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Avrupada bulunan elçilik ve 
konsolosluklarımızdaki konsolos. 
luk muamelelerini teftiş etmek 
üzere Hariciye Vekaleti başmü _ 
fetişi B. Saffet Mürci önümüz • 
deki günlerde A vrupaya hareket 
edecektir. 

fDARE E\'f: Anlcar1 Cact tSTA!'\ntlL• Tel1rraf: VAKTT9 Poslı kulu~u: ~«ı•'!"elefon: 21413Cfa:ıl -24370CldnrtJ 

•• 
llgük Millet Meclisi heiJetiıMaari/ Şiirası umumi lıe1Jeli 

Hatagda dolaşıyor 
I 

~(11 , 

~lak ' 17
; //atay dcu7cti 11cZ<lindcl.i fcvkalM.c murahha~ımız Ccı·at Açıka1ın uğurlamrken 

lJarı81Ya, 25 (A.A.) - Anado. lediyeyi ziyaret etmişlerdir. He. tir. He~et güul Hat.ayın bu ka -
~or :nın hususi muhabiri biL yetler bir çok kıymetli eserleri sahasını da gördükten sonra sa
~ !\ . ihtiva etmekte olan müzeyi de at 17 de Hami<l!ye mektep ge. 

U.ıneaa·· Iı!Jct Meclisi ve par. gezdikten sonra, Habriyedeki misi talebe ve subayları şerefine 
lar 111cri ile vilayetler mu. Defne oteline dönmüşlerdir. ,·erilecek çay ziyafetinde ve sa. 

kylrt
1
' bugüı. öğleden önce Otelde kısa bir müddet istira _ at 21 şereflerine halk partisi ta. 

ışıer l?ı görülecek yerlerini hat edilerek yemek yenmiş ve sa. rafından verilecek olan garden 
•rac1a'h Çar~ıyı dolaşmışlar, at 3 te Rcyhaniye ve Kırıkhana partide bulunmak üure İnken -

alkevin.i. partiyi, be _ gidilmek üzere hareket edilmiş • deruna geçecektir. 

• 
ull..önü 
hafta lstanbulu 
~ret lendırecek 

ara 2-
eisilll: 0 (Hususi) - Cum. 

ela lı. İnöııünün bu hafta 
t'i ll'ıtı~tanbulu şereflendir . 
t temeldir. 

~~ VALDESt lLE 
~· I\LARI GELDİ ISic 
leri .~nıhurumuz lnönünün 
'ha~:. Milli Şefin çocukları 
rcıir. 1 trenle şehrimize gel. 

f'IJ 
80.şvekil 
n akşam yalovadan 

ııır geldi 
~ nıudd l'aftat cttcnberi Yalornda 
tı~ s etnıcktc olan Başvekil 
b~ al.da . . 

. '-liz nı dUn akşam Uzerı 
;11ııe le telnıiştlr. PcrapaJas :t 17. <lrıen l3aşvckilin bugUn 
~iııırı e 1 1 inci yerli mallar 
)al>ıtı açııış merasimini biz-

~r . aaı muhtemeldir. 
t Cıııın 

"- lcıre, Z acılış mcrasinıind:! 
~lr111 lrnat ,.e cneJki gliıı 

e~lıı .ı an S'clmiş olan lktısat 
ll \it h 

~ ~,\·eıc ~zır lıulunacaktır. 
ıtı,,.t iJ ııe Harici,·e Vekili 
~ eaı "' 
ler<lir. IUnu Ankaraya döne-

-~~reşal Çakmak 
:~raı Hutzingere 

A 'Yafet verdi 
tıcı ~kllra 2S 

Elcilerimiz arasındaki tayinler 
yüksek t asdlkf en geçti 

Ankara, 25 (Hususi) - Elçi. 
!erimiz arasında yapılan nakil ve 
tayinle1·dcn bir kısmı yüksek tas. 
dike iktiran etmiştir. 

Paris sefiri Suat Davaz Tah. 
ran büyük elçiliğine, Tahran bü. 
yük elçisi Enis Akayg-en Atina 
büyük elçiliğine, Peşte orta el. 
çisi Behiç Ergin Paris büyük el. 
çiliğine, Belgrat elçisi Ali Hay. 

dar Aktay .Moskova büyült elçi. 
liğine, Brüksel orta elçisi Cemal 
Hüsnü Varşova büyük elçiliğine, 
eski Madrit sefiri Te\•!ik Kamil 

cJ 

Belgrat elçiliğine. hariciye veka. 
leti müsteşarı Agah Stokholm 
elçiliğine tayin edilmişlerdir. 
Diğer elçiliklerimizdeki tayin 

ve nakiller bu hafta içinde yük. 
sek tasdike iktiran edecektir. 

inhisarlar Vekilinin izmirdeki tetkikleri 

Vekilin vapurda alınmış bir resmi 

1zmir. 25 (Hususi) - İnhisar. nüşte gümrüklerde tetkiklerde 
lar Vekili Raif Karadeniz bugün bulunmuştur. Yarın öğle üzeri 
Çamaltı tuzlasına giderek fab. vapurla Istanbula gidecektir. 
rika ve memlahayı gezmiş, dö • 

Kaleci Necdet 
Dün zabıtaya teslim oldu 

münakaşalı iki celse gaptı 
•• 
Uç sınıflı köy okulları 
beş sınıfa çıkarılıyor 
Iran 

Türkiye harbe 
• 

gırerse 

Birlikte çarpışaca
ğm ı bildirdi 

Londra, 25 - Dcyli Herald 
gazeteai §U haberi vermektedir: 

'"İngiliz hükumeti, bir harp 
vukuunda İngiliz • Iran petrol 
kuyularındaki 20 milyon ster
linlik menfaatini korumak için 
İran hükumetine lngiliz fabri
kaları tarafından külliyetli mik
tarda harp tayyaresi ve tayya
relere kartı müdafaa topları 
gönderilecektir. 

Gazete ıunu da ilave ediyor: 
..Hava nazın Sir Kingsley 

Vood geçen hafta lngilterede 
tayyare inıaatmm dost devlet
lere tayyare verebilecek kadar 
ilerlemit bulunduiunu aöylc
mİftİ. ·~mı 10 uncuda 

200 İngiliz 
tayyaresi 

Dun Fransa üzerinde 
üçüncü defa uçtular 

Londra, 25 {A.A.) - Havn 
nezareti tebliğ ediyor: 

Bleriot' nun Man§ Denizini 
ilk defa olarak tayyare ile geçi
şinin otuzuncu yıldönümü mi.i
nasebetiyle, İngiliz bombardı
man tayyare filoları, bugün, 
Fransa üzerinde üçüncü bir ta
lim UÇU§U yapmı§lard.ır. 

Hareket eden birinci grupta 
JÜ Blenhein bombardıman tay
yaresi vardır. Bunle\r, sabah sa
;ıt sekize doğru Manşı geçmiş. 
ler ve muhtelif istikametlerde 
tesbit edilen uçuşlarını yaptık
tan sonra saat ona doğru iisle
rine dönmüşlerdir. 

Bugünkü ekzersizlerin ikinci 
kısmına 60 tane V ellington 
bombardıman tayyaresi i§tirak 
eylemektedir. Bu tayyareler, 
Fransa üzerinde 2000 ila 2300 
kilometre uzunluğunda sefer. 
ler yapmışlardır. 

380,000 
Türk çocuğu iki sene 
daha fazla okuyacak 

r. 

ı 
[ 
• 
I 

(Yazısı 10 uncıı~a). 

General Rüştü. Akın mliMlyayı ~ancağa takıyor 

lzmit alay sancağma istiklal 
madalyesi verildi 

(l"a:mı 10 nneııiln > 

lzmirde sabıkall Mustafa mah
kemede bir kadını bDQuyordu 

Müteakiben birçok ··Hamp
dens.. tayyareleri de Fransa ii
zerinde uçmu§lardır. 

Bugünkü uçuşlara 200 den 
fazla tayyare ve binden fazla 
pilot i§tİrak etmiştir. 

Vaktında yetişen zabıta memuru taban
casını çekip suçlunun alnına dayadı 
lzınir, 25 (Hususi) - Bugün 

asliye cezada §ayanı dikkat bir 
vaka oldu: Hazır l stan

hu l da iken 
~ l\urrrı' (A.A.) - Ge. 
d cv~i Çqk ay Başkanı Mareşal 
lic b\ılu rtıak bugi.in şehrimiz

i.it • nrrıak t 1 

&p~ 
Yaruk 

On binden fazla seyirci önünde hakemi döven takım ıJ 

kaptanı şimdi Tarıkı dava etmek isliyor """~' ''''" '"""-

Sabıkalılardan sil:'ıhçı 1'fosta . 
fanın Hasan isminde birisinin 
karısı Sadiyeden yüz lira para 
aldığını V<' bu parayı ifjlcteccklP. 
ri esrnr tekke.sine 1.nbıtnmn gijz 

yumması için parayı memurlara 
vereceğini söylediğini, Mustafa _ 
nın cürmü meşhut halinde yaka. 
!andığını dün bildirmiştim. Mus. 

t.afa bugün asliye ceza ma.hkc • 
mesi huzuruna çıkarıldı. Kendi. 
sinC' sorulan sun llcr<lC'n n.sabilc.s. 
ligi anla.511ıyordu. Snclıyc ele mnh 

"Yakıt'' Irnrilcrinin pek 
yaknı<l:ın taııı<lığ-ı, yazıları
m daima tnkılir ve zevkle 
knrşılnllığı nlikıc-tl:ııı mu-~ .~1Rcr v a 0 • an .Orgeneral 

. hır l k e nıaıyetı şerefine 
/ öaı~ antasında 52 kişilik 
\ı~r :v~ın ~ · . 

~~ "'ltt- cgı vcrmış ve bu 
~· •l!i ~1Ud Genel Kurmay ve 

1 1• afaa v H . . V 
~ı "' ı t-tk. e ancıye e-
l ıl·ıı.· -thı ·al~ r. l ·· .. k 

<11 ·1 r ı· r.ınsız Juyu . 
lltı 1 eri 1 

ltıu11L d Re enleri hazır bu. 
-IC\t ır 

• •. . .ı lı:'l<lisct! . n sonra d.ış t!etın K ndıküvUndc nlsanlısınrn 
" - sıııı lrn:\!ıclrııiş, lıiiliirı scrvl•I ini J>a~. 

:rnıırnak iı;iıı muhafazasına mc- C\hıdo olduğunu haber almış ,.n liir Eno;liliisiinc vcrnıis. 
mur polislerden nıiisaadc ala- ,1 1 t t"I t 1 k d Hihrl hassasını kayhchııiş. 

ı :lrıc a or ı ıa a ara ışaı·ı 
rak banyo odasının arka ııcııc·" · · Jlo~ru. 
resinde~ kaçırılan Demirsror ç~lırnca keııdisini yakalamıştır. 11.ıısatcı Celal Muhtar: 

takımı kaptanı Necdet nihayet l'\ecclı>t yakalandıktan ı;onra: - On paranın kıymclini bilıııhcrı 
o~ııı:ın 1ı ılri(ilıl i r. 

Jıolhıiıı Rıl.ı l:ıkilıi iizcriııc tliiıı - Uı•n 1all'n k:tr:ıkola f<><•lim 

J 
nr.,,;,ıi. 

sahnh yaknlnıımıştır. olınnf :ı gidiyordum, (lemişllr. Ct>lıil :\lııhtıır siizuniin rri nl<lııgıınıı 
Palls tahkikat sonunda Nec- [Devamı 10 uncuda).· ishal elli. FIKRE1' MJ/J, (nevcwıı ;10 ııncıulıı) 

harl'ir: 
. 

Toplu lğ~e 
"Hazır 1stnııbulda iken" 

başlığı ile yazılarım gazete
mizde llf"~r<'tm<'ğe bnşııya. 
cal.t ır. 

ilk yazı cum a günü 
VVVVVvvvvvvvvvvVVV\IVVVVY 
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• idam hükümlerinin aleni 
mudur? infazı doğru 

ın 
• 

Tanınmı§ Avukat Mustafa Hayri Beden terbiyesi 
kursu açıhyor 

Oniversite yabancı diller 
okulu lağvedildi 

Basın birliği 
siyet divanı 

Qı 

idamı gayri insani bu-
lanlar arasında 

Orn 
da 

. Bir ceza tesirini yapmaz 
veya kaybederse onu değiş

tirmek ıazımdır 

15 Ağustostan 15 Eylüle 
kadar devam edecek 
Maarif \·ekilliğf, beden terbl

yesı öğretmenlerine yeni beden 
terbiyesi şeldlnl öğretmek üze
re on beş ağustostan on beş ey-
1 Ule kadar devam edecek bir 
beden terbiyesi kursunun açıl
masına karar vermiştrı. Kurs 
ankarada açılacaktır. 

Talebelerin lisan bakımından inki
şafları liselerde temin olunacak 

Reiıliğe Refik 
Sevengil intihap 
Hasın BlrJiği lstanbul 

tt sı hcyslyet dinanı dUll 
in •• ı aktctmlştlr. Ge 

__ .. _ .. _ 

~J Ankarada ._;ııanınıŞ 0 _..llllUI-. 
Maar:i Vekilll~ı. btrkac yıl- b k d mumt kongrece haysı.-et 

& n ımın an inkişafları !:in 1r. 
danberi üniversite talebcslnt~ k b nzahğına seçflmiş olaJI tı aşka tedbirler dUşünüldU-
yabancı dil öğretmen maksadi- ,.,.ü d rahsin Til, Ömer Rıza 

6 n en öntlmüzdekf 1941 yı- il' 
le tesis etm. iş oldu,.,.u üni"cr 1 d ve Refik Ahmet Sevengll e. • ın a nltlbarcn Unlversite ya. 
site yabancı dlller okulunutı b sın Birliği kanununa ancı diller okulu ldğvedllecek-
şlmdlye kadar v-··.: ·.: · randıma tir. divanın tabii azası 1' ıj 

Memleketimizin hukukçu ve 
münevverleri arumda açbğı
mız: "İdam hükümlerinin aleni 
infazı doğru mudur? Yoksa İ- / 
dam cezası kaldmlmalı, yerine 
müebbed hapis cezası mı ko
nulmalıdır?,, sualli anketimize 
devam ediyoruz: 

Bütün vilAyet mualllmlerl 
kursa davet edileceklerdir. Ted
risat bugUnkU beden terbiyesi 
tedrisi sistemine göre ö~r~tııe
cek ve muvaffak olan beden 
mualllmlerine kurs diploması 

v~rilecektir. 

nı tetldk etmektedir. cumhuriyet müddeluınulll 
Yabancı diller mektebi için mına muavin İhsan yart• 

Bu randımana göre yabanc• llniversite b!i•. · •. .:on ayrılan 
diller okulu Unhıerslte talebftsf. \"ilAyet hukuk f.,!er1 11 "" tahsisatın miktarı 100 bin Ura- d• 
nin mUhim bir ktsmma ecnebi Tevfik Borlu bu lçtıroa dan fazladır. Bu tahsisat Uni- bulunmuşlardır. Haysl1•' 
dil öğretmek bakımından fay- versltenin başka işlerine hasre- ı 

B•• ••k d ı da.h görUlmüştUr. Fakat tını. c'ilecektlr. nı relsllğlne Refik .AbJJJe uyu mey an ar verslteye gelen talebenin lisan vengil intihap olunmuşt1Jf• 

asfalt yapılacak O b • • -.. I Bira fiyatları i 
Belediyentn yeniden asfalt o- o 1 rı o eı yer i tehlı.kede 

Kıymetli avukatlammzdan ' 
Mustafa Sabri, idamı gayri İn
sani bulanlar arumdadır. Fikir larak yaptırmaya karar verdiıll 

yolların tnşası yakında eksilt- m ft l lar sero-ı• sı• Bayı·ler •ite ba•lfl lerini §Öyle anlabyor: 

" - idam cemiyet nizamı- meye çıkarılacaktır. EminönU · fiit. ":S" ~ 
nm haddi nihaisidir. Fakat in- kazasında, Eminönü, Sultanah- 6 kuru§ kira,,.-
sani değildir. met, Beyazıt meydanlariyle E· B olmuyorlar nıı?~ •• ~-.-
.. Vaktiyle "kısas., usul.ü mer'i\ Aw7ocıt MWJtafa Hayri ~ mfn;·nü • SJrkeci, Sirkeci. Ara- ugun valinin bir nutku ı·ıe açılıyor lzmlrde bulunan GUJJJr ıdı; h1?8ızlık yapanın eh, yalan ba "arur iskeelsl yoludur. Bu- tnhlsarlar Vekili yarın ~ 
söyliyenin dili, adam öldürenin madığmdan çektiği azaptan ratlan çıkacak parke taşları Ko- 11 inci yerli mallar sergisi mebuslarım .•• n hepsinin adres ze gelecek, bira lşleriniJl 
kellesi kesilirdi. Sonralan elin kim~enin haberi olamıyor. caragıppaşa, Ağaçeşmesi, Genç- bugUn akşam Uzeri saat 17 d<: l:!ri sergi komitemizce maırım için inhlsarlarda meşgul 
kesilmesi, be§erin tekamül fik- Bınaenaleyh cezanın cemi- tUrk ve Şair Fıtnat sokaklarına bUyUk merasimle acııacaktır. olmadığ'ı için on birinci yerli Ja başlıyacaktır. Daywrl• 
rine sığmadı. Buna dair ahkam yete fayda verecek, mücrimi dö~enecektlr. Sergiyi 1stanbul Vali Ye Beledi- mallar serglo:ılnin bugUn saat ı i eski mukavelenin hen UZ 
kaldmldı. Yalnız bazı yerde tenbih ve ibreti müessire tqkil Fatih kazasında Fatih mey- ye Reisi Dr. LQtfi Kırdar bir de yapılacak açılış törenine me. kabil olamam1ştır. tdare 
••Kiyötin,, elektrik cereyanı, edecek teklini bulmalıdır. danı, Yedfkule _ Gazlıceşme yo- nutukla açacaktır. buslnrımızın huzurlarlyle şeref ,lbl ;';e başına 6 kuruş"" 
cellat baltası ile bizde "iple _ ldamm al .. ıu, 'UskUdardn DUyUk Çamlıca Açılış merasiminden sonra vermelerini saygılarımla rlcn ·irse birayı ucuzln•--ıak ıOC 
boğmak,, fekli tatbik olunmak- f da .. .. enı olmasında Tepe yolu, Beyoğlunda HaskB. sergi halk tarafından .gezflmeğe ederim. \"azlyete girecektir. 
tadır. a~. gol ruyor musunuz'? Kaeımpa"'a T k l S ~ başlanacaktır. Komite R"'fsi Dlra satış fiyatı bir 1"1 

Ceza n-·~-'\· dam fll ld - " • a s m - ıraseı u ıowrr ra _:;ak ' llJI ı ey en son- viler, Yük~ekkaldırım, Cihangi; MtlU Sana>1 Birliğinden: Vali Dr. J,ö.tfi Kmlnı içinde kat'i olarak tesblt t 

Ceza, mücrimin bir CWia o 
suçu İ§lemeğe CÜTI!t edemiye
cek kadar, mütenebbih edilıne
sidir. 

Kellesi uçmÜ, gırtlalmCJan 
boğulmUf, elektrik cereyanı ile 
öldüürlmüı olan failin bir da
ha dünyaya avdeti mümkün 
müdür, ki ceza esası olan ten
bih yerine gelmiı olsun. Bir ke
re şu baknndan idam cezasını 

· nde bir tedbir saymıyorum. 

.. adan beklenen ikinci 
\ da, suçluya çektirilecek 

{ anın ahare ibreti müessire 
olmasıdır. 

Ölüm, ibreti müessire tesiri
ni çok.tan kaybetmi§tir. 

Otomobil, tramvay dünya
nın her tarafında ve her gün a
dam çiğniyerek öldürdüğü hal
de ve hatta otomobil içindı:ki
lerin de ölmelerine rağmen, hiç 
bi rendişe, ibret ve ihtiras teş
kil etmiyor. Otomobile bin
mekten, otomobil yolundan 
geçmekten kimse kaçınmıyor. 

Suç iılemekten nadiren a
dam ölmesinin ne tesiri olur. 
Bir ceza, suçluya ve muhitine 
icabeden tesiri yapmaz veya te
sirini kay beclerae, şeklini değiş
tirmek lazım olur. 

Ceza mahkemeleri, sanki 
"bedava sinema veya tiyatro,, 
imiı gibi vakit geçirme, eğlen
ce mahalli halini aldı. Hapisha
nelerde her gün mahkum ade
di çoğalmakta ve müddeti ik
mal ile çıkanlarda da bir tees
sür görülmemektedir. 

~ ;1ru:' ~==el,in~::k:;u:;. yollan Ue Zincirllkuyudan A- ~ş_e_h_r;lm;:-iz_d_e __ b_u:-ıu_n_a_n:-::-s-ay:-ı-o_:_~:----------- cektfr. ,,/. >.ıı~ 
yor. Hatta ~1 obn"'"* o- aaeiQ& klıd.H lklacl bir u alt M 11· kt b• • M kı1: 1 Ab ~ 
lup da açıkgöz muhabiri bul~n- yol yapılacaktır. UG tm mo ti ının ti 'tiiJ til o ahna• ono para'31~· 11 ti 
mıyan yerlerde, idam haberi Beşlktaşta Ihlamur, Akaret- 1 1 b k d k 1 b d 1ar 
maslubun gömülmesinden son- ler • Maçka, BUyUkadada Nl- a e e a rosu ca meccani ta e e meyan ra yo 
ra duyulur. ~am yodlu, RHehytbelfdKe A~dız, Mevcutlardan ba•ka Haklarında taki~·ı-.t 

Bunun aleniyeti nerede' ur.gaz a ı ım, ınnlıda Sa- x Bu hususta yeni 
. 

• bil yolları da asfalt olarak ya. 120 talebe daha ı· h yapılmaya ba•l ~ ımatname azırlandı ~ rl 
Aleni olmaktan ziyade gizli pılacaktır. alınacak Radyo sahiplerinin ell

8 
d 

yapılıyor, demektir. idamın bu Bu inşaatı üzerine alacak mü- Lise ve orta mekteplerin mu- Maarif Vekilliği bu yıl lise ki ruhsatnamelerin müdde 
şekilde, gece yansı herkesten teahhft günde asgnrl 120 metre aJlim ihtiyacını karşılamak ü- ve orta okullara alınacak mec. cen ay bitmişti. Bu ay t 
habersiz olarak infazı çok ev- murabbaı yer yapmayı taahhUt ze:e Yüksek Muallim mektebi cani talebe hakkında yeni bir müracaat edenlerden yeıı.1 
velleri düşünülmü11 bir tedbir- clecek, yapmazsa mukavelesi te~kilatı Vekalet tarafından gö- talimatname hazırlamaktadır. için yüzde 20 fazlasiyle lS 
dir. Asılacak adamın akraba ve fesholunacaktır. rülen lüzum üzerine genişletil- Bu talimatname pek yakın. abonman ü<'reti alınma• 
tarafları, mücrimi kapıp kaçı- mişti. Yapılan yeni teşkilatta da bütün vilayet maarif mü. Şimdiye kadar şehrimizd• 
racağı endi§esinden doğmuştur. fskenderun limanında 120 talebe daha alınabileceği i- dürlüklerine tevzi edilecektir. cut 28.000 radyo abonesi 

C
·n ·· b k · t'h E Bu yıl orta tedrisat mu··esse. 23 000 t ı i h t~a" 

O zamanki telakkiye göre, çalıa.acak memurlar .ı musa a a ım ı anına Y- . ane:: n n ru sa .. :ı: l"ld 'ti"b b l k selerine 2000 ve muallim mek. ı ·ı i · 
asarak öldürmek suretiyle ceza İskenderun.da kurulan yeni u en 1 aren aş anaca tır. r yenı enm ştir. 

Bunda ba k Ga · T rb' teplerine de 500 meccan"ı leylı· G ı k l 5000 beıı 
terbbi, halktan habersizc• de liman işletmesi tcı:ıkflAtı idare n § a zı e ıye er ye a an ° .., - ,.. E t't" .. · k .. h talebe kabul edilecektir. k ı ı ı b h kl ı 
olsa tesirini gösterirmiş. O za- için mahallinde mm·akkat bir ns ı usune gınne uzere şe - e ser s n n u ususta · · d d" 150 l" ··.. Bu yılkı imtihan talimatna. t hUkü ı · bil e 
manlar canın kıymeti vardı. idare heyeti teşl il edllmiştlr. rımız e un ıse ve ogret- n m erı mem 

men Okulu m taleb · masi hükümlerine göre mecca- Udd tl ı ı · diki rl Zamanımızda çok adam ölümü Es!~I teşkilft.tı devrnlmağa gl- ezunu enın m e er n geçır e 
nimet sayıyor. Ölmekten kimse den heyette bulunnnların bir de sıhhi muayeneleri yapılmış- ni olabilmek için iyi ve pek iy' şılmatadır. 

t derecede mezun olmak laznn- B 20 
korkmuyor. kısmı muvakkat idareye alın- ır. unlara böyle yüzde 

B 
. . k da d .. mış, diğer kısmı da şehrimize dır. 1ı olarak ruhsatname 'f 

unun ıçın yıı S t• t hkik t lstanbuldn kayt ve kabul, A. ı t Jll . ... ar a soy- dönmUştUr. a ıe a a ı iç n tayin edflen ..mUracaa .ıt 
ledıgım sebeplerden dolayı i-

1 
sona gelı·yor ğustoaun birinden itibaren baş deli bu ay sonunda bftece1'"' 

d . .. . d "'h' slcenderun llmanına alt kad- lrvacaktır. 
amm cemıyet uzerın e mu ım rolar hazırlanmaktadır. Dördüncü sorgu hakimliği ta. ,.., Müddetin azalması seb

8 

bir faydası yoktur. rafından Satie yolsuzluğu hak _ müracaatlar tehacUm hatlııl 
Şimdi sizi, tevkifhane ve ha. -o- kında bazı mali müesseselerden Taksim Kıtlaaı mıştır. 

pishaneye götüreyim. Mali hu- Bir motör, dalyan istenen izahat peyderpey gelmek devrediliyor Temmuz sonuna kadar 111 
sustan gayri suçlular içinde ba- ağlannı parçaladı tedir. Taksim kışlasmm belediyeye yı vermlyenlere resınl 
kalım, kaç tane üniversite, lise Evvelki gcco Anadoluhfsarın- Diğer taraftan mUddeiumumi. devredildiği diln Dahiliye Vekl • tezkere gönderilerek 15 ~JIJ 
mezunu ve hatta orta tahsil d Rumellhisarına geçen et lik te hazırladığı iddianamesini Jetinden belediyeye bildirilmiştir. sn kadar radyo abonman 
görmüş mahkum bulabilirsiniz. nakliyat şirketinin Kardeş ı - bitirmek U?.eredir. lı;ıin bir kaç 1 Kışlanın bina kısmının kıymetini ·ınl yUzde 20 fazlasiyle ~cıe 
Hemen hiç rastlayamıyacaksı- simli motörU bu civardaki dal • güne kad~ mahkemeye intikali 1 takdir etmek lfaere yakında bir dikleri takdirde ruhsatna~ 
nız. yanlara c;'rmlş, balıkçıların ağ- muhtemeldır. komisyon toplanacaktır. rlnln iptal edileceği ve lll 

eŞni ve cinai suçlan tahsil- l r nı parçalamıştır. meye sevkolunacakları bildi 

siz, irfansız insanlar irtikap e- BUyük zararlara uğrayan dal- 1-1 ~M'A 1ctlr. 
der. Ne idama, ne kısasa ne de yan sn·.:plcrl zarar zlynn tale- l\Iah

1 
emede bu gibiler 

muhtelif eşkalde cezaya hacet biyle all\kadarlara mtıracnat et- ··ında 25 liradan 250 ura>" 
var. Halkı, fertleri maarif aşısı mişlerdir. Tahkikat yapılmak- ~A~vı•M ' ır pr.ra cezası hUkmedil 
ile şiringa etmeli. işte bu him- t 1ır. ~ ~ır. 
met, milletin selametini temine --<>- Diğer taraftan kaçak r' 
k<lfidir. Esrar satan biri tar da şiddetle takip edflJJle 

Binaenaleyh ceza tesiratı, i
dama kadar beklenen faydayı 
temin etmiyor. 

Ceznnm gayesi mucnme 
çektirilen şer ve azaptır. 

işsiz, güçsüz, muhtaç ise, 
hazır ekmek, rahat yatak ile 
köyünde, mahallesinde bula
madığı birçok ahbap ile yaşa
mak, mücrime bir tenbih tesiri 

İlim •. irfan. ve iz'an saçmalı. yakalandı 
Fertlen bu nımetle doyurmalı. GUmrük muhafaaz memu.rln-
0 zaman göreceksiniz, ki ha- n yapılan ihbar üzerine Tnrla
pishane bombo§ kalacaktır. bnşnıda Arap CC'mal isminde bi-

Dev lct meteoroloji enstitü. 
sünden alman malumata göre, 
hararet dün Sivasta 30, Canak. 
kalede 31, Kayseride 32, Eclir. 
ne ve Mardinde 33, fstanbul ve 

2fl Temmuz -ı7 Temmuz 
9 Cc:mull'a 10 Ccmnıll'a 

J' . 
Bunlnrdan son zaınaıı\, 
"'ydana çıkarılanlar ıo•,. 
...ye verilmişlerdir. suçu • _ ...... , ... 

