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Londra, 30 (A.A.) - Evening Slan
dard gazetesi, halen hnvn nezareti
nin elinde ufki ucuşta saatte 835 ,.e 
şakuli ucu~ln dn 1115 kilometre ya
pan bir avcı tayyare nilmunesinln 

ı mevcut olduğunu ynzmaktndır. 

TIHTIE E\'t: A nk:ırn C::ıı l. lSTANTil'I.• Telı;:rn f: \' AKIT• Po~ta kutu~ı;u: 46•'!"elefon: 2 141 3(Ya:t l·24370(/da reT 

----------~-------lnönünün nutkunu 
dinlerken 
-1-

~S D !koDoJn 
}'azan: Sadri Ertem 

') 
.. llcşfncı Büyük J\unıltn .. · en 
11Yük " l!n .. hnlk ınürnknbe organı ye 

~111~:1'k ek tlircktJf ftmlıi olnrak 

11 
1 Şer 1 met 1nönii 'nün bir 

lltJQı il 
lı e işine başladı. 

tn. u nutkun muhte'fası kadar 
tıu:nııtı olnn bir nıh tezahürü 
Sln~~k~n önce lınlkln şefi ara
ktıa kJ rnbıtnnın derecesini, 
ce:ı.: l"CUnı, nzn.mctJnl iznh ede· 

<> lllahiyette dir. 
b ... o Mayısın dn.lın. sabnlıtan 
llş]ı,. 

t J nn husus iyeti sokaklnrn 
rı e biilJct 1\Iccllsi önünde topla-
lltı :1 

ğı n nn topluluklnrmn. vcrdl-
clu.l'uhtn kcıullni bl scttlrlyoı-

ti.~·çln, için knynnyan teznhürle
llll 1 llahıın ndc hnrekctlerle iz· 
tı" l' Gel.en Türk halkı i çin buı;ü-

un. de ı ·· 
1 .. >oyle bir manası ,·ar<lı. 

bi ııonü, niiyük Millet l\lccli!"I 

r0:~•nn. genç, lhUynr, çocuk, 
tltl'~ • ka ketll, pantnlonlu, po
hlti tı, ısknrplnli ,.o çnnklı blri
c:ı ile knrışmış bir kütlenin ı. 
ill<ltıı 'IJ • 

ili ... r nlkış sesi hnllnde gır-
ta· ~llcr her znmnn lılril>irine 
le l'pahlUrlcr, :fakat ellerin çı. 
lc:1:d·~ se l yüzfın bntlnrı, göz· 
lla ın. lt<:lnrı, gi)z bebeklerinde 
1: tlaynn ışıklnr ta.mnmlMlığı 
t':'1ıtn in 'Jnn ltnlhlnin m'i 
lcoşkun bir anını nkscttlrir. 

ne :Önü, Düyük l\Ullet Mecllsi
lel'<l nıı.: nrıı.sından böyleco )"ilı· 
lca c, gözlerde derin izler bı:ra-

tnıc t il(} geçu. nanıla.n, sertlen 
b,~ının yolu lnsnnlnrın gözbe· 

dlr, 

(1 Scv-ııen ndnm gözbebeklerin
l!n 

ltııı nçılnn bir yoldan geçer, 
l>h~rde taht kurar. 

do A.klıscllmdcn n se'fgiden 

l bn bu hisleri böylece lnsan
'ta k ı~h · endi d eruni 1..-udretlerlnl 

ara vc.sııe ve rir. 
İn.:t 

do -..ııü böyle bir hM'tınm lçln-
:••tkunn bnşltuh. 

~0; Utuk, ne resmi bir sıfatın 
]\ gesıne sığmnn beylik haki· 
atıc h rdcn, ne de bir cebenıtun 

lbcııt .• nt hnllne gelen ruhundan 
a l\rcttı. Nutuı...-tn bir milletin 
... l'ıuJnn, sntırlıır hnllnc.le :for
·•ıtu 
6ıs e Q<J.ilmlş, yurt içi TO yurt 
ııa ' 1 hakkında '\'"tıtanclaşlarm 
l· ~n, J>arçn gönüllerinde ya..5a
'1~~ külli ve terkibi blr ma
tı )et \·eriyor. Gönülden müp-
leeın bir ~cklhlo geçen hakikat· 

l'l bı h lıalı r ınllleUn müşterek ma 
tıe koyuyordn. 

hı 1nönü, nutkuyla bir milleti 
hl' kere dnhn yekpare bir kütle 

llliııı 
&e e koydu. Bunun içlndlr ki 
ıııı~nin. nksi s ndcce milletin ar
(lı l'ından bn ,kn bir şey değil· 
lı·~ ller k elime l insnn ruhunun 

Ut " tın nuunctl,,l c \"e berrak btr 
llıtı .• 

ılıı iın.tyctlo t n elik , .o tasdp e-
en nutuk, 'riirk milletinin: 
l - T·· 1 k ' i urk c r-mo rnsıs , 
C) 

~ ... - l>ün1·n huhrımmı Türki
eııın ...... ~ .. boru şu, 
a - ı ··· ı ·· .. 1 • Ik ması lınıı: \.oy unun .-.a -ın • 

•ll kındnkl nıiltnlealarmı ve 

11tıktırıcrlni lhtl\"tı etmek.te-
l', 

ll 
Ilı U sntıl'lnrı bnnclan sonraki 
~1~1'nıeıcrlmb,(le t etkik edece-

~-----------~--
rens Pot Berline gitti 

l>0~1it-at, !O (A.A.) - Naip Prena 
ltO\> ne Prenses Olgn, yanlnrmda Mar
~ Olduğu halde, rcsmt ziyaret 
ttı:ııı.ı dile bu alc~nm Derllne ha~ 

\rdir~ 
I 

Büyük Kurultayın açılışma ait intibalardan: Milli Şef tarihi nutkunu okuyor, Genel Başkan, Başvekil ve vekiller Kurultaydan çıkarlarken 
' 

Kuru it.ay .encümenler~ dün Japonlar bir Ingiliz harp 
mesaılerme devam ettıler gemis·ne ateş açtılar 

Vekillerin mütalealarzna · iki taraf arasında birkaç saat süren 
müracaat olundu 

Ankara, 30 (A.A.) - Par ti Büyük nizamname ve program encümeni 
:Kurultayı encümenleri bugün öğle- mesaisini bilirmiş bulunmaktadır. 
den önce ve sonra yaptıkforı toplan- .};izamname ''c program enciimeni 
tıla rıla kendilerine tc,·di edilmiş o- bugünkü toplant ı larında progrnm 
lan meseleler üzerinde müzakerele- projesini tetkik ederken :-lafın Yeki-

topçu düellosu oldu 
Çinliler, Japon kuvayı külliyesini mağlup etti 

rinc devam etm işlerdir. Bunlardan (Devamı G ıncıda). 

Müstakil guruba seçllecek 
mebuslar kimlerdir? 

Hariciye Vekilimiz 1 

Moskovaya gidecek 
Moskova, 30 (A.A..) - Haber 

nhndığına göre, Türk iye Harl· ı 
ciye Veklll ŞUkrU Saracoğlu 

yakında Moskovayı ziyaret ede· 
cekUr. Hatırlarda olduğu Uzere 
Sovyet Hariciye Komiser Mua
Yinl Potemkln'in son Anknrnyı 
ziyareti T Ur k • Sovyet dostluğu· 

... 

Cin suTarrnaa bir lnolllz muhribi '(Ya!rtr I rncra~ 

1 

nu artırmıştır. 

Fransız -Türk 939 bütçesi müzakereleri bitti 
A li Rıza Müzakereleri Saari Ertem .~iikril Esmer 

sonuna geldi 
Hafta sonunda üç tarafll 
anlasmamn hasıl ola-

Başvekil beyanatta bulu
narak teşekkür etti 

1 cağı anlaşılıyor 
Parls, 30 (A.A.) - ''Havas": 
Bone lle Surlç n.rasmda bugün 5ğ. 

leden sonra yapılan görıı,,me, cereyan 
Nakiye Elgun A ziz A.7C'Jfitrek Emiıı Aslan Abdurrahman 'l{aci etmekte olan Fransız - lngillz - sov_ 

Ankara, 30 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugün doktor 
Mazhar Germenin başkanlığında 

yaptığı toplantıda bütçenin kabu
lünü müteakiben ruznamede bu -
lunan maddelerin müzakeresine 
geçilerek orman umum müdürlü· 
ğü, hava yollan, beden terbiyesi 
genel direktörlüğü ve posta tel
graf umum müdürlüğünün 1939 

yılt bütçeleri tasvip olunmuıtur. 1 
Meclisin yine )lu toplantıs:mkla 

kabul edilen bir kanun ile fcvka~ 
iade membalardan elde edilecc1ı? 
varidatla karşılığı t emin c dildi.lt" 
çe muhtelif dairelerin 1939 malt 
yıh bütçelerinde açılacak fasılla" 
ra 58.917,000 liraya ka:dar fevka~ 
Hlde tahsisat katılması h ususun" 

.(Devamı 6 ıncida)J 
Ankara, 30 (Hususi) - Müs- Hü'!ıınü Kitapçı, Sadri Ertem, Ke· yet mUzakerelerlne tı:ıallGk etmlotır. 

takil grupa seçilmeleri Büyük Ku malettin Karni, Ahmet Şükrü Es. Fransız diplomatik mahfilleri, Sov_ 
rultaya bir takrirle teklif edile- mer, Abdürrahman Naci Demir- yet hUkOmetinln no Londraya ne de 
cek olanlar arasmda mebuslar. ağ, Rıdvan N afiz, İzzet özkan, Pariso sefirleri vasıtn.Blle henüz katt 

cevabını vermediğini tasrih ediyorlar. 
dan cıunlann bulunacakları: kuv- Ali Rıza Türel, Fuat Şermin, A-:ı Bu cevap pek ynl>mda dlplomasl yo_ Vali Ankaradan döndü 
vetle muhtemeldir: ziz Akyürek, Atıf Akgüç, Nafiz luyla verilecektir. Zira Molotofun ya_ 

Ali Rana Tarhan, Şehime Yu- Koroy, Emin Aslan. rm söyllycceği nutkun Sovyetlcr Blrll_ 
nus, Nakiye E lgün, Fazlı Güleç, ğinln umuml politikasına tnallOk c_ 

deceğl ve mUzakcrclcr hakkında sa _ 

Acı bir kayıp Çocuğunu bahçeye 
gömen kız 

rfh bir işareti tbtlvn etmiyeceğl anlıı. 
§llmaktadır. 

Harbiyedeki yeşil saha 
Emlak Bankasından al111dı 

Hasan Fehmi 
T urgal da öldü 

Aynı mahfiller, Fransn, İngiltere ve Geçen hafta Ankaraya gitmiş 
sovyetler Birliği ıırs.smda blr pren. I olnn vali ve belediye reisimiz Dr. 
slp ıınlnşmasınm tamamen hıısıl ol. Lfıtfi Kırdar dün sabah şebrimi-
duğı.ınu bildirmektedirler. ;;r.e dönmüştür. 

Fransız - Türk mUzakerelerl de Lutfi Kırdar Ankarada meşgul 
Kumlrnpıdn oturan Scrlds is- sonuna gelmiş ''0 Parlsle Ankara ara_ olduğu işler hakkında şu beya. 

ınindc bir adamla 17 yaşındaki smda gerek ııatay meselesi vo gerek natta bulunmuştur: 
Türk - Fransız garanti paktı hak • 

Babası ile birlikte 
tevkif edildi 

kızı l\Iatohi tevkif edilmiştir. Şehı"r bu''tcesı' ı'çı·n Dahili'-'e kında tam anla§mıı mevcuttur. Mllzn._ - " .J 

Zabıta tarafından yapılnn tnh- ltcreler tali ehemmiyeti haiz b:ızı nok. Vekaletine müracant ettik. Büt.. 
kikata göre. Matoh! gnyri mcş- talar hakkında. devam etmektedir ı.-e çc tasdik edildi. Hiç bir tadilat 
ru ol a rak doğurduğu çocuğu- hafta sonunda gerek Uç ta.raflı anlaş. yoktur. Bütçedeki diğer husu -
nu iki ny evvel babası ile boğup manın ve gerek TUrk - Fransız an. satla beraber imar pia.nmdan bu 
eYlerinin bahçesine gömmlişler- laşmasmm katı olarak akdi beklene_ seneye ait kısımların hepsinin 

billr. 
di r . Keyfiyet zabıtaya ihbar c· birden tatbikine derhal başlana.. 
dilmiş, evvclld gere baba, klZ 
cesedi o radan başka bir yer~ 

gömmek tizcrc çıkartırlnrkcın 

c UrmU meşhut hnl lncle ynk nlan · 
mtşlardır. 

Adliye ve zabıta tahkllrnta 
devam etmektedl r.ı: 

Kudüste 
Yahudiler tedhiş 

hareketine geçtiler 
(Yazısı S ;tncüdc) 

caktı r. 
Bunlar arasında yollar, büyük 

bir h astane, stadyom, yeni m ek. 
t eplcr, tiyatro ve gnzino binala• 
rile fatimlakıer de vard1T. 'Bu !e
ne yapılacak tiyatro Tepebaşmda 

.(Devamı G rncıda), 

lTa7i ve Bclecliyc reisi 
Doktor Lutfi Kıidar. 
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Tam 
Nutuk 

:Yazan: Filuet Aclri 

•an•• 
ve•• 
lldn•ı 
aqa ... ,, .... ....... 
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Yeni çıkan kitaplara bir bakış Ber/i"n-Bağdai hava 
Bahar hikô.geleri golu aç1/1gor 

v AZAN: 1 lstanbuldan Halebe kadaryolculan 
Hakkı Süha Gezgin Türk tayyareleri götürecek 

Flllstinde yahudiler tethlş 
hareketine geçtiler 

Son ~rlin - Bağdat hava. seferle. ler ve hattın açılışı dolayısile 
~ c .. ay, hikaye bakımından e-1 muyor. Gözler, o noktalara takı- rinin açılması dolayısile bugUn davet edilen İstanbul matbuat 

'Sam 
0

~ert çıktı. Salt Fn.iğin lıyor ve zihin: Eerlinden bir heyetin şehrimiw mümessilleri izaz edilecektir. 
lfı •• ıç Ind N' · ? N l' ~iıı •• an sonra, Kenan Hu. - ıçın · ası · gelmesi beklenmektedir. Berlin • Istanbul tayyare hattı 
~U Bahar hikayeleri,, gö. Diye sorup duruyor. Bu heyet Alınan tayyare şir. Bağdada kadar uzayacaktır. An. 

