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Vekille~ heyeti toplandı 

Anlrnrn, 31 (Hususi) - Ve -
killer heyeti buglln başycld 

n e Cik Saydamın başkanlığınd 
toplanmıştır. 

ivil' Barem izah.'lngiliz - Fr~nsız askeri 
. d, ·ıd· hel}ellerı bu hafta 

amesı neşre 1 1 Moskovaya gidiyor 
.Unda, kanunun her maddesi tat- Çemberlayn_a_va_m __ ka_m_a_ra_s_ın_d_a_be_y_an~atta bulundu: 
1

kl rnisallerl~ tafsil olunma~tadır Siyasi ve askeri müzakerel~r 
~ünıanizm Ucretli memurlarda tıcaret ayni zamanda devam edecektır 

. ~ııtrı: ASIM US k 
:~ ~~:;::b:~.~~~:n: yapamıyaca Ihtiya t 

~na.kaşa geçmış. Aks"ıne hareket edenlerin sınıftan f 1• Jo ~Uallitnlerdcn birinin 

1ıın aleyhinde tefsir o. 1 f k 
IOıı k :tekilde söylediği ten z i o una c a 
~ er Sebep olmuş. (Yazt..!ı 10 uncuda) '-et kü..... .. .. . al ·•Usunu ışg e -
• t• ,, Ali Yücel, bunun 

: Anlatnıyonım. Niç"n 
nııı if/ • y okaa d~n tevahhuş edili. 
ye~~ ~'> ınsanlıktan mı kor-

" ~ ~ı..i.;;,:•ınek mecburiye • 

ıet~ 'ttıı tlere akseden bu malfı
irt -., llıLyoruz ki, Maarif 

1) s._bıüzakereleri sırasın. 
l~~ .~e.tiı:nizi~ taliı_n ve ter. 
, - · .. ~~ı Humanızm esa. 

• .... ' .. • 1 

tılc\ıtUP' • ~ yolcla i~har edilen 
at 15 t ~ tı lbi .. ili terbiye mefhu • 

JJ e ıfı tnümkün olmıya. 
· cıııiJll ~edenler tarafından 
t rlltıı!tır. Bu tarzdaki \ 

!ıtJduranrn umumi içtima. 
"'1 ediltnek istenilince 
~ l\taarif Vekili ırıüda. 
~~ fetini hiuetmiştir. 

J.t "e terbiye bakunm • 
: 'i6.ni21n şu suretle tarif 

Kral Karol Bulgar 
kralile görüşecekmiş 

Bu günlerde 
teçhiz ediliyor 
Londra, 31 (A.A.) - Öğleden 

sonra Avam Kamara~mda muh -
telif mebusların suallerine cevap 
'eren Çemberlayn şu beyanatta 
bulunmuştur: 

lngiliz ve Fransız askeri he -
yetleri pek muhtemel olarak bu 
hafta içinde Moskovaya hareket 
edeceklerdir. Siyasi müzakereler. 
11'..askP.ri müzakfrelere muvazi bir 
~·~ . !iz mert heyetf a ra r 
.,.inald Pluntctt, hava mareşali , ' 
'lluavini Sir Şarlet Burnett ve 
binbaşı John Hay Wood'dcn te. 
rekküp edecektir. 

Paris. 31 (A.A.) - Havas a-
janst bildiriyor: 

Genel kurmay görüşmelerin
de bulunmak Uiere pek ya -
kında Moskovaya hareket cde

(IJrıınmı 3 üıicıi 1 1 

• o • 

t ~1 bir tahsil için !8rl 
r~akki edilen eski latin 
~ele eserlerini öğrenmek " .,, k':' ~etnen bütün garp 
--~~tinde tatbik edilen S r. Fikir ve terbiye 

-ı.n rarpçılığı kendine 
~'atı' Yeni Türkiye için 
bi; te 1 

kabul etmekten ta -

Bükreş, 31 (Hususi) - Son za. lamlanması Bükrcşte ha?'1'etıe 
manlarda Romanya ile Bulgaris. kaI'§ılanmış, matbuatta genış _tef. 
tan arasındaki münasebetta ha . sirlcre yol açmıştır. Akdenıroe 
fif salah eserleri görülmüştür. dolaşan kral Karolün dön~e 
Veliaht Mişclin Sofyadan geçer. Bulgar kralı ile görüşmesi ihtı • 
ken Prens Kiril tarafından se. mal haricinde görülmektedir. 

/ngiliz Amiralı garın 

~Y0!atnaz. Paylaşılamıyan çocuk 
Dün kaçtığı yerden meydana çıktL

sabah geligor 
J.tii ..... l'nı~i terbiye sistemi. 

t:~ ""Qanı:zm esasına istinat 
,~ llıutlaka beUibaşlı es. 
~ke Yunan eserlerini 

le . ye anlamak için ı 
ct l'Unı:ze eıki latince ve 
:: lnecburi tekilde öfr. j 

'ııı..~e 1 
dernektir? Bu eser -

~ ~ t~ek ve anlamak için 
~~ekrk~edeki tercümeleri. 
~· ~ • Yahut İngilizce, fam 
''İı~nca gibi bugün mek. 
~' ~ '~ Öğrenilmekte bu. 

1 ~·· i ebı dillerdeki tcrcü • 
serJı "' ~ 0kuınak kafi değil 
Jaftll~ ~!l'\ı · 
fırla ~ lt' ~lıla · · H" · "1t r ıçın umanızm . kill • ~ ·ı· ırn ~ tıj •ı ın şartı kendi mil. 

ııı ~li.t~ klasiklerinden b-~kr 
kanı ~ ·•ce .. • 

t> il~ ye yunanca ~- ue . 
ndan L h • tanımaktır· bizim i ~in 

ğından annesine teslim edildi 

Memleketimizi ziyaret edecek] 
olan lngilteren.in Akdeniz filos.u 
başkumandanı dün amiral gemı. 
si ile Maltadan hareket etmiştir. 
Amiral şehrim2'Jde büyük mera -
simle karşılanacaktır, Buna ait 
program hazırlan.mı~. _:Ald_rğı -
mız malfunata göre amıralı ge. 
tiren gemi yann sabah 9,5 ta li. 
mammıza gelecek ve Haydarpaşa 
açıklarında demirleyen Yavuzla 
torpito muhriplerimiz tarafından 
top atılmak suretile selamlana -
caktır. Saat 10,5 ta amiral Şükür 

(Dtııamı 3 ıincıiclr) 

Ruaün ikinci sahifede 

~ıJ ~) ••l>ı.... 1 ~ ' • 1 
ha ~ --ıı a...itin ve Yumm 

li Y~ :, ~t'ı-p ~~ile beraber hellibr..ş. Nı"l'miı• mıncsinr trslirıı cclilmf'yC yiilii?·Wiym (l'n: m IO unrııdtıl j 'kalı 11 ~ ~ ~ 1
llet1erinin şaheserle - ___ · --------------------ıel11 litı: Yab 

n it• 'tt '41'1 ancı kalmamaktır. k . . d b • • 
gös:;; fi' 1ııı 1'ıirıitl1:!> rnill~t!erinin ~he- orta oy e J r s 1 nema- . 

g k o & 'hı .. t 0
rrnek ıı:ın her mıllc. " 

Renklere ve 
boyalara dair f 

E;;:~eT0k~d,;e 1 
Birkaç gün sürecek t 

eme ~tıe . "Ytı k d' dT ... v • 

:.~. ~ ~iıı,,.~~n .v:~ .:..~'.;~· ogrcn. da fi 1 i m 1 er tutuştu i 
ki ıelı ~ "~tı ı/'lıYoruz kı, esasında ~ 

::ıe, 1" ~.,~ tıcfa ırçok fikirler tatbikat 
r) 1)1\ttı ~~nlıs istikametlere 

' ılır. Dillerinin esası 
(Devamı 10 uncuda) 

14 kişi panik esnasında yaralan~ı 
( ra: ı.tı J urıcııılı ) 

h.k,. ~ 
. ı aye • 

,Yazan ,f 
Dr. Cemil Süleyman f 
S .... ı.• . ·~-- -d.hifemizde t ::.·-~ .... -~,..., ., E --

Bir genç karısı ile kaynanasını 
ağır surette yaraladı 

Evvelki se-
ce yarısı Un· 
kapanmdn H a 
cıkadm m::ı.

hallesindc bir 
aile faciası 

daha vukua 
gelmiştir. 

Bu mahall e
de Hızır KUi-
han sokağın. 

da 34 numa-
ralı evde Ba -
yan Melek 
kızı Hikmet-
le oturmakta- • 
dırlar. 

Bikml't hun 
dan fki sene 
kadnr o' vcl, 
yirmi iki yaş-
lnrrnda Knsta. 
monulu lsma-
11 isminde bir 
genele e' len· 
miş, faka t (\ \·. 
lencli ği zanı aıı 

is tikbali J>Hl'

lak gözUkc u 
·rara1ı llikmct ve mw$ı Mc1c7.c • 

(Devamı 3 üncU<le) 
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Hazır lstanbulda iken : 

Renklere, boyalara ·dair! 

[ 

VAZAN: 

Toplu iğne 
İstanbul ... Onu uzaktan hayallerinde canlandıranlar, en ön. 

ce eşsiz tabii renklerini hatırlarlar. Şair !':edim: 
Bir gevheri yekpare iki bahr ara.cmıda 
Hurşidi oihantab ile tartılsa sezadır 
Derken; Galip, 
Ayi>ıei sine bahri simab 
Guya J:i Boğa::içinde mehtab 
Derken; 
Tevfik Fikret, 
Ey Marmaramn mai deragU§'lt içinde 
Diye hitap ederken ve, 
Ben bu gözlerle -nıükedder, aciz 
Sana baktıkça teselli bulurum, alda:nırım,· 
Mavi bir göz elemi k"albimc ağlar sanırım. 
Derken; 
Yahya Kemal, 
Tô kar§ı bayırlarda ttttu~ıu§ iki üç cam. 
&ikin koyu, §en cepheli kluniy'le Kii.Çüksuy 
Ardında vatan 3emtinin ormanları kuytu. 
Şiirini yazarken hep o harikulade renkleri terennüm etmek 

istemiflerdi. 
Frenk dillerinde yazılmış daha nice satırlar bu güzelliği an. 

latrr. 
lstanbuldan uzakta yaşıyanlarm böyle kitaplardan öğren. 

dikleri, yahut kitaplarda tekrar okudukları bu güz.el renkleri, bu. 
rada yaşıyan, yahut burada. tatil gilnlerini ~irmeğe gelenler, 
bildi öz gözlerile görUrler. 

htan'bujı.ayız ve o güzel günleri kendi g~erimiz.le görü. 
yon& 

Fakat bu eene tstan~~a renli meselesini yalnız tabiatta ara
yamazsınız.. Buraya gelm ~ alediyenizin, bütün binaları bo
yatmak kararmı verdiğini. 011::umüŞtum. Buraya gelince de kuru. 
lu iskeleler ilzerinde işleyen ffrçala.n gördüm. 

O halde, artık, tabiattan renkli olan şehrin binaları için de: 
- Renksi7.dir ! diyemi:yeceksiniz. 
Belediyenin bu boyama emri bir ta.raftan yerine getirilirken 

dün .belediye reiairıizin yine boyamaya ve boyanmaya. taalltlk e. 
den: bir tamimini okudum. Bu emir ve tamime göre bundBDı böyle 
~yede çalıpn kadınlar, ruj kullanamıyacak, pudra süremi_ 
yeoek, Btlrme çekemiY.l'OOk, yani bir tek kelime ile boyanamıya. 
ca.klardır. , 

ŞU halde tabiatı ~. binalan rengirenk olan !stan. 
bul, bir kısmı boyuım kaybediyor demektir. 

Belediyede gal~ 'bir &awu <mıı; 

- Kadm arka.daşla.rmıız bugün jşierine ~yas.rz g~!dfle , •at. 
yordu, meğer boyasız kadmla boyalt kadın araı:ımda ne büyük ... 
farklar VarDlJI! . . 

~ -· n, - • • • 
Ya.z mevsimhıde Boğuda. ve Marmara.da., yalılarda tabiat 

renkleri; sokaklarda. ve caddelerde evlerinin boyaları artan ve 
zenginleşen İstanbul, bir taraftan da kadm dudaklarında, yüzle. 
riDde, gözlerinde ve kirpiklerindeki renklerden bir kısmını kay. 
bedi)'t>r. · 

Bu kadar renlt ve 0oya. oolluğıı içinde bu kadarcık renksizlL 
ğe ve boyasızlığa. da göz yumunuz, ne yapalım! 

Te>plu 1 ğrı.e 

Eğlenmeğe giden 1 Denizyollarının 
genç kız İzmir Fuarına 

iskele altında aarkınblı .. 
ğa maruz kalC:lı 

hazırlığı 

• 

Hatay gümrük 
teşkilatı 

Ecnebi profesörlerin ı Nafia Vekili 

T . . k I . seyahatı 
Kadrodan açıkta kalmış Ur çe mese 981 AH Fuad Ce 
rrıen'lurlar tayin ediliyor Hl\taya gid 

Glimrtikler umum mUdUrU 

Mahmut Nedim, bugllnlerde An Profeso··rıer arasında ru·· rkçe o·· g\Jren-. l~i~ri~~i g;~:ttcl~~b~; 
karadan şehrimize gelecektir. t 

kında Suriyeyi ziyare r 
Umum mUdür, gümrUklerde • ı · · ı· ı k bi 
bazı tetkikler yapacak, bura- mıyen erın vazıye 1 ne o aca nl ve bu ziyar.etin 

anlaşması dolayısiyle 
dan doğruca Hataya giderek o- U · "t t · d'l' nıversı e esıs e ı ırken kad. da türkçe ders verilmesi meselesi ğını yazmaktadırlar. 
rada kurulan yeni gllmrük tcş
kilAtını teftiş edecektir. 

Hataydaki teşkilft.ta bundan 

roya alman muhtelif fakültelerin bir mevzu 'olarak ele almmı§ ve Ankaradan gelen 
profesörleri, üniversitede dersle - bu mühim dava Uı.erinde gerek Nafia Vekilimizin 
re başladıktan üç yıl sonra, dör_ yerli, gerekse ecnebi profesörler Hataya gideceği yoltlll t 

sonra gümrlikler kadrosunda düncü ders yılı başından itibaren arasında bazı münakaşalara sc _ 1 ııata: di ay 
bulunan memurlar değil, evvel d ı · · t·· k Muhterem veki · 1\ 'rtne ers erını ur çe vermek mecbu. bebiyet vermiıı, talimatnamenin fia işleriyle meşgul ollll riyle b" 
ce her hangi bir sebeple kad- riyeti de kaydedilmişti. Bu kayıt türkçe öğrenme maddesinin tat. . hC1e di• ır. 
rodan açıkta kalmış memurla!' f .. 1 1 1 k biki isten.rniştit". Ünı'versı·te rek_ re, mütehassıs hır . ltr tar pro csor ere yapı an unturat _ ra uor bilhassa Aınilt İıı tn" 
tayin edilecektir. !ara yazılmıştır. üniversitenin törlüğünün kanaatine göre pro. lskenderun limanı ıne! !tlardır. 

Bu hususta hazırlıklara baş. teessüsünden bugüne kadar pro. fesörlerine dersleri türkçe- vere . meşgul olmak tizerc ıe.n hu 
lanmış ve ilk tayinler yapılmış fesörlerin ancak dört bea tanesi bilmeleri için, okuttukları dersin dan hareket edecektir· tlrtıi•tir~. 
tır. mi.istesna diğerleri henüz türkçe bütün ilmi ıstılahlarını iyi öğ . ~ 

---o....___ öğrenememişlerdir. Türkçe ders renmeleri icap etmektedir. Fakat ~ ~ndra 

Bl·r maıı·ye tahsı·ı veren profesörler arasında: Nöy. bu da zaman işi olarak !:abul e- Topkapı s~r. ~~'ı.': 
merk, Ant'ın isimlerile diğer c. dilmektedir. •uue. 

ku .. tu·· phansı "1:1 
t.y debiyat fakültesine ait bir kaç Netice Maarif Vekaletinin ve. memuru aranıyor profesörün adı geçmektedir. receği kararla halledilecektir. 

Üniversite profesörleri arasın- K" l k ~Yden 
Bir bono ..:z::r:nde hileli . ıtap ar te ra.(· litn ki 

İ§ yapmakla maznun B • f • l d k • ve teclit edı ı k,Ikar 
Galatasaray maliye tahsil ıra ıya t ar l n a l I .. Topkapı sar~y, ~~:~ ~t İ 

şubesi memurlarından Halls buyllk ve ~ok kı:> Dl 11 l U 

adında birisi, Beyoğlunda (Bu· l k • k ld nenin i_çerslnde bulu::,ı . t'Y bir 
dapeşte) lokantası sahibi han ucuz u gerı a l ler yenıden tanzime ~~ag 
Bravonun maliyeye taksitle ö - tır. aıı b 
deyeccg-ine dair 200 Jfra b KUtuphaocde bulun . t ir o 

orcu ltJell ' ll\l or 
için verdiği bonoyu ele lr- 1 h • 1 \/ k · ı · d •• k rin çoğu tekrar ci miş ve bunu lokanta sahi'l:lçne n ISa r ar e 1 1 Un a şa m Bundan başka saraYl~1 ;t: 
eksik fiyatla satmak istemiş- An karaya hareket ettı· sindeki arkeoloji ara. •i'!~. 
t . da sona ermiştir. ~ıı ta.~~ 
~ ~~ .~ 

Halis araya Ko"o adında bir Gümrük ve İnhisarlar Vekili tenzilatlı fiyatların bir hayli za_ Şimdiye kadar çı e ~ 
... luymetli eserler tasnif tJ it dır 

arkadaşını koymuş, Koço gidip Raif Kara.deniz dün ak§am An- man sonra tatbik edilebileceği umuma teşhir olu naca• ·~ .. t ltı. 
tvanla. yüz liraya mutabık karaya gitmiştir. anlqılmaktadır. ---o- • ~}rı 
kalmış, fakat lokantacının po· Vekil dün İnhisarlar umum mü. Ankarada.ki bira. fabrikasını k ~ 
use muracaatı uzerine ış mey- dürlüğünden meşgul olmU§; bil. inhisalra idaresine devri dün ak. ikinci sulh ceza hA., I 
:rı .... ft •·~--·~......... '-"--- ı..:- ----ı ... ":-•- ,__,,a. -· - ~m hifit;fltni~.Q-_-_:_"Ri-.a . ö'-01 ~tr ıvJ.1::ı.uu uutwm.u uuil" 

.Asliye ikinci ceza mahkeme
si dUn Halis ne Kotonun mu
hakemelerini görmeğe başla -
dı. 

Ancak suçlu maliye memuru 
vaka meydana c;ıkar çıkmaz 

kaçmış olduğundan mahkeme -
ye yalnız Koço ,gelmişti. Koço 
verdiği ifadesinde dedi ki: 

- Halis ile iyi görilşUrdUm. 
Bir gün bana bu lokantanın 

bir kadına ait olduğu ve onun 
da Avrupaya kaçtığını söyliye
rek, bunu tahkik etmemi iste-
di. 

Lokanta sahibine emniyet 
vermek Uzerc bonoları satmağı 
kararlaştırdık. Halbuki ertesi 
gUnU yakalandık. Pazarlık bi -

r~ıı:ıtır. Bayilerle olan ihtilaf uu saban..4 n ıtıoaren ın ısar1ar 
?' lıesabın.a olmaktadır. za lıakimi Sal8.lıatti.ıf1Je 

henüz halledilemem~tir. Bu yüz. nin yerine, kadın hfıkiınle 
den· evvelce bugünden itibaren 40 derece Ur.erinden hazırla.nan den Bayan Utüe ınu" . 
tatbik edilmesi mukarrer bulu - rakılar da dUn satış depolarına tayin edilmiştir, dündell 1 

nan yeni tenzilatlı bira fiyatları- gönderilmiştir. Bir kaç gUn için. çah§mağa başlamıştır. 
run tatbiki geri kalmı.,tır. Bu de satışa çıkarılmış olacaktır. Bu 

"' --o- IJ: husustaki karar Vekiller heye. rakılar 25. 50 ve 75 santilitrelik h O'. 
ti tarafından tasdik edileceği için şişeler içinde satılacaktır. 600 seyya ge 

1 tal yan bandıralı Mat fil 
Ö .., 1 • "h"' s· i ·ı· . k t" t••t•• ve Fransız bandıralı 'feO gretmen erın tarı ı ır ngı ız şır e ı u un .. - b l ye va.purlarile dün li.Jtl 

gezintileri mubayaasına a§ ıyor 600 seyyah gelmiştir. 
lstanbul maarif mlldlirlllğU. İngilizler memleketimizle olan 

niin tertip ettiğ i tar ihi geziler t icari münasebetlerini genişlet • 
(topkapr saray mli zcsi) gez isi- mek yolunda çalışmağn başlamı§_ 
le dtin sona ermiştir . !ardır. İlk olarak §ehrimizde bü. 

Geziye 120 öğretmen iştirak yük bir tütün şirketi teşekkül et. 
etmiştir. miştir. Bugüı1lerdc faaliyete ge -

Öğretmenler önUmilzdeki pcı çecek olan bu şirket mühim mik
şembe gUnU bentlerde bir gczı tarda tütün mübayaasım:ı. giri§e. 
yapacaklardır. cektir. Diğer taraftan bir Holan-

-0-

F akir ve yoksullat ~ 
f aatine muıaırı 

DUyUkdcre Parti ocall• 
·oe ye yoksullar menfaatı 

mUzdeki çarşamba guoU 
mı BUyUkdere aile bab'fı 
bir müsamere hazırlalll1 

DUn öğleden sonra, Lidya a
dında bir gene kız, kız karde -

Postalara ilaveler ve 
atlarda tenzilat 

yapılıyor 

fi. le etmeğe vakıt kalmamıştı.,. -o- da ve Bulgar, muhtelit şirketi de 

V 1. k "' k d kı" şehrimizde büyUk bir til,tün de. 
Mahkeme, maznun Halisin a 1 onagı ar§ıc.ın a posu açacaktır. 

çocuk bahçesi ---o--bulunması için polise tezkere şlj~e birlikte BUyUkadada YU
rilkali pU1jına gitmek maksadi 

ıe'TköprUnün adalar iskelesine ,.,, 
Devlet Denizyollan idaresi !z. yazılmasına karar vererek mu. 

mir enternasyonal fuarı dolayı. hakemeyl başka bir gUnc bırak 
sile"' mühim hazırlıklar yapmak. tr. 

