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ajansı bildiriyor. Çinliler dün 
akşam Hankeu'nun batısındaki 
Yinçang §ehrini zaptetmişlerdir. 
Ağır zayiat veren Japonlar gay. 
ri muntazam bir şekilde ricat 
etmektedirler. 
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GARDENBAR 
YIKILDI 

Garde .. r, eğlen
ce bakımından pek 
fakir olan lstanbul
da bir devirdi. 

Bu devre ait bazı 
hatıraları tesbit et
mek istedik. 

Bunun için: 
Asmalımescit. 74 
Muharriri arkadaşımız 

Fikret Adil'in hatıraları
na ve kolleksiyonuna 
m üracaat ettik. 

BU CUMARTESi: 

Gardenbar 
geceleri' ni 

anlatmaya batlıya· 
caktır. 

Şehir Meclisinin l>fr toplantıM (Yazısı 3 tlncUde) 

Tuncelindeki idare 942 senesine 
kadar uzatılacak 

Ankara, 5 (Hususi) - Tunceli rından pek çok faydalı neticeler 
vilayetinin idaresi hakkındaki \'C muvaffakıyetler temin eden 

kanunla verilmiş salfihiyetler bu kanunun bir müddet daha de. 
müddetinin 31 birincikanun 1942 \ amı vaz'ına amil olan düşünce. 
tarihine kadar uzatılması hak - !ere göre lüzumlu olduğuna es. 
kmdaki layiha ruznameye alın • babı mucibe lfiyihasile vekillenn 
mıştır. Adliye encümeni mazba • 
tasında ezcümle denmektedir ki: 
"Tunceli bölgesinde tatbik edil . 
mekte olan kanunun meriyct müd 

detı 940 taı ihinde nihayet bula . 

ifahi izahlarında beyan olunan 
esbaba mebni encümenimizce de 

kanaat hasıl olmakla layihanın 

teklif çe\hilc aynen kabullille it. 
ti:ı!kla karar veıllmiştlr.,, 



1 - V AKl1 6 TEMMUZ 1939 

j l şaretl er 1 

Harp olacak mı 7 Orta mektep er t . l l .., 1 Maarif şOrasında imtiyazlı şirketi 
Kehanet devrinde değiliz, fa. 11. . ı•w• I IJQ ıe go suz ugu ineler konuşulacak? bizlere geçtikte 

kat akıbeti müphem hadiseler mua ım muavın ıgı R 1 .. B d. d .1 d .· I d 
önunde insanın kendi kendisini, • ı·h I e 11 ayarın Un e ı a esı a ınama ı /Juhteiif maarif mesele- sonra 
yahut kar~ıım~i bir kahin ım 1 an arı Dördüncü sorgu hakimliği ve ne ancak öğleden sonra gelmig, J • • J ' 
farzetmeııne. ~hayret ede- ,. .. • • milddeiwnumilik ta.rafından ida- vaktin gecikmeei dolayıaile de enne aıt eaer er Tamamen kendim 
pıgünlez. rdi~un ıç?1.h~daklarla ıenhe .>ır Eylulde lOnıvkersıtede re edilen Satie binası yolsuzlu - sorguya imkln görUlememiştir. hazırlandı layık bir usul tatbi 

Y nı 1 tiy... .,.ı Maarif ŞQrasınm on yedi tem. 
eh rkr, •b .. birin. ~ ?:_

1
• yapı aca ğunun tahkikatı, dün durgun geç B U 1 tl1.ekk t ı· · 1 yor, e eı ın e aynı ıua e ..... azı m essese ere m ere muz pazarteei gttntl toplanacağı - e me ıyız 

Orta okullara muallim muavi. mıg .. ır. yazılarak istenilen izahat henüz nı evvelce yazmıştık. Vekllet şQ. 
soruyor: ni olmak istiyen lise mezunlarile Sorgu Mkiminln kararı Uze _ tamamen gelmif defildir. Hemen rada göıi1§Wecek itler hakkmda .. ~~ arlr.adatmm a.mı.~ 

- Ne olacak, harp bqlıya. öğretmen okullarının 4, 5 ve 6 bir ksar,tane kalan a .. '"'itler de •··bit etti.ıw raporları kı•ım kı. dünkü. .. AJqam,, 1uete.iD9. t".ak nu? rine istinabe yoluyla ifadesi a- ~ ~· l.ÇO &• ., 
. sen.elik mezuıılarma ait talimat. a kita h&l' a '---·- t fikiyet mektubu pındı!tl'dlll 

Danzig etrafında .top. lanan. name dün VekAlet tarafından bil- hnmasına karar verilen ma.mun. dinlenildikten sonra, 10rgu ha • ıım P ın e ıHUSwuul§ ır. . 
harp ihtimal a kimligvi dosv ... ı .. .ır.. .. ceza mahke. Butınlan eeerler twılardır: framvaycluı inerken yere 

giirültüler bu . . ını tün okullara gönderilmiştir. lm. lardan Refil Bayarm sorgusu ya ,,_ -." t tn ~ b' bileti tekrar b 
h brı ta k ahi tt dir Fa. pılamam1a.tır. ÇUnkU istinabe ev. mesine yollanmuı irin mUddeiu. 1 - Atattlrktııı ve. mıet 8. •• ır • • • . • ıulamadlll 

a •. ca.. • m. ye e · .. tihan bir eyliilden itibaren ba§. '"!t ~ aarif dan bir ikinci bilet alma"-
1 b L~di __ ..ı___ rakı Üsküdar milddeiumumiliği. mumiliğe teslim edilecektir. nünün muhtelif vesılerle m , . . •• 
tat ır na seyı NUCQ: muce.~- Iıyacaktır. Girmek isteyenler en hakkındaki eözlert, bur edih•me Pf&D 

reci olarak heaaplamak, ona go- son otuz temmuza kadar VekL H• 1 2 - Memleketimi• gelen ya. nus, usun boylu dert 
re tahminler yapmak hataların Jete müracaat etmeleri li.zımdır. i peki i kozası ıle i e ihtilas bancı memleket terbiyecilerinbı du. Şikayeti ele lcontrolıiM'lllll' 
en kötüsüdür. Çünlcii muhare- imtihanlar Üniversitede lise müf 

1 
I ve mtltelwıeıalarm raporları. Kontrolör, ~--in 

he mücerret bir teY değildir. redatından yapılacaktır. yüklü vapur SUÇU arı 1 3 - lktmat Veklletinln davet bir bilet •Jdrimı •D .. taD 
Muharebeyi insanlar yapar. H • ba ka 50 b" ettift lktıat itleri mtlt.eh&Ulal • rine inanm•nut- Bir bilet 

Muharebe insanlarm hazırla- Maaş vermiyen Kaptan, mahkemeye apıaten ' mer nm maarif bakkmd&kl mtıtaıea. alcLrmq. 
clddan bir ıürü sebeplerin ve müracaat ederek lira da ödiyecekler lan, Sık sık phit olcl'.ulumus 
şarllann yekUnu olarak meyda- ecnebi ve ekalli. yükleri indirdi inhisar idaresinde ·anbar me. ' - Blzlm terblJ9Cllerlmlatn gibi vakalar karpmcla bidll 
ı a çıkar. Moiz adında birili Bursa ve muru bulunduju ıırada, kolonya· verdikleri raporlar, pret etmek iatediiimia bir 

Muharebeyi çıkarmak için yef okulları Mudanya taraflanndan topladı- er Dimitri ile birleprek, lnhiu- 5- Muhtelif Vekiletlerln ra. ci nokta var: İmtiyazlı .i'rldlllll1~ı 
ortr.dtı sebepler yok değildir. ğı 200 çuval ipek kozaıı kırpın- rın saf lıpirtoıundan Miııt Mü- porlan, rjn milli ellere ıeçtikten 
Fakat busün muharebenin vu. Faaliyetlerini bu ders tısını satmak üzere Almanyaya dafaa Veklleti batlıkh aahte ki· 6 - tllc tedrlat meMlelerl, itleJİt prtlannda pek farldl 
kuu için lizmı olan fUllar ta- yılı başında tatil göndermek için Dano adındaki fıtlarla 8.000 kilo çekerek koyon. ! - DUnya meleketlertnln ma. c:leii!i)dik o1m .. lüzumu!. 
ma:n değildir. edecekler Alman tilebine yüklemittir. ya yapan ve aradaki mühim fiyat ar:a=:m~~· aynca nız firket ~aati için 

Muharebeyi mihver devletle. f cıknt bu koza kırpmtıları farkını ceplerine indiren inhiaar maarif f1lrumda g6rUftllmek tl. mut; haDa hiçe -~~ 
ri yapacaklardır. Demokratlar F.cnebi ve ekalliyet okullan öğ kurtlu olduğundan daha ıilep ambar memuru Abdullah, kolon· zere Hfretmen ve mtıfettltlerfn '?addi, ~v? alabilc:lijine 
mukavemet edecekler, harbi u- retmenlerinin maaş vaziyetlerile Hayd .. :pap limanına gelir gel- yacı Dimitri ve iıplrtolan nakle- d ..ri"t- tilmar ebnif mtemlerdm __ .,uıuı 
Zun •u"rd~'----'-1er ve mihver Maarif Vekaleti yakından meş - fı 'dd 1· bi k k dilekleri de rapor halin e ıruaa.- "'Da ... 11 b" ~.=.:--:-

.. ura;au mez etra fi et ı r o u sar- den arabacı Ahmet ile Milli Mil- ya verilecektir. ._ ___ ._ ıyçuagU.SU.: 
devletleri bu defa da "nihai za- gul olmaya karar vermiştir. Bu mı§tır .. Kaptan, vapuruna tü- dafaa Veklletinin taklit mU!riiı'le· ŞOra azalan önUmtımeki haf. malGmudur ve bu firketler 
ferden mahrum kalacaklarchr. hususta alAkadarlarm verdikleri tün, üzüm, buğday gı'bi koku- rinf kuan ve M. M. v. bqlddı ta eonunda Ankaraya gttmep li iclareler haline ıe&ac:e, 

Harp milletlerin maddi ve raporları tetkik ederek bu okul. dan müteeair olacak maddeler kiğıtları baun matbaacı Roçilt başlıyacaklarchr. cimizin ne dereceleri bulidUln 
manevi kuvvetlerinin iki cephe ların dertlerini tesbit etmiftir. yükleyeceğinden bu vaziyet kar ile kardqi Yalco apreeza mahke- nu biliyorm. O halele timdi 
halinde çarpıpnaaı olduğu için İlk 01~ m~~ mk~~ - şısında ikici Tincaret mahkeme- meıine verilmiflerdi. Dölaneciler esnafının ufak teferriiata vanncaya 
hetaplarmm inceden inceye ya. zam bv~rmtamıy~n e ılıy oh~ ab. · sine müracaat ederek koza kır- Suçluların dUn muhakemeleri bir fark beldem kJiiimis pek 

_L.....___ .. h k rma ır mı yap mış, ıç ır da k · şikayeti e .._ hi'iaJllll'• 
p:uınuı, ona gore are ete ge. öğrtın'. • "t k" pıntılarını vapurun n Ç1 ar- bitiri~tir. Mahkeme iti aahte· Beledi- tarafmdan n-vazıtta bil cleiil midir? Mete-, 
ilme 

• tab'"dir ennın mu era ım maaşının ,, _ .DC 

ç 11 11 • kalmaması için önümüzdeki derıs mak için karar iıtemiıtir. karlık mahiyetinde olmayıp, "hi- bulunduklan yerlerden çıkanı . olan ve ~d"" ,f~ya 
M~ver de~l~tleri uzun ... ~- yılr başına kadar ödenmesini em. Adliye doktoru Enver Kara. le ile ihtflb etmek,, mahiyetinde ma.k tıtenen dökmeciler esnafı zim için çalıpn bir Türk llUlllP'•· 

cek bır harp ıçın hazır değildir. retmiştir. Okul idarelerinin büL nın iştirakiyle ve mahkem~ a- görmilf, mbar memuru Abdullah, Dahiliye ve İktmat Vekillerine runmı, İltuyon ıoınma 
ler. Bunu kendileri de bilmek- çeleri tetkik edilirken bu hu.sua. zumdan Bayan Bahanın uya. kclonyacı Dimitri ve arabacı Ah· telgraf çekerek belediye tarafın. bir efendinin bilet almq 
tedir. Almanya 1914 de harbe lara bilhassa dfkkat edilecektir. aeti'!altıııc:la tetlül edilen~~ medi ~er sene ıo ar ay ha~ ve claaıWllui11& Nel'ilen ..cWr ftldili teminata 
sinliği~: . . üç, dört a,Y, maSıŞ vefffiiY,en e. ~uf vapur~. yapt~klan tetkik mUebbeden de lmme himıetlerln. müddetinin uzatılmasını istemi§. mat etmeyip onu Hlcnd bir 

A) Gruip bır harbm verimle- kalliyet okullarının faaliyetleri sonunda, mutefeaaıh kırpınbla- deri mahrumiyete mahkUm etmiJ· 'lei'dir. Dökmeciler kendilerine llt ~mecbur. ederek 
ri ile mücehhez olarak yeni a. ~ bu ders yılı bqmd& tatil et. nn çıkanlmaama, karar vet111it- tir· Haliçte g61terilen yerin tehre ra IOkmakta din°0 M4i dfti!JW. 

ferlere hazırlanmıfb. mek mecburiyetinde kalacaklan lerdir. Aynca, arabacı Ahmedin evin- çok umk oldufunu ve YedikuJe. mudur? 
B) Ham maddeleri vardı. da ayrıca bildirilecektir. Maarif Mahkeme de, rapora göre çı. den 924 kiloeu iıtiı4dat .edilen, l1- deki Kazlıçeflllede yer olmadığı.. Biraz daha kaympnak, 
C) Müstemlekelerclen elde et. Veklleti ecnebi ve ekalliyet okta. kanlına kararını bildirmi§, va- rirtolann bedeli olan 25,160 lira- nı söylemektedirler. birimizi anLyank, anlamak 

tiji kıymetleri memleketinde larm.m maat vaziyetinden sonra pur bu suretle hareket etmiftir. nın ıuçlulardan ayn ayn olarak yenk hareket etmek daha 
depo ebnitti. kıdem meselesini de dikkate ala. tahliline ve her birinin de blr lnhi.aarlann yeni rakııı tandap olma nu? 

D) Gıda maddesi temini için caktır. Her öğretmene muayyen Esnaf haıtaha1;teıi miıli ceza ödemelerine karar ve- lnhiaarlar idarelli bir müddet. lmtiyuh fhbtler biu 
müttefikleri vardı. bir kıdem zammı verilecektir. Eanaf cemiyetleri müıterek rilmiftir. Buna cCSre ıuçluların tenberi hazırladığı 40 derecelik ten IOllft bütün muiJI ~ 

E) Stok altmı vardı. O, bu -o--- yardım heyeti dün toplMarak her biri 5,0 bin küsur lira ceza ve· ra.kılan bugtln.lerde piyuaya çı. nüne Mrip pael imm ahi!:=; 
harpte kaybetti. ilkokul mıntaka muhtelif itler üzerinde aöıiit • receklerdır. . . . karacaktır. UJlll&JUl •• lwhn .....-

Bugün İle: sergileri müştür. Bilhassa yeni haataha. Matbaacı Yako ıle Roçild ile -o- mucq, ne kadar yaziyet ~ 
A) 1918 de mafk\p çıktılı tık okulların okul faaliyetleri. ne inşası meıeleai mevzu~bahi~ beraet etmiflerdir. Beyoilu Halkevi binası o~ ~ Wr ~ ~ 

bir harbin imkinm neticeleriy. ni göstermek maksadile teals e. olmuş, i~§aata ba11anabıl~ea1 • O • nereye yapılacak? meli~ Şirketler nmd ~ 
le maddeten ıilihlaııılnut oldu- dilen sergiler, geçen hafta so • için hükumete yapılacak ~u~a- lzmıt ıeferlen Beyojlu Halkevi binaımın ~clı dıye ~ ~ 
;una kanidir. nunda kapanmıfbr. Okul sergi . caat hakkında kararlar venlmıt- I . .. dd. . T k • d A · d m daha clldetdrmel deilL 

8) Bugün bam madcleden lerinde tethir edilen e§yalarm en tir. Yakında bir heyet Ankara. '-~ zmlıt. ~l~ın mduteal dıt 1.1· al ~~m ~de yaks?8'8b. ya gı i"k ki daha nazik perdeden~ 
mahrumdur. Zaten bunun ;..n. iyileri seçilerek aynca her kaza. .d k . H h · K.ayet en uzenne ev et enız yo uzenn eı ı ır mezar ı rak ela..,., heJdnm .....-

~ ~a gı_ ~e 1~ır. lasta anenın yollan idareai lıtanbul • lzmit arsasında intasına karar veril- ten nnabir ~'-!-. tin" - •• __....a 
muharebe tehdidini bir tilih si- da birer mmtaka ilk okul sergi. ın~ıı ıçın azıın1ıe en paranın T . . .. r b' . . B T k . de k' ze ;uuuı7e ~ 
bi kuDamnaktadlr. ıl kurulacaktır. Bu sergiler için bütün esnaftan teberrü olarak aruın~l ~l k ll~~~ı surka~klı ır ?1ıfz· ukaaraak 1 a ıım k et ı obnahdrr. Zira bulunduJdat' 

C) Mn_.. __ ,_,_ı.......! yoktur. kaunm en uygun okul binalan l . . .. ade · t vapur 1f etı meaı ıçm tet ı erE: Jan rma ra o unun a111 • ---'..!'- ke-...l!ı_...:_ __ !, .. idi'" 
~ top anması ıc;ın muaa ıı ene- ba Yak da bu h dak' k" d" kedi 111CT1U1Cr, llQllllnllC' muu 

Memleketinde depo edilmit ih- eeçllecekeir. Mmtaka sergileri, cektir. ~~~lfb~·ka m 'l k ~ıuı. sınB' ı oıeye .uf~~ t F r. re haysiyetinin muhafuuı .,,,, 
tiyat kıymetler mevcut cleiildir· bir kaç gi1ne kadar açılmış ola • ta .uat ı ır rar ven ece tir. ınanm proıeaını ranıız zif •. de yüklemektedir 

D) GD ımdcleei temin ede- cakbr. H .. d ·ı k mütehau111 Valter hazırlaya. eaım .~ _ .:.._.... 
ataya gon en ece Tı·caret Odaıı :aktır. nllUTIEo• MU~ 

cek müttefiklerden ve imldn.. .. rük' 1 -
Jardan mahrumdur. Açıkta kalan memur- gum memur an Memurin Sanclıiı o lal.. M • 

1 b. ·· b Hatayda kulacak yeni güm. '13elecliye müfettiılerinin in ap üzuı 
E) Stok altmı yoktur. ann ır muracaa rük tqlcilatı için lıtanbul güm- Ticaret Odasında te§kil edi. pazartesiye açılıyor . 
Bunlan dünya sibi. mihver Yeni kurulan deniz teıkilat- rüklerinden 40 tane tecrübeli len yeni memurin aanc:bfı id.. kontrolleri Tanzim iti biten Beyazıt~ 

devletleri ele bilmektedir. Ancak lan dolayısiyle açıkta bırakılan memur Hataya gönderilecek. J re heyeti dün ilk toplantıımı Belediye ınüfettiıleri bütUn inkılap Müzesi paz.arteei ıüıı~ 
epey amandır mihver deYletle. 124 memurun tazminatlan ve- tir. yapml§tır. efrı.a!lun çok nkı bir kontrolden saat 17 de Vali ve Belediye Re&"' 
rinin istifade ettikleri pıikolo- rilmemiştir. Memurlardan bir geçirmektedirler. Bilhassa fırın. ıi tarafı ·hn açılacaktır. 
jile hal mihver devletlerine bir. kısmı dün alakadarlara müra- ~ ~M'A l~ıla t-i!r.nc~ yerlerini~ tarifele. Tren çarptı 
takmı muvaffakıyetler temin caat ederek aylık almadan açık- n ınceden ınceye tetkık olun- . . • -'t 
etti. ta kaldıklarrnı, tazminatların bi. maktadır. Bu teftit timdilik E.. Ş_ıılıd.e ot~ran Kadri Ça{,i, 

A\l\llturya iwalindenberi de. ran evvel tediye edilmesini iste. tAl<Vf minönü ve Beyoğlu mmtaka. Halil, ~~g-:Cı ~da ~~ İ"' 
va meden harp tehdidi blöfünü mi§lerdir. rmda yapılmaktadır. Cumarteai hem,er111nı ıonneie lltmif:Dİ" 
yeniden bir ıilih olarak kullan- ve ~ günleri de meaire yer- tasyonda . duru.rken,. ~.k-
mak, yeniden tehditler yapmak, etmek gayretinden batka bir 'eri ve plajlar gezilmektedir. Rızanın ıclareaındekı Kuçu .. 
yeniden bazı arazi parçalarını teY değildir. 1 .. i-+·- k •- çekmece • Sirkeci banliyöaünuO 
zaptetmek emelindec:lir. Mihver devletleri Hn bugün Devlet meteoro oJı ö--yurd;,vnu. kuvvetle esece tir . .a.etanbulda ha Muhasebe kursu .. c:lmesine maruz kalarak ba-

Blö'fü' 'ddi b' uk t 'deli b' h 'h. ali nun hava raporuna g re, u.. va bulutlu ve rilzP.rlı olacaktır. anıdan ve avam.ıdan ---'•""' cı u m aveme , a ır arp ı tim mevzuu. d" kil -- '·l gı" Şark ve ,..... J _... ;,-cu.--

bir ruh aks~li .~ve~ğe ~ olamaz. An~ Çir meıe- Doğum~ ~ere::~~er gölgeler. • ~ertemb 1 Cuma Belediye muhuebe memur. mlfbr. ~ 
kificir Bugün ıçm vazıyet Jesmde Japonya ile ani··--', 6 ' - ) lan için açılmaama karar veri- •· • 

• ~an de 7-9 derece arasmda geçmiş. > 1 len kurıta bir agu" stoata dersle. Avcılar ko,.._..•ı bir harp manzaanı değil, blöf üç devlet arasında bir taksim, tir En yüksek sıcaklık Antalya ::..: 8 Temmuz 1 Temmuz •-. • -
yapan imanlarm. tehditçi man. veyahut. herhangi .i!b. irliği mev. Eligvızda 32, İskenderun ve Di ~ C 8 Cemuıre119 Cemıztl' re bqlanmuma karar verilmit- latanbul AYcılar Ye A~ 
~ U- doludur. zuubahiı olursa Çını aerbeatçe yarbakırda da 35 derecedir. t- 82 bızır 88 bızır tir. -- Birliğinden: 

Hlldliati ,örenler için vazi. iıtitmar imk&nma malik olurlar. Dün umumiyetle memleketimi akıtler vua. lf'.wıl Vuı. ezanı t Yeni cemiyetler kanunu rrt\I"' 
yet hiç de bqb türlü deiildir. ta, o zaman müstakbel harple. zin her yanında hava bul'.ıtlu ve - lir köıke yıldınm düşti. cibince nizamnamede yapıWl 
JUkibt, mukabele ıörmek im- rin çetinliği l.alckmda .üylene. vağıglı geçmift,ir. KUtahyada öt- caa"•• 4"~1 Rr ı 48 tH·'> Muallim Galibin Acıbadem.1 tadilat hakkında ml\zakere, 
kim lıuıl olduğu zaman or. cek aöz kalmaz. Fakat Çin üze :eden sonra başlıyan giddetli yağ oO•• 12 lfl • M 12 tlf 4 :J& 1e, Tekin aokağındaki köşküne bulıı"n"'rık Ü7.ere bir,''~ kongre 1 

tali< Mit limanhk olacaktır. 1. rinde üç devletin de serbestçe muzlar, seller vUcude getirmiftir. ~~::.:. ::~ 1;: :=~: ,:~ lünkü fırtına ııraımda yıldınm fevkalade olarak 8 temmut 
el llr..ta ........... lllffcat an. ve müıterek bir tekilde faaliyel Afyondaki fFtmada da rUr.glr vat•• ~t ,r, 2 02 21 ~ 2 01 -:lüşntüıtür. 1939 cumartesi günü saat 1 '· 
ıa,.... .-nl olmak, yürek. aareftmelerine gene mukabil ta. 14 metre hızla esmiştir. '"' ••• 217 6 88 'l JR 8 84 Yıldmm kö,kün baca ve elek. 30 da birlik merkezinde toplr 
~-!.tıllm otauya davet et-raf iınkin bırakır mı? BugUn Doğuda rilzglr1ar orta rik teaiaatnu bozmut, inaanca nacaktır. Sayın azamızm behe-

~,ı 11 emıi+a1t;iler ibdu SADRI ERTEM kuvvette, Marmara ve Egede zayiat yapmanufbr. mehal gelmeelrini rica ederiz. 
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1 - VAKiT 6 TEMMUZ 1939 ------------------
c>ndra seyaha~ intib~a~~ Mecidiye köyünde 'Belediye 5 milyon liralık İSfik- 1Her 

1000 yataklı hastahane , 
hangi bir tecavüz 
karşısında 

Süvegş kanalı ve Ankarayüı:::~::inin plôn- razın 400,000 lırasını aldı lngilterenin gizli 
üstünlükleri lngiltere 

\'aza o : ASIM US 

larını yapmış olan hastahane 
mimarı Valter dün sabah bele. 
diye fen heyeti miidürü Nuri 
ile Mecidiye köyünde yapılacak 
.ıastahane etrafında görüşmüş. 
.iir. Hastahane Mecidiye köyün. 
le likör fabrikasının arkasına 
Jüşen sahada yapılacaktır. 

Padişah Mehmet Reşad bura
laki geniş bir araziyi hastahan~ 
·ıapılmak üzere belediyeye bı. 
akmıştır. Şehir mütehassıs· 
'>rostun planmda buralarmdcı 
·illalar inşa edileceği gösteril
mişti. 

Şimdi hastahane yapılmasınr 
karar verilince planda bazı ta
liller yapılaacktır. Hastahane 
l 000 yatakh olacak, yalnız ilk 
olarak 500 yataklı kısmı inşa o. 

