
laıaiitereden çıkanlan 
ı-..,,_ lrlandalılar 
~ 12 (A.A.) - Tedhişçi 
'1ıfre ar hakkında bugUn da
~ hazın yeniden altı ihraç 
~vermiştir. Bu suretle tn
l'Jll ~ çıkanlan lrJandalıla -

laYısı 80 i bulmuştur. 

( ' Yugoslavya Başvekili J 
ltalyadan döndü 

Roma, 12 (A.A.) - Dün gelen 
Yugoslavya başvekili Stievetko -
viç bugün otomobille Postumiaya 
hareket etmiştir. oradan Yugos -

ı lavyaya dönecektir. 
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itler, Kont 
zun müddet 

Ciano ile 
görüştü 

iitün sulh muahede/erini 
tadil ettireceklermiş! 

irin .. · 1 Almanya ve !falya takip ettikleri genişleme siya· 
Ç Uzenne setine Macaristanın da iştirakini temine uğraşıyor 

.................... 
• • 
ismet in önü 

Florgd denizevine gitti 

Manevraya iştirak eden kuman
danlar T rakyaya hareket ettiler 

Reisicumhurumuz İsmet lnö -ı KID.1ANDANLAR HAREKET 
nil dün sabah öğleye kadar sa - ETTİ • 
rayda. istirahat etmi§ler, saat Manevraların ba.şlıyacağı ilk 
12 de otomobille Floryadaki de - gün hazırlıklarla geçecek ve e .. 
niz evine gitmişlerdir. sas harekata çar§amba günU baş 

Reicumhurumuzun mane\Ta - !anılacaktır. 

!arda bulunmak üz.ere Trakyaya Manevra kumandam Orgeneral 
hareket edecekleri gün kati ola - Fahrettin Altay, Manevra ku -
rak belli değildir. Maamafih sah mandan vekili Genel Kurmay i -
veya çarşamba günleri hareket- kinci reisi Orgeneral Asmı Gün-
leri muhtemel görülmektedir. düz ve kumandanlık kurmay baş 

Berchtesgaden, 12 (A.A.) - Ç k k · 
Bitler, İtalya hariciye nazırı Maraşal Fevzi a ma kanı. ~kı Erokay dün sabah 

1
• §ehnmim.en Trakyaya hareket fatiha Bulgaristanda iki Türk Kont Ciano şerefine Lir ölle zl- ge ıyor etmişlerdir. 

yafetl Yermiştir. Ankara, (Hususi) - Ma. Manevralarda hazır bulunacak 

idama mahkum edildi Berchtesgaden, 12 (A.A.) - reşal Fevzi Çakmak dün akpm olan Miill Müdafaa Vekili Gene
Ycmekten sonra Hltler ile ~tal- 19 treniyle Ank:ıradan lstan- ral Naci Tınaz da dün sabah An 
yan hariciye nazırı Kont Cıano bula hareket etmigtir. karadan §ehrimize gelmiştir. 

Sofya, 12 (A.A. ) Fılibe mahkemesi, kom§U bir mede
kete askeri malumat veren iki Türkü idam ve üç Bu!gan; da 
hapis cezalanna mahkfun etmİ§tİr. 

----~-----~--~---------------~ 

Uzak Şarkta 

Japon ordusunda harp 
. aleyhdarlığı başladı 
Çinlilerin son taarruzu 
Japonları geri püskürttü 

( nrı•amı ın ıınr11dfl, 

Romanya Krah 
Bükreşe vasll oldu 
Rumen hükUmeti, Kralın 

riyasetinde içtimaa 
davet edildi 

Bükreş, 12 (A.A.) - Kral Ka
ro! \'e Velihad, Akdeni7.de yaptık
ları gezintiden bugün Köstencc 
tnrilı.iın Bükreşe dönmüş!~rdir. 

Bilkreş, 12 l:A..A.) - Kösten -
ceye varan Kral Karol ve Veli • 
aht derhal BUk~e gelmiş ve ka 
bineyi içtimaa davet eylemiştir. 

Hong-Kong, 12 (A.A.) - Che-1 han, Yengtinlo ve Chungshan 
kiai Ajansı bildiriyor: 1 mmtakasile Canton deltasında 
İtimada şayan ecnebi haberle- karaya çıkarılan Japon kuvvet -

rine göre, Mançurideki Japon or- lerine karşı dün taarruza geçmi§
dusunda bilhassa Mogol budu - lerdir. Çinliler, düşmanı geri pUs 
dunda muhasemat başladıktan kürtmeğe muvaffak 0I111uşlardır. 
sonra sık sık harp aleyhinde ha- Japon harp gemilerinden bir kıs
reketler baş göstermiştir. Söy • mı da çekilmeğe mecbur olmuş -

Izmirin misafirleri 

lendiğine göre, 470 Japon zabit tur. 
ve efradı muhakeme edilmek U - • • • 
zere muhafaza altnda Dairene Tokyo·,. 12 (A.A.) - Harici-

Parita vapurundaki museviler 
hata hareket edemediler 

gönderilmiştir. 

*** 
1 ye nazırı Arita başvekalete gi - Karaya çıkamıyacaklarınf anl ıyan yahudiler gürültüyü kestiler 
derek başvekil Hirunuma ile u - lzmir, (Hu.su.si) - Günlerden- kenderiyeden gelen Yahudi yar - Iarı için günlerdenberi devam e
zun bir mülakatte. bulunmuştur: beri şehrimizde bulunan Panama dım cemiyeti mahfeli, Türk !hü - den gürültülerini kestiler, 800 

Domei Ajansı tasrih ediyor ki: bandıralı Parıta Yapurundaki kilmetinin yaptığı yardımdan do- insanın bir aydanberi içinde bu -
Hariciye nazırı, JaPWtyanın Çek Yahudileri hfüa şehrimizde layı minnettar kaldıklarını söy- l~uklan Parita vapurunun ih-

Hong-Kong, 12 (A.A.) - Chc
kiai Ajansı bildiriyor: · 

Geçenlerde takviye edilen Çin 
kıtalarile millt milis kuvvetleri 
son günlerde Van,gmoon, Jims - Avrupa siyaseti hakkınctrtanzim bulunmaktadırlar. Vapur bugün lemi§tir. tiyacı tamamlanır tamamlanmaz 

(Drıınmı 1n 1•11r1ırı,,ı İzmirden biraz daha uzağa de - Vapurqaki Yahudiler karaya gemi derhal hareket edecektir. 

lngiliz manevraları 
mirlemiştir. Aynı zamanda 1s - çıkmanın imkansızl1ğmJ anladık-

lngiliz maııcvraların aan bir görü11ü~ 

Harp olursa!. 
Yugoslavya hangi 
tarafla birleıir? 

Belgrad, (Hu.su.si) - Bir harp 
vukuu takdirinde Yugoslavyanm 
mihver veya demokrat devletler
den hangisini tercih ederek ta -
raf tutacağının Almanlar taraf~ 
dan tayini istenildiğini dair bazI 
gazetelerde yazılar yazılmakta -
dır. 

Almanlar, Yugoslavyanm hali 
hazırda takip etmekte olduğu bi
ı.araflık siyasetinin bir harp vu
kuunda da devam edip etmiyece
ğini öğrenmek istemişlerdir. 

Bu haberler üz.erine, Belgrad 
siyasi mahaf ili, resmi şekilde bir 
müracat vukubulduğuna dair ma 

Londra, 12 (A.A.) - Pazarte- Northumbrianın mühim mo - lumatları olmadığını söylemekte 
si günü Hull civarında yapılacak törlü kıhatı pazartesi sabahı dirler. Ancak, Alman sefiri Hee -
ikinci derece manevralara mevzu Hull serbest şehlr topraklarını ren ile Yugoslavya hariciye na -
olarak günün meseleleri ele alın- bir yandan girerken bizzat Hull zırı son günlerde Bled'de görüş· 
mıştır: de de isyan çıkacaktır. milşlerdir. Fakat, bu göril§Dle, 

Hull serbest 13ehrinin anavata- İngiltere, Northumbrianm pian bir hariciye nazın ile bir sefir a-
na avdetine 1939 da karar veren lannı akim bırakmak maksadile rasında yapılan görü.~melerden 
"Northumbria., ile bol modern birçok harp gemisi ve hava kuv- farklı değildir. Bazı meseleler 
silahlara malik İngiltere arasın- vetlcrini gönderecektir. hakkında. Alman sefiri malumat 
da bir harp çıkacaktır :ı"":a le. istemistir. 

Dünkü spor hareketleri 
Galatasaray klUbU tarafından tertip edi
len Boğazı yüzerek geçme müsabakası 

dün muvaffaki. e 1e yapıldı 
lstanbul yüzme birinciliklerine de devam edildi 

Mahmut dun de yeni bir rekor tesis etti 

Boğa::ı geçme müsaôhliasınm b4§7angıcı 
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Takas limited şirketinin prim fi 
rını tespit etmesini bekliyorlar 
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icra ve iflas ·kanu"' 
nunda tadi.l&t )~ 1a !eşredllmemiş Yazıları f yelli projeye iki aylık yiyecek v e yatacağından 

·çi»~ 8en ilmin muktezasını maada bir ' ayl~k yiyecek ve giyecek karşılığı pa-
~ "nun-i din olarak kabul- ranın haczedilmemesi hükmü d e konulmuştur 

e h . t dd .. t d i' h b" . durularak hazırlanan bu icra ve kadar hapis cihetine gidilmesi, 
'l'I lÇ ere. U e em em Ankara, 12 (Husus mu a ırı- Belediye ve kövlerin husus! ol-
Q I I l ·fl · k iflas kanunu projesi yeni birçok J l~e t b . - rnizden) - cra ve ı as anu . hükümleri ihtiva ei!mektedir. mıyan mallarının haciz olunamı ................................ -............... . 
-1 lgJ~ e hg edilen kanun, yani mUslümanlıkta: "Bana nunda tadilat yapmak üz.ere Zü - yacak mallar meyanına sol{ulma-
rth llldı:r. Bize, buraya, bu böyle öğrettiler. Ben de öğret- rih üniversitesi profesörlerinden Bu ,cümleden olarak ticaret sı, iki aylık yiyecek ve yatacak -

ner d k T - n hazırladı<Fı ranor Adli - mahkemelerinde halen mevcut o-

!Görüp düşündükçe 
: ............................... -.............. . 

\dan e en geldiğimizi, tikleri gibi inandım" deme ca. J...IÇ'manı b :r- tan maada bir aya tekabül ede - z Jf B 
.• ..ıt ~Ulu • •eye gitmekte ,oldu- iz değildir. Vacip olan, inandı- ye e a e ın cek yiyecek ve giyecek karşılığı ne... v k'l t• de teşekkül eden bir lan ı"tirazlarm ref'i taleplerinin ava J og"' azı"çı' 
llb" 'ie i ' af d t tk•k a·ı tetkik salahiyetinin kaldırılma -ıa.'1 Ilı g deeeğimiz yerde ğ1 şeylerin hak olduğuna mü· komisyon tar m an e 1 e 1 - olan paranın da haciz edilmeme-
s enzn · l · v ı · ı t sı,. haciz esnasında borçlunun Arada sırada duyanz: -' ak · ·l selAmete Yasıl minin aklının kanması IA- miş ve hazır anan proJe e rn e e si gibi hükümler mevcuttur. ı~ısr. lciıı b 

1 

• • t· n· ~ k • ı ı i de kıymetli evrakını sakladığı gö - - Kuriıreşmedeki kömür llıaı.. uracta. hangi yolu zımdır. O halde takliden iman verılm~ş ır. ıger ve a e er n · Vekfıleti zi·uadesile meşgul e - T 

1\ l" A ı d kt o a pro rüldüg-ü takdirde kendisine bır " rlep:>ları kaldınlacakınış! -~' ~~. n "Zıtngeleceğini yani edenlerin imanı sahih değil mi? m. ütalaa.sı. a ın 1 . a. n s nr . - :len noktalardan birisi de istih -ıw """ a.sd k zed 1 k defaya mahsus olmak üzere ih -•'- asrı Yaşarsak hayatı- Evet, sahihtir; çünkü iman etti- Je meclısm t _ 1 ıne .. ar . ı me ~ k kak davalarının tahdidi aoktası- Derler. Bir şeye dikkat et. ~ nı k-ı t d 1 k tar yapılması, buna ragmen ıy -...._!• ~sut ve ınusterih, me- /!i şey fihadd-i zatih, netsele-· üzere. Ba~ve a e e gon e.r_ı. e.ce .·. kt dır. l{on1isyonda bu mevzu üze- tim. Resmi ağızların hemen 
"il ~d ·~ k t k b metli evrakını göstermeme e ı Iıece a.. ~sude 1·e m Uteselli mirde öyledir. İşte mu kalll din t~~'. ~fodern h~.ku.. .~ nıgımn . ~ ısrar ederse üç aydan üç seneye rinde şiddetli m ünakaı;"alar ol - hepsi, bundaı. bahsederlerken 
·,, b tıınızi bize blldirdl. imam sahih ise de taklit caiz tun ıcaplarr goz onundc bulun muş ve nihayet profesör Lema - hiç bir zaman "Boğaziçi,, adı. 
tte il kanuna tabi olursak değ·lldir. O sıhhat imanın vakıa ı nın teklifi aynen kabul olunmuş- nı kullanmazl(\r. 
~:·ı--ı fıtrata u b 1 ol muş mu ta baka tındandır dem. k, b" Bu 1 gar gaz et ele rinde dosta n e neşriyat tur. Bu teklifte aynen şöyle de - ' Bunu, ben, onların ruhların. 
111

' lıuktazay-ı fıtrat ki demektir. • nilmektediro daki 12tıraba şahit tutarnn. ıe ~ lıj~:thi~katte insana verdiği Şu söylediğim doğru sözleri T .. k 8 1 m Ü n a s e b a t 1 "İstihkak iddiasını sırf satışı "Kömür depoluğu,, ile "Bo. 

çı ~~;·:i:,t::i::i'!r~.:~:tu:~ ~:~:nut:,:~-~:~~~eri::ı:~, i~~~:~· ur - u. gar ;~~:~i;~7~a;:ıl'~~:k ~~;~s~::: r:~if~~~~:;::,,r:~rmeli. 
lı.1 t InUyesscr değildir. Zira etmeyenler bana ilişmedikçe be- sebepler bulunduğu takdirde mah Dün, birkaç arkadaşla birlik. 

iu ttıJı: a.biattir. Daha kısa, da- nim onlarla. lıiç bir ilişiğim Ol· Hiçbir vak it gerginleşme mi ş tir keme takibin talikini reddedebil- te onların önünden geçtik. {~ ,1,;. daha kestirme bir sö' maz. Amma beuim doğru dofil· melidir . ., Simsiyah kıun tepeleri bütün 
0 ,J •., ıın ini! ;imı kabul efil yor gör ii n il P de 1 2 A A - B 1 Projede diğer mühim noktalar canım• "kıyı lan kaplamış. ti~ ·~·~a.tı~n hayatı içtimaiye ve onu kendi ağrnz-I fasidelerine Sof~a, b.ld~ ... ) u - e' 'ulgar Yahud"ılerı" dan bıri de nafaka davalarında K" .. d ı'' k k ı~esıııd gar Aıansı ı ırıyor: bo l ·ı k a m mikta omur epo arı, ap ara, up. "l e, hayatı zahiri,•o ve ,·asıta YC a.lct yapanlar \•cyahutl D ) . rç uya verı ece cez n k k b l b" 

"Yes· " y A ( nes gazetesı d 1 ·cıas kanununun. uzun ve ço an uru ır ca. !\,'"ı"·,ınide, hayalı fikriye ve o doğrunun selAmdt Ye saadcli- b arıkrle sı:ıı. B 1 • Tu'"rk' Afrı"kaya hicret n ır. cra ve ı 'b· 
".. asma a esını u gar 344 u··ncu·· maddesı·nde "nafaka nava.r gı ı yatıyor. · b ' s nde saadet Ye scla- ııc hattA intişarına mani. olan- ~ ' Ul d' 
ııırn ' ··· b ti · h 

1 kında us e ıyor vermeg~ e mahkum olup da ilam - Ya oralarda oturanların hali aıııa1t ~~ Yani içi dışı rahat tar yok mu, işte benim en bUyUk munas~ ~ en. kal . tahsis 

~bıı ıçın tabiaten insanın düşmanlığım bunlara karşıdır. g<\Zete
1 
sın~.n .. ma a esme. : . Sofya, (Hususi) - Bulgar da gösterilen !;lartlara riayet et- nicedir? Kıvırcık poyraz bu 

l?ccı'l-1 h k h. · d t edere< buyuk memnunıyetını Yahudı"lerı' Afrı'kaya hicrete miyen borçlu tetkik mercihince kapkara kömür tozu tepelerin. lsıA " en doğru yolun adı Çtinkti ilAyi a ·, ımayeı aYc . . • . 

JI ~ ~llıdır B ı k d 1 ı ·\ · bıldırmektedır başladr. Bunlardan 80 aı'le bir bri aya kadar hapsedilebilir,, de- den asarken, bir röl "sam,, ı 'IY1 'il aı. 1 · unun böyle ol- benim ıak -ım ır. s ~mı agrazı · ~ :ı-

"' >\ 'n h f .d ı Al t d l h kk "D eli ki Pı""'ama vapurı'yle v.arna lima- nilmektedir. olmaz mı? Gözlerden, kulak. :...ı t, lllU • iknıeten, ilmen a~ı e erine 4 e e en er a • -. nes,, yor : ....... 

1 etP' eıdir sbet, nıuhakkak, mti- iptai ediyorlar demektir. llA.yi Bulgar . Türk münasebetle- nmdan Liberya'ya hareket et. Profesör nafaka borç ~larmı lardan başlayarak, bu tozlar, 
~ · hak için onlara karşı seyli seyf ri hic bir zaman gerginleşme- tiler. Kış mevsimi gelmezden en esaslı ahlaki bir borç teJakki ta İç çamaşırlarına, gardropla. ~ ~ti.da t · · h kk d ğ·ı h J T k · evvel ı·kı'nci kafile hareket et- ederek bu cezayı az bulmuş ceza- ra, sandıklara kadar dolıpaz ~ •ı .. 1,1.te:r,ddüt bı·1,..., .. mekten, benim yalnız a ım e ı ' em miş, yarı resmi ür gazetesı- d ti k d çıka 
•" ı-: .....,.p d U A d k. mek u··zere hazırlıklara başla. 'nm bir ay. an .ç a.yaAna akr b - mı? "ani ~n. "''ahut ı·ıı·,,.ı·ksı·zıı·k- de vaziCem, borcum ur; ve - nin bu makalesi, vrupa a ı t 
i • " ... • rılmasını ıstemış ır. ca u - • • • • A 

.fi egriye d ğ k zerime farzdır. Ben delA.ili akli· endişe verici vaziyetten müte. mıştır. .. htel'ıf ı·cra daır· elerı' nafa- Her hın ba~ka b1r mıınarı ,... il te ·. o ruya. ·arşı h k j gun mu • . • .. w• ] 11 
•'jt s}ılll et··~ t .,,rı.. ye ve mevalzi basene ile er es essir olmamasl imkarlsız bulu. Bulgar Yahudileri gidecek- ka borcunu ödemiyen borçlular çeşn~ın~. ornegı o an •. Ya ı ar, 1'( l{eva•· llıeıiieK"'tllaınruf; . . . ._,.-;-. -'--·-'" ..... n .. rlıı. n 11 1 • A 1 --·--· l 1 • • .ı l - - H 

.ta t-' ruyorkon benım bu h kk ' · '"' -- - - -·---'" -·- ................. • halikında asbo-ari: bır gun haııls en.rı ıga ugramış. epsımn pen. : arz.. ~bi olmaktır. Ne!- a • ·r meş nrn ,r4hatlanması bahsinde bü~ me§gul olacaklardı:.r. • f.~J ( ııe b048
llnu hak tanımaktır. ru-u mak ul Ume, yani ialAmın yük bir ehemmiyet arzetmek- cezası verebilmektedirler. cereJerinden tenlürdiyot renkli 

rllj" •t atılı tefrik için akıl ,.. bu suretle intişarına cebren ma. tcdir. ~ • Projede bu cezanın müessir·oı- tütün balyalan bak>yor. Parça 
,ııll" t>aa l':rıııe hcvayi nefsaniyi ııi olmağa. kalkışanlara, karşı Almanlar, . Bu garıstan- mryacağını .kabul eden komisyon parça uzayan yangm yerleri de ~ heııı ..... ıtt~.haz etmektir. lş. ben kılıcımın en keskin yUzUnli Gazete, bundan sonra, B. dan 10.000 ınşaat amele- maddeye "hal ve vaziyetlerine,, caba. 

ı. •<J b 1 göstermekte elbette ha.klı,·ım. Köseivanofun ~()n z.aman.larda si daha alıyor kaydini koyarak hakimi burada Dünyanın bu eşsiz «tt-rı"dı'nı' ~rb oy c nefsine tAbi o· " A k - h &-3' 

ltitı:ı, • ahaseyc kudret ve • I b Sofya, (Hususi) - Alman " llıUb bte isamda cihadın farz olması n ·araya yaptıgı zıyaretı a.- tamamen serbest bırakmış bulun maskara etmek için, hala"', hı'ç 
h l Oktur bunun içindir, )·ani himayei da. trr .. atmakta . ve u .. ziyaretin maktadır. bir şey eksik değil. ı::e • T k B I d ı ~ ve Bulgar hükumetleri arasın-~ da.. \•et eMsına. m ti bettindir · ur • u gar ost ugunun sa. İcra ve iflas kan~unun. yine 
U •alll.ı j b t · b da evvelce vukubulan bir an. ga.tıı~ s a için her tur. İıııte beni de tli . d f 1A mimi it tezahürünü teşkil ey. aynı maddesine göre, eğer borç-~a.L "Yİ sust k h k • r e en, s <ımr 1 d·-· · b .. . d.k laşma üzerine 5000 Bulgar a. d Ya Rumeli hisarlarının ha. 

11.lka . uraca: -re a · ağrazi fasideleri AJ t d e ıgını te aruz ettır ı ten lu nafakanın kaldırılmasını a -~~l~ı .. tı anlamak İ"in so"zu·· - ne e e en .. l . .. l d melesi Almany.aya gönderil. t tb•k t h' "~ ~ müteınerridindir ki ben :'""kkı sonra soz .'~rıne şoy e evam va ederce cezanın a ı ·ı e ır ~ "\"e:renıe · b.h kk '>'" J k eli mi«ti. Bu ameleler orada muh. f ·· Le ~ ecıecek rın ı a ·ın asAyi muvahhidin eden. bu h2· ey eme te r: ~ olunabiliyordu. Pro esor man 
~'ltı surette açık, vazıh "M h telif mmtakalarda gruplar ha. raporunda bunu haksız bulmuş 1~·.· S'etir,.ebı·ıı·rı·nı kn· 0 da ze1cnin hakkrndan gelmeğe u terem Türk devlet ::ı- !inde· c_alışmaya başlamışlardır. 
' d l b · d ve nafaka borcunu vermeyen ~ mUslilmanları davet için bıı ııa- am arı, u zıyaret esnasın a, Geçen hafta içinde Almanya. borçlunun borçlu dava etmiş ol-IJ~kıı Ve hikmet nazarında trrlarr yazıyorum. HemmH ga- Bulgaristan siyasetinin sulh. dan gelen siyasi devlet müşa. sa bile kendisi hakkında hüküm 

,Af t • en hak 1 mım da budur. Bu iptilA. ile ser- perver mahiyetini anlamışlar, viri Doktor Hetsel'in maiyetin- t h. a·ı 
5 .. 1 ·~ti lı. ~o arak sabit ola- seriyim. ve, Bulgar hükumet reisi ile edilmiş olan cezanın e ır e ı -
• -( aıc, batıl old ~ bit deki bir Alman heyeti ile Bul- memesini istemiştir. Bu kararda 

u; ~e:rı bat ugu sa (Daha ııar) bera ber, iki komşu devletin O'ar hükumetinin tayin ettigvi komı'syonca aynen kabul edilmiş I ~ı din 
11 

olarak kabul dostluk içinde yaşıyacaklannı e 
JJ ~ıı. addede k bir heyet arasında daha 1O.000 t• · r t haıc r ve anca 

0 
ve sulh ve umumi· Balkan iş. ır. 

· ~ııı.il ı. k.iyıe nıusıuman ol- Akdenizde bir gezinti Bulgar amelesinin Almanyaya Borcunu ödeyememekten dola-
tt 'l'.ai} l k 1 birliği siyasetini takip eyliye. çalışmak üzere gönderilmeleri yı borçluya hapıs cezası verilme-~ -~~:~·! il~iu~:~~~-~ ~:1:~ D ylapdma tapo an ceklerini beyan etmişlerdir. hakkn:ıda başlayan müzakere si usulünün hürriyeti şahsiye 

f ~. t1eı:11de hiç tereddüt ede- a a ye -a rİse Avrupadaki endişe verıcı müsbet şekilde neticelenmiştir. prensiplerile kabili telif olma -
· / -~ lı: ll'ıuktazay'i ilmi din vaziyet içinde, Bulgaristan, On bin Bulgar amelesi Alman. dığınr, sadece Fransa ve Belçika 
i A tı l>la abuıe dinen Te· kur'anın dön d Ü Mutlak bir bitaraflık muhafa- yada muhtelif inşaat işlerinde da devlet borçları için tatbik edi 
ti' ~ ~l l'a)c llıecbur z t za etmekte ve gerek komşuları çahştırılacaktır. len hapis usulünün kurunuvus • 

aq1 lcarı,ınıda b ~m. a~n:. · Pari.s, 12 (A.A.) - Haber alplı ile, gerek büyük devletlerle Bu amelelere iyi Ücret, dok. tai bir hareket olduğunu ileri sü-
J ' b u unaca ır dığına göre Akdenizde b·r ıd t1 k ·· b l · h 1. d 1 · k rerek sahsa ait borçlarda oldu -ıvr.. ••ııı enını Jnsatıma kail . t• ' 1 

- ge - os u munase et erı a ll'l e tor. i aç, yeyip ıçece ve yata. ~ 
ııl ~ba;li": bana karşı çıkacak zı~; yapm~k~a ol~ ''.e agu~tc;,yaşa~~ktad~~· !ürk h~rid si- cak yer verilecektir. Bulgar ğu gibi devlet borçlarında da ha
~ ~a.hlg :• hakk-u hakikat bir oberkl arınaB ogruk·ı Darlısed avb. e ı yasetının .c:..oedı Şef .. Atat~rk amelelerin gönderılmesine ya. pis cezası verilmesinin aleyhin -

ttJI'".: ·tıı.. ll1sar t enen aşve ı a a ye ır -

1 

tarafından konulan Yurt da kmda bas.lanacaktır. de bulunmuş. hapis usulünün dev ~r:ı '<ili,. e nıesin Yalnız d" b " tat·1· . d b k 1 bo 1 d d k ld ıl 
fi'., lı- " lle dedJ _. . · .. n ıre ı ını yarı a rra a - sulh, dünyada sulh,, prensibi, -o- et re; arın an a a ır ması-J ~ İterit· gnu bilmez ca· rak Pari~ vazifesi başına dön - K ı Bo · · h"'k' "' 'd · nı istemiştir. 

f' t eteı .. 
111 

(buhner bunu de- meğe karar vermi ... ir Ira d Brısın k~l Kı~an.e 1 arfcsı Dik Kuper Romanyada Komisyon bu usulü yerinde oe il~ ..,Unu Sö •l . . 9'- • a tm a aşve l oseıvano un 
'h 8t>zı ~ edı) gıbi ca- ~ k' tt·~· B l h . ~ . Bükreş, (Hususi) - lngil. görmiyerek reddetmiştir. eJI JI , ~ı ~ erini ve ki' I' . ta ıp e ıgı u gar arıcı sıya. 

