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Yunaniıtanda 

lalova 18 kt • (A.A.) Baş,·~: l 
:le or Refik Saydam bu gtın 
•ranıu \ rsele giderek menıurlrı 

e halk 11 
lar e temasta bulunmuş . 
di ' ve dileklerini dinlemişler r, 
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4 Aiuıtoı 
Atina, 18 (A.A.) - .f A. 

~ustosun yaklatmakta olmasr 
üzerine bu büyük yıl dönümü. 
nün kutlulanması hazırlıklarına 
germi verilmit ve memleketin 
her tarafında şenlikler icin yeni 
halk komiteleri teşkil olunmuı
tur. 
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ayat pahalılı-Danzigde altmış zabıta 
ı ile mücadele t k. f 
Alakadar vekaletler memuru ev 1 edildi 
Oalışmalarına devam 
~ ediyorlar 

ıra, _ıs (Hususi) - Hayat nin prenaipleri dahilinde yapıl • 
ğı ıle mücadele esaslan maktadır. Bu suretle aanayiimiz. 
e alakadar Vekaletler ça- de rekabetin tahriki ve binnetice 

F orster Danzigin muslihane 
bir surette halledilmesi hak-

• 

8111'Jna devam ediyorlar. Hu sanayi mamullerinin daha nor. 
rette aldığım malumata mal fiyatlara mal olması ve do. 

)~Yi ham maddeleri ile layısile hayatın ucuzlatılması S lnahsulleri üzerine mevzu 'teyfiyetl istihdaf edilmektedir. 
)e . hadleri ve himaye esas. Bu tetkiklere alAkadar fabrika • 
tet:ı~en tetkik edilmektedir. törlerle tüccarlarm ve teknisyen. 

;İ( son bütçe müzakere • lerin iştiraki de temin oluna . 

kındO. Bitlere bir rapor verdi 
>' ktısat Vekilinin beyana. ::aktır. M er •lan esaslı ve par_t_i_. ___________ _ 

!!~~i!s~~~ı Hatay valisi 
• ~ .. ··ıa toplanan 1\la:ırır Antakyada co~-

as.n Ali Xüccl'ln bir y 

"ııı1cu ne faaliyete gcçu. kun tezahüratla 
a&- ~aarır \'ekili işe bnş.. 
-..c1enberı kültür haya- karşılandı 

'-el' salıaınnda <;ahşma-
" ı e bir Ahenk '\c dü- Antakya, 18 (A.A.) -Ye. 
~ lı,:lıı csa lı bir J>IAn ni Hatay valisi saat 17.50 de 

C~ ...a,ın t•Iı •>or· Payaı'a muvualit er~it .ye 
'1 .... t tlriyet mnaıifl için na- orada heyetler ve binlerce Ha. 

_, ~bt etbıyc n tedı·is sistemi- taylı tarafından merasimle kar-

Polonya 
Yabancı memleketlerde neşredi 

len ha beri eri nefretle karşıltyor 
Y arıova, 18 ( A.A.) - Po. 

lonya gazeteleri, Danziı Cesta. 
po'sunun serbest tehir poliı 
memurlarından 60 kiıiyi tevkif 
e;ttiğini bildirmektedir. Bu tev. 
!ciflerin sebebi malum değildir. 

Londra, 18 ( A.A.) - Ti. 
mea gazetesinin Berlin muha. 
birinin bildirclijine göre, Ber. 
Iindeki umumi 'kanaat, B. Fora. 

ter'in Danzig'e B. Hitlerin bu 
meselenin muslihane bir suret • 
te halli hakkmdaki planını gö. 
türdüğü merkezindedir. Danzig 
gazetelerindeki neıriyatm to. 
nunc:la vukua aelen deiiı iklik 
de esasen bunu göstermekte
dir. 

(Dm)(Jmt' 10 uncuda) 

JtipOn notası ' 'k etınck lllzım<br? İlk ıılanmııtır. Yeni Hatay valisi. 
~ ~ 0knııar ile lise \ 'C yfik- ne lskenderunda da çok sıcak 
il t l'ece<lekı tahsil çağında bir karşılama merasimi yapıl. 
J._ Otta1t1arı ,.e geııçlcıi umu- mıştır. Cevat Açıkalm, sabık 
t~"t c;erçe, esi içinde en ba,konsolos, Albay Şükrü Ka. 

)' bil'er uzuv olacak su- natlı, eski Hatay mebusları ve 
lbtı euı:ıurcbilnıek l\'in )faa. Fransız ricali bu karıılamada 

~Cselerlntlc ne gibi ıs- hazır bulunmuıtur. Vali Sök. 
"- lht11aç nrdu·? men Süer lskenderunda bet on 
• :aksat üzerinde şimdiye dakika kadar istirahat ettikten 
llljl ll'çok otorJteler kafa sonra Antakyaya hareket et. 

•l'dır. Yapılan pa,....a · ti' .... nı:~ r. 

z 
Fransız askeri lıegetine 

bir zigaf et verdi -- Tehditkar olduoundan SoVJet-
1 erce kabul oluninıyarak 

geri verildi 
l'tetklklerJn çoğu resmi Şükrü Sökmenıüer, lıkende. 

ht Şekline de girmiştir. run ile Antakya arasında Bey. 
1-t bu raporlar içinde kıs- lan kasabasındaki kırk birinci 

Kızılmeydandaki geçit resmi altı saat s.ürdü 
(Ya.:111 10 uncuda) 

\.._ ..... bik edilmiş olanl~rı da fırka §ehitleri abidesine b ir çe. 
~~ .\ncak umumi suretu lenk koymuı ve çok heyecanlı 
~ti~ Oldutwnuz ıslahatı ma- bir nutuk söylemiıtir. 
~ •zının her tarafında mü-

Hatay teşkilAtı 
,~~ hı., şekilde vücude getir- Beylanda t~!anan binlerce 
Mı:' ~ı., halk Hatay vrılisinin nutkunu 
~ L nıuntazam bir kraat 
~~ qaltnc henüz getirilme- hararetle alkııklmıı ve yeni va. ------- ......__ 
''1ıt lşt0 Muhterem Maarif !ilerini büyW. heyecan içinde Fransız mi8a/irler Atatürk kabri mı çeleftk 1«>ydtiklan atrada 
~ btl \rekAlette eskiden mev- Antaky:lya uğurlamıtlarclır. Ankara, 1 8 (A.A.) - Gene- ~.,...,....,.,...,. ... _._ ......... Al 

.~ ~iin ihtisas raporlarını Sular kararırken Antakyaya ral Hutzinger ve mai_yetl, bu- s· s· i Ankara, 18 (Hususi) - Biltiln 

Maliye, sıhhiye, gümrük 
memurları da tayin edildi 

~ tklk ederek böyle bir varan yeni Hatay valisi orada gUn öğleden sonra mihmandar- ımone ımon Vekaletler Hatay vilayeti teşki-
~ ilk esaslarını hazırla- da coıkun tezahürat içinde kar. ları ile birlikte Çubuk barajını lstanbulda fı·ım latına ait kadrolarını tanzim et. 
~bu esaslar üzerinde mil- şılanmıştır. gezmiş ve baraj suyunda mo- mektedirler. Sıhhat Vekaleti, 
~ .. r işlerinde ihtisasları ta-' Yarın akşam turizm otelin. törle bir cevelA.n yapmıştır. Ge- • • • gUm.rükler umum müdürlüğü ve 
~' 01an ,.c ıuaar1t Şürası de Şükrü Sökmensuer ıerefine neral Hutzinger, barajı bilhas- Ç8YlrlyOr maliye te§kilatına ait tayinleri 
~ toplanan ilim adamla.. Antakya belediyesi tarafından sa gUzel bulmuş ve TUrk lş<;lsi- Kendiıine rehberlik e- bildiriyorum: s; cliişUncelerint öğrenmek 1_8 kitilik bir ziyafet verilecek. nln bu çok muvaffak eseri kar- MALİYE TEŞKİLATI 
~ )faarır şurası nıüzake- tır. şısında tatdirıerını blldirmtı,- den muharririmiz Oı-ttw, _:•P•p kararlannı ,·er------------- tir. man Cemal Franıız 
~ oı. 11ra şlmdı bir taslak de- MDSkOVada Ankara, ıs <A.A.> - orge- yı1c1ı~ ile konu, tu 
~~~ PlAn kat'i şeklini ala- neral Asım GUndUz bu akşam Osman Cemal t 
~ • Bundan sonra plAn saat-..20 de misafir Orgeneral 
..:basına girecektir. yeni görücmede Hutanger ve mai)'etl şerettn Bu nUktell ve çok zarif 

~~~l ._::ı Vekaıeu bir mücldet Y Ankara palasta otuz dört kişi yazmını yarınki gazete-
~ Ond neşriyat kongresi top- bir inkicaf' uk bUyU'Jc bir ziyafet vermiş v~ mbde ne,n.'!::cek. 
'tt~ an sonra Maarifimizin Y bu ziyafette Genel Kurmay v y ARIN 
lk.ltt1t1: aid bir takım mühim kaydedilmedi MiJU Müdafaa VekA.letl ileri ge~ 
~iade ve raporlan broşürl~r tenleri hazır bulunmuştur. Top-
bı '1 ne.retti. Şimdi Maarif Paris, 18 (A.A.) - Fransız ıantı çok samimi bir hava için· 

• ..... n kararları ile umumi \'e İngiliz büyük elçilerinin dUn •3 geç vakte kadar de·nm ey
"-ra h l'lf seferberliği için ya. öğleden sonra Moskova'da B. !emiştir. 

Cif.. • ~ .. hkl -----------~~ktı ar tamamlannu~ Molotov ile yaptıkları görUşme-
, G~ts "· u halde finünıüzıl.._ den sonra Havas Ajansının Pa-

'-r~esinden itibaren kül- riste elde ettiği intibalara göre, Bitaraf hk kanunu 

Harp patlarsa .. 
Birkaç gün sürecek olan 

INı si7asl tefrikanuz buıün
kl brlflk dilnya 'aziyetl
lll en a7dınlık bir şeklltk 

göslerln.bin Hnüne ko7aa 

Hatay muhasebe mUdUrlilğüne 

Hataydaki takviyeli dağ alayı 
muhasebecisi Ahmet Hamdi Ok. 
tay, Hassa malmildürlüğüne Za. 
ra malmildilrü Mustafa Sümer, 
Kınkhan malnıüdilrlüğüne Kor. 
kuteli malmUdürU Ali RıA Türk. 
er, İsken.derun malmü4llr1Uğilne 
Dörtyol malmildüril Necip ..\ta. 
lay, Hatay varidat mildUrlUifuıe 

(Devamı 10 uncuda) 

""1-a .. •z renı pIAn daire- her iki tarafın vaziyetinde bu 
ltatı•- "

1 
hlr fıtalh Pf safhıtı;ıı. görllşme netireslndc malısus hlr 

'iti «'fi Prek dempktlr. inkişaf knyclolunmamıştır. 

Kongre bir karar ver· 
meden dağtlmıyacak 

.(Ya.......,ı 10 utlCMda) 

mDhlm bir t.-tkik mftbHüln t PolL<1 Etıstilüsitnden mr!ı"' olan 108 talebeye ~elki fİİll 
dlir. ~ Da1ıi1iye Vcl.ili tara/mdmı diplo nı:ılan vcıildiğitıi yazmı§tık, Res 

••ovoovv+n•+H••••••n' J mimi.: Vekil Faik Oztrak'ı mczım Zara hitap ederken göateriyor. OJcı•anıı 10 ımcuıla) (Devamı 10 u11cuda) 
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Bulgaristan 
Yugoslavya mü
nasebahna dair içki ile mücadele 

15000 göçmen Satye tahkikatında yeni bir safha Komple biletler ve barıar 
Taymis, Bu iki Memle- 1 hd d •• 1 ~ Hükfunetımız halkın 

ketin Bitaraflığını ge iyor 1 Ası uşUnU üyor korumak üzere içkilerin 

Takdir Ediyor M a ı ı· k K e v k e p .. mi azaltmayı düriünürkeDt 
Dilnl<ü posta i!e gelen ingilizce Nakliyata Temmuzun Kadıköy S emti T ram va- içinde yüzen barların nı 

Tayms guetesi "Bulgaristan ve 24 ünden Sonra vma binenler aynı biletle ları arasında gü7.el ve ~ 

~:::d;•nuı:::::• =ili Bu sene~:=:... 12 bin ta h 1 i ye e d i 1 d i vaDepulrtadd~ gİrll eb~dlece~Kler ~~ .. k=ar::a ::: 
K" . f Berr . t ' ve enızyo arı ı aresı a. bard nl d . beırıeJI 
oseıv~o un. . ın zıya. re ın - ve Romanyadan da 3400 göçmen j Satie bin.ası yolsuzluguw ndan iererek Malik Kevkebi serbest dık.. tram a ı · ı be ber a 0 ar an var' _. 

d d.. n----'betil Y oy v yarı e ra. · ki · tihl"k edil sefalı• en onmesı m~ e, u. gelecektir. Nakliyat için iki va. mazn kuf b k ---u b._....__. k 1 bil ti h ıç ıs a en 
osl .b. I' p 1,.. d ı un ve mev sa ı reADBu. ..~..., .. ır. omp e e er i du etmek .ta. ........ da bı"r tanecik olsU' 

g avya naı ı rens o un e pur bu aym 24 tlı:.de tutulmu§ o. r r . . . . .. .. . B ~ 
aynı suretle bir ziyaret yaptığı lacaktır. 1eki.n mUdürlUğü der - ans ı_~ıncı milduru Ma~ı~ Kev - Malik Kevkep dün akşam üze. :"~~:l unun için Utı . i. dilli, güzel şiveli bir vatall 
halde her ikisinin de Almanya i. hal nakliyata başlanmasını ka • kep dun sorgu h&kimligı kara • ri tevkifhaneden çıkmış, dofru -

1 
~ ı~r e~~ew ~~~ :e~~ş. dmımn ona buna hoş bir ıc.C 

ıe bir misak imzalamaksızm av. rarlaştırml§trr. Nakliyat dört ay ı·ile tahliye edilmiştir . Malik !a evine gitmi~tir. e. r. aşı gı . ır e. öp. at geçirmek, mal sahibini 
det ettiklerini işaret ediyor ve sürecektir. Romanyadan gelecek Kevbp tahliye talebinde bulun . Müddeiumumiliğtn da.va hak • ti.iden mesela Suadıyeye gıtmek nun ve kendi geçim ib 
fakat. ~ul~ar - . Alman görüş. göçmenler Tekirdağ ile FAirne _ mamı§tJ. Sorgu hlkimliğl kendi. 'tındaki iddianamesi hazırlan • istiy~nl~r KadıköyUnde va~ur - tatmin etmek için katl 
melerınm ıktıss.di sahada behe. ye ve Bulgaristandan gelecekler sini kuf 

1 
ra.k fazl kal maktadır. Yolsuzluk dosyası 90 dan ındikten sonra aynı bıletle cefa kalmıyor ve içmediği 1 

mehal tesirini göstereceğini ih • de Orta ve Şarki Anadoluya yer_ n mev 0 a a · >ahif eyi geçmekte. Bundan baş . tramvaya binerek yollarma. de - Memleketimizin bilhass& 
tirnal dahilinde görüyor. Alman. le~tirileceklerdir. mamasına karar vermif, tahliye ka da bir çuval evrak bulunmak. vam edeceklerdir. Bu blletler ten. liman şehirlerinde köşe köt' 
ya. Bulgaristan ihracatının he _ milzekkeresini tevkifhaneye gön. tadır. zilath olacaktır. lara tesadüf ediliyor. 

men yarısını alma.ktadrr. Bilhas. A k d ı k . varyete yapmak, mil 
sa tiltiln ve diğer zirat mahsulle. n ara a açı aca Kağıthane Chıayeti Faili T anzımatın 100 UncU ı dansetı:n~k ve _hat~ hisPlee...__ ..... L 

~~m:y:;e:ıek~~::s:ıa kutophane lkı· kı·şı· o·· ıdu·· ren katı'I yılı için hazırla ~::ke;:r:;n~:n~~~ nıo~ ... 
a.ııargenil bir ticari mübadeleye • oartıarla. ithal edilmi§ e 
yoJ.. aça.cağım ummaktadır. An lstanbul Kütüphanele- nan dir. Alman, bazan FransJSı 
cak vu en~ mevcuttur: · rindeki Mükerrer d.. k 1 d eser az İngiliz ve Aberikan, 

Almanya Balkan memleketleri Eıerler Nakledilecek un ya a an 1 İspanyol, Bulgar ve yığıııl': 
mah ull · · b ..... ı. al ıf Bu Huau ata Vazife car ... Fakat her bara asga~ s erının "'9Uca ıcısı s a. tstanbulda olduğu gibi, Anka-
tile iktisadi sahada elde edeceği rada da ,gerek talebenin, geerk. Alanla r Çalışmaya de on ve hatti yirmi nis 

il.stünlükleibirgUnsiyasişartl&rL se halkın umumt kUltUrUnU art; Dört gün dag" l arda ot Baıladı Türk kadınlan, yerli ka~ 
nı da kabul ettirmek zonma kal. tırmağa yarıyacak, okuma lh- Tanzimatın llAnrndan bugU- dil§lllyor. içki bütün insanl.s' 
kışacak olursa... t17açlannı tatmin edecek bir u- yed ig" ini söylü ne kadar muhtellf sahalardu. muzır. Likin kendi meıııl 

Tayms böyle bir .uftımaıe kar- muml ktıtttphanenln açılması yor gösterdiğimiz yenilikleri tesblt mi~n, kendi toprağımızın:--
şı §UllU yazıyor: Maarif Veklletl tarafınıdarı ka- Geçen hafta KAğıthanede a- da saklandığını, bu müddet zar- etmek maksadlle l:iOO sayfalık N d er: sebeple olursa :aıdJ 

"Böyle bir ihtimali brlll& - rar altına almmı,tır. ğıla koyun konulması yUzUnden fmda mtttemadlyen ot yediğini bir eserin hazırla.nmağa başladı ra ~ ç i ışm_ıya mecbur . 
maık: i.hııere Balkan milletleri ara. KUU1phanentn projeal, ha- çoban Şaban ile arkadaşları Ta- söylemiş, cinayetini ise inkAr ğrnı yazmıştık. Eserin tUrlU kı. ye ıçm ~e, ıçmiye; mideQl, 
smda teşriki mesai vilcude getir. sırllCllllllfÜl'. içine konacak eser bir ve Niyazi araıın°ija bir kav- ederek suçu ölenlerden Tahire sımlannı yazmak Uzere vazitr ~e ~ynı !~ap oluncara "/• 
m~ .. en iyi yol gibi~ Iertıı neTl Te pl&nlan hazırlan - ga çıkmış, Şaban tabancuı ile 7Uklemlştir. Katil törle demı,. alan üniversite profesör ve do • ~çm~e ~ . ~ ede:~y 'dı 
Göriin§e ~ik bir h maktadır. Bu ktıUlphaneye An. her ikl arkadqını vurarak kaç- tir: çentıerlyle tanınmış bilgi adam- ar u.h~~ı ~ a an = :r:rm~k iyi mfln=.t kara Te İstanbul kGttıphanele- mıştı. Yaralılar kaldırıl.dıklarr - Dört arkadaş birden Uze- ları vazifelerine başlamışlardır. genç, 1 ıy~; erc1e ~ 
'"~ .. et .. 

11
_._,beri n..

1
_.-. .... 

1
• rinde bulunan m1lkerrer eser- hastahanede iki •Un sonra öl • B k ti A k Di T ih 'ilmızı 0 ca 1 meşale erın 

LÇDID u.ıu.cu ~-- ... rime atıldılar. Tabirin elinde ta- u ma sa a n ara ı. ar . üz t tan "bee' e 
y gos1 dah mkı Bnue lerin bir kmmı nakledilecektir. mUşlerdl. banca vardı, beni vuracaktı, eli- Coğrafya fakültesinden Uç do _ ;eye Y ~ ta ~k 1

1 b~ gi~=ek ~~: Kttttıphanenln elle!' itibarile çok Bir haftadanberl şiddetle a- nt tutmak istedim. Bu sırada si- çent şehrimize gelmiştir. y~z ~rgeç 8 
u er eye 

!ar. Bir zamanlar Bulgaristanm zengin olman ~n bttdcede kUl- ranan katil Şaban, evvelki gUn llh yere düşerek patladı. Çıkan Muhtelif kısımlarda yeni - Barda çalışan bir kadın içi' 
müthiş bir dahili t.qkilatı olup 1- Ilyetll miktarda tahsisat ayrıl .. şafak vakti KAğıthanede bir de- kurşunlar da onlara isabet et.Y . .den v~~ ~la\l~r ...auDlardır; mek is_ebilmck~.İ.Ir= _UJl'r"Oıw. 
ki memleket arasında anlepeya mqtır. re lpde 7akalanm1t. dtın d~ B•n4aa 90nra korllt••· ıtao l'ote&Or Hikmet Babur on clld· m !fteriye kendi de iştirak e 
mani olan ''Makedonya komite - adliyeye teslim edilmiştir. • tım.,. Jit. tanzimatta.n bugüne kadaı ti.zere en çok içki istihllk 
i,, meselesi, 1935 een.eainde Bul. Hariciye Vekilimiz Şaban, mtlddelumumlllkte Sorgu hlkimllfl Şabanı tev- geçirdiğimiz tarihi hAdJsclerl bilen bar kadını - onlara bit 

gar hük(lmeti tarafından muvaf. Şehrimbde bulunan Hariciye ver.diğl lfadeelnde dlSrt gtın da~ klf etmttttr. ihtiva eden bir eser vUcude gc. kıma "artist,, diyorlar - eJJ 
fa.kıyetle neticelendiri.lmlşti. Ve Vekili Şükrll Saraçoğlu, bir iki ------------------------ tlrecektlr. Bu eser bizde Jlk tah- de işçidir. lçemiyen, yahut 
muhakkak ki Yugoslavyanm da gUne kadar Yalova.ya gidecektir. lnhiaarlar Vekili Tütün Ü niversite Tale belerinin mı tarih olacaktır. miyecek hale gelmiş olaJl 
Makedonya yahut cenubi Sırbis. istasyonlarını Teftiı Kitap ihtiyacı ''artist" i çekilmeye mecb 

dak .. dar . ön-1-1- .,~ 'Onlverslte RektörU Cemli H . k S b h ... ta.n ı ı esı on sene ~ l atanbul _ ı ·- ,ndra Etü unlversltenln muhtelif fa.. . er gece ıçme . a a ,.. 
d k daha. i . ~:- a..u "' Bilsel: Kırım harbinden ıonra k tl · k d 

en ço yıuu-. T S f I . Şehrimizde bulunan gU:mrUk &Ultc.lerinde okuyan talebelerin en saa enne a ar u 
Belk. d . di kalkm _.._ ayyare e e r erı Parlste aktedllen 856 muahe- kal k +_._ d k 11 ı e şıınam~""' ve inhisarlar vekili Raif Kara-

1 

kitap ihtiyacını gidermek ve on- ma . .uneme en on 
ama, mihver devletlerinden blrl lstanbu1 - Berlin arasında ya. den.iz dün sabah Ulıkildara seç. lan notlarla çal, ,maktan kurtar deslnl, Felsefe profesörü Hilmi Yalandan gillmek. Yolulnı~ 
nin veya ikisinin birden Yugos - pılacak tayyare eeferlerile Lon - miş, depolan ~ .aoma mak maksadlyle bazı teşebbUs- Ziya; Tanzlmattan bugüne ka- kat asla "yoruldum" di~ 
lavya, Bulgaristan ve Yunanis - draya kadar gitmek imk&nları Maltepeye giderek tütün m1aJı lere clrlfllml1Jtlr. Bu teljebbUs· dar Osmanlı heyeti tçtlmalyesl mek. Dans, dans. dansetrne._ 
tandan parçalar kırpmak 8Ul'etile temin edi1mift1r. istasyonunda tetkllrede bulun • lerln neticesi şimdiye kadar ve TUrk Cumhuriyetinde tefek- hayet bitip evine düşmek· 
bir Makedonya devleti kurmaJc Her gün 11.at 7,30 da Yeşilköy. mU§lur. Vekil ~eden llODI'& da muhtelif fakUlte derslerine ald kür hayatı, 1ktısad Fakültesi ortalarına kadar uvku. öl 
yolunda bir emel beslemeleri IÜP- den kalkacak tayyarelere Lem - Kuruçepıe tltUn depolarmı pa. 180 kitap baıllmqtır. Bu kitap- doçentlerinden Ziyaeddin Fahrl sonra yine bar. Yin~ aynı Jı 
hesi, her iki memlekette te zail dra fçhı de bilet almcaka ve ak. miştir. Iarla untvenltenln kitap lbt•ya. Tanzlmatta cemiyet, Enver zı- Içmek, içmek ... Buna kim 
olmu §değildir ve ortodoks kili- şam saat 10,30 da Londraya var. Bugün de Tntlhı Llmitet tir- cımn ytııde 1eteenl temin edil· ya; Tanzlmata kadar Osmanlı mill edebilir! 
sesine bağlı iki millette de bu şUp. mak kahil olacaktır. Yalnız Ber. ketinde menuI olacak, diPr ba. mit bulunmaktadır. Geriye ka- hareketlen ve bunların cemiyet Evet, Kimin tahammül 
be, dostluğa yanyan kuvvetli bir linden başka tayyareye geçile • zı depolan dolap,cakbr. ıan yt114e )1rml lhU;:racın önU- te sonradan y~4 tığı tesirler. Do. takati var; diyeceksiniz! 
i.mil vazifesini görmektedir. cektir. Almanyadan Fazla mtıldeld den 71h başına kadar cent Cevat Tanzimatta ve Tan- herhangi bir sevkile barda 