Araplar da mukabil hare· 
kete hazırlanıyor 

ı. ' Ji.,.- K Hul·'\-:d ben k Kudüs, 30 (A.A.) - Pent. kot .(\en ........ , nıevsiminde... enan W).I e ce en uv. k~ti Luft Haıı.zo'nun matbuat .:ak bütün bu seferi Alman tay. 
'lu an l:iu}f\-ı b' · ''Pl · u· ta af ·a ı'nki"'ftçl ra yortusu esnasında pazartesi günü ~&q.. LUS , ızım eı. ve ı r ' en genı~ gocı..L a müriüril ve siya.si neşriyat bürosu ynreleri yapacak değildir. ''Luft 
~ı- 1rxıııı \,.., __ ·· '"• · ı · nl · tidat h · ''K kl tedhiş maksadile yapılan iki sui-~d . "IU"Uil Jedı meşa e,, nı.şa ı ıs cep esı, ava 1 şefi, dört Alman gawtecisinden Ranza,. şirketi, Bağdada, oradan 
~Ueı~lldd. ır. "Ronsard,, sız bir k_oz hanmd.a.bir .. va~a,, hikftye .• müre!rkeptir. da Tahrana, daha sonra Kabile kast, bu defa yahudilere isnat e· 

1\.. d k d ter B h dilmektcı:lir. "llla sın e en ını gos ıyor. u ı. Ayrıca Berlindeki Türkiye se. kadar gidecek olan yolcuları Ber. 
Jtı. ltaı~an .nazını sa.hasında kim. ka.~cde ''korku,, §ekil ve ~~ut faretinden bir zat da ayni heyetle linden alıp İstanbula kadar getire tık tahkikat neticesine göre, 
'iz. \·e h' büıniyonun. Ama, ne· baglamıştır. Yazarken, kendisı - beraber gelecektir. cek ve Yeşilköy Devlet Hava yol. Yafa civarında beş kişinin ölümü 
~l aı ık~Yede bu genç, hayli nin de ürpere ürpere etrafına b:ı.. Devlet Hava Yollan umum ları istasyonunda indirecektir. ve 5 kişinin de yaralanmasile ne
~Oltll§ ~le görünüyor. Zahmetli, kmdığmı ve elinden kalemi e.ta- müdürlilğU bu münasebetle Ye. Bundan sonra yolcular, Türk ticelenen kitalin mürettipleri 
'\ h tir Yol; fakat sonunda ge- rak kaçmak hisleri duyduğunu şilköy istasyonunda bir büfe ha- pilotlarının kullandığı Türk tay- bir taksi ile vaka mahalline gel. 
\r. ata tllgin ufuklu bir tepe sanıyo~. ı:.ser?e o kadar sami. zırlamış bulunmaktadır. Tayya. ya.relerine binerek Halebe kadar mişlerdir. Takriben 20 kişiden 

l!en mi ve muessır hır ha\·a var. renin gelişini müteakip misafir. gideceklerdir. mürekkep olan bu çetenin efradı 
htp g an liulf.ıslyi, şimdiye kadar Bu hava o kadar kuvvetli, öy. Halepten tekrar Alman tayya. Avrupalılar gibi giyinmiş idiler 
~ (te ve nıecmualara dağıl. le sancı, ki aklın konuşma.sına, Anadoluda faydalı relerile Bağda.da, Tahrana ve ve İbranice konuşmakta idiler. 
~a 

0 
Clrak okudumdu. Par~ mantıkm sormasına vakit kalını. daha sonra belki de Kabile kadar Kudüste (Rex) sinemasındaki 

' ~danı. hiç bir zaman "bil. yor. Hancı, neden kendini astı? yağmurlar yağdı gideceklerdir. suikastte yaralananların adedi 21 
' kuvvetli tesirini yapa. Böyle bir netice için ruhunda ne Ankara, 30 (A.A.) - 26 ma - Kabil anlaşması henüz yapıL kişidir. Bunlardan dördünün ya . 
klıu ~ gibi bir ''§Ok,, oldu? derneğe di. yııı tarihinde ba1layan faydalı mış değildir. Bununla beraber an. raları ağır, onunun yaraları nis -
_"Qtı}~ endir, ki kıymet hU • limiz varmıyor. Böyle bir yağmurların orta Anadoluda bu - laşma yapıldığı takdirde Berlin. peten hafif ve 7 sinin yaraları da
~ to e Çok ihtiyatlı davran- "§Ok,, un "kontakt,, mı araştır. güne kadar isabet eden yerleri i· den Kabile kadar Türk tayyare. ha hafiftir. 
i:~· talt~da kalmıştım. ''Va.. mıyonız. Hikayenin söylediği ka- le mikdarları hakkında devlet me lerile de değiştirmek surctile bu Yaralananlann arasında bir tn. 
:"Yip to tefrikası, onu biraz det. dar .. a razı. oluyo.ruz. Gönüllerde teoroloJ'i umum mudürlüğilnden seyahat sekiz gu"n sürecektir. 
~ Pla- b b k ı k ı giliz askeri, iki yahtı!di ve 18 a· o da •ıııştı. Ynlruz ne yazık, oyle ır rıza, ıse 0 ay 0 ay aldıgv ımız malumatı acagv ıda veri- Bugun·· kil açılış merasimine da. 1•• tı.lha t ı 'ıl rap vardır. ~?ika 1 . Ye kitap olmamış bir yer ~ez.. • yoruz: vetlileri götürüp getirmek ili.ere 
?ıtr~ b' dı. Onda da. yine parça B~u bı~ k_a~ul ettıren eser. Yağış mikdarları bir metre mu- Devlet Hava yolları yeni btiyilk Müfrit yahudilerin beyaz ki ta· 
>otduk ır Renan Hulfısiyi görü. deki ıç kuvvetidir. rabbaı toprağa kilogram olarak otobüsünü tahsis etmiş bulun • hı protesto ma.ksadile telkin ettik 

lıul>'I; Nahiye müdürnün kanında bir 'kd .. t . maktadır. leri şiddet politikasının tatbikin -
d_ ı::ı"ll • ıu mı arını gos erır. ıLı· 

~'<e oı~- - kUçUk bir cilt halin. yabancılık duyuşu, çılgınlık asa. Ç 17 U k 14 K'"t h ------------ den mütevellit bir ha.uıse karşı· 
~ da ·· • i ·h t b" dn,,,·· l orum • şa ' u a ya Taksı·m Bahçesinin d b 1 ld v ·.ı·1 k tin b - san.at bakımından n gosterıs, nı ~ye ır u.sUŞ e 18, Sandıklı 28, Emet 351 Eskişe sın a u unu ugu zanne-vı me -

)\~t ir Verinüle karşı kar§l. başı yarılarak bır kaç damla kan h. 19 ! .... lO S" "h" 
27 

arkasındaki bostanlar tedir. 
~U · aktıktan sonra iyileşmesi de öyle. ır ' nonu ' ıvn ısar ' TnksJm bahcesinfn arkasın Diğer cihetten tekrar çeteler 

"'. S'etı."le k h · ''M11 - 1 l l d v ? B Polatlr 32• Ankara 12• Yozgat dakl "'ostanların teakll etti""! t k'li · · · A 1 f t ~ ~11 .... ,: , ÇO eskiden, eni.ız d.Wn er nası ogar. u Af t D" ., ., t> eş ı ıçın ası rap arın sar e • 
-.ba_.,11~en, tanışmı§tım. Sınıf- ruh hastalığı ne gibi araz göste. 

22
• yon .

16
• aparta 48• ınar 14.000 metro murabbalık bir tikleri gayretler hatırlatılmakta-

wı... ~Yan~--- . ? B tas . tahl·ıı . . 21, Kayserı 16, Sıvas 19, Orta A· h 8 000 11 1 ti l"kf d .~n. ı.._ ~.şmalann bir ömür nr u vır ve ı er, sınır d'- böl 1 • d .k. sa anın ı . raya. s m u • ır. 
~. '\U\rVetıı bir tarafı var- hekimliğinin teşhislerine uyuyor nadolunı.:n ıger ge erın e 

1 ı ne belediye dalmlencUmenlnce İsyan hareketinin şefleri tara· 
ı~ ., d ekllğ. • d . ile altı kilogram arasındadır. f d . . 

1 
k 

"fte mu. emem ımız e, yıne sa. karar verllmiştfr. ından gön erılen aJan arın gere • 
~ t <>ntuı içindir, ki yazılarını na.tkira kudretli bir sanatın §e· Fatih noteri beraet etti Burası alrndıktan eonra bir Samoride gerekse cenup mınta-
~~~ bir titizlik, hırçın bir faat etmesindendir. kısmı Taksim bahçesinin arka kalarında bu maksatla bin beı yüz 
;:'it 0~1l8121ıkla okunım. Deb. Ben, Kenan HulUslyi bu mev- Eski Fatih noteri Şükrü, bir kısmına ilftve edilecek, bir kıs· fellah topladıkları haber verilmek 
~ ~ sevdiği deriyi yer. zularm adamı diye gördüm. on. müddet evvel müstahdemini ile mı da Ayaspaşadan gelen MetP todir. 
' bir"~ 'ifocsnm, nı.. l3.l'f"'1Vl r ve bH ljl!;Yl.§ine .Jl.!111, 1!lrllktc, mUıtamel ıfF. liulliNlraJı: add•slna HA.ve edilecektir. Ge· Buna mukabil mutedil Na§llshi· 
~ ~ ........ cevher madeni sezdiği mutaları da eklerse, tarzının bi. sahtekarlık yapmak ıuçun0an a - rf kalan kısım da yeşil sahıı ola bi partisi halkı sükQnete ve bir 
b ~thıtı -q>ala.ması çok mu?.. ricik şöhreti olur. İstikbal deni. ğır ceza mahkemesinde muhake - "ak kalacaktır. anlaşma siyaseti takip etmeğe da de' ~larken, tnmU da söy. len şahsiyete düşman canavar me olunmuş, bir ay müeccel ha- Bostanların içindeki baraka vetten geri durmamaktadır. 

tı •'Bahar hikayeleri,. n. pek az bahtiyarı bu kadar güler- pis cezasına mahkum edilmişti. tar fstlmlAk muamelesi blUnce Müfrit tedhi~çilerin elinden kur 
~· au~~- dokunulacak yerler yüzle beklemiştir. Noter. Şükrü karan nakzettir. derhal yıktırılacaktır. tulmak üzere Mısıra iltica etmiş-
~ garıb,_\Qt hik~ye karşıdan ko- Hakkı Silka Gezgin mi~. dün görülen muhakeme so. ------------------------

ı.,:. ltt Ut. Bqlıyanlar, sanır. nunda bcraet etmiştir. Ba 1 kan ·ı ktısat konsey·ı ne g "ıden '~~e ~ir kalem alınca, Ticaret ve sanayi yeni.kapıda yapılan 
'~ar. orta okul murahhaslarmız do""ndü ~ ~~ Sok geçmeden anlarlar odaları Yenikapı mevlcvihanesindc yap ·-;:::>· 
~ 1t' Yunıuşak bir çimen sa. tmlacak olan Ortaokul binasının 
~~~erini attıkları yer, Ayrı birer teıekkül tamir işi tamamlanmııtır. 
~' ·esile kaplı çetin bir haline sokuluyor Yakında diğer ihtiyaçlarının tc 
~~it· .Aıı.ıarıar, fakat ne ÇJı.re Ticaret ve fktısat VekA.letle- m.inine başlanacaktır. 

lı.aıı dliştilkleri yerden kalka. rlnin yeni teşktıdtıarı dolayısı- Bu okulun kadrosu 300-400 
k..;"l'er:i. de kalmaz. l ak 
~ ~ h le şimdiye kadar bir arada lda- talebe arasında o ac tır . 
• :-cıtt h..~ i.kayelerinde 0 kayaya re edilen ticaret ve sanayi oda· Çocuk bahçeleri 
dı..." -""'Çları kuran bir kudret 
.~ l!Jn Iarı blrlblrlerlndcn ayrılacak- Vilayet, Maarif müdürlüğü' ile 
~ ~ Çok hO§Ulna giden, UmL tır. Ticaret odaları ticaret vek&- yaptığı temaslar neticesinde ço. 
l. '1l Ohl kuvvetlendiren nok. leUne, sanayi odaları da lktısat cuk bahreleri irin bütreye 29 bin .·'llı.i "'du: Kenan hulfuil eser- ::ı ::ı ::ı 
~~. tiplerin ölçüsüz, veka.letlne bağlı birer ayrı tc· lisa tahsisat koymuştur. 
'ıı!J. khsıyetıeri üstüne kur- şekkUl hallnde idare edilecek- Bu para ile ilk olarak Taksim 
'_ tir. de, Aksarayda ve Beşiktaşta ol · 

lı. . .. llba.f b" İstanbul, İzmir, Ankara, Sam mak üzere şimdilik tiç çocuk bah. lfı~ _ ır ölüm", Kavaklı koz 
h~~d hır vaka", Gece kU§U,, sun ve ileride de Adanııda birer ıjesi yapılacaktır. Bunlara ait yer 
%ı_de ~dır. Bu hikayelerin her sanayi odası açılacak, bunların Jerin istimlak ve satın alma işile 
~Pıl ruıı•• muammasının tunç teşkilft.tları hemen hemen Uca- meşgul olunmaktadır. 
'tı> lrından b ret odalarınınkl gibi olacaktır. Belediye Hukuk işleri 
(\:ı .. ,, iri zorlanıyor. lbi 
~ Sanayi odalarının klt umu· Mu""du··rıu··gu"' ·· <lakı veraset hMiseleri, S eşiğin mtleri vekft.let tarafından biz· Belediye hukuk işleri mUdUı 

ll-.ltıecıi~ de henüz ilmin bile zat. intihap edllecektlr. IU""Une sabık Kayseri mebust 
~~ ~ a• derin bir mevzudur. 1 kl 6 

~lttı~7tıan HuUisinln bütün Bu yeni teşkllft.tın hazır ı a- Ferit tayin edilmiştir. BugUn 
~ ~~l? kaplayıp incelemesi • rma başlanmıştır. Yakında tat· !erde yeni vazifesine başlıya. 
'\b •• -~ • blk sahasına konulacaktır. caktır. 
:~ • "erilemez. Fakat sa. 
~ 'h_acıs .. lruvvetile bu mu. -o-. Bakırköyde sivrisinek 
~lİilı lçıne ne gUzel girmiıı. Ekmek fabrıkası Son günlerde Bakırköyde siy 
t~ Olsa lnuvnffnkıyeti yalnız bu Ekmek fabrikası inşa etmelt rlslnck çok artmış, bu yUzdcr 
~"t!ltti l'dı, bu genci alkı§lamak Uzere belediyeye muhtcllf fir- burasının da sıtma mUcadelc 

ı. ~~ · malar mllracant etmiştir. Bele- mıntakasına ithnlincı knrnr y~ 
"!l'' :ıo "o k ·· 1 ı h k ~~lle b· oylUyU ele a.lı§r, eser. diye reisi cl:mck mcse es a • rilmiştir. 
la~· ~r i<lealist çe~isi veriyor. kında evvelce vertıen raporu kA.· L ndradan heyet 
tı~ı ~-ncıe sanatkarın en .zayıf fi görmemiştir. Yeniden bir mU- o l . 
'11\h '4Cl bu d 1 1 bir ge emıyor 

