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Kuponların sıra numarası 
takip etmesi §art. değildir; o. 
kuyuculanmız bir kupondan 

.~ muhtelif adette gönderebilir. S 
~ ler. ~ 

llmhurreisirnizin Ar11erikan 
Milletine Hitabesi 

/ 

"Biz 1Urkler, milletler 
arasında sullıun •• • ve l!Jl 

geçinmenin çok samimi 
taraf tarı!J ız,, 

"Zorluklarla karşılaşsak fesanü
dümüz daima o zorluklara 

galebe çalacaktır,, 
.(l'a:m 8 incide).. 
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işaretler : ------
tistik gördüm: 

SENE MADDE 
1935 169 
1936 188 
1937 318 

Tenzilatlı Karneler 
İsteniyor 

1938 343 Kadıköy, Hay!darp:ııa ve bütün 
1939 (tık iki ay) 210 Anad::lu yakası ile Adalarda otu· 

Bu rakam1ar acneden seneye ranlar Denizbanktan haklı bir di
lesbit edilen eroin vakalarını an· tekte bulunmakta.dtrlar. Bunlar, 
ktmaktadır. Şirketi Hayriyenin Boğaziçinde 

Hadi&e korluınçtur. Miktarı ba- oturan halka yaptığı bir çok ko
lummdan değil, küçük miktarın )aylıkları ileri sürerek Denizbank· 
her sene artmakta gösterdiği ısrar tan da bu gibi k~.Jaylıklar istemek-
cihetinden t tedirler. 

Kendine zehirden ~i(a arayan· Bu ar:ıda üçaylık ve bir aylık 
ların miktarı ne~n arbyor? tenzilatlı karneler vardır. 

Buna verilecek cevap yüzde yü- Maliim olduğu üzere Şirketi 

ze yakm bir pam;eıhir teıiri yapa- Hayriye iki senedenberi Boğazi
cakbr. çidde oturanlar için üçer aylık ve 

Zehire kartı aldığuruz tedbir birer aylık yüzde elliye kadar ten 
nedir? Hepimizin tek bir ağız ha- zilatlı karneler ihdas etmiştir. Bu 
linde vereceğimiz cevap ıudur: her gün tstanbula gidip gelen halk 

- Şiddetli inzibat tedbiri! tçin ÇC?k istifadeli bulunuyor. 
inzibat otoritesini ancak vahdet Ayrıca da bir gün içinde müte-

ve tecanüsle kurabilir. Bizim inzi· addit ıeferler yapılması imkanları 
bat kuvvetlerimiz henüz bir nokta- da bulunuyordu. 
da tevhit ediJmİ§ <?eğildir. Halbuki buna rağmen Deniz. 

Bütün inzibat kuvvetleri bir bankın halka gösterdiği yegane 
r-oktada, kumanda vahdetine ea- kolaylık birer haftalık abonman 
bip olla da mesele balledilm.iı ol· kamelcridir ki bunların tenziUitı 
naz. Ceza, tiddet bir sebep değil, >Ja devede kulak denecek kadar 
ancak bir neticedir. azdır. 

Zehire kartı tiddetJj ce:zahr koy Bu hususta Kadrköyiln.de otu· 
r.Jyahm, inzibat tedbirleri alnuya- ran Zihni Esen diyor ki: 
Imı demek istemem. Bilakis ıid- '' - Kadıl(öyden Pendiğe ka
dcti daha çok arthralmı, kanwıi dar biltlin sahil halla İstanbula in· 
< ezaları daha ıümullü bir 1-.ale ko- mek için fazla bir yol parası v~r
J'S)un. Fakat metelo yalnız bir in- mektcdirler. Bilhassa bizim gibi 
zib.ıt, ve bir kanun davası c?.eğil- it dolayısiyle her gün tstanbula 
dir. Ayaıi zamanda bir psikoloji inmeğe mecbur ola:-Jarın bu yol
bir sosyoloji, hülaıse insan ruhu- daki masrafları pek fazladır. 

nun tatmin edilmenıit ihtiyaçlan- Denizbank ta Şirketi Hayriye 
nın bir i~etidir. katlar olsun italkı ldüşünmesi la-

Z.:!lıiri neıc vasıtası haline sokan zımdır. Bilhassa Ş.irkcti Hayriye 
insan her teYdcn önce neıesini ze- hususi bir müessese olduğu halele 
h:~dcn bekliyecek kadar bedbin yüzde eUiye kadar ten~ilitlı paso
b:r lınle düımüıtür. lar yapmıııtır. Biz ise on paralılC 

C;?J~inliği beıliyen ümitsizlik· tenzilat bile görmüyoruz. 
tir. ümitsizlik ideal firenini kay-• • Son Akay vapurlariyle her gün 
l::tme!c < cmektır. htanbula inmeğe meclmr olanlar 

Dili:ıyda rahatsızlık, ısbrap, ne- Boğaziçindckilerden daha fazla
ı:; ::izli!~• ıuni ~r aurett.e n~~e .el.d~ dır. Onun için atakadarlardan bu 
ctm~yı emredıyor. Fakat unudini y.olda tel:lbirler alınmasır.ı iatiyo
l:a)·~~tmiyen, ideali -ilam .olan ruz. Şimdiki fiyatlar vapurlarla 
insan dünyan1n kurduğu yenı tu- gezmeğe gidecekler için belki nor
zağa dütmüyor. Kendini kurlan· 
yor. Halinden memnun olmıyao maldir. Fakat her zaman gelip git 
insan daha iyi bir hale geçmek i- meğe mecbur olanlar için ~eğil.,, 
çin daha ha~ çareler arar. Ru
huniaki kudrete, imanın derecesi-

ne göre tedbirler bulur. Mangala Dü§erek Yandı 
Bazan bir din havuı inaanlan Haaköyde T.cprak mahallesinde 

• .. 

Bir hakaret, tehdit ve dövme 
davası görülmeğe başlandı 

DUn nöbetçi cürmü me.5but 
mahkemesinde bir hakaret, döv. 
me ve tehdit davası görüldü. Da. 
vacı yerinde bulunan Aksarayda 
Viran çeşme sokağında J 8 nu • 
marada oturan Hasan Özde<le idi. 
Reisin sorgusu üzerine davasını 
şöyle anlattı: 

''-Ben dün gece Gedikpaşada 
cami sokağında 32 numarada o
turan Bayan Saimenin evine mi. 
safir gitmiştim. Saat 8-e kadar 
vardı. Yemek yiyorduk. Bu sıra. 
da. evin sofa.sından gürültü patır. 
dı gelmeğe başladı. Sonradan öğ. 
ren.dlğime göre 'bu gürültüleri Ar 
daş isminde biri yapıyormuş. Ax 
daş ayni evde oturan ve hayli za. 
mandanberi, dargın bulunduğu 

sevgilisi Anu§ ile barı§mağa gel. 
miş. Fakat aralarında kavga çık. 
tığı için gürültüye başla.mı§lar. 

Bir sıra gürültü patırdı çoğaldı. 
ğı için Bayan Saime sofaya çık. 

tı ve Arda.şa: 

Bundan sonra Ardaş bu iddia. 
ları re<ldederek dedi ki: 

"-Ben Anuş ile sekiz senedir 
görüşüyorum, her zaman evine 
giderdim. Fakat bir aydır dar. 
gmdık. Dün ablası Anjel Malt. 
mutpaşadaki dükkAnıma. geldi. 
Bana: 

"- Bu akşam bize gel de sizi 
barıştırayım .. , dedi. Ben de ak • 
şam eve gittim. Sofada Anuı ile 
konu3urken 10-12 kişi birden ü. 
zerime atıldı. Meğer beni dövmek 
için tuzak kurmuşlar ve böyle • 
likle çağırmışlar. Üzerime atı • 
lanlar arasında Anjel de vardı. 
Ellerinden güçlükle kurtuldum. 
Hasan evime kadar peşimden 

kovaladı. Elinde de bı~.ak vardı. 
Kapıdan içeri kendimi atınca. kor 
kudan bayıldım. Hasan kapıyı 
sarsıyor ve 'bir çok küfürler e<le. 
rek "- Dıpn çık ta seni öldürüp 
parçalıyayım., diyorau. GUrUltU. 
den evimizde oturan bir kiracı 

"- Burada ne diye gürUltU ya. kadmm 8UtU de kesildi.,, 
pıyon\lll. Benim misafirim var. 
Rab t.s l Ka ed Bundan sonra. phitlerin din, a ız o uyonız. vga e • 
cekseniz dı§arıda yapın .. , dedi. lenmesine başlandı. Anjel, S:ıi • 

Fakat bu lakırdılar sarho3 o. me, Aleksan, Damyanos Arda§m 
lan Ardaşı büsbütün kızdırmış o aleyhinde eahadet ediyorlardı. 
Iacak ki küfür ctmeğe başladı. Ardaı Anjel ve Sa.imenfn şahit. 
o kadar fena lakırdılar söylüyor tiklerine itiraz ederek ''Bunlar 
du ki dayanamadım ben de oda. benim üı.erime çullanarak döven 
dan çıktım. Ardaş sokak kapısı. !erdir. Şahitliklerini kabul et • 

mem.,. dedi. Daha sonra dinlenen nm önüne gelmi§ti. Hala küfür. 
terine devam ediyordu. Beni gö. Kega.m. Parseh, ismindeki ealıit 
rünce üzerime atıldı. Cebinden ler de Hasarun Arda§ı kapısına 
bir ta:banca. da çıkarmıştı. &n kadar kovaladığını ve kUfUr ede. 
can havliyle ellerine sarıldım. O, rek tehditte bulunduğunu söy • 
tabancanın kabzasile gözümün !ediler. Mahkeme mUddelumuml. 
altına vurara:k. kUfür ede ede kaç nin talebi fu.crine diğer bazı şa. 
tı gitti. Biz de kara.kola haber ..hit.lorin oelbl lçl..n :ma:ırt.aa UçU.... 

d'k bırakıldı. ver ı .,, 

Çocukları Hırsızlığa 
Alıştıran Adam 

Küçük çocukları da kendisiyle 
birlikte hırsızlık yapmağa alıştı
ran bir sabıkalı yakalanmıştır. 

Mustafa isminde olan bu adam 
Kasımpaşada Abdullah ve Hamit . 
isimlerinde iki çocuğu kandırmış 

ve evkafa ait Havuzlar hanının da
mından kiremit ve çinko çaldırma-

ğa başlamıştır. Kendisi de bu eş
yaalrı .dışarıda satmaktadır. 

Kndınları Dövmüıler 
Dün Beyoğlunda Abanoz soka

ğını altüıt eden iki .aarhoş yaka• 
lanmıııtır. 

thaan ve Yani isimlerindeki bu 
iki kişi bu sokakta 41 numaralı 
Kıymetin evine girmiıler ve içeri
de bulunan kadınların üzerine hü
cum ederek dövmeğe başlamışlar· 
dır. 

Vaka yerine gelen zabıta me· 
murları suçluları yakalamı~lardır. 

Tıp Cemiyeti T oplantı:n ~~plar. ~ulundukJan hald~ ~a Turşucu ıokağında oturan Cemi
ıyı hale ıbadetl~. geçecekled~nı aa: lin bir buçuk yaşındaki oğlu Meh· 
nırlıır. Bazan yuksek had me ÇI met dün evde yalnızken mangala 
kan bir ~erji insan~an ihtil~le aev dü1müı ve yüzünden yanmıştır. lar ve çalınan eşyaları da satıldtk· 
keder. Bır knnb mucadele de bu- Feryatlarına yetişenler yavruca lan yerlerden geri almışlardır. 

Fakat işi anlayan memurlar 
Mustafayı ve çocukları yakalamıı-

Türk Tıp Cemiyeti yarın aylık 
toplantısını yapacaktır. Doktor 
Halit Ziya Konuralp, Eth~m Ba· 
kar, Burhanettin Toker tebligatta 
bulunacaklardır. lundukları halden kurtulacaklannı ğızı tedavi altına almı§lartiır. 

zannederler. 

Bazan akıl ve idraki hareket et- ~-. .-. -..-. .-. ~.,....~ .-.... - - - -. .-. -. ,.,,_V 
tirercık makul çarelerle bulunduk- ~UWWJ.W'•"'.n.-..n..w..:~.L.AJV.LN!V. .. VC: 

lan halden daha iyisine g-eçmek iı feJı IJ.e AktJ/lı 
terler. 

Bazan da alkole ve zehirlere ken 
dilerini terkederler. Böylece bu
]unduklan halin ıstrrabmdan kur
tulacaklarını tahayyül ederler. 

Şuurlarınm bir diken gibi batan 
hatıralarını, hayatlarını unubnak 
isterler. Buna ka11ı te\l çare, de
miyelim, fakat kuvvetli, müessir 
çare, inıanlan ümide ve neıeye, 
ideale kavuıtunnakbr. Buırünün 

dertlerine mukabil fayclalan da 
vı:ırdır. 

Nasıl büyiik han taarnızlanna 

kar§t biiyük müdafaa vasıtalan 
vnrsa, zrunamn kötLi tahrip vaaı
Cı:ılnnna kaqı korunma meziyetle-

GEZEN VE DURAY 
(Ulus) refikimizin Yankılar sü

tununda ~u satırları okuduk: 
iki tanınmış ga:eleci, Faik Sab. 

rl ile I/akkı Sühn, iki soyadı aldı. 
lar. 

Faik Sabri, :aman :aman u:un 
uzun seyahatler yapıp hatıralarım 
ga:eleltre ya:an mtıhur bir coiJ • 
raf yacıdır. Bu zatm aldığı soyadı 

ıudur: Duran. 
Hal:kı Süha ise - vaktiyle uy • 

11ah imza.sım kullanmıı olma.sına 

ra/jmen - lsta11buldan dışarıuıı pek 
çıkmaz. Onun soyadı da ıu: Ge:
gin. 
Soyadlarında btcayiı mümkün 

olsa da ıu iki muharrir yeni iıim· 
ri de mevcuttur. ltrini değiştirseler/ 

Bugün te§kilatçılık inaanlan ne- Ne dersini:? 
§elen:lirmeğe, ümitlendirmeğe, ve Doğrusu gü.z~l. Diz, kendi hcsn. 
"d 1 b wlı b' mahlUk hali k bımııa l.ıu teklıfı makul buluyoruz. 1 ca e ag ~r . ne,so 1 Lakin bizim bllıllğimiz Hııkkı Su. 
maya muktedırdır. ha zahiren aynı yerde durmasına 

insanı biraz eğlendirmek, onun r:ı~en geniş bir hayale sahiptir, 
vislerini kısımın tabnin ebnek, ve "durmadan,, sezer. \'e Fnik Snlıri 
nihayet ana hayatı cidden sevim- Duran gezmesine raömen ... 
1i bir levha baliı:ıe sokmak devayı SIGINAK tŞl 
kazanmak için en büyiik yardım- Han hücumlarına karşı koymak 
er:ltl'. Bizim, zehirler bdar kötü fizere apartmanlarda !lıiıınak ya _ 

d Ca pılması için bir tnlimatname var. 
bir düımannmz var ır: n ııkm- dır. Fnkat bu talimatname tntbik 
tısı. Onunla ıda mücadele etmeli- edili)·or mu? 
yizl SADRI ERTEM Diz zannetmiyoruz. Zira tanıdı-

-___ ,.. __________ ___ 
,,!mız birçok apartmanlarda, yeni 
yapıldıkları halde, ~ığınak :roktur. 

Uu noktanın ehemmiyetle nazarı. 
dikkate nhnmnsı lAzımdır. 

BEliÇl XEDt.R 

Aramızda, bekçi denilen bir 
mnhh.ık dola,ır durur. Fakat hiç 
birimiz, bunların knıt ve nihat sı· 
!atlarının ne olduğunu bilemeyiz. 

E\'veke bekçinin bir rolü var. 
dı. Fakat arlık o tcşkillıtın yerin
de yeller esmektedir. 

Şimdi, bekçilere zabıta yardım. 
cısı rolü ve bellerine bir de ta • 
banca Yerilmiştir. Fakat buna rağ. 
men resmi bir sıCntları )Oklur. 

Bekçi resmi memursa, kapı kapı 
dolaşıp Yergi alır gibi para toph· 
yamaz. Değil İ!';e, zabıtaya me,•<lu 
olan asayiş temini işini üzerine 
alamaz. 

O halde ... O halde bekci)'e hünsa 
bir mahluk diyebiliriz. 

EDEntl· AT VE tLtl\I 

lngillercde bir kadın ôlim her 
insanın bir balık ve lıir mal•mun 
beynine sahip olduğunu iddia e. 
diyor. 

Bizce bu iddia yanlı' değil, ek
siktir. İçimizde kuş beyinliler de 
var. 

Du münascbellc akhmızn geldi. 
Edebiyat işe yaramaz derler. Da _ 

''· ~ ·• • • •• ' t • .." '.\. .' 

kınız, teşlıihlerden hakikallcr do. 
1!uyor. 
BI~K'İX JCALESİ 

~liralay Bek bugüne gelene ka
dıır tehlikeli bir oyun oynadı, kü
çük itilAhn parçalanması işinde 

Almnnyaya yardım etli, kendi bin· 
di~i dalı kesti. Simdi lehlikeyi an_ 
lamı~ olacak ki, Polonyada Al • 
man·ya aleyhine nümayişlere baş. 
ladı. · 

Bek, kalesini mubaraıa edebile
cek mi1 

Biraz gecikti gibi geliyor bize. 
Fakat geç de ol~a. zararın nere -
sinden dönülilrse kd]'dır. 
VAIJİ'YE MEKTUP 

Sayın Lutfi Kırdar, 
Şehrin imarı lcin beş milyon il. 

ra nlacak,ınız. Tebrik ederiz. Sclı 
rimizo yeni tayin olunduğunuz za. 
man herkes, ~izden )"ol, elektrik, 
asfalt, konservatuyar vesaire is • 
tcdl. 

Biz, ıı:izdcn sndcce beş llra is. 
tiyoruz. Beş liracık. Bunlarla on 
musluk ~atın alıp, Yenicamiln ha. 
dımoAnlnrına benzeyen çeşmeleri
ne takaca#ız. 

Bu milyonda blr ricamızı red • 
detmiyeceğlnize emin olarak te -
şekkürlerlnıizl şimdiden takdim 
ederiz. · 

llürmeUer. 

İzmir Fuan 

Hdklunda 1 
bir karar 

Zat maaşı olarak blİ 
lıklarla bir defaya mahıu• 

Vekalet Alakaaarlara verilm:si ıazımgelen 
Mühim Bir Tamim istihkak sahiplerinde~. ~ 

malmüdürlüklerine nıurl" 
Gönderdi rek paralarını almadıkW' 

lzmir, (Hususi) - İzmir Fuarı mıııtır. Bu vaziyeti göı. 
hakkında iktısat Vekaletinden ııeh lan Maliye Vekaleti yeti' ı.ı' 
rimiz Ticaret ve Sanayi odası reis- rarlar almıştır. Bu kartr 
liğine bir tamim gelmiştir. ikramiye ve onar ıe?,.

kendilcrine yapılan teblı~ 
20 Ağustosta açılarak 20 Ey

lOlde kapanan İzmir entcrnaıyonal 
Fuarında milli varlığımızı, aınat, 

zirat kUdretimizi yerli ve ecnebi 

seyyahlara göstermenin ehemmi
yet ve faydaları işaret edilerek 
her hangi bir sınai mUessesemizin 
mamuUitı dahilde satıldığından 

Fuara iştirak etmemek gibi bir dil 
§Ünceye düşmesi doğru olmadığı, 

Fuara el ve gönill birliğiyle iıtira
kin milli birlik teıkil edeceği ve 
milli bir vazife .cldufu bildiiilmiı· 
tir. 

Vekalet, bütün müesseselerin 
toplu gekiUe Fuara iıtirak etme
leri daha muvafık olacafıru iprct 

etmiş hangi mUesseselerin iıtirak 
edeceği, hangilerinin iıtirak etmi 
yeceği tcsbit edilerek bildirilmesi
ni iıtemigtir. 

Ziraat Müzesi: 

Ziraat Vekaletinin KUltUrparlc
ta geçen yıl inıa ettirdiği ziraat 
mUzeslnln tanzimi için hazırlıkla· 
r<ı baglanmııtır. 

Müzeye mcmleketimizln muhte 
lif mahıul nümuneleri bol bir ge· 
kilde konacak ve ayrıca grafikler 
hazırlanacaktır. Bu grafikler, muh 

men almıyan veya atın• • 
tinkif edenlere Maliye rıll' 
müracaat ederek parala. 
ları poliı vaaıtasile te~ 
ccktir .. Bu tebliğata ragıv-. 

racaat etmiyenler ve ··~ 
almıyanların paraları ınu sıC 
man müddeti olan bet ıe 
detle emanet hesabın& 

ve bu bej ıenelik müddet .............. 
de müracaat e:cierek al 
paraları hazineye irat 1'l 
caktır. ti" 

Baflanan tekaüt ve Y~ 
lıklarına ait reımi ıen•~ ...1 
tan istinkaf edenler balıJY..ı 
iki yoklamada veya bU • 
lar arasında geçen :ıaınl~ 
müracaat etmedikleri ta1' 
yıtlarının terkini cihetin• 

ce1ce~yannamesi veri"' ~~ 
eşya hakkmd• 

GümrUk ve tnhiaarlat ~ 
tinden gelen ıon bir t~ 
ithal edilmek üzere gUJılf il 
yannamesi verilen cıya, bil ı,-1 
zai ve hukuki meıuliyet IE' 
ıe dahi 107 inci maddenin ol 
ni icabettirir bir hal vukU\J. 
kasına devir ve ciro edileııs1 
tir. 

telif mahsullerimizin muhtelif yıl· 
lardaki iıtih~l ve ibra~ vaziyetle- Eğer mal sahibi matını cf: t 

na devretmek iıtene vere'rfJ ' 
rini gösterecektir. ı:ıı-IJ 

iıtidaı:ian aonra mallar aJ!ı ' 
Müzenin dahilt tertip iılerini edilecek ve para cezası ~ "' 

l:>UlllU'Y& "UIUloG\J\.~\,i ID•G;>]Vlll.& mu lUZtlfn gonıtUrSC ınuam 

dÜtU B. Nihat Eğriboz idare ede- mamlandıktan a~nra aneV 
cektir. Bu huıusta Ziraat Veklle- iıine müsaade edilecektir. 

tinden vilayete tebliğatta bulunul- y 1 ·ıe AfJ-
mugtur. ugos avya 1 

-o-- anlaşması 
HükCimetimizle Yug~all~ 

Polise Hakaretten kCimcti arasında afyon ibt"°'· 
Mahkm Oldu lerinin tanzimine dair bir 

Dün cürmümeşhut mahkeme- yapılması kararlaşmıştır. 
sinde polise hakaret eden bir ada- önümüzdeki günlerde 
mın duruşması yapıldı. ta baılıyacak olan müza1' ı 

Ömer Yıldız adında olan bu a· hükumetimizi temsilen 11'~ 
ı.Jam Azak sinemasında sigara içer kileti ihracatı teşkilatlanclıf;f. 

roıu müdürü B. Servet ken polis memurlarından İrfan .,;~ 

l . toprak mahsulleri ofisi uı:ıı ~ kendisini .dı~arı çıkarmıı ve 1 ıra c 
dürü B. Hamza Erkan " <J 

para cezası istemiştir. bürosu Türk delegesi 1'· 'flı 
Ömer bu cezayı vermedikten Demirkan bulunacaklardıt'·~ 

baıka memura hakaret etmi§ ve gelerimiz önümüzdeki 'rdİ' 
ayrıca da: Belgrada hareket edecekte _,;; 

" - Demek ki benden rüıvet Maliye Veklleti ıevV 
istiyorsun., diye bağırmağa baııla· 
mıştır. 

1 Mahkeme suçu sabit görmilf ve 
Ömeri bir ay hapse ve 30 lira da 
para cezasına mahidim etmiştir. 
Fakat suçlunun sabıkası olmadığı 
için cezası tecil eC:ilmiştir. 

Başına Sapan isabet Etti 
Galata rıhtımında yanaşık bulu

nan Aksu vapurunda çalıgan De
nizbank amelelerinden H&1.lil vinç 
sapanının başına ~ilddctle çarpma
sından yaralanmı~ ve baygın bir 
halde Beyoğlu hastahanesine kal· 
dırılmıştır. 