Köseiva.nof, Berlin ziyiretln . mal Gelivnr «Snlenmlt olacaK'ına emln olunu- maya mahktım olanlar işte ır.J 
den sonra iki gUn de Yn-lav. ,_ zimattan sonra TUrk kıyafeUe. pab'll V 1 ııst'1:.~ -o-- M usiki C e miyetin e Son ..n...1--.a- •---11-ı-- yor.. i F f kilit ı it s hl ya 1 yor. e on arm 
yada kaldı. Prens Pol'le görüştü. l§ll&Uoloen.nı ~ y .. lh b r' en a tı n ·..ıe n up ·,peşinden o ışıl ışıl yerlerin ~ 
Yugoslav hariciye nazın Marko. Girmiyen Sanatkarla r memleketimize mal pJmeme.ı apagı raca Tnnzimattan sonra TUrklyede larmı aşındıran bir yığın 'ff;J 
viçle Bulgar - Yugoslav mUııa- Türk musıki sanatkarları ce. yüzUnden Almanyadan futa mal Hara r e t lendi Kimya hare ... ıerl , doçent Fah- daş, aynı işkenceyi zevk tJP' 
sebatını ve beynelmilel vaziyeti miyeti mtılılm bir karar vermiş, gelmeğe başlamış, bu yüzden de Yapağı ihracatı son günler - rl Fizik hareketleri, profesör paylaşıp gidiyor. ; 
kon\13bl. Belgratta neşredilen bir cemiyete kayıtlı olmıyan musıki evvelce biz A1maıılardan alacak. deı çok hararetlenmiştir. Bir gUn \:cıu.ı.ı. m.ctnmatlk hareketleri, Barda içmiye mahkQJil 1'1 

t eblig"', iki meleketin siyast teşri. sanatklrlarmm sanattan mene • lı iken vaziyet aleyhimize dön - içinde, İ8tanbulda~ aM, Mersin - d t B NU h t T ı t ı 1 1 1 ~ mUştür. Bizim Alman Rayş den 150, lzmirden de 1000 balya oçen ayan z e anz ma - ar, açı mış l!IO uyor ar.. fqt"_ 
ki mesaide devam etmelerinin, dilmeleri için teşebbüslerde bu. tan sonra TUrkiyede Astronomi Bir çok insan, keyfi için Ki'. 
komşularile yakm ve dostça mil. lunmağa başlamı§tır. nk olarak Bankta lO milyon mark alacağı., yapafl ihraç edilmiştir. hareketleri, mevzuları etrafında bu itibarla istediği zanıaD~ 

k .1 mız varken onlarm blsim Mer _ Mersin mallan 50, tzmir mal. nasebatta olmanın, mUsta ı ve §imdiye kadar cemiyete kayde. çalışarak eserlerini hazırlıya - Fakat barda çalı§maya J!l ".il 
bitaraf siyaset takip etmenin ve dilmeiş olan Münir Nurettin, Ba. kez Bankasında bunun bir kaç lan 58 - 60 ve fstanbul mallan caklardır. kalmış genç kadmlar, bet K""'" 

misli parası birlkml§Ur. 1 da 57--58 lrunıştan aatııımetır. 
gittikçe sıkılaşan bir ekonomik yan Safiye ve Hafız Byrhan bale. Hazırlanacal: etUdler teşri- içmek zanıretindedlr. ~ 
yaklaşma temininin her iki mem_ kında takibat yapılması için ala. ..:- .-velin 20 sine :: dar Maarif Dikkat edilsin! Barlar, _. 'I. 
leket menafiine uygun olduğu • kadarlara müracaat edilmiftir. 1 1 A. ~ ''A \.Jk9.lctlne gönderilmiş buluna- ketin en ltlrekli içki istlhl ~ 
nu blldJrdl. Kanunen teşekkül eden cemiyet H ,..... V 4 klı len yerleridJr. Oralarda Jtt1_:.n1 

Son kayıt, iki memleket ara. nizamları mucibince bu sanatkar. ca r. göre değil, her zaman içini~ 
smda bir gümrük birliğine yol lar bundan sonra ya cemiyete ~Al<VI M~ Dij'er clbet: . n her tarafta mecbur, kan ku.ean, balki t11~ 
açılmakta olduğu eeklinde tefsir kaydedilecekler, yahut ta sanat. '4'"' ~·:ı.pılacak kutlama pro&'ramı da gece sonlarında ayılıp ~. 
ediliyor. Tuna muhabirimizin tan menedileceklerdir. f ' ·it edilmektedir. bedbaht kadmlar eriyor .. • 1 tJI 
verdiği mal\unata göre, gümrilk mek suretile eğlenmek. Ve ~ıJ ı" 
ittihadı fikri hem Belgrat hem Romenlerin de pratik aebepler Dün doğu Anadoluda sıcaklık • I ... 1 lihe, bir mahkftmiyetmiş gıbi ,p • 
Sof yada rağbet görmektedir. Fa. dolayısile verememekte haklı gö. 1-3 santigrat ir.ınlş dli:rer taraf. Bır Sar a 1 Sud a Bogulc ı ~ı olmak ananesi: Bu ~ 
kat iki memleket arasında sene. rilndüğil Dobruca meselesi, bayii !arda ise yine 1-3 santigrat çık. Kemerburgaz nahiyesine bağ dır. rJP" 
lik ticaret - ki aşağı yukan iki. rahatsızlığı mucip olmuştur. ı m1:tır. h Yenlmahallede oturan 15 ya- Yan ölmek ve baş~_.:...p 
si de ayıu mallan çıkarmakta - Sofya ile Belgrat, mallarmm H:ır:ıret Çanakkale, DiyarbL. şında sar'a hastalığına mttptelA mek suretile eğlenme ~ 
dır - bir gUmrük ittihadına ın. ihracı hususunda blribirlerile re- kırda 35, Orta An:ıdolu ve E'lge Abdullah, dUn evlerlnin bahçe- dır! HiKMET Mu.re~ 
zum göetermiyecek kadar azdır. kabeti kaldırmak suretile bir an. de 37 ve Adana.da 38 derece kay. ılnde dolatırken, birdenbire nö-l1 "Yeni Jlec~· 

Bu kayıt, Yunanistan ve Ro - lqma yaparak iktı8adt Abada 1 dedilmiştir. beti tutmut. kenardaki BU do-ı E . .. .. d k" catr'' 
manyada da suitefsir edilmiı ola. daha pratik ve kıynietli bir teşri. Rüzgirlar Akdenizde cenuptan lu heııdefln içine yuvarlanmış - mınonun e 1 . 
bilir. Esasen Slav devletler, biri. ki mesai yola bulmUI olurlar.. garb& ve diğer bölgelerde timal- tır. İstimlak edik:ll 
birlerine yaldafbğl zariıan Slav Mil§terek bitaraflık ilinma ge. den sani,ede 9 metre .uratle es.. Abdullah haatalılı dolayıılle F.m.iııönilnde Balıkhane cl1't" 
olmıyan diğer iki Balkan mem • lince, bu memleketi endişeye dil. mittir. . kendinde olmadığından istimdat nndakl eeki bir cami betedi1' f1A 
Jelılti 1 "g' in wltemayfl şürmemelidir. BiWds, askerl cep Bugün Doğu, Karedenia ve Or. edememiş, bofularak UlmUştUr. rafmran evkaf idaresi~ tP 
g(5rftnilrler. Bilhl!!l!a J!ulgarlarm hede fltiha.ktan çekinen hük(lmet. ta Anadoluda hava.nm mevzii ya. Abdullahın cesedi tabibi adli ta• bin liraya istimlal: edilJll ııJ'!' • 
tarih! w etllognfik baknndan lere eempatl duyulmak lbmıge . fll!r "fe dllft mmtabluda bu.. J rafın.dan muayeneden sonra mor,Ya.kmda yıkılmasına baf1 
haklı sebeplerle istediği kadar lir.,, · Iutlu geçmesi muhtemeldir. ga kaldırılmıştır. caktır. 
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alkanlarda Cermen 
Ve lslav rekabeti Oksijen 

Metro mikabı 50 
kuruşa indirildi 

Şeker şirketi 

liGörüp düşündmZÇel ............................... .-....... ······--: 

Bir tertip ve bir 
dikkat yanhşhğı 

t i~~ada .. bir beden l~rbiyesi şenl i
bl e so~lenen manıdar nutuk bir 

'1\ hakıkat olabilecek mi 1 
Ankara, 18 (A.A.) - lktı

sat Vekaletinden: 3003 sayılı 
kanuna istinaden, 25 • 6 - 939 
tcuihinden itibaren oksijenin 
beher metre mikabmm fabrika
da teslim toptan azami satış fi
yatı 50 kuruş ve beş metre 
mikaplık tüplerin fiyatı "tüp 
depozitosu hariç,, 2ı50 kuruş o
larak tesbit edilmişti. 

Devletin daha esaslı mü
rak ahes in e ta bi tutulacak 
Ankara, 18 (Hususi) - İktrsat yeti daha esaslı surette gözclen 

Vekaleti tarafmdan şeker şirke - geçirilecek, kunetle tahkin ediL 
tinde yaptırılmakta olan tetkik. diğine göre bu şirket devletin 
lcr ilerlemektedir. Bu tetkikler daha esaslı bir kontrol ve mü . 
neticesinde şeker şirketinin vazL rabakesinc tabi tutulacaktır. 

"Yeni Mecmua,, da edebi 
portreler ser.isi yazıyorum. Ge. 
çen nüshalann birinde de Hü .. 
seyin Rahmi üstadımızmki 
çıktı. 

t ~~~ <litısusi} - Orta Avru 
e Ve B lk . 

ıı . Siireıı, sı a anlarda asır _ 
l~iıı i . av • Cermen reka. 
l suı hfila devam edi an ıc .. yor. 
~ u.çuk itilaf anlaşma. 
eQ.l~tr ~endilerine karşı 

s ~abu. ş b~r ~lav cephesi o. 
j•t: a de .. ıl ~dıyordu. Çekoslo . 
Y". • etı d .. 

biİl 61.ı<lldikt unya haritasın _ 
~etıer~~ sonra Çek • Slo. 
~U:ga uıı ıztırabını Yugos. 
lıııUett' ve Leh milletleri di 

!arı erden daha çok kendi 
~ addederek Slav kar _ 

. acınacak haline ortak 

41dıar Çek devletini orta _ 
~k §el'ttı.akıa madde halinde 
!abriky kazandılar. Top, tü. 
~a a, kömür ve arazi al. 

~lid!in'··eaki Slavlık duygu ve 
llqi tu. de karşılarında, haL 
~;~ ·?ı>rakları içinde kuv . 
'"~1~ Oldu.l 

aıııar ar. 
~tıs~ da Yaşıyan Slav mil. 

~bir sıaya hala eski has ve 
'l ·ı._. av df:vleti olarak bak. 

' "l!IS .• 
ltıı,a . g~rınüyor. Bolşevik. 

<ııia y ıçtıınaı bünye ve ha
. :.~tığı değişiklikleri ve 

~ SJa~Uzu kırılışını Bal . 
de\'resa:' muvakkat bir is. 

• \'e h' 1 olarak kabul et _ 
il' gü • t!ıılti Sı n gelip Rusya.run 

e~ ~ği1li av hamiliği ruhuna 
a\', ~lt Zannetmektedir. Yu. 

ill~ hu. ·Q.~e Bulgar gazete . 
.sa.trrı ll§ünceyi ima eder 

b ilndür lll'~ tesadüf etmek 
"'ll]ı. . 
.. 'l'.:iiltı·-. 

llQe11 ·\'ıge sırf bu telakki 
~~ ete Slavlığı eskisi gibi 
. ~ Ola ?nek istemediği için 
llıtıha;. klerikal ruhlu bazı 
~ b:ı t ıı:ei vardır, ki yazı. 
~il' ezı :ınüdafa etmekte. 

"alt" Dreıı.sı· ıtıer Karadağlılar, 
tJı~te 1klerinin Slav Rusya 
~~~65 ~ilyon nüfusa ma. 
~~?ls!i ~ Söylerlerdi. Kara _ 
haşi gı Yugoslav devleti 
~ llU; \re neşir oldu. ve 15 
l haı·Usluk · bir Yugoslav 
tiq,.., ~~e geldi. Şimdi daha 
~ ··el\ S 
··ıııveıı. ırp, Hırvat, Kara. 
l 01 Ve lkışnaklardan mü. 
lll ~tak kurulan Yugoslav 
lla}ı lllgar]arı da içine a. 

"lı!. ~ a fazıa b" "t" K 
!,~ A. uyu up ara. 
:. ~eni 

1 
driyatik sahillerine 

'il' l>e: etınek Uğrunda ça • 
ı. Çoktur. Bu şekilde 
1\ b .. 

\ ~\'lef ~Yük federatif bir 
'<em 1nın cermenliğe kar_ 
L ?lıeJ b· 
'l!~kiı ır mukavemet cep. 

8dl11' d lrı.,,.aıı: edeceği fikri, bilhassa 
~~~ devletinin ortadan 

jçtf ~~Ur lndan sonra kuvvet . 
jçtf ~!Jaı • 
:".\tıl O\'ak 

1ııcv:. !iı;' ~11lıl Yanın ortadan kal _ 
i~ q

1 
tııu11 arla Hırvatların kar. 

~ Cleç~11asebetini kuvvetlen . 
etı'~ ~eıı lldded·Yıl anlaşabilmeleri 

ed ~ ~ili ılen Hırvat ve Sırp 
,rfif>e ı.. lçirı..ı etleri önümüzdeki haf 
"..,iyot •ı ı \(e ar 1 
w ~ !t.ıııa 1 a arındaki anlaş _ 
ııts11 "ıı 'l'vatı::a~aktır. Ondan son. 
yıl-' ~11.. ~Ciste lıderi doktor Ma . 
~f ' ~:~la.,, ,_r~ceği Hırvat liderler 
ti' "'~ ~ab· · ı.ı ~ aıı%r· ınesıne girecek ve 

i t" ~ laettıa 1 Sırplarla Hırvatla • 
ıJI , ., ce sına . 

a .. l'ırıeııı· tnanı olmaya ça. 
. 1~bıış oı ık Propagandası fal. 
~ ......, li acaktır. 
~devıeu~7.at anlaşması to • 

ılıı~ltı . ın Balkanlara sark 
~ . csı ka 

&~ ıttih rşısın.da Slavlı. 
"1 ""nadı addedilebilr 
A Q~ es· · 
•\)(!ltsa ınde kral Borisle 
111 ndr \' u arasında esası 

\ ~la" &'Oslav _Bulgar dost. 
;; lltlll Çeklerin ccrmenlik 

rlerı 1ı: da ezilmesi üzerine, 
~la.\'Jı ~ llvvctıenmeö-e baş 

~nn .. "' -
lhuşterek düşma. 

nını Balkanlı Slav devletler anla
makta gecikmedi. 

Danzigde Slav Lehlilere indi . 
rilmek istenen Cermen dipçiğini 
umum Slavlık nefsine vurulmuş 
bir darbe olarak kabul edeceğini 
gizlemiyor. Çekaydaki, Lehliler . 
le diğer Slav devletleri arasın _ 
da rabıta ve müşterek hudut yok. 
tur. 35 milynoluk Lehli Slavla 
15 milyonluk Yugoslav ve 7 mil. 
yonluk Slav Bulgarlar arasında 
başka ırktan milletler vardır. Bu 
milltler çarnaçar naziliğin kafa 
tutmasına boyun eğmek vaziye . 
tinde bulunuyor. Halbuki, Çek 
milletinin uğradığı feci akıbet ~ 
ten güzel bir örnek ve ibret a • 
lan umum Slavlık · müttehit bir 
hale gelmek için can atıyor. 

Almanlığın ve 1talyanl~ğın 
Balkanları nüfuz sahası içine aL 
mak istemeleri Bled'de Bulgar ve 
Yugoslav hariciye nazırları ara. 
smdaki görüşmeyi çok samimi 
bir hale getirdi. Vaktile (Make. 
donya meselesi) yüzünden anlaş. 
maları imkansız addedilen Yu . 
goslav ve Bulgar milletleri ara. 
smda görülen son kardeşlik te _ 
sanüdli tezahürleri Slavlığın Cer. 
menliğe karşı Sırp - Hırvat an. 
laşmasmdan sonra, ikinci korun. 
ma tedbiri olar.ık kabul edilebi _ 
lir. 

Küçük milletler büyük devlet. 
!erin yutma siyaseti karşısında 

intibah devresi!ıe girmi~ bulunu. 
yor. Bu türlü öir tezahür geçen 
hafta içinde Söfya sokaklarında 
görüldü. Bulgar jimnastik Yu _ 
nak teşkilatlarının bir jübile mu. 
nasebetile Yugoslav Sokollarm . 
dan 7000, Lehistandan yüzlerce 
Slav Sofya jimnastik sahaların. 
da m~terek beden hareketleri 
yaptı. Bayrak merasimi yapılır. 
ken söylenen nutuklar çok ma _ 

Görülen lüzum üzerine, şim
dilik l 9 • 7 - l 939 tarihinden 
iLibaren yalnız Ankara için, ok,
sijenin fabrikada teslim beher 
metre mlkabı 85 kuruşa ve beş 
metre mikaplık tüplerin fiyatı 
"tüp depozitosu hariç,, 425 
kuruşa çıkarılmıştır. 

Oksijen tüplerinin tazyiki 
a~rart 130 atmosfer ve oksijen 
terkibi asgari yüzde 99 olacak
tır. 

fabrikada bir tüp satış top. 
t:m satış addolunur. 

Oksijeni Ankaradan tedarik 
eden yerlerde azami satış fiyat. 
hm, fabrikada fiyatına o yere 
kuc.1arki nakliye masarifiyle 
mahallt belediyelerince tesbit 
edilecek sair ticari masraf ve 
normal karın ilavesi suretiyle 
tayin olunur. 

Berberlerin İmtihanı 
Dün esnaf cemiyetleri merke . 

zinde ehliyetname almak istiyen 
berbelerin imtihanları yapılmış_ 

tır. İmtihana 24 erkek, 5 kadın 
berber namzedi girmiş, erkekle. 
rin hepsi kadml~rın da bir tane. 
si muvaffak olmuştur. 

Türkiyen in en çok 
satılan mecmuası 

RESiMLi 
HAFTA 

nidardı. Yugoslav Sokollan reisi 
bir münasebetle söylediği söz . 
ler arasında (Balkanların müş _ 

terek emniyetini ve Balkanlar ~; 
sulhünü Slavlığın koruyacağı) 
kelimelerin sarfetti. 

Fakat, ne çare ki Slavlık çok 
geç kaldı. Çünkü, rakip Cermen. 1 
lik propagandası ve parası ile ' 
Slavlığa doğru bir silindir ağırlı. 

Bu tirajını, ucuzluğu kadar, 
baskısnın nefisliğine ve en 
salahiyetli kalemlerden çık. 
mış yazılarının güzelliğine 

borçludur. Her hafta bariz ~ 
bir tekamül gösteren bu aile 
mecmua.sının son çıkan 45 
numaralı sayısında görece
ğiniz yazılardan bir kaçı: 

(Va.Nu) nun ecnebi bir 
memlekette bu kadar şama. 
ta olur mu? Deniz banyola. 
rı, doktor Galip Atanın baJ 
yanlara sağlık notları, staL 
larm Greta Garbosu, Bu le. 
keyi kan temizler (hikaye) ~ 
Tarih sahifeleri, Romanlar 
ve diğer meraklı yazı ve o. 
rijinal resimler vardır. 

ğı ile yakınlaşan büyük bir teh. 
likedir. 

Sofya: 
Jf. N ecm.ettin Deliorman 

~ ...... i.~~d;;··~;;·~h·~ı·;·--· .. i 
i ıntıbaları ; ~ 
~ 18 Nımıaralr seyahat inti- 1 
: baını yarın verecegı-"z. f 
: l 

5 Kuruş 
vererek bütün bu yazıları 

okuyacak ve bir çok güzel 
resimlerle karşılaşacaksınız. 
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Köy okullarına 
yap ılan bir tebliğ 

Portre, ne bir biyografi, ne 
uzun bir tahlildir. Bunlarla e .. 
debiyat tarihlerine harç ha .. 
~ırlamak davasında da deği. 
hm. Bu yüzdendir ki, ele aldı. 

au .. n bı"rço'< fırıncı- ğrm şahsiyetlerin yaşlariyJc fa. 
' lan meşgul obnuyorum. Zaten 

'ar Ce 
' 

d ld gerçek sanalkarm yaşı, yı!larca za an 1r1 1 değil, asırlarla bile ölçülmez. 

Tatilde Vazife Basında 2344 Ekmek Hüseyin Rahmi hakkında 
yazınım başına mecmuada bu 
işle uğraşan arkadaşın yaptığı 
manşete üstadın yaşı da eklen. 
miş. Fakat talisizliğe bakın ki 

Bulunmıyanlara M~kam Müsadere Edildi 
Ücre~i Verilmiyor Dün şehrin muhtelif yerlerin. 
llk okullar tatil edildikten' deki fırınlar belediye müfettiş _ 

sonra okulun muhtelif işleri için leri tarafmdan ani bir baskına 
haftada iki gün açık bulun- tabi tutulmuştur. Teftiş yapan _ 
ması karar altına alınmış, okul lar arasında belediye reis mua • 
lara tebligat yapılmıştır. Aynı vinlerinden Lfıtfi de vardır. TeL 
tebligat köy okullarına da yıı- tiş neticesinde Beyoğlunda 1044 
pılmıştır. Köy okulları tebliga - ekmek müsadere olunmuştur. 

tına "yaz tatil aylarında köyler Üsküdarda 893 ekmek müsadere, 
de daimi surette ikamet etmi - 8 fırından nümune, 15 fırıncı ce. 
yen okul baş öğretmenlerim~ zalandırılmış. 1J5 ekmek imha 
makam tahsisatı verilmiyecek- cdilmişitr. E:adıköyde 459 ek. 
tir.,, ibaresi yazılmıştır. Köy mek müsadere, 8 nürnune alm _ 
baş muallimleri bu hususta iti- mrş, Eminönündc 478 ekmek mü. 
razda bulunmuşlardır. Kanu- sadere, 28 nümune alınmış, 30 fı. 
nen haklan olan makam tahsi- rmcı tecziye edilmiştir. Adalar _ 
satmı okulun tatil bulunduğu da 26, Beykozd:ı 18, Bakırköy • 
yaz mevsiminde .de almali: e:ı de 11, Beşiktaş 219 ekmek mü . 
meşru haklan olduğunu ileri sadere ohınmuştur. 

"75" "85 l ' , ,, o arak çıkb. Her 
P?rtrenin baş tarafında böyle 
hır manşet var, fakat, hicbiri 
benim değildiı·. -

Hüseyin Rahmi üsladunız 
belki dalgınlıkla, okuduğu kin' 
h_unun farkına varmamış. Açık 
bır mektupla bana kmldığmı 
söylüyor. 

On yaş fazla büyük gösteril. 
mekte, bir mezara .yaklaştırma 
temennisi sezmek bence hiç ye
rinde değil. Üstadın telaşını bir 
hayli yadırgadım. 

Hele ölümün el süremiyece
ği varlıklardan birini bu telaş 
içinde görmek, bir tuhaf oluver 

sürerek makam paralarının ö

denmesini istemişlerdir. 
Şehir mekteplerinde >azif.? 

almamış köylü çocuğunu yctiş
t:rınek üzere hayatlarmı bu işe 
vakfetmiş olan köy öğretmen -
!erinin velevki kısa bir müddet 
için olsun makam Ucrctlerinin 
Ycrilmemesi öğretmenlerin m ağ 
duriycllorini mucip olmaktadır. 

:Jazı köy bflş öğ'reinıt'nlori

nin id<lialal'lna. güre bu bakım
dan istisnai mu:.;.ınele yapılan 

bir kısım k&y baş üt';retmenleri
ne bu paraların verildiği .de söy
len mc ktcdir. 

Vaziyet Vekalet tarafından 
eherıımiyetlo tetkik edilmekte
dir. 

Bazı P lajlara Lağam 
Suları mı Karışıyor? 

Belediye sıhhat müdürlüğü 
şehrin muhtelif yerlerindeki plaj 
ve deniz hamamlarının bulun . 
dukları mahallerin sularından 

nümuneler almış, tahlile gönder. 
miştir. Boğazdaki bazı plajlara 
Iağrm suları karıştığı anlaşılmış. 

tır. Belediye sıhhat müfettişle • 
rinden Zeki bu hususta incele _ 
meler yapmaktadır. 

Partide Bugün Toplantı 
Bugün öğleden sonra partide 

müfettiş Tevfik Fikret Sılayın 
başkanlığında parti kaza ve na_ 
hiye teşkilatı reis ve azaları bir 
tanışma toplantısı yapacaklar . 
dır. 

Vilayet idare heyeti reisi seçi. 
mi gelecek hafta yapılacaktır. 

---o---
Rumen Turist Ofisi 

Açılıyor 

doğrusu. ~ 

İki başlı bir yanlış anlama. 
dan doğan bu üstat şik&yeti üs. 
tünde dunnıyacaktrm. Kendi 

Romanya propaganda nezareti kendime: 
tarafından şehrimizde ''Turist o. z 

- amanla nasıl olsa iş;n 
fi~ Romen,, namHe bir büro teş. doğ.rusu meydana çıkar! 1 

kiline teşebbüs edilmiş, bu mak. Diyordum. Fakat benim bir 
satla Romanyadan turizm umum d h 

·· d" .. h . . . . e oca tarafım vardır. Ben 
mu uru şe rımızc gclmıştır. Pa_ bunla ıft ] k ' 
· B 1. 1 .. .. .. n sın a meme et gene. 

rıs \'e er ınc en sonra uc;uncu o. ı· ~· · k d B"' 1 b" 
1 k . . .. . .. ıgıne o uyorum a. oy e u· 
ara §ehrımızde boyle bır buro ·· t t 'kA t' · .. l 

1 a1 
.. u& a şı aye mı goren er ara 

açım <tadır. Buronun maksadı d b iki b . I b • 
'k' . sın a, e enım ta e em de 
ı ı memleket arasında turızm b I bT S f b .. 
hareketlerini canlandırmaktır. ut u)na 1 ır. ır u yuzden bu 

sa ır an yazıyorum. 

~e Yoksa üstadımıza: · 

Sabık Tokat valisi Faiz Er. "Dikkat buyunnamışsımz. 
gUnle merhum nay Cemil keri- Sinirlendiğiniz yaş davasını or. 
mesi N'e>rimc Giinr~r~ın evlenme taya atan ben değilim. Bs.na 
merasimleri Kadıköy Belediye~ çıkışırken haksızlık ei.tiğinizin 
si evlenme memurluğunda bir- nasıl farkına varmadınız?,, 
çok akraba Ye clostlnrı huzurun- Dememeği daha uygun bu. 
rla il'ra edilmiştir. :Mesut olma- lurdum. 
!arını dileriz. Ölüm, nasıl olsa bir gün ka. 
------------- pımızı çalacak. Dünyanın bu 

Ali Çetinkaya en tabii hadisesi, biİmem, ki 
Afyona Gitti neden bizi bu kadaı· sarsıyor. 

An.kara, 18 (Hususi) _ Mü _ Zclzeleyeı yangına, en korkunç 
nakalat Vekili Ali Çetinkaya ak. hastalıklara, felaketlere alışıyo. 
şam trenile Afyona gitti. ruz. En uzlaşılmaz sandığımız 

--o-- şeyler zamanla eski fena tesir-

. zmirdc Orman Yangını lerini. ka!.b~~iyor. yalnız ölü. 
İ· · 18 (A A ) IY' me hır turlu alışamıyoruz. Hc-

ç zmır'. U .k . - h' un le yaşlandıkça ... 
eşmenın zun uyu na ıye. . 

sinde, Yumurdnğmda orman ~st~~,~~ p~k ~zun ve sıh. 
yangını çıkmıştır. Yangın ge- hatlı bır omur dılenm. 
nişlemek istidadı gösterdiğin. H. SÜHA GEZGiN 
den civar köyler halkı ile jan
darma kuvvetleri yangmr sön. 
dürmeye gönderilmişlerdir. 