Me§hur Fransız diplomatı dilden sonra Akdeniz havzası • lunacaktır. Bina beş katlı yapı. 
Lesseps'in Süveyt kanalını aça- na genitleme tetebbüslerine gi. lacaktır. 
rak Akdeniz ile Kı.zıldenizi bir. rİ§tİ. İngiltere ile 1938 tarihin • Valteı: dün ak§am Parise git-
ıtimıek projesi on dokuzuncu de akdettiği Akdeniz anlapna- miştir. Hastahanenin planını 

Taksim stadyomu Belediyeye, 
Establi amire Beden terbiyesi hazır 

Um Um müdürlüğüne fahSiS edildi Dünkü posta ile gelen İngilız.:c 
. . . ,,,_ ''The People., gazetesi diploma· 

Şehır Meclısı yakında fevkalade toplantıya çagrılıyor tik ~~~~biri herhangi bi_r Alma!l 
İstanbul belediyesi namına. Be. sis edilmiştir. ::'\1aliyenin burada. te:.avuz_u karşısında İngıltcrenin 

Jediyeler Bankasından yapılan is. ki kırtasiye deposu İzmit kağıt muttehi:ien ha.r~ket edeceğini ve 
tikraz mukavelesini vali ve be . fabrikası yanında yapılmakta 0 • A_I~anl~rr~. ~~la~ları~a mukabıl 
ledlye reisi dotkor LüUi Kırdar lan yeni depoya ve evrakı maL gızlı hır ustunluklerı bulundu
namına imza etmek üzere on beş bua ambarı da başka bir binaya fundan bahsederek diyor ki: 
gün evvel Ankaraya gitmiş olan nakledilecektir. ''Her ne kadar Avrupanın hiı· 
belediye muhasebecisi Muhtar 8 tün endişeli şehirlerinde gergin. 
dün şehrimize dö::-.müştür. :\1u - eyazıt, Yerebatan Jik mevcutsa da, henüz Danzi; 
ha.scbeci Muhtar mukaveleyi im. istimıak kararlarl §ehri için bir darbe yapılacak de· 
zalamış ve ilk taksit olarak ta ğildir. 
bankadan 400 bin lira almıştır. Beyazıtta inkılap müzesi önün Hitlerin birkas saat içinde 
Bu Para dun.. 1• Bankası İstanbul deki dükkanlarla Yerabatan sa _ D . . 1 .,,. anzıgı e e geçireceği hakkırJa 

Şube·ı·ne gelmı"a, belediyenin he. rayı civarındaki adanın ve büyük .. .. D "' .,,. cuma gunu anzig<lcn gelen ha· 
sabına yatırılmıştır. Mukavele adada Kadı örende su deposu in. herler, Faris ve Lonclra mahafi
""· rtlarına go"re ı"kı"ncı· taksı"t bı"r şa edilecek sahanın lüzumu is • 1. ,,,.,. ınce, demokrasileri ürkütmek i· 
evlu-ide 500 bin lira olarak, U,..ün_ timla.k kararları da Dahiliye Ve. . 

,, :ıı • ı · çın yapılmış bir Nazi propagan. 
aann bu cihan muvazenesini smda atatokonun muhafaza edi. hazırlayıp getirecektir. Cu.. taksı1t bir te•rinievvelde 200 ka etınce tasdik edilmiştir . 

.,,. ----------- dası olarak görülmektedir. 
bin lira olarak alınacaktır. Bun.. 

aarsan ilk hadise olmuttur. leceğine dair mevcut hükümle. -o- Fakat şimdi İngiltere ve Fran· 
dan sonrabirincikanunda. 360 bin, Odaya kaydedı"lmı"y en sa, bu gibi heyecan verici hava· Süveyt kanalının açılması re rağmen Arnavutluğu istila Polise rüşvetten 

· ' projesi Fransanm lngiltereye etti. En sonra Almanya ile ak- cürmüş meşhut 
~kartı hazırladığı bir rekabet ha. dettiği askeri ittifaka konan Havuzlar idaresi memurla-

martta. 500 bin, nisanda 500 bin tüccarlar 
lira olmak üzere 939 mali eene. dislerden müteessir olmıyacak 
si zarfında ye-kün itibarile 2 mil. Ticaret Odası yaptığı tetkik- vaziyette. bulunuyor. Eğer Hit-

reketi idi. Süveyt kanalının a • "hayat sahası,, tabiri ile bu dev- rından Enver adında birisi dün 
çılmuı Akdeniz ile Kızıldenizi letin ne büyük ihtiraslar pefin -

polise rüşvet teklif etmek su -
birlettirecek, Aynı zamanda de olduğunu bütün dünyaya 

çundan asliye dördüncü ceza 

yon 460000 lira alınmış olacak . lerde lstanbulda odaya kayde _ l:r, D
1
. a.n1zıg meselesini kuvvet is· 

d·ı · 3000 k"" "'k t · I tı.ma ı ı e halletmek \sterse, her tır. ı memış ucu acır o •.. 
940 se"""sı"nin hazı·ran birinde d " 1 b. 1 k ıkı memleket de Lehistana karşı '""' ugunu an amış, un arı te er. .. . . 

Akdenize sahil olan F ransaya gösterdi. mahkemesi tarafından tevkif e. 
~ beynelmilel ticaret ve siyaset Akdeniz ve Süveyt yolu ile 
~ aahasmda lngiltereye nisbetle Hindistan yolunun emniyeti in. dilmiştir. 

1140000, aynı sene temmuzunda teker tesbit ederek kendilerine taahkhlutldc~nı derhal yerine gcti. 
v 300 b" b" · bl" rece er ır. 300 bin, agustosta ın, ırın. te ıgat yapmıştır. 

En\'er, diplomasız bulunan 
daha müsait bir vaziyet temin giltere İmparatorluğunun en e-
cdecekti. Onun içindir ki, ln - aulı hayat ve beka ~rtlanndan Çıkıkçı !\farikaya göz yumması 

b 1 k b için komiser mua\'ini Semihe 7 
giltere ilk zamanlarda Süveyt biridir. Ta ii o ara u emniye- l" .. k . . f 
kanalının açılması projesine tin muhafazasında alakadar o • ıra ru~.vet .. vermeh ıstemış, a-
kar§ı muhalefet etti. Sultan Ah- lan Akdeniz devletleri ile İngil- . kat . cur~u. m.eş ut yapılarak 

~ dülmecit devrinde lngilterenin terenin imparatorluk menfaatle- tevkıf edılmıştır. 
!stanbul sefiri olan Lord İstrat. ri birletmit oluyor. itte bu men-

~ ford Mısır idarı::si tarafından ka- f aat birliğidir ki, Almanyanm Açıkdaki belediye 

citeşrinde 225 bin, ikinci teş • İngiltere bahriyesi, Bitlerin 
rinde 100 bin, 941 martında 200 Bu tncirler de Odaya kaydc. M ussolinin müşterek donanma la· 
bin, mayısta 275000 lira ki 940 dileceklerdir. rmldan <laha kuvvetlidir. 
mali yılı zarfında bu suretle Hava kuvvetimiz, şimdi Hitle· 
2540000 lira alınacak. bu suretle M e ı · · rinki kadar kuvvetlidir. 
beş milyon liralık istikraz tamam c IS ruznamesı- Ordumuz 1914 dakinden daha 

}anacaktır. ne alınan laA yı"halar iyi, d~ha büyüktür, 
İstikraza kar§ıhk olarak bele. Hava müdafaamız o kadar ge-

diyenin gu·· mrük idaresinden aL nı" ··k ld" k" h" 
~ nalın açılması imtiyazı veri~e- Çekoslovakyayı, İtalyanın Ar - memurları 
~ sine muvaffa1< olmak için bütün navutluğu işgalinden sonra Tür Haziranda kadro vaziyeti do. 

Ankara, 5 (Hususi) _ 1stan _ ş ve mu emme ır ı, ucum -::-
makta olduguv yu""zde onlar göste. d kl b t bb'" 1 · b" h bul Üniversitesinin kadrosunda ece ere u eşe us erı ır a}-
rilmi•tir. Ancak şehir meclisi is. l' h ı ı 1 k 

ı• 

,, 
ı 

' 

kuvvetiyle Babıali ve saray üze- kiye ile İngiltere arasındaki an- layısiyle açıkta kalan belediye 
rine tesir ic"a etti. !aşmayı vücude getirmiştir. Ak- memurlannm münhal vukuun-

".'/ yapılacak degvişikliklere dair la. 1 pa a ıya ma o aca tır. 
tikraz sali.hiyeti verdiği zaman , 

yiha ile tapu ve Ye kadastro u. Bu~:lan ba~ka İngiltere bir faz· 

İngiliz srfir~nin samimi dostu deniz~..ostat<>!<onu~ ve ~hun aa tayinleri yapılmaktadır. Son 
aadraz~ Retı~ P8P: ela -;l altın- ~~ı ~ni t~ e - bir ba..f ta z,ar&uda ücı:ctli m.c. 
dan bu sıyaseb tervıç e~yo~cRI. aen lngiltere bu sahadaki stato- murlardan 217, maaılılardan 16 
Fransız SP.nnayedarlan ıle bırle- ko ve sulh dütmanlarma kar,, kişi' muhtelif vazaelere tayin e

yüzde onların karşılık gösteril . 
mesi karan alınmamıştı. Meclis mum müdürlüğünün Adliye Ve. la silaha daha maliktir. Bu da, 
bu kararı vermesi için ağustos kfüetine bağlanması hakkında lngilterenin gayet aıkı 'SUrett 
ayındlC tevkalMe bir toplantıya kanun 18.yihasr, Amasra dalgakı. muhafaza edilen devlet ırrrıdn-. 

ranınm tamiri ve yeniden bir dal. Ne olduğu aıla ıöyler.emcz.. Fn· 
çağılacaktır. ._ , 

gakıran inşası için gelecek sene- aat hazırdır. 
~erek kanalın açılmasında talı · emniyet ile kendi İmparatorlu - dilmişlerdir. 
~en dahi büyük menfaatler elde liunun mevkiini tutabilmek için ---o--- Taksim kışlası da lere sari taahhüdat icrası hak _ ingiliz tayyare fabrikaları şim· 

Belediyeye verild! kında kanun llyihası, Bursa ve di ayda 1000 tayyare Çlkilrıyor. 
edeceğini hesap eden Mısır va. Fransa ve Türkiye ile anlatmıt- Bu yıl 20 bin göçmen 
li:ıi Sa"ıt Pa~yı bu te~ebbüsten Muhasebeci Muhtar Taksim 

r- - tır. gelecek k-led" d · 
vazgeçinnek için enittesi mecli- (Devamı yann) stadyomunun 11\: ıyeye evrı 
~i vala reisi Yusuf Kamil Pa-a. Bu yıl Bulgaristan ve Ro- işini de takip etmiş, vekiller he. 
yı vasıta olarak kulhmh. fa- Ekmek bıçağı böğrüne manyadan yurdumuza gelecek yeti kuarı alınm~tır. Karama. 
kat Yusuf Kamil Paıanm saplandı göçmenler için hazırlıklar ta - me yüksek tasdike arzedilmiştir. 
Sait PatJlyı ikaz için yazdığı giz- V mamlanmıştır. iskan müdürlüğii Taksim stadyomunun arsası 

l r- b da eznecilerde Büyükreşitpaşcı nakliyatta kullanılmak üzere i- 2290 numaralı kanunun sekiz.inci 
i ve hususi mektu un mey na sokağında r 4 numarada oturan l 
rıkması Fransa ile fngı"ltere ara- · ki vapur tutacaktır. maddesi mucibince parasız o a -
:r de Yusuf Ziyanın kızı 23 yaşların. rak belediyeye Yerilmi§tir. Saha. 
smda büyük bir siyasi müca • da Belkıs, dün öğle yemeğinde Ayın 1 5 inden sonra vapur- k" k 1 b" · 
le safhası açtı. Neticede sadra - ekmek keserlCen muşambalar _ lar Varna ve Köstenceye hare- ~~ v:;;r~7cı~ne:~ 150; :ık::s~~: 
Z R "t p · tı"faya mecbur d ket edeceklerdı"r. Bu ı"kı" memle-am etı aıa 11 an ayağı kayarak yere düş _ cibince bir komisyonca takdir e. 
oldu. müş. elindeki ekmek bıçağı sol ketten bu sene Türkiyeye ge- dilecek bedel mukabilinde bele · 

Hulasa lngilterenin bütün böğrüı~e saplanmıştır. tirilecek göçmen adedi 20 • 22 diyeye verilecektir. Ancalc kışla. 
muhalefetlerine rağmen Süveyş Yarası ağır olan Belkıs he • bindir. nın Harbiye caddesi üzerindeki 
kanalı ~ddı. Ve kanalın açıl - men Haseki hastahanesine kal _ -<>- 2400 metre murabbaıhk bir saha 

müttehit elektrik Türk Anonim Bu yek.n, Hitlerin çı~.ardığı tay. 
§irketleri imtiyazlarile tesisatı • yarclcrle biI'dir. Fakat bizim ta
nın ve Mersin elektrik Tilrk A. yarelerimiz, Hitlcrinkinden daha 
nonim şirketi hisse senetlerinden süratli, daha iyi pHinh, daha iyi 
bir kısmının satm alınmasına da. müsellahtır, 
ir mukavelenin tasdiki ve bu mü. Memleketin her tarafında gizli 
esseselerin işletmeleri hakkında depolarda muazzam mermi depo· 
kanun layihası, Ankara elektrik hm inşa edilmiştir. 
ve ha vagazı ve Adana elektrik 
Türk Anonim şirketleri hisse se. İngilterede hiç kimse harp iste-
netlerile Uç Alman şirketinin bu miyor. Fakat Hitler, bir harbe 
üç şirketten matluplarının satın mecbur ederse, t~giliz müdafaa 
alın.masına dair kanun Hiyihası şeflerinin kanaati o yoldadır ki, 
MecliB ruznamesine alınmıştır. Hitler kazanamıyacaktır . ., 

Başvekilin teşekkürü 
iplik paketleri 

kontrol ediliyor 
maaı ile lngilterenin beynelmi - dırılmıştır. Tamir için gelen Rumen ile Ayaspaşa caddesine nazır 900 
lel ticaret yollarını kendi elinde gemileri metre murabbaındaki bir saha Ankara, 5 (A.A.) - Baıvekil 
tutması inhiaan da nihayet bul- Merdı"venlerden ı'nerken malivenin olarak kalacaktır. Bu. Doktor Refik Saydam, Kabota· 

Ticaret Odası paket ve çile 
halinde satılan yün ipliklcriniı 
eksik siklette satılmamasını te 
min !çin kon~rollere hn~lamıs-

Bir müddet evvel limanımıza " · Tü k ba ağ · t"k l" ı mn• oluyordu. rada modern dükkanlar yapıla. ;ın r yr ına 10 1 a 1 yı -
..,. Eyüpte Kapıcıçe .. me cadde- tre.lerek Halirtekı" fabrı"ka ve ha. dönü ü D · ·1 b Bu takdirde fnaiJtere irin mü - :ı: 0 :ı: caktır. m ve enızcı er ayramı 

raca
at edilecek ·-=~ bir yol sinde oturan Hafizenin 3 yaşın- vuzlarda tamire çekilen Roman- münasebetiyle resmi ve hususi 

daki oğlu Lutfi dün merdiven. ya bahriyesı"ne mensup DelfirR Has ahırlar binasi müesseseler te•ekk"'ll bi _tı_r. __________ _ 
vardı. Bu da Franaı.zlar tara - • :ı: u er ve r-

Sü l lerden inerken, düşmüş, bir- denizaltı gemisi ile Köstence F.stabliamire ''Eski has ahır - çok zevat tarafından gönderilmiş lng"ıl'ız asker·ı heyetı· 
f·ndan açılan ·· veyt kana mı k · d ~ dl h , .

1 
k ço ycrın en agır surette yara- a ı denizaltı ana gemisi dün a- Jar .. binası da 1050 numaralı mu. olan tebrik telgraflarına karşılık· 

Germaye kuvveti 1 e endi eline lanmıştır. vuzdan çıkmışlardır. Denizaltı hasebei umumiye kanununun lı tebriklerile teşekkürlerinin bil. An karadan geliyor 
aeçinnekti. O da bunu yaptı. Yaralı çocuk hemen hastaha. gemisi bugün Marmarada dal- madd~i mahsuwı mucibince be. dirilmesine Anadolu Ajansını me· 
Umwn~1 harpten sonra bu ser • Ankara, 5 (A.A.) - Bir müd 

neye kaldırılmıştır. ma tecrübeleri yapacaktır. den terbiyesi direktörlilğUne tah. mur etmişlerdir. d tt be · h · "zd b 1 k 
maye hakimiyeti M~~ır ü~erinde e en rı şe nmı e u wlJJla · 
lri siyasi ve askeri n_ufuz. _ ıle tak- -., ~ ta olan tuğgeneral O. M. Luııd'uı 

Di - t riyasetindeki İngiliz askeri heye 
viye ve teyit edildı. ger.· ~ Husus"ı Havadı·sıer ti refakatlerinde mihmandarlar 
"'aftan Akdeniz ile Kızıl denız a- Dünkü posta ilen gelen ingi. ceye kadar bekliyecektir. 
' b k yüzbaşı Orhan Tilrkkan bulun 
r••mdaki gH-it yolundan a.t a lizce "The People" gazetesi - - _ - -- - - ._ * * * 

- -3' H duğu halde akşam lstanbula ha 
Filistin ve Irak üzerinden ın - "~us~ıi" kaydiyl~ aıağıki hava- lerinin kaffesini edğil de, ancak, ı Lehistanda çalı§an Almanla- 8 reket etmiştir. 
diıtanm kara ve hava yolu da dıılerı vennektedır: ne gibi şeyleri bilmesini muva- ra, gelecek bir iki hafta içinde u hafta lngiltere ve Ho. 
lngiliz kontrolü altına alındı. . fık görüyorsa onları söylemek- ailelerini anavatana getirmeleri landada ticaret heyetlerinin fa. ---<>-

Bununla beraber Süveyş ka - D anzig meselesinin sulh- tedir. Ribbentrop lngilterenin. bildirilmiştir. aliyetleri göze çarpacaktır. Bu Sömikok parça evsafı 
nalı açılması ile lngilterenin dün perverane halledilmesi i- İngiliz topraklarına bir tecavüz lngilterede çalışan müteaddit ticaret heyetleri, Almanya ve tesbit edildi 
ya ticaret yollan üzerinde kar§I· çin te§ebbüslere gir~n "Papa'" olmadıkça harp etmiyeceği ka- Alman müesseselerine, memur ispanyadan gelmiş olacaktır. 
sına çıkan rekabetler yine ke - nüfuzun4 kullanmakta devam naatindedir; Hitlerin de aynı kadrolarında mümkün olan ta- lngiltereye F rankonun Is. Ankara, 5 (A.A.) - İkbsa 
silrni! olmadı. etmektedir. Son birkaç giin i- noktai nazara sahip olması için sarrufu yaparak serbest kala- panyasından bir ticaret heyeti Vekaletinden: 

Akdenizde meydana çıkan çinde Alman sefiri ile konuşma- gelen bütün telgrafları ona gö- bilecek Almanların temmuz so- gelecektir. Bunlar. lngilterede Tonunun satış fiyatı Zongul 
ltalyan rekabetini, eski Fransız !arda bulunmuş ve noktai naza- re yoklamaktadır. nunda anavatana gönderilmele- lspanyol mahsulatını peşin para dalda vasıta üzerinde teslim 1. 
rekabetini gölgede bıraktı. Fran rının Hitlere derhal bildirilme- * * • ri li.izumu haber verilmiştir. ile satmak istrmektedirler. Ho- lira olarak tesbit ve ilfuı olunaı 
u.nm rekabetini keserek bu dev sini istemiştir. A iman ya, kemali ihtiyatla * * * landaya ise. Alman iktısat ·na- sömikokun parça evsafı: 
leli İngiltere ile her sahada bir- Fakat Alman sefiri, Berlind.e- "yakınlarda bir harp ola- İ n~iliz Baş;ekili. Çember- :zırt Dr. ~ unk S:iderek ~erey~ğı, Yüzde 5 nisbetinde o . 10, 
lepneğe mecbur etti. Libyayı ki lngiliz ve diğer yaabncı se~ı~. cağı" havasını uyandırmakta. layn, eskı bahrıye nazırı -lomuzetı, peynır ve saır yıye- Yüzde 25 nisbetintle 10 . 30 
iH 1 de "k" da t hkim ler gibi, Hitlerle ancak, hancı- dır. Binlerce Alman ihtiyat su- Çörçil ile, caki hariciye nazırı cek levazimat,,, l."'rp esnasında YUzdc 70 nisbetinde 30 _ ı:.. ede:ek s:~e~~ ia:n:ı1: W:amak ye nazırı Fon Ribben~rop va_sı- bayma, ağustosta çağırılmalan Edeni yeniden kabinesine ala- lngiltereye değil de, Almanya- dir. 
tedbirlerini alan ltalyıı Habe!iı- tasile görüşebilmektedırler. Rıb- ihtimali bulunduğu ihtar edil- caktır. ya gönderilmesini temine çalı- Azami rutubet yil%de S olu . 
t d }.Jı'tlerc. ögvrcndik- miştir. Fakat münasip zaman ııelin- şacaktır. caktır, anı müstemleke haline getir • bentrop a, -1 
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Bugünkü 
Hadiseler ve şahıslar 

hakkında faydah malumat 
~ARI 

memnun edip etmiyeceğini araş -üçyüzüncü ylldönümü kutlulanan • tırmıştı. Her ne kadar yüzü basit 

Racine 
Fransızların meşhur facia mu. 

haıTiri Rasin (Racine) in Uç yü. 
zUncü senei devriyesi mUnasebe
tile yapılan Şenlikler Reisicum • 
hur Mösyö Alber Lebrun tara. 
fıl14(ian açıldı. 

On yedinci asu; Frans~ edebi. 
yatında trajedileri ile temayüz e. 
den Rasin Fransız edebiyatnım 
ölmez simaları arasındadır. 

aekkür etti. Bu münasebetlerle 
Bualo (Boileau) ve Molyer 
(Moliere) ile ahbap oldu. 

1664 senesinde Molyer kral 
sarayında.ki sahnesinde Ra.sin'in 
Thebaide yahut "Düşman kar. 
deşler., isimli birinci Aleksandr 
(isken der) isimli eserini veriyor_ 
du. 

Fakat Rasin, Molyer'in sahne 
arkadaşlarının iyi trajedi oyna . 
madıklarmı görüyordu. Bu se _ 
beple eserlerini Hotel de Bour. 
gogne'da oynatmağa başladı. Bu 
ufak hareket Molyer ile arasının 
bozulmasını intaç etti. 

Rasin 21 Kanunuevvel 1639 
tarihinde Ferte • Milon'da dün. 
yaya gelm..i.ş ve iki yaşında iken 
annesini, dört ya.5ında iken de 
babasım kaybetmi§tir. ÖksUz ka 
lan Rasin baba annesi l\larie 
Desmoulin tarafınıdan bUyütül • 
meğe başlanmıştır. Bu sıralarda Rasin eski hoca. 

Madam Marie Desmoulin'in !arından Nikolün., manzum ti • 
iki hemşiresi ve bir de rahibe kı. yatro yazanların halkı zehirle -
zı vardr. Kocasının ölilmünden diklerini yazmasına karşı derhal 
sonra Madam Marie J:X?smoulin kaleme sarılarak çok acı bir cc. 
kızı ve kardeşlerinin yanında ya. vap verdi. Bu cevat bir şa11eser 
şama.k üzere Port _ Royal'e (1) olmakla beraber mazzam bir 
çekilmişti. İşte Rasin, Jausenizrn nankörlük nümunesidir de .. Ra
(2) fikirleri bu şekilde aş!lanmış sin ikinci bir cevap daha hazır. 
oldu. lamışken Bualo bunıun neşrine 

Rasin, Jausenist'ler tarafından mani olmuştu. 

ı ve ellerinin cildi kaba idiyse de 
bu cüsseli vücudunun eti yurou -
şak, ve ellenmemişti. 

Bunu aklından geçirince, bir f.C 
ce evvel karanlıkta güldüğü gibi 
kısa ve kaba bir gülüş daha ko -
pardı. Demek ki, genç efendileri, 
mutfak esirinin basit yüzün.den 
başka bir yerini görmemi~lerdi. 
Kadının vücudu güzeldi. Hantal, 
ham, iri kemikli olmakla beraber 
yumuk yumuk ve yumuşaktı. Bir· 
den, kadının kendisini kocası ola
rak beğenmesini, sevmesini arzula 
dr. Sonra da utandı. 

Kapı açıldı. Kadın o sessiz ha
liyle içeriye girdi. İki eliyle tut· 
tuğu ve içinden dumanlar tüten 
bir çanağı kenıdisine getirdi. 
Vang Lung yatağında doğrularak 
çanağı aldı. Suyun üstünde Çay 
yaprakları yüzüyordu. Hızla karı
sının yüzüne baktı. Kadın anide 
korkarak: 

- ihtiyar adama çay götürme· 
dim. Dediğin gibi yaptım .. Fakat 
sana ... 

Dedi. 

Vang Lung kadının kendisin • 
den ürktüğünü, korktuğunu anla· 
dı. Memnun oldu. Onun sözünü 
bitirmesine meydan vermeden: 

- Ben çay severim.. Severim. 

•VAKi 
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Çevn ıren ı 
Pearl Buck 1 b rahim H oy i 
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''Karım benden epeyce hoşlanı· 
yor 1,, 

Müteakip aylarca kadını sey. 
retmekten başka bir şey yapmadı 
gibi geldi ona. Hakikatte ise her 
zamanki gibi çalışmıştı. Küreği o· 
muzuna vurarak küçük tarlasına 
gitti. Buğday çukurlrnnı belledi, 
çapaladı. öküze boyunduruğu ta. 
karak, soğan ve sarmısak ekmek 
üzere garp tarlasını sürdü. Fakat 
iş artık bir lüks gibi sayılırdı. Zi. 
ra güneş, yükselip de gökün tam 
ortasına gelince, evine gidebilirdi. 
Orada yemeğini hu.ır bulurdu. 
Masanın üstünden toz'.ar alınmış, 
~anaklar ve değnekler üzerine 
muntzam bir ıurette konmuş olur. 
du. O zamana kadar eve dönünce, 
babası vaktinden evvel açıkıp da 
ya bir sarmısak sapına sanlmış 

yassı ve mayalanmamış 'ekmeği 
kızartmaz, veyahut da alelacele 
bir şeyi kaynatmazsa yorgun olsa 
·da bile, yemekleri kendisi hazır. 

lamak mecburiyetinde idi. 

ve bir ip parçası alara'~ sokağa ~· 
kar, kenar mahallelert'c dolaşarak 

1 şuradan biraz kuru ot, öteden bir 
dal koparıp, veya bir avuç kuru ı 
ot toplayarak, öğle va~ti yemeği. 
ni piıirecek kadar yakacak ile eve 
dönerdi. 

Adam, artık yakacak aatın aL 
maya muhtaç olmıyacaklarından 
dolayı memnundu. 
öğleden sonraları, bir kürek ile 

sepeti omuzuna vuran ka.dın, ka
tırların, eşeklerin ~uraya, buraya 
yUk taşıidıkları, v~ şehre doğru c. 
zanan ana caddeye çıkar, hayvan 
gübrelerini toplar, eve getirir, tar_ 
lalan terbetlemek için kapının o. 
racığına yığardı. 

Kadın bütün bunları tek bir ke. 
lime söylemeden ve kendisine cm. 
redilmeden yapıyordu. Gün biti'l. 
ce de, öküze mutfakta yem verme. 
den, ve ne olursa içecek olan ağzı. 
na uzattığı suyu, kuyudan çekme. 
den içi rahat etmez, dinlenmezdi. 

6-ylık 

3 aylık 
6 aylık 

1 yıllık 

lltmlekel 

kinde 

95 
260 
475 

900 

l"arıfeden HalklD 

l\'ln •Yd• otuı turuş 
Pusta bırlifınc ıırmeytll 
ayda yetını, beşer kurut 
rııeclilır. 

Abune kıyJını bildi,.. 

parasının posıı Yı!ya 

yullanıı ücretini idare 
zerine ılır. 

