
Viılrmiz Ankara· 
don döndü 

verilenlerin bu hizmet müddetle. 
riyle, hazerde, manevra ve tatbi. 
kat, atış ve konferanslar gibi ted. 
ris ve talim maksadiyle davet e. 
dilen yedek subayların talim müd 
detlerinin lüzumu kadar uzatıl. 
ması hususunda vekiller heyetine 
mezuniyet" verilmesi iıtenilmck. 
leydi. 

Layihanın müzakeresine geçil. 
rnesi üzerine ıöz alan Fuad Sir. 
men (Rize) mevzu bahis hüküm. 
lerin ilavesindeki lüzum ve zaru. 
reti kabul etmekle beraber, ne gi. 
bi ahvalde bu müddetin uzatıla. 
cağı tasrih edilmemiş bulunduğu. 
nu ileri sürerek hükumet esbabı 
mucibesinde de kaydedildiği bu 
temdidin ''fevkalade hallere'' has. 
rcıiilmesini istemiı ve fıkralara 

,(Devamı 4 ilncilde) 

HEFY RDE 3 KURUS Slovakya ile Macar· stanın 
arası açıhyor 

48 yaşına kadar ihtigatl~r . 
silô.h altına çağırildı · 

llernc, 20 (A.A.) - Alman- hazırlıklar yapılmaktadır. 481 nranyanın Norveç sularına gc
yadan gelen ınaHimata göre ı yaşma l{atlnr olan ihtiyatlar miler göndcrece~i ve bunların 
Alman donanmasında mUhim siHlh altına çağırılmıştır. Al- (Deramı .t üncüde) 

Komedi FranSez artistleri dün geldi 
MarnlbeD diyor lkD: 

Müşkül safhaya 
girdi 

"ilk büyük rollere burada başladığım 
için l stanbulu çok sevigoı um,, 

Helıinki, 29 (A.A.) - iyi ha
be.r alan mahfellere gelen maıa 
mata göre halihazırda Moskova. 
da cereyan etmekte olan Sovyet.:, 
Fin müzakereleri mü§kül bir ıa{.I 
haya girmi~tir. GörÜ§melerin J aj 
kında inkıtaa uğraması mürr.k"~ 
dür. Müşkülat Sovyetlerin Fın· 

landiyada bir ticari mümessillik 
iltd11 etmelerinden doğmuştur, 

Pin mUia1ibaa1an Sovyetlerin bu 

husustaki taleplerini ağır bul· 
maktadır. 

- ... ·-
1 

Diğer cihetten Ruıla:-a terkedi· 
lecek olan Hango mıntakası hak. 
kında müşkülata tesadüf edilmek· 
tedir. 

ı"\fari Be! Sirkeci lsta,cryommda (GözWklü olam) uc sanatkdrlar tJithJOn P'ran.~cZde veril~ {'IJ'Yda 
( Y~7.ısı 4 üncüde) 

Henüz teeyyüd etmeytn bir 
habere göre hududun tahdidi me
selesinde de iki taraf uyuşama 
maktadır. 

Stokhblm, 29 (A.A.) - Ma
reşal Mannerheim'in aldığı ka
rar mucibince, FinlAndiyadakl 
tsveç .gönUllU kıtaları tasfiye 
edilecektir. Fakat bir çok İs
veç gönUllUleri, memleketin 
imarına yardım etmek Uzere 
FinH\ndiyada kalmak arzusu
nu izhar etmişlerdir· 

lngiliz,Mısır ,Hint kıta
larının manevraları 

Emir Abdutlahın ordusu da bu n1a1aevr aıar a iŞl rak adıyor 
~o;;;· ç;;;ü:;;n;;c;:;;ü ;:;;f;:;;e:;;rt;;i p~k;;;i t;;;a p:;;;:;;k;:;;u;;:;p;;;;o;;;n;;;· ' 1. 

larımızın neşrine başladık 

kuy cu anmıza 5 büyük 
roman veriyoruz 

Birinci ve ikinci tertib kitablarım ızın görü Uğll rağbet 
tahminimizin fevkinde olduğundan okuyucularımız için 
ucuncU terUb olarak daha zengin bir seri hazırladık. 

" Bu tertibe dahil kitablarm sadece isimlerini bildirmek, 
vereceğimiz kitabların kıymeti hakkında okuyucularımıza 
kA!i bir fikir verir kanaatindeyiz. 

Bu eserler, meşhur Fransız muharriri l\lişel Zevako
nun en seçkin romanlarıdır. lşte isimleri: 

Pardayanın Oğlu - Pardayanın Kızı - Kah
raman kız - Markiz dö Pumpadur

Cücenin Aşkı. 
200 bUylik sayfalık olan bu romnnları tcdnrik edebil

mek için okuyucularımızın gazetemizin baş tarafında bu
gUnden itibaren neşre başladığımız kuponları 1 den 30 a 
kadar toplamaları ve 50 kuruş ödemeleri H\z.ımdır. Kn
ponlarm neşri tamam olduktan sonra bunları kUtllphane
mize getirenlere romanları bir paket halinde takdim 
edeceğiz. .. . . . . 

Kitabların posta ile adreslerine gunderılmesıııi ıstı) en 
okuyucularımızın 50 kuruştan m~a.du posta Ucreti olara~ 
<la ayrıca 50 kuruş göndermelerı ıcabctmcktcdir. ÇUnkıl 
kltablar bUyUk kıtada olduğundan ancak iki pakette 
gönderilecektir. 

Kuponlarımızı bugünden itibaren topla-
maya başlayınız! 

'-·············· . 

. 
Çiintewı peşınden : 
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Yardım 
Zelzele mıntaka11nda harap o. 

lan şehirler.in, kasabaların, köy. 
lerin yeniden İmarı işi Üzerinde 
çalışılıyor. Bu hususta devletçe 
de mümkün olan yardım yapılı. 

1 yor. Ancak umumi ihtiyaç çolc 
genİ§lİr. O kMlar ki bütün talep. 
leri karşılamak için 40 milyon li. 
raya lüzum görüldüğünden bile 
bahsediliycc:-. 

Rivayete göre bu arada zelze. 
leden musap olmıyan bazı köylü. 
ler de müracaat ederek evlerini 
yeniden yapmak için yardım iste. 

meselesi 
mişler. Kendilerine: 

- Sizin köyünüz zelzeleden 
zarar görmedi. Ne diye yardım 
istiyorsunuz?" 

Denilince tu cevabı vcrmitJ.er: 
- Evet, köyümüz ı:ebeleden 

yıkılmadı. Fakat bizim köyde o. 
turabilecek evlel".İmİ:ı: yoktur. Zel 
zeleden · evleri yıkılıp da •ç:ılıt" 
kalanlara ev yepıyonun\U.. Y • 
dım ediyorsunuz. Eıuıncı.. ılıı( 
ni ol1111yantıuıı yardan etme tni. 
siniz?'' HASAN KUMÇA Yl 
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~Jildc oe Sanat : 

Balkan kültürü 
etrafında 

BPJka.n Birliği için yapılan 1 şiiri hakkında. vücude getirdiği 
içtimalarda muhtelif meseleler- antoloji ehemiyetli bir şekilde 

den sonra mutlaka edebiyat bahsi Balkan kültüründeki boşluğu 
UzeriM.e de söz söylenir. Ba.L doldurmaktadır. Aynı muharrir 
kan milletlerinin edebiyatlarını, Türk ediplerine ait bir çok hi
sanat telik:kilerini birbirlerine kayeleri de Grek diline çevirmiş 
tanıtmak hususunda faaliyet bulunmaktadır. 
sarfedilmesi için kararlar itti. Mayapuloe'un Türk ed.ebiya • 
haz olunur. tından komşu Yunan killtürüne 

Fa.kat ekonomik ve politik açtığı pencereye mukabil bir kaç 
faaliyetler daima birinci plfuıı genç muharrir de modern Yu
işgnl ettiği için Balkanlarda nan edebiyatından parçalan baş. 
kültür faaliyeti arzu edildiği ta varlık mecmuası olmak Ur.ere 
şekilde inkişaf gösterememiştir. Türk edebiyatına nakletmişler ~ 
Balkanlılfil" arasında. fikri iş dir. 
birliğini vUcuda getirecek en Genç ve çok değerli arkada., 
mühim eleman olan Balkan Cavit Yamaç Türk okuyucuları.. 
matbuat birliği de müteaddit na Romen şehirlerinin portre -
içtimalarında bunn karar verdi. Jerini çizdikten sonra şimdi de 
ği halde mesai bir türlü fiili Romen şiirinden nümuneler na.k
bir surette teksif cdile.memişUr. lcdiyor. Balkanın bu ince millf 

Krsmcn resmi mahiyet alan şairlerini Türk edebiyatına bir 
müesseselerin arzularına rağ- çeşni olarak nakleden muharrir 
men tahakkuk etıniyen esaslara Romen esprisini kaybetmeden bu 
bakıp da Balkan Birliğinin fik- esprinin içine girebiliyor. Bize 
ri cephesi ihmal ediliyor san- Romen edebiyatmı nakleden genç 
mamalıdır. . muharrir aynı zamanda Romen 
Balkanlar arası müzik ve tiyat.. edebiyat kayna.klanndan tanmr 
ro trupları Balkanılılan biribirle- mış bazı eserler neşretmiştir. 
rine y~ln.~ ~anevi .unsur- Balkan Birliğinin ~unu in. 
1ar oldugu gıbı bırıblrlenne ya.. şaya çalışan bu münferıt 68.hıs.. 
km bir ruh heyecanını muhafaza Jardır. Bunln.nn samimi, derunt 
eden Balkanlılan radyoların mil- faaliyeti resmi faaliyetlerden 
il mü.zik programları biraz daha daha nafiz bir haldedir. Bu man
yaklaştırmaktadır. zara Balkan ruhunun resmi ma-

Gilrıel sanatlardan edebiyat hiyet alan taa.zzuvlara nazaran 
sa.hası ancak bazı şahısların me. daha derinden kuvvet almakta 
saislne dayanmaktadır. Sel.8.n.ik- olduğu.na delalet etmektedir. 
te profesör Mayapulos'un Türk SADRI ERTE.~ 

Mektep idareleri 1 idman bayramı 
Okul biti~e vesikası hazirhkl&fl 

veremıyecek 
Maarif Vekilliğince gerek li

ee ve gerekse orta. okulu biti
ren ~ç.lerin diplomalan gelin
ceye kadar okul idarelerinden 
okulu bitirdiklerine dair birer 
vesika aldıkları görillmUştUr. 

Bu vaziyet bir çok yolsuzluk .. 
lara sebebiyet verdiğinden bu 
yıldan itibaren gerek liaeyi ve 
gerekse ortaokulu bitirenlere dip 
Iomala.nndan başka hiç bir su. 
retle okul idareleri vesika Vel."
miyece.klerdir. Mezun talebeler 
diplomalarmı beklemek mecbu _ 
riyetlndedirler. Okul idarelerine 
bu hususta tebliğat yapılmıştıt. 

Lisan bilen öğretmen· 
lerin imtihanı 

Yeni bareme göre lisan bilen 
öğretmenlerin birer derece ter. 
fih edeceklerini yazmıştık. !m.ti
hanlara Universitede evvelki 
günden itibaren başlanmış dün 
de şifaht imtihan yapılmıştır. 

Şif ahl imtihanda muvaffak 
olanların adlan bulundu.klan da.. 
:irelere bildirilerek birer derece 
terfih ettirilecektir. 

Konyalı - Cumhuriyet 
davası 

Konyalı İbrahim ha.kkmda ba
zı vesikalar neşreden CumhurL 
yet ~ neşriyat müdürü 
Hikmet Münif aleyhine Konyalı 
ve müddeiumumilik tara.fmda.n 
asliye altmcı ecza mahkemesin. 
de açılan davada dUn karar bll. 
dirileoekti. 

Fakat mahkeme dosyayı tet
kik ederek karan henüz ha.zır
Jayama.m13 olduğundan muhake. 
nıe 3 nisan ç8.l"§aJllba gtintbıe 
bırakılmıştır. 

On dokuz mayıs idman şenlik. 
leri hazrrlıklannda bulunmak ü. 
zere kız liseleri beden öğretmen
leri iki nisan salt, erkek liseleri 
beden terbiye öğretmenleri de 
beş nisan cuma gUnü Maarif 
mUdilrünün başkanlığında topla
nacaklardır. Villyet namına şen 
ilkler bir statta. olacak Ye buna 
lise ve öğret.men okulları tale -
beteri {.ırur&k edecektir. 

Orta okul talebeleri bulunduk 
1arı semtlerdeki sahalar da tes.. 
bit edilecek program dairesin. 
de §enlikler yapacaklardır. 

1talyadan çok tnal 
geliyor 

ltalyadan gelen haberlere gö
re, memleketimize gelmek üzere 
bir çok vapurlara mühim mi.le. 
tarda muhtelif c~ yüklendiği 
bildirilmiştir. Bu mallar arasm
da memleketimiz.in çok ihtiyacı 
olan demir ve manüatura mal. 
remeleri de vardır. 

Türk Akıl Hıfzıssıhası 
kongresi 

TUrklyc Akıl Hrfzıyıhhul Cemi.. 
yctlndm: CcmiycUml.zin yıllık idari 
kongrcai Nlsanm 12 inci Cuma gtınU 
saat 17 de Cağaloğlunda TUrkocağı 

sokağında Etıbba Odası flftlonunda 
toplanaco.ktır. 

ldar! toplantıyı mUteaklp aaat 17,lG 
te ilmi içtima yapılacağından arzu 
edenlerin tcşri!lert rica olunur. 
Konuşma :u~n"XUu: 

ı - Mektep bıtzıs.sdıasmda Akıl 

bıtzıuıhbam (Rapörtörler) Hllaeyin 
Kenan, FahrctUn Kerim, Nebahat 
HamlL 

2 - Sinema ve insan ruhu (Klzır:ı 
Zafir). 

3 - M:fuıakap.lu. 

:Bic-', ilti nolda : 

Şehirlerin dilleri 
Büyük şehirlerin iki dili var

dır. Biri sokak ve caddelerinin 
dili. Biri duvarlarının dili. 

Ku.s ga.gnlarımn, lı:Uçlik mide. 
lerini, rllzgann öteden beriden 
getirdiği bir iki kırıntı ile do. 
yunnak için ~atadıkları kağıt-

best bir iki konser haberini ve. 
ren lstanbul afiş duvarları, şeh. 
rin manevi hayatındaki bir kı
mıldamaya işaret ediyor ki, 
halk için bundan daha zevkli 
ne olabilir? 

Etem İzzetin 
yeni romanı 

Lise ve orta Afrodit yüzünden açı-
bitırme imtihanları • b. d 
Maarif Vekaleti bir ta- lan yen 1 1 r ava 

limatname hazırladı 
Maarif Vekilliği lise ve orta 

okulu muntazanuı.n takip etme
miş olanların hariçten lise ve 
ya orta okul bitirme imtihan.. 
lanna kabul edilebileceklerini 
bir talimatname ile tesbit et -

Bir ressam, karikatür için 
ehlivukuf sayllamaz mı? 

m4<?tir. Haftada bir çıkan "Gençlik0 1 Maznun neşriyat müdUrünün 
Bu talimatname hükümlerine mecmuası aleyhine, 29 şubat ta- matbuat kanununun 27 nci, ce

a-öre orta okul veya lise bitir- rihli nilshasmda Afrodit davası za kanununun da 273 ve •80 incı 
~e imtihanına. haziran devresin- ı mtlnasebetile neşrettiği ve altın. maddelerine göre cezalandırıl 
de girmek istiyenler nisan ayın- 1 da bir nida. ile bir istifham bu- malan isteğile .... ,, 
da, eylöl devresinde girmek isti- Iunan karikatürden dolayı dava 26 yaşında bulunan İhsan Or
ycnler de temmuz ayında Ma. açılmış, neşriyat müdürü İhsan hun bütUn bunlara karşı §un
arif Vekilliğine birer dilekçe ile Orhun asliye dördUncU ceza 1arı söyledi: 
müracaat edeceklerdir. 1 mahkemesine verilmişti. "-Mevzuu bahis karikatürün 

Bu dilekçeye eklenecek evrak Böylece yekfuıu bir hayli tu.. neşrinde bir mahzur görmedim. 
şunlardır: tan Afrodit davaları sırasına gi- Çünkü karikatür hiç bir şekilde 

Orta ok"ttl i9ntihanına 1 ren bu muhakemeye de dün baş- tahkir Jtıahiyetinde değildir. Bi-
l - lık okul diploması veya !anılmış, lhsan Orhun sorguya Likis bu münakaşayı mü.rnkUn 

son ta.bsll durumuna ait vesika. çekilmiştir. Her Afrodit davası olduiu kadar kliçük göstermek. 
2 - Okulu terkettikten son- 1 !rlbi bu da bir hayli merak u. iç ve dış dilşmanla.rrmıza karşı 

ra ne gibi işlerde çalışmıştrr. yandm:Iığmdan mahkeme salonu en küçük bir şüpheye meydan 
(Polisten almacak vesika. münevver halk ve Universite vermemek mahiyetindedir. 