ı ır' ~'ııı tllıe.Yip de k a diı hse ım'. Bükreşfe bir İnfılAk setinin de prensibini teşkil e. terenin eski harbiye nazın ve Komisyonca kabul edilen esas-
~l >'e~in· en evayı d muhafazakar reislerinden Dif lar arasında temyiz mahkemesi -

·t. 

11 "aıı: b 
1 

hiknıeti muhassa. Bükreş, 12 (A.A.) _ Moreni er.,, · nin vereceği kar~rlara karşı tas 'eıı. ana k • Si t · d .. · Kuper Romanyaya hareket et. 
,leri abu! ettirmek petrol mmtakasında bora esna - ovo gaze esı e, aynı mu- mek üzeredir. Eski nazırın Ro. hilıi karar usulü de vardır. ~111ie ı· ~e ba~a çıkamadığı :nnda Romen n.>trol endüstrisine nMebetle Bulgaristan ve Tür- Adli"e ekaleti iflas ve konkur-

t ~ stıh r- 1 dak b manyada siyasi temasta bulu. J ı <ıa,tııa1 • zaya vo bana isti- ait neft deposuna )"lldırım isabet k iye arasın i münase etleri dato işlerinde !Srar hakkının hı ~at b k nacağı söyleniyor. ~ ~ ceı.; et:ı:neğe yellenen- ederek hazinenin infilak etmesi ahis mevzuu etme te ve şöy. kabul edilip edilmemesi etrafın-
~ ·~~~tas 1ll e:ı:nenı. üzerine büyük bir yangın çıkmış le demektedir: --o-- da tetkiklerine devam etmekte -

rı ~·~ille:" ın SözUne itJmat et- ve ~imdiye kadar 70 milyon ley Balkan harbinden beri iki İngiliz - Fransız - Sovyet dir. 

ı., "B. 1 b · ı. ... ızans,, a sarı an u ılk 

Türk eseri, kulelerinin 1ieskin
1 

yalçın şakulleri, tırtıfü taş lior. 
sesi1 heybetli burçleri)e ne dil. 
berdir! 

Eve
0

l ama, şimdi, surlarının 
mazgall~ üstüne çinko ve tc. 
neke barakalar hnnanmış. 
Burç tırtıllarmda rüzgarla. <Iolu 
gömlek ve don yelkenleri lia. 
banyor. 

Bu manzara karşısm'da bi
zim içimizden kan gider, ya. 
bancr1arla düşmanlar kendile. 
rinden bizi küçük görmeli hak. 
kını bulurlar. Yab:ıncılar umu. 
romda değil. Ben, kendi yürc. 
ğimin acısından şikayetçiyim. 
fleı:iye doğru şu kömür depo. 
larile, Rumeli Hisarının, Bi. 
zansa sarılan bu ilk Türk pcn. 
çesinin üstündeki teneke ve 
çamaşır dalgasını silelim. Hem 
ayıp, hem günah çünkü. 

H. SÜHA GEZCIN 

Sovyet donanma
sının takviyesi 

Bu hususta İngiltere ve 
Fransa yardımda 

bulunacak 
Oi .:• ı,,, e batılı tark ve tem. kıymtelnde 400 vagon neft harap men'ıleket arasmdaki mü~ase- askeri heyeti toplantısı Paporu hazırfıyan öldü 
rD ş t 

11
l·t rt~~ clciz demek. olmak- olmuştur. · · betler daimi bir dostluk hava-

df~r ~ aııiqııı~· ruyu !ark.etmeyen Ploesti'ye Bükre§ten gelen it • sr icinde i~kisaf eylemiştir. 
ti t t bba.ha 1 kefere kendJteriy· faiye efradı henü~ yangını sön - r· k'·y y karsıJ evvelce oldu-

Moskova, 12 (A.A.) - Fran
sız, 1ngiliz ve So\·yet askeri he
yetlerinin ilk toplantısı bugün 
harbiye komiserliğinde sat 11 de 
yapılmıştır. Toplantı saat 18 e 
kadar devam etmiştir. 

• ~ le,. d ıse~·e tenezz·· ı 1 düremernislerdir. ~ur ~b.~ ~ :s ' • • • h' · 
'<\ e~il u o unur " gu gı ı yıne aynı ıy~ ~ssıyat jtı't ~b~'\ıidJ diı·. Zaten dinim ..., --o--- ile mütehassis bulunmaktayız. 1d, l'ıı~, a11ıdtıı tnen~der. MugJada zelzele Şurasını tebarüz ettirelim ki, 8 

llt "ta.ıt 1 a !lll.anınrn sahih Muğla, 12 (A.A.) - Bugün sa- T ürk komşularımızdan, dost. 

Ankara, 12 (Hususi muhabiri
mizden) - Zurlh üniversitesi 
profesörlerinden ve geçen sene 
memleketimize gelerek icra ve 
iflas kanununun ıslahı hakkında 
bu raporu hazırlayan profesör 
Lemannm bu ay içinde birdenbi
re hastalanarak öldüğü haber ve
rilmektedir, 

Stokholm, 12 (A.A.) - Dagen::. 
!\~yheter gazetesinin yazdığına 
göre, İngiltere w F'ram'.a, Sov . 
yctler Birliğine esasen mühim 
surette son 1.amanlarda kuvvet -
lenmiş olan donanmasını artır -
ınak için yardım edecektir. 

caı2 oı~~tı\bakattandır, bahleyin 8 de burada bir yer sar-
1

luklarmdan ba~ka bir §ey iste-
gunaan değil; smtısı olmu~ur. Hasar yoktur. miyoruz.,, ' . 

1 

Bundan böyle heyetlerin her -
gün iki içtima. aktetmeleri tekar 
rür eylemiştir. 

Sovyetler Birliğine mode~r 
ve mUhendislcr verilecek ve hftrp 
levazmu sa tın alması için de l{ re 
di açılacaktır. 
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Yazan f ÇevDren r ip: ., E' 
938 Nobel nıiikd(alını ko:annn i h . H 

1 
L A L 

Pearl Buck : ibra ım oy ı-ALTINAlt 
47 KIZLAR t9S 

*••••••••••••••••'~ •••••••••••••••••-ti DtCK POWELl-

Fakat, mücevherleri bütün sı. Bu mücevherleri, toprakla de- Çaycı, bu gibi konuşmalara, di eliyle pişirdiği yemekler de lıktan ölen insanların hadisesin. 
ca.klrğı ve ağırlrğı ile daha hala ğiştirinceye kadar içi rahat et . hele kendi çayını başkasının ke _ satıyordu. Daima da: den maada, en büyük vaka Hvan 
göğsünde duruyor, bundan dola. miyecek, rahat, huzur yüzü gör. sesinden içtiği zamanlar, her va. "Bir darbı mesel vard;r. İyi gın evindeki hırsızlıktır. 
YI da korkup duruyordu. miyecekti. Onun için çaycının kıt hazırdı. Derhal Vang Lungun bir ahçının elbisesi asla temiz İşte, Vang Lungµn dinlemek 

Bu mücevherlerin elbiselerinin boş bir zamanını yakalayıncaya masasına çöktü. Çaycı gelincik olmaz .. ,, derneği bilir, bu suret. istedıği de buydu. Çaycı da yağ. 
arasından pırıl prrıl yanarak kadar bekledi. Ona seslenerek: suratlı sol gözü ş:ışı ve iğri büğ le kirliliğini, makul gösterir, kir landrra, ballandıra hikiyeyi an. 
sı:ga· cagm· 1 ve bı·rı·sı·nı·n de·. -- b. d d 1 1 k d" . . !atmaya koyuldu. Büyük evde 

- Gel, parası benden bir kase ru ır a am ı. ii , pas ı o maya en ısını mec- kalmış olan birkaç esirin nasıl 
- Bakınız, bakınız burada bir çay iç · Kasabadan haber ver... Elbiseleri sağlamdı, cübbesi • bur sayardı. çığlıklar basaralt haykırıştıkları. 

imparatorun hazinesini taşı - Ne olup ne bitiyor, onları anlat. nin ve pantalonlarının önü baş • Adam masaya çöktü ve der - nı. onların nasıl kaçırıldıklarıru, 
yan ·bir fakir adam var.. Zira bir kıştır buralarda yok - tan aşağı yağdan simsiyah ke. hal söze başladı: yine evde bulunan müstefrişele. 

Diye bağ!_ra_c_a~ sa_n~y_or~~-- _t_u~-· _de_di. silmişti. Zira çaydan maada, ken - Bir haber sayılmayan aç - re ne suretle tecavüz edildiğin i 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----·~w~~k~~n~~~-

Tayyare Piyangosunun dünkü 
' !erini, bazılarının da nasıl götü. 

rilldüklerini ve artık bu evde 
kimsen.in oturmak istemediğini, 
birer birer saydı. döktü. Adam 
sözünü: 

keşidesinde 
No 

18 
69 

131 
146 
288 
411 
414 
488 
658 
686 
777 
808 
935 
955 

1083 
120 
193 
214 
273 
277 
340 
506 
601 
611 
752 
920 
949 
955 

2058 
67 
99 

127 
148 
243 
256 
331 
362 
421 
423 
523 
647 
657 
756 
785 
818 
968 

Lira 

50 
30 
50 
50 

500 
50 

100 
50 

500 
30 
30 
50 
50 

500 
30 

200 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
3U 
51) 

500 
50 
50 
50 
30 
30 

100 
100 

50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

500 
30 

100 
100 

50 
100 

30 
30 
50 

100 

No 

922 
94.4 

6040 
85 

134 
252 
335 
396 
463 
511 
512 
517 
567 
682 
71l 
809 
902 
959 

7099 
129 
132 
170 
178 
199 
228 
236 
239 
273 
355 
MS 
578 
656 
685 
704 
781 
931 
941 

8194 
196 
197 
248 
397 
583 
634 
658 
675 
700 
792 

939 
985 
986 
992 

9028 
84 
91 
97 

253 

Lira No 

30 358 
50 444 
30 577 
60 632 
30 712 
50 773 
31) 808 
30 936 
30 983 
50 12010 
50 53 
30 66 
50 92 
30 110 

100 358 
30 370 
50 374 
50 609 
30 682 
30 691 

500 706 
30 823 

500 894 
50 975 

100 13029 
50 58 
30 59 

100 100 
30 133 
~ :<::34 

500 236 
50 311 

200 496 
500 503 
30 510 
30 550 

100 565 
50 647 
30 683 
30 725 

100 729 
50 848 

100 862 
50 885 
50 970 
50 1 995 
30 14079 
50 105 
30 106 
50 117 
30 138 
50 139 
50 174 

200 224 
50 240 

100 256 
30 538 

kazanan 
Lira No Lira No Lira 

50 17001 30 318 100 
30 13 30 343 50 
30 15 30 345 30 
50 50 30 398 100 
30 79 500 492 500 
50 184- 30 587 50 
30 281 50 59l 50 

200 315 100 641 50 
50 324 50 670 GO 
31) 343 . 30 690 500 

200 373 30 732 200 
30 509 30 796 50 
30 599 50 813 30 
50 665 500 834: 50 

100 675 30 835 50 
100 764 30 878 300 
100 942 30 24049 30 
30 964 50 109 30 

100 18070 200 216 200 
50 340 50 237 500 
30 383 30 258 30 
50 441 30 301 30 
30 525 50 449 31) 

200 543 30 522 200 
30 627 30 L~5 30 

100 650 30 730 100 
50 786 30 766 30 
30 893 500 939 30 

JS 974 30 971 sg 1\1\nl 0\1 4JUV17t.I 

30 49 200 164 30 
100 106 500 559 50 
200 157 500 593 50 
30 184 50 639 10000 
50 283 30 662 100 
30 341 30 669 30 
30 397 500 702 30 

100 517 50 783 30 
100 519 50 844 500 
50 615 50 858 3ı) 

30 891 100 26054. 30 
30 20063 100 213 200 
30 100 50 227 50 
30 181 30 380 50 
30 210 30 410 30 
30 287 50 474 30 
50 445 30 485 30 
Jt) 466 50 6['...., 50 
30 490 30 755 30 
20 525 30 757 30 
30 610 30 771 100 
30 784 50 872 30 
50 841 3() 927 30 
5U 855 50 979 30 
50 861 200 27260 30 
30 21051 50 277 30 
30 180 100 484 30 

numaralar 
No. Lira No Lira 

63 30 177 30 
101 3U 185 30 
116 30 278 fil) 
133 50 426 31) 
146 30 483 3r1 
195 50 514 ü<J 
344 100 613 ~IJ 
359 30 614- 3•1 
376 50 719 500 
480 50 708 500 
490 30 775 500 
532 30 961 50 
602 100 982 30 
676 5'J 36i01 100 
854 200 164 30 
998 100 206 501) 

30092 50 228 30 
112 50 384 30 
158 30 463 100 
315 500 476 30 
355 50 669 30 
513 30 695 500 
657 30 708 50 
730 50 930 30 
790 30 961 1500() 

31018 50 994 50 
38 50000 37118 30 
59 50 . 309 50 
ıı w ~ 00 

123 50 616 30 
181 30 794 30 
203 30 38111 30 
265 30 186 100 
330 ~) 187 500 
392 50 208 200 
422 50 222 30 
483 50 410 30 
597 30 423 200 
676 30 460 200 
755 50 505 30 
757 100 622 30 
791 30 667 31) 
842 5() 738 50 

32111 1000 782 30 
228 50 796 30 
519 500 837 3() 

562 50 884 :50 
580 30 917 200 
690 100 39023 500 
699 30 166 50 
714 50 196 50 
734 100 249 50 
754 50 309 30 
874 30 352 50 
875 30 363 30 

33079 30 436 50 

- Evet, şimdi tamamile Tuti 
diye anılan bir esirin oyuncağı 

olan ihtiyar efendiden başka kim 
se bu evde oturmak istemiyor. 
Bu Tuti denilen kadın , seneler. 
denberidir ihtiyarın odasında 
yatıp kalkar. Haibuki birçokla. 
rı bu odaya girdiler, fakat sırf 
onun yüzünden dışarıya uğra _ 
mak mecburiyetinde kaldılar ... 
diye bağladı. 

Adamın söylediklerini can ku. 
!ağiyle dinliyen Vang Lung sor 
du: 

- Şu halde, idare, hüküm bu 
kadının elinde demek?. 

Adam cevap verdi : 

- Şimdiki halde ne isterse 
yapar. Keyfine buyruktur. Şim _ 
dilik eline geçen her şeyi kapı _ 
yor ve yutulabilecek herşeyi yu. 
tuyor. Elbette, günün birinde 
genç efendiler, başka yerlerde 
işlerini bitirip ana toprakları . 
na dönecekler. !şte o zaman ka. 
rı, mükafat bekliyen bir esirin 
dili ile konuşamıyacak ve bura. 
dan deflenecek. 

Vang Lung istek ile arzu ile .. . 
- Ya toprak? .. diye sordu. 
Adam anlamadan tekrarladı: 
- Toprak mı? .. Bu, çaycının 

anlamadığı, umursamadığı bir 
mevzuydu. 

Vang Lung sabırsızca konuş_ 
tu: 

- Satılık mı bu toprak? 
Adam, kayıtsızca: 
- Ha toprak mı?. Diye cevap 

verdi. 
İçeriye bir müşterinin geldiği 

ni görünce ayağa kalktı, ve gi • 
derken de seslendi: 

- Ailenin altı nesildir gömül. 
düğü yerden maada her yerin 
satılık olduğunu duymuştum, de 
di ve uzaklaşlı. 

Vang Lung iı;;tcdiği şeyi öğ -
renmiş olduğundan, o da kalktı 
\'e dışarıya çıktı. Tekrar büyük 
kapılara vardı. Kadın gelerek 
!rnpıyı açtı. Vang Lung içeriye 

JOAN B 
2 - CEHENN&!d 
PAT O'BRİEN vt 

ANN sflP: 
3 - Yeni Metro~ 

bükii 

Alemdar sıne 
' 

girmedi. Orada ayaktı 
rak: 

- nk önce söyle bak.ı 
na ... dedi. Satış muarnel~ 
tiyar Lord kendi mUhilfll"" 
sacak mı? 

Kadın, gözlerini Vaıtl 
dikerek iştiyakla cevaP 

- Başımın üzerine 
derim ki, mühürünü 

O zaman Vang Lu.Jlg' 
kısaca: 

- Toprağı altına rnt· 
mi veyahut milcevhere 111 

caksmız !.. dedi. 

Kadın, gözleri parJJd•>" 
daya cevap verdi : 

- Toprağı mücevher 
linde satarım ... 

-17-

Vang Lung, artık bir 
11 

süreceği ve ekeceğindeılı 
dını bir adamın toplaY• 
den fazla. toprağa sa.bil' 
tu. Onun üzerine evinitı \ti 
de kilçük bir oda yaptı 
şek satın aldı. KomE11tfl_t1.d 

- Küçük toprağını ll"" • 
ve tenha evinden çık ~ 
gel ve bana tarlamda ~ 

16 Dedi, Vang Lung da o1 
ve yapmakla da me~~ 
Yağmurlar mevsiıııiJJ 

Taze pirinçler yetişti. ~ 
lar kesilip te ağır deltl' 
linde toplanınca, iki ad,ıll 
mış tarlalara ta7..e pirfııÇ 

Vang Lung, bu sene.~ 
ekmediği kadar pirinÇ 
ra bol bol yağmur ı': 
Öyle ki, önceleri kuru ~ 
raklar bu yıl pirinç e ,ıı1 
verişli olmuşlardı. Ms.b 
şip de hasad zamanı ~ıt 
Çing kendi başına mabP'd 
layamadı, Vang Lung -8.J 
yaşayan iki kişiyi refl.-1 
tuttu. Onlar da pirinçJeı• 
dılar. 

3105 
145 
293 
385 
50'2 
524-
611 
826 
939 
953 
496 
127 
160 
185 
204 
236 
250 
256 
379 
511 
515 
624 
659 
712 
787 
803 
980 
983 

M 
50 
50 
30 

291 
390 
449 
529 

500 607 
30 671 
50 704 
30 752 

50 227 31) 
30 266 200 
30 451 500 

500 496 50 

727 30 148 
750 30 171 
850 500 188 
885 100 263 

30 482 
30 493 
30 510 

500 540 

30 
30 
30 
30 

Ağrı Belediyesinden: . ~ 
2740 lira muha.ırunen bedelli Ağrı kasabasının halı ll eti 

ritasınm yapılması 25-7-939 dan itibaren bir ay mudd 

5\08 
\ 30 
172 
267 
295 
535 
484 
640 
742 
799 
817 

30 
50 
öO 
50 
50 

100 
50 
30 
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nakasaya konulmuştur. (6206) 
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Z1tzir limanındaki 
Yahudiler 

\ Köy çocuklarırııızı 
nasıl o·kutr11alı? 

111•]( ~lr vapur yükü Yahudi, İzmir limanından bir türlü ayrıl
~ıı~ .. ;crnıyorlar. Sjzin ne düşündüğünüzü bilmem; bana ge. 
llııd.iir enlın içimde doğrusu bir acıma Wssi peyda ol<lu; kaç 
bııı,11<ı.0nu bir türlü silip atamıyorum. Önceleri: "lUmbHir. 

Beş sınıfı bir öğretmenin yetiştirmesine dair· 
\llaarif Şurasında 
bu f j~rj mJdafaa 
edan tanınmış ter11 bo nasıı bir ~amata vardır?', deyip gülüyordum; ikinci 

llıtseıe ~ ~oınanya edindikleri havadisi ka~ısında Yahudilih 
~ lıi si ile mali mesele zihnimde bir kere daha c;n.tıştı. Üçiin 

llfı ~satha da, Tih sahrasma olsun açılan bir limnn bnln.mı 
.,eılltlı llllntn bu serıscri hali beni düşündürmeye , .e nihayet 

'fi rtnal"a başladı. 
letıer b~n·nrııaı·a acıyan, bu acımayı kanunlarma koyan mil
le ,f\3.~r vapur dolusu ''Ademoğlu" mı insan değil, haynın bl 
'fili\ ~Yoı·hıı•<lı. Bir sürü ciizzanılı gelmiş gibi topraklarma 
"ııı ,. nıasuıda.n sakınıyorlardı. lzmir lhnaıu baslnrnu en 
~ ıtrdukı ' 
1111 "üı. arı bir yer. Aylaı·dn· üstünde yıışayol'lar. 1ı;;te bu 
~ııı-ı lıliınıel'dcn ölüm beğen!" demenin blr tiirlüsii ... l\lısıl'da n 

· ıa• 
t'Jl'laı-, Al'a <:ıkaı·ılchlar; Çekosıo,·ak~-adan Umman'a çıkarılı 
llıeı. Ora dalardenizinde yepyeni bir ada ke~fetmck ele yetiş 
~~ ı. sı <la Hitlcl'in bayat sahası pergelinin aynkl:u•mn do 

ll,tır 

tetı i~:ı h~lde, keşfetmeden, fethetmeden, fütühatı silah kın· 
t-.""l e hir:naye, tesis \"e idame etmeden baska '-·asanıak ic;iı • 
"eı . . . " . 

~•cak 1 ~ok. Bu gidi7le ••.. \ ' a serenleri 600 Yn.hudiye darn~a('ı 
\•' ~,n teknesi ''tabu-ı sekine" .• 

ıJiyecimizle mülakat 
şen genç öğretmen neslimizin, 
dershane haricinde halkevlerin -
de, eğitmen kurslarında, ordu 
hizmetinde gösterdikleri başarr, 
aynı şekilde sınıfları yükseltilen 
köy okullarında da göstermeleri 
ve muvaffak olmaları için k8.fi 
bir teminat sayılabilir. sasen 
teknik düşünülerek teşkilat ya .. 
pılmaz. Teknik gaye ve teşkilatı 
takip eden biz, şimdiye kadar ga
ye ve vazifeyi bir tarafa bıraka-
rak gözümüzde büyüttüğümüz 

teknik müşkülat yüzünden gayet 
tabii olan bu işi ihmal etmiş bu
lunuyoruz. tllıırJ ala ~uı·etUn'in; kalabalıkta idam aleyhinde bulunduAıı 

:n 
1 
kalnıa bir iç ezginliği He ilk gördüğüm dosta dedim ki 

·~ t znıire gelen bu Yahudiler yolda hep kendlleı·lne yal· 
~Oh.latcı-ler vaaclcdcn Te,·ra.t okumamıshr ' ' a, bclld de Birim'.I 
·qonı · " 

~llq~ . a vnpın· aı·asında blribirleıine uzaktan merhaba de· 
~}'1 •rkda~lnruulan l~panya mültecJ kokusu almışlardır da 

J(öy eğff menlerile talebelerinin 11etişme tarzı ve m'ülakatı veren tanmm1ş tcrbiyecimfo H1fzırrah
man Raşid. 

Halbuki, tekniği dünyanın hl~ 
bir yerinde maarif makamları 

vermez. Öğretmenin kendisi bu-ı 
nu işler ve umginleştirir. Veri .. 

qe ()·· 
"e fterı uı;;nıiişlerdlr. Bütün dünyaya bir insanlık dersi versek 
ııı.lt lt le Saydam'ın şu Türk topraklarına yeni Yahudi sokma.. 
hr ız lll'anncıa kü«:ük bir istisna kabul etth-sck. l\IeselA Ha· 

:l{la n·· 1 • . "F.} "· oy e ışlerde hatıra gelen blr yer ... 

O
••t NÜI'vIÜZDElKİ ders sene -

si başından itibaren :Ma -
arif Şurasının verdiği karar ü -
zerine üç sınıflı olan, köy okulla
rı beş sınfa çıkarılmıştır. Beş sı
nıflr köy okulları bir tek mual
lim tarafından idare edilecektir . 

deki mevkii, bugün Cumhuriyet! Kısacası; devletin temennile -
devrinde ihraz etmiş olduğu hak-: ri, milli terbiyenin başlıca he -
l~r b_akı.mından fevkaHide mü - 'ı· defleri karşısında kifayetsiz olan 
hımdır. bu üç sınıflı köy okullarını beşe 

Bundan başka askerlik vazi -1 çıkarmak bir zaruret halini al -
fesini yapan kö.ylü yurttaşlar: : i mıştır. 

lecek olan anayollar ve şekiller • 
dir. 