7 Drlciutnin het poıltı mır 

VAK I Ta abon• ,,az ılılt 
Adres detişllrme 

~~ lı.uruştur. 

(LAN üCRETL,EllJ 

flcareı lllnlarının 5' 
'atırı aondan itibaren ilJ' 
falarındı 40; iç sayfalı 
kuruş; dördıincQ ıa) fi 

ikinci ve üçüncüde a; bi 
4; başlık yanı kesmece 1 
dır. 

BilyQk, çok devamlı, 

renkli ilin verenlere IJl'I 
ındlrmeler yapılır. Aesrol 
rın 11ntlm • satırı 30 ku 

rlCARl ~tAHIYElwrE Qt.JI 
J\OÇt'K tLANLAR 

Kır defa 30, iki defuı 
Jefası 6~, dOrt defası 7~ 

· defası JOO kuruştur. Oo 
ilan verenlerin bir defası 
vadır. Dört satın seçen na 
fazla satırları beş kuruşrııı 
sap edilir. 

idare edilen Bove koUejine de. Bu şekilde Port _ Royal ile bo. 
vam etti. On altı yaşma geldiği zuşan Rasin artık ken<lini tama. 
zaman Port • Royal'in küçükler men tiyatro hayatına vakfetti. 
mektebine kabul edildi. Burada 1667 den 1674 e kadar Andro. 
Lanselo (La.t\celot) Yunan ede. ma.k (Andromaque) eserini ver. 
biyatını, Nikol (Nioole) den de di. (1667). 1668 de Plaideurs, 
Latin edebiyatını öğrendi. 1658 1669 de Britanicus, 1670 de Be
senesinde de Pariste Harcourt renice, 1672 de Bajazet, 1673 te 
kollejinde felsefe tahsil etti. Mihridat ve 1674 de de Yphigenie 

Dedi, ve zevkli höpürdetiglerle 
çayını içti. içinde kendi kendisine 
bile söylemekten utandığı yeni bir 
zafer coşuyordu: 

Şimdi ise, her şeyi hazırdı. Ma.. 
sanın yanındaki sıraya oturup, 
derhal, Allah ne verdi ise yiyebi. 
lir. Toprak yer sürülmilf, ve ya. 
tacak yığını yeniden kümelenmiş. 
ti. Kendisini sabahleyin evden çık
tığı zaman, kadın bambu bir faraş 

Uatelik onların yırtık pırtık el. 
biselerini alır, bir pamuk yuma. 
ğından, bambu çıkrık ile bizzat 
iğirdiği iplik ile bu elbiseleri di. 
ker, kışlık elbicıelerin.deki delikle. 
ri, yırtıkları yamalardı. Döşekle • 
rini alır kapı efiğiride güneılendi. 
rir, yorgan yilllerini sökerek yı. 
kar, kuru malan için bir bambuya 
asar, senelerdenberi dura dur:ı 

sertleşmiı ve rengini değiştirmiş 

lliımtl kuponu 
kü,·ülc ildn tarif esi bir 
lndlrlllt. 

Tahsilini ikmal ettikten sonra eserlerini vererek velıit bir mu. 
Rasin arkasında yedi çocuk bı. I halara rastlanmaktadır: M. A. 
rakmıştı. 

Vakıt hem dogrudan ıf 
ya kendi idare yerinde, hetı' 
kara caddesinde Vakıt 1 
ıltında KEMALEDDiN 1 
fJAn BQrosu eliyle llAn 
eder. <Baronun ıeı~tonu: 2 

sev 
dili 

c Rasin yeğeni Vidard'~ yanma. harrir ve kuvvetli bir şair oldu. 
gitti; burada cemiyetle temas ğunu meydana. koydu. 

Fa.kat Rasin'in hizmeti bu ço. 1) :ort · Roy.il, Fran.s~da 1204 
cuklan yetiştirmiş olmaktan :ıL sene~nde Chcureuse cıvarında 
yade sayısız eğerler vermiş ol • t(Jfkil olunan kadınlar mcı~t;'
masıydı. Raşin her ne kadar tra. ndır. (1608) scmesind~ Anıelı~ 
jedileri ile meşhur ise de bunun ~rnold tarafın.dan yeniden teşkı. 
haricinde yazmış olduğu daha liitlıa~ırılan ı::ort - Ro-ya_l f-625 
bazı kitaplar da. vardır. Mesela. senesin.de ~arı8e ~akledıl1_11ı§ ~e 
Port _ Royal tarihi tarihi vesi. 1636 senesınde Saınt • Cyıran ın 
kalar ve mem;eatı bu meyanda. idaresine geçtikten sonra da Jan 

olan pamukları çıkarır ve gizli kıv lib 

etti. Zamanın bir çok keskin ~ Rasin 1673 senesinde l.l'ransız 
kalan ve şairleri ile tanıştı. Ken. Akademisine kabul, edilmi§ti. 
disi de kilçUk kıtalar, şiirler ya. Fak t R · artık rulm 

d 1660 . d kral a: asın yo u.ş _ 
zıypr u. senesın e m tu. Eski ekteb' k h"" t 

1 • .. bet"I (La m me arşı urme , 
ev enmesı munase 1 e, tı- ank"" ı·· - ka ...,.,..ç t 
N h d 1 · ) · ·mı· b" yap gı n or uge rşı ~""'"re 
• ynp e e a. setınt' e B 181 ralı -~ır duyuyordu. Port • Royal ile ba. 

rımlarında gelişen bitleri öldüre
rek hepıirıi günete k~aa:clı. Böy. 
lece, üç oda tamamivle temiz, der. 

aı " rr ı1 ı , 
11 toplu oluncaya ve adeta müref. 

lemdar sınem 
Kontes Valaıka manzume neşre ı. u sı anıa tı . . 

La 'I:' t' ·ı hba ld B' nş , tiyatro hayatını terkettı ve 
r on ıne ı e a p o u. ır 1 d" tra. ed. az.dl ev en ı. Bundan sonra da kralın 

J 1 Y · tarih yazıcılığını alarak hayatı. 
dır !> scnizm mesleğinin ocağı OZmu,ş . 

• . . tu. Buradan bir çok alimler ye • 

feh bir mannra gösterinceye ka. 
dar her gün çalııtı. ihtiyar ada. 
ının öksürükleri düzeldi, ve evin 
cenup duvarının yanında daima 
yarı uyur, memnun ve ısınmış bir 
halde güneşte oturduğu görüldü. 

O ç ahbap Ça vuşl•t 
"1-1 "lvAplfn.r ""',.:,.,)'-

Fakat Rasin'in bütUn bu hare. ru saray ve çocuklarının tahsili 
ketleri Port - Royal'i endişeye arasında taksim etti. 
düşürüyordu. Aailesi de vaziyeL 
ten memnun değildiler. Onu bu 
sosyete :hayatından · kurtarmak 
muharrir ve ti~·atrocularla alika. 
smı kesmek için u~s·e yolladı. 
lar. Fakat Rasin bir sene sonra 
tekrar Pa.rise döndü. 

1689 senesind Madam Main _ 
tenon'un a.rzusile Esther ismin. 
de dini bir piyes yamı, ve çok 
büyük bir şöhret kazandı. 1691 
de de aynı gaye ile Athalie isim.. 
li eserini verdi. 

Hayatmı kısaca tetkik ettiği - ti:Jm~tir. 
mi:ı Rasin'in Uç yüzüncü senei Nikol Arnold, Lanselo bunlar 
devriyesi kutlulanmıştır. Bu me. meyanı~ır. Rasin de bu mek. 
r3:5im R~in'in tahsil~ ikmal ~~- tebin talebesi idi. Port • Royaı 
mış oldugu ve Jausenıst mesleg1- 1709 senesinde 14 iincü Louis'nin 
ni hazmettiği Port - Roya.l'de ya- emrile kapanrmş 1ıe 1712 sene • 
pılmrştır. sinde de yı.kılmı§tır. 

Fakat bu kadın, hayatın krsa 
ihtiyaç ve icaplarınıdan maada as. 
la konuşmuyordu. Onun büyük a. 
yaklariyle ağır ağır ve daima oda. 
larda dolaşışıru, gizliden gizliye 
düz ve durgun :yüzünü, gözlerinin 
yarı korkak, ifadesiz bakı§ları&ıı 

seyreden Vang Lung, k&dırunı bir 
türlü anlayamıyordu. 

bildiği, tanıdığı her şeyiıU 
gizlerdi; ve kadın tıpkı sa0ee' 
hizmetçi kızdan bafk"- bir fC!ıJ 
mayan sadık ve idilsiz bir ~ 
gibi idi. Bundan ötürü de ~ 
Niçin konuşmuyorsun?.. d~ 
doğru değildi. Vazifesini "!"!' 
yordu ya kifayet ederdi. ~ 

Eski küçük mektepte her şey !) Jansenizm, Hollandalı pa • 
olduğu gibi muhafaza. edilmiş ve paz ltmseniııs'un ortaya atm~ 

' 1663 senesinde kralın nekahat 
devri hakkında bir manzume neş 
retti. Kraldan altı yüz altın lira. 
mükafat aldı, ve b1mun üzerine 
yeni bir manzume ile krala te.. 

Rasin son snelerinde kralll\ tc. burası bir edebiyat müzesi hali. olduğu 'bir doktrindir. Serbest in 
veccühUnU kaybetti. Kral onun ne getirilmiştir. Bahçede de Port sanın iradesini tah.dit eden pren. 
Port - Royal'e bağlı olmasını hoş Royal'in yetiştirdiği meşhurla. . sipleri kabul eder ııe bu pren • 
görmüyordu. rm ve bilhassa Rasin'in yazmış siplcrini Augu.stinus isimli kita. 

1699 senesinde öldüğü zaman olduğu beyitleri ihtiva eden lev. bınd.a izah ve mildafaa eder. 

Geceleri vücı.ndünün yum uşaklı.· 
ğını duyaı dı. Fakat gündüzleri, 
sade mavi pamuk ceketi ile pan. 
talondan mürekkep elbiselerini, 

Bazı kereler, tarlada kerP~ 
uğraşırken, onu <lii1ünmeğe / 
dı- O yüzlerce avluda neler 

(Dmıamı v1Jf) 
-·- ---- -- --- ---=z- -- --- . o --

,, ~...... . ..,... .. 

Karamazof KaTdaş_lev 
Yazan: Dostoyavski 

Çe•ltt01 Uaklu SOb• Gaaıa - '!27 11•~ 
fakat. siyah kordonlu bir tek gözlük ta
§tyor.du. Parmağında donuk altından 
bir yüzük vardı. 

1van, söze ilk başlamamağa karar 
vermiş gibi susuyordu. Adam da, çaya 
gelmiş: fakat ev sahibini meşgul bula
rak rahatsız etmekten çekinen bir ta. 
vırla susuyordu. Nazik ve sevimli idi. 
Dinlem11ğe, hoş şeyler söylemeğe ha.. 
znl:1ı. Elverir, ki ev aaıhibi lfıtfedip bir 
şey sorsun. 

Ansızın, yüzü düşünceli bir hal aldı, 
Ivana: 

- Beni dinle, dedi; seni fazla sıkmak 
niyetinde ldeğilim. Yalmz bir şey hatır
latacağım. Sen, bu akşam Smerdiyako
va, sırf Katerin ivanovna ile neler gö. 
rüşti.:klerini öğrenmek için gitmiştin. 
Hiç bir şey soramadan dön.dün. Mutla. 
ka unutmuşsundur. 

tvan dalgın dalgın: 
- Sahil Sahi! diye s~ylendi ... Unut

ttım ... Aldam ıen de o da yarma kalsın ... 
- 1vaıı birdenbire kızarak - Bu me-

seleyi ben de hatırlamıştım ... Hem sen. 
den önce .. Bu yüzden içimin sıkıldığım 
duyuyordum. Zaten ne zaman sen, böy
le karşımda belirsen, ben aynı sıkıntı 
ve babı hissediyorum. 

Meçhul centilmen, mültefit bir gü
lümseyişle: 

- inanma, azizim, dedi, inanma! .. 
Gerçi zorla iman olmaz. Hem zaten ou 
dünyal:iaki maddi deliller bile tesirsiz, 
kuvvetsiz şeylerdir. "Torna", Hazreti 
1sanın dirildiğini gördüğü için değil, i
man etmek istediği için inanmıştı. Ruh. 
!arla konuştuklarını zannedenler de 
böyledir. Ben onları çok severim. Ta
savvur ediniz, ki bunlar, ara.da sıraia 
şeytanın boynuzlarını gördükleri için 
dine hizmet ettiklerine inanırlar. Çün· 
kü feytan, öteki dünyarun varlıkları:ıa 
bir delildir. Ahretin maddi delili ... N:
den ahretin delili oluyor bu? anlama. 
dım. Eğer şeytanın varlığını isbata ya
radığını söyleselerdi, kabul ederdim. 
Bfr mefkQreciler cemiyetine girerek, bu 

türlü inanışlara mani olmak isterdim. 
1van ayağa kalkarak: 
- Bana bak, dedi; sanıyorum, ki ate

şim var ve sayıklıyorum. Sen de ne is
tersen söyle, umurumda değil. Eskisi 
gibi bana azap veremiyecekain. Yalnız 
utanıyorum ... Odada ldolaşacağım... Ba. 
zan gözümden siliniyorsun. Seni göre. 
miyorum. Seni beklemiyorum. Ama dai
ma ne düşündüğünü biliyorum. Çünkü, 
düşünüp söyliyen sen değilsin, benim 
YalrJz geçen defa seni rüyada mı yoksa 
hakikatte mi gördüğümü pek kestiremi
yorum ... Dur ba§lma ıslak bir havlu ko. 
yayım, belki kaybolursun o vakit. 

Ivan dediği gibi yaptı ve odada do. 
laşmağa batladı. 

Ziyaretçi: 
- Şu teklifsizce konuşmalarımız, be

nim pek hoıuma gidiyor. 
Dedi. 
- Sersem. sana ''siz., diye hitap ede

ceğimi mi sanıyorsun? Ah eğer başım 
ağnmasa idi... Ama geçen seferki ka. 
idar felsefe karıştırmamalı. Bunu yapa· 
mazsan, neşeli bir şey uydurup söyle. 
Madem ki dalkavuğun birisisin, hay<li, 
bana salonlardaki dedikoduları anlat. 
Bırak şu kabus halini.. Zaten senden 
korktuğum falan da yok. Nasıl olsa se. 
;ıin de hakkııldan geleceğim. Beni has. 
tahane köşelerine atam(yacaklar .• 

- Dalkavuk... Güzel.. iyi buldun. 
Hayattaki rolüm benim hakikaten bu ... 

Şu dünyada dlkavuktan başka neyim ki. 
Yalnız bir ~ey dikkatimi çekti. Sen, ar
tık, beni, kendi muhayyilenin yarattığı 
bir hayal saymıyorsun; gerçek bir var. 
Irk olduğumu kabul etmiş gibisin. Hal. 
buki geçen sefer, bunun tam aksini id
dia edip duruordun. 

ivan hiddetle bağırdı: 
- Hiç bir zaman sana gerçek bir 

varlık gibi bakmadım. Sen bir yalan, 
benim hasta zihnimin uydw~Juğu bir 
gölgesin. Yalnız senden nasıl kurtula· 
cağımı bilemiyorum. Galiba bir zaman 
bu ra~1atsıılığa katlanmak lazım gele· 
cek. 

Sen, :uhumun ancak bir tek tarafını 
taşıyan bir "birsam,, sın. B• tek taraf, 
~nim Mi, kötü, ahmak ve aşağılık ya
nımJır. işte sen, yalnız onlardan mil· 
rcl.:kep~.in... Eğer harcayacak vaktim 
olsa idi, seni tetkik etmek pek eğlence
li <1!11.rnıt. 

Davetsiz misfir, ince, alaylı bir gü· 
lümseyışle: 

- Dur, dur, pek acele etme ... Sonra 
maucup olursun. Geçen akşam bani fU 
sokak fenerinin altında ''Aliyoıa,, ya 
ç•kıştığm vakıt: 

- Bunları ondan mı'öğrcndin? .. Be· 
nimle f;Örilştüğünü nereden biliyor
dun? 

Diye bağırmıştın. "O'', derken, tabii 
ben. kastediyordun. Şu halde benim 
gerçek bir varlık 01.duğuma inanmıı· 

tın. 'I 
- Evet, öyle oldu. Fakat ~ıJ, ~ 

sinir dermansızlığırun neticesi idı. ~ 
kü geçen defa seni ruyamda görd 
mü sanıyordum. 1 

- Peki, ya Aliyoşaya karıı neJdtll tf' 
kadar sert davrandın? Ne iyi ve ne ti 
vimli bir çocuktur o ... Ben de §U S_ıt 
reç Zosima.dan ötürü zavall!yı indtsıı" 
tim. 

iv an bu kere gülerek: 
- Ulan kerata, sen Aliyo~cdan ıı' 

gi yüzle bahsediyorsun. 
Dedi. 
- Gtilerek sövilyouun .. lyi at~ 

bu... Zaten bu kere bana kar§ı ~ ı'~ 
çenki seferden çok daha yumu,a~~ 
Bu açık cömertliğin nereden ge>1ıJi 
de biliyorum. 

ivan: 
- Bana bundan bahsetme l 
Diye köpürdü. 
- Evet anlayörum... Anlayorııdl" 

Asil diişüncelerin, yüksek duyguıarı; 
Yarın mahkemeye gidip kardeıini ti' 
dafaa edeceksin. Hem kendini feda~ 
rek... Evet anlıyorum, kahramanca 
§ey bu. 

- Sus! Yokaa tekmeyi yenin. ~ 
- Böyle yaparsan, hoşuma gidece 

Çünkü ancak maddeten var otan11' 

tekmelenirler. Bana vurursan, benlı' 
gerçekliğime inanıyorsun deme1'W 

(Devamı var) 

lir. 
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- Bqka bir (malheur) de mi 
anpuLUUr etti velinimet? 

- Ha.berin yok mu? 
- Pa.rol dönor yok!. 

- Ortanca aramızdan kayıp ... 
O ne bücür o; belli etmemek 

çin ba.şka. cihete mahletmede: 

- Hanfendimiz muma.ileyha . 
da. hiddetlendi, bir münazaa 

tevellüt etti de terki hane mi ey. 
Jedi? 

- Ne mUnasebet! .. Allah var, 
doğruyu saklamam... Biz.im ka
ıık düşmanı maraza, şama.ta fL 
lln çıkarmamış. Zaten o Nem
rut benden gayri kimin tepesine 
biner, kimin ensesinde boza pişi. 
rir? .. :aaldız ha.nun, Andelip de. 
nilen o düzgiln kuklası, o Kay • 
m.a.kta:bağı dökUntUsüyle cimco . 
zu çekmişler ... Sürmüşler sürüş -
tiinnUşler, takmışlar takıştırmış. 
lar, iki dirhem bir çekirdek, bi. 
zim sanda.la kurulup gitti gider, 
dahi giderler .. 

Yerden yapma. yine hinoğlu 

hinlikte: 

Bardakları tokuşturdular, ra -
kılan çektiler .. Ziver Beyde dil 
harekette: 

lnsaf ı olan söylesin.. Sen de 
gençliğinin, kurnazlığının, Aris • 
to, Flatun kaf alılığının yüzsuyu 
hürmetine idara, müdara, duba. 
rayı bırak; açıkçasmı itiraf et .. 
Buna. bilmem ne yemenin a.rap
çası demezler mi? .. Yeniköy ne
resi, Uskildar neresi?.. Arada. 
yarım konaklık yol var.. Sağda, 
solda domuzuna akıntılar, cayır 
cayır gidip gelen Şirketi Hayri. 
ye va.purlan; dağlar gibi Mesa._ 
jeriler, Loyidler, şilepler .. Hele o 
beyaz boyalı, dalgaları ortalığı 
allak bulla.k eden Romanya. ge . 
mileri .. 

Osman dediğin sünepenin, hırt 
lambanın diicfilası; sen, ben o. 
nun yanında pehlivanız, Zaloğ. 
lu Rüstemiz.. Böylesinin çektiği 
sandala binip, can emniyet edip 
Üsküdarlara kadar gidilir mi? .. 
;'.{ayık yarışları da maliimumuz. 
Ana baba gününden farksız, bin 

- Bosf orda mukim birakraba bir ayak. Ortalıkta sıvırya, çata. 
veya bir samimt ahbap nezdine nıtlar, muşlar, yelkenliler, kayık
misaferet eylemiş ola.bilirler. Os. lılar.. İçlerinde çapkın güruhu _ 
man ağa mezk\ır haneyi şüphe . nun tilrlü türlüsü .. Hepsi dala.ve. 
ııiz tanır. Kimin olduğunu zikret. re, dalga peşinde.. Güneş beyin. 
medi mi? !erde kaynıyor; sıcak kavurduk. 

- Ben hadnnım diyorum, sen ça kavuruyor. Saçı başı aç, gö. 
bana oğuldan kızdan nen var dL jüs kolları fora et... Zaten mak. 
yorsun. Osman miskini, bunağı sat ta o. Etraftakiler aç kurt . 
ve sandal da kayıplarda... '.ar giıbi Ü§tişsün. Ardından hal. 

Corci ciddtleşti: :eşmeler, yekdiğere gülümseme _ 
- (Tiens!.) o halde (grave) ler, jşaretler, itmarlar... Böyle 

bir (fait) karşısındayız!. bir berzahtan haccülharemeyn 
- Kiliseni, papazını, kitabını kadinnem bile kolay kolay kur

seversen frenkçe mrenkçe, kuş - tulamaz. Hacılığını, hocalığını, 
dili muşdili araya karıştırma!.. abdestini, orucunu unutup zıva. 

- Hakkıaliniz var, mesele ca. nadan çıkar .. 
libi endişe bir şekilde .. Deni.zde Üstüste bir' kaç (of!) çelft:I ! 
fevkalmem& bir suhurat, be.hrl _ 61Ur ınO.Un, lSidUtUr mU • 
bir kaza. da. mevzuu bahoelabi • siln? Bir §eye yanmıyorum, hm. 
lir. bıl, avanak, enayi yerine kon.. 

Ziver Bey hopladı yerinden: muşlukla yanıyorur.· Atlatıldı • 
- Nerede o gUnler?.. r.:~jde- ğıma, mantepsiye bastınldığıma 

sini getirene kese dolusu bahşiş k:ı.n kusuyorum .. 
benden. Zilleri takıp şıkır şıkır Ve artık fayrabı verdi: 
oynayacak benim .. Keşke dediğin 
gibi kanlann ikisi de balık emi. - Kırk yıllık Yani, olur mu 
ni olsaydı da bizler de kurtulup Kini? .. Bunca senedir bildiğimiz 

Ortanca da olur mu Ebussuut E. 
(yarabbi filkür) deseydik; sela. fendinin kızı? .. Men ce?Tebel mü 
nıete çıksaydık. cerrep... Yok Paşalimanmda ah-

- ? ? bap, yok kayık yanşı, yok fa _ 
- Bizimkinin rivayetine bakı. lan fertekiz, hepsini kavuğuma 

hrsa g\iya üsküda.rda, Paşa li. anlatsınlar.. "GözUnUn alt kapa. 
rnanında, tanıdıklannd8Jl bilmem • k k t ı Al ba gmı çe ere : ,. pt!;~ . .. ayı ş 

kinııere gece ya.tsına gitmişler!. tan aşağı martaval, dolap, kan. 
- O halde p.yanı merak bir cık nağme:i... f..=~~l !p l:::!ı':::' 

noktayok... gibi kılavuzu önünde. Kılavuzu 

- Alt tarafına gelmedim ya. karga olanın burnunun nereden 
hu, dinlesene bir kere .. Sözde ya.. çıkmadığını atalarsözU bildiri _ 
rnı.ki pazar Modada kayık yarış. yor. Sanki şu dakika ka.rşılann.. 
lan varmış.. lstanbulun bütün da imişim, gözilnıle görüyormu. 
Yerli kayıkları, ecnebi futa.lan, şum kadar eminim. tp ip Allah 
sefaret maiyetlerindeki gambot- sivri kül8.h, meteliksiz, mahaza 
ların sandalları, alama.na.lar,, bo- Zuhuri kelunda.ki, Karagözdeki 
faz dışmdaki can ktırtaranla.r iş. Razaki zade kılıklı züppelerden 
tirak edecekmiş.. Moda burnun. ikisini peyled.iler. 
dan eeyir de olurmut ama ur.ak- Göfsilne yumruklar verfştire_ 
ça dü~tUğil için denizde y&km • rek, sakalını hart hart çekerek 
dan da.ha iyi görUlUrmilf.. · ilavede: 

Corci yine sakinleŞXJ.i§ bir ta. _ Sen görilyor musun o Ande. 
vır takındı: lip madrabazmı? diri diri topra. 

5 - VAKll 6 TEMMUZ 1939 

1 Raavo ve Tiyatro f l§nün me~e.lele~i; 
p~~~':.',:.~-~ ;~~~ •.• m•··- "·3

" :::;i·~.~~:~;~ .... ,, ....... - G ! da madde 1 er ın de f ı yat fa r k 1 arı 
l'> Prağ: Çek musikisi. 

~·. ; - Neveser peşrevi. 2 - S:ıdet ~· VARYETE VE KABARELER 
in N:ynak - Neveser şarkı _ llicran_- 9A5 Paris (PTT): Rndyo fante-
la harap oldu sevda. 3 - Selahııtlin 
Pınar - Nihavent şarkı - Hiıla yuşı. 

~ K ~~ yor ... - 'emençe taksimi. 5 - Nı. 
h 

1~ 
aevnl şarkı - Körfezdeki clalgın su. 

zisi. 
Sollens: Kaba re. 

Londra (R.): "Lucky Dip". 
Poste PaJ"isien: Kabare. 

DANS l\lt.:SIKISl ya. 6 - Neşetktır _ Mahur şarkı _ Gü. 
12

' 
cendim ben sana. 7 - Mahur s:ız !le. 
maisi. 13 Memleket saat ayarı, ajan~ 

11.50 On on le Ceııeri; 11.15 Nnpo· 
ıi grupu; 12 Londra (N.); 12.10 Loıı
.Jra (R.); 12.15 Torino grupu. ve meteoroloji haberleri. 13.15 • ı.ı 

\liizik (Karışık program _ Pi). lU 
,>rogram. 19.05 Müzik (Tenor Mcor. 
ııack'ın söyledi~i iki melodi • Pi.). 
19.15 Türk milziği (Fasıl heyeti). 211 

9
·
15 

lemleket saat ayarı, ajans ,.e meteo-
9

·
30 

P1\.'ES, KONFERANS VE 
KONUŞMALAR 

Viyana: Polis piyesi. 
J>aris (PTT): "Disciples". 
Stutıııart: "Colunkus". 
lXGlLlZCE HA\'ADlS 

loji haberleri. 20.15 Konuşma (Zira:ıl IO. 
'iaati). 20.30 Türk müziği: ı - Fe-
rahreza peşrevi. 2 _ İsmail Hakkı 1.16, 8.18 Roma 1; 11.1:> Kolon. 
ey - Ferehrcza beste • ÇaAlayan cu- ya, H:ımburıı; 11.45 Bükreş. 

yi sirişkle. 3 - İsmail Hakkı bey • 
ferahfeza şarkı - Ateşi aşkın. 4 -
ishak Varan - Ferehreza şarkı _ Sey_ 
re!mek için. 5 - İsmail Hakkı bey • 
Ferahfeza şarkı - Mehtapta gütel o. 
lur. 6 - Ferahfeza saz semaisi. 7 -
.\Iehmet Nasip - Hicazkar şarkı • 
(jörmezsem eğer se\'diceAim. 8 - Re. 
rik Fersen _ Rast şarkı - Yakdı ciha
nı ateşin. 9 - Halk türkllsO _ Karşı
d..ı kara yonca. 10 - Oyun havası . 