3 - Sıhhat raporu. gençleri ile dolu bulunuyordu. Bu karikatUrü anlamak için 
4 - 6X9 ebadında 6 fotoğraf Müddeiuınumtlik okunan id- içindeki şahıslan tanımak ve Af-
5 - Nilfus kağtdı sureti. dianamesindc §Ultlar ~rdedili ~ rodit davasmm mahiyetini iyi 
6 - Askerlik durumu. vordu: bilmek gerektir. Konyalı lbra. 
Lise imtihanına girecekler l · "Karikatürün bir tara.f ında him Hakkı Afrodit için uyan-

1 - İlk okul diploması. gazeteci ve mebuslar, diğer tL dırdtJfı cereyandan yine aynı ad-
2 - Orta okul diploması. rafında resmi kisveyi havi oldu· Iı kitabı çıkararak istifade yolu-
3 - Okulu terkcttikten son. ğu halde Hikmet Onat ve arka. na gittiği için hocanın kolunda 

ra ne gibi işlerde çalışmıştır, 1 smda sarık, cübbe ve divitiyle "cannn A!rodit,, ismili bir kL 
(Polisten alınacak vesika). bir hoca bulunduğu halde "ha- tapla kendisi tasvir edilmiştir. 

4 - Sıhhat raporu. 
1 
ıat çekme" yarışı yapmaktadır. !pin bir tara.fmdakiler kitabın 

5 - 6X9 ebadında 6 fotoğraf. lar. müstehcen olmadığını karşı taraf 
6 - Nüfus kağıdı sureti. ~IUddeiumuml Afrodit heyke. takller de müstehcen olduğunu 
7 - Askerlik durumu. lini parçalar gibi gösterilerek söyleyenlerdir. Maksat iki tara. 
Gerek lise ve gerekse orta o- ipin ucundan (iekmektedir. Orta fm fikir temhUıiinü mlibala -

kulu bitirme imtihanına gire- yerde de Semih LQtfi haddinden ğalı bir şekilde tasvirdir. Zaten 
cekler kendi emsalinin mezunl. fazla şişman tasvir edilmiştir. karikatür her şeyi müballi?tılan-
yetinden bir yıl sonra. imtihana Bu suretle tasvir olunan mUd- dırır. Müddeiumumi ise ciddi ve 
alınacaklardır. def umum! Hikmet Onat sanat e- vazifesini yapan bir halde çiül. 

Haşlanan çocuk hasta
hanede öldü 

Kasımpa.şada oturan izzetin 
iki yaşındaki o~lu Salih, odada 
yalnız kaldığı bir sırada manga
la çarpmış, dökülen kaynar su. 
larla haşlanarak Şişli çocuk has.. 
tanesine kaldınlmıştır. 

Çocuk dUn .hasta.nede ölmüş, 
cesedi adliye doktoru Enver Ka. 
ran tarafından muayene edil -
miş, defnine ruhsat verilmiştir. 

Amiral Muren lzmird.en ı 
geldi 

Fransız Pasif korunma müte
hassısı amiral Muren dün gece 
sa.at onda Bandırmadan vapur -
la ~hrimize gelmiş, kendisini 
emniyet müdür muavini ile viliı.. 
yet seferberlik mUdütii knrııı
lamıştır. 
Mütehassıs bugilndcn itiba -

ren vali ile birlikte şehirde do. 
!aşacak, sığınaklar gösterile -
cektir. 

Serseriler Zonguldağa 
gönderiliyor 

Galata ve Beyoğlu ve Topha
ne taraflarında dola.5&Jl serseri 
çocuk ve ~ençler evvelki gece 
za.brta tara!mdan toplanmış, kü. 
çili< olanlar ailelerine teslim e. 
dilmiş, geri kalanlar Zongıılda
ğa scvkolunmuştur. Bunlara o. 
ralarda iş verilecektir. 

Besim Omerin büstü 
Ge~n hafta ı:efat eden Gene

ral B<.-~qim Ömerin bUstU beledi. 
ve tarafından ynpılacaktır. Bu 
biist merhumun en son resimle
rinden birine göre yapılacak. 
kaidesinde bir kn.dm ve bir gür
büz çocuk eckli bulunacaktır. 

İl<İ kaçakçı kadın 
yakalandı 

Dün Pireden limanımıza gelen 
Romanya bandıralı Trarollvan
va vapuru yolcularından iki ka.. 
dının va.zivetinden şliphelenen 
'"'ilrrırük muhafauı memurları Ü
zerlerinde ııra.ırt.rrnıalar yaptır. 
•nışlar ve vücutlarına sarılı ola. 
rak mühim miktarda ipekli ku
ma~lar yakalnmı lnrdır. İki ka. 
ılın hakkında uıbıt tutulmuş ve 
adliyeye verilmiştir. 

serlerini pa.rçalıyan ve arkasın.. mişt.ir. 
da irticaı temsil eden yobaz Hultsa bu işte bir ressam ehli 
ühniyetile hareket eder göste. vukuf sayılamaz.,. . 
rilmiştir. Bu ı-essa.m Şevket Da.. Bundan sonra muhakeme 
ğm ehlivukuf olarak verdiği ra- mamunun müdaf nasmı yazılı o. 
porla da. sabittir. MUddeiumi larak vermesi ve sabıkasının so. 
tahkir edilmiş ve halkın naz.an nılması için 5 nisan gilnUne bı
husumetine maruz bırakılm.ı§tır. rakılmıştır. 

Kaçakçıhkla 
mücadele 

4 eroinci, 3 esrar
cı yakalandı 

Emniyet kaçakçılık şubesi dün 
dört eroinci yakalamıştır. Me • 
murlar, sabılalılarda.n eşkiya 
Mchmedin Unkapanmda eroin 
sattığını haber almışlar ve ken. 
disini takibe b~lamışlardır. 
Mehmet kahvede otururken e
roin mUptelAlarınm gelip Meh
mede para verdikleri ve Mehme. 
ilin de 15 yaşmda İhsana başıy. 
la ver! ~eti yaptığını gör • 
milşlerdir. İhsan ismindeki ço
cuk biraz sonra kahveden çık
mış, civardaki yıkık bir cami 
içine girerek pencerelerden biri. 
nin gizli yerinden bir paket ero. 
in alarak mtlştcriye vermiştir. 
Bu sırada 14 y~mda Abdullah 
isminde bir çocuğun da gözcülük 
yaptrğı tesbit edilmiştir. Bunun 
Urerine memurlar iki çocuğu ve 
M.~hmedi yakalamışlardır. Ca -
mıın duvarında üç paket ve Meh· 
med.in odasında. da mahiyeti 
meçhul beyaz tozlar bulunmuş. 
tur. 

Bundan başka Efe İsmail is.. 
minde bir çingenenin Yenişehir
de esrar sattığı haber alınmış, 
kendisine esrarkeş sUsU veren 
bir memura esrar verirken cür
mü meşhut halinde vakalnnmış_ 
tır. lsmailin kulUbesinde 42 
~ram esrar bulunmu~ur. tsma_ 
ilin i~ ortağı İhsan da yakalan
mış, bu da esrarları Hacı Hüse
vinden aldığını söylemiş, o da 
tutulmuştur. 

T o p(JTta'n~ 'mö.. l~ 

satanlar 

Aralarında bir
: lik kuracaklar 

Koordinasyon heyeti memle
kette ihtikar harcketlerinıin ta
mamen önüne geçmek üzere mü.. 
hlm bir karar vermiş, toptan 
mal satanlarla, yan toptancıla
rın ve sanayi erbabının araların
da ithalat tüccarları gibi birlik
ler kunnalarm.ı muvafık gör
müştilr. Bunun üzerine Vekiller 
heyeti bu üç sınıfa mensup kim. 
selerin de birlikler kurmasmı 
3018 numaralı kararnamenin 
yedinci maddesine ilave etmiş
tir. Yakmda bu yeni teşkili.ta 
da başlanacaktır. Bu işle tica
ret vekaleti meşgul olacaktır. 
Bütün mal alan ve satan esnaf 
birliklere mensup olacağı ve bir. 
likler de hUkQmetin murakabe
sinde bulunacağı için bundan 
sonra memlekete hlç bir suretle 
ihtikara imkan kalmıyacak ve 
gayrimeşru satı5}ar yapılıOnıya
caktır. 

Eski çe§melere T erkos 
verilecek 

Müze idaresi belediyeye ynz
duh bir tezkerede kırkçeşme su. 
tarının kesilmesi Hzerine şehir. 
deki bir <;ok tarihi çc.']mclerin 
haran ve bakımsız kaldıhnı, bu
ralan te.rkos suvu verilirse çok 
ivi olacağını bildirmiştir. Bele
diye sular idaresi zaten şehrin 
muhtelif verlerindc meccani ter. 
kos ttıusluklan tesis ettiğinden 
ınüz..c idaresinin bu tavsiyesi ye. 
rinde görUhnUştür. 

ız ve çöpsüz asfalt üstleri, ıuı. 
ı;ıl şehir sa.kinlerinin medeni se
viyesini konuşan bir lisruı ise. 
duvarlardaki afişler de manevi 
alemlerini üade eden birer keli
medir. Bir şehrin temsilsiz ve 
konsersiz boş ilan duvarları kıı.. 
dar, sakinlerinin fikir \'e 7.evk 
uyuşukluğunu ne ifade edebilir? 
Duvarlardaki renkli afişlerin n
rnsmda daima bir ccmivetin sa. 
nat tehalükünü görebilirl~! 

Etem lu.et Benice gazetesin. 
de yeni bir romanını ilan ool- Bir sands.I batıyordu 

Bunlardan başka bir müesse. 
sede muhasebe şefi bulunan Sa. 
it isminde birisi de Çemberlitali· 
Uı şüpheli bir vaziyette dolaşır
ken vakalanmış, U7,crinde bir pa. 
ket eroin bulunmustur. 

İstanbul otobüsleri 
meselesi 

Belediyenin tngiltereden ge
tirteceği otobüsler me...celesl hal
ledilmek Uzeredir. Münnknsaya 
giren İngiliz firmalarından biri 
2230 İngiliz lirası olarak bildir
diği fiyatı İngiliz kon.soloshane
sinin tavassutu Uzerine 2000 ln
giliz lirasına indirmişti. Bu hu
sustaki anla!=tma Dahilivc Veka
letine bildirilmişti. Oradan da 
Müna.kale Vekaletine yazılmış -
tır. 

Ba itibarla, bir haftadan~rı. 
bir tan.ftaa Komedi FrnnS(>z 
tcmsflleri, diğer taraftan eer-

yor. f\Tcra~ch okuyucularımız.dan Dün saat 35 sıralarında Sarnv. 
biri Son Telgraf dunırken bize hurnu at'ıklarmdn bir sandal 
sordu: devri imi.<? ve denize vuvarlanan 

- Merak edivorum, dedi; Be- iki kiRi f Prvııda b:ıo:ılamı(ilardır. 
nicenin bıı yeni romanı acaha Liman rcisllyiniıı .ı\lt nv motörii 
hnn(Yi intiı:nr etmiş ec:ki roma.. -ie>rlıl\l kazn verine vetiı.;miR ve 
nıdır. ~alil\ of'lu AhJ!'ı>t. MC'hmet oı?lıı 

Okuyucumu.. haklı. Derhal ~ııoıl.ı: is•ll"lerirırl" oı~ın ikl kav.n
haber verelim: "Beş llruıtu var" -r~d{'vj mıılınJrlrı k bir i:iliimr'IP., 
Jnn biri. 1 'mrt.,nnrı:tır. ~nni4 .. hn lod~ fır. 

tınnsından devrildi ·i anlaı ılmı _ 

Darülaceze teıkilatı 
genişletilecek 

Bclcdive da.rü18.ceze teşkilatı. 
nı genişletmeye karar vermiş • 
tir. Burnva tekaüt maaşlarmı 
terked~k sığınan mütekaitler 
de olduğundan bunlar kin bir 
kütiinhnne vücude getirileceği 
ı;ibi Kre~ kı!!mı da genişletile
cektir. 



liace.nın ·· 1 ·· .. d o umun en ıonra 

t~erin 50 senelik talebesi 
'tlah· 
na ;n hocasırı ın ebe mek-
~ __ kurduğunu anlatıyor 

tlU • ,:Stüınüz demiş. Hoca: 
~ lltler g~adar - Madem, ki gel:ıe<lir, gcl:ıele. 

Uzali 
Şarkta 

3-VAKIT 30 MART 1940 

Se "-na un~~e- r.in böyle manasız arzuları olabi. 
~ ~~dı, tu. lır. Razı ol, fakat bir sepet yu. 

k tr'iıı ilk d murt~nın hepsini kafanda kırma. 
'-!ebe llrduğu ~- sına ımkan yok. Bir, nihayet iki 

\ dıı. le~nden ~b: tanesini kırar. Arzusunu yapmış 
~ ~~zleri b' olur •. 
~ d,.~ •di: ır Adam ianmamış. Hocamız be. 

Sovyet - Alman faaliyeti 
ne halde? 

Tokyodan gelen telgraflara gö. 
re Moskovadaki Japon sefiri ile 
Sovyet hükumeti arasında bir ti. 
caret muahedesi hazırlamak için 
yapılan müzakereler, gayet mü. 
sait l:ıir hava içinde inkişaf et. 
mektedir. 

ölü karısını yabancı topraklarda 
bırakmak istemiyen f inh Harp habcrln·i, ıiyaıi mür.ake. 

reler ve temaslar, ajanılar" kati. 
yet kesbettikten sonra intikal e. 
diyor. Gazeteler İıe ihtimalleri, 
henüz kat'ile~miyen haberleri 
hükurnetlerce &'İzli tutulan v.zi. 
yetleri kendi iıtihbrr vaııtalariy. 
le öireniyor, yazıyorlar. Fakat 
böyle havadisler, kutkulanen ta. 
rafın derhal tekzibine uğrayor. 
Son aylar içinde lnriliz g11zete. 
lerinde çıkan haberler, cltthal Al. 
man matbuatında tekzip ediliyor. 
Fakat bütün bunlar harp sonunda 
meydana çıkacaktır. Ben İngiliz 
ga7.etelerinde çıkan hangi hava. 
disin ne zaman, n&1ıl tekzip edil. 
diiini 11ralıyacak değilim. E vve. 
la tu:ıa itarte etmek istiyorum, 
ki 1 nriliz ıazeteleri her teYe rağ. 
men daima en cloir:u havadiıi 
vermekle tanmmıtlardıTlar. Çün. 
kü lnıiliz ıazeteciliiinin tıan 
budur. Onlar, kendi reklimlan. 
nı bu suretle yaparlar. Sonra iyi 
bir havadis için lnsiliz pzeteciıi 
istenen paırayı sarfetrneye me. 
zundur •. 

a 1~ A.U h rabcrinde, evine gitmiş. Bir se. 
· ~uıt'ıdcn a a pet yumurta getirtmiş, gebe ka. 
~ kcl~rdiın. ;~a dını da çağırmış: 
~t lltıe hula u - Hanım, demiş, al şu yumur. 
~.J•kındır ~·- taları kocanın kafasında kır .. 
"iı, bir he~ ~- Kadın iki yumurta kırdıktan 

'ıı' h~OcuJc ~ a sonra vazgeçmiş .. 
~ır telek 0

- Hocamız bu hikayeleri c:n1atır. 
~ reti 

0 
aza ken ebe kadınların ebeliğin verdi. 

ltıı~~ az ta~e~- ği rahatsızlıklarını sayar döker, 
~)0r/ilz, iki .. e aklımızdan çıkmıyacak şekilde 
. "ite.,~· licsin{Öz kafamıza sokardı. 
1>i a t ll'ıuarrı 

1 
• Bayan Şahin. mezun oldu!<tan 

t a 11~trııa1c ·; ;- ve mesle~e ba~l:ıc!ıktan sonra da 
~ti:latarak •çın hocası ile alaka:omı kesmemiş, her 
~ ~· farket ~a. hangi bir müşkü!ü olduğu vakit 
lcr ır !ty y tı~ • sorup öğrenmek için sık sık gi. 

ltıı~ıı( ;hır gibi 0
. • dermiş ve bu Besim ömcri son 

ıh~ •icat az pıs derece memnun edermis: 
.~il tdi, za. - Aferin kızım, tam ·benim is. 
~ d~belik Ya tediğim gibi yetiştin. Bak be:ı ha. 

