


-v-.... ............ .... 
' .. ,,. ...... . • 

-~ Yll .._,.,an Yae JUi: ,.,_,_,~ AJllanı • Vaid Y-* S A" 1 4 ıilliitoa es inci ay) 1951 

Bir san'at ihtilafı 
Heykeltraşlarmtısa
baka tekllftne ne 
cevap veriyorlar? 

(Yu•• 3 anca .. ,.._..._, 

Telefon: (/dan) ı..mo - (Yazı iflerl) U311 5a)'1815 Klll'llf 

Misafirler Şerefine Büyük Bir Spor Tezahürü Hazırlanıyor 
istikraz 
Prepagandası 
Zaman uman memleketimizin 
~ havamı dalplandıran 
fiar iatikraz propııanc:luı 10D 

ıtiJerde yine meydana çaldı. 
S. propapnda b&yllk bir Affet J 
iJe ve ,aya udece memleket 
"1lmeti endİfeaile ortaya ıllrll
Jll1or. 

Herkes bUiyor ki bitin d&nya 
gibi t&Mdye de ikbAclt Ye mab 
babrandaa mllteuirdir. Bmnuı 
iflla bOt~ede kırk milyoa .. 
kadar bir tuarruf bile yapblr. 
Fakel acaba bu tuarrafa ni
m• ambml •ariclat mumlli ta
..,, 9 kaqala7~ek midir? 
Şa,et ..... nıiclat nok•• 
.,._, yabat aeae içinde lallkt-
"et rPJri 1'9Daluar ..... ,..ı 
ıına.raflu kuıı••clll bal•--
.. ,.,.caktlr? a. .... ... 
ıan clddıate •lank ....... ... 
lalıetı.n. yapbldan tibi ltir ec-
Mbi memleketten par• iatikru 
etmek mllakllia defil midir? Ta
bi kapitlY'ayonlarm iadesi tar
U.. Wr i9tllsru all •nmabalaa 
4ıilamn. Fakat Yaauimtaacla 

ata sifJI mah bir murakabe 
mllateait bir lıtikru 

~~muma? 
neYi sizlerle "11allmek 

· pdar : ll911lt1retteki 
mlzaJakaYa. ...,.....- vaiilır. 
~ i8lllsnacLr.Fallat .... ~e.ti- ,.,,,, 

Tayyare cemiyeti dün gece 
güzel bir ziyafet verdi 

Hava kabramanları dtbı Y etlJklyde 
tanarelerlnl muayene ettner, bQgtln de 

tehlrde muhtelli yerleri gezecekler 

• •• 
V...._ •Waat hunn Anaa·tııGdfJI 

._ .. lleJln•• •e•n obnapar. İJI. 
iDhrıe.t flk Jnmetll ldL Teree• etr 
tfll thM birkaç roman Hakfmb'etl 

M.w.R. ..-, Z1Ja GnMr Ble beraber Milliye J"eflldmfade ~redllnafftir. Soa 
~ a (Telef•) - Dla burada belediye lntlhabmda A1*ara tehir .ee 
~ aa ft .ıe.U bir Wlle eld11. Ç Hal azahfrna ve geçenlerde de Maarif 
nltt•le me1iaR ZiJa Gnlıer .. Tia n- eemfyetf umond merkezi idare heyeti 
, ... MtWaat hum anmm 'Nfat e&.. azabfına ~ilmlftl. Mlllt mBeadele 
tL Zlp Geder be;yia all..ı bir laalta senelerinde Ziya Gevher beyle birlikte 
kadar eYel Wr sehlrltnme tehllknin Aaaclolaya ~mlılerdl. 
..,.. kal..., tedbir •• tedatllere Mellhat hanım glbf, dddt bir "' b
ntıau feci ..Uceaia hilae ~ue .. dmı oldaiu bdar medenf7et n fl'fan 
mfftlr. hayatnnmn fnklpfma Yllrtnmk mal· 

7Ap Gnlaer & ff reflkur Mel&- zelM)i prptan alıp temetlilJ et.ette 
hat ftanı• din aut Uç ltu-ta evde n bunu muhitine Termetcte fak deferll 
karii kUIQ'& otururlarlea MeWıat bir misal nzffeelnl siren bir asnana 
ha-. _,.rdenblre fenalatllllf •e biraz ka)'Letmelle 'l'flrk bdmlıpu taıd,.te 
IOllJ'a da vefat e&mif&lr. SıhJaat Yeki· muhtaç a'lrtlyonız. Ziya Gnher 
Jeti hadiae He derhal allkadar olmat B. arbclqrana sandnat teeMlrlerl· 
•• Ziya Gevher Beyle çoeDklanm hu- mtzl lf ade ederkep, lksUı bıraldılt 
taneye bldrnmftır. (Lale) si ne (Mer.iaet) ini U.dl ,erl-

SıJahatlerf f;yfdlr. Zehlrlenmenln nl pbUIE t11bnL"11ll Yt ı.hflQ .,....... 
neden ileri ıelcUll mili ulaplama- dan talan .. rlln ele kenJllleriae :Ut-

• 
Hz. ISA 

[Vabt]m tef.likuı Nakleden: 

No. 1 4 

• • 
lncillerde Isanın muhake-

mesine dair malômat 

Meraklı bir hatıra 

Gazi Hz. nin maiyetinde 

Edebiyat aJemin- 1 

de bir dolaşma.. • 
flMdlr• ..... bir çok ........ , ................. , 

iki ............ p ....... , 
........... , ........... blpl8 •lr flldrlM nepeclUmlfllr. 
Felmt edeblntl• •llkllaı 9ok 11....... .. ...... ili ...... .... .......... ,..,... ...... ... 
....ıer ller netl•nH bu en
k....,..n h•dudu herlclnde 
bl1'81Mıf ve lhmel edll1nl.Ur. 
-v.lnt,, ..................... . ........................ 
lfln ~d• I~ edl._ 
f811•~• l1nktn nlabe
tllllde kona"".,. çelı~-

Bu 1nDllk•U.r1 ,.kına 
.................. okllJllCM, 
çok ............ ,,. çok •llka· 

~ ""buklecllkaaniz. 
ıa ınaa 

Beeenmo Bt. lldtl 

Becerano lf. 
Uzun umandanberi rahatm 

bulunan Habambap HaJim Be
cerano Ef. Din dtm ubah 'ftfat 
ettiğini teeullrle lfreadllr. 85 
yapncla Glen Beceraao .... 

J ....... . _. ... ~ 
9 aydır " Anjin dl Paa&la • 
hutabjmdaıa mmtarip lclL 

pıl!ııı~~~.-...~ ............ --_... .... ı (Alı llrlfı .. Unc:I ..... 



- --- --

~ 2 - V AKIT 4 Ağustos 1931 ~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~'!'!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~1 

~r ' 1alentinyen eskiden slhirhaz1ığa, haf aza edemezdi. BilAkl!J eski Roma 
Te imperatorlann ne vakit ölecekleri- valileıi, büün Yak'alar hakkmda muh
ni haber veren müneccim kitapları- trralar tutarlardı. Bunun Te68.iki eli
ına tatbik oluna.n muameleyi, yahud~ mizde me,·cuttur. Roma \"alilerinin 
Jerin ve bUtUn hrristiyan olmıyanl~ tuttuklarr bu muhtıra devletin resmf 
nn eserlerine tatbik etmişler, netice- defteri idi. Bu muhtıraların sureti• 
lle, 1sanm sihirbaz, asi, demagog ri ahnır, ,.e bunlar YilAyet Ue merke
b1duğunu söyliyen eserleri taşıyanlar zin enak hazinelerinde muhafaıa o
bile en şiddetli cezalara, hatta idam Jundukan başka. bunlardan çıkarılan 
cezasma maruz olmuşlardı. diğer suretler imperatöre arzolunur-

Bu gibi eserlere tatbik olunan du. 
asgarl muamele, onların imha.c;ı idi. lş bununla da kalmazdı. Valf. 
Unapyosun eMrlerl de ayni muamele- ler, l'ak'aları levhalara yazdırarak 
:re utramıştı. Bunlardan bahseden bunları beyanname şeklinde halka ar. 
patrik Fotyosun yazılarından anla- zederlerdf. Hatta ehemmiyetli dava
§ITdığma göre bu eserlerde İ!iıa aley- tarla alakadar olanlar, davayı ta
hinde ne vam1. hepsi çrkanlmış;ı fakat rafatrlarma anlatmak ve kendi Jeh 
bununla iktifa olunmamış, hunlarm ]erinde propaganda yapmak için o
yerleri, lsanm lehinde yazılarla dol na ait zabıtları istinsah eder n bun 
durulmuştu. 1arr kendi ara1arrnda dağıtırlardı. 