• • .... • \ı , ' ....... , .. ~. .. • • • .. 

Tuğlacılar da Ticaret 
Kongresine Murahha5 

Gö~deriyorlar 
' • H u s u s -1 H a v a d 1 s 1 e r 

Tuğlacılar dün ticaret odasın. 
da toplanmışlar, ayın 2·1 ünde 
Ankarada yapılacak kongreye iki 
murahhas göndermeğe karar 
vermi§lerdir. Şaban ,.~ Hüseyin 
murahhas olarak seçilmiştir. An. 
~~radaki tuğlacilar kongresinde 
bılhassa tuğla imalatının für 
boyda ve çeşitte olması temin c. 
dilecek tir . 

Dünkü posta ile gelen lngilizce Daily Expresse ve " Daily · 
Sketch,. gazeteleri " Hususi11 kaydiyle ~ğıki havadisleri 
vermektedir: 

:.f. Diplomatik mütehassıslar, Tokyoda cereyan etmekte 
olan Ingiliz • Japon müzakerelerinden bir şey çıkmıyacağı ka
naatindedir. 

Japçmlar, müzakere zeminini, l ngilterenin bütün Uzak 
Şaı·k siyasetini içeri a lacak kadar genişletmek istiyorlar. 

Müzakere zeminini tahdit ederek anlaşma taraflısı olan 
mutedil Japonlar, Militaristlerin tehdidine uğramaktadır. 

lngiltere hükumetin in Tokyo sefirine verdiği talimat, 
yalnız Tiyen Çin hadisesi üzerine müzakere etmektir. Ve bu 
talimat değişmiyecektir. 

~ Italya, uzun zamandır Londra sefiri olan Kont Grandy
yi geri çağırdıktan sonra, ltalyanın Londra sefaretine, harici
ye nazm Kont Ciano'nun mahrem arkadaşlarından Leonardo 
Vitetli adında bir diplomatm tayin edilmesi ihtimal dahilinde
dir. Leonardo Vitetli, 1936 senesine kadar Londra sefaretinde 
müsteşardı. Bir Amerikalı kadınla evlidir. 

~ Almanlar, himaye altındaki arazide serbest hulun:ın 
bütün Çek vatanperverlerinin bir listesini yapmışlardır. Bu 
listenin yekunu daha şimdiden binleri bulmuştur. 

Almanların tasavvuru, icabında bu Çekleri hapsetmek. 
tir. Bu suretle herhangi bir suikast teşkilatının işlemesine ma. 

. ni olacaklarım ümit etmektedirler. Alman gizli polisi Çek top. 
raklarmdaki hapishanelerde hazırlıklar yapmakla meşguldü1·
ler. 

*** 
Macaristan Naibi Amiral Horti, Hitleri bu sonbaharda 

Macariııtrını ziyaret fikrinden vazgeçirmiştir. Hitlerin bu ziya. 
reti salimen yapabileceğine dair teminat veremiycceğini söy. 
lcmiştir. 

Alman gizli polis §efi Himler önceden Macaristuna gide. 
rek Hitlerin ziyareti için lazım olan emniyet tertibatını kendisi 
alabileceğini söylemişse de Amiral Horti buna razı olmamıstır. 

*** 
• Alman Iktısat nezaret inden Klody09, hariçte ya,ayan 

Alman tebeasmdan yahut Alman menşeli ahaliden mecburi 
istikraz yapmak tasavvurundadır. 

---,o---
Dün Sabahki İdam 
Dün gece sabaha karşı sa

at a,15 ele Sultanahmet mcyda· 
nmda asılan katil Çatnkalı Ali, 
lıoynuncla :rafta olduğu haldn 
darağacıncla saat 8 e kadar tC'R

hir edilmiş, sonra inuirilın: tir. 
Doktor tarafından muayene ~ 
dilerek belediyenin öliilcırc mah 
sus ara hasına konup götiı riil
müştür. 



· --..,, 

~ARr-
S erbest sütunlar.: 

Maarif Şurası devam ederken .......... -............... -........................................... . 

1 erbige sistemimiz, Vang Lung, Hvang'm evının 
t 1 J b bir seneden beridir fakirleşmekte e ra ınu:Q azı olduklarını.şurad~, burana d~y-

muştu. Evın kadım hanımı, giln-

d . ._ •• l lerdir, afY':ın tayınını tamam ta-
uş un c e er mamma alamamış, kahyasını ça-

ğırmış, küfürler savurarak, yel-

Ma.arif meselesi, cemiyetin uzere çocuklara daha pratik 0 _ pazesini suratına indirmiş, ve yU
kültUrel terbiyesiyle allikadar !arak öğretmeyi üzerine alma- züne karşı: 
ve her şeyden evvel yurdun is - Iıdır. Buraya devam "den ço- - Daha başka satılacak <lö· 
tlkbal koruyucuları ~ençllğin cuklara haftanrn muayyen gün nümler yok mu? .. 
Cumhuriyet prensip ve gayele ve s:ı.e.tıerinde askerliğe hazır - Diye onu şaşırtıncaya, sersem 
rine uygun bir şekilde yetişti- hl{ derslerini nazari ve ameli o- edinceye kadar çığlıkları basmış · 
rilmesi meselesidir. Gençlik iyi ıarktrea a tiyö.- v hı·dlu hrdlu tı. Kahya o kadar abdala dönmüş
ha.zırlanmış bir :program ve o- ıarak etrafile bellettirilmelidir. tü, ki, Hvang ailesine sarfettiği 
nun tatbikinde gösterilecek ve . paradan kullanmak üzere ekııeri
çocuğu sığmıyacak bir disiplin . BuraJ:t bıtfren çocuk he~ı se- ya kendisine alıkoyduklarından 

kız senclık kafa yorgunlugunu b·ı · tı' s k" b··t·· çerçevesinde yetiştirl1melldir. . . ı e vazgeçmış . an ı u un 
dinlendırmış olarak vücudca J:{c- b 1 k'f" ı · ·b· ·h Bu da devlet kontrol ve bima- . . un ar a ı ge mıyormuş gı ı, ı -

yesinln azamt şekilde tezahliri- lışmış olur, hem de orta mek - tiyar efen.di yeni bir müstefrişe 
le kabtl olabilir. t~p~e g~rdUğU ecne~.i dilini i~ice almıştı. Bu kadrn, gençliğirde, 

pışırmış bulunur. Nıhayota luıe- müstefrişesi olan fakat daha o-ı 
Asrın fikri icapları .gözönlin- de takip E:ldcceği dersler ilze- nu odasına almadan evvel arzu-

de bulun.durularak ilk tahsil rinde sathi ve hazırla.yıcr bir · t ~· ·· d··ğ·- · · · d" . . su, ıs egı son u u ıçın, şun ı, ev· 
mecburiyetini ortaya da teş- bılgi elde etmış ve askerlik mu- !erindeki bir uşakla evlenmiş bu. 
mil etmek faydalıdır. Rari::ı kellefiyetine maddeten ve ma - lunan bir esirinin kızı idi. On altı 
ticaret ve kısır kazanç zihniyo- nen hazırlanmış olarak yetişlr. yaşından fazla olmıyan esırının 
tile yurdun bUyUk menfae.tlerl-

Bunlardan daha önemlisi bu kızını ihtiyar, şehvani, hayvani 
ni körletmeğe mUsamaha gtıs-

yurdun o mmtakasrnın ziraati bir hisle seyrediyordu. Zira ihti
terilmiyere kders kitapları yaz 
mağı bir kazanç vesilesi yap -
maktan kurtarmalı ve bu kitap
ları mUtehassıs elemandan m\i-

tennt surette ve bilgili eller elin yarlayrp, zayıfhyarak, hantallaş-

de verimli bir inkişar göstermiş tıkça, tiritleştikçe, gititkçe kaba
olur. Bu çiftliklerde sene so -ıran bir işiha ile, taze ve zayıf ka
nunda yapılacak sıkı bir imti- dınlarr, hatta çocukları arzulayor-

rekkep bir komisyona hazırlat- l 
han neticesinde muvaffak olan-

1 
Hu. Onun için de şehvetini bir tür-

malıdır. 

Orta tahsilden sonra şöyle 

bir şekil olab1lir: Çalışma. tarz
larındaki klA.sik ve pasif telt&k
kileri terkederek asrın icapla
rına uygun bir şekilde aktif bit 
zihniyetle cocuklarımızx pratik 
sahada vukufla iş görebilecek 
şekilde yetiştlrmeliyiZ ... Yurdu-
muz her şeyden evvel bir zlTaat 
memleketidir. Binaenaleyh ço
cuklarımızı bu toprağı en ve -
rlmli bir ~ekllde işUyecek ka -
biliyette yetiştirmeli.. Bunun 
için de mecburi olan ilk ve de
vamlı orta tahslll bitiren gene
ler yurdun muhtelif nııntakala· 
rında kurulacak devle t~lftllk -
lerine taksim edilmelidir. 

Bu çiftliklerde çocukların 

her imk&nx dUşilnUlerek bir yıl 
calıştırılmalidtr. Buradaki me
sai programının ana hatları şu 
şekilde huHi.sa edilebilir: Gtin • 

lar liseye kaydedilmeli; olnmı- lü sönmek bilmiyordu. ihtiyar ba
yanla rziraat ve sanat mektep - rum, nastl afyonu olmadan yapa
lerine tevzi edllmelidir. Zirao.t ma7.sa, ihtiyar efendi de hayvanca 
ve s::ı.nat mektet>lcrindcki tahsil zevklerinden vazgeçemiyordu. 
iki, nihayet Uç yılr geçmemeli _ Onun için de gözdelerine sal
dır. Lise tahsili ise llk iki yılı kım küpe, ve güzel ellerine de al
umumt ve son bi ryxlı meslek tın alacak para kalmadığım anlat
mektebine hazırlayıcı olmak il- mak bir türlü mümkün olamıyor
zere Uç yıl olmalıdır. Bu uç yıl du. Bütün hayatında, elini uzata· 
sonunda yapılacak sıkı bir im- rak, ekseriya istt!diği ka.dar para 
tihan neticesinde muvaffak 0 • avuçlamaya alı~mış olan ihtiyar 
lanlar tıniversiteye alınmalı o- efendi ''para yok., cümlesinin ma
lamıyanlar devletin memur kad nasını anl~yarmyor, kavrayamı

rosunda çalıştırılmak Uzere ay- yordu. Anne ve babalarının bu 
rılmalld[r. Üniversite tahsili ise halini gören genç efendiler de o
azamt beş asgari üç yıl olmalı- muzlarını silkerek, yaşadığımız 
dır. milddetçe bizi geçindirecek kadar 

para olması lazımdır, de.eliler. 
Çocukların mektep dışında- y 1 b. kt ::ı b. ı t"l a :llz ır no aı a ır eş ı er. 

ki harekAtile yakından ala.ka - K'h ··ıkl · · d·ı a·ğ· ·b· a yanın mu erıN ı e ı ı gı ı 
dar olunmalı ve onun taze ze- .d .... 1 d"l 0·· ı ki . . . . . ı are etmesını on e ı er. y e , 
kıl ve körpe enerJılerınl ıyi sa - b" 1 ·· ff h k ı· 

ır zaman ar mure e ve er t 
halarda sarfettlrocek tedbirler f 1. bi d 1 b ı c er ı r a am o an, o parası v 
alınmalıdır. Hemen her btlyUk h · d b 1 k'"- d .. . . . ra atı yerın e u unan "'-''Ya u-
şeh ırde ve hıc olmaum vılılyct .. 1. . .. d b" · haline 

lük muayyen vilcud çalışmasın- . .. şunce ı, peJmur e ır ınsan 
merkezinde bır~r Jımnazvom. . . t' d ed a flamıı:.tı 

dan sonra günde 3 - 4 saatı geç . . . • gırmış ı, o erec e z yı :ı: • 
onun bıtişığinde de ihtıyacı kar k. d · · il t•· d k. bt·r elbı··e 

memck üzere kıymetli vo mU1..e- ı erısı s un en es ·ı ::ı 
şılayacak umumt klitUphanelcr .b. k '"'d 

ha.ssıs öğretmen ve mürebbi gı ı sar ıyo., u. 
açılmalıdır. M b H • · · t 1 ı 

kadrosiyle liseye hazırlık Jtitap- a ut vang ın evının ar a a-
lan okutturulmalı... ÇiCtliğin Üniversite ve yüksek mektep- rma da yağmur yağdırmadı. Ora-
bulunduğu muhit ziraata aid nn ler talebeleri için yeknasak ve da dahi hasat olmadı. Bundan ö
zari bilgiler öğretllmelidir. Her sade bir 'form kabul edilmeJi, tUrü Vanır Lung kahyaya bagıra
çiftllğin ders programımızda gerek fakülte, gorekı;e sınıf va- rak: 
talebelerimizin öğrenmesini fa- ziyeti kal ve şapkalara konula- - Gümüş param var .. Deyince, 
ideli gördUğUmtiz bir ecnebi dl· cak işaretlerden belli olmalrdır. bu birisinin aç bil' adama varıp 

llni gUnde iki saati gccmemek Fer<U Ozan da: 
- Yemeğim 

benziyordu. 
var!.. demesine 

.h .............. .......... 
v SltEallill 

1138 Nobel mükô.frıfım ko:nnon 

Pearl Buck 

<:)ö=:Rm.. IAl.OR ,._. 
~~ OYUNLARI '9~ 

Şi kayetler, temenniler : 
BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

SOLDAN SAÖA: 

1-Bir boğaz iskelesi, 2 - tık erkek .. Bir nota, 3 - Alatur. 
kada bir usul, 4. - Bir harf .. Mazur görmek .. 5 ~ Millet. Eski bir 
millet, 6 - Bir renk .. Uzak, 7 - Gösteriş .. Fransızca yuva, 8 -
Eeki bir hükümdar .. Bir renk, 9 - Nevha. 

YUKARIDAN AŞAGTY A: 

-----------------------------

Gürültü ile mücadele 
Nuruosmaniye semtinde halk 

gürültüden pek mustarip 
Uzun bir za.mandanberi şehirde gürültü ile mücadele edili. 

1 - Yaralıya ilk tedavi, 2 - Su ile çevrili toprak parçası.. yor. Bazı semtlerde satıcılarm sekiz buçuktan evvel sesleri duyul. 
Bir çiçek, 3 - Binici, 4 - Çok rUz~r var, 5 - Hayvan yuvası, ı az. Ayrıca bu saatten sonra. satış yapanlar da bütün bir mahal-
6 - l:şa.ret .. Fiil, 7 - Taşrada otel.. Nefer ... Bfr harf, 8 - Bir leyi ayağa kaldıraca!c ~kilde de:}il, nisbeten yaygarasız bir sesle 
hastalıık, 9 - Genişlik .. Düşünce. satış yaparlar. 

Fakat bazı semtlerde maadesef vaziyet böyle değil. Mesela 
gazetemize gelen okuyucularunızdan biri Nuruosmaniye civarın_ 
da satıcıların da.ha. sekizden bile evvel tahammiil edilmez bir şa. 
mata ile satışa başladıklarını haber verdi. Tasvir sokağında otu. 

1 

an okuyucumuzun söylediğine göre bu sokaktan geçen seyyar es. 
n.af işi o kadar az.ıtmışlardır ki neredeyse sattrk!arı malın çcşidL 

1 ni ilan için bir davul çalmadıkları kalmıştu. 
Zannediyoruz ki gürültil ile mücadeleyi idare eden makam he. 

lediyedir; ve bunun tatbik şeklini polisler idare eder. Şu hale göre 
belediyenin ve polisin nazarı dikkatini celbedcriz. Bu sokaklar ve 

u semtte oturan okuyucularımız gürültüden pek muztarjp bir 
ı vaz.iyettedir. Lfıtfen bu semt bir kontrol edilsin . 

1 
Çevnren 

l bra h im Hoyı 

• 
Aylık 
J 11.)lılı 

O aylık 
\ Ytllık 

'1t1nltktl 

lrindt 

95 
:mo 
475 
900 

l'arıredea 

tçın a)'ill ıoıuı turuş 
Posta bıİ'lığt ne 1rirmtYt11 

•> ''" yetınıı beşer kurut 
ııedılır. 

a.bone kayJrnı tıııdırf' 
•up •e telgral Dcreılr>1• 
parasının posta •eY• • 
tollama ilcretıı:al ıdart 
terine ılır. 

dır. 

Hüyük. çok devamll·.~ 
n:ııkll ilAn verenlere 1 lndırmeler yapılır. ne$111 
r.ın 1antım - 11tırı 30 

T1CAR1 MAHl\'El'TE O~ 
KC'Çt'K IL.ANLı' 

Mır defa 30, iki del•~~ 
defası 65. dört defa!I ., 
cJefaııı 100 kuru,ıuı. ( ,ı 
ılan verenlerln bir del• 
ud ır. l>ôrl utırı ıeteıı ti 
fazla satırları beş ı.urotl 
sap edilir. 
Yakıt hem doArudıın 

re kendı ıdaı e yerınJe. 
kara caddesinde vııııt 
altında KEMAl.EUOtı-1 
lllo BQrosu eJlykl UAJI 
eder. (Büronun lelefonıı• 

İhtiyar adam; 

- Artık aıra öküze f ,: 
Vang Lung, sanki o~ 



~~ük MnDln ~omaı,;t 

llAı\i-iN·"·SONu 
... 62 - Sermet Muhtar ~nıe b--------da ar akn:ı.adnn ama de tanışmışlar, biribirlerine ısın.. 

detas1~~l~ ziyade olsun mışlar, Emirgandaki yalıya kaç 
il bil' ıkı defasına gele _ kereler düşmüş, keyfemayeşa sa. 

etıey· seın neyse ne; hadi ha.hı sabahlamışlardı. 
un .. Zırt zırt danıl 

··· liele ~ aya - Delikanlının tabına göre tertip. 
larsa saglanı olduğumu • leri verince gözünün içine girmiş • 

... Yıı.ıtkboYtın.a sağıp dura. ti. 
tııi? Ge ' günah ... Enayilik Bu son tertip sünnet cemiyeti 
l'e~ re!{ şu dombadız ka. keyfiyetinde, ev kirası mı, yar
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Günün Meseleleri : 

Sivrisineklerle 
mücadele 

Bu iş her 
• • 

nıçın 

sene vaktinde 
yapılmaz 

lc" ~u tavan süpürgesi dım ücreti mi her ne hal ise, 15 
:.~i~r kaç yüz altın adet altını berveçhi peşin almış, 

benden. 
1 ti~işlerdir. Sen • cebe attıktan sonra: 

Olahnı, ı.engın değillerse a. - Ruzü şep ömür ve Mi yeti • 

Sari nezle1Je yakalanmış 7ıa8 ta, evine giren hırsıza: 
- KımıZdarıw.' Yoksa aşimdi aksırırım? 

Belediyenin sinekleri itlaf edici 
ilaçlan kontrolü lazımdır ... 

Ccobaıı 
İ§. ra arın çalgı çalması 

lu tut!ıkascıeri çadıra doğ. 
8egi .U§larken, ağafendi 
~ıp oz:ıan önledi. 

ttıı k• ;' nıısıfirlerini izaç 
h l. 

ı.. atrtleri • 
·vı~. . 

~ttı.11: hanfendileri taciz et. 
be ır telakki etim. Bahşı. 

Yfend· · Çek ı.nıızde !.. diyerek 
~ad erken, ayrılıp çadırın 
al>Upa~ Vardılar .. Avuç iç. 
~l' aşiarma götürerek .. 
. 

Sa . • • • • 
cıt hala meydanlarda 

Oda1t ev· · 
da ırun nıutfağmda, o. 

t~ijkateş karşısında .. Sır_ 
a entarisi, çıplak a. 

~rı takunyalar, buram 
er · · i l ıçınde .• 

~~~tak saz.ende ve ha. 
~~tden, efendilerden 
\'abesteteşrifleri bin müş. 

r.. ?.evat ta buyur. 

'ctıt b• 
l\l' "11 ~Sebepten dolayı a. 

\ı.,.:.."'llSeyen balığı gibi 
Jra~~-~ece yanlan olsa 

21 -~vzı.ı fırlayan, nazlı, 

Itıı. .. ~ kapar, bilmem ne. 
~~~ler. 
"ilCidi 
r rn.iz bunlara husu. 

'kı:apnıak, gönüllerini 
ll§raşmakla meşgul. 

dair!;llgi hangi nezaretin 
tiı3 

111de nıüdür muavini 
(~bey meze olarak Se. 

~ine b· Y beyaz) arzula • 
· 11ınenı ne kaleminde 

, rıa İatıburi falan bey, Ha. 
ber)f rk~kmezile pideli ve 

O.f te İ te . J{ t ak s mış. .. eza 
~ te _Iarnıan halifelerin • 

l'in~kapı mevlevihanesi 
• ııt t-:n feşmekan efendi. 
"' ~ ~ıa.nikte gümrük ka. 

det! \ :ıi§lercıi. 
l'an_tn 

~-. (Rukureç) ini ar. 

~ ~Yin Eınirgandaki 
g~tı:ah.ıırndaki aşçıbaşı ve 
~ ılnıişae de bu gibi şey. 

11 başaramıyacağı sa • 

':tıaıeyh 
~1:!tıi§t· Şeyh Sacit mut. 
"~ 1

• Yukarıda Şeyh Sa. 
lııı~a~tn:iştik ama yek at, 
~ lıgını söylememiştik 
ti <>ıı 

biler senedir bekardı.. o. 
oıllr llara pul, ev bark sa.. 

~~?·:Bir defa evlendi. 

'

b· lanet halkasına do. 
.ı 111 k~re pisman 
"aki ·· "' ·· k dort odalı bu evi ka. 

lla, k aırr,a idi... Kaynata. 

' aYl!l nıaym çoktan 
~ iyett kavuşınuşlardı. 
1~1:~ Yana da başı boş; 
~a. l{ Yok .. Kışlarını ts. 

.~i ela ... oc:ıınustapaşa civa . 
~ili. ~a, büyüme Çınarda 

iti eı,e u ~elerdenberi de Gök. 
"el1i1i grarnışhğı yoktu; ki. 

)\'! ttı··· 
için. ~n~sip bir talip çık. 
~~idnı vı boş kalmış. yazı 
haşrn e~t~ bulunmuştu. 

~ tıs>.. a ıdı. . Günler haf 
~·anı . . 

ıı ~Ylerj adığı . olur, paşa. 
den k n. mırasy~dilerin 

oı'.ı ~l'tı ll?tııJamazdı. 
' b anlıra 

·~~le ' · vezirzade ~el. 
' ~ <:'-~ .. 1 v ~iti ~aıat "" r> ıgını ilerlet . 

1;- a ı · . 

ne duacı, eltaf ı halanihayene şa. 
mübarekin K - düğünü.mal cm 

1 

kir ve hamit Sacit nam kul, nezri ı 
alişan, pederi mübarekin Mah. 
mut paşayı na.mı zişa.ıun kabrine 
hürmet üzereyim. Necli necibi 
mükerremi Selman Beyf endi 
merdümenin uyunuınuzun emir. 
]erine amadeyim! ..• 

f Raavove Tiyatro J 
İstanbul kara ve sivri sinek- !erin çoğalması, bunun en bllyll.k 

!erden şikayetçidir. Karasinekler delilidir. Diğer taraftan bu derd 
bir kaç yıl önce şehrin en yeni yalnız Bakırköy ve Ye§ilköy der"' 
sayfiyelerinden biri olan Mecidi- di de değildir. Diğer semtlerde de 

Deyip durmuştu. 

19 • 7 • 939 Çarşamba 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi

Ri - Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberlt'ri. 13.15 • H 
~füzik (Riyaseti Cumhur bandosu • 
Sef: lhsen Künçer): 1 - Saint • Sa-

Selman Bey, ha.k kuran kafesi. ens - Geçit resmi marşı. 2 - Tschai
kovsky - Güftesiz şarkı. 3 - Meyer-

nin içinde seyyar. beer. Le pardon de ploermel opera. 
Turnayı elde edebilmiş; gözün. sından fantezi. 4 - Lincke. Serenat. 

den vurabilecek yakalayıp el al. 5 - Delibcs - Lakme operasındıın 
tına geçirecek... rıınıezi. 19 Program. 19.05 Müzik (P. 

Zuhurat tamam.ile de lehine ... Dukas - Çırak sihirbaz: Senfonik p:ır-
Muradma kavuştu, kavuşacak.. ça • Pi.). 19.15 Türk müzilli (Karı. 

Arzusu, tertibattan yerindeydi. şık program). 1!>.45 Türk müzi~i 
(!laik türküleri ve oyun havaları). 

Şimdilik bozuk düzenlik göıiil • 
20 Memleket saat ayarı, ajans ve mc-

müyordu. teoroloji haberleri. 20.15 Konuşma. 
Aman, şeytan kulağına kurşun; 20.30 Türk müziği: 1 - Osman bc-

bir dfu.ensizlik çıkma.sa... yin - Saua peşrevi. 2 - Dedenin . 
Tecrübeleri çok; bu gibi cü.m. Saba şarkı - G<:ı şeyle gel bülbülleri. 

büşlerin başlangıcından kopan 3 - Aşık Mustafa - Saba şarkı - Bir 
uygunsuzluklarma agah.. esmere gönül verdim. 4 - Kazım Uz 
Selman Bey içkililerden değildi. · Hüzzam şarkı - Benzemezsin kimse-

ye, 5 - Keman taksimi. (1 - Mehmet 
Ayıp değil a, o işret tarafına ya. Nasib • Hicazkar şarkı - Gtirmezsem 
naşmamışlardan ... Misafirler top. eğer sevdiceğim. 7 - Refik Fersan 
ladığı davetlerinde işret sofrala.. - Rast şarkı • Yakdı cihanı nteşın. 
n ardarda kurulur, vezir zade a. 8 - Halk türküsü - Karşıda kara yon
ya.kta dolaşıp hatır kırmaz, bir, ca. 9 - Halk türküsü - İndim dağ· 
iki kadeh ağzına ağzına. götü _ dan ovaya. 10 - Halk türküsü • Da. 

mından görünür bağlar. 21.10 JI:ıf. 
rür, içer gibi yapar, halbuki ara.. ıalık_.Posta kutusu. 21.25 Neşeli plak-
larına hiç k'atf~li2dı. far - it. 21.30 Müzik (Saksofon solo. 