.... -. ,, .. torlar\"' halapan la okuyor, ö~re:ıiycrum. ilmin 
lcıtt .•dar rn en ıonu yoktur. Daima, daima en i. 
de~~Yor. \'~:- yisini, en yenisini öğrenmek la. 

~ iı "aıif .t zımdır .. der ve sorulan suallere 
tfttd esı. ders verir gibi saatlerce cevap ve. 

ı..: ~ 1~ı hu rirmiş. 
~İılı t.t~jlldirı;cs. Besim Ömer, bu noktada çok 
,~ır ıçın d/ın· hassas olduğu için talebeleri ara. 
~~ Qtsiın 1~ ıında en çok Tevfik Remıi ile 

~t }'\j •şılaın o. Kenan Tevfiği sever, onların ça. 
"'ı 'il . Z\i ho ışt;· lışmalarınr övermiş. 

~li sa~a 1 Şahin ebeye Besim Ömerden 
'- lci,.,, 11\i ın. evvel ebeliğin nasıl olduğunu sor. 

'""<it tel din .. d um : .. ov. - Benim annem de ebe idi, fa. 
lltrd' kat kendiliğinden yetişmiş ebe 
~~it~ ~İzin \ra:Ej idi. Besim Ömer mektep açınca 
ı~ ı.~ Öğre~: devam etmiş. oradan diploma al. 
~~lttır .,, mü., mıştı. Her zaman: 
'ı\:.ht(li~ bıtart!a - Biz de ebe geçiniyorduk. 

~141tır ~or. Meğer ne cahil imişiz. Bir şey 
,tltdı, ~!Ydı?., bilmiyormuşuz .. derdi. Annemin 

.: qcr d bu sözleri, Besim ömerin getirdi. 
~• ı.,r era. uı ı.._ fi ebeliği anlatır sanıyorum. 
l'tk '-'~ ~ğ. ç '1-ı. "'tı fiil. ocuk ddfvrtmak, yaqi ~o-
~ fum en kolay ve en güç şeyöir. 

ıda le Tabii doğumlar kolaydır. Fakat 
~~trj,.._ alan her doğum tabii midir ya? .. Ne. 
.,. ·~ti\ d' d.:~ içil\ Ço~ de. lerle karşılaşıyoruz. Çocuk on. 
"1\i hi Çag milş olur, ıon gelmez, daha bun. 

~~ raltır ırı~. !ara benzer bircok hadiseler olur. 
~~ ' e;ı. ki bu gibi ahvalde mutlaka bilgi 

.. -~ l'tıtıı 0 ~ lazım. Eskiden bunları bilmeyen 

.~ ' i{ret. \ ıllda' t~hli'kc. ebeler lohusa ölünce: 
~ ., . tıtıııez. - Allahın emri.. Günü gelmiş 
ı.:,·~ tazenin .. der, çıkarlardı. , 

~ 
11li H...,.amız Besim Ömer. işte 
hı •ceıe ""' ~~ >'e.iıı~akarak bunları yokctti. Yetiştirdiği ebe-

--...... ~~ ~tı; •nlilt. lcrle binlerce vatan evladı kur. 
~ ı.., bir dtı\ttlar, tardığına yemin edebilirim. 
~~ tbt c ebe Ebe Şahinin gözkri va~la dolu 

\ı. -·~p· bir ~y idi. Sözünü şö•ıle b;tirdi: 
t..~ tt durur. - Nur içinde yatsın .. Çok kö. 
~ tü günleri aydınlattı. Bu aydınlık 

"ıt di, d' • d .,; ttıtıi · •Yor. gU,lcri kendisi de gor ü. 
-.l~"'ıe1· t ba'ıe N. A. 
.• ""thj '>'•t • 

~.. l\t d Yap. 
,"C\ • ~~' •öy. Yeni Antalye valisi 
t~~bt ha11Çar rll.. Antalya ''aliliğinC' tavin edil. 
~ • "e ;;:ıra. miş ohın Erzurum vafüi Har.im S' biı· u •ek l~c:ın Erzurum1an "'elmiı:1. dür 

• ~" ~ Ankara•·a gitmiı::tir. Y~ni Antal. 
\ t eı~ d_erııe ya ,·alisi bir kılG gün sonr~ ı;ch · 

~İd<'l't'1rtir. · 

Esasen bu görüşmeler münha. 
sıran iktısadi meseleler iizerinde 
yapılmayor. Politikaya ela temas 
ediliyor. Bir taraftan Japonya 
Sovyetlcrin Şangayçekc yardım. 
dan ve Çin komünist ordusıınu 
tutmaktan vazgeçmesini isteyor, 
diğer taraftan Moskov.a diğer ba • 
zı metaliple birlikte Mançuko. 
nun gayri askeri b:r mrntaka hali. 
ne getirilmesini ve Harbine Mo. 
vali arasındaki şimendifer hat. 
tının kendine terkini istiyor. 
Eğ~r bugüne kadar bu müza. 

, kereler hcnÜ7. Sovyet. Japon mü. 
nasebetini iyi bir şekle sokacak 
müsbet b:r neticeye eriştirilemc. 
mişse de Cinden gelen bazı ha • 
berlere göre Sovyet hükumeti 
şimdiden ŞanJ!ayçeke Japonlar 
tarafından yapılacak bir mütare. 
ke teklifini uluorta reddetmeme. 
sini telkin etmiştir. Gl'ıya aynı 
zamanda Sovyetler Moskovadaki 
Çin sefirine memleketine daha zi. 
yade silah ve cephane vermenin 
Sovyetler için mümkün olmadığı. 
nr söylemislerdir. 

Bütiin bu gayretler Alman ve 
Sovyetlerin müsterek gayelerinin 
eseridir. Almanlar ve Sovyetler 
uzak şarkta tam bir süklıt iste. 
mektedirler. Bunun için yalnız 
Japo:llarla Sovyetlerin değil, Ja. 
ponlarla Çinlilerin de anlaşması. 
na çabalamaktadırlar. 
Almanyanın bugüne kadar har. 

bi nasıl iclare ettiği tetkik edile. 
cck olursa Sovyetlere Japonya ile 
bir anlaşma yapmayı ve ~angay. 
ceke Japon tekliflerinin kabul e. 

ilmesini söylemeyi telkin edenin 
!ı\lmany~'1~•c;ılt ,Plt\ surette 
görünmektedir. 

Moskova, Çin Türkistanınrn 
Japonlar tarafından Sovyet nüfuz 
mıntakası dahilinde bulunmasının 
kabul edilmesini ve harici Mon. 
golistanın da daima müstakil sa. 
yılmasını istiyor . 

Çin Türkistanına gelince Sing 
Kiang Çine yardım için yollanı. 
lan Sovyet harp malzemesinin 
topraklarından geçmesine müsaa. 
de etmiştir. Şimal kısmının bü. 
yük bir parçasının Rus nüfuzu 
altına girmesine de müsaade et. 
miştir. Fakat Şarki İngiliz nüfu. 
zu altında bulunmaktadır. 

Şunu da geçerken kaydetmek 
isteriz ki: Bu vazi;-et 1ngilt<"renin 
hoşuna gitmemc'.<tedir. Çünkü 
1n~iltcre merkezi Asyayı daima 
kendi ni.ifuzu altır.da tutması ve 
aynı zamanda cepheden Rusya. 
ya çarp,,ak ihtimalinden de sa. 
kınmas1nı istemektedir . ister 
Balkanlarda, ister Yakın veya 
ister Uzak Şarkta olsun göri.ilen 
bütün bu nevi faaliv~tlerin Rayş 
menfaatine bir şe,•lcr elde edile. 
l:ıilmek icin yapılmakta oluşu. 
dur. - LötAn. 

'

«!), 
1 

er, ile rimiT.c <lönerck Yeni \'azifcsinı' 

'-rcu.,r 
l"t. ta~ .. 
l~' \i,, Eh 
~tıı~ e. 1 

t~t.rı~~ 
~ . lieıirrı 

l .ıasif mürıafaa mütehassısı ızmırde 1 
~-~ tr, s· 
"'t~t., iti rtıii. 

L tibl tl hirlt 
~ -., ba '""el 

~' tiı-. 
~ '1ı)~ 'l'ahii 
~~ d 1-ttılc '· 
~,. ı..."'-ı.ı tarı •on 
~· "i"ittı 'tıtıiştj; 

~lhit YlJ>tı · 
~~ti 'tl\~ord~~ 

) ırı }' 
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"it olllrt •unu 
~ •ırı·~-
~~:trıı •Ça. 
11~~ lrneu. 
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Fransızca Parisuvar gazetesi. 
nin yeni Fin • Rus hududundaki 
muhabiri bildiriyor: 

Helsinkiyi Viborga bağlıyan 
yol üzerindeyim. Her taraf çam. 
lık. Az ileride devriye gezen iki 
Fin askerinin bir çam ağacı üze. 
rine şu tarihi kazmış olduklarını 
görüyorum. "19 Mart 1940, saat 
20." Biliyorum ki hemen altı yiiz 
metre kadar ileride Ruslar da 
başka bir çam ağacının ÜT.erine 
aynı tarihi atmışlardır. Çünkü 
19 Marttan itibaren burası yeni 
Fin • Rus hududunu te~kil edi. 
yor, 

Fin toprakları üzerinde rastla. 
dığım Virolahti kazasının zabıta 
şefi: 

- Yeni ve büyük Rusyayı mı 
görmek istiyorsunuz? Gelin be. 
nimle beraber ... 

Dedi ve beş kilometre kadar u. 
zağa götürerek eliyle uzaktaki 
bir evi ve bir çam ormanını gös. 
terdi: 

- İşte oradan ötesi .. O gördü. 
ğünüz yer de Renikaladır.. Ne 
köyün, ne de Kurkela kazasının 
kime ait olduğu henüz belli de. 
ğil .. Rusların harita üzerinde ka. 
lın kalemle çizmiş oldukları hu. 
dudu birçok mıntakalarda kabul 
etmiyoruz.. Fakat herhangi bir 
muhasamatı bertaraf etmek için 
buralarını tahliye ettik. Ruslar 
da bizim tayin ettiğimiz hudutta 
kaldılar .. 

Polis şefi yorgun bir halle sö. 
züne devam ediyor: 

- Sekiz bin nüfusu olan kü. 
çük Virolahti kasabamızdan 1700 
kişi evlerini yuvalarını terkede. 
rek içerilere kaçtılar.. Yirmi iki 
kasabadan dokuz tanesi Ruslara 
geçti .. Bu havalide on sekiz mele. 
tepten altı tanesi artık Fin yav. 
rularını göremiyecek. 

- işgal edilmiş olan mıntaka. 
larda Finlerin kalmış oldukları. 
nı tahmin ediyor musunuz? 

- Bunu ben de merak ediyo. 
rum .. Dün hudutta tesadüf etti. 
ğim bir kızıl zabit ile bir siyasi 
komisere sordum .. Kendi tarafla. 
rında hiç bir Finlandiyalının kal. ı 
mamış olduğunu söylediler .. Be-1 
nim burada gördüğüme göre bu ı 
mıntakada ikamet eden altmış bin 
Finlandiyalının belki birkaç bin : 
tanesi Rusların tarafında kal. 
mıştır. 

- Tahliye işi nasıl yapıldı? 
- Gayetle çabuk hareket et. 

mek lazımdı, Elimizde olan bütün 
nakliye vasıtaları ile muhaeırlarr 
evvela Fin topraklarına, hemen 
hududun arkasına naklettik, son. 
ra geri dönerek ötekileri aldık ... 
Herkes bi;ı:im hudut tarafına nak. 
!edildikten sonra muhaeırları mu. 
vakkat olarak hazırlanan yerleri. 
ne taksim ettik ve bilahare ora. 
!ardan da alarak memleket içinde 

Dünyanın en eski saati 
Londrada bulundu 

Londradan bildiriliyor: 
:Kanterburi kilisesinin bahçe -

sinde toprak altında bir cep gü
neş saati bulunmuştur. Bunun 
dünyanın en eski saati olduğu • 
na şilphc edilmemektedir. 

Tarihi kıymeti haiz olan bu 
saat Britiş Mü7.eume konulmuş. 
tur. 

Saatin kadranı gümüşten, ka. 
nağı da altındandır. Aynca saa
tin üzerine güzel bir hayvan 
b3<;I vontulmuş ve bu havvanm 
~öz verlcrine kıymetli taşlar ça
kılmıştır. 

Giineşin meylini gösterecek o. 
tan ibre yerinden çıkmakta ve 
kullanılmadığı zamanlar saatin 
altında bulunan bir kutu içinde 
muhafaza edilmektedir. 

Saııti anlamak için, güneşin 
meyline İ§aret edecek ibre yeri. 
ne takıldıktan sonra ~üneşe 
foğru ~evrilecektir. Kadran U1.e. 
rinde ı-u kelimeler okunmakta -
dır: "Pax Poeeeeori, Salus Fac-

·" t ttbı hu. 
~ ~ tel. 

'-t~~l!rtayı 
~~J>•. 

ı tori., .. 
• zmir. fl1tt!t"~i1 - f ::mM" 1 içf)ı <fo frtr.iklcr vapmış. 1m a· Londra üniversitesi mütehas-

Uz .. 

1J~f miidafoo.,-ı için bir rapor radn lzmir mil<ia/aa scnıislerini sıslan ve bilha.988. doktor Smit 
~ırlamak 'ii-=rrr. pe1rn Frnt'.•w jo,aliuct halinde görmüşfiir. 1 bu eski saati tetkik etmişler ve 

tM' n.miralı Mur('. l\'nzilli baır. Resimde Amiral bu tecrübe hali da oldukça doinı işliyebi. 
1t14 fabrika..!ının pa.rif müdafa43ı ler esM8ında görülüyor. leceğini kabul etmi§lerdir. 

başka yerlere götürdük. 
Bu zavallı adamların ne müt. 

hiş, ne acınacak halleri vardı. Bu 
muhacerette ne feci manzaralarla 
kar~ılaşıyorduk. 

Askerler de bizim tarafa geç. 
mişlerdi.. Bu yorulmaz askerlerin 
binlercesini skileri üstünde yor. 
gun çehreleri, çukurlara kaçmış 
dumanlı gözleriyle gördüm. Yüz. 
!erce kızak silah ve mühimmat 
naklediyordu .. Fakat gariptir, bu 
silahlar arasında ne toplar, ne de 
mitralyözler vardı. 

Dört Çocuk Ve Bir Taıbut 
Yollarda pek az sivil halka te. 

sadüf ettim .. Fakat bunlar ara. 
sında rastladığım bir manzara 
yüreğimi parça paarça etti .. Bir 
adam kızağının üzerinde, kürk 
parçalarına sarmış olduğu dört 
yavrusunu, tencere gibi mutfa~ 
levazımının yanına yerleıtirmi§. 
Finlandiya topraklarına geçiri. 
yordu .. Aynı kızak üzerinde bir 
dikiş makinesinin yanına uzatıl. 
mı~ bir tabut nazarı dikkatimi 
celbctti.. 

Sordum .. Adam, hi~ bir heye. 
can hatta teessür göstermeden, 
büyük bir sadelikle tu izahati 
verdi: 

- Bu tabutta karımın cesedi 
var .. Kasabamız hemen tamamen 
Rus tayyarelerinin bombalariyle 
tahriJ:> olundu. Fakat bu bombar. 
dımanlardan birimizin burnu bi. 
le kanamadı, tayyareler gelince, 
koruya kaçıyor; tehlikeyi atlatı. 
yorduk .. işte bu sıralarda karım 
soğuk aldı ve hastalanarak öldü .. 
Onun cesedini artık bize ait ol. 
mıyan topraklarda bırakmak iste. 
medim .. Onun için bu tabutu ya. 
nrmda taşıyorum, karımın cesedi. 
ni yeni eYimi.n yanana sömece. 
iim .. 