Ihı ikinci hareket birincisinden Zamanrmrzda gazeteciliğin tatmin et 
beterdi. Çünkü bu urctle yalnız bu tiği ihtiyaç, o zaman bu ~lde tat
esulerin muhtel"i olduğu fikirler mfn olunuyardu. 
ortada~ kalkı~·t<tmış. huudan başk~ bu Nitekim eski hıristiyanların mu-
fikirlerın yerıne bambaşka mahıyet- hakemelerine ait olna ltm t h 
te fikirler konmuş, böylece kiJ.de istin ah olun.mu~:. Ba u ~~ 
b"T" ·ı t t tl\°kl · ··.,ı,..;;11 C u seş 

Tayyare f aclası 

Cesetler 
Yak1ldı 

Külleri ailelerine 
gönderiliyor 

Burgu, 3 (V akıtl - lstanbul
dan Bükreıe giderken K arnabat 
kazasının korucu köyü civanada 
yere düşerek yanan tayyarenin 
yolculanna ait cesetler kaza ma
hallinden Burgaza getirilmit ve 
hükumet hastanesinin morgunda 
muhafaza altına alınmıştı. 

Kazaıedelerd.;n Amerikalı 
Birkley ve Mis Ka1t'ın cesetle· 
rile meıgul olmak üzere Bükrq· 
te Marmaroı bank müdürlerin· 
den M. Mariloviç'te buraya gel· 
mittir. M. Marloviç'in buradaki 

SON HABERLER 

Kağıthane Bir facia 
Bir şirket burasını 

satın alacak 
Ankara, 3 ( Telefon ) - Bir 

ıirket KAğıtbanenin bir kısmını 
satın alarak nebati yağ fabrikası 
tnoa etmek Uıere maliye veki-

letine müracaat etmiıtir. Bu yüz· 
den Maliye vekAleti ile Dahiliye 
vekaleti arasında ihtilaf çıkmış
br. Maliye veklleti bu arazinin 
hazineye aidiyetini, Dahiliye ve
kileti de ıeyir yeri olması dola-
yısile belediyeye ait bulunduğu
nu iddia etmektedir. ihtilaf iki 
vekilet arasında ho.lledilemezse 
heyeti vekilede neticelendirile
cektir. 

Tren bir köylll ile bir 
ökilzll parçaladı 

Ankara, 3 ( Telefon ) - Ak· 
şam saat yedide buraya gelmeıi 
icap eden Kayseri treni yolda 
bir kaza yaptığından 9 ıaat ıe· 
cikmiştir. 

Dün sabah Kayıeriden hare· 
ket eden tren Pasulu istasyonu
na yaklaştığı sırada işaret ver· 
miı, bu ıırada makasa yaklaıan 
bir öküz arabasının aknzleri dil· 
dilk ıesioden ürkerek bat boyu· 
na çıkmışlardır. 

u un 1 m e 1 • erı mu~ .. eş ne- muhakemeler şüphesiz, !sanın muha-
cek, fikirleri tama mile taglit edet~ Jremesine nispetle taJt bir ehemmi eti Fransız konsolosu M. Basan ve in· 
ve herkesi şaşırtacak fiki'l'ler orta- haizdi. 

1 giliz konsolosu M.Keadol ileteması Akalliyetler 
KRnun projesi ihzar 

edildi 

Makinist birdendire lokomotifi 
durduramadığından araba 15 
metre ıürüklenmiı arabacı Hacı 
Mehmetle öküzlerden biri tama· 
men parçalanmııtır. Boğazlıyan 
müddeiumumiıi tahkikat yap· 
maktadır. 

ya ıriirülmUstU. . · . t' · d ti · k 1 ~ :. Justınus ıle Tertulyan lsanın ne ıcesın e cese erın ya ı maaı 
h Ell~b;de mevcut olan birçok lev muh~kemesine flit huna :nüm~ıııil vesi· ve kOllerinin kutulara konularak 

alar, sa aleyl hindke ldrağzılan bütün kafar bulunduğuna kani idiler.~ ailelerine teslim edilmeıi karar· 
yazı ann nası çr an ı ını -re me- .. . 1 t ı br 
tinlerin nMıl tahrif olunduğu ap açık Çunkti Roma DevletinJn idaresin- af ırı mıı • Ankara, 3 (Telefon)- Dahili· 

ye veklleti akalliyetler için bir 

Çankırı hattında 
40 ncı kilometreye kadar 

ray fer,edlldl 
göstermektedir. dt, cezai davalarm hepsi kayıt .,.e Bu karar Uzerine cuetler bat• 

Bundan dolayıdır ki tsa hakkında zaptolunuyordu. tahanenin morgunda, Üzerlerine 
Çankırı, 3 (A.A.) - Çankın - Erel 

li şimendifer hattınm Çankından iti· 
haren 40 ıncı kilometresindeki Yıldı

rım köyüne kadar ray f erşlyatı bitnri§
tir. 40 ıncı kilometredeki 3400 tnttrelik 
büyük tünelin inpatma deva.m edil· 
~tedir. 

ve aleyhinde birçok yazılar yazıldı O halde lsanm davasına ait za. Benzin dlSkOlmek suretile yakıl· 
ğr, !saya muasır olanlarla ondan on brtların da tutulmuş olması icap e- JDJtlardar. 

kanun llyihaıı haıı.rlamııhr. Bu 
llyihada Patrikhane, Hahamha
ne gibi mlle11eselerln vazifeleri 
ve faaliyet sahaları tesbit olun• 
maktadır. 

ra gelenler ondan bah ettikleri halde derdi. Merhum lbya Bey ile Bontetin 
bu yazılara tesadüf edemiyoruz. Bu Bu gibi danlara ait zabıtlar, cesetleri de yakılarak külleri Is· 
rıun sebebi dini taa uptur. hi!'f ~ler tarafından okunarak tasdik tanbutdaki ailelerine gönderile· 

Fakat kfliseciJerin bütün bu gay. edıldıkten sonra herhangi bir tashih cektir. 
reUerlne rağmen onların gözünden bir v~.ya tebdile uğramaz ve bundan bir Bu ıon merasim ile Korucu 
çok şeyler kaçmıştır. nushtaak~ıdkakr~larak .. ,~alkiye,iilk~ahut o köy cıvarında •ukua gelen müt• 

Bfz de bunlardan istifade ederek mın a a ı en YU1'6e m ıye me· h' f . 'b t b l l 

Dahiliye erklnından bir zat 
ile g6rüıtüm. Bana tunlan ı6y· 
ledi: 

Manisa da 
ilk UzUm mehaulU dUn aataldı 

Manisa, 3 (A.A.) - Bu senenin ilk 
üıilm mahsulü bugün okkası 60 kuru~ 
tan satılmıştır. Mahsulün sahibi her 
sene ilk kuru üzümü borsaya ıetiren 
Manisalı Rüstem çavuştur. 

Isa hakkında ne düşünüldüğünü ap moruna gönderilirdi. lf acıa nı aye u muı o uyor. 
açık surette anlamaktayız. !sanın muhakemesini yaptıran me 

"Akalliyetler hakkında teıkill
b esasiye kanunumuzda ve Lozan 
mukaveleıinde bir çok kayıtlar 
vardır. Halen mevcut nizamlar 
bugün tatbik edilemiyecek bir 

Isanrn muhakemesine ait olan ve- mur Pilate idi. Hilr bir adamı, ay. 
sikalarm ziyaı da ayni sebepten ile- nl zamanda büyük bir ılyasl hare-
rl geliyor. ketin lideri olan bir zatı muhakeme 

Kilise, ilk devirlerde bir ürü ederken onun zabıt tutturmamasma 
Wdialarda bulunuyordu. Kili enin ve o zabıtlarm .suntini aldırmadan 
bu sözleri n :iddial;ur neye istinat C· böyle bir adamr idama mahkOm et
diyordu? Vesikalara mı? 0 halde tirmesine imkan olamazdı. Bugün na 
bu Vt!Sakalarm meydana çrkarılması srl hiçbir hflklm böyle bir harekette 
Jı\zımdı. Kilise mensuplarının yaz. bulunamazsa o zaman da vaziyet ay 
drkları yazılar, bir meinbaa istinat e- ni şekilde idi. 
diyorsa onlarm bu membaı göster- Bunun aksini iddia emek ve Pla
melerl kadar tabii bir şey olamazdı. tenin bütiln bu vazifeleri ihmal etti
Halbuki kili e, bunu yapmıyordu. ğini söylemek, Romanın adlt ve idart 
Onun için kilisenin iddialanna kar- istemini tanımamaktan ileri gelir. 
şr şüpheler uyanmıs, n resmi nsi- Yoksa hu sistemi tanıyanlar ve onun 
kalann ortaya çrka;ılması bir ihtiyaç nuıl hareket ettiiinl bilenler, böyle 
halini almıştı. keyfi bir hareketin vukubulamryacafı· 