.ıt.to Konuşma. 21.25 Neşeli p!Aklaı 
- R. 21.30 Müzik (Opera aryaları • 

TÜRK REVÜ 
OPERETi 

Bu akşam Senyol 
Çınardihi bahçe
sinde Efenin a,kı 

l'I ) . 2? Müzik ( l\ilçük orkestra - Şef __ • 
:'\ecip Aşkın): 1 - J. Beruer _ ftııl-

NAŞİT OZCAN 
irtuğrul Sadi Tek 

Bu sece 
Beşiktaş - Suatparkta 
YAHYA - MIRZOTt 

EGE TiYATROSU 
yan şarkısı. 2 - J. Strauss • Biztfr 
(\'als). 3 - Leopold • Cilan bayra. 
mı. 4 - Kari Dlume • Göl kıyıların_ 
da. 5 - \'ilfred Kjaer - Serenad. 6 -
W. Czernik - Güzel sanatlar törcnı 

ıtlverlür). 7 - Franz Doello - Pari_ 
~in ~l:ıdlen sokağında. 8 - Max 
Schönherr • Alp köylülerinin dan• 
havaları. 23 Son ajans h:ıherlerl, zi. 
raal, esham, lahvilat, kambiyo _ nu. 
rnt borsası (fiyat). 23.20 Müzik (Ca) 
band • Pl.) 23.55 - 24 Yarınki prog. 
ram. 

Cuma 7-7-939 

6 Temınuı Perşembe 
günü akşamı Aksaray 

Yusurpaşa Emek 
si nemasında 

ÇILDIRAN ADAM 
Murat Şamil var11etesi 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Bu akşam \'cdikule 
Pınar tiyalroımnda 

Dede 'e Mişel re\·ü-
sii, Oto Keti 

nryetesi 

Şehzadebaşı Turan sinrm:mnda 

(2) FiLM 
Atina J.·nc:ıkrıları - Rrkek llıtla 

Halkın gıda madeesine matuf haksızlık 

En büyük cezayı müstelzim olmahdır 
Pazarlıksız satış kanunu tat _ 

bik ediliyor. Fakat şu da muhak. 
kak ki Bahkp:ı.zarında yirmi beş 
kuru§a alınan bir kilo pirinç, 
A.ksarayda 30 kuruşa veya 20 ku 
ruşa alınabiliyor. Bir semtte 100 

kuruşa satılan yağ, başka bir 
semtte 90 veya 110 kuruş. Bun. 
ların önü alınabilir mi, alına • 
maz mı? Bir çok gıda maddeleri 
vardır, ki maktu fiyat tesbit et
mek, yani na.rk koymak imkan. 
srmır. En basit sebepler, fiyat lL 
zerinde tesirini gösterebilir. 

Mesela bir ta.rafa. araba 
yerine otomobille, kamyon yeri _ 
ne ha.malla naklettirmek gibi mad 
denin bizatihi bünyesi ile alaka.. 
sı olmıyan eebep,er bu fiyat far. 
kını derhal meydana. getirebilir. 

:----.................... __ ._ ... . 
İ Kısa Haberler 

1 . .. ....__ ... _ .. _________ ............. ; 
• Sehir mütehassısı Prost Taksim 

su hazinesinin yıkılmasına Jüzuııı 
sösterdi#inden bu liizumun derecesı 
hakkında bir karar vermek üzen 
mimarlardıın müteşekkil bir komis· 
yon kurulmuştur. Haı:ırlannn rapoı 
,\IuarH \'ekAleline gönderilecektir. 

• İstanbul dnmgn matbaası, Hatal 
pulları ba~mağa başlamış, dört seri
de iki milyon pul çıkarmıştır. 

• Halaydan piyasamıza Ye tzmin· 
külliyetli miktarda gelmekle olan de
riler, büyük rağbet !{Örmüştür. Rı 

deriler kül ile kurutulıhığu için, .aıı. 

ınanasiylc kuru olarak piyasaya gel. 
ıııekte ve bu itibarla yüksek fiyat :ı 
satılmaktadır. 

Esnafın esasen açık kapısı da. 
ima var: 

- Fakat, dıyor, bu piri~ si. 
zin dediğiniz pirinçten değil .. 

- Aman bayım, bu yağ ekst
ra ekstra .. 

Bunu her bakkal söyler. Belki 
haklı. Fakat hangisine inanalım .• 
İnanma başka şey, ihtiyaç bam • 
başka.. Beş aşağı, beş yu.kan 
gene pazarlık yapılıyor. Yahut 
pazarlık yapmadan alınıyor. Bun 
lar, alıcının, şüpheden bir tilrlU 
kurtulamadığını göstermektedir. 

Bu değişik fiyatlar etrafında 

yaptığımız bir tetkikten sonra 
vardığımız netice şudur: Gıda 
maddelerinde maktu fiyat tesbL 
tine imkan yoktur. Mutavassıt • 
lar daima rol oynayabilir. O hal 
de ne yapmalı? .. Bizce, bir çok 
semtlerde kooperatifler taiıı et • 
melidir. Resmi ellerle idare edl. 
lecek olan bu kooperatiflerdeki 
satış, halka fiyat hakkında katı 
bir kanaat verecektir. Ha.kiki fi. 
yatı bilmek, muhakkak ki halle 
için bir kazanctır. Falan kalite 
gıda maddesinin fiyatını bilen, 
istediğini nereden alırsa alsın, 
aldanmasına imkan yoktur. Bu, 
aynı zamanda halkı aldatmak 
yolunu tutmuş olanlan da. doğnı 
yola davet etmiş olacaktır. 

12.30 Program. 12.35 Tiirk müzi 
!li - Pi. 13 l\femlı?ket ııant ayarı, 11.1 
hms ve meteroloji haberleri. 13.15 . 
14 .Müzik (l\arı~ık progrnm • Pi.) 
19.Program. 19.05 l\fiizik (Bach _ Knı 
tat No. 78 koro - Pl.). 19.15 Tün 
J1üziği <lnce saı rash). 20 Memleke 
ınat ayarı, ajans ,.e meteoroloji hıı 

oerier.i, 20.U> Kooutma (Haftahk ıpoı 
•ervisi). 20.30 Tllrk müziAi (Seçil. 
.niş beste semai ''e sas semaileri ı 
21.JO Konuşma. 21.25 Neşeli plılk. 
lar - R. 21.30 Milzlk (fladyo orkeııı. 
rası • Şer: Praetorius): ı - l\fozart. 
Saraydan kız kaçırma uvertürü. 2 -
\'al{ner: Sicgfried İdili. 3 - Bizet 

İstanbul 
• • • inhisarlar idaresi kibrll ,ırkctl-r ı carel ve Zahıre Borsası · nin ıma1 euisı kibrit kuluıarının 

Bu arada bir noktaya daha. işa.. 
ret etmek lüzumunu duymakta . 
yrz. Esasen kanunun da ihtiva et_ 
tiği maddelerden biri, pazarlıksız 
kanununa riayet etmiyenlerin teş 
bir edilecekleridir. Doğrudan doğ 
ruya halkın gıda maddesine ma.. 
tuf bir haksızlık, hiç §Üphe yok 
ki en büyük cezayo müstelzim ol. 
malıdır. 

2 nci Arlesienne süiti. 22.30 l\liizH 
(Operet seleksronları • Pi.). 23 Sorı 

ıjans haberleri, ziraat, esham, t:ıhvı 
li'ıt, kambiyo • nukut borsası ( fiynt l 
J:i.20 Müzik (Cazhand - PJ.). 23.55 . 
H Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Pronram Tiirki11e snaU ııe öjjleı/nı 

·o ıırrı1:t ~""' nrnrrık ı•rrilmi~lir: 
OPERALAR \'E SENFONİ 

KONSERLERİ 

9.15 rıınkrurt: Beethoven. 
9.50 Jstokholın: lsveç musikisi. 

10. Roma grııpu: "Alda" (\'erdi) . 
10. Strasburg: Eski musiki. 
t 1. Torino grupu: Brahms. 

ODA MUSiKiSi \'E KONSERLER 
7.10 Yarşova: Viyolonçello konseı 
8. Eyfel kulesi: Pi)·ano, şarkı. 
S.15 Berlin: Brahms. 

l0.30 Londra (N.): Keman, piyano. 
10.30 Viyana: Kuartet. 
lO.l)() Sottens: Viyolonı;ello. 
1 J.20 l\lünih: Sesli ı\letler soksteti. 

HAFiF ~IUSlKl VE OPERETLER 
7.30 \'iyana: l\lnrşlnr. 
9.15 Könil{sbcrJ(: Halk klasikleri. 
9.15 Münib: Sllldyoda operet. 
9.1!> Saarbrircken: Operet par-

çaları. 

9.30 Beromilnster: Radyo orkest. 

9.30 
rası. 

Napoli srupu: 
peret. 

Stüdyoda o· 

5 - 7 - 939 
Fl\"A'nAR 

Buğday yumuşak ö.32 - 6; DuAday 
sert 5.l 2,5 • 5.20; BuAday kızılca 
5.17,5; - 5.35; Arpa yemlik 4.10; 
Çavdar 4.15; Yapak Trakya 62. 62.30 
Peynir beyaz 25.20 - 26; Peynir ka· 
şar 40 - 47; Pamuk yağı 43 • 4.ı 
kuruş. 

GELEN 
Buğday 420; Arpa 110; ~ısır 212; 

z. ya~ı 25; y ııpak 82; \' ul11 r 56; 
Fasulye 18; Kepek 36; Tirtik 14; 
Susaın 10 ton. 

G1UEN 
Mısır 408; THtik 52; Yapak 13; 

Susam 8; Aryon 1/10 ton. 

acRSA 
- Ankara 5-7-939 -

--ÇEKLER--
l.o}ldr11 
1'c') rıı it 
P11rıs 

l\lılııno 

Cenc,·re 
Amslerdam 
Beri in 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 
Prnit 
Mııdrid 
Var,ova 
BudapC!'şte 

Hiikreş 

Relgrad 
Yokohama 
Stolr.holm 

Moskova 

5.9:l 
126.675 

3.35:> 
6.6625 

28.5575 
67.2475 
50.815 
21.535 

1.0825 
1.56 
4.34 

14.035 
23.845 
24.8425 
0.90~ 

2.8925 
3U2 
30.5425 
23.9025 

lıtikrular ---1 

ErHanl 

Avrup:ıdn. olduğu gibi muhtelif şe. 

killerde ve zarif olmasını muvafık 
ıörmüş, kutuların yeni şeklllerl fclo 
tetkikler yaptırmaAa başlamıştır. 

• .Mel'Suk bir membadan alınan 
malQmala göre, İstanbul gümrük baş 
müdürlilAü kadrosunda 40 memuı 
tasarruf edilmektedir. Bu memur-

lar başka vazifelere nakledilecektir. 

• lnhisıırlar idaresinin az derecr-
li rakı nümuneelri hazırlnnmıştır. 

Bugünlerde piyasaya çıkacaktır. 

• fstanbulda sekiz okuma odası da· 
ha açılacaktır. Bu odalar önümüzde
ki eylül ayına kadar açılmış ol:ı. 

caklır. 

• Tiyatro \'e sinemaların lıilcl be
deli üzerinden alınmakta olan ıeıızi
liıtlı clnmga, tayyare \'e belediye re
simleri ile dariili'ıceze hissesinin 
.. onserlcre de teşmili hakkmdakl ku
ııun projesinin .Uüyük .Millet ~Iccllı;i 

cııcümenlcrince mfızakercsi bitııli) 
olıluğunllan yarınki cuma günii ruz. 
nameye almacu!.tı.·. 

• lstanbul üniversitesinin müvn 
zcnei uınumiyeye alınmasına dair 
ulan knnunun bazı maddelerinin de-l (iiştirilmesi hakkındaki kanun proje 
si Meclis ruznamesine alınmıştır. Bu 
proje ile üniversite tedris heyetlnt 
ait cet,·ele 125 lira asli maaşla 6 pro
fesörlük daha ilave edilmektedir. 

• Sevdiği kayınbiraderiyle evlene

bilmek için kocasını öldüren yirmi 
beş yaşındaki Fatma hakkında veri. 
len ldıım kararı tatbik edilmiştir. 
Fatma asılırken, "ben zaten iki sene· 
dir ölü yaşıyorum. İpi çeksin 1 Bil
sin" demiştir. 

• Burdurcla tüccar Aliyi parasına 
tamaan ôldilrmüş olan Söğüt köyiln· 
<len Halil de idam edilmiştir. 

• Tayyare piyangosunun Merkez 

Vaktile mahlut ekmek ve gıda 
maddeleri satanların isimleri. 
gazetelerde "kara liste,, ye der • 
cedlimek sureti! tefhir edilirdi. 
Bugün her icaret mileeeeseeinin 
birinci derecede kıymet ve ebem 
miyet verdiği reklimm, haksız • 
lığı anında. tam aksi manada ve 
kendisine tevcih edilmiş görme • 
si, milşkül~tm en kolay hal ça.. 
resini temin etmiş olacaktır sa -
nıyoruz. 

Y~tlJKöYDE EKMEK DER.Dl 

- Tabii hanfendi.mizin mUsa- ğa gömU!e"...ek, recm edilecek L 
adelertni istihsal eyledikten son. feti ? .. Evimize dadanmaklığm -
ra iz.im oldular. Vizit yaptıkla. dakf kabahat ta kiml!lede değil, 
rı mahal de evleviyetle malfun ve bende... Ortanca yokken de ara.. 
nıüşteher bir aile .. Hadiseyi izam sıra dil§erdi. Ka~a her çıkı • 
buyunnn.nız musip değil zanne- şında, beni yalnız görünce sın
derim. tır, yelenirdi.. Beni baştan çı . Torino grupu: 

Ritm". 

"Melodi ve Sivas · Erzurum 111 • 19.325 
Türk borcu 1 peşin Ziver Bey kadehleri doldurur· karmak kafese koymak niyetin.. ıo. 

ken, eli titrediği için dökıneğe de ... Yüzüne bakmak değil, tUkU.. 
08.flaymca: rüğilmil bile zait buldum ... Li.f 

11.20 Budapeşte: Salon orkestrası. 

- Kaldık kaldık ta bülbül ça. ma.beynimizde, yabana. atılacak 
nakl.arma mı kaldrk? diyerk iki. ı:nahluk ta değildir. Onun eline 
Sini de ta karşıya, ağaçların al- su dökemiyeceklerin peşlerinde 
tına fırlattı. Göksularda, KAhtanelerde tümen 

Bir sivri akıllının maceralan: 

:ınkasına devri hakkında Meclis 
\'erilen knnun lAyihası katıul edildik
len ı;onra, aldığı şekle göre maliye 
\'ekAletlne bağlı olmak ilzere hükmü 

1 

;ahsiyeli haiz bir milll piyango ida
resi kurulacaktır. 

Daha fazla bir §iki.yet mahl • 
yetini taşıyan bir mektubu, me. 
sele olacak değerde bulduğumuz 
için burada mevzuu bahsediyo • 
ruz. Yeşilköyde satılan ekmek, 
şehir ekmeği kalitesinden çok 
farklı imiş. Yani ikinci ekmek a. 
yarında.. İnanmak istemediğimiz 
ve vaki olmasına da ihtimal ve. 
remediğimiz bir rivayete göre 
Yeşilköyde bir ikinci fırm açıla. 
mıyorm~. Sebebi de mevcut fı. 
rınm ba.şkasmm rekabetini ön -
lemesi imiş. Buna ihtimal ver • 
mediğimizi bir daha tekrarladık. 
tan sonra, Yeşilköy gibi en güzel 
bir sayfiye yerinin köttı ekmek 
satan bir semt olmasını garip 
bulduğumuzu kaydetmekten ken. 
dimizi alamıyoruz. Her hangi bir 
köyUn ekmeğinin İstanbul ek • 
mekleri ile mukayese edilemiye. 
cek derecede kötil olması nasıl 
kabil ola.bilir.? Belediyemizin, 
bilhassa belediye reisimiz sayın 
Lutfi Kırdarın çok hassas bulun 
dukları bu mevzuun layık olduğu 
ehemmiyetle incelenmesi için 1 • 
cap eden emri derhal vereceğini 
umuyoruz. 

Bardaklarm yanlarına ka.dar tümen erkek dolaşıyor .. Raya. o-
b-:ıy gösterdi: laydl, zaııa,atini Beyoğlu taraf -

- I:::;·di bir solukta!.. ıannda ya.pa idi her gece üç dört 
- Merhamet et seyyidina!. altını cepleri!i. 
- Naz çekecek hiç sın.m de. Ziver Bey, gençlik ve hovarda. 

ğil; beynimi ateş bUrUmt.iŞ za • lık damarları ayaklanmış, başm -
ten. Hadi bakalım, daha atesi da fesi yd.{. ki yana ytksm, bıyık. 
var nu? ÖlümU ~ JDMlıl"l1ll& ~el attı: 
kapan!.. :.& (Deoaml """) 
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edebiyat: Amerika - Avrupa 

,~lkışa ıayık bir k 
hava ticaret yolu 

eme açtldı Bu hafta yapılacak Aprupa kupasındaki müsabakaları yüzO 
YAZAN:--------. 

[ Hakkı Suha Gezgin 1 

Şimal yolu 24 saatten 
aıağıya indirilecek maçlar, Ferenşvoroş şehrimize gelemiyecektiry 

Bir akpm :A'nbra radyosunda 
''Esrar Dede,, ye dair bir konf e
rans verildi. Eırar Dede, edebi
yat tarihimizin uyıh phaiyetle
rinden, aanatimizin handanından 
sayılmaz. ilham göklerini, gilnet
lc birlikte devretmek gl>i bir za
man tflisizliğ4ne u&ramıı, Şeyh 

Galit;~,Parıltın içinde onun var -
lığı ve töhreti erimitt!r. 

Bu hükmU. ilmi bir liakikat o
larak söyledim. Faka~ Yazar yu
maz, içimde bir pitmanlık ateti 
yandı. Onun ııığında Dedenin 
kırgın yüzünü görür gibi oldum. 
Hafızamda: 

''Oldum ona çünkü ben de 
bende 

Sultanlık baıd oldu bende~ 

Beyti canlanmıttı. Evet Earar, 
Galibe beDdeliği, cihanseverliği 

kadar yüksek bulan bir aııktı. 

"Can ve ten.. den geçenler "ıöh
ret,,· e itibar mı ederler, ki edebi
yat tarihinin göz kamaımaları i. 
çinde kendilerini görmediklerin
den bir tikiyetleri olsun. 

Ben, eminim, ki Esrar Dede 
buıün ibaıını kaldınp da bu hali 
cörae, ''Galip., i uğrunda bir fe
dakirlık edebildiği için, sevinç 
tecdclerine kapanırdı. 

Radyodaki konferans, gelişi 

&Uzel bir hitabet hidisesi değil

di. Avukat ''Diyamandi", - ki, 
onu yakından tanıyanlar arasın
da "Yaman Dede,. ünvaniyle 
mefhurldur - bu konferansta, 
hem dinleyicilere zevkli bir za
man yaptmıı, hem .de edebiyat 
tarihimize cidden değerli bir hiz
mette bulunmuıtur. 

Esrar Dedenin babasını bilmi
yorduk. Tezkerelerde, edebiyat 
tarihlerinde buna dair hiç bir 
kayda rastlanmaz. Yaman Dede, 
son tetebbüteriyle onun hem el 
yazısını, hem de ·•alnız babasını 
değil, dedesinin ve onun da ba
basının isimlerini meydana çıkar -
mıtttr. 

Süleyman Kütüphanesinin Ha
let Efendi fihristinde mülhak 
139 numaralı Sultan Veled diva
nının bat tarafında Dede kendi 
eliyle: 

"Vehebelmelikül feyyazil kavt 
ilelfakiri e11eyyidi :Mehmet Esra
rül Mnlnl llal Ahmet bi Za
-. ... B , W Osmmn fll
kfrl Buk'li mevleviye .der Gala
ta 1210,,. 

tbareslnl yazmııtır. 

Avukat Diyamandi, bunu nasıl 
buldu? Sultan Veled Divanı, tim
diye kadar kaç elden geçtiği hal
de Eırar, ceddani sırrını kimseye 
açmamııtı. Bunu ben, onun ma
nevi mazhariyetine bir miljde aa. 
yıyorum. Çünkü Yaman Dede, 
":Menliyı Rum., un hak Atıkların
dan ve ergin ruhlarından.dır. "Di· 
vanı kebir., ile '':Mesnevi" vicda
nının mihrabında iki ulvi meple 
halinde yanar. 

Atkın potasında gönüliln cev
herini erltmiı, "Masüva., tortu
sundan benliğini temizlemiıtir. 
Konya yollarına dü§ÜfÜ, varlığın
da böyle cezbeli bir ruh semaisi
nin de kanatlanmasındandı. 

Beden teTbiycai ı.ı •• b.ı böl. Macaristan beşinci 
geai futbol ajanlığından: 

Gece uçuşları 
yapılacak 

8-7-939 cumartesi günü ya. Seget cJavet edı· ı 
Uzun senelerdenberi bir hayil pılacak maç: 

halinde yaşa.yan Amerika ile Xaksim sahası: Ş h • • d k • b k 1 
Avrupa araamda hava ticaret Demirspor • Vefa saat 17,30, 8 rımız 8 1 musa a a gece yapı 
yolunu nihayet hakikat yapma. Hakem Adnan Akın. Yan hakem Macaristanın en kuvvetli fut. Misafir futbolcuların 
ğa muvaffak olan Amerikan ha. leri Şazi Tezcon ve Necdet Ge. bol takrmlarmdan Ferenşvaroşun 
va yollan direktörü havanın mu- zen. 

önümüzdeki hafta içinde memle. 
halefetine rağmen tehlikesiz ge. 9-7-939 pazar günü yapıla. ketimize gelerek Jstanbul ve An. 
çirdikleri bir seyahatten sonra cak maçlar: karada maçlar yapacağını evvel. 
Par.ise gelmiştir. Şeref stadı: ce yazmıştık. 

Direktö~ Mi~ter Jouan Trippe, Süleymaniye, Şişli - Hilal, Kur Avrupa kupası müsabakala • 
Yanke Clıpper den Southampton tulua saat 13 30 hakem Refik ınd aff k yt l" k l 
da · · b"l"h p · d"" :#• • r a muv a ı e ı arşı aş _ 

•• 
1rn: ve 

1 
a are arıse on. Osman Top, yan hakemleri Fik. 1 malar yapmakta olan Ferenşvaro 

muşt · . ret Kayral ve Bahattin Uluöz. şun istenilen tarihte memleketi. 
Mister Jouan Trippe, Amen- De . Be "kt t "zd b 1 · k" l 

k ta .1.w. . yirmi iki mırspor - şı aş saa mı e u unmasma ım an oma. 
an yyarecı ıgınm 17 O h k T k ö . 

· h · tl b . l"kte "Ik d .3 a em arı 7.erengın, dığmdan yine Macaristanın ta. resmı şa sıye e ır ı ı e- . . 
f ı k . 1 1. 1 b" t" yan hakemlerı Şazi Tezcon ve nınımş klüplerinden Seget davet a o ara şıına yo ıy e ır ıca. Sa . A k"" 
ri seyahat yapmaktadır. Bu ae- mı çı oney. edı_·1_miş_t_ir_. ________ _ 
kilde Nevyork Southampton ha. 
va ticaret yolu açılmış oluyor. 
Yakında Yanke Clipper mo -

deli bir tayyare her hafta mun
tazam bir ticaret servisi yapa -
caktır. 

Türkiye bisiklet şampiyonluğu 
Bu hafta istanbulda yapılacak 

Mister Jouan Trippe bu seya. Memleketin her tarafın - yanşa 14 mıntakadan şehrimi _ 
hatlerini şöyle anla.tmıttır: da tamamlanmış olan mın - ze gelecek 32 bi3ikletçi iştirak e. 

Amerikadan kalkınca evvela taka bisiklet birinciliklerinden decek 1stanbuldan da şampiyon. 
Kanadaya uğradık.. Bu sırada sonra bu cuma ve pazar günleri larımız olan Haralambo, Mihal, 
hava bozduğundan mecburen azi. de Türkiye şampiyonluğu müsa. Abdullah, Anastas ve Torkum gi. 
metimizi temin ettik.. Hava ae- bakalan yapılacaktır. Bu mühim receklerdir. 

raiti dilzelince derhal ''Terre d b . Koşular - yukarıda da yazdı. 
Nenve"e uçtuk ve bütün aeyaha- Be en ter iyesı ğımız gibi - ikı günde yapıla -
timiz tam yirmi dört buçuk saat caktır. llk giln, yani 7 temmuz 
u~makla nihayet buldu. kupası 93~ c.~ bir kilometre mesa -

Mister Jouan Trippe Amerika felı surat yar1fı olacaktır. 
ile Avrupa arasmda işleyen meş.. Final maçı gelecek hafta Bu müsabaka saat 7,30 da KU 
bur Yanke Clipper'in de babası- yapılıyor çükçekmece gölUniln yanındaki 
dır. Milli küme haricinde kalan düzlükte yapılacak ve kurası ise 

deki maçları memleketi 
defa olarak gece yapılaca 
müsabakaların icra 
Taksim stadyomunda pro 
yon işine başlanmıştır. 

Macaristan şampoyanl 
da beşinciliği kazanmış ol 
get klübü Jstanbulda Gala 
ray ve Fenerbahçe ile iki 
baka yaptıktan sonra 
gidecek, orada da iki maç 
caktır. Avdette İstanbulda 
yun daha oynaması muh 
dir. 

Bu hafta çıkan bir spor 
tesinon yazdığı gibi davet 
cek olan takım - yuka 
yazdığımız gibi - Fere 
olmayıp Seget'tir. 

Bu organizasyon yine a 
zetenin yazdığı gibi Taksilll 
dı müdürlerinden Koço 
dan yapılmaktadır. Macar 
bolcuları memleketimize da 
den doğrudan doğruya G 
ray klübüdür. 