Denizbank Kadrosu 
Denizbank umum müdilrü Yu

suf Ziya Erzin dü·n pazar olmaaı
na rağmen geç vakte kadar Ban

mUdUrU *I 
Maliye Vekaleti Leva1sııs 1ı 

dürü B. Fuat'ın Emlak "'~' 
Bankası idare mecliıi aııb 
yini mukarrerdir. -

1927 ve daha ev~• 
senelere ait devıet 

alacaklar• tıJ 'İ. 
Mahiyet itibariyle borçt~ 

kın.da cezai takibat yaPtııs l 
istilzam ettiren ve fakatdil~ 
battan bir menfaat elde e er.. 
ceği anlaıılan 1927 ve ıdab' ~ 
ki maU senelere ait devlet ;;J,I 
larının terkini Maliye \f C ,/ 

cc kararlaıtırılnuıtır. ~ ..ıl 

:E -> 
:::ııı:: 
cı 
t-

kadaki dairesinde meşgul olmuı- ı-..,.;,=--ro::ıc::11-=;=-=-.-:--

tur. 

Kadroların tatbiki üzerindeki 
formaliteler ikmal cl:lilmi§tir. Ya· 
rın kadrolardaki vaziyetleri biltlln 
memur4ra tebliğ edilecektir. 

Haber verildiğine göre kadro· 

Vakıtler 

•On•• 
uoıe 

ikindi 

Ak .. lft 
Yataı 

lmıaak 

-
687 

1227 
1&3' 
t715't 
1928 
001 

lardaki değişiklikler yava~ yavaı..u., ____ ;,._.__.--
tatbik edilecektir .. 
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Necmettin Sadak arkadaınnız 

~~leket meseleleri 
BAR .. E .. M 

Günlerin Peşinden: - - - - -- 1 ~örüp dü-;;dl!_kç~ - ~ ~~.._...........-

Taşnakların 
Son Haberler 

AFERİZM 
btn~ Yazan : N j za met tin Nazif (Politika ve it adanu) bathğı al· 

}( ~arcın la . tında yazdığı bir makalede aferizm 
Varşovada 

ltalya ile Polonyanın 
emelleri görüşülüyor 

deliliği 
Ermeni Ta.!ınakları, çöreklım. 

dikleri Bulgar topraklarında ıs. 
lıkların.a başlamışlar. DünkU 
''Vakıt'', bunların Türklük aley
hinde bir kitap çıkardıklarını bil 
dirdi. Gazete, eserin içindeki re. 
simlere ve makalelerle, şiirlere, 
hikayelere dair de izahat veriyor, 
Bu yazıların yalnız isimlerini gör 
mek, ne mal olduklar:ını anlama.. 
ğa yeter. 

'tliain . yıhamız var. Gelelim maaşların azlığına, çok- ile mücadele için hükumette öte-
iııc l ılk işi 'rıd .• 

t 'lll ı. crı en hırı luğuna. denberi mevcut olan bir temayü-c~ ve bi 
t4ca1c r nihai karar Bir kere, yapılan Baremde çok lün esaılı bir Devlet ve Parti ıiı-

~e.,.ıll ,;raf d sayılabilecek tek maaş derecesi temi haline gireceğinden bahsedi-
, lt11l.Ianına~. ~ konuşmak yoktur. En yüksek maaş olarak yor. Sonra "Aferizm nedir?,, sua· 
~ ı ıçın ben biraz vermek istediğimiz "600,, liradır line de "Nüfus ticareti,, teklinde 

'tcai .. : • ayiha henu'"z nıı'llı' ifJ • 
ıı~ ~1.1 ki vergileri, tekaü<iiyesi filan ke- vakıfane bir tar e cevap verı-
"ll. l'le ..... geçirmemi~ bulunu- Varşova, 26 (A.A.) - Kont! talya ile Polonyanın karşılıklı e

Ciano'nun Başvekil General Sklad mel ve hedefleri anlayış zihniye
kovski'yi ziyareti esnasında Hari- tiyle biribirine bağlı bulunduğu

ciye Vekili Beck ile İtalya Sefiri nu ve iki millet arasındaki dost
Valentino ve Polonyanın Roma luk daima daha samimi bir suret
sefiri Dlugoszovski hazır bulun- te inkişaf eylediğini tebarüz ettir-

lıiti; ·•"ın :ı sildikten sonra bunun çok görü- . yor. 
· . belJc· b· belki dinlenir ve lccek tarafı kalmaz. Fakat vergisi Bu yazıyı zevk ile okuduk. Bu-

1 ıraz faydalı da ola-
kesilmeden "baliği., "40 - 60 - 7 5 nunla beraber "Nüfuz ticareti,, ta-

de,ı *** . tt ın 
? cnıuruna niçin pa-

'°"flı 

ilh .. ,, lira olarak gösterilen maaş- rifini de o kadar açık, vazih bul
larm hepsi azdır ve derecesi ne o· madık. 

lursa olsun, bir devlet memuruna Arkadatnnız bu tarif ile berabe"i
kafi sayılamaz. 40 lira, 60 lira, 7 5 Afer yapanlann kimler olduğu 

lira gibi maaşlar, çok odefa tahsil- Mkkında bir iki tane de mü§Ahhas 
darlara, veznedarlara, hatta bazı misal göstermit olsaydı bu maka
rııüdürlere verdiğimiz maaştır ki leden daha çok istifade ederdik! 

muşlardır. miştir. 

Büyük Ermenistan hulyasmı 
sığacak bir vatan haritası, in.ı 

tikam, öç duygularını besliyen 
bir takım şiirler ve falan filin .• 
Hayal pcrgcri, uzua bacaklıdır. 

Şuur ve mantığın frenlerinden 
kurtulunca, bir ucu arzın merke. 
zinde, öteki göklerde çemberler 

,,. · h en • -
Çııı aogru cevabı 

Ilı.... evvel" b. 
~Ur ~ a ır devletin ni-

lr • llandığınr araştır-
de,ltt ni . 

~ın memur kulla-
il 

1 le "e 
tt ıayıı ~on sebep şudur: 

tt, abılınesi için. 
•• l>c..,.1 • 

~'İl'e ct.ın tarifinde "Hu
'• nın .. Jlt olll goze vurduğu 
rsa olsun, gerek ken 

e · gerek 
l'iıı g(l .. muasırı olan 

~ llıiyarı zunı:ıe bir devletin 
lcab :memurudur. 

~ b ~adır belki, fakat 
''ft. b~'lr: ltı: ' bezini al, ana
d 'llıurun rrıı al,, dendiği gi
'llıeic do~ bak devletini an

gru olur 
"·~ . 
1.ıı~ eınur 
<"Qlİ} old ~n ınanası bu de-
bıı hu . uguna göre memur
tl Yıyct 

~ 'rindcıt· c uygun olarak 
t terfih 1 ehemmiyet ile ter 

:' liarcın•~erecclcrini tesbit 
ı.'o~. ın ehe . . 
~ ~\'ur rnmıyetı der-
• ll~tld Ur. 
· 'ille · 't Yı daha uzatmıya· 
"'cut 

cıı . İ4yi}ı 
ı Uç tıa ada dikkatimi cel
,,... 1 'Var· 
~tr • 

, Ctc 'V ""b_ c ınertebelerin çok 
~ ~tıd 

a a)lal'ltı Ctecelere tiltila edi· 

bir devlet memurunun bu para ile HASAN KUMÇAYI 
devlet şeref ve haysiyetini muha-
faza c.derek yaşayabilmesi imkan
sızdır. 

Verdiğimiz maa§ mukabilinde 
memurdan istediklerimiz şunlar-

dır: 

1 - Dürüst kalması, 

2 - İşine sarılması, dikkatli ve 
faal olması, 

3 - Devlet şerefine uygun bir 
evde oturması, muvafık bir kılıkta 
dolaşması, çocuklarım okutması. 

Bir memur, mutlaka medeni ih· 
tiyaç seviyesi yüksek bir adam· 
dır. Bunun sineması, tiyatrosu, ha 
marm, tıraşı, vesairesi vesairesi 
varfdır. Bu para bu adamın nesine 
yetişir? 

Memleketimizde - tabii §ehir
leri düşünerek konuşuyoruz -
bekar erkek için normal vasati ha 
yat ''150,, liradan aşağı temin edi
lemez. Ya hayat pahalılığını indir
meli, yahut haremdeki paranın 

miktarım yükseltmeli. Başka çı

kar yol yoktur. 

~_.UD wçWMıii•e&au~t-........ -~ 

General Nesbitt 
bu sabah geliyor 
Dün AtatUrkün tabutu 

önünde eğildi 
Ankara, 26 (A.A.) - İngiliz 

istihbarat dairesi miidür muavini 
General Beaument Nesbitt yanın
da mihmandarları deniz binbaşısı 

Aziz ve İngiliz sefareti ataşemili
teri olduğu halde etnografya mü
zesine giderek Atatürkün tabutu 
önünde eğilmiştir. 

Ankara, 26 (A.A.) - İki gün
denberi şehrimizde !bulunmakta o· 
lan Ingiliz istihbarat dairesi mü· 
dür muavini General F. Beaument 

Nesbitt refakatinde mihmanldan 
deniz binbaşısı Aziz olduğu halde 
istanbula gitmek üzere bu akşam 
Anadolu ekspresiyle §ehrimizden 

ayrılmı~ ve istasyonda Genel Kur
maydan Bahaettin Kuban, Anka-

Kont Ciano Başvekile Saint 
Maurica Lazare nişanının büyük 
kordonunu vermiştir. 

Roma, 26 (A.A.} - Bugünkü 
İtalyan gazeteleri, başlıca harici
ye nazırı Kont Ciano'nun Varşova 
ziyaretiyle meşgul olmaktadır. İtalyan nazırı refakatinde aynı 

zevat bulunduğu halde bundan 
sonra Mareşal Smidly Rydz'i zi
yaret ederek mumaileyhe İtalyan 
harp salibini vermiştir. Mülakat 
yarım saat sürmiiştür. 

Giornale D'italia diyor ki: 

Kont Ciano ile Polonya harici
ye nazırı Beck arasındaki konuş
malar her şeyden evvel umumi me 

çizer durur. Ağır başlı .insanlar, 
böyle maskaralıklara kafaların • 
da yer vermezler. 

Kont Ciann bundan sonra Becki seleler etrafında cereyan etmekte

Kendilerine mefkureci dam~ 
sını vuran serseri ruhlu bir takım 
sersemler, bazan bu türlü işlere 
girişirl~r. Sözüm ona bu, vatan. 
perverliktir, ihtiHilciliktir. Haki. 
katte bUtiln bu palavraların ne 
vatan ne de ihtilalle bir alakası 

ziyaret etmiş ve bu mülakat iki 
saat bir çeyrek ıdevam etmiştir. 

Akşam Ciano, İtalyan gazeteci
lerini kabul etmit ve .saat 20,30 da 
Bek tarafından Hariciye nezare
tinde şerefine verilen ziyafette ha 
zır bulunmuştur. 

Ziyafet esnasında nutuklar teati 
edilmiştir. 

Varşova, 26 (A.A.) - Polonya 
Hariciye Nazın Beck, İtalya Ha
riciye nazırı Kont Ciano §erefine 
verdiği ziyafette söylediği nutuk
ta İtalya Hariciye nazırının bu zi· 
yaretiyle, iki memleket arasındaki 
çok kıymetli dostluğun değeri bir 
kat daha artacağı kanaatini izhar 
etmiştir. 

Kent Ciano, verdiği cevapta, ı-

dir. Çünkü İtalya ile Polonya ara· 
sında bugün muallakta mühim hiç 

bir mesele yoktur. Ekonomik me
seleler ise ne fevkalade ne ide müs 
tacel mahiyettedir. Binaenaleyh 
bunların müzakeresi mütehassıs
lara bırakılabilir. 

vardrr. , 
Şimdi, Bulgaristanm bilmem 

hangi kasaba.smda el ele veren, 
\"e bugünkü hükumeti çekemiyen 

İki devlet adammm meşgul ol- muhaliflerin yardımına eren hu 
duğu umumi meselelf'r şunlardır: vatansız adamlar, sadece men. 

Almanya ile münasebet, Tuna J faat peşinde koşan dalaverecilcr.ı 
havzasında tiyasi ve ikt:sadi ta- dir. Dünyanın her yerinde dala.. 
havvülLr, ve nihayet Avrupada vere ahlaksızlık sayılrr. 
yeni müvazcne ve sıılhün t:'lkviye- Birini dolandırmak, bir aileyi 
si. soymak şeklinde görünen dala -

verccilikler, nihayet ferdi birer Bu son meselede Fransızlarda 

galeyan uyandıran ve müzmin bir 
ihtilaf mahiyetini alan Alman ve 
İtalyan talepleri çok mühim bir 
yer tutmaktadır. 

kusur halinde mütalea edilebilir. 