. NiHAT ŞAZI rlsinf 1,5 kllo esrar ile beraber 
----·--·-------· yakalamışlardır. Memurlar u- Malatyada, 34, lzmir ve Ada-
i Y ARINKI zun zamandanberi takip ettik- nada 35, Ankarada 36, Bursr 

yapmıyor. • Anketimizde leri Cemali eYvclki gUn elinde ve lslahiyede 3 7, Balıkesirde 
Asılanın sesi bile ç1kmasma bir paketle yolda tutmuşlardır. 38, Nazillide 39, Akhisarda 40 

nıkan olmadığından ölüm ce- Malatya Mebusu Cemal paketi atarak kaçmak Is- derece idi. 
ZMlllm ~ni Mğlar anlamı- Doktor Bay Hilmi tcmlş, fakat muvaffak olama- Bugün hava Doğuda bulut. 

or Mücrim de, iki, üç dakika- O t t b mıştır. lu, Trakyada az bulutlu, dig" er 
da "gık,, demeden boguw luyor. y aç ın ceva 1 K""ak" 1 d b l ..... ~ı. esrar arı nere en ö gelerde açık geçecektı"r. 
Bir daha avdeti de mümkün ol- f ....... -...... --..... --.. ---·-- aldığını ıw.klam:ıktadır. -

82 bızır 83 bızır 

Vakıtler \vası. IF.uoı \'ası. Ezani 
-.--!lı---ı-

aone• 4 51 
001• 1220 
ikindi 1617 
Ak.ant 1982 
Yatsı ~· 23 
lnt••k 20 

9 18 
4 8 
8 45 

1200 
lM 
712 

4 51 
1220 
16 17 
19 31 
2124 
il 46 

920 
HA 
8 46 

12 ()() 
tı>Z 

7 l!i 

;ruıenler ağır hapis ce 
lahkflm o:J.caklarJır. ,ı 

Posta ve Telgraf ıcıare 
tetkiklerine göre şehrimtsc!• 
çak radyo çok azalmıştır· 

Ziraat Vekili 
Evvelki gl\n Antatyadall ~ 

rlmlze gelen Ziraat Vckill 
lls Erkmen bu akşam .Anıt• 

.._ ________ ....;;,_.....:L• ya dön('Cektlr. 
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dra 
~ahati intibalan: 22 

1~giıterede- -büyük 
Qıftliklerin istikbali 
Oınetin büyük arazi sahipleri hak
da aldığı tedbirlerin gayesi nedir1 

Boğaz içinde yeni 
bir kaza Dünya sulhüne Bis- 1Görüp düşündük-·! 

m arkı n y o 1 u n d an g i d i ş 1••• .. ·-·····-----·--··············~ .. ~~i 

hıetecilerinin prog • 
i ?azı lordlann mali. 

_.... ... ,..._~ 21Yaret etmek dahi 
dosu ' dikkat eden ln • 
: illlJnızdan biri §Öyle 

.~ten görülecek bir 
<-ıra .. be 

otıltr da uç, . ı sene sonra 
IÖı'· tanhe kan§ırlar.,, 

, ~~ rn~~ı "İngiltere
r ~ lene ıçınde büyük 
ç~kacak, bu ihtilaller 
:diye. ~adar büyük 
d 1Plennın ellerinden 

~ '~ l eınek midir? Ha • 
dtğilo ~a bir ihtimal asla 
"k dir .. Fakat lngiltere • 
• llrazı sahiplerine kar
~ ~lçe mali mahiyette 
, bUnİdhirler alınmakta • 
b\l tu'~? tatbikı netice • 
et-. r u emlak ve arazi 

l.ı -:ı;1;k sisteminin yava§ 
aı ız -·ıı t' . . . A ~ ••al e ının ıçtunaı 

bif · kalkacağına hük • 
~ ır. 

Yle ln ·ı d k" l'' Sıkt .. gı tere e oy u 
iize _ıgı, İngiliz köylüleri 

. ~I rın~ Yürüdüğü zaman 
r ilr ~ıchard'ın bizzat ih-

'-rın b::1a katılarak, hat. 
Pe ına geçerek kendi 

le birıu:ceresi altında köy. 
etlİii ao 

1
e !.u nakaratı tek. 

tn Y enır: 
tol>r .. . 

> <:tıi ~ sürerken, 
-::J ~1>1"1n J..; il yün eğirirken, 
~' flictl !hdi 

1 " ,.: tıca eClen"m? ·•\'a .. 

018' ~et doğru olmasa bi. 
~iller k olan şudur ki, İn. 
ılJc baı Parlamento inkıli. 
'trfi tladığı sırada kral • 
korı~iltı Üzerine halk na • 
~. y 01. hakkı sadece ba. 
~ ilı'!tı ~üyük arazi sa • 
~liz ıl~erın elindeydi. Fa. 
'"-ttı lllılleti bu devri ça • 
~da ~ · 1265 senesinde Si. 

tapı:dıf.?rt' ?~ .V estminis. 
, ba gı bırınci parla • 

. ki t .~onlardan baıka !'· 
erj buccarlann da mü • 

~ittı ulundu. Bu suretle 
~ento İrs yolile asıl sı. 

n ~l~n lordlarla halk 
r<Je llltıhap edilen mü • 
,,~ te§ekkül etti. Fa • 
~htp a parlamentodaki 
~İcfa •za a~illerin yerini 
.~rlradasaletın, yani hüku. 
~ 'lın e halk namına kont 
)'~e ek hakkının teva • 
· !dettı· babadan evlada inti. 

