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Macar Hariciye Nazırı 
Ribentropla yeni bir 
görüşme yapacak 

(Yazısı ıo uncuda) 

Kral Karolun 
nutku 

Romanya kendisini bütün 
kuvvetile müdafaa edecek 

Bükreş, 15 (Hususi) -
Kral Karo!, bugün Köstencede 
donanmanın resmi geçidi mü
nasebetile bir nutuk söylemiş
tir. Kral, Avrupcıda bugünkü 
hudutların herhangi bir şekilde 
tadiline teşebbüs edildiği tak. 
dirde umumi bir harbin çıkaca~ 
ğım, böyle bir vaziyet halinde 
Romanyamn ıkendisini biitü 
mevcudiyetiyle müdafaa ede
ceğini söylemiştir. 

Ekmek 
meselesinde 

Halkın telaş etme. 
sine lüzum yok 

tstanbula yapılacak bir hn 
va taarruzu denemesinin uz ur 
nıiiddct siireceğiııi zaııncdcrcl; 

halkın fırmlara hiicttm etti~inı 

hirlrnç giinlUk ekmeklerini al 
dıklarıııı yazmıştık. 

Belediye bu vaziyet kar~ı:;ın 
ela kap eden tedbiri alını:;;, hli · 
tilu kaymakamlam emir \Cl'C · 

rck fırınların sıkı bir suret 1 t 
kontrol edilerek daima ekm<'h 
çıkarılmasının lemini istenmiı;;ı1t <:in lıı· deniz ha nısı nl· 
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Hava manevraları tatbikatı münasebetile 

Sivil halk vazife başına 
Hava tatbikatını bir kaç dafa Bir sarhoş iki isti nye havuz 1 arı n da Şehir Mecll 
tekrarlayalım. Bu bizim için ar?s!~!~~nyt~~~i~adı 130 ameleye yol verildi Dün fe

1 
v:<1aıadaepb / ' olundu top an 1 y 

hem faydalı hem zaruridir cu=: g:~~·F::~ht:~~~"~'. Ameleler alakalı makamlara J4~~~ m~:::·~u~; 
Trakya manevralan ha§ladı. 
O dakikadan itibaren §ehri. 

miz de bu manevralara iştirak 
ı"tmiş bulunuyor. 

Yazan: Suat Devriş 
yapmamız ve hakiki tayyare 
hücumlarına karşı yarın yap. 
mamız icabeden şeyleri, daha 
bugünden tehlike varmış gibi 
prova etmemiz, yalnız kendi. 
mizin, ve yakınlarımızın haya. 
tını muhafaza etmek için de. 
ğil memleketselameti namına 
da elzem olan bir şeydir. 

ğüne gitmiş, sabaha karşı döner_ •• t tt" I Dotkor Lütfi l{ırdarJJl 
ken sarhoşluk neticesi arkadaş- muracaa e 1 er Je fcvknliide br tvpln:ıtı 

lstanbul mevhum bir hali-
1arp içerisindedir. Her dakika 
!>ir tayyare hücumur.un yapıl. 
ması bekleniyor. 

Bu hücum yapıldığı zaman, 
İstanbul halkı, tıpkı hakiki bir 
tayyare hücumunda nasıl ha. 
reket etmek icabederse öyle 
hareket etmeğe davet edilmiş. 
tir. 

Bu, demek değildir ki, yarın 
muhakkak böyle bir vaziyet 
ka?§ısmda kalınacak ... Hayır!.. 

F aka.t hadisat barometresi 
böyle bir ihtimali yüzde epey. 
.:c yüksek bir eayiyle ipret et
mektedir. 

Manevralar niçin yapılır. 
Bir harp vukuunda kuvvet. 

!erin ne dereceye kadar toplu 
müşterek ve ahenkli bir suret. 
e hareket edebileceğini tesbit 
etmek ve bundan bir liere da. 
ha emin olmak için aeğil mi?. 

Senelerce evvel liüyült bir 
dikkatle talim gören. senelerce 
bu gaye ile yeti§tirilen askeri 
kuvvetler için bile bpa bir ni. 
hai imtihan mahiyetinde olan 
ve onlann dahi her sene yap. 
mağa ihtiyaç gÖrdülderi b'u ne
vi tecrübe ve manevralara, si. 
vil kuvvetlerin ~ iftirake tabi 
tutulmalannı istemek ve bir. 
liaç kere bu tec:IU>eelri tekrar. 
latmak bizim için yalnız fay. 
dalı değil, zaruridir. 

Sivil kuvvetler C:Jiyoruz. 
Evet, bize senelerdenl>eri 

şahidi olduğumuz fecayi öğret. 
ti ki, harplerde sivil kütlelerin. 
ihtiyarlann, kötürümlerin, ço. 
luk ve çocuklann bile mühim 
bir rolü vardır. 

Eier Maelrit. ltalyan ve i\l. 
man lejiyon)annm blıredic:i 
s8ldmtlarma mukavemet ede. 
bildiyte, bunu kadın. erkek 
miliaJerinin ve ukerlerinin oL 
duiu kadar, ihti,...J.nma ve 
çocuklannm ela ceearetlne, p. 
tırmaYJI~ ve kunei mani. 
yeainin yiikeeklip balçla. 
dur. 

Büyük A.ker .a,lemeCli mi? 
- Artık hattı harp yoktur, 

sathı harp vardır; demedi mn. 
Evet, yann, eğer, kana ıu. 

1811Uflar. dünyayı bir cehenne. 
me döndürecek olurlana imi. 
yoruz ki, harp yalmz cepheler. 
de olmıyacak. 

lanndan Ziya ve Zülfü ile kav. 
gaya tutuşmuştur. Mehmet kav_ 
gada dayak yiyeceğini anlayın. 

ca bıçağına sarılrr.ış ve iki arka. 
daşını da yaralamıştır. 

Dün birinci sulh ceza mahke -
mesi taraf mdan sorguya çekilen 
Mehmet tevkif cdilmıştir. 

Devlet deniz yolları idaresi ls- ı manlar amelelerin bo5ta kalma -
tinye havuzlarında son günlerde maları için iki servis yapılır; biı 
işlerin azalması yUzUnden evvel- kısım ameleler bir gün diğerlerı 
ki gün 130 ameleye yol vermiş_ de diğer bir gün çalıştırılırınış. 

tir. Ameleler bu \aziyet karşısın. Böylelikle hiç bir amele i~iz kal 
da ne yapacaklarım şaşırmışlar; mamıştır. Ameleler bugün de ay. 
alakadar makamlara başvurmağa nı şeklin tatbikin: ve kendilerinir 
kara rvermişlerdir . ailelcrilc birlikte sefaletten kur. 

lstanbul halkı bu manevra. 
lan büyük bir sükunetle ve ha. 
kiki tehlike varmış gibi inana. 
rak yapmağa mecburdur. Bu. 
nu kendisine vatani bir vazife 
bilecektir. 

--oı----. 

,/ 
r 

Amelelerin iddiasına göre, es. tarılmalarını istemektedirler. 
1dden havuzlarda az iş olduğu za. • 

Sivil bir memur 
tarafından lzmir Fuarı münasebetile 

Yarın, eğer bir harp vuku. 
buluna ordu gibi sivil halkın 
da gayreti zaferi temin edecek. 
tir. 

Yannki harpte tayyare, 

Bir eroin kaçak-
çısı yakalandı 

GUrnrtık muhafaza teşkilatının 
sivil memurlarından biri tebdili 
kıyafet ederek me~hur bir eroin . 
cinin yakalanmasına yardım eL 

lstanbul-izmir postala
rında o/0 50 tenzilat 

tniştir. Bu memur zehir kaçakçı. 
!arından Kürk Osman ile ahbap 
olmuş ve diln Osman birisine pa
ra ile eroin satarken cürmü meş. 
but halinde. yakalamıştır. Osma
nm üzerinde mühim miktarda e
roin bulunmuş, kendisi derhal ad. 
!iyeye teslim edilmiştir. 

--oı----

bomba, tank, top, tüfenk. mit. 
ralyöz nasıl birer zafer amili i. 
se bunları kullanacak asker el. 
)eri nasıl birer zafer amili ola. 
caksa, §ehirlerde sivil ha.lkm 
bütün tehlikcJeri tela§a'IZ ve 
soğukkanla karıılaması ve ya. 
rm sanki bir harp yüzde yüz. 
müş gibi şehrimizin evleri al. 
bn~ sığınaklar yapması, siper 
ler bzmasr, ve mümkünse gaz 
maskelerini de tedarik edip ya. Ortaokul ög'"' retmen· 
~~n bütün 'ihtimallerine kartı 

İzmir enternasyonal fuarı ö • 
nümUzdeki par.ar günU açılacağı 
için deniz yolları idaresi açılma 
merasiminde bulunmak üzere şeh 
rimizden 1zmire gidecek halka 
kolaylıklar göstermcğe başla • 
mıştır. 

Bu arada pazar günü kalkan 
posta yalnız bu haf ta için cumar
tesi günü sefer edecek ve yolcu
larını fuarın açılış günü lzmire 
yetiştirmiş olacaktır. Bu seferi 
Ege vapuru yapacaktır. Bundan 

başka cuma gilnü de Cumhuri . 
yet vapuru limBLımızdan hare • 
ketle program harici bir sefer ya. 
pacak; yine fuara yolcu t~ıya . 
caktır. Cuma gUnU bu ilave pos. 
tasile beraber İstanbul İzmir ara. 
sında yüzde elli tenzilat ta tatbik 
edilecektir. 

i::1~1vcia i,T;~:~ = !~: liği için imtihan 
caktır, imtihan şekli bu sene 

Bunun için lier ıuurlu ve 
)'Urtaever ve istiklaline merbut değiştir Hdi 
vatandaş manevralara icabe. Orta okul öğretmen ihtiyacını 
den ehemmiyeti vermeli ve ke. karşılamak üzere her yıl haziran 
mali ciddiyetle ona iıtirik et. ayında ilk okul öğratmenleri 
~İrlidir. Yasak savma gibi de. arasında bir orta okul öğretmen. 

Vapurlarmızda .. gör.ü-. 
len f ennl noksanlar 

------------ liğl imtiha.n,ı açılmaktadır. Vila • 

Yusuf Ziya öniş 
hasta 

yetlerde evvela yazılı olarak ya_ 
pılan bir imtihan evrakı Anka . 

Doğu vapurunun tecrübeleri mütehas
sıs bir heyet huzurunda yapılacak 

rada tetkik edilmektedir. Tetki. Almanyadan dün gelen haber • 
kat neticesinde yazılı imtihanda lere göre, Doğu vapurunun bu

Dün ağır ceza kaleminde muvaffak olanlar, bilahara An _ günlerde Tilrk ve ecnebi mUte -
İıtiçv d"ld" karada ayrıca bir de §İfahi imti. hassısları önünde tecrübeleri ya. 

ap e 1 1 hana girmektedirler. Şifahi imti. pılacaktır. Vapura safra kuvve. 
Satire ıullıtlmallnden mev- handa A derecesini alanlar doğru tinden sonra muvazene prtlan 

kut bulunaıı eski Denlzbank u- dan doğruya orta okul öğretmen. tamamen önlenip önlenemiyece • 
mum mUdUrtl Yuıuf Ziya Onlş, fiğine tayin edilmekte, B derece- ği ancak bu tecrübede anlatıla -
dtln aclllyeye getirilerek atır ce- sini alanlar da bir yıl Gazi ter. caktır. 
1& maJikemnl kaleminde lstlç- biye enstitUsUnde seksiyo:ı ted • Vapur bir tarafma mühim IU

vap edllecek ve &7JD 2' tında a- rlsatmdan sonra öiretmen ola _ rette yan yatmaktadır, yapıla -
lır cesa mahk41meılnde muha- bilmektedirler. cak tecrübelerde dünyanın en 
tem..me baflalllacatı teblll e- . . . . . meşhur mütehaaaıllarmı haiz o. 

Maarif Vekilliği bu usuıu de • lan tngı'liz Loid komilyonu da 
clllecektl. ;;.ı..+i-~ ... :. Bu ı a 18 ln · · J'akat tevltllbaae mOdtlrlll- 609 .... .....,..... )'J yın . • bulunacaktır. Ancak Jngılız Lo • 

de yapılacak olan lflabl imtihan idinin vapuru garanti etmesinden 
ftnden mUddelum11mUtte gelen kaldmlmış ve seksiyon tedrisatı teaeUUm 1 • vuk 
bir tezkereye göre Yusuf Ziya da llğveclilmiftir. :~7:aktlr muame uı u 
Önlfln hasta olup tevkifhane · 

p~rlarm sağlam olarak inça edil
mesi için diğer bir memleket Lo. 
idinin inşaata neı.aret e~esi li.. 
zımdır. Halbuki J..lmanyada ya • 
pılan vapurlarımızda bu uaule 
riayet edilmemiş ve evvelce ya. 
pılan mukaveleler ile yir,e Al
man Loidinin tasdiki ve inşaata 
nezareti kabul ecfümiştir. Alman 
şantiyeleri de kendi Lotdlerl kon. 
trol edeceği için b:pata lhım ge. 
len ehemiyetl vermemlılerdir. 
İ§le vapurlardaki bOtiln kU8ur. 
lar bundan ileri gelmektedir. A. 
tlkadarlar Jngillı. Loldinln ka • 
bul edilmlıj olması ile bu mah • 
21ırlann. tamamen önüne geçil • 
miıt olacağım aöyltmetkedırler. 

lıutahanel!De Jatırıldılı bil- Orta okul öğretmeni olmak ıs. Bir memlekette inşa edi:ien va. 
4lrUınletır. tiyenler, eyliiltın 21 inci gUnU ya. --------------

Du7dutumuza göre Yuıuf Zl· pılacak bir ehliyetname imtiha - 8 ı· r a f ı· y a t 1 a r 1 
7& Onlttn hutalılı •lırcadır • nma girerek orta okul öfretmeni 

olabileceklerdir. 
Diifman]ar, bıııia .. -1.=-1~ 

rimizin içine eokulm8k~· Belediye memurlarının Gazi terbiye enstitüsüne gir • 
Janmm bealiyeıı merkez1eri terfibi mek istiyen ilk okul öğretmen • bugiln ueuzladı 
..L.Jt..-._ı.: m"vil _ı._1:-: d'...1..-t leri de, Gazi terbiye enatitüsüne .._..'"lilA9 IUllUl.7• ıı::ıup Belediye memurlarmm yeni ba.. gırm' ek tu.ere eylUlde yapılacak 
içinde tiualup kuvvei manevi. rem eeuma ıöre terfih edilecek. asli talebe ile birlikte imtihan o. 
yeyi mahvetmek iltiyecekler. lerini yazmıttık. Bunun bütçede tarak enstitüye kabul edilecek • 
dir. a.UI 26000 Ura kadar tutmakta.. lerdir. 

y annki harpte ıiperdeki ... dır. 

Eğlence 
şekilde 

yerlerinde 
ucuzlamış 

de aynı 
olacak 

Tarih de~s:Ori ! 
Müzelerden ~ 
İstifade edil 

Lise ve Un.iversite 
müzelerden liyıkile i 
bilmeleri ve mü7.elerdd' 
Uz.erinde etüt yapab 
Maarif Vekilliği yeni 
lar vermiştir. 

Bu kararlara göre 
Webeleri müzelere m 
mantarda gelip çal 
Tarih tedrisatmı da lll 
lerle yapacaldardır. suoa 
limatname hazırlanm 
7.elerde birer IAboratuVllf 
çalışılacaktır. Aynı 

zelerdeki tarih eseri 
yeti hakkında bir de 
broşür hazırlanmakı.d#• 

Karadeniz b;ga; • 
Bir motör ta 

boğuldu 
Karadeniz boğazı 

ker bclar tehirdeki imanm da Aynca ilk tedrisat muallimleri., __________ _ 

talimli ve talimli olduğu kadar nin de zammı 56 bin lira tutmak. ::;! Çartamb .IPerşem'l. 
cesur olman. yüksek bir kuv. tadır. Bunlar bütçede yapılacak - 1 

kaza neticesinde ""..61)_ • ..t-fl:. 

Bira bu sabahtan itibaren her IAt yapılması hakkında sıkı kon Ku.a Ateş Muataia ~ 
yerde yarı yarıya ucuz olarak troller yapacaktır. Bu gibi yer· luk Yılmaz motöründe 

• a_ __ L b 1 kti > 16 Ağus •. 17 A~uı • veımaneviyeye 11a11İp u uruna- taaanııfla temin edilece r. ~ 

ıı; icabında telA, göstenneden < t recep ı :.ı recep 

vatan uğruna öliimü soğuk. Yugoslavya manevraları 1- h•z•r ıoa h•z•r 104 
kanla kabul ebneğe hazır bu. 
lwımaaı liznndır. ay nihayetinde yapllacak akıtlarlvisa:-:::ınsıtl 1 ezani 

Yarınki harplerin en büyük Belgra.t, (Hur.ıal) -Yugoslav 1~---- --

felaketi, hatta cepheye teeir e. manevralan ay nihayetinde ya -
p ordularm bozğununa amil pılacaktır. Bu mamevralara itti-ak hatuı, bir tayyare hü. ri.k etmek i1zere yanm milyon 
~- bı;ı ıaıtlıa tehirlerde çı.. ~Jealaylarma iltihak emri gön 
._. paılMer ownDr. derilmi§tir. Manevralar Alman 

Gün~ 

Ôğle 
lttudl 
Akşam 

Yatsı 

u 1 
12 il 
]ti tt 
19 (. 

20 l'i 
il 1 

o 12 ~ 1210 ili\ 
;) 11 1 ! J~ 6 12 
~o 16 tı7 9 Ol 
~ 1) 111 06 12 00 
1 •2 20 nl ı 4t 
8 ()il 

Buna l"9 hagünkü ma- ve Macar lıududwıda yapılacak • ,._ __ .....,_. _ _... __ _.. 
imsak ıı 111

1 
8 12 1 

vralan lttlyUk bir ciddiyetle ıtır. 

satılmaya. başlanacaktır. lerde de biraların mezestz ola- mittir. 
50 aantilitrellk eişelerln tıya· rak eıkl fiyatlarından yan yarı. Motör limanmı~_... 

tı lG ve G2,5 santllitrclfklerin ıa ucuza satılması lAzımgel- hareket etmiş, gece )'91~_.t.ı; 
fiyatı da 20 kuruş olarak teıblt mektedlr. 23 te Riva denilen nıeV 
edilmiştir. DUn bOtUn bira aa- Belediye lktısat MUdUrlUlil bil~~n : mil :~ta se 
tanlar ellerindeki eski fiyatlı bl· iUn bUtUn kaymakamlara bir : Ş~eniu:~~ıra1tö-..ı11-~; 
ralrırı idareye bildirmiştir. tamim yapmış ve ellence yerle- met birdenbire deniJ8 

idare, ucuzlamadan uğradık- tinde blralann yüzde 48 u~uıla- mllbr. Motör durd ..... 111&11~ 
ları zararı kendilerine mal ve. mıe olması ll11m gelecetlnl, terce arqtırma yap~ 
rerek ödeyecektir, bunun lc;ln de kontroller yapıl- gece karanlığı ~ 

Belediye birahane. gazino wr masını blldirmletlr. inhisarlar bulmak mümkün ol 
diğer c.ıı.ıence yerlerinde a~ık vr idaresi birayı bayilere 12,5 ku· Hadise hakkın<'.a. al 
şişe ile bira satışında da tenzi- •uştan verecektir. ca tahkikat yap 
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' 9üyük Türk Mütefekkirlerinden Valinin d •• k •. t l k. k 1 •1=·-.. ·-------un u e ı er :6.. .. d .... do i orup uşun 

Merhum Ubeydullah Efendinin 
Neşredilmemiş Yazıları 

4 da il a su n aklin e ······s·~·i·····d~;-di-~d-

b 
kurtuluyor mu1· 

1 
t 920 de (Ufuk) cumartesı• aşlanıyor Süt işinin hadi Türki 

---------------------,• derniyel'm, fakat lstanb 

B 
• h b • yaman bir dert olduğunu 
lZ ar lumumige gzrme• s· m:iyen yoktur. Hele hazan 

segdik Çanakkaleyi zor- ır ton su 25 kuruşa satılacak ~~~~:~]~~:;.t~u~il 
l k k ki f d f Vali ve belediye reisi LOtfi yun tonunu bclec;ıyeye AJhvn 20 • 
ıgara so aca a Türkkuşu Kırdardilnakşam üzeri devlet Jj_ kuruşa vermeğe raz: olm~ştur.1 Süt, yaratılışın ana kö 
(Merhum Ubeydullah Efendinin (Ufuk) aı1ını verdiği bu ma- man işletmesi umum müdürü Ra. Belediye kar alm.yacağı için ni. en büyük hediyesidir. 

kalenin de ıarilıi yok; yalnız içinde mütarekeden ,.c ~9?0 de y:ı. kamplarında ufi Manyası ziyaret etmiş ve cu. hayet bir ton su evlere 25 kuru- hiç bir şey yapmayan, IUz 
zıtmış bir makuleden bahis yar. Ubeydullah Efeııılınııı bu ) n· martesi gününden itibaren BU _ şa mal olacakt1r. Halbuki evvel. suz hiç bir varlığa vücut v 
zısını okuyanlar, geçirmcı.ıe olduğumuz günlerin in üzüııii d:ı!ı~ yükadaya başlanılacak su nakli ce yine liman işlet:nesi taaklar _ miyen tabiat. gıdad:ı e' a'k 
i~ i ıniil:ılea edelıileceklcrtlir. Bu )llZI ela, hundan enelki gıhı Hararetli bir çahşma var r b l'lıeydullah Efendinin hııyatını yazacnkl:ıra kıynıelli bir ycsil.:ı üzerinde görüşmüştür. la evlerin sarnıçlarına verdiği su. ığ: lDlunla batarmıştır. 
olacaktır.) .Ankara, 15 (A.A.) _Aldığı _ Liman idaresi Terkos suyunu lar için ton başına 84 kuruş al _ ~ehir haline koymak, dikka 

1
• ta azaran TU kk u limandan alacak ve tankları ile mıştır. Böylelikle su yü:r.de 70 ka. lık eseri olsa bile he,,, imize 

Hala ı' rı'nden rıkır kurtula • yar çalkanıyorlar, biraz tem - mı_z m .. a uma .. n .. r U:;oU :ı- :ı- _ 
1 

t 
1 

ta k Adaya götürecektir. Tanklardan dar ucuzlamış olacaktır. Vali Lüt r.ayet kadar ağır görünür. 
madığımız !llU me•'um harbı u- kinlilerimiz de biraz daha vakıt P anor ve mo or u yyare amp. Ada tepesinde hazırlanan depoya f' K d · · d k' t 1 

:.- :ı- d b ı l r dak' alıu alara harar tle ı ır ar su ışın e ı emas arı D" kü' 
muminin vukuundan evvel bu geçirmek ~ahut vaktile it i e· a m 1 ç .,..m e doldurulacak sular buradan boru. yaptıktan sonra liman işletmesi . un gazetelerde okud 
harbin vukuu herkes tarafın • yenlerden müstakbel için hima· devam edilmekte ve bu .çalışma- !arla evlere nakledilecektir. Li _ umum müdürü Raufi ile beraber z:raat. V ~kaleli bi.itçesine 
dan tahmin olunuyor değil, ye ve dostluk dilenmek isti - lardan alınan parlak netıceler de man işletmesinin beher tankı 300 yeni inşa edilmekte olan yolcu sa. yuz bm lıra koyarak, bu 
aynelyakin görülüyor ve önü - yorlardı. Dilendiler, ama nim- şu suretle tesbit olunmaktadır. ton su almaktadır. Liman işlet. !onunu gezmiştir. Yl. !stanbulda _yapılacak süt 
ne geçilmek icin sarfı mesai e· hand bir mukabele gördüler. Et' t t" lil ta k ınesi günde iki tank ayıra bile . Liıtfi Kırdar bt• tetkiklerinden mızleme f abrıkalarma ha 

- . .. . h ımesu rno or yyare am 
diliyor değil, ümitsiz olarak Bu mukabele ıse umıtba § ~ - pmda bugüne kadar 8152 uçuş cek ve bunlara öörder sefer yap. sonra salonun karşısına tesadüf mış. 
edilmesi arzusu go"~ ... terı'lı'yordu. lacak bir tatlı yüz değil, zehı - . . .. . tırabilecektir. eden binaları '-'tktınp buraya bü B nl b' · h 
N

. k l"'d b' . . b' t b .. .. yapılmı§ ve hselı amatorlerın 50 "k b' t ~b'l k - unu a ın aydarpaıa ıte im Harbi Umuminin vu- ra u ır çını ce ın e essumu . k d' ba 1 t" lU ta Bu suretle her gün Adaya yu ır o omo ı par ı yaptır _ ökki Fatıhte olm k .. 

k d 1 
'd' Ç" k" b 1 b · 1 • d 51 en ı ş arına mo or Y- 2400 ton su vermek kabil olı:.cak. w d t · t' B ı a uzere uun an birkaç gür. evvel n _ ı 1 un u un ar eyın erın e magı vaa e mış ır. u surete sa. fabrika yapılacakmı . Allah 

giltere Hariciye Nazırı Sir EcI- birisinin menfaatine baıımızı yare kulla.nmağa b~şla1?ışlar?ır. tır. Fakat bu su ihtiyaçtan ~ok l~?dan .şehre çıkacak seyyahlar zı olsun. ş 
G 

- J 1 k w t . tmı'!lllerdı' Bu 50 gençten 12 sı turızm pılot fazla görülmektedir. guzel bır manzara ı'i" ka.-c:ı•_l .. aa -
var rey mücerreu A manya - oparmagı asmım e :s • • • ... • ":J ~ nın harekatını birkar. hafta te- Her nasıl olsa §'.J kargaşalığa şa~adetnamesınden başka askerı Liman işletmesi bir tanktaki cakJardır. Park işine yakında Geçenlerde bir arkadaş 
hir ve lngilterenin tedarikatını arkamızı sığayanlarla birlikte brove hazırlık uçuglarmı yapa. 300 tonluk suyu birden alırsa su. başlanacaktır. ta hasta işinin batma gel~t 
ikmal ettirmek için guya müsa- girmek lüzumu ettiğimiz dilen- rak kamptan bugün ayrılmışlar • o semtte yoğurt bulama 

lemetkarane bir teşebbüste bu. cilikten sonra (inayet ola) ma- dır. Karadan ı' zde ten ez- içinZabvirallıbaorndaukı':eürtkgenetirtmi .• 
lunmuştu. nasını mutazammın olan nim- lnönU plfuıörcUlük kampında :1' 

Harbin hilafı insaniyet oldu· hand üzerine cüml.e~in naza • bugüne kadar 21869 uçuş yapıl. h ctttnı, lıÜt bardaktan eksiliy 
ğunu herkes diplomatlar ağzın- rm~a ta?akku.k etmıştı . Karga - mış ve bu müddet zarfında 207 Z u' • S ey ah at 1 fakat kristal üstünde en 
dan işitiyordu ama bu diplo - şalıga gırmenın zamanında her gence (a) brövesi 62 gence (b) bir bulanıklık olsun hı 
matlar birbirini aldatıyor ve ne kadar ihtilaf vari ~ idiyse de ı· .. ·1 t b .. ' . ·ı . t' d B il' ki .. k d ı ... ldı k' P anor P1 o u rovesı verı mış ır.· (Baştarafı 1 incidt} Demek istiyorum ki devlet yor u. e ı , yan yarıya a 
harbe sebep olacak tarafın mutare e en sonra an~ı 1 ö .. "zd k. .. 1 · · d "k B b' h . k . . 1 k numu e ı gun er ıçın e yu • demir 701Jan ile deniz volları- unu . ır. asta i~iyor ve on 
menfuru insaniyet bir hain ad· zaman geçırme ıyı o mıyaca - .. . giin silrf!n bir deniz seferidir; " bo 

Ç 
.. k" 

1
. d t • sek yelken uçuşu (c) brovesı u. zuk mıdes'ıne zarar• z b' dolunacag~ı tehdı'datile yekdı'gWe· mı•. un u evve ın en av an h 1 bi ı ıun rolcu ih:retlcrlnde gösterdJ. ..ı ır • :s dik V k çuşlarına başlanacaktır. şıı a <le r ncl me' Jd yolcuları d U .. d ku 

rini ve bilhassa tamaa karşı gır:nesey arıovanın su u- i i h k ğl kolaylıklar memlekette seya- a, zava 
1 

vucu una vvetli 
da Ça kk 1 . . H 1 al 1 d ç n saba ' a şam yemekleri, - . b'ır •'ıfa beklı'yordu. 

duracak ve kendi mevcudiyet • tun n sonra na a esının araret e ç ışma anna e _ h 1 x 
ı 1 b fi hı 1 

sabah knh,·csl masrafı da i"ln<l<' atl g tt lkçc dalı e l geni~l cycn 
lerini tehlikede görüp de mü _ zor anmasi e itara ığ1ı~rz i a vam eden her iki kampta yapıl . ,.. "S 
dafaai nefse kalkışacak biz edilerek kerhen girmeğe mec - mış olan 30021 uçuşta en küçUk olmnk iizcrc aclnın ba,ma gün- bir itiyat, hiı· yaşayış an'anesi ketin üt,,w~ k:.~ak memle-
§llrldılan ürkütüp korkutuyoı - bur olac;aktık ~ · iff' arnıa clahf o!madıfı memnu. do Oç baçuk Ura kadar bir pal'ıl yapacaktır. Bu JtJ7adm ve 7enl aag ut::mn ebnek. 
lardı. Fakat bu tamaklran ara- dütmanlanmıza mettıleketimizi, niyetle öğrenilmigtir (föı;ıiiyor. tstanbulun sayfiye J aşayış an'aneslnln momlcketin tir. Emzikteki ço~uklarmuzm 

dak
. kab 'h ·ı·f b' 1 il•h t ı· d k h' l . · l · 1 tkt adi canma kutbr. Surlar neti'ce) sın ı re et ve ı tı a ız e- !.ı a ımızı es ım e ere ıç o - >·erlerinin hangisinde bu kadar umuma ıaJ atınc a u; ve iç- • •• :1' , e. 

re de davranmagwa çalı•mak 
1
• _ mazsa mezbuhane bir hareket t' • ı i k si 1 1 nne gore cezalandırılmak ti. ~ z t V k'I. 0 d bir ücret ne iyice bir pansiyon mıaı > r~o te r eri o acaktır; zırn J' B k k' 

çin fırsatlar veriyor, bir taraf göstermeden namerdane öle • ıraa e ı ı Uzce e ge ır. ıça çe ıp kurtua 
bizi ürküdürse diğer taraf teşci cektik. Eğer kerhen gireydik o bulunabilir? ayrıca ~llli kiiltiiriin umumi sc- sıkarak öldürenle bozuk ıütle 
ediyordu. Hıristiyanlık ve me - zaman müttefikimiz nazarınd~ Akçakoca, 15 (A.A.) - Ziraat Tcnezziih seyahati (),·le bir vifesi J ukselccektir. adanı ve çocuğa kıyan araam. 