Vaij konağı karşısında yapıla. Arnavutköy denizaltı 
cak çocuk bahçesinin planı ha - kablosu tamir ediliyor 

Bu müsamerede; ~ 
hnlkevi temsil kolu ta tP 
(Bir kavuk devrildi) JC

0
1, 

oynanacak ve mehtap el 
ri tertip edilecektir. 

gelmiş, ..-apur beklemeğe başla., 
mıştır. 

Lidya, Koço adında birisinin 
çok hoşuna gitmiş ve adam sar-

tadır. 
zırlanmıştır. Bu bahçenin uzun- Arnavutköy akıntı burnu ile ı.IAVA 

TAl<VfM Iuğu 150, genişliği 70 metre ola. Kandilli arasındaki yüksek te -
Memleketin her ta.rafından fu_ Büyiik Millet Meclisi caktır. Ortasında yedi yaşına ka. vettUrlU denizaltı kablosu elek • 

ara gidilmesini temin için sefer reisi tehrimizde dar olan çocuklar için bir saha trik idaresi tarafından dünden j_ Devlet meteoroloji is 
programlarına ilave postalar kon. bulunacaktır. Bahçede ayrıca O- tibaren tamire başlanml§tır. A- . ta ...n~ 

kmtıhfa başlamıştır. Koço işi Büyük mlllet mecllsl reisi turacak yerler de olacaktır. dan alman maluma ıı- ı 
o kadar arttırmırıtır kf, en mU- mU§bır. AbdUlh llk R d dU A k nadolu sahiline cereyan nakleden ret dun·· Edı"rne, Antal"ıı.•. 

v •• • a en a, n n ara- Bundan baıka Taksim bahçesi. k r 
nasebetsiz bir hareketi yapar - Fuarın dev~.ı mu.ddetınce Is. dan şehrimize gelmiştir. tstas - nin arkasında da bir çocuk bah. bu ablo daha yüksek kuvvette bul, Ankarada 30, Tetc 

tanbuldan sal 1 k ık " cereyan nakledebaecek bir hale 31 l\'ian'ı-ada 3~ 1zmir ve ken, gene; kızın şlklyetl Uzeri- ı gun erı a an .w.er yonda nli ve belediye reisi çesi yapılacaktır. • .... , 
ne curmu meşhut halinde yaka- sin hattı birinci postalan gidiş. Lütfi Kırdar, emniyet dlrektö· --o- geTtirile.cektir... .. kti yada 34, ~Nazillide 36, p;\)t'. 

te ilıı 1 k G I'bol h i amır on gun surece r. kırda 39 dereceyi bulınU9• Ianarak adliyeye teslim edilmiş ca.ve o ara e ı uya ve yi. ru Sadri Aka, şe r mizdeki me Rektör iaviçreye gitti 
tir. ne lstanbuldan, cuma gilnleri kal. buslar tarafından karş1lanmış- Marmarada §İmal fırtı- gün bava Egenin cenUP 

Üniversite rektBrU Cemil Bil h""k"' ·· .. d - d arık Uc;Uncü ıulh ceza mahkeme- kan Mersin hattına ikinci posta_ tır. nası u um auruyor da ve cenup ogu a !< ' 

A 1 1 h f 1 k Al 1 tıel, dün akşam mezuniyetini Ege ve ,,A.,.,,.,ara denı"zlen'nde nizı'n rıimal kısımlarında sinde gizil olarak muhakeme e- sı da giderken ve dönüşte na.ve o_ yn tren e ar c ye ve ~ et .lur-... ~ 
i N Mene- geçirmek Uzere lsvlçreye git· ı:ıiddetlı" bir rıı·mal fırtın" 01 bil • dig-er bölgelerde bulutlu dilen suclu Koc;o, 15 gUn hapse !arak Tekirdağına uğrayacaklar- genel sekreter uman ~ ... ..... 

15 lira da para cezasına mah- dır. Bu suretle bu havali halkı. mcncioğlu da gelmiştir. miştlr. kUm sürmektedir · tir. 
Rektörün mezuniyeti bfr Bandırmadan 1stanbula gelen 

k6m edilmiştir. nm fuara gitmeleri kolayla.ştırıL -o-- --------=~ ak ny kadar sürecek, yerine Hu· Behzat motörU evvelki gece sa . 

inkılap derslerinden 
ikmale kalanlar 

mrş olac tır. Şuraya giden kültür kuk fakUıtesi dekanı Bay Ali baha karşı Fener adası civarında 
Bundan başka yine fuar deva. menauplan döndü Fuat vek!Iet edecektir. fırtınaya yakalanmış, saatlerce 

mınca, ıtstanbul~ Bandırmaya M ff n t 1 t 1 d --o- mücadeleden sonra içindeki bü. hal ü Ü ks ik" . d aar ş rası op an ı arın a 

Sah 

tnkılAp derslerinden ikmale 
1 

k en tç el prkes ve 
1 

18~: ara. bulunmak Uzere An karaya gi - Üsküdar is!cele meydanı tün tüccar mallarım denize at -
ı pos a o ara yapı an ~ pos- d u · . it . f }{ 1 ı . mak mecburiyetinde kalmı•tır. 

'kalan fakülte Webelerlne bir ta haftada altı güne çıkanlacak. en nıvers e pıo csvr er vo Üsküdar iskele meydanının tan ıı 1 
kolaylık olmak üzere, eylülde tır. Bu ilave ekspres postası sa.. diğer lise öğre~enlerl dünden zimine yakında başlanacaktır. Motör dün sabah limanımıza gel_ Vakıtler j::::, ,_rz_•_11'~-ı 
yapılacak ikmal imtihanından lı günleri lstanzuldan kalkacak • itibaren şehrimize dönm Uşler - Nafıaca şimdiden Kuzguncuğa gi. m~ı:İi dün eski eserleri GIOn•• 465 9 28 
e' vel 8 ağustosta da bir imtihan tır. Aynca fuar mUnasebetile • d:r. den yolwı başındaki binaların is- oo•• 12 20 4 5-11 

ap1Iacaktır. tzmirle tstanbnl arasında doğru' DUn şehrimize gelenler ara - timlakine başlanmıştır. Bundan gezdi lkınctı t616 s 49 
8 ağustostaki imtihana girip ekspres seferleri ilave edilecek _ sın da üniversite rektörü Cı:>mll başka Şirketi Hayriyeye ait iki Vali ve belcdıyc reisi doktor Ak••m 19 27 1200 

:l~ !:°uvaffak olan~ar, ... ~~"U.de tir. BütUn J:ıu postalarda bilet Uc.I Bilsel , dekanlar, pr.ofesör ve iskelenin şimdiki ~erleri dold~ - Lutfi Kırdar dün Evkaf umum ~...:::~ 'll 17 ~ :~ 
ı;krar imtihana .e:lrmincekleı: :ret.J.eri yuzde elli tenzilAtlı ola. doçentlerle maarif müdUrU Te.v nılarak bunlar, denızden daha ıle- mUdürü Fahri Kipe

0

rle İstanbul - 252 

dİ'L "'cakti:r. tik Kut vardır. riye alınacaktır. daki eski eserleri gr -'..:tir. 



3 - ,.AKIT ı AGCSTOS rn:m 

a seyahati intibaları: 26 Tokyoda ~Görüp düşündiil<ç dranın hava taarruzlarına· 
karşı müdafaası ~~~,o~.:.~~~ı;;::~:::~ı :ı,~::.: .5Ö,OOO Japon i ng i.1-

İngiliz .. Fransız ~s
kerl heyetleri 

1 

( Baııarafı 1 incide) 

··--·--- ·····-ij 
! ...... - ...................................... .. 

Yerlimallar 
. . 

sergısı tinde hava ordusundan ı;eneral t ı h • d 
·ıı· \"alin, bahriyeden albay vqau- ere a ey 1 n e 
1 f j r na, süvari alay kumandanı Krr latanbulda on birinci Yerli 

ti l er Şehri balon baraj"larile ihs Ye daha birkaç subaydan n u• • mayı·ş yaptı Mlllar Sergisi kuruldu. Geçen 

1 
tcrckkü11 edecektir. senekinden bunuı~ ne farkı 

ası mu haf aza edecekler ? Londra, 31 (A.A.) - Avam var? Ne gibi yeniliklere sahne 
kanı'a,rasında lil.ıeral lideri Sink Londra, 31 (A.A.) -Tok. ' Fakat Şanghayçekin idaresi al- olmaktadır? Jstihsal bakımın. 

Yazan : ASIM US lcr başvekildcn htikümetln sf- yodan bildi~ildiğine göre •.. bu ~ı~daki ~i~e giderseniz daha ldan verimi_ ned~r? .Ticare~ ha .. 
tekiz ..L.1_ ' rid siyaseti hakkında malünıat srföah lngilız sefarethanesının ıyı edersınız .. , yatımızdakı tcsırlen hangı de .. 

bir h" UOKUZ milyon lanlan da lngiliz avcı tayyare • istemiştir. ön Ünde halk şiddetli tezahi.ir • Tokyo, 31 (A.A.) - Harİ- receye varmıştır. Malların cin .. 
h~Jcu1.:,~iWla 8'~. - leri1 k~1~tılayacaktır. I • f B. Sinklcr, hilha..ssa Danzig lerde bulunmuştur. Polis bir ciye nezaretinin bir tebliğinde, sinde nasıl bir tekamül göste .. 

· ının en mu- ngı ız avcı tayyare en ev • işini MoskoYa müzakerelerini çok kişileri tevkif etmiştir. 1 ekonomik meselesinin tetkiki • riyor? 
.ı_ Yellerinden biri kalide sürate maliktoir. Bu aü- · · b b ela "' A ve Tokyo görüşmelerini me,·- Hibiya Parkta toplanan ve ne memur komıtenın ugün ya Acı ir şey olsa itiraftan 
k ha vrupa kıtasm • rat aayeıinde dütman bombar - zuubahsetnıiş ye Tokyo görUş- lngiliz siyaseti aleyhinde hazır- 1 pılması icabeden toplantısının çekinmiyelim, ki henüz böyle 
~ va taarruzlan • donan layyarelerini kolaylıkla mclerlyle alAkadar olarak İn - !anan karar suretlerini kabııl iki taraf delegelerine hazırlıkla. ciddi ve gerçek faydalar peşin .. 

Yl&htı rnüdafaa et - takip edebilir. Bundan ha-La " kk ı 1 dah k 'k · b. ' k"ld d k b" b"l im clı l !ft gilterenin Çindcn sulhperver eden muhtelif vatani teşe Ü •
1 
rını a e sı sı~ ır şe ı e e Ofan ır ı inço :>'Pi a • 

; ngiliz dostla • İngiliz avcı layyarelerindeki yardımını çekmemesini ve A - lere mensup 50.000 kişi İngiliz yapmak imkanını vermek üze • Gazetelerimiz, hem günün ka .. 
dirı!ı'YYare filolamu mitralyözlerin ateşlerinden kur. merika ile işbirliği yapmasını sefaretine doğru yürümeğe baş 1 re, tehir edildiği bildirilmekte- nıık hadiselerini toplamak, 

0

Yle ~k için bütün tulmak kolay değildir. istemiştir. lamı§tır. Nümayi§çiler ellerin - 1 dir. bunlara yer bulmak zorluğun .. 
diğ, bır taraftan çalı - Zira, bu tayyarelerdeki mit • D. Slnkler, nihayet avam ka· de: "lngilizler, siyasetinizi de • Londra, 31 (Hususi) - Bu- dan, hem de kadrolannda her 
· · r taraftan da devlet ralyözler dakikada hin mermi b k k"" 1 d A "k h "h · l d L--ı· ltı hlüd f ıııarasının ve müttefik devlet - ğiştiriniz,, kahrolsun i.iyü gün u top antr a merı ·an • sa anın ı lısas ı a anımı '~ ı-

tla d a aası planını atar. Sonra bu mermiler hede - ıcrin haberi olnrndal\ 1tıgilterc Britanya,. ve Craıgıe Asyanın Japon ticaret muahedesinin fes yemedilderinden ötürü, bu i~i 
~ h ır. • fc giderken yelpaze biçiminde ile Almanya ve ltalya arasında düşmanıdır,. ibarelerini havi hine 11özii intikal ettiren Baş - bütün inceliği ve bütün hudut .. 
~fUausı bir sistem açılarak İnti!ar eder. Bu itibar. her hangi bir görüşme yapıl- levhalar taşımakta idiler. Ja _ vekil demiştir ki : lariyle kavrayamazlar. 
lon~: .Ja mennilerin hedefe isabet ih- nıadığı hakkında da teminat ve onların işgapli altında bulunan - lngiltere il.! Amerikanın Onlar, pek haklı olarak bu 
jll~a tehri ktrafmda timalleri 'kuvvetlidir. rilmeslni talep etmiştir. \'e Shantungun merkezi olan Uzak Şarktaki hedefleri biribi • milli başarışın yalmıt müsbet 

Boınba genne · (Arkası var) IJ. Çrmberlayin, kabinede T~ngfoudaki lngiliz aleyhtan rine cok yakın olmakla beraber tarafım ele almak cömertliğin .. 
~Ct t. rdnnan tayyare- • hiçbir ihtllıH mevcut olmadığı· komite bu şehirde oturan lngi- her iki hükumetin aynı karar - de bulunuyorlar. 

YYareleri ile karşı- Ortaköyde sinema- nı, lıütUn kabinenin garanti e. lizlere bir mektup göndermiş - lan alması icap etmez. Bunun. Yerli malı davası, bizde hay. 
ttyde dilen de\'letlerin istikbaline> tir. ' la beraber hükumet, kabil oldu li eskidir. Ti meşhur boykotaj. 
L~ ~~v~~r~upa"t:Y: da fi imler tUtUŞtU hilrmet istemekle beraber te- Mektupta §Öyle denilmekte- ğu her zaman Amerika Birle - lar zamanına kadar iner. Fakat 
"«Uc ·· k d t m bir sistem dir ~ ı:ik dcvletlcrile işbirliği yapma • göreneğe uymuş kalabalıkların 
'klr~k Londraya la - DUıı gece Orta köyde Şekercı ~::~~~a~;~:ı ,.a~ıl~ayı arzu ey- "I O ağustostan ııonra vukua ğa büyiik ehemmiyet atfetmek süreksiz heyecanlariyle, ileri 

bu ıate~en bir hava oğ'lu sokağında Ahıııcdin yazlı1 :ecliğlni tasrih etmiştir. gelecek hadiselerden mesul de- tc ve bu işhirliğini arzu etmek· birkaç adamın mefkfıreci atıl .. 
oı_y b" §e re kadar git- s inemasında filmler gösterilir- Daş,·ekil Moskova mUzake • ğiliz. lsterııeniz Şanghayşeke tedir. ganlığı §Öyle bir tarafa bırakı-
ltr ır fey d:ğildir. Zi. ken bir film ateş almıs, '·anın- kk d ı ·· ı yardım •tmeg"'e devam ediniz. lırsa, yerli malına !llUurlu emek -.. e aadece sahillerinin . ,, releri ha · ·ın a şun arı soy e · .. ;$ 

b~il mahsus olmak Ü - dnkinc sirayc:!t etmiştir. ııli'stir: Un k a-pa n ı n da hı· r hdeavrcarı·nndı§el olaguncanlkacmcıtı.urnlı-r.huıiyet ; bı. ır ordu vücude getir- Sandıkta bulunan diğer filnı Her uç hUkümet bllrnsıta ,.. ;$ 'S' 

"Ord !er do tutuşunca. halk arasında teca,·Uziln doğrudan doğruya Hükumet, bütün le§kilatı, 
Unun ayn bir ku- l ku · I ı· I 1 l}'rı o· '- h bir panik başlamış, herkes Si · CC'CaYliZ kadar tehlikeli olduğu O anca VVelıy e yer 1 ma lDI 

)'·~ ır erKanı ar - • ı f • t tm ı· t·· ı· ba 
"•• l ·ı hl nemanın ahşap merdivenlerin - nu kabul etmekle beraber bil- a 1 e a c 1 a Si u U§, yer 1 uccan, yer 1 -
"liİtı Yn sı a an var - den kendisini dışarı atmıştır. ,•asıta tcca\'üzün memnuniyet tanıı iateklemiştir. Y.oruma ka-

'~dır~rr~™:~ar~ı dayfı~ptoı p- Bu sırnda 13 kişi harir, bir k1- ,·criçi bir tarifine henüz Yarı - (Başlarafı 1 ,· .. cı"dt} H k" nunlan, gümrüklerdeki titizlik 
_ ..... Ka 'f ,, bille iki yaralı kadını ase ·ı bunu isbata yeter . 

• tttı.,,_· kı, bir lasmı ha- şi ağır suı:ette yaralanmıştır !aı::lınnştır. gencin bilA.hara harici tesirler hastanesine yatırmışlardır. B h" t .. l t f 
) """1 ... ,_ k Yaralılar sıhhi imdat otomobili Baş,·ekil bflfthara Fransız d ;;. . u ırnme ve guze ara , t, . ı agır ouua üze- . le i~tikbali sönmUştur. Eı~rnıyet mll ürlllbünlın a· dal b. . ... d.. l . 

trrı- "' r d ve !r.••iliz askeri hcyellerinıı. . ma yanın ır yuzu ur. yı ur. Hafif tayyare ile ve taksilerle -::ıi a yur umı "' nu nziyet karşısında Bayan lflkada-:- memurları carıh gen -
1
. l I d l . 

.. ~. milimetrelik 0 _ , . 0 Beyoğlu hastanesine kaldı - hn hafta içinde Moskornya ı;I- 1 . . ama yer ı ma ı, yanız ev ebn 
' ,. ~.1 ..... ft ,.., ,.,1 ... n .. rırı ını h!lc:b c:~ - clr."e.klcrlııi bir kere daha tek· Melek kızını s mailden ayır- c ı şıcl<l etlc a ramaktadırlar. taşıyacağı bir yük gibi dü§ünü. 

~ t~t) l.ondrayı ı"ı•Lihdaf b.a1ıa karşı Hama1ba.şmda iki rarlanıı ı;: lır. --.ı._ ı·•ın ••o n\nhl.: <Hnara milr:ı. - l)aft . d 1c· k 1 En'---- kıll l b'l b 
t t .. b ..... ...... "ZMI 8 1 88 erf .eme. .z.. KJaa a. ı ar ı e u e k katır ahşap hlr ev de yanmn,tır Londra, 31 (A.A.) - Royte"t • 19 • ••r-• - ~:ı----- --- iki flı b ~·"ce olan dü§J11tın njansrnın diplomatik. muhabir· il, bir iş peşinde Burdura &'it- h 

1 
ki •ıın1 tara ır emekle yük. 

3."""~ tayyareleri ilk 1 t• azır 1 ar maeeezcleerğ.ini keıtir.nek!e geçik. "" h. Tırhan Vapuru ne ~öre, Seeds'den hariciyeyt• m ş ır . 
. ' }'aL,.t tŞ~ olmak üzere '. "ost-o,·a go··rllşmeleri hakkınd... Melek, burada !small aley· V 31 (A A ) ş· E b b 1 k da .ı~b"ı il." • ..... enizi sa _ Almanyadan rı-elerek bir kac .n "' " hl 1 k t f d 1• arşova, · · - ım r a ı ça ıpca , vaya ze. 
~ "u 9 ~-eııl raporlar rrclmlstlr. Bu ra- n,< c ·ızı ara ın an uoşanmn d" k d "Ik d f ] k k. k b")' · • · "d ij ... n~ re daf" gün evvel tecrübeleri yapılan ., · d 

1
• ıyc a ar ı e a o ara ya:-ı asını, a ı ıyetını, ıstı at ve 

t ka 1 :ı 11 
3500 t ı k T ı porlar te;tklk edilmektedir. aYasr açmış, azım gelen kanu resmi Gazetta Polska Danzig faziletini koyacak, hükumet de d rıı a ır. Son onu ırıan vapJrunun ni muameleler yapıldıktan son 

.... ~ Yapılan tecrübeler dün 1'.Iersine gittiği doğru değil. T'aris, :ıı (A.A.) - Journal mahreçli yazısında serbest şeh. bu güzel emeklerin yabancı re. 
"••il 1 f · · · · ·· ~azetcsinin Londraya ı;önder - ra karı kora yckdlğcrlerincleıı rin askeri hazırlıklarından bah. kabetler altında ezilmesine, a. "ld ... ta uninden fazla dir. Vapur ilk se erını öniımuz... , 
" Ugunu is!>at etmı"• _ deki pazar günü Karadenize ya. Jlğl husuşt muhabiri Yves Mor ayrılmışlardır. seylemektedir. Yarı resmi Po - ğır vergilerle yıkılmasma mey. 

;$ AvrıJnın kararıııı Burdurdn ] · b ha l kla da · k L pacaktır. Fakat ileride vapur yi. ,·nn yazıyor: • onya gazetesı u zır ı r n vermıyece . • 
"\l b· · · d ı k n· k ti f d blltUıı tebelUğ eden lsmall, bund-nn hakkında şu malu"matı "eriyor: İki taraf, acaba ~ru sam;-.;_ ı ırınci hava mücla _ ne Mersın hattın a c:a ışaca tır. ır aç ~ n zar ın a • .. ... 

g...., d ihtiyat rııo 1!12~ denberl vaki feYkalAdc mllteessir olmuş, ka- Marttan evvel Danzigde ma- yet ve yüksek me ,\ire ile çA .. 
ı --~en Ü§man tay - • ·ı· • ı H"k t• 1 f 1 d·~ · ı ? d . b~rıdraya yaklaşınca 1 ng·ı iZ amıra· 1 •olı.1 .. mış bir şekilde techiz edi- rısr 1 ıne 1 

( (' az n SC\' ıgı halli polis teşkilatında bin kişi ııtı mı. Ben eve~1, iyemiye .. 
!ıo h ıcc.:cktir. cihetle oradan kalkarak lstnıı va.rdı. Halen bu te§kilat her bi- ceğim. Ticaret haya!Jr.ıızm vic. 

ı .. ktır. n arajı kartısı • ( Baştarafı 1 incidt} !3imdiye kadar halli tamam· bula gelmiştir. ri bin beş yüz ki§ilik üç alay dan kantannda zaman zaman 
- ~~ bal Okan İngiliz gemisine giderek a. !anma ·:m yegi\nc mC'sele mü- t~mail, enl"'lkl .gece geç va- halinde yeni baştan organize e- bozukluklar göze çarpıyor. 
~:' on barajı denilen mirale hoş geldiniz! diyecektir. reltchnt mesf'lcsi idi. İngiliz kıt, doğruca lrnrıslyle kayna· dilmistir. Mallann çürüklüğünden sizla. 