Nankin Hükumeti 

Fakat adil ve şefkatli bir devle. 
tin toprakları üstünde bolluk ve 
emniyet içinde yaşıyan soydaşla
rını ayartarak onları felakete sil. 
'rüklemek ferdi kusurların bin ke. 
re üstünde bir cinayettir. 

~~~~~~~~-~---

'4'· .\ııı ~lığı, 
~~ti !l.iab~·aa~ ile karşılığı ara
. 't. .. l) ın esası. 

IO ma ffibş as1inın ô""!en~sS !ir Ali ve İngiliz sefareti erkAnı 
niçin 40 lira oluyor? Bu asli maaş tarafından uğurlanmıştır. l n g il tere ve Fransa· 

Bugünkil Türkiye, sınırlan dı. 
şrndaki hainlerin bile hareketle • 
rini adım adım takip ederken, i.il
kesi içinde böyle bir mcl'anetin 
nefes almasına imkAn vcrmiyc • 
ceğini başında bir damla zekası 
olan herkes bilir. Şu halde böyle 
bir hareketin, buradaki Ermeni. 
lerc zarar vermekten başka n~ . 

sıl bir faydası dUşünülcbilir? .. 

d erce 1 
b· e\olet ' er pek çoktur. 
it tcııt·1~ 
~ lbeıııu 1 atına kabul edi-

ll:n drun (tahsilinin veya 
) a}dııı; erccesine göre ba· 

ld 61 ille 
biı c~ ayı. ... Ye:. ne olursa vl-

4 ?il.esi gı YUksek mevkie 
ı. oı .... · tnutı k 
cı~ij"'~ğa •c ~ a a pek çok sa-

.cttccı Vabeste,, dir. 
•M, erde b' it'" ztıc n ırkaçını ;üp 
• doğfll lllur1uklar için- kal

dı1t'lr:at olur. Askerlik daha 
'a • tec ··b 

lıi e~iy .r~ e, ihtisas ve 
t, :erar§is~t ~~ı o~duğu için o

Ctıdillli • uzerınde konuş· 
· .ıı salahiyetli saymı-

altın değil midir? Bir altının bu
günkü karşılığı dört lira mıdrr? 

Değil şüphesiz. On liradır; ve an
cak Merkez Bankasından alınabi
lir. Altının bu yüksekliği kağidın 
satın alma kabiJiyetini dörtte bir 
değil, onda bir nisbetinde azalt
mıştır. Sanıyorum ki asli maaş 10 
lira dendi mi ödememiz lazım ge
len miktar "100,, lira .olmalıdır. 

General Nesbitt, yarın İltanbu- J k 
lun görülmeğe d.eğer yerlerini ve ga meyuan o uyor 
müzelerini gezdıkten sonra akşa-
ma Semplon ekspresi ile Belgrada 

24 
(AA.) Do · 

• G al B 1 Tokyo, . - meı a. 
hareket ddecektır. ener e • . d J nl taraft 

d Jansm an: apo ara ar 
gratta iki gün kalacak ve .ora an Nank. h .. ,_... t• w dak. t b . ın u11.ume ı aşagı ı c -
Londraya dönecektır. liği neşretmiştir: 

nizam, Cumhuriyetin yüksek tedi
ye kabiliyeti esnasında devam et
memelidir. 

Bu .sözlerle sanırım ki ben doğ· 
ruyu söyledim. Barem'in yeni Mec 
Iis tarafından tetkikinde bu cihe
tin gözönüne alınacağı kuvvetle 
umulur. 

Şanghaydaki enternasyonal 
mıntaka ile Yangtse nehrin.de sey 
rüsef er eden Fransız ve İngiliz 
gemilerine kal"§I gilrültüsilz harp 
ilanından başka yapacak bir şey 
kalmamıştrr. Filhakika bu gemi
ler enternasyonal mmtakayı ge. 
nişletmekte ve nehri hareket üs. 
sil olarak kullanmakta ve Çang 

Kay Şek'e yardım etmektedir. 

Taşnaklar, §Unu bilsinler, ki 
kitap, mecmua, nutuk, pala\Ta 

yona! mmtaka civarına milis kuv değil, sokaklarımızda r ndolnr 
vetleri göndermiştir. Eğer lngiJ_ dolaştırsalar, arkalarına bir telC 
tere ~e Fransa hattı hareketleri- ki§inin katıldığını göremiyccck _ 
ni degiştirmez ve Çang Kay Şek'e lerdir. 

Nankin hUkUmeti, yeni tethiş 
hareketlerine kRr§ı bir ihtiyat 
tedbiri olmak ili.ere entcrnas. 

-

Bugünkü nisbet, mütareke yıl
larında Tevfik Beyin maliye nazır 
lığı zamanında kurulmuştur. fstan 
bul hükOmetinin zayıf varidat kay 
naklarına göre, şark şimendiferle
rinin memur maaşlarına müvazi 
bir nisbet tedariki ile tertip eldilen 

...... ~ ... _...;...b.ir_..ı.e1l•i.l•e--i•h•cn•&-i•y•Jc.-ç•a-ğı•l•da1•y•a•rak--•ha--vu_.za...,.~do~ .. k~ü~'l~ü·y•or•.~Ha~ı-ır~k•ol~-----..---:D~e~r~in-:b~ir...,.~~~~1-n~Jı~k~i~çı~·n~d~e·: ... ._ .. ._ .... .,..._...,..,...._.__.. ... 

yardımdan vazgeçmezlerse Fran. Biz ancak Bulgar milletinden 
sız ve İngiliz gemilerini ve enter. bu Ulrlil edepsizliklere göz yum~ 
ı:asy~nal nuntakayı ~~şman. te •

1 

ıMasmı bir hak olarak istiyo ... 
lakki etmekte tereddut ctm1ye • ruz. Hepsi işte bu kadar. 
ceğiz. Ha7<7tı Süha 

IJİR RUH 
MUAMMASI 

YAZAN: Refik Ahmet Sevengil 

tukiar!a çewilmit küçük demir masalar bof. Ayllklarmuzın al- - Rica ederim, diye kelccledim, rica ederim, ıöyledicleri- • 
tıuda çılırdaynn lr.ımkıu çiğneyip geçerek masalardan bir tane- nizıden bir kelimesini bile anlamıyorum; shfn kim olduğunuzu da 
sinin etrafına karşılıklı olurduk. maalelef hali bilmiyorum; ben buraya her zaman gelir giderim, 

Kenarda fıçı gibi büyiik l>ir ıakıımn içinden yükselip etra- bu ıefer de İ§imden birkaç gün izin alarak batımı ldinlendinnck 
fa tecavüzkarıtn_ uz.anan bir palmiye, keskin kılıç pi yaprakla- için l'eldim; önce vapurda, sonra da burada tesadüfen sizinle 
riyle sa11!:i l>eni tehdit ediyor. Samıatıklarla aüılü bahçe bpm- karııalıbm. Madem ki fırsat verdiniz, terbiyesiilik 1ayma.manızı 
nırı önü:ıdc siyııh bir otomobil dun.ıyor. Atafıda ova ışık çaila- rica ederim, ıöylemeden rahat edemiyeceğim, öyle bir haliniz 
yanı iç:.ıde ... Ağaçlann arasından dört bet va,.onluk bir dekovil öyle cana yakın, sevimli, cazip, İnsanı uzun uzıılclıya meıgul eder: 
hissi veren Mudanya treninin havada ince bir duman çizgisi bı- bir hıaliniz var ki benim gibi güzellikten hem de oldukça anlayan 
raki'rak geçiıı ,gittiği *örülÜyor. ve aizaun tadmı bilen bir adam, bir mütehauıs _'kendim için 

Hemen yanı batnnda, hemen elimin llir lıareketiyle tutabi- bu kelimeyi hiç bir gurur manası tafıml!ldan, sadece bir hakika-
leceğim, kendime çekabileceğim kadar yakm bir mesafedeki ca- tin ifadesi ıolarak ıöyliycbilirim - kartllllzda ehemmiyetli ıu-

~ aii)1··4 
.,; 1 ~· 11 hikaye 5 

ııtıl/ tı"'~ ~de~ 
ılıı:' >aı.. •~ırt ._., Yatıdnn. Camlı kapıyı açarak balkona çdctım. ln-
ıı tf "-cı_., ~li -Yduılılda birlikte ılık denilebilecek !bir ha~a ıa
etP:t ~~'ı.' ~~laırnalıJ hiç olmazsa asfalt yolda Çekirseye e;. ~ ._. lirt lıof·~ gullt?!ten, havadan istifade ebneli. 

,1' .:t ~~l ~u..._ ~e hiç kimse yoktu. Kahvaltı ebnek üzere ;ye
~,v ~ ~ k0rn ogru ile.,liyordum, koridonla meçhul hüviyetli, t' . ~pı_ f\ırnla l<al"§ılattım. Elinde !benim dün annesine ver· 

tu.... ~alorıd kı • 1 
~ ~ -...eai j • an çı yordu. Ne yapmalı? Selam ıyayım mı, 
\o tta.~lltlırn!'~.kerıara çekilip llendisine yol mu vereyim? 
,,~ ketıd· _ır saniye daha fdevam etseydi belki de b.~ 
'~ dofı.u 1

'
1?e çarpacaktım; o lıadar yolumun üstünde ıdı 

s-Jı~ ~ ı&'elıyordu. önümde durarak cesaretli ve sakin ol-
oJıJ - ~ s~ .. L r ieıle: r.jf Yw: ·~kon 

-.. .• J ~ ' uırna1c iıtiyorumr 
rr. d.. ~ ~ ~ A1Jnıı11rı 

s1 ~ bıc_'dıJlbed ' 111hbıaplık benim tarafnnclan fıiç &ir yorıun· 
ıs~ , ll4lc-ıc ';'_.~.kadar kolay mı 1*flıyacaktı r Heyecanım-
'.. ~ 'lr•oı ıdun· 
,,. '~ .... 'de..ai · • 
ti- ~ 1f ""QlıÇey nız, ıdedim, l>enim için büyük bir zevk olur. 1- e~ -~-~d,. e çıkalım, ~nimle beraber geliniz! 
ıı IJ ~ ~ .. ;/skc~Iik seneleri müstesna, bu derecede hakim 

de ln.b~ı~ır seı ititmedim. • • 
1 hnınamın dııanya bırakıhnıı ıuları daimi 

zip muhteşem, genç ı::ıviyeti, beni jçine çekip sannağa hazır rette sanılıyor. . 
bir' deniz gibi hi11ediyorum. Cesaretle ve an:u ile &özlerinin içi- - Ben kendisine böyle bot sözlerle kur yapılacak kızlardan 
ne tMkıyorum. Güzel lıirpiklerinin arkasındaki panltıda ıimtek· değilim; anladınız mı? •. Ben sizinle aaygısızlıklannıza ceaaret 
)er yanıp tututmaktadır. Bir çehre ki kopmak üzere olan l>ir bo- vennek için değil, hareketlerinizin hesabını istemek için konu-
rayı haber veriyor. fuyoruml 

_ Kuzum, siz beNm huıuıi iılerime ne hakla kanııyorıu- Güzel muhatabnn, hakiki bir hiddet içinde parpar titriyor-
nuz· siz kimsiniz? du. Bi1' ısaniye içinde elindeki podüıüet, tık çantadan minimini, 

'Diye azarlar gibi, aon.ıyor. zarif, küçük bir Brovning tabancası çıkarıp alnıma dayayabilir mi? 
_ A:ı,.n hannnefendi, diyorum, 'nasıl olur, kendimde böyle Yahut fU kitabın ıarasına sakladığı sapı aedef İflemeli, pınl pınl 

bir cüreti bulabilir miyim? •. Kendim için ~yle bir hareketi ter- bir Bursa bıçağını uzatıp bir hamlede göğsümü yukardan atafı-
biycsi7.lik •yanm. Sizin hususi iılerinize kantmağı değil, husu- ya kadar al renkte :bir olukla süsler mi diye düıündüm. 
ıiydinizc girmek müıaadeıini ka:zanmağ'ı arzu ederdim; bu be- Fakat, can çıkmadıkça huy çıkmıyor, güzel kadınlann civa-
nim için bir bahtiyarlık olurdu; fakat, lheyhat, l>en maalesef w nnda bulunmak bana daima huıusi bir heyecan verir, beni bül-
kadar talihli bir adam d~ğilim! bülleıtirir; onun bu hiddet halindeki güzelliği ise beni tahrik için 

__ Beni e.Jdatamazsınız, ıdiye , ayni sinirli sesle devam edi- ba~lı batına bir ıebep sayılabilecek kuvvette idi. 
or kaç ıündenberi pe§imde dolaşıyorsunuz, htanbulan kalka· Nazik, sakin, fakat arzulu: 

:.k' buralara kadar geldiniz, beni rahatsız ettiğiniz yetmezmit - Ne söylerseniz söyleyiniz; kızsanız da, !unr.nsanız da ıi· 
·b· üstelik bir de bu roman ..• Dün annemle gönderdiğiniz bu zi cüze) bulmak ve duygumu açıkça ~öylcmek benim hakkım.-

:e:'Uıı kitap ..• Siz bunu htanbuldı:ın buraya ft>ilhasaa hana ver- Dedim; ıonra Yalancı bir hiddetle ve yan taka ederek ilave 
k bana okutmak, benim huıuıi hayatımı adım adnn takip et- ettimı 

=i~izi açıkçft anlatmak için .getirdiniz: ben hiJmiyor ~ an., 
Januyor muyum aamyorıunuz. 

(Devamı var) 
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Halkın yemeğe hücumu, görill· 
mcmiı bir manzara idi. Birkaç da
kika içinde yemekler ye~ir, mey
dan kmlmış tabaklarla dolardı. 

Tersanede bulunan esirlerden 
iki yüz kişi meydanı temizlemeğe, 
elli saka sulamağa memurdu. Gü· 
ncı battıktan sonra yüz tane bü
yük takosla direğe konulan çenber
deki mumlar yanar, her taraftan 
fiıck ve mahtaplar atılırdı. Bütün 
bunlar yalnız Atmeydanını değil, 
bütün ıehri aydınlatırdı. 

Lehistan elçisi Filiponski de 
düğüne davet edilmişti. 

Elçi de birçok hediye getirmiş
ti. Altı yük samur kürkiin her yü
kü bin altın değerinde idi. 

Transilvanya elçlsi Ladislas Sa· 
lançt yedi gümüı kupa, gene gü
müıten sanatkarane işlenmiş yedi 
tepsi, iki leğen, ikisi nltnlı dört 
avize, ragozeliler, moldatya ve o
lamye Voyvodaları ayrı ayrı hedi
yeler getirmişlel"Ji. 

Kırım Hanı on yük samur, on 
yük diğer kürk, beş yük zerdava, 
beg yük kadınların giyecekleri ka 
kum, beı ayı balığı dişi, yirmi hı
ristiyan delikanlısı göndcrmi,;ıti. 

Faı ve MerakeJ sultanlaruım 

el~ileri sedef sandıklar içinde çok 
kıymetli bir tesbih, sırmalı iki sec 
cade, meyva ve ağaç reoimleri iş· 
lcnmiı dört ipek seccade, balıkçıl 
kuıunun siyah kuyruklarııdan ya
pılD111 bir sorguç, incili ve elmas· 
lı Uzengiler, birçok ipekli kumaş, 
dört top sırmalı kumaş, altın üze
rine kondurulmuş inciler ve vergi 
.olmak üzere deon bin kuron ge
tirmişlerdi. 

Gece tertip edilen oyunlardan 
en çok alnka uyandıran kuyruklu 
meşaleler, fişenkler yağlannuı ayı

lar, köpekler ve tilkilerdi. Bunlar 
hall:m üzerine bırakılır, onların 

ko§uşmalan seyredilirdi, 
Haziranın sekizinde padişah ye· 

niçeri zabitlerine mükellef bir zi
yafet verdi. Saı:lrazam ve yeniçeri 
ağası yemekte hizmet ettiler. 

Solaklar, okçular ve halt~ 
ok müsaba'l<aları, zırh muharebe
leri yaptılar. Haziranın .dokuzun· 
da ulema, müftü, kadıaskerler, ka
dılar, naipler, müderrisler, hoca· 
lar, şeyhler, imamlar için ziyafet 
verildi. 
Düğün bütün ıaıaasr ile devam 

ediyor:fu. lliko ile Dayı Eliso ile 
diğer arka.daşlannı bir hana yer
leştirdikten s:::nra Atmcydanına 

gelmişler, halkın arasına karışa

rak seyrediyorlardı. 

1liko padişah Muradı gösteri
yor: 

- Dayr, diyordu, Osmanlı pa
dişahının işine akıl ermez. Ne idi 
o gece sarayın:la yaptıkları ... Kız
larla eğlenerek, şarap, afyonla bey 
nini uyuşturarak günlerini gcsirl· 

' yor, şimdi ... 
- Bu düğün ona milyonlıır ka-

zandırdı iliko .. Tabii o gene ken
di zevklerine devam edecek .• 

- Bak, bnk. Raziye kalfa mı o .. 
Ta kendisi değil mi? .. 

- Sahi .. 
- Bizi görse acaba ne derdi? .. 
- Aman dikkat edelim, bizi 

görmesin .. 
- O şimlli Sinan Pa§adan bi

zim kaçtığımızı öğrenmiştir. 
- Doğru ... Fakat biz.den gene 

kızlar umuy::>r. Kara Halil de Mus 
tafa Paşanın elinden ka~rnıştı, fa
kat Jstanbula uç yüz cariye :le 
gelmemiş mi idi. 

- Şimdi bizim yapacağımız i:ı 

ilia'yı bulmaktır. Onu bulursak, 
istediğimiz kadar im: elde ederiz. 

lki arkadaş böyle konuşarak 

Atmeydanındaki düğün sııhnesini 

seyrel:Hyorlaraı. 

tıiko: 

- Dayı, dedi. Biz burada vakit 
geçireceğimize yeraltı evini bul· 
maya çalışalım .. 

- Doğru fakat nasıl bulacağ,:. 
o yeri.. Şimdi herkes eğlence ile 1 
meşgul. Herkes zevk için geziyor. 

- Ah bir ilia'yı ele geçirsek .. 
- Niçin daha evvel Sağır Pa-

§anın evine gidip Elisonun anası· 
nı 'bulmalıyız. Hiç olmazsa zavallı 
kadın yavrusuna kavuşsun. 

• • • 
İki kişi konu§uyordu: 
- Bırak bu eğlenceleri. Haydi 

bu gece de eğlenelim .. 
- Korkuyorum o yeraltı mah

zeninden .. Ne idüğü belirsiz kim
seler geliyor oraya .. 

tliko kulak kabartmış ve ''Yer
altı mahzeni,, cümlesini duymuş
tu. Dayıyı .dürttü. 

- Ne var lliko? .• 
-Sus .. 
Adamları işaret etti: 

- Tanıdın mı? .. 
- Bu •:famlar yeraltı mahzeni-

ni biliyorlar .. 
- Nasıl anladın? .• 
- Konuıtular.. Şimdi onlarla 

arkadaş olmaya çalışalım. 

tlik~ böyle diyerek adamlara 
biraz daha yaklaıtı \l'e y\iksck ses· 
le: 

- Ağam, dedi, bu 1.stanbul da 
başka bir alem .. Buraya geldik ge
leli eğlenceye hasret kal.<lık.. Öy· 
le ya.. İnsan içip eğlenmek isterse 
gidecek yer yok .. 

YüzünU adamlara çeviridi. Onla· 
rın kendisine balctıklannı görün· 
ce: 

- Ağalar, dedi, siz iatanbullu· 
musunuz? 

T~ -m; · :S"' -; :· l onl.ra J 
kendini t;:n.t~n.:: .. 1 .. Ç,. - scvdı-
ğin, 1,:...: ,,'i.,in v rsa tanıt. Bir CJ 
defa yeri öğrene!! n • Sonrası ko-

Biri cevap verdi: 
- Beli ya siz? .. 
- Biz şehre yabancıyız .. 

hafta önce geldik .. 
- Ne i§ yapar&ınız? .. 
- Tüccar .. 

Yabancılar bak:~tdar. BaJlarıru 

birbirlerine yakla§tırarak fısılda§
Bir tılar. Sonra: 

- Olur, likın ~imdi 

Yarın gideriz. 
- Yarın olsun .. 

olmaz .. 

- Şehri bilmiyenlcrin c:nı sıkı - Sizi Çcmberlitaşın altında 
lır .. be'kliyelim .. 

- Birkaç gün vaktimiz var. İliko: 

- Bizim bir arkada~ımız daha 

lay. 
Dayı işi tehlikeli görüyor, hep 

birden gitmeyi muvafık bulmuyor 
du. 

- iliko, dedi, böyle işe Elisoyu 
sokmayalım .. önce ikimiz ı;idelim. 
Mümkün olursa kızlardan birini 
kaçıralım. Buraya getirelim. Eliso 
onu tcınırsa, yapacağımız işi kolay 
Ia§tırırız. 

Iliko ıırkadaşını .dinledi. ikinci 
gUnü ku~aklarma ikişer kese para 
koyarak Çemberlitaşın altına gel· 
diler. Mihmandarlar be1..Jiy:rlar
clr. 
Adı Hasan ola:-ı: Duyardık ki Istanbulun glizel esir 

kızları var .. 

Yabar:cılar~an biri gülümsedi: 
- Var, var ama .. 

var. Uç kişiyiz .. 
- }iazla oJ=naz .. 

biz b!Ş .. 

- Ne o yolda~lar, dedi, üç kişi 
Siz üç, iki de olacaktınız .. 

İliko biraz daha ycıkla}tı: 
- Am::ın ağıılar .. 
- Eğlenmek mi istersiniz siz 

§İmdi? .. 

- Arka.clcııı olup hep birlikte 
gidelim. 

11iko Elisoyu da yanlarına al
mak istiyordu. Ona gene erkek 
elbisesini iyice giydirdi ve: 

- Eliso, dedi, yeraltı mahzeni· 
ne gideceğiz. Or.::Ja lmlarr taı-ır
s.nrz. Bal::ılım Kafkasyndan gcl:n ----------

T arihfen bir yaprak: ........................................... ······ ............... . 

tliko: 
- Uçüncü arkada, hastalandı. 
- Peki biz gidelim .. 

Çembcrlitaştan yürü.:füler. Son
ra Marmnra sahiline dogru <lön· 
düler. Ta dcn~z kenarına kaC:ar in 
diler. Sonra sahili takip ederek bir 
m. ddct daha yukarı çıktılar. Ha
san: 

Papa ve Aşk 

- Yoldaşlar. deci, gideceğimi. 
/er Yeralt •.ıır. Kadınları fazla cil· 
v:li:!ir. Kızların muhafızları ca 
>'ar .. Onlara dalaşmaya kalkma· 
/tn .. Gidin deyince cideriz. 1 

- Ne kada müd.lct kalırız ora· . ) 
ıa ... 1 

.\l30!\E r.~nt 
j/rnıttltl 

irin it 
9j 
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TICAJll MAlllH:'f'lf.1 
t\ (.'ÇCI\. 11.J.:> 

Papa On Birinci Pius'un ölümü. för:!t~yanhk ~lf'mini ala. 
trndar c:len en miihim bir mnscleilir Bu ruhani ınakamm tem. 
sil ettiği mukaddesat. birçok milletleri aliikilJar eder. 

Pap:ılarm siyasi işlere kamm'aları devri tarih olı11uş~ur. 
!.;-dknt rulrn.ni niifuzlnrı hiç farsılmamıştır. 

- Uç beş !aat .. 
Uiko mem.ıun:) ~tle ellerini çırı 

'r. 
ı. ·-Kafi.. 

il r ılrfa 30, ıkl de 
ılcru~ı G~ •• •lort dcf•S 
defıısı 100 kuruşıur·d 
ılön 'creıılcrın tıır n 
\Rdır. Doı I satırı ı:eçl 
fazla s.ıtırları be$ kıl '1 

, 'l:JJ) cdılır • 
Tarihte papaların oyMdıktarı rcıl çok müh!mdir. Hnyat.. 

ları baştan ba.sa meraklı, hcyt'canh. korkunç haciiı;elerlc do -
ludıır. Onlar, dünya zcvklerinclen tamamilc n fislerini malı -
rum etmek surctile insanlığa JıüluncderlerJi. Fakat müstcs.. 
nası da vardı. 

Bütlln ftalyada güzelliği ile şôöret bulmuş ve Uç 1ıükUm. 
darın metresi olarak yac;amış olan Maroziy:ı bir gün papa 
Üçüncü Serj'i de teshir ctmi:ti. Allahın w.•kilini, F,Cyhna uy
duracak kadıır çıldırtan Marcziya ondan gebe bile kalrnrştr. 
Papayı a~km alcv!cri ile yakan bu mi\thiş kadın, onun mini- ı 
mini çocuğunu da babasının makamına kadar yUkrcltmi.,ti. 
Evet, Papa Scrj'in oğlu Jan, t3.rihin meşhur Papa On Birinci 
Janı oldu. 

Gerçi Jan sonradan anıtl--1k makammdan ta.~ivH 
Fakat bu, onun piç oimasmıfon değil. o sıralarda papalık mn· 
kamının entrikalan yüzünden vukua gelmişti. 

N . ...t~ 

Dedi.. 
Yeraitı mahzenin ... 'Harmara sc:' 

. 1ilinde, yrktk bir s.run hiç farkc· f 
:fümiyen çöküntü bir yerirdek' 

l 1izli kapıdan gicliliyord!.1. Si.ıru· l 

l 
;anına geldikleri v<ıldt Hasan: 

- Y cldilş!ar geldik .. Siz bura 
.da bekleyin .• 

Dedi. 

Surun bir kö:csinde vurdu. O· 
rada bir taş•n U"tundc çömelmiş 

1 Jir a:.lama b:r ~eyler c5yicdi. A 
r:ıM yaktaı:tt-, Mislfirl-crl baştan 

{
-ıyaga r.anar suzau. 

- Silahfanmz ,.ar nu? .. 

1 Diye sordu. 

1 
11ik~: 

•- S!lihıız erkek olur mu? 

1 

Cevabını verdi. 
- Öyl~ ise silahlan ban<? 

.:slim ediniz? .. 
- Sebep? .. 
- Silahla girilemez .. Merak et· 

•:yin dı~arı çıkarken gene veri· 

'· 
- Öyle ise al 1 
tliko böyle derkc:ı Hasana dön· 

lü. Hasan, ı 

llt:mrl 
l..11cıık ıMn 
ınrllrillr • 

\'ııkıl hem clo~rııd9~ 
)il kentlı ıılore )Crıı1 ,_ 
k.ır.ı c:ıtlılcsınıle . v'' 
nlıınrl ı hT:'.I \l.LIJ 1 
l!An Buru u clıl le 

1 

eder. ı /Jiırnııuıı ultfO 

ALEMDAR 51 .. ı 
iKI FlLPJ 

- Verin .. Der gibi b<ı§ını aal· ı -
ladı. Sonra ilk olarak kendisi pi~ il'~~ 
tovu ile yatağanını belinden çıl~a· 

:..ı..... np uzattı. Onu arkaı:laıı takip ct-
E·vvelTd gece Perapala.s sa'lıonlar ında K1nlay Kurumu menfaatine ti, lliko i1e Dayı da ayni hareketi 
bir bal-O 1.Jcrilmi.,tir. Resmimiz balodan bir M§cyi gÖ8tcriyor. 1 tekrarlamı~Jardı. ( Arka.,1 1mr) 

Karamazof 
- 1 

Kardeşler 
ğına yerleJti; sağ kolunu da boynuna 
attı. 

- Benim güzel \'e ıarif ıofucuğum, 

- Makroiye varını§. Ora.dan bana 
bir araba yollayacak. Kendisinden Jİm
di bir mekcup aldım. 

R~küçük b-rhayretl~ 
- Sen, Aliyoşacık, par?-_.1 

'dJJğun halde onu korkutu1"'· 

den ~ekindiği doğrudur. '9' 

Yazan: Dostoyevski 

ÇeTfrmı H•klu !ilba Cezala - I08 -

onu dün, yahut cvYeliı;ün getirseydin 
ne olurdu sanki. .• Ama, zararı yok tim 
di de memnunum ... Hem belki böylesi 
!daha iyi ... , 