Vekili Muhlis Erkmen rcfakıı- " da n f IC ? F k 
deniyeti garbiye aleminde biz kıymet bulamazdık. Çünkü . . r ~ey<llr ki bir iki defa tecrübe e- Yunanlılar, şiddet ve tehev- w• e ar var· ar neticede 
(insaniyet) lafzının ne manaya müttefikimize yardım olmak i- tinde Bolu Valısı Naci Kıcıma~ denler için artık ha) ati bir ihtf- ''ilrii ile m<'şhur olan Kara.deni. ~ğilbeÜcizada~:. ~irinlmin elin. 

gcldigvinden gafı'l oldugwumuz çin degwil müttefikimizin dü!ll • ,·e orman umum mUdUrll Fahrı ... n n gugum=.ı a ıp Clö. _ :s yaç haline gelir. Aksmla yol ar- ".C Cı~ safirpcn er deniz) adını külür, belki de bı'rkar ı....·-·-
gibi o sahte ve iğr.~w; medeni- manı tarafından mecbur edildi - olduğu halde, bugUn saat 10 da :1' ...... ~ w . . . I k k 

8
. Ak koca a gelmiş ve halk ta kaflaşhğı ettlAimlz bir nıualllm ,·ermişler. Hakikaten Haziran, luk para cezasına çarp-•-. 

yet ve insaniyetin pek insaf - gimiz ıçin gırmış o aca tı . ı- ça Y - wr ~ızca rna"ğduru kurbanı olaca • naenaleyh kargaşalığa atılmak- rafından istikbal edilmiştir. ZI- bn seyahatlerden <'hl~ ettiği is- Temmuz Ağustos aylarmda Ka· ~ence sağlığımızla ilgili bütün 
ğını ve bizi yalnız kendi maka- ta ve çok gecikmemekte pek iyi raat Veklll hUkfımet gonağında Lltade)i bana anlutll'kcn: rac.Jcı~ senenin <llğer me,·slm- yıyece.k teYler korkunç bir lia., 

sadı tama'karanelerine alet ede· hareket ettik. bir müddet istirahatten sonra - Tatil devresinde on beş giin lerindekl hnllrıc hiç benzemi- ;;un sıgortası altına almmaL. 
ceklerini pekala biliyorduk. Bi- Sö .. .. ••Ew ha b • köylerden gelen halk mUmes· seyahat ediyonmı; sc)·ahat yRp- yor; bu aylarda sıcaktan buna- ır. 
. d zumuze ger r e gır • T b' ba zım e düşüncemiz şu idi ki, meyeydik boğazlara taarruz ol- sillerini kabul ederek Akçako- tığ'lm sone de derslerime neşe lan insanlara Karadenlzln tatlı a ıi süt şta 

bunlar bir tutuşsalar da onlar d 'b' b" "t' 'd canın meyvacılığı ve bilhassa i"lnde bas,h,·onım. Ancak sen• bir serinllkle esen havası uza~- bdenı, bki.' bu yd §U fabrilialarla 
b' 'b· I . l w k b' d maz ı.,, gı ı ır ı ıraz varı o - .. ., ..-. .. b ::ı. ır e~ı~ e ugraşır en • ız e lamaz. Çünkü boğazların tara· i'İndık mabsulU hakkında köylU- sonlanna <loğnı kcmllmde yor- ufuklardan hayat neşesi getiri- .. ~~ ırd~re tulmulunuyor. ~ari 
hızım gıbı aynı bedbahtı ha • feyni muharibeyne se~di d::vel 1Un dileklerini dinlemiştir. 0 

e er unu asm. Tıca. 
l ı de bulunan kendi hemcinsle- 1· . k ·1 -Ld• b' gımluk hisscdlyonını. Fakat, 'or. Sahil boyunca dalga dalga reti haydutluk haline koyanla • 

. l l ınıı azzanı<: arar. e an ~ n 1• Saat 13 de belediye tarafın- h ğ dizil b l k rınıız e, hemzeban1arnnız a, zim vazifemizken Loyd Corc b • seya at etmedi im zaman flaha en, azı yer erde derinle- rm öklerini kazıyacak ağır 
hemdinlerimizle ha•t:ı hemkıt. 1 b 1 ı· · d 1 k I" dan verilen öğle yemeğinde u ders senesi ba. ... mda ncs.eslz ,.o şen, sonra )'Üksclen dağların maddeler hazırlan•ın. 

• · stan u u e ımız en a ma u -
0 

~·!arımızla yani Asyalılarla şu zumuna delil getirmek icin lunan Muhlis Erkmen şehir ~adh- orgun düşü)·orum." Tiirk vatanmm müdafaa için 1a. Çünkü b ktık 1~ 
ınsaniyetin salibi emnü rahatı l d ( h be I · çeelrlnde meyvalar Uzerın c 1 h 

1 nrtıK soyu). 

1 
par man a mu are zamanı Di1ordu >ancı 1 tJraslara karşı teşkll et· maktan, aldatılmaktan. Yalnız 

o an sahte medeniyetçilere kar- Ça kk 1 bo w k ki bir tetkik gezisi yapmış ve saat · ~ b • -·'--'- b ~· koyabilecek bir tekafül, bir b' nah' a e gaz~ı l apamT .. ak a Jn beşte DUzceye mUteveccihen Tenezzüh seyahati hRyatındn lJgl ta h Jst:JhkAmlan 'apurdan ıo,UMNlK elki canımız bu k •• ıze ıyanet etmı§ o an ur - reyrctnıek ruhlara ınllli bir gu. ~ar yanmıyacak; fakat sagvlı. 
tezamün, bir tesanü.J ~usule I b I b k ) hareket etmiştir. bUyle bir lhtJyaç haline gelen m la d I getir . 

1 
. k. lere stan u u ıra amayız. nır \'C cnınfyct veriyor. gJ ız a oynuyor ar. 

menın yo unu, ım anını d . · M h b · k 'ıir ,·atamlns. artık has,ka s,ckll. 
bul- k B' . d" .. . emıştı. u are eye gırme I . N d • b I 
iot ,,;.cd·~w: . ızbım 'd~şuncemız ve zarureti bir baıka cihetten de ra Ruslar derhal •tanbula gı - Jenle teŞlike mahal kalır mı? ASIM US er e ıse un ann elinden ~ e ıgımız u ı ı. b' . R 1 t b 1 b'I .. recekler ve Ayasofyayı kiliseye ~ektiklerimiz sabrırn1Z1 taşıra. 

sa ıttır. usya s an u u ı a k ·11e istediğimiz olC:u. Yani Av - itiraz temellük etmek prtile bu tahvil edeceklerdi. İngilizler A - ca ve mı tçe: 
ıupa devletleri yr.ka paça tu - muharebeyi açmış ve (Deyli rabistanı, Hicazı, Yemeni bila 1 " - - Can kurtaran yok mu? 
~1~ştular .. Fak~t lı.i,~z evvel ol • Telgraf) 1920 kanunusani a • ımukavemet kendilerine müs~a- -=-- • =.._ Diye bağıracağız. 

~. Bu ıslcd:gırrıız.ın .vuk.uu za- yında neşre'ttiği adetlerden bi - mere yapacaklardı. Devlet, hı - ~- • •._ H SÜHA GEZ(;IN 
ınanır.da ( ı,·, lı.7e dıt bıleyen- rinde Jstanbulun muharebeden laf et, düşmana silah çekmeden __ · 
lerle ve bizi muhakkar ve me. evvel akdolunan bir muahede batacaktı, islam zelil olacaktı. ~ .. , ..... -,. 
han görenlerle : arslanım) di- ile R usyaya verildiğini itiraf Emperyalizm politika batmı -
Yer: krkamızı sığayanlar ara. eylemi§tir. Deyli Telgrafın bu yacaktı. Yedi yüz sene yalnız 
sın aldık. itirafını natık olan makalesi 1 kılıca dayanarak yaşamış, ida -

Di§ bileyenlerin ağız kağ. yine şehri mezkfırda ikdam ta- l mei me~cu~iyet etmiş olan O~
~ıtısı durdu. Arkamızı sığa- rafından tercüme ve ne§rolun - manlr mılletı pek namerdane hır 
Yanların alkışlaması arttı. Biz mu§tur. surette mahv ve münkariz o -
hayli senelerdenberi kendi ri • V lh l k' d d . lup gidecekti. Bugün devleti 
ral' · k .. e ası ' ım · : .ersek esı.n_, Osmaniye mahv ve münkariz 

ımız, endi ukalamız ve er - b h be t hab k f ızım m.u~.ar.e ye gı"'?.e e 1
•• olun gı'tseydi yine gam yeme -

1 vu u ve umur a!llJna tas- be - k h ~ ı ki :.- sa t ettıgımız şe ve şup e go· w h I kt Ç" k" d" t 
;ı arımız tarafından korkak 1 d d W'ld' ge ma a yo u. un u or 

rılışt ld w türür §ey er en egı ır. buçuk sene bütün varımızla 
• ırı ıgımız icin birdenbire 
~?ğuşmak ale~ine atılmakta Muharebeye girmeseydik hiç varlığımızı feda etmiş ve talii l 
1 
uçarı tereddüd olduk. fcimiz • !'Üphesiz ki Almanya mağlup harbin müsaadesizliğine binaen ._L_. ____________ _:.-=::=:ı-. __ . 

c · Yarım asırdanberi uiradığı- ~lacaktı. Ve Balkanlar ağleb. mağlup kalmış ve fakat namu
~ız tahkir ve ihanetten canın _ ihtimal Almanyaya karşı m u - sumuzla nabud olmuş ve tarih

q bdun19 derecesinde uean • harebeye gireceklerdi. lıtanbul te '8n1ı bir eayfa bmıkm19 git· 
~ıf olanlarımız karga§alığa der zaten R uslara peşke§ çekilmi§ mş olacaktık. 

a atılmaklığımız için bi ihti - olduğundan o galibiyetten son - ( Daha var) 

Harp tehlike 1eri karsısında 
Uftik, efendisine: - Sauah7ar ha~" ejmıdim. Bnnym ııt 

Jı~ırdır. Hcnit:: harp patlamadı. 

- İngiliz karikatüıii -

Sıhhat Vekili 
Tetkiklerde bulunmak 

üzere Sivasa gitti 
Ankara, 19 (A.A.) - Sıh. 

hat ve İçtimai Muavenet Yeki. 
li Doktor Hulusi Alataş, Kara. 
deniz sahil vilayetlerinde tct. 
kibtta bulunmak iizere hu ün 
trenle Sivasa hareket etmi tir. 
Sıhhat Vekili bu seyahatin 
muhtelif mahallerde ynpılm k. 
ta olan hastahaneler insaatı w 
bu vilayetlerin sıhhi vaziyetin' 
gözden ~cirecek ~ "Y nilıa
yctine doğru deniz tar'ki ile Is. 
t'.adbul~ gidecektir. 



nbulda yapılacak haya 
taarruzu denemesi 

·n muhtelif yerlerine top ve j./~:ıa~.: .. f&zla~~} ........... ~ ...... ~ .............. ....._ ..... ~.--. 
makineli tDfekler yerlaıtirildi :::. ~~ l>ua ta. ıil Noliel mllldfalını :anan r 

da bir hava taarruzu dc7ulacaktır. Fakat eııdite>1 met JMiii .. avu. ltaldılt ~ Pearl Buck 
Be kartı almacak 1>utf mucip bir şey 7oktur. ÇtınkU de, yap:ılacak blı.tl ....,. ~p, "* 50 
hemen llemerı tamam- tantrtlerd•n 7ete hlo bU te1 ~ ~ ·~ 

dMttft. Taammıo. yapı- atıJmıyacaktır. AkUf mttttafaıl ~ja, tcl·tddl.i\ - 1*f '61• 6. ~ 4ntt 1'1ia 
~; ene1ee de yaı4ıtı- :ratıhrken halk bir yandaıı sak ya bqladı. ttatelilı:, ~üril tut - ,.m -... mkhefnin alacatm4'n bir 19Y (lkmıyorh. eira ne .1161'. 

kaU7en 1MlU delUdfr. lanacak, diler yandan da tayya-,tufa ameleler df "'41. fala~~ da U. lellle •ıJilt.L al lillMll 
iti blrkao alln ıçm.ı. oı. relorden atıtdıtı tarzeclUecek Yart aııat bit =r yud llF$ doy· ~ c;ekilmiı 1BIQ'Or, ek. 

atkaktır.. olan yangın, gaz ve tahrip bom- av.yun. ~mMtnl 'Pi.-~ -ord L aer amaıJırda ... 1nai 118)'& • 
bula tayyare hUeumu.. balal'Inın teılrlerlnt Jsale e rhıçlerln,I yl)'&fltet 4\ll'Utlen,:'lılea , lWe tekrar deliJııanlı olmq ft 
ad.Ilı Beyallt kulHln- ·~eok olan ekipler taali7ete seçe.. dimin cth111p•• 111Mkl.ıdtl S. , cotaD ı..ale ermif 10zıl1ar41L Olup 

clUIUn OtQfl ile haber .. a.tır. Bu ekipler em1ıi7et A yUııden de, ontir& elti ~'.!lae lwt R ••t*lfJ{~JMımM 1ıltln1eıtR llÔ UIDlll tarkma ~ 
re bqlaıaacak bnu ıeıı.. r.~ı'" rr!Dlıı ıece aUndtıa emri al· mlanm yam ........ 1*11 i'ifD ~ 8rCrk pek iz ~ 1'1'Mdu. ihtiyar *d•mla, ht~ ko.. 
r 7erlerladekl oaaaTat tında buluumaktachr. Zabıta akan dımrııı ~ ~ e. mtılltı-.ıeıu1ltl\L r ... -·Mı. Dupn&yan, fakat bir çuha par. 
rl mütemadi Otlllek IU• uıemurlan Te bakoller bir evin mlr verdlkt& .... ra llltları ~ Wltlıt...... ••• PMU bUrUp blMrek • IM:ru ... 

takip edeceklerdir. ;öktUIUntt, Jüpeıitle 1ara.- •brnıJklan :~--.. • '111' lgtp ._.,uıılhl; '*"- W ~ .u.teld .....,_ 
4tldtlt eestnt leltfr ltlt- l&allllf adamlar b11l11adupn.u etmeJerfn.t, ,..ı ~ "'1P' • 1 , •• ·, '9bUp •ftms • ........ •tleroe lll1lk ı.. 

apartımanda fae bl· bir yerde 7a.qın aıktıtnu em~ lerhıt, su da -..W.dl~ l~ .. .,_. .... .._ .._ ...... lwJma• pnmda ~ bllJ1lk 
in katma bodrumuna niyet &mlrlerlne b&ber Terteek· deklerl •bil ~'~ !'I liM• f ıra• ._. bhnmıp. U.. •Uretela _,. n kaıalı 

lmafma ID;..ktlr. Alı. ler, Amirler de dorlıal ekipleri=~ ..... ~ V~,_,._....., lllMıılıa. ~,......,., .... 
erde oturan halk ise eter :ıarekete ıevk-'8celderdlr bel~ ~·~ 1~ w otıuQun vtlcude ~Ur- q ~ Matı • 
t ise bahoe n analarda- Baalal'daıı bqlıa 811, C~I, e- :...ıı.ı ~.;;ı.. ı: ~ r~ ~.- ...... .., ~ 
il aıtmaklara kOf&O&k- lektrlk teaieatında nkulHllacak yapacağım bilmi~ ~ 1*fa. :. ..,: Bir .. ona~ 1t1.L ~ W,.. 
le 811ıııatı da olm11an Annları attratle tam.lr Jom de bôt blmıftl ' :~ au.:: ıı;:.: ~ lirtniip ~ dGıııü 

eter clYarmda tarı.. kır, bu 14arelerce hmull ekipler &7· Bir lnlan batfbi ~. tarWarr. diJa ...!i.,. ..... ~...,.....; Jıjf-Jttııtertnl ~ :... ~ 
Tana oraya k09up 18fll• rtlmqtn', DJ kaplayan suJ.rm vtlcude t1r.. 8&blnıalamJ llkıhJwd fhtL ~ tatlt ft 1UUt8Us 'bfr ıtl • 

ve alaçlar altmda sakla- Aktif Te l)Ulf mtldatu. ted- ge Ol\ .._ JlttA-.e ~ lnrillldne ~ 
blrlerJnln nuıı tatbik e411dfftnt A 1 k 11 k il UI h• 191 bltinlt olai'du. V•r 

ta olan halk ''al&rm" 1· görmek üzere hakem lae1etıert o U..C bmutt tllilrWe ıatatbfr 
4uyunca 4uvarıara ası- teşkil ed11mıet1r. __. *lltMtl OlD' ft 1dr ..._ 

ata gider'' Jevhaemm Gueteeller, mannra eaaama- lllNn likattaa 11bJ8ıa ddba on. 
tıllll )'81'8 dolru tel&t ve la dol ... bllecekler41r. b 1 b a b a da u • ...._.. • .-aı ~ e. 

J&ltermedell, fakat .... Haber aldıtmıJza göre Tillyet r llilDdt ....ti Ml8ll ........... ~ 
aarette gfdeoektlr. Sılı- aeferberllk ka4rauu.a 7eqldea l&a'm b ......... ....,. _._ 

kapıamda maskeli za- 6 memur lllve edllmltUı. A.clUtt keli oaeatuna .,.. .... 

Aboa• h)'dıaı bildire• mek 
'-o " .,, ·~i abeınt' 
parasının PQ8ta YQt banka Ut 
toıll• 9tMlnl idare tendt o 
....... •lıt. 
1'011rtoe1Utt lıer posto merkfdncıt 

V AJClt'"O dHM llfUılıt. 
ACINS detifllrnae llcreu 

IS L\ihaftur. 
il.AN 0CRE'l1.ERJ 

1'ICWet lllalaMID Mntlte 
lallh lbDMd •ına llaa N)" 

lalannda COı 11J u,ıaıarda rtO 
kurut; d&rdtlnol ~tada ı. 
~net 'fe leDdde 2; blrınetdı 
t& laatht ,_. bı•~ 6 Ur• ... 
~ - d41Y•mla. llltelı. 

renkli llAa .......ıent aın a,yn 
t)ldlftiallet ,.ınJır. ftestnl lJAnla. 
M lliltrm • Mtıh 1IO koruıtar. 
Tir.ARI MNSl\'krn: OLMIYAI\ 

cocoa 11..ANLAR 
8lt defll ......... 50 •• , 

..,_ ... dlıt .,_ 71 ... Git 

,..ı.,. ıoo kul1lfhlı.. Ve •Jlık 
Uta nralertn bir defası bed•· 
ftcht. D&rt satırı ıeçen lllnJann 
fMll •bHart bet karaıtan hr ....... 
Vabl laera dolradaa dolnJo 
ıt.l;kesıdi idare r•dode, hem AD• 
Wta ndd•f1tll• 'Vıkıt Yurdu 
........ Dllı\l.IDDIN tlla. 
bAla 8al'Cllll .avl• lllD bbaJ ecl•. (llltoaan ı.td.,.,,: tOUIJ 

aemurlan ve bekçiler bu- de glndttz yapılacak htıcumda Kızını ve karısını vurduktan sonra akit ..... ~ cc:----1111•M-.nn 
tır. Banlar halkın tam mahkemeleri 4erht'1 tatil ede- metlaanfdrhn öt _.. .. oı.m..;l•lilı••••••••al 

Uzam dahilinde lçerl7e rek, b.erknl atalı bttakl hl- -. Ve GO""kln Jma, tılr 111111; 

!erini temba e4ecetlerdfr. tabaneaalollua& lllcUreoektlr. Vı' l la"' Sin t da ateşled ·, det cllld~ ft lJlıibldeıile.-:.ı~-iiiiiiiiiiiiiiiii 
klann kaçar ltlll alacalı lluh&kemelerl yapılan meT- blaltıktM IGDl'& bllılU. ormıJ&. 1111 
e41lmJt ol4uju'n4an toe- kufiar da hemen kelekceleıi ta- nna dallrlar. Va.ne Lung da tek 

fazla kfmıe alınmıyacak· kılarak kapı altına ıotulacak- l'tamacl& •tltlalf bir chla79t • daa ull&klqtılar. ~ ve .......,.. ısm- Jaa. 
u tak4tr4e halk aobk te. tardır- oımut. alkoUk ı.ır koca, k11ıllamı. I·lJl oırtııın ka.-~ 4a mqUıW: ~ ı.. o .-u. ,..._ 0 llL 

da tuılab bir tekilde Te ».t4s!o ~ öld~~tlr~ ~r ve bundan sonra kav.raıar. (.J'l'sm ,.,.. • .,. • 
~-W--- Wr mavaa -.ıı:ı ldr mar!1Moıe olaıl' LUI' d8yttşmeıer, fel')'atlar bahcetere ~ ~ "1 ~;: Jradilia 

ıwaııınM.:y, otobU•, otomobil- na ,.-- dı'Wıkt~e!ilrr~ b~rak adar tatar .• Bir gtln kadın ~ ~~ ~ ... , ~~ 
olanlar da hemen bu va- parçalandı tl.Ctık vlllaamda yqaına'kta v• tu IJfteBinl kocaanun kafasına nm vtkudunu en kltUk JlOktuı,,, BAŞlT RJZA 

an oıbrak 7a umumi 11• DUn 181-b Haliçte bir ma- il r dakika lçmekte41r. Lut Olrl VUl'IİMlf n ifö~c#D• ~a na ve kamJslqmc&J& Jmda:r biJeD ,, Bq akpm Tepe!>& 
ıara girecekler, 7&1ıut ao- vunanm paiça)amiıaaiyle neti. ı ızına fevkallde dtlfk1ln •• h ... bir mllddet hutahanede yatm~ bir Wm gibl, 8fl OJut.'a 1L. bahçesinde 
enarlarma iltica edecek- celenen yei bir imza olmUffm'. rr kAtmdan memnmı olmalı ki ta DMCbur kalm11 141.. Karuı karcb. (Saclanndtuı utaı 

.ı Vapurlar seferde Uten a· Şarap iakeleaiuden hareket vlllı sına da Suzan ViHam ismi- koeumı dalma fazla pan. 1ar- Ve O.Jan'a &Dribade Jlk defaı Voc!Til c »erde 
lprett Terllll'le Taparlar eden Bijyükada motörü ıüratle nl koymuftur ... Pakat Suz&il Tll- fetmek, ran 19mek ve btr 49 ~UJ ~l Olur, ve b~ 

bikl'ltlt en J&kıil iskelelere giderken ım.n idaresinin 2 nu- l•• geçen attam"kt ctaa,.W, bir metnel bulu.makta itham eder-" ~~~~ lw ~ bilı..: ~ v.e. ~den daha kı 
ülarcllr. manJı ıomörkörü yedeiinde ct:t1leı.nem hallne aeıml;Uıı... cU.. ka ~u tma•a ~bu. km taVD'la1 

ııaretlnt alan motoetk. o1arak yol alan 293 nmnarah :msuen btrWö ıa:~anitaııberı Lal Olrl karmı Ctbt k~ ti ~~~-~ ~ ~ ~ ki .• Bu 
sabit& memurlan tehlrde ma~ pıpmll, arb tara- alkolik Lut Oltl 'fıuı 11ebepterle çc;k fen namele 8'tmeırt.14L dilı 91191.,. .,. ..... ~ ,..W-. ...ıarm ighı b 

ak motomkletıerln nnle- fmı ve ~ 1mmmı tJarça. veyahut da mf ICklnhl 'tellrlJ'- Fakat p~ k• tada ıen1laGD altr ~- targüii, ·~ ;w a,, ıu;N alawz.._...?. Slplı Çl 

tonu dttdtlklerl 3ttttre- Jaımtbr. T ablnbt ~ta. le ailealne ır.ıuaıt olacp ki her slt.Ukçe 7&k1qm&let& oNılauH JeJlde bir mah!ü ~ an.. hadan IDeııdtae ~ 'b1r elbiae 4 
er ve halkı ikaz edecekler.. dır. ö.nttne ıeıeae: h1uetlalt llld ua..ım aff&.ı ~. y~ ~ Wa ..... ..,mez ın1liıı --.?. · 

o llJ.;..! "Bu 'rilia. .._. 8uau. ne de faa ttla vlllacla1l qna.&1or4... ~ ~ lcUnwql .. ~bu.~ apkk&bıl&: 
m.-..ır:ıra.ıre.ler alarm lfaretlnden Taba 'i'U'.'ketl au.~liDe lu.lDUJ~k.. llvi ;va• J'alsat geıao ki• s~cle blr ne ~ ~ ve ~ cl'l. - Wınk ~ 
• 10 da.klka soııra tehir be- muamellta WıJadı kacatım. her W.bıt de nr~ pWa giderek birkaç atlD. lltlra:. galı liM. m.mın, ,... ve ka. ~ 11ıa..azJ .. dedi.. 

gör\lneceklercllr. BulluD Yeni 1ruralan. taba eltketrmu. ınn, sonra da kendi ltlml t~ hat etm.ele karar vermlt ve "11· ım derDi bir~ .diP, ı'Mll'm B'akatı.lmeenpvenaedl.81 
ne tebrln aktif mtt4afaut amelltina clQDden ltibareil bat • mamlıyacaltm..... ladan aynlacatı sıralarda facia da hentl umund,.& pek blyU.k d& lmahcap bil- Wde ve Dl yap 
acaktır. lle7danlara. Y• la....,,. ~çök tUoaarlar fiib. Demete batlamıttlr.. Alır.o- nihayet patlak Ttrm!ttlr. 6ldufunu, gUlıelJik ve parla1dık calmı ~ Vaug La1ll' 
en yerlere konan toplar- te mlncaat ec1erek eıı.mcıe W.. ilklerde um•ml7etle rutlaDtUl Suzaıım ~ladan ayrılmala D&J'Qma hıç ı,ır 181 buhmmac1ı • baktı. AP!daınu 4a birlbirini 
makineli tUfekler tana. l~ takaı'an aatm&k lateaUte bu şekil ifadeler Lul Olrinbı at- h&ZJrlanırken o civardan gecen- ğmr atSrltdi. ~ •pekti. UIWne ae*1,..S. ot1Jl'dui 

re kartı hartuo Te maıınra lenllr. Şirket bu teklifleri kabul zında acaba bir hakikati mi lfa· ler derhal Polise tetefon ederek Siaglan~k •ntmqtı. ~ DHIMDm MUM •Jrlacb. Sanrı 
eri atacaklardır. etndı, fakat 48 saat mtllaade Is. de ediyordu 1 Susan vDlaaının atetıer lolnde pllr, '* J'J*, eDel ~~ Vqc :ı.uq. *"8 btı BeM1er 111 
e11nac1a flddetll ctııtıltiller t.emlftlr. •• -oaunu w Y&,..udl. una b&yte ~ keHliıd bir ~öpek gibi .-

Pllhatika allr.oBk kocanın 3ldatun• bll4lrmltıer4lr. ~ ~ büarü, bıliD' • dab~ taldJ\ .. böyle bir m& 

BUGONICO BULMACAMIZ 
BOLDAN BAOA: 

1 - Eüi bir cllumgir. 2 - Sanat.. Kemik (tram), 3 -
~ı..11111e•-Blr harf •• Gaipten bilen, 5-Bir harf •• Sel, 8-a... 
stlltnlB' ... 'l - ... 8 - BJr nota.. Bir ~ hayvan, 9 - Bir er. 

lmıai. 
nJIUBIDAN AfAOIY A: 

1 - MahkGmlar adast, 2 - Vaktln4m eweı, a - Jletlaw 
'11omf. 4 - Bir bamm. Olen Papa. IS - Kınam, e .. Bir-. 