l(:ıooı- nıevzular için e gö- tehassısa ekmek mese es Londra • lstanbul asfalt yo 

~~~~kullandırdığı dil köylU daha tetkik ettirilecektir. lunu tetkik edecek olan heyetlr 
~ı d ıır. seyahat! sonbahara kalmıştır. 

~ llilUğ e~ildir. Daha doğrusu - - - -

t-.:ıo~tu e. üz.enerek, köylUIUğü • • Tarı·felerm· kontrolu·· 
~~· lai""'~Yor. "Tarlaya çevrilen 1 
'<ıt biı-~ı hikayede bunu pek a.. Köy gezı erı Belediye iktısat mUdUrU Saf 
~ l.'Cl~Utette gördüm. Refik Ahmet Sevengilin An.. fet bu hafta 'üskUdar, Kadıköy 
~ t~Ya giden su yollan bil. kara ve Eskişehir köylerindeki 

1 Sarıyer, Beşikt!lş mıntakaların · 
~ 'l1la Vasıtaları ile o kadar tetkik gezilerine ait altıncı ya. 

1 
da ki gazino, bahçe Ye plAjlnrı 

t'll~ tıldıktan sonra, Ahla.. ~yarınki saynnndıdır. ıkaymakamlarla birllkte geze • 
1't içhıd bb;i bir mantık sarsm. cek, ~rlfelerl_lft!tl~:rliy~_ek • 

6 bırakmaları ho§ ol. Ur, ı 

Bükrcşte Balkan iktısat konse · Sakanrn riyasetindeki iktısat he
yine memleketimiz namına işti. yetimiz dün §ehrimize dönmüş
rak eden Trabzon mebusu Hasan tilr. 

Selçuk sanat enstitüsündeki defile 

Se1çuk ktz sanat enstitüsü ta • ::lürleri ve maarif ailesine m~n:ur 
lebes:n: ı ders senesi içinde ha:ı:ır bazı zevat davetli olarak bulun 
lamıı oldukları elbise ve ,apka :nu§tur. 
gibi ev i§lerini göstermek Uzere Talebeler, yaptıkları elbise ve 
tertip edilen Defile dün yapılnuı. fipkaları giyerek davetlilerin ö. 
tır. nünden geçmi§ler, alk~larunı1tar-

Vali ve belediye reisinin refi- dır., 

kalan :ile muhtelif ~mu-

ken son zamanlarda avdet etmiş 
olan Ragıp Maşahibinin riyase· 
i de toplanan (müdafaa parti

si) nin ileri gelenlerinden 150 
kişinin kabul ettiği bir karar su· 
retinde beyaz kitap kabul ye ted· 
hişçilik takbih edilmektedir. 

Kudüs, 30 (A.A.) - Sinema· 
da yapılan suikastten sonra Ya
hudi mahallesinin bir sokağında 
yaralanmış olan yahudilerden bi
risi, evvelki gece ölmüştür. 

Bazı mahafilde sinema suikas -
tinin Arap tedhişçilerinin eseri 
olduğu söylenmektedir. Sinema 
sahibinin son zamanlarda asiler
den tehdit mektupları almış ol
duğu kaydedilmektedir. 

Kudüs, 30 (A.A.) - Diln sa• 
bah, Hayfa açığında Strato vapu
runda meydana çıkarılmış olan 
401 gizli muhacir, bugün Filis· 
tin toprağında serbest bırakılmış
laroır. Mamafi, . bunların adedi, 
önümüzdeki muhacir listesinden 
tenzil cmlccektir. 

Kudüs, 30 (A.A.) - Dün si· 
nemada meçhul şahıslar iki bom· 
ba atmışlardır. 10 kadar Arap 
yaralanmıştır. Bu sinemaya he
men munhasıran Araplar devam 
etmekte idi. Bombalan atanlar 
kaçmağa muvaffak olmuşlarldır. 

Yafa civarında da bazı kimse -
leıce Araplara bazılarınca da ya· 
hudilerc isnat edilen bir suikast 
yapılmıştır. 

Bir tedhişçi çetesi, pencereler
den uyumakta olan köylülerin Ü· 

zerine ateş ederek dötldü kadın 

olmak Uzere 5 arabı öldürmüşle~ 
ve 5 arabı da yaralamışlardır. 

Kudüs, 30 (A.A.) - Dünkü 
suikastten sonra polis, blltiln si • 
nemalan kapatmış, ve seyircilere 
evlerine dönmelerini tavsiye et
miştir. 

Sinemada yapılan suikasttc 1 

bir saat sonra Yahudi mahalle
sin:de evlerine dönmekte olan iki 
Yahudi tabanca ile ateş edilmek 
suretile yaralanmıştır. 

Gündüz yapılan muhtelif ııui

kastlerin mürettipleri buluna
mamıştır. Şehirde, heyecan hil
küm sürmektedir. 

Ankarada Sovyet 
kitap sergisi 

Ankara, 30 (A.A.) - Sovyet
ler Birliği büyük elçlllğl Anka· 
ra halkevinde bir "Sovyet kitap 
ve artistik foto~raf sergisi'' 
tertip etmiştir. 

Sergi 1 Haziran perşembe gU. 
nU saat 18.30 da açılacak ve 20 
Hazirana kadar devam edecek
tir. 

Macaristanda intiha
bat neticelendi 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Ma
caristanda intihabat nihayet bul
muştur. Alınan 250 neticeden 
229 u şimdiden bellidir. Bu neti 
celer, 171 mebusluk kazanan hU· 
kQmet partisinin tam bir muva!· 
fakıyet elde ettiğini göstermek -
tedir. 

Nasyonal • sosyalist partisi de 
Jldukça büyük bir muvaffakıyet 
~aranmıştır. Bundan evvelki mcc 
liste 13 mebusu bulunan nasyo
nal - sosyalist partisi şimdi 3'> 
nebusluk kazanmıştır. 

1000 Çek askeri 
Polonyaya geçti 

Varşova, 30 (A.A.) - Eks
,>res Poranny gazetesinin Cies
zynden bildirdiğine göre, ıon 011 

beı gün zarfında bin kadar Çek 
askeri Polonyaya geçmi§tir. 

Bunlar.dan bQytlk b!r kmm !o! 
ruldan doğruya tngiltereye gide " 
rck P.ilot patacaklardı:r. 
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l
mış olduğu seyahatte de nakil· 
ye masraflarının çok yUksek ol-VA ZAN: -------

1, Osman Cemal 1 
Bu söz Uzerlne Voss ulur gi· j Tekllfinl kabul ettim, ı 

hl: otomobilden inince ben de 
GRİEBL'lN YARDIM1YLE masma. rağmen bu otomoblll Al· - Yanlış .. Bu, bUytik bir ha· dlslyle yUrUmeğe başladılll· 

tadır .. IIERMAN VOSS'U DA. TEVKİF manyaya götUrmUştU .. Bu para Beni şUphelendlrmeıne~ -------- ETTİK nereden geliyordu? Bunu keş. Diye bağırdı. Soğuk kanlılık- hiç bir mUmanaat göstertıl 
Doktor Griebl bana en ebem- !etmek hiç de mUşkUl değildi .. ı edeıı 

Gece yarısı başlayıp gittikçe 
artarak dayanılmaz bir hale gelen 
utırap, sabaha yakın, beni yan 
cansız bir külçe halinde ya
tağa serdikten sonra, çat kapı, 
mahalle doktoru gelebilmiş; fa. 
kat artık iş işten geçtiği için dok. 
torun yapacağı enjeksiyona ha
cet kalmamıştı. 

Gündüz saat on buçukta, göz -
]erimi açtığım zaman samiım ki 
dünyaya yeniden gelmiştim. O 
günü ve o geceyi hayli rahat ge
çirip ertesi gün hastaneye dam. 
la<lıın; rontkenler, kan, idrar mu
ayeneleri falan mandan sonra da 
profesör Ali Eırefin karşısınc 

vaziyet aldım... Doktor: 
- Haydi, bakalım, deldi, gir 

ıurayal 

- Nereye ? 
- Yanrmızdaki odaya. 
- Orası ne odasıdır? 
- Sistoskopi odası 1 
- Burada ne için bakmıyor. 

ıunuz? 

- Orası daha iyit 
önden bir hademe, arkaldan 

ben, daha arkadan !basta.bakıcı 
aistoskopi odasına daldık. Daldık 
amma, ben oradaki acayip koltuk 
ları ve çeşit çeşit §İJeleri, bar
dakları, pamuklan, eczaları ve 
bilhassa alet ve edevatlarr görün 
ce afallal:iım. içerideki asistanlar. 
aan biri: 

- Soyununuz 1 
J?e<!I. Gözlerimi, pek yadırga
~ bu odanın raflarına, do
~lanna yaylı kanapelerine gez -
Clirerek gayet yavaıça ceketi
mi çıkar.dım. 

1'.ıistan tekrarladı: 
f 

- Soyununuz, ıoyununuz! 
LUzumsuz bir 6-0tU§la •ordum: 
- Yeleği de mi çıkarayım? 
- Tabii, yeleği ide, pantalonu 

da ... 
~ne tenbel bir tavırla .yeleği 

de çıkarıp durdum. 
- Durmayınız, H\tf en 

tonunuzu da çıkarınız 1 
Pantalon çıkmasa 

mı? 

- Olmaz? 

panto-

olmaz 

Ben tereddütle pantalonu .da 
çıkarırken gözlerim melfil meHH 
kapıya dikilmiı, profesör Ali Eş
refi gözlüyorlardı. 

Pantalon da çıktıktan sonra, 
baktııfl ki IK'Cl bizim iskarpinlere 
geldi: 

- İskarpinlcd de çıkarınız 1 

Hayret ve ürküntüm büsbütün a: Yazıhanesinde on sen 
miyetli ajanlarından birinin de Herman Voss, Seversky tayyare r 

arttı: - Doğrudur .. dedim. Şimdi bankaya yatırmış olduğu 
O tayyare işlerJnde çalışan Her- fabrikalarında calışıyordu. bunu anlarsınız.. z• 

- nlar neye iyi sanki? ların hesabını buldum. 
Ç k man Voss olduğ"unu blldlrmlştl. Bir gUn iki memur ile birlik- ttt 

- ı arınız da siz, şu terlik. SUkfinet buldu sonra birden- adam kimlerle mUnasebe 
1 • • • • Voss'u elde edebilmek için dok- to Sevcrsky fabrikasına gittim. • t~ 
erı gıyınız 1 bire karısını görmek arzusunu ıunduğunu blldlren muııd 

B d h tor GrJeblJ muayenehanesine Vossu mlldUri'-'Ct odasına çağırt en a a eğilip iskarpinlerin "' gösterdi.. Merak edebileceğini bir defter tutmuştu .. Dll 
b ~ 1 götUrdUk ve Voss'u oraya ça- tım ""e kim oldu;o;.umuzu öll-re- \~ 
ag arına yapışmadan hademe on. ' " " lleri sürüyordu.. re bir göz atınca çok nıUb ., 

1 h .. . ğırttık.. nlnce rengi attı .. Emni'-·et dl- ' 
arı emen çozmü~ ve ayaklarım- " Birkaç gUndenberl kendisini iz yakalamış olduğumuzu 

dan çekmeğe başlamıştı. Bundan sonra tam sekiz gUn rektörIUğUne kadar bizimle be- tarassut etmekte olduğumuz d 
B 1 k f Hermnn Voss hakkında tahki· raber geleceğini kendisine Sö'-·· ım.. J 

u ara ı pro esör Ali Eşref i- " irin karısının evde olmadığ-ını Tahkikat bUrosuna. d15tl" 
kat yaptık ve haftada. ancak ledim.. Otomobilde glderl{Cn " 

çeriye girdi ve gülerek: b'li d f k t "\~ b h mUz zaman ·uoss bU'-·U1' btı'o kırk beş dolar kazanmakta ol- h 1 i d d ı yor um, a ·a oss u a- ~ ,, ~ - Yatırın dedi, bayı, şu koltu- Voss ayret ç n e sor u: 
duğu halde bankada sekiz bin reketi:rlc su~unu meydana ko- dctlc kendisinin masuın 

ğal dolar parası bulunduğunu ve - Deni niçin polis mUdllriyc· yacak bazı ktlğıtları ortadan ğunu iddia etmcğe başıııd' 
Bu sefer şüphem daha fazlala. t• öt'l k ı ti nuz? peşin para ile yeni bir otomobll ınc g 'rme s yorsu · kaldırmak imki\nlarrnı arayor- kat doktor Grleblln onuıı 

şarak ona sordum : oJ 
satın alnıış olduğunu öğrendik. - ÇUnkU IIerman Voss siz du. (Devam~ı ~ - Yatmidan olmaz mı? 

T b·4 Son defa olarak Alınanyaya yap bir Alm·an casususunuz.. -------------------------- a ıı olmaz, hem yatınca 

daha kolay, daha rahat olur 1 
- Iyi amma bu olacak şey ne

dir, onu anlıyamadrm! 
- Sistoskopi yapacağız 1 
- Aman doktorcuğum, ne o-

lur §U işi ayakta yapsanız 1 
- Siz yatın bakayım şöyle 1 
Bir de baktım, oradakiler kol . 

tuğu ayar edince bizi arkaUstü o
nun ıU'Zerine uzatıverdiler. 

- Hayır hayır, vazgeçtim, vaz 
geçtim! • 

- Canım bunda vazgeçecek bir 
şey yok ı Yat aşağı biraz da he -
men olup bitiversin! 

Ben oturlduğum yerde mütered 
dit ve müteheyyiç: 

- Peki, olsun amma, çizmesiz 
olsun, hele siz şu çizmeleri çıka
rın! Sir, şimdi .seyredin bendeki he-

1 h k Asistanlardan biri gülümsiye • ecan, eyecan ve... o.rkuyu ! .. 
rek: Derken ~ir de ne göreyim, hade- . . . 

· b. · w b. · .l w - Çızmeler sızın için değil, bi 
menın ırı sag, ırı .ue sol ayagt. J • • • 

ta gülümsüyordu. Bu manzara 
karşısında, tabii, biz de işe razı 

olarak tekrar koltuğa uzandık, 

tekrar çizmeler bacağımıza geçi. 
rildi ve doktor da eline aletini a-
lıp önümüze çöktü. Çöktü amma, 
bende yeniden ve eskisirıJden daha 
kuvvetli bir heyecan, bir korku, 
bir titremedir başladı. Bu defa i
şi tekrar savsaklamak istemiyen 
doktor, asistanlara seslendi: 

- Anastizi yapalım, anastizi 
(iptali his) getirin şu neokaini ba 
na! ma kaim, branda bezinden birer zım ıçın 1 

çizme giydirmeğe başlamasınlar - Nas~l .sizin içi~? . a· k Artık gelen, gerçekten neokain 
mı? - Yanı, onları sıze gıy ırme . mi idi, yoksa beni aldatmak için 

ten maksadımız, bize birşey bu - halis kaynamı§ terkos mu idi, far 
- Aman, onlar da nesi öyle? 

!aşmasın diye... kında değilim. Zaten artık, benim 
- Çorap 1 - öyle ise siz giyin çizmeleri 1 de ağzımı açacak halim kalmamıı 
- Ne, çorabı? Bu sefer, onlar hep birden kah tr. Çünkü, ya bu iş bugün yapıl. 
- Sistoskopide ~det böyledir 1 kahayi salıverirlerken bu işin nam mar da bir gece önceki o, daya • 
- Vazgeçin canım, bu havada 1ı üstadı Ali Eşref ci.ddiyetini ta- nılmaz, müthiş buhran tekrarlar -

benim ayağuDdaki kendi incecik kınarak: sa diye artık herşeyi göze alnuş· 
çoraplarım bile bana fazla geli- - Şu ~al1de dedi, kalsın, ya· tıml Fakat, bu işte zaten göze a. 
yor ! pılmasm 1 lınacak pek bir&ey yokmu' ki 1.. 

- Ziyaru yo'k, siz giyinJ Onun bu sözleri üzerine boynu Hani aşağı yukarı (pire mnr gi-
Adma çorap .denilen bu yelken mu bükerek: bi) bir şeymiş! .. 

bezinden beyaz çizmeler, beni . - Ne yapayım dedim, korku - iki dakika sonra, orada gülerek 
şimdi iki misli daha ürkütmü§ ve yorum t bize: 
çileden çıkartmıştı. Şefkatle yüzüme bakan doktor - Geçmiş olsun t 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizmı 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarımzı 

İcabında giinde 3 kaşe alınabilir. 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
Futbol, Güreş, YUzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

Öyle geliyordu ki bunlar, bu tekrar yumuşadı ve tam o sıra· Diyen diyene ... Yanı sızın anlı-
upuzun çizmeleri de bana giydir- da, yanıbaşnndaki koltuğa yatı· yacağınız, benimle hafiften alay BıRıNCıYE 
ılikten .sonra bacaklarımla kolla - rılmış ve çizmeleri falan giydiri. ciden edene... 8 • 8 • k ı f 
rımı sımsıkı koltuğa bağlıyacak Iip emre hazır bir hale getirilmiş Belki şimdi siz de bana ya sa 1 r 1 Sİ e Denlzci A.. Nejat '(Gil.n~). 
ve şubenin şefi Ali Eşref, kolu . olan ihtiyar, gayet zayıf, bitkin mimi olarak, yahut şakadan: r 

Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir ' 
nun içine saklamış olduğu aleti bir adamcagw ızı bana göstererek: Germicı. olsun 1 e 

- :ı :ı iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir ıeıı 
böbreklerime ve yahut icap elden - Peki, ldedi, siz olduğunuz Diyeceksiniz. Fakat, hele du • b' 
b k b Resimli Hafta abonesi: altıncıdan onuncuya kadar: Birer 1 aş a ir yerime daldırıp ceviz a- yerde biraz istirahat edin, bakı- run bakalım, bizim böbrekler he- P 

kl ·b· • · d yun bağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer • ..s., 
yı ar gı ı ıçım eki taşlan ayık - nız, bu adamcağıza yapılırken e- nüz tam temiz raporunu almadı- t" 
l ki H d 1 ·k· Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe ..ı 
ayaca a eme er ı ınci çizme · ğer o hınk derse siz ide bu işe ra lar; galiba ayni rizmeleri birkar ""' JI 

:ı :ı yük kolonya; 15 okuyucumuza birer şi§e küçük kolonyao ~ 
yi de ayağıma geçirirlerken bir. zı olmayın 1 defa daha giyeceğiz gibi... Hele Jıl 
d d v d şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cin.S 

en ogrul um: Aradan bir dakika geçmeden, kumlardan, taşlardan tertemiz ve diyeler. 
- Aman, aman, aman... Ben baktım ki zavallı, ihtiyar, bitkin piripak olalım, o zaman tamami-