Gruı1inika, Aliyoşanm yanına oturdu 
ve canı göılerindc toplanarak delikan
lıyı seyre daldı. Gerçekten çok sevin
mişti. Gözleri p::ırlıy:n, dişleri kıvılcım
lanıyordu. Her halinde derin bir nege 
vardı. Aliyoşa, bu kadın hakkında fena 
fikirler edin':liği için, b:Syle <lost bir ka· 
'bul ummuyordu. 

Katerin İvanovnanın evin:leki §irret· 
liğini gördükten sonra bu tavrı, yadır
gamamak elinden gelemei:di de. Deli
kanlı ruhuttlaki büyük ıstıraba rağmen, 
karıısındaki mahluku dikkatle tetltik e· 
diyordu. Sesirıe verdiği ahenk, hareket· 
lc;rindcki yumuşaklık sanki hep yaban
hk bir elbise imiş gibi hepsinden soyun 
auıtu. Onlaruı yerinde şimdi kaba bir 
sadelik " tamimiyet göze çarpıyordu. 
Hllllaa bambaşka bir kadın olmuştu. 
Yalnız pek sinirli görünüyordu. 

- Allahım, bugün her şe)~.ie 'bir fev 

kalidcli'k var ... Seni ıördüğüme nıçın 
bu kadar sevindiğimi de bilmiyorum 
Aliyoşa. 

Rakitin eüler~k: 
- Sahi mi? diye sordu. Bir zaman

lar, "Onu getir ı.. derken bir gayeye 
doiru yurüyor &ibiydin. 

- Evet, artık hiç hükmü kalmıyan 
bir hedef... O vakit ben, başka insan
ldım. Şimdi başkf)'ım. Otur Rakitin, s~n 
de otur. Bak Aliyoıa. ilk defa ona ycı 
gösterdiğim için Ü%WC'\Ü§ gibi duru· 
yor. Çok ince adamdır ıu Rakitin vcıı· 

selam .•. Ya aen, Aliy.oıacı~ım, sen ne· 
den bu kadar durgunsun? Denden mi 
korkuyorsun yoksa? ... 

- Kederi var onun, dckunma ! 
- Nasıl keder? 
- Stareçinin cenazesi koktu. 
- HaJi oradan mendebur! ... Müna· 

&cbctsizliğin tuttu. Aliyoşacığım müsa
ade eder misin kucağına oturayım? 

1 
i (iru§inika, böyle der demez, sevimli 

bir XeJı sokulganlığiyle çocuğun· knca· 

seni avutup güldüreceğim! ... Kucağına 
çıktım diye lizülmedin ya? ... Eğer darıl· 
drnsa, söyle, inerim. 

Aliyo§a, susuyordu. Kımıldamağa l1a 
ce:;aret edemiyordu. Fakat kendiıine 

aczıip acaip bakan Rakitinin zannettiği 
§eyleri .de duymıyordu. Ruhundaki A· 
zap. onu bu tUrlü o'k§ayışlann ba§tan 
çıkarışlarma karşı zırhlanmıştı. BunWl 
la beraber, ı:.ı korkun~ kadının ona nef 
ret vermediğini hissetmekten doğan ga 
rip bir halde Ui. Kucağını dolduran bu 
sıcak yumuşaklık, onda temi.z ve maıoum 
bir merak uyandırmıştı. 

Rakitin atıldı: 
- B:-ş 15f arttk yeter ... Hadi şampan 

ya açtır ... Biliyorsun ya, vaadin vardı .. 
- Sahi Aliyo§a, eğer seni bana geti· 

rir.se, şampanya ziyafeti çekeceğimi va· 
adctmiştim. Fenya f.. Çabuk pmpan
ya f ... Ben de ıizinle içeceğim. 

Rakitin, kendisine savrulan hakareti 
anlamamazlıktan gelerek: 

- Şu haber nedir? .. öğrenemez mi
yiz? diye ısrar etti; yoksa bir sır mı 
bu? .. 

Gruıinika dalgın dalgm: 
- Senin çoktan bildiğin bir ur ... de

ı:li, nbitim geliyor. 
- On::lan bahsedildiğini duymu1um· 

dur. Ne vakit geliyor? Yakında mı? 

- Makroiden mi?.. Neye .orada kalı
yor? 

- Eh... Amma aen 'ele çok ıoruyor
sun .. Artık yeter. Kapa bu bahıi 1 .. 

- Ya Mitya? .. Bunları o biliyor mu? 
- Buna dair bir tek kelime bilmiyor. 

Yoksa beni öldilrUrdü. Amma, artık 
ondan korkum kalmadı ... Artık suı Ra 
kitin, ondarı bahsedilmesini istemiyo· 
rum ... Bana çok fenalık etti. Aliyopyı 
dütünmek, onun gilzel yüzüne bak· 
ma!:c .daha ho§uma gidiyor ..• Hadi yaV"' 
rum biru gülümse 10, içim aydmlan
sm.. Alnındaki gam bulutlarıru idağıt. 

Haışöylc !. .• Bak bak Rakitin ne kadar 
tatlı gülümsüyor .. Bakıılan da yumu
pdı. Biliyor musun. Aliypta, ıu mat
mezelin evinde ıeçen hadiseden dolayı 
bana kızğınsın sanıyordum ... Pek edep
auce hareket etmiıüm.. Ne desen bak· 
km var. İyi, kötü her ne hal ise bir i2-
tir oldu ... ''Genç kadın bu cümleyi ıdü
ıünceli bir tavırla ve fena bir gülüşle 
söyle.mitti.,. Mityaııın dediğine bakılır
sa, ''Onu kırbaçlamahJ,. diye haykırıp 
duruyormuı. Evet, ona kartı çok fena 
hareket ettim. Ne yapayım kı.muıtım. 
Beni çikolataları, fundanlariyle avla
mak hıtedi ... Oh olsun •.• tyi ettim ... Böy 
le oluıu daha iyidir .. Yalnız sen, l:ızıp 

danldın diye üzülmUıtüm. 

- Aliyoşa. belki senin ı oDd 
mak çocuktur ... An1a bet\ . ~ 
rum... İnan deliknnh, şetı• 
bumla seviyorum. ~ 

- Vay hayas:z vay! ... :S , 
sana gönül verdiğini söylUY~ · V 

r1 .. 
- Bunda ı:ışacak ne "' 

rum iııtc 1... i• 
- Ya zabit ne olacak?·· 

den ıelen müjdeye ne diyt' 

- O, ba:1ka 1eyt f • 
- İgte kadın mantıkı ... 

kabilene aşkolsun ı 
·uıs,... 

- Kızdırma beni Rakı 
~ ıı\1 

bunun başka ıey olduıu. tP 
Aliyo§ay1 uaşka tiırlü bit 
ıeviyorum. Doğruaı.:nu ist f 
pcı~ı:n, vaktiyle aana ~ 
ler beslemiıtim. Ben idi bi' 

Hırçın ve taşkın bir ruh~P"' 
Çok kere &ana vicdanı11lı J1 •• 

didl". 
bakmıpmchr. Kendi ken JE•d" 

- Kim bilir berıiden ııe _fj 

ediyor? ~tfV~ 
Diye a:'l'duğum olur.dtı. 171> 

de o kmn evinden çıurlc~ 1 
tünmüıtüm. Seni çoktanbe~Ut· Oı 
Aliyoşa, Bun:ı Mitya da ;J 

(J)etJIJnı• 
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Bir Sivri Akıllının Maceralan: ~lik bahisleri : 

Fransanın hava 
• 

a..s.. ı n ş a a f ı 
~tald lleki B .. t 
4

,_ \1, 194
0 
d çeye 2 Mil yar Frank Tahsisat Ko· 

0 
"""llıır1 1 

. a F ransam n 2717 Tayyaresi Alacak 
tra.,_ tenı tayyare ı'n•.,atı tı?ı-'lt ıtb'k ır- yar 71 milyon küıur frank konul-

ı, bıı ~ batlanu 1 e 1935 ıeneıi muıtur ki, bava ile beraber Fran- -----
111faata b ıtı. Önümüz.deki ıanın umumi milli müdafaa bütçe· 

lıı : aılanalı dört sene si 37 milyar 919 milyon küsur 

~~ilt~re ha..,a ku . frank ( 6 - 7 milyon lira) ediyor. 
~ ıçiıı · . VVctlcrıni art- Hava kuvvetlerinin tayyare a- Haf ıalık Radvo 
lg3~rıı~ ~~rııtiği plana 19J.5 dedi cihetinden takviyesini ıüphe-
ıı:. l lcııe,1• l :.dı. Bu plana oörc, ıiz d b' f "41 7 •Tl • , or unun %1 ıt ve e rat adedi- Ankara radyosu / l:ılwillit, kambiyo - nukud lıorsası 7 - Artnkl - Kürdili hlcazklir - Cismin 
~. ~ ltryarc:~tında İngiltere- ni de f-.zlalaıtırmak lüzumunu ha· , , . . . (fial), ~l,30: .MOzlk (Küçük nr~eslra gilıl ruhunda güzel, 8 _Hicaz şnrkı _ 
~lQıj tınıa 1 mevcut buluna aıl etm!ıtir. Bugün Fransız hava TOHKl \ E Hı\U\ O Ulf OZ \ l>N ı . Şef: Necip Aşkııı) 1 _ J>nul ı. ınckc A~l:ııııış gıılıııiiş ccfRya, 9 _ Ahmet R:ı 

lodiler • PJ.), 22: MOzik (Küçük or 
kcstra - Şef: Necip Aşkın 1 - Siede : 
Uüceğin düğOnO, 2 - G:ınglbergcr -
Ersaneler Ormıırıırıd:ı, 3 _ Fr:ııız JJo. 
elle - P:ırisln Madleıı sokağırıd:ı, 4 _ 
Reel.: tem ııld - Grinzinde - Potpuri 
5 - Freı..lerikseıı _ Groenlıını..I siıill (j ' 

HeirıfclJ - 1:,e gd ~ a~ ruın, i • ıı:·ah: 
ms • M:ıcar dansı No. 5 _ 6, 23: ~lü 
zlk (Cıızb:ınd _ Pi.), 23,45 • 24: Son 
ajans lıaberleı l ve y:ırınkl progrnıo. 

tttı ~ Olzııı beraber, plan yine ordusu zabit mevc~du 3085 ki i- . . POSTAi.AHi 1- Yeşil v:ıdilerde bir rondenı, 2 • ~1111. ~eııüh şarkı - Jdenlrıı sen ııenı.;ln 
~ trilli 

23
;;r. İngiliz hava kuv· d 

4 
· . • ş Turkıut Uudyu.rn - A11kııra Utıduusu 

1 

Br:ıhm~ _ 'lıırıır d ın~ı . 'o. J _ 2, 3 _ ey dillıer, ıo _ SegAlı saz semaisi, 21 : 
19

4 
tayya en 432 kıııye çıkarılmıttır. 1J \ l.ljA L.:ZU.:>;l.UGU: l.11.g.ı11 _ :..ısıı ı.ı.ıu: :. ı, .ı • lı:.ılo Azıo. ~lerıılekel saat ay.oırı, 21: Konuşma 

2 ıeneai reye çıkarmak Aradaki 1347 fazlanın 1170 i Hi3~ ııı. 183 hC's./l:!O Kw.; T. A. Q ııl Melodi, 5 _ I.ölır - Hul):ı gecesi (Hukuk llrıılni Y11yrn:ı füınııuu), 21, 
J4ıı 

0 

Oltınıcaıtne k~bdar inpat.a tayyarelerde vazife alan zabittir. 19,74 ııı. Hil95 J\cs./20 J\w.; T. A. P. (\',ıls), 6 - Körıigslıofer - Ti rol Enkr iri: Esham, tali\ ilUt, kaııılnyo _ nıı _ 
l!'r ~illan h' ve eı aencbk Diğerleri karada tayyare tcıkila· 31,iU ııı. 941i!:ı Kr!!i.120 Kw. ınczzosıı, 7. ll:ınns Schmiı - lııcikr J,ud lıorsıısı (fial), 21,SO: .Müzik 

t lıııa iıe b ıtarn bulacak. tında va=ife ıörcnlerd' Ha _ TOHl~I\ E SAATi\ 1.E _ Y:ıls, 8 - Hio ı:elıhnrtcl. Hoınııns. (H:ıd.>o orkestrusı _Şef: Praetorius): 
tsc ava p du d ~r. va or 12,30: Program, 12,35: Turk müzl_ Violonsel ve orkeslr:ı için, 9 _ ~ll'n • 1 .. Franz Schulıerl: Jtnl)an m·ertürfi, 

~· ~:tnenin §U:~ı:a::.~=~ 
40 

sun: g;neral adcdı de 27 den si - l'l., 13: l\lemlckel s:ı:ıl a:rıırı, n-
1 delssolın - Sözsıız Romans, 22,30: )hı 2. J.'r, H. Aubı:r: Fra Dfo,·olo opera. 

"Cllar Progra .. a .. ç~. arı mıştır. jaııs ve ınelcoroloji Jıalıcrleri, 13,lri: zik (Opera ıırynlorı. PJ.), 23: Müzik sııııl:ııı m·ertüt', 3 _ G. \'erdi: La for· 
t lndı 2

717 
ma gore _ 1940 Kuçuk zabit ve asker adedi iıe Müzi'- (Xeşl'li pJiil,J:ırJ, 13,45. 14: ! (C:ızbnnd- Pi.), 23,45 _ 24: Son nj:ırıs zıı del deslino operasından uverliir, 

Cuma 3-:J-9J9 

12,30: Program, 12,3:>: Türk müzl
ji - PJ., l 3: ~lemlekel s:ıot ayan, ajans 
"e meteoroloji lınlıcrleri, 13,10 _ 14: 

' 1
02

• tayyareaı ola- 59.410 dan 77.700 e çıkarılmıı, nuşma (Kadın saati. haberleri \ ' C yarınki program. 4 - C. S:ıinl. S:ı""1s: J.e route d'Omp 
14ıı. 3 ~>'Ya . yani 18.250 arttmlmı§tır. 18,35: Program, 18,45 Konuşm:ı Salı 28-2-939 lınle, Senfonik şiir, 5 • G. Bizet :: 1 

1ı. 193
4 

re ınıaaı için Denain (J 
1

) (Cevut .Memduh - Kem:ın tarihi ve 12,30: Progr:ırn, 12,35: Türk mü. inci Arleslrnne süiti: a) l'relOd, Al. 
lg 1935 : 1935 te hazırlan • ouma • lekCunülii) pl:ikl:ırln misaller, 19: Ko ziği -Pi., 13: Ml'ınleket s:ı:ıt ayarı, Jrogro deciso, b) }liııuello, Allegro 

3& l' tıi1tnında dah mıı nuşma (Doktorun s:ıuti), 19,15: Tiırk 1 ajans \'C meteoroloji lınherleri, 13,lU giocoso, cı Adogletıo _ d) Carlllon, 
~ t~uıund ' . a •cnra Uzun boylu krala karyo- ınüzigi: Fasıl Jıe)·cti (Hicazklir faslı),,_ 14: .Milzik (Kiiçük orkestra_ Şef: 22,30: Mfızik (Operetler - l'l.), 23: 

Müzik (l\iıçi.ık orkestra • Şer: ~celp 
Aşkııı) l - C..:ırlys - Dülsineye Sere 
nad, 2 - ı:err:ıris - Çfg:ın sevgisi, 3 : 
Selde • Nohlra _ intermezzo, 4 _ Be-o 
ece - Nollurno, 5 - Hahnıaninov - Se
renat, 6 - Arnol Meister _ Bohemya 
Rapsodisi, 7 _ I.iszt - ikinci Macar 

llır \re ıg38 a tatbıke batla- la bulam yorlar ı Cel!il Tokses, Hakkı Derman, Eşref Necip Aşkın) 1 - Paul Jiolzncr - S:ık ~füzik (Cazbıınd _ PJ.), 23,45 _ 24: 
Q 1 Olaca.Jet tuba tında tamam- 1 l\oclri, Husan Gfir, Hamıli Tokoy, Bas sunya köylil danslıırı, 2 - Beetlıo\·eıı Son aj:ıns haberleri ,.e ;) arınki prog-

t r,-t11trıı n ı.. Danimarka Kralı beşinci Kria- ri Cflcr, 20: Ajans, rııeleoroloji ha. - Skoçy:ı h:ı\'al:ırı, 3 - Gonglhcrger • ram. 
taııaa ıı.cnaın'in bu plana gö- tian bugün dünyanın en uzunlb~.rlcri, ;:i:a.aı lıorsası (Ciat), ~0,15: Aşk çanları,".:- Gouno~ - ~,·~Mari:ı, 

a..Oıııttr 
1 

\'a Orduıu ... att 
230

. boylu k 
1 1 

k h d Turk ıııuuAı: 1 - Hic:ız peşreH, 2 • 5 - Bccce - lkınci lt:ıl) :ın • üıtl, li . 
,.k_ c ile - e ra ı o ara meJ ur ur. . . '· 3 D d 1 I" · · ı 1 -·t• ·-t l tıki 62 N' H k'k Hekır a~a Jlıcnz uesle, - e e • Jcccc - ,ırıııcı ı:ı ~·un suı ı. 

Çarşamba J-3-9J9 
12,30: Program, 12,35: 'filrk müzi

ili _ Pi., 13: Menıleket saat a)·arları, 
ajan~ \'C meteoroloji h:ıberleri, 13,10 
- H: ltiyaseticunılıur lı:ındosu (Şef: 

r:ıpsodisi. 

18,30: Program, 18,3:>: Müzik Sa • 
lolaz \'C J.ieder - Pi.), 19: Konuşma 
(Çocuk Esirgeme Kunırnu) 19 15· 
Türk müziği (Fasıl he;> eli - Ace~a ' 
şirnn), 20: Aj:ıns, meteoroloji haber: 

),.. ?o ltiıo ıcuport ve a ı aten, kralın boyu apğı yu· Hicaz ş:ırk;- Seyri gül şen edelim, 4 - 18,30: Program, 18,35: Miizik (dans 
ta::"trtJ rnetre .. r d'ğ k 'k" . . ""il? trden ıurat ı ı er an ı ı metre ımı§... Şeüi. llic:ıı ş:ırkı _ Firakınla zalim - Pi.), 19 : Konuşma ('J'lırkiye posta. 

Ihsan Kiinçer): 1 - l.incke - Muzaffer 
sil!ıhlsr (Marş), 2 _ Schreiner - Korı

!ler polk:ı ı (Klarlneller idıı), 3 • 
Saint Soeııs - Sarı Prenses uvertfirü, 
4 - l\loscagni - "l\o,·aleria rustikana,. 
(müzikli dramıııd:ın seleks) on). 

~ •tti ta kurtulacak, çok yük Kral Kriıtian şimdi Fransada Jıarob oldu, 5 _ şe,•ki - Hicaz ş:ırkı - sı), 19,15: Türk ıniizıgi (llıılk ıııusi_ 
lııı ti ba., Y}'arelerc kavupca'ktı. Kan ıehrinde bulunuy.:;.r. Şehre Niçin bülbül fig:ın eyler, 6 - S:ıdul. kisi: Tanlıur:ıcı O mıııı J>eııı;,:ın), 

ti .. lsoo 1 llazırı M. Pierre Cot· gelip kendisine tahsis edilen ote- !:ıh alı:ı - Jllcoz seın:ıl - Nideyim sah Sadi Yn\'cr Atnııı:ııım i~tirııkilr, 19,35 
_"it b~ ... ta>'Yare in"'aıı la· le in.dı' ;· zam tel· d'' •. l nı çemen, 7 • Ruşen Kom • Taksim, Türk nıüziğl (lncesaz fa~h _ ~luh:ıy. 

ıı.Ul\L.. :ı p nı ye- .. ı an aıa uşmuı er . ... h . - b 0 · 1 .. h b ı 

Jeri, ziraat bor nsı (fial) 20 15· 
1
. , , • 
ürk nıüzıği. Çal:ınlar: \'ecihc, Re-

fik Fersnn, Cevdet Çağla, Fahire Fer 
~un, Okul onlar: llalCık Recai, SaCiye 
fokııy, l _ Gambos - ~'ıık peşrevi, 
2. Hacı Arir _Uşşak şarkı - Me;>hane 
mi bu bezml torabhoneyi cemmi, 3 _ 

b •u naz S 
1 

l 
1 

8 - Halımı bey - Gul azın sun ill yer), 2 : Aı:ıns, ıneıeoro oıı o ere-
~~r re 48oo ta ır M. Guyda a on ~rın'. d:la arın tavanla~ı k- periş:ın, 9 • Sevki bey • Ol gonce eli. rl, ziraat borsası (flat), 20,15: 'l'ürl.: 
Cıı, ~ t lııot" .. Yyare ve 12000 rala gore ıscde, onun yatabılece· Jıeıı, JO _ Taııburi Aşık Mustafa_ Ba. j müziği: Çalıınlar: Yecil~e. Reşad E
~t • ~ Pli OrU ınpsı plirunı koy ği bir kartola yoktur... yali şarkı _ Srbeb ne b:ıkmı,> or ya- rer, Jhrşcn Kam, Ce\'ıJ .. t Kozan, O. 
t.aL ttj le n 1938 l.icn 1940 a ka- Derhal marangozlara en uzun rlm,. 11 Tanburi Aşık Mustafa - Ne- ku;>onl:ır: )lııstofa Çoğll\ı, Melek Tok 

18,30: ProJranı, 18,35: Miizık (Çi. 
ıı:ın \'e saire - Pi.), 19: Kamışına, 19, 
15: 'J'ürk müziği (Fasıl lıeycli • Ni. 
şabCırek) CelAl Tokse~, Hakkı Ver -
ıuan, Eşrd Kadri, Hasan Gur, Hasrı 
Cfler, JJ:ıındi Tok) a,>", 20: Ajans, me 
teoroloji lı:ı!Jerlerl, ıirauı lıors:ı ı (fi· 
at, 20,15: Ti.irk müzi ği : Çulanlnr: Ve
cihe, Refık r'esran, Fnlıire Versan, 
Cevat Çnğla. OLaıyanl:ır : )Juz:ırter 11-
kar, SemahaL l - 'J'al)'osuD _ Sualnık 
p.,re,i, 2 • Sed•l - Suzlnık farkı • 
:\e çok çekliın hurellnl1 3 - Hacı ı-·a. 

~l'. ne zarfında tamaml _ boylu kralın yatabileceği bir ce- \'a şarkı - Muntazır teşrifine. Küme söz, l - Bestenlgiır peşrevi, 2. Jlıışim 
1. ~~ • ana . ka 1 la 1 N'h Okll\'UCUları: Çalanlar: Yecihe, Reşat bey - neslenlgAr şarkı - Kaçma nıec-
"t ~ lıltaat i in . .. vız ryo a ıamar yor ar. ı a- Ere~. Refik Fersan, Fahire Ferson, lrnrıındon, 3 - Soliilıat•in - ~,·ic şa~kı 

Haldun - Suzinak şarkı - Söyle ey ca 
nanı ruhum, ' • Şeruseddin Ziya _ 
Molııır şarkı • Çıktı bir feryadı, 5 • 
Fahire .Fersan - Kemence taksimi, 6-
llacı Arif• Raşt şarkı - • '!hansın dl 
deden, 7 - Refik Ferson _ Rast sa; 

lg
3 
bııı ediı~. • rnuhteliI butçe- yet yatak geceye kadar hazır olu- Cevtlel Çağla, Ruşen Kam, Cevdet _ Göz yaşlarınız, .c - Feş:ıt ı~rer - Kt. 

1~3~ \t 4S ' • yor. Kozun, Kem:ıl Niyazi Seyhun. lclııre mnn taksimi, 5 - Act>nıaşıran şarkı -
lg

35 
tt s2

0
° r:;ıyon frank, Fa~~- erte.si aabab kral aıem- eden Mesud C~mil, 21: Memleket ~:ı. Dinle sözüm ey ılilrnlın, 6 - Ni ·ogos 

19
3 

te '
50 

• Yon frank, nua ci•s • ~ ~ ~ar.ı. 21: " 2 Hı :.sh ı.m Acemtı ır:ın ıırkı .. Ey teşml alııı, 
~G dt nulyon frank. rabatuz oldufundllH :6ali•edi}'IC'f 
~ 1 nıtlyar so milyon ve diyorki: Fransa ile Franko ispan.-

emaisi, 8 - Rakıııı • Vşş:ık şıırkı • 
Baoı bic )'lllrıtmı:> or, 9 - Rakım • 
Utşak ,Jarkı • Şııhane •özlere ıllnül 
balladım. 10 - Udi Ahmet • Saba şar 
kı .. Gülzarı lıarab eyleıue, 21: Mem
leket saat ayarı, 21: Konuşma (Har
ıalık spor ~ervisi), 2115: Esham, tab 
vlJlt, broblyo - nukud bor.sası (fjat) 
21,30: Konuşma (Konserin takdimi ' 
Halil Bedi), 21,-15: Mllzlk Riyaseti : 
cumhur Flarmonlk orke.struı). Şef: 

~" 11 •tıreu - Baıka bir karyola yokmu 
)~ - iıı"atıe dört aenede Fransa acaba otelde? yası anlaşırken 
btı frlıılt h ~ 2 milyar 770 mil· Kralın daha uzun bir karyola 

lle :ara. fra:~arnıı bulunuyor ki, istediğini :zannediyorlar. Halbuki Mus O ıı•n l• S U k U t U 
lg ~Yar S n bugünkü kıymeti o: 
~ 37 dt h 40 milyon eder. - Karyola çok uzurV:lu, diye 

11ııJ ot. lg
38

Yon frank tahıis olu- Marangozlar acele ile karyolayı 

ik • Suıin1k ~arkı • Kuzucujuro ne 
kaçarsın, -' • Suzinak ,arkı • Senııiz 
ıeceler ıeçtl, 5 • Falı Kapancı • Su. 
ılnak ıarkı - Unutıua acaıııru, 6 • Os 
ırıan NıhaıJ _ Suzlıııık şar\:ı - Ne müş 
l.:ülıııü;s seni sevmek, 7 - Falı Kapau 
cı - Sıı:dııH: şarı.ı - \alalını gülden 
)'apsıuu, S _ Şevki bey • Jlıcoz şarkı -
Kı:7 ııehii fırak, 9 Şe\ ki lıe)' . Kudre. 
tin Ufi drlıl, JO - Aziz efendi - lli-

llıı~ 320 ııuıava inıaatı için ı mil- ıikiyet etmektedir. lıayale mı· ug"radı? 
c/Otı. frtn)r de de 3 milyar 140 Ü~ metre b~yunda yapımılar ... 
~t ~ YekQ daha veriliyor. -o- Le Temps'<lan: 1 Vakıa çok basitleştirlyorum. 
h~tı..9? Qıil n: Altı aenelde 30 mil Başımızdan bir harp eksik ol- Fakat bence İspanya ile anlaşma 
llıiı~ liıe~ franklık bir inıaat Amerikada Her Yarım du. Daha doğrusu. böyle Umit e • bu şekilde tetekkül edecek. Bun_ 

caz fıırkı - Çılı:ıp ıırzı l"erual e)le, 21: 
.\lerııleket ııut ayarı, 21: Konuşma, 
.!1,20: Eı;lıaıu, tall\Ililıt, kambiyo_ nu 
L:ud borsası (fıat), 21,30: 'l'ernsil 
(Dok.lor! .. Yazanlar: Ekrem Re~it ve 
Keın:ıl 'fuzeıı), 22: Milzik (Kuciık or
kestra: ~er: Necip .~şlrnı). 1 • \'illy 
Hichartz _ ilkbaharda lılr çift Oşık -
uvertür, 2 - TsclıaikoHky - Şarkıcı, 
3. ı.uıııb) e - :)anıpaııya (Galoı,ı), .C _ 
Selde • İlklııılıır melodisi, 5 • Mlclıel 
• Buseler seren:ıtı, 6 - ı~raıız Sadek _ 
\'i)un:ı ı.l'n bl'ninı rüyalarımın şehri. 
sin, 7 _ lleııriques - Periler raksı, 8 -
Culolla _ lrıtt'rrııeızo, 9 - :Hccktcnvıılıl 
• \'i)ana nıuziklcri. Potpuri, 23: MU 
ılk (CozbıınJ - Pi.), 23,45 - :.ı.&: Son 
ııj:.ıns lıııberleri 'e yarJııkl proııraııı. 

Hasan Ferid Alnor: ı . ){. M. \'on 
Yeber: Eur,> nııtlıe m crtllrO, 2 - W, 
A. Mozarı: Kcroın konsertosu, La ına. 
JlSr, a) Alleıro aperlo, b) .Ad8"lo, c) 
fenıpo ı..li Memıetıo, Solist: nE,·er Ka 
peJmon, :ı - L. ''an Bectho\·en: 5 ncl 
!cnfoni, do minör, op. 67, a) Alleı
ro con brio, b) Andante con moto, c), 
Alleıro (Scherzo) _ Allegro, 22,30: ~'itOtı. frank de ı o milyar 

530 
Saatte Bir Cinayet diyoruz. Bununla beraber, dünya dan memnun oluyoruz, herkes 

10 
tdiıııu • tıyYıre inpatına Oluyor da harp kalmamış değil. İspan - memnun oluyor. ÇUnkU, ne de 

1q 3g ıe ltir. . . . . ya harbi sonat erdi: Fakat Uzak olsa. başımır.dan bir harp eksil -
trıı_ ilesi iç' d Amerıkada polıs yem bır ~8~ - Şark hakkında malô.mat sahibi di ! 

llıiı,,,._ llQıh-• ın e tayyare in- tistik ne__.ttf. Bu bir.e, yenı dUn kı'mselen'n so··yledı'gı~·ne go"re, Çı'n B • fra:.'f 32() ~ ın&araf olar-Jk 
2 

w-- k bzul 
1 

u umumı memnuniyet ara ->,;tt qb,,, llıilyon 
586 

bin 
428 

ya.da haydutların pe me 0 • harbi yüz sene bile silrebilirmi§. smda yalnız bazı fa.şist İtalyan. 
~l "' olun duğunu bir kere daha isbat edi - !arla daha doğrusu, bunların mat 

'-~ 1 Qıily ı:nuı, aynca 9 mil yor. . İspan~a harbi iJd, ~ç sene de - buatile Fransız komünist ve sos· 
ııı .. ;~1 t1t.:- ::_~ra. nk da mevcut Am ı'kada cı'nayetlerin, hır _ vam ettı. Fakat harbın sonu çok ~~ ·aq ..... vı er yalistlerinin çehrelerinde ~Uşte. 
~triı~ ~it 

1
• 

1 
ye ve tamir ve zı kl e kadar sık olduğunu zehirli ve tehlikeli olacağını, tür- k b' ~ "Ilı.. ç n tah • sı t ann n . . . . ifl 1 - re ır somurtkanlık işaretleri 

