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Meclis son toplantısını 
yaparak dağıldı Hiç kirııseden 

Anlaşm~ meclis ruzna.mesin~ alınacak kOrkl1"tUyOrUz! 
Hataydakı Fransız emvalı 35 mılyon frank ı . 

Hatayda 
Yapılacak teşkilat 

mukabilinde mülkiyetimize girecek T okyodakı 
" Sovyet maslahat-
güzarı geri çağrıldı Hayat sahası 

~ir deve kuşu 
mudur? 

Ankara, 29 (Hususi) - Hata
ym Anavatana ilhakı ldolayrsiyle 
hükumetin yaptığı idari, adli her 
türlü organizasyon işleri ikmal e. 

Japon tayyareleri yine / 

tecavüzde bulundu 

y dilmek üzeredir. • 
azan: ASIM US H k l'k. 1 . . lı" Alm J h h . . . atay as er ı ış erme, yenı ır 

"'"' an ar ayat sa ası ıstı- ' . • , >or} 1 l I d .. l Al vılayet kurulmasına, adlı kanun. 
aı·; ta yan ar a oy e: - 1 b'k kl" ' l"-1 

~ ·ı l ( d arının tat ı şe ıne, ı cun arın 
di) ny.-. ı c ta ya arasın a akte- 'nfaz tarzına İskenderun limanı. 
~n askeri ittifak muahedesi- ~ın bütün vesaiti nakliye dev~ct 
~ Üzerine dayandığı temel bu. limanları işletmesi umum müdür
.. • Her iki memleket namına lüğüne devrine dair 'kanun layiha. 
~ söyleyen adamlar avazları- larr Meclise gönderilmiştir. 
1tt çıktığı kadar bağırıyor: Layihalar ait olrdukları encü-
Q·- Hayat sahası istiyoruz!. menler.de derhal görüşülerek u. • 
ile hayat sahası veriniz!" mumi heyete verilecektir. Dihı bir mduk7a Ha'tay meclisini 
Diyorlar. (D amı 10 uncuda) clag tan Tayfur .Sö~ıı 

~ t:'akat bu Almanlar ile ltal
'nlara: 
- Sizin istediğiniz bu hayat 

~ilsı nedir?" 
ı.. ~İye sorulunca herkesin an
~ğı bir dil ile bir türlü izah 
trltrrı;yorlar. 

Varşovada 
Almanya aleyhinde 

L lord Halifaks geçenlerde Hit· 

~ ile Mussolini'nin sık sık tek- t h • • t 
1 
d 

~.ettikleri b? hayat ~uı ta- eza ura yapı 1 
'q;)ıne karııı hır nutuk ıle cevap 

trın·ş, Almanya ile ttaıya kuv- ''B ltık den·ız· den kend·m·ız·ı 
tte müracaat etmemek §&rlİy· a 1 n 1 
~ ,, ekonomik hayat uhası tale- 1 k 1 t yaca ...., 
l'1i tetkik edebiliriz." demişti. as a uza aş ırmı gız,, 
"'tiliz hariciye nazırının bu SÖ· • (Yazısı 10 uncuda) 
~ iptida ltalya gazeteleri tara
ıL~dan memnuniyetle kartılan
~ halde birkaç gün sonra Ber
~n gelen bir i§&ret üzerine 

detle tenkit edilmeğe ba,lan
Oç, beı gün sonra ise bazı 
an gazetelerinde "hayat sa

t'' nm tarifine giri§ildi. Bu 
~da. en ziyade dikkate değer 
'lt.ıaıc üzere yan resmi Alman 

etesinin hayat sahasını iktı
A di vasfı ile tavsif etmesi idi. 
''llc:ak Almanyanın iktısadi 

ıı::?faatlerine mukavemet edil
;tı takdirde hayat sahasının 
~n.i bir mahiyet alacağı ilave 

"liyordu. 

Moskova, 29, (A.A.) - Bugün 
de 15 Japon - Mançu tayyaresi 
avcr tayyarelerinin himayesinde 
Buir gölü bölgesinde Mogol hu
dudunu aşmrştır. Japon tayyarele. 
ri, hava toplan ile Mogol - Sov. 
yet tayyarelerinin mukabelesi ü.. 
zerine muharebeye girişmeden 

Mançuriyc dönmüşlerdir. 
Mogol hava topçusu iki Japon 

tayyaresi düşürmüştür. 
Tokyo, 29 (A.'A.) - Domei -

Sovyetler Birliği maslahatgüzarı 

Smetanin, h ükOmeti tarafından 

geri çağınldrğmr ve 5 Temmuzda 
Tokyodan aynlacağrnx bugün res
men Japonya hariciye nezaretine 
bildirmiştir. 

Bu haberi veren Domei '.Ajansı 

bu geri çağırma hadisesinin sebe
bi henüz bilinmediğini ve maama
fih Sovyetlerin siyasi vziyetinıden 
ileri geldiğini ilave eylemektedir. 

Moskova 
görüşmeleri 
lngiliz sefirine yeni 

talimat gönderildi 
Londra, 29 (Hususi) - lngi -

liz sefirine yeni talimat gönde
rilmiştir. Ancak yarınki cuma 
günü Sovyetlerin tatil günü ol -
duğundan Molotofla görüşme ya. 
pılamıyacak, !ngiliz ve Fransız 

1 sefirleri arasında hususi müza. -
· kereler olacaktır. 

Cumartesi günü sefirler Molo. 
tofu ziyaret edeceklerdir. 

Askeri ceza kanunun
da tadilat 

Ankara, 29 (Hususi) - Aske. 
ri ceza kanununun 148 inci mad. 

1 desinin değiştirilmesi ve askeri 
muhakeme usulü kanununun 3-30 

Son defa lngiliz Ba§vekili 
~lliberlayn~-in söylediği bir nu
~ -· Üzerine mütelea beyan eden 
"Oersen Zeitung ismindeki Al· '11 gazetesi gene bu hayat sa
~ ı b'1ıaine temas ettikten son

4 uncu maddelerine birer fıkra ita_ 
vesi, ve yine askeri ceza kanunu. 
nun 4 7 inci maddesinin değiştiriL 
mesi hakkındaki kanun layihaları töyle demİftir: 

ti)"":- Çenıberlayn nasyonal sos
ll~in en esaslı bir tezini u· 
~~yor: Bu tez bir milletin mu
~dderatmı tayin eden teYin e

, ~onıi değil, siyaset oluşudur. 
~ anyanm hayat sahası tale
~ her !eyden evvel siyasidir. Zi 

• ekonomik bir mevcudiyetin 
ııi it ı ancak siyasi plan üzerinde 

. l>lin edilebilir. Onun için ln
:lterenin çenberleme hareketini 
, yanın hayati haklan aley
.~de siyasi bir hücum olarak 
"ti.iyoruz. '' 

.(Dcramı 10 wıcıuuı) 

Çihı7..-ing bonıbcırclmwmııdmı sonra çıkan yangınlar 

Tiençi_nde abluka gevşedi 
Japonya 7 temmuzda Çinde 
federal bir hükumet ilan edecek 

(l'azısı ıu wıcııda). 

ruznameye alınmıştır. 

Ankarada şiddetli yağmur 
Ankar, 29 (Hususi) - Bugün 

öğleden sonra şehrimizde şiddetli 
yağmur yağdr. Y enişehirıde bir
çok apartrman1arı bu arada Dahi. 
liye Vekaleti bina:sınr su basmış, 

itfaiye tarafından boşaltılmrştrr . 

Orta tsdrisat müdürü 
Orta tdrisat umum müdürü 

Cevat bu sabah Ankaradan şehri
! mize gelecektir. 

!ngiltere Hariciye Nazı rı Lora Hali/aka 

Garanti verdiğimiz devletlerden biri 
taarruza uğrarsa 

İngiltere bütüu kuvvetlerile bu devlete 
karşı vazifesine koşacaktır 

(Yazısı 10 uncuda) 

Sabahl~y]n_ k~ıplara karışan kız 
-- ~ =..wwwı ıws~ '-' 1 ~ awwwı ... ----.... 

13 saat sonra düştüğü 
kuyudan çıkarıldı 

(Ya--ıs-ı 10 mıcuda) 

~ondra seyahat intibalan - - --
Türk gözü ile 

Ingiltere 
Bizim için hazırlanan programa göre 

ingilterede neler görecektik 
Yazan : ASIM US 

Lo-naranın mcş1mr kule k öprilsil. (Ya..~ 3 i incitdeJ 
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işaretler: 
-. ,_,, ,_, -
Baremden sonra ikinci 

mühim mesele 
Hayat pahalılığı ile mücadele 

Yazan : Sadri Ertem 
'nirkiyede günün meselesi; haremden sonra hayat pa· 

halılığıdır. Maqlann teadülü temin edilirken herkesin haki
ki bir gaye halinde ileri sürdüğü dava ıudur: 

"- Maqnn §U kadar veya bu kadar olmuı, ne ehemmi· 
yeti var. Ha,atı ucutlatm." 

Bu ta.le gizlenmİf mühim hakikatler vardır. 
Bu hakikat tehir için ideal olduğu gibi, köy için de bir 

emeldir. Köyün hayat seviyesini yükaelbnek demek, ona fab· 
rikanm mahsullerini, ve ihtiyacı olan maddeleri az masrafla 
tedarik imkiruru vermek demektir. 

Şehir halkı için, ucuz hayat demek, kazana ile ihtiyaç
larını tatmindir. Bu itibarla fU kadar maq hakikatte hiç bir 
teY ifade etmez. 

Yüz elli sene evvelki bir kurutun aahn alma kabiliyetiy
le bugünkü bir liranın sabn alma kabiliyeti arasında küçük 
bir mukayeae yapmak kafidir. 

O zaman kurutla veya akçe ile anılan maaşlar bugün 
yüzlerle yadedilen IDUflardan daha çok İftİra kıymetini haiz 
bulınımalcta idi. 

Hayab; insan ihtiyaçlannı azaltmakla meıut etmeie 
imkan yoktur. Eaki zaman inaanmm kendi kendine kifayet, 
ihtiyaçaızhk telakkisi bugünkü imam meıut etmek için, bir 
düstur olamaz. 

Yeni nnwnm imam değİfen, ve artan ihtiyaçların ye
kUnudur. Rönesans ve yeni medeniyet ancak dünyayı idea
lize eden ve bu dünya içinde bol ihtiyaçlara sahip olan ve bu 
bol ihtiyaçları tabnin nimetine eren bir hayabn ifadesidir. 
Tuttuğumuz yol dünyamn nimetlerine ermek, röneaam dün
yumı fethetmektir. 

Binaenaleyh bugünkü Türk vatandqma ihtiyaçların 
çok diye fazla bir teY .ciyleyecek halde değiliz. lhtiyaçlan U· 

gari hadde indirmenin tek çaresi milli hayat mikyumda ihti
yaç iahibi olmakbr. 

Bunu daha api.ıya indirmek, yahut milli ihtiyaç mikya
ımı zahitlilde bir tubmk imlc&nmchr. 

Dava tudur: 
Milli ihtiyacı İnillt hudutlar içinde mümkün olduğu ka· 

dar çefitlettirmektir. 
Zirai hamlenin, eamyi liurmanm ve bunları tenevvü 

ettirmenin bir man111 da budur. 
Şu halde biz hayat pahahhiı ile mücadele eClerken müte

nevvi ihtiyaçları lmmadan, onları az lDUl'afla temin imki
mm elde etmeie çalıpaiız. Bunmı içindir ki meselenin hal· 
li mütküldür. 

latihsal maddelerini ve insan nıhunu bir çöl haline koy
madan davayı halletmek ıerektir. Bunun için hanai çarelere 
bqvurmabdır? 

Bu myat kadar mütenevvi cepheleri olan bir İftir. 
Kih sadece stok malı elde bulundurmak meselesidir. 

Meseli resmi veya huauai surette tetekkül ebnİf bir tröst 
veya kartele kup hükUmetin en muazzam ıilihı ıtok mala 
sahip olmaktır. M~li latanbulda bir zamanlar bir et buhra
m vardı. Buna karp tek çare belediyenin et fiyatını elinde tu
tan gruplara kartı bol miktarda et stokuna sahip olması idi. 
Buna sahip olmadıiı için narh denilen cebir kuvveti hüküm 
sürmedi. 

Kah serbest rekabeti tqviktir. Meseli gümrük himaye
lerinden istifade ecferek yüksek fiyatla sabf yapan milli fab
rikalarm kazançlarını azami bir hadde çıkannak istedikleri 
zaman gümrük haddini indirmek, hariçten gelecek emteanm 
rekabetini temin etmektir. Bugün bizim bazı mamul madde· 
!erimiz baklanda bu usulün tatbiki münlkündür. 

Kih devletin mali ve ticari müesseseleri daha devletçi 
esaslara göre kontrol etmesini temin edecek kanuni mevzuat 
faydah olur. Meseli bugün bizim tirketler üzerindeki müra
kabe haklamız bu fİrketlerin hayat pahaLhğı üzerinde sun'i 
tesirler yapmalarına, yani hayab pahaldandırmalarma mani 
olacak §ekilde değildir. 

Meseli ıirketlerin içiçe tekiller vücuda getirerek faz· 
la lcirlan aklamalan ve aun'I ıurette hayat pahalılığı 
temin etmeleri mümkündür. Meseli bir zamanlar lstanbulda 
elektrik, tünel, tramvay aynı tekilde mürakabeden kendini 
kurtaracak esaslan ketf etmİ§ müesseselerdi. 

Hayat pahalıbğmı temin için devlet aanayiinin olduğu 
gibi, ferdi unayÜn de rasyonel verimli bir tekilde çalıpnala
nm kontrol edecek bir mikyum devlet elinde bulunmau bir 
zarurettir. Bu sebepten devletin halkçılık namına yapacağı 
müdehale pek yerindedir. 

Devletin hayat pahabhğı ile müessir bir surette meıgul 
olması lbmıdır. 

Sebze ve meyva 
ihracatçıları 

Dün Ticaret Odaamda 
toplandılar 

Sebze ve meyva ihrcatçılar 

kooperatifi birliği dün Ticaret 0-
dasmda umumi bir toplantı yap
mıttır. Bu toplantıda Türldyenin 
her tarafındaki birliğe mensup o. 
lan kooperatiflerden mümessiller 
gelmittir. Toplantıda mühim gö· 
rüpneler yapılmıt ve bilhassa ha. 
riçten meyva ve ıebzelerimize 

kartı gittikçe artan talepler 'karıı
ımda bugünkü tcıkilatm kafi gel
miyeceği etrafında görütülmüş. 

tür. Bilhassa Almanya gittitcçe si
parişlerini arttırmaktadır. 

İzmir mıntaka.sı bu ay batında 
domates ihracatına bqlayacaktır. 
Harice kavun ve karpuz gönderiL 
mek için de hazırlıklar yapılmak
tadır. Birçok memleketler mühim 
miktarda atça almak istemekte
dirler. 

İtte bu sebeplerden birliğin ko. 
operatif tetkili.tları bilhusa mü· 
him sebze ve meyva yetittiren 
mmtakalarda geniıletilecektir. 

Hafta içinde bir toplantı daha 
yapılacak ve bu hususta bazı ka. 
rarlar verilecektir. 

Tırhan yola çıktı 
Yakında Etrüık de 

Almanya ya 
gönderilecek 

Diln Denizbanka Almanyadan 
gelen bir telsizde Roatok limanm
lda denizyollan için inta edilen 
3500 tonluk Menin hattı vapur
larmdan Tırhanm memleketimize 
gelmek üzere diln hareket ettiği 
bildirilmittir. 

EtrUık tipi vapurlarmdan olan 
Tırha.nda • unndaa cöriilen lii. 
zum U.zerine tadillt yapılrmı ve 
vapura iki kazana illve olarak bir 
kazan daha konulmuttur. 
Vapur tecrübelerinde çok iyi ne· 
tiıceler vermit ve matlOp olan 
13.50 mil ıüratten hattı fulumı 
yapmııtır. Bu tip vapurlardan 
Kadeı ve diğer biri kiaha geldik. 
ten sonra Etrlisk de Almanyaya 
gönderilecek ve bir kazan daha 
ilave edilecektir. 

Tırhan 15 güne kadar limanı· 
mıza gelecektir. Vapur yolda bazı 
limanlara ufrayarak kömür ve di. 
ğer ihtiyaçlarını temin edecektir. 
Vapurda Alman miltehauıalar da 
bulunmaktadır. Bunlar bir müd. 
det bur~ bulunacaklar ve vapu· 
run katt teıellümüne 'kadar kon. 
trol ve milphit vazifesini ıöre. 
ceklerdir. 

Vapur gelir ıelme.z derhal 
Mersin seferlerine bqlıyacaktır. 

5300 tonluk ilk bilyük posta 
vapurumuzun da gelen haberler. 
de tecrübelerinin yapılmakta oL 
duğu bildirilmektedir. 
Doğu ismini tapyan bu vapur 

da Temmuz içinde limaıunma 

gelmit olacaktır. 

l-IAVA 
TAl<Vf 
Devlet meteoroloji umum mü. 

i-lamidiye mektep gemisi Doçentler talimatnamesi dilrlliğünden verilen maıamata 
Hataya gidecek O . . . h l'f göre, hararet dün memleketin 

. .. . .. nıv~rsıtenı? mu te ı fa- bazı yerlerinde dÜ§mÜf, bazı yer. 
Bır muddettenberı Karadeniz kultelerme yemden alınacak do- !erinde yükselmiştir. Hararet, 

sahilinde tetkikler ve geziler çentler hakkında maarif veka- Bursa ve Eliizığda 32, Mardinde 
yapmakta olan Hamidiye mek- lcti bazı esaslar hazırlamakta- 34, tzmirde 35, Akhisar ve Ada. 
tep gemisi limanımıza gelmiştir. dır. nada 36, Diyarbakır ve Nazillide 

Gemi, dün sabah saat 9 da Doçentler bugünkü vaziyette 35, An.karada 32, tstanbulda 30 
tatbikat yapmak üzere Çanak- mevcut do~ent talimatnamesi derecedir. Orta Ana.doluda hava 
kaleye ıu-reket etmiştir. Bu tat- hükümlerine göre kabul edil- yağışlı, cenup bölgelerinde açık, 
hikat bir hafta kadar devam e- mektedir. Bu talimatnamenin diğer bölgeleroe bulutlu geçmiı. 
de::ek ve tekrar §Chrimize dö- ',azı maddeleri deği§tirilecektir. tir. 
r.~cektir. Bu yıl doçent imtihanı eylül- Bugün ~ denizinde mutedil 

Gemi, bundan sonra Hataya de yapılacaktır. Şimdiden rek- fırtına devanı edecek, Akdeniz 
~ · derek baırama ittirak ede- törlüao müracaatlar batlam11· ve Karadeniz sahillerix~e hava 
ccktir. tır. !bulutlu, cenup doğuda aç•, dl. 

Bele~lye istişare komisyonu 
ekmek meselesini tetkik ediyor 

Bir kıza sarkıntıhk 
eden gençler 

Her üçü de mahkiıın 
oldu 

Fırıncılar dört nokta üznrinde 
dileklerde bulundular 

Hasan, Hüseyin ve Cihat adın
da Uç ytıksek ta.hail gören g~ç, 
evvelki gece Şehremininde Şöh• 
ret adında 18 yaşmda bir ku.& 
sarkıntılık yapmak suçundan ya. 
kalanmıflardır. 

Bu llç arkadaş ötede beride dO· 
laşıp içtikten 110nra, geserlerkeD• 
tenha bir 110kakta Şöhrete r.,ıl•
mışlar ve Hasan kızın yanJDS. 
yaklap.rak kendisine bir otoııı0• 
bil gezintisi teklif etmiştir. 

Şöhret cevap vermiyerek yU • 
rilmUı:ı, fakat gençler bunun ilf.t· 
rine karanlık bir kötecfe kızın et. 
rafım çevirerek beraber geınıeei 
için mrlamağa b&flamışlardıl'· 

Belediye istl,are komisyonu/ diaların ne dereceye kadar dofru 
dün toplanmış, fırıncıların mü- olduğunu tesbit edecktir. 
me11illerini dinlemiıtir. Fırıncılar Komisyon pazartelıİ günü fırın. 
evvelce yaptıkları milracaatte ıı- cılarm istekleri karşısınl::la son ve 
rar etmitleniir. Fırıncılar amele kati cevabını bildirecektir. 

Şöhret bu vaziyet karpında 
bağınp ça~, gUrUltUy\i ~i " 
ten mahalle bekçisi ye~ 
bunlarm bulunduğu köşeye elek
trik fenerini sıkmı§tır. 

Mütecavizler bu sefer de bek· 
çiye: 

yevmiyesi olarak konulan 165 ku. 
ruıun az olduğunu, bunun 183 
kurup çıkarılma11m, bundan bat· 
ka fırınlarda çalıtan itÇilere ıün. 
de bir buçuk ekmek verdiklerini, 
günde her f mnda vuati 150 ek
meğin bayatlıyarak ertesi günü 
kırk para nokauuna satıldığını, 
müteferrik masraflarm günde 100 
kuruıu buldufunu ileri ıürmüt
lerdir. Belediye iktısat miıdürlü. 
ğü bu iddiaların tahriren komis
yona verilmesini istcmiıtir. 