Saat 11.5 ta amiral ve maiyeti hUkfımetl hu meseleyi de hnl - ncsının oturdukları C"\'e gelmiş Da~zigin ordusu demek olan 9anlar, gittik'Se çoğalıyor. Şu 
Dolmabahc:e rıhtımına çıkacak . !için bUtlln ihtiyat smıflarına \"C kıt111 :r1 ~aldıktan sonra a\ı • S S. ler de bin kişi kadardzr. halde baıka bir tedbire daha 
!ardır. Saat J2 de amiral valiyi mensup 10 bin efrat ve suba . lan kaprdıın lc<'rl dalmış · Bu i.iç polis alayı bir fırka te. batvurmak gerek. Y~rli malı 
ziyaret edecek, Eaat 4,5 ta da va. yrıı 31 temmuzda C'Clbine ka . lsmall içeri girer girmez, o- !akki olunabilir. S. S. lere ge. yapan her fabrika, atelye, tez. 
li iadci ziyarette bulunacaktır. !~ynslbay hou om oh om oh 00 dada J.Iclcklc llikıııctl beraber lince bunlar da Danzigin tek • gi.h kurulduğu ~r;~::n itibn. 

Kati program pugün verilecek. rar vermiştir. ce ı;örmüş, clcrlınl Uıerinde ta- nik kıtalarıdır. Bütün bu kıta .. ren, her sene çıkardığı malı na. 
tir. şıclı~ı tabancasını çekerek her lar hemen hemen tamamile po- sıl bir teki.mü) verdiğini göste-

Malaya yarın sabah Denizbanktan açıkta ikisi üzerine nteş etmiştir. lis olarak vapurlarla denizden ren birer vitri~, tı;:.":llağa mec. 
izmirde kalanlar Çıkr.n kurşunlar karısının mayıs ve haziran aylan içinde bur edilsin. Mallar Qraya dev. 

İzmir. 31 (Hususi) _ tngilte. Denlzbanktan açıkta kalan başına Ye nrkasına, ka:rnana- Almanyadan gelen Almanlar • fetin mesul ve iıten anlar a. 
renin Malaya zırhlısı çarşamba 120 memurdan yüz liradan a- cıının da koluna ve kalbi altı- dan mürekketirp. Danzige ge - damları tarafından konulup 
g-ünü saat 11 de gelecf'k topla şağ ı maaş alanların kMCesl ve na lsalrnt C'tmi ı; tir. len ağır toplar Hamburg ve Ste mühürlensin. Cinste ilcrleyi§, 
şehri selamhyacaktrr. Gemi süva. yilz liradan yukarı mnnş alan- Jsmail, ikisini de kanlar lçiıı kinden hareket ediyor ve gece sermaye çoğalc!ıkta, ucuza mal 
risi karaya çıkarak vali ve bele. ların d:ı. bllyilk bir kısmı başka de yere SC'rdiktcn cıonra, ta· Şi~ao duklarına indiriliyor. Bu edilsin, ıart kotulsu~. Ancak 
diye resi, kumandanı ziyaret e. memuriyetlere tayin edilmiş\"<' bar.rasının namlusundan du- yol ile i.ic sahra bataryası, on bu gibi gerçek değerler devlet
decek, bilahara ziyareti iade olu. but;liııc knclar vazıre almamıı; ııı.uılar ı·ıkmakta:rl•C'n· sokak tayyare dafii bataryası, 36 tank çc kurulsun. Hatta lazım gelir. 
n.:ıcaktır. Çarşamba gecesi ve per olan mütebaki 20 memurun da kapısından fırlamış \"e ortadnıı dafii bataryası getirilmiştir. Bu se- ilan da e~ilsin. O zaman iyi 
§embe günü öğleyin ziyafetler ve. pek yakında mllnaslp memu· kaybolmuştur. yolla Danzige gelen yüz ellilik ile kötü, sağlam;..ı çürük, ya. 
rilecektir. Gemi lzmirde beş gün riyetlerle tavzif edlleçeklc>rl Sl!:ıl. seslerine y~tişcn polis bir kaç top da sahilde yerleşti .. !ancı ile doğru bir fıizada kal-
:?'acak. pazar günü aynlacaktır. 1 me\'sukan öğrC'nilmlştlr. \'e bekçiler, derhal bir otomo- rilmiştir. maz. Yardım, layık olana har. 

llll-Mlllıııll911111A--M••••WIM911111Aılll-Mllıııll911111A.-rlll"llllllll ... fllllıllll_.ıııı __ ,ıııı.-ıı.,._,"-l_ll'llll.,ılW-.ı._'lllll,._.WIW canarak hayır, yerini bulur. 

H u s . 
u s -1 .H 

lngili::cc "Daily Ekprcssu ve "Daily Skctch,, ga::ctcleri 'hu. 
su.si,, kaydiylc a.Jağiki hat:adisleri t•crmekteclir :' 

Ingiltere tarafından Türkiyeye Yerilen yeni kredi, Türkiye. 
nin Amcrikadan 'Martin., ve "Vultee,. marka tayyarelerin gövde 
kısımlarını almağı temin edecektir. Bunlara, Türkiyede İngiliz 
motörleri konacaktır. 

**• 
Mısır, yakında Rus hükümetini tanıyacak ve biribirlcrin.c 

sefir göndereceklerdir. 

* * * . 
Macaristan Skoda fabrikalarının imal edeceği tanklar da da. 

hil olmak ÜT.ere mühim miktarda harp malzemesi almak Ur.ere 
Almanya ile bir mukavele aktctmiştir. 

a v a d -1 s 1 e r 
Bir harp vukua geldiği takdirde bunun 'seri bir surette,, in. 

taç edileceğine dair Alman yüksek kumanda erkanı arasında fi. 
kir ihtilafı vardır. Başta general Milch olmak üz.ere bazı hava gc. 
neralleri zaferin yıldırım süratile kazanılacağını ve tayyare kuv. 
vetinin bunda amil olacağı kanaatindedirler. İtalyan meslekta§. 
ları da aynı fikre müzaheret etmektedir. 

Başta yilksek kumanda Ş<'fı general Keitel olmak üwrc Al. 
man stra'tejistlcrinden çoğu aksı fikirdedir. 

H. SÜHA GEZCJN 

Koltukcu lbrahim tevkif 
• 

4 

edildi 
Bir kaç gün cvveJ Kumkapıda 

bir alış veri§ meselesinden kol _ 
tukçu Raşit ile oğlu Mustafa;} ı 
tabanca ile ağır yaralıyarak ) a. 
kalanan koltuke:u lbrahim ile ar. 
kadaşı Vahap. dün, dördünctl 
sorgu hakimliğine verilmişler . 

••• dir. 
Rus donanma~nna ait müteaddit deniz birlikleri, şimdi Ok. Sorgu hakimi, Jbrahimi te ·kif 

yanus denizinde toplanmış bulunmaktadır. Hemen her j?iin yeni 
1
etmis, Yahabı dn serbest bırak • 

kuvvetler geliyor. Japonya bundan endişe etmektedir. ·mıştır. 



OskUdar tramvayları şirketmin bir tavzıhı 

Kadıköy ve Usküdar 
tramvaylarına Fakat yemek yendikten sonra. 

Vang Lımg küçilk oğlunu soka-

*, ............................................... , 

ABONB fA 

Aylık 

3 aylık 
IS a)'hk 
ı Jıllık 

1ı1 emte1'11 

trınd• 

9~ 
260 
•1~ 
900 

N • t •• • h k t ğa çıkardr, ve karısının duyamr-
eşrı ya ımız uzerıne are e yacağı bir yere götürdü, ve bire· 

~ ,,. .v.~~!!~.'"""" j Çeviren 1 

Pearl Buck 1 1 brah im Hoyı cetvelleri asıldı vin arkasına gelince, çocuğun ba-
§101 kchınun altma aldı, bir ıu ya· * 1444444 ••••••• • ••• 444 34 , ••••• •• • •••• • • .,_ 

UakliMlar halk tramvayları 
müdii.rlüğüftden ~ağıya dercet . 
tiğim~ ~ mektubu aklık: 

Gazetenizin 251711939 tarihli nus
hasının 4 ncü sayfasının (şikayetler 

lemenniler) sütunlarında (Kadıkö) 
l ramvayları hareket servisinin dik· 
katine) ve (tramvaylar \'apur snalle
rlne ıöre ne Jçin tahrik edilmiyor) 
ışlığı altında Jntişar eden yazınız 
kemali ehemmiyetle ıetkik edildi. 

Sizce de malum oJduJ1ıı üzere dün. 
lanın hiç bir tararınıla bir şehrin 
ıramny, otobüs, mctroPolilcn, lıanli. 
yö trenleri, göl veya nehir vapurları 
uıbi muhtelir idareler elinde bulunan 
mablelif nakil nsıtaları arasında 
!arife bakımından tam bir irtibat 
mevcut değildir ve hunu hiç bir 
mnessc.ıe tekeffül edemez. JşletıneJcrı 
bakımından bir çok hususiyetleri o. 
lan ba glbl nakil vasıtalarının yine c.ı 
bakımdan maruz kalabilecekleri arı
zalar, hadiseler, vaziyetler böyle bir 
tekeffüle imkAn bırakmaz. 
Şehrimizde kara veya deniz muh· 

lelif umwnl hizmet mfiesseselerinden 
hiç biri - Yukanda arzetUJim hu. 
suslıır llcasiylc -yekdiğerinln tari
felerine uygun olarak nakil vasıtala-

. rını tahrik edemedikleri bir zaman 
da muhterem halkın celbi memnun!.. 
yelini ve rahat ve huzurunu madde
ten mümkiln olabilecek derecede 
temini gaye edinen Üsküdar Trnm
vaylan idaresi tarHelerini Kadıköy 
Te Oskildar vapurlannın vaktü hare. 
ket ve muvasaleUerioe nazaran tan_ 
zlmlni vazife edlnmit ve tarifeler 
bu yolda izhar edilmiştir. Her dört 
ınevsimde vapurlarının tarifeleri de
giştikcıJ idaremiz de o tebeddülata 
göre kendi tarifelerini değiştirmiştir. 

Bostancı - Kadıköy hattımıza ait 
bir (Vaktü hareket) cetveli takdim 
edilmiştir. Kırmızı olarak ıöslerilen 
rakamlar T~n harekat ya_

\'Ualet saaUcrinI ,.e hizalarında.ki 

siyah rakamlar tramvaylann Bos.. 
ıancı'du nya KadıköyQnden hare
ket saaUerini gösterir. 

Tevakkisl imkAnı olmayan arıza· 

lar, cenaze alaylan, toplu halde as
ker veya mektep talebe geçişi gibi 
vaziyetler hadis olmadıkta vapurlar 
la irtibatı olan tramvaylarımızın yol. 
cııları npurlara yetişUrmemelerine 
imkAn yoktur. Bu tarifeler ihtida ve 
intiha noktalarındaki plııntonluklar. 
da kolaylıkla görülebilecek ve tetkik 
edilebilecek şekilde asılı bulunmak. 
tadır. llalu:ıı;i. Kadıköy veya Adalar 
vapur tarlfelrini tetkik zaruretini 
ılken muhterem yolcularımızın bi
zim tarifelerimizi de lntren tetkik 
n işlerine gelen seferlerin harekel 
ve muvasalaal saatlerini kayıt buyur· 
maları kendi menfaatleri iktlzasıdır. 
Her bak bir vaure mukabili oldutu

' na göre bunu )apmayanların hakkı 
şiklyeti olamaz. Muhterem yolculara 
daha bilyük bir kolaylık olmak üzerr 
bir iki güne kadar tarifelerimiz n. 
rabalarımız dahiline de talik edilmiş 
bulunacaktır. 

SOLDAN SAOA: 

Gazetenizde mc\'zuubahs olup Kn- nına tokatları yapı§tırdı. Çocuğun tiklerine rağmen, Vanc Lung'un niyorlar, kendileri ise, çrplaklannı 
dıköyünden 12,30 da hareket eden ciyak ciyak bağırmasına rağmen 

yaıadığı yerde vahıi açlığı gide- kapasın diye, tilerine &-".M:ı.1eri 
\'apura tramvayla yeUşilemediğine durmadı, onu döğldü, döğdü. ~ .. ....._ 
dair lıulunan iddia ,·aril değildir. - Al sana! .. Al sanal .. Al u- recek kadar yiyecek, hattl kemik· kaba lacivert pamuklu kumaıı :a-1 
Geçenlerde bir akşam gazetesinin bu na!.. Hırsızlığın mükafatı budur!. teri örtmeğe yetiıecek kadar ku· cele acele dikiyorlardı. 1 
zeminde yazdığı şikAyele karşı der· o· bav d mat yOktu. Batkalarının buyruğuna, zevki-
hal ''apılan tevzih _ tenkit ''apıldı ıye gır ı. _ Erkekler --L-'-tan a'-•• a ka 1 

" " F k - ğl ak lMKJIU1 a:r-m • ne "'•11-nJann ara.unda bulunan fakat tavzih neşredilmedi _ lıurada a at çougunu a ayar tan d km k • · ek · ı · ~ :r-
. ek .. '-- 1 d _ ar e e pııınn , zengın enn Vana Lung ~,_ az -'-emmiyet tekrar arzolunur. (12,:JO) vapurunun eve gıtm uzere ı.NŞ a ıgı zaman --. r--" Rı 

ziyafetlerine paıta yapmakla uf- verdı'g-ı' ,,an'p §eyler ~uymn•tu. j tramvayı Dostancıılan 11,50 ve 12 de kendi kendisine de: ., q ~ 
h k ratırlar, çocuklar, sabahın tafa· 

ar.c ·et. eden iki nrnbndır. \'apura - Toprağımıza Mnmeliyiz !.. g· ından gece .nrııına kadar ,.alı· Vakıa ya§lı kadınlar ve erkek· 
yetışemıyen yolcu behemehal bu a- diye söylendi. :r- "Y 

nıbnlnrı kQçırıp 12,10 da Bostancıdan tır, üstleri baflan yağlı, kirli ler, hiç kimseye bir ICY a6yleaıi-
hnrcket eden nruhaya binmiştir ki - 13 - ve pasaklı bir halde soyunmadan yorlardı. Ak sakallılar, ara.ha çe-
mesare (25) dakikada katcdilmek Van.g Lung güİılerce, bu ıehir yerdeki sert ot minderlerin üstün- kiyor, el arabalariyle aarayla.ra ve 
Jiizım geJdiğiı.ıe göre tıılıialiyle 12,30 refahının zenginliğinin dibinde, de yatarlar, ertesi gün de yorgun fırınlara kömür ve odun taııyor-
vapuruna yetışılemez. Ara duraklar k ,,..ı v 1 11 k f k' l 'k t larıdı Sırtla k d k ı 

uruıı..ıugu yo cau u a ır ı e- argın •"ilana ·-,lana fırınlara gı'. · rını o a ar ,.1'\ ger • da tramvaya binmek mecburiyetinde ' - .aı r-
olan nıuhlerem yolculıır _ Yukarıdn melinin içinde yaşadı. Pazarların- derlerdi. yor, eğiyor ve zorlayorlardı ki, 
arzolunan arızalar gibi - her ihli· dan yiyecek taşımasına, parlak 1ıi· Ba:tkaları için pifirdikleri bu tatlı yollardan ağır yük ara:balan, 
mali gözününe alarak ' 'apurla irtilrn. yah, kırmızı ve turuncu yaprak· pifkin ekmeklerden alıp ı:ıa bir ta· ittikleri veya sürdükleri zaman a· 
tı olan arabadan lıir evvelkisini Jarıru uçuşturarak mallarını ilan ne kendilerine verecek kadar pa- deleleri ip gibi sarkarak dııarrya 
(arad~ki fark hu hal için lO dak~ka. eden ipek mağazalarının bulun- ra bulunmıyordu. Yine erkek ve fırlayor, pek az olan yemeklerini 
dır ) ıhtiyar lıuyıırclukları takdırdc v .. A • • • 'k · d 
ne şikAyel ve tenkide ne la\'Zihc .dugu dukkanlanyle: kadııe ve kadınlar kıt mevsimi için ağır ı tıaat e erek yiyor, geceleri pek-
me)·dan verilmiş olur. Hilrmellerimi satenden kwnaşlar giymiş erkek • kürkleri, yaz için de inc:e kürkleri u uyuyor, ve ıeelerini çıkarma-
sunarım. leriyle, ciltleri ipek kumaşlara bü· k"ip, biçmek, ve düzeltmekle, yorlardr. 

NOT: rülü, elleri yumuşaklık, ıtır çiçc· kalın itlemeli ipekli kumaıları ke- Yüzleri O·Jan'm yüzü gibi ifa-
Hareket cedvellcri hakkında neş- ği çe havlazlık güzelliği semboü serek, .ç.arıılardan bo.1 bot yiyecek il desi.r ve dupdurgundu. AkıllarrnM 

rcltiğimiz lılr noktaya knr~ı şirketin l . k r d ml 
gösterdiği nlakaya bervechipc,in le· o an yu?1uş~ ... et ı a a ann~.' ve aJıp yıycn~ere ı:eng~, ıaıaah .t~· I dan ne geçer, kimse bilmezdi. Ko-
şekkür etlerlz. Muhterem müdildyel bu şehnn butun ° şahane guzel- valetler vücuda getirmekle didı· nuıacak o)dular mı idi, yiyecek 
her ne kadar diinyaıun hiç bir tara.. • veyahut da mıngırdan bahseder· 
fıncl:ı n~kll \'llSıtalarının birbirl_ne Sıyasi meseleler . lerdi. Duda.klarrndan pek nadir o· 
uyar larıreler yııpmıık mecburlyetın. • larak: gümüt pa.ra. · kelimesi dMcU-
de bulunmadlJiına işaret cdiyorsaıl:ı 
Oskfldar ve havaJisi tramvay1an gibi 1." l •ı Alı lı b • lilrdil. Zira ellerine gümUı para 
az araba kullanan şirketin menfaati ı a n lZ s l a ,· ar l pek aeyrek olarak geçerdi. 
umumiye namına buna dikkat etme. ta • 
leri şüphesizki JAıımdır. Nitekim bl- tirahat ettikleri zaman yilzle-
ze gönderilen mektubun bir tararın· fi ••t •• ri, kızmıılar gibi bun.ııurdu. Fa· 
da da bu noktaya işaret edilerek se. za ere go uremez kat bu burU§m& hiddeti ifaidc et-ı .............. ... 
ferlerin mchmaemken npur saatle- me.rdi. Bu, bariz bir homurda:ı-

--------------~ 
rine tesndilf ettirildi~i işaret olan- ma ve inleme ile diılerini geren, .-•••••·~~ 
m~tur. Diğer taraftan hareket saat- ı kf" d" I" ı k ı d ı hl kaldıramıyacakları kadar ağtt yiilc 
}erini gösteren bir cedvelin tram,·ay 1 sa ' ve m a ' var ' ar a si a a lerin senelerdir veıfdiği zorluk, il 
arabalarına asılmış olması da çok yıpranma idi ve bu didinme alız-
muvafık ve yerind.p _bir iştir· muvazi olmalıdır 1ann d.t . • ~ 

1'u ceı .. rl w:r.. 6l .ıa4 _ _. öenn"'ın~fıklikrar"~u&r-g.:ur 
ıakdir<le trnm\' J scfcrJerl :ıı bile ol· l•'r.ınsııcn. L'Jntra.usJgeM.Jt~ ğuuu bilmek de hayli mühim • miıti. Onlar kendilerinin ne bi-
sa her hangi lıir \'apnnı şüphcsh:ki zetesHn bal,ımak&leelndekt xu dir. .......-........-

çim inan olduklanrun farkında _.,..,.. . , 
kaçırmayacaklardır. lmza.lı yazld,a: Mesel& 400 milyonluk bir ~ 

değil idiler. içlerinden biri, bir c·_,_, __ bir ,..2
1
-a 

'.Blr harp hAllnde yalmsca si· bUtçe şu şekilde taksim olunur: b" WUili r-

1 ...... ,~- libi tl l .... _ edemi 1-Her tUrlU sillh ve mUhim kereainldc göç eşyası taııyan ır yaflanmadan ve~ 

VAKITa 
abone 
olunuz 

au-•·uı RA ye ._ • arab .. a0nın. üs.'. tündeki aynada ken- ~ıkınca derin bir 
receği, dc\'letlerin ancak tam matın siparişi (66) milyon inM d ö ::ı 

ııını g runce: ı:ı- içl-:...i kapladı· harp J~ndc balanan.k lktısaıdt giliz lirası kadar tutar. ""' _..... ~ 
ye mali da.rlıklann da harp ih· 2 - Her tUrlU yeni gemi i. - Amma da çirkin herif! .. di· araamda hiddetli bid '
tJynçla.n ,.o masratlan ile ma• malAtı veya eski gemileri mo. ye bağımuttr. Arkada§ları kendi· danarak, konu~ 
,.az1 olma.~ı lbmı geldlğl &...,.,. dern bir şekle sokmak veya ma ıine kahkaha ile gülünc:e de neye lan tam erkekletiP d• 
ğıda t.ercilmeslnl ,•erdiğimiz ma kine tadlll ıglbi masraflar 83 güldüklerini asli anlamadan 'ftl ri ve gittikçe artaıı,ı;..ıı...J 
kalede miiclataa edilme~. mllyon İnglllz lirası kadar tut· birisini gündirip gücendirmeclifi- enclitell korkusu kal '---' 

,..ıı,ı._ ................ _. ..... ~ Buglln bUtUn Avrupa devlet. maktadır. ni anlamak ister g~bi acele ile et. ca, gençlik anlannd' ~ ~ 
ll:ılide Pişkin işti. lcrinhı saıfettiklerl muazzam 3 - Tayyare, otomobil ve ha- rafına bakınarak acı acı ıülümse- kızğmlığı, vahti ~ eJİt" 

" 

·uklle ı AAustos • gnyretıerln mu,·azl sermayele • vacılığa alt her tUrlü malzeme- mitti. kilmelendi ve keli.ID 
Sıılı - akşamı Tak· re muhtaç olduğu bUtUn dünya nln satın ahnmuı için 93 mil- Vanc Lungun su."'i:lurmaaının dilemiyecek bir isyel" ~ 
sim • Allıntepe Aı-'ca az çok malOmdur. yon altı yüz bin Jngiliz llrasr. etrafında birbiri ilı:erine yığılmı§ Zira. hayvanlaıldd 
le bahçesinde Fatoş Ayni zamanda şunu da hatır- • - Her tUrlU harp sanayline ahır gibi yerlerde yapyan bu in· hit bir surette çalıf: 

ı:ge tiyatrosu temsil. lam ak lılzımdır ki birçok dev. sarfolunan para U O milyon ln- sanların evlerinde kadınlar, pa- lerdi. Ve bunu da ~'r. ı/ 

D 
1 ti i but 1 ı k bildik g iliz lirası. ,.•vraları birbirine dikerek dur· bfr avuç artık dold leri Surdtln Gençdur 0 er n cc er ne oya - ::ı- .,. 