Bu, bir tesadüfün gö.terdiii 
feci manzara.. Fakat kahraman 
Finlandiyalıların bu son savatla. 
rı kimbilir ne kadar gizli facia. 
tarla doludur. 

Mitat paıanın muhakemesi yR. 
pılırken htanbulda bulunan insi. 
liz pzetecilerinden me,hur Ma. 
kenzi V allas ıazeteaine ıönderdi. 
ii havadisler arasına o vakte ka. 
dar saraydan dı..-n 11unamıı. 
kimaenin aizına almasına iinkin 
olmıyan bir vakayı kaydediyor. 
du. Padiphın hazinedan Hafız 
Behram ağa, mabeyinci Falıd be. 
yi dövmüttü. Pek basit ıörünen 
bu vakanın ehemmiyeti ıunda: 
lnl'İliz ıazetecisi muhakemeyi 
bütün tafsilitı ile Ye en ince te. 
ferrüabna kadar zaptetmit bulu. 
nuyordu. Fakat Abdülhanüt, •n 
ziyade bu habere köpürmüf, hid. 
detleamit ve Makenzi Vallaaa ıu 
haberi göndermiıti: 

- Yazcbiı Yaka aahihdir. Kim. 
elen ........ aldı İN llMnlftt il'Sy~. 
sin. Beyani haılrikate naatatmclan 
dolayı kendiıine mükafat edeyim. 

Hiç tüphe yok, ki lnıiliz ı•
zetecisi bu huadiıleri almak i9n 

(Lutfen 3aJıifevi çeviriniz) 

Görüp düşündükçe 

Bir ağ~cın macerası! 
GiimiiŞ'!UfU)"la I>olnıaba.h~)'l hlrle~tlren e~ki yol, berbed 

hlr !;'<')'(il. Get;enlerde Gazhane öniine kadar ola.n tarafı pııel 
bir Mfaltla 'föşendi. Genişletildi; belki btanbulun en ıüul 
(•addelerlnden hlrl haline konuldu. 

Fakat hu .ıihte, hattA ınubte~ın cadde ffA.o;Ahırl&ra dö
nerken, eıoki bir berbatlıkla karşılaı:;ıyor, sırma saçta tlmşir 
tRrak glhi güze lNltıyordu. 

Son giinlrrtle oraya da ta.,lar yığıldı, anıelrler ÜfÜştüriil
(Lİİ, ,.mnclirler .ıt•tirildl , .e o çirkin dlrı;ıek ortadan k&ldınla.. 
rak, (•adde Uolınahah<;enln saa.tt iiniine doj:'tru indirildi. 

Orada rençperler çahfır, ~•klc:lrr işler ,.e l'illndlrler dii
diik <;alıp buhar 1;açarak 1tl<Up gc 'irkt>n, ben Rednlyol'dum. 
. ..:,·et doğrmm ı;ıu, ki semte IA)·ık bir c·adde yapılıyordu. Şehir 
planına 1türe buraya bir 11tadyum )·apılA<'ağı için, diikülen para 
ile haı·canan emeğe acınmaz. 

}'akat yol, ana me)«lana vardıAı 7.ıUmtn, hlr n.ğnç dizisile 
karşılaşıldı. cıuldenin bitim yerinde• iki kaim gih·de diklhnlştl· 
Birini ke11tiler; kükiinü ka:ımldar. Ütck biraz sağda kalmıştı. 
Beton düşenirken. onun cllblne ~l'(M,;e\· rc bir )'U\'A yaptılar. ı-o
hı lklfe b()ldiikii n ot-0hföılf'rln buradan gcllı• gt<:tikleri için, 
.kendi kendime: ".Ağa~, belki bir 1-:aret ,·nzllesini görecektir ... 
dl)·<Jrdam. 

Bir arkadaşırn, hir tcihı bu aj:;a.,·ı gi.ist<'rcrek ! 
- nunıı da kesecekler! 
J>edl. 
- Natı1ıl olur; heton cföşf'ndl, cfrl\fllla yu,·a yapıldı. Koe· 

koC'A ağa<:, etrafı harap ohnMlan "iikiill'nıe:r.. Eğer hörle bir nı. 
yeti eri olıo;aydı, h<'ton diikiilmedrıı > n p:ularclı. 

Dl)'f'C'ek oldum. Arkadaşım, çok konuşmadı· Kıııaca: 
- Göriirsün! 
])fl(ll. 

Uün, hl\klkatcn 1r;i.irdiim. :\fo~c-r h<'nhn akla sıjtmaz san
cllğnn şey, hlr çırpıda .ıer<;ekleşh·erel>ili rın I~ ! .. Al: aç ,-erinde 
yoktn. fleton tabakaları )U\l'Çala.nnıış, O ~İiul, O parıl }>ani cad• 
de füctün<le ~rnlş H: df'rln yara açıhnıştı . 

Ora)'• beton cföşemek l<;ln kaç amele, .knç giiıı çalışmış, 
mlllctln hazl nctı1I ndf'n ka<; giindell k i>ıleıımişt I '! 1-'onra tel.:.rar 
pan:alamsk, si.ikmek için, yine neler harc·andı. Çukur, ö1le 
bıraJulamı)·a<·a~ına göre, bir kere daha elden geçirilecek, bir
çok para daha ıııok&{(a atıl&C'aktır. 

Acaba, buraıııı yapıhrkt>n, miiheıullı;ler ~iirnı~lller mi? 
O aiMın oraya yakışmıyac·ağmı evvelden kel'tlrcmediler nıl? 
nu kadar basit hlr şeyi evnlden kf'ıııtlremlyenlere böyle )~ler 
\'erilir mi? Şu boşuna hare"&nan paraların meıımlü kimdir? 
l{lmlerdlr? Görünmt>yen kiiylerf! kıla,·nz tııt,ulnuuıma, hadi 
hlr şey demlyellm. }'akat bii>·leslyle karşıl~rnr.a, ıııuııımak ka
bil olur mu? L"manz )d, ba işin en biiyiik: Amiri klm9e, ora,-a 
kadar giderek millete verilen uran ıcörüp he"aplatır ve "ebep 
olanlara iM1etlr. Millet hazlnMI Acizlerin, kayrtsır.ların t~riibe 
tahtası değildir· HAKKI SlJHA GEZGL~ 
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Müttefiklerin planı Nana Vekili 
Bursada 

ingiiiz Mısır ve ı K. d · 
Hint kıtalar1111n l ome 1 

~ 
FransBt1~ (Bu§ taıafr.. 1 imi ) 

n ~rrnktır-.ıc:ı c ''"· ıtahr::ı. m~
bulunuyorJar. 

:Meselelerm ön safında. ... blu _ 
kanın şjddctlç.ndiri i lm k
tedir: :Müttefikk-r J.:ontrolu. bi. 
ta.nı.flan sıkıntıya <lüşürmemek 
için ibap tiği 8iddcttc tatbik 

iln:ıiyorclu. Bu bftaraflardan 
ba.zıln.rı nezdinde Almanya. or -
taklık veya milmaıatkfn'lık bu. 
luyort:]u. Müttefiklerin tek bir 
hedefi vardır ki o da .uı.ferdi:r. 
Binaenaleyh b z1 milletler için 
malızurl::ı.rı mucip olabilecek ted 
birle:tc dahi tcV'eSSUI 6hınmu~ -
tnr. . 

Alman - l~ı millıru!ebatı ve 
~diğer ıbüyilk bitaraflann 

.Alınanyn, ile olan tica:retleı-i 1n~ 
mere ~ilini ve katı bil" hattı 
Jıarek t tesöit cdı1nıişti:r. 

Hiç şüphe vok ki bu tedbir -
ıorin tevlit ~ebileceği ıı.k$Ul&.. 
mclle.r .hesaba AAt:llmJ6f:n<~ Eğer 
harp iICMtI bu gibi ihtila.tlar 
~ Parist:e olduğu gibi 
Londrada. da. hi~ .kimse buriara. 
J~ koymakta. tereddi.it etiniı
') ecektir. Bütün as~rl sa.i'halar 
nazarr itibara alınmıştır. 

.Bittabi, ancrkez cephcsind 
harbin seYk ve idaxcm de; I..on
dtada. müzakere cdilmi.5tir. 

BUtün sahalarda .mutabalmt 
olmuş ve müsbct teklifleı·. teı
kfnler dethal kaııı.r haline geti... 
.rilmiştir. 

Katarın 1talyadaki Akisleri 
Roma, 29 (A.A.) - Rcut~ a. 

Ja.DSt bildiriyor: 
Yüks& !harp '.kow;eyinm tebli. 

gi, 1tal}'an siyasi mahafilinde !;Ok 
şümullü ve nıütte{ikleri~ FtMsa 
ile fngilteı:e arasındaki sarsıhm:z 
tesanüde dair §imdiye kadar nes. 
rettiklcri 'bcyannamelcr"ın en mÜ.. 
himmi olarak telakki cdilmdctc .. 

Amerikadan bir 
sulh tavassutu 
·gelebilir mi? 

(Ba.1 tarajı 1 üıcidc) 

dir. 
Romada, bu tc li in m t.tcfık

Jer tarafından ~ulh miız~keratı i. 

ci~ tesel>~us;e bulunulnı~yacagmı • Bunu·· ,1 Go·· ıbaşıılda-
gostcrdigı ıoylenmektedır. ltalya !t 
si'yast tmlhfi!İcrinin mfıt~Jeasına k-'"'t t k 
göre, Sı:mn~r. Vclsin ın~syo.n.u 1 esısa 1 açaca 
:;ulh teklıflerm.ın kabwl cdılebilır 
mahiyette oldıri( ıırta clııir t'n ufak Bu r .. ::ı, .:::ı~ (il rı ~mıi) - :\ a fi::ı 
bir alamet gösterseydi, miittcfik. ''ckilimlz t:cııeraf ,\li Fuat Ce
ler bu kadar kat"i bir berannam~ lıc. o~· bu~ün saat l 1 do :\l. Kc
ncşrini akL-ı getinnezler<li. Bütün 11rnlpa:;:a lıııduılundn \'ali J:.cfil> 
cihanın kotktcğu eJirt tahakkuk Kôrnıtan tantrnı<.ıaıı 'e ı;ır-hlr 

dlŞthda tln bir ~ok memurlar 
etmesine mani olunamiyacağı in. YC knlabahk lıir ltallc lı:Utlc~i 
tibaı gitgide artmaktadır. 1Jleôa. .... ft d n J·"'r" ı n t 
harda, cepitc'de kanlı tn"üsaclctn<!. 

wıl'R n :ı "" ..,ı • nıış Jl'· 
\"ekil Kcmalpa._aya mu,·asa-

ler olacak, ord~r !r•~pı§a<:aktır. ıatını mllteakip• ı:rn i~lcrl tcsi-
ingiltel'e ile li"ransanın, yalnız satı '\"a .reniden ya~r1aeaf< inşa. 

Haroin sevk ve idaresi iııindc M. :ı haklrnHta alrikaclarlnrdnn 
ğil, bütün siyasi faaliyet ahala. iıatiat alnw; l1illıl1ara serHi.bın 
rmda ve harpten ı>onra da bir tek rnlHip ettiği ııırntaknrr vıtkfk 
millet gibi hareket etmek husu. e ntiı::tif. Buntl:ıtt sonra l<arn:
sunda verdikleri .kuar, Fran--..a ı!alley ıı:ırıısın: ı.tit:miştiı·. Iln" 
ile İngiltere arasında hup- hedef. rnrtnrı t.1ottımaua gelen :-:nfıa 
1-eri hak.kında mevcut büti.in ihti. Vakili. buı acın (la tf.!tkllrA.trttı 
l<ifları izale etmektedir. ~·aomrş e Ulunlıac köıwusu He 

BeJçikaya G<iie ci\·ıtrınClnki su tesisatı ctrıı:fı:n-
Briikael.; 29 (A.A.} ......, Belçika da ,·eı:ilen ıznhatr dl.l\Wttıiştır. 

Giyasi mahfilleri FraMı.t • 1ngi. Ilur~n.ya ~llrkcn ete Mlll
liz yüksek kon~yinin v~digi r:rplı kOın·tiyU ~es Nllllfcr ~yı 
kar:ırlara buytik 011" ebemmiyet r .. lah:ıt1 t~leı1nt gOz~n ger.lr-
atfetmti:tedirlet. ıni~tiı. 

MezkOrmahfiJJer bitaraflık ka. Nafüı VeldHmiz ;'lt.ntUrk 
nun~rsnı ha1isane ve azimldra:nc Stadrumtı ürtttnde Tüm kanıtı.
bir 9~rett~ tatbik eden Bcfçikının tanı Mustafa Kemal l\:iJfrçc, 
müttefiktetm enel'jiyi arttırma vali munt'.inl pnru ,.~ belediye 
kararla,.rtıdan mdi§e ctmiyeceği_ ı·elslerl. DaledJya. ticıırc:t odası 
ni biltlirmext(! ve fakat abluka. r.iiınesıfüleri. askel' -çc :fnr:tda.r-

ın a oıurre-1. leti ve kalabalı)~ 
nın §ttnalde ve doğu cenubun~ lı:.dle ktitlt-si tar.afrndan .hara-
pc'k srkı im hak gelece&ini dil. retle knrşrlanmış ve alk.ı~lnıı-
§ftrunektedittci". mıştır. 

tlmumiyeritibatiyJe bıı mahfif. Yelcil yarın Oülbaşındaki su 
1ı!Fde fngiılz - Fransız diploma. ıesisatıntıı ıı.çılrtı r~ınini yaptf .. 
sının mühim hareketlercfe bulun. caktır. 
mak üzere o1duğu kanaati mev. 
cuttur. 

Millet Meclisinde 
(BCC§ tarafı. t inc1'fe) 

bu Jtayrthtrıı fl~vtsirti gôteftn 
bfr tll'rlr •errrıiıtir. 

Eıkieehir Hava; Okulu 
öğretmenlerinden 

Duma öldü 
Elldşehlr a.Jceri lıava ekulu 

Ôgretmenferinden Duma ~ .. 
hirdtS vefat etmi§tir. Cenauii '.bu 
sabah g,20 de ttenle hatd'Mpaıa.. 
ya getirilecek a~fteıiı merasünle 
kaldırılarak :Fransız mezarlığına 
gômillece1ctir. 

numa umwni harpte birçok 
c1üpnan. ıayyart!a{ d ütilı:1neye 
muvaffak olmtıf beyndlmilcl b1r 
tayyareci idi. Yı!Wdmlieri ıncm. 
leketimizcfe öjretmenli.k yapıyor. 
dtr. ölümü hakikatea ibiı:' ziyadır. 

Alman donanmasın
da hazırltklar 

n1anevraları 
Kahire, 29 (A.A.) - Yakın 

Şarktaki müttefik kuYVetlerin 
talimleri ve tcnsikleri tacil e<lil. 
mektedir. 

lngiliı, Mısırlr ve llindli asker. 
!erin ntÜ!.jterck mane"vralarma 
dün baslanmıstır. Bu mnncvralar 
bir haft.:ı süre~cktir. tık defa ola. 
rak. Emi'° Abdulla!ıın Arap ordu. 
su da, Mavcrai Erdün hududun.. 
da taha şüt tdcn kuvvetlerle bu 
manevraya istirak etmektedir. 
Mcınevrcılar biitiin Maverai 1':r. 
düne şamil olacaktır. 

Sahradaki bedeviler de simdi 
di~iplinll alaylar te l<il etrtıl~ler • 
dir. Buniar da, ilk mane,•ralarını 
Ingiliz askcrleriyl~ birlikte yapa. 
caklarclır. İngiliz subaylarına 
mahsus oirr.ak üzere. Filistin& 
muvakkat' bir erkanıharp me1~t~
L~ açılmıştır. Dersler tckC'mmül 
ettirilmi~tir. A!!kerlik hizrııetlt'. 
rini Fransada yapmak Uzcre sev. 
JCc<lilcctk ·Filis(in yahudilerinin 
adedi artmaktadır. 

1.'a1im icin Fills ine gitgide da. 
ha fütla miktsrda İngiliz alayı 
gelmektedir'. Memleketteki sükCf. 
net, iki senaclenbcri ilk dda ola. 
rak. hakiki falimlcr yapılmasına 
imHn vermektedir. 

