 

b 1 
e ır. u mumeası er azıran 

Komisyon çalışmasına aş a. - d · 'b · · 
U . d en ıtı aren patronlarla ışçaler a- h k d 1 ff 

mışd, TkoipkOapI salray m1 ze.sı. ebpo- rasında çıkacak ihtilafları hallet - ma eme e an a 1 
sun a sınan ı eser erının u. ~ 

kl .. 1 
h 1 kl mege başlıyacaklardır. 

raya na ı ıç n azır ı ara geç - . .. . . . 
miştir. Şehrimizde asarı atlka iş- Yalnız ış burosu ~üfettışlcrı 

Pazar gecesi Demirkapıda aev lar. Ayni fabrikada çalı§Rll arka. 
diği Elif adındaki kızı tabanca da~nn Aliye vermeğe kalktılar. 

ile yarahya.n, Olimpoe fabrika - · Halbuki ben Elifi seviyordum. 
sında amele Arap~irli Mehmet Bir cumartesi g=.inU kızı Ali ile 
Ali dün adliyeye teslim edilerek, beraber gördüm. Anada idiler. 
ikinci 80rgu hlkimliğince tevkif Kamyonetin arkasına saklanıp 
edilmiştir. dinledim, Biribirlerine aşkların. 

Yerli malı kumaşlara tngili. 
damıası vurarak satanlar hakkın

da kanuni takibata ge~ilmck üze -
redir. TJcaret Odası piyanda yar, 
tığı tetkikleri bitirmiş, alaka:lar · 
lara verilmek üzere bir rapor ha -

ı il 1 lan bazı kic:ı.meler tarafırn!an yapdan tetkıklerde ba· 
zırlanmııtır. 

er e me§gu o ..._ . 'nd ·· ·ıı · 
b ldd tl ·t· d b 1 k zı 1§ ycrlerı e mumessı eran una ~ e e ı ıraz a u unara • . 
A fya müzesinin ancak Bi _ patronlar tarafından keyfı bır su-

yııso • .,. ·1· . "h 1 
7.8.llS eserleri müzesi olabileceğini rette seçı ıp, ıntı ap yapı masına 

ve Bizans eseri olan bir binada lüzum görülmediği anlaşılmıştır. 
Osmanlı eserlerinin teehiri doğ. Halbuki, i§çi m_üme11illeri itçi· 
ru olamıyacağmı söylemişlerdir. ler tarafından seçılecekler ve bun 
Bilhassa Çinili köşk müzesinin lar patronlarla sıkı fıkı ahbap ol • 
buraya nakline şiddetle itiraz e. mıyan, onlann akrabasından bu -
dilmi5, aralarında. ilmi bakımda.n lunmayan kimselerden olac•klar
mUnakaşalar olmuştur. dır. lş bürosu da bu husustaki 

Vaziyet Maarif Vekfileti tara. izahatnameyi bütün iş yerlerine 
fmdan da gözden geçirilecektir. dağı~~ş ~~ yaln~z patr.?nlan~ 
Dtin bu mesele etrafında fikirle- keyfı ııtegıyle aeçılen mumesaıl 
nni aldığımız asan atika mUte. intihaplarını feshetmiıtir. Bu gi -
hassıslarrndan ve mUzecilerden bi htidisclerin tekerrüründe pat -
bir :zat bize şunları söyledi: ronlar.dan ceza alınacaktır. 

"- Bir memlekette mUzeler -<>--
iki gaye ile kurulur. 

1 - Kıymetli eserleri korumak Kurbalıdere 
\re iyi kontrol altında bulundur. Köprüye kadar olan 
ına!k. kısım temizleniyor 

2 - Araştmcılara ve ilim a - Kadıköydeki Kurbağalı derenin 
ldamlann.a. kaynak hazırlamak. denizden köprüye kadar olan kıs -

İşte bu gayelere göre kurulan mrmn temizlenmesi için hazırlık· 
müzeler memleketin ilim . nokta. l<ıra başlanılmıştır. Belediye Şir -
smdan ihtiyaçlarını tatmın et - keti Hayriye ile temasa geçmiş 
n\eğe çal1§1r. Müzeleri bu gayele. ve §irketin tarak dubasını burala
~ göre sıra:amak, kl8ımlarn tef. n temizlemek çin temin etmi§tir. 
rlık etmek lazımdır. Derenin Kalamış koyundaki ağzı 

Ayasofya. mti7..esine Osmanlı e. ve civan tamamen temizlenecek, 
eerle.ri doldururken bu gaye göz bundan &onra da bura.dan köprü -
önünde tut~~dır: Tasnif ~e ye kadar olan iki sahil güzel bir 
J?lna.nm. ta:~hı d~gerıne v~ tarıh. rıhtımla muntazam bir ıekle ıo
teki mevkııne dikkat edilmeden kulacaktır İleride köprüden da -
~na. başka devirlere ait eserler ha içeriler~ kadar olan kısımlarda 
lronmak isteniyor. temizlenip sahillere rıhtımlar ya -
~!as~yp. -~~i. Bi~. san_a- pılacaktır. Dere bugünkü piı ha .J 

h ıtibarile bu~ bır de~er~ haız_ lirn:ien çıkanlıp bir mesire yeri ha 
dir. Fakat, bına tam bır zıya a. 

1
. le 1 ktı .. ınc so u aca r. 

Jama.ınım yllzünden çok ratıptır. 
tl'çine konacak eserler ona göre • ~ 

Mehmet Ali müddeiumumilik. dan bahsediyorlardı. Elif evvelce 
le, va.kayı şöyle anlatmıştır: bana söylediklerini bu sefer Ali. 

- Elif ile 936 senesindenberl ye tekrar ediyordu: 
sevişiyorduk. Kızm babası da be- - Aliciğim, madem, ki beni 
nim gibi Arapkirlidir. Elif ile a- sana vermek istemiyorlar. Ben de 
liı.kamız 2 sene kadar gizli olarak ölünceye kadar seninim. di. 
devam etti. Oturdukları evin ar. yordu. 
sasında a.nası babası yattıktan Bu sözleri i§itince beynimden 
sonra gece sabahlara kadar se. vurulmUf gibi oldum, kendimi 
vişiyorduk. Bu halimizi komşu • kaybederek dil.§ilp bayıldım. 
lar görmüş. Elif: Ayıldığım zaman onlar gitmit-

- ElAleme rezil oldum. Artık !erdi. Hemen odaya gidip taban· 
evlenelim dedi. Zaten ben de bu. camı aldım. Doğruca Elife gidip 
nu istiyordum. Babasından is _ benimle evlenip evlenmiyeceğini 
tedim. Kabul ettiler ve nişanlan- Gordum. 
dık. Artık evlerine her zaman ge. - Ben ııeni tanımıyorum, git 
lip gidiyordum. bura.dan, dedi. 

Fakat a.mcuı Hüseyin ve a.k. O kada.r yalva.rdrm. Fakat al. 
rabalan Elifi bana vermek iste. dınnadaı. Nihayet kendimi kay. 
miyorlardı. Elif ise: bedip tabancamı bir de!a. ate§ • 

- Ben ille de Mehmet Ali ile ledim, kız vuruldu. 
evleneceğim, diyordu. ÇünkU ba. Tabanca. sesini Ali işitmiı koe. 
na: tu. Ben kaçmağa başladım. O da 

- Ölünceye kadar sen!nim, de- silahını çekerek bana ateş etti. 
mişti. Fakat onun da attığı kurşunlar. 

Biz bunlara aldırmıyarak yine dan bir tanesi Elife rastlamr~. 
sevişmemiu devam ettik. Her eeyi olduğu gibi anlattım. 

Fakat nihayet Elifi caydrrdı - Beni ne isterseniz yapınız!., 

Denlzbank yarm tarihe kanşıyor 
Yeni kadro memurlara 
garın tebliğ edilecek 

Bir ıene kadar evvel kurulan mal ile banka umum mUdür mua-

Bugilnlerde Ankaradan şehri -
miz:c bir heyet gelecek ve rapot 
Uzerinde çahıarak, sahtekarlık y~ 
panlar hakkında alınacak tedbir • 
leri tcsbit edecektir. 

Şimdiki kanaate göre, yerli fal>
rikaların imal ettikleri mallar üze-
rine isimlerini yazmaları mccbu · 
ri tutulacaktır. 

Hazırlanacak nizamnameye nı~ 

men sahtekarlıklara devam eden -
ler ıörülürae ilk defa para eczası 
alınacak, hl'diselerin tekerrüründe 
dükk1nları kapatılacaktır. 

Asliye üçüncü ceza dün 
çalışmadı 

Dün öğleden sonra asliye üçün
cü ceza mahkemesi çalı§amamış 

ve 19 dava gmrülememiıtir. 

Buna sebep a.ıaıdan Nurinin ani 
olarak rahatsıılanması ve azadan 
Nadirenin de aneümen kararile mu 
vakkaten beşinci hukuk mahkc -
meıine verilmesidir. Bu iki aza -
run yerine baJka aza bulunama -
dığından, mahkeme heyeti teşek -
kül edememiJtlr. 

--O-

Bursa Belediye Reisi 
Bursa belediye reisi Neşet dün 

şehir .mUtehaMısı Prost ve ~en 
mUdUrU ile görllşm~tür. Ptost 
Bursaiim da tma.r planını ya.pa • 
e&ktır. · 

Cumhunyet abidesi 
ieçilmelidir. Bin.aya Bizans dev_ 11 ıncı yer!ı .mallar 
rinden kalma ve rutubetten müte.. ıergısı 

Taksimdeki Cumhuriyet abide. 
Denizbankın yarın aon ıünüdür. vini Suphi ve hukuk mü~aviri E- sinin bahçe kısmı yeni baştan 
Perıembe ıünündcn itibaren De- min Ali de iıtiralıc ctmitlerdir. tarh ve ta.11%im edilği gibi bronz 
nizbank tarihe karıf11Uf, yerine Ll Uzun süren toplantıya bugün kısmının da temizlenmesine b:ış. 

essir olmıya.cak kıymetli t~ Galatasaray lisesinde kurulacak 
doldurmak yakışır. Fakat Türk 11 inci yerli mallar ıergiıi ha • 
ve Osmanlı e.serlerile hiç alakası zırlıklarma bugün fiilen baılana -
olmıyan bu binaya, rahle, musaf, cak ve mütehassıs dekoratör ve 
Kuran muhaf nzası ve saire gibi ressamlardan mürekep bir heyet 
eşyayı dotau:rmak. o eserleri teh- serginin kurulacağı bahçe ve aa -

man iıletmcleri ve Deniz yolları u- t.lc ·devam edilecektir. la.nnu,ıır. 

mum mUdürlükleri İ§e baıtamıı Yarından itibaren banka mec - -o-

olacaklardır. liıi idaresi liğvolunmuı buluna - Garsonların yüzde onu 
Denizbank muamelatının devir caktır. 

likeye sokmaktan başka hiç bir tonları tetkik ile in~ edilecek pav ve teslimi, ıon günlerde umum 
ifade etmez. Biz, bugün minimini yon ve tezyinatı hakkında karar - mü.dür mevkiinin münhal bulun-
B&nat bedialarmı bir Bizans eseri lar verecektir. ması yüzünden ıürüncemede 'ka -
!çine doldurmakla müzenin muh. --o- lan bazı itlerin tasfiyesi için dün 

· ed banka mecli•i idaresi fevkal».ie o· teoeın vaziyetini tetkik en sey. Kahve tirketi muamelatı 
yahl d k d . l -s tarak toplanmııtır. Bu toplantı 

a.rm n82.arlll a. en 1 eser e. teft1° • ediliyor 
• 1-1- d .. · • balt 1 ı ':ı' ya yeni teıekkül edecek Deniz • 
nmmnı egermı a amı§ 0 a. iktıaat V ekalcti müfetti,__leri 

v ~ yolları umum müdürü İbrahim Ke 
cagız. Brezilya kahve ıirketi muamelat 

Kendi eserlerimizi tetkik et -
ve faaliyetini ıirketin tesisinden 

mele istiyen seyyahlar onları ken . 
cfi milli müesseselerimizde ara • ıtibaren gözden gesirilmektedir. 

MaH1m olduğu üzere bu §irket 
malıdır; bu ikaynakları oralarda kahve idhalatını inhisarı altına 
tiDlmalıdır. Yoksa Türk eserleri • 
n,l Bizans eserleri binalarında a. almış bir te§ekküMür. 
r.a.ma.malıdırlar. -O--
Osmanlı ve Türk eserlerinin Olen memur hakkındaki 

bugün lstanbulun muhtelif yer. takibat 
lerlnde serpili bir halde bulun • Geçenlerde ihtiliatan maznun 
ınasmda ne güztil isabet vardır. olarak yakalanan Fettah adında 
Bir müzeden diğer mlU.eye giden bir memur getirikliği emniyet di
y8.''baılcılar memleketimfade daha rektörlüğü binasından kaçmak ia
fazla kalmak imkanını ıbulacak ~ temiş, üçüncü kattaki pencereden 
lar ve hem memleket iktısaden atlayarak parçalanmı§, ölmü~tü. 
faydalanacaktır. Bu vaziyetin Hadise etrafında tahkikat ya -
gidişi yerli müzelerin tevhidi yo- pan müddeiumumi muavini Tur -
lu olduğu için hiç doğru bir ha. ğut, tahkikatı bitirmiı, vakada 
re.ket değildir. MlU.elerin tevhit kimsenin mes'uliyeti olmadı,ını 
edilmesinden şiddetle sakmılma. tcsbit etmittir. 

--o--hdır.,, 

Maarif müfetti§lerinin 
Ankara toplantısı 

.ı 
Pazartesı Sah 

> ' Maarif Vekaleti yeni tayin edi-
-....J 29 ıM • "I.: 80 u1ı'-·1s 
.-

0 ,ı " '" • ilen umum müfettitlerle mevcut 
C ıo Rcbllil'A. lı 11 Rcbiiıl'A müfettişleri Ankaraya davet et • 
Jo- 2i bızır ~ 2> bızır 

mittir. Şehrimizde bulunan mü -
Vakıtler / Vuı. /Ezani I! Vısı. Eunl 

1 fettiılerin bir kısmı ldün Ankara-
- - ya hareket etmi§, bir kısmı da bu 

gün gidecektir. •Gn•• 482 900 482 869 
UQle 12 ıı 481 1211 ·'39 

Boğaz imar 
ediliyor 

Eğlence yeri inta edecek
lere kolaylıklar 

gösterilecek 
Boğaziçindc Anadoluhiıannda 

inp edilen plij tarnamlanmııtır. 

Haziran ortasında halka açıla -
caktır. Vapurların doğrudan doe· 
ruya plaja yanaımaıı için yapı -
lan ia'kele ide bitmiıtir. Şirketi 

Hayriye plaj dolayısilc Küçükau 
deresinin ağzını da temizlcmittir. 
Anadolu aahilinin de rağbet bul
masını temin için bundan sonra 
sahillerde de eğlence yerleri açı • 
lacakdır. Şirketi Hayriye Boğazın 
bu kısmında eğlence yerleri inp 
c!jeceklerin mabemelerini bedava 
nakledecek, ayrıca birçok kolay -
tıklar gösterecektir. 

Bundan ba~ka Büyükderedeki 
Balık lo'kantası da yeniden tevsi 
edilmit ve çok mükemmel bir ıek
le aokulmuıtur. Burası bu yaz bo
ğazın en zengin bir eğlence yeri 
olacaktır. 

Liman iıletmeleri umum mü • 
dürlüfü kadro ve bütçelerini al -
:nak için An'karaya gitmiı olan 
umum müdür Raufi Manyas ile 
muavini Hamit Saracoğlu bu sa • 
bah ıehrimiı:e döneceklerdir. Kad 
rolar yarın alctam bütün memur -
lara teblif edilecektir. 

Çıplak resim satan 
fotografçı 

Tevkif edilip gizli 
sorguya çekildi 

Dün Karakin Ohanesyan adın
da bir .seyyar fotoğrafçı çıplak 

ve müstehcen fotoğraflar satar
ken yakalannuftır. Uzun müd • 
dettenberi böylece bir hayli pa. 
ra kar.andığı anlqılan Karakin 
adliyeye tealim edilmiş, birinci 
sulh ceza mahkemesinde gizli o. 
larak 10rguya çekildikten sonra 
tevkif edilmi§tir. 

Fotoğrafçı Karakin müddeiu • 
mumilikte verdiği ifa.dede: 

- Ben bu resimleri ıiparif ü. 
r.erine c:;ekerim. Müşteri istediği 
şekilde resim çektirebilir. Bu be
ni alakadar etmez. Ben para kL 
zanmağa. bakarım. Bu resimleri 
halka sattığım yalandır.,, de • 
mietir. 

-o---

Harbiyede Çocuk 
bahçesi 

Belediye iktısat işleri müdü • 
rü Beyoğlu mıntakasındaki bah. 
çe ve gazinoları teftiş etmiş, ta. 
rifelerini gözden geçirmiştir. 
Bundan sonra müşterilerin gar -
son hakkı olarak verdikleri yüz
de onların münhasıran garson • 
lara verilmesi hususunda al~ka. 
darlar a.cmirler verilmiştir. 

-0-

Kızılaya aza yazma 
haftası 

Her yıl Kızılaya aza kayaet -
mek üzere hazırlanan (Kızılaya 

aza yazma haftası) programı bu 
yıl da 11 hazirandan 19 haziran 
aktamına kadar devam etmek ü
ıere hazırlanmaya başlanmı§tır. 

Bu hafta yu~umuzun her ta -
rafmda yapılmak suretiyle Kızı -
lay aıa adedinin fazlalattınlma • 
ıma çalı§ılma'ktadır. 

Seyyar satıcılar 
dükkancıl ... rn tot' 

nthrıy~~· 

. \ 
. . b' .:ı~J'I· Bu ~~ne çı:e't v0 ı, ı az ıro· 

bire bollaştı. Yemiş;i dükkanla ' 
•I• 

rında çilek 30-40 kuruş olrrıllv. 
na mukabil seyyar satıcılnrda 1<

1
• 

losu 15-20 kuruşadır. Kiraz sc
1
: 

·r ı netleri el arabalarına ve beygı 
;rabala ra konup sokak sokak sı· 
tılmnktadır. Kirazın kilo!jı.1 ~s 

'IfllS 12,5-15 arasındadır. Rcsmı 

seyyar bir kirazcıyı ucuza sat ' 
manın temin ettiği kazancın ,.er· 
diği haz içinde görüyorsunU::· 
Halk ııimdiye kadar çileai bu l<ll· 
dar ucuza yememişti. Fakir f~· 
knra da çileğin ne olduğunu öS· 
rendi. 

-o-

Otobüs bir çocuğu 
yaraladı 

Dün saat 19 da Y enimahalledel' 
Taksime gelmekte olan ıoför tıü• 
nünün iCJaresindcki 3007 numarsl• 
otobüs Sürpagob hastanesi ön\;:l • 
de, tftade sokağında Platin apart· ........ 
manmda oturan kapıcı Onrul' 
yedi yatındaki çocuğu Malenİ>'' 
çarpnut ve muhtelif yerlerindell 
yaralamıthr. Yaralı hastaneye ıı-1 
drrılrmt, toför hakkında tahki"-~ 
b:ı.§hnmıttır, 

--0-

Galataaa bıçaklı 
kavga 

Dün gece saat 22 de Galatad11 

iki kişi biribirini bıçakla yarala • 
mıştır. 

Bunlar Galatada Beyazıt soıca· 
ğında oturan Raifle Dtnizbank a· 
melelerinden Hikmettir. Araları 

eskidenberi açıktır. Dün gece biÇ 
yoktan kavgaya başlamıılar "' 
bıçaklarım çekerek iti büyütmUt• 

ler'dir. Raif Hikmeti batından ve 
kollarından ağırca yaralatnJ!tıt'· 
Hikmet hastaneye kalclırıtmııtır· 

Raifin de muhtelif yerlerin.den ya· 
raları vardır. Tedavi altına abn " 
mı~ttr. 

Kadıköyün planı 

Kadıköyünün n!zım planı ha. -
zırlanmaktadır. İtiraz edilmeye.ıt 
kısımların da yakında. tatbik pJltı 
!arının tanzimine başlanacaktır. 

.. 
lktnoı 1610 838 1611 
Aqa"' 1982 1200 1983 

8Bi 
1200 

Müfettiyler Maarif Vekili Bay 
Hasan Alinin başkanlığı altında 

fevkalade bir toplantl yaparak 
muhtelif muri! meıelclerinl coril 

Vali bu sabah geliyor 
Geçen hafta Ankaraya. gitmi~ 

olan vali ve belediye reisimiz Dr. 
Ldtfl Krrdar bu sabah oehrimhe 
Mnecektlr. ' 

Harbiyede Emek a.partımant • • 
nm yanrndaki a.rsa belediye ta. Ankara caddesinin asfalt yol inıaatı lı'araretJe devam ediyor. 

Vataı 2129 158 218() as ''"··- 119 9 47 218 6 (!) 
___ _._...., ______ gecekle{'dir, 

raf mdan Emllk Bankasmdan 50 Tramny cactdeıinden Meserret oteli önüne kadar olan kısmın ya· 
bin liraya alma.caktır. Burada bir ya la11m tam.ı .... ıtır. B~ç ı~dÜT orta lmmm aıfaltı döp.ı .. 
çocuk bahçesi Y,aPtlacakttr. - mektedir. 
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Son Haberler Sovyetler bir liğiniı 
bütçesi 

Eskişehir'İn Hamidiye 
li6yü okulunda bir gece 

Köyden gelip köye dönen yeni adam 

Güreş birincilikleri 
seçimi bitti 

lstanbul Mıntakası birinci, Çorum 

Moskova, 29 (A.A.) - Dün, 
Sovyetler Birliği birlik Sovyeti, 
bazı mebusların müdahalesinden 
ve maliye halk komiseri ile büt. 
çc raportörünün nutuklarından 

sonra, 1939 büteçesini tasvip et. 
miş ve maliye kanununu kabul 
eylemiştir. 

artık oranın asırhk 
ca...a. larını değiştirebilecek 
~ ~ " •vvelki yazılar 20, 21, 
cbt,] Gl&yıı tarihli sayılarımızda 

• ~lllclrld 
et t tt'Jc an a~şam trenile hare~ 

il( ted 
1
• ' Maanf Vekilliği adına 

li~lcı ;aat urnum müdürü İsmail 
tİirii onguç bizi Eskişehire gö-

Yor, Ma ·r 
~lıınd iri Vekaleti neşriyatı 
iı· a sıkan "K" d E - · · lJııii le' O}" e gıtım,, 
ft)'~ ıtabınr daha önce okuyup 
b;ı,Yra:;:rnııtım; ıahsını tanınıait 
du. a ğırnın artmasına sebep ol-

, Ya'" 
lıtııtoı gında spor çorapları, golf 
tcktt Onu, arkasında avcı biçiıni 
iııtnıı ~c ~aşında kasketle büti\ll 
~ Cıı;ttı k"• k 

Bütçenin varidat kısmı: 
156.091.829.000 rubledir. içtimai şart- mıntakası ikincilig~i kazandllar 

kabl•ıı·yettedı•r Büteçenin marasif kısmı: 

,• 

Ankara, 29 (Hususi) - 939 daal (.Milli takım lstnnbul). ı. 155.447.829.000 rubledir. 
senesi TUrkiyc grokoromen bi. kinci Yahid (Ankara), UcUncU Varidat ~hine fark: 650.000.000 
rlııciliklerl secimi bugUn bitti. IIUs,..~·in (Eskişehir) . rubledir. 

Afyon, Anlrnra, Eskişehir, lz. Si kiloda:' ·Birinci Mustafa Birlik Sovyeti aynı zamanda 
mir, lstnnbul, Balıkesir, Bursnı Çakmak (Mllli tnkım lstanbul) 193i büt~si tatbikatının kati 
Çorum, Samsun. Seyhan, Kay. ikinci l\Ichmct Ali Demirli:aya hesaplarını da tasvip etmiştir. 
seri, Kocaeli, Knstaınonu, sı. (Çorum) UçUncU Aziz Uipe (An· Birlik &>vyeti, nihayet Buten. 
,·as, Konya mıntalrnlarına men. kara). konun teklifi üzerine bir endüs-ı 
ıup güreşçilerle milli gUrcşciJe. tri inşaatı .SOvyet halk komiser~ 

A r..ır slklette· Dirin el Çoban ı· V• "hd ill fed h · t.. rinhı tştlrfı.k ettikleri bu seçme. t:ı • ıgı ı ası e ere cum unye 
ler 19 Mayıs stadyomunda Uç ~ıehınet (Milli takım Istanbu1), lerdc otomobille nakliyat halk'. 
gUndenberi -devam ediyordu. 1 ikinci Ahmet Yener (lstanbul)' komiserlikle!'i kurulması hakkın.. 