ı i fi b i te bu Uk bi 1KTISADt VE İÇTİMAI madan doP.urdukları çocuklarına mıtlardı. -~~ r 'e arkadaşları 1 ujlus er masra ar u Ş Y r ., ,-r..., 
tos snlı akşamı Oskü- rol oynayacak mahiyettedir. MESELELER elbiıe uyduruyor, çiftçilerin tarl.ı- Vang Lwı.g bir 'SfJl_. 
dar Deylero~lu bah. Bazı Anupa devletleri bir taar- Ayni zamsnda şuna da lşa • andan tutam tutam lahana kopa· nupnaları dinlerken .,-_ 

ruz haline karşı koymak Uzere ret edelim Jı.i bu sillblanma gay rıyor, zahire pazarlarından avuç- rinin aıralandıit t>U 
bütçelerini evvelce ona göre tan retl gayetle karışık iktısadl \'e tar dolu.u pirinç çalıyor, ve sene- öte tarafında neler 
zim etmişler, tcap eden masraf içtimai meeeleler ortaya atmak yi dağ eteklerindeki otlan yola- ilk defa olarak anladı- "t 
ve tasarru narı yapmışlardır. tadır. Mesel& harp sanayii !cin rak gesiriyor, buat zamanlarında Sona eren kıfll\ o .,ı; ~" 

Mesela lngiltereyi misal ola- mUtehasııs sanatklr bulmak da, hasatçıları gözlerini her yere lirinin sonlarına do~ -,,,_ ~ 
rak alalım: meseledir. Sonra bu harp 1&· düt~ ~p veya. taneye ~e~kin harın gelebileceğine - ~ 
Maınm olduğu uzere tngllte- nayllne tabslı olunan fabrika - keskin dikerek bir baykut ııbı ta·· rak inanıldı. Kul~'- kı' 

rede mali yıl bir nisanda baş- tarın, daimi ve zaruri ihtiyaç· kip ediyorlardı. Ve bu kulübeler- daki yerler eriyen~ ,,tJ ~ 

ı - Uzak şarkta mühim bir üs .. 2 - Hatayda bir ırmak, 3 -
Şqmak, 4 - Asyada bir yanmada, 5 - Fikir.. 11erisi için söz 
vermek, 6 - Bir uzuv .. F.ğlence yeri, 7 - Muarız.. Zehirli bir yı. 
lan, 8 - Ekıi hamur, 9 - Ters .. Bir nota. 

lar, c 31 martta nihayet bulur. ları arasında bulunan çelik, den çocuklar akıp gidiyordu. çamurlu idi. Kulübtleı' ".~it 
Jngiltcre lıUkflmeU 1935-1936 demir manganez, mağnezyum. Onları sadece beslenecek can mııtı. öyle ki, her;::;. ~ ~. 

malt senesinde sllAhlanma alumın1um gibi madenleri de diye sayan anneleri, babalan Jcaç ,.atabilmek için fU ~ ~ 
masrafı olarak 137 milyon ln- temin etmek, ayrıca bir mur tane doğurduklarını, kaçmın öl· birkaç tuğla elde ctsO' k 
glliz lirası ayırmıştı. kUldUr. dilğUnü bilmeden, battı kaçının yetinde lralmıttı· _,,., 

YUKARIDAN AŞAQIY A: 

ı - Bir nevi şeker, 2 - Lambanın dumanı .. Bir nota .. Aynı 
kandan, 3 - En sonunda, 4 - Su .. Bir nota, 5 - Silihtaki oyuk
lar .. Bir harf, 6 - Çalgıcıların topladıkları para .. İnce i§leme, 7 -
Doktorlar, 8 - Bir milet 9 - Hindlistanda. bir paye. 

' 14t ~~~~!.pi .......... 

1936 - 1937 malt senesinde Bu teşit. meseleler l)UtUn da yapmakta olduğunun pek far- Fakat, rutubetli, 
bu masra!lar 187 milyon lngl- memleketleri allkadar eden kında olmadan dojuyor, büyü - yarattıtı huzursusl'1~ 'I. 
ıız ıı rnsına } Ukıııeldl. beynelmilel da'falarclır. CttnkU yor, ~itiyor, tekrar dünyaya geli- bu g'CC:e havada Y~J l\ ~ 

1!1:, 7 _ 1!:138 senelerinde ise sllA.blanma herkesin bağlandı· y,,rdu bu çocuklar... l:k vardı. Ve bu "'' ~ 
Rildhlanma nıaRrafı yeniden nr- ğr mUşterek mecburiyettir. Bu erkekler, bu kadır.lar ve bu Lungı. qırı derecede ~ ~ 
tarak 2rG ' milyon Jngillz lirası Bu münasebetle l<,ransada çocuklar pazarlara kumqçı dük- yordu. Öyle ki. yefltC " 
,.e nihayet 1938. 1939 mali se- harp nezareti yanında blr de 1- kinlarına cirip çıkıyor, tehrin et· alııtığı gibi derh•1 ~ \ '-
nesinde de 400 mtıyon lnglllz malAt umum mUdUrlUğU teşkil rafını sınırlayan sayfiyelerinde Fakat sokak kenarın• ....t 'ıtt Q" 
lirasını bulmuştur. olunmuştur. Bu umum mUdUr- dolaııyorlardı. ıey yapmadan durdu. .,_,.....,;. "ı- \i 

Bu yaziyete göre, BUyUk Bri- lUk her türlü harp sanayii için Erkekler birkaç mancıra, JU ve· İhtiyar baıbuınd'• 61 da: 
tanyanın 1939 - 1940 malt yı. Htzım ham maddeyi temin işine ya bu iti yapıyor. kadınlar ve ço- rup, arkasını d~•:,,_ ~ 
lında sllA.hlanmaya 600 milyon bakmaktadır. 1 aıklar çalıyor, ldileniyor, ıuraya, burada oturması l~ . ~ ~ 
lira sarfedeceğinl de kestirmek Buglin "tam barp,, dedlilmiz buraya taldınp kopanyorlardı. Çocuklar pıııa ~ il'~ ......_: 
mUşkUl değildir. şekle girebilmek için sllAhları • Vang Lun.g, kanaı ve çocukları patırdılariyle kul \o~ 

BÜTÇENiN TAKSiMi mız yanınd3 lktısadt varlığımı- da bu aynı ıeyleri yapıyorlardı. karlarken ifte o, ~ ~ 
Bundan maada blltçenln , e zın da muvazi bir tekilde olma- Yqh kadınlarla yqh erkekler yemek üzere çanağı 

umumt olarak masrafların ne sı llzımdır. havatı te-vekkUI iJe kartılamıtlar- ne orada oturu)'O~ ~ • 
tekilde taksim edilmekte oldu- ••* dı. F.Ut saman gekli ki, erkek ço. ( 
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Kazma mezar 4 00 k. -. "' .. .. 
vakıf kapak HO k. . .. 
~eş yaşına kadar çocuk 
mezarı 200 k: 
FakrU}lal kl'lğıdı ,oı:.:n;ıa~ 
kirlerden yarısı~ alınıyor .• 

lşte dedim, ahiret" tnrlfesL. 
Gayri ihtiynrl hemen mevki a
r a."d:m .• yok .. Demek ahlrcdyol 
culuğufmcykisiz,· sınıfsız .. ,Yal
nnca ~Ört kollu ahiret araba -. ... 
sı .. Fakat bu dUşUnUşUmde al-
danr.:uşım. Konuştuğum bir mc 
zarcı h<mi tcmir etli. 

l nsanız, hep başımıza gelir .. 
OlUm bu. Aman dedim bir gUn 
1;c1lr ben de toplanır giderim, 
d u r şu mezarcı ile peşin pazar
lık edey~m .. 

o semtte meşhur olan bir 
mezarc ı buldum .• pnzarlığa gi
rişin"O hemen durdurdu: 

- •rarlfe kati, pazarlığımız 

y ok .. dedi.. 
Bir mllddct sonra ahbap o -

lun.~a da anlntmağa haşladı: 
-- B u tarifeyi mezarlıklar i -

daresi verdi. Bnş mcznrı>ılar dn 
buraya astılar. Ama kim lıakar 
tariCeye.. Tutturabildiğine. Bu 
k:ı pı hlçlıir glln dört beş cena
ze len aşa·•ıya clUşmez .. Akarlı 
tarladır bu meznrlıklnr .. 

On, on iki liradan tut da ilı:i 
kl'li,:ul hnlli\. 125 kuruşa kadar 
m'rzar kazarız. Yiizdc altmı~ 

patronlar , yllzdc kırk işçiler 

a.lır .. 
Edirn~kapının hen ahı ret ~o

lu olduf;unu bilmezdim. Mna
ıo iftı llnr \l'lk sur l,upılnı ıııın 

hepsi de hl rcr nhlret köşesi ya .. 
• • s1'1lm'dVnebilcno ne mut-

Milli ve temsili 
temaslar 

Bu gibi müsabakalara 
iştirak eden askerler me· 

zun addedilecekler 

Beden terbiyesi umum mü
dürliiğü tarafrndaıı ı;cçen sene 
lç-ınde verilen bir emirle mek
trplilerlc askerlerin klUplerdcn 
çıkarıldıkları malUmdur. 

O znmandanberl sivil teşek -
klillerde spor ynpnmaynn mel\ 
tepli ve asker idmancılnr yal -
rırn temsili ve mim temaslarla 
klüp aznlariylc nrnl ckiplerclC' 
rnnynna yer alabllınclüedirlcr. 

J3u gibi beynelmilel maçlara 
drccck askerlerin tabi olacak
ları usul, erk(lnı harbiyei umu
miye reisliği tnrnfmdnn hir ta
mlı•.le beden terbiyesi umum 
ınlldürlllğUne bildirilmiştir. 

Umum crkl\nı harbiyenin ta
mimi aynen şöyledir: 

1 - ldmnn tnlimatnamcsinln 
10 maddesi idman talimlerini 
hizmetten saydığına Ye ( D. 93) 
talimatlylc de, mUsnbakalar j. 
çin yapılacak hazırlık idman
ları talim olarak kabul celi idi. 
ğinc ı;öre snkur. 8 mart 93!.l 
ve YII. Ş. 30180 sayılı emrlle 
tasrih edilen haller<.lo beden ter 
biyesi genel cllrektürlUğU tara
fından tertlp edilen mlllt , tem 
sill T'e resmi birincilik mUsaba
]{alarmn iştirak için Yerilen 
müsabaka mUsandesi izin adde 
dllmiycrek hizmetten sayılma -
lıdır. 

2 - Bedel erlerinin talim Ye 
terbiyesi altı ay gibi kısn bir 
zamanda tekemmül ettirilmesi 
mP.ı:rııt- hnlıınıiııl!:ıın,10 .. '"'""'"'" 
bedel erlerine I. maclckde ya· 
zıl:ın sarnhata göre verilen mu 
sabaka rnUsaaclc mUclı.letiniıı 

meı·muu {15) glinU geçtiği tak
dirde isbu fazl:ı geçen mlltldet 
askerlik hizmetine mnhsuıı edil 
mlyecektlr. 

· 3 - Yurdumuzda yapılacnk 
millf, temelli ,.e resmi birincilik 
müsabakalarına iştirak mUsaa-

• desi beden terbiyesi genci di

işaret etli: Fransa bisiklet turu 
nihayetlendi - Bak şu mermer sütunla -

ra .. Bunlar saraydır. Sen bili
yor "musun yer nltıncla ne aııar- Belçikalı M aes 1 ci oldu 
tımanJar, aile mezarları Yar .. 
Burnsı da nilenin bnşkn lJlr evi 
dir .. ~.\hiret evi.. 
Kulnklnrım ne duyuyor? .• 

"Ahiret e\ ı,, mi? Ben l>nzı sa-

rım .. Ji'akat ya bu .. Bu da yeni 
modc.1 bir birleşme mi?. Ah şu 
asrilik. 

;.ıeznrcı anlatıyor: 

- Buradn. yirmi otuz kişilik 
aile mczarlnrı vnr. aç kapıyı, 

koy ölUyü, çek Jrnpıyı git •. Ev 
beyim .. Aile ocağı burası. 

~fıJz.:ırcı öyle anlatıyordu, lın 
ni benim de kapılıp: 

- Aman ııc olur, şu eYcle ba
ıırı. clıı hir otla hazırın! Hemen 
g~liyorunı. 

Iılyeccğ!ın tuttu. 
Gectlm .. Ayrılırken mezarcı -

!ara sordum: 
- Nasıl bir derdiniz \'ar mı? 
lfrr.'<'n hcmen hep bir ağ-ız

dnn olUm korosu, ı;lbi Ce\'UJI 

Ycrdilrr. 

nutun diinya sporcuları ta
rafından mC'rakla takip edilen 
Fransa bisiklet turu paznr sU
nil sona ermiştir. 

:'c ılerdiııılz olaeak. Uiııı - lzmir, (Hususi ) - lzmir 
~ a ı:m dNdı altın .. Bizim de der '.İcarct , e nıhirc boroosı ida re 
dimiz 'altın diş,, ·· heyeti eçimi ycn ilen mi=>tir. Sc. 

Til'n·Mn fikri TIP lım zikri o- çime borsnyn kayıtlı hiitiin ta • 
dur • Hı ıı nıı J .u·ıı dl'rtlerlıı i sor- ci ı v e simsarlar iştirak etmiş . 
dun., onlar içlC'ri ııi döklillC' r . ]erdir. Reylerin tasn ifi n etice -

!\tuznrfer .Acftr sinde yeni idare heyetine Ke • 

rcktörlUğU veya vill'ıyct beden 
terbiyesi direkliirlllğll tarnfııı. 
elan vaki olarak tahriri ınUru -
caat tizer;ne kor. K. liklnrıncn 
yurt dışında yaııılnı•nk mllsalıa
kolnr için de ı;cncl kurmayca 
Yerilir. 

4 - Dağıtma planının 11. li:; 
tesine göre orduya tamim edil· 
miş ,.e beden terbiyesi genel 
direktörlüğllne ~·azılmıştır. 

mal Nafiz, Sal:,hattin Snnvcı·, 

Hıfzı Menemenli, simsar Mu"
tafa Çömczoğlu, Kazım Tan er, 
Ma7ha r lzmirlioğln '\'f" Nf"cnti 
ıiın sec;ildiği "nl.ışılmıştır. idare 
heyeti aralan ndan yeni bi r reis 
seçecektir. 

Mimar yeni hazırlanan planı gön 
Bir ay kadar evvel Cumhu. Viyetti Viyolinln e'' 

rlyct Halk Partisi merkez bl· zırJadrğr 25000 ki.;ih~ 
nasında beden terbiyesi genci nazarı dikkate atının• 
direktörünün huzurlylc şehir ni baştan bir pHin ha 
nıiltchassısr Prost Ye İtalyan 5ına karar verilmişti· 
mimarı Yiyctti Viyoll Ye spor - Napoliye giden ıni!ll 
cular toplanarak Dolmnbahçe. ti Viyolinin hazırladı! 
de yapılacak olan stadyom U· kişilik pltin, belediycf 
ıcrinde görüşmlişlerdl. tir. Gazhane tankların 

Genel clirektör eldeki me,·- ,tndyomun içinde kaJJll 
cut para ile Dolııınbahçedc <'le\' Keyfiyet gazhaneye D

11

.._.,,,..,__.. 

rcdilecek olan sahada kUcük ccl{, tankı kaldırması 
<le olsa derhal bfr stacl~·om in. cektlr. 
şası cihetini istilzam etmiş, bu Şirket bunu yapmııı! 
hususta mutabık kalınarak ke~ "trafı münasip şekilde ı: 
fiyet vali ve bC'lediyc reisin<> '>Unun önline bir işaret 
bildirilmişti. Neticede mimaı )':llHlacaktır. 

Bu seneki güre 
faaliyeti 

programını tanzim etmiştir. 

Bütün mıntakalara tebliğ e -
dilmiş olan bu programa göre: 

Temmuzda: istirahat, ağus-
ınr:t o• "nrhn<-• ...,ıı-- ı. ·ı--
qrUp birincilikleri, tstanbul,lı 
mir, Anlrnrn bölı;elerl arasıncln 
F'uat mlisabalrnlnrı, ey!Ulde: 

serbest güreş Türkiye birincilik 
lcri ve Avrupa güreş birincilik 
!erine iştirak edecek takımın 

seçilmesi, Birlnciteşrinde: 193!.I 
A Yrı1pn SC'rbest sli reş birinci -
liJ:lerinc iştirak. yat hazırlıkları. 

Ankarada yüzme Tenis şampiyon! 
müsabakaları Jstanbul tenis ajanlığ'ı 

" 
1 f k" "k ı..JU !la ta ı teşvı yarış-

fındnn hazırlanmış olallı:' 
bul tenis teşvik musaba 1 
na clün de dc,·am edilıl' 

~ 
• Taksimdeki dağcıınr tıl 

Ankara (A.A.) - Deden ter- kortlarında yapılan btl 
biy<'si su sporları ajanlığının önllmUzdeki cumartesi , c 
tertip etmiş olduğu yllzme teş- günleri de yapılacak , e f 
,·ik müsabakaları görUJcn lll- karşılaşmaları öbUr pııı 
zum üzerine tehir edilmiştir. 

ları tehir edildi 

• 2 ,inci Nihat BU yük Cengiz 
3 Uncu Nüzhet OktC'ıı. 
Ihı yarışa 1 O ylizikü işti mi. 

nü icra edilecektir.__/ 

Davet 
neden tcrbiyesı.1stnll~ 

ı:;nsi fııtbol aja11Iığınd 1111 • 
1 d 

Beden terbiyesi gene b' 
törlUğU futbol yUksC1' dC 
'wınitesi tnrnfından göllııli 
rnlimatnamenin birer 

11 
hal•c- ınlere verileceğinde 

'lllliŞti. J• 
100 melr<' sırtlistn: ,i: c hakemlerimizin ll!l)ı; 
1 ind Farul{ Öden ı.-t!l ~ ~ 'lll"G müracaatları lUZll 

> .. 2 inci lialiJ lşlel~. 3 Unrlı ,ıunur. 
1.ınıl Arıya!\. 

nu miisabakaya 4 yüzücll iş 

irnk clınişti. 

::!f/P m('tr<' kurhnğlnma: 
1 ind Natık Ball,cr 3,:;:ı 3 ~ 

') .. 2 inC'i 1smet Erkul, 3 lln('tı 

ra~et tin Öngel. 

~O mctr<' RerbC'st. lcüçllklC'r' 
1 iıwi Kemal, 2 inci Oımıan 

·.uncu Osman. 
Bu ynrı:;a altı mfis,ıbık ı .. u. 

ık <'lmiı;:;ti. 

4 ıJO m etı SC' l'UC l: 
1 i ll' i • "ıhat Buylikt:C'llt;"iZ 

6.j~ :: ;; D .• 2 inci Kemal. 
.Atlamalar; 
~Prht·st olaral, ynıııl:ı.ıı atla

mnl.ırn ne uıllımhık jstlrnk et
ııı işli. 

• • • 
tıı:l 

n '<len terbiyesi 1stnll . 
-;esi futbol ajanlığındall· 

Futbol yüksek h8 "cııJ 
mitesi tnlimatııamcsfni~ .ıı 

· JıS" 
cU muYnkkat mnclde51 tt 

11 ııı hnkcnılPrin lisansları 
"ttirllccc•-:-iııi umiı·dlr· 

b ~ 

Bölı;cmbe ba~lı 'c~ •1111.' 

