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bandıralı Arita vapuru içindek 
600 yolcu ile bugilıı saat on Uçte 
hareket etti. iki polie motarü 
kaleye kadar refakat etti. GemL 
nln Fl11stine gideceği &aylenl • 
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yor. Gemi çok fazla kömür ve su 
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t~u~ıım~zm inönü Bugün Vekillerle 
e~j~r~!~11"e birlikteTrakyaya gidiyor 
:~z~ai:!?~; ~-. Camharreisimiz dli.n sabah Ankaradan 
1•ktur. Türk millell 

,::~d:~ 0~;s~~~:i0 -- gelen Başvekili kabul buyurdu 
d~kmemışlir 
Ja zad .. \'~lld, bagiln 
Ü) makalcHlnt matbu 

etine tahsis etmls. Gö-
··~nah, bir >•zı m~\·zou 

1k" dJ)·e i(lendfm. 
Ctln Ankara hnadl~ 

tarih ve mllli hisleri 
~rlyat rapan gazetele 

VekJıe kararl7lc ka 
J'olunda matbuat ka· 
btr dejtişlkllk için bh 

~la--ıan<lığmı bildJrlyol"' 

9ftln ba.,hğı, bende. 
"- lllenua temas ettJll 
~ •1andırdı. Kendisi 

lılt la1anında hesap vrr
......_ "eslektaşımız olması· 
;;..:~. kalem bilrr17etlnfn 

""'-a taraftarıdır. 
atbl lllllJl7etçidlr de. 

tecavtb mahi7ctlnl 
bahsinde asablleşe. 

reun bu kadarı da 
k ama, tacltl ,ek. 

diyor • 

• Cezanın aiJrlıtr bir 
~le, kanaatJm şuydu: 
~.,....el'( Heyeti bunda da 

.. :::• makam. 1anl hA· 
k kabul edilse bile. 

k. kapatılmak istenen 
~blnln. telgrana. tele· 

...._r clbnıedk olsun müda
.ı!ellmell<Ur ve mutlAka 
l[ 'acısı Unh'erslte gibi, 
"1ı11nu gibi bir aalAhl
lthr. Düne kadar ( cl

blr devlet tıkardık 
ten) diyorduk ve bun·ı 

""111 gurur dn)'lıyorduk . 
... düflinceyl TtirkUiğ~ 
llaJIJornz. 

-.Uh•e bir Türk büJ'tltü 
IGatel'lllekte tereddüt e
°'4uk; belki yarın gene 

t.eraber: (Şayestecllr 
lıenı senin mesarm) 

Oaşvıkil Rıfik Saydam, •lff•V.- (',elti ile glrUşUyor Reisicumhıfumuz lnınu, Başvekil ve Harici1e Vekili ile birlikte 

Kılıçlı ve sopalt J aROnlar ! Mareşal otomobilte Edirneye gitti 

T iençindeki İngiliz asker ve 
gönüllüleri seferber edildi 

(Y(l.Nt ıo uncuda) 

Hava taarruzlarına karşı 

ısı anbulda harp tatbikat haH 
bugün başllyor 

Bıııünltii ıautamiJıule 1 
iKiNCiDE: 

Mlhnr son gtınlerlne ml 
yaklaşıyor? 

YAZAN: Sadri Ertem 

DÖRDUNCUDE: 

Ziraat bahlıterl, 
Nevyork - Paris arası 

Hava taarruzu denemesi karşısında 
fazla ekmek alanlar oldu 

Vaziyeti tavzih ediyoruz 
(YGNI 10 uncuda) 

14 saatte. V l ~ 

BilŞ::::~rgDnllııUnkqablr na amış, nadıkög 
;~!":~·~·tpala•blılı iskelesine bindirdi 
l,_ mQeadele. 

YAZAN: İsmail BO..reT 

'fJllDINClDE: 

~ı AY• (Hlklye) 

YAZAN: Cemil SWeflDAD 
Yıldızlar, yaz tatUlnl nasıl 

geclrlyorlar. 
Kumarbazlar Kralı öldU . 

SEKtZINCtDE: 

Maraş beledfycslnln 
mu\'& ffakıyetlerJ 

DOKlT~UNCDA: 

Fuar hazırlıklnrı bitti, 
Çelik cıterll adam ve diler 
;razılar .. ~ 
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Politika: 

Mihver son günle
rine migaklaşıgor? 

Yazan : Sadri Ertem 
Kont Ciyano Alman Harici· Müttefikini harp ç":lanazm • 

ye Nazın Fon Ribbentropla ko- dan kurtarmaktır. 
nuşuyor. Bu konutma etrafın· Mihver devletlerinin hakika· 
da Alman ve lta~ya.n gazetelerı len bir çılanaza girmit olduk • 
azami haddine kad:u yükael • lannı kendileri de inkar ede • 
mit propaıanda faa1iyetlerine mezler. Muıolini aon bir gay -
devam ebnektedirler. Konutu • retle harbi önlemek gayretini 
lan sözler arasında Polonyanm gösterebilir. Bence S1fa:'· urı 
derhal Danziği Almanyaya ter konuflllalan İtalyanın sulh ta • 
kebneıi, Sen Jermen ve Tiri • vauutunu daha çabuk yapma -
yanon muahedelerinin tadili bi· ıma sebep olabilir. Bu ıuret'c 
rinci planı itgal etmektedir. ftalya müttefikine kartı bir de 

İtalyan gazeteleri bu müna - siyasi presti§ notunu kazanmıt 
sebetle daha ileri gidiyorlar, olur. 
Polonya hariciye nazırım mih • Dünyanın tavuıutu m:hver 
ver tekliflerine yanapnadığı devletlerinin diktatöryal rejim· 
takdirde Polonyays dördüncü feri devam ettikçe kabule layık 
taksime tabi tutaeaklanm, ha • bir istek addolunarnaz. Bu va • 
riciye nazınnm Benes gibi Ne - ziyet zaruri olarak harbe ka • 
güs gibi, Zogo gibi hakimiyet - dar sürüklenebilir, o zaman 1 • 
ferini kalbolmut insanlar ara • talyayı nerede görürüE? 

1 

Denizbank depo- Maarif Vekili Yeşilköy kam- Torpil Rıza 
larından kumaş ft adliyeye veril~i 

çalanlar pmı le İŞ etti Bütün suçlarını 
Muhakemelerine dün inki.r ediyor 

başlandı Ö "" [ d Zabıta tarafından ·•To 
Denizbank depolarından 36 g e en 5 0 nra ş eh f emini ıamll.e maruf Rıza adında. 

top poplln kumaş, 200 çift ı- ' f k [ d 1 naz bıri ele geçirilmiştir. 
pek mendil ' 'eaalr bir çok eşya OT QO U un Q meşgul oldu Rızanın şimdiye kadar. 

1 
yoğlu, Kasımpaşa, FerlkÖ1• 

çala.n depo memurlarından Ne- Şehrimizde bulunan "laarif '-'azıt semtl•rinde 30 a 1 t Ali S n >kulun hazırlıklarını görmüş- ., "' 
ca 1' ve Uleyman yakalan- Vekili Hasan Ali Yücel tetkikle ·ur. hırsızlık yaptığı tesblt edll111 
·nış, asliye birln<'i ceza mahke
mesinde muhakeme altına alın- rlne devam etmektedir. Dün öğ· Şehremini orta okulunun bU. tir. ı 
mışlardı. leden en·el Yeşllköy kampına tun hazırlıkları kısa bir zaman- Torpil Rıza evlere gece 

Suçluların dUn muhnkcme1e- gitmiş, çocukların kamp faali · 'ia ikmal edilerek eylllllln ilk rıencereden ve)'& anahtıtr ufCI 
"ine başlanmıştır. yetini bizzat gözden geçirmiştir mak suretiyle kapılard•D· 

•nftasından itibaren okul diğer tll 
Ali demiştir ki.· Öğleden sonra da Çapa kıı konlardan. su boruların• ırta tcd risa t m ii esgesclcrile bir· 
- Biz gümrUktekl bu öğretmen okulıınu ve '"' .. ehrcmi k narak damlardan glrmlf· e eşya. .., i te açılarak faaliyete başlıya- d• 

ları sahipsiz ve fazla sanarak nlndc yeniden tesis edilen orta •akttr. geçirdiği yUkte hafif pah• 
aldık. lşin sonradan farkına va. ~ır Pşynları çalmıştır. ,,at 
rarak, hırsızlık yaptığımızı an- K l /( d k Torpil Rıza bundan b 
adık." a a m ış, a l o••g GUlhane parkında da. sıc•__..• .... _ 
Diğerleri de aynı şekilde ifa- valarda ataç gölgesinde O 

de verdikten sonra muhakeme • k l • b d d birçok biçarenin r,:antaıarııı• 
şahitleri dinlemek üzere başka ıs e esıne ı·n ı·r ,· keselerini aşırmıştır. 
bir gUne bırakılmıştır. Dlln sabah adliyeye sefir 

len Torpil. birinci sulh 
• 

smda yer alacağını yazıyorlar. Büyük harpteki yerinde! 
Tehditler yazı bakımından ga - Ahnanyayı bir dilim elaneie 
leyan derecesini qmq bulun • satabilir. Sabııası ela tabii olur. 
maktadır. Fakat alelade siyasi Bu balamdan Salzburg konut· 
bir nutkun bile küfür ve heze· malan mihverin kuvvetlenme. Nakı·ı 1.8.teyen 
yanla doldurulduğu memleket- sinden değil, tamirine ihtiyaç 

lerde gazete yazılarmda görü - görülmüt olmumdan ileri gel- o··g..-retmenler 
Bir duba tamamile parça landı 

mahlcemeslnde yapılan sor dt 
nu mUteakıp tevkif ed!lrııff 

Usta hırsız. sorgusunda 

lecek tehditlerin bir manaya de- mektedir. ı 
lilet etmesine imkin yoktur. Sadri ERTEM 300 Öğretmen, Vekalete 
Bunun için söze ve yazıya ba· 
kıp ciddi b"ır neti"ce elde etmdi Belediye memurlan müracaat etti 

-·· Şehrimizin ilk tedrisat öğret • 
kimse tasavvur ebnemektedir. terfih ediliyor menleri arumda her yıl yapılan 

Hıidise!erle netriyat arum • Barem kanunundaki pren- nakillere bu yıl da 25 ağustoetan 
da ciddi surette bir. aylanbk slplere gHre belediye memurla- itibaren bqlanacaktır. 

Dün sabah KlSprUde bir kaza 
olmuş, deniz yolları idaresinin 
Kalamış vapuru Kadıköy iske
lesinin bir dubasına çarparak 
parcalamıştır. 

Kaza saat 8,15 de vukuagel 
miştlr. 

Kalamış vapuru Adadan ha-

reketle Köprüye gelmiş, tam 
iskeleye yanaşacağı sırada yo. 
lunu kesemlyerek Kadıköy lake· 
lesinin baştaki dubasına carp
mıştır. Duba iki metre genişli. 

tinde yırtılmıştır. Vapurda ha
ıarat azdır. Kaza tahkikatına 
başlanmıştır. 

!arı söylemiştir: 

- Evet, birçok evleri eO; 
ğum doğrudur, ama. •;,, 
15 - 20 kadardır. Diğer ıo ., 
$i polis tarafından faili bUl; 
mayıp. "hazır elde bir su~I• ti, 
işte o çalmıştır" dennere• 
na yüklenmiştir.'' 

mevcuttur. ,__.: rının da dereceleri yeniden tes- Şimdiye kadar sıhhi sebepler 
Yazılara nazaran: bit olunmuştur. Bu iş yapılırken ve okullarının uzaklığı dolayısi • • .... 

İtalya Danziğ meselesinde memurların terflhl esası düşü- le başka bir okula nakledilmesi. ı· ı koku 1 o·. g"' retm en 1 e rı· - Nermin çocuk , .... 
Almanyaya harp vukuunela fi. nUlmUştür. Buna göre asli maaş ni istiyen üç yüze yakın öğret • 
]en yardım edecektir. H liralık bir memurun maaşı men mevcuttur. Dilekler imkan • ortada yok 

15 liraya, 16 • 17,5 Ura alan nisbetinde yerine getirilecektir. k d 
Bu vaziyet Tuoldeki Alman- memurun maaşı 20 liraya, 22 Ii- 'Bundan. başka geçen yıl lstan • n 1 n 1 e m Zam m 1 h k ~ lamı tehciri münUebetile '.At • ralt'k maaflaT 25 ltra,. , ,b ura- 'bal~ tlllUine Wl"l1eft to .._ uava çocu retit O~ 

manlamı yapbklan fedakirbğa Irk maaşlar 50 lfraya, 55 liralık dar t;fı-etmen açılacak münhal 78 ltaclay l.eyle ~ l 
mukabil ltalyaduı iatediği mu- maaşlar 60 liraya çıkanlmış- yerlere yerlettirilecektir. T d• • · · · "' 1 

- ·d k ·1 
kabeledir. Jtaıya tözde Tırolü tır. e iye IÇİn vilayet bütçesin- ~r ka~ ::vve~~ 
~~,.~ Dahiliye Vekilinin A~ı~J:..~jd.y den 6Q bin lira ayrıldı ::;b:ı~~~ar;'.~:n .. Ullllv..i 

__ .J."~ir bubi ~ alacak- metauJiyeti aelcli tık okul öjretmenlerinln birik. ôfretmenlerin kıdem sanılan. Nermin çocuk, daha b1ıl 
~,.... •- Dahlllye Vekili Faik Oıtrak Dtln tehrlmlze Trakyadan 24, miı kıdem zamlarmm vlllyet l. nı vermek üzere villyet bütçe • mqtn-. Betincl icra ve ~ 
br. dün öf leye kadar vilAyette ıu Anadoludan 60 olmak üzere U darei huauaiyeeinin bütçe darlı. sinden 50 - 60 bin Ura tahllaat 1 fmdan ııln bir tekilde a~ 

Bunun yanmda Alman,.yı meselesi ile meşgul olmuştur. ton butday gelmittir. Bu malla- fi dolayııile şlmdilk verilmesine aynlacaktn-.,bugUnldl halde öğret cuğun ~ehmet AJlnlD 
ltalyadan ümit beeleımeie lff· - nn 61 tonu Toprak Ofisine alt imkan görtllemem' .... i. Kıdem zam menlerin müterakim kıdem zam. Semabatin evinde oldui'I 
keden bir hadile daha nrclır. 

09

" edil Çocuk kamplan H yalnız 8 tonu tuccarlarındır. 1armdan başka bu yeni barem şek lannın yekunu 80 bin lira kadar. m:~t1ır.beBut!" burabtr ıcra !:.. hi:Ü ttn:.ı::-. . kapanıyor lDcnebl memleketlerden bul- linin tatbiki yUzünden 16 ve dU". Vili.yetin vereoefi ücretten ru po s e ra r ya 
razi b.knnmduı lnkipfr ;..;,, Öjretmeıılent m.ıı.u. olmalı: da;rlanmaa talepler oımata bat 17,5 derecelik mualllm maaıılan. lıqk& gorl kalan klBmı da tuar. çocufu arayacaktır· 
... L.....--maa.L....-&...-..L. ileri•-:~ üzere Heybeliadada açllan af • lamııtır. nın 15 inci derecede verilmesi U. ruftan tem.in edilerek 80 bin lira 

AlllUUI' aıuaWRm ....-.. tmen k f ~ zerinden tetkikler yapılmakta t.amamlanacaktır. Bir mübaıir mıao .. 
len mütalladır. re ampı aaliyeti bugtlD 80• idi. Her iki vaziyet te ""'-etmen. ld 

Mac:ariatanm inH=fı dan • na erecektir. Çocuk kamptan a. Y &pap piyaaaaı "fi' Aynca 16 ve 17,5 derecelerin o U 
•ı Macariatam daha~ mih- ym 22 ncl gllntl ll"enerbahçe ltad Dttn Sı.000 tllo Anadolu ya. lerin mağduriyetlerini mucip ol. de 20 liralık dereceye ve yeni ha.. Tophanede Ballık • 

yomunda bir ~ik yapacaklar. papı 62 kunıttan aatılmı,tır. d~~d~n bu 7jeklin dbeltilmeli rem şekline konn:ası için tetkik. nındıı oturan Mehmet 
vere bilhusa Alman,.,. bal • dır. Şenliğin fevkallde olmuı L Bu mallar 15 ıttne kadar Ana- içın vılayet eaulı surette tetkik. ler yapılmaktadır. ela blrlılnden 15 Ura rtl.-
lamak gayretinden ..__._ bir terde bulunm•-+ur ..-pa çin geniş bir program haZirlan.. doludan gelecek, Rusya ,.e Al· .. 5"· • Kıdem amlan eylillde öiret. mUbatlr Ba1rt 4 tlncU cetl 
te~:· Danzir itinde yar maktadır. manyaya sevkedllecekttr. Maarif Vekili Haaan Ali Yücel menlere tevzi edilmefe mıJana. kemesi tarafından 3.5 af 

dun ıörmezse, bmmı tatmin İ· 1 1 A ~fM~·- . - ~~.. o ~~~i öKırdarla aynı mevzu caktır. 6C lira para cezasına 
Hl'"i\V~ ... DoOıı vapuru ur.cın""'e 1 l'Ülmiltttlr. edllmlttl. 

çin Macariı~am gözüne kestir- •-M~ ~~ T~ M - . ~ .ıı!l.~~~~·!:~u~·~:ğ::~~~;:~ C"atye ma l rut~:~::~~m~~zn ~:::, 
• Devlet Meteoroloji Enstitü- na müvazeneslılillni gidermek ,., 1 zn un arı reın mahkeme mUbatirl• 

tik nüfuz aahan tanıc:himı ora· ' U ela da iatiklilini Almanyaya kap sündcn alınan malömata göre için safra konmağa başlanmış- t.:lmlyetlnl artt1rmıt. •--' 
brmak istemediğini pekill bi • hararet dün Bahkeslrde 27, Af- tsr. Yakında vapurun tecrübe- 11e G6 Ura da para ceıa..-. 
lir. Bımun için Mac:ariatana ya- yon, tatanbulda 28, Konyada 29, lerine başlanacaktır. Dün agv ırceza mahkemesinde kfım etmlttlr. 
pacağı tazyik Jtalyada derhal Mersin, Ankarada 30, Manisada :Vapuru limanımıza getirmek o 
akisler imalar ve fikirleri Dan· 31, İzmir ve Adanada 32, Bod- üzere deniz yolları ldarealnce isticvap edildiler Ticaret veJdli 
zige çekmek için ltal,.dım mü· rumda 34, tskenderunda 35, Dl· bugünlerde Almanyaya mUret- Ticaret Veklll ceıoıl _..,.. 
zaharet lfÖl'eCelini ümit eder. yarbakırda 36 dereceye çıkmış- tebat ve makinistler gönderil~ Satie ıullsttmallnden dolayı önUmUzdekl perşembe·~ 

Salzburı konapnalarmm he- tır. cektlr. mevkuf bulunan Denizbank mu. El Usk Al karadan şehrimize sellll,.. 
defi ola olsa gelebilecek bir Al- Hava bugün Eıede ve Anado. kdür m11ua~~en Tahir Kev • f manyaya lenmektedir. lı. 
man almmu Macariatandan de- lunun cenubu şarklslnde açık, Taksim kıılası ep e mı..u&a11dia Netet dUn A- •d• Vekil tehrtmlzde bit •P. 
fetmek için buhmac:ak tedbir _ Karadeniz sahillerinde ve Doğu Taksim k1şlasınm binasına bah tevkifhaneden adliyeye ptl. gı IJOf ıacak. buradan ente 
lere inhiaar edecektir. Bunım i- şimalinde bulutlu ve hafif yağ- belediyece 30.700 lira kıymet rilmifler, ağır ceza mahkemeal • fuarını açmak Uzer• ııoıl 
çin İtalyan matbuab aimdiden murlu, diğer yerlerde az bulut- konmuştu. Maliye bunu kabul nin kaleminde isticvap edilmi& • Gemideki müvazeneıiz· decektlr. 
Polon,a- teL~ e&...--•..a- ..1!... lu geçecektir. etmemiş, 50 bin lira istemişti. lerdir. lik1 d:'--'til k 

J' J• qgn; UDC&USUll' ,----r--------- Maliyenin istediği rakam Uze. KanUMn her suçlunun çektJ. er ~ ece o ;~ 
Polonyanm tehclidi bir taraf- :E Salı Çaqamb. rinde uyuşulmuştur. eliği bu isticvapta . maznunlara Almany&da kUIUl'lu ve noka&n Fen Heye ~)dil =tb:b ~~~~ > 15 Ap.. 18 Aju • Büyükadanın suyu vekilleri olup olmaıdJfı eoruJmue. lnta edildiği halde limanmıua dünkü top 
deme~ arumı buhnak ~ Büyükadaya su vermenin res- ~u:hakemelerine ayın 24 UncU gtl. geJeıı Etrlllk vapuru bqUn lıler. DUn Vali ve seıedb4 

... 
c( ~ Cemull"a. I ı recep k d ö ü ü d ki nU eabahı bqlanacalt blldirll - -ı-- -•-...ı-ı --w- u Doktor L6tf1 Kırdat'•• ı için mutavuat roliinü OJlb • mi üşa ı n m z e cumar- miştir. m&llllJ IOD ~ıcnıu far----· •L ır 

mak U'ZUIUoda buhmmaktadıır. hwr 102 hmr 108 tesi günü yapılacaktır. O gün A· Bu ba.h pur 15 gün IODJ'a leferlndm d6- tJnde fen heyeti nıo• •" 

Bunım manen wibtir. Va· ·-·-lo-tlar--+-ıvas_a_tt_,_m.ı E-1....ı ;:::~::·:~::~:;.:.:cep~!~•;.:: goUril:.ı. ı!.!';"' ..:.:.ıır~ == bl= gQnlllk lıa&ırbiı ;::~:T:g::; ~~~~:;..: ... __ ... _,~" 
~ Alalem.de d.nokrat· -- nosunda bir ziyafet verilecek- Tırhan Karadenizden P J&J& ptecektlr. menlllerl toplanarak ,.ıa 
la l b. L_..ı.._ ._

1
_ Gtınq 6 11 ıo ., ı ı ı ıo 02 tir ,, dön• dii . Usan dedikodu ve nepiyatı lnfalına batlanacak ., 

1 a 11' lllll'ua a~ YUİJel • Olt• 12 H ı 08 t l ti ı ıı _ _. ol __ ._ __ ,_ Jann altından geçecek 
te deiildir. Oç tarafmdm cleais- ltladı ıı OE 8 as ıı en o oo Cihangir otobüsleri Alowıyadan 1enl selen Tır- m...ap an ~ .. r, muvueae. etratın4• 
.. p r' 'zwpla mr'leleılni ~ 19 • ' 2 0 19 O'J 12 00 Cihangire işleyecek otobUıle- ban vapuru Karadenlıde raptı- llıHkler dbeltilcWrtea ve vapura nn vaziyeti 
a._~ ._ ._._ ı.a.. Yacaı 20 S~ ı •8 20 l<l 1 •2 bir de ""--- na -..111..111.. mütlerdlr. ~::_~~ ~ ?;-.: ~--. ı .. t 

8 
tf 

8 0 8 
n 

1 09 
rin dUn muayeneleri yapılmış- fi ilk tecrUbe seferinden dUn 1&- 1 ~ uaft ~ .. ten ICID.. Borularla kabtotarf9 

~-L .:ı.~,;:u.-. -r-- nal' tır. Bugünlerde itlemere batlı- bah dönmüştür. Vapur aefcrlni 1 ra EtrUak tekraı:..memleketimL kaldırımlann aıtnı• .ı 
., ..... ca .._..... yacaklardır. gayet iyi geçfrmlttlr. ze plecektir. eıası kabul edilnıftdf· 
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Adliye koridorlarında 1 • • • • b • • \ lk · ı ı J 1 ---
Üyij k 1 .. k M··t f kk" I d ~z..-astıanırbirhadise nonu ugun ve~ 1 er e1i6·-::-rü·-d··- ,·· dUk:::t 

ur u e e ır erin en Bır kadın yüzlerce . ·ı. i o p uşun ~ 
erhum Ubeydullah Efendinin halkı başına topladı Tr~~y~ya gıdı~ror H-~~;···hü~~;·;~·~·;···~~ 
N Floryada Denız koşkunde ıstı. giizergahında ve~Edırnede halk • 

eşredllmeml•Ş Yazıları do~~~1.:!~~:ş~~~~~~n~~da~0;!s~ rahatte bulun~ .. Reisi_:umhuru. tarafından harar tle selamlan - yürek benzini 
nıuz İsmet !nonu bugun manev. 1111~tır. 

lanmıyan bir gürültüye snhne ol. d k · Tr k M·· 'h ralar a bulunma üzere a ya. " d M"ll' \ c f . k"ll Şakası ilkin nerede haııgt 
.... unı te yazılan bir kitap mukaddimesi muş, kendini kaybeden azılı bir h k d kt" R · · ı arın a ı ı • ~e • 'e ı er • • 

ya are et e ece . ır. cısıcum - 1 . b ki k~ d" l\1'11' memleektte ba~ladı b"l . • kadın bir sürü halkı başına top. h 1 be be h . "zd 1cyetı e enme · '~ ır. ı ı ::r , ı mıyo • 
lr k . . urumuz a ra r şe rımı e S f" 1 ~· h b ~. T k. • rum· fakat sah' · h h"" • 

uvveı galı"benı·n ha"' lık olmak u··zere tlaırm. ış, herkesi biribirine katmış. bulunan Başvekil ve bütün vekil. .e ın ge ecegı a Cf.1 ra )a , . ıcı ava ucum 
1 T k "d ki d" da biiyük bir sevinciı~ karsılan· larmın Çın ve İspanya sınırla • 

UI 
er ra yaya gı ece er ır. - \ - d k d ~ kı · h 

Y t 1
. • h" b ki ı· . .. . mıştır. rın a opar ıgı yamett, em e es ımı iÇ ir a ıse ımı· zıva- <?ürültüyü çıkaran_ k~drn.' ç?. .Evvelkı ~un Ankaradan şehrı: . ' . fotoğraflarda~ hem de ıinema 

cugunu .beraber bogdugu ıddıa mızc gelmış olan Mareşal Fevzı Edırne baştanoasa . ba?'rak • filmlerinin harek t d 1 .... 
n çıkarmıyacag\Jından ı·şte bu mevzu edilen arkada~ı Şöhr~t~e . bcra~r Çakmak dün s_abah maiyeti ihle be. larlal ve ebl~kthrikldamd'pu ı,trıllke bdo: Ün§leri içinde sey:ett~:.ur~~r~j: 

la h_akkında takıbata gırışılen Ke. raber otomobılle Trakyaya nre. natı mrş ır a ·~ ır. n !\ u tapl d t .. t I 

rnd d k · · ·· 1 d b"" ··k b' b ann a, gaze e su un arın • a f "k• hd ı · ld rıman ır. et etmıştır. gun er e uyu ır ny~·am se- da bo b I km k bT 
1 ır va e ıne esas Q u 77 Bir kaç gün evvel 1bharim a. 1\tareşalle beraber genelkurmay vinci yaşam:-ıkt<>dır. ' tini, g':zt:n:."':c:; sa~iy:d1c1~~~ 

te:ıanı ·ki saadeti beşeı-i- diğer kısmına dayak olur.,, ına- dırula birisi Beyoğlu merkezine ikinci reisi Asım GUndüz, latan. Başvek il Ankaratlia.n ne gibi kıvranmalarla adam öl· 
r.t~n _etmcği deruhte et· nasınadır. müracaat ederek, çarşı içi:lde, Ce bul kumandanı grnera_ı Halis Bı. e l d ı dürdüğünü '°kuduk. Bir bom • 
ııı.:. a\Un ,.e tcnasurn, ta- Yukarıda bllmlinaselıe dedik zair sokağında cturan Şöhretin yıktay, ve general Salıh te Trak. 9 bardıman tayyaresinin ka ti • 
'"'ltrıe ta . y "t . 1 a· • na a 

U U zamun ve tesa k: müslümanlar beyninde vah- 1.5 aylık gayrımcşru çocugunu yaya gı mış er ır. Başvekil doktor Refik Sa}ılam n al tında taşıdıgyr cehennem 
sauı • ' (~ esası kavait kılınış . deti kim ihlc\l etlerse ınusıu. arkadaşı Kerimanla birlikte bir Edirneden gelen haberlere gö. dün sabah Ankaradan şehrir.n i1.e makineleriyle müdafaaaız bü • 

l ce~~rıu alel.birri vettakva) manlarıu en lıUyllk düşmanı doktorun tavsiyesi üzerine ağzı. re manevra sahasında bütün ha. gelmiş ve Haydarpa§a istasyd • tün bir §ehrin allak bullak ede· 
'et esı bu kaideyi ihtiva addolunur; çllnkU biriblrine na yastık tıkayarak boğdukları. zırlıklar tamalanmış, ve askeri nunda şehrimizde bulunan ve • reği;.ı: ~iliyoruz. 
"'-ı:ı~ırıtri llAhlyedendir. Ve dayanan binayı islfımın mes • nı ve kendisine cesedi otomobille kıtalar yerlerini almlşlardır. killer, parti genel sekreteri Fift.. : .'e Y.azık, ki insanlığın son 
'- dU lhlAl edecek hurub nedlcrini kaldırmış o binan yık· götürüp şehir horicindc bir yere Bugün manevranın başlıyaca _ ri Tuzer, parti 1stanbul müfet - ·. etıflen, kendi bağrına en kısa 

: beynclmilslimı"n nch'-'. nıış "'e n1Us!Unınnları kard.cş ol. gömme.sini, bunun için 50 lira ve. t S 1 l" ryofdan gı·recek o""Ju""m ta} • " ' ğı ilk gündür. Fakat bugün kıta. tişi Tevfik Fikre • ı ay, va ı ve waı an· ..... lfreı tavaifi ıaıamivc ınaktan "lknrarak alleı· ı"sl"aını receklerini söylediklerini iddia . k k d dır 
~"e ""' " ,, !arın manevraya girişleri ile ge. belediye reisı, mer ez uman &.- • 

ti:.damci sulh \'C selamı ııerlşan etmeğe kalkışmıştır. etmişti. çecek ve ilk karşılaşma. ve çar. nı, polis müdürü ve diğer erkan Dün, bizde yapılacak hava 
.. . Harekete geçen zabıta Şöhreti pışmalar yarın olacaktır. tarafından karşılanmıştır. Baş . ·~~~umlan tecrübesi hakkında • 

'"'. (Munihde yazılan kıtab mukad • K .. ""kt k" b' d b 1 IQ· ıhla I k 
L "'lÜhclJczine ıimenu üd- d .. b d k • D f aragumru e ı ır ev e u • M 1 Ed • d vekil Haydarpaşadan motörle . ~an o uyunca, yapacak 
"llt cmesını ura a esıyoruz. ete • ~ h k"k t ··ıd'" ~-· areşa ırne e b_.1 k k im dı" . • .]_ liYati§ . .. . muş, çocugun a ı a en o ugu - Dolmabah<;e sarayına geçmiş ve ~t_a lf . a a gı ıçın sauece 
'dn\'\1lıı l]eytanı innehu k . nn buradan otesı Kral Faysalın nü görerek morga kaldırtmış ve oradan Perapalas oteline gitmiş. gül umaedım. 