vazgeçtim bu işten 1 adamın arızalı yerine koca alet le: i""' _.._. " www------ ---- - ---".( 
- Yahu korkma birşey yok, yerleştirilmiş; fakat ihtiyarcık ses - Geçmiş olsun! : MUsabakaya ıştirAk Koponu : - 84 -

duymazsın bile! çıkarmak dc(ıl, yattığı yerde adc Dersiniz. : ................................................ ---·--· .......................... ... 
@L25~.~~-~-~-~~"~>~ı~e:::~~~~!Ei!~~~iiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~;_~~~~~~ 

Karamazo/ Kar:tleşler 
Yazan: Dostoyevski . 

Çocuk bu son sözleri adeta hırçın 
denile<:ek bir sertlikle söylemişti. Hız
lı hızlı uzaklaştı. 

JVAN FtYODOROVJÇ 

- 1 -

GRUŞINİKANIN EVİNDE 

Ali}"O!a, klise meydanı yoliyle Gru. 
şinikanın evine gidiyordu. Sabahleyin 
genç kadın, Fenyayı göndererek onu 
çağırtmıştı. Aliyoşanın, hizmetçiden 
öğrendiğine göre hanımı sabahtanberi 
büyük bir heyecan içinde imiş. Mitya. 
nın tevkifindenberi geçen iki ayfür, ki 
Aliyoşa, kendi isteğinden ziyade Di· 
mitrinin emriyle buraya sık sık geliyor
du. 

Faciadan üç gün sonra, Gruşinika 

tehlikeli, ağır bir hastalığa tutulmuş ve 
beş hafta hemen hemen hiç kendini bil
miyerek yatmıştı. Genç kadın çok ide. 
ğiJmi§, zayıflamış, solmuştu. Fak;\t Ali. 

yoşaya göre bu solgunluk, onun güzel
liğini daha müessir, daha alımlı bir ha
le koymuştu. Delikanlı Gruşinikarun 

gözlerine çöken mahzun bakışlarla kar
§ılaşmaktan hoşlanıyordu. Çünkü bu 
bakışlarda, sessiz; fakat kati, sarsıl. 

maz bir kararın kuvveti okunuyor,, bü. 
tün varlığına bu kuvvetten bir şeyler 
siniyordu. 

Kaşları arasında ince bir çizgi peyda 
olmuştu, ki yüzüne ilk bakışta mahzun 
bir vakar veriyordu. Onda hafiflikten 
hiç bir eser kalmamıştı. Yalnız Aliyoşa, 
bunca kcider ve ıztıraptan, hastalıktan 

sonra genç kadında hala neşenin sön· 
memesine şaşıyordu. Öyle ya... Düşü
nün ki bu zavallı kız, sevdiği adama ru. 
han ni§anlandığı gece, onun korkunc, 
iğrenç bir cinayetle itham edilerek 
yakalandığını görmüştü. Çektiği hasta. 
lığa, kati bir mahkiımiyet ihtimaline 
rağmen işte hala şendi. 

O mağrur gözlerde şintli, yumuşak, 

sıcak bir ışık vardr. Yalmı:, geçmişi dil. 
şündükçc bakışlarında fena bir parıltı· 

nın yanıp söndüğü görülür.dil. İçinde 

gittikçe büyüyen bir endişe var gibiydi. 
Bu enl:lişe, Katerin İvanovnamn yüzün
dendi. Zavallı Gruşinika, hasta iken 
hep bunu sayıklamış durmuştu. 

Katerinayı kıskandığını Aliyoşa an. 
lıyordu. Halbuki Katerin, bir kerecik 
olsun hapishaneye de ziyarete gitme. 
mişti. Halbuki bütün olup bitenlere 
rağmen böyle bir ziyaret, pekala yerin. 
<le bir hareket sayılabilirdi. İş böyle i· 
ken de Gruşinikanın içinden kıskançlık 
yılanı bir türlü çıkmıyo~du. Bu ruh me
selesi Aliyoşanm başına iş açmıştı. 

Çünkü genç kadın ondan başkasına ses 
çıkarmıyor, yalnız Aliyoşaya açılıyor. 

du. İçini döküyor, fikir danışıyor ve ö. 
ğüt istiyordu. Bazan delikanlı da söyli. 
yecek söz bulamıyordu. 

İşte zihninde bu türlü !düşüncelerle 
oraya varmıştt. Gruşinika da henüz ha. 
pishaneden dönüyordu. Kendisini kar· 
şılayışındaki telaş ve heyecandan, ka
dının yine bir buhran içinde on:iuğu 
anlaşılıyordu, Masa üstünde oyun ka. 
ğıtları vardı ve üatak haline konmuş 
bir sedirde de hasta maksimov yatıyor. 
du. İhtiyar, zayıflaıru§, 6olmuştu. Ama, 
yine yüzü gülüyordu. 

Bu yersiz yurtsuz ihtiyar, facia ge· 
<'.esi yağmur ve çamur içinlde kasabaya 
Gruşinikarun arabasında dönmüş ve c 
giin.denberi genç kaktından ayrılmamış. 
tı. Eve varoıklar;~ aivarun iistüne 

oturup mahzun bir gülümseyişle ev sa. 
hibine bakıyordu. Gruşinika, keder ve 
fetaketten etrafını görecek halde değil· 
di. Sonra hastalığın ilk alametleri de 
başgöstermişti. Aklına hiç bir şey gel
miyerek bu zavallıya baktı. İhtiyarın 

ürkek ve mahzun gözlerle karşılaşın
ca, Fenyayı çağırarak yemek vermesini 
söyledi. Maksimov, karnını !doyurduk. 
tan sonra bütün gün uyuşuk bir halde 
köşesine büzülüp kaldı. 
Akşam hava kararınca, Fenya pan

c~rlan kapaldıktan J;onra : 
- Madam, demişti; bu efendi bura. 

da mı kalacak? 
Gruşinika: 

- Evet, divanın üstünde ona bir ya. 
tak yap! 

Cevabını verdi. 
Çünkü genç kadın, onunla konuşur. 

ken, zavallının perişanlığını görmüş, 

hele: 
- Bana bakan Kalganov, elime beş 

ruble vererek, "Artık ne halin varsa 
gör!,, dedi. 

Haberini işitince : 

- Öyle ise burada kal! 
Demişti. içinde keder bulunanlar, 

felakete uğrayanların ıztırabını daha 
iyi anlarlar ve daha cömert olurlar. İh· 
tiyarın dudaktan titremiş, gözelri ya
şarmıştı. işte oraya yamanması böyle 
olmuş ve hatta Gruşinika hasta yatar. 
ken bile evden ayrılmamıştı. Fenya ile 

ihtiyar aşçı .da onu kovmayaralc b 
diler ve ~ivanm üstünde yatıııl 
müsaade ettiler. 

Gruşinika da bu ihtiyara alış~ 
kendine gelir gelmez, Mityayı ıif" 
koşmuştu. Hapishane döşünlerind' 
derini avutmak için Maksimovla ~o 
şur, onun gevezeliklerini dinlerdi· 

Gitgilde ihtiyarın masal, bikaYe. ' 
}atmakta kendine mahsus bir caı'i 
olduğu görülüyordu. Böyle böyle ~ 
simov, Gruşinika için adeta bir iltt 
olmuştu. , 

Hiç bir zaman ziyaretleri uzu!'\ · 
miyen Aliyoşadan başka, genç ka~'~ 
vine kimseyi kabul etmiyordu. 'fil 
Samnunova gelince, artık hastalığ' 
ağırlaşmıştı, kasabada hayatın.dan.~ 
kesilmişti. Netekim, Mityanın lıil0 
giy:liğinden bir hafta sonra ö!dÜ· 
münden üç hafta evvel, son deırıle~ 
yaklaştığını sezerek oğullariyle gel

1 rini yanına çağırnuş ve bir daha 11 

malarına izin vermemişti. Ogündefl 
baren hizmetçilerine Gruşinikayt ~ 
etmemesi emrini vermiş ve şayet g 
se, kendi tarafından ona: 

.,,es 
- Efendimiz, sizin uzun ve 

yaşamanıza dua ediyor 1 

Demelerini tenbih etmişti. JJııtli 
1.ıeraber, Gruşinika, her gün cı;daf11 rÔ 
derip ihtiyarın hatırını sorduruY0 

(Devamı oor ). 
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llı~de erkekler :r; koca.81, da-
01,.._ var. Erkek kısmına. güven 
~. En ihtiyarı, beli büküğü, 
~ğı bile bir nane yiyiverir ... 
llı ltadınnı o anda etekleri tutuş. 

Sermet Muhtar 
~te aradığı! .. Şimdilik anlaya. 

bildiği şu ki bu temellilerden; 
çantalarla, bavullarla geliyor .. 
Meraktan çatlıyordu: 

Meraktan çatlıyordu: Kim bu? ----------
Daha fazla duramadı; seslen.. 

8 - YAKIT. 31 MAYIS 1939 

U§tu. Suratı bir karış: 
ao~ liınur yarını başağrmı yine 
})~akağımdan girdi! .. 

sa~Yerek başına çatkıyı çatar 

di: 

- Cemil, mon anfan!.. 
Bacaksız kim bilir nerelerde? 
Ortanca hanım yerine mıhlı, Radvo ve ıivaıco 

az odasına gitti. 
da. l\ıı kardeşinden korktuğu ka
r..: da var. Gilya acılı olan dul. 
-..gıı: 

"lı~ Sıcaktan bunalıyorum. Ba. 
~ ~~tı açıncaya kadar bana in. 
§i ır entari verin! .. deyip, hem. 
iç:e Zadesinin getirdiği esvaplar 
ı~en en dekolte göğüslü ve kol-

u sırtına geçirmişti. 
h~ ~adarla kalsaya.. Şimdi de 
let §ırezadcsi tazenin tuva • 
~ Çekmecesini isteyip, ay -
~;n önUne geçerek ne çeki dü. 

~~zlerine sUrmeler çekmeler; 
:er.~e pudralar, allıklar sürme. 
~ • la"Vantalara bulanmalar. Bcs. 
~!nelerden ince maşa isteyip, a. 
ı...~ tutturarak saçlarını kıvır -
""i.lar 

ta ao .;:.;l evvel bilmem hangi pa. 
bıı~ odalıklığındangelme,ellisini 
'·~ duktan sonra bu kapıya kapı. 
"'lllna kalfaya yalvarmalar: 
~ Dadıcığım, sen ağda yap. 
lltı ~ bilirdin. Ensemi, kolları
ı~- butUn san kıllar bürüdü. AL 
~n §Unların icabına bakalım! 
g(I ~~ •• gömUp gelmiş gibi değil, 

l'Ucuye çıkacak halli .. 
d~ırva tevili yok, eskisinden de 

a neşeli ... 
~h-Zivcr Beyin kerime hanım da 
b 1~lenmişti. Başlarına gelene 
a"'. h tit: ra atlnn huzurları kaçtı 
tı desene .. 

lıaı~?esini baylayıp odasındaki 
Ça ını görünce o da başına bir 

Uu dolayıvcrmişti. 
~Onun da ense sinirleri zonk. 
he ~a başlamış. Ok gibi uzanıp 
hıınin içine saplanıyorlarmış. 

) J\'VUrdu avurduna. çökilk. he. 

1~~tnoıa ile gezenlerden olduğu 
ğ~tı. bu kabil ağrıları hiç yok de. 
it. Doktor Pepo Akşiyote, Ra. 
h 'I'ahsin, Üsküdardaki tımar. 
1 ane hekimi Avni Bey kaç kere
~ konsültasyon yapmışlardı. 
~ ~l kulağının arkasile (dimağ. 
b·Sltıin kısmı ulyasındaki asa • 
e 111) zayıf bulunduğunda ittifak 
)leyip fosfatlar, bromürler, kuv 
etıi gıdalar tavsiye etmişlerdi. 
~e yapsa nafile, neyse yine o .. 

li ()ı:t~nca. ha~fendini~ yalıya ge. 
~~btj herkesten evvel gören Mös. 

Corci. .. 
~ tlıhtnna karşı alçak duvarın 
~ :ıarında, elinde Cemilden edin. 
~~ moss) durbini ile karşıları 
~ ~edip dururken mükemmel, 
t~cl bir kadının eve girdiğini 
0t"ınüş, sıfırı tüketmişti. 
"~u da kim? .. Böylesine ne Bc-
'0' ~~~lunda, ne de caddelerde tesa. 
llf etmiş değıl .. 

'la Ortanca, yalıya girer girmez 
~~t kata çıkıp pancuru açmış, ö. 
~litıe oturmuştu .. Arkasında de. 
r 1te gömlek. Söyledikti ya, hem. 
till-e zadesinin entari getirmeğe 
ltiği anlar .• 

~Zerre kadar kaçı göçü yok. O 
l't !'ece umursuz ki göğsü, kolla. 
~· ~acaklnn çırdçıplak. Yelpaze 
~~tı~tiremedikl :!ri için bir iskar
~ıı:ı kutusunun kapağını sallayıp 
~l'nıada .. 
~-~blasr mani olmağa istediği 
~r çırpınıp dursun. 
~ Denizden g<'leıı geçen var. 
bıı attın mı sen akız?. desin, ki. 
ill umurunda? 
'l'aze: 

~t- Kurban olayJm, l!."'bussuut 
~lldiliği bıraı~ ablacığım, biraz 
> "..S alacağım~ .. c':iycrek daha zi. 
a~e açılmada ... 

~ Corct Ef endl gözleri pencerede 
'I' taraftan da sağı solu kolla. 
arak, daha yakınlara sokulmuş. 1 

-..ı: 

hiç kalkmıyor: 
- A~r:n atacak halim kalına. Çarşamba 31-5-939 

dı çocuklar. Bana hamam ta.sın.. 12.30 Program. 12.35 Türk mızı. 
da su ısıtın; boynumu, göğsümü, Eli: 1 - Osmıın beyin hüzzam peşrc· 
koltuk altlarımı biraz sileyim! .. \'i. 2 - M. Celltle!tin ıııışıının hliz-
Liğen, ibrikle getirilen sıcak zam ~:.~kı: (Ker~m eyle mestııııe). 

suyu görünce büsbütün fora.. 3 - uzz:ım şıı: ·~: (~ıkar y~celer-
Bc · t b t b t . den). 4 - Lemının: neıer hıcrıınlı 

.. zı_. ~sa a ırıp a ırıp, ıç sözler). 5 - Lcminin: (Son nşkıını 
gomlegını aralayıp aralayıp boy. cana). G - Tııksim. 7 - Halk tür
nunu, göğsünü, kollarını sabun • küsü: (Yüril dilbeı· yürü). s - JI:ılk 
lamalar; bacaklarını pencerenin türküsü: (Demirciler demir ... ). 13 
kenarına dayayıp baldırlarını, a- :\leml~ket saat ayarı, ajans ve mete-
yaklarmı silmeler.. oroloıi haberleri. 13.15 - 14 Müzik 

(D ) (Riyaseti cumhur bandosu - ser: Jh. 
cvamı ı:ar K- } 1 G G -------------- san unçer : - . esesse • ~t:ırş. 

İşkence ile adam 2 - Poppy • Endülüs Yalsı. 3 - Flo
tov - "Martha" operetinin U\'ertürü. 

öldürmek davası 4 - Ch. Sılver - "J.a belle au bols 
Silivride jandarma karakolunda dormanl" operetinden selcksyon. 

S 't k . . . 18.30 Program. 18.35 Müzik (~eşeli 
aı ve asap Vıtalıye ışkence pl[ıklar) Pl. ]!) Konu§ma. 19.15 Türk 

etmek, Ramazanı da !dayaktan fü. müziği (Fasıl heyeti). 20 femleket 
dürerek cesedini çuval içinde de- .saat ayarı, ajan5 ve meteoroloji ha
nize atmak suçundan ağır ceza. berlcri. 20.15 Türk müziği: 1 - Ma
tla muhakeme edilen karakol ku- hur peşre,•I. 2 - Şeref İncilinin ma
mandanı Kasım çavuş, Mustafa hur şn.rkı: (Alamam doğrusu). 3 -

. . . Dedenın mahur şarkı: (Sana lııyık· 
onbaşı, ıle bekçı Halı! ve Yusu - mı). 4 _ Klarnet taksimi. 5 _ l\ür-
fun suç arkadaşları bekçi Şevki dili hicaz kür şnrkı: (Şakınla dolan 
vakayi müteakip kaçmıştı. sineme). 6 - Kürdili hlcazkiir saz 

Hakkınidaki takibat muvakka. sem:ıisi. 7 - Artakinin evle şarkı: 
ten tatil edilen Şevki, birkaç gün (A~kınla harap. olduğumu). 8 .- Ye. 
evvel ele geçirilmiş, dün de ağır s~rı bAsıl~ı.n dev)ıc 9.ş:ırkıl:I (IBken!mk_ök-

. suz en ıe;ım e . - n tur ·usü: 
cezada muhakeme edılmiştir. (EJa sözlerine kurban .. ). 10 - S:ırı 

19.30 Konuşma (Zfrant saati). 19.451 7.25 Breslav: Triyo (IleethoYen ).19.15 BresJav: Yaryete konserJ. 
Türk müziği (Fıml heyeti). 20.30 7.35 Kolonya: Bach progr. 12. J>os ıe Parisien: Kabare. 
Memleket saat n:rnrı, ajans ve meteo- !l.15 Beri in: h ·m :ın, piynno. J>lYES, KOXFERANS YE 
roloji halıerleri. 20.4 5 Türk müziği: 10. Ynrşova: Ciıopin. KOXUS~IALAR 
1 - Salimin hicaz peşrevi. 2 - Hi- 11.15 Fraııkrurl: Jinydn. 8.15 So!!ens: "Mikrom:ıgazin". 
folın hic:ız şarkı: (Sislendi h:ıvn). 11.35 H:ımburg: J liıı ı dcl, Bnch. !l.l!i Briiksel l: "Le Glorie\lx". 
3 - Şevkinin lıic:ız şarkı: (Sen lıu HAFlF MUSlKI \'E OPERET.LEH 9.30 E;)'.fel kulesi: "Ce monsieur. 
yerden gideli). 4 - Faikin hicaz qıu passe". 
şarkı: (Ateşi suzani firkat). 5 - ;·.3

3
°
0 

Pnris PTT: H:ıfir orkestra. lNGtL1ZCE HAYAD1.s 
Tanbur taksimi. 6 - Koşma: (Ebru. Yarşoya: Hafif musiki. 110 8 18 R l G 30 ı il 9 15 

9 Prag: Orkestra, sopr:ıııo. · '• · omn ; · .ı e; · • 
ların zahmi). 7 - Rahminin kürdili · 1115 Kolonyıı · 915 1120 Hamburg· 

9.10 Brıılisla,·a: \'nryete musikisi. · . ' · ' · • 
hlcazktır: (San e'-' canımın canı). 11 30 Bratı slııvıı 

" !l.30 Hamburg: \'ıırycle konseri. · · 8 - Osman Nihadın kürdili hicaz- ------1---------9.30 LiJle: Halk programı. 1 laziran perşembe sil .. 
kı'lr şarkı: (Akşam gilnc§l), 9 - Se. - k ..._. ı hl 
ıahnttin Pınıınn kilrdili hicıızklir "ar- n h t' t d 10. Bcrlin: Operet ve film mu. e ııu a ·~ıımı .ıen ~e r. 

v si kisi. :ı çe ıya rosun a: 
kı: (Aşkınla yanan gönlüm). 10 - HARU~ REŞll' 
Sadettin K1YI1ak muhayyer: (Ne za· 11. Budııpeşte: Çigıı n orkestrası. • 

11. Torino gnıpu: Koro. Tarihi piyes ( 4) perde. 
man görsem onu). 21.SO Konuşma. 11•10 Bükreş: Hafü orkestra. Jlizyoıınist Emin AtabaY, 
21.45 Esham, tahvilut, kambiyo - nu- 11.30 Birçok Alm:ın lsıasyeınları: birlikle. Caz, .Komedi. 
kut ve ziraat borsası (fiyat). 21.55 Varyete konseri. Solo. \'nrye!e. 
Neşeli pHiklar. 22 Müzik (Küçük or-
kestra • Şer: Necip Aşkın): t - Bcc- DAXS .MUSiKİSİ ERTUGRGL SADİ TEK 