56 kiloda J.5, -Ol klloıla 16, G6 UçUncü Hasan lIUseyin (Ço. daki tekliflel'i müzakere için ikf 
kiloda 17, 72 kiloda 15, 79 ki. rum) · meclisin birlikte bir içtima yap .. 
loda 14 87 kiloda ~, ağır sik- ~mır takım güreşçileri naza- masını da kalbul etmiştir. 
lette 6 'oımak Uzere müsabaka· rı itibara alınmamak şartiylc --0-

lara 91 güreşçi iştirAk etmişti. yapılan tasni! neticesinde 6 sa. Amerika donanması 
"Wı Jlahnwdiy~ ~f'l;c ol:ııl biıtc3t W> flt~riatı ~r A1ınan neticeler şöyledir: yı lle İstanbul bJrincl olarak ""l d"I 

' kupayı lrnnazmıştır. 4 sayı ile mag ~ e 1 emez 
t Iı.k·ıc . oy öy dola~n, hayat 

ti&iıı· 1 
•• atın i~nde yaşıyan, bil • 

ı~ 1 ior .... 
"t'Plar gusu ile tamamlayıp ız· 
~~ t~~ızı müsbet, maddi ve ça
ktı b birlerle karşılamağa çalı -
hr1t ~~atandaı, memlekete en ha· 
•cııi~l·~ı.rncti derin bir tevazuun 

bolleşti; Cumhuriyet maarifi ge - ta gece saat beşten sonra rahat 56 kiloda: Birinci KUçlik H~. ornm ikinci, Uçer sayı ile Anka- Va§İngton, 29 (A.A.) - Bahri 
lip bu uzak vatan köşesinde yer • ve deliksiz bir uyku uyudum. Ra· seyln (Milli takım İstanbul)' 1

• ra Ye lzmir UçUncU, iki sayı ne 
1 
harekat şefi ,amiral Leahy, dün 

leşmiş, köylüye, halka, dışarda ve hat ve ıdeliksiz ... Fakat uyanıp yı· kinci Şefik Kandemir (İzmir)' Kocaeli dl\rdllncU olmuşlardır. akşam radyo jle neşredilen bir 
karanlı\tta kalmışların hepsine ka· kandıktan, giyindikten sonra far· UçUncU Halll Kantar (Bursa)· Bursa, Eskişehir, Samsun mm. hitabesinde Aınerikan donanma:. 
pılarını açmış, onları bağnna ba • kına vardım ki ancak üç saat uyu· 61 kiloda: Birinci Kenan 01- takaları da birer sayı almışlar- sının yalnız herhangi bir düşma:.. 
sıyor ve karanlıkta ~alma~tan ku~· 1 muşum! . caY (Milli takım l~tanb~l), ikln-1 dır. Çorumlu gllreşçiler. kuvvet nı defedecek ;derecede kuvvetli 

.. ıgı .. 
dır, ıçınde yapan bir adam -

ı,lllı. 
lııcni .,/ .Hakkı Tonguç, köy eğit· 
t~cı. ttıştirmek davasının kah -

tarıyordu. Bu taş b;na, bır zeka, Bu da başka hır hayranlık sc · el Niyazi Yıldız (Kocaelı), UçUn. bakımmdnn, lzmlr ve hnstnmo. olmayıp belki :müteaddit düşman 

~ rııdır· fk . ~ 
irfan ve iman fabrikasrdır. Reali - bclıi oldu. eli Rli !<alin Al al tın (Samsun). n u gll rcşçi !eri de teknik bakım- kuvvetlerini mkombinezonlarııu 

... cı.riiıını • ı rı ortaya atmış, mu- teyi gören ve realitenin şartlarına o kadar yol yorgunluğuna ve 66 Kiloda: Yaşar Doğu (Mil· dan iyi notlar almışlardır. Du da tardedebile~k kuvvete malilC 
uygun şekilde çalışarak müsbct ancak üç saat uyumu§ olmam<. ıt takım lstanbul), ikinci İzzet güreşçilerde en teknik güreş ya. olduğunu söyl~iştir. Maamafili 
ve faydalı neticeler almak isteyen rağmen dinç, rahat ve kolay u _ Kılıç (lstnnbul), UçUncU Bekir pan m Usa baka verilmek Uzere amiral, Amerikanın şimdiki va.ı 
münevver, şehir<len uzak, çıplak yanmıştım; sağlam yayla hava - Yolcu (İzmir). federasyon tarafından konul- ziyetini kaybetmemesi için deniz 
toprakların ortasında, bu taş bi - sının tesiri! 72 kiloda: Birinci Celf\l Atik muş olnn mUkt'ıfatı İstanbul inşaatını ecnebi devletler inşaatı 
naya sığınmıı, köyün içinde çalr Mavi iş elbisesi giymiş küçük (Milli takım Ankara). ikinci (ı,nnr.nindcnxnlrnışmnı .Ss, • seviyesinde bulu&ndurması lazım 
§ıyor; köyden aldığı ham mad - mektepliler bahçede ıdola§ıyor; Faik (lstanlıul), Uç Uncu İhsan mm takasından 5G kiloda KUcilk gelmekte oldu~u ilave etmiJ • 

-.ıtııtur Y~pmış, teşkilatı kur -
ııttic 

1 
Ve ışte görülüyor ki iyi 

t Ctl k 
tı,.. c arıı kar§Iyayız. 

~ijı. terli alimimiz lsmail Hakkı 
• "<ICJO'"l 
U( tcd .g U, pcidagoğ arka.daşım 
liir rıaat rnüfettiıti Asım Kül -t 1 llliif :r 
Itıığ ttti~ Muvaffak Uyanık, 