ı._ • mübm (l 3)] bu İngilizlere hitab eden bazı nutukla. Sö'h etle Iyer"m d · 1 Edı"rne, 14 (A.A.) __ Yann i'' •· " ·· h b "&Yı 1 ~ r \. ı anı a ya,;a ıya. tir. Öğleye yakm saat 11,30 da ~er yuzunun uzurunu o· 
a ttdelldi; an beyyinati für - nnın tercilmesiyle dolmu5tur. rak haklarında takibata giriı2 • Başlıyacak olan manevralara otelden çıkan Başvekil Refik Say. zan\u; ihiraslarile kendi ülke • 

~ ~ tea'"u Yarın (Ufuk) makalesi. Büyük mişti. ait bütün hazırlıklar sona er - dam otomobille Floryaya gide. leriıae sığamıyarak baılia va • 
\'e rı '\"e teznmUn Ye lıu harbe niçin, nasıl girjik, harb son- Şöhret dün, polis müdüriyetin. mistir. rek Reisicumhurumuz İsmet 1nö. tanl~ göz koyanlar, balinı in· •°" 'bıevcddet e\·\'ela meb. ralarında ne yapmalıyız?] de tahkikat müna.sebctile bulun. ~1areşal Fevzi Çakmak, bu nü tarafından kabul edilmiş ve sanl~c nelere katlanmak zo _ t'; bı d 0iınak üzere beni be · ( Daha var) duğu bir sırada :Keriman, Sirke. akşam saat 19 da Edirneye gel- yemeğe alıkonulmuştur. Başve - rundB\ bırakıyorlar! .• 

ıofl' htrı:t·olnıazsa bir kelime, ------ ciye gitmiş ve İsken.deriye kah • miştir. Havzada General Kazım kil !smet lnönünün yanında sa. Sil:tııa siper, ölümle can ta· 
ıJ ,r llıı.ıb ıltır Uzerine ittihndla- 02)İyillk etmek, frnahktan vesinde oturan r..uhbir 1brahimi Dirik ve Vali Ferit tarafından at on beşe kadar kalmış ve son. rihin ı'Jci büyük düşmanıdır. Bi-

laç 'e mUtc,·akkıf ol- ... akınmak husu unda bİl'ibiri - yakalıyarak herkesin önünde, karşılanan l\1areşal bütün yol ra Perapalasa dcnmüştilr. ri kesl(.\nleyip di§lerini sivrilti -
~ lci ls:amda aslül nizc yardım ediniz. kendilerini haber verdiği için kü. ci, öteb1iler de duvarlarını kalın-

~bke ' tevhidi bari ol. ( 13) Ey iııınn edenler, h<'Jı fürle tahkir etmiştir. Bunun üw. M • • k ı v k ,. , , • latıp zn;lılannr giyerler. 
ttıllt·enatın desti kahr ve birden sulh \"C ıniisalemet yolu • rine Keriman, hakkında ibir za. u na a e e 1 n 1 n Hava·, hücumlarına kar§I ko-
bıt e ıebun ''e mağliıp ol· na giı"in , '!'e;rtanın ııdıınl arrnr ta. bıt tutularak adliyeye getirilmiş, runma t~crübeleri ile, bugün 

b,~1 lru\'vei galibcnin ha· kJp c tm<'yln ; ı;-Unkü o s izin aı»a. fakat kızılca kıyamette işte bun. d u• • n k u' • tetk •
1
k1 e rı' biz de ba\,lia bir JeY yapmıyo · 

'4.~ 0ltnak U~eı·c tasdii• c; ık <lü"":nıanınızdır. dan sonra koymuştur. ruz. Yarın öbürgün, kendi u 
' 11 1lıta 11 hiçbir aklı aeimi ( 14) Hiç şüphe yok k i Allah E .. t k tt .. .. h t çaklanmızı.kendi öz toprakları-

e ~.tbw · t1knı·nwyaPa~ıııclun kcnclisinc şirk koşma~·· nfr<'t - .. n ~s a. ~-curmu meş tı mıza taklif\ bombalar yağdıra • 
l 

01 '--ı· b . . 1 1 1 k 1.1 ll y. muddeıumumılıgır.e çıkarılan I<e. k T h __ e B l 
o aıı b ~ u e mazharıyctı mcz \"C mnı nn H.\ ... "I\ ( 1 C( gı . . . Az,· Çeıı·n aga ır an \AK, un M' .. yarınki sahidcr" 

>'e"e 1r mcnuu vahdeti k i 1 1 il hl ' b #r "' rıman bırdenbırtı yerlere yatını b " i"Y __ lı ,, a 1 msr er n ıı n a arını a ıJI • ve a.v~ çıktıgıw J.adar bagıw rma • ır armut lllifltlZ ğile karıılaya 
1 h il} vapmak pek do;;.- n r d bilm ı .: . • di 
• Qll • .. • ya başlamıştır. Kerimanın bağı . • eK ıçın r. 
, . a11ı kabul edenler a. c ı;;) T~nrıdan başka tapacak rıp çağırması hep lbrahime kar. VQPUTUnU gez l Yalnız, ben ıuna da İnanı 

tıı.,ı~tırakı kelime (Lı'\ila· ~·ok t ur dı)<'n <'ennct liktir. sı olmuş, kendisine: Şehrimizde bulunan Münaka - lan yüklerden müteessir olma. - yorum, ki silahlann heyeti ne 
aı. ) da karar klldı. ( t:i) Müminler kardeşten ~ . Çe . k d"" b malan temin edilecektir. Bu di. oluraa. olsun, '"1san yüreği. in-
"llıı - Ah bunu senin yanına bırak le Vekili Ah tın aya un a. • 
•al' fCLtilA.he illAIJnh) dı"- ba~ka hir Ş")" değildirler. t tk"kl apmıc:tır g~er ''apurlarda da tatbik edile. san ınıanı on~yenecektir. 1Jk 
~ .. mıyacağım. Bizi haber verdin ha! zı e 1 er Y :. • ki l' "M k · I 
r, erd kendisini cemiyet! Seni öldu""rcceg-ı·m. Elı"mden kur • Öğleden sonra bir müddet 1i · cek ve ambar ağızları güverte d~lad .... l!e 1 kıt a ım:r er İcat e • 

errad T k 1 Al" ı ıgı va hemen herk'es: "tıı ından addetmek a as tulamazsın !,, demiştir. man reisliğinde meşgul o an 1 yolcularının yattığı kapalı kısnn-
'-ııı :k için karşısında hiç Keriman bir kaç polisle bir SÜ- Çetinkaya saat 4,30 da yanında Iardan ayrılacaktır. - Artık bundan sonra mu-

Ulınıyacaktır. rü mübaşir tarafından bir türlü Denizyolları umum müdürü İbra. Ali Çetinkaya, Tırhan vapuru. harebe olamaz! 't 

l'leıı deliJ rnı istiyorsun? tııte: m ese 1 e s ı' zaptedilememiş ve gürültü uzun him Kemal Baybora ve ~iman r;- nu çok beğenmiş, tetkiklerinden Diyord u. . \ . 
~~c 1 zaman sürmüş, başına bir yıba.ın isi Refik Ayentur oldugu hal e Ç t • de , ı.:_vukl 
htbı . i.yegturU en yüş- h Ik Karadenize yaptığı ilk seferin • sonra istirahat salonunda bir apraz a etm ırı KV ar -
rı. 'e Ye"füru n1actune s , ... h. 

1
. b" a 1 toplamıştır. müddet dinlenm!c:tir. Vekil diğer daki kerten kelele rinA..iJek"urtu. 

"ille "' a t t den dön.en Tırhan vapurunu gez. 'f ,.., 

~I 11 l"e,au. (14)] a ıye 1 ır za Ibrahimi tahkirden mahkeme. miştir. vapurları da gezecektir. lamadığı makineli tüfekler, o 
J •ten d r · t · • h d • ye sevkedilen Keriman, kendisi Vekil vapuru en küçük tef errü. vakrt taburda bir tane idi. Şinı-

tJ"'-" e ıı nıi istiyorsun? vazıye ı ıza e ıyor di her manganın böyle bı"rer '· I. b~~uretle ölümle de _tehdit edil. atına kadar dolaşmış, bilhassa ı• f b ld h 'I .~ lcal Ankara, H (Hususi) _ Takas dıgınden hakkında bır zabıt va. vapur mürettebatının vaziyetile S an U a arp silihıböve belki ae ağırb,":liafifli 
'- telln e IA.ilAhe illAllah da· Limitet ~.ık:?tinin teşekkUlü üze. r~ka~ı daha tanzim edilerek ~ • çok alakadar olmuştur. Ali Çetin falbı" kaf halı· bU ayn " tükleri de "'var. 
-,;_. ~ ete Cl 5)] rine bazı yı-derde takas muame. çun~u .su!h ceza mahkemcsıne kaya Tırhan vapurunda olduğu Çin ve Jspanya poligonlann-
)'J ~ı:ıı~ birf ~ıkıp d.a (Mu _ lelerinin .?St.is; gibi serbestçe ce. verılmıştır. gibi bütün diğer vapurlarda da b f da üç yıllık t ecrübeler dc,

4
1iep 

'"il qe.auıullah) derneğe reyan edip dmfdiği hakkında. te. Keriman mahkemede, tehdit ve mürettebata gü?.el kamaralar ya. gün aş ıyor bu son sistem silihlarlaıyaplldı. 
't ~ etıı tni? diye bir sual reddütler h •sıl olduğu ve bu mü. hakaretlerini ııynen kabul etmiş pılmasmı ve yatakların temiz tu. Bü tün bir milletin siperlereiao • 
~l"·ı'lkışarnaz· çUnkU Al . nasebetle tic.::ret vekaletine bazı ve kendisinin deli olduğunu icldia tulmasmı, ayrıca duş yerleri de Tra.~yadabcy~lpıIİactakb~anevra. kulduğu bu Cı:.inya p~ann . 

tı-,: ... llirı enbi;·a ba'slnde müracatlar va:d olduğu haber ve. etmiştir. Mahkeme. Kerimanın ayrılmasını bildirmiştir. lar munase tı e s an u a yapı~ dan alman ders İfte m eydanda. 
' .. ,lk rHmektedir. Yekalet alakadarlara Tıbbı Adlide 'l1ÜŞahede altına a. Yine vapurun ambar menfez • lacak bir hava taaruzu dene~esı Talim ve terbiye gönne~i,'kı . 

lldıl'o ( kendi yoluna da• •• d d"• • b" ta • d o t' • d" kl ı b" ı"çı"n alınması icap eden aktıf ve talar b·='e b u sı'laAhlardan ko'ru • '~aıı , Yoksa {Bu adama gon er ıg: ır mım e vazıye ı lmarak, akli muvaZC'ncsiniıı ye - !eri etrafına demır ıre er c ır ~ 
~I r \"crdı uzun boyl:.ı tasrih etmiş ve son rinde olup olmadıgwınm tesbit e. perde çekilecek ve bi>ylcliklc gii. pasif tedbirler jerine getirilmek. nab ilir. Yıllarca bir avı"' top • 

I'. h tn) demek kin ı -3' 

1 v•veu • tereddütleri izale edecek şekilde dilmesine karar vermiştir. verte yolcularmm ambara konu. tedir. Vilayet tarafından ha km rak, bir dilim beton arkuôi'da 
\ l\ıdı1t kabul etmek, 0 yeni izahat vermiştir. Bu mevzu pasif müdafaasını gösteren umu. sağ kalmanın sımnı bulduLlr 

ııı, etmektir Yesselam. üzerinde kendisinden malumat E b" 1 k ti d 1 
mi emir dün haika mahalle mü. . ' 

~lla~len Peygambersin) istediğim sali.hiyet sahibi bir zat ene 1 mem e e ere erı mcssilleri, bekçiler vasıtasile bil. Bır kere daha söy!emiıfyn. 
> >~ıı hı ın birliğini kabui bana şunları söyledi: dirilmiştir. Şehirdeki yüzlerce Tank da,, u.~ da en nıhayet yü 
~r ,~I? C llıU'min acldoluna - T k . 1 . . ıh d t" 1 korunma ·uerlerı"ne halkın tehli. rek benzınıle ııler. 

a as prım erj pıyasa ıcap ve 1 r ucca r f r .J ~ \ ihtiyaçlarına gC:re eskisi gibi ser aç e en Ö kc vukuunda kolayca sığınabil - Hakliı Süha GEZGiN 
O .-_.ı ~ kı, erradı b bestre tekarrür edecektir. Takas mesi için buraları gösteren lev. ---------....:::;;;;;...;....._ o': n 8.dr fi eşer arasın· ~ 

j .... ,lf kir, Yahtleti keli . limitedin rolü tekarrÜr eden bu baların asılma işi dün tamam • Tı• ca ret 
~'"e içtıtnaiyeJcrine ni _ fiyatları piyas:ı icaplarına göre D 1 b k 1 1 • lanmıştır. 
\, Ctktır lI sadece tanzimden ibarettir. Bi ·ı eri erin IÇa a yüzü memesi Dünvilayettev.:>emniyctmüdü 

\f ekili 
t 111 t-l nı. · Alık Ye rez • riuctinde olmak üwrc iki toplan. 
,1 ıııa 1 ... Ullak bir Allahın naenaleyh, takas muamelelerinin • k,. 1 f ft' I J 

1 L .. ,an d alıcı ve satıcı arasında eskisi gi. iç 1 n ve a ete m Ü raca a e 1 er tı yapılhıştır. Bu toplantılarda 
Perşembe günü şeh

rimize geliyor .. 1~1 )c .. ,. 
1 

e enler bir aile itfa.iye, tvıJi::;, ..-az ekiplerinin ta. " t1 "' • a d • ı 1 bi cereyanına hiç bir mani yok - r o 
t lı~urı 1 8 amınlissii - y 1 d k" 'h E<.'nchi memlck<'tlerc> deri ih· lcnm<'kte \'C' bıı yiizclcıı yarı ya· arruz esnasmd" alacag~ı vazifeler Ankara, H (Hususi) - Ti~. le u b ııı tur. a nız şu ,.ar ır ı ı raçtan . '4 -~-
'' ~aı:ııu a ·da zikretti · evvel ithal yapılabilmesi hakkı raeı rapan lhrR<'at tUC'C'arları, rıya kırmctiııden knylıctmcktc- tesbit edilmiş, vazifedar.lara mas ret Vekili Cezmi Erçin çal"f8lnba 
~I' ar 

11 
'"e tesnııllcl mlls. cvelce müteferrik ellerde iken memleketimize her sene mil- ·lir. keler dağıtılmıştır. Yangın sön • akşamı yanında dış ticaret reis 

~ hilcasında tcessl\s et · şimdi takas limitete verilmiştir. onlarca lira girmesine sebep O· Tllccarlar \'('kfilctten derile. dürme, gaz temizleme, tahrip c. vekili Cemal Ziya ve hu.susilka • 
.,_

1
· l\ur~eu iliyeye meb· İhraçtan evel ithal yapılm~k is. lan derilerin fena toplanması- rin bıçakla cleı'.;;il , yuınrukln yU· kipleri bu sabahtan itibaren ''a. lem müdürü olduğu halderbura. 
n~ .. flıı anıkerir • ... (inne. tendiği takdirde sadece İstanbul. nın Ye hazırlanııınsııım Untinc ~U lmcsi hususunda knt'I lıir kn- larm,, işaretini beklemeye baş - dan lstanbula h2rcket edeC:ktir. 

~t~~u~ \, ihvetUn) (15) da takas lımitet şirketine müra. gc~nwk lizcre Tirnret Vekf\lcti- rnr vcrilmosini isteyeceklerdir. lıyacaklardır. Tayyareler Istan • Vekil tstanbulda iki gün X'a'a • 
:!erı 111 n \ tnUslUınanlar cat kafi gelir. Aynı zamanda ta. r.e mUrncaate karar vermişler- nu yolda lıelecliyelorin kontrol bula taarruz denemesi yapınca cak, bu müddet zarfmda,~uhte. 

tir arcıeşl oldu~u kas muamelelelerinin tesçili es. dir. yapabilecc>klcri de ilfıve edil- şehrin muhtelif yerlerinde bu e. lif işler ve bilhassa ihracat mr. 
ft11tıel'll. l<ezalik hadisi şe· kiden olöuğu gibi işin mahiyeti. Deriler kıısaıılar ve diğer kc· moktl'clir. Böylelikle memlekc- kipler kendilerine göre hazırlan. selelerile yakından ali.kadar ofa. 
11 ~-e~ee~ ıtıU'minune kel. ne göre ya takas tetkik heyetle. siciler tarafından hayvanların te girecek milyonlarca liranın mu; hizmetlere koşacaklardır. caktrr. Cezmi E~in eumart , 

>, "1Qıı,t cıu hıt'dıhi ba\l~) ri veua mc>rkez bankasınca ifa e. üzerinden yllziililrkcn bilgisiz- lrnybolmnmaaı iewiıı edilmiş DUn bUtUn memurlara U~tak günü bmire hareket .... kt .. 11,,. '11' ..... .J ı 
a hen· •ı, NmUmlnler uilecektir. Tesçil ile takas limi _ ilk: ylizlinden bıçak ucuyla zede- olacaktır. sitt.e Menmek il.re bire' muke mıirde ele iki gtln b.l&ttan soı. 

ıtrıer. Bir kısmı tet şirketinin bir alakası yoktur. tevzi edilmi~tir. ra Anka.raya dönooek;.ttr. 
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z; raat bahisleri: 
------------------
ZiraJ sahada hayret 
verici terakkiler var 

Susuz toprakfarda 

- Okuyup yarma bilmediğim ···•·•·•··-:·····+·•·•••·••·•····+···•···+..,····•••, 
için de bana ayıp doğrusu. Bü-

dereceğim. o da. orada öğrene - Pearl Buck 1 b rahim H oy ı 
:~ ~:.~:"~:;cı:ı:;~k~ö:~ "" N•~ ~!!~.,,... •1ı Çe v 1 ren 1 
oek. Zahire pazarına gittiğim za. 

Seb.ze ve nebatat ye- :;::k°!~ıı;~ıı;:;:_rı,~::~ ~i: :~::·:::.·;;:_ ..... ,...... 
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da 0-:ı::,-::;.~:::;::;.~ 
böylelıkle toprak sahıbı olan be- O zaman Vang Lung, onun bu le dövüyordu. 
nim aleyhimde savrulan bu alay- gürültü, patırdısma tahammül 

ti• ştı• rı·ımeg\ı/ e başlandı cıDkeahdik.ahalar diner... edemedi. oğlan biraz da hızlı ağ- Yalnız baharın ve yazın sıcak 
!ayarak, her ne isteseydi vere - günlerinde talebelerin b&§larını 

Bu fikrini beğendi. Ve hemen cekti hani.. onun üzerine telaşla: dinleyecek olurdu. Zira o zaman 
Dünyada en me;.hur ziraat mü. le de su ısıtılabiliyor. Suyun içi. o gün, şimdi on ikisine basmış, ihtiyar hoca, öğle yemeğinden - Peki, peki. Her ikiniz de sonra ot d - d b -tehassısları uzun yıllardanberi ne besleyki tuz karıştrnl:vor; dimdik uzun boylu bir oğlan o - ur ugu yer e ~I gögsü • . ., mektebe gidiniz. cg-er, sema. fc - ne du''şer k k dal 

z.irai sahada yeni inkişaf ve me- her nebatm ihtiya" nisbctine gö. lan, geniş çene kemikleri, büyük e uy uya ar, ve ho. ~ nalığmdan içinizden birisini e - rult ı kU ük. ı od 
tatlara meydan açacak mUhim re bu tuzlar karrc:.tınldıktan son. el ve ayaklarilc annesini andı - u arı ç ve oş ayı kap-

'j timden alacak olursa. o vakıt, ba· lardı o k't 
bir tecrübe üzerinde çalış::yonar. ra ı;ebze fidanları tek~r. teker su- ran, v-c baba.emm da seri gözleri- · va 

1 
• çocuklar fısıldaşır, na bilgisi ile işimi görecek bir di- oyun b' "b' ı 

dl. yun içine sıralanıyor. Fidanları ni alınış bulunan oğlunu ça.g-ırdl. oynar; ve ırı ır erine gös. 
ğeriniz kalır .. dedi. t k · · b. İnsanlar, nebatatın ve sebze, su içinde ayakta tutacak hususi Çocuk önüne gelince, Vang Lung erme ıçın ır takım abes re. 

meyva gibi toprak içine kök sa.. demir çubuklar vardır. Bu demir - Bugünden itibaren tarlaya Bunun üzerine Vang Lung, ku. rimler yaparlar; ihtiyar adamın 
lan maddelerin yemi~ verebile- çubuklar su içinde devrilmeden gitme. Zira. kasabada utanma _ m~ alıp çocukların her birisine sarkık ve açık ağzının etrafında 
ceğini bitiyorlarCiı, topraksız yer. durmakta ve fidanı büyüyünceye mak için ailede mukaveleleri 0 _ uzun bir elbise diktirmek üzere vızlayarak bir .sineğin uçtuğu gö. 
lerde gıdai maddeler yetiştirile . kadar olduğu yerde tutmakta _ kuyaca.k, ve benim ismimi ya _ anaları ile oğullarını kasabaya rününce kabkahalarım zapteder, 
bileceğini ise akıllarından bile dır. zacak bir okumuşa ihtiyacım gönderdi. Kendisi de kağıt ve mü ve sineğin hocanın mağara gibi 

• geçirmiyorlardı. Halbuki, dünya Ekseriyetle su içinde yetişti. var .. dedi. rekkep satan bir dükkana gide . olan ağzına girip girmiyeceğine 
medeniyeti bu mühim mesele ü. rilen gıdai maddeler domates, bi. Çocuk al çuha gibi kıpkırmızı rek, kağıtlar, fırçalar ve iki şişe dair bahislere tutuşurlardı. Fa. _ 
zerinde de son yıllar içinde bü. ber, hıyar, patates ve türlü, tür. oldu ve gözleri parladı: de mürekkep satın aldı. Bu gibi kat ihtiyar hoca gözlerini birden. 
yük terakkl hamleleri yapmıştır. lil çiçeklerdir. - Babacığlm .. dedi. ben de iki $eylerden anlamadığı için de, ce. bire açınca sanki uyuyan hiç o 
Zira.at ilmi son senelerin tecrlibe. Kökleri su içindeki sebze ve di. senedenberi bunu arzuluyor, fa- haletini itiraf etmeğe sıkılarak değilmiş gibi süra.tle ve gizlice 
leri ile göstcrmi§tir Jd, iyi bir re. ğer fidanları besleyecek tuzlu kat söylemeğe cesaret edemiyor- gösterilen her şeye şüphe ile bak. gözlerin ne vakt açacağı belli ol. 
kolte yalnız toprak iç ve d.J§mda madde, magnezyum, fosfat, ve dum. tı. Fakat sonunda her şeyi ha.zır- mazdt. Kendileri daha farkma 
değil, kökleri toprağa istinat et. demir tozun<Jan ibarettir. Bu su. Küçük oğlan bunu duyunca, tattı ve çocukların, şehir kapıla. varnıadan onları görür, ve elin. 
meden yalnız su içinde tutularak retle yet~irilen toprak mahsul- ağlayıp sızlayarak eve geldi. Bu rı civarında, vaktile hükumet me. deki yelpazeyi bir o yana bir bu 
büyütülen gıdat maddeler de to. leri çok ucu.za mal olmakta ve onun dalına. adetiydi. Dili açıl - murluğuna imtihanla girmek is. yana sallanarak şu veya. bu tale. 
hum ve yemi§ verebilmektedir. çok erken yeti§tiltleri kış ve yaz dığı gündenberi, yaramaz, şama- teyip te muvafafk olamryan bir benin kafasına incirirdi. Kuvvet. 

İngilterenin meşhur ağronom. mevsimi diye bir fark gözetme. tacı, geveze bir çocuktu. Kendisi- ihtiyar adam tarafından idare e. 1i yelpazesinin çat çat diye çıkar. 
!arından S. Ellis bu bahis üzerin- dikleri için pazarlarda pahalıya ne daima, diğerlerinden daha az dilen küçük bir mektebe gönde- dığı ses, talebelerin feryatlarmı 
de bir de kitap ya.zınwtır. (Top.. satılma.ktakdır. bakıldığını bahane ederek ağla - rilmesi temin edildi. Mektep mü. duyan komşulan: 
raksız yetiştirilen gıdat madde • Trufo isminde bir Fransız bu maya hazır sulu gözlünün biri - dürü, evinin orta. odasına ta.hta _Ne de olsa sapına kadar de. 
ler>: adındaki bu eserden öğrenL sahada tecıiibeleri ve iyi randı. siydi. Oğlan babasına ağlamaklı, sıralar ve masalar yerleştirmişti. ğerli bir hoca derlerdi. 
yoruz, ki :A.mcrlkada. :ve bilhassa man almakla. tanınmış bir müte. mızmız bir sesle: Her bayram gününde kiiçUk bir 
Kaliforniyada hiç toprağı olıru • hassıstır. Bir hektar su içinde ye- - Öyle ise, ben de tarlada l}a.- meblağ mukabilinde, çocuklara lşte bunun içindir ki, Vang 
yan sular içinde de bir çok neba- tiştirdiği patates 10 vagondur. lışmıyacağnn artık. Kardeşim, eski klasiklerden ders gösteri _ Lung ~uklanna. ders öğrensin
ti maddeler yetiştirilmektedir. Ertesi sene aynı yerde domates ta.hat rahat bir sırada oturarak yor, haylaz.tık ettikleri, sabahın ler diye bu mektebi seçti. 
Bu usul bir kaç yildatıheri Ame. yeti§tirmiş ve bir hektardan 90 bir şeyler öğrenirken, benim bir erken vaktinden, güneş batıncaya. Onları oraya götürdUğU ilk 
rikada ve Kalifomiyada tatbike_ vagon istihsal etmietir. Bu ra • yanaşma gibi <;alışmam doğru de- kade.r belledikleri sahifeleri ez • gün, .kendisi önde yürüdü. Zira 
dilmekte ve çok verimli netice. kamlar, toprakta yetişen mahsul.. ğildir. ~" '~ r:-nun gibi bir oğ - berden okuyamadıklan zaman baba ne oğulun ~a ynrllme. 
ler, alınmaktadır. Amerikada. bir lerin su içinde yetiştirilmesile ne · leri hoş görülmezdi. Elinde taşı. 

