
~~•kovadaki ziyafet 
ltık 
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~'.0• l6 (A.A.) - :Fı·ansa bü

ııılıı: Çis~ n. l'\agginr, bu akşam ln. 
bir 

2
• e :ı; ran ız lıcHllcri şerefine 
ıyafct 'cı· . b . l?Z<'lJ 
1 

ıııış Ye ıı zıy:ıfcllc 
lor, ~. cpn. Moı.otof, mareşal Voroşi. 
PetınJ,; I oteınkın, Il. Secds, amiral 
s0 , • c • seneral Deumeuc ,.c birçok 

lct y··k 
lunrn 11 ·sek subayları hazır bu_ 

tıştur. 
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l ·r 
Ticaret Veldll 

Ticıırct \'ekili Cezmi Erçia, bu 

sabah Ankaradnn şehrimize gelecek 

'c } arın lzmirc giderek pazar gunü 

b~) nelmilel funnn ncılışıoı yapa. 

caktır. 
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Cumhurreisimiz Babaesk'ide kummıclanlar"a göriqüyor lnönü 7Uırfltt ttzerimze harekat 7Cumanaanınaan izaMf: alıyor 

~l'adenizde yük .. ş n d <dl ~tn Ü mlb!lhaır~b~D~ır aka 
8 Yolcu vapurla-

~ ı-~~~!~~~~ şalfTi1a · kadar 
~(~~ ~~m~~~r~rt~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~-

<dlevaoını ettö 

~~-:·h~:::.~ :~~.~0"~d-:.: terdıklen yuksek kudret ve 
bil 6<1.ir. l<"'akat hcı• neden 

~~~~: •• ::::~~" .. ~"!::;~ kabiliyet takdirin fevkindedir 
~~ ı. llurıdnn l>enlzyollnrı 
!'~n ne kdr ettiğini bilmi- Şehrimizde bulunan muhterem 
~!Jfclll .. • 1ll<Ilğiııı ,.;e"· sudur ki Reisicumhurumuz Milli Şef lnö. 
"' ..... _ " · " ·· ' nü dün sabah manevra sahasına 
~- llal(ı Yt.ıklcnrı nyni Yusıtu ' 
"tle>1_ etlHnıcsı \'aı)ururı hare. gitmişlerdir. 
·~ -~e )'ol 

1 
Muhterem Reisicumhur sa -

... 'l'-(ıııa r.u lll'.m ihtiyaçları 
:ıı "e ,_rı değil, yüklerin tah- bahleyin saat sekizi yirmi ge. 
"lı.. -hlı çe, maivetlerile birlikte Floryada 
"•a.. ye icnı•hıı· 1 ·ki " · · ~• n 1 111 m o · k .. k .. d n otomobılıle cu('Csiı i enız oş un e 
~ (ı\~ll) 

1 
1 wıiyoı·. Trakyaya hareket etmiştir. 

~ ... ."itın ö stnnbuldaıı ııcrı;cnı- Kendilerine Başvekil Dr. Say-
~tı. ğlcytıı .saat on ikide dam Maarif Vekili Hasan Ali 
.~ ·~ . t bt~ e )'arısından sonra Yücel ve Trakya umumi müfetti. 
t t1t"ta ~ Zongultlağa. ,·ardı. şi general Kazım Dirik refakat 
~""' )enı <l l t . t• ~-... ı.l't a nuş olan ,·apur ı e mış ır. 
~ 11 Cide Zonguldaktan ,·apura Umumi müefttiş, Reisicumhu. 

ru karşılamak Uzcre bir gece ev. 
vel Trakyadan lstanbula gelmiş 
bulunuyordu. 

İstanbuI vali ve belediye reisi 
Dr. Lutfi Kırdar, Reisicumhuru 
teşyi için Silivriye kadar gitmiş. 
tir. 

Riyaseticurnhur treni ayrıca 

hareket etmişti. Muhterem Rei -
sicumhunırnuz, Babaeskiye ka.. 
dar; otomobille giderek oradan 
hususi trenlerine binmişler ve 
manevra sahasına gitmişlerdir. 

(De.vamr 10 ımrıırtfl 

~ "t ile ll n kayıkların gür ültü. 

tı{~~.~·;ı::•· Ye bir daha u- 30 •• 1 •• k 
~~~"<tı Pllr buraya yük gUD U 
ıtı:e "'1t~ için program ınuci-
~ l.\ıcat kide hareket edebil. 
\ı il lsJceı CU.nıartcsl günü İne. 

~::~:::~:ıy~~b~~p :~ı:: mu·· tareke 
~~ ~ıf :;ı::.!~~·;~ ';::::::: 
~ "ll~tı 8~Ulcta kalkacaktı. Ha. 

~ , .• aaı on birde ,·ardık. 
~ \: )'ii:run buraya çıkarı
btı \: 8-at .. tazıa olduğundan 
'· tıç buçukta kalka -

h ,, -.... l'tuı 
~ b11. f)Q hareketinde Tuku 

~~lı')'etsı s~atllk gecikme 
~I~ ita._ 8o ~ goriilcbilir; fakat 
ı~;:ıe )'e~r~ tı{,"l'nıuln<'ak iske. 
~~ ' lııeb > <'ni tcclıhüı·ler o-
1-lh~e Ohı<Iakı iki saatlik 

""lt... , . "1>111· 
~ı~ ·•ıe.. tın ın·ogı·anıını 

.. )'()I ı ·• aıt ·· 
~ la.,1 11 

11 t cdc(•cktir. ])e. 
h. Ilı ı.. ( nı·csı 1 -~\t "lf)·iiıc 

1 
• )'o «11 n:n·Jun. 

-.., e )\ Ushctt<• tenzil ct-
r.. u.. l\rlt(leııi ı .. 
""1--~tlrı.ı Z( e knczzuh 
~~ te~"\lk etnıck istedi. 

li»or 
'a · llnlbukl yolcu 

tıı~7 ~)il ,:-11'1arla b üfilk U. 
lıhı., hı14lclıı 111 clnlıi ııak l cc1t1 -

. bu ınak!)ndı kiiı·Jc. 
(Devamı 10 ımcuda). 

Almanya ve ltalya böyle bir 
teklifte bulundular 

Dört hariciye nazırının konferans 
a kdetmeleri isteniyor (l'a:ısı 10 wıcuıtıı 

oanzigde 
BirPolonl/alı asker 

öldürüldü ( Ya:ı.sı 10 wıcıula) 

Gülh·ane kastanesinin sırtlanna yarleştirilmiş toplardan biri 

Hava taarruz denemesinin 
bugün olması muhtemel 
Aktif ve pasif müdafaa tedbirleri 

tamamen ahnmış bulunuyor ~ 
Istanbula yapılacak hava 

taarruzu denemesi hazırlıkları 
tamamlanmıştır. Dahiliye Ve
kili Faik Ôztrak dün geç vak
te kadar Vekalet seferberlik 
müdürü ile beraber hazırlıklar
la meşgul olmuştur. 

Tatbikat esnasında vazife 
görecek olnnlar bu sabah altı. 
dan itibaren vazifeleri başında 
bulunacaklardır. 

Tatbikatın bugür. olacağı 
kuvvetle muhtemel görülmek. 
tııtdir. 

Aktif ve pasif müdafaa ted
Rcsmi aairc ve •miicsscsc1erc as ı1m1ş olan 7Jasif 100rwımayı gös. hirleri tamamen alınmış bulun-

tcrrn lc.v1ıalar maktadır 
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(ll 



; f::;=:---_. _____ , Kasaplar Tiyatro, s'.nema ve konsar dau-hÜ::!Üöi~~~~·~~.
5 

~;~'k" ... : 
D .. kk,.. 1 P ı · 1 · · B 1 d · f" · d k = p uşun 1 çe: u a~ ~~ını a- 1 ıye erını e e ıye ayın g ece : ............. ~················:;·-·····=··· .. ; 

8 N 
zar gunu kapa- Tiyatm ve sinemalarla kon- a:anlardan birinci defası İçin 1 Kım.n koı Kf ugu 

O

" ((Jı. eşredı·ım· emı·ş Yazıları mak ı· sıı·yor scrlcrden devlet ve belediye 100 l~~a .. ceza cılmacakt_ır. var k.I 1 .. lerce alınmakta olun damga, Tekerrurunde bu ceza, beş mıs. • .. 
k) Kasaplar da pazar günü dük. tcıyyare ve belediye resimleriy. !ine çıkarılacaktır. J~:ıznn kn~ .Hı:·nı•m w.;ı l.1.:n 

2 
11 makalesinin dikkate değer fikirl~ri kanlarını kapama~ istemektcdir. 1 le Uarülaceze hisselerinin mik- Bu resim tahsilatmd3\n: yüz- .,:ii.l ~ıl.ıı1·13 unız. Soıı "lı•l\ a lıiı. 

.._ ıer. Bir kasap bu hususta şöyle 1 tarına ve almnıa şekline dair o- Je ynnıisi damga resmi, yüzde cuııııı., ınl' ... ck:-.i hald~mda ~ uzı-
G 19 diyor: bn yeni kanun, yürürli.iğe gir- Jlut.u tayyare resmi, yüzde um l.ııızı ll'l:i':'lı s:llıl'l:w, hııııl:u-
. kaıJta Yıl evvel söylenen sözler: (Çin sahilinden "Biz kasaplar sabahleyin çok ıniştir. Bu yeni kanunla, hal- yi, •rı;ıJ: belediye hissesi, ,Yüzde .aııtlır. 

he,f drak Bahrimuhiti geçtikten sonra Amerikayı erken dükkanlarJ.Mızı açarız. Bi. km bedii ihtiyaçlarmın tanzi. otu.?u Darülaceze hissesi 9ıarak - 1\.oı·ı ... mnym: 
g~~ e en biz, Hindistanda <Ordu) namile bir li- la.fasıla geç vakte kadar ayakta iminde, mühim bir yeri olan bu te-fıik ve damga ve tayya.{e re- - 'J'dfi~ ctrncyin! 

;e 

tiı-f.h \l'?Urni icad, tesis, ta.mim eden ve kabul et- dururuz. Ne cumamız, ne paza- müesseselerin mükellefiyetleri :ı:n',~ri ait olduğu fazla\irat - ~akada·? 
., y b rımız yok! azaltılmaktadır. Maliye Veka- ı"<\}":folunacaktır. llcl ip duru.> oı·Iar. Hıırn 1 

ıa· l~e iz!) Pazar günleri dükkanlarımızı le ti bu hususta 1:-ir izahname lJarülaceze bulunan yeıUer- "l'chl\ h,, mi caıııuı ·: 1\.imiu 
er· in kabul etmediğini dinimizden addedemeyiz. öğleye kadar açık tutalım. Son - hazrrlıyarak alakalılara tebliğ ae D<ırülaceze hissesi bu müıes- k.ul"lüuf;u yar? Hıııı~l uuzuk 
.ı h (l:n_ .. ı ..JI" • ı· · k. t d k 1 B tl h" b ,, . cıuıd -c,-y uunkü sayırnı:;o'a) ! Evvela şunu bılme ıyız ı e. ra a apaya ıın. u sure e ıç etmiştir. sese ye ve elediye hissesi \ele ııınııc' i3 ntlı halkı tııtwinc ko. 

1o- •ıy~i. ~n .başka ruyu zeminde l şekkül edecek saltanatı islami. olmazsa tatil yapalım.,, Yeni hükümlere göre tiyatro ;;eı,.C:ı::clerce, ta.1sil edild:\ği ;-ıı~ or, h~ngi shıiı· lı:ıst:ı::.ıw to _ 
dl· ~%k ~i;•:nat, iktısadi, ahlaki, ye hükiımatı :nüttehidesi arasın. Kasapların bu husustaki mü · ve sinemalarla konserlerin bi- .ıy: t.ı~ ip eden ayın on besinci -cllil o c;alı':'ı~~ruz: 

••r U had· . inkılap husule getiren da husule ge~~c.ek tesanüt ve te. racaatı belediyece tetkik oluna. let bedelleri üzerinden damga, gi.inıi akşamma kadar tediye I>t•ğil ı;;nJrnsuıı. ., 'ııhi~indcıı 
,, tıa 1Seı · ~~··ı r t d r··~ ı kt 1·1 k · t•P l'nıa· azımede bizim hiç zamun ve teka.ı.u. sır e a uı o· ca ır. t...ıyyare ve belediye resimleriy. (:{,1.ec;f tır. l;.ol'kııııı~ mu"idik'.' lstaııuuluu 

81,.; gıınız h. . • • u-~ d ~ ·ı 1 1 ''llıiz • ıç bır uahlimiz te. malıdır. Kata tecav :u egı · 0 • • le darülaceze hissesi olarak bir Jati.i aceze bulunmryan yer- 1 ~cçnıi~iııde lııl\ tı lı.ıcımıları :ı ol ... 
taktı. olrnıyacak, bulunır.ıya • Çünkü islam bugün malik oldu. Münakale Vekı h k~ruştan aşağı_ olmamak üzere lcrd~· belde hal~ı~dan fakir ve .ııu<lur·~ Sokaklar ııaı·çalaıımı~ 
k· 'l'arihi .