·•bat "'tir. Su 11 .. t olarak gösteren bu istatistiğe göre. her l IU tilrlil ıhtıl ara yo açacagr - görüyorum. Şüphesiz, onlar aynı 
~ 1~tıirıe 11 

suretle bu ıene ha 40 saniyede bir hJl'Sızlık olmak· ~ bize daha evvelden haber ve. <jekilde düşiinmekten dolayı uta-

11) 1- bit nıilyar 531 milyon tadır Hırsızlık kasti ile vukubu- rıyorlardr. nıyorlardır. 
ı;. tabsiaat konulmuı o- lan yar. aalma hAdı'seleri dakikada Filhaldk~, sonuna doğru . da, ·u d •3g a _ ıuister Çernberlayn, hariciye 

liııııı. 1'1teai bU • bir, tehditle hIJ'Sızlık 9 dakikada Pirene daglarmın tepelerınde nazın ile beraber Romaya gittiği 
'ııt, de .ıa ırıil tçe11nde. kara or· bir görülilyor. Otomobil hırsızlığı dört muh.t;.li~ o~unun karşı kar- zaman, Sinyor Musolini, Barse -

"iı ltu Yar 3o5 milyon kü- 2 dakikada bir cinayet de her 39 şıya geldıgını gorUr gibi olduk: !onanın dtlşeceğini tahmin ede • 

~:\lıkvveetlseriiirçinddee 8 mmil-daekikbaduab sir nlı,sbeetindçediirm. i :!~~~~~~~İtalyan, bir de rek anlaşmanın İspanya harbi ~ bittikten 80nra daha kolay olaca· 
Bu vaziyet karşısında, işlerin ğmı söylemişti. 

bir sarpa sarmaması için bilytlk Bu suretle, ispanya harbinin 
bir aklı selime ve itidale ihtiyaç kendi lehinde bir netice vereceği 
olduğu görillilyordu. Bunu da nl düşünüyordu demek. Acaba 
Fransız ordusu, ihtiyatlılığı. faz.. şimdi sukutu hayale mf uğradı? 
la ta,km olmayışı, cömert dav - Fakat her halde Fransız sos _ 
ranınasmı bilmesi ve samimi kar yalistlerinin sukutu hayalleri da

detlik hissiyatı ve... ha derindir ve esasen onlar çok

Leon Berard temin etti. Fran- tan bu sukutu hayale uğranır§ 
1&11m talii veya ilahların bir U:~t. bul';lnuyorlar. Onlar İspanyol har 
fu olarak, bu senato azası, bulun bini, muhitinden uzaklaştıran bir 
duğu ,ehirden kalkıp Pirene sırt- kutup olara.k değil, kendisine çe. 
ıarmı aşmaya razı oldu. ken kutup olarak görmüşlerdir. 
İspanyadan dönilp geldiği za - M. I...eon Blum. müdahaleye ta-

man oradakilerin uzun zamandan raftar olan arkada§lannın daima 
beri heyecanla nutuklar dinleyen °iddetıe hUcumlanna uğramq _ 
sakin ve hUsnilniyet sahibi kim· tır. Kendisinin de bu işte ne ka • 

l'trştrııbe 2-J-939 
12,30: Program, 12,35: 1'0rk nıüzlgi 

_ Pi., 1:1: Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13,10 • 14: 
MOzik (Karışık proıraıu _ Pi.). 

18,30: l'roıram, 18,S:i: ~lllzik (Oıla 
müzill - PJ., 19: Konuşma (Ziraat 
saati), 19,15: Tilrk müzill (Fuıl he
yeti • Kilrtlili hicazkilır). (;alınlar: 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, H:ı!lan 
lifir, Uosrl Üfler, llaıudi Tokay. Oku 
yanlar: Tahsin Karakuı. Safiye To -
kay, 20: Ajans, meteoroloJI haberleri, 
zirn:ıt borsası (fiot), 20,15: Tllrk mü 
zlll: Çalanlar: \'eclhe, ttefik Fer.san, 
Fahire 1',ersan, Ce,·det Çatla. Okuyan 
lar: Sadi Hoşses, Radife. 1 _ C:illlzar 
peşrevi, 2 - Nuri Halil • Hü~eynt şar 
kı - Artık yetişir, S • Zeki Arıt -
l>ikeşaveran şarkı - Gez dolaş, .C _ 
Zeki Arif • Dllkcşaveran ,arkı - Ka
ranlık ufukdan, 5 - Cevdet ÇaJla • 
Taksim, 6 - Rast şarkı, 7 _ Rast şarkı 
- Çalıma lıak dede, 8 • Şem eddin 
Ziya - Kilrdili hicazkar şarkı _ Gü\•cn 
me hO'inÜııe lıu çaiJın ıeçer, 9 - Sa. 
dettln Kaynak - Kürdili hlcazkAr şar 
kı • Bir ılln yaşadık, lO - Osman 
Nihat • Nihavent şarkı - Fatma, 21: 
llemleket ıaat ayarı, 21: Konuşma: 
21,15: Esham, tab·Ylllt, kambiyo. nu 
kud borsası (flat), 21,SO: MOılk (Ke
man solo - Sedat Ediz, Piyanoda: 

Bilhaua mebuı ıcçhnl ıibi mU1i selerden ibaret olduğunu söyledi. dar bilyilk bir rztırap çekerek te
bayatı ya1m*'•n aıaudar eden it-1 Şimdi onlara, Ispanyollann pek reddUt ettiği malfımdur. Bugün 
lerd• ~ok bauU davranan Babke- abfık olduklan ve bUtUn mfllt ta- blle İspanyaya gitmek, ordusuz 
slrln bu hararetli al&kasmı yuka· rlhlerlnde daima ~evcut bulun. generallere veya generalalz ordu. 

nda'ld resimde cörUyoraunuz, mu.§ olan tam bir ıstiklil temen· lara yardım etmek ister gibi gö-
n! ecUıor.ı rUnUyor. - E&nM l'OKf"ltOl. 

Cemal Reşid) 1 - Van Betlho,•en .. 
• .bkbahar aonat J, tt,IOı MOalt P 

Miizlk (Romans, lı:ılk şarkıları ve sa. 
lre - l'J.), 23: Milzik (Cazband - Pl.) 
23,45 - ~4: Son aJnns haberleri ve ya 
rınld program. 

Cıımarlt!l 4-3-939 

13,30: Program, 13,35: Milzik (dans 
Pi.), 14: Memleket saat ayarı, ajans 
,.e rut·leorolojl haberleri, 14,10: Tilrk 
m(izıği (Halk musikisi • Ilıılk türkü
leri \e O)Un h:ıvaları), Sadi Yaver 
Ataıııon lartıfındaıı, 14,40 .15,30: Mü_ 
zlk (JJarıs - l'I., 

17,30: Proıraın, 17,35: MUzik (dans 
sııoll - PJ,), 18,15; TOrk milziAI (Sı. 

\'aslı Aşık \'eysel \'e llırılıiın), 18,35: 
Tllrk rııfiziği (Fasıl saz heyell) Tah
sin Karaku,, Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gilr, Basri Oner, Ham
di ToL:ay, 19: .Konuşma (Dış polill • 
ka hAdlselerl), 19,15: 'l'iirk müziili 
(Muallim Nuri ll:ılil Poyraz) Klasik 
reperlııarıııdıın setilmlş porçal:ır, re. 
Cnkat eılenler: Helik Fers:ın, Fahire 
Fersan, Mesud <:emil, 19,45: Türk 
ıııilziğl (iki lanburla s:ız e~erleri) 
Refik Fersan, Mesut Cemil, 20: .A ~ 
Jans, meteoroloji h:ılıerleri, ziraat bor 
sası (liat), 20,15: Temsll (Dimyata 
pirince ıiderken ... ), Yazan: Georıes 
Meııuau. Adapte eden: Ekrem Reşit, 
21,15: Memleket saat ayarı, 21,15: 
Esham, talıvllAt, kambiyo - nukud 
borsası (rtaı), 21,25: Folklor (Ham 
Bedi Yönetgen. Aşiret musikisi), 21, 
40: Müzik mnçllk orkestra - Şef: 
Neci~ Aşkın), 1 - Glessmer. Kırlan_ 
gıçların \'cdaı, 2 - .Mirosln Shlik • 
lspan)ol dansı, 3 - Naundorf - An:u 
_ \'ı\ls, 4 _ Dohnan) 1 • Rapsodi (Ru. 
dolr Huruby tertibi), i - Schnelder -
Meşhur· Rı:>rrenlerden - Portpurl, 22: 
Hartalık posta kutusu, 22,SO: llClzlk 
(Senfonik plJklar), 2S: Ml\dk (Cu. 
band - Pi.), 23,45 • 24: Son a)anı laa.. 
berlerl n yarınki program. 



Bisiklet 
Seri Y anıların Birincisi 

Dün ,Yapıldı 
Seri bisiklet yarışlarının birin. 

tisi dün sabah saat 9,30 da yapıl. 
blljtır. 

:Mecidiyeköy likör fabrikası ö
nünden hareket eden yarışçılar 

İstinye - Tarabya - Mecidiye. 
koy arasındaki 29 kilometrelik 
mesafeyi esen §iddetli rüzgara 
kar§ı katetmişlerdir. 

Neticede Feneryılmazdan Tor. 
kum em beş dakikada birinci ve 
biraz farkla Süleymaniyeden Ab. 
aullah ikinciliği almışlardır. 

Galatasarat 
lstanbul Lisesini 4-0 

Dilı\ Taksim stadınd~ 
saray ile İstanbul lise ~ 
bol takımları karşılaştılaı:· 
tan sona kadar hakinı t>it ~ 
çıkaran san kırmmlılal' 
bul lisesi timini sıfıra kart' 
golle mağllip ettiler. ' 



J 
I 

Y olisa l>en su vermem, dcdi4 
Sende bin bir kozalak var 
Birini ver ide beni kurtar. 
Meıe der ki: "Ne olacak, 
Ben vereyim bir kozalak. 
Biri gelsin de .aallalm, 
Tek derdinden kurtulasın.,, 
Tavuk der ki: "Bir çare var, 
Bunu yapar ancak rüzgar. 
Tavuk: 
- "Aman rüzgar, canım rüzgar 
Benim büyük bir derdim var. 
Meıe kozalak verecek, 
Gönlüm dileğe erecek. 
Kozalağı alıp kuyu. 
Evlidıma verecek su. 
Yavrumu bir korku aldr, 
Bofazında arpa kaldı. 
Bir yudumcuk su istiy.or, 
"öleceğim anne!,, ldiyor. 
Bu meşeyi ııallarsan sen, 
Ne ıevap i§lersin Jill.şcn?. 

~~Mr f'ıi~·:ı..~~ 
Fakit 8nce bir ---et"l>u~ur 
Beni memnun edersen 
Bu meşeyi sallarım ben. 
Kanadından çabuk çabuk 
Bir tüy çekip verir tavuk. 
Coşar birdenbire riizıar 
Bu meşeyi sallar, sallar. 
Kozalak da yere düıer 
:'Çok teşekkür ederim,, der. 
Tavuk bu yaşlı meşe 
Kozalağı verdi diye. 
Tavuk; 

Birinci Sınıf Köşesi : ...... ... 

Sağlık konuları : Karadeniz komşu memleketlerDnden -
Şişmanlama -------------------.----.-----------.-----··-----.-------.---------.--------.-------~ 

areleri 
RU S YA 

Bugünkü Rusyanın 
Memleketin 

coğrafya bakımından 
umumi hayah Türkiye 

münasebahna toplu bir bakış 

durumu 
ile 

-
Bazı insanlar ştşmanlıktan bazı-

ları da zayıflıktan şikayet ederler. 
Fakat en fazla zayıf olup da şiş
:nan olmak için çalışan insanlar 

Sovj-et Sosyalist Cumhuriyetle
ri Birliği Tilrkiyenin kuzey kom
şularınl:iandır. 

Şehirleri Doğu Avrupa ile As
yarun bütün kuzeyini kaplayan vo 
büyük Okyanusa kadar uzanan 
büyük bir memlekettir. 

Rusya türlü taraflarından tür• 
lü komıulariyle çevrilmittir. İdare 
merkezi Moıkovadır. 

Rusya birçok karıııklıklardan 

ve değişmelerden sonra 1922 de 
göze çarpar. şimdiki Sovyet sosyalistler birliği• 

Bunlar doktorların verdikleri nin temeli atıldı. 
öüğütlere dikkat eder ve onları Memleketin genişliği 21.250.000 
yapmağa çalışırlar. O halde, şiş- kilometre murabbaıdır. Nüfusu 
man olmak istiyenler dikkat et· 160 milyondur. 
melidir? Bu memleketin idare merkezi .. 

Evvela yiyecekleri yemekleri nin Moskova ol:Iuğunu yukarda 
bir intizam çerçevesi içine almalı- söylemiştik. Dünyanın en büyük 
dırlar. Fazla şekerli ve unlu ye- şc.hirlerinden biri olan Moskova
mekler yemeliler, fazla gıdası d- nın 1.277.000 nüfusu vardır. 
mıyan sebzelerle midelerini dol- 1 Günün yirmi dört saati içinde ht-
durmamalıtdıralr. men hemen dünya üzerindeki Ş'!'" 

lştaha açacak, hazmı kolaylaş- birler ararında en fazal faaliyette 
tıracak ıeyler kullanmalı, trken bulunan bir ıehir diye Moskovayı 
yatıp geç kalkmalı, yeme'kl~rden gösterebiliriz. 

1 

üniversitelerin hemen çoğu bura· sus bir biçimdir. KıyaFetleri h ~-
sonra uzanarak hazmı o vazıyette 1\tıo 1cut nakil vasıtaları kifi gel da':fır. men hemen batı devletlerinin . ı-
yapmalı. mediği için yeraltı demiryollan 162 Universitesi vardır. yafetlerine benzemez. Elbiseleri 

günlük beden çalışmalarını a- yapılmaktadır. Rusya halkının yaşama tarzı adedir. 
zaltmalıdır. Yüksek okulların, uadcmil~rin, biisbütiin başka ve kendine malı" Ahalisinin yilzde 84 il Jı:5y1ildUr1 

Bu suretle hareket edenler kısa ' Senede 31 milyon ton buf.day 
bir zamanda hayli şişmanlarlar. yetiştirmekle ldünyada biricln 

gelmektcldir. Yulaf, çavdar, keten, 
ve paauk da çoJc mikMr da tdt
tfrfr. 

~alığı ahr kuyu 
Tavuğa verir suyu. 
Tavuk teşekkür ederek 
Doğru bahçeye &iderek 
Yavrusunu arar bulur, 
Başucuna çöküp durur, 
Civciv bakar anasına. 
Tavuk döker gagasm• 
Bu su dolu kozalağı 
C;ınlandırır yavrucağı 

EMiN RECEP _,.,....,_,__ 

Ormanları boldur. Kereste fab .. 
rikaları pek çoktur. Keresteden 
Rusya senede 90 milyoıı ruble ka
zanıyor. Türkiye Rusyaya ıenede 
3.964.000 liralık öteberi utar. 

~(Yazıyı resmiyle birlikte 
'keserek coğrafya ela.ya· 
nacı koyunuz). 

Bilmeceler Kamutay 
Ulut seçer ıaylavı, Ka mataya aönclerir, 

D:;rt bucaktan s;elenler An lıarada toplmır 
Canla batla çalı tan Mec liı yurda Ün nrir, ::_Ayhan, bilmece biliyor musun ?ı 

-Çok!.. . ? 
- Evveli kim baılayacak ·· 
- Yok, olmaz!.. , 
- Peki, sen batla. Sor baka!ım. 
_ yer albnda sakallı babam· 

- ? ? k getirdim - Çarııdan aldım kap ara eve 
ku>kırmızı. 

- ? ? • dim b' 
- Ç~r§ıdan aldım bir tane eve geür m 

tane .• = ~!P burada, hop ıurada, hop liapı arka· 

smda? • d b0 l0 

Ay bu bilmecelerı bulama ı, sen ı ıyor mu· 

ögkü • • 

Bu yüzlerce ıaylavı in tan tek bir an MDll', 

Yasalan o yapar, düzen liii o kurar 
Baırrnızın IBcıdır, egemendir Kamutay, 
Bir ülkedir, içinde ulu ıumun özü var 
Büyük ülkü ta~ıyan Üye leri, Bayan Bay. 

Sembolüdür yurdmnun, kalkamdır varbfın, 

Kanunlan kutsaldır, baı llUl&Jcı her yolun. 
Çareaini o bulur senitli iin, darlığın. 
Kuvvetine ıon yoktur, yurdu saran lııa kolun. 

Yurdumuzun lmllidir, doinıluiun aüneıi. 
Kurtulııtı•n ıııfı. ertinli fİD ocağı, 
Ne benzeri bulunur, ne de baıka bir eıl 
Kamutaydı':' her haldan, adaletin kaynafı. 

Hikmet Turban DACLIOCLV 
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i~~;;""Ha"b~·;i~;·-· ı 
1 -....... -.. --.. ·---··' 

Afinada Hariciye Vekilimize 
parlak isti kba 1 y-apı 1 dı iskenderunda bir 

papas mektebinin 
gaf~eti 

Hatay istiı.rnlini kazandıAı halde 
lskenuerunda bir papas mektel.>1 
orayı hllllı Suriyenln bir parçası imi~ 
gibi gösteren bazı davetnameler da -
~ıtmıştır. lskenderunda çıkan "Ha_ 
tay., refikimiz "Büyük bir garıet,, 

başlığı altında yazdığı bir yazısınd::ı 
pek haklı olarak diyor ki: 

"Şehrimizde bulunan 'e Hataylı ta 
lcbenin verdiği ücretlerle me,-cudi -
yetini idame eden ".Frerlcr koleji,, 
isimli bir papaz mektebi vardır. Bu 
mektep idaresinin ötedcnberi Hata· 
;) rn Türkliiğüne ,.e istikiül mefhumu. 
na karşı takındığı nahoş nziyet ve 
lıııtta a)·kırı hareketlere vakıf oldu. 
ğunıuz halde, bu mektebin de diğer 
lıazı müesseseler gibi artık ham hüJ 
yalardan vazge~erek milll bünyemi· 
ze uyınak yolunu hıtacağını umuyor 
ve bundan dolayı bir şey yazmamaAı 
tercih ediyorduk: 

Fnkat dün elimize geçen bir vesika 
ı~rerler ıyekteblnln eski bildiQinde 
devam ettiğini ve binaenaleyh umut
Jarımızda aldandığımıu maalesef bl. 
ze isba l etti. 

\'esika, 16 şubat 1939 günü mek
tepte verilen bir müsamere için çe
cuk velilerine gönderilen Fransızcıı 
bir dııvetnameden ibarettir ve başın. 
da aynen şu ibareler yaıılıdır: 

College des Fr6res 
(Alexandrelte • Syrie) 

Davetnamenin altında 16 şubat 
J 939 ıibi henüz beş altı gilnlük yeni 
bir tarih bulunmasaydı, Frerler mek 
teblnin lskenderunıs hAlA Suriye da· 
bilinde ~ir şehir olarak göstermiş ol 
masındaki gaflete gözlerimiz bir tür 
lil inanmıyacaktı. Demek oluyor ki 
senelerdenberl Hatayın nann nime -
tile geçinen Frerler mektebi, iki yü:ı 
elli bin Helaylının 20 yıllık mücade. 
le neticesinde kanlle elde eıuaı bu
günkü mukaddes isilklAllmizi haU 
tanımak istemiyor, \"e burasını biı 
Suriye mUstemlekesl olarak görmek 
ve bunu resmi daveınameleri üstün· 
de de teshil etmek arıusundan kendi
sini alamıyor. Hem öyle davetname. 
}erdeki Halayın resmi dili olan türk
te değll, bir ecnebi dllile yazılm.ıı ve 
bunlar Tilrk tıılebenln Tilrk velıleri
ne gönderilmiştir. 

Yine bütün itidal ,.e nezaketimiz~ 
mubafaıa ederek Frerler mektebi 
idaresine hitap edl;roruz: 

Burada Alexsandrette yok, İı;ken -
derun vardır. ve İskenderun da esir 
Suri:rede ddll, hür, müstakil ve e -
fendi Hatay dahilindedir. Şayet bu 
hürriyet ve isliklAl ha,·ası bünyenbe 
u~ ğun gelmiyorsa Suriyenln ve Lüb· 
nanın bütlln yollıırı sizler için açık
tır. Oraya gider istediAiniz yerde 
'sted iflin iz h:ıvnyı koklarsınız. 

Şimdilik bu kadar •.. ,, 
Muharrir arkadnıunız llata11 

Jlecllılnde 

lstanbulda iken "VAKlT,, ıaııele • 
ı;ine değerli hizmeti geçmiş, mu\'ar. 
fıık bir lıikiıyeci ,.e kıymetli l.ıir hu· 
kuk mensubu olan Hatay mebusların 
dan Bekir Sıtkı Kunt, Türkiye Cum. 
huriyeti kanunlarının Halayda aynen 
kabul ve tatblkı dolayısile Hata) 
Millet Meclisinde şayanı dikkat biı 
hitabede bulunmuştur. Ehemmiyetı 
~olayısile iktibas ediyoruz: 

Kıymetli nr.kadaşımız demiştir ki: 

"Zorluklarla karşılaşsak tesanü
dümüz daima o zorluklara 

galebe çalacaktır,, 

Hariciy6 Vekilimiz Belgratta Meçhul Asker 
abide.Bine çelenk kıoyarken 

Atina, 26 {A.A.) - Bagvekil cemiyeti komite azasını kabul eL 
Metaksa.s ile Türkiye Hariciye miştir. 
Vekili ŞUkrü Saraçoğlu ve refL c.emiyet reisi Filanduros, Ttir. 
kalannı hamil olan hususi tren kiye Hariciye Vekilini sela.mla • 
bugün saat 11,30 da Atinaya geJ. j mrş, Yunanlıların kendisini na • 
m.iştir. !!\l derin bir heyecanla karşıla • 

Yunan Bqvekili ile TUrkiye dıklarını ve Türkiye ile Y~nanis.. 
Hariciye Vekili istasyonda hükiı tan aı:asında~I an~e,:ı ~unase -
met azalan, Yugoalavya elçisi, betten tebarüz et~~:ınııstır. .. 
Romanya maslahat.gUzarı, bütün Sara_ço~lu v~rd~?1 cevapta §O~. 
&ivil ve askerl rical, muhtelif te. le demıştır: :Urkun kardeş sel~
şekküller mUmel!liUeri ve çok ka- ırum getirmege geldim. Fakat go. 
!abalık bir halk kütlesi tarafın. rliyorum ki siz de bana Yunanın 
dan selimlanmışlardır. Bayan kardeş selamını getirmeğe haz.ır 
Meta.ksas ile Bayan Saraçoğluna bulunuyorsunuz. 
buketler verilmiştir. Atinaya bir ecnebinin yaban • 

.. . cı bir memleketi ziyareti gibi gel. 
.. tsta.s!ondan otele ~~d~r b~ttin miyonım. Buraya bu memleketin 

guz.erg~gta hal1c Türkıyeyı ve bir vatandaşı gibi ve bizzat ken. 
Yunanıstanı. ve onlann devlet a. dl memleketime gelir gibi geli -
da.ml~ı ııdde~le •. a~~tılamııtır. yorum. Şurasını kaydediniz ki. 
Tezahürler otelın onunde de de. dostluğumuz 0 kadar sıkıdır ki, 
vam wettiğinden Metaksas ve Sa. iyi gün olsun kötü gün olsun, 
raçoglu balkona çıkarak halka kalplerimiz bir arada çarparak ve 
te§Ckkür etml§lerdir. istikbali m~terek olarak görmek 

Misafirini apartımanlarına ka- suretiyle elele yUrUyeceğiz. Ve 
dar götürerek orada bir müddet böyle de zorluklarla da karşılaş. 
kaldıktan sonra Metaksas dön. sak tesanUdümUz daima o zorluk 
mtl§ ve Saraçoğlu Tilrk- Yunan !ara galebe çalacaktır. 

Kalifoniyada ahlan çUrUk ı 
yumurtalar 

Sandiego (Kaliforniya) 26 (A. 
A.) - Vaşingtonun yıldönümü 

münasebetiyle Alman - Amerikan 
cemiyetinin tertip ettiği toplantı
ya iıtirak edenler çürük domates 
ve yumurtaya tutulmuşlardır. 

Sudet mmtakasma ait 
protokol 

Türk - Alman ticaret anlaşma-
sının bir cüzü olarak imzalanan 
Südet mıntakasına ait prot~kol a

lakadar dairelere bildirilmişti. Bu 
protokolun tüccarları alakadar e
decek kısımları şunlardır: 

1 • 2 - 939 tarihinden evvel SU-
bü:rüklerimize en derin tnzimlerimi
ıi irade etmeyi milll hlr borc biliriz. 

Kahvelerde Konferanslar det mıntakasın.dan gelerek güm-
Antakyo, (Hususi) - llalkevimiz rüklerde kalmıt mallar serbestçe 

halkın anlasacailı bir dille umumi ithal edilecektir. 
kahvelerde halk hatiplerine konre -ı 
ranslar nrdirme~e ha~l:ımı~tır. Şimdiye kadar Çek anlatmasına 

Hata:r<ln ilk dem olarak terli~ ('~li- I göre başlamıı olan takaı muame· 
len ,.e çok faydalı me,·zuJıırı ıhtıYa 1 l · 
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. 1 e en uı oı .,, tarı ıne a-eden bu konferanslar, umumun ahı - . .. • .. 
kasını celbetmi~ ,.e büyük ruğbet j <lar bu anlaıma hükumlerıne gorc 
görmüştür. tasfiye edilecektir. 

Burgosta neşredi- [ Miıır-Şet ı 
l """ t bl . "' Stüdyoda en resmı e ~g_ hu!::-:.::1m~~;::ı" 
Madrit dü n bombardıman edlldı t•b~i ~çin saat ~0 ~~ 

Paris, 26 (A.A.) - Berard bu 
sabah Burgos'tan buraya gelmiıı. 
tir. 

Gu.etecilerin suallerine cevap 
vermek istememiştir. 

BURGOSUN RESMl TEBL1Cl 
Burgos, 26 (A.A.) - İspanya 

hariciye nezareti aşağıdaki tebli. 
ği nerşetmiştir: 

Fran.sanın resmt memuru Be· 
rard ile hariciye nazın Jordana 
arasında yapılan mUzakereler 
karJlhklı bir nezaket havası için.. 
de cereyan etmiıı ve neticelen -
miştir. Bu konuşmalar, iki mil. 
let arasında muallakta duran me. 
selelerin bir kaçının halline im • 
kin vermiştir. 
Anlaşmanın imzumdan sonra. 

Bcrard Fransız hükftmeti tara • 
fmdan kendisine tevdi edilen va.. 
zifenin bittiğine kail olan Jor . 
dana ile vedalaşmış ve Fransaya 
dönmüştür. 

MADRl'.lTEKİ TOPLA?-.'TILAR 

Madrit, 26 (A.A.) - Umumi 
mesai birliğinin teşebbUsü üze. 
rine halk cephesine dahil bulunan 
bütün teşekküller bir toplantı 

yapmışlardır. 
Toplantıdan sonra neşrolunan 

bir tebliğte halk cephesinin hare· 
kete geçmesi hususunda herkesin 
mutabık kaldığı bildirilmektedir. 
Diğer taraftan halkın manevi. 

yatının yüksek olduğu illve edil. 
mektedir. 

Ma.drit, 26 (A.A.) - Sabahle. 
yin Frankist topçu kuvvetleri 