Sigarayı bile içmezlerden... hırı - Nihat Esengin tarafından). 21. 
50 Müzik (::\lclodi - Pl.). 22 Müzik 

Ortalığı dola.şmada... (Küçük orkestra - Sef: Necip Aşkın) 
Hususi olarak buyurmuş olan 1 - Paul Lincke - Olur, Olur, Olur: 

(Şen parça). 2 - J\licheli - Buseler 
sazendegan ve hanendegaruarm scernadı. 3 - Rachmaninov - Sı:re
hepsinde birden yerinde ... Kema. nad. 4 - J. Brahms - Macar dansı 
ni müdür muavini bey tamburiye No. 3. 5 - Eduard Künnekc - Dans 
dargın.. Tamburi neyzen efendi. ,üitindcn blus. Ci - Ileece • Noturnu 
le şekerrenk ... Hanende beycağı • 7 - J, Slrauss - Neşeli Yals operc
za ısrarda mı ısrarda: tinden (buseler rnlsı). 8 - Ferrarıs 

- Çigan sevgisi. 9 - Corl Rydahl -
- Şehza.debaşmda, dükkanında e~flodi. 10 - Franz Lchar - Götıcr-

kaç gere saç sakal kestirttiğim, gatte operetinden potpuri. 23 Sor. 
~line çeyreği verdikten sonra on. ajans haberleri, ziraat, esham, tnhvı 
'uğu da yapıştırdığım, (İkdam) lı'lt, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
~azetesi aldırttığım herifle mi 23.20 Müzik (Cazb:mcl - Pi.). 23.5: 

· y v k' . 24 Yarınki program. ·asla gireceşım... agnıa yo ... 
Okuyacaklar, hanend;elik ede- 20 • 7 • 939 Perşembe 

'ekler arasında d:ı. isyanlar: I 12.30 Pı'ogram. 12.3;; Türk müıı
- Beni geçin; sesim yorgun ği: 1 - Kemence taks!"ni. :! - Ne:r

zaten .. Kümes kadar ev; yalı, zen Burhan - Suzinak şarkı • II:ıyli 
malı zannettim de geldim ... Ben. demdir. 3 - Ahmet Rasim - Suz~-

• . nak şarkı - Gel seninle. 4 - Arıl 
her gece laakal sekız saat uyu - b S . k k • '-kınla ··:ın ey - uzına · şar ·ı - '"' .,. -
malıyım. Burada yatacak, barı. maktadır. 5 _ Bir nigühınla kapıl-
naca.k yer yok!.. dını. G - Suzinak saz semaisi. l :i 

Memleket saat ayarı, ajans ,.e metc
Bunların hepsini oyalayan, der. otoroloji haberleri. 13.15 - H Müzik 

S · (Karışık program - Pi.). 19 Pros-
leyen toplayan Şeyh acıt.. ram. 19.05 Müzik (Millöcker • Fakir 

Hazırladığı nadide mezeleri ta. talebe operetinden potpuri • PJ.). 
şıyıp ortaya koymuş, rakıları da 1!).15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 2ll 
taşımıştı. Memleckt saat ayarı, ajans ve metc

Hususi sarendegan ve hanen _ oroloji haberleri. 20.15 Konu~ma (Zi
:tegfuı beyler ahenge koyulmuş _ raat saati). 20.30 Türk müziği: 1 -
lardı. Selman Bey gah dışanda, Rast peşrevi. 2 - Abdi efendi - Hası 

şarkı • Senin aşkınla çak oldum. 3 -

seni. 9 - Selahattin Pınar • Hi~az yeköyUne hücum etmişler, bu şe- sivrisinek §ilt&yeti vardır. Bu hu-
şıırkı -.. s_ı~ı~.yan kalbimi sev. 10 - hir için büyUk bir hadise ol.mu~ susta alakadarlarla görilftilk. 
!1alk turkusu - Akşıım olur kervan t F k t b 1 .bdi ki Söylenenleri aynen yazıyoruz: 
ıner. 21.10 Konuşma (!\larkoninin u. a a , un ar ne garı r ' .. . . 
ölymünün senei devriyesi milnasebe- şimdi de şehirde çoğalamağa Şehırde, her iki sınekle mu-
tiyle): (Fuat Münir tarafından) 2ı.2.; başladı. Her halde bazı esnafın cadele etmek IA.zımdır • . Yalnız; 
Neşeli pl!\klar • R. 21.30 (Şan solo _ hft.la temizliğe riayet etmeyi öğ- ~ü.cadele her vakıt yapılmaz. Siv 
Sopı_:ano ~ııdan Candar tarafından). renmediklerinden olacak. Bu gi. rısınek akını başladığı vakit mU-
21.4;> Milzık (Opera aryaları - Pi.). ı...·ı k ·ad tli 1 k cadeleye giri•mek bo• ve mana· 
22 Müzik (Kücük orkestra - Sef: Ne. ~1 ere ço şı e ceza ar verme . .T. T 

· A k >. ı _ J St c ·ıa.zınidır. Herkesin i,.i ancak bu sızdır. Sıvrısınekler yumurtla. 
cıp ş ın . . rauss - enup "" • 
çiçekleri. 2 - Hans Slip_ Mıırş. 3 - suretle rahatlıyacaktır. maya başladığı vakıt mUcadıle 
Rimsky - Korsakov • Sııdko opera- . . . . . . . etmeli ve yumurtladıkları yırle-
sından düğün şarkısı. 4 - Niem:ınn. Sınekl~rın sıvn~erme gelin~, re öldürücü gazler d6kmeli. Me-
Ç:ırliston (Dans). s - Mnurice - Du- bunlar daını~ sayf~~e .~emtlenn· sel! Yeşilköydeki bataklıklara 
tlaklıırım operetinden potpuri. G - de çoktur. Bırkaç gun ozı.ce Va.kıt bu gazler dökUIUrse yumurt 
Eduard Künneke - Mai elbiseli hem- sütunlarında bir yazı çıktı. Ba- h 1 . . 

1 
' k 

1 
a 

. . . .. ma vo ur ve sıvrıs ne o maz. 
şırcler operelınden marş - Ar. Fınal. kırkoyden yazılan bu mektubda 
7 - Eschaikovski - Kanzonetta (ke- . . . v, Urü .. h 1. d 1' Yahud mUcadeleye IUzum hlnet 

. . . sıvrısınegın s a ın e savnı - , . 
man ıçın konserto). 8 - Paul Lın- d _ bild .. li rd D h 1 tırmıyecek derecede az olur. Bu 
eke - Darılma (Fantezi). 9 - OCfcn. ~gu ırı yo u~ a. a evve sene bu cihet ihmal edildlfl için 
bach • Musette ( 17 ııei asır dans ha- yıne gazetelerde şoyle hır hava- . k ğ 1 ..+ 

~:- k t ''Y .Ik .. d i . . sıne ço a mı-ı.ır. 
vası). 10 - Paul Lincke • Mizalıt uı:; çı mış ı: eşı oy e s vnsı- K . 

1
• • b U 

23 S · ı 1 1 · · ~· w ldıw .... lm.. Mil arasıneğe ge ınce, u m ca-
nıarş. on aınns ıa Jcr crı, zıra. negın çoga gı goru uş. ca- . . 
at esham tahvila"t kambiyo nlıkut d 1 · · t rt"b t 1 t ,, B. deleyı şehırde yapmalıdır. DUk-' •. • .. . - e e ıçın e ı a a ınmış ır. ı- . . 
ı,orsası (hyat). 23.20 l\luzık (Caz. . •. w d.v. . .. y .

1 
kanların temız tutulmasına dık-

band - Pi.). 23.55 - 2.l Y.ırıııki prog- z~~do~eni ı~ıze gore, . eşı • kat edilmeli ve pazar günleri ba-
ft1ın. koy e sıvr sınek milcadelesı ma· d .. kk6 1 16 d .. ,_ 

1 f b 1 t s· . . 1 zı u a.n ar, mese a. aşçı u11.· 
Yabancı Radyolardan a ese aş amamış ır. ıvrısıne t- k!nları dezenfekte edilmelidir. 

Seçilmiş Parçalar Sümer Bank İçin Gelen Size garib ve cidden acıkh bir 
Program Türk.iye saati üzerine v~ B" M h misal vereyim: 

~ ır üte assıs Qeçen gu··n, Sı0rkec0ıden yen'ı ya ögledcn sonraki saat olarak vcril-
mişUr. Dün sabahki Semplon ekspresile pılan asfalttan aeçiyordum. :At-

OPERAL:AR ''c SENFONi fabrika makineleri mütehassısı Nor- çı dükkinlarından birinin CSnUn· 
KONSERLERİ: veçli M. Lundi şehrimize gelmist;ir. deki kısım ısllktı. Dikkat ettim. 

9.5 Sottens: koto, orkestra. M. Lundinin Sümerbanka ait fa~ Bulaşık suyunu sabahın erken 
9.15 llerHıı~ Busoni, Starauss.. rikalarda tetkikat yapacağı h:ıbe saatinde döküvermişler. Ayak 
9.30 Lille: "Fr:ıgonard,, (Picrnc). alınmıştır. bile kayıyor. 
9.30 Rennes: Hı:ıydu, Schmitt 
9.40 Prnğ: ".Martha,, (Flotou) Elbette bir mUddet sonra bu-
9.40 Strasburg: Mozart programı cin,, 11.10 Sottens: "Kapının arka- raya bir karasinek akını bqlıya-ı 

ODA MUSİKİSİ ve kasındaki İdeal,, (llornung), 11 Ro- caktır." 
KONSERLER: mn gr.: Bir perdelik piyes, 

7.15 Dreslav: Sonata (Bethoven) 1NG1L1ZCE HAVADİS: 
7.20 Berlin (vz. d.) Eski havalar 1.10, 8.18 Roma l; 6.30 Lillc, İstanbulu, sivri ve karasfnek-

NETiCE: 

10 Varşova: Cbopin. Renncs; 10.30 Lillc, Radio Norman- ler daima tehdid ediyor. Bunlar-
10.10 tsıokholm; Stcnlıannar prog. die; 11.15 Kolona, Hamburg; 11.50 la mücadele için zamanında ted-

ranıı. Iluclapeşlc; 12.13 Varşov:ı. bir almalıdır. Ve bu tedbir zama· 
10.30 Lontlra (N.). Piyano, keman, E G E T 1 Y A T R O S U nmda alındığı vakit hem az mu 

şarkı. Nuri Gcn\dur ve ıırk:ıılaşla rı 1!l raflı olur, hem de tesiri görWUr. 
11.10 Zorino gr. Beethoveıı'dea. 

triyolar 
11.40 Kolonya: Piyano, kcnıau. 
11 • .ıo J:lamburg: Kuarlcller. 
12 Berlin (yr, d.) Sulon orkcslrn-

sı, bas. 
IIAFlF MUSİK11 ve 
OPERETLER: 

7 .20 Leipzig: Halk. musikisi. 
8.20 Prağ: llıılk programı. 
9. Lillc: Hafif orkestra. 
9.10 Budapcste: Orkestra, şarkı. 

10 Torino gr. "lielodi ve ritm,, 
ı 1.25 Iludupcştc: Çigan orkestrası. 
U.30 Viyaıı::ı.: II::ı.lkça meşhur khisik 

p:ırcalar • 
12 Prağ: Çek musikisi. 

VARYETE ve KADARELEfl: 
9. Londra (N.) Varyete. 
9.15 llresl:ıv: Yuryclo konseri. 

11 Radio Eircann: Varyete. 
12 Radio Lyons: Varyete. 

DANS MUSiKİSİ: 

Temmuz Ç:ırşamba günü akşamı Nihayet hiç bir şikayete de mey. 
~arlıkapı Şafak bahçesinde Analarııı dan verilmez. 
Giin:ılıı !\fur:ıd ~amil varyetesi. 

ERTUGRUL Bu m.~vzu h~d& bir zat 
SADİ TEK şunlf:tl ~lem.iştir: 

Büyükaıl:ı • İskele - Benim temas etmek istedi-
Gazinosunda bu ge- ğim cihet başkadır. Hükftmetin 

c. "KAR:\IA KARIŞIK,. mücadele etmesi hiç §ilphesf.z Hl 
\'ıl 3 perde okuyucu zumludur. Fakat, bu mücadele 

Aysel. . . . kl k i V• k··kn-11 
------------- sıvnsme e aras negın o W1 

. kurutamaz. Hallan da küçUk mik 
Şehzadebaşı "TURAN,, Sınemasıııda t b unl mU d 1 tm · · 

Film: SON PUSE yas a un a ca e e e esı 
lazım.dır. Bunun için de elimizde 

lSTANBUL muayyen vasıtalar vardır. Bu va 
HALK TİYATROSU sıtalann gUndelik gazete siltun-

;ıın'atkar Eyiip Sabri d · · · · 
S l. h. b. ııı 1 0 lann a mevsımınde sahife sahife 

' t' :ı :ı ı ır < e, • ~ 

o keti ve Mişel var- rekla.mıan bulunur. Yalnız bu 
yelesi, hokkabaz. reklam edilen imha edici ilaçla

gah içeride; aklı fikri çadırların Faik bey • Rast şarkı • Ilir damc 
ıltmda.. düşürdü beni. 4 - Kanun taksimi. 

Selman Bey yine Sacidi öne 5 - Lulfi bey - Ilicazkar şarkı - Sa-
•ürdü: na noldu gönül. 6 - Arif bey • Hi· 

_ Artık getir, sok onları evin eazkar şarkı - Açıl ey soncai sad. 

11.12 Londra (N.); 12.10 Lon. 
dra (R.); 12.15 Roma ve Torinrı 
grupları; 1.30 {gece y. sonra) Rcıdio 
Normandia. 

rın pek çoğu birer para tuzağı
dır. Çok müessir olduğu rekllm 
edilen formülü kaç defa tecrilbe 
ettim. Bir netice alamadım. Ben 

1, 
20 

b. 7 
: ~39 k ce hUkO.met bunları da nazandik 

erşem e gunu a ·• k .. .. • 
.}a mı Şcnyol Çinıır- a7e almalı. Faydası gorulmiyen 

• • 1 
ı çıne ..• 
Şeyh Sacit çadırın altına ya • 

naştı: 

- Buralarda hayli sıkıldmız 
'ıanfendiler .. Bir nebze de bende. 
hane derununda istirahat eyle. 

• 1 
yın ... 

Andelip çoktan ayakta: 
- Kalk Ortanca! .. 
Etrafa bakındılar .. Hokkabaz 

yine marifetlerin döküyor. Sey -
rcdenlerde de ağızlar bir karış .. 

Kalkmaları, belli olmadı; gü. 
.-Ultüye karı~tı. Arkaya varıp a. 
·adan çırtılar.. ' 

berk. 7 - Acem kürdi şarkı - Bir 
vefasız yare düşdiim. 8 - Şemset

tin Ziya - Hicaz şarkı - Kim görse 

PİYES, KONFERANS ve 
KO~Ş~fAJ.AR: 

9.30 EiCfel kulesi: "Yaralı Güver-

Bir sivri akıllının maceralan: 

dibi bahçesinde . ,len sabştan mennederek halkın 
GOL FAT)!A. kesesini zarardan korumalıdır. 

. . -.. . -
••• 

. ... ~ 
o (.il.~ 
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Gardenbar geceleri: 10 ~~~~1~~~~H~ll$ . 
Mari Beli ·gelince şam

panyalar patladı 
Fiskoslu geçen bir gecede 

Şahane bir 1 ango 

Meır~e~ô ~vırupa l}(ujpaısn maçOaııroınd~ .... 

·sı-;,_·~y·~·· .. ·:······B;~g~·~·ı;ki 

Müsabakası nasıl cereyan etti? 
"'f ı Yugoslav futbolculannın sert hareketleri Pra9 

seyircileri bile asablleşfirdi 

* * * 
Gözler kapıda Mari n ll'i O dakikadan sonra, Mari 

beklerken, Gardcnbar'dan içcrı Bell'in ne cilveler çak.trğrnı an
Şarl Buaye girdi. Bir~ok kimse- !atmak burada imkansızdır. San 
lcr kendisini tanımıyordu. 'l'a· ki hiç yorgn·ı C."ğilmiı;::: ve yo. 
nıyanlar da onun gelişine, hem rulmu~·ormuş gibi, hir dansı hı. 
de yalnız olarak gelişine hayret r:ıkıyor, ötekisine başlıyor, her 
etmişlo.rdi. Dirkaç fıskosdan son <:::!ferinde bir ba;;ka dansör intiJ 
ra, kendisiyle aHl.kadar olan hap ediyordu. 
kaclmrn bir glin evvel Romanya- Hınzır lrn~m bu hali. nazarı 
ya ~itmiş olduğu nnlaşılclr. dik}rnti çekmekten hali kalma-

Şarl Bııayc, kimin için olclu- dı. Sebebini de anlıyanhll' oldu. 
ğun u pekülfL bildiği m ii keli :ıf I1 a • '.i', masada oturanlıı.rdan bi-
masaya ve etrafını doldurınu!? J'İ, kı. . , Şarl n·•a)·cnin masa. 
olanlara islihf.l.'.'la bir yan bak- srna gidere-:.. ondan, ynnlannıı 

tıktan sonra, geçti, kenar.la ~ lmclcrini rica ettl. Buaye, bıı 

ti7.arcn. eğlenti :-tlmtş, yürUmUş- olın::ı.yan masaya gidemiycceği· 
tll. Orlrn-stra şefi Yanko, sakso ni, biiyiik hir nezA, . . ...... anlr"r 
fonu ile alaylı na~melcr yapa- ~u mutalaayr, Ma·,. P.Pll 
rak masaların önünde dolaşr . yan göılc t"'· '-- ediyordu. Faka1 
yor, bazan saksofonn bırakıyor. ·1lclırıı, etmiyor -ihi hareket e . 
klarnetini alarak, havaya kalı- diyordu. Buaye'nin gelmediğin! 
kabalar fırlatıyordu. ~iiı·iinre, hafifçe g-ülUmsecli, o-

:NilıayC't gifrlindü ol nıah .. .. nun yanından g-clcn zat ile dan-
Etraftan uzanan ellere el salla. sa kalkarak, Duayenin ınasası
yara k, ka baha tıi fakat affedile- na doğru ilerlC'di, yak:aı;::mca, 

-tladıw ..._ •ank ~ocuk ~özile hir işaret yaptı ve: 
JaaJterile r:nt,..rcl•, lorrtal'nl<", kcn - Ct"lccck tangoyu lıel'alıt>ı' 

dfnQ a.yrTlf\n •eref mcvlciine gcc:·J oynnyahm , d cclt. n11ayr- ·.., d11-
ti, oturdu. c.laklarında mağrur bir tcbcs -

Yazan: Fikret Adil 

ede ede kapıya doğru yaklaştı - y· l 7 (AA ) _ M 
d l . b"lh ıyana, . . a . 

ıar ve seyre en erın, ı assa . .. k"b" I b d . carıstan yuzme e ı ıy e ura a 
masadakı hayranlarm ve daha k l Al k'b' ·ık ·· 

arsı aşan man e ı ı, ı gun 
ziyade diplomatın gittikçe bil- 1 1 puvana karsı 1 7 puvanla 
yliyen gözleriinn ~a.kış~arr al . galip vaziyettedir. 
tında, çıktılar ... gıttılcr. N . d 

etıceler şunlar ır 
Onlar ermiş muradına ... 

(Devamı var) 



EV KRDJN 
Vücut mitkyajı 
nasıl yapılmalı 

Ucuz kumaşl~rdan 
iki rop modeli Yüz masajında dikkat 

edilecek noktalar 
Muhtelif yüz buruşuklukları nasıl izale edilebilir? 

f'laşk . ) . 
ı~~ · abu· sütunda yüz nrnc;a-' ı ıffakryetle yapılır. Bınaen :--

darı bahsettik. Bu sütunla ·-
1 le::lı, yUzü evvela yağlı bir 1: . . 

aı a \"ücut ınasajr hakkında ile hakkiyle temiz1emek, Uzcrı-
ı fa '"d ı · h · ti ·· ·· " a ı lı ı ıgiler vermek is. ne cildın ususıye ne gorc mu-

~:1'.7.! nasip bir madde sürmek, kuru-
ıiındi<";· ·· · · ı· " ba ı 

Bu harta ucuz kumaşlardan • 
yapılan iki rop modeli veriyoruz. 

z . (31 uzc re ma!1:yaJ, vU~ut lamak, sonra ma \.j ... a ş a-
~llığin· y·· ·· ··1 · ,,. ı tcnıin ve muhafaza mak 1:\-:rmdır . uze suru me<;ı 

'"Ye r. 
Jın gun~ Şarttır. Fakat ma~- icap eden maddenin ne olnıas 

•tıııı da bırçok usulleri vardır. lazımgeldiği biliıımeyorsağ gül-
ara r· 

tik... ıayet etmeden yapı~an suyu, h:!lıassa şayanr tavsiye 
•r. ~ UJ fayda yerine zarar ve- dir. • 

Çok şık ve zarif olan bu iki ro
lıu icabında basmadan dahi yap

mak mümkündür. Bu sene 

Fransada çok moda olan bu mo· 
deller, bilhassa sokak kıyafeti 

olaralt kabul edilmiştir. 

l3ir ' ------------- ·- ------
ı . _ınakyaja bf-şlamadan H-

~ Uzuın.. · k t itle · uzu nasıl sılmc , e· 
Ucııtek mecburiyetinde is~k 

•a ın 11 ınıızu da bu suretle a!le-
a.kya · 

t~titrıı Ja hazırlnJ r..c ak halE: 
~ütıı\lz ()\{ tııccburiyetindeyiz. Y'.i 
~11.kJ·a . ' lt()nabilccek tozları, 
hle~ J. artıklarını, bunlarla 
~e lll.ınış Ve l)ir halita halinc 
llıı .. ış ifrazatı Ye hcveU umu-•es· · 
~itler ıne karışmış mikroplan 
bir k llıcık için ytizümlizü yağh 
~e rı·~eın ile iyice silmek ıazım-
b '!iinı . . ı il• bıln·oruz A'-' 111 sı>y 

•1~·01 • · ,, · · 
ardan en·el vücudumu 

ele Yapabiliriz ve yapmalı-

Pratik bilgiler 
... ~ ,,_.. ,,,_,"*WL 'W~ _.........__........._..... 

Sütün bozulmaması içir. / Paslı iğne 

\'az c 1 - Si.itUn bozulmaması içir 2 - Bı'ıd·ıgV•ım'z bı'ı· s.e"i siııir-~tt ' anasında hiç olmazs: ı . ,, 

11.tla b' tlüşünUlen birçok tedbirler var lendı'.i!.ı'mı·z ,·akıt unutuı·uz. Eli-' ır defa bam·odan ev- .~ 
' ~·Uzu • dır. Bunlar arasmda en basit nizde bı' r tek paslı ı·g·neden bas.-il\ • llliz için yaptığınız lh 
,aın, eilc:; ıiz için de yapmalı- bir çare şudur: Kaynatmadaıı ka iğne bulunmadığını görlince 
.~ "" şu suretle hareket et önce içine bir kaşık şeker at- elbette sinirlenirsiniz. Fakat bu 

iııiz· mak. (' .. iğne ile dikişi yapmamanız için 

sebep yok. Onu sabuna batırınız 
ve sonra kolayca dikişinizi diki
·ıiz. 

ta.r~ ıclan lanolin alınız. LH 
'l ı l•ı' t" 
&ı . ' urlUdür. Smmz ve sıı 

r 11Zın alacağınız susuz olan • 
'llnu ya er za clepoların ~ ar 

''• ~ ~ "czahanelerden alabilirs' 
1 c·za depolarında yarım l~ i 

.... rı aı;;ağ ı satmazlar. EczahP 
ı· ,1 

t " ltiblr-r kinde mevcutt~ı · 
aı. . . 

.. 
1rn r>dilmi~lri. Fiyatı nı · 

~~t . 
l 1 :i kuruştur. 
arıoı · 

ı 1
1 

ınin kokusundan 
r<th~~sa n ı-:, hiraz csan"> kan•: 
l 1rs iniz. 

~ıı.oı· illi, kolaylıkla sürelıilP 
!!•ır t r e tc ısıtınrz , vücudunu:n• 

J." Ü ., · 7., OYalaYımz. Ye Ronn· 
ıı . 

?.ı. llJ.ız. Dtı SUrf'tJe YÜCıt<lll · 
'"11 

ın~sanıatı iyice açılmı" 
IZJ"nı . . . 
. n. r' · ı r. Lanolın y .:; rı 

S!liruniş resimler 

Paslı bıçakları 
temizleme çareleri 

4 - Paslı bıçakları temizle· 

3 - ('ok krymctli bir resin 
başka bir kilğıda yapışmış vey: 
aynı şekilde kıymetli bir res· .... .ıin ve parlatmanın kestirme 
nıin detayları görülmez olmuş ·aresi, limonla iyice silmek, 
•n ·:en•" .. stüne ko, .. ınuz, tiz= sonra silmek, eğer bir potusüet 

YUz masajr tamamiyle blr 
tekuik i ş i olmu~tur. Avrupada 

yalnız yüz masajr ile meşgul 
başlıbaşına müesseseler vardır 
Birçok kadınlarımız, bu işi CY· 

lerinde yapmalt ltlzumunu duy
muşlardır. Fakat ilk anıarda. 
hattA. iyi neticeler bile alman 
usulsüz masaj, bir mtiddet son
ra menfi tesirini gösterir. Buru
şuklad artar. Buruşukları gi 

dermek için ve yüzde buruşuJ; 
1 

olmasrna mani olmak için yapı i 
ıacak masajda en büyUk roır i 
parmaklar oynar. Göz altlar. i 

1 

masaj yapılmadığı için buradr· · 
ki kırışıklıkları parmakla g;. 
dermeğc uğraşmak boştur. Gt:; 
altı kırışıklık1arı, ancak amel · 
yatlarla giderilebilir. 

1 numarada, alın kırışıklık!• 
rı giderilmesi i\in yapılan masa. 
jı görüyorsunuz. Deriyi mü tc . 
madiyen yukarı ve aşağı doğrr 
çekmek lazımdır. 

2 numarada yanakta yapılaı 
hareketi görüyorsunuz. İki pıir
makla yerilen kısımda diğer par 
mak deriyi ovacaktır. 

3 numarada çenede yapılnı: 

masaj, 4 numarada boyun ma
sa iı. '!;friil'iyor. 