1 
ğu memalikte hüsnü idarei u~t:r yuzde on resım alınacaktır. y::u.·L~ma muhtaç olanlara yapı. •ünlclcrlc dolcluğu n:ı tlu\ aı· 

•i, <liiıı a eıne bakılırsa görülür edebilirse o memle~etler. on.~ a. Yolcu salonu İnşaatı ile Resmin hesabında yirmi para- lacak yardımlara sarfedilmek ar kan fısJ..iyclcrino lınlaııuı" ı 
~~~aq~a.da, Asyada, Avrupada fi, vafidir. Ziyadesıne hıç luzum meşgul oldu dan aşağı kesirler yirmi paraya Üzere Darülaceze hissesi dahi ı;,·ıınanlartlıı da kim~cııiıı kılı 7it 
~hehc· ınkılabat vücude gelmiş_ yok. M ibl~a0- olunacaktır. belediyelere verilecektir. .-:• mcnıistl. 
dıı- ""'nde b" • Sehrimizde bulun.m üna- B • 

· ~o ızım parmağımız var İslamı hükümetieri, hakimleri ~ V l Al Ç k d"" Bilet bedelinden maksat, bu u resmin tahsil ve kontro. 1 UfuJ,!al'lnııza dü7mnn urn1". 
h.:ı ?nay1 k kale eki i i etin ·aya un ı·· d d I ~ ı. "Urd•·~a yı_ .arak Kurunuuıa deg-il dinleri, kanunları, maarif I vergi haricinde dulıuliye ücreti un en o ayı belediye Darü1a- lıtrı ii7iiştüf;ii ·re toıır:ıl.J.ırııııl"-
%. '<.! n b öğleden sonra saat 1 j tc iman .. 
1.""llbuı,, f ızım Atillalarımız, programları, sikkelerinin kıyme. d l - olarak bu mahalleri işletenler ceze ve köylerden biç bir mas- dmı J .. ırık diikiik ta'"' arck ·J • 
""h .. eth d . · · işletmesi umum mü Ür ügüne f l "" , ille e erek Rurunuvus. ti nisbiyeleri, gümrü.klerımn tarı. l tnrafından alman paranın ta- ra a mmıyacaktrr. ka.ı tal rulıhı dclik:ınlılanmı • 
ı~ Ydanaa t ·· gelmiş, akşama kadar meşgu y k .. ~ ~ surı n ardeden b_iz, VL feleri, posta ve telgraflarının uc. ınamıdır. eni anun mucibince alı- l iil~sclıli«i \ttl..itlel'l.lo hile htnıı 
.ııl'unua . arına kadar gıderek retı .... ri, askerlerinin talim ve ter. olmuştur. Orduevı"nlerı"nde yalnızca nacak cezaların takı"p ve tahsı·- '· 11 ok 11 ... t t~ hıred A " 

1 
· · Vekil, bilhassa bir türlü iler· I d uıı ,s · ıı.: arnıua clfı7lı kaçı~. 

eten . e vrupayı tiriltiril biyeleri, ::;iys~di hariciye erının subaylar ve askeri memurlarla İn e damga resmi kanununun ıııa tar göl"iihneıııi7ti. 
" Yıne biz h"d"" 1 • ·1 ı lemi yen yolcu salonu inşaatı ı 1 1 ı .. {a.ı- 1 .. b · yek ahenk ve mütte ı u ama 0 - aileleri fertlerine gösterilen si- ve 2 İnci fasx1Ia.rmda yazılı N°1Crc<lc J,alı!ı, ki biı• ıı ... , a 11111 • 

" ~.. d k • üzerinde umum müdür Raufi h "' ~ı1 ll"ıiladiyu kadar mı? 1200 se. ması ve kendi araların a asherı Manyastan izahat' almış, plan- nemalardan resim almmıyacak ükümler tatbik olunacaktır. ne' ıtıısı, balkı tc~ldno ı.clıcp ut. 
~ar k esinden Çin sahilinden hudutlar bulmır.1aması v.: er- trr. Bu sinemalara dışardan üc- Memleketimize dışardan İt· .sun. 

' a l3ahrı'n h" . hanaı· bir müslüm::ırı. herhangi ları tetkik ederek İnşaatın c:a- l ll hal d"l k I f I b a 11 _ • lU ıtı geçtikten o ret e sivi erin girmesi memnu- e ı ece o an i mlerin Tiil!k, ihtiyatı sc,·cr. Ilu 11ıu_ 
~lh.:ı ·"'ner k ı k tt b 1 nursa bulunsun buk bitirilmesi yolunda yeni .. k 
1
,:•11.ista,... 1 ~yı keşfeden biz. mem e e e u u ' dur. Hayır cemiyetleriyle, spor gumrü resminde, icabında ta. l at, siirekli mubıırclıcJcr, lıns. 
~ı '' kıtaı · hukukta n.Lsavi addolunması direktifler vermiştir. d"l"t I V tıa . eesımesinde (or: kulüpleri, mektepler ve halkev- ı a yapmıya cra ekilleri kınlar, gö~lcr, akınlar ve zafer-
e t- ltııle bi ı· tevhit edecf>kt ır. h · l"h I b ,., ~si_, r ısanı umumi icat leri tarafından tamamen para- eyetı sa a iyet i ulunmakta. lcrlo <lolıı hir tarihin emridir 
""l~ Ve tarn· Pro"'t'arn v:ıpılırken bunlardan B" d d · d'" · ·· d y 1 ı. en y· ım eden ve kabul =' - ır a am enıze UŞ'.U sız olarak halka verilen konser ır. apı an tadilat bir ay için- So ,·nkit lıir tchliko kokıı)';ıı 
":l't, ıne biz D h 1 başk anaz{n a1~nacak en mühim d B k 1\1 
1
. ···· · a a ne er, ne. D · 11 "d · · B ve temsı'ller ve go""sterı"len fı"lm- e üyü ı ille~ Meclisı·nı·n sezse, silfihlarmı siliı> p"rlntı ._ mesele alemiı. içihden geçmekte enızyo arı ı aresmm as- d k .. 

> -e bu d ra vapuru dün köprüden Mu- ler resme tabi olmıyacaklardır. tas i İne arzolunacaktır. talıanca.lnrııını ni!;ız ot unu tnz<'. 
<lort b efa dıı Harbi Umumi. olduğumuz :r.kılap içtimaiyesin.. M 1 ------------eıı_ u de hangi :w~~ctya vasıl olacağı danyaya giderken Ahırkapı a- Bu resim biletler üzerine a i- Jcr, yayınr, mızrağını elden ge 

ı;.. biz1·~ Çuk sene devam etti. ki d b d · d v k"l · b 1 k h M lrlr kil · · d ı ı ··q.ı .. "' meselesid!r. Yuksa bunları naza. çı arın a İr a am gi.ıverte en ye e a etınce astın aca u- iSi r asker"f c;: ' • crını o ( urur Te oı• 
b ~e ı-...u. :ranakkale muharel:!e. l d 'illa .,, cızeı ra almadan idarei mülkte, siya. birdenbire denize düşmüştür. susi pulların yapıştm ması su- an sonra <1:ı (~ü~ın:ınln, ölüm 
ı,}a n•ıb· e_ r gösteren biziz. D h I d d 1 k · l l kt ıc cehc ı b - - ı "il "' ı b satta, iktısrı.r!.:yatta, içtimaiyatta er a vapur ur uru ara relıy e amaca ır. h f' ı · • ııneın <-' ogu7mnga ı:ı 
il\ aultı ttı;; ıhr heykeli cesim is- AvrupanınJL~Ün çürümüş olan denize sandal indirilmiş, boğul· f•ullar damga resmi kanunu eye f ge ıyor zır bcklcrdt 

ı. aıııh. ...n edim ve tarumar ~ l dl n · -.:ş ·aq. ~ı... tarz ve ta.vn•ı1 t.akınıp salınmağa mak üzere olan kazazede kur- hı.i!.mü dairesinde ipta e i e- ugünkii toruıı1nrı dı:ı ba~ı.a 
,'ti· ll"ıiJy0 vep biziz. Otuz, otuz Ordumtızun geçı•t resm· · ı:ı - 1 k d""kk' d h t 1 t K d' · b b" kt' M ı· Veka"letı"nce ta ın tiirlü "nrmıadılar ve vaımıı,• .ı. ı~·~ti eo,, tı.Ufusu islamiyenin t>aş arsa u :ı.nı açma an ma . arı mış ır. en ısı . aygın ır ce ır. a ıye · d ,, " .. 
~ b· ""tett k" "fl" ı ~ ""phe et h ld ·· · d h"' · t' · · l k yerlerde resmı"n e hazır bulunmaları caklnrclıı•. "Aı>cııin,, elen, s.·ııııı . ıziı. • e.n kurtulmasına il. umu ı as o acagımıza. u - a e ve uzerın e uvıye mı yın o unaca 
~l'ııızqen l\afkas)-ada kendi cin. memeli. Her şeyden evvel dinimi~ -tesbit edecek bir ves!ka bulu-. l::iJeılere matbu damga vazı su- muhtemel panya o\·alnrnıdnn, Çiu sotlcnıı 
~ ~di li • lcendi dinimize mensup, zi öğrenmeğe, bilmeğe, anlamağa mıyan meçhul şahıs Moda is- retiyle istıfası mecbur~dir. Res- Bir müddettir beklenen Mısır den, Çnltlrrnn, 1 Xiğholu, liosorn, 
ııl'vn ~nıznızla mütekellim be~ çalışmalıyız. Ve şunu da bilmeli. kelesine teslim edilmiştir. min tahsil ve kontrol:.i maliye askeri heyeti yarından sonra öğ. Çannkknlcdcn, Sııkaryalaruıın 

~
1~ ~or;~tifusıu_k_ bir cumhurı'ye. ·. yiz ki temayülat ve hevesatı nef. .. 1. . t l b l . memurları tarafından icra edi- leden evvel vapu!"la şehriwJze ge. a~arnk hinhir k.P .1·::aııhk im-

~ .. , k"" ·· Jamsun ısesı a e e erı 1 kt" !ecekt" K d"l · ·h d t h ı j'da y a~ı hızım yüzümüzden. saniyem izle beraber körü orune • • ece • ır. ır. en ı erme mı man ar- i anı ,·ernı ~ ,·cı ;nırın bunlnrnı 
~ hi enı tü k 1 1 

taassubum uzu ayak altma aldığı. btr sergı açtı inzibat ve kontrol için ala- Iık edecek heyet An karadan gel_ lıcp.,indcn iht iiııünii, lı<'psini:Ieıı 
1 

~İıtı .... r 1an ıkları zuhu: . _ 
6a b· Yuzumü· den B"T" ·ı mız saatte makul ve tab'an mak. Samsun lisesinin orta kısım ta. ka<!ar makamlarca memur edi- mış ve agırlama hazırlıklarına pnrlnğ-ını ha':'arnmğa lınzır bir 

'k t ın b " · u un a e. kt k" dinimiz · d 1 1 l h I k ·· k başlamı<>tır. nılll"te, l>ı"r nıan--·r.... ~.· nk."sı 1-.buYUJc . areketten atıl ola. bul hiç bir şey yo ur 1 le bel eri tarafından bır ers yı ı en er ariç o ma uzere yu a- "" " ... , •• ~ .. _ 
~lzjll\ .. h~~ perişaniye düşme. onun önüne bir taş diksin. Din içinde yapılan resim ve clişleri m!aki yerlere parasız olarak Misafirlere Perapalas otelinde çin: • 
,~aı;ıı :duzuınüzden. Kendileri. ilim ve ahlakı m.rı.tbua ve mak. faaliyetini göstennek maksadile veya tenzilatlı ücretle girenle. daireler tahsis edilmiştir. Kendi. - Aman korkmnym ! 
·•

1 

ilıHı· deden iti18.f devletleri. bulenin bize göstereceği yol oL Eminönü halkevinde bir sergi a. re, oturdukları mevkiin bilet !erinin Trakya manevralarını mü - Şakadır lın! 
e ~:ı~Pl~rdan daha cansız bir malı. tlmin kabul etmediğini di. çılmıştrr. Sergide manzaralar, bedeline göre alınması lazım teakip yapılacak geçit resminde - Tclı1-;; etmeyin! 
bu esı bizim yu·· ·· '"zd nimizden a'ddedemeyiz. Din bizi portreler, eşya ve plan resimleri, ,.,elen vergi miktarından pul bulunmak üzere Edirneye gide - Demek onu tnnmınuıaktnn 

~ı srn zumu en. k · de 0 cekleri 7.annolunmaktadır . ... ~ti· aı-ııar · cfünyada adam edece • azız e - yazı ve bloklar. cam işleri, ku . veya matbu damgayı havi bilet 
. {!rı u~ rınızın ı:ıu harp yü. kt Ah' 

ha~kR ne mnnnya ~ellr? Ilcn, 
bıı tiil'lii ynzılnr(lnn iitiirii ka11 ııı grad ~ cek, mesut yaşattıraca ır. 1• maş kesme işleri teşhir edilmek- v~rilmesi mecburi olacaktır. 

"ıı a~ırcı -~gı perişanl:k bizi ret için bize tesehi bahşolacak. tedir. 
1,,~Urtada kb·utün bütün inkıraz.. · ·· ··ıh k k ·sal v.ı ı t b tır; bizı hakıKatu a ayı a ı Kastamonu köy ög ... rct.-
ı~ ~e I>ek an aşka istikbali · için de namütenahiye koyacak • 

Duhuliyeyi Belediyeler 
. '{ayin Edecek 

~~u ~lem· ; P~rlak gösteriyor. tır. Din mafevKalidrak ~&zı ha- men dirclrtörlHO-~i 
a.qern b ı -Slaın sahnei siyasc. kayıkı ihtiva ~debilir. Muhalifi İstanbul ilk tedrisat müfettiş . yeni kanun mucibince alı-
~~~ld astı. Pek yakın bir akıl ve hikmet b;r. hükme senet !erinden Bay Şinasi Kastamonu nacak resim, bilet bedeline da-
~ ·lır. e o da oyununa başlı. olamaz. k0y öiITetmen oku~u direktörlüğü. hil edilemiyecek ve biletler ü-

lı oYlı ( Daha ı-ar) ne ta~n edilmiştir . zeıinde gösterilemiyecektir. 
~~~ltıı~un i~.k faslı ınütekamil, · Buna riayet edilmemesi ve-
e ~ lQUtte'l ~u.lesanit bir hükiL ye-. yukardaki eğlence yerleri-
~l'ı.lısuıe ııed~ı saltanatı islami. ne parasız veya tenzilatlı i.ic-
ttleritıin g tır_nıek ve Osmanlı retle girenlere oturdukları 
\~(!geçil) va~ıfesi bunun riya. mcvkie göre pul veya matbu 
~ti b~ Yoı~~tıı·:. ~üslümanlık §_ damgayı havi bilet verilmeme-
ı~~. kırrısc d Yuruyor, bu hare. s: halinde 6 mcı maddede ya. 
~ ?lıe~. llrduraınaz, geri çe. t:.lı cezalar tatbik olunacaktır. 

\ u b• 
·~ti ır gidi kı· 
r. ~ole ş onun ihtimali 
\Jgbı. • 
~hi anıı 'l'.. . 
-~ trı. Vazir U~klerınin bugün en 
~ all"tak csı bu seyı·i tabiiyi 

'( il~ ' Set c: k 
~etık ~l'atrn ~e ınemek, teşev. 
!)~ ati tes~~ak, bilakis bunu 

~ ı 11un tes .1~ etınektir. 
bıl'~eltan 1 b?•Iı doğru, r.ıükcm. 
~a... <ı.tt ır r.ro 
1 
.... 1111 b ı harek · _gram yaparak. 
al'rıiy ll hatt et çızerek bu prog. 
~~~u e Ve l\sı h~reketi elsinei is. 
qt~1lQe ecıe Yaıyenin kaffcsine 
~tı~~<i_a lle tek akvamı islamiye 
·~ıı. •nın · Şretnıektir · öt k' · 
' JC!t ışitı.e · e ının 
\r... Ve r· karısınak h. k" 

ır. ·q~t ıyas t ., , a ı -
·<ı.~ hYer1·... ~ e Yeltenmek mu 

ti , · •ıe zn·· • · 
b" tı~lı ~et ve ~d~haleye kalkış. 
l'ıılı lııa~ sahih· clalct yerine em. 
~tok, i~ "aclın ~ clmağa çalışmak 
~qa~ ~~ak u~~lüne set c;ek -
\~ııtır. , ışı teşevvüşe uğ. 

lll'o 
S-rarrı 

Y<ıpmah?! ... Sonbahar şapkası 

Tiyatro, sinema ve konser
lerden mevki itibariyle alma. 
.:ak duhuliye ücreti belediyele: 
cla: .. ~ı encümenince tayin olu
nn~aktır. 1 ~öylerde sinema i.ic. 
r"'tieri bütün resimlerden mu
aftır. Maliye veyn Dahiliye 
\'ddiletlerince yaptırılacak tet. 
kibt neticesinde, bu ücretle
rin yiiksek tayin edildiği anla. 
r;ılm1a ücret!<'!'İn münasip had
de indirilmesi Dahiliy•· Veka
letince belediyelere tebliğ olu· 
r:tcaktır. Tetkikin istin-ıt ettiği 
h~;ı,m unsmiarma belediyelerin 
itiı·azı Su.ı~nclıığu takdirdt ikin. 
;::İ l;ir teckik icrası için miira
caatta bulunabilec<::ktir. Bu i. 
kinci tetkik neticesine göre bu
lunacak miktarlara belediyele
lcrce ittiba mecburi olacaktır. 