Hava atışları 
Ba .saball saat 10 i!f' 1 t ata. 

smd& Selhniyedtın Marmııraya 

doğra h.\Va d:ıfi toplarilc aUşlar 
ya;p'tlaalctn•. Dunun içfn Adalnı' ve 
.Anadolu. )"ıikasr iskclelerlle fstan. 
lJül Amtt\da saat 10 ile 11. sırafıı. 
ımda. vapur scförleri )'BpılnU)'~ 
ğr gibi, Adalar eh-arından -. e Yc
dilrule, .Adalar anııımdaki ha!tan 
~1t d~ vuıtnsrnm ge!;nıe.~ıne 

müsa.ado cdilJ!ı.itccektit'. Liman: rc
tsliğt Ilmngeicn fôdbirlcri tı.lmıe • 
tır.. ~.ı a~ıklannn roınorkör

ler gönderilecek ''O ıtmana. gel• 
mekte olan 'V&purm ~f:ırdıı cıo. 
Jftlr1ctnecektlr. A~ınr sutcUe alı§ 
s:ıa.tı~rindc limandan :M:ırmııroya 

da 1ıiçbir deniz vasıt.asınm çıkması· 
na. ınüsaade olı.mınryacaltt.ır. J\.tı§-

1"'1' Selim.tyo el.vM-md'h,ı\ Siffi 1 aaı. 
istik.ımıetiııdtı :ram1acllir~.s.w 1 

Havada hedef tc-ıkil ctm!"k 
üzete sabit bir balonun fayyar$
Ier tarafından Marmar.a wukla.
rına brrakılacağı. anla~ılnıakt3' 
dır. 

Emniyet Umum müdür-
1 üiüAde tayinler. 

J7Hnı müdafaa encliıtteni :rnaz. 
&ta muharriri Şilkrii x~ 
mev~u'Oahfs' fr1na1arla günden gü. 
ne artın ötdu teçHitataıttt fevka. 
l!tde teneniiii ve tekemmUlü kat'. 
§nıırr\da b.ınf:m öğretebilmek içirı 
otdugu lmdar ta\int ve tctbfy'e 
hu~U9tında da .nKı'edJlen ~-
13'nn silah zftmda 1calteaklatı 
müddetin veknier heyetince uza;. 
tılr:t1a~t salahiyeti i~tenilmekte C1l. 
duğutttı 'bilditm~ ve Puad Sinneıı 
tarafntdatı ila•esf ictenilen bend~ 
Hizırm g8r:trııcdiğfrti, hfifdimctin '! .. 
sasen bu temdidi icab'tttfreedc 
f evka!ade haller g.ôrmed.ikçe böy. 
le bir karara gitJllYiye-ccğini bil. 
dirııtiştir. Bo ~ıu ü.ıerinde 
söz alan muhtelif hatiplerden 
sonra Fuad Sfrmcn1n takriri ka. 
bul edilerek ''fnkalade hafldrdc" 
laidt ilave.. olunmak sur~iyle bu 
fıkrcflctr t:ttvi~ oltımnuştar: 

(~ tarafı ı iıt&lc) 
hnıı Ji::unC!ltierinhı de muıatıe'· 
t~tile lngtll1.: flloonntt ınahıme .tnkara, 29 (Hwıusi) - Em.. 

ntret Unıuın mndtırlflfli™le 
b-ir dathe i:trdil'meyf! ~ıtli ~aıc.. ~·EYıılden bazı tayinler yapılını~-

Meclis paz'artesi günü toplana. 
caktıt. 

ıarı ölJditilmektc4h•. tır:: 
Beril•, 2~ (A.A.) - D. N. B. :Sa'.ım11 Yo yay1tn tetkik rntl-

Ajans1 yazıyor: dür muavini Xazıni Kerim 70 

Hitlcrin bu a~lui 'iç şüphe 
"ok ki hOl'keste.n e\l"Yel .Sut11ncır. 
Yeiste ıhitap odcn bir ınahayı illtıW 
izdir. Bitler Adiry~ Kara.. 
denize kadar olaft Tuna Mva.ı. 
ru Alı:ıanyanm Jmynt aaıı te:. 
lakki ediyor. Bu saha clahilinclo 
buhuuın diicr milletlo için ıtn .. 
cak Almanyanın menfaatiae. hiz. 
met eUilderi miktudft ve ~ 
de yaşamak hakkı tanıyor. Bu 
ııaba da'tütinde beynelmikl ni~ 
ktrt-mak liakkını yalnu; Afuıanya. 
ya ait sayıyor. 011UJl için Bre-er 
mülakatmcMn: tonnı Mac:a~ ~ 
vekili büyük bir tela§ ile Romnya 
gitmiıtir. 'Orta Avrupaaan bu şe. 
kilde lbahseden Hitlerin sÖ7.lerin. 
dd bizz.rıt Mutolini"niıı f;e nam. 
mrn dhnad-rğı ıilpflemdiı-. Bteıt. 
ner mülakatında Musolini ile Hit. 
lar nrasında tam bir anlapna vu. 
kua gelmedi İ&e !bunan sebebi AT. 
manyanırı hayat salıası huclud'unu. Ruzvelt Velsle 
tayin etmek mc&elcsindc aramak görüşüyor 

.Norveç Ajansı, NO'tBk 'l'clc- Ura; maı:L$lll :? !net sınıf cmni. 
g.am Btıre'a.tt, 111gntc~~ 11e Nor- yet mtıdtlrlnğUnc, Hıl(ım En
.-.!Ç a..raıııcın.. blr. aıtla'Şm~ akU:.. 

J~umdn-. 
:Macaristan, Romany~ Yugoı. a;jtJi«t.m.i » ( · ·) - Vels, 

lavya Orta Anupa mefhumunda Kordcl Hul tıe birlikte tekrar 
<lıfüf midir, ~ğil midir? Dahil anı.ya 11eı~r.ck' A•rupıı vaziyo
ice ''Orta Avrupn AJmanyanın ti lraikhnda Rtızveltlt! görü~ 
hayat sahasıdır". Başka bir devlet meıertııe de.,ınm etmlŞtlr. 
için bu s.."\hn linkkında söz ~öyle. Maanıafih Yf!IR sey:i:&ntinin 
-me?( hakkı yoktur" diyen Hitlu, tıeticele11ndcn ntl!:mnuıı gözllk
Müt~efiki a\1.usolinr ile bu mesele. mekWMr. Demiştir ki: 

dUdi~ıırn: ve b\1 a11fa.<Jma mucı. ver bundan boş kalan yer~ u-
ötrıce balina. balrle a,·ı mo.mmt !;lrk bulunan: ~mnlyet uır.ı:uıti 

mUdUTlttğU birinci şube mudur 
ge~tilıetcıı gonra 1ngtıtcrcye kJ... IOğttne lhsan Sabri, lktncı şu. 
raııı:nan 6 Toı:ve.ç gcmltcr.lndc en 
aşağı l>lıı Xoffcçttntn çalışııen.. beye Jia:san Topçu. 3 Uncu şu-
ğm:m t'~m1 kaınarıtsma. bildi- be;c ::'.Iith'llt, dör<dttncil şubCY"E! 
rilmtş oldtiğınru vazmakta.dl'r.tz 7 zet~in, ,_G met .şubeye HUsnu. 

Bu hususta;. Alm:ın maha!f_, v fncı şuu_cyl! S~ı;, 9 uncu şu~c-
0 lindc mıışa.tıedc edtriyor ki, a- ,· c Tc\":fk, Arşr\. şubesine 1'-C· 
f;cr l'Hr tıaMr doğru fS'C' ?\OTI'<'Ç ı nnnHtal 1!1 ~dildmışlcrdi.,r. I 
rtmtl.matııuxı. bunu t.üç lıir tor4 arıcıye e tayın er 

tistleri dün gB 
ınaıcat ya~ Balkanlar ve Yakın Şark tur. ro.. ut -

neıoiııe ~ıkan "Kom•di Franae.z'' ınuli~ 0 Jt 
arti!tleri B«!Jgr~t. SOfya 'le Ati. tiğfnı ş Y ~ 
nada temsiller verdikten sonra •'S.ıfOWI Y..,& ~ 
dün sabah ekspresle şehrimize • ı(!riı1!i ~l'.i 
geldiler. Kalabalık bir halk ,.e ga: • ·y<JJYJ /TJ 
Şehir 'tiyatrosu artisUcri tarafın. lerın~ .~tıtfltJ'-' 
dan karsılandılar. Grup: sekizi let!crı ~~J• 
kadın olmak üzere 18 artistten bahM ~~ 
miirckkcpti. ~ cnilililt ~ #1'J 

Trenden evvela kadın artistler. 0 jnd:f, ı;: · 
elen J ermen Ruer indi. Bu, eski yU 'jf'Jfl ~ 
Fransız hariciye nazın Delbosun rın:ı hı ~JI 
zevcesidir'. 1-Ia7atınr sahneye vak. ·ı ola~.Af, 
fc?clen bu diplom:ıt refikası ıg33 ne ,e ~~ 
denberi Komedi Fransezin en par ıa lktifıl · .A 
lctk yıldızlarındandır. Belediye . _"1tJ ~ .... 
turizm müdürü kendisine kırmızı 1 tatıl'.711':· g' 
mckrdcn mütc,ekkil güzel ve mdtlrl ';\1af1 ~ 
büyük bir buket verdi. Gen~ ka. ~pkartıı'l alt ,r. 'J 
dın ço;; lıararetfe teşekkür etti. ~ . (~;ıt ,,.,1 '· 

"unu miiteakıt> daha birka~ ar. menuş. t1J tılt'" 
tist vaıtondan· in:1iler. f.';akat ara. \)Cten ba k'\Ç\jff \ 
larında halkm en ziyade tecessüs gOriltftll .4 11!" 
ve alaitasını seken Mari Bel yok. !!ite, ı~fl1'1J:l 
tu.M . B ı . d"l . ·-..ı •. rın t~d1r./ıli1'1 

arı c , ıt ı 1am ıcı..ue guc- , 1 .. tı. ;' ) 
liiğe uğrayacağını hcsatı ederek 'ırm ~' ırılt~1 

scssizcc vagcnun arka tarafmda. t.aı.tılı ~dar ~ 
ki kapufan cıkmıştı. Gözlerinde ~ r l> -~ 
siya:1 camit bir baea gö'zllik. ba. dis!~ wtıl ~ 
şında krrmızı kurdeleli a~ık ve rınt 0rtd:l.~ 
gri bir şapktt, üzerinde yine gri 1'D"a~ 1'. 
renkte' ve beyaz yakalr ôiı• spor Jnc:a ı..-oflı»ftl',;t 
elbise -qardı. uzu11 'tC}ıfl'I 

Bit çif't sarı.. tilki <lerisindefi buluıtrıı ıı.P 
1dirkünü sağ omuzuna atnu~tt. 16t::lıtbul~ •i~ 
Çok tcla~lı. bil" genç kız gibi ~t'- rtıc"?'\rıutl!ft· 

1 vik, fazla hatcketli ve ~i.iratll cı. •) pıı"j 
dımlarla yürüyor, vücudu hey<!. şa. tfİ 11 

candan tirtir t'itriyor'du. Fa:kat bUYiik rt>l r#· ff: 
daha birkaç metre ile!rlemcd~n Y~rti şanatı&ıt'll 
t~ıtıdr. Halk etrafını sardı. ö. ıtı<lll 
nünde ve' yanlarıncfa bulunan' pö.. cuıda 

1 
~tl-ç. ~ 

liı; memurları kcılabahk arasmda için 1• ~t ~)1 
0 

yo1 açmaya uğra~ı:YOı'du. kil ~en ~ı~ 

Mari Bel, kalabalıktan kaçıyor, nokta~~~ ı;\ 
!idet:a. koşarca.sına ilerliyerek gar. bula. • · eri ır 
dan çıkmaya çah~ryor.du. göstcrdi1'1d013~ı 

Nibyet, pôlialetin yardıMlariy. se,·gidCfl 1 \jl( ~ ib\ına; muvaffak olabildi. pek b(;ylC ~~ 
güçlükle otomobiline kadar y\Uü:. ~..rnllJ? 'f ..... ttı' ..ot; 
dil .. Hazırlaı?an buketler grıcak o. ıo&• •• f!M".'" .. ~ .. 
tonı.oôildc verilebildi. hafl<1nlfl bfitU:l 

ve buflU . 
Şehir namına verilen pemb• 

#fı.ra9B~rd~n ,,tn~tc~ep buket
ten b~ka 'rür.k artistlerlnin '!Ve 
takdirkarTarınm da OirçoR: buke.ı. 
lcri vardı. 

Bilhassa sinema arti4ti olduk. 
tan sonra İstanbulluların pek f yi 
tanıdığı Mcırr Beı son seyahaıln
dc fıira;ı :ıayıfta.ıruş gorünüyotdu. 
Çok heyocanlı ve miitcbessim bi; 
tekilde otomobille ist4layondan 
doğruca Parkotelc gitmi§tir. Di. 
ğer artistkr de bu otolo ıitmiş. 
lerdiı-. 

Dün saat on yedide Uoyon 
l<'ranıezde artıstfe~ §erefıne Fran. 
sız konsolosu ta.taiından bir çay 
verilmiştir. Ziyafette Vali Uıtfi 
Kırdarla birçok tarunmı~ ~İ
yetler bulunmu~tur. 

Maribel'le mülakat 

. cdif~ ~.;! 
Ol tUfJtŞ '-.t, 
B~ Jfi i11'i 13i1'' 

.~tı· . :'~'t· 
d .. 11eCCC 

zc o Jt13. 
tırnn u~ ... ~ 

• rll k J)l 
zır P.' 

Atti•tİZ it't t 
yıtr6'ıl~ •.• ~ 

• ıercll'· , J. 
ınıtı~~ 
gün~~?~ 
Ank1i1'" t)lf. 