Kırk bine yakın köylerimizin 
çoğunda tahsil çağındaki çocuk 

~k... k.tn, bic;ln, sarraflık da yapaca.ksanız birihirlnize!" de-

l>ost .. -. ..... tcU\.sla.ndı • 
- - ..\nı ' • Beş sınıfın tek muallimle idare 
il hut an, dedi; sakın hn: Ne yapıp yapıp çıkmaıun yolu- ' · . l"k d l 

mızın, teknik cıhazları daha ıyı 
kullanarak ödevlerini daha iyi Pek mühim olan bu işin tatbik 

nüfusunun bir C::crshaneye sığa -
cak normal talebe sayısını te • 
cavüz etmemesi, en medeni ve en 
zengin memleketlerde, bu kadar 
talebe için ikinci bir öğretmen 
göndermeğe imkan bulunamama 
sı, tek dershanede ve aynı za -
manda ilk mektep sınıflarının 

~'"anıurıar. !ttısıra 70 nüfuslu bir aile ile yerleşip ordular çı. edilmesi ıneselesı, . a aka a; ar 
•-r l:abudl idiler. 1 arasında bir hayli mtina a§a .a:a 
-u~ ı açmrş ve bir kısmı bu ışın -216''h tllo knblliyetlerindcn korkma.ya mahal yok! !<,azla- yo v .dd' .1 

başarmaları da ihmal edenıiye - şeklin.in nasıl temin olacağını so
ceğimiz bir hedeftir. Üç sınıflı ruyorsunuz? Bunu size izah edc
köy okullarından mezun olanla- yim: 
nn kısa bir zaman sonra öğren-

hı~~ llli?Jt~<la1.1zürri ·ctl arttll'acnk tarafları c;ıknrmnk da k~bil ~la~~yacad?1 ı ıasını ı e -
lı csıu .._. ·" .... 0 

- • • r.nıe .. ı;urınüsler ı. .. . 
diklerini okumadıkları görülmüş- "Mektebin bütün canlı faaliye-

4;"""'"' :;t;ı:<>.,u,c.ni.n rolü vo vo.~ifcoi 
llııaıı ~ahudl \·atandaşlarınıızm _gözJeri önün.de bir Jbret -KOY- OKülfarının UÇ SlUIIt<HL 

flcOlu~: ~eş sınıfa ~karıın:ıası _kö~ ÇOCU· 

t~ıen n ~oyle<likçe dostum "haJ,r hayır hayu'" manasına gunun tam manasıle bır ılk tah-
_bır SertJlk.le başını sallıyordu,' o baş:Uı sall~hkça ben: sil yapabilı:ıe~i işini ~aa:if ~ıl -

llıt bııı 600 Ya.hudiyc gHlebc ccleıulyecek kadar kendimizi zayıf rasma teklif, _ıza.h v~ fıkrı ~u.?~: 
'1roı-uz! diyordum. faa eden Gazı Terbıye Enstıtusu 

'1rıcad t b' t 'h" p~fesörü Hıfzır -ı. tı•- aşını mahut e,·ıenmc fıkrasını hatırlattı: er ıye arı .1 d" b 
·~t "<ı\•len · 1 rahman RaŞıt ymem. un u 

ttl{te nuş o anı cennete, bir kel'e evlenip karısını kay· t af d b' f'k" lerini 
t~l.. n sonra tekrar evleneni cehenneme attıklarının hikil- mevzu e r ın a ızc ı ır 

' anlattı: 

~it(!~) İltincı Beyazıt bu ilticayi kabul ettiı,rt için cennetliktir "- Üç sınıftan beş sınıfa c:ı -
eıı bi • k • karmak suretile köy ilk okulla -

1 .a._1 
1 urban yetf':lmez ıni, dJ~·ordu. 

t <l...._.a.d " rmdan elde edeceğimiz fayda; 
l}-tı"ıet ını ki ikna miimkün değil<lir. Biz demokratız. Reye gerek devletin vatandMtan bek -
~t V('ı• t•iz 0 h ld -

$f1'1for d · a o gille giile l'eya ağlaya ağlaya gitsinlC'r, !ediği vazifeler bakımından ve 

~u.ı. l\ lı UUL uwı1,;u, ~:;ılJJ.\,l i:>Ull.C -

larda kazanacakları bilgi ve ça
lışma i~iyadr, kitapla ünsiyet pey 
da etmek, ve bizzat mesleklerine 
işlerini daha verimli bir. hale ge
tirmeleri gibi imkanlar bu saye
de temin edilmiş olacaktır. 

Geçirdiğimiz büyük inkılap ba 
kımmdan ve Maarif siyasetimiz
de ilk hamle <>larak ba~layan 
tevhldi tedrisat fikri karşısında 
halkın tenevvünü ve tahsilini 
istemiyen mutlakiyet devirlerin
den kalma yarım teşkilatlı bir o
kulu muhafaza ve müdafaa et -

e... HASAN RUMÇAYI gerekse vatan~m, devlet için-----

l~Yetlerle iirler. Bu şebekenin geri biz. lli .. ı. Japon hJ.rnnıct. italya ve 
") metlerinin ve ihtiyaçlarmm Almanya ile. askeri bir ittifak 

naklardan ııldığı ac;;ağıki haber. 
lcri ,·ermektedir. 

Diplomatik mahafil, yakın-(.akere ı.l'.lümkün oll.".a Akdenlzden, aktetmiyecektir. Japonlar, bu-

'ltt .. ıı ,.,., t aks ı' talrdiı·de ı;ızıldenı·z Uzeı·ı'ıı-' " '" ... ~ _ gilne kadar takip ettikleri siya- da Bitlerle Musoliııi arasında 
'e•ı ngl}Jz Fr s J B k"' r 1 d sctt<..n ayrılmıyacaklardır. lll" 
b 

terinin 
1 

- an ız as- en nı asra or ez n en temi- nıkubulacağı beklenen m . <l-

1 thtı Ik görUşmekr. ni mukarrerdir. Bu m2,·ziin Japon hlikümcti harici s·. l· katla alakadar olmaktadır. Söy· 
ı.abııaca~a.ı ağustosun ıı in- ınlinteha noktasını Bulgarlsta- setinde bu yolu intihap ederken .. D . , ~ !ı-ndiğinc göre "l\Iusolını, anzıg 

\~l~" .. ada. na karşı vücuda getirilmekte o- yalnız siyasi meseleleri değil, "• dolnyısiyle !talyayı herhangi bir 
tı .. 

11
. Moıotofla Fraıı lan tahkimat teşkil edecek ve iktısadt menfaatleri de gözü. 

<> ız haı·eketc mecbur edecek teşeb-
l'aıı. "d Sefirleri a!"asınll ~ !..t: sayede merkezt devletlerin nünde tutmaktadır. Çiinkti, 
~ " en j lıli~reıı gittikçe daha fazla cndi-

il.ıııt, .. ~ 
1 

Son siyasi mfizakE- Boğ-azla ra yapmnları muhte- mih,·er devletleri Japonyanm 
~tı. ' to ı :;;e r~tnıcktedir. ı. irıı. nuşmnlarla hiç lııı ne~ taarruzlarına karşı durula- ihraç etmekte ol lu~u malların 
'I• l\ttaa u - · k .. "k b' k t· ı·ı, • ı b' 1 r k t ar .. bı.ı ıf ı;ramıyacaktır .. ıı, ve bu suretle noı;azların y;ılnız ·uçu · ır ısmınıı. .1 ı .ta·yanın böy e ır ıa e e e 
~ ıltııı.lıtı ıy~_tst mUzakerelPı :em berin diğer mUnhanisini tcş · olabilmektedir. Aynı zamanda iştirfık ctmiyeceğinl bildirdiği 
~lt~I llı\i ~~tehnssısları ar · .. :ı eden Romanya ve Sovyet nıihnr devlc!.' "l'İ .Japo~yaya ll'ı · söyleniyor, son günlerde Roma 

•1 Z.ıkrıratı ti· · h lc.l ı · b" l t\ "e\·a, a m -vazı 0 1 r:.u:;~·a ıçin açı ktutulnıası temin zrm olan am mnc c en vere 1 iln Berlin arasmc!~ yapılan bir-
ll!iıo;l'e~ ;dccektir. - V 1lunacaktır." - :\Iorgcn Post, lecek bir mevkide doğilc1ir. Jıı.- çolt telefon konuşmalarının da 

t 
• nrts. Berlln, ponya iptidai ham maclcleleriıı bı; esasa dayandığı tahmin edil-

rate··k* * * * * bllyük bir kısmmı denıol\ra: mcktcdir. Keza MusoJinl'nin bU-

lth il ha- Japonlar ve ınihver ~::!:ı~.e~~c;cl~~:.aı etmektedir. - rul• manevralar bitinceye ka· 

.;:~~an Akdeniz devletleri 1 ~:~;p:. '"::~!~~· k•lm•sı•ın ••· 

~. ,:·: '• Pıansa Şimal Japonranııı bugün haı-icl 5;. rfüZff"hiV"idlS'ier-·ı 
, "a1'\\·_. ın ~aı·k havıasınd· .... asetini değiştirmesi için askc. : ................... a .............. , ............. : 

Diğer bir sebep de, Tirol'den 

\iman köyllilerinin ve çiftçile· 
rinin mcehu ren hicret ettirilnH'-ı..'ba.a.a l· lta ,ı ~ M m\lmteı1 n j ·i partinin sarfctti "i ,r:~yrct, ve 

ıte "• \·v t . teııis e lı bir asl.;p; ılikumeti tazyik hususunda J>iinkü posta Cc ~cl<>n i:1.::;iliz ,j dol:ı:;ıtirlc hasıl olırn ,·az!. 
etrne k ;:;-ayn · i: ı • :rı ü racaa t ettiği tcd 11:r!cre rağ- ce Dl'yll Skec; g:ızetcısi gizli k:ıy- jCltir. 

kü~k görülür. Şunu unutmamak bir arada yetiştirilmesi · zaruretı 
lazımdır, ki hakikatte öğretmek- ni doğurmuştur. 

ten çok öğrenme vardır. Bu öğ - Bu tarzın hususiyeti olarak te
renmc de, daha çok zaruri bir me barüz eden derslerin· biribirile 
selenin manevi bünyemizin, kül- münasebetleri bakımından iyi 
tür hazincsile temasa gelmesin - kombine edilm~leri, hususi ders 
den çıkacak nasibe tabidir. Mek cetvelleri tertibi, toplu ve mün -
tep, filet, malzeme bakır.-ımdan ferit mesai, elişi ve sükuti meş • 

guliyetler arasında ahenkli bir -
takım münavebeler yapılmasını 

icap etmektedir ki, muallimleri 

öğretmen kültür aletlerini tam -
yan ve bu sahada kendisine danı
şılan bir rehberdir. Aslında şehir 
okullarında ve ayrı ayrı öğret _ ve namzetlerini tenvir etmek 
menlerle idare olunan sınıflarda- yerinde b:r hareket olacaktır. 
ki talebe de, ne yaş ne de zeka Çok sınxflı ve tek öğretmenli 

seviye itibarile biribirinin aynı okullarda ders malzemesi ve~ta
değildir. !ebenin kendi kendisine çalı§llla -

Şurasını açıkça bilmek lazım -
dır ki, tek öğretmenli ve çok sı
nıflı bir okul meselesi, bir tekıl -
mül merhalesi değil, zaruri bir 
başlangıçtır. 

Nitekim, garp memleketlerinin 
birçoğunda mecburi ve umumi 
tahsil fikrinin tatbikma geçildi
ği zaman, köylerinin pek çoğun
da tek dershaneli ve tek öğret
menli okulla işe başladıklarI ve 
bu gün de Alınanyada, Fransada 
ve 1talyada, daha sonra Balkan-
larda mevcut köy okullarından 
büyük bir ekseriyetin tek öğret-
menle idare edildiğini görüyoruz. 
nk tahsil itibarile en müterak -
ki bir memleket olan Alma.eya -
da, ilk mekteplerin, yüzde dok -
san dokuzu tek dershaneli ve se
kiz sınıflık tahsil veren tek öğ
retmenli okullardır. 

Fransada; tek dershaneli ve 
çok smıflr okulların sayısı 30 
binden aşağı değildir. 

Bu memleketlerde tek dersha
neli ve çok öğretmenli okul faa-
liyetin.e başlanıldığı zaman öğ -
retmenlerin tahammülü ve tek -
nik seviyelerinin bugün, bizim 
öğretmenlerimizizı umumi sevi
yelerinden daha nen olmadıkla
rını i~aret etm '!c isterim. Bilhas
sa, Cumhuriyet yıilarmda yeti -

sını temin edecek materyallerin 
arttırılması, tarla ve bahçe faali
yetine yer verilmesi, talebe: sa -
yısınm çokluğuna, köyün şehir -
den uzaklığına göre ve köyde 
geçen hizmet süresi ile müniise -
bettar olarak bu okulli"rda çalı -
şacak öğretmenlere f arklI bis üc
ret verilmesi ve köy öğretm~n -

Iiğinin bir ceza yeri olmak.tan 
kurtarılması 18.znndrr. Gazete, 
kitap gibi manevi irtibatı te~in 
eden vasıtaların de muhtaç ÔI -
duğu zamanda kendisine yetişti
rilmesi öğretmenin verimini art -
tırmak bakımından ehemmiyetli 
amiller sırasındadır. 

Tek öğretmenli ve çok sınıflı 
okullarda işin organik bir.suret
te yürütülmesine yarıyacak olan, 
hususi ders tevdi ve evkat cetve
linden başka, ikinci bir odanın ve 

"" ya çalışına yerinin de büyük fay ..... 
dası vardır. Son zamanlarda bir-"" -
çok memleketlerde köy okul4fi-
nası yaptırılırken bu hu.sus ihnial 
edilmemiştir. Burada bir kIStm 
talebenin kendi kendine sükO.ti 
meşguliyetlerle faaliyetle meş -
gul olmaları ve diğer bir odada 
kalan talebe ile muallimin direkt 
mesaisi, daha faydalı bir &ekilde 
inki§lf edebilmektedir.,. 

Il. Bedrettin VLGEN 
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iç Ege böılgesinin kü~ 
çök incisi: Koşanköy 

Amerikaga kadar şöhret 
salan mahsullerin menbaz 

.-. 

Sııı dırgı Parti ve Hall~cvi biınsı 

Sir' halde kalan bu madeni, sı. Bu un san~im kutrunda bir 
cak sular - Ilıcalar - dan bi- i.istüvane derece ve miktarında 
ri olan "Asar Alanı,, Ilıcasının su kaynağı olan hamamın beş 
romatizmadan kötürüm olmuş yüz metre kadar ötesinde ve 
hastaları da on beş, yirmi gün derenin beri yakasındaki orma
i ,inde ayağa kaldırıp yürütebi. nın içinde çıkan ve aşağı yuka
len bir de çamuru vardır. n aynı havvası haiz olan büyük 

SuyQn menbamd:ı harnret bir su kaynağı daha vardır ki, 
derecesi çok yüksektir. O ka. bu su ile değirmenler çevrilir, 
dar ki, bir yumurtayı iki daki. bahçeler de sulanır. İşte bu su 

1300 tayyareyle yapılan lngiliz logo Fransal 
· kada hazırlop pişirecek kadar Smdırgmın bugün mazotla ça. 

sıcak, adeta kaynar derecede. hşan Dizel motorıyla istihsal 
dir. Bu sıcak su iki kilometre edilmekte olan elektriğini ya. 
mesafede, açıkta akarak, bir. kın zamanda daha ucuza vere. 

hava manevraları " Milletim as 
kalnıaY 

Sındırr/ı 7ıalkcvi müsamerelerin -
dm bir intiba (Himmet oğlu 

piyesin~en) 

kaç değirmen çevirdikten son. cektir. 
rn banyo edilebilecek bir dere. Yani Smdrrgılılar elektrikle. 
ceye gelir. rini hidra elektriğe tahvil ede. 

Şifalı çamur sahasmm ya. ceklerdir. 

l lk kırk dakikada onbir 
taarruz yapıldı 

nında bir kayanın oyulması su. Bu iki suyun, daha doğrusu 
retiyle vücuda getirilmiş geniş- bu iki şifalı su kaynağının ara
çe bir havuz üzerinde kubbeliı 'smdaki arazi killi ve rüsup bir 

İngilterede bi.iyük bir hava 
manevraları yapılmaktadır. 

Bu manevralarda Londranın 
bir hava taarruzuna uğraması 
halinde alınacak tedbirler tec
rübe edilmektedir. 

lç Ege bölgesinin küçük, şi- bir bina yapılarak banyo için topraktır. Böyle olmasına rağ. 
rin kasabası ''Sındırgı", son bir hazırlanmış mahalle gelen su men})U arazide köylülerin gü. 
kaç sene içinde .pek çok değiş. hamam binasının hemen yirmi z:Ysebze ve meyva bahçeleri 
miş, ileri gidişte başka kazala- metre yanında daha aşağı hara- ~ardı_r. Arazinin birçok yerle. 
ra örnek olacak kadar tekamül caklrğı (150) derecedir. rinin altı oyuk, büyük, kücük fzmirden haber: 
göst~:~cıtir. Buraya her sene civar kasa. n;agara halindedir. ~ 

.Sın~·:_: lar, memlek~tlerin- ~alardan akm akın gelen rom~- ,. !ütün mmtakasmın ciddea 
'-1 b · - k "B. · k.. tızmalr hastalar arasında _ eşsız küçük bir bölgesı· olan aen nu..:c .. er en ızım oy,, -
<Icrlcr. Bu "Köy., kelimesi}~ cuklan olmıyan çiftler de/bu. Sındırgıyı olduğu gibi göstere. 
kastettikleri şey, kasabanın lunur. bilmek için çok, pek çok yaz. 
küçüklüğü ve eskiden çok ih- Umumi kanaate ve müteva. mak lazımdır. Ben şimdilik ba. 
mal edilmiş olmasıdır. U tecrübelere göre "Asar Ala. zc, hususiyetlerine temas et. 

"Smdrrgr,, filhakika beş yüz nr,. llreasmm veludiyeti temin; mckle iktifa eyliyorum. 
haneli bir kasabacıktırJ Balıke- eCien şifah hassası da vardır .. Yurdun her noktasını, her 

.Beynelmilel 
fuarın gizli 
18birentleri · ·ıA t' · · d d. V"I"' t Bu ılıca SındırCYTya 14 kı'Jo yonden tanımak ve tanıtmak 

sır vı aye ıpcın e ır. ı aye ' 06 
• L• 

m~kezine 63 kilometr~ mesa.' ~~tr~ rn.esafededir. Hamamın !!?;cunu yapabilmek için sonra İzmir, (Hususl) - Gelecek 
fede ve Balıkesirı·n cenubu sar.1 !k~ bu~ Y. ı.llık hayatı olduğu,~tah} -~~e ya.zacağrm. Yalnız, Sındır. h f p B k 1 

fı 
d l B ( .- b l a ta azar günü aşve i imiz 

kisindedir. Manisanm Akltl~ar Fn ~ ı ıyor. undan, 'b:Şka ~~-a .aıt u satır ara şu birkaç tarafından acılacak olan Doku-
k 58 k·ı tr ıı-.,-•1.:t çok: liayretbahş olan ve halk a · cılietı de göstermeliyim· -
azasına ı ome e, ... zaK. ır.~ · "'..J_ (U •. y·· · zuncu İzmir Enternasyonal Fu. 

Sındırgı da Akhisa• gibi tütün lasın~ yuz Hamamı) .... "E. urüye~ değil, Koşan 
t • t. b. b··ı •. s J. men Cfete .. ılrr~oT v .... ;ı ... 1.:.. ı... . B,,. ~ T ?.::ı:~~~~~~h;t!X~~ ida_!:~1~~~1! 

ye ış ıren ır o goo1r. m ırgc ~uyun h~ta t d . l k d tiY.uk Tur}$ ı.p~dabı yurdu. 
tüt\.in1eri, Egenin nefis kol{u.1 nilecek k dre d~e.~~~~. 1 1 K e-1 r.nuzun her köşesinde her ce. yenilikler, fabrikalarımızın ma-
lu tütünleri içinde, kokusununJ .., kat ar l uşu ur./" ay., *şit fenni medeni eserlei y-a mulat ve mesnuatı, memleke-
f k 1,. ._, ı· ... · _ 1!.: nagı açı a o masrna ragmen,i • .,. ' • - tin her çeşit mahsulü çok zen-
ev a aue ıgı, yanıcı ve.lyaKJ.CI • k h d . 1 rattı Halkın duyO'u ve görgü 
ı k h 1 · ~ I f yaz, ış araret erecesı artıp , .. :. 0 

' • • gin bir şekilde teşhir edilecek. 
o mAa ~kssal Iarıy ~ mdaru t~:· .. eksilmez ve daima (38) dere! ;:unu tamamladı. Mılli gurur tir 

merı a ı ar ın ırgr tutu. cededir. ve milli izzeti nefsi derinleşti- · 
tüne bayılırlar. i\Iİnanyada "Em d l A • ~ip kuvvetlendirdi huzur ve Sergi Sarayınıl bütün statü-
"S d .., .k . . . en ere,, ı ıcası anı te. , ' 1 l . . · l · l S m ırgı,, etı etını taşıyan sı- s·rı·n· h k.k .. rahat içinde calışma zevkini en ve vıtrın en satı mıştır. a. 

1 d M 1 f b .. .. 1 ı ı yapan, a ı aten mus. · · · 
gara ar var r~: _ aa ese u,tun , tesn b" d İk' d f verdi, ilim, irfan muhabbetini rayın ıç kısmmdakı duvarları, 
k d .- .. il b.l .. .. . a ır su ur. ı e a yun. l . . l .. 

Bu manevralar şimdiye ka. 
dar görülmemiş bir mikyasta, 
13.000 İngiliz tayyaresinin iş 
tirakile yapılmıştır. 

Harekatın ilk kırk dakika
sında Şark Sahillerinden Tay. 
mis ağzına kadar tamam on bir 
taarruz yapılmıştır. 

Bu harekat çok enteresan 
neticeler vermiş ve harekata 
iştirak eden bin üç yüz tayya. 
reden ancaK iki tanesi ufak bir 
&rıza gösterdiğinden hedefleri. 
ne ulaşamamışlardır. 

Bundan maada dinleme ser
vislerinin ve keşif tayyareleri. 
nin fevkalade muvaffak olduk. 
larr görülmüştür. 

Cenubi İngiltercye yapılan 
iki hücum tayyare dafi topları 
tarafından püskürtülmüstür. 

Resmi raporlar taarru~ kuv
vetlerinin çok büyük zararlar 
l<;rJi . .tc5ltihlmi · r~~ıa"ö'~~..ıfıfo: 
vaffak olduklarını bildirmek
tedir. 

Avcı tayyareleri, taarruz e. 
den bombardıman tayyareleri. 
ni daha sahillerden püskiirtme. 
ğe muvaffak olmuşlardır. 

Halkm büyük ~ir kısmı ha. 
rekatı büyi.ik bir dikkatle takip 
etmiştir. 

. 
esı r 

cak,, diyor 
Sabık Arnavutluk Kr ~ 

go ailesi ve maiyeti e~ 
birlikte F ransaya gelere 
saya yerleşmiştir. . 

Fransız gazetecilerİI11 ııJ1 
ederek beyanatta buloti 
bık Kral ezcümle şunları 

bir milletin hürriyetiııe 
olar:1az. Biz nankör bir~ 
üzerine yerleşmiş fıı~ıt 
rr · ııet idik. Fakat bun" 
terakki etmek icin her h~ 

, 1 
ynpıyorduk. Benim fll I 
hiç bir zaman esaret 8 

kalmıyacaktır. 
Ben buraya F rans!l~ıl' 

mayesi için geldim.. J3ıt 
neye sadık büyük f rııP 
daima kü--ük milletleri }ıı 
ettiğini biliyoruz .. Ve jşl 
nuıı içindir ki bugün biit~ 
n!rruş ümitleri etrafındıı, ~· 
yor. Burada etrafrmd!l 0~ 
hassıs eaen hic bir hal)~ 
Kraliçe de ayn; duygulllf 

3 

tehassistir. 1 
f ransada ne kadar ~~ 

hak km da sorulan stJ!l tP 
bir müddet tereddüt e 
sonra: ~ 

- Kimbilir bu bir ço 
ite bağlıdır. 

Cevabını vermi~ti:/ 
a.zka a y]edtıştır e ı ken b.tubtun mak uyuz hastalığının tama. aşk. derec~sine. ge.tirdi. İn.~~lık ı~'.11~~kın mbalnlzara .~nl nı gokst~ren 

mı tarı yı a, en ço , ır u. me . . . kAf• 
1
. ve medenıyet ıncıdabrnı onune vuyu · ta o ar sus eyece tır. 

k ·ı k"l n;,geçmesı ıçın a 1 ge ır. . ... 
çu mı yon 1 oyu ge~~ez.. Bunrum başka çıban, iltihaph duı:ulmaz hır plan ve cereyan Almanyanın Sergi Sarayın. 
Bununla bera~~r .. b~ yuzden ki.içüli.yaraları da (oksijen) gi. halı~~ k~ydu. .. .. v.. daki pavyonunun tanzımıne 
Sm5~ırgılrların ~uzu ~u1er. bi .temizleyip onultur. Hele co. Turkluk ve Turklugun bed- başlanmıştır. A lmanyada geti
S ımav çay~. 1!.e Cuneyt ça~ cuklarda daha cok görülen yaz hahı olanlar ne de~·se desin biz rilen eşyalar gümrükten çıka-
_ın.d~rgınm kuçuk ovasında hı- çıbanlarım bi; yıkanışta sön. o?Iara şunu hatırlatmakla mu. rılmıştrr. Fransız pavyonunun 

:ı?ırıne ka:.u~urla:. Kasabanın dürüp giderir. Bircok cilt has. ~abeleye tenezzül bile etme. inşaatı tamamen bitmiştir. De
ıçınden. kuçuk hır dere ge~- tahklarmı üc beş gUnde kökün. yiz ... "Otlar ürür, kervan yü. korasyona bugünlerde başlana-

Bir kadıl1 
yüzüı~den 

• 

H 

mektedır. Adı Smdırgı;;deresı.' denk tt ~v b.. .. h lk tür!.. netekim yürüyen Tür ktır 
d . M · b "'· • . uru ugu utun a rn ve ,, - ca . 