!l!!J•temıleke, 'l - F.alr olmak. BJr b&ıf, 8 - YIJMlk, 1 - llfb. 
Bir nota. 

bötl• dtttamnelllnt dOlnı a&te- Derhal çafnlan ltt&lye an~ mıttı: ıoım uarladıjmda:p dolayı lgit 
recek Hbepler de 70k 4etlldt.. lan '" 1'e ftSt1et eden DOHı: - $eQl b1J1t alrlıılıl'1", c1ft .ar .. cleD utu(lı, ~ olduğa. ve bh 
IAul Olrl ıııuttuıl ıwor ve lotik- rauuua 6Dtl abDclıl&ta eoar• dtlrDM.all • ..._ tata'D t.opnt at kendisialn tarı.da çalıftıt 
oe de tuurunu kaybederek ttırıtı eTe sli1btl• ısnı'ftıftü ol4U-1UJ IÜibi lir .. ,....,. tJeiil de anm umanlarda, kanmım çocuiun 
zrı • lulılar 7aPJ70r ve lg).l maa- zamaa ut Wtül bir ota hara· t;Mlqli»dUL ~ k..,. oı. dolard~ 80Dt& 'bfle yataiıt 
ra•ım temin iti• kamı Ta kızın- belbıü Su.-n lle amaeetıdn ,....,. ~ ~ca\dar~ dan b1brak ona. ,.rdmı etme 
da.~ para l8U70ıtu.. mıı ve feci bh' ıekll almıt olan Vaq ~ it tıla oıar.t b fgla ıuıa,a pldljtni habrladl) 

Lul Olrlıala ._. ,Srml )"9Cli dellk detlk cMetıerlyle lr.al'fl .. ~ ._..,,De ...ı I~ la da, ftiadekl hlcldetl yeneme 
ratıaJ& " tntaı&cle ıtııeı, es- lqmqlardır.. ~ ,o1~ ~ 4a ~ w dl. !nWme raiJDen merhamei 
mır )aJr •1141~ Bir kauou• tal>- BlrlDel katta 7atü odumda llAM ~ bir ~1 -.p ,,_ • liMe devma Alt.ti t 

rlkud4a oalJtJlıaktadlr .. Baba- Lul Olrl yan 1aıımı1 l>Sr tekil"' ~ 0.lall ~ ı.ll~ .....,. o • - 911... ~baJec!nn. r.engt 
aıaill latedltl b1a tai'aıı her za- de 7aı.tının uzerlae uanmıt o- tunnıw. elllldekl iPeJ'i IOkup ~ ol~~ 4lı bir 11n•tm• 
m&'@i lll>l IHl1• urtedeeeliııt ıarak bulunmuttu:r. Qrarak bir QJkkaltQ!ım tabanı , elan daha b&fka ttlrlil ıörUnmt 
~ loSıl teklifleri dalma red- Yapılan tahkikat ve tetlr.lbt, m 4ildyc;ldu. 8INeiı chırm1lt. lf. ilini isteriin. Hele 111 ayaklarm. 
4etmelttedlr. Kanlı ile, eTde •lkollk babanm lalını :ve k-"ll· • ~ 'lıü'atilm!J, ap DıW. Sustu. ~ pek g1rkiıı l>\ 
llJ_.,.le metaul olmaktadır. nı öldUrdllkten ıonra e'fl atetı .. ıml c'lle1irfni ~ yan ~k lu)'Dl'd~ Ser ~ı çirkincU oıuu 

Bu Olftbl ceclmatsUklerl btltUn mit olclutunu meı4ana ko7 .. kalmlfb. Ondan 80DI'&, kocası - l'akat en çU-ıdıı t.rafı 'bolı ~u 
mahallede methur olmuı 141. muıtur. ma .,.,,. .... , bir dejiıı Mr ıa.1~ l~k,i koCamal1 • 
Koıntulan reolmllstlklerl llat- Bıaeen Lut Olrl'nln k&1'10la.- c1ma ._ gilli ~ ıaiM. J8k1an iclL Vang Lung bu ayal 
lmlcla t•nlan anlatmaktadır smıa a7ak ucunda bul~arı bfl· 1.et Nalua11 .-a. _. .,...._ ıara 'hl~ baktı, ve karısı ~ 
lal": yttk bir tabanca dl bunu t•11t kemiklerblta laedu bir •U1k ~ ~ tahta sıranm a 

-BuaJarteneJercltHıbert böl- etme~tedir. çö;::,;e=•n•Jlb:t.d L ~~)'8. gabetl. N'llıa~ 
1• aseoıııuoeıter .• O.no ima hiç Her tı9 oe•t ~oto-. 7apı~ 11 dllWm. ~~ ..;;.ı C!1ok ~ ~b'fdıfım tp 
bir ~anr atfe4ttlmn.. l&Talll mak Ur.ere ıaorsa leal41nl•lft da 1ı1r at.tıtt ıe-..ld•k vat. v-. .,.. .ıan balkmam..ı ta 
mtıf'a84tt 11eNlel' nttanJaadı. lt.fatJalD sqnUJte '11-la ıua.., Lu1ıf,ı ...._,~ ~ı~- 1dlan a;;.aıtm ~; 
taka& Olrl all8tlltdll eelle11..-t mea .ı:ucllktı~ toma ,...._.a ........... ,.. •• ,., NlrtmL:WIQB~ ~~' 
bir ha7&t temla ~ .-.. tenJtlemetbıe llWıal .. nıaa· .......... tQ11t 11arc ,., ._, ~ ~ 
191l!!lerlıa HDt' •- -"'.14'1' on - den •tatla O!ıtıne seotımlttlr. W ·a+lılftıı• ,•ad J • • :J 1 ... .,, 
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1Sulh ·r1ıu, harp r1ıı? 
epimiz bir fırın için 
Bu ·· f &un ~d . dıw 

ttdiği hab sa.g an, soldan idareye uğrayan ~e: tan~ ~~n 

Gelecek birkaç hatta içinde 
bunun neticesi anlaşılacak! 

hugiinl er şu oldu: Güya ger~ekten bir harp ıçınde ımışız 
d~ "ekerde ~erçekten bir düşman hava taarruzu olacak-

11 ekmek rneksız,, kalacaklarmış gibi fırınlardan, bakkallar-
D kapışıyorlar. 

enern . "d b . d . . lale\ b eyı ı are edenleri bu noktadan te rık e erız: . 
Vereb·~ ~Hulara yapmaca hücumun sahici olduğu kanaatı. 

ki.Yeti 
1 ?1•şlerdir; bu bir muvaffakiyettir; fakat bu muvaf • 

"" n ısaret t . - . b . rırıni e tıgı ir de mesuliyet var: . .. .. 
t~ cidd~rı~, bakkalların hali yapmaca bır hucumda boy~e 
'-ııcı 1 bır harp halinde ne olacak? Daha muharebenın 

••nda ( A k b" ehri ol nefsi ve nefsi!) feryadı başlıyor. rtı ~r 
lllık b' rnak, bir vatandaş olmaktan beklenen ?aJ:'re?~~~ 
kİnj 'al ır cemiyete bağlı olmak duygusu, bir a:Ie ıptıdaılıgı 

B· rnıştır. 

Bir harp ihtimali kar
şısında Almanyanın 

1914 senesindeki nis
betle vaziyeti nedir? 

ır so d b' ı , f 
il b· rnun, bir daha bir daha bir o fırın an, ır uu ı. 

1 it • ' ı 
t laş1y ona ısmarlayarak, hir buna, koca koca som~n. an 

de b~ ~ıarrnan yapıyorum; ama fınnlar ekmek y~tış~ı~e. 
ek b t•rn beş bütün ekmeğime karşı korr.şum bır dılım 

lufan ~ ;ı;ıazrrıı~ 1 Ben kendimi kurtardım ya! Ben~e~ son. 

VA ZAN: 

T~:mı~:gilı~!':~~~:~ 1 
Ha u.fandan sonra (ben) diyen kalacakmış gıbı ... 
bir vk hücumlarından korunma tedbirlerinin başına hal. 
urne~ rnek buhranı çıkarmamasını koyalım. Bunda hem 

dır. ı mUctemia dUnya demokrasileri-
Fakat o metruk memleketin nin harap olması ve kendi hUr

de bir dllnya harbine atılacak riyetlnln tehdide uğramasına 
cl .. e. hern halka düşen vazifeler var. Kar,ılıklr; fakat 

Ri: a~'§en Vazife hükumetinkinden daha ağır, daha da ŞC· 
ne kudreti, ne de arzusu var. meydan vermemek Uzere mu· 

ır şeh· k" I · b.. 1 b. 
• • • hakkak surette m Udahaleye 

Ut}\ k ır tasavvur ediniz ki bütün sa ·ın en oy e ır 
· (Bi .a.r~ısında tek bir aile birliği ile birbirlerine sarılmış. 

i b~ırnhız hepimiz hepimiz birimiz için) demiyor muyuz? 
it • • . b". . .. 

İçirı b~~a .hücumu ihtimali karşısında da (Hepı~ı~ ırı-
~~.' trırnız bütün fırınlar için) diyen yüksek hıslı çık. 

............_ HAf.AN KUMÇA YI 

celr birkaç hafta, belki O müzakereler Rusya ıle taru S
ULH mu, harp mi? Gele-l cıereyan eden mOzakerel~rdlr. 

de birkaç gUn tclnde bu mesele rqılaşma vukuageldlğlnl ve eğer 
anlaşılacak. Hftler harp isterse, mukaddera

Sadece bekliyelim; göreceğiz. tının tayin edllmlş oldutunu 

~nişt esini -yaralıyan boyacf 
ört a • • •• hk A ld ~a Y yırmı gune ma um o u 

Sıtııp 
ı yal>aaşada kundura boya-
~(\Şt uun llUıstem, bir glln kı z 
e lcıı.h. 11Y&ya bir çocuk g e ti-

} iizUndcn yaralamıştı. 
Asliye birhıcl ceza mahkeme

ı rıde muhakemesi görUJen RUS· 
ll "er oy11a e koşmuş. oraıhı temin suçu sabit olmuş, bir sc-

Yall . t . 

clll iştir. Ancak. Kerimin küfre t· 

~ onış csıne : ne iki ay hapse mahküm edil· 
llişte 

OltJq ' e ·e koş, biı· CUli 

n ıü f devri .geçmiştir. 

"Sınır harbi" kazanıldı. O 
h ı.rp , Hitlerin Um it ettiği şekil· 
de değil de, tamamen aksi tarz
l a nihayet buldu. 

Bitler, "Sulh cephesi" ni bo· 
ıamamıştır. BllAkls o cepheyi, 
dünyanın bugUno kadar gBrme
diği bir şekilde sağlamlryarak 

insanların hürriyetini mtidafaa
ya yarayacak muhkem bir kale 
haline girmesine vesile olmuş-

tur. 'u ' di~·c haber vermişti. 
Stellı 

mo,;i de tahı;k sebebi addedll- Hltlcrln bu husustaki bezime· 

~s ı l\ Il'ıüjde b c klerke ıı e 
tt b erim her nedense k ızıı 
'Ellı a.şıaı:nış, bunn jçe rl cycn 

ele bıçağı ile kendisin! 

tliğ i nd cn ecza 4 ay 20 gllne in- tinin en bariz delili, İngiltere, 
lirilmi!3lir. Rlistem ayrıca 20 f•'ıam:a Ye Rusyayı temsilen 
ira da manevi tazminat vere- ~Ioskovada bulunan kara, deniz 

ı t . ,·c hava mümessilleri arasında .:!e \ ır. 

1/
1kedonyada 
&lyan .. .. 

la ka ardından operanın gelece· 
ğini ifa de etmez, ve opera uvcr-
ti!ı·s ü z gelebilir. - 1''igaro, Pa.ris 

••• ""ııt\ gozu 
.-acı.a D 

l
eler ir-tnz .:eya çok yakın a ima ayn 1 oyun 
~hır " onceden hazır-

el'l tea:rogram yoktur. 'jla· gider mi? 
il bır r tuluata nılisait ol-
t lltıı hareketler Ye hazır· Daıızig nazilori Polon:ranın 
~etıe lllllt heyeti vardır. Bı.: · · ·ı c rine itimatsızlık göste r-
i r '"c b · ı-~oıc 

1 
u hazırlıkla r ta- mc k suretiyle ona zarar rermış 

ti lnık~l'llkO.nJara nazırdır. oı,ıuklarma haric.:i inandırmaya 
~llrac an üzerinde ve ne za. ı;, lı şıyorlar. Fakat fiille ri, be
t~ tı:ııa:ıardır? Yoksa mu· ;:a natları ve yazılariyle pek sa-
.\gll alacaklardır ? rih o~arak isbat ettildcri şey. 
~ ııtost fdil ltaı:y an sonra, Alınan · Polonyanııı ne kadar sa 0 • 
0ldllkı anın. bizzat ilan et- tursa olsun , kendileriyle işbirli· 
I' arr bu · ~ ıd· • ask YUk se ferbe r· {i etmeye gUvenemiycceg ır. 

ra atmak üzere bir sürü işsiz kü
çük politikacılar harekete geçi • 
rildi. Çinde, halkı bağırtmak ko. 
!aydır: Totaliter cömertliği ile 
!ngiliz hodbinliğ: arasında hakem 
farredilen biçare Çinli kütleler 
ayaklandmldı. 

Japon hükılmcti, organize edil. 
miş nümayişlerin tazyikine da • 
yanamıyarak ittifak prensipini 
kabul ederse, taahhütleriyle ma • 
ruz bulunacağı iehlikeleri ölçme. 
ye çalışacaktır. Fazla taahhüt. al
tına girerse, ihtiyacı olana ve ka... 
1.anabileceği şeylere göre Japon • 
yanın işten zararlı çıkacağı mu. 
hakkaktır. - Lö Figaro, Pari.s 

"' * * 

gösterir. 
Hitlerin ·Avrupadakl yeg!ne 

müttefiki, dahilen memnunlyet
alzllk eserleri görülen İtalyadır. 
ttalyadan gelen bUtün şayanı i· 
timat haberler, Alman ittifakın
dan halkın. hoıınutsuzlufunu 
gös terme k tedir. 

Musolinl yanlış bir yol tut
muştur ve ttalyan halkı bunu 
anlamıştır. Bu sebeple kral. or· 
cıu ve halk onu tasvip etmiyor. 

,ijUtUn buıılara rağmen İtal
yanın. Hftlerl Lehletana hAklm 
kılmak Jçln harbe glrecell an· 
Iaşılmaktadır. 

Bu hususta ken-dislne yardını 
edebilecek memleket İspanya-

Sulh kimin eseri 
olacak 

Bazan deniliyor ki: Harp sa • 
dece Hitlere veya Mu.ssoliniye 
bağlıdır. Bu doğrudur. Çünkü de. 
mokrasiler ha.rp istemiyorlar. Fa 
kat sulh kar§ılıklt bir anlayı(f ve 
milletlerin hayatına taalluk eden 
bugünkü meselelere yeni hal şe. 
killerini muvaffakıyetle tetkik 
edilmesi için umumi bir gayrete 
bağlıdır. - Paris Soi.r, Paria 

• • • 
Rusya bitaraf 

kalırsa l~tlıaı er tabşit Ye manevra. Şimdi "totaliterler" arasında, y h d• d ? 
'tı. ediJnı· .. . t• ha· a u 1 a 1 mı . k ı k ~ ~azı ış olacaktır. O 1 z çok geçe n seneki va7:ı)'-e. ı . • Eğer Rusya bitaraL a aca 
lltıallıa }{uvvctıcrinin sene· tırlatan siyasi ve askerı bır 'n.- Al d ? olursa, onun bu vaziyeti Alman-
~lıl'a<'ak 'Ve leheyyliç devre- zlyet belirdiğ·i görUJUyor. Bir o- man a 1 mı ı ya He müttefik olması demek-
<laı .. ı. tır. ·unda kazanmak itiyadını elde tı·r. O takdirde Sovyetler Al-
ı. 'llt\ad !zrae 1 bir al'i ismidir. 12 nci 

Avrupa bakımından vaziyet 
böyledir. Onun fçin Hltler, kev~ 
1isinl tecrit etmiş bulunuyor. 
Jil"işeceği tcşebbtis için dayana. 
bileceğt kuvvet, yalnız Alman. 
yadır. 

Ve Almanya, kendisinin de, 
bizim de bildlğlmiz gibi, sulh za
manında bastırılıp susturulabi
lecoll, fakat harp anında boşa
nacağı muhakkak olan itiraz
larJa, muhalefetlerle kayna· 

yor. 
Alman rüesasından Hlmler'lo 

aöylediğl gibi eğer harp tıkacak 
ılurea, Almanya dahllt cephede 
harbe hazırlanmak mecburiye· 

tindedir. 
Sonra Viyanada ve diğer yer. 

ıerde zahiren dışa.rdan gelecek 
dUşrdWır iOJtı, fakat hakikatte 
dahildeki düşmana karşı yer· 
ıeştlrflmlş olan toplardan daha 
fena bir işaret olamaz. 

Mihverin Avrupadaki manza. 
rası böylece lnbidama yUz tut
muşken, Uzak Şark tarafı da 
bundan aşağı kalmayor. 

Amerika Reisicumhuru Ruz
vcltin Japonya ile olan ticaret 
muahedesini feshedlşl, Japon· 
yanın göze çarpar bir şekilde 

Çin bataklıklarına daldığı bJr 
zamana. tesadüf etmiş bulunu· 
yor. Rusya onun Mancuride ce
nahını tahrip ediyor. Çin çete· 
lerl, memleket dahilinde yavaş 
yavaş hükmü ele alıyorlar. 

Ruzveltln hareketi, Japon O· 

yununun artık sona erdiğini ih
tar etmektedir. Aynı zamanda 
"sulh cephesi" nln ardında A· 
nerikanın muazzam kun·e ti 
bun lundutunu da Hitlere gös

terir. 
Bu hakikati 19 U de Alman· 

ıar iyi görmemiş ve istihfaf et
mişlerdi; fakat sonunda harblD 
neticesini tayin etti. 

Ve bugün muhakkak olan bir 
şey varsa, aynı ahval ve şerait 

içinde tarih tekerrUr edecektir. 

Bitarafitk kanunu kabul e
dilsin veya edilmesin, hUrrlyet 
gayesiyle yetişmiş bUyUk mllell 

,·adlsJerl nep-ed.lyor: 
nomanya hava kuvvetinden 

sureti mahsusada tefrik edllml~ 
p1otl&r, tngiltereye gitmişler-

d'r. 'll43ı a Avrupanın U<· .,, ttikteıı sonra bunu değiştirme· manyaya. ham maddeler ve bil-tcs anı usırda "Ehli salip" ten bazıları-
l'IJ,_ bir teşebbüse ma· ··i bilmiyen spekülatörler iflaı:a hassa Almanların pek çok ihtl- Konıanya, uruş teknislyenle-''t:o.ek 1 na ••tzael" tabir olunurdu; "Al· "' 

tı hı"tı tedır. Tabii bun 1111 ahkumdurlar. - IwınJyer'den vacı olan petrol verebilirler. rlyle birlJktc ırrece urucıları ve ' n la.hın muharipleri" demektir. J C> 111' v 

) llya ile anzigdir. lkincl si r nris. Sonra bu isim, ailelerce soya- Bu suretale Rusyanın tngl117 tablyelerf üzerinde cal!şıyorlar ; 
;I~ tiztenıut.u ı;; 111uş olduğ u - • * *J dı olarak kabul edilmeğe baş- - Fransız blokuna tam iltihakı ::..ondra civarında bir hava mey· 
~ay .. t l'cn Macaris tan- 1 it va aponya 1,.nmıştır. danında acılan kursa iştlrA.k e-le " 1t l ngı ere .. olmadık~a. son birkaç ayın gös-
iltte ~ôz a Yanların aşikAr . . . Hcıtta 13 Uncu asırda ''İzrael" terdiği nikbinliklerin hiç bir deceklerdir. 

l':~clon:ya koymuş oldukla Britanya diplomasısı ıl~·Ja - aclrnda. bir hıristiyan başrnhlbl manası olamaz. - Smlts VikU, Evvelki gece Londrada yapı-
~ 1 durd. pon diplomasisı arasmda ıyen. vardı. BugUn Almanyada, halis A\'uAtralya. :an ışık söndürme tecrtibeeln(:. 

;ı~irece~ra~~k veya sa1e çin meselesi hakkınd~ :üza~. ari ırktan elli ailenin ismi lza- : ... .... - ..... ·- - ·- - · ı Je girmişlerdir. 
\ akat a ıı·çok şey! e ı reler başhyalıdanbcrı u m .. · eldir. Bunların Şarklı Yahudi- : G• 1. h d" ı İ Bu Rumen havacıları, menı. 
""ecıebııır nsızın fırsat onu kereıeri akamete uğratmak ıç~n ı c rıc zerrece aliıkası yoktur : şı- j iZ 1 ava IS er 1 !cıketıerill• dönduk1erı zaman 
1 ~1' tı~"'~ her ti.irlii propaganda ve tazyık m:\1 t"ihct\'nd~!\ ~~len ecdada :..... • ·- ·-· ..... .... -... J'ı "'ltOT hın:rrlttyılCttltlllT n o 

t htı- ı; ... 1. 'l'l!I OlU1'S!t olsnn usu11eri tcC'rübe edJ1mişH?'. - 1 z ... ,·tıııı n . ')r, .. 11 ~,,'kcr ..-azctcsi, trizll rapora gllre numen ha\'a tahl-to '' ti men :.-; ııııtur . - J"ı s t"r ... ., ,.. ı ,, " ,.. ~ 
tla ele:· Jot ı;r\ stcrm" liıliı· . Bi7.zat Japonyada "dü~man.. m~nıhalnı·clan nldığı n~n.~ıld h:ı.· relerinde tadllôt yapılacaktır. 

61liz· TT . • • k'" b ~ıarmda na Ahnnnya. · o.... \ e rtur mut- Ing ilizc karşı oge a;;- -

mecburdur. 
Fakat Hltler harp isterse, bu 

mUdahaleye lUzum kalacağ"ı da 
ştipheıtdir. 

Şu dakika "Mihnr" ile ''Sulh 
cephesi" arasındaki kuvvet mu
vazenesi tamamen "Sulh cephe
si" lohlned1r. 

Rusyanın da lştir~klyle ma.d
d! ve manevt kuvvet, maliye, 
rlcniz ve hatta. kara Jı:umnnda

sında zafer esaslarının bUtUn Is· 
tifadelerl ••sulh cephesi" elin
dedir. 

1!114 deki vaziyetine nisbctlc , 
Almanya bugUn çok daha zayıf
tır. Dlğer cephe ise, na.m Utcnalıt 
derPced e kuvvetlidir. 

Almanya o zamanlar btiy ül{ 
bir deniz kuvveti idl. lngi
ıızıerden sonra geliyordu. 

Fakat bugUn bir deniz kuv
\"etl olarak adr gtiçlükle nnrıa . 

bilir. 
1914 de Alma nya, btltUn dün

yayı kendine dUşman etmemiş.. 
ti. Halbuki bugUn. beşeriyetin 

toptan dtişmanı sayılıyor. 
1914 de Almanya, malzeme 

ve altından yana bir hayli lhtl· 
yat biriktirmiş ve bu suretle u
ıun bir harp yapılabilecek vazı. 
yot temin etmişti. Şimdi bizzat 
Hltlerin ltiraf ettiği gibi, Al
manya yalnız aylar üzerine ko
nuı;ıuyor; eğ-er bir harp tecrübe· 
ıüıe girişecek olursa, bunu ".Yıl

t' :nm harbi" adı verdiği kısa bir 
zaman içinde bJUrmeğl dUşünU· 
yor. 