. •Yec ~· k h 1 li kiegı anun a ine 

}o~ ' ki ideal adam de. 
ltl C:entlmen (gentle • 
~~~Uakarane vasıta • 

~~ki ekette kendine iyi 
~ ~Pını, karakter sa • 
~~ ~di eınek olduğu esası 
(~ bir t' . J?aniel F oe gibi 
~obin ngılız muharriri bi. 
),,' ~-~onl romanını sade • 
:ltilizı, ll a Yazdı. Kitabın • 

ii re - · l .. ıı.l Sah •••ezıyet ennı an • 
da,h·1 ttı. l.ordlar kama • 

Jat'dl~ 0 1rnak için artık sa. 
~~. Unvanının baba • 

ak t' ı" ı._~i. 8 ırnikal etmesi kafi 
cdilJJle ti:' Unun İçin memleket. 

,ti- ~ )~er •ı birtakım yüksek 
anıanl ı' llrı~ arandı. 

JD&ll ..ı ~l· beraber b" "k ,,,r- d."' ola 1 , uyu ara. 
suçu -_,,l ~ " 11 ngilizlerin oğul. 

esJ,Y \' e to ... ·-1 
c ~ l'llülkı · :"' arından mal • 

. ,ıo1 larlll erı alınmadı. Hat. 
tdare •' et " Unvanları resmi bir 
ıınttıc!• S: ke:di~l~iyeti olmamak 

11 len , erınde kaldı. 
lt .tik r: ~rd~ İse İngiliz de. 

likJciı Junı Yeni hadiseler 
~~ki b~·r karıısmda bu va. 

.._~Yük arazi sahipleri 
Qlrta•- · 

~un tedbirler al. 

Y •za• : ASIM US 
mııtır: Bu türlü arazi üzerine 
tedrici tekilde arbnak üzere a. 
ğır vergiler koymuıtur; sonra 
büyük çiftliklerin sahipleri öl • 
düğü zaman yine arazinin yüz. 
de ellisi derecesine kadar çı • 
kan aynca miras vergisi tesis 
ebniıtir. · 

Büyük çiftlikler üzerine ko • 
nan vergi sahiplerine çok ağır 
geldiği ve bu türlü arazinin sa • 
hlarak parçalanması mucip ola. 
cağı anlaşıldığı gibi yüzde 50 
nisbetindeki miras vergisi de 
her ölüm vakasmda tekerrür 
ettiği için bir zaman sonra bü • 
yük arazinin küçüle küçüle or. 
tadan kalkacağı kanaatini ver • 
mektedir. 

lngiltere hükUmetinin büyük 
arazi sahipleri hakkında aldığı 
bu tedbirlerin esbabı mucibe • 
sine gelince, bunu memlekette 
İçtimai müsavat fikirlerinin çok 
ilerlemit olmasında, büyük 
harpten sonra çıkan iktısadi ve 
mali buhranın tazyikı ile iısiz
lerin artmasında, nihayet bü • 
yük Britanya ahalisinin her se. 
ne gittikçe artmakta. olmasına 
ku§ıziraate kabiliyeti bulunan 
birçok arazinin mahdut birta • 
kım aileler elinde istif adeıiz bir 
§'kilde kalmasında aramak la • 
zımdır. 

(Arkası var)' 

Pancar mahfulü 
bereketli 

Pnncar mahsullerimiz Uzcrin
do ynpılnıı tetkikler bitmiştir. 

Ilu senc>ki mahsul miktarı GOO 
bin ton olarnk hesa1)lanmıştır 

Küylit pancar ekiminden G m!l
yon lira alacaktır. 

Bu yılki şeker istihsalatrnın 

da 80 - :JO bin ton arasında ola· 

Yılmaz romorkörü 
sahilde parçalanarak 

battı 
Dün Boğaziçinde bir deniz ka. 

za.sı olmuştur. 

Mehmet Ali kaptanın idare . 
sindeki Yılmaz romorkörü Kan • 
dilli akıntısından g-eçcrkcn sula.. 
ra. kapılmış, kaptan romorkörü 
idare edemiyerek sahildeki rıhtı. 
ma bindirmiştir. Rbmorkör sahi. 
le büyük bir şiddetle çarpmış ve 
parçalanarak derhal batmıştır. 
Kazanın kıyıda oluşu incansa 

7,ayiata sebebiyet vermemiş, ro . 
morkördekiler kurtarılmıştır. Li. 
man reisliği hadisenin tahkika • 
tın aba.slamıştır. · ~ 

Sıcaktan 
Kibrit fabrikasında 

kibritler tutuştu 
Büyükderede kibrit fabrikasın. 

dolma dairesinde bir masa üre -
rinde duran kibritler sıcaktan 
birdenbi~ parlamış, bu yüz.den 
yangın çıkmıştır. Amelelerden 
Mustafa, Ahmet, Cemal yangını 
söndürmü§lerse de el ve yüzlerin 
den yanmışlardır. 

Bir sabıkalı 
Arkadasını görmek için 

penc;reden4 girmiş 
Evvelki gece sabıkalr hrrsız1ar 

dan Emin adında birisi, Beşik • 
taşta kitapçı Nusrctin öükkanma 
pencereden girmiş, bazı şeyler 
çalmak üzere iken gülerek yaka. 
lanmıştır. 

Emin dün dördüncü asliye ec
za mahkemesine verilmiştir. Hır. 
sız ' mahkemede kendisini müda • 
faa maksadile ~an söylcmi§
tir : 

- Kitapçı ::\'usret benim eski 
arkad~ımdır. O gece kendisini 
mµtlak surette görmem lazımdı. 
Gittim, fakat kapr kapalı idi. Ça. 
resir pencereden girdim. Dedi . 
ğim gibi maksadım sadece ziya. 
retten ibaretti.,, 

Emin muhakemesi sonunda bir 
ay hapse mahklım edilerek, he • 
men tevkif edilmiştir. 

cağı teshit edilmiştir.. Otobüs döşemeleri pis 
Ge{;cn sene nncaş 42 bin ton Otobüs döşemelerinin pis ol -

şcekr istihsal edildiğine göre> duğu ve bu yüzden mü.5terilerin 
bu sene istihsalin iki misli ola· yazlık elbiselerinin kirlcndili gö. 
cıığı anlaşılmaktadır. rülmüşütür. Döşemelerin temiz 

---o tutulmasının temini belediyece 
İngiliz mühendisleri alfıkadarlara tamim edilmiştir. 

şehrimizde --o--
Snhillerirnizdc inşa edilecek Operatör Adnan 

limanlar Uzerindc tetkikler yap- Fransaya gitti 
mak lizcre Ye projeler hazırla. Tıp fakiiltcsi ilcinci cerrahi 
ınak IQin lngiltcreden gcleı; başasistanı operatör Adnan ilmi 
Giııs nı ücssescsi mil hendisler!n. tetkiklerde bulunmak üzere üni. 
drn Biner Karadenizdc yaptığı versitc tarafından Fransaya gön. 
tctldl:lcri bitirerek şehrimize dcrilmiştir. 

En büyük ayıplarımız
dan ikisi: 

Bismark bir nutkunda şöyle demişti: ıSinek ve Sivri-

. 'it ·ı F b' 1 f' · sinek (( ıngı ere 1 e ransa ır eş 1 mı .. Bu !ıl, s!cak çok oldu. Gün. 
• , 1 duzlerı terh yorgunluklar için. 

Avrupada her hangı b1r devletten ~ü~~::i~!n~:~~;~~=~:~:rı::: 
sı guneşı çekılsın de rahat bir 

daha kuvvetll• olur nefes alalım diye. Karanlıkla 
>) serinlik birlikte gelmiyor gerçi. 

Ama, gözleri yakan bembeyaz 
DUn.kU posta ile gelen "Dall.r tcı·e ile ittifakımız ) ok. Ilııııun- çiy aydınlığından kurtulmnk d~ 

Skctch" gazetesi lıaşmakalcslni la h .. mlıer, İngiltere ile, ıııüs- yine bir kardır. 
meşhur Alman devlet adamı Bls- teınlcko meselelerinde llahi ya~ G·· kı 

mnrlun hatırasına hasrederek, kın ıniinnscb<-t temin ,.c nıuha- 'b' uneKıtelm zan damlar, saç 
• 1 . 1.. - gı ı.... a apartıman duvar buglln Alman'-·a ile o zamank.- faza..,1111 nr"n cı crım. '.il nsa .. ı . • 

J • "" lan bınalann ıh .. w ·· k ni mukayese eden şayanı dlkka• ıi>O !'COC hu iki llll'Ullekct ~ nn- t wİal ugrune Onmuş 
mUşahedeler ileri sUrmektedlr . . . !ita yiiriiıliilcr.'' ug al'! anwdmyor.. Saatlerce 

~ . . sıcak hır bugu yayıyorlar Gazete diyor ki: : lmnııyanın en bUylik şansölye- E I . w da · 
En bUyUk Almnnlardnn hiri !erinden olan Ilismnrkın bu his· O dv e~n çl ogun dı,ık yok. 

. • .. • . • 1 ra a ınsan ann yaşa ığmı iki olan Prens Dlsmarkın öltim yıl- lerının, bugım . J. ha . .::fl Hltler n lA tt l B l 
dönUmUne yaklaşıyoruz. Kırk lcnr:ırlnrı Uzerinclc tesir hnsıl et- ab.a~e en an arsınız. un ann 

. ın: 

beş sene en·eı temmuzun 30 un- t·-· i söyllyecek olursak, acaba At bö ki . 'b" .. 
da Alman vatanının bu bllyUk !azla 11:- ·. :.ı uıi hareket etmiş ~! cc en gı 1 yanıp so. 

nen cıgara uçlan, 
Jı!ldiml, 82 yaşında olduğu hal-. oluruz? Öteki: Fıs! fıs! i§liyen filit 
de vefat etmişti. tulumbalarıdır. 

Dlsnıark, 1890 da vnzıtesln- Valiyi ziyaret eden B 11 bıl konsoloslar e i, ki komıular, sivrisinek den uzaklaştırrlclığı zaman e, ık 
ve tatarc akınına ugwradılar. 

ınemlckctinin sadık bir vatan- Irak, Romen, İspanyol konso. O l , 
1 1 k k 1 t n Un "•a losları du"n sabah "alı'yı· zı'varet nan 'Fayda\' §erapnelleriyle c aşı o ara a mış 1

• nng ·"' • • J karşılamalannın sebebi bu. 
zl Almanyasmın geri istediği etmişlerdir. 5· 

ıze tavsiye ederim. Komıu
m Ustem leke imparatorluğunu -o-- nuzda filit tulumbalan isleme. 
kuran o Idi. 39 sene bir sefir o· Hapishane binasının ğe ba§lar ba§lamaz, hem~n siz 
larnlc htikO.metlnin hizmetini yıkılması ihale edildi de pistonlara yapıtınız. Ctinkü 
gördü. Başvekil olarnk çalıştı. Sultanahmetteki hapisane bi. orada zorlanan tatarcık ;e siv • 
Nihayet Şansfüyc oltlu . ÖliiınUy. nasınm yıkılması dün 9600 lira. risinek bulutları size saldıra. 
le, Alman siyasi gBrUşU, yeni bir ya Cemi !isminde bir müteahh~: cak; hem, hüc~ mar,larmı 
şekil aldı. de ihale edilmiştr. Yıkılma ış~ çala çala! Başka memleketlerde 

Bismark vnzlfcclcn ayrı }cal- ııo günde tamam olaca~ ve yenı ancak tayyare korkusiyle ışık 
dığı sekiz seneyi Kaysere hll· binanın temeli Cumhurıyet bay. söndürürler. Biz, sivrisinekler. 
cum ile de~il. ıns deki Alman rammda atılacaktır. den yıldığmuz için lamba yaka. 
hürriyetine sebep olnn lıatnlı 1 

• • • ~ ... mıyo.r, gece eri çalı§Bmıyoru:r.. 
slynsctını dtizeıtmek için gece Sılıvrı HukUmet Konagı Mılyonlarca lira harcayarak 
glint1Uz çalışmakla geçireli. A b" ·ı~ danl 

Sili\Ti hükumet masınm ı a. mey ar açhğmıız, şehri hah. 
Bismnrk, o hezimeti eYVClden 1 

vetcn inşaatı 36.000 liraya ihale çe er, parklarla donattığımız bir 
giSrm UştU. DugUn ° zaman cdilmi§tir. zamanda hallan sivrisinekler 
söyledlklerinclen bir kısnımı edil 
nakletmek, hakikaten cntere. --o-- yem . iti bir kat daha acılaşı-
san bir hatıra teşkil ccler. Dahiliye Vekaletinin yoEr. b 

bir tamimi ğer u, teklerin bir davaaı 
lşte 1892 senesi mayısının 1 dı lbe 

Dahiliye Vekaleti tarafından o sa.y , e tte dilden dudagaw 19 unda verdiği bir nutkunda:ı 
parça: 

"Biz Almaıılnrm, ya miistcm
lekc siyasetini hırnkmnklığı

mız, yahut herhangi hir cleııiz 

klln•ctin<kn iirkmey<"cck <lCrl'-

vilayetlere gönderilen bir tamim. getırmez, kendi lba§ımm çaresi. 
de, açık maaşr alan memurların ne, kendim bakardan. Fakat 
yeniden memur olmak isyenlere sivrisinek işi, bir belediye me. 
tercihan vazifeye alınmaları bil. selesidir. Kanuna dayanmadan 
dirilmi~tir. ıunun bunun kuyusuna, samı. 

-o- cına ben, mazot dökemem. Yer 
cede <lcniz knn·ctiııılzi nrtırmnk , .. ·· d k d" • Bulgar Sefiri Sofya ya yuzun e en ıme aıt otuz met. 
Jıi;r-ıınız tR\'"'İYC olıınuyor. Dah:ı 

açıkça konuşmak Jfı:r.ımgclir ·<'. 

deniz km'Y<'tiınizin İngiltere de-
rcceshı<lc olnın-.ı isteniyor. 

numınla beraber, biz, lngiltc. 
re kn<lar kun·ctli bir <lonanma 
yaratacak ol!';nk hile İngiltere 

ilo Frnnsanın ıttifnk etmesi ih· 
timnlinıkn l'ncli'c et nıcnıiz lü
zıın~clir. Zil'll hn iki ku\·,·ct lJir
IC'ı;;ti mi, .ı\\·rupnda Jıcrlurngi de' 

ıcttcn <lnhn. Jnın·ctJi olurlar." 

gitti :-e kutrunda bir yerim yok, ki 
. . \)fasını temizliyerek bunlann 

Bulaaristanın Anknra sefırı • d k rl 1 Di la 
o . .. k" §ernn en u u ayım. yor r, 

Dr Todor Hrıstof, dun akşam ı k' · · · k t ede da · . ı sıvrısıne o uz metr n • 
ekspresle Sof yaya hareket etmış. ha il · · .ı_ • 1 · . erı gıaemezmış. yı ama 
tır. biz komıudan bir tek yangın 

-o- duvariyle ayrıyız. Otuz metre. 
Hicten cıkan cinayetin lik f asılayı nereden bulalmı. 

- mıi'hakemesi Sivrisinek deyip de geçmi. 
Çatalcanın Tepecik köyünden yelim. Tarihi mahluktur bun. 

cl:Jnrr.aştii r. 
nuradan Anknraya giderek 

-o- 18 9 senesi J.ı"ı.nunusanisini;t 
Beynelmilel Antrepoloji 26 srnda cın Bisınark şunlan 

kongresi şehrimizde söylemişti: 

Ali Aslan adında birisi bir gün lar ! .. Gökler düne aslieri. 
köy kahvesinde uyurken, arka • nin mızraklariyle durduracağı. 
daşı Ramazan gelerek başına do. nı söyliyen meşhur Firavun 

temas etmesi 
"N Ad 'd' kunup kendisini uyandırmıı:ı, bu. emru ,, u yere seren o ı ı. 

na kızan Ali Aslan da bir san. Panama kanalı açılırken yi. Nafıa V0.klliyle 
ınUmktin<lUr. 

.Mühendisler bir mtiddrıt son
ra !s tnnbul llnı. ında tetkikle~ 

toplanıyor ''Ben 1n,ırillz • Amerikan ll-
Bu yılki antrepoloji ve arkc- h<'ngini mulrnfazn l'tıncğc \ ' C c• 

oloji kongresi şehrimizde top- nıcmlck<'tlc tcı;;riki m<'~ai ede. 
lanacaktrr. ı·ek c;alı,nınğ'n kntiyıı nzmetmi~ 

dalya kaparak Hamazana indir. ne bu sivri sinekler az kaldı 
miştir. Fransız cumhuriyetini bile teh • 

re bnşlıyacaklnrdrr. 

---o-----
tpar kotrasına ceza 

verildi 
Moda, Deniz klübünün İpar 

kotrası liman mürüriyesi alma. 
dan seyahate çıktığı için ceza 
kesilmiştir. 

Kongre 18 Eyluldcn 25 Ey. hnlunuyoruın. tııgillz • Alınan 
Jule kadar devam edecektir. fıfio;ııii niy<'tini nıuhRrıtza, <'il 
Hazırlıklarla meşgul olmak ii- mühim şeydir. n~ıı _lııgi~~erC(.l<' 
zere Ankaradan bir heyet şeh- kndiın , e nn'nııc,:ı hır J~mt~:fık 
rimize gelmiş ve Dolmabahce göriiyornnı. 1n~ıltcre~ ı muttc
saraymda çalışmaya başlamı~-ı t'ik telakki eclerkcn diploınat~k 
trr. ınıı.tıadn J,oıııı':'nıayol'ıım; tııı;ıl-

Ramazan 10 dakika kadar bir likeye düşürüyordu. Anadolu 
!'jey olmadan oturmuş, fakat bi. yakasındaki müc,dele, niçin 
raz sonra birdenbire yere yıkı. bizde yapılmıyor? Bunun nasıl 
!arak ölmü1'tür. bir engeli vardır canım? .. Ru. 
Ağır ce~ mahkemesinde mu. meli kıyısındakiler in~ ve va. 

hakeme edilen Ali Aslan hakkın. tandaş değil mi yoksa? .. Bu 
da dün müddeiumumi muavini ayrılığı kim ortaya çıkardı? Ne 
Obeyt nıiilaleasını söyliyerek tec sebep ve hangi haklı\? .• 
ziycsini istemiştir. H. SÜHA GEZGiN 

H u s u s -1 H 
Dünl,·ü posta ile gelen "Daily &ı:prcss" 11c "Skctch,, ga::ctc. 

Zeri "hususi." kaydıiyle ~ağıki lıa.avdislcri vermektedirler: 

* Hitler, Mihver devletlerile yakın iktısadi bağları bulunan 
devletleri Berlind ebüyük bir iktısadi konferansa davet etmek 
tasavvurundadır. Bu işi organize etmek için s:ıbık iktısat nazırı 
Dr. Şaht memur edilmiştir. Gaye. büyük Mihver ticaretini tanzim 
edip, İtalya ile Almanyanşn Balkanlarda hareket ettiği şekilde 
aradan rekabeti kaldırmaktadır. 

*** * İtalyanın yakın vakte kadar Londra sefiri olan :Kont 
Grandi Avam Kamarasının İngiliz - İtalyan encümeninin vere. 
ceği. bir akşam yemeğinde bulunmak üz.ere Londraya dönecektir. 

a v a d i s 1 e r 
Hbcr verildiğine göre kendisi Mussolini tarafından bir vazi. 

fcyle ta \'zif edilecektir. 

• • • 
-!(· Londrada Yugosla\• naibi Prens Pol, 1ngiliz Başvekili Çcm. 

berlayn tarafından verilen hususi öğle yemeğinde İngiliz harbi. 
ye nazırı Hor Bclişa ile hariciye nazırı Lord Halüak:; da bulun
muştur. 

* ::: * 
* Macaristanda nazi taraftarlarilc nazi aleyhtarları arasın. 

da bir çarpışma olacağı tahmin edilmektedir. Şükumet, parla. 
mento vsı h:ılk ikiye ayrılmıştır. Her dakikada bir hükfımet buh. 
ranı olmasına intizar edilmektedir. Kabindede yapılacak deği. 

şiklik :'\lacaristanın hangi tarafa sempati beslediğini ~östercn 

bir miyar olacaktır. 

T ~bligat Müdürü 
hakkında ihbar 

Müddeiumumiliğe beş nltı mü. 
başirin imzasını muhtevi bi'r ih. 
bar vaki olmuş, tebliğat dairesi 
müdürü Salihin mübfışir harçla. 
rı üzerinde kalem oynattığı id _ 
dia edilmiştir. 
İhbar üzerine müddeiumumi . 

lik harekete geçerek tahkikata 
başlamıştır. Dün birinci sulh ce. 
ca hakimi Reşiclir.. huzurile lop . 
!anan bir ehlivukuf tebligat def. 
terleri üzerinde tetkikatta bulun. 
muştut' . 

Ehlivukufun raporu vaziyeti 
aydınlatacaktır. 
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Adana Ziraat amelesi 
Yazan: Hilmi Uran 

Seyhan Mebusu 
hediye namı altında elçi ha.sıla - ameleye nezaret ederler. Tarlada - ı ı -
ra muza.yaka derecesine göre, ar- çalışan bir amele kafilesi içinde Vang Lung, bu iki gümüş pa-
tan mebaliğ verirler ve bu suret. ba§ında şenısıycsiyle, elinde kır. rasını vererek, yüz millik bir yol· 
le elçi başıları tatmin ve iknaa bacıyla ve ekseriya göbeğine ka- culuğunun parasını ödedi. Ondan 
çalışırlar. dar uzanan gümü13 saat kordonL gümüıleri alan memur da kerıdi-

·\························· .. ···················,, 
m No~~::ın~«•••n 1 Çeviren 1 

Pear1 Buck ! ı b rahim H oyı I 
*····················· 28 ••••••••••••••••• ···""' 

Ayhlı 

3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

Memlektl 
içinde 

95 
260 
•7~ 
900 

farifeden tlaJk80 

için •.rda otuı •u,,.. 
Posta birliğine ginn•Yeo Halbuki vaktiyle, ziraatin da • le Elçibaştyı ayırdetmek pek ko. sine bir avuç dolusu bakır mangır 

ha. bu kadar inki!}af etmediği za· lay olur. geri gerdi. Bunlardan birkaçı ile 
ma.nlarda amele ihtiyaca naza • Pamukların toplanması 3llleli. de Vang Lung tren durur durmaz 
ran fazla geldiğı cihetle elçi ba- yesi daha ziyade yerli amele ta. bir delikten tepesini içeriye uza
şılar söz verdiği miktarda.ki a - rafından yapılır. Karsantıdan, tan bir satıcıdan dört küçük so· 

nin verdiği bir bilgiçlik 
ıle konuşuyorlardı. 

şamatasıl Vang Lung biraz geriye doğru ayda yetmiş be~er ıcurıJf 
nıedılir. 

meleyi ertesi gu··nü mutlaka sevk Karaisalıdan, Sırkmtı ı·ıc Kars k v• k mun e megı, ıza da bir kase haş-
cdeoeğine teminat olmak üzero ve Elbistan havalisir.den bu mak lanmış pirinç aldr. Günlerdenberi 
ZÜITaa pazar gilI"Jcri para ve sa- satla amele geldiği de vakidir. ilk defa olarak'bu kadar çok yiye
at bırakırlarmış ve eğer ertesi Yerli amele pamuk dercinde a. cegi bir adada görüyorlardı. Fa
glinil a.ıpele gelmiyecek olursa ilecc çalı§ır; kendilerine mesaile. kat aç olmalarına rağmen, ekme· 
zürra tarafından (TUTU) deni- rine mukabil (10 • 11) çekide bir ği ağızlarına koyar koymaz iştah
len bu mcbaliğ ve eşyanın indesi çeki koza verilir. Yalnız Mısır lan kesildi, tıkal"Jdılar, yiyemedi
icabetmezmfş. kouı.sı tabir edilen ve kozalar ü. Ier. Ancak çocukları kandıra-

Ziraatin inkişafı ve ameleye zerinden elle pamuk olarak ah. rak onlara zorla lokmaları yuttur
olan ihtiyacın artması bu usulü nan mahsul için ameleye ücret • dular. 
ve taamülü deği§tirnıiştir. !eri nakden tesviye edilir. Bu üc. 
Ş Fakat ihtiyar adam difsU ağzın· 

imdiki halde zürra ameleye ret batman başına (10 _ 15) ku. 
teminat iracsinc çalışmakta, bu ruştnn ibarettir. daki ekmeği sc~la geveliyerck, 
. ateşli vagon yuvarlana yuvarlana 

cümleden olarak amelenin hafta. lyi bir amele günde (8 • 10) 
x...... ve sallanarak yoluna devam eder-

Jı6 ...... daha evvelden amelenin e- batman pamuk derccdebildiğine 
in ken etrafına kilmelcnmi~ olanla-m addeylcdiği bir mahalle de • göre bunlar da günde aznmi yüz 

tm ra, pe-k arkadaııtra bir seale .• 
po e ekte ve hatta bazan hafta· elli kuruş kazanabilirler. u 

Jığr peşinen tesviye iztırarmda Pamuk ve koza. derci ameliye. - İnsan yemeli ... diye gevre-k, 
kalmaktadır. Elçi başılar çapa sinde ameleye çiftlik sahibi tara- gevrek ıöylem:Ji. Bu kadar gün· 
mevsiminde Adanaya gelecek a _ fmdan yemek verilmez. dür az işlemiş olan budala mide
meleyc kışm nakden ikrazattn Hububat için harman zama • min tettbellcımif olması umurum
bulunduklan gibi ayniyatta ve • nında istihdam edilen k11.ak a. da değil. Doyurmak l!zım. Çalış· 
rirler. Bu; hem amelenin bu su- melesine yemek vermek mutat _ mak istcmiy«, diye ölecek deği
retlc kendilerine bağlı kalarak tır. Bu kabil 'amelenin hayvan . lim, ya .. Orada bulunan adamlar, 
ilk.ballarda. başka tarafa savuş. !an için o hafta çapa amelesine beyaz seyrek sakalı çenesinin her 
mamasına, hem de aynt veya nak verilen ve {OT HAFTALI.(;I) ta. tarafını bürümüı olan bu gülüm
d1 ikraza.ta mukabil ameleden bir edilen haftalık derecesinde seycn pejmürde ihtiyara birden 
yüksek faiz istifasını temine hO.. bir meblağ verildiği gibi kendi. kahkaha ile gü!düler. 
diın bir tedbirdir. Elçi baştlar lerine de bundan biraz ziyadece Vang Lung bakır mangırlann 
yalan, yanlı3 erkaın ile amelenin olan (ORAK HAFTALI(;I) ve. hepsiyle yiyecek alnu1 değildi. 
deynini kabartmakla beraber bil- rilir. Cenuba vardıkları zaman yapaca· 
hassa ayniyat bedellerini amele- Harman makinelerinde çalışan ğı sun.durmada kullanmaya elve· 
ye daima. yüksek göstermek ve amelenin yevmiyesi ise bütün bu riıli hasırları satm alınak için de 
r.meleden - hududunu mukrizin miktarlardan daha fazladır. paranın bir kısmını imkln nisbe-
insaf ve mürüvveti tay~ edebi • • * * tinde saklamııtı. Atcıli vagonda 
len - faiz almak suretiyle müte - Adana ziraat hayatında bu mu evvelki .senelerde cenupta bulun· 
ııeffi olur1ar. Ainele bütUn bu vakkat amele haricinde laUD.aam -,.;.olan ,_..____-.1-1&1- ._r.t 

capraşrk faiz hesaplarile kaba - edilen daimi amele var ki, bunla.. Bunlardan bazıları çalışmak, !cH
ran deyil!lerini yamı ödemeğe ra (TUTMA) tabir edilir. Bu a... lenmek, böylelikle ekmek parası 
~alIŞir ve ekseriya va.ki olduğu mele (KIŞ TUTMASI), {YAZ çıkarmak için her sene cenubun 
gibi borç gelecek seneye devre • TUTMASI) namı altmda ikiye zengin şehirlerine gitmi§lerdi. Ve 
dilecek olursa. faiz hesapları da ayrılır. Vang Lung p§kmlığından kurtu
basitten mürekkebe intikal ede- Kış tutmaları teşrinevvelin on lup, nerede olduğunu anladıktan 
rek; artık içinden de çıkılmaz o- üçünden, yani rumi teşrinievvel ve deliklerden fınl fırıl dönen 
hır. bidayetinden mayısın on Uçüne topraklara karıı duyduğu sersem-

Elçi ba§ılar; ameleye kış zama kadar yedi ay müddetle istihdam liği geçerek kendine gel:fikten 
nmda ikra.zatta bulun,mak için edilirler. Bunlar çütlikte kabul sonra bu adamların konuım.alarını 
bazan zürradan da nakdi muave- ettikleri vazifeye göre (Çiftçi, ö. dinledi. Bu a.damlar, başkalarının 
net temin ederler. Ancak bu tak- küzcU, arabacr, tapancz, tanacI, cahili bulunduğu bir şeyi bilme· 

Tıpkı bir deve ağzını andıran, 
kalın sarkık dudaklı birisi: 

- Evvela alta hasır almak la-
zım .. ldedi. Akıllı davrarup da bir 
kasaba züppesi gibi davranmazsa· 
nız, hasırları ikişer mangıra al
mak kabil. Yoksa üç mangıra yut
tururlar ki, pahalıdır. Bilirim ben. 
Zengin de olsalar. cenup şehirle· 
rindeki adamlar beni aldatamaz
lar. Adam başını salladı, ve etraf
tan takdir, pohpohlama bekledi. 
Vang Lung merakla din!iyor1du. 

Adam ısrarla devam etti: 
Sonra ... Adam, nihayet, tahta· 

dan yapılmış ve içinde oturacak 
bir yer bulunmıyan boş bir oda· 
dan ibaret olan vagonun döşeme
sine diz çöküp oturmu~tu. Yerde· 
ki çatlaklar.dan ıda yukarıya doğru 
tozlar fışkırıyordu. 

Adam, sesini, altlarındaki demir 
tc:kırtısım bastıracak lir şekilde 
yükselterek: 

- Sonra bu hasırları alır, bir
birine bağlar ve kulübe vücuda 
getirirsiniz. Arkasından kendinizi 
elinizden geldiği kadar acınacak 
bir hale sokmak için, öncel::len mU
kemmel surette çamura ve pisliğe 
bulanır, dilenmeğe çıkarstnız .. 

Vang Lung ömründe kimseden 
dilenmiş değildi. Ve cenupta ya· 
hancı insanlara el açıp dilenmek 
fikrinden hiç ho1lanmadı. Onun 
için de: 

- insan dileruneğc meobur 
rnu2 Diııe. t:e.krarladı_ 

Böbrek ıdııdaklı adam cev.ı,:J 

çerdi: 
- Şüphesiz .. Yalnız, yemek ye· 

meyinceye kadar dilenmemek şar
tiyle .. Bu cenup insanlarının o ka· 
da::- çok pirinci var ki, her sabah 
bir umumi aşhanelerden birine gi· 
der, bir mangır verdin mi, karnını 
tıka basa pirinç lapası ile doldu
rursun. Ondan sonra rahatça di· 
lenebilir, ve fasulya ezmesi, ka· 
bak ve sarmısak satın alabilirsin. 

dirde elçi ibaşı zürra karşı ser - hergeleci) gibi namlarla çağın - --------~----------------
bestisini ve istiklaıini kayıt al - ıır1ar; hepsi de çiftçib~mm em. Berlin, Roma ve Tokyoda 
tına. koymuş olacağı için elçiler rindcdirler. 
bundan mümkiln mertebe ihtiraz Kış tutmalarına scnevt yilz ti. 
ederler. ra kadar ücret verilmekte ve bir 

Ziraat amelesinin bir kısmı ku. çizme ile don gömlekten ibaret 
ma.r müptcla&ıdır ki, bu iptlliıyı melbusatz da iaşesi gibi çiftlik 
da. Elçibaşılnr körüklemekte ve sııhibiM ait bulunmaktadzr. 
çünkü oyun oynayan ameleden (ECDECl) denilen çiftlik aş -
kendilerine (MANA) na.mile bir çıları He arabacılara diğer tut. 
hisse ayırmak suretiyle menfaat malardan yirmi, yirmi beş lira 
temin etmektedirler. kadar fazla bir Ucret verilir. 

Çi!Wklerdc Elçibaşılara husu. Yaz tutmaları daha ziyade mu 

Sulhtan bahsediliyor 

Danzig meselesinin sulhen 
halledileceği anlaşıh.yor 

çekiltdi ve vagonun duvarına dö
nerek, elini kupğına soktu. Gizli· 
ce mangırlannr saydı. Altı ha$U 
ve her birisme pirinç alacak ka
dar parası vudt. üstelik birka.ç 
mangır daha artıyordu. Artık ye

ni baştan bir hayat kuracaklanna 
gönül rahatlığı ile inandı. Fakat 
bir çanak tutarak gelip f:eçcn her
kesten dilenmek fikri kendisini 
üzüyordu. ihtiyar ailaın, çocukla· 
rı, hatta karısı pekala bu işi yapa
bilirlerdi ama, kendisinin iki eli 
vardı. 

Dönerek birden sordu: 
- tnsanrn iki eliyle çalışabile· 

ccği bir İ§ bulunma.ı.: mı? .. 
Adam istihkarla: 
- t~ mi ... dedi ve yere tüküre· 

rek devam etti: 