Belediyelerce tayin olunan 
bedelden fazla duhuliye ücreti 

Da h İ 1 İye Ve k İ 1 İ kartle-;;Icrimclcn fo:.iir <lilcmcı. 
ihtiyacııı ı ılııruyornm. 

itfaiye müdürljiğüne git- llnl.kı Siiha Gezgin 

ti, efradı teftiş etti 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak Okullarda resim 

düıı öğle üzeri itfaiye müdürlüğü dersleri 
ne gitmiş, müdürlük binasını, ef. Orta okullarda haftada bir sa. 
radın ya~akhanelcrini, müzeyi nt okutulan resim dersleri müfrc. 
gezmiştir. 

Vekil ayrılırken deftere şun_ 

!arı yazmıştır: 

''Her icabında fedakarlıklarını 
görüp işittiğim itfaiyeyi kendi 

dat programı üzerinde Maarif 
Vekilliği tetkikler yapmaktadır. 
Bu dersten talebenin daha. faz], 
istifade temin edebilmesi icin 
programa yenilikler ilasc cıdile -

yerlerinde gördüm, tetkik ettim. cektir. Liselere de haftada bir 
Temizlik ve intizu.m icabında fc. t · d · ·ı· ı • . saa rcsım ersı ı ave o unması 
dakarlık ruhunu aksettıren bu d'" ·· ··ı kt a· B · d .. . uşunu mc e ır. u resım er • 
muesseReden daıına memnun ve . · t · • ı. • tt 1 .. . . smın ezyını m:ıı.ıvc e o masııı 
umıtlı ayrıldım... ehemmiyet verilec~ktir . 

Mahmut Yesarinin 
annesi öldü 

-<>-
Orta tedrisat müdürü 

gitti 
Merhum Bayındırlı zade l<~min Şehrimizde bulunan orta tcd 

;\fuhlis Paşa torı.:nu ve merhum risat umum müdiirü Hayri ve ilk 
Bayındırlı zade Şefik Bey bzı ve tedrisat şube direktörü Hrfzrrrah
askeri kayrnakan.lıkta.n nıütekait man Raşit dün Ankaraya git . 
merhum Fahrettin Yesari karısı mişh~rclir. Orta tenı isat dircktörii 
muharrir arkadaşlarımızdan i)Chrimizin orta okul \'aziyeti ile 
l\fahmut Yesari ile Emlak ban_ mPsgul olmuştur. 
kası memurlarından Şefik Ye~a
rinin anneleri Memduhe Yeswi 
tedavi edilmckt~ olduğu Cerrah. 
paşa hastanesince dün vefat cl
mi~tir. Cenazesi bugün mezkur 
hastaneden kaldırılarak Karaca. 
ahmetteki aile kabristanına gö. 
miilcccktir. 
Mııhmut Yesari ile kardeşine 

samimi taziyctlcrimizi bildiririz. 

V/AKlllf'a 
a tt.» © lilJ ~ 
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~BONE rAHlf~I fi' ı 
il ımlekıl lltfll

1 
" Ahçı bir kadına dükka.

nında tecavüz edildi Fakat Vang Lung, karısına 
kızdığr, o ~e kızmadığı, bilakis * 
korktuğq için kendisinden uta. 
narak süratle ooyundu. Yeni si _ 
yah 'Qir ruba giydi ve sertlikle: 

ÇevDıren 

'ıltlrıdı ""'. 
Aylık ~~ t55 ıt• 
Ş •)'lılı lUJO •25 ' 
1 Vhk 47b 120 • 
l yıllık 900 J600 ' 

• rulfeden Halk8D jfrJfl 

Bekçiler kadının feryadına 
yetişerek kurtardılar 

'1.'I ,\'obrl miikcifalınr 1.-a:nnnn 

Pearl Buck 

*················· .......... - Ben çayhaneye gidiyorum. 
Bakalım yeni bir §eyler var mı? 

lbra h im H o yı 

51 , .•••.....••...•. ····ıl 
Evde budalalardan iki çocukla, yakarak ~u veya bu eeye har - muhariplerin çesur ve kumu ol. 

tçıo •fda oıuı kuruş da~al 
Posta blrJlflne girmeyen f(f ,., 
a)•da )'tlmlJ beşer turuf 
uıccJlltr. ,# 

Tahtakalede aşçılık yapan 
30 yaşlarında Fatma a.'lıoda 

bir kadın, dlln al<şam yemek_ 
!erini satt!k\:şn sonra dUk~Anr
nı ka_patmağa başl~mıştır. 

Fakat bu Bll'ada kepenkleri 
inik ve yarı kar-anlık bir halde 
olan dtikkAna seyyar basmacı -
lık yapan Mustafa adında birisi 
girerek Fatmanın Uzerine a _ 
tılp:uş, Jrnndlsine taarruz etmek 
istemiştir. 

Fatma şiddetle karşı koyun. bir bunaktan başka hiç kimse canmaya can atarak kemerinde dukları "Üç saltan.at., ın eski 
ca Mustafa sustahsını sıyırmış yok .. diye söylendi. yatıyorlardı. Bunun ti.zerine, ar . günlerini anlatan hikayeciyi din. 
ve kadını tehditle yola getirme Kasabaya yollanırken tersliği, tık paraya ehemmiyet vermeme. ledi. Fakat bir türlU avunamadı. 
ğe çabalanııştrr. huysuzluğu arttıkça arttı, zira ğe ve günlerinden nasıl istifade Daha hala canı sıkılıyordu. Di. 

Fak"t M l f k d O.lan, o avuç dolusu mücevher. edeceğini, zevkleneceğini, erkelc- ğer dinleyenler gibi adamın tesi. . ... ; us a a ma sa ma e- 1 . • . 
erı zengın adamın evınden kap. liğini nasıl geçireceğini dü§ün • ri altında kalmadı ve hikaye. 

remcdcn aşçı kadmrn feryadını ma tt'vi . . mı§, ve ona emre ıg zaman meğe başladı. c~nin, ikide birde öttilrdüfü pi. 
ışıten bekçiler yetlşmi~. Mus. kendisine vermemiş olsaydı, bu Her şey ona eskisi gibi ho§ gel. rmç gonk kendisini Yordu. Aya. 
tafayı yakalamışlardır. yeni topraklarını btitün ömrünce miyordu. Bir vakitler aleiade bir ğll doğrularak yoluna devam et. 

DUn cUrmU meşhut dördtin - satın alamıyacağın.ı hatıraldı. Bu kasaba uşağı hissile içerısıne ti. 
cü asliye ceza mahkemesinde nu hatırlayınca da. büsbütün kö. adım attığı çayhane, şimdi ken. Kasabada, bu İ§ten anlıyan bir 
sorguya ~eltllen Mustafa tevkif pilrdü ve sanki, kendi kalbine is- disine Adf ve pis geliyordu Eski cenuplu tarafmdan yeni açıhlıı§ ı 
olunmuştur. yan ederek cevap verirmiş ·gibi: gUnlerde kimse onu tanımaz. Gar büyük bir çayh~ vardı. Van_g 

:\bone lreyJını blldlr11 ,ıı~ 
tup n telgraf ftcretını, ~ 

parasınıQ p0$I& "'' a,,ıı :ı t 
yollama fk~thıl idare JıtO 
ı:erloe alır. ~ 
Türkluentn her poıta merktıl • 

VAKl'ro abone ,,a1ıl••· 
Adres deQişUrme ocrctl l ı 

ı~ LuruJtur. 

fi.AH oCRETLBRl 
ti" •r ficareı Ulnlannıo .,ıı -1 1 

satırı sqndan ltibıre• u•~ ~ t 
talanncfa fO: ıo ... ,.ı.J•'d• J 1 
kuruş; dördQncO ııyf• 11cı ~ 
ikinci Ye üçüncüde 2; bi~ Jlft ~ 

NiJ/us kağıdını 
tahrif eden R um 

- Ali .. anladık ama .. Karım sonlar ona karşı küstah davra - Lw.ıg da önceleri, burada fena k•. 
bunu yaparken, ne yaptığının nırdı. Fakat şimdi ise, o içeri gi. chnlara, oyuna. ve kumara ne ka
farkmda değildi ki.. O bu mü _ riı:ı.ce, dtikkandakiler, dirseklerile dar ve nasıl para harcandığmm 
cevherleri bir çocuğun bir avuç biribirledni dUrterler, ve Vang düşüncesinin verdiği bir deb,et, 
kınnm, yeeil pastaları kapma . Lung, bir adamın yanındakine: korku ile önünden geçmi§ti. Fa
sı gibi, sırf zevki, keyfi için al. - İşte bıı.k.. Büyük kıtlıkta, kat şimdi, bo§ okrmaktan dofan 
mı§tı. Ve eğer bulmamış olsay. kışın ihtiyar efendi öldüğü za - can sıkıntısının zoru, ve karıın. 
dım, sonuna kadar göğsünde sak man Hvang'ın evinden toprak a. na karşı haksı~ık ettiğini için 

C; başlık )'anı ke1n•ece it~ 

dır. ~ 
tıoy1ı-. e<ı~ dc'Vlınlı, • ~ 

reokU fJAo verenl•r• •>'fiti' ' 
indirmeler fıpıhr. Re$rııJ l'IJŞIO{ ~ 
rıo santim • satırı 30 "11 1~~ ~ 
TfCAnt ··~HIYETT6 ol)I ~re 

KOCOK tLANLAI' ~ 1i 
Hir defa 30, iki defıSI ~ 'rj layacaktı dedi lan Vang köylü Vang'dır bu. Şim. için b~ma kakan kalbinin aza,r. 

Hakkında adli takibata başland ı cn:ı~l:~~ ~am~~1~; ~~I~gin .. diye fısıldadığnıı du. ~~~ ~~=~ a=~~~~ 
defa$.! as. diki defası 1~ • ~· 
defası 100 kuruştur. Vo ~~ 
i!Ao verenlerin blr def•tl ~ ~ 
vadır. Dört satırı seçen iJA 
faıla .. tırlan beJ kuruşt•• 

TUrk tebeasından Kefalo a _ 
dında bir Rum nUfus kft.ğıdını 

tabrıt ederek başka bir isim ta
kınmış, fakat bir muamele sı. 

rasın<la iş anlaşılarak yakalan. 
mıştır. 

Ke.falo, adliyeye teslim edil_ !ayıp saklamadığını dü§Ündü. Ve Vang Lung bunu duyarak, ğu, kararsızlığr kendisini yeni bir 
mişt.r. Kendisinin ne maksatla Vaktile garip bir surette, mü. ve zahiri bir umursamayış ile, ha- şey görmeğe, yeni bir §eY işit • 
başka bir isim takındığı h k. himsemeyerek bazı kereler dilşün kikatte ise kalbi gururdan çar . meğe mecbur ediyordu. •• p ed 111 r. 6fJf'!. 
kında mUddeiumum·uk tar:f düğü, hayalinde resimlendirdiği parak masaya otururdu. İşte böylece yeni çayhanenin 
dan ehemmiyetle ta~kikat Y~ bir manzar~yı, şimdi tiksinti ile Fakat kansını azarladığı, bu. eşiğinden geçerek, masalarla do.. 
pılmaktadır hatırladı. Zıra., karısmın meme. günde, etraftan hürmet görüşü lu, ve sokağa açılan, ve pml pı. 

Vıtıt bem doJrud•ll ~ 
ya kendi ldır~ yeriııd•· I> 
kıra cadduln<la vaıııt ~
altında KE~JALEVL>İN 

----------0---------
• Ieri, ibu kadar çocuk doğurmak • bile hoşuna. gitmedi, mağmum rıl yanan salonl girdi. Cesur blr tJAQ BQrosu elfyle ıı•0 ,o"sJSı 

eder. (Baronun uıt'fottu: 

Bir hamal tevkif edildi 
tan gevşemiş, sarkmış, düşmü§, bir tavırla masaya. oturdu. Çayı. tavırla, daha son senelerde, biç 
ve hiç bir giizeBiği kalmamıştı, nı içti, ve bu dünyada hiç bir şe. bir zaman bir iki giimtış pa.raa~ ••••••••~ ..... 
ve böyle memelerin arasında da yin sandığı kadar iyi olmadığım dan fazla parası olın?Y8Jlı fa.kir bir 
iki incinin bulunması hederdi. aklından geçirdi. Birden kendi insandı. Ve hatta bir cenup oeh-
Boşuna idi. kendisine: rinin sokaklarında araba çekerek 

Vang Lung, daha hala fakir - Ben, ben ki toprak sahibiyim didinen bir adam ve ~kincen de ı .. Jlan dt · 
bir adam olsa, ve tarlalanna su ve oğullarım da mekteplidir, ne. olduğu için daha cesur görünme. Yabancı rukerlik şub~ııı 91' Emanet edilen malları 

pazarda satmaktan 
Küçük

suçlu 
gelmemiş bulunsaydı yine bütün den sahibi BaŞı gözlü bir gelin.. ğe çalışarak ilerledi. ı - Kadıkay, fütnd''' ~ 
bu §eyler umurunda. değildi. Fa. cik olan, ve kazancı, tarlalarını. İlk önce büyük çayhanede hi" kaı lan dahilinde bulun•"ıııeıe 

:1 ~umlular ,.e hunlarla ınu• 1 1 

malları KUcUkpazarda. 6 Ura. kat onun parası vardı. Evinin du. daki amelelerimden daha az bu. konuşmadı. Sessi1.ce çayını ge. bi erlerin son :rokıamıı$lıı~ıı' ı Ohancs adında birisi, Yalo. 
vaya. gitmiş, oradan tavuk, yu_ 
murta ve saire alarak !stanbu
la getirmiştir. 

ya satarak parasını cebine at·. v~lar~da. .. ~~. paraı.a.ı: saklr luna.n bir adamın dükkanında çay tirtti. içti. Ve hayretle etrafına 939 tarihinden ' tibarcn P' . 
mıştır. idı, ;Y.enı evının doşemcsının al • içeyim diye düşündü. bakındı. Burası bilYük bir sa.Ion. tır. ıı~ ıJ• 

,,. tmda bir çuval gümüş gömülil Süratle ayağa kalktı, parayı du. Tavanı yaldızlı idi. Duvarla,.. 2 - Yoklama günleri ~ o of ı 
Ohanes, bunları İhsan adın

da bir hamala yUkliyerek 
e,·tnc göndermiş, fakat İhsan 

1: akalanan ham al bfrlncl 'di T7 •1 . tt ~ od d b' f 1 tt k. d h d .. 1 . d kad • 1 1 b -nıer ,d' ı . .::l.ansı ı e ya ıgı a a, ır masaya ır a r, ve ımse a a. rm a uzer erın e m resımleri ıar es ve earşam a 11u .,.~ 
sulh ceza mahkemesi tarafrn- sandıgın- ı'çı·nde bı·r beze sanlı .... a. k d' . b. .. 1 bo at ı den dörde k"d"r de -~ f' 

15... en ıBme ır şey soy emeye va.. yarunış olan ipek tomarlan " .. ~,.,- ~" 
dan tevkif edilmtatır. mu··ş para. vardr. Altla.nndakı· ya. k"t b l d d kt N sa kı rd V L ·zı·d • - Du erlerı'n .. oı.I• '"' Y ı u ama an ışanya çı ı. e r yo u. ang ung, gı ı en ~ .1 v-

tak şiltesinin içi~ gtimUş para_ istediğini, arzuladığını bilemeden gizliye ve biltün bir dikkatle bu cek günlerini gö5terlr cetf' ı 
İstanbul adliyesine 
memur alımyor 

t~t:ınbul C. mücldciuınumiliğinden: 
t~ırınbul adliyesinde nçık bulunnn 

:min) kuruş maaşlı zabıt kütiplik_ 
lcrinc, askerlikl<'rini Ha ve ikmnl 
cimi~ ve seri daktilo bilir, en az or 

•ım••••••••••- lan dikmişlerdi. Kemeri de dop. anlamadan kasabanın sokakla _ kadın resimlerine baktı, bunlara zalara ıönderilmiştır. ·• t!• ~~ 
4 - 335 doAumluJıırl11 .;l>'~cJ • ~ı 

dolu idi. Ve bu paralar, bir yara. rmda dolaştı, durdu. Bir kere. ancak rüyada rastlanırdı. Zira, fa muameleye tabi olan 'de :.~ı ~ Alemdar sıneması dan akan, sızan hayat kam gibi sinde, bir (1) nakkal'ın dilkkaıtm. ömründe böylelerini görmemi§ti. ler.in tayin edilen güoler rotOO'r! 
kendisinden çıkacağı yerde, elini ~an geçti, bir müddet ~~pdolu Vang Lung ilk günü bu kadın cüzdnnlarile ve iki kıta ııııl~ııl 

Süvey§ Fedaileri 
Hrley Radyo K raliçes 

ta mektep mezunları arasından bil- ••••••••••••ti 
mü~abaka mün:ısipleri nlınac.:ıiıın-

dan, isteklilerin memurin lianunun. 
'da yazılı helgclcri hamilen 22 a~uıı
los 939 salı günil saat 14 ü cllidl' 
yapılacak imtihandan bir gün evn
Jine kadar bir dilekçcı ile adliye en. 
cürneni relsliRine miirncnatlarının 

g:ızetenlzle iH\nını dilerim. 