Bo,vun masajı da çok ehemnıi 
yetlidir. Kmşıklrklarr giı.lu 

mek için avuç içi ile boğazı rıY 
mak lazımdır. Yalnız burad ' ~ ,-;.lı kr~m <le kııllanabil.irRi

~r ~t<'r <ı <'niz lanolin veya ya-· ·oııra istediğiniz olur. 
~ l <!111 y . . k t l "t • erme iyıce ayna r. · 

rine su dökünüz. Ilir milddcı 
ıarçası ile silmeniz mümklinse bir noktaya temas etmek isti. 
Hçaklar istediğinizden alfı. par- teriz : 

tıı n !;0nra soğutulmus si.it il r 
ıı tı \'lic·udunuza evvern mas:· · 

Şişeye kaçan mantar l·"·. Boyun kırışığından lrnrkaıı 

I' ,. 
'r 1 e sonra da oanyonuzu r-

tıız . · .. , 
"ti{ • '<ıkanırsınız. G0rek <:- 11 

lltt lanolin ve g-ereks<? l~rC't 
(' a 10 - 15 dakika kalrnal• 

t(' ıı:teki mesamatın açılın· 
· ızill'ıızı<'nmesi yalnız giizelP 
~,11 • arttırmakla kalmaz. din 
r-i ~:bir Ylic·udun bütlin ne;r 
l" e fl'rahlı~rnı da verir. 
•lrr-oı

lı:?qık '.hayanlA rın makyıı. .ıcı · 
illl} 

10 rı ~·· muvaffak 0 1a 
a Iaala.rının sebebi, makyaj:- 5 - Şişenin içine kaçan t ıpa 6 - Her hRfta. bir çorrıp es-
11~a ll.ıadan nııPe eski mal,•·a,ir yı muhakkal{ çıkarmak istiyor · kitmck biraz da ayakkabının 

\ "flki ""a'" · ı 1 · · · · · s · ·· "''cı,rı uzu11 l>ı' ı· tel to<lari}; ınarifctidir. Topuk tarafına bir lıit, '"' ıiYnı ):l oy0sını ıyı . , ,~ . 
ll<>ıııc·J p r: iyiPc p;iderııı<:>· ediniz. Gl'tııın hiiküJl şişeden i ııotilHiiet parçası yapı:;;tırmal\, 

(ol'lrfir . .. .. . sı'zı' n1ııhalclc:>lc ki çorabı eskit-ir! 1• t · .' ıı:t.: mak~·ajı, yilz nr- çeri sokunuz. 'l'"'n"T kolayca ya • --· • 
ı;ıııız olnrsa o kadar nın· kahır ve ç:ıkarırsınız. • mektcn kurtarır. 

Saçları parlak 
göstermek için 
Saçlarrn parlakhğınr muha 

faza için ilk şart, kireç:siz su i !. 

yıkamaktır. Bunun için de ec·. 
zahaneden mai mukaddar <ıl 

ınak ıazımdır. Yumurta ile el 
d" edi len bir ınahlüt, saçlard: 
çok iyi neticeler vermiştir. t«;. 
dört yumurtayr iyice çalk:ıh

dıktan cıoııra bir kaşık rom Y:? 

biraz da ılık sn ilave ccl<'rek k:ı
nşlırını:r.. B11 nıalılfltla ovulaıı 
saçlar, derhal tabii ve gl\zel bir 
renk alır 

./. 

·-

1ar, hiç bir Yakıt yüksek yastık~\ dan yastıifa konmalıdır. Bu !;e· • 
ta uyumamalıdırlar. Baş, vli- hilde yatanların boyunlarında, 

cut mikyasında, dik durma- kaliyen kırışık görülmez. 

Yeni deniz kıyafetleri 
Bu sene kadın vücutlannın güzel

likleri gözden saklanıyor 

. ' 

......,.~~~~l'UIG_.alııll~r~ 

• 

Durada en son moda rnnv0 Ye pHl.J kıyar0tlerin l veriyoruz. 
Soldan birinci resim, motöı· v~ sandal gezintiler1 i\in çok şık 
lıir modeldir. İkinci resim, bir pHl.j kostiinıüdür. ÜçUncü re$>iru 
de, deniz gezintileri için yapılmış bir kostum görilyorsunuz. 
Bu sene bilhassa Fransada ';Ok taammüm eden bu model, çok 
~ık ve zariftir .. 

nn !':en<'. AYnıpn modiRtlcri ' · "h::ıc;c;a kadın vUcudunun ~i!
ı011iı:;iııi eizlrml)'ecek !)P.ldldP. m odeller ~ıkararnktadırlar. GOr
dilı'!"iinliz şekillE.'riıı bepsi, aym:.. ..... ıtla bu noktadan mlitale.t 
edile re 1~ yapılın rştır. 



VAKITın bir sayfalık hikayesi 

OSMA N Hünceye kadar Nimetin 
.ölesi olacaktı!... 

* * * 

Memleketten çıkalı yayla dö
nümü gelirse tamam on dört yıl 
oluyordu. On dört yıl demek, 
biraz dile kolay gelirdi. Bu, on 
fıört gün değil, on dört ay değil, biliyorlardı. Fakat nihayet bir - V AZAN.• . . Bugün, fevkalade şün 

d 1 Ş di k d 
- Ne dedin, ne dedin}... b. · · ·eli Mahall · h-atıdl 

tamam on ört yı . . . im · ona gün a er yüz çevirdi. O sene d d' H 1 b. 1 daa di L _ L __ ınaı ı • eyı IJC>'1 

bire kadar l b h b D C 1 S 1 er ı. e e 1 yo DBllPll... .. dolduran arabalar, -r asır uzun ge en u ü} ük ir kıtlık olmuştu. Ekini r. em ı· •• O r- -

b kk l . k d k b 1 u eym an - ooaman... il .nd h k ı-= gur et ve meşa at sene erıne çe irge vur u; ö üzün iri ö - O k b iz e en e oroz fe er .:;ıa., 
ait hatıraları, basit muhayyilesi· dü beygir sakağuya tutuldu; - aman aaa ur an ° lar, kağıt helvalanyla 
nin içinde tekrar yaşatmak is- Zeynep nişanlısına kaçtı. Bun· eli. Bu öyle büyük ve mukaddes altm alanlar vardı. Bu para, on- emi... • • • önüne biriken çocuklar• 
teclikçe, başının içinde bir her lar hep ana ile oğulu, elsiz ay~k- bir sırdı ki onu bir başkasına lann nesineydi! ..• Kendisi gibı nnda beyaz namaz 
cümerç oluyor; memleketinde, sız bırakan birer sebepti. işte o tevdi ederae, onu çalacaklar sabahlara kadar aokaklan mı Nimet çarıafa girdı1den aon yarıya kadar kalkmq 
sevdiklerinin, bildiklerinin ya- zamandanberi Celep Osmanm zannederdi. Şimdiye kadar o· dol8§ıyorlar; çqmeden iki dö- ra, dostlukları nihayet bulmut · altından geleni geçeni 
nmda geçen o asılı kendi saf ve hayatında bir uğursuzluk haf- nu, kıymetli ve mukaddes bir nüm su mu getiriyorlar; yoksa eski laubalilikleri kalmaml§tı. '<achnlar, kafile kafile 
köylü hayatını, kanşık bir rüya göstermiye ba§ladı. Artık sa - enıa& t t gibi içinde saklamış; on arkalannda, iskeleye kadar biı Artık onu, her zaman göremi ıine girip çıkan seyirci 
gibi görüyor ve özlüyordu. Hat- bahlan eskisi gibi erken kalk • seneye yakın bir zaman •kendini sandık mı ta§ryorlardı} ... Ka- yor; annesiyle bir yere gider yerlerden gelerek sok 

b 1 da b b 1 h 1 d k d h ' ken, Osman ellerini kalçalarınu , ala beki" fi ta un arın arasm , üs ütün nuyor; tar uma gitmek için er tür ü ün ya zev in en ma tip .... Bu da ne demekti} ... in· .. r· k k k I J n ıyen misa r 
kaybolmuıı hatıralar, tamamen istical göste~iyordu. rum etmiıti. Hayatı hemen Ci· san, kalemlerde, kadife koltuk- ~un~ lıyoydra Ba aba a armdar ·ssız ve kasvetli so 
unutulmuı simalar vardı. Bazı Fakat yaşamak lazımdı. T o- haliniı bu dar ve karanlık ao- lann üstünde, iki satır yazı cı- : a.. ~r ~ s va çarpf :nahşer haline getirmi9ti. 
geceler, elinde kaim sopası, ar humluk. yavq yav8f suyunu k.ıl\.lar na mevkuf gibiydi. Mem zıkdrrmakla katip mi olurdu?.. ne e guz~ Y. lfml§tıf... evinin, ardına kadar a~w 
kumda geni§ yakalı, kuzu deri- çekiyordu. Tüccar da artık eski- leketlilerini görmek için nadi- lıte o, on dört seneden beri ça d Onu, boyle ~n~e ve zarif en- kapuından sayısız indJP""'" 
sinden ağır ve siyah gocuğuyla si gibi itibar etmiyordu. ren Y emitc kadar iner; bütün lııryor; mahalleve muhtar bile amıyla annesımn yanmda sa· ip çıkıyor; Celep OsOJlıt: 
ekseriya bir kötc baıımı bekler Öküzün birini daha aatmqtı cevelan sahası, Unkapanmdan olamıyordu. Bu~lan düıündük ima sah?8 ~diyor g~rürk~n içirı kasında böyle günlere '!', 
ken, kendi kendine hep bunu Bu sene sığır da para etmiyor öteye geçmezdi. Gece altı saat çe öfkesinden başını sallayarak: d~~ d~z:~ ~ır ~ gelir; ~ır ~ne ~trafı siyah kaytanlarla 1• 

dii§Ünürdü. Sonra gözleriyle ya- du. Nöylü, sürülerini yok paha nöbetini bekler; gündüz, evle- - Yazık bu milletin parası _ gıbı bögu~urdu. Gecelen ı~zü li, deve tüyii aba çepkeııı. 
vaş yavq karanhklan delerek, ama aatmıtlardı. Bu para da bit· rin sularını ta§ırdı. Yoku§un na ..• derdi. ne uyku gırmez olmuıtu. Elınck kırmtzr, YC§il yollu çitari ti' 
f'ti orada, ulu denizlerin, yüce tikten sonra ne yapacaktı; koca altında, bir köte bqmda, eski kaim sopası, arkasmda geni~ m, boynundan sarkan ağı' 
Clağlann arkasında, etrafında karıyı nasıl besliyecektiL. surların karanlık bir kovuğuna Kendisi bu kadar <,:alı,tığı yakalı kuzu derisinden gocuiu:'\' mü~ kösteğiyle, her gelene 
genİf bağlan, çiçekli tarlalan, Bir gün büyük çmann altın- sılcıımıı küçük bir kulübesi var halde ayda on mecidiyeyi biı la sabahlara kadar sokaklardc ~a kalkarak, kalın aopr.sfl" 

k k ka 1 k' 
_,_ d k 1 dı B araya getiremiyordu. Onun da d0 J.. N. · k • ~ yü se ya ı arW1n ö Ü en daki köy kahvesinde otururken . urada hazan yukan mahal- .. .. .. I k -yır; sonra ımetın apısı :ere ta,a vuruyor; stı 

temiz ve berrak aulariyle cenne· aklına birdenbire bir fikir geldi . lelerden gelen birkaç bekçi ar ~çul~ ~~~.e ete f gönderiyor· nm önüne gelerek, saatlere: -.ehresinde, ucucu hasta ~ 
te benziyen kendi köyünü, ken- Mesela, o da Benlioğlu Recep kada§la mangalın bqma topla- .u .. d ~nı diıhart.ara ~atıyor; ~- pencerelerde onun hayalini a· Jcssiimün gölgeleri birikİ, 
eli yurdunu görürdü. Ah, timdi gibi yapsaydı ... Onun, timdi Is- mrlar; zevkli zevkli köy hikaye- fını ide .. enhald c~>;;;r~u. B~y: rardı. Bazan ~üplere su .. ooşal · 1irden kapının önünde bır 
gene orada olsaydı... tanbulda ayda üç, dört altm ka- leri anlatırlar; uzun senelerin : 0 u8? e ıım emenn tırken, onu bır yerden gormek '::>a durdu; içerden bir ,et. 

• • • zandığmı söylüyorlardı. Güç- memleket hasretini içlerinin a· e J:tÜ:Iaraeksen altm pa~sı !':1kan odalardan sesini İfİtmel ün seslerin üstünde c 
K ·· ·· k da! böğürtl - te kuvvette onun da Recepten cısını döke döke ancak böyle v~ · 1 her akfam yatağa ıçın saatlerce tqlıkta oyalanır ·ırlak bir kadın sesi: 

1 - oyub e.nann 'ıklann en_ kalır nesi vardı).. tikle yenebilirlerdi. Bütün ma· g?'er~~n sa~~; etra~tan kimse- dı. Fakat Nimet, artık eskisi gi- - Damat bey .. Damat 
enn, ~al anı. aartıl8fk • t k .. ~k Bir sabah tanyeri amonnadar. ha!Je onlara mevdu, dört yüz ai- nın gormedigıne e1?.ın olduktan bi değildi. Çocukken o kadar Diye ortalıgı"' birbirine 
sına gız enml§ erpıç en uçu • ----- sonra uzun ve y kt b · d' ... k · 11 
bir evi vardı. Her sabah çitin yola ÇJkarken, annesinin keder le·ıin masuniyeti hayatından bes • 1 .1 k ure ~n ır ~«:" ıgı ~ masa anna artık yordu. Herkes birbirine 
Ültüne"' tüneyen kmnızı horo- den titreyen zavıf ellerini öptü. onlar me::ul idiler. Baz1m ken- I r:1~ e 1 e t~ 7 yerlenne her- ıtıbar etmıyor; yanmclan geçer biran içinde •koca kalıt 
zun sesiyle uyanır· hayvan)ann O, arkasından ailayıp sızlarken, di 1'cndine vazifesinin ehemmi- C§tırır;k e~ruy;.. e {~rganı ; · kl en yüzüne bile bakmıyordu nerdiven batma yığıbverd-

. · · . be • • • tnnar - sesini iıitmemek için karanlık- yetini gözünün önüne getirir; ıma çe er · rtı u para 1 c şte bu, onu öldürüyor, kahre· lep Osman, birdenbire 1< 
~:;11ı;;aı:n~ eJgın.. ~ lamı içinde bilmediği yabancı kalbi gururla çarpar; kendisini n.eler.y~~?a~ktı!... İptida bir diyordu... toplayamamı§tı. Şaşkın 

' y agarma fu1_L_ d "' k ki b d" •• ·1 • "' h"' Çifte ıJe iki okuz alıyordu Son• B• b } d 1 yola çıkardı. Sazların arasm· u ıwua ogru oııtu, uza aı- u ort yuz aı enın yegane a· 1__ • ·d k ır gece cum anm atın a riyle bu fırtınanın nereC'eıı 
• • 1 kici d di r• anaama a.u:; kardefine 0 U· bek1 k · · · · · .. I dan yılan gibi süzülen suların tr... mısı te a e er • malar el .. . İ:>I .k er en onun sesını ıııttı; sa- tugunu anlamrya ça ıf 

pnlttlannı hazan 11zalctan ko- • ,. * Rahmetlik Sivulı Halil.__. W n.ti1 er, fum~ l ezı · · lsvl.ğmm dfütmıe, t.Jir Ç 

nıdan gel;n bülbüllerin mlıkla· işte §İmdi yayla dönümü ge· dan sonra, mahallenin en eski ·• ~~ ··• .u_var~. Y~~~ndı kaldı. Eğe!~- gibi öten aynı kadının hiç 
mu dinleyerek tarlaların kena- lirse tamam on dört yıl olacak- bekçisi 0 idi. Ailelerin ayn ay- . Burada zihnı durur: yüreği- li~ın dudugu, onu bu denn 11- değiımiyen aynı cırlak ser 
nndan ağır ağır yürürken neler b. Ta o zamandanberi Celep n §eCerelerini bilir; bütün ma- m~ bu m~ka~ mnm, gece. tığrak~ uran~lf ol~t - Bekçi baba ne d 
düıünür; neler duyardı!... Osman köyüne dönmemifti. Yıl halle halkını, isimleriyle, husu- lenn . mutec:euis kulaklarma dı, 0 eeeı hır daha ıfıbnek ıçın sun) ..• diye haykmyorddo 

Bunu şimdi pek iyi hatırlamr da bir hemşerilerinden gelen aıiyetleriyle tanırdı. Ev isteyen- abettirmekten korkarak diifün· sabaha kadar orada, nızklrlann mat beyin bastonunu a 
yordu. Yüreğinde bir ateı var bir mektubu, mescidin lcayyu- ler, kız arayanlar, iptida ona bat dükle~~ ileriye götürmek· kartmnda donup kalacalcb. Celep Osman, bi..._. .. -. 
dı, geçmiş günleri hatırladıkça muna okuturken gözleri bir nok vururlardı. Mahallede, ba§göz !~ ç~nirdi. Z.ten bu, onun Bu kız. kendi köyünün etli iskemlesinin üstünden 
orası sızlardı. taya dalar; ona, memleketinin ettiği ne kadar kan koca vardı! ıçm bır hulyadan batka bir fCY canlı kara gözlü dilberlerine hiç ve kendisine altm batlı• 

Sabaha kar§ı yatağına girip uzak hatıralarını getiren bu ka· Onlann çocuklarmı, mektebe değildi. Fakat gönül haddini benzemiyordu. iri kumral göz- bastonunu uzatan Damat 
gözlerini kapadığı zaman, haya· ğrt parçasından, sıla ihtiyaciyle götürme zamanını bilirdi. Böy- bilir miydi? ••• Bazan bunun im- leri, ince ve zarif endamıyla, o yukardan apğı bir kere 
linin önünde hep o hasretini çek tutuşan kalbi için tifa ve teselli le olmakla beraber ihtiyar da kansızlığım kendi kendine dü. her sabah tarlasına giderken, Bu kadar gürültü, bu 
tiği memleket rüyası canlanır; bekler; anlamadığı bir dille değildi. ıünürken. derin derin solumaya bülbüllerin ıslıklarını dinlediği masraf, bu, güne§ yüzü 
omuzlannda oraklariyle tarlala- kimbilir, neler aöylemek iste • lstanbula geldiği zaman on ~lar, y~re~nin a~ct~i N~~i der~ kenannda, gü~ . ıınnaclan mi§, esmer ve sıska h~f 
rma giden çiftçileri görürdü. 0- yen bu ebkem yazıların karşı - dokuz yaşında ancak vardı. lh- ~~ ~uakunnek 11tıyor gıbı, su ıçmeden gelen diıı karacayı miydi! ... Mademki bu S 
nun da kqlık zahiresini toplıya- smda saatlerce dalgın "!e ~eb - timal on dokuz yqmcla olanla- ın I~ ~lar d~~ ~plm!_ı. ~dı"!ord~. Ah, onu oraya gö- dilberi, bu çelimsiz insan 
bilecek kadar bir iki tarlası, ya· hut hep o etrafında genıı baglan n, lalalariyle mektebe giden, 90- Bu y~ı•: gun~ gune bır ~.usı· turebilseydı... suna vereceklerdi, onufl 
ğını, pekmezini çıkarabilecek çiç~kli tarlalan, yüksek kaya - kaklarda zıpzıp oynayan bu bet gibi beynını sarıyor; gozle· Bu, hayatmm en büyük e- hatı neydi!... Ondan ~ 
kadar küçük bir zeytinlikle bir lardan dökülen leziz ve berrak memlekette, onu, iri kemikleri, ~.dumanlanıyor; gezerken, yü- meliydi.~· bahçesinin bir ta• çirkindi; yoksa onu bir le-' 
bağı vardı. aulariyle bir cennete benzeyen vaktinden evvel fqkmnıf koyu rurken, her za~ ~e her yerde rafmda, .çıçeklerden sarmaf1k- re satın alacak cebinde 

Her sene mahsulünü toplar; köyünü düıünürdü. · gümrah bıyıklariyle görenler, yalnız bunu dutunuyordu... lar~ bir yuva yapacak; onu, mı yoktu) ... Dizleri titre 
tohumluğunu ayım; ununu ö- Şimdi kimbilir, orası ne gü· buna inanmamıılardı. Halbuki • * • gagasıyle yavruıuna yem taf•· iskemlesine oturdu; Darıı't 
ğütür; bulgurunu çektirir; bü- zeldif. .. Her sabah güneı doğ- o, bu yaştayken, elinde baltaaiy- Nimet, 0 zaman henüz mek- yan bir kuı gibi besliyecek; ae- yin tekrar kapıdan çı 
tün bir ıenelik yiyeceğini .. bir ~adan !81'~ma !1derken, ken- le ormanlarda koca çınarlan de- tebe giden bir ~uktul ... Oa- nelerden. be~ yüre~.nde biriken bekledi ...• 
tarafa ayırdıktan sonra, tucca· eli kendine.~ır ~ag !18vaaı tuttu- virir; seksen okka yükü saat- man, her l8bah kapılan birer acılan. din?irmek ıçın bat1_!1• o· O gece, sabaha kada.r,, 
ra sabn~ için .köylere davar top rarak ~eçti~ çıç~klı Y?llar.: Ba- lerce mesafelere sürükler götü· birer çalar; mahalle çocuklamıı nun ~lenne koyarak .. ag~a- önünde pencereleri goı~~.I 
lamıya gıderdi. Celep Osman zan elınde çıfteaıyle bır dag ke- rürdü. önüne katar· omuzunda sefer cak, aglıyacaktı. Ah, eger o ıs- yüreğinde tutuşan hırsı '-..ı 
namı, ona buradan kalmı§tı. O- çisinin arkaamdan tırmandığı B da bu çelimsiz insanlan taslan ve ~talar asılı koca bir teseydi ... Her ıeyini feda etmi - mek için bir aşağı, bir 
n~n .. için ha:>~1tmı kazar:ı~· en sarp kaya~~klar .. O ~er zaman aıca:a: t~rliyor; soğuktan titri- amkla cumbanın altına gelir: ye hazırdı .. ~~ta o kadar ... u.: dolattı .durdu. Bazan ~\J 
buyuk zevkı ve saadetiydi. Ko· tarladan donerken.~oy kızlan· yor ördükçe, erkeklik gururu -Haydi Nimet Hannn mek- mandanber~ difınden !ırnagm perdelerin üstünde, bır 
şar, çalıırr. hendeklerde~ atlar, nm su almıya geldigı pmann ba- isya! ediyor: başı yumuşak lütr tebe ... derdi. · dan arttır.~ paralan bı~e o~un teressüm ediyor; gölgel~ cJ'1 
uçurumlardan sıçrar, daglan a· ımda geçen te? ve mes.ut mu· yaka içinde kaybolmut. g~ün· Yolda giderken onu ince bi· yolu.na dokme.kten . çekınmıye- rine kanşa~ gö.~l~~ 
~r, .. bayırları tırmanır, yazın habbet ve sa~.yet ~kıka~ .. de altm gözlük, ellerinde lsveç )eklerinden tutarak konup ko- c~k~. Fakat o.~·t~~~!ordu. Hat- hatırayı da sılıp gotuf\l'A 
çıh~~li~, kııım avcılık yapar, ek- Daha .aonr~, ko:r. d~~ıkanlılany· derisi eldiven, ayaklannda u.- nup sokaklan geçerler; yokut· ta bir Y~r~e gordugu zaman~- Bir aralık, perdeler k~:""ı 
megını tqtan çıkarırdı. le tertıp edi.~e~ c~n~~!~.er •. oyu~- rif rugan ıskarpinlerle taftan ta· lan tırmanırlar; mektebe kadar ımı çevı~~ .. b~mryord~ . bıle. ayak çekildi; sesler kesildi-

Hiç bir gün işinden kaldığını lar .. Hep ~~zunun onune gelı- ta seken, ince belli, uzun NÇ memleketinden, tavuklanndan, Bunu. duıundükçe ye~ı~cJ.:~ tık sabah oluyordu ..• 
hatırlamıyordu. Babası Hüseyin yor; on .~ort yıl sonra oralan b çıtkmldım latanbul züppele· keçilerinden, her ıeyden bahse- ke~eı:ınd~~ ~.ıldmy~~; .. elını Y.u: • • * \ 
Pehlivan, hain bir düıman kur tekrar gormek, yurdunun mu· rini gördükçe onlan kolalı ince derlerdi. Nimet gözlerinin içi regının uatune goturerek, ırı C 1 o h •,•;. Yt . . k dd kla .. .. .. .. - ' • . .. ... .. .. k k tak 11,. 1 e ep aman asta ı~ 
,ununa kurban gıttikten sonra, a es topra nna yuzunu, go boyunlarından yakalıyarak bir milerek her gün tekerrür eden gogaunun or unç a usa- ·· d b. · k l"b · deıl 

l · ·· ·· k · · k lb' tit · • .,- · 1 de · b. ah ki d gun en ın u u esın h.yatın bütün mütküllerine ya - ı:~n ' surme ıçın a 1 nyor uyuz keçi gibi çamurlarda ıürük aynı masallan dinlerken çmgı- rıy e nn ır çe yor u... . b .. ·· t ,ıer 
nız ba§ına o göğiia vermiye mec du. Ah, ölmeden bir kere da· lemek için sert kalbinde v-L-i rak gibi öten çocuk kahkahala· * * • md ıyor' uktun gekcle a0~d· ~ 

T 1 k di h K d · b.l k Cllllf e yanara sayı ay 
bur ulmu§tu. ar aamı en a aya pınar an su ıçe 1 ece bir ihtiyaç duyuyordu içinde riyle etrafı çmlatarak · Sen ler ti. N. t le k ·· .... d b. t~Je · · h la k di k. · d' ı K k ay gı·tmi • l · e geç ; ıme , os o- gece, yuregın e ır a !I• 

sur- yor.: ~o. um ~ı. en e ı- mıy .' :··· aç .. ere or ... a : bu ısyam en ziyade kq gece eri - Sonra bekçi baba .• derdi. caman gelinlik bir kız oldu. Her lerini açtı; ıslak tqlaJ1fl ıv 
Y_Or; ~k_ınını ke~?ı bıçıyor; zey· ~e n};:!~nmı~,f S:dıgınıiJat:a hisseder; kanunusaninin .. tipili O, en ziyade buna kızıyordu. yerden, Fatihten, Süleymaniye- de sürünerek, Nimetin 1'9 

tmlerını kendun topluyordu. gmı g mı§, a t ne 0 uy ve fırtınalı gecelerinde Boğazın Nihayet bir gijn dayanamadı· d n Abara dan " ·· ··ı · k da "tf b •ğin O• 
Hayvunlara o bakardı; odunu o gene vazgeçmiıti. Arkadaşlan zehirli rüzgarlarına ka~ı sokak - Bana bir daha bek . bab li; '. uzak ~r~:er ge ~ r gı ~; .,~ ~flka~dı-" 
keaer~i ve bütün bu yorgunluk- onun bu kararsızlığını bildikleri başlarında karanlıktan gözler c1em· bin dedi çı a rr 'k lar i e rd. oc:, ~ab'hı ~oz.J~~ı: .. 
)ara mukabil, a7.ığmı hazırlayan, için, sandığını yerle§tirirken ken herkesin sobalı odalarda, ~yYecea nedi·:.,· -'m.) ile ıpn~~~ranb .. t .. o~~ u. d .t C ... 1::. aQ eyın ~·'!-de bİ' 
_,_A_ b · . b. ·· 1 ··ı·· ·· 1 • • • -ı· ···• ep vunaıı, u un uu, aaa e e ep smcuu, uzenn .ta 
GAJOma çor asını pışıren ır gorse er, gu uıur er · yumuşak dötekler içinde rahat _Osman di · de k • la d lal t L1_ • 1 k ctiblOCJP ·h · · J f Q }"b la ... • pefm Of8ll IDND ra e e ta'1GXa&ly e, apmm 
ı ~yar. anası.y .e. ~.uyun~ ge ıren: --: . aman, gene ga 1 a sı - rahat uyuduğunu dü9ünürdü.. O günden sonra Nimet, onu, ederek, Nimetin evini gösteri- ğuktan donmuf buldular~··;., 
evı? hızmetinı goren hır kızkar ya g~dıyor... ... . . Sonra ay hatların~. en kabada· yalnız ~ıı:ıiyle çağı~ıya bqla- yor; onu bahtiyar etmek için Bunun bir intihar O~f-' 
detı v~r~ı. _ • • .. ~ıy~ onun1:'1 «:glenırlerdi. Hal yraı, avcuna ç~yr.e~ ~ıkl§tım- dı. lamının onun agzından ta- kendini feda etmekten garip ve dan ıüpheye bile düff!l~ 

Bu .ı~ .yur;kli ınsanlar, boy- bukı bıl.s~lerdi kı.... . k~n mutl~a eli tı~ırerdı. Halbu laffuz edildiğini iıittikçe Osman vah,i bir zevk duyuyordu. Za- • 1 / fec-e bınbıdenne yardım ederek, Kalbının bu sırrım kımseye kı onun hızmetlerınden, feda· saadetinden çıldırıyordu. Bazan ten kendisi ne ümit edebilirdi}. - 25 Kinunaam t91 
biri ötekinin yarasını sararak, aça~ıyo~~u. Hatta onu, k~n.di karlıklar~d~n. bu çeyreği e~irg~ Nimet, pencereden Oıman diye Bu, büyük ~kın, ona tahmil et· "Çifte cevizler':. ~ 
b:l~bqa mesut ve asude y8§8ya· nefsıne ıtıraf etmekten çekınır meyenlerın ıçınde, ayda yırmı seslenirken: tiği 'kutsi bir vazife idi; Osman Dr. Cemil 5üle1P'" 
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Şarkısı besteledikten sonra 

kar kalmıya yemin 
eden adam!. 