Fmncrlar raporlarmı bugün ve. 
recekler ve bunun ü.ıerine iıtipre 
komiayonu fırmla.n dolaprak id-

Diğer taraftan buğday fiyatına 
kırk para zamla ekmek fiyatmın 
ıesbit edilmesi hakkındaki iddia. 
lan yersiz bulunmaktadır. 

Çükü bir kilo ekmeğe iki kurut 
28 para vergi binmektedir. Buğ· 
day fiyatı 5,5 - 6,5 kurut arasın. 
da temevvüç ettiğine ve buna bir 
kurut zam ile vergilerin ilaveai 
halinde yekunun bugünkü rakamı 
tutacağı anlatılmaktadır. 

Ekmek meselesinin halli için 
belcldiyenin tehirde birkaç küçük 
fabrika yapması lilzumlu görill· 
m,trt,dir. 

- Ne için elektrik ııkJyOrsıJll 
diye çatmışlardır. 

Diğer bekçilerin de yardmıJ Ut 
yakalanarak UçUncil sulh -
mahkemesine verilen ıuçlulartıi 
dün muhakemeai yapılml§, hikiJll 
B. Milnip her tıçünUn de ıuçuJIU 
sabit görmut, Ş&retin pç v~lt 
ten.ha yerde psmeeinl tahfif it' 
bebi addettiğinden Haaanı '1J 
gün, Hüseyin ve Cihadı da onar 
gUn müddetle hapis cezuma nıab 
kum etmiştir. 

l\.1iitteriye bu nasıl 
muamele 

Ayasofya müzesine 
nakledilecek eserler 
TUrk islim eserleri müzesinde de 

Fatih Çaf§&Dlbaamda kaAP • 
ltk yapa.n Aalanoğull&rmdan ~ 
amı ve karoeti Kerim, diln dük· 
ki.nlarmda alıı verit yüzünde!' 
bir kadmı döverlerken, Muata.f• 
adında birisi dayanamamıf, ite 
müdahale ederek kadmeafızı kur 
t.armak istemiıtir. 

Fakat iki kardef bu ,;Jet 
Mustafaya hücum etmi§ler, A • 
smı dirhemle gözünden. Kerim de 
sopa ile omuzundan yaralamıt " 
larorr. gidecek eşyalar tesbit edildi 

Uçüncü sulh ceza mahkeme" 
sinde muhakeme edilen auçlulat• 
dan Asını 1 ay 5 gün hapee, kat' 
deşi Kerim ilJe Ya.ti küçük oldu
ğundan 16 lira 60 kun11 para ce
za.sına mahkQm olmuttur. M11D 
hemen tevkif edilmi§l:ir. 

Maarif Vekaleti Ayasofya mü. 
zesinin içine, Topkapr saray mil
ı.eai deposunda bulunan Osman . 
lı eserlerile Çinili köokte bulu • 
nan eserlerin konmasına karar 
verildiğini yumittık. 

Bu işle meşgul olan komisyon 
faaliyetini tamamla.mı§tır. Ra . 
por Maarif veki.leti tarafından 
göJden geçirilmektedir. 

Ayaaofya milz.eaine aynı za . 
muıd& Türk lallm eserleri mUze 
sinden de rahle, ve maden! bul 
eoYalarm gönderilmesine karar 
verilmiı, bu hususta allokadar 
mum direktörlüğUnıe yazılmlf -
tır. 

Muhtelif mü.ıeleroen gelecek o. 
lan bu eoyaiar kısa bir zaman 
zarfmda Ayaloeyaya nakledile • 

ğer bölgelerde yağl§lı ge~k . 
tir. 

• Cuma tcumarte -> 
~ 80 lıu'ran 11 ı Temmuz 
c 12 Crmazil"r. 18 CemaztrF. 

1- M bızır j l'ıK hızır 

akıtler Vasa. ıEunl Vua. Ez.ınl -•an•• ,82 847 432 847 
UOI• 1217 .. 82 12 t7 488 
lklnCl I 1618 RS!I 1618 8118 
Akea'" 19 4i\ 1200 194'1 1200 
Vataı 2U~ 208 2148 :H8 
lm••lc 212 628 212 826 

rek galeriye ve muhtelif salon -
lara yerleştirilmiş olacaktır. 

Çinili köşkiln de şimdilik kati 
surette ne olacağı belli değildir. 
Halen tesbit ~ilen vaziyete gö • 
re buranın seyyar sergi müzesi 
olması düşünWmektedir. 

Harun tlmen 
Almanyaya ~tti 

Denizbank eski umum müdür 
muavinlerinden fen ıubesi mildU. 
rU Harun tımenin evvelki akpm 
Almanyaya hareket ettiği anlatıl· 
mıttır. Harun aleyhinde Galata 
sulh mahkemesinde bir de dava 
varl:iır. 

Bu dava birkaç ay evvel Harun 
tarafından itten çıkarılan banka 
mühendislerinden Sermet tarafın. 
dan açılnuıtır. Harunun gerek bu 
dava ve gerekse difer bazı itler 
dolayıaiyle memleketi terkettiii 
anlatılmaktadır. 

-o-
Beş kişi sütten 

zehirlendi 
Sanyerde Selimafa aokaim • 

da oturan Saadetin kızları Bati• 
ce, NeclA, Mualla ile Kocat&t 90 .. 

kağında oturan Nezihe, Rizeli d· 
kici AbduJlah, Koca.tat 110kağıll
da oturan Nept imninde bir ~ 
çilden aldıkları atıtten 7.ehirlen .. 
mitler, hastaneye kaldırılnuflal' 
dır. Nept ya.kalat.p:ılf, liltil ay -
nı 110kakta Adem oflu tbra.him • 
den aldığ:m aöylemif, tbrahiJll 
de tutulmuttur. Bir mlkta.r sut 
te alınarak tahlilhaneye gönde .. 
rilmiftir. 

TAVZiH 
Bazı İstanbul gazetelerinde, Tophanedeki Ford mtıeıaeıeei 

taraf mdan aa.tıımıı bir k111m malların gi1mrWrten çıkanlmal•· 

rmda bir takım yolsuzluklar olduğund~ baheeden nepiyat 16· 
rillmüttUr. 

Ambarlarını temizlemek gayesiyle yukarıda. l&d1 geçen mU.. 
essesece, 1929 • 31 model otomobil ve Kamyon1arma alt parçaıar .. 
la, kalörifer ocak külü, bot damacanalar, tahta e&Ddıklar, dete 
ve ıairenin satılığa çıkanldıfı doğrudur. Ford mUeme1eıinel 

hiç bir ticari kıymeti olmayan bu eşya, mahalıt bir firmaya tran
sit ve gümrüğü alıcıya ait olmak Ur.ere topyekQn tonu pek ctıs1 
bir bedel ile sablmJtt,ır. Alıcı da. kendi gUmrDk ~la.ti 
vaartasiyle ve gl1mrük memurlarmm müra.kabeel altında güm. 
rilk muamelelerinin ifasını deruhde et:m1ttl. 

Bu muamelenin ifasmda he~hangi bir yo18uzluk o!mupa, bu• 
nun ne Ford mUeesesesi ne de o mileansenl~ hedıaııgt bir mtiM• 
ta.hdemiyle alakası yoktur. 

Ford Motor Oompany Exporta lnc. 
- m:>PHANE 
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Çörçilin nutku 

~~a ~!rahat i~ib~a'2 işkence suçun- 1 Devam müddetinin üçte birine 
T •• k •• •• • ı dan muhakeme 

1 • -···-·· 

~Görüp düşündükçe! ...•............................................. : ulr ~ozu 1 e ~::ı o':::e~ü~e~an gelmeyen talebe 
e "~ Eski Mısır kahinleri, gaipten 

B 
O 0-1( tere :!:~~~:~e:~~eüf~n,:~ı:~ Maarif veka" letı· bu hususta 

izi~ için hazırlanan programa göre ~:~u!:;:c;uı:!: yeni kararlar aldı ı;~~ v~~~.::ı~'.yı::-.;;.~~ 
ıngılterede neler görecektı•k ~ .acısı Süleyma • Maarif .. Vekiletini~ verdiği bir t~kta. veya ameliyat olarak teda- r::.::.eÇb~~~~le .~odegrudoç~ do-ye-

..... WJ. ... rii1rF t dır F t karara gore talebenın devam va- vı edılen okula devam ed . u yuz KaA11 

Y 
• a ma . a ma . . . b" ' emıyen kuzluk koca yalan hem 

•ZBD : ASIM US a evf'el kocumdan bo- zıyetını tes ıt eden ortaokul tali. talebe istifade edebilecektir. İsti. ul . , e? unu-

ş !.-1..L kl M"" matnamesinin 12 inci, lise 21 inci fade !Clrtlan !llunlardır· t ur, bır tek gerçek, binlerce 
URADA L---~- u • • b" 1 yah h" ı-. ..... ..-.~e!llle çocu an u- ' :r- :r • k" . t fmdan kra dil _..ı• , uuraaa, DIÇID az ır §ey an ar, ut ıç anaır. ·~ da b öğretmen okullarının da 20 inci A) Hal ve hare'ket t k k •tı ara te r e e nıı-

~,, aey~t notlamuzı keati· maz .. Y ~hut b? y~larda ıı.&r. nl t.basmm yanın ı- maddeleri tadil edilmiıtir. TalL olmamak. 
00 

u m le, akıllara zarar bir heybet kıı-
ı _ ıuali ile kartdqıyonun. hangı bır ruhı alaka duymaz. J.~ " F matnamenin bu maddeleri devam B) Ders yılı irin.den ald v t· zanırdı. 
~~dra 1e·-Lat ti k ç·· k"" l bi T"' k ·· .. 1'Klltl ÇOK seven atma yav· . . . :r ıgı no G · · ruhi · la .. .. ,.... no armı eser- un u o yazı ar r uı ıozu I w d ışlerını şöyle tesbit etmekte.dir: ların kati olarak sınıf gereb"l k eçnııtın ar, ınaDI! r us. 

nıu·-L-..1- irimi" d" .. ·ı l b" L'-!'- _._L_ ı·· ruaunun ayrı ıgına ayanama- . :r ı ece l .. d ku d w I W--..! :,..--=e ve UfUD· ı e yapı an ır te~ nuuwu u d"" 1i .. Bır ders yılı içinde talebenin vaziyette olması un e r ugu o manas·z at ta· 
-~ .nin"" hidiael • ..ı.:::..:ıdi mıı un po ıe muracaat ede- v · bn b"nl l ·· ·· ·· b \ .~un en ~- ~·. r. • . k 'k .. devamsızlıgı görüldüğü takdirde, C) Hastalığı hakkında doktor ~ .. 

1 
erce v yı ıuı:ı~!-1'. u 

~ iaılot~ak. yazmak fikrin- B~ yabancı .memle~eü en ın· r: ..... ~mıın yavr~~unu dov- yıllık devam müddeti hesap edi· raporu bulunmak, hu~un .. en saglam şahid!dır •. 
ıt._:diın. Nıtekim latanbula ıel- ce bır sadakat ile tuvır eden fo- dupnu, ~~ıln 1.5 ~un de hasta lir; üçte birine devam etmiyen t•. D) Hastalıg-ının yukarı sınıfı Dunku gazetelerde eskı fr.,.,.ı-
~ IO b:..1-- def b w f mak" • b"l b" T'" k yattıjmı soy emıştır. liz l dan "C"' "l". .. ' nra UIMI\' a u te- t~.~~. ın. ı e .. ır ~r. s··ı d"' k.. lebe derslerden ne not alırsa als:n takip edebilmesine engel olmıya. .n~ır arm .-o~ı ın Sl.!: 
""1a Yazılar yazdım. Bundan gozu ıle yapılan tetkikın yerını ~ eyma~m un u ~uhake- ıınıfta kalır. cağı hakkında okul direktörlüğü- lennı okurken, zıhnımde r • 

~ . ~ o yolda hareket et- tutamaz. Zira bir muharririn bir mesınde . dınlenen . şahıtler~en Maarif Vekaleti bu maıddeye nün mütaleasına da uygun olması Mısır, me~hur "Kamak" C:\D• 

it) lltiyordum. Fakat "niçio memleket hakkındaki tasavvuru Sa?1atya ılk mektebı • ~ual~ım- yeniden bazı noktalar ilave etmi,, ıarttır. landı. 
)wı.._ÜU.tinize dair yazı yazma- memleket hakkındaki taaviri lerınden .~ehmet ~emı.!tir k~: .. talebeye imtihana ıirme haklan Bu ıekil aynı zamanda me 1 k. O esrarL çağlann derin !"3İ· 
~~?" auali ıösteriyor ki, bir fotoğrafçmm ilet ile çıkar- . - Munevver hır gun goz~ vermiştir. Bu haklardan yalnız ya- tahsil müesseselerine de şami;d~/ ni duyar gibi oldmn. 
-"~1Uculann istedikleri bu le· dığı resimden 9()k faıkh bir teY· flf ve morarmış olarak geldı. Fakat arada ne büyük fark 
~te dair mütaJıadeleri ve dü- dir. F otojraf makineli bir mem- Sordum, merdivenden düttüm, s i • [ • vardı! Kahin, kaynayan k:lzanı-
~le~ toplu bir bafLk albn· lekette görülen eıya ve qhas- dedi .. Babasının .. dövdüğünden Q le m e S e e S l na, sihirli ocağındaki, al, yeıil, 
• takip etmektir. Onun için tan ancak mahdut bir kısmının haberım yoktur. mor dumanların kıvnmh·:ma, 
~Ye kadar temu ettiğim harici manzaralannı teabit eder. Diğer şahitler de dövmek Ma ı d •• h • t havaya, yıldızlara, aya, rüz,(r-
~ulan ~~ .sonra ,:'Lon- o eıya ve qhaam ruhunu, o keyfiyetin~en ~abe~dar olma- z n u n ar un ş a ı - la eğilen cezbeli muz ve p;ı~r.:::-e 
~ aeyahatinm mtibalan bat- resimlerden anlamak mümkün dıklarmı soyledıklerınden baba yapraklanna bakar, sonra ~u 
~tında yumağa devam ede- olamaz. . . beraet kazanmııtır. 1 1 · h d • ] d • ola~,. bu olaca~!" derdi. . 

• Bir muharnr ıse sadece ken- • • e f e ffi U Va ce e e ) ) ~rçıl de henuz zamana gır· 

l 
ÜRK t .

1 
• • l dini alakadar eden eşhas ve eı· Adlıyede nakıller memıı, gün ve saatin çerçevesi-

gaze ecı erının n· .. .. h B hA k" · B h "' b. dan l k . gilterede yaptıkları tet· yayı gorur ~e o eşya ve eı ası . ursa ceza a ım·ı· ~r ~net- Satye yolsuzluğu hakkındaki lenmiştir. Bu da avukat Rızukul- ne ııgmamıı ır an , ~e ~c • 
~~ seyahati daha ziyade Lon· sadece .~end~. anl~yışına ve arzu- t~n Ögen lstanbul d?r~uncu. as- tahkikat son safhasına gelmek ii- !ahtır. ten kon~~u~o~: Ama, zı~:ıınde 
~~ muhitin .. h k ld suna gore gosterır. lıye ceza mahkemesı rıyasetıne, zeredir. Diğer taraftan evv l1ri .. S şuur ve olçunun aydmlıgı, mu-ı.~ı e mun asır a ı. F .... f k. . . b ....... .. .. h "dd . . . e gun at. h k kıy d"' , • 'llnıı; bir gün tayyare ile lngi· .~togra ma ınesının tes it Jumuş ane mu eıumumısı Dün de dördüncü sorgu hikimi ye şirketinde yapılan ani arama a em~. ve . ~ ~3.~urı~n 
~ donanmasını görmek için ettıgı hayaller bazı yerleri açık ~ıtkı İstanbul mah.~em~ azal~- B. Sami, mevkuf bulunan maz. sonunda müsadere edilen evrak var. M~~~t. bıl~lenn .l>·~~e .:ek 
.ı.°'tland'a gittik. l..ondra tehri veya gölgeli olsa da hep biribiri- gına, Alu.aray muddeıumu~ı- nunludan Atıf ödül, MaHk Kev- üzednde tetlbkat yapan chHvukuf ~lettigı hır Y?~'~ ualı.:n· 

kuz milyon nüfuslu bir §ehir nin aynıdır. Fakat insan gözü ıi Necmettın Çatalca müddeıu- kep ve Rejans şirketi müdürü Me dün de bu işle ıneşgul olmuıtur. ?n hayat .. v~. hidıselerın nfc .. ı· 
11e İngiliz im ratorlu .. unun ile görülen, kalem ile tasvir edi- mumiliğine tayin ve naklolun- teos, Temeli verdikleri ifadelerde Dördüncü sorgu hakimliği tah· na bakıp aoyluyor. 
~erkeri olduğu~çin b:radan len ş~l~r ise şahıstan ıahsa gÖ· muşlardır. mü.bayen~t ~örüld~ğünden ~it ~katını uami süratle bitirerek işi Ovalar, ~reler daha alaca-
"lt kutbakı•ı ile 1 'lt . _ re degııır. Re1ans şırketı erkanındn Artın bır kaç ıüne kadar mahkemeye karanLklar ıçmde yqarken, bu~ 
1'\ :r ngı erenın u - O • • d 11. B"'k ·1 · h · · · 1 tlar nan1 •--- da" t 1 Urni hayatı hakk d b" f'k' Sonra hakikatleri kulaktan mveraıte e mua ım u er ı e müvace e edılmııtır. ıevketmeğe çalışmakta.dır. u , ~, g epe en ıı.ı· m a ır 1 ır ş h' ı k ı bi ki · d' d ·· • clah fka -·'-~nrnek k b"l 1 F k t d dinlemekle, yahnut kitaptan o· muavinliği imtihanları a ıt 0 ara da yanız r P ın- nas gunep a u t_rUUUfl· ~ a ı o ur. a a o- d ·· ·· b·ı...ı • ı.\lz rnilyon nüfuslu bir ıehir o- kumakla gözle görmek aarımd& Univeraitede açılacak orta o. an gonı~, 115• tepes~ çı· 
"tı londra içinde, on gün için· fark büyük oluyor. Onun için bl öğretmen muavinliği imtiha. T ıh fakültesine Zogonun kızkardeşleri kanlar da oyl~ h~ .. ~nce, 
de kupkl§t ile de olsa görülen lngilizlerin nQıl insanlar oldu· il eyl610tı ilk hattaamda yapılıl. gitti vukuabn geçtigı, ~dugu Y~ 
t>-ler gene çok mabdut kalıyor. ~ ~ıa.ta. ~- cakbr. MUracaat temmuzun son ahnacak talebeler Eaki Arnavut kralı Zogonun ·~ve bu r?lun varacagı sonu go-
\l tarzda bir tetkik balarısmm zıhnımde Jet~ oJari fikip.; haftuına kadar devam edecek • kızkarde•lerinden ik" • ·ı ·k· nıp kestirirler. ~. tir ş· d' kad · t"h . ~ ısı ı e o~ ı ı Çö" il 

r,=ni§ bahçeler içinde uçarak her lerin ve dütünceehıin de aeya· • .~m ıye arım. 1. ana gır. Bu yıl ayrıca bir elemeye kişilik bir kafile dün şehrimiz. rç =.. .. • •• 
~ çiçekten birer zerre alması hatten sonra çok deği,mi§ oldu- mek ur.ere g~n yıl gı':P. te m~. tabi olacaklar den ayrılarak Yunanistana git - - Önuınuzdeki ayl~r ıçmde, 
tı"hi bir şey oluyor. ğunu itiraf etmeliyim. vaffakk ola~ıyanlatrla bılmrlıktet yu. mişlerdir. Oradan Fransaya ge. fmakautlakaf limktl~ebe fdıyememol ; 

A. h . . l k M k tti .... b• k r.e ya m muracaa yapı ış ır. üniversitenin Tıp Fakültesi ta- çeceklerdir t e e enn en enası 8
• 

~ ncak aeya at ıntıbaı o ara era e gım ır aç --o- lebesi her yıl tutulan istatistikler. · cak' 
'-'Uada kaydetmek.. ~~tediği~ ıual Pencereden düşüp öllü den de anlaşılacağı üzere artmak. -o- Hükmünü verirlrm, hep bu 
L. tahadeler ve du,uncelerın L )NDRAYA giderken me- Be "l d 14 tadır. Biribirlerini müabet b:ı..: tepesinin oenit gö-
11\r hu · ti d ki b da . .. . . yog un a oturan yatın- . . .. . l l ua• • • • !>it suııye var ır u , rak ettıgım §ey bılhana da Müne d"" . . Fakat Unıverııte Tıp fa'külteıı- yara ayan ar riit ufkuna dayanıyor. Nıtekim 
~ .Türk gazetecisinin gözü ile ıunlardı: ı • d vvbaer,k kun evı~ın pen- nin talebe çalışmalarına ait bugün Tahtakalede Kürkçüler soka.. Fransız Baıvekili de· 
'()tul .. ·· ··1 l · b" ceresın en a r en muvazene- v d . • l · L muş, goru en şey enn ... ~r 1 - lngiltere hakikaten sulh •• k betm" d"" lC ··1 elde bulunan tesisat ihtiyaca kafi ıın a oturan Temel Tokmakçı ıle - Hudutlannuzı üç milyqn 
h ~it~ noktai nazarından duıu· ru mudur) Yoksa Alınanlar ·ı 11~~ .~Y lf, yere uşere 0 