H \ŞlD RIZA E. Sa

di Tek tiyatrosu. 
Bu akşam Tepeba 
~ı lıalıçe~inde SAÇ. 
LARI~'DAN UTAN 
Yodvil 4 Perde 

Biraz da Eğlence 
--- - ........ ~ :wa tıwwwz ~- awww:r 

BUGONKO BULMACAMIZ 

SOLDAN SAÜA: 

1 - Amerikada bir memleket .. Hayvan yuvası. 2 - t'eryat .. 
Bir artistin ilk ismi, 3 - Me§hur bir alim,•- Bırli .. Rabıta, 5 -
Bir ay, 6 - Bir çok insanlar .. Romen parası, 7 - Habe§lcrde e
fendi.. Gevşek değil, 8 - Uzak şarkta bir vanmada. 9 - Fuar. 

YUKARIDAN AŞAGIY A.: 

1 - Türkiyenin merkezi .. Bir nota, 2 - Bir nota .. Çöl, 3 -
Güzel.. İhtiva ettiği mana, 4 - Baş .. Fransada bir şehir, 5 - Bir 
erkek ismi .. Tersi yama olur. 6 - Eski bir Türk hükümdarı .. AI. 
manyaya dönmiiş olan bir şehir. 7 - Dini büttin olan .. 8 - Bir 
hayvan .. Yama, 9 - Siyasi ihtar .. Sene. 

değdirdiği zaman, parmaklarını bır tahta sıranın ucuna ılışerek, :resimlerine baktı ve çayını acele şubeye gelmeleri ,.e ~e 11r. 
---·----------------------- ceı:a görecekleri iJAn oJııfl 

... Modada kaybolan sandal 
içindeki iki gençle Ça

nakkalede bulundu 

Gençler aç bir halde 
sahile çıkarıldı 

Ayın l 1 inci günü Modadan j müracaat etmişlerse de arama
bir sandala binerek denize açı- lardan bir netice çıkmam?§ ve 
lan iki mektepli genç sulara iki gencin hayatından ümit ke· 
kapılarak büyük bir macera ge- silmiştir. Fakat evvelki akşam 
çirmişler, dört gün denizde dal- Çanakkale gümrük muhafaza 
galarla boğu~rak güçlükle ö- teşkilatından limanımıza gelen 
lümden kurtulmuşlardır. :ıir telgrafta 64b5 numaralı bir 

Gençlerden biri Maltepede sandalın denizde sularla sürük
oturan Muammer ismindedir. lenirke~ bulunduğu ve içinde 
Diğeri de Fatih orta mektebin- de iki gencin baygm bir halde 
de okuyan bir talebedir yattığı haber verilmiştir. Cenç-

lki genç Modadan gezmek ler ~t;lı~tı:'n ve s~suzl.uktan 
için bir sandal kiralamışlar, fa- kendılerını kaybetmış hır hal. 
kat denize açıldıktan sonra ani :ie kurtarılmışlardır. 
bir fırtına ve yağmura tutul- Dört gün denizde kalan 
muşlardır. gençler yalız bir parça ekmek 

Ne yapacaklarını §aşıran ve peynirden ba§ka bir §ey ye-
gençler bir hayli sahile yaklaş· memi§lerdir. Bu yiyecekleri de 
mağa uğraşmış ve kürek çek- denize C'rkarken yanlarına al
mi§lerse de muvaffak olama- mrş bulunuyorlardı. İki genç 
mışlardır. Sular sandalı Mar· tedavi edildikten sonra ilk va. 
mara ortasına doğru sürükle- purla Istanbula sıönderilecek-
mi§tir. tir. 

Çoeuklann aileleri polise 

acele içti. Dükklndan çıktı fa • .» 
kat, sular daha tarlasında birik. ııctU' 
mi§ dururken. günlerce bu çay_ sonra musıkinln ı.ol<sP ~ 
haneye gitti. Çay getirtti, tek ba. duyardr. _,s :.; 
şma oturarak içti, ve gili.el ka.. İşte bunun için d~. V tı'e~ 
dm.larm resimlerind~n gözlerini o gece, bir kadının dar y,ıuıı-_Jıı 
ayırmadı. Evinde veya tarlasın. de çıtırdılar çıkaran 3 d• )tY; 
da yapacak bir i§.i olmadığı için sesini duymadı, ve b~c:tliJ11ııl. 
her gün biraz daha fazla oturdu. sini biriBinin tanıya.bıledo~aJ· 
Günlerce de bu şekilde vakit ge- madığmdan, omuzun~ • .u.tle ~· 
çirebilirdi. Zira, bir çok yerlerde duğu zaman birden ~ıav- <P ~ 
gümüş paraları gizli olmakla be. ruldu. Başını kaldrrı:ııcs; dit ttl 
raber, daha hala bir kasabalıyı na vuranın, gilul fsl<:

1
• fJ!l·~ 

andırıyordu. O zengin çayhanede kadın suratile karflıJaŞ vıı~' lı'_ \ı 
ipek elbise yerine pamuklu gi _ rağı satın aldığı gilll• ~ , ~el ~ 
yen biricik insan kendisi idi, Bir mücevherleri dvld~'f ~: ~'t ~ 
kasabada hiç bir insanın ya.pmı. nin ihtiyar efendinın 111\J~' ti' ~ 
yacağı bir şekilde saçını örmüş, sım21ıkı tuttuğu. r,atJŞ d~ 'fJ' 
ve bir şerit gibi omuzlarına sal. sinin üstüne mührünU dıflııı re~· 
landırmı§lı. Fakat bir akşam, sa. maBına yardım edel'l ıcırııl #~ ~ 
tunun diplerine yakın bir masada tinin yüzü idi. KadJJ1 °1'e~ıı 
oturmuş. etrafı aeyredip çayını ce gUldil. KahkahaB1 ~ 
içerken, yukarı kata. çıkan ve en fısıltıyı andırıyordU• . ar.t~ 
ilerideki duvara yapışık dar bir Tu 

1 
.f 

1 1 1: .... ~lI1
1ıı 

rd. d bl · l ~ ind' t çı tç te •'" "' me ıven en nf' ~gıya ı. d ' . l'kl durars,.· 1' e, muzıp ı e _.ıı \ 
Garp kapısınm dışında be§ kat . . . .. dtı" · ı 1 'fıı 

yükselen garp puthanesi müstes- -. V~y çıf~ç.ı ~ a: gö~ P A 
na, bu çayhane o kasabada üst derdı kı, eenı oura .,~1 'il 
katı olan biricik bina idi Fakat Vang Lung her ne ~eııdl' 
bu puthane dardı . En Ust k&tma Iursa olsun bu J;.adJJ1ll• h~ u~ So 
doğru pek darl&§ıyordu. Halbuki, nin bir ka~balıdarı dllt ~wt « ~ 
çayhanenin ikinci. katı, ~ina~m bir insan olduğuru is~ Guıdil ttlt ~ 
~1~ katı ka~ar genıg ve dortkoşe lazım geldiğini hisse:t \~ı 
ıdı. Gecelerı yuka.rı pencereler _ pek yUksek bir sesle · .,,of} ~ 1: 
den kadmların tiz şarkı okuyuş. ( va7ı" ~ 1 

!arı neşeli kahka.halan, ve kızla. ı-1' t~t ı 
rm elleri ile ince ince çaldıkları ri.6ı ~ i ,,_ • 
sazların ihtiZaT.lan yüzerek akfe. (1) E.'fki za~ıa 'Itı~ ~ • 
derdi. Vang Lüng oturduğu yer. lerde, h~ ttiJJiktW tarıil ,~ 
de çay içen bir çc,.k insanların gü- mMtılları anıatııtı, tl~ıt-tit'ı.. ~/ 
rültUieri, pmatalRn. zarların ,.e kolıramanlık '"mık1 def"k ~d 
dominolarm keskin takırdtlan aktör gibi tmn.!il e Jıt~ .. 
bUtün her §eyi bastırma:sma rağ. eden profesyonel 
men, insan hele gece yarısından nakkal deKirdi. 1.11· 
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-$va mekfulan: , -----. ------.-----------------------=--
h )- ı /ngılterenın Uzakşarktaki l<uvvetlerı· 

~ ou garistanda- • .. •. 
: ki T3şnaklar Sıngap~r bahri ussu 
; Büyük Ermenistan fakvıye ediliyor 
... hulyası peşı'nde s~Ua.;r.~k!ta!~k~=i~~ğ:•r .~~':;~~. lı~~:~. ,.1 .il >( I 

,. nı listemle keleri ııi \'C r; . 
lVJ menfaatlerini ne dereceye kn- .. 

. 0 k e don ya l< om ite si Fa- da~,~u:::a:y~:;bi!~~~~n?da ııır :-!'!•rt-:--ı-~~r:mm~~rı • ~} ı.. 
'! 8r U e,. / e birlikte ç a lı ş l g o r ~~~ m~::;~·~. :,,·;·;;;.'' ~~,~·:·:~ 
~ ~a ıyl ceyap, hıldisclcri tcşl'llı et. 
rjıı Su~· (.Ağust0s) - Ermeni. dusunda miralay ditbesir.e yük. :.noh:ıiı· 
~l~.o:~e. ~cpladığı kongre- selmiş bir erme:ıi, ölen, öldürü. lngiltere imparatorluğunun 
,~lhn r kı~ının iştirak ettiğini ten komitccJ Ta.:;ır.aklıırın n::sim. n.Udatan tertıııatı hakkında ih. 
'4ıı dUny ropaganda ajanları bü.

1

. !eri bu vesile ile tekrar ortaya çı. tls"s sahibi olan meşhur mu

~llriye ~a ila~ etti. karılarak mersiyeler yazılmış, harrirlerinden Mr, Donald Ko\· 
~ ~tııe 13 rnıenı kongresi müna. memleketimiz aleyhine atılıp tu. bu suale mUsbct vesikalarn 
r l'ıbeııu Ulgaristandaki Taşnak ı ~ulmuştu. r.. rı t eden bir makale iııdo 
~l~·et e~ d.e il~i ~ydır bilyök bir Taşnaklarm Sofyada ncşre~ti • -söyle cevap \'ermoktecllr: 
~:.ılı>ar· C\resı ıçıne girdiler. ?i (Mamul Balkı:..n) g:ızetesınin bıı •. «> ıst , ~imdiye kadar İngiltere U-

i."11h,A • andaki Ermeniler iki her nilshası (bilyUk Ermeniatan 
'\Mi" ayrı ~ •. k ~ark ve Pasifikteki nıUdn _ 

~aıı bi . ~ tnrşJ.::.rdır. Bu grup. 'ıulyasına) ait raıılarla do:durul. 
l'f~~urısı (sosynlizm) prensip. maktadır. Memleketimizin iç ve .ıa tertlbutım ihmal etmiş bu. 
•rı " na ll\" ,uııuyorı..lu. ::;ingapur Usstinü in

!.. lSe, f . ı.tcact.ele etmekte, di. 'iışmda, uzak ve yakmmda bize 
~aa 5taşızn1) .ıdeolojisini mü. lair ~ötil bir şay!a duyıuu:ıca bu. ;a etti. fakat aslH!ı I kun<'tli 
''it " ?nekt y()rloı,tirnıedl, bir haı·p hali•ıde 
~a~ ko . edı.ı-. ki faşistler. radnki faşist E .. me.niler derhal 
~~ııakı lllıtelerı denıektır 'ıarekete gelmektetlıı. :Jf'yeti umumiye hakkında icap 

ar B 1 ed~cek o',• cltratojik pJAnın tn eki k '. u garistan hari • Bunlar, Maked('l~ya komitesi • 
r.iırn ?rtııte teşkilathırmdan nin bize düşmgn olan faşist tvan u ;~nııoı mvehlen hnzırlaınııtlı . 

..,.~. ~u;orınektedir. Sofya, FL MihayiJof taraftarları ile de müş. t;muuıt hıırp zamanında 1ıı • 
:~"lıe v S"az, Pazarcıkı Rusçuk. terek hareket etu·ektedir. Evvel. 6llterc J, ı onya ile Htlfakı ••
~~it~cilc yarn~a şubeleri olan ce Romaya davet edildiği ve Var .• ulnde l'zaıı: Şarktaki menfa. 
~ı.eıeti çı~ın Sof~·ada bir de ga. -;ovadan Rornaya gittiği bildiri- atleılni n1Udafaa etmek mccbu. 
~~a 01 

1Yor. C\lamul Balkan) ıen komiteciler l!Ceri h-an Miha. l'i: _t.nde kalnııyc:·du. 
~ llıo.nıa:~ bu gazete , meşhur yilof bir kaç arkadaşı ile bir. Buglin artık bu anlaşma 
~llııı en rtıızdan Bedros Balık. likte Romadan Almanyav:ı geç. mEVcut değildir. 