şehrin üzerine ara aıra bir obüs 
atmışlardır. Halkın maneviyatı 

eskisi gibi yüksektir. Negrinin 
burada bulunması, nazırların 

gelip gitmesi ve hükumetin emri. 
ni almak için kaçan bazı yll.ksek 
uıvatm ve askeri teflerin Fra.nr 
adan buraya gelmeeı halka~ 

rin tekrar hükumet merkezi .mev 
kihıe geçtiğini hatırlatmaktadır. 
Sendika teşkilatının tertip etti • 
ği bir içtimaa iştirak ve halle 
cephesine mensup teşekkülleri 

temsil eden işçiler bir nota neş. 
rederek muhtelif zümrelere men. 
sup mümessillerin halk cephesi
nin tekrar faaliyete geçmesini ar. 
zu ettiklerini bildirmişlerdir. 

FRANSIZ GAZETELERiNİN 
YAZILARI 

sıta verilmesini Paris ve Londra 
dan istemişlerdir. Bu iş, halli güç 
bir mesele daha ortaya çıkarma.le 
tadır. Bugüne kadar mültecilerin 
bütün masrafını yalnız başı?}& 
Fransa yüklenmietir. Yarının in
sanlık işine diğer memleketlerin 
de iştirak etmesi doğru olur. 

"Le Jour,. §Öyle yazıyor: 
''Berard - Jordana konu§ma. 

larmın temelini iyi komJU}uk an. 
laşması teşkil etmi§tir. Bu anlae. 
manın muhteviyatı hakkında 
kat'i bir ketumiyet gösteriliyor. 
Pazartesi günU Pariste ve Bur • 
gosta ayni zamanda birer tebliğ 
neşredilerek bu anlaşma bildiri
lecek ve fakat muhteviyatı ilan 
olunmıyacaktır. Bununla beraber 
geçen ey:~ıde vahir.:ı anlarda 
Frankonun Londra mUmeHili 
Albe tarafından temin olun.an bL 
taraflığın bu anlqmada teyit o. 
lunduğunu tahmin edebiliriz. 

"Övr., gu.etesi de §Öyle yazı. 
yor: 

"Yarm, Franko hükfuneti, Pa. 
ris ve Londra tarafından tanı -
Iınca, Madrit hilkiimetine hita. 
ben bir beyanname neşrederek 

atıf etle hareket edileceğini vaa. 
dedecek ve teslim olmasını isli • 
yecektir. Bunun için de kısa bir 
milhlct vercC'ektir. Aksi takdirde 
Madrite karşı büyük taaITUz bq. 
lıyacaktır. 

geJmııtır. Kendıler~ı '/ 
Refik Saydam, Nafıa 
Çetinkaya, Gümrük ve 
Vekili Ali Rana Tarbal' 
mııtır. 

Baıvekille üç Vekil fC 

sefiri hitabeyi radyo Ol 
kip ettiler. 

Hitabeden ;onra C 
miz Baıvekille atüdycJdlD 
lar. 

Nafia Vekili yanında 
Telıraf umum müdürU 
olduğu halde stüdyoyu. 

Ankaralılar Milli Şefııı 
ni dinlemek için radyolıs 
re, evlere toplanmıılar~ 
dokuz araımda ıokaklll""" 
ler görünmüyordu. 

Almanyad8 

Yahudilerin bütün ı 
likleri alınıyor ............. 

Bertin, (Hususi) - . -; 
kumetinin neırettiği yeııı 
yannameye göre, AlıııaJ'~ 
tinde olsun olmaıın uııı fi 
diler ellerinde bulunan ~ 
tın, gümüı, elmas, Pı; 
metli taş ve incileri rnar~ 
ne kaklar hükumete tesli 
burdurlar. 

Hükumet, yahucli seli. 
rini müsadere e:Jecek yetıJ 
ire teıkil etmiştir. 

...-...------------·--~ 

Daladye söylüyor: 

"Yakında vahim hadiseler k8 
--s m da kalmaklıQımız müm~ ~t 

Paris, 26 (A.A.) - Dün Par- lenin ancak bir kaç h~ • b 
IAın.entod&Eranaanm ~&ı>AAYada devam edebileceğine k~ 
temsili hakkındaki müzakere!~ lisen, 1ngilterenin gele~ 
uzun sürmügtür. Söz alan mebus- znrfında Frankoyu tanJIP'14 
lar bu hususta tafsilat istemi§ • timali mevcuttur. Niha~ 
terdir. yada müdafaa edilmesi .... il 

Başvekil Daladye, filhakika pa. len iktısadi menfaatlerP"' 
zartesi günü nazırlar meclisinde dır. 

Franko hükumetinin hukukan ta. Dala.dye netice 
nmmasını teklif edeceğini bildir- demiştir: 

miş ve sözlerini kesen Vinceat _ Fransanm İspanyol 'I 
Auriol'a hitaben: den ve dünyanın herh~ 
- Sorulan suallere cevap veriyo mmda cereyan edece1' 

rum. Niçin hayret ediyorsunuz? uzaklaştırılmasını iste~ 
demiştir. Bu siyaseti her türl~ P 111 Parls, 26 (A.A.) - İspanya me Ba.ş\•ekil bundan sonra sözüne seti ve tazyik haricınde 

selesi hakkında "Petit Parisien., devamla demiştir ki: faa edeceğim. 
diyor ki: - Bu sen.c bazı giddetli f ırtL Bundan sonra söz al~ 

Madritten gelen haberlere ba. nalarla mücadele etmek mecburi. hükumetin Fran.ko - ı.v ~ 
:uhrsa, Negrin hükiımeti tef es • yetinde kalacağımıza. kaniim. Ö. itilafının esaslarına. ,.~ ı., 
süh halindedir. Bizzat generaller nümüzde!d aylar zarfında vahim 1 d y fn "lt reııı" 'it 

oma ıgını ve gı e .1.1dl ~ 
harice gitmek için pasaportlarını hi.disclcr karşısında kalmakhğı- . · "k d. t edıiy () 
:ılıyorlar. Kısa bir müddet için. mız mümkündür. Fransanm Bur. metı tazyı e ıp e m ()~ 

muş ve demiştir ki: •• ki ı...:~ 
de Marksist tspal\)'a ortadan kal- ~os hükumeti nezdinde temsil e. ı\IY ."'a 
• kt ş fl · k d" ah 1 N - Sah günü bir ern;, ~·~ ~ 
r.aca ır. c crı en ı ~ ıs an di~m> e~~ni _tercih ed~Y?ru:11· için şısında kalmak istemı)o~ , P 
ile uğraşıyorlar. Bunlar on bin mı. Çunkil evvela, ıkıncıkan.unun t• d 

1
. 
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k. . . F k hk 1 . "h . d b . F k. t ıce e mec ıs, ty, ışının ran ·o ma eme erın • nı ayetın en erı ran ıst span. 
1 

h""kü t "tim:t er,/ 
:ien kurtarılması kanaatinde bu. ya ile 600 kilometrelik milştcrek 1 rey e u me e 1 __..,,,~ ~ 
lunuyorlar. Son muhacirler kafi. bir hududumuz vardır. Saniyen • • da 
'esinin deniz yolu ile lspaeyadan bizzat Reisicumhur Azana öile Meksıkada IS ı. bi 

"Bugün yüksek tns\'ibinlze arzedi 
len Türk lrnnunlnrının Hatay kanunu 
t>larak kabulüne dair olan kanun Ha 
tayın medenl hayata doAru lnkişarı.n 
'da en esaslı rolü Ha edecek m:ıhı. 
~ettedir. Türkiye Cumhuriyeti ka 
nunlarının Anavatanda tahakkuk et
tirdiği muazzam ilerleme bütün me• 
'deniyet cibanını hayretlere n lak
'Cıirlere garkelmiştir. Mazi olan yir· 

çıkanlmalan için kendilerine va. cumhuriyetçi İspanyada milcade. . ,, . _ S· ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ Me~~o.~6 CA.A.) ~ ~~ 

1 Da h l· ı-. V -. 1 da ciddt bir isyan çıkJJl;.. ~ ~ 
mi sene Hata:rı bu mesut imktınlar. 
dan ruııhnım bırakmak itibarile hal. 
kımız için pek elim geçmiştir. Bu. 
gün hürriyetine istiklaline kavuşan 
Hatay medeniyet tıleminde layik ol• 
'dulu yüksek me\'kie çıkabilmek iç!n 
Anavatanın yanında Anavatıınla bır, 
Anavalanla birlik olarak llerlemele 
başlamıştır. Ana,·atanla olan kop -
maz sarsılmaz tadil ,.e tabir kabul 
etm;z haltlılııtımız bu kanunla yeni 
ve daha noksansız lıir ifade ini 
meydana gdirmiş Iıulunuyor. Bu 
bait bu birlik ve hu her:ıberlik daiınıı 
inki,af halinde bulunacaktır. Sayın 
arkadaşlar, tecrühr.lt'r ,.e hitlıkin 
başların )'ıllarca ulra,arak \"Ücuda 
getirdikleri binlCrce en mütekamiı 
eser Hatay halkının refahı, ıaadell 
yükselmesi için sizlere arıedilmlş bu 
lunuyor. Bu hAdlse Hatay tarlhin<lr 
pek muUu bir sayfadır. Hatay hlkl· 
mlyeUnln yeglne mercii olan )"Üksek 
Mecllı bu hldlsenln tezahilrilne sah 
.. olmakla pek bahtiyardır. Zirr 
medeniyet bu kanunun ııatırları ara. 
sında bir ınneş parlaklılile l(~zk 

DAHiLi: 

* Ankaradan hildirildiğlne gfire 
"lş Dairesi., tarafından hazırlanmış 
ve l>cYlct Şürasınn gönderilmiş olnn 
"İş ihtllMlarını uzlnşlırnın ve tahkim 
nizamnamesi,, nln müzakeresi hiti _ 
rilmi~tir. 1'iznınname lıııgiınlcrde 
\Tekiller Heyetine se,·Jıetlileccktir. 

* "Türk şeker fnlıriknl:ırı anonim 
şirketi, şür:ı umumi lıt•reti,, sulı gü 
.ıü toplanacaktır. ı)irketin bu seneki 
sarı knzunrı, geçen seneki kuancn 
muadil olarak bir milyon allı yiiz bin 
küsur liraya yakındır. fktısnt \'ekft. 
leli şirketin muamelatını tcrtiş el • 
irmektedlr. 

* Belediyenin lşlelmek üzere Anı• 
padan ıetlrtmek arzusunda oldu#l 
olobilsler hakkında Avrupıdaki ae • 
raretlerlmizden istedill malCımıt gel
nfştir. Belediye, a:o,•rıca Avrupanın 
Jelliba~h sana)'İ ınınla' ıılnrındn'o 
"ııhrikalardan da hnıı nıolı'.ııııat iste-

e Har•cı Kısa Haberler kumetmahfillerindeeıı. ce " 
edilmektedir. Hidıselet~ tı'Q· ı 

cın:ı ~öre, otobüıı şartnamesi son şek 
tını ıılurak ilan edilecektir. 

* ltalyaıla açılacak olnn ''Beyne!· 
ınilel hıl\ ıınlık sergisi,, ne iştiraki -
nıiz kar:ırlaşmıştır. Bura)·a iştirak c. 
decek olan Türk teşhircilcırine ko . 
la:.Jık g(bterileceklir. J'e)·fıyel :ıl:i • 
\adarlara bil<lirilıııişlir. 

* Sı·hrin imar plirnıııın hir an e\· 
,·el t:ıtlıikıııi lemin c>lnırk İİlcre lıı•lc. 
liye iııınr dairesinde lı;ızı teıtlıirler 
llınııcaktır. Hugıine kadar lıelerliyc 

ren heyeti nıüıl(lı'lıi#üııc hn#lı hıılıı -
nan lnınr ~lüıliirlliğu rloğrııılaıı rlojf -
. ııya belediye rclslıği makamına ıııer 
iml ol:ıcaktır. 

* Nevyork bel nclmilel sergisi nıli 
nasebetile, hükCıınellmiz iki çeşlt ha. 
lıra pulu bastıracaktır. Pullardan 
birisi üzerinde "Piri Reis,, in de'"e 
lerlsi üter~ne )"aptırd.#ı me,hur ta
ihl harltıının re~nıi hulunac:ıktır. 

lerle Tiirk ve Amerikan ha) rnkları o 
lnc:ıktır. 

* lstanhul milli eın!Ak miHetllşle -
rintlen Haydar, lktı'Sat \'ekiileli mü. 
ctıişliğine ta}"İn eıtilıuiştir. 

* Relecliye H:ırharos türhe'>iniıı 
etrafını acarıık bir park yaptırmn~n 
'rnrar Yerdiği için cİ\·arılaki Beşik -
aş Lele<li)"e binn~ı rla yıkılacnl.lır. 

.lc~ikta5 lıelediyc~i i~·in l>olınplıahçı• 

rr~iın ırnlerisinin y:ınındn yı:ııi lıir 

bina bulunmuştur. Burası tamir edi. 
llp belediyenin naklinden sonra eııki 
bina yıkılacaktır. 

* Arupça muska l"apmnktan sudu 
:Jıırsnlı Seyfettin Bursadn iic ay ha· 
pis 5U lirıı para ceı:ısına mahküm ol
ıııuşlur. 

HA:tlCI: 

* Suııd:ıy Tirnes gazetesinin \'nr· 
ŞO\"a muhabirine göre, Bek, h:ırici} c 
ııeznr~lf tarafından Yukubulan da»el 
ıizerlne ın:ırlrn nihayetinrle \C)a ni. 
anın iptıd;ıı;ında Londrn) ı rcsmcıı 

ziyaret edecektir. 

~·an ettiği mmtak:ıya. ıeı '~ 1 

eden general Alejo G~ıır:.~ 
rafından gönderilen bır 1' 
Paloma Sola mevkiinde t öl 
muharebenin sekiz BaS 
ettiği bildirilmektedir.. rll 

. aSılt * Bazı ecııelıl gnz('telcri So\'yet Mildafaa nezaretı .,~ 
S. 9IO*'· lıükıiınctiniıı ccnebl bir ıJeyJete lıir r3dele etme'< Ü2.erc ıo roı'ıJ 

.\nradcniı paktı imzasını teklif etti. hal 45 inci piyade tabdll Jıİııl 
~iııı ~ ,ızıııışl:ırdı. Tas Ajansı, bu lın· ketmiştir. Ayni zaman ~ jçitl 
ıcı i ıe'•zil.ıc mezun oldıı~unu hihlir- cette mUdahale etrne.ıerı. _;t 
nektedir. .,iV' 

keri hava kuvvetıerıne * Nnııkin lıiikümelinin sessizC'e 
/r.ııı ı) ıı ''C Jııgillere) e harp il:ın rilmiştir. de'·lt f 
•tlığine duir Dorll'·İ Ajansı tararın - Sir:ıloa ve Durango at 1' 
lnn "erilen h:ıber Fransız m:ıll.ıuııtıııı :ırazisinde askeri barelt 
lakadar etmektedir • maktadır. • ti ~ 
* Prağda Ycnkov gazetesinin :rnı- isyanın siyasi ınahıYe,ı 

lıltını söre, Cekoslovakyada yeni kında henUz bir haber Jbi 
havı kararglhları tesisi il'fn evvel • mıı ise de uiJerin Ç~~ ... tt.el 
':l hO':Omet tarafından hazırlınmı~ ve techiz:ıtl:.rının rn( .. ~ 
ılan rıian anımt dcrece•le tııhdlt edil d barP 

rimizl ve ruhumuzu okşamakt:ıılır. ·niştir. Hıııılnr ıfn ~l'!diktcıı sonra i HıtZ\"t•llin n•siııılrri htıl•ınac:ı':tır. rile birlikte kıırlorılıııı-;tır. Arııştırınn 
·e bu feyizll imklinları lıazırlnyıın ~chl"iıı sokakl:ın ve ıııüııakııle ilıti:tıı. lki ırnluıı üzerinde de hakiki renk _ !ara devam edilmekteılir 

iki t::ırafınuıı da Cumhıırreio;iml 
~smct fniinü ile Ameri';a Cumhurrel-

* BakCı, - {~ç Sovyet vapuru ik 
dört tayyare seyyar buz kitleleri O. 
~erinde denize slJrüklcnen 670 fol· 
wrııı;ını aramaktadır. Şimdiye kadaı 

bunlardan 387 51 allnrı ve malzemcle- ml~tir. SMI tayyı-reclllıJe inhlııar e· du~ ve başlarm 3 UJld~ 
den ancak zaruri Iınva meydanları de mahir f;efler bul 
\"Ücud:ı getirilecektir • nedilmektedir. 
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JJ;,::Sagım Günü 
Yaza o: Neriman Hikmet llc§arn. 

k~i?_ldi: •. ~zannıdan sonra ı la Hüsnü kederli, Höpüdük Ah • 
0YU erke ?ınıcılar yarın met öfkeliydi. İkisi de onun ya -

Şileye Bir Posta 1 

Binası Lôzım 
Polatlıda 

Fakir Çocuklara Daima 
Yardım Ediliyor ::ı ınay, ••• basacak - ~::~;~:~~: k•paze oıuıııarm• i - Dokumacılık daha modern 

.--..YYlil bıı~ ayı gelip çat - J d .. f . b• h 1 t• ·ı k 'te ~fınıete h an arma koy vukuat de ten- 1 r a e ge 1 rı ece 
bıı ~Cekti. lier 

1 
ayva~ ne bir şeyler karaladı. Kadının 

~l' 0Ye bir ceh~ vergı parmağını rengi anlaşılmayan Şile, (Hususi) - Burada güzel 
ho~ı~Sildarlar k~~1.~}'1 bir şişedeki mor mürekkeple bo- ve kağir binalardan birisi de pos-

sus için tetkikatta bulunulduğunu 
haber vermektedirler. 

h ·~ıı; • • oy uye . . . • .l. K' ·ı t 1 
er Yıl b' gtbı görünürler. }amasmı ışaret etti, ve parmagr. tabane binasıuır. ıra ı e tu u ma· 
... lrkaç kere ölürler nı yazdığı yazının altına basma_ sına rağmen posta işleri mazbut 

Şileye gelenler burada şile ka
dınlarını gündüz imkanı yek so
kakta göremezler. Gündüz gezme
si kadınlar için Silede Adet edinil· 
miş değildir. Bu lda Şilenin İstan
bulun bir sanayi mahallesi oldu
ğundan ileri gelmektedir. 

·!dar ' srnı söyledi.. ümmügülsüm yine bir bina içinde tedvir cdilmekte-
dab.a ~ar olma susuyor, örtüsünün uciy!e gözle - dir. 

liıUnt" .. saydı, hayat. rini uğuşturuyordu Bir ara ya - Yakın bir zamaclda balkın vakit 
t:ı" usuz geçcc kti · det ~ı~·acakı c • nına muhtar sokuldu, kadını dür siz posta işlerini kolaylaştırmak 

d a hUk(ı ardı .. Her ge. tUkledi, tahsildarı göstererek: ve karıtılamak üzere kazada bir be-
aıı, lliıa rncte borçtan :ı 

eden baıı ?nadan, devletten, - Bu beyin ayaklarına kapan, yiye şubesi açılmış; Kasım, Fener 
tb.e"hu Seder durur. Halbu eteklerinden öp, dedi. Merhameti! ismindeki mahallelere de kutular 

Şilede dokumacılık yerli kadın
lar arasında şayanı dikkat bir ma
hiyet göstermektedir. Şilenin ren· 
garenk bezleriyle meşhur olduğu· 
nu belki herkes bilmez. Bunu oku
yucularımıza ben haber vereyim ki 
Şile bezi buranın plajına gelen cc· 
nebilerce bile meşhuıdur; güzel
für, şıktır. 

. ;a~ k:lirneterden kim adam.' seni posta edip şeriyeye asılmıştır. 
bu ır türlü kavra •am vermıyor. Bu defaya mahsus ol - Postahane dahilinde servise mü 

es,... :> a k .. .. k b d ı · d · I!> ·"rengiz ·· 1 1 ma uzere uç oyun e e ın en teallik hal'k: idn istifadeli ıldnlar 
li.~. onı cum e er 75 . . :s 
""l"Qı ar Yalnız susm s kuruş vercceksın. Haydı ça • ve merkeze bağlı 17 köy için ay-
ıı~ u ge r... n ayn kilitli yekpare bir köy ku-. aınılbk ti 

~i b· adılar. Hemen her O oradan dışarı çıkarken muh- tusu göze çarpmaktadır. 
~ ~~aaiiyet vardı. Tah tara bir kere b~ktı. :ı:ıu bak:şlS:i· Söylendiğine göre 13 köyün 
~eleri ~. karanlığında le_ nele:, ~~mek ıstemıy~rdu. Agır bağlı bulunduğu Alacalı nahiyes\· 
idi, Ö lhtırna}i "Ok kuv agır koyun ortasmdakı meydan.· . n k"d _ Şile keza 6 köyün lek· :. • 1 - . • . f nın us u ar , 
· . ~alan 1 köyden gelen ıgr g_eç~:· evlerının etra mı sa - bağlı bulunduğu Tekke nahiyesin-

. 0 •. 1d" olanıaz.dı ,. .• 0 .. ...,ıu·· ran çıtlıge yaslandı. Burada ava. . d Ş"l • A·va yolu üzerine b• uru . ııı.. " w • k "b. sın e ı e g 
~~alı .r. döver, SÖ\'er, zı çıktrgı ka~ar bır çoc.u . gı 1 bulunması dolayısiyle bu iki nahi-
bıti1-·ı . §erı andıran . hıçkırarak aglryordu. Yırını beş b ı::.l k- 1 .. laAtı posta •o rllli b , vergı . . . . yeye a• ı oy er murase 

O§ boşwıa oya- kuı:uş veremıyeceklerı ıçın o, bu ünleri muntazaman &evkc:lilmek· 
ı,.1 belayı baı::larrna dolamıştı. Gece g d' 
- lldeyd· b h · ': . d k 1 te ır. 

~ Olan h ıler. Henüz bir ~a a a erışınceye ~ p:a ;mı Köyler de nahiye merkezlerin-
0~tu, fakaY\·anıar için me. esaplamışlardı, Y ıdz ıBr ';; - de bulunan köy posta kutuların· 
l'~ at kö'-'l" .. . . van parası çıkışmıyor u. u ay 
lle llıı geçrn· ,/ unun ıçın vanm da :zaten defterde kaydi dan bu işlere memur köy korucu-
"~ Soktu "'1§ h~yvam o - yoktu Gülsüm onu ruvala koy - lan eliyle mektuplarını alıp ver-
14evı t · .1.ahsıldarlar da · :. • k d' ı "' e h~ . muş sırtına alarak daglara çık· me te ır er. 
•4 bı.ı. h • nesıne kar§ı ' h 
hoyıe asısliği bildikle _ mış~r. . Bundan başka Cumhuriyet ü· 

bi ansızın, geceyarısı Şımdı 75 kuruşu nasıl verecek- kumetimizin her gün bir yeni ese-
dağı1~ aaatte hayvan.lar et lerd.i! rini kazanmakta olan köylülerimiz 
~ b adan *** 1

' ı · köy ve kaza berkezi ile nahiye mer 
as.){,,., '. .Yayılmadan • d'I k" - \:cr1r pı"bı' ın· 

1
· • kezleri arasında temın e ı en oy 

o Molla HüsnU altı evden ödilnç 

'ıı ~"'·ıı.. posta servisleriyle her hafta pos-
... ~ para. topladı, saydı, cemetti, da-

ko Yavaa v d w tt H . h . t 74 k ta kutularından gazete ve mektup· 
. l'liitı.Un. . :.: agarıyor u. gı ı. epsı epsı am ~ k d 1 ~~Uth11 '- ıçıne bu bek _ ea· d K" .. ıt·· t tt'l 1 larım alma ta ır ar. 

<!iQ ı.ı ~ı ıyor u. oyu a us e ı er, 
'Cltırlrklarm boşu kuruş bulama.fular. li'ıkara kom· Köylerle kau ve nahi~e mer· 

~aıı <le ~k teldi. Bu zan ü • şularda -'ntfd1tti~n ~~WğiH- ~dm ar~ t~•!-. e~ılen b~ 
!il abl gesıncmişti ki at. ler de aldırmıyorlardı. Nihayet köy posta .servıslerı ıyı bır ~e§kı· 
~l'ler:1'a edivermişlerdi. 0 bir kuruşu gelininin fesinde lata bağlanmış ~e devlet ldaırcle· 
'- ge~•..:en Yanlarında bir d'k·ı· 'k" d l'k . . .1 t rine ait evrakı bıle zamanında ye· 
.ıı:a ~ •• y 

1 
ı ı ı ı ı e ı yırmı para ı e a. . d"l . . 

~ ı,1_ · Or ardı. 1 d Gö.t.. .. d'l rinc teslimi temın e ı mıştır. b -ındi marn a ı. urup ver ı er ... 
a1ttıı . ? Uzaktan dik- Kazamızdaki bu yenilik Cum· 

ı.~İlıde:rd~ tanıdılar. O ken Paranın alındığına, verildiği - huriyet hükumetinin her yeniliği 
~1• ·• ı '\.- 11 ne dair olan makbuzu ümmügül. - · ,.1 ..,ı. lio··h: . .ı.v.ı.~. a Hüsnü - gibi köylülerimiz arasında genış 

v tıı. t->".wük sümün avucuna sıkıştırdıkları va k "Ol'd.. '"-"" Ahmcdin bir sevinç uyandırmıştır. Anca , 
b ... On1 ı kıt kadm bu kağıda baktı, baktr. 1 itd ar a gelişinin posta işleri genişlemekte bu unan 

l. enbire ka\Tıyama _ "Bu da neymiş ki,, demek istiyen ıı· d hal 
Şilede posta m. emuru az gı er 

ilrf.. bir halle yüzünü buruşturdu. A-lt ;ttlar göze çarpmaktadır. Bu hal halkın 
k~ Ja.tıda kadını karakola ma makbuzu fırlatıp yere atma- tehacümüne sebebiyet vermekte

Halkın çoğunun evinde dokuma 
tezgahları bulunmakla beraber ka 
zanın genç ve yenilik &ever kay· 
makamı Bay Rebii Karatckin bu 
tezgahları .daha modern ve iyi bir 
hale getirmek için çalışmakta ol
duğu yapılan tetkiklerden anlaşıl· 
maktadır. 

TARSUSTA 
Pamuk tohumu 

dağıtılı) or 
Tarsus - Ziraat dairesi bu se

ne çiftçilerimize 657,000 kilo lde
land ve 135 bin kilo yerli pamuk 
tohumu tevziine baılamıştır. 

Bir haftadanberi köylülerimiz 
mezkUr çiğitleri köylerine naklet· 
mek]e meşguldurlar. 

HükUaıetimiz taraiuıdan köy
lülerimize verilen bu tohumlar 
çütçilerimizi büyük bir en.diJe
den kurtarnuş ve borç yapmasının 
önüne geçmiştir. 

Alakadar ziraatçılann söyledi· 
ğine göre eğer hükQmet bu mua
veneti yapmamış olsaydı çiğidin 
kilcsu on kuruşa kadar yükselmiş 
bulunacaktı. Köylülerimiz bu tev
ziden dolayı hükQmetimize karşı 

şilkranlannı sunmaktadırlar. 

-o-

Tutun ekimi başladı 

1 

L 
Polatlr, (Hususi) - Polatlı Çocuk Esirgeme Kurumu 938 yı_ 

lmda ilkokuldaki 54 fakir, kimse siz yavruya sıcak yemek, elbise, 
ayakkabı, defter, kalem, kitap vermiştir. Kurum 939 }'1lmda faali
yetini daha genişletmiş 80 yavru ya sıcak mütenevvi yemek vere .. 
rek kışlık ayakkabı da dağıtmıştır. 23 nisan bayramında bu yav. 
ruları daha fazla sevindirmek ~ç in hazırlanmaktadır. Fotoğraflar 
da bu yavruları yemek yerlerken ve Polatlı hububat silosunu gö. 
rüyorsunuz. 

Devlethan köyü yeni 
bir bina kazandı 