()JJJS ~1!_ t 
fdtlt• ~ .-! 'n. 
~~~o~~ 
~ '"':M su!'l'~di~ 
Jalilt~~~e ~ 
ra'I g ıe .,~ti" 
eıcspres~09-
, ... d~ :t.iyafettc bulunan muharrir ~ . 

Suad Derviş Mari Bel U. lu5a \»' Getctır· 

, "'~ fll'ft 
HER. Gt"X' .•• lff:R llı\P't.zı.... ıJd' j 

L A L E ·1
" •• ~··: 
tacJ~ 1 

ebedi, şohr~uerı ı;onsuı ora1
' e A ~t1-.J de nnlaşmıı mıdrr? Hltlct" Alman. -Aıuıall: tstediğl'tl\ \"e hunun 

yanın hayat sahası için bugün için de /ıtvnıpn: SeY"Sh:ttinl )'ll.IJ-
56Y 1 b" r~· ı tığım malumatı elde etmek hu-

yet er ır ıgı •c rafya ile, susundn biiyllk fııı:uttla!r bul. 
harpte yn~dım gönnek ıztırarı 
içinde fHr anTaşmıı yapnnş of. dum. 
sa bile muzaffer bil' ındhtan sonra Vels bunun ha.-ricin:dc. bey:ı
ibugünllü hayat sahası hudtrtluı. nattn buhmmnlıtnn kıttiycıı 
m tcln-ar geni!letmek ihtiraslarr i&ııtina erlerulştlr. 
meydana çılanıyacağınr kim te. Yüksek Sovyet meeliai 
ınin edebilir? toplandı 

İ«te Avrupa tetkik seyahatin. '1 k n • ( \ \ ) "llk 

sirde b uluııınaksızın. ııcş~of.ın iş ~\ nkara :.w ( Ilusu-..i) - P a-
ohntHH Şnyarıl" hayrettiı•. Sl<an· !'İS ba konı:ıolostttğtl )ntnClıfrf ı 
dinnvya me.nılekQtJerl ve bil- Melih Paris bliyllk elçiliği i
hassa ~on·cç gaı.ctclcrl, mn- kinci kUfplıiinc, nıcr~ezdcn 
Jüm tclıllkelcro rnğıncır tnı;ıı~ Xamtl< Pııris kanr,:l:lrlığ111a, 11-
tcrı!ye yeniclcn gittlh.'l~ti fctu han Loııdrn. )lustara. lJelgrat 
Sk~diııav;yn sonisefaltıillin lıUyiik elçiliği k~tipliklcritıc, 
Yaptırca ve insnnca uğra.dı~r l\rclımet Ali :Surgaz kaııçlnrh
Zu>iata dair bir sllrU nınkalc- Kına tayin olunmuşlardır. 
lı::~ dah~ g~eıfürrde yazrnışlıir
cln~. lngtıtc~cyt. çc\"1Tcn deııtzin 
hn:rp sahasına dahil bulunduğu 
ve. lıu mınta.lra;'a .gir.en '\"':ıpnı·

M 1 L Y 0 N E R L E R .,ıtıcı ~~;~~ 
~lizel :'ıl.ADLEX KAROL un b'?ıuııj ~I ~ııtı 1p.J 
tolıessUmleri ıte :uıvliine dOY~Kıııı gıbl1*'»~ 

lçinden kaynaynn !>il" ,·o ~ 
FBEI> ~I.\l\ ~rnunn· on:ı ut. lfil· 

Milyoner_{~~-;~' 
,.. •• o' O\ n, -~· , ·' . - ı. ·-

<len memleketine dönmÜ§ olan A. sek Sovyet mccli inin umumi 
merikan !hariciye müstcşarmm beye.ti bu n.ıtşam J(.rcmHn sara
Roxvelf'c Almanyanm taf~plcri yıudn. toplanmış ve Stallıı1n de 
hakkında verdiği malumat a§ağı ha.zn· bulu.uclu~u lJu celsede 
yukarr bundan ib<irettir. Amcr:ikn Andreycfin ıı~lnlAndil'ada ölen 
Cumhurreiıi de ancak hu vaziyc. askerlerin hatırasını tnzl1 eden 
le göre bir karar almnk :aırure. hcyaııatmdan sonrtı Molotof 
·tindedir; yani Amcdkndan sulh Sovyctlcr Blrli&ln!n dış poliU. 
yolunda. bh- müdaha.lc foJeb~üsü kası hakknı<Iıı.k1 raporunu oku.. 
bek!cmcl< beyhude lfa• hayafdır. mn;.·a. başlanufjtıı·. 

ASIM US 1 Köseivanof Italyaya 
!a!!vuç~!!!!d!!!o!!Iu!!!!s!!u~pa~ı·!!!ıı!!!!!su!!~!!i!!-c!!tm~İ!!tL!'j • gidiyor 

1 
.,. 

Şimdi A~Ulhnmittcn onun b:r_ t :->ofJ 11• 2!) (.'\:.\.) - Eski 
kaç mislini nfacaktı. fakat hayır~ Hn'lgar ~n~ekilı v~ nttrlefr~ 
gazeteci öyle yapmndı. Abc!ülba.. nnım KfüwiTtınot' :ılle!!f ff hir'-
ıntde ~u haberi gönderdi.: 1 Jfkt~ f .. Br• hR t'tmP-Jr tız~rc bu. 

Z ha 
L" .. , •• glfn 1 tılynya giclt-ı ck(lr. 

- ~ı n ne en nııyua: mu~ ~ ..-...-----....,-----~_...-
1 fatlanrfı l.'Kia buyurd ılar. O ia t M l 'ti ıJ b" ' '-·r.. · __ ı__ı..· :-· L- ·d·,· . eza.r rn:ı.a: ır çocllK ... ymıs mwı~ır ... ın HftVn ı ını cJ" 
tasdik. lıntyuTmalandır. ceae ı hulundu 

O.... ~iadir, ki tnır.ı1iz gtı:.ce;. Diin Eyüpte. Otakçıb.rrrtezaıı-
tc~ ha,'ftdislcci iqin bia« bğ;nrda. ye:rıiı değrnaş bir (oc:ult 
'J9 u minckfr, cıuı.e... ~ buluıunnştUt". Cetıet adli~ 

NtY /\Zt A'tIMEl ye doktoru tarafından :nn :t'!~ 

Suriye komi.eri 
Ankarada 

lntnı dddt bil' telllilt'.c altında J\nk.ar.a, 29 (A.A.) - Fransa .. 
liulundukhırı ktmscntn meçhn- nın Suriye ve Lübnan yüksek ko. 
ın değildir. ~iseri Gabı:.iel Puo maiyctiyf4 

Dinnenaleylt Xor'°G~n b1rçole bırlikte buırün- saat 11.45 ek tay ... 
!'\on·cçli denizciyi lngiltarc1\1ı~ , yare ile şmrimize ı«lmi§', tayy:ı. 
hiımet1ne koyan v~ ım11Jarı re mcydamnda hariciyt. birinci 
\"ahim teh1i1tele:re nıaırnz fora- daire umum müdürü :Ft!ridun Kc. 
kan 'fC ayıtl 1nınaııfü~ tng.flt<l'r~- mal Erkin, protokof umum müdü. 
l,.f: ''nJ'Ur kfralaına.'k sureUfo ri.i Sel~n Arl:d ve cli~e, but 
Inr;iltcr<'Ye Iınnnf'll'YR> kıtı"ŞT hamiye erkanı ile Fransız bil:. 
yaptığı iktısadi lıo.l']~tc doi':~u- yuk elçisi Mawıli ve büyük elyr ... 
daıı. doğırn ya ye r.mcıı yardım lik erld..-u tcrr.ııfmc!a;ı karAda • 
tcuıln edecek bir itUA.{ akclct.- nnstrr. 
miş oLınıısı anla ılnnurncak bir - Dankolof öldü 
")eydir... Sot1:ı, 21>' {lhlgnsi) - But.Un 

clUnyac:ı taınnmıŞ" ohın meı;ıhur 

edilmÜ;i \"e 2·1 saat içinde öldüğfr gUrcş~I Dankolof en·elki gece 
tabit <!dil<!rek morgn .kıtldrrı1. zatlirreeden lHmtl tU:r. 
nıtJ:tt:. Da.nkalot Ul~5' eeu:es'lnd.e hlı·-

Cetıedl kintirt btt.ı.ktlğı a.nh.l • ll"n hi~c nı~h u:r. ohnrrş ,.o; d ıın-t 
f)Ilanıa:DUstrr. Tahkikat ynpr'- yRnrn say.ıh glfre.,.•~ile.riyl k'ar-
m11ktad-n. . ,pla~ıı raıc hcpsTnr ~·l'nnıiıttiır. 

i\filyouların, kudretin, ı;;ur.~Ilı~os ıı~ .. ,,.;10 seııc:nln e:rı ıuuste ~"' !iti I'...... J11 
fli'°c: Ml.fU 1"C '1':t pr.tlı 

.. 1"tl'llı·~ 
Bugfın ~ant 1 t"e !? .•• o'---~ 

-s.:;;:-M~s~~-
. :s ,·e ıcı1 ı•·, ,9 

G-Ozl<!rl ka~tn·alt bir y,Ok • oofıJ ~~ 
Muhteşem Sahneler.le . w.ev1 

• 1 eır '.J 
Mu:ıki - OriJlrl3 (f} 

M ı k ~.~.~;, 
. . • lkfld•fl. r-i 

Pılmc ılavc olarnk: Amcr ~e 
aA clııt.şt'J. (ff, 

Erı Son Reııkli Yaz ın° 111dıı~ 
.. 30 d-:-i 

Buglln ıımt l!.'U .,.., •· 



1" halt~ tatili yapayım derken 
Yedi ay Alm~nyada 
kalrın 

il ~~'"" Znh • ''"'"' 

~. ÇENBER ÇETE Si 
4 ... ~den çeviren: H. MUN1R 

\~\l=l:-...--~--------.;....---~ 't1t :t t~yler Ur. Yoku yumruğumu ağzına soka. 
dııı..'t tldd:nı nin elin. rım. Sen ''Karaçenber" çetesini kı 
~~ ~ tle onun ba.. rıp geçirdiğini aanıyoraun değil 
~ \1 liSren Riba mi? Buyurun bakalım? Kim kim-

~ fııL_"~ q,.,...lc hı"• d .a.ı.._ '""~ ,,.. a- - en uaıı-4 ilıtUn ! ... Manuel Olevi. 
~ d6'e Paınıyordu. yi yakalayorıun ve onu, çetenin 

'-' hı llıeaindc yu. reisi zannederek alıkoyuyorsun. 
!&' ı..... 4'lbt Aklını bagına topla... Olevi, bL 
~ '-""lttli •tıldı. Fa. zim ya.mağımızın yamağı bile de. 
·" 'il~ bir tekme ğil. Onu ne diye alıkoyuyorsunuz 
~ ~ Ribs, o za.. bilmem. iL..' t~ birçok tek. Nonnan alay ederek cevap ver. 
~~hunun acısı di: 
'~~lı~ it Yordu, - Bilyük bir meseleden dolayı 

'-~ .~~ 0Pardı, &on. ahkoymayoruz. Sadece bir insan 
~"' ~i biikıU:rı •çılnut öldürmüş. 
~~ 'liıı oldu. - ·Evet. Gazeteci Blet'in öldü. 

~ ıı~ ~ de tuttuğu rillmcıindeki ıuç Oleviye yükle
'?ıı t hu hucundan necek. Fakat "Karaçenber" çete. 

t~ :tı.ı il Ohıt llınba, Nor. sinin en mahir atıcısı Olevi oldu. 
~S~ Iİıetj~~ ğunu kim. ne suretle iabat ede. 
~,.İıı t tdilJ?ıiÇarptı. cek? .. Her ne hal iıe ... Biz şimdi 

ltıU..,lı Yen dar. ıenin icabına bakacağız. Derdi. 
~~ eneaini boz. miz seninledir. 
ı''~~lıldıf - Anlaşılıyor. Çete reisi de ıi. 
~tl >lıetQıe 1?1 gören zi bu maksatla bana debelleı edL 

bııı~~~ Atz~na, yor değil mi? Hem, bu aralık be. 
tJ~ı r nence. nim zavallı hizmetçim Liıingsto. 
~~ l.;!duğu hal- nu tuzağa dügür''dilnüz... Fakat 

)' ~ baauu al. hatınnızda olsun, eğer, Lisinga. 
b~derı lrı&naaiyle tona bir nrar getirecek olursa. 
~ ~ltııı ~rıda ve nu:, haliniz haraptır. Lcvingaton, 

~bıı lıldird· l& Nor. hayatta kimseye zaran dokunma. iti ı. 
~er 1 yan bir zavallı, ıesaiz inaandır. N tfi~ ere Yuvar. Bu arada Ribı'in canı sıkılmı' 
~a~_ &ıçrıdı. 1- ... ~ gibiydi; Harriyi kolundan dürte.. 
~ bilekle. rek: 

~"• ~ il. tçeri.. - Bırak Allah aıktna budala. 
\'~' bir ~ . hiddet yı, dedi. Ne dinleyi~ durunun. t. 
~ h ~ oldu. Je baglryıilım. 

1 ~l'dt.) ' Nor. Toni söze kaOJtı : 
~\ 0 lkat bun. 
~ 'ili~- büyük - Görüyorsun ya. Herif ıehir 

bb- ~....._ reiL gibi adam. Ben size ıöylememit 
•lttif ahını miydim. Şurada kapana girmit 

ı~liaace fare gibi bağlandığı ve elimizde 
S ~ dttu~rnm olduğu halde kafesinden kurtul)' 'rt ha. Baıı muı kaplan gibi haykırıp çağırı.. 

,_ .. -. ...... "-.~ 4' Yal nıe. yor. Bu adam, görülmemi§ bir 
~ ~· bu~Uqveınet mahliık 1 
~~ ~ ~ ~ trııyordu. Harri cesaretle: 
~~·~.bir ' kendisi. - Adaaam sende, dedi. Sen de 
~ ~'~ di"&n Üze. sünepeyi amma gözünde büyüt. 
~ ~ lt~flfın ar. tün ha ... Norman da senin benim 
~ ~ ti) 1• gibi insan ... O da etten, kemikten 
·"f btı:\.}Uekte. yapılmış. Bir tren yoluna koyup 

dt "1. da lokomotifin tekerlekleri altına 
-._· ~ i.ı '1llı •uretıe baraktın mı o da herkes gibi ça. l' ~it tırdayrp gider. 

hıı rı11n kıza Norma..,, bu söz üzerine derhal 
~ '11 b Coy'un yüzüne baktı : 

~'~ ~ ~ •e - lıte burada, dedi... bu herif. 
~~t 'bt;, tf ~!~rdu. lere yalvarmaya mecbur kalaca. 

\ 'ı °'-llQ :·•ICJlt ya. ğımm zannediyorlar, de~il mi 
it '• ~ ınem.. Diksi.. Halbuki sen hiç değişmc-

lı.~ '~~ti~lürnıe. din. ""' >u:,,. u. Gerçekten sarışın kızın yüzün. 
');ı:r ~? de hiç bir korku :ılaıneti görlilmü. 
t ~ ~ . yordu. ( Drıha 1>nT) 

"' " tllııd ıırl. 1 ~: 1 ··:·1~;1· ... 1 ....... , ...... )-
~bit ha~ 13.30 Program ve memleket .saat 

't,-~ ~U tey. ayan, 13.86: Ajana ve·meteorolojt ha
~tı..a' Qç ka. berleri, 13.~: Müzik: Çalanlar Kemal 
\-f bi tanznıı N. Seyhun, luettin Ökte, Vecihe, Re-

1 tl1'ı ~da ~ ~banca f&d Erer. 1 - Okuyan .uıze Tözem, 
\1. S"' ~r ti• •ar. Melek Tokgöz, u.ao: KU&ik: Riya
~'\. ı,~'llıı Yl bırak 1eUoumbur bandoau. 16.111/15.SO: 
\....'>. I! l'ttlt 'L.!l, vaıL Müzik: Kantık muztk {Pi.) 18.00: 
"-~ ~~~~ ... ,qltnın Program ve memleket saat ayan, 
~~,,._liıt Yerde 18.06: MUzik: Radyo cu orkeatruı, 
lh.~ '"Itri ıc hale 18.40: KonU§ma (Yurt bltgtat ve aev. 

lngiliz kız"4. 
Moda ressa.cılığı tahsil etmek. 

te olan on yedi yaşında matma
zel Gertrud Bradley harp baş. 
mazdan bir kaç gün evvel bir 
hafta müddetle tatil yapmak il. 
zere Almanya.da LA.ypzig civa
rmda Gre kasabasmda oturan 
abla.smm vanma gitmek Ur.ere 
Londradan ayrılmış fakat ancak 
yedi ay sonra, bir Holanda va
ourile fn~dltereye dönebilmiştir. 

Bu genç kız ablumm vanml\ 
gelir gelmez harp patladığını gö 
rünce Belçika ve tsviçre yolla. 
rile Almanya.dan kaçmak heve. 
sine kapılmış fakat hudutlann 
çoktan kaoanmı§ olduğunu gör
müştür. 

Bu vazivet karşısında Alınan. 
yadan çıkmak imkanını bulamı
yan matmazel Gertnıd BracL 
ley'in hemşiresi bir Alman mu. 

sikişina.sla evli olup Alman te
baasına geçmiş bulunduğundan 
genç İngiliz kızına da Alman 
hükfimeti t:ırafından ablasınm 
yanında kalmak müsaadesi ve. 
rilm~, fakat daima Alman poli
si tarafptdan kontrol altında 
tutulmuş'tur. 

Ablası ve eniştesi Alınan ol. 
duğundan hapsedilmekten kur. 
tulan Mis GertrUd bir hn.fta kal
mak Uzere gitti~ Almanyada.n 
nihayet Amerikan sefaretinin 
tav&98Utu ile çıkmak imkanını 
bulmuş ve Almanlar ancak yir. 
mi mark rıkarmasına müsaade 
ettiklerinden genç kızm Roter
damdan sonraki yol masrafını 
ln.gilterenin Roterdam konsolo 
su deruhte etmiştir. 

Böylece bir haftalık tatil ye. 
di ay sürmüştür. 

Haftanın büyük hevecanr: 

Galatasaray· Fener, Beşi~taş
Vef a maçlarmda 

Netice kimin lehine olabilir 7 
Yarm yapılacak milıt ktlme 

maçlarından birincisi Vefa -
Beşiktaş arasmdadır. Beşiktaş. 
lılar lik maçları başındaki kud
retlerini kaybet.mi§lerdir. Son 
ı.ama.nlarda Hakkmm cezalandı
rılması da. bu zayıflıklarını bı. 
raz daha arttırmıştır. Fakat Be· 
şiktaş bu şekilde zavıfladı diye 
hiç te istihfaf etmek doğru de. 
ğildir. Bu~ eldeki diğer ele
manlarla iyi bir dtışUntışle yine 
çok iyi bir ta.kım yapılabilir. 

Vefaya gelince : Hehemn he. 
men her müaa.bakasmda ayn 
bir oyun çıkaran bu takımm 
müstakar bir own sistemi yok
tur. İyi bir oyun tuttururlarsa 
Beşikta.şm bu vaziyetinde yüzde 
20-.30 ihtimalle galip gelebilir. 
!er. Fakat terazinin kefesi Be
şiktaş taratma daha ağrr bas. 
maktadır. Beşikta.şm nisbeten 
zayıf olması bu maçrn ehemmi
yetini bir kat daha arttırmak. 
tadır. 

1 - Fenerba.hçenin kuvvetini 
Beşiktaş maçıyla ölçmediğim 
halde takımı yine kuvvetli bu
luyorum. Zira Uz.erinde bilgili 
eller vasrtuile işlenmiş ve ta • 
biatile randımanını bulacaktır. 
Fikret, Rebiinin yanmda açık 
oynadıkça daha tehlikeli olabi
lir. Yalnız müdafaada Lebip 
Orhana müreccahtır. 

2 - Galatasaray limitleri haf 
haUma bağlanmalıdır. Netice 
üzerine bu hattın rolil pek bU. 
yilktür. Zira Majino! da ookila 
yanlabilir. Cemil de pek!la mar
ke edilebilir. 

Netice: Galatasa.rayı yenecek 
bir Fenerbahcevl ve Fenerbah. 
çeyi yenecek bir Galata.sarayı 
artık mi!U kUmede mai?hin ede
bilecek takım voktur. İki taraf 
ta cidden krvammda ve arzulu
dur. Ben de bir kehanet ~öste. 
rerek buc:iinki.l m~m be-rabere 
biteceğini sözlerime ilave ediyo
rum. Mın:akkar El.."Tem Talu 

Bilecik vilayetindeki 
yabani zeytinlikler 

lsl3h için bir heyet tetki!<ler yaptı 
Dursa, (llıt.c•tu~) - Bilecik vi- disi Kfa:.ım Acar ve Osmaneli zi_ 

15.yetinde vabani 7.eytinlik raha. raat memuru Tahsin Urol bir 
la.rmı tesbit için Bursa 1.evtin- heyet halinde Bi!eciğe gitmiş -
cilik mütehas.srsrs Ferruh ·Bar- !erdir. Pa~ada,ımda 150, Cam
las, B~lecik ziraat ll!~di.irü ee. bazkayada 50. Doğandere ve Ça. 
mal Taıı, Bursa orman mühen- ~lar mevkiinde 16.5. Balıkka· 

~ 1 yada 18, Dikcnliboğazda 265.5 
hektarlık arazi zeytinli~e elve. 
rişli olarak tesbit edilmiş ve ra-

30.3.940 Cumartesi oorları Vekalete gönderilmiştir. 
Bu saha Vekaletçe muvaCık gö. 

Son aınn "Hayal" üıtadlan 

Genç edib ve müdekkik Cemaleddiıı 
~rver bu mevzuda hazırladığı kon.. 
teranalıLrJDJD birinclatnı, 31 :Mart Pa
zar günü saat H,30 da (Beyoğlu 
halke\1) "Nur Ziya .. aokağmdaki aa... 
londa verecekUr. 

Bu konteranııt& eskl, yeni, me§hur 
ve amatör 9!5 hayal sanatklnnın sa
nl.t ve hayatı tebarüz ettirilecektir. 

rüldUğU takdirde ilun edilecek, 
buradaki halka tevzi olunacak. 
tır. • 

Bılecik vilayetinin Sakarya 

~ li ili,, C0 ! giat), 18.1111 Serbest ııaat, ).9.10: Meın-
~ S. ~ı, l'ltıit o~dan L leket u.at ayan, Ajam ve Meteoro. "Kuag~.. u.ıertnde devam eden 

~ tliJ~l'llt n. hay. loji haberleri, 19.30: MUztk: Fuıl be. harareW çalıtmalarm bütün hıziyle 
l!eıtJ "'llltey Rözden yeu, 20.10: Konutma {Günün meaele. devam etUl'i fU gUnlerde genç ediblıı 

nehri ile Göksu ve Karasu mec
ralarının cenubi Marozlanndaki 
dağ eteklerile sırt ve yamaçlar. 
da yer yer ve kesif şekillerde ya. 
bani zeytin fidan ve ağa~larma 
da tesadilf edilmiştir. Osmanelı. 
Gölpazarı ve Söğüt kazalarının 
bir c:ok köylerinde yabani halde 
zeytin delicesi bulunduğu da gö. 
rUlmüştür. 

Bursaya yalcın bulunan bu vi. 
l!yette zeytincili~e karşı büyük 
bir alaka görüldüğünden hükO· 
metçe bu iş ehemm.ivetlc göz ö. 
nünde tutulmaktadır. ~ı..., t~ b~e~elc: lc!rl), 20.2~ MUztk: 1 _ Okuyan: Sa- konteranaı, bllha.sııa bu bakımdan pek 

.,~, t<sr .. ki bize tiye Tokay; Kuat&Ca Ça&l&r; Kelek ehemmtyeUl olacaktır. Konteraıuıtarı 

~
~ • iL -· "" d...._ aonra Te~ Kolu, "Parola., yı oyna-

ı;q "'"-~ d -tu Toqöz, 21 .16 Mllzlk: KUçUk orkestra 
llıi?' ~efl lizin: 22.16: Memleket sa.at ayan, Ajans yacaktır. Esat Alkaıı 

~' () ~~'tırı qrıılaJ. haberleri; ziraat. Eııh&m - TahvU&t. Hayattaki ••Hayan .. ler davet edil.. 
il...~ ~~~Yor ırıu.. Kambiyo - Nukut borsası (Fiyatı. mı,ur. Bir depo yıkıldı 
~~~? ~i Ya.. 22.30 : Konuşma {Ecnebi dillerde - Bursa, (Husu8i) _ Altıpar-