Yahudiler, kilisecilerin biltUn söz nr takdir ederler. 
Jerini ve iddlalannı Lc;tHıfaf ile kar- O halde, Isanm muhakemesine 8.· 

şrlryarak inciUerdeki vak'alara inan- it zabıtlarm tutıJlduğunda n devlet 
;ınak için o vak'aları teyit eden vesi- evrakı ara.cımda muhafaza edildiğin 
kalarrn meydana çrkanlmasmr isiyor- de kat'iyyen şüphe yoktur. Acaba ln
lardı. Kilisecller bu vesikaları mey- cillerde Isanm muhakemesine dair n 
elana ~rkarara'k iddialannı ispat e- rilen ma16mat bu z.abrtlara ve bu rftll 
~eceklerine bu teklife hiddet ve asabi· mt evraka istinat ediyor mu? 
:yetle mt&:abele ediyorlardı. Asla I 

Isa vak'ası, ister ehemmiyetli, Bu malt\matm resmi vtuikten alm 
lsğter ehemmiyet.sız olsun, resmi me· madığmda zerre kadar şüphe yoktur. 
nal>i buna karşı tam bir rsüktlt mu• (BltnıedlJ 

VAKTın Tefrfkaaı ı 51 

Kızılcık 
Dalları 
YAZAN 

REŞAT NURi 

"Besbelli ben bunların ttırlü çe
şidini gere göre fena yürekli bir 
insan oldum,, diye kendisine kı· 
zıyordu. Fakat ne çare ki bu 
ıüpbeyi de bir türlU zihninden 
kovamıyordu. Nihayet Gülsüme 
açılmağa karar verdi. Onda da 
bayle bir fllphe görUnce endiıe· 
ıi arttı. Her halde gayet gizli 
ve mahirane bir tahkikata ibti· 
yaç vardı. 

Hizmetci ile •§çının sevişmesi 
konağın namusu için şliphesiz 
pek fena bir §eydi. Fakat asıl 
tehlike ıevdazedelerin bu kadar· 
la kalmıyarak bir hırsızlık itti· 
fakı aktetmelerinde ve el birli· 
ği ile içli dışlı hırsızlığa baıla· 
malanodaydı. O vakit maazallah 
birinin yukardan topladığını öte· 
ki ıokağa tı§ır, konak soyuldu-

ğu halde kfmıenin rubu biJe 
duymazdı. Sonra artık kelin per• 
çiminden ••• 

Azize çok kurnu bir kadm 
olduğu için b6yUk Hanım son 
derece ihtiyat ile hareket edi· 
yor. Gülsümti ötekilere olduğu 
kadar emniyetle iıe 1&ldıra· 
mı yordu. 

Tam bu sıralarda Feriha ha· 
nımın tuvalet masuından elli 
aJtmı§ lira kıymetinde bir pan· 
dantif çalandı. Odaya Aiizeden 
baıka kimse girmemiıti. 

Büyük Hanım hırsızın o oldu· 
ğuna tllpbe etmemekle beraber 
evveli son derece aıağıdan al· 
dı. 

- Kızım odayı ıen temizle· 
din. Belki dalgınlıkla bir yere 
koymuş yahut dilıUrmilısOndOr. 
Hadi bir iyice ara bakalım. De
di. 

Fakat Aıize derhal iti anla· 
mıştı, birdenbire: 

- Vay ıiz bana hırsız mı di· 
yorsunuz. Benim namusum var, 
diye şirret ıirret bağırmağa baş
ladı. Bu vazıyet karıısanda ııca
ğı aıca&ına bir polis çağırmak-

istikraz 
Propagandası 

[Baş mıkaleınizdcn mabaat] 

Bugün de bUtOn dünya bir 
bilyük buhran geçiriyor. Umumi 
buhran araaanda tabü Türk mil· 
Jeti de sıkıntı çekiyor. Fak at bu 
gUn karıımızda bulunan müıkü· 
lAt Milli mücadele devresinde 
geçirdiğimiz f elik etlere nispet 
bile kabul etmiyecek kadar teh· 
likesizdir. Onun ıiçin Türk mil
leti her feyden evvel Millt mn
cadele devrinden aldığı dersi 
unutmamak gerektir. 

Türk ku•veti n11ıl siyaseten 
kendi kendini kurtarmıı iae ik-
bsaden de kendi kendini bir 
kere kurtaracaktır. Ondan ıon· 
radar ki kapitOlasyonlann ilga· 
ıına Lozanda ancak muvakka· 
ten ra:d olduklarını aöyliyen ec
nebi kapitalıstleri ile ıerbeatçe 
ve sadece it sahaaı dahilinde 
glSrOımek mnmkün olacaktır. 

.JIJtMa .A&lM 

ıekildedir. Buna nazaran akalli· 
yellerin ciman1 Ye ruhani teıki· 
lltlan nıuallAkta kalıyor. Bi~ bu
nu nazan di kate alarak bir 

" kanun projf"si hazırladık.,, 

lzmlr rıhtımı 
Belediye aabn almak için te· 

'ebbUae gfrl'tl 
Ankara, :i ( Telefon) - izaıir 

nbtam ıirketinin belediye tara
fındın satın alınması etrafında 
dahiliye •eklleti ile iımir bele
diyeıiaraıında muhabere cereyan 
etmektedir. 

Vekiller 
lktı-t ve Mallye veklll-rl 

bu ıun ıellyorlar 
Ankara 3 (Telefon) iktısat 

ve Maliye vekilleri bu akıam 
Istanbula hareket ettiler. 

TUrk·Bulpr ladel mUcrlmln 
mukeveleal 

Sofya, 2 (A.A) - Bııvekil Ye 

hariciye nazıra M.Maltnof ile Tnrkiye 
sefiri ~e • m ~-.,...-~ .. ~ 
1929 KAnunueyeJinde Ankarada 
imza edilerek Bulgar meclisi ta· 
rafından 1930 ıubabnda taıdik 
edilen Türk-Bulgar iadei milcri· 
min mukavelenameıinin muaad· 
dak suretleri diln teati ediJmiıtir. 

Mukavelename teati tarihinden 
bir ay sonra mer'i1ete girecek· 
tir. 

Huauat bUtçeler 
Ankara, 3 (Telefon) - Hmuıt 

idarelerin 931 bOtçelcri yakında 
tabedilecektir. 

Halk Fırka•• umumi idare 
heretı 

Halk Fıri\uı umumi idare h~yeti 

dün lstaobul fırka merkezinde toplan· 
mııtır. 

tan baıka yipalacak it kalmıyor- den haberi yok. •• giren çıkan belli di çocuklarını bile istintak edebi· 
du. Lalayı karakola kOfturdular. değil .. ne malum bu Gülıüm kızın lirdi. 
Tabir ağa bet on dakika ıoura almadığı ... zaten kaç kere hırsızlı- Komiser odadan çıktıktan ıon· 
yanında genç bir komiaerle kona· iı yakalanmıf... ra Azizeye: 
v d• dü Bu ıüphe mahallede oturan - Haydi bakalım. Giy çarta· 
ga un • k f k 1 'd ' d d' Kadın komiseri garOnce btıs- ve. k?naiı yakından tan!yan ~- ını. ~~~ o a ı~. eceiız, e ı. 
bütün azdı at1I ıikAyetçi kendi- mıaerın de aklına gelmemıt değıl· Sonra Gulıume donerek: 
• • • 'b~ di. - Kız ıen de kunduralarını 11 ımııMgı ı: f d' Komiser hanımefendi ile ko- giy bakalım. Sen de geleceksin a· 

- emur e en ı ... namusuma k · · h ı · t d' "-'' k d'I b ı h't 1 d nu!m& açın a vet 11 e ı. ınııa- zıcı ... 1 uza dyor ~ ... tad~ 0 
.. tnkamuıb a fir odasına girdikleri ~aman: Çocuklar !atrrdılar. Büyük 

vaıı e ecegım, ıye e rar a· H f d' •v• B k h G"'l ·· bakmaktan çeki 
ğırmaia batladı. Sonra kendiıi - anıme en ıcıgım. u a- anım u ıu~e . . • 

• b"' b··t·· t · k k · dın belki kabahatlidir. Faka\ nerek batım ote tarafa çe•ırıyor· 
nı uı u un emıze çı arma ı· d G"l ·· ·· b' d b' · 
· .. t" .. et ıafça bir kadına benzemez degvil u. u ıumun 1f en ıre ıevınç· 

çın uı unun ve yasının aran- . . · ·· loo k · · k · t d' Birdenbire günahına 11rmıye· ten tee11ur ve r uya ıeçıtı pe 
maıını ıı e ı. d' • 'b' k l k 'k b' ld A yz ha c··ı .. b f h r lim. Belki de ıiı 11 ı çocu a - omı ır manzara o u. ı ı · 

l kulıum, u •e elr ırsızı e !- mıftır., dedi. li sırıtmakta devam ettİii halde 
e ya ~ ıyamamıf o muına . rag· Evlitlığından füphe edilmesi gözleri çarpılıyor, yüzü ıöz göre 