.-:e • Damalli serenadı. 2 ...._ Levine 6.20 Londra (:-..'.); 11.10 Brüksel ~i~ Şehzndelıaşı (TL"RAN)j 
• Humoresgoe. 3 - Vllhelm Vecek • 1; 11.15 Tstokholm; 12.5 I.onclrn (H.l fJ t Tiyatrosunda bu gece: 
i.\larş. 4 - Michell • Üçüncü kücük 12.15 Roma ve Torino gruplıırı; 12. ~ Her yer 20; Paradi 10\ 
süit. 5 - J. Straus5 - Viyana kanı _ 20 1.ondra (X.), Dud:ıpcşle. Local:ır 100. 
\'als. G - Ilccce - Serenat. 7 - Tsc- VARYETE \'E KABARELER (GÜNAH) yeni bü~·iik .eser. Okuyucu 
hııikovsky • Uyuyan güzel, balelin· 9. J.onclr:ı. (H.) : Roundııbout. A YSEI~. 
den v:ıl~. 8 - Rubinstein - Kostümlü 
balo. 23 Son ajans haberleri ve ya
rınki program. 23.15 - 24 Müzik 
(Cıızband), Pi. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye .~aatl ii:rrim 
ve üğlrden sorıraki saat olarak veril· 
miştir: 

Meşhur Polonyalı pigp.nist 

Paderevski 
Bundan sonra konser vermiyecek mi 1 

OPERALAR YE SE:-;FO!lit N cvyorktan yazılıyor: 

Dayağa iştirak etmek ve cesedi kurdele. 21 Harınlık posta kutusu. 
çuvalla denize götUrüp atmak su. 21.15 füh:ım, tahvilli!, kambiyo - mı. 
çundan muhakeme edilecek olan kut \'e ziraat borsası (riynt). 21.25 
Şevki, sorgusunda suçunu tama_ Neşeli pliıklnr - R. 21.30 Müzik (Kü· 
men inkar etmiş: cük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 9. 

B ı.:ı • • • •• 1 - Becker ·İlkbahar - melodi. 2 - 9.15 

KOXSERLERI Meşhur Polon 
Brno: İkinci senfoni Bralım~. •mı~""-:'~"T::ıf""'ı'yalt piyanist Pa 
J.eiıızig ves: "Rirdcnbfre le- derevski N ev

satlüf" ,(Haydn). 

hatınndadır. Nitekim Venay mu 
ahedesinden sonra da Paderevs""' 
ki en yüksek devlet mevkiine e.. 
rişerek vatanına ha'dim olmağa 
çalışmıştı .. 

--:_ en ""apak fidısesını r:or • Oşp:ır Fetras - lkfncl O\'Cılıırı - Fan 
medım, cesedı Jc denıze atma· tezi. 3 - Demerssem:ın - AranJuez de 
dım, demiştir. O gece karakola bir bayram. 4 - Drigo • Serenat. 5 
evrak imza etmek üzere gitmiş. - Paul Lincke • Olimplyııtlıırda -
tim. Ramazan nezarethanede ya- Marş. 6 - J. Str:ıuss - Artist hayatı 

. . . (,·als). 7 - Chopin - Nokturne • li 
tıyor, Saıt ayakta, Vıtalı de kapı . - .,., 30 •ı - 'k ('! 1 d't ı ) . llllllOr. w•• il UZI ' •' e O 1 er • p . 

9.15 Loııdra (N.): "Trıı,·iatn" (Yer york'ta mev:si. 
di). min son resita

9.15 Sottens: "Le Chıılet" ,(A. lini vereceği 

zaman doktoru 
Thomas Dur-

dııms). 

9.30 Sırıı slııırg: "~lusiki içinde İs· 
Jlllnya'', 

Müthiş yangın 
da duruyordu. Vitalı beni görün- 23 Son ajans halıerlcd ,.e yarınki 
ce hırsızlık hadisesini anlattı. program. 23.15 • 2.ı :\lüzik (C:ıı- IO. 

ham musikişina. 
N:ıpoli grupu: "Andrca Che. 
nier" (Giordııno}. sın büyük bir 

Estonyada bir şehrin 
yarısı yandı 

Kefil oldum. Tahliye ettirerek e- bıınd) Pi. 

vine götürmek üzere dışarı çıkar Perşembe 1 _6_939 
dım. Bu sırada karısı geldi alıp 

12.30 Program. 12.35 'fiirk mizl
götürdü. Sadece Vitali giderken ği (Pi.). 13 ~lemleket saat ayarı, n. 
kollarını oğuşturarak: j:ıııs \'e meteoroloji haberleri. 13 .l!'ı 

- Of, her yerim ağmyor. öy - 14 :\liizik (Cazhand) l'l. ]!) Prog· 
le bir dövdüler, ki demişti. Baş. r:ını. l!l.05 ~lüzik (Dans müziği - pi) . 

ka birşey bilmiyorum.,, 

Şevkinin sorgusundan sonra 
mahkeme, davanın diğer dava i
le tevhit edilmesine karar ver

Prost ~karaya 
gidiyor 

'di. 
Belediye imar mUdUrU HUs

uU, harita mUdUrU gnlip hu nk· 

:·······················-·················-···· ı şamki trenle .ı\nlcarnya gide.fek ... 

i Kısa Haberler ı ıerdir. 
: Şehir mUtchassısı Prost da 
=-· .. ·····-··········-·-···· ... ······-······ ,·arın gidecclt lstnnbulun ni\-• t 

• Ynrın işe lııışlıync:.ık olan Deniz- zını ı>Hlnr hakkındn Narın Ve· 
yoll:ırı t.:ınum l\liicliirii llmılıim Ke. kaleline izahat Ycr~cckle rclir. 
ın:ıl Aıık:ır:ıy:ı s;:ilıniştir. Aııknr:ııl:ı 

Is tan bul 
lrnlıın:ın liınnn işletmeleri umum mü. 
dlirli Haufi i\lıınyıı-; da dlin şehrimize 
dönmiiş!ür. 

• Yangın sigorlalnrıntl:ı yapılnıı 

ıenzilfıt yarından itibaren tııtblk etlil
meğc lııışlanncııktır. Tenzilül nisbcti 
;)'-iizde otuza kndnr yükselmck!cdir. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
30 .. 5 - 939 

Taze halık nakli için cıxsı Aşnğı \'uknrı 
yeni bir tarife kr. pa. kr. ıın 

TUrk, Yunan ve Bulgar de- Buğday Yumuşak 5 li,1/2 
Sert 5 10 5 14 

miryollarr idareleri yarından i- :: Kızılc:ı 5 2ı; 
tibaren harice se\'kedllecek kU· Arp:ı Anarlol dük. 4 3;; 
mcs ha:n·anlariyle taze balıkla- Çanlar .ı 8 
rı sıcaktan mulınfacla kullam- ~!ı s ır sarı dük. 4 10 
lan buzlar için hususi mUşterck ~u~)eıııi çımıllı fı i 

. hısulyc ufak 13.10 
bir tarife tatbik c.dcceklerdır. le fındık 95 _ 

Bu buzlardan, muhafaza et- Keçi kılı 50 20 
tikleri eşya siklctlerinln yUzde Ynpıık Anaclol .es -
yirmisine kadar olan kısımlar Pe)'nir beyaz ı:ı2e :?3 25 

için nakliyat ııaras' nlınmıyn- GELEN 
Buğday 165 
Arpa 45 

caktır. 

Bulgur 15 

4 :rn 

!.l(i-
!ı3 -
fıU -
2G 22 

Ton 
,, .. 

Alemdar sineması ~·
11

PC)llİr 
1

1~?.· 1 12 
·.·.: 

Ça\'dar v 

iKi FiLM 
Yanık gönüller 
Taksi haydutları 

Mısır 15 
Kıl l 
7.. ynğı 
Keten lolımıııı 

G1UEN 
Tiftik 

102 
:ı:ı 

32 

.. ,, 

.. 
,, 

Ton 

ıo. Hom:ı grupu: Deetho,·en, kuvvet sarfetti -
Brııhms. ği takdirde has-

ODA ~wsı Kist YE KO:\SEIU.EH talığına tesiri 
7. Londra (il.): J>jyııııo komcl'İ. "" olacağını ileri 

11 an 
Kadıköy Askerlik 
sinden: 

siirerek konseri menetmiş oldu • 
ğu öğrenilmiştir. 

şube- Filhakika Paderevski, uzun bir 

Ye<.lek sııb:.ıll:trın yoklamııl:ıra da· 
veli: 

1 - K:ıclıköy şubesinde kııyı!lı bu
lunan yedek sub:ıylıırın yoklam:ıl:ırı. 

rı:ı l h:.ızirıın 039 da b:ışlnn:ıcak, 30 
h:ız ir:ın 939 da lııtcccktır. 

2 - Yedek );Ulı :ıjhır, lıu gösterilen 
tarihler icinde (i\lcsııi harici ıniistcs
n:ı) diğer me<;:ıi saaıterincle saat O 
tl:ııı 1(i :rıı kadar yokl.ırna')ırıı japlı 

l'.ıcnl.ıır. 
4 - ~ulıeye gelıııiyecek drrcccdc 

lı:ı>;!a ol:ın!ıır c;iftc elılılı:ıdnıı nlınn
cuk ve bclcdij rt·e !nstlık!i bir ı·aııo 
,·ıınu şubeye gönderecektir. 

zamandanberi kardiaktan muzta -
riptir. 

Konserin veri!!ceği Madison 
Square Gardende 15 bin ki
şi toplanmıştT. Şimdiye kadar 
konserlerde görülmemiş olan bu 
kalabalık halkın kısmı azamı bi. 
let paralarıru geri almağı rdddet
mişler ve bu paraların, yüksek 
sanatine, asil devlet adamı ka
rakterine ve Polonya vatanper. 
verliğine küçük bir hürmet ni§a
nesi olarak kabul edilmesini biz-
zat Paderevskiden rica etmişler. 

5 - Gerek h:ısla olıınlıır ve gerek· 
sc l s ııınl11ıl haricinde bulun:ıııl:ır n· dir. 
şağıd:ıkı ııu~u s:ıtı mektup ile şulıejP Bütün gece herkes büyük sa -
mıılürnnt \'ereccl,Jerdir. natkarın sıhhatinden endişe et-

,\) llulihnzır ik:ıınctgfıh \'e memu. miştir. Hasta geceyi sakin geçir. 
ri) et adresleri hir müessese veyo miş ve doktor Durhaırun hastası
ıııeınurij etle ınlistııhdeııı ise aldığ ı nı bir hastaneye nakletmek icap 
m:ıa ş veyıı ücret ınikt:ırı, sicil vcy:ı 
kayıt nuıun r:ı s ı, şube defter k:ı;) ıt No. etmeıdiğini görmüştür · 
rütbesi ve sınırı. E) Açık y:ızılmış Büyük piyanist Nevyorkun 
soyadı (remiz ı,ulJanılınıl :l\'Ol.lır.) muazzam bir otelinde istirahat 
F) Yulı:ınn dillere vukuru, tekelluııı etmiştir. 
ve terciııııc derecesi. lil Topc;u Ye Sıhhati müsaade ettiği zaman 
ren sınıfına ıııeıısup yrdek sıılı:ıyl :ı Paderevski derhal İsviçreye hare 
rııı y,ılıaııcı clillcnkn haşkn sınılla 

1
•111111 lı;ıngi kıs ıınl,ırınd•ı ilıt is:ı s s:ı ket e.decek, orada sıhhati için el-
hihi olduğu. ll) Dok!orlıır111 ihtisas ztm olan sükunu bulacaktır. 
şubeleri ve ih!is:ı~ vesiknlarıuın hı - Mayıs sonunda Normandi~ ile 
rih ,.e nuınnrası. l> Kimy:ıgcrlerin Avrupaya hareket edeceği tah. 
ılıti s:ıs şııhl·leri. (J) Denize mensup min etlilme'ktedir. 
yedek sub:ıylarrn da sını rııırı 11111 olan 

l b . ı Büyük bir deha sahibi hangi kısımlarında ihti s:ıs sa ıı ı o 
ı.luğıı. musikişinasın bundan sonra kon-

G - Yoklamaları zııın:ınındıı yaptır ser vermemesinden endişe edil

nııynnlar 10iG sayılı kanunun 10. mektedir. 
ııı:ıddesi mucibince ceza söreceklerı Bugün yetmiş sekiz yaşında 

iliın olunur. • • • olan ve elli yaşındanberi konser. 
Kadıköy şulıesiııı.le knyı!lı olup ler veren Paderevski her zaman 

Erganistnne gitmiş lıulunan yedek için kenl:lini vatanı Polonyaya 
ıahllı )·iizh:ışı (927-i) II:ıs:ın Fehmi vakfetmiştir. 

Estonyanm ortodoks manastın 
ile meşh.ur ol~n Petchori şehri şiın 
diye kadar emsaline tesadüf olun. 
mamış bir yangınla harap olmuş.. 
tur. 

Halkın bütün gayretlerine rağ~ 
men şehrin üçte biri tamamen 
yanmıştır. 

Büyük bir tesaldüE eseri olaralC 
ortodoks manastırı ile şehrin meı 
bur kilisesi yangından kurtulmuş 
tur. Şimdiye kadar yanan evle .. 
rin sa~r 212 dir. Zarar ziyan ye 
kUnu üç milyon kurQJlu müteca • 
vizdir. 

Yan~ tahta bir evden meçhul 
bir sebeple zuhur etmiştir. Bat
tıktan esen şiddetli rüzgarrn te .. 
sirile evlerin kısmı azamı ahşap 

olan mahalleyi saran yangın kısa 
bir zamanda muazzam bir afet 
halini almıştır. 

Yalnız Petchori şehrinin değil, 
Estonyanı.n bütün cenup şehirleri 
itfaiyeleri de yangın yerine gel
mişler ; fakat 1500 itfaiyenin, yüz 

)erce askerin ve daha birçok kim 
selerin cansiperane gayretlerine 
rağmen ateşin onune geçmek 
mümkün olamamış ve evler teker 
teker kfiğıttanmışlar gi'bi ateşin 

ağzında kalmışlardır. 

Şimdiki halde 2000 kişi yersiz 
}'Urtsuzdur. Bütün varlıklarını 

kaybetmişlerdir. ümitsizlik içinl:Je 
çılgına dönen birçok kimseleI" ha. 
yatlarını feda ederek kendilerini 
ateşe atmışlar, birkaç parça eşya 
kurtarmağa çalışmışlardır. 

Polis bl1 vaziy,etin güçlükle önü 
ne geçebilmiş, itfaiye bunların Ü· 

zerine su sıkmağa mecbur kalmış 
tır. 

Henüz yangın kurbanları ma
H'ım değildir. Mamafi af etin gün· 

düz b:t-ılamr.J olması bu .:nik!d.arm 
çok küçük olacağını g~sterme~ • 

etmi~ ol- dir. Yalnız bu cihetten memnuni-
• .,,.) h' d'l '!...&. d' 

oğlu ,\dc•ın ı :,llbiıı K. 1-üy şulıcsinı· 
ınlir;ıcan!ı veya lıalihazır llunııııunıı Umumi harpte teşkil 
bildirmesi. duğu gönüllü kıtaat herkesın yet ıssc ı me.ıue ır. 



. 31 MAYIS 1939 

Kurultay encümenleri dün 
mesailerlne devam ettller 

'939 bUlçasi mD· 
zakereleri bitti 

Acı bir kaJıp 

Hasan Fehmi 

, ,_. __ Heyecanh Zabıta Romanı __ .. 

(Baılarofı 1 lnclde) ı 

da vekiller heyetine .. ıııııyet ve· T urgal da öldü 1 
s. o.s 

lnpiıceden Çmren ı H. MONIR -· -<Bo.ılarafı t incide) 
Generel Ati Fuıd Cebesoy, Ziraat 
kili Muhlis Erkmen, tktısat Vekili 

Osnü Çakır, Ticaret Vekili Cezmi 
tin, Gllmrilk ve İnhis1rlar Vekfli 

lr Kttıdenlz, Sıhhat ve içtimai 
avenet Vekili Doktor Hu!Usi Ala
MQnakalılt Yekfll Ali Çetlnkayıı, 

Uye Vekili Fuad Ağralı ve Mıı aril 

ili Hasan Ali \'ücel'in mütaleı
na müracaat edilmiş ve milzake
e işlirAk etmekte bulunan Parti 

nel Sekreteri ve Erzurum Mebusu 
tor Fikri Tilzerle Parti Gen:)'ön
baları, Sinop Mebusu Cevdet 

rlm lncedayı ve Ankara Mebusu 
mtaı Okmen'in Jıahalından istifa. 
olunmuıtur. 

EncGmen biltnn bu tetkikatında 

1• Cllerinde esaslar mıhluı kll
:aaak tartlyle teferrilıta alt b1ıı ta

r 7apmJ1 ve umumi idare heye· 
ce yeniden teklif edilen ve Parti 

bllda müfettlflikler lbdaıı en
ence kabul edilerek teıkllAt ka
elerl arasında buna da yer ve-

l'llmlt Te nizamnameye ilAve edilen 
madde ile mtıfettlflerin vulfe ve 

7etlerinin umumi idare he7e. 
ace tanzim ve ıenel başkanlık dl

ca tasdik edllecek bir talimat
ı Ue tayin edllecell tasrih ecUl· 

Ur. Bu tetkikler sonunda karar
vU'lllÜ 1UreUyle mesaisini biU· 
nlıımname 'H Protram encllme

tanhadan huırlanacak olan mu. 
ta ıannJd umuml toplantınada 
urultaıa tevdi edilecektir. 

Dilekler encQmealnde: 

Bnclmen baıilnkil toplıntılanna 
flarken ilk olaralı: Maliye Veklletl 

llüadar dflekler üzerinde dur. 
111tv. Bazı versllerclen tadlllt JI· 

uı hususundaki dileklere karp 
ye Vekili bu mesele etrafında 
metçe takip edilmekte olan ma• 

aiyuttin anahatlanDı lnh e7lemlf 
l7lllnlıı slral ambarlannın 71nlı1 

yerliye tlbl tutulmuının dol
olmlcblı meseleal Gurladı de bir 

eleıe tarafından Jlerl sQrillen mil
ealarl karJılık vermif ve encümen 

ııelsl Corum Mebmu lamel Eker me· 
enin bina verıtalne alt kanunla 
amnaıııesl ansmda anlayıf far. 
dan ileri gelmekte bulundutunu 

ildinnlıtır. 

Encilmen medlsten bu klnunun 
fsirinla istenllmeslnl muvafık 16r
ilf ve blnllann yeniden tahriri me-

IJelesl için de 1>91ailiJe VekAletifle 
autıbık kalınarak bu meselenin hal

dllmesi U\zumlu 16rillmilftilr. 
Alaliye Vekili btanbul, Jzmir, Kay. 
ri, KırJehir, Kocaali, Konyı, Ma-

lsa, Maraı, Sanısun villyetlerlnln 
snerkeıı Ye ka111larındaki arazinin de 

n mınakası olmamak şartiyle 

nhlaç ıürra:ı tevzii için tebligatla 
unuldulunu blldirmit ve eski ka· 

una ıöre tekaüt edilmiş olanların 
şiarının arttırılması hakkındaki 

lele karşı da bükfımetin esas ili. 
ile hu teklifi kabul eıtillni ve im

buluncJutu takdirde bu ı,ıa de 
dilecelini ilAve eylemiıUr. 

Maarif Vekllelinden nkl dileklere 
a11ı da Maarif Vekili Haaaa Ali 
lkel fU cevapları verıniştir: 
1 - Muhlellf kazalurın orta mek

ihtiyacı için lıir liste hazırlan· 
ıtır. Temmuzda toplanacak olan 

f ŞOrasına \'erilecek olan bu 
ate Ubul edildili takdirde bu liste 

proıram mahiyetini iktisap ede
ve tatbiki cihetine sldilecektir. 

Bu proıramın esaslarından bir.i 
mektep binası temin edecek kaza· 

rda tercihan orta mektep açılma· 
dır. 

2 - llaaıU Vü&Mtl ,umuııtı ma. 
mllll bılr ktıtQpbane açmak :ıca. 
..... bulumnaktadır. 

a - Bul vll&7et ve kua merkes. 
JıariDde u.. açılm&s meeeıemıe seUD. 

, ParUm1mıı proırammda mevcut 11. 
t&kvlye edtımell emroıumnak. 

• Bu •beple JIDl u.. ~ 
~ mevcut liaeler takviye edilecek. 