~ıöl,.e !erde lisanı-b C' cdı t• . ,.r 
lukları halde zarurı ı.l 
dola• ı ile tslanhula p l1.ıll') 
\'e maçlarımızda bakelll 11 lılfı 
mı~ hulnn:rn arknclıı~ · t 
\<'tnnıııcl<>ri~lc hiıJlktr Jll 

poı· srr\ lsimizc nrııcn 111 r o cnalları lıızuıııu teh ı 
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tl~sın güzel bir kasabası 

ara bütün nahiye ve 
köylere -yaklaşıyor 

Uzakşarkfa 
Almanya ile ıtalyanın 
men faatları nedir 

Almanlarla ttalyanların "ırk,, 
marşları söylemelerini, Gobi -
neau ile Vacher de Lapouge'un 
doktrinini bir din mertebesine 
çıkarmalarını, aynı zamanda. mu 
vakkat bazı kazançlar temin ede
cekleri ümidiyle · Uzak Şarkta 

kendi ırklarına karşı sarı ırkın 

müdafaasını yapmalarını, Av • 
rupa menfaatleri zararına pa -
nasyacıların menfaatlerine biz -
met etmelerini görmek hoş bir 
~ey midir? Böyle bir durum, i · 

Londranın en büyük 
cambazhanesi 

Cambazhanenin çok ganp bir tarih i var akında ışığada kavuşmuş olacak 
Menacerin odasına giren fili d ışarı çıkarmak 

için kapının ağzını yıkmak ıazım geldi 
c;inde yüzdüğümüz rüyanın de • 1skoçya, İngilterenin ''cim. 
recesini gösterir. ri,, olmakla iştihar etmiş ahalisL 

Pek zorda kalınca Almanların nin işgal ettiği bir diyardır. Bu 
İtalyanlardan daha mazur olduk itibarla orada bir vakitler, bir 
!arı ileri sürülebilir, çünkü Uzak piyanonun bedava olarak verilişi, 
Şarkta sahip oldukları müessese- inanılmaz bir hadise telakki edil. 
leri kaybetmiş oldukları için mişti. 
Asyadan kovulmuş bir devlet va- !skoçya gazetelerinde şöyle bir 
ziyetinde bulunmaktadırlar. Fa · ilan çıkmıştı: 
kat görüş sahibidir. Hakikatte, "ller kim isterse bedava bir 

,,. Bcle<liyc 11'}ı7,; ed Almanlar dünyanın bu kısmında piyano sahibi olabilir. Yalmz 
ita, (!-i ve bilhassa içinde mühim iktısa- gelip almak zahmeti kendisine a. 
k<Qalar~us~ .-. d Sivasa di menfaatlere sahiptirler. Bu, o it olmalc üzere ... ,, 

c Sif ""7 n ırısı e gi.i • ~rndar doğrudur ki Almanya, ken Altında da piyanonun verildiği ·b ın ~aradır. -
. a, Srv E disini Japonyaya baglayan malı. adres yazılıyordu. 
ltı U~erin~s • rzincan şo- rem rabıtalara rağmen, Çinlile • 1skoçyayı ve İskoçları tanıyan. 
ek b· k e aynı zaman - rin ihtiyaçlarım ikmalden geri lar, bunun doğru olabilmesine as. 
~lttı.ı~~ ~~abadır. Kasaba. durmamıştır. Hatta harbin ilk la ihtimal vermiy~rlardı. 
dır. Sah nufusu 61 binden zamanlarında, Çinlilerin strate - Fakat Veyverli çarşısının gene< 
~ıdrr ası 3180 kilometre jik hareketlerini Alman zabitleri ve fakir esnafından Edvard 
)Q tn h. Zara çerçevesin. sevk ve idare etmişlerdir. Mos'un piyanoya çok hevesi var. 
~ u tarlık t kr 
. lt sureti es 1 atı va~- İtalyanın Uzak Şarkta takip dı. Bu ilanı okur okumaz hakika. 
ıııde en f; ~ıv~-~ kazalar~. 1• l'ttiği Avrupa aleyhtarı siyasette ti anıa:nak üzere mü_raca~tta bu. 

f 8~ ll'ıalikr ı: a koye ve nu • (Japonları tngiltereye ve bi?.e lunmaga karar verdı. Pıyanoyu 
btke~ ~r.h' . . !<ar§ı fena muameleye teşvik e - - eğer alabilirse - taşıtmak i. 
<ıııın 6 a 1Y.esı .ıle beraber elen odur) gelince, onun durumu çin bir at arabası tuttu. Arka. medi müzikal., merkezi olmuş • 

q~a kö:yJ :tı~hıyes! vardır. büsbütün insicam~ız bir şeydir. daşları ona gülüyorlardı. Lur. 
• 

1 ~!etin erınde köy kalkın - Za. 1 7 , . 
7 

a· . . Cünkü İtalya galipler zümresine lskoçyada hiç bir şeyin beda. Bu münasebetle İngilterenin en 1 cı e bü ··k b" h ı anın r.a ı.~ı.-an uc c ıyc rrısı · . . -· . . · ·· ··k -1 1 ind b" · 
Yeri}· Y_!J ır e em • f.•tı."k ö~t . mensuptur. Uzak Şarkta onun da va verılemıyecegıne katıyen ınan ouyu eg ence yer er en ırı 

ırab•~ t Ye 1'\a~or. ~a~.abayr na~1i. ı - ili 
01

' büyük menfaatleri vardır. o da mış olan arkadaşları onun alda . olan "hipodrom,, un pek · garip 
.. urtf 1~ '1olJ ıyeyı koylere bag • k" .. . . d b d Çincle hususi imtiyazlardan isti nışından adeta zevk alacaklardı. macerasına girmiş bulunuyoruz. 
111 'lb· arl · t. ] d.. ı son uç ay ıcersm e ura a - "H"pod d 1 k 1 111 rı• ır ll ın ızam ı ve u - l J~ 45 k't k - t B d fade eder. iki seneden fazla olu- Bu itibarla çarşının ortasında ı rom., a ıy a uru muş a ı 1 . •ıa . ı ap o unmus ur. u a . _ b zh ıı· 1 11 "ı .,. e getımıeye ve te • k b . . "ft"] l - k d d"l yor - 13 mayıs 1937 de Kont Ci- toplanmışlar, pıyanoyu almaga cam a ane, ıç görü memiş bir 

el •ti.· Csa · t" 'd· l w. asa a ıcın ı ı 1ar a ay e ı e. . . . . .. .. .. .. tarzd h" .. · · d"l 
ı:;ıı '1~,. ı ın gı ıp ge ecegı k b' - k d ano Faşıst meclısınde söylediği gıden at arabasının donuşunu a ne ır uzerıne ınşa e ı . 
., ı. '"ıslah dil d ce ır ra am ır. b' . t• Bö' 1 l'kl d t ıf· ~al '<ted· ~. meye evam ır nutukta şöyle diyordu: "Çin bekliyorlardı. mış ı. Y e ı e mey anın am 

rurdi" ~l'ı i ır. Koy kalkınması BELEDİYE 1ŞLERl Cumhuriyeti ile aramızdaki mü . Derken araba döndü. Ve şaya. ortasına kocaman bir havuz vü. 
ot~ ... 1• ~tı::~•inde köy çocuğu - ' K .ı.• 10 J 1 "' •· · 1 1. · nasebetler büyu··k bir samimi,~et nr ha·\!rettir ki 1izcrinde de piya cude getirmek mümkün olmu~tu. 

ı }" '"Qlt ,. l.. l Clı::oo.uo.nın çu liiull ve 1 cı ı • J J ı . I:" - :1 

bll•' ı "'er111 e_ o_na ~zrm o an1 yen be letliyd i~lermi de şu ~e - tiava.eı . .iG~<'ledir • . Uzun zamaa ıı~ifl&~ lilııiirilftl..~ ~ l:JavWsda seyircileri enJendirmek 

l 
I~, ek ıcın koy okul • kı"ld ·· d . b'l" . K danberı Çınde takıp ettiğimiz sı • kadaş!armm gözleri önünde pi _ üzere güzel kızlar yıkanarak ge. 

~ır "'"<ltn l ~ h . e goz en gecıre ı ırız. a • k . b" 1• ~· . . • · . S: d ~'tktecl· o an e emrnıyet sabada 834 ev 300 den fazla ı_ ış ır ıgı sıyasetı tesbıt edil - yanonun. başına ~eçerek bütün çıt resmi yapıyor, filler numa _ 
ı1' Çat,,-. ır. Bu suretle de d"' kk" t K b mış programa uygun olarak da - maharetıle çalmaga başladı. Çal. ralar gösteriyor, hipopotamlar 

"Rll . . .1 k . u an mevcu . asa anın en h · k' af t . t· b d ld t k bö' ~ .. ·· h 'tıı b Yetıştırı me ım • , .. "'k l t'' .h . 1 a ın ış e mış ır ve u mem • ı; ça ı.. sırı ara guruyor; atta ko. 
ba Ultnuş oluyor. )Uyu 1~Y~ 1~Ttıyazı, ~an. su, lekette sahip olduğumuz menfa . Etraftaki kalabalık gittikçe yunlara yüzme öğretiliyordu. Ni. 

k k:.llın en güzel yerinde .:enkyı akı ıye · eka4Ie_tınb~e atlerin hacmi memnuniyet verici çoğalıyordu. Edvard Mos piya. hayet bir gece koyunlardan bir 
. "Sab .1.. .nuna ·asaya onmus ve ) ın b. ·t 1 · . .. . k ç b" d bo- 1 kl 
tıtıd · a ve vı ayet mer • !" .. . d . f . ır rı em e artmaktadır. Bır mud nosunu çalmakta devam ettı. Son. a I ır en gu ma a o numa_ 

t~ltıhe . bile bulunmayan 1 ıra kuz~rıl en pr~e en yar~:ı- dettenberi Çinde faaliyette bulu- ra böyle araba i.izerinde piyano raya nihayet verilmişti. 
"e b lltıyet meydanı acıl • lara a ıtr m;ştır .. u~a sar e ı • nan deniz ve hava İtalyan mis - çalara bütün sokakları dolaşma. Bu havuzlu cambazhanede h&. 
ltkild llra~.ı çok mükern~mel en ~~~m~ l~ tn ~~fasA~~ sç • yonlarına mali karakter de aynı ğı düşündü. Böylece bir nevi var. dis olan vakalar yalnız, koyunla. 
llıeyde duı:eltilmiştir. Ay _ ~mk una a a~ ~ 1 1

• 
1 e. derecede mühim bir üçüncüsü ek. yete n,umarası icat etmiş oluyor. rm - eğlence yüzünden - bo • 

~ d ana dikilen Ata ti.irk ~~ ~yanın yar 10: arı ıle ve 20 lenmiştir ... Vs .. ,, du. Çaldıkça gezdi; gezdikçe çal. ğulmalarile kalmamıştır. GünUn 
ilik e llleydana başka bir ınd ırası! d

0
a Bkel~d,ıyeler Banka. Çin Cumhuriyetinin bu kadar dı. Fakat latife nev'inden çalınan birinde bir fil, anlaşılmayan bir 

~ Ve k b l b. sın an, ta sıt e alman para 1 h" d b · ·1 Lo d be ı · · d f ı k Ve asa aya Jaska ır d·Y . . d h e ın e olan bu beyanattan iki ay u pıyano ı e, n ramn en meş. se p e suyun ıçın en ır ıyara 

bi ttn:ktedir. Kas~ha e • kıgerlnı e ma alli belediye sonra, Japonya Çinde askeri ha _ hur cambazhanelerinden geldi. sirk menecerinin peşi sıra koş -
kar ~ıraat köşesidir. Ova arşı amıştır. reketlere girişiyor ve İtalya bu Bir külfetten kurtulmak mak. mağa başlamrştı. 

~~ bstnda sulak yerler bire Su, kasabaya 7 kilometre devletin hareketini, onunla husu sadile kcr..disine verilmiş olan pi. Frank Parker adını taşıyan bu 
b1./§ Vermektedir. En zi • mesafeden Kösedaoı eteklerin- si anlaşmalar aktedecck derece . yanosile komik parçalar çala. adam doğruca odasına koştu. Fa. 
~hg~~Y •. arpa, ekilmekte • den getirilmiştir. Ali Çetinka _ de tasvip ediyordu. rak, ve para ya~arak o kadar 1 kat üzerinden su~ar sızarak ):u. 
t lı ıhtiyaçtan fazla<>ı ycınm kasabaya yardım ve ala _ Bu kadar tezatlar, ancak gu . meşhur olmu~tu kı Londraya geL var yuvar gelen fıl de onu takıp. 
tle/aPılnıaktadır. 1hrac bsmdan dolayı Zaralılar ken. rur reaksiyonlarına veya geçici diği vakit hipodrom binasmı bir ten vazgeçmemişti. 

1~İr. ~'. koyun, yağ, yü~ disine bir minnet ve şükran ni. entrikalara itaat eden siyasetleri at cambazhanesi ol~r~_k y~pt;,rdı. j Nitek~m rncnccer oda kapısı~ı 
tdYa~ı:lhassa Zaranın nefis ş~ncsi olm~k ~z~re suya "Çe · ıbu kadar biçare ş~y~er u~una Sonraları burası, buyuk bır ko. kapamaga fırsat bulamadan fıl 
~ ~t. tr her tarafta me~ . tınkaya,, ısmını vermislerdir. d:vamlı menfaatlerını ve ırkı va- Kadın _ Moda: 
h,t Su, demir borular icersin.de ge- zıfelerini feda eden memlektele • 

içeri atıldı. Fakat kapıdan sığ . 
madığı için orada sıkışıp kaldı. 

Oda küçüktü. Mister Parkcr, 
filin içeri uzanıp dört yam bir 
fırtına gibi tarayan hortumunun 
darbesinden sakınabilmek icin bir 
köşeye büzüliip kalmıştı. Fil da
ha çok ileriye doğru ittikçe, 
l\Iiser Parker daha fazla köşeye 
sokuluyordu. 

Bekçiler, hademeler koştular, 
ve fili kuyruğundan, bacakların. 
dan çekerek geriye çrkarmak Js, 
tedilerse de muvaffak olamıyor -
!ardı. 

. Böylece saatler geçti. Nihayet 
sırk meneceri pencereden kaça.. 
bilmek imkanını buldu. Fili de o. 
radan çıkartmak için kapmm ağ • 
zınr yıkmak lazım geldi. 
Londranın en büyük cambaz _ 

hanesinin en cazip numasası, La 
Bel Titkomb adını taşıyan bir 
kadın süvari idi. 

Bir sabah bu süvari, halk ara. 
sında, kenarları beline kadar yırt 
maçlı bir eteklik ile ata binmiş 
olduğu halde görülmüştü, o sı. 
rada beygirlerle geçen büyük 
siyaset adamı Vinston Çörçil bu 
manzaradan o kadar telaş ve he. 
yccana düşmüştü ki, muvazenesi. 
ni kaybedip atından yere yuvar. 
landı. 

\ 1' da" fasulye, patates ih • tirilmiş ve kasaban~n muhtelif re crgeç pahalıya mal olacaktır. 
1~ s hardır. Kasaba ve köy yerlerine ihtiyac nisbeti üzerin. !talya_ · Alman manevralarının 
.ir. ~ hi Vaziyeti de nor • den çeşmeler d~ akıttırılmıştrr. ıster ıst:1.11e~ tahrik edeceği Pa-
'~tı .asabada kurulan polis K b b 1 d. . 1· w• nasyacı ılıtırasların bo~anması 

''Hipodrom,, cambazhanesi 
1909 senesinde bir "Komedi mü. 
zikal,, tiyatrosu halini almıştır. 
l!'akat maceraların sonu gelmiş 
ll'ğildi. ~itekim en mühim oyun. 

j '!.~da~ biri .'·~rileceği sn:ada bü. 
ı · ık bır aksılık zuhur ederek oy. 

q ıle d . asa a e e ıye reıs ıgıne karşısında Avrupad kf k . 1 -
\Jıo.~lrn e zabıta vakalarr sedılen ve kasa hanın yetistirdi. . a a\'ga a. 
ı!'f.lr . ış bulunu or ö-" k k . ~ rımız manasız aıle kavgaları gı. 
r,1dq ıs}e . . Y · .,.ı ro rymetlı ve ralrşkan ve bi kalacak ve h tt:- Al • 

• rıne gelme . 1 d.. .. 1 d B F Ö ' a a manya 'e 
~ tı Yıl e. . urust genç er en . aik z. İtalya da dahil olmak .. h ·• 
~~ta k a hall:ın ve gençlı. turan belediye islerini cok ya • kes b uzere, e_ı 

dqt ·ars ) h , · h . A ~ · unun zararını çekecektır. 
~İil '.~<ı. faz]~ o an e\ esı eı kından ala~~dar olmakta, de - Lonrd Stoddard "renkli millet • 
'tiy tllt işler· artmaktadır. vamlr :·e musbet eserler vücu • !erin çağlıyanı,, ndan bahseden 
~ b·?r· .. Halk; de .. a~nı hızla de getırmektedi.r~ . . me~hur eserinin sonunda der ki: 
tı, lıyllk b· n Akulture karşı Kasabanın dıger ıhtıyacı o - "Hiç bir yerde beyaz renkli ile 
~"clki ır alkakasr vardır. lan ışık işi de di.işi.ini.ilerek bir rekabete girişemez; her yerde 
tıb h tne tu bumda da cok f d k~ 1 ki l k k t~lı a s ettiv. . . .. , . e ~ arı _nr yapıma su- şar garpten ucuza geçinebilir . 
fJl~ıtı en g'.~ .. gıbı. b~gun retılc ellı beygır kuvvetinde bir Müthiş hakikat şudur: Bütün 

i'I kulcl1.ır buyuk ıhtıya::ı motör getirtilmiş ve faaliyete beyaz ırk içtimni kısırlığa ve 
~tlrna81 k~urada orta ~ku- hazır. ~ir ~alc konulmuştur. Bu. renkli ırklara yerini terketmiye 

t,t bit saba c;evresınde nun ıçın lazım olan tel ve direk. mahkumdur. 
~ i'I l'lle . h " 
~~ ~ktır. tnnunıyet avasr le: de ihzar edi_lme~tedir .. Elek- H:r şeyin bir ters, bir de yüzü 
~lı ~bada k·· .. . v trık mazotla ışletılecektır. Bu oldugu için, bizim diyeceğimiz 

~i ;t, bır de kit ur ışyarlıgma suretle yakında güzel Zara ışı. şudur ki: Almanya ve İtalya uzak 
~ ı!' t, f3urad unıa odası a<:ıl - ğa da kavuşmuş olacaktır. şarkta beyaz ırk mesuliyeti hissi 
1111

11eP ~t !'cl(!tı k~ her mesleği ala- Kasabayı ağaçlamak bakı • ni kııybetmişlerdir, buna muka -
rıl.' ıe' ~k~t<:, ıtaplar rer alımık . mnrn da ehemmiyet verilmekte bil Birleşik devlcller bu hususta 
" t' , 'nek~~tnua ve broşürler dir. T3u sene içinde yapılan 4000 ki mcsuliyetlcrin.i günden ı;iiııe 
ıil' e~ ~lıi~ti'lk k'· ı ~~· Bu suretle de akasya ve ısfcndcr fidam gcti • daha iyi anlamaktadırlar .. l\Iü • 

rıll tıli ıııJt~.ı ek~ tur ~u;eısı halkın ri1e:rek bunları kasabanın mi.i • daf aa ~~ilmesi tazım geleni mü • 
C ıııil 'i b~>ı t Şek'tkt ıhtıyacını ve - ı~asip yerlt·rinc diktirilmiştir. d~faa H:ın ba~k ı bir grnp tc~k- 1 

1t he e karşılıyor. Va. Evvelce kasaba dahilindeki la-ıkul ctmcktedır. 1 
01 1111 5«pla söyliyebiliriz, (IJı:ııwm 11 inciclc) Wladimir d'Ornıcssoıı bir son yeni model 

anamadı. Halkın bilet paraları. 
u da iade etmek güçtü. Çünkü 
.)İr bayram giinüydü; bankalar 
·ın yapalıydı. 

Bunun üwrine ekseriyetle ar • 
:.istlerin başına geldiği gibi, bü. 
tün sanatkarlar bir araya top . 
!anarak ceplerindeki bütün para. 
yı ortaya koymuşlar, hatta so. 
kağa çıkarak tanıdıkları ahbap. 
!arı yoldan çevirmek suretile on. 
!ardan tedarik etikleri parayı da 
katarak bilet ::ıahiplerinin parala. 
rını iade etmişlc:r ama, annele • 
rinden emdikleri süt te burunla. 
rmdan gelmişti. 

'·Hipodrom., Ingilterenin öyle 
!Jir eğlence merkezidir ki, ora • 
lan geçmedik artist kalmamış _ 
t ır. Hele bir aralık ismi, okun . 
"TJayncak kadar küçük puntoJı:ırla 
"azılnn bir s:ınatkar vnnlı ki 
''Hipodrom .. aktörlerinin arasın. 
"'la güçlükle farkediliyordu. Fa • 
'rnt o küçiik isimden bu!!lin bütün 

~ 

ı 
l:in:t-'<I~ me~hur ohm bir san,:ıt 

dahisi çıkmıştır. 
• Onu siz de tanıvorsunuz: Sarlo . - . 
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kir ··s~tkz Kantla .. ·/ngilteredeki tethiş hareketleri 
. 

1 bir mülô.kat Suika·st yapan tethişçilerin . 
... 

''Hatay davasında en büyük 
1 aı h~yecanı ne vakit duydunuz,, 

~ ayın ılhak kararını meclisle 
t ınak şerefine nail olduğum gün .. 

planları ele geçirildi .. 

· '?----- Va~an: 
Ut eti • 

Sanayi merkez
lerini ve avam 
kamarasını da 
uçurmak isti-

'iıı1 rnaasusada Ha taya gönderdiğimiz 
~ arkadaşımız 

'---Hulusi Günay· 
ııbu b 
esk· ulunduğum ga • 
İçin 1 

.ernekdarlarmdan 
~evklı, Yoksa bir za _ 
ıtı"h c ?kuduğum hika

" arr · ·ı tıı d ırı 1 c karsılMtı • 
ı rr d , , 

cıb1k I~ ne ir, onu: 
dan l3 at~y devleti me • 

llıttıkl ckır Sıtkı Kunt, 
cık llık darı 7.Clman, sanki 
'·of i"d' astla karsrlaşmı" ., ll11 ~ '.S 

tll ıı . , bu h.. l 
~dtığ oy cdir. Eserlç • 
~lı~lhuz hir muharrir-

dıı \'eld!Sını:z vakıt, onu, 
· /. en tanıdı<Yımrzı zan 

<..ıra .., 
oycl .: sanatkar, önü • 

yorlarmış 
ğe muvaffak olmuş kıymetli bir 
hikayecidir. · 

Hala en büyük hikayeci ola. 
rak tanınan Ömer Seyfettin 
üzerinde biraz durmak isterim. 
Türk edebiyatına, bugüne ka • Fransızca Le Jurnal gazete • 
dar ondan daha olgun bir hi • sinin Londradaki hususi muha. 
~.-ayecinin gelmediğini iddia e • biri, İngilteredeki son tedhi~ 
·!enler pek çoktur. Halbuki, biz. hareketleri hakkında şu mallı • 
ce, Ömer Seyfettin ,söylendiği matı veriyor: 
~ihi tam realist bir sanatkar de. - Dahiliye nazm Sir Samo. 
~ildir. Bütün hikayelerinde ba. e] Hor· Avam Kamarasında. 
sitlik ve sathilik vardır. O, hiç tedhişçilere karşı yeni bir ka • 
bir zaman neşterini cemiyetin nun teklif ettiğinden hemen 
k lb kırk sekiz saat sonra Londra -a ine, ciğerlerine, iliğine ka • 
dar daldırmamış, daima ten Ü • nm en mühim garlarından biri. 

~et:n~gu eserle bize, k~n 
ı l Ve , 

~erci k. rıııı~ olur ve ka-
zerinde dolaşmıştır. Kendisi, e. nin yeni bir suikaste hedef ol -
debiyntrmrzda bir "hamle,, dir, duğu ve bir kişinin öldüğü, on .. 

lngilferenin en meşhur garı fethişçilcr tarafınd11n bonıba1aııdt7dan sonra 

bi h· 1 sanatkar arasın .. 
iltşı ır dostluk teessüs 

f!I ese 1 k~rşıya gelindiği 
•e ltı b~r•nd~n tanıdığı . 
t~ tı.d 1~ ır de: Üslup, aynı 
J6r tes~'. tabirince çıkıver • 
S ıı katk1

Yet kendiliğinden 

fakat "devir,, değildir. Merhum beş. kişi~in de yaralandrğı ha • Garın depo memurlarından 
söylendiğine göre, nükteperdaz ben duy~1du. ,.. . biri öğleden sonra saat 14 de 
sempatik ve dostları d Bu suıkast, kanunusanı ay • doğru depodaki rafların birin -

arasın a 1 d b . .. . . d d b' l' d d cok sevilen bir zatmış Onun· arın an en tam yuz yırmı ye- e uran ır va ız en uman • 
bu kadar tutulmasına · d b' dincidir. Bu müthiş planço lr • lar çıktığını görmüş ve derhal: 
yat tarihçisi dostları ~l~u~t~r~ landah tedhişçilere atfolunmak - Kaçınız ... 

iş olan imdat arabaları isten • 
miştir. Sıhhi imdat gelinceye 
kadar oradan geçen bir doktor 
yaralıların ilk tedavilerini yap. 
mıştır. 

lanmrş, bir kişinin de vücudu 
parça parça olmuştu. , 

Suikast kurbanlarmm kısmı 
azamı bombanın husule getir • 
eliği rüzgardan yan çıplak vazi. 
yette idiler. Bombanın tesirile 
havaya kalkan toz ve müthiş 
duman gekiştikten sonra polis 
vaziyete hakim olmuş ve yeni 
bir bomba patlaması tehlikesilc 
ürken halka bir dereceye ka • 
dar emniyet gelmiştir. 