Demiştir ki: ''Eğer vuracak 
.:> lursam, bir gece için yıldırım 

gibi vuracağım!" 
Japonya da. Çin harbini ay

nen intaç cdcceğlnl taha.yyUl et-
mişti. . 

General Franko da, İspanya. 

yı aynı suretle hAkimiyeti altı· 

na alacağını dUşUnmUştü! 
Onların tecrübeleri gBsterdi 

ki ''Yıldırım" sUratiylo netice 
atmak, hattA. nJsbeten mUdafa
:ıflIZ halka karşı bile kabil de· 
ğlldir. 

* * • 
Şu vaziyette karada, denlzdo 

\' C havada lngiltere, Fransa, 
Rusya, Lehistan, TUrkiye ve 
Romanyanm muazzam müdafa
aları karşısında onlar lçin ne 
gibi bir fırsat Ye lmkAn vardır? 

Bence, hiç bir şey! 
Bu takdirde eğer Hitler harıı 

tecrUbeslne girişecek olursa 
kendi harabtslnl mucip olacak· 
t ır. Almanyayı harap edebllir, 
:ıkat Avrupayı asla ... 

Fakat Almanya da harap edil· 
ıncğe razı olacak mıdır! Danz1ı; 

mUcadelesfnin neticesi bunu gfü: 
~Ol'C'Cek . 

Biz bunun cevabını bekllJo· 
rur.. Pttltıtt bu cevap e~er •11arp" 
·ck li ıı clc ~ekrck olursa. kendi. 
n.ııc tnnı blr timadımız ,·ardır. 
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1 Mahkemelerde 1 

Hazin bir lavha 
Ovey babasının paralarını çalan 

çocuk mahkemede ağladı 
BllM adında bir dellkanlı mede Bekir dinlenilmiş ve ~lu

kendlslnl kUçUktenberl besUye- nun parasını nasıl çaldılını an
rek bUyUten baba.lığı gUmrUk latarak kendllılni affettiğini s6y 
memurluğundan mütekait Be- lemlştlr. 

kir 'roprafın, bir gece yarıs'ı 200 Bunun Uzerlne BUll de ağla
llrasını çalarak kaçmış, ya'ka· mata batllmış, bunc1an aonrn 
ı ... nmıştı. dUrUst bir adam olacağını te -

Dutu ile beraber arkadatı Se- mln etm1'tl•. 
lc'h11ttin kendisini teşvikten ve Muhakeme şahltlerln ~nl· 
~allh de parayı saklamaktan ması için baska bir gUne bıra-
suçludur. kılmlfbr .. 

DUn sabah yapılan muhake-

75 çift aqakkabı 
çalınır mı? 

Dün gizli bircelseden sonra 
çocuk tevkif edildi 

bir 

Geçenlerde Şahabettln adın-ı birinci sulh ceza mahkemesine 
cta 11 7aşlarmda hırsızlık yapan verilmiştir. 

Japonya Hindista a 
tecavüz için zemin 

m · hazırlıyor ? 
? • MAKSATLARI 

ak ark ve Asyada daha fazla yayılmak 

Ankara 

Yeni 
teplert 

Ankara, (Tele 
rlf VeklleU yurcb19 
köşelerinde yenldell -
lek mektepleri açllla1' 
verml1Jtir. 

Kayseri, Afyon ve 
"'nstltUlerf, tstanbol .,. 
rumda inşaat usta 
Kastamonu. tzmlt. 
lıkeslr, Kars ve Alt 

ca' tır. 

ı bu. aha/ardaki -~= !~:~~·;:;d':..allPll:• 
• J b l d Havagazı e yıue aş a l.rındenah 

Ankara, (TelefoDD 
kara elektrik ve ba.a 
... eti imtiyazlı ,ırtet 
haiz iken beledfYe Jl81I 
bına abonelerden k 
ba,ına 20 para resbl 
idi. Şirketin evveıce 11 

Uzertne Dablllye V 
paradan vazgeçll.IDetl 
laştırmış, beledlfet• 
tir. 

Yabancı f 
fe olan tal 

bir rocuk yakalanmış, adliyeye Şahabettln gizli yapılan mu· 
teslim edllmlştl. hakemesl sonunda bu sefer tev- ı 

Sokaklarda yatıp kalkan Şa- kif edilmiştir. 

Ankara, (Telefo~ 
bancı llk ve ort4' dl 
teplere devam edd ~ 
tabiiyette bulunaa 
rurklye cumhurl1ed 
lığına geçenlerin ka.ll 
m'9~teplerine deva.iDi 
derken gene yabaO 

habettinln sorgusu sonunda Cocuk tevkifinden sonra ken- 4' 
serbest olarak muhakemesine dlslne bu lşlyerl neye yaptıtını ' 
karar verilmiş ve serbest bıra- ve evine niçin gltmediğtni •oran 
kılmıştır. bir arkadaşımıza fu cevabı ver-

Fakat çocuk, dUn ·earşıkapı. mlştir: 

da femek yemek Uzere dışan çı- - Babam Sabancada doktor- f 
kR.n Agobun dUkkAnına kapıyı tur. Beni her gQn döverdi. Niha
i. ırarak girmiş, lçerldaıı 16 çift yet bir gttn kovdu. Buraya gel-

re devam ettikleri 
tır. 

Vekllet bu kabil 
:ıyaltkabı çalmıştır. Kucağında dlm. Burada sokaklarda yatı- • b._ r.cı mekteplerde 

name ile ayrılmal 
flyetln vekllete bil 
IA.kadarıara tebJlj_,~ 

b!r yığm ıskarpln ile dttkkln· 7ordum. Aç kalınca hırsızlıktan 32 kilometreden zl)ade bir mc ımfcde denlztle teshil edilmiş h<'ıl<'rterc al('Ş ('tlilrııiş ol:ın 38 ıuınllmelre-
,Ja:ı ~ıktığını görenler şUphelen- baş!ta çare göremlyerek oalma- lik bu merınller Sıngapur'un sahıl bataryaları için gctırilınlştir. '\:uku rıkl r<'slın; şimdı iln>anın en kuv-

. 1 ğ ş1 d k .., ld ki da vetli suretle müdafaa etlilen limanla randan biri olan Sıngapura bu ıı. ·r ınılcrdcn bir kısmının ıellşini 101-
ı 1 er ve çocu un pe n en o- e& ve ca ı arımı e ıermekteti... JW. 4aufı.*'* ;QjJnu~c riıf t4ın ıuşııili, ıilU tik ır olarak muhafaza edilıııe ·{ 
\al• yarak yaka\amışlardıl'. llf.ıat'ltıl'J&iHt11lal• b --ıı- t • , 

1 

DUn gene adliyeye teslim e- Son c!fta ~ve dnrtrtıfl r Çin • Japon harbi iki sene. nezareti Birma ve Hindistan kelerden kuvvetli alaylar cel. zmır 118 
dilen Şahabettln çocuğun fim- vermiştim. Fakat trea P&rası denberi devam edip duruyor. haritaları ile süslüdür. bederek bu hududu emniyet 
diye kadar 26 - 30 yerden hır- bulamadım." l Çin ordulan bqkumandam Japonlar Birma ve Çinin ~ltına aldılardı. verilen 
sızlık yaptığı tesbit edllmiş ve Marepl Çan.kay-tek zamanın, Yünan eyaletine dayanan Hint Japonlar, Hindistan ve Bir. Ankara, (TeJeto• 

Çin ordulan lehine ilerlediğini hudutlanna tahassürle ath na. madaki İngiliz kuvvetlerinin llye Veklletl Bum 

E l • d A ve Japon .hitanınm timdiye zar ediyorlar. Onlann ilk plan. 1ün günden çoğalmakta oldu. belediyeleri tarafıll v e rın e rapça kadar bir milyon askeri bulun- da zaptetmek istedikleri mınta- ğunu görerek son zamanda te- tramvay şirketi mu 
duğunu. ilia ?utedir. lca Yünandır. ifa düpneğe başlP.ddar. lbince lzmlr bele 

ders veren karı k JapOnlilr, Çin topraklaruıcla Bu suretle Hindistan ve Bir. İngilizler, Ştetfild'in riyaseti mekte olduğu aidatı• o ca çok bati bir harek~ler ve bin- ma orta yerde hiç bir engel kal. ltında bir askeri heyeti bu llki hakkında vaki 
bir mania ve mütkülltla ilerle. mıyacak komıu bir hale gel. 'lUlltakalara gonderdiler ve i. tetkik ederek bir• 

Fatihteki evlerin.de bazı kim- deiumumt mUtaleasmı sOyle- meğe çabprken, Jngilizletle o. mele istiyorlar. ~abmcla alınması zaruri olan tır. Buna göre 
selerln cncuklanna arapc;a ders mlşur. lan ınünasebetleritıi de boz. Pekala, Japonlar buralannı tedbirleri dütündüler. Lord ·'.\ yalnız lz~lr 
o·· ııt..rai. puçtrndan asliye birin- :M.tıddelumumt Salibin araı:ıc;a muşlardır. zaptettilr.ten somn .ne olacak. Ştetfild, halen maiyeti ile bir- le'~I. mUatakil bl 

ı r.eza uıahl:emes!ııde muhake- der.4 verdlflnl, karısmın da po- Tokyoda fngiltere aJe,hine trr?. tikte Hindiıtanda olup askeri teşkllltı vazlyetıııl 
m ... dilen Salih ile baskmı .,.,,. Uslere hakaretlntn sabtt oldu- nümayiıler yapılıyor. Tiyen. Halihazırda' lngilizleri meş. "şiyle mevkilerde tetkikatta bu. ki belediyenin de 

n polislere hakaret eden ka- ğunu söylemiş, her ikisinin de çinde!-.h:agiliz ~derini Ja- gul eden mesele budur. Birma lunuyor. h.: omaları lAzı.ID _• ....... P 

r r Fatmanın asliye birinci ce- teeziyelerlnl istemiştir. Duruşma pon emperyalistleri çiğnemek Japon ajanlan ile cloimuıtur. İngilizlerin alelade zaman. beltdiyesine bildi 
mahkemesinde yapılan mu- karar lçln kalmıştır. teşebbüsün• --.iıifİyor. Uzak Budistlerin dini taauuplann- la:cla Hindistanda bulundurdu. Hinclistanla Çini 

1 ,. 11 lerl dttn bitirilmiş, mUd- Şarkta iki Ve Jılattl Amerika dan istifade ebneğe çe.lrsan Ja. ğu, askeri kuvvet, 60 bin lngi. yegine hat oJacekfll'• 
ile birlikte. üç devletin menfa- pon propagandacılan (umum liz, 150 bin Hintliden mürek. bu hatb Birma 
ati eon zamanda alabildiğine budist milletlerin 111üdafii) sı- '<eptir. uzatmamaktaclır· 
çarpqıp dururken Japonlann fabnı takınarak lngilter~ aley. Hindistan ülkesinin aenitli. suretle iltiltbelde 
methur (Tanaka) istilA planı. hine abp tutuyorlar. Bu türlü ji gözönüne getirilince bu ka. bu hattan istifade _,...._·mır'I' 
nm tahakkuk ve tatbikine ça. propagandayı Japonlar Hindis. -far az bir kuvvetin kin gelme. kln verilmiyecektİf· 
bpn Japon liderleri de faaliye. tan dahilinde de yapmaya <'a- iiği anlatılır. Bina~al~yh, in. Japonlar Yünall 
te geçmif bulunuyor. lı§JYorlar. Japon propagandacı. 1iliz!er ~inc!istanda tayyare z p'ederlerse ha,,• 

Tanaka planma göre, Japon. lan Hindistanda ticaret mü. ~ııbr .k~lan mşa etmekte oldu. te Birmayı ve k~-
lar Çini adamakıllı ezip Mare. messilJeri ve memur süsü ile fJU gıbı, kara ordulannı da kuv. tehdit etmek iıti 
pi Çan.kay şeki isk~t ederek çalışıyorlar. v~•:endirmekteclirler. Deniz kuvvetleıı 
Çini istedikleri şekilde nüfuz- Avrupadaki son siyasi hadi- Haydarabat Nizamı kendi taban ve Bengalıa k 
lan altına aldıktan sonra Si. selerden sonra bir kere daha ermayesi ile bir tayyare fabri. henüz proje ~ 
yam, Hinc:liçini, Birma ve Hin. anlatılmıştır ki, Japonların kası kurmuıtur. Bu fabrika, Kra'clan ge ecek 
cJistana kadar olan geniı top. maksadı Uzak Şarkta daha faz. •ayyare imaline batlamıstır. sinde Hil\diltanla ..... ~ 
raklan da aüfuzlan altına al. ia yayılmaktır. Onlarm planla. '..ord Ştetfild komisyC'nu Hin. lerini, Kalküta. 
mak istemektedirler. n, Avrupada bir1ıarp çıktılttan -fistanla Afganistan arasmdaıd •lombo, Bombayı 

Japon generalleri mümeuili sonra bütün kara, hava ve de. '1uduclu da dolatmlfb!'. Fakat, rinin toplan altJWt 
Araki. Buda diyan Hindistanm niz kuvvetleriyle Hindi1tan ü. fazla ehemmiyet Birma ile Çin yecelderdir. 
ekonomik ve ıiyaul bakım. 7-erine hücuma geçmek esası 11'asmdaki hududa verilrniftir. Fakat, lnqilizle-. 
dan Japon idareai altına alın. üzerine çizilmiştir. 1tin asıl tehlikeli tarafı turada. büyük tehirleri -~ 
ması lüzumunu mükerreren i. Fakat, Ruslarla lngilizler -:lrr, ki Binna ile Çin arumda. Japon tehclid; ~·
lan etmiftir. Japonlara göre, böyle bir planm t.ahakkukuna 'ti hulut henüz katiyetle tay. mak azmiyle ife ...... nn!~ 
şark milletleri beyaz insanların meydan verecekler midır. Böy. yiin etmemiıtir. nuyorlar. Ve ezıt»-~"..-. 
kölesi haliııe gelmiştir. Onlan le bir imkana asla meydan ve. İngilizler müzakere yoliyle 

1
sdir ki, Cenubi 

kurtaracak olanlar l·endi renk- .. iJmivec~i muhakkak olmakla ,u hudut meseleainin haJ\bıe Amirali Şioı:ava 
lerinden olan Japonlardır. Ja. ·~raber Japonlar "'mellerinden .,.irişmislerdir. lngiliz askeri jliz münuebatınl 
pon gizli teşkilatmm reisi Taya '>ir dakika bile olsun sarfı n(\- ,,akamlan bu meseley; hallet. ,zere Honı. Ko~ 
mn Hindistanın lngiliz pence. 7 ar etmek niyetinde J?Örünmii.. '"ikten sonra bir see:ıe evvel ma- muştur. Amma~ 
siden kurtarılması uğruıda Ja. vorlar. Gecen s«ın" Avrm'>ad '1alti Çin makamla,ı tamfmdan topraklannCla ~ 
ponyamo mücadel• ..edeceğini ~ir harp vukuu ihtimal'eri kuv. 

0"Ş'.lsma baş1:1'\Rn ve Yüman 1nerjik kuvvetini 
söylemekteD ~l1'11!11'nektedir. vetlendiiii z·•man, ln"'

0

li7.ler --valetinin merk~zini Birma ve parça daha b.-hıııalll!~ 
lerleft ftatThfuyorsıcnu.:? Meş7ıUf' 1ey1:eltraıt Bpstefnrn 1 Jap nlar, 'Qu su,.etl Hindis. '3inna ile Cin arasındaki hu. · in"le ice Cini Hin :lfotana bağ. iu ic;in. Hin___. 

aptağl h k'fW ziyaretine gekntleıin lwlyreffne bakılacak olurşa tana tecavüz etmek ic;in zemin J dutlan muhafaza etmek icin 'ayacak olan demiryolu"un in. ,hiç bir zapwn 
.. Adem,, laeykeliM Nin de hayret edeceğini::e §Uphe etmiyona. hazırlıyorlar. Japon hariciye Hindistan ve diğer müstcmle. f8SI tamamlanac.ktır. Bu bat, lem}yecektir. 
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11alagları geçin:ce .. 
(Diiıı . .. Yazan: Or. Cemil Süleyman 

_ N 7\1.1. sayıda.n devam) olurdu. Fakat onda, bu ümit de 
lib., e o, Yatıyor musun M:ı- yoktu. Bir oğlan çocukları 

D· dünyaya gelmiş; yaşını doldur-

n IYorclu ve l Al A b' .. 1·· _J b' h Ik 1 .. .. lltı d . 1a a ır tuı· u o. naç~n ır asta ı a mış gotur-
,, erdıni ı k · · y k d' ? O ıOtdu an ama ıstemı- müştü. üre acısı ne ır . -
Cidip · Hırsmclan deli olacaktı. nu biliyordu. F aknt evlilikte 
!atsa saçlarından yakalamak, saadet... O, duymadan, zevki-

tCP- ta v.: sarsa, başını duvara vu- 1i, lezzetini tatmaya vakit bul-
-.ra: - nadan nihayet bulan bir rüya-

1 Gör ·· "adın) rnuyor musun alçak va benziyordu. Ve işte netice 
~orı.ı~ ·· Ölüyorum; boğulu- ~czunun önündeydi. Biitün 
. De~~ . . .. V• neşru m.ü~~se_betler gibi, kar. 

hır ihr k ıçın yurcgınde vahşi ıısmda bır umıt ve s:ıadet sah-
1\İha, ~Ykç d~~du. Halbuki Se. 1esi açılmış; fakat başının A i.is
scverı h· ~ndısıni bir deli gibi tünden esen korkunç felaket 
~ı~, k ıslı ka~ın ... Bir yeri ağ. rüzgarr, kurduğu salaştan bina
lıra~ aprdan ıçeriye girerken yr söküp savurmuştu. Bu sah
kııdi\r ~eşesiz görünse, sabaha nede aşk ve ihanet rolünü alan 
~<ırs18 a dşrnda bek!~r · saatlerce kadın, bizzat kend: karısıydı. 

• ın • Ctık E:"b· a oturur; onu bir co- Karsısında yalnız onu bulmuş; 
A.tadaı ı ~vutur; eğlendirirdi. onu. aldatıyordu. Fakat bir gün 
tıı~ti nN bırçok seneler aecme- bu sahnede, bir facia ile karşı 
a· . e h o • j 
1nde bir u!:u.nda, ne çehre- karşıya ~elme~e~. ço.k .ko.:k~-
B~ ay ev degı~ıklik olmamıştı. yor; b~ a_kıbetı gozlı:rının o~u-

t 
~cııe 

0 
• ~elkı Malik ne ise, ne getırdıkçe dehşetınden tuy-

Resiınll';·in~ . siirıli'ığii~ı~ı kızl:ı~ıl:ın lıiri on ycıli, 'rliğrri on 'ılokıız y:ı~ınıl:ıclır. Hrr ild~i ıh• sinema mc· 
raklısı oldııgu ıçııı_. kcndı~ıııc ır_olı \utla lıir film ~irkcli ıııİİlll<'\~ıli sıla tını n•ren Ye kcııdilcrıni lıcyıız Jll'I'• 

dede mc,lıur t•lıııcııı '"ııııh•ılen hır ::ıılaıııııı pc:-iııc ı::ıkıl:ıruk tıll' llllckt'lle rinıkn :ıyrılıııı şl:ırdır. 
Fa~at iki gen~· kızın akılıcl!.t'ı:~ -~ok feci olmuş ve küçiiğii Hııt Ouıı 'ıııı et•scdi ktır~ıın ile ıll'lik drşik hir 

tıaldt• bır lı:ıluklıkla lı11hınıııu5, lıtı) ugu Jıın Uollon'::ı gelince 0111111 da h ı r kuHil.ıcye J.:ıp :ı lı olllıığu ö.!ircnilc-e' Çııtıcü .~dı. Fakat araya bir ü- leri ürperiyordu. Birden aklına 
dıi nun g· · ld' O ı ·· k' d d k 

r 
~e11ı . ırrrıesı, bütün aile ge ı. n arı, ote ı o a a, en. e tı\jfü e~ni hozmus alt üst et- di kendilerine yalnız bırakmtş 

d~~~k :rniyetin · 'manası bu olmaktan kuşl~ulanarak kalktı; 
teıniy rnıydiL H:ıniya kadın, söylenenleri iyi işitebilmek için 
~d~tirı e~ hayatına karısınca, sa- koltuğu biraz daha onlara yak-

rck lı:ıy:ılı ktırl:ırılnıı';'lır. 

bir mülô.kai Şarl Bovage ile 
'il}'at ududu gcni:-liyordu ! .. laştırarak oturdu. Onlardan 

~~t; 
8 

:anlanıyor; • nese artı- ayrı bulunursa, kr rkulan bir 
~'ilde evınç ve kahkaha· tufanı fosatı kendi eliyi'! hazırlamış 
t il a~ <:e

1
kilen ıztıraplar, duyu- o!acağmı tahmin ediyordu. Sa-

Holivut dünyanın en 
ıı"" ap ar ·h b' d .. -"' \.in ve yorgunluklar nı a, ır en onu, sararmış go-
t;ı" Utul d .. ~,~ bir Ü ~?'oı~. u ! .. Demek ?.· runce: 

lıst;: <;uncu girince biraz - Ne oldun Malik? .. dedi. 
tc -.}') , ~ • kaid 

1
ve yakışıklı oluverin- Benzin uçmuş.. Gene kendim 

ı/eriy0;.er, .nazariyeler deği. üşüttün galiba! .. 
lıkl\c:e, aiİe dızlerin bağı c:c:::il- Kendini mi üşütti.i! .. O ölü~ 
du 1İ))ef~\ı hukuku, karı koca- yordu da ona hala kendini ii-

··, Kal~lt ort<'.dan kalkryor- şütli.in diyorlardı. içinde bir is
ft1~1a.~at k 1 acı bir nedametle yan uyandı; hırsından dudak

...._ a. : di ,, Ah . . larını kemirerek: 
d · r ı.ıv ' nıçm yaptım? .. De. - Hayır .. dedi. Bir şeyim 

sakin şehri 
OeannaDurbin ile yeni· 

bir film çeviriyor 
lltı-ı1 !.. a.rnr kendi elimle boz- yok .. sana öyle gelmiş .. 