AJlılr 
S aylık 
6 aylık 
ı yıllık 

çok şehirliler evlerinde çiçek ve kadar farklı ve ne kadar faydalı Ne v y 0 r k _ Pa rı· 8 dığı bir lacivert mendil dolu.su 
sebzeleri su havuzlan içinde istih. neticeler alındığını göstermekte. yumurtayı da ihtiyar hocaya. ver fi \Sl~ı 1! 
sal etmektedir. Xapitol şehrinde dir. Su kültürünün şayanı tercih di. Vang Lung, ihtiyar hocanm ı~. ~~ 1~oSt 
bir çok aileler husust havuzlar başka cihetleri de vardır. Me8el!, .- 12 t kocaman pirinç gözlüklerinden, w 11\·~ ıub 
inşa etmişlerdir. Su ile dolduııL kötü havanın, böcek ve haşera. • ara s ı sa a uzun düşük cübbeeinden, ve ada. rcpcb'

1 tııı F' 
lan bu havuzlar 9,40 metre uzun.. tm, toprak hafifliği gibi mahzur. mm kışın bile elinden bırakma. sind;daıı ~ 
luk ve 1,20 mere genişliğindedir. lar su içinde yetiştirilen neba • dığı büyük yelpazesinden fena (5*(

10
'

1 

iJ!. l;-. 
Bu türlü havuzlardan Kapitol tatta görülmemektedir. Her şey Meşhur toyyareci Hovard Hügs halde ürktü, korktu. Önünde e. . ıtor.~ .• ~\P 
şehrin.de 66 tane vardır. En faz. mütehassısın bilgisine bağlıdır. ğilerek: di, ve Nung da ser\·:~~11 f t; di 
la ekilen şey de domatestir. TesadUflerin tesiri yoktur. Bina.. Yt b rrıaJl""''' G~ 

66 havuzda yeti§tirilen doma. enaleyh, yilz sene evvel Ma.ltus e ı• • k -Efendim .. dedi. İ§te ai7.e iki tan alan insan f. ~ 
tesler 10 dekar toprakta. yetişen isminde bir ilim, insanlar ~ğa.1. n ır re o r değersiz oğlumu getirdim. Eğer yordu. .. le11~te, ~tltl 
damntesler kadar 'Verimli olınu.ş dıkça. dünyada. açlık olacak, in... kalın ve pirinçten kafalarına bir İşte Vang Lung bO}' t ,_rt f ~~ 
ve 25 vagon domates istihsale. sanlar biribirinl yiyecektir diye tesı•sı•ne çalışılJor şey sokulabilirse bu anctk onla.. vasmı kurdu. Rcf8Jıt!\bu9'1~/ '-: dilmiştir. bir teari ortaya at.rnrştr. Şimdi. rı dövıne~e sokulacak. Binaen. Yedinci sene ula9.nc

3
• ıliv J ılif ~ 

Fransada. da bu usul Uzere do. den sonra dünya yilzünde açlık ale~h, benı memnun etmek ister. hir kaynağının bultıfld b;) ~t 
mates yctiştirilmeğe ib~!arımış. olmıyacaktır. ~l .. kU, medeniyet Bütün ılünyaca tayyarecili • zum görmeden serbestçe hare· senı.z, derı öğrenmeleri için on. ·mali gsr "' ~ b-~I Y'"• )arı dö .. Uz. Q~l nJ d d derecede çok Şl .. [jtldC .Ml1 '1Q 
~· Bu metoda (nıda ziraat kUL her sahada olduğu gibi, toprak ğilc maruf bir zat olan milyo - ket edebileceklerdir. Sekiz bin vun !'i a ar a ora a karları y\lı tJt·.. l &I 
türü) namı verilmektedir. Cam- mahsullerini istihsal aahasmda ncr Hovard Hügs Nevyork ile metre irtifada oksijen gayetle durarak sıralarda. oturan diğer muru ve ~ vo )'

1 !l~\ t 
aan havuzlar içine doldurulan da yeni bir takım metotlar bul. Paris arasındaki bütün ıürat az ve hava tazyıkı da tehlikeli çocuklara; talebeler de bu iki ÇO- bararak agırla.Ştı, a.;ıP o tt~ 
ajjlarm içine elektrik telleri U1.a- muştur. rekorlarını kırmak için yeni olacak derecede düşük bulun • cuğa bakıştılar. Fakat Vang dan. smırlanndaf~ ·rp tıUPU v~ 
tr~maktailır. Yahut, .kaloriferler • bir tqebbüse girmek üzeredir. maktadır. Bu kadar yüksekten Lung ôğullfll'mt orada bıraka. deki toprakları . sı fs}(9t i, 

Biraz da Eğ_lence 
- 2-' ....... - -_.ıız 1'-'i~z:uuoı:PC _,2-2 _ __, -

BUGUNKU BULMACAMIZ 

BOLDAN SAt:JA: 

1-Yunanista.nda bir liman .. Beyu, z - Yeru .. ırasııa, ~ -
Amerikada bir ,elile, 4 - llk insan birliği.. Bir nota, 5 - Buda. 
la, 6 - Beyaz .. 3 - Fransızca silah .. lsaret 8 - Yemek .. Asmak 
fiilinden emir, 9 - Kıraa.t. 

Hovard Hüis dört motörlü uçınağa sebep nedir~ rak, yalmı başına evine döner - ve basarak geldi· 'fôPrı'f.1d'I, ~: 
bir yolcu tayyareaile iki şehir Hava tazyikmm düşük ol - k~n.' kalbi iftihardan çatlayacak Lung korkmadı. tıof ~ j,ı;ci,:, 

d ğu b 
gıbı oldu. Ve odadaki talebeler. beşte ikisi bir ad~f!l ) bıf '..!:.',': 

arasındaki mesafeyi azami on u u yüksek irtifalarda tay d h · bi . . bo fsıl::ı 161· ':": 
iki saatte katetmek istemekte - yarenin hava.d ·· d .. v •• en 1~ rının, uzun yluluk, liğindc (belki de rJctt\ · ~ 
di kavemet alç k a~ r1o} ugu mu- gürbüzlük ve apaydın, gUneşten halini aldığı halde }<O '{'Jr/) ti ~ 

r. a ır 1 8 ara naza • yanmış olan yüzlerinden yana o ı rı bO ıı)J 
Hovard Hügs geçen sene dev ran çok aldlr, binaenaleyh tay- ğullarıntn dengi olamtyaca~n; İlkbaharın ı;on a. ı;uısr 1' y'.,}. ~ 

rialem 8eyahatini ü5 gün on do· yare daha. büyük bir süratle sey anladr Kasaba k p d yaz iptidalarında. ~}<il ~ a 
kuz saat on dört dakikada yap- redebilecektir ken köyden g>-l a. ıbe~n kan geçer. Kökleri suların alt! ...ıe.r1111~ t 

19 ı b 
· . " en ır omşusu. b b a.ga~ ıeııı;ı ~ 

mış, 36 da Nevyork ile Los .ıte u se.beple sürat rekoru na ra.sthyarak, onun, ~~§ 0!an am o I rcsifll .~t~ a 1 
Ancelos arasını dokuz saat yir- tesıs etmek ısteyen pilotlar da- gutlerı bulutu, aY , 11\Jıar \il"; 
mi altı dakikada katetmiş ve ima yükseklerde uçmağa teşeb- - Nereden böyle?. diye sor • rek, aynalandır~ral<del'liı ~:ııı' \•u 
böylece saatte 407 kilometre büs etmekte ve yeni yapılan masına. karşı, gun ve güzel bı~ da• s& ~ t 1ta1 
sürat ile uçarak 1938 temmu· motörl~rde 4000 metreden yu· _ Oğullarımın mektebinden kaldı. Şurada,. b~~:n t0P~ ~del 
zunda da Nevyorkla Paris ara- k~rda serbestçe uçabilmek için j geliyorum, diye cevap verdi. Ada. tarafından ter.,e t:nıerce 181t atıı 
"'l 17 t 29 d k'k da k bır komp .. ·ı .. hh h ·W· • .. .. 1ıer su basıp ta g rıı &".. 1 .. nı saa a ı a ate • resor ı e muce ez mm ayret ettıgmı gorunce de . tt k ld ktan son rııt1 ,~ ~ 'll 

. . . .. . . . derek bütün rekorları kırmıştı. bulunmaktadırlar. zahiri bir kayıtsızlıkla: ızıyc e a 
1 

t 1 rar sU) r ' ta~ 
1 - Bır nevı Amerıka.n gureşı, 2 - kibar. 3 - Dilnyada bu. Bu k d . k l . H d H . yıkıldılar, ve c t ıdıılıı. · us' ~~ı!! 

lunmak, 4 - Zaman .. İşaret edatı, 5 - ~·· 6 - lapanyad&n Tür. etm·§a t~ ~nış :i H~ ard tebsıs b' ovar . ~gs sekız dokuz - Artık onlara tarlada ihtiya. rağm içinde ka:'b~r teF° jj1I il t 

kiyeye gelen bir isim, 7 - Bir isim. 8 - Fa.sıla .. Aynı ya§ta o. yen: t 0 a bb" 0.~ad ugs ff\ ~ m metre ırtı~a~a uçmak at-zu- cım kalmadı. Bari, bir karın do. Lung'un evi gıbı b;311 but ,1 b e~ ~il. 

YUKARIDAN AŞA GIYA: 

lan, 9 - Bir harf .. Yama .. Çift.. • rn 1 J!~ klsunb1· muva 8 0 sundadır. Bu ırtıfada esmekte lusu harf öğrensinler .. dci rinde kurulmamış 0 
r tıptı sP. \ııı Ilı 

c • 4' 1 STRATOSFER T~ yy ARE.Si o~an garp rüzgarlan tayyare - Fakat uzaklaşırken de . kendi ler çöktU. Bu tepel~Jlıı.li ~ ,16 ~ ~ % 
t nm uçuşunu fevkalade kolay - kendisine: adayı andırıyordu· ıı.ılart~ 1 ~ ~Ilı İ\l'~ı 

Hovard Hügs bu rekoru ya - laştrtacaktır. baya sandal veya 
5 

cs1<151 ~ 0lıı ı 
ı pabilmek için sekiz ve dokuz Şimdiye ~adar hiç kimsenin . -:- BUyUk oğlum, biltlliı bu bil. geldiler. Sel yüziir.dcil 1°ıttı 
S bin metre yükseklikte uçacak bu kadar yuksek bir irtifada !Jl ıle kemale erecek olursa hiç aç kalanlar da oldU· 1'11'ı.J) laıl 

4 
tır. Bu sebeple tayyareci rekor rekor yapmağa te§ebhüs etme· !3aşmaD\! .. diye söylendi. k t V g LUJ1g l<0~6ıtÖ1e ~ı 1rec 
kırma teşebbüsünü bir stratos- mesine sebep insanın bu hava- Artık 0 günden itibaren ço • du~~a~ire anpazarlsrı .AJ1l\)J~ ', ltı: 

1 fer tayyaresile yapacaktır. Bu d~ yaşıyama~. asıdır. Sonra şim cuklar, en büyüğü, daha küçHmi !bornlu bulunuy<'rdll· ıii il~ I~· 
1 tayyarenin hususi $a]onlarr de. dıye k d b 1 h A böl -e- ı ~ ıı.h50 oı h . ·a ~r oy e ususı · me- diye anılmadı. 1ht:yar hoca onla.' da Mn iki yılın r.ı dohl 1 :.C ·ııC 
7 niz seviy~si hava tazyikini mu st olan hır tayyar~ de yapıl • ra birer mektep adı takmıştı. HoJM1a tıklım tıklılll ıa.r dtı et ~ı. 

hafaza edecek tertibat hulun - mıt değildi.. Bina~naleyh Ha • ca, çocukların babalarının ne iş' ıeri de yüksekte su Oılııtı ı tiııc 
rnaktadır. Bu şekilde pilôtla ve v?rd H.ügs tayyarccilikte yeni j yaptığını ar&Ştırdıktan sonra, oğ.juzakta bulunnyo~riı~· l--itl· f ~~ 1 

mürettebat o kadar yüksek irti· bır devır aç[yor demektir. lanlann bilyüğtine. Nung En, kU. korkacak bir eıeY1 ()~cı1ı•t ııb ~' lı.t 
fada hiç maske ku11anmağa lü- c;Uğüne de Nung Ven ismini ver. '

1
t 



.. ;•iiı gununuö kısa bi~ muhasebes 

tanbul eğlenigOr 
OçOkçekmece banliyö hattı 
üzerinde neler görülür 

IÜnleri eğlenmek için Merak ettim: 
. ltnıtlere srider de eğ. - Bu tahammül edilmez it· 

l.i, llrıUnı. meseli otura. kenceye katlananlar, acaba 
1ıııı..:!er• temiz hava alacak Küçükçekmecede ne yaparlar. 
~. bulamazsanız, hiç Dedim. Ben de bq kurup 
:""'llllYift:ı ... Derhal, kendini. d .. -il, kendime kıyarak Küçük. 

l:air eilenceli vakit ıeçir. çekmeceye kadar uzandım. 
Ç&re arayınız. Bu tarihi tehre l akl8frrken, 

~lerden birini ben ge. kulaklarınızı sağır edercesine 
~ kqfettim. Biı kena. bağnımalar duyadınız. Adım 
';-:aıP· küme küme, birbir. bq~da bir kuruimuı olan ka. 

1~ ~ka. kan ter içinde sap!ar: 

Bıçın çırpınanları sey. - Buraya buyurun .. 
. u, insana cidden ei· - Buyursunlar baylar, ba. 

bir vakit ıeçirtiyor. E.. yanlar ... 
b.ı_~' rnütecc.ssis iseniz. - Halis kıvırcık .. 
-~nnızı kabartmız. Küçükçekmeceye gelenler 
cııl..~eean muhaverelere b!rkaç ı·nıf. Bazdan yalnız et 
-~mız ki.. almak için, bir kısmı et alıp o. 

Pazar bu ke,fimle be. rada pifirterek yemek için ıe. 
~i bir teY daha kqfct. lirmiş. 
·~m. kalababktan, gü. Etle alakası olmıyanlar. 

tiYade hiç akla gelmi. Floryada bunalıp rahat i>İr ne
• lerden binbir eziyete fes almak için gelenlerdir. Bun. 

1 
lar, yüzlerce senedir bir tafr 

. Küçükçekmeceye yerinden oynamıyan Sinanın 
~tİ)'enler, sahilde nö. meşhur köprüsüne kal'fı rahat 

en ara~lara biner. bir kahve içip oturuyorlar. 

••• 
"-balar, tıpkı, Haliçteki Küçükçekmecede et otuz 

'Y bir adam) kayıklar kurUfa •tılıyor. Buranın ka. 
°..._~ bir farkla. ka. saplan. lstambulun pifkin es. 
~ batmdan yebniı naflanndan olaa aerek .. Bir ki. 

ltul'Uf alırlar. Burada lo almak iatiyene het kilo aldır. 
~•eriliyor. Bu bet ku. mak ic;in dökmedikleri dil kal. 

. aünü bir !aayli para mıyor: 
L:..: göze alanlar için - Bu eti batka nereclen bu. 
~n bir ıey değildir. labilireiniz bavan. Hem de 0-

111111 ...... ~-. tam hamulaini tuz kurup .. 

~~reket etmez. sizi N b' k'I ' 8 . k'" · 
.. AL..~"" dakikalarca bek. :-: be, bır ıb o ~~ • ır ı.o, 
~~teriler de: et ıç~l!J q uta ı\Atı- mı .uru,. 

•• L1.:f f --...:.1.. .JPr~taıdllt4'i1i......,...,... 

S UÇ &.19Dft .,..-- • • Şö' J k 
Çek ban nnm. y e eser, tartanz ... 

m.. ara ı.. B'r de Çekm . ta le ı ecenm ze et r 
~ - "- .. d k'I . .. Pİ§İrilip yenen bir bahçesine ..,. ıçın e ı er, ıg. gittim 

Yere diifmez misillu Erik t 1 .. lan 
lo h taraf • armu • e ma agaç 

nra e: tan altına bnk d .. k .. k · k 1 1 ar_- .batıar. J,te o vakit: k im B' ~- u ıı eli~ e er 
·~ bi . . bq k uru Uf· ır uayan, p p re-
"~ :...1!1_ ~~ızrah . Ul'Uf çenleri tatlı, ihenktar eeai ile 111..:-. ~ ııx: at ııteey. da t edi Ka da · 
.~er .. ··ıilr ve yor. Pi n gırer 
~ rrula •.. t • I girmez iJk iÖZe çarpan, bir a. 
~ az.. ~Uf .e~. a • iacm üetüne uılmıt tarifedir. -.L ızlıgım ıle!ı suren Ben böyle bir tarifeyi ilk defa 

ı uacı gayet eogukkan. lördüm. 'ne .. I" 1 Ham: 20 lcmut , L.. soy U)OrlUnU7., U-.--I . • 
uoyJe.. .......,. .. ktimürii ile: 7,5 krf. 

.•• Beher ..... için 20 kunq. 
batlı batma Beher Mndalye ~ S lmıut-

<Devamı 11 /· .. · .c ı 
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TürlkDye<dle lhıayat 
• 

palhıaDoDoQo 
Hayat palıalıiığıyle mücadele için 
diğer memleketler neler qapıgor 7 

Yazan : lsmail Husrev Tökin 
Tilrkiyede bugilıa hayat pa. f ı·············-····•·•·········e······e······e·· 1 teıJ.r icra edemez. Huaual tefeb. 

halıdır diyoruz. Bundan Maaı tezyidi, memura ihtiyaçlarını eıkiaine bliaUn pratik ~larak ne maliyeti. 
dört bet yıl evvel her gey ucuz.du kıyasen daha senit mikyuta brplamak, bi- ni ve ne de satı& fiyatuıı kontrol 
ve bundan tikAyet ediyorduk. Ha. naenaleyb bapt pabalthiuu daha az biuet- imkanı vardır. 
kikten 1929 senesi buhranım ta. mek imkinmı babteder Hangi müteşebbis bunu bize 
kip eden depresyon yıllarında bU. rvououououuuun 04 açık olarak bildirir. Bundan bq. 
tUn smal ve zirai maddelerde ıü. miktar para ile piyasadan ne ka-

1 
sabit kalU'. Jltibllk maddelerinin ka kontrol mev~u bahsolunca re. 

ratli ve devamlı fiyat ıukutları, • dar qya mübayaa olanabilece • fiyatlan indirilir. jim meeeleai ortaya çıkar. Şu 
i.ıihlik maddeleıini pek ucuz • ğini bilmemiz llzımchr. Meaell 2 _ latilılAk maddelerlnln fl • ıual akla ge:ir: Biııde devletçill. 
latmqtı. Bugün bu h~nin ta. Antepte 100 lira alan bir memur. yatlan az mllteı.avvildir. Ucret fiıı hududu nedir? Devlet teieb. 
mamen makOsunu gorUyoruz. la Ankarada aynı .mqı alan bir veya maq miktarı yübeltilir. bUsll f8tihaal f azlaama giderek te 
1934 denberi gerek ama! gerek memurun yqayıo eeviyeai ara • 3 - Bir taraftan Ucret veya fiyatları dlltUrebillr. Husus! te • 
:irat maddelerde depresyon yıl • smda büyük farklar vardır. An. maq miktarı arbnlır. Dipr ta. tebbllsü böyle bir harekete kim. 
larma kıyasen ehemmiyetli fiyat karada f8tih1Ak maddelerinin raftan da istihllk maddelerlnln se icabet edemez. Onun böyle bir 
tereffWeri olmuetur. Hayat paha. (mesken, yiyecek, içecek Uh .. ) fiyatlan indirilir. harekete geçmesi esa,aen bir buh. 
lılıfmdan şikayetçi olanm bu pa. fiyatlan, Antebe kıyuen daha 4 - fatihlik ır.addelerinin te. ran allmetidir.Bt'1ıran gelince a 
halılık karşısında ucuz depres • yillaıektir. Ankaralı memur, 100 teffililne muvazi olarak Ucret ve. ten fiyatlar düşeı. Fiyatlar dtl • 
yon yıllarmı araması lAzmı gelir. Ura maqiyle Antepteki mealek. ya maaı miktan tezyit edilir. tünce de gelir azalır. Bu sukut. 
Halbuki o umanlar hükumet, fi. dqma nazaran 1'tiyaçlarmı da. Ancak birincinin !kinciye kıya • tan Uk zamanlar sabit Ucret alan 
yatlan yUkaeltmek için bin bir ha az miktarda temin eder. Bina. een daha ıOratli artmuı prttU'. lar istifade edebilirler. Fakat u. 
tedbire bat vuruyordu. Bugün ise, enaleyh, Anbrac1& hayat, Ante. Ancak bu şekil!er, nazari ol • mumt ekenomik kriz, bunların 
hayat pahalılığı ile mücadele e. be nazaran daha pahalıclır. Bqka ıııaktan çok ileri gidemez. Bun • llcretlerini de ındirmekte gecik • 
diyoruz. tUrltl ifade edelim, Aakarada Uc. ların her birinin tatbikinde ayn mez. Bunun misallerini kriz yıl. 

Meseleyi bu mviyeden vaze • ret makasmm .pı, Ant.ebe nf8be. mUPWler vardır. Maamıfih bu lannda gördük. W.ahdut tl; dört 
denek tezada dilteeeğimiz qikir ten daha açıktır. Ankarayı latan. eelrillere ~re hayat pahalılıfı iltihl&k maddesinin fiyatım indir 
dır. Kastedilen pıJıalıhk veya u. bula mukayese ederaek aynı neti. mUcadeleainln iki cephe tlr.erinde mekle de hayat ucuzlamaz. Dev. 
cuzluk, umumi fiyat seviyesinin ceyi alırız. .Jstanbu1 Aııkara4u yUrtlmell Jbım gelmektedir. Biri Jetin bunlan idari tedbirlerle in. 
yilklekl~ veya c!üşkUnlUğUnden daha ucmdur. fiyatlar, dipn maqlar ve Ucret. dirdiğini f arzedelim. Umumt f i . 
mlltevellıt olan pahalılık veya tstihllk maddeleri fiyatıarmm ler cephesinde. yat ıiatemi içinden Uç dört macl. 
u~uzl~k ~eğildir. U~umi fiyat se. yükselişine muvazi olarak aldı. Piyasada fiyatlarm seviyesi deyi ayırarak bunlann fiyatlarım 
YJyesı yuksek oldugu halde ha. ...._.-- (-ııtd~ ....... ) an lnclirmek pJyanda derhal nnıva. 
Jllt'°,a U UCuj olUDJr. da yUbelfııle, ha;vat pa1t~ w taJebit tablaft. ~ yıl. MMehgllkJere J.Ol açar. J'fyatlar 
oJd~ zamana da bunun akaf dan fikyete mahal ~ı••as Ye. lannda tfyaUarm dlltWdfllU, ta. bJrlblrlne mJa akıya baflıdır. 
kabıldir. ter ki, kazancımmn. miktarmdakl \ep 1dfayetmliğlndendi. Mal çok. Bir taraftaki tah&vvlll derhal bil. 

J?yat pahalılığı meselesindl' artış sürati fiyatıarm tereffil ıll. tu. Talep yoktu. Neticede fiyat. tUn listeme tesir eder. PJyallllda 
mevzuubahsolan, aldığımız maq ratinden fazla olsun. İstihllk lar dilprıiltttl. BugUn gerek dün. tefevvtlşlere yol açar. Y.orla hadi. 
veya ücretin normal ifadeslle reeJ maddeleri fiyatlarmm sukutuna ya plyasa11nvla, gerekse milli rllen fiyatlara mukabil, difer ta. 
ifadesi arasmdakı nf8betsfzliktlr. muvazi olarak kazancımızm dili- piyaaalarda emteaya talep faz. rafta fiyat tereffWerf başlar. B. 
Buna biz ücret makaaı da diye • meai de hayat pahalılığı tevlit e. tadır. Binnetice f!yatlar yübek. naenealeyh fiyatlar Uz.erinde ha. 
biliriz. Kazancımızın normal ifa. der. Fiyat eeviyeainin yUbelme. tir. Fiyatların yllbekllfi mtlte. yatı ucuzlatmak maksadile idari 
desi, aldığmıu paranm mlktan. sine mukabil maqmmm veya Uc. tebbls ve milltalıail bakımmdan tedbirlerle manipUllsyon yapma. 
dır. Reel ifadeelnden de bu mik. retimizin miktan ualına, yine çok iyidir. tatilıal olunan mah • fa pratik olarak imkan tasavvur 
tar para ile mUbayaa edebilece. hayat pahalılığı olur. Binaen • ıul yllkaek fiyata satılmakta ve edilemez. 
ğimiz etyanm, bqka tUrlU söy. aleyh hayat pahalılığına mani ol. mUltahail kazanmaktadır. Mili • Bqka memleketlerde ha71.t 
ltyelim. tatmin edebileceğimiz mak için ücret veya maqlann tahailin kazancı fiyat eevlyeaiııe pahalılığıyla mücadele, ekoııo • 
ihtiyaçların miktan anlqılır. Bir normal lfadesile reel ifadesi ara. daha dotru&u maliyet flyatiyle mik yollardan cereyan etmekM. 
memurun mesela Bankalar Bare. smda bir nlabetsizliğln tahuell- 11tq fiyatı arasındaki farkm de .. dir. İltihllk kooperatifleri bu 
mine göre aldığı 10 uncu derece. lilne, kısaca, Ucret makumm a. receaine göre değieınektedlr. Bi. mtloadelenin belli vamtalancbr. 
de 35 liradan 100 lira ma&1m faz. çılmasma mani olmak llzmıdır. naenaleyb mllstalıail, fiyatlann Fakat bu teşekkUllerin de kaU 
la olup olmadığı hakkında bir bük Bu, muhtelif tekillerde olabilir: yükselmesinden menfaattardU'. la k b t halılıfmm &ıU. 
me- varabilmemız için evvela bu 1 - Ocret veya IDUI mıktan Yllkaek fiyattan mUteeleir o. :. ~;ya fddi1: edilemez. ı.tilı. 

lan yani hayat palıalılıfl çeken ilk kooperatiflerinin blr memle. 
I08yal sllmreler, eabit JDUf ve kettekl bOtUn mllltehlik halkı 
Ucm alanlardır. MUatıhıU fiat. organize ettifl g6rlllmU, değiL 
larda sukut temayWU g&ihıce, dir. Bu tqekkWJa'den. mu.teh • 
maliyetini dQtUrmet yollan bu. Uklerhı ancak mahdut bir klmnı 
tarak kuancmı yine ylllmek tu. istifade edebilmektedir. 
tabilir. Yahut karancmm artı11 • 
na muvazi olarak maliyet fiyat. Hayatı ucuzlatmak husuaunda 
larmı dUtUrllr ve kir milrtarmı fiyatlar cepheainde mevcut güç. 
artmr. Halbuki, sabit maq w lllklere mukabl maq ve Ucret cep 

1 
Yraları ler teıldl ediyordu. Bazı ehem • may amuktedir umumi bir sulh Her iki kral beynelmilel va· ücret alanlar, fiyatlar ytlkaelir. besinde niebetc.?lı kolaylık var gi. 

1 miyetsiz h~reklt hesaba katıl - cephesinin, yani tam bir müte • ziyet bakımından iki memleket ken gelirlerini yükseltmek yahut bi görtlnmektedir. Kemurlarm 
1 İ mazaa.. Puifikte ve U&ak Şark. kabiliyet, tam bir mliaavat ve arasındaki ihtilAflan mil7.akere tahavvül eden fiyatlara gelirleri. IDUI ft Ucretlerini yllkleltmek 

'tat ta h~ık~ti halde harp olmamıı. mühlik •'bitaraflık,, siyasetinden edeceklerdir. Bu arada Dobru. Dl intibak ettinuek imklnmdan Jd&rl tedblrlerhı pratik bblli,e. 
ta k &akerl mahflller 1- tır. Şı~di. ise Uzak Şark artık namuskarane, samimane ve kati ca meselesi de görüıülecektir. mahnımdurlar. Ancak itaihJAk U tatblldyesl her halde en u o. 
~ lllaııevralannın fev- şiddetli bır harbin ~esi ol • bir surette vugeçilme esaslan. Romanya Kralının kayc:lec:le- ettikleri madelerin miktanm L lamdır. Maq tezyidi, memura 

ebenımtyeU vardır. mut b~unm~tdır v~ haç tüph~ na kurulacak bir sulh cephesinin ceği muvaffakıyetler, İftlilt.ere, zaltabillrler. Hıtlyaçlanm eeJdaine kıyuen 
~ Zafere Amil olacak yok ~ı. . blltün. Paaıflk denizi taraftarıdırlar. Onlar 170 milyon h . 'y ezaretince alika ile Hayatı ucuzlatmak için. ilk ak. daha genlf mltyuta karplamak, 

k.ır. tltı blrıtklerln pratik ~Uthış bır denız ve hava harbi. luk Sovyet mill~ttinin bqmda o. :k;cı :dilmektedir. Zira lngil· la gelen yol iltlhlü maddeleri. binaenaleyh, hayat pahahlıfmı 
''Uetllnıeılnden bUyUk nın sahnesi olmak tehlikesi kar. larak Sovyetler birliği hudutıa. PR 0 _ 11 __ larc:la _,_ + •• ft-•'·-ı maUvet fi daha u hlaetmek lmkinmı bah. 
•1tıı ıısmdadır 'k. i ali tik b b' tere omanyanın DllUUln IUll sa.., ,,_6&0' " . -.a- Bun u~· ... _ "-1a 11laktadır. Son ttaı. . rma ı ınc empery s ar ı aailam bir doslluk vücucle ıe - yatlanm dlfOnnek suretlle Sn • .....-. un ne ~ YV memur • 

._, '"raıarında maskele- Aynen Akde.ıizde geçen harp. yangmmı. 8:°kmaya yeltenecek tirmek hususundaki iayretleri • dirmektir. Bunu ıcütetebblı, bir da çallflll• heft8in1n artman, il 
\ta bareu muvaffakıyet ka· te üçüncü derecede bir harp -:ıı.. her hangı bır fagiıt knudakçısı. ne müzaharet etmektedir. menfaat ummadıiı takdirde dil. randımanının yilkaelmeeidir. 

r. "ra17arc hücumları- nesi olmuştur. O za:man Akdenız. nm kafasmı par~alaınaya hazır. • • • tUnmea bile. Bayle bir tedbirin 
6o bin k 1 bl de ancak antant fılo hlkim b1!. dırlar.,, - lzveatiya, Jloakotxl - ltalyanlarm İspanya dahib el 

1 
mtldahaleaile tatbik ecU V ela Dizan .elen 

Ol tıaaıı:eı aı b;r e ;
0 

0 n lunuyordu. Halbuki timdi Akde.