Vaziyet fevkalade feci idi .. 

e illkıın "'· Ben de. "Tel -
· lır~izj" .rnuharriri ile der 
,-et \oııt eşıvcrdim. 

T ahii zaman, kurumuş dalları tadır. . . .. .. • Diye bağırmıştır. 
rıyırarak edebiyat bahc · · t _ Polısın butun gayretlerıne Bu ihtar üzerine herkes ka • 

esını. e h ·· 1.. db' 1 · v v b 1 d b" 'k' mizleyecektir.,, ~ · ve ~r .tu~ u. te ır erın.e rag • çışmaga aş amr~sa a ır ı ·ı 
Bekir Sıtkr Kunt Ö · S • men ıkıncı bır bomba Yıktorya saniye sonra müthiş bir tara-

Bomba deponun içini altüst 
etmiş, duvarları yıkmış, raflar. 
da bulunan bütün eşyayı kar • 
makanşık bir şekilde etrafa 
serilmişti. •• Uı. ilnber · · d" y ' mer ey · d d 1 ·· k ·1 b mb l b'· ·· 

ır . Jlıc I ı, ae ım, a • 
• ~~{)ti t.ı arı hikayelerinizi 

J t ~ib~· Siz de diğer bazı 
t~/ lasr tarağı topla _ 
~ tckitc:ı.t. o.ah ne inden ta
llısi l'tıış olmıyasmız? 

Yetek .. .. b k 
\'!)() 

yuzumc a -

fet~ini mütemadiyen hırpala _ garı epos~n a · P.at amrş ve uç ·a ı e o a pat amış, utun 
dıkça, kafamda "Diyet,, in 0 mem'=1rl~ bır yolcu yaralanmış - camlar büyük bir şangırtı ile 
canlr ve cesaretli mevzuu dola. tır. yerlere inerken birçok kimseler 
şıyor ve hu mevzudan birkac F ACIA de bulundukları yerlere yuvar. 
:>atn, kafamdan dudaklar~ Asıl en mühi~ hasarı Lond. lanm~lar,~d,~ır~·,~~~-
akarak bulunduğumuz . odanın ranın ,imalindeki K in g• C ro- f lk tıa'.tkmlık g~ce, ~.bal 
bo'şluğuna yayılmak istiyordu. garı~d.a pat~ayan bomba tevJit yetişen polis vaziyete hakim 

Sıtkı Kunt, devam etti: etmıştır. olmağa çalışmış, bu arada ilk 

Yaralıların hali gayetle feci 
idi. Kapıdan çıkmağa çalışan 
bir zavallının bacağım bomba 
koparmıştı. Diğer bir zavallının 
a.Y• ı • liiı.;afuoen kopnıu§, 
bir çok kimselerin koJlarr uç • 

V AL1Zl KiM BIRAKT19 
Suikast vukubulduğu sırada 

Skotlnad Yard teskilatı sefleri 
haftalık içtimalar~ı yapar.ak bu 
tükenmez suikastlere bir niha • 
yet vermek çarelerini görüşü • 
yorlardı. ~y~~1dedi. Sa,..larım bir 

muş, vücutları,, başları yara • 

tı.ıta aştı ama, ellerim 
det;·ı?1'Yacak · derecede 

t1l ll11 

.. _Ömer Seyfettini sadece c ee 1 k 
~:~~~tbiradamolduğuiçinse- ' uce er ongresi 

Onu takip eden nesil icinde !ıılt,, - . 
"ga . . 1 

t cl ıyıcc yas anarak 
· ki" :varn etti· s ••tı k• . 
. alk1trı •tabım olan "Tal. 

'

l'a., " dan sonra, hic 
~an ~ 

. ~. İ 1 ~dım, dersem ya-
lçi11 c kı senedir, Hatay 

~kıın/dışanlar arasında 
~di Sahn boş vakıt bulup 
L, arnda uğraşama _ 

·'ltıd 
lıt h .. b . ; H arıcı ir sual so. 

~hey atay davasında size 
1 l\il,kJ<:an veren bir ha -
· dUs·· eder misiniz? 

. Utırn d 
~ e en cevap ver. 

~1 "il 
~ ıQ bu,, .. k 
' ~lı'·· J U heyecanı H ~ ~ ~tıd ' L 

,,. ~I( ıı e ilhak kararını 
~ eref . ~ 
~dı.ırn ıne naıl oldugur.ı 
l'ııaı · Meclisin ikis~r 

"OUs · 
~et srralarma ~ami _ 

~ sillol) altışar kişi o turu • 
~ lqYdtı v~ drşarısr hınca • 
~ıı · llhak kararını o. ıı son h 
~'ilca ra alkm göster • 
~~- sevine karsısın 1a "tln h ~ , . 

ogulacak gibi ol-

·ı~ik • 
~.~titrı?:Yeciliğimiz ve hi • 

' ~- I~ hakk d k' f'k' 
1 ' ~te ın a ı ı ır. 

l'e · tırnek · t · ~~ S tıtrıd ıs erım . ., 

1 ""lıatıe • e doğrularak: 
t ··ı~. tını d' ·1· 

~'\:ta cl ~. ıye ı ave et·. 
'l~ !)" egıştiriyor am.1 

ı::.Ot" .. ' 
iltı \> Ursunüz. 

1'~ ~ erdi. 
lıtt enill1 h 
ı,.k~itın k arcım olan hir 
. ı fjı. el daha iyi .. Bu 
f ıtır · -

~ ~'n: F3i erırnı .~r~aca .s~y-
1 ılk " Zde kucuk hıka • 
d lıst d · 

1 lı, O a ını Halit Ziy..ı-
iltıtıdq tıdan sonra fecri ati 
~i<llit n ."'! akup Kadri ve 
, "fik 1~07..e rarpar. Bil _ 
~ Aııac1 alıt bi7:de ilk defa 

F'. Celalettin vardır k i bi; kac . 
hikayesi ile yaşryacak bir sa·: B • • • 
natkardır. Fakat o da istikame . lrlnCl 
tini tayin edemeden uluorta 
yazan bir muharrirdir. Mesela, 
nefis bir .. Kına Gecesi,, nin ya. 
nıbaşmda, ancak orta mektep 
talebelerinin yazabilecekleri bir 
aşk hikayesi görüyor ve tered • 

Teşrinde toplanacak kongreden 
cüceler ne bekliyor 

düde düşüyoruz. · 
Dah.a genç nesiller içinde Sait 

Faik, Ihsan Boran, Ertuğrul 
Şevket ve yeni tanınmaya baş. 
lıyan M. Tuğrul vardır~ . 

Cücelerle eğlenenlerin şiddetle 
cezaı·andırılmaları istenecek 

Sabahattin Ali, Muasır Av • 
rupa hikayecileri ile boy ölçü • 
şecek kıymettedir. İstikbalde, 
edebiyatımıza beynelmilel bir 
kıymet temin edecek isimler • 
.:len biri de odur.,, 

Budapeştedcn yazılıyor: Dün. aı}ttnda Nevyorkta toplanacaklar .. 
yada mevcut bütün cüceler önü. Halen Budapeştede ve bütün 
müzdeki birinci teşrin ayı içinde ~ lacaristandaki cticelerin reisi 
Nevyorkta bir kongre aktedecek. \'aziyetinde bulunan Mösyö Ge -
!erdir. ı renser bu kongre için Nevyork 

Bu haber bütün cüceler üzerin. sergisi tertip heyetile muhabe . 
de çok büyük bir tesir yapmış • ratta bulunmuştur. 

cclerin de çocuklara yapılan ten. 
ziJatlardan istifade etmeleri. 

6 - Merkezi Budapcştede ol. 
mak üzere bir cüceler birliği teş. 
kili. 

7 - Bütün cücelerin yardımiy. 
le, hasta, ihtiyar veya sakat cü. 
celer için bir hastane a~ılması .. tır. Çünkü nihayet dünya cüccle. Mösyö Gerenser sergi idare he. 

- Heni.iz neşir sahasına çık. rini bir araya toplaya~ak ihti ·_ yetinden bütün ·dünya cüceleri 8 - Cücelerle eğlenenlerin şid_ 
mamış yeni hikayeleriniz var yaçlarını fesbit ve· istikballerini için davetiye almış olduğunu, detle ce?.alandmlmaları .. 
mıdır? temin meselesinin halli yoluna hatta bir kısım biletlerin de gön. 

- Not halinde p~k çok. Bil. gidildiği görülmektedir. derilmiş bulunduğunu bildirmiş, 
9 - Bir cüceye fena muamele 

eden veya onu müşkül \'aziyetle . 
re sokanların da şiddetli cezalara 
çarptırılmaları .. 

hassa Hatay halk hayatına VP: Bir kaç senedenberi, cücelerin bu kongrenin cüceler için elzem 
mücadelemize ait.. Fakat, iki en büyük emelleri olan bu kon . olduğunu ilaveden sonra, fikri. 
yıldır Hatay davasınm muhte • ızreden tekrar bahsedı'lmektedı·r. ni müdafaa için cüceler hakkın. . 10 - Cüceler bu meselelerin 
lif cephelerinde vazifr. aldı?iım Fakat buı?üne kadar bu proJ·eıe - da şu karal"darm ittihazmın mec 

~ ~ - ~ ·ıd· · ı· halli için beyneimilel bir jürinin 
ic,in, yukarda da söyledig~im gi- rin hepsi muvaffakt"'etsı'zlı'kle buri oldugunu bı ırmış ır: 

J mevcudiyetini de i~tcmcktedir . 
bi, yazr sahasında c;alışamadım. neticelenmişti. Beş sene evvel ga. 1 - Cücelerle normal boydaki ler. 
Hayrr, çalışamadım demiye • yet şık giyinmiş, ağzında daima insanlar arasındaki izdivaca ma. Son madde ile arzularmm ga _ 
yim. "Yeni Gün,,' • gazetesine bir sigar bulundura.n kibar bir ni olmak, yel kati olduğunu ifade eden 1\1. 
daima başmakaleler yazdım. zat Budapeştenin biltün büyük 2 _ Evlenmezden evvel mec . Gerenser sözüne şöyle devam r, . 
Yani yazı mesaim, tamam~n yevmi gazetclerir.i dolaşmış, bu buri sıhhl muayeneye tabi tutul. diyor: 
siyasi mahiyette .oldu. Hatay, ziyaretleri lfüyük bir sürprizle mak, - Görüyorsur.uz ya biz cüce _ 
istiklaline kavuşunca da An • karşılanmıştı .. Çünkü bu çok şık 3 _ Tren, vapur, tramvay gibi lerin ihtiyaçları hem ciddi hem 
takya mebusluğuna seçildim. ve kibar zatın boyu ancak 80 san. nakliye vasıtalarmd~ cücelerin de hayatidir .. Yoksa bir zamanlar 
Mecliste birkac vazife birden timdi. tenzilatlı tarifelere tabi tutulma. bütün dünyada mevzuu bahsol . 
Ü?erimdeydi. Gerek gazetede' İsmi. Jül Gu olan meşhur cüce !arı.. dnğu gibi bizlere kiiçük C\"ler, 
ve gerekse meclisteki faaliye • o zaman kırk yaşında bulunuyor. 4 - Kalabalıkta cücelerin ha. tramvaylar, arabalar yapmak bo. 
tim arasında, edebiyat üzerind'! ı:Ju. Fevkalade zen,gindi.. Mösyö yatları tchliked~ olacağından cü. yumuza göre ynpılan hususi ma. 
r;alışmağa imkan bulamamıs ol. Jül Gu bir sene evvel ölmüş oldu. celerin posta - telgraf idareha . ğaza.lardan alış veriş etmek biraz 
:1uğumu tahmin edersiniz. Bun ğundan bu proje de unutulmuştu. neleri. polis daireleri gibi resmi fantazidir. 
-:lan böyle, ana hatlarını çizdi • Fakat bugün bu fikir yeniden dairelerde iş takibinden menediL Biz cüceler hayatımızr olduk. 
~im mevzuları iş lemeğe başlı • ortaya atılmış bulunuyor, dünya mcleri, <;a güç kazanan insanlarız, yarı _ 

Bu son faciadan sonra faali • 

1 
y~tini arttıran ve tahkikatı ge. 
nışleten zabıta, meşum valizin 
infilak etmezden on dakika ev. 
vel depoya konmuŞ olduğunu 
tesbit etmiş ve yarnlr bir depo 
memurunun çok mükemmel 
ifadesi saye~inde d~ valizi bı • 
rakmış olan adamın eşbili elde 
edilmiştir. 

Sk'.otland Y ard bu suikastcıyı 
tesbit ve tevkif edebilecektir. 

Bu son suikastin tam Avam 
1 Kamaras!nda tedhişçilerle mü • 
cadele için yeni bir kanun mü. 
zai~ere edildiği sırada vukub~l
ması, hükumete . tedhişçilerle 
mücadele için büyük salahiyet • 
ler veren bu kanunun yakın bir 
zamanda kabulünü mucip ola. 
cağı zannolunmaktadır. 

Dahiliye Nazın Sir Samuel 
Hlr suikastcılarrn parlamento • 
yu hile berhava etmek için plan 
l.azırlamış olduklarını bildirmiş 
tir. 

filhakika lngiliz polisi -par • 
lam~nto ve Lordlar Kamarası 
için hazırlanmış olan bu men • 
fur planlarının tatbikrna mani 
olmak için gece giindiiz daimi 
kontrol tesis etmislerdir 

~ . 
Parlamentoya suikast yap • 

mak için hazırlanan planın 
şöyle oldufo kuvvetle tahmin 
olunmaktadır .. 

t~tc: olu halk hayatını, 
.eves· d yacağım. cüceleri beynelmilel sergi müna. 5 - Sinemalarda, tiyatrolarda nı da düşünmek mecburiyetinde. 

( Dwwııc 11 iıır·idc) sc~tile önümüzdeki birinciteşrin ve diğer eğlence yerlerinde cü .1 yiz. 

Bir kısım tedhi§çilcr patlayı. 
cı silahlarla Tayms nehrinden 
Parlamento binasına yaklaşa • 
caklar, aynı zamanda da diğer 
bir kısım mebuslardan her han. 
gi birini görmek bahanesile 
meydana dahil olarnk pnrlanıen 
tonun dört kiişesine yangın Ç1 • 

kartıcı bombalar atacaklar .. Bu 
sırc:.da da üçi.incü bir grup bü • 
} ii l,: bir keşmekeş tevlit edip 
l?c-lislerin binaya girmelerine ve 
İ~erdekilerin kacmalarına mani 

ın e gösterme • .(LiH/eıı s;yf ayı çcviri;iz) 
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Sivil Barer11 izahna
rı1esi neşredild·i 

Paylaşılamıyan çocu 
1stanbulda paylaşılamıyan bir 

çocuk vardi?'. Nermin adındaki 

bu çocuk on gün evvel ortadan 
kaybolmuştu. Nermin dört sene 
beraber yaşadığı maha.llebici 
Mehmet Aliyi ~vdiğinden anne. 

Mahkemede celte 
Mehmet Ali şöyl~ de~ 

~ IJ 
- Ben bu çocuğU ~ 

Jim ettim. Kaçtr, gel 
çırmadım. Nermin .. 
Annesi alsın götürsiiD' 

Ankara, .3 J (Hususi) - Bir 
müddcttenberi Maliye Vekale • 
tile Divanı Muhasebat tarafın. 
dan müştereken hazırlanmakta 
olan devlet memurları aylıkla • 
rınm tevhit ve teadülüne dair 
olan kanunun "sivil devlet ha
remi., izahnamesi bugün ta .. 
marn lanmıştır. 

Çok uzun olan bu izahname 
yarın tab ve teksir ettirilecek -
tir. lzahnamedc kanunun hct 
maddesi icabına göre muhtelif 
tatbikat misallerile izah oln • 
makta ve kanunun bu izahat 
dairesinde tatbik edileceği tas. 
rih olunmaktadır. 

Kanunda tahsil derecelerine 
göre barem derecesi verilmesi 
esası kabul edilmiş olduğundan 
hangi tahsil derecesine, hangi 
okullann tekabül eylediği izah .. 
namede geni§ tarzda gösteril • 
miıtir. yabancı dillere vakıf o -
!anlara temin edilecek üstün -
l ükler hakkındaki hükümler ise 
şöyle izah olunmuştur: 

••Kanundaki hükümlere göre 
10, 1 l, 12, 13, 14, 15 inci de. 
receye girebilecekler arasında 
mesleklere göre icra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilecek dil • 
lerden birine ve 9 uncu derece. 

olmak için mitralyöz ateşi aça. 
<:aklar ... 

J§te lrlanda Cumliuriyetçi or .. 
dulanna mensup kimselere at .. 
folunan bu suikast planı bun • 
dan ibarettir. 

ULTlMATUM 
İngiltere polisi eline geçmiş 

bulunan lrlanda cumhuriyetçi 
ordusu gizli istihbaratı daha bir 
çok hususlar hakkında malu .. 
mat vermektedir. Bunların en 
mühimi, binlerce n\i8ha bastı. 
nlmı~ olan lrI.anda cumhuriyeti 
nin resmen ilanı beyannamesi .. 
dir. Bunlar bilahara dağıtılmak 
üzere §İmdiden hazırlannuştrr. 

Bu vesaik arasında bir de ln. 
giltere hükfunetine hitaben ha. 
zırlanmış bir ültümatum vardır. 
Bu ültimatumda büyük Britan
ya hükumetinin lrlanda ve lr .. 
landa ile Britanya arasındaki 
bütün boğazlar üzerindeki hak
Iarmdan vazgeçmesi bildiri! • 
mektedir. 

Bu ültimatomun birer nüs -
hası İngiltere ve Irlanda Baş • 
vekillerine, Vatikana, Fransız 
Reisicumhuru Lebrune, Ameri 
kn Reisicumhuru Ru;:velte ve 
İtalyan hükumet Reisi Musoli
ni ve Alman devlet reisi Hitle • 
re gönderilecektir. 

Elde edilen diğer vesaika gö 
re, tedhişçilerin emellerinde 
muvaffak olabilmek için her 
tiirli.i çareye başvuracakları ve 
halkın maneviyatım bozmak i. 
ç-jn hiçbir teşebbüsten çekinmi. 
yeeekleri hatta lazım olduğu za 
ır.an harp edecekleri anlasıl • 
maktadır. J 

Tedhişçilerin şefi dağıttığı e -
mirlerde suikastler ve her türlü 
kati harekat için en müsait mev 
sımin uzun süren kış geceleri 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu münasebetle tedhişçile .. 
rin 20 ilkteşrin ile 1 8 kanunu • 
evvel tarihleri arasında faaliyet 
lerini arttıracakları ümit edil -
mektedir. 

Diğer bir vesikada da lngil -
tere hükumetinin totaliter si -
yasetini kabul etmedikçe hiç 
bir zaman tamamen kuvvetli 
olamıyacağı bildirilmektedir. 

lngilteredeki s;mayi merkez
lerinin ve her ti.irlü resmi da. 
irelerin mütevali suik<1stlarla 
tahrip edilmesi tedhişçilerin 
planlan dahilinde olduğundan 
lngili:r. polisi çok dikkatli hare • 
k:-et ederek lazım olan tedabiri 
;tlnuıkti\ v~ bu ırıuikastlerin ar -
ttk zarar ''~rmeme~in; 
ça hşmalc tadır. 

ye alınabilecekler arasında bu belediye hizmetlerinde ve husu esas ittihaz edilecektir. sine - mahkeme kararına rağ. 
dillerden ikisine hakkiyle vakıf si kanunl~rla teşkil edilen veya Müteferrik hizmetlerde- men - mahallebiciye kaçıyordu. 
olduklarını gene İcra Vekilleri sermayesinin en az yansı dev • ki memuriyetler Çocuğun annesi Fatma 1Jha.n 

Nermin i<;eri alıJ)!ll 
kendisine annesine tes> • 
ceğini söylemi§. NerI!V 
dmı istemem.. diye 
kendisini denize atıı . çalış 

. . %trıı 

Heyeti kakarile teşkil edilecek lete ait olan banka ve müesse. beşinci icraya ve müddeiumumi. 
komisyon huzurunda imtihanla selerde ve menafii umumiyeyc Ücretli memurların hizmet liğc müracaat ederek çocuğun 
i~bat edenler tahsil derecelerine hadim cemiyetlerde istihdam e- 'nliddctinin hesabında lzahna - Mehmet Ali tarafından kacırdd1. 
göre girmek hakkını haiz olduk iilmiyecekleri izahnamede işa. menin l9 uncu maddesinde ğI iddiasında bulunmuş, olduğun. 
lan derecenin bir üst derecesin~ ret edilmiştir. 1 sayılan Ye kanunun ştimulU dan dün sabah icra hakimliği hu
alm&bilirler. Maddenin saraha- Iv!uvazene kanununun E cetve. haricinde kalan müteferrik hh: zurunda taraflar muhakeme edil. 
ti ilk defa memuriyetine gire • tine dahil tertiplerden alınan kad. 1 metlerde ge~en milddetler na - miştir. Nermin dün sabah muha. 
cekleri bu hükümden istifade rodan daiıni mahiyeti olanlarla zara alromıyacaktır . keme cereyan ederken ortaya çr. 

lemıştır. ıf nrıan b 
Neticede icra ıneill anııacaı 

teslim edildiğine ,·e lanbuır 
<iair taraflardan inızB >trgı 
ra Nermini Fatma tı~ ~ilnıı 

. . An . de i' a eı cı 
etmıştır. nesı arı1ı 
otomobile koyup eviııe se~~ş edebilmeleri için yabancı diller. ücretli ihtisas mevkilerini dahi "Maaşlı veya Ucretli memu- kıvermiş, anesi Fatma llhan: 

den bir veya ikisine vakıf ol _ g~~tere~ dai~i ücretli kadro.'.a:,a ( riyetc intisap ederken yüksek - Yavrum gel! diye yalvar . 
duklarınt komisyon huzurunda muteallık Iayıhaların en geç onu. mektep mezunu olmadığı hal - mışsa da Nermin: 

tür. ı$ ~lt, ~ 
Mahalle bici ve 1;:ıır' ttıidı 

..,iderken arkasından ıı t n~lik~ imtihanla isbatı zaruri kılmak.. müzdeki teşrinisani ayına kadar de, bu kanunun meriyct tarihin - Seni istemem. Baba. baba 
tadır. lmtihan komisyonlarının Meclise snulması lazım geleceği den evvel ytiksek tahsillerini beni kaçıracaklar diye mahalle . 