nı· i ı ~ \te. a h'llk' Yalan söylediği a~ikardı. Fa-
K "8Ud -~ haşhaşa ne mesut !rnt ne olsa, onlara zaafını bel. 
b.eşki B:nornfü slirüyodardı!.. [1 etmiyecekti. Halbuki hale. 
~~~<lşl y: öyle kalsaydılar; candan boğuluyor; hemen ol-

H olivu ttan F ransaya gelmiş 
olan Şarl Boye şerefine bir 
kokteyl ziyafeti verilmiştir. 

Şarl Boyer Amerikaya gider
ken birçok kimseler onun mu. 
vaffak olamıyacağını söylemiş
lerdi. fakat Fransız artist kısa 
bir zaman zarfında sinema a
leminde parlamış ve bütün ka
dınların hayallerini oyalayan 

Marsel Aşar, Ma rk A legre ve 
Andre Daver ile beraber bu. 
lunmaktan fevkalade memnun 
olacağım. Bu münasebetle ya
kında Nise giderek beş hafta 
kadar orada kalacağım. Bu 
müddet zafında filmin harici 
sahnelerini çevirecegım. Bir 
T esrinievvelden itibaren de 
A~erikada İren Dun ile birlik
te çevirmiş olduğum yeni filmi 
duble etmeğe bnşlıyacağım . 
Korsanda birli]\te oynıyacağım 
Matmazel Mişel Olga çok par. 
lak istikbal vaadeden bir yıldız-

r• 

.ı llr s ·· Şasaydılar: bas basa 1 b ~eri lltes d 'l • • duğu yere yığılıp bayı acak ir 
~di) ... y 1 er. Nihayet ne hale geliyordu. Bir zamandan-

d l İYlalik B beri sinirlerinden çok rahatsız
qt)! Cltına cık ey, karısını arka- dı. Hekimler ona, açık havada 

11:ı ... d ·~. 1a.rmıyor .. ne kaba kür, mutlak istirahat tavsiye 
() cgı rni? .. \ • buna . k etmişlerdi. Fakat hangi küt, 

b·ı:rıki b · b· ço tan ra7.ıydı. Ma- hangi istirahat! .. 
ı 1}' ır ırl . . . ~~ Otlard e'ını oahtiyar ede- O, her gün böyle kendi ken-
tle · r. · Ar l d d 1 · 1 ~c' tırıj t h . a arın a, saa- ini yiye yiye he ak o uyo:-; 

~·llrtc:ih, e dıt edebilecek bir günden güne iştahtan kesili .. 
~ıı Je n .. ·ı . e tekr - 1 ltıyaç vardı?.. yor; yem iye. yemiy:! kuvvet-

,,''"'' _ar etti: ten düşüyordu. Günün bütii.-ı 
rı.ı ı'iı ın l b \) Va,1))

1 
k Y_aptım yarabbi?.. saat eri uhran ve heyecan i-

~·~ bı.ınu Ndı. elimle bozdum. çinde geçiyordu. Naciye nasıl: 
İt~tı ~İss' ~cı, ilk eve girdiği - Git.. beni sükunumla, 
~11'\e a etrnış: daila 

0 
zaman, mahremiyetimle yalnız bırak ... 

erkek olmuştu. 
Geçen gün Andre Daver'nin 

Şarl Boyer şerefine vermi~ ol
duğu ziyafette bircok tanmmrs 
kimseler hazır bul~nmuşlardır: 
Malum olduğu üzere Şarl Bo
ye Pariste kaldığı müddetçe 
"Korsan,, isimli bir film cevi
recektir. Şarl Bovaye bu ~film 
hakkında şunları söylemekte
dir: 

- Filmin senaryosunu A 
merikaya kadar bana yolladı
lar. Hakikaten gi.izel.. Bilhassa acide1' b ~üşmüş ti..:. Saniha, diyebilirdi? .. Onun bir dakib 

tıı·' N a .. sederken: evden uzaklaşmasına razı ol
t~ı~~~··. Ç::u~el delikanlı!;. d:- mıyan, kendi eşi, kendi ailesiy-llu.~ti kıbar, cok zarıf go- di. Ona: Tabanca karıştırırken 
l 'y e~i Var!... • - Rahat et, bnşmı dinle... Beyoğlunda Bostnnbasmda 

k~ıı~İsj.... evlendikleri zaman, diyorlardı. Kapıkolu sokağmdn otura~ Zi-
·at t -.e de · · } F k k · k · ~ · t d d b ~ih· ı~eı· se . o?' e demişti. fa- a at_ ·ı.r:ı.se, çe ·tıgı ız ıra- ya a ın a irisinin karısı, ken-

1>·· ı c)(;.;; • Yı bır değirmen tası bın, geçırdıgı buhranın farkın- disinden ayrılmış ve bir me-
~ı.ırı.ı t>«len ~ d d ~·1 ı· N · 1 Al• h'kA · 1 b ~ .\le

11
..,.. • gençliği, kudreti ı a egı C•!. acı, 1a a ı ayesı- mur a eraber oturmağa başla-

~alıba h~ll1ne aşındıran zaman ni anlatıyor ve bitirmiyordu. mıştır. 
:ııi · 18 eri k · ' c:: "h l' · d ki ~~· t_ı,Yordu ana::\t~eri de kör- ..... anı a, e ı çencsın e, zev. ~· Ziyaın 16 yaşlarındaki oğlu 

el ~lı~el' . · Daha gencini, da-

1 

heyecanla korkulu masal dınlı- Fethi dün annesini görmek ü. 
~ ;. 1nı o" ·· kl 'b' k l l'r\' -evkıe . 00runce, Sanihanm yen çocu ar gı ı so umuş: zere evlerine gitmiş, evdeki 

Y 1 ~ti. () rı, t.:!rnayülleri de<Tiş- - Ne tatlı anlatıyorsunuz, babasının meydana bıraktıgy 1 

cır. ne "' 0ia · B ıı· : her Yapsa fena görü- ' cı ey!.. tabancasını karışlırmağa baş-
ı ildi v rneylini, her hareketi- Diye ağzının içine bakıyor; lamıştır. 

rJ f-ıall):k~ayağı buluyordu. başını çevirip bir saniye kendi- Bu sırada tabanca birdenbi-
ı:rı kop ı Malik om:, canın- siyle alakadar görünmüyordu. re patlayarak çıkan kurşun c,o
>.: "e ,~uş bir parca gibi ic- Saniha Naciyi dinlerken, Ma- cug~un. kafasına isabet etmı'stı·r. 

" \' • J l.l re k t · ' • 1 · k · · 1 · · · · · .. >.qk e ışr en gden bir ar- 1 • onun goz erının ıçını arı- Başı parçalanan reth~ hemen 
~de Yaşa,J.~kla .. sever, ondan u- ~ordu. So.nra Naciye ~ikkat ~~- ölmüştür. Cesedi muayene e
lq~ ta bir gı ~unlc··, hayatında tı. O, Sanıhaya kaqı lakayt go_- den adliye doktoru defnine 
~ıh?Y\ii e~ksıklik d-ıyar; onu rün_mi~·e çalışıyor~u'. Fakat çok ruhsat vermiştir. 
~ '. ISÖ~] .etken içlı bir cocuk sevımlı ve sıhhatlı bır çocuktu. ~1.tdı, faketı dolar; agylam~k · _ Siyah ve parlak gözleri. keskin --o---

t • at · ıs d 1 · k l d B' O t k ld ·· 

dır. 
- Sonra ne yapacaksınız? 
- İşlerini itmam ettikten 

sonra da Parise dönüp bir 
müddet istirahat edecek ve ye
ni piyesleri seyredeceğim. Bi
lahara ikinciteşrin iptidasında 
Holivuta dönmek istiyorum. 

- Yeni bir film çevirecek 

misiniz? 
- Evet Deanna Durbin ile. 

Fakat henüz senaryoyu bi lıni-
, yorum .. Eğer Amerikan sansö
ıü müsaade ederse bu takdirde 
film Mayerling'den daha az 
kuvvetli olmıyacaktı ·. Bu hu
susta size şimdi ancak filmin 
renkli ve eski kostümler ile o
lacağım söyliyebilirim. 

- Günde kaç saat çalışıyor
sunuz? 

- Sekiz saat.. Sabah do-
kuzdan on ikiye, ve on i.iç bu
cuktan on sekize kadar. Calıs-~ ~ ~ 

ma sistem;ne gelince Amerika. 
da da Fransada kult:-nılan 
metod tercih edilmektedir. 

- Holivutta ne gibi bir ye
nilik var? 

• • 
ımış 

Çekoslovakya 
Almanya ile Ma
caristan arasında 

taksim edılecekmiş 
VarşoYa, ( Husnsi) - Lehi:; la

nın centıı> hududuna Almaııva· 

11111 asker sevkiyatr devam ·et. 
ıne ktetlir. Alınanyanın Slovak· 
yayı işgııl etmek maksadiyle ha· 
~ırlıklara dcn·aın ettiği bildirili
yor. A imanlar, l\facaristanla aıı-

şabllir \'e Macarları milıvcı 

dıwlctlcri yanına. almaya mu. 
\·affa!\: olabilirlerse sıo,·akyayı 
taksim edecek ve bir kısım Slo
~ ali: arazisini Macaristana vere. 
c<- klcrdir. 

Binaenaleyh, Macaristan üze
rine başlayan Alman tazyiki bir 
hafta rlnh:ı devam edecektir. 
;ı,r, cari <:; f:ının Alman tazyikine 
boyun eğeceği zannolmam akta
<lır. 

Siyasi buhran Eylül 
ayında baş 

gösterecekmiş 
Roma, (Hususi) - Salfihiyet

tar siyasi mahfillerde söylendi
ğine göre, ağustos ayı siikQnet 
· çiıHlo geçecel\:tir. Sa lslıu rgda 
başlayan İtalyan - Alman mUza
!'el'Clcri nskcri ve siyast saha
larda a;;ustos ayr nihayetine ka· 
Jar dc\'ıtın edecektir. 

Hu ınüznkerelerde eyllil aym
dıı patlak vermesi gayri kabllı 
ı.;llllaj) olan buhran esnasmda 
rrıihYer deYletlerinin takip ede· 
crl;Jcrl hattı lıarel~et talrnrrlir 
ettirilecektir. 

Graf Çanovayla Fon Ribben
lrop arasında, Danzig meselesi
nin halli esnasında Almanynnııı 

karşılaşması muhtc> mc1 p.Uçlük· 
ıcre 1talyanrn gl.istereceı'H yar. 
dımın ı;;cl'Ti konuc;ulınuştur. 

--<>-

Londrada yeni mu
ahedeler için 

müzakereler oluyor 
Londra, (11 ususi) - !ngilız 

hariciye nezareti son günlerde 
Oı·ta \·e Cenubu Şarki A\Tupa iŞ
lcriylc fazla ıne;;gul olıııaklatlır. 
L.oııdrnclalü Romanya bUyük cl
c;isl Tilca Lorcl llalifake'la gö
riiştiiğiiıılin ertesi ı:-linii Biikre
şc harolrnt etmiştir. I<"::lçiniıı, ln
giltere ile Romanya arasında 

imzalanacak muahede projesiııı 
hlrlil<tc gtitUrdiiğü bildiriliyor.' 
Lehistanla !ngiltcre arasında 

lınznlanncnk muahede projesi 
ele hazırlaıımıştıı-. Londradal,ı 

Leh elçiı:;i Graf Raçh·ski Hali
fn Jo:;la iki giiıı ardısıra görfü; 
nıektedir. ı..onclra lıllylik elçi
miz JU\şl ii Aras da Halifalrnla 
.,.11rii şmllştUr. 'J'Urk - İrtbriliz mll
mla•rclcri hın·ıi ilerl0ııılş~e üc 
mıı:ıh1•<10 hcntiz imzalanmamış 
lıt'. Hnınanya ile İngiltere ara 
;;ıııc1n cin !Jir uıuahclle imzalana· 
cal\tır. 

Atinadal•I fn;iliz sefiri dl' 
Bas \'eldl 1\1 eta ksaı; ile görüşm llş· 

tUr. Yuııaııi~tan ile de bir mua. 
hede i mzn lanacalı:t ı r. 

Tnymı:; \'C Deyli TelC'graf ga· 
zettderi bu munlıcclelcrin imza-
lnııııın~ ı lıir zaruret 

azııınktaclıı·. 

olduğunu 

Avrupaya ipek kozası 
satıyoruz 

Avrupaya buyıl ipek kozası, 
mahsu liindcn ihruç edilıneğı 
başlanını:;ıtır. 

• ıı 
il):· 15\it\ . . ışte n-örüyord ve ku ret i !:>cı ış arı var ı. ır r a o u a zam goren 

l~t ıçınd n ll., . h·. • ı ·erek h e on bir senelik ~·~. kendı saram11ş ~e ıesını, za~ öğretmenler 

- Hiç .. Holivut, dünyanın 
e!l sukin şehridir. . Bir dostu 
ziyaret icabetmese bazan bir 
ay bile evden dışarıya <;ıkmam . 
Biliyorsunuz Bverley l 1ilds'de 
lıir dağ evinde oturuyorum. 
Orada tenis, golf oynarım, yü
zt•rim. Boş vrıkitlerdc istiı,,lınt ' 
ederim .. Diyorum ya, size çok 
s2kin bir şehirdir Holivut. 

ilk defa İsviçrcye 1 O bin ki
~ l0luk bir parti gönderilmiştir. 

J" 

i''' ,. 
r. , 
. ıtı•' 

Ru malların kilosu 223 • 225 
. ktıru~ nrnsmdddır. 

filııı Ç< 1' rı l r l, yılclı::7 11 <lıtıı İsvicrcden yen' t ] 1 · ~ l lJ • ı a ep er \ar. 
... ar 'ıwyc ı:c kcııclisilc lıcrnl.ıcl' dır. Fiyatlar yükselmektedir. 

1 t>'.tt, Scı ;laYatın biitün hatı- ılı ık ten, yorgunluktan c::ukuw Ortaokul öğretmenlerinden 
"'·~l'tpj~·''"nın zihninden si- gitmiş gözlerini düşündü. Sani- zam görenlerin listefi yeni ])3. 

"._·, "" ·1" 1' ha g;hi, nılıu l'CVk ve a~k dolıı lreın sekline uyglln olm.ık iizı: • 
·~~ ı · rı o' d ' · 1 d lb · ı · d l · 1 

• Y k d ı.:ıc:f~;,i 1 .ısay ı, ihtiyarlı- ı•.r ;.a ın, e ette zı rnın e lir ,rt: hazırlan~.uştır. a ın a ken-
e ınden tutan biri _( Daha vaı") dilerine tebliğ edilecektir. 
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r- ~ 
7 Numaralı Hücumbotunun Maceraları 

Denizler için harp 
- 17 -

Adanada ka
dastro işleri 

RAOVO 
16 - 8 - 939 Çarşalll~ 

12.30 Progrııın. 12.35 Turk ır• 
ği • Pi. 13 l\lcınlckcl snnol ~) 1 
ano; , . .: mcleorololı hııberlerı. p 

- 14 l\luzik c l\nrışık proı:ırıını • 11 - Suları boşaltmak için böl- lak oldu, kulellin dış tarafı gör-
meelrJn .dibine inmiş idi.. dtiğUn şekle girdi, fakat içine Ye 

- Ah: .. ''nzık... bnna biç bir şey olmadı .. Gemi-
- E •e~ kumandan .. Şimdi bu- deki yirmi dört kişi de sağ sa- Vilayet kadastro h8kiminin beyanatı 

19 Progrom. l 9.05 1\füzik 
müziği _ Pi.). 19.30 Türk rıı ~ 
(Fıısıl hcyclı). 20.15 Konuşn;ıı ııılt 
talık spor servisi). 20.30 ~ ~ j 
saat o yarı, ııJııns ,.c ıı~c~c?.r~ 0 

... 

hcrlcri. 20.50 Türk mlıı.ıi;ı. d 

rada bulunan bizim postadan lim kurtuldular .. Bazıları çok 
sekiz kişi de gUvertede bulu- ufak yaralar aldılarsa, onlar
nuyorduk. Hiç birimiz eksik de- dan bnhsetmeğc bile tenezzül 
ğlliz .. Siz kumandanım ve Mar· etmiyorlar .. 

200,000 lirayı mü
tecaviz kıymette ten de dahil olmak Uzere tam on Evet "toplanmak".. Yapıla

kişi ediyoruz. Yazık .• Yirmi altı cak en iyi hareket bu olurdu. 
yerine on.. Gömülen bot ile on 
altı k;ıı de gömUlmUş bulunu
yor. 

ttmitsiz bir ses na.ve ediyor: 
- Yakında biz de .. 
Bu sözlerle kamçılanan ku • 

macdanın sert, Asabi sesi: 
- Kim bunu söyleyen, hangi 

gafil.. 
Kısa suren bir sUk(it, sonra 

yeniden kumandanın sesi: 
- Bunu söyleyen kim, diyo

rum? 
Bunun Uzerine suçlunun itira. 

tı duyuluyor: 
- Benim kumandanım .. La

rl~l .. Takdir ediyorum, saçmala· 
dua .. Affınızı rica ederim ku
r ıandanım .. 

- Gl!zol, hatanı anlayıp af di
leyorsun .. Ben de senin ümitsiz
liğe dUşmenl affediyorum, fakat 
bir daha böyle boş şeylere kapıl
ma, yoksa seni harbin sonuna 
kadar hapisten çıkartmam. 

Ve kumandan sesinin tonu -
nu değiştirerek arkadaşta bir 
sesle: 

- Arkadaşlar, ikinci kuman· 
danınız ve harpte ölen arkadaş. 
lar için bir dakika hürmet su
kutu ... 

Ne bir ses ... Ne bir hareket ..• 
Sonra tekrar kumandanın 

sesi: 
- Haydi arkadaşlar şimdi yü

zelim .. Kun·etıerimizi ihtiyat
la sarrederek yUzeıım... Tutu
nabileceğimiz herhangi enkaz 
parçası ve bizi denizden topla· 
yacak bir gemiye tesadüf edebi. 
liıiz .. 

Onları denizden toplayan ge
mi, ne numaralı hucum botu ol
du .. 

üç numaralı hücum botu, a
miralin emrine tahsis olunmuş· 
tu .. Emirleri donanmaya tebliğ, 
kısa mesafelerde vazife görmek 
ve donanma arasında daimt ir
tibatı temin etmek Yazifelerlyle 
mUkellerti.. 

Aynı zamanda bu kumandanın k 
bir emri sayılırdı .. Denizin tize· m e tu m em va 1 mey 
rinde yedi numaralı hUcum bo- -
tundan kopmuş urak bir tahta 

parcası bile yoktu.. dana ç 1 karı I d 1 
Gemi, baştan aşağıya çelik • 

ten idi.. Ancak kulenin 6ntinde Ad (H .) T k"k b" 1 ·ı· 
l d bi k k ta ana ususı - apu J rın tet ı e ta ı tutu ması vı a. 

ası ı uran r aç can ur ran K da U ··a·· 1.. k 1 · d k d 
k 1 d d la ka kl ve a stro mum mu ur u- yet mer ez erın e uyu atın 

ve amara ar a o P pa a- w •• •• d . .. . A k h f · · h ı · 
i "bl fak t f k h gunun avetı uzerınc n ·ara. mu a azası ıçın ma zen er ın-

rı vcsa re gı u e e a şap "d .1,. . . k d · ·b· k 1 al d 
k l . d Fakat b 1 ·da ya gı en vı ayetımız a astro şası vesaıre gı ı arar ar ın ı. 
ısım ar 'iar ı. un aı n h"k" . B C d B M""d"" · · · 

h . bl 1 ko mamıştı n ·,.in a ımı ay ev et enker u urıyetı umumıye ayrıca 
ıç r P ' onu ı..., h . . d"" .. .. . 1 k T K uze nide '-"tize ufak şe rımıze onmuştur. revızyon ar yapara apu a. 

suyun r " n en o·· k d" ·ı .. .. .. d d l" d ,. 
bir tahta parçası blle yoktu.. . .un en ısı e goruştum, e. astro mua .. me at"?m. me _enı 

ıJul Tuzey keneli kendine dU· dı kı: . kanumu~]a nhenklı bır şekı1de 
şUnUyor bin tUrlU sual soruyor- - Tapu ve Kadastro teşkı- yurumesı hususunda çareler 
du: ' latının Adliye Vekaletine bağ. ve tedbirler alacaktır. 

-Acaba kaç kişi? .. Kurtulan- landığmı biliyorsunuz. Gayri. Şehrimizde Kadastro işleri 
ıar kimler?. menkullere müteallik mülkiyet ilerlemketedir. Şimdiye kadar 

ve mutta~ıl mUnıkUn olduğu haklarile ayni ve şahsi hakla. viuayetimizde Türkocağı, Ali. 
kadar vücudunu sudan çıkara- rm tesbit ve temliki işlerindeki dede, Sarıyakup, Cemalpaşa, 
rak etrafa boşluklara bağırıyor- hususiyet ve ehemmiyet gözö. Kurtuluş, Reşatbey, Çıarlı, Ka. 
d u. nüiıe alınırsa bu teşkilatın az yalı bağ mahallelerinin Kadas. 

Acaba kaç kişi kurtulmuştu? çok istiklaliyet arzetmesinin trosu yapılmış, kütükler yazıl. 
Kimlerdi? .. Şimdi yalnızca bu- zaruri bulunduğu kendiliğin. mış ve Tapu senetleri sahpleri. 
nu dUşUnUyor, yalnızca bunun den anlaşılır. Bunun için her ne.tevzi edilmiştir. 
için yaşayordu. veçhile mijnase.bet ve ~lak_nsı T e?eha~~· l!.luca~i, Karaso. 

Denizin ma\·l sularından baş- bulunan Adlıye Veka1etıne ku, Kurukopru, Doşeme ma-
kn. bir şey göremiyor, fakat u- bağlanmasm~a b_üyii~ bir İsa. ha~lel7r.i~in .tahdit ve tcsbit iş. 
ıaklarda suyun hafif hareketle· bet vardır. Nıtekım bırçok me. lerı bıtırılmış, Hanedan ve ls. 
rlni farkediyor sesinin duyul _ deni memleketlerde de böyle. tiklal mahallelerinin de tahdit 
duğunJ ümit ederek sevince dU- dir. ve tesbitinc başlanmıştır. 
şUyordu.. 4 vilayet hakimile 2 grup Yakında şimendifer hattının 

Filhakika sesi duyulmuş, de- müdürü ve merkez müdürü şimalinde ve belediye hududu 
nize dökülenler bu sese doğru top1anarak Tapu ve Kadastro dahilinde imal sahası içindeki 
yUzmeğo başlamışlardı. Tekrar umum müdürü Bay Halit Zi. bağlık mıntaka ile Kocavczir 
kabil olduğu kadar sµ.dan .çık- yanın reisliği altında müzake. mahallesinin de kadastrosupa 
tı ve bir kere daha seslendi.. re1erde bulunuldu. Kadastro ha lanacaktır. 

Birkaç dakika sonra kurtu • komisyonlarının ve Tapu işle. T csbit işleri bitirilen mahal. 
ıanlar hep blr araya toplanmış - rinin daha verimli bir şekle so. lelerden takriben 200.000 lira. 
ıardı. kulması, ilan müddetlerinin a. yı mütecaviz bir kıymette 
Kumandanları onları derhal zaltrlması ve hatta kısmen kal. mektum emval meydana çıka. 

saymıştı. Tam dokuz kişi idiler, dmlması, bazı lüzumsuz for. rılmıştır. 
kendisiyle beraber on ediyordu. malitelerin bertaraf edilmesi, Kadastro t~kilatmın girmiş 
Yirnıi nltıya karşı on .. Kurtu - halkın şikayetini mucip olan olduğu bu yeni safhada daha 
lnnlarx derhal tanımış ve isim - güçlükleriQ. kaldırılması, Tem. verimli olacağı ve bu teşkilatın 
ıeriy1 .~ saymağa başlamıştı: yiz mahkemelerinden Kadas. yakında araziye de teşmil edi. 

- Mayol, Gölek, Marten, Del- tro mahkemelerine ait kararla. leceği ümit ediliyor. 
vak, Lömonyon, Larlb, Dclbos, 
Rafyö, Kurto .. 
Bunların hepsinin çok i~i yU

zUcUler olduklarını kumandan-
Amiralin yeğeni Alen Gurdon tarı biliyordu .. 

Konya hükOmet konağı önüne 
park yapılıyor tarafından kumanda edilmekte Daha başka yar mıydı? .. Son

olan Uç numaralı bot hazan a- ra Jan? .. Jan Dosa, 0 da fevka
miral tarafından en tehlikeli va- H\dc mahir bir yUzlicU idi.. Aca
zi!elere de sevkolunmakta idi.. ba 0 niçin bunların arasında de-

Eu son olarak yukarıya çeki- ğ"l l'? 1 ( 1 ••• 

len yedi numaralı botun ku- lnsi'yakt bir hareketle kurtu-
manclanı Lui Tuzey, Uç numara- tanlar derhal elele tutuşarak 
lı botun epeyce hırpalanmış ol- bir daire teşkil ettiler. 
duğunu gördü .. Baş tarafta gU. Lul Tuıey: 

Mütehassıs Lamber 
bir plan tavsiye etti 

,·erte dC'lik deşik olmuş, efradrn 
çanlalnıı ve çimento çuvallariy- - ı)imdl on kişiyiz. Duha baş- Konya, (Hususi) - Bir za. Ulusanla konuştuk, dedi ki: 
ıe delikler tıkanmıştı .. Kıç ta- en kurtulan nr mı? manlar şadırvan ve bunun kal. "Meydanın alacağı yeni şek. 
rafta 3,7 llk dört topun yerinde Başgedikli Gölek: dırılmasile tozlu ve topraklı bir le göre şirketimizin de memle. 
yeller esiyordu, bozulmuş, ezil· - Bir mliddet bekliyellm .. de· meydan olan hükumet binası. ket ı;üzelliğine iştiraki bakı-
miş demir ve çelik parçaları, di.. nm önündeki meydan vilaye. mından bu güzellikle miitena. 
üsttiste yığılarak acaip bir şe. - Aynı zamanda bağıralım tin kıymetli eliyle mükemme. sip olarak çiçekliğin ortasına 
kil nlmıı;tı. da .. , len parkelcnmiş ve ortada vü. ve beher lambıısı 2.50 şer mum-

Lui Tuzcy, bu korkunç yı. Ye hepsi birden acı acı, gayri cuda getirilen çiçeklik için de lu ve dört gloplu bir sütun dik. 
ğıntıyı seyrederek: insani sesler ile bağırmağa, !er- şehrimize gelmiş olan şehir meği düşünmekteyiz. 

F · f · "'ada başladılar: miitehassısı Bay Lamber'den Du suretle dört istikamete - ecı, ecı... ., 
Diye mırıldandı .. üç numara- - Hey! .. Hey! .. içtima burada alman ilhamla bir şekil tesbit ışık verecek lambalar hem 

lı botun kumandanı Gurdon: toplanıyoruz.. edilerek dünden itibaren faali. meydanın aydınlatılmasını ve 
- GUzel değil mi? .. Bir obUs Yakın mesafelerden sesleri yete geçilmiştir. hem de c.içekliğin geceleri zi. 

bunu bu hale koydu. lnsan nasıl muhakkak duyulurdu.. Denlzl Öğrendiğime göre çiçeklik . aydar olmasını temin eder. 
olduğuna şaşıyor .. Ya kumanda sakindi.. Hepsi birden mUmklin dairevi bir surette iki metre gc- I Bu ldmbanın cereyanı top. 
kulesi.. Onu gördUnUz mu? .)!duğu kadar sudan fırlıyarnk nişliğinde ikinci bir bordürle rnk altından yapılacağına göre 

- Evet, görüyorum.. kendilerini göstermeğe teşcb - ~evrilecek ve burası hetone e- ı masraf ve külfeti nıucip ise de 
Kumanda kulesi bira?. yanla- ':ılis ettiler. dilecektir. şehir gi.izelliği namına her fe. 

mış yaziyette, helozont bir şekil Fakat dakikalar gcclyor ve Bordürün yapılmasından , dakfırhğın yap:~ması da zaru. 
almıştı.. Lui Tuzey: ıiç kimse gelmiyordu.. sonra orta boşluğu do1duru1n- ı ridir .. , 

-Fakat kule tamam .. Bir ta- ı..uı TuzP.y içinde bUyUk bir rak boşluk bombe bir hale ge. Ciddi ve imarcı teşebbi.isle. 
rafı uçmamış .. dedi. stırap ile: tirildikten sonra çini ve çiçek rin olgun semereler vereceği 

- Evet dostum, tamam; yal· - Acaba Jan ne oldu?.. dikilmek suretile meydan çok tabiidir. 
nızca biraz şekli bozulmuş; de. Diye dllşUndti, sonra yUksck zarif bir şekil almış clncaktır. J Valimiz B. Niz;ımcttin Ata. 
ğil mi? .. ObUs patladığı zaman ;;esle: Yakında meydana çıkacak kcr, be1ediye reısı Dr. M. F. 