İstanbul mmtak 

istişare 
Cuma aktamı ikin 
toplantısını yapac Bugiln artık .~erfka ile Av - ts~bul, Ankara v~ tzrn~ klüp. perşembe günü akşamı mıntaka 1 

rupa arasındaki şımal hava yolu len arasında tertıp edilen ve merkezinde çekilecektir. 
açılmıı .bulunuyor.. şehrimir.de federe ve sabık gay. Bed T b" · u 

Cellubi Amerika ile Avrupa a- rifedere (ekalliyet) klllplerin kaJ 156 kilometrelik ıyuaka.:y~t dUrlll; ta~s~:1::,1 rasmdaki hava yolu daha kolay. ~ık !U>kilde kurdukları takım . yarışı ise 9 temmuz pazar gllnU 
• ·";# :.""' ı....ı.. t 6 no .ı:ı.ı: ıAwl;,'1.M.. d şarc heyeti ikinci içtimamı 

ca temin edilmişti.. 1931 sene. lar yapılan iki devreli lik müsa - SR1.RUd saa .~ .. ua. TvtJAö.pr an rınki cuma günü akşamı saa 
sindenberi ıimal voluyle Avrupa. bakalan lzmirle Ankarada niha. başlıyacak ve Sıhvrı kazasından 

.1 de mıntaka merkezinde ya 
yı Amerikaya birlegtirmeğe ça. yetlenmiştir. ileride bulunan 78 inci kilomet. tır. İstişare heyeti malCım 
lışan Mister Jouan Trippe niha. tstanbulda da bu hafta sona e. reden dönillerek Topkapı stad_ ğu üzere; Ali Sami, Naip 
yet bu mükemmel projesinde de recek olan bu maçların şehrimiz yomu önünde nihayet bulacak - Fethi Başaran, maarif mil 
muvaffak olm\lftur. Geçen ha • birincisi bir a.y kadar evvel ta.. tır. Tevfik, muallim Rahmi, 
ziran ayının yirmi aekizinci gü- ayyUn etmişti. Bu takım Şişli - müdürü Ali Rıza, belediye ~ 
nU Nevyork ile Marinyan ara- Süleymaniye muhtelitidir. Eğitmen kursu na Selami 1u.et, İstanbul k 
sında ilk ticart seferini tayyare Izmirden U çok, . Ankaradan danhğı namına bir zat ve 

k . b" h • .a1· hak"k t H b" t tanbuldan d ş· 1. Beden terbiyesi umum mUdür. e9 ı ır aJ'. ı ı a yapmış ar ıye, s a ışı - ka reisi namına da Müm 
ld Sül · k - d lüğU tarafından Boğaziçinde Va. o u. ·· eymanıye anşıgı arasın a mürekkeptir. 

GECE Uçuşu Ank da l k 1 b. t niköyde kiralanan bir yalıda pa. M. Turhan Tan .dostumuz, kon- ·· ara yapı aca o an ır ur. -----------
Amerikan Ha.va Yollan Direk. nuva müsabaka.<1mdan, sonra ga. zartesi günü resmi küşadı yapı. feransı, radyoda dinlemit ve erte

si gün gazetesinde buna dair bir 
makale yazmııtı. 

Konferansın ilmi bir kudret 
mahsulU olduğunu söylilyor, fa
kat Diyaman:ii'nin "tnpd,, ına 
tariz ediyordu. 

Güzel tiir okumak, batlı batına 
bir hünerdir. Herkesten istene. 
mez. Varlığı "kıymet; fakat yoklu
ğu noksan sayılmıyan bir şey.den 
öt ürü ütümeğe ne hacet vardı bil· 
mem .. 

Hele ortada böyle zengin baıa
rdarla süılenmiı bir netice var
ken, tariz daha çok göze batmaz, 
daha haksız görünmez mi? 

Ben Yaman Dededen, konfe. 
ransını mecmualardan birinde 
neıretmesini istiyeceğim. Bu ka
ıdar etraflı bir tetkikin radyo an
tenlerinde timıek gibi yanıp sön
mesi doğru .değildir. 

El davalan için mahkemelerde 
didinen, baıkalannın hakkı adına 
kapı kapı dolapn bir adalet ada
mının Esrar Dedeyi örten sırlı 
sanat perdesini kaldırıp, edebiya. 
ta olduğu 1cadar hakka da büyüle 
t.ir hizmettir. 

törü Mister Jouan Trippe yeni lip gelecek olan ekip Beden Ter. lan eğitmen kursu, jimnastik 
bir projeden de bahsetmektedir: biyesi umum müdürlüğü tara. derslerini Çengelköydeki Kuleli 

- Öyle ümit ediyorum ki ya - fmdan konulan kupayı alacak _ askeri sisesinde yapacaktır. 
kında çok daha. gtlzel neticeler tır. Kursun boks hocalığına: Gue. 
elde edeceğiz ve bilhassa uçuş 15 ve 16 temmuz cumartesi ve teci arkadaşlarımızdan Eşref Şe. 
müddetini azaltacağız.. pazar gUnleri Ankarada yapıla - fik, Futbol muallimliğine: lstan. 

- Daha seri tayyareler kulla- cak olan bu turnuva müsabaka. bul mıntakaaı ajanı Kemal Fla. 
narak mı bu neticeyi alacaksr. lanna Şişli - Silleymaniye ka. lim, jimnastiğe: Zeki, atletizme: 
nız?. nşığr bir hayli zayıf bir kadro ile Naili Moran, güreşe Seyfi Ce. 

- Hayır, emniyet ıtjsbetini a. iştirak etmektedir. Takımın en nan, Hentbole: Hüsamettin, yüz. 
zalt.mamak lazımdır. Biz gece u- mühim uzvu olan sol açık Diran meye: İlhami tayin edilmiştir. 
çuşlarmı çoğaltarak yolculuğun ile santrfor Suldur rahatsızlıkla. Kursun direktörü Kuleli lisesi 
müddetini ualtmak isteyoruz.. rı yüzünden, Nubar da cezalı ol. müdürü albay Bedridir.• 

Şimdiki halde Amerika ile duğu için Ankara maçlarına iş. 
Avrupa arasında hat ıu şekilde tiri.k edememektedir. 
işlemektedir: Tayyare öğleden ================== 
sonra saat 15 de Nevyorktan ha. Amerikan Hava Yolları Direk. 
reket etmektedir .. Saat 19 da A- törü Mister Jouan Trippe şimal 
sor Adalarına varılmaktadır .. A- yoliyle Avnıpaya gelmiştir .. Ce. 
sordan da hareket edilerek saat nup yoliyle Amerikaya avdet e -
gecenin dördünde Lizbon'a vanL decektir. 
maktadır. Yolcular geceyi otelde Direktörün kansı da cenup yo. 
geçirmektedirler.. Ertesi sabah lunu ihtiyar ederek Marinyan'a 
da tekrar yola çıkılarak Marin- gelmiş bulunuyor .. Acaba Madam 

Yüzme teşvik müsabaka
lan bu hafta yapılacak 

Beden Terbiyesi lstanbul bölge. 
si su sporları ajanlığından: 

1 - Su sporları federasyonu 
tarafından evvelce klüplere ta • 

mim edilen 1939 yılı yüzme prog 

yon'a varılmaktadır. işte biz Trippe Amerikaya dönmek için ramı mucibince (Halkevi yüzme 
Lizbo:ndaki bu tevakkufu berta- şimal yolunu mu ihtiyar ede- müsabakası) 9-7-939 tarihine 
raf etmek isteyoruz. Son bir gece cektir. Yoksa kocasiyle birlikte müsadif pazar günü Şeref stadın. 
uçuşu bunu mümkün kılacaktır. cenup yoliyle mi dönecektir? ... 
Fakat geceleyin yere inmek müş. Mister Trippe bu hususta da: 
küldür. Maamafih pilotlarımız - Karınım şimal yoliyle av_ 
bu teşebbüse emniyetle girişebi. deti Umit edilebilir .. Çünkü o da 

daki yüzme havuzunda yapılacak 
tır. 

. . . . lecek kadar mahir ve malumatlı- benim gibi tayyareciliğc ve ha-
Atk çırağı, fanus gıbı ıncelıp dı ı va yolculuğuna müthiş merak • 

2 - Müsabakalara tam saat 
13 te başlanacaktır. 

3 - Jüfi heyeti: Ahmet Fet
geri Aşeni, Rıza Sueri. ıcH~flaımıt gönülelrde y~nar: ~u ~~~·ayet Mister Jouan Trippe lıdır .. Demiştir. 

çıraglar, yak~r~k y~ndıgı ı~ı~, yeni seferler hakkında da şunla. Çarşamba günU Nevyorka ha-
parladıkları gonuleln elmas ııbı 1 ·· l · t• . reket etmek cuma gun·· ü Paris.. -· .. rı soy emış ır. , 
yontarlar. Onlara elle degil, ı~I _ Yakında Amerika. _ Fransa te olmak, bir gün kalarak Mak-
ile dokunmağa gelmez. Kuvvetlı ve Fransa _ Amerika. arasmda isimde yemek yemek, geceleyin 
bir nef eı bile ruhlarının alevleri- halta da ikişer aefer yapmak l Parisin bir barında eğlenmek ev 

4 - Hakem heyeti: Sştkı Er. 
yar, Ali Rıza Sözeralp, Hüsamet. 

tin Güreli, Bekir Macur. Hikmet 
Üstündağ, Behzat Baydar, Celal 
Gözen, Nuri Bosut. 

ni çırpıntılar içinde bırakır. m"-w'- olacak.. I cumartesi gUnU li.zım olan ea.ya. 
wuauu 1 y Yukarıda isimleri yazılı ha • 

Ben kendi payıma Yaman De- Şimdiki halde Amerika Avru. lan aldıktan sonra hareket ede-
.deyi candan kutlular ve erittiği pa hava seferini Ut; tane Yanke rek pazar günil tekrar Nevyork. 
mertebeye imrenirim. Clipper temin etmektedir.. Bu 1 ta bulunmak doğrusu hiç de fe-

HAKKI SUHA GEZGiN miktarda yakmda artacaktır. jna bir şey değil .• 

kemlcrin mezkur gün ve saatle 
müsabaka mahallinde bulunma . 

lan ehemmiyetle rica olunur. 

Ankara Demirapo 
girdi 

1'stanbu1 birinci küme takJlll' 
!arından Hilıllin merkez mub• 
mi ve takımın en golcü ele 
Hnkkı, eski klübünden istifa e 
derck Ankaraya gitmiş ve .AJ11' 
ra şampiyonu Demirspora intl 
sap etmiştir. 

Şehrimizdeki müsa.bakalaıd 
şiltleri ve fırsatçılığı ile tema 
eden Hakkı, bu hafta DemirspO 
la İstanbula gelerek milli k" 
nin bu son maçlarında Vefa 
Beşiktaşa karşı yeni klil · 
oynıyacaktır. 

Kongre 

Süleymaniyc spor klfWU bal 
kanlığından: 

Klübümüzün senelik adi k 
gresi 12-7-1939 perşembe 
nil saat 18 de klübümüzün Vf/1# 
necilerdeki lokalinde toplana 
tır. 

Kayıtlı azaların muayyen 

ve saatte te,:;rifleri 

rica olunur. 

Ruzname: 

1 - Bir yıllık mesai raporu. 
2 - Yeni cemiyetler kanun• 

nin müzakeresi. 

3 - Yeni idare heyeti intibabJ. 

.... 
b 

\ ' 

'J 
ç 



Haf tadan haftaya 

Gel mizahçı amcası gel! 
.----Sayfayı yapan----, 

Osman Cemal . 

· Oğlumu birazda sen eğlendir --·· .. ·······-······· .. ·----·-·----·-----······-·-·····i 
Ah Kalamış ! 1 Alemi güldürdüğümüz yetismi 1 mclcri hem de yüksek sesle V<' 

yormuş gibi, geçen pazar, hatun· şu şekilde tutturmasın mı: 
cağızın bıri de tutmuş, beni, y:ı.v _ Gel mizahçı amcası gel, gel 
rusunu güldürmeğe çağırıyordu. de benim yavrumu güldür biraz. 

i 

- Nnsıl çağırıyordu? Hem sade başkalarını güldüre 
Diyeceksiniz. Nasıl olacak, icş- cek değilsin a! .. Gel de bir par-

te böyle çağırıyordu: çacık benim tontonumu da gül-

- Mizahçı amcası gel, gel de :für bakayım!.. 
benim yavrumu biraz da sen gül. Bir bakıma, bu sö~ ile kadın 
dür bakayım?.. haklı gibi idi! Öyle ya, sade baş. 

Meseleyi başından anlatayım kalannı güldürecek değildik a! .. 
da buna biraz da siz gülün bari! Alemin canı caJ'\ da bu tontonun. 
Geçen pazar, ikindiye doğru, ya- ki patlıcanmiydi ? .. 
n seyir yeri, yan bostanımsı bir 
yerlerden geçerek fistiki makarn 
la, yine bir yerlere doğru gidi. 
yordum. Yolumun sağında, so. 
lunda öbek öbek kurulmuş kadın 
lar, çocuklar, yemek sofraları. 
çay ve kahve takımları, çcşid ce· 
şid salıncaklar vardı. Hep ağa~
lar, yeşillikler arasından geçt>u 
ince yolun bir dönemeç noktası 
na geldiğim zaman baktım, ı:ıo 

lumdaki bir çardağın altına yer
leşmiş olan kadınlı, erkekli, t:o
luklu çocuklu sekiz on kişilik bir 
takımın içinden orta yaşlı, tık. 

nazca bir kadın, kollan arasına 
almış olduğu bir buçuk, iki ya.§. 
l:mndaki bir toramanı, boyuna 
aşağı yukan, sağa sola zıplata· 
rak onu eğlendiriyordu: 

lyi amma, a mübarek hatun· 
cağız, yanındaki büyücenek kı
zının alnımda okumuş olduğu o 
mizahçı damğası sahtedir. Onu • 
vaktiyle benim alnıma yapıştırıp 
beni böyle herkese, sizlere mizah 
çı ! diye teşhir edenlere ben ne di 
yeyim bilmem ki ? 

Hani kelin imdadı olsa kendi 
başını ka§ır dedikleri gibi, berı 

de biraz gülme ve güldürme ka 
biliyeti olsa idi, en önce kendim 
giilcr ve kendi içimi güldürür
düm. Ben ne zamandır herkes~ 
kızlar ağasıyım! diyorum, onlar 
ise hala benden çoluk çocuk so
ruyorlar. Kendi yavrusuna emdi. 
recek bir damla sütü olmayan ın 
sandan süt ninclik beklenir mi 
hiç? .. 

Bu şiir bize posta ile gönderilmiştir: 

Yalıya Kemale -

Ah Kalamış, Kalamış, ah gilzelim Kalamış, 
Senin kumsallannda ruhumdan yakalamış! .• 
- Kim yakalamış? 

-Kim yakalıyacak: 
Tıpkı bir yengeç gibi. .. O mürdüm kokan yosma 
Ve beni elbisemle denize sokan yosma! .. 
O yosma ki kalbimde bir aylık kiracıdır, 
Üzüm gözlü kahbenin babası §ıracıdır! .• 

* * * 
Ah Kalamış,ah Fener, ah Moda, ah Mühürdar, 
Halid Fahri kıskansın, biz olalım berhürdar1 

Yah):a aim Biilbiili 

Ferahnak şarkı 
Herkes siklamen diye diiştU kiraz rengine .•• 

Bense, baştan aşaiı büründüm yaz rengine! •• 

Erguvani şapkamın kim bayılmaz rengine? 
Siz söyleyin a dostlar, bu zerafet kimde var? 

* * * 
Şal örneği entarim, şapkamdan daha dilber, 
Kolları, etekleri yakamdan daha dilber, 
Nazlı nazlı aalınmam, cakam dan daha dilber, 
Allah için söyleyin, bu letufet kimde var? .. 

Şehir Tiyatrosundan 
Halide 

- Gel dondurmacı ağabeysi 
gel, benim oğluma dondurma 
\'er' .. Gel baloncu amcası gel, 
yavruma balon \'er! .. Gel kız, tef 
çalan kız gel, gel de benim mini
nıinimi eğlendir! .• 

Hala mı hala (Kuruçcşme) de 
Karakulakr arayanlann §&llU'lm 
akıllarına! ······-··· ..................................... --.. -----·-------··-------··-

Annesi mi idi, haminnesi mi, 
nesi ise ... O, böyle yaptıkça tora
ınan da çini mavisi boncuk göz 
lcrini kırpıştıra kırpıştıra hem 
gülmeden katılıyor; hem de RaJ 
elinin parmaklarını açıp kapaya· 
tak böylelikle, o da sözde, kadı 
nın çağırdıklarını çağırıyordu. 

1. 1 Ben, tam hizalarına ge ır gc •. 
ınez, büyücenek kızlardan :.:ıı 
kadına eliyle bir: 

- Suuus! 
1 arcti yaptı ve kadın hemen 

su )tu. Sustu amma bu susmanın 
sebebini de kızdan sordu:: 

- Ne var, ne var? 
Kız yavaşça cevab verdi: 
- Şey geçiyorda ... 
-Kim geçiyor? .• 

- Şey canım ... 

Hey gidi felek hFY• en sonun. 
da ve bu yaşta bağlarda, bahçe· 
lcrde çoluk çocuk güldürmek i
çin bir de mizahçı amca! olduk. 
Bakalım, daha neler olacağız 7. 

Osman Cemal Kayğılı 

- • • 

Bir evlenme işi 
Ömer Dayı'ya talip bir · bayan 

Dün şu mektubu aldık: 

Geçen perşembe günki sayfa
nızda Sanyerden, altmış beş yaş 

------ <J-
~ ~ 

larında, Sürmeneli Ömer dayının 
kendisine genç ve kübik bir ba
yan aradığına dair bir talebname 
si vardı. lşte, bu mübarek adamla 
evlenmeğe ben talibim, benim ni. 
yetim bir sinema artisti olmak. 
.ı. Fakat, Ömer dayının ilanını 
görünce bu fikirden cayaru:c 
kendisiyle evlenmeğe karar veı
iim. Ll.kin dediği gibi beni ya:; 
kış mercan, barbunya, levrek ve 
lstakozla beslemek ve hemen bir 
dans öğrenip her gece benimle 
dans etmek şartiyle.. Yaşım yir
mi iki, rengim çukolata !.. 

Şişl ide Kiirpefidan soka
ğmda Çiftekumrular 

apartnnanında 

A.rıe Pırlanta 

Bir Sivrisinek yüz pa ra ! ! 
Bakı rköy belediye dairesinden: 
Köyümüzde sivri sineklerin kö 

Ben şimdi bir hayli ilerlemi:; 
olduğum için yavaş konuşulnr 
bu muhaverenin alt tarafını du. 
Yamadım. Fakat, duymağa ne h~ 
cctti sanki? Çünkü kadının pe 
Şinı sıra bağırması muhaverenir. 
alt tarafı nasıl geçtiğini pek aF 
anlatıyordu. Ben dönemeci dö
nüp de başka bir keçi yoluna kı
rılırken, bayan da deminki nağ · _ Aman C"aba banyo odasının kapısını kapamış mı idim! 

1 künden tezimlcnmesi için bugün
den itibaren diri veya ölU olarak 
Jairemize getirilecek her bir siv 
ri sinek için getrene yüz para ve 
rilecektir. 

. 
\ 

Kadın - Utanma::, bir de bu §ckilde eve girmeğe cuarct a. 
eliyorsun ha! 

Erkek - Ne yapayım kancı ğım mecbur lcaldtm .• Bütün bar. 
Zar kapandı. 

Buda da mı kadın 
parmağı? 

Ahmed her şeyde, her işte ka
dın parmağı olduğunu iddia e
denlerdendi. Bir gün Mehmedle 
birlikte Bahçekapıdan geçerler. 
ken oradan süratle ilerleyen bir 
otomobil, bir adama çarpıp za. 
vallıyı yere yuvarlayınca Melı

rn..ed., Ahmedc sordu: 
- Bunda da mı bir kadın par

mafi var dersin? .• 
Ahmed cevab verdJ:: 
- '1;abü. Çünkü otomobilin ye

re yuvarladığı bu adam, kar§ıdan 
karşıya geçerken önüne, ardına 
bakacağı yerde şu ilerde giden gü 
zel kadının baldırlannı süzüyor 
du. 

Ahu Duduya bayılmı§ ! 
lki delikanlı, Sirkecide şerbet i 

çerlerken içeriye kırk beş, cllı. 

lik bir ermeni bayan girip o da 
bir limonata içti. Delikanlılardan 
biri yanındakine: 

- Aman, dedi, portakal pek 
enfcsmiş, doğrusu portakala ba.. 
yıldım! .. 

öteki cevab verdi: 
- Ahududu daha enfes, ben 

de ahududuya bayıldım! 
Bunun üzerine bayan ona hid· 

detle çıkıştı: 
- Utanman yoktur senin, tC'r 

biyesiz adam? 
- Ne oldu ki? 
- Daha ne olacak, Ahu dudu 

daha enfes, ben de Ahududuya 
bayıldım, diye kime laf atıyor

sun öyle? 

- Ben rakıyı iki halde içeri,... 
Ririnciai kederli olduğum 00'"9 
defi gam içiıı, diğeri de neşe. 
olduğum ooman neşemi aeı,"9 

cttirnıcl~ için. 

Kadın §apkalan da 
boyanıyor 

lstanbuldaki bina. ve dUkk&• 
rın ayni renklere boyanmalan bit 
tikten sonra, şehrimizdeki bUttln 

kadın §apkalannın da hep bir ren 

ge boyanmasına karar verilınit· 

tir. Yalnız bunlar için hangi ren .. 

gin tercıh edileceği henUz belli 
olmamakla beraber hercai me-

Bu arada tahta kurusu dahı nekşc renginin kabul edllecefl 
getiren olursa onlara da hayvan söyleniyor. 
başına birer kuruş ödenecektir. 

B a yan M deniz bayramın ı s e yre çağrılmıştı 
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•r--- Heyecanlı Zabıta Romanı ,---• 

s.o.s 
lngihzceden Çeviren ; H. MUNIH 

- ~~ -
Fakat bu periıan mahkfunun, 

Trabclla Minter ile olan alakası 
neydi? Lessin~er, bittabi, evvelce 
bu iki insan arasında geçmiş olan 
aşk macerasını bilmiyordu. 

LeHinger: 
- Tuhaf şey, tuhaf şeyi Diye 

başını iki tarafa salladı. Ve tek
rarSkotland Yatid'a doğru bak. 
mağa başladı. 

* * * 
Ske>tland Yard'ın içerisine ge· 

lince, Müfettiş Kartcr, Arabella 
yı karşısına almıg soruyordu: 

- Demek, Arabella Minter siz· 
siniz öyle mi? 

Arabclla biraz ürkmüştü. Fakat 
vicdanında bir bap duyduğunu 
gösteren bir hali yoktu. Mak Kar
ter bundan memnun oldu. 

- Korkmayın; deldi. Aleyhi. 
nizde bir delil elde ederek sizi bu· 
raya çağırmıı değiliz. 

- Hayır korlanuyorum. Ro· 
mantik vapurunda ne hldise geç· 
miş ise, hepsini anlatayım. Benim 
hiç ibir kabahatim yok. 

- Biz bunların hepsini biliyo· 
ruz. Y enidcn anlatmanıza lilzum 
yok. Bizim anlamak istediğimiz 

diğer ibir meseledir. Uç sene ön. 
ceyi ıdü1ününüz. Siz Luk Arnold 
adında bir adamla nişanb idiniz, 
deiil mi? 

- Arabclla biraz kekeliyerek: 
- E evet, diyebildi. Fakat 

gözleri de yaşla doldu. 
- Vaziyetinizi anlıyorum Mis 

Minter. Fakat bunda sizin güna· 
hınız yoktur. Birçok iyi kızlar, 
sonradan ahlakı bozulan erkekler· 
le sevi~mişter, nişanlanmışlar, 

hattı evlenrniılerldir. Bu vaziyet
te sizin kusurunuz nedir? .• Yalnız 
şun)' sorayım: Hila bu adamı se
viyor m"unuz? 

- Hayır, hayır ... Onu unutma. 
ğa çalıpyorum. 

Tarihten bir yaprak: 

İstanbul çöpleri 
lstanbut §ehrinin en mühim 

derdlerindcn biri de çöptür. 
Vaktiyle şehrin çöpleri para i

le bazı esnaf tarafmdan temiz· 
lenirmiş. 

- Çöpçiharan .. diye sokak so
bk dolaşır, çöpleri toplarlarmıe. 

Bir kaç sene ewel, lstanhul 
!:(Spleri yüzünden Mccidiyeköylli· 
ler az katsın terki diyar edecek. 
lerdi. Sinek akını yüzünden ba.~ 
lanna hal geldi. 

- Miikemmel bir fikir ... 1nıal· 
lah unutursunuz ... Luk Arnold'un 
'>On 2.amanlarda ne yaptığını bili· 
vor musunuz? 

- Evet. Gazetelerde okudum. 
Hapishaneden kaçmış. 

- Aynı zamanda bir adam öl
J~ır6iı. 

- Evet. 
- Sizt' sormak istediğim şu· 

dur 'Mis Minter: Bu dakikada 
I.uk Arnold'un nerede olduğunu 
.>iliyor musunuz? 

-- Hayır. 
- Yahut ondan gerek bir mek. 

tup veya telefon suretiyle bir ha· 
ber aldınız mı? Yahut birisi onun 
hakkında size malumat verdi mi? 

- Hayır. Ondan ne haber al· 
dım, ne de ona dair birisi bana 
bahsetmiştir. Biıtün bildiğim, ga
zetcler!deki havadislerden ibaret· 
tir. 

- Kızım. Dinin bütün müdür? 
- Evet. 
- O halde, şu Kitabı Mukad. 

deae elini koyarak bütün söyle· 
diklerinin doğru olduğuna yemin 
eder misin? 

- Ederim. 
Ve kız, İncile elini koyarak ye· 

nıin etti: 
- Bütün söylediklerim haki

kattir. 
- Teıekkür ederim Mis Min· 

ter. Şimdi senklen başka bir şey 
istiyeceğim. Bu istiyeceğim şey, 
biraz güçtür. Bu adamı görecek 
otursan, yahut ondan bir haber 
alırsan, bizi haberdar edeceğini 

vaadediyor musun, telefon numa 
ramız, 1212 dir. 

- Bunu muhakkak istiyorsu· 
nuz <Syle mi? 

- Evet;, Bu adamın birv~ 
sizin neyiplz olduğunu unutun. 
Şimdi ne olduğunu düıUnun. fiir 
hapishane kaçağı ve hem katildir. 
Belki başka insanlar da öldürür. 
Başka cinayetler de itler. Bu tch· 
tikeli adamı ele geçirmekte polise 
yardım sizin vazifenizdir. 

- Pekala .. istediğinizi yapaca
ğıma söz veriyorum. 

Arabella Minter dışarı çıkıp 

gittikten sonra Mak Karti ve 
Karter birbirlerine bakarak: 

- Aradığımız çıkmaldı; diye 
bayflandılar. 

Fakat her ikisi de pençereden 
başlarını çıkarıp ıbakacak olsaydı

lar, şiddetle aradıkları adamı he. 
men orada bulacakları 1üphesizdi. 