.!I •ı ,1 

dır. 1~'lııeıı ı 
daima müçtemi ve faal bir hal- izahna.mede işaret edilmekte ve ikmal etmiş bulunanların hiz - biciye doğru atılmıştır. 
de bulunmayacakları gözönün- bu layihalar kanun oluncaya ka. met mliddetlcri, 1Jk nzifeye ----------------------. 
de tutulunca tayin muameıeıe. d~l" ihtisas m~vkiler~nin icra ve. girdikleri tarihten itibaren iki Romen .. Türk deniz Hu·· manı 
rinin imtihanlardan sonra yapıl kılleri heyetnıce tayın olun.aca • senede bir defa terfi esasma gö 

ması cihetine gidilmesinin kad. ğ~ il~ve edilmektedir. İhtisas _me~ re hesap edilecektir. mu··sabakalart 
ro boşluklarmm zamanında kılerınde bu kanunun merıyetı Tahsil vaziyetlerine .göre gl-
doldurulması gibi ticari bakım. tarihinde müstahdem ücretlilerin rebilecekleri maaş derecesln- Dün sabah ve öğleden 
dan mahzurlar tevlit edeceği de 600 lira ücreti geçmemek üzere den daha aşağı bir derece maa-

ıd ki Ü ti l · t"hd ı sonra olmak u"zere aşikardır. Bu sebeple yabancı a 1 an ere ere ıs 1 am arı. şı ile memuriyete intisap etmiş 
dillerden bir veya ikisine vakıf n.a devam olunabilecektir. olanların bu derecelerin ge· . yarı§lar yapıldı 
olduklarım ileri sürmek suretile Barem kanunu mucibince ma. çen hizmet mUddetıeriıı1n tah- Romen - Türş deniz müsaba. 
memuriyete talip olanlann ko- aş miktarları artmasından veba. sillerine nazaran alınacakları kalanna dün devam edildi. Yarış 
misyonun ilk içtimamda imti .. zr maaş derecelerinin ilgasından maaş derecesinden itibaren geç lar sabah ve öğleden son;ra yapıl. 
hana sevk ve muvaffak olduk. dolayı tediyesi icap eden fazlala. mlş sayılması, maaşlı veya üc- dı. Sabah yarışlarında starbot • 
lan takdirde tayinleri icra edil. rm verilmesine ve ücretlilere mu. retll vazifelerde geçen hizmet larda birinci Hanın, İkinci Ro . 
mek üzere tahsil derecelerine vakkat tazminatıiı tediyesi.n.e mUddetlerinin hesabında bir men, üçünıCU Feyyaz, dördüncü 

göre girmek hakkını haiz ol • izahnameye göre bir Eyllılde ba§- terfi mUddetinden fazla kalan yine Harun oldu. 
!anacaktır. 

duklan dereceye alınmaları ca Ücret derecelerı· ve krsm ın ucret derecelerinin tes· Şarpilerde birinci Şeref, ikinci 
izdir. bltindc nazarı itlbara: alın uası, Romen, üçüncü Romen oldu. 

Bu suretle tayin edilmiş olan mikdarları ve' fakat bu hizmetlerin memur Öğleden sonraki yarışlarda şar 
lardan herhangi sebeple olursa Sivil devlet baremi kanununun Iarnı girecekleri ücret derece - pilerde birinci Nejat, ikinci Şe. 
olsun komisyonun ilk içtimaın- en ehemmiyetli hükümlerinden sinde yeniden girecekleri tertl re:f, üçüncü Romel\ geldi. Star • 
da imtihana iştirak etmiyenler bir kaçını ihtiva eden kanunun mil<ldetinden indirilmesi lc\zım- botlarda. yarış heyecanlı geçmiş, 
bu madde hükmünden istifade muvakkat ikinci maddesi .izah .. dır. netice itirazlara yol açmış, Fey -
edemezler... namede şöyle izah olunmuştur: yaz birinci, Romen ikinci bitirdi 
Ücretli memurlar ticaret Bu kanunun meriyete girdiği 8 Maaştan ücrete .ıeçme ise de nizamsız yarış yaptıkları 

k temmuz 939 tarihinde umumi mu. farkı iddia edilerek Romenler tara.fm. 
I h yap~m-~ya~~ \razeneye dahil B ve E cetvelle. a _ Bu izahata göre, maaş· dan diskalife istendi. Hakem he-
za nam e ucre ı memur - rile tayin edilen kadrolarda mi.is tan Ucrete geçme farkı olarak yeti bir çok münaka.5alardan son 

larm da ticaret yapmryacaklan tahdem bulunanJara millhak bü"'. ra k nı dl ıı....:.: 1 "- bir derece daha zammedilecek- ararr vereme , uvy eee 
~da şu dikkate değer mü. çelerden ''Devlet demiryolları i. kaldı talaa "V'UChr tir. Bu suretle tcsbit edilecek • 

: .daz.oeailo, in'hioarlo.r ldarcot :uıo- ucrct uereccıcrı, naıen ucretıeı----.----,..,._--
"Memurin kanunu hüküm e- murlarr hariç,, ve hususi idare. lzmirde dört ev yandı 

tl 1 da 1 çalışan müstahdemlerin ücret 
ri ücre i memur ara. şami terle belediyelerden ücret alan dereceleri olacaktır. lzmir, 31 (Husust) - BugUn 
olduğu, kanunda yazılı bulun • memurların aşağıdaki hükümler MeselA. kanunun nıerlyeU ta- iki ı;eşmclikte yangın çıktı. 4 
duğundan badema ücretli me • dairesinde, girecekleri ücret de. rlhindc 150 lir& ücret alan or- ev yandı. 
murlar da ticaret ve sanatla iş.. receleri ve alacakları ücret mik. 
tigal edemiyecekler, kendi em- tarları tesbit olunacaktır: ta mektep mezunu olup 13 se-
lak ve arazilerini bizzat veya A _ 8 Temmuz 939 tarihinde ne 4 ay maaşlı veya ücretli hiz- izmirde bir cinayet 
bilvasıta işletebilecekler, şirket- ücretle müstahdem olan memur. metinde bRlunan bir mtistah· lzmir, :::ı (Hususi) - Snnd:ıl 
lerde, ticaret ve sanayi müesse. !arın (ücret miktarları ne olur. demin tahsil vaziyetine göre, yccl Bur~nh Mehmet oğlu Mııı.:ı 
selerin<le vazife deruhte eyliye. sa olsun) girecekleri ücret de .. bldayeten 15 inci derece maa.. taf:ı arJ(ada:;;ı dökmeci Meh. 
ceklerdir. Ancak kooperatif şir- recesi ve alacakları ücret mikta. şı ile memuriyete girebileceği - medi kadın meselesinden kar
ketlerinde meclisi idare azalığı rmı tesbit ederken gözön,ünde ne ve her üç scne~e bi~ dere· nmdan bıçaklayarak öldUrdU. 

( Baştarofı 1 

doğrudan doğnıya "e 
sıla Latin veya Y urı"' , 
bağlı olan garp 
bu dilleri mekteplerde 
manuma gelen l·f" t 
zaruret olabilir. fakı 
için Hiiınanizm ~ 
çerçevesi içersine 
ğuna göre biz bu ~~ ~ 
cak bir dünya görüf 
beninueyebiliriz. sıı 
liselerimizde I...i~J1 -~ 
dillerinin okut:ulJ1llP". 
bulmayız. Yapaca~ 
sasen netriyat ko .. 
kabul edildiği gibi ~. 
ya klasiklerinin ı 
cümelerini gösterıneJıl' 

Ancak tunu ila"Ve !I 
biz bu mütalaamız ıı~ 
rin latince ve yunaJ1" 
öğrenmeğe asla ihti . 
dıklanm iddia etınelc 
ruz. Bir millet içinde 

larak }'" . ~ ... "/J, 
t1ften~ere deg\1~,ttıı 
ihrani, vesaire gibi .. 
dilleri bilenlere dahi 1. 
dır. Bu cihet bahs" 
mamile ayn bir Dl 

.3 
-D-r._C_e_v_d_e_t_f o'1 

lzmlr, 31 {JiususO~ 
rin llllAliahmer re 
Ceydct Fuat bugUn < 
tir. 

ve hesap müfettişliği edebile • bulundurulması icap eden esas • ce terfi edeblleceğıno göre, 12 
ceklerdir. Aksine hareket eden. lar şunlardır: senede 4 derece terfi ettiğini b ·· .. . . . ıfı 

kabul ederek manşmı 10 uncu e~ .sene uç ay ucretle ~ız~et,senesı bır derece te 
ler hakkında sınıf tenzili cezası 1 - Ücretle çalışan memurla- tlerec addet k ve bu mustah etmı~ olsalar ve halen 2:J0 lıra kabul olunacaktır. 
abik edilecekir . ., rın bidayeten maaşlı devlet me- demeo maaşı~:omul'iyct dere- ücret almakta bulunsalar yük • . Yüksek mektepteflt~ 

Barem kanunu hükümlerine muriyetinc alınırlarken temsil . . b" U t d ine ait sek mektep mezunu olduklan bır sebeple ayrılarak . ..ıı 
tabi olmıyan müteferrik müs • derecelerine göre, kanunun ve bu ccsının ır 5 ereces f ·-· · b ·· k · l d - d htv1 

t t ti t l 1 ·eri nı arzettıgımız u mute ~ıt • un ugu zaman a I 
tahdemlerin kimler olabileceği iza1ma.menin üçüncü maddeleri maaş u arı ere 0 ara ( ' - l · k ·· ı··kı · b' 1 k ı· - ~ rı ~ 

1 ğl d k d" . 1 !l uncu erın te aut u erme mesnet o • ıy e as er ıge çagı ~ 
izahnameden kanuna nisbetle mucibince gircbi~ecekleri maaş dece n en en :s~n rn ola 120 lan memuriyet ve rütbe maaş. yüksek bir mektepte~ 
daha geniş surette esbi ve izah dereceleri ne ise ilk önce bu ma. l"erecueye t7iaaşdm u a ı ~ n l !arına ait onuncu dereceyi (tah. iken harp sebebile o 
edilmiştir. Barem kanunu inhi- aş dereceleri tesbit edilecektir. ıra ere creceye onu - ·ı · l · ·· h 'k' k lb d'I Jer 
sarlar idaresi ile devletin aidat 2 - Ücretli memurların bu ka. ması icap eder. Hizmet· mtidde sı vdazıby~tderıfne f~ordeeb, .

1
er 1k 1 ~.kere! ceh .e

1 
ı en bir 

t" d t 
1 4 d sene e ır e n ter ı e ı ece • yu se ~ ta sı veren ·~ 

vermek suretile iştirak ettiği nuna tabi dairc.!erle 3659 sayılı lı2n0 el~ artia~ t dse~e . dayın a lerine ve ücrette geçen dört se- tebe devam etmekte :,. 
sandıklara dahil bulunan (Dev. kanunun birinci maddesine dahil ıra cı e eı esın e geç. d d .k. d f" .k eb b" 1 k 1.... r~ 

• 
1 

idi ne e e ı 1 erece ter ı ettı • s e ıy e as er ıge 

ır. 

ı~t Demiryolları ve Limanları müesseselerde ve hususi mektep. mış sayı ması zarur r. l .. k b l k IA ld' h ld d k b y .. . . I d erını ·a u etme azımge ı • a e ye e su a ~~ 
gibi) diğer müesseselerdeki da- l:rin te~tiş_ ve n:ıurakabcsi Maa. B - Mutekaıd.ınd:n o .uh~ a ğine nazaran, sekizine: derece. kazanamıyanlar bu fı 
imi ve müseccel hizmetlerde ça. rıf Vekaletıne ::ut bulunan mual. bu kanunun me;ıy.etı tarı ı~ • ye çıkarmak iktıza eder. münd~n istifade et 
lışan mütekaitlerin tekaüt ma • limliklerinde, buıJardan başka de bu~u~anların ıktısap. e.debıl~- Bu müstahdemlere maa~lı Bunların üç hizmet ·ı 
aşlarının tamamen kesilmesini b~nkalar, s~go~a. şirketleri, em. ceklerı .u.cret derecelennı tayın derecelerinin bir üst derecesinei' derece terfi müddeti 0 

amir bulunduğundan, bu kanu- nıyet Sandıgı gıbı mali ve fahri. etmek ıçın :. . . .. ait maaş tutarı ücret olarak ve. sap edilir. 
nun şümulüne giren bu mües - ı:calar gibi sınai müesseselerde üc. 1 - Mutekaıtlerın tekaut - rileceğinden kendilerinin yedin- 8 - Ücretle rnii!t 
seselerde daimi kadroya dahil ret ve maaşla geçen hizmet müd- lüklerine s~~et ol~n m~muri • ci dereceye ait maaşm tutarı ken askerlik hizmetİtl~ 
müseccel memur vaziyetinde o- d~tlcri ~ecmu~ . (yük~~k ~ahsil yet veya. rutbelerıne aıt maaş olan 1 70 )ira ücretli dereceye lerin vazifeleri ile 1 

lan ve müesseselerin tekaüt san gorenlerın her ıkı ve gormıyen · der.ecelerı bulunacak, konulmaları icap eder. Ücretli kesilmekte olduğuıı~J 
dıklarına da girmiş bulunanla - lerin. her üç ~enede bi: ~efa terfi 2 - Tekaüt edildikleri ta •

1 
hizmet müddetlerinden artan çalıştığı vazifeden askı. < o

1 rın mezkur idare ve müessese- edebıleceklerı nazarı ıtıbara ah- h 1 l ı d l 1 lrP" ~ 
lerde aldıkları moas veya ücret narak. hesap olunacak, bir saydı ri ten sonra ya nız ücret e is - 1 oir sene üç ayın a 1 70 ira üc. di mek suretile ayrı ·tıte U 

"kta l :.: I u t ka .. t emirname mucibince tesbit edi . tihdam olunduktan müddet 
1 
ret derecesinde geçmi~ sayılma. meriyete girdiği tarı 1'J 1 

mı 1rı ne okur~1a 
0 ~ ~kt.e u len maaş derecelerine bu hesap hesap olunacak ve neticede el - sı zaruridir. de bulunanlardan, 95 #. tıı 

;aa~ ~~mı~ esıdmetsı 1.h ızr e- neticelerinde elde olunan maaş de edilecek maaş dereceleri bir 2 - Yü~sek tahsil ve:·en bir metlerini ikmalden 50 o ~tt, 
ecegı ıza name e asn ° un- dereceleri eklenecektir. Kanunda. sayıh senet mucibirıce tesbit mektepte okumaktn iken he • den ücretli vazifelere ğ~ &~ 

muştur. ki sınai müessese tabirile 1055 edilen maaş derecelerine ekle • nüz mektebi ikmal etmeden isteyenlerin askere çatle' ı~ 
Tekaütlükleri ke~ilmi- k ı· b b" ı k ı·... ... da lk h·-.,.,e ~ sayılı teşviki sanayi kanununun nece , harp se e ıy e as er ıge çagrrı.. n evve ·i ı""':· ij~~ 

yecek olanlar !:>irinci maddesindeki "daimi veya 3 - Bu suretle tesbit edilen '!arak yedek subay rütbesini ka- fıkrasmda izah edı~;:,es ~, 
Ancak bu mliesse3clerde is • ı;nuayyen zamanlar içinde ma _ ücret dereceleri halen ücre~li zanmış olanlardan halen üc • dairesinde hesnp edd bil a 

tihdamları tavzif şeklinde bu - kine veya aletler ve tezgarlar, vazifelerde .. mütekait olar.ak ça.
1 
retle mi.istahdem . b.uluna.nla. rm suretle iktisap c e e 

lunmıyan muallimler, mütekait ianesile herhangi bir madde ve _ lışanlarm ucret derecelen ola • da A fıkrası mucıbınce ıktısap derece ile ücretli hjı;I11 

tabih, eczac1, baytar, miihendi~· va kudretin evsaf veya cşkali kıs. caktır. Mesela 35 lira asli ma - 1 edebilecekleri ücret derecelerini yinleri ca.izdir. rı'g l 
ve kondüktörler bu hiiki.imder. men veya . t~mamen değitirilip a~I~ o.lan .. herha~ıı~ .... bir vekaletj tayin eder~en bunların yüks~k lzahnnmenin a~ııı ~ı ıt, 
müstesna tutulmuşlardır. Su - 1nymetlendırılmek surctile toplu! bırıncı mumeyyızlıf{ınden tc!;a. mektebe gırmeden evvel haız izah e:len miiteakıp ı ~ 

l "ktar haylar ve askeri memurlar!.- ·malat vücudc getirilen \'C bu mak i.it edilmiş bir zat ile 2702 sa - oldukları tahsil derecelerine gö. aldıkları iicret ını tşs 
miilki memurlardan ahlak nok. -::ada tahsis edilen. yerler bu ka., yılı kanunun meriyet tarihin .lr~. ilk defa almabilccekleri me. aş derecesinin tanı 0~ 11 İ .~ 
tasından hükmen veya nizam • '11rna göre sınai müesseseler ad •

1 
den evvel 3 5 lira asl" nıaa~ı o •

1 nıuriyet dereceleri tesbit edil • kablil eden iicretl!Ierıİ"' 
namesi mucibince sicillen tek.ı. iolum!r:.. . . . 

1 
I~n yüzbaş·ı·lr~~an ~iitekait bir d."k.ten soma hizmet ~1~idd.etlc • maaş dere:::esine .gı:tit· 

iit edilenl~r devlet, hususi ve 'l'arıfı bu nmddcnın talbıkıııd~, k;msc tckauthıklerın-:!cn sonra rının hem:ı.bında her ıkı hızmet cakları tasrih cdılm ~ 
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Iİstanbul üçüncü icra Memurluğundan: 
937/3974 
Emlfilc ve Eytam Bankası T. A. Ş. İstanbul şubesine birinci 

derece ve sırada ipotekli olup tamamına ehli vukuf marifetile 
5040 (beş bin kırk lira) kıymet takdir edilen Beyoğlun.da Firuz 
ağa mahallesinde Terlikçi sokağında "Bakraç sokak,, eski 36 mü. 
keıTer yeni 36 (numarataj 23, 1/23) No. lı bir tarafı Kürkçü mü. 
teveffa Suadın veresesi hane ve bahçesi bir tarafı Yelkenci Aziz 
menzili bahçesi, bir tarafı Kayas Süleyman menzili ve bahçeı:ıi ve 
bir tarafı yol jle mahdut kuyuyu müştemil tevsili bir bap apar. 
tımanın evsafı: Sokaktan dört basamaklı merdivenle çıkılarak 
çift kapılı demir kapıdan eve girilir. Zemini karosiman döşeli bir 
taşlıktan birinci kattaki bir numaralı daireye girilir. Birinci kat: 
Bir sofa üzerinde ön ve arkada iki oda, bir matbah ve bir hela 
vardır. İkinci kat: Bir sofa üzerinde cephede iki, al'kada bir oda 
ile bir matbah, bir Jıela, mevcuttur. Üçüncü kat . rlir sofa fuerin. 
de önde iki arkada bir oda, bir matbah vardır. İşbu katın üstün. 
de sonradan ilave edilmiş çatı katı mevcut olup tek kanatlı kapı. 
dan girilir. Ufak bir matbah bir oda ve bu odadan geçilir ufak bir ' 
sofa üzerinde bir hela, bir kiler ve dar ahşap merdivenle çıkılır 
trabzonlu uf ak bir sahanlıkta bir odadan ibarettir. Zemin kat: 
Birinci kattaki taşlıkta ve sokaktan 1/ 23 No. lı demir ve came
kanlı kapıdan girilir, bir oda, odunluk, kömürlük, çamaşırlık ve 
bir hela ve bahçeye açılan kapıdan ibarettir. Gayrimenkul kagir 
olup kat merdivenleri mozayıktır. İçinde elektrik, terkos ve ha. 
vagazr tesisatı mevcuttur. 23-2-39 tarihli vaz'ıyet zaptrn.a göre 
birinci katı 13, ikinci ve üçüncU katları yirmişer, çatı katı yedi 
zemin katı dört ki cem'an altmış dört lira iradı olan ve tamamı 
111 M2 olup bundan 90 1\12 bina ve mütebakisi bahçeden ibaret 
bulunan gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartname~i 19-7-939 ta. 
rihindcn itibaren 937 /3974 N'o. ile İstanbul üçüncü icra dairesi. 
nin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlan. 
da yazılı olanlardan fazla mallımat almak istiyenler, işhu şart. 
nameye ve 37 /3974 dosya nwnarasile memuriyetimiı.e müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak kin yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7.5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tev. 
di edilecektir. c:-.fadde l24) 

Orın <F 
~a~·şnı elemcnk) (l7.272a 3 - !potek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irti-
ntlg ark (Alman) 50.83:> fak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerin.deki haklarını husu.si. 
lıita~ l~clçika) 21.52 le faiz ve masrafa dair olan iddialarım işbu ilan tarihinden iti. 
1-tva nıı (Yunan) l.0825 
Ctk <Bulgar) ı.56 haren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimi. 
ııtl cısıo,·ak kuronu ,,3275 ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit 

eta ( t 
~llnr spanya) 1<1.035 olmadıkça satış vedelinin paylaşmasından· hariç kalırlar. 
l>eıı 11~ !Lehistan) 23.8125 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 
l.tl' 

0 
!~tarar) 24.585 şartnamesini okumuş ve lüzumlu malt1mat almış ve bunları ta. 

bih (J\uıncn) o 90-
·te ·•ar ey · ,, maınen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. ıı ls1• ııgo~ıa,·) 2.8925 
11ı:I 1 n~1'~ t\uronu 30.3575 5 - Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. Jı kanun hü. 
·y.e ıı, ISo,·yetJ 23.!lO kümlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine 
1' · tevfikan ikinci bir arttırma yapılmaksrzm gayrimenkul 8-9-939 
de;, ~r-. lıtHcral'lar tarihinde cuma günü saat 14ten 16ya kadar İstanbul 3 cü icra daire 

' ,~1 19.35 .:;inde yapılacak arttırma netice.pinde üç defa bağırıldıktan sonn. 
~\ bo ·h,ı:nı"' ı ı ! saO§a rtıçhan.r olan g,ifer alı:ı.cakhlat'Jti bu gayrim enku l fJe temin 

'"r11 r peşin 'l'iailm.iş aYaca~~ılrı ~ecm~'i.inclan fazla olmak §artile en çok arttı. 
ra.na. ıhale edıhr. Böyle bır bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 

~ret ~·a Zahire Borsasıf 
31 .. 1 - 939 

· ~!YATLAR 
~~a)' 

llt(ı~)· ~·urnu~nk !i,32 • :i,33, 
~1lca 

5
s(!rt 4,28 - 5,!W, buğday 

· 4,lıı '!.ı - 5,32, arpa yemlik t 4,ıÔ a_kla 3,24,5 - 3,26, ç:ıv. 