ır.... en ar.kaza hududu ıçın-~ bizzat benim de görd" v .. .. kiye içinde Sındırgı koşuyor B k. F d t k . 
de' olduğu icin senenin her . - ugumuz "'·b·d· u sene ı uar a ara sıyon 

ı..... ·· / harıkalardandır gı 1 ır. · · b·· ··k h · t ·ı mevsiminde kurumaz Ballç . . . y r h Ik "K" .. .. ışıne uyu e emmıye ven -. ; e- Tabıabn Serveti er 1 a mm oyumuz,, . . . 
ler ve bırçok tarlalar bu Sındır. Or da dedik1eri kasabacık da on oda. mektedır. Fuar komıtesı tara-

I . ... tasın n f d . . ·1 B r k gı < eresıyle sulanır. Esasen B f k l"'d l lı, bin kişi alan konferans sa- ın an ınşa ettırı en a ıran ' 
S d .1 . ... .., r· u ev a a e muamma ı su. Al . p· r F . 

t 
m ~gıf;" ası s ı~ası •. c~~rba ı. vle yun bulunduğu yerde pek lonlu, .g~zinolu .?ir . parti ve p~lep~s~, kıre ıl"'ekv,d uardzıyka-
opogra ı vazıyetı ıtı arıy e ht k .. b. halkevını yapan uc hın nüfus. retçı erını ço a a a ar e ece -

Belç ikalı bir subay vatanın'~~~ 
ihanet etmek felaketine ugrauı -

Bel .ikada bir casusluk mey. bar edilmekte idi. Buıı0f~~ 
dana çıkarılmış ve Belçika or- rine derhal takibata bıııit 
dusuna mensup bir mülazimin ve hu Alman tüccarııı ti 
güzel bir kadının aşkına kur- Liej'de bir çift tarafı~d~ği 
ban giderek memleketi aleyhi. rnobillerine kabul edıl 

l "I k k mu eşem, pe mustesna ır • 
aag ı ı:ı~ta adandır. Kasaba, mesire halindedir. S d d lu Sındırgı !<asabasıdır. tir. Labirentin içinde kayıklarla 
çok zengm ... çam orman1ariyle resi b~ hamam .... 

1~ ırgr 
1
: - Medeniyetin nuru sayabile. gezilebilecek, mağazaların muh 

havası saglamlaşan dağların lec"ıkler yapa y onun en şe a. ceğimiz elektriği - on sene telif istikametlerindeki koridor-
k .. ··k ·ki · ·· apa gecer uçu · tepecı ennın tatlı me. Deren·n h ~ ·· h evve] cıra ve gaz lambası ya. ların köşelerinde c.iftlerin isti-·lr kl · d ı ve amamın er • _ 
yı 1 ete erın en başlayarak yan d kan bu yerde - temin eden rahatlerine mahsus yerler bu-S d d ... l rn a cam, meşe, çma:, ll k • 
~n ırg~ ovasına ogru yayı ır karaağaç, kızılcık, fındık, ce. yı ı . varidatı yirmi bin lirayı lunacaktır. Alp tepesi F uarm en 

bır vazıyette kuruludur. viz yaban· d' b d k geçmıyen mahalli belediyedir. serin yeri olacaktır. 9 Eylul ka-
C .. k k , ı asma, ış u a , T . hh f 
~ am, meşe, go nar, ayın, gürgen ağadan birb· ·n . emız, sı i, enni tesisatla pısı yakininde bulunan bu te-

ıhlamur ormanlarını ihtiva e. m· b" h ~ld d' ırdı e gbı~: kasahaya altı yüz metrey·e ka. l 1 d d • . Ul d ... 
1 

ış ır a e ır. ora a ta 11 d penin ortasında A p çam arr, 
en emırc~ ve us ag a:ı?ın servetin boUuğuna ve güzelli. ar tazyikli suyu getiren ve alt kısmında da daimi rutubet 

en azametlı ve en bcreketlı ak- ğine hayran olm k k b ·ı bunu da yakında tamamlaya. ic:inde yetişen Füyerler bulun. 
samı Smdrrgc hududu icindedı'r d v·ıdi ama a · 1 

- -
• (Dwunıı 8 i11ciı!rl kt d Al t · d b' 

H t f .
1 

-.., egı r. ~ • .. m ... · a ır. p epcsın e ır er ara yemyeşı agaç, or. -- __ ...._ ·• - ~ 
k 1Jeton köprü de vardır. Bu te-

man, a ar su, çeşme ve pınar. - enin altında Fuarın muhtelif 
lar içinde, nefis suları pek meb. 

l 1 · .;tikamet1erine ilerliyen kori-
zu o an Sındırgı, Balıkesir, 
T :1orlar, c.ok serin istirahat yerle-ursunbey, Simav, Demirci, 
G ri bulunmaktadır. 

ne casusluk yapmakta oldu~u rüldü. sııl: 
an1aştlmcştır. Otomobilin numarası ıdı 

Mösyö Ries tarafından idare ne öğrenmeğe kafi Spoıı1' 
edilmekte olan hu husustaki '.:m otomobilin Josef fllıl 
tahkikat nihayet bulmuş ve · sminc!e bir Belçik:~h l o 
Mülfızrm Dombre'nin memle- mc ait olduğu hayret :r~· 
ket müdafasma ait plan1arı ec- :ıilcli. Bunun üzerine ~~ 
nebi devletlere satmış olduğu ~1arbiyeden Domhre b;eıı 
teshit edilmiştir nalCımnt istendi. VerıJlıııı 

D ı, . . dll . 
Meydana çıkarılan bu teş~~i- vap~a omure nın or piri 

ördes, Akhisar, Kırkağaç, 
Soma k~za merkezlerinin cc
virdiği tam bir daire ortasında 
kalan iç Ege mmt;:\kasmm bü. 
ti.in bu havalide ye~iiliği, hol 
ve nefis sulan, emsa1siz tiitii. 
nii, misafirperver hdkı, mute. 
dil havası, feyizli ormanları, 
şifalı ~ .w.n ae meşhur-

!attan şimdiki h:.lcie sekiz kişi oar'a~ miilazimlerindefl 
tevkif olunmuştur. Bunların 1 :lu~u bildiriliyordu. I j~t' 
elebaştları, Alman casusu Hu- Bunun üzerine Bd c jt' 
60 Luger, B~lçikalı Mülfı7.ım :.:::ınrhar!Jiyesi en ziY~ e rı ~ 9 Eyllıl kapısının iç kısmına rı · 

cli.iı;en sahada beton bir yol, iki Dom bre ve metresi Siman Pir- ett'kleri bu zabitleı:in 1 jrİll (. 

-Tesiri llni, şifalı sıcak sular 
At"'cak'iptidlt '"~ hakİinsız 

hiiyiik h:wuz inşa edilmiştir. lo'l:lur.. lekete ih:met ctmeı{ ,'f" 
llu kısmıdaki elektrik tesisatı Teşkilat Nasıl Meydana 'lcncdenb--ri AlnınnY~fle 
da yeniden yapılmıştır. T envi. Çıkarıldı? 

1 
-nr:ı . oldu(:unu tcesstl ~ 

rat ziya oyunlariyle, muhtelif Ötedenberi tüccar sıfatile ren
8
d;. .. . tcvı:f. ~ \> ~ 

· · d k · 1 h k l 44 1 unun uzerıne rıı e '"enkler ıçın c c:o cazıp o a . seya at etme te o an yaş a. D l y.-kc' ' ~ ' 
· d 1 d I-I L.. · : d ı · ~nn om >re mem ~ l • ... ·"\ktır. Atraksıvan kısmın a o. rn a ugo utge~ ısm n e.;ı f ... . : b' k ı.;rı ··', ' ta 
··ı · ı·k d.. b. b ht ı·f o 1 · a. sına d t ırco P 1.ı 1 ... nlr' re yu ;sek ı le oner ır ya ancının mu e ı ne cı. . ) · 1. etr · ~lj 

, A k h k 11 ·ı k k l d man ajan ara tes ır.1 . (1 l'd· oli1p, Lunapark ve açı ava a r ar ı e ço sı ı temas ar a 8 ıtl ıt! 
1 tivatrosu vardır. bulunduğu adli makamlara ih- (Devam ' lla71• fffmfınrlan yaptırılan .'foulır(Jı Jnıwarma bfn~ 
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~azarda pazara Kad ı nlara 
pantolon 

Bir genç gözünü 
3500 liraya satıyor 

............................... ·-···-········' 
Bir Senede 

SirkeCid; bir 
akşam yemeği Alacağı parayı hasta 

nesine bırakacak 
an-

Yeryüzünde 45 
m.lyon otomo .. 
bil dolaşıyor 

Biz burada sıcaktan bu. 
nalırken, alimler kanter dö. 
kerek istatistik yapıyorlar. 

YAZAN: 

__ Osman Cemal Kayg llı 
Fransada oturmakta olan F irmin Pi veto ısminde bir genç 

~iftçi gözlerini s::tışa çıkarmıştır. Piveto henüz yirmi sekiz ya
ıındadır. Gözlerinin birini yüz bin franga satmağa hazır olduğu
nu ilan etmiştir. Pivetonun gözleri parlak siyah ve çok güzeldir. 

Fransa milli otomobil f e
derasyonu bir sene zarfın. 
da yeryüzünde 4 5 mi1yon 
otomobilin d.,laştığını ve 
her sene yüz milyar litre 
benzin sarfettiklerini bildi. 

ı . .\!tı tan 
~daı:ı b" ~ baldırı çıplak.. Bun. 
~ hepır_ı kadın, beşi erkek .. 
lltat bsı de kanı sıcak şeyler .. 

unıar b" . ızım yerli malı 

J3eııf 1~!akJardan değil, yaban 
tar <ioıa 1 Yaya olarak diyar di. 
~t18ınşan takımından ... 
llğu h rn da saçları sarışın 

baht k alde tenleri, güneşten, 
~tısıa~ısı pestili rengini almış. 
hetıilz a henüz genç, toy .. Da. 
llıanıış 1:Ja~yayı Konyayı tanı. 
llıa ~ınsınde~ .. Tabi~, t.ürkçe 

~.. ek kelıme bıldıkleri 

?.a"aUıı 
ları darın Yanlarında :ercü . 

ldjkler· a olmadığı için rast 
ı~aı _şuna, buna boyuna 

lar ıle dert yanmaya çalışı 

t>el'ken s· 
aiti y ırkecide. tramvay yo. 

'l'arı i :ı.r_ı _loka.ıta, yarı ayran 
~ı aı:> Çkılı Yerıerden birinin 
. ı:ızına d 1 Ye am adılar ve asıl 

' tıed' oturulacak yere girme • 
ense 

cıktak· . e_es::ret edemeyip 
<ill.ra~ ~ır ıki sandalye ile ve 

&'et· ?1rkaç bira fıt::ısını yan 
. ırıp b" 
Çôktüı :r masanın başı. 
. i bir~r. V~kıt ak~am şimdi 

(işti.. en, bır tezgahta bira 
•enıe · . • 

dllvard r~, oır ~ezgahtarı, bir 
da n akı listeyi süzüyor ve 
ne 

1
. e Yapacağız. ne yiyece _ 

. Çec ~. 
~ ıçn:ıer ~gız, yahut da ne yi . 
Ye birb

1! 12 ki m:inasebet alsın? 
itle . 

tıne soruyorlardı. 

~--ı 
Pıkralar1 

Hangisi aptal ' 
'.\ınan k 

eıı;"lenın ~ ızım senin bu erkek-
'(\Qıa ege kalkman aptal ol-
' l:l açık bir misaldir. i,,,: ayır b b 

ı'ttıtn . . a a, senin kızın ol-
1\1 ıçın b 'Ya 

8
.. unu beni alan deli-
0Ylern_eı isin. 

€ kadı~ ·z~kas ı 
~ .. ·"keıt 
,"il bUtı;- Aman ne güzel _kun· 
illa ot., ar .. Bldiven gibi aya
~ .. rdu. 

d. tııı l'tsı - c·· (lf "· lltıra . i.l~el, eldivenler de 
~~darı Vazıfesıni gördüğü za -

' '1ııı. •Yalda yürümcğc baş -

!ukıe~iı · çocuk 
~ e-o-tıiçin glum bıldiğin hika-
~cı.ııc anlatmıyorsun?. 
~ taııe ı;. Olmaz anne.. Zaten 
~bu 1Y0 rum, onu da anla -

k. On sefer bana hiç kalmı -
~ aaıtı u daha müsait bir fır-

1Yorum ı ı 

~erik~~:hika vesi 
'4t eliltaa 1· .\ttı ~ bır seyahate çık-

l' bu.··ı.?tıka!ı bir dostile be -
• A. un 

\ '<\l'lcad memleketi gezecek-
~;a~ha1;:1 da müthiş seyahat 

1'~ \>elikaYı ~·· ller sene bir kere 
i a1t01Iar1 plaşırdı. 
ıı1 t~ geuzarnış,_ nihayet bir ır-

~likaı1 ~tnelerı icap etmişti.. 
~an ostuna sordu: 

L_,tıı • bu 'rmak tehlikeli 
~~ .. J3 

r.. -ttin· urada hiç kimseyi 
vteı.. 12 illi? • 
~'1 hU···. 
, "erdi: Yuk bır safiyetle ce-

'ft lıic: rn 
i a ltard e:ak etmeyin, geçen 
h" ~Un ceeşırn boğulmuı:;tu. Er-
'141 ~ea· . · "!. l!ıı bulduk .. Emin 

Biraz sonra içlerindeki en ci . 
\.'eleği, ayağa kalkıp duvardaki 
listeye yanaştı Ye ~ahadet parma 
ğım, önce listedeki (vi5ne ışerbe. 
ti) nin üzerine yapıştırarak 
~ihtara kendi diEylc sordu: 

Ailesile birlikte küçük bir evde oturan Piveto bir gözünü sa
~ışa çıkartması sebebini şöyle izah etmektedir: 

- Ben gazetelerde, kalp hastalığına müptela olan bir Aıne-

- Bu nedir? 
- Vişne şerbeti. 
-Ver! 
Sonra parmağın: rakının üze . 

rine kondurdu: 
- Bu nedir? 
- Rakı.. 
- Ver!. 
Ayni parmak O!"nC:an crnya ~e 

kerek: · - -... 

- Bu nedir? 
- Çorba .. 
- Ver!. 
- Bu nedir ? 

- Ayran .. 
-Ver! 
- Bu nedir? 
- Şarap. 
- Ver!. 
- Bu nedir? 

rikalınm ilerde ailesini safalet -
r"'"; 1 ~en kurtarmak için gözlerinden 

" 'Jirini on bin dolara satmış oldu· 
J ~unu okudum. Bunun üzerine 

ıı ·lüşündüm. Ben de hasta bir de -
likanlryım. On senedenberi müt
hiş bir kalp hastalığı çekiyo -
rum .. Bu hastalığın hiçbir tedavi 
ıekli bulunamıyor. Şu halde er 
-reç bir gün bu hastalığın kurba
nı olarak hayata gözlerimi yu -
macağrm. 

Sakat bir babam var, annem 
ie hastalıklı bir kadındır, bun -
lan maada evliyim. Bir karım ve 
yedi yaşında bir de çocuğum var. 
Artık çalışamıyc.rum. Sıhha -
~im müsaade etmiyor. Siz söyle
yin ne yapabilirim? Her :1ali in
celedim, hiçbir çare bulamadım. 
Bunun üzerine gözlerimden biri
ni satarak ailemin istikbalini te
min etmeğe karar verdim. 

tarlık şu arazi var. fakat ailem
den kimse çalışacak kudrette ol
madığı için adam tutup çalıştır -
mağa mecbur oluyoruz. Bu da 
bize pahalıya mal oluyorve bu 
şekilde masrafımızı ancak kur - . 
tarabildiğimiz gibi, son günler -
de yavaş yavaş borca da girme
ğe başladık. Arlık bu uzun za -
man böyle deval'lf edemez .. Fakat. 

Birdenbire duruyor. Sözlerini 
nasıl tamam.Jıyacağını düşünü -
yor: 

- Fakat? 
- Fakat işi!1 en zor tarafı bu 

rıyor. 

1938 de dört milyon oto. 
mobil yapılmış. Bunun 
içinde 8 milyon çelik, çe 
demir, dökme, 600.000 ton 
da muhtelif maden harcan-
mıştır. 

Her sene otomobillere 
20 milyon metre murabbaı 
cam 70.000 kilometre dö. 
şemelik kumaş, 850.000 
ton kauçuk, 250.000 ton 
pamuk gidiyormuş ... ............................................ .-1 

projemi aileme, açmak meselesi.. O t M I k ti d • 
Bu kararımı kendilerine söyle _ QS em e 8 er 8 • 
diğim zaman muhakkak ki çok 
ıztırap çekecekler .. İşte bunun i
çin sizin vasıtanızla öğrenmele -
rini rica edeceğim. Onlara bu iş
ten bahsetmek o kadar müşkül 

ki ... Ben bunu yapamıyacağım. 
- Revani .. 
- Ver!. 

!( admlrırııı crkcl.:lc.~mesi lcarşı

sııula hrıyrctlt relen hayretlere 
d.ü~~iyoruz, f aka.t günün birinde 
oıılarııı erkek kıyafetile gezecek
leri lıatmrmza gelmemişti. 

Sovyet ziraat 
sergisi 

Genç adam bu işe kati surette DEM1Rct KÖRÜÖÜ GIB! 
karar vermiş oiduğunu ve bu Büyük bir asabiyet içinde bu - Bu Ağustosun birinde Mos. 

- Bu nedir? 
- Cacık .. 
- Ver!. 
- Bu nedir? 

Gclıııi.ş olsa bile bunu devamlı 
bir itiyat olarak 1.:abul edecek -
lcriııi düşünemezdik. Halbuki iş
te, tanmmış bir tiiyMet adamı -
nm eşi ba§ta olmak ·üzere panto
lon giymek itiyadı kadınlar ara -
sıııda taammüm etnıcğc caşladı. 
Yukarda resmini gördiiğiiniiz ba
yan lngiltcrenin sabık hariciye 

mecburiyetinden dolayı azap lunan Firmin Pivo mani olması - kovada açılmış olan Sovyetler 
duyduğunu her haliyle ih~ e - na vakıt bırakmadan kapıyı açı- Birliği Ziraat Sergisi hakkında, 
diyor. yor ve bahçede oturan annesini Ak d · " d • 

~ a emı azasın an ve sergı 

- Konyak. 
- Yeni hiçbir geliriniz yok çagırıyor.. · h · d T · · 

K d · · "ht" b" ko tertıp eyetın en sıtsın şu 

-Ver!. 
mu? apı an ıçerıye, ı ıyar ır l" . 

1 .. w· 1.. k .... k b" k d . . ma umatı verıyor: 
- Bu nedir? 

Gayet açık olarak cevap veri- u nuz u, uçu ır a m gırı-
yor: yor. 336 hektar genişliğinde bir 

- Hayır, hiçbir gelirim yok... Firmin Pirov bir nefeste müt- araziyi kaplamakta olan Sergi 
Elimizde yalnızca yedi sekiz hek (Devamı 8 incide) mıntakasmda, 50 pavyon mev-

- lmam bayıkiı ! 
- Ne, ne, ne? 

--------------------=-----~------------- cuttur. Sergide teşhir edilen 
110.::.ırınm refikMıdır. - !marn bayıldı. 

-Ver! 
(.) böyll', he"\yun~. ıtor rlcıdikl!o, 

tezgahtar da istedikleri §eyle~i 
tebeşirle tezgahın çinkosuna kay. 
:iediyordu. Nihayet (bu nedir?), 
(ver!) faslı bitince, tezgahtar 
bir de çırağın yardımile bütün bıı 
:stenilen şeyleri birer birer, be
rikilerin önüne taşımaya başla • 

A Af • k b v J k ı• • eşya miktarı 180 bini, Sergiye v r u r:\ ay 1 r: 1 aya ag . a rn a ç 1 n iştirak edeceklerin miktan ise 
f" 200 bini bulmaktadır. 

C b 
• • • Serginin esas hedefi, siste. e el u ~tar ık bOğazında bır ?1~tiksurette yiiksek rekolte 

t ü ne 1 açı I sa ne o 1 u r ? i::;~~:
1 

::"ı:'oıl:k!ifi ~';;i!~~ 
.nasın mı? Dünyanın bazı mıntakala - bl!slcrde bulunmuştu. İspanyol 

Neden sonra dükkanın sahibi rında açılacak olan kanallar hükümeti b uteşebbUsleri ya -
midir, ustası oıdrr, nedir, gelip veya kazılacak olan tünellerin kından takip ederek her tlirlU 
:le bu manzarayı görünce §a()ır _ gerek siyasi gere le il(trsadi ve mtizaharette bulunmuş, !ngilte
jı ve tezgahtar.ı çıkıştı: gerekse iktrı:;adi l.ıakıından dün- re htikümeti de denizaltı teşeb -

- Ne yapıyor~mn, bunlar nedir ya vaziyetinde çok mUhim bir büsleri için sureti hususiyr·!e 
böyle nıasada? rol oynıyacağ"ı muhakkaktır. hazırladığı gemileri emrine tah 

- İstediler, verdim. Nitekim bugün Sliveyş ve Pa - 3is etmişti. 
- Kim istedi? nama lrnn:ılları birinci derece - tbarnnun bu teşebbUsti onun 
- Kendileri ı~tedi ! de l.ıir ehemmiyeti haiz olan Diııu mükafatını kazanmasına 

- l{endilcri istedi diye hemen mıııtakalardır. ,·esile olmuştu. llim Akademisi 
'mnları getirmek mi lfızım? Hay. Bundan sonra daha bazı mm- reisi Lallemaud ile General Fer
ii onlar buranın yab:ıncısı, ace. takalarda mes"'la Cebe' .. :tarık- rie bu mlikafatı kazanmasına 

.. . . aldıkları pratik neticeleri gös 
boyle serı bır yol açılmış olma - t k d" • erme te ır. 
sının doğuracağı iktısadi neta-
yicin ehemmiyetini takdir et _ Bu serginin, 1939 senesi i. 
memck mUmkUn değildir. Bu çinde, yedi milyon kişi tarafın. 
şekilde Fransa ile Fasın mil- dan gezileceği tahmin olun. 
nascbatı kolaylaşmış olacak \'C maktadır. 
.\vrupadan kalkan beynelmilel Sergideki 'Tohum,. pavyo. 
bUyilk bir hat İspanyadan tran nu, Sovyetler Birliğinde ekilen 
3it olarak geçerek Anupnnın ve yetiştirilen bilcümle hubu. 
;olcu ve eşyasını Afrika ve cc- batı ve endüstri nebatlarım 
nubi Anıerikaya seri bir şekilde göstermektedir. Serginin "Ma.. 
nakledecektir. kineleşme,, pavyonunda ise, 

:nisi, ne istiyecek!erini. ne yiyip da veya Manş denizi altında tU· 
ıçeceklerini bilmiyorlar. Ya ~en, ncller açılsa acaba dünya siya -
sen de~i misin J:i bu, birbirini tut seti değişir mi? ... l\Ianş denizi 

Bu şekilde bir transit merk~ kolkhoz ve sovkhozlarda kul. 
1mil olmuşlardr. zl vazifesini gören İspanya dn !anılan her türlü mütenevvi 

lbaronun yapmış olduğu plan '>iiylilr menfaatler temin etmiş ziraat makineleri teşhir olunu. 

maz bır alay şeyi ge~irip önle. 
lardan bilhassa bir tanesi ta - .Yor. :>lacaktır . ., 

rine yığdın zavallıların? 
altrn:la ac:rlacak bir tünel !ne.il- mamcn lspanyanın menfaatle - H · · l Filhakika bö»lc bir transit ayvan yetıştırme işiy e a . 

Ustanın tezgahtara çıkıfiması 

henüz bitmemiştı ki. bir de ne 
bakayım, berikiler rakıları aYran 
'ara karıştırarak, saraplarm. içi 

tere ile Fransayı birlcştirecel<· ·ini koruyordu. ÇünkU tünelin "' rk da 1 ·ı · 
ı lsı>an~·a,.·a çok bü~·uk menfaat- a .. a . r şey er ı e en ıyi yetiş. 

tir. her iki ucu da spanyol toprak- "' "' tırılmış hayvan nümuneleri, 
Halbuki Cel.ıelüttarı'< boğa:z 1 larrnda bulunuyordu. B utilne - ter temin edecektir. 

ne 
. . t tl- k · vasıtasile Avrupayı ırnra yolilr· yun altında kalan kısmı da 28 

"Hayvan yetiştirme,, pavyo. 
altında lrnzılacak olan bir tunel lin uzunluğu 50 kilometre ve su- Manş donizi altında yapılacak nunda görülmektedir. Ayrıca 

olan bir tünel İn :?il tereyi Fra11 Sovyetl B" 1..... ba"l b .. ·· ' 
revanınm a ısn'.ı a ıtarak . i"meae 

1 1 
? S d b Afrılrnya bağlamak imld\nlar; kilometre idi.. Tünelin en deriıı 

... b ça I!:mıyor ar mı . a e u . . •,adar m k ~ . b 
1 

elde edılmış olacak. lnsmr suyun altında dört yUz 
· ı ya. onya~a ımam ayı .. . . 
·Iıyı mez'"' yap d . . . Suveyş kanalının açılma ışlnı yirmi beş kilometre olacakt:. 

. "" an mı ersı!lız, vış .. 
ne şerbetı"nı· b "t . k" basarmr:; olan Lesseps Cebelut Gittik<:e artan bir mil ile elde . ır CCf'l ıc ı sa . · · 
nıp bir yudum onda~. bir ·vı~dum tarık altından bir tünel aı:ııma- olunacak bu tünelin bir ucu 
::acıktan alan rr.ı? Tam b~ ara - sı meselesini ilk düşUnenler a - rarifanrn garbinde Bolaniada, 
iık içeriye bir de midye dolma rasındadrr. Fakat asıl bUtUn diğer ucu ise İspanyol Fasında 
::ısı şişman Karakaş damlama.. plfınları yap"an Ye projelerini Tanca ile Söta arasında Punto 
3In mı? Kara kaş bu, fırsatı hiç ı bütün hesaplarile beraber te - ıl Boassada toprak üzerine çık
ka.çırır mı? Dolmam safi bahar. kamiil ettire!ı acl~ın fspanyol maktadır. 
iır! mühendisi Karlos lbanez dti General Ferrie, Binu mtika -

Diye tepsiyi zavallıların bur . lboro'dur. ratmm !baroya verilmc~:nl mii-
nuna uzattıktan sonra, hemen Müsyö !baro hUsnilniyet sa - daraa ederken bu teşebbUsUn 
rafa uzanıp koca bir tabak al. hibi bir adamdı. Bu işi için mil. :!hemmiyetinden şöyle bahsedi • 
dı. yonlar sarfederek binlerce soıı yordu: 

Usta bağırd;: claj yapmış ve gerek Fas gerol;:- "Avrupa ile garbi Amerika 
- Ne yapıyorsun?. se 1s1rnnya sahillerinde teşeb - ve cenubi Amerika arasında 
- Ne yapacağım, çelebilere dol! 

ma v0riyorum. 1 
- Bu kadar şeyden sonra bir 

ic midye dolm<:.aı mı? 
- Merak etme, benim dolma . 