.men yıne memnun onları ıdare ı- h f d' · h • t' ı'htı'yarlıyormuı aibi yer yer buru· d' k d la · d evve a amme en ının ayııye ıne • 
e ıy~,. ~an :Ohr verayorf~T dokunmuftu. Bunu komiıer de an ıuyordu: 

d zızbı;ıın çk:n ~e 1 S ıp lıyarak: - Aaaa .. Ben ney~ gelecek mi 
arh. an ıt, . _ ır !et>:. çı ld~ ı.K ır!' - Çocuktur efendi.m Bilin· tim ... Ne yaotım bPn? diye kekele-
ızme çının uı une ıe ı. omı- • · . ... l d 

ıer onu ağır ağır yoklarken ara· mez ki, belki bır çocukluk ettı. mege bat ~ ı. .. .. ki 'b' 
"l kt 1 l 1 Merak etmeyin karakolda bir az Konagın butun çocu arı a• ı 

ırrakal ag amb ka an ak ad 
0 mhuıkkıya- ııkı•tırayım Olur ki bir netice a· Gulsüm de poliı ve karakoldan n arına a ıyor, a ın a n :r • d 

daki .fÜpheıi zayiflemeğe baılıyor· lırız, diye onu yalıttırmağa çalıı- çok korkar ı. 
d tı. Büyük hanımla Karamuıatlı 

u.Bir türlü çenesi durmıyan Azi· Büyük hanım uzunca bir mü· ıütnine yeni çocukların, ~akile~ ıi-
zenin bu esnada ailıya ajlıya nakatadan ıonra razı oldu. 1- bi, _ceh~nı;ıe~de~ ze~~n.ıden urk· 
aöylediği ıözler de yabana atıla· tin nihayetinde bu poliıin hakkıy me~ıklennı gorduklerı ıc;ın onlanl 
cak gibi değildi: dı. Değil mi ki hıruzı meydana çı- yerıne doktor, hastane, karako 

- Böy)e ev görmedim... yol karmağa o memurdu. Demek ki ve ooliı koymuılardı .. 
geçen ham ıibi ... kimsenin kimıe· füphe _edene deiil ahretliği ken- ( Bıtmedi) 
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-İŞABBTLER·i · 
Rekor! 

Tayyareci oKstun rekorunu genç 
Amerikalı lstnnbulun ufkunda bir ce
vn kırar gibi kırdı. Uzun mesafe re
koruna yeni bir çığır açıldı. 

Kağnmm en süratli nakil vasıtası 
olduğu günle Atlantik ve Avrupanm 
49 saat 5 dakikada geçildiği günü ölç
mek için elde mizan kalmıyor. Kim 
bilir bir gün zaman, ve mesafeye bir 
hulya denecek, bir evham diye gülen
ler olacak. 

* * * 
Teknik 

Atlanjik ve Avrupayı aşarak Nev. 
yorka gidileceğini Istanbulda çıkaran 
yeni dünyadan eski dünyaya tek-ı 
nik bir mu • cizesi, bir alameti gibi süzüle gelen 
adam büyük bir bir 

Polis Haberleri 

iki kadın 
Kocalarını dövdüler 

Birisi bununla da iktifa 
etmedi yaraladı 

Son günler de polis raporları 
arasında, erkek döven kaw 
dınlara sık sık tesadüf edilmiye 
başlanmıştır. 

Dünkü zabıta 
gene iki kadını 
görüyoruz: 

vak' aları içinde 
ayni vaziyette 

1- Galatada Hacı Ömer çık
mazmda 8 numaralı evde oturan 
Şadiye Hanım evde çamaşır 
yıkarken bahçede bir gürültü 
işitmiş, pencereden bakınca kom
şusu Dimitrinin bahçesindeki Ar
duvaz taşını aşırdığıhı görmüş
tür. 
Komşusunun bu açıkgözlülüguw "ne 

neondan öbür ucuna giden adamdan 
daha süratle dünyanın bir ucundan bir fena halde kızan Şadiye Hanım 

eline geçirdiği bir odunla bah-
başka köşesine geçti. Atlantik onun 
altmda bir yol kenarında biriken ince 
cik bir su çizgisi gibi kaldı. Kıt'alar-

dan, kıt'alara bir evin odalannda do 
laşır gibi kolaylrkla aştı. 

Zaman ve mesafe avuçta sıkışan 

ipek mendil gibi küçüldükçe, küçü
lüyor. Hiçbir mesafe, hi-çbir 

hiçbirinin avuçlan içinde bu ka
dar daralmadı ... Tekniğe ve miispete 
inanan in~n kudreti budur. 

çeye fırlamış ve Dimitriyi güzel
ce dövdükten sonra, kafasını da 
yarmıştır. 

2 - Erzincanlı Ferhat oğlu 
Hızır isminde genç bir hamal 
dün Fenerde gezerken beş ay
dan beri dargın bulunduğu karısı 
LeLıan hanımla karşılaşmış ve 
geri dönmek istemiştir. Fakat 
Leman H. hemen kocasının üze

Bilytik işin heyecanı rine hücum ederek: 
Gerçi bir türk tayyaresi Nevyorkta - Eve gelmeyip sokaklarda 

ne yapıyorsun? Diye kocasını 
tekme, yumrukla döğmeğe baş
lamış rnnra hırsını alamadığın-

tUrk rekoru kurmadı. Hava yollann 
da rekorumuz Atlantiğe nazaran 
Marmaradır. Fakat kimbilir ki biz 49 
saatin heyecanım, heyecan ve yarat- dan çantasından bir çakı çıkara
ma rekorunu kırmadık. Tarihin zen- rak kocasını bununla da yarala
bereğini boşaltan, tarihin Atlantiğini mıştır. 

Leman H. kaçmıştır. geçen, cemiyeti bir medeniyetten, bir 
medeniyete sürükliyen insanlar ~enç 

Amerikalıdan daha mı az «!SUrdurlar? 
Daha mı az imanltdırlar? .. 

Siperinde, karargahta büyük 
meydan muharebelerinin kat'i neticele 

Boks oynıyahm diye 
döQmUşlerl 

Unkapanında Hüseyin B. ha
nında mukim Elbizli Ahmet 
karal<ola müracaatla Hasan ıs

rini bekliyen kumandan, mesela bir minde bir şahıs tarafından Reji 
Afyon zaferini, bir Dumlupınar hen- fabrika!ı önlinke "boks oynıya

Jım,, diye yumrukla döğüldüğünü 
iddia etmiştir. 

gamesini karargahında gözliyen baş
kumandan aşan heyecanını, ondaki a
sap kuvvetini ondaki yaratıcı imanı dü 
şünlin. 

Bahçen hamamda bir hadise 
Beykozlu ihsan isminde bir 

Sonra onun bir cemiyeti, bir ada- balıkçı evvelki gece istiklal cad
mı delğil, kurunu vu~tadan, alıp beş desinde Bahçeli hamama giderek 
altı asır ileriye sürükleyişini hatırla- soyunmuş ve tam yıkanmağa 
yın ... 

Yaluvada rekor kıran tayyareci- gireceği sırada hamam sahibi 
lerle konuşan adam büyük işlerin, bü- Haçik Ef. ile aralarında bir kav
yük hamlelerin heyecanr içinde yaşı- ga çıkmıştır. Bunun üzerine ihsan 

yan insandır .. 
SADRI ETb'Jl 

Türkçe filimler 
San'atklrlar bugUn Marsllya 
yollle Parlse hareket ediyorlar 

Pariste Kaçakçılar ve lstanbul 
dilençisi filminde rolü olan san'
atklrlar, bugün Brazil vaporile 
ve Marsilya yolile Parise hare
ket edeceklerdir. 

Giden san'atkarlar, Vasfi Rıza 
Behzat Hakı, İsmail Galip, Ha·· 
ıım, Talat, Rahmi beylerle, Ne
yire Neyir, Feriha Tevfik, Seni
ha Cenap hanımlardır. Ayrıca 
Musikişinas Ferit Bey de Parise 
gitmektedir. 

San'atkirlar Pariste daha evel 
oraya gitmiş olan Ertoğrul Muh
sin Beyin idaresi altında iki filmin 
sesli kısımlarını çevirecekler, ve 
bir ay sonra buraya dönecekler
dir. 

Londrada arapça sözlü bir fi
lim çeviren Mısırlı artist Emire 
Aziz Hanım ve Yunan artisti 
M. Gavrilidis de san'atkarlara 
Pariıte iltihak edeceklerdir. 