,~ 23.26/23.30 Yannki program n ka.. Şl:BlR TİYATROSU mak caddesi otel sokağında bale. 
~Gl, ıt...... Yalnız kıa. - dalp poıtulle). 22.30: ij kal Gersona ait yumurta ,.e a... 
., ~ ~ llllsllc: Cqbaııd <Pi). <Saat P • k&. lattklAl caddesi Koınedt nason deposu gece birdenbire 
·~ ııtıi~i dar nıma uuıa - da1p po1t•etJe. ıuamı: Ak§am 20.ao Oda yıkılmıştır. Bu yıkılma çok şid-

__,, _ _ _ _ ....;.:..:....:...-:=--....~-----~-------"~anl~lfl~u~k~ta~r ~K~om~·~·~ua~=..._ı.;dgıe~t!!_li~o~lm~~. halk kor"1cla.n so. 
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runa heba olup gitmesi, düşür
meler yüzUnden mahsullin fen:ı 
toplanması kAfi gelmiyormuş gi
bi, yetişmiş mahsulün c!e yarı -
ya yakın bir krsmı imha edil -
nekteydi. Para knzanrr:a~t aşki
le ufkun dört tarafından yetişen 
bir takım hırsız, l:atil bd:nlar, 
ellerine ne kadar masum ~cçer
se toola.yın ahrete sevkediyor -
du. Hastanelerde, doğum evle -
rinde, ebelerin ~zli odalarında 
ne kadar ~ocuk doğarsa hep o 
kadınlar vasıta.sile yebancı elle
re tesl:m edilerek ölilme mnh -
'>.tım edilivordu. 

Matyö bu hususa dair oku -
:nuş oldıı'hı bir makaledeki ra. 
"<amları hatrrl~:iı. Sütanalık ti
"arctile uirraF :ı.n vilô. vetıerin ba
~Jarmda. yeni doğanların ,·efi. 
•ıat mi ·tarı v!izde elli, daha iyi. 
celet"inde \-Üzde lmk ve daha fe 
nalarınd:ı vü.".de yetmişti. 
Yapılan hesaolara göre bir a

'3ırdn on vedi milyon çocuk öL 
müştU. Bir çok zamanlar umumi 
vefiyat miktarmm vasati nisbe
ti senede vüz ile yüz yirmi bin 
arasında kalmıştı. En hunriz 
hükUmdarlar zamanında, en kor 
kunç cihangirler devrinde bile 
tarih böyle katliamlar kavdet -
memişti. Her sene bu suretle 
büyük bir harp kaybeden Fra.n. 
sa dev admılarile hUsran ve iz. 
mihlale doğru 2idiyordu. 

Bu düşUncelerin dehşetinden 
tüyleri Umeren Matyö, ~oföre 
ş!mal istasyonuna çekmesı em .. 
rini verdi .• Artık o sakin, o dur .. 
~ ve mütezavı yuvasında Mar 
yanma kavuşmakla müteselli ol. 
maktan başka hiç bir ihtiyaç 
duymuyordu. 

xm 
Bir perşembe günü Matvö öğ. 

le yemeğini Dokt9r Butanm e
vinde yiyordu. Ziraate ı;neylet. 
mek, Janvilde vahşet halınde u.. 
nutulmuş olan o milmbit toprak
lan hercümerçten kurta.np mey. 
dana bir eser çıkarma.k arzusu 
Matyöde o kadar mübrem bir 
ihtiyaç halini almıştı ki, daha 
iki hafta süren uzun mU\8.ha. -
zalardan sonra bal§ bir karar 
verememekten sıkılryor, ilzülü • 
yor, mtıteeszl oluyordu. Fakat 
~örüntişte gayet boş ve mana • 
sız olan bu işe cesaret edebil -
mek için ne kavi bir Umlt, ne 
sarsılmaz bir iman lô.zmıdı! Ve 
bu husustaki fikirlerini dinliye. 
rek ona makul na.sihatla.r vere
bilecek kim vardı? Aklına Bu
t.an ~elince hemen gidip ondan 
bir randevu istedi. Butan, bir 
işin ilk tatbikatındaki müşkUl • 
terden sonraki vaziyeti görebi • 
lecek kadar varışlı, geniş dUşün. 
celi, şeci ve cesur bir insan oldu
~ i~in Matyönün aradığı biri. 
cik sırdaştı. 

Masa ba.smda karşı karşıya. 
~eldikleri zaman, Matyö ateşli 
bir lisanla bUtün emellerini bL 
rer birer anlattı. Butan onun 
söylediklerin coşkun bir ali.kay. 

şin başında olacak ve yarduncı 
kolları elbette bulacaktı. Şimdi. 
lik biricik emeli Segenlc anlaşıp 
pavyon etrafır:daıı blr kaç hek. 
tar tarlayı pc~in para vermeden 
taksitle almaktı. 

- Siz ne dersiniz doktor, Se. 
gen buna razı olacak mı? 

- O cihetten emin olabilirsi. 
niz dostum... Scgen günden gii
ne artan para ihtiyacı karşısında 
o bakımsız topralcları elden çı • 
karmayı h:ı.hişle kabul edecek _ 
tir. Zaten evinin işleri de pek yo. 
hında değil... 

Birdenbire lakırdıyı değiı;ti. 
rerek : 

- Pekala! Fabrikayı terke
deccğinizden Boşene bahsettiniz 
mi? 

- Hayır, henUz bir şey söyle. 
mcdim. Hatt! sizin de §İmdilik 
bu sırrı kimseye açmamamı.ı is. 
tirham edeceğim. Çiinkü Boşene 
her şeyi bitirdikten sonra ha
ber vereceğim. 

Yemekten sonra acele acele 
kahve içtiler. 

Doktor Butan : 
- Buyurun sizi . otomobilim

le fabrikava. götüreyim. Ben de 
oraya gidiyorum. Mn.dam BofJe. 
nin arzusu çevhile her pcr-~be 
Morisi bir kere muayene ederim. 
Bacaklarından muztarip olan o 
çocu~ midesi de o kadar na.. 
ziktir ki, kendisini gayet sıkı 
bir perhize tabi tutmağn mec. 
burum. Esasen anneleri taraf m
dan emzirilmiyen çocukla -
rın midelerinden hayır umulur 
mu? Siz.in gayyur karınız bu 
derdi hiç taruma.mıştır. O. ço • 
cuklanna her istediğini yedire -
bilir. Halbuki bu zavallı Moric;, 
Uç yerine dört kiraz yese der • 
hal karnı ağınr. Hernehal ise, 
benimle beraber geliyorsunuz 
değil mi? Yalnız, evvela Rokc
pin sokağına uğrayarak oradan 
bir sütana seçmeliyim. Uzun 
sürmez... Haydi çabuk gidelim! 

Otomobile bindikleri zaman, 
doktor Butan sütanalar idare -
sine Segenler için gitmekte ol. 
duğunu söyledi. Onların evinde 
gene birçok geçimsizlik vakaln. 
n oluyordu. Segen, karısının 
doğurduğunun ertesi günü, An. 
dre ismini verdikleri teni do -
~ sütana buhnak vazifesini 
kendi üstüne almak istemişti. 
Bu İFjten a.nladığmı iddia ede
rek büyük memeli çam yarma. 
sı bir ktz ~etirtmişti. 

Fakat iki ay geçmeden çocu. 
ğun zayıflamakta olduğu gö
rünmU.5tU. Bir ~, davet Uz.e. 
rine ~elen doktor, zavallı yav. 
rucuğun iyi beslenmemek yü. 
zünden bu hale geldiğini söyle
mişti. O iri yapılı kızm sütü 
gıdasızdı. 
Meğer bir sütana değiştirmek 

ne mühim, ne zor bir meseley
miş! Evin içinde fırtmalar kop. 
muş, Segen yumruğunu masaya 
\•urarak kapılan öttürerek ar -
tık hiçbir şeyle meşgul olmıya
cağını bağıra bağıra söylemişti. 

la dinledikten sonra: (Daha uar) 

size varıyacak hiç bir fikrim • .,..,...-----·-----· ... • 
- Vallahi azizim, bu hususta 1 

yoktur, dedi. Ömrümde bir sala
ta bile ekmiş değilim. Fakat, ev. 
vela itiraf etmeliyim ki, tasav. 
vunınnzu fevkalade cürctli bu. 
Juyorum. Ziratten anlıyan biri
ne danışacak olsanız. o, her haL 
de sizi bu fikirlerden döndürmek 
için g'Syet mantıki sebepler gös. 
terebilir. Maamafih siz bu işten 
öyle hararetli bir aşk, öyle sa
mimi bir kanaatle bahsed:yor -
sun uz ki, ben c;if tçilikten hiç an. 
la.madığım halde muvaff n.k ola. 
r.ağımza şimdiden inandım. Di
~er cihetten söyledikleriniz fi
k irlerimi rok okşuyor. Ben mem.. 
leketimizde kalabalık ailelerin 
tekrar ço~alması için şehirleri 
bırakarak toprağa dönmekten 
başka çare olmadığını on sene. 
denberi her fırsatta. her yerd~ 
iddia ve isbat etmekteyim. Şu 
halde tasawurlannızı t asdik eL 
memekli~m kabil olabilir mi? 

VAK 11 

Birizirlerine bakıp tatlı tatlı 
gi.iliiştüler. Sonra, Butan, bu işe 
başlamak ic;in lazım olan serma
venin nereden bulunacağını sor. 
du. Matyö, sakin bir eda ile, ilk 
önce hi<: borca P.'irmeden b~r ka~ 
hektar ü:r.erinde bir tecrübe ya. 
pac:ır!ını. ve çalı~mak sayesinde 
vavas yavaş faaliyet sahasını 
büyüteceğini anlattı. Kendisi İ-

·-· c:w ... ı. 

ka~a fırlamTştır. Deponun en· 
kazı caddeden e:eçen telgraf ve 
telefon hatlannı kfı.milen yere 
indirmiııtir, Bu yıkılmada in -
sanca bir zayiat olmamıştır. YL 
kılma gündüz olsaydı geçenle -
rin büylik bir tehlikeyle kuşıla.. 
şacn.klan muhakkaktı. 

1->azcte<le c;ıkım bUtUn yazı ve 
reslmlertn bukuku mahfuzdur 

ABOSE fAftlJ."ESI 
Memleket Memleket 

ıc:ınde dışında 
Aylık 9~ U3 Kr. 
ll o~ lık 21i0 423 
11 uylık 4711 K'.?O 
1 yıllık 900 ı GOO 
rarlfeden Ba lkan Blrllgt ıc:tn ay. 

da otuz kuruş dUşU\Ur. Posta birli 
gıne glrml ~·en yerlere ayda yetrul~ 
beşer kuruş zammedlllr. 

Alo0ne kaydın. bildiren mektup 
ve telgraf ücretini abone parasının 
ııosta veya hanka ile yollama ı.c· 
reunı idare ken rt ı tı ze rlne alır. 

f'ürklyt-rıln ht•r ıııı!>ta mt'fkl'zlndı 
\ ' \l\IT'a ebo•ıt> yaz.ılır. 