'arım hafiftir. 

Kimbilir. zavallılar o ~,,ce mi. 
delerinden neler çekmi!)lerdir? 

O. O. K. 

. er ır ıgıne g ı utun 
sa yolıyle A vrupaya bağlıya. - Cumhuriyetlerde, mıntakalar-
ı.:ak fakat CebelUttarık altında da ve ·d · · · k" f . .. . . . . . . arazı e zıraatın ın ışa ı. 
kı tuııel ılu kıtayı bırıbırınc rba- 01 teba ·· tt" k h " 

1 

ruz e ırece ususı 

tcdccek. B uşekildc ortada bir pavyonlar da mevcuttur. 
köprU vazifesini gören lspan -ı 
ya da İstanbul gibi zengin bir Serginin ziyaretçileri, Sov. 
transit merkezi olacaktır. yet a1imi Miçurin'in sun'i su
Manş altında, CebelUttarık rette muhtelif aşılarla elde etti. 

altında tunel, insanın bir kıt'a- ği yemişleri, Derjavin'in çok 
dan diğerine mUmkUn mertebelçabuk yetişen buğday cinsini, 
sUratle gitmesi emellerini ta . nebatatın irsi bünyelerinin de. 
hakkuk ettirmek için atılmış a- ğişmesi bahsinde profesör Li
dımlardır. Bunlar da siyasi, Ik- senko'nun bütün dünyaca meş 
tısadi ve içtimai bakrmlardan hur çalışmalarının neticelerini, 
çok büyük faydalar umulmak . Kiziurin'i tırmanan ve sürünen 
tadır. nebatlarını da göreceklerdir. 

Serginin "Köyde yenilikler., 
ismindeki pavyonu da cok en
teresandır. Burada, pa~olarda, 
yan yıkılmış izbelerden mürek
kep eski köy tipleri ile yeni 
modern kolkhozlar görülmek
tedir. Aynca bir panorama da 
son seneler zarfında köyün 
biinyesinde vukua gelen derin 
değişiklikleri tebarüz ettirmek. 
tedir. 
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r 7 Numaralı hücumbotunun maceralarıl 
Koşankög 

( Btlf ftıN/I 6 ttlOlda) 
cak olan on bet yıl evvel dere 
suyu içmede mahzur görmiyen 

1 Denizler_ ,!çin harp 1 
Türk çocuklanclır. 

Bugün Smdqı kazuınm i. 
ki nahiye ve dokaan üç köyün. 
den hiç biri telfomuz dejildir. 

D KTOR ••• 
- Anlaşıl dı kur.ıanuanım .. koca transatlan'ik bu·ucııtJin: oın eseri.. Yedi numaralı bU Bütün köylere ve nahiyelere 
Bundan sonra kumanda o b ; ana battı ve gU\·ertelerinde bl· cum botu, yedi gemiyi suya göm kasabadan otomobil ile aidiJip (BaJ btr balı tüecandır· o ki başka doktor lıteuı 

ahze için dümeni bıraakrak, zn • iken kaptan köşküne, baca ke· dU .. Esasen bu yedi, onun raka gelinebilmektec:lir. SmdırlJllm ark bet J&flnda kadar T~r. tal~ Dlln kendisini ı 
\allı Foal'in kanlı cesedini aya ..ıarlanna hatıl. direklere tırma. ını, onun meşum rakamı!.. köy yollan bu kadar iyi ve IÜ• Kansa Jirmi J~nJ henb dol-; .:a~an sende.o bahsetti. 
ları dibine yatıran dümen nefL narak ölUmU geclkUrmele çalı· Sustu, asabiyetle güldU .• DU- zeldir. • 4unnuttur. Çok .-ı bir kadın - Benden mi babaettlf 
rl !ılartene dön u l ve bir tek kc şan yüzlerce insanı denize dö· JndU: Yine on bet eene evvel ılk 4ır. Her tldal de 7atakt.a saba! - Yanı bastaJıtındaO..-
llme lle emrini verdi.. :cUverdi.. - On torpidonun da nakliyat tahsillerini yapbrabilmek İçin kahvalueını bekltrorlar ) - Hastalıfımın ne ol 

Dosdoğru.. Yedi numaralı hUcum botı. ;emilerlnln son tabahrnı mu ebeveynlerini zorladıimuz bu Bay - Nen var? Hep" kımıl >llmez kt!. .. 
Ondan sonra makineye: rnmandanı Lul Tuzey kuman· ı :ıza etmeleri icap eder .. Ha memlekette buıün bef yüz kız d17or Ye ah çetironun ! - Ben anlattım. sonrs.. 
- Dikkat Gansol .. llaklneleı la kulesinde, ayakta, vücudu nl onlar nerede? ve erkek ilkokul talebeai var. Bayan - Rahatsızım. ;enin tabiatin, ablAkd 
rnistan yapacak.. MUmküı Jimdlk kesllID;lş, başı açık, biı Ve derhal tar::ıs:;at dUrbUnU dır. • • - Bir yerin mi atrıyor? cında öyle şeyler söyledi 

olduğu kadar sUra.tll tornistan . colu öne uzanmış, yumruklar, "le sarılarak doksan derecelik Kaza huicınde orta okullar. - Her tarafım aı-rıyor - Sözün kının: Deau11 
Emirler derhal yerine getiril nkılı bir halde gözleri sabit bi ı lr zaviye altında bütün ufku Ja_ oku~ Sın~ ta.Lmelerin - Yazı getirmek Uzer~ gltt u gelecek! 

dikten sonra Lui Tuıey yedi nu- uoktaya dikili hareketsiz duru- ıradı.. mı~= ~~ timiz deniz kenarında tutul hı - Saat sekiz buçul• 
maralı hücum botunun bet yUz yor \"e harpçillk eserini seyredı. Artık hecanı azamt haddine u:..ın ·.:-.ı_ ..l!.!L•• tun ağnlar, detll mi? - o halde hemen il 
metre kadar gerilemesini bekle- yordu.. Denizin dibine götür- varmış ve aşmıt oldulu için Lui yunan, •~ IU W>&Unen - Evet. - Yok, yok ... Doktor 
dl.. Ye sonra yeniden makine dilkleri ve denizin UstUne sorp- Tuzey maddi ve manevi bakım· insanlardan buıün tek adaın - Öyleyse kancıtym. h Pr- rtce muayene için yatak 
ye: tikleri bu ltalyan - Alman kuv- dan tamamen hissiz kesilmiş yoktur. tedaviye başlamalı: llzım. nek istiyor • 

.- Gansol .. Savaş, daha yavaş 'letleri kumandanı bulunduğ• ıdi. BUtUn canlıhtı üzerinde o- Kasabada ve köylerde yapı. Sonra hastalık llerUyecek. - Yatakta mı? Kabil 
emrini verdi.. bir numaralı hücum botu öilo !arak yalnızca denizlerde bar- lan

1 
hplanh. projeli modem ev. - Elbette. -Fakat ... 

Yedi numaralı hücum botu tlllasının eseri idi. İtalyan w bl dUşUnen bir numaralı filo- er er yıl muhitin Iİmasmı de. - Hah. öyleyse sana bir ltf. - Kabil detll! 
kıçtan suları kabartarak yavaş Alman emrat ve malzemesi ile ~llla kumandanı kumanda kule- ğiftiren, temiz, rahat. insan ha. 1'&fta bulunacağım. - Manasızlık etme. 
~avaş gerileyordu. Baş tarafı a- dolu olan dört nakliye gemisi- 3inde dimdik durmuş denizi ta· yatmm bütün medeni ihtiyaç. - Ne itirafı? Joktorlar ... 
ırlaşmıı olan kUçUk .geminin nln yalnız bir tanesl hllft. suyur. rayor ve harbin tık gUnUnde larmı karfdayan ve tabnin et. - DUn bay Nuriye gittim. - Böyle genç doktorl 

kolayca manevra yapabilmesi ve Uzerlnde bocalıyordu. Diğer UçU nrşılaşmış oldukları bu vazı- meğe müsait olan yeni binala. - Nuri ml? Hangi Nuri? fil ... 
torpil atışlarını kolaylaştırmak .Juların derinliklerinde kaybol - retlerin ne neticeler doğurabl- runız Avrupenm en müterekki - Canım, vapurda tanı,tığı - GUIUnecek. şeyler ı 
Uzere her yirmi saniyede bir va- muşlardı bile... leceİlni besaplayordu.. beldelerindeki ~~,valann. mız genç doktor. ıun. 
zlyet değiştirebilmesi için bun- Burnu havada kalan bir ya- Lul Tuzey meseleyi iki şekll- dan hiç de farklı uciiaair. - Anladım. Neye gittin! .- Hayır, bayır ... Jırır 
dan başka çare yotku. ÇUnkU na batmış transatlantiğin et· de mUtalea ediyordu.. Smdırgı balkevinde tunwni - Gelip seni tedavi ets~n dl- :ıtanırım 
ileride, beş yUz metre öte4e alt· rı. tında insan kümeleri sularda tstenllen manevralar ve )ıar- kültür hareketi canlı. sürekli ye. - Fak~t karıcığım, blr 
mış derecelik bir zaviye arasın- ç1rpınıyor, batmak Uzere olan bin icap etUrdiğl hareketler, ve eaasbdır. l-lalkevinin arka- - tıteınem. tor erkek değildir; dok 
da toplanmış olan dllıman ge. b.ı gemide hlll bir hayat ümld! mütecaviz Fransız donanmasiy· sında müsait bir de spor aaha. - İstemez mleln? ·lnsiyeti yoktur. 
mile,iniD hepsini torpillemek at ayorlardı.. le, tecavüze uğrayan İtalyan do- 81 vardır. Sporculara açık olan - Katiyen. 
lAzımdı .. Bunun için bir torpilin Kimblllr, belki dakikalar, nanmasının vaziyet ve mUrette- bu saha az zaman eonra tam - Sebep? _ yonun. 
blle hedefini aaşmamaaı aart- belki de aaatlerce bu Umit ile batında çok bUyUk tahavvül ya- fenni bir hale gelecektir. Hal- - Hiç ... Bay Nurlnin tedut. 

y y k · · k __ ı.. rdi"' - Nihayet ben de 
•ı.. yaııavabilirlerdi •. Fakat e"'lnde ratmış olmalıydı. İtalyanlar evırun 81 111& ve Si müta. sini istemem t 

Y # • I .. t ·ı Ln__ • Jım. Seni tedavi ettlrm• 
Ve yirmi saniyeden yirmi sa- soa.unda ölUme mahk~m idiler. derhal cephe kurmak fçln nzi- mere er, goe en er; nauun gör. - Gayet terbiyeli ve hlzlk 

·· ·· ·· d k yorum. Elimden gelen nlyeye yedi numaralı hucum bo- ÇUnkU bu saatte ltalyan do • r et almış bulunacaklardı. gusunu ve uygusunu mü em. bir doktormu,. 
·u kumandanı bir yandan mua· nanmuı harp ediyor, denizden Fransız donanması ilk taar· mellqtiren, dütünce haıN11n1 - Belki .. Fakat, bana ıor - ,fapıyorum. TeçekkUr 

k l di • de • 1 böyle ~eyler yapıyorsun. 
,inine, diğer taraftan da dilmen ınsan toplamaktan çok daha ruz hareketiyle derhal yayıla- uvvet en np nn ettiren madan gidip onunla görtt,mek- rica ederim, musaade et 
n ferine kat'J emirler verlvor- mühim vazifeler karaısında bu- rak şimal cephesini alarak, ce- kültüre), içtimai hareketlerdir. te mana ne? 

" v Balık irde Smc::lırgıya tor Nuri istediği gibi 
~u.. iunu1ordu. Binlerce insan d• nubu şarkt istikametinden, şl. l b. ~ n ge. - Bilseydim cltmezdlm/ Fa takta muayene etain ... 

- Dikkat! lskeJedeıı torpil . nlzln Uzerlnde tahta parça- mali ıarkt lsUkameUne geçmiş- en ır ınaanm genİf bir bul. kat bu saball gelecek. 
v~n kuabeya gicl k k b T - Peh:ltA.; fakat sen M \teş.. ıarına sanlmıt ölUmU bekliyor- ti .. ltaJyanlar da sert bir manev· k.d ed ha er en ÇO - Bu sa ah mı 

Marten, yarım ceyrek sola .. lardı.. ra ile cenup cephesini alm11lar ea 1 e~ ~ -~~i .;,ata ka:~t - Evet. Neredeyse gellr. da auracakun. 

- Dikkat! S"&Dca'tiaD torpil.. "c,..T:Tlr~mlız. lerdf•. m~hwl Ws--.-t~ow =r~ ~~er; ~İcfu-g"u;; hi°: (Ja: ~ .. ı ~ • ..-_.•--""-:-• • ~~)~~;!~.~:;, 
u mUştU .. İtalyan - Alman birliği ~ 

eş.. ltal1anların bu manevrala - aetmemeıi kabil değildir. Hal. · - Rica eclertm kancttım, 1'11 -'• Dt.nDfrk isterim. ve bu şekilde iki dakika zar- için çok bUyUk bir kayıp olan buki bu k"' ük' 1 ____ ba d"' t!&1&f et ki Jt:ıbil detll. 
ında altı torpil atılıncaya ka- bu muazzam felt.ket yalnuca al- rında gUttUklerl gaye çiftti: ı,._.;, ed ~ "dir~ lnk~ muamele et doktora .. Ayıp o - - Bir kcca için buad: 

Jar aynı emirler tekrar ediyor .. tı htıcum botunun bir ~yrek sa· Bvyell harbi kabul etmek Ye ~ sen e n JU, • lur. 
Torpillerin katedecekleri me- atllk faaUyetıerl mahsulll leli.. harp sıraaında ııakllye gemileri- ~~ terakki yolundadır. Onun - Pek de kola7 bir şey de- ltalld•.:lik ıörmUyorum. 

'afe e•·•·elA beş vUz metre, sonra Dört transatlantik batmış, altı nln toi'pldolannın hlmayelinde ıç_ın Smchrızya KOf8D Köy de. fil. - Beni niçin ~UlllDO 
- ·' # elim S S .a. N i • 1üşUrmek lstlyonuuf tört yUz yetml ab•a, sonra dört torpido sulara gömlUmUş, yir- cenup • cenubu şarkl lıtlkame- • • • ..._ - lç n · 

y - B k d Ni 1 ı c k• Çok senr ~uri beni kıskanç H Uz elli, dört yUz yirmi beş, dört mi bini mütecaviz insan ölUme tinde kaçmasını temin etmek.. ı·r a yU Dnd - t n o a a . ~ neler demez? Hem. b6 
Uz ve nlhavet il" yUz yetmiş be~ mabk(km edllml,tl. Gemllerde Hiç şUpheaiz İtalyan kuman· ın Z an bir adam. Hafltme,rep. Dudak 

J .,, l d d ı ala ı bir tebes ;eyden şüphe ettiliml t bulunan malzeme, mUhlmmat danı Napoll filosunun Mesina (R ... t :f 6 arın a a ma Y 1 • 
ne re.. -wy ara t ttlClda) 0 ki hl de boşama git mek dotru mu? Karıll 

Torpillerin ko\·anlarından cı- da bunlardan başka idi.. Altı boğazından çıktıktan sonra dot- dujunu prensip itibariyle b. 11 m var ' ç · torla bet dakika Jalnıı 
.up h deflerine çarpma81 ~hem· deniz kuşu ve hepsinin cem'an ruca yardıma geleceğini ve nak- bul etti. Ayru zamanda kendi. mlyoien dikkat etmedim. mıyan adamın ballnl 
niyetsiz bir zaman meselesl Bf- 156 kişiden mürekkep zabitan Uye gemtıerinlıı müdafaasını ü- ıine birçok paralar verilmif ol. _ Siz erkekler saten ney"' Doktorlar, namuıların 
ıblrl arkasına altı mUthlş lnfl- ye mürettebatı bUtUn bu fell- zerine alacağını, esasen ileride duğunu itiraf etti. dikkat edersiniz? be edildi mf pek kızar).,_ 
tık, altı tane muazzam su, du- ketleri kolayca tevlit edebilmiş- lngtllz donanmasının mühinı Bu meselede de kadın par. _ Tekrar ederim ki, Bay Nu- t arın yerinde olsam be• 
nan ve birdenbire ateş alan ge- lerdi.. !lir kısmının Mıaır, SUveyt ka- mağı vardı. Mülizim Dombre, rl oçk deterıt bir doktor; ter- zarım 
:ni parçalannm havada yarat. Lul Tuzey bu dövUşUn bllAn· nalı ve bilhassa Portsaylti mu· Sı'mon Pı'rl · · de _ s·enlıı glbl ad"-

1 . o ısmın macera. blyell blr gen~. Hele bir kere ...-
ıkları volkan ve gemi parçala· osunu yapıyordu: hafazaya, diler bir kısmının da pe eat b L..J__ li d" 

.~ tü" ır JU11wrun e ne Uf· ııonl tedaviye başlasın, -emlulm ı.oın, insan kollarmın. bacakla - Benim botlann ikisini hl.IA Kortu Te Kıbrıs adaları civarın- MU§ • 

ııun, başı kopmuş vucutlarır uyuo üzerinde görüyorum. Bı da dolaşmağa mecbur olmaları 193ı) aeneainde parlak bir Filhakika erteai aün aldığı 
havalarda uçarak tekrar denlzr de benim yedi numaralı etti u~. Jayeslnde nakliye gemllerlnln ıüvari abiti olan Dombre bq cevapta kendiıi Amaterdam'm 
erilmesi... İnsanca zayiatımız da az .. Yal kolaylıkla hedeflerine ulaşa bile parasız bir delikanlı. idi. ilk İf en lükı lokantMlrmdan birine 
Arkadaşlarının imdadına ko- nııca zanllı Foal vuruldu .. Ara- "eklerini düşUnüyordu. olarak Simon Pirlo"yu elden davet olunuyordu. Orada Ju. 

an altı torpidodan iki dakika mızkaki nisbet her cihetten mu: Fakat harp mecburiyetleri ,.e kaçırmıunak için 1aznn olan Jiu. ilmini aoracakb. 
•artında eser kalmamıetı.. De- nakaşa kabul etmlyecek şekil· ıakllye gem11erlnln seyrini parayı temine çahftı. Dombre randevuya aitti. Ju. 
ıizdeklleri toplamak işine dal- dedir. Bizim kUçUk deniz kuş mllmkUn kılmak ihtiyacı hal- Maqı kafi değildi. Borç al. liu. Alman caau teflerinden 
mş olanlar burunlarının dibine lr:rına mukabil onların dev glb" yan donanmasının almış oldu. mağı dütündü. Bir murahabe. bıri idi. Mülazjme para verme. 
tadar sokulan tehlikeyi göre- gc·n:lleri .. Bizi~ botlardaki 156 u muvazi vaziyeti bozdurmuş ci ile tanlftı. Bu adam müllzi. eli. Fakat para kazanmak fe)UL 
nemlşler veyahut da şaşkınlık· cana mukabil mahvettiğimiz yh tu .. Şimdiki halde Fransız do- me: lerirü aöaterdi, mutabık kaldı. 

n hiç bir mukabelede buluna- r •• i blo insan .. Dört nakliye ge nanması şimal ,şimali garbi el "Para benim değildir. Ben lar. 
nıyarak kurtardıkları arkadaş. '1 tılne altı torpidoyu da llhc betinde muntazam bir hat ha· arada vaııta vazifesini görüyo. Dombre. Lütger.in emri al. 

rJyle beraber bu kere yenlderı dince bllAnçonun azameti dah o inde llerllemekte olduğu bal rum.. Bu aktam sizi, parayı tında çalıtscak idi .. Evveli bü. 
nlzin dibini bulmuşlar. akı- Uzel meydana ~ıkar.. .... İtalyan donanmnsı intizamı verecek adam ile tanııtrra. yük iflere giripnemifti. Ayda 
tlerinl birleştirmişlerdi.. Nakll:r:ı• -emilerlni saldaı ıı bozarak bir kal mel za, i) yım . ., bin frank alacakb. 
Altı torpido feci akıbete su · kuşatan altı torpido Derde .. Bi- Iclinde ikı ha t Uzerb i e bulu- Bir müddet aopra" Dombre ı Fakat beynelmılel vaziyet 

Uklenirken yaralı transatlantik riııln su Uzerlnde izi blle kalmn rnyor \'e bu hatların biri CP tekrar sarrafa müracaat ettiği kantmca Belçikacl.. 80.000 ki. 
le son dakikalarını yaşayordu dı... nup - şima l cli~erl de şark - garı uman §U cevapla kal'fdatmlf. tilik kuvvetlerini '.H0.000 kifi. 
\ltıncı torpil patladığı sıralar Lut Tuzey coşmuştu: tikametinde uzanıyordu . tı: "Sizin iıiniz oldu ... Evinize ye çılcartmlf, birrok teeİIBt 
ı • ıu alarak glttlkce ağırlaşaı; - Hep bunlar yedi numara ( Daha var) gidip telgraf bekleyiniz! .. ., yapmı, idi. Bunlara nasıl mu. 

Rir ıivri alallının mşceral.ın: 

• 

vaffak olmuf, nelerden istifade 
etmif idi) Kuvvetlerinin büyük 
kgrnmı hangi mmtakalara Yii· 
mqtı) Kimlerden yarclun ıör. 
müşlerdi) 

Donbre bu malumatı Alman 
caauslanna muntazamen biL 
dilmit ve ayda dokuz bin 
frank almaia beflamlfb. 

Dombre"nin altmf olduğu 
paraların mecmuu yüz yetmİf 
bin franktır. 

Mülhim Doınbre ve ıuç or. 
taklarmm yalanda muhakeme. 
lerine '-tLınacakbr . 

ıaten ... 
- Niçin? 
- N~ln olacak? Bdll 

k:lka için bile sokata r•• 
kartnuyacak kadar kJI 
duğun halde, şimdi 1>31 
çıplak bir vaziyette, bit 
le ba,balJ& bırakıyono• 

- Jnvet, kıskancım. tt 
tirat ederim. Fakat co~_.. 
kl ahmak delilim. 8111""' 
senin arzu ettllln gtbl 
run muayenesi eınUJll•• 
ruzda durursam kllnat 
alay eder. 

(Kapı çalnur.) 
Bayan - Kapı çalı~ 
Bay - Doktor Nuri ıe 

\ı:artılayacafım. ıııc• 
mUnasebetslzllk yapaıa. JSl

Bayan - Zorla gU•I 
derler. BUtUn bunlara 
ttrın için katla111yo1"1S111·,_ 

(Bayan yalnız ıraıır fil 
klka sonra kapı açılır. 
""lrmeyerek kon11.tar.l '/# 

Bay - DoktoreulG, 
hast-anız. Arzu ettılflll• 



·-
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JI haberleri. 20.19 Tirk •iiaili: il Prqcram. ll-OJ 110.Sk (Oda 
ı. - Neveser .,.tre•I. 2 - Sadettin mbalti - PL). ıt.30 TOrk milaili (Fa
Ka>·nak • Ne.eser farkı • Hicranla ııJ heyeti). 20.15 Konutma (Opera 
harap oldu. MYdL a - Oaınan Ni- hakkında - Cent Memduh tarafın
hat • Nila..,ent f81'kı • Yine bu yal dan). 28.SO lle•lekat. saat ayan, a· 

At yanşlarının dördüncü haftası 
ada 1enıin1. 4 - Keman taksimi. Janı •e meteoroloji llüerlerl. 20.50 • - • 

:.-:-:.~;:;i:-~:1~r~da~!~~;•r -:;: ~~.r~:.:~=~1;.H=e~~!;. BugUnkU koşularda da ıkı ç.fle bır de ıkıh bahıs vardır 
kAI dede - Hica9klr yOrllt nmai - bllınti Anına. 3 - Haf• Ymur - Hi- Her hafta biraz daha artan 4 _ Onlü (Ahmet Geli ) l ) 
Blllblll ıibi pOr.. 7 - Hicaıklr aaı cu tartı • Sndaya ruban atk eline _ u • • . • ~f ag 
semai.ti. ı - Abdi et.adi • Raıt .. r. 4 _ Ud tabhaL 1 -Y..arı Aıım ~ menıtUılan tatmin etmıyen altı V AKIT m F avorilen: Unlü 6 _,. Romanı (Prenı Ha. 
kı • Senin qkınla çlk oldum. ı - Hicu prkı • Sular e-ıaaır. ı _ 81• haftalık lstanbul at yal"Jflarmm ve Alderviı. tim) 
Arif bey • Rast farkı. Zahiri hale men Şen. JUbeJllf tartı. JçUıa ıa- c:lördüncüsü bugün yapıhyor. Dördüncü KOfU 7 - Kaya (Abf Esenbel) 
bakıp. 10 - Refik Penan • Mahur )"unu fU cofkua deruıa. 7 - Uİli Günün dördüncü y&l'lfml • • 
prkı • Dtin yine ıOnOmllz ıeltli be- Alamet - Karc:Itar ..,.. - Varken 16- tetkil eden haliı kan in 'liz '?ç ve daha yukan yqtaki V AKIT m F avorılerı: 
raber. 11 - Mahur prkı • Saba tar. alllde. 1 - ~ prka • Bilmem tlan k . gı ln,iJiz atlarnıa mahiua (Bo. -nanı ve kaya. 

i tartı. Semti dUdare bu rı yefadan peyam. 21.SO Xonutma ki safa, D
09fe" ........ 1 - Refik de&ı:.· cıuauna Y.~&T fkay- tuiçi Yarqı) dır MeaJeai· 8efinci K,,.u 

~tim bey. Beıtenlılı (lktuat aaaU). 21.45 Netelf pllk· Fenu - lluluıner fafb. Her ıOıeJ ~·· u senenın ı e a en 2400 tr ~ • SSÔ 
.. ~~- meeba~ndan. 4 _ lar - R. 21.50 llOıik (Melodiler. Pi). balından. 10 - SadeUn Kaynak • heyecanlı yaJ'lfmı aeylet imün liradır me e. yesa: ı;>&'t ve daha yukarı ,.._ 
~u. Pafa • Saba '" 22 llOUk (KGçOk orkestn. Set: Ne. HibeYDi t&rkl•- G6naln mi ıeJcU. vermektedir. • 1ıd1a kan Arap aUarma mah. 