Vasfi Rıza ve Hazım Beyler 
Pariate bu iki filmden başka 
Ertuğrul Muhsin Beyin idaresi 
albnda Türkçe sözlü iki küçük 
komedi filmi oymyacaklaıdır. 

çamaşırlarının durduğu yerden 
bıçağını alarak hamamcının üze
rine yürümüştür. 

Haçiğin feryadı üzerine polis
ler yetişerek balıkçıyı elinde bı
çakla tutmuşlardır. 
Bir kadın kendisini 16 metre 

yUksekllkten sokana attı 
Evvelki gece saat 22 buçukta 

Bakırköyünde Hatboyunda 108 
numaralı hanede orluran Mira· 
lay Hüseyin Beyin akrabasından 
16 yaşlarında Mahide hanım, 
kendisini evin 16 metre irtifaın-
daki dördüncü katından sokağa 
atarak intihar teşebbüsünde bu
lunmuştur. Mahide hanım, ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldı
rılmıştır. 
Bir banker uşaQının başına 

neler geldi? 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Amerika bankerlerinden 
M. Moris olduğunu söyliyen bir 
şahıs evvelki akşam Beyoğlunda 
bir birahanede tesadüf ettiği 
kadınlardan birini yanına alarak 
sabahın dördüne kadar sefahat 
yerlerinde dolaşmış sonra kadınla 
beraber Bayram sokağında bir 
eve gitmiştir. Fazla serhoş olan 
M. Moris sabahleyin uyanınca 

cebindeki 300 İtalyan lireti ile 
90 frangının yt.rinde olmadığını 
görmüştür. 

M. Morisio ıikiyeti üzerine ev· 

Haham başı 

de aratma yapılmış ve kaybo
lan para mutbakta saklı bulun
muştur. 

Diğer taraftan bir Amerika 
bankerinin cebinde bukadar az 
para bulunması polisin dikkatini 
celp ettiğinden M. Mor:sin hü
viyeti tahkik edilince bankerin 
uşağı olduğu anlaşılmıştır. 

Saölam dilenciler 
Vücutça sağlam oldukları hal

de dilenciliği kendilerine san'at 
yapan Nuri ve Vehbi isminde 
iki kişi dün polis merr.urları ta
rafından yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 
Hapisaneye esrar taşıyan bir 

adam yakalandı 
Hapisane matbaamna ilan bas

tırmak üzere giren Garpis ismin
de bir Ermeninin şüphe üzerine 
üstü aranmış yirmi dirhem esrar 
bulunmuştur. 

Garpisin ilan bahanesile hapi-
saneye girerek gizli gizli esrar 
taşıdığı anlaşıldığından tevkif 
edilmiştir. 

' 
-

Adliye Haberleri 

ölümle tehdit 
1 

Evinde kaçak mUsklrat bulan 
MUskirat idaresi şefini tehdit· 

le maznun Onnltt Ef. 
mahkemede 

Istanbul birinci ceza mahke
mesinde dün Onnik Ef. isminde 
birisinin ölümle tehditten mev
kufen muhakemesine devam o
lunmuştur. 

Davacı, eski merkez mP.mur
larmdan ve şimdi Müskirat' ida
resi şeflerinden olan Hristaki 
Ef. dir. Hristaki Ef. ye karşı, 
maznunun öldürmek tebdidile ha
rekete geçtiği ve buna da evvelce 
evinin bir kaç defa aranılarak, 

kaçak müskirat bulunması sebep 
olduğu, davanın mevzuunu teş· 
kil ediyor. 

Onnik Ef. , inkar ediyor. Dün 
mahkemede bir kaç şahit dinle· 
nildi. Bunların ifadesi maznunun 
kısmen aleyhine çıkıyordu. Ge
len şahitlerin dinlenilmesi bittik

ten sonra, maznun vekili, mü
ekkilinin kefaletle tahliyesini is
tedi. Müddeiumumi, davanın sevk 

şekline göre, maznunun vaziyeti 
tahliye edilmesine müsait ol
madığını söyledi. 

Mahkeme tahliye meselesinin 
mütebaki şahitlerde dinlenildik
ten sonra düşünülmesine ve gel
miyen şahitlerin tekrar çağırıl
masma karar verdi. Muhakemeyi 
17 ağusto3 sabahına bıraktı. 

·G· E. L·· İ "- Ş .! --= 
.======ıi· U Z EL 
Seyahat notları: 5 
iki garibe: Zembilli Sabri, 

Eşmeli Mehmet 

CUce Eşmell Mehmet 

Hiç şüphesiz lzmirde enteresan şah
siyetler doludur. Fakat kıs ahir ikamet 
içinde bunların hepsini tanımağa imkan 
bunların hepsini tanımağa imkan 
bulunmaı·~ Fakat kısa zamanda lzmir
de İstanbullu okuyucularınıza tanıta
cak iki kişi buldum. Bunlardan biri
~i bütün !ehir esnafının elinden aya
gından ugur umdukları ve bu itibar 
ile kendi resimlerile Son Postanın mi
zahmı besliyen Pazarola Hasan Beyi 
andıran Zembilli Sabri, öteki de ls
tanbulun uzun boylu müderrisi İsmail 
Hakkı beye mukabil Izmirde Serbest 
fırkaya giren Cüce Simon çapındaki 
eşmeli :Mehmettir. 

Zembilli Sabri çok orijinal, çok 
enteresan bir tiptir. 

Adliye kadrosunda deOi· Eilnde orta boyda bir ıembil, başın~ 
şiklik yok da umumiyetle abani sarığın yerine 

Adliye bütçesi gelmiş ve adliye kaim olan eski bir kasket bulunan bu 
mensuplarına maaşları verilmiş- deliyi hemen hemen bütün lzmir tanır. 

Dükkanlarına uğramasını, elini sattık 
tir. Yeni kadroda, değişiklik 1 arı eşyAyn ~iirmesini bir uğur saydık-
yoktur. ları bu meçzubu bütun dühkiln sahiple 

• ""' • ri güler yüzle ve dolu avuçla karşılar· 
Hılalıahmer balosu ~;ır ... s~bri kendisine verilen hiyarr 

1 rıdır .,, i "e" reddcdtce ~ette J:.i,. 

dilen~idir. 

13 Ağus~os perşembe Küçük zembiline taze olmıyan ek-
Btiyiikada Yat meği - pardon, rranca1ayı - lop 01-

kulilbilnde mryan eti kabul etmiyen deli Sabrinin 
bozuk para ile de arası iyi değildir. 

Herseııe olduğu gibi bu senede 
Hilaliahmer Adalar şubesi yazlık 

balosunu Yat kulübünün emsal-
siz salon ve bahçesinde verecek
tir. Büyük Millet Meclisi mubte-

rem reisi Kazım paşa hazretle
rinin himayeleri altında bulunan 
bu balo için 13 ağustos perşem
be akşamı kararlaştırılmıştır. 

Şehrimizin en kibar zevat ye 
hanımlarından mürekkep bir ter· 

tip hey'eti geçen haftadan itiba
ren içtimalar yapmakta ve balo
nun her seneki gibi mükemmel 

olması için yapılan istihzarata 
nezaret E"tmektedir. 

Açıkta kalan maarif 
eminleri 

Maarif eminlıklerinin ilğası 
iizerine açıkta kalan maarif 
eminleri maarif kadrosunda ye-

niden vazife almaktadırlar. lstan· 
bul maarif emini Muzaffer bey 

Darülfununda edebiyat fakülte
sinde tarih şubes'nde müderris 

oldugu için eskisi gibi bu vazi
fesine devam edecektir. 

Edirne maarif emini Hilmi bey 
Ankara kız enstitusu müdürlü
güne Ankara maarif emini Avni 

bey Ankara kız lisesi müdürlü
güne Trabuzun maarif emini 

Rasim bey lstanbul kız lisesi 
müdürlügüne, Erzuru'Tl maarif 
emini Reşit bey Trabuzun lisesi 

muallimligine tayin edileceklerdir. 

Açıkta kalan diğer maarif 
eminlerinden bir kaçının da maa-

rif vekaleti müfettitliklerine ta
yinleri _tekarrur etmiştir. 

Pek az kimseden on, yahut };rmi beş 
kuruşluk sadaka almağa tenezzül e
der. Maalkerahe kabul edilen bu 
"mağşuşe,, Sabrinin cebine indikten 
sonra bile lira para itibarını kazan
mış değildir. Zembilli, elinde biriken 
bozukluğu birkaç dostuna verip yerine 
bir banknot almadan evine gitmiyor. 

Du garip sarrafiye muamelesi mese
lesinde verilen bozukluk ekseriya 100 
kuruştan azdır. Sabrinin dostu ol
makla mübahi olan zat hunu alır ve 
kendisine lirayı toka eder. 