• gelmediği için bu yıl alınacak ta. arkada§t marangoz İhsan kar§ılık. siinoii bekliyor Yirmi vıldm· 
''\l rn·· 1 ds ~ ı c muıtur. 1 'kı • 1 --.- • ı· 

Uf o ması r. ltalyanlann çemberleme iddia- Adi' d kt E le beler hakkırlda yeni bazı for- . ı r~ ıçer erken . k~pı çalınmı§, beri vaziyet hiç bir zaman bu-
it Benim kanaatime göre, lngil- larında bir kücük hakikat var d" ıye o doru nverd ~a~an müller tesbit edilmektedir. ıçerı aabıkah Şakır ıle arkadap rünkü kadar fenalapnamıtb t 

teyj bir Türk gözü ile tetkik mı~ Yani fngiİtere sulhu muha- cehs 1 muay; t;n so~ra e nıne Bu talebeler fakülteye alınırlar- Piç Hasan girmiştir. Bunlar sar. Diyor. 
ttınek bugu··n icin memleketi- f t" ·ı b" k 1 ru sat vermıf ır. ~ !( )..,.•4 ken ayrıca bir elemeye tabi tutu. hOf olduklarından ileri ıeri a8y. iki -=~'-... kJiOin bö"yle u· ~ . • ~ • aza gayre ı ı e ırço mem e· 1 • .. ayn 7 ~ ·-· ~~nen mühim ihtiyaçlarından ketleri ve milletleri kendi yanın- ... .. lacaklardır. enmı§ler, bu yuzden aralarında ğunuz bir ıeleceii kqifte bir· 
t tıdir. Zira Türkiye ile lngilte· da topladıktan sonra bir gün ra- Tapu aahtekArlıgı davası Her müracaat eden talebe~n \tavı•. çıkmı§tır. . . lqmeleri, insanlık için ne hazin 
t arasında aktedilen anlAtlma k" 1 · · k · · b. kta oun·· sabah refiklerimi-..Jen bı" sıhhi bakımdan doktorluk yapab\l· Netıcede İh5an Şakin sol me- bır" -ydir 
~'~ ~ • ıp erını ezme ıçın ır no - IA.I • • lt d ş k" d th -s-- • ıtdeniz ve Balkanlar ıulhunun da h ·ı . k k } risi, müddeiumumtlik tarafın • me kabiliyeti de esaslı bir tekilde meaı a ın a~, a ır e sam ar. HAKKI SÜHA GEZGiN 
~Uhafazaıı enditeai ile vücuda n arp v~s~ esı .. çı,. arac:". mı dan mühim bir tapu sahtekArlığı tesbit edilecektir. Rektörlük bu kaaından agır surette yaralamış. __ ..,;.... ________ _ 
aeıcn yyen bir maksadı 2 - lngılız hukumetının bu iainin tekemmül ettigın"'· i ve y hususta Maarif Vekaleti ile te. tır. Yaralılar hastahaneye kaldı- Yeni iakin edilecek 
la ve mua .. .. . 1 k ~ a • 1 tı tihd f d bi yaklqma ol- gun tuttugu ııyaset, meme et kmda mühim tevkifler yapılaca maslarda bulunmaktadır. rı mıı r. göçmenler 
~k.la~e : d r amlı bir mahi· cfkinumumiycainin arzularına ğnu yamıaktaydı. - Bundan başka Topkapıda otu. İmıir (Hususi) - Bu sene, 
)et ikıi.:; e~:ı~ için ciddi ae- uyuyo~ ~u) Yoksa.~ugünkü ıi- Bu mesele etrafında müddei - ' ran Bu~salı ~uharrem ile kundu- Bulgari~tan ve Romanyadan go. 
~ler ve amiller vardır. lngilte· yaaet .~kt!clar mevlpınde. bulu: umumi Hikmet Onat demiştir ki: Ali Çetinkaya nın racı Saıt Yenıkapıda sandalla ge. tirilecek göçmen kardeşlerimizin 
tenin . arat rluk menfaatleri nan hukumete mahsus hır partı - Bahsedilen iş eski tahki - tetkikleri zerlerke.n aralarında kavga çık. iskan işleri hazırlıgmv a şiındıden 
1 

ımp o · · · '\ . . · · • Sa t b kl M h · .. ı e Türkiyenin istiklali Akdeniz sıyasetı mır katlardan bırısıdır. Fakat şimdi. Şehrimizde bulunan Münkale ~:r• ı ıça a u arremı yu· başlanmıştır. 
'-hasında tamamiyle tetabuk 3 - Harp ihtimalinde mu- ki halde nihayetlendirilmediği Vekili Ali Çetinkaya ldün de 11- zunden yaralamıştır. Göçmenler için Urla kazasında 
~er b" . t almıftır. Her zafferiyetin hangi tarafa tevec- gibi tevkif de mevzuu bahis de. inyedeki fabrika ve Dok temsatı. Kapalıçarşıda .~rum hanında yüz ev yapılmak üzeredir. 
ı~ rn ır 1 ~~be lmilel si· cüh edeceği hakkında lngilizle- fildir.,, nı tetkik etmiıtir. Saat 9,30 da kunduracı Ava:iıs ıle M~hn_1et ıa- Göçmenlerin dağlık mmtak:ı. -
)•- te°!_~- etıdan lelyne k h _ rin dü•üncelen· nedir? Liman reisliğine gelen Vekil ya- kalaprlarken bıçakla birbırlerini lara iskanından imtina edilecek 
-e samsam e e verere a :r • b l f ·ı· ·11 · · • · · · · · · 1 1 dı ttk l . ka l kl f . ,. H • . I .

1
. l dek" u ıey er ngı ız mı etının ana- nında Denız nakliyat daıresı reısı yara amıt ar r. ovalarda iski.nma çalışılacaktır. 

et etme erı rıı ı ı men a "' - arp açın ngı ız er ı .. h t da · 1 A Al v ı· · · R f='- A -o- b \ti . . b d h I .. d . . y . ne·:ı aya ın zamanın ıcap a- yet tug, ıman reıu e IA • Aliağa mıntakasma da u tene 
erı ıca ı ır. azır ıgın erecesı nedir} enı ·ı k d .... · "di ı. t ti" 1 • '"d"' ·· b ı p t F i F . . .. . k b l dil k . .. h Ik rı ı e az ço egışmıı mı rr yen ur, za ı en mu uru u un. roa ranıaya muhacir iskhı edilecekt r. 

akat lngıltere ıle T urkıye a· a u e en aı erlık usulu a Bu suallere cevap bulmak 0 dufu halde motörle lstinyeye git· gidiyor 
~•ında vukua gelen bu yakın· tabakaları arasında nasıl kar,ı- kadar kolay bir ıey değildi. Zira mjt ve öğleye kadar tetkiklerde . .. iki kızı sarhoş eden 
fı~ her iki m~mleket iç.in e~ lanmıftırL Bu usul binnetice lngiltereye giden Türk gazete· bulunmuıtur. Şehır mutehassısı Prost Kara. SalkunsöğUtte terzilik yap n 
ht}'izli bir ~~ıyet ~~abıl?,'eıı muvaffak ~lacak. mıdır} cileri için toplu bir halde on gün· Buradan evine dönen Ali Çetin. b~en ~;rru_ş ve. öğleden •onra Giritli Şefik, gece saat 12 den 
\ııusunda T urk.- lngılız muna- 5 - lngıltere ıle Türkiye ara- '"k müşterek bir program çizil- kaya bir müddet istirahatten ıon- v~ ı .ve edıye reısini ziyaret et. sonra dilkkinmda Afife ve Marı 

~betlerini iktısadi v~ mali saha- s~da_t~eaı~~ eden Y8:~ml_ığı tak: ;itti. Bu vaziyet içinde benim ra tekrar saat ıs tc liman reisliği- mı,tır. adında iki kır.a. şarap içirerek 
~ bes~~me~ zar~retı ':ard~. Bu vı~e ıçın Tur~: l?gılız ıktısadı için yapacak §ey, bir taraftan ne gehnit ve ak§am geç vakte ka. Prost Karabükte kurulacak sarhoş etmek sugundan Sultan • 
;:& l1&gılızl~~n ~ urklerı, T urkle- naun.~ebetl.~nnın ınkipfı lazım müşterek program dahilinde dar meşgul olmuttur. ıehrin planını da yapacaktır. Pa. ahmet birinci sulh ceza mahk • 
•• n de lngı~zlen .. dah~ yakm~n geldıgıne g~re bu nok~~n alı- tetkikler yaparken, kendi kendi- Vekil, Denizyolları ve Liman· zartesi günü mezunen Parise gi- nıesine verilmişti. 
-.nnnaJan ıle mumkun olabılır. nacak tedbır~~r ne olabılır} me zihnimde bir düğüm teşkil lar işletmesi umum müdürlerini decek olan ıehir mütehassısı Ey. HA.kim Refit, dün Şefiğin mu-f •t . T k . ·· ·1 t 6 y l k ·ı ·ı liılde tekrar gelecektir. Prost Ka.. hakemesinı bitirmiş, suçunu ra.. 
k' ngı tereyı ür g~zu ı e te - - enı ~. v~ 1 ~".cm~ yo- eden noktalar üzerinde birta- ve idarelerin diğer erkanını yanı. dıköy ve Usküdarın tatbikat pliıı· b.it bularak 6 aiin. müdde•' ha. 
ık etmek ne demektır} luncla olan T urkler ıçtimaı ve kım tesadüflerden istifade ede· na çağımuf, ve kendilerinden iza- D-

lnailtere hakkında yazılmıf harsi saha~. lngiliz milletinin rek ara,tırmalar yapmaktı. hat alarak yeni çalıımaları hak. la~~i~:Pt~;!~~ aldıiımız maliL pis cezasına. çarpbrm.Jştıı'. 
f~k çok kitaplar vardır. Her gün haya.t~dan ome~. olarak neler- Onun için on günlük Londra kında direktifler vermittir. mata göre Eminönünden Unkapa- Sef be lik Mu··du··r:i 
~'ka memleektlerde çıkan mec- den ıstıfade edebılır} seyahatinin intibalarını bu ıü- Ali Çetinkayarun bu akıam An. nına dofru uzayacak sahil yolu. er r leli 
~~alarda ve g~telercle lngil~z· 7 - İngiliz karakteri ve iti- tunlarda hülasa ederken yukarı- karaya dönmesi mümkündür. Fa· r.un açılmasından fimdilik vazge. ge 
en tanıtmak ıçın yazılınıt bır- yadlan hakkında kulaktan duy· ya itaret ettiğim noktalar hak- kat yarın Ortaköydeki ldeniz ya. çilmittir. İlk olarak Rüstempaşa tstanbul seferberlik mı\' •'ürli1-

<;;ok sayfalar görülür. duğumuz, yahut kitaplarda o-
1
kmda edindiğim fikirleri de tes· rıılannda bulunarak akıama An- camü arkasından ıeçecek yol açr tüne tayfo edilen ttu1c!a11 \a~ ~

~ Fakat bir Türk bu yazıları o-lkuduğumuz ıeyler bugün hala bit etmeğe çabpcağım. karaya hareket edeceği de söylen. lacaktır. Balıkhane ıimdilik değiı· kamı Nail gelmif, yeni vazife ·n,. 
urken birçok yerlerinden pek devam etmekte midir} Yoksal .(Devam ediyor) mektedir. miyecektir. batla.mıttır. 
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- Geliyorum. 
"* .....•.....................•..••...••.••.•.• ~ 

Bir müddet sonra, uzun entari· 
sini çıkardı. Örgüsünü başına do
ladı, içinde su bulunan banyoyu 
kaldırarak dışanya çıktt. Kahval. 
tıyı tamamiyle unutmuş gitmişti: 

Yazan l Çevnren 
938 Nobel mükd/alrnr kazanan 1 1 b r a h i m H o y j 

Pearl Buck 
*················~ 2 ................. ~. 

Bulgurun içine biraz su katarak 
babasına verebiliıidi. Kendisine 
gelince, yemiyecekti. Cam istemi
yordu. Elinde banyo, kapıya doğ· 
ru ilerledi, ve suyu en yakın yere 
toprağa boşalttı. Bunu yaparken 
de kazandaki bütün suyu kullan
dığını, ocağı da yeniden yakması 
lazımgeldiğini hatırla!dr. Kendisi
ni bir hiddet kasırgası kapladı. 

Babasına kızdı; ve ocağnı içine 
doğru mırıldandı: 

alıp da paruı artarsa yapabile. 
cekti. Başım tıraş ettir.eliği takdir 
de, ihtimal ki ete para yetişmiye. 
cekti. Fakat birden karar verdi, 
başını tıraş ettirecekti. 
Konuşmadan ihtiyar adamdan 

ayrıldı ve seher aydınlığına çıktı. 
Koyu kırmızı şafaka rağmen, gü
neş ufuk bulutlannın üstüne yük
seliyor ve büyüyen arpa ve yulaf· 
lardaki çidemlerin üzerinde ışıl

dayordu. 

Vang Lung kendi !Eendisine: 
"Eğer severse, ona ıdönüşte bir 

avuç satın alının.. dedi. Dönü§te, 
kapıdan geçerken arkasından bir 
kadının yürüyeceğini düıünemi.

1 yordu. 
Kapının içinden sağa döndü, bLJ 

raz sonra da Berberler sokağına 
girmiş bulunuyo~u. Önünde böy
le erken vakti yola düzülmüş olan 
birkaç kişi vardı. Bunlar da bir 
gece evvelden mahsullerini §ehre 
giderek, zerzevatlarını pfak vak· 
tindeki pazarda satarak, tarlala. 
nnda gün.düzkü işlerine dönmek 
istiyen çiftçilerdi. Şimkii ayaklan. 
nın dibinde bombof duran ıepet
lerinin üzerine abanarak ve titre· 
ye, titreye uyumuş, sabahlamıt

lardı. 

• VAKiİ 4 

ABONE fARlFESl 
Memleket Memleket 

trtnde dışındo 
Aylık 95 155 J\t· 
3 aylık 260 425 • 

6 8)'1ık •75 820 .. 

t yıllık 

rarlfeden 

900 ınoo ,, 
Batken 8irllJI 

1 

- Morok, kendi boğazından, 

içkisinden başka bir şey düşün.. 
milyor, dedi. Ama, açıktan açığa 
bir şey söylemedi. İhtiyara yemek 
pişireceği son sabahtı bu.. Kapı 
nın yanındaki kuyudan bakraçla 
au alarak :kazana gayet az l!U dök
du, mayi hemen '.kayruıldı. İçine 
attığı bulguru karıştırarak ihtiyar 
adama götürdü. 

- Baba, bu gece pirinç yiye. 
ceğiz, şimdi de bulgur ... dedi. 

İhtiyar adam orta odadaki ma
saya yerleşip, Jcoyu san lapayı e· 
!indeki çöplerle karıştırarak: 

- Sepette ancık pirinç kalmış, 
dedi. 

Yang Lungı 
- ;Bahar §enliğinde biraz daha 

az pirinç yeriz öyle ise .. 
DedL Fakat ihtiyar adam i~ir 

medi. GUrilltUIU lbir sesle çanağın.. 
dan atıştırmakta idi. 

Vang Lung, sonra odasına git
ti. Uzun mavi entariyi sırtına ge. 
çirdi, ve saç örgüsünü aşağıya br 
raktı. Elini tıra§lı alnında, yanak
larında gezdirdi. Yeni den tıraş ol
saydı iyi ederdi belki? .. Daha he. 
nüz gilneı doğmak üzere idi. Ve 
Berberler sokağından geçer, ve 
kadının kendisini beklediği eve 
gitmeden tıraş olabilirdi. Parası 

olsaydı, hemen yapardr bunu .• 
Kuşağından Jcüçük, yağlı ve ktil 

renkli bez.den bir kese çıkardı ve 
içindeki paraları saymaya başladı. 
'Altı gümüş dolarla ıiki avuç dolu
su kad'lr bakır mangırı vardı. 

O gece arkadaşlarını yemeğe 

çağırnu§ olduğunu babasına daha 
söylememişti. Yeğeni~i yani am
casının genç oğlunu, babasının 

batın için amcasmr, köyde birlik
te yaşadığı komşu çiftçilerden de 
üç kişiyi davet etmişti. O sabah 
knsabadan dönilşte domuz, küçük 
bir tatlısu balığı, ve bir avuç ta, 
kestane ahp gctirmeği tasarlamış. 
tr. Cenuptan hatta birkaç tane 
bambo sapı ve bahçesinde kendi 
eliyle yetiştirdiği lahana ile pişi
ı-ilmek üzere de bir parça sığır eti 
ce satın alabilirdi. Fakat bunu, fa_ 
t;ulya ezmesi, ve fasulya salçasını 

Vang Lung'un benliğindeki çift. 
çi (şahsiyeti) bir rn.hza tebrcşti 

ve delikanlı, goncalanan ba~akla
n muayene etmek için durdu. 
Daha içerileri boştu ve yağmuru 
bekliyorlar.dr. Vang Lung havayı 
kokladı, ve merakla göğe baktı. 

Kararmış bulutlarda, ağırlaşmı~ 

rüzg!rda yağmur vardı. Bir öda. 
ğacı satın alara'k ve küçük mabe
de toprak ilahına nezredecekti. 
Böyle bir günde bunu yapmalı idi. 

Tarlalar arasından dar yola 
saptı. Yakın bir mesafede kül 
renkli şehir duvarlan yükseliyor
du. Kendisinin geçeceği şehir du· 
varının kapısının iç tarafında, ço. 
cukluğundanberi esir olarak bulu
nan kadının yaşadığı büyük ev. 
Hwang'ın evi vardı. ı 

''Bir büyük evde esir olan bir 
kadınla evlenmekten ise bekar 
kalmak daha iyidir .. ,, .diyenler bu. 
lunmu~tu. Fakat Vang Lung ba· 
basına: 

Sarı _,eri temsil crlcıı artistlerden Pol Jf.üni 

- Ben hiç bir kadın almıyacak 
mıyım? .• 
Dediği zaman, babası: 
"Düğünlerin bu kadar masraflı 

olduğu, ve her kadının bir erkek
le evlenmeden, altın yüzükler, 
ipekli kumaşlar istediği böyle 
meşum, fena günler.de fakirlere 
ancak esirler kalıyor,. diye cevap 
vermişti. 

Bunun üzerine babası harekete 
geçmiı ve Hvang'ın evine giderelt, 
elden çıkarabilecekleri bir esir 
kızlan olup olmadığını sormuştu. 

.. 
Jarr yapar, böyle şeylere katlanır 
mı?.. Güzel kadın daima yüzüne 
uyacak elbiseleri .düşünecek.. Ha· 
yır. Bizim evimize güzel ka'dın o. 
lam.az. Biz çütçiyiz. Hem üstelik, 
bir zengin evinde güzel bir esir 
kızın bakire kaldığını kim duy
muş? .. Kim görmüş ? .. Bütün genç 
efendiler, ondan istifade, zevkleri.. 
ni tatmin etmişlerdir.. Güzel bir 
kadının yüzüncü erkeği olmaktan
sa, çirkin 'bir kadının ilki olmak 
elbette müreccahtır .. Sanıyor mu. 
sun ki, güzel bir lkadm, tıenin çift
~ ellerini, bir zengin oğlunun yu. 
mu şak ellerinden daha hoş; seni:ı 
güneşten kararnuş yüzünü, onu 
zevkleri için kullarunış olanların 

Hvan - Çok genç, ve hepsin. altın derileri kadar güzel bula
den maada güzel bir esirim yok,, cak? .. 
demişti. Vang Lung babasınm çok doğ. 

Vang Lung kadın, güzel olma· ru konuştuğunu biliyor, anlıyor
dığı ıiçin üzülmüştU. İnsanın gü- du. Bununla beraber cevap ver
zel kansı olmak, ve diğer erkek· meden evvel şehveti, etiyle müca. 
ler tarafın.dan böyle güzel bir mah dele etmek mecburiyetinde kaldı. 
lUka sahip bulunduğu için tebrik Sonra hırsla cevap verdi: 
edilmek bir şeyldi.. - Fekat, ben de çic;eY. 'bozuğu, 

Babası onun isyan dolu yüzünü üst dudağı yarık olan bir kadını 
görünce şöyle bağırnuştı: da isteyemem .. dedi. 

- Güzel kadını ne yapacaksın, Şu kadarını biliyorldu idi 'ki, a. 
sanki? .. Bize, eve bakacak, tarla- lacağı kadının ne üst dudağı ya
da çalışarak çocuk yeti§tirecek bir nktı; ne de yüzü çiçek bozuğu 

kadın lazım .. Güzel bir kadın bun- idi. Başka hiç bir şeyden haberi 

yoktu. Babasiyle birlikte altrnsu. 
yuna batmış iki gümüş yüzükle, 
gümüş küpeler almışlar, babası da 
bunları kadının efendisine nişan 
alametleri olarak götürüp vermiş· 
ti. Vang Lung bugün gidip de a. 
labileceğinden maada, kendisinin 
olacağı bu kadına dair bun!dan 
başka hiç bir malOmatı yoktu. 