~oı ar llıaarıE müdürü Avni inanç 
~r • .._ ltadaşlanmızı te1kil ediyor
bcp l'~lcaradan Eskişehire kadar 
te~it \U'lı; köyü, Türk köylüsünü, 
hrı :;.. h.kibti &Ören .ve gör mi • 
;ılı. \' Unevver bahisleri konuşul • 
~tOji:~ arkada§larımın hepsi pe· 
np l'll" 1n nazari sahalarda kalma 
bet f'~~ede ve tetkiklerile müs· 
Oııtırı 1, 1.rlcre varmı§ kimselerdir; 
d;ı, b.1s1ndir ki mektepçlik yolun· 
'cı.tıı ır Sok memleket dertlerinin 
~~~ döküldüğü bu söhbct es • 
hcP•i a bu kıymetli arkadaşların 
Sc)'lc~~n ayn ayrı fayda verici 

deyi sanatkar ruhu ve usta ellerile okul bahçesinin dışındaki yolda Yılın az (Çorum). HUseyin kazanmıştır. 1 if ı tir. ~ 
işleyerek vücude getir:liği olgun dikkate çarpan bir kala~alık var; 7!} ltlloda: Birinci Adnan Yur -rr o 
adamı, kafası, bedeni ve ruhu sağ- türlü kılıkta köylüler, yayalar, at· Beşizler beş yaşına 

lam, ameli kabiliyetlere sahip in . lılar, arabalar akın akın geçiyor.. u ta delgelerJ'nln lstekler'ı b ~a.nr tekrar köyün içt~mai m~hitil )<;~Y.Üf ranıba,şındaki geniı saha- 113 y asmış 
ıçıne 1:iıra1nyor ve koyaen geTip da. hayvan. panayırı varmış, civar Callander, 29 '.(~A.) _ Be§iz. 
köye dönçn .~Y.,.Y~i .i!:d3 Itls.. \ttııt ö5'lerden, hatta i:ski§ehirden bile Antakyada1'ıaatah&"f - Sıtma.mücadelsi- Eti ler, bugün 5 inci yı1dönümlerini 
o muhitin asırlık içtimai şartları: gelenler oıur~uş... Tu··rkleri arasında Türkçenin yayılması tcsit etmektedir~r. Çocuklara. 
m deği§tirebilecek ve orada yenı . .. w• Amerikanın ve Kana.danın muh. 
b. h d k 'kt'd "'d Mahmudıye koy egıtmen kursu mh 8 1 k d 1. .:: 600 ır ayat uyan ıraca ı ı a .. a - ··~ Ankara, 29 (A.A.) - Cu u- - s en crun ımanının \'u. telif yerlerinden 1 mektup ve 
d 

direktörü Enver Törüner ve og .. 
ır. . .. retmen arkadaşları ile birlikte sa _ riyet halk partisi beşinci büyü~ cude getirilmesi. bir çok hediyeler gönderilmi§tir. 
Mahmudıye koy yatı okulunun . .. kurultayındaki Hatay delegelerı 

. bah kahvaltısını ettıkten sonra on- w 

tcrtemız odasın.da, bana şahane k" .. d'k tarafından kurultay başkanlıgrna 
b. h 'b" 1 d . k 1 ce okulu, sonra da oyu gez ı . . . . , f 
ır ta t gı ı ge en emır aryo a· aşağıdaki takrır verılmıştır: 

da, tertemiz örtülerle sarılı yatak· (Altıncı yazı yann) Hatayda C. H. Partisi te§kila. 

l' dınlerniı oldum. 
ren 

'°ııra .geceyarısından bir hayli 
Müstakil grup 

(Başlaro/ı 1 incide) bırakt bızi Eski1ehir istasyonuna 

lif l'll'~· .~skiıehirin değerli maa • tir. Bu grup kendi azaları ile u . 
~ı_1uduru Hamdinin lutfen ha -

"' lll mumi toplantı yapabilecek ve ka-
.U1r •• 1§ olduğu otomobillere bin· 

• ıst rarlar verebilecektir. Müzakere >at aıyondaki gelip geçici ha • 
•• Ve h usulü meclis grupunun hükümle . 
"'ili areket kısa bir zamanda 
ttıa,, 11• Ve yolcula~ın oradan ayrıl _ rine tabi olacaktır. Müstakil grup 
ltcı.ıab ılc sönüp kaybolmuJ, bütün umumi heyeti parti mensubu ol· 
lııııtr l tekrar derin uykusuna dal· mıyan mebusları müzakerelerine 
llıiı ' Yanıba§ından kıvrılıp geç - muvakkat veya daimi olarak da. 
tıcı.ıı \re bol bir mehtap ile çalka - vet edebileceklerdir. 

}'~Yl:labildiğine geniş, düınJüz Nizamname projesinde parti 
bqa ll.ın ortasında hazan şoseden 

il müstakil grupunun vazifesi ŞÖY-
t'hat kaıağıya inip asfalt ka.dar 
"1cl ara yolundan ilerlyerek me· le tesblt edilmiştir : 

\' trc doğru atılıyordu. A - Devlet işlerinin iyi ecre. 
h ltı k . . 
ai'al aranlıkta toprak damları yanını, partı nızamnamc ve prog 

ti(, 
0 

meyal seçilen üç köy ge~ • ramınm ve Kurultay kararları -
~a tornobille bir buçuk saat nın iyi tatbikini meclis grupu ka. 
~i r >'01 almıştık, Mahmudiye rarına tabi olmaksızın mürakabe 
bty:'•inde köy yatı okulunun etmektir. 
o:ı~ .. ıd h_adanalı geniş binasının 

" e B - Müstakil grup umumi he· 
ı--aı;ı, in.dik. Bu beyaz okul bi - . . . . . . 
~ tı, bu'"t" A d 1 d . yetının kararıle ıcra vekıllerın. 
"0~ t .. un na o u a, gezıp. . . . 
taf ! ıgırnız her yerde kara top· de~ sual "? ıs~ı~h yap~bılc~e~ 
tıU ın Ve bütün memleketin yüzü • ve ıcra vekıllerı ıçın meclıstc ıtı-
~hrtan sevimli varlıklardır. mat, rey, tahrik ve kezalik hü. 

~Utı th~pta her şey, şu uzakta kümetten herhangi bir meselenin 
tle-... · . . k k ttc: :r· .. ış bır halde ıduran ve mecliste alenen miız.a creyc o -

dai'' rUıgarı ile hafif hafif kıpır- nulmasını istiyebilecektir. 

'4ın~ ağaçlar, beriyandaki basık c _ l\lüstakil grup reis vekili 
~lla:;ı~ arasınaa yükselen tek parti hükümetinin muvaff akıyc. 
tep b' ' ele yan yana uzanan mek tine yardım etmeye, nifak, ihti· 
içi"'d ınaları sihirli bir manzaranın 

·• c ld ras ve şahsiyata mani olmaya 
'arıki ' 0r uğundan başka türlü, bilhassa dikkat edecektir. 
t~rı·· ' sanevi bir mahiyetle gö -
'ele UYordu, Orta Anadolunun yük Müstakil grup azaları bu sıfat 
~i Yaylalann:la muhitin sessizli • üzerinde bulundukça parti hükü. 

•ın~ karanlığı içinde gece yarı - metine aza intihap olunmıyacak
~t n dört saat sonra bize ku - }ardır. Müstakil grup reis vekili 
ta11~ açan, bizi dıpr<la ve ka -
b')' ta kalmaktan kurtaran bu 
t '

1 
aı Çthreli, temiz alınlı mek -

• binası bir aralık gözümde sen-

devlet ve partinin resmi ve hu. 
susi bütün teşekküllerinde mec. 
lis grup reis vekillerile ayni hak. 
Ia.ra malik olacaktır. ' -

Bursa vakıflar 
tı yeni vücude getirilmiş ve bu 
defa ancak teşkilat kongreleri 

direktörlüğü yapılarak dilek kongreleri ya_ 
Ankara, 29 (Hususi) - Açık pılamamıştır. Maamafih yurtta 

lıulunan Bursa vakırıar mUdUr- partili arkadaşlarla temasları • 
IUğUne Isetanbul vakıflar mU. mızdan hasıl eylediğimiz intiba -
dUrlUğU mUmeyyizlcrlnden Ni- lar Ye Hatay ilyönkurulu tarafın. 
yazi Arda tayin edilmiştir . dan bize verilen direktiflerle Ha-

y · 1 · y 1. · tay namına aşağıda arzedeceği • 
enı zmır a ısı miz muhtasar dileklerin dahi mü. 

İzmir, 29 (Hususi) - Yeni va. talca olunmasını arz ye istirham 
limiz Etem Aykut Balıkesirden eyleriz: 

gelerek bugün vazifesine ba.,ıa - 1 _ Ha tayda büyük sıtma yu. 

dı. vaları teşkil ed~n Amik bataktı_ 
ltalyan asker:eri dönüyor ğının kısa bir z.amanda kurutul-

Cadix, 29 (A.A.) - İtalyan ması. 
lejyonerlerini nakledecek alan 2 - Hatayda en kısa bir za
iki vapur. evvelki akşam bura. manda sıtma ve ~.rahom m?:ade. 
ya gelmiştir. lesi teşkilatnın vucude getirılme-

Öğrenildiğine göre dahiliye si. 
nazırı Serrano Suner, azimet 3 - Eti Türkleri arasında türk 
merasiminde hükumeti temsil c. çc dilinin kısa bir zamanda ya. 
decektir. yılması için maarif ve parti cep. 

Muhtelif taahhütler dolayısi • helerinden acil hareketler ve fa. 
le vapurların 31 mayıstan, hatta aliyetlcre geçilmesi. 
1 hazirandan evvel hareket et - 4 _ Antakya.da bir memleket 
memeleri muhtemeldir. hastanesi yapılması. 
t \Diğer cihetten yaralı ve hasta 
t tal yanlar "Geadisca.. hastane • 
gemisine bindirilmeğe başlan -
mıştır. 

Moskovada Alman heyeti 
yok 

Moskova, 29 (A.A.) - Tasa
jansı bildiriyor: 

Reynold Ncws gazetesi, geçen 
hafta Alman t!carct heyetinin 
Moskovaya geldiği, f akllt Sovyet 

5 - Dcmiryolunun Antakyaya 
kadar uzatılması. 

6 - Ziraat Bankası ile diğer 
ticaret bankalarının kurulması. 

7 - Hatay ile Türkiye arasın· 
daki iktısadi mübadeledeki ka • 
yıtların derhal kaldırılması. 

lngi '. iz milli takımı 
Rumenleri yendi 

hükumetinin Almanya ile e_şya Bükreş, 29 (A.A.) - İngiliz 
mübadelesi teklifini kabul etme- milli takımı Romanya milli takı
diğinden geri döndermegc mcc -jmına karşı oynadığı kontinanda 
bur kaldığı hakkında bir haber 1 yaptığl maçların sonuncusunu 
ncşretmiatir. Bu haber hakikate I teşkil rden maçı 2-0 kazanmış. 
tevafuk etmemektedir, zira hiç Itır. 
bir Alman ticaret heyeti Mosko. l\1açta 4~.000 seyirci hazır bu-
vaya gelmiş değildiı; lunmu§tur. 

Görüp 
·~~~ 

düşündükçe: 
--------.-------------.--------------.-..--.-.-..twww± _________________ _ 

Almanyadaki çocuklanmız 
Gazetelere geçen bir h a bere göre, Almanlar kendi mcıııl 

ketlcrindo okuyan Tiirk gc.DıÇwı·iııc k:H"::ı çirkin tn\"ırlnr takID" 
mağa hn-:lamışlarmış. Blr b&vuclis olamk dillerde dolaştı . 
ilk ~ii nlcr<lc hıımı csn s ız bir şey ~numış: 

- l{lmblllr hangi miibal&ğnlı ı·i, nyctten cloj:i.muı:;tı1r t 

Dl'miştlk. }~akat üzerinden giinlcr geçiıı de meselenin 
lı l r g<>rçek olduğu anlaşılınca, içimizi ncı b ir nefret \ "C haklı b 
(ifke (lol<lurdu. 

A lmanya ile dostluk içiJ)(leyiz. Aı·kamız<ln kanla per~ 
lerırnl~ l>lr tarih parc;:ası l '&r. Bü) iik bir m uharebooe insan ·· 
ciiııiin en son, Ş&';'ılncak derecdcl'ini hnr<•ıyarak birlikte ça11 
pışmışt ık, l 

lmparntorlııkl nrıınız birlikte pkılmı~, ret~ J>ir 
tntmı~tık. J)iirt .) ıI siiı·en hüyük harp içinde onlarm blse '8J 
ye<:ck tek sözlorl, ~dllooek sitemleri yoır:&ur. Fakat b izim Jçlti 
onlnr, hii) le bir tcmimlo bulunamazlal". Tacirin hududuııu 

a~tıkhıı·ı giinc ka<lu.r onlara şerefli b ir e\·sahlblnln güler )'üzl 

aştıkları güne kadar onlara Şarklı bir c \·sahlbinln gUler ):üzlü 
tahammiiliilil g(istermi!;'tik. 

lJuğflayımızdan, sığırınııroan, surumuza kadar hepsinl 
diledikleri gibi harcadılar. ")lisatirdirler?'' ·dedik, sabrettik. 
fllll'p l>ltti. Yazdıkları ldtavlanla zaferlerimizi de ben.imse 
diler. 

G ii liimsedlk: 

- Hcphclcriıııizdc bir tek Alınan kılıcı 
dedik. 

Şimıli <le kendilerine emanet ettif,rfmiz çocuklara. hakan 
cdiyol'lnr. Hem hımlnr, okumak için birer ışık pcn·anesl halln· 
Llo l u rt Iarınn atılan gençler olılukları halde .... 

GÜ.) n, 'l'iirk . İngiliz ittifakı ho..-ıarma gitmeıllği için höyl 
ynpıyorlarmı !;i. Xe hazin kahramanlık bu! .. :Xe gülünç ,·a.taruıe 
,·erlik bu! ..• 

Bil' gnzete, burndn J\hnnn proCesi;rıero karşı, hemen bi-
zimde R) m şeyi yapmamızı ta,·siye ediyor. 

:Xe için'? .. Almnıılnrm ekmc~i ııc ynğ sürmek için mi? Ha
yır, ı•roresürlcri ı;;(.)yle bir yann hırakahm. Ynpılacnk t<'k şey: 
" Biz :-;izi irfa n \ ' C ilim diynn sandığımız bir yere gi>ııdcrnılşiz. 

' Aldandığımızı aııln<lık. Gelin ç<H'ııklar, ı;iinkii irfanın il k şartı 
her şeyden ömce Uısanlık yazlfeJerinl ldrAktir." d emekten 
i b ft rettir. 

llAKK r st' HA GEZGt~ 
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Amerikada Alman casusları . 1 -, 
tora enelA. kendisinden bUyUk ları UçUncU Rayıe hUkOmetinin 

Yozgat'ta malısul 
vaziyeti igi 

Çiftçiye 200 bin liralık 
kredi açıldı 

-18- işler beklediklerini. billharc bUyUkJUtU. azameti iç'in fst'Elyo. 
menfaat meselelerinin hallolu. l'UZ. Anlaşıldı mı? .. Heyi Bit. 

o da bu top daha faaliyete ~ 
me.zden enel .;\Imanıarııı bil 
tllAnları ellerine gecirmlş oJdO 

OTELDE BEKLEYİNİZ.. nablleceğlni hlseet:tirmteıerdi. ter .. !arıdır. 

lKl ZAT S1Zl GÖRMECE Aynı gece doktor Griebl ile Ben bAdisatın bUtun bu tefer. 
GELECEKTİR.. Mis Kate Moog Von Boum ile rliatını doktor Grieblln ağzın. 

Yazgat, (Husust) - Yozgat sinin çiftçiye fyi maheUl yetiş. Doktor Grlebl lle arkadaşı l- )lenzel tarafından \'erilen 7.lya. dan teker teker dinledim •• Mis 

• VAKiT' ~ehri vaktlle 40 bin nUfuslu, Si- tlrmekte bUyUk yardımln.r )'&· cinde bulundukları lilksU hay. Cı!le da\"etli idiler .. Doktor Gri- Kate Moog da doktorun itirafa. 
vas yolu Uzerinde, bUyUk kAr. pacağı bu seneki mUşahedeler- retle seyretmeğe tamamen vakıt cbl, Menzel ile münakaşaya dal- tını öğrenince o da ifadesiyle bu 
vansarnyları ile meşhur, mu. den anla~ılmaktadır. :Rıı 111 bile bulıımadan kapı vuruldu ,.c mışken, Uden \'on Boum da Mlıı huııusları teyit etti. ABU~E l'AHIFE!)l 

llmıltktt &Jtmltk,f hlm bir ticaret merkezi imi(!. :me,·zuubahı selektörle.tin dört mevzuubahis cttlğl iki zat ite. Knte Moog ile göı:UşUyordu: Gene doktor Grleblin ltlrafa. 
Ancak, halkın zaman zaman buçuk milyon kllct tohum te. rlye girdl. - Biliyor musunuz Frölayn, tından Almanların Ameriknda 
başka yfH\yctierc dağılmış oı. mlzletmlştlr ki Yozgat mahsuıu. Grlcbl bunları hiç tanımayor- siz bize çok faydalı otabllirsl - dört caııuslar merkezi teşkil et. 
masr, nurusun nznlnıasına eebe. nUn bu sene başka yıllardan dıı, fakat derhal anladı, bunlar niz. m!ş olduklarını ,.e bu merkez· 

Aylık 

3 ıylılc 

irlnde dııırıd• 
o~ t~~ 1"· 

260 
blyet vermiş, daha sonra da çok daha fazla yetı9mekte olma. Berlin bahrt teşkilfltrnm şetıeri - Ben mi yUzaşım?.. Fakat den çıkan malfımatın Bremc'de 6 aylık '7~ 

900 Yozgadın 30 • 40 kilometre gar· sı kısmende bu sayededir. olan Unden Yon Boum ile Men- nasıl.. yüzbaşı Phclrterde toplanmak. ı yıllık 
bından tren hattı uzatılınca Vilflyetin, tohumeuz olan zel ldller.. Mlı Kate Moog hayrette kal. ta olduA-unu öfrendlk.. farlfeden Balkan 
şehrin ttcarl chemmlyeU sön. köyJUre. tohum verilmesi Uze. Hamburg'da Sanders, Brcme. mı~ gibi g6rUnUyordu .. LU bir.. Doktor Grlebl Amcrlkada Şef r.ıGf 

U fku dl h l ku Uk d 1 t kt için ayda oıuı kuruş dilt~ ~ 
m ş, sa ma raç ar • c rinde yaptıf;ı teş~bbUsler dahi de Phe!rfcr bunların emrinde çok kereler dönUp o aş ı an nziyetinde olduğu halde onun Posla blrllAine ılrmeyen yerlr•· 
IP.tuyonlarn jnldsam eyledl~ırı· neticesiz kalmamıştır. Bu te. "alı•makta idiler.. sonra Uden Von Koum kat'J lıa- da bllinedlğl birçok kısımlar ,,,. 

" Y ıyda yetmiş beşer kuruş ' 
den vaziyet kOtUleşmfştır. şebbUsler Uzerlne Yu:lyP-tP. mut- Fakat Grleblden daha bUyllk halı ,·erdi: \'ardı .. Mesela.. Amerikanın )•eni medılir. 

Halen burada umumt sen·et tali olan VekAlet, Yozgat köy. bir şerefi de eslrgememlşlerdi.. - Slz gUzel bir kadınsınız .. yapmakta olduğu bir tayyare Abone kayJını blldlrrn rıt••; 
ziraat ve hayvancıhk teşkil edi- lllsllnc 900 ton tohumluk buf. Bu iki zat kendisini alarak MI- Vr..şlngtonda teılrll dostlarınır vaz'ı topunun plAnlarının Al· tup .,. telgraf Ocretlnl, 8bo•

111 yor. Bu yıl Yozgat viHıyetindekl day ~öndererek teni ettirmiş- rall\y Brusch'a. götUrdUler. Ml. var .. Or~da blr ulon açar ve manyaya. nasıl kaçırılm1ş oldu. parasının posta voa banka t 
zerlyatın pek geniş mrkyasta ur. HUlba bu yıl Yozgat ,·ııA. ralay Brusch blitlln dUnyadnkl genç zabitlerin denmmı temin ~unu bilmiyordu.. yollama Ocretlol idare kendi 
olduğunu vo her haııgl bir seva. yeli dahilinde hummalı bir zı. Alman cuus teşkllfttının mesu_ edersiniz .. Blliyorırnnuz zabit • Muhakkak olan bir şey ,·arsa ıeritıe ılır. 

\'I afat zuhur etmedfğl taktll'dc ral hareket olduğu ka.dar mah- Uyetlnl taşıyordu .. BUrdede yal- lerlnizin maaşları dlişUktUr.. 7"Drkluenın hu posta merkeıttıl 
islihsala.tın köylUyU ve çlftçlyi sulAtın yetl~me tarzı da limit nrT. o hesap veriyordu. Paraya. lhtl~·açlarr '·ardrr .. Son. lstanbul 't'.4KJ1'a abonı 11cu11ır. 
bihakkın memnun edecek vazı. \'erici \•azlyettetlr. Bu yaziyete Do'ktor Grlebl kencl111ine gö&· ra gUzel içkiler, gUz~l kadınlar, Adres ddiştirme Ocred. 
yette olduğunu söylnyorlar. göre Yozgadın, hasat sonunda terilen bu hUanU kabulden ur- aşk .. Anlaşılıyor değil mi Frö- Ticaret ve Zahire Borsası 25 L.uruştur. 

Yozgadın gerçekten pek ça- Anadolunun bir bu~day aııbarı ho~ olacak vaziyette değildi.. O layn? .. ŞUphe etmeyin, Aşık bir 27 • 5 • 939 
Jışkan ...alisi Feyzi Oörel, iki olacağı tahmin edllcbillr. yalnızca kendt menfaatini dUşU- gençten birçok şeyler Bğrenmek il . .\~ OCRETLERJ 
yıldır zirat durumta yakından mUmkUn olur.. FİYATJ,AR Ticaret ll~nlarının santllllr' 

H. GUXA Y 1 nUyordu. Alman idarecileri dok. d ırb ııın •• 
alAkadar olmuş,clttciye bu l'lene Kate Moog heyecandan titre. CtSSt Aşa~ Tukarı utırı ıon ın 1 ııren 50 
ziraat bankasından .200 bin 11. eliğini hissetti önlinde y~nl bir kr. pa. kr. pa. raıırında •O; iç .. )'raıard• S• 

ralık krodi açılmasını temin VAKiT SPOR ,MUSABAKASI istikbal acılıyordu. Uden Von Buldar yumuşak 5 32 kuruş; dörduncü sayrad• ıd' 
13 ikinci n ücilncüde 2; blriııC,.., 

eylemiştir. Ayrıca bankanın ve- Boum devam etti: " Sert 5 10 5 •: ba,lık yanı lı:esmece & lh· 
hir dahfllnde bir mfibayaa is- - Size daha her ,eyi ıöyle- " Kızılca 5 32 

l ı k vvvvvvvvvvv 1 'Arpa \'emllk 4 30 dır. ~ıt. 
tasyonu açması da çifte 1 uza medlm .. Br~mede ytlT.baı;ı Phe r. su~am 19 20 Buyilk, tol& devamlı, kli:;fl 
silolara gitmek külfet n zorlu. · Futbol, Güreş, Yüzme ter slze daha etraflı luhat n· Pe:rnlr he)a:ı: ıue 2 ı 5 27 6 renkli llln verenlere ayn 
jund&n kurtarmış, kira ne but- ve Atletizm Amatörleri reblllr.. Peynir lı:Aşar tıııe .. 6 - 55 - indirmeler )'IJ'Hlıl'. Runıı uJısJI' 
.,ay sevkma tt1eydan verilmeme- Doktor Grlebl ile Mis Kate 7.crde\·a deri~i 3900 - rın santim .. satırı SO kuru$lol' 
si ekicl lehine ayrıca bir lalde Arasında Moog daha birkaç ~Un Berlinde Sansar derisi 2800 - 3700 - TİCARi irtLo\HİYETTE ouu1~ 
mevzuu olmuştur. 

Bu yıl Ziraat VekAletlnden 
Yozgat veUyeUne beş tane to. 
hum :temizleme makinesi ıeı. 
mişflr. Muhitte teknlk ziraatçı. 
Uk ih'das ve inkişafına ihtiyaç 
hisseden vilAyet, dtlşUncelerlnl 
bir takım formUller kalbederek 
mevzu Uzerlnde daha ısrarlı ve 
daha itinalı bir şekilde tevak. 
kuf etmeğe başlamıştır. 

SPOR 
YılOızı'nı 

• 
seçıyoruz 

-· 

l \'ar,ak HOO - ı A. kaldılar, fakat bu iki zabit i e GELEN KOÇUK L NLAR 

lblr daha r;örUşmediler.. Ton Bir defa 30, iki defası fı0, ~ 
Buğday .. 

23 haziran 19 3 7 de yeniden Arpa ,, defası 65, dört defası 7~ "' 
Brcme'e mUteve.ccl~~i h,art~el . .\{.~n · ... • defası 100 kuruştur. Üç ıfl~ 

)
ettiler .. Orada yUıbael PheUter 1Jftllt tlAn nrenlerln blr defası bed 
ile yenidep dw1qştujar ve• ye~! k"ql•ınıi .... ,mf) rrrmM1hl "Yadır. Dört uhrı gecen fllnl•~ 
vazifeleri hakkında etraflıca ta. Mısır 99 ,. fazla satırları bet kuruftan 

Yapak lfl " sap edilir • 
Umat aldılar. O r;Un yUzbaşı Kışır 3 ,, 
PhelUer, Amerlkadakl vaat teş- Un in 111:.mel kuponu 

" kü,·ük ildıt tari/ul 
kilA.t hakkında izahat verdi ve Z. yalı 46 ,. lndlrilir. 
bundan böyle Amerikadaki ca. GİDEN 

T Vakıt hem doQrudan ıtoırır 
suıılar ile meagul olmak vazife. Keten tohumu 5fl on ~ .. , VilAyetln, tatbilunda uhde 

ittihaz ettili işlerden biri de, 
halka ve köylüye a~aç ıevglıl 

aeılamak olmuştur. Bu vadide 
ilk adımı atmak için daha genç. 
Ierde, umumt rıtğbet gBren, bir 
ataç ba;yramı yapılmış, bu bay
ram vesilesiyle vilA.yet dahilin. 
de 72 bin kUsur me:n·alı, ve 
300 bine yakın meyvasız fidan 

BıRıNOıYE 

Bir Bisiklet Sporcu Frımnt 
"' ya kendi ıdare yerinde, beın ,. .. 

&inin kendisine verilmiş olduğu. Cn :lO,l/
2 

" kara caddesinde \'akıt \'ur~ 
nu doktora bildirdi. Ondan son- ~!~~~ ~~ : altında J\.E.\l.\LF.DDt~ tftı; Ildnciye: - Şık ve kıymetli bir ıaat; üçüncüye: - bir çift 

iıkarpin; dördüncüye: - Bir ıapka; beıinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta ıbonui: altıncrdar. onuncuya kadar: Birer bo· 
yun bağı; 4 kiıiye birer çift ipekli çorap: 10 kiıiye birer .ıdet 
Tayyare piyanıo bileti. onbet okuyucumuza birer tiıe bil· 

ra yeni dileklerini şöyle izah Raıienı H ,. l!An DOrosu eliyle l!Ao ub~ 
etti: Kıl 10 ,, eder. ( Bıironun itle/onu: 203$5 

- Bize yeni tayyare gemileri. .. ~Wllıııll..._,__. ____ ,_,_ ••••••••••.~ 
nin, sahil lBtlhkAmlarının plln
ları, yeni bombardıman tayya. 
relerinin Nevyork llma.nında.ki 

yUkkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
ıiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kiıiye muhtelif cina he. 
diyeler. 

' lstlhklmların plA.n mUs,·eddeJe. 
rl lAzım .. Siz Mis Kate Moog, U. 
den Von Boum da eıııaeen size 
izah etmiş, bu i~te çok bllyUk 
rolUnUz olabutr. Bi7. bUtiln bun-

VAKHTa 
abone 
olunuz dikilmiştir. 

Biraz yukarıda kaydettiğim 
eekÜde, Ziraat Vekt\letinden a
lınan beş adet selektBr makine-

Karamazof Kard~şİer 
.Yazan: Doatoyevski .-

.. ,.... 
ÇeY1reaı Haklu !ika C ... l• .. t g3 ...... 

- Beni, Kariyonun sahibi diye bili
niz, tiraci hazretleri, baıka izahata da 
lüzum yok. 

Bir ıey anlamayan doktor birteviye: 
- Kariyon mu? .. Şu Kariyon da ne 

demek? 
Dife tekrarlıyordu. 
- Allahaısmarladık şifacı ba,Jı, in~ 

141lah Siragüzede yine buluıuruz ! 
Doktor kıpkırmızı: 
- Kim bu? .. Kimdir bu geveze? 
Piye haykııidı. 
Aliyoşa, kaılarını çatarak: 
- Aldırmayınız, siz onun kusuruna 

bakmayınız efendim... Yaramaz bir 
mekteplidir o ... 

Dedf ve sonra Kraaotkine dönerek 
emretti: 
' - Sus Kolya ! 

- Kırbaçlamalı bunu ... Çekmeli ıo. 

payı maskaraya! 
JWya, •psan Wr lla1de ft sesi p.k. 

lıılytrak blfrrdı: 
- Şifacı blır ... Köpegim, tut deraem, 

ııiı:i ıtııra bilir ha! .• 

Aliyop, irnirce: 
- Kolya, dedi; efer bir tek kelime 

daha ıöylen~n. seninle bütün alakamı 
keaerim. 

Çocuk, parmağiyle Alelr11i Karama· 
zofu ıöaterere1c: 

- Dünyw3a bana emredecek bir tek 
adanı var, o da itte budur. Hadi Alla
haıınıarladılc ıifacı baıı 1 

Dedi ve kapıyı açıp odaya ıirdi. Ka
riyon da arkasından fırlamııtı. Doktor 
bir da1'ika bu sözler karıısırida ezilmiş 
gibi n' yapacaiını bilmiyerek durdu. 
Sonra: 

- Taha.mmUl edilir fey değil 1 
Diyerek, nefretle tükürd~. 
Yürbaır, teçlrmek için telaşla ilerle. 

di. Aliy• da odaya döndü. Kolya, Li. 
yufl.Jlın baııucurida idi. Hasta onun el· 
lerlne aarıJmııtr Babaıtnı çağırıyordu. 

Bu aırıda yliııı:bqı da lıı:apıyı açmıftı. 

- Baba! bab9cıtnn 1.. Gel buraya. .. 
Bil' ... 

Zavallr ,anu. pek heyecanlıydı. Ta
katıi.zliil yürQnden, burun kanıtlan 

lcmlıyor, göğsü kalkıp iniyordu. İnce, 

zayıf kollarrnı uzatuak babasiyle Kol. 
yanın boyunlarına attı ve bu kucakla. 
yı' içinde onları birleıtirdi. Yüzbaıı, 
ıe11iz hıçlı:ırıklarla uraıhyor, Kolya da 
ağlamamak için kendini ıüç zaptedi. 
yortlu. 

Liyuıa: 

- Babai .. Baba! .. Bu halinle beni ne 
kadar üzüyorsun babacıiım 1 

Diye inledi. 
- Liyuıa, yavrum benim... Doktor 

ıey ... Doktor dedi ki, ıen iyileıeeek· 
ıin ! .. Y cniden bahtiyar olacaiız ..• 

Çocuk: 
- Bu doktorun, bana dair ne ıöyle· 

diklerini pelclUi. biliyorum... Hepsini 
gördüm ben ... 

Cevabını verdi ve yüzün-ü babasının 
omuzlan arkasına saklayarak, ikisini 
de bütün kuvvetiyle 11ktr. 

- Babacığım ... Artık ağlama . Ben 
81ünce, ıen arkaldaşlarımdan birini, en 
iyisini hn.dine evlat edin. Onu Liyuta 
diye çağır. Benim yerime onu ıev ! 

Kolyı, müteessir bir ıesle: 
- Suı be babalık! .. Sen iyi olacak.. 

sm ... ölüm de ne demek? .• 
Diye ıakacıktan çıkı§tı. 
- Baba! .. Ama sakın beni unutma! .. 

Mezarıma gel .. Biliyor m111n babacı~rm 
nereye gömülmek istiyorum?. Hani 
ıkıamları birlikte gezdiğimiz yerdeki 
büyük tq yok mu. .. !ıte orayı gömdUr 

beni. Sen, Kroeatkin ve Kariyonla ora. 
ya gel ... Ben, topraiın altında sizin gel. 
diğinizi duyacağım. Ah baba ... Babacı· 
fım? .• 
Çocuğun ıesi boğuklaşmııtı. tİçü de 

birbirlerine ıarı1ı duruyor, susuyorlar
dı. Köıedeki koltukta "Nina,, gürültü 
etmeden ağlıyordu. Madam da herkesin 
afladığını görünce biıidenbire ıözlerin
den ip ıibi ya,lar indirerek höngür 
hönıör ağlama fa başladı ve: 

- Liyup,l Liyuşam! 
Diye çıfhfı baatı. 
Kolya, çocuğun kollan arasından 

sıyrılarak uele acele : 

- Allahaısmarladık babacan, annem 
Mkliyor btni1 dedi; .. ona haber verme· 
difime iyi etmedim. Bekleyip merakla
nacak kadıncağız ... Yemekten ıonra yi. 
ne ıeleceiim.. Akp.ma kadar berabe. 
riz ... Sana anlatacak uzun hikayelerim 
var .. Kariyonu da getireceğim .. Çünkü 
bensiz kalırsa ulumağa baılayarak ıe. 

ni rahatsız eder. Şimdilik hoıça kal 
kıdeıim. 

Kolya, dışanya fırladı. Kendini güç 
ıaptediyordu. Fakat bir kere sofaya çı· 
kınca göılerindcn yaılar boş-andı ve 
Aliyoıa onu, işte bu halde buldu. 

- Kolya, söz verdin; tutmalısın. 

Çünkü eğer gelmezsen, hasta müthiş 
ıurette muztarip olacak. 

Kolyı, hiç utanma hissi duymaldan 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu: · . . 

Alemdar sinemas 
tKt FtLM 

Macera Kadını 
Mister Moto Katill 

K lii bünrJ,. 

- El~t-;: ıeleceğim ... Dedi; ;;~ 
ıimdiye kadar uzak kaldığıma ne )et 

müteessirim. " 
Bu 11rada oda'dan yüzbaıı fırladı 

arkasından hemencecik kapıyı ka~ 
Deli gibi bir halde idi. Dudakları ~ı 4' 
yordu. Aliyo~a ile Kolyanın önUt' 
durdu. Elini havaya kaldırdı ve hıfçıı' 
bir tıesle : ti' 

- B~n baıka çocuk tıtemem ... i• ,,. 
D•.tıı· 

mem baıka çocuk 1.. Diye inledi. ı~"' 
gıcırdıyordu. Benim mukaddeı '' U" 
düs .. Um,, eğer seni unuturum, /\ 
beni kahretsin ... 

Cümlesini bitiremedi. Boğazı tı1'':. 
mıştı. Tahta bir sıranm üıtüne yıl11 ( 
Başını elleri arasına alarak hıçkır• ~1' 
kıra ağlamağa başladı. Bu halin:ie ~.ıı 
gürültü etmemeie, iniltilerinin od~ 
duyulmamasına çalı§ıyordu. bif 

Kolya, 'kendini sokağa attı ve ~rt 
sesle ıordu: si.' 

- Allahaııımarladık Karamazof ... 
de geleceksiniz değil mi? 

- Akıama tdoğru, mutlaka. 1 
- Yüzbaşının bahsettiği Kud~• J\ 

demektir? anlayamadım. 

- lncilden bir parçadır o •.• 41Dtlr'I~ 
da en kıymetli varlığımı unut\lr~t 
Rabbi.n gazebine uğrayayım,, diye bl 

ayet vardır. eli 
- An1ac1ım .. anladrm ... Slz ide er~ 

ıelin ... Hadi Kari yon! 
(Devamı ııar) 
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&iMAN SONU 

....... 
· - Sermet Muhtar 

1 bacak --------tlikler d' gangaboz, kel kör Dedik a, hoppa, şen. Tabit çe. 
k "urar ~Yerlere güm güm kem.iyenleri, diişmanlan olacak. 
Ukar1 k a koşın.ada. Söylenenlerin dörtte üçU de ağtz 
hal'lfen~~tan giirUltüyü du. tambura.at. 

a - VA!~ll 80 MA ı·ıs 1980 

'Bir sİIJrİ a'kıllının maee,.aları: 

tla: 
1 

de çıngır çıngır Fakat bu eğribüğrü 18.flar da 
l<ar1ıar etrafa yayılmıştı. ------=.-:.--------------------------------------
t?, , 1 . .' kızlar ne var, ne o- R d ' •\ UnJc" • • 

b ır nerkik mi çık. Ziver Bey deryadil ve çelebi a vo ve ı Vıa ll o 
ler nı~ı ını geldi, yoksa ha. mizaç bir adam olduğu için bun.. l 
lar, şi~;astı ?.. Söylesenize lara aldırış etmemek.le beraber 
;riıne h 

1 tıkanacağım!.. kansını takazalannda.n gık diye-
ıt kabi!'atıfendinin sesi sivri cck hale gelmişti. Salı 30-5-939 berleri. 20.15 Türk milzi§i: 1 - :ı.ra- 9.30 Londra (it): 0 Trlttan'la hol- lonya; 9.15, 11.20 Hambımı; 
glbj a inden; hallaç bilmem Kız kardeşini a.blası da. koca. 12.30 Program. 12.35 Türk mlzl hur peşrc,·i. 2 ~ Serer Jncilinln ma· da". Bükreş; 11.50 Budapeşte. 

1UO 

nt;lu ... u~ay.a k.arı~hada ve la. d k k y 1. (P) 13 M leket t hur şarkı: (AJ:ımam doğrusu). 3 - 10. Torino grupu: "Sicilio.n Ves. 
"6 ., .. k " sın an ıs anmaga başlamıştı. 1 • • cm saıı ayarı, a. Dedenin mahur ~orkı: (Sana layık· pers". 
aaa; 1 Yıne ortalığa ya.. Nihayet (rütbe ve murlyeti yük. jans ''e !11eteoroloji haberleri. t 3.Hı mı). 4 - Klarnet taksimi. 5 - Kür· 10.tO Prag; Smetana, Dvorjak. 
l\,.....ak .:ıek yakında vezirlig-i m.aUye na Müzik <Karışık program· Pi.). 13·4;; dili hicazkAr "arkı: (Şakınla dolan 

"\; arıı ' - • • - 1' Konuşma (Kadın saati. l::v ho· v ODA MUS1K1S1 VE KONSERLER 
•rııı.e a ar, ta.baru yarık- zırlıgı da haritada olan) yaşlı bir ~·atına dair). 18.30 Program. lS.J!'ı .. ıneme). 6 - Kürdili hlcıu:kir ııaı 

baY?l lllıeın tıkanıyor; an • zatı şerifi telleyip pulayıp göğe Müzik (Operetler _ pi.). 19 Konuşm:ı. ~cmaisi. 7 - Artaklnin eviç $<ırkı: 
allferıd~Y~r .... "Ne oldu? çıkannışa.r, tazeyi kandırıp ver. f9.15 Türk müzıaı (Fasıl heyeti). 20 {A~kmla harap oldujfumu). 8 - Ye-
~td:. ... "'ı ogma bitme numa.. mişerdi. Memleket saat ayan, aJans ve meteo- sari Asımın eviç ~arkı: (Benim 6k-
& ""1 ~ ka süı benl!Aimde). 9 - Halk türküsü · 
't;i l-'ok nrna mıkanma bir O mübareği Je bir tarif edefm: roloJl haberleri. 20.15 Türk müziği: (Ela gözlerine kurban .. ). 10 - Sarı 
. ' senden benden sağ. N"k• h k dl .. MI.. • 1 - Udi Eşrefin hüzzam pe~revi. 1 a ı .ıyı ıgı e;~•, mecıdi- 2 _ Ahmet lrsoyUn hüzzam şarkı: kurdele •. 21 Hartahk posta. kutusu. 

erıdi ye tezketesınd~k_l kıy~mı kazıt • (Hatırında kalsın). 3 _Faiz Kapan- 21.t~ fü"_.;ım, tahvilat, kar_nbıyo - nu. 
ta İ~i nıerdiven başını bu. t~np on yaş ktiçtllttUğU halde 55 cımn hüzzam ~arkı: (Seni gördil 0 k.ut ,.e ııraat borsası ((ıyat). 21:~.5 
lı~t U anlayınca. basamakla. hk... şafaö ... ). • - Santur taksimi. 5 - Neşeli plAklar • R. 21.~0 .l\lilzlk CKu· 
.~1 ~Yl Çer atlaya atlaya aşa- Sultan Mecit devrinde Maliye. Şükrü Senor,anın mahur şarkı: <Btı \ilk orkestra • Şef: Necıp Aşkın): 
ı . anı.ı§tı. İlk sözil de ce. nin tahsilat komisyonunda mu • se,·da ne hıtlı). 6 - Hicıız türkü (Ba. 1 - Becker • İlkb.ahar • melodi. 2 -
A~ vi · p sirdim fizüm). 7 _Halk türküsü: Oscar Fctras • lkıncl avcıları. Fan· 
''§kolııu . a nmış. Var kı~a.s edin ne m. • (Şu daAları delmeli). 8 - All efen t~zi. 3 - Demerssem~n - Aranjuez de 

a;ooıı n, ınean bir tel çe. mandan kalma ıdUğU.nU... d" • lı" k es 1• 1 > bır bayram. 4 - Drıgo • Serenat. 5 
r~ .. K . ının ıcaz tar ı: amur .. aşım . . . . 

11\dan bo ~ç k~dm almış; ldm1 ahret- 9 - Suzinak şarkı: (Sensiı ıecel~r) - Paul Lıncke • Oiımpı~atiard~ • 
Gö~ii j'Una atılmıştı: te, kıminin boş kağıdı elin.de. Kaç 10 _ Musa Süreyyanın bnzıam ~ar :'ılnr-ş. 6 - J. Stra.uss • .Artıst ha')at~ 

İtim llıde tilttıyordun kar • odalık edinmiş; kf.nıl çırak, kimi kı: (Sen sanki baharın). 21 Konuş. (vals). 7 - Chopın • 1'okturne • Mı 
til~e~ ~~ .göreceğim gelmişti hAIA esirlerce pinekliyor.. ma. 21.ıs Esham, tahYilAt, kambiyo m

23
in

5
ör. 22

1
·30 l\blü:ı:b.ik 

1
<?trlfeJodiler·o·r plk.)I 

gını B 2 2• on a ans a er e ve ') ın 
. a hile '. ~günlerde riiya. Ayyaş, öksUrüklU tıksınklı pin nukut "e ıiraat borsall (fiyat). t. .: proııram. 23.15 - 2t )tliıik (Caı-
~t Veı- . gırdın; Rabbim ha. ponun biri. Neıeli plAklar • R. 21.30 Milzik mad· bond) Pi. 
~l'-a(' ~111 bu kızdan bir ha - Öyle dipdiri, kabma. sıfmayan, yo orkestrası • Sef: H. Ferit Anlar). Yabancı radyolardan 
"'"' a dedim ba" 1·şt k tacıkm kadın bo·· 1 .1 turu a) Adagio - Allegro. b) Andan. te. c) 

ı,.":.'dia.'.. · ~ e en. "' y esı e o r mu? ~., E .. b .1 Menueıto - Trio. c) Allegro spırltoso. SBÇİlmİŞ parçafar 
ı.,.. ll'ıe de k yup ~ rı e (eyvallah demiş; • E. Grieg: l'on·eı: dansları, op. 2li. 
~İrıi k ar adan yetişmiş. on, on ıki seneden fazla bu çile· a) Allegro marcalo. b) Allegrettc. Pro(lram Türkiye saati üzerine 
~"'ı'l ucakıamıştı. · k · k' · t ' ••ı "- yı çe mış, e ını de belli etme. tranguiUo e grazioso. c) AIJegro mo. ve öğleden sonraki saat o araı< veril. 
~b,,. ueıın. utat tepinmede. miş mi•tir """•• °' ··• derato alla Morciı. ç) Allegro molto ~ · 
lepaia

1
· .,boeldı hoş geldi, bakla. Arada bir btanbula gelir. kt •. A. o,·orak: sıııv dansları. ıl Sr. 8 OPERALAR \'E SE!\FO~t 

l'ı> "' ld") J\O~SERl.ER1 tıal'ad . ~ ge ı makamile şm Fındıklıdaki kon.alttayken ra. Grıızioso ~ lento. b) Nr. 7. Alltıırc• ...._ a 9 Berlln: ''Don Dio,·annl" (Pl.) . 'l'e""--· ma.zanlarda Şehza.de"'"·ı, sair za.. vi•ace .• J. Bramms: Macar dan">ları · 
""!!"" ucı.g • ?2 30 •1 .. "k o 9 Bükre~: Yugoslav musikisi. 

deh...""' geldi ho" geldi, el. manlar da Beuo2-lu pı·y---'arm- ?\r. 5 ve o. .. ,, uzı ( perıı ar . """I "' .7 ~ ~ So j h ı ı 9 15 Berlin (lJzun d.): Orkestra. 
C>...: ._ geldi!.. b~ ~ezr,1_:~zıBoarığy~ı~n sandala ~=l~~~r;n~:·>~r!!ram~ ;3~;~ _ 

3

2~er~;~ · 9:15 Viyana: Jiaydn programı •. 
-·~ığı -·~-----~- . .IUi.I", azıçının mesire 

1 
k (Ca:ıband) Pl. 9.30 Hamburg: Debussy, Şurnann. 

7.20 
7.40 
8. 

11. 
11.15 
11.20 
ıt.20 

12. 

10.30 
ıo.40 

12. 

DANS MUSlKlSt 

11. 15 Napol,l ıırupu; 11.45 Paris 
(PTT); 12.l> Londra (R.); 12.15 Ro
ma gnJpu; 12.30 Radlo Normandle. 

VARYETE VE KAB. .. nELER 

8.45 Radio Eiı'eann CAlhJonc). 
9. Brüksel 2. 
9.10 Hilversum 2. 

PİYES, KONFER.\NS VE 
KONUŞMALAR lı.feııditıi.r.ı curcunaya. çeviren. yerlerınde kurdunu döker, s" -11 .. , ---------...-.-------......;;...,.,. 

lt't!si on beş yaş küçUJ sada vermeden dönerdi. • Ç&rp.mlia 31 =5-939 ıı:;.;;w.~ 
~"in i . Çıkagelmişti. 12.30 Program. 12.3~ Tlirk mlıl-

• • i il ' 
Bralislava ''lıferalu". CMo. 
Jiere). 

da k~~de ablası büyük ve Al: 1 - Osman beyin hüzzam peşre- 9.10 Bromilnster: MilleUer Cemi
~·eU raporu. Ca h:ı ... !lik olduğu için ona or. Bu geliş 0 kabilden değildi. Ah. vf. 2 - M. C~IA.letlin paşanın hüz. 

~p -ı.ı.endi d 1 d' ı ·ı ğ ·ı ı:ım f:ttkı: (Kerem e)·le mestane). tO. 
; ~ dor-t er er ı. ası e ye eme sarma§ dola§ ol. 3 _ Hüzzam ~arkı: {Çıkar yüceler· • Bütün gayri milbadillerln elle. 

Stullgart: "Der Scbvartı • 
Künster". 

~i, 1'~ ~nedir hiç görilnme. duktan sonra yukarı kata çıkıp den). 4 _ J,eminin: (Yeter hicranlı rindekl bonoları muayyen müddet 11.SO 
a~dt tada, Rumeli tarafla - aynalarda kendine bakarak, söıler). 5 _ Ltminln: (Son nşkunı 1 z:arfın_da defte~darhklorn lesli~ı et-

Kolonya: Blzet hakkında bir 
piye~. 

l!l:GII.lZCE HA \'ADlS 
1.10, 8.18 Roma l; 11.15, 11.15 Ko-

i 
ANKARA Tiyatrosu 
sanatkArları Yedi -
kule Pınar sinema 
bahçesinde ( Pro!e -
sör Emin Atabey) 

birlikte pek yakında temsUlere 
başlıyor. 

EGE TİYATROSU 
Nurettin Gençdur ve ar. 

kadaşları yaz temsilleri: 

Pazartesi: Bakırköy -
Salı; Üsküdar - Çarşamba: Narlıka. 
pı - Perşembe: Kadıköy - Curua: 
Şehremini - Cumartesi: Bcrlt!rbt. 
yi - Pazar: Yenişehir .. 

Dün ve yarın 
fercüme külliyah 

7 nci ıeriden 

61 • 67 • 7 kitap 

t51 Vikontun ölümü 30 
&2 Leneit II. l. 
63 Liza ı. 

64 Evlilik ıo 
65 Gi.ıJi Pamuk harbi 50 
C56 Blıanı tarihi 1. 
67 Senyo1beoı Avnıpa 60 

tdal"lıkı l<ocası vilayetlerde def - Aman rıe haldeyim, kokot. caruı). 11 _ Taksim. 7 _ Halk tilr· mek !ızere \'erılen ınUhlet nıhayel 
r !sta ab gezerdi. Böyle arada yacılara dönmüşUm!... diyerek k\lsll: (YUril dilber yürü). 8 - Halk bulduğundan Lu ıt)rn ~0.nundıı :"ller. 
lıı·ıa rıb'Ula düşer, ablasmın ! tn b UstUnU kl • tU ldlsil. (Demirciler demir ) 13 ktz Dunkası bonolarını hükucete \"er. 

l'dı.'-' ır kaç ayı getirip dö. y~ia ~oyi~ian sonra ~~a~ri~; M;mlek;t 5oat ııyarı. ajans ,'.~ ~ete· miş ~l:ınl:ıra tetliy:ıt yapmala lıaşlı. ç k d' bl t ld 
.\bı k yt ö ı . t' - oroloji hııberleri. ı:us - 14 ~lüzil; yaco ·tır. o na ır r· ayı tu u u 

:t ası d" a S y en:ıı~ ı; (Ri~•aseli cumhur b:ındo.,u • Şef: fh. - • Şrhrimiz~eki tuijlacıla~, Hava 
tlıaı 1Yoruz ama babalar - Haberınız yok olanlardan; san Küncer): 1 _ c. Gcsesse _ '.\!ar~. !\urumuna muracaatla kcndı namla. 
: tcıalrı ayrı. o odahktan ol. oaşm sağ olsun deunize. Bizim 2 - Poppy. f.ndülüs valsı. 3 - Flo· rına bir tayyare ~atın almak Arzusu. H. 1 d ... , d 1 

l'llıt lll'ıa.fih yine ÖZ kardeş defterdarı gaip ettik! tov. "Martha" operetinin u,·ertüril. nu izhar elnıi~lerdir. ıma ya ag ~rın a e e geçen 
~elll a... Odadakilerin hepsinde cevap: 4 - Ch. Sıl\·er ·."l.a belle au boiı. • Bursadaki cer, ltn,·ir \"e kuvvei-
"I §ire81• • • .. l d ık ıuuhorrikc Tiirk Anonim ~irketinin ha an pek • " 'b" 

·.r 11 h nın abluına, Zıver - Bunca giln görmü•, y•• - dormant opere ID _en .. s.e e -~yon.. yv ş 1 rı n 1 r şey 
ıh. at "' ---- .r - 18 3 .. M k (~ 1 sahn ıılınması kararlaşlırılmış ve teb • 
.,, ,, ununa zerre kada.r a..n. şamıı adam Elbette mevlasma JS.JO Program. . a uıı . ' eşe 1 

tlgot '·apılmı~tır. sı·r•·cıin uınumt be-
ti' .rOkt 

1 
' plaklar) Pi. J9 Konuıma. 19.\5 Türk ~ • • Fransa bay. 

·~Ü . U. Aralarında dağlar kaVUŞacak.~ mtizlAI (Fasıl heyeli). 20 Memleket yeti haziranın yirrııl~lnde fe,·kalüdt' vaoat bahçesi 
~ ~UğU ana.ama çekmi': - Başca.gızm sağ otsun, AJdah saat ayarı, aJans ve meteoroloji ha· bir toplantı yapacaktır. 

Qllıb~~. bos . d hepimize o ka.d'ar ömUr veraiııl • Ordu miHettişlerlmizden General bir k•C gUn ev. 
~l u, endamı yerın e. KAzım Orlay'ın riyasetinde bir aske- vel çok kıymetli 

ali~. ~beyaz, temiz bir cilde - Hastalıklı, yanın adamdı; rt heyetimiz İngiliz manevralarında bir mUsaflr ka-
1• obıllı l'kezvari kaşı gözU, ge. kurtuldu!.. ( ' hazır bulunmak üzere Londrayıı gi. bul etmiştir. 
lfttl'u hlan, inçecik beli vardı. - Yatalak olup ölmektense ö- Ven 1 Ç l lk ti dccektir. "Happy" lsml-
btr ' Ulku da büsbütün baş- lUm bin kat pakllktir!.. 1 • MllH Müdafaa Vckôleti Çamlıca. 

an.·· }'ar d do büyilk bir aıı!>erl sanntoryom in. nl tayışan bu 
·ı"ll.riçi il dışta.. BUyUğü ne Ablut şapa oturmuştu: şosmn karar vermiştir. Belediye bu mUsafir hayvan 
1
• tltı ilden Pazarhkh, çıfıt çar- - Kız pkayı sevenin" sen, onu in~aat için icap eden i:o;timlAkl yapa. bUtUn dünya ga 

~~tlık t, nobfa.nsa, bu inadm.a bunu bırak, doğruyu söyle. Po. cnktır. zetelerlne geçe. 
fi.. 

9ıt, samimt, yumu•ak ve n. uldak •ahi ce"." etledı' nu'?., • l u· ı b" ·1 30 ·ı · k'I ·;e-ı... ~ .. ..... ııs ıı er ~ıucn mı )On · ı 0 cek kadar şöhret 
'JOtı O ortanca hanfedi duymuy üzüm almak ilzcrcdlrler. Bu maksat. 
· ~:a 19.Ubali mi 18.Ubali. şen ki. _Gözleri duvardaki çiviye u~: la ağu\tos !cinde mahallin lnr1illı ti. kazanmıştır. 
~. ~. kahkahasından durul. auş ut torbasında: cnret rirnıalarını tetn~ilen lzmire v~ Happy bir ayıya verllen isim- tar, yılmadan çaltşmışl&r ve bu 

11 • qatır1 yıl d ed d Abl M lstanbula bir heyet ıclccektir. dit·.. nadir mahl!tku ele .,.e .. lrmi•ler. 
rllarıı ısa ır erec e e - a, bu a.nolun udu hila • Vilayet . seferberlik mi1dürü Cc- Ancak Happy blldt~tmiz ate. dlr. • v ~ 
~~iefrep. Bu serbestliğinin telsiz duruyor galiba? m:ılin mülkiye müretıişliğine tayin 6 

A.bı~ ile de uğramıştı. Koca karılarda, bacılarda. fı. edilmek üzere oldu~u haber olınmıı,- lAde ayılardan farklıdır .. Çin ve Happy ele geclrildikten sonra 
~~ h~ on beşinde köşeye otur. sıltı: ıır. Cemalin yerine kaymakamlar. Hindistan dağlarında yaşayan bağlanmış ve bir kafese konmu1. 
\~e de o çok gUzel olmasına _ Gördün mil, üzüntU.SU, ke. <lan biri tayın olunacaktır. çok nadir bir mahlôktur. tur .. Hayvanı yakalayanlar kaoi 
lıldıı .. ıı, on dokuzunu, yirm.ia1ni deri var; ba.fk.a li.flar açıyor! • Halk tipi radyo nümunelerinin "Pauda" denilen bu cins ayı- fes bir devenin errtına koydulu 
lı-ıl' hguaı' &'ihelliği gözler k'""°''"• - Hakkı uok MU &CJlJ, .,.;ı_,.;• hazır}anffiaSI için pOS(B Ve telgraf p d J }A t d __....,,... ~ .1""""'"' idaresi tarafından verilen müddet nın allesl ve tablatlarr bugUn zaman nu anın eev nç a. ~me .ı 
'ııall'ıı§t e olduğu halde gelin o- ği yanık!.. ı:arşanıba akşamı bitmiş olacaktır. lçtn tabiat tllmlerince de mec- lerl göstermiş olduğunu ısöyll• 
~ 1· - Dag"' devirmi• zavallı!.. B k ı k b,11.ld l · ll'ı h....._ .,, undan sonra m(ina asa açınca , en u Ur.. yor ar. 

·;~ d1>r1·a~imizde, hakkında Hanfendi hepsine "emkirme • kolay kollıınışlı ucuz ve vedek ak ~ ~~ıkod ~ Kenan Hul,. sı· . . ' . . Hatt~ 18G!l senesine gellnce. Happy bUtUn yolculuğu esna. 
' le"d ular da sarf edilme . de: U samı ha,·i radyolnr tercih oJunacnk. " • en ye kadar bu ha'-'vanı hl,., kimse smda sut içmiş ve yulaf yemiş, 

• ~I)~ t . - Gök yüzünden top atmayın. B h h·ka 1 . tır. .J ,, ~ ~ Pek . KA a ar 1 ye erı . Almanl:ır Erlcngrn ünl\ersites. tanımamakta idi. Bu tarihte bir yolda bir çok kimseler kcndlıst.ı 
.Ok i Çı llDiyi sevmlşmlş; Bu.ua.ktan halla olm111 tükilr et. tı 1

111
,.. sterniş ama Sellnikll t\ldu.. siıı!.. rektörü \'e kadın kliniği direktörü Papas 2000metre irtifada garip nin re&Olfni alm1şlard1r. 

ı A .. "ar (Kitabm içinde okuyacaiJıuz Hcrman Vintz şcbrimiıe selmlt bu- blr hayvan vurmuş ve bu hay. · Happ'C', balen Vineenne ha""V&· 
"'hı.. anıamı~. Sonra yafltk.. Bunu söylemekle ben.her nevri L=1.~ ı .J " ~.\111 b:~ekt Faruklye .. jlltmıı·. 

0
· da don·· Uk. INAAfe er) lunmakladır. lıanın m~şbur Pa.uda. olduğu nat bahçesinin mtısa.flrtdlr .. Bil. 

" ...... ~ Herman Virlı ve evvelki ııın feh-
~~~llldakl lı .. Ardından, Bahçeka... Ortancanm bu gelifine feııa ca. Tarlaya ~evrilen ıu - Ka· rlmiıe gelen beynelmilel kanserle blllhere anlaşılmıştı. tllu Fransız gaze.tecller1 ve me-
,{ ~ıı.a fi n:anifatura.cı Nlpnm Kardeşlikten yana kardeki. en 1 vakbko• hanında bir vaka - mücadele cemiyeti risi Dr. Gandard, BugUn hayvanat AUmlerlnln raklı halk durmadan ba nadide 