Halyan tenor 
Tifo Şipa 

Hiç kimsenin serbest 
olmadığı serbest şehir 

Un on beşinci asırda Sir 
leaiı ettiği ve onun 
döYiifen serbest ordu 

bir orduya raatla. 

Yret "muharebele. 
1 ~:"' ağa karar ver • 

~ ~ CClıni§tir. Bu iki 
"""'l Papadan yana. eli. 

l.fer&le,hine olarak çarpı. 
~aınet nedir bilmek. 

d' Oafağa kadar gU. 
ua:_\'ilttwer, sonra bir 

1aı olundu. 
~ke uzun boylu 
~ i. Sir Hokvud NL 

iou. Orada kendi ba. 

8 
k Dlakaadile, riyue. 
ir RObert'e vermişti. 
de ordusunun bir çe. 

Celeceğinı görünce, on. 
haline bırakıp ltalya. 

1t topraklannda dolaş. 
"erdi. 

~e biraz eğlence kat. 
)i Dlandolin çalan as. 

\tr Gıuik:on Lalegre a • 
İtalyanı da beraber 

bu iki seyyah, Floran. 
Celdiler. 

SOkaklarmda do • 
Sir Robert birdenbire 

Gaakon, eu kıza bak! 
n:Yler söylemez. bir 
~ içinden glllUmeeye. 
~ lt'e çevrildi. Bu çift 

lllrı ıalıibl, gllller kadar 
.._ etin ışığı altmda ol. 
te "Y\1a gibi leziz ve rayı. 
b llç kı7.dı. Kendisine 
ir •tabaya binmeden 

:rkeğı tahrik edercesi. 
~be e Çekildi gitti. 
~lrt Yıne haykırJı: 
~ Gaııkon birer ata at. 
a'c u. takıp edeceğiz. 

klll karanlığı çöklln. 
1oluna devam etti. 

~bir p.toya doğ. 
~u. Nihayet hendeği S kapılardan içeri gir. 

kayboldu. 

'~tbaıt önündeki taş. 
filbd· berine oturan sır 
..._~ 1 Gaekon'dan ~u ... ~U: 

"1-kı IÖyle ne olur? Bi
ça}! 

lllaııdollnin tatlı ada. 
!il~ •YdIDlattığı muhit 
~ 'tlf aklater bırakarak 
>b....~- krkıamm nafıne .. 
!"''~ kOPlnhp bava. 

Polonya ordusunda 
hizmet görüyor 
Varşovada çıkan Ekspre! 

Porany gazetesi bütün dünyaca 
tanınmış ltalyan tenoru, Tito 
Şlpanın ukerlik hizmetini ifa 
etmekte olduğunu blldirmekte
dlr. Bilhassa bUtnn ihtiyatların 
sllAh altında bulundukları bu -
günlerde bundan daha tabii ve 
mak61 bir haber olamazdı .. An
cak bunun lc;ln İtalyan tenor. 
Tito Şiyanın İtalyan ordusunda 
askerlik yapması lAzımdı .. Hal 
buk lmeşhur tenor bugün Polon 
ya ordusunda asl: wrllk yapmak· 
t:ı ,.e halen Poz .. . o hastahanc
sln:ıe teda\·l altında bulunmak-
adır. 

ya atılan bir çiçek gibi dağıtma. Gallc;yada, Yahudi bir ana-
;a başladı. dan do~muş olan Tito Şipa, Po-

Sonra bir qık görllndil. Şato. lonya tabaası olduğu için son 
aun pencerelerinden bir~i açıl • defa Roıaada çalışmakta iken, 
ınıı ve güzel kız kendini göeter. ' konsolosh. ı vasıtasiyl" 

ni!Jlti. kendisine tebliğat yapılmış Ti 
Si.ç Robert bu ge1;1ç kıman is. to Şipa bunun üzerine derhal 

mini sordu. Ve kendi ismini söy. vatana hizmet için bütün an· 
ledi. Az sonra ipek yatak çarp!. gajmanlarını bozarak Polonya
larmdan yapılmıe bir ip qağıya ya giden orduya iltihak etmlş
loğru uzatıldı. Ur. Fakat az bir zaman sonn 

Gukon mandolini elinden bı - ha:;t~lanmıştır. Yaltında lylle 
raktı, Sir Robert kılıcım çıkara. .,erek yarıda bırakmış olduğu 
rak bir tarafa koydu ve ipe dol. turnelere devam edeceli Umlt 
ru kottu. olunmaktadır. 

Fakat b1I ni'ada lmm .. ı tek. Tuhaf delil mi.dır, mesel§ 
rar ltiUldi: Dantzlg mesel".,! k. ~i bir anla -

- Ben, Rarkı ııör.Uyen ukeri ~amamazlığr ıntaç etse bu tak 
istiyorum. alffe Tlto Şipa Alıı\°a87aya ve 

Bunun Ut.erine Gukon ti~P dola)"l8ile ttal7aya karşı harp 
Joğru koıtu; etmek mecburlreUnde kalacak· 

Dakikalar geçiyor, Sir Robert 
tır .. 

bekliy.orclu. Fakat bir milddet şu dünyanın ne garip hah 
sonra diğer bir pencereden bir var .. 
ııık göründü. Bir insan tekli gö. -----------

:en 7a!1ıe:;o:~· zırhlı bir ... Yakıt Kitapevi 
1!u zırhlı adam ap.fiya dofı'u Dün ve yarın tercü

bağırdı: 

- Hey, aşağıdaki adam! Biz. me külliyatı 
No. 31-40 4 cii Mri Kr. 

Danzigde son Leh mebusu 
Başkumandanın meclisten 

• • 
resmını. 
Son gUnlerde bUtUn dünya 

ve bilhassa A~rupa gözlerini 
Baltık sahlllndeki Dantzlg ı>eh· 
rlne çevirmiş . bulunmaktadır .. 
Zaman zaman ortaya ~rkan rf. 
vayetler Almanyanın Dantzlgi 
işgal edeceğini haber veriyor .•• 
Maamaflh bir aydanberl hep ay• 
nı terane lşldildlll halde h~nuz 
bir harekete şahld olunmamış -
tır .. Fakat Dantzigde Almanla
rın ve bllhassa askerlerin mik
<larının arttığı da her gUn bil· 
dirilmektedir. 

MaU\m olduğu tızere Dant • 
zlg serbest bir şehirdir. Mesa • 
bası 1992 kilometre murabbaı 
ve nUfusu dört yUz bin kişidir. 

VlstUl ırmağı ağzında bulu
nan "Dantzlg şehri Polonyanrn 
ciğerlerinden biridir .. Diğer ci
ğer de Gayn1a limanıdır. 

Orta zamanlarda Dantzlg 
şehri 1793 senesi şubat ayında 
2 nci Glyom tarafından Prusya. 
ya bağlanmış idi. 1-807 senesin
de Napolyon tarafından' lşgul 

edilmiş olan Dantzig1 1813 scnr>-

s(n""'swr ~-~ 
ilhak olıınm\I•· n bundan son• 
ra da 1919 seneıinıt kadar Al
manya Dantzig serbest fehrln 
hAklm olmuştur. 

Dantzlg serbest bir şehir o!-
duktan sonra Volgstag meclisi 
tarafından intihaba başlandı 

Meclisin mevcudu bltmlşhkos -
?ılecllsln mevcudu yetmiş iki Jt;. 
Şldlr. Milletler Cemiyetinin yük 
sek komiseri Mösyö Burkbard 
bük6me tile Polonya vatandaR-

alarak çıkıp gitti 

mış ve burada Hltter.tarattar - lardan da yalnızca Mftsy8 Len.~ 
!arının idaresi Hltlerln gen~l~k zion kalmıştır. O da resimde gö. 
arkadaşı Alber Forter'e tc' d rUldU gibi Polonya baş ku • 
edilmişti.. Bugün serbest şebi• mandaemın Rydz-Smlgly'nh: 
Senatosunun reisi olan Artlıuı resmlnl koluna alarak meclll 
Greiser, Alber Forster'ln Jdare 
sindedir. 

ten ~ıkmıştır. 

sizin lideriniz olan Sir Robert'i 
esir ettik. Onu diri diri kızarta. 
cağız. Kızkardeeim hile ile onu 
içeri aldı. Emri veren de benim! 

31 Rubı tlllllyau ıv 
32 Ketafillk 

60 1arı aarsında çıkacak her hangi 
40 bir ihtlllfı halle memurdur. 

Bu şekilde Dantzi de n z 
propagandası ilcrllcdlkten son 
r aVolkRtağ mcc:;lislndc nazileı 

ekseriyeti kazanmıc:;Jardır. Da;:ı• 
zlg meclisinde lki tane Leh me
bus bulunmakta idi.. Fakat bun 

Datltzlgdekl nazi partisi fev
'rnlrıde taali) ettedir.. 1930 se
n slndt Alber Froster 1 başı. 

na gelCllğl zam n partinin 300 

Sir Robert bilmukabele hay. 
kırdı: 

83 lakender 60 Hitler mevkll iktidara gel • zası vardı .. Bugün ~antzlgde 

nazı partisi azalarınnı mevcudu 
(T)evamı 10 ancuda) 

- Alçak vaheiler! Buraya tek. 
rar blltiln kuvvetinde plecek, iL 
tonum yakıp kavuracağım. Kız. 

34 Kadın ve I09yallma 
35 Demotrit 

100 dikten sonra Dantzlg serbest 
26 Rehrlnde Nazilerin nUtuzları art 

88 Dinler tarlhJ 
37 l'llosoft ft -.uf 
38 Etika 

kardefini de alıp kaçıracafun. 39 Herakllt 
Sen yaptJtmı bilmlyonun. SJr 40 Ruhi muclzelH 
Robert benim! .. Şqkm! 

125 
40 
ıat 

26 

Filhakika Robert derhal ora • bir p.rkı beatel~di. Karde~ ·m o. 
dan ayrılarak maceraperes kafi. r.u yakıpklı muharip Sir Robcrt 
lesini topladı. ~ağı yukan beı 11ıınarak diri diri kızartmağı em.. 
seneyi dolduran bir hayli mili • 

1 retmiıti. Fakat ben rica ederek 
cWAttan sonra Mukkan İtalyan 'ıayatını kurtardım. Gaakon bana 
c:ıı.tosunu muvaffakıyetle kuşa • senden bahseden aşk nağmeleri • 
tıp, kapılarmı kırarak içeri gir. le hayatını ödedi. Roberto Mia 
ı:iı. (Benim Robertciğim ! ) kendisini 

Sir Robert şimdi atmı, pto • buraya hapsettiğimiz gece Gu. 
ıun koridorlarına ıllrerek -güzel kon bana senin bUtiln maceranı 
KIZID odasına kadar ptmlf, ora. anlattı. O zamandanberi her gUn 
la semerden atlayarak odaya senden bahsediyor ve şimdi o ma. 
'\'irmifti. ceralan senin ağzından, aenin du. 

Fakat gördüğü manr.araya 1- daklarmdan işitırıek· iıtiyorum. 
anmak istemiyordu. Sonra bu genç kız. güzel mavi 
Güzel kız, göpünttıı en uf ak CfÖzleri aşkla paı"II parıl yanarak 

hareketini ~ile belirten ince ipek Sir Robert'in kolları aruma a. 
'1ir fiıtan içinde sengin döteme. bldı. 
ler üz.erine yaagelmlt yatıyor ve Beş sene içinde apğı yukan 
lyakla.nnm ucunda Gukon man. iki bin qk f&l'k181 töyleyip çal. 
iolin çalarak p.rkı 18ylllyontu. m11 ve böylece kendisine atktaD 
Kız ODU görilnce t.tifiJli boz • rma gelerek bUtUn hayatııı.ca be. 

ııadan: klr kllmap yemin etmil olan 
- Nihayet, dedi, Sir R9bert'i Gukon mandoliııi sevinçle bir 

·,arşılamak nasip oluyor ha.. Ha. tarata bıraktı ••• 
yalinde yaşıyan bir kıza kaVUI • Bugtln Floransı.. eehrinin or. 
:nak için seneler geçti.. ta.unda yakI§Iklı bir İngiliz gen. 

Sir Robert hiddetinden köpU • cinin heykeli görülür. Bu hey • 
:ilyordu. Gaakon'u ıöetererek: kel. sevdiği kızı kazanmak için 

_ Bu çapkın, ıre pklabaıı bu. vilayetin en muhte~m şatQIJunt· ı· 
rada. senin yanında öyle mi! bet sene müddetle muhasara et. 

- Evet. ~im yanımda mah. miı olan maceraperest Sir Ro. 
pua kalcİıfı her ıece benim için bert'in heykelidir •• 

Yeni ve eğlenceli bir film 

''Güzel kızlar Partse gidin, tsfmll yeni ve eok gU7.el bir f!tnıeevrflmeye b!\!lhnm1'bP. Yu 
karda Con Blondel ve MelvinDu ... Ja 'rn da iştirak ettikleri bufilmde ndiğcr artistlerle bcra 
her almmış bir resim görUyor-sunuz. 
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Filistinde bir arap Hatay leş~~ah Danzigde 
2abllıl Maarif şurası k o mis- Kud~~~ (~~ıtı 30 aslı•-·--~·-ı .~~atşktarntafı lııincide) 

UM.&.u.uu varıl.MI. o ro memur. 

1 . 1 <ıun gece Gazze civarında bir A·ffanrıdan Remzi Akıncı, kontrol k"f d!-ld• )lemlellet' •lede mec 

Yon arı ~.~ ışıyor :r.a.p köyUnU \>.aaml§tır. JııUiteoa- memlll'luğmıa lstanbul varidat tev 1 e il 1 slltçağındla olan<'8Cutl 
~ vizlerden iki, köylUlerden de iki 1 tahakkuk 1 d Sa" ._....... lk ...._... ..,. 

1 memur arın an ım r-- 'Mra/ı ~~) .. ~_, ~--· 
yaralı vardır. 1 C da •- . mh-..i..ı...-u... ... ..., ..:.. - 1 .ııu_ n.. 

at ohlttar~ muaddel programları 
ihtiyaçlara uygun Dürüldü 

• r -ym e._...,,_rw&. T •t dil ... 1 k1a be lftıeı ıuea lmbuır; h• 
Xomşu :ahudi .koloalsine ı H..ıtay&hhat ıın J~Umal mu- eyı .. ~. ~e l§ 0 ma • rini görüp te orta ok 

yardım ettiğı için bu .köyU terzl-j" . t "·IUdU IUğU 90 11 raber sozune aıanılır meabalar-1 old 
.. .., ene ı• r ne ra. d l h b l .. D çcnl9a.e •e a*•kün 

ye etmek lstedUderl anlaşılan maasla •e tıel'fiau Samsun sıh- ~~ ~ ınan a er ere pe, n.. dlft" 1'~1111a-ıa bir 
Asiler köyden 5 kisiyi nraberlc- h · 1 . ... ....... U . B zıg lı S. S. ve S. A.lann subay. 3

-" _.1 · at ..-e etnnnı .1.11&. •u.ıuUr ı ı . l l . b. k h ftada be lacak bir kablllyet veru 
A!l\ara, 18 (A.A.) - Ma. '\elif smıAannm türltçe, tarih, rinde göUtrmlQlenlk. Sırrı Sağın, iAntalya merkez hU- ~r~lvederf erılaırçko .. a l nl • Llım ..,- .. •" .... 

bil 
. . b. . . Diğer taraftan Telaviv'de ~;u. . . rı ı k e a o ra ızm a mış ar. 

arif Şıiaruı komiayonlan buaün yurt gıaı, ce ır, ıeometrı, . .kfı.me.t t.abıplığine Esklşeffir sıt· d lcrlne ............ .-~ 
d 1 1 de · lb"l . . b.. k . l ku bulan mUsademede yedi kişı :._ .. _ blb. C 1 y d ır. e ça ı§ma anna vam etmı§- ma ı gısı, uro omersıya, e- maımuoa~ ta; ı av t ur - B H"tl . r:-_. • diw• elbette it'-"~ · .. -~ 
lerdir. . a l . J da yanrla'ftmışttr . 1 erın .,..,__ere ver gı 

kono~~- ~rs ~ndmü -~~- t pro- Kudüs, 1 ~ (A.A.) _ Milli man.'_ lskenderu~ hükumet ta- planın .,tMi lb }lıp + m 9CY mek m ı m'li • 
ı _ilk öjretiw k.omiayonu: gramum: uzenn e çcwgılmıştır. b! .... ~ine Vezlrköprll hllkfi:net bT ıWıe 'hetkı ff -ttiı. 6eln Mllie ~ _.._a 
ilk tedri1at :milfetti•leri tali. ıb • '---at okul'--- m--.ı Yahudi konseyi bUtUn Yahudi 1 tabibi Raif Esmer, Kırıkhan 1 ı ~n~ ~ ~ '. . ""111-• 

:ır uata ™ uac1- mıntakalarmda bugUn saat 14 • -· . A enn ııınr wı.m '•'W•ı•ı~r--.. ...,. 
matnamesi, ilkokul programı- del programlan tetkik edilerek hükmet ~::..blpligıne Maraş hUku- l · · _.. , ...ıı.. • ıı......a: , • ıa..-ı• 

.. . . den gece yarısına kadar muha- . , es mn -·• l"ere yu.u ·~ 
nm ,prensipler ve direktifler kıs. bugüııku .ıhtiyaçlara .uygun ol. ceret lbakkımi1Lki ıaon Jngiliz ka- met tabibi Alı :Muharrem '· ni ararecaıiı ciiier .,_.., • .._ 
mı ile Tirkçe ve tarih denleri duğu lleticıeaine varilmıftlr. lek, Yayladağ hUlcO.met tablp-jPolonjlidski Aimmı ) •· mQ ._ ••mlll~ 
müfredatı üzerinde müzakere- 5 Dil ide k · raTını protesto e'tmek Uzert' llğtne Fatih Bele'dlye tabtbl ~- . . .. . . ___.;,,; • 19 m a R ... _..., 

- e r OIDISJ'Onu: grev yapılmasına karar vermi"- nın statiWwwwı 1ılldil tuU •• 
lenie balunmuf, bir öğretmen. Muhtelif vilayet kültür aıü- tir reyya Balkır, Hassa h'UkOmet mecburiyeti ii& itllie .._ ~ 
li ft De, amıflı köy okullannın esweleriyle bazı zatların Ta- • Telaviv 'heletliyesi 'de lnı ha- tabipliğine Adana 'Dlcrkez hUku liyeceği • p it! do. ·•-.. 
idare ve tedris tıekniği üzııerinde d"l kl · k.k edil · met tablbi Ahmet Kemal '.Ata'Y, 
~ por:ı:~: kı e ~rı t

1
et ı ·ı mık§ rekete 4ştLrA.k ıetmektedir. Reyhanlyc hUkfmıet tabtptlsine Varşova. ~ (~&.)-la. 

• Ye -.wı omısyon ara ven me Konsey .111«lJiz millethıe hl- 'ta f . lahiyettar Poıoa- m>I• ıııi. i)llı..,ıl.,..ıMilı... 2 -<hta tiir's'• ....... ~Maarif Şfuaa " k" Maraş STtma mUcadele b bı A· •J- ... 

,ama: tipliiine ı umumı a. t.aben neşrettiği bir heyannarne- T''f Feyzi Kuyaş Antalya TYr!'r- Polonya • AJ.ı-.,. ••· -1NJ~---------
"'.a1+- .:.:.L.-........_'= ..._,! eun~lmuıtur: de muhaoeretlıı altı ay müddet- ~ez belediye ta~ipttğine Konya.betleri ha•+•m a-fı•eı-.,; 
-ı. llillllK:I ,..n:~ UU1- '8 - Nepıyat koana,wa: le durdurulmasını .şiddetle ..pro merkez 'belediye tabibi Mesrurlleketlenıle W151f1 il21111 b.ZI M. 

HM' cı· W orta Wıclriat O. Okul kitapları hakkındaki te&to etml,tlr. Hatnv Antalya lrastabanesl ba;ş berlcri, ~t "Ve a,aı _. 1 

k•1. ı ii1 :Slzbeye ~ ~li~e ~!e~nin tet. Baş haham ıHerzog da lngi- tabip.~~ operatörlUğllne A:Clırna da nefretle bq' &91kıa lft W.. 

~ ~ haıldanciakı ta- kik.ine devam edilllll§tir. Uz .miUctiue hitaben .bir IJJl"O- memleket hastaban<'sl eski opo- şaiıdaki lıtW'"fll.n kati .8U1'ettıe 
J;,. • i1ıe lllflRU1 elm\W Ye. '7 - Yülımek öiretim lmmis- testo mesaj ~ret~~tir. Tatörtı Yusuf Ziya özbakan, yal~r: 
lın:ı .... ~. ~ • .-a: Antakya memleket hastah:ınesi l - iki memleket arasında 

• 1 Y,.. 1 · Yiir.ek nm--timm' .n• J '' ı IS• ı ._ -·-- gayesı mırapan vapuru dahilive 'm'tltehaS111slı~ın-a füze ihtilaflı meselelerin halli için 
J•-0 

.._ ' ' a H ribd •. ~eıe de- Yanıyor nıcml~ket iı:as~nb:mf'si eski iicı· Polonya ve Almany.ı hiikôtnet- l'6,000 dlr •. Daatng 
1 ~ 1 •·. ~ ~ ~ te~ Tokyo, 18 (A.A.) - 8 bin hlllye mUtehıı1'!sısı Şakir 'Ogan, leri aTI11Mda siyasi görü§l'freler Tellgire'Vde ıllç~-;.. 

...,.,..•ıa:ı~~ mim'keresı- tonilatoluk Boyuko. Maru va. lskenderun memleket hastaha- vukua gelmif olduğu ltatiyen .tıumda fiW.mn b 
.e ~· • punmon Japonya ile cenubi neSi opcratörUtğ"Une a<:ıktan o- yalandrr. maktadır .. 