Izmirde bu enteresan şahsiyet hak· 
kında bana maHimat veren bir tanıdık 
dedi ki: 

- Sabri bozuk parasını liraya çe
virmek için ekseriya, bana gelir. Bu 
suretle kendisine on, on beş kuruş ver 
meğe mecbur kalırıım. Fakat arada 
JJir bozuk para yüz kuruştan fazla da 
olur. O \·akit de keenne kar! 

Zembilli Sabri, kendisine verilen 
parayı aldıktan sonra teşekkür maka· 
mında bir küfür savurur. 

Bu noktadan kendisini muhalif bir 
gazeteciye benzetmek kabildir. 

Zembilli topladığı francalaları lop 
etleri en aşağısı bir Jirahk banknotla
rı kız kardeşine götürür, teslim eder· 
miş. 

Ne mutlu bu deliye .. " Kamil Pa
şanın İzmir valilil{inden beri para ve 
maişet buhranı nedir bilmiyen, herkes 
ten banknot ve yiyecek toplıyan, üste
lik savurduğu küfürlerde de bir uğuT 
tevehhüm edilen bu meçzuhun ye
rinde bulunmayı Türkiyenin bütün a
kıllıları arzu etmezler mi, ne dersiniz? 

Eşmeli l\lchmedin boyundan başka 
garabet Ye hususiyeti yok. Mehmet ev
lidir. Ye kendi tabirince boylu, boslu, 
aslan gibi çocukları vardır. 

üst üste konmuş birkaç çikolata 
boyunda olan bu adam şimdi lzmirde 
şekerci Ali Galibin mağazasında çalı
şıyor. 
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Tayyare cemiyeti dün gece güzel Meraklı bir hatıra 
bir ziyafet verdi ( Ust tarafı 1 ınci sayıfada ) 

(011t Uualı blrlncl •ayıla.da) ler oteldeki dairelerine çekilmişlerdir. mize müteallik meselelerdeki müdaha 
n Ue tayyare zabitlerimiz hazır · bu- Bu-t'nkll tenezzüh lelerine karşı mücadelatını takip et· 
lnumuıtardır. f§ u Romade ne rapacakler? ~eme mani olamadı. Romanyanın pa· 

Bu münasebetle otelin iç ve dı§tnda Ve ziyafetler Berlin, 2 (A.A.) _ Bu ır;on günlerde yıtahtını zapt ve tekmil arazisinin isti 
husus! elektrik tenviratı yaprlmı~tı ,.e Hava kahramanları bugün şehirde llerlin le Roma arasında siyasi mükA· lıLın~~ en müe~ir ?ir am~I ?lan 26 
ot.Un holünde de lhsaıı Beyin idarr . umumt bir gezinti yapacaklardır. Sa- lemeler neticesinde M. Brüning ile M. ıncı turk . f~r~asıle Pılevne. ı~tıkamı~ı 

BORSA 

J JnrJJiz lfra11 K.r. 103 
.. T.l.. mukabııt Dolar .. . 

Frank 
Liret 
Belu 
Drıhm 

fs. Frank bahleyin tayyare cemiyetinin tah is KUrUyüsün Roma seyahatleri kat'i al~rak Fıhstıne avdet edıldıkten bır 
ettiği ?to"'?.blllerle evvel! Ayasofya surette tesbit edilmiştir. Alman dev- muddet sonra yani _1334 sene~i ağusto: 
camiinı, muzelni ve diğer tariht eser- Jet adamları, Berlini rar5amba ı;ünü un.da l\fustafıt Kemal paşanın maı • 
Ieri gez.dikten sonra öğle . yemeğini o- terkedtteklerdir. 7 ,.e -8 ;ğusto~u Ro- yetıne gireceğimi öğrenmekle fazla bir 

Le\·a 
Florin 
K urı>n 
~lllnr 
Peretı 

l\lark 
Zloıı 

telde yiyecekler, yemeği müteakip di· mada geçirecekler n cumarte~i akşa· h.az . duydum. Bu öğrenişim pek ga. .. • 
ğer yerleri gezeceklerdir. mı Berlin treni ile döneceklerdir. Al- np hır tarı.da tecelli etmişti. l ili - M • 

Sporcular1n ziyafeti man nazırlarının Romada ikametleri ~in. ce~hesinde ~ulu~a.~ .~·edinci ord.u 
Sporcularımız hava kahramanları iki günü geçmlyecektir. Zira, uzun 1 tıhbaıat şubesı mtiduru olan bır 

şerefine büyük bir ziyafet n muazzam milddet Rerlinden uzakta bulunmağı alman mi~a.layı ile çalışıyorum. 
bir spor ~nliği tertibine karar vermiş- muvafık .bulmamakta ve Prusya diyeti- 8.~ 7.at ke~dıs.ıle beraber çalıştığı~ 
lerdir. Zıyafet ve şenlik perşem~ ak- nfn fe~hı hakkında arayi umumiyeye g~ınden~erı . Ltman paşanın yaven· 
§a.ını yaprlacak, bütün kara, deniz vuku bulacak müracaatın, ertesi .l?Ünli n.ın telkınatıle. hana karşı gayet ha. 
sporcuları iştirak edeceklerdir. avdet etmek arzusunu beslemektedir- şın dananmı b. Hsas \ıızifet-1i <lüş-

Bu münasebetle muhtelif deniz ya- ter. m~n'.n ca~us şebeokeleı:i faaliyetine 
nşları da yaprlacaktır. Roma mülakatlarının me\-zuu. Al· manı olmak ve mukabıl tedabirle or-

Blr Fransız gazetecisinin manyanın vaziyeti olacaktır. Ru mU- dumuı.a muktazi malumatı temin eyle· 
mUtaleası 1Akat1ar, Şekenrte :\f. ~fak Donald mek iken rnzifesi haricindeki işlerle 

Parute çıkan Kotidyen gazetesin- ile M. Hendersonun ahiren Berline iştigal ederek türk parasile yerlileri 
den: yapmıs- oldukları ziyaret esnasında ya. Almanların lehine, dolayısile Türk-

Boardman ve Polando cihan düz hat pılan müzakereler gibi Anupa siyase- lerin aleyhine çevirmekten hali lrnlmı
rökorunu kırarak bir uçuşta 8.100 kilo tinin heyeti umumiy~ine müteallik o- yordu. Her zaman .)'ül\sek konu ma~ın 

Tayymcller şerefine gece verilen ziyıt metre katettiler. Bundan evel dhan lacaktır. dan devamlı kahkahalarından dnıre 
fetten bir intiba rökoru 790;) kilometre 140 metre ile Almanya - Avusturya münasebeti· çınlarken bir gün bu Almam haddin-

Costes ve Bellontta fdL nin, tahdidi teslihat meselesinin ve den ziyade neşesiz gördüm. Durgun· 
sindeki bahriye muzikası güul hava. Russel Boardman ve John Polando hiç şüphesiz Berlin ve Paris müzake- luğunu, tavırlarındaki sıkıntıyı ~ay-
lar çalıyordu. bu fe\ıkalftde rökoru kırarken Atlas de- relerinin mevzuu hah olması tabiidir. ri tabii harekat ile örtmeğe çalı~ı-

Ne_klre H. ın nutku nizini garptan şarka geçenlerin on dör M. Brünlng ve M. Kürtiyiis, hu yordu. Bunun esbabını keşfetmeğe 
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• Z~ya!etın .sonu~~a tayyare_ cemiye. düncüsii oldular. Şunu da i~aret ede- seyahRtten istifade ederek Papayı da uğr~şırken telef~nda bir Almanla 
~- ~ıncı ~eisı Nakı}C hanım hır nutuk lim ki Atlas denizi bu sene beşinci de· :ıiyaret edeceklerdir. h!'"Cıf sesle konuştugunu, \'e Mu:-;tafa Altın Boru 
!O}leml~ır. ta olarak hu istikamette katedilmi<:tiı·. Bir nalbanta nı,an Kemal paşanın ismi geçtiğini duya: ~~:c~~~:r \ harici 

Nakı:·e hanım nutkuna şöyle baş- Amerika ta}')'arecileri 300 be):gir· Paris,,;. (A.A.) _ 69 seneden beri duymaz "aziyeti kavradım. Erkanı •-:=~~~~~~~~=~~~· 
Jamıştrr • lik Vrayh motörlü bir tek ı:ıatıhlı Be- nalbanthk yapmakta olan Auffreye harp arkadaşlarımı yokl.ad1m. Fakat 