1 
l.~ht1 .. tlgtrdemif. nı l!lılnlmı~ı. ı Tuhaf bir öliim-Dörthanlann Kanser mevzuu etrafından birer kon. eline geçmlş olan Happy hıtmll hayvanı ılyaret etmekt~ ve bir 

~ ıı~r.'tle ':'elertn, Göksulann, Xa.. yak.mı, kanı, fak&t huyu huau da kula1nu:ı - Milyarder Mak ıerans vereceklerdir. Pauda. lkt senelik gayretin, 1ab. çok reslmlerlnl alma.'kta, b11ttA 

ı;ıı "-ı:dl'in,. Sultaniye çayırlan • m&lOm .. Böyle bir &fa.canın evin Kinleyin haldan - Gece ku. • Yeni gümrük ve inhisarlar ve. rın 'H devamlı çahfm&DJll mail. basılan hareketler T-:,•ntaıSyle 
, " 1 ... a B' bah . B' kili iki idareye birer tamim gönder- . tıı' ıııııt Vunierinden şehzadeler. f~ ~!Un yer1*1Mi Afet • ıu - ır IU\ 10nu - ır mit. nılfesine başladıJını teblil ede. sulüdUr. Bu kUcUk Pau.da)'J ele hayvan ile mUlAkat yapmakta-
~tıalil an ZB.delerle. htmk~ da- tİI\ı / : , JUdum ıu - Eam•nın atkı. · rik memurlara jflerfndeı m~ geotrmek için bir çok kimseler ~IJ' ... 

~ .. . vı.-n;,,l zetleJ: dUemJıtfr, " -- - tam, tkl HDe d&Jlafda Jllnpıl§-
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Silahlanmış Avrupa kadınının rolü ~ünün s!Ja~ meseleleri: 
2-2 sıwwwı ~ 1-' .. _..... 

------~ 

Düşkünler evinde 

100 yaşın ı bulmuş ca 
lar müflis zengini~ 

Bir dilencinin koltuklan altında dl 
dizi sarı liralar çıktı 

_____________________ ,_, _______ ,_, __ .......... ______________ ___________ ,_,_.. ..... _,_, ________ ____ 

Bugünkü 
kadın 

Türkiye 

Ateş hattından daha • . d ı zıya e,, 

Niçin sulh Cep
hesine girdi 

cephe gerisinde vazife ahyor : / , ğı arzu etmeyorlardı. . F'akat 
Mihver devletleri idarecilerinin Yazan: Niyazi Ahmet 

İngiliz parlil.ınento Azasından bele etmek hakkını, hattA vazı. • 
Vinston Çörcll bugUnkU silAh. !esini kendinde hissetmelidir. 
lanmış Avrupada kadının alaca. 
ğı rolUn ne olabileerğini tahlil 
etmekte ve dunun muharebesl 
ile yarınnı muharebesini ve ka 
dmm dllnkli rolleri ile yarınki 

rollerini mukayese etmekte, ha
kikatte kadınların ne şekilde 
hareket etmelerinin muvaffak 
olacağını aşağıdaki yazısında 

anlatmaktadır; 

1917 senesinde Alman ı;e Bol
şevik propagandasının tesiriyle 
Rus ordusu bozguna uğradığı 

zaman, bir miktar kadın Petro. 
gratta bir kıta teşkil etmişlerdi. 

Parçalanan memleket karşı -
sında, bir Yatant yazifeden zf. 

Tayyare muhareb~lerine at •. 
fettlğimiz kahramanlığın, mert. 
c;e döYUşUn bizde uyanıdırdığı 

takdir, o tayyarenin üzerinde 
Jçtuğu şehri bombalamasiylc ;/;-..-.... 
derhal silinir .. 

Yeni harp sanatı, bUtUn nef- ı _,,..
rP.tlmize rağmen dövUşUn gene ' "' 
erkekler arasında yapılmasını 

1 
icap ettirmekte, fakat tahrip j 
bakımından kadınları da erkek. r 
Jer ile aynı seviyede tutmakta- ı 

dır. 

Bugüne kadar devlet idar e . 
cilerl hiç bir zaman kadınlar, 1 

orduya iltihaka mecbur etme-1 

mlşlerdir .. Bu arzu daima ka. 1 

yade eksantrik gqrUnmek ga. dınlarm kendilerinden neş'et et- Balkanların ı·e Ş"rl~ııı sulh 
yesiyle birleşen bu kadınlar bU. mlştir.. ~· amili kahraman Türk eri 
yük bir muvaffakıyetsizliğe uğ. Son harplerde onlar alelA.dc 
radıİar .. Zavallı kadınlar hlc saanyide çalışmamışlar, bUtUn Fransızca Parls - Solr gaze. 
bir zaman cephede dövUşeme- arzulariyle mühimmat fabrika- lesinin sureti mabsusada mem 
diler. Akıbetleri çok feci oldu: larr, sıhhat servislerinde ken- leketimlze göndermiş olduğu 
Yatant vazifelerini yaparak u • clilcrini tehlikeye koymak için muhabiri Phllippe Barres, An
tandırmak istedikleri Asiler ta. \:oşmuşlardı. Belki birçok ka. karadan gazetesine yolladığı 
rafın elan katııa.m edildiler. ll ınlar iyi bir maaş almak Uml. bir mektupta TUrkiyeoln tngil. 

FaR:at bu acı tecrübeye rağ . diyle erkeklerden boşalan, bU- tere ile bir anlaŞma yaparak 
men bu kadın kıtalarını taklit ro işlerinde çalışmışlardır, fa. sulh blokuna girdigine işaret 

edenl'cr oldu .. Galip ıgelen Bolşe- kat kadınların ekseriyeti yal. etmekte ve bu terihe Mihver 
vikler ele askeri hayatta kadın. nızca vatanpernrllk hissiyle devletlerinin son hareketlerini 
ları erkek seviyesinde görerek evlerinden uzaklara, çok uzak- sebep olarak göstermektedir. 
kızıl muhafızlar teşklllHmcla lara, cephelere katlar koşmuş. Franıız muharriri tstanbul
onlara yer v<?rdiler .. Bugün için lardır. dan •geçerken tarihini ve turls
Rusya ordusunda doğrudan doğ Y<:ni bir harp çıktığı takdir • tik ehemmiyeti olan Boğaziçi. 
ruya kadın .ncf<'r yok ise de bin. de, hükftmetler kadınları as • nin bugünkü bakımsız, zaYallı 

ıerce kadın husust bir talime kerllğe cezbetmek için değil, halini de tasvir etmekten ken
tutulmakta ve kendllerine bil- fakat onları askerlikten ;nenet- dini alamanıaktadır. 
hassa tayyarecilik ö,retllmekte- mek veya işttrlklerl nlsbetlni BotazlaT ne• dlfnylnln en 
dlr. tayin tein gilçlUk çek'ecekler~ir. ıtıuıiım ıtır ı.naktıraım-tlıaı "'et-

Umumt harp sıralarrnda ka- Kadınların bu hareketleri mu- mekte olan Türklerin bu kıy. 
dınlnr her ne kadar siperlere hakkak ki bir çok meselelerin metli geçitleri c;ok iyi mubafa. 
kadar sUrUklenmedllerse de cep e rtaya çıkmasına sebebiyet ve- za etmiş olduklarına işaret eden 
he gerisinde her tUrlU işe karış. recektlr. Fransız muharrir, dOnya yU. 
tılar; otomobil kullapdılar, Kadınların yaradılış ve yapı. zündekl geçitlerin sahibi olan 
kamyon kullandılar, postaları, lış cihetinden erkeklerden aynı milletlerin bu haklarını mUda· 
cephaneleri ateş hatlarına ka- seviyede1 ol.'Iladıkları ·ve bu se- faa edemediklerini şöyle teba. 
clar naklettiler, lJinlerce kadın heple muharip sınıflarda yer a- ruz ettlrmektetir: 

sıhhat istasyonları teşkil etti- lamıyacakları fikri bugUo artık "CebelUttarıkta İspanyollar, 
le>r, dairelerde ..... azıhanelerde, hiç bir tahlil ve tenkide taham- S .....t ,.. 11 p _.ı • " 

1 
Uvey9 ... e -ısır ı ar, anam_.a 

cepheye giden erkeklerinden mUl edem yor. Panamalılar kendilerine ait o 
boşalan yerlerQe iş aldılar. Muharrir b u ndan sonra lan bu kapıların anahtarlarını 

Bilhassa kocalarının, kardeş. kadınları bir harpte er- muhafaza edemem işler, bunları 
lc>rinin dllşmana karşı kullan- kekler gibi aynı s lll hlar lle tngillzlere ve Amerikalılara 
clıkları tahrip slHihlarını imal muharebeye sürüklenmele- terketmişlerdir. 
etmek için fabrikalarda çalıştı- rinln yanlış bir f ikir oldu- Türklere gelince, onlar bu 
lar .. Harbe girmiş olan her mil- ğunu tebarüz et tirdikten geçitleri m u havaza etmişelr, ta 
Jetin kadınları manevi bakım. sonra, bilhassa hayatını rihlerini süsleyen bir çok vaka-
dan da büyük bir tesir yapmış. havalara feda eden kadın ıarla da Boğazlarını kahraman. 
lardı.. ta17arec.llerin b u h areket. ca müdafaa etmişlerdir .. Çünkü 

18 Teşrinievvel 1916 da lngil. lerlnln, cinslerinin normal Türkler asker bir m illettir .. 
terede işçilerinin kısmı azamı kablllyetlerlnden yükı1ek 1şte bu sebeplerle Türklerin 
kadın olan bir mlihimmat fabri- bir it olduğunu kabul edi- dostluğu kazanılmak lstenıı. 
kasına bir obüs isabet etmlt. ror ve şöyle dl7or: mekde, Almanlar yine bu se-

bfrçok işçinin ölmesine ve bir Biz yalnızca hayatımızın sonl bepler ile Fransa ve İngiltere 
~oklarının da yaralanmalarına nefesinde, medeniyetin yeni n ile mücadele etmektetir. 
ra men fabrikada disiplin bo • c;ok Beri bir hamlesinde kadın. Beni Rumeli yakasından A. 
zulm<ı.mış, -diğer kadınlar bU • lara havalarda yer verebiliriz ... nadolu yakasına geçiren motör. 
ylik bir soıı;.uk kanlılıkla faali • Bu takdirde kadınlardan mU-1 rastladığımız bUyUk vapurla· 
yctırrlne devam etmişlerdi .. Bu teşekkll kıtalar yapmak icap e. rın dalgaslyle sallanıyor.. BU
hnr<?ket lngiliz orılulnrı başku- der, bu teşkilAtm yapılması ı.lrnn bu npurlar Karadenlzden 
mandanlığı lnrafından takdir e. c;in de dünyanın bUyük ve önüne Akdenlze geçiyorlar .. 
dilmiş 'C Sir Don~las Haig ken. -;eçilmesl lmkAnsız bir barbar Boğaziçi, bu meşhur anahtar. 
dilerinl tebri ketmişti. istilAsına uğraması lAzımdır. yalnızca A\·rupadao Asyaya, sa; 

Yazlyct mazide böyle iken Diğer taraftan son harp sıra- 1 yısız zenginliklere giden kara 
biz biraz da istikbali düşüne· larında ela, kadınlal'ın adam yoluna değll aynı zamanda Ka· 

1 
Hr.ı .. 1\Iazideki harpler kadınla- öldUrmekten başka, yaptıkları,radeniz ile Akdeniz arasındaki 
n pel, ~·akından erkeklerin mu. daha birçok işler de vardı .. Bin. yegAne deniz yoluna da .hfık
harc>bnlerlııo iştlrfıke sevketml~ lerre kadın hudutlara yakın metmektetlr. 
iff', hug-Un de harplerin şekil. yerlerdeki vazifeleriyle ateş bati Karadenizde Bulgaristan, Ro 
loı i ve teknik lnki~nfları m lis · tına .thelik<.'ye yaklaşıyorlardı. manya ve Rusya gibi memleket-

' tnkbC'l bir harpte kadın ile harp Yeni bir harpte de bu şekildeler hapsolmuş yaziyettetir .. On· 
fel:ll<etleri arasındaki son ma- faallyçtln yenilenmesini ve te-'ıar da almak. satmak, hareket 
nilerl kalclıracak, lı:ndın ela er. kflmUl C'ttlrilmesini bekllyeblll·

1
etmek, yaşamak isterler .. 

kel'! ı,aclar. harbin ölüm tehJi. riz. Çllnkii yeni bir harpte bom-1 1911 ve 1914 harpleriyle fe. 
ı, 'n" maruz kalacaktır. harclıman tayyareleri. kadın, na \'azlyete düşen Türkiye siya. 

Tnyyar lC'rln bombaları iki çocuk tefrik etmiyccek \'C hu . setini bu esaslar Uzerine kur
<'in 1 trfrlk C'clC'IDC'Z. Zehirli gaz dutlardan binlerce metre geri -'muştur. 
lar kadınları istisna edecek ne <le kalacak olırn aile yuvaları,! 1918 de beynelmllell~şmlş o. 
zakctten mahrumdurlar. Doğru. 'lıUtun hak ve hürriyeti ezen tay lan Boğazlar, yakın zamanda 
dan doğruya dlişman karşısın- yarelerin hedefi olacaktır .. Bu sahip olan TUr.kler 1922 Yunan 

, • 1 
ela bulunan herl,es bUtlln kuv- ~eklille nıUst::ıkbel bir harpte l<a-,harbiu.den sonra artık Avrupıi 

\Ctlcılyle muirnvemet ve ınuka- , (Dcı·amı 9 unC1"1.4) kavgalarına· yakından karışll\a. 
. . r • ı 

hareketleri Türklerin hu yeni Bir müddet C'\'Vel Şişli d·ışın-1 !ar. mikroptan mutecsslr 
vaziyeti almalarma sebebiyet daki DUşküıılereviui gezmiştim. sınlar cliye cam odaJnr 
verdi. Bir aylık, bir günlUk, halt~ bir yatıyorlar. Onlara )alt 

Almanların, Rumen iktisadi saatlik çocuktan yUz yaşını aş- hemşireler yüzlerinde 
hayatına yaptıkları tazyık mış ihtiyarlara kadar ve her ı taşırlar. 
Tllrklari gözü tetikte olmnğa din ve mezhepte binden fazla! Yaşlılar arasında AbdU 
sevkederken, Rodos ve Dodeka- insanı bağrında barındıran bu 1 elin sıırayııııln zevk \"<.' sef 
nes adalariyle Tilrkiyeye he. şefkat müessesesi cidden görU-; de yaşnmış cnriyelcrdCll• 
men iki adım mesafede muaz. lecek, gezilecek bir yerdir. 1s- tinin sonu geleceğini bir 
zam garnizonlara sahip olan tanbulun içinde bulunan hu iP akl na geUrmiyen cs1'

1 

ttalyanlarda Arnavutluğu işgal miiesseseyl eminim ki yüzde glıılcrc r::ısllarsmız. 

ettiler .. Şimdi de SelAnlği, yani doksan dokuzumuz bilmiyoruz. Sırtı yere gelmez pell 
bir Tilrk \'e Yunan denizi olan Sinemaya girerken birkaç para tar. şimdi DüşkUnleredll1 

Ege denizini tehdit etmektedir- olarak verdiğimiz Darlilft.ceze köşesinde pin<'kleyip dil 

l . vergisinin nereye gittiğini me· önıül'lerinin bitmesini be} eı.. 

Türkler bu vakalarm Yuğoslav · ral{ bile etmeyiz. Halbuki orası lar .. 
yada doğuracağı aksülameli bekle. bir alemdir. Yalnız bu yuvanın ~ıı O 
diler. Yuğoslavya Mihvere meylet- Binanın her dairesini gezmek misafirleri dilencilerdır· 
ti. Bunun üzerine Türkler Balkan isterseniz hemen hemen bir gü· dan herkes Yaka sllkiror· 
Antantının vaziyetini iyi görm<?di - nUnUz gider. Fakat muhakkak nirken yakaİaııau ihtırnrl 
Jer .. Aynı zamanda İngiltere ve ki çok yeni fikirler edinerek ve nuneıı buraya göncleriJi1° 
Fransada Yakın Şarktaki devletler sonunda burayı gezdiğinize 1''akat en fazla on gUn ce 
ile teşriki mesat etmeğe hazır ol. memnun olarak ayrılırsınız. Ha rlldiği için on gün sonra t 
duğunu bildiriyordu.. yı.ti tesadilflerin insan haya- ılileıımeğe çıloyorlarn11Ş· 

f3te Türk - İngiliz anlaşması bu tındaki rol Un ti orası kadar can· Anlattılar: Bir ihtiyar e 
sebeplerin mahsulü oldu .. Bir Türk 1ı hic; bir roman anlatamaz. O· sini çıkarmak istemiyor.~ 
- Fransız anlaşması da aynı şekil· rada iki günlUk bir çocuk gö· ye rağmen mumaııaat 

1 
de meydana gelecektir. rUrsünUz. Size bu çocuğun hal muş . .Neticede görmuşıer ı, 

Burada hiç kimse bunun tahak- tercümesini avuç içi kadar bir tuk altlarında dizi dizi 
kukundan şüphe etmemekdedir. ki\ğıtla anlatırlar. 
TUrk devlet adamlannın biriyle 

- Bu çocuğu falan sokağın 
konuşurken : 

_ Bu anlaşmayı daha evvelce !{(işesinde, atılmış bulduk. Koy· 
yapmış olsaydık, İtalyanlar Arna. nundan şu ktığıt rıktı .. derler. 

vutluğu asla işgal edemezlerdi.. Kl'tğıdı okursunuz., kargacık 
Dedi, sonra gülerek ilave etti: borgacık imzasız bir yazı: 
- Fakat o zamanda anlaşma ya- - Çocuğumu besleyemedim. 

pamazdık: : Bıraktım .. 
İngiliz - Fransız - Rus anlaş. 

muma s•~oe. Tmlerin en nüfuz! f1\ Y 1' ıkıwuıdş.11 :vc,ya ~yecan-
clan vazılnııs satırlar size bir 

lu şahısları buı:ıun~_y~ılıp'-!\l Iazrn. ... u 'H "'"'~ ~ » 
geldiğini ve yapılacağını söylemek- hl:.croğllf gibi gelir. 

tedi ı Bu çocuklardan bahsederken r er .. 

tar... ,ıı 

-Tabii, diyorlar, altıııl 
clık .. Çılrnrl{en gene tesııııı 
tik. 