- İstersen zen~in bir adamın 
sarı arabasını çekersin, koşarken 
de hararetten terler, boıuna kanı
nı harcar; ve çığmlmak üzere 
beklerken de terin bir buzdan ce· 
ket halinde donar. Gözünü ıevfdi· 
ğim dilencilik .. 

Adam müthiı bir küfür savur. 
du. Vang Lung da artık ona bir 
şey sormaktan çekindi. 

Buna rağmen, adamın söyledik· 
lerini duymuı olmak da iyi olmuı· 
tu. Zira ateıli vagon gideceği ye
re kaı'dar onları götUrüp tıraktığı 

Abone kaydını blldirt' 
lup Ye telgraf QcretiDI. 
parasının posta veY9 
y0Uama Ocretfııl tdırf 
zerine alır. 

zaman Vang Lung pllrunı hazrr- l.ill••••••·~~ 
lamıştr bile. İhtiyar babası ile, ço· .. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
cuklan orada bulunan bir evin u-

zun ve kül renkli duvarmm kena· Alemdar sın 
~ ahl,,,... 

ra göz kulak olmasını tenbih etti. Iar eğleniyor. ~· 
Ve şundan bundan, çarşrnm yeri- 2 _ Ormanlar r,. 
ni sorarak hasır satın almaya git· il•••••••·~ 
ti. tık önce adamların ne konut· 
tuklarıru, ne dediklerini pekaz ve 11" 
güçlükle kavradı. Zira bu cenup- an ~,,ı> 

1 Sullanahmct Birinci r lu ar konuşurken pek keskin ve 
Mahk~mesirıden: . .J 

gevrek bir ses çıkarıyorlardı. ~·d 
Emine Ilahrünnisa He. Öyle ki, birçok defalar onlara drıll tali oğlu Avram Muşe E 

meram anlatamayıp lda onların aa- rır ve milşterekeo mutasar . 1141 
bırsızlandıklarıru, kızdıklarını gö· Emjnönü mıntakası d:ıhlll 
rünce, sağlık alacağı adamı, daha bioAiu m:ıhnllesiııln MarP~~ lı 
mülayim suratlı birisini seçmeği Sakaceşmesi sokajbndıı e$ ~ 
öğrendi. 5 ve yeni 42, H ve 20 22•,t 

Çünkü cenuplular babaları bu- 26/1, 28 kapı ve 395 ad• fi 
runlarmda olan, pek çabuk kıza· num:ıralı ve hudut ,.e cvs• ., 
rak köpüren aoyundan insanlardı. sında mevcut keşif r11p0rıl ,Jı 

Vang Lung nihayet şehrin ke· ka)d( vaziyet uıplında >"~ 
narında bulunan hasırcı dükkanı- da mağazalan ol:ın kAgir a:ı. 
nı buldu, ve malların kıymetı'nı· bi· nami;>lo maruf hanın ':U, 

zımnında ruruhlu tıı~r 
len bir insan gibi, tezg!ha man· müıııyt: h.• e vazoluomu~ıut_:,, 

st bir hürmet gösterilir. Bunlar vakkat addedilen ve ekseriya ken 
ameleden ayrı yatarlar; çiftlik dilerine haftalık tesviye edilen a. 
kahyası ile birlikte yemek yerler. mcledir. 
lg esnasında çalışmazlar; yalnız 

gırları sırala.dı ve hasırlannı yük- Jlc.) eti umumiyesinin ~'' 
lencrek uzakla~tı. Ötekilerini bı· bammene 1 G!:ıOOO liradır· ı 
raktığı yere td3nünce, onları ora· Birinci açık artırınosı '~ ~ 
da kendisini bekler buldu. Maa- tal"ibinc musadif pazarte.51 Jı" 
mafih çocuklar, onu görünce se· 14 den lG ya kadar icra ııl• 

Berlin, Tokyo ve Romadan j .zale edilmesi mümkün olduğu vi.1çle bağmştılar. Çocuklarının tır. Kı.) meli muhnmrnenesı ııı 
sulhcuyane sesler geliyor ve İn. kanaatindedir. bu garip, yabancı yerden ürkmüş, ini bulduğu lakdırde 0 gOrı 

(Devamı var) 

ı11&a. ·~~N~AR~ .. ~ 
BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

SOLDAN BAGA: 
1 - Afrika.da bir Fransız müstemlekesi, 2 - !\lillet .. Bir ne

'ri peynir, 3 - En mükemmel eser, 4 - Bir nakliye vasıtası 5 -
Beraber .. Bir artistın ilk ismi, 6 - Kokmuş ölü .. Az değil, 7 -
Nail olan, 8 - Geminin iskeleti, 9 - Esmek fiilinden emir. Valde. 

YUKARIDAN AŞAÖIY A: 
1 - Kadıköyde bir semt, 2 - :yi .. On iki adanın biri, 3 -

İhti§amlı, 4 - Bir sanatkü.rın verimi.. Bir peygamber, 5 - Bir 
rilzgar, 6 - Alimler .. F...ski bir paye, 7 - Bir şimal memleketi.. 
En kısa 7.amaıı, 8 - Bir rakam, 9 - Bir uzuv .. Bir nota. 

giliz diploma.tik mahafili, bu va.. Londrada musirren deveran e. korkmuş olduklarını anladı. Yal- liyesi ynpılacaklır. · ııı fi 
Kıymeti muhammenesııı tp# 

Liyeti mihver devletlerinde görü. den şayialara göre, Danzig me. nız ihtiyar adam, her ıeyi derin ni bulmadığı tnkdirdo elli> 0 
len bir fikir değişikliği olarak te. selesini halletmek için İngiltere lıir haz ve hayret ile seyrediyor- ramn tnahhüdu haki olnt11 rt~ 
Iakki etmektedir. Belki de bu vıı. hükumeti bir plan hazırlamakla du. Mırıldanarak Vang Lung'a: ııun müddetle temdit ed11; 9 
ziyet §imdiki dünya gerginliğine mC§guldür. İngiliz kabinesi, baş- • (Devamı var) açık ortırmnsı 12 - 9 • ~ 610 
son verecek, hakiki teşebbüslere l:ca fırkaları sulhperverane bir --- mii ııdif salı gunü saat ı gaıı 1 
girişilmesine önayak olacaktır. hal sureti etrafında toplayabil • q9 kad" icra olunoca~ " 

0 

Bu akşam Yedikulc artırana ilıolc cdilcccJ.:lir· 11 lngı"ltere hükfımetinin noktaL mek için azami derecede gayret ı>ıııa 5 · d ktıl•' r ınemasın a İpotek sahibi .al:ıca e 
nazarı şudur: Bugünkü ihtilaf ;arfetmcktcdir. P K IDA. ·sı (7 P.> am" l:ırların isl.ıu g:ı) ri ~>" 
mevzuları etrafında her türlü ce. Bugünkü sulhperver temayüle ~fişel, Oto Ketl zerindeki lı:ıkla~rını hUc;ll~1,fl 
bir ve şiddet usulünü bir tarafa İtalyanın yardımı da Mussolinin ' ,·arycte i ve mrı srurn dair ol:ın icld111

00 
bırakıp sulbperverane bir anlaş. naşiricfkarı ol:ı.ü Gayda'nm bir NASIT ÖZCAN 1 rakı ınOsbıteleri~le 20 :-ısi 
ma temini. için yapılacak her. mnkalcsile tecelli etmektedir. Bu w ı:. SADİ TEK bıldirnıclcri lll :mndır. ş).ı 1 

hangi teecbbüs, memnuniyetle İtalyan muharriri İtalyanın ''sulh birlikle hu gece hıı.klıırı tt1pıı sic:il.Icrolep:,ı•f 
..: 1 ç <l"l . dık~n sntıs bedelının 

k "l ndı- gı·b· teşc· ed"le ek ı·steaı·gı-·nı· yaz ktad ,..cıı~o ııııır 1 ıı . • dır ar~ı a gı ı ı ı c • ,, .ma ır. \.il lb h . d dan barıç knlac:ıklar •• 'ıır 
tir. Tokyoya gelince, oradan veri • ' c 11 çe~m 0 Mrıtcmldm bitCımunı '"'' 

8 
"' 

BugünkU sulhperver vaziyete len haberler, İngiliz sefiri ile Ja. Kongreye davet l;ırı ııisbctiııdc hlssedıırt•r ~~ 
Beri inden gelen yardım, Alınan pon hariciye nazırı arasındaki l sta11bul ıtııcılar vt r1lıcılar Birli- lil c 'e '.akıfl:ır k nunu ~ıı 
hükumeti namına konuşan biri - görüşmelerin ''Tiyençin buhranı. gf11dcn: ,·erilmesi ı:111m •elen 20 t19" 
· " · ı · · h · l t · v • Birliğimiz: heyeti umumiye i, A ,._ ''iı bedeli ,.e ihale pulıJ ve 

nın, Danzıg mese esını arpcu. nı ıza e e tıgı,, yolundadır. ~ 

t cılar ı.-urunıu heye.il umumi) esi ile rafları :müşteri) e aiıtır. btl fi 
yane halletmek taraflısı olmadı. ngiltere parlamentosu. önü - bırlikh;, lıirleşrne e.sasları h:ıkkında Artırın:ı ş:ırtıı:ııncsi iş e (li 

ğı,. yolundaki bcyanatile tezahür müzdeki on beş gün içinde yaz müz:ıkcrede bulunmak üze.re 22 Tem- hinden ilibnren ınahke~ıt -r.ıJ 
etmektedir. tatiline girmeden evvel biiyük bir nıııı 1!189 Cumartesi ~ünü Aln)' köş. nesne talik kılınmışt~r: ~ 1J 

lngiltere hükumeti ise, esas i. toplantı yaparak harici mesele • künde toplanmış ise de nisabı ekse- kıymeti muhammen~ ın•~uı•. 1 

tibarile bUttin beynelmilel mtiş. ıeri görü~ecck ve 0 sırada Baş,·e. :·iy~~ mevcut olııındığ.ınc~:ın" toıılontı betinde pey. akc~slaı ~8 d•I~ 
külatm, _ Danzig meselesi de kil Çerberlayn hükumetin siya _ ı9 J cııııııuı Cumnrtesı sunu s:ıal ı ı ' 'e ııaıte Dl\·an)oJuad ı>irJoc• 

. •. . .. . de lıırakılını tır. Bu toplantıda me,·- su-ııısınd:ı Sııltonahınrl '-ffl' 
dahil olduğu halde, - Almanya e ... ıne daır muhım beynnatta bu.

1
.c.ıth iktıfa edileceğinden muhterem hukıık mahkeme~i bıı~kAl ~· cı 

tara.fzndan cebir ve tehdit siya. lunacaktır. - "Daily Exprcss,, aım •mn 0 tarihte Alay k6şkune lıc-I numara ile müracaııtlıırı !lifi 
seti bırakıldığı takdirde sulhen hrmrlıal gelmelerini rica ederir.. 
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ornpartimanda bir 
köylü muhaveresi 

i ...................................................... ·-·-··········-··· ---, 

! Bir dosta mektuplar 
: ............................. ··-················-·---·· .................................... 

Bir pazar gezintisi 
Yazan : Fikret Adil 

olacak amma, bugün mü disem , 
yarın mi disem? ! 

Yazan: 

Azizim Sadri, 1 bir dnha bu haliyle göremeyiz 
Yalnız sana değil, bir ""lyli Jiye, bir ~enaze sUkO.tiyle geçc

znmaıı •·r yazılarına da hasret rek muazznm ağacın altındaki 

kaldık. Haber aldığıma göre .ı.hYeye oturduk ve birdenbire, 
intihap dairene gitmişsin, ve ~ · 'ımıza aynı ncı şUphe gele. 
yakında da buraya gelecekmiş- rek, bakıştık: 

bir istasyonunda, ellilik 
~ ~· ~apı nıı açtı: 
'Uaıi erinız var mı? 

sin. Yolunu dört gözle - ikisi - Ya bu ağacı da keserlerse! 
bnnim, ikisi de gUneş gözııı -u- Feci, azizim Sadri, feci bir his 

~İl> :dı~ken, terli ensesin
.. b gı nıendili, yüzünde 

lliladı. 

'kuyordum. O içeri gi • 
~ 1 Yerle§tirmeğe koyu -

rOı : g~teye daldım. Ara 
haıu CU ıle Yeni yol arkada-
~ llı~Orduın. Şişman oldu. 
tf( enıadiyen terleyor ve 
ı~ ~;1"7 kadar büyük men -

~lak lnin Yardımı ile yüzün 
eııa_ bll§ında ve kalın kat -

1 
nm ucundan yakalamış, ''.Mos· ı - -rr • • • d 

-esina . . ' . d " k d" · dogru~ re _Deveye çok sabırlı hayvandır derler •. lıÇ gUn hıç ıçme en , k . e gezdınyordu. Bır kof a am ı en ısıne ~ - . . . 
.\ endı kendisine: 1 ken "Con 1ngiliz" diğer taraf ta ça.lışabılırmış... . .. .. . . . . 

mUn - bekliyorum. 
DUn, matbaada yazı yazar

ken Arif Dino geldi. Kan ter i
çinde bir koltuğa çöktU. Uzur 
boylu bir nefes aldıktan Ye ars
lnn başının hafif bir hareketiy
le sözlUklerinf, alnından bur-
1 un..ı indirdikten sonra: 

- Yazını bitir de, şöyle sen.n
le EmlrgAna gidelim, oradaki 
çınarın altında oturur, nefes n-

Iırız. 

Dodl. Kararımızı Yerdik, \"e 
.öprUden kalkan 17 vapuruns 
ctlştik. Kendimizi dar attık • 

danaya ,, kl d . ."". yapan "Alman" - Ben de aksıne, uç gun hıç çalışmadan içebılırım. .. J'a aşıyoruz; vay a yıne aynı ı ... ı __ __ _ _ _ _ _ _ Vapura bindikten sonra, ver-
. var. Köylülerden biri yazıyı oku-

1 
1 cllğlmlz bilet parasını c··~·•-ı-

.ııtıyıendi. Kendimi tuta_ du, öteki birşey anlamadan din- R d T • t O dUm. lklmlz için 36 kuruş ver-
d~.gUJiinıseyerek başımı ledi. Nihayet şöyle bir hüküm a y 0 Ve 1 ya r mlştik. Eh, gezmeğe gitmek is-

(; · verdi: teycn insan tein fnzla blr şey 

l! 
MfrgUnde bir hayli mUddet 

turduk. Sonra, vapurun kaçta 
clduğunu sorduk. 9 da bir va
pur varmış. Bununlr dönelim 
diye kalktık. iskeleye geldik. 
Birinci mevki birer bllet aldık. 

Vapun.n gelmesine beş dakl
l.a vardı. r· ·er sigara yaktık. 

Bekledik. Beş dakika, on daki
ka geçti. Vapur yok. 

İskele memuruna .. ır.duk: 
- Fazla kalabalık olduğu I· 

çin uğramadan geçti, maamafih 
9.15 de bir başka vapur var. 

Dedi. Ne yapalım? On dakika 
sonra olsun dedik. Fakat 9.30 
olduğu halde bu vapur da gel
medi. Gene iskele memuruna 
gittik: 

~ ~. Yalnız bunaltmak ve - Bu ipin ucu koparsa, du.. yn (Gnlop). 2 _ Siede _ l\ııhira <1n· değil ama, belediyenin; yirmi 
lıav:~?1ekle kalmaz. Gazete- mand.ır dünyanın işi.. Moskofla 26-7-939 Çarşamba 1 termezzo). 3 - J. Strnuss - Artist para icln, fırıncılarla gırtlak sızlanıyorsunuz, o da gelmediy-

l'iıı ıse göre bazılarının İngiliz, Alman Donguzuna aban- 12.30 Program. 12.35 Türk milzi- hnyalı. 4 - Pnul Linckc - Olimpiyat- gırtlağa geldiğini, ve doktor Ce- se, 9.40 da başkası var, o gelir .. 
, ar:. de vuruyor anlaşılan, dılar mı, eh ozaman seyret güm- ili _ Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans lnrda (Marş). 5 - Reinhold Becker IlH Muhtarın on pnra icin söyle- - Affedersiniz, dedik, yalnız, 

- Beyim, dedi, ne de sabır-

&ıııan:"Slos ayında bu beyin- bürtUyü.. ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 - llkb:ıh:ır (Melodi) 6 - Robert Slolz dlği vecizeyi hatırlayınca Insa- tarife diye bir şey yapmış as-
ı •. 1a Cakıar. öteki sustu susdu da birdenbi_ ~Hizik (niynseli Cumhur bandosu • - Yiyan:ıdn ilkbahar. 7 - Fr:ınz Le- nm zthnlnde yer ediyor. mışsınız da ona inanarak gel-
~ '-"a urtı d S f tı K" ) ı F t hnr • Çigan aşkı. 8 - Ernst Arno dik Yoksa ded1 ~inlz gibi sa ~ı11 ... "h nırna sokuldu: re şu vecizeyi yum a ı: · c : ıs:ın unçcr : - ·urgeu - N:ıundorf _Arzu (Vals). 23 Son n- Beşiktaş iskelesine gelince,. ··· · ·o • • 

" a · w k k""tew · M:ırş. 2 - Pares - Fiameıta (l\I:ızur bırsızlandı~ımız "Ok 1slmlz ne" 
b- ı. rp havadisi?. - Alman yıgce o gı emme, J"::ıns lı:ıberlcrı·, ziraat, esham, tnhvi- orada Ustad lsmall Hakkı Bal- b " • " • <>a"'8atı ka). 3 - Vole. Artemis (M:ırş). 4 - B kl ı 

do" ıza, kahraman (!) L bakam; bugün mü disem, yarın ıaı, kambiyo_ nukut hors:ısı (Fiyat). tacroğlunu gördük. O da npu- c er z. 
-.an Sclıubert - Rosamunde sfiiti l\o. 1-2-3 ) 23 Nihayet. Sultan Hamid zaına-~·a ç tnası Akdenizde ma. mı disem... 19 Program. ı9.0S l\luzik (Orgla Ke 23.20 Müzik (Cazband - PJ. • .55 .. rumuza bindi ve yanımıza gele-

(!) •lctnış. Yine bu kahra- Artık, gueteler, kendilerini telbey'in iki parçası - Pi.). 19.fo 24 Ynrmki program. rek bizi şereflendirdi. nında aylık çıkar gibi, vapur 
•ıı llllııet, bizim; her halde az okuyan, hatta binde bir eline Türk milzJRi (Fasıl heyeti). 20 Mern Yabancı Radyolardan geldi. Llkin binebilirsen bin! 
' '""-·· Un kaf da har ı k t t • t ı Bulunduğumuz vapurda, Ne. Hanı, Cemal Nadirin kartkatUr-ol~lt~lerimizi görmek j_ alan köylün asma - e e san ayarı, aınns ve me eoro o-

tıJ~"'ı.11. ·~ki adayı tahşide bin pek yakında patlak vermiye- Ji haberleri. 20.15 Konuşma. 20.:ıı Seçilmiş Parçalar cip Fazıl ile Nurullah Atacı hak ıcrine benziyor. Vapurun her 
eueri"oı:·~ıııaım meşhur don ceği fikrini sokmağa. muvaffak Şevki hey - Hicnz şnrkı - Dilmiyo- P T" ki t' ~ • lı hiddetlere sokan, ve Boğaz tarafından salkım salkım 1n-
khl.ı~- aıı mr adam var. O- olmu.qlardır. Hnkikaten bir harp 'i'Urk ınUzlJll 1. - Hicaz peşrevi. 2 - rooram ur . ue saa ' u:erıne ve . 
"!'i~ı ' rum b:ına noldıı. 3 - Lemi - Hıcn:r. {jfjledcn ıonrakl •aat olarak uull.. sahıllerlnl panayır yerlerine 

lı huıa dil, ağustos ayında olacak ama, bugün mil disem, şnrkı _ Sorulmasın hana ycsim. 4 _ nılştir: benzeten o iğrenç: erzel, aşsfı 
beue caıt bir harpten kemal yarın mı disem.. Sadullah ağa • Yürük sem:ıl _ Nidc- OPERAI.AR VE SENFONi radyolardan olmadıfr, vakıt da 
lekeıerbahsetmiş, güneşte yi- Tren alabildiğine yükselmiş yim sahnı çemen seyrini. 5 - lfi- KONSERLERİ akşama yaklaştılından Boğaza 
~ilı . belirdi allahüfı.lem... olan Toros dağlarının arasından c:ız saz ııcmaisi. 6 - Sevki bey - Uş. 9. Pra~: Çek musikisi. çıkan az olduğu için, rahat ra-
a"kad18lDini öğrenemediğim geçiyor. Bir aralık, çığlıklar ko. şnk şarkı - Yad ile secdi zemnnıın. !l.15 Londrıı (R.): Hafif senfonik hat gidiyorduk. Böylece, KU-
1 ~ını · • b" · · d · · 7 - Himen Sen - Uşşak şarkı • Da- musiki. çUksuya geldik. Görme Sadri, · sınirli sinirli kıpır. pararak tünelin ınsm en gırıp hıır erı.U. 8 - ReCık Fersıın - UşşaJ; R 

,.,, w • km v l. .... I d B 9.30 Hennes: l\fozart, Veber, ııvcl. burava, hakikaten gUzel, ele~ ı..-eııa h digerınden çı aga ~ a ı. u, şarkı - Kız hnrilncle ş:ılına. 9 - Halk 9 .~ r, s b o l ol 

~. a ·· d 'iv tras urg: pera p:ırca arı. bir pla.j "l·npmışlar. "'nsılsa Pros--"Ylen<1· Vadis; çok fena; di. doğru sayabildiysem, otuz uç e- türkiisü - Ay doğdu b:ıtmadı mı. 10 9.50 Monte Cencrl: "Tosea" (Puc- " J." 

nir ~· fa tekrar etti. Pencereyi kapat- - Halk türkilsü - Yıldız. 21.10 Hnf- clnı). tun gözUnden kaçmış ve "Halk 
1ıy0l's arp olacağından mı mağı kasden ihmal ettiğimin ce. talık posta kurusu. 21.25 Neşeli pliik. ıo. Nnpoli grupu: "Cavıılleria plAJı" olduğu lcln, yUksek zevk-
ti ı. .. Unuı? Sizi temin ede- zasmı çektim: Harem ağalarına l:ır - R. 2ı.3o Müzik <Şen ptakl:ırı). Rusticnnn" (Mnscagni). 11!!.. MUtehassıslar burası ile 
ı. '10"} b c.:. 22 Miizik (Küçük orkestra - Şef: Ne- 12 J> lf ç k slk"si 1 ı 1 ı k '1:1' ı._J'1.e ir deliiigwe, gilnecıte dönmüı:ıüm .. Islali kömür tozlan- · rae: e mu ı · meşgu o mamış o sa ar gere . 

"' "' "' cip Aşkın): 1 - Robert Leuschner -
b 

1tse değil, bu güneş nm esmerleştirdiği yüzümü gö- l\lnzurk:ı (F:ınıczi). 2 _ Keler Dela _ ODA MUSlKISl VE KONSERi.ER Gözlerlmiı, nğaclann yeşil fo-
ıya::a kararsa bile kimse rilnce, birkaç dakika içinde, sim Kelebek nvı (Balet müzij;ti). 3 - 9.20 Soıtens: Alman musikisi. nu üzerin aşı boyası plAjın so-

~'la\'t-a kt.ır: Bunlar vallahi siyah saçlarını mısır pilskUliine Franz Abt • Ormanlarda ,.e ninni. 10. Viynna: Screnadlnr. yunma y~rlerine dalmışken, va-
21.~ k' hıllahi de palavra!.. bcnzetmeğe muvaffak olan asrı. 4 - Fini Hcnriqucs ·Dans. 5- llıu. ıo. Varşovıı: Chopin programı. pur garı;! ..... diye feci bir fs-
-'<l"t ol minnto Culottn _ Burleskn (İnler- 10.45 Istokholm: Plynnoda sonata. 1 k ,.,_ a'1dır ama er mey· mızın yaman kadınlarını hatır- 11.10 1, p· 

0 
ko seri keleye yanaştı. s elenin feca· '({Jda J • mezzo). G - Giovanni Cnrlys - Dul- ,omn srııpıı: ıyan n · 

le: Pala sallamak okadra ladım. sineye scrennı. 7 _ Giulio de Mlc- 11.20 nerlin ('Czun D.): Moznrt, atı, sade kendisinde olsa ne is~. 
it di;İ· Att1k, ne Münihi yu_ çok farklı şaheserleriyle dolu heli - Memleket hasreti. s - Pnul Un Hossini. Üstelik, KUçUksu kasrının o 

)'ı,..li_a~~snıat var, ne silahsız Artık, Toroslarm, birbirindne eke - Yeşil vadilerde bir r:ındevl. HAFiF MUSiKi VE OPERETLER meşhur, ve bir sUrU tablolara 
.:~iı ~ ve ne de topsuz manzaraları arasındayız. BiltUn !l - J. ısr:ıuss - Viyana kanı. 23 Son ?. Derlin: lsp:ınyol halk musl- mevzu olmuş ı;:eşmesinln tam o. 

oı~ hır nıilyon Arnavut.. başlar pencerelerde ..• Yanıbaşım- ajans h:ılıerlcrl, ziraat, esham, talı- nUnn yapılmamış mı? 
"llay Yiliit, kambiyo - nukut borsası (Fi- kisi. 

~i "- acak; sizi temin ede- daki kompartımandan etrafı sey. yat). 23.20 Milzik (Cazb:ınd • Pi.). 8. J.onclrn (N.): "Den ,.e kızım" Yarabbi!.. Bu zevksizlik dent-
Vrupad f 1 "dd" k ed b" k d ·· "'mu'"zde ~rı !l. Vi,·ana: Askeri nıızıknlnr. <>l:ı,._ a, aza ı ıa e. r en ır a mm, onu -s - 23.55 - 24 Yarmki program. "' 

•'- ""'-<lk' w 9 15 Frankfurt: Jfnlk havaları. (~ ··:.Ama, şu bir yıl Iıveren bir uçurumun korkulugu 
27

_
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· D~rlin: Operet p:ırcaları. 
~ e Yüz harp olmaya. karşısında kopardığı çığlığın da- Per§embe ~~: Hom:ı grupu ".Melodi ve 

li'aı-at h ha havadaki ihtirazları kaybol. Hitın". 
11: 12.30 Program. 12.35 Türk müzı. 
l~ ,_.alk endişe içinde... madan, yine aynı kadının: iti: 1 _Suzinak »cşrevi. 2 -1\lıısı:ı. 10. Torino gnıpu: Hafif musiki. 
'herer.ı toplu tüfekli ha- - Ah, ne güzel, ne güzel... fa Nafiz • Suzinak şarkı • Sensiz bu 11.30 Viynnn: Halk programı. 

~ ı.:lrıı~. !:ste bir huzursuzluk Dediği duyuluyor. sabah. 3 - Neyzan Rıza Ef. _ Suzi- 12. llud:ıpeşte: Serennt. 
"il' <leti uakın, benim, Bursa- Çünkü, manzara ani bir tahav- nnk şarkı - Çaldırıp çalgıyı. 4 - Le- PlYES, KONFERANS YE 
~ · fabrı"ka · vu"le ugrw amTC!tır. y 1·ne semaya mi - Suzlnnk şarkı - Yeter lıiçranlı K01''UŞMALAR 1f g·· m var; veresı. ··.ı d , i sak, caddeleri boyamak :fcin 

Rii..:?l"lneZSenı bir hafta i- doğrualabildiğine uzanmış bir :~;~~r: tmu!:~ı~f!as~~şr::. 6 Suz;;:ı~ 9.15 n,.cı:~!n: "Han n ın son m sn- renk seçsek, muhakkak ki aksi 

len hddlseyi bizim başımıza ne
reden musal!At ettin? Hem öy!c 
bir musnlltlt etmişsin ki umuınt 
kaide haline gelmiş. Adeta zevk
sizlik mihengi gibi bir şey ol
muşuz. MesclA, nerede bir ca
mii tamir etsek, bir bahce yap
mağa kalksak, bir bina yaptır-

-"'llleriı:n B k ·· · ~ · ı rı . 
lkıaıı • u yüzden çıkar dağ destesi.. Fa at U?.Crı agaç sürküsü - Esmerim kıyma bana. Brüksel 2: Van Gogh'dan bir güzeldir. Hani ya, bazı dava-

\'e ~arı sağa sola dağıtı _ ve yeşillikler şehrine benzeyor. 13 Memleket saat ayarı, ajans Ye me-
9

·
30 

piyes. ıarı "ab absurdo" hallelcr1er. 
~l'ilel'i::nin birkaç ayını, Aldanmamak lazım; bu da çok teoroloji haberleri. 13.15 _ u Müzik o.:,o Eyfel: Oc kısa piyes. Biz de, gUzell bulmak istlyor-
c:~ llar ın ayağına kadar uzun sürmez. Birdenbire, trenin (Karışık program - Pi.). 19 Prog- n.30 Lelpzig: "Der Hagestolz". sa.k, muhakkak fcraatımızm ak-
'· 'C anıı toplamakla geçi- Uzerine kapaklanacakmı§ hissini r:ım. 19.05 Milzik (Veher - \'alsa da- 1NG1L1ZCE HAVADİS sini dUşUnmellylz, hiç şaşmaz, 
4:rilel'i çaydır birçok sağlam veren "dağ üstünde ayrı bir dağ" vet). 19.15 Türk mfiziAi (Fasıl heye- 1.16, 8.18 Roma ı; 10.30 Lillc, onu buluruz. 
1,,~.. . tnden el" b 1 k gı"bi duran bı"r tabiat harı"kasınm ti). 20 Memleket s:ınt ayarı, ajans ve a· ,... d" 1 ı 1" 
<>... i\ •. ım oş o ara R:ıdio Citc, Rn ıo .,orman ıe; · " '·e kazara gUz~l bir şey .,.,. · ... .. meteorolojı h:ıberleri. 20.15 Konuş· v bv-

et lieıe i3oylersem imı.nmaz- altından, bir parça da korku ile nıa (Ziraat saati). 20.30 Türk mü- Kolonyıı, llamburg; l1.50 Ilud:ıpeş- rUrsek, arayalım, ya eski bir e-
t .. ~ SOn rni ... I d b a.zL · y· illik yine ıe· 12 13 Vnrso,·a. 

1 ~anı "' .... 'er e u v geçıyoruz. me ycş • zl{li: ı - Uşşak peşrevi. 2 - Şevk • · · serdlr, yahut da "mUtehassıs'' 
a dllır ~ Vahımle~i. Esnaf çamlık .. Artık. ta Adana pamuk- bey - Uşşak ş:ırkı - Gülzara naz:ır DAN'S MUSlKlSt firması olmıyan birinin eserl-

11> "ı. Unuyor: "B gün Iannın yayıldıg~ı ·'vaya kadar To. kıldım. 3 - Tanburi Faize - Uşşak ı 1 10 B il t "' ı.1,..f\·e • u , yarın .., T 10.55 Sottens; . erom ns er, dir. 
" ItaYlıa l1rse nasıl olsa bu roslar, sevimliğinden ve güzelli- şarkı - Niçin nalendesin. 4 - an· 11.15 Istokholm; 1140 Londra (N.); Sa.driciğim, bak, g6rUyor mu-

tıı tı birıt:ı,. Yacak; iyisimi bor- ginden hiç bir §ey kaybetmiyor. bur taksimi. 5 - Şemsettin Ziy:ı - 12.1~ Londrn (it.); 12.15 Roma ve sun, nasıl galeyana gelerek ge. 
· ~ ~ ay dalı "kt" Bu ne çam bolluguw !.. Uşşak ş:ırkı • Şu salkım sö~üdlln aı Torıno grupları. 

~-. e Olu a gecı ıre· tı dnimn. 6 - Halk lilrküsQ - ElA göı VARYETE VE KABARELER zlntimizl unuttuk. Arif Dlno 
""llfL. int ı"'hr'1.d~~ olmaz." Üzerinde titrediğimiz bu yur- Jcrine kurban olduğum. 7 - Dell~J. da: 

"'' L ~ ı ld w h · b" h 9.15 Londra (N.): Varyete . .. 0·°'·lu o ugum sahne. dun her parçası, er yerı ır a- z::ıde - Şehnaz "':ırkı • Etmedin bir z 11 B ğ ı 1 ... ., kar ., 10.10 Pr:ığ: varyete. - ava ı o nz, ya ı arı yı-
l't °tlu•• a kafaya vermiş rika.. lahza ihya. 8 - Şemsettin Ziya - Şelı l0.S5 Londr:ı (:\'.): Kabare. kıp iki sahll<! cndılc açacaklar-
~ a.l?ıdak·gazetesinin birinci Bunlar, tren penceresinin göz- nnz şarkı - Hem :ıld:ındım hem al- ı2. Postc P:ırisien: Kabare. mış ve buna da "İmar" ismi vc-
1 .. ~J- 1 allı pullu resme ler ön"u'ne serebildigwi manzaralar. dnttım. 9 - R::ıhml bey~ Şehn:ız ş:ır- i 

1 "ll "<!. v lO ş h a Nurettin Gençdur ,.e ar- r yor ar. dtk1• • e hecele'-·e heceleye Akdenizin ve Karadenizin yeşil kı - Ey dilber~ ~şçeb:ız. . - e · 1 26 T z n· d ı ~1 kl 
~az ol nnz snz sem:ıısı. 21.10 Konuşm:ı kacl:ış arı emmu ıye nere e sc aı= ama ı o-

rtıd~. 1• ~~ı okumakta idi. kordetası. ya HATAY... :ıı.25 :'\eşeli plllklnr _ R. 21.30 Mli· · :ırşnmbn akşamı ~:ırlı luyordu. 
• \Ilı~ ··~ ... rı bir urganla Orada, yepyeni güzellikler gö- \ıik (\':ı ner'iıı eserlerinden • Pi) ·~Pı Sef?k ba.htesınde Boyacıköyc geldik, çıktık. F,. 

It f'• . 1sırn sıkı ba0lanmış receğine ne şüphe!.. Bir gün son- 22 Müzik (Kiiçük orkestra - Sef: Ne. 011 emır - 1 ere yal) • A ·a ld b Ik' 
le b" b :\lur:ıt Şamil varyetcsı. mırga.ııa gı en o yo an, c ı ır tarafında urga- ra Hataydayım .. HUL"OS/ GVNAl: cip Aşkın): 1 - Luınbye - Şampnn-

san taşıyor. Arif Dlnoya rica et• 
tik, şöyle ön tarafa geçti, bir 
tosladı, eskJden kale knpılarına 
hUcum için kullanılan "Koçba
şı" vazifesini görerek açmış oı
d uğu ferceden vapura daldık. 

Elimizde birinci mevki btlet
Jcr var. Ama, neye yarar? Par
don, yaradı. Memur gelip kon .. 
trol t tti. 

Bindfğ'mlz vapurun blr tara
fında hacmi istiabı 1600 yazı

yordu. !~::ıde en aşağı 3200 ki
. i ~nrdı. Kim arar, kim sorar? 

Beşllctaşa geldiğimiz zaman 
.: t 11 olmuştu. Orada çıktık. 

Ohl .. ile Taksime. Kendimi e