•• Bayraklarında ayni semavi ala- lanko tayyaresine binmişlerdi. Elli I..ejyon donör nişanı nrilmiştir • buna dair hiçbir iz bulamadım. Habe-
meti tqıyan iki milletin yeni dünya ve saat kadar uçarak seferlerini saatte Kral Zogo ile M. Musollnl rin Alman karargahından tüı·k ka· 
Y?ni Türkiyeyi, aralarındaki binl<:rce vasat[ 150 kilometreden fazla yol kate- araaında rargahına henüz intikal etmediğine 
kılometrelik mesafeyi bir hamlede aş- derek yapmışlardır. Roma, 2 (A.A.) - Italya tal'.altn- ,kani oldum. Türk \'e Alman kararga. 
mak suretile birleştiren kahraman A- Atlas denlıinden geçtikleri ~rada dan Arnavutluğa yapılan mali yardım hı diyorum, fakat hakikatte mü tıı 
merikan tayyarecileri l\lr. Boardman .Kap Kod i mindeki tayyarelerinin se- dolayısile Arna,·ut kralı Zogo M. Mu- kil 've milli bir türk karargahı mev
ve Mr. Polandoyu Türk tayyare cemi- yir sureti hakkında hiç bir kat'f soliniye hararetli bir telgraf name keşi- cut değildi; ~ünkü Almanların he,. ŞU· 
yeti namrna selflmlamnkla bahtiyarım. haber alınamamrştı. Berlin tarikile de ederek ltalya hükOmetine ve mille- beye sokulmuş birer murahhaslan 

Beşeriyetin terakki tarihinde çok Moskovaya giden Herudon n Poug- tine karşı Arnavut milletinin derin vardı. Ve bunlar merkezden bir elden 
mühim bir merhale teşkil edecek olan hornun tayyarelerinden de bir haber şükran ,.e minnetini bildirmiştir. idare ediliyordu. Ordu kumandanı ra· 
bu kahramanlık, tarihin en e. ki 7.a- gelmemiştir. Maamafih iki tayyare M. Musolinl verdiği cevapta krala hatsız.lığına rağmen azmi, dirayet ve 
manlarında bile milletler arn ındaki Ternöv adaSlnın üzerinden salt akşa- Arnu·ut hükumet ,.e milletine karşı mücadelesi sayesinde müşkiiltitla huna 
Jl"1aJ!lmamazhğın büyük bir sebebi 0 • mr uçmu? ve. çarşamba öğleden onra bes~emekte oldul~ teveccüh ve. mu~~b ~ni C>luyor~u. ~ahminlm iki. ün i· 
lan mesafe mahzurlarıının izale ine irfanda ıfzerınden geçmiş olacaklar. beh ve İtalyan hukt1ınet n mılletının ~ınde teeyyut ettı. Alman mıralayı, 
dotnı atılmı!I ''eni ve bil,_ ... k h' d _ Çünkü lrlandada o gün tayyare sesle- Arnavutluğa karşı duymakta olduiu ahnli sıhhiyesinden dolayı Almanyaya 

) - J u ır n ım t . •t k b . . d b 1 d ~ dır.. Binaenaleyh bu har"külr.d • ri duyulmuştur. muhabbeti tekrar e mı'1ir. gı me mec urıyetın e u un u0 unu 
vaffakı)·et bu noktadan dı b"~ .. ?kmb~ Şurn ı muhakkaktır ki Boardman M. BrUnlng bir nutuk bana söyledi. Diğer Almanlar da Si· 

a U) u ır il k v b 1 • kıymet ve ehe-mmiyeti haizdir.,, \•e Polnndo geç~n gece Lö Burje üzerin . söy yece . .. ,·ışmaga Ye un arın ıcraatına vasıta 
Naki .. ·e hanım t • . ·ııkt den geçenlerın o gece Burje Berhn, 2 (A.A.) - Baş,·ekıl M. Bru· olan bazı kimseler de mezuniyet ve 

J sonra a) > aı ecı e k • b. k · 1 ·· ·· Alma · ti · · · ki terakkileri Türıkiyenin dikatle ta- arrgahına ır pa et attılar. nıng sa ı ~nu .~Y~nın ':azıye tebdılıhava suretile karargfthtan ar-
kip ve t kd" ıt·ğ· . .,.

1 
B d Bu seyahat bu sene icra olunan mu hakkında hır nutuk soylıyecektır. Bu nlmağa başladılar. Bu suretle karar· 

n ır e ı ını, n • oar man . • t k Al he t f t 1 • ve l\f r. Polandonun bu t ak'·'d , . kavemet sef erlerını nen güzellerinden nu u manyanı~ r ara ma e - gah kendiliğinden tasfiyeye uğramış 
er "' e \enı b. . . r • ..h . 1 ed·ı kt r B ld 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et • Sebze • Meyve 
Et - (1'ilo1-u) Dağlıç: 54,60 50,70 1\. 

l\ımcık: 46,SD-54,70 K. Karamın: 46,80· 
56,16 K. t\lczbaha kuzusu: 46,80-5460 
K. Ôkü1.:23,40 34,.'32 K. OanL31,20K.lnek: 
27.30 ·32,64 kuruş Mandı. 19,50· 3f,20 
kuruş. 

Peynir - Beyaz yağlı 625 den 7~0 
kuruşa kadar. Yarım yağlı 17-14 okkalık 
ten l\c 00..S O K. • % 11·1 cııa:."'ı 
teneke 150·200 kuruş. 

BUben ( Dolmalık) 8-10-12 kuruş. 
(SJ"ril 4 • " K. Tezefesulrer YC111 
barbunya 8-9 K. Kırmı'Z.I barbunya 18 20 
K. Arşe kadın 9-10-12 K. Sırık 12·14·16 
K. Asma kebakr <Adedi) ı 3 · ı 5 • 20 
K. Kabak: 6 7 8 kuruş. 

Domates ı Okkası 3·4 ~ 5 6 kuruş 
Bamye: 7 - 8 • 9 kuruş Patlıcanı 
ı - 2 - 3 1\. bir merhale te is ettikl ri ... . 1 : . ındır. 'e Levm §O ret veren marka· ız e neşr ı ece ı • oldu. u mıntakada Almıtn yı ızının 

nutkunu şöyle bitirmiş~ir~ı so} emış n da bir tayyare ile ya~lmıştır. Merkez bankelar1 mUdUrlerlnln söndüğünü ve yerine parlak bir 'J'ürık Meyve 
"B k h 

1 
·ık . Tayyarecilerin temın ettiklerine gö kararları güneşi doğmakta olduğunu duyan or- Elmaı Osmanpazar ro 1\. Armutı 

. 1~ü ~ radman ~rı 1 sınesfne alan re daha birkaç yüş kilom.etre mesafe Dal, 2 (A.A.) - Merkez bankaları du zabitanınr azim bir meserret kap • ıAkça) ~s as 4o kuruş Erlks 20 25.30 
yem r ye en yıne bu kahramanla- alabileceklermis. Se"'ahatlerinde ar. müdürleri beynelmilel tediyat banka· tadı. E!'siz '-'Üksek ~ahsiyetin maıyeti-tiatf A ı1 ., • " oos kuruş Fındık ı IS l 7 kuruş. vı,ne: 
rı Ye S"· ren merikan milletine selim kadan esen rüzgann kendilerine .var. sında yaptrkları bir içtimada muta- ne girmek serefine ve e"saf , .e ıneza- 80 L• K ı d t t · • " · ızı cıkı ı 5· ı 8· 20 K. Şeftelh 
ve saa e _emennılerimizi iblağ buyur- dım ettiğini n Atlas denizinden milru hassıslar komitesinin içtimaa davetini yasını yakından tetkik etmek fırsatına 26-30 ·40 kuruş. 
malarını rıca ederim .. , run tabii şerait dahilinde vukua geldi- banka idaresine teklif etmeğe karar nail olacağımı düşiinerek se\'İnl'ime -r============~-

Nutuk bitince dantliler iki hava ğini tasdik etmişlerdir. vermişlerdir. Bu komite, 8 ağustota haddü payan yoktu. ı ı 
kahramnnının şerefine kadehlerini kal Avrupa iizerindeki sefer daha güç saat 16 da ilk içtimaını yapacaktır. Gazi Hazretlerinin maiyetlerine gir Spor Haberleri 
dırmışlar ,.e alkışlamı~lardır. olmuş ve birçok defalar karaya yakın P~rlste tevkif ~lunanlar .. .. mek şerefini kazandıktan sonra hil· 1 ' b 1 