Şehir 'kapısının serin loşluğuna 
doğru yürüdü. El arabaları su fı
çıları ile dolu olan sucular, her 
gün aşağı yukarı buradan geçer. 
ler, fıçılardan .da sular 'ta§lara dö· 
külürdü. 

Toprak ve çamurdan yapılnuı 

olan kalın duvarların altın!daki ka. 
pının aralığı daima serin - bir 
yaz gününde bile - serin ve ıs
lak olurdu, öyle ki, kavuncular, 
mallarmı taşlara yayarlardı. Ka· 
vunlar da ıslak serinlikten içebil. 
mek için çatlayarak açılırlardı. 

Mevsim daha çok erken olduğu i
çin, kavuncular daha görünmüyor, 
ve duvar boylarında ham ve yeşil 
şeftalilerle ldolu sepetler sıralan
mıştı. Satıcılar da: 

- Baharın turfanda §eftalileri .. 
Turfanda şeftlileri .. Alınız, yeyi. 
niz, ve bğırs.klrıruzd.n 'kışın zehir
lerini def ediniz!... Diye bğmyor· 
!ardı. 

Vang Lung, içlerinden bazıları 
kendisini tanır korkusiyle, onlar. 
dan uzaklaştı, zira böyle bir gün
de biç biri.sinin alay~na maruz kal· 
mak istemiyordu. Bütün aokak 
boyunca, berberler uzun bir ııra 
halinde küçük peykelerini:n (Stall) 

ar'dında ayakta bekliyorlardı. 
Vang Lung en diptekine gitti, 

iskemleye oturdu ve komşusiyle 
durmuş gevezelik eden berbere i. 
şaret etti. Berber darhal geldi. 
Kömür ma.ngahnm üzerinde du. 
ran bir güğümden, pirinç leğene 
sıcak su boşaltmaya başladı. 

Profesyönel bir eda ile ide: 
- Bütün tıraş mı? .. diye sordu. 
Vang Lung cevap verdi: 
- Hayır.. Başımı ve yüzümü 

tıraş et. 
- Kulak ve burun delikleri te

mizlenecek mi? 
Vang Lung ihtiyatla aordu: 
- Kaç para fazla vereceğiz o 

zaman? •• 
Berber, sıcak •uya siyah bir 

bez sokup çıkararak: 
- Dörf Pena dedi. 
Vang Lung: 
- İki Pena veririm, dedi. 
Berber hemen atıldı: 
- O zaman ben kie bir kulağı· 

nı, bir burun deliğini temizlerim. 
Hangi tarafını ternizliyeyim? .. de
di, ve konuşurken de bitişik her. 
bere bir işaret yaptı. Komşusu ka
tıla katıla gülmeğe başladı. Vang 
Lung bir muzibin, alaycının eline 
düştüğünü anladı, ve bu kasabalı
lara karşı, ister berber ve insanla. 
rın en a~ğtsı da olsalar bile, an. 
laşılmıyacak bir aebepten dolayı 

kendisini pek küçük hissederek 
acele acele söylendi : 

- Nasıl istersen öyle olsun .. 
Nasıl istersen, dedi. 

Ve kendisini berberin sabunla-

l~ln ayda otuz kuruş dilşfiJOt 
Posta blrli~ine ginncyen yerJert 

.-ııı· ayda yetmiş be~r kuruş 
medilir. • 

ıııt•" Abone kaydını bildiren 
1 abOııt tup Ye telgraf ücretin • flt 

parasının posta Teya banka 
yollama ücretini tdnr• kendi t 
zerine ahr. 
Türki11enin Mr posta merke:tndt 

V AKIT a abone uazılıT· 
Adres değiştirme Ocretl 

25 L.uruştur. 

iLAN OCRETLERl 

Ticaret ilAnlarının aantlOS; 
satın sondan itibaren UAo as 

0 falarıoda 'O; iç sayfalarda 5,i 
kuruş; dördüncQ sayfada dt 
ikinci ve üçüncüde 2; birin~,... 
': başlık yanı kesmece 5 
dır. eJl 

Büyllk, çok denmh, J'111 
renkli llAo verenlere a)'fl ıffl 
indirmeler yapılır. Resınt n1n1' 
nn santiıu • satın 30 kuruştur• 
TlCARl MAHiYETTE ouuYjJ\ 

KOCOK lLA.NLAR 

Bir dda 30, iki defası 50, O~ 
defası CS5, dl>rt defası 75 TO ~ 
defası 100 kuruştur. Oo •1,. 
illin verenlerin bir defası bed 
vadır. Dl>rt sabn geten UAntarı1' 
fazla satırlan beş kuruştan bt' 
sap edilir. 

Hizmet kupona oetlrenltr' 
kü'"ük ildn tarif esi 11llzde s5 

indirilir. 

Vakıt hem doğrudan do#111' 
ya kendi idare yerinde, hern f.O' 

kara caddesinde Vakıt Y~~ 
allında KEMALEDDiN İtu"', 
İllin Bürosu eliyle llAn kabil 
eder. (Büronun tdtfonu: 203$5 

masına, uğmasına ve tıraı etsı' 
ne teslim etti. 

Ve kendisine göre cömert 
iyi adam olan berber, fazla . ..ı 
ist~eden Vang Lung'un 'kUllP'~ 
lanru uğdu. Damarlarını gC"J'; 
Delikanlının baıının ön tar• 
tıra~ ederken ona : 

- Saçlarını bütün tıraş ede~ 
hiç de çirkin bir çiftçi olnuyacl 1 (Devamı .,.,,r 

Bozu~ bir sesle: Nihayet zayıf bir sesle: 

, I ~ .... -~ · ı 

Uşak, bu lkızğınlıktan hiç de Udanüş 
görünınedi. Yalnız İvana çılgın bir 
hmçla baktı ve sonra kudurmuş g:ibi: 

- Madem ki böyledir, o halde söy. 
lüyorum işte, asıl katil sizsiniz! 

- Nasıl? dedi, bilmiyor muydunuz?. - Dur öyle ise ... 

Karamazof Kar:deşler 
Yazan: Dostoyevski~ 

~r ... \ --______ , Çcıriroeo:- Uakkı- Süba Ceıglo ... 221 ---

DedL 
- Benim seninle ruç bir alışverişim 

yok. Sorduğuma cevap ver. Hemen gi
deceğim. 

- Size söyliyecek §eyim yok. 
- Zorla söyletirim lbcn seni! 
Smcrdiyakov, n efretten ziyal:ie tik. 

sinmeyi an.dıran bir bu1aşla onu süze· 
rck : 

- Neye bu kadar telaş ediyorsunuz 
canım; dedi. Yarın, hUküm günü oldu
ğu için mi? .. Endişe etmeyin; sizin için 
korkacak bir şey yok. Hadi üzülmeyin. 
Evinize gidip yatın; rahat ve huzurla 
uyuyun. Hiç kimse kılınıza bile dokun
mıyacak. 

ivan, kenl.:l.ini ansızın korkunun kap. 
ladığmı ve için.de dondurucu bir hissin 
yayıldığını duymuştu. 

- Anlamıyorum, anlamıyorum, diye 
kekeledi: yarınki hükümden neden çe· 
kinecek mişim? 

Smerdiyakov, yine o bakışla sUzdU 
ve sitemli bir tavırla: 

- Anlamıyorsunuz ha, dedi; aman 

Yarabbi, zeki bir adam acaba neden 
böyle komedyalar oynamağa kalkışı. 

yor? .• 
lvan, hiç bir şey söylemeden ona ba

kıyordu. Eski uıağrnın hitabındaki çir. 
kin manalı hali, artık pek ileri varmııtı. 

Uşak tekrar: 
- Size diyorum, ki korkulacak hiç 

ıbir §ey yok. Kılınıza bile dokunulmıya· 
cak. Alcybiniılde tek söz söylemiyece. 
ğim. Orti:!a hiç bir delil .de yok. Ba. 
kınız hele, elleriniz ne kadar titriyor ..• 
Bu titreyiş neden? .. Hadi gidip yatın, 
katil siz değilsiniz. 

1vamn vücudü ürperdi. Aliyoşayı, o. 
nun dd.iiklerini hatırlamıştı. 

- Katil olmadığımı ben de biliyo· 
rum. 

Dedi. 
- Biliyor musunuz~ 
f van kalktı, Smerdiyakovu omuzun. 

dan yal:alayarak: 
- Söyle, engerek yılanı söyle, hep

ılni s8yle 1 
Diye bağırdı. 

lvan, sandalyesine yığıldı. Düşün.dil. 
Ve nihayet fena fena gülerek: 

- Hep ayni hikaye ı 
Dedi. 
- Evet ayni hikaye... Tıpkı geçen 

seferki gibi. Ama o vakıt da anlamıştı
nız, şimdi de anlıyorsunuz ne demek 
istediğimi. .. 

- Anladığım bir tek şey var. Senin 
zırdeli olduğun. 

- Yok canım! ... Burada yapyalruzız. 
İkimizden ıba~ka hiç bir kul yok. O hal. 
de ne diye birbirimize dek edip duru· 
yoruz. Kim kimi ve ni~in aldatacak? •. 
Neden bu komedyayı oynuyoruz? Yok
sa yüzyü:ı:e iken de bütün suçu bana mı 
yüklcmeğe kalkışacaksınız? Biliyorsu
nuz ki, aaıl katil sizsiniz. Ben, elinizde 
bas.it Lir aletten başka neyim? .. Siz tel. 
kin ve teklif, ben icra ettim. 

- tcrn ... İcra mı ettin? Demek. .. De· 
mek öldüren sensin? 

Beyninde bir uğultu başladı. Buz gi. 
bi soğuk bir ürperiş bütün vücudünü 
sardı. 

Smerdiyakov da onun bu haline hay
retle bakıyordu. Ivanın teeı:.sUründeld 

derin samimivet usalh adamakıllı sars. 
ınıştı. 

tvan ona bakıyor, fakat konuıamı· 
yordu. Dili tutulmuş gibiydi. Hila ku. 
laklarında: 

Yanka Petenburga &İttt 
Artık onu bekJcımiyec:eğim,,. 

Nakarratı çınladığını aanryordu. Ni-
hayet: 

- Senin bir hortlak olman.dan kor. 
kuyoruml 

Diyebildi. 
- Burada hortlak mortlak yok. Sen, 

ben vanz; bir de muhakkak hazır bu
lunan üçüncü bir şahsiyet de bizi din. 
liyor. 

- Kim, hangi üçüncü şahsiyet? .. 
tvan bu cümleyi, korku ve hayretle 

etrafına ':>akıp aranarak ıöylemiıti. 

- Uçiincü şahsiyet, Allahtır. Ama 
boşuna etrafına bakınma, göremezsin 
onu sen! 

I van, ansızın köpürerek: 
- Yalan söylüyorsun, yalan 1 tdiye 

bağırdı. Sen öldürmedin 1 Dclirmi§sin 
sen ... Yahut da beni çileden çıkarmak 
için mahsus böyle yapryor!un. 

Smerdiyakov, hiç umuraamıyarak o. 
na dikkatle bakıyordu. içinde itimatsız· 
lığı bir türlü örtemiyor, tvanın her şeyi 
mutlaka bi~liğini fakat bütün kabahati 
Ustürıden atmak için cöyle bilmez gô. 
ründüğünü sanıyordu. 

Dedi ve masa altındaki bacağını e! 
kerek paçasını ısıvamağa başladı. Sn' 
diyakov, beyaz çorap ve terlik giyi 
du, telaşsızca çorap bağlanm çözdü 
elini içine soparak bir şeyler aram' 
başladı. Ona bakan İvan birdenbire ıcof' 
ku ile titredi. 

- iblis! 
Diye uludu ve bir sıçrayışta ay• 

fırlayarak, sırtı duvara çarpıncaya ~ 
dar geriledi. Gözlerinde müthiş bir 1'oi 
ku ile Smerdiyakova bakıyordu. 

Bütün bu acı sahne, uşağın umur1'~ 
da bile değildi. O çorabın içini arattı 
yor, bir şey bulup çıkarmağa uğr•t". 
yordu. En sonra aradığını buldu ve ı,: 
kağıt tomarını çekerek Ivanın gö.ı1t 
önüne koyldu: 

- iştel 
Diye fısıldadı. 
- Ne bu? .. • - Alın da bakın! 
1van, paketi alıp açmağa baıtadı; f 

kat biraz sonra parmakları bir enge! 
yılanına dokunmuş ı:dbi korku ile toı1" 
rı bıraktı. 

Smerdiyakov: 
- Elleriniz, amma da titriyor bal 
Dedi ve hiç acele etmeden paket 

katlarını bir bir kendi açtı. Son kS 
sarğı çıkınca altında üç kısma böl'" 
mü2 yüzlük ruble kaymeleri görürıÔ 

(Devamı ııar, 
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kiliniii dQSeDti doktor Halit 
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2-Elma 



Dinardaki pehlivan güreşleri 
çok heyecanlı geçti 

Dinar Halkevi muhite çok 
faydalı oluyor 

Uzun atlama 
Balkan rekoru kırıldı 
Yunanistanın meşhur atletle· 

rinden Lambraki yeni bir Balk:ın 

rekoru tesisine muvaffak olmuş
tur. 

Lambraki, bir müsabaka esna
sında 7 metre 37 santimetre u-
zun atlamıştır." 

Henley deııiz yarışla{ 
Yüzüncü yıldönümü ingilierede 
parlak bir spor hareketi le kutlandı 

• 

Dina,.·'1ı"tmntnı mil§kill va::iyctc so7:tulfıı bir sıra ve pc1ılivanlar 
nuıçtan evvel Afyon oo1isilc 

Dinar, (Vakıt) - Eski bir 1 tapsaray kolları faaliyet halinde
Türk sporu olan Güreşin yıldan dir. 
yıla inkişaf ettirilmesi için bura- Okuma odası ço'k muntazamdır, 
da büyük bir gayret sarfedi!. burada, Türkiyede çıkan bütün ga 
mekte ve her yıl muhitte bu spo. zete ve mecmuaları görmek müm· 
ra karşı olan alakayı biraz daha kündür. Büyük bir bina ve bu bi. 
arttırmağa çalışılmaktadır. Bir. na-da lbüyük bir sinema salonu ve 
kaç yıldanbcri yapılan güreş dır. 

müsabakaları Dinarda alaka ile Sesli makine ile halka çok ucuz 
takip cdilmi;l ve bu sene daha fiyatla iyi filmler gösteııilmekte 

geniş bir güreş maçı tertip olun- ve bilhassa bayanların gelmesini 
muştur. temin için onlardan duhuliye alın. 

Bu haftaki maçlar 
Beden Terbiyesi İstanbul Rül 

gc.~i Futbol A jarılığıntları: 
1-7-1939 cumartesi günü yapı 

lacak maçla r: 

Talısim Stadı: 
Beylerbeyi.Demirspor saat 11) 

hakem N uri Bosut; yan hakem. 
lcri Halid Uzer ve Necdet Gezen. 

Galatasaray-Vefa saat 18, ha
kem Feridun Kılıç; yan hakemle 
ri Sami Açıköney ve Rıfkı Aksoy. 

2-7-1939 pazar günü yapılacnk 

maçlar 

F erıcrba1ıçc Stadı : 
Galatagençler-Kadıköyspor saat 
14 hakem Bahaaddin Uluöz; yan 
hakemleri Fikret Kayral ve Ab
dullah Ercm 

Hilal, Kurtuluş-Kasımpaşa, Ga 
lataspor saat 16 hakem N uri Bo. 
sut; yan hakemleri Şevki Çanga 
ve Sıtkı E ryar. 
::Eencrbahçe.Beşiktaş saat 18 

hlÔ. 'm Ahmed Adem; yan hakem 
l azi Tezcan ve Adnan Akın. 

* * * 
İstanbul Güreı; Ajanlığından: 

Bölgeni.iz gUreş monitörlUğilne 

tnyln edilmiş olan Saim Ankan tara 
frndan klilplerimiz güreşçilerinin 

çalı§trnll)1ala1"!na başlanacağından 
çalışma zamanlarının tayin ve tes -
pit edilmesi in güreşle meşgul 

klüpclrimizin 3-7- 939 tarihine 
müs:ıdif pazartesi gUnü akşamı sa
at 18 de bölge merkezine salii.hi -
yetil birer murahhas göndermeleri 
rica. olunur. 

Enternasyonal müsaba
kalara girecek gençler 

Bu hafta ;çinde yapılan bu bü- mamaktadır. 

yük maça, beynelmilel şöhreti Kazanın iyi bir kaymakamı, 

haiz pehlivanlar iştirak etmif}, muhitıin ileri gelenlerinden Ali 
çok heyecanlı bir maç yapılını~- Keskin isminde dirayetli bir parti 
tır. başkanı varldır. Halkevi reisi Re. 

Beden Terbiyesi G. D. Atletizm 
Federasyonu 16 Temmuz "Enter. 
nasyonal müsabakalar,, Tertip İngiltcrede ananevi deniz ya... lelerinden gelen sporcu genç1c. bu güzel yarı~lardan birini gor 
Heyetinden: nşlarmdan Henley yarışlarının riıı de i§tiruk ettiği bu yarışlar , Jüğüniiz gibi, yarıştan sonra bl 

Türkiyenin eski başpehlivanı file Aydın da çalışkan bir partici
Kara Ali, Din~rlı Mehmet, Ha- dir. Bu üç adamın çalışma sal1a-

16 Temmuz pazar günü yapıla. yüzüncü yıldönümü bu sene hii. tııgiltcrede deniz sporları mevsi. araya gelmiş. dinlenen ve eğl~· 
cak atletizm müsabakalarına aşa- 1 yük bir programla kutlulanmıı;. minin en parlat' faaliyetini teşkil ııen erkek ve kadın sporculatl 
ğıda isimleri yazılı atletler iştirak tır. Başlıca Amerjkan üniversi. j etmektedir. Yukarıki resimlerde 

1 
canlı neşesi de göze çarpmak tadı 

edeceklerdir. 
beş Kastem Tafar.i, Polonyalı sında anlaşmış olmaları Dinarda 100 M. Şerif, Scrmet, Kamuran, 
Dinarlı İsmail ve Edirneli Süley. ahenkli bir iş hareketi vücuda ge. Cezmi, Necdet, Yşar. 

Profesyonel olan genç j 
futbolcu 1 manın iştirakiyle yapılan bu gii- tirmiş ve memleketin sosyal haya. Gençler : 

reşte Afyon vilayeti dahilinden tında dünden çok ayırtedilen bir 200 M. Silker, Sait, Ömer, Şa· Fransanın Rasing klübü genç 
gelen seyircilerin miktan on beş canlılık belirmiştir. r.an, U~tek, Orhan. takımının bu seneki müsabakala 
bini geçmişti. -

0
--k-

1
---h-.- . - .-

1
-.k-

1
- .- 400 M. Şevket, Ali, Kazım, Hü. rında nazarı dikkati celbeden fut 

Güreş Yarım dünya namiyle e a ton ırıncı 1 erı seyin, Merih, Ahmet. bolcu Voisembert, profesyonel ol 
maruf bulunan Süleyman pehli. yarın başlıyor Temsili takım : mak üzere kendisine teklif edilen 
\'anın hakemliğinde yapılmış, sc. Beden Terbiyesi İstanbul Böl. 100 - irfan, Neriman, Nazmi, kunturatı imza etmiştir. 
yircilcr arasında Afyon valisi gesi Atletizm Ajanlığınklan: Cihat, Cemil (İzmir) 
Bay EYTendilek, emniyet müdü. Bölge Dekatlon birinciliği bu 400 - Gören, Cemal, Galip, 
rii, vilayet jan/Jarma kumanda. cumartesi ve pazar günü Fener- Zare. 
nı ve demir müdiranı hazır bu. bahçe stadında yapılacaktır. 800 - Galip ( Ankara) , İbra. 
lunmuşlardır. Müsabaka sırası : 1 him, Cemal, Vladimir, AlJ::Iullah, 

Maç çok heyecanlı geçmiştir. Cumartesi saat 14 te: 100 M. Eli. 
Serbest şekilde yapılan bu güre. Uzun atlama, gülle atma, yüksek 110 - Vasfi, Süha (İzmir), 
sin galipleri Türk pehlivanları. atlama, 400 metre. Yavru Hrisafopulos Faik (An-

Klüp değiştiren bir 
beynelmilel 

Çekoslovakyanın beynclmilc-1 
futbolcularından Ludl mensup 
olduğu Viktorya Ziskov klübiin. 
den ayrılarak meşhur Sparta klii 
büne girmiştir. dır. l<ara Ali, hasmı Tarafiyi 45 Pazar saat 10 da: 110 mania, 1 kara).' ' 

dakikada tuşla, Dinarlı Mehmet disk atma, sırık atlama, cirit at· 5000 - Maksut, Hüseyin, Ar 
ise Polonyalı Franz Gcstvinskiyi ma, ı 5oo metre. tan, Ali (Ankara), Mustafa (An. Hiden ameliyat olacak 
keza tusla 455 dakikada yenmiş· Beynelmilel maçlar kara). 

lerdir. \imanlar, Danimarkalı- Yüksek Atlama - Süreyya, Pu 
Dinarlı, Polonyalı ile daha "Y- l d"I lat, Merih, Jerfi, (Ankara). 

vel Bursadn. maç yaparak Franzı a~ı. yen 1 er Uzun Atlama - Muzaffer, Va-
w k' Alman mılli takımı ile Danimar (. . ) ·· (A k 

yenmiş oldugu için bu defa ı .11• b" . kur Izmır , Omcr n ara), 
ka mı ı on ırı pazar günü Ko- wl 

karşıla ma çlaha ziyade bir "inli. Çarog u 
pcnhagda 35 bin seyirci önünde 1 ~~ A. d Abd h kam macı,, olarak fevkalade a. 1 1 d uç ım - urra man, 
karşı aşmış ar ır. h" l-l ı· 

lakalı cereyan etti. l . b" Yavru Fet ı, a ıt. 
Ik devreyı ır gol vaparak ga- ' A A v · ı 

Güreş, parti hava kurumu . . Al 1 : . Gülle - teş. rat, eysı, r· 
lib bıtıren man ar ıkınci kısım 

Fransız milli takımının ve Rn· 
sing klübünün namdar kalecisi 
Biden geçenlerde yaptığı bir mü. 
sabakada sakatlanmıştı. Hastn
haneye kaldırılan Hidene yakın· 
da mühimce bir ameliyat yapıln
caktır. 