Vaktile şer'an dilenme~, 
zun olanlar \'ardı. ..zuI< ( 
nisvnndan pir ve tuvana 
ma ve meflfıç ve mef!Olt .,s 
ttiriiın ve mariz ve aıncIIJl~ 
:>lup bilcllmle blhnsbcşşcf 
rif suc le istihkakı olanlnt1 

di hallc,.!ncle koyup teseU
1 m usa.aade edildiği bil diril· 

Ruslar Boğazlara doğnı yayıl- onların nasıl bakıldıklarını nn· du. 
maktan vaz geçtiklerinden beri, latamıyacağımdan üzUIUyorum. Bugün clllenıiı.ek tcaıııl 
Tilrkler Ruslarla yakın dost olmuş. Kısaca söyliyeylm, ki DüşUkUn· yasaktır. Fakat cUrmU JlleV 
tardır. Türkler Yunan harbinde lerevlndekl çocuklar, evin zen· halinde yakalanan on gUll 
Rualann kendilerine yardımda bu. gln ve refah içinde yaşayan bir ktinlerevinde istirahatteJl 

1 lunmuş olduğunu da takdir ediyor- aileden daha bUyUk bir ihtimam tekrar ticarete başlıyabil 
Jar, aynı zamanda Rusların da ve şefkatle kimsesiz yanuları Asıl mesele bunun önUııU 

(Devamı 10 uncuda) bUyt:tUyor. Mini mini çocuk· ınaktır. - N .. A. 

· Y eni liatlın et~klikleri • -t • · 
\ 



80 MAYIS 1930 

ltı - ~ 

Nüfusumuzun çoğunu teşkil · eden köylün:ıüzün gerek tahsil, ge;~'. 
geçim hususunda seviyesini yükseltmeyı başlıca h.ed_~f t~~acagız 

Ankara, 29 (A.A.) _ c. H. Partisi Deiiı- müstakil gı-upunu dü,ündülr. Büyulr Kunıltay- ruz,. kabul etmıye.cegı.z. Benlıgıne ve §~~run? 
rne G l B k M·11A ş ı· · J t / ·· ·· dan va.zile alan ve Parti Genel Bt11kanın fark- sahıp olan her mılletın, dokunulmaz mustakıl z ene aş anı, ı ı e 911ız sme nonu, . . b" d l l k h kk "nsanlığın 
Part• B · · K it "'d ki nutkuyla sız bafkanlığında çalııacak olan infisam ve ın- ır ev et o ara yaşaması a ı, ı 
ar- ı l eşdıncı uru ayını aşagı a .zibat iride §uurlu ve ral••han bir müstakil sarsJmaz müşterek bir akidesi olarak tesbit o-
:ı•ulf ar ır • :s- ' :s- "" ' • • " d B l ·ı l ·· b ti · ·· .. • .. · grupun, icra mevkiinde olan millet · velcillerı lunmak lazım ır. eyne mı e munase e erı· 

Buyuk Kurultayın sayın uyelerı, ks . t. h .. k A t · l bir yardım mizde bizim zihniyetimizde bulunan devletlerle 
Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Kurulta- te ~rıyedınke veb.~ .~kme.lıln~~~ .. 'cle '-•ndi iş- ,;.üşterek prensip ve emniyet davası, bizi 

Yın y .. hs • ., · • · h bbet emın e er en uyu mı e~un-.-. """ . A 

le ı a~ıyorum. ~~e şa ~ye. erı'!ı~ı m~ a .: leri için yeni bir teminat hazırlıyacaiını ümit müşterek cepheye sevkelmiştir. Sıyası anlaş· 
•elamlarım. Sızın temız hıslerınıze e tercu· d. malarımızı ve ittifaklarımızı bu zaviyeden gör-

ınan olarak, bir ferdi olmakla gurur duyd".ğu: e ıyAor'!z. ,_ _ _, l meliyiz. · 
mu r·· k ·11 t• . l 1 ım Beııncı ZIZ arRuuQf arım, d k b 
b·· ~.k ukr mı edınıpsay~ı ~r .a aknhar . .. Parti teılriUitımızın ve Hallcevler.inin, va- Balkan paktını ve Saadaba pa tını, usa-
ııyu urultay a, artımızın a raman mu· t · A L··ıt•• 1... "rtim~ telcimülünde mimi arzularla kuranlardanız. Bütün Avrupa-