(Devamı 'Var) 

Amerikan kızı 
ul 

Yazan : Tristan Corbiere 
Bir dalga geldi, baştan başa ıslandık. 
- Memnun oldunuz mu mis? 
- Fa.ztasiyle. 
Bu sırada Franch geldi: 
- Yumu~atalım mı, kaptan? Yavaş yavaş kucaklanıyoruz. 
- Yumuşatmak, ne demek? 
- Yelkenleri azaltmak, miı. 
_ Yo! Rica edeıim, azaltmayın. Peki, yavaş yavaş kucak· 

tanıyoruz, dediniz, o ne demek? 
- lşte, §U. ı v 
Dibinden kırıtan geminin başındaki direği, yerinden sökülüp 

uçan küçük yelken direğini gösterdim ... 
- O! ne gUzel spor! dedi. 
Ne korku, ne hayret. Tuhafıma gidiyordu doğrusu 
- Yumuşatalım mı, kaptan? 
- Hanım istemiyor, kalsın. 
- Karnım aç. kaptan! .. 
- Odaya yemek hazırla, kambur. Elbisenizi yine değiştirc-

:cksiniz, mis. 
Tuvaleti uzun sörmcdi. Benim bir ceketimi, Franch'in bir pan-

talonunu giymiş geldi. Ne de güzeldi. g 
Biz, a.5ağıda odada iken yukarda, başımızın UstUndc tayfala. 

nn 0 ağır ayakkabılariyle yürüdüklerini duyuyorduk. Amerikalı, 
büyük bir iştiha ile yemek yiyordu. 

Karanlık çökmeğe b~lamıştı. Takib edeceğimiz yolu çizmek 
üzere haritayı aldım. Mis, bir cığara yakmıg, gözleriyle benim 
harita üzerindeki hareketlerimi takib ediyordu. 

-Şimdi, capitain, haydi gidelim yelkenleri açalım. 
- Siz, olmaz. Güvertede adamlara vazifelerini verdim, hepsi 

ni halatlarla bağlattım. 
- Pek ala, bana da bir vazife verin .. 
- Sizin vazifeniz, hamağa uzanıp yatacaksınız. Bakın, ayı 

sizi bekliyor orada. 
- Evet, gUzel bir poet. Fakat ben bir erkeğin yanında yata. 

mam. Yalnız, evlendiğim zaman, kocamın yanında yatabilirim. 
Ben şimdi, şu koca çizmeleri ayağıma geçirdilim gibi güvertt!ye 
çıkıyorum. Haydi gelin siz de bana yardım edin bakayım. 

Yardım edecektik. Başka care yoktu. Minderlerden birine o· 
turmuş, bacağını uzatıyordu. Geminin sallanması ile bir taraftan 
muvazenesini kaybederek, bir taraftan başı döndUğU için, boy· 
numa sarılmıştı. Ben de elimden geldiği kadar yapabiliyordum. 
O koca pantalon onun ~içek sapı gibi bacaklanna kabil değil gir
miyordu. Diz hizaşından kesmek lizımgeldi. Bıcağımı çıkardım. 
Benim bu bıçak da öyle kördü ki! Fakat pantalonu kestiğimiz hal· 
de, çizmeler yine dizlerinden yukan çıkıyordu. 

Kız, ustasından sanat öğrenen bir ~ırak sa.flıfı ile kendini 
bana terketmişti ve gillUyordu. Ben gülmüyordum. Ne zor meslek. 

- Korkma, capltaln, denizciyim ben. 
Evet, o denizci idi Juıma ben dq i.deta denizde bo~l"lYor

dum. B
1
oynuma sarılmış, bırakmıyordu. Nefesim kesiliyordu fi.de· 

ta. Ne gülünç vaziyet. Bu lCaranlik gece<ie meçhul bir 'yere sürük· 
lenip gidiyorduk. 

- Acıtıyor mıyım, efendim? 
- Biraz, mis. 
Zarar yok, çizmeler girdi ya!. 
Aşk mı dediniz: ne mUnasebet! A§k nerede, ben nerede! .. Yu. 

karda benim sevgilim! Bordalan döğerek, direkleri sarsarak, yel. 
kenlere sanlarak, qıkının yanıba§ında hiddetle haykıran bu sev· 
giliyi işitmiyor musunuz? Bu akp.m belki beraber yatacağız, bu 
küçük kız da bizlen beraber. 

- Çkalun yukan, mis. 
Görseniz, ayakta duramıyordu. Adamlarımdan ikisine söy-

ledim, yanıma halatla bağlattım. 
- Sıkı tutun beni. 
Kolumu kemer gibi beline doladım. 
Fırtına müthişti. Gilr bir gece, sinsi bir yağmur, yer gök bel

li değil. Güverte su içinde, tekne inildiyor, makaralann birbirine 
çarpışı. 

-2- Çeviren: V. G. 
Baş tarafta biri §'rkı söylUyor. Kamburun .esi bu. Set 

ça parça, hıçkınk gibi geliyor: • 
''Adieu", gtizellm, gidiyorum ben .•• 
RUzclnn ıalıklan, geminin çatırdayı§ı, yelkenlerin 

çarpıtı .... 
Gidiyor çünkü artık gemim. 
- Kilikalara dikkat' .. 

reisi 
Va kıt) 

-Dikkat! Gosp 
Bunu hiç beklemiyorduk. Adeta nefesimiz kesildi. . . 1' 1 •rtisını 
Gidiyor çünkü artık gemim. i. Bul 
Nantes'a gider; gidecej'iın, erek 
ÇünkU böyle aldığım emir. ıen son 
- Filikalara dikkat!.. ı;,..ın arzu 
Ses yok. Fillka tayfası, iplerle bağlanmı§ olduktan yerl llb rejin 

dalğalan yiye yiye sersemliyerek, uyumuşlar. lp kamçılarla Julgar 1 
ve döve uyandırdık. p.r köy 

- Herkese birer kupa rhum ! j#:ok sevı 
Amerikalı kız, bana ıım ınkı yaslanmış, kımıldamıyordu. lmolm 

nız dudaktannın arasından, ıse. çıktı: riizdc s 
__ Bana da verecek miı!inlı: bir kupa rhum? evleti 
- O! .. 
- Sahi! .. 
Benim kupadan verdim, içti. 
- Tulumbalara bak bakalım. Franch. 

etli si 
ofun 
Uyükt 

- lki kadem au var, kaptan. tmiş 

- Pek al!!.. .._..-çin M 
Bu sırada siyah bir şeyin geçtiğini gördük. Daha dogT-.1• it kan 

görmedik, hissettik. BUtUn gemi sanki bir titreme geçirdi. Art! ük biıı 
rikah kız: w • • Geçe 

_ A ! diye bağırdı ve bana sarıldı. Bogacak gıbı sıktı. :irilen 
Gö'zcü: : k i yas 
- Tanıdım! dedi. Boçrl 
- Tanıdınız mı? Gospu 
- Ya! "Hollanda Ku•u"1 

~ lmuşt 
- o ne demek, capitain? sar kö 

- Hayalet gemi, mis. Türkl 
Franch da! Çünkü 
- Bundan daha mUkemmtı:I barometre olamaz, dedi. Tiır'k 

- Neye ipret bu? dostlu 
-Denizde delik açılacak, mis. Kendi 

- Ao! very charming! very very! .. (•) aıakta 

GUzel mi? Deli mi bu kız yoksa? ~oğm 
Deniz bizi yutmuştu. Ben halen Amerikalıyı sıkı sıkı tutu. ,,ıer ar 

dum. O, kendini, zaten acıyan omuzuma bırakmıştı. Kulağımın devlet 
binde, hissesine dUşen pllsküvUtU, değirmenta.şı gibi çiğnlyeıı ~yi ko 
lerinin sesini duyuyordum. Isldk saçları ate§ gibi yanan yanag....-,Türkl 
kamçılıyordu. Saçlan afııma da dolmuştuve çiğniyordum. T"' de y 
lu, tuzlu idi, ve içiyordum. Bu zehir, kadın kokusu burnumun - Ba 

liklerine doluyordu. . ara, s 
Sonra, her ney Bilindi •.• Uçurum gözleri. Fırtına nefes. .!.~Türk 
Geminin fenerinden üzerimize ara, sıra titrek bir ı11k Y Y 

yor, ondan ötesi, sanki öbUr dünyadayız. ada 
Birdenbire içimde bir gUzellik rüzgi.n eser gibi oluyor ve 'ti :: b a 

zın va. nagınw a hafif, çok hafif bir öpücük konduruyorum... u lar gr 
Uyuyorm\13 meğer. 1asct 
- Ne o? diye sıçradı.. te ist 
- Hiç, dedim. RUzgAr. lcdi. 
Birdenbire, sanki Uzerimize bir kamçı indi. Sonra, yukaıd' 

iKj 
bir ip hışırtısı. 

- Direk kınldı! .. 
Gözcü, bir gülçe halinde Uıerlmize dilet.il 

- Sarho§ musun be?!.. arası 

Ölmüştü. Direkte, etrafı gözlerken katılmıı kalmııtı. kuvv 
Artık gülmek bitti. Derhal direğe fırladım. Bereket versfll- tasa 

gemi, tek direği ile de, mukavemet ediyordu. 
- Aşağı ineceksiniz, mis. 
- Hayır. 

( Devamt yarın> 
1 

Belediye, yeni çöp arabaları al 
mak suretiyle lstnnbulun çöp der 
dini kökilnden kaldıracakmış. 

Şehir bUyüdükçe, medeni vası· 
talar, daha doğrusu ihtiyaç ~o
ğaldıkça çöp de artıyor. Bir kaç 
yilz sene evvel şehir hemen he· 
nien sUprUlmezdi. 

0 SALON OYUNL \RI 0 
"(I 

§U demektir: (•) Metninde ingili:ce olan bu cüml.c 
" I' Ç k _,..ı. r ,. biz 

_ı_u_:_c_. __ o __ ,_~ __ un_._··----------------------------------__.,.,, dost 

Pariste bir mahalleyi telaşa düşüren hadise lend 

350 sene evvel şehrin temizliği 
için y\ızılmış §U satırları dikkat
le okuyalım: "At meydanı yılda 
bir kere, Bayazıd ayda iki kere 
silprülUrdü. Pak ve tathir edile· 
gelmişken halen zikredilen ma· ..,,. 
haller hayli zamandanberu süprül 
mediği ilam olunmağla ... " 

Bu satırlar gösteriyor ki şeh· 
rin en çok gezilen ve en mutena 
semtleri yılda bir kere ve ayda 
iki kere süprlilUyormuş. 

Başka bir tarih vcsikasından 
da bir vakitler Yenil • ..-:.pılılann 
çöp yüzünden yaygarayı bastık. 
lan anlaşılıyor: 

Bu semtte oturanlar çöpçüleri 
yakla;;tırmaz olmuşlar. Fakat, 
padi§ah emri bastırmış "Yenika. 
pının haşeresinde derya kenarın 
da mezbele dbkme~e mani ol· 
duklan ilam eyledikleri zikrotu 
nan mezbele kadimden ne maha 
le döküle gelmiş ise yine uslübu 
sabık Uzere amel edip muhalif i~ 
cttirilmi ye ... " 

O vaktin zavallı Yen1kaprblan 
kim bilir neler çekmişlerdir. 

N. A. 

DUNKU POLiS MESELESt
NiN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
Maznunun ilk ve son suallere 

verdiği cevaplar yanlıştır. Çünkü 
madem ki polis kendisini sabıkalı 
olarak tanıyor, bir kere tevkif o· 
lunmuş, yani bir suç iıtlemiı de· 
mektir. Semra Solak bir ada.mm 
usturaamı bilerken sol elinden 
yaralanmasına da imkan yoktur. 

BUGUNKtl EôLENCEMiZ 

Dört iskambil kağıdını resimde 
görüldüğü şekilde birlqtiriniz .. 

Sonra makas ile her kağıttan 
birer parça kesiniz ve bunlan 
boşlukları o 1ekilde yerleıtiriniz, 

ki meydana gelen şekil muntazam 
bir murabba olsun. Acaba 'kaiıt· 
lan nasıl mmelr .. ._...? 

(Bu oyunun nasıl yapılaea!ını 
yarınki nüshamızda butacabrruz) 

Bugünkü 
bulma camız 

SOLDAN SACA: 

l - Bir batık. 2 - •••• 3 - Hindistanda bir liman. 4 -
mükemmel.. Sert bir cisim. 5 - V~cu.dumuzda bir zehir. 6 - Bir 
nevi köprü, 7 - Elbise asılacak yer. 8 - Güneı. 9 - Gizli tutu· 
lan. 

YUKARDAN AŞACI: 

ı - Bir Cenubi Amerika me mlekcti, 2 - Lambadan tüten. 
3 - Yünden ceket. ~ - Bir sıra dağ .. içi değil. 5 - Bir nota .. 
Asker. 6 - .•. •• 7 - Bir ev eı yası ... Eamek fiilinden emir. 8 -

Ziraat. 9 - Ecnebi bir memleket te bulunan mtmur ... Fiil. 

ıur, 

Bir ayı zincirlerini kopardı kült 
eder 

Pariıte geçen sabah çok ente. 
resan bir hadise olmuş, bir ayı 
bUtUn bir mahalleyi hem teli.şa 
::IUşUrmüş, hem de kahkahalara 
boğınll§tur. 

Mösyö Teddy Michaud tara.. 
fından yetiştirilen ve bir çok 
filmlerde rol almış olan Miarka 
isimli yUz kiloluk muuzam bir 
ayı geçen sabah zincirlerini kır. 
mağa muvaffak olarak ka.çmq • 
tır. 

Ayının sahibi Mösyö Teddy 
Michaud Pariste bulunmadığın. 
dan hayvanı sıkısıkıya 2 cincirle 
duvara bağlamış, yiyeceğini ver. 
mesi için de artist Eugene 
Perrot'ya rica etmişti. 

Hayvan uzun müddet zincire 
vurulu olmaktan ııkılmıt ve ha. 
yat ıahumm böyle tahdit edil . 
meslne sinirlenerek zincirlerini 
kırrnıı ve kapalı bulunduğu kU. 
çük kulUbeyi d~ kırarak bahçeye 
çıkmağa muvaffak olmuıtur. 

O sıralarda hayvana yemek 
vermek için gelen Eugene Perrot 
bu vziyeti görilnce teli.fa düş • 
milş ve hayvanın hareketine ma. 
nt olabilmek için kalınca bir eo. 

pa ile bumuna. vurmağa bıtl• 
mıştır. 

Bereket bahçenin dört tara!' c;o 
çevrili olduğu için ugm haY"'° Yu 
sokağa fırlıya.mamJŞbr. Her ttl mi 
pahuma olursa olsun, dışartY' de 
§a.çmağa çalıpn ayı b&§ıyla dıl' 
varlara vurmğa bqtmış, ku"'°'t
li pençelerlle taşlan sökmeğe !; 
lışmı§tır. O kadar sert darbe~ 
lndirmi§tir ki, bir evin du~· 

çölmıil3 ve ev yıkılmak tehlikt • 

ye 

:sini göstermiştir. 

Tehlikenin büyüdüğünü görtJI 
::ivardaki halk derhal pencerelt• 
re UıUşerek elerine geçeni h•Y· 
·ıanın üzerine atmağa ba.şlarnlf • 
•ar ve her taraftan atılan bir Ço~ 
eşya ayının etrafma bir du"'' 
;ektikten sonra mutaarnz haY • 
\'an da i§in sarpa sardığmı ı.ııl•; 
mıı ve birdenbire hücumtıırtl' 
'<eserek oraya yatıp uywnal' 
başlamıştır. 

Bütün mahalleyi tatlı bir }it• 

yecana sürükleyen ayı aıcp.ıııl" 
yin hayvanat bahçesi memurı.tl 
tarafından tutularak yeni~ 
zincire vurulmuş ve hayvaJl' 
bahçesine gOtihillmu.ttl,r. 
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Bulgar Millet Meclisi ikinci reisi 

iyasi ahval hakkında gazetemize 
çok mühim .beyanatta bulundu • 
So~ya, (H.~susi muhabirimiz· nubi Dobruca toprakları bizimdir Çocuk 1 arı den 1 z e 
n) - Bugun Bulgaristan Me- sof ya mektupları 2 üR 

nıslar Meclisi (Sobranyası) ikin- ve bize iade olunmalıdır. Çünkü, 1 t k e • 
reisi Gospudin G.örgi Markof Rumen devleti için bu· küçük ara~ a ış ırma 1 ~, n 

Vakıt) namına benı kabul etti. zi parçasının iktısadi ehemmiyetı ~ 
Gospudin Markof eski çiftçi yoktur. Amma, Bulgaristan için 

g ı Y.rtisinin çok populer bir lideri olan ehemmiyeti büyüktür. 
i. Bulgaristanda partiler lağve· YUNANiSTANA 
lerek kanun harici addedildik

!\ n sonra Sa Majeste Kral Bori
rJetdUn arzu ve emrine uyarak parti

rla llcıiz rejim de mühim mevki aldı. 
3ulgar milleti veya bilhassa Bul-
ar köylüsü Gospu.din Markofu 

u. fi: ok sevmekte ve onun dileklerine 
amolrnaktadxr. Çünkü, ahalisinin 
ilzde sekseni çiftçi olan Bulgar, 

levleti içinde işgal ettiği ehemmi
•etli siyasi mevki sayesinde Mar
ofun Bulgarlığa olan hizmetleri 
üyüktür. O, Bulgar köylüsünün 
ert ve elemlerini yakından tetkik 
tmiş ve anlamı~ bir zat olduğu 

~~in Meclisten ?'eçirilen zürraa 
A'Jl"ı ıt kanunların ışlenmesinde bü· 

ilk bir amil olmaktaıdır. 
Geçenlerde yine Meclisten ge

irilen ve Bulgar köylüsünü geniş 
rı:ıikyasta refaha kavuşturan 

Boçrlar Kanunu) meselesinde 
Gospudin Markofun büyük rolü 
lmuştur. Gospudi · Markof Bul

Jar köylüsü kadar Bulgaristan 
;Türkleri tarafından da seviliyor. 
Çünkü, eskidenberi büyük bir 

GELİNCE 

Bu devletle olan komşuluk mü
nasebetlerimiz de iyidir. Yunan 
ve Bulgar milletleri arasında iktı
sadi münasebetler günden güne 
kuvvetlenmektedir. Bulgaristan. 
dan Yunanistana, Yunanistandan 
Bulgaristana olan ihracat ve itha
lat mühim bir yekun tutuyor. 

Maamafih, Yunanh komşuları
mız takdir etmelidir, ki Nöyi mu· 
ahedesi en ağır şartlar için.de Bul
garistana kabul ettirilirken büyük 
devletler Bulgaristana Akdenizde 
bir mahreç temin edileceğini ka.. 
bul ve vaadettiler .. Biz bu vaadin 
büyük devletler tarafından yerine 
getirilmesini istiyoruz. Bu · vaadi 
cebren kabul ettirmeğe kalkı~acak 
değiliz. Sulh muahe.desi yalnız 

bir taraflı olarak tatbik edilme-
re elidir. 

Türk dostu olarak tanınmış ve bu 
dostluğunu fiilen isbat etmiştir. dir.,, 
Kendisi Türklerin kesafetle yaşa· AKDENİZ MAHRECİ 

Nöyi muahedesinin bütün mec· 
buriyetJerini yirmi yıldanberi ye
rine getiriyoruz. Fakat bu mua
hedenin bize vaadettiğini de bü
yük ıdevletler yerine getirmeli· 

makta bulunduğu (Popovo) ·da MESELESİ 
~.doğmuş ve senelerdenberi Türk. Burada Gospu.din Markofa şu 

u. dlı'lcr arasında haşırneşir olmuş bir :.uali sordum: 
ıJl dJfiuevlet adamı olduğu için Türkçe· - Akdeniz mahreci arazi, ya· 
~yi konuşmakta, ve Bulgaristan hut koridor olarak Bulgaristan 

~-Türklerine ait talep v ~ meseleleri tarafından nasıl telakki ediliyor? 
n ~de yakından bilmektedir. Gospudin Markof d~di, ki: 

Bana beyanatta bulunurken, - Bizi alaka.dar edon,. Akde-
arcı, sıra Bulgarcayı bırakarak rı.lzınffi l>'ir 1n~1ircÇ fimin el'fflek· 

fj Türkçe de cevaplar veriyordu. tir. Bu mahrecin şöyle veya böy. 

: .. Jilıttllll 

Sovyet Rusya-
da çocuk liman 

ları yapıldı 
.. ' 

ne»+ ·- --........... 

Çocukları, genç ya,lannda denize alııtmnak ve denizle 

alakalı meslekleri kendisine sevdirmek için. Sovyetler Birli. 

ğinde deniz veyahut nehire sahil bazı §ehirlerde, birçok sene. 

denberi, "Çocuk liman" ları vücuda sıetirilmiJ bulunmak. 
tadır. 

Bu limanlardan birini te§kil eden Baku· çocuk limanı, üç 
senedenberi faaliyette bulunmaktadır. Her yaz, Hazer ~enizi 

s:.:.iJindeki bu limanda 300 kadar çocuk, eğlenerek denizcilik 

öğrenmektedir. Yazın, her gün, bu limana bağlı küçük yel. 

kenliler filosu, genç kaptanların idaresinde denize açılmakta. 
dır. Çocuklar, denizde gezintiler yapmakta ve hatta Baku'ya 

30 il& 50 kilometre mesafedeki adalara tetkik seyahatleri ter. 

tip eylemektedir. Bu çocuklar arasında temayüz edenler~ 

çavuş, kaptan, yatman gibi ünvanlar tevcih edilmektedir. 

Bunlar içinde birçok da genç kızlar vardır. Limanda aynca 

müteaddit kabinler vardr ve burada çocuklar. salahiyettar 

bahriyelilerin idaresinde, iki deniz gezisi arasında, telsiz tek. 

niği, gemici işaretleri ve seyrüsefer esaslan öğrenmektedir. 

Ayrıca, gene bu limana merbut bir ufak b~harla müteharrik 

mektep gemisinde, çocuklar. kaptan köprüsünde. dümende 

veyahut telsizde nöbet almaktadır. Çocuklara, muhtelif gemi 
tiplel'İ hakkında cia p ratik m alumat verilmekte ve çocuk la r , 
modeller de inşa eylemektedir. Limanda b ir yüzme mektebi 
ile vaterpolo ·klübü de vardır. Bu limanlardan çok iyi neti. 
celer alınmaktadır. - "Taas,, 
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Yakında Rusyaya gidecek ve le oluşu Bulgar milletini fazla 
e il" orada ziraat sergisinin açılmasın- meşgul etmiyor. Milli isteklerimi· 

da bulunacak olan Bulgar mebus- zi haddi asgariye indirdik. Ve bu 
lar grupuna Gospudin Markof ri- isteklerin tahakkuk ettirilmesin

de Türk dostlarımızdan yardım yaset edecektir. Rusyadan dönüş-
te İstanbula da uğrayacağını söy· bekliyoruz. Türkiycnin bize gös-

..At ledi. tereceği dostluk ve uzatacağı yar-
aı- dım eli Balkanlı milletlere sulh 

İKİ MİLLET ARASINDAKİ 
DOSTLU!:: 

- Bulgar ve Türk milletleri 
arasındaki dostluğun daha fazla 
kuvvetlendirilmesi hususundaki 

'tıo tasavvurlarınız nedir? .. 

namına büyük şeyler kazandıra
caktır. Biz bekliyoruz, ve bekliye· 
ceğiz. Bulgar milleti, endüstriyd 
ve zirai bakımc;lan çok terakki et
ti. Çiftçiliğimiz modern bir hale 
geldi. İhracatımız fazlalaştı. Çe· 
şit bir hale gelen zirai istihsalatr 
mızı ucuz ve süratle yabancı 

memleketlere sevk ve ihraç etmek 
lazım. Bu yol, Akdeniz yoludur. 
Varna ve Burgazdan yapılan ih
racat haftalarla uzun siırüyor. 

mahsulatımız yollarda çürüyor. 
Binaenaleyh. bu 'hayati meseleyi 
büyük devletlerin düşünmesi la-

üç defa ortadan kaybolan 
Esrarengiz danıat 

bu.lundu 
) 

"(>! 

' . olC 
ıt 

e· 

- ''Bulgaristan resmen ne tür
lü politika takip ederse etsin bi
ı:inı için en makul siyaset, komşu· 
lanmızla iyi münasebette bulun.. 
mak olacaktır. Her şeyden evvel 
biz Yugoslavya ve Ti.:rkiye ile 
dostluklarımızı devam ve kuvvet
lendireceğiz. Ben, kahraman, ce
sur, sözünde doğru ve yüksek 
kültürlü Türk milletine hürmet 
ederim. Balkanlılar ideali Balkan-
lı milletlerin malı olmalıdır. (Bal· 
kan Balkanlılarmıdır) mefk~resin_ 
den Balkanlı milletlerin kazancı 
çok büyük olacaktır. Romanya ve 
Yunanistanla olan münasebetleri
miz de dostanedir. Bu iki komşu 
devletten, Yugoslavya ve Türki-

. . ·ı. 

ye ile olan münasebetlerımız gı:Jı 
ramimane bahsetmeyişim onlara 
düşman olduğumuza delalet et· 
mez. Bilakis Balkan milletleri k:n 
di aralarında anlaşacak olurlarsa 
büyük devletlere alet olmaktan 
kurtulacaklardır. Bu, en mühim 
bir meseledir. Bu türlü bir anlaş· 
ma, küçük devletlere büyük ka
zançlar temin edecektir. Fakat .. 
Bizim Romanya ile aramızda bü
tün .dünyanın malumu olan düzel· 
tilecek bir meselemiz vardır. Bu 
meselenin düzeltilmesini biz zor· 
la yapmak istemiyoruz. 

Harp istemiyoruz. Komşuları
mızın müşkül vaziyetlere düışc

rc,k onların muntemel bir müşkül 
:?amanmda fırsatlardan istifade 
c•:nek istemiyoruz. Biz .. Bize ait 
ch.,ın iadesini istiyoruz. Yabanc1 
topraklarda gözümüz yoktur. Ce· 

zım.,, 

Gospudin Markofa, 
meselesi hakkınıda şu 

dum : 

Dobruca 
suali sor-

- Romanya Hariciye Nazırı 

Mösyö Gafenko ile birlikte Türki
yeyi ziyaret eden Romanya mat· 
buat müdürü Mösyö Prago bir 
~azcteye verdiği beyanatı~da: 
"Bir Dobruca meselesinin bahis 

Biçareyi sürükli· 
yen gizli kuvvet 
anlaşılamıyor 
,Geçen günkü sayılarımızdan 

birinde F ransada bir köylünün 
iki kere evlenmeğe teşebbüs et
tiğini, nişanlandığını; fakat iki 
keresinde de tam düğün saatin
de esrarengiz bir surette orta• 
dan kaybôlduğunu, sorulan su
allere de: 

mevzuu olmadığı ve olamıyacağı. R'I · "'1 h 1 b' .. . . . - ı mıvorum.. a ec u ır 
ne soyledı. Bunun hakkında sızın k · : . 1 k ' 1 

.. . . 1 uvvetın esırı o ara orman ara 
mutaleanız ne.dır,, dedım. .. "kl d' hd' d'ld' suru en ım ve te ıt e ı ım .. 