Kalosi Peştede 
kalacak mtaeıı:~a5til~c ~akpılm~ş ı;d•e ~hasılat. da bir sayı daha kaydederek lıu fan. 

n ~ ıra ı ramıyc agıtılmış. 
1 

.
1 1 

.. bak 2 0 
D . Disk - Yusuf, Arat, Veysi, 

tı beyne mı e musa ayı · :ım Fransız klüblerinden Lillois.. 
r Bülent. 
H. Ik · t af d 

1 
marka aleyhine neticelendirmiş-

a evı ar ın an yapı an bu a· 
.. b k o· 11 d l.k . ler ır. musa a a, ınar ı ar a a a a nıs- -------------

betinde memnuniyet de tevlit <="t. Altınordu Kongresi 
miştir. Halkevinin bu ve buna Altınordu Klübünden : 
mümasil hareketlerle muhite Fevkalade kongre 9-7-9:J!) 
pek faydalı oluşu, Jıer Dinarlıyı Pazar sabahı saat 10 da nktolu. 
bu inkılip yuvasına çekmekte ve nacağından Reraiti kanuniyeyi 
en bilyUk kalabalık görmektedir. haiz mukayyet ve teahhüdatını 
Ar. Gösterlt, Spor, halk dcrsha· ita eden azaların teşrifleri rica 
nesi, köycülük, S. yardım ve ki • • olunur. 

nın eşsiz sol iç muhacimi macar 
İspanyada futbolcu Kalosi sene tatilini geçir 

Barselon: 26 (A. A.) _ Bura- mek üzer~ m:~lekcti olan Buda· 
daki Montjuich stadında başku- peşteye gıtmıştı. 
mandan kupası maçlarının finali Öğrenildiğine göre. bu mcş _ 
yapıymı~tır. hur futbolcu t ekrar Fransaya d;in 

Daha seri ve kombine b ir oyun miyecek ve Peştedc kalarak bu 
oynayan F. C. Sevilla ekibi, raki., sene Macaristan şampiyonu olan 
bi Ferrod tak]mını 6·2 mağlup ct.1Ujpeşt klübüne intisab edecek-
miştir. ti r. 

Ujpeşt takımı 
Macaristanın futbol şampiyonu oldu 

Macaristanda futbol şampiyon 
luğu müsabakaları sona ermiş 
ve memleketimizin çok iyi tanıdı 
ğı Ujpcşt kliib birinci olmuştur. 

Macar futbol likinin tasnifi ŞU· 
dur: 

1-UjpC'~t 
2-I<~ercnşvaroş 

3-Hungaria 
4-Kispcşt 

5-Szeget 
6-Nemzeti 
7-Phebus • 
8-Szolnok 
9-Budafok 

14 puan 
13 " 
39 
32 
29 
2!) 

2·1 
23 
22 

" 
" ,, 

" 
•• 
,, 
,, 

10-Elektromos 
11- Fasci 
12-Boxskay 

20 
18 
13 

13-Zuglo 9 

,. 
,, 
,, 
,, 

Şampiyon Ujpeşan meşh11 

merkez muhacimi Zengeller b 
mevsim için 56 gol çıkararak :
krallığını kazanmıştır. 

:Macaristanda en çok gol r.t 
1 makta ikinci olan oyuncu da f\ 
renŞ\·aroş klübünden Kiszelyd: 
Bu futbolcu da bu mevsimde 3 
sayı kaydetmiştir . 

Üçüncü olarak 26 golle meşhtl 
doktor Saroşi gelmektedir. 

VAK 1 T 
1 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Ynzan \ "C Türkçeye çevirenin odı 
K:ıdcr (\'oltcrdcn) Asım Us 
Olınıı,fy:ıd oyunları Vild:ın Aşir 

Kılcr:ıns Tcrras csr:ırı (Galopin'ılcn) G. V. 
\'ugosl:ı\'y:ı scy:ılı:ıt noll:ırı Asım Us 
Ş:ırk Ekspresin~e cinayet (Christic'dcn) V. G. 
Etrüsk V:ızosu (Prospcr Meirnıe'dcn) Hoyd:ır füfot 
Her memlckclle blrk:ıc gün (Muhtelir nıüelliClcrden ). 

Savıf:ı Krt 
2os ıs 
120 ıO 
30-l :ı0 
l 12 10 
3GO 2 
64 2 

Ahmet Ekrem 352 
Son karnın (Fon Lükııcrde'den) Fethi K:ırdc' 3iG 
K:ırk:ıs hlki'ıycleri (K:ızbek'len) Niyazi Ahmet 120 
Son J:hlis:ılip rıııılı:ırebckri (Kollins'lcıı) Ahmet Ekrem 2iü 
Fulhol kaideleri ?\uzhet Abb:ıs .CO 



EV KRDJN 

t 1 -Emprimeden yapılmıştır. 
b teğin yanları plisedir. Göğüs, 
el ve eteğin drnfı yollu empriie ile çevrilmiştir. Dört metre 

1 c bu çok şık robu elde etmek 
2 - Krep de suva'd.an yapıl· 

t111!tır. Etek ve göğüs a .itl· 
~~ş ban,UJriyfe :·:ıpılınıştrr. Ö
~ve kolları büzülmüş organ-

Lekeler nasıl 
çıkarılır? 

Bez, kumaş vesairede hasıl 
olan lekelerin hepsini ve her cin· 
8' . 1l"ıı çıkaracak bir tek madde 
}'oktur ve olamaz. Çünkü leke-

•. 

tinle çevrilmiştir. Bu rop bir yazlık' modellerin en zariflerin· 
metre genişliğinde kumaşın dört dendir. 
metresinden ~ıkar. 4 - Krep marokenden yapıl-

3 - Bu rop, siyah • bey mJ§tır. Korsaj ve kolların yarr 
çizgili kumqtan yapılmıştır. Os· eı çiçekli emprimedendir. Bir 
tü r.Jı4ır. Kolları ve kupk si- metre emprime ve 75 santime-

ayrı..Dir kumatWl ''ııPib:Py. ni>.'ae .3,.S metre marokenden 
ttt. 80 santim eninde 3,15 met yapılabilen bu rop cidden güzel 
relik kumaştan ~ıkanlaıı bu rop. ve zariftir. 

Bunlan biliyor 
musunuz? 

Çiller nasıl 
giderilir? 

Yüzdeki çiller muhtelif se
beplerden ileri gelir. Bazı yüz, 
güneşte çillenir. Bundan korun
mak için fazla güneşe çıkma
mak lazımdır. Çil tedavisi için 
de birçok formüller vardır. Bun 

Manto modelleri Güzel vücut 
Açık sarı ve sik- Ok 

1 ' ki d uyucu anmıza güzel vücudun anan ren er mo a .. 
1 

.. .. .. . 
Ne kadar güzel elbise giyini- O ÇUSUnU venyoruz 

lirse giyinilsin, manto, daima 
lazımdır. Çünkü kadının elbise 
ve tuvaletini daha çok güzelleş· 
tirir. Bu sene moda olan man
tolar açık, sarı ve siklamen gibi 
renklerdir. 

Ön kruvaze değil, hafif bir 
düğme, yahut açık yapılır. Bel 
kesik, ince ve aşağısı geniştir. 

Bu sene 
modası 

yanma 
yok 

Geçen sene salgın bir halde 
bütün dünyayı saran kavurul
muş vücut modası, bu yıl nüfu· 
zunu kaybetti. Maamafih plaj 
modası devam ettiği için vücut 
ister istemez gene kızanyor. Bu
rada kızaran yüzler için tatbiki , 
faydalı olan pratik bir formiil· 
den bahsedeceğiz. Evinize dön 
düğiinüz vakıt yumurtanın be· 
yazım limonla çalkaladıktan 
sonra yüzi.inüze hafifçe sUrü· 
nüz. Sabahleyin yüzüniizü yı· 
kadıKtan sonra, iyi pudra il ku
rularsmız. Cildinizin, ta aveı 
kesbettiğini görürsünüz. 

-0-

Son 
Moda 
Mayo 

~ l so 
ı sı 

• 1 54 

1 56 

1 58 . 
1 60 
1 62 

1 64 
• l . 1 66 

I'' .. ' 70 
f 72 

51 78 
't 

s' 500 79 . 
52 80 

53 81 

54 82 

56 83 
57 84 

58 85 

59 500 86 

60 500 87 

62 500 sa 
63 89 
64 90 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

es 
89 

90 

91 
92 

93 
94 

(,0 

61 .. 
62 

63 

64 

65 
66 
67 

68 
69 

70 
71 

.72 

ısı 
25 3 

ıs 1 

26 

451 :ı} 
4S 6 31 4 

• 
16 3 31 8 

47 f: 32 2 

'17 6 3l 6 

'18 3 33 

'19 33 4 
49 6 33 8 

50 3 34 2 

51 34 6 

Si 6 35 

52 3 lS 4 

53 3 s 8 

31, 
31 4 

31 8 

31 l 
32 6 

lJ 
33 4 

33 8 

34 2 

34 6 

35 
35 4 
:;5 8 ler· . .. b' k ın nevıne gore ır ısınım çı-

karabilecek vasıf ve kabiliyette 
01an bir madde, diğer nzvi leke· 
1erin mensucata daha fazla nfr 

!ardan bir kacını verelim: .·ı 
1 - Bir ~iktar amonyak ile ~ 

::ıksijenli suya bir miktar da puc1 

l 76 l'' 74 

66 91 95 73 

27 
27 l 

27 7 

28 

28 3 

28 7 
29 

29 3 

29 7 

30 

Sl 6 36 2 36 2 

fu . . 1 ~ etmesını ve yayı masım 

l'tıi.irnkün kılabilir. Bundan do· 
~Yı, her türlü lekeyi çıkarmak 
1~İn size bir tek care tavsiye e· 
dcrters..: inanmayınız. 

Lekelerin bir kısmı, kimya· 
-{trlerin :lsid dedikleri vasıfta· 

dır. Sirke, limon suyu ve umu
ltıivetle ekşi meyvaların suları. 
lısa:eleri bu cinstendir. Bu ne
\'j leKeleri çıkarmak için amon
Y;ıkJı su kullanılabilir. Lekeli k:· 
gırn a".lıonyaklı sıf ile yıkanır ve 

huru•ulur, 

Lekelerin bir kısmı, gene kiro 

Yn~crlerin kalevi dedikleri vc.ı
s.:~.ıdır. Lekeli kısım bununlc: 
'tıkandıktan sonra çalkalanır, 

kurutulur. 

Sütün bozulmaması için alı
nacak tedbir çok basittir. Süt 
kaynadıktan sonra ıslatılmış te· 
miz bir bezi iizerine koyup, tek
rar kaldırınız. Bircok defa tek· 
rar edeceğiniz bu ~meliye, sak
lıyacağmız sütün bozulmasına 
rnani olur. 

-o-

ra ilave ederek krem haline ge· 
!inceye kadar karıştırmalı. Bu 
formül, yatarken yüze sürülme
lidir. 

2 - Müsavi miktarda oksi· 
jeııli su ile limon suyu karıştırıl· 
m:.llı. Sabah ve akşam yüze sü· 
·iilmeli. 
· 3 - Bir limonu dilimlemeli, 

y 'jzi.in çilli kısımları üzerine ya· 
pştırmah. Temiz bir bezle sar· 

Acı tereyağları mnlı ve on beş dakika kadar o· 
... :z.-. 1i'.. -·---- ~Mal:~,..... rada bırakmalı. Bu tarzı, bir haf· 
~ .._ ı tekrarlamak lazımdır. 

-o-

Duş ve faydası 
Duş, vücut güzelliği ve sağ· 

Acımtrak tereyağının -acıhğr lamlığı için en iyi bir vasıtadır. 
m gidermek için yağı bir kilo Ve hiç şüphe yok bütün kadın
suyun içine koyunuz ve bir ki· lar vücutlarının güzelliğini is· 
la suya beş çorba kaşığı bikar· terler. Fakat bir çokları, soğuk 
bunat de sud koyunuz. Birkaç suya alışmamış olduklan için 
saat durduktan sonra tereyağını duş yapmaktan korkarlar: Bu 

Mensucatta kan lekelerini gi bir kere de soğuk sudan geçiri- gibilere yapılacak tavsiye: Ev
tlcrrnek icin (Asid Tartrik) mat 1iz. Bütün acılığının gitmiş ol· vela sıcak su ile sabunlanarak 
' ... Iü :.·l!!~:1 .• . r·,. mi!.t:ır t-·~ .:luğunu göreceksiniz. yıkanmak, suyu .ted~icen soğut: j 
r c.rtrik tedarik edilir. Kan 1<-1~e ---<>- mak. Bir an gehr kı, su tama 
l"ri~i ta~ı;,:.:ı mensucatın bir .Tuzlu çorba miyle soğumuş olur ve b~~.v~· 
clcnbire .cok sıcak suya sokulma· r- ~ cuda hic bir zarar vermedıgı gı· 

• 4 ~ • .::- <;, bi isten~n netice de kolaylıkla 
'"ndan sakınılmalıdır. Yarım - --.--........:\ ı ~ ~ ~lde edilir. 

tre ılık suya bir kahve kaşığı ~-

1
~> I Banyodan sonra beş dakika 

l\sid T artrik konarak lekeli °)' :Ievam edecek bir jimnastik ele 
tncnsucat, bunun içinde yıkanır. yapılırsa, vücudun bütün azala· 
'f cmiz sudan geçirilir. !steniyor- Pişirdiğiniz çorbanın çok tuz- rı kuvvetlendirilmiş olur. 
sa kaynatılır, sıkılır ve kurola- lu olduğunu farkedince, su ka· miktar süt ilave etmek.. Bu su· 
l\,ı·. tıp h·zunu gidermeğe çalışına· r,..t)', c;orhanm tuzu derhal gi· 

ymız. Daha kolay yolu var: BirJ ~·.;r:lmi:,: olur. 

1 78 67 500 92 96 74 54 3 36 6 36 6 

' 80 u 500 93 97 75 ss . 37 ~ 37,, 

Soldan itibaren: - Boy, ağırlık. szöifüs. kalça, bel. kol, 
baldır, boyun ve bacak ölçüleri. 

Mi.itenasıl, yani estetik vücu· bumda bütün dünyaca en çoi'. 
la sahip olmak, her kadının erı makbul bulunan bir ölçüyü ve-
bi.iyük emelidir. Kadın~ .... r miit<' riyoruz. Buradaki listede este· 
nasip vücut için nelere katlan tik bir vücudun bütün ölçüleri-

111azld1. Bu yüzden ameliyat o· ni göreceksiniz. Listeye göre 
Inn, 7ayıflık rejimine katlanan· 1,50 boylu bir bayanın ağırlığı 

ı 
1 ;,ır da pek çok. Fakat estetik 51 kilo, göğüs ölçüsi.i 78, kalça
ıJ:r ,,i.icut nedir? .. Bunun muh- lar 82, bt>l 60, kol 25, baldır 45, 

l 
llılif nevileri vardır. Yalnız bu boyun 31. bacak 31 santim ol-

ı· ölçüler, muhtelif milletlerin malıdır. 
it telakkisine göre değişir. Biz 

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

Pratik bilgiler 
• 

Kir nasıl tenıizlenir? · 

Bir ceket veya paltonun ya
kasında hasıl olan kir, elbiseyi 
daima eski gösterir. Bu kiri te
mizlemek için ceket veya palto
yu yıkamaya li.izum yoktur. Bir 
pa,tates rendeleyerek kirli kıs-

mm üstiine koyunuz ve temiz bayatlar. Birçok liar<ıal ~?.'aki· 
bir bezle şiddetle ovunuz. Bir leri bu yüzden zarar ~~rurler. 
müddet sonra kirin kayboldu· Daima onu tazelemek ı~ın sık 
ğunu gürecck!liniz. ıık. 18tm alırlar. Halbulc} bunun 

--<>-- çok kolay ve pratik, fazıa olarak 
Hardalı taze tutmak da ucu paraya dokunmayan bir 

Hardal, çok defa saniyede (Lut/en :ıayfa:Jl.l 'cviriniı) 

l 
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lngihzceden Çevıren ! H. MUNIR 

1 Bir , ___ l Japo.n1~en . 
vazan~h~v~ _İ_S_e ______ I Çin' de ~r..ı.py~ _. 

yapmış' r 11
1-

__ r=--___ =- ~~ = ____ , __ _ 

Fakat bu hal birdenbire içerisi. din. Şimdi elmaslar bizim elimiz. 
ni !dolduran bir korkuya inkılap de olurdu. 
etti. S. O. S ilanları fevkalade teh Mari kızdı: 
likeli vakalarda verilirdi. Nete kim - Sen de çocuk gibi laf edL 
bu defa da hastanın ''çok tehlikeli yorsun. Ben geminin kaptanına 
bir vaziyette,, olduğundan bahse- telgraf gönderilip elmas kaçıran 
<miyordu. bir kadını yakalamak üzere iki 
F~at Arabella k.~ndi~i~ ·ka!be~- polis memuru gönderildiğini ha

medı. Her zaman soyledıgımız gı. ber aldıktan sonra ne yapabilir. 
bi o, aoğukkanlı bir mahlUktu. Bu elim? Gelip beni, elmaslar üze. 
gibi vaziyetlerde ağlayıp, sı~l~ma- rlmde olduğu halde yakalasalar. 
nın manası olmıyacağını bıhyor dı daha nu iyi olacaktı. 
du. Anlaşıldığına göre Mister . . . . 
Raymond onu görmek istiyordu .. - Her ne hal. ı.se:·· Sen ı~ hır 
Onun için gi.dip görmeliydi. ış yapmış ol~bılırsın__.. Neticede 

ve cesur olmak lazımdı. Çünkü elmaslar climı.zde degıl ya ... Fa· 
Raymond, şu dakikada onun cesa kat Arabellnnın ~linde de de~l.. 
retini muhafaza etmesinden hoşla Elmaslar, o hapıshane kaçagın. 
nabilirdi. Bugünkü vaziyetin, kor- da ... Eğer Co. Morgan onun izini 
kunç bir faciayla neticelenebile· bulamazsa, bıze bu memlekette 
ceğini bile hatırına getirmyordu. yapılacak iş yok kızım ... 
Belki de iyi olur diyordu. Buıltlan 'Kaypak Mnrl,. bu sırada bir. 
emindi belki de ona yardım etmek denbire umulmadık bir sual or. 
cesaret vermek imkanını bulabi. taya attı: 
lirdi. - Esteban Romero'dan ne 

Radyonun verdiği ündat ilanı. haber acaba!? 
run mahiyetini araştırınağa lüzum - Onu da neden soruyorsu-
görmeli. Hastahaneye de telefon nuz? 
etmedi. Her şeyden evvel telefonu Esteban Romero, Amerikada 
yoktu. Dışarda da telefon aı'amak, Toni Ferrari'nin sağ eli rolünü 
bo§una vakit geçirmek !demek ola- oynamaktaydı. 

caktı. Bir dakika bile tereddüt et. Yakışıklı bir delikanlı idi. T0. 
meden doğruca ••tstorn,, hasta. ni ile birlikte muhtelif mücev. 
hanesine gitti. her hırsızlıktan yapmı§lnrdı. Fa

Radyonun verdiği "S.O.S ila. 
nını, Arabelladan ba§ka kimse. 
ler iaitml§ti. 

Aranmakta. olan hapishane 
kaçağı Luk Arnold da işitmişti. 
Çorabındaki deliklerden birini 
daha dikmekle meımul olan Ser. 
polet de işi.tmi§ti. 