ve dar attım, banyoya koşup bir 
yılrnnnyım dedim. 

F:ıkat, aziz Sadrlclğtm, ıu 

yok! 

nu esnada, Taksim me)'lda
nmdakl tarihi duvarın Uzerlne 
yapılnn yeni zengin zevkli Kas. 
katlardan şarıl şarıl sular a.kı
~- ··du. 

İşte böyle, nziz Sadri! tstan
lıuhln bir pazar gezintisi. Sana 
bu satırları yazarken, bir arka
daş havadis .getirdi. DUn, Bota
za gidenlerin ayısı 70.000 lmlv. 

Boğazın ikinci mevki, birinci 
mıntaka tarifesine baktım~ oı. 

dip gelme 17,6 kurue. :Vasatlll, 
25 kuruş eder. 

70.000 ile darp 17.500 lira bi
let parası çıkıyor.. Hesabım 

! . .ı n-e!li değildir, yanılmıyor

sam, fena hasılA.t değil! DahllJ 
turizm ilerleyor demektir. Her 
halde, Doğa~ıcı "modem" şeldl
de "imar" edilirse daha da ar
tar. 

Fakat, b1r şey aklıma geldi. 
Devlet Demlryolları her trende, 
muayyen birinci mevki b11et1nl 
sattıktan sonra gene blrlncl 
mevki isteyen olursa, satmıyor. 
muş. Acaba bu usul vapurlarda 
da tatbik t>dilemez mi! Bundan 
ne tıkar, diyeceksin? Hiç ... Sa
deC'e, bir tesel11 çıkar. 

Gözlerinden öperim, bekllJo
ruı. 

:PtKRET ADİL 
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Gardenbar geceleri: 17 
--.----------------------------------··-------------

Beyoğlu barlarında 
Türk artistleri 

Son ve müessif hadiseden son 
- ---..~--~------------------------------- ...--.---------------------------------~ 

Maçların tehiri değ 
Boksör Esat Kemal ve tan- şayianın ilanı lazımd 

buracl Osman Pelıll·van "' Pazar günü Kadıköy stadında 
başlıyan fakat Demirspor takı . 
mı kaptanının kendini kaybede . 
rck halckcme taarruzu yüzünden 
yarıda kalan milli kümenin final 
müsabakasının bu şayanı teessüf 
neticesi şehrimizden maada mem 
leketin her tarafında derin alos. 
!er uyandırdı. Bu mevsimde An
kara birinciliğini kazandıktan 

sonra geçenlerde de takviyeli e. 
kibile İngiliz futbolcüleriııi mağ. 
llıp eden Demirspor klübü bu 
son hadise yüzünden şimdiye ka. 
darki muvaffakıyctleri yuzun . 
den. topladığı sempatiyi hemen 
hemen kaybetmiş olmaktadır. 

Unrılan hnhscdcrkcn, ":I~ et 
tabii, Jınkikntto artJstlcrıf(•ıı 

balı edipn·uz. J;ıwiin, size har
Jarda nrtisllik y:ııuııı':' olnn 
Türkkrdcıı ha hscdccc••iın. 

13ilmem hatırlar nmmıı:r.? 

"Ttuıin" gnzctcsiııdc milli mii
cadclc<lc hir J'iirk gendnin ;\ np· 
tıklarım nıılatnıı bir tefrika \ar-
dı. Bu tcfıikn knhrnmnnı bok~ 

sör l~sat J{cınnl idi. 
J~snt J(cınnl bok ör olnrnk tn-

nmmı-:; idi. Hu onun snyı ırıı nl
lahın bildiği sıfntlardnn lıiı·i-

<lir. 
ll<'ııim hildiğilll mesleklerin-

den hiri de nrtio;tliktir. Uir im-::-
kn ıııc,.,Jcğ,i ılc t er<'ünıa ıı lıktır. 

)~sn t Jicııınli 

gurdiiın. 

- J;cn, dedi, 
Gel <le gör. 

bir giirı yolfla 

artist oldıım. 

I 
O nk~ııın gittim. Hintli bir kt- , 

yare girnıi-;:, n•'lr harcketlcılc 

nkrubatik hir dnns yapryordu. 
Bera her ılansct iği knılnıı cln, n.. 
ğırlı?'.."1 pek az: olanlardaıı eç• 
nıişti .. ki, knl<lırınn<:ı kolay ol-/ 
sun. 

Numarnc;ı hittiktcm sonrn, gl-/ 
dip, kendi ini, bu kn<lar yn~lı I 
olnın ına ra;;'1.ııcn lıi\Ji\ çe,·i kll· 
ğini 'c hazul:ırmı muhafaza ct..j 
me inden cJolayı tebrik ettim. 

O, tebriklerimi kahul etti, 

Yazan: Fikret /.d;ı 

Bilhassa Ankaralılar, şampi . 
yon takımlarının hem de kapta . 
nının cüret cttiğı çok çırkin va .. 
ka yüzünden fevkalade mülees -
sir olmuşlardır. 

Bütün memlekette günün ha. 
disesi olan ve her gidilen yerde 
dedikodusu dönen son Galata -
tasarny - Dcmi~tspor maçının 

vaka kahramanı müstesna bu 
karşılaşmanın hatta son mevsim 
futbol müsabakalarının bir keş. 
mcşck içinde yuvarlanıp gidi . 
şincle a!Hkadarlar mcsuldürlcr; 
çünkü: 

1 - Daha Iik müsab::ı.kaları es. 
nasında ikinci kümeden I<nsım . 
paşn - aGlatagcnçler maçı ya. 
p1{ırken bir hfıdi&e cıkmış ve o O
yunun akcmıoulunan J!;şrcı 

Milli küme nizamnamesi muci _ 
bince averaj usulilc birinci ta -
yini lazım gelirken ve av~rajla 

::::nlntasaraym birinci olması icap 
~demen federasyonda bilmem 
hangi komıtclerin yaptığı bir ic. 
tima sonunda bu iki klübün iki ·-müsabaka yapması takarrür ve 
ila nedildi. 

7 - Aynı gün yine federasyon 
tarafından verilen bir emirle 
mevsimin ilerlemesi ve sıcakla .. 
rın fazlalaşması yüzünden mem. 
lekette futbol menedilmişti. 

8 - Galatasarayın kendi sa .. 
hası varken. teamül hiHifın.a. ls. 
tanbuldaki müsaba~rn Demirspo. 
run aI·şık olduğu çimenli saha . 
ya, Fmer stadına kondu. 

9 - Hakemi kontrol etmek için 
b{:yetlcr gönderildi. 

lşte bu dokuz maddede yaz . 
dıklarımız biribirin kovalıyan 
yersiz karalra ve yapılan haksız. 
lıklardır. Bunlardan başka da son 
iğrene; hadiseden sonra bu meş -
hur müsabakanın tehir edildiği . 
ni ve ileride oynanacağını söyle. 
venler bulunmakta,ır. Bu. bun -
dan evvelki haksızlıklara taş c;ı. 

kartacak mahiyettedir. Yine a'" 
nı takımın yani Demihsporun Fc 
nerbahçe ile aynı statta yaptığ1 
müsabaka sonunda 1-4 mağllıp 

iken çıkan kav..,anın ıntl ...... 
0 ·sr · ri Fenerli 1',azılla oeını Yo 

kentlerin halen boykotlll R. 
dukları unutulmadığı ~ Ord 
:nirspor - 1'.,cner ma<.;Jll 
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ra Beden Terbiyesi uınll R. 
rünün izmasını ta§ıyan •· 
ıa tırlardadır. 

Dün yazdığımız bU t darı 
Bu gibi kavgalara sebt~ 

• 1' yalnız oyuncuların acgı 
rinin de diskalifiye cd 
tekrarında & klübün kSP' 
bile zikredilmektedir. 
tamim futbolcülcr ara! 
diseler için kaleme alıfllll 
defaki taarruzun hakt 
yapıldığı da göz önünde 
>< verilecek cezanın ne ti> 
~ini şimdiden tayin etıJll 
fi.indür. 

Bu ecza gerek umum 
~ün tamimi, gerekse bt 
utbol kavaidine göre: 

run hükmen mağlubiye 
Şu halde Ankarada i~ 

•ın da oynanmasına lÜ 
•nıyacak ve bu suretle 
!ergin sinirli takım bU 
:ia biribi rlerilc karşıla 
1ıem de bugiine kadar 
=Jfln edilmek istcnmiyen 
yon belli olmuş olacaktır 

s 

fnknt yaş mec:::r.lc ine t-cmn c<ll- ı 

~imo ~inirlendi. Çiinkii, ı;;snt 

J{cınnl, cJ)C(lİ gençlik sırnııa 

ınazhnr olmak isterdi. Ilıınun 

için de ,rnşını snklamıuıın kl\ti 

Tevfik, Galatagen.çlcr timini hük 
men mağlup ilan ederek sahadan 
çekilmişti. 

Hakemin bu kararma mağlup 
takım federasyon nezdinde te -
§ebbüslcrde bulunduvc nizamna. 

Cumartesi gününden iti 
ren başlıyor 

oldul'.,.,ınu zannederdi. 
]~ at Kcmnlin, hoks ha.yatını 

pek hatırl:ınınm. ])alın. doğrusu 
ıing lııtyntıııı hntırlamnm. Bir. 
kaç defa, şu Yel n bu bok füii 
d,ö, iişe <lıwct ettiğini gördiim. 
Fakat <fö\'fö;>tiiğiinii g(frmcdim. 

:Esat Kcmnlden 1>aşkn, gene 
boks ile nll\kadnr olnn bir lfr-
nıal dnh:ı 'ardır. Meşhur J{e

meye sığmayan bir karar alarak Beden Terbiyesi İstanbul 
bir puvan elde etti. Bölgesi Tenis Ajanlığından: 

Hükmen mağlup olan bir takı. I 1939 yılı lstanbul Tenis bi
mm nizamname mucibince sıfır I rincilik miis:ıbakalarma 29 - 1 -
puvanalması icap ederken bir 1939 tarihinde başlanacak ve 
puvana kavuşması federasyonun aşağıdaki şartlar dairesinde in. 
ilk büyük yanlışı olmuştur. tac olunacaktır: 

2 - i-.Iilli küme müsabakaları ~ 1 - Müsabakalara 28 - 7 • 
başlarken yapılan nizamname sa. 1939 Cumartesi gi.ini.i haşlana
'ı:nttı, bunu gören İstanbul klüp. cak ve 30 - 7 - 1939 Pazar, 
leri aralarında bir toplantı ya. 3 • 8 • 1939 Cumartesi ( Döıni 

1 Boksör Esat ]{"mal T.ı·ı· nı'>naras1nı yapar1.·en parak - ileride çıkacak keşme. final), 6 • 8 - 1939 pazar ~fi. Onun ı•nkrat ile o ım d<h İİ';'İİ '- v ' 1• ı 
. keş iönlemek gayesile - bu nL nal) günleri devam olunacak 

ın.ııl neyof? 

meshurdur. J\:emıtl Ucyof <ln zamanlar .\nıerikanm ~'iil'kiye ıni,nfiı·Ierin diki.ati dnha 1 • 
zır: - zamnamenin tadilini istedıler, ve tamamlanacaktır. 

barlarda. dans yapnr<lı. )i'n.kat o sefiri olan ı\mil'al Bri,tol biı· de arttı. ''iiııkii, ı\nıirnl Brls ·ı N" 
'> - fakat kabul cttjremedı er. ı. ıtc. 2 - Müsabakalar tek kadın, 

Ve z.iynfet Ycrcccktl. Şcı·efinc, rnfi. tol, keıulisiniıı dnhi hilnıedil{i · k"" • · t ı f k 
kı_·_m b .. ugu_·.n .. u v_nzıye on arın o 1 c.if t kadın, tek erkek, çi t erke·, 

zannedersem, Anadolunun muh- diirlyett<'n oı·ijiııaJ, hususi hlı· hiı• "~iirıH·iz" olat•fli!mı lıabeı· d h ki ld k 
mon<lcn clnn«Jar ~·npardı. 

- gun,l:u goruşlerın e a ı o u · kadın ve erkek olarak yapıla. 
telif yerlerimle Jıüla dıı. yapı· numara. i-:t<'mi~ti. Miidiiriyct, ,·crnıi~ti. lannı isbat etti. caktır. 
7or hnna ıniirn<"nat etti, aklının Os.. l\ • ·· b k ı 

· Bu csnacfa, i~eı'(k, hir Jocnda, :1 - 1 1illı küme musa a a arı 3 - Mi.isabakalara yalnız 
J;f\kln, nrtistl<'rimi:tdcn <'il man PcJıliynn "'<'l<li. Gidip keıı- "d Gl ta tak 

tnnıhı.rcci :t.(•rhek Jrn.;tiimiiııii iptı,. asında; a a saray ım amatörler iştirak edebilecekler-
mc~hnnı ,iiphe i:t Sait fülip'air. di ini J\:adıkHliindc buhlnın. l\lc. • k a·~ b 

gipnişti. J>erynclil Pchli\'lm, çıkaramama· ve ıger azı se. dir. 
O, artist olarnk, senelerce A\·ru- seleyi anlattım: 1 .. ·· d Be 'kt 

kost ii m ii ı. i raln rkcn ııro\'a et- bep er yuzun en ş_ı_ .. aş .. maç_ını 4 - Müsabakalar neticesin-
pa ,.c Amerika sahnelerinde Jıa. d u d ı k 

- Onlara hir saz çalnı~m. hiı mcmi';', ~i;ylc bir iizcriııc iilrıniis, oynama 1• mum mu ur~ yıne .fo birinciliği kazananlara kupa 
~atını kazandr, nihaJ·ct ı.,tan- • · b k 

de zcyhPk oynaı·ım. ol<luğıı için, iitc..,i, hcrisi dar ••e- nızamnameye uymayan ır ·a · ikincilere madalya verilecektir. 
bula gelerek, ınnharetlni burn- "" ı G.. kl .. b .. h r f r 

J)cdi kocıı. Tnııılmreci? livor<111. Siikiip, tcHlli,·cı·ck tı\'- rar a ve uneş u u a 1 aa ı. 5 - Kayıt müddeti 26 - 7 • 
da <ln gösterdi. 1· 1 . · · · yettc iken -Güneşli futbolcülerin 39 r . b k k 

Ilir zamıınJar, (;nr(lcnh"ı·ııı Kalkırı ı::ıı·"·' kine ••ittik. Bir 1 ıırc uı ... O, e.sn:ula Toına'i k:ıııı- kl 1 <J yarsam a a ·samına a-.. _ .,. , / J • 1 Galatasarayda oynayabilcce e - , .. k 0~ w 1 k kl.:b.. d d 
belalı ı olnn Snit J~ihin arti t kat zcyhek cltıi ... esi kirnlndıl,. l ı 'urc 11• c·cıı a dıııı. o-.ııınn b tl aar mr agcı 1 u un e e. 

P<'hlhnnı lııı ko!<.fiimll' u;·ıı·ı··ıııc" rine karar verdi ve u sure e d k ve 27 7 1939 
olmnğa karar \cri!;'i ele gaı·iptir. 

Sait Edip hir iılcli:ı netkcsi111lc 
nı1i't olmağa knrar vermiş, hu 
kararım (la tutmu-:;hır. 

Ak!;Oaııı olıınC'a, )l:ıJ.~iıııe gittik. 
Mnk ... lıııin ıniicliirii 'l'oıııas, ka
lın parmaklı, pala hı.\ ıklı, ~iiz

liiklii, yn\'nş hnrck•·t li \'C olclıık-

~· '· ·ır k"' d vam c ece . • • 
<·,·,·r.lfı s. a-..ırılr. friııılcıı·. alatasaray takımı mı ı ·ume e P b ··nu·· sa"'t 19 da ku 

d.. .. b k d .. .. . ersem c gu c c. • 
on ort musa a a an uçune gı · , k"I k · 

J) • 1 · k 1 1 k b. . . . t .. k ld' ra ce ·ı ece ·tır. - cmııı n pısırı - ne aın >11 rerc ırıncı vazıye e yu se ı. 6· K 1 ·· b h 9 
llı'I ?. 

4 
y· .11• k'" . "Ik - avıt ler gun sa a 

- ıne mı ı ·umenın ı d k ~ 19 k d d 
lkl nclmilcl diyeccJ:;iıııiz ~ih- çn ya';'lı tnmhurcci;rc baktı, hiı l>i.r<' dii-:;iiıııliiğiinfı lıh,-.c•ıJi- müsabakasında idare heyeti ile a. ~n ak ş.am a ·a ar evam 

rette Zehra ı\hın<'t i!'im 1i bir kn- de <lUniip harın haktı. ;ıalinılı·n. roı·dnın. Sonra, giiliiın .. r.<ll, ııu•nı ralarmdaki ihtilaf vüzünden li. e e
7
ce tıri\· 1.. b k l gı'recek 

dı · · ·· ı ·· ı ~ k \, - 1 usa a ·a am n artı<ıtınıiz de \anlı. J~cslk· mm ııriiıı c c m<'mnıuı olrıın<lıi:• · 111111 olıııus,tu. sanssız olarak sahaya çı ·an c. 
oyunculardan hiç bir kayıt iic:-

ta.<:Jı olan hu 'l'iirk kıt,ı, .\lıııaıı-
3adn. H ~inı:ıl ıııcmlck<'lkrinclC' 

şohrct hulmu<>tıı. 

f<:tnrıhıılıfa ilk ıldn hnr sah. 
nc!>İll<' ı;ıknıı arfrıt, C'nckc hnh
rll f'Ji olıııı hlı• mcıııcıloğnı idi. 
.Maksimbnr<la 03nnmnlla hn.lıı-

nı :ııılndıın. Brııiııı ele iriıııc• lıiı · 

cıııli':'" ~lrıli. \C'nlın tamhıırcd~ i 

aıılayacııklar ını~üı'? 

faya galip gelen F'cncrbahr.c ta. 
- Hazır ıııı"ııııı.'.' 

kımınm. bu galebesi bermutat lstanbul futbol hakemler·ı 
l>ilo scırclu. "EHt

0

' ılrılik. nizamname hilafına makbul ad. 
Çıktr. Orl.<'st rn.Hı i';'n rrt eti i. dçdildi. Son Galataşaray - Demirspor 

J;iı·n::r. t-;oıır::, orkı•stra. "<'hli •) k t ı ·· · 1 l \I" ,.. ' ı· C'- raııııı ııu·ıır ı·m. ııuıc 1 / ' 5 - C:::ılatasaruy kliibii kendi rniisnbakasında hnkt:me tanr .. 
Orkc,.trn ~c·li Ynııkoyn ı•nj:,'lrıJıl •. hir ırı'iı•ı"iltiı"<lı"ir J.oıı:ıı·clı, ("n". · · · b d f 1 

~ 1
• takımlarının nıillı kiımcyc gırc - ruz e<len ve on in en nz a sc-

'l'nmhıırı'c'iııiıı lı:ı ll!!İ z<'.\ hc[:i ı ı ı · ·· ı · t ı \ O 
L' ınlH sıısıııl<'n, >ır su '" 0 < 11 • bilmesi için nizamname haricine yirci önünde hakem Tarık ze-

O) 111) ncni:i,ını s<;~·lc<lik:. Ynııko ı t 1 ı · k 
mı~ H' hir ha)li mınaffakıp•l · -:; <' 0 zaııınıı, anı uıı·c•<'ı, ot·n c;ıkılclı~ını g-ördiiktcn sonra 8-0 - renr?ini d<>vcn Necdctin bu ha .. 

dı•rhal ,:ızi.~di aıılı•lı: ·· ·· ~ 
ka7.nıııııı':'tı. t-.ıııiııi, 111:rnl<• .. d ıı- ~mılf',i '<' kıwııf'iik lınf:lıuıııı-.ı Fikta~ maçının da tckrarmı iste. rckctini biitiin hrıkcmlcrc bir 
nuttu•!tılll kin. hur:ultt ~•i.l lİJ c- - Mrrnk etme~ iııiz. ile · •nı ~imin pi!<.t iııe rıktı. di. Umum müdürlük kabul w im_ huknrct olarak ka1ıııl eden ls-
mlJ<'C"U.İm. J>edi. l~ıı ''ıkı';, lıaril..ıılnıle olnııı';· za C'ttiği hu istc>k foclcrasyon la .. tnııhul futlıol hakemlerinin bir 

Ondan snnra, numara olarak, :salona ııwn bir sofra kurııl- ı ıı. Jk3 oğlııncln, ilk dr.fa olarak rafından reddedildi. toplantı yaparak Nccdctin şid-
lunhııı·et•i Osman T'f'hlh·nıı <•1k- llltı';'hı. 1\li ... afirl<'r ı:<'lrıwğı' l•ıı::- hir lıaı·ıl:t lıihh• lılr kosliiııı ,.,. 7 - Nihayet milli kiiın<' m:ır,. dt•llı• ct·z~ıl.111dııılın.ısını istf"
llll!;'t ır. ''" h!itll,..,, ht•nlııı tlı·lftlt•- lrulılnı•. lll'psi tı-rıı..: ~il uıişlerıfi. hol l<' hrl lıPtli lıir uclfuıı A•·•·iı- lnrı . oıın <'r diğı ? • .ım::ın Calnta - ınek i.izere Beden Terbiyesi U. 
timle ı•lmııştn. 1'11rnnrnlar dR hll':olıulı ,.<' "mı ııii~oı·cl11. is.ırayla Demirsporıın puvan pu. mum müdtirliiğüne miiracaak 

M:ık;;;imharda, hir :ıkı;;aın, o mımar:ı :ılkı';'lar idı11lc lıitiııı·c, (Dc\anıı \ar) vana bcr.ıbcrc oldukları görüldü. ı karar vereceklerini i~ittik. 

reti almmıyacağı 
denler serbestçe 
edebileceklerdir. 

8 - Klüp murahh 
27 • 7 • 1939 Perşemb' 
saat 19 da yapılacak kıl 
desinde bulunmak üzere 
Dağcılık klübüne teşrifli 
olunur. 

9 - Miisabaka pt 
maçlardan bir gün evvel 
lunacaktır. ~ 

Fransa - Almam· 
futbol maçı 

Geçen ilkbaharda yıl 
mukarrer iken bazı "f 
yi.izünden tehir edilen l J \ 
ve Almanya milli futbo 
ları müsabakasının o)rrıl' ~. 
düşi.inülmektedir. ~ 

Bu çok mühim be)'~.;ı,ı 
karşılaşma ağlebi ihtı, t' 
Mart 940 tarihinde Pat•9 

pılacaktır. ..../ 

Beynelmilel yelk~fiıl 
sabakasında ing• 

birinci oldı& 
Kiel, (A.A.) -AvrıJ~ 

!etleri harp donall~f' 
mensup 9 ekibin iştira~~eı' 
pılan enternasyonal ye ·bİ 
rışlarında lngiltere ek• 
Jenburg kupasını kazıtf1 

Günlerce süren b\l Y:e 
da lngiliz subayları Illffı~• 
hir taktik ile muva Jlııı' 
bir şekilde yelken k\,de 
umumi tasnif netice5)ıJ~ 
rinciliği nlınışlardır. ~ cı ~ 
sene müddetle, yani ik•Je 
~ılaşmaya kadar lngiltcr 
lacaktır. 6 p\J 

Umumi tasnifte, 6 \J 

la İngiltere 1 inci. 58 ~ 
Almanya ikinci, 53 P0

" t;ı 
.. ·· .. 2(: 1 Lı v:\fl lıt \'t"r 111 uncu, > J .,atı 

lomb di,rdlınci.i. 2 J ptı rı1tt 
lıalya beşinci, 21 puvP 
tonya altmcı o1nıu~tur· 



VAKITın bir sayfalık hikayesi 
"l ...... .. ·.__ • ..,,;: •• • 

Hikayesi ~ !~i~ .. a~lırla~y~!düşürme~çm, ~ j ant i n f ·•ı .. ınışt S Yazan: E. A. Diaz Çevlren: V. ~. 
llııa g ld· 1

• onra, saklandığı yerden çıktı ve Carlos'un 
Ne~ .. 1

:. Carlos şimdi yola doğru bakıyordu. - Hikayenin muharriri -----
fordu. u.~unüyordu ;ı Onun ne düşündüğünü Rosita pekala Edurdo Acevedo Diaz bugünkü Arjantin edebiyatının 
f dUşiin .. Bazı anneler niçin ayrılıyorlar çocuklarından?.. genç bir romancısıdır. Eserlerinde bilhusa insanların hare. 

Carı UYordu şimdi o. ketlerindeki gizli kuvvetleri, hislerindeki gizli sebepleri tet-
~c : os da sanki aklından o dakikada aynı düşünce geçmiş kik ve tahlil eder. Bu suretJe, muharrir romanlarını bugün. 
U· ..... S . kü ruhiyat ve hayatiyat bahislerindeki ilmi nazariyelerle 
5 i Yolu enın annen de, dedi, seni tekrar almış, benim fela - beslemi~, bunlan kahramanJarınm hareketlerinde göstermiş 
u F{0 .ınun ortasına koymuş. oluyor. 

ıır. Sıta .. J 
g ~Ordu şoy e bir geriledi. Bu başlangıçtan sonra ne demek 

1 
Buraya aldığımız hikayesi onun bu hususiyeti hakkın- 1 :t §eyi ~~aba Carlos? Neye ona annesinden bahsedivordu. da fikir veren güzel ve kuvvetli bir parçadır. 

F{ . 0grenmiş, biliyor muydu? -------------:-
tB osıtan w • 

··- A rn agzından bır yalan çıkacaktı: 
ta C:a.rJ n~ern razı oluyor ... ,, 
ııe •dan t ~s Yıne onun ne söyliyeceğini sezmişti, bluzunun ko~ 
1 
~ -....... ~ t~ sarstı, sözüne devam etmesin diye. 

·ıe Acl enı Yalan s~ylemiye mecbur etti, dedi. 
~lf aııa:rn~~:~ nefretini gösteren bu hareketi üzerine kadın 

ırıd ~n;r.~ık ~alan söylemiyeceğim hiç! diye bağırdı. 
Q;ı il I Uzerıne o hali geldi: Sonunda ayrılık bulunan bu 

Yiner emek korkusu. Bu korku ona bu adamın yanrndan 
l\e ed~ekrar sanatoryoma dön diyordu. 
'·ş·n 1 .kendine: 

, taı-rı11n~ı, diyordu, şimdi annesi gitti, hürriyetine kavuştu 
Ya arnıle yalnız kalmak istiyor. Ben ne olacağım? 

ktirı-rı rkn: a.ğız olsa bile, kendisine verilen bu izni biraz ge • 
k hi~ . ıstıyordu. Onun için, Carlosdan uzaklaştı, ve, bü. 

qtı§tır..,... ıı·ade kuvveti sarfcderek, kendini işe verip sinirlerini 
... aya 1 

Haıb . sa ıştı. 
lıtıak . ukı Rosita yanlış düşünüyordu. Carlos artık yalnız 
tırı .., ıs.teı;ıiyordu. Yeniden hayata çıkmış olduğundan, ha. 
bı.ı~enı§ ımkfmları ile bunları elde ·etmek için insanın elin

(ltdıı. tlan eksik vasıtaların arasındaki farkı iyice takdir edi. 

• ı l3ir • 
~tı. a.z evvelki sert sözleri ona söyleten de bu imkansız. 

'1' 1-fa.v 1~ gerı· a Çok sıcaktı o gün. Koyu renk zeminleri üzerinde ge 
~~lerirıi1§/a~ılmış koca koca kumulus bulutları d.ağlara göl • 

<:lnğrı.ı 0 kuyordu. Bu gölgeler arka arkaya geçıyor, tepele. 
f t 1 Ro .('ıkıyordtı ... 
1 ~ '.l1ak bı.ta .tcaktan bunalmıştı, We tlönd\i. E in ·~ihde, yo

dıı:ı ~el' ılmıyor: sinirlerini teskin etmek için, ordan oraya 
l C:a ?'or, mısafirlerin bozduğu eşyaları düzeltiyordu. 

'ıı e ··s·r ~s bütün bunları hissediyor ve kendi kendine: 
\! cl:. 'tııt}j kadınlarda gizli bir sev vardır, diyordu: Sevili. 

u onı ~ -
~o . ara ecdatlarının yadigarıdır.,. 
......_Ya geldi: 

~· Sof emek, hazır dedi. 
1 Yala ra~~ oturdular. Tekrar eski hali Üzerıne gelir de, bir 
~Ylerj~ ~.ttzünden, korktuğu o kelimeyi, o kelimenin yarısını 
1 'ye 1Ye, hiç ağzmr açmıyordu. 
1Pk1 f3 tnek odasını güneşin akseden ışıklan dolduruyordu, 

ı.ıı1 ~;ıcl'tıek Ue~os Aires' deki lokantada, ilk defa olarak beraber 
re ıı~ı ~os\e~ıkleri günkü gibi. Yine o günkü gibi, güneş ışık. 
fle t Yntdı..ı. 1 R nı.n gözlerindeki parlak yeşil şeffafiyeti canlandc -

~ E:ir.!e11 d osıtanın gözleri. beyaz köpükleri batan güneşe doğ. 
11 Ca 1 alga gibi yeşildi. 

l'ıcli\ k; °J: .g~nç kadınrn b::ıkrnmdaki bu ışığın tatlılığı kar§ı
k..a.; ısının değiştiğini hissetti ve öfkesi gec:ti. 

rl .ı ........ MI teskin etmek ic: in: 
~dı. Se . enclas, Elenanın memesini görmüş de kılrcr atmış, 

1 Birnın de gözlerin, seni yarnladığım silahı elimden alıyor. 
ııP l ..._ ~ d~rdu, s?nra: . . 
sef 11k ettir ~sıt~, dedı, bak şımdı baş başayız. Gayemizi tahak. 

l ~ Se .dık dıyebiliriz: 
1 t8i ldlı'" nınle b b"" .. d'w . 1 b" .. b ~1 gllın en, utun ıger ınsan ar ayrıyız, utun ag ı 

ıı~ ~. ''B·~~ kimselerden rabıtamızı kestik. Nasıl? 
~ttı.ı ~ttın bağlı olduğumuz kimseler., tabiri Rositayı kor • 

··· ''akat: ' 

~ :: Mükemmel, dedi. 
t~11tı, se ~atı:lıyor musun. hani bir giin ben sana senin yalan. 
il) tı bir ~ ekı kadın hususiyetleri ile bernbcr, benim seveti • 

lı~ı.ıll) tsrnını teşkil ediyor demiştim. Şimdi daha memnun 

Bir kelime daha söylerse, kendine hakim o1amıyacağın. 
dan, dudaklarından yine bir yalan çıkacağmdan korkuyordu. 

- Biraz evvel, bilmem neden, senin yine bir kusurunu 
yüzüne vurayim dedim. Neden böyle yaptım, bilmiyorum ... 
'.'Jeden acaba, Rosita? 

Carlosun, kendisini kırmaktan çekindiğini görüyordu. 
Onun için şu cevabı verdi: 

- Çünkü şimdi beni içinde daha fazla hissediyorsun, 
cünkü bana şimdi daha fazla itimat duyuyorsun da ondan: 
· , - Oyle ince bir kadınsın ki, Rosi'ta, bu inceliğin, ancak 
makul düşüncelerin, yani zekanla mukayese edilebilir. Evet, 
Jedfğin gibi: Şimdi seni içimde daha fazla hissediyorum. Fakat 
sana onun için yalancı demedim. Biliyorsun, değil mi ? 

- Evet. Ben yalan söyledim de ondan. 
İçinden gelen bir hareketle ayağa fırladı: 
- Artık hiç yalan söylemiyeceğim, dedi. 
- Otur ve bana doğru söyle, neye ben böyle yaptım? 
Bakışlarına bir korku gelmişti. Gözlerini başka taraflara 

<;eviriyor, sonra, korka korka Carlosa bakıyor, tekrar kaçı. 
ycrdu. 

Nihayet cevap verdi, fakat yine sükunet bulmamıştı: 
- Doğruyu söyliyeyim mi sana? dedi. Hakikati her şeye 

tercih ediyor musun? 
- Evet. Söyle! Söyle I 
- Beni seviyorsun da ondan. Beni seviyorsun da onun 

için, sanki ben senin yalan söyliyen karıcığın mışım gibi tazyik 
ediyorsun. 

- Bu kadar mı'? 
Durdu biraz düşündü. Sonra, bulunca, rica eder bir ta .. 

vırla: 

- Mecbur etme beni hunu söylemiye, dedi. 
- Hayır, söyliyeceksin ! 
Carlosun elini tuttu, yanağına götürdü: 
- Evet, anlıyorum ... Şeyden gelen eser ... Rica ederim, 

arkasını sen söyle . 
- Seni, sıhhatli kimselerin sevdiği şekilde sevememekten 

gelen teessür... . 
Kadın, yanağında tuttuğu eli ıslatmak, gözyaşlarile ona 

acı vermekten korkarak, kendini ağlamıyayım diye zor tutu • 
yordu. 

- Demek bu ha, benden uzak olan yavrum, benim ya. 
!ancı yavrum? .. Evet, ümit gibi uzak ... Bak bulutların gölgesi 
tepelere nasıl tırmanıyor, görüyor musun? ... Sonra gölgeler 
tepenin arkasında kayboluyor ... 1şte bizim ümidimiz de böyle. 
Şu sessiz gölge gibi bizim ümidimiz de kayboldu. Hadi beni 
!")ırak, dön eski hayatına, taliini değiştir ondan! 

Bu kati sözleri söyledikten sonra, düşünceye daldı. 

Kadın da ona bir şey söylemekten çekindi. Başını önüne1 

e~miş, düşünüyordu: 
·'Ben ona yeniden yaşama zevkini vermek için gelmiştim. 

Hayatı seviyor şimdi. Bundan memnun olmam lazım. F <;lkat 
asıl şimdi hayatı sevdiği için ya bedbaht, ya her şeye lakayt bir 
:-.al:.le yaşıyordu. Ben onu aldım. ıztıraba süriikledim. Duydu. 
ğum mc,.muniyet aynı zamanda büyük bir ıztırap . ., 

Eskiden üzerine sinir buhranı geleceği zaman duyduğu 
~ıkıntı yine basmıştı; Fernandezin "git bak,. diye lakap taktığı 
'.ıizmetçi bir şey söylüyordu ama duymuyordu. 

Ağustos böceklerinin o ince, madeni sesleri her kesildik~e 
uzaktan bir kuşun öti.işü duyuluyordu. 

Rosita: ı, 
- Dinle bak, diyordu, senin istediğin kuş işte bu. Ôtekj 

'..:u~larrn ötüşünü taklit ediyor ... 
Sofradan kalkar kalkmaz Carlos gitti odasına kapandı. 
Rosita yine kendi kendine söyleniyordu: 
··- Neye geldim ben onun yanma•? Beni unutsaydı, rztı

.abr daha az olurdu. Şimdi, ben ıztrrap çekiyorum, diye daha 
fazla acı duyuyor. Bana git diyor. Çünkü biliyor ki, ıztrrabı ~er: 
ı ıiyecek. Şu kadın doktor Sotonun hakkı var. Artık hiç çaresı 
vok. · 

Ruhunda her şey küçüli.iyor ve o yine bir sinir buhranı 
~ diişl.iyordu. Dudaklarına ~u sözler geldi: 

''Benim irin artrk hayatın manasr kalmadı.,. 
Hayata olan her tiirlü rabrtasr kesilmiş gibiydi. Kendisini. 

·ı, ~ile hoşlu~a basmış ve d:ığadan a~ağı yuvarlanıyorınuş gİ
i hissediyordu. 

Bitap bir haldeydi. Taşların üzerine yatmış ve, sanki ken. 
':si de tashn bir parc:aymı~ ~ihi hareketsiz, düşünceye dalını~ 