Külliyetli mık farda 
harp malzemesi 

kömür ve petrol 
stokları yığıldı 

' 

~lıt. s'anvira) matbaasında rııiştir. Eyliıl baııtında Alr·ıanya. Fakat imparatorluğu mtidn • 
.q'tı~a 8 ofyada (Veslets) so. nın Nilrenberg eehrir..de yapıla. fı.:ı komisyonu Uzak Ş..ırlrtnld karşısında kalındığı zaman mu. m:.:.:o;ckklldlr. Bunların lıemenl iekl nakliyat gcmilerlnln tngi -

.,ı .~ol'ı\itu.rnara.da olan !J~ mat. ::ak nasyonaJ sosyalistler kongre. bir harp tehlikesini önlemek l. azzam c!cniz kun·etıeri kolay. hepsi do son model harp gemi. liz. Fransız kuvvetlerllo muş_ 
(, ~1 t. ecıloriı toplandığı bir sinde bulunacaklardır. Yugoslav çln icap eden tedbirleri yaluıı ca Uzalr ~nrlra göndcrllebile- lcl'ldil'. . t:)r;!ken muhafaıalanna vo ilin 

1 1 ~lıı.nbuı ;azetelerinin ya:u'ığına göre ko. zamanda nldr. Ili,; bir noksaı:ı ccl\. Fakat 1nglltcrc imparatorlu - distaııdan celbolunaoak ku· 
ı hı.ıraya Ve :liğer yerlerden ka. miteciler. nazi partisi şeflerile te- bulunmay.'.1.n bu tcrllıirlcr lngiL Gemilerin isimlerini, ne d~ J-u sevkillceyşini idare edenler ler vasıtasile Slngapurun tak 

,de Sofy gelen bazı ErmenJle., 'llas ederek yardım talep edecek. terenin askeri fr~"yctini inld- nıikllnrlanr.ı evvelden lıilmek ya' ı:-ca harp gemilc~·lne itimat vlyeslnl ve İngiltere ve Frnnr. 

11 ikanı acta Tetevenska soka. 'erdir, Bu·ya~ım;n temininden şaf ettirmekte ağır oldu[,unu AlÜJUli..i.in değildir. Ancak şıınu ederek bağlanmıyorlar .. Pasi- nm Siamn. mUşterekcn garanti 
~·. ~atrut~t ~~·1• ~kor u un. ı .onra tekrar talyaya dönecek - bcr ne kadar gösteriyorsa da., kaydcdcb11ll'fm kl, resmr maha- fikto dost mUttcfilclcr ıio lşhlr. v::>rrnclorino de karar vc,rHmı 
ır.ı 1

'1 İle ~~urt yuzb~ı lsmaii 1er. ve fa~ist partisinin direktifi ayni zamanda nıuhtcınel hlı rildo söylendiğine göre, bu ge. l!ği yapmağn tcşcbbUs etmiş bu tir. Singnpur konferansrnda iı. 
~,·" ~ .. rtıuııasebetlerı çok sı. ·;'7 .... re Arnavutlukta topla..ıımaya -1 tıc .. nıan kendı'sı'nı· t:1l11·1·k cttı·ıor,• k 1 i · ı ) tih d·ı · 1 k 1 ··~ "' Serse ·ı ...... ... · " miler Uzalt Şarkta i ng Iız lunuyor ar. az e ı mış o an arnr ar"ı 
'lı-j ~ile rı er mcmltıketi · 'Jaşlıyan taraftarlarının yanına talulir:lc de mtithlş bir şckild~ mc:ıfaatıerinl mlidafaa edebile. nu mUn~r ... hctlo yakın za. ehemmlyetlerlnt takdir etme • 
i~;e~ ~:~~§~r d ç.ıb:ın başı ;-iderek Tiranda silah v;1?hara./ı; ser· ve miiesslr olduğunu ela is- cek ve icabı halinde taarruza m::~ ..• ·da ;::ı mUhim l:onfernns mck mUmkUn değildir. 
~~.~!ardır S aıma oraya techlz edileceklerdir. ı~ ı ayı o bat edi~·or. !!'.e-:cbileccı~ nılktlar~<' olacak . Singnrıurda. bulunan bir mu-~ 4.,ıı. o z d H B l · " ~ ~ .. u "· ;apılmıştır. Bunlardan biri Ye-

~~""- SUJ:ob;ey uh. aman a a · taraftarı komitelerin u garıs · Si:-ıgapur, dünyanın ~'1 lıtl. !ardır. habirimden ö~rcndlğlmc "Öre, 
-"ı J e ıcr t d b ft ı h"k· t' ni Zcl~ndda. yapılmış ve bir 6 

.. 
~ erıı · c e on a. ~andaki tara ar.en u ume ın yilk Ye en müessir bahrI mlls. Bu ihtiyat donanm:ı, Atlan. bu Usde kU11lyetll miktarda 
\... Yl~17araıleler-i mUnasebetile ~iddetli takibi yu"zü-ııden katiyen harp h~llııdc An-'urnlya ''C 
:~ t o ay La talı kem mevkiidir. Fakat faali- tik n• Akdenizdcki muvazen~yi h ırp malzemesi stoku yığılmış 

opıa... a şladılar-. SurL lCfös alamıyacak bir haldedir. \"eni zc1::ıd nm kun·etıerini 

~ Ilı .. an k :~tini daha miiesslı· bir şcl<lı:> boznııyacalc şokllclc teşkil olıııı. 'ıulıınmaktadır. KC>mUr ve pct. 
L lırahh ongreye de bur~- 'Julgar Makedonyası ahalisi sil. mUşterek gayeye s:ıl'fctmclı'ri. •ı ~- a.$} ~ ":ı. bilr1"'si 1 zın harp gcmlleı ı. muştur. Tarihinde, bugll n her rnl stokları a rttırılmıştrr. Osde 

~ı ~it 
1 
••• ,, arı_nı gönder.diler. 'cGnet. içinde ya. ~amaktad;.•. M. a. ~. ne Jcarar vcrilıniştlr. Yn!uııda l' ''•an _ - ne ihtiyacı vardır. zamankinden daha kuvvetli o. r :nl zamanda. tayyare ihtiyatın 

~· ~llak1· hlI Bulgarıstan. ;ımafıh, faşistJıge ve komıtecılıge Filhakika şimdiye lrnclnr Av. lan 1ııg"'cre imparatorluğu do. ~cnubi Pnslfiliteki Strat"jinln rı da bulunmaktadır. 
-:ı.'ı?ıe Çeşıt a: nıemleketimiz a. taraftar ve şiır.dik! Köseivano: runn. sularında tamam bir ht\ - ,darcslni temin nıaksac:·, bir tn,..lltere kuvvetleri b k 

llar, b • ~eşit tefsir etm~ğe hükumetine düşman olnr.. eskı •· nnnınnsr yeniden iki cephc·1c> c aş u. 
~ ~nuı~adan imdat gönder. ryartilerden bazıları hükura~U is. 1fr•n'rct tesis ,..tmed~n 1 ··giıtcre diişmana kar:;ı koyabilecektir. uı~· ':ıfe.a komisyonu I<'.' ii olu. mnndanı artık ''Uzak Şarktaki 
~ı~dııal'dt. U 8evkettiler ve iane kat etmek maksadile el altmdan ·ngapura hiiyük harp g-emil<' • Bu şekilde zırhlılar ile tak. nn('aktr. In:,'liz - Fransız stratejisinin 
~'. ~aç ay .. çn.Jrşmada devam etmektedirler. rlnl gön·lermektc tcreddlit cdl· ~·iye edilmiş olan Singapur, bti. ikinci 1·-:nfcrans Siııgapurda her tUrlU tchllkoye karşı koya. 

::\~ıı bir ırıı~~ce (Slovo) gaze. Bu gibilerden :::5 kişi geçer. ha! rorclu: donanma iki ceph~yl de ı", PnRifiğe hUkmedebil"cck _ olmuştur. calc vaziyette olduğuna,, lama. 
ı, ~ (ınu~~liik çıkışını satm ta Bulgaristanm muhtelif semt. 1 .. :mm melen tuta bilecek bir tL· Şunu da mıutmamalıdrr ki Uzak ~nrktaki Fransız kuY. men emin bulunmaktadır. 
ıı..~tı~) ait kbel Ermenistan lC'rine sürgüne gönderilmiştir v::-..i.r~tto değildi. Fakat son 1n~iltcre şnrk sularına dağılmr~ v .... tlcri nıilmessilleri ve lnglliz Anısturel~ a Ye Yeni Zl'lAncL 
~j~t~etı. 'l' fevkalMe bir nüı. Memleketimizle Bulgaristan ara. zamanlardıı gayetle sert bir sf. o:an yotmiş parçadan mUteı;clc. er. . .ıı b!ycsl bu . . ~ ... _ la.ki mütehassıslar bu itimadı 
i :~· (\.>ata~Ş~aklar (edibane) :unda iyi komşu!uk ve samimi' lhlanmn sayesinde 1ngi\tere ki' bir şark ıloııanmasma da ta hazır bulıınmuşl:ı:·..'·r. Ma- paylaşmaktadırlar. Avustralya 

1 
:'ıııi ırıer, "' •as:etilc) ya:ııl. dostluğu bozmay.ı çalışanlar bun. clonnnnıasının kuvveti fevkalA. sn.: ptir. Iüm olduğu Uzerc bir harp ha. lr bahriye mUtchassısJarmdan 

ıfı ~\o ~llhireı·~ (te.rıht) etütlerle lar olduğu gibi kücilk hudut ha. de tozarllt etti. bu donanma. ~O.G lul.:: top - !inde I<"'ransıı ve lnsllterc "' , - Mister Jlcktor Dyvater itima. 
~ı- lııe>) gaı.e~:.b~r kitap halinde disesini (pireden deve yaparak.> Bu sene de haftada diirt ı;c- ıarl:ı m Ucch:ıoz nltr kru,·azör, zonıc ve ~r .. ,11 !.lı ını mtıııt .... _. :ı dnır şu cUmlelerlc ifadc c' miş
~a l'ıla.k ı~ı bastırarak pro Bulgar halkınr dehşete ve.:"ircesı. mi olmalc Uzere Jngiltere donan 15,ü Juk toplarla mücehhez oe. hn:-okot c'~:rccck ve blrbirlaıi- tir; 
. ~, ıeıatdı Sadııe her tarafa ne işaa edenler de. yine bu faşist. masrna dnhn iki riiz gemi il ti. Jdz kruvazör, on altı torpito ne ınlitekabllon yardım edecek- "Bundan bir iki sene enei 

· Me§hur Ermeni !erdir. Bunlarm kuvvet aldığ• hak n·!çcek vo söylenildiğine mulırilıl, on heş denlzııltı gnınl 1 1
:dir. Sinrrapur bahri Ussu AYustralyayr tehdit eden tehll. 

'1"' arak:in ·ı · ·a ) .. b' u t ı ., k 1 t k t d Y•ld' --... ı e Bulgar or. (Devamı ıı ı1ıc1 e gnı·~. ır nı s ucc mlldahnle si ve <llğcr kUçilk genıilcrcleıı ::· ·r·111z kuvvetlerine açık bulu. e er arı mevcu egı ır.,, 

:~ n ıç.ü, !n ... iliz gemilcı·I I"nd; Ayni zamandn. birçok İngiliz 
il' milstemlekeleri ve P'"Otektorn. 

Çinideki Uslcrden istırııde ede -

liın İngilterenin onu harbe icbar 
etmek istediğine, bu itibarla Al. 
manyanm hummalı surette sj -
lfıhlanmaya mecbur olduğuna ik
naa çalışmıştır. bilmem yanılt • 
yor muyum, fakat mareşalin mem 
!eketlnde dolas;an rivayetlere ce 
vap vermek istemiş olması muh. 
temeldir. Alman milletinin siste. 
matik surette gazeteleri tarafın. 
dan aldatıidığJnı, bazı havadis -
!erin kendisinden saklandığını ve 
rliğerierinin tahrif edildiğini bi. 
liyorum. Fakat ~eniş bir mem. 
leketin kamoyunu boyunduruk 
altına almak müşküldür. Bütiln 

ihtiyat tedbirlerine rağmen, ba. 
zı hakikatler daima sansürün ağ. 
lannı yrrtıp çıkmaya muvaffak 
olurlar. 

Hakikat şudur ki maref}al te. 
~ekkür ettikten sonra özilr dile. 
miştir: "Bugün her Alman amc. 
lesinden iş. istihsal ve şahsi mah 
!'umiyetler hususunda ne feda. 
Jrfr!ıklar i5tcndiğini biliyorum. 
Faks t sizin sizden istediklerime 
sevinçle mukabele etmiş olduğu . 
nuzu da biliyorum..... Sevinçle 
tabiri belki biraz mübalağadır. 
Nutkun ınabadi okıınuııcn bun • 
dan şüphe ediliyor. Bu kısım iti. 

mat ve birliğe davet edici söz . 
!erden ibarettir. İtimat ve bir • 
lik acaba tehlikede mi? Dinle • 
yin: ''Sizden cesaretinizi muha. 
faza etmenizi ve kalbini itimatla 
:ioldur:mamzı taleı: etmek iste • 
dim. Halk vahdetini idame etme. 
ve muvaffak olduğumuz takdir • 
de namağlup olduğumuza emi . 
nim. Bizim kuvvetimiz burada . 
dır. Biz birleşik kaldığımız müd
detçe daima galip gelmişizdir. 

Ancak memlekete nifak ve tefrL 
ka girdiği zamandır ki mağlfıp 
:Jlmuşuzdur .. , 

Führcr muavininin, Hitlcr öL 

ceklerdir. 
Dundan mna •.., "'in den!zln 

düğü takdirde onun yerini ala • 
cak olan ve şimdiden ellerinde 
geniş bir iktidar toplamış olnn 
adamın ağzından çıkan bu sözler 
garip bir tesir bırakıyor. Yok! 
hayallere kapılr.ııyalım! yarın 

Almanya harp füm ettiği takdir
de, bütün vatandaşlarınrn disip • 
!inle silfilı başına koşacakları mu. 
hakkaktır. Fakat maneviyatları 
1914 dekinin ayn1 olacak mıdır? 
Bir çok "şahsi m~hrumiyetlerc .. 
maruz kahnr§larc.hr ve hala da 
kalmaktadırlar ki ke..-ı.dilerini bir 
hayli yormu§ olsa gerektir. Son. 
ra bir mağllıbiyetin tecrübesine 
maliktirler. Uzun bir harp cesa. 
retlerini kıracaktır. Halbuki Al. 
man g-encl kuhmayr harbin uzun 
olacağından şüphe edemez. -
Lcufransijaıı, Pa;-is. 

lar mUdaf::::ı. lrnvvctlerinl art. 
tırm 1şln rdır, 

~.!nkz:·n hiikumoti 1nglltcrc _ 
ye miidnf:--a ihtiyac;;ları için bir 
milyon beş yüz bin tngiliz lira. 
sı vermiştir. 

Yerli şcrıer ı~cnclllerino ynpıJ 
makta olan muamelc)'O karşı 

kadir:;inaslık göstererek Jngil. 
tereye malzeme Ye mı,ıli cihet • 
ten yardımda tereddUt etme. 
mlşlerdir. 

BUtnn mUstemlckelcrclo "'Ö. 

niillti krtaları teşkil olunmuş • 
..ır. Tioııg Kong mtidafuan için 

Uç ~·Uz bin tnglliz lirası sarfet
mektedir. MUtehassıslar blr 
hıırp hn11nde 1':ı müstemleke_ 
nin her tiirlU taarruza illnihn. 
ye mukavemet ecfohlleceğinl te. 
mfn etmcktedlrfor. 

iste h-"tcrcnin Uznk Şark. 
•,_J,f \'nziyctı hiilftsa olarak Jııı 

,clr lele iznlı olunahilir. 
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Dünyanın her çeşit yaz meyvala-
rını bir araya topla.yan bir bahçe 

At yarışları Antakyada def ne 
ç0:ğlaganları 

Bu haftaki koşularda ilk defa 
olarak üçlü bahis yapılacak 

En çok rağbet gören sporla
rımızdan at yarışlarını tertip e· 
denler bu müsabakalarda bahsi 
müştereklerin daha heyecanlı 
olma~ını temin etmek için bu 
haftadan itibaren bir de üçlü 
bahis ittihaz etmişlerdir. 