ben kumanda köprUsUndeydim.. - Gölek.. ççekliğin ortasm::ı isabet eden Dtindarla r;.~lerek yapılmakta 
BirdeaMN .a.tnn.. dOndUğli- - Kumandanım.. ve elektrik ~irketine ait olan 

1 
ohn iş hnkkmda Nafia direktö. 

1 
•I Jtfsscttlm. fnan sözüme: - Oh Us isabet cıttlğl uman 1000 mumluk havai hat i"ze- rü Nivazi Ki~e ile konuşmıış 
çUnkU hepct hakikattir .. Birden· ınua,·lnlm nerede lıtl '! .. jrindeki lamba h"kkınd"\ Elek- ve icabc..!c:1 di:c~;.tifleri vermiş. 
bire obUs dUştU. Etraf allak bul- ( Daha var) trik şirketi d:rcktörü B. } lalis tir. 

Gaziantepteki 
fırtına 

Tütün rekoltesi 
yarı yarıya ındı 
Gaziantep, (Hususi) - Ev. 

velce de kısaca bildirdiğim gibi 
7 Ağustos Pa7.artesi saat 1 5 sı
ralarında şehrimiz ve civannda 
şiddetli bir bora ve fırtına ol. 
muş, yağmurla karışık fındık 
büyüklülünde dolu düşmüştür. 
Muhtelif fasılalarla il:i saat ka. 
dar devam eden bu müthiş afet 
neticesinde deli tütünlerimiz 
ve bir kısım bağlarımız ehem
miyetli surette hasar:ı uğramış. 
tır. 

Dolu, Maanoğlu, Kapkalr, 
Gevernğzı, Meydanbaşı v .. Çu. 
kurbostandaki tütünleri karni. 
len mahvetmiştir. 

Ertesi gün yapılan tahminle. 

tir aHıı - llir:ıı şnrkı · !\içınc ıı 
s"hcr znrı z:ırıın. 2 - BrdrU 

0 
sör - lficnz şnrkı - ~rnmıeııÇ ' 
in. 3 - ı.rııır ıığ:ı • Jlicaı ş:ırkı ;,, 
hır 7.cmnn ~el. 4 - i\cfi~e • 

ı lı· klir şnrkı • Sr,·crım her ı;u kt • ı 
Osman Nihal • llic;ııkılr ş:ır ,u' 
zııif soQo;üm içinde. li - osııı ~ 
tını • Kiird ıll hlcoıkiır -ı:ırkı p; 
~ ıl yfireğim. 7 - Seljh .ııın ftP 

Kürdili hicıızk6r şarkı· .~r ~~I ~ 
8 - l\lu'la Süreyya - Kürdı k f 
!.tir ş:ırkı • Gün doğmo)ııc:ı~ 
l\luh:ın er şarkı - !'\için ııın~to 
kursın İı\ le. 1 O - "~rlriYE.' k 2 
!\luhoyyer "nrkı - Aııh:ıra bıı 

1 
r 

Konuşnın. 21.45 Nr eli pl!ık r 
2 • ıınhll 1 .50 l\!üzlk ! IHrnseıı cı 

1 
,,,.. 

do u. Şer: fh~nn 1-\uıı,·erl~hO 
l erhetr • Mor~. 2 - A. 

1 Hıımlrl opern>öın•lnn orrhf t fit 
sı. C:lıırnclle Si. B. için. 3 -ril ı 
- Norma operasının U\E.'rlil 
Oc;kor. Strous~ - \"nls ru' ~· rl 
• ı). 5 - Gounorl - Fuıısl oPC P 

b:ıleli. 22.40 i\liiıik (Operı it 
rı • Pi.). 23 Son :ıj:ıns hııh~r 

0 
r:ınl, eı;h:ını, tııhvilfıl, knnıh1 ' 
kul horsa ı. <Fi yol). :ı3.!!0 \ 
(Ct11.h:ınd - Pi.). 23.55 - 2t 
program. 

17 - 8. 939 
re göre tütün zayiatı 150 bin , - rur~ 
1 b 1 k d 450 b k 

13.30 l ıogr:ım. 13.3J ~ti 
irayı uma ta ır. İn ·i- ~i (Fasıl he)eli). 14 l\!cıı1lt 

lo olarak tahmin edilen bu se. oy:ırı, ajans , e mcıeorololi ıı• 
ne reko1tesinin hemen yarısı 14.10 - 15.30 l\IUzık ıo:ıP 
harap olmuştur. ~i - Pi.). ~ 

Dolunun en çok zarar yaptı. 18·30 J>rosrııın. 18·35 1ı1ıı: 
ğı bağlar, a!ıağı ve yukarı Ça. çük orkeslrn • Şef: Necip A~ 

~ Fronz: tclınr - \'al . 2 - . S 
talkoz, Battal hüyüğü civarı, Eskl~a operelindMı potpuri· 
kısmen Beylikteki bağlardır. lıbe'i. 1'opeho Jı:ık inden 

Hasar yüzde 50 den yüzde sı. HUO '.l'iirk müziği (ince 
doksana kadar yiikselmektedir. lı), 20 Memleket s:ıaı n~ıır•· 

sil. 20.40 AJ:ıns ve meıeo 
Bağlarda zarar ve ziyanın tes. · 
b'.tı·....--1--1ı,,_;ı.e.,..aı-.. .ın- berleri. 21 Turk müzıği: ' ~ 

uc· ~~nsz11 ıftll.nftl •~ ""! .,..._ p re\•l. 2 - Lemi • Jlosl P'$,,, 
bir zayiat, ve köylerde h~a~!.i.li\ ... ~ı..~cana aşık:ı hiç iilfetin. 
yoktur. Ağustos ayında şehri- Mchınl'I - Rast şarkı - o~ ıc. 
mizde değil fırtına, yağmur beni. 4 - ı.emi - Suzio• 

Y
agm" ası da şı"mdı'ye kadar go··. Yeler lıiçr:ınlı sözler. 5 ~ 

Hıza • Suzinak şnrkı - Çal 
rülmüş bir hadise değildir. gı) ı. r, - Hefık Fcrson,. SıJl 

kı - Canım kimi isterse. 7 ,,,,.. 
saz semaisi. 8 - Jlnlk ıurl'ı 
lı:ıhlon kalktım. 9 - Uııllı ~ ~ 
l'rfnlıyıın ezelden. 10 - ııı' 
kiisü • Ekin ckılim çollerc· ~ r • 
11usına. 2l.5:i Neşeli plA 11 

Bor ve Ereğli 
kazalarında 

Birer ortamektebe 
şiddetle ihtiyaç var 

Ereğli, .(Hususi) - Niğde. 
nin Bor kazasile vılayetimizin 
Ereğli kazasında birer ortamek 
tebe lüzum ve ihtiyaç pek faz. 
ladır. Orta tahsil çağına giren 
Borlu çocukları, kış günlerinde 
her sabah otobüs ve araba ile 
vilayet merkezindeki orta mek 
tebe gitmek ve akşam dönmek 
mecburiyetindedirler. 

Hatta, Niğde merkezindeki 
orta okul, bi.itün vilayet genç. 
liğinin tahsil ihtiyacına, tabii
dir ki, cevap veremez. 

Mali kudreti yerinde o1mı. 
yan bir kısım yerJilerle küçük 
memur!ar, çocuklarını yüksek 
tahsil müesseseler\ne gönder. 
mck imkanını bulamıyorlar. 

Niğde orta mektebinin liseye 
kalbiğ Borda bir orta mektep 
açılması, vilayet halkının ye. 
rinde ve haklı dilekleri arasın-

22 Hıırtıılık poc;l:ı kutusu (h'111 
lerdc). 22.30 Müzik (U:ı•1~ ı 
Pi.), 23 Son rıj:ıııc; hıberltr: 
c'ih:ını, t:ıll\ it:ıı, knnıbi>-o 1~ 
lıorsusı (hl al). 23.20 l\lil~~ 
h" • Pi.). 23.55 • 2i Yıır1 

ram. ,d-' 
Y abancı Radyolıs t 

Seçilmiş Parç~lı. 
Proorcım 7'iırkiye sacıl ~~ 

ve o ılc<lc11 sonraki saat ola 

nıişlir: o~' 
Ol'ER:\1.AH \'E suı-:t 

KONSLfü.Elll fi 
7.50 l.onrlı:ı: Senfoni ı.os" 
9. l.onılra: Gczınli 1;oıt 
O. Slr:ıshurg: Jln ·dn· ııJI 
0.15 Jlambur((: "))er 

( l\ları;chncr). • 
0.15 J>roğ: Orkr'>lrn k

011
11 ı; 

o.:ıj Jslokholnı: ncclh~'~,,.ır•4 
1 O. fs,•içre ,.c lıirçok rrc 

tos~ onl.ı rı: J.urrl A 
fesih :ılindcn n:ı1'• · 11ı ~ 

11. H:ıdio l'.ırio;: "J3E.') 
cnoiı·ldicu}. ,~tfl1 

OD\ '.\Jl'SI KiSi Yı: 1'0 pı'3 r 
R. r~ f<-1 kulesi: ~ıır1·';·ıt•" 
8.45 Burlnpc'iıc: J.rh 1 

l:ır. 

10. Vıırşonı: Clıori11 • 
l 1.1:; Hoın:ı ~rupu: Orll·, r11 P 
11.20 l'rtınkhırl: IJccll~O ııııı l . ,,c rt 
1 1.20 Torl 110 µrııpıı. l. St 

dadır. ı·l Berlin (l"wn '1· ·t 
Bor, bugün merkezinde se- HAFiF Mt 51 ~ ıı' ~'" 

kiz hin küsur ci1t kitabı bulu. li.10 Münih: EiUrnc~!:s~•~·~. 
7. nerlin: Jtolk 11 \;t~' 

ra~ ~-la1il Nuri kiitüphanesi) 7. ll:ııııbıırs: Hafif o: "'r~1• 
e e ikkat ve alakc:.mızı çeken R.30 Ynr,.0, 0 ~ Orkc.,ır,.~tıo 
bir kasabadır. Hatta, bu kütüp. ıo. Homn Jırupu: J 

hanenin bir kar nahiyede oku. nıım". rır 111
11 4 -s • }la .,, 

ma odaları bile vardır. 10. Torlno ı:rupıı. si1'1 

11.4 O Bre lııv: Hı.ıfıf rou 
Diğer taraftan Ereğli: yıl. ha' aları. J.t lJli 

dan yıla nüfusu artan. hızla in. •. •çiJ'O"' ~ 
k"şaf eden l:>u kaza.nızda da or. leri haklı bir üzünt~ 1çstttl pr 
ıa okul ac1lırınsı sa hırsızlıkla rakmıştır. 1 500 kişı ve Jetli 
beklenmektedir. muazzam fabrikası ·ıe ~ 

Koms111arı Karamı:md:ı orta askil yanan gençlefı 21cı~ 
J okııl varken, Erei!lide bu~iine 'okulun bir an evve. 
kadar a ılmamış olması Ereğli. 1 görmekle sevinecektır· 
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At yarışları 
30 Aoust os Zat er buyramından 1 

istifade edilerek 
H~lkın çok rağbet ettiği koşular 
~ki deta daha yapılamaz mı? 

k raP.bc 
l'tııırı " 1 ° t gören at yarışla. sene için, lzmirde ve diğer vila -

6000 sene evvele ait 
müstahkem bir şehir 

' t' ,,anız alt h 1 b 1 · ltıJın . ı aftaya inhisar yetlerde olduğu gibi, stan ~ vı: 
rı ciaaesı bu güzel sporu seven. .a)·eti ve muhasebei hususıyesı Ne var, Ne yok? ~ en ın" d 3 e~cn h Utcessir etmektedir. 30 Ağustos Zafer Ba~Tamm a, 

Ağaçlar üzerinde yaşayan keçiler 
t "diğiıni er fırsatta tebarüz et. Eylul pazar gUnü iki yarış tertip 
' bir 0~ bu meseleye bugün de ve gazetelerle ilan etmesini kıy · 
bulduğu uyue:.ımuzun çok haklı metli valimizden bekliyoruz. 
den, t1uz bir mektubu yüzün. İstanbul vilayet ve muhasebei 

1
• ngiliz coğrafyacılarından doktor Fcrşild Cezairin hcnUz çok 

~la1 · crnaa <>deccöfa. hususiye yarışları için: az meskun olan bnzı yabani yerlerinde yaptığı ilmi araş. 
~1 koııllullıı 0!duğu ü;re bu sene. Evvela: Elde yarış hayvanları tırmalan esnasında ağaclar üzerinde yaşıyan yabani keçiler gör. 
1>1.. " ar ık· . .. ~~toa ı nafta sonra, 27 a. mevcut olduğuna gore, ayrıca müştür. Bu keçiler hayatlarının mühim bir kısmını ağaçlar üze. 
lır· liaJbPak~r günü sona erecek. hawan celbine ihtiyaç yoktur. rinde pinekleyerek geçirmektedir. Keç1lerin böyle gayritabii bir 
~- u 1 .. .. .J. k h 
ı:ı~Stos uç gun sonra yani 30 Saniyen: Koşuya girece ay_ şekilde ağaçlar üzerinde yaşamalarının sebebi, Ceza irin cenup kıs. 
"a~anı Çarşanıba günü Zafer vanlar bittabi duhuliye verecek · mındaki ormanlıkların gayet sık olup, insaıılann değil, hatta ke. 
lııi latıı 1 ?1~uğ:.ır.dan 0 gün res. !erdir. çilerin bile geçmesine müsait olmayışıdır. Keçiler böyle geçişi ka. 

<!ah glinudür ve bu..,.ün bir va. Salisen: Koşular için vilayet \'C bil olmıyan ormanlar içinde yıllardanbcri do!a.~madıkları için 
aı.e- o • k -r. rtıp etmek mümkün. muhasebei hu3usiyenin oyaca~ ağaçlar üzerinde yaşamaya alışmışlardır. Bu alışkanlık neticesin. 

au ikramiyeler bahsi müş~ere~< gi. - de keçiler gayet maharetle daldnn dala atlamakta ve ağnç yap. 
~ı~i:ak~l fikri ortaya atan ka. şelerinin fazla faaliyetı dolayısı. rak ve yemişlerHe karınlarını doyurmaktadırlar. 
"ta a1ı~ak~darlarca nazarı iti- le işbu konacak ikramiyeleri be. 
~ lllekt ~gına şüphe etmediği- :eğan mabelağ k~rşılıyacaktır. Bir yıl susabilir misiniz? 
~%ruı~ unu aynen aşağıya İstanbullular ıslah ve yanş en. 
.\ cümeninin yarışlarını müteakip o ünyada öyle insanlar var dır, ki mutlaka bir iş yapmış 

•- 'iık ...... ·1~ t' "il fa~ı ·••ernlekctimi?..dc futbol . yapılacak olan İstanbul vı aye 1 olmak isterler. Bunlar, faydalı yahut faydasız bir rekor 
ıı a rne , ve muhasebei ht.asusiye yarışla • kırarak kendilerinden bahsettirmeye çalışırlar. :-.ıesela, geçen 
ede 6 ra.dı toplayan ve bir 

llbuı at h,afta tertip ediıen İs. rmdan sonra bir sene bu koşula. sene Londrada bir doktor tabii yaşayışını bozmadan tam bir yıl 
~ a 1 ra mütehassir ka1salar bile. ken. sükut etmiştir. 1000 İngiliz lirası kazanmak içi:ı kırılan bu rekor a ı.ı" l'I!j arı, henüz tam a. 

",,,_ .ıandırct - dileri kısmen t&tmi nedilmiş ve doktoru meşhurlar arasına koymuştur. Feriders:n Makey ismin. 
"Vlira . .ıgı anlarda, iki haf. 'pod 

tı. • Yan 27 ... eıecek seneden itibaren ı ro • de bir İngiliz ise dokuz dakikada doksan midyeyi yemiştir. Obrem 
"'!Sa bu 1 ağustosta bil • "' lll s mun inşası dolayısile kendileri isminde digw er bir lngiliz de 14 dakikada )'Cdi kilo et yemiştir. Şi. 

ı Zan-ı Por ::neraklılarını ve 
ıı etrnC:nda at sahiplerini tat. müteselli olacaklardır. Saygıla - l<agoda bir kasap bir öküzü 13 dakikada yüzmüştür. Pariste bir 
tı111ae eı: •1ihayete erecektir. rımla. Okuyucul.annı:dan: çift 25 saat mütemadiyen dansctıniştir. !talyada bir piyano mu. 

"-..~ hiç olmazsa bu Sevim Güngör allimi 40 saat durmadan çalmıştır. 

11tı Pazar miihim 
g;ı,.eşler qapılacak 

Par· 
·Ste Mehmet Arıt ısmı'e musaba~<alar yapan 

Blılgar Teodor Ban kof Tekirdağlı 

Dünyamızda ne kadar otomobil yapılıyor 

B ütün dünyada geçen sene yapılan otomobiller şimdiye kadar 
yapılan otomobil adedine göre bir rekor sayılmıştı. 

Geçen sene 6.350.000 otomobil, 1036 da 5.815.000 otomobil ya. 
pılmıştı. Dünya pazarlarına gönderilen otomobil en çoğu Amerika 
otomobUlerldir. Amerikalılardan sonra İngiltere, Almanya, Fran. 
sa ve Rusya geliyor. Hali hazırda bütün dünyada işleyen otomobil. 
lerin sayısı 42.447.000 dir. Bu sayı 1936 senesine nazaran altı mis. 
li fazladır. Hareket halinde olan otomobillerde birinciliği Ameri. 
ka, ondan sonra İngiltere geliyor. Fransada her on sekiz kişiye 
bir otomobil isabet etmektedir. 

Liverpol Üniversitesi Arke
oloğlarından bir heye~ J\lersin 
civarında lsadan 3600 yıl önce. 
ye ait tarihi ve mi.istahkem bir 
şehri yer altında bulmuştu. Bu 
harap şehrin arkeoloji hususi
yetleri çok kıymetlidir. Şehrin 
methalindeki kapıl ırın iki tnra
fmda· taştnn k".ıle1er vardır. 
teıhkiın edilmiş duvarlarda bir
çok dar pencereler Vt> mazgal. 
lar mevcuttur. 

Bu mazgallar civarında to
parlak birçok taşlar bulunmus. 
tur, ki bunlar döğüşlerde giille 
yerine kullanılmakt:ı imiş. 

Harap şehir içi-ıd. yeknesak' 
evlerden başka bir saray hara
besi de bulunmuştur. Şehrin 
harabesi Hititlere . ait kalenin 
sekiz metre derinliğinde mey. 
dana cıkarılmıştır . 

Liverpol Üniversitesi heyeti 
bu kazıları geçen sene yapmış
tı. Bu sene araştırmalara de
vam edilecektir. Arkeoloğlar 
bu şehir harabesini ilk Mısır 
hükümdarlığından birkaç yıl 
ve Jsadan 3600 yıl ÖnC'eye ait 
olduğunu söyliyerek T aymis 
gazetesinde yazılar yazmakta
dırlar. 

l 
Alman11ada yapıUın sıı eğlence. 

ferinden bir görihıii§ 

BernavŞav harp olm 
mıqacağı fikrinde 
Bu meşhur İngiliz muharririne 

dört umumi sual soruldu 

Hüseyin ile karşılaşıyor Fransız yüzücüleri Bugünkü vaziyete temas ederek 

~.. 1Jul9f'r rrlılirnn 
Uıtı .. 

st u~ck· ad 1 J>azar g" .. T k Yon.. unu a . 
Ilı" •••Unfi 

r. liSab k a profesyonel crü. 
111111 a aı o 
~ b saat !) _arı yapılaLaktır. 
lıuıı ltıüsab,.> ta başlıyacak o. 
• ~ ~Yiıı il aıtalarda Tekirdağ. 
~o aııkor, ~ B~lgaristanlı Teo. 
tı0 ~kovi 18~ 1sa)ı Halil ile Di. 
~ kiı0 ç &'Ul'eşecektir 

l' gcı · 
l'i abancı ~~ ~ ;t'eodor Ban kof 

I' ~ada ~I S'•ldir. Pariste ve 
~ e r J'ap ehmet Arif isminde 
llıa 'l'ekirct n:ı~tır. Geçen sene • 

ıı o ag1ı Pa . . . w. 

Almanlarla boy ölçmek 
üzere Münihe gitti 

Tr.odor Vaııl:of 

Eu mühim karşıla~madan maa. 
da aynı gün iki genç güre§çinin 
nüsabakası \'ardır. 

Bankof kimdir? 
Henüz 32 yaşmöa ve aslen Bul. 

3ar ve Danglofun yetiştirmele -
rindcn olan Bımkof, geçen sene. 
terde Paris ringlerinde kendısine 
T .. k .. ·· k ' (Mehmet ur susu verere \e Franf'ıız deniz sporları fNk· 
" ·r · · · t k .. re ler )'ap .~rı ) ısmını aı<ara gu ş rasyoııu bu sene birc;ol{ hcyııcl-
mıştır. Evvela sal Vayrcmde ufak -------
.,.üreşçilerlc ka:-şılaştıktan son - . 
~ · d b' n · · b" u"k 14 dakıka kadar dayanmış ve 14 ra bır en ıre ~arısın en uy . . . 

milel yUzme tC'mnslnrı tertip etw 
mlşlir. Bunlardan on ikincisi bu 
:;Unler<lc Almanyanın MUnilı 

<'lırlndc Almnn ylizticUlerlylc 

zamanımızın 1914 ten bam başka 
bir haleti ruhiye olduğunu söyledi 

Deyli Ekspres gazetesinin bir 
muharriri geçen gün Bernar Şav 

ile görüşerek, dünyayı sarsan 
buhranlı hadiseler hakkında fik. 
rini sormuştur. 

- Bir barut fıçısına benzetilen 
Danzig Avrupayı tutuşturacak 
bir kı\ ılcım olabilir mi? 

- Daıızig içm hiç kimse har. 
betmiyeccktir. BUtün büyük dev. 

Jetler Danzig ihtilfifmı sulh yo . 
luyla halletmek istiyorlar. Ka.n..'l. 
atimc göre, Danzig işi harp et . 
medcn düzeltilecek, ve şayet dü. 

zeltılcme7..se bugünkji haline bı • 
rakılncaktır . 

- Almanyanm "çemberlen . 
mck,. istenildiğini ve bugünkü va. 
ziyeti 1914 teki vaziyete benze • 

ten doktor Göbels bu iddiasınd 
haklı mıdır? 

- Bugiinkü rnziyet 1914 vazi. 
yetine katiyen benzemiyor. Hali 

hazırda bütün cünya meseleleri 
açık olarak münakaşa ediliyor. 

1914 te böyll! olsaydı umumı 
harp olmazdı. 

, h tada li" .rıse gıttıgı 
· ~t ~la 1 u~eyın ile güreş. Cq Odu~ 
11 'l' ltıet /\ . g'Undan yenilmiş . 

1 1 
p 

1 
d" da dakıkada da sırtı yere gelmıştır. yapılmaktadır. 

spor sa onu o an a e o spor 
1 

__ . . d 1940 oliınpiyatlal'ının arife- Muharririn sorduğu suallere 
büyük pehlivanlarla güreşler yap şte bu maglubıyetın en sonra cevap veren lngiliz edibi, bir u. 

- Bugünkü ağır vaziyetin ı . 
la.hına propagandanın faydası o. 
la cağını zan neci iyor musunuz? 

- Bilmem, her şey bu prop 
gandanın mahiyetine bağlıdır. :ıt.. Ckitorı rıf buraya z·· 'ht 

i.''ıa ·"ağı . . urı en 
1~ 1 k lj,.A 1 ıle ıntikam maçı 

11.ı::· ""\:re l'P 1 . 
I' {'I,;, 1 ,.,_,, oe mıştir 

."l!Jı "l"Sab . 
la ku ıı ~ka da enteresan. 

~~alt b· anısaıı Halil ilk de. 
ı,. "il L lr CC b' 
"ar l!.,.ledir ne 1 pehlivanla 

ı-· ~ısıııa • 
~ ~alk <:ıkarılan Dimitri 
akaı ll?tlarda v 

ı.. ar ,,.. Yaptıgı sert "a "U2" llrlnıaıc llnden kaplan la 
tadır. 

t A\Tupadaki şöhretinden bir hay. ;lııclc yapılan hu mUsnhaknlnr 
m~ ır. 'hayet kendi hocası ve li kaybettiğine kanaat getiren \iman \'C Fransız yUzllcUlcl'i !- mumi harbe mani olunabilecek 
hem~;~si olan Danglof ile karşı.,Bankof bu ~a~lUbiyetinin acısı. c;lıı ınUkemınel bir imtihan oln- mi diye sorduğu suale şu cevnbı 
!aşmış fakat mağlüp olmuştur. nı çı~aı:mllk ıçın lstanbula kadar •aktır. Bu mUnnsclıctlc kadın almıştır: 

Bundan Sonra A\•rupa sampi • gelmıştır. \'C ('rkek olmak Uzere otuz sekiz H i h k d • . . . - ayır, tınrn&.~ arp ya ·ın a 
yonu olan Deylan ile karşılaşmış Bankof diyor ki: Frnıısız yUztiC'UsU M lınıh şehri· olmıyacaktır. Herkes silah lanı _ 
ve bunda da yenilmiş, bundan -" Ben Türklerin içinde doğ. -ıe gitm~şl~rdir. yor, sulhü bu sı:ahlar koruya • 
sonra mağlubiyetler biribirini ko. dum ve Türkleri çok se,·crim. Rcsmımız Fransız yllzllclllt>rl- caktır. Herkes u.-numi harbin do. 
valamıştır. Avrupada yaptığım güreşleri<' 1 Alman:rnyn hareket ecl('rkcıı ğuracağı felaketler ve tahripkar. 

Yine geçen sene Hüscyi~lc Y?P- TUrkün ismini yükselttim!.,, .. I tr('ı·ı~n pcııeeresindc göstermek- lıkt~n korkuyor. Bu korkuya 
tığı güreşte de ancak Huseyme fo mv.ey şştıabcşdda.c cmfo P tcdıı. (saglam §uur) dr.. diyebiliriz. 

- lngiltere bi:tün A\TUpa lıu 
dutlarının muhafazasına knr r 
vermiştir. Fakat bütün milleti r 
tırnaklarına kadar müscllahtır. 
Bu vui)"et bir harbi intaç e&aı z 
mi!. 

Bcrnar Şav bu suale kati ola. 
rak şu cevabı VCl"II\i§tir: 

- HaY.Jr! .. 



:::) - VAKiT 16 ACUSTOS 1939 

Manevralar lngiltere ·P~ı~;~;~a bir aşk 
Edirı~e, 15 (P .. A.) - Dün mobille buraya varmıştır. Baş- Polonya ya 200 serenadı 

geceyi Edirnede ge:iren Mare- mÜ§avir Sabri ve vali Ferit ta. 
şal Fev:o;i Çnkmak, bu sabah rafından karşılanan vekil doğ. , bombardıman Dostluk mu, düşmanlık mı? 
maiyeti erkanı ve •nanevrala. ruca umumi müfettişliğe git- • 1 Hangisini tercih etmeli? Mücer. 
ra iştirak edecek kumandanlar- miştir. Bu ziyarette alakalılar- ı tayyareSJ Verdi 

1 

ret olarak konu§uld9ğu ı.aman 
la birlikte manevra sahasına dan bazı izahat alan vekil, dostluk güzeldir. Ve beterf hUvi. 
gitmiştir. Mareşal, manevra Trakyadaki yol, köprü vesaire ı Danzigte bir Polon- yeti haizdir deriz. Bir fert olıun 
vaziyeti almış bulanan kıtaları hakkında beyanatta bulunarak yalı polis memuru cemiyet olsun dostluğu hayat ve 
baıtanbaşa dolaşarak teftiş et- beton yollar üzerindeki faali. o··ıdu··ru··ıdu·· saadetle bir tutnr, düşmanlığı ö. 
mi§ ve yine maiy~ti erkanı ile yetini tebarüz ettirmiş ve ayrı- lUmle bir addeder. 
birlikte bu akşam geç vakıt ca Trakyadaki diğer chemmi- ı Danzig, HS (A.A.) -Bertches. Fakat bu davayı mihver dev. 
Edirneye dönmüştür. 1 yetli yolların da ıslah ve inşası gadenden dönmüş olan Milletler !etlerinin siyasi tarihine tatbike. 

Harekata yarın sabah başla. 1 için yakında faaliyete geçilece- C~i):etinin D.:ınzig yüksek 1ro • j decek olursanız görürsünüz ki 
nacaktır. ğini, meriçin temizlettirilmesi- ımıserı Dr. Burckhardt, bugün öğ. dostluk orada öiüm için bir tu. 

Edirne, 115 (A.A.) - Ma. ne ait etütlerin bitmek üzere leden sonra yabancı gazetecilere z.aktır. 
ncvralar münasebetile Edirne- bulunduğunu lave etmiştir. a~ağıdaki yuıh beyanttı vermiş.! .. ve ~ine ya.kın senelerin tarih~ 
ye bugün lstanbuldan bazı me- Edime manevraları mümıse- tır. gosterır ki mıh'ler ancak dost etı 
buslamnız gelmiştir. betile şen ve mutlu günler ya. Cenevreye gitmedim. Millet- yiyerek Şİ§lllanlar. 

Nafia Vekili General Ali Fu. şamaktadır. ler Cemiyeti genel sekreteri ile İtalya bu iştt> biraz daha kıdem 
at Cebesoy öğleden sonra oto- hiç bir görüşmc.>de bulunmadım. 5~-~ibidir. Trabk.sgarbe akın et. 

Lardraya da gitmek niyetinde tıgı zaman bizım canciğer dostu. 

Bisıkletçi 
Paristeki müsabak 

ikinci oldu 

Macaristan Alman
ltalyan askeri 
paktına girıyor 

Paris, (A,A) - Bisiklet 
Ber)in, l 6 (A.J\.) - Halen runda terakki etmek üzere 

Bnvyerada Dr. Frlckln misafiri saya gelmiş olan Talat 
!arak bulunan Kont Osaky şc çah§malarına \e muthelif P. 

re fi ne, yarın akşl\111, Salzburgda Qzerinde idmanla• ma devaııı 
Leopoldkreon şatosunda bir zi. metk~d~r. Son g!rd.iği. yarı 
yafet verilecektir. Alman ve d?n bırınde kuvvet~ı bır kaç 

r tör ko~ucuyu yendıkten sonıf 