•llllllİlll 1 .. ıB:-...... " ...,.-: ,. .. Amerika arasmcla Pasifik orta- peratör 'Nedim Cankut. leken- 2 _ Polonyanın Danzig me- Al'beT ~ter '8ık 
Tüskirecie ..,.._ -.Unku smda yanmakta olduğu haber lerun hast::.'ıancel rontegen mıu selesinde timdiye kadar•.hattı: tih.r tertip ederek 
~ ft - meııl leri bak. Yerilnrektedir. teıhassıslığrna Stv1ls aıımune harek b. . t kil _ _J n ntn ıpropag ... dwlluu 
ı. ı I . - !-. .. L '·· • • e run eaasmı ef cae d 
...... :1, "l>01' UilDel~ ÇBUf• Bu -gemının mensup -hulun. hastahanesi röntgen ımitt'telbassı- ve bundan böyle <ie teşkil eyli- 11' • 

..... ~ --1Pnne devam ebr'lftir. duğu kumpanyadan bildirildi. 81 TalA.t Civel&k, Antakya mem- yecek olan dört noktadan fera- Po)Olıya Almiıa1l 
ğine göre, yangın pek muhte- leket hastahanesi cczacrhğ"ıllla gat gösterecek bir hal suretini d-g ttz~rlnbkl tesirl8' 

a mel olarak geminin bir kısmı Igpa.rta memleket but.a.ııanesl kab1ı1l edecq.i katiyen dQğ•u •e;'h'cMlr .. Yalınz 
hamulesini tef)ril -eden bakır eczacısı 1smail 'llaıkkı AltpaTlas de w·ldir. Dantzig :tnı'tltıdunh 

. madeninin birdenbire iştialin. tayin edllmtşleı".dJr. gı .. .. . . <balarma İffı'l!IJ mtL 
Mu&.,,., 11 (XA. ~ ....._ tpe*'ıl•n iftirik et- d ·1 · ........ ı....· ti. Ge .d 110 GüMROK 'NMF..{lL,\TI 3 - Polonya hukumetııun. mıştır. Yine her 

"',.- :ı._ il,.J.. ,_ ~ ll.'JllC. • • en ı en ~mı§ r. tnı e ı.. ~WMY· l'--...:-l b.ıa lecek · 
ıuchitrnm.W' ~ ~ :nı ~ yolcu ve 102 mürettebat var. TAYlNLERl ~~e vu ~ w 1~ iki 11~r hud11au b 
Temmurııla lwaicQe •ır ı eıL 1"1ıamlinGıwww boyunca ku. ıc:lır. Hatay gümrilk başmUdürlii • tıklalıne ve ha?"atı menfaatleri- dlr .. F1L4c-at bu iki 
rJ. nezdi-O- w.- .... f 1 ib. .... $ 

1 § ' f •• 1 qi '*O.ıima. , " • • , . da-1lV6'KOC8 ~ 
liüile Si-in pdtnl ft - bu .aePdi eeyretmİftir. Davetli. müfettişi Abdullah Bahtoğlu, 1s. yenı ha ıseıe:ı '.'.e vazıyetlen tUn l!ulh eep\eet ~aTd 
im~i~ ): Writ w • h bldiplomatik de Londra, 16 (A.A.) - Yu. keıUierwı :gümr.ök başDiiiclürlülli iilbul e&.iesum~dn-. 
~em tal lud- ......0. ..... • • !Şln. goslavya naib hükômeti Prens memur şefliğine ~ian latAulıbul Polonya mahfılleri, bu 'ha. 
mu JiH*tlt» lı S<eD ~ ~· 1\le,;. + .... _lot V Pau1 ile Prenses Ol- dün' ak gümrük memur eefi Ali Rua be~n ınenbalarmm Roma 
T 1 il . 1....-ı11- --.rn-1m NO ov, o. e-• • . · Urf n._1· 1 1-.....J&: • • 
CDUM - --••4 a 'V___ • Kali . -m saat 16 so d Victoria is Şayla:tı, tahkiat ~e. & ve DCT ın o ma:sı ıı.cy&J~ 

·ı ac "mi a-1- .....w..: LL.-: rot ov, ~ovıç, run ver- · e • .. ..... . y·· . v-1 1._L-....ıt--....!...... ·ı__k'k· ı-. -:....: 

MoskoY 
ven,_ - ~P ·~ 1"'11111• eli" ._ük. ,,.. t ti. k" ta ... onuna muvasa1at -etmişler gumrugu memur şefı umnı s. ... TIBD'C'Trenn na ı ı ~ıymcum 

• '- • • , L. ger n ume ve par er anı VJ • • • • ft'ğ" ~· ~-~ ,~ _...__ .... · d ·k. 
c:ıye ~OllUHI' muavmı 911 no. lduiu hald .. ğl d ., tri ve Dük ve Düıes de Kent tara- çın, srol servrsı eıe ı ıne, ı;~nı. WKaıre ıtan 'gen:t:egtnı e ıusvt halen mullllakta 'bu 
~ IJ Temaım: -.ihinde ee- b

0 
•. l de .. e .. okm~-:re 0~_ 

1
• L--.ıı __ • .. !,__.__1. _ _J!'l__:._ı__..ıı!r an te1ılrik müdürlüğü tetkik 1ne - eylemdrtedir. selele-r bakknıdll bU 

~- • • L- ·t.. un er gozu uı ve ÇOK a • nnann lSUKoa "eOllın'!"'"Cn:n • n-;· _ 
nn: gerı VOl'IDJI ve.uu vıuıdyı, k-'L ıp p, -dün ekfa munı \faat "". 6 uner, "memur - JJ.iıl --'A.1. L nln boktal 1n1zartn1 
tdacliQi muhtıwi olduju 1t'e ulti- ..-mmıbr. ~'.~--~~ses,tmek.. .,m luğa tmi6n ~gümrük ıae .. unC11nH'A 1\lrlUllU lerdlT. Bu meseleler. 

ahi L--'---.J .. ::... . r~=t ____ ! _ _l_ 1 .. ..._ yeınegını 1M1r11cL e ıe oa- . 1s . . 
matum m yette'IOIUKI~ ı. ~ ..H:8llUllOCD evve lmlr.ç• duldan B ckh" h da muru Esat Yasım, kenderun ıL . . dutu Uzere garanti 
çill .bbul ıedemoc:liğini ve tet. addit hatibin söz aldığı bir mi. Dük 'D~ ~ K ;";a~ halat gümriik mödürlüflne ter. Va~on, .ı.ıs (~.) - ..Dün letlcrln eeamlsi, bil 
kik eclilmekaizin ,geri çevirdiği. ting yapılmq ve ezcümle Sov. be 1a ve "';.. b;en k · • fian lstaneul müdürımuavini 'Ce. ,~z. S&ft~cia: llıeisicumhanm vuzun tarifi, dfı>loın 
ni bildinniftr. yetler 'Birliği komünist gençlik ı:ıa ~ ~~te ger ·~~· n&m'· vat Ulusoy, müdür muavinliği.ne .mtipvrll!'rhıı bir ua.ya h91aruı kerelerle blrUkte aı 

Moskova, 18 (A.A.)"-Tas federasyonu merkez komitesi U---~' y~·d ki terfian tetkik ır.üdürlüğU tetkik ıkoüet~ '."3. R~ ve. ~.ıı melere başlanma111 il 
Sovyetler 'Bir"JWi çor aünü mü. sekreteri Mihailof, 'Sovyet genç n~ ır . . ~ ...__ • a &ıniri Faik Üçok, kim~rliğine Ue ~lıs rel8 ve ~ ıvekıM w Sovyet talebidir. 
nuebetiyle bugün donatılmq liğinin vatanı müdafaa için her ~örupneıen lstanbul kimyageri Haki Tmıa, ıaeclıı ve eeMtedakı demekrat .-
olen Kızıl meydanda büyük bir dakika hazır olduğunu ve ibret Londra, 18 (A.A.) - Ha. birinci sınıf başmuayene memur. gruplarının reisleri de hazır a Öğrenildljlne g~ 
JIPOI' .a~t Tealllİ yapılımf ve al. a1ınamıı olanlara Hasangö1ü len burada bulunan Bulgar me- ıutuna terfian İstanbul başmua. ı.mnutıarm. ve Parla h\lkümetle:.ı 
h saat bar siren bu ceçide, demlerini tekrara daima amade busan meclisi reisi B. Meşan~f: yene memuru AWülkadir El1fill, Sanat.o aem~ cnıPU_ rem ler Uzerlnclekl nok 
11 ia.lıelıe cumlıuri~ gel. lıııuhanıdqunu söylemittir. "Bu. ı..Wı Avam Kamarası reısı birinci sınıf muayene mem111'lu.. Barkley P.•'-cilere yaptJP .~ rını değlştlrmemişle 
mit 1i1aın Al) -bin kadın 1'!'bk, 1 mı müte&ki]' biiyük Fçide tallın.ian lcahul edihni§ ve ğuna terfian Gaziantep muayene ~ta . ı;.ıtarafblr m•eleıman, lotov -da .,ogörilşme 
ae.ndika kuJkhoz, kızıl -oldu ve bat'-NNfbr. parlamento binasında mütead- memuru Mümin Tunç, imci 111. llila tetkik mevzuu old~u w vaziyeti bllkQmetin• 

' ciit Avam .Kamarası azası ve nıf muayene memurluğuna l:s • bu hususta eongre tarafmdan. tıut aöylam.l,Ur . 
..ft. ı..mz tlevlet ftcali ile de gö- tanbul muayene memurlarmdan 'hiç bir .karar .veribnelll.iı okiufu. P.ek ya.kında B· m 1 .. .. .. . Bu alqam Avam Sabahattin Kutlu, veznedarbğma nu ~arih e~ittir. .. Seeds, Naggiar ve S 

C'amaram wimıin verdiği ziya. Zonguldak veznedarı K'lisnü Mu. Sı~f nı~Uere gore, bu lle, sma yeni -Oir ,gör 
iette İle 9. MQ1&0of, hükUınet rat ihtiyat memuı-luğmıa terfian yanat kongrenın .6Uratle da.fil. pllaoa.ktır . 
._. ile 4e görüpmık fıraatmı l~bul muhuehe-memuru Fah. jmıyaoağma ip.ettir . .Zir& Sark. MaamafUı Par_ı~11 
balmqftur. ri Alakent muharebe memurluk.. ley bitarafllk meaeleai MJJeclil • görllfmeleriiıla UIKW"' 

.. Fueler Bir Mmta:kaya lana ter1b.n tetkik müdürlüğü ~ed~ . .ko~e~in dağılanuyaca • de en atak tahmla<I' 
~.Etti memurlarmdan Nuri Oğuz. gm.ı soylemıştır. lanma-ktlLll •mtina 

G · h b Londra. 18 <• 
Ba~. 1'8 (A.A.) -:- azıant~ .. mu ase ~ ~e- Bir kız bo"u ldu Seeds~-cıa B. Molo~ 

Ç.ok iri ı.ıe miktarı pek fazla bır muru Zekı Gök98n, lzmır ıl'ha- ~ .~--
...._ı..._ L-L-~ ~'-- l"t .. ··~·· L__ L Üsıktt4&Tda •ıır·- mı -,.111 tı 1tOn 11lUlA.S.1 öak 
'WAml .nuca::r ~:!!lıı-nını-N"omn mmIW- a gumrugu munmıeoe me-

~. 1 '8 (LtL.1 ..:ı-•lmı .-ıatıarı ml>lı-. _. iotili "";..a...., etuz bin mUTlanndan Muhittin Bnııif, ycQlarında Saadet - ldr bir._. :gelmiştir. 
JımJ IJle:r JıoatiBJIDDll .tldMi '"'eWf .an 'Jellılı;etlt heZlmetten tal hububatı tahrip ~- tetkik müdür1ü~ü tetıcik me- kız, Şemsi paşa sa" :ıeriadle b- buglln Hariciye Ne--' 
Owlllll ':I'~111-1Nlaııc, . ~ 'Dl'Omll, :P6'l'ifMl ihıır Mı . . mmu Ahmet Hazarhun, me- ni3e gtrmtş, 'faa ~141ğıı sırada kik olunmtıtnur. Y 
l!ı1I caeııeciMtı '"9ımtta · .:ı Jl:uıkM ve 'Sin-Y-aDC.-ı w murluklara Payes an1'ar ıne- t:r daha döame~ &.a.aoııvatrak o- D911ln hafta!ık topla 
-'* ,.-.aemaa YIQnlacak umu- buru AbcJülizii Seçkin, \A.ntal- 1 :-uyaTak 'Mıilulm:uftıl..,.. rUşme nte"Qaunu 
mi~~ 'Ctnln her 1ara- ya 'muhas~be-memu"1 Mmtafa ~etbı oeeeclt lenbdeu -CJ1- yece'ktir. 

=~...===~ =::==~~ci ,.-:;-:: :~· J' !~l.~ =- ~=1H~:~;8,an~~~a:e::~r ~ı~-:.ış ~e •U~ teeflm ean.ı--19-il-t11_N ____ st_jl __ lf 
mrlild1erln ıbttmeiı: ll-~ lla.'hm a.....-ı atmam~ olilutvnu ... ibt:iyacmı \ Asmılt '9ir J.a memuru R-efik Z:-eyrek ve Pe-~ taJJtlrB y 
~a memnmft)18t))e 'llAlW&tD manevHyi «at'1 su .-mım..ı igin ........ llll&ti- ym memur nam~ecli f<8811Yl~ ru Gaip lıvent, 1ibwdmm 
w ~ 6emiftfr: 1ııe ı:aıı ... c ... ....,..e!<ten lbaTet"Olan 'P ;aalerm moabıijaa "-t.la11...-. Sezgin, vemedatl~ Payas 1nıayi mahrukat memı:nluğuna Londra, 11 .~~ 

"hıPoa.._. .,ılnce 'Ham n ~nln belinn zthn'ne her za Be.~ rei8i ,.fiin labrM&7a gümrük veznedarı Fehmi Bil-1 Kefken idare"' memuru Edip HerUil ~ ....--
1 · ~.,.D9C& •-= • · "IDU ınadktadell itaba kuvvetle 'Jll!f Mı .çal•• ah ı "teftiı et. diTici, Süveycliye icLwe memur-~Ya1çm, lskenderun 11alıi11 'tica. 4mı 'it"*"81l hıwD 
~· orftalannıo maba'D letmll bulundutunu U~ıve et miı;tir. 1lci J'Üı% hin liraya ın.1- luğuna Köşlük idare memuTla-•ret ve ihracat ~mrüğü mua. ya üe A".r '8Ula ml 
denı>ele &Qlllf 41işmUş oldutu mi.l:tilT. elaaık elan yeni teeiaatm ik- nndan açıkta Hasan Kayral yene rn~urluğuna Menrin r! tayyareler verrDJll'_.,.... 
Aı,~ -~ t ~ ;Ttln etmlı- •mıa mukabil Japon «ı:t~ ~ eoma ~fiyat Reyhaniye gümriik i.iaTe me- "Ümrü~ü m•ayene memuru ğmı haber 
Ur. J.a.pen 'Cll!duu. Sln-Ya1'C., taı "l kuvve! mancı~ ır i 8911 ı.w ~ 'buQUk kuruta indi. murluğuna Men:.n muayene Sabit [)ü~ • .lm.ö% stiimriiiü Bu gazete, imal 
doğru tıer'len:ıete hazrr.:.. !'ı:mftlc- ftCe sarsılmıştır. Ger.ek &1"41..Ja "lihnesi tekarriir etmiştir. jmcmttru Necip lGllccT, 0rc1o

1
::1'.!Te memurltıfan Gniantep :rel61' m.'Artanmn_. 

ta olduğu sırada Ctn ordusunun ı>on halkında gcrel~ 11Rltel'I sı - gümriı"lc ~emurluğuna -E. ihtiYB't memura ~ Fırat, ·~ elmıtunu "ft t>ll 
e81ttt!ul• fCptılı 1'lr taamıZ' nrflRT arasında -harbe karşı hu-1 oıanık, ım nfttlb1nane mUtalb-1rer-:li rri:imTüş ~erııaıu N;. J<arbeyaz idare memm'luiuna o9k f.a"IJdblal'lll .. 
•~hı.a.t tt.'°9i) ~ hzl'fl. t l'Um-E!t. tıtssi 1lrtma'Jrtathr. Cep-1 lhL lbulunmuştuT. ly-7.İ -Gi1~. lwk~ yoku 

1 
'wtımbu'l mtivat 1"mnıtlanndan azal~ 'IHlt~ 

le tat vermlı,tlr. Japonların harp belerde sık sık Is~ an h1l~1 •-Nihat zllferm 4'-t?:e 11ld -olta- .. .., • ~- 1 n:uayene n•er. ım ftrğuna Nureftin Atıh tetfhm -ve mıklea twber etWllıJ Wtl~......-
sl Y mUhhnmat ttlba- ::irUlmektedir. General, netice catına katiyen eminiz.,, 1 Urfa ıümrük muayene memu.I tayin edilmiılerdir. mektedir. 
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il~ sade Yağı, kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. larmda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetin. 

azını~~~~ Temmuz 939 salı günü saat 16 da Eskişe. dediler. Eksiltmesine iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
• §a?ttııu:ne .ıı?1 ~.atın aI_ma komisyonunda yapılacaktır. Ev. cü maddelerinde yazılı vesika.lan ve teminatı muvakkatelerile tek. 
Vazını . ~ın_ı_?0rmek ısteyenler Eskişehir, Ankara, tstan. lif mektuplarını ihale günü ve ihale saatinden bir saat evveline 

lir~~rlıgı s~tmalma Ko. da görebilirler. Tahmin be. kadar İzmir Bornovada askeri satmalma komisyonuna makbuz 
aıile tek}

1
. k temı.natı 1875 liradır, İstekliler ticaret odası karşılığı vermeleri. (125) (5176) 

aın· 1._ıf mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar *** 
ır ıgi satmalm K b k -(88) (

4924
) a o. aş anlıgma vermiş bulunacak. 15,000 kilo ı:ıade yağı kapalı zarfla 31-7-939 pazartesi günü 

saat 16 da Niğdede askeri satma.lma komisyonunda ihalesi yapı. 
lacakttr. Tahmin bedeli 15,000 liradır. Şartnamesi her gün ko. 
misyonda göriilcLilir. Ve parasız almır. Urtekliler teminatı evve
liy~ ve teklıf mektuplarını muayyen zamandan bir saat evveline 
kadar Niğdede komisyona vermeleri. (122) (5179) 

t *** on yUlaf B t" 
c~ba ... ~rsa umen satmalma komisyonunda 26-7 
·tik tern· gti.nu s~t llde kapalı zarf usulile satın alma.. 

Lv • ~~t 2340 lıradır. Evsaf ve şeraiti İstanbul ve An. 
atın· ~1llirlıkleri satın alma komisyonlarında ve Bursa tü. 
•11 ben~a komisy?nunda her ~ parasız görülebilir. ts. 
upı saatten hır saat evvelme kadar teminat ve kanu. 

arını komisyona vermeleri. (37} ( 484:6) 

* * * 
Miktarı Tutarı İlk teminat İhale tarihi saati 
Kilo Lira Lira kuruş 

/0,300 11,815 886 33 31. 7 .939 pazartesi 9 
daııad ıo,ooo . 24,780 1858 57 .. ,, ıo 
iari] a 1 Asken Birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve 
dd ~ t~taları ve ilk teminatları yazılı iki kalem iaşe ve 

Uetie ~:ı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale gün 
ahnı.d ııalarmda gösterilmiştir. Eksiltmesi Adanada Tüın 
~~Sil~ sa.tı~ alm~ ko~isyonunda yapılacaktır. Teklif mek. 
t~ v ~ ı~ın bellı edılen saatten bir saat evvel komisyon 

buı erilnıış bulunacaktır. Şartiamesini görmek isteyerı
\'e Ad ve Ank~a Levazım amirlikleri satmalma komisyo. 

?', (l1
9
anada Tü.ın satmalma komisyonunda her gün göre
) (5143) 

*** 
ki§ehir ta'l1'1.., .. e 1 da b' · · sınıf if h ı 'k' eljk k .J,T...... a ayın ırıncı c; t angar a ı ı 

lira apalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
~a 88 .kuruş olup ilk teminatı miktarı 9988 liradır. Ka.. 
t sa~ksiltrnesi 1-8-939 salı günü saat 11 de Ankarada 

88() k alma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi, plan ve pro. 
Cek~ mukabilinde her gün Ko. dan alınabilir. Eksiltme. 
atı er bit' hafta evvel hava müsteşarlığı inşaat şubesine 

a vesika almaları. (123) (5178) 
* • .. 

miktarı tutarı İlk teminat thale tarihi 
tltoy ton Lira Lira ve saati 
l'hlsa.r 108 . 4,860 365 8.8-939 16,30 
~llltaı-ı 520 18,200 1365 ,, " " 16 

~a.atıeli. d~ teslim mahalli, miktarı, ilk teminatı, ihale günü 
. t~tıaı.1 tosterilen kuru ot Demirköy için açık ve Pınarhisar 
~ İşf·~~ usulile satın alınacaktır. Kapalı zarfla alınacak 

tı bir Itak edeceklerin t ·"'if mektuplarını bildirilen gün ve 
~onllııa Saat evveline kadar kadar Vizede Tüm satmalma ko. 

~ek Jste Vermeleri açık eksiltme ile alrnacak miktara iştirak 
eJe~~erin a~ı günde komisyonda bulunmaları evsaf ve 

~cı?rıf.s gormek ısteyenlerin mesai gUn ve saatlerinde mez. 
Yona nıüracaatlarr. (127) (5174) 

Sı60o * * * 
/~lo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

tuta 939 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Umum 
ber .~ 16,320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. Şart.na. 
YıtJı ~ komisyonda görülebilir. İstekliler ticaret odaları. 
· tıt~:ı.du~Iarma dair vesika ibraz etmek mecburiyetinde. 
larıa ıler~n 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
~bir teklif ve teminat mektuplarını ihale günü ihale saa. 
. saat l' k d Satın evve ıne a ar makbuz karşılığı İzmir Bornova.da 
, alma komisyonuna vermeleri. (126) (5175) 

~.645 . *** 
~lesi ; 110 sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 
lahrn· -8-939 Çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. U. 
i herın ~utarı 5~,645 lira olup ilk teminatı 4099 liradır. Şart. 

_ gu.n komısyonda görülebilir. İsteklilerin şartnamesini 

*** 
120,000 kilo una. teklif edilen 13 kuruş 98 santim tahmin fi. 

ata göre pahalı görüldüğünden 3-8-939 günü saat 16 da ihale 
yapılmak üzere yeniden kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Piyasa değişikliklerinden dolayı 2490 sayılı kanunun 5, 3 cü mad. 
delerine tevfikan yeniden yapılan tahmini bedeli 16,200 lira ilk 
teminatı da 1215 liradır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun t.ekmil 
garnizonlarmda mevcuttur. Ve ayrudrr. Bu garnizonlarda her 
gün görülebilir. Teklif mektupları ihale gün ve saatinden bir sa. 
at evvel Erz.incanda As. satmalma komisyonuna vermeleri. 

(150) (5349) 
*** 

Tümen birliklerinin ihtiyacı için 10 taksitte alınmak ve TiL 
men ambarında yapıldıktan sonra birlikler ambarına teslim şar_ 
tile 35,550 kilo kuru soğanın aç:rk eksiltmesi yapılıp mukaveleye 
bağlanacaktır. Evsaf ve şartlan komisyondadır. Muhammen be
deli 2666 lira 25 kururş, ilk teminatı 200 liradır. İhalesi 21-7-
939 Pazartesi günü saat 11 dedir. !st.eklilerin kanuni vesikalarile 
ve teminatlarile beraber Lüleburga.zda. Tüm Satın.alma komisyo. 
nuna müracatıarı. (152) (5347) 

*** 
Tüınen birliklerini nihtiyacı için 10 taksitte alınmak ve Tü. 

men ambarında muayenesi yapıldıktan sonra birliklere ı:ı,aJdi mü. 
teahhide ait olmak şartilc 137.400 kilo kuru fasulye kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılıp mukaveleye bağlanacakbr. 

Evsaf ve şartları komisyondadır. Muhammen fiatı 20,610 li. 
ra ve ilk teminatı 1545 lira 75 kuruştur. İhalesi 7-8--939 pazar. 
tesi günü saat 16 dadır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel kanuni vesikalarile temin.at mektuplarını Lüleburgazda 
Tüın satm alma komisyonuna vermiş bulunacaklardrr.(151) (5348) 

Cinsi Miktarı 
* * * 

Muhammen tutarı İlk teminatı İhale 
Lira kuruş Lira kuruş tarihi saat 

Kablo tel 66 kilometrelik 6,600 00 495 00 4.8.939 10 
Sahra telefonu 26 adet 1,950 00 146 25 4-8-939 11 

Yukarıda yazılı iki kalem muhabere malzemesi kapalı zarf u. 
sulile ayrı ayrı eksiltmeye konu muştur. Şartnameleri Konya, An_ 
kara, İstanbul Lv. am. satın alma k1oıriisyonlarmda isteyeriler oku
yabilirler. İşbu iki kalem muhabere malzemesi eksiltme günü ile 
muhammen tutan hizalarında gösterilmiştir. İsteklilerin eksiltme 
günü ve saatinde Konyadaki kolordu binası icindeki satın alına 
komisyonuna ihale saatlerinden bir saat evvel teminat mektupla. 
rmı verecekler veya göndereceklerdir. (153) (5346) 

Maarif Vekilliğinden : 
Vekililliğimiz Neşriyat müdürlüğü kadrosunda 30 lira asli 

maşh derleme memurluğu münhaldir. 
Bu işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olma.sı ve 

askerlik vazifesini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat fa.külte. 
si mezunu olanlar ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20-VII-939 perşembe günü akşamına kadar 
müsbet evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile Vekilliğimiz 
Neşriyat müdürlüğüne müracaatları lazımdır. İstekliler arasında 
yapılacak müsabakanın yeri ve tarihi alakadarlara ayrıca bildi. 
rilecektir. (29H2) (5140) 

11 - VAKIT 19 TEMMUZ 1939 

SORSA 
-Ankara 18-7-939-

ı-- ÇEKLER --

1 Sterlin (İngiliz) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 Liret (İtalya) 

100 İsviçre frankı 
HlO Filorin (Felemenk) 
100 Rayşmark (Alman) 
100 Delga (Belçika) 
100 Dirahmi (Yunan) 
100 Leva (Bulgar) · 
100 Çekoı;lo,·.ık kuronu 
100 Pezeta (İspanya) 
100 Ziloti (Lehistan) 
100 Pengö (Macar) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugoslav) 
100 İsveç Kuronu 
100 Ruble (Sovyet) 

istikrazlar 
Ergani 
Sivas - Erzurum III 

Türk borcu I peşin 

5.9275 
12G.5G 

3.355 
6.6575 

28.545 
66.8925 
50.78 
21.5025 

1.0825 
1.56 
4.3375 

1-l.03 
23.835 
24..8325 
o.9oa 
2.89 

30.5475 

23.89 

19.93 
19.225 

Ticaret ve Zahire Borsası 
18 - 7 - 939 

GELEN 

IluğdaY, ~29 Ton 
Arpa 79 ,. 
Z. yağı 40 •• 
Yısır 80 " Yulat 55 

" Tiftik 9 
" Çavdar 6 ,, 

Yapak 9 
" Kaşar 15 
" B. Peynir 18 
" GİDEN 

Kepek 85 .. 
Kıl 5 ,. 
Susam 5 .. 
Tiftik 15 

" Yapak 20 .. 

lslanbul Asliye Oçilncn Hukuk 
~fohkenıesi nden: 

Müekki1inin karısı Marikamn sı. 
airli ve nsabt olması, gayri muııy -
yen yerlerde gezmesi ve kocası ve 
evini ihmal etmesi ve nihayet evinl 
tcrkederek gitmesi gibi sebepler do
nyısiyle aralarındaki evlilik rabıtası 

çekilmez bir hale geldiğinden bahis
le boşanmahırına k::ırar verilmesi 
hakkında Yani Griı;oryadis vekili 
avukat hnıail Aı·tut tararından mah
kemenin 939/105'1 No. lu dosyası iJe, 

Beyoslunda 138 !\o. lu Beyogıu apart 
manmda mukim ~farika Grigoryadis 
aleyhine açılan davad::ı.n dol:ıyı müd
dealeyhc gönderilen :ırzı.ıh:ıl sureti 
num::ı.ileyhin hali hazır ikıımetgfıhı-
1ın meçhul olduğundan bahisle iade 
edilmekle mahkemece verilen kar:ıı 
dair~sinde divanhaneye Jalik celil -
miş olduğundan mumaileylııı :ıtari

k:ınm tarihi ilundan itibaren bir ay 
zarfında müracaatla arzuhali tel.ıel -
üğ etmesi hizuınu il:in olunur. 

(19292) 

r BAliliR Maiazal,arrmn .. 1 sattığı kostüm ve pardesiller. , 
emsalsiz bir biçimdir. 