Adi bahsi müştereklerden 
başka şimdiye kadar yapılmak
ta olan çifte ve ikili bahislerden 
sonra üçlü bahsin fevkalade 
rağbet göreceğine şüphe yok-

Halkevinin tertip ettiği 
yüzme müsabakaları 
Beyoğlu halkevinden: 
1 - Evimiz spor şubesi tara -

fından tertip edilen Halle yüzme 
yarışları 20 ağustos 939 pazar 
günü saat 14 de Heybeliada pla. 
jmda yapılacaktır. Bu yarışlara 
girmek isteyenlerin hüviyet cüz. 
danlariyle 19 ağustos 939 cumar. 
tesi akşamına kadar evimize ve
ya Heybeliada plajında t. Bakı
ra müracaat ederek kaydolunma. 
lcı rmı rica ederiz. Tayin edilen 
tarihe kadar müracaat etmiyen 
ler yarışa iştirak edemezler. 

2 - Yarışları kazananlara ma. 
dalya ve diploma verilecektir. 

3 - Program: 
!Küçükler 16 yaşına kadar (16 

dahil). 
50 Metre serbest, 

100 Metre serbest 
200 Metre serbest, 
100 Metre s!rl üstü, 
100 Metre Kurbağalama, 
•.I: x 100 Metre Bayrak yarışı. 
Büyükler 17 yaşından itibaren 

Cl 7 dahil). 
100 Metre Seröest, 
·100 Metre serbest, 
1500 Metre serbest, 
100 Metre sırt üstü, 
200 Metre Kurbağlama, 

4 X 200 Bayrak yarışı, 
Atlama 3 metre tramplen. 
Bayanlar: 
100 l\tetre serbest, 
100 Metre sırt üstü, 
100 Metre kurbağalama, 
Atlama 3 Metre tramplen. 

Bu haftaki kürek 
nii.isabakaları 

Beden terbiyesi İstanbul böl • 
gesi su sporları ajanlığından : 

Kürek: 
1 - İstanbul kürek şampiyon. 

luğu müsabakaları 20-8-939 ta. 
rihinde Yenikapı - Ahırkapı a
rasındaki 2000 metre düz hat ü. 
zerinde yapılacaktır. 

2 - :Müsabakalara tam saat 10 
da başlanacaktır. 

3 - Lisansı olmlyan hiç bir 
sporcu müsabakalara giremiye. 
ceği gibi lisanslarındaki talebe 
kayıtlarını genel direktörlükten 
sildirmiyen sporcular da müsa . 
ba kalara ahnmıyacaktır. 

4 - Bayanlar arasında yapı_ 

lacak müsabakalar neticesinde 
puvan hesabile birinciliği alan 
klübc bir kupa verilecektir. 

5 - Jüri heyeti: Ahmet Fetge
l'i, Abdurrahman Benlioğlu, Rı _ 
za Sueri. 

Hakem heyeti: Nedim Ulba -
tur, İsmail Dalyancr, Sıtkı Er -
yar, Hikmet Üstündağ, Bekir Ma 
c:ur. Nroim Özgen, Nuri Bosut, A
li Rıza Sözeralp, Adnan Akın, th_ 
san Belor, Bedri, Behzat Baydar. 

Saha komised: İbrahim Kelle. 

Yüzücüleri davet 
2 ve 3 eylül t~rihlcrindc Beşik

taş havuzunda yapılması tekar. 
rür eden Tiirkiye yiizme birinci. 
liklerir..~ bölgemiz namına iştirak 
edecek aşağıda i~imleri yazılı yü. 
züciilerin 19- 8-1939 cumartesi 
giinü sn.at 12 de Cağaloğlundaki 
bölge mcrkcziııde ajanlığımıza 

tur. 
Uçlü bahis: 
Üç yarışın birincisini bul

mak demek tir. Mesela bu haf. 
taki koşulardan üçün cü, dör. 
düncü ve beşinci yarışların bi. 
rincisini bulmak lazımdır. 

Bu en teresan müşterek ba
histe hiç kimse muvaffak ola
madığı takdirde toplanan para 
yalnız ilk iki koşuyu bulanlar 
beyninde taksim ed!lecektir. 

Şelôlelerin kayalardan 
fışkırdığı yerlerde 

Süleymaniye 
klübünün bayramı 

S üleyman iye spor klübü 29 
uncu yıldönümünü 3 - 9 . 939 
Pazar günü kutlayacaktır. 

Ogün saat J 2 de k lübün 
Veznecilerdeki merkezinde ls. 
tanbul Matbuat takımı, Bölge 
erkanı ve F enerba~ ce klübü 
idare heyeti ile biri~ci futbol 
takımı ve k lüp müessislerin e 
bir öğle yemeği verilecektir. 

Dünyanın en fü
sunkar inanzara
lannı görürsünüz 
-YAZAN:----

1 Hulüsi Gü~ay 1 ' 

- Harbiyeye, Defne ve 
Çağlayanlara gittiniz mi? 

Antakyada tanıştığım her 
vatandaş bana bu suali sordu. 
Menfi cevabım karşısında, 
kendi öz eserlerin~ bir lakaydi 
sezmişler gibi üzülenler ve: 

Saat 16 da klübün Şehremi. 
nindeki sahasında evvela Mat. 
b ua t takımı ile Süleymaniye 
mütekaitleri arasında geçen 
sene oynanan müsabakanın 
revanşı yapılacak, bilahara. sa
at 17 de Fenerbahçe futbol ta
kımı ile Süleyman iye futbol ta
kımı arasında bir müsabaka 
yapılacaktır. 

- Orasını görmeden gider
seniz Antakyayı tanımış ol-
mazsınız .. 

Defne çağlıyaıılann drm bir göriiııiiş 

F en eroaliçe k1ühü bu müsa
bakaya b u sen e lik maçlarına 
iştirak edeceği en kuvvetli kad. 
rosu ile çıkacak Süleymaniye 
takımı ise geçen sene takımla. 
rında yer almış olan Şişli k lü. 
bünün dört oyuncusunu yalnız 
bu müsabaka icin takımlarında 
oynatacaklardır~ 

Tekaüt maclarmın hakemi 
Ahmet Ihsan, birinci takımlar 
müsabakasının hakemi; Adnan 
Akındır. 

Süleymaniye klübü bu sene 
sahada intizamı daha ziyade 
temin etmek gaycsile biletleri 
numaralı yapmış ve yalnız sa. 
tışa çıkarılan b iletler kadar yer 
temin eylemişti r. Biletler Zeki 
Rıza spor mağazası ile Şaban 
Top top spor mağazasında sa
tılmaktadır. 

İtalya - Almanya atle 
tizm müsabakaları 

Dresden, (A.A.) - Hafif atle. 
tizm kadın ekipleri arasında ya. 
pılan karşılaşmayı Almanya 56. 
28 puvanla kazanmıştır. 

Neticeler şunlardır: 
100 Metre sii.rat kcşusıı: 

1 - Kühnel (Alman) 12 sani
ye, 

80 Metre manialı koşu: 

1 - Jesloni (İtalyan ) 11.3 sa. 
niye, 

2 - Apitzweg (Alman) 11,3 sa. 
niye. 

4 X 100 'Jlfctrc bayrak lwşusu : 

1 - Almanya 47,3 saniye. 
2 - İtalya, 48,7 saniye. 
Disk: 
1-Maumermayer, 48,04 me~-

D iyenler p ek çoktu. cığın içinde katediverdi. 
H arbiye... Hataylıların ha- Hafif bir rampa ile şehirden 

ra retle tavsiye ettikleri bu yer ayrılarak ikinci kilometrede 
hakkında kulaklarım oldukca Antakyayı aşağıda bırakan c:ıs
dolgundu. Sabık devlet rei~i 1 falt yolun sol kısmında sık sık 
Tayfur Sökmen, Antakyada kıvrımlar yapan renkli tepecik. 
bulunduğu mtiddetçe orada i- leri, sağda aşağılara serilip ya. 
kamet etmiş. Harbiye; ağaç, yılan yeşil manzarayı derinden 
çağlayan diyarı imiş. Dünya. gelen bir ferah içinde seyrede. 
nın bütün sıcak mevsim mey. rek geçmiştik. Çifte Kastal 
valarını bir araya toplayan hah J<.öprüsünü geride bıraktrk~an 
çelerini ve tabiatin en gi.izel bir Jonra, Samih Azmi, 1 Jarbiye 
köşesini Harbiyede bulmak mıntakasına girdiğimizi haber 
mümkünmüş. verdi. 

Beni oraya, dünkü Hatay Portakal, şeftali ve zeytin 
devletinin mebuslarından Sa. dallarının gölgeled;ği ve Hatay 
mih Azmi Ezer götürdü. Bin- Türklerinin alın terleriyle mey. 
diğimiz otomobil bll yedi kilo- dana getirilmiş olan asfaltta o
metrclik mesafeyi l 5 dakika· tomobille gezmek, etraftaki 

Dünyada en çok re
simleri çekilen üç kız 

Şimdi fotoğrafçılardan kaçıyorlar 
..,. .. "' -

re 
'cirit : Resimde gördüğüniiz bu üç kızrn isimleri An~_::ı, E:lodin Ye 
ı _ Krüger 46,27 metre (Yeni Klodet'tir. Bu isimler belki size bUyük bir şey ifa.de etmez. Fakat 

Almanya rekoru). Arnerikada bu üç genç kız çok büyük bir şöhret~ maliktirler. Ken. 
GiUle: dileri "Amerikanın en ziyade resmi çekilen krzlarr,, namile ma. 

1 - Schrödcr 12,95 metre. 
U::ıın atlama: 
1 - Böck 5,88 metre. 

ruftvrlar. 
Tntil aylarım geçirmek ic:in Fransaya gelmiş olan bu kızlar 

kenclilerilc konuşan bir gazeteciye ~unları söylemişlerdir: 
1 

Yül:.r;d;: atlama: - Biz diinya.da en ziyade resmi <:ekilen Uç ;:?:<'T!G kızız .. AmerL 
1 _ Kontes S.,lms 1.60 metıe. kada r~sinılerinıiz, bütiin mecmualarda magazinlerde görüniir .. 

========================::. IBunlar için bir c;ok kunturatlar inızalamrn bulunuyoruz. Aslen 1n. 
müracaatları ricR olunur. giliziz .. Holivutta birdenbire bu f;ekilde meşhur olduk .. 

Saffan , İsmail, Tekin, Ali, Falı. Bu sözleri söyleyen çok sevimli kızlar. Franrnda rastladıkları 
ri, Mahmut. fotoğrafçılardan ka<:mağa çalışmaktadırlar. 

manzarayı gözlerime ıçıre ıçı· 
re göremeden geçmek, ruhun 
önüne konan gıdayı tekmele
mesi demekti. Yaya yürüyerek 
iki tarafı bol bol seyrede ede 
ilerlemeğe başladık~ Bahçe ku. 
lübeleri, yaprak denizinde kah 
görünüyor, kah kayboluyor
lar. 

Alınlarında Mahmudiyelerin 
pırıl pırıl yandığı genç Eti kız
ları omuzlarındaki destilerle 
suya gidiyorlar. Ara sıra bah. 
çeler arasından bülbül ve ka
narya sesleri geliyor. 

Kapısındaki kırmızı, beyaz 
boyalı iki nöbet kulübesinden, 
sahık devlet reisinin konağı Ö· 
nünde bulunduğumuzu anla
:lım. Harbiyenin en güzel yer. 
leri bu binanın arka tarafında 
toplanmış. On buçuk ay Tay. 
fur Sökmenin temiz varlığı ile 
mesut bir devre geçirmiş olan 
1
)U tarihi binayı gezmek iste
dim. Devriteslim muamelesi 
yapıldığı için bütün odalar ka. 
palı. 

Sadece bazı kapılarda •· giri
lemez", "girilmesi katiyyen 
memnudur,, gibi levhalar, Ha
tay devletinden kalmış birkaç 
'rnru yaprak gibi .. 

Keza dış kapının önündeki 
nöbet kulübeleri de Hatay dev
letini hatırlatıyor. 

Bu binanın, ilk Hatay valisi 
Şükrü Sökmensüere vali kona
ğı o larak tahsis edileceğini söy. 
.rdiler. Bir kısmı da: 

- Otel olacak. 
Dedi. Fakat, burasının otel 

)larak kullanılması, seyyahla. 
rın istirahatlerini temin için 
her ahide lazımdır. Mısır ve 
Suriyeli zenginlerden birçoğu, 
yaz günlerini buralarda ve Ha
tayın diğer yaylalarında geçirir. 
!ermiş. Harbiye oteli, öyle zan
nedilebilir ki, seyyah celbi hu. 
susunda mühim bir amil ola. 
caktır. Çünkü, muhitin en gü. 
ze.l yerine yapılmıştır. 

Büyük Harbiye otelinin ö. 
nünden geçerek defne şelalele. 
rinin kayalıklardan fışkırdığı 
tarafa doğru yi.irürken gözler, 
hi rc;ok fi.isunkar manzaralar 
1rnrş•sında kalıyor. Bir taraf, 
;nsar.a, hiç bir nebatın barına
mıyacağı hissini veren yüksek 
tooraksız bir knyalık, diğer ta. 
rnf nort<1kal. nar, limon ve şef
•ali hahreleri. 