Ur. Ancak bu 1t bltUkteD aonradır ki 
JWD1c1a U.. açılman dUfUDWecektll'. 

Veklletlnlz, Partl prosrammdaD al. 
.ıllll dlrekUtler dalre8blde b&reket et. 

mecburtyetllldedlr. 
6 - Bul delepler, hmwıl mektep_ 

imUbanluua eaall Olmama • 
,.__ b&hlettller. Bu dilek yerinde -
cllr. Her talebenin &)'Dl Wm ve flldr 
rvtyeamde oımumı temlll için Dk, 
Ol'ta mekteplerde w ll8elerde 'bir deT. 
1lt tmtuwu u.wHl tulal :mutuavnr. ... 

Klt&plarm pahalı bul\Jlldutu b&kkm. 
dil•te karfJlık ta kitaplanmısm 

tta)'ID Avrupa memlekeUerlnden 
~-1111 lılrtndeD tıc dört deta ueusa 
.... •im Vell&letla taıe. 

ldl;JMmı brp1amak tıaen bol 

---"- - -~det. ~ 1ıalulldUIUDU 

....... " dqer dlltlLllr-_.. de 

rilmittir. 
lbım ıeıen l&abatı verdikten aonra 
clemiftll' ki: Bu fevkalide tahalaat muhtellf j Maarif Vek&ltU KlltUp. 

"Ben ve benden önceki Vekiller aut. dairelere ıu suretle inkisam eyle- haneler Umumi JılQfettltl B. 1 
lert u birer ana glbl eocuklarmı em. mektedir: Hasan Turgal'ın dUıı vefat Arnold lcla ıenç kadını olduk· kararacaktı. lleyhaneler • 
&lrememek ıztırabmı çekınl§lerdlr. Ka. HükQmet konakları inp.atı için etmiş oldufunu teeuUrle ça unk bir meaafeden takibe bq lokantalar ~ıktı. 
amaflh bi&ler, ıztıra.ba bat etecek mlliye bütçesine 1 milyon lira, haber aldık. ladı. Belki onun aayeainde kapı• Liman meyhanelerinden bir tr-
ln.aanlar değiliz. Ben ve benden aon. verilmektedir. 1 milyon liruı An Hasan Fehmi Turgal iki ları bulabilecetini Umit ediyor. nesine dalarak bir parça ytyec'I 
rak1 Vekiller Maarif hayatımızdaki d u. t..---'- u Jadı. 

kara t .b fakültesi in•aat ve tesi- hafta kadar evvel rahatsız- u. ve UU" u.&1Q&A wra ıanar bUtUn eksikleri tamamlıyacaklardır,, ::ı ri terill 
satına, 1 milyon iki yüs bin lira lanarak şehrimize gelmiş Fakat aksiliğe bakınız ki kadın Burası ebe yetle denizci 

NAFIA. VlilK1LtN1N lZAHA Tl ıu maıke imalatına ve bir milyon idi. Bir karaciğer rahatsız. la birlikte poliı, rıhtım karakolu geldilf bir yerdi. Kalabalıktz. O• 
Nafıa Vek&letlDl allkadar edeıı dl_ 1500 bin lirası da muhacir iakln ııır.ı ıe"lrlvordu. Ne vazık na ıittiJer. nun içeriye girdilinl 'kimle ,.ıt! 

leklerln mUzakerealnde de Nafıa Ve. ~ )( " " K dı ı· '-- k la ..t -ı ti 
kili Ali Fuat Cebuoy ıu izahatı ver. i~lerine ait olmak üzere ıuhhiye 1 ki tedavhıl mUmkUn olma- a n ve po ıi -rl o ... re. etmeuuı • 
mlftll': vekaleti bütçesine 4 milyon lira mış, ecel bu ilim adamını rek gözden kayboldular ve Ar· Bir kurt gibi hararetle yeme 

ı 7 milyon 4 71 bin liraaı demir •

1 

nold derhal durdu. Karakolun ni yedi; blraamı içti. 
ı - lıluhtellf vn&yet ve kazalara aramızdan almıştır. ö Und k i . 1mi Onlar bittikten aonrı veııid 

tren yolunun uatılmuı utennmek. yolları inpatı masraflarına, l mil Hasan Fehmi Turgal U· n en geçme tın• ıe yor• ı 
tedlr. Vekllet hUırladığı pltıı muct. o 500 b. r u lıtanb 1 E du. Bununla beraber, nud olu bit mikdar yiyecek ve bir ba 

Y n ın ır r u • • ı zunköprUlU ldl; orada Hacı 1 b d Zi ..a-Aa u- ı•-••ladı. Onlan ... _ y-·u, it' 
blnce ve tahalatm mUa&adeat niabe. dime asfaltının inpatına ve 2 , ıesme 1 mec ur u. ra ....- uıH ...... u.a tı:1U1 
tinde memleketin hayaU aaruntıeı1Dl 1 Dervitolulları dire tanınan nhtıaun ka ,____ il n! kil • tL 
nazan dikkate alarak bUttın J'Ul'(lwa milyon lirası dardüncU umumi ailedendi. Hauatan Arap pı.-ı-"" e en 1 

mUfetti·,;k in .. atına ait olmak yordu. Ve onya citmek lçin bq- llmdi paraya ihtiyacı .. rdlo 
pmendlferlerden faydalnma.una ça_ • ra :.- ve Acem edebiyatından TUrll '-- bi t.. ff. 

n-ere 22 milyon 191 bin lira na - r yol yoktu. Kendilinl Londraya 18tilrecea 
lıfmaktadır ve çalııacıktır. Liman ve ~ kUtUphaneıl için deferll bir A 1d --L, ___ ._ • ......, 
Sakeleler ı..ı .. de avn• py vardır. fla vektletl bU ... esine, 2 milyon mo bunlan dUtUnmekte de· orada bir iki hlfta ._..,_IJUP""' 

..... ,,_ ·~ nakil idi. Millet davaların- _... .... 
215 bin tiruı maden tetkik ve a- vam .ıQerktn, polisle bdm tekr1r Jine medar olacak k*r bir r-a - Sankum - Aka&& bataklıkla. da dalma ileri 1&ft& ıörUJ• L L Jdan t.....Ja ...... _,, ___ ı...ı .. te•1·"·-tta bulu rama enıtitUıUne yapılacak vıır. aaraao ~ıa~ r. ra ..• 

nam .. _uuu_ - ....... · ı- mUt ve 1908 11 .. rutl;ret ln· aı di be beri rind u dıırt • .ın. Lond h-z-~ k1' • nulmaktadır. VeW.t uuen kurutul • clım karaıhlı olmak Uaere 2 mil· v m rl e e ç u BUr - ra 1e nuue aa 
~ kıllbında ittihat Te Terak· lf rma1ı .--ıı p k bit muı tatalleD b&WrtıJcıarıa, ..ıu '-· yon S 15 bin Ura iktisat Yeklleti Un ° polia daha nrdı. Ka • nabileectlnl l&lllrv• .. u. a at 

ı--' tlzerlnd .. -ı.--ı.•- bul akta kinin Kastamonu kltlbl me- -L ı ıı ''-d ~ d bul aktı •n e --- unm - bUtçeeine ve muhteBf hiametler '"-o un unYJJ e Quran kocaman parayi nere en ac . 
dır, Procram& tqı&Dmıf Ol&ll kwm. karfıhlı olarak 37 milyon 510 ıulltlfUntl ifa etml9tl. Bu bir otomobile bindiler. Tesılha dayanmı1 iri bir 1" 

:rcıa:ıa!~.~= =k~! !: bin lira. 1Uzden Beklrala bölUlrle- Otomobil hareket edince, Ar. dam 18sQne ilftti. Eıki bir denir 
ıwımakta wya tıaerlerbıde tetkikat Ankara, 30 (A.A.) - BilyQk rinde esa çekenler araarna noldun yilrefine ıu serpildi. On d ... 
J&Pllmaktadır. Millet Meclisi bqUn Mubar Ger katıtmıttır • Kendlıl lolıı, da~ aonra da kendiai, tama• Bu adamın lıml Çarll ldl. acı• 

a - Nafıa Vek&leUni aWcadar eden menin bqkanlıiuıda 7&ptıiı top- atıun. millet beaabına ka· llMn nhtımdan çıkınqtı. Fakat kes onu tanıyor 1ibiydi. Konu• 
ve .JOl mtıkelletlyetlDe ait dllel'e keıı. lantıda lHt ,.ıa bUtçtll \berin- zanılmıı ll'I ıUnler ldl. l)'I u 8nce kendisini takip eden po- tulu saman - ki daima lconlS" 
dl amam veWetlndıe bu me.eıe uu_ deki müzakereletl bıltirerek mu • kalpll bir lnaandı. lilin korkusunu h&ll ~nde tui· ıuyordu - bir kaç metre uıa~" 
=t~:.1:!':1!!:!uıa:. vazenel umumiye kanun llyibw· Huan Fehmi Tursal im- ,ordu. takiler- bile ltftiyordu. 
Unkaya, Vek&letbı bu mwı.yı tetkik nı 364 reyle ve ittifakla kabul rt mı Vakit oku7ucularına: ViodlNMl lfbncnlnden Or. O kadar yilkaek aeale konut"· 
ederek bam'lamlf oıctuıu ll}'lbanm lcmiıtir. aeyrek olmakla beraber, lren inaanlar slbi, bu flluin içbı· yordu. 
şarayı Devletten çılunıf bulımdufunu Bu mUnaubetle bqvekil dok _ TOrk tarihinin 1&trrlan ara- den kaçmak, ktndi kendinden Arnold bu konuımalann nıe•• 
möylemlf ve balen maliyede tetkik •· tor Refik Saydam alkıt\&r arum ıında kalmıı haklarını mey. kaçmak iatiyord':'· suundan, tehre yakın bir yerdi 
dllmekte o1aJl bu projlnln moteraW da lrUraiye relerek ıu beyanat· dana ko711p latlkballmlzl Her banp bir yerden yiyecek, yanı oldupnu anlıyordu. Ve 
nrst lllUlan dalrealnde hazırlandıfr. ta bulunmuttur: ba :roldan mll4afaa 7olunda &imala bile bakmadı. Bir kamyo- Çarli adındaki adam. ya~ 
m möylemffUr. dalma hararetll Te hareket- ı , "-·'d a..... L -L L al babls1d Arka"'-'••.· na aLaman,n yo1.UftU ""' u. .,., pea çua HV• mıt. Te 

6 - Kapr1ller tnpnna ait dlleklet w-r- ıı • ı r •erm••tır So a .. u ld .. -
Osertnde Nafia Vekll1 General AU J'Uat Yeni aenenin bü~ealnl kabul ya .. ı a • "' • D 1 • f8re birkaç lnanat vermek teau. lruanmlftr. Şimdi in& sn " .. 
Cebe8oJ, yapbrdmakta bulunan, ya. etmit bulunuyonumıs. Hük\imeti mantarda Kon1a mecmua- finde bulundUJI& 1ı1a, tOfk kabul kne tattmnak latiyor, yarıp bt'
pdmuma karar nrl1eD ve J&Ptırda. mb bunu lndclial için bir itimat aında da faydalı neşriyatını etmedi. tin tef.nlatlle anlatıyorcla. .,, 
cak otan kOprOler etratmda b&h&t " ayni samanda çahfmau için sormekte idik. TUrk Tartlll Kamyon onu Portamouth Uma· etralındaldlere içld 111111.rbyord°' 
vermif v• ew Prosram& 10re Uer. blr tepik tellklri eder. BUtçe, Tetkik Ceml7eUnde faal f.• nma ıetirdL Amolcl pmc1i blraı Blr kerı l~ parunu v11-" 

~ oa: :.::-Jıarpta:1:.aW:: arsu buyurdulun11% ıtbl U%un, ıa ldl. TUrk Dlll Tetk!k .. ~:. daba rahattı. iaterken, cebinden blyGcek bit 
dlcl ..,:._ , JI 1,. t ı 'h•• u•lr -•·•U de ~ "' ,..__ • •· .. -- • - - - bir clnte pua dOftU. 

tuldu. Bu bizim de arru ettilimlz metinden fay4atan11or4u. hayli seçti, yani u IODI'& ortabk (0..- ,_.!_.., bulUDdufmıU bycleyltmlfUr. 

• - Nafia Vekm. Umu lhUyacı dl. birıeydi. Bn btl;rUIU H raeıada Uç v 1 A k d p 1 d 1 n 
leldeltM Tmllll ceftPt& da Karadt. btiyorduk ki, heyeti celilenbı: kızla bir erkek çocuk 7etlm a i n ara an o onya or u a 
Dls a1l1Uerblde yaptlrduak Umaalar TUrlriye bUtçeainl her cepheden bırakarak giden Huaıı Feh- do" ndu·· B da 
tıStl'IDde tetkikatm l1aul edUm1f ol. mUtalea etsin en ince teferrilatı • ml ile deferll bir lllm ve fi- flttkuman nı 
ctutunu, bu llmulardu 1ılrbalıa EntU na kadar burııılda, burada demek- kir adamını kendi lhtlaaaı (B ,,._, ı ı ttl ) -Y 
- ~dü veya cataıatsmcıa. dl. aı-n.,ı necuctee Londraya g'ıdecek teı1Dln de Trabızonda yapılacalmı ve le Türk milletinin önUnde gö· dahlllnde çok hlımet ıörece- A8l'f alnemanm )'etinde VU 
bu 80D llDWım ana projelerlDID "'· rüıülıün ve hesabı verilsin. Gö. il bir raıta ka7betmlş olu· ptlrilecektlr. Kaamaflh eehrin l.oadra, ao (A.A.) _ NIJUS JOO.. 
mal oıunctutuna, ENlll - Zonıuldak rü!UldU ve hesabı esnasında lüt- yoruz. bir kaç tiyatroya thtlyaeı vardır idil psıet9llldll )Uclılaı& tbre. 1'9. 
- Çataıatamd&D 'l:ılrblde yapılacak il. fen kabul buyurdunuz. Biz yeni Cenazesi, bugün ölleye Şehrin en bUytlk tıyatro.u n_.L 1•1& otda1an b&tlnmıandan• ~ 
:'° ~~u=~-:.!9:!: ıene çalıımaaı için sizin büt;tt doğru Fatihte Kıztaşında de Taksimde lnp edilecektir. 11. 'ı =~·!da ~bt>;e: ıı::; 

lizerindc dermeyan ettic;iniz mü· Kızanlık aokalında 7 num&· tanbul cihetine ehemmi_.. ve-ı -ıı il. cenupta yapılacak llmaıııan se. • r•.. n. 0Uellaarm&7 erk&m De sısro,ec:.ld .. 'tlt 
lince, buDUD Keraln veya dlter bir nok. talea ve teıviki, atideki icraatı • ralı evden kaldırılacak ve yanız. Konaervatuvar Şeha48. 

1 
Dl )'Ulll&lct:adır, 

tada yapılman mesele81Dhı de yakmda mız için rehber ittihaz edecetiz, Fatih camlılnde namazı kı- \18fmd& kurulacaktır. KOIUlel'Va • Bu •J'IJıatlD flmcll V&rfO\'ada ~ 
bir karara b&ttanabllecetf Umldinl ıs. tefe'klrilrler clcieriz. llndıktan ıonra Edlrneka- tuvar iqaatma lmllln bulmak 1uamakta ola t.sms be7eU 
har eylemlftlr. p111nda Şehltllle götllrUlUp bu sene baf)amak 18tlyorus. abd lıltlrdlkt.a ..,... vulnıbu' 
ı - Kanfık dilekler arumda bulu. J 1 b• • •ı• x Ul ktl turlh edeD sa-te. POtD &1lD ~ apon ar lr lngl iz gum ece r. Belediyeler bentumdan yap • yaya uuca tdeD ,.. .. k -"•rali Prc~.., 

un ve ucuz rad70l&r temlDlne ait dl. Kendlılne rahmet diler, tı~ "'"""· - 11 liralık latlk. ..,... ·-leldere vtrdlll cevapta ·KUD&kallt Ve. auulZ ,_,, 1111. yon nnı Polcıe:va pnelkurmay relal ~ 
ldU AU Çetlnkaya, bu hUIUlta bir ka. gemı·sı'ne ateQ açtı alleılne ve kUltllr llemJml· ru muameleai tamunJumlfbr. fmdan kabul edlldlllnt ve Polcıll19-
1WD ll)'lbuı teklif edilmtk 0zere bu. y ze tazlyetlerlmlzl ıunanz. Faiz yilsde aiti buçuktan bet bu.. da bir Çek leJ1onu tqktll me.eı_,. 
bmdutunu. bu ınıreUe balkm ı1-2s ... çup. lndirilmlfllr. Muamele ver. l&'OftGIODI üw .,temektedlr. 

Sunklnı, 30 (A.A.) - Kiangsu'nun v ao utt. 
Jlra arumda bir ftyatıa birer rad)'O)'a şimaliaden ırlen haberlere ıare, giaini ele banka deru!Jte edecek • U'fOV&. <A.A.) - 400 

Q 
111 o. 

lahlp olablleoeklerlnl V• balJma bun - Yanıtse mansabında bir askeri liman Arnavutluk ordusu tir. Bu para, alellde belediye biz. cavlz kuabada Pantkot yortuau~ ... 
lan 1ro1QhJda kuUallablbDeal tçbı de DUebeW. Popull9t putla tarafıa--

olan fülnkianı Jıpon ıarnlzonu bir metleri için kuJJanıJmıyacak, aırf tertip edilen vatanı tealıllrat _.,. 
&J'1'1C& tedbirler dtrplf •cSlkUllDI kay. Tir 30 (AA) R .. .1 deyleınif ve !atanbulda Ortak&yde bu. İngiliz harp ıemisini tevkif ederek ana, • • - nmen imar pllnmm le&p ettirdiği la. anda mUll mOdatu hakkmda kat!U' 
lunmakta otan k&mtır depoJarmm kal 1aarştırma yapmık istemiş ve tnsl- bildirildicine cHre, Amuutluk Umllklere ve dipr huauata Ar. edilen lıılr karar ınınUnde ezctımle ş(J'/• 
dm1mur hakkmdald dllete cevap o. iller muvı~akat etmediklerinden Jı-lyeni iclareainin nazırlar mecUai. folunıcaktır. ı. deallmtktedlr: 
larak: •'Bunların lcaldmlmaaı muk&r ponla~ ı~mıye alet açmıılardır. Bu· Arnavutluk kuvetlırinin bundan a...ı.r1n otobUa nakli-ti ihU "ltqaelmllel YJS11ettekl gergtuıfS 

• nun üzerıne iki taraf arasında bir· 'Jl"M& • ,_ • Al ~ ~ 
rerdlr., demJttll'. kaç saat ıüren bir topçu aleti olmut- bayle italyan orduıunun bir cUs' y&Cllll temin 6tmek için beledL ::ttlll ~tll&nu taı:ıerk~:..-: 

ur, Unil tetlril etmeaille karar venniı· yeye verilen lmtlyuclan istifade da u 11m_., ıno 'de Oldutu lfbl p-. 

1 

Honıkoq, 30 (A.A.) - Cin kıtaı- tir. ederek yeni otobOa ptirtmek ilk dl m 1ıartcten selec.k tehlikeye kart' 

B O R SA tdı, Şantunı'un merkezi olan Tıinan'ı lapa yada dö iflerirnl.ten olacaktır. Polon)'&hl lıudutlarmt ve mentaar .. 
ün akşam ıirmiı, ıehlrdekl düıman n n nen Dld ot.o1'Uller birden kaldın. ı.rlnl lrorumata..., 19a!un~ 

Anka 30-5-939 mühlmmıt depolannı attıktan 'Ye Almanlar lacak cleltldlr. Yeni otobU8ler la· ...,_ ....... " 
- ra - birçok Japon subaylarını 6ldürdilk· kmm -un. VartOTa. ao (A.A.) - Matbuat~ 

Ç EK. L ER 1 ten sonra ıecele)'in çekllmittlr. Cuxhaven. 30 (A.A.) - lapan. lllm e--.uaçe tüfleri tedrl. çen cum1rtesl ıono Polon>·• topr9k• 
yadaki Alman. gönWIWerinl Al • cen kaldmlacaktJr. .-

' 

Şunklnı, 30 (A.A.) - Merkez Hu. manyaya nakledeıı 1 d _ ıctektrik tram tllnel lanna .. çın Generıl Prcbala'nın iP' 
Londra 
Nev)orlf 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Am~tcrdnm 

Berlln 
Brükael 
Ati na 
Sofyı 

Madrid 