•i•enıi dallar. 5 _ ifa. cip Aıkıa): l - Helaı VaJter ·Dan~ 21.30 Koaupu (Doktorua saati). Bu haftaki çifte bahis yine 1 - Dandy (Aıınn Çırpan) 1U8tur. Meaıdesi: 1800 metre., 
.._:~nfılr f8rkı _ Coli eden kuklalar (Fokıtroı>. 2 - 21.U Neplf pllklar • A 21.60 1111. iki tane olacak ve bunlardan il- J - Sun Anrair (Prens Ha. 'kramiyesi: 155 linc:br. 
!RÇQt. 1 - Aıık Mustafa . Brabmı • Nacar daıaıı No. 1. 3 - dk (Bir IOIJ~t • rL>. 22 llllzlt (Kil· ki !1...!- • •• •• •• da li ) 1 Bah · . 

• lllr eaıae 
11 

ili Heinı llunkel - Venedik batınıı (se- çit orkutn • Şef: Necip Atkın): uwıcı • uçuncu kotulann , m • - tıyar (Şemsı Ta. 
*-İeket aaa:-9afa~ .;::~ renat). 4 - Heiarlcb Strecker • ı - wm1 &a..ı. Berser-Afk btla• ikincisi de dördüncü ve befinci 3 - Comisarj Burhan Isıl) nak) 

'1 haberleri. ıs.li MO- Kalbimin sahibisin. 6 - ~ielsen - .O. 2 - Araeld lleiller • Bobem)"a y&nflar aramdadır. ikili bahiı 4 - Parista (Bayan Stat. 2 - inci (1-{asan Akay) 
Ol'keıtra. Set: Necip A.t· Maskarade komik operasından Is- rapsodisi. S - Ntn•adba • LoreleJ İle dördüncü kotuda olacakbr. hon) 3 - Selma (Kadri) 

l'aaıı Llncke • llJnhi mart panyol dansJan. 1 - Eduard Klla· farlusı Gıerine raated. 4 - Robert Birinci Kotu S - Ateş (Halim Omur. V AKIT m F · · . J • 
Xllnneke • Mai tlbiseıı neke - LedJ hamilton operetinden Yolatedt • Sen kardetler. ı - Scmldt D&t d.ha _._ ___ ,_ı.: avonıı · ncı. 

~inden mal"I • Final. pospuri. 7 - Jtalo Nueci • nkbaba. Geatner • Baaa daima 161le (alır ft •• .J~• ..,..,_ y b • • ' I ' k 1 
..._ Gtit • ÇleekJerin dsellili nn çiçekleri (lntermeao mal"f). 8 - nls). f - Fra.u Lehar • En,opere- pıma lr.an lnsiliz atlarma mab,. u• 1 z m e 1 rı n o 1 1 e rı• 

ltich lfeu .......... Şarkta Tomann - Vi1ana bDl)"alan CValı). tindea potpuri. 7 - Siede. Nthi.,. im (Çe•lra lrotma) dur. 
:Si .. Rabedea kıalar. 5 _ 23 Son alanı haberleri, linat, esham, (latermeuo). 1 - LwabJt. Sam; M...ıelİ: 2400 metre; jL 

1 
'le. k6)' Hinde ıtıklar tahTillt, kambiyo. nukut borsası <n- panya (Galop). 2 SOa aJaaı haber- nmİJeli• 510 ~ 

..; Carı Friek • Rea km- yal). 23.20 MOıik (Caabaad • PL). Jeri, ziraat, esham, taJayJllt, kambl· I _ ~ (~Hallin) 
ttlmde)'fm. 7 _ AJohı 23.55. 2' Yanakl proıram. )'O· nakat bonuı (Opt). 23.20 111- 2 Nova Q..L--

• Vl:raaa ıfliti· a) JCflfGlı sik CCUbaıad • PL). 11.56 • 14 y.. - (._-- Ath) 
t_~> <>Den.ra balet •İsi· 16. 8. 939 Çarpma nakl Pl"OlrlJD. • 3 - Ceylan (Salih Temel) 
~• .. aıau. d) Pratetd~ 19 • 8 • 939 Cumarteai 4 - Mahmure (Salih Te-
~ u.ıı. U.30 111ıi• ıı.so Proıraın. 12.31 TOrk mlll· 12.30 Pl'OlrlJll. 12.u Tart_... mel) 
~ Pl.). il • PL 13 Memleket 1Uat apn, •· lf: l - Rut POf1"Tf. ~ - Lemi • S _Sevim "(Dervif) 

.._ ın. 11.36 Mhik (Şen jans n meteoroloji haberleri. 13.16 Raıt farkı • Sasın ılbt alam dahi. VAKiT fı rileri. Sa .. 
) ,. ~rahim OQOr Ye Alet • 14 Mllaik CXantık protram • Pi.). J - Lemi • Nfh..,ent farkı • Bir ıtll .. m,. avo • I• 
• lt.eı tocuk saati. ıt.SL 1t J>ro«ram. ti.Ol Mllalk CD•n~ ç~karırdım. 4 - Hıımençe tablmL nq ve Ceylan. 

(Faili heyeti) ıo.ıe Ne- mllıili • PL). ıt.18 Tllrk mtilili 5 - Rept Ecer • NibaTtllt p.rkı • , .ikinci Kotu 
l\J • R. tt.ıı MllsJt (()pe- (Fasıl hqeU). 20.ıı Konuıma (Har. Atkınla ben ey nevcina. 1 - Oı iki yapnda ve hiç kotu lca. 

• 20.SO Memleket uat a. talak ıpor aemıl). 20.30 llemlektt man Nihat. Hicanlt farka • Ellere amİlamq yerli haJia kan fnai
:..._•MeoroloJi baberwrl. saat ayan, ajaaı T.e meteorolo.U, ha- uzaktan bak. 7 - Sas aemalsl. 13 iiZatiUlll& mabam {,.. ~'--- •-

-ili: 1 - Taıaburi Ce- berlerl. 20.IO Tllrk mllıifi: l - U. Memfeket saat ayan, ajana "' meteo- uummu ..,_ 
~rkı •Var iken aatmda lif ala • Hlcu tarln • Nitln tePt• roloji haberleri, 13.15 • 14 llllalk f111U)dur. 
~ - Lltif ala - llabaı •her un ıanm. 2 - Bedri1e Hot- Ut..-ıttk Pl'OSl'&ID. PL). Meufelİ: 1100 metre, ikn. 

t Jiae bir tulal ıltem tir. Hieas farlu - llDmtnlç attıp- · ıt Prcwram. ti.Ol llllzik (Danı miyeai: 400 lindll' • 
• ~taksimi. 4 - Musa. ıa. 3- Lltif ala· Hicas farlı•· Yok- •O.ili - PL). ıt.30 Tart mhlll J - Mart 1 (rıkret Ath) 

farka • Tacı lala- tur seman ıeL 4 - Nefbe • Hlc .... '(lan •• fnh). 20.tl ltoa'8flU. 2 _ G.. ·-'L (S D--lan 
- Mua Slnna - kir p.rkı • Senrlm ber •en. 1- - H.39 llem~et. uat aran. eJau w ura,... · ~ • 

N.: lWa baapa kalbiın Osnwı ~-t -H~ tarlır "" Su meteoroıl.oJJ haberleri. 20.&o Tll'k ..O llÇ) 
4 - Kabar m ~alıi ali lllNm ldade. 1 - o.Dan l- alil (~lk eserlerden mltete"11 3 - S.m.z. (Fikret Atlı) 

Dünkü müsabakalarda iki 
Türlcigerekorudahakırıldı 

ttak farkı • Sllmeıt •t · Xlrdill blcaaMr tatlı • X.ç iH'Offtm). 21.sıo XonUfJlla (Verem 4 - Mio (Nilud Ath) 
~ Hlrk .. • AJl da. 111 'J'GNllm. 7 - Se!Alaattfli Pıaar • hatkiada • Doktor Muhit 'hmerba V AKIT m F avarileri. G •• Oalataatlf'aydan danH Boğaza g '9fll9 mllaaba1«zatna 

• ua.,, t --....ıı laall Klh"dlll blcaaklr farkı. Ne aetea nr. tarafından). 2U5 Neşeli pllklar. R. ~! tvar • ura. eden Zer 
r Clifllıiı. 10 Rum• 1 Muft• iıiir•)"F• 1'.iitdili h1cıu· ~~llii&ik .(illi' op•ro.ııın lcı.\;diın\) . ve -.;;Jlge • 

lıla( ~ ....,.... • ~ a.tuı..ı .yiilme •rıi•i)iklerini .2 -. Gültekbı (t.Ütq}. 

._ ~ ~ ntr tam .. Nteti ..-.. a: ~ ~.... Dllt • .... -=:~.:~fılıı:il.ttıM•• u.11•• UBBBBf'• 
~). 2f.SO llWk (Caa- brsın 6yle. 10 - Bedriye Ro11&r • bonaıı (ft:rtt>.. 23.M Wk (Cas- .. Aftı1t .......... m balııalarin tDd 4111D e-a« ...._ • 1 - '1'ekbl (Beykos) 6,10,L ... ı.:·'5 Son ajans, spor Xuhaner tarkı - Bahan bak. 21.SO band • Pi.). tUI • 24 Yanakl Pl"OI- (5a1ıt JC.ap.a) cf. da yapıldJ. Mmıtuam cereyan e.. 2 - mya (Befiktq) 

aki proıram. Kon9fJDL 21.45 Nettli pllklar • it nm. .....,_. 2100 ·.. • • deG ve iki Tllr
0

kiye. bir de latan- 3 - llu.ıaffer (n..-'-). 
, 21.SO llllsik CRiynetl cumhur ban- • • ' WJ811 bul k ~...-: edil 11-·""'· -·a-•~9 h___ e· il u .ı_ 190 1!......ı_ re onı . .-'•. en m~ - ıru. M'-DZll BB'DBB'l' (1.o1n.. "--• .,., Paarteai desa - Şef: lllMD Kilnnr): ı - ile- rr genç g z nu .. ........ ?lllV -~ - .. ._,, ...... yerbeer • llal'f. ı - A. Thomu • 1 -Alclervit (F. Vural) kalarm neticelen ıunlardır: rici) • 

.. ~~ ~1.11 Tlrk •ltl· Hamlet operaıındaa orpbell• al")'&- 35H ıw· aya satıyor 2 - Ceylan (Recep Bal. 1- llalımut (GalatuaraJ'l ~ IUt l)'arl, ajan 11. O.nette SJ. B. için. ı - BeôJaı kan) 100 JIBTIUI (kaçiikler) 15,12,3 (yeni TUrldye n 
~ laabtrıeri. t3.l& _ ı4 - Norma openaının 11Tel'llrl. • - 3 _ Çetin (lh.uı Ath) koru) 

..._. •• Pk). O.kar. Straa•. Vala r8JUJ (fınte- (llaf tarG/I 7 tlOicle) 1 - Bedri (Beykoz) 1,17,• 2 _Beykoz (Beykoz). 
"- il.ti MGllk (Rafit ·d). S - Goaaod • Fauıt e>peruanın hlf projellnl ihtiyar Wm• &1l • 8 v .. k 2 - GWtekiıı \Befiktae) 3 _Nezih (ı:ı-;~ .. -). 
) ). il.it Tlrk m0.111 (Fa. baleti. 22.40 MGıik (Open arrala- Jatıyor ~ 8Cllll'& AIUJ.Or.. Og8Zf yuzere 3 -Tekin (etiktq). -.-,,.. 
• 21-.tı koqa.... 20.30 Tt. Pi.). 23 Son aJans h•berltrl, ıl- Odada klmM JrolılJllllllJOl'•• ıoo MBTRB SBRBBBT: TVIUC BAY&tK (~) 
"-t l)"arı, ajanı Tt mele- nal, esbam, tahTIJlt, bmbl)'O • ftU- lhtiyar kadJn dellfet 'ft hayretJt geçme 1 - Saff an (Beykoz) 1,08. 1 - Beykfd takımı 6,, 

• .lir lert. 18.50 Tlrk ıakl· kut bonası. (Fiyat). 21.20 110.ik etralm& ,_..._. 2 _Ziya (Bef!ktq) 2-Betikt&f takımı. 
"""' aıa • Şünu Pttrnl. (Caaband. Pi.). U.U - 2• Yarınki umıı-.J~ • DO ki O ltaka 32 o 

_,, il Zl)oa • Hieu farkı • pl'Q9l'Ull. - Peki oilum, ama im bu ft m • JI 100 JIBTRB (1dil;J 1&arici) T .. RK BAYRAK (1diipler) 

~-ile.-· -Lemi - Hlcu ylls bin IJ'&tlll • ,.,. ..... klf Galatasaraylı muıaffa- 1 - .Mahmut (Galatasaray) 1-Beykoz talmm 5,:sG,1. 
•· 'Maa JWl(m. t - 17 • 8 • 939 P...-lle D119 8a!QGr. • • 1,02. 2 - Demirspor taJmnı 

-..... • llieu .. rtı • DGa ıett - • parayı bulbya koya - kıyatlı nibayetlendınh 2 - Vedat <Beykoz) su TOPU• 
~~çe tabJml. ı- 11.IO Protnm. 11.JI Tart mhl .. rat aisin ı.tikbalinlzi pranti e- Galatuara klObCl tarafmdan 100 METRE KUR8A0LAJIA KüçUJder arumda yapılana 
;,~ farkı • id• bili. il (hid beyeU), 14 lle•ı.ket ı .. t clecelim ft ben de yapdJiım ka- tertl 1 · (kaçilkler) topu maçında Betikta§hlar p • 

_,: .. r. 7 - ŞGtrO. Hlcaa 87an, ilan'" met4orololl ~. ~-- • P edilen Botaı Jbent pç 
ia'1Jda beni ıanteUI. ıue • lUO MIDJa (U.u ldll- aar hmuru kalp içinde olaca • me mllubakuı dibı Anadoluhl· 1- Hikmet CS.iktq) 3,12,1 ~hafta mağlGp oldüları Bey.. 
"61a1 • Mlbll ne ,.. Ji. PL). jmL • arla Bellek arumcJa baJtlk 'bir (ı.tanbul rekoru). kozu 6 • 4 yendi

1er. -Şampiyona 
" llalk UlrldlMl • iki br· ıı.so Procnm. ti.il lllilk <U. 'raJn..,. Datlyar anne bir de,. muvaffüı,etıe yapıldı. 2 - Muaa {Beykoz) tayini için ayb,ı ~pler bugQn 
•~-• baYaıı. 21.IO H•'· çat orkeıtn • Sef: eclp Atkın> l - fil, blltnıı 9rada bulunanlan te • Mllab&kaya Jttint eden 36 3 - Yusuf (Beti~> ~krar k&r1Jlape&klardır. 

al"""" 21.tı •ll pllk· Fnu Lehar • Vali. ı - Zltbrtr • wllrden öldilrecet vuiyete 90 • sporcucı.a 32 liJUn tanwnladıfl DUnkU müsabakalardan IODI'& 
• : tillit.lk (Opera arıa· EtklJa operetlndt'll potpUrl. a-De- bn bu ll&ılerindelı IOlll'a oracla bu 1U'lfDl 811 bllyük huaual ~ti toO MB'l'RB KURBAQLA•A: kUçUkler arasmda Beykoz 90, 
--=ı. .&:!)<~~ ~=: ~~.:1:0;:~a !8:t:~:C!'!':! ::.~ lnılmwr bir guetecinin afnl kal bu rakamın ya1nm G&Jaıuar:; . • Beşiktae 58, Demirspor da 20 pu 
llo. 2. 2 - Keler Bela • lı). ıo Memleket uat ayan. 20 T•m- bi lberine rötllrDyor. lilar tarafından doldurulniut ol- 1 - tamall (Beykoz) 3,9,4 van aldılar. BUyüklerde Beykol 
.:•Jllaruıda. s - Borodln sil. '20.40 Alanı Te meteoroloJI ha- H&ita adamm 'kalbl kuvvetle mui ve mUAbrklar araamda mee Tllrldye rekoru). 63, Beeilttatla Demirspor 16 111' 
~qn nollumoau. 4 - betleri. 21 Tllrk ralılli: ı - RHI atmakta ve rafstlnUn demirci hur eüf futbolcu ye atlet AaJan. !DO •BTRE KURBAOUJIA puvan topladılar . 

.. 
11 

onnıan. ı - Of- pqreTl. ı - Lemi. Rast ..,.kı ·Yek köril\1 cibi kalkıp inmekte oldu Nihatla eski hakemlerimizden klip 1aarici) Kaqtlqmalara bUinn de de• 
• 1 ~te 07 nci 111r dan mu cana afıka biç ııretın. S - Udı ju 1dmolmıuyor. halen hakem komlı.t relal Al> _ ı - Hikmet 3,30. vam edlleeektir • 

...._ kari Komalı • ı. Mehmet • Rast f8rlıı • 01le ya)dın ki Aileli lçbı kendbıl feda eden d it± da but .....a 2 - Necdet -----------
~_..., '3 Son ••• llaJMr. beaL 4 - Lemi • Sudak tarik• • U -m unmı_.ır. 
~ tab•lllt, b8lbl. Yeter 1aiçnnh 16der. i - Nt)'lan IMı pnein s&ıh• henta heD8s Heyeeula takip edilen ytlmıe- • ' 
hor.Uı Cfl1at>. 23.2'1 Rıza. Suzinak f8rltı • Caldınp çal- talip ~ dellklir· ele aularm tesirile iyi bir derece 100 MBTRB SBRBBBT (~1c· 
~ • PL). IS.il • J4 ,.,... 1 - Reftk Penan • Saslnat far· almak kabil olamadı. Vg katap- ıer) 

ıu : eannn ııraı ıaıene. ' - Susl•ak Vakti Kita. pay· r1 u.mnde yapılan )'&l'llDl tek _ ı - tbrahlm cne1kos> e,ısı .• 
su ....Wıl. 1 - Halk tllrklll • s.. 1 Dik netlceei tuetur· 

.....:_ 1 • 938 SaJi bahtaa kalktım. 1 - Halk tOl'llW - BtlYOKUR• • 
:"!il UaialıJPll nelden. ıo - Halk tir- Dün ve ya.. t o . ~ tUi Tark mial· kllıll. Ekin ekdlm çillere. 21.•0 Ko- 1 

'" ere • 1 - Sadullah 2'J,O, 
~~-- PelreYL 1-Arlf be> İ\UflllL it.il •ll Dlllclar •il. me külliyatı 2 - Erler 28,00, 
~- ı • Seninle durmak der- n Hiftabk posta btua (Ecnebi dll· 8 - Murad 27,43, 
~: - Serit lçU • Mahur lenle) tUO lllllk (Dlau •lalli • Ne. Jl_.., 4 • ...t &r. • - Suat 28,45, 
~ • dotnıaa detti emele. Pi.). 23 Sqa ajana ....._..rı, ıin••· 11 &lala dllb'atl iV eo OR'l'ALAB: 

,__....... • Mahur farkı • •ham, tab•lllt, bmbl)'O • nukat 12 Metaftsllr '° 1 _ KeJımet 27.CK, 
t laaata llall.1- San- borsan (fiyat). 23.21 lllblk (Ca.. 2 p Kemal 27.M, 

'-' 1 - Dede - Rul.tarkı. ban·. PL). ts.H - H Yınnkl pror D ı.a.Mr • - • 
.... ~.. 1S llemletet .._ ram. H Kadm " ..,.um 109 3 - Ziya 27,67. 
~ -.... "' ••teoroıoll haber- aa ~ • KVCCXLBR: 

.. tt llldt (Xanpk Pftll· 18. 8. 939 ....... tarllal 121 1 - Hejat 32.31, 
• iT ,.,. .. IWt '° ~ - lfecdC ~l ... 

ıt ... lllllk (Operet ıuo Prosram. UM Tllrt .... Si Etltla 100 3 - ~ k 
~lar. PL). ti.Si il - Pi. t3 llimltket aut ınn, • • flerüllt • Jı1.181•kf•tn Nlhatla Abdul -

(ti CPuıı berem. 2Ui Jaaı "' ıaeteroloJI habedetl. tS.l3 _ .. ~ •=+eı- - ,_,_ da tamamıam..a.. _ ... _ ..... ,. 
tnr..~I -.d). H.M Kem- • H llkll: (TeMllOTlklala 'VJ, aea. - .,... ,__,__ •• - ---- _....,. _ .... ~ 
• ~_--.. ,,_, .,. • ....,..._ foalll .. PL). oldnlu. 
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t.O - VAKiT 13 A"CUSTOS 1939 

Hifler Kont Ciano Kitaplar arasında: lzmir Belediye Hamıdiye mektep 
Anadolu şiirleri re·sı Ankarada gemısı ile görüşlü Fuarı, Ticaret Vekili Bugün şehrimize 

r JJaştarafı ı incide).. Yazan : Nıyazi Ahmet açacak hareket ediyor 
arasında. uzun b:r mUlAkat ol- tk 1 · 12 H ·d· k i sene evvel Dersimin Maz_ ra unutulan bu cidden bir boşıu· Ankara, 12 (Hususi) - İzmir zmır, - amı ıye me -
muştur. Bu mülA.katta Alman kirt kazasında etrafımı saran ğu dolduran eserlerin toplu ola- belediye reisi tep kruvazörümüz bugün saat 
hariciye nazırı Yon Ribbentrop gençler bana şunları söylemişler· rak verilmesi, edebiyatımızı zen· Behçet Uz bu - 13.1 O da limanımrza gelmiş ve 
da. hazır bulunmuştur. di: ginleştirmiştir. ' gün şehrimize mendirek açığında demirlemiş-

Berlin, 12 (A.A.) - "Natio- - !şte, Anadolunun bir par- geldi. Kendisi - tir. Hamidiyenin muvasalatını 
nal Zcitung", Sellzburg'daki çası. İçinde yaşıyorsunuz. Rüz· Faruk Gürtunca, Anadoluyu c ni Başvekil ka- gören kalabalık bir ha.Ik rıhtı-
·'I ı t'k habı'rlnin bir ya " kadar içten duymuş, o kadar ran 
u P oma ı mu · gannı, güneşini, toprağını, köy- bul etti. İzmir ma toplanarak sevin; tezahü. 

Pirinç uze 
fatiha 

d P l k Al an dan sevmiş ki... Ve en bariz hu- B 
zısın a o onyaya arşı m lüsünü goruyorsunuz. Fakat. belediye reisi ratı ile mektep gemimizi alkış. ir pirinç üzerine 
d lt 1 d · ti k t susiyeti, bu sevgisini, bütün bir .. u .. avasına a yayı a ış ra e - beliti şu anda içiniz Floryanın yarın öğleyin lamıştır. Hamidiye yarın İstan- zan bu Hintli sana111 .. · 
· k · t· k t d " l Türklüğün sevgisi gibi vcrmcsi-tı rmc ıs ıycre or a a ya nız hasreti ile tutuşuyor. Hayır, A· radyoda fuar bula hareket edecektir. dükçe onu takdir e_ ...... .., 

bir hak değil, aynı zamanda bir nadolu yazılamadı. dir. hakkında bir o ya::!e kendisine kal'fl ' 
şeref meYzuubahls" olduğunu Kazaya iki sene evvel gelmi~ Anadolunun "Dün"ü ile "Bu· konferans vere- B ( • acıyoruz. Zira piri~ 
kaydederek şöyle demektedir: bir g·m({ ilhe etti: gün"li bütün dekorlariyle ve hU· eektir. Kendisi- U gar C8SUSJarı fatiha yazmak, yahut 

- Kuvvetli ve büyük millet- - Ya~.lamaz da... tiln ruhu ile karşımıza seriliyor. ni gördüm. Ba- İzmirdeki mahkemede büyüklüğünde her 
lor için yalnız hak meseleleri Bu sözler bana o kadar sih~rii İşte çok sevdiğimiz bir Ana Yurd na şu beyanatta bulundu: b' . b hı_~ ibareyi sıkıttmnak · 
yoktur. Aynr zamanda şeref me- gelmi<ı-ti ki ... o anda ba<ı.ımı dött. 1·şte 0 ..,.,..1. "-Yarın lstanbula gidiyorum ırı eş seneye ma Kum k t ··sieriOİ 

~ ~ ,,.. ld d'... . b . mera ve ecessu 
seleleri de vardır. ÇUnkU Al· tarnfa çevirip heybetli kayaları, Milli Şefimi?.e İzmirlilerin tazim- o_ u, ıgerı eraat ettı eden bir marifettir. f----.... 
manya ile İtalya arasında aske- kızgın güneşle tutuşmuş gibi kav İşte bomboş ovalar, işte 0 vira~ l~rini bil~i~erek ,fuar ~ünase~ .- lzmir, (Hususi) - İki sene li hayatta hiç bir fa~ 
ri ittifak yalnız kat't bir hakka rulan bugday tarlalarını, bin bir illt:ı t~le İzmırı -· şereflen.dırme~erını :vvel Edirnede Bulga_· hudu. yan bir marifet. ~ 
dayanan bir vesika .değil, şerefe yam:ırun birbirine eklenmesi ile Hasta hanlar, çökük evler, solu- rıca . edece~ım .. Fuarı Tıcaret aunda Melekbaba mevkiinden sanatkar küçük bir pir:d 
bağlı kardeşçe ve arkadaşça bir vücude getirilen elbisenin içindt: yan bir kağnı. Vekih Cezmı Erçın açacaktır. topraklarımıza giren ve Hamza si iizerine fatiha sure•~ 
dostluğa istinat etmektedir. tunç bir heykel gibi dimdik du- Manevralardan sonra da Baş- köyünde yakalqnan iki Mulgar tmn k · · 1 b' JIJ

0 

Tozlu yollar .. Sarı vadiler .. Ate:ı vekilimiz lzmiri ziyaret edecek - komı"tecı·sı'n"n hL. m · d a 1•çbı~ nkaalsı ar !ki taraftan birinin hakkı ve ran köylüyü reyrettim. Ve iki _ . . . ı ma ... e esme e- ve nası ır em 
'5Crefi cebirle tebdlt edildiği şu aydır devam eden seyahatimin topragmı tır. tzm· . . . vam edilmiş ve bunlardan O kalemi nasd b!r el ile 

ıt 1 h · · t'b lan ·· ·· ·· . . . . Behcet Uz ır beledıyesının K · b h sırada Almanya. ve aya arı- ın ı a gozumun önünde bir da Bır su bulsun dıye her gün kaza.n tal b. .. . Naf V , ~ı t" . onstantın eş seneye ma - ve 0 mürekkebe ba 
ciye nazırlan buluşarak kendi ha canlandı. ak saçlı kadın .. t e ~ uzel ktrı~ke t ıa ua e ını_n kum olmuş, arkadaşı Kolin ise harikulade sanat eseriJ1İ 

fı i · "h i ti bl Aman "·arabb· 1 B 1 ·· mırı e e rı ' ramvay ve su şır beraet etm· t" d · · ? ~e er nın zı n ye ne .uygun r .J ı... en ne er gor V b ketıerini satm almaya karar ver- ış ır a getırıyor. 
şekilde alınan ve alınacak olan memlştiru. Bir lokma ekmek için e ugünkti Anadolu: 
tedbirleri tetkik etmektedir. dağla.t' ::leviren kadın, erkek ve Yaşlı gözler ··ı ım s diğini, müzakerelere sonbaharda Bratislavada Havraya Fakat çok hazin bir 

gu erk o kuş... al ç:ı başlanacağını da söyledi. bomba atıldı tir ki bir Hintlinin · 
ler." çocuk... Kayalar, uçurumlar, a pa nıne er . . • 

Nazi gazetesi tamtıraklı bir karlı, sisli dağlar, coşkun deli ne. Bratıslava, 1 2 ( A.A.) - hankulade maharet 
ifade ile bu mtil!kat ile demok- hirler, serin rüzgarlı gölgelikler Demiyoruar: "Seneler~~~.: Polonyalılarla Almanya ~ece me?hul şahıslar .Nitrada. ~ b~~ P~~ tanes~.iç: 
rasilerin "palavra" ıarı arasın- ve müziğin harikulade birer bes. . . . ~ kı Yahudı havrasına hır bomba kı gundelik ekmegını 
da. blr mukayese yapmakta. ve tesi gibi çağlıyan ırmaklar, men. DünkU kerpiç basık evler ne gü- arasmda bır lhtılaf Çıkarsa atmışlardır. Ha.sarat ehemmi. bilir; fakat bu günclelik 
Salzburgda mesuliyetlerin tet- balar ... Hepsi birden: zel şenlenmiş, • 1 Al yetsizdir. kazancı o maharet kadit 
kik edildiğini, kararlar verildi- - Kimdir bizi eserlerde yaşata · ifa ya manyanın Diğer cihetten birkaç yüz kül olnuyan birçok 
ğinl ve ona göre hareket edildi- cak insan .. Hangi ruh bizi olduğu Tam otuz beş bin olan her köye kişi gece Bratislavanın Yahudi şifler ve ihtira.lamı ....... --
ğini" yazmaktadır, muz gibi duyarak beyaz kiğıdla- cennet denmiş. yanında olacaktır mahallesinde birkaç mağazayı getirdiği milyonlar y 

Parıs; 12 (A.A.). - Jour _ E- ra aksettirecek .. Diyordu sanki.. M. Faruk Gürtunca ''Umurum tahrip etmişlerdir. neşe nisbetle bir 
cho de Parla gazetesinin hususi Aradan aylar, seneler geçti ve da mı" başlıklı bir şiirinde kendi- · Roma, 12 (A.A.) - Yarı resmi Birkaç havraya da taarruz hülanünde kalır. 
muhabiri Berlinden yazıyor: daha. seneler geçecek. Fakat, ben ni: "Relazioni lnternazional,, mec - edilmiştir. Polisin müdahalesi. 