Gospudin Markof şu ceva"!:>ı d d· ~· · t k . e ıgmı yazmış ı .• 
ver:lı: 

- " Bu mesele hakl:ında Mös- Lovis Geunatu ismindeki b u 
yö Gafenko daha fazla bir §ey adam nihayet ücüncü defa da 
söylemekte mazurdur . ., gene evlenmeğe karar vermiş, 

Gospudin Markof tam manasi- fakat bu kere de nişanlısı, bele. 
le açılmış ve bütün sorgularıma diye dairesine giderken damat, 
uzun uzadıya cevap veriyordu. esrarengiz bir şekilde ortadan 
Bu arada k'endisinden şu suali kaybolmuştur .. 

sordum: llk iki seferinde birlcaç gün 
_ İtalyanların Arnavutluğu iş- _ı_ l 

smna ormanlar araStnOi\ e e ge. 
"alinden sonra Bulgaristanın Tür ı:;irilen d="mat, b~ kere biitün a. 
,~iyeye karşı olan dostluk siyase- b l - raştırmalara rağmen, u una. 
tin:le bir değişiklik olmuş mudur? 

- 'k mamışttr .• - Hayır, dedi. Hiç bir değışı -
lik olmamıştır ve olmıyacaktır. Bugün esrarengiz damadın 
tki milleti doğrudan doğruya ala- lmeydana c;ıkmış olduğunu öğre. 

(Devamı 11 incide). niyoruz. Bir çocuk, onun bü. 
Zavallı M§aKlı J&ari" 1'aıritı gıelln elbi.!elerini seyrediyor 

yük bir agaç altında yatrp kal~ 
tığını, meyva ve pişmemiş seb. 

ze ile yaşadığını öğrenmeie 
muvaffak olmuştur .. 

Birinci kayboluşunda 3, ikin
cisinde de 1 2 gün meydana Ç1~ 
mıyan Lovis Gennatu'nun nı. 

şanlısı Matmazel Öjeni bu va. 
ziyetten usanmış değildir.. O. 
çi.inci.i defa aldığı nikah gtinünü 

her ihtimale karşı gizli tutan 
Matmazel Öjeni miistakbd ko. 
casmm bu kere de ortadon kay. 
holduğunu görii nce, artık kork. 
mağa başlamıştır. 

Lovis Gennatu evlenecekleri 
gi.in yarım saat evvel belediye. 
ye g itmek iizere bisiklete bi

0

ne
rck yola çıkmış ve ondan son. 
ra da ortadan kaybolmuştur. 

Bir ağaç altında bulunan Lo. 
vis Gennatu hitap t ir haldedir, 

fevkalade zayıflamıştır.. Vazi. 
· yeti izah edecek hir ciimle söy. 

liyememektedir .. Zavallt dama
dın gene meçhul hir kuvvetin 

tesiri altında olduğu i.imit edil. 
mektedir .. Yaka kiirük kasaba. 
da biiyt.ik bir endişe uyandır-

mıştır. K "'""ba halkı 7.avallt cift
c:inin büyi.i tesiri altrnd;\ oldu
ğundan şüphelenmekkdirler. 

Fakat aeıl m~,.,- n ~c ;";~cftr .. 
A caba Matmazı-1 Öjf'nİ ıc:rar e
dip dördünci.i defa ni\n alma:a 
te§ebbUs edecek mi? .. 
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Müstakil grup hükO
metten izahat istedi 

Ankara, 5 (A.A.) - 8. M . Verilen Takrirler 
leclisi bugün Refet Canıtez'in Ankara, 5 (Hususi) _ Müs-
ıış:umlığında toplanarak ruz. takil grup reis vekili Ali Rant 
amesir.de bulunan maddeler. ·r arhan bugün meclise iki sual 
en ikinci müzakereleri yapıla. takriri v e .. erek hiiki'ımetten ha. 
!lk olan layihaları tasvip etmı~ rici vaziyet ve harici ticaretimi:? 
e diğerlerini de mi.istaceliye. hakkında izahat istemiştir. Ha. 
ararlariyle müzakere ederek 
abul eylemiştir. Bunlardan 

riciye ve ticaret vekillerinin bu 
takrirlere meclisin yarınki top. 

Milli piyango" idaresi teşkiline lantısında cevap vermeleri muh 
it kanunun müzakeresinde so. temeldir. 
ulan bir suale cevaben bütçe 
ncümeni mazbata muharriri Milli Piyango ldareai 
:ırn verdiği cevapta bu kanun Tqkilitı 
ıe tavyare cemiyetinin piyan. Milli piyango Maliye Vekale. 

Hatagdaki bn.l}ram 
Korgeneral Muzafferin önünde 
parlak bir geçit resmi yapıldı 

Antakya, 5 (A.A.) - Anad:>lu 
Ajansının hususi muhabiri bildi. 
riyor: 

Korgeneral Muzaffer, bugün 
Hataya gelmiş, Kırıkhanda mc· 
rasimle karşılanmıştır. Burada 
bulunan Tekirdağ mebusu Rahmi 
.pak, Dahiliye amiri İnayet, Yar

uaj Naci, kaza kaymakamı Sakıp 
Jüneş, Parti İlyönkurul üyeleri, 
:nemurlar, izciler ve b:r kıta as 
terimiz Korgenerali şehrin giriş 
yerinde karşılamışlardır. 

Korgeneralin yanında keo:lisi
ni Hassada karşılamış olan Albay 
:ukrü Kanatlı ve diğer askeri er
'can bulunuyorlar.dı. Korgeneral, 
:carşılayıcrlarrna iltifat etmiş, bir 
:nliddet Orduevinde istirahat et· 
~ikten sonra Antakyaya hareket 
-:tmiştir. 

ıekkülleri ve köylü mümessilleri· 
"1in tebriklerini kabul etmiıtir. 

Lise meydanında bü;ük bir ge· 
çit resmi yapılmıştır. Tribünde 
Korgeneral Muzaffer, Fevkalade 
murahhas Cevat Açıkahn, Albay 
Şükrü Kanatlı ve diğer askeri er. 
kan, Fransız Albayı Collet, Hü· 
kıimet, Parti, Belediye ve Tica· 
ret Odası erkanı hazır bulunmuş· 

tur. 
Kahraman askerlerimizin geçit 

.esmi pek parlak olmuş ve halk 
tarafından şrJdetle alkıJlanmıı· 

tır. Geçit resminde, askerlerimizi, 
Jandarma alayı efra.dı, izcileı, 

mektepliler, athıpor, gençspor ve 
"'lluzik klüpleri, esnaf teşekkülle. 

i takip etmiştir. 

Merasimde Parti, şehir ve genç 
ıik adına nutuklar söylenmiş ve 

_____ _--l 
Paris ve Londra görüşüY 

. Pari~, ~ _(A.A.) - Havasa fren mütemadi mü~ve 
JUW bildiriyor: Fransa ve Jn. sonra, ne ilerlenmiş, ne da 
giltere hariciye nezaretleri, ara. lenmiştir. 
smcla sıkı bir temas halinde, üç Bugün bir kere daha. 
taraflı pnkt hakkındaki Fran. kercciler, ufka endiıe ile 
sız - ln~iliz orojcsi ile alakada· maktadır. Fakat, hiç o 
olarak 8. Molotofun sorduğu her üç memleket de 
suallere pek yakında verecekle. bulunmaktadır. Ve bu 
ri cevabı tetkik eylemektedir. herhangi birisi. diğerine. 

Daha dün geceden itibaren lıklı herhangi yeni tekli 
Fransa hariciye nzz"'·eti, lngilİ7 zakereden imtina edec:eiİ 
hariciye nezaretine Fransız hli. :ıi vermemiştir. Sovyet · 
bimethin fi! :rlcrini bildirmi• ~ilizler ve Fransızlar a 
ve fngiliz kabine"; bu~ün öğle ıahsi münasebetler, 111 
1en sonra yaptığı toplantıdr mel gözüküyor. Her ÜÇ 

'7 rans1z fiilr3}eri üzerindl'! ~örü~ ve bunların hükumetleri. 
rnfü:ti;r. Bu'?Ün ise 8. 8onnet vüze mukavemet azminds 
'ki defa B. Corbin ile uzun te •efiktirler ve tecavüze, 
lcfon muhaveresi yapmıştır )esaplanna değil, fo)cal 
'? ransanın Londra büyük elçis · nan ya tarafından tehdit 
l)u muhaverelerde, lnr.iliz gö- ~iklerini hisseden ve el" 
·ü~lerini Parise bildirmiştir. ri bizzat sulh cephesi ' 

Paris ve Londra hükumetleri 1<uvvetli taraftarlarını 
'llİ.İteaddit devletleri doğrudan likeye koyacak olan küç' 
loiiruya alakaClar ettiği için bü. ?etler hesabına mukave 
vük bir mi.itedillik S!Österen mü. rnsundadırlar. Korgeneral Antakya Orducvin· 

:ie Antakya halkı mümessillerini 
re memurları kabul etmiştir. 

Hatayın kurtuluşu dolayısiylı: 
·~ahraman ordumuz ve onun baş· ":akereye devam için Moskova. Her ne olursa olsun 
larına sonsuz minnet ve §Ükran laki miinı--ı.sillerine nek vakm ':>ir taraftan Sovyetler B' 
ıiıleri ifade edilmiştir. -:la yeni talimat gönderebilecek- ğer taraftan İngiltere ve Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu 

Ajansmın hususi muhabiri bildiri-

oya ait evrak, ayniyat ve saire. ı tiyle CuJllhuriyet Merkez Ban 
ini yeni idareye devretmekte kası ve Ziraat Bankası tarafın. 
ılduğunu, tayyare cemiyetinin dan tayin edilen birer aza ile 
ıçüncü şahıslarla olan muame- piyango müdüründen terekkür 
elerinin ve keşideye ait ihtilaf- eden dört kişilik bir idare heye. 
ann gene tayyare cemiyeti ile ti tarafından idare edilecektir. 
ıalledileceği, yeni teşkil edil- Hazineye tevdi edilecek olan 
nekte olan "Milli piyango" i- piyango safi hasılatı bir taraf. 
iaresine eski piyango idaresini tan bütçeye irad, diğer taraftan 
:asfiye vazifesi verilmemiş bu. Milli Müdafaa V ckfıleti hav<ı 
ıunduğunu söylemiştir. kısmı bütçesinin levazım ve tec-

Bu izahatı müteakıp kanu- hizatı harbiye faslına tahsisat 
:ıun maddeleri okunmuş ve tas. kaydolunacaktır. 

1erdir. 3a, bu üç devletten herh 
yor: Hatayın bütün şehirlerinde de Londra. 5 ( A.A.) - "Ti. rine hücum edildiği 

Şanlı ordumuzun Hataya giri· lu mesut yıldönümü yüksek se- mcs .. gazetesi, lngiliz - F ramnz :ierhal silahlı yardıma k 
şinin yıldönümü, heyecanlı ve vinç içinde kutlulannuştır. Şehir • Sovyet paktı müzakerelerine hazırdırlar ve bu üç bü ·· 

vip edilmiştir. Piyango idaresine ait mallar 
B. M. Meclisi bugünkü top. devlet malı addolunmuş ve bun

lantısında kabul ettiği kanun- ları çalanlar, ihtilas edenler, zim 
larla ba§ka hiç bir ticari muame mete geçirenler veya her ne su. 
lede bulunmıyarak yalnız ken- retle olursa olsun suiistimal e. 
di yakacağı kömürü almak ü. denler devlet malları veya pa. 
zere Zonguldak ve Ereğli li- ra•arı hakkında ika olunan bu 
man•Nma gelen bilumum ge- gibi suçların cezasını görecek. 
mil·. in sıhhi muameleye tabi lerdir. 

parlak merasimle kutlanmıştır. lcrde taklar kurulmuş, her taraf tahsis ettiği baımakalcsinde di. let, aynı zamanda, ara 
Saat ıı de •ehrı"mı'zc gelmı· .. o bayraklarla donatılmıştır. k" f ıı -s • yor ı: 'l.,erhangi birinin men ıt~ 

lan Korgeneral Muzaffer, Hüku· Gece Antakyada büyük bir fc- Son üç ay içinde, mi.izakere- :ılakadar eden herhan~i ~ 
met, Parti, Belediye ve Esnaf te- ner alayı tertip edilmiştir. ler, tam hakiki bir terakki kay. rupa devletine kar§ı ya 

• • • dedilmesi beklendiği anlarc:Ut. al. tecavüze mukavemet içifl 
Ankara şehır meclısı toplandı tı kere manialar ile kar~ılaştı vetlerini birleştirmekte dl 

Belediyeler bankasından 300,000 ~yı •• d··Keblilir k.f. onbh:fkta sü- tabıktırlar. 
tutulmakla beraber alınması la- fliletleri, Üzerlerindeki fiyat. 
zımgclcn sihhat resmi ile vize tan fazlaya satmıya kalkıf8nlar 
resminden muaf tutulmaları, da 20 liradan 100 Jiraya kadar 

lira istikraz edilecek ızmıt or a ri ası Tiençin 
inşaata ya~ında 

Evlenme işlerine ait bilu. para cezasına çarpılacaklar, satış 
mum evrakın maliye vekaleti hakkını kaybedeceklerdir. 
tarafından tab ve ihzar ettirile- Piyango idare heyet azaları 
rek dahiliye vekaletince köyle- hizmetlerine mukabil piyango 
re ve beeldiyelcrc parasız ola. bu~çesinden hcrh,ngj .hir nam 
rak verilmesi, devlet daireleri ve surj;lle para alamıyacaklar. 
kırtasiye stoku için verilmiş bu- dır. Şu kadar lCi pıyango müdü. 
lunan bir buçuk milyon liralık ründen başka di~er azalara tem. 
mütedavil sermayenin iki mil- sil ettikleri vekalet ve bankalar 
yona iblağı, Türkiye ile Yugos- tarafından munzam hizmetleri
lavya arasında Belgratta imza ne mukabil yüz liraya kadar 
edilen afyon anlaşması tasvip ücret verilecektir. Mi.irakabc he
olunmuştur. yeti azalan ise piyango idare -

Meclis yarın tekrar toplana. sindeki vazifelerini fahri olarak 
caktır. yapacaklardır. 

izmirde dolu tahribatı 
( Baştarafı 1 incide) Ankara, 5 - Şehrimize ge. 

Ankara, 5 (Hususi) - Beledi. 
ye meclisi bugiln belediye reisi 
NeV7.at Tandoğamn reisliğinde 

fevkalade toplantısını yaptı. An. 
kara elektrik ve havagn.zı şirketi 
aksiyonlarının belediyece mi,\Pa. 
yaası için belediyeler Bankasın. 
dan üg yUz bin liralık iStikraz ak. 
di hususunda reisliğe mezuniyet 
verilmesi hususu göril§UlUrken 

Ankara bira 
fabrikası 

inhisarlar umum 
müdürlüğüne 
devrediliyor 

Dolu ile aynı zamanda esen len malçmata göre son yağan 
fırtına 500 incir ağacını yıkmış yağmurlardan hasıl olan seller 
ve iki bin kadar zeytin ağacının Yozgat merkez kazasiyle Sor. 
da dallarını kırarak hasara uğ. gun kazasında tahribat yapmış-
ratmıştır. tır. Selden Sorgun kazasının Ankara, 5 (Hususi) - Ankara 
Aynı fırtına F oçanın Bağara- F aRılı, Boğaz ve Cumafakılı O~an Ç~ftliğindeki bira. !abri. 

Ç k .. ı · d k' b v k-· l · · b v 1 b kasıle tesısat ve mllştemılatmın 
sı ve eren oy erm e ı ag. .oy erının ag, tar a ve ıe ze 1 1 inh' 
1 d ·· d 20 d · d h b h ı · l .. .. .. ve arpa ıs lo arının ısarlar u. 
~br at yuz e t erecesın e ta • rı çe erı esas ı zarar gormuştur. mum müdürlüğü' ne devri hakkın.. 
rı a yapmış ır Ş h ] k"' " d 1 O k · a murat ı oyun e oyun daki layiha zurnameye alınmış . 

B~yın~xr mıntakasına .da do. telef olmu§, buğday mahsulü tır. Liyfha. esaalarma göre, fa.b. 
lu dusmuşse de buradakı hasa- mahvolmuş ve sel 3000 kavak rikanın işletilmesi için lhım olan 
ratın ehemmiyeti olmadığı an- ve söğüt ağacını götünnüıtür. ve hu.sust §ahıslara ait bulunan 
laşılmış~ır. Eğriörs ve Delibaş çaylan taş. su kaynaklarını ve kaynakların 

lzmı.~, 5 .. ( A.A.) - Ge~en mı§, Sorgun kenarındaki tarla çık~ığı ve muhafazaları için muk 
cuma gunku fırtına esnasında ve bahçelerdeki mahsulleri tah. tezı yerleri veya su bulunduğu u. 
Kemalpaşa kazasiyle mülhaka- rip etmiştir. mulan araziyi lrıJıisarlar Umum 
tında vukua gelen zarar ve zi- .. mUdUrlUğU umumi istimlak hU • 
yan hakkında istihsal edilen res- .. Merkez ~azasının Saray k~- kümlerine göre istim.lak edebile. 
mi malumata göre, orta, nşağı Y~. bahçele.n.~elden vaz zar~r ~or cektir. 
ve yuknrı Kızılca köyleriyle ö. ~u,. y erkoye bagl~ Huyuk. 2159, 2480 ve 3421 sayılı ka
ran ve Kavaklı ve Öteyaka mev- aptal!: K~r~osmanoglu, Can- nunlarla 30 milyon lira olarak 
kilerinde yaz mezruatmı teşkil cak koylerının tarlaları kısmen tesbit edilmiş olan İnhisarlar u. 

eden bağ, zeytin, tütünün yüz. harap olmuştur. Mahal '.arako- mum mildUrlüğüniln mütedavil 
de 15 i ve bazı mıntakalarda luna bağlı köylerde 1 7 söğüt sermayesi 31.500.000 liraya çıka. 
tamamı mahvolmuştur. devrilmiş. 25 dönüm sebze bah. nlacaktır. Devir tarihi 31 Tem. 

Armutlu nahiyesinde zarar ç~.si •.. 9 dönü.m ekin tarlası, ~5 ~uz 1939 olarak teıbit edilmiş. 
ikinci deerccdedir. Kızılca köyi.i- donum kendır tarlası hasara ug. tır. 
nün muhtelif mcvkiJerinde bin ramıştır. Devlet ziraat İ§letme kurumu . 
elli hektarlık sahadaki mezruat Musabatlı köyünde 145 dö. nun bira işlerinde kullanmakta 
yüzde yi.iz, 61 hektar genişliğin- nüm bağ hasara uğramıf, bir olduğu muvakkat ve daimi kad. 
deki diğer bir mıntakada ise merkep ve iki buzağıyı ıel gö. roya dahil memurları kurum ta. 
yüzde 50, 43 hektarlık üçüncü tüamüştür. rafmdan verilecek bir liste ile bu 

bir mıntaka .. cla d .. a .).'Üzde 15 ka. Kavurali. Kö e"en, Divanlı, kanunun merlyetl tarihinden iti. 
d 

,., haren İnhisarlar Umum mUdilr • 
ar zarar gormuştur. Bazlar köylerinin bir kısmı, Re. lüğUne devredilecektir. Bu kim. 

Knymakam, ziraat memuru cepli, Fakıbinli köylerinin İM' selerden memur vutf ve şartla. 
ve Kızılay reisi zarar ve ziyanı ı.,üti11'\ tarlı:ıl .... n hasara uiFrAmıP rını haiz olanlar kıdem ve ehli . 
tesbit ile meşgul olmaktadırlar. t•r. Deremullu köviinde 30 ko vetlerine göre yeni kadroya ter. 
Bu köylerin zararı iki, üç yüz yun telef olmuş, di~er köylerdr cihan ve naklen tayin olunacak. 
bin lirayı geçmekte ve hasara ise 2000 kavaf!t 8cl nötünnÜf tardır. Bu ıuretle tayin edilenler 
ucrrzıyan bağlaTın nncak iki, ÜÇ 300 döniim ekin, 200 dönürr tayinleri tarihinden itibaren fn. 
sene sonra iyi mahsul verebile- bostan, 100 dön tim kendir tar. hisp.r memurlarının hai7. olduk. 
ccği anlaşılmaktadır. laııı hnsar görmüştür. lan haklara sahip olacaklardır. 

• 

Tandoğan geniş izahat vermiş, bu 
işin tahakkuku için yüksek me • 
aai sarfeden Nafıa Vekili Ali 
Fut Cebesoyun adını hürmetle an. 
mıştır. 

başlanacak mesele 

Meclis Nafıa VcJ<iline §'.ehrin 
şükranlarını, sayğilarını ana 
Tandoğanı memur etmiştir. Tan. 
doğan meclisin kararını Nafıa 

Vekiline telgrafla. bildirmiştir. 

22 Temmuzda 
Halayda 

Spor şenlikleri 
yapılacak 

Ankara, 5 (A.A.) - Hatayın 

Anavatana ilhakı dolayısiyle 22 

Temmll% günü Hatayda yapılL 
cak umum §enlik ve tezahürata 
Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
lüğü de üç bölge yüzücülerini ls· 
kenderuna &ön.dererek yüzme mil 
sabakalan yaptırmak suretile İ§tİ' 
rak ettirecektir. 

Ankara Seyhan ve tçcl bölge· 
leri yüzücüleri ile Hataylı yüzü. 
::iller 22 Tenunuz ve 23 Temmuz 

günleri hkenderunda muhtelif 
yüzme ve ıutopu müsabakaları 

yapacaklar.dİr. 

Birincilere Su Sporları Fede· 
rasyonu tarafından Hatay hayra-
mı hatırası olarak mükafatlar ve· 
rilccektir. Bu müsabakalar aynı 

zamanda Anavatan sporcularının 
Hataylı kardeıleriyle ilk temasııu 
teş:Cil ederek yekdiğeriyle tanıı· 
nalarma vesile olacaktır. 

lngilterede misli görül· 
111emiş bir fırtma oldu 

Sümerbank ikinci beş yıllık 
sa.nayi programına konulmuşken 
sonradan birinci programa alı • 
!W1Ja9rikalara ait etütlerini ik. 
mal etmiş ve bunlaroan 1'lor fa'b. 
iika.Smftınıpsmr bgşhmmasına 
karar vermiştir. Klor fabrikası 
da, kimya sana.yiimize merkez 
olarak ~ilmiş bulunan lzmitte 
yapılacaktır. Yapılan hesaplar 
İzmit körfezindeki fabrikalara 
iltihak edecek olan b uyeni fab. 
rfkanın ve teferrüatmm bankaya 
570 bin liraya yakın bir paraya 
mal olacağı neticesini vermiştir. 

Muhtclü bakımlardan bir an 
evvel inşasına ehemmiyet veri. 
len klor fabrikasının, bu ayın 17 

sinde ihalesi ve en kısa müddet 
zarfında inşaatına b~lanması te. 
karrür etmiştir. 

Türkiye kimya sanayiini tak. 
viye edecek olan diğer fabrika. • 
lar da peyderpey kurulacaktır. 

Bunların arasında süperfosf at, 
kaolin ve kükürt tar.f'iye fabri • 
kaları vardır. Bu sonuncu fabri. 
kalara ait etütler de kısmen ya. 
pılmış bulunmaktadır. 

Köse~vanof Hitler
le görüştü 

Berlin, 5 (A.A.) - Bulgar Be.§ 
vekili, bugün buraya gelmiş ve 

istasyonda mutat merasimle Al. 
manya Başvekili, hariciye na.zı . 
rı, hariciye yUksek memurları ve 
kordiplomatiğin bazı azası tara. 
fmdan karşılanmıştır. 

B. Köseivanof, birmilddet son,. 
ra, yanında refikası ve kızı ol. 
Juğu halde, Belvti sarayına git. 
miş ve orada da devlet reisliği 

dairesi şefi B. Meissner tarafın. 
:ian selapılanmıştır. Bulgar Baş. 

Londra, 5 (A.A.) - Bugün öğ. vekili, müteakiben B. Von Rib. 
leden sonra Weymouth'da misli bentrop'u ziyaret etmiş, B. Von 
görülmemiş derecede şiddtli bir :?.ibbentrop da biraz sonra BelvU 
iırtına olmuştur. Şiddtli bir dal. 3a.rayına gelerek B. Köseivano . 
ga silsilesi, bUtUn limanı altüst Cun bu ziyaretini iade eylemiş • 

etmiştir. Palarmalarını koparan 
!lir çok yat, fırtınanın ve dalga • 
tarın şiddetinden havaya kalk • 
mı§ ve bilahara plaj üurine 
karm:ıkarışık dür;erek harap ol • 
muıatur. 

tir. 

B. Hitler öğleden sonra, B. 
Köseivanofu kabul eylemiştir. 

B. Von Ribbentrop'un da hazır 
bulunduğu bu kabul resmi, bir 
saat kadar sürmüştür. 

londrayahayre 
rici haberler g 

Paris, 5 (A.A.) -
gazetesinde Mme. T abo 
zıyor: 

"Lonclraya Tok yadan 
uyandırıcı haberler gel 
Anla§ıldığına göre, JaPon'!' 
kumeti Tiençin meselesi~ 
li için müzakereye giri§ıtley: 
bul ettikten sonra gene etki 
leplerine rucu etmiştir. .ı 

Japonya hükumeti, şi~ 
giltere sefirine Tiençin ~ 
.nckamlarınınkinclen dah• _:. 
bir mütalebat programı t~ 
meğe hazırlanmaktadır. _ -..., 

cek per§embc günü bal~~ 
kararla.~tınlan müzakerel .. 
caba hıç mi başlam.-:, acail 
fiyeti Londrada suale ıaY'° 
rülmektedir." 

Humanite gazetesi, bıJ 
susta şöyle yazıyor: 

''Japon emperyalistleri . 
yenemiyorlar. lngiltererı!ll .Jıt 
F ransanın yardımına rıı--. 
oldukları için bu yardıJ1'11. 
yaz mıntakalanna kartı bit~ 
bir hareketinde bulunmak. 
tajiyle elde etmek isteflll 
!ar." 

-0--

Bir ltalyan filosu Şa 
Akdenize geliyor 

Roma. 5 (A.A.) - ikinc:İ 
yan filosu, Şarki Akdeniad• 
cevelin yapmak üzere PazJC 
hareket edecektir. 
Ağustos bidayetine kıdal' 

vam edecek olan bu cevc1'1' 
nasında filo Libyayı ve gı• 
nizi limanlarını ziyaret edc''-.J 

Filoya Amiral Mini kull"' 
mektedir. 

Kont Ciano Frarı
sefirile görüştO 

Roma, 5 (A.A.) -
Ciano, bu ak§Am F raMlZ 
yük elçiaini kabul etmi§tit• 

Söylendiğine göre, 11 

görütmeler çerçevesi için:lt 
reyan eden bu müliıkattl\ h 
si bir meselr. bahis m~vzıııl 
memiıtir . 

l:l 

mı 
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Bulgar 
• • • 

reısının 

Millet Meclisi ikinci 
gazetemize beyanah 

( Ba~tarafı 9 uncuda) 

l;1dar etmiyen hiç bir mesele ara· 
mmlaki doıtluğu boıamaz. Muh

J telif yerlerde, muhtelif devletle
rin hudutları belki ldeği§eobilir. 

Fakat, Ti.irk ve Bulgar milletleri 
arasında dostluk deği1ernez. Biz, 
kotn§u milletlerle istikbalde de 
yanyana yagamak mecburiyetin. 
deyiz. Milletler arasındaki kom
şuluklar ebedidir. Milletlerin re· 
ıahıru dil§ünen devlet aidamları 
uzak ihtimaller önünde, düşman· 
lığa tevessül edemez. 