1 

....... _, .... , 1 harbine yarclnnlarma ~ir mükA· 
1 
ev et üJa ıeb'~ lıleılell ,;. ama ten 

~---•tur . .;1~ im: .:. m niz kiddetll bir deniz ve bava har. Gı·zıı· havadı·sıer fat olmak üzere General Fran - ::':ı u.ı: ~rilmell lil>l· ölenler 
>'ah 1 ° rıu ir er bi haancsi olmak tehlikesinde • ko, Banelonacla bir ltalyan fa· ya m . -•u-1 Varna, (Huallll) - Vanaada 

L tlratıı bir zafere dir , .. , ...... .......... . t k . -•--- .. Fakat bu te6lr ~ ~L 
•Ur, - o--~- d 1 p · · ft!!-•2• __. ... , -•-•en..- fll mer ezı a._uau.auıa m\llll • n .a~ıet elinde bulmwı •--ıb • bir ay zarfmcla dlıanterlden 

-- e °" lkinci emperyaliatlk harp bU. uuıuw .-.- 1 e •- .,.,- ac:I tmi ti llRI• ....., 

• tün cihanı ihata etmek tehlike. 1i Slre;,, ıueteei P menba : e e f , r. . • •• btıalerde kabildir. Dnlet bDclJ but& olanlann saynı Hl 7J 
•• sini göstermektedir. Bo}fevik • Jarc1uı aldıiı •Pidri bavaclialeri .. Bu mer~ez .1~ f~ı ltletmelerlncle fiyatlan latecl1ti bulmuttur. 6 a7lıktan 6 yapna 

L·--bı ) ler 19H _ 1918 de puiflat de. vsiyor: !?8t~r~n .bır ıınema ihtiva e~: tekilde Jrontıol edeblllr. l'abt kadar tnçtık 1aeta olanlarclan 
llClf umum ğillerdi ft bilhHB& bugUn aall ... Balkanlarda vaptıiı eeya • 11 gıb~ bir propa,anda fUbealDJ Tllrkiyede baiUn muayyen iltlb. ıl .... lk ,, 0 ......... 

tt ~k harpte paaifilt değilerdir. Onlar ıulh lıi. hat cümlesinden olarak K~I de haiz olacak~. . ~ ~111'1 ,tatillaUnde tll_'il· ili'. 
~ etrıeıı hemen yegi.ne m· kahramancaama müdafaa et. Karol, Bulgar=atan Kralı Borı.s fs..JX'~yanm ~ımali fa!'~m~ tin hıuesl henllz pek ud.ır. B~na. HUkfımet tablblerl hastahta 

otı'tltt.ı laluıeaint Avrupa mekte, fqiltik tecavtizllıı bun • ile görüşmek ifzere Sofyaya gı· Valnntuya ~ehnne ka~r faııat enaleyh, devlet t~bbil3l~rınln karşı şiddetli tedbirler almak-
ıuı llı'bnıdaki deniz • dan böyle geniflemesia.1 durdur. decektir. terbiyesi,, ni yayacaktır. fiyaUan. mUdahalesı. gamıl bir ~adırlar. 
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insan ömrünün son\ 
haddi nedir ? 

l 85 sene yaşıyabilir 
miyiz? 

Rusyanm Kiyef ~ehrinde bir 
konferans yapan Rus doktorla-
rı bir insan ömrünün son haddi 
olarak 180 seneyi tayin etmiş · 
lerse de doktorlardan bazıları 
bu ömrün uzatılabileceğini dok 
tor Voronof ve diğer doktorla
rın :nsanları değiştirme meto • 
rımn eskidiğini söylemişlyer -
clir. 

Kunfer •• \ışla söylenen söz • 
lerden anlaşr!dığına göre, yal -
nız R usyada yüz yaştan yuka
rr 29,562 kişi yaşamaktadır. 

Profesör Krcşetski Ukranyada 
56 ihtiyar üzerinde yaptığı tec-
rübelerle insan ömrünün 185 
ten daha yukarı uzatılabileceği· 
ni söylemiştir. 

--<>-

Haşhaş dumanı 
ile deliye dönen 

Araplar 
Suriyede F nmsız makamları 

haşhaş istimalini yasak etmiş • 
lerdir. Bu yasağa rağmen Arap
lar gizli olarak haşhaş yetiştir-
m.ektelermiş. Geçen ay içinde 
Lıvanda geniş bir arnzi parça -
sına haşhaş ekildiğini gören 
Fransızlar haşhaşların toplanıp 
yakılmasını emretmişlerdir. E -
mir tatbik edilmiş, fakat, çıka~1 
dumanlardan civardaki }\"raplar 
<>~rhoş bir hale gelerek gülüp 
"lynamaya başlamışlardır. 'A:. • 
aplardan maada develer Cie h'a§ 
a~ dumanından müteessir ol -
nuş ve acaip hareketler yap -
ııağa koyulmuşlardır. 

-0--

Köpekler radyo ile 
terbiye ediliyor 

. ~·vustralyada polis köpekle -
rın ı radyo ile terbiye etmeğe 
başlamışlardır. Bütün polis kö
peklerinin sırtına sese alan rad-
yo makinelerinden küçük birer 
makine iliştirilmiştir. Radyo is· 

tasyonu köpeklere yavaş sesle 
kumanda vermekte ve köpek
ler sırtlarındaki ses alma maki
nesinden gelen sesle terbiyeye 
alıştırılmaktadır. Köpeklerden 
bu sııretle çok faydalar temin 
edilmiştir. Çünkü, köpekler 
hırsızları takip hususunda h'er 
nerede bulunursa 'bulunsun e _ 
mir telakki edebilmektedirler. 

Kız mı, oğlan mı? 
Tıp ilmi pek yakında bu mesele

yi de halledebilecek Yılan hikô.qesi 
Milli kümedek i son vaziyeti F. i. f. 
ya bildirip neticeyi öğrenmekf 

Ekşi yiyeceklerle beslenen hamile kadınlar 
Ekseriyetle ktz 
çocuk dünyay·a 

getirirlermiş 
İstikbalde insan tarihinde 

çok mühim rol oynayacak bir 
hadise bütün Amerika ve Av -
rupa aliı;nlerini b ugünlerde faz
laca meşgul ediyor. 
Doğacak bir çocuğun kız mı, 

oğlan mı olacağına gair şim -
diye kadar kati bir söz söylene
miyordu. Halbuki, ana rahmine 
düşen bir yavrunun kız, yahut 
oğlan olabilmesi hakkında tıp 
al:mleri bazı tedbirler almAya 
ve bu tıbbi tedbirler sayesinde 
hamile bir kadına istedikleri gi· 
bi, kız, yahut oğlan doğurtabil

meğe başlamışlardır. 
Uzun yıllardır bu doğum ha 

disesi hakkında ha~·vanlara ya -
pılan tatbikatla tecrübeler olu
yordu. Amerikada bazı doğum 
mütehassısları insanlara da bu 
şekilde tatbikat yapmak tefeb
büsüne girişmişlerdir. ilk t;seb 
hüsün neticesi 5 eylülde \telli o
lacaktır. Nevyorkda doktor Ik -
sanın doğum hastanesinde si · 
pariş üzere doğması beklcn-a 
bir oğlanın müstakbel babası -
n_a hastane hemşirelerinden bi-
rı: zararların büyük olacağım söy· 

- istediğiniz ve bekledi~i _ lemeze bnşlamış lardır. Çi.inkii, 
niz oğlan doğdu; diyebilecek - evlat meraklısı babalardan ek -
tir. · ser~si doğacak çocuğun oğlan 

Doktor ~"1B~i ak o}w~ını isteyeceklerdir. Fakat 
tında Eulunan bir hamile kadın her devlet erkek ı;insinin fazlC;l 
5 .. e~!ülde çocugun Clogum gü - olmasını ister. Çalışan fazla er-
mmu tarnamlıyacaktır. kek bazusu harbcd k k k 

D
. w A . l , ece er e 
ıger merıkn 1 alimler de k • ]'" d . d kt k d b w w uvvetı azım ır. Bınaenaleyh 

l 
0 dor ... a ~r u. çocugukn dog - erkeklerin dünya yüzünde faz~ 

an ogacagına ınanma ta ır -
lar. Amerika.da hayvanlar üze _ la olmn~u~ı h~r devlet arzular. 

niye çekiniyoruz 
Son zamanlarda Beden Ter- mevsim sadece bir şarnPl 

!:,iyesi Genel Direktör]iiğü fe. luk için çarpışan klüpl 
derasyonlar dairesi ve futboi hangisinin hakkı ise; 
federasyonu birbirinden garip yonluğu da ona versek ve 
kararlar vern• kle meşgul... "çinden sıyrılsak ne olur. 

Hemen hemen bir ay evvel ı federasyon, hem klüpler bıJ 
oynanan ve bir takım kaptanı- retle bu işten kurtulrnuŞ 0 

nın; hak.emin :kendisini çıkar- lar. 
mak i:;temesi iizerine ; hakeme Yapılacak en makul, en 
hiicum ederek yaralaması ve rüst hareket te budur ka118
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yumruklaması ile neticelenen deyiz ve genel direktörlük 
Galatasaray - Demirspor maçı de bunu bekliyoruz. 
hakkında; hem de bu maçta T . K. oEL1D-' 
dünyanın hiç bir yerinde gi). 
rülmemiş bir sekilde iiç kişilik Serbest gUreŞ 
bir heyet de bulunm<t!!ma rağ. 
met (bu heyetin içinde futbo - lstanbul biri ncilıği 
lünteknik hususund• karar ver- h f 1 r ınek sahihiyetini kıiz en büyük a ta yapı ıyo 
;nercii olan futbol federasyonu Beden Terbiyesi Is , 
rci~! ele bulunuyordu) aynı za- Bölgesi Güreş Ajanlığıncı.;· 
'lcaip kararlar vermektedir. 1 - 18 ve 19 - 8 - J93 

Usulen hakemden rapor is- rihlerinde yapılacak olan jş 
tenmiş; huna· iiç kbilik yi.iksek bul serbest güres birincil~ 
komite de raporunu ilave et- için Galatasaraydan Adil r 

mis!.. Ü der! Y edilerl Kıı=klar ! da kul, Kasım paşadan l't 
toplanmış ... Uzun uzun konuş- Akyar, Beşiktaştan fc. le 
mus g .. ·· ·· f k • h"k san ve Beykozdan R,.~,at 1 , oruşmuş. " ·a. ı me- -
tinden sual olmaz. .. nedense: koldan mürekkep bir k

0 

kimi tekrar oynatalım! kimi teşkil edilmiştir. .:,J 
mağlup edelim demiş ve so- 2 - Müsabakalara a~ 

bu meselenin tehlikelerini dn - nunda iş gelmiş yine zavallı adları yazılı güreşçiler gi 
ha şimdiden dii~ünmeğe baş_la • hakeme dayanmış. Neticede ceklerdir. ot" 
ınışlardır. Amerikalı alimlerden hakemden bir daha rapor iste- 56 kilo: Mehmet A 
b ska Avrupalı a!iınler de bu meğe, açıkça "biz hu işte ka- A~met Yener, Mehm~t ~ 
nıuhim hadise lizninde uzun rar veremedik. Gel bu takım -1 (Kasımpaşa) Vahdettırı 
yıHardar.beri tetki:tlerde bulu - l~ haklbnda karuı sen ver. Ya nar (Beşiktaş) 
nuyorlardı. Profes0r Frist Un - mağlup et, ya maçı tekrar et- Erkman: 
terberg ile Londrada doğum tir,, demişler... 61. Kıla: .. . f(a 
mütehassısı dokt?r Gardan Bu kararı lstanbul ajanı hn- (Beş~ktaş) Huseyın r 1 
Kervin yaptıkları tecriihclerÇle keme tebliğ etmiş; hakem de o;oganspor) Ahmet~~ 
yiizde 70 ve yüzde 84 nisbetin· evvelki raporuna ilave edecek (K~sım~aşa) Yaşar Ark 
de istedikleri kız ve oğlanı do • bir şeyi olmcıdığmı söylemiş. Halıl \~ızer. 
ğurtabilmişlerdir. Gayet tabii ... Hakem sahada ,66 Kıla: Servet, izzet 

yc1pılan sayıları ve her iki takım (Kasunpaşa) Mustafa ( inde yapılan erkek mi, dişi mi, Halbukı sıpnrışle ç::>cuk doğur -
tecübesi şimdiye kadar yi.izde ~r.cak babaların ekserisi oğlan 
doksan beş müsbe~ netice ver- ısteyeceğiı!e göre kızlar az de-

miştir. Doktorlara göre Eksi ~;ıcak ve dünya yi.izi.inde kadın Kara suların ızda 
yiyeceklerle beslenen 

1

hamil~ kıtlığı baş gösterecektir. Bunun 

oyuncularının ·ve sahanın ah- (Beşiktaş) A li Yener~ 
vali umumiyesini kayıt ile mü- <oz) ve Hasan Karadenıı: ( 
kel1eftir. Yoksa her hangi bir 7 2 Kiloda: Fnik Göketl 
sebeple yarıda kalan bir maçın latasaray) Ahmet . Ka~ 
tekrarı mı icabeder. Yoksa bir (Kasımpaşa) Halıl k kadınlar ekseriyetle dişi doğur- neticesinde de birkac erke;yin o· k 

~ak~dır. ?ğ~an doğurtulması bir kadınla evlenmesi icape:e- ı ç ar deş b a' 1 k
ıstenılen hamıle bir kadına bi· cektir. Bu h:ıdisede evleneme • 

taraf haksızdır; mağlup olması (~eykoz) ve Mehmet pe 

karbonatla yüzde üç der~cede den knlmış yaşlı kızlar karlı cı" ç 1 yaka' an d 1 
karıştırılmış yemekler verılmek ' 

mı l:ızım gelir, bunun hakkın- mır. ( 
da knrar vermek, hakemin ver- . 79 Kilo: Ali Ahrnet ( 

lzmir, (Hususi) _ Çeşme ka . diP,i raporu tetkik etmekle mi.i- •nırspor) Adnan Yurdaer e 
zasmın Kara Abdullah burnu ci. kellef olan futbol fedcrasyo- atasar,;ıy) Besim Bican 

11
;_,J tedir. Kız doğuracak kadına ise kacaklnnm da, içtimniyatçılar 

sütlü ve ekşi yemekler yediri -
lir. 

Maamafih", t:n alemi müs -
takbel nesillerin. kız veya oğlan 
doğabilmclcri üzerinde tetkikat 
ve tatbikat yaparken, içtimai -
yatçılar, bu sun'i doğurtmadan 
istikbalde beşeriyete gelecek 

Süt işinin halline 
doğru 

Zraat ekaletinin 550000 lira. • 
lık yardımile kurulacak olan süt 
şirketinin nizamnamesi burada 
fabrikanın ihale sartnamesi de 
Ankarada hazırlanmaktadır. 

SE,t.:.!,asfiye fabrikaları Hay _ 
darpaşada ve Fatihte olmak üze. 
re iki yerde kurulacaktır. Fahri. 
kaların iİı.~ası için ncılacak mü. 
nakasaya· anca1c İngiliz firmala. 
rı girebilecektir. Bunun da sebc. 
bi !ngiltereden hükiımetimizin 
aldığı kredidir. 

Süt şirketine süt rniistahsillc. 
rinden bir çoğu girecektir. Süt. 
!er kapalı şişelerde satılacak bir 
gün durmuş sütler ertesi ~ünü 
fabrikaya gönderilip orada yo. 
ğurt, peynir y ıpılacak, durmuş 

süt satılmıyasaktır. 
---o._ __ 

Almanyaya keçi kılı 
satıldı 

Alman~·nya ihraç edilmek u. 
· -- r clllu 55 kuruştan 15 bin ki
lo J,cı:i kılı satışı olmuştur. 

-<>-
Şehir Meclisi bugün 

toplanıyor 

n n "tt• [)·· h zık (Kasımpasa) ve }iY 
varında, karasularımıza kadar u a aı ır. unyanın er •·un- ,,. ~ 
gireek balık avlayan Sakızlı üç fmda dn bu iş böyle ya, :: r. ~h8m7eKt'~l araŞkoç.. 1 o ( 

Ş. d. r · d k. · ı o· evkı Aka ı ~ 
Yunanlı balıkcı gu .. mrük muha ım ı e ımız e ı nızamna- "k F. 

< - 1 1 ,. · k · d şı taş) ·erhat (Kasıfl'l 
fazn teşkil:Ltımızın motörleri tn me er lunu amır en... ne en 1 S l"h (8 k .l\'ftJI 
rafından yakalanmıştır. Bu ba ~ hala fed~ra~yon bi~ karar ver. 1 Ç:~mak ey oz) ve 
hkçıların üçü de kardeştirler. Mü mckten ımtı.na edıyo~ da, he- ı A "'ır·. M h t C batl (CI 
teaddit defalar karn sularım yetlcr, tahkık ler, tctkıkler, ta- ' g . ) Ae me #Yo r (8' ız - 'ki l" ·· ·· atasaray hmet ene 
da balık avlarken yakalanmışlar. mı . ere uzum goruyo~. ıiktaş) 
ve cezaya çarptırılmışlard·r Bu Evvelden de ynzdıgımız ve 3 J\1 ·· 1 k I 1B~ · · · ·ıı- k.. ı· · d - usa :Ja a ar 
na rağmen aynı harekete devam mı ı ume ta ım:ıtnamesın e d , ktrt· 
edenler bu defa daha ağır bir cc de sarahet olduğu iizere; milli sta 4 yom~~.da yapılaca şt 
zaya uğratılacaklardır. · ~i~me maçları sonunda, sayet 20 d- l 1usnbakalarn 

53 

ıkı takım aynı puvana malik 0 _ e :Jaşlanacaktır. 19 
Tütün mahsulü lurlarsa gol averejine müraca- 5 - Tartı saat 18 .. 

bereketli at edilir, diyor. yapılacaktır. o1't 

! 
Soruyoruz! Federasyon Be- 1 67-Tl\a1~tıdda t6oXI;6randsrY. 

zmir, (HusuEi) -Tütün mm_ .k D . - ın er ,, ı 
takalarmdan gelen haberlere go··- şı taş - emırspor macmdnn 8 Al F ri A 

1 1 
· - 1met ·ctgc ı. 

re bu sene Ege bölgesinde tii . sonra aym pm an u !aşa ge en '3iirlmn Felek Seyfi 13er,. 
tün mahsulü çok bereketlidir. Galatasaray ve D:::mırspor hak· l Is ·1 ı ı kk ' \ı f 53clıı k d · · . .. maı r ıa ı e a, 
Kalıte itibarile c!e tütünlcrimiz dm ak~ılç!~ advereJb.'.! .. ~rnracaat Çiftcioğlu Yüksek hakefll 
nefistir. Bundan bir ay kadar ev. e er: ~ 1 <ısın en. . ırını şampi- yeti, olarak se-ilmişlerdi~ 
vel düşen ''agv muı lardan mahsul yon ılan etmemıstır. 9 D ı 5 ·p :Aha " · - o.ctor nı • r 
"Ok istifnde görmüştür. Samsun. $ayet elimizde ~arih bir tali- ı Gi.irkan, Vefik Gürkant"r') 
da vuku bulan scyl~pların tütün mat yoksa; F.l.I· .A. ya sor- c;::ıt Tunck 1 y uf Aslaf'I 
mahsulüne zarar verdiği. rekol. maktan nicin cekinınistir. n. "'r S · 

0 

·A kl:s rrıiisııb 
•• • •• • v • • • ... , ... aım r ~rı nn el' 

tc uzcrındc muessır olacagı bıl . Acaba hız mensup oldugu- t.akeın· l I· ·ınıi~Jer 
d" ·1 k d" . . . ı · 1 o.ara' secı r ırı ?1e t~ ı.:· .. Bu .vazıyetın, b?.L muzu zannettiğimiz heynelmi- ı O _ Mi.isab~•,:ıJarcı 
gemızdekı tutun fıyatlarmın yuk lel fe,.lernsyondan, haberimiz t" d ı 1 ı tır. / 

1 
• ~ • w • <n ı n c ) s \naca«··-~ 

se mcsınc amıl olacagı kn.naatı olmadım alaknmızı kestik mi? j -~ 3 
mevcuttur. Yoksa ha~~a _bir sebep ıni fcdc- iz m j r f U a rl (1 

Çayda bo~ .. ılan kadın rasyonu I· .1.1· .A. ya ımiracn t- k 
ten ~eri koymuştur. g idece 

İzmir, (Hususi) - Seferihisa. Böyle hcyetlor toplayıp tah- , "'_1 ·~i 
rın Kazman köprüsü mevkıirdeki kikler, tetkikler, raporlar ile İstnnbul ınU-1-'"' 
caya Y~~nnmnk üzere girl'n ömc-r v?ki t gecirereoimize iki s"tırlık h=ı.z:rlnnrvor blll 
karı ı ..ı .} a .ında l\1akbule, sula. hır mektupla beyn •lmiJ .. l fede- E d n T ı '.iy i lsta!l . 

Yaşasın Sulh 

~ehi r ~I c-rlisl hugiln f<:'Ylrnlfı 

dc bir toplantı yaparak ınııhtf'. 
li C m<:'scl<'kr ctrn fmda kar.ı rla r 

'erecektir . 
rııı cereyanına. kap<ftarak boğul - rasoyna vaziyeti bildirip neti. gcsi futbol ajanlığından 9 · ,,rı 
muştur. ccyi öğrensek de; biiti.in bir ' (D pafl'I' 'kari1.atiir'ü) 
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~alayla~!"=~~fm!~~~: · Yıldızlar tatil aJlarını 
İni~~~ zamanlardan beri kal. ı araya gelince, ona, bir köşeye l • • ? 

Fakat br ~üphe kemiriyordu. çekilip söyleneni dinlemek dü- nası geçırır 
eıı ugun artık ona şüphe şerdi... • 
tıü~~eı.di; her şey, gözünün Sanihanm Naciye karşı zaa-

Mirey Balen 
~y e, olduğu gibi cereyan fı, gün geçtikçe göze çarpar bir 

D~~.u. şekil almıştı. Oturuşlarında kal Tı· n o IJ ossı· ı· 1 e 
<an •ndenberi onları karşı- kışlarında, Naci tabakasından \ 

lldseyrederken, gözünün Ö- sigara:nnı çıkarırken kibritini •• " 
Şii en bi~ dt:mnn sıyrılıyor- yakmak için daha evvel davra- v ılla larında sukunet 1 

bakcclerınin üstünden bir sİş nış1armda, ona hitap ederken 'ı . _ 

~· ~.81 kalkıyor~u. Gözleriy- sreeskin: e hususi bir ahenk vere- [Çlnde yaşıyorlar 
t...)kotuyordu ki bir adım ötede 

unç b· N B ( • B· ır unıruın var... - aci eyciim.... samimı 
~- it n-tod • · · 1. b 1 · ) <erk a gazetesını seyre- ve uü a ı. .. 
ııı en birbirlerine o kadar ya- Diye bir eda ta<ınışlarında, 

aoturuyorlar; 0 kadar baş. bu, artık o kadar aşikardı ki, 
~!". cluruyt")rlardı ki. dizlc:-ı onları karşıdan tetkik ederken 
Ltınc değiyor. Sanihanm "tidalini muhufaza etmek çjçin 
1<1tı Na · · ·· ·· d f · b d' h . , cının yuzun e u~u- ne sıne ce re ıyor: er sanıye 
l)r· Na · k · ı "b'. k ki k b u ' • cı onu ok a: gı ı so- •r e i gururundar. ir parça 

t Y~r; gözleri dumanlanı- iaha feda ederek, gördüklerini 
v adeta kendinden geçiyor- "lnlamamış göriinmiy'! calışı

'·1ı{ bu hareketlerin hiç biri 10rdu. Kendisini birden bire o-
1-Jın gözünden kaçmıyor. nun yanında küçülmüş gör-

' en-ıen atılacak: .nekten titrerdi; şimdiye kndar 
~ k•. Artık yeter.. Diyecekti. 'cendi nefsine karşı itiraf ede
akat;;.a tecavüz diyorsunuz. mediği acr bir makhuriyetle 

k .r clakika dL:ştir.dü: k~n rnlhi çarparak inledi. Artık ne \, c11~· . 
r;ı al.L ını zaptetm=ye çalıştı. ::>hırsa olsun, bu gece her şeyi 

"ilnıy ı g· k k ıı ild orsa... ır ere atı- ?na acaca : 
ı<li. 10:· nasıl ge ·ıye almahi. - Rica ederim, ar~ık yeter, 
• ~;·· Zihninden bi. şimşek iiyecekti .. Çünki.i bu beni öl. 
ı.ıı~k, korkunç bir karar kar- -1ürüyor; helak ediyor ... 

rı 1 tı bulunduğunu göziinün Bunu karaılaşt:ktan sonra, 
,j e ~~etirdi. insan bazan en 1rnrısmın kendisine karşı nasrl 

-ııe ? n tesadüfleri kendi kc:ı bir ''aziyct alacağını di.işiindi.i. 
•ı>h~~~ eder; iç.ine bir kere Bu, doğrudan doğruya: 
~t, h llştükten sonra her işa. - Artık sana cmniyeti;n 
ıl a~~.1~areket, mi.ıfrit hir şe- kalmadı .. 
. atesi 11rc!i. Zihninde bir tevil Demekti. Fakat niçin öyle 
'ı d ara 1 b" · . .. 1 ) B Ik" k k ld w d 'ıı el,· .. rna '· ır an ıçın yure- o sun... e ı ·ıs anı ıgm an 
~: '' ~üntüyü uyutmak is. memnun bile olurdu. Mndem-
' t ki st-viliyordu. O d ıkikada zih
i Vet, c!edi. Ni .in olm<:ı- ninde kuvvet bulcuı bir şiiphc 
~ ile: 

ci Csk' b' k d · Y · ? ~e . ·ı ır ar ·a aşı, evın - a sevıyorsa .. 

Güzel sesli 'Tıno Rossi ilı.: ML 
rey Balen bütün dedikodulara 
rnğmen evlend:kten sonra ilk ola. 
rak birlikte yaz tatili yapıyor • 
lar. 

lki yıldız da },etil zamanJnrın. 
da. sinemadan tamamen uzak 
tatlı ve gevşeticı bir istirahate 
gömülmektedirler. 

Tino Rossi ı .. arısiyle birlikte 
Katari villasmca oturmaktadır. 

Katari villası yorucu stüdyo ha. 
yatından sonra büyük bir sulh ve 
sükün temin eden bir vahn vazi. 
yetindedir .. Burada radyo, oto • 
mobil klaksonu, seyyar satıcı fer. 
yadı kibi asabı bozan haller yok. 
tur .. 

Burada Tino Rossi ile Mirey 
Balen büyük bir sulh ve sükun 
içinde tatil günlerini doldurmak. 
tadır. Ama tam tatil yapan Tino 
Rossi'dir. ~lirey Balen yine he
men her gün \'iktorin stüdyosu. 
ı:a giderek Makao filminin bazı 
sahnelerini t:ımamlamaktadır .• 
Bu sebeple güzel yıldız hcniiz ta. 
:namen istirahate kavuşmuş de. 
ğildir. Çalışma günleri sabah • 
leyin erkenden küçük otomobili. 
le stüdyonun yolunu tutmakta ve 
bütün gün top gürültüleri içinde 
Rus - Japon muharebelerine ait 
bir kurdeledeki rolUnü bitirdik • 
ten sonra akşam üzeri yine kil • 
çük otomobilile villasına dönmek. 

Anııa Bella ve Tyron Povcr ya::ı geçirmek ü::cre Parisc 
böyle geldiler 

Kumarbazlar 
krall öldü 

Kumarda iki mil-
yon lira kaybeden 

maceraperest 
Yalnız 1ngilterecin değil bütün 

dünyanın en meşhur oyun mera,k 
lısı yani tabir caizse kllLlarbazı 
Lord Rosslyn bir kaç gün evvel 
öldü. 