T ahiatin birbirine hL' kadar 
( ncı•11111ı 10 1111cııtl11J 

Beynelmilel 
konferansa 
doğru mu1 

Bu hususta M 
soliniye Papa 
yardım ediyO 
Paris, (Hususi) - ttıl~ 

kfımetinin teşebbüsil~ ~
feransı toplanması ıçın . 
hükumeti de hariçteki JJl 

!eri vasıtasile harekete 
tir. . bil 

Bütün Faris gazeteler~ 
susta yazılar yazmaya. )l 
trr. Bu gazetelere göre. Jı 
ni böyle bir konferans 3 ·ıtel' 
devletlerin Fransa, tnl~ 

ha 

talya, Almanya ve ~ııı 
ibaret olmasınr istepıtŞ. 
Rusyayı hesaba katııı oıd ~ih 
Vatikan. sulhün tehlikede et '-
nu ve kurtarılması icaf.aıı 
iıidia etmiştir. Er.trans•J1~ 
tesinin yazdığına göre,~ ~ 
eski dörtler paktı ide~•:, 
cektir. Beşler meselesıll j. 
ka, cenubu şarki ve Oftj 

münazaalı işleri de gö ııf 
tir. Mussolini bu kO 
müstemlekeler ve iptidllİ 
ler meselesinin hallin~. de .J 
cekmiş. Salzburg görıı~J 
de Kont Ciano l:.ütün Jll · 
dünya meselelerinin d~ 
hakkında hazırladığı pl~f!J J 
koymuş, ve bu plan F'O~, 
troptan başka, Hitler t l-f 
da görülmüştür. kaç 

Varşovadan bildirildi~·~ F 
re, hariciye nazırı Be~·~../ 
Fran.s1z sefirler:ıe g ,J 1' 
sonra Papanın Varşov&Jıll'e dt., 
li Mösyö Korteziyi k•;.( 
tir. Papa vekilinin .t\~ 
hUnUn muhafazas: içi\\ .-r 
ver plandan bahsettiği 
nuyor. )~ 

Danzig meselesinin '-1 
şu sureti hal tasavvur ti~·; •. 
dir. Danzigdeki Cemiyt ~ 
komiserliği Iağvedilec:e~ 
tamn Danzigdeki halı ilf:d 
messili daimi siyasi ~ ~ JJ 
lacak. Serbest Danzt~ '-.. 
niı.amnamesi tadil edi1dıı4d 
man - Leh gümrük ıı:~ 
sene müddetle likide e ~ 
mukavele ile Alma~Y' tJ~i 
askerlikten tecridinı pr.' ~i~ 
Lehistan Vesta:-plate ce~ ~fi;i 
polarrnı kaldıracak· . ~ f D 
Leh murahhaslarının if pe c 
ceği bir müstakil id3~tJI' ~~c 
zig limanı idare oıuııa lıri 

--<>--' ~ ' Garbi Tra Y 
Türkleri ti 

Bir kafile menılj~t 
· ziyarete ge 1 

/ > 
Gümülcüne, (HUS1j~

nadaki umum turist 1' etiııi' i', 
la!etile Yunan hiik~~~ıJ 

1 

saadesini alan Garbı al~~ 
lerinden mürekkep ~ııcJt G:ıf 
kafile bu ay nihayeti l< ~ 
cüneden hareket ede;:ısr ~ 
ye gidecektir. Se'JY rıd~ 
evvela 1stanbulıı. . 0 gjd l!i!f 
görmek üzere t~ır~c)ell bıt 
dir. Gidecek misafırl 1 dS. ; 
mı 15, diğer bir ı:ısı11 d o. 
Türk iyede kala b~!Jlt ce1'1et<Jİ'' 
akrabalarile göru~ ,,J 

_o-- ~~ 

Almanlar 30,oa:--~ 
buğday ınu"'-' ıt~ı 
Bükreş. (Husu!c'il -; ııU~j 

h ·· k • t' · 1 Al rı'lıırıY dil tJlf u ume ı ı e ıııt .. ııı 
arasında bu ayın. .0?01ııılY~J F 
bavaa mukavelcsı 1 

& tJJl,,ıı .. 4~ .. ··re ft-' ıtv 
B~ mukaveleye go k' re1'0 

111a 
manyanın bu sene :ıığdıı~ ·i cı 
den 30.o.oo. vn.go~dı:ıylllr ı)~oıı1 
yaa etmıştır. BUı:ıdciYst• cıı5tı 
ten oiacaktır. se . 01illi 
ciftçi koopcratiflcrı cal<tıl"· 
~ü vasıtasilc yapılıı. 



B· Aşkta kaybeden ı · 
>nı ır gazinoda oturmuş rulet 
hn UYor.1.ardı. Bay Mini, Ba· 

l.czı nin yanına yaklaştı. ha;- Oh bayan bu sabah siz 
ırıına geldiniz? 

- Ne tnünasebetle? 
İ}'i ~Haberiniz yok mu? Sizin 
~~ ba~ınız olan Ferdi bu 

leyın birdenbir .... öldii. 
lcr":. Ne diyor~unuz. bana ne· 
işk 80Y.~ÜYorsunuz .. En büyük 

all}l oldü demek .. 
ay Mini devam etti: 

tı;ıı~k~a~lesef .. Yinri dört ya
'"' d 1 hır gencin öli:mü çok ..... edi 

dc!u~u~· Üzerine Bayan Lezi• 
hk a krup:yeye bir yüz lira

attı: 

- y· )Uz 1. ırrni dört numaraya 
ıra .. dedi. 

--o-

a.. y aı m~selesi 
ti h Utün kadınlar gibi yaş bah
titiz U~sun?a o da fevkalade 
Ritm 1 

.'·. Bır gün mahkemeye 
'D.... ':81 ıcabetti. Hakim biraz "'" ı .. 
dııı §ıtıyordu. Maamafih ka· 
'fer· suallere bağırarak cevap 
~Ordu. 

kiın I .. ) ......._ - sm:nız. 
Lı~ ~evcivan. 
"lakırn B b . ') ......._ Ab - a anızın ısmı . 
~k· dullah. 
......._ •rn - Kaç yaşındasınız. 
~k .... 

~ç di •rn - Hanım yaşınız 
F' ">'0 rum i 
~~tı halinde bir ses: 
l ~ırk .. 

d "bıi h~k. 
ı., a ım bunu duyma- , . 

l 

t 

akf81D ayn bir erkekle gezmi ye çıkardnn. Şim~i lier gece ev de Vili Firiçlerle l>a~aıaynn .•• 

~::0~1lım kaç yaşındasını:!z:...J,~~...,,.,~""""'-..... ~-,,,,_-,...7"o'"°"'l1ıl v, b sfZe .. 
d1.t~ u suali birkaç kere sor-
~'§ halde aynı fısıltı ile cevap 

....._ olduğundan: 
\'Crttı~'~.ın.ız, dedi... Cevap 
k~t et . g,!ıızden davanız su

tı. 

---0-

y ~~o~~u söylemiş 
~·· cılıgıyle meşhur bir 
tiill ı~8 Vardır. Dostu Oliv bir .,._ ıtend· . 

~-"lcrı· 11.'!•ne uğrar, sokaktan 
ır ıvı ·· : • aryus pencereye çı-

ii~ ~azur gör gelemiyece· 
"fitim fak tef ek bir kadın mi-

Dcr ~· onunla meşgulüm. 
~ec;· d akikaten bu sırada 
"t!itit:e e ufak tefek bir kadın 
L''A 
~firıi 7(tı, der.. bozınayın 

}'l...ı. · ırk yılda bir dcığı u 
' "\il, 

_ Buralara telsiz telgraf 
koymak için daha ne bekliyor
lar. 

Memnuniyet 
O akşam ilk defo yeni pa~· 

siyonunda kalıyordu. Ev sahı
besi bu yağlı mÜ}teriyi mem
nu~ edebilmek ;ç:, çırpınıp 
duruyordu.. y e'1leği hazrrladı, 
bir müddet sonra da eıdasına 
girerek: 

_· Nasıl efendim, dedi.. O. 
c!anızdan, yemeklerimizden 

Bir yazısız hikaye 

Amerikan uaulü şöhret /Çünkü elinizde tabancanız 
var .. 

Şu Amerikalılar garip insan- ,. . . • .. .. .. . 
lardır. Bilhassa zengin ve meş- 1 Hadısenın ıç yuzunu bılen-
hur olmak için çok enteresan ler söylüyorlar .. ~eğerse bun-

Patron - Demek: oizim mu
esseseye girmek istiyorsunuz .. 
Yaşınız kaç?.. 

- Yirmi altı .. 
Patron - Tuhaf nüfus ka

ğınızda yirmi yedi görünüyor. 
- Evet ben hırsızlıktan do

layı hapis yattığım bir seneyi 
saymıyorum. 

Zeka 
Küçük sevımın annesi bir 

gün çocuğunu karşı51n;\ aldı : 

- Yavrum, dedi, Eana ya. 
krnda bir kardeş alcıcağız .. 

Çocuk sevindi: 
- Ama anne, dedi, erkek 

olsun .. 
Bir müddet sonra kndm do. 

ğurdu, baktılar çocuk krz .. Se
v.m bu yeni kardeşinin krz ol
duğunu öğrenince: 

- Mağaza yanlış gönder
miş; etiketi muhafaza edin, 
değiştiririz .. 

Dedi. 

Zeki köpek 
Bayan Jale müthi§ köpeK 

meraklısıydı. Kendisi fevkala
de güzel olduğu için dostları 
köpeklerini methetmek baha
nesile her gün evine toplanır
lardı. Halbuki hiç biriainin he
defi köpek değildi. Hepsi de 
Bayan }alenin yanında bulun
maktan zevk duyuyorlardı. 

Bir gün, herkes köpeklere 
ait hatıralar analtıyor, muhte-
lif köpeklerin zekalannclan 
bahsediyorlardı. Birisi köpek. 
!erin dilleri olsa insanlardan 
farksız olacaklannı ıöyledi. Ba
yan Jale atıldı: 

- o da bir şey mi.. acdi. 
Geçen gün benim Bobi'nin ye
meğini vermeği unutmuşlar .• 

Dinliyenler heyecanla sor· 
-:Iular: 

- Peki köpek ne yaptr? 

- Ne yapacak, bahçeye in-
di, biraz sonra ağzında (Mi
yozotis) beni unutma çiçeğiyle 
döndü. 

Merak etmiıler 
Yemekten sonra Bican E. 

fendi şekerlemeye dalmıştı. Bir 
müddet sonra kapmm önünde 
bir vaveyladır başladı.. Bican 
Efendi bir sabır etti, iki sabır 
etti, nihayet dayanamadı, bal
kona çıktı. Mahallenin çocuk
ları toplanmış bağırışıyorlardı: 

- Çocuklar, aedi .. nedir bu 
feryadmrz .. 

İçlerinden biri: 
- Hiç amca Bey.. Merak 

etmeyin artık sesimiz çtkmaz .. 
diye cevap verdi. Misafir arka
daşl_ar sizin kabak başınızı, kır. 
mızı yüzünüzü merak ettiler 
de .. 

- Enver seninle nİşanlan
mazdan evvel bana izdivaç tek
lif etmiş olduğunu söyledi mit 

- Oh onun sc>ylediği bütün 
~açmaları aklımda tutacak de

) memnun musunuz ... 
_ Evet, bu pansiyona on 

usulleri vardır. lar iki arkadaş imış. 
-------------~_,;.-----------------------------------------------------------------

~ilim. 

Bundan birkaç ay evvel Bos. 
ton' da cereyan eden bir hadise 
karakteristik bir mahiyet tj\şı
maktadır: 

beş glin evvel gelmediğime o 
kadar müteessirim ki! 

- Çok naziksiniz.. Demek 
yemeklerimiz de çok hoşunu-
za gitti. . . 

_ Yok, onun ıçın değil.. 
) almz bu getirdiğiniz yumu~: 
~3forı on beş gün e"vel yemegı 
'ercih ederdim. 

-o-

Lokantada 
Lokantaya girdi. Mükemme· 

, ı len karnını doyurdu .. 5?nr.a 
larsonu çağırdı. Ecnebı hır lı-

' ' il..~ Ne ı 
~n rrırı tn•or, bu adam Af

ıı ' N ı gelmiş'? 
"'r 1 ":Yır p 'f 

i\ i\tı ası rnüdafaa ma· 
Yapılıyor. 

sanla: 
_ Garson maalesef hesabı 

ödeyemiyeceğim, yanımda hic 
Türk parası yok .. 

Garson: 
_ Aman efendim biz ecne. 

bı parası da değiştir~biliriz .. 
_ Cok miiteessır oldum, 

maales~f yanımda ecnebi para
sı da yok .. 

Bir yolcu yoldan geçen bir 
otomobilin çamurluğuna atla· 
yor ve cebinden çıkardığı bir 
tabanca ile otomobildeki meç
hul bir yolcuya muttasıl ateş 
ediyor.. Otomobil. duruyor, 
mütecaviz bağırmağa haşlıyor: 

- Ben polis hafiyesi Her. 
lok Mabu'yum. Aylardanberi 
bu herifi yakalamağa çalışıyo
rum. Bu müthiş gansteri elde 
edebilmek icin nihayet taban
camı kulla~mağa mecbur ol
dum. 

Otomobilden gansterin başı 
uzanıyor: 

- Kurşunlarınız isal)et hile 
etmedi .. Size mukavemet ede
cek değilim .• T eıılim oluyorum. x...· - Eleldriği nifanlmı sönalrcru, 6al>a. ŞimCliden tuuruta ~bfıb&K•Jmm üiyor .•• 
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Denizler için harp 
- 18 -

Hazır hatırıma gelmişken so· 
rayım dostum; sizin muavinlnlz 
Dosa ne oldu? 

Tuzey mırıltı halinde: 

- O ve mürettebattan on ber, 
kişi maalesef ... 

Sustular ... 
SUkQtu gene Tuzey bozdu: 
- Bröton zırhlısına gidiyor 

sunuz değil mi? .. 

- E\·et, dostum, tesadtifer. 
sizi gördUğUm zaman ileri hat. 
Iara çıkmış bir torplto muhribi· 
ne bjr emir götUrUyordum. Siz 
de o muhrlbe yanaşmağa ~alı. 
ştyordunuz .. Fakat önUmde bir.. 
metre kadar mesafede birden. 
bire torplto muhribinin Uç par 
ça olarak havaya uçtuğunu gBı 
dUm. Sizi temin ederim, muhak
kak surette iki denizaltı gemL 
si tarnfmdan ayni zamandft 
bonıualanmış olacak .. lşte bu -
nun Gzcrlne aydet ederken is -
kele Berisinde denizde bir ta. 
kım kimselerin çırpınmakta oL 
duk!arını gördüm. Eğer torpi • 
to muhribi lnfJIAk etmemiş ol. 
saydı, ben onunla meşgul ola -
caktım, ve size gellnce, siz de .. 

- Şu halde şimdi siz beni ve 
ndnmlurımı umiral zırhlısına çı 
karacnkamız demek. 

- Evet .. Almış olduğum ta· 
Umut katidir. Denize dökUlen. 
lcrl , yolum Uzerinde rastladı. 

ğım takdirde. toplamak vazi
femdir, ancak vnkıt kaybetme. 
mck ~arUle .. Fakat bunları ya. 
nımcla tutnıağa sal&.hlyettar de
ğilim .. Almış olduğum talimat 
bu felf\ketzedelerl ilk tesadUf 
ettiğim bllytlk gemtye naklet. 
mcğl icap ettiriyor. Bu sefer l -
c;in amiral zırhlısına çıkarmağa 
mecbur oiacatım, çUnkU yeni 
emirler almak üzere doğruca 
Brötona gidiyorum. 

- Olsun.:Dröton hattın ucun 
da bulunmaktadır. Birkaç da -
kikaya kadar orada olacağız 

demek. 

Alen Gurdon tebessüm ede -
rek: 

- E\•et .. birkaç dakikaya ka. 

Bu emsalsiz manzara karşı - leği vardır. Bu her sene tekrar • 
sında amiralin yUzU gUldU: lanan dilek maalesef bugüne ka

"Tuzey gUzel cnhşıyor .. ,. dedi. dar dikkate alınmış ve gideril. 
Sizi temin ederim nmcnm bü- miş değildir. O c'!a lise mesclesl
tun ciddiyetine, nğırl~ma rağ. dir. 

men sizi görllncc boynumuza sa. Mevzuumuzu vazıhlqtıralım: 
rılmaklan kendini alamıya- Eski§ehir elli bin nüfuslu ve her 
caktır. Siz kencllıılnl o kadar yıl nüfusu tekasüf eden mUhim 
memnun ettiniz ki! bir merkezdir. B~rada orta aı • 

Lul Tuzcy, dalgın dalgın A. rufları da bulunan bir tek lise var 
len Gurdona baktı, sonra yavaş dır. Bu lise muhtelittir ve tale. 
bir sesle: be sayısı her yıl 4'1800" den aıa. 

ğı dü§mez. Bu yür.den bir çok sı. 
- _m1ruyorsunuz doıtum, de. nıflar 2ayısız 5ubelere taksim c. 

dl, fılotllHinım k-ola.y bf.r mu- dilmiştir. Talebenin çokluğu bir 
zafferiyeli bu .. Kolay ve ucuz çok inzibati tedbirlere rafmen 
b!r muzafferiyet. ÇilnkU dört bunların idaresini her zaman 

n~kliye gemisi <1e torpillcndik - güçle§tirmektedir. Liseni:ı yatı
ten sonra, on hUcum botundan ıı olmamuı dolayııile doğan mah 
ancak Uc tanesi orada kalarak zurlar bir tarafa, muhtelit olma. 
c.Uşmanın bir dUzlna torpltosile sını da doğru bulmuyoruz. 
n Pharebe etli. 