va.-.ou 
Buda peşte 
BOkret 
Beltrad 
Yokohama 
Stokbolrn 
Moskou 

latikraılar 
&sanı 

l Si•as • Enurum 111 
TUrk borca 1 petl• 

5.IS 
128.8425 

3.3550 
6.66 

28.5Sl>O 
68.0!>25 
f)0.815 
2Uı625 

1.0825 
1.56 

H.035 
23.845 
21.8425 
0.9050 
2.8925 

U.82 
80.5475 
23.90:?5 

pep Japon ordusuna mensup 6ç fır.in.anın taraf dan kvapur ar 0 
• vay, lda. 71nahnı netretmektedir. 

ka Şoişie'de bir hana mlHemadiyrn trr. O:nanma~u arplanm~ • relerlnlıı ı.tanbu1 beledi,.ıne General, Expresı Ponnny r:.•elf'• 
Çin kuvnllerine tn1rruı etmlf ve nl- b k d fva.kapurt laraed k • ıdevri itini biran evvel neticelen.. ~ine beyınıtta bulun1rak demi~l t 

ur~ a ar re a ece ve 1 ı bayet bu taarruz kırılmıştır. Dün gönUlllller orada mareMI Göring dirmek lbere Ankarada nıeegul k : 
aktam Japon kuvayı killlh•esi Han. tarııfmdan sermen k•.=nıanacak.1 oldum. Bu huauataJd kanun llyi. - Dahili isyanın tHlrl aJlınc1ıı "''. 
kovun tarkına dolru rlcıte başla. l rd -ııı• bul BUuHk Jı(lU t MecJj8i CÜ lanımdın a)Tllarık rolonya)'ll U:ir• 
mıştır. a ır. ~... e en • ettim. 

Çin kuvvetlrrl Şolşien şehrini zap- v f menl~nden C~km.11 ve heyeti U• General, Bohem~·a ,-e l\forav)· ııılıl 
tetmitler, ve mühim miktarda harp e a t mumıyeye verilmiftlr, Bir haf • ~lmınlırın idare ettikleri fr~at ";; 

l levazımı ele ıeçirmltlerdlr. iıtanbul öiretmenleri yıl1:lrm taya kadar Mecllatea gegmeel Uı. reketlerinden bahselllklen ıonra 1 1 Hongkonı, 30 (.\.A.) - Cin kıt11· cemiyetinden: Kabatat liaeai re • tlmall vardır. Kanun çıktJlı ta • bin Cek a11'eleslnln hallh111rd• /. • 
tına teııllm olan Japon binbı,ısı Ha. t ıim muallimi Ziya Sayayı· maale- rlhten tuba~ merlyete gitteek manpda ealı•hlıı\l a6yleml~tir. fi~· 
kıyama buraya ıelmlştır. j • maD otduaandıa bahseden Gener ' 

'ltaptıfı beyanattı Japon ordusunun ıef aramızdan ebediyen kaybet· ve belediye bu lfletmeleri ele a. ba ordunu11 kıymetinin eski imr•~· 
telefıtı kltiyen ılıll ıuttutunu IÖ)'· tik. Kederli ailes1ne ve sayın ar- lacaktır. torluk ordulllyla mutiye• edlledl • 
lemlf ve kendi fırkasının üç defa lradatlara tuiyctlerlmbl ıunarıı. llarbi,.S.ld ,..U IÜl&)'I IDlll • yeetllnl iddia etmltllr. 
mevcudunu )'enllemit oldulunu .,e ı - JAJr B4nkumdan aldım. Param Prcbılı, Polon71dı memleketi 1 " 
timdi de tekrar 200 mevcudu kaldı· · fıkıyetle karşılAmı, ve bu tıarruıa bet tabitte &leaecektlr. Beledl· ;in eahf8C81ını ve \'llıbıaıa ısılls • 

--- ını ı ~ırmı~I r. . lımamiyle durdunnuılardır. ye ekmek meaeleainde n1aım ro. 1 b·ı · · 1 ı ballndea emin balundutuna ıı6>1• • 
Çunkın11, 30 CA.A.) - Çın kuvvet· Japonlar, bu hedenerinden vazgeç. ltl oynayacaktır. 8Ut fabrikam mlttJr. __,,; 

19.20 
19.61 

leri, Jıponların Hope, Şansu ve Sa- mek mecburiyetinde kalmıflardır. 
hal eyaletlerinin blrlbirine birletlilll Hııpe eyaletinin ıarbında H.n ır- yaprlmca tereyaf iti de hallotuna. 

- ~.".;':. mıntıkadaki 1enar Cin müfrezeleri· malı eepheslnde Japonlar, Çunı· calrtır.,, 
nl temlılemek Oıere son haftılar ı.' slanaa dolru ıerl bJrekeUerlne de·l Tabi1n Jat1uı hulran &71 lçla. 

• çlnde ıeçmlı oldutu taammı mu\'lf-!Yam etmektedir. de bllıılt,.,. clnredlteclktll', 
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K ıvrlsinekler için de yannn 

tıı1aATOL COIL 
~ tıınıı. F. 

:ıı.ıeas· .n mOkemmel ve en 
trdir]e -

te r. BuyOk hnkkallye 
?.erıosue~zanclcrde bulunur. 
IQ:aa1 z..: Druoğlunda Japon nıa· 

' akamııra, Telefon: 40250 

r...,, 
ı :ıııııı--rııı .......... ______ _ 

dGıunn~~ ~avrunuzun sıhhotını 
1'tnıı1 ~ z. Onlara cocuk •arbala· 
t4ıı .... talıçcsl olan ve en iyi imal 

.... ,, c r 
riJrııı. n azla tekemmül etti -
\ Y• en !i hhl tnı Re! 1 ıırnhayı alınız. 
la11ıı en I039 modellnın 50 den 

t'eşldı . 
tııqiat \•e \ardır. Her )'erden 8 rnnsaıt şartlarla ynlnız 

akar magazalarmda 

, ~Ocaın .. ZA Yl l 
ı ili ltıaa• lilu l'Üzbnşı Kadri<1cıı , ,; 1 

\, 
~'b l. vına nlt t •ıı. ao~ rcsmt senedim •• 
h~lllsJnı •dı mUhOrumil zayi .eluı11. , 

1 
~llıij 

01 
tlJ.:ıırocnihmd:ın eakıı.11.uıı 

• 
1 el)ıuuu:ıadı~ı i]{ın olunur. - ı . .ı 

'il sa, e 2990 numarasında l't 
~llua l'rka11lt. ..... -::---_ __ 
' lla.ker Ayakkapları 

.lıı ~t ve sağlamdırlar. 
ayakk 1 

·lttı· ap arı almakla iktısat 
1! ola nk . 

ltrU c sınız. Halihazırda 

ittiU "~ ecnebi malı zengin 
~ tl'ııniz :o..:: vardır. Geliniz, 
. "il" 

Ilı ve intihap ediniz.. 

" ~ •,y 

tl1 lıı.. • T <'I hlst• en müessir 

ı\ avs,ye mektubudu ı· 
tıı~rlkarı 

modnsı Uzerlı y çalışır 

avuz Sezen 
Parıa 
llkal\ knctın \'e erkek terzfli ı 

erece 

tıa eınııerindcn dlplomııı 
Oa.y llcyoğJu Pnrmnkkap 

' 

ret nrını·tımnnı TUrk 1'"cı 
....._ to ~' 1 Ustü nde.. ! 

~z::::::::::~!?'~Z~ .. ~~~~!!!~ 
Yakında Piyas·aya 

2c_ 
~arpll§ 5-939 tarihinde Ankaradan ve 27-5-939 tarihinde Hay. 
it~ adan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve An. 
llııırı~ - liaydarpaşa arasında 3005-3006 numaralı gündelik 
~~ad rn bir yolcu katarı işlemeğe başlıyncaktır. Bu tren Haydar 
.\ıı~a:n 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve 
~i'a adan saat lG,42 de hareket ederek saat 8,20 de Hayd:ı.rpa. 

Varacaktır. (3635) 
ı . . . 

aletnı··letrne ihtiyacı için bir sene zarfında döktürhlecek olan ve 
~ 1~rcdat mikdarilc muhammen bedeli yazılı bulunan 14 grup. 
~tııeaı ret ıskara, sabo. makine parçalan ve emsali döküm mal. 
liıe tııu cem'an 6155,56 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu. 
~ tıalı:asaya konmuştur. 

Q, lsıe llnakıuıa 15-6-939 perşembe gUnU saat 15 de Sirkecide 
~a.t ~e binasında yapılacaktır. İsteklilerin 461,67 lira muvak. 
ct( 

01 
1llat ve nizamt vesikalarile teklif mektuplarını ihtiva ede· 

"et"ttıeıan. kapalı zarflarını aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
l't~eı:rı lhımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan ve. 
Q~l> edir, (3831) 

~lı 
l 
~ 
a 
4 
s 
8 , 
• o 
ıo 
11 

~o. Mikdar Kg. Beher Kg. Yek\ın muhammen bedel 
muhammen bedeli 

16685 
107!)5 
12232 

12.5 Kr. 
13,5 Kr. 
21 Kr. 

208562,5 Kr. 
145732,5 Kr. 
261261 I\:r. 

6155,56 J lra 

KIT 
v Cs 32> !KlYı~lYı phan esD 
I< 0~an \'e Türkceye ce,•lrcnın adı Snyıfa Kr~ 

0 
Oder (\'olterden) Aınm Us 208 15 

l<lltnplyad o~unları Vlldnn Aşir 120 10 
V •lernns Tcrraıı esrarı ı Galopln'den) G. V. 304 20 
Ugo~Jn\'yo se;rohat notları A ım U~ 112 10 

~ark Eksprc~inde cinayet (Chriıılie'denl V. G. 31i0 211 
lflrGsk Ynzosu (Prosııer l\lelrme'den) Haydar Rlfnl G.t 2U 
.\:r ıncmlekctıe blrknc gOn (Muhtelif mOelllOerdcn) 

352 20 roet Ekrem 
80rı korsan (Fon Lfiknerde'den) Fethi Kardet 376 20 
~•rltu hikftyelerl (Kazbck'len) Niyazi Ahmet 120 10 
~ P.hllsallp muharebeleri (Kollins'len).. Abmel Ekrem 278 20 

oı kaideleri NQıhet Abbas 40 10 

Çıkıyor 

ALDRIATICA 
-=-oc. AN. Ol NAVIGAZIONE-VENEZll 
Uğrayacaklan Lımanlar Vapurlann isimleri Hareket Günlerı 

J<~KSPRES HATLARI 

Pire, Brindlsi, \·encdik, 
Trleste 

Galata rıhtımından her 
cuma tam saat 10 da 

Pire, N'apoU, l\larsllya, 

Cenot'a 

saat 10 da Galata 
Rıhtımından 

Pire, :Sııpoll Mnrsilya, 
OenO\'B 

Quirinale 515 
Adria 1215 
Quirinale 1915 
Adria 2615 
Quirinale 216 

615 
Cıtta' di Bari 2015 

316 

İstanbul • PlRE Saat 24 h. 

" 
Napoli giin 3 jours 

" 
Mars il ya •• 4 " 

Fenicia 415 
Merano 1815 
Campidoglio 116 

ıı:ı 
cı.ı ... 
... cı.ı 

c. -~ ~ 
jı;l ~ 

.s ~ 

.:- !! 
cıs cı.ı c. .... 
c~ 
:... :.. 
< ı: 

cı.ı = -t::::I = .... f 
d ..... 
~ 

Soot 17 dl' 

----------------------~· -------------------~ 
ıi:a \'aln. Scl!inlk, Golos, 
.>ircc, Patıns, Aysnrnud:ı, 

nı·lmli i, An!.onn, 
\ 'cncdik, Tri<'.sto 

Sparth·ento 1115 
Bo~fo:-o 2:;15 
Abbazia 816 

Snnt 17 ılı • 

- - --- --------------·---·----
;ernnik. Midilli, tzmlr, 

.>irc, l\.alıımata, Pııtrns, 

.lrlncllsl, \'enedik, T-rleffte 

Burgaı, Mtrano 315 
Varna, lseo 615 
~~östence Bos/010 1115 

Campidoglio 1115 

Sulina, Kalas, İbrail 

Vesta 
Iseo 
Albano 

Albano 
Abbazia 
Fenic;a 
Ve~ta 

Merano 
Bosforo 
Campidoglio 
Abbazia 
Fenicia 

415 
1815 
3115 

1915 
2515 
3115 

21G 

315 
1115 
1715 
2515 
3115 

Saat 18 dı 

Sool t 7 clt 

Saat 17 de 

Harici Askeri Kıtaah Satınalma Komisyonu ilanla rı 

Muhtelif mahallerde 11 adet benzin tankı yaptırılacaktır. Ke· 
eif bedeli 121142 lira 82 kuruştur. İlk teminatı 7307 lira 15 ku. 
ruştur. Kapalı zarfla eksiltmesi 2--6-930 cuma günU saat 15 de 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. I<o. da yapılacaktır. Şartnamesi 610 
kuruşa Ankarada Ko. dan alınabilir. Eltslitmcye gireceklerin iha. 
le gününden bir hafta evveline kadar Hava müsteşarlığı n.ltmcı 
şubesine müracaatla vesika elmaları şarttır. İsteklilerin ilk temi. 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir ~aat evveline kadar 
Ankarada Ko. na vermeleri. (1012) (3::l<5) 

* * * 
lzmirde yaptırılacak bir hangarın ş:ırtnamc::i tadil edilerek 

yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 134012 
lira 30 kuruş, ilk teminatı 7950 lira 65 kuru§tur. İhalesi 2-ô-939 
cuma günü saat 11 de Ankarnda M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapıla.. 
caktır. Şartnamesi 672 kuruşa Ankarada Ko. dan alınabilir. Ek. 
siltmeye gireceklerin ihale gUnünden bir !hafta evveline kadar 
Hava müsteşarlığı altıncı §ubesine mUracaatla vesika alma.larr 
şarttır. İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale sa&"' 

tinden bir saat evveline kadar Ankarada Ko .na vermeleri. 

lstanbul asliye 3 ürıcii Jıukul: mah. 
kcmesinden: 

Orl:ılwy Dercboyun<lıı J\Ü i: İİknynz 
m:ı 'o'::ık 32 '·o. lıı h:ıned<' ı uıkırr 
ll:ıfö:c tıır.ıfınd::ın Orl ıküy l'--rcbo 
'ıınd:ı ~lcy1rnıH· .!>o!;rğınıl::ı 2:; 'No. ıl 
<ı:ıkin Kemal nleyhine !l38/2J7 No 
ile nçıhn ho~anm:ı d:ırnsıııdnn ılo 
lııyı s·~ :ıbcn icra kılınan muhakeme 1 
neticesinde: ıtfüldeinle)lı kocnnır 
k:ırısma hnknret rylemesi yüzilnder 
:ırolnrında tehndıliis eden şiddetli gc· 

(1013) (3346) 

-..--=*-----· A7. s:ırfl~ :ıtlı s:ıtılık 

t"neu.1lı mııtörJ 

tlczo!I mut-.h:ırrllt t..,'I b"yglr 
ltUVV"".ıı<'• 16 kişilik tır dcn':r 
'l!otö·U nccıe aatılılctır. Arzu 

d"n'"T Ilalıl;paz:ı.rmda f'cynlrcl 
okak Osmrn F:fendl Han No. ~ı 

mUracaat edebilirler. (K. ı. lli) 

.ill'l~12!1p:;:ızs;iii'taizm am .._ 

şimsizllk sebebiyle tnrnrınrın 4 se 93U11 '!l sayılı il:tm mOddelnleyh 
ncdenberl &)Ti yaşndıkl:ırı ,.e bı Kemalin mezkQr iknmetıahını terk 
"llilddet zarfında mumoileylı Kemo ve yen '.slnln de meçhul bulunmn~ına 
lin nllc.,lylc hiç bir surette nlükııdnı ne:,ni hul;ulc usulü m:ıh!.emcleri kıı· 
,ımndıAı dinlenen şohitlerln şohn 
Jetiyle snlıit ,.c kannatı mnhkem "it nun 1' 1 inci mndd~c;!ne tc\·fiknn 
dahi h:ısıl olmuş olduğun<hın konu "lılnen tclıl"~i ten'iİI> kılınmı~ ve bir 
nu medeninin 134, 138 ,.c 112 nci sureli de mahkeme divanhnnesina 
mnddelerl mucibince t:ır:ıfl:ırın b?- talik edilmiş olduğundan tarihi ~IA 
şanmalarına ve knb:ıh:ıtlı Kem:ılın don itibaren 15 giin zarfında mil 
bir seno müddetle evlencmcmcslne dci:ılc~ lı Kemalin temylıl dava e 

\•e keyfiyetin tesclllnc dnir 14 • 10 • bllcce~l tebllA maknmınıı kalm 
938 toriWnde Yerilen hfikmn havi mnk Uzcre nan olunur, ~ÇK.1 
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Limon Çiçekleri HASAN Kolonyasının 
benzerine dünya ıtriyabnda teaadüf edilemez. Sinirlere ve hutalara ıifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler Türkiyeden 
çiçekleri Haaan Kolonyası alarak Avrupaya hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri, Leylak, Y uemin ve yeni kokulu Losyon ve la 

lan ve aair ıtriyab ısrarla isteyiniz. Deposu: Hasan Deposu, Sirkeci Liman hanı albnda •• 

Sütçüler aleminde bir hadise .. 
Süt Makineleri 

1939 modelleri gel 
mittir 

Dünyanın en ııailam ve 
ucuz 

MiELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez v 
boıulmaı. yedek aksamı 
ima mevcuttur. MIELE 
maldııelerimiae mahıuı 

huıud yatımq gelmiıtir. 
Fiatr diler yallardan daha 

ucuzdur. 
, Anadoluda acenta aranmaktadır. 

Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şı.. lst. Tahtakale No. 51 
Ttqra sat11 yalıri. 

Ankara acentamıı: 
Adana " 
Konya " 
Ceyhan " 
Gaziantep " 
Erzurum " 
Polatlı H 

Eskieehir ,. 
Trablon H 

Trabzon 
Bolu 
Rize 
Bolu 

" 
" 
" 

" 

r 

Yusuf Etendemir ve olullan 
OmerBalflmes 
Mehmet, Şükril, Necati Kapkçı 
Sait Akman 
Mutafollu M. Şakir Oqeker 
N•t Solakolhı 
Süleyman Uqened 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathaneli kardeeler 
Karumahmut ollu Hafu Salih 
Mehmet Y&ıder 
Muaa OOve1i ve Şeriki 
Mustafa G&llldlçUk 

- - . 

1 

1 
Jstarıb(~t Be'ed;vesı f•~rlar1 

2901 aa71ll arazi tahrir kanunu mucibince Emlnöntt 
kazasında yapılan tahrire mtııtenld neUcelerln kat'lletmlt 
oldulu ve bu kaza arazi vergilerinin 939 mali 711ından ltlba.. 
ren yeni tahrir neticeleri ttzerlnden alınacafı aöztl seçen ka. 
'nunuıı 10 uncu maddesi mucibince ll&n olunur. (8.) (38U) 

••• 
Sarıyer kazasına baflı Yenik01 nahiyesinin GUzel Ali 

pqa mahalleılndekl Ermeni tepesi nam mevklln ( Harman 
Tepe) ve Daclkler 11okatının da (Dqbudak) olarak tenimi, U
mum! mecllllln 6- 6- 939 tarihli toplantıımda kararlattmı. 

mıştır. tıln olunur. (B) (3841) 

............................. 
POKER 

ER 
traş bıçakları en sert 
sakala bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

EKER SATIŞLARI 
Urkiye Şeker Fabrikaları Anonım Şirketinden: 

Toptan teker utıeıarmıız latanbulda bir tona kadar in.. 
diriJ.mjftlr. En u bin kilo Kristal veya keame tekeri a1ma.k 
iateyenler, :fata.nbul - Bahçekapı, Tq handaki utıe btlro
llUD& dolnıdan milracaat edilebilir. 

ristal Şeker Kilosu: 25 · Kuruştur. 
esme ,, ,, . 28 