~~~l?ı.da l'ınaya teslim etti. dı, onu dört beş defa katladı, ka. dir. 
: ltı..h.··ıa._bıt tutuluyordu. fa k§ğıdmın arasına koydu. a . .. e d""-....ugu

18
.. Buraya bir memur daha il vesı· 

~Pli :. bir h unı ne yah:a - ni hatırlatırken burada yeni bir 
gozıeri ~rekct yapıyor - posta binasının .da yakın:la yeni 

lı lıcile ff}~ başını sardığı binalar arasına katılacağını bu hu· 
\'0 ~lYdı! Yordu. Gözlerini 

l cı Itsa ae>ı' Sulanıyor muy • ı 

Akhisar, 26 (Hususi) - Ak
lıisarda ilk tütün dik:mi başladı. 

Bu erkenlik Eğe tütüncülüğünde 
ilk defa vaU:iir. , 

Sandıklı, (Vakit) - Köyler de yapılan eserler arasın.da köY. 
konakları da yer almaktadır. Dev lethan köyünün gayretiyle ve kay· 
makam Arif Dündarın eliyle temeli atılan ve pek kısa bir zamanda 
tamamlanan Devlethan köy konağı gönderdiğim resimde görül

mektedir. 

.,ı ı.: llıu,, " IYor nı d , B ·,-v- ~a ,,orcıu 1 uy u... u 
'.otıl• l>a~ 'e;nelt İt· çl:ri kıpkırmı
Jıl~;! : 1tı1tt1 ••• J ll'pıkleri biribi • 

t"', b atıdarma ona. ba 
e ~\ 

~ltl 'beYef 
rı. ltı ,, etld! ne diyor 
"il. t ,,.anı ... 
hı Uttur>..nd.a Parmakları a 

l' ·ı .. c:.ı..ı cıg 
~ l11:i n aradan son O-

Jitl· \ttı~ . biri ~fes alan tahsil • 
• ~ 1~arit~ını salladı. Ye· 

·ıı 'I \>et, d 1 ayağile ezdi: 
1 ~it edj n 
1' ,tı'hi b: \> a. 11~ u kadını yolda 
z1l~ ~ ~en h ndan mal kaçı-
tsl"'ıı ~ a:tvan ka~ırıyor. 
)., o~ 

t ôl ile a kadına. 
Ce"a ltıi ? ı <l' • 
~ l> Ve~. 1Ye sordu. 
~tq ~ı sö~~~:du. Dizleri _ 
~· ere ır· u, ne oldu bu

ildar ornelivernıişti: 
l· o~ suçu i 
~la a.ıı.a Çık za.lı etti. Onu 

~~&. &'i:ışıa:rdr an <ll'ka yol wı. 
·,, d' Yorın · Sırtında bir 
~e s0r:· "Çuvaldaki 

. ~ ay ı>" •• uelar. Değir -
.. \>a) c:.Ottırd'" w,. 

ro...Ul'»heı.?1 ga~'l"i ugutab~~ hsöy!e· 
··~ tı.ı.ı. --nttı~ıe ıı alın. 
bir t'tol>tı . ~· .Açılınca i ~ 

~esi "~-•bı ıki buçuk ya 
Oh1.. ,.ıl\lllış ı 

l:t· ...... , önu .. ··· 
~~at11 ilca~~ koylUierle dol· 
"(Jj,.,1Yotdu ~uyan gülmek • 

-.ıı t · u:rnın .. llltat b 
1 

Ugülsümün 
u uyorlardı. Mol 

- Gazetemiz. Yeni 
::::::: Bir"1üs~bakaya == Hazırlanıyor: 
[!PORCULA_ru 
Müsabakamız, 
Hepinizi Her Gün 
Alakadar Edecek 

Zengin hediyeler 
T afsilcitı Bütün Tef er
rüatiyle Pek Yakında 

1 • ..... Vereceğiz..· 
t'--

- \ •AKIT'm .kltan .sck.HncJo romıııı tclri.kıı.sı -

ÖL'OMLE PAZARLIK 

tralya bürosunun Londra mümessili olduğu için ken· 
disinden şunlar rica ediliyordu: 

1) Mis Rignıor ölmüştür. 
2) Mirası Mister Con Bren,t'e kalmıştır. 
3) Kendisile bu hususta temasa gelinmesi.... 

Avukat Prid derhal telefonu kavrıyarak, Con 
~Brent'in apartrmanınr aradı. Fakat hiç bir cevap 

alamadı. 
Bütün gün katipleri ayni adresi aradılar. Fakat 

Con Brent Ue muhabere etmek inıkin,ı buluna!llI-

yordu. 

Akşam üzeri ister Prid yazıhanesinden ~ıktık. 
tan sonra her zamanki gibi yürümeğe başladr. Spo. 
ru fazla sevdiği için pek zaruri sebepler olmadıkça. 

otomobile binmezdi. 
Ortalık kararmıştı. Zaten gündüzdenberi §ehrf 

kesif bir sis kaplamış olduğu için, şu saatte her ta. 
raf göz gözü görmez bir hal almı§tı . 

Fakat Mister Prid mesleki olduğu kadar da şah .. 
si büyük bir heyecan geçirmekteydi. Çünkü bir ma. 
ceranm eşiğinde bulunduğunu hissediyordu. Servet. 
ler. esrarengiz gaybubetler, şüpheli adamlar serisi, 
sigorta. ölüm ... Bütün bunlar, hayalinde gayrimunta. 
zam eklenmiş bir sinema şeridi gibi çevrilip duru •. 

yordu. 
Başlıca endişesi Con Bren,t'in nereve &itnıis o-

labileceği idi? 

ÖLÜMLE PAZARLIK 37 
Çünkü oraya gidecek olursa, hastaneye yakın 

oturan Kalmers ailesini de işe karıştırnıı§ olurdu. 
Ve bu suretle daha kolay ele gc!;erdi. 

Zira Red Mangus'a verdiği vasiyetnamede Jan 
;Kalmers'in de adı ve adresi geçiyordu. Bu vaz.iyete 
göre, Mangus Onu Londradaki apartımamnda bu. 
lamaymca, vasiyetnamede yazılı olan diğer isim ve 
adresi görecek ve onun, bu isim ve adresle bir mü. 
nasebeti olduğunu düşünerek oraya gidecekti. 

Bu taktlirde hem yakalanması kolay olacak, 
hem de Kalmers ailesi hiç yoktan işe kanşacaktı. 

Derhal bir taksi otomobiline atlıyarak Vaterlo 
istasyonuna gitti. Saltearn'a gitmek üzere bir tren 
bekliyordu. Çarçabuk biletini alarak trene aUa.dı ve 
geniş bir rıpf es aldı. 
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Şişli -Pera 
Oe golle berabere kaldı 

( Ba§ tarafı 6 ıncıda) 

nin oyunu kabul etmiş bir haldo 
ha va dau bir maç çıkarnıağa baş. 
!adılar. 

7 nci dakika.da soldan gelen 
topu Pera muhacimi kafa ile boş 
zaviyeden içeri attı. Bu suretlo 
2-2 berabere olan takımlar tun. 
dan sonra çok hızlı bir oyun tut
turdular. lki taraf tn galibiyeti 
tentin için canla ba.~la çalışıyor • 
lardr. 15 inci dakikada 'Mikrop 
bol) kaleye topu atamadı. Fakat 
biraz sonra Ar§evirin çektiği fri. 
kikten gelen topu Diran sıkı bir 
vuruşla UçUncU de!a Pera ağları. 
na tnktr. 
MağlUp vaziyete dilşen Perah. 

lar derhal rakip sahaya girdiler. 
Bu sırada Şişli aleyhine bir pen
altı oldu. Buduri bu bulunmaz fır 
sa.tı kalecinin ellerine atarak he. 
ba etti. 

Devre ortalanndan sonra Pe. 
ra tazyiki artmıştı ki Angelidi. 
sin kaseli bir U::kmesi, kendisinin 
ha.kem tarafmdan sahadan çıka. 
nlmasma sebep oldu. 

43 Uncu dakikada Muradın or
tasmı kale ağzında yakalıyan 

Bambino çok güzel bir şiltle ü • 
çllncil golU atarak takımları tek.. 
rar beraber vaziyete soktu. 

Bundan sonraki kısa zaman i. 
~inde netice degi§mediğlnden mil 
sabaka 3-'3 beraberlikle bitti. 

Pcra muhacim1cri Şişliyi 
U~'f.l.UlJ§-ıJ/lS 

Şişliden: Dlran, Martayan, Va. 
hap ve VJastardi. 

Peradan da: Buduri, Bambino 
fevkalade bir oyun çıkardılar. 
Hakem Ahmet Adem maçı çok 
gilzel idare etti. 

E. Mutlu, 

Matbuat takımı 
(BCJ.§ tarafı 6 ncıda) 

ikinci bir penaltı da Fruhan topu 
bloke ettiği halde elinden kaçı. 
ra.rak matbuata bir gol hediye 
etmiş oldu. 

Şişli devre sonlarmda Aram 'ın 
ayağiylc çok güzel bir gol çıka. 
rar:ık ilk kısmı 1-1 beraberlik" 

VOLEYBOL ı 'e bitirdiler. 
ikinci Devre 

Galatasaray, Mühendis ! İkinci devre - birinciye nis • 
YO Haydarpaşa finale 1 

betle - daha kanşık oynandı, bu 
kısımda her an artan matbuat ta.. 

kaldı kmıı Ustünlüğü devrenin ortala. 

Beyoğlu Halkevinlıı tertip et
tiğ( voleybol turnuvasına dün de 
devam edildi. Yapılan maçların 
neticeleri gunlardır: 

Darilşşaf aka Boğaziçine, Çelik 
kol Eyübe galip geldi. Bu suret. 
le Çelikkol ikinci katağori §anı.. 
piyonu olmuBtur. Günün mUhim 
müsabakasmda Galatasaray yük 
sek mühendise yenildi. 

Bu suretle Galatasaray da mtl. 
nendis ve Haydarpaşa. takımlan 
ayni puvan alınış olduklarından 
bu ilç takım arasında tekrar maç 
lar yapılacaktır. 

BarutgÜcÜ Sahasındaki 
Müsabakalar 

Di1n Bakırköy Barutgücll sta. 
funda BarutgUcU A takımı As -
ker! Tıbblye ta.knniyle karşılaş. 
mı~ ve neticede 2-1 galip gelm~ 
tir. 

Ye~il B takı.mile bir müsabaka 
yapan GilcUn ikinci onbiri de bu 
maçı 3--0 kazanını~. 

rmda semeresini verdi. 

Geriden güzel bir pas al~n Se. 
dat ikinci, biraz sonra yine Se -
dat UçUncü golleri attı. Oyunun 
sonlarına doğru Niyaz\ dörftUncU 
sayıyı da. kaydetti ise de ha.kem 
bunu ofsayd nddcttiğindefı mu.. 
sabaka 3-1 namağIOp Matbuat 
taknnmm yeni bir .zaferiyle nlha. 
yetlenmiş oldu. 

Şişli takmımda başta kaleci 
Fnıhan ile merkez muavini ls. 
tepan olmak il7.Cl'e Yervant, Gev. 
rekyan cldden gUzel oynadılar. 

Matbuattan ise Ahmet Adem 
ile Salihattin kusursuz, Sedat, 
NiyazJ, Ercüment ve Tank tyj 
bir oyun çıkardılar. 

Ulvi ve Besim kendilerinden 
beklenen oyunu oynıyamadılar. 

Maçtan evvel gazetecilere §Ik 
bir buket veren Şişli klübü mü
sabakadan sonra Matbuat futbol. 
ciilerini öğle yemeğine davet et. 
mek nezaketini gösterdi. 

En. ER. 

İzmirde dün Uçok talamiyle 
Manisa şampiyonu - Sakarya ara· 
sında bir futbol maçı yapılmı§tır. 

tiçokun hakimiyeti altında cere
yan eden bu müsabakada İzmirli· 
ler bire kar§ı on bir golle galip 
gelmişlerdir. 

*** 
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Avuliat Mister Prid, Con Brcnt ayrıldıktan son. 
ra. rahat edememişti. Çok eski bir mü~terisl olan 
Brent ailesinin bu genç çocuğu ne yapmak isliyor. 
du acab:ı!? Esas itibarile '•aziyette bir fevkalade. 
lilc olmamak ıazımgelirdi., Bir ki§i hayatını sigor. 
bya koymuş, bir vasiyetname tertip edilmişti. Fakat 
:Mister Prld, Con Brent'in bütün hususiyetlerini bil. 
diği için, arada bir tezat görilyordu. 

Avukat Prid, Con Brent'in babasını bilirdi. Ba.. 
basının ne kadar servet sahibi olduğunu, Con Brent'e 
ne bıraktığını bilirdi. 

Bu mUnasebctle maziyi l1ayaliDl.le canlandırma. 
ğa b!şl:ıdt. Con Brent'in babası Hindistnnda ~lmti§. 
til. Geriye üç bin sterlin bırakmıştı. Vasiyetname. 
nin ş:ı.rtıarma göre; bu para oğlunun tahsiline aar. 
fcdilecek ve geri kalan yirmi bir ya§Ifüla kendi eline 
verilecekti. 

Babası öldüğü zaman Con Brent on sekiz ya. 
şmdnydı. Vasiyetname aynen yerine ge .. irilerek ço. 
cuğun tahsiline sarf edildi. Con Brent şimdi yirmi 
lkl yru;md:ı olduğuna göre, g~en dört sene içinde 
mezktlr paradan herhalde bir hayli hnrcannıış ola.. 
c:ıktr. Şu balde, nı'sı1 oluyor da baydını altmış bin 
lir~ ;üQ.nrta ett.irQhiliyordu. 

ÖLttM'LP! P AZARLIR. 

Bu lradar yUksek bir meblağın pek tabit yilk. 
sek olacak taksitlerini nasü ödeyebiliyordu! 

Avukat Prld, bUtün bunlan düşündükçe, mese. 
Ievi oldu~'\1 gibi bırakamadı. Zira, onun içerisinde bir 
Oiğcr şahsiyet daha. vardı ki, avukatlığım gölgede 
bırakacak kadar canlı, hareketli. mUteccssis ve 
r1:ıceraya. mütemayjldf. Avukat Prid bir başka. isim. 
le muhtelif eskrim atış müsabakalarına girmiş mu
\•affa.kıyetler kazanmış bir sporcu idi. lşte içindeki 
bu canlı 6ahsiyet ki derhal harekete ge1di. Ve adı 
sanr belirsiz, şüpheli bir adama on bin sterlin vasi. 

· 'en genç Con Brent'in tthvalini tetkike karar 
verdi. 1 ı 

Ertesi sabah knhvaltr zamanı her zamanki gL 
bi gazetesini okurken, mesleki 'bir itiyatla evvela 
· "' ;umla.r, ölilmler, evlenmeler,, sUtununu gôr.d.cn 
geçiriyordu. 

Bu sırada, Rigmor ismi gözüne ilişti. Mis Suzan 
'R.igmor ..• 

73 ya§tnda olan bu kadm Avustralyadan Ingilte· 
reye gelirken vapurda ölmüş ve denir.e gömUlmUş. 
tU. llidise beş on gUn evvel cereyan etmişti. Demek 
ki Con Brent ile liis Rigmor'dan bir miraaa kon. 
rnası ihtimalini konuştuğu sıralarda .. 

Yazıhanesine geldiği zaman .Mis Suzan Rig. 
mor'un ölümUnU tP-yit eden bir mektup buldu. Mek. 
tubu gönderek, MiP. Rigmor'un i~!crlne b~kan Avus. 
tra.Iyalı bir avukat bürosu idi. Mister Prid bu Avus. 

Filvaki yalnız çocuk babası de.. 
ğil memleketin istild>ali ile ala. 
kadar olan herkesin ilk saftn, e· 
henunlyetli olarak telakki elliği 
şey, gençliktir. Vakıa aileden ve 
mektepten başhyarak cemiyetin 
içinde mevcut her müesseseden 
gençlikle alakasını beklemek hak 
kımızdır. Ancak şimdilik bu va. 
zif e hepsinden evvcl mektepten 
beklenmektedir. 

O halde şimdilik aileyi bıra. 
karak - çünkü aile ile meııgul 
olmak Şuranın mevzuu dahilin
de değildir - mektepten b~la. 
mak lazımdır. 
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ŞARLO 
Yakında elli yaşına basıyor ~ d ruıi tanımalarına ve 

llalııı 
0
otru istikameti bul

elt :ınak ve hareketleri 

1 
~7;, ~~.~:;::~ ı Berlıer çı~k~ığı ile işe· baflaJIR Şarlo on iki yaşında ikan okuyup 
11ıo-:'"' tehll• .. ı ı..n·•· yazma bılmıyordu. Bugün dDnyanın vaziyetini tenkit adıyor ••• 

ee.._l I( l'Ülmesi ve k rtı1 ••• _,,.:.. _ _,; ___ ~----------eı.aroıu':':ay Ba,kanlı;~ara: önUmilsdeki Niaarun 16 sında yor ve onu kendi trupuna almak 1 ıittifi saman Şarlo ile 16rUpıek 
~ 

0

._:k Bu tmir ya bllUln Şarlo elli yapna batıyor. Bu mü- istiyor. Fred Kamo buna ruı oll Jzere seyahatini daha uutıyor. 
-..,~ "• lçılt here umumi ve- .nuebetle bütün ıinema ve unat yor ve Şarloyu bırakıyor. Vinıtol) Çörçil Şarlonun iktıudi 
,.~ 1,1.°::"'ı ta~~ odll· mubltlnd~ ı.onferanllar, temoiller ş.rıonun haya- yuanlar, o- meoeleler bükındald fildrlerlnden 

,. ':!'ikinci b: ,:.~rı .~ ve toplantılar Jouulaıuyor. nun burada bir .. nkörllik ettijini erulil' doyuyor ve onunla cfirUt· 
11....:- '-ı dar bu niıamna~e:ı~ Şarlo _ bakiJd iaml Ue Çarli ıöylerlel Çilnkil. onu Amerikayı mek istiyor. 
'~ ~ -t'nen tatbik olunur. Çaplin - bu&ila bir deha oalrak sötilrcn, sonra kendilinin temine- Hilll.sa, Şarlo yalnız ıinema sa· 
~~ı ~ı~ların söndürülmesi karplanmakta, fikir ve unat ba demiyecetl bir iltikbale ulaımaıı· hasında delil, a~i samanda bütün 
'llltebu!~ havaya karıı pasif yatının büyük bir simaıı uyılmak na müsaade eden Freıd Karnoyu fikir ileminde bir kıymet olarak 

tııı~eUne tlbi tutul • tadır Şarlo hiç 1Ukranla yadetmemiı, kartılanmaktadır • 
.. la,ı ıı bütün tehir n · . . h ta .. J tır • ""'-'t "'ler erde ve b'1Uin çiftlik Şarlo tnıilizdir. Fakat Frama· at IOY e yumq • ŞARLONUN BAHSETTlKLERt 

-~ "• ~e lıUanasıı bir ıuret: da Fonteblo'da veya Sent Uen'cle .. Fred Xarno'nun yanında ceçir 
~ lel Ullu lemin irin alın- dof~ufunu s6ylerler. Resmen 'ele elifim akt6r çıraklılı ıenelerine 
• en tedbirler hazarda Londradaki küçük bir evde dol· biç bir teY. hemen hemen hiç bir 

C - llızarda _,_ dutu kaydedilir. fCY borçlu delilim····" 
de--. >'•Puacak ha· '-i ...:- .a ~·on ..... ~ 11111~~eaı •e mahiyeti her Anuı baba11 çok faa r &11&1M• txtNCl BlR NAN.1töRLu u 

~d &aeıenin ha,.. koran. lcrdi •• ptnlcık ekmek paralanlll Şarlonun ikinci bir nankörlü-
1 _ ~ •öıteriUr. ~ kanmyoraJrdı. Onun için, o- fUnden daha bahsederler. Bu lda, 

lltıta.z ~.:s:•ıırlıklar, tana re fullannr, mektep çatma ıeldili tngiliz oldup, ilk Nhne tecrübe· 
ır;.~>.D 11ıı lll&uaıb=~kaca bir ted. halde, okutamıyorlar. lerini ınıUterede yaptılı halde, 
~ :-~lır. mıyacak IU • ŞlrlO OD iki yafd*la, sokak S0- Amen'lruı tatiliyetine ceçmelidir. 

..._ •na \'aıuer, •erilen •eda• kak clelll• " birilinin çantamu Tenkit edilen tarafı. Şarlonun 
~ 8'Sıtd:~ıeri hududu fçlnd; tafl}'arak ıUnde belt on kurut pa· bunu bilhaısa, aakerlikten kaç· 

le rtl bazı 
1 
lınesi Ye karartılma ra kuanıp ekmeiine sucuk alma· mak için yaplDJf olmuıcbr: 

41.~el~e~!~~~ "• tatbik et- ya phpn 1dlçtlll bir ıeneridir. 1915 te ınpıtere, umumi hafp· 
CAk TEDBiRLER Hlbayat, ~ deWeti ile, ten dolayı aıkerlltl mecburi yapın 

~ t111ı ı bir berberin ,anına çırak ciriyor. ca, Şarlo, tabüyet defittiriyor ve 
ı.... 7 _ ~llll tenvirat Şimdi onda sekJ uyanmıya, kü· Amerikan tebeası cluyor. 