1
3, ~~ '. kuşyemi ı;urnlı 5,12,5 . ~. t kılı [ı4, iç fındık 46 -

it • ıtıdık 10 20 '> B ~a.32 • - .o, . PcY-
- 26,5. 

b~ıı GELEN 
r ~~· ıo 
u~ 66 80 (on, :ırpıı 3:) ton, 
~ 13 

1 
lon, yapak 3~ ton, ka

~ l,j ton, n. peynir 1 ton, mı
ıffl~ ~ile~~· keten tohumu 15 ton. 
e O' ton, l'. :rai;ı 7 ton. 

ol ~~~~ GlOEN 
er 33 

~ e 

ton. 

satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen miihlet içinde parayı vermezse ihale kararı f esholuna.rak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol. 
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz_ 
sa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıka.rılan en çok art. 
txrana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
yiizde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca htikme 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Mad. 
de 133) 

7 - ... Ahcr arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fe. 
~ağ harcını, yirmi senelik vakıf tayjz bedelini ve ihale karar puL 
1
annt vermcğe mecburdur. lVIüterakim vergiler, tenvirat ve tan
,ifat ve tellıUiye resminden mütevellit belediye rüsumu ve müte. 
rakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden ten. 
~il olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte tstan_ 
'>Ul üçüncü icra memurluğu oda~ında işbu ilan Ye gösterilen art. 
'ırma şartnamesi dairesinde srı•r'~"ıı.ğt ilan olunur. 

«· * * 
· Emlak ve Eytam Bankasından: 
İşbu gayrimenkulü satın alanlar arzu eder-

1 
Le v az ı m Amir l iğı Satınalma 

Komisy o nun dan -------· 66231 adet sakandırak kayışı ve 80483 adet wandırak dUğ. 
mesi müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Açık eksiltmesi 2-8 
-939 Çarşamba günü sa.at 14 de amirlik satm alına Ko. da ya. 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5790 liro 59 kuruş ilk teminatı 
434 lira 29 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. 
isteklilerin kanu!lİ \'csıkalarile beraber belli saatte Ko. na gel. 
meleri. (84) (5316) 

• • • 
721000 kilo tutl.l§turma odunu alınacaktır. Ka.pa.h zarfla ek. 

siltmesi 14-8-939 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede amir. 
tik satın alma. Ko. da yapılacaktır. Hepeıinln tahmin bedeli 7931 
lira ilk teminatı 594 lira 82 kun1ştur. Şartnamesi Ko. da görülilr. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gel. 
meleri. (101) (5638) 

* * * 
3000 kilo yataklık kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

2-8-939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede funirlik satın. 
·alma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesikalarile ve kati 
teminatlarile belli saatte Ko. na gelmeleri. (99) (5639) 

Devlet Oemiryoilarr ve · Limanlar-.ı n 

.· işletme , Umum idaresi ilanları · 
1939 İzmir fuarı için satılacak yüz.de elli tenzilli on be.ş gün. 

Iük halk ticaret biletlerinin mer'iyet müddeti ''İzmir fuarı gişe. 
sinden tebdilen alınacak bu biletlerin muayyen on beş günlük 
mer'iyet milddeti içinde bizzat hamilleri tarafından İskenderun 
istasyonuna da vize ettirmesi şartile,, on yedi güne iblağ edilmiş. 
tir. Fazla malumat için istasyonlara müracaat edilmesi. (3440) 

(5762) 

*** 
Muhammen bedeli 1300 lira olan bir adet 500 kilogramlık 

kadranlı demir baskül 14. 8. 939 Pazartesi günü saat {11) on bir. 
ie Hayda.rpaşada gar binası dahilindeki komisyon taraf mdan 
kapalı zarf usulii ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 97 lira 50 kuruşluk muvakkat te. 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla. tekliflerini muhtevi zarf. 
tarını aynı gün saat (10) ona kadar komisyon reisliğine verme. 
leri 13.zımdrr. 

Bu i§e ait şartnameler komisyondan par~ız olarak dağıtıl-
maktadır. (5485) 

Nafıa Vekaletinden : 
16-9-939 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa. Ve. 

kaleti binası i~inde malzeme Müdü1'1Uğü odasında. toplanan maL 
.-ne e1caHt.me o,ınfeyoru.ıAAA •'° Jf~ m~~fL!u. m<lellf 20 
ton telgrat ve 50 kilo bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bedelsiz olarak mafaeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 225 lira 71 kur~ur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartna. 

mcsinde yazdı ,·esaik ile birlikte aynı gün ve saat 10 a kadar mez. 
kur komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3424) 

(5756) 

' • • • • ~·: - " ,. .,#' 1 • .r "' ... ~ ' • ı.,..... 

1939 Resimli Hafta 
Memleketim;zin en güzel ve en ucuz 

haftal ı k gazetesidir 

lerse bankaca takdir edilecek kıymetin yiizde el
lisine kadar bankadan istikrazda bulunabilir-
ler. (5763) 

ç ~ -~-==-==-- J& ______ :ı::= 

Halaydan reportaj 
( Baştar<ıfı J •ıtcıııfıı ı 

Roman sahasında çalış -
mak istemiyor musunuz? 

- Hayır. Sonuna kadar kü. 
çük hikayeci kalmak istiyorum. 
Bir İnsan, hangi sahada daha 
verimli olabiliyorsa açtığı yol 
üzerinde yürümelidir. Bazrlnn 
küçük hikayeciliği, romancılı • 
ğa yükselmek için basamak ad. 
dederler. Bencet bu, yanlıştır. 
Zira, küçük hikayecilik bam ~ 
başka bir İ§, romancılık ayn 
bir sanattır. 

- Bir sual daha; sizin gö • 
rÜ§ zaviyenizden edebiyatımız 
nasıl bir yol takip etmelidir? 

- Tamamen içtimai.. Ben, 
edebiyatın lirik, surrealist veya 
romantik olmasını hic anla. 
marn. Edebiyat, reafüıt ~ olmalı 
ve milli inkişafımızda rol al • 
malıdır. Enfüsi tahassüslere, 
bugünkü edebiyatta yer yoktur. 

Defterimi kaparken Bekir 
Sıtkı Kunta : 

- "Yakıt,. gazetesinde calı. 
şırken, siz de kimbilir kaç kisi
yi sualleriniz altında terlettiniz. 
O zamanlar, kendinizin de ga. 
zeteci sualiyle terliyeceğinizi 
dü§Ünmemiştiniz değil mi? 

Demekten kendimi alama . 
drnı. 

Hulusi GÜNA y 

Sıvasın güzel bir 
kasabası 

(Baş tarafı 7 cide) 

ğam §ebekesi ve tarlaların ve 
bahçelerin sulanması için fenni 
bir kanalizasyon yapılması te. 
§ebbüsü vaki olmuş bir çok e
mek ve gayretler neticesinde 
yan bırakılmıştır. Genç ve ça • 
lışkan olup mesaisinden pek 
ç~k i~tifade edilen belediye rei
Sl F ~·~ '?zturan bu kanalizas ~ 
yon ışının temini vaitlerinde de 
bulunmu§lardır. 

Belediye ayrıca kasaba yol
larmm kaldımnlanma.sma, so _ 
kaklarm düzen1i bir şekilde a • 
ç~lmasına ve kasabayı güzelleş. 
Lirmek ve imara kavuşturmak 
için yeni binaların yaptırrlmasr. 
na çok büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. Beş yıllık çalı§ma 
programında mezbaha, yaptı • 
rılması da vardır. Bu da Sıhhat 
Vekaletinin sıhhi ve fenni pro
jelerine göre Kızılırmak üzerin
de yapılacaktır. 

Yine aynca kasabanın hari • 
ta ve planı üzerinde de me§gul 
olunacaktır. Zaralılar çalışkan 
uyanık ve misafirperver insan. 
dır. 

Netet NAFlZ 

t 

J k.Qramazof Kardeşler 
ye, Ivar.a ve Agrafenaya açmıştı. Şimdi miyecek ve işin içinde bir de hırsızlık 

ister istemez ker.ıJi kendimize soruyo- oliduğu meçhul kalacaktı, 

--- - 5G'I 
vücuclü parayı ve paranın çalınması da 

1 

Yazan: Dcstoyevs k i 
iflr 

it- t ç 
dıı" ltııııı-ı· e•fND1 Uaklu Süba Gez3ia es ~5 1 
ı.J .~k 

1

~hdcdit. Bu silahı ne yolda kul- nokta, dillere destan olan üç }?in ruble
" ı<. cı:ıı· 
rp ~ ~ r.ıııı.ı gı hedeflere varmak ister· nin ı~akikatte mevcut olmadığı, bu ol-
'hte U..a;ı:a. ~cndimizc uydururuz. maymca, hırsızlığm da akla gelemiyc· 
skJ ~'llııl\ cnız17 ba silahı kullanan ceği iC:Jiası idi. 

5011r1 tij llliib'a :~hıyatçıhk gayretiyle düş- Fetiy .... kcviç şöyle diyordu: 
re fi Ctcli lagair halJen biraz da.ha hah- ''Hakim efendiler. bu davada en çok 
çağ &ot h:· dikkate çarpan bambaşka noktalardan 
etle ~'"i raya gelince, halk arasırda yi- biri de şudur: 
efl ,· .

1 
d,til/ cıdici a!kışlar duyuldu. Ben, Ortada bir hırsızlık iddiası var; fa

Jrı1~j' ' 'nca~a.ı:neyi bütün tafsilfitiyle de· kat neyin çalındığını görüp bilen yok. 
ebl f ~t~ğ,l'll, Vakaya Hizım olduğu kadar Birçok kimseler üç bin rublelik bir 
r11et • meblağın aşırıldığını ileri sürüyor. Fa

t ı1' ~· - 11 -

ı: ''e 
a;:8: Para, ne hırsızhk 

'fl .~ ... 111 
,, ırat b' 

' d' · ır nol-..-tııda hakimlerle birııııey· . 
ıcıl::ri de şa:?ırtmıştı. Bu 

kat hiç kimse, bu para111n gerçekten 
var olup olmadığını bilmiyor. Evvela 
§Urasmı halledelim: Biz bu paradan ne 
suretle haberdar olduk? Ve kim gör-
ı;nüştü? 

Yalnız uc;ak Smerdiyakov, üzeri ya· 
zrlı bir zarfta . böyle bir para var .de· 
mişti. Bunu cinayetten evvel Dimitrı-

ruz: Şu halde, maznuna karşı yapılan bil-
- Böyle bir para gerçekten var rruy· tün isnatların dayandrğı biricik delil, 

dı? Smertl:yako\ bunu görmüş müydü? yalnız yerlerde sürünen bu yırtık zarf
Ve nihayet son defa ne vakit görmülj- tır. Acaba bu yırtık, şu boş zarf bir hır
tü? sızlığın mutlak delili olabilir mi? 

Ya efendi~;. cna habu vermeden "Smerdiyakov zarfı görmUş, içinde pa· 
7C:rfı yastığı c..Itın;c;n çıkarctr.ık çekme- ra olduğunu öğrenmiştir l., diyecek>i
ce&ine koy tu ise.? .. Siz tle rııraya mim niz 1 
koyunu~: ~ınc:r.ciiyakova göre para yas- Ben de soruyorum: 
tık altında ıı'ı Maznunun ıc.1.ı oradan - Bu zarfı son olarak ne vakit ve 
almusı J;ı ~ ., : c emek. F.ıl;cı~ ;:;;;.bıta ra- nerede gördil? 
porları ve acıli ıa'.-ıkikat, y~ta~m bozul- Ben, buna ıdair Smerdiyakovla gö
mamı~ t ::i.ığ'1n..ı bildiri ;r.~· r. Halbuki rüştüm. Son olarak faciadan iki gÜi1 
bilhassa 0 gece için yeni, ince çarşaf- evvel gördüğünü söyledi. Acaba niçin 
lar konulduğunu öğrenmiııtik. Nasıl o- zarfı bizzat Fiyodor Pavloviçin yırtıp 

luyor da yatak dokunulmamış bir hai· attığr akla getirilmiyor da mutlaka bu· 
de bulunuyor, yastıklar-da maznum.ın nu katilin yaptığında ısrarla durulu· 
kanlı ellerinden hiç bir iz kalmıyor? yor? İhtiyar iJtk, ihtiraı ııtmasr içinde 

- Ya, l::lö§eme iiıtünde bulunan beklerken, kendi kendine: 
zarf? .. 

Diyeceksiniz. Evet bu da aydınlan
ması lazım gelen bir noktadır. Biraz ev
vel muhterem müddeiumuminin, Smer
diyakovun katil olması ihtimaline kar;?ı 

söylediklerini dinlerken hayrete düş· 

müştüm. O: 
- Eğzr yer.::e bu zarf bulunmasa idi, 

hiç kim:ıe i:ç b:n rublenin varlığını bil-

- Zarf neye yarar? Eğer paraları 

görürse, ağzrnrn suyu akacak ve da.ha 
çabuk razı olacak. 

Deyip yırtmış olamaz mı? 
Muhterem hakimler, bu da iddia ma

kamının faraziyeleri kadar makul bir 
ihtimal değil midir 7 Bunun içinde ol
mıyacak ne var? Fakat bu takdirde da· 
vadaki hırsızlık, ort<'~1an kalkar. Zarfın 

sirkati isbat eder diyeceksiniz. Halbuki 
bu zarfın yerde bulunuşu boşluğunu, 
değersizliğini de daha büyük bir kuv· 
vetle isbat edenıez mi? Zarf atılmıştır; 
çünkü içindeki para sahibi tarafından 
önceden alınmış ve artık ehemmiyeti 
kalmamıgtı. 

- iyi amma üç bin ruble ne oldu·:. 
Ev arandığı vakit böyle bir para bulu
namadı. 

Fikrini ileriye süreceksiniz. 
Bu da sağlam bir itiraz ldeğil. Zira 

sahibi, kimseye haber vermeden bu pa
rayı bozdurmuş, bir kısmını harcamı~. 
her hangi birine vermiş olabilir. Nete· 
kim çekmecede de bir miktar bulun· 
muştu. Bu, belki de ondan artandrr. 

Eğer bu faraziye, size ihtimalden u
zak görünürse, neden dolayı zavallı 
maznunun aleyhinde aynı derec~deki 

ihtimaller hem cinayet. hem de hırsı7.· 
lık için kafi birer delil ola biliyor? Bu 
yollar bizi romanın içine sürüklüyor. 

Bir şeyin çalınmış olduğuntt iddia 
edebilmek için, önce o şeyin var oldu 
ğunun su götürmez bir ~ekilde islrtı 
laztmdır. 
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Dün ve Yarın 
Tercüme küll iyatı 

Satış yerı : 1 

VAKiT KITAPEVI 
1-1 O kitaplık birincı serı 

Numara Kuruş 
1 Safo 100 

1 2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka. 75 1 

Borsa 
4 Devlet ve lhtili.I 75 

satıcılarına 
Bugünden i.tibareo 

5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 Işçi sınıfı ihtilili 60 
S Ruhi hayatta ıaıuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

gü zarfında nasıl bu 
k dar değişebildim 

10 J. Rasin külliyatı ll 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş 

tur. Hepsini alanlara % 2( 

iskonto yapılır. 236 kuruşt 
peşin alındıktan sonra kalaı 
l lirası ayda birer lira öden 
nek üzere dört tak.site bağla 
aır. 

Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazip bir 
tarzda güzelle§ti. Buna nasıl muvaffak olduğu. 
mt ve her kadının da onun gibi kapabileceğini i-
z~ 1 '! eden a§ağı.daki mek'uhunu okuyunuz: •---------.. 
8 - 10 gün kadar evvel çektir. 

diğim iki fotoğrafıma baktıkça 
adeta gözlerime inanamıyorum. 
Alnımda ve gözlerle ağzımın et. 
rafında buruşukluklarnn vardı. 
Tenim esmer ve sert.ti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak, be. 
yaz ve bütün doetlanmın gıpta 
nazarile baktıkları buruşuksuz 

ve nermindir. Hepsine, gece için 
cildin unsuru olan pembe renk
teki ve gündüz için beyaz renk. 
teki Tokalon kremini kullanma. 
larmı ta \'siye ettim. Onlardan 
bir çokları bana gülüyorlardı. Fa. 
kat onlar da tecrübe ederek mem. 
nuniyetbahş semeresini gördük _ 
çe hak verdiler ve cidden hay

teki Tokalon kremini kullanı-

nız. p . . • il' 
Siz, uyurken besleyici ve gü. lyı hı~ elbiısc en mucs~ıı 

zcıı~tirici tesirin.i yapan, cild Tavsıye mektubudur 
buruşuksuk ve nennin bir hal \mcrikan modası Uzerln ( 
kesbeder. Gündüzleri de beyaz calışır 

renkteki Tokalon kremini kulla. y s 
nınız. Cildinizi beyazlaştırrp ta. a V U Z e Z e n 
zeleştirir. Siyah benleri giderir .'aris kadın ve erkek terr.il.l 
ve açık mesameleri sıkıştırır. ıkademilerinclcn diploma! 

Paranm iadesi teminatı 
Bu basit usulü bilen her kadın 

"günde 3 dakika,, bir genıç kız. 
daki gibi yumuşak ve sevimli bir 

L 13 Beyoğlu Parmakkap 
Gayret apartrmanr Tilrk Fo 

to evi Usttinde .. 

cild temin edebilir. Binlerce tec. ZAYl - 3646 numaralı aubacı 
:rübenin memnuniyetbahş seme- rıl :ikamı u:ri ettim. Hıılan a~ıığıdaki 
releri sire bir teminat olabilir. ndrcse getird iği takdırdc memnun 

ı ta b 

inhisarlar l daresince yapılacağındd 
Bayilerle Lokanta ve Gazino sahiplerinin siparişlerini 

aşağ ıdaki adrese vermeleri icap eder 

İnhisarlar İstanbul BaşmüdürlüğO 
KAB AT AŞ - Telefon : 43799 
Si parişler kamyon servisi ile temin o l u nacaktır 

1 1 ı Dr. iRFAN KAYRA 
r. ~ · :aGEN MOTEHASSISI 

1 Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak No. 8. 10. Öğleden son 

' ra 3 ten 1 ye kadar. 

Ankara caddesinde 
k i ralık dükkan 

Orhanbcy ham altında, caddenin 

lstanbul Levazım Amirliğinden verile~ 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Siirt.teki birliklerin ihtiyacı için kapalı zarfl& nı 
konuldu. 18000 kilo sade yağın ihale günü talip zuhUl' 
ğindcn 23-8--939 çarşamba günü saat 10 da pazarlıld.•~ 
kasası yapılacaktır. Muhammen bedeli 15300 lira olup !~,,a 
natı 1147 lira 50 kuruştur. Şartnameyi görmek itıteyeJl.IP· 
na müracaat etmeleri. (189) (5637) 

•• • 
Balıkcsirde Çayırhisar mevkiinde yapılacak 2 adet ~ 

rette kaldılar. 
Pembe renkteki Tokalon kre. 

minin terkibinde Viyana. üniver. 
sitesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve "Biocel,, ta. 
bir edilen cazip ve kıymetli 

geı1çlik cevheri vardır. AkRamla. 
rı yatmazdan evvel pembe renk. 

cclilcccktir. 
Hemen bugün her iki kremden Kuruı:cşrncdc Trann·ay :rolundıı en §ereni yerindedir. Tutmak isti-
birer vazo veya birer tüp satın i5 numaralı fırında arabacı Hasan yenlerin gazetemiz idaresine müra· 

garaj inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. T~ 
57.920 lira 52 kuruştur. tık teminatı 4147 liradır. lhalesi 1 
pazartesi günü saat 17 de Balıkesirde Kor. satınalma 
nunda yapılacaktır. Pli.n keşif fenni ve husu.si şartn~ 
bul Ankara levazım amirlikleri ve Balıkesir kolordu l!la 
~ııta,rvıııc ... 111\14 h ı- 5U11 5 th Uh.\,ill ı . Dho lli.n>< .. ,,.,, ~- • 

alnuz. Onları on gün zarfında ta. (29806), caatları. 
rif edildiği ~kilde kullanınız, se. ------------
meresinden memnun kalmadığı. ZA Yl - lstanhul Ticaret fücsin - ~;;;.;.;.;.;-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-.----
mz takdirde vazo v a ttff'ıerı ?rJ1!~1t:t· 

yarını da olsa bile, iade ediniz. meyi kayhctı i nı. ) cni~ini ııldığını. 
Ve paranızı geri alınız. dan eskisinin hülmm yoktur. 

:\o. 128:i ı~mail 
(K. f. :?Ol) 

DA~ı:rA-YU KS~ IC.·· . 
rAiZ, DAı-IA. E:Yi 
ŞARTLAR. TE:MiN E:D~R 
. WOLANTSh QANK-UNi NY. 

V;CKOT KITABlEV_ 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
1 1 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Numara ı . 
21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 GtinUn iktısadi işleri 

25 cu.,huriyet 
26 TercUmeru. roll 
27 Deği§ifler 

28 T aokon 

Kııruş 

50 
75 

60 
50 

100 
75 
30 

29 Kapltalimı buhranı 50 
30 Slambo 125 

615 
Bu ~erinin fiatı 6.15 kuruştur 

HcpBini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
kuru e u peşin alınarak mUtebakl-
11! ayda hircr lira ödcnmrk üz«'r<' 
u~ tak~Jte bağlanır. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 41.50 5 ci leri Kr. 
il O~ Pro!undis ~O 

{2 Günün hukuki ve içtimaı 
meaelelerl 75 

9 Efil tun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Diıraeelinin hayatı 100 
.s Metafizik nedir? 25 
4:7 Yeni adam 75 
4:8 İrsiyetin teairlerl 75 1 

4:9 Politika !elıefesi 75 

50 Estetik 25 

eıo 

Bu aerinin ttatı 610 kurıııtur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4 .88 kurıun 

1.88 kurıııu petin almarak mUte. 
hakisi ayda birer lira <Sdcnmelr 
llzere Uç taksite bağlanır. 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31-40 4 CÜ Hrİ Kr. 
31 Rasin külliyatı iV 60 
32 Metafizik 40 
33 lıkender 60 
34 Kadın ve 901yali.zm 100 
35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 1251 
37 F)lozori ve sanat 40 
38 Etika 100 

39 Heraklit 25 
40 Ruhi muctzel~r 75 

-------------
s rnrnt : ,.ı.srn t'.4' 

Umum neşri)ulı idare Nlrn: 

11.ı\KKI TARIK t:S 
Basıldığı yer: V AKIT M:ılhaası 

gibı kıymette inşaat işleri yaptıklanna dair ihale ~n-
S gün evvel vilayet nafıa müdürlüğünden ehliyet ve · 
zarflarına konulmuş bulunması lazımdır. Taliplerin belli 
ve yukarda yazılı ehliyet vesikafannı ve muvakkat te 
havi teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat ( 
kadar komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri. (142) 
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