'l<ln Rı;;ıkı Rernardonun ornda olduğundan hcıhcri yokmu~ gi
•İ blktr, odnsma c;ckil~i ,.c, ak~am yemeği yemeden, yatağı • 
'' yrıttı. Dudaklarında: 

"I3enin1 için hayatın artık manası kalmadı,. sözlerini tek. 
t•diyordu. 

O bunaltıcı gtinden sonra sıcak bir gece gdmi~ti. Gece, 
;i.indl.iz mütemadiyen öten siyah kanatlı yeşil ağustosböcekle-

ri gecenin bütün sükunetini dolduruyordu. 
Batı tarafında uzaktan uzağa şimşekler çakıyor, arka ar. 

kaya gözleri kamaştıral} ışıkları ile grupun aydınlığınr devam 
ettiriyorlardı. Bu şimşekler havanın değişeceğini haber veri. 
yorlardı. Hakikaten, gece dağın üzerinde müthiş bir yağmurlu 
fırtına koptu. 

Fırtınadan çok korkardı Rosita. Fakat bu sefer, bu kadar 
müthiş bir fırtına gürültüsü işitmemiş olmasına rağmen. hiç 
bir sinir buhranı geçirmedi. 

"Benim için artık hayatın manası kalmadı.,, 

Gök gürlemeleri vadilerin yakalarında akisler uyandın • 
yordu. Sanki gökyüzünden yere dağlar yuvarlanıyordu ... 

- Bir yıldırım düşse de ölsem 1 

Rüzgardan pencere çarpıyordu. Kalktı kapadı. Şimşek 
çaktıkça etrafın manzarası gündüz gibi görünüyor, ağaç1arın 
dalları büyük bir paratoner gibi açılıyordu. 

Rosita oturdukları evde paratoner olmadığım hatırladı. 
O zaman, bu gürültü engini içinde ölmek üzere olduğunu his
seaer gibi oldu. Fakat b'..lnU düşünürken kendisi değil, Carlos 
:1klrna geliyordu. 

Bir taraftan yağmur yağryor, bir taraftan da sanki yağ -
mur elektrik şerarelerinden mürekkepmiş gibi, şimşekler m\i. 
temadiyen karanlığı yarıyordu. 

Yakma bir yere yıldırım di.işti.i. Yıldırımın gürültüsü, u. 
zun ve boğuk bir infilak halinde yuvarlanan kaya parçalarının 
c;ıkardrğı gürültü ile bir kat daha müthiş oldu. 

Rositanın gözleri önüne, iki dalı gökyüzüne doğru uzan. 
mış yıldmm düşen ağacın manzarası geldi. Aynı zamanda, ku
laklan sağır eden bir gürültü ile yatağından sıçradı . 

Havada sert bir ozon kokusu vardı. Bu gürültüden sonra 
bir ağacm devrilme gürültüsü duyuldu. 

- Bizim eve düştü! diye haykırdı. 
içinde, kendisini sanatoryorna gitmeye zorlayan his gibı 

kuvvetli bir arzu ile, Carlosu kurtarmaya koştu. Onu, boylu 
boyuna uzanmış bir vaziyette buldu. Yıldırımın tesiri ile, bo. 
ğulmak üzereydi. Yüzü mosmor olmuş, gözleri yuvalarından 
fırlamış, ağzı hava ihtiyacı ile açılmıştı. 

Etrafında dört bir tarafa düşen yıldırımlardan korkmadan 
pencerenin kepenklerini açtr, odaya hava verdi. 

Bu ~ibi hallerde yapılması icap eden tek bir tedbir vardı: 
Sun'i teneffüs. Bunu ona, o kadın doktor Soto söylemişti. 

Derhal, Carlosun dilini çekti, sun'i teneffüs hareketleri 
yaptırdı ve buna, tabii teneffüs başlayıncaya kadar devam etti. 

Ölümle tam iki saat mücadele etmiş ve bunda, icap etti~i 
"laman gösterdiği azim, maharet ve cesaretini kullanmıştı. 

Yıldırım ona ruhi muvazenesini tekrar kazandırmıştı. 

Sonra kalktı pencereyi kapadı, hava serindi, aCrlosun so. 
ğuk almasından korkuyordu. 

Yağmur ve fırtına geçmişti. Gök gürlemesi şimdi şark 
tarafından geliyordu. Dağın üstünde, uzakta çakan şimşekle. 
rin, menekşe rengi bir zemin üzerinde, damarlara benziyen 
parlak çizgileri görülüyordu. 

- Rosita!.. 
- Konuşma!.. İstirahat eti 
Bir iki saat sonra. Carlos biraz kuvvet bulmuştu. 
- Rosita, diyordu, senin bu fedakarlığın... Sanki benı 

boşlukta, kollarının arasında tutuyorsun... Bırak düşeyim ..• 
Beni kendimden kurtar ... 

- İstirahat et! Konuşma! 
- Yıldırımın elektrik sahasmdaydım ... Belki kendi ken • 

dimi de kurtarırdım ... 
Bunun i.izcrine, kadın cesaret bularak, gittikçe daha fazla 

cesaret bulanık: 
- Evet, dedi, şimdi artık kendini kurtarabilirsin! Yıldı .. 

run seni iyi ·etti! 
Sonra ona, Vedasm sözlerini ezberinden okudu: 
- "Kimseyi kiiçi.ik görme. Çakalın sesi ile alay eden as

lan 2ök gürlemesine öfkelenir,, .. Affet beni! 

(Hikayenin fransızcasmdan tercüme edilmiıtir) 
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Vaziyeti muamma 
halinde bir dev et 

Japon askerlerinin Avrupaga gelerek 
ihtimali çok azdır harbetme 

.......... .--..,-
sinde bir müdafaa hattı tesis 
ediliyor, diğer taraftan Tarab. 
lusta bulunan İtalyan askeri er
kanı muksatlarım açıkça söyle
mekten çekinmiyorlar. O ka
dar ki İtalyan ordularını birkaç 
gün içinde Süveyş Kanalı ön .. 
leıine getirebileceklerini iftihar 
i!c söylüyorlar. 

Hakikati halde Mısırın Al
man ve ltalyan askerleri tara. 
fından işgali demokrasi cephesi 
içi:r. çok ağır bir darbe teşkil 
edecektir. Bu takdirde lngiliz 
ve Fransız gemilerinin harp 
halinde garbi Akdenizde hare
kutı bir tali meselesi şeklini ala. 
caktır. Zira bu denizdeki ltal
yn.n sahilleri çok genişliyeceği 

'· ~.· 

gibi ispanyanın pek de hayır- • 
hah olmıyan bitaraflığı bu hale i Iliicum tayyarelerine kwr şı kullanılan bir müdafaa topa 

ı~ziın~m e?ecektir .. Bu~~n iç~J General Frankonun işgali ve doğrudan doğruya Av:ı:upa 
Şımalı Af:ıka sahıllennı takıp hakimiyeti altına geçirerek Ak- harp cephesine gelerek Fransız 
ederek boga~lara v.~ Yunan lı. denizin öbür kapısını da kapa. ve İngiliz orduları ile birlikte 
manlarma gıtmek uzere hare- mak istiyeceklerdir. Son zaman döğüşmek istiyorlardı. Verdün 
ket edecek olan gemiler Süveyş larda bu eski kayaya karşı ya. harbi sırasında aziz dostum Mi. 
kanalı yolunu tutmağa mecbur pılan hazırlıklar ancak bu suret- ralay f goutchi - ki o zaman 
olacaktır. Şarki Akdeniz bu su- le izah olunabilir· Almanuar Pariste Japon ateşe militeri 
retle ~~ttefiklerimiz Yunanlı- ile İtalyanların m~cip olacağı idi - çok dea Japon askerleri-
lara, T urklere, . ~~~any~l~ra tehlikeler malum olduğuna gö. (Devamı uar) 
harp ~~lzeme.sı got~~ek ışın- re giriştikleri bu hazırlıklar an-
de ~ühim bır vazıfe ıfa ede- cak birinci derecede harp plan. (1) Muhtelif <ieulel/rriıı lıarp ge _ 
cektır. lanna dal)il ameliyat olm~sma milcri tonajları arasında bir muka _ 

Bununla beraber hal~ göre haklı görülebilir. ,,,, ... : 
hülyası- bir şart ile tahakkuk Hakikati halde Almanlar ile lnoillere 1,371,000 Ton 

Fransa 535,000 Ton 
/falya 420,000 Ton 

Almanya 177,000 Ton 
Japonya 833,000 Ton 

Birleşik Amerika 1,133,000 

İstanbul köylerinde bir gezinti 
·-···················· .. ·-················· .. ···············-····-·········· ·-····· ········-·········-··· 

Büyük Halkalı köyii 
nün mühim derdi var 
Hükumetin tevzi ettiği • 

arazı 

Köylüye 500 liraya mal oldu fak at 
1 

· 
eline hiç bir şey geçmedi 1 

Bütün İstanbullu pazarı bek • 
~r ! Fakat her Istanbullu yalnız 
ı günden şikayetçidir. Pazar eğ. 
_ncc değil, işkence günüdür di. 
eııler, kalabaltktan hiçbir semt. 
J eğlenmenin kabil olmadığına 
nananlardır. Buna ben de ina. 

yümüzün araziye ihtiyacı var. 
Köylü ve arazi meselesinin ehc.m 
miyeti!1i çok iyi bildiğim için 1 
muhtarı söylettim: r 

Evvela anlattığını kısaca kay. j 

ledeyim: 

ııyorum, onun için geçen pazar, 
dmsenin aklına gelmediği, dalın. 
loğrusu cesaret edemediği bir 
yere gitmeye, tstanbulun bir kö. 
y@de pazarımı geçirmeği karar. 
ı.ştırdım. 

lstanbulun köyü de Anadolu 
: .. öyü gibidr. Köyde nakil vasıta. 
JI taban ve merkep kaldığı müd. 
ictçe bu böyle olacaktır. Benim 
:ehir siluetini arkada bırakarak 

Halkalı muhtarı 

. k~ 
kat tutmak mecburiyetı 
-smda kaldık. rıııV 

Fakat avukata para ve tı1I 

~ım. Köylünün t:linde a~11c11 
'd harcırahlara giti. şıxııd 
'tala verecek para bulaıtl1~ 
Fazla olarak ta neşemiz 1' 
dı. .J 

Çünkü bu araziden toplllJl"'" 

- Köyümüz ~eksen hanedir. -
Ara.zimiz azdır. Hükumet köye 
tevzi edilmek üzere bir arazi ver -
di. Geçen sene Bakırköy tapu 
memuru, ziraat memuru, tahri. 
rat müdürü, malınüdürü, daha 
sonra fen memurları, mühendis. 
ler geldiler. Arazinin köylüye 
taksim muamelesini yaptılar. Ve 
biz, hükQmetin bu lfıtfunu min. 
netle karşılıyarak gelen heyetle
rin harcrrahlarmı seve seve ver. 

'Jir saat sonra vardığım Büyük dik. Beş yüz lira kadar tutan bu 
!ara Bay Şefik haciz Jcoyd 
Yediemine teslim etti. pııll' 

:-Ialkalı köyünden bir köylü an. harcırah, köylümüzün kesesi için 
cak bir günde şehre gelebilir. mühim bir meblağdır. Fakat biz, 
Halkalı köyünde ilk karşılaştı. bunu dediğim gibi seve seve can 

ğlm köy muhtarı oldu. Konuş - ve gönülden veriyorduk. Sözü u. 
tuk: zatmıyayım, bütün resmi mua-

- Gezmeğe mi geldiniz? meleler ikmal edildi. Her hane 
- Evet.. kendi arazisine kavuştu. Artık 
- Buraların yabancısı olacak - topsağı sürecek ve ekecekti. Fa. 

'nruz. kat tam bu esnada köylünün kar 
- Neden anlaciıruz?.. şısına Şefik Bey adında bir zat 
- Buralara gezmeğe gelenler ~ıktı. Köylüye tevzi edilen arazi. 

olmaz da.. de hak iddia ettı. Bu nasıl olur? 
- Niçin? Arazi hakikaten Bay Şefiğe ait 
- Güneşte:"!,.. bu yollar çeki. l)}saydı: ,ıesçil ~dilmiş olması i. 

ur ını :rm;;-. narı tıuyurun §U"'Çar. mrp etmez1m ıcn~ reıt t;ıttıtt ~-
':lakta biraz serinleyin.. qil edilmiş olması icap ederdi. 

Muhtarla çok konuştuk. Ona Böyle olmadığı için hükOmet 
köyün derdi:ıi sordum. Meğer köylüye tevzi etti. Muhtelif ma. 
derdin küpü imiş. Derin bir iç 'rnmlara müracaat ettik. Hala bir 
çektikten sonra: 1 netice elde edilmedikten başka 

- Derdimiz büyük, dedi. Kö. hakkımızı müdafaa için de avu. 

sı, köylünün kendi tarla.! 
opladığı diğer otlara da 

1rnnmuştur. Otlar ta.rlalardS 
rüyor. Kimse el süremiyor· 
suçumuz nedir? Hükfıxııet 
verdi. Aylarca tevzi işi il~ l" 
'ııldı. Bay Şefik madem Jel 
,.azide hak iddi3. ediyordll• 
tile müracaat ederek işin tt tıır': 
1ül etmesini beklemesey~ ~U~ 

Muhtar B. Yunus bu tll!\ası i 
~ene evvel gelmiş. Bu t#~ılf "~r aı 
'arfında bir ev, mandıra. r ' n J bi 
'llı , tar ala.r actmnış: r_). ~· ~ kaı.ı 

- Çalışacağım, bu yer~:~. '%ya 
'~t haline getireceğim .. O"~ Yoıı:.ı.r 
Teşebbüs ve enerjinin ~ıı: eı.ıt'cc 

mryacağı hiç bir güçlük f" .J liıı İçin 
Bütün Türk köylüsü de 11"'.;~ a~ab 

e~ebi~r ki o. da Akde~zde h~- İtalyanların bu teşebbüslerin .. 
kım bır denız kuvvetine malık de muvaffak olmaları deniz 
o!ma~tı~. ~ne.ak bö~le bi~ d~- nakliyatında tamamile serbesti. 
nız hakımıyetı sayesındedir ki, lerini temin edebilmeleri demek 
İtalya Mısıra ica._beden orduları değildir. Zira İngilizler ve F ran
ve bu ordulara laznn olan harp sız kuvvetleri bu deniz onların 
malzemelerini götürebilir. kuvvetlerine faık olarak kala-

F akat ltalyamn Mısırı işgal caktır. Bu takdir de Afrikadaki 
etmek için yapacağı teşebbüs İtalyan kuvvetleri ltalyadan te
İngiltere tarafından şiddetli bir cerrüt vaziyetine düşecektir ve 
mukabeleyi davet edecektir. İn. lngiliz ve İtalyan kuvveelerinin 
gilizler Kızıldeniz tarafından kolaylıkla bütün ihtiyaçlarını 
Hint ordularım kolaylıkla MISI- temin edecek bir vaziyette bu. 
ra götürebilirler. Fransa da ko- lunmasma karşı Afrikadaki hal 
laylık ile Tun usun cenubunu yanların mücadele kuvvetini 
müdafaa edebilir. Eğer Fransa- gün geçtikçe daha ziyade zaafa 

Telis kuı,tarıla;nıyor 

~uhtan gibi .. ç~ı~~an ve u',./. il ile 
dır. Fakat koylunun, en ~ huyu 
noktası olan toprak mesel~ \' ~~ın 
onu üzmemek ve onun t . > ~·ttıı·. 
~evgisini kırmamak laZJill~JI l'a.ba t 
tanbulun bir köyü olan ~/. ~.e·ıııc: 
'töylünün vasıtalarile rgts.11 il', A. 

nm Cezair ile Akdenizden irtiw uğrayacaktır. 
batı kesilirse Atlantik yolu ile Vaktile Napolyon Ponapart 
ve Kazablanka şimendiferi ile dahi Mısırda lngiltereye bu su. 
Tunusa asker sevkolunabilece- retle hücum etmek istemişti. O 
ği gibi Libya hudutlarındaki zamanlar da bu tarzda bir harp 
askerler de bu yoldan kolaylık- hareketinde muvaffak olmak 
la besleBebilir. nisbeten daha kolaydı. Zira İn. 

Eğer İngiltere ve Fransa ile gilizlerin Hindistanda askeri 
karşılıklı kuvvetler mukayese kuvvetleri mevcut değildi. Bu 
edilecek olursa latlyanm Afri. gün ise bu kuvveet vardır. Bun
kayı istila etmek planının ne dan başka lngilizlerin harp ge
kadar tahakkuku müşkül bir mileri İn burnundan şimdiye 
hayal olduğu 0 zaman daha iyi nisbetle daha az sürat ile dola. 
lnlaşılır. Şüphesiz İtalyanın şa biliyordu. O vakıt Mussolini 
:leniz ve hava üsleri vardır. Fa. gibi Ponapart denizde Fransa
~at bu devlet lngiliz .. Fransız nm hakim kuvveti olmadığım 
~eniz kuvvetlerine tefevvuk e- unutmuştu. Mısırda Fransız or
~ebileceği iddiasına buluna- dulan zafer kazandıkları halde 
.naz. ( 1 ) arkadan mühimm:ıt Vf yiyecek 

Bu takdirde Roclos ile Oniki vasıtalarını yetiştirmek mürr.. 
-ıda ltalyanm hasmı olan kuv- kün olmıyordu; harbin büyük 
;retlere kar§ı mukavemeti pek neticesi tabii olarak Fransız hu. 
ehemmiyetsiz kalır ve Türkiye dutları iizerinde tekarrür edi. 
- Yunanistan, Suriye • Filistin yordu. Nihayet Napolyon Pona. 
hiç olmazsa kısmen İtalyanın part ordularını terketmek ve 
hakimiyeti ve işgali a1tına geç- lngiliz harp gemilerinin elin
medikçe hava ve deniz kuvvet- den kurtulmak için bir çok ihti
leri makul bir mesafede icabe. yati tetbirler almak mecburiye. 
den yiyecek ve mühimmat nok. tinde kaldı; F ransaya geldi. 
taları ve hasar vukuu halinde Bundan sonra ltalyada, Maren
iltica yerleri temin etmek im. -soda, harbi kazandı! 
kansız olur. Uzak Şark 

işte bu mühim zaruret ve ih- · Mihver devletlerinin uçuncü 
tiyaç meselesini halletmek için- bir müttefikleri var:Jaonya. Fa. 
dir ki Alman'ile ltalya vaktı ge. kat hu devletin vaziyeti ve ha
lince bir taraftan Süven kana- :-eketi muamma halinde anlaşıl. 
lınr kesmek, diğer taraftan ya rnaz bir manzara arzediyor. 
doğrudan doğruyn Ccbe!ütta- 1914 - 1918 harbi esnasında 
nkt işgal ederek, yahut burasını birçok Japon zabitleri vardı ki, 

Fransızca Paris - Soir gazete. 
3inin Londra hususi muhabiri ya. 
zıyor: 

Amirallikten bu sabah verilen 
bir habere göre evvelce batmış 
)lan Tetis denizaltı gemisinin 
lmrtarılma teşebbüsleri muvaf -
fakıyetsizlikle neticelenmi~tir. 

Buna rağmen batan geminin 
'<araya doğru çekilmesi iı;i gece 
·arısına kadar muvaffakıyetle 

')a"arılmıştı. 

Tetis denizaltı gemisini kur • 
tarmağa çalışan Zelo denizaltı 

gemisinin kaptanı faaliyetin bü. 
yük bir muvaf fakşyete varmış 

olduğunu söylemektedir. Filha • 
kika havaların bir hafta kadar L 
yi gitmesi dalgıçların serbestçe 
çalışmalarını mümkün kılmış ve 
bu müddet zarfında bir kaç san. 
~imetre kalınlığında bir çok kab. 
loların gemiye raptı mümkün ol. 
muştur. 

Bu kablolar bir yandan da Ze. 
'o gemisine raptedilmişlerdir. Ya. 
)ilan faaliyet içinde 96 ceset bu. 
'unan denizaltı gemisini alçak 

denizden istifade ederek karaya 
kadar yüzdürmektir. Zelo gemi. 
sindeki hususi tertibat sayesinde 
denizaltı gemisini denizin dibin. 
den kurtarmak mümkün olmuş -
tur. 

Fakat denizaltı gemisinin ·ön 
tarafındaki sıklete tahammül e
demediğinden gemi yeniden su . 
yun dibini boylamıştır. Bu mu. 
vaffakıyetsizliğe raf.men kurtar. 
ma te«~bbüs!crinden vazgeçilmi. 
yecektir. 

tam bir günlük yoldur. Sc~ btlirıe 
l'Yleyvasmı atı eşeği varsa "{. ~ tıı<ı 
·· ç saat yol aldılttan sonra ııt' ~Ycırs 
'·öye getirip satabiliyor. 13 ~ Yaptı 
· ·aşıyanlardan şehri senede J 1t~r. ~ak bir iki defa görebilenlefl. l ll'ı 

- Ne yapalım şehirde .. dif ~ 
'töyümüzde toprağımızla·· h • 
'ar.. tD 11\ 

Halkalı köyünün derdini• ~ 
tarın ağ.zmdan C.inledi~t~_.:ıı 
'Tlliteessır olmamak muJl'lJ\,:- il 
muyor. Seksen hanelik kÖ~ 1, 
dini açığa vururken, a.131'1' '1 
makamların bu meseleyi ~ııi o 
ratle kökUnden halletmeıer~J 
ıemek, benim için bir. gar,evtcd,,ıı 
borcu oldui{u kadar, bir 
1oreudur da. · . Jıf 

Köylüyü yerinde dtnledı~ 
.. edilen ve çürümeye yüz ttJ 
'arı yerinde gördüm. ~ 

Arazi hakikaten BaY ~ 
'1it ise Halkalı köylüsünUJl 
·~ı ne idi. Niçin beş yüz Ji~ 
~ırah verdi.? 

Tekrar ediyorum. t1 d" } 
Halkalı köylüleri, a,dale 

;özle bekliyorlar. : A.~"fll"'~/ 
Niyazi~ . ı 

Büyük deniz geıı: ıııı · t\~n 
Şehremini çocuk esirgeııı ı\~ ı: 

rumu başkanlığından: ye.j a.bhl 
Çevremizin yoksul ve~ ıJ. ' aı 

yavrularına bir yardı~ ~ı~ tı~ 
zere kurumumumz ıs.raf~ ,J9 ~ . 
büyük f edaki.rlıklarla ~dl ıı 1~ 
cumartesi günü saat 13, bit il' ~ l 
geçe 1,30 a kadar bUyilk ,. l'. cı 
niz gezintisi tertip oııınıı;3 ~ ' ~l 
Biletlerimiz ehven fiyatlar ta rl" lı 
minönünde Nimet, Bey~ıı~erilloe d ıı.ı 
şit tayyare piyang~ .gışe Slltıl ' I! İle~~ 
ve Galatasaray ser.ınsınde ıı, 
maktadır 



a./; adaların ihti
Clcz ile meşgul oldu 
rı beş güne kadar adaya 

su verilmiş olacak 
l 

Böyle kadın dostlar başına 
Hapishanede y.apzlacak 

olan bir izdivaç merasimi 
önümüzdeki pazartesi günü kc mahkumiyete karar vermiş ve 

I<'ransanın Kan şehri hapishane· suçlu bu karan dinledikten son 
sinde bir mahkum medeni nikah ra: 
ile bağlı olduğu kansına bir de - Teşekkür ederim. Çok mcrn 

Maryon Dany el 
milyoner oldu 

1 ki bacak 
bir 

19 yaş ı nda ki 
servet geti rdi 

dini nikah kıydıracaktır. nun oldum. Demiş, kahkahalar hı Art,· st H ,· t 1 e r ta raf 1 n dan 
l\lücbbcd küreğe mahkum o - gülmüştü. 

lan katil Leon !\:alini ve karısı a- BÜYÜK KALBLI ZEVCE 

caba neden bu nikaba liizum g(ıs Bu müthiş katil muhnkmc edi- ı d d .
1 
d • 

termişlerdir? Hayalının sonuna lirken bir kadın da kenara huca. te / r a r m 1 av et e 1 1 
kadar insanlar arasına karışamı- ğa saklanıyordu. Bu onun mcr 
yacak olan bu adam neden böy- ru karısı idi. Zavallı kadm dö\ iiJ 1 

le bir seremoniye lüzum görmüş- müş, tahkir olunmuş ve aidatı! I 
tür... ı~ mıştı. Hususi hayatı bütün c•p 

Bu başlı başına bir hikaye! laklığıyla meydana konmuştu .. 
Kahramanı zavallı bir kadın olan Fakat bütün bunlara rağmen b~ 

1 acıklı bir hikaye! Liyonlu duvar- zavallı kadın bu sarhoşu, bu hır
cı Leon Kolmi senelerce evvel, sızı bu katili büyük bir aşkla se 

· bütün sarhoşluklarına, sertlikll'.'. viyordu. 
rine, gayri tabii hallerine ve muh Muhakemede kadın hiç bir 

1 
telif mahkumiyetlerine rağmen sert kelime kullanmadı, hiç bir 
kendisine perestiş eden sakat bir ithamda bulunmadı, sakin, ya-

• kadın ile evlenmişti. Zavallı ka· vaş bir sesle: 
dıncağız kocasını mazur göster- - Sizi temin ederim ki kocam 
mek için: anormaldir. O da babası gibi J:a. 

- O anormaldir .. diyordu. fasından hastadır. Sizi temin c· 
Fakat, daima şeytanın tesiri derim ... 

altında bulunan Tfolini az sonra Dedi. J{atilin hasta olduğunu 
alelade bir kızın pesine takılarak birçok doktorlar da teyit ettilerse 
karısını terketmekten geri kal- de akademi bu iddiayı reddctU 
marnıştı. Fakat, duvarcı Kolini, ve böylece Lcon Kolini hayatı -

1 bir gün, bir çılğınlık buhranı esna nın sonuna kadar katmak üze· 
sında sevgilisini öldürmüş, vücu- r~ Kan umumi hapishanesine giı" 
dünü ufak parçalara ayırdıktan di. .. Münib tiyatrosunda Bitlerin 

önünde danscttinği geçenlerde sonra, duvarcı olduğu hatırına MÜCA DELE 
gelerek kanlı vücud parçalarını Madam Lcon Kolini, Lionda 
c:imento ve kum ile yaptığı harca bir müessesede memurdur. Fır-

oolimiz karıştırmıştı. ·' sat buldukça kocasını ziyaret et-

t Ş·kA ti ... t tk"k t Heyeti hakime huzuruna çıka· mcktedir. Katilin kendisini ~ok 
nuş ur. ı aye ermızı e ı e - v 

tirer k fiyatları makul bir dere. r~ld.ıg.ı zama~ ~con Kolini cinn- fena karşılamasına rağmen 0 va 

haber verdiğimiz Mariyon Dan. 
yel bugün bir milyoner olmuştur. 

Bilindiği ü1.ere Mariyon Dan _ 

yeli keşfeden , hatta onu Musso. ceye indirmek için calışacağım.,, ~~tının. s9bebını de çok enler san ziyotten yin de ı mnundur . .ı. Te 
Valimizin, gençlere iltifatı A. bır şekılde anlatmış: oıa:~k; kocasını doya doya seyre liniye dans için gönderen Bitler. 

da muhitinde çok i··i bir intıba - Tavşanlanmın gözlerinde debılıyor ya ... Onun bütün ümi- dlr. Hitler bu genç Amerikan, kr. 
bırakmıştır. .• onu öldürmem icab ettiğini oku- di kocasını hapishaneden kurta_ 

Vali, Heybeliadanm Çam !ima. muşt~m. ~a,·ş~n.lanmın o~u ye. rar~k bir ~kıl hastahanesine yer· 
nındaki ağacların vanması mese- mek ıstedıklcnnı zannetmışUm. lcştırmcktır. 
lesi hakkmd; şöyıd cevap vermiş. Derhal itaat ettim. Görseniz bu Şimclilik bütün ümidi hasta 0 • 

lir: hareketi yaparken tavşanlar ne• !arak kabul ettiği zavallı kocası-
- Bu hadiseyi ehemmiyetle kadar memnun idiler. nı kırık tebessümü ile tescili e-

tahkik ettiriyoruz. Mesuller şid_ Demişti... •lebilmektir. 

zında fevkalade bir sanat maha. 
retini bulmuş, ve onu mutadı ol. 

madığı halde alkışlamıştı. 1şte 

bu alkış ~1aryon Dan yeli bugün~ 
yalnız meşhur değil aynı zaman. 
da milyoner de yapmıştır. 

detlc cezalandırılacaktır. Heyeti hakime bu müthiş iza· Çalışmakta olduğu müessese· 
hat k d h ti · d ı k b k t.'l O gündcnberi biraz sade l>ir Gerek yanan yerlerde, gerek arşısın a ayre er ıçinde c ıer ·es onun u a ı c sa-

ndaların diğer ağaçsız tarafla • kalmıf'llardı. Halbuki Kolininin dık kalmasını garib bulmaktadır. 
rında süratle çam ağacı yetiştir. sirkat mak~adiylc öldürmüş ol Çiinkü madam Kolini hcniiz gene 
mck için tedbir alınacaktır. Ma. du~u zannolunmakta idi. tir, hayatını yeniden yapabilir ve 
amafih ne de olsa yeni çam ağaç. Hiç bir şekilde kendisini miida kim bilir belki de mesud ol:ıbi
larının yetişmesi uzun bir zaman faa etmiyen Kolini hakkında rıı- lir. Fakat, biitün bu sözler<' ba. 
meselesi olduğundan bu vaziyet. h~yat müt('hassıslan bir çok fi- <>ın1 Rafüyarak red cevabı vermek 

kırJer ileri sürmüşler ise de malı tcdir. Bilakis onun yeni projel"· 

istikraz ediliyor 

teşem haikcvi binası bir abide 
gibi yükselmektedir. 

Yeni imar işlerine hasredilmek 
üzere 300 bin liralık bir istikraz 
işi için Ankaraya gideceği söyle. 
nen belediye reisi Nlizhct. 80 bin 
liralık bir belediye sarayı ile 
mezbahanın yeni yapılacak işler 
arasında olduğunu söyledi. 

kcmc kendisinin müebbed küre· (Devamı 10 ıııırııda) 

Hanri Gara şimdilik 
pek mesut 

Diğer taraftan i~me suyundan 
şiktıyetçi olan Akhisar. bir ar • Fransız sinema artisti Henri Gara nir,anlısı Rus prenseslerin. 
tezyen mütehassısı eelbcderck 

1 
den Besfcrsov ıle evlenmiştir. R csimdc yeni evlilerin ~imdilik 

tetkikat yaptırmaktadır pek mesut oldukları görülüyor. 

hayat süren artist artık bu sa. 
deliği bırakmış ve daha sonra 
Hitlerin gözde bazı adamlarının 

karşısında da da•setmiştir. Diğer 
taraftan Fransız gazeteleri Ma. 
··iyon Danyelin Hitler tarafından 
tekrar çağırıldığı haber \•eril -
mektedir. Resin de ycnı mcşhu • 
run dişlerini fırçaladığını ve oda. 
smda hususi bır pozunu gbrilyor. 
sun uz. 

ilmin bir mucizesi 
.~oskovada açılacak Ziraat sergisinde 

Soğuğa dayanan 
mey va ağaçları 
teşhir edilecek 

Bu senenin ağustosunda ~1oskovada büyük bir ziraat sergi. 
si açılacaktır. Bu serginin kıymeti yalnız sanat ve tckn.ik noktai 
nazarından değil, adeta ilmin bir mucizesi denilebilir. Burada her 
türlü nebatat ve hayvanlar teşhir olunacaktır. 

Sovyct alimi :\1içurinin bahçesi bilhassa şayanı dikkattir. Bu 
bahçe soğuğa dayanan mcyva ağaçları bahçesidir. Cenupta ye. 
tişen en iyi meyvalara rekabet edecek neviden meyYalar yetiştir. 
miş, yeni cins armut, cima, erik ve vişne, ağaçları meydana gc. 
tirmiştir. 

Teşkil edilen meyva nümuneleri arasında Sibiryamn en şid. 
Jetli soğuk ve kasırgalarından korkmıyan doktor Kazurinin ha. 

rikulMc bahccsi de vardır. Serginin sahası 136 ve istirahate 
mahsus olan mütemmim mahalli ise 200 ki ceman 336 hektarlıJı 
mahalli ihtiva etmektedir. İşbu sergiye tahminen 200.000 kişi 
iştirak edecektir. Muhtelif eşya gösterilecektir. Sergide Kolhoz 
tabir edilen bir zirai meydan daha mevcuttur 
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Maarif ŞG rası Alman ıizmit alay sancağı: Maliye Vekilinin 
. Ankara, 2G (A.A.) - .Maarifııu, bununla beraber köy öğret• d ına madalya varıldı bir tebhği 

Şurası umumi heyeti 2{) - 7 - 939 menlerinin maişet ve mesken onan mas ı I 
s~II .gUnii saat 10 da ,.Maa~·if :~ay.:;:ı::ıundan kurtarılıp ideaJi-ı lzmit, (H. ~s~si .Muh?birimiz- Banka ve müessese~ 