Lord Rosslyn yirminci asrın 
başlarında kraliçe Viktorya dev. 
rinin son zamanlarında İngiltere. 
nin en eksantrik, en neşeli adamı 
idi.. Lord Rosslyn'in en büyük 
ihtirası kumardı. Bilhassa at ya. 
nşlarr, kağıt oyuıı.lan ve rulet zi. 
yadesile sevdiği eğlenceler arn _ 
sında idi. Bu münasebetle kendi. 
si Monte Karlo gazinosunun ta. 
mnmış simaları arasında bulunu. 
yordu. ~ 

Lord .Rosslyn e:rkeklerinin gü. 
zelliği ile maruf tir ailenin reisi 
idi. 1932 senesiııce yazmış oldu. 
ğu bir kitapta bütün maceraln-
rııu hulasaten anlatıyor ve bir 
çok siyasi şahsiyetler hakkında 
notlar koyuyordu. Bu meyanda 
o~mak ii.zere temasta bulunduğu 
kımseler arasında dcyinci Ed _ 
vard'dan da bahsediyordu. 

Lord Rosslyn'iıı başlıca mace. 
raları izdivaçları oldu. llk knrı. 
sı hakkında çok eğlenceli tir ha. 
dise nnlatılmaktudır. Lord Roos. 
lyn'in ilk kansı ikinci bir kere 
evlenmiş ve M. J.ırot namında bi. 
rini almıştır. Lord Rosslyn kan. 
sının Monte Karlcda hasta oldu _ 
ğunu haber almış ve derhal zi. 
yaretine koşunca yeni ze1:;: kcn.. 
disini eve dahi kabul etmeiş .. 
Lord Rosslyn bir müddet tered. 
düt ettikten sonra, gayet sevim. 
li bir tebessümle: 

- .Müşterek karımızın sıhhat 
nasıl diye sormağa geldim .. de _ 
miştir. 

ıJıa ~ılenin bir ferdi gibiydi. Dedi. Bu düşünce ile birden 
~ ıle bir kard ... ş gibi di.işüp bire kalbi burkularak tıkan:ı- tedir. Fakat l\1irey Balcn'in gün. lük faalireti yoktur. olsa ne muL 

Bir kaç sene sonra da biL oyun 
lu .. Vilasına döndükten sonra gü. salonunda Lord Rosslyn tesadü. 
zeJ yıldız küçük civcivleri, ördek. fen eski iki karısı arasındaki san 
!eri, tavşanları ve beyaz güver _ dalyaya düşer, evvela ilk karısı. 
cinleri ile meş..,.ul olmaktndır. Fa na, sonra ikinci kansına. kap c. 
kat onun başl~a meşguliyeti ko. den iltifatta bulunduktnı: sonra 
casının her türlü ihtiyacını tc • vazifesini yapmış bir adam tavri. 
min etmektir. l\1irey Balen iyi le üçüncü karısını bulmağa gi _ 
zevccdir. Kocasının ifllerile .Çok der. 

~e Otlardı. 1 :<'11< gibi oldu. Evet, ya seviyor-
lldisin· 1 b' · · · ) B' dd b · 1 llbuı · ın, !azan ır ış ıçın :;·:i • ır mü etten en on arı 

o} dan f:aftalarca uzaklaş birbfrlerine o kadar yakın, o 
t ~f0~du. Eğer isteseler, kadar mütemayil görüyordu ki 
~ ~rındeydi. He.n karısı i.ansmdan emin olmasa, daha 