"Nazl matbua.tının bazı tef· en berbad, en kötü ve tahammül v muası, Almanya ile Polonya ara- ne rağmen kargaşalık sabaha 
sirlerinden anlaşıldığına göre, edilmez bir yerin sembolü olarak Saçımı agartsam bu yolda ben snıda çıkacak bir ihtilali demok - kadar devam etmiştir. 
Sclzburgda btitUn sulh munlıe- söylenen m01hur Çemişkezekin Beğenmezse kızlar, umurumda ra.siler müdahale ettiği takdirde "Slovakya, Alman Partisi,, 

b"r k"ç kilometre v d ki mı': İtalyanın, Almanyanm yanında nin şefi Kamasiu beyanatta ılelerinin tadili <lerpiş eclilın0~•- • ... uzagm a 
tcdir. Bu itih=ırl n il :ırnri sta ııa ,ili~~.kirr~tk -;~nelerin sordukları· Beyaz ışığını kirpiklerinden yer alacağ~ k_aydettikten sonra b~lunarak bu teşekkülün şim-
ve bu mcmlc kctıu a:·azi tr..: nı a • ~ı ;·•·· !;;r ?. •• man unutamıyaca- Dökmez yıldızlar, umurumda mı? ~arş?~aya bır ıhtarda _bulun_arak dı 5.500 azası olduğunu ve 
\ Ullerine k; : :·r~ı b lı : , hil' " ı:tt. i:ı rı . Zanrnr: =-:aman o genclcri ha- . • " . ş~~~kı ha~tı ~~e.ketın~e ısz:ır bunların yedi kısma ayrıldık. 
. . · . . . ,.., .. . tırJn.dıi{"": beyıtlenylc anlatır, Ve Kıme ettıgı takdırde ıntıhar sıyasetı - larını söylemiştir. Partinin te 

rr ı}r,terildiğı mıı lı:.u ... ü .. tır. ::;o:ı - ... n~,, ··- d •----~-· _,., ... ____ - .. _ • ~. _, -
.., . - Haklan var ırn d 1 ~ ,... °' .K-Oın.ııı ......... :ı-~ -··- .... ,.., ~·--;r-- r--::ı-- ·-- - ~cll..'k.utunae P.Iman nasyonaI • 
ı cndiğtne gbre bu tenıasllll erı ··· a 0 uyu ·· d • ·· ı y kt d · duymak baı:ıka duyup d b·t- num e er· muncer 0 acagmı,, yazma a ır. sosyalist teşekkülleri nümune 
teşvik etmekle İ ta lya ile Alman - "11 , uyura ı .. . . . . . 

takı tt .kl . ni 1 me · mek bambaşkadır. Onun ıstırap- Bir buhurdan gı·bi ruhum tüterek Bu mecmua, şoyle devam et - ıttıhaz edilmıştır. 
ya p € ı · erı ge ş e :sı . _ ----------
yasetine Macaristanın da iştira- lan ve ~~etleri öyle bir um- Kederin içinde yansam kime ne? m;~tedir: . . J d d 
kJnl' temin etmeğe uğraşmakta- mandır kı şııı:lerde, romanlarda Sevdalı bir bUlbUl gibi öterek v M~sele, gayet .ba~ıttır ve aşa- a pon o r us un a 

l k A onun katrelenni ancak bulabilL Dünyayı bir cennet sansam kime gıdakı altı şekle ınhısar etmek -
dırlar. Polonyanın az m dorane riz. ? tedir: Harp alehydarhg"' 1 
tarzı hareketi '.Almanya üzerin- . . ne··· D · b" Al h · 

. . Onun kındir ki Anadolu hak 1 - anzıg, ır man §C rı- (Başlar-: 'ı ı incide) 
de bir tesır bırakmıştır. Alman- - ' • Fakat şair dava karşısında di Al ·t ı ı· kında yazılanlan, daima gördii· ' r ve manyaya aı 0 ması a- edilen plaru biitün teferrüatile 
!a Danzige taarruz et~ekt~n ğüm ve duyduğum Anadolu ile başkal~1:1nı darıltacak duygulan- zımdır. Danzig, ebediyyen orta- başvekile izah eylemiştir. 
ısc cvvetn. daha az U:ukavım.bır mukayese ederek okurum. nı d~ ~ç~n?e sakla~amıyo_r. :ıbkı dan kalkmış olan Versailles zihni Başvekil, hafta tatilini geGir - Tokyo, 12 (A.A.) / 
noktada muvaffakı~et elde et- Hikt:yede An d 1 h b' . kend1 ıçını anlattıgı samımıyetle yetini temsil etmektedir. Esasen k ·· ··-ı d T k d k. J ·ı· J ... -

1 
kt "' , a o uyu er ırı .. lU ıne uzcre og c en sonra o yo - yo a ı ngı ız _ apo .. 

megc ça rşaca ır. başlı başına bir şaheser diyebile- soy yor: serbest şehrin Polonya için ha - dan ayrılmıştır. Salı günü impa- kere1erinde Tiençin nıJ 
Şimdiki halde ise daha. az mu- -· hikt: 1 ri . yati bir ehemmiyeti yoktur t l ·· ·· t··ı t T k ·ı i-J cegun "'ye e ıle genç neslin Mey, gül yazan şaire bağrım_ . . . · . ra or a goruş u c en sonra o - nı temsı eden heyet r 

kavim olan nokta Macaristan· en kudretli h.k" .. K R d 2 - Almanlar Danzıgı ıstıyor- yoya dönecektir l M 1· .1. · ,. ı ayecısı enan 11 an taşıyorken . nera uto, naı ız sı 
dır. lfl.si canlandırıyor Onun ''Bah lar, fakat Polonya topraklarında * "' * · 1 . .. .. 

0 

d b · ar d . . . . . . . . ış erı suruncemc e . 
Berlin 12 (A.A.) - Bu sabah- Hikayeleri" adlı kitab h Ne ka ar tarihçı var, şaır var kı bır karış yer bıle istemıyorlar. Londra 12 (AA ) Salahi ld w •• h l ttı . h k ı, avam, .. . . • · · - - o ugunu muşa e e e L• 

kı Alman matbuatı Danztg a · suyu dekoru ve t· 1 . il A birinin 3 - Mu.stakıl bır devlet olarak yettar lngı"liz mahfillerinden e _ h t• d h f J 'fo"' . • , ıp erı e na· . . . . . . - eye ın a a aza 
kındaki Al~an~ a - Polonya ih- doluyu sanat dünyasında ebedi- Bu halk için bir şey yok bomboş ~nkbışafAletmek ~stı~~rsa ~azıyl~tı hemmiyetle kaydolunduğuna gö- kalmasına lüzum görı1'. 
tilAfmı genışletmekte, Polonya- l"'ı:ıtirecek bir es rdir ıca ı manya ıle ıyı geçınme ı - re büyük Britanya tarafın.dan b. l h tell 

. - e · kafalarında . • ve ınaena ey pazar iJ 
daki Alman ekallıyetıeri mese- Şiirde Anadoluya b" kill h dır. Tokyodaki elçisine gönderilen ve T" . d"' ~· . b·• , ır a- H . ..h · . 4 P 1 F l ıençıne onecegını .. 
lesini ortaya atmakta ve Alman- linde M' Faruk Gürtuncan "A epsı şo ret ardında .. Hepsı nam - o onya, ransız - n- bilhassa dört Çinlinin teslim edi- . . b"Jd· . tit· 

t d 1 · ın - .1. d d·~· .. . l rıcıye azırma ı ırmı§ 
yanın zuıum gören va an aşa- nadolu,, sunda. kavııa arkasında: gı ız yar ımınm ver ıgı umıt e Ieceğini bildiren talimatın munha . wl 

k - kt d · """S'uyoruz.. · dik" h 1 • d ~ ·· · h er nnı oruyacagını yazma a ır. Türk matbuatında sı·md" Bır" avu t c 1 . h" l" şım ı tarzı areiCetm e ısrar sıran Tiycnçin mm takasının po - .: unun uzerıne arı , :.: ıye ç un paranın ıepsı a a d k 1 . .h A · k~rııııJ 
Gazetelerin üzerinde ısrar et- kadar görmediğimiz bir nefaset k""l . e ece o ursa ıntı ara ve par- lis ve ida'.re işlerine ait olup esas- zırı rıta nazaret er a 

tikleri diğer bir nokta da Al- te basılan bU şiir kitabı yine şim . 
0 esı, çalanmağa doğru yürümüş o. h me~elelere ve bu meyanda mez lamış ve şu karar ittİJışZ 

manyanm kömUr mUzayakası- diye kadar hiç bir şalrimizi bu Bır kartal sesi gibi yükselemiyor lur. Çünkü mihver, "1921 ta. kür mmtakadaki 1ngiliz ve Fran- muştur: eC'!, 
dır. Gazeteler diyorlar ki: kadar şiddetli duyuramadı hissi sesi~ .. rihli Fransız - Leh mudhedesi- SIZ bankalarında bulunan Çin pa- 1 - Londradan s~. ~ 

''BugUn Polonyanın ldareslno ve fikri örgüsü ile karşımıza çı- "Anad lu" rd 1 1 . . nin Polonyaya Avrupa harita- ırasına taalluku yoktur. Bu mese- Can talimat üzerine rrıo~ 0 yu un eemerını, d div · k 1 l a·- l"k d h"'kCı ti I 1 'd b 1• rı geçmiş olan yukarı :!!lilezyadaki kıyar. Faruk Gürtuncanın kita- . . b"T" h • sın a ver · gi mevkıi te rar e er ıger a a a ar u me e e ere yenı en aşlama" 
.. . neşesını ve u un avasını mıs. h f . . k b 1 .. ·· "'im kted" J h""k, . hl 

eski Alman komllr madcnlerı e- hındaki §iirlerin çoğu eski. !çlE'- ralannda, Türklüğün zafer vo mu a aza etmesmı,, a u et. goruşu. e ır. . . apon u umetı rnu 
limizde olsaydı, köm_ur ist!hsa. rinde on sene evvel yazılmış O- şan dolu sahifelerini destanların· miyecektir. . . . T ıen Çın vaz;yetı eder. 
IA.tımızı arttırmak içın cezrı tcd- lanlar bile var. Fakat, bir gazete da topluyor. Gürtunca soy adı· Polonya Danzıg meselesının vahimleşti . 2 - Japonyanın 
birlere müracaat zaruretinde veya bir mecmuada çıktıktan son nı aldığı nehir gibi, {'Se~ini daima lha~li için bulunan bütün şekil- .. , nın tekr~r. ":1iizakerele1;e~ 
kalmazdık. Türk edebiyatında yaşatacaktır lerı reddedecek olursa Alman. To~yo, .z. (A.~.) -. Sı~a~ı -~ak t_eklıfını ancak gel jtl 

Roma, 12 (A.A.) - lta.lyan oralarda tutunabilmek için biı ya bir gün bu mesdeyi en ağır rna~cı,fılde Tı~ençm vazıyctının :ıı talımat miizakerefer ~ 
matbuatı bugün, Danzlgin Al- takım ekonomik sebepler orta- NiYAZi AHME'T ve en acı şekilde halledecektir. vahımleşmesınden korkulmak. vaffakiyetini temin edec:t 
manyaya ilhakı lehinde mütte~ ya çıkarmıştır. · · 5 - Avrupada yalnız dört tadır. Filhakika en mühim me- hiyette olursa ve eiier lf ~ 
bit neşriyata başlamıştır. Berlin 12 (A.A.) - Hamlıurg Manf·Sada büyük devlet mevcut olduğu- selelere İngiltere henüz cevap iyi niyet "gösterecek b0 tJ 

Giornale d'ltalia diyor ki: Fremdeııblatt gazetesi Danzig nu ve kendisinin Avrupa mu- vermemiştir. kabul edecektir. , 
Demokrasiler vaktiyle Fiuma meselesi hakkında "bazı Yaka- Yago.;mur.·ar vazenesi i ,in elzem olmadığını Domei Ajansı, vaziyetteki . r tq, 

ile nasıl oynadılarsa bugün de laı-·• başlığı alhnda yazdığı bir Polonyanın bilmesi lazımdır. vehametin mütemadiyen arttı.. Siyasal Bifgıl8 ~lil-' 
Danzigde aynı oyunu yapıyor- makalede diyor ki: Beck, eğer Benes'in siyasetini ğmı ve Japonyanm lngiliz si. rl 'il 
Iar. Polonyada vaktiyle Vinoda. Mevzuubahis olan şey dört Üzümlere zararh o:du iakip edecek olursa bir giin Ti~ yasi entrikalarından mütevellit OkUf U mezunfB ~~ 
yaptığını bugün Danzigde tatbi- bin Almanın, SUdet ve Avustur. İzmir, (Hususi) _ Manisa mes kıyılarında Benes, Negus '1ir infial duyduğunu kaydey. Ank l2 (H 5f) ' ... .o • t ı 

Z d 1 k 
lemektedı"r. ara, usu V"', ~t 

ke çalışıyor. Fakat bu sefer si- ya. kardeşleri gibi anayatana mmtakasında müthiş yağmur- ve ogu arasın a. yapı an o- sal bilgiler okulundan ıJld ıı~ 
lA.hsız bir Litvanya değil, sek· dönmek hakkını istemekte ol· lar yağmaktadır. Bu yüzden nuş~al~ra iştirak etmek mec- ft'acar hariciye nazırı lan .talebenin daha ziY'1~ bu! 
sen milyonluk sil!hlı bir millet malarıdır. Hususile ki Danzi üzümler kısmen zarar görmüş- bu.-ıyetınde kalır. . . vekaletlerde vazife aıdılt b b._~ 
vardır. gin Almanyaya avdeti hiç bir tür. 6 - Polonyan.m Danzi ... i ıTablını Almanyada geçırect:k ren Dahiliye Vekaleti ,.r ~il-'~ 

TcYere gazetesi de şöyle di- devletin toprak tamamlılığını hedef v~ Baltık I?e~izini muh: Budapeşte. 12 (A.A.) _ tyi "t>?y~e her. sene bir mi~~ıl ~.eıı 
yor: ihlA.1 de etmemektedir. ÇUnkU Mlsır kabinesi istifa etti temel bır hedef ıttıha:: etmem haber alan bir menbadan bildiril beyı kendı hesabına 1 ~ ıı 

Alman topraklarından geçen Danzig hiç blr ecnebi devlete alt cıa<'ma bir hareket o1ur. Cünkü jdiP,ine göre, Csaky, Alman da - karar vermiştir. Siyas3 ıııf1 , 
1 Koridoru n Danzigi muhafaza bulunmuyor. Mantikl olarak lskenderiye, 12 (A.A.) - Baltrk denizi tamamll~ Alman ,biliye nazrrı Frick'in misafiri o- okulundan bu :;uretle pıe\ft • ·ve . ~ c hususunda llukukt hiç bir esa- Danztg meselesinin halli hiç bir Mısır kabinesi istifa etmiştir. donanmasının kontrolu altın-

1
Iarak tatilini Almanyada geçirme talebe yalnız Dahih., 

sa malik bulunmayan Polonya. gUçlUk göstermemek ıa.zımdır. Kral istifayı kabul etmemiştir. dadır. ğe devam edecektir. emrin.de çalışacaktır. 
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1 k u semtinin telefon ih- tuı·. 1 ıoo t"· ı\'rl' ıı ~ınk. 28.ltii5 
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'11 u n 26 sından evvel ıoo H:ı .vşm:ırk ( .\lnı:ınl 50.G05 , ,,e \..,._ zanç meselesi c..eg~il, bir memleket hizır.eti bilir. l(· ~hyacaktır. 1 100 Belg:ı <Bcl~·ika> :.!1.lli5 
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· ar ından idare e- ' Dl Ot ISKONTO V AKIT KlT APEV1:.:DE $C.N flADD1NE ıoo f'ezeı:ı <lspanl o> 13.0i 

Du r. 1 ıA.~. 1eıe.ktrık. tu··nel \'e '-m KADAR MÜŞTERiLERİNE TAHSİS OLU~UR. 100 7.ılotı !l.ehıst:ınl 23.i325 
:-""il! wö 1 100 Pengö C\lacnr) 24.3' 

\r erınde bulunan gayri! KİTAP VE KAOIT tHTlYACINIZ lÇlN VA.KIT KlTAP ıoo Ley (Rumen> 0.9012:> 

""~tan~aşla. nn türkçe o - EVİNE UCRAMADAN BİR lŞ YAP1\1AYINIZ. lOO Dınar ı 'ı'uı.ıo~ıa,·) 2·88 
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Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Bir adet Dural tramp fırını kapalı zarf usulile eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Tahmin bedeli 15.000 lira ilk teminatı 1125 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 16-8-939 çarşamba günü saat 15 de 

1 

vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
giln komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü mad
delerinde yazılı vesaiklc birlikte ilk teminat ve teklif mektupları. 
nı ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar makbuz muka. 
bilinde komisyona vermeleri. (53) (4625) 

1 istanbul Levazım Amirliği Sütununa 

12.000 kilo tutya beyazı 
29.000 kilo kristal bezir 
7.000 kilo Neft 

i5.000 kilo ham bezir 
1.000 kilo kaynamış bezir 
2.000 kilo kurşun üstübeç 
9.000 kilo kaba üstübeç 

26.000 kilo sillyen tozu 
40 kilo Glotelin ' 
40 kilo helyogen Blau 

Erg:ınl 

Sı\"a5 · F:.rzurum 111 
fllrk lıorru T peşin 

----------------------~ 
Ticaret ve Zahire Borsası 

12 • 8 - 939 

FlYATI •.n 
Uuğdny :rumuş:ık 5.2j - 5.29; 

Buğday sert 4.30 - 4.17,5; Bıılı

d :ıy kızılca 5.07,5 - 5.20; Çn\'Clar 
4.07,5 - 4.10; Kuşyemi Çll\'nllı 

5.2G; Susam H.35 - 15; Tirıik 

mal ili. 109; Yopnk Tr:ık~·a 65; 
Yapak An:ıdol .62; Zeylin ~:nğı 
4t - 45; Kelen ):ığı 4G • 50 ku
ruş. 

GELEN 
Iluğday i02; Arpa 15: Un 112: 

l\uşyemi 26; Kepek 105; Tiftik 
li; Y:ıp:ık 41; Bulgur 15; 'Zeytin 
l :ığı 1 U; F:ısulyc G ton. 

GİUI~N 

l\likst 201; Tiftik 84; Kıl 8; 
Yapak 265 lon. 

. 

1 

ıı - \'AKl1 13 ACUSTOS 1939 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 10-Vll-939 tarihin
de ihale olunamayan 22X25 eb'adnı.da (17) milyon rakı mantarı 
pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

II - MuhaMmen bedeli beher bini sif (350) kuru.~ hesabilc 
(59.500) lira muvakkat teminatı (4462,5) liradır. 

IJI - Pazarlık 28-VIII-939 pazartesi günü saat 15 de Kn
bataşta levazım ve mübayaat §ubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gUn ıe,•azım şubesi vezne
sinden ve İzmir. Ankara baş.müdürlüklerinden (297,5) kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mezkOr komisvona gelmeleri 

(6152) 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
15 Ağustos 939 gUnünden itibaren 16 ve 20 kuruşa satılaca

ğı ilin edilmiş olan 50 ve 62 santilitrelik şişelerdeki birnlarm 
tenzili fiatla satışına 16 ağustos 939 günü sabahından itibaren 
baflanacaktır. 

15 Ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski bira bulunan ba
yilerin mevcutlarını gösterir beyannamelerini en yakın satış de
polarına vermeleri il!n olunur. (6217) 

.. ~evlet · .0.emirypjf ~rı · ~e .JJ'!1anl~r._ı 
·.-. ışletme Umum .· rdaresr · ılanlarr · · 

Muhammen bedeli 1300 lira olan bir adet Jeneratör 28-8-
1939 pazartesi günü saat (11) on birde Haydazi>aşada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 97 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vcsaiklc birlikte eksiltme gUnü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazrmdır. 

Bu işe ait şart.nameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. (6220) 

••• 
Muhammen bedeli 3838 lira 10 kuruş olan muhtelif cins ve 

cb'atta çelik falso gönye, marangoz ni~angeci, zımpara bilezr.c :iletı 
la~ı çekici, ispirto, benzin ve petrol ka'ynak lambalan, dilz ve e. 
lektrikli havya, döşemeci tokmağı, teneked örsleri, masat, ma_ 

reı il 1rı SUıııtı. Aııtarınıo ıuıntıın 
tıııtı11 411" ıııı, ıı tn lliln sn) 

11
u}; dör,j 1t SU) 1 ula rılı !>O 
cı ,., u . Uııl:'o ~ııyfaıla ı. 
ba11 11ı ~uııı·uııe .ı, bırıııı 1111 

1 - Tahmin edilen bedeli ( 44.320) Iirl olan yukarda cins ''e 
miktarı yazılı 10 kalem boya malzemesi 15 Ağustos 939 tarihine 
raslayan salı günü. saat 14.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
ck.ı,Uwue) t! "h.uuuluıu~luı. 

la, testere laması, taşçı testeresi, rende, makas orak, tırpan ve 
saire gibi 80 kalem hırdavat malzemesi 17-8-1939 Perşembe 
gUnU saat (10,30) on buçukta. Haydarpaşada gar binasında da. 

HAŞIT RIZA hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satm alma. 
E. SADİ TEK caktır. 
TiYATROSU 

Bıı gece Tepcb:ı· Bu işe girmek isteyenlerin 287 lira 86 kuruşluk mtr.•akkat te. 
ş1 bahçesinde - mlnat e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme. günU hııı llleıın tt• 5 lira 

llGhlk 
2 - İlk teminatı (3324) lira. olup şartnamesi her giln ko _ 

misyondan 222 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
lklncl dem: saatine kadar kombyona milracaatlan lhmıdrr. 

~lı ııİ ~Olı ıJe,·ıırrılı . klı~elı 
rtııbı rı "trenlere O) rı ı Hı 

(Saçlarmdan utan) Bu işe ait şartnam~ler komisyondan parasız Q!arak dağıtı1-
\'odvil 4 perde maktadır. (5796) 

~ l!r • • Yazan: Mahmut Yesari . '-'ıııı >ııııııır ıce,rııl ıl li nln 
l\ııı lb • saıırı 30 kurıı~ııır 

l·r~~lfh l:."rrı:. oum " · 
il ... I,;(' 1\ 1 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa. 
a.tten bir şaat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına vermeleri (5636) 

EGE TiYATROSU 
Nuri Gençdur ve nrko. 
dnşlnrı 13 Ağustos pa. 
zar gündüz Üskücl:ır 

VAKiT KiTABEVi 
ı d l.ANl .. ~H 

''• 3 .. 1 6~ 0, ıkı d\'IU"I ~U Ü\ 

ı ıo~ dörı dt'luı 7~ ,.e un 
•tre kuru~ıuı . rç 8\ lıl.. 

nıerı 

lnşirııh h:ıhçeslndc 
YIKILAN YU\.A 

Mire I'rnc'Cf ııaruetesl. 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
istanbul Mıntaka Liman Riyasetinden · 1 1 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

r, h<ı n btr dl•lu~ı heıl .ı 
ıaı rı :ııaıırı ııc~·cıı ılfınlıırıı 

•tlıır b 
tıJ 1 1ı, 1 t'~ kuru~ı:ı11 lw 

Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği ağzın. 
Akşamı: Yenişehir 

Cumhuriyet h:ılıı:esinclc 
KOR DOGCM 

bUçe Peııçef varyetesi. 