\ ekıll Ha.san Ali Yücel ın reıs- .e b'l~!>aşa bırakılarak ,·e bu ye- B I k d . . d den) . Şenrımızdekı v kahra. lerdeki ücretlilerin 
tiğiııdc toplanmış ve ilk celsesin- ü vaziyete göre meslekt bakım-ı 8 İl BnlZln 8 man Pıyade Alay Sancagına Is. 
de okul kitaplarınm l\Inarif Ve- da n tcchiz edilerek nıuva:fakı- tiklal madalyesi verme merasi. Vergi nisbetler; 
killiği tarafından bastırılması /etin m:ı.tlup şekıı.:e istihsali manevralar yapıv, Or mi, burada, Cumhuriyet mey. Ankara, 25 (Hususi) - Ba.n. 
hakkındaki talimatnamenin •ııilmkUn olacaamı söylemiştir. danmda çok heyecanlr ve mu. kalar ve müesseseler baremi ka. 

lizakeresinc devam ederek, 7>ortevnlyal lisesi edebiyat öğ- Berlin, 25 (A.A.) _Alman azzam bir merasimle icra edil- nununun mevzuuna göre, Ucret . 
:'ltisabakada kazanan {serlere retmeni ve maarif şurasının or- donanması, hali hazırda Ami. miştir. lerin J.abi olduğu vergi nisbetle. 
\"erilEcek telif hakları madde- ta i. : .·etim komisyo_...ı. reisi Tev- ral Raecler'in huzuriyle Baltık . .. ri hakkında Maliye Vekaleti teş. 
sinin muhtelit bir komisyondr. fik A.rarat ile İstanbul üniversi- denizinde mühim manevralar .. Merasımde ~~~~n komutanı kilatına umumi bir tebliğ yap • 
tekrar ı;Jzden geçirilmesine ve t::-i tcırb";·c profesörü Sadrctt!n yapmaktadır. T umgeneral Ruştu Akın, Alay mıştır. Şimdiye kadar diğer ti. 

-er maddelerin kabuJUne ka. Celal AnLl meselenin be.dibi \'e komutanı Kurmay Albay Raif caret ve sanat rnüesseselerı müs 
rar vern.:.ıtir. Bundan sonra - .ı·::::-::!l'n mc:·..:an tl~ oluşuna bi- Bu manevn~lar, halihazırda Argun, vali namına Emniyet tahdemleri gibi vergiye tabi olaıı 

Varnemunde ile Svinemunde 
maarif mUdUrleri ve memurları ı..ncn r -. ' müracaat cdilmesi • .i arasında l k d M r.ıiidürü, Merkez komutam, bu müesseseler memur ve mUs • 
talimatnamesi hakkındaki ra- teklif etmişlerse de mevzu un e- l yapı n:a ta hır. lb h~· bdcdiye reisi, parti başkanı ve. tahdemleri hakkıı;da baTem ka . 
l'or Uzerindo mllzakerelerdl' hemmivcti mllzakcre,·i d,·ama ncvra arın gayesı, ta te a ır- k"l" · d k d nunu ile verın tevkifleri bakı . 

J J 1 ·· k ı ı, ıan arma uman anı, res. Eı· 

bulunmuş ve komisyonun rapo- slirükJmiş ve söz alan fsmail ere antronman yaptırma tı~. mi ve husust tesekküller mü. mmdan devlet ücretlerinin tabi 
nınu bazı tadillerle kabul et· Hakkı Baıtac roğlu, bir ö~ı·et- Manevranın planı, tahtclba- il b l · h lk } olduO-.ı hükümlerin cerevan et • " h" l · 'd h · l . - messi eri, in erce a - 1azır ö' ., 
miştir. menin beş sıaıfı bir ararla idare ır erın torpı o mu rıp erının bulunmuştur. mesi kabul ediln.iş bulunduğuna 

Saat 12 de açılan ikinci celse- etmesinin hir paradoks olmadı- himayesinde gitmekte olan bir göre, izahnamelerdc kanunun bu 
ele bir öf,rc-tmen tarafından idn- ğını, bunu içimizde tathl ketmiş kafileye taarruzları şeklindedir. General Rüştü Akm, çok hükmünün hangi müesseseler 
re oluıtM. Uç S!nıflı köy okulla
rınm beş rn Ha iblA.ğı hakkında
ki raııor ne ilk okulların vari
dat membaları l.ıakkındakl ra-

olanların ve şimdi de edebile- 25 cüzütamdan mürekkep j heyecanlı bir nutuk İrac:!ederek memurları hakkında ve bunlarm 
(;eklerin mevcut olduğunu, mu- tahtelbahir filosu, hu manev. piyade alayının lstiklal sav;ı. ne gibi istihkak!arma tatbik e. 
allim enerjisinin lıir dersanede ralara iştirak etmektedir. Gaze. şmdaki kahramanlık ve feda- dileceğini kazanç, buhran ve mu. 
ister aynı sınıftan olsun, ister teler, bu husus hakkında uzun karlık menkibelerini anlatmış, vazcne ve hava kuvvetlerine yar. 

rur miizakere edilmiş ve karar- ayrı sınıflara ml nsup olsun 40 malumat neşretmekte, Alman bunun, her birinin ne büyük dım vergilerine hu ~ükmün han
t::.lcbe karşısında sabit bir kıy- filosunun yenilemez olduğunu bir hamaset destanı olduğunu ı ~i cihe~lerde~ ~ü~ssir bulundu. !ar alınmıştır. 

Komisyonların çalışmalarına 

imkAn vermek üzere saat 17 de 
;;eno vekilin riyasetinde topla
nan şrıra umumi heyeti önce 
muhtelit komisyonun müsaba
kada kazanan okul kitaplarını 

tL "t ifade edeceğfnl anca!~ ener- icidia eylemektedirler. izah ederek, o günlerin içinde, gu tasrıh edılmıştır. 
:·nin sarf şeklinin değlşebilece- M ff f k ate§ ve kan deryasından İzmit 1zahnamede mevzuu bahis mü. 
~iui söyllprek hu usultin tat a epe a JŞ me • alaymm kazandığı zaferleri an- esseselerden bareme tabi olmı . 
bikinde zaruret, hem fayda bu- b" d latır.ıştır. yan memur ve müstahdemlerin 
iı:n.ıu.;u .:n ve hiç hir fmkt.n- fe in e yangın General, Cumhurreisimiz Is .. de devlet ücretlileri gibi vergiye 
:- 'ılc mevzuubahis clmadığını met İnönü adına Alay Sanca. tabi tutulaca.kları, aylık ve mu-
izah etmiştir. , Dün akşam Üzeri Maltepede ğuıa İstiklal mcı.dalyesini tazim. vakkat tazmınattan maada ver. 

Bunu mlitcakrp S v alan Kon• piyade atış mektebinin mutfak · ul"" d · t"f d tt" ·ı · la talik etti. Etraf uzun ve sü. gı us un en ıs ı a e e ırı emı. 
ya maarif mUdUrü Halit Ziya yatakhane olarak kullanılan bi. rekli alkışlarla cmlandı. Bunun yeceği wtasrih .edilmiştir. 

Böyle 
dostlar ba 

sini istemiyorum. 

Madam Kolini g0st1 
Fakat, kendisine çitJdll 
mcz. Onun en büyült 
fik oluşudur. 

Madam KoJininin 
kocasının muhtelif 
gazetelerin hakkında 
yazılar vardır. Madarıt 
rini şöyle izah c<liyor: 

yazanlara verilecek telif hakla
rı hakkındaki raporunu aynen 
kabul etmiş ve sonra orta okul 
ve liselerle öğretmen okulları 

meslek ve teknik okuIJar inzi
bat talimatnamesini mUzakere. 
ye başlamış ve bu talimatname
nin meslek okullarına da teşmi· 
!ini kabul etmiştir. 

Kalkancı, nazari olarak mum- nasmdan yangın çıkmış, üç takiben Alay komutam Kur. Aylıgı 20 .. lıra.ya .. kadar olan 
kün görUlehilecek olan bu usu- katlı olan bu binanın üst katı may Albay Raif Argun, gür ve k.adro ~hılı~ekı m~~tahdemle _ lün :atb~:.~adcn alınacak netice- yanmıştır. tannan bir sesle, alayın en mu. ~~ vergı ~~etlerı ı~namede haned~~ i~~~~s~;~~:· 
ter elde bulunmadıkça kat'i bir Yangını Kadıköy itfaiyesine kaddes malı ve milletin, alay şoyle tesbıt edıln:ektedir: 

Yarın saat 10 da tekrar top· 
rnmak üzere saat 20 de celse 

tn tll edilmiştir. 
Ankara. 26 (A.A..)" - Maarif 

)lirası umumi heyeti 25 - 7 • 939 
alı gUnll öğleden önce aktettl
i colsede bilhassa Uç sınıflı ve 
i r öğretmenli kÖy okullarının 
.. , • ., sınıflt hale getirilmesi me-

Iesiyle meşgul olmuştur. '.AIA
\nlı komisyonun bu husustaki 
raporu şu esasları ihtiva ediyor· 
du: •"" 

A - tl'c sınını kOy okulları, 
Parti programrnda tesbıt edil
miş ola!\ beş yıllık ilk tahslJ 
prenslpine uygun değildir. 

B - Uç yıllık köy okulu, u
mum! ve mecburi llk tahsil he-

hüküm verilemiyeccğini söyle- Büyükadada telefonu olan bir. sun onu daima her ) 
miş, Baltacıoğlunun hükme me- kaç kişi ile Maltebe mektep haysiyetine teslim ettiği mu. ''Mevzuu bahis ba.nka ve mü • edeceğim. Mecbur k3, .... , ..... , .... 
dar olabilecek ne gibi doneler müdüriyeti haber vermiştir. kI addes emaneti olan sancağa esseselerin memur ve müstah • femi de terkedeceğirıJ. 
verebileceğini sormuş, Kon- Kadıköy itfaiyesi yangın yeri- stiklal madalyesi verilerek tal- demlerin.in aytıkJ1irmdan şimdiye şamağa mecbur oıu# 
yadaki mtişahade ve teftişlerin- ne yetişmiş, fakat kafi miktar. tifinden duydu~ sevinç ve he. kadar yüzde 7 ve yüzde 9 nis . Onu hiç bir zaman 
de Uç sınıflı köy okullarında bl- da su bulamamıştır. Mektebin yecanı anlattı. Iştirak ettiği mu. betlerinde kazanç vergisi kesil. cağım. 
le tek öğretmenden ka.tl randı. sahrıcmdan, civat bostanlann harebelerde gıptaya ve örneğe mekte ve aylığı 20 liraya kadar 
maa ahnamadıimı götd:üğtıne kuyularından istifade edilmiş, değer fedakarlıkları ve kahra. olan kadro dahilindeki mUstah • 

b l • 1 meınhklan tekrar ~te.n eon-o detnıer kıtzanç veTgtet JninUftml\Jn' ı =~~"· göre beş sınıfın bir öğretmene u suret e yangr.m genış eme. Eb d" Ş fi . A .. k"' . . .. .. · ı · · ra, e ı e mız tatur un 3 üncü maddesinin ' 16 ncı fıkra-
verilmesinden mUsbet neticeler sının onune gcrı mıştır. ' " h · d h"" tl 

Ka 1 P · d"k l manevı uzurun a urme e e. sındaki muafiyet hükmünden is_ 
istihsalini ştiphell görmüştür. rta ve en ı gurup arı w·ıd· M"ll" ş f' · 1 .. ·· A 

da . . · l d gı ı, ı ı e ımız nonune • tifade ettirilmekte idi. Barem ka. Bunun Uzerfne hararetlenen yangın yerıne gıtmış erse e l . l . . d So 
lhlizakere profesör Saim Ali Dl- çalışmamışlardır. Binanın çatı. ayın tazım erını sun u. nra: nunu hükümlerine göre ise bu 
lemrenln kUrsiiyc golmcsile bir sı ve üst kısmı yanarak çök- - Alayın mukaddes emane. memur ve müstahdemleııin Uc -
kat daha heyecanlı bir hal ik- müştür. Yangının bacadan sıç. ti olan Sancağı, canla, başla retlerinde yüzde 5 ten başlıyan 
tisap etmiştir. rayan bir krvılcrmdan veya e. her an, her yerde müdafaa ve n'.s~tler. dair~sinde ~azanç. v.er -

l k ·ı.. k v d k w h f · · k gısı kesılmen ve bır ay ıçınde Saim Ali Dilem re, bir öğret- e ·tn" ontagm an çı tıgr zan. mu a aza ıçın anımızı son . .hk k 
20 1

. . k d 
d 'lm k eli - l k da k t ... A ısti a ı ırayı geçmıyen a • menli ve müteaddit sınıflı mel::- ne ı e te r. d:am asma a r a ı acagız. • d h·ı· d k" 

S da b ro a ı ın e ı müstahdemlerin tebiu muvaffak olduğuna biz· Bundan başka amatya layda tek sağ kalmış bir kişi u. d k .. d . t' 
'lat :.c!'d~ ... ::ıin ve şura azasın~ Arapkuyuda 125 numaralı e. lundukça onu düşmana bırak- d~l ~l"ç vergıs1 ın ketndı~ ısna e. 

· b "d d"l · t 1 k ff ... · · A t" · ı mesı azım geme e ır . ., 

Bilmem, bu cihette11 ,1 
kürek mahkumunu r1l 
mak yerinde mi olur t .. 

Para kaçıran bit 
yakalan el• 

dan kendi yaşında bulunanların v~n bag a ıderı rekn o komlo ı ı- mryacagımıza anktıçderızl.. n ıçı. lktısadi buhran, muvazene ve 
deflerini tahakkuk ettirmeye misal teşkil ettiğini söyliyere!r mn acasm an çr an ıvı crm- yor musunuz ar a aş ar? 

·b hava kuvvetlerine yardım vergL 

Gümrük muhafa:tll 
larr Yamaya gitmek 
trmd~n vapura binetı . 
mi;1de bir kadının v~ 
~i.tphelenmişler, salo .. 
ni aratmıs1ardır. \/ 
ırıuhtelif y~rlerinde \~ 
eırasmdaki yün yuıı:ıtı ~ 
de 18 Türk altını ıle 
mücehherat ve anti1'" 
buknmuştur. Ann3 
teslim edilmiştir. 

ve k6y çocuğuna istenilen milli Nakilbent mahaUe mektebinde- fardan Uıtuşmu,, iraz yer yan. D d" 1 ~ı. d K·· f h"l 
dk ·· d"" ··ı ·· ·· e ı. 1..Wl.Za a or ez sa ı • terinin tevkifinde ise bir deği • 

terbıyeyi vermeye kA.ft değildir. ki yetişiş tarzını ve o zamana ı tan sonra son uruebemuşturd. lcrinde gök gibi bir ses giirle- şiklik olmıyacag .. ı, Ankarada "a. 
C T~J.( k ıı u t 't h t ı IAk ı dı R_ umelih.isarmda B k ca - dı: !i . - --vY o u arının ç sını • aı a ıra arını a ı:ı. a an rıcı ha lışan memurlara verilecek mu • 

Jı olması beş yıllık mecburi tah- bir ifade Uo canlandırmıştır. ~esm~e .. Kırkonın fırm cası _ Sa ... ol... vakkat tazminattan kazanç ve 
silh istenilen şekilde tatbikine Bunu müteakıp söz alan Adana ılc Kuçukmustafapaşada Kara- g 
mani olmaktadır. lisesi direktörU Şahap Nazmi deniz caddesinde Yusuf Kapta. Bundan' sonra istiklal marşı ik~rsad~_buhran vergileri ~esil -

d "' · b t t eli l d" Al . . mıyecegı, ancak bu tazmınatın Köy okuUarının beş sınıflı Coşkunlar kendisinin do vaktile nm otur ugu evm acası u uş- n en ı. ay geçıt resmı yap- aslın.dan yüMe 3 muvazene ve 
hale getirilmesinin faydaları ra- be şsmıfı brr arada okutmak su- muş, söndürülmüştür. tr. Çelik ve yenilmez ordunun ..... .1 

2 1 
k ti . . . .. _.. ] . . f . h l yu.c.ue ıa va uvve erme yar • 

porda şu suretletesbit edilmiş retiyle köy muallimliği ettiğini d gecıt resmı gogus en ı tı ara, d ·ı · k .1 w. 

K 1 • N t ~ K h nn vergı erı ·esı ecegı ayrıca 
bulunmaktadır: ve aldığı müzakerenin kifayeti- a ecı ec e sevinçle doldurdu. a raman tasrih edilmektedir. mttesseselrde gUndelil<;,, 

A - 3 80 bin TUrk çocuğuna ni ileri slirdü. Bunun Uzerlne , . .· . .1 askerlerimiz (Yaşa, var ol) a- GÜNDELfKLE ÇALIŞANLAR ve yevmiyeleri 120 ~u . ..ı 
iki yıl daha okula devam 1mkl'.i.· şüra reisi Maarif Vekili Hasan (Ba~lara, 1 1 ınwlı vazeleri ile uzun uzun, alkış. ! · · - · mı"yen 1·ş ... ı"lerin ,._ .. kisi l'~ı 

Necdet dUn Kadıköy mliddei- };.ndı. G. Y. zahn. amen. ı_n dıg .. er bı·r· nok.ta.. "' "'" ·4tJ' 
nmı hazırJryarak onları muhi· Ali Yücel rut::-ıcrin sözlerini ~ d k taf ı-t d l kl k ı k at• tten I" - umumiliğlne teslim edtımiştir. sın a ı sı a a gore, gun e ı e uruş u mu ıye ıP 
tine, yurduna daha faydalı bir hUIAsa ederek reye mUracaat et- Hakem Tarık hakkında dok- ı•z ı·rde mahkenle çalışan i~ile~e ait s. eksen kuruş. tirilmesine devam ol 
.unaur yapacaktır. ti ve komisyonun teklifi alkış- m l k af tın k t bak d ...llwvl...lı'klen' 20 ku-·•• 

t d k t't rapor almam adı~ u mu ıye a ı ımm an ""'"~ ı..., ..,,, 
B - Okul yolu ile verilebile· !ar arasında ittifakla kabul yor dan : l1 mc 'h t kanunu 

1 
d b• k devlet müesseselerile diğer mil. Janlardan 80-120 kıJJ"': 

cek milli terbiyenin tekemmUili- edildi. ~~;ç;:s~ j~~d.e y~r:tuıen tah- sa onun a )r va a essesele~de çalışanlar arasında da.ki miktarı Uurin:;,ı 
nü temin edecektir. I kik t hka 1 tAbl (n 1 / 1 . • , 1 esasen hır fark mevcut olma • nıiabetinde kazanç v 
• d b ran a a a.mı umum yeye ı:ı. aş ara 1 l/P • C - Köy cocuklarmın a a i· dığından, mevzuu bahis banka ve cektir. 

lerl tahsil kademelerini sırasiy- tutulmuştur. k ed d s d" • 
Diğer taraftan mUddelumu- em e hazır bıılunu~or u. a •- Yozgat Vı"la" yet Daı·mı"' Encum·· enın" de"' le taltlp etmelerine imkıtn vere· < Ba~ıarufı 1 incide) • ye Mustafanın aleyhınde şaha • _ .... 

cektir. İran, şüphesiz, bir dost dev- mııtkte sorguya çekılen Necdet, det ederken Mustafa birdenbire l - Merkez ve mülhakat köylerinin sığır haY"~Ji 
D - Halkçılık prcnsiplml:zr lettir. İngiliz • Türk karşılıklı hakPm. Tarıktan. da~ac.ı olduğ_u- olduğu yerden fırladı, Sadiyenin labı için toplann113 köy damulıklan tahsisatından 1{iııtı 

maarifte yeni hir tahakkuk sa- yardım misakmdan sonra Tür. nu lddıa ~tmiş 'e hır ıs-~lda ~a- üzerine atılarak bir kaç yumruk mensup lekesiz siyah bir metre on santim boylu teşeıc~_. ~ 
hası teşkil edecek ve cumhuri- kiye ve İran hükumetleri der. z~rak nıüdd~ium~mlligo ver- indirdi. Sadiye yere baygın bir niyesi damızlığa elveıişli (200) baş 2-3 yaşlı 50-7ıs 1;,f! 
yetin küy • şehir farkı tanıma- hal görüşmelere başlamışlardı. mıştlr. Necdet istıcl~sınd~. ~a·;halde serildi. Müd~eiumumi bu men bedelli boğa mUbayaa.sı 30 gUn müddetle kapalı 
drğma lülyl1lyU bir kat daha i. İran, Türkiye Akdenizde bir kemin kendisine ilerı gerı ı;ozJI hal karşısında kürsüden atlaya. eksiltmeye çıkarılmıştır. de \1 

nandıracaktu·. harbe girdiği zaman kendi kuv- ler söyıtycrek arkadaşlarının a~ ı rak Mustafaya: 2. - Eksiltme 16-&.-939 çarşamba günü s:ı.at 14 

E - O~retmenin mesleki şah· vetlerinin de on..ın yanıbaşında rasında kendisini tahkir ettlğinıl daimi encümeninde yapılacaktır. . g)'ft 
sıyetiyle umumt ve mesleki ma- çarpışacağım Türkiyeye bildir- ileri ~Urnıektedir. 1 - Burada yumruk de · 3 - Bu hususa ait fenni ve hususi şartnamesi vıl dJ 
lfımatınr kuvvcllnndirmck liizu. miştir. Bu karar lngiltereye de Rapor alındıktan ve tahkikat , ğil, kanun hakimdir, diye hay • encümeninde her gün görülebilir ve müracaat vuıculJJl 
munu duymasına yol açacaktır. tebliğ edilmiştir.,, bitiı ilcıü ten sonra vaka, Ka.dı- 1 kırdı. siz verilir. ~ 

F - Orduya daha uyanık <la- Diğer taraftan Deyli Telgraf ~ı;y ı:;uı~ cc.za ~eya. trskl\~ar ~s-1 Mustafa buna rağmen Sadiye_ 4 - Talip ihaleye iştirak için 950 lira muvakkat ~Clıe' 
ha bilgili askf'rlcr gelmesini tı:>· 5azetesinin bildirdiğine göre, Lye ceza mahkcmeslflc ıntikal nin üzerine atılarak ellerilc bo buzile beraber kanuni ikametgah sahibi olduğunu ve tJ i 
min edecektir. yakında lngiliz mütehassısla. ctlcccktir. 1 ğazını sıkmaya başladı. Hadise-! smda kayıtlı bulunduğunu ha\'i vesaiki teklif ır.ektll~~ 

Umumi heyet Uzerind~ bilyiik rmdan mürekkep hir heyet An. _ _ :._:_.--..._, yi drşanda bulunan bir zabıta ( koyması ve ihale saatinden bir saat evvel encümen re~tJf· 
bir tesir \'C alAka uyandıran bu 'rnra ve Hataya gidecektir. ..... '- ..._.-.. ;::. - ' -... memuru duyarak iı;eri koştu Ye hürlü zarfını imza mukabilinde teslim etmesi meŞf1l 
rapon·, okunmasından sonr~ Heyet, İskenderun limanının VAK.HTa tabancasını çekerek namluyu j da olan gecikmeler kabul edilmez. 

0 
tJOr 

birç.)lt hatipl~r mlitalealarım -;enişletilmesi ve tahkimi etra. Mustafanın alnına dayadı. Suçlu 5 - Boğalar ihale tarihinden itibaren her ay 10 
~mda tetkikat yapacaktır. Bun- 8t>On 8 yerine oturunca avukatı müek _ mek suretile iki ayda taahhüt yerine getirilecekti~ıt· sö !eı:ıişlerdir. Bu arana ilk " 

k•tl 1~ntmenleri mUmessili Er
rnrum ilk okul öğretmenlerin 

den T~vrlk YJlrlıı fikirlerinin e
sas itibariyle pek doğru olduğu-

·fan başka lskenderun civann- O O U 17'\l y z kilinin deli olduğunu iddia etti. teslim edenler şartnamesi mucip bedelini alacak 
1 

ed'I 
da bir hava lİssü tesis edilmesi l Elinde deli raporu bulur.duğı.ınu matllıbeyi haiz olmıyanlar hastalıklı bulunanlar kabU dai_,,J 
de heyetin meşgul olacaf! işler sövledi. Muhakeme taş!m güne j 6 - Tadiplerin tayin edilen gün ve saatte \il&yet 
arasındadır. kaldı. . cümenine müracaatları ilan olunur. (5487) 
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lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatı ilanları P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
ı - Ankara radyo Diffüzyon istasyon ve StUdyosu için im. 

tihanla 80 ili 100 lira ücretle makinist ve 125 ili 150 lira ücret. 
le bqmaldııist alınacaktır. · ı!::U 57,747 lira 97 kuruş olan Muhafız Alayı kışla. 

·---'7-e3 tı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
kllru§t 9 curna günü saat 11,30 dadır. llk teminat 4137 

İli ur. ~artnamesi 290 kuruşa Ankarada komisyon. 
ktıııuı r. Eksıltnıeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
lşuga~ 2 •. 3 c~ maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gibi 
birlik~t~ıklerıne dair ticaret odasından alacakları vesi. 

!'ada ıhale saatinden behemehal bir saat evveline ka. 
M. M. V. satmaJma Ko. na vermeleri. (116) (5116) 

bed *** 
itnıe!l. ~7.563 lira 35 kuruş olan Ankarada piyade ala. 

i 2~1 ID§aatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
~ 7-939 cuma günü saat 11 dedir. İlk teminat 5128 

·-·--·~ır. Ek o~up şartnamesi 388 kuruşa An.lcarada komisyon. 
Unıuı 2Sıltrn~.ye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sa. 
nı 1

• 3 cu maddelerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş. 
bıru:ttıkJerine dair ticaret odasından alacakları vesi. 

L"""' ...... "" kad te ~rflarını ihale saatinden behemahal bir saat 
ar Ankarada M. M. v. satınlm Ko. na vermeleri. 

(117) (5117) 

* * * ~iktan İlk teminatı tahmin İhale tarih ve saati 
kilo Lira ku. bedeli 

:::: ~::; ~ 4 K;.8.939 pazartesi saat 15 
aıaooo 5 .. .. .. ,, 15.30 

eteıııu . 1192 5? . 5 8-8-939 salı ,, 10,30 
garnızonunun ıhtiyacı olan arpa ve yulaf ile kuru 

l'lp ?e konulmuş olup eksiltmesi İspartada satmalma 
~ acaktır. İhaleleri kapalı zarfla yapılacakbr. Şartna. 

btı~ Ko. da mevcut olup istekliler tarafmdan her za. 
~e ~r. Eksiltmelere iştirak edecek olanların teklif mck. 

~a~unun 2, 3 eti maddelerinde yazılı vesikalarile bir. 
hır saat önce Ko. da hazır bulunrnalan. (5425) 

*** . 
~ e Çayırhisar mevkiinde yapılacak 2 adet 4 No. lu 
Ilı\ 3; kapaıı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 

nn ktıruştur. nk teminab 4147 liradır. lbalesi 7-8-939 
hp~ saat 17 de Balıkesirde Kor. sabnalma komisyo

l ktır. Plan ketif fennt ve hususi şartnameler 1stan
e"azun bıirlikleri ve Balıkesir kolordu satınalma ko • 
~ her~ göı:'llebilir. Eksiltmeye girebilmek içın bu 
~ ~t ışlerı yapWdanna dair ihale gUnUnden en az 

. _ .... ,..._ it \Pili.yet nafıa mUdUrlUğUnden ehliyet vesikası teklif 
OJıulınuş bulunması li.zımdır. Taliplerin belli belgeler 

~klit Ylıııı ehliyet vesikalarını ve muvakkat teminatlannı 
k~ektuplannı ihale saatinden en geç bir saat evveline 

ll.ı... 0na makbuz mukabili teslim etmeleri. (142) (5218) 

'.'1.:!". * * * 
......... fy Oları~· Milis, .Küllük ve Bodrum garnizonları ih. 

"- teba, .lıOO kıla arpa ıle 350,000 kilo yulafa talip çıkma: 
le t 13 de r kapalı zarfla eksiltmest 2-S-!-939 Çarp.mba gn. 
~tı yapılacaktır. Arpanın tutan 19,250 lira ve muvak. 

13o9 'Ura.1444 liradır. Yulafnı tutan 20,125 lira ve ilk temi_ 
~lbelj dır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat ev. 
~~r. Şar~ameler komisyondadır. Kanuni vesaiki haiz 

n Muglada Komutanlık Satınalma komisyonuna 
. (135) (5225) 

~1!.fıa, * * * 
\ ~llrnı~is garni.zonlan için 20,000 kilo Milis, KUJ. 

e garnızonlan için 19,000 kilo sadeyağı kapalı zarf. 
de ~a. konulmuştur. İhaleleri 31.7-939 par.artesi gUnU sa. 
~ :1lacaktır. Muğla garnizonuna ait olanmm tutan 
~ : nıuvakkat teminatı 1650 liradır. Milis garnizonuna 
~ U~n 20,900 lira ve muvakkat teminatı 1568 lira o. 
'8"erılebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bit saat 

h~~na \'erilmelidir. Şartnameler komisyondadır. Kanu. 
ltıUra. 12 olanların Muğlada Komutanlık Satınalma komis

ca&tları. (134) (5226) 'a. gösteril k •d• .*k. · · 

siltmeye koDıMU§tur. !Keşif bedeli 64,884 lira 66 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 4494 lira 24 kuruştur. İhalesi 14-8-939 

Pazartesi günü saat 11 de Kayseride komutanlık dairesinde sa. 
tmalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler bu işe ait §art.na. 
me, keşif ve projesini Kayseri, Adana askeri ve Ankara lstan. 
bul levazım amirlikleri satmalma komisyonlarında 325 kuruş mu. 
kabilinde alınabilir. lstcklilerin bu işe girebilmesi için mahalll 
Nafıa müdürlüklerinden böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdığına 
dair vesika ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde yazılı 
belgelerile ve ilk temin.atı havi teklif mektuplarını ihale saatin
den en geç bir saat evveline kadar Kayseride komisyon reisliği. 
ne makbuz mukabiU vermiş olacaklardır. (181) (5575) 

* * * 
Kayserido gö~terilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. !Keşif bedeli 59,290 lira 4~ kuruftur. lık 
teminatı 4214 lira 53 kuruştur. İhalesi 14-8-939 pazartesi giL 
nU saat 16 da Kayseride komutanlık dairesinde satmalma komis. 
yonunda yapılacaktır. istekliler bu işe ait şartname keşif ve 
projesini Kayseri, Adana askeri ve Ankara, İstanbul levazım a. 
mirlikleri satınalma komisyonlarından 300 kuruş mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin bu i§C girebilmesi için mahalli nafıa mü. 
dürlüklerinden böyle bUyUk ölçilde inşaat yaptırdığına dair vesi. 
ka ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eti maddelerinde yazılı belgele. 
tile ve ilk teminatı havi teklif l'!lektuplarmı ihale saatinden en 
geç bir saat evveline kadar Kayscride komisyon reisliğine mak. 
buz mukabili vermiş olacaklardır. (182) (5574 ) 

Yozgat Valiliğinden: 
1-939 bütçesine mevzu tahsisat dahilinde yapılacak (17564) 

lira 63 kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan ilk okulu inşaatmm ikinci 
kısmı kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkanı. 
mıştır: 

2 - Bu işe ait şartname ve evkark şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesJ, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
F - Keşif hulasası tahlili fiat cetveli, 
G - Proje, 

3 - istekliler bu evraktan vilayet daimi encilıneninde her 
gün görebilirler. Ve müracaat ederek bedelsiz isteyebilirler. 

4 - Eksiltme 10-8--939 perşembe gUnU saat on dörtte vi • 