f\1 n-tıydi ki: ) gi.inlcrde bu bahse nihayet 
, 

0 
adcın ki, şiiphe ediyor- verirdi. Fakat bu, bugiin için 

t (1 halde ne ciuruyoruz.. ·:eğilse bile yarın muhakkaktı. 
') Yrrlalım. işte o zaman 1.. B;ınu daha zi
~~~an ne diyebilirdi? Za- vade di.işünmek istemedi. Fa-
~tık b~eceyi bu!::luktan son- I '.rnt beynini bir burgu deliyor; 
rı'.aı k ır arada yaşamanın ~<!<ıdetinin artık nihayet buldu. 
b t k alır mıydı?. Fakat içi- 1nrn görerek dünyası başına 

ey Urt kPmir;yorclu. Naci :ıkı!.yordu. 
~ a;:ık anlatırken, Snnihamn, Bir aralık oaygınhğa benzer 

tu) ul~rak, gözlerinin içine '>ir hal geçirdi; sonra d::ıha zi
- i t dıkkutli di:Ckatli dinle- y:ıc1e fenalapcağmdan korka
' ,.,Vardı ki, bu zarif ve ya. rak kalktı; iceri odada ljvabo
),>0;e~ci, '"uhiyle, gözleriyle nun yanımı kadar gitti. Onlar 

bak tucaklıyor gibiydi. Na- -:. kadar dalmışlardı ki, farkın. 
de 1

Yordu, o da gözlerinin fa hile olmadılar. Bt·na büsbii
~'e P~lnyan bir hiyanet Şu. •iin asabileşerek biraz dik bir 
ıı'J anihnyı ,.ezb~c!ecck, .;esle: 1 

eclecek si.ijelcr buluyor- - Kolonya şişesi nerede? .. 
'J 1 _]• b· .:ıecı. 
;>a!?ıek tiikenmek bilmi- Saniha, birkaç saniye geç- · 
'"ti 

1~ mevzuları, moda ga- .ikten sonra cevap verebildi ve • 
J.ı~c.en alınmış m!llumat :olonyayı niçin istediğini sor-

. ı.ı~u~ r~~klere. biçimlere 1 naya bile lüzum gör~edi: 
t,.I ın.mak<ş--:lnr. barlar. - İşte orada .. d..:dı. Ayna
ltıt~~·. tnecleniyct aleminin 1ırı öni.inde.. Görınuyor mu
tı'- r u ıcadı, bin biı şekilde mn? . . 
1faıa;· e1lenceleri, tarihten Ve başını tekrar çevirerek, 
t bil~ edcbiyat!an bahisler, \facinin anlattığı hikayeye dal-

tq kel· eı., anlar anlamaz bir k Malik, snnki bird~nbire ka
llı Ve ınıe .:>yunu, I:ıkırdı tu- ı uyu~muş; bir kelime söyle
' r.. 1

80
nra: "'Tl""den, olduğu yer.le donmuş ,. ı~e t 1 

1d
1 El~:y 1 at ı anlatıyorsunuz :almrştı. Demek, açıktan açığa 
I eıı a ı"" Malik bC:yle şey- utık kendis;ne ehemmiyet ve. 
t.te 0~ arn3ı_ ki!... ·ilmi yordu. Şu dakikada bir fe
tı, e .. · u asıl deli eden bu idi. nalık gelse, şurada birden bire 
ıı.ı vın .. 
"lerıb . 1Çıne aynk bastığı ~ıkanıp devnlse, ki:nse başını 

t ~ oln-ıerı, o, bir cahil, bir ah çevirip bakmıyacaktıl.. Bunu 
'<t dud Uştu. Ne söv!ese, Sa. :trhk tamamiyle anlıyordu. Si. 
ll~Ctı ~~ büker. bir şev an- ıirlerini yatı~tırmak irin yüzü
tı~tıtır~O~iinü k"scr, lakırdı nü, göğsünü kolonya ile ovuş-
ıı ı· '· N · ·· b I d H d b ki "ııf • acı soze aş ar- 'ı;r u. eyecan an aca · arı 
·: kap~n tersiyle Malikin ağ. titriyordu. Daha ziyade ayakta 

l 
l, 0 r <ıtısturmn'< isterdi. durmayn takrı t .ı,.tiremiyerck . nı .. 
1Yc::l1le e"ııne rr•ıl· _bir r.ev karyolaya uzandı. Saniha: 

~ olmuştu. Üçü bir i Daha var), Amcrikanı.n en gö:ilc vı1ilız7arınacm Marta Ray 

yakından alakadar olur. Sonra ÜÇONCü lzoıv AÇ 
Lord Rosslyn1İ" u'"çun·· cu·· ı"zdı'. bahçesindeki ufak tefek hayvan. ..... 

!ara da bir anne gibi bakmak o. vacı az daha mümkün olamıya • 
nun vazifesidir. caktr. Milyoner Lord, müstakbel 

Bu müddet zarfında Tino Rossi üçüncü karısını A\Tupada taki. 
katibi Lui Ali}on ile birlikte o be koyulmuş fakat Ostend'de o. 
günkü postayı karıştırır. Yiizler. yun salonl~r~n~ cazibesi~ kapı. 
ce hatüi binleı ce mektubu aç _ larak scvgısmı unutmuş ve bu 
m~k şöyle bir göz atmak bir me. şekilde hem mı.i.stakbel karısını, 
seledir. Tino haftanın kırk sna . hem de yanındaki bütün parasını 
tini bu mektuplan tetkike has _ kaybetmiştir. Fakat bereket ver. 
reder. sin bilahara işler yine yoluna gir 

:Mirev Balen bütün bu işlerini miş; Lord Rosslyn çok güze! bir 
yaptıkUtn sonr.:ı boş vakti kaldı. kadın olan üçüncü karısiyle m _ 
ğı takdirde kitap okur, yahut lenmiştir. 
bahçe He meşg:.ıl olur, Tino Ros. Lord Rosslyn 1,90 boydaNe yiiz 
si ile birlikte lı!thçedeki çiçekleri kilo ağırlığında idi. 1skoçya.da 
sularlar. Sonra !\lirey Balen'in fevkalade bir şatosu vardı. 
çok enteresan bir meşgalesi daha Lord Roslyn nıacera bayatı sı. 
vardır: Çok sevdiği Kora ismin. rasmda bir çok işlerle uğraşmış 

' deki köpeği ile oynamak .. Koraıve ezcümle, gazetecilik, Boers 
büyük bir canavardır. En ziyade harpleri sırasında cenubi Afri _ 
sevdiği şey güzel yıldızın elinden kada hususi mciıabirlik ve bir 
şeker yemektir. müddet te askc>rlik yapmı~tır . 

T . R . ·ı 1',.. B 1 f v Lord Roslyn maceraları dolayı _ 
ıno ossı ı e mırey a en e . . . . . . 

k l"d b "ft t' k'l t sıle ıkı kere hapse gırmıstir. Her 
a a e ~ygun . ır çı ~ş 1 c : ttirlü kumara para batır~n Lord 

l 
mektedırler. Bılhassa Tino Rossı Ros 1 b"'f· . t ""dd t' 
fevkalade faal olan karısının her 1 s '!'ll . u un naya 1 mu e ın. 
. . d t k . . b"' .. k ce ellı mılyon frr.nktan fazla kay 
ışıne yar ım e me ıçın uyu b t · t• k' b d b' · 

ı bir gayret göstermektedir. itiraf e mı ış.kı~ 1 ~ 1 l! ka dızımt pta.rak 
mız a J ı mı y~ıı a ar u ma . 

etm~ lazım gelirse Mirey Ba - tadır. 
len kocasına nazaran.. çok daha lşte dünya b:r kaç gün evvel 
çalı~k?ndır .. _Fakat ~guzel yıl~ız böyle ince ve maceraperest bir 
her ışınde tıtız oldugu halde yıne adam kaybetmiştir. 
Tino Rossi'nin yardımından mem =============== 
nun olur. Bazı akşamlar Mirey rini hafü hafif mırıldanmakta 
çok yorgun döndüğü takdirde TL ı ve pek ender olarak ta biraz yük. 
no Rossi küçük civcivlere ve di. sek sesle söylemektedir. Tino Ro" 
ğer kümes hayvanlarına. bizzat si bu tatil gi.inlerini tamamer 
yemek verir. vilalarında geçirmeğe ve hiç şeh 

Güzel sesli Tino Rossi sinema. re inmemeğe katiyen karar ver 
dan uzak olduğu bu zamanlarda miştir. Bu münasebetle Mir 
s~nki boğazını dinlendirmek is • Balen stüdyoya ynlnl'T, ba3mft. git 
tiyormuş gibi katiyen şarkı söy. mektcdir. Katari villatsı bu me. 
lemcz. Ancak sabahlan banyo ya.

1
sut çifte hakikaten mesut bir 

parken en sevdiği şarkılardan bi. Y.UVa olmuştur. 
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7 Numaralı Hücumbotunun Maceraları 

Denizier için harp 
- 16 -

Ve bu şekilde bizim donanma- kumaııdı.ı..ı:.ı lw ıı uı ı:.:t>!! .... ..,., ... y LI' 

ra alt gemilerden birine ulaşa. (. .. 
biliriz .. Ancak bu gelen !talyatı !''aknt bu kadar fcdakArlıkla. 
rcya l ngiliz g-emilerini bizden ··l:lsalPiz nı uvaffnkıyetler ka · 
evvel kimsenin keşfetmemesi ;acmış olan yedi numaralı hü . 
lazım .. Sonra bu gelenler ac~lf' .! U!J..:. botu kimbilir belki de bu 
harekete mecbuı'IJ.ular zannın. .on .nııckctinde muvaffak ola. 
dnyrnı .. Yoksa bu kadar duman ıu ıyaı ak gayesine erişemiyecek . 

ç:ı~armazlardı.. Bereket versin t i .. 

ki rUzgar onları çabuk dağıtı · İtalyan hatlarının cenup vc 
yor, fakat biz bir kere görmU~ ~imal noldalarmda bulunan bti· 
bulunduk .. Şu halele şimdi ben ... rük zırhlılariyle Fransız hatlar. 

Jan Dosa harekAtrnı akliyle ırasşnda altı bin metrclili 
milsbet bir şokilde tanzim eden ... ir mesa(e Yardı .• Bu mıntaka-

M ara§tan bir görün il-§ 

Maraş Belediyesinin 
muvaff akıyetleri 

RADVO 
15 • 8 • !; : J Salı 

12.30 Program. 12.35 Türlı 1'11~ 
ği: 1 - ~fahur pe~revi. 2 - Arlfdtı' 
• ~fahur şarkı - !)eninle durın•k 

1 dinak eyler. 3 - Şerif İçli • ~·~ 
5arkı - Alamam doğrusu desll trııf V 
ı - Refik Fersan • Mahur şır~'r [ 
13iı neşe yarat haııla gönül. 5 - ~1 
tur taksimi. 6 - lleılc _ Rast şır 
r;:ılıma bak efede. J3 Memlektfbt' 
at ayarı, ajans ve meteoroloji h• et 
leri. 13.15 • H Müzik (J\arışık pr 
ram - Pi.). rf 

19 Program. 19.05 Müzik copt9 
terden seçme parçalar • rı.ı. ~ 
rürk müziği (Fasıl heytlil· ;, 
Konuşma (Ziraat saati). 20.30 • 
tekel saat ayarı, alans ve ınetto ıl 
ji haberleri. 20.50 Türk nıu~ı 
l - Ne\'c~er peşrevi. 2 - S•d . ... ~ Kaynak • Nevc~er şarkı • ır ,. 

ve m uvaffakıyetinden katiyer. .a iki tarafın torpilleri, torpid( 
bir insan haliyle büyük bir ncr;e r..0 ulıriplerl dö,·iişüyorlardı .. 
içinde muhtemel vakalarr biri- Lui Tuzey fcvkaladom"!ıira · 
lıiri arkasına anlatırken, bir ne manevralar yaparak yolda 
)·andan da gözlerini tarassüt .ıstladığr tehlikeleri atlatıyor. 

harap Oldu Se\'d3. 3 - O~mart İtı 

C dd l k d •• d • d k hat - Nihavent ~arkı • \'ıne b~!f ~·il 
Q e ere par e oşen l ar soka lar ~da sensııı~. ~ - Kem.an '.'kt"'. 

I :' - ~!edenı Azız Er. - IJıt'&Z~~: ır ~ 

ld b h l ki ld •ı ·\az get;ip nazü edarlan. ii 
. QÇl lj Q çe er ve par ar yapı l l;ai dede - Hic-azk;lr yürük ~trıı• ) 

clUrbününden ayırmayor, ufuk-
ları t:ırayordu. SözllnUn bu nok- Fakat yedi numaralı hücun 

ıotu, bllt\haro amiral kruvazö 
tasında birdenbire sustu, ufuk- B 

• k 
1 

• ilülb~I. gib8ı pür .. 7 - dH.ica!~!~ d )J 
• , ~em:ıısı. - Abdi efen ı · ,, ... f ı 

1 r u p ve s 1 ne m a '" .-Senin n5kınla çı\k oldu1_11: ıJ 
.\rı r bey • Rast şarkı • Zahırı 

m e Y dana g et'·ı r ,. , d ,· ;:~~~-- J~ii~ y~ne:i:ü~~:~~ ;eı~:,~ 
larda bir meçhul keşfetmişti: l'üne ulaşmak üzere bir Fransı: 

- Kumandan, 1939 Tiger ti t c:·llido muhribine doğru gider 

pi, ~9.000 tonluk 40 mil silratli 
İngiliz saffıharbi kruvazörünün 
çanaklığrnı görüyorum •. 

Bu haber üzerine kumandan 
Lui Tuzey: 

- Jan, her şeyden evvel de -
min söyJ.ediğ· ini yap.. Aşağıda 

"en hedefini uzun tutan serserı 
bir İtalyan obüsü botun iskele 
:;crisine düştü .. Küçük gemi bu 

. . Maraş, (Vakıt) - Diyarbakr. ıniş, kıymetli bir idarecidir. fz-
geklcnılmıyen feHiket karşısın- ld ' . b h 

.. .. ra g en posta trenı, sa a a mirin kibar muhitinde fazlaca 
da evvel! çoktu, sonra pupası k 'll ğl .. . d 11 D T k . . . . . . ·arşı ' o u ıstasyonun a sev en r. ü el, beni görün-
bırdenbıre büyllk bır taraka ıle d d Btl t 
. f'lılk u· ur u. e memurunun sesi ce bir sual serisi açtı, sualleri 
ın 1 

e ı.. yükseldi: lıep dostla rr hakkında idi. Den 

raber. ı 1 - Mahur şarkı • ~b~~ ~t 
fı vefadan JH•yam. 21.30 ~orı ~ t~ 
Cfktısat ı;anti). 2 U5 Neş~lı p ~ ~ . 
lar - R. 21.50 Müzik (~lelodıler: r't t 
22 Müzik (Küçük orkestra - şefi>' ~ 
cip Aşkın): l - Heinz VrıJter • f " b• 
eden kuklalar <FokstroO· S" t~I 

'-' 8rahm:s • Macar dansı No. 3, ıll' s_ 
ffeinz ~lunke) - \'enedlk halıraSI ( • j 
ren:ıt). 4 - Hcinrich Stre<'~~~ t 

yalnızca makino efradını bırak. KUçUk gemiye iskele tarafın- - Maraşa gidecek yolcular onun karşısında bir gazeteci ol-
Burada da l\larten bana kAfi ge- c!an F.ular hUcum etti, sallandı, burada inecekler!.. duğumu unutarak bir talebe gi-

Kalbimin sahibisin. 5 - I'iel~ ~ 
:\laskarade komik operac;ını!•tl ~f' 
pnnyoJ dansları. 6 - Erluard dl' 
ncke - Ledl hamilton opert1~ıt 
pospurl. 7 - Jtalo Nucci • 111' ş" 

lir .. Sen bütün efrat ile beraber sar:ki tehlikeyi atlatmış gibi beş Uykulu gözlerle trenden beş bi ve sorgularma mümkün oldu-
çalı;ı.. on metre kadar gitti, sonra bir- on yolcu indi. Hepimiz ayrı ayrı ğu kadar etraflı malümat ver-

- Peki Lui.. dc•nbire iskele tarafına yatıver· kamyonlara dağıldık. İlôğlu is- meğe çalıştım. Bi rara, "Vakıt" 
m lzmir muhabiri olan oğlu Bunun üzerine kumandanın t!.' ve derhal kapaklanarak et. tasyonunda Maraş belediyesine 

rın çiçekleri (İntermezzo mırl~;,,,ı 
1 Tomann - Viyana hülyaları ( ıfi" 

makineye emir veren sesi du- rafa köpüklü dalgalar sıı.çtı.. kayıtlı birkaç kamyon daima Sühadan ve dolayısiyle "Yakıt" 
tan bazı şeyler sordu. yuldu: tntil~ktan sonra derhal ku- bulunuyor. Bunların birinci Ye 

ikinci mevkileri de Yarmış. Bi-
manda kulesinden fırlayan ve 

rlnci mevki yerler, şoförün ya
vaziycti takdir ederek gemi ala-
b 1 k k dl 

. t nı ile ilk arka sıradır. Onun 
ora o ur en en nı suya a an . . . . . 

d . 1 hü b t k ardındakıler de ıkıncı mevkı. ye ı numara ı cum o u u-

- "Vakıt" r daima okurum 
vo onun' say!alarrnda İzmir ha

(Devamı 11 incide) 

ı....ı...:--.......;.;...;;;ı....:..a..ı~a.;L.O""-"-_.. - 23 Son aJan!I hab~rleri, zir:ıat. ~1~ 
Mara.şm çal~kan belediye r~i tahvilı\t, kambiyo - nukut borsa' fi· ·~~, 

Iiasaıı Sükt2ti yat). 23.20 Müzik (C:ızband ~ ~ 
23.55 • 21 Yarınki program· \> 

. 

- Gansoı. gidiyoruz. Cenup. 
tan bir lngiliz donanması gel
diğini kumandana. ilk olarak 
bizim haber vermemiz Hl.zım .. 
Dosa ile bilikte bUtiln efat baş
tarafı hafifletmek için suyu mandanı Lui Tuzey bir an için 
lıoı;;nl tryorlar .. Siz de aşağıdaki bile şu.urunu kaybetmemişti. 

Yolcuların ayrı ayrı kamyon· 
tara dağılışı bu yüzdendi. Her-

16 • 8 • 939 Çarşad'~, ~ 
12.30 Proııram. 12.35 Türk 111,

1 
r . t ..... 

jfi - PJ. 13 Memleket saaat •1 ııl' Kara bucak 
harckil.tınızı en verimli bir şe
lcilde tanzim edin .. 

us rahatını temin için "birin
Yola çıktıkları zaman daha ~ I mevki" yer tutuyor. 

ilk dakikalarda heyecana ta- Benim bindiğim kamyon pos-

• t 1 ~ • jan!I ve meleoroloji haberıerl· 1'\)· 
• H 1'rüzik ( Karışı~ p~rogra~: 1oı 

- Anlaşıldı kumandan.. hammill edemiyerek üzerinden tanın demirbaşı idi. Böyle yer- bataklığı 
t9 Program. 19,0a Miiıl~ oı 

müziği _ PJ.). 19.30 Türk ııı1 ~,ı
(Fasıl heyeti). 20.15 Konuşnl9 ıelil 
talık spor servisi). 20.30 Mt~1 il' 
'>aat ayarı, ajan~ Ye meteoro1°1 ı)' 
bcrleri. 20.50 Türk müzi#i: ! "".,;t 
tif ağa - Hicaz şarkı • Kiçın ~ol' 
S"lıer zarı zarım. 2 - BedriYe t~' 
gör - IJiraz şark• - MiimteziÇ ''{o' 
la. 3 - Uı.tlf o~a • Hicaz ı,ark• ~1,,ı· 

Ve ÇaTkçının kalın, fakat sa· (:eketini atmış Ye bir ince göm· lerde en mazbut nakil vasıtları, 
kin sesi il!ve etti: lek ne kalmıştı.. Bacaklarına ')OSta kamyonlarıdır; her şey-

1 emmuz aqında qa· 
pılan çalışmalarla 
Batakhk sahasından mühim 

bir kısım kurutuldu 

- Blitün süratimizle .. Kabil yapışan pantalonu ·ve ayakları. len evvel, vaktinde hareket 
"llduğu kadar hızlı gideceğiz, uı r.ğırlaştıran kunduraları ol- mecburiyeti vardır, yedek Us· 
ieğil mi?.. r,, ~aydı yüzmek için kendi ar- tikleri bulunması Uzımdır. Te

- E\·et.. Her nepahasma o - z ,ı.;li.yla denize atılm1ş gibi ola- hirl mucip halleri, posta merke
!ursa olsun, son surat .• 

- Hiç merak etmeyin, bede
'imiıe varıncaya kadar her fc
Jakarlığa başvuracağız .. 

- Haydi bakalım.. inşallah 

diyelim .. Esasen bUtUn temenn!-
!DİZ bu .. 

Ye kumandan bunun üzerine 
lümen neferine emir verdi: 

caktı.: Filhakika yUzUyordu .. zinde vesika ile isbat etmek zor
Kolları bacakları kuvYetliydi, luğu vardır. Vu gibi mecburi
göğsü geniş ve kalbı sağlamdı.. yetler, şoförü kendi kenfine ha· 
Yedi tıumara1ı botun birdenbire reket etmekten meneder. Bu se. 
sulara gömülmesi onu da derin- bepledir ki posta kamyonuna 
liklere doğru çekti.. Sularla be- başka yolculardan birkaç kuruş 
raber yuvarlanarak diplere doğ. daha fazla para vrerek kendimi 
ru çekilerek bir mliddet müşkü- atabildim. 
!atla çarpıştı, yedi numara di- Maraş ile bu istasyonun ara-

tur zeman gel. 4 - Nefise • . s 
kiir ~arkı • Se,·erim her güıtll· ~ 
o .. man Nihat - Hicazkar şark•;, 
zair göğsüm içinde. 6 - osıtı• "" 
hat - Kiirdili hicazkar şark\;~~< 
yıl ~·iircğim. 7 - Sclfıhaıtil1 ~ (• 

Tarsus, (Hususi) - Tarsus un .mua açtığı kana l ı~ • .ıı adedi 15 Kürdili hicazkar şarkı - Nt ıttlt'ıııtt' 
Karabucak bataklığı arazisini olup umumi uzunluğu 1500 met 8 - Musa Süreyya - Kürdili f 

d
. kıir şarkı • Gün doğmayacak·~ ıı' 

kurutmak için müşterek mesai- re ır. . :\fulı:ıncr ~Arkı _ Niçin 111 aJtı0 l· 
- ı-.ınrt.en, bir çeyrek sola, krne denizin dibini boylayordu. sı iki saatlik bir zaman içinde 

do bulunan orman umum mil- TA.ıt kanallar sayesınde ze - karsın üyle. 10 _ Raclt'l~·c ıtot21 . 
dUrlilğU okaliptüs teşkilAtı ile min suyu 2,5, 3 metre derinliğe ~fuhay:yer ~ıırkı • Bahara hal>· , f 
ıı inci daire su işleri, temmuz indirilmiştir. Vasi arazi parça. Konuşma. 21.45 ~e,eli plnkl3r ~' 
zarfında arazi dahilinde azami ları kurumağa baıüadığından 21.50 Müzik (Riyaseti cunıhıl~ \it 
rnal!yet göstermişler ve su iş· üzerinde bulunan ye~il kamışlar dosub • Şef: •lıh!!an 

9
Kün'l':rl ~:10ııı•t., 

;onrn. ileri.. Lui Tuzey birdenbire kendini i- 'catedilebiliyor. Fakat yollar 
- EYet kumandanım, bir çey- .d yüksek dalganın ortasında bozuktur. DUzgUn şose olsa bu 

rek sola, sonra ileriye ... :.rnldu .. Biri bilyUk bir gürtiltü yolculuk bir saatin içine sığabi· 
ile i.lstüne kapandı, fakat Lui ıecektir. 

Marten dümen çarkının ö • Tl·~ey bUytik bir soğukkanlıhk
ntinclc rahat bir vaziyet almak la hareket ederek tekrar suyun 

yer cer • ı• arş. .. - "' •'' 
• • • !erinin kanal makinesi, bafaklı- sararmakta ve trrpanlarla blc;· Hamlet opcra<;mdan orphelie 1n~ 

gın merkezine uzanan 1800 tirilerek tank traktörleriyle sU· sı. Clarnelle Si. n: irin. 3 - tft,"' 
Maraşa vardığımda ilk önce m·'tre tulündekl F. kanalını de- ' il • .;: rülmektedir. Bu ay zarfında ku- • Norma operasın_ın u'· .. er. ıu1r 1'r•"" çin bir parça yerini değiştirdiği 

~aman sol ayağının altında yu
n uş&k bir şey hissetti.. Görmek 
çin eğildi .. Acı ve hicap ile fr-

';lldi, bu hatayı nasıl yapmıştı: 
-Ah! .. 
Diye hafifçe feryat etmekten 

:c-nd ini alamadı .. 
.Aynğmm altında yatan ge. 

' ildi Foalin parçalanmış cese
ini unutmuş, yanlışlıkla şehi
in sol eli üzerine çıplak ayak· 
ıriyle basmıştı .. Bunun Uzeri
c ayağının ucuyla cansız kolu 
terek cesede yapıştırdı ve son. 
a 'gayri ihtiyari yapmış olduğu .. 
ı Urmctsizliği tashih etmekte ıı 
ııütcvellit bir huzuru kalp ile 
: k:;ar dikkatini dümeni uzerlıı 
le topladı ve yedi numaralı bo· 
.un ileriye do~rıı ~itmesinden : 

mÜtevellit bir huzur kalp ile .. 
tekrar dikkatini diimenl Uzel'in· 
de topladı Ye yedi numaralı bo· 
tun ileriye doğru gitmesinden 
hedefine bir an evvel ulaşma.::ın 
dan başka bir şey düşünmez ol 
du .. 

Yedi numaralı hücum hott• 
~oa 18ıat'le a;ıe4!fyoT', mavi su 
l<ln ynraral~ bir an evvel hede· 
finc Yararak rııon v.azifesiııi de.. 

yt:zUne çıkmağ"a muyaffak ol· Vali Salim Gündayı. sonra da o k s \ 1 s rin H g~niş açarak Kara bucak rutulan arazinin yekftnu 7.000 s ·ar. lrı:ıuc;s - as ru~ıı ,sııı. 
!ü.. 1elediye Reisi Dr. Hasan SUkii· 

O zaman yalnız olmadığını tiyi aradrm. Kendisini Aydından 
gördU .. Etrafında efrattaıı bir- tanıdığım Vall, köylerde imiş. 
oğu can havliyle suyun üzerin Belediye reisini sabahleyin er

de çırpınıp tluruyorlardı .. Sula- kenden makamında buldum. 
nı gömUlen geminin kumandanı Aslan 1zmirli olan Sükuti Ytik-
düşUndli: sel, beş sene evvel Ankaraca bu-

B d bi II h ld 
ra belediye reisliğine nasbedil-

- u a r şans.. er a e --------------------------~!art en de dümen çarkına ya- • • 

ıışmak. apt:llığını göstermemi!;' ızmırde gaz maske-
;e benını gıbl kurtulmuş olma. 

. Sonra önde suyu denize dü· ıerı satışa çıkarıldı 
!.tiilerck ilk tehlikeyi atıatmı!-; 

·) • G ı F t oPer ı• b:ıtnklığmm ortasına kadar i • :lekarı tecavtlz etmiştir. ıı · -> - rounoc • ·aus ,r~' 1 ' . . . baleti. 22.40 Müıik (Opera ,ı,ı 
ıerlemiştir. Tahte~zemin birıb_ırıne mut- rı _ Pi.). 23 Son njans hab~~~. ~~; 

Makinenin çalıştığı mıntaka tasıl su gozleri açıldıgından ala.. raaı, esham, ıuh\"ilılt, kanıbı. uO' 
3 metre derinlikte uzvl mevat kalı derin >e geniş dar kanal- kut borsası. <Fiyat). 23.20 ,.;rı~~ 
örtusü ile kapalı olup hafriyat ıarda su seyiyesi kabarmakta (Cazband • Pi.). 23.SS - 2.f 
esnasında esas toprak bulunma· •e lrnpanan su gözleri işlemek- program. d-" 
dığından bu mıntaka batakl1ğın ~ed!r. Bu arazi ötedenberi met- Yabancı Radyolar 
tam merkezine tesadilf etmesiy· ı-fık, civar köylerin başıboş hny- Seçilmiş Parçalıı_!:,r;ıt' 
le bu mahallin esas Karabu ·an:ltının merası olarak kulla· Program Türkiye saali ;·.,er•1' 
.!ak gölli olduğu anlaşılmıştır. ırlığından derin su gözlerinin ve öğleden sonra/.:i saat oınro 
t:lulu esas topraklarda günde 7l! tathlri esnasında bir çok çift miştir: . 0-.:ı 
metre lı:anal açan bu makine hayvanatı kemik ve kafaları OPER.\LAR VE SE~f • 

KO~SERLEid 
.;azlI mıntakada günde 10 - 15 mhur etmekte ve bunlar köyJU. ,., L d . G 'nti koıı~ır· _,.~ .,, on r:ı . ezı tıııfll" . 

olmalılar .. Acaba kaç ldşi idi. lzmir, (Hususi) - Kızılay u· metreyi tecavliz edememiş isr .-e teşhir edilmek Uzere nıuha· 9.1:> Berlin (lizun d.): Set" (1'"' 
' er'? Acaba Jan bot ile berabeı mumi merkezi, lzmir şehri hal. de ba.taklığm muhakkak kuru i':aza edilmektedir. Temmuz 9.25 Burl:ıpc,ıe: "Turıınd0 

1 . . ) r•' ~önılilcnler arasında olmasrn? .. kının da gaz maskelcı·ini temin tulması ic:in göl mınta tası eıı •arfmda okaliptüs orman trak· cını · (fr•". t• 
~ansol ile makine efradı çelik edebilmesi için. burada pera .• nUşktil olanıdır. Yirmi gün da- törleri tarafından 1000 dekar 10. Rrııtislava: Senfoni " t\' 

1 O. Tori no grupu: "Oteli O 
o tlarında kapalı kaldılar. Fa- •ende maske satışı yaptlmasın! ha çalışıldığı takdirde kurutmr. kurak gittiğinden l>U ay zarfın· cJ' 

di) • • •TtJ'lıP 
.at acaba kurtulanlar kimler· muvafık bulmuştur. Gaz mas- işinin en müşkül safhası berta- :-trazi süriilmtiş ve mevsim çok OD.\ ~n;stf\tSl \'E J\Q~Sı• (1'~r 
: •n ibarettir? keler 6 liraya halka Yerilecek· raf edilmiş olacaktır. •urnk gittiğinden bu ay zarfın· i.45 Lonclra: Kuarteıırr 

Lui Tuzey ytizUyor ve di.i~U- tir. Satışlar Kızılay Izmir şu.' Arazinin okallptüs ağaçlandı la okaliptüs fidanı diklleme· jıık). . pir•rı0'. 
i!,1orclu .. Yecli numaralı botun besi tarafından yapılacaktır. :ılması bakrmmdan kurutula 11iştir. 8. E~·Cel kulesi: Sar~ı.'ı~e art' 

• • ı;. 8.30 Rarlio Eircann: }\ıl .rıı•l'I· ömiilürkcn karıştırdığı sulaı Her aile. bu maskeden çolııl· >ilınesi için ça'·şan okaliptüs o: h.arabucak batal,II.,ının bu 
10 4

_ S 
1 

. . B iton. ı. .. ıel· 
. . th · ı k h di 1 . d . 1 • k . o) • ıra~ ıuı ı.t. ar r:ııar "krar yatışmış, denızın sa ı ::ocuğuna da temin edcbı ece · ıan mü en s crı e su 1';'.C· ;ene zarfında hnz:rlanabılc<:e ı 1 ı.20 Berlin <Uzun d.): "n

5
tri· 

>ir ç:ırı;ıaf g,ibi olmuştu .. Lui Tu- tir. Maskeler ihtiyaca ceYap ve ri geniş kanalları arasında bu· rı.;·r.zieine kafi derecede fidan tt.40 H::ı.mbursı: piyano "0f;1,,tf' 
c)' miimklin olduğu kadar bn· recek kadar fazla ve bol günde ·unan vA.sl arazinin kapanını~ yctiştirll<1ii!indcn TRrsus okalip. HAF1F ~ll"SIKI \'E ~pf:u~;ı.ı· 

: 1111 ~·iilcsc!terek bağırdı: ı·ilecektir. l\lalire memurlarr- ·c etnfına gizli ı:;u saçan sı· Us fidanhğınm okaliptüs zeri- 7. J<;tokholm: llııf~f u"ııd· 
- :-ıo F kf ı · ıı-1rır ın ~ır• - Jl~y. hey.. l\imlf'T var? .. nın Ankara~·a sipariş ettl'•lcr· 0zlerini açarak t:ıır kanallarlıı ·at \'C> f' rl?11 .retistirme ileri lıi- ~-~0 P·r:ı~ ,~rTT> : 1111 rır orl:e .,,ı 

1 · 1 k 11 h -ı t r. ı.. :ırı". · .. ~1rıı 0 50 
roplanahm.. nask<'ler gc mış ve memur arr 'Sas nna ara :l ' ; amış ır. , .. 2mn ermiştir. !>. n. 1'.ırrnnn: oıı.:c.' 

( Daha var) teni edilmiştir. !rnliptUs tc~kil[ttının hir·or ııu 1 no. 
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son safhada ,~-~~~ 
=====================-====== 

~; Fuar Pazar günü açılıyor 
•":.Yapı lacak eğlenceler arasında 
~~ otomobil yarışları ve mükafatlı 

Çelik ciğerli adam evlendi 

~ 1 güreş müsabakaları ~,J i~ir, (Hu - ~-~--.......,4~'~--.,.,-ıc.ı~~~~ 
,o. ~ - Do -
~ Uncu cnter-tnal fuarı 

. fta pa:z..a; 
u °l'• 

insanlara nikbin olma-
yı tavsiye ediyor 

Bir de bu hususta- bir kitap 
~·ı ı ıcaret 

•ı c . 
·... eımı l 1 1 ij'11l bir nut Celik ciğer içinde yaşıyaI\ e çe ik ciğerden dışarda ka -

hazırlamaya başladı 
c açılacak- F r;d Sn ite geçen gün Şikago - mıştır. 

da cocukluk arkadaşı T erez Doktorlar kendisinin evlen -
~llttda son Larkin ile evlenmiştir. Terez mesinde hiçbir mahzur görme-

lıklar de - Lakin yirmi beş yaşında esmer, meleri iizerine, uzun müddet -
'1 ctlllckte _ h1t1ir fııarınd.a Manisa l'avyon" sevimli bir kızdır. F red Si tin tenberi kendini seven ve hiç 
Devlet pav çocukluk ~__rka~şı olan bu. ge~ç bir zaman yanında ayrılmayan 
rıda · · 1 • ı r· k" b" . Tkl . .. , kız çelk cıgerlı adamı temız bır çocukluk arkadaşile evlenmiş -

ınşaat ış erı tamam - , ur ıye . ırıncı ı · en gureş ki kt d' "t k"m tir. 

~' iÜnırükte bulunan mal 1 müsabakaları, fuarın en muhte aFş da S s_e;mbe e_.ırh.. hnıtel 1w 

l t t as a ıga Çelik ciğerde mahbus olma -
arak tanzim ameliye - <ı.em eserlerinden biri olan açık rek 

1 
ndı kı u mu ış k 

- t n sonra genç ız sına rağmen Fred Snit çok ha-ıı.._ ic:ilrniştİr. hava tiyatrosunda yapılacaktır. bY? a}A ahn I b"a} cd l • 
L:"llda • •• •• G f h d k" .k. b ır a za ı e yanın an ayrı reketli bir hayat yaşamaktadır . 
..., . • scrgı sarayının onun ene uar sa asın a ·ı ı ı u - Birçok seyahatler yapmış olan 

llıkılap meydanı vardır. çuk kilometrelik asfalt yolda mamış~rr. 1" d h ı ş·k • çelik cig~ erli adam bu sey·ahat-' Mm· ş f l ·· ·· · ·· b'". b" 'ki t t t" d'l · t" Y enı ev ıler er a ı ago _ 
~ ı c nonu nun u ısı e yarışı er ıp e 1 mış ır. d h k 1 N" lA !erine ait hatıralarını anlatmak-

~t büstü rekzcdilecektir. B u müsabakalar arasında en l a~ . are et ed w ıynabgal ra şe a-
a ayı se - ta, hatta bir kitap yazmaktadır. t ,il kaidesi hazırlanmış - zevklisi, garsonlar arasında ya - esıh cı.varmak oglrud M d 

~atkA l kl l k l d B 1 'k . ya atıne cı ·mış ar ır. a ar.-ı Bu kitapda Fred Snit insan -
~er. ·(ti dar arımız yaptı arı pı aca .. ?fanlı ır. I o b ı ramıye F red Snit de kocasının araba - larm nikbin olması icap ettiği-
J4f~ t c tamam lanmıştır. ve muka a t r o an u yarışa d b" d k b' } t ni müdafaa etmekte ve buna 
11 ! ı.ıüıcsinde de, lsmet lnö- garsonlar, ellerinde bir tepsi ü- bsmk 8 

•
1

1
r b~ l~okr ve ırh 1tas at -

fi,. at ·ı . . b" . I . k a ıcı ı e ı r ı te seya a e - en güzel misal olarak da kendi 
4" ı e manıa atlarken zerlerı ıra şışe erı ve yeme k d' vaziyetini göstermektedir. 
~~ •J·ıfotoğrafı üzerine tan - dolu tabaklar, su dolu bardak • meyte _ır. 

1
.
1 

. h 'k" . d 
""~ -q'crı b" k b b ı 1 · k i d" enı ev 1 erın er 1 ısı eme Filhakika Fred Snit mükem-) ı ır a artması u - ara gırece er ır. .. h . .. .. k 
· ~.br. Kabartma iki met- F uar komitesi, memlekette su~. ~c mute eyyıç gorunme - mel bir enerji misalidir. Müthiş 

~~klüğünde, çok cazip otomobil sporunu canlandır : te 1 ~ er. . . , bir hastalığa rnüb~ela olduğu 
~kıı. olrnu~tur. mak emeliyle bir de otomobıl Fılhakıka : red Snıt. Lurd ~ halde bir an bile bedbin olma -

ıcı.p tnüıC!inde ressam - yarışı hazırlamışt ır. Bu müsaba yapını§ oldugu seyahatten son mrş ve bugün de sıhhati dfize -
~)'ağlı boya 260 tab • ka şu suretle olacaktır. Yurdun ra çok yüksek bir maneviyata lerek evlenmesine mi.isaade e -
~ llttriyat sergisi bulun - en uzak köşesinden ve en ça • sa~ip . ol~.uştur. Ha~ta Fr.~d dilmiştir. Yalnızca Amerikada 
~· Vekaletin mimar, buk fuara otomobille gelecek Snı t bır muddettenberı her gun değil bütün dünyada herkes bu 
· tn ~ ve ressamları b u olan<\ çok kıymetli bir hediye çelik ciğerden çıkarak yavaş genç çifte saadet ve çelik ciğer

~~im ile meşguldür- verilecektir. Otomobil sahibi, yavaş dolaşmaktadır. Son ola - li adama sıhhat dilemektedir. 
n• ~t geçtiği ve kaldığı y~leri re mi rak bir saat üç dakika m üddet-

(~ "iııt:~~indenü::::~;: ~=~t7:~rdcn bi<ine tasdik ettire· ___ T_e_l ___ g~r-af_t_e _ı ı·-n e_ç_ı_k_a_n-ke_d_ı·-ıe_r_ 
~ --~' k~nmaktadır. Bura - .. lzmir tur.i.ng ve o~omohi! kl~ 
1 ı)' 'ıı-r ıçinde akala ve yer bu, fuar munasebetıle lzmır cı- G f d b f d 
.,;'_, ~t~~ fidanları, ıslah edil - varlarma gezintiler yapacaktır. ece olunca erya a aş a 1 
~of t~.rı .. fidanları, standarize Se!ahat~e.r. İzmir -~ele?~yesinin 
~ıt lı2!urn, incir. palamut ellışer kışılık otobuslerı ıle ola -
~ ~~hsuller teşhir edile - caktır. Bu arada Çeşme plajları 
1
5 ~I itaat mi.izcsini ziyaret Bergama, Efes, Sar ve harabe· 
• Si ıİr, ·ı'ürkiyede yetişen !eri ziyaret edilecektir. 

er hakkında tam bir F uarm onuncu gün li akşamı 
~ t cdinebileceklerdir. lzmir körfezinde mehtab ge -

fc duvarlarında yağlı bo- zintilcri yapılacaktır. Denizyol -
ı,/Ydalı ve zararlı ha~ere· \arının Sus ve Efes vapurları o 
~!tılcrj bulunacaktır. gece bu tenezzühe tahsis edile-
1 tı 9 cyl .. 1 k t cektir. Aynı akşam vapurlarda 
ll~t.1(0n uk Bapısr ahma~ balo da verilecektir. 

ı_ a - asma ane F "dd . B 
1\ ~ otob" l · b d uar mu etınce, ergama, 
, to us en. un an Öd . T' 1\1 K 
~~Ylül k d v f emıs, ıre, enen1cn. u -

apısın an c u- d ~ 1 . . d"l k llldan g k · l , k şa ası gece erı tertıp e ı ece -eccrc ı~ e} ece . I ı. k ~ tır. Bu gece erde zeyüek hava-
• ~ Eylül k · k ları, milli oyunlar oynanacak, 
~i ·apı:nnın ıç ıs k .. ı·· k d 1 k" k f 
L ~han 1 kt ·k t _ oy u a ın arımız es ı · ıya et 
1'1\ı ın c e rı en 1 ·ı l ki d' S •• ··ı :l· •uaj k"ld .. d erı e ge ece· er ı r. un ı go -

"'llİttir B §e tı .e t v~cu ~ 'de lale devri ve V cnedik gece· 

t'-ha~rın ud e~ıskat uMar~·- leri yaşanılacaktır. 
p a )o ur. u --------
r tojöktörler rengarenk ızmir fuarına gidecek 
' Yeni insa edilen iki 

~. 111 fıa.kıraca-k renk1·1• su _ 1 stan bu 1 m U htel İti r k · d I 1 . .. · 
'°'I ~ ariste iki cdi giineşlemek ke i er, gece eyın aşagrya ıne -
\ t\ıl•tn~n manzarasına ay· . (flaş tan.fı .G rncıd~) i in rahat bir yer seçmek iste- 1 memişler ve sabaha kadar mi • 
t:.· tcl!ık ve ihti§am vere· İzmır fuarı ~.olayısıle tertıp .?- mişler, bakmışlar miisait bir 1 yavlayarak imdat istemiş lerdir. 
.~.. lunan futbol musabakalarır.a bol. t 1 f t il · · ·· t'" ı Sabah! y "n yold"'n geçen ilk :t(:c . . . . . . . yer e gra e erının us u .. ve e ı .. 

Pav'•onlarının bu - ..... cmız muhtehtının de ıştırakı h 1 f il . . .. .. l l b 'k" 11 k d' · y J 
0 ~ • emen te gra te erının ustunc yo cu ar u ı ·ı zava ı e ıyı 

~ erde Ô'cni" b"ır patı"nnJ· mukarrer bulundugundan vazı _ k d k I b" .. .. .. · · d h l d ki ·· şk " I \ •a· "U e -ı ti . t b' 1 k .. . . a ar cı ·mış ar, ulun gun gu - 1 ıçm e u un u arı mu u c 

~tr .~udc getirilmiştir. )
1
'c . erı ._:sd ıt 0 un

1
ma.d uzcre 1ısım neştenJ istifade etmisler . . Fakat ziyettcn kurtarmışlardır. Res • 

'4ltaftan f k 't crı a~agı a yazı ı ı mancı arın l . • ~ . . . . k LA d" . · 
trı.J- nar omı e - 16 ~ t b .. .. k gece o unca vazıyet degışmış, mımız ·urtarma ;la ısesını tes-
~n ayr l h . agus os çar~am a gunu a şa. .. d"" .. k 1 I ki il . 1 · k d" orı f ı an ususı t 18 d C w 1 • 1 d b""l gun uzun o ay ı · a te erın I Jıt etme te ır. 

'I L.r' uar eğlenceleri için mı saa c aga og un a o. .. . d b .b. . ... 
tu ~ ge merkezinde ajan lığımıza mü _ uz_e_rı_n_e_ca_n_a_z_g_• _1 __ Y_u_n_ıy_e_n _ _ ___________ _ 
~. a Program hazırla -
f\lt,.. u programa göre, racaatları rica olur.ur. liklerine girecek İstanbullu atlet. ı 200 mania Neriman, Feyaz, 
-~ • •nın 31 gün ve ge _ Cihat (Güneş), 

1 
lcr şunlardır: Ali. 

~tir, ~}'rı eğl~ncelerle ge _ Hakkı (Vefa)• ,... 100 ~1. İrfan, Fikret, .L\'criman, 4 X 100 (Her girmek is teyen 
.lll) ruar · da b f F'ikret (Fencrbahçe), Nazmi, Atineo3, tnkıma acıktır.) 
~~- 'n 1 ayın n ir ha - Meivnet Ali. Hüsnü. Hüseyin, 200 l\1. Melih, Gören, ~1u1.af _ Uzun: .l\Iuzaffer, ,....,rog· ıu , Ce. .~} ı rnı§tır -ru 
~ ?ni.i ba · Hakkı, Şeref (Beşiktaş), fer, Fikret. mal. 
~~la atı ~al~rr ~ehirler Adnan, Faruk, Musa, Biıduri, 400 M. Gören Melih, Cemal, Yüksek : Pulat, Siireyya. 
1 İ)>cttt:ının •§tırakıle tem Salibattin, Salim (Galatasaray). Galip, Zaze. Kazım. Sırık: Halit, Sudi, Münir, Şc. 
~~İt A olacaktır. İstan- 800 M. Fecep. Vladimir. Cc . rif, Viçaropulos. 
~'-k td nkara rnuhtelitle· Türkiye atletizm mal. İbrahim. Eli, Kazım. Gülle : Ate.s. Veysi, Arat. 
~klrn hccktir. lzmir muh - birinciliklerine da vet 1500 ~1. Maksut, İbrahim , Ma. Disk : Yusuf, Veysi, Arat, Hay 
l"".~ a.~ırlık ekzersizle - edilen atle tler ıfidis, Recep. ri. Bülent. 
•.:.k, dct°?cktedir. Bun - Beden Terbiyesi İstanbul böl.! 5000 M. Hüseyin, Maksut. Ar. Yunan diski: Arat, Veysi, Yu. 
>~tr, )' cfı~ ıporlarr mü - gesi atletizm ajanlığından: tan. suf. Yıwru. Ha:!Jrİ. 
~l.tr :~en, kürek, yüz-. 2 ve 3 eyllılde lstanbulda ya ·ı 110 l\1. Vasfi, Yavru, Hrisafo. Cirit: l\lelih. Şerif, 1hsan, Ke. 

taktır. pılacak Türkive ptJctizm birinci. pulo. mal, Varak. Ali. 
I 

---~--...... . 

Ne var, Ne yok? 
Pilotsuz tayyareler yapılıyor 

A merikada yeni inşa edilen en süratli bombardıman tayya. 
relerinin t ecrübeleri yapılmaktadır. 1lk tecrübeler bir bom. 

bar'dıman tnyyare~inin saatte 579 mil yol alabileceğini göstermiş. 
tr. Bundan başka Amerika hllkUmeti hava kuvvetleri için küçük 
altı tayyare daha sipariş etmiştir. Bu tayyareler radyo ile idare 
edilecek ve pilota lüzum kalmıyacakt1r. 

• • • 
7 met re büyüklükte bir fotoğraf k- .- . ma ınesı ... 

K leveland madeıılerinde dünyarun en büyük fotoğraf maki. 
nelerinden biri yerleştirilmişlir. Bu makinenin uzunluğu 7 

metre 62 santimdir ve 152 X 132 büyüklüğünde resim alabilmek . 
tcclir. Foks'un yerine yerleştirilmesi küçük bir elektrik motöril ile 
olmaktadır. Bu fotoğraf makinesinin kıymeti 25000 dolardır. 

* * * 
Yere inmeden dünyayı dolaşacak · 

Tayyarelerle yere inmeden en fazla yol alma r ekoru halen !n.. 
gilizlerden alma!c üzere çalışmalara başlamıştır. Bunlar arasında 

Rus tayyarecılcri de vardır. Geçen sene kutuplara giden Rus tay. 
yarecisi Gromof dünyayı tayyare ile hiç yere inmeden oola.smak 
üzere hazırlıklarını ikmale çalışıyor. r 

• • • 
Köpekler in terbiyesine verilen ehemmiyet 

U mumi Harp bittikten sonra Fransızlar (Harp köpeklerini) 
beslemcmege başlamışlardı. Yani bir harp çıkacağı şayiala. 

rı üzerine köpekler yeniden eski ehemmiyetlerinı almaya başladı. 

Majino hattına bile köpekler göndcrilmi3tir. Diğer milletler kö _ 
peklerin harplcrcle göreceği hizmeti çok ehemmiyctl addetmekte. 

• 
dr. Fransızlar bu milletleri görerek büyUk alaylnra köpekler da. 
ğıtmaya başlamışlardır. Ki.ipekleri terbiye etmek kolay bir iş de. 
ğildir. 1913 senesinde bır askeri geçit resminde köpeklerden mü_ 
teşekkil bir bölük geçerken Pariste çok alkışlanmıştı. Bütün U. 
mumi harp müddetince umum cephelerde köpekler çok kıymetli 
hizmetler görmüştür. Ekseriyetle bu hizmet, yarahaskerleri bulup 
meydana çıkarmaktır. Siperierde askerlere köpekler yiyecek ta. 
şımıştır. En tehli keli yerlere köpek postaları gönderilmi~itr. l . 
talya, Belçika, Almanya ve Japonya (Köpek askelere) çok kıy. 
met vermektedir. Sıhhi. istikşaf. ve posta işlerir.dc köpek kıy. 

metli hizmetler gördüğü için Almanlar köpek terbiye ctmc.k üze. 
re bir akademi açmışlardır. 

* * * 
İngilterede an ' anep erestliğin doğurduğu 

mecburiyetler 

• ngilterede hala muhafaza edilen bazı adetle?' vardır, ki bun. 
1 larn1 ekserisi orta devirlerden kalmadır. Yeni yıl başlarm

da asılzadclcrden bir çokları krala hediyeler \'Crmel;: mccbur iyl'. 
tindedir. J...ord Mürey her yıl bafjında kral a ilesine b ir ~ret yı... . 
miş hediye eder. Bu yemişin yanınd a bir şişe c'e c;arap bıı? uTııı:

Atol arşidükü krala beyaz bir giil g ijnder ir. D;f~r \Mzı a."ıluıd('. 
:er \de böyle hediye vermek salahiyetini haizJi!;e.r. 

J\fatingam ailesi kralın rski clbi~}erin i gıye-bfllr. Eım:ı. mu. 
kab~l \k:.aı kendi.sne bir burun meııoil\ hediye eder. ~~ ıne:ndili 
aldıgı gun Lord Londra.dui fık:ı:-&lara 30() lira dabtn:'. 
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Yabanc-,----müte
ika. 

Milletler cemiyeti-
nin Oanzig komiseri hassısların 

Matbuatımızm hürriyeti 
dt 

( Baştara} ı 1 11ıcıde) be:;. yıldır bu,rdıı uıu 
Salzburg görüşmeleri 

Danz·, 9 ,·ş·ın·ın kati yen halline H itler le met v·te_zk~reıeri a!~·:::::t:::::.. ;:;:,: .:~~;:~·:::1:~::·.:~. 
eg 1 ~ iı· lzg6bı içinde çok . (~ 1 "t 

1 

D Ştlrmlyenler ketin umumt si~·aşetine doku· te1'r .. 

k · ı • •• •• nacak ne-:-riyattan dolayı icra r " ., arar veri m ___ ı_ş .. .. .. _ go••rı1ştu Cezalandıt ılacak Vekilleri Heyetine kapatmnk li~I gibi, bizde ele hı. & 1'6 n0 
- .ıid) idaı·c~inin eseri Jlllı ~to ~·r Berlin, 14 (A.A.) - D .... N. I ~~n~ .~tun dunyanın_ gordu .1 Ankara, 14 (Hususi).- Ya "lalahiycti ,·eımişUı·. Ji'akat. gö· Bl4 ilk selam bal'ıı' 'O Li 

1 b d 1 v eylemektcdır Al f ı h l k rüyanız ki matbuat bııgiinltwclr -aP ltıJ ı 8. Ajansı Sa z urg an a_şagı - gunu l a A e . . d m an gaz e e er 1 bancı mü.te. assr~ a. rı.n 1 ·.amot. : ııınsını gide.ı·ccek C.'6 ' d , .. S\' k d '"'" kur telgraf m Danzıg e 1 l d - d kl büvle bir şi<lclct mukabelesi da f ,. F' daki haberi neşretme te ır: mez .. • .. .. 1 tezkere ennı egış:ırme ı en " ,
1111

, ı-iiküt olsun ı IQa ll 
İtalyan • Alman konuşmala- dahil olmak uzere butun mese- D . . . 1 acag'V iZ hakkında Dahiliye Vekaleti \'Ct ctmi)'Ol'. Bu hal, lrn.ııunuı :nkılabımızda diin. ,·ed, llQ ~~ 

•f "h · t" • · d Ve "ıkı" lelerin hal edilebilir olduğunu anzıgı a ı~k d l .. d d·w · b"r ta kadehe koyup \'Cl'<liği bÜl'l'İl ' Ctj )) t de~ uc rr vazı e zı nıye ı ıçın e . aa a arara gon er ıgı ı • , oktur. Tüt·k ıııi o 1 "'d Gtuı 
ı k da t kati tasrih eylemesine hu~usi bır d I . d k·ı tl kAl t .. memleket matbuatının pek 13 t 