Saklandıktan odada radyo ba. 
eında bulunan Toni Ferrari ile 
''l{aypak Mari,, de aynı imdat 
işaretini işitmişlerdi. Hele "Kay 
pak Mari,, Arabella Minter adını 
fşitir işitmez, kendisini bir şey ı
sırmı§ gibi yerinden sıçramıştı. 
Sonra birdenbire haykırdı: 

- İşte, dedi. Gemideki kız bu 
idi. Ben el maslan bu kıza ver. 
miştim. 

Toni Ferrarl, biraz asabileşe. 
rek: 

- Evet, diye cevap verdi. Bi· 
raz arklın olsaydı, o kıza verme7 ... 

kat neticede, Toni ona oyun oy· 
nadığı için, Romeroyu kızdır. 
mıştı . Romero §İmdi kin bePJi. 
yordu. Ve onun kini malfımdıı : 
Ölmek. üstelik afyonkeşin biriy. 
di. Afyonu bulabiUrse, tehlikeli 
bir ııey olurdu. Bulamazsa daha 
tehlik<; olurdu ... 

Toni Ferrarl ve "Kaypak Ma· 
rl,, nln Arabellaya karşı göster. 
dikleri alaka birkaç dakika son. 
ra silindi gitti. Çünkü elmasların 
Arabellada ofmadığını biliyorlar. 
dı. Hele Arabellanın hapishane 
kaçağı He eskiden nişanlı bulun· 
duklarına dair hiç malumatları 
bulunmadığından alakadar 01-
mak için bir sebep göremiyor. 
lardı. 

Hapishane kaçağı Luk Ar. 
nold'a gelince, korkunun verdiği 
ağırlık içinde yapayalnız artık 
deli olmak derecelerine gelmişti. 

(Devamı var) 

- Efendim, tabii herkesin kendine göre 
hususiyetleri vardır; kabul edersiniz.. Benim 
de kendime mahsus huylarım, bilhassa inki§af 
etmiş kabiliyetlerim, daha doğrusu tek bir ka. 
biliyetim var .. 

Maamafih, bundan evvel, biraz daha başka 
şeylerden bahsedeyim: 

Görüyorsunuz ki, güzel denmek şöyle dur. 
sun, açıkça çirkin sayılabilecek bir insanını. Bu 
çıkık alın, §U çukura batını~ gözler, küçük ya.. 
na.klar ve yırtık üst dudak ... Ben hayatımda. da. 
ima çirkinliğm ıztırabını duydum; hem ne ız. 
tırap ... Tabiatın bana vermediği maddi güzelliğe 
asla mütehassir kaldığımı hatırlamam. Buna 
mukabil, gfiz.elliğe karşı temayülüm, bir sanat 
eserinden zevk alma, heyecan duyma, kabili. 
yetim adamakıllı inkişaf etmiştir. Biraz zeki ol. 
duğumu sanırım. Blnnetlce kendimdeki noksanı 
ruhi bir takım meziyetlerle tamamlıyamıyaca. 

ğım kanaatim var. lşte bu kanaat bazı aksüla. 
meller doğuruyor: Mesela; yolculukta, yani 
tramvayda, vapurda veya trende hemen daima 
güzel bir kadının kaI'§ısındaki boş yere - §a

yet varsa tabit - otunnağı tercih ederim. Sebe. 
bi yeknazarda gayet basit gibi görilnUrse de, 
şimdi izah edeceğim şekilde, oldukça mudildir. 

Evvela, mutlak surete, o güzel kadına bak. 
maktan hO§lanırım . Bu suretle adeta kendimi u. 
nutur, kendi çirkinliğimin farkında olmadan o 
güzel yüzün temsil ettiği !leme dalar giderim; 
beni saran realitenin şahsımda toplanmış çir. 
kinliğinden böylelikle muvakkat bir müddet için 
bile olsun kurtulmak bir nevi saadettir. 

Saniyen, ekseriyetle karşımdaki gü.zel ka. 
dm benim milstekreh suratıma bakmaktan çe. 
kinir. Zeka derecesine göre, bu hissini belli et. 
memeğe çalışır. Ona, belki de hiç bir iç hakimi 
olmıyan o biçare güzel mahluka deruni bir mü. 
cadele imkanı vermek, on.u kendi kendisine M. 
kim olmağa sevketmek beni bahtiyar eder •. 

Yahut, nadiren kaı'§tmdaki gil7.el mahlQk 
çirkinliğimin cazibesile büyUlenıni§ gibi gözleri. 
ni benden ayıramaz. Bunlar ekseriyetle mazo. 
hist ruhta. kadınlardır. Onların tabiiliğe aykırı 
telezzüzleri bana vah§i bir zevk verir. Nokeanı. 
mın intikamını almıJJ olmak gibi bayağı bir 
hazla titrediğim olur. 

Hadise gününe gelinceye kadar böyle kar. 
makarışık bir deruni hayat yB.{lıyôrdum. Yalnız 
- burada, başlangıç cUmlelerimde söylediğime 
dönUyorum - son zamanlarda, namütenahi en. 
dişeler, hasta. hesaplar ve tefsirlerle dolu içim. 
de bir noktaya müteveccih bir sivrilme başladı. 
Muayyen, evsafı belli bir inkişaf .. Kendim ka .. 
dar, tezahürlerin dellletlne dayanarak, başkala. 
rının da ruhi • manevi hallerini araştıran müte. 
cessis sczi3 .• 

Kon,u§tuğum bir kimsenin, bir noktadan 
itibaren dü§Undüklerinin tamamen zıddını söy. 
lemeğe başladığını elinde basit, fakat zaptoJu. 

o SAI~ON OYUNLARI o 
DÜNKÜ MESELENiN HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 

Banka kütüphane ile posta.hanenin orta • 
smcTh.dır. 

BUGÜNKÜ MESELE 
TALl!d MESELESi: Bir onbaşı dört ne. 

fere talim yaptırıyor. Jlk vaziyette cepheleri 
onblJŞJllII\ sol taraf ma isabet etmektedir. 

Onbaşı sırasile şu emirleri veriyor: Geriye 
dön, sola dön, sağa dön, sağa dön, tekrar sa. 
ğa d~. geriye dön, sola dön, geriye dön, sola 
dön, sola dön, sağa dön ... 

Bu kumandalardan sonra onbaşı neferleri 
ilk vaziyete getirmek için hangi kumandayı 
vermelidir? .. 

KEHANET: Ahbaplarınızdan birine çüt a. 
detll bir rakam tutmasını söyleyiniz. İki mislini 
alam, on ilave etsin, neticeyi ikiye taksim et. 
sin ve elde ettiği rakamdan aklından tuttuğu 
rakamı tenzil etsin .. 

Siz ona bnkiyi muhakkak söylivebilirsiniz. 
Mesila; bu tccrilbe on iki ralcamı ile yapıldığı 
zaman baki beştir .. Şöyle ki: 

34 = lO .... (2 x 12l 
17 2 : 34 
~ 12 -17 
Her zaman bu bakiyi nn.ı;ıl bıılmalı? 
(Bu meselelerin ccvaplurmı yarınki nüsha. 

mızda buJacaksınrz.) 

Bugünkü bulmacamız 
SOLDAN SACA: 

l - Bir vilayetimiz, 2 - Beyaz, 3 - lcar, 4 - Çok kalma, 
5 - Bir nebat ... Kadeh, 6 - Kılıf, 7 - Fizikte ufak bir kıymet ... 
Bir hayvan, 8 - Emmek fiilinden emir, 9 - Bf r memleket. 

YUKARIDAN AŞACIYA: 

1 - Bir böcek, 2 - Arzın aksi, 3 - ltalyada bir şehir, 4 -

Bir harf, 5 - Bir rakam, 6 - Bir sayfiye yeri, 7 - Akıllıca, S -

Bir harf, 9 - Bulmağa t.qebbUs eder ... Çehre .. 

kolaylığı vardtr: 1 ~ardalın üs
lÜııe bir parça sirke koym ... k. 

a:ryayı tok tut.mak ç~ı-:ı:;i 

Bira MolCır:ı oldu~u Lzcre 
dnima se>tfi1J1< çilir. Bunu t~m:ıı 

için d~ ya buz veya buz dolabı
r a liizum vardır. Veyahut, bira 
~!ş ~·:crini mevcutsa kuyuya sar 
kıtr: ak suretiyle soğuk tutmak 
da mümkündür. Bunların hi~ 

blri olmayınca birayı sıcak m 
i e:c~izL 1-!cyır. I~lal; bir bezr 
S'lr:lon !iİ~e, bir müddet ccrcyaı 
Önt;Tlde bı;·.:ı'..:hrca. biıa buz gi 
bi olur. 

Hapsedilen bir lngi\it 

Y apdan muame
leyi anlat.yor 

Fransızca Paris • Soir gar.ete· 
sinin Londra daimi muhabiri yt· 
zıyor: 

Tiyençin ablukası aynı giddet. 
le devam etmektedir. Mis~r çe.ın· 
berlaynin dUnkU sözleri de UZllk 
Şarkta hiç bir değişiklik husule 
getirmemiştir. Bu sabah yine ln· 
gilizler soyularak Ur.erlerinde çırı 
parası aranmıştır. 

Bir kaç gilndenberi Japonlar 
tarafından hapsedilmekte ol&Jl 
Mister Jorj Smit bu sabah ser• 
bcst bırakılmıştır. Mister JorJ 

na.madığı, hakim olunamadığı açıkça anlaşılan şunları anlatmaktadır: 
bir hareketinden, veya, gözlerinin yanıp sönen "- MahalU haplıanede bir höC 
parıltısından, yahut ta göz kapaklannm mUte. reye kapatıldım. Tam yirmi d~rt 
reddit bir çırpınışından, harikulade bir isabetle 

1
saat bir lokma yiyecek vermed1 • 

tayin edeblyordum. ler. Yatacak yer yoktu. Bu vaıl· 
Bu, benim mütemadi vehimlerin esiri ol. yet karşısında hareketlerini şid· 

mamdan değil, belki de gittikçe genigleşen, dai. detle protesto ettim. Bunun Uzt• 
ma uyarak dikkatimden, intikal eüratimden, ne rine beni başka bir höcreye na.le. 
bileyim belki tayini mümkün de olamıyacak bir !ettiler. Dışarıdan yiyecek aımaJ1\ 

1 
• • ti d i A k bll takım hasletlerimden ileri geliyordu. ıçın.~ m saa e ett !er.. n.ca. 

Bendeki bu harice müteveccih murakabe o müddet zarfınd:ı. yalnız Çinlilere 
kadar arttı ki ciddi bir rahatsızlık hissetmeğc ait yiyeceklerden satın almaJ119 

ba§ladım. Bir adam düşünün ki daima maskeli müsaade ediyorlardı. İki gün sorı 
bir cemiyet ortasında yaşasın ve maskelerin ar. ra Avrupalııa.;:a ~it. ~yeceklcr • 
kasını görebilsin!.. Ne tahammUl olunmaz, iş. den alabllecegımı bıldırdller .. 
kenceli bir hayat süreceğini kolaylıkla tahay. Çikarken de Japon jandarnHl• 
yül edebilirsiniz... !arı ve Çin polisine kar§ı gÖStcl'· 

Uzun müddet insanlardan kaçtım. Onların miş olduğum fena muameleyi af· 
arasına dönünce, uyuştuğunu zannettiğim me. !ettiğim hakkmda mecburen bir 
lekemin, aksine, sanki sureti mahsusada çalış. kağıt imzalattılar.,, 
tırılmışcasına, çoğaldığına şahit oldum. Kendi. Bütün Çinde.~; müthiş bir lrı· 
mi de aym derecede dikkatli ve bitaraf bir mü. giliz aleyhtarlığı propa.ga.ndssı 
§ahcde altınd~ tut.tuğuma~ ~~ -~nd~~i sözl~r~min yapılmaktadır. Japonların kontr0 

sıhhat ve selametı, maııtıkılıgı deWlet eder sa. ıu altında yapılan bu hareketler 
nırım. ' " Çinde çok tehlikeli Lir akis Y~ • 

Dün gece, geç vakit Kadıköyüne dönUyor. ratmıştır. Japon tayyareleri de 
dum. Eski bir ıtiyadın sevkile, vapurda, yine bu harekete iştirAk etmekte ve 
hakikaten şık ve çok gUzel bir kadının kar§ısı. şehirlere beyanameler atmakta • 
na geçip oturmuşum. dır. Bu beyannamelerde ezcUrrıle 

Vaktin geç olmasına rağmen, vapur, bir ffunlar ya:ıılıdır: 
çoklarmın yer bulamıyarak ayakta kalacağı ka. "Japonya, lngiltere imparator· 
dar kalabalıktı. Köprilden hareket ettik. luğunu harap ediyor .. Bugün 111· 

Ben, zalimane bir eğlence icat eden çocuk. giltere imparatorluğu artık inhİ· 
Jarm neşeli istihzasile, karşımdaki kadını süzü. tat etmek üzeredir. Çemberla)'JI 
yordum. Adeta, büyülemek ister gibi gözlerimi çok kuvvetli olan Japonyaya kar· 
gözlerine dikmiştim. §ı kaymağa teşebblis edememelt· 

Bir müddet başka taraflara baktı. Sanki, tedir . ., 
rahatsı.zhğı~ı, kendi~de imiş gibi sıh.ha~le, k~~- Japonların !ngiliz aleyhtarlı~ı 
vetle hıssedıyor, .sezıyordum; .b~ benı egl.e~dırı. propagandaları gibi gerek !ngı· 
yo~~~· Onunla bır oyuncak. gıbı o!°ıy~bılı:, !s. liz imtiyazlı mınta.kalarma ge • 
tcdıgım dereceye kadar ta.zıp edebılir. ıstedığim rekse Çin topraklarına taarruz • 
ruh kalıbına sokabilirdim. Israrla bakmakta de. Jarı her gün biraz daha artmalt· 
vam ettikçe rahatsızlığının arttığım göıilyor. tadır. 

dum. 
llk zamanlar baeını bir taraftan öblir tara. 

fa çevirirken bir an, ister istemez gözleri yü. 
zilinde duruyor, asla hislerine hakim olamadı. 

ğından, yUzUnden bir nefret gölgesi geçiyordu. 
Bir ara, içinden kalkıp gitmeği düşündü, 

· .ıi l\1anin:>. V nlisi 
Manisa, (Husus.f) - Yeni \'il· 

!imiz B. Faik TUrel §ehrimir.t 
gelmiş, vazifesine başlamıştır. 

evet, bunu çok iyi anladım, kalkıp gitmeği dü. _ .. . • • 
eündü fakat o anda, yüzümden istihzamı ve ih. , k,umlu~a .~aptı. Gayrııhtıyarı peıı. 
timal kendisini takip edebileceğimi okudu ve şıne duştwn. Arasıra arkasın 

d dönerek, aynı korku dolu gözlerle 

ca~~ayet gözlerini çeviremez oldu. Çaresiz bir bana bakıyordu. Ni~ayet iylct 
ta.vırla yUzüme bakmağa başladı. ZulmUme de. karanlık. sa~aya ge~dık. ~k ~· 
vam ettim; bu, nefretini saklayamamak sureti. nu loş bır golge hahnde görtiyo ' 

ı ] ~ k Id - b' ·d· dum. e a.yı o ugu ır ceza ı ı. 

Israrımın korkunçluğu tesirini göstermeğe Beklemediğim biı sırada dut· 
başladı. Zavallının, iiciz ve iradesiz bir hayvan du. Döndü ben yürüJüm. BurUtl 
gibi nasıl kalıptan kalıba geçtiğini soğukkanlı. buruna geldik. Eli, telaşla çantıı· 
lıkla seysediyordum. Arasıra, bir deliymişim gi. smı karıştırıyordu. Birden yin8 

bi, yüzllmde ancak onun tarafından farkoluna. o, beni boğan bir tehevvüre kil· 
bilecek mimikler yaratmağa çalışıyordum. prldım. Kan ytizüı::ıe doğru yUlc. 

Evvela, boyalarının altında renginin soldu. scliyordu. Haykırmak için ağr.I· 
ğunu farkettim. l{endi kendine emniyet verme. m açaraçmaz donuk beyazlığı SC• 
ğe çalıştığı belliydi. Daha sonra gözleri, kara zilen boynuna atıldım. Kuvvetli 
birer delik gibi. sadece korkunun ve ölüm fik. kollarımın arasında çırpınamı • 
rinin aksettiği birer ayna, his ve fikre açılan bi. yordu bile. Biraz; sonra hareket• 
rer pencere haline geldi. Bu düşüncesini yakala. siz .vücudiln.ü ~ere uzattım. Hid· 
yınc.ı elinin bir hareketini ta!cip ettim. Çanta. detim geçmışti. Çantasını açınc~ 
smı sıkmıştı. Deriyi kabartan şekilde küçük bir lfildlşi saplı küç~k bir tabanC~ 
tabancanın hayalini görür gibi oldum. buldum. ı-~.alb~kı:. o bunu kulla 

BirJenbire. Kadıköyüne yanaştığımızı far. namadan olmuştu. 
kettim. Sadece sinir zaafına karf!ı tatbik ettiğim İ§te bu hadise, sezlı kabiliyt· 
ceı;ıya icabmda ölUm tasavvurunu dü§Ünmekle 

1 
tim hakkındaki itimadımı ve i· 

mu'k<ı f>c'e etlen bu cti1.el kadına kar~ı ani bir , manımı vesikalandırmış oldtl· 
Jıidd .. ~., 1·rrı•kl1w . Puna ta~avvl!runıı fiile çıka. MUdnfaa için söyliyecek tek kt· 
T'"' rikarr.uyacağını tahkik nrzusu da inzimam Umem yok. Ama, eğer vugeç • 
et~I. 1 medinium. beni yine tıbbı adıtYe 

ls!tcleyc ~ı!:mca r..lüh1rdar tarafına giden sevkedebilirsiniz. 



aov~k bugün son' ... --~~~---~~~ 

1:&;tıünü yaşıyor aftanın resimleri 
A1 bacalarındaki fursla-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rın .. sökülmesine başla 
Kadrolar vekilin tastikinden geçti b 

memurlara tebliğ edilecek 
Bundan bir seneden fazla bir eski tahlisiye idareli muttıliii 

~an evvel 50 milyon lira ser· nüdürü Nazım, hukuk mu 
lll~yc ile kurulan Denizbank liğine Eaat, umumi katipliie 
ınuesscaesi bugün son gününü 'talet mürakip k~ f:ahJ•ll 
}'~aktadır. tin tayin edilmitlerdir. 
~Bu ak§am Denizbank tarihe Limanlar iıletmeai um 
ba''facak ve yarın sabahtan iti- müdür muavini de Hamit S... 

ren devlet deniz yollan ve li· coğlu'dur. 
~brı i~1etme umum müdür· idarenin muhasebe. aeferber
~kleri resmen ve fiilen f aaliye· lik ve kontrol jubeleri müdür· 
idcı ha§~amış olacaklardır. Bu iki lükleri münhaldir. Buralara ile
li~~nın bütün hazırlıkları biti- ride tayinler yapılacaktır. 
d ıı ve memur kadroları da Limanlar iıletmeai umum 
~n şehrimizde bulunan Müna- müdürlüğ' n lıtanbul, İzmir 
t~ lc.Yekili .l\li Çetinkayanın ve Trabzon~ teş-
adııund .. n g!:ı:m :stir. ·~ilatmda 900 ~ ~. 

t, l<:d~.olar bug\!n öğlede~ so~- Bundan betW dılöiz y~ll~n 
ı_ hutun memurlara teblıg cdı· umum müdiiditl' 1'1Uavınlık
~ktir. \erine .ıe ealci 1zmir liman itlet
'k Habe~ ~ldığımıza gö~e, bu meaı ~rü J:l~et ile ':'uau~ 
~tanı ~agvolacak Oenız~a~.k- ~iya ·Llafatogl_u nun tayınl~ 
1 n Yenı kurulan umum mudur- "karrür etamıttir. l,letme mu· 
,ilkler teşkilatına gecemiyerek iürlüğüne Nesuhi Özok, fen he
,;1~ta kalacak memurların •YJ· yeti reisliğine liman reis~iği fen 
b lO • 60 kadardır. Bunlardan '-ıeyetinden Hıfzı ve lzmır şu~
b\~ka 5 - 6 ki§i 65 yaşını geç· 1i müdürlüğüne de Zckerıyr. 
di~t ıncmur da te~aüt edilmiıler: ':ayin edilmi.ş\erdir. .. 
d k Bunlardan hır kısmı gemı Eski Oenızbank umum mu· 
0 torlarıdır. :iür muavinlerinden Harun 11-

~i Son Ü~ ~y kinde, yani ~u~uf men tarafından yoktan .. bir ~-
1,. Ya Önışın umum mücturluk- beple i~ten çıkarılan muhendıs 
il aı:lcdildiğindenbcri Deniz- Sermede yeni kadrolarda vazife 
~nktan çıkarılab me~ıo~br bu ıerilmek istenmiş, fakat kendi
~rctıc 120 yi bulmaktadır. Bun 1i bir İngiliz şirketinde maaflı 
trı~~an bir kısmı daha evvel bir ve ayrıca da komisyonlu bir ite 
y lıddet umum müdürlük yapan ,]mdığından bu teklifi kabul e· 
~ Usuf Ziya Erzin tarafından çı· ::lememi§tir. 
~rılrnı,, 1 O - 15 kadarı da ken· =::.:.:.::=.!~------""".""'."J 

c; liğinden çekilmişlerdir K Ü ÇÜ k 

1 ve2 

Irak gönüllüleri, yeryüıAinün garip ICıyaEetli aal<erlerin· 
elen biridir. Muntazam bir tefkilitla çalıtmalanna rajmen 
an'anevf yerli elbiselerini muhafaza ederler. Yalnız ıeçit re
ıiml~rincle haki elbise ile ıörünürler. 