4.dres de1:"1şllrme nere li 2!\ ~ 

il.AN Ut 'HETU.:IU 
ıtcaret ll lln 'a rının santim . sa 

tın sondan itibaren ll~n sayt:ııa 
rıoda 40, le; s·ıyfnlnrda 50 kuru~ 
dllrd lln<'U savfada l ; ikinci ve Ü · 

çllncllde 2, birincide 4; başlık yanı 
kcsmect: • liradır. 

Bll)1lk : çok devamlı, kllşt>ll 
rt>nl<ll 1111 •• verenlere ayrı ayn in. 
dlrme•er yapılır. KeS!DI ıııuııarm 
santim satın 40 kuruştur 

rl<'a•I llt :: hl~·l'UI' t . lnuyaıı 
KUçUk llılnlıır 

Bir defa 80. iki defası :>O. Uç de. 
fnsı G:'ı, dört defası 7:> ve on defası 
ı co ku ru,,.tur. üc; nylık ll~n ve ren. 
' erin bi r •lc!nsı bedn \'nd ır. Dört sa. 
tırı gt'ı;en tl !\rılnrın Cazla satırlan 

beş kuruştan hesap edl\lr. 
Vakrt hem jo~rudan doğruya 

keuı1J idare yerinde. hem Ankara 
ca ddes•nde Orhanbey hanında KE
MALEDDiN lRE:": lltın BUrosu 
f'l17lo 111n ka bul eder. (BllronDD 
telefona: !(ISS~). 
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ıee1 iyesi ı 
arı 

B;ı .:ırı>ö;> .ındo Kar tal teproekl Temizlik ııııerl ııbınnın ıııncıo ltoğu;u. 
nıı. tah~ li l a1:ılt cksltmc~o ltonulınu~tur. Keşif bedell 460 Ura 83 kuruş 
ve ilk t m tı 3 i lirıı 56 kuru tur . Şartname zabıt ve muamelat mUdlir

lüğü kalem Je görUl cektlr . llınle 2/4/940 Perc.cnbe günU sıınt 14 de Da. 
Jmi encümende ya lııeaktır. Taliplerin illt teminat makbuz ve yn m ektup. 
l rı \ 'C 040 yılma alt Ticaret odası veslkalan ile ilıalc güııU muayyen sa. 
ntte Daimi e'lcUmendc bulunm Jarı. (2376) 

.. • * 
n '•c.ı.:1 'll.Cr kcz dairclcrilc ı.;ııbelcrdc me\·cut 110 er kek ve lmdın lııı

d m için y ptmlacak man kasket elbi c ve mantola r açık eksilmeye konul. 
mu;ı•ur. T l.: in 1 d(•ıf 2310 llrn ve ilk teminatı 173 lıra 25 kuruştur. 
~:;<:Jıaı:::e Zal:U ft u:ımclat MUdllrlUğil kaleminde görülecek tir. lhnle 
a/4/910 I\ızartc 1 günü saat 14 de dal.mi encümende yapılacaktrr. Talip. 
lcrin Uk tenln t m kOi.IZ ve~rn m ektuplnn ve oıo yılm:ı. alt u~rct odası 
ve knJ6l'!l 1llUe gtlnU muayyen saatte dıılml encümende bulunmaları. 

(2243) 

1 Oeniz Levazım Satınalma Komisyonu i!anıarı ' 
M. ~f. \'. Deniz :\lcrkez J,e•ı-azım Sntrnalma Konıhyonu 

Unşkanlığmdnn: 

Hakiki Dostun Tavsiyesi bu~ı_. 
kteıı fO 

Sabah, Oğle, ve Akşam her yeıne 
I 

1 - Beherinin tahmin edilen fiyatı 450 kunış olnn 45340 adet kondenııer 
ve !arulluk boru alınacaktır. Bu i§e ait paY-arlık eksiltmesi 1/ 4/ 940 tarihine 
rn.stlıyan Pazartesi gUnU saat 14 de Vekd.let binasında müteoekkll komia
yonumıızda icra edilecekUr. 

günde3 defa 

2 - İşbu tahmini !iyat takas primi He de dahli bulunmaktadır. 
3 - Bu borulara alt §artname 1020 kuruı:ı mukabilinde her gün komls. 

yonumuzdan ıı.lınabilir. 

4 - Münakasaya girmek lstiyenlerln 11451.50 liralık ilk teminatları ile 
komisyoncu olma<iıklarma dair vesika ve lllzum olan evrakla birlikte ve 
belll gün ve saatte komisyonumuzda bulunmaları. (1317) (2202) 

* * * 
M. M. V. Deniz :\lerkcz lJe\'lıznn Sntmalına. Komisyonu 

nn,knıılıı::mdun: 
1 - Beherinin tahmin edilen bedeli 6 lira olan 24400 adet kazan ve su. 

pcrhiter borusu almacaktrr. Bu işe alt pa7.arlık eksiltmesi 2 / 4 / 1940 tarihine 
rastııyan Salı günU saat 14 de VekAlet binasında müteşekkil komisyonu
muzda icra edilecektir. 

2 - Bu boruıara ait şartname 732 kuruş mukabilinde her gün komis. 
yonumuzdan alına 'Jillr. 

3 - Münakasaya iştirak etmek iııtlyenlerin belli gün ve ıaatte 8570 li
ralık ilk temlnat ve kanun! belgeleri ve komisyoncu olmadıkları hakkmdakl 
vesikalarile birlikte komisyonumuzda bulunmaları. (1318) (2203) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Şartnamede her çeşidinin cins ve miküar ve evsafı yazılı yirmi yedi 
kalem çeşitli santral, telefon makinesi ve.saire toptan ve her çeşit en ucuz 
fiat tekli! edene ihale edilmek hakkı Komutanlığa alt olmak ııartlyle kapalı 
zarf usuliyle :i/ 4/ 940 Cuma günü satm aımacaktır. 

2 - Her çeşidin tahmin bedeli yazılı olan ve tamamına 70.188 Ura fiat 
tahmin edilen bu alıma alt şartname 351 kuruş bedel karşılığında komla. 
yondan aımablllr. 

RADYOLiN 

3 - Tamamını almak lstlyenlerin 4i60 liralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi tekli! mektuplarını ve satın alınacaklardan yalnız 
bir kısmını vermek istıyenlerin bunların tutarlannm yüzde yedi buçuğu de. 
reeesinde teminat ve eksiltmeye girmek istediği makine ve teferruatı isim. 
lerl teklifi muhtevi iç zarfı Uzerine yazılı teklif mektubunu belli gün aııat 

. tel 
. şll 

Y urdda ittifak haline gelen bu karı; 1 

dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları. (2169) 

niçin ve nasıl muvaffak ol ıı · r 
çılt' I~ 

ÇUnkl\ "Raclyolin .. in terkihi taze piyasarıı p\'ov C J 
yUksek bir kimya şaheseridir ÇUnkli "Ft\11rııtl 

OSMANLI BANKASINDAN: Çünkü bütUn " RADYOLlN.. macunlara na rd' 
kullananların dişleri temiz, dur. bııll1-ı• 

25 Mart 1910 tarihinde keıJlde edilen "AJLE .SANDIGJ,. pl~ango<ı11 netaylcl 
ı adet T .L. 1000.- ilk ikramiye: İzmir §Ubemlz müşterilerinden birine 
4 adet •r.ı,, 250.- ilk ikramiye: İstanbul ve Balıkesir müşterilerine 

ve gllıeldlr. Artık ııuttlllfN. 1<ıl d'' 
,.0ı., • · "ıı Çünkü "RADYOL!N .. emsal- ra "RAD ~ . ın pc ~0JJ 

!'iz rağbeti dolayısile hiç stok bin lerr.e ıdşın J1lll~ İ 
yapmadığı için mütemadiyen olduğunu anla f1 50 5 adet T.L. 100.- lik ikramiye: İstanbul mUşterııerimize 

e}(te 25 atle t T.L. 50.- lik ikramiye: Ankara, İstanbul ve Taşra ŞubelerL 
Sabah, Oğle ve Akşam her yeıtl miz mügterilerlne. 

~O adet T.L. 25.- ilk ikramiye: Ankara, İstanbul ve Ta§ra Şubeleri. günde 3 defa 
mlz mügterilerlne 

isabet etmiştir. 

is an bul Defterdarlığından 
Sıra 

.No. 

1 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

ıo 

11 

12 
13 
l4 
15 
16 
17 

.Ulikelll'fln adı, isi ve 
Söy adı 

Koı;o Kiryako İçkili loka nta. 
Koço Kiryako içkili lokanta 
İsmail SUleymıın Doktor 
Hamdi lokantacı 
Zahamanidis 
Hasibe ebe 

mukriz 

Athor Frederik komisyoncu 
Mesrup Elisklye sarraf 
Anastas pansiyoncu 
Muzaf!er Eriş Terzi 
Cahil Gökla§ emniyet garajı 
SelA.n!kli Cemile mukriz 
Halil oğlu Nahit müteahhit 
Besim hamamcı 
Besim hamamcı 
Ömer Sabri SUnnetçi 
Ömer Sabri Sünnetçi 

:'\lahalh:.ıi :Sokağı Kapı No. 

Şişli AbideihUrrlyet 67 
Şi~li Abldeihürriyet 69 

BUyUk Pangaltı Cumhuriyet 263/1 
KUçUk Pangaltı HalaskArgazi 194 
2 inci kısım Ergenekon C. 56 
~{eşrutiyet Kodaman 80 
Büyük Pangaltı Hayat Ap. 8 
l inci K. Fatine!endi 61 
Kuloğlu Kuloğlu 28 

Melirullyet lzzctpB§a 6 / 3 
Büyük Pangaltı TB§kııılıı 13 
Ciltangir Anahtar :?O 

2 inci kısım 
l inci kısım 
l inci kısım 

.ııaıaııld\rgazi 

Sel 2 
Sel 

171 

Tcş,·lklye 

Teşvlk!ye 

Karakol 13S 
Karakol 138 

Matrahı 

Lira K. 

225 00 

800 00 
lM 00 
200 00 

li70 00 
324 00 

2400 00 
6500 00 
840 00 
500 00 

1200 00 
600 00 
324 00 

1200 00 
6700 00 

200 00 
100 00 

l{azan<'ı 

Llm K. 

Buhran 
Lira K. 

21 

89 
18 
2, 

119 
22 

230 
27 

100 
62 

lH 
72 
22 

1-., ·-847 

12 

29 
82 
00 

00 
00 

68 
2( 
30 
83 
00 
00 
00 
6S 

' 17 
3 

28 
14 

26 
96 
60 

50 
40 

" 1')2 
soı (1')7 60 

zı 

4 

166 
4 

57 
27 

ıoo 

12 
172 
86 
27 

80) (Şubece temyiz edilmiştir) • 
3 90 

00 (Şubece temyiz edilmiştir.) 
0 

ı 3 
2 4 'JfJ':. 

26 ıı'>' 
ıs Kuşet pansiyoncu HtiyUk Png. Şehitmuhlnı Hayat Ap. 5 349 00 :,o ifıı1e ~ 

İstanbul Dt>!t.-rdarlığ'ından: r!PI bıld,e t;ııl 1 
F'eriköy Maliye şubeııı mükelleflerinden yukarıda o.dı, işi ve tlca~etgAh adresi yazılı şahıslar terki ticnrrtıe yeni adresle t 1,ııııı

2
ıı ıttlt't 

bcllüğe sslllhiyeUi bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hlzalannda göstlı·Uen yıllara ~:ı. 11µıdde 
gtlerini ve zamlannn havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mUmkUn olamamıştır. Keyfiyet 369:! sayılı ka:ıunun 10 ve J1 
tebliği yerine geçmek Uzere ildn olunur. (24731 ______.:::: ~ f 

Yeni Neşriyat ı:;:;ı0 f'J.oJı 
Devlet Demiryoltan ve Limanları ~ 29 

Dekameron hikayeleri 
Bokaçyo'nun, dilnyada en meraklı 

ve heyecanlı hlkAyeler olmakla şöhret 1 

bulan ve edebiyat tarihlerinde çok 
orljlnal bir şaheser ııayılan "Dekı\. 

mcron,. adlı hikfiyeleri, Maari! Vek~-

lcU tarafından tercüme edilecek şahe. 
serler kUlliyııtma ithal edilmişti. Mu
hıı.rrir M. Rtlsim özgen bu eserin mu. 
vnffnklyctll bir tercümesini yapmış 

ve Ult broşürü , Uç renkli kapaklı, gü. 
zel kl!.ğıtlı ve reıılmll olarak ıaU§ll 

çıkarılmıştır. Çok nlAka ile karşıla. 

nacağından emin olduğumuz bu şahe. 
seri okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

P8C'is ve Londrada olduğu 
gibi ıehrimizin BAKER ma. 
ğazalarında da kadın manto 
ve roblan için yünlü fantezi 
kumaşlaı-ın ve kostüm tay. 
yörlt>r için Tweed kumaşları
nın en zengin çeşitleri ve u. 
mumiyetle kadın ve genç kız
lar elbiselerini alakadar eden 
yünlüler teşhir edilmekte ve 
her yerden müsait ~rtJar ve 
ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 

SAHİBİ: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaa~u 
Umum Neşriyatı idMe eden: 

Refik Ahmet Sevcngil 

işletme Umum idaresi ilan lan - A~~~~ ı. "'~ 
1 

----- ... 11111 J ~ 
Muhammen bedeli 5165 lira olan 50000 Kıt. Motorin 16.4.1910 Salı 

ı;UnU saat 115) de Haydarpaşada Gar binası dahlllndeki komisyon tara.. 
fındnn kapalı zar! uııı.lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 387 lira 38 kunışluk muvakkat teminat. 
kanunun tayin ettiği veslkf\larlıı tekliflerini muhtevi zarfllarını · ayni gün 
saat (14) de kadar komiııyon reisliğine vermeleri ltızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraııız olarak dağıtılmaktadır. 
(2H4) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Kilosuna yirmi beş kuruş kıymet takdir edilen vasıflarına uygun 
bin kilometre ve (53000: ~8000) kilo sıkletinde 3 . .M. M. kalınlığında galva. 
nlzli tel lle tamamı iki ve Uç numara vasıflarmn uygun deve boyunlu Fincan 
(Bu deve boyunlu fincanın iki numaralı.•ıına otuz beş, üç numaralısına otuz 
kuruş kıymet tahmin edllmlştir.) 10/4/ 9·10 çarşamba günU saat onda kapalı 
zart ekslltmesi ile aatın alınacaktır. 

2 - Tel ve Fincanlar toptan veya ayrı, ayrı en ucuz fiat tekli! edene 
ihale edllecefi glbiflncanların tamamını bir numaradan vermek veya iki 
cinsten vermek teklifinde kabul edilecektir. 

3 - Şartnamesi parasız komiıyondnn alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
lstiyenlerln §arlnamede yazılı vesikalarla 1350 liralık teminatı muhtevi tck
U! mektuplarını belli gün saat dokuz:ı kadar koml.syona vermiş olmaları. 

(1349) (2316) 

• 
Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkôn 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

m 

ti"' J 
1 u·rlı • ,ll'ıı 

::ı v"' 
100 uıılM (' ,.-rıJl'141 

ıoo Fr·l"ııı~tllı.•ııı 
1 UO aJrt•I '. ııli' 1 

--t' 1 I• 
1
.(111 

ıoo lııVIC: ı:ı·1•' 111 ~, 
ı 00 t·ıorlıl ( t ,\ 1 

ıı•"'" .. J ıoo ttıı)!I ıtf< ıı:•" ,,ı 
1 oo tj(•lı: ·· fıııı" 

ıııııl ( ) 
100 ()ırtl 1'''''ıt' ""'p 

LC~• r ııtı 
ı 00 sıovlJI' ıı) 
l 00 Çt'kO t;":ıJIJ l 

(,.-,.~, ' 'ı .. ııs" 
ıoo .,._ ,,ıı 

tOO 1.ııııtl 1 ııır"tl 
ö (~ 

l 00 ı•rn.: ,e.ı"l 1 
1 aııın .ı.1' 

ıoo LC1 1 ,·ııı:'' 
1011 0111 r ..oıı > 

' ,, .... -
100 \ rıı - ..o"" ç ,. ıı 
ı oo I"''" 1 o·• J 
ıoo nuhlr 

,e 
- EshaJ11 ~ııı 

ıJ ıı p< 
Türk IJOr<' 

.. ani rtıJ" ~ 

1 
F.r~ ~ ıı;rı•J 
~,,·n<ı -

il 