111 
ırı. meme ·et arasın mevcu . • Q r ar mım e, ve a c er ve ve a e ıh· ınibt.chi<lin al'l'-a~ "d ~ Lt 

1-- 1 d tlugva daya mana atfeden siyasi mahafıl, ( U l b •1 f b "k .. ssese • kullancbii;nln dehllct etUL\I ~lln il'! ~w Oo an~ma ara ve os • . . ' ere ag ı a rı a ve mue .. • 
1 1 

~ ll'j'I dökmcnıi;.tir .... ıı 
11 

,.. Ce 
k l ki · · h kk mu yeni bir mülakatın derpış edil - D · 1 4 (AA } _ Mille t- l d . "Ld dil kt 1 biz, hundan bukumetin ele a < ı f 

0111
1 ·ıı.ı i> nan arşı ı ı ıstışare a ı d l . .d anzıg, · · 1 er e ıs ttu am e me e o an rı. t" 

1 1 
lct 

8 
il e<l<'n Bii~·ük Şe , tt Of) e 

cibince vukubulmuştur. memİ§ olmasını iki ev etı~ 1 
•• e · ler Cemiyetinin Danzig yliksek yaban-:ı f\lÜtehassıslar ile elleri- -~· bu ~a a. uye 1 0 gun < C\ • • 

11
,, nH•fnhh'in•l.cn 'c şı-tıı rı. Zpıı 

·· b h 11 · d • katiyetle yuru • . · h dt n ·t . . . clnmtnrrnm gnyri sahsi dik]$a "' e iki nazır bugun mevzu a s a erıne ogru ~ komıserı Dr. Burch ar • ucı - ne verılen tezkerelerının muay ' en bih ilk pay alır. ~ 
1 '· A 1 ı · d "' kl · · b" d lT oldugunu · · .. . · 1 • • .... • . • ,.e ff!ra"'atle kullan<hjlnu anla • · dl ·• olan bütün sıyası mese e en tet· u ennın ır e 

1 1 sesgadende B. Hıtler ıle goı Uş· y f"n vakıtlerde degıştırılmıyerek "=' • • 
1 

miı·kı·inJ bize hazııll ~ ~ ı.ı 
ı 1 ·· ı·· · rız , e il;imn: rahat rahnt <,;a '""' ,. ·ert• ft. ı kik etmi\ ve talyan - Aman soyuyor. tükten sonra bu akşam Danzıgc günlerinin geçirildiği görülmek- ' •erh:ll i Ukball g•11 ..., Is 

siyasetinin tamamiyle beraber Paris. 14 (A.A.) - Berch - dönmüş ve derhal ayan reisi tedir. Memlekette bulunan ec- ı·ız. .. . cirmeyiz 'f'e şeref teri 11~e Q f\ 
oldu8unu müşahede eylemiş ve tesgadendcki Alman · !~alyan Greiser ile Polonya umumi ko- nebilerin bt. vaziyetlerini tesbit Bu ifa.deyi boyle :ımı-~ dıye nane\'İ bir mc~uliyete [ıl 
bu meselelerin halledilmesi la - müzakereleri hakkında Jour,, miseri Şodaskklyi kabul ederek eden Jn;ı:.•nda bu gibi kimseler cek kalmaz: yalnız F:.bn.z~r.a ~11 a.lncııklnrını diişüncrc".' 

11 · · h 11 d"l ... · · d. k" · ht d ndc h LJ d A •• ·d 1 denin matbuat hurı·ıyetınnı• . . 
1 

tılll zımgeldığıne ve a e ı ecegı "' gazeteeı ıyor ı. kendilerine Bere esga c aıo.: rn. a cezar n, ueyyı e er . . . . fRsnyan setıer11nız 
· k · b 1 J l l k ~ · ı h kk d · b"k · .... .- -ı ni en yem hır misftl ola.ıul · · ,, Jiıt1 ne katıyen anı u unmu§tur. A man - ta yan onuşma yaptıgı görtişme er a rn a 1- mevcuttur ve tat ı zaruretı · · . . . lbtimalin değ.il ... c . iiJI 

Bittabi tetkik olunan meseleler larınm tam şümulii hakkında zahat vermiştir. hasıl olacaktır, demekte ve bu· takdim ederken, misale 'hcut .asanurundnn bile bııt ~ 
d b ·· h"d b" - b' f"'- 0 d. k h ·· :l B ö i1 ı ·n mahiveti 'b· 1 · ·· l k · · veren hadiseyi (on bcs seneden d b"I biitll arasm a ugun en a ır ma ır 11'.tr e ınme en uz guç • u g r şme en ,, · gı ı zaruret en on eme ıçın a- . • .. , . . ı tnsın, urun an ı c 

1 hiyet arzcden Danzi&' meselesi tiir. Maamafih öyle anlaşılıyor hakkında hiç bir şey öğrcnile-1 lakadarlara hassasiyet göster • beıi ılk defa olıu"ak h~n 1l etm yollardan hat.ıl'larnııt 
··h· b' l t · 1 } k • hh"" J i ti 1 · · l k d saklamaya imzasını gızlenıcyc mu ım ır ro oynnmr§ ır. ki, ta ya ah taa ut atına mem ş r . me en tavsıye o unma ta ır. • · .. .. ,· e:1:aya karşı korur. .. d 

D k 'l · b" 1 · k b ·· k"' · ı•v• · mecbur olmadan dusunceleıın p emo rası erm ır eşme gırme ve ugun ·u gergm ıgın Varşova 14 (A.A.) - Dlin ge- . · . ısu~ün de diiı:oüııu t< 
paktları Polonyanm hattı hare- silahlı bir ihtilaf halini alması - ce Berlin - Varşova demir yolu serbcs~e yazabılme~ fm,~tı~ . de ~ahsi hcsa.plann.ıı c "" 
ketinde artan bir dürüstlük in - nı istemediğinden hiçbir karar boyunda Zbaszyn hudut taşının 

1 
da resinin rahatını arıyorlar." bulmuş olmak) suretındc dk~)· AJ için yazı yaz.aınıı> 

taç etmektedir. Bundan da yal· verilmemiştir. Uı;rine Polonyayı tahkir eden SÜDET TAB1YES1 detmcsi, on beş yıldır ,·ıc an .~ yazflıAma imza koyaJll' 
ruz Almanyanm şerefi en ağır cümleler yazılmıştır. TEKRARLANAMAZ rınm serbest kanaatlcrllc nc~ıı damlar görür,.ek biı,ıJ~ 
bir tanda ihlal edilmiş olmu - Hava taarruzu Bu cümlelerin, geceleyin hu· Londra, H (A.A.) - Tlmcs vazifesi gör~ıı. nıa.tdbuat \Ckodnu~ matbuat hürriyeti alN " 

da P l d ki f mensupları ıçın ol uğu a aı . 
1 

a1'1J• yor aynı zaman o onya a dudu ge~en Almanlar tara rn- gazetesi Danr.lg yaziyctinl hllld.· .. 
1 

ollsal olarak nu a .!lC l!>, 11~ A ba d f d • ' cfki\rıumumiye için de uzcı·iıH <· d 'fı> iman te asma a ena roua - enemesı dan yazıldığı tcabit olunmuş. sa ederek diyor kl: . bf k ı (fo~cn on be.';' yıl a 
ı d ... duı'\ılması ıcap eden ,. n c c ·neti. me e oguyor. tur. Polonyanın enternasyonal me . mı• ? ,. 

111 
b .. hlhııun ve 'l'ii.rk ını B k b··t·• 1 · D · f.c..:kil etmez . e c C'Y n" 

1 
"rrl>''' u onuşma u un mese e lstanbulda. blr hava tauruzu Varşova, 14 (A.A.) - anııg· ırnllyct iUbariyle göstoı·d\ ği ttı· ' · " di~l blı• matbmıt 1u lJJ' 

lcrde yüzde yiiz bir mutabakat den alınan haberlere görfl, Dan- daıı·n bir kısmına. Almanya işti- demek istiyor· idim sürmiiştür. Nitele L' 
H dcne.ınesi yapılacağı haberleri rıııı0"' 

bulunduğvnu göstermİ§tİr. iç karŞısmda bazı kimseler bunun zig poliı!ıi, iki Polonyalı gUmrUk ra.k etse , muza.kere yolu ne hal t) Acaba bu on beş yıl içhıdt lkl, fü; yıl en•el de ("·uııl~ 
bir mesele muallakta bıraktl - uzun sürecefini tahmin ederek müfettişi ııo diğer bir Polonya- edilemiyecek hiç bir mesele kal- dü.,üncolel'ini scrbest~e yazabil· ne l>i. ~azcte neşı-edı cd~ btk 
mamıştır. bir kaç gUnlü.k ekmek almışlar. Iı, Hitler aleyhtarı beyanname maz. tngutere ye diğer devlet- mck fırsatını hiç mi bulmadı'.' 0 ı::a1'etctle kemal deı-eC tıll l ~ 

Kont Ciyanonun bu ziynrc • ruı. Ea ... -~z:yet karşısında fı _ kaçakcılığı yaptıkları zannın- ler _ ki bunların içine şimdi- Yoksa. bulduğu fırsatlar ancak rirctıe yazılan yuıı~tsrirtd li~ 
tini diğer mülakatların takip rınlarm her günkil hesaba gö. dan dolayı tevklf etmiştir. del\ Rusyayı koyabiliriz - Al- hüviyetini saklamak, lınzasını hugiınkil matbuat bur t>fP' 
edeceğine dair ecneM mahafil - re çıkarttıklarrekmekler bitmiş_ Diğer taraftan öğrenildlğin~ man rüesasının indi kararları· gizlemek pahasma. ele geçiril· kalesindeki imza s.zıl 
de dolaşan şayialara gelince, tir. Dün gece llwtmpaşada, Be. göre, bugUne kadar, Polonya~ na karşı koymağa azmetmiş bu- mtş idi de, artık hüTiyctint sa~-

1
rnyorduk. 

•yİ ma!Umal alan mahafilde be· yazıt ÇemberlltaştaJd fınnlara nın Danzlg umum! komiseri ~~ !onuyorlar. Avrupada böyle tec. lamaya, imzasll1' glslemeye lu· o halde iki zehil~: 
0 yan ediliyor ki, Salzburg ko - halk: teha.cilın elmiftir. Keyfiyet.: Danzig ayanı arasmda Polonya viz edilemiyecek hattı hareket zum bırakmıyacak bir matbuat nl tashih edelim? ·d 

irnşmaları had bir mahiyet ar - ten belediye VI} zabıta haberdar :umrtik kontroıune ait muza.ki ittlhaz eClen bir memleket bu- hürriyetine keit<lisi şimdi mJ kn- ve 
0 

gazetedeki ''elı 
46 :>.eden bütün meseleleri ta:rha - olunca fırınlar~ emir verilerek relere başlanmamıştır. ı lundukça sulh olıı.ma.z. Böyle vu~muştur? ıun.knlcler, EbuzziJll .,p f,~ 

miyle intaç eylemiştir, binae - ekmek çıkarrnal&rı temin edil _ Va.r~ôva, 14 (A.A.) ~ Poloni bit ha.ttı hareltetln iA:b.ii ve ye. ~) Bu mccbn•lyet ,·eya nıab- beyin de~Udi; ;ra ycJJcf Jl \)t~ 
c.ıilleyh ba~kaca müzakereler mi!itir. yanın, ant\g ~atlyeti~tn \~ı!İ ıanc neticesi l:iUt(l rı devletler~ l'UD\iyet Velid be..rin 3.alsız şıı.h~ı· ya, miinfer it de obttı 0

5
erLI". 

yapıllllasma lüzum yoktur. Şuntı ehemmiyetle nazarı dik . lind~n çrka.racagr ·netıcelerı .ti bu memlekete karşı birleştir- nı aJA.k&dar eder ,.c kemli lhU· nt"denbcrl ilk ola.ra.1' •t 
Yarr resm1 Almaıı mabafilin- Ka.te"V&rıedariz ki hava. taarruzu... talyaya blldirdiline dair dolaf mektir. yar ve kararından veya yalnıı: nc.ı;;riya.t yapmaya fı~rt'~ ~ 

de. iki nazır mülakatım tel>arüz den~esinin yapıla.cağı gün bel.. şan ,a.yiaları salA.hi)•ettar ma.tıi • Ncws Chronlcle de fÖl'le ya· ~ahsını mtiteesslr eder bir 1stı- dum diyecek bir ınııll ~ 
c~tircn fevknlaCle""dostluk' ve sn· !,i.,. değildir~veıbu deneme nihayet mil tekzip eylemektedir. Polbkn

1
; zıyor: ~arclan doğmuş bh' hldh;e mly· cıall olamu. .~(' ~ ~ 

mimiyet · ehemmiyetle kaydedil yanın saa.t kadar sürecek bir tat. ya htikftmeti, bu nıesclede Almanların Danzlg 1Jinde ay- di? Yok,;a. umuml vn:ıiyct on .HASA • J\ ~~ 
mek'tedir. Bu "da~ mihver devlet bikattır. Fırınlar tatbikattan ev. noktai nuarından llltıerln kUi nı Südet meselesindeki tabiyeyi IJ 
leri arası~cta totaliterlerin yal; ve.l v~ sonra. çah~aca.klardır. Ek. dereced~ haberdar olduğu kana: tekrarlanlaları çocukı;a. bir h~- A e r·ı kad a b ·

1 
r t re nt' ~ nız dostluiu~u .... değil, aynı za • meksiz kalmak vaziyeti yoktur. atlndedır. . rekettir. o zamandanbcri değı- m \\o 

manda kararlarmdaki sürati de Cenevre, 1 4 (A.A.) - Millet; 'şen bir unsur vardır: Gelecek 

isbat eyler. ' Ziraat Vekili Boluda ler Cemiyetinin sallhiye~~ darbelere karşı daha. evvelden • kast yapı I d 1 
Roma, 14 (A.A.) - Siyasi mahfilleri, Danz!g yUksek 

1

ko
1
ml: tedbirler o.lrnmıştır. Teresslim SU 1 t 

rnahafil, Salzburg konuşmal~j Bolu, 14 (A.A.) - Zira.at Ve. serl Burckhardt ın Avenol u zl eden buhrana, yapılan tahaşşüt- . l l 3.d111ı 
hakkında .D. N. B. Ajansının kili Muhlis Erkmen refakatinde .-aretl hakkında. blr ışoy bilme- tere ve nihayet ültimatomlara Reno, .. Nev~de., 14 (~. bızzat yara 1 ar~ Y1~ 1 

.. Jıııı1 
verdiği haberi iyi karşılamakta ornıan umum müdürü olduğu diklerini beyan otmekte ve MU- hepimiz hazırla.nmı~ bulunııyo- A.) _ Chicago yu garp _sahılı~ ve v~gon rcstoıtn arı c~ ' 
ve iki memleket dostluğunun halde dünakşam. buraya gelmiştir ıcUcr Cemiyeti tarafından taY· u Asabımız sağlamdır. Ara· ne 39 saatten daha az bır za - nehrıne yuva~ an~ bllrı) 
bir kere daha teyid edilmi§ ol - Zire.at Vt}kili bugUn vilayet zif odllm1ş olan yUksek komiBc- ~ ~t fark işto budur. man zarfında bağlayan ve en sudan sıkarma ın .... c 
masmdan dolayı büyük bir makamında mıntakamızı alaka . rin Fransa, lngutcre ve lM·ec a "DANZİG'l ALACACIZ" süratli lüks treni olan "Sout - de kalmışlardır. /' 
memnuniyet göstermekte ve i- dar eden muhtelif zirat işlerle or- müme.sslllcrtndon mUrekkcp il~· r hem Pacific,, sürat katarının Londra, 14 (A.A) ·Je 
ki memleket harici siyasetlerin- ma.n işlct.tnesi etrafında tctki • ıer komitcılno g~stcrdiği faali- Berlln, H (A.A.) ~ Bic~ ın~r yoldan cıkması neticesinde as - raltı treni bütün sürııt· . \ 
de mutabakatm bir vakıa oldu- katta bulun.mu~tur. yet. hıı.k.kında. zaman zaman ra- Biiı'se_n Zeitung, Danzıı; ç n - gari \9 ~kişi ölmüf ve 60 kişi - ken yoldan cıkmıs ve i~'~r 

· · h t ı yor kı · ~ ~ • oıı 
potlar tevdi cttığıni a ırat- · . bil ·rk den fazla yaralanmrştır. ateş almıştır. Bircogıl 

1
d1f 

KıllçJı sop_alı Japonlar ve maktadırlar. De.nzıg Avrupanrn ,>: 
1 dmt~- Carline 2j kilometre mesa - rnak üzere ? Q ya;nıı ,B 

POLONYANIN TARlHt k d bti Uk meselesi ola- fede bulunan ır oprumın me 
selesidir ve Almanyaya av e ı· b" k"" ·· ·· t .. ~ 

bcrlin, 14 (A.A.) - Mareşal nek ka lar kty· l'arisı" n hı'" bil' halinde treni terkip eden ) 8 Va· ·ı 1 1 oP Çunking, H ,. (A.A.) - Röyter 1 A&k:erl azanın Tokyodan ayrıl. ra a aca ıı u lda k 1 a ya11 af 111 
- h Görtng'ln şahst gaz~tesi olan b ' ". il lya'"I bu gondan üçü yo n çı ·ını§tır. ajan.sı muhabiri bildiriyor: mış olmasına ragmen Japon c. 

1 
manevrası, lzı ve a • • ·v H bold h 1111 

Bir çok .Japonun da iştirak et- yeti rnurahhasası arasında bazı "Nationel Zeitung" Po onyanmlmescleyl halle mani oıamıya- . agon restoran um ne - d d k. haZlf JI' 
tiği bir Çin halk kütlesi, elleri. 1 nikbinlik gösterilmektedir. tarihi hakkında. bir takrm nıu·ıcaktır. Bizim için, Danzig mfh. rıne yuvarlanmrhştrbr. ] .. • a a a 1 · 

f d l Londra 14 (AA) s ı~h· lfthazalar neşretmektedir. Bu
1 

• • . . ,1 bi Alman son a er ere gore ,,,.. • de sopalar ve kılı<;larla, Çe u a. , · . - a a ı- ver polıtıkası ~eq:e,·esını 'c - . · "d' T Bükreş, (Hususi,> ·rdlğıf" 
ki İngiliz konsoloshancsine hü . yettar me.bafilde beyan olundu - makalenin mahiyeti aşa.ğ~d.akllrinci pla.ndadır. lşle Snlzburg- k~za bir. s~ı~aHst eserı ır. {~ : telgraf 8.jansmm bıld1 1 ,esı cumt ctrni~ler YC bütün camları ğunıı. göre.Japonlar tarafından şu cümlelerle ifade olunabıllr : da teyit edilen, bu keyfiyettir ve nm makınl ıstıw ocoz, dtren .. op. re, İtalyan erkirn .barb )c~ 
kirnı-i'şlacdır. İngiliz makamları ' istenilmekte olan Tiyençinli dört " .... Polonya 18 inci ~a.ırda, muhasımlarımıı buna alışmalı- rüye ya~. a~~ıgı .. esna a t1ızerı adaya asker sevk ve ~!>ııd 
Jannn makamları nezdinde hadi. 

1 
Çinli henüz tn .... iJiz memurlarmm komşuları tarafından tasfı) c e-1 dallarla ortulmuş olan ray arm vam etmektedir. ı..,eros "~ 

ı.·~ , ;=ı • l R t'k ta· dırlar. 1 k 'f "k" alt d ye J•" seyı §iddctlc protesto etmiştir. 1 elinde bulunmaktadırlar. edilmiştir. Lıbera - oman 1 1 Dutun diğer Alman gazetele- ~ omatı ın ta~yı ·ı m a - yeraltı benzin depcıarı a.P t 
Tiyençin, 14 (A.A.) _ Bugün ı Bunların Japonlara teslimi, rih ve mahirane propage~da- ,. d D . hakkında aynı rınden ~ynadıgmı fakat ~~a.tte mı§tır. Bu depolar ttalYduıtf 

Yapılması ...,uı<arrer İngiliz a - ~nı..si olarak hueket eden iki ki. ıar bu siyasi zarureti ve kıya-, 11 ed anzlıg ktadır 80 kilometreden fazla suratle e. oı" 
.... • ;ıoa.u ' tarz a yazı ar yazma. · . v bahirlerine yakacak rY\ •·i-/ leyhtan nümayışk?r dolayısile In. 

1 şi tarafından Hahea.s Corpees ka. setli hareketi Polonyaya karşı . ~ ·. yol alan katarı durdurmaga dil" 
b"İliZ makamatı imtiyaz mmta .. 

1 
nunu mucibince kendisinden bir vapılmış bir tarihi haksızlık o- Machtausgabe dıyor kı. . vakit bulamadığını söylemiştir. min edecektir. Leros dadsl' 

., 1 ı lı ve ecnebi tebalnr 8 d-"1 kasında motörlü bölükle gönül. istinaf talebinde bulunmuş olan ıarak tııvsif etmişti. " aDnzig, Anupa emn yetın • Hocox, enkazın altında ka • d 1 r ıı--· 
'' l rılmıştır. Diğer 11 a il t..,el' lu .. t<>ı::.kilatmı seferber etmiştir. i imtiyazlar mıntaka belediye mee •· .... 193~ Polonyası da 178~ Almanyanın ve Alman ırkınıullan rayların vidalarmın sökü - kC"' 

~ biler do adaları ter 1NG1L1Z SEF1RlN1N ZİYARETİ !isin.in vereceği karara bağlı bu. Polonyaamın aynıdır: Medeni- ış<•rrfini aUlkadar eden ~lr m~- rnüş olduğunun göı-ülebileceği- almışlardır. 
Tokyo, 14 (A.A.) - İngiltere lunmaktadır. yet ic:iu bir b.kap, AHupa sulhu ı;e \edir Danzig, nıihv?r .sıyasetı- ni ilave etmiştir. ~-

büyük el<i•i Cnigie. öğleyin Ka. j Şanghay. H (A.A.) - &le · · ıcın bir tehlike, kenJt halkı ıcin nin kmdls ioe Mdef •tt•haz •t· Kaza gece vuku bulmu,ıur. Eden !abur kuman ~ı 
to'yu ziyaret ederek, Londradan , diye meclis i bütün konsolc~luk · 1 ıı:>ir fel~ket." tiği ,.e bundan eYVelki buhran- Yolcuların büyük bir kısmı yat 
talimatı iki güne kadar alaca . ; tara ve vapur kumpany11larmıı.I " .... Polonya, ııhlakr bozul- lar esnasmda sulhu muhafaza mrş bulunmakta idiler: Sağ ka- Londra, 14 (A.A.) ~~~ ~~~ 
ğını ve_ bu tn l.imatın ik~rsacll me. y~ptı~ bir teb.1 i?ıle, Anupaıian ! nııı <;: ve ~emt aırya. almış bir i :l a- 1 e~~ek su~etiylc : e.rinc getir11cn Jnn yolcuların söylediklerine hony Eden, ihtiyat ar~ ~11}' 
selelcrı .. v: ~ılh~sa Çın parası j hıç bır muharıc1~ en.te~asyo~al ! reri ı.:ınıfm sefahatinden haşka 1 dıge r vazıfel ~r gıbı ~;>:nı m_l~va~- nazaran son.~~e~eden evvel manev.rnlarma iştirake, ~t; 
\•e Fapı nın ımtıyazlı mı~taka~.a ~takaya ~"ıe.re.i< ?.4?~.eş~e~ne bir şey değildir. Dahilde şerc- fakıyetle yerme getırılece1?:1 hır demirlerin bırıbınne çarpmaeın zere B.eaulieıı b:11~~Pfjr. -~ 
teda,'Üllün,ü de ihtiva eylıyecegı. m?s~ade edılmıyec.egmı bıldır - fini kaybcmiş olan bir devlet.1vazifedir. dan mütevellit müthi.Ş bir RÜ - olan "Kingf! Roy~l n 1 uğsrıf ) ıı 
ni b_~ld.~rmişt~r. .. .. . ı mıştır. . r.idden siynsi fikirler kapısınaj Deutschc Allgemcinc Zeitung rültü işidilmiş ve buu yaralıla- taburunun kumand~lltir· 

11
tt 

Buyuk clçı bu teehhurun . ış1~. Bu kararın. Japon kontrolll .aL dayandı mı tefessüh etmek ge· .diyor ki: rrn feryadı takip etmiştir. akşam deruhte etrrıı~ b . 
ri ~üriincem:.de ~~rakmak :z.ıhnı. tında bulunan enternasyonal :ınlrektir. Askeri bir diktatörlüğün! Danzig meselesi. harpsiı hal· Vagonların bir krsm• biribi - ı:-_k. h • . nazırı. ttl 1 
yetındcn degıl munhasrran me • taka hakkında Ja.P?ny.a tar.afıh - haklanndan mahrum etti ğ i Po- !edilebilir Ye sırf hundan dolayı ·: rine gecmiştir. Kaza mahalli .. c,:, 1 ancıye OO k1~i ılr, , ~ 
sel nin kanşıkl1g"'mdan ,,.e Fran dan avnı wı1d:t \·erılen karnrı e. · 

1 
b ı -

1 1 
.. d olan 6 I v 

e · · k" · t . zkA k lonyalılar ve ekalliyetler. Pruı: - dır ki Almanyn Ye talya . u nin tenha ve dag rk o mı:ısı yu • mevcu u rı e 
sa ve Ameri.1':a 1;. is•jşarXe l>u. m~n t:ı -ıp <! mesı, .me ur <µ"a-j . . ı ı .. d 1 d h 1 l'k · ·~ ı d nra tre 

· ·,, ~ ld ' h 1 tini it rm kta ya tdarcıtnln rctahra1. AYustnr- mea,eJcnin hıtlledlmcsı lazımgc ~ 1 ztınden kazaze e er er a yar~ ı te og e P.n so ·djr. fumı::&k -.rurettndo •• en ce ı - nrı e enım ye ar: ı a. - . . . . . . d d 'l · · y l 1 d ı ket etnıı~ • . •. •. ~ d ya idaresinin nlzamm ıve Rus 1. cliğı fıkrındeclırler nn e ı ememıstır. o cu ar ra an 1are · gın,ı temin eylemi§tir. ır. 
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l'lnsıt frankı 
Liret (İtalya) 

'"· ,. t're frankı 
llo · 9'a rın ffelemMk) 

a.)'•nıırk (..\iman) 
bt ı,. lBelcikııJ 
l.e rahırıı ( \'unan) 

llo tt~a <Uu18ar) 
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28.59j 
07.7325 
!'>U.835 
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ı.u825 
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4.3 l 
14.0Jj 
23.84:!5 
2U525 

0.9U5 
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30.57 
~3.90 

19.39 

~et ve Zahıre öorsası 
14 - 8 - ll3J 
1'~1 Y ATL.'.H 

!ı-t~<l:y lıımnşak 5.22,5 - 5.32, 
'al sert 4 .35 - 5.:.!0; nıı~ıl.ı.) 
"\'i • 5.05 - 5.32; Çavdar 4.05; 
'.'Jııtını çu,·aııı 5.2:>; Fınılık ko. 
l. 

1
28.20; Tiftik mnl l09; Jü•

l' 5:>; Ynpnk ı\nnılol 1;2 • 
ı. • Zeytin ynAı 4 :ı.:w - 4 l ku. 

" GELEN 
s;tcı:ı~ 13.30; ı\r~o 50; t''.1 8i; 
~k lil; Ku<:Yemı 15; Keten 
' rııu 15 • ~ı ı •) · < • ı -· 111111 , ,, ı'ır ., ,.n,t nr ı;ı, 

. .._ 17,1/4 ton. 

lHIH~.S 

lGt; ?\oh ut 45; \'apak 

bul eğleniyor 

1 Maraş belediyesi· 
, nin muvaffakiyetleri 

111 ı ô 111...lıleı 

adisi gördüm mu oğlum Silb: 
;özUmUn önünde canlanır. dedi 

• • * 
Doktor Hasan Sükrıti TUkell, 

en, Maraşa gelinceye kadar sa 
le<'e bir doktor ve lımlrln neş· 

lyat A.lcmlnc birkaç eser ver· 
niş blr !lklr ve illm adamı zan
ıcdiyordum. Halbuki Doktoı 

ıiitehassıs bir şehirci imiş. 

Onun elinde bugiinkli Mara 
}ın aldığı çehre, cidden se..,·lml 
bir manzara ha1inde seyrcdil
neğe değecek \•aziyettedir. Be~ 

1 
~eııcdenbcrl, partinin bir işa re 
lyle bu \'aZifeyl bUyUk bir ga~ 

:et \' e azimle yapmakta olnn sc j 
imli doktor, şehrin bUtUu hü 1 
Uk sokaklarını cadde haline lf 

;ağ rderck parkelcınlş hayli is 
i::-ıluk. muamelelcrl yaparak daı 

JOkckları açmış. miiteaddit şe 
1lr hahı;elerl, parklar yapmış. 

;chri gUzcl ışıklı alektriğe ka· 
vu~~l. rınuş 'e halka tatlı bir iç 
me suyu hediye etmiştir. Onmı 

~u lıliyill• hlmmetlerinden lıiris 
de şehri baştanbaşa kanallzus 
ıona kavuşturmuş olmasıdır. 

Asri mezarlık, yangın söndlir -
ıne tesisatı, mezbaha, fidanlık 

ıUlüea beldi ihtiyaçlardan mli.· 
lut eserler ile bir şehitler A.bi· 
lesi de yaptırmış olan belediye 
:e:si, Maraş halkının medeni ih· 

1 •. yr.çlarından birini daha mu· 
rnrtakıyetle başarmıştır: ::llna. 

Halen inşası devam eden sl
.ıemanın bir kısmı şehir ga1Jno. 

ı \'cyn şehir klUbU olarak kul· 
.anılacak ve Maraşın içtimai da\ 
anışta biraz daha surat yapma· 

Jt için bu klUbe bUyl\l~ ehemmi· 

1 

/et \'Crllecektir. 

Maraştnki belediye faaliyeti 
'I ni böyle h1rdcnbire ' in'kışaf etli· 

1, (Baş tarafı 5 incide) 
v. 1 ren kıymcth doklorlın taıill> et-
'hir §CY içmiycnler için tiği metod, bUtUn belediye reis-
~ bir kayıt yok. !erine rahbcr olacak vaziyettc-

laarip bahçede yirmi da. dir. Bu metod, başka bir mek
~dar oturdum. Mangal. tubumda doktorun kendi ağzııı. 

Yayılan et kokuları ve :fan izah edilecektir. 

her tarafı sarıyor. Etin 
"° r on kuruta pİ§ireceği. de çiy çiy et yiyoruz .. Ben vaz. 
~avaz bağıran kadın, her ge:tim. 

n: I ~u bahç~dc ra~t, şara~ içen-
~ ahu, bir saat oldu, n~- ı lerın de bır haylı yekun tut. 
~im etler .. dcyenlcre de tuğunu söylersem, İJuraya o. 
}'cti§tirmeğe uğra§ıyor. turmaya gelenlerin hallerini 

'Şirnd· be . daha iyi gözönünde canlandıra. 
'l\örn ~ ... y~m... bilirsiniz. Ben bahçeden çıkar. 
~~· uru şımdı koydum.. \:en şuradan buradan sarhoş 
~~ ıka sonra.. i1araları da yükselmeğe başla. 

tr ınasalardan yayş;ara- j mıştı. 
'~ İstanbullu ne güzd eğleni-
~tJ kadın bu e.tin neresi yor, değil mi? 
"'em para verıyor, hem N. A. 

cıs:: ~ 2 : 

VAK 1 T 
Ce~ IKütOplhanesn 

S<>. Voıan ve J"ürkçeyc çe\·lrcnln adı 
1 Koder (\'ollerdcn) A!lım Us 

:Sayıta Krt. 

201! ·~ 
2 Olınıpıyacl oyunlnrı \'ıldıın Aşir ı:w 10 
3 J\ılcnıııs J'erras csrurı (ljalopın'den) G V. 301 20 
4 \ ugoslavyo sc)olıııt nullıırı A ını l 's J I:! it) 

~ Şark Ekspresınde cınıı)cl (Chrıstıc·ıten) V. G. 360 :!il 
6 Elrüsk Vazosu (Prospcr lıleırnıe'Jcııı lla:,-cl:ır Rıfat li4 :w 
7 ller memlekette bırkaç ~uıı (Mulıtelıf müclliflerdeııJ 

Atımet Ekreru 35:! :ıo 

1 Son koro;nn !Fon 1.ülmcrıle'dcnl t·ethi l\nrdcş 376 :ı!O 
9 l\ufkıı~ tııkıı~t·lrrı 11\uzlıek'len) ~i)uzı Alımeı J:ı!O 10 

ııı "on Etılı"ıl ı ı. ırııılııırcLt·krı ( l\ollıııs len) Alımcı Ekrem :!i6 :.!O 
ı ı 1-ııılıol kaıılı• ıt·ı ı :\ullıct Aul>us 40 JO 

• ... J .. f. . ""' .. • 

~evlet Demiry:o.iJ~rı .·; ve~ ~im.anları 
4
;· ·; retme· Umum. idar·esi· ·ilanfart 

Muhammen bedeli 3838 lira 10 kuruş olan muhtelif cins ve 
eb'atta çelik falso gönye, marangoz nişangeci, zımpara bileme aletı 
taşçı çekici, ispirto, benzin ve petrol kaynak lambaları, dilz ve e. 
lcktrikli havya, döşemeci tokmağı, tenekeci örsleri, masat, ma. 
la, testere laması, taşçı testeresi. rende, makas orak, tırpan ve 
saire gibi 80 kalem hırdavat malzemesi 17-8-1939 Perşembe 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasında da. 
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile sa.tın alına. 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 287 lira 86 kuru~luk muvakkat te. 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme gilnü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnam~ler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. (5796) 

istanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği ağzın. 

daki geçitte sığlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin 
edilmesi ve çıkan taşların mendireğin kenarında gösterilen ma. 
halle bırakılması İ§İ pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günü saat 14 ~c riya.set bina. 
sırıda müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Pazar1·.:ı iştirak ede. 
ceklerin yevm ve saati mczkiirda müracaatları ve şartname ve kc. 
şifnameyi görmek istiycnlerin idare şubesine müracaat etme _ 
lcri lüzumu ilan olunur. (6141) 

11 - VAKJ'l 13 ACUSTOS 1938 

" Istanbul Belediyesi ilanları 

Temizlik i§leri için alınacak 10 adet Arazoz kapalı zarf ek. 
slltmesine konulmuıtur. !hale 28-8-939 pazartesi günü saat 15 
de İstanbul Belediyesi daimi encilmeninde yapılacaktır. Muham. 
men bedeli 55000 lira ve ilk teminat 4000 liradır. Şartname 275 
kuruş mukabilinde lstanbul belediyesi Fen işleri müdürlüğilndcn 
almablir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası ve ihaleden 8 gün 
evvel Fen işleri mUdUrlUğüne müracatla alacakları bu gibi i§ler. 
le iotigal ettiklerine dair vesikalara ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre haztr!ıyacakları kapa. 
lı zarflarmı ıhale gUnU saat 14 de kadar lstanbul Belediyesi daimi 
encümenine vermeleri. (5504) 

n;;;buı Levazım Amirliğinden verilen : ı 
l___llarici Askeri Kıtaatı ilanları 

. 
Kapalı zarf usulile beş adet Pres tezgAhı ile bir adet S9.Ç kı. 

vırma maklnaaı satın alınacaktır; muhammen bedeli 34,600 lira 
olup ilk teminat miktarı 2595 liradır. Kapalı zarfla eksiltcsi 24 
--8-939 perşembe günil saat 15 de vekalet satına.ima komisyo. 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 175 kuruşa Ankarada komis. 
yondan alınabilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cU maddelerinde ya. 
zıh vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
saatten bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri 18.zımdır. (81) (4896) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

Acentalarnruz tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve 
yük itleri ile vapurlarımıza verilen eıyanın nakil, teslim ve tesel

lümüne a~ herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında ycıpılacak 
şifaM ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acenta· 
Jarımıza yapılması icapederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. 

Bundan sonra bu gibi hususlara ait §ifahi ve tahriri müracaatların, 
lstanbul Galata.da eski Merkez Rıhtım han halen l,,iman hanı o· 
lan binanın altındaki (Telefon 42362) baş acentahğa ve vapur
larnnmn uğrağı olan iskeleleride de doğrudan doğruya mahalli acen 
talarımıza yapılması lüzumu ilan olunur. (617 5) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden '.: 
Cin.si Miktarı Muhammen Bedeli % 7,5 teminatı eksiltme 

Lira Kr. illa. Kr. şekli saati 
lakart& bıçağı 300 adet elt 135.- 10. 12 pazarlık 15.30 
Enelsiyor 750 ,, ,, 302. ~o 22. 68 açık ek. 16 

1- Nümuıııeleri mucibince yukarıda cins ve miktarı y&ZJlı 2 
kalem eeya satm almacaktır. 

n - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan eksiltme §C. 

kil ve saatleri hiwarmda yazılıdll', 
m - Eksiltme 24-VIlI-939 perşe.mbe gilnU Kabatagta le. 

vazını ve mübayaat §Ubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
IV - NUmuneler her gün sötU geçen §Ubede görülebilir. 
V - Jat.eklilerin eksiltme için tayin olunan, gün ve saatte % 

7,5 gilvenme pa.ralarile birlikte mezkQr komisyona gelmeleri i!An 
olunur. (5887) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
'1aftahk mecmua Türkiyenin yeglne rakipsiz gazetesidir 

5 
de cebine . deh gibi bir §CY bulabilir miyiz? Aliyoıa ona avucundaki anahtarla -

rı gösterdi, Diınitri ! 

k.aramazof Kardeşler 
paraları iade edebiliyor, ne 
koyabiliyor.du. 

- Bl nun imkanı yok 1 
Dedi. 
- Kı:>rlıacak bir ~ey yok bunda ... 

Muhafiz: 
- Eski bir Rus askerinin yuvasın· 

da kadeh bulunma.sın olur mu hiç? 

Bahse girerim, ki vardır. 

- Belki de şimdiden onların kilit. 
terini açabiliriz. 

Dedi. Yine sezdirmeden arkasına 

dönüp omuzu üstünden baktı. Muha -
fız yeniden şişeye sarılmıştı. Gözleri 
kapalı çekittiriyordu şişeyi masaya 
korken, tiddetle çarptı. 

Yazan: Dostoyevski --
Çeflrea: l:lakkı Süba Ceqla - '?aS 

~ ~l'ldırır, kardeşinizi kurtarırsınız. gördü. Bu, her halde kendisine bahse-
ta. •r<icı·n· · b • ·ık· d' · 1 k ı:c' 01 ızı uraya çagırtın, ı ın ılen iki muhafızdan bıri o aca tı. 

"t 1 ~zlar tabii, arr:ı biraz para ile - Vladmir Grigori;•eviç ! 
~ ey Yo'u · B '"b ·1 O N · · ? "llJtlı:" • na gırcr. en no etçı ere - , uyuyor. e ıstıyorsunuz .. 
"ıe/~ çıkıp gitmesine mü~adc et- - Ossip sizsiniz öyle ise. 

ırıı ,.. . 
~Ole 0Yhyeceğim. - Evet benim. 

~}'°le.ta kumandanı böyle deyip gitti. Alyoşa, cebindeki altınları şıkırdata. 
ı..'~lıe.ç 'd a1t. kapının kapandığım işitti. rak: 
-ı:tıı11 d ~ldka sonra o da mahkumların - Size ıöyliyecek bir çift sözüm var. 

"•le ı.ıgu ıalcna girdi. Dedi. ihtiyar kurt, kulak kabartarak 
tı;ı Ctlcr 

'rdiıt uyumuşlardı. Odada horul. kalktı. Alyo~ ile birlikte karşı köşeye 
~~.iti Ye kapıdaki nöbctcinin mun. gitti. 
~~}'lll~ak ı;:slerir..: ~.ı ba;ka bir ıey Delikanlı onu~ eline dört tane kırmı. 
~t\lılc Yordu. Ortalık hemen hemen zı ruble kaymeyi sıkıttırarak: 
~d, i• tı. kö§edeki lamba, ışıktan zi· - Siz.den bir ricam var ... 

'-it &açıyordu. Dedi. Asker, eğilip elindeki paralara 
>t.: Ya lcard . . 
1 

·ı e.111 e§ıne ktndı bulunduğu bakarak: 
ı . .a atmak . . . . 1 . . k d "'ly

0 
ıçın zıncır ennı şı ır at- - Nedir bu? 

l',llı ::- uıulcacık ona sokuldu. Alyoşa, kayimelere birkaç çil altın 
' ıc· •ırada s:rt bir ses· ilave ederek fısıldadı: 
~· 1tndir 0 ? • 

l:tc ·-
"'ı Ciın!a··ı }'... . 
~' ·•a k r • · · . • 

•llıc..ı· c;ıın•n sol•m:la. ılkın far-
"ıcı bir askerin oturdı!ğunu 

- Şu mahbusla birlikte iki dakika 
yukarıya çıkmamıza müsaadenizi ri
ca edeceği:n. , 

Muhafız, avucunu açık tutuyor, ne 

Yalnız iki dakikacık .. Se:ı de beraber 
eelebilirsin. 

- Yakarı mı çıkayım... Öyle ise 
Viladimir; de uyandırmam lazım. 

- Hayır, 1 oşuna rahatsız etme o • 
nu. Zaten hemen ineceğiz. 

M ~l;cıi.z t . redtlüt içindeydi. Karar 
vo::remiyordu Bu sırada Dimitri yerin. 
cien kalknu§ ve gürültü etmesin diye 
pırangalarını tutarak yavaşça yürü -
müştü. 

Alyoşa: 

- Gidelim ıcleğil rni? 
Dedi. Nefer: 
- Çabuk ama! 
Diye fısıldadı. 

üst kata çı!tt. lar. Delikıınlı, ağabey. 

sine anlattı: 
- Dimitri Fiyodroviç, dostlarından 

biri, yol yorgunlugunu gidermek için 
sana bu iki şişe votkayı gönderdi. He· 
le bir tat da bak, ne nefis şeyler! .• 

Mitiya göz kırparak: 
- Yaşasın dostlar, de:ii; sonra şi • 

şeyi };üzün ün hizasında ışığa tutarak 
ne renk, n~ dilber Allahıml .. Teşck • 
kür ed::ı im eana t.1 ujik !.. Zahm::t çek· 
tin. Yoruldun. Gel ber::-b:-r bir iki ka. 
<leh parlatalı:n. Ot>i'J a:;ı'.J:ı bur~da ka-

Dedi ve önüne gelen ilk ıdolabı a • 
çınca ilk göze çarpan ıey bot bir votka 
şiıeaile bir dizi kadeh oldu. İki tane 
aldı ve küçük bir tereddüt akaayıırn • 

dan sonra: 
- Müıaadcnizle 1 
Diyerek bunlara bir üçüncüyü çekip 

Bitinyaya sundu. Dimitri kadehi dol -

durdu. 
Aıker, votkayı diktikten sonra: 

- Enfesi 
Diye güldü ve oturdu. Gözlerini şi-

şeden ayırrmyarak: 
- Çekinmeden konutun. 
Dedi. 
Alyoıa ile Dimitri, odanın bir kö -

şesine çekilerek muhafıza arkalarını 

döndüler. Asker onları gözlerile ta • 
kip etti ve görülmiyeceğine emin olun· 
ca hemen ıiıeyi yakalıyarak dikti. Gü. 
rültü çıkarmadan lıkırdatmadan içti, 
içti, içti. Şiıeyi tekrar masaya koydu
ğu vakıt votka hayli alçalmıftı. 

Dimitri, fısıldadı: 
- Neredeyse horlamağa baıhya · 

cakl 
- O, sızar sızmaz sen b::nim ı:a:ta. 

nımı giyeceksin. 
- Ya pırangalar? 

Alyoıa: 

- Evet, açabiliriz. 
Müjdesini veridi, usulcacık pıranga· 

nın demir halkalarını açtı. Mitya, bu _ 
kağılardan kurtulan aşıklarını uğuştur 
du. Demir, zavallının ayak bileklerini 
incitmişti. Zavallı delikanlı geniş bir 
kurtuluş nefesi aldı. Gözlerinde derin 
bir minnet ve engin bir sevgiyle kar -
<leşine baktı. Bu bakışta sevinçle ke _ 
der adeta biribirine karışmış, biribiri 
içinde erimitti. 

Alyo§:ı, ~üli.ımsiyerek: 

- Serbestsin kardeşim! 
Deo:li. 

Mitya, unu kucaklayıp öptü. Alyo -
~a devam etti: 

- Şimdi sezdirmeden at üstünde -
kileri ve benim kaftanımı geçir sırtı. 

na. Groşinika iki yüz adım ötede seni 
bekliyor. Orada bir troyk.ı bulacaksı · 
nız ... Ala, mükemmel bir Mujik ol::lun 
işte .. Çabuk ol :(ardc:şim 'akıt kaybet. 

(Lut/cıı Bay/ayı Çfıtıirini:) 
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DiKKAT 
Gripin kutularının üzerine resimde 
gördüğünüz şekilde kabartma 

pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyin iz 
ve pulsuz kutuları şiddetle redded in iz. 

VAKiT kitabevi BUGÜN:KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 
Dün 

~~@:~mm.~~~~~ 

~ 
m 
~ı 

... 

0Sl\1ANLI BANKASI 

------. ----------1 ______ __, 

ve yarın tercüme 

No. 
11 

12 
13 

külliyatı 
11-20 ikinci seri 

Gorio baba 
Deliliğin psikolojisi 
İlkbahar selleri 

14 Engerek düğümU 
15 Rasin killliya tı m 
16 Samimi Saadet 

·11.f ~tistik 
' 18 Çocuk düşürtenler 

19 tıimıve, felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Kr. 
100 
50 
75 
60 
75 I 
50 
30 
60 
30 

530 
Bu serinin fiatı 5.30 k:ıruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu peşin alınarak müte
bakisi ayda birer lira ödenmek 
tlzere Uç taksite lıA.ğlanrr. 

ZAYt 

~ 
~ij 
~[ 

I' 
~p 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TES i S ,TA RiHi 1863 
Sı;ıtüfuı- "" Türkiı't' Cıimlıurireri ile mün.1kiı muk.wpfrnamrsı 

2292 Num;ıtalı 10/611933 t;ırih!ı kanun'" r.ısdık ~dllmisııt 
f 24.'6/IQJJ ı.mhlı 2435 NumarJ/ı Rc~ml Oauıe ) 

Sermayesi: 

i htıyat akçesi : 

10.000.000 ingiliz uras• 

1.250.000 lngiliz Llras• 

!Türkiyenin başlıca Şehirlerindt! ı 
Pl\RfS. MARSIL\71\ ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER~e 

MlSTR."l<lC}RIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK .. FltlSif~ 
oJe ·MAVERAVf EROUN'de ~· 3if Merkez ve Şubeleri ~ 

9!f VUGOSLAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SURIVE. tOBrf~ 

~[ filyafleri ve bütün -Oünyada Acenfa ve Mufıabirleri ~·"" 
~f 
~ 
~}~ 
~i[ 

Her nevi Banka Mu:ımeleleri yapar 

HesJbı car. ve mcvc'uat fıcsapbrı kü~adı 
Tıcari krediler ve vcs.ııklı krcdıicr kı.ı~;ıclı 
T urkıyc ve Ecncbı memlckc:Jcr tizcrınc k~idc sencdJt ısko"ıas•ı 
13orsa cmırkrı. 

Esham ve Tahvılar, alıın ve cr:ı:Ja üzcrınc avam> 
Sencdat t.ıhsıl.i:ı vı: saire. 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR . . . 

3!18.l sicil ııııııı:ır:ılı :ır:ılıcı chli
yclıı:ımem ile (3:i) lira pnra, mıınyr
ııe cüztlanımı, ıınkliye ll'zkcrcıni, as
kerlik tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
:ıl:ıcnğımdnn e!.kisiııin lılikıııii yok· 
tur. Bıılnn :ışağıılnki rıdrcsc'gclirirsr 
memnun edilecek. - lbralıim 017l11 

llasan. 

~ 
~ 
~f Piyasanın en müsait şartlariıfe (kum baran ycy-

En yüksek rninivcr şarllJrını haiz kiralık." 
K;ısalJr SC'rv.si vJrdır. 

T. C. 
ZIR~AT BANKASI 

miyelim. .. Hadi A llah selamet versin, 
İsanm himmeti üstünden ayrılmasın ... 
· :sonra, Mityanın teredldüdünü göre -
r:,\.ı.. Groşinikayr bekletme, dedi; me
raktadrr zavallı! 

- Peki ama, niçin birlikte çıkmıyo. 
ruz? 

-·.Hayır, olmaz. Ben, buraya yalnız 
girdim. Birlikte çıkarsak nöbetçileri 
kuşkulandırmz. Hadi koş Groşinikayı 
merakta bırakma, derhal troykaya at -
layıp dörtnala sürünüz... Benim ıçın 

endişe etmeyin .. Nokta kumandam ge
lir geimez, ben de çıkıp gu:leceğim. A
ranuzda böyle kararlaştırdık. 

Alyoşa, u son sözleri söylerken, 
yüzÜnün kızıllığını göste:-memek için 
lı~ım çevirmişti. 

Mitya : 
- Ala, dedi. Bu herifin de kendine 

göre bir namuslu tarafı varmış meğer. 
- Hadi kardeşim güle güle .. 
Mitya bir kere daha <luraksıyarak 

karde§İnin yüzüne ,baktr. Sonraları ide. 
diğine bakılırsa, Aliyoşayı hiç bir z _ 
man bu andaki kadar giizel ve ulvi 
görmemişmi. 

- Bir adam çehresinde bu kadar 
güzellik olur şey değildi. 

D iyordu. 
Qeıçetıtc:a clır ._ tfırJdka;:ia Aliyo§a

rım yüz-flnde ilahi bir gülümseyiş var
dı. Fer:ıgat, sevgi, ıztır.1bı istihkar, 
lrnrar biiyük.lüğii, dü:lyaya metelik 

vermemek, sonsuz iyilik cezbesi.., O 
gülümseyişte bütün bunların hepsi 

birden okunuyordu. 
Nihayet Mitya, Groşinikanm heye -

canla ··Jcklediğini ve bir dakikalık bir 

geciki§in mahvedebileceği bu serbesti. 
nin kıymetini düşündü. Ü ;:aldan süzüL 
dü ve ayak seslerini boğarak aşağıya 
indi. Aliyoşa ağabeysinin dış kapıyı 

kapadığı:ı: bile duymadı. 
Hemen dizüstü düşerek sessiz, uzun 

bir duaya başladı . 

O ralda sızan sarhoşun gürültü horul 
tus'..lndan başka hiçbir şey duyulmu -
yordu. Delikanlı, yüksek, ruhani bir 
ne§e ile parıldıyor gibiydi. Duasm1 bi
tirince, çabucak soyuna~. Mityanın 

elbiselerini giydi. Pırangaları el ve 
ayak bileklerine taktı. Sonra sesini çı

karmadan aşağıya, askerlerle mahkum. 
larm uyudukları alt kata indi ve Mit. 
yanın kalktığı yere uzandı. 

Yalnız seyrek uyku kımrldanrşlarm
dan başka bir hareket sezilmeyen bu 
oJanm halinde dokunaklı bir şey var
c~ı . Aliyoşa, yattığı yerde bütün bu in
sanların, mahkum ve muh:ıfaza, gardi. 
yanlarla birlikte hepsinin aynı sefalete 
kurban olduğunu düşünüyordu. VazL 
fe ve hizmet şekl inde görünen bu mah 
kiımiyet ne acı idi. Bu vicdanlaı:idan 

gerçek h<ıkikat ışığını ne vakıt ve nasıl 
frşkırabilirdi !.. Ken di kendin e : 

- Bunların arasına bir masumun 

~--- kumbarası:z) fasarTuf hesapları ;ıçıtır. f?P"'A 