easi . .,. At t•• k'.. zda bulunma anın sıyaaı, RU ure .,e l:s- - b h . . . d T·· k 
sı sev~ı .~ a ur ~n ?ramı . . . : verimli çalqmalarını, her aııretle tefl)ilr ve ta- yı kaplıyan son ~mn.iyet u .. ra~ı ı~ın e, ~r • 

~~~nı du_~u~ere~ ~erın bır ele'?1 ıçı'!~eyız. ~ lep etmek istiyord. Nifakı ve iter türlü fenalık- lngiliz ittifakı, hı~ bır te~a~uz lıkr~. beslemıyen, 
· aturk, buyuk mıllı davayı, mıllet ıçınde. vu- I .. r k h t•• ı·· "yililrleri yapacak ve laka" kendi emıııyetlerımız ve muşterek sulh 

'"Cırtland.ırırken kurultayı anatemel ittihaz et- .~1 
otn ıy~cb4: ' ~lrlA uru ,: __ :•-ayı Partimizin ve i~anlık ideali için alınmış bir ta-;,hhüttür. rn· ,. K 1 d . ·ı· ad •t•b v rdı ogı-e eceR ır mı ı me'"' • .._.. , . .d 1. . . k . 

~ş ı. uru taya erın ı ın1 ı ve ı ı arı a . f al. ı· d l l k bulacaiımızıı lumiiz. Bu müşterek sulh ve emnıyet ı ea ını ta vı-ye 
Bıze büyük siyasi partiyi, s..ığlam ve aarsılmaz pa t

1?'
1
e ı~l~aaa ı C?. ~:.iistleki devrede iati· edecek diğer taahhütlerden de çekinmiyece-

ref . . .. t•kbal . . temin ar ı eftcı w~ımız, onu ' l h . 1·· .h ·1 Al h l ''!'11, vatanın "?1ra~ın~ v.e ıyı ıs ı ını . datlara yol veren bir geniflikle müabet faali- ğiz. Biz komşuları?1z: a er tür u ı tı a ı . a -
~f?1ıı olan Ebedı Şelıı·!1ızı'!. ~atırasına t~ım yetlerini, merkezi idarenin daimi teltifine tabi lettik. Şimdi, samı!'ıı ola!ak. on~arın emnıyet 
Çın Kurultayı beş dakıka sukuta davet ederım. .. '-t" içinde bulunmC"Jarıyle alakadarız. Komşuları-

s goreceR ır. hl. l · b" '-' b. ayın arkadaşlar, Büyük Kurultayın aayın Üyeleri mıza gelecekte ıke erı, ır aaım sonra ıze 
Beşinci Büyük Kurultayı, bütün vatanı gö- Cumhuriyet hülcametinin geçen' Kunıltay- gelecek tehlikeler gibi önlemek için iktidarı-

11iilclen kaplıyan msbet şartlar içinde açıyoruz. danberi memlelretfe tahakkuk ettircliii fayda· mızda olan tedbirleri alacağı~. . 
Partimiz, vatanın kıymetli evl~tla~ını b~ğrı'!· lı iıleri ve aziz hallrımızın Tami müeueseler· Size memnu.ni~etle söyliyeyim k~, Sovyet
da toplamış, her vatandaşa musavı ve aamıl den temini arzu ettiği dilelrleri elinisd•ki hüla· lerle münasebetımız her zamandan zıyade sı
e?1niyet ve hizmet şartlarını fiilen temin etmiş· ,.alarda telerrüatiyle bulaca~. Giizel va- caktır ve karşılıklı itimada müstenittir. I ki 
fır. Geçirdiğimiz tecrübeler Türk milletini ilti- ;anı her sahada geniı mikyaata imar edilmesi, memleketin biribirinin emniyetine ve saadeti
hQ~ o!unac~k ~ir si~asi o!gunlukta, mill~tl~r ai- yükseltilmesi ve kuvvetlentlirilmai, durmak n~ yakın ve cid~i b!r.alaka.il~ ~erbut °.lduğunu 
leıının temız ıdealı, saglam karakterlı bır uz- bilmiyen bir gayretle devam etmelcteclir. Biri· zıkretmek, benım ıçın hakikı bır zevktır. 
Va olarak tebarüz ettirmiştir. Türk milletinin, biriyle maddi ve manevi irtibatı olmıyan daiı- Fransa ile aramızdaki yakmlığı; bitmek Ü· 
Clıınhuriyet rejiminde en iyi tesanüdü bulmuş nık parçalardan mürelrkep harap bir memle· zere olan tek meselenin, yani prensiplerinde 
0lcluğuna, en şüpheli nazarlar kan!. ~lma~tan ket, en uzak köıeleri arcwnda bİT aile efradı- t~ame!1 mutabık kal_dığ!mız Hatay meselesi
~ka çare bulamamışlardır. Buyuk Mıllet nın irtibatı gibi sıcak bir alaka ile bailanmq nın hallınden aonra hıç bır kuvvet bozamıya
"!eclisinin son seçimi, Türk milleti için hakiki muazzam bir kütle olmak yolundadır. Onii· caktır. iki memleket ve milletin menfaatlerini 
l>ir muvallakıyettir. VatandcqlatJ ı.ı uatan mu- müz.reki senelerde bu &alıamalar~auı ufü:e· o kadar müıterelr görüyoruz. 
kcıdderatını eline alacak yenı Bily&lt~ecliaC ferini 'ılalaa parla// olaralt pse pn"par 6ir W• ~sb: Wı'ltııdi!llar, 
ıe~erken, ciddi bir vazile hissirle al~~a göster· getireceğimize lcatiyen güveniyoruz. Milletler araaı vaziyetinin bugün'kü buh-
rtııılerdir. Partimizin yüksek ıdares! ıl~ halk~n Hükumetin icraat prollf'amının telerrüafİ· ranında memleketin müdafaa vasıtaları, başlı-
8Gınimi reyini millet vekillerinin seçımınde bır· le, Büyük Kurultayı yormak iatemem. F alrat bir ca gözönünde tuttuğumuz bir mesele olduğu
le~~İrmek t.eşebbüsü cesareti arttır'!'n kat'~ ~e iki noktayı bQ§lıca meaele olarak Büyük Kurul- nu söylersem, bunu tabii bulursunuz. Cumhuri-
1l1uı~et. bır muva~~a_~ıyetle net!cel-;_n~ıııtır. tayın huzuruna arzetmelr üterim. yet hükumeti, temiz idealleri"meriyette ve iti
P.artım_ız, bu teşebbu~u, '?emleketın ~utun se- ônümüzdeki senelerde nüfusumuzun ço- barda tutabilmek İçin, Türkiyenin müdafaa 
~ıınlerınde daha genış mıkyasta tatbıke çalqa· ğunu teılcil eden köylümiimn, gaek taltail, ge- kuvvetinin yüksek bir derecede bulunmasının 
cahtır · rek geçim husuaunda seviyaini yülıaeltmeyi hakiki ehemmiyetini müdriktir. 

A.ziz '!rkadaşlarım, .. • • . başlıc~ hedef tutacağız. Bu husuıta eltle edece- Türkiye; şuurlu ve kuvvetli varlığiyle yal-
Sıyası hayatın~a.t~cr~"'; geçırmıı a~amla! ğimiz neticelere, çok ehemmiyet ve kıymet ve- nız kendini korumakla kalmıyor, insanlık aile-· 

olarak, memleketımızın ıhtıyacına ve bunyesı- riyoruz. · sine ve sulh mel kuresine ciddi bir hizmet ettiği
ne en uygun olan halk idaersi usulünü kemale Kat'i olaralr inanıyoruz ki, fıöylümüzün ne de kani bulunuyor. Bütün temennilerimize 
Retirm~k idealin~eyiz. Bu yolda temiz yürek- tahsilini ve maiıetini daha yüksek bir dereceye raimen, insanlık Yf!.ni bir boğazlaşma af~tin"e . 
le çalqiyoruz. Bızden sonra gelecek vatanda§- vardırdığımız aün, milletimizin her sahada uğrarsa Türk milleti· bu mü.cadelede liendisi-
l •11 • e • • A h d •1 l • • , ' • ~ra, '".' etımı%ın sıyası ayatın . a . 1 ~ em11 kudreti, bupn pç taMJVVur olunacak kadar ne düşen medeniyet ve insaniyet vazilesini kah-
bır aevıye terketmek, lxı§lıca emelımızdır. yüksek ve heybetli olacalmr. ramanca, hiç tereddüt etmeden ve hiç bir deh-

iyi bir halk idaresinin siyasi idarede ana- Aziz arliadt11larım, ıetten ürkmeden hakkiyle ve t~~amiyle yapa-
l>rensipleri; her nevi seçimlere halkın samimi Memleketimizin müdafaa kudretine öte- caktır. Türk milleti· yüksek ideali · ve hayrıti 
olarak iştirak etmesi ile, hükumetin ve Büyük denberi verdiğimiz ehemmiyet, milletin araaı menlaati kendisiyl: beraber olan milletlerle 
Millet Meclisinin Faaliyetinde halriki bir milli vaziyeti erdeki aon inkiıallar dolayuiyle bir kat beraber, göz kamaştıracak yeni kahramanlık 
'jiirakab~nin.~ü!'he göt~~"!ez bir tarzda. ~u- daha artmqtır. Bugün inaanlılr, milletler ara- menkibeleri yazmak için tamamiyle hazır ve 
ıınınası ıle hulasa edebılırız. Mebus seçunın- sında ciddi bir emniyet buhranı geçirmektedir. kat'i olarak harar vermiş bir haldedir. 

de olduğu gibi, Parti intihaplarında ve beledi- Birçok milletler, beklenmiyen fırtınalarla an- Bugün ihtilal halinde olan -milletlerin hiç 
)'e intihaplarında, yer yer, ansızın yeni intihap- azın maruz kalmak entliıesi içinde huzurauz- birisinin yaşamak hakkını ve yjiksek insanlık 
i,~ yapara~.teşkilatım~ üzerinde halkın mu- Jurlar. Halin en büyük telalilrai budur. Millet- vazife ve meziyetlerini .az takdir etm~k hatası: 
qqbbet ve ıtımadını daıma yoklamak ve kuv- ler araaınlaalıi bu emniyetsizlilr, bll6Ünlıü halile na düşmüyoruz. Tekrar ederim ki, herkes için 
Vetlendirmek kararındayız. devam edemez. Bu hal, ya milletlerin fUUJ'allZ yeryüzünün nimetlerinden istifade edecek bir 

Büyük Millet Meclisinin faaliyeti, vatan- bir mrette biribirinin boiazına atılmalarına •e- sulh imkanı samimi temennimizdir. 
dtqlara hakiki bir huzur verecek surette feyiz- bep olabilir; ycilıul da, nihayet alrluıelim gale- Sevgili arkadQ§larım; . 
li bir tekamül halindedir. Hükumet iıleri, mil- be edaek milletlerin husar içinJe mi;,terek Yurdu içinde masumane çalışan ve hakları 
let vekillerinin ciddi bir mürakabui altında ol- bir inaanlık ltayatı yt11amaları için yol buluna- için, mecbur olursa, som bir kitle gibi şahlan
duiu halde bütün gayretler, cumhuriyet hüku- bilir. Kurultayın aamimi dileiini ilade ettiğimi maya hazır olan büyük Türk milletinin müm~s
ltıetinin itibar ve muvaf lakıyetini arttırmak yo- bilerek aöyliiyoram ki, biz, milletler araaında sillerisiniz. Temsil etmekle iftihar ettiğimiz bü
lunda müteveccihtir. Halkın seçimlere yakın emniyetin avdet etmesini temin edecek çar.eyi yük millet, insanlık ailesinin asil ve kudr.etli bir 
cıliikaaı ve Büyük Millet Meclisininde millet sempati ile selcimlıyacağız. mesnedidir. Kahraman milletimizin var.lığı, 
haklarının açık mürakabesi idealleriyle nifaka Bu bahtiyar neticeye varabilmek için, her insanlık İçin ölçülme% bir kıymet, bulunmaz bir 
ve anarşiye mahal vermemek zaruretlerinin milletin hakları ve vazifeleri olacalıtır. Fakat nimettir. Bu varlık; milletlerin farksı~ olarak 
beraber yürüyebileceğine İnanıyoruz. Büyük her ıeyden. mühim olan bir anaprenaipin, bütün biribir~eriyle insanca geçinmeleri için tesiri ih-
111İlletimizin arzusu ve aklıselimi, millet vekil· milletlerin vicdanında •ar•ılmaz olaralr yerleı· timal kabul etmez bir teminattır. 
lerimizin ve Parti teşkilatımızın yüksek mezi- mesi gerelrtir. O da, nüluau çok milletler gibi, Arkadaşlarım, 
)'etlo.-i, bize, muhtelif icaplar araaında, ahengi nüfu•u az milletlerin de mü•talcil ve milli bir Sade vatandQ§lıkta en büyük şerefi duyan 
111ııhalaza etmek gibi çetin bir vazifeyi lrolay· hayata müdahale oldulrlarının samimi olarak cumhuriyetçiler olarak milletimiz;n hizm«le
~~tırmaktadır. Büyük Kurultaya takdim etti- kabul edilmaWir. iman ceıniyetlerinin, bii- rini iyi ila etmek Qfkı, bütün varlığımıza ha- . 
guniz nizamname projesinde, Büyük Millet yükleri taralmtlan yutulnuuı mulradıler olclu- kimdir. Partimizin aziz andı, vazife icabını en 
~eclisincle, Cumhuriyet Halk Partisi1ain bir de ğu na~ariyeainj, hiç bir yer için kabul etmiyo-.. asil bir borç tanımaktır." 

• e)o • • f - ·. - " . .. . ... Q ••• ' , • , ,.. • ; • ' '· ,_t 



Büyük ~uru 1 ta ~.lb~~.~.! ~h!i~~.~ı.~!~:,=~~~n~~,~~~~~~~~~~ı~~t~~~~:~~;.~!~~~.~~~;,~;~~~~ 
Ankara, 29 (A.A.) - Cumhu. r .. , .. . ., istedi. jieket ihtiyaçlarının yUksek z!. nln kalkrnması demek değllcllr. ~an ıy~~ır ~ıye ı.fade e_.de~ılır1 .,. 

riyet Halk Partisi beşinci büyük Atatur un kabrme E .. b t ı b' t . raat tekniğine vakıf olmaJctan BUtUn işlerin ayn{ ~ekilde biri- Şark bolgesı de ıyi, musaıt vıw· 
Kurultayı bugün saat 10 da Bü.. ncumen u a e ı asvıp ey - . tt d . hürmet çeleng" j lemicı. ve Evkaf Umum Müdürü zıyade rasyonel ve pratik <;Ht. biriyle ahenktar olarak elelc ye e eva~ et~~ktedır. a~'° 
yük !\fület Meclisinde ilk toplan.. t tk"k t t k h t t h"h t çll~ğin yer bulması için lA.zrm. vermesi ile TUrk köylUsUnlin Hava vazıyetının bazı mrnt bla 
tısını yapmıştır. koyacok ~ 1 ~. ~ap. ır~ra. .a ayı aa 1 e gelen tedbirlerin alınmasını ıs. kalkınması mUmkUn olur." dı>. lar<la müsait geçmiş olduğunıı ... J 

Bütün memleket içinde milli K 1 h . tırecegını bıldırnuştir. "aba k tar k a· b"l" - kı' Oı'" 
U t t tcdi di ~ a a ıye ı mm , 

bir bayram gibi kutlanmakta o- ru ay eye 1 Evkafın Balıkesir vilayetinden . . A d l olsl 
· • · . Ziraat enstitüsUnde halen va Giresun mebusu bundan son. na o uda yer yer sıkıntı 

lan Kurultay toplantısı münase. ·ıd· y~~~a 300 bın ı~r: ıra.d .. te~~n eyle zltcdar olen Alman profesörle~ ra köyIUye yapılan' kredinin çok bile umumi istihsal bakunıııd~v 1 
betile Ankara bugün baştanbaşa seçı 1 digı halde bu vılayete uç yuz ku -ı w h . f ')jj il" 

1 · ~ rinin yer1nl TUrk profesörleri- ağır şartlar altında olduğunu. - eger ava ıfradı ve ter. L;r 1 bayraklar ve düvizlerle sus enmış ruş sarfetmemekte bulunduguna . · b hiç:ıv 
· k l\1"11 t M Ank:ıra, 29 (Hususi) - Bü•·ük J · • • ·· •• • •• nln ne zaman alacağını sordu ve bizzat kendisinin 400 lira is- oır oyun ozanlık etmez:;e -bulunuyordu. Blıyil ı e ec. , 1 daır ılen ıurulmüt bir mutallaya · d' .. 

!isinin önünde toplanmış bulunan Pnrti Kurultayı Riya.~et Di\'anı 

1 

karc:t da Evkaf Umum Müdürü VllAyetlerdeki ziraat odalarının tiyerek yüzde 25 faizle eline an. en ış ... !e ':1ah.al ~oktur. . l 
j·:ırın s"bah o u" Eb dl S f Al" '.t ' h' bl · . d ki . 300 1. tıw· i bUtU b Vazıyetın ınkıc:afınr hassasıY kesif bir halk, kurultaya iştirak · ... 11 

" • e · e ... Balikeıirin imarplam henüz yapıl ıç r ış :yapma ı arını, zıra. cak ıra geç gın , n u . . '.t •• ·c.1 
türkiin muvakkat knbrine l\ıırul. 1 t d 1 1 1 llA . . . kil t dbl ı ıe takıp edıyoruz. Buna gore 1 

edecek olan delegelerin gelişleri. tn~· n"mınn hu"rmet relenıri ko,·a. m:ı.dıgyından burada her hangi bir a mU Ur er n n '' yetlerden ışler üzerinde bır ve e ı d db" . . ~ t a 
" .. ... ~ 0 

• k h i t _ . 1 d · e erse tc ırlerını alacagunız ni yakın bir alaka ile takip eyle. cak heyetin azalanın seçmiştir. imar işine girişilmedigini işaret ve A.lete ta r ra yazmaktan aldıktan sonra yerme gelm ş ı- ı ·; . . . . . ce tıı 
mckte idiler. Heyet şu ze,·ntıan mürekkeptir: eylemi•tir. başka bir vazifeleri olmadıkla-ığer blr Yelcllin bu tedbirleri•· 'b .... dır. Umumı ıstı~sal ~eyı.~ ,·.cıt t 

s . . . arkadaşım Nafıa butreEı muı ... • Toplantı saatinden çok önce Başn•kil Refik Saydam, Po.rtl Be.den Terbiyesi Umum Müdür lrını söyliyerek zıraat memurla. katıyen ala.kadar olm,adığm: l . ~ . b 
G l S k ı · T ·· '-" . . h . olunurken çok ısabetlı oJzn içtima salonu delegelerle dolmuş ene e ·re en anrıover, ..,ey. lügwü alakadar dileklerin tetkikin _ rmın köylüye bır re ber, bir söyHyerek: . . .. . . il e 

h k · han Mebu'lu ve Kurullny nci, ve. . . . tezını mudafaa ederken ıı;tıhsa bulunuyor ve er es cel3enin a- de Beykoz Fatih ve ttsküdar mualhm olması IA.zımgelcceğınl - Eğer bu tedbırlcre ihtiyaç: w .. 
1 

ri ı C'Jl 
killerinden Hilmi Uran, Sh·as ' . . tın artma:i·gı yolunda so:ı e 

cılmasını ve Milli Şefin nutkunu l\lebusu Hikmet [•ık, Trabzon Me- semtlerinde birer saha veya stad - bıldlrdl. varsa, yeni Yelt.11 nlçın tatbtktnr 
·· 1 · · b ız1 kl be " f . cevap vereyim. . ı. soyemesını sa ırs ı a kli - busu Faik Ahmet, Dur!ia ~lebusu yom yaptmlması hakkındaki te - Sami Erkmen (Kastamonu), geçmiyor? htiyaç yolcsa, eskı n il 

d S · · ı ı d v d 1 Arkadaşlar, Ziraat V e!•alct1
• t, yc,r u. amıın oca arın a gaze. Saıli Konuk, Mardin ~rebusu Edib menniye kar~r umum direktör Ge- topraktan her şeyi bekledigiml. \·ekil ne diye bu te birleri a · n u 

teciler, İngiliz, Fransız, Afgan, Ergin, Ankara Delegesi Esnt Bö. neral Cemil Tahir Taner, Oıkü - zl, fakat buna mukabil ona hiç mak lc;in emek sarfetmlştir" de. ~s:ri o:arak, Cumhuriyet devr'ıı kı 
1 b .. "'k ı ·ı · k · /\ ı ı o ı · e· t bir feyzi olarak arzederim ki. \ ran uyu e çı erı olduğu halde re çı, n a ya e egesı nazı rn s- dar ve Fatih mm takaları ıahala:-ı bir şey vermediğimizi, tohu uı. dl. ·· • , l'll 
bütiln diğer elçiler ve elçilikıer met, Aydın Delegesi Ethem Men- 1 h 1 i k 1 t YENl ZİRAAT MTNTAKALARI 20 ıenc zarfında ziraatta bil) b 

dere~, Çankırı Delege~! Mu~tıı.ra için tedbir ahn.dığını, Beykoz, A • uı a enııtitU er ni kurma s e· • bir inldıııaf vardrr. 
erkanı hazır bulunuyorlardı. · B" ··kd h ı kAl ti b i t t" G n~ral Ahmet Yazgan (Ur " Akınan, Erzurum Delegesi Sadreı. nadoluhısan, uyu ere sa a an- yen ve ·a e n u ş e ama ur· e "' . Bundan pek az evveline gelill 

Saat tam 10 da Milli Şef de. tin Gözübüyük, Hatay Delegesi nın daha sonraya bırakıMıg-ınr se- lUkten ikri gidemediğini söyle. rrı). köy kalkınmasında her şey. k d har!~ 
-· b k 1 ·· .. l · ceye a ar memleketimize gışmez aş an nonu, ha km su. Abdürrnhmcın !\ur~aı, ı~<'l Dele- nelik tah•isatın neyoğlundaki sa· di. Ziraatın her şeyden evvel bir den evvel blr teşkila.t nıeııelesi J• 

kl k " .Q • ten ehemmiyetli mikdarda buğlll' re i al I§ları arasında Büyük gcsi l\lilhot Töroğlu, Konya Dele- haya ııarfedilecegyini ıöylemi•tir. ilfm işf olduğunu, babadan gür- oldu"'"unu. bunun i,.ln bir pro. • 
M·ıı M '.t " v girerdi. Saltanat devrinin tsta11 1 et eclisine teşriflerinde gesi Xuri Bakkalbaşı, Kütahya De. Adliyenin dilekler arasında bu - mc maı<tmatla bugUnUn lht.iya.. je ha.zırlryarak işe başlamak ' ti 
Meclis önünde başta mızıka ol. !egesi Scıdık Ülker, Manisıı. Dele- bulı.., izmirin bir kısmı, Karade 

- gec"ı llfıı"ı'm Gl'"ır, Snme. ıın Dele"esi lunan ve mahkemeaiı bulunan ka· cına cevap vermenin kabil oL l!zımgelecoğici, topraksız lcöy- n' k A d 1 d ıl d! dugu halde bir askeri kıta iliti- "' ., .. , " ız ıyısr, na o u unun an 
Selim Orıluln, lstnnbul Deleııeııi zalarda mahkemeler açılmasına a- mıyacağını tılve etti. lUnUu hic; bir iş güremiyeceğin' yade, Romanya, ve hatta Arnerİ O\ ram resmi ifa eylemiş ve mızıka 

1stikla.ı Mar§mr çalmıştır. 
MlLLt ŞEF SALONA GİRİYOR 

Reisicumhur !nönü refakatin· 
de Büyük ~illet Meclisi reisi Ab. 
dülhalik Renda ve Başvekil Re
fik Saydam olduğu halde doğru. 
ca içtima salonuna girmişlerdir. 
Girişleri bütün kuruıtaym kor
diplomtik localarına kadar si -
rayet eden sürekli alkışları ile ve 
sevgi tezahilratile karşılanan 

Mim Şef delegeler arasında yer 
aJdıktan sonra. genel başkan ve. 
kili doktor Refik Saydam riya. 
set kürsüsüne gelerek kurultay 
müzakerelerinin açılması için par 
ti nizamnemesi mucibince yokla. 
ma yapılacağını bildirmiş ve yok. 
lama yapılmıştır. 
Yoklamayı takiben reis, sözü, 

parti genel sekreterine vermiş ve 
kürsüye gelen dol<tor Fikri Tü
zer kurultaya iki reis vekili in,
tihap ediJmesi lazım geldiğini ve 
bunun için de Büyük Millet Mec. 
lisi reisi Abdülhalik Renda ve 
parti meclis grupu reis veklli 
Hilmi Uran'r nam?.et olarak tek. 
lif eylemiş ve bu teklif kurulta. 
yın ittifakile tasvip olunmuştur. 
Yine yapılan teklif üzerine ku. 
rultay katipliklerine Aydın dele. 
gesi Etem Menderes, İstanbul de
legesi doktor Hayrullah, Niğde 
mebusu Cavit Ural ve Kiltalıya 
mebusları Sadri Ertem ve Vedit 
Uzgören ile Ankara degelesi Hil. 
mi Uçok seçilmişlerdir. 

SÖZ GENEL BAŞKAI\"IN 
Kurultay riyaset divanının bu 

suretle teşkili üzerine genel baş. 
kan vekili dokor Refik Saydam. 

Söz genel başkanındır. 
Diyerek riyaset kürsüsünü ter. 

keylemiş Ye genel başkan Milli 
Şef lnönü kurultayın "yaşa, Va
rol,, sesleri ve şiddetli alkışları 
arasında kürsüye gelmiştir. 

Milli Şef, ''egemenlik ulusun -
dur., düvizini taşıyan levhadan 
aşağıya kadar uzanan parti bay. 
rağınm fonunu teşkil eylediği 
muhteşem bir dekor ortasında 
bütün bir milletin kalbine hitap 
eden ve ona yeni direktifler, va. 
zifeler tevdi eyleyen ve baştan. 
b~a enerji ve sevgi dolu nutkunu 
irat buyururken kurultayın gös. 
terdiği heyecanlı tezahürat cid
den görülecek bir manzara ar -
zediyordu. 

Bu manzara bilhassa Milli Şe. 
fin, partinin kahraman müessisi 
Atatürkün, Ebedi Şefin, ölmez 
hatırasını taziz için kurultayı beş 
dakika sükuta davet ettiği anda 
en yüksek derecesini buldu. 

EBED! ŞEFE !HTtRAl\I 
Bütün kurultayın, hazırun ve 

kordiplomatiğin beş dakika a _ 
yakta slikut etmek nH"eUlc E . 
ı.edf ~e h~ g&terdiği bu ih. 
trram vak!eef esnasında bütün 
kalpler .Atıtt1lrkUn sevgisi ile bir 
defa daha çarptı. 

Naci Ali ~loralı, hmir Delege~i it dilek etrafında izahat veren BAŞ ~IESELE: TOPRAK sö••li,·erek; 1 ,,,,; 
" " ;;a. unu tanır ve yer.di. 1927 se•• 

Atıf İnan.. Adliye Vekili Fethi Okyar Adliye DAVASI "- Her körlUntin muhakkal. ıdl d 
gi1:.ıi çok uzak olmıyan bir yı 

Vekilinin bu ekaiginin yapıl Fikret Atlı (Giresun), Gire- aurett.a toprak sahibi olması H\.. memleketimizde ithal edi1en b~~ il 
ALKIŞLARLA. KABUL makta olduğunu bildirmittir. eunda. yapılan ılraatln sadece zımgf!lir, memleketi ziraat mm. dayın miktarı l70 milyon kilo ı~ 
EDİLEN TAKRİR BOŞANMA DAVALARI fındıfa inhisar ettiğini, bu mın- takalarına ayırarak ona göre ki 0 zamanki kıymetle sanırım ı )' 

Ankara, 29 (A.A.) - Beşinci KOLAY~AŞTIRILAMIYOR takada ~iter ziraat şubeleri ile ıeriyat yaptllrsa, çok daha fay. 18 milyon lira eder. Uzun savı( 
büyük kurultayın bugünkü ilk d 1 ~ 1 1 hemen hiç uğraşılmadrğr, pek dalar elde ederiz" dedi. !ardan geçmi~ olmamıza, istilıfl 
toplantısında aşağıdaki takrir Bo§anma ava arının ° ay., - · tld ı kild · t ı.lf 
k lta "dd tı· li kı· 1 trrılmuı hakkında'ki dilek üzerin- ıp a şe e mısır zerıya t z·ıraat Vek·ıı·ın·ın düzenlerimiz de tekrar kuruırna 

uru ym şı e 1 ve s re 1 a · k .d •. 1 d yapıldığım, fındık kooperatifi vakrt kaybetmiş olmamıza, ve ııt• ~ 
kışları arasında okunmuş ve iL de geçen müzka kere el ıoz a adna e· birliğinin buradaki organlzas. dan bütün .dünyada iatihsali aıal' 
t .f kla t .. a,.,ı'p olunmn.,tur· legeler, aynlr arar arının yan . . . ı"zahatı ' ı a ..... y ~ • ı..:ı ~ h!''-'' 1 . "k mmcliyetin- yon ıı,lnı. tamamen ita edemedı- tıcı tesir yapan umumi buhrarı• '. 

Beşinci büyük kurultay yüce uıgr wı.um cnn_ mu. e .x"lnl söyle dl. cıı 
b k 1 v den bahseylemı•lerdır. Aynı ka - !!ı • • Ankara., 29 (A.A.) _ Büyük çirmiş olmamıza ve nihayet nü g 
aş an ıgına; . . s Adli V kil" 93~ ıene"lnde Ziraat Vekllı- d ~ ..... ,~ ....... d e v .. M"ll t M ı · · · b ...ı• .. kU t &umuzun a artmasına rag•" Partimizin banisi ve ebedi baş- naati ı;ı;nar e en ye ı bir ı e ee ısının u6 ""' op. 

kanr ve Türkiye cumhuriyetinin Fethi O'kyar, bo.-nmayı kolaylaf ııln bu mıntakay.a. yaptı~ı lantısında Ziraat Vektıleti bütçe- 170 milyon kilo buğd:ı.y ihraç e; 
. t" • · bakım • seyahatte kendisıne bu ıhtiyaç. . . .. k - d ·ı - .. ·· debilecek vaziyete uecmis .. buJutl müessisi o]an AtatUrkiln muvak- tırmanın ıç ımıu nızam ın . . . . sının muza eresm e ı erı suru • " ~ ~ 

ların hepsı tamamen bıldf rıldı rak yoruz. (Bravo sesleri) ki bundJ kat kabrinin büyük kurultayımız dan büyük mahı:urlarına nuarı · len mütalealare. karşılık ola 
adma riyaset divanınca seçilecek dikkati celbetti. ği halde bugUn bu ricaların hiç Ziraat Vekili MuhliıJ Erkmen şu evvel bu mikdarı ithal ediyordll· 

h -~· t bfrlıılnfn yerine getlrUmediğini !zatiatr vermfalefdir : Daha dört, be§ sene evvelill' 
bir eyet taıa.u-n ziyare e. Milla Müdafaa Vekiletini atik& bUdlrdi. Ziraatın Jıer teyden -s gelinceye kadar hariçten getirdi.' 
dilmesini ve bir çelen!t konarak dat ı.dcn dileklerden memnu mın evvel toprağa dayandığını ve Arkadaşlar, ğimiz; princc verdiğimiz para jlıl, 
partimiz ve büyük kurultayımız takaların işaretlendirilmeıine ait fakat bugün k"ylUnUn elinde Gerek bütçenin heyeti umumi. 'k. b k . t 
adına manevt huzurlarına. eevgi ·ı k . 1 d v yeainin mUzakereleeinde ve ge l a uçu mılyon lirayı buluyo 

. . . . dı e tasvıp 0 un u, toprak bulunma.dıtınt ıöyliye. • du. 
ve tazimlerunızın ulaştırılmasını D h T V kil f . t dil k rek bugün bir çok arkadaşlar ~' 
arz ve teklif eyleriz. .~ ı ~yed .' he ıne aı D :T -rek: muhteJi! mevzulara. temas etti • Pamuk sanayiini kurluğuı11d·~I 

• ler uzerın e ıza •t veren a ı ı • , "-Bazı yerlerde bir çift ökü- zaman fda o fabrikaların iste 1t 

K it ·· f 1 ö k b ı a· ler. Bi:ıi çalışınalarmıızda teşvik UrU ay encumen Sfl ye Vekili Faik ztra · e e aye zil bulunan blr köylUnUn ancak miktarda ve evsafta pamuk yeti~' 
h kl edici, ika.ı edici, i!:'§at edici beya- 1; 1 b 1 d memurlarının tekaüt a arının 20 _ 30 dönüm ar&%iıl bulunu. t!rememek endişesi vardı. f{at 

Ça ışmaya aş a 1 k'k b natta bulundular. Ve bir çok su- ~ t~nınabilmesi için tct 1 atta u - yor. Halbuki, bir çHt öküzle o zamn fabrikaların ihtiyacı olıı•· 
aller aordular. Ben bütUn bu söz. 

Ankara, 29 (A.A.) - Cumhu- lunduğunu bu hususta, sigorta e· 100 dönUm arazi Uzerinde rahat pamuğu hariçten g::tirme •~i pi e 
lere mevzu itibarile toplu olarak b ı: 