1 

I 
; 

- Pekill.. Şayet İtalyanlar 
Balkanlar askeri kuvvetlerle iler
lemek veya Balkanlarda geni1le. 
mek te§cbbüıüne giritecek olursa 
BuJgariıtanın alacağı vaziyet ne 
olacaktır?. 

Şu cevabı verdi: 

- Kofn!u küçük bir memleke
tin milıkül bir vaziyete girmesi, 
bizi katiyyen memnun etmez, çün 
kü bu akıbet Bulgariıtanın ba1ına 
da gelebilir. Bir kom§U devlet 
müşkül bir vaziyete girene biz 
bundan iatifal:lcye koJmıyacağıı. 
Bulgaristan kom1ulariylc olan 
dostluğu muhafaza eı:lecektir. U· 
zak bir, milletin dostluğundan faz
la biz yakın bir milletin ve kom
şu bir devletin dostluğunu tercih 
ederiz. Yakın komşularımıza hür. 
met ederiz, çünkü biz komşu mil· 
letlcrle ebediyyen komşu olarak 
yaşamağa mahkumuı .. Uzak mil· 
Jetlerle değil.. Bulgaristan her 
hal ve ihtimalde bitaraf kalacak
tır.,, 

- tyi amma .. 'küçük milletlerin 
kendi baıına müstakil bir siyaset 
takip ctmeıine büyük devletler 
müsaalde ederler mi? 

- Küçük milletler belki müs· 
takil bir siyaset takip ed~mez. Fa.. 
kat, biz, Bulgar milletinin arzusu· 
na uyacağız. Bulgar milleti har· 
betmek istemiyor. Başkalarının 
menfaati için biz kendimizi ate9e 
atamayız. Umumi harpte olduğu 
gibi feci vaziyetlerle karşılaşmak 
istemiyoruz. Büyük devletlerin 
emelleri onlara aittir. Biz bu e
meJlere kurban olamayız. 

ıa ve bu formül bizim haddi aı· 
gariye indirilen isteklerimizi tat* 
min edebilirse Bulgaristan, Bal· 
kanlı milletlerle geniı mikyasta 
tevikimesatden çekinmiyecektir. 
Bizim isteklerimiz o kadar basit 
şeylerdir ki, bugüne kadar bir 
formül bulunarak tahakkuk etti. 
rilememeei Balkanlı Milletler na
mına bir zarardır.,, 

Nihayet Gospudin Markof sö· 
zü yine Türkiye Bulgaristan 
dostluğuna intikal ettirdi ve Bul
garistan.da ya§ayan kalabalık 
Türklerden bahsederek: ''Bizde 
yaşıyan Türkler Bulgar kanunla· 
rınrn bütün haklarından mütesa
viyen müstefit olmaktadır. Tiir~ 

halkının bir §İkayeti varsa bana 
ve hükumete müracaat etsin. Ma· 
kul olan bütün isteklerini yerine 
ıetireceğiz, dedi. 

GO!pudin Markofu koridorda 
birçok heyetler bekliyordu. Te· 
şekkür ederek yanından ayrılır
ken Türkçe: "Yine buyurunuz ... 
yine buyurunuz. Sık, ııxk görii§e· 
lim,, diyordu. 

Sofya: 
M. Necmeddin DELIOIU\1.AN 

n 

-- . 
- : 

ı _____ o __ e_n_i_z __ L __ e_v_a_z
1

_•_m ___ i_ıa_A_n_ı_a_r_• __ --.!1 
1 - Tahmin edilen bedeli 8773 lira 11 kuruş olan 26070 adet 

amptil, 13 Temmuz 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla alınmakib:ere eksiltmeye konulmU§tur. 

2 - Dk teminatı 657 lira 99 kuruş olup şartnamesi komis. 
yondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatr dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar KMımpaşada bulunan komisyon başkan. 
hğına makbuz mukabilinde vermeleri. (4646) . ~ . 

l - Tahmin edilen bedeli 177 7lira 08 kuruş olan 1200 kilo 
tire çorap ipliği 20 Temmuz 939 tarihine ra.stlıya.n perşembe gü. 
nü saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 132 lira 28 kuruş olup şarl.natnMi her gUn 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İ.steklilerin ·2490 sa.yılı kanunda yazılı vesikalarla. bir
likte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona. m.ü. 
raca.atları. ( 4870) 

v~ KOT ~ıTA~~vn 

Dun ve yarın tercüm a külliyatı 
11 - 30 Kitaplık üçüncil seri 

Numara 

21 HUkllmdar millet 
22 Yeni ilmi ziluı.iyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 ObUn iktmadl l§lert 
25 Culllhurlyet 
26 Terctımenm r.11 
27 Değig{Oler 

28 J..aokon 

llll.nl§ 29 Kapltallı:m buhranı 50 
125 M 30 Slambo 

15 

60 
IS() 

100 
75 
30 

615 
Bu ıerlnln fiatı 6.15 kuruotUJ". 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kunıııun 1.92 
kunıı,,u pegin alınarak mUtebaki-
81 ayda birer lira ödenmek Uzere 
Uc; taksite bağlanır. 
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n;:buı _L~vazım _Amirliğinden verilen: ı 
f~arıcı Asken Kıtaatı ılanlan 

lzmir UÇU§ pisti yeniden kapalı' zarfla eksiltmeye konulmuş .. 
tur. Keşif bedeli 131096 lira 36 kuruş olup ilk teminat miktarı 
7805 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19-7-939 çarşambıı gü. 
nü saat 11 de Veka.Iet satın.alma Ko. da yapılacaktır. Plan, pro. 
je ve şartnamesi 660 kuruş mukabilinde her gUn Ko. dan almabL 
lir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh vesaik. 
le birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. na ver. 
meleri. (71) (4776) 

• * * 
Cins Miktarı Muhaınmen İlk teminatı İhale gün ve saat 

bedeli 
Kilo Lira kuruş Lira kuruş 

Kuru ot 700,200 22,756 50 1706 73 16.7-939 11 
Saman 560,160 9,802 80 735 21 ,, ,, 16 
Yulaf l,185,840 59,292 4446 90 17 ,, 11 

Tümen Birliklerinin hayvanatmm ihtiyacı olan yukarıda cins 
ve miktarları yazılı olan maddeleri kapalı zarf usulile mukavele. 
ye bağlanacaktır. Evsaf ve şartna.m.eleri görmek isteyenler her 
gün Edinıede tüm satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

ihale günleri aynen yukarıya yazılı olan gün ve saatlerde
dir. İsteklilerin belli saatlerden bir saat evvel icap eden vesaik ve 
ilk temina.tlarile birlikte teklif mektuplarını komisyona verme. 
leri. (57) (4621) 

••• 
Krt.a.sı Miktarı Muhammen tik teminatı eksiltme tarihi vı 

bedeli 
kilo Lira Lira kuruş saati 

Lüleburgaz 180,000 9,450 708 75 13.7.939 11 

" 545,000 28,612,50 2145 97 ,, .. 11 
Babaeski 740,000 38,850 2913 75 14 " ,, 11 

" 
940,000 49,350 3701 25 u ,, .. 11 

Hayral>olu 490,000 25,725 1929 38 13 " .. 15 
Kaynarca 545,000 29,975 2248 50 ,, " " 

15 

Tümen birliklerinin 11 taksitte ve birlikler ambarlarına tes. 
lim. oartile yulafı kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılıp mukave. 
leye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. tstekUlerin 
yukanda.ki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten · :r 
saat evvel kanuni vesikalerile teminat ve teklif mektuplarını Lü. 
leburgazda. komisyon başkanlığına vermi~ bulunacaklardır. 

{:5~) ( 1.6:?2) 

*** 
Çorluda. kapalı zarfla cephanelik ve karakol binası yaptınla. 

caktır. Keşif bedeli 24906 lira 17 kuruş ilk teminatı 1868 liradir. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 12-7-939 çarşamba günü saat 15 de 
V~ilet sa.tmalma Ko. da yapılacaktır. Şartname, proje, planlan 
125 kııruş mukabilinde her gUn komisyondan alınabilir. İstekli . 
!er kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi. 
natı ve teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. na makbuz muka. 
bilinde vermeleri. (55) (4623) 

*** 

- Her giln Bulgaristana grup· 
lar halinde Alman heyetleri gelL 
yor. Davet edilmeden bu misafir· 
leri Bulgar milleti resmen ağırlı· 

yr •. Resmi ziyafetler veriliyor. 
Nutulclar ıöyleniyor .. 

Markof şu cevabı verdi: 
YAR1N:KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

Kapalı zarf usulile beş adet Pres tezg~hı ile bir adet saç kr. 
vırma makina.eı satın alınacaktır; muhammen bedeli 34,600 lira 
olup ilk teminat miktarı 2595 liradır. Kapalı zarfla eksiltesi 24 
-8--939 perşembe gUnU saat 15 de vekalet satıAatma komisyo. 
nunda. yapılacaktır. Şartnamesi 175 kuruşa An.karada. komis. 
yondan alınabilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya_ 
zılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
saatten bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (81) ( 4896) 

-- Bulgaristanm yüzde seksen 

T. C. değilse, :yüzde altmı§ ihracatı Al
manya.dır. Pek çok Alman Bulga· 
ristanı filhakika ziyaret ediyor. 
Anuna, bu ziyaretler ticaridir. 
Bulgar milleti ne Almanya ve ne 
de İtalyanın emeline kurban ol. 
mıyacaktır. Maziden aldığımız acı 
örnekler vardır. Bulgaristan '.fU 

veya bu gruplardan hiç birine il-

ZiRAAT BANKASI' 

Yeni neşriyat 

tihak ctmiyeccktir. Roma_ Ber· "Yeni Adam" gazetesi 

Yeni Adam gazetesinin 236 nu 
maralı deniz nüshası ~ıktı. Gaze. 
tenin bu nüshasında İsmail Hak. 
kı Baltacıoğlu, Hüsam.ettin Bozok 
Ahmet Hamdi, Yunus Kazım, Ad 
nan Cemgil, Hakkı Toklu, Reşat 
Kaynar, Nurullah K8.zım, İlhami 
Bekir, Fuat !zer, Enver Nacinin 
yazılan vardır. 

lin mihveri Bulgaristanın siyase
tine uygun değildir. Bu grupla· 
rın menfaatlerine biı Bulgar mil
letini alet edemeyiz .. Bulgar mil· 
lcti, hiç kiımeye alet olmak iste· 
m~yor. Baıvekilimiz Gospudin 
Köıeivanof Alman hükUınetinin 
reımi daveti Uzeri.nc Berlini ziya
ret edecektir. Çünkü, birçok Al
man nazırı Bulgaristanı ziyaret 
etti. Bu ziyaretlere mukabele et. 

nıek mecburiyeti var. Bu ziyaret v k K• • 
Bulgaristanı yalnız bir neza.k.et a ıt ıtapevı 
ziyareti olarak alakadar edebılır. •. •. 
Bulgaristanın resmi siya::ıetinde . C Un Ve yarın terCU• 
k~tinen bir değişiklik olamaz: me külliyatı 

l'Drk iye Cumhuriy~t 
AK T t F 

Ka.ta: 
Altın ~an kloıırıml? 179 8-!l 
Banknot • . . . • , 
Ufaklık . . . . • • • 

Dahildeki Mıılıafıirler: 
Türk liruı . . . . . • 

llarlçtekt lluhablrler: 
Altın: sarı klisram 9 068 321 
Altına tahvili kabil serbeııl 
dövizler • • • • 
DiQer dövizler n borçlu 
kliring bakiyeleri 

llazine lalıvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılıAı . • . · · 
Kanunun 6-8 maddelerine 
levrikıın Hazine tarafından 
v~ki lcılivaı . • . • • • 

Senec/c.t cü:danı: 

24.164.876,45 
15.869.617,-
1.410.951,41 

591.761,51 

12.741.252,48 

7.160,84 

4.001.534,18 

158.7 48.563,-

17.228.027,-

B•nkaAı 1 / 7 / 1939 vaziveti 
ura ~ --- ı 

1 

41.445.444,86 

PAS t F 
Strmaue 
ihtiyat akresl: 

"dl ve fevkalAde , 
Htı'\US1 

• • • 

• • • . . . 
591.761,51 1'edavilldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nıkllye 
Kanunun 6.8 inci maırtle
Jerine tevfikan hazine tırı. 
tından .aki ledlyat • • • 

Deruhte edilen evrakı uk. 
16.749.94:7,50 dlye bakiyeıd • • • • • 

Kar~ılıltı tamamen altın olarok 
llheten tedavüle vazedilen 

141.520.536,-

Reeskont mukabili ilhelen 
leda. vazed. . 
Türk liraşı llnıduntr 
mwi: 1'11nlıhüd11/ ı: 

4.217.134,25 
6.00.000,-

158.748.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000.-

3.3:12.::?~ 

15.000.000,-

10.217.134,25 

229.520.536,-
31.069.303,68 

Bız maziden ibret alarak komşu 
larnruzla olan dostluklarımızı 

kuvvetlendirmek istiyoruz.,, 

Tirnrl ~enetler 1~9.301.98~.20 129.:fü4.982,20 

Allına tnhvih kuhll ıiövlıler 
UiAer dövizler ve ala<"aklı 
klirinı;ı lrnldyelerı . 33.619.326.3~ 

DULGARiSTANI TATMİN 
EDiCt BİR FORMÜL 

Goapudin Markofa ayrıca §U 

suali de sordum : 

- Belgrad siyasi mahafili Bul· 
gariıtanı memnun e.dici bir for
mül bulunacağını ve Bulgariıta
nın Balkan Paktına gireceğini 
ıöylüyormuş. Bu huıuataki mü.. 
taleanınz nejdir? 

- Böyle bir formW balanur 

No. 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

'° 

31-40 4 cü sera 
Rasin Jı.ülliyatı iV 
Metafizik 
tskender 
Kadrn ve sosyalizm 
Oemokrlt 
DinJer tarihi 
Filozofl ve aan&t 
Etika 

Heraklit 
Ruhl muclzeler 

Kr. 
60 
40 
60 

100 
25 

125 
40 

100 
25 
75 

650 

füıhanı ıı~ fnhııildl rii~dnnt · 

1
Deruhle edilen evrakı nak 

A ~ liyenın karşılığı eı1hum 'e 
l tahvil~t ttiborl kıymetle 

8 Serbe~I eshıırn \'C lahvillt: 

Avanşlar: 

Hazineye kna vadeli nans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tahvlllt {lıerlne • • • • 

Hissedarlar • • 
Muhtelit • • • 

• • • • 
• • • • 

43 686.373.4 7 
7.517.080.97 

6.309.000,-
27 .133,93 

7.808.794,15 

Yekı1n 

t Temmaı 1138 tufbJnt!ea fttl)ar .. : 

1 

1 
51.203.454,44 

1 

1 
1 
1 
1 

14.144.928,08' 

4.500.000,-
15.350.216,63 

414.811.271,22 

Muhleli! • • • • • • 

t.tonto bacldl 9' ı Altı. llıednt r " ı 

YekQn 

33.623. G5S,55 
n5.381.63S,74 

414.SU.271,22 
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1 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan --------Harp Akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25,000 kilo sığır 
ct.J 7 -1 -9:m Cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Le. 
\"!\.ZIUl amirliği Satmalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme. 
s: yap:lacaktır. Hepsınin tahmin bedeli 10,185 lira ilk teminatı 

'it.3 lin Si kuruştur. Şartnamesi komisyonda börülebilir. İstek. 
likr'.n kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa. 
atındl'!l b:r saat evvel komisyona vermeleri. (25) (4494) 

*** 
:!73.'JSI) kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zs.•-fla eksiltmesi 

13 Temmuz 939 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Lcv:ızım B..nıirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsi. 
rıin tahmin bedeli 117,639 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 7131 lira 
97 kuruştur. Şartnamesi 588 kuruşa komisyondan alınır. İstekli. 
Icrin kanuni vesikalarile beraber teklü mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. (27) (4591) 

• • • 
239350 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 

Temmuz 939 perşembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul Le. 
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 78985 lira 50 kuruş ilk teminatı 5199 lira 27 ku. 
ruştur. Şartnamesi 395 kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni \'esikalarfü~ beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (26) ( 4592) 

*. * 
2500 adet tüylü deri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10-

7-939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede lst. Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4950 lira 
kati teminatı 742 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber bel. 
li saatte komisyona gelmeleri. (50) (4850) 

*** 
1000 kilo kadar güvercin gübresi satılacaktır. Pazarlıkla 

arttırması 11-7-939 salı günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Güvercin gübre. 
si Sirkecide Demirkapıda amirlik ambarında görülebilir. lstek. 
lilerin mezkür mahalde bulunan gübreyi gördüklerine dair am. 
bar müdürlüğünden vesika almaları lazımdır. Kati teminatlarile 
ihale saatinde komisyonda bulunmaları. (48) (4851) 

*** 
80483 adet sakandırak düğmesi 66231 adet sakandırak ka. 

yışı müteahhit nam ve hesabına 10 temmuz 939 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da pazarlıkla ek. 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5459 lira 4.4 kuruş ilk temi. 
nalı 409 lira 46 kuruştur. Şartname ve nümuncsi Ko. da görü. 
lür. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (49) (4849) 

*** 
3196 metre patiska almacakbr. Paza.rlrkla eksiltmesi 12-7 

-909 çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1118 
lira 60 kuruş kati teminatı 167 lira 79 kuruştur. Nümune ve şart. 
namesi Ko. da görülebilir. Isteklilerin kati teminatlarile belli ea.. 
at!e komisyona gelmeleri. (55) ( 4922) 

*** 
lki otobüs kiralanaca.ktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 14 Temmuz 

939 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 780 lira 
kati teminatı 117 liradır. !steklil erin kanuni vesikalarile bera. 
ber belli saatte Tophanede Levazım amirliği satmalma komis. 
yonuna gelmeleri. (54) (4923) 

r ;D!evlet Demiryoiları ve Limanlar1 
···~ i letme Umum idaresi ilanlar1 --

Muhammen bedeli 5742 lira olan 2500 metre Muzayyıki ha. 
va aletleri için bezli ve dışı helezoni telli lastik hortum, 8 adet 
30 metre boyunda kum pürkürme için telsiz lastik hortum ile 75 
1\12 Vagon marşpiye lastiği 2-8-939 Çarşamba günü saat (11) 
on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara,_ 
fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 430 lira 65 kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi 
zarflarını aynı gün saat (10) ona kadar Komisyon reisliğine ver. 
melcri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. ( 4925) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1daremiz teftiş heyeti kadrosunda münhal. bulunan 80 - 70 -

55 . 45 ve 40 lira maaşlı baş müfettişlik ve müfettişliklere halen 
devlet hizmetinde müstahdem Hukuk, mülkiye, yüksek ticaret 
ve iktısat mekteplerinden birinden mezun ve fiili askerlik hiz. 
metlerini ifa etmiş olanlardan mtifettişlik vazifesini ifa edebile. 
cek tecrübe ve malUmata sahip sicil ve sıhhi vaziyetleri müsait 
talipler alınacaktır. 

Taliplerin dilekçelerile fotoğraflan il~ilc mufassal terr:ümei 
hallerini temmuz 939 nihayetine kadar P. T. T. Umumi müdür. 
lüğüne göndermeleri ve haklarında yapılacak tetkikata esas ol. 
mak üzere halen çalışmakta oldukları vazifede aldıkları maaş 

miktarile sicil numaralarını dilekçelerinde zikretmeleri lizmı. 
dır. (2723) (4832) 

VAK 1 T 
Cep Kütüpllılaınesn 

r\ı.. Y:ız:ın ,.e Türkçeye çevirenin adı Sıı~·ıf:ı Krş. 

ı K:ıder (Volterden) Asım Us 208 15 
2 Oliınpiyııd oyunları Vildan Aşir 120 10 
3 Kılcr:ıns Terras esr:ırı (Galopin'den) G. V. 304 20 
4 \'uEtosl:wya scyııh:ıt nollıırı A~ım Us 112 10 
!°• Ş:ırk Ekspre~inde cinayet (Christic'dcn) V. G. 3GO 20 
G Eıriio;k Vazosu (Prosper Mcirmc'den) Il:ıyd:ır Rifat 64 20 
7 llcr memleketle birkaç gün (Mulıtelir müclliflcrden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
8 Son kors:ın (Fon Lüknerde'den) Fethi Kardeş 3ifi 20 
t KAfkı:ıo; hikiiycleri (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 10 

t ı s,m Ehllsnlip muhıırebelerl ( Kollinı'teıı) Alı mel Ekrem 276 ~O 
, : Futbol kaideleri Nüzhet Abb:ıs 40 10 

~, ................. ~ 
Dün ve Yarın 

1 Tercüme külliyatı 
1

. 

Satış yeri : 

ı-ı~Ak~~ı!1~e:::~~.n i 
Numara 
1 Safo 

1 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

4 Devlet ve ihtilal 75 

1 

1 

5 Sosyalizm 75 ! 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 ı' 
7 işçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 ı 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı II 75 l 
795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş 
tur. Hepsini alanlara % 2( 

ıskonto yapılır. 236 kuruşı 
1 

peşin alındıktan sonra kalar 
ı lirası ayda birer lira öden.

1 nek üzere dört taksite bağla
nır. 

Han 
Emniuel Sandığı Mücliirliijjıincien 
Sullnnnhmct ?\:ıkilhcnt ın:ıh. Mus

tnf:ıpaşa sk. No. 63 de B:ıyan Esnın 

r:ııner 15 - 12 - 938 tıırihindc Saıı
dığımızn lıırnktığı p:ıra için Yerilen 
11849 num:ırııh bonosunu k:ıybettl

ğini söylerni5lir. Yenisi vcrileccğin-
ten eskisinin hükmü olıuıync:ığı ilan 

olunur. {K. 1. lliO 

• •111 
iyi bir elbise en müessit 

Tavsiye mektubudur 
\merikan modası üzerine 

çalışır 

Yavuz Sezen ' 
::>aris kadın ve erkek terzllll' 
ıkademilerinden diplomalı 

L 13 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartımanı TUrk Fo· 
to evi UstUnde .. 

ı· Dr. iRFAN KAYRA 
• RöNTCEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane~ 
si karşısında eski Klod Farer 

iNHiSARLAR 
Cinsi 

Galan mantarı 48 X 26 eb'ad 
Şarap " 45 X 24 ,, 
Likör " 23 X 35 ,. 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Miktarı Muhammen B. 

L'ira Kr. 
1.000.000 A. sif 10.000.-
1.500.000 " ,, 10.950.-

500.000 ,, " 4.750.-

% 7 ,5 Teminat 
Lira Kr. 
750.-
821.25 
356.25 

Eksiltme 
Ji saat 

kapalı Z. 15 
.. ,, 16 

açık eks. ıs,sO 

1 sokak No. 8. 10. öğleden son· 

ra 3 ten 7 ye kadar. I - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı üç cins mantar h~ 
rında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Mumammen bedeli, mu vakkut teminatları eksiltme şekil \"e saatleri hizalarında göll' 
rilmiştir. Dr. Necaettin Atasagun 

Sabahları 8.30 a kadar; akşam .• 
lan 17 den sonra LAieli Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Telef on: 23953) 

III - Eksiltme 11.VIL939 sah günü Kabataşta le\•azım ve mübayaat şubesindenki alım kO 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

SAHlBl : ASIM US 

Neşriyat ~fiidürü: R. Ahmet Sevtngl 

Bıısıldığı yer: VAKiT Matbaası 

V - Kapalı zarf münakasasma iştirak edecekler, mühürlü teklif mektuplarını kanun! -; 
ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
ların eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar komisyonbaşkanlığına makbuz mukabil:
de vermeleri, açık eksiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güycnme paralarlle mezkür komisY 
gelmeleri. (4403) 

Senelik 
tık teminat Kira. muha.mmeni 

2,25 30,00 Büyükdere Maltız sokak 21 N. Iu ve 
225 metre murabbaı arsa. 

11,25 150,00 Haseki caddesinde 61 N. lu Bayram. 
paşa mektebi. 

Senelik kira muhammenleri ile teminat miktarları yukarıda 
yazılı emlak ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko. 1 

nulmuştur. İhalesi 21-7-939 cuma günü saat 14 de Daimi En. 
cümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve muamelat müdürlü. 
ğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hizalarında yazılı teminat 
makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (4939) 

• •• 
Kapalı eksiltme ilanı 

11-7-939 salı günü saat 14 de İstanbul belediye daimi en. 
cümeni odasında (17069) lira keşif bedelli şehir dahilindeki is. 
tenilen yollarda mevcut parke t~ı ile yapılacak kaldırım ve muh. 
telif işler iruıatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hulasasilc buna müteferri diğer evrak 
(86) IKr. mukabilinde F. 1. Müdürlüğünde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1280) lira (17) kuruştur. 
İsteklilerin tekli !mektupları ve bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
belediyesi fen işleri müdürlüğünden eksiltme tarihinden "S" gün 
evvel dilekçe ile alınmış ehliyet ve 939 yılma ait ticaret odası ve. 
sikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya mektubu ile bera. 
her usulii daircsindP ihzar edc•t.:cklt•ri teklif mektuplarını havi ka. 
palı zarflarını 11-7- 9:J9 salı günü saat 14 e kadar Daimi En. 
cümen riyasetine vermeleri lazımdır. (45:J8) 

lşin nevi 
* * • 

Keşif bedeli % 7,5 teminatı Eks~~ 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli SP"'· 
78.815,49 5190.77 pa7.arlık 15 Gerze bakım evi 

inşaatı 

Gümüşhacıköy ba- 81.157,83 5307.89 ,. 16 
kım evi insa,atı 

I - 27 _ VI _ 939 tarihinde teklif olunan bedeller layık ıı-" 
de görülmediğinden yukarıda yazılı her iki inşaat yeniden ~ 
name ve keşifnameleri mucibince pazarlık usulile eksiltIJler 
konmuştur. _...ı 

II - Keşif bedelleri muvakkat teminatları pazarlık saatıeı· 
hizalarında. gösterilmiştir. 

ID - Pazarlık 27 • VII - 939 perşembe günU IK:a.bataşta ıe
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla~ 

IV - Keşif ve şarbıame ve planlar her gün levavmn şubt
si veznesinden ve İzmir, Ankara, Samsun başmüdürlüklerillde" 
394 ve 405 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları oJ.. 
madıklan takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşa.atı:n '!" 
nuna kadar daimi olarak iş başında bulunıduracaklnnı noter~ 
ten musddak bir taahhüt kağıdı ile tevsik etmeleri ve (70.~ 
liralık bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduklarına 

vesika vermeleri lazımdır. 
Pazarlığa gireceklerin, yuka nda yazılı vesaiki lstanb~ 

İnhisarlar umum müdürlüğü in!'}aat şubesine ve d~ğer vil~':. 
merkezlerinde mahalli nafıa müdürlüklerine ibraz etmeıerı 
ayrıca pazarlığa iştirak vesikası almaları lazımdır. gtl-

VI - Taliplerin kendileri:r.<len aranılan vesaik ve % 1.~ t
venme paralarilc birlikte pazarlık için tayin olunan gün ye sa• 
lerde mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4782) 

1939ResimliHafl 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir -• .1 
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