Numara 

il' l •tın 
t~ıJ 1 lJuAruılu n •lvilru· 

•ılııı 

21 HUkUmdar millet 
22 Yeni ilmI zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 

~aıı ı ı: )1!1 tlldc, lıcııı o\ıı 
lııcı, 'l!!!lıtcle \ ııkıı \ ıııdı 

bur l<iE\IAı.1-:1>1>1~ 1111 :;\ 
flj:l>IJ t'lı\le ıl~ı. l\,ıJıo l 

''"'"" ırtef<,1111 111.'f:lj 

Jaki geçitte sığlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin 
edilme.si ve çıkan taşların mendireğin kenarında gösterilen rna. 
halle bırakılması i§l pazarlıkla ynptınlncaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günü sa'.lt U t:c riyaset bina -
,ırıda müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Paz.arl _ l iştirak ede. 
~eklerin yevm ve saati mezkfırda müracanth:.rı , .c ~artname ve ke. 
}ifnameyi görmek istiyenlerin idare BUbesine müraca;ı.t etme -

GOZ llEKIMI 

Murad Rami Aydın 
24 
25 

Gllıılln lktısadJ i§lerl 
Cumhuriyet 

eri lüzumu ilan olunur. (6141) 

taramazof Kardeşfer 
Yazan: Dostoyevski · 
J 

~,}'~-=-· 
~ . °ta güJ" 

Çe•ireo: l:lakk ı Süba Guaio ar 'WJ 
"tııç 1tı umsedi. 
~ ı :Yavaşça: 

t.. '>'c g"ı ·· 
"l)c u uyorsunuz !" 
~•ordu. 

l)'~cr sevdiğim ivansa, tabii Mit
\, ı. De · · · •1c d yıçınıze. 
~. errıek bu, 
<\lfl\ • 

l)~tı bilir, belki de sa.dece Kara-
' •c..,i ()h Yorsunuzdur. 
dı .\lyo 
~ ltı Cd §a, susun canım. Ban:ı. 
~ l'trc1c c~ek Yerde tercıJdüciümü kö
lr ~?la h ışke·;ı~e ediyorsunuz. Söyle. 
·~th angısıni sevm:m Tazım'! 

~t tUıe~:. dakikada mahkemedeki 
b ltıllhc 1· Gayet Fami:ni konuştu. 
Uturı i Yoktu, O vaki~ki gibi şimdi 
~&ı •tıkba·· . b' ' • . ~ "aın ıını ır a<elımelık ceva-
1}'0 • ıstı. 

ttı h, b:rdcnb· d - . . G k 
ttirıı ıre egıştı. enç ı-

1\ bir kendi avuçlan içine aldı ve 
~ sc,lc: 

'l.bu 
.d.:. · •lc' ·~cce. tl sabaha kadar hep 
·~ . rn. Eğer ka rdeşim lvanın 

b t' ·' 
' .:. '~ 1 ~n u .... :.diır,j 'tesmiş olsay. 

ö>ı:- SUll" ' • ınıze asla cevap ver. 

mezdim. Fakat dün akşam tekrar dok
tor Varvinski ile görüştü'1l. Eğer ı:i:n: 
t.: ilri tedaviye devam edilirse, hastalı;1ın 
l:atiyycn geçcce~ini söyledi ve: ''Alcıl 

hastalıkları için, seven zeki bir ka~ı:ıın 
şefkatli ihtimamından daha kuvvetli 
Lir ilaç henüz keşfeuilme:niştir. Eğer 

ı:aterin İvanovna ona bakmakta devam 
ederse, ivan Fiycı:ioroviç mutlaka iyi. 
lc~ir. Onun hıılinde bir salah eseri küy
clettim. Fükat tedavinin ne kadar süre· 
ccgini kestiremem. Haftalar, belki de 
aylar geçebilir,, dedi. Bunlar, doktorun 
ağzından çıkan sözlerdır. Şu halde, Ei :z 
burada lazıms:nız Katerin lvanovna. 
Buradaki vazifeniz büyüle ve hürmete 
layıktır. - sonra, sesine daha derin bir 
heybet \•ererek: - Belki de böyle ol
ması, 1vanla sizin kdlpleriniz arasında 
saadetin analığını eden ulvi ahen~in 

doğmasına da yol açacaktır. 
Mityaya gelince. alnının yazısı onu 

sizden uzaklaştırıyor. Bir ba~ka kadını 
seviyor ve bu kadın lara'm:lan tevili. 
yor. Va!ttiyle Lir gün; 

Pazardon b:ı$kıı her gün saaı ~ · ı 

) a kad:ır Tok sim - Tolimhone Urln 
ııpurııman !'\o. 10. Tecıron: 41553. 

26 
27 
28 

TercUmenı... rolU 
Değieifler 

J.aokon 

- Onu daima gözetecc~im ! 
· Dem:ştiniz. Gözetiniz. Uzc:ktan da 
bunu, o talihsizin yanında imi~ gibi ya. 
rabilir.:in:z. Madem, ki kendinizi ona 
l.arşı borçlu biliyorsunuz, şu halde ne
t:cesi ne olursa olsun, cnun bugünkü 
ağır şartlı hayatındaki yükü hafiflet
meğe çalışınız. 

Karar meselesine gelince, sizin yerL 
nize bu i!ji ben de yapabilirim. Hatta İ
va:ıla benim aramda bu noktada bir 
tercih ybpılmak lfizım gelir se be;.~::: :'!· 

ğır basacağımı sanıyorum. 

Şimdi p:ırayı b:.na emanet ediniz. 
Plan ve programlarınızı anlatırJz. Mu· 
vaffak olacağımı u:nuyoruın. Sız de ba.. 
na itimat ediniz. 

Delik.:nlı, böyle diyerek Kattrinanın 
ellerini kuvvetle sıktı. 

- Ala, yapılacak iş :le budur, sev
gili Alyoşa. Size böyle h:tap ettiğim i
ç:n bana gücenmeyiniz. iÜnkij bundan 
sonra sizinle bnşka türlü konuşamam. 

Meğer İvan: 

- Şu minimini delikanhda, hiç kim
sede görmediğim bir iç kuvveti var! 
Derken. pek haklı imiş. Minimini tabi. 
ri ıde ~ğabeyinizindir. 

Genç kız, biraz durumsadı ve göğüs 
geçirerek: 

- Ail~nizin btitün irade ve fazil: t 
kuvveti hep sizde toplanr.ıış. Ötekiler. 
Ce karmakarışık tczat!ar gö.-::e çarpıyor. 
E\•et size itimat ediyorum. işte, şu iki 
zarfr görüyor ır.u :;unuz? Eirınd.: otuz 

bin ruble, ötekinde de planlar var. Her 
şey hazırdır. Çizilen program ü:.tünde 
2ıdım adım yürümekten başka yapılacak 
iş yok. Kafileyi kimin götüreceğini bi
liyor musunuz? 

- Evet, Konstanten Scmonoviç 
Bundaccv adında biri. 

- Ne biçim bir adamınış? 
- Ona dair bildiklerim, emniyet ve. 

rici şeyler değil. Sert, amansu, cahil, 
yola gelmez bir mahlük oldu~unu söy. 
lüyorlar. 

- Aman Yarabbi! 
- Telaş etmeyiniz. Bu gibi işlerde 

kumc:ndandan ziya:ie nef~rle:- rr:Ühim
dir. 

- Evet, hakkınız var. Hem unutma
yınız . üçüncü konak muhafızı elde edil
miştir. 

- Biliyorum, biliyorum. Hareket 
etmeden evvel, tvanı göremez miyim? 

- Geliniz, ama konuşmayın onunla. 
Hatta eğer sizi görmezse, pek üstüne 
varmayınız. Doktorlar, hastaya müm. 
kün olduğu kadar az kims~yi gösterme
mi tavsiye ettilerdi. 

Alyoşa, Katerinanın arkasından tva
nın yattığı odaya girdi. Hasta, tatlı 

tatlı gülümsedi. Gözlerinde bir şuur 
aydınlığı yanıp söndü ve sonra yüz 
çizgilerinde müphem bir korku gölgesi 
belirdi. 

Katya bir saniye o:ıa l;aktı, SO:lra 
Alyoşaya dön.dü. Gö:lerıncien ya~lar 

akıyordu. 

Kuruı 29 Kapitalizm bu!ıranı 50 
50 30 Slambo 125 
75 

615 
60 Bu ııerinio flall 6,15 kuruıtuT. 

50 Hepsin.! alanlara % 20 iskonto 
100 yapılır. Kalan 4.92 kun11un 1.92 

75 kuru§u pe§ln alınarak mütebaki-
30 si ayda birer lira 6denmek ilzere 

Uc taksite bağlanır. 

Yavaş sesle: 
- Çıkalıml 

Dcıji. Delikanlı kardeşine uzun uzun 
baktı ve tatlı fakat metin sesiyle Kat
yaya: 

- İyileşecek, merak etme mutlaka 
iyilcşcce!c. 

Diye fısıldadı. J{atya heyecanla hay
kırdı: 

- Tabii iyileşecek, muhakkak iyile
şecek. Zaten ben hiç bir ; aman bundan 
ümidimi kesmedim. Hem sız, haklısı. 

nız. Onu yalnız bırakmamalı. kardeşi

nizi kurtarmak için birinden ayrılmak 
zorundasınız. Benim iç;n böyle bir 
mecburiyet yok. 1van benim istikha
limdir. 

- Allahaısmarladık Katya ! 
-Allahaısmarladık, Alyoşa karde. 

şim. Ona da benim son selamlarımı, 
son dualarımı götür. Bu !:adar fenalık. 
!arı reva gördüğüm ona... Onu şirr ... 1i 
görmek istemiyorum. Ama, ona de ki, 
bir gün elbette karşılaşacağız. Hem he· 
pimiz ayrı ayrı mesut ola:ak ... Onu da
ima seveceğimi söyle ve dualarına, nf· 
fına muhta'; olduğumu b:Bir. Şunu d.ı 

anlat, ki ben onu hür ve serbest gör. 
mek istiyorum. Aşkından mahrul)1 bıl. 
masın. Sevdiği kadınla bahtiyar olsun 

Genç kız son sözlerini bitırcmedi 
Bir hıçkırık, boğazını tıkamııs sesinı 
kesmişti. Alyşanın elini alıp d:ıakhı :-ı
na götürdü ve kaçtı. 

.(Lütfen sayfayı çeviıiai:) 
,; 
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\ 

K~t~[P>lh1alnleSD 

N<> 
l 
2 
3 
4 
5 
(j 

Yazıın ve Türkçeye çevirenin adı 
Kııder (Volterden) Asım Us 
Olimpiynd oyunları Vildan Aşir 

Sayıta Kr,. 

7 

8 
9 

10 
l1 

Kılerans Terras esrarı (Galopin"den) G. V. 
't'usoslnvya seyahat notları Asım Us 
Sıırk Ekspresinde cinayet (Chrlstie'den) V. G. 
Etrüsk Vazosu .(Prosper 1ıleirme'den) Ilııydar Rifat 
ller memlekette birkaç gün (Muhtelif müellirıerden) 
Ahmet Ekrem 
Son korsan (Fon I.üknerde'den) Fethi Karde~ 
Kafkas hikiıyclcri (Kazbek'ten) Kiyazi Ahmet 
Son Ehlisalip muharebeleri (Kollins'ten) Ahmet Ekrem 
Futbol kaideleri Nüzhet Abba's 

208 15 
120 10 
304 20 
112 
360 

ti4 

352 

376 
120 
27(i 
40 

10 
:w 
20 

20 

20 
10 
:ı!O 

10 

Küfus cüzdanımla 2!i.fG ticaret 
) 
vesikamı ve liseler muhasebesine y3. 
tırdığım 5 - i - 30 T. G32803/.(7 S. 
102 lir3 50 K. ve 17 - 7 • 939 T. 
G32858/l03 sayılı 101 lira 85 K. te
minat makbuzlarını zayi ettim. Yeni
lerini alııeaRıın<lan hükümleri yok· 
hır. - Kaeslccilu "l\'o. 1 i5. Sırrı 

Gii:t!ldıı{ju. (298!l:i) 

................... 
Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HE K t M 
Uahilıyt mütehassısı. 

lstanbuJ Oivanyolu. 
No. t 04, Tel: 22398 

................ ,. 
Kadıköy Sullı 1 inci llııkıık .lfalı 

l:eme.~indcn: 93!J/2~ 

suretile 

Radyolin 
Dişlerinizi tertemiz, 
oem beyaz ve sapa 
sağlam yapar. Ona :;·ir
minci asır kimyasının 1 harikalarından biridir 
denebilir. 
Kokusu güzel, lezzeti 
hoş mikroplara karşı 
tesiri yüzde yü:=~ür. 
Sabnh. Ci!Hc ,·e nk~nm her ;\'<'llH'kfcn 

R DYOL-

Kadıköyünde S:ırer:ığ:ı m:ıhallr.<;ı 

ııin Fırılcl:ık ve Cem sokağında 4 ~u 
lu e,·de oturm:ıkta iken Purise gidiı 
or:ıılaki adresi bilinemeyen Jnnlı.ı
<,;ıkynn:ı K:ıdıköyünde Muhürd:ır cad. 
tlesinde 49 ~o. lu dükkiind:ı Ekrrn 
tarafından mahkemenin !13!1/2:'.ı sa 
rılı closl asi) le :ılel hin izde nçılıın 
taksitle ve 114 lir:ıy:ı sattığı r:ıdyı, 

lıc<lclini ödenıecliğinizden nrnd,ıl.ı 

:ık<lin feshi ''c bermııcihi nkid yüzde 
.:ili t:ızınin:ıt ve yüzcle yirmi beş ki. 
·anın tahsili ve radyonun iadcsiylı 

aynen 760 kuruş teshil mnsrnfının 

,\nuş ve Artınden maa ücreti Yekiı. 
!et tahsili talep ve davasının icr.ı kı
lınan muhakemesi neticesinde iııdcl
muhakcme müddei Anuş ve Artin 
Lkkındaki dn,•asındnn feragatin siz· 
den tazmi.nat olarak radyo bedelinin 
) üzde yetmiş beşinin tahsilini t:ılcıı 

eylemesine ve celp ve tetkik olunan 
mahkemenin 938/lOG No. lu tedbir 
dosyasındaki mukavele zirinc.lcki im
zanın size aidiyeti yapılan talbilrnl 
bitirimin<le ehlivukuf t:ır:ıfınd:ın n•. 
rilen raporla sabit olmasına ve mcz. 
kur muk:ıvelen:ımenin 2 nci madde
si mucibince satış lıe<leli olnn 111 
liranın yüzde ellisini teşkil etlen 7:.! 
lirayı radyo bedeli t:ıksillerinin ö· 
denmediği anlaşıldığından sizin te. 
diye etmeniz icap eylemesine ve kc.. 
:.:alik mezkur m:ıdc.le mucilıiııcc nl rı
ca kira bedeli d:ıhi verilmesi ıne'}

rut olup bu bapta ehli\'Ukuf vnsılu· 
siyle işbu radyo için kadri marul 
olarak mahiye 5 lira takdir edilnıi~ 
olmasına ve radyonun teslimi t:ırih ı 
olan 11 • 11 _ 937 tarihinden itiba
ren dın·a tarihine knd:ır geçen H lll 
için mahiye 5 er liradan cem'an 70 
Ura kiranın d:ıhi sizden t:ıhsili icnp 
elnıesiııc binaen mukavelen in 2 ııci 
maddesine tevfikan gerek :ışınınn ve 
ınodel c..-.J.:inıc na:l'l ve kirn l.ıc<lcli O· 
!arak cem'an 142 lirııııııı ~uıtlc IlJj 

Kullananlar dişlerini en ucuı 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar! 

~ 

"' . -·::::::::::/ 
Y[N i T[SLiMAT 
i L Mü f..l ABER LE 12 i Mi Z 

ücreti vekalet ve 18.( kuruş müeccel 1 --+--+---+-~......

DAl-IAYUKSE:IC 
rAiZ, DAl-IA E:Yi 

--ı---.,...,.-

s.~ııtnl: AS/"1 u~ ŞARTLAR T[MiN ~o~rı 
uoıum nc!;'riyatı hlnre eden: • ıutAN"I 51-· 1 >ANll_U.NI N.V. 

ilam harcının tahsiline ve mücldeı· 
nin Cazla iıldiasiyle feragat ha~clıiy
le Anuş ve ı\rtin hnkkınd:ıki dn,·:ı .. ı . 
nm reddine ,.e hilcümle mnsnrifı 
muhakemenin 'nishel d.ıircsindc 
müddei ile size aidiyetine kahil 
temyiz olm:ık üzer 13 - 5 - 93!) tarı· 
hinde $.!ıyabınızdn karar \'erilmiş ol 
duğund :ın tarihi il:ıııd:ın itiharcn li 
l!İİn h:inıle temyiz eımeıliğıniı. fok · 
dirdc hükmiin keslıi k:ıliyet cılcel'ğ 
ve iliın suretinin ııınlıkcıııe <lh·nnlıa
nc::.inc <le talik kılınmış olun ıhıj'.iu 
tebliğ makamına kaim olmak fücrc 
ilan olunur. ( K. 1. 21 G) 

hakkı tarık u~ H C. 15 1\: 

1 

Oıml•' "'· ,·rt: VAKiT Mnlh:ııısı ~ 
~-==~~~~~~~~~~~~~~~iiii~~~~~~~~~~~!iii~~~~~!E!~~~!ii~~~~~~~~~~~~~~~~::-.'~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::-~~i''~ e::=sz=- ==sos -- d' . - 1 rı bır 1· 
Delıkanlı bir müddet şaşkın bir hal- delere terketmiş bir ümitsızin haline Alyoşa: biz, ken~i başımıza b.ı işi başaramayız. at e ıyorum. Benım de on:.n atı' 

.de olduğu yerde kaldr, sonra başım sal- benzer bir şey vardr. Dünyaya metelik - ı.;ardeşim, ben şimdi or.:lan ayrıl. Elele vererek, herkesin ve anamız Rus- var: Söyle İvanla evlensin ... p.c 
layarak çıktr. vermiyordu. dım. yanın saadeti için çalşacağız. İvan da van iyileşecek mi .dersin? rette;... 

· Gruşinika kendinden geçerek: Diye baı1adı. daldığı gaflet uykusundan uyanınca - Katerina buna mutlak sıı • 
1 - Bula bula söyliyecek neyi buldu - Kendisi gelmiyecek mi? "Her şeyin mübah olmadığını,, öğrene- nanryor. ,: ... ısıO· 

1 .. rd"'· A 

1
bakt Buraya geldiğimizdenberi, bana - Hayır .. Sana selamlarım gönder. cek. Bunu ben biliyorum. Sana ise, be:-ı - yi .. sen onu yeniden go 'elir 

Hapishaheye koştu. _ _ _ . ~···da hep bunu tekrarla yor. İsterlerse ka- di. Ve şunları söylememi istedi: boşuna "Alla hın sevgili kulu.. deme- - Evet şimdi onun yanınıdatl Jlt' 
Sürgünler kafilesinin ha°i-eketi ortalr. çacakmış. Kaçmak da, kalmak da ona Bir gün mesut bir hald.: tekrar kar- miştim. Bu işte bizi sen :dare edecek, nım. Ama kendimi gösterınedl':,ıc ef' 

ğı telaşa vermişti. Mityadan ib<ışka, yi. göre birmiş. Ne korkunç şey ... Dünya- şılaşacağınızı umuyor. Kendisini affet- bizim ba~ımız, reisimiz, ;.zizimiz ola- kimler heyecana uğramasını yı 
ne onun gibi yirmişer sene küreğe ınah- da artık bu hiç kimseyi sevmiyor gali- meni ve onun için Allahtan yardım di- caksın. miş. J{.•çıo',ıtı 
kum edilmiş iki katil daha götürülü- ba. öyle ldeğil mi Aleksi Fiyodoroviç? !emeni rica cl:liyor.. Bu sözlerden sonra, sükut garip bir - Kaçmam lazım Alyoşa .. • y•P~ 
yordu. Dedi ve ağlamağa başladı. Mitya, kollarını göğe kaldırdı. Deri. bUyüklüğe büründü. iki kardeş birbi- lazım .. Hem ivan için bunu ,edl"' 

Alyop, son bir kere daha kardeşini Dimitri, Gruşinikanın ellerini mu. sinin altından bir nur fışkırıyormuş gL lerine derin bir heyecanla bakıyorlardı. yız. Eğer ben, Sibiryaya giderJıdl ıı' 
h . b' . ·ı 13ak• 

görmek için kolaycacık izin aldr. Gru- habbetle okşayarak: bi yüzü aydınlandı. Titrek bir sesle: Gruşinikanın .da gözleri dolmuştu. ıç ır zaman ıyı eşemez. 
şinika zaten Mityanın yanında idi. - Ağlama yavrucuğum, ağlama! di- - Asıl o, beni affetsin. Tanrının tak- Alyoşa: sıl başaracağız? • 

Delikanlıyı görür görmez Dimitri ye yalvardı. Seni seviyorum. AJyoşayr disi hazırdır. Benden yana el:c.diyyen - Bunun için evveıa kaçmı.ğı kafa. - Her şeyi ben üstüme aldıtn: ~ 
ta uzaktan: da, ivanı da severim. hakkım helal olsun. Ben de bir gün tek- na koyman ıaz'ım kardeşim. Kate rina da - Sen mi? .. Amma da kola) ·yer# 

- Selam Alyoşa kardeşim, selam sa. Gruşinika gözlerin.de yaşl:ırla güle- rar görüşeceğimizi biliyorum. Ve yine böyle diyor. Bunu sana tekrarlamam L söylüyorsun ha... sa"nki ehe:'ll~t etti 

na Allahm sevgili kulu! rek: biliyorum, ki buluştuğum•Jz demde me- çin, bana yalvardı. bir şeymiş gibi.. .. Fakat içirn r: 111ıı•~ 
Diye bağıridı. Çok heyecanlı, adeta - Katerinayı da seviy~rsun ... değil sut olacağız. Çünkü ikimiz tde bam baş. Dimitri, Gnışinikaya dönerek: işin içinde sen var mısın, yo ·rııııi~ıır 

cezbeli gibi bir halde idi. Böyle bir sı. mi say bakalım say! Herkesi seviyor bu ka birer varlık olarak karşılaşacağız. - Ala öyle ise, dedi: kaçacağım. Bcninı gibi herkes de sana ~ Jcidlpor~ 
rada garip görünecek kadar taşkın bir yahu!... Ne olursa olsun ben, ruhumu t(mizliye. Madem ki, hepiniz öyle istiyorsunuz, Ah benim papas:;ığım ! EJJlel'11

1 ıısııı" 
neşe ile yüzü parla yordu. Mitya, mühip bir sesle: cek ve onun dostluğuna rnyık bir haldi! ver elini Amerika! deyip fırlayacağım. nasıl aldatacaksın. Biliy"r 
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lyoşayı kolları arasınl aldı ve coş- - Evet, dedi; herkc3i seviyorum. döneceğim. Yepyeni bir adam, taptaze Ama acaba oradan dönm'!k na!!ip ola- Alyoşa sen müthiş bir a:ia~51 e ıfl"' 
kunlukla kucakla.dr. Gür, erkek sesiy- Artık yüreğimde kine yer kalnu..Uı. bir ruha ulaşacağım. cak mı Alyoşa. Alyoşa hafifçe gülüms:dı " t 

le: - sonra ciddiyetini bozmayarak - Evet Alyoşa, biliyor mısın, ki bu kız, - Evet kardeşim, çok c;ürmeden dö- derinleşen bir sesle: ıte it1' 

- Gidiyorum Alyoşacığım. Her şe- hatta şu bizim muhafız ' 'Bundarev,. bir erkek gibi dostluğa kabiliyetlidir. neceksin. Ben gelip seni oradan alaca- _ öyle ise bana mutlak sure 

ye, her mihneti eckmeğe hazır.m. Hiç. bile. Belki yarın büyük bir iş, yüksek bir ğı'!l. edeceğine söz ver. 
bir şey sabrımı tüketmiy::cek, hiç bir Gruşinika kahkaha ile güldü. gaye i;in elcle verebiliriz. Sen ha? .. Ya~adık :lesene ... Sen Dedi. 

eziyet beni bczdiremiyec'!k. Sibirya ve - Senin de, Gruşinika, herkesi sev- Gruşinikayı göstererek, bunların da vaadettikten sonra, iş oldu gitti, gio:le. 

%indan bile ... - Sonra Gruşinikaya ba. men luım. ıevişmeleri lazım. Çünkü birleşmemiz ceğim... Gelip beni alacaksın. Yine ve 
~ - ~ fltıertet"!r~ lcaçanm da. - Bundarevi de mi? an:ak bu eayede mür..1kün olur. Hepi- eh~d'yycn Husyan·n olacağız. Oh Al. 

Mitya, bu "isterlerse!,, sözünü öyle - Hatta Katerin lvanovnayı bil~. miz bahtiyar ve herkes tertemiz ol:ırak yom. b"itün dü 1yayı. hc;kesi. en cö-

bir tavırb sBylemişti, ki l\lyoşa titredi. Gru~inika, cevap vermeden başını buluşacağız. - Biraz duı up C:i:'jündük- ır.crt bir yi!r:kle seviyorum. Dinle kar-
Çünkü bu söyleyişte, kenl:!ini başka ira- öte tarafa çevirdi. ten sonra - Görüyorsun ya kardesim. desim. o, benim kaçmamı istemişti. İta-

Dimitri düşünmftğ ~ bil: 

meden: 
~ tl: ders~n yapaca; 111' 

; .. ft ~et "•de lft'·. 

Cevabını ven.1i. 
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