.. M~. Bordmanın nutku uçmağa mecbur kalmışlardır. &ard- ~erıs,; (A:~·) - ~ır a.ğu .to~ ~unu katin büyük bir harikasile karşılaş- stan U spor 
Turkıyeye mu,·asalat ettiğimiz da.. man ve Potan-do yere inmelerinden an Parıste 1.>7 kışı tevkıf edılmışttr. Du- tım: 

klkadan itibaren tayyare cemiyetince cak Uç dakika evel lstanbuldan görü1· varlara ilan "' beyanname yapı~tırdık Gazinin zarif vücudündc sevimli 
bize ibzal edi!~~ ~iha.):etsiz IQtuflarn mü_şlerdir. Tabii şerait dahilinde ve larında~ dola):• yakalanan · bu şahıs- simasında en ziyade na:ıara' çarpan Sporcular ı·zmı·r
karşı. ~issettıgımız mınnettarlığın de- binlerce kimsenin alkıştan arasında ların bırkaç kışiden maadası serbest yeşil gözleddir. Bunları rontken gibi 
recesını sizlere doğrudan doğruya ar- karaya inmişlerdir. bırakılmı~tır. kullanarak insan ruhunun derinlikle den döndu"' 
zedebilmek için lisanınıza vakıf olmak ld Almanyad• 1 aıu•toa rine ve en karanlık köşeler'ne niifuz 
· 1 di Haplsanede dershane acı ı Be ı· 2 (AA.) - Almanyatla b·r ~ u f . ıs er m. . • • • r ın, .. • . . 1 ederek iyi ••e fena kalpli kim ~cleri Ç utbol ,.e ıkl \·oleybol ma~ı yap-

Memleketimi:ze döndüğilmüz zaman • ıstanbul umumı bapııanesmde- ağustos munasebetıle kanlı hadtstler bir mütehassıs süratile görür. 1'elakki· mak üzere lzmire gitmi · olnn l tanbul 
misafirperverliğinizin samimiyeti bize kı genç mahkumları okutmak olmuştur. lerini karşısındakine gözlerile ifhamlspor tl\kımı dün saat on hirde eyy&r 
Türkiyeyi adeta ikinci bir vatan telflkkl için küşadı takarrür eden ders· Edlso!'un sıhhati eder, muhatahının hayal ve ruhuna! ,·apurile şehrimize dönmüşler ve rıh· 
ettirdiğini asla unutmıyacağız. hanenin açılıı resmi dün hapisa- Orange'. ('N~vyork). 2 . (A.A.) - bu harikulade gözlerle hakim olur. tımda klüp arkadaşları tarafından 

.• B . • Meşhur alım Edısonun ıyl bır gece ge- • . . kar la n k k d.l . b. b k Tayyare cemiyetinin en yüksek şe- ne mUdüru aba ve ıertabıp ıb- . . .. Keskın şuaatıle nazarları kendisine şı n ra en 1 erıne ır u et tak 
f d 1 t kt ıd r. çırmlş olduğu haber venllyor. Muşa- .. • • dim olunmuştur 

re ma a yasını aşıma a o u,;-umu- rahim Zati beyler tarafından icra rünileyh fa~ııasız altı saat uyumuş- munknt ederek mnglup eder ve ümit- .K f "J i . d. -ğ dl . -
za son derece müftehiriz. nu madal- l • · sizliğe dfü:ımü«: olanlara da k . . t a 1 c re sın en o ren ğımize go-
yalar bizim en kıymetli mahmizdir. o uşn·m~~~~kr. . . k d tur. Bu_ sab~:.' sıhhi vaziyeti şayanı iman telki~ eyler. Yi;7.ünde m :.~m:e re Istanbulspor lzmirin mühim bir ku· 
Onları her an ihtiramla hüsnü muhn· ım 1 1 yırmı yaşına a ar mtmnunıyet 1 ı. ·ı.· ı h , ı lühü olan Altınordu ile bir muka,·ele 1 · h fi • k x. N k 2 (AA) Ed" t d gı111 par 1\'an u re"naı< ı yıldızlar 
faza edeceğiz. Bize bu büyük şfrefi 0 an ve yenı ar erı 0 umaxa . • evyor ' :. • - ıs~nu . e a- hi1mlyeti -zamanında son derecf' h~- yapmış. hunun üurine lzmire Kf-tmİ§-
bahşederlcen ismet Paşa Hazretlerinin muktedir o)amıyan mabkt'.hılar ,., etmekte olan u~. dok~r, .hır hıll~~n şuş n mlih'b•im olduğu gihi rrazah tir. lımirli sporcuların ve bilhaa&a 
gUzel sözlerini de daima hürmetle ya- derse batlıyacaklardır. Bunların n~~r~ld~hrekb miul htenkın muhzmıtn lbğlr bdob- halinde gay<'t. şedit ,.e tnhammiil~~z~ Altınordunun takımlarını hilsnü suret 

d d 
~ . · r~ ı tı a ı e şe ·er as a ı ın an · le k" ·~ılam ı · k dil · bü 

e ece5aZ. adedı onbeı kitidir. Kitapları da . - b , . dilr \'e ateşten daha eriticidir. ..ı,. a arına " en erıne • 
mu:ıtarıp bulundugunu e)an etmış.. G . . . yük bir misafirperverlik göstermi ı 

Cazip şahsiyetleri ,.e sözlerinin sa- temin edilmittir. Çocuklar derse 1 d' B .. b ek iltihabı salA.ha doğru .ayet uzak hır ıstıkhali gören n'! .. . . ş o· 
i 'l'ğt T"' k' d ··ı·· d"ğ .. ·· h er ır. 0 r ' ı · h. k' ·r d d. h. ' mal arına karşı mute<tekkırdırler 

m mı ı ur · ıye en go ur u umu:ı a baılatılmalanndan çok memnun yüz tutmuştur. Dün öğleden sonra E· r~ı~a !'ı7. ır ıe .tyı ' a ~ t .. ıp ır şule lzmirde ik futbol~ a 'ı 
tıraların en canlılanndan biridir. l I d d. h t 1 " ilk t . . 1 gıhı ışıldı\'an hu cevherlı gozln ridden ' J m ç.ı yapı mıt. 

o muş ar ır. ısonun a8 a 11>1 n se mış ıse < e sa· htlk t• h·. h 'k d İRtanbul~por bunlarda lzımirlilerle be· 
Amerikadan bize malılm olan bin·hrm••••••••••••••I d ğ t k k r · 'kt" a ın ır arı ası rr. at 20 ye o ru e rar U~'\·~ ını 1 1sap rabere kalmış sonra gece oynadığı ,.o-

başı Şefik beyefendi dahil olmak üze- DOK TOR etmiş ve istirahat eylemıştır. Ahvali hamiye mükemmel \'C gidecek· leybol maçında Altınordu galip, Altay 
re Tayyare cemiyetinin erkiınile bu 3la/l

17 
r ____ ~ ~ Llnbergln yeni •eflrl leri yolda seyahat kolay olduğundan mağlup olmustur. 

derecede samimi bir surette temasa ~ ~ Ottava '' (A A) - Lindberg ile •Aı · t ı f ı ti · · b ı · '» • 

b d 
. • .. • •. . . , K; sız e gra n e erının ozu muş ol· Sıcak bır mevısımde n yabancı bir 

fırsat ul uğumuza fevkalade mes'ut Dahiliye hastalıkları mutahassıaı Ze\'cesı yapma~a gırıştıklerl Ne~!ork duğuna hükmediliyor. ahada yapılan bu ma~larda J8tanbul· 
ve bahtiyarız. Bu vesile ile türk tay- Cumadan maada her gün öğleden Tokyo seyahatınt' de~~m ~tmek uzere Nevyork, 2 (A.A.) - Llndherg ile ..,por oyuncuları fazla mu,·affakıyet 
yareciliğinin şerefine kadehleri kaldır· sonra saat ( 2,30 dan 5 e ı kadar Ottavadan Hudson korfezı i tlkame- ze,·cesinln hiç bir kazaya uğram~ksı- gösteremerni )erdir. 
mamızı teklif ederim. Türkiye gC"nçli· lsla.nbulda Di\·an yolunda ( ı 18 l nu· tine havalanmışlardır. .. zın Moo e • Faktory'ye \'asıl oldukları Her halde iki şehir gençliğinin bu 
ğinin türk tayyareciliğine şerefli hir 

1 
maralı hususi ı.abinesindc dahili has· Nevyork, 2 (A.A.) .- Dun.. t1ahah, haber alınmıştır. Tayyareci ile zevce- suretle teması ha,·ıı·h bir hadfs•dlr. 

Ati temin edeceğine kat'iyetle eminim. t:ı lıkları mu&\"ene ,.e ted2\'İ eder. "1 F t • t k Ot- " "" "r 1 .l oose · ac ary ye i'. me · uz.ue ı::i, kendilerinden hab~r alınamaması- Ba .. «:ka ekiplPrin d" hu kahı'I f"m·,ıslar· 
Ziyafet dağıldıktan sonra misafir·

1 
clefon mbnul 2398 d h k ı ı db " ~ ıdı•••••iiiiııiiııılliıiiiiiiiiİllİiiiİll .. ltava an . are et. et~ış o an An erg nın sebebi, tel!-iiz aletlerinin fena iş- da bulunmaları temenniye defer bir 

il4' ı.evce&ınden hıç hır haber yoktur. lemi§ olması olduğunu söylemişlerdir. keyfiyettir. 