riyet Halk Partisi Beşinci Büyük sasının düşünüldüğünü, tekaüt rahat çalışılabnlr. Bu sebep- sizleri sıkmamak için kısa cevap göze almıştık. Halbuki ar.:.::an ~:> 
Kurultayı encümenleri bugün sa- olacak memurlara ve ailelerine ten dolayı her şeyden evvel hal. vermeye çalışacağım ve maruza. geçmeden Jalırikalarımızın ihtİY11' 
at 14 de Büyük Millet Meclisin- toptan hlr para verilmeyi~ sigor:a !edilmesi lA.zımgelen dava, top- tıma. Emin Sazak arkadaşımın cı olan pamuğu memleket dahili" 
de kendilerine tahsis edilen yer - esasına göre aylık wıuretı_~ı~ ~ır rak .davasıdır. 7 milyon lira, bu zirai vaziyet hakkındaki suali ile de yetiştirdiğimiz gibi hariç i~·rı 
lertde toplanarak tevdi edilmiş o - !ediye çaresi arandıgım bıl:lirmış· işler için katiyen ka.fi •gelmiye- başlıyacağım. Bu baptaki izaha. dahi aran lan ve istenilen bir jlı ' 

lunan mevzular üzerinde tetkikle· tir. Dahiliye Vekili, Fakir beledi- tımı da bölge bölge vereceğim. raç malı olarak fazla yetiştinnege 
rine başlamışlardır. Y"lt-re 15 sene vade ile ve az: bir etmelerini istemektedir. Her biri bir kaç vilayeti çerçe. başla:lık. 1931 de 22 bin to;1 oıaıı 

Dilek encümeninde: taizle belediyeler bankasınca tedi- NİZAMNAME ENCÜMENİNDE vesi içine alan her bölgede SÖY- pamuk istihsalatımız 1937 s~ne • 
Dilek encümeni ilk toplantısı - yatta bulunulması kararını aldı • N~zamname ve program encü - lediklerimin altında. veya Ustün- sinde 64 bin tona, yani 320. 3%5 

na başlarken başkanlığa ismet E- ğmı, evlenme harçlarının 261 'ku- menuıde: de fark gösteren yerler vardır. bin balyaya ~aliğ olmu§tur. _.,, 
ker (Çorum), mazbata muharrir· ru·a 1·ndı'rilme•i ı'çı·n meclise bir Encümen öğleden önce Kurul • Ma t • ft"'. tte 

~ .. ruza ım, umumı mtl-ulye 0
• zı·raat vekf•. _ !.ı· teft.:ş liğine Ati Rıza Erten ve katipli - k 1A 'h t d" 1 d· w· 1• 1 tay toplantısı akebinde içtima e - lacaktır. - _ 

anım ayı ası ev l ey e ıgın ' d k . . w• s· b 
ğine de Adnan Menderesi seçmiş- taksimatı mülkiyc:ideki yanlı§hğın Şerc :eıslGı~.ınel ıvas ~et··uı~·u Orta Anadoluda. yağ11 geçen heyeti rOİSIİQİ 
tir. . y. • • emsettın una tayı, rapor or u- ğ • 

düzeltılece~ını, memlelcetın her v.. S b M h t Al" seneden noknn de ildir. Hatta .Ankara, 29 (Hususi) - MiJll' Encümen ilk olarak dileklerin . . d . 
1 

. . gune amson me usu e me ı k "C" f 
b 1 yerınde J&ndarma am: erının ya- y·· .. k , ki . 1.~. .~ A d yer yer fazladır. E iliş iyidir. ~ hal bulunan ziraat ,·ek~leti tc • 
aşında gcJmckte olan nönü mey· . . .. . uru erı, tıp ı,ıne ıcıe Y ın i · b · k ı · 1< 

pdması ıçın butçeye tahsısat ko - b Ad M d .. tih kinlerin bit §1 ve UyilyilşU uv. ti~ heyeti reisliğine Pentlı 
dan harbinin geçtiği yerde Mim nulduğunu ve bu tahsisat Üe nok m~ u~u ~~7 d en ere1ı ın p ·~ vetli, mart çok yağmurlu ve fe. ı baktri~·olojihancsl mUdürU Al1• 

Şef ve Değişmez Ba~kan lsmet sanların tamamlanacağını itaret e ey emıt ve og. e en ıonra arti yizli, yalnız geçen yıllara naza.. met Sefik Kolaylı tayin cd11Jl11~· 
lnönütnün heykellerinin dikilmesi dc-n vekil, köylerde salmanın se • genel sekrete~ı ~e Erz:ur.um mebu· ran değil, diğer bir çok yJllara tir. °'" 
hakkındaki temenni ile müzakere- ld w h k 1 k 1 1 ıu Doktor Fıkn Tuzerın huzuru nazaran dahi fazla, fakat nisan bep o ugu a ıız ı ve yo suz u- -•- . 
ye ba~lamı~ ve Başvekalet müs - w •• • • -· • b'Jh ile yaptığı lutn0nbda nızamname az yacnalJdır. Ancak ekinlerin gun onüne geçılecegını ı a51a • .. e..,. 
teşarı Vehbi Demirel hükumeti k d . . k" ve program tadılatının mu.ıakere- kuvvetlı' geli•U olması ve martın kaydedere ı emı§tır ı: . b 

1 
'li' 

prensip itibarile bu teklife taraf - ınne aı amı§tır. da çok feyizli gitmesi tenebblitte 
tar bulunduğunu bildirmiş ve e - Bu a.dalctsiıliğin önüne ıeçmek İçtima.da evvell Parti genel sek hiç bir sekte vermiyor. Ve nisan-

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarm tercüme sasen bu hususta tetkikatın da ya- için bat vurulan çareleri kimse - reteri Doktor Fikri Tuı:er eaki nl- da da bereketli mahsul ümidi a.. 

pdmakta olduğunu ilave eylemiş- den saklamıyacağız. Dünyada hiç- zamname ve program ti.zerinde ya zalmıyor. Ancak az yağıf ma'yıs. 
tir. bir fert yoktur ki, kudreti mali - pılan tadili.ta ve yeni projelere da· ta da devam edince, muvazellı! No. 

Bundan sonra tetkikin geçilen yesinin dununda yap.sın. VekUet ir etraflı bir surette izahat vere - bozulmaya başlıyor, ekinlerde 
41 

külliyatı 
41.50 S ci seri 

Oö Profundlıı 
ve evkaf umum müdürlüğünU all -1 sı~ı tedbirle.rle köylw~ri~ kal~ına : rek encümeni tenvir etmiş ve bu bilhassa yazlıklar sıkıntıya. dil 
kadar eden dilekler üzerinde ev - cagı kanaatınde ldegLldır. Şıd.deth izahatı kafi görülmüştür. şüyor. 
kaf umum müdürü Fahrettin, 

1 
emirler veril:niş, köylüden kendi 1 Nizamnamenin tetkikiyle ite 

eldeki tahsiıatla birçok cami ve mecburi hizmetlerinde lazım olan başlıyan encümen, yalnız değiıen 
eski eserlerin tamir edildiğine da- lardan ba~ka salma ahnmamas1 bil• ma ]delerin değil, yeni baştan bü· 
ir izahat verdi. 1 dirihni~tir. tün maddelerin tetkik ve müıakc· 
SULEYMANtYE ve BAYEZİT Kcylüler kendi hakiki ihtiyaç - rciine karar vermiş ve akşam geç 
CAMİLERlNDEKi TAMİRAT tarını tatminden sonra kalkınma 1 vakit. ıaat 20 de nizamname üzc-

Emekli General Refet Bele, Sü- j çarderini arayacaklar.dır. 
1
rin.deki tetkikatını bitirebilmiıtir. 

leymaniye ve Bayezit camileı-inde 1 Kö'yü bilmiycnlerin köylüyü 1 Encümen, kendiıine tevdi edilen 
yapılan tamirat esnasında bazı kaldıracağız diye yaptığı şeyl:r, ve evvelce matbuatta hulba ola· 
hatalara i~aret etmiş ve Süleyma- köylüleri mutazarrır etmiştir. Ve· rak neşredilen yeni proje esuları 
niye camiindeki direklerden biri • kalet bu gibi halleri ş'.ıldetle me· U.!!rinde sok mühim b:r değİ§İkli1: 
nin tamiri sırasında mermer direk netmiştir. Hükumetin meclise tev- yapmamıştır. 

yerine granit direk konmuş ve Ba- di etmiş olduğu bir kan~n. liy.~ ·ı Niıamname ve program eneli · 
yezit camiindeki pencerelerindeki hası ile, mecburl çareler ıçın k~y-1 meni yann aut 1 O lda toplanarak 
tamiratta horasan yerine beton, lüye tahmil edilemiyecek verııle-,proıram projeal üzerindı müı:a
kullandıru§ oMuğuna nazarı dik · rin, köy heyeti idarelerinin takdir kerelerine haılıyacaktır. 

Trakya mmtakaamda şubat so. 
nuna kadar ynğış geçen senelere 
nazaran biraz az, fakat mart çok 
fazla. Nisanda yer yer yağışlı 
geçiyor, bu itibarla mezruat ken 
disini kurtarmış bulunuyor. Ora.. 
dan gelen arkad~larm da bana 
teyit ettiklerine göre, Trakya 
vaziyetini iyi olarak görebiliriz. 
Garbl Anadolu dıı. hemen hemen 
:ına hatları itibarile Trakya gi
bidir. Nisanda burada da biraz 
kuraklık vardı. Fa.kat havaların 
bulutlu geçmeeıi martın feyzini 
devam. ettiriyor. Oıllar d& kur • 
tanmt ve yer yu iyi ma1uml ıw.. 
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Bu serinin fiatr 81& 1rnruş•ur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
te yapılır. Kalan 4.88 kurŞ011 

1.88 kunııu peıln alınarak mUtC· 
bl.ktet ayd& birer Ura Meıunelı 
lnN Oo tabtto beftaıur. 



1 ~.~ hikaye; iki zihniyet: 
··········· 

B 
.............................................................. . 

ir çift papuçla 
Oaı:ıı 

bir kumbara 
tca k~ gani rahmet olsun, yıl- masanın 1.lzcrlndekl tcne:.c. 

lllat Y hocalığı yapan dayım kumbaraya atacaklar .. 
ı:!tte lllıştı; eskiden, Ut Meşruti· Yanucuklar, izzeti nefislcı·i. 
abu~ evvel, bir sun, mektebin ne tevdi olunan bu ağır fakat 
lrı121 Uğundan, çocuklardan tatlı yUk altında hem se\'iuir. 

n Yep · 'llınış • leni yemenileri ça -ıler ve hem de, kumbara nçıldı. 
adı ~I \ alınayak kalan çocuk ğı zaman ııarn noksnn çıkarsa 
aıı s kkenlcr, çekıllar arasın - şUphc nıtına gireceklerini dUşU
"'· e erek cYlne gitsin diye • nerck UzUlürlermlş Hic olmaz ... , Ya . • • 
a~a!(, ' nıektebln şerefi ne o • sa her kes kendi şahsını böyle 
~e ~." bir znndnn kurtarabilmek lçiu 

~Uk, Y:~ıp, yapıp buı;UnUn kU- her hangi bir çocuk masa başı
buıın ırııın. bUyUk mUcrimlnt na giderken yam sıra bir veya 
e11 kak ]1\zım. Derhal mektep - iki arkadaşını da götilrerek, 
~lııun~\'tnalı ki diğerlerine ibret - Bakın, ben biı' kalem, bir 

il.ah de lllsUk alıyorum. Kalem dok. 
ka .. 

1 
nıetıik tabiaten biraz şa· snn para, lüstikte iki kuruş, eL 

\·e 
Oerh sanması kuv\'ctllccydi. timi dBrt kuruş on para? işte 

kısa :ı kafasını harekte geçirir, kumbaraya atıyorum. Diye ar
~lkışı ir dUşUnceden sonra, çok kadaşlarmın şehadetini temin 
bıııut~dığı, beyendiğl şu çareyi edermiş. 
lleın Ders de,Tcsi ile beraber ma. 

ili b en Çocukların ellerine ay sa muhtevivatı da bltcrcl\. kum. 
oya " 

ge ~tı 8 k<'sllmlş birer süpür - bara ağırlaşır. Hocalar mUtte-
- ~U Sıkıştırarak: fikan 1\.ani bulunuyorlar ki, on 

I'! tetı arın hu çöpleri, bana ge. para bile noksan çıkmıyacak. 
dink rcceksinlz, ama dikkat e- Dayımın talebeleri nasıl korlrnk 
ilturs~Ybolmnsın, yarına çıkmaz bir hisle neticeye intizar cdl. 
~öııu nuz. Hırsızlığı yapanın yorlnrsa. bunlar. onun aksine 
~ua iı benim okuyacağım bir olarak derin bir şevk ve neşe L 
dar c bu gece blr parmak ka • çindc kurnbaranm biran e\'YCI 

-, Uzayacak .. der. «eı:nan açılarak sayılmnsıııı ve nctfcc-
)utllı e çocuklarının şimdi nin köylerine yayılmasını son. 
l'ılaıı :Yacağı bu dolmayı o za - suz bir gUveııle bekliyorlar. 
Ilı 0 ademe bile pos bıyıkları. Tesadüf, Ogtin okulun köy. 
b Yllat t l k 

1 
arak, ufacık bir hap gl- lUyc vedl\ mUsamercst yar. Te-

lla 
0 aylıkla havsala halkumu· !Aştan kumbaraya kim ha\<a. 

~~'~dırmışnuş. cak. ~löze odasına kaldırıltr. 
tocuk esı sabah yoklamasında Ertesi g\lnU toplanırlar, aça. 
gelir· lıırdan birisi biraz gecce caklar. Fakat ne kumbara var, 

~atı;ız~~glnln uçukluğu, de: - nede para.. Gece, ınUsamere 
lllltJııı 1• dayımın nazarı dık. tclft.şı arasında sırra kadem 

.... }l·Celbeder. Anlatıyor: basmış. 1\fnsum yavrucuklar, 
~bııı ır gUn evvel dn~ıttığım derin bir yeis içine dllşerlcr. 
l'lııc erı getirerek rahlemln üze. Bundan başka da işte şimdi 
•ltıı ~0Yrnağa başladılar. Hep. hepsi zan altmafgl;ııls.o.r • .dcınek. 
tlııd l'er, btrer lllçUyordum. t- tır. 
~le e huyuyen, uzayan yoktu. Hl\yır.. IJocala onl~rın b'~ 
.ı son "Ola gelen çocuk ayakları endişelerini gidermekten ·geri 
lııa ~atak, halsiz mecalsiz yanı. kalmaz. O yaYrularrn höyl<ı bir 
la11 aklaştı. Yarı, yarıya kısa. suç işlemeycceklerlne emindir. 
lgt

0
t 1l>llnu uzattı ve dönmek Onlar bir dereceye kadar ikna 

1. \'e teselli ecliyor. FaF'kat anıa, ..... \• 
hı:n avrum buraya gel baka- ya kumbara ne oldu? 

:ı:·lbcntm. Bune hal? Xc olacak yavrularının kar. 
~a e 

•oıt n uykusuz geçen gecenin galığı jyi bir fırsat... aFkat kos. 
l'atdunıaştırdığı yUzU enelii. mo. koca bir köy halkı payına dUşe
)a~ 1

' sonra ktlğıt gibi hembe. cek şUplıc hususunu Ye onun 
ll~a Olarak: ''Hocafcndi, vallahi manevi ıztırahıııı lılssedemiye. 
~ tnadı ... " dedi. k k b ıı:.1 1 ~ ce · ·adnr nasır ab amış Y.c. 

~ıııaı;zamadı ama yarı, yarıya dan elbete lıir yaYrunuıı ,·ictla
o~Ud 1

• Den akşam dUayı ters nı olamaz. 

* * * )~l'd uın . Onun için uzayacak 
e kıs ltl 1 1 k U · Ço a ı. !;ite..... şte; mu aycse;rc ve zerın 

batı <:uğun gözleri ani bir ışıkla de durmağa dt'ğcr iki köy üğ. 
diı ar Sibl oldu \'e: "Hocafcn- retrneni ,.e ilii köy çocusu tipi. 

·d ~lllın Cdl, Vallahi, hil!Ahi o kr • Bunlar yckdiğcrlr.riııdcn şimal. 
liı:n ,;aı. Ben korktum da kes. cenup kutupları kndnr mesafe-.. 
~ lerlc ayrılmıştır. Ötekinin dtin. 

blı sas"n benim " istcdi~lm de dUğllnU istemezsen berikinin 
ld· tııu 11 

1• Biraz sıkıştırınca cUr- yol almasıııa yardım etmeliyiz. 
h~ U itiraf elti. Korkusundan .Millt kalkınmamızın en başlı. 

-.ırrn 1 l'er b ş papuçları saklıyacak casını teşkil eden köy dfLvasm-
Jrellı lllaınamış. Hala.ya atmıştı. da her vatandaş kendi vazifesi. 

tırtt an ''eli si olan anasını ça. ni ıra etmelidir. 
ıı1 ırn. Hırsız oğlunun kulağı. Köy ve kUylU ruhunun. Cum_ 

ana r. l'eJc cıı;;ının eline teslim ede- buriyetten cn·el ve sonrasını 

tı lnektcpten attım. tahlil ,.o tetkik edebilmek, on-
aı harımın ncı ve acıldı hlk!lye. Iarm derllcrlnd'en, ilıtlyacla. 

Q Utada bitiyor. rından, on larda görmek istedi. 

~lecı~7cn. ders yılı sonuna doğru ğimiz mnddt ve manevi kalkın
bı:!~ özunun Çıkrık köyUndckl manın nelere mtlte,·aldof bu. 
hu sınıftı ve yatılı okulunda Iıınduğunu muta lan etmek gibi 

tıa b .'\.rıı enıcr lılr hadise gr.çtl. ciddi ve me\'zu Uzcrincle işlemek 
bı1t:ta3·ım . Bu da bir kumbara maksadi:rlc elime aldığım ka. 
l'I, ~·esı fakat arnrlal\l mesa!e. lemden, - sır tabii ile cliyece-

·a 
Ö tın kıyas edin: ğim geliyor - yaşanmış olan 

culiı~retmeııler tarafından. co- şu iki hikAye çıkıverdi. lradenı 
~1 ı. lltın rüühf tcmaylilAtını tet. haricinde çıkan bu neticeden 

1\ \' 
Ola e onları dUrUst bir insan ben de memnun oldum. Zira 

raıc 
ttı~ıc Yetiştirmek, teşvik et. ciddi mevzular üzerinde, oku. 
l!bb .dUşuneesiyle şöyle bir te- yanın gözlr.rlnin nurunu satır. 

llıq Uste bulunuldu: Okulun lar arkasında ~elrnbilmek zor, 
0ııu ı ti na bir masn, masanın U. hatU. her kese nasip olmayan 

ııar ııe lloksan Uç lrnruş otuz bir selfımet ve akış meselesi. 
aı a1ık kalem, kağıt, Iö.stik ve. Fakat böyle hakiki Ye tetkike 

re k )· ~l onuldu. Çocuklar lhti- değ-er misallerle bu mevzu tize. 
~~er~rı olan öte beriyi m

9

asanın rinde meşgul olunursa hem o. 
1 lı"l~den, fakat hiçbir kontro_ kuyucuyn sıkmıyacağına ve 

•
111 1

/ olmaksızın alarak para. hem ele gny~ye hizmet edilmiş 
sto mucibince, yine aı_ııı olacağına kanaat getirdim. 

1- VAKtT 30 MAYIS 1030 

Skualus denizaltı 
nasıl battı .gernisi 

26 kişinin ölümüne sebep olan fakat 33 kişiyi de 
kurtaran gemi elektrikçisi anlatıyor 

Deniz altında hayatla ölüm ara- 1 · 

smda soğuk, dondum cu bir gece 

yor : 
- Felaket anında kumanda 

mevkiinde bulunuyordum. Sizin -
le şimdi kazanın teknik kısımla • 
rmı münakaşa edecek vaziyette 
::leğilim. Bütün mürettebat, as -
kerler ve zabitler şayanı takdir 
bir şekilde hareket etmişlerdir. 

Su almağa başladık. Yirmi met 
reye kadar bir batma yapıyorduk. 
Bütün usule riayet ettiğim halde 
geminin 30 derecelik bir zaviye 
aldığını gördüm, ~erhal arka kıs
mı su basmış okluğunu anlaClım. 

~ 

Spua1cs dcııizallı 9cmisini1l 1w rtanlmasoıaan iki ameliye . 

1 

ri vermesi lazımdır. Supa12lardan 

birinin kapanmamış olması kırını~ 

zı bir lamba ile haber verilmek " 
tedir. 

Geminin kum~ndanı 

lambanın yanmadığını 

dalma emri vermiştir. 

kırmızı 

g.örünce 

Bu vaziyete göre, ışıklı ~vha -

nın vazifesini yapmadığı ve yan -
lış işaret veı:idiği, kırmızı lamba -

nın bozulmuş olcluğu anlaşılmak

tadır. 

Bugünkü kadın 
(Baş tarafı 6 ?lctdcı) 

dınlnr btiytik mikyasta tehlike
ye maruz kalacaklar \'e harpten 
doğan başlıca kederi teşkil ede. 
ccklerdir. 

Kurl<m1aıı ı1eııizaltı tayfaları 

Bununla beraber muharebe 
edecek kadınlardan hiç bir fay
da memul değildir .• Mühimmat 
fabrikalarında erkeklerden bo
şalacak yerleri doldurmak fı;lıı 

bUyUk mikyastn kadına ihtiyaç 
hasıl olacaktrı .. BugUn Alman. 
ya ve J.'ransada kadınların fab
rikalarda erkeklerin mevkileri
n! geçebilmeleri için her tUrlU 
tertibat alınmıştır .. Bu şekilde 
imaH\thaneler inkttaa uğramı

yacağı için, kadınların '·az!Celc. 
rinl fazlnE>iylc y'.3.pmış sayılacak
lardır. 

Asıl mesleğim olan k~·cUIUk 

Salı gecesi iki ki~i muttasıl kont · 
rol odasının duvarlarına vurdu? 
Fakat hiç bir cevap alamadı .. Ar
ka bölmede· birçok arkadaşm ka -
panmış ol:luğu bildirilmişti. Ar · 
tık ölüme mahkfim arkadaşlar hak 
kında münakaşayı menettim, ma -
neviyatı bozacaktı .. Çünkü onlara 
hiçbir şey yapabilecek vaziyette 
Jeğildik. 

DiR GECE 

lkinci kumandan Nichols kaza· 
icabı bizzat köylerde şahit O•. 

d uğu m hadiseleri, dertleri nn. yı şöyle anlatıyor: 
latmağ'a muYnffak olabilirsem - Denizin dibini boyladıktan 

kiiy ve kiiyı•llliik dfL\·amızm nnn sonra karşılaştığımız en büyiik 
hattına hizmet crlebHmiş olmnl< zorluklardan biri de soğuktu. ter
bah tiyarlığı içinde kalacağım. mometre müthiş düşmÜ§tÜ. Ar -

~'OUl'.M : :XACl GÖK I>E~rtn kadaşlar battaniyelere sarıldıkları 

. 
halde titreşiyorlardı. Talimat ica • 
bı en ufak bir hareket yapmak ve 

konuşmak katiyen memnu idi. An 
cak icap eden emirler verilmek Ü· 

zere söz söyleniyordu . Bundan sonra lkl cins arasın
daki fark bundan ibaret ola

Mümkün mertebe oksijeni ik - caktır: Erkekler harp edecek, 
tısat ediyorduk. Monsen ciğerle • kadınlar sil~h imal cdcce.ktir, 

''Squalus denizaltı gemisi bat -
ma talimleri yapıyordu. Su b:>l • 
melerine ait supaplardan biri el 
ile kapanıyordu. Geminin kuman • 
danının önündeki ışıklı bir levha
da supapların kapanıp kapanma • 
dığını kontrolden sonra batma em 

BugUnkU modern devletler 
kadınların ateş hattında muha. 
rebe etmeleri için hiç bir mec
buriyet hissetmemektedirler. 

ınıı;;lardır. 

Yeni bir harp te<'rUbr.si er. 
keklerin di':lvUşmck vaztrc>sinde, 
\'C knrlınlnrın da silı\h 1maH\.tıa

da çalışacaklarını meydana ko

racaktır. 



aşaı DODOlJlll 
Karısı ve çocukları bir 
hafta Pariıte kaldılar 
İtalyanların Habeşi1ıtanı işgal 

lerinden sonra Adisababa dükü 
l:ı.mını alan Mareşal Badoglio . 

/( ızılkoca oğullar 
Bir mağa ra içinde .ateş dumanif 

400 harami boğuim uştu 
Bir gazetecinin başına gelenler 
Dağa kaldı rı lan gazeteci kaçarken üç kurşunla yar.alandı 

~n karısı ve çocukları ah§ ve • 
riış yapmak üzere Parise gelmi§. 
ler ve bir hafta Fransa merke -
zinde kalmıılardrr. 

Fransızlarm 

"France Radi -
cale" ga:ı:et':?si 

muharrirlerin _ 
den M. Petit'ln 

Renim adım Roger değil.. Rene Mare~al Badoğlionun oğluna 

Petlt'Ur .. Gazeteciyim. demiş \ ' C bu seyahatin sebebi sorulduğu 
hllYJyetlnl de göstermiş.. zaman. 

batından çok 
enteresan bir 

Haydutlar her ne kadar ~·anıl. 
ı1ıklarını anlamı:ı,larsa dR. gene 

yola devam etmişler, ıılhayt 

yola devam etmi~ler, nihayet 

bir kahabada durmuşlar, şoför 

- Hiç bir siyaaf gayem yok, 
yalnız gezmek için Fransaya gel. 
dim. 

Demiştir. Filhakika Mareşalin 
oğlu Pariste kaldıldan bir haf. 

vak'a geçmiş, 

gene gazeteci, 
Uç haydut tara- ı 

tından kaldırıl. 

lnmi9, beş dakika sonra yeni ta- ta z.arfmda karı.sınr dükkandan 
limat alarak geri gelmiş ve Vil- dükkana dolaştırmış ve bir hayli 

mış ise de bir le d' Arny istikametinde yola alış veriş yapmı3tır. Mare3alin 
kazadan istifa- devam edeceklertnl sBylemlş. karısı ı da bir hafta müddetle 

de ederek kaç. Otomobil yeniden ormanlu Pariste kaldıktan sonra ailenin 
mağa muval- arasına dalarak yoluna de,·am bir kısmı Ita.lyaya, bir kısmı da 

fak olmuftur. ederken birden m•ut bir kaza Habeşistana. müteveccihen hare. 
Vak'a töyle olmuı,, tlbtlkl~den biri patlı. k_e_t_e_t_m_it_l_er_d_i_r. ______ _ 

cereyan etmiş. mış. cueteelyt tıUAhla.rJyle teb. 
tir: dit eden haydutlardan bir tane- Günün siyası meseleleri 

Türkiye M. Rene Petlt gazeteci olmak- lemlyeceflnl dütündUğU itin. si lbtiğl tamir etm~k iızere !· 
la beraber aynı zamanda devlet mücadelenin lmklnın:lığını göt n~rken M. Rene Pelit diğer hay-
telsfz teşJı:lIAtında da çalışmak- mUş ve otomobile bfnmff.. dudun üzerine atlamış ve oto. (BQ.f tarafı 6 ıncıda) 
tadır .. Gecen akşam saat 22.30 Otomobilde de cene aynı va. mobilden aşağı yu\'arladıktan TUrkl'r gibi ltalyanlann Dodek&· 
da vazifesinden c;:ıkıp mutat yo. zlyette ıillh tehdidi altında ae- sonra ağaçlar arasında kar;ma- nes adalarında bulunmalarına mu. 
lunu takiben evine giderken ya. yahat eden gazeteci: fa başlamıştır.. Peşine düşen halef et etmeleri, bu iki milleti yak-
mnda bir otomobil durmuş, t- - Benden ne latlyonıunur.?.. haydutların kurşunlarından laştırm&ktadır. 

cindcıf Jkl kişi inerek: diye aormu~ ve: mUmkUn mertebe sakınan gaze- Buna rağmen Türkler dehıetli 
- Hey, Roger, bonsuvar, de. - 'OıtUnt 'Yaaife deiU .. Ka.pat leci Uç kurşun ile sol kulağın- antikomllniattirler .• Maamafih Ruı. 

mtşlerdlr.. çeneni: akıl halde yanarıın .. ce. dan ,ellnden ve kalcasından ha. ya cibl bir memleketi ıulh ve harp 
M. Rene Petit, bu adamları vabını almı,.. Cifce yaralanmt:ı,tır. zamanında bağıız bırakmanın h~ 

tanımamakla beraber: "Bir ga- - Peki, beni nereye ıötUrU- bir menfaati mucip olmıyacağmı da 
t 1 1 b• kkl t ., Ormanda bir kovuğa ıakla-ze ec Y ırco mseler anıya. yonunuı · ·• takdir etmektedirler .. 

bilir. Sevimli görünmeli" diye - Patronun yanına .. Sana lh. nan gazeteci haydutların gfttilç- TUrkler İngiltere_ Franaa ai~·a. 
dUşUnmUş ve konuşmağa batla- tiyacları varmı,.. Daha faıla dıfı yerden çıkarak bin mU,kU. setine meyletmekle, ltalyan ve AJ. 
mJşlardrr.. sormalı artık tecrübe etme.. !Atla ParJııe dönebilmiş ve doğ- manlara Iralı:, tran ve Katkuya 

Tabil tanışmadıkları için ıö- Bu muhavereden ıonra oto - ruca hastahaneye giderek yara- petrollarmı kapatmanın avantajını 
rUşmelcrl de birkaç saçma ıöze mobll tenha yollardan bUyU.k bir tarını tedavi ettirmiştir. da. dUıUnmektedirler .• 
inhisar etmiş, bir mUddet sonra sUratle ı,ehlrdeu uıaklıJirll:an, Gazeteci kendisinin yanlış-

Türklerin Bizans önlerinde 
cenk ettıkleri zamanlarda latan. 
bulun fethinden rubu asır kadar 
evvel, 1425 yıllarına doğru, A -
na.doluda Kızılkoea. Oğulları di • 
ye anılan dört karde~ Harami 
türemişti. 

Göçebe Türkmen aşiretlerin
den olan Kızılkoca Oğulları, yi. 
ne göçebe Türkmenlerden etra.f • 
!arına topladıkları yüzlerce in. 
sanla bilhusa Amasya ve Tokat 
taraflanm kasıp kavurmağ~ baş 
lamıştı . 

Bastıkları kua balarda çarşı . 
lan 11oyoyorlar. hamamlardan 
avrat ve oğlan kaldırıp dağa çı
karıyorlardı. 1425 te İkinci Mu. 
radın en değerli vezirlerinden 
Yorgeç Paşa. Anadolu beylerbc. 
yi bulunuyordu. 

Fakat Kızılkoca Oğullarına 
karşı asker sevketmek, ne de oL 
sa, arada birçok masumun kanı. 
nı dökmek istemiyordu. Kwl. 
koca Oğullarının bir hile ile ele 
geçirilmesi için İkinci Murattan 
kendilerine hitaben bir fern:ıan 
aldı: Hükümdar bu fermanında 
Kızılkoca Oğullarının bütUn ka
bahatlerini affediyor, buna kar
şılık , Türkmen a.şirctleriılAen 
asker toplayıp Yorgeç Pa§allm 
kumanduında Karaman tarafla. 
rına sefere gitmerini emrediyor. 
du. 

Yorgeç Pa.şa. bu fermanı bir 
el~i ile ve daha bir takım hedi. 
yelerle Kızılkoea Oğullarına yol 
ladr. Kızrlkoca Oğulları: 

- Osmanoğlu hemen bizden 
yardım iste.in, bundan sonra 
daim onun hizmetindeyiz! 

da otomobilden inenler ceple- gazeteci de ıllkfl.netıe haydutla- 1 ltkla kaldırılmış olduğunu iddia 
rlnden eill\hlarrnı cıknrarak ga. rrn muhaverelerini dlnlemif ve etmekte ise de bazr dili uzunlar 
zeteciyi otomobile glrmeğe mec- kendiılnt ba•b birillnln yerine M. Rene Petll'ln evli, zengin bir 
bul etmişlerdir.. kaldırmıt olduklarını anlıya. kadın ile sevi:ı,tiğinl ve bUtUn bu 

M. Rene bUtUn cesaretine rai· rak: fellketlerin o cihetten gelmek.ı 
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_ _... ÇEKLE•'R 

1 
Dediler. Elçiye çok iyi mua. 

mele ettiler. Birkaç gün içinde 
dört yüz Türkmen delikanlısı 
topladılar, sonra Y orgeç Paşa-

ı:n.en, etraftan htç bir imdat ge. - Fakat ılz na ;rapıyonunuı. te olduğunu söylemektedirler. 

CDlYım konSerü 
iki yllan bi( kadına heyecanh saatler yaşattı 

İngll&renin Afrikadaki müs • 
temlekelerinden birinde yaşıyan 

MisJames Cruischank'ın başından 
geçmiş olan bu hakiki vaka her. 

kesi ha}Tetlere düııUrmUş ve genç 
kadının cesaret ve soğukkanhhğı 