•llırtda !ınacak tedbirler ha· çUk Şarlo etrafında g8rdUf& tef· ihttı,ae.;utıanılan umum ten ler haJdunda bir fikir edinmeye Birçok bilyllk sanatklrlar tabü-
lt; •le il fııla olan ıtıklan ret detlttirmitlerdir. Fakat onlar 

"- toıa.ı ktl'fk merkeslerlnln l· blplmıttll'· bunu, ldaba siya.de o memlekette 
.:_ lfılı~nı altmıp indirmek jUIOnUıı,- ke.ndiıindeıı bir iki yapyıp çaJqtlklan, Adeta o mille

'-._ ~lenıkarartılmannı te- yaı bly~ bir atabe,W vardır. tin bir ferdi olduldan için yapmq· 
te.

1 
"ile hatp ~!~~İ Sidney bir mUdldaoldo saJıtmak· tardır. Geçenlerde de bir tngilU 

&arlo birçok meyahatlere çıkmıt. 
dünyanın dört bir tarafını .dolat· 
mııtır. Kendili, ıördüiü yerler, 
ıörilttiliil kimseler hakkındı ıun 
lan anlatıyor: 

••çarçil çok seki ve çok namus
lu bir adam. Fakat siyaseti eski 
ve tnıw milletinin aiyaıeti de 
iil· Mesel& cUmri1k me•eleleri 
hakkındaki fikirlerine tamımiyle 
muannm.,, 

••tnuıılarm ıstırap çektili me
seleleri halle çalıfıyorum. Bu mak 
satla büyük Hint ıefl Gandi ile 
garUpıeye bile aittim. Kendiıine 
fikirlerimi anlattım. O da bana 
kendi fikirlerini izah etti. Fakat 
dUnya meselelerinin nuü halledi
lec:eli henllz onun kitabında da 
yuıh delil.,. 

''&u eski Inıfltere, fll eski Av
rupa bana baldbten alika veri· 
yor ve beni cesbedlyor. Avrupa· 
da uyumut ıw.mı kuvvetler .ar. 
Bunlan uyandırmak llam.,. 

I 

. 
Pirinç • Mercimek • Arpa • Komflör · Yulaf - Pa· 

tateı unu ve aair müatabzarab : 

Yavrularınızı neşe ve sıhhate 
utaıt.ran bir zafer yoludur. 

Tarihi te.Ui: 1915 M. NURi ÇAPA .Betiktat 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
27 tubattan 8 marta kadar kalbcak vapurlarm laimlerl, 

kalkıt gUJl ve aaatleri ve kalkacaklan nhtımlar 
Karadeniz hattm& - Salı 12 de (Aksu), perpmbe 12 de 

(Tan), Pazar 16 da (Ege}. Galata 
nlitmımdan. 

, :::t~erlfltlar, .:.:~;:.ıi~ tadır. Sarlo da ccıun pbi, çalcı~ kadın artilti, Amerikada da yap· 
~l ı llbt bütlln diler nor. •ey& OJUllC1l olmak istiyor ve·bır dıfı ve senelerdenberi orada yer

"' 1::tira1ın puff korunma pn, berber dükkinınclaıı kaçıp ıeımit oldufu için, Amerikan ta· 
....!."• ke te her mevkiln ışık "Lankapyr'li sekiz delikanlı,, is- biiyetine ıeçmitti. ÇUn'kü Ameri· ''ingiltereyi ve tnıiliz tabiiyeti- Bartın hattına 
, ... ~ l'a ~~ma pllnlarına uy mi altında temliller vermekte o- ka:la yaıamuı Amerikan vatanda- ni terketmiı olmamı tenkit ediyor· 

- Çarşamba 18 de (Ülgen), cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımın..... 

'-1.. nya bllabOtlln 'bir tiyatf6ıtlnt~amm i- · · 

S lehır veya ası a e ta • ı...ıt'"'• ham TO!lojluil• yor. Falıat. ........... talollyet 4etit" aıı- lıaaa DO ""111 .... _,. '~lbaneıerin faaliyetleri Çok ıeçmeclen, Şarlo pipwı ol· tirmeli blyle oJme,.,... 0 Aıberi· 111 borçlu~7 Ben. lnpttere4e 
' ~··~ lçla lcıp eden muftur. ÇBııldl tlyatrOclakl İl çok tan tabiiyetine oul !naili• onlu· çalıtbfmı ild .""' urlmda topu ı..."b, lfo,.. umanoada M7. sor, ve yorucu oımanna rapeıı owıda aıkerlik e=emek için &lr· topu 200 Sterlia tuaıı4'&um unut 

-a.ııw peıieıpbe 9.30 da {Tayyar), 
puar 9,30 da (Ufur). Tophane nh
tmmıdaL 

- Her gün 9 da (Mara.kaz) sl9teml va. 
purlardan biri, cumartesi aynca 

13,30 da (Trak). Tophane nhtımm· 
dan. ... \ to ldn mtıblm :rol h • ken.ıialıuı pek u para ptlrlr<lr. mı.,ı. mldmı.-.. ~ ..... hllkeıı yerleri, .,lonık Hattl, berber prakhtnu bile on· Bununla beraber, oau, oanatl "BUtlla Avrupayı dolatbm- Heo erıerıııı eılerlnf ve sıbht yar- yor... her ıeyin UıtUnde tuttuiu i~in tarafta mlnam bir ifrat var. Bu Bandırma hattına 

.::baııe•ı ~e buna benzer hiı • Bununla beraber, kilçük Çapliıl mazur ıısrenler var. Bun)ar, Şır· bal böyle cr:lerse muhakkak bir 
'- ttte ı,,:ı söstermek için mut. artık sanat zevkini tatmıftlr· Bu ~un "'·- esnasında Amerikan b0arp 'kopacak. Faka.t ilmi. t ederiır:. 

- Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 
de (Trak), ayrıca çarpmba 20 de 

(Antalya), cumartesi 20 de f()lgen). 

la adeıı konmak lazım ıelir- ..-r k b f ..ı. ihti la ö kıııı • o ... k !here lfıreı kumpaııyadoıı aynlmak. ,_ 71· te- 1""'"""1• oul ..,.. .. o- ' .u " er cc,..eye . yaz n 1 " Karablp battma 
Tophane nhtımmdan. 

- Salı 19 da (Mersin), cuma 19 da 
(Bursa). Tophane rıJrtmımdan. 

S
ltlllb anılır. ne bir tiyatroda çalıpnak iıtiyor. lan atkı ile yaptılım ıMSyliyorlar. denrler. Çünkü bqiln Avrupanu: alarının ki hıkild c&nileri ihti.,.rlırdır.,, 
ı •e ••ı annın u ,Bunun U.erine atabeyilİ onu AYDA BEŞ BiN LIRALIK ,,->. )er, 111Yareden dolruda~ LO "Benim hayatım da birçok kim· İmroz hattma 

1
.. •e .:

1
eya yakınlarındaki keıt.li çalııtıiı Fred Karno tiyatro ŞAR ~ '6ttıı - ">e akaelmek ıure ıuna almak için mUdilr• bapunl· Şulo Amuibda ilk samanlarda oeleriD ha~b pbidir. Farkh olan ı;:o .... '"1>ecek 1<kilde Dııte~ yor. Frôd Kam• evveli. 19 yaıuı· muvaffak oıamam•ı. ...,.& o çar· "1 ya1m< ılıdem ve phliyetim· Ayvalık hattına 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nlı.. 
tmımdan. 

- Çarpmba 15 de (Saadet), cumar. 
tesi 15 de (Bartın). Sirkeci rrbtJ • 
mından. ~ ıa..:"'kelenmesi lhom - dald bu ıençten pek ('Ok l'Yler ti· pk pabaÇlan, ;pi -u ve - .ıır.. · 

oırn : 11 olarak allmıı nt- mit edemiyor. Fakat haline acı)* lon .. pkayı bulduktan ıonra 'ken· ŞARLODAN BAHSEDENLER 
.,_ 1-rnba• il-ı•re mavi renkte ı la .-~1ı lfılt kq •ı veya mavi camb rak alıyor ve kendisini, ilk ro 0 • .dine mahıuı bir tip olarak ortaya Şimdi birH da Şarlodan bahse-
~eııerıe ""•tinde maskelenmlt rak ".Futbol maçı,, iaminde~ ~ye- çıkmıl ve töhret kazanmııtır. denleri dinliyelim: 

t - ~kullanılabilir. sin temsiline çıkan)'«· tldDc:ı tol Çarh Çaplin bıs kıyafetle ve Şar •'Beyaz per4«leki Şarlo ile çok 

l"°l'Qıaı aıar zamanındı kul. olarak da Şırlo batk• bir piyeste ıo ismi lle birbid arkaıma .. Şarlo 11•- ahbaplıimı vardır. Mıontaicrnc 

Sll4eıı lenylrahn elektrik ı "' •·· Yakıp -• bir sarhot rolO oynuyor. evleniyor,. (Şarlo bokaör), (Şar 0 den, Cervantes'den ve Doıteyevı· 
ınct ıovndOrme 191, ilih ...:_111, •da ba 1Uftt1e mer JCBNDI xmn>INB HAJILBT serseri), (Şarlo mlldkholde) · · ki'den sonra bana en çok ıey öl· 
~ •• ha.,. ,_mndakİ Bunllr l!IOI ek ol•rc<· Şallo. ~".' yirmiye yakın komik lilıD se reten Şarloclur clenem yalan aiiy· 

~;ole 'ı!~~nblnda telblt edil. berber -~1 • ._. be•'•dıL .-lhıı. vınyor. lemiı olmam.,, ~ kon e ilıesfadekl te41• v-·-•- ,... ..., •-;_ Şarlo ilk fllmlerl için ayda blsim (Elie F.ure) 
lllur. clenberl. aa,ktebe devam etmia. ramula 200 lira kadar bir para • ~4 11 

2 kuyup yuma öirendikten sonra P8
1 

du cucbfed arttıktan sonra, ''Şarlo bence Şebpire benaeti-
L. • ıo 1lltJlarda -ı-ı d bi-tını o- a ıyor • "" 1 bil k b' d hadır f k b "''-it - lfu 

1 
da keddi91D& ..ıın. e e e ı- '-••,,• film ·'•ketlerlne geçiyor ve e ece ar e , a at unu 

l'dt d sus ve unaumt bil- 1cu ti. ~ ,.. bile onun için liyım görmüyorum.,, 
'"lttııı t ıı tenviratı "' bu mr maya yenmt nihayet Nevyorkta1d bir prketle 
.. loe ı,.:;L>lroh, •••klı nkllm Şebpir OllUD hayraD olduiu a)'4a 5 bin Ura tlcretle bir muka• (l.acioD Wald) 

11lkJtn ratı •e binı numara. bir muharrirdir .. Şarlo, oı:ıun kih· vele yapıyor. ''Şarlo her yaıa ve herkese bi· 
dırılnıası yasaktır. ,____ --:ı tmevı ne ka· d O Ea lr.. ~. ~ • ...,... __ ,_ e ,. 1919 ela ş.rto 30 yqmdadır •e tıp e er. na per .. to cenapla· 

~ 
11 

'._ lo ,_
11

,
1
• olar laurl Falıat ~halde kelL artdc mqhur bir .ıma dmuttur· n cllyebiliris. Baıh botka aebcp· 

r..,_c!fte, 
1 
~~ıkta yapılacak in- 4iltnl Şempiriiı bir ramanım Atkı ve evlenmeyi ancak o uman lerle her'kn ondan sevk alır. Şar· 

' lzmlr allrat hattına 

Mersin hattına 

- Pazar 11 de (lzmlr). Galata nhtJ • 
mm dan. 

- Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 
(Etrilak). Sirkeci nhtmımdan. 

Telef onlar : 
Karaköy acentellii - KöprUbaıı 
Galata acenteliği - Deniz Ticaret 
Mlld. Binası altında 
Sirkeci acenteliği - Yolcu salonu 

BlLET SATIŞ MAHAILERt 

42362 
.(()133 

1. - Karaköydeki acentalıkta: BUtiln hatlar için kamara 

biletleri. 
2. - Galata nhtımmda Deniz Ticaret binasma bltiıik gl· 

eelerde: BUtiln hatlar için pverte biletleri. 
3. - Tophane nbbmmdaki yolcu salonunda: Marmara 

havzaaile tmroz battı postalan için kamara ve gllverte bilet _ 

leri. 
4. - Sirkeci yolcu salonundaki gl§elerde: Mersin, Ayvalık, 

Bartın hatlan için kamara ve gOverte biletleri. 

1 

.,....ler b' er ancak lıarartıl temsile Jaenls çıkanm)'Orlar. dUfUnebiliyor ve Mia Mildred lo vaktiyle yetitmit olsaydı, ccıun 
~ ı1.~!;_ıtıklı •e muke : Bwaunla beraber, Şarlo, Şekl· Hanis ile e•leniyor. Ondan ıonrı yar:hmı ile Babil kulelini tamam-~ı..'~ı:..~oklon piri keD4I ....,_ l.....ıt -k· da qlı: macetalan ve .ıecı;kddular• lamak mUmldln olurdu.., ,..ı.ı.s ıibl parlayan ç<bred bile • • ••••••• 
......... >erlerde ba ı,.tıar tedlr. Bot .,.ıdtleriDde "Hamlet. botbY"'· Her mqlıur Amerikab (J, Cae._,J tek bafm'I, ruhun deriDllklerindeD r Dr KEMAL OZSAI 
'ltlll"- adın tadır •eJa sair i okuyor ve cecı, yatmSlan evvel, .ibf. onun hakkında da birçok ''Bu•iln bayatı daimt ve ıuurlu fı•'--n bUUtn hillerin görUldüll: ' · lr..:"'ı ... taın da Hamlet ro- •· ' • ,_.. • idrar yollan, deri ft fnasi "-~ ıt •men maskelen • yatapun bap ucun ftyler .a,ıeniyor, yamıyor. bir ıekilde kahraman bir görUtle bir tiyatrodur.,, baıtalıldan mütelauaa 

• :. ~Bu •l•amn•mede - lllnil temoil ediyor. SIYASILEKfN TAKDiR ıaren bir pir ,.,.. o da Şarlo (N.;.n.. ıc.n ... il Til,,elbq1. tı:ıınl cadılHI 
~· ..,~ıı.ı her ne sumle •· Nihayat"Şarlo lçb1 ıatlkballn yo ETTiGI Dır.HA dur • ., (Elie Fa-) Şarlonun "Dittatör,, laml De lu .,, 380 BuHa pasuı UatU. 
'~tır. f'lda lfık bulundur • la açılıyor. Bu da yine Fred Kar· Şarlonun dehası her tarafta tak ''Serseriler Don Kiıotu olan Şar ıırlamakta olduiu filmden c;oı.. ~ Telefon 41235 .... 

no uyesindt oJmattur: dir edilmekte ve birçok büyilk a lo hakikat dıpnda bir varhktır. :,ahsedildifi için tekrar dönmiyo-
Fred Karno, aktörleri lle be~- elam artiıti hayranhlda takdir ve 1Canatlı hayallerden müteıekkildiı rm. Artiıt, iki· seneden fa.la bir • •••••• •••••• 

~s::~ 1~ ,:ıklar .. _ .. 
~ ıc!ıı:'usı ve umumi bil • 
~bıtıa • her baql bir ı . 

'llllııı dışarıya ıecmealaf 
...... ledltirler ahnmıt ol • 

• h .. kfldt oluna ollUD 
"t ..; ltlrffl YUıtalann ~·

lllılına11 Jıasaktır. 
D>•INIDlı flll'Ul 

ber, 1ılr Amerilr& oeyahatl ıerüp telırik ......,. .. .ıırıer. .. dehau bu dllnyada kencllalni ........... beri dlifllndUtil, ........ Dr. IRF AN KAYRA 
ediyor. Şarlo da onlarla beraber . ıastermektedlr.,, (c.mi) dı&. bu filmi martın be • d RöNTGEN MUTEHASSISI 
__ 

1 
dUa JOIWMI ı.oyluyor. Bernard fa• ona hitaben bar nu •• on pn e ,_ ıtır- tuk aJ17111F· Oondl keLılcllalne fi· '"Bu levbllda a1Lt1ri1n ııoııın; ç..ırmlye bqbyecaktlr. Ttlrbe, -kurd --

Sini • "' bllylk ldr .......,.... Jl'illp Bertelo - .. ıarip tarallan, nlrlaı her an Blaateln'ln de Şarlo balrlonda 
11 

lwplnda ..ı.ı 1Dod .Par• -ıı.: ~_.,,... .,. - •ı.eJra ...,....._......,.. bllytlk bir ıuaJet cioterlrc<· Bu bir ldtap hamladJtı haber veril· aokak No. ı. 10. öileden -· = ~ ..-,. ....... 
81 
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Avrupanın bayat. kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol
durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

Buna çocuklar 
b a yıl ı y o r
lar. Çok iştahlı 
ve severek bü -
yürler. Bu saf öz 
lü unların vita
mini bol, gıdası 
ço!-c ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
cocuk doktorları 
buna şahadet e -
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
saddak birincili -
gı kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

H SAN 
özlü 
nlarıdıı 

Pirinç, Yulaf 
Mercimek,Buğ
day, İrmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba-

dem, Ça vdarözü 
unlarını çpcuk 
larınıza yediri -. 
nız. 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Malın cinsi Miktarı Vahidi Muhammen B. Satış sureti Muv. tem Saati 

- Lira Kr. Lira Kr. 

~ki çuval 
parçaları 

Muhtelif renk. 
li·yaldız 

41000 kilo 2460 - Açık arttırma 
.. 

369 14 

!ıZOO •• 200 - Pamrlık 30 - 15 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme ayrı a}TI hizalarmda gösterilen usul. 
lerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi3tir. 
III - Arttırma 6-3-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü yukarıda yazılı saatlerde Kaba -

taşta kain levazım ve mübayaat şubesindeki satııı 'komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Çuvallar her gün Paşabahçe ispirto fabrikasında ve Yaldız nümuneleri de sözü geçen 

§ubede görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma ;··ın tayin edilen gün ve saatlerde % 15 teminatlarile birlikte mez.. 

kür komisyona gelmeleri ifan ol un ur. (941 > 

*** 
Cinsi Mikdarı Yük tartma Muham. bedeli % 7,5 te. Eksiltme 

kabiliyeti Beheri Tutarı minat saati 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr, 

Kamyon 2 adet 3 ton 2400.- 4800.- 960.- 14 
Satış kamyonu 1 ,. 2 •• -. 3100.- 232.50 14.30 
Arap sabunu 3000 Kgr. 562.50 42.19 15.15 

I - Değiı:ıtirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon ve yine şartnamesi mucibince 3000 
kilo arap sabunu a}Tı ayn açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

JI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 9-3- 939 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabata.§ta Levazım ve 

:Mübayaat şubesindeki Alım Ko:nisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu p11L 

m da görülebilir. 
V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezk\ır 

komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1082) 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir taııeaiııe altmış beş lira kıymet takdir edilen yüz alt. 
mış iki nıahruti çadır 2S - 2-939 salı günü saat on beste pazarlık
?a satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan 
bu f>l.ZB rlığn girmek isteyenlerin (790) liralık teminat ve şart. 
namede yazılı belgelerle tam vaktinde komisyona. başvurmaları. 

(642) (1219) 

Dr. Necaettin Atasagun 
S:ıh:ıhl:ırı 8.30 o k:ıdor; nkş:ım

• ırı 17 den sonrn l.uleli T:ıyy:ırl' 
\p. Dnirc 2: No. 17 ılc h:ıst:ıl:ırını 
k:ılıııl rıler. <1'etrfo11: 2:ı9;,:ıı 

S.\HIU!: ASl\f l'S 
Neşrl~ :ıl ~hldüı u: U. tlhmel Sevengi/ 
Basıldı~ı yer: VAKiT Mathaası 

11eneke kutular 
l{' 1 a 

Grip ,.e nezlenin, romatizma, ..,.. Te dit ağnlarmm ea ~ 
cıdır. Teneke kutularda oldaiundan dalma terkip Te tıesiıtol 
haraza eder. Der eczanecle teklik kutusu '7,5 Jaırqtur. 

ncabanda 
kaşe 

günde 3 .. '1 
alınablllr 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosd 

Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

_;,~ 
Du tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etrncyil"l"'" 

de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

SOMER BANK 
Birleşik Pamuk ipliği Dokuma fabrikaları Müessesesinden· 

Bal\lrköy ve J\ayscri fabrikalarımı: kaput be:lerl11in salış fluaı ları aşağıda gösterilmiştir. 
Ilu fiyatlar fabrikada teslim ve psyin tediye şartlle muteberdir • 

Bir balyadan eksik satışl:ırd:ı fiyatlara '1o 2 zammolunur. 

Tip: U 
'l'ip: 14 

KAYSERi 
Anahtar marka 
Anahtar marka 

FABRt KASI 
75 santim bezin 36 
85 santim bezin 36 

MAMULATI 
metrelik topu 
metrelik topu 

640 
70! 

BAKIRKÖY FABRI KASI MAMULATI 
Tip: 9 

9 
!l 

Kartal marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 675 Kr~. 

Krş. Tip: Kartal marka 90 cantinı bezin 36 metrelik topu 705 
Tip: Knrt:ıl marka ıoo santim bezin 36 metrelik topu 7C.i Krş. 

Ambaiüj ve ııaklıue ücreti nıüıterlue alttlr. ••••t••····~ 

Satılık Evler 1 
Fa ihin kızaklar kunı.p bir ge

ce içerisinde yetmiş gemiyi Ha. 
lice geçirerek !stanbulu zaptct. 
tiği saha üzerinde sırf mülk, 171 
metre terbiinde biri ahşap, diğeri 
kagir bir bahçe içerisinde iki ev 
satılıktır. Yemiş ağaçları, çiçek 
bt.hçesi, sarnıcı, kuyusu elektriği 
v&.rdır. Tahmin olunan kıymet 
iki bin iki Uradır. lstanbul dör. 
düncü icrasının 1933/2435 nu • 
maralı dosyasına ve Beyoğlunda 
Tepebaşı cadcs!dnde kuyu soka. 
funda 12 numaralı haneye müra 
caat. 

Parka tahviline teşebbüs olu. 
nan aşıklar kabristanının kal'§I. 
sındadır. Müzayede dördüncü ic. 
rada 2 Mart 1939 pehşembe gü
nü saat on dörtten on altıya ka. 
dar yapılacaktır. Pey akçesi yüz 
elli liridır. 

Dr. Hafız Cemaı 
LOKMAN HEKtM 

Uahiliye mütehassısı. 

tstanbul Divanyolu. 
No. ı 04, Tel: 223Q!l 

teoJ 
lsim, mlkdar ve muhammen bedellerile muvakkat ı 

)·t ıJl natlar aşağuln. yazılı olan 3 liste muhteviyatı mubtC 1 
, 

ı;ır 
me 8-3-939 çarşamba gUnU saat 15,30 dnn itibaren 111 
ve kapalı zarf usuıu He Ankarada ldare binasında satııı 
caktır. 

..ıll -)'f>" 1 Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda hizalarında eıt 

vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ''8 t rrft 
rini aynı gUn saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine \"e 
ri l~zımdır. e O 

paır .ı 
Şartnameler parasız olarak Ankaradn Malz('me ~ tılıJCT 

den, Haydarpaşada TesellUm ve Sevk Şeflii?indcn da~ 
tır. (1033) 

No. !smi Mikdan 
Kg. 

1 Muhtelif toz boya ve Ustilbeç. 
lcr (10 kalem) 

2 Neft yağı 
3 Vernikler ve sikatif (3 ka • 

lem) 

93.000 
30.000 

27.000 

•'ll\1t~ 
Muhammen .ı.u ·ıı~ 

bedeli ~ 
Lira 615.15 

8210 ~ 
11400 ~ 

12!~ 17050 ___..-r 
--------------------------------------~~---

Tıp Fakültesi Dekanlığından: b~ 
Tıp fakültesi mecmuasının şimdiye kadar çıkmış ~·e ~ 

sonra çıkacak nilshalıırı. 25 er kuru~ fiyatla JstanlJJUl ; 61), 
caddesinde üniversite kitaphanesinde satılmaktadır. (l 

8 
1 