Macar siyasi mahfilleri Kont O· koşucu arasında finale knlrıt 
saky'nin B. VQn Rlbbentropla bu son koşuda er. santimetre 
yeni bir ~örUşme fırsatını daha dar geri kalarak tikinci o!JO 
bulacağı kabul edilmektedir. tur. 

Fakat diğer taraftan Berlln- Au~o gazetesi, )Uzel b~ 
deki sal!hiyettar mahfiller, Al- ş.ampıyonu,, b:ışhgı altın 

lattan §u suretle bahsctn:ı 
manyanın Macar tadllcl taleple· dir: 
rine tam bir muzaheret! mukn-ı "Bu ~ampiyorıu dün pist·· 
bilinde iki memleket arasında de koşarken gördük. lki yil' 
asketr ve ekonomik bnğlnrın ve üzerinde 12 ~anıye 1.5 gı 
kuyvetlenmcsl icln Ahnnnya ta- derece aldı. Adaleleri ıniik 
rafından Macaristana teklifler olan, bi&iklet üzerinde çok 
.)'";pııdığı hakkındaki haberleri bir duru§& malık bulunan 
tekzip eylemektedir. şampiyonu Talat, bize. Y 

Sovyet Rusya Danzig yüzünden 
harbe girerse 

. değilim. Yalnız Almanyada az 1 muulu. Habc~istanı kolundan 
bir müddet kaldım ve bu es.nada tutup Milletler CemiyetiM götü • 
Hitlerle, Danzigi alakadar eden ı ren dost İtalya idi. Habc&istanı 
dahili meseleler üzerine kısa bir 1 naaıl kemiklerini bile çıkarmadan 

görüşme yapm~k fırsatını bul • yediğini hep gördük. Havas muhablrlııln iyi habeı 
dum. Arnavutluk İtalyanın müttefi. 

memleketine gideceğini ve 
kış velodromundaki yarıştııf 
tirak etmek üzere yine raril' 
det edeceğini bıldirdi. T:ı.lil 
nız pistte değıl ) ol uzerı 
iyi koşmaktadır. Kendisi 
raber çalışan Rı.:i~art'ın 
şampiyon namzetleri bunu 

Tokyo, 15 ( A.A.) _ -Do. f pa buhraı karşısındaki hattı Dr. Burck:haret, gazetecilerin ki idi. Bir günde kayboluverdi. 
mei Ajansına göre, Batvekil hareketini, Sovyetler Birliğinin sorduğu müteaddit suallere cevap Almanya evvela Avuıturyayı 
Hiranuma ve Harbiye nazırı hattı hareketi tayin eyliyecek- olarak ta aynca eu sözleri söy. kendine dost etti, sonra onu taıe 
ltagaki, Hariciye nazırı Arita tir. !emiştir: bir yumurta gibi yuttu. 
tarafından yeni Avrupa vazi. Mesela, eğer Sovyetler Bir- Danzig meselesinin sulh yolu Çekoslovakyayı evvela kendi. 

1 D 
ile halledilebileceğ! ümidini kay. 

yeti hakkında h&Zırlanan plan iği, anzig i~inden doğacak betmedim. Polonya umumi ko _ ne yüzde yüz sadık bir hale koy. 
üzerinde bir formül bulmağa bir harpte garp devletleri ile du. Aşkını ilan etti. Sonra bir sa. 
muvaffak olmU§lardır. birlikte hareket ederse Japon- miseri B. Şodaki ile Danzig ayan bah bu taze devletin külleri ha. 

ılan mahfillerden öğrendiğine 

:;öre, Macarlstanın Almanya. 1· 
alya askert paktına girmesı 

pek mUtcbad değildir. 

Son Rlbbentrop - Casaky gö· 
rUşmeslnln havası hakkında, 

gayet manalı bir surette şöyle 

söylenmektedir: 

teerilbc etmişlerdir. 
~te bir atlet k! yakmda 

sinden bahsettirecektir .. ı 
f b 

reisi B. Greiserin serbest şehri v d 1 k · 1 ··zı 
Bu ormül be§ler komitesi- yanın itaraflığmı muhafaza alakadar eden bazı meseleler ü. ~ .a stavrul ur en ınsan argo e. Bu görüşmeden sonra, veril· 

nin fevkalade toplantısına ar. etmesi mümkün olmıyacak ve · d ·ı . rını aç ı ar. Balkanlararası b
0 

zeC:lilefektir. Sovyetler Birliğine harp ilan :~ın e Yı arın ıkk ~~rtgbörud .. §dm~le Dostluğun böylece dü§tnanlık. mlo herhanr;i bir ultimatom ve- müsabakası 
1 d

u. unma an pe mus e 3 egı · tan daha tehlı"kell bı·r hal aldıgıv yahut nota mevcut olmamakla 
Mezkur kararların tatbikine ey iyecektir. 'ut' 

mütedair diplomatik tedbirler B k b·ı ... M k ırLo. ndra, 15 (A.A.) - Salar;hı· - yerde düşmanlığın. asal. etin.i ka - beraber, Macarlstanı, bizden ne- ~kara ... (A.A.! - }iaıOI 
kabinenin 18 Agu.; stosta yapa. una mu a ı eger os o- ctt 1 ·11 hat·ı· d be bul etmek mecburıyetındeyız. ler bekleyebllece~lnl, ne kaza- dıgımıza gore, 8 ıHi 14 cY 

va bitaraf kalırsa, Tokyo için Y ar ngı z ma ı ın e yan nacağını ve ne kaybedeceğini lerinde Bükreşte ilk defa 
cağı içliır.r..da tasdik e<lib;~k. ha.be g:rr-:iye hiç bir sebep olunduğuna göre, Milletler Cemi. Vakıa mihver devletlerinin ip. cak olan Balkan bisiklet 
tir. mevcut olmıyacaktır. yetinin Danzig komiseri Burck- tidai maddesizlik yilzilnden her öğrenmiş bulunmaktadır. ~aca- yonasına iştirak ettiril~ 

Tokyo, 15 (A.A.) - De. L hardt, Bitlerle yaptığı mUlakatı şeyin erzast'mı kullanmaya baa,. ristanm her halde yolunu çızmlş kım, §U suretle tesbit ed 
mei Ajansının bildirdiğine gö. ondradaki Japon mahfille. İngiliz hükümetine bildirmiştir. ladığmı biliyoruz. YUn yerine a- olduğundan şüphe etmiyoruz. Ankaradan: Orhan 5ıılı 
re, Hariciye nazırı, bugün, rine göre, B. Aritanm hüku- F k t 1n ·a hlik. r D ğaç dal d · · k ..,.. metteki müfritler ile mütediller a a gı ere umc ıne an. mı, emır yerme mu av. Berlln 15 (A . ..\.) - Haliha· ri Ku3 ve halen Pariste J 
B!fvekile,,~vrupa vaziyeti da b ld .. la zig meselesinin halli hakkında ne v~yı ik~me edenlerin dostluğu da zırda ta~aJUiyle husuşl olarak T(.llat Tunçalp, Eski§ePi~ 
karıısmda ~aponyanın alması ~a_sı? u u~ uz şma pro. Burckhardt'dan ne de herhangi cmayetin erzast'ı olarak kullan. ,. . lk lstanbuldan: Beltir :Pl"..ı 
icabeden teôbirler hakkında bir ıesının esaslan ıtte bunlardır. başka bir yerden teklifler yapıl. malarma hayret etmemelidir. dahiliye nazırı B. Frick ı:n Ba'f • ! d . B ı }< 

~ ~· Ha · • ycr&,daki maliki\nesindc misafir mır en. ayranı, o ma. 
proje tevdi etmiştir. Harbiye • mış degıldir. yret edılecek şey, hala Avnı. C k 17 tı bisikletçiden i'barettır·~ 
nazınnm,da~ iıtirikM ettiği bu ıngilterede y~n ilan Resmi Jngiliz mahafili Burck. pada oturup ta onların dostluğun. bulunmakta olan p. alil~ Y~, ı~ Ekipfmiz, takım ha~~..,. 
nlu .. la"katlesnasm'da bu proı"e -r hardt'm lngtltereye gerek bu ke. daJi medet umanludır. ÇUnkU ne. pğustoıta 8•bbu.rı;d4 • ;ı: n1 tam 1 "' k ki d 0 ği b. U · rede hnzrr ma arını am hma,,.,-.,tt 
üzerinde baş~kiı, hariciye na .. as eri manevra1ar re yaptığı gerek ileride yapabi - bir boylarına. yaslanıp suyun ö. c n yer ı' ır s '

8 e.ğustosta federasyon ftP' ,J 
zır~ve barbiyetiiazm arasında: Icceği tebliğat hususunda sıkı bir bilr yakasında serenad yapan l. bulun~caktır. tehassısı Cf,.vit Cav'ın l,,-:d 
mutabek.at hasıfl'olmuştur. Londra l S (A 'A. ) _ t ketumiyet muhafaza edileceğini gığm seslerine Uf on ten zama. D. Casaky'nln Salzburg clva- tmda !stanbuld:ı. bulun• 
'Samldı~a göre, baıvekil, gilterede h~le~ , ya~ıl~akta :: t tur!h etme~tedir. nındanbcri kazlar bile ihtiyatla rmda tatil mUddetini geçirmek- On gün devam edece1' 

beş"rnazırlar .t.. komitesini cuma lan sk ... kz . 1 . t Dıplomatık mahafilde, Burck. harekete alıştıkları halde Llfon. te olan n. Von Rlf>bentrop ile idmaıılardan 130nra talı 
n-ünü fevkalade bir tiplontıya re~lannerıdae erbsı.z.e~ı .en end·~· hardt'ın Londraya gelmek niye. teni işitmemi3 kargalar gibi, hl • .,cniden görUşUp görlişmiyeceğl cyllılde Köstence yolu ili 
e • · '..J n ırısını, un t• d ld w d i b te lA. Ma · Tu k l ·ı k • 1'ıl 
çağıracaktır. Bul toplantıda ha. mefruz Norkhumbria askeri 10• e 0 u~na ar azı gaı.e : vı na şar 1 arı 1 e mu .a.. malfım değildir. şe hareket edecektir. >,.. 
• . . • t tkilt d l . b. b .. lerın ne§rıyatı hakkında adernı bele eden dostıarm yalnız ~yııır. lunan Talat Tunçalp t• 
rıtıye ~zn:mın . pr~1e:tb~k .• 'i k~~ ~tın~ mensup . ın eş yuz malumat beyan olunına.ktadu:-. !erini değil, bir gUn canlarını d& Macar nazırının yakında bir Bükreşte iltihak etıni§ 
0

• un~ca ye roıen;n d. l ı 1 1·c f ışilık bır t~~ve~n il 200 den. Yine söylendiğine göre, Burclr. ftşığınm kanlı avuçlarına bırak. kUr y,apmak Uzere :Uad Gesteln tır 
'1.~ a ;ı:ntsı huzu~ u ~p oma.. azh~ otohn:.0 1 e u. serb?8t bardt, lngiltereye, ~lillctler Ce. maları mümkündür. Bu bir keha. kaplıcasına gideceği söylenmek- _. _______ _. 
tı te ır er azır aa.ca tır. .J f~ rıne ucumu teşkıl etmı§- miyctinde Danz.ig itini tetkike net defildir. te<lir. İzmir Fuarında 

T_okyo, 15 (A.A.) .• - .. l!ı hr. . . . . . memur U,.lcr komitesinin mazba. Sadrı Brtem b 
1- t l h f ld - B h k ı d ~ s J ... hl ttar mahafll Amiral cak ıpor mu··sa. ma .ur:ı:, a an .. ma a ı . en ~g- u are etı~ temsı ı ıu ı ı: ta muharriri aıfatile, Hitlerin da. a ıs ye • 

renıldıgıne gore, antıkomın- Noruthumbr.ı1 askeri büyük vetine icabet edeceiini haber ver. 111.tılmasını menetmi!jlerdir. Me- Horty'nin resmen Almanyayı zi- Ankara, (A.A.) - l 
tern paktının tarsini hakkındaki devleti, tehir dahilinde çıkan mi§. ve İılgfltere de aynı ııfatla nedilen diğer gazeteler arasmd3 yaret etmesinin nıutasa\·~er ol- enternasyonal frnrınd• 
plan yalnız Sovyetler birliğine bir isyan üzerine Hull serbest Burckhardt'a, Dandı hakkında. iki Moskova kauıtesi, Bratiıla • madığını beyan etmektedırler. tarihlerde yapılacak • 
karşı bir ittifak ~dini tazam- şeh~ini ilhaka karar vermİ!}tir. ki noktai nuaTını bildirmiftir. vada. intigar eden ruaça bir gaze:. ALMANLAR, MACARİSTAN ketleri şunlardır: 
mun eylemektedir. İngıltere, kuvvetli tayyare filo. J3u noktai ııu.ar Çemberlayn ve te ve Pariıte Çekçe çıkan bir ga.. TOPRAKI"ARINDAN Futbol: Ankara, lstst' 

Diğe,T de~letlere gelince bu. lan ve. diğer vesait ile Nort. ~ilfa.kt tarafından izah oldu. r.ete bulunma1'tadır. GEÇMEK tSTlYOR mir muhtelitleri r.ro.S 
lunan formu~ şudur: humbrıa kıtalarınm eerbestl ~ şekildedir. lıte bu ıu.retledir Lo d 15 (AA ) D nzl lacaktır. Bunun harıc 

Japonyaesas itibarile mih- şehrep doğru ileri hareketine J<i Burckhardt, Bitlerle görUıUr .. 1 nle ~ah, kk d. ;,T-:- a. g Londra, (Ilusust) - Buraya darlarca, bir bcncJınU 
d ı l · d da - I l '- l . . k . mese ıı a m a ımes dıyor lü t eöre . ver ev et erme yar ımı vet. manı o maya ça ıtacadır. keDı ngibz n.o ı.ı nazarını izah k.. " gelen en aon ma ına a P. , ka yapılması dcrpış 

mekle bera~er .. bunun §Umülü, Bu manevra ncticeıindc ah. etmi ışve buna kendi mlip.hedatr. ı. f>1acnristan Uıerine glan tazyiki Yunan takımı davet . ..,.,..,-~-
üç memleketin müşterek men- nan netice ıud\lr: Jll da ilive eyJemi§tir. İ?giliz hükılmetinin vaziyeti 1\lmanlar bu hafta içinde fazla· gelen cevapta, me' sıOJ 
f •ntine tehdit eden hadiseler Nortumbria kıtaları rb t Varşovı, 15 (A.A.) - Katoviç katıyen sarihtir. Eğer Polonyalı. laştıraca)llardır. Almanlar Ma.· Yunanistan.da fı..t~l ~ 
takdirinde, yapılacak müza:ke.. sere girememi l d. şe es civarında klln Szarlej'de bir Leh lar için kai.>ul edilir muslihane caristandan mihver devletlerine til edildiği ve bu mü"'{J 
relerde tesbit edilecektir. ıı: Fakat eeJ er: ır. ı_ k - Alman ha.dile1tinin cereyan et. bir tesviye .sureti bulunabilinw> uygun bir sl:raset takip etmesini lam gönderilcnıiyecn· 

Ba k ·ı· ] b. ·· · b ' g eyı yapıaon ço t•Y· bildi ·ı kted'· b .11-- P 1 d ti h · kt d. · t· §Ve 1 ın ta e ı uzerıne u seri bir y.. .. .. .1 . ıgı resmen rı me "'" un..-u. o onya.pın os arı er. 5lemc e ır. tmB ır. d 
planı hariciye nazırı Arita tan- kınla-.;ı_ururmayuı 1

1 ~ b~rm Y~- Alman ekalliyetine memsup ve kesten ziyade memnun olur. Fa. A d AI nl r ken Üç şehir muhteli,.Jt _.. "'~ o n "' ,r araZJ. , lk t p 1 . .. . ynı zaman a ma a · 1,._, 
zim eylemiştir. Önümüzdeki de mevzi almaya muvaffak ol. Pol~nyad.a Y~deutac:l~ part.e1,, a o onya. Danzıg ~~~~Un~ di ordularının Macar toprakla- yapılacak maçı.ar, \~ 
cuma günti Beşler Komitesinin muQla _. ismındekı tlUl tefekkülü azum-jbir taraflı olarak degıştırılmeSJ d d k Lehistan cak stadında bır dı: \ -:: r1,1ır. ...1-- p 1 tu. t .. • la ._ ... _ bl ... 60,,,bb.. .. ka 1 k rm an murur e ere ı, . . . ı.tıt 
tasvib:ne arzolunacak plnn işte ~ı au ·-u ..- mı~ rı ~ usurıe r§ı ge me mec - .. . . k h 1 • lü ıle ıern cdılccc ıd 
budur A k d k Martin Adamez.ik iamln!Se mev . buriyetinde kalırsa Jngiltere !l{cırnat.ıltı O r:ıyntısı ce:ı es n ı'ihleri 2, 3 ve 4 eyııı 

Lo~dra, t .5 (A.A.) - Ha. mer İ a 8 İ kuf Polonyalı diler bir nuiye re- derhal mlita.arrız aleyhinde Po. den vurmak istl~·oo.ekler r. bakalar n~ticcsindC 1'iJ' 
vnı muhabiri bildiriyor: • fakat etmekte olan pollı memurıı lonyanm yardım:na kO§a.caktır. )l~rların bu tcd~kArhsa cak tak1ma fuai" kOJJV eDI 

Lon~radaki Japon mahfille. fren SUtk as 1 Victor 81Nt'qll'e tabancuile ates İngilterenin Polonya hakkında karşı Uomanyadıın olan lstıık- yijk bir kupa hcdi)'8 ~ 
ri, T·ky-:d·n <lldıkları aon ha- . ederek öldUrmU,tUr. Katil Kaut. e~n. §~P?~ g~tünneyen. ta~. lerlnoc Macarlara Almanlar B.~ müsa~akal~ra. ii~ 
bel tf J 1 1 Reno. Amerıka. 15 (A.A.) - ta kayalanmıştır. hutlerı. ıhtıyatkar garantı yerı- .. •ardım nını:ledcceklerdir. bölge kafılelerı bifjjJ 1' 

r ere a en aponyanm ta • Evveli{ .. cq od h k 1 ~ h 5 A A ~· i k • b. ·t ·r . " ıııı' 
/ l 1 • _ 1_ ı gun ~ı {ag an are et Kopen ag, 1 ( .. ) - •"at o ııe atı ır l ti ak şeklınde tan. on dördü oyun:::u 0 ut· 

vaa - man as.cerı p~tma ed"n 1·· ks t . . ıA- k l Tid l . . b. d. 1 • d·ı - b l l c J< - k • b' .
1 

.h k "' u rcnınnın :yo ~n çı . IIlA e eno e gaz.etesımn Jl ı;r. ~m e ı mege fl§ anmıştır. -- ki§iden ibaret o a 
tam ve . atı ır surett; 1 t~ a. 1- maşını inb:4: etmek cürmü ile §tip' diğine göııe, ln:H~re Polonyaya ı Times, Polon yanın ltalyaya tin l!lükünet bulacağına dair or • Güreş: Ankara. ts 
~1~. bahıs olamıyacagı fıkrm. heli altı ki§i tevkif olumnugtur. 1 :iki yüz kadar bombardımaJJ t~y. 1 müracaat ederek tavasııııtunu 1 tada hiç bir alamet gözükmediği. mir takımları arıı.sJ~ 

e ır. 
1 

Bunların arasınd:ı. bundan iki se.!yaresi vermiş ve bu tayyareler 1 jstediğine dair çıkan haberleri ni kaydediyor. güre§ müsabakaJJ.l'1 ~1' 
Tokyodan ge.en haberlere ne evvel bir tren kamsında aya. 1 bir kaç gün evvel Laland adaları tek~ip etmekte ve asıl İtalyanın . de . l Müsabakalar fti2r ;jil ~:i 

&?re,. kabine yeni Avrupa va- ğını kaybeden ve 3imendiferler- üzerinden geçerek Polonyaya git. Polonyaya tavam:ut teklifimi,;- . N.cws Chronıcle şöy e yau ~ salonunde. her ı;iiJl l w· P..ı 
zıyetıw ~rşıaında Ja~~ny~mn den i.n,tikam alnıağ~ yemin e~m~§ 'miştir. . j bulunduğunu ve Pol~n}·anm dal~ or ·. . yıp 20,30 da bitece:s l-e ~11 

alacagı hattı ~areke~ uzerı~.d: ~onclur adında sagır ve dılsızl Londra, 15 (Huımsı) - Geçen cevaben, Beck ve Smıgly _ Rydı İtıdal yolunda yapılan telkın. ka tarihlerj 26, 21 ~ 
mutabeka~ h~lınde bır form ulu bır adam da Yardır. pazartesi günü Danzigde tevkif tarafmdan söylenen nutuklara 

1 
ler bizi ne kadar memnun ederse (let kati gelmezse~ 

kabul etm~.tır. .. Enkaz kaldırılırken yeniden iki, edilmiş olan Polonyalı iki güm. hiç bir şey ilave edemiycceğinj etsin Hitlcrin uzla.~malara aa)a leridir. ·ce""' 
Cum3 gunku .~eşler t_oplan- ceset meydana çıkmış, bu suret. rUk rnüfettl..§inin serb2St bırakıl. bildirdiğini yazmaktadır, Jriayet etmediğini hatırlamamız Müsabakalar ~tı ıJP 

tısında bu formu! tasvıp olu. le kazada ölenlerin sayısı 2-i e ması için Polonya Danzil;'e bir . . . zımdır. Bu telkinleri Bcrlinden hesabiyle birincı ~ıtı<W' 
nacakbr. çıkmıştır. :nota vcrmi<>tir. lk Daıly ~pre~ garcleaı. milz"l. g!;eldiğine nazııran, nihai hamle ... fuar komitesi tşt: J>P •' 

Lonclraclaki Japon mahfille. Dİ7.el motörü ile i§Hyen me:ıkiır 
1 

Varşova,# 15 (A.A.) - Polony;ı. le;.~ yç~ ~ e bır :~~~r.ya '·arı. )'İ yapmak üzere bir gösteriş :ri. bir )rupa ve ııy~J~ cıJBfl.11" 
rinin düıüncelerine göre, Ja- trenin lnpsı için iki buçuk mil. makamları ekserisi Alman olmak a J ecegı ar:nt n e ır. ;cati suretinc!c telakki etmek ge. nfn birinci ve J~111 ~µt· 
ıı::myanm muhtemel bir Avnı. yon dolar sarfedilmi§tl. Uzerc 2:5 gazete ve mecmuanın 1 Manchester Guardian, vaztye. rektir. rer madalya v~rıl 



Cihan · . 
ı Wıs .. gır Yangın yerinde f>-7 inci adada 1-205 harıta numa. 
ı lçı::Z ve 19,75 metre murabbaı belediye malı arsanın satıl
li saa arttırmaya konulmuştur. !hale 31~939 Perşembe 

ı ıı8 1 ~ 14 de daimi encümende yapılacaktır. Muhammen be. 
:t \' ıra 50 kuruş ve ilk teminatı 8 lira 89 kuruştur. Şartname 
tem~ M:uaınelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
da· ~t tnakbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen sa. 

l?ni en ·· cumende bulunmaları. (6335) 
~:{.:(. 

İstanbul Yolları inşaatı Kapalı 
1 Zarf Eksiltmesi 
a~~nbuı belediye hududu dahilinde muhtefü yerlerde yap_ 
eır asfalt, Parke ve mozayık kaldırım inşa::ı.tı kapalı zarf ek. 
ls~ konulmuştur. İhale 31-8-939 Perşembe günü saat 15 

beu ~ belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. ~Iuham
·ra eh 1,050,000 lira ve ilk teminatı 45,25'..> liradır. Şartname 
Yıl l'lı.ukabilinde fen işlerı müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 

· ına a · t · t 1 b Ied · F'e • ı tıcaret odası ihaleden 8 gün evv.:>l stanbu e 1-

kaı n ışieri müdiirliiğü~e müracaatla alacakları fennJ ehliyet 
lı aktı Ve ilk teminat makbuz Yeya mektupları ile 2-190 nu-

anu ·h ı ·· Saat na göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ı a e gu. 
14 de k · • ·· · ver li ( adar İstanbul Belediyesi daımı encumenıne · 

. 5583) . 

VAK I T 
~a~nrı ~~i) IK~1'lÜJJPfiıl 
l\aııe e 1 tırk~·eye çevırrrıln adı 
Oı 11tır (\'oltl•rtlen) Asım tıs 

Sayıra Kr,. 

t• llıy .. ı 
"'ler au oyunl:ırı \'ildan A•ır 
' ıırıs T ' ııg0• 1 · crras esrarı !Cinlonın'denl G. V. 
~ ' 11\• ~ar~ ~k:a seyahat . noll:ırı Asım Us 

ı tı·ıı~k \' Pre~ınıle C'ın::ıycı CClırıslıc'tfrn) V. G. 
1 az p er rrıe osu ( rospcr l\lcırınc'ıleıı) llııyıJ:ır Rifııt 
~tıın, 1 ~~ekt•tte bırkaç ı;ün (i\luhlclif müclliflcrden) 
~Otı reııı 
li kor~ıın (.F 
, ~r~as 1 on Lıiknt•rıle'ılcrıl Fethi Kardeş 
"O 11 ka•·cı · ... ~· rı ~hı· ~ crı ("ıızbek'len) Niy::ı:ı:ı Ahmet 

11 r1ı0 , kı~::ılıp nıııharebckri (1'ollins' lt.'n) Ahmet Ekrem 
:ııdelerı Jli[izlıeı Alılı:ıs 

,. '~-. t • ~ ...... : \. • ) ' • • • ':ı.. "t • • • • .. 

208 15 
J:W JO 
304 20 
11 :! 10 
3ö0 20 

IH 20 

352 20 

3i6 20 
120 10 
2i6 20 
40 ıo 

9~ . 
1-1 9 ResimliHaf ta 
erıııeketimizın en güzel ve en ucuz 
-~~- haftalık oazetesidir 
'~ v 

Ecnebi Memleketlere Talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkık ve Arama Enstitüsü 
Genel DırektöriU~Unden : 

ı - Madcncilıkle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek 
tahsilde bulunmak üzere ecr..ebi memleketlere müsabaka ile 12 ta. 
lebe seçilecektir. 

2 - tstcklilerin aşağıdaki şartları haiz olm&sı 18.znııdır: 
a - Türk olmak, 
b - Madenlerde veya saha tv.erinde çalışa;bilecek kabili. 

yette ve sıhl:ati tam olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır,, 
c - Laaka: iiz~ veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikası. 

nı almış bulunmak. 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olma.ma;k, 

3 - Müsabal;a §U derslerden yapılacaktır: 
a - Nazari hesap, 
b - Cebir, 
c - Hendese, 
d - Müsellesat, 
e - Fizik, 
f - Kimya, 
g - Jeoloji, 
i - Ecnebi bir dil, _ 

4 - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be. 
raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, ka. 
zananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, 
müsabakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tesbit edile. 
cek ve alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, 
müsabakaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayıla. 
caklardrr. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin 
bir misli kadar Devlet emrinde hizmete tabi olduklarmdan bu hu. 
susta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname ve. 
recekler ve bunun için de muteber kefil göstreceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve 
mühlet şunlardır: 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eyliıl 1939 
b - Sıhhi muayene tarihi: 6 EylQl 1939, 
c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eyliıl 1939, 

7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakası. 
nr, mektep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların 
tasdikli birer suretlerini, 4.adet fotoğraf ve dilekçelerini; son mü. 
racaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü genel direk. 
törlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edil. 
miş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartımanındaki Ensti. 
tüsü merkezinde bulunmaları ilan olunur. (360•1) (5994) 

Yozgat Vılayetinden: 
939 bütçesine mevzu tahsisattan yapılması tekarrür eden 

17564 lira 63 kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan ilk okul inşaatının 
kapalı zart usuJiie 10-8-939 gününde yapılan eksiltmesi son,un
da verilen fiat haddi layık görülmediğinden bir ay içinde. pazar. 
hkla verilmesi kestirilmiştir. 

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

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

4 - 10 • 8 _ 939 dan itibaren pazarlığa vazedilen bu iş, haf. 
tmm her perşembe ve pazartesi saat 14 de vilayet dainıt encü. 
meninde istekliler pazarlığa girişebilirJer. 

5 - Tayin edilen gün ve saatlerde müracaat edecek istekli • 
!erle komisyon arasında mütabakat basıl olduğu takdirde % 15 
kati teminat yatırması ve aynı zamanda bu işlerde ehil olduğuna 
dair vesika ibraz etmesi mecburidir. (6245) 

le geldi? Esirlik ve intihar! değil mi? 

1 

J 1 - \'Ah .• 1 16 ACUSTO.S 1839 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : ı 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

KUtahyada yapılacak iki adet bir numaralı garaj inşaatı ka. 
palı zarfla eksiltmeye konulm~tur. Tahmin edilen bedeli 129,415 
lira 30 kunıştİlr. Muvakkat teminat 7720 lira 78 kuruştur. lha. 
lesi 21-8-939 Pazartesi günü saat 17,30 da Balıkesir Kor. tiatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Plan keşif, hususi ve fenni şart. 
na.meler Istanbul, Ankara levazım amirlikleri ve Balıkesir Ko. 
lordu satın alma komisyonlarında her gün parasız görülebilir. Ve 
650 kuruş mukabilinde Balıkesir Kolordu inşaat şubesindeıı alı. 
nabilir. Eksiltmeye girebilmek için bu gibi kıymette inşaat işle_ 
ri yaptıklarına dair ihale gününden en az sekiz gün evvel Vil8.yet 
Nafıa mUdUrlüğUnden alınmış ehliyet vesikası teklif zarfına ko. 
nulmU§ bulunması lizımdır. Taliplerin belli belgeler ve yukarıda 
yazılı ehliyet vesikalarını ve muvakkat teminatlarını havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Balıkesirde 
komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri. (193) (5696) 

Ağrı Belediyesinden:' 
2740 lira muhammen bedelli Ağrı kasabasının hali hazır ha

ritasmm yapılması 25-7-939 dan itibaren bir ay müddeth· mü-
nakasaya konulmuştur. (6206) '6 

Devlet 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
il anlan 

ilAve Bandırma Sür'at Hattına 
İzmir Fuarı münasebetile 15 ağustos tarihincten 26 eylül ta

rihine kadar lstanbuldan salı günleri 8.15 de Bandırma lıattma 
birer ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) 

• •• 
izmir Sür'at Postası 

htanbulda.n 20 ağustos pazar günü kalkması icap eden 1zmir 
sür'at postası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde 
bulunmak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini teminen yalnız 
bu haftaya mahsus olmak üzere 19 ağustos cumartesi günü saat 
11 de kalkacaktır. (6239) 

••• 
ilave izmir Sür'at Postası 

lzmir fuarı münasebetile (CUmhuriyet) vapuru ilave sürat 
pot.sası oJarak 18 Ağustos cuma gilnü saat 10 da Galata rıhtımın. 
dan doğru lzmire kalkacaktır. lzmire 19 Ağustos cumartesi .saat 
11 de varacak bu gemi 1zmirden 21 Ağustos pazartesi saat 16 da 
hareketle 22 Ağustos salı saat 17 de tstanbula dönecektir. 

Not: Fuar için alınacak kamara. ve güverte gidiş • dönüş bi. 
letlerin&e Yüzde eJli tenzilit yapılır. (6336) 

VAKiT KiTABEVi 

Dun ve yarın tercüme külliyatı 
ı ı - 30 Kitaplık 

Namara ı 

21 HUktımdar millet 
22 !'eni Umt zihniyet 

üçüncü 
KIUUf 

ıso 

75 
23 .Mevcudu kalmadı 
24 OhUn iktuıacll işleri 
26 Cuılıııriyet 

60 
50 

100 
75 
30 

26 Tercllmenia rolll 
27 · Peltltvler 
28 J..aokon 

sen 
29 KapJt.allzm bu!ıranı 50 
30 Slambo 125 

615 
Bu serinin flatı 6.15 kuruetur. 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuru~un 1.92 
kuru§u pe~ln alınarak mUtebaki
si ayda birer lira ödenmek Uzere 
Uç taksite bağlanır. 

l\.aramazof Kardeşler 
Fakirlere: 
- ihtiyaçların mı var? Tatmin et. 

Sen de zenginler kadar hak sahibisin 1 
diyorlar. Fakat bir zevkin tatmimine 
koşmak, başka zevklerin toplanmasınr 
doğurur. işte asrın hürriyetten analdığı 
budur. 

teııirler. Çünkü ruhlarında uzun bir ız
tıraba dayanma kuvveti yoktur. İ§te 
bunların elinde hürriyet, Hki esaretten 
beter bir hale geldi. Çünkü Romadaki 
esir, ef enldiıinin gözünden uzak kaldı
ğı demlerde hürdü. Fakat kim kendi 
gözünden aakh bir §ey yapabilir? 

beğenilmiyen zahitler arasından çıka
cak. Perhizle, ibadetle, sükunetle des
teklenen bu kavi adamlar bir gün o bü· 
yük dava için kalkışacaklar. Bir kere 
daha söylüyorum. İyi dinle: Rusyanın 
kurtuluşu, Rus halkının yüreğinde do. 
ğacaktır. Rus zabitleri ise, halkla ıdai. 
mi bir temas halindedir. Onların ima
nı, bizim imanımızdır. tna:ımayanlar, 

halk üzerinde hiç bir tesir yapamazlar. 
Halk, bir gün memleketteki dinsizliği 
ezecek ve o vakit bütün Rusyada bir 
tek Ortodoks kilisesi kalacak. Zahit· 
ler 1.. Bu halkı iyi koruyunuz. Ruhları· 
nı yavaş yavaş uyandırıp, fikirlerini a. 
çınız. Bugünkü vazifeniz işte budur. 
Bu vazife yumuşakltkla görlilür. Çünkü 
kuvvetin en sağlamı bu tathlrktadır . 

Yazarı: Dostoyevski ~ 

~ G . - '!66 
t ~Ve Çe•i~o: Uaklu Süha eza•u 
ı~lıg~a.~e~~ bcsliycn ö!~:.iz adlı güçlü Çü.1J:ü aramızdaki derece \'e rütbe far-
~· ~a.~ı , Yvana bak. Onların yüz· l:ına rağmen, şunu bil, ki Alycşa, hiç 

li~ J • a.ya.n d .. ·· · b' ~- :ı~ · uııunceli lıali gör. Ne lıir:miz baş değiliz. Bi?, hcpimız ır 
·~li ıtaa•ı . . .. 

hı Ilı l'l:JcJiı~ı ·.erı ve ne güzel L·'.r ken- gaye uğrunda çalışıyor ve j(en.dımızın 
l:\Q ~r~laırı -er~ var. Sırtlarını, sağrı:a. herkesten günahkar olduğumuzu bili-
l a:ı b ·Ctsız 
'Yij~ ~g!zJ cc ka::nçık) anlara ne yoruz. 
l(ı. bir s _ ırJa:- ! Bu n~ iyili:~ ve ne Alem, bizimle "Kara cübbeliler!,, di· 
~tı ı .. :ı r ı .,,, b. · k. 
~ Ilı q;;., .. · · ~unların sucsuz ol- ye alay eder. Fırsat düşünce ızı çe ış. 
• I" "::ıı..ın ~ c ~urık·· ll1elc ne mücs:ıir şey Al- tirirler de ... Fa!<at bu k- cübbeliler ta ı.ı •d .. 

~~I\ ~c her u;YC!d~ im:andan ba~ka ara:;ında kmd:ni iyilik, azlet ve ibade-
ti. ~qt °'1c:~ h: Y muke:;nmcldir. ısa, te vermiş nice erler, ne erenler var. 

~ili e11 b 
1 
YvanJarın §efaatçısı ol· Rus topraklarına huzur ve rahat da 

• Q a§ıı:a t.. ı 1 k tıı . lla. b·· .. Urlü d~ hareket ede- işt: bu din adamlarının eliy c ge ece · 
ıtı Utun ' : · · 11 'n.d 1 ijıı ilrtsırı . >\ctınc-+ emanettir. İ:;;- Onlar, hakikati veJilerın e erı en a • 
~t'·· 1Stey · · 1 1 hl '~z "'l a ~ en ınanmasrn yer- mısl:ırdır. Bu veılıer on arı:- ru arını 

ı,, ~llıiirı::.çl~rın yapraklar; bile, uy;ndıran ilk şehitler, ilk mürşitlcrdir. 
~ı.ı 1Si11 cı ·tın esrarlı ka.biliyetle- Yeryüzü, kendilerine muhtaç olduğu 

ltııa ~ Cdiy g ayor, lsa için fısıldaşa· gün, sendeleyen insanlar arasına tekrar 
t b· orıa.r O k l b .. il 
~ :z:ttı · nun nczdind~ bu gelecekler. "Layı ,, arın ı:gun e e-

~.,, ltbı.ııcıu en beliğ dualarımızdan rinde ne var. ilim dedikleri şey yalnız 
i~at~~· l:tıer~a mantık çerçevesi içinde kalıyor. Ruh 
) ~ 1}tc bu rrıet hayatın bütün alemi onlara kapalıdır. Zaten bu iç 
•tıt i\~İfesı· nlardadır. V c biz kcşis- dünyasını inkar .da ederler. 

. ~ . d" . 
lı Yodd Unyaya bunu anlat- Mesela hürr'yeti iHb etmi~lcrdir. 

a hepim~:z müsaviyiz. Fakat onhrın elinde bu hiirriyet ne ha· 

Bu hürriyet, zenginleri yolsuzluğa 

saptırarak manevi intihara, fakirleri de 
ihtiras ve cinayete sürükliyor. 

- Sen .de zenginlerin haklarına sa
hipsin! 

Dem<!k kolay. Fakat bu hakların tat~ 
minini nasıl temin etmeli? Zenginler 
gittikçe artan ve gittikçe incelen zevk
lerini doyuramadan çok beslenmekten 
şişip kan hücumuna uğrayarak ölüyor· 
lar. Fakirler ise, bu zevklerinıde ancak 
sarhoşluk hülyalarında kavuıtukları i· 
çin, kendilerini içkiye verip ıarapla bo. 
ğuluyorlar. Bir gün gelecek şarap ye. 
rine kan içecekler. Şimdi söyle bana 
Aleksi, sen bu zenginlerle fakirlere 
hür adamlar diyebilir misin? 

Ben, vaktiyle bir "Dema~og,, tanı

mıştrm. Kendisi anlattı, ki hapıe atılıp 
tütünden mahrum kalınca, tiryakiliği 

ona o kadar ıztırap vermiı, ki az daha 
bir lule tütün için, uğrun.da hürriye
tinden olduğu üm:ieleri inkar edecek· 
miş. Ama, bu adam da: 

- Ben kendimi insanlığa vakfettim 1 
Diyenlerdendi. Ev::t öylecli::. Bunlar 

ancak bir saatl:k bir k.ılıramanlığa yel. 

Bir tek inıanlığa hizmet etmek du
rurken, demagoglar, bunu parçalaya· 
rak sınıflara ayırdılar. Zengin dediler, 
fakir dediler. Ferdi benliğe yer vertli. 
ler. Zahitlerin ibadet ve perbizleriyle 
alay ediyorlar. Fakat hakikl hürriyet 
de işte bunların arasında yapmakta
dır. 

Biz, zevk ve iıtekler!.mize dizğin ta
kar, batıboıluğumuzu ezer, etimizde 
ihtirası çiğner, ve bu suretle fikirle ruh 
istiklaline kavuşuruz. Vicdan neşesi de 
bundan ldoğar. Dünyada bu kadar bü
yük .düşürtceler ve ruh neşesini taşıyan· 
lar kadar insanlığa kim hi~met edebi. 
lir? Eıya ve itiyadın esirliğinden kur. 
tulan bu bahtiyarlarla zenginleri hele 
bir mukayese et. Zabitlere "itikaf,, ta
rından ötürü çıkışıyorlar ve: 

- Siz ıelimeti ır.::naıtrrlarınrzm 

dört duvarı arasında arayoraunuz. Fa
kat insanlığa karşı vazifelerinizi unu· 
tuyorsunuz. 

Diyorlar. 
Hayır, uzlet, bir:3e değil, zevke dal. 

mış zenginlerde, hm~lr. muhteris ve 
bedbaht fakirlerdedir. Yeryüzüne ger_ 
çek hürriyeti getiren l;ahraır.an, işte şu 

Demagoglar, kızgınhğını körükliye. 
rek halkı boğazlaşmağ11 sürüklerler. 
Bu hain kızğmlığa, bu kırıcı tehevvüre 
lanet olsun. 

Ah Aleksi, bir gün insanlığın yeryü-
7.Ünden kötülükleri kaldıracak, ruhlar· 
dan ihtiras, hınç, kıskançlık gibi sirk· 
leri silecek kuvvetin sırrına erecek mi? 
Yoksa bu kıyamete kadar bir rüya ola. 
rak mr kalacak? 

Bence, artık bu güzel sabah yakın 
dır. İsa bizim elimizden tutacak ve bu 
işi başaracağız. 

On esene evveline gelinceye kadar 
r:er~ekleşmcsi imkansız sanılan hüJ . 
yalar, bu"'Ün basit birer hakikat oldu. 

(Lut fen sayfayı çcviriııfo) 
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Bir çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,006 olur 

Diş doktorunun bütün hastala. 
rma söylediği gibi dişleri sade. 
ce parlatmakla kalmıyarak onla_ 

l rı mikroplardan, muzır salyalar. 
dan ve harnızlardan temizleyip 
çelik gibi sağlaml?J; veren yega. 
ne iksirdir. 

BUGÔN 
KUMBAQASINA 
PAıl~ATAN 
KOCOK EL 

:\lalnrya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, 
:)arbon, kolera gibi bir çok salgın hastalıkları taşıyan sinek, tah

takurusu, pire, güve ve bütün haşaratı 

FAYDA bütün haşaratı öldürücü mayilerin €n iyisi ve mües
ı:;iridir. Kat'iyycn leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gazı 
boya ile karıştırrarak ve süslü Avrupa ve Amerika etiketi ve mar. 
kası koyarak FAYDA yerine satmak istiyenler vardır. Sakınınız. 

Her sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra gümle 

3 defa dişlerinizi 

Diş macunile muntazaman 
fırçalayınız. 

ilan 
lsfnnbııl Cıımlıııri11ı:l Miidclciıımıı

mili[jiııılcn: bt:ıııbul adliycsiniıı a . .. --- ••·-~ çık bulunan, ma:ı)lt ve ücrclli miilıa-

Hastabakıcı hemşireler 
OKULU DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız. 

dlr. Okul, genç Bayanların hastabakıcx ve ziyaretçi hemşire ye_ 
tiştirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle ald.kadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahSl;lStur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu. 
susi doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. İstek
lilerin iyi ahlaklr ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş oL 
maları şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için yazı 
ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul 
diroktörlüğünc miiracaat edilmesi. 15 Eyliıl 1939 dan sonra mil. 
racaatlar kabul edilmiyeccktir. 

...... Iİİll .................................. . 

şirliklcı-ine, en az orta mektep mc
zııııları :ır:ısın:ı imtihanla nıiiıınsip. 

!eri :ılııınc:-ığıııclaıı htcklilrl'in memu
rin k:ınıınund:ı yazılı lıe!E(l'lcl'i hami
len :ı:ı - 8 - !l:l!l giinü s:ııı t 10.:30 ık 
yapıl:ıcak imtihı.uıılan lıir ı.ıiin en-eli
ne kaclar lıir ılill'kçe ile :ıdliyc rnı·il

ıncni rcisli~iııc ıııiiracmıllurıııııı ırn. 

zetcnizle iliinını dilerim. 
lsl. C. JJ. U . • llıını•i ııi 

Vakii Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31-40 4 cü ser1 Kr. 
31 Rasin külliyatı ıv 60 
32 Metafizik 40 
33 lskender 

• 

I 

YARIN 
CEK DEFTEP.f~ 

iMZA .l\T~~ 
r>OYÔK EL 

OLACAK TIR 

TÔQK('i 
rs 

f>ANK,ASI 
1939 RESiMLi HAFTA 

Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

34 
35 
36 

Kadın ve sosyalizm 
Dcmokrit 
Dinler tarihi --'~--------------------------------------------------~ 

Z \. Y l 1 Z \ Y l SAH!Bt : AS/Jl ~tı lı' 

60 
100 

25 
125 

Bakit ve saati gelince her şey olur. 
iŞmdi ben de, bizimle eğlenenlere 

soruyorum: 
- Ne zamandır bahsettiğiniz şu a

dalet saltanatını ne vakit kuracaksınız? 
Ey muhterem üstatlar, bu işe girişeli 
hayli oldu ve bütün yaptığınız iş, in
sanLğın dertlerini, ıztıraplarıru arttır

maktan ibaret kaldr. Eğer bu acı neti
celerden sonra <la hala tuttuğunuz yo
lun sizi selamete çıkaracağım umuyor
sanız, siz, kuruntu bahsin':le bizleri de 
geçmiş sayılmaz mısınız? 

Evet Aleksi. senden ço!< şe:• bekliyo
rum.' Unutma ki, dünyada hic; kimse
nin, kimse hakkında hüküm vermeğe 
hakkı yoktur. Bazan kürsüsünde otu
ran hakim, belki de hakkında hüki.im 
vercliği cinayetten daha suçludur. 

Eğer, hakim adil olsaydı, belki suç
lu da kan dökmii.iecek, cinayet işlemi
yecekti. Ne vakit elinden gelirse, bu
gün yaptığın gibi başkalarının suçunu 
i.istüne "aı. Iztırabr, acı~·ı kendine alx
koy ve ötekini, hiç sitem etmeden, ra. 
hata sal... 

Hem sakın korkma. Bu sırattan mu
zaffer olarak geçeceksin. E .!lki de bu 
hareketinden ötiirü c:lkışlarıacaksm bi
ı ~ . Kalabalığm cocuktan farkı yoktur 
/\lyo"'a. Kentli bileklerine kendi elinle 
bir başkasmm parangalarını takışında· 

ki k~hramanca feragat, anlan costtıra. 
cak. Sen bll işi yaparken, nasıl bir bU. 
yiiklü;:ii lıaşanlığının farkında bile de-

~7 Filozofi ve sanat 40 ::\'iifu~ kfı~ıılıın~ J;:ı~ hdliııı. YPııisi· !J~8 svıı~t·si !~taıılıt1l liııı:ıııınd,ıı , Rasıldığı yer: V A,/{.·ld1.,e / 
alıııı'i olılııguııı .ı!Hl ırnıııuı-.ılı ı·ü1.daıı ı iP" 

ııi ~·ılrnr:ll'ııi'.iıııııl:ııı ı·skisiııiıı hül,ıııiı · Umum Neı:ırivatı 1 

38 Etika 100 
39 Heraklit 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

zıı~ ı eltiğırıııll'ıı lıiil;ınü ~ o:,tıır. - ~ • ııS 
yoklıır. - t.~mcl f'lııl.:ııf. Şiil.'rıi. (2!l!l24 ı · hakkı tar>IC r 

ğil<lin. Bütün hadisede herkes işte yal
nız bu kahramanlık noktasını görecek. 
İnsanlar böyledir. Gözlerini kamaştıra
rak onlardan çok şey koparılabilir. 

Stareç bundan sonra delikanlının 

üstüne eği1erek, alnından, dudakların
dan ve göğsünden geçen bir haç çizdi. 

Alyoşa gözlerini açtı, uçsuz bucak. 
srz bir neşe ile gülümseyor, yüzü par 
par yanıyordu. 

Salon gürültü ile dolmuştu. Dışar:aa 
şafak söküyor.c:lu. Delikanh etrafını ku
şatan kalabalığa baktı. Yüzü toprak 
rengini bağlamış askerler, bu yasa ve 
kamçı esirleri ona dehşetle bakıyorlar 
ve çekecekleri cezayı düşünüyorlardı. 

Bu yalçın ve zalim yüzlerdeki korku 
gerçekten feci bir şeydi. Am:ı. Alyoşa 

tatlı tatlı gülümsüyordu. 

-7-

Delikanlının, ters yüzüne kasabaya 
döndürüldiiğünii tabii siz de tahmin e 1 

elersiniz. Tahkikat hemen başlamış ve 
davaya esas olan hazırlıklar çabucak 
bitirilmişti. 

Zaten sucn ela gizli kapaklı bir yer\ 
yoktu. Alyoşa apaçık bir surette kanu· 
ııu ciğnemi~ti. Bu öyle bir suctu ki, e
ğer nokta kumandanının mi.ic!ahalcsi oL 
masa idi, kafile kum::ındanı kendi eliylr: 
onun eczasını verecekti. 

- Mukaclc.Jes Rusyanrn k:mun1arını 
çiğniyen bu sefili ben kendim cezalan 

- __ -4 .;' 

--- - -- --=-- - ııte!" .11~ 
Diyordu. rı, yanlı§ da olsa yine rnu'bİ ı''~JJ dırmalıyım. 

Deyip duruyc~Ju. 
Nokta kumandanı, bu gencin nasıl 

olsa cezasını çekeceğini, mutlak küreğe 
mahkum cı::Jileceğini anlatarak ~ • .icük 
zabitin kızğınlığını gidermeğe çalışh 

ve: 
- Sen, kanun adamısın. Eğer bizzat 

icraya kalkışırsan, kendini mahvetmiş 
olursun. 

Diyerek herifi yatıştırdı. 
Zaten nokta kumandanr da şahsen 

Alyoşaya dehşetli surette kızmıştı. 
- Ne abdal şeymiş Allahım bu he

rif! diyordu. Başkasına kapıyı açar, 
kaçırırken, kendisi orada kapanıp kalı 
yor. Halbuki rahat rahat çıkıp gidebL 
1ir'di. Meğer ne ahmak şeymiş. bu ser. 
sem! 

Alyoşa. kasab·aya getirildi. Dava u-
zun sürmedi; fakat muhakemenin sonu 
öyle fevkala::le bir surette bitti, ki din
ley.iciiı::r, bunu öm:irlerinin sonuna ka · 
d~r unutmadılar. 

Delikanlının, kendini zinı-ire vuru. 
şundaki ruh ve vicdan sırrını herkesten 
önce sezen Katcrin İvanovna, Alyoşa. 
nın mahkemecl: ele aynı şeyi yaparak 
mi.idafaacla çekinmesinden ve mahkfım 
olmağa çalışmasında·1 korkuyordu. 

Bunun için ona bir avukat tutması
na müsaade etmesi için yalvar.dı. 

- Dimitriyi müclafaa edeni değil, on · 
cfan ll<:l11 ıncşhurunu bulurux. Hem si· 
zi iyi anlayacak mistik birini. 

- Hayır, Katerin İvanovna, kimseyi Sonra, ben umdu~um gı ı1'ar?'.;• 
çağxrma ve için rahat etsin. Hiç tir lan, muhafızları baştan ç ,,et ti ,1 

h 'k .... riba1 (ı~' 
te lı e yok. onu kurtaramadım da. ~" fa1''°t 'J 

- Yalvarırım size, boşu boşuna ken. gerçi cinayet işlememişti• rıi ~ ~e 
dinizi kurbaa etmeyiniz. Bırakın sizi hu suçu işlemişti. Eğer. b:t>8ı:•tl· 1, 
müfafaa edelim. Suçun kendisi bile çok ederlerse, hem onun fikri k ç')(ıı' 
güzel bir şey. Ne kolaylıkla vr. ne bü. kendi fiili sucumun cezasırt' ı·ı~ 

- V' yi.ik bir heyecanla müdafaa eclilebilir. lacağım. 1'sİ· 
Ah Aleksi, meğer siz ne yaman bir a- - Bu deliliktir, a!l1a j\lc af' Ç~~ 

. dammışsınız. Size hayra!'lım doğrusu, tir ... Senin gibi zavallı ızı.ıs}'ı yere f' 
Allahım ne mükemmel y:uatılmışsınız ! zım bir varlık, böyle nıana~ı bılıııt 
siz, herkes ve hele yakınlarınız için pek ban edilemez. Hakkın Y0 fi 

kıymetli bir insansınız. Bir gii!'l elinize mağa.. ıarırt' 
111ı.ıı ~· fırsat geçince, insanlık sizden. kimbilir Alyoşa, sabırsızlıkla 0 -:Jo1'ı.ırt 

ne engin fayclalar görecek... Sade bu ti ve şaşılacak derecede of 

diişünce, sizi boşu boşuna haı canmak- sesle: ı olı.I) 
nası ııı' t2.n alıkoymağa yeter. - Affedersiniz, a!Jla ,, arılı 1.~ 

- K<ırclcşim. bilmem 1Jeni iyi anla· en ehemmiyetli bir nokta) ere'c1'· ~ 
d ... ~· yor musunuz! Di.inyada bir insanlar a- sun uz .. Ben, eğer fay a :1 111 i~ . a a l~ dalcti, bir de Tanrı adaleti var,dır. Biri öumuza yarayacak btr trı1a1' 1 'f1 

yanıklığı vakit, bazan bu hatayı öteki ~eyden Ö:lce kusursuz 0 

1111yrC• ~ r 
karşılar ve bunun t<:miri ıçin benim gi. zımdır, dedi. insanları c!< jr.İll ~ 'J'f 
bi değersiz aletleri kullanmaktan bile iyiliğe doğru yürütebil1'11 ~tir· ~·ç Jı 
incinmez. Fakat bir kere iş olup bittik- berliğe layık olmak gc~~ı.ı ,ıalı'tÇaıı 
ten. bir aclalet yanlışlığı ortadan kalk· ~enin bir gün çıkıp da . ı~ıııı'· ııı' 
tıktan sonra, artık suçlu teslim olmalı. .<ın birildir!,, diyemeınes~ltllt ,eı:,~ 
Kanunun huzuruna çıkmalıdır. ister· sayet beni affetmezler Y 1'11r .dl 

bt::t ·r .. 
se mahkfırn etsinler, dilerlcrs~ af. Rus kerek satın almazsarll· alııt'~ tıı 
hakimlerine karşı sitem e'r.ıeğe hakkım hürriyetini kanundan ç r 

r"" vok artık. Suçsuz kardeşimi mahkum olurum. .cıı.ırııı' ._ 
ct'l'li~lertli. Onu kaçırarak bu adaletsiz. Sonra kolları bağlı da ;Hı11· S • 
l ·ı 1 ' F k l • · · · m'u' dafaa eclecerıt. ,", ···ıı' ı.;:tcn mrtan1·m. • r at rn ışı yapar. Kendımı ., 

.,.... ' . l 
kcn, ben, kenJi-tı tk bir !IUC i~Jcmiş UU• Eeyi çnğıı.:-ayını ~--· ( Ü(IJıf1 
lumıyorum. Çünkii bir mahkeme kara- biliyorum. 