liyet daimi encUmeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 hesabile 
1317 lira 35 kuruş muvakkat teminatını vermeleri ve nafia mU. 
dilrlUğUne müracaat etmek suretile bu işe mahsus müteahhitlik 
vesikalarını istihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dar Encümene getiriler ek eksiltme komisyona reisliğine vçril. 
mesi 3.z:ımdır. Postada olan geci~m.eler kabul edihuQ. (5258) 

SAHİBi : ASIM US 

Bnsılıtılh yer: V AKIT Matbaası 
Umum nf!fr17atr idare eden: 

HAKKI TARIK US 

2 - Taliplerin liselerin fen kıammdan veya en az sanat mek. 
teplerinin elektrik kısmından mezun olmalan v~ başmakinlstlik 
isteyenlerin aynca elektrik tesisitmda bilfiil asgari beş sene ça. 
lışmıı bulunmalan lizımdır. 

3 - Müracaatlar istida ile ve nihayet 31 Temmuz 939 sonu. 
na kadar lstanbulda P. T. T. mUdUrlüğUne, Ankarada P. T. T. 
umu.mi müdürlUğUne yapılacaktır. 

tstidalarla birlikte aşağıda yazılı vesikaların verilmesi IL 
zmıdır: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
B- Diploma, 
C - Sllıhat raporu, 
D - lyi hal kllJdı, 
E - Bonservis, 
F - Başmakinistlik isteyenler için eleırtrfk tesısatm. 

da bilfiil beş sene çalı§Dll§ bulunduklarına dair vesika, 
4 - İmtihan, İstanbul ve Ankarada üç ağustos 939 tarihinde 

yapılacak ve ka7Allanlara Jstanbulda iseler Ankaraya kadar azi. 
met harcırahı verilecektir. (2980) (3136) 

O eniz Levazım amirliği i 1an1 a r1 1 
·----ı Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 

Cinai 
Sade yağı 

Komisyonundan: 

kilosu 
20,000 

Tahmini fiab 
kuruş 

92 

Tutan 
lira 

18400 

1 - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin aenelik aene. 
lik ihtiyaçlarmda.n olup yukanda miktarı yazılı sade yağı kapa. 
1ı zarf usulile eksiltmeye konulmU§tur . 

2 - Eksiltmesi 1 Ağustos 939 salı gUnt1 saat 16 da lzmitte, 
tersane kapıamdaki komisyon blnasmda yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait şartname komiayonda görUlebilir. Ve bedelaiz 
olarak alma.bilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sa.yılı kanu. 
nun istediği ticaret vesikalannı ve 1380 liradan ibaret ilk temi. 
n.atlerile birlikte teklif mektuplarmı muayyen gün ve saatten tam 
bir eaat evveline kadar komisyon ba§kanlığma vermeleri illn o
lunur. (5237) 

• • • 
Tahmin edilen bedeli ,,17.250" lira olan •ı0.000" kilo köee

le 27 Temmuz 939 tarihine rastlıyan pertembe günU saat "14,, 
de kapalı zarfla alınmak tızıere eksiltmeye konulmll§tur. 

2 - nk temina.tı .. 1293" lira "75" kuruş olup eaıtn&meei 
her gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - ı.t.Jdileriıı ~ a)'lh Jmmmun taıtfatı dahDfDde tan. 
sim edeceklerl ımp.Jı t.eJdft mektuplarım en pg belli gUn ve aa. 
atten bir aat evvellDe kadar Xumıpqada buhman Jı:omJ8)'0n 
bqlamlıjma makbu mukabilinde wıınnelerl. ('5029) 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici Askeri Kıtaatı illnlarJ Zayi 

Teslim mahalli Miktan Cinsi tutan teminatı lhale tarih ve saati 
Lira Lira 

Babaeski 1040 ton Odun 9360 710 9-8.939 16 kapalı zarf 
Demirköy 1520 ., ,. 7500 570 ,, 16,30 " 
Vize 1200 " " 9000 680 10..8.939 11 ,. 
Pınarhisar 1040 " ,. 7800 560 ,, 16 ,. 
Pınarhisar 770 ,. ., 2•35 320 " 16,30 açık eksiltme 
Pınarhisar 870000 kilo Yulaf 43500 3263 7.8-939 16 kapalı zarf 
Demirköy 168000 ,, ,, 9914 7ü " 16,30 .. 

Yukarda teslim ~ahalli, miktarı, tutarı ilk teminatı ihale tarih ve saatleri yazılı yulaf ve odun ayrı 
ayn ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri Ko. da görUIUr. lateklilerin bildirilen ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Vizede Tümen satmalma Ko. na vermeleri açık ek. 

• siltme için bildirilen saatte hazır bulunmaları. (1139) (5120) 

Fen Paldlltesinden aldılım hhbet 
varakası ile tramvay pasosu kaybol 
mu,tur. Hfikftmlerl olmadılı illa o
lunur. - Nafia Tapucu • (29788) 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 a kadar; ak~ 

ları 17 den sonra LAieli Tanare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hutalannı 
kabul eder. (Telef on: 2395!) 

~-.: ece yer e ı ı garaJ mşası kapalı zarfla ek. 
- - -=;.==----~~~~~~!iiiii!ii~~iiiiiii~iiii!!!iii!iililiEi!i!!!!~ll!l!!!!!!li!l!!!!i!!l!l!!!!!l!!!i!!!!~!!!ll!!~~~~~--!il!!i!IB 

"llk samanlar bütün bir ay, meyba· - Bu, cinayetin plinı, programıdır ı 

l(Qramazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski ,. 

~ Çe9trmı H•kkı 51 ... C-ala - '?45 
• ~:. Y•lnız fU üç bin ruble üs.. Genç kadın ifadesinde : 

~tıllda1~:11 k~n.d.ini .dolandırdığı- - Her ikisiyle de alay ediyordum. 
lı.. . il' ınanı,, ılletıni kabul e • Diyor. Evet bu isteğin onda ansızın 
~ita ,:kat bu hidiaeyi "delilik,. doğduğuna ben de kaniim. Fakat bu ıa

l... Otııııı. retle tavsif etmek kabiD:iir_. ka ve cilve ikisini de büyülemşti. Pa&' ttnç d raya tapar· bir adam olarak tanıdığımız 
'dil'or 0 ktorumuzun fikrine İ§- ihtiyar, genç kadının yalnız bir ziya-

'- '*h~rıt: Suçlu, bütün akli meli- reti için üç bin rubleyi gözden çıkar 
'-tı~ Ptır. Yalnız hidiaeler, onu mıştı. Az sonra da, onunla evlenmeği 

ı.ı°"ıı "İl 1 Ye hırçınlaştırmıttır. Fa· büyük bir saadet saydığını bildirdi. Bu 
~ili ıı 'den ç k . 
~ l'\ıbı 1 aran ıeyın yalnız bu hususta sağlam şahitlerimiz vardır. 
't tıçı.~ de değildi. Suçlu, daha çok Suçluya gelince, onun yaşadığı haile· 
~def n rıtuztaripti. yi biliyoruz. Genç kadının şaka ve cil· 
t..ı U1t1llrn • b 

~"illin ı, u noktaya gelince, ve diye tavsıf ettiği ıey, işte böyle bir 
Ilı ""G~u§inikaya karıı beslediği facia Mi. Bu melek!, Dimitriye hiç bir 

lı..lı. tp01i gı, n:ıeşum iptila üstünde ümit vermemiş, yüz göstermemitti. An
_,, t, bu münasebeti tahlile, cak aşıkı yakalandığı gece, diz çökerek: 
~ ~ ' ~ni genç kadını döğmek - Beni -Oe onunla beraber mahkum 

ÇoJr:u ~~.ttiği halde ayaklarının ediniz. Sürgüne birlikte gidelim. Çün-
~ Sı.çlun gu zamandan başlamıştı. kü bunu ona yaptıran hakiki suçlu be· 
't ~iller~~ babası da hemen hemen nim. 
' ı~•i d bu kadına tutulmuştu. Diye yalvardığını gördük. Sesinde 
tltri haı e Agrafcnayr evvelce gör- Gerçek bir aşkın heyecanı titriyordu. 

ır de i~ık oluılan garip ve feli· Yukarda karamazoflar hetkkındaki 
Ortaklıktır. tetkikini an'~hğım, genç miinevver Ra· 

kitin, Gruşinikanm ruh ve seciye tahli· 
lini yaparken: 

- Vakitsiz bir bezginlik, ilk ipkı· 
run kendisini bırakıp gidişi, fakirlik, na
muslu bir ailenin beddualarla kapanan 
kapıları ve nihayet bir ihtiyar zen.gi· 
nin himayesine sığınmak zoru, belki 
iyiliğe istidatlı olan bu genç kalbi ka· 
tılaıtırmıştır. Bu yüzdendir, ki yüreğin· 
de hihç brikmiş ve cemiyet kanunları
nı çiğnemekten zevk alarak bir hüvi· 
yete bürünmüştür. 

Diyor. Bu hüküm, genç kadının: 
- İkisiyle de alay ediyoı:idwnl 
Söziyle de perçinlenmiştir. O, bu iti 

fenalık olsun diye yapmıştı. Kin bağla· 

dığı cemiyete karşı fenalık olsun diye ... 
Suçlu, bir ay bir yandan ümitsizlik .. 

bir yandan içinde duyduğu keskin 
utanç ıztıraplariyle uğraşırken, bir yan
ıtlan da babasını ktskann:ak felaketi n 
uğramıştı. Çılğm ihtiyar da aksi gibi, 
genç kadını kandırmak için, oğlunun 
ana mirası diye istediği §U üç bin ruble· 
yi kullanmakla tüy dikiycrdu. Evet bu 
zavallı gencin düştüğü vaziyetin ger
çekten berbat bir şey olduğunu takdir 
ediyorum. Bu noktaJa "Mani,, hastalı· 
ğına tutulmakta haklıdır. Bana öyle ge
liyor ki, suçluyu çıldırtan ıey de doğ
ru.dan doğruya paranın kendisi değil, 
sevgilisini ayartmağa tahsis edilişi idi.,. 

tpolit, bundan sonra Dimitrinin zih
ninde 1,inayet fikrinin nasıl doğduğunu 
delillere dayanarak t~riha girişti. 

nelerde atıp twıtmakla vakit geçirdi. Diye bağırdığını tduydunus. Bu 1&r· 
aklından geçen her feyİ, hatti en kötü bot mektubunu itte bu cümle ile hülisa 
dütünceleri bile saklamıyordu. Açık etmitti. Bu mektup, cinayetimin evvel 
kalpli bir adam oJciuğu için ağzına ge· den tasarlandığını açıkça gösteriyor. 
leni söylüyor; fakat bütün kendisini Bu mektup, cinayetten iki gün evvel 
dinliyenlerin ona hak vermesini istiyor. yazılmııtı. Eğer ertesi güne kadar para 
Ona uymayanın vay haline 1 Yüzbapnın bulamazsa, babasını öldürüp yastığı at. 
başına gelenleri hep biliyorsunus. tındaki Uç bin rubleyi alacağını ııCSylü· 

Bu bir ay içinde onu dinliyenler, suç- yor ve "pembe kurdelelerle bağlı sarfı, 
lunun yalnıs yaygara ile kalmıyacağını ivan gder gitmez alacağım!,, diyordu. 
ve kafasının pek kızdığı bir demde de- "1van gider gitmez!,, sözüne dikkat e· 
diklerini yapacağını da anlamıtlarldı. ıdiyor musunuz? .. Her fey yazdığı gibi 

Müddeiumumi, burada durarak ma- oldu. Demek evvelden tuarlanıp huıı-
naıtırda yapılan aile toplantısını, konu· lanmıftı. İtte taammilt olduğu su gCS
ıutan §eyleri, o akgam Mityanm Aliyo· türmez artık. Cinayetin bir ıebcbi de 
pile aöyletınelerini ve eve dalarak hırsızlıktır. Katil bunu kendi yazıp im· 
yaptıklannı anlattı. Sonra: zalamıttır. lmzaaını da inkar etmiyor. 

''Bu geceden evvel Dimitrinin baba- Belki: 
sını öldürmeğe karar vermiş olduğunu - Canım bu bir aarhot mektubu 1 
zannetmiyortim. Bu fikir onda o vakit Dyecekler olacaktır. Fakat bu, hç bir 
hemen doğmuıtu. Hadisenin akışı, ıa- şeyi değiştirmez. Çünkü ayıkken düşü-
hitlerin ifadeleri ve suçlunun kendi söz· nüp kurduklarını aarhoı kafa ile açıkça 
teri bu hakikati ortaya koyuyor. yazmıttır. Eğer aklı bapnda olsaydı. 

Hakim efendiler, itiraf ederim, ki bu· ardııda böyle bir iz bırakır mıydı? 
güne ka~r cinayetin tasarlama ile ya· Belki bazıları: 
pıldığına inanmakta tereddüt etmiyor- - Meyhanelerde iti yayğaraya vur· 
dum. Suçlunun bu cina.yeti işlemeği ı:iü· masının, yapmağı dü~ündüğü ıeyleri 
şündüğüne, plinlar kurduğuna kani- söylemesinin sebebi nedir? Zihnind 
dim; fakat bu iş için bir tarih tesbit ~t- gerçekten böyle bir cinayeti tasarlayan 
tiği aklımdan geçmemitti. adam, susar, gevezelik etmesi 

Bugün huzurunuzda Katerin tvanov· Diyecekler. 
na tarafından verilen mektubun ezici Evet, doğrudur. Yamm !" ..,., , 
şaahadeti karşısında artık şüphem kal· bütün bu işler, 0 zaman heniız zihı:' 

madı. Genç kızın: (Lütfen 8<'yfayı çeviriniz) 
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Ha ... 

350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nişanlariy le oüyük mükafat, 

Lim Çiçekle i asan 
birincilikle diplomalar kazanan 

Ko ·o y ] Cel 

1 Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstırapları azaltan bu ~ 
hur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bil "'--

Limon çiçekleri NesrinyüK~ii~~Y~
01

~e
1

a[a;;y·onları HASAN ın yavrusudd. 
Piyasada Nesrin ayarında nefis ve ucuz kolonya ve Losyon bulmak mümkün değildir. Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar çiçeği kokuları herk,,a 

1 
hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. • 

Yozgat Valiliğinden: 
1 - 939 bütçesine mevzu tahsisat dahilinde yapılacak 

(13739) lira 82 kuruş keşif tutarlı Sorgun ilk oku!unun ikinci kıs
mı kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkarıl.mıstır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
F - Keşif hulasası ve tahlili fait, 
G - Proje. 

3 - İstekliler bu evrakları vilayet daimi encümeninde her 
gün görebilirler. Ve müracaat ederek bedelsiz isteyebilirler. 

•1 - Eksiltme. 10-8-939 Perşembe günü saat 14 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 hesabile 
(1039) lira 49 kuruş muvakkat teminatını vermeleri ve ihale gü_ 
nünden en az 8 gün evvelki tarihle Vilayet Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat etmek suretile bu işe mahsus müteahhitlik vesikalarını 
istihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir .saat evveline ka
dar Encümene getirilerek eksiltme komisyon reisliğine verilmesi 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5259) 

t 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan ___ _. 

... 
Devlet Demiryoilan ve Limanları . 
işletme Umum idaresi ilanları ·_ 

Muhammen bedeli 1300 lira olan bir adet 500 kilogramlık 

kadranlı demİr baskül 14. 8. 939 Pazartesi günü saat (11) on bir_ 
de Haydarpaşada gar binası dahiliDAieki komisyon tarafından 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 97 lira 50 kuruşluk muvakkat tc. 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf_ 
!arını aynı gün saat (10) ona kadar komisyon reisliğine verme_ 
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıL 
maktadır. (548.5) 

* * * 
Sıvas Cer atelyelerinde dahili şose ve beton yoJlarrnm inşa-

atı kapalı zarf u.sulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye kon -
muştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 73.000 "yetmiş üç bin,, liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devletdemir

yollarmın Ankara, Sirkeci ve Sıvas veznelerinden 3.65 lira bedel 
mukabilinde alabilirler. • 

3 - Eksiltme 8-8-939 tarihinde salı günü saat 16 da D. 
D. Yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın isteklilerin teklif mektup
larile birlikte aşağrda yazılı teminat ve vesaiki aynr gün saat 15 c 
kadar komisyon riyasetine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanuna uygun 4900 liralık muvakkat teminat. 

204 çift futbol ve 206 çift hentbol fotini müteahhit nam ve 
hesabına 27-7-939 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda açık eksiltme ile alma_ 
caktır. Tahmin bedeli 2255 lira. ilk teminatı 169 lira 12 kuruş_ 
tur. Nümuneleri Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika. 
larile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (68) (5110) 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Münakalat Vekaletinden alınmış bu işe mahsus ehliyet 

vesikası, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün ev
vel bir istida ile Münakalat Vekaletine müracaat olunmruıı. 

(3199) (5417) 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşmı itiraf 

ve bu derece cazip bir tarzda nasıl güzeııeıtiğini ızaO 

••• 
Ordu sıhhiycsi için 12 çe§it lastik malzeme 27-7-939 Per~ 

~..-..~...__ iıi~~o::u~:!~ra:;;i:~::~:~~ . ı 
şembe günü saat 15 de Tophanede amirlik satmalma Ko. da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4320 lira 
ilk teminatı 324 liradır. Şartnamesi Ko. da görillür. !steklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli satte Ko. na gelmeleri. 

(64) (5114) 

*** 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 13 çeşit cam malzeme alınacaktır. 

Mevcut eletrik tesisatına yedek olarak alınacak 150--130 normal 
185 - 200 aza.mi daimi takat üzerinden bir lokomobil ve bunun 
muadili 170 - 180 kilovatlık bir alternatör va diğer tesisatla bir
likte muhammen, bedeli ''39763" lira 59 kuruştur. 

rime inanamıyorum. ji;n aşağr 40 

yaşında görünüyordum. Alrıtm

da ve gözlerle ağzımın etrafın. 
da buruşukluklarım vardı. Te. 
nim esmer ve sert idi. Bugün ise::: 
cildim yumuşak ve dostlarımın 
gıpta nazarile baktıkları açık ve 

teki Tokalon kreminin Cf'/ 
dı; Viyana Üıı.i'V: rait••" j\O' 
hur bir profesörün kc~1 ,~; 
cel tabir edilen kıymetli' f 
cevheri vardır. Aksrnll".I., 
mazdan evvel pemb~ retlt, ~ 
Tokalon kremini kuııaııJll"~ 
~Y~~ken ~· .~sl~~ici ~e g~ 
tırıcı tesırını gosterır. 

yumuşayıp güzeleşir "~ 
şukluklarım giderir. 1/. 
için de beyaz rcngindeJci Si 
lon kremini kullanınıl· 

benleri yok eder ve aç~ 
meleri sıkıştırır ve ener f! 
yazlatıp kadife gibi yull'" 
Bu basit usulü biler. bel' ~ 
''gün.de beş dakika,, d~b~ 
görünebilir ve tene ycnı ~ 
zellik verebilir. Tok:alol1 ~ 
nin semeresi garantilidil'· ııt 
takdirde paranız iade ol\111 

Açık eksiltmesi 27 Temmuz 939 perşembe günü saat 15,30 da 
Tophanede amirlik satmalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin talı_ 
min bedeli 991 lira ilk teminatı 74 lira 02 kurwştur. Şartnamesi 
Ko. da görülür. lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sa. 
atte Ko. na gelmeleri. (63) (5115) 

A. - Bu işe ait fenni şartname ve kapa.lı zarf eksiltme şart. 
namesi ve planları bir lira 82 kuruş mukabilinde alınabilir. 

2. - Eksiltme kapalı zarf u.suliledir. Lokom0bil vesair tesi. 
satın ihalesi tarihten itibaren 12 ay içinde ikmal edilerek kabu_ 
lü muvakkat için hazır bulundurulaeaktır. 

buruşuksuzdur. Herkes benim 
h kkımda 35 ya§ında olduğum 
hal.de ancak 25 yaşında görün
düğümü söylüyor. Yegane cild 

unsuru olan Tokalon Kreminin 
gece için Pembe rengini ve gün-
1üz için beyaz renktekini kulla
narak güzelleşmeye muvaffak 
oldum. Tokalon kremini tavsiye 
ettiğim dostlarımdan bir çokları 
da benim gibi memnuniyetbahş 
semeresinden hayrette kaldılar. 

* * • 
Dört bin dört yüz kırk bir ton lavamarin kömürü alınacak. 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi Tophanede İstanbul Lv. amirliği sa. 
tın a!ma komisyonunda 11-8-939 cuma gilnü _şaat 15 de yapı_ 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli elli beş bin beş yüz on iki ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarilc beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (93) (5550) 

3. - 12 Eylul 939 salı günü saat 15 de Yozgat Belediye En
cümeni marifetile yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için, 12 Eylul 939 salı günü sa. 
at 15 şc kadar 2982 lira 90 kuruş muvakkat teminat ile 2490 sa_ 
yılı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen vesaiki encümene 
tevdi etmesi şarttır. 

5. - Daha fazla malfımat almak isteyenlerin Belediyemize 
müracaatları ilan olunur. (5571) Cild unsuru olan Pembe renk_ l 

de olgunlaşan bulanık birer varlıktı. 

Br gün gerçekleşeceğine asla ihtimal 
verilmiyor.du. Ama sonraları artık bu 
ihtiyatsızlığı yapmadı. Mesele hakkın· 
!da daha çekinğen davranıyordu. 

Merkez meyhanesinde sarhoşken bu 
mektubu yazdığc akşam, eski Karama
zofluğundan büsbütün ayrı bir ruhla 
susmuş, bilardo oynayanlara karışmıya
rak uzak durmuştu. 

Kafasına bu cinayeti işlemeği koydu
ğu vakit ise, çok gevezelik ettiğini, ar
kasında ağziyle .deliller bıraktığını an
Jayarak dalgmlaşmıştı. Fakat artık iş 
isten geçmiş, yaydan çıkan oku geri 
getirmek kabil değildi. Bununla bera
ber yine suçlu, taliine güveniyordu. 
Sonra şurası da muhakkak, ki Dimitri 
Karamazof, elini kana bulamadan ev
vel, kendince mümkün olan her şeyi 
yapmış. her çareye başvurmuştu. 

"Yarın önüme gelinden para bulma
ğa çalışacağım! Eğer vermezlerse, işte 

o vakit kan akacak!.. Cümlesini, onun 
kendine mahsus üsliıbiyle yazılan mek
tuptan alıyorum. 

Ertesi gGn sarhoşken yazdığı §eyleri 
bir bir yaptı. 

Mi.i:ldciumumi burada delikanlının 

ciııayct~en kurtulmak ve para bulmak 
için başvurduğu yerleri anlattc. Hele 
''Sa:-nsunov", la ' 'Liyagavi,, ye gidi ;i 
üstiirl'de epey durdu. 

"Tenkit ve hakarete uğramış, alaya 

alınmış, aç ve yorgun bir halde döner
ken, içinde bütün bu azabı gölğede bı
rakan bir başka ıztırap da varde. Sev
gilisinin kendi yokluğun.dan istifade e-, 
derek Fiyödora gitmesi ihtimaliyle 
titriyordu. 

Ama hele şükür bu olmamıştı. Gruşi
nikayı ken·di eliyle Samsunovun evine 
götürüp teslim etti. Burada ayrı bir 
ruh cephesiyle karşılaşıyoruz. Bu adam 
Samsunovu kıskanmıyor. Çok garip bir 
mezhep genişliği doğrusu! Kadını br
rakır bırakmaz hemen tasarrut mevkii

ne koşuyor ve öğreniyor ki, Smerdiya
kov, bir sıtma nöbetine tutularak ken
dinden geçmiş; Grigori hastalamp ya
tağa serilmiştir. Mey.dan kendisine kal
mıştır. İsterse elindeki parolaları kulla
narak kapıyı açtırır ve işini becerirdi. 
Ama yine cinayetten kurtulmak için 
çarelere başvurmaktan kendini alamı
yor. Herkesin sevip saydığı bir kadına, 
Madam Koklakova müracaat ediyor. 
Girdiği fena yolun onu nerelere si.iri.ik
liyebileceğini evveldenberi düşüni.ip 

müteessir olan bu kadın ona nasihat 
~diycr ve· 

"Bu kirli sevgilerden vazgcc:crck 
meyhanelerde genç vr. kuvvetli iradeni · 
zi yok yere harcamayınız. Sibiryadaki 
r.ltm madenlerine gi·:Hniz. Orada sizin 
mizacınıza uygun maceralı ve heyecan
lı bir hayat bulacaksmız. Bu heyecanlı 
maceralar, sizin ruhunuzda biriken kay-

nayışı dindirecektir. Taşkın bünye ve 
.::.ıhunuz buna muhtaçtır, diyor. 

Burada İpolit, Dimitri ile Madam 
Koklakovun aralarında geçen konuş
mayı. kelimesi kelimesine anlattı, deli
k::tnlmm oradan çıkışını, Gruşinikanm 

Samsunovlarda çok kalmıyarak nasıl 

çıktığını öğrenince nasıl deliye !döndü
ğünü tasvir etti. Ve sevgilisinin, rakibi 
Fiyociora z.:ittiğine inanmıştr. İşte bu 
tesadüfler onu çileden çıkardı;, hük
mür.a vcrdıı<ten sonra: 

"Eğer hizmetçi 
gence: 

- Madam öteki 

Fen ya. 

aşıkına 

üzere Makroiye gitti! 

bu zavallı 

kavuşmak 

Desey.di, mesele kalmıyacak, sinir 
zemberekleri boşanarak, kan dökülmi
yccekti. Fakat kız şaşırmıştı, yeminler 
cdiyo:· ; ne SÖ)'liyeceğini bilmiyordu. E· 
ğer Dimitri, kentlisine hiyanct eldenin 
arkasından ko!}masaydı, mutlaka onu 
da tepeliyecekti. Ama şuna da mim ko
yunuz ki, maznun bu çılgın halinde bi
le, tunç havan elini almağı unutmamış· 
tı. Niçin her hangi bir başka silah de~il 
de bir havanclini aklı Diye sorulabilir. 
Biliyoruz, ki suclu, bir ayclanbcri ktıfa
ı:;ında bu cinrıycti yogurup dıırmu!?tıır. 

Vakti gcl'diğini anlayınca, eline geçeni 
ktıllanclı. Zaten ne zamandır böyle bir 
ccyin ~il:lh yerine geçect:gini süylc::yip 
durmamış mı idi? ... işte bunun içindir 
ki, be:ı, Dimitri Karamazof bu uğursuz 

tunç tokmağa el attığı dakikada onunla göründüğü halk şüphesine, 1'•~ 
- b·1· .d a· d" - · · · ı He- b'' 'il ne yapacagını ı ıyor u, ıyorum. ter ıgı ıtınaya şaştı ar. ... ııf""ı 

Onu b..ı halde, babasının bahçesinde dan ihtimali uygunsuz ve rtlt .~ 
· S k · ·ne 1 

görüyoruz. lvan gıtmiş, merdiya ov buluyor, hem de ehemmıyetı ıı• 

kcn1dini kaybetmiş ve Grigori hasta dö- ğı kuvvetli bir delil imiş gibi 
0 

şeğiı . e ı:.erilmiştir. Meydan hep onun- cum edip çürütmeğe çalışıyordllo 
c1ur. :)ahit yok. Ortalık kapkaranlık ve 
yfaeği kıskançlıkla dopdolu. 

\ 
Sevgilisini, rakibinin kucağmda ken-

disiyle alay eder bir hal.de düşünmek 

onu deliye döndürmüştü. Onu kız•dıran 
şeyler arasında şüphe ile birlikte hile 
de vardı. l§ıklı pencereleri görünce: 

- Ar, Gruşinika burada 1 

Diye homurdanıyordu. Be.dbaht, işte 

bu aralık pencerelere doğru usulca kay
dı. Şüphe uyandırmamak için güri.iltü 
etmekten çekiniyordu. Onun ifadesi:ıe 
göre iş bu kadarla kalmı:ıtır. Fakat biz, 
ki, taşıclıgı ruhu tahlil etmİ§İzdir, hisle
rini tanıyoruz. Elinde kapı açtıracak 

parolaların bulunduğunu biliyoruz. Bu
na inanmamıza imkan kalmamıştır. 

ipolit, bun.dan sonra, yüklendiği ada
mın suçluluğunda küçük bir şüphe göl
gesi lıırakması akla gelebilen bir başka
:-ma sarıl lı. Bu ba~ka~ı. "Smcrdiyakov .. 
ciu. Mücldciııımımi istiyordu. ki bu me
seleyi artık kC:.kündcıı kesip atsın. şiip
hclenecek hiç bir nokta kalmasın. 

işi biitiin tefernıatiyle muhakeme e
derek, lıiç ıı;r tarafını ihm:.ıl içinde bı

rakmıyarak gözden geçirdi. Dinleyici
ler, onun bu saçma sayıp mühimseme7 

-8-

Smerdiyakov haK
kında bir müta1A8 

"jb 
"Evvela şüphe neden doğd\1. ·1' •" 

bir şeyin olabileceğini ortaya 11
1,J' 

suçlunun bizzat kendisidir. \fak• •'' 
. . falC ~' zaman bundan o bahsetmıstı. 

0
f, 

günclenberi ne Dimitri Kararna~ill'" 
de başkası böyle bir ithamın de 

ortaya koyamadı. 

Y8ııı1' 11' Smerdiyakovun caniliğine ıJılıı 
kisi inandıklarım söylediler. ,.,,, 
su~lunun iki kardeşiyle, Madarnbit ,.~ 

· · k b ·· o da ~i~ fenadır. Bırı. anca ugun )<eıı 

n::t sıtmasının nöbetleri içinde. . 11,ııı" 
malik clmadığı bir dakikada bıt 1 

li ileri sürmüı; bulunuyor. ~ııı . . ,ıı.,"" 
Iki aydaııberi i~e kardeşlnı~att• 

ıu;una inanmış görünüyordu. . g' 
.. .. k pır 

irn:ıııını yenmt!: için en kLıçu 
ret sadettiği bile yoktu. 

,(Dcı-•amı var) 

) 

l 