~~~~*~~- ~ 

AJ)RES: Fındıklı : Su Menmrıı 
(2!1!11G) llikmrt. 

ZAYİ 
938 - 93!1 senesinde Fl'll Fakülte-

sinden 2688 s:ıyı ile :ılılığım lıii\·i~ d 
varnknnıı z:ıyi ettim. Yl'nisini rılrıe:ı

ğını. IIiiknıii yoktur. - 1'11r911l O:al[J. SAHİB! : A.Sl M US 
. e#' 

Umum Neşriyatı ıdaJ' 
('.!9!1:.!0) Basıldığı yer: VAKiT l\latbaası hakkı tar~k ııs ".ti 

- - - -~ıaı"~ 
katılması fena olmadı! 

Diye ıiıırrldandı. Ve Dimitrinin 
ne adamakıllı serilip yattı. 

- 6 -

yeri 

Ruhu, vicdanı o kadar derin bir hu· 
zur için:leydi, ki hemen uyudu. 

Rüyasında babası, efendisi, mürşidi 
bildiği İstareç "Zosima .. yı gördü. !s
tareç, ona yaklaşara!< elini alnına koy
du ve dudaklarından öptü. Bu öpüş, 

clelikanlmın içine anlaşılma.z bir ferah . 
lık vcrmi§ti. 

İhti) ar: 
- Mükemmel. .. Diye frsılda.dı, sen, 

bugün ya~amağa başlıyorsun hem gü _ 
zel bir b<.şlangıçla ... Ben, seni her za
man çok : e ıdim Aleks ! Seni hayata 
çıkarırken maı:ldi hayatın içinde de 
Allah adamr, kilise kulu kalacağını bi
~iyordum. Ömrünün yolunda rekipler, 
hasımlarla karşılaşacaksın. Fakat on -
lar da seni sevecekl'!r. Birçok ıztırap 
çekec~k, ama saadeti de bu ıztırap için 
de bulacaksııı ... Hayatını takdis ede • 
ceksin, fakat dahası var. Başkaları da 
senin alnına takdis edecekler. Hiç şaş
ma; sakın sızlanma. Bu ıztrrap, senin 
alnına A1lahm eliyle yazılmıştır. Çi.in
kü insanın mukadderatı tamam olmak 
için ıztırap lazımdır. Sana vaktiyle: 

"Hakikaten, gerçeğe y;.iri.i. Yere atı 

lan tohum, çatlayıp dağıhrak ölmezse. 
yapyalnız, bir tek clarak kalır. Fakat 
öldüğü içindir, ki bol mahs:.ıl verir.,, 

-
Demiştim. Evet Aly0§a. seni tehdit 

edt:n tehlike fclaketinde;ı uzak oluşun 
.clu. Sen, sessiz, bahtiyar ve kolay bir 
(;mür sürüyordun. Hatta manastırda 

iken bile, hakiki hayatın içinde yaşa -
marlm. Orada da ö:nrün aynı yumuşak. 
lıkla geçti. İ§te bunun içindir, ki sana, 
''hayata gir!,. demi§tim. Orada seni 
bckliyen vazifeler vardı. ''Hakiki pa -
paz,, lığın orada başlıyacaktı. Sen, ma· 
sum ruhun, tertemiz vicdanınla bunu 
anladın. Anla.dm, ki ermek için ıztırap 
tatmak gerektir. Sen suçl..ı olamazdın. 

Başkalarının günahlarını boynuna ala
rak felaketi tanıdın. Biliyoıxtum, ki a
ileni ancak sen kurtarahilirdin. Sert, 
yalçın kardeşlerin arasında yalnız sen 
yumuşaklığın ve iyiliğinle bunu başa. 
racaktm. Hakikat de tahmin ettigim 
gibi çıktı. Onları Een kurtardm. ''Mit. 
ya,, yr kan dökmekten senin tesadüfün 
alıkoydu: "İvan .. ın vicda:-ı azabını, sen 
giderdin. 

- Baba, bas, nicin Mityanm önün -
tlc yerlere b:lar eğildindi? 

- Bunu sorma bana ... O gi:n onda 
korkunç şüphz sezmiştim. Bütiin alnı -
nm yazısını gözlerinde okun-.ııştum. 

Ah o bakışlar ... Görünce iirpermi~. ha
rap olmuştum. Ömrümde b:r, yahut 
iki kere bu türlü adamlarla karşılas 
m·ş·ırrı. Bunlard:ı kan \'C c•nı:·c~ ::~~!. 

yordum. Ne yazık, ki son:·aclan btı se -
zişlcrim birer gcr~ek oldu. Mityada da 

böyle bir şey sezer gibı c 
Mitya da cani olacaktı. fa1"ı,ııııııf, 
güzel, şefkatli yüzün, -~nı.ı. ~ ~ 
O gün onun önünde egıl~ıŞ·di. ~ 

k ~ . ırıl Jıf• 
cc te çekecegı ıztırap }ltaıı~ tf6 
ümitsizlenm'!. Her :ieY Alla · ı 
na bu tahammülü ve ıcardcŞ 
kin kabiliyetini de o verdi. 

·o 
Çalış, çalış oğlum! Bir .1 

,, 

değeri ve bütün :zaferterı .. 
tedir. Merhamet, sana bı.ıg . 
f eni yaptırdı. Bugün kardeŞl 
kendini feda ettin. Yarrn a 

k A 1 • ·1 e oib ar rgr aı en, vatanın v 
im:anlık icin ı•ap. Bunları 

. "ba 
zaman, anhyacaksın. kı 
cet,, hayatın kendisidir. . 

h !J:.lg 
Ah yavrum, sen da a 

1 
y 

nettesin. Fakat henüz an 
1

• 

çünb hala ıazım geldiği gı 
din. Sunu bil ki "cehcnneO)l 

~ . o 
yenlerin çektikleri azapta 

sey deg~ ildir. rı 
~ .. ı 
Eğer bu büyük gerçegı 

.. ü ce 
la:nış olsalardı, yer yuz rı~ 
nerdi. Kilisenin, papaıl ;ıııca 
· b b" "k e''i ha l§te u uyu ;::erç "' , st 

h r~e tır. Papazlar, halka e 
insanlık teşki!Jtından da~~ 

Yaı-I 
lar. Hele Rusyada bu .

1 
ri 

h J <! 
öteki miltetleden da a ço 
C'ii ... ~ ii r., "hr herkesten 

yakındır:ar. 