Sağlam 
Sık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

zengin çeşitleri, her yetden u· 
cuz fiyat ve müsait şartlarlc 

!;atılmaktadır. 

lstaııbul Asliye Üçüncü Hulrnl. 
Mahkemesi Riyasetinden: 

llfehmet Niyazi Ulaştırır tarafın
dan Samatyad::ı. Etyemez mahallesin
de Kuyulu sokağında 2 No, ıu evde 
mukime Emine aleyhine mahkeme
nin 939/865 No. lu dosyasile acılan 
tescili talftk davası üzerine bera;} ı 
lebliı} gönderllen dava arzuhaU mez
l.ıurenin mezkılr ikametgahlan çıka. 
rak gitüğf ve h4len adresi malum 

• olmadığı şerhile bil4 tebliğ iade kı-

lınması üzerine ilAnen vaki tebliga
ta rağmen muayyen müddet zarfın
da cevap vermemiş olduğundan hil-
talep yevmi muhakeme olarak 
21 - 9 ~ 939 perşembe günü saat 11 

de tayin kılınmış olduğundan bizzat 
veya bilveUle mahkemede ispatı 
vücut etmediği takdirde gıyap kara. 
rı ittihaz edileceği ve davetiyenin 
bir nüshası da divanhaneye talik 
edildiği tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. .09301) 

Jlin 
1mıaiı Şamil vekili Avulcat Suat 

Bengü tarafından Rozalya aleyhine 
açılan ihtar davasından dolayı icra 
kılınan tahkikat ve muhakeme so • 
nunda: kanunu medeninin 132 nci 
maddesi mucibince bir ay zarfında 
vazitei ı.evclyeti ifa etmek üzere 
milddealeybanın kocasl evine avde
tinin ihtanna 15 .. 3 - 939 tarihin. 
de karar verilmiş ,.e bu bahta sA
dır olan ilamın müddaaleyhanm 
lkametgibı meçhul olduğundan do
layı tebliğ makamına kaim olmalı 
üzere mahkeme divanhanesine ta'lil 
edilmi~ olduğundan müddaaleyha 
nın malumu olmak üzere keyfi'-'l'I 
ildn l)JtJnur. JK. !. 180) 

Dün ve yarın 
•• t ercume külliyatı 

7 ncj seriden 
61-67-7 kitap 

61 Vikontun ölümü 30 
62 Leneit il. 1. 
63 Liza ı. 
64 Evlilik 20 
ö 5 Gizli Pamuk harbi 50 
6 6 Bizans tarihi 1. 
6 7 Senyolbeos Avrupa 60 

SAHİBİ : ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

HAKIH TAIUK US 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

dum. Meğer yanılmamışım.. Uzun za
manlar, şehirde bu sözlerin belki hep· 
sinin doğru olmadığı .dedikodusu sürül· 
müştü. Hem en acı :ılaylarla: 

lenemezdi. Avı.:kat, hix .değilse, Mitya
yı "hırsızlık lekesinden kurtarabilirdi. 

sını almıştı. Gözleri reise saplı, iri yarı 
kadınlara mahsus o hafif ldalgah eda 
ile yavaş yavaş yürüyordu. Bence onun 
ne halinde, ne yüzünde dokunacak hiç 
bir nokta yoktu. Kendine hakimdi, yü
zü de sonradan kadınların iddia ettik
leri gibi solmamıştı. Biraz hırçın ve ti
tiz görünüyoı:idu. Bu titizlik, belki de 
nefret ve merak dolu bütün gözlerin 
ağırlığını üstünde hissetmesindcndi. 
Dedikoduya bayılan halkımız, o girince 
ansızın bu duygusunun kabardığını: du
yuyorclu. 

aramazof Karie:;:~J· 
Yazan: Dostcyevski _ 

C~11 Çe-ri.-ro: Uakk ı Süha Guaia - ı40 
~4 S kızın s . .. .. l . tk ilvuk esı puruz enıyordu. Bu 

tı..,ic at da sormağa başladı. Fe
llıııı ı;h.bu ifade.de müdafaa ettiği a
~ l'a.b~;e bir şey sezmiş gibi: 
·., İlk 1 

bu iş burada olmadı değil 
~, tanışt ~ d . . b· ıgınız evre aıt lıır me. 
ı}'c 

~~ .. Sordu ç·· k' '\I~ }( • un u avukat, ta Mos· 
1ttilcıj-. aterin h•anovna tarafından 
ctirıi gb~ halde şu beş bin ruble hi -
~ ılrn · 
ıtı. li l' ıyordu. Genç kız bunu sak 
r da a.~ne baıulırsa, son zamana 

>'otdtı. :~Yleyip söylemiyeceğini biJ
t. doirac!ı 0.luruna bırakmıştı ... Gön

rt ı. k ılhama göre harel:et ede. 
\illi 

tıcc 
'. l<:il/c. kadar bunu unutamıyaca -* Crın b" .. A • e qtiJc ' utun o hadıseyi, olanca 

ıt a1lit:ii ı:n~·nlattı. Babasının vaziyetini, 
~ tıııı ,, t:.şkül mevkii ve nihayet Mi-

b· .J ilrdırnın b' b' .. . ıl ıl'tıit . . ı ır ır soyledı. Yal-
~ ~ rının: 
,... "' g~r 

·t- }\ Paraya ihtiyacınız olursa, 

yı koşup · kendisinin aldığını da 
söylemedi. Bu anlatış üzüntülü bir şey
di.. Dinlerken içim titriyordu. Herkes 
baştan başa kulak kesilmişti. 

Hiç kimse, Katerin tvanovna gibi 
son derece mağrur bir kızdan bu derece 
nefsini tezlil eıdici, bu kadar açık kalpli 
bir itiraf beklemiyordu. Hem bütün bu 
şeyler niçin, kim için yapılıyor.du? Ken 
disine hiyanet eden, onu yüzüstü bıra • 
kan bir adam için mi?! Ona ait eski 
bir hadisenin şerefli hareketinden pay 
çıkarmak, mahkeme ve halk arasında 

iyi bir tesir bırakmak için mi? .. 
Evet Katerin bunları bir tek hayal 

için, bir tek hayal uğruna yapmıştı. 

Masumiyetinin huzurunda yerlere ka· 
dar eğilerek beş bin rubleyi uzatan 
genç, kavi ve güzel zabit, hala ona gü
lümsüyordu. Hem bu beş bin ruble .de 
o genç ve güzel zabitin en son serveti, 
son .dayandığı destekti. 
G0n~ kız bunları söyledi. Sonra, ben, 

c <ıterj · .. 
'lifini nı gond,_,.:,.,;? ""'"';)im. içi:n ı.:a:·alc1.ı}mı, yı:la:1 bir tehlike fe::ıa-

crtaya dökr.ec!i. Para - lığının başr.:>ste.-d:~ini sezer gibi ol-

- Acaba o genç, güzel zabit, kendi
:.inıden para istiyen kızı yalnız derin bir 
selam ve hürmetkar bir reveransla .nı 

gö!ldermişti? Yoksa? ... 
Diyenler, 
- Hadise gerçekten söykndiği gibi 

geçmiş olsa bile, yine o genç kızın ha
reketi bir ac;:ıiptir. Babasına karşı hoş 

bir hizmet doğrusu! ... 
Mütalc:a:.ınd:ı bulunanlar vardı. 
Katerin İvanovna, marazi hassasiye

tiyle bütün bunları sezmiş ve her şeyini 
söylemeğe karar vermişti. Bu hadisenin 
hakiki olup olmadığı hakkında halkın 
şüpheleri, tabii sonradan belirmişti. ilk 
dakikalarda Katerinin hikayesi herke
sin üstünde iyi tesir bırakmış, bi.:tün 
halkı mliteessir etmişti. 

Mahkeme heyetine gelince, onlar 
genç kızı hürmetkar bir susuşla dinle
yorlardı. Müddeiumumi bu meseleye 
dair hiç bir şey sormadı. Fetiyekoviç 
derin bir reveransla Katerini selamladı. 
Bu selam, biraz da kendi zaferini alkış
lamak gibi bir şeydi. "Bir adam, ki en 
son dayanağı elan beş bin rubleyi bir 
tek sözle bir talihsize verecek kadar 
muhteşem bir cömertl~k ya~)mıştır. Ay
nı adamın üç bin ruble is;in b-::ndi öz 
babasını öl.!i:rn:'.ı:.: ir.ı ' :a .;ı;ız L:.- Ş:!yJi. 

Böyle bir id~iar.:.ı <ıj <.k.;;. ci;.lrm::sı bek· 

Davanın şekli ıdeğişmiş, yepyeni bir 
rşıkla aydınlanmıştı. Talih, Dimitriye 
gülümsüyordu. 

Katerin söylerken, Mitya, iki üç ke
re yerinden fırlamak istemiş; fakat her 
defasında yine elleriyle yüzünü kapaya
rak, sırasına düşmüştü. Genç kızın ifa
desi bitince: 

- Katya, Katya niçin beni mahvet~ 
tin? 

Diye haykırdr. Hıçkıra hıçkıra ağla
mağa başladı. Ama çabucak kend~ni 

topladı ve: 
- Artık mahkumiyetten kurtula· 

marn! 
Dedi. Ottuıduğu yerde kollarını göğ

sü üstünde bağlayarak dimdik duruyor
du. 

Katerin, şahitliği bittikten sonra sa
londaki yerine geçti. Gözleri yerde, yü
zü sararmıştı. Yanındakilerin .dedikleri
ne bakılırsa, sıtma ni>betinc tutulmuş 

gibi titriyormuş. Sıra Gruşinikaya gel
mişti. 

Mityayı gerçekten mahveden hadise 
de işte bu sırada oldu. Çünkü jüri heye
tinin sonradan söylediklerine göre şa
yet bu hadise olmasaydı, delikanlı kur· 
tulmasa bile vaziyet pek lehine döne
cekti. Ne ise strası gelince bunu göre

ce~iz. 

Gruşinika da siyalıl::r ;;;i} iu_.:~ ve c 
muzlarına o meşhur ve ınt•htc~em atkı-

Gruşinika, mağrur yaratılışlı bir ka
dındı. Hele küçük görülmeğe, nefretle 
Jearşrlanmağa hç tahammül edemez 
böyle bir muameleye uğrar uğramaz,

1 

bütün varlığiyle şahlanırdı. Halinde bi
raz da çekingenlik seziliyordu. Açık ve 
~aınimi konuşuyordu. Hele kendini 
suçlu gördüğü demlerde bu samimiyet 
gerçekten cana yakın bir hal alıyordu. 
Başına bir bela gelmesinden, diliyle 
ken·:lini suslu göstermekten çekinmi
yordu. 

- Ne isterse olsun,. aklrma geleni 
söyliyeceğim ! 

Diyor gibiydi. 

Fiyodor Pavloviçle olan münasebeti 
soruldnğu va kıt: 

- Gevezelik bütün b ı d d' un ar... e ı ; 

eğer bana aşık olduysa kabahat beniı::ı 
mi? 

(Lütfen scı.yfayı çeı,-irüıi~) 
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1 
Levazım Amirliğı Satınalma ı 

Komisyonund?n 

1000 kilo kadar güYercin gübresi satılacaktır. Pazarlıkla arL 
ırması 20-7-93!) Perşembe günü saat 14 de Tophanede İst. Lv. 
ımirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Güverc.~n .. gü~~e
sı Sirkecide Demirkapıda amirlik yiyecek ambarında gorulcbılır. 
isteklilerin mezkfır mahalde bulunan gübreyi gördüklerine dair 
nmbar müdüründen \•esika almaları lazımdır. Taliplerin kati te. 
minatlarıle ihale saatinde komisyonda bulunmaları. (73) (5170) 

* :t: * 
25 ton benzin ve 15 ton motorin alınacaktır. Kapalı zarfla 

eksiltmesi 31-7-939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede amir. 
lik satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hep~inin tahmin be
deli (j 150 liradır. tik teminatı 483 lira 75 kuruştur. 

Sartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve. 
sikal;rıle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (75) (5217) 

*** 
Ordu sıhhiyesi için 11 şeçit sırlI malzeme alınacaktır. Açık 

eksiltmesi 31-7-939 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede 
istanbul levazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2710 liradır. tık teminatı 204 lira 50 kuruştur. 
Şarlnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve~ika. 
Iarilc beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (74) (5215) 

:;~ * * 
ı:rno kilo benzin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20 Tem. 

muz o:J9 Perşembe günü saat 15 de Tophanede amirlik satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile bera. 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. (79) (5267) 

Ordu tipi 3000 çift mahmuz alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme. 
si 20 Temmuz 939 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede amir. 
lik satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1200 li. 
ra kati teminatı 180 liradır. Şartname ve niimunesi komisyonda 
göriilebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(77) (5270) 

. :~O.e,vlet .. : Oemiryoiları ve . .- Limanları , 
; ... ~,~~·/ı·~ -: ... \ q • · .. t \· .. .. ~ .. • • . . '.· 

:·,;~ı · ·ıetme : Umum · ıdaresı ilanları ·· 
• t,;,,. , •• • 

Ankaı a ıstasyonu cıvarında kalorifer, elektrik ve sıhhi te. 
sisatı da dahil olmak üzere bir hastane binası inşası kapalı zarf 
usulilc ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu inşaatın muhammen bedeli 285,000 "iki yüz seksen 
beş bin,, liradır. 

2 - !stekliler bu işe a it şartname vesair evrakı Devlet De. 
miryollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14.25 lira bedel 
mukabilinde alabilirler. 

:~ - Eksiltme, 31-7-939 tarihinde Pazartesi günü saat 
16 ı:la Ankarada Devlet demiryolları yol dairesinde toplanacak 
merİH'Z birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupla. 
rı ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e 
kadar komisyona tevdi etmiş olmaları lazımdır . 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun o! arak 15150 lira. 
lık muvakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - lsteklinin en az yüz bin lira kıymetinde emsali bir in. 

şa.at işini başarmış olduğuna dair vesika. 
d - Münakalat Vekaletinden bu işe mahsus almmış ehliyet 

vesikası, "Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün 
evvel bir istida ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine 
esas olacak belgelerin istidaya raptı lazımdır. (2891) (5045) 

*** 
Muhammen bedeli 57500 lir a olan 68 kalem İngiliz Lokomo. 

tif yeclekleri 28-8-1939 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare bin.asında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
11,:JO a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin. 
de sa tılmakadır. (5062) 

inhisarlar- U. Müdürlüğünden :-
I - 3.VII.939 tarihinde teklif olunan fiat.lar haddi layık gö

rülmediğinden (1) adet sigara paket makinesi yeniden pazarlık. 
la eksiltmeye konmuştur. 

II - l\luhammen bedeli sif (10.000) muvakkat te5"ıinatı 
(750) liradır. 

III - Eksiltme 7.VIII-939 Pazartesi günü saat 16 da Kaba. 
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaklır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - Münakasaya i~tirak etmek isteyen firmalar fiatsız fen_ 
ni tekliflerini münal~a!:• dan ('f) gün evvel tetkik edilmek üzere 

1 tütün fabrikalar ~ubesine \'ermeleri ve tekliflerin.in kabulünü 
mutaz:ımmın vesika almaları iazımdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler ~ô 7,5 güvenme parasile birlikte 
pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen ko. 
misyona gelmeleri. (5327) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdür:üğünden: 

rv1ektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sımflı olmak ü. 

1 zere 6 senedir. Yatılı ve parasız:iır. Gayesi ticaret gemilerimize 

1 
kaptan ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmek. 
tedir. 

' Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hu. 
susaiı mektep tarafmdan temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına ta. 
lebe alınacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş 
ve yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olma_ 
ları lazımdır. 

1 3 - Yazılmak için pazrtesi, çarşamba ve cuma günleri mek. 
tebc müracaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin meklep müdürlüğüne karşı yazacakları isti. 
dalarına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri laz1mdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Ası kağıdı, 

C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi veyahut bun. 
!arın musad<lak ~uretleri, 

D - Polisçe tasdik edilmif? iyi hal kağıdr. 
E - Velilerinin izahlı adresleri, ve tatbik imzaları. 
F - Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9 X 6 ebadında). 
5 - Yazılma işi 26 Ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. 

Kayıt olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhi mua:yeneleri 
için sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne mü. 
racaat olunmalıdır. 

!stanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracatalara mat
bu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat ic;in posta pu~ 
lu gönderilmesi liizımdır. (5272) 

• Nu. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Yazan ,.e Türkçeye çevirenin adı 
Kader ( \'ollcrdeıı) Asını Us 
Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 

Sayıf:ı Krş 

208 15 

Kılerans Terras esrarı (Galopin'dcn) G. V. 
Yugosl:wya seyahat notları Asım Us 
Şark Ekspresinde cinayet ( Chrislie'den) V. G. 
ELrüsk Vazosu (Prospcr Meirme'den) IInyd:ır Rirat 
Her memleketle l>irk:ıç giiıı (Muhtelif mücllirıerdeıı) 
Ahmet Ekrem 
Son korsan (Fon Liikncrde'ılen) Fethi Knrdcş 
Kafkas hikayeleri (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 
Son Ehlisalip mulı:ırebckri ( Kollins'ten) Ahmet Ekrem 
Fıııbol k:ıidcleri Niizhct Abb:ı<; 

120 
30-1 
112 
3()0 

(j 1 

352 
3/(j 

120 
2i6 
~() 

10 
20 
10 
20 
20 

20 
20 
10 
:.w 
10 

1 
1 

Deniz Levazım amirliği ilan~ 

1 - Tahmin edilen bedeli "12353" lira "55" kUrıfJ) .. 
"5500" kilo VakeLa 25 Temmuz 939 tarihine rastlayan :Lf~: Un 
saat 14 de kapalı ~arfla alınmak üzere eksiltmeye kolllli' Üze 

2 - İlk teminatı "926" lira "52" kuruş olup şartll 
gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

·rıı 3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı da~ı 1 L_ 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç bellı gıı 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 1''1"'-...1 

başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (5030) 

Tahmin edilen bedeli (17.181) lira (50) kuruş ola.Il 
metre patiska, 2D tem.muz 939 tarihine rastlıyan Cumart 
saat 11 de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konul 

2 - İlk teminatı (1288) lira (62) kuruş olup şartn 
gün komisyoruian parasız olarak alınabilir. . . 

3 - İsteklilerin 2490 say1h kanunun tarifatı dahılıO 
· · ıı zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gu 

ten bir saat evveline kadar komısyon başkanlığına mil~ 
kabilinde vermeleri. (5055) 

Gayrimenkul satış ila 11. 
istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünde 
Ayşe Sıdıkanın 21723 hesap No. sile Sandığımızdsl' 

'(200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesindl 
nu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 ~ 
nunun 46 cı madc!esinın matufu 40 cı maddesine göre sJ 
icap eden Kadıköyünde Tuğlacrbaşı mahalesinin cami. 
rak istasyon cadesinde kain eski 12 yeni 42 No. lu kayde 
dönüm mesahası olan bahçeli ahşap bir köşkün iamaJll1 

çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sat1ş tapu s 
dına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyen (. 
pey akçası verecektir. i\lilli bankalarımızdan birinin te~ 
tubu da kabul olunur. Birikmış bütün vergilerle beledı~ 
!eri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu tb 
aittir. Arttırma şartnamesi 20- 7- 39 tar ihindc!1 itibart tefer 
etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bllt bir 
lacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şa 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. 
tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 4-9-939 
müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızd~ 
dan 12ye kadar yapılacaktır.Muvakkat ihale yapılabilmesi 
lif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimeıı 
kcllefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 

Aksi takdirde son arttıranm tahhüdü baki kalmak şartile 
93!.l tarihine müsadif Salı günü aynı mahalde ve aynı s 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
tıranm üstünde bırakılacaklır. Hakları tapu sicillerile s 
yan alakadarlar ve irtifak hakkı sa.hinleriniıı hu 1 .. ,.1.1 ..... 

susile fiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itib 
mi gün ic;in evrakı müsbitelerile beraber dairemize bilÔ 
lazımdır. Bu surelle haklarım bilc:.•:rmemiş olanlarla ha 
pu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşması 
riç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 938 
ya mımarasile sandığımız hukuk işleri servisine müraca~ 
leri lüzumu ilan olunur. 

* * * 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkülü ip01 

termek isteyenlere muhamıninlerimizin koymuş olduğu ~ 
'; 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısJ11 

borG vermek suretilc kolaylık ~östermektedir. (5366) 

1939R6simliHa) 
Me;nleketimizin en güzel ve en ucıJ 

haftalık gazetesidir 

- Bütün kabahat bende. Bu ihtiyar
ia oğlunu deliye döndüren benim. Bun
ları la sırf eğlenmek için şakacıktan 

yapıyordum. Facianın asıl hakiki mesu· 
lü benim. 

lunmak için, neye, hangi delillere da
yandığını sordular. Müsbet bir şey söy
leyemt:.dı. Yalnız: 

- Bana bunu Dimitri söyledi. Doğ
ruluğuna inanabilirsiniz. Bence bu za
vailr delikanlıyı mahveden, tuzağı ku
ran v.: bü•.ün bu kanlı işi meydana ge
tiren ht?p bir kişidir. 

benim yüzümden işlenebileceğine kanı· 
dim. Fakat kendisi bu işi yapmadığım 

söylediği dakikadan itibaren onun ma
sum okluğuna inandım. Bu imanım öm
rümün sonuna kadar da sürecektir. 
Çünkü Dimitri yalan söyliyecek adam 
değildir. 

ve yiıkf.ekten atarak söylediği içtimai 
ve ahlaki nutuklar, böylelikle kendi!i
ğir,1den yere seriliverdi. Fetiyekoviç, 
memnundu. Allah ona yardım ediyor 
du. 

tireccklerini bekliyen 
geçiyor, canlar sıkılıyordu. 

I van garip görünecek kada' 
dımlarla ilerliyoı:1du. Başı göğS 
s:.ik, zih. i d:ılgındr. Kılığı 1'ıl 
fakat yüzü ölmek üzere bul . 
hastanınki gibi toprak rcngiıı1 

mrstı. Gözlerini acıp bulanık 11' 
nı,, kalabalığın üstünde dolaştı! 

H ukmünü verdi. 

Sıra, Samsunova gelince genç kadm 
hırçın bir eda ile: 

- Bu meseleye kimsenin burnunu 
sokmasına müsaade edemem. Bu adam, 
benim velinimetimdir. Evimden koğu
lup yalınayak kaldığım vakit, beni so
l.aktan ve çamura düşmekten o kurtar
mı~tır. 

Dedi. Fakat reis; 

- Soracağım şeylere cevap vermekle 
mükcl~efsiniz. Tabii mahrem teferrua
tın !:<!yılıp dökülmesini isteyemeyi:n. 
Ama bize Jazım olanları öğrenmek hak
kımızdır. 

ihtarında bulundu. Gruşinika kızar· 
dL ve gözleri kıvılcımlandı. İçine üç bin 
ruble kona:ı. 7.arf hakkında : 

-- Ben, böyle bir zarf görmedim. Fa
knt !:ıir ~efil herif bunu bana söylemişti. 
Ynl:ıı.ı: boştu bütün bunlar ... Ben Fiyi
clor Pavloviçin evine asla ayak basacak 
der.ildim. 

Müd·lciumumi sondu : 

-- Ece llerif diye kime diyorsunuz? 
- P:fendisini ölcEirüp kendisini asan 

n-;ak Smerdiyakovu. 
On:ı b:.ı kadar ağır bir ithamda bu· 

r1J.kmünü verdi. Sesinde kin ve hrnç 
vardı. 

Be "Bir kişi,, söziyle kimi kas<letti
~inı s::ırcı.:lar. 

- Km:; olacak ... lşte şu Matmazel 
Kateril" I-ıanovnayı... Beni kandırmak 
için evine çağırıp şokola ikram etti, füı 
kız geı ~ekten hayasızm biri.ıdir. 

Dedi. Re:s, onu susturarak kelimele· 
rini daha r.czaketli seçmesini ihtar etti. 
Ama ge::ıç kadın kıskançlıkla kendinden 
geçmişt~ Daha pek ilerilere de gide· 
cekti. 

Müddeiumumi söze karışarak: 

- ''M.akroi,, de biz, maznunu yaka
lac!.ğırr.ız srrada, pek iyi hatırlıyorum, 
ki, si7 ya.-ıdaki odalardan birinden fır

!ayarak koşmuş ve : "Bütün suç bende; 
asıl mücrım benim. Dimitri ile birlikte 
sürgüne gideceğiz!,, 

Dc:niştıniz. Demek onun baba katili 
oldu~una o dakikada siz <le inanmıştı

mz. 
- O zamanki hissiyatımı şimdi ha· 

tırlayamam. Herkes onun öldürdüğünü 
söylüyordu. Ben de bu cinayetin ancak 

Bu arada avukat da, Rakitin ve A
leksi Fiyodoroviçi getirmek şartiyle 

vadolunan yirmi beş ruble meselesi 
hakkında izahat istedi. 

- Bunda şaşacak ne var? .. Raki tin 
her vakit gelip berJJen para alırdı. Ay
da otuz ruble ka.dar bir şey ... Bazan da 
yemek, içmek için gelirdi. 

Reisin sabırsızlanmasına rağmen Fe
tiyevokic:, sordu : 

- Bu ''Rakitin,, e karşı ne gibi bir 
sebeple bu kc.dar cömert davranıyordu
nuz? 

- O , benim yeğenimdir. Anneleri· 
miz kardeştirler. Fakat bunu kimseye 
~öylememem için yalvarırdı. Hani ben
den bu 'derecelerde utanç duyuyormuş 
gibi ... 

Bu itiraf, halkı birbirine kattı. Bütün 
:tasal:a için bu haber, yepyeni bir şeydi. 
.Ne ahaliden, ne de manastırdan kimse, 
bunu bilmiyordu. Gruşinika, onun Mit
" ;:ı a!eyhinde şahitlik ettiğine kızmıs 

~e bu aile sırrını ortaya dökerek öç ·ıl
mak istemişti. 

Rakitinin mahkemede o kadar gurur 

Dikkate layık başka bir söyliyeceği 
olmadığı anlaşılan Gruşinikayı da da
ha çok tutmadılar. Dinleyiciler üstünde 
hiç de iyi bir tesir bırakmamıştı. Şa

hitler yerinden ayrıldıktan sonra Kate
rinadan uzak bir yere gidip oturan genç 
kadının üstünde hınç ve nefret dolu bir 
çok göz toplanmıştı. 

Mitya, isticvap edilirken, Gruşinika 

olduğu yerde ezilip çiğnenmiş gibi kir
pikleri inik büzülüp susmuştu. 

Bu sırada mahkemeye İvan çağırıldı. 
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Umulmaz bir felaket 
ivan, gerçi Aliyoşadan önce çağrrıl· 

mıştı. Fakat mübaşir, şahidin ansızın 

rahatsızlandığını ve ancak biraz sonra 
gelebiieceğini bildiıt~iği için, geçik
mişti 

İlk dakikalarda ona kimı::e aldırış et
medi. Hatta girişinin farkına bile varıl
mamıştı. Birbirlerine rakip iki kadının 

ifadeleri. belli ba;llı ıphitlcrin dinlen 
mesi l:ıitmi~ ve halkın merakı artık gev-

şemişti. Son geknlerin yeni bir şey ge· 

yoşa doğrularak: 

- A! A!.. 
Dedi: fakat aldırış 
Reis, İvana : 

~·ısır. - Siz, yeminli şahit degı 
· d"J niı ter:ıeniz cevap verır, ı ı erse IF 

sınız. Vicdanınız, ne emrederse: 

leyiniz. p 
Dedi. İvan boş gözlerle bal<~~ 

yordu. Yavaş yavaş yüzünde . u 
. . . "z;\Jıı gülümseme belırdı. Reıs so 

rince, kahkahaya başladı ve: 1 

ıc• - Daha başka, ya daha 1J3Ş 
Diye h aykırdı. 01 
Herkes sustu. Reis kuşkuları 

!eriyle mübaşiri arayarak: 

- Belki hala rahatsızsınız 1 

Dedi. 
lvan, sakin ve fütursuz bl~ t' 1 
- Merak etmeyiniz cfendı:fl· 0ı 

ve size pek merakh bazı şeyle:' 
latalıiliıim. 

Cevabını verdi. 
(Devamı 11(f11 