Irak ıönüllü teıkilib Jnıilizler tarafından lcurulmU!tur 
sekiz taburdur. Bunun dördü Altarilerden, üçü Araplar

biri de Kürtlerden mürekkeptir. 
1 Dcnizbank kuru\duğu z11111ıMliıl1 
\tda Yusuf Ziya Önı"~tr· ye, yani Milletler Cemiyeti tarafından, Irak üze-
~n a~ğa cıkanlan 75 Ü lnailiz mandasının kaldmldığı tarihe kadar Irak ıö· 

1 
memurdan 'ık azı Y -~ .r.-ı...-··lltllDl~:: n&llillri Suriye ile Mısır arumdaki kaçakçılıkla mücadele 

tll)fra alm.abi~mıştir. .. deı& ~yyare.ı ~· alpi;er' ederler, bu kaçakçılığı yapan çetelerle çarpıtırlardı. Bu ıu· 
~ akat, ılerıdc açılacak m~~- artık posta ve yolcu taşımağ& retle, ıönüllüler adeta Irakta ıümrük muhafaza teıkilib sa· 
ıJllcre btı memurlar yerleştırı· b 1 tır ydabilircli. 
~k . aşamı§ . 

lerdır. . . * Romadan bildirildiğine göre 
. Yarın sabahtan ıtıbaren De· 'ki İtalyan tayyaresi iki saat 
~~b k f' . . . d ba l ~ an m tas ıy~sı ı§ıne . e §: müddetle 12000 ile 13000 metre 
ttı ··a~ktı~. Oemır yollar ıdaresı irtifaında uçmu15lardır .. Bu sıra. 
tı; Ud_urlcrınden ve halen elek· da kaydettikleri en az hararet 
ht k l§lerini tasfiye etmekte olan sıfınn altında altmıg altı dere. 
D Y~t reisliğini . yapan Kema~ cedir. . 
'~ı~ankı tasfıye edecek he • Fas Sultanı birkaç gUnden-

~:tin de reisliğine getirilmiftir. beri çocuklariyle birlikte Pariste 
~ ır sene çalışacak olan heyete bulunmaktadır. 
'ili kadrolarla açıkta kalacak • Fransanın Bordo şehrinde· 
lııcrnurlardan bir kısmı da alı · ki bir meyhanede müthiş bir in. 
~'taktır. fili.k olmuş, o saatte meyhaneyi 
Diğer taraftan yarm sabah· dolduranlann birçoğu yaralan. 

~l\ itibaren vapurların ~~ları- mı§tır. Bunlardan yedisinin ya. 
~~ eski deniz yollarının ıkı çapa ralan çok ağırdır. İnfilakın is
~c ortnımda bir ay ylıdız bulu- pirto ve benzin bidonlarının iş. 
~llrt forsu takılacaktır. D. B. ttallnden husule geldiği anla11L 
~l!trıuzlu Denizbank fors~~rının mıştır. 
~talardan sökülmesine dun b~ . *. Fransada Verdun .. m~h~rebe. 
lltnıttır. . . ıının 230 ncu yıldönumunu kut-

S D~niz~an~m. ~~ .~orsl~r ıçı~ lulamak için muazzam bir m~ra. 
2 bın lıra gıbı buyuk hır mas sim hazırlanmıştır. Bu merasıme 

h~f Yaptığı ve bu kadar paranın Fransız generali Gamelin riya. 
d ~una sarf edilmesine sebe_p ol 1'et edecektir. 
l!::U anlaşılmı§tır. . * Polonyada büyük milli tezs. 

Kadrolarda tayınle~v· , hürat yapılmaktadır. Bilhassa 
. Mevsuk olarak öğren~ıgımıze Polonyanın Gydnia limanında gö

~0tc, limanlar işletmesı umu~ ze çarpaıt bu hareketler bir haf. 
~Udürlüğü teskilatmda yenı ta kadar evvel Dantzig'de Al. 
L 'drolar ile yapılmakta olan man Amiralı Boedcr ide Dantzig· 
111\?ı tayinler şunlardır: de bulunmaktadır. 
• l~mir liman müd~rlüğüne v~· Bu pazar gUnU ba§ta Gydnia 
~lcten eski liman ışletme mu· ve Varşova olmak üzere Polon· 
d~tii Zihni tayin edilmiştir. Zih· yanın belli başlı !5ehirlerinde ter. 
l\ı bu sabah lzmire hareket ede· tip edilmiş olan milli tezahürat. 
tektir. sırasında sokaklarda: 

1 rabzon liman müdürlii~ünr 'Polonya Baltık sahillerinden 
de it-iler servisi müdürü Kema1 geri itilmeğe hiç bir zaman mü. 
t~tirilmiştir. Kemal Trabzon< saade etmiyecektir,, diye levha· 
titıniştir. lar asılmıştır. 

lJrnum miidürlük teftiş heye * Fran!ada yeni kabul edilen 
~ rei8);~ine Denizbank tarafın bir usul ile gıda maddeleri satan 
dtn açı~a çıkarılan Rqat Yıl dükkanlar haftanın her gUnUn. 
~. tahlisiye ve fenerlerin bu- ı de açık bulunabileceklerdir. Ev. 
lıınduğu kıyı emniyeti şu bes; 1 velce kabul edilmiş olan mecbu· 
l'tıüdürlüğüne Abdullah ...-.Ziya.! ri tatil birçok mUşkUli.t doğur. 
!"n heyeti rei,.liğine miihendir muş olduğundan bu yeni kar&n 

'~ci, memurin m?.d?.rl?.~~nt ı ittiha& mecburiyeti hasıl olmu§-
C:cvat. levazım mudurluıune tur. · 

Irak hükUmeti itba,ma geçince gönüllüleri bir bava tet
kilib haline aokmuJ, onlara bilhusa memleketin hava hü· 
cumlanna lcartı müdafaumc:la vazife vennfttir. Bugün, Irak 
ıönüllüleri çöllerde manevra yapmadıkları zaman hava mey· 
danlannın muhafazasında çalııırlar. 

1 

3 numaralı resim 
lngiltere, Kraliçe Meri vapuruna et olarak Kraliçe Eli· 

zabet isminde yeni bir tranaatlintik yapbrıyor. Gelecek sene 
bitecek olan inJaattan sonra vapur hemen seferlerine bq
byacaktır. 

4 numaralı rasım 

Alman kızlarından spor yapan bir anıP, apor İçin daima 
açık havayı tercih eden Alman kızlannm, vücut ıüzellilderi-
nin birinci amili her halde bu ola gerek.. ı 

I 

5 numaralı resim 

Jnıilterede açılan yeni bir radyo iatuyonu. Resimde 300 
metre olan anteninin dikilitini ıörüyorsunuz .. 

6 numaralı resim 

Tiyençin hadiseleri münasebetiyle almmıı bir reaimı 
Japon tayyarelerinden bir l"lP•• 

~----~-r-7·~-\,I. 

1 
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(Ba§ tarafı 1 incide) 

Hataq devleti dün Kızıl - ordunun Sabahleyin kayıp--~~~_.., 
lara karışarr kız Hafo·~•r•n 

tarihe karıştı manevraları DllnVefadagarip birhldise /i4~yi 
den 18 yaşını mütecaviz olan Eylulde Baltık 

0

~:.;.=Kovacılar maahlleain _ . ~ondra, 29 (ı 
Antakya, 29 (A.A.) - Hatay 

meclisi bugün saat 16 da Abdili. 
gani Türkmenin reisliğinde fev . 
kallide bir toplantı yapmıştır. 

kimseler iŞbu anlaşmanın meri • de Aynacı sokakta 112 numaralı n~ye .~~-~ ... 
yete girdiği tarihten itibaren 6 hudutlarında evde oturan Mustafaıım, kızı 18 gun soyledigı rb 
aylık bir müddet zarfında Suri. M sk 7ll1llDda Sabahat sabahleyin er • ya.si mcaeleleıi ~,611ıNI~'' 
ye veya Lübnan tabiiyetini ihti. o ova, 29 (A.A.) - Ha- lonya ve R eh.; den kayıplara ka.nşml§tır. Ba ku~etin mütalea~ Si 
yar etmek hakkım haiz olacak v:s - Kızılordunun bu sene bü- rmda yapı~ - ı..,.. ve annesi kızlarını evin her ezcuml~ ı.unlan 8iiJi.;.~s 

Toplantıda otuzdan ziyade im. 
za ile verilen şu takrir ittifakla 
ve coşkun ve sürekli alkışlarla 
kabul edilmiştir. 

!ardır. Mez.kUr haktan istifade- yuk menavralan Eylülde Lenin.. liz R "' •• I~ -...ı-ı aramqlar hılam ym. -Bız ıcapeclm emnıfet. 
grat mmtaka da Bal k d - us YifS., hÇ -- ' a b" l • · I _,_ --L. •• .:.-

etmek isteyen kimseler ikamet _ . . sm tı evlet. geçiktiren Baltık 411:....-td ~ ea sabrtaya mUracat etmişlerdir. . ır enn! a MAA u~u~ 
gflhlarnwı merbut bulunduğu i. len cıvannda yapılacaktır. 1938 tisi müzakereleriıaia .... .,... u komşu evleri, arkada§lan. ıfa etmış bulunuyoruz. 
daıi makama bu hususta bir be. de, bundan evvelki bütün manev- rasında verilen bu ....,_. jtk aal- nm evleri yoklanmış, Sabahat memleektlerin Pldet 

Yüksek reisliğe, 
Türk camiasmm ayrılmaz bir 

parçası olan Hatayın Anavatana 
kavuştuğunun bir kararla tesbL 
tini teklif ederiz. 

yanname tevdi edeceklerdir. ralar gibi Kief mıntakasiyle Po- nah görülmektedir. bulunamamqtır. Anne ve babası tmda bulun~ 
Kendilerine bir makbuz verile. 1m:larmm hayatmdan büyük bir dan doinıyalayük B · 

oektir. Varşovadaki Alm!ln G•l K11•. endişeye lı:apılm11lal'dır. tehdit olunu;;. .• demektir. 
Hakkı hiyarı istimal edenlerin ~ UI ' Gece aaat dokuza doğru baba. beynelmilel 'bıaUit· ve · 

listeleri mümkUn mertebe kısa tezahürat may reısı· m Mustafa kuyudan su çekmek baki kaimi§.....,. • BUyilk teza'hürata vesile veren 
bu takrir dolayısile bir çok ha
tipler hararetli nutuklar söyliyc.. 
rck Hatay halkının Anavatana 
kavuşmaktan duyduğu sonsuz se 
vinci tebarüz ettirmi§ler, Ata _ 
türkUn ölmez habrasmı tazimle 
anarak Milli Şef lnönUne derin 
saygı ve bağlılıklarını izhar eL 
mi§ler, Hatayın kurtuluşunu ha. 
zırlıyan bUyUklerimi7.e Hataym 
minn.et ve şükranmı ifade eyle -
mi§lerdir. 

Reis Tayfur Sökmen de, Ha. 
tay mücadelesini ve kuıtuluşunu 
anlatan bir hitabe irat etmiştir. 

Bundan sonra. reye mUracaat 
edilerek takrir ayakta ve coşkun 
tezah.Urat arasında kabul edil • 
miştir. 

Müteakiben Meclis reisi Ab -
dülganl Türkmen §U sözleri SÖY. -
!emiştir: 

Muhterem arkadaşlarım, 
BugünkU f evkallde topla1'1 -

mu.la meclisimiz en §erefli va. 
zifesini yapmış, Hatayın kop -
ınaz; bir parça. olarak :Ana.vata. 
na kavuştuğuna :ittifakla karar 
vermiftir. 

Bu isabetli kararmıman dola.. 
yı hepinizi sevgi ve saygı ile se. 
limlar ve tebrik ederim. 
Arkadaşlarım, 

Hatay Millet llooliai bUtün 
çall§malarmda Anavatana en sa.. 
dık duygularla bağl~ Milli 
Şef İsmet lnönUnün yüksek arzu. 
lan daıhilinde hareket etmiştir. 

Bu bizim için uııutu1maz ~
ref iıatırala.ndır. Ha~yı 'lnnia. • 
ran büyüklerimize en derin şiik.. 
ran ve tazimlerimi ifade etmekle 
me.sudwn. 

Tarihi vazifesini ikmal eden 
Hatay Millet Meclisini ij,ağrtıyo. 
rum. 

:Meclis reisinıin sözleri dakika
larca devam eden alkışlarla. kar. 
§ılanmış ve meclis derlıal dağıl_ 
ml§br. 

Meclis dağıldrktan sonra, h . 
tiklfil :Marşı çalmmJ§ ve Hatay 
bayrağı indirilerek yerine Türk 
bayrağı çekilmiştir. 

Meclis binasının etrafında. iz.. 
ciler, esnaf teşekkülleri ve on 
binlerce halk coşkun ve heye • 
canlı tezahürat yapmışlardır. 

fasılalarla Fransız konsolosluğu. il?.ere gitmi§, kovayı yerinde bu- kadar vehamet kelbebn~ .. ~ 
na tevdi olunacaktır. Bu hükme Varşova, 29 (A.A.) - Deniz B l k lamamış, bu sırada içeriden inil- Büyük B~bıae 
tevfikan h&kkı hiyarlarmı isti • günü münasebetiyle bugün yapı- a t~ meml~k~tlerini tiler i§Stmiftlr. Mustafa hemen niz ve hava kuvvetleri-1h 
mal eden kimseler müteakip 18 lan büyük tezahürlere 50 bin kişi zıyarete gıdıyor komşularmı haberdar etmiş, bir yesiylc müvazi bir ~ 
ay zar.fında ikametgilılarmı Tür iştirak etmiştir. Mareşal Pilsuds- Helsinski, 29 (A.A.) - Alman genç beline ip bağlanarak elek • §af ediyor. Hiç kimeecleD 
kiyenin haricine nakletmeğe mec ki meydanml:la yapılan bu meting- genel kurmay reisi General Hal- trlk Iambaaile kuyuya indirilmiş.. muyoruz. 
bur olacaklardır. Bunlar muta _ de Polonya deniz ve müstemleke der bugün buraya ıelmiştir. tir. Bu genç, Sabal)a.tin eeldz İngiltere birçok devle 
sarnf oldukları emvali gayrimen birliği murahhaslariyle eski mu. Şerefine birçok resmi kabuller ~etnı derinliltnde olan kuyunun ranti vermiştir. Bunlttn'lldl: 
kuleyi tasfiyeye mecbur olacak. hariplere yarı askeri teşekküller tertip olunmu§tur. General HaL ıçeriahıcle 1* lmmı auyun dışına yeni bir taarruz hareketiılf4 
lar ve her tUrlü menkul malla.. vesaire mümessilleri de hazır bu· der, evvela Viipuriye oradan da çıkmq bahmaia bir tqm ÜJlerin. def olduğu takdirde lngil 
rile hayvanlarını elden çıkar . lunmuştur. topçu Poligonunu ge%'Ulek üzere de ayaklan layun içinde olmak bütün kuvvetleri bu devlete 
malt veya beraberlerinde götür. Polonya deniz ve müstemleke Perjaveriye gidecektir. Alman ge-~ ~ baygm bJrlaalde pttL fi olan vazifesine m111Cdllll! 
mek hususunda serbest olacak _ birliği reisi General Kvasnevski nel kurmay reisi tayyare ile fima· ~ ~Ülj, JU]aından 1*tılan Beynelmilel .,.. 
lardır. söylediği nutukta Polon yanın Bal li Filnadiyaya da bir aeyab'at ya- ıkincı bır ipi kum ~ ~lı- mü talca edeıt: :HIJihk 

Bali.da mevzuu bahis tasfiye • tık denizi üzerindeki haklarını pacak ve pazartesi cUnü Alman- ~ Ç~ temin etmış. ki: 
den mütahassıl mebaliğ Türkiye a.tiyen müdafaaya azmetmiş bu- yaya d .. n ktı" tır. Bu sırada ltfaıye h gelmiş .. _ M t.-li. 
Cumh · .... : M k Ba k .,._ 1 d y 

0 ece r. Sabah · "Ik \ ese ... urıycu er ez; n ası 11::!. un ugunu tebarüz ettirmiştir. atin ı mUdavatJ yapıla - baX'L • 
kendenm şubesinde ~ir bloke he. Müteakiben muzıkalar Polonya Tellin, 29 (A.A.) - Alman er. rak .kendisi Haseki hastanesine manyaya P 
saba. yabnla.cak ve bu mebali . milli marşını ve Almanya aleyhin. karuharbiye reisi General Halder, götürülmüştür. ed~gelmekte o1dS bu 
~ tarzı ~i Türk ve Fransız deki Rota şarkısını çalmış ve bil. dün Estonya reisicumhuru ile u . eetın devam edip etm 
hilkfunetlen arasmpa hususi bir tün heyetler ellerinde "Deniz bi- zun bir görüşme yapmıştır. - ku~=a: çe~~l::e:~: ve t~~! ~ 
anlaşma ile kararlaştırılacaktır. zim hayat sahamızdır., ve diğer d y b" rada na uıaısu ·, ·ı 
Fransız tabiiyetindeki eşhası Almanya aleyhtarı yazılar taşryan Umumi kütüphaneler y ugu ır sı sara.sııun tuttu_ Halifaks ~t ...... 

htikmi • • l. gu ve bu suretle kuyuya dilştilğü, sini tetkik ederek. \;eltall~ 
yenin Hatayda bulunan bayraklar olduğu halde Vistül ıçın ta ımatname ancak su içindeki t.aş Uz.erine dil§ d 1ci fabdadarda Ho 

emvaı, .. hukuk.ve menfaatile ay - nehri kenarına gitmişlerdir. Ora- hazırlandı tn~ı..A boğulmad w anı ..... 1 ya 
8 

m tabi etteki ..... 1. h "'6\.UA&en ıgı -.gu - i~çilerin ça 
. ıyı --~ası akikiye - da dini bir ayin yapılmış ve Ge- Maarif Vekaleti umumi kütüp- m~tır. h fik · ; 

nın em. vali gayrimenkulesi otuz neral Kvasevs'ki bütün halkın tek. h l · 1 sa ası n 
beş .. milyon Fransız frangı muka. rar ettigyi şu yemini yapmıştır. ane enn açı ıp kapanma saatle. dar kabili telif oJabilec:eliaİ 
bilind riyle hafta tatilleri hakkında yeni Sıhhiye Vekaletinde ı · · 1 · d 1_t..! 