büyük bir takdirle kat'§ılanmı§ -
tır. 

Mis Cruischank bir gece ye • 
mektcn sonra odasında keman 

soğuk bir temu hi.Metti. Zavallı 
kadm: "O anda nuıl olup ta öl. 
medifime hayret ediyorum,, di
yor. ÇUnkQ bafnnı ~virinee bu 
aefer eti olduğuna tüphe etmedi. 
ğim diğer bir mamba ile Ul'fl • 
laştım. O da kapının önUnde du. 
ruyordu. Sanki yolumu keemifti. 
Tuzağa düşmüştüm. Yine ayni 
manevra ile salonun ortuma ka_ 

dar gelebilmek l!zımdı. lki mam
ba'ya müsavi meufede kalmam 
llznndı. 

ka.lan hayvan her ikisini de öbür 
dünyaya gönderebilirdi. 

Bir çeyrek kadar çalışarak ka.. 
naına tesir etmiyecek gekilde iki 

yılanı ayni hat üzerine getirmeğe 
muvaffak olan Mister Cruiachank 

nihayet her iki iki fişeği birden 
ateşledi ve iki zehirli mamba ye. 
re serildi. 

Ayni anda Mis Cruiecha.nk'm 
yayı elinde ndü§tü ve kuvveti ke. 

ailen kadın bayılarak yere yu_ 
var landı. 

Londrı 

Nev,ort 
Par is 
Milano 
Cenewe 
Amııterdanı 
Berlln 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
\'arşoTa 

Budape$h. 
Rükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskon 

latikraı lar 
Erıranl 

Sivaıı - Enurum lll 
Tllrk borcu I pefln 

S.93 
1126.665 

3.3550 
6.611 

28.5275 
llA.03 
M.ft15 
2J.562S 

1.0325 
Uı6 

1U3:l 
2:J.S45 

2U'2~ı 
0.9050 
2.8925 
3Uı 

30.5-l75 
23.11025 

u .:'> ı 

..... . . 1 -··· .. 

nm hizmetine geldiklerini, mez -
k\ır elçi ile haber verdiler, fa. 
kat kendi aralarında da, Yorg~ 
Pqa ile buluşur buluşmaz aman 
vermeyip kılıç üşürmeğe, göz 
açtırmıyarak öldürmeğe karar 
verdiler. Bir kere Yorgeç Paşayı 
ortadan kaldırdılar mı bütün A. 
nadoluya hakim olacaklardı. 

Yorgeç Paşa da, Kızılkoca O. 
ğullannın kötü niyetini sezmiş _ 
ti. Onlar da Merzifonda buluşa
caktı. Fakat, bir hastalık uydu
rarak Ama.ayada kaldı. Civar 
kasabalardan birçok sipahi toplı 
yarak giı.lice Merzifona gönder. 
di. Bu askerleri Merzifon ayan. 
ve eki.birinin konaklarında sak_ 
ladı. Kızılkoca Oğullarını karşı. 

Jamak üzere de Mcrzifona. oğlu 

Hızır Beyi gönderdi. 
Hızır Bey, Kızılkoca Oğulla.Ti. 

le buluprak baba.smın hasWı-

Yazan : Reşat Ekrern 
ğmı söyledi, birkaç gün 
fonda i•tirahat etmelerini 
etti . 

Onlan Merzifon lya.ııJJl!ll 
v~ bahçelerle müzeyyen 
ve saraylarına miaaf ir etti. 
hirde şereflerine büyük r.İ 
lcr verildi. Yanlarında.ki. 
ri çam yarması gibi gösilDU 
daktan bıçaktan sa.kınm~ 
men pehlivanlarını diğer •" 
dağıttı. Biı- gece, KızılkoCI 
Jtullarr ile dostane sohbetli 
ve işret ettikten sonra, 1\. 
ca Oğulları uyurlarken fo 
çin adamları üzerlerine ç_, 
dılar. Dört kardeşin de k~ 
rını kestiler. Halka misafir 
miş olan askerleri de ıincirt 
dul ar. 

Hasta olan (!) Yorgeç 
derhal Merzifona geldi I<-•• ..
r,; Oğullarının dört yüz ~ 
nın derhal idamını emretti· 

Bu dört yüz kişi Merzif oll 
varındaki bir mağaraya tJ 
Sonra kapısının önUne odlll' 
ğıp ateşe verdiler. Kızılk 
rm hepsi o mağarada d 
boğularak öldüler. 

Bu sırada Merzifon civatl 
kından ihtiyar bir ka.dınJ!l 
oğlu vardı. Kızılkoca 

n.m terzisiydi. Merzifon '".~ 
da. Haramilerin etraf ma. tor. 
nan dört yüz kişinin mıse:;-' 
dumanla. boğularak öldürUj 
ğünü işitince aklı bqmdall '{I 
ti. Feryat \'e figan ederek. ft 
geç Paşanın divanına. geldi· ' 
şaya, saçmI başmı yoıaraJc ~ 
lunwı günahsız olduğunu af' 
ti. Paşa: #: 

- Olan olmuş, e§kiya_ il,~, 
şüp kalktığının ceza.amı blJılP". 

Dedi. 
Kadın bu eefer de: 
- Bari ölüsünü göreyill1 ! fi 

hiz ve tekf~ edip kendi ',lii 
bir mezara gömeyim! ,,. 

Diye yalvardı. Paşa. 'I 
met etti. Adamlarile berabet' c? 
dını o mağara.ya. gönderdi· . . ..; 
ler birer birer çıkanldı, ihtl>'i 
gös~rildi. Boğularak ölen 
setler araştırılırken bir k~ 
altında baygın bir adam ~ 
lar ki, henüz hayat eseri r"ııf 
lüyordu. Meğer ihtiyarın oil 
muş. ıl 

Kadın, sevincinden oilU:,, 
Uzerine düşüp bayıldı. auçl I 
aklını başına getirdiler. OflU J 
saf havayi alınca, yavaş Y' I 
kendine geldi. Yorgeç P&P fi 
bunu bu adamm hakika.~ _A 

sum oldubna hamletti ve ~· 
ye bir timar verdi. 

RefatB~ 

çalıyordu. Kocası ve kardegi .de 
istirahat etmek üzere odalarına 
çekilmişlerdi. Mis Cruischank 
birdenbire önündeki notaya ha. 
reket eden bir gölgenin vurduğu. 
nu gördü. Kemanını durdurma _ 
dan döndü ve omuzlan hizasına 
kadar yükselmiş olan bir mamba, 
- j\frikanm bu en öldürücü y:ı. 
lanı - ile karşılaştı .. 

Böylece büyük bir gayretle ve 
daima ayni havayı çalarak Mis 

Cruischank salonun ortasma ka-
dar gelebildi .. İki mamba birer 

metre meea!ede dunnuılar musi. 
Uşakta gençlik bayramı 

Kalbi duracak gibi olmasına 
rağmen musikiye devam etti. Ke
manı SU8tuğu takdirde, mest.Ol. 
muş vaziyette bulunan yılanın 

harekete geçeceğini biliyordu. 

Bunun Uz.erine Mis Cruischank 
yılana doğru dönerek yine ke -
man çalmağa devam ederek ya. 
vaş yavaş gerilemeğe, hiç bir eş.. 
yaya dokunmadan, gürültü edip 
hayvaıu uyandmnadan kapıya 

yaklaşmağa çalıştı.. Hayvan da 
büyük bir sadakatle onu adım a. 
dım takip ediyordu. Böylece ya
rım saat geçti.. Mis Cruischank 
ümitaizce kemanına devam edi. 
yor: 

''Bir mambanın yarası tam he~ 
altı dakikada insanı öldürür,, di. 
ye düşilnüyordu. 

Böylece kapıya kadar yaklaş • 
mıştı. Ani bir hareketle kemanı 
atmak ve acele kapıyı kapayarak 
yılandan kurtulmak Jizımdı. lş.. 
te tam bunu düşünilrken Mis 
Cruischank'm çıplak eruıesinde 

ki dinliyorlardı. Mis Cruiechın~ 
yeniden aalonun kapısına doğru 
gitmeğe tetebbüa etti ise de kapı. 

nın arkasına kadar açık olduğu. 
nu, bir hamlede kaçıp kapıyı ka. 

payamıyacağuu anladı. Sert ha
reket edebilen mambalar muhak

ka.k yetiteceklerdi. Artık ümit. 
siz kalm]ftı. Denizin ortuına bı. 

rakılm11 bir yüzücü gibi idi. Kuv 
veti kesilinceye kadar çalacak, 
nihayet mambalan. kurban ola. 
caktı. Bu müddet zarfında koca_ 
sının nya kardeşinin imdada 
gelmeleri ihtimali de vardı .. Bir 
saat müddetle Mis Cruischank 
belki on defa ayni havayı çaldı. 
Artık saat ilerlemişti. Kocası ka
rısının bu saate kadar keman 
çalma.sına hay~t etmişti. Bir 
rnilddet sonra llyni havayı tek • 
rar etmek~ ulduğu nazarı dikka. 
tini celbetti. Ortada bir mesele 
olduğunu takdir edtrek yava~a 
yaklaştı ve f~i vaziyeti gördü .. 
Derfıal kotarak tüfe,iini aldı vt 
iki fi§ek koydu .. lkf yılanı birdeı 
vunnai lbmıdı. Aut halde -t 

Çekirge afetine kar
şı tedbirler ahnıyor 

Utak. (Huıuıt) - 19 mayıt 
bayramı büyük tezahüratla kut .. 
lanmııtır. Bayram U §ak belediye· 

ıi tarafından yaptmlmıı olan gü· 
ıel ıtadyomda icra edilmiştir, 

Gençlerin bayramına halk <la coş 
kun tezahürlerle ittirik etmiıler. 
!dir. 

Bütün ıehir, fabrikalar batta ol 
mak üzere ıtılclarla donatılmııtır. 

Çeki rge afet i 

Kazamız bir Uet geçirmiıtir 

denebilir. Utak etrafındak!'i mın -
takalarda kahalli nahiyesi de da • 
hil olduğu halde olukça geniş bir 
kısımdı çekirge faaliyete başla • 
mııhr. Zint Veklletinin emriyl: 
mücadeleye ı\riıilmittir, - _........ . ---- ____ ............ __ _ 

l1f'J1cta yoptla" 19 "'4!f'& genflik bayMmttlMn 7'Uimler 



~stanbul defterdarhğından: 
N. Ma.ııa.ııeaı sokağı No. Adı !ıi Kuanç Buhran 
9 ~Irağa Millet Cd. - 13.1 Numan oğlu Köfteci 

~.,., ln Şükrü 
ebey Namık Kemal 17 İsmail oğlu Atçı 

i8() 19 Ahmet 
" ,, 21, 23/2 Osman oğlu Terlikçi 

19 .\ra Mehmet 
~bacı Be. Kocamustafa. Satılmış Yufkacı 

286 lfub t pqa 316/1 
Yar !spa.nakçı 4 Mustafa Sandalcı 

G3s 
keçihatun Millet 153 

~k 
asap llyaı 

Mehınet ve 
8&1lh 
Ahmet Helvacı Tahsin 2 

lracı R" 
615 
~ useyln Narlıkapı kum· Süleyman 

" .,, a sah 2 oğlu lbrahim 
,, ,, 

707 
Abdı t'elebi Sa.matya 

l&ı .. Pulcu 

,, ,, 

,, 

306 Ha.san oğlu 
Aziz 

31 Hiristo 

31 " 911 
kUrkçüba§ı Küçük Llnga Mehmet oğlu 

Marangoz 

Zkmekçi 

Kahwci 

.. 
Simi~l !ırmı 

Fınncı 

,, 

Tenekeci 
li li 127 Ahmet 

&cı Evhat İmrahor tıyas Aristidi Pa. Döteme tamircisi 

., 

,, 
~7 

Ca.kır ağa 

.. 
•• 

•• 
•• 

•• 

•• 

,, 

B. Cd. 140 paz oğlu .. " 
Kocamusta!a. Ki.mil 

paşa 393 
Demirhane 86 İbrahim 

" 229 

123 

Millet Cd. 
!)5/ 3 • ~!' 

Ali 

Cemal 

Ziya 

,, Hü.leyin oğlu 
Nurettin 

,, G3 Recep oğlu 
lbrahim 

11 65 Mehmet Ali 

" 
Cerrahpaoa 5 

Mahmut 

Yorgi oflu 
Apu.etol 

" 

Kömürcü 

Bakkal 

K3fteci 

Kahveci 

• •• 

Kundura tamirciıi 

" 
Sayacı 

10.80 

1.39 

1.99 

1.07 

7.18 

0.14 

1.20 

2.08 

ı.a. 

37.23 

ı.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.&2 

0.00 

7.22 

1.16 

1.:50 

1.05 

1 .. ,, .. 21 Caıal oğlu 
Sallbattin 

29 Vehbi ofu 
Necmi 

Kundura Wllirciel 3. 7~ 

.. 
•• 

.. 
.. 

'• ,, 

,, 
.. ,, 
•• 

•• 

•• ,, 

•• 
.. 

,, 

" 

" 

" 
,1 Sadi İzzet oğ. 

" 41 

,. 20 A!ım 

.. " 

.. 24 Ekrem 

" 
,, 

" " 
Kovacı dede 5/2 Naw oğlu 

Nazif 
il " 

Namık Kemal 11 İbrahim kızı 
Fatma 

it .. 
il 17 • 19 Ahmet 

lQ 
.\tabacı~- KocamuıWapap Süleyman 

~O hzıt 
liubyar 

316/1 
Hekim oğlu 33/1 

271 aliı>afa 

" Koca.muatafapap 
3s1 79 

l<eçi hatun Cerrahpaıa 12• 
i32 

Sancaktar Samatya 1~/1 
{2ô lfaYrettın .. 

"· 

Nul oğlu 
Mehmet 
Halil oğlu 

Ahmet 
Ali 

Ahmet 

., 

Yokuı ç~me 22/2 Suphi 

" .. .. 
Samatya 31T tamatı 

" 130/2 

•• ,, 

Kara Mehmetpa§a 15 Galip 

•• ,, ,, ,, 

4.50 

Marangoz 10.80 

" 4.37 

Sobacı 4.20 

" 3.15 

,, 3.60 

8.10 

.. 0.82 

Sebr.eci l.~2 

•• 

Ka.hvel\arıı:! 13.12 

" 3.10 

11.2:S 

Yufkacı ve ıimi~i 4.29 

Kahveci 13.32 

Soba ve tenekeci 2.M 

Hallaç 3.21 

BU kal 1.0-t 

" 0.59 

Aktar 0.66 

" 0.9. 

Xuzıduracı 0.9'1 

2.13 

,, 0.17 

?Janav 30.00 

,, 12.33 

2.18 

0.28 

0.40 

0.21 

1.43 

0.03 

o.~ 

0.42 

0.21 

7.45 

0.20 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

0.00 

0.12 

o.oo 

1.33 

0.90 

l.30 

0.21 

2.88 

0.75 

0.90 

2.16 

0.87 

0.84 

0.63 

0.70 

1.62 

0.16 

0.31 

0.28 

2.62 

0.62 

2.~ 

0.86 

2.67 

o.sa 

O.M 

0.21 

0.11 

0.13 

O.H 

0.19 

oo.u 

1.13 

6.00 

.2.U 

-·-··· 
Ceza C. V. S 

2.43 936 
1/1 

6.07 93:5 
1/3 

0.00 935 
1/4 

0.00 935 
1/6 

0.36 935 
1/8 

0.00 935 
1/9 

1.29 935 
1/10 

0.03 935 
1/13 

0.00 935 
1/14 

0.37 935 
1/15 

0.19 93!5 
M. 1/15 

0.00 935 
1/16 

o.oo 935 
1/17 

1.05 935 
1/19 

1.03 935 
1/20 

1.51 935 
1/25 

1.51 935 
1/26 

0.11 935 
1/31 

0.22 93!5 
1/32 

0.38 935 
1/35 

0.00 935 
1/36 

0.00 935 
1/37 

0.00 935 
1/38 

0.00 935 
1/39 

0.00 935 
1/41 

0.00 935 

0.00 

0.00 

0.00 

0.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.19 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

,.93 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.11 

0.00 

2.24 

11•2 
935 

1/43 
935 

l/H 
935 

1/45 
935 

1146 
935 

1/ 49 
936 

1/50 
935 

1151 
935 

1/52 
935 

1/ 53 
935 

1/54 
935 

1/5.'S 
93.5 

1/59 
935 

1/60 
935 

1/ 61 
935 

1/6' 
935 

l/M 
935 

1/66 
935 

1/87 
935 

1/68 
935 

1/69 
935 

1/70 
93.5 

1/71 
93:5 

1178 
936 

1/73 
936 

1174 
935 

1175 
935 

1/,18 
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( BUGÜN·KUHBARANIZA·ATACAGIN!Z· 5· ~URU$' 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİ~·TEMELİOIR 
• il 

__ .. 
T. C. 

ZiRAAT IANKASI 

f 53 ,, " 3 Fuat 

434: .. Ordu 343 Emrullah oğlu 
Na.kka.ş 

Mustafa oğ. 495 !nebey 

416/1 .. 
416 " 
356 Çakırağa. 

,, 

Keçi Hatun 

,, 375 

Teceddüd 17 /1 
Fuat 

Osman oğlu 
· Latif 

" 
Millet Cd. M/2 Hasan oğlu 

~ lbrahim 
Cerrah~ 29 Vehbi oğlu 

Necmi 
Millet 153 AH Rıza of. 

199 Da.vutpa.J& Kocamuata!L 
paf8. 

Haan. Rifat 
08man oğlu 

127 Ömer 
1 !mrahor İmrahor Cd. 73 Hadi 

927 Kürkçübeıı 

316 Yalı 

913 Kürkçüba.§ı 

22 Kazlı çefme 

1051 İmrahor 

45 Ara.bacı Be. 
ya.zıt 

500 

374 

Hacı Hüae· 
yin ağa 
Çakır ağa 

30 llacı Evhat 

Sulu Bostan 2/ 1 F.min 

Kumsal 57 
59 .61 

Arif Tahsin 

Küçük Li.nga 130 Süleyman 
Şevki 

Beleşçi 6 • 4 Atike zadeler 

İmrahor C. 73 Hadi 

Vidin C. 57 Ahmet 

Büyük kuleli Huan oğlu M. 
52 Nuri 

Namık Kemal 4 Macit Asım 

161 Kocamustaf a. 
paşa 

imrahor 210/2 İsmail 
Adnan 

Samatya 272/1 Osman ve 
Süleyman 

Ahmet 49 Hacı Vehta Yedikule 40 

785 lnebey Mustafa Kemal Abdullah oğ. 

206 Davutpa§a. 

206 " 
269 Hubyar 

59 All Fakih 

ti " 

" " 
13 Arabacı Be. 

yuıt 

28 .. 

6/1 Hayrettin 
Kocamustaf a. Haritun 

paşa 1/177 

" 

" 75 

" 415 

" 
ti 

" 296 

JI 338 

" 
Kul oğlu 
Mehmet 

Hayri 

" 

" 
Nuri 

Faik 

" 
Meyhaneci 

Manav 

Kunduracı 

" 

2f.96 4.99 ,,,9 93& 
1/78 

197.00 39.40 35.{6 935 
1179 

39.94: 7.99 7.19 936 
1/80 

0.12 0.02 0.43 9~ 

1/81 
5.28 0.06 0.95 936 

1/82 
Kundura tamirci 11.28 2.26 2.03 936 

1/83 

" 7.39 1.4:8 1.33 935 
1/st 

Demirel n tenekeci 7.30 ı.~ 1.31 936 

Tatlıcı 

Şekerci 

Kömürcü 

1/85 
4.58 0.92 0.82 936 

1/86 
o.oo 0.00 5.15 935 

1/87 
4.81 0.96 0.86 935 

1/88 
Gaz tasfiyehanesi 37.15 7.4.3 6.69 935 

Tatlıcı 

Deri Fb. 

Şekerci 

Kahveci 

Berber 

Di15 tabibi 

1/89 
10.80 2.16 0.00 i35 

1/90 
12.00 4.80 12.00 935 

1/97 
33.84 6. 71 0.00 93& 

~/lS 
4.73 1.09 0.71 93& 

61'1 
8.31 3.32 8.31 938 

5/21 
0.00 0.75 0.00 038 

6/39 
Tenekeci ,.e tamirci 10.50 2.10 1.87 935 

Kalaycı 

Köfteci 

Aktar 

Eskici 

" 
Bakkal 

Marangos 

" 

" 
Leblebici 

Fırıncı 

5/28 
19.50 • 3.95 0.23 935 

5/81 
4.00 0.80 4.80 935 

5/39 
7.30 1.68 1.08 936 

10/82 
0.66 0.13 0.00 935 

21' 
0.51 0.11 0.04: 935 

5/58 
17.50 4.03 2.63 935 

'T/88 
2.26 0.45 0.'1 936 

12/24 
5.40 1.08 0.00 9~ 

12 '25 
o.oo o.ıs 0.16 936 

12/26 
2.10 0.62 0.41 935 

160 Koca.muttafa. 
paoa. 

Se.matya 272 Istepan Şapkacı 
kızı Zepur 

8/83 
0.57 0.13 0.09 935 

11/, 
11.25 2.25 0.00 935 

8130 

Sa.matya Maliye Şubeli mWrelletlerinden yuka.rıd3 ad', f~! ve e:;kl adrt"'eri .vıZJtr ~u 
y~ni adreslerini bildirmem.iş ve yapılan araştır malnrda da bulunamamı~ olduklarından ıtfza.. 

larnıda gösterilen eeııelere alt kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnameleri 1Mn4f1erlne 
blıat tebllf ec!Umemlft;lı'. Hukuk unltl muhakemeleri kanmıunun 141 • 142 mel maM.oltrl 
hQJnnDne ~ teltUI ~ ...... o.re.. ~ Un oblar •. (87'11) - .. 
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Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler 1 

Diş macunu kullanan· 
lar birçok tecrübeler

den sonra neden 
daima 

ADYOLN 
de karar kalıyorlar? 

çunku Radyolin: * Dişlerde ( J{iifcki • Tnr 
trc) husnliinc iıııkfin bırnk· 

mnz, Mewut olnnlynrı <la 
eritir. 

k Di . ..Ieı·i mine tnhakn mı \ 
çizip hırpalamadan temizler r•~-= 

. e parlntır. 

k" Ağızdaki mlkroıılnrı % 
100 knt'iyctlc müiiriir. 

lf. J>iş ctlcrhıi besler, diş 
eti Iın tnlıklur,mn mnnl olur. 
\ğız koku unu ke er. 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her 
sonra günde 3 defa 

yemekten ......,_ • .,..A 
' . 

lstanbul Defterdarl ığ ı ndan : 
Adı iş 

fsak Menahim Kağıt tüccarı 
M. Ali Otelci 
Hah Komisyonu 
Hancı Kehale Manifatura 
zade 
Behçet 
Leonida 

Borsa acentesi 
Kavaf 

Artin og1u 
Nişan 

Aliiettin 
Ohannes 
La on 
Muzaffer 
Alber 

Gömlekçi 
manifatura 
Saatsi 
Pu!dracı 

Kitap evi 
Kutucu 

Müskirat amele-
ri cemiyeti 
Sami 
Muiz 
Artin 
isak 
Artin 
Mustafa 
Ohannes 
Alemdar zade 

Cemiyet 
Oyuncakçı 

Tuhafiye 
Kunduracı 

Komisyoncu 
Elbiseci 
Berber 
Elbiseci 

Kemalettin Tücar basmacı 
Aristidi Gömlekçi 
Bedik Birader-
ler Komisyoncu 
Hayik Li· 
monciyan Yazıhane 

Nasrullah Tuhafiyeci 
Hacı Recep Manifaturacı 

Pan.deli llya:di 

Bedros Papaz-
yan Terzi 
Jozef Politi İplikçi 

Behaskil Gavril 
Barklu Çakır-
yan Şapkacı 

Alberd Ham -

• 

burgcr 
Hiristo 
Manuel 
Refail Hayım 
Adela Rekiki 

Komisyoncu 
Tuhafiyeci 
Züccaciye 

Ismail 

Zahire tüccarı 
Gömlekçi 

Kahveci 

Menahem Yucla 
ve Şü. Komisyoncu 

Ycrvant Kavaf 
Frahlik Halefi Komisyoncu 
Frahlik Halefi Komisyoncu 
Behçet Borsa acenta~ı 
Nişan Terziyan Komisyoncu 

Adresi 
Boton H. 
Hamidiye Türbe sokak 8 
İstanbul Han 

Aşır. Ef. C. 46 
4 üncü Vakıf Han 29 
Mahmutpaşa 149 

H. A. Barnatan Han 16 

Mahmutpaşa 99 • 100 
Sadikiye Hanı 
Manastır Han 
Artaryan Han 4 

~ Şirin Han 13 

4 üncü Vakıf Han 
Büyük Yıldız Han 7 
M. Paşa C. 77 
Y enicami C. 90 
H. B. İhsaniye H. 
M. Paşa 103 
Ankara C. 92 

Camiişerif' S. 34 - 2 

H. A. Barnatan H. 23 
Boyacı Han 

Sanasar Han 11 

Kefeli Han 37 
M. Paşa 14 
Arkasokak 4 

Arslan Han 6/ 1 

Haçoplu Han 27 / 37 
Haçoplu Han 13 
Kürkçü Has 24 

Yenicami C. 26 

Aşır Ef. C. 
M. Paşa 203 

Sultanhamam C. 34 

Tahmis önü 41 
H. B. Artaryan H. 5 

H. Paşa Rampa C. 8 

Emiristasyon meydanı 5 

M. Paşa 40 
Helyar 

.. 
" 

Y. C. 96 

Hesap 
3106 

118 
1128 

913 
249 

2974 

3661 
3844 
3617 
1302 
4175 
3723 

2313 
2823 

90 
979 

2836 
29 

491 

2869 / 1 

4157 

183 
1869 

2859 
1185 

1898 

1911 
2658 

56 

1256 
2891 

. 1197 

377 
2148 

470 

524 

3024 
2521 

4 

2 t9 
39 

r: · O.evlet ~ ·aemiryoilan Ve ~~~manl~~I') 
· etme U um idar_e.si . ilanlart ~ .' 
1 Haziran 1939 tarihinden ıtlbnren "Türkiye, Yunanistan" 

''Franko • Elenik" ve Bulgaristan arasında doğru beynelmilel 
tarire·• ile ecnebi memleketlere gönderilecek kesilmiş kllmes 
hayvanları ve taze balıkları, sıcaktan nıuhafnzı:ı. için kullanıla. 
t•ak buzlar. muhafaza ettikleri eşyanın hakiki sıkletinin % 201 
sine kadar meccanen nakledilecektir. Fazla tnfsilAt için Sirl{ecl 
"'arına mUracaat edilmesi. (2030) (3781) 

*** 
2fr-5-939 tarihinde Ankaradan ve 27-5-939 tarihinde Hay 

darpaşadan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve A 
kara - Haydaroaşa arasında 3005- 3006 numaralı gündel' 
munzam bir yolcu katarı işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Hayda 
paşadan 14,05 de hareket ile saat 6.55 de Ankaraya varacak ve 
Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydarpa. 
kaya varacaktır. (3635) 

Basvekalet Beden Terbiyesi. Genel 
Direktör;ugunden : 

1 - Genel direktörllikçe tstanbulda ÇengelköyUnde nltı ay 
ınUddetli bir Jeyll beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu açıl. 
ınıştır. • 2 - Bu kursa imtihanda en iyi -derecede muvaffak olan-
lardan sırasiylc azami "50" kişi alrnacaktır. 

3 - 26 Haziran 939 pazartesi gUnU tedrisata başlayacak 

olan bu kursa girmek isteyenler beden terbi.resi bölge baş. 
' knnlıklarmdan kursa girme ,·e diğer şartları Bğrcnebillrler. 

~ - MUracaat mUddetl, 15 Hazirana kadardır . 
(2020) (3773) 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesiöir 

ihbarname 
29/ 6 
29/ 4 
28/ 24 

2/72 
21/ 56 
29; .2 

29/ 13 
29/ 14 
29/ 15 
29/16 
29/17 
29/ 18 

29/ 19 
29/ 20 
29/ 21 

29/ 22 
25/ 34 
25/35 
25/ 36 
25/ 37 

25/ 38 
25/ 39 

25/ 40 
25/41 

25/ 42 
25/ 44 

25/ 46 

25/ 47 
25/ 48 
25/49 

2i/40 

28/ 25 
28/ 27 
28/ 37 
29/ 24 
22/ 26 

24/ 79 

55/ 11 

22/ 40 
28/ 19 
28/ 20 
21 / 56 
19/ 38 

Vergisi 
219 43 

58 
67 68 

1 82 

5 09 
3 00 

13 39 
90 34 
83 78 
15 74 
13 22 

112 40 

223 04 
65 55 
22 48 

150 07 
9 68 

44 96 
1 68 

271 03 

44 96 
89 92 

7 76 
24 02 

83 78 
90 34 

283 14 

150 60 
2 34 

94 50 

8 19 

16 64 
1 54 

11 98 
100 68 
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936 
935 
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35 

2 81 K. 936 

56 B. 

1 00 K. 936 
20 B. 
36 z. 

129 50 K. 935 
29 79 B. 
19 43.Z. 

22 48 
69 45 
35 50 

5 03 
201 38 

" ,. 

" ,, 
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? arisin en son modeli 
kadın şapkaları Beyoğlunda 

BAKER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 

ZAYİ 

Selimiyc kışlasınd:ın 22 nci lopçu 
tabunınclnn aldığım nskerlik vcsikn. 
mı knybcıtim. Yenisini ı:ılacağııııdan 
eskisinin hükmü yoktur. - :ıw clo
j]ıınılıı Ali /Jiknıet oiJlıı Eclib. 

(292GO) 

ZAYİ 

Davutpnşa orta okulundan alınış 
olduğum 30-G- !>35 tarihli \ ' C 3U50 
sayılı diplomamı ınyi eltim. Yenisi
ni nlac:ığımdan eskisinin lıükınii 
yoktur. - 35 J. il asarı Ji.aarı. 

(1,, t. 122) 

tlan 
3i /:l(ii 

lı.ınitin Akçcınescid ınah:ıllesin<len 
Fevzbe:ı-c borc;·lu lzmitin Tepecik 
mahallcsintlc U.ıhriyc ıuütch:nit J·üz. 
ba~ılnrrndıın Hnsaıı ;\lurndın borcu. 
mı

0 

ü<leıııemesin<len dolııyı Fethiye 
caddesinde .ı :r\o. hı 341 ıuctrc murııb
b:ıı arsanın tamamına 520 !im kıymet 
takdir e<lilmiııtir. Bu tııkdiri kıymet 
keyfiyeti lıort>lunun gıyabında yapıl
mış ve ikamctgiıhı ııu•<;hul olmasın. 
dan dolayı kendisine tcbliı;nt müm
kün ol:ınınclığııulan icrıı ve ifli'ıs ka
nununun ıo:ı üncü maddesine güre 
3 ııünliik ihb:ır \'ıtk:ırıısı ınakaının:ı 
kaim olııınk üzere hir itir:ızı olıhığu 
takdirde icra ılalresinc mürnen:ıt et
mesi aksi t:ıkdirılc g:ıyri mcnkuliin 
satılncağııı iliın olunur. (IC 1. 121) 

.. ---·---• tyi bir e l bise en müessir 

Tavsiye mektubudur 
\merikan modası Uzerinc 

çalışır 

Yavuz Sezen 
Paris kadın ve erlcek terzilik 
:ı kademilerinden diplomn !. 
113 Beyoğlu Parmaklrnp. 
Gayret apartımanı Türk Fo· 

to evi UstUnde.. • ·--------
Hocap2şa maliye subesi mükelleflerin.den yukarda atlı, işi ve eski adresi yazılı şahıslar terki 

ticaretle yeni adreslerini .bfldirmemiş ve yapılan araştırmalarda da lıulu~:ı!11amış oldu}(.ların~an hiza: 
farında gösterilen yıllara ait kaz:ıng, tıuhran vergikrj ve .zamanları havi ihlıarnam.elerin bizzat ken -: 
ımc:-lne tec!i:';i mümkün olma'mıştır. Hukuk usulü m'uhakemeleri "kanunuhıin 141 '. 142 inci' madde ! 
J•J"I hükmüne te-.rfik:ın tebliğ yerine gesmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3811) 

s rntnt : AST'.\1 t'S . . . 
:\c~rir:ıt :'ıtlhlürü: H. Mımtt Sevenofı 

sasıldİğı yer: \ ' AIUT Matbaası 

P irinç 
Mercimek 
Bezelye 

Yula f 

Pirinç nişastası 

Kornflör 

{Mısır Hül~sası J 

Bakla 

Fasulye 

Nohlut 

Arpa ve sair 
Hububa t unları 

~=-....::::;:;;:;;:=::::=~======:;;;· ~ 
Haf.ici Askeri Kıtaat ı Satınalma Komisyon~I 

Keşif bedeli 16180·1 lira 82 kuruş olan Ankarada. ~~ 
alayı hayvanları için iki tane ahır inşaatı kapalı zarfla. c ,ı 
meye konulixiti$tur. EkSiltmesi 12~939 pazartesi giinil SS

0 
dedir. tık teminatı 934.0 lira 24 kuruş olup şartnamesi ~1 111 riış mukabilinde Ankarada komisyondan alınabilir. EkS~t tt1 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~tı ıefl 
delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal cttilC 1 
dair Ticaret odasından alacakları vesaikle birlikte zarfların~ 
le saatinden bir saat evveline. kadar Ankarada 1\1. !\1. \re 
Satınalma komisyonuna vermeleri. (1023) (3675) ...... * - - .ı 

Keşif bedeli 80902 lira 41 kuru~ olan Ankarada 32 alll)·oıı 
vanları için bir tane ahır inşaatı kapalı zarfla eksiltme)'e ~ 1 
muştur. Eksiltmesi 12-6- 939 pazartesi günü saat 15 de01~·,t 
teminat 5295 lira 12 kuruş olup şartnamesi 405 kuruşa ~ 
da Komisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin kan~ij 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerinde yazılı 

11 
lcrle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair Ticaret odaS

1 d" 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarını ihale saatinden bir~ 
evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti stmalma komisY0 

vermeleri. (1024) (367u) ~ 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund9~ 
14050 kilo tereyağı 15- G-!J3!J perşembe günil snat ~~r 

Tophanede Levazım Amirliği Satınalnın Komisyonunda 1' j 
zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 15Hi:i llrn, ilk teminatı IJ 

liradır. Şartnamesi komisyonda görUlcbilir. lsteklllerin Jtl.l 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihalo saatındeIJ 

(3705) 