~~~~ ... 11111111111111111111~~------------119 
rr Roplar Yazlık Son Moda Maliarın 

lpek Jeneyden ye.12 50 
ni ve cazip çubuk-

lar lira 9 

Yağmurluklar 
Beyaz ipekliden 80ll 25 
moda ve ekstra elna 

lira 

Mantolar 
YUn Kuladan spor 28 
biçimi güz.el yaz 

ra!Uilerde lira 

Yazhk roplar 
Soyfıse lçbı yı1wıa. 325 bilir ~rimeden 

ipek çoraplar 
MefhurXXXmuta 140 t&~lt ~yanıklı ve 

ıyi cım kuruı 

Dantelalar 
Bl6z ve roplar fçlıl 3 OD 

Son moda çeeitler 
metrosu kurut 

F evkalô.de Satışı 
Beyoğl_u lstiklll caddesinde 290 No. 

ARLMAN 
PASA .J-1 N DA 

Krep Kloke Gandi ipekli 
Rop ve sabahlık için 45 KoatUm1er için çiz. 

gayet kullamılı gill modem renk- 200 lerde metroR metrosu kuııJI 
kurue -

Krep Jorjet Maroken Emprime 
EkBtr& chı8 yumu. SaytlJ911k roplar 
p.k ve modern de.120 için pyam taftlye 100 senler metrosu clD8 met.rom 

kurut kani 

Gandi Çiçekli Organdi 
Yek renk yıbııabL 

150 Bl::.. ıt.ftln 160 lir clna metron 
kurut 

Krep Formoza • 
118 

Sağlam clna :veni 60 ~ .... 300 cleeenlerde metro9U 
kurul ------

Milen 
Kant.o .,. JralUlm. 

lerlcbı 
metram lmral 

Bluzlar 
:ao f .. v ık 
rn. ... Ja ...... 
ı•· ••• .... 
r:Z; •. •..C -••llllli lffil: 

' Kar8* 
... llt&•ı•• . -·. .... 

Güze 
BDyDk Anne 

f Gano ve tazı garı 
için bu basit asal 

tecrObe ediniz 

Yirmi 1enedınberl 
olan metbar <1'11sıı> beyas 
k1 Toblon pudnsının ma 

mOlOne takim "'' tuftye 
atlt heman "'' Ze)'tlnYalı, saJI 
metli cnherlerle kanttınlm 
Bu krem cildlnld ıerian 