• e tam.amile 'l'Urk iıükfunetL "Polonyanın denize olan mah· bir karar almıştır. emı~. ıl§ elrınfadeÜZelCDI 
nın mUlldyetine geçecektir.,, recini elde tutmak yolundaki gay- tayin ve nakiller şu cüm e i e i etmiftir: 

'.: _,_, __ t ·· h 1 Temmuzdan itibaren tatbik •• K t d ktri"m" ter 
.DLUuwuus. encumen azırladığı retlere ldevam edecegwiz ve Baltık o,.,n9\cü U • M:11 • • - uvve 0 

azba 
edilecek olan bu yeni karara .Anı u\t~ mumı =etti§lık ..l:Jr.: takd" d b""t"" 

m ta.da eöyle demektedir: Denizinden kendimizi uzaklaştır. .--- aıbh. U "rl F. "k y "k" ""IS' ır e u un 
"Türkiye - Suriye arasında a. mıyacağız,,. elektrik ışığı bulunan yer._., el .~:: şaıhhvı t alı ı· aatrgıcı ı ın yoluna girer ... 
· ---'-ı-ı- kütüphaneler sabahleyı"n 10 ıA- -~ 8 a ve ç un muave. H•lı"faks, lnmlt-nı·n ı 
~ ~oeaJ.&Ull kati 8Urette hal. V:arşova, 29 (A.A.) - Deniz _, ıa:ı. mM.ı.M4.mM & bel "" •· " .... ledildigı ve Hata ,. _ _,Hini A 12 ye, öğleden sonra .da: 15 ten .-. .. ._..-ne, nW, e- san"'ı ~ 0 u .. ~-na ;-ret 

Y u.tlU.uı n • bayramı dolayısiyle radyoda nu- • u.t61M utıli ~ 1S0.T~• """"5"' er-
~vata.na. Htihakı temin olundu. nutuk söyliyen reisicumhur Mos- 19 a kadar açık kala~meır..ı ~~ ~1 4i!a_~ M-~tir ki': 
gu ve ilhaktan mu··ıev 11·t · . triği ohmyan kütüphanelerde -. ~ ~~ ~ ~ BunJ .. -&. ... L!.:.!..: ku 

tl 
. . t e ı Yazı - ciskı, Dantzig ve Gdynia limanla- . h l'f . 1 . .. fiktq beleJl>c blllbl 8dfet l.. a.a~ uuwı 

ye erın mili menfaatlerimizin rrrun Polonyanm hayatındaki e. nenın mu te ı mevsım enne gore rm ltadıka, beJedfye besi le tahkim hareketlerini eona 
i~arma uygun bir surette tas. saSlı vazdfesini tebarüz ettirmiş şu saatlerd.e açık bulu~durulacak- lı:ltipli~ .... ....._ beled§Uı·ye ~~- dirmek, diğeri de ...ıhu İftfl 
fı edildiY• ~ •. m ... ·· ·· la d H l~l la da ,,...,. .,.;, .. ı- ...., ye . ~ ti""' \UU&uş. ve yük - ve ezcümle demiştir ki: .. wr ır. az ıran ve ey u a~. v rrn katibi Remzi Akın EminönU be • mektir. Fakat diğer devle 
sek -~eclıs Jle ~un yet hilkQ_ - Karşımızda muhalifler ne ogleden evvel 1 O - 12, ogleden lediye şubesi bqki.ti r w. S fikirleri bizimki ile bir 
~etmın epeyce ~ır. za?1aıı~nbe. kadar fazla dikilir ve harici şerait :on~a 1 ~.- 19 ; ilkteşrin, ikinci- rıyer belediye ba.Şkatiti

1

::t K~~ Bizim düşüncelerimize ge 
l'i üzerinde en cıddı alaka ıle ça_ ne kl:.ldar aleyhimizde tecelli eder- eşrın, ısn ve Mayıs aylarısda Ziltan E - beled" bes" ı.... · t l-d· d b" bu ha ·, • 1tşma.kta bul övl d l g l ••v yup ıye 1U ı uog. n r •• ır e ız va 
vaff unduğu bu İ§lıı mu. se, Polonyanm istikrarinı ve bahri g e en evve . -. 3• ogle'<len kiliplibine, Beyoğlu belediye ta. müstemleke meeeleeini, 

.. akıye~le intaç edil?i~nJ te - variyetini idame için en büyük sonra 14 -:-y 18• Ilkkanun ve M:ırt bibi Sadık Abut Sanyer beledi_ sahası mcseelsini ve c:liğer b 
~ ettiren kanun layihası. ve fedakarlıklara hazır ibir halde sar ~:larmda oglcden evvel 9-12• ye şubesi baştapipliğine, lzmir meseleleri mijnakqa ~· • 
m=~elatı aynen kabul edil - sılmaz azmimiz de 9 derece fazla- ogleden sonra 13 - 17 · merkez hastanesi tabibi Muhlis Fakat ne yazık ki bua\in bu 

.,. laşacaktır. Karada ve havada kuv-ı Temmuz, Ağl\stos, Eyliıl ayla.. Şeref İzmir sıhhat müdür mua _ ziyette değiliz." 
Antakya, 29 (A.A.) - Fran. vetli olan bizler, bahri eserimizin rmda kütüphanelerin tatili cumar. vinliğine, Karşıyaka belediye ta. ------------
~ askeri kamyonlan mütema. daimi surette terakkisini temin et.. tesi günleri saa~ 13 ten başlıya.. bibi Hamit Salih lımir merkez H 1 sah b 
di~ eşya ~ tahliye a. mek ve Polonyanın .denizdeki mil· rak pazar günü, diğer aylarda da hastanesi tabipliğine, Balıkesir aya ası 
meliyatma devam edi~orlar ... Fr~ Ii vazifesini yerine getirmek için pazartesi günü saat 13 ten başla sıtma mücadele laboratuvar şefi d k d 
~ kıtala.rınm, tahlıye mühleti denizlde de kuvvetli olmok istiyo- mak üzere salı günleri yapılacak. Rıza Erksan Eskişehir sıtma eve UŞU mu ur 
0 an 22 temmuzdan evvel Hatay. ruz. tır. mücadele reisliğine, birinci sı • ,.._, 
dan çekilecekleri sanılıyor ıf d-"':r .. (Bcıf tanıtı 1 inctell" 
-----------·-- yarşova'. 2~ (A.A.) - Gazete- Memurları üçten fazla olan kü. n c.uu ıye mutehusısı Musta - Bu ifadelere ..,,.t 
Tien-Çindeki abluka lenn Danzıng den aldıkları haber- tüphancler haftanın her günü açık ~ Sı~dlah~ur ~eehınleket has - tuna hükmedi1ir ki Alman 

lere göre, 100 S. A., radyo binası- bulundurulacaktır. Yalnız Cumar. nesı ı ıye mut asaıalığına, t l · · deYlet 
Londra, 29 (Hususi) _ Tiyen na yerleşmiıtir. Bunlar, radyonun tesi öğleden sonraları ve pazar An~ya m~ınleket has~ eaki ı::r:~'aıkv~eknr ettildeti 

Çindeki abloka gev§emi§tir. Bu_ muhafazasına memur bulunmak· günleri en az ikişer memurla bir 1 ~ahılıye mutehassısı Necatı G& • t ha de ...._ __ ...:&.: L!.. 

•• •-giliz" • • tadır h d kü"t"' h · .. . . hp Selvi Ankara Nümune hasta. ya aa 
11 v~ •-~ 

gun .w ımtiyazlı mmtakasına • a eme up anc dırektorlerının dir T.. ki · t :1..1:.x: ' d hT b · 1 w • a ıa eDauqp Dllll"' 
külliyetli miktarda yiyecek gir- Danzig mezbahası da, gönüllü tertip ddecekleri bir sıra dahilin- nesı a 1.~ye .ll§asıs~ ıgı.n.a, L ·de . t -:LI:~ _;:: 
mittir. teşkilatına lüzumlu mühim miktir. de nöbetçi kalacaklar.dır. çıktan mutekaıt tabıp Ali Rıza nu v~! ıs e • .._.. ..... 

Alay buradan fevkalide mu _ 
ra.hhaslığnnız ve askeri milmes • 
silliğimicıönUndc minnet ve şük 
ran tezahürleri yapmışlar ve §e. 

birde şenlik yaparak dolaşmıg.. 
la.rdır. 

Hatay fevkalade neşeli, heye -
canlı .sevinçli günlerini yaşamak. 
tadır. Meclisin dağılmasile Ha. 
tay devleti de tarihe karışmış • 
tır. 

Roma, 
29 

(A.A.) _ Giornale da et hazır bulundurmak emrini ~zalp. ~~~isa sıtma mUcadedele larak ~~t~ mOmldin 
d'ttalia gazetesinin Tokyoda emin almıştır. Köseivanof 3 Temmuzda sı t.a~ıplıgıne, Borçka. .Hastane sun: Guçlerini*! Jettili 
bir b Berlin, 29 (A.A.) _ Havas _ • • • tabıbı Tank Kıratlı Beşıktq be. yuı, yetmediii yerde 
verd·r:!tan aliığı~ kaydederek Danzig polisinin Amanyadan ge- Berlme gıdıyor lediye tabipliğine, Bolu menle _ bir mahiyet verilebiWa. 

Anlaşma hakkındaki 
layiha 

Antakya, 29 (A.A.) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 

Sancağın, Türldyeye ilhakına 
hazırlanılmaktadır. Fransız kıta.. 
larının yavaş yavaş Sancaktan 
çekilmesine bugünden itibaren 
b~ lanmıştır. 

Ankara, 29 (Hususi) - Tür _ 
kiye - Fransa arasında imzala. 
nan Türkiye ile Suriye arasmda. 
ki arazi mcsailinin kati surette 
hallini mutazammm anlaşma ve 
müzcyyelitınm tasdikine dair 
kanun layihası meclis ruzname. 
sine alınmıştır. Anlaşma ez.cUın. 
it fa ~ tlıttva etmekte 
ve a~n şöyle denilmetedir: 

''TUrldye ta.bllyetini iktisap c. 

Çind~ 1a ır habere :ore, Japonlar len unsurlarla takviye edJJiğinc Sofya, 29 (A.A.) -B. Köseiva. ket hasanesi operatöril Faik Ay. Fakat Almanlarm ft 
ğı iki~~rt hare~a~~ •. baılandı. dair ecnebi memleketler.de çıkan n.ofun bir kaç aydanberi mukar _,say Ankara Nümune hastanesi Lum hayat sabuı talnrini 
T::nuz cı Y_11 do?umu olan .. 7 habereri tevsik etmek imkanı bu- rer olan Berlin seyahatinin tari. operatör muavinliğine, ~irinci BI. için zihin yoracak yerde 
k-0 • da Çinde bır ~ederal hu- lunamamıştır. hi temmuz ~langıcı olarak tes. nıf nisaiye mütehasamı Hamdi cak'an başka hir ~ vanllr. 

met ılin edeceklerdir. Alman mahafili, Danzig maka- bit edilmiştir. Başvekil, 3 tem • Şakir Seymen Kastamonu mem- da A 'manya ye ltalJa için 
s· d k. lmatının polis adedini Polon a _ muzda Sofyadan ayrılnca.kt1r. leke: hastanesi nisaiye mütehas. yat aahaıı telaldô etlikl.İ, 

l.ngapur 1 1 konferans Danzig anlatmasında tesbit yedil- Mumaileyh, Berlinde üç gün ka. s~sh~na, Ka:ecik hüktimet tabi. rin hududunu çi...,.Jdir. 
Sıngapur, 29 (A.A.) - Uzak miş olan miktara çıkarmaya ka:-ar lacaktır. bı ~~~?1ettın Gültekin Ayaş H. Sonra Rom~ ile a..cnu111 

Şarktak~ Fransız filosu kuman - verdiklerini ve fakat yeni alma. -o- tabıp~ıgıne, Kurtalan hUkQmet Almanyanm hayat ..ı-
danı amı~ .Decoux,~gün Röy • ek polislerin kamilen Danzig top- Bulgaristanda seylap ~~b~!. İrfan ~ozluk hUkQmet ta.. duduna girdiği Mide~ 
t:r.:n~abınne yaptıgı beyar41tta raklarından kaydcldildiğini temin Sofya 29 (AA) Balkan r..~p ıg~n~, Fatih h~met tabibi layı Akdeniz ımahNd Olan 
şoy.ae soylemiştir: tm 'kted' w • • • • - em u Turkay EmınönU H. ta.- y te olü _..__ 

İngiliz - Fransız müdafaa kon e e ır. dagınm fımal yamacında Sevlie. bibliğine, EmiDıÖDÜ hilktlmet ta_ es y~ ~um ~ 
feransı, tam bir muvaffakiyetle Viyanada 200 Çingane V.0 m:?t~kasmda vukua ~elen sey bibi Ltltfi Demren Fatih H. ta. =~~ bır •uNlte malmw 
neticelenmi§lir. Bu konferanstan tevkif edildi lap buyuk. hua:ı~ dogurmuş w - bi~liğine, Sivrihisar hllkumet • ... C! ... 

alman neticeler muhalı:ka.k k" v· tur. Çok şıddeth yagmurlar yag_ tabıbi Liıtfi Gürer Gediz H ta ı---------~---
Uzak Şarktaki 'vaziyet ilzerindı; Bı~, ~ (A.A.) -:- Havas: mış ve Rositza ırmağı, 12 met. bipliğine, tnuk1'}a hlikfunet ı,.: 0eneral aametı•n 
Qüyük bir tesir icra e r cekt" ugun Vıyanada _çıngeneler a_ re yüksekliğinde bir su duvarı bibi Muammer İbrahim Kalecik 
Bütün esaaıı noktah~· ı~~rin~: ~:mı!ı1:mtan :k.U:a~fapı!mi. halinde taşarak bütün köprüleri 

1

H. tabipliğine, açıktan birinci .sı. Korsikaya gidiyor 
anlaşmaya vanlmıştır. Fransız 've Burgealan~ıdır ~::~ya ı yı~ış ve her tarafı ~arap et - nıf dahiliye mütehUBIBı Şükrü Parit, 29 (HQIUll) _ ır 
ve hıgiliz başkumandanları, ya _ kalanmış ve ~nbaurti~ ~a - mıştır. 1?0 ~v tamamıle yıkıl - Kültür Tekirdağ memleket hu. ordulan ba§ku""Ddam 
kmda buluşarak fikir teatisi ya.. pisanesine gönderilmiştir. Bir :ı; :Jtır. Şımdıy:C, k.a?81" 16 ceset 1 tanesi dahiliye mütebauıalığt • Gamelin asker! lmwetJerln 
pacaklar ve bugünkü vaziyeti tet mı da De~ tecemmü kamrıına v :m:~~t h kı131 . de kaY!p 1 na, açıktan eczacı Fethiye öz .. titine ~ıkmıştır. KAtadili el 
kik eylfyeccklerdir. ı aevkolunm~ a ır. asar b.r kaç mı!- elen Beyoğlu hastanesi ecqcılı • Niıtedir. Oradaa Konibya 

• yon levahktır. l ğına tayil\ edilm~lerdir. çeccktir. 
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Grtpln kutularının üzerine resimde gördüğünüz şeknae kabart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

Yat&lt, yemek ve çalışm~ıı 
odalaritıe salon takımlarl 
velhasıı.Jıer nevi mobltyalar 
avizeler ve kristal takımla 
rı BAKER (eski Bayden) 
mağazalarında teşhir edil 
mekte ve he~ yerden ucu. 
fiyat 'fe musaıt şartları 

satılmaktadır. 

lst{//ıbul .-tsliuc 
A!ıtlıl;tmesindcn. 

küyün<lc Fıstıklı 

Cihad aleyhıne m 
numanıh doııyQ.Ş 

daı.. sında m~ 

rcı;i terkeılerek 

ihı dlıelle hu 

('l'Vıtp 

z 

Vrüncil /lııkııl• 
939/1014 

Deykozda Yalı • 
k ı; numarada 

n 939/lOH 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 93~ _ 

ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. - ~~y~k~:~ 
........................ 11!:' khiııiıı 1 

1 - Küçükıu plaj ve gazinosu Temmuzun 1 inci cu
-martesi gününden itiberen umuma açılacak ve bütün va
purlar o günden ~n yaz tarifesinde yazılı olduğu 
uzere yeni inta edilen Küçüksu plaj iskelesine uğraya
caktır. 

Bebek ile Küçükıu plaj ve iskelesi arasında daimi su· 
rette gidip geblaf' için sureti mahsusada bir vapur tahsis 
edileceği gibi bu iki iskele arasında binek otomobillerine 
mahs~ araba vapuru servisi de birkaç gün sonra başlıya
.aıkhr. 

Pazardan maada günlerde her iskeleden Küçüksu 
plajına gidip gelme (Konbine) birinci mevki 
plajda ,ı··ı - r • (.33) e nı 

~ r J , ye noe l'i.. ın ) bı 
let ihdas edilmiştir. Gidip gelme, vapur ve plaj ücretleriyle 
nefis 3 kap yemek bedeli oalrak yalnız (95) kuruş tediye 
dilecektir. Plaj gazinosunda her gün öğle yemeğinde, og

l&den sonra ve gece ~smdln sonraya kadar 1 1 kişilik 
mukemmel bir orl~tra takımı en güzel parçaları çala

ktır. 
3- - Köprü, Kabataş, Beşiktaş iskelelerinden Salacak 

plajına kezalik (Konbine) bilet ücreti ( 33) kuruştan 
barettir 

RLE 
4 - Elektrikle tenvir edilmif 7 4 numaran vapuru

m\!% Temmuzun 1 inci cumarteai gününden başlıyarak 

Cinsi 

Galan mantarı 4 
Şarap ,, 48 
Likör ,, 23 X 

Yavuz Sez 
'aris kadın 
ıkademiler 

t 13 Beyo u 

SA Htl 

yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve nU 
V - Kapalı zarf lfl1n 

ikle % 7,5 güvenme parası 
ların eksiltme saatlcrin-~il~ 
de vermeleri, açık epiıtm 
gelmeleri. (4403) 

· T1de Bebek kartıımda en güzel ve 

Cumartesi günü 
umuma açılıyor 

Her gün öğle yemeğinde, öğleden ao!lı:a. ve 
gece yarısından sonraya kadar 11 kışılık 

mÜkemmel orkestra ve numaralar .. 
Köprüden ve her iskeleden birinci mevki yapu~ gidip gelme 
plajda duhuliye, kabine ve banyo ücretı dahil 33 kurut; 

Öğle veyahut alqam yemeği de beraber 95 kuruıtur. 
Vapurlar bu iskeleye uğrayacaktır. 

Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan 

her cumartesi günü (Hava müsait oldukça) köprüden saat 1 
14.30 da kalkacak ve iki sahilin ba§lıca iskelelerine uğra- 1 
yacaktır. 

Vapurda kıymetli san'atkarlamnızdan Bay CEVDET 
K:OZ'AN ve kemani SADi IŞILAY·m tertipleriyle bay ve -------------------~ 500 adet hamam bornozu alınacaktır. Açık eksiltmesi 7-7-
bayanlardan mürekkep yüksek okuyuculanmızın da 939 cuma günü saat 14,30 da Tophanede tstanbul levazım amir. 
bulunc:luğu: liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bed.~li 25~ 

8 Kf ŞILIK MOKEMMEL Bf R SAZ lira ilk teminatı 187 lira 50 kuruştur. Şartname ve numunesı 
HEYETi VARDIR. komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 

Vapura. Rahmi Alkan idareıinde (CENYO lokanta- belli saatte komisyona gelmeleri. (4459) 
.. ~ ehven fiyatL fevkalade nefis büfesi mevcuttur. *** 

17 ton ka.Şar peyniri alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
Vapm ücreti herkes için (75) kuruş olup 18-7-939 sah günü saat 15de Tophanede İstanbul Levazım a. 

pasolar muteber değildir. mirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmi~ bed~li 
11 050 lira ilk teminatı 828 lira 75 kuruştur. Şs.rtnamesı komıs. 

!!!!~~~!!~~~!!!!~~~~~~~~~~~! yo~da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tekli~ 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermelerı 

(42) (4737) 

•uhammen .bedeli 1263 lira '23' kuruş olan muhtelif cins ve 
eb' tta- kilit, menteşe, kapı sürmesi, sttrgt1 vesaire gibi 61 kalem 
malzeme 6 7, lJ)39 peqembe günü saat (10,30) on buçukta Hay. 
d .,ada G t la nası ~indeki komisyon tarafından açık ek. 
s ltm :satın ahnacaktır. 

8iı i lirme~ iste)'enlerin 9-l lira 75 kuruşluk muvakkat te. 
· t ve k ıpıun tayın ettiği vesaf.kle birlikte eksiltme günü sa
.: e kadar komisyona mn.r.caattarı lizımdır ~ 

Bu ise ait şaı tnameler komisyondan parasız o1arak dağıtıl. 
akt dır. (4331) 

*** 
Muhammen bedelı 5900 lira olup Karabük döner köprüsü.. cu. 

ı· •r ik malzemesi 11-8-1939 cuma gUnü saat 15,30 da kapa. 
usulıle An'karada idare binasmda satın alına~ır. 

S gitttıek istey~rin (4'2,50) liraıtk mU'\'akbt tenli, 
n1t ile lranunun tayin ettiği vesiQian ve tekliflerini aynı gUn sa-

~ 14.30 f kadar omisyon reisliğine vermeleri ~dır. 
Şar ameler parasız oiarat ~karada mal~me dalreltıı;'en, 

Il yd:ır}'t' da tc. dliim VC' Vk . fJ"winden dağıtılaC8'~. ı 411&) 

*** 
17 ton beyaz peynir alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

18-7-939 salı günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul levazım 
i.mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 6800 lira ilk teminatı 510 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni veıslkalarile beraber teklü mektup. 
ıarım ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme-
leri. (43) (4738) 

*** 
200 adet çöp :kovası 11.lmacaktır. Açık eksiltmesi 11-7-93i, 

salı günü saat 14,30 ~ Tophaaede amirlik~ a!nli .Kb. da Y~
pılacaktl[. 'ra.hMin bedeli 2000 lira ilk temınatı 150 lıradır. Nu
mune ve şartnamesi Ko. 'da görUlür. İsteklilerin kanuni vesika. 
lanle beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (29) (4589) 

On gün kadar evvel çektifii· ı 
ğim f~toğrafımı gördükçe g~zle-
rime ınanamıyorum. En qagı 40 bur 
yaşın<' görünüyordum. Alnım
da ve gözlerle ağzımın etrafın. 
da buruşukluklanm var1dı. Te. 
nim esmer v•ert idi. Bugün ise 
cildim yumuşak ve dostlannun 
gıpta nazarile baktıkları açık ve 
buruşuksuzdur. Herkes beıal1 
hakkımda 35 yapnda oldujım 
ltadltte ancak 25 yaıında gör" 
düğümü söylüyor. Yegane cila 
unsuru olan To~n Kreminin 
gece için Pembe rengini ve gün
~ için beyaz renktekini lıliİllı· 
&arak güzellC§meye muvaffak 
oldll81. ~Qkalon kremini tavsiye 
~ttiğim dos\lanmdan bir çokla 
da benim gibi memnuniy~ı 
semeresinden hayrette ~· 

Cild unsuru olan Pembe ... l 