( Da7ıa vtır) Halbuki nüfus keaaf eti itibari. 
le Eskigehirden dun olan bazı şe. 

ilkmekteplerin bir senelik faaliyeti 

Sergileri 100 bin kişi 

hirlerimizde ve erkek • kız olma.k 
Ur.ere ayrı, ayn yatılı li11eler, or-

ta mektepler vardır. Bu ihtiyacı 
önlemek zamanı gelmiftir. 

Eakigehire ayn bir kız llaeıi la 
zımdır. Erkek liaeıi de bebeme -
hal yatılı olmalıdır. Bunlar bu yıl 
yapılmadığı takdirde hiç olmuaa 
ikinci bir kız orta mektebi açıl. 
malıdır. Ta ki her gün artan ih. 

tiyaca kısmen ohıun bir cevap te§ 
kil edilebilsin. 

• aret etti 

Bükreş büyük 
elçimize dair 

Bu güzide Türk diplomatı, Bal. 
kan iş birliği için çok çalıoınıı . 

tır. Her yerde bu UlkUyU yaymıı
tır. 

Prof. Tannöver, aynı zamanda 
bir tarihçi olduğundan, Balkan ~ 

larm her teyde birlbirinc benze. 
diklerini ve biri.birinin tesiri al • 

tında kaldıklarını &bat etmekte • 
dir. 

~Ioran:n man.:f bir TUrk aile. 
sinin torunlarından olan B. Sup. 

hi Tanrıöver, Yunanistarun hara. 
retli bir dostu ve Yunan medeni. 

yetinin perestiekarıdır. Yuuanlı . 
lığa ait her fey ·cnu coşturmakta 

k 30 "l' k 1 bl d ve Romanyadakl Yunanlıların her 
azası uncu ı .: o u nasın a 

.. 1 k d" B"l toplantısında isbatı vUcut etmek. 
.ı.;ılım sergı gorı. me tc ır. ı • t d" 
hassa bu sergi bliyUk takdirle kar e ır. 
,:!anmııtır. B. Tanrıö\•cr, kendhılni h<'rlteEP 

Yakalanan katil 

RADYO 

18. 8 .. 939 
12.30 Program. 12.35 TUrk ' 
- Pi. 13 Memleket 511111 •Y' ı 

j:ınıı "e meıeroloji haberıeri'1, I 
_ 14 Müzik (Tebaiko,·skinill 
ronisi - Pi.). 

Hl Program. ltJ.05 Mü~ 
mnıı:ı - Pi.). 19.30 Türk ın 1 ıl heyeti). 20.15 l\onu~111• ;il't 
hakkında - Cevat Memduh 
don). 20.30 l\lemlekcl s:ıot • • 
Jans \'C meteoroloji h:ıtıerle:-.~ 
Türk müıığl: ı - Hlcıu: pe 1"t 

İzmir, (Huaual) - Turgutluda Dr. Suplıi _ Hicaz beste ; ,;· 

müthig bir cina.yet olduğunu, ba.ğ. hüsnü lınına. 3 - Hafız "'"..-

bir '·wn kirlendiğini, caz ş:ırkı - Sevdayı ruhun ~ 
içinde ,.. . .c - Ud taksimi. 5 -Yesarf

1
..., 

babası ile anasının da öldürill. Hicaz şar)<ı _ Sazlar çalınır· 
dpğUnU yazmı~tım. Sıkı bl .. takip men Şen - Hüseyni şarkı • ~ 
netfc~~tnde katmn, Tu~ lnnu'n' ı:yn" tıt ~oık_un cJerrnln f'~~ 

.11 . •r J1, ~hmel • Karcı r "arkı .. 'il ~.ııı 
Kurtulue maha.lleainden Rakıp uülde. 8 - KarclAar şarkı',, l"'J 
oğlu HUMyin Komt11 olduğu an. ki sara, neşe bu ömrün. l~f'. 

. Fersan - Muh:ıyyer ş:ırkı • .. ~ 
laıılmıı ve kendısl Hamzabeyli - bağından. 10 _ Sadelin '-'~ 
de ya.kalanmııtır. Katil, bUlUn el Hüseyni türkü .. Göruln roJ ~ 
nayetlerini itiraf etmigtir. 21.30 Konuşma (Doktor\111 ' ~ 

Çukurovada hayvan ıslahına 
ehemmiyet veriliyor 

Pek yakında 
me istasyonu 

boğa bügüt
açılacak 

Adana, (Hususi) - Çukuro· mıııdan da kıymetleri çok yük· 
vanın. en eıııki tarlhlerdenberi se.< olan çift hayvanlarını co
bUyUk ve önemli bir ziraat saha· ğaltmak, cinslerini ıslAh etme~ 
sı olması itibarile burada çit< vo ziraat işlerinde makinenin 
hayvanları ehemmiyetli bir mev- yanıbnşını.Ja bunları da faal va
ki tutardı. Daha yakın zaman· zlyete sokmak zaruretini gö~ö· 
ıara kadar her çiftlikte ökUz. nünde tutan hllkfımetimiz her 
inek, manda sUrUleri; al yılgı. yıl burada ehil hayvanlar ser· 
tarı ve derece derece koyun, ke. glf=l tertip etmekte, iyi cins hay. 
çi sUrlllerl bulunurdu. "ÇukıJro· \"an yetiştirenlere para mUkfifa
vanın Kolukısasr., adile meehuı lı ,·ermekte, aygır deposu teıle 

beygirler; tabammUl, kuvnt V( eylemekte, ilk ve sonbahar at 
kanaat bakımından belki dt rarışlarıııı )'aptırmakta ve bu· 
ıunyanın en elverişli at clnıle· na benzer faydalı teşvik vasıta. 
rinden biri idi. Sonra Çukuro lariyle maksadın .tahakkukuna 
,.a öl;:Uz ve mandaları da mu :alışmakla idi. Son yıllarda bu 
\tave••ıct ve çeviklik ltlbarlylr 'emlz faaliyetlerin semereli te
bUyük şöhret kazanmı~tardı ~nhUrlert görUlmekte ,.e bllhas· 
r .. Akln. bir taraftan imparator 3a at cinsinin ıslAhı ve coğaltıl· 
ıuk ıctarcslnln feci ihmal ve tah ması yolunda t:rl neticeler elde 
·ipleri. dl~cr taraftan yakın ta "dilmiş bulunmaktadır. 

rih:n harp. lstllt ve mu~adcl, Ziraat VekAletf, son gUnlerde 
cınfhalan. ovamızın bu canlı ser \' ilAyet makamına gönderdiği 

\'etlerini harıl harıl imhaya dr· bir talimatnamede Çukuro\'ada 
vam ederken bir taraftan dıı fa sığırcılığın ihya ,.e ıslAbını 

~iraatin mAklncleştlrilmesl CP temin için bir "Boğa büyütme 
··eyanı karşısında çlrt hayvanlrı ' stas:ronu,. açılmıısmı tensip et. 
·ıııa. ra;;.betin azalması m,.,·eut nlştlr. 

'arın te:'lriC'en Çukuro,·a hPrlr' Bu talimatnameye ı;C>re, açı· 
,~ gltm~rıine \"e lılnnetlre ffiP"' 'acak istasyonun kadrosu 6u bo
· , ıı ı,.. ınrrln c-ıın ,·ermclc-rlne l'f' ·, .cl:ın aşağı olmıyacak ,.e bun-

21.45 Neşeli pliıklnr - Jt, 21 

zlk (Bir solist - PJ.), 22 ~Ol~ 
çük orkestra _ Şef: NcclP,; 
1 - Willy Engel - Berger -~ 
nll. 2 - Arnold Mei5tcr - a.',J 
rnp odlsi. 3 - Neı;,·adb• - r.J 
şarkısı üzerine fantezi. 4 ~ 
\'olslcdt - Şen kardeşler. 5 ı;,ıe '.ıJf 
Gentnrr - Jlnna daima ~ .,. oP"".f 
vals). li - Frnnz l.elınr - ı:;, Jlil!".1 
tinrlen potpuri. 7 - Sied" :t. ~ 
(İntermezzo). 8 - ı.uın~05 ~ 
p:ıoya (Galop). 2 Son aJ Jt. ~ .... 
teri, ziraat, esham, tıh"li ~ 
yo .. nukut borsası ({iyaı>~. s• 
zlk (Cazbnnd _ Pi.). 23· 
rınkl progr:ım. ,dl' 
Yabancı Radyol~,ı 

Seçilmiı ParÇ• 
ıt:I 

OPERALAR YE sE?\f'O' t 
KONSERLE~! ~ 

.. ,o,,,. ff!_ ı. 
9. I .. ondra: ıezinıl ~ (/ 1('ıt 
9. Struburı \"C dilef,.jOtlf 1\ 

sıı lslnsyonJarı: ... tı> • 
dunov., (Mussor~J,ttl'~ , 

9.15 Beri in (uzun ~.)' .. w ~:~ 
2 inci senfonısl· ,,...- ,"lı\ 

10. Homa ır. "Al ıu~::C~ ';ıl.~• 
11. var,ova: opera _ ... ıl t.~ 

...-o:\V"' ' b 
ODA MUSiKiSİ VE " ~ 

. orl· ,ıf ~ 
6.35 Paris (P T f) ı~ııt>"I il't. 

7.30 Beromün~tcr: :1 

no musikisi. 1'111ıra"' 'lı 
8.15 Bcrlin: salon °~111• Sfl"' 

10.30 !stokholm: Ch
0 rt•' ( 

11.15 Brallsla,·a: Ku• ,.>• 
na). csırf" ~ 

12.30 Münib: Soısıta ~ .. 

HAFW MUSiKi Vll Ol'~ 
8. Münib: operetd~: 1 ı;;; 
9.15 Bratislau: ra ke''"' 
0.15 Funkfurt: or fi rl 

Te ıarkılır. <MeJOdf 
9.30 Napoli ır.: .' . ,.tıll~ ,rı 
0.40 Posle parisıen. şırli 

g . h:ılk .1 

llk Melrteplerfn faaliyetini gö: 
termek makıadile gehrin muhte. 
lif 11emtleriııde açılan okul sergi. 
leri büyük bir ra.1bet görmUıtUr. 
!ergflert tatula fltatfstfklere na. 
aran 100 bin kiti ziyaret etmiş. 
tir. 

Sergide 500 yavrunun yaptığı sevdırmietir. ncmen payıtahtın . 
muhtelif i~ler kısım kısım ve ıı. 1da herkes"e scvikn ernebi dil'lo ··rn o~mıı5tıır . 

10. Hnmbur · si~I,. 
dan~Jor. lk ııııı 

'Rrn ih•h·acına yetecek çayır. l l.JO Stuttıı11rt: h• 
nlf smıf teşhir cdilm!Jtir. imalı bu zattır. - Elcflcroıı Vi. Yalnız mlllt servet hakımın 

· ma, Atiııa. ı dan det!!; ruilll mUdaCaa bakı· Yukanclaki reaimde Oaküdar 
•ı rra. eu ve ahırlar \il:\yetı:c to- h r·r havalar. ı. a ı S rerı• 

11.40 Jfamburs: e min edilecektir. 
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~~furıgeç~c~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~::::~~~=.~~:~::.;:;:~;:~;;~~;;::j: Eski bir hırsız gözlerin-
• 8-ııiha· ınun kabahatı mıydı? .. yordu. Vakit, gece yarısını d be e e t · 
t~.b:rcy:;:~:i:~~~~:~~: ~:k~~i::ç~~:t~r~::ı:i:n;!: en ırını sa 1 YOi"' 
~Oca~ delikanlıydı. Onu hayat dan bahsediyor; onu biraz da. 
~ilha lf, hadisat yıpratmıştı. ha alıkoymak için anlatılacak ~ 
lcrirıi:aa onun için felaket saat. şeyler buluyordu. Nihayet se. 
~kı Çaldığı bu günlerde lamlaprak ayrıldılar. Malik, 
t ·, aaka ' f ld N · · 111ıı:ta11 ısının içinde, susuz- geni§ bir ne ea a ı. acının 
tjÇck .Yb~Praldarı bükillen bir arkasından dışarıya çıkan karı
t it ı he ·· b. l k · "tak t r gun ır parca so. sına ses enere · 

Bir bacağını kaybetmiş olan adam diyor ki: 
~lerck e~ricen hay..ıt ze;releri - Nereye ~aniha ~ dedi. Sa. 

f. lj, J..ıc; n~~ayet bu hale gelmit- at ikiyi geçiyor .. Daha doyma-
Elimde kalan son servet bu! 

~llrtı.ılrniun hasta idi; belki hiç dm mı L . . . .. .. 
ber iü 1~~~ktı. Onu, böyle O ititmemıf gıbı gorunerek 
~'>'o n, .~lunıe biraz daha yak yürüdü. Artık bu derece ne~
~"ıdi r R~rcn karısı, ihtimal ketsizliğe tahammül edecek bır 
~~ rıe fırndiden istikbal ha. halde cleğildi. Hemen arkasm
ht; ha~~· d~~Ünüyor; akıbeti dan gidip kolundan ya~alamak, 
l0r gibi e ?.•~az da 0 tacil edi. kocalık hakkını çiyneyıp ge~~n 
·~kk1 i 0 rtinüyordu. Belki hu kadına hakaret etmek ıçın 
~lu 0~ar~ı. Fakat hatıralarla kalbi tiddetli bir arzuyla çarp: 
1~ bir ö bı~. senelik hayat, bü. tı. Artık y~terdi:. 01a her §eyı 
~ilde rnur demekti. Nasıl ü. a~ıktan açıga aoylıyccek: bu 
~)·· ~~rulmadan geçilebilir. gece bu hikayeye bir nihayet 
llllliktc ık, bütün 0 ba§başa verecekti ... 

Topal hırsızın 

meraklı bir 
ha ata 

ttr birc/llfanrnış günleri, bi- O esnada karısı içeriye gir~: 
~; j İndhatırladıkça gözleri do. Soğuktan donmuf ellennı 
: e acı bir esef ve yeis- ovuşturarak sobanın yanma 

' Ah . çömeldi: . 
Ve . . ınsanlık !.. derdi. - Vallahi dondum .. dıyor. 

tti ıçı Yan::ı y . ...1 .. du. Galiba kar yağacak .. 
h.. ·~lard1 ş·and<l agkarl, yu. Dıurcla §iddetli bir rüzgar esi. 

L:·ıc a "I · ım ı ar ı masa :r-
~ltı i l.}'acaktı F k t Sa · yor; camlan Ç!ltılan . sarsarak 
>ır. .... 1~i. onu · ·· a ada nı- vahfi bir hayvan uluması gibi, 

... ıı: , ruyasın n a- . 
, J Uyandırdı. bo,luklarda korkunç akıslcr 

~.. ~ter rnisini~ Naci Beyci- yapıyordu. Karı koca birbirle
l> l>.~Yordu. Size elimle bir rine bir müddet sakitane bakış-
() t'tırcyi .... ) tılar. Fakat bu süklıtun içinde, 

ıı.. cık ..... . 
:'~ d(i: kür etti: sonra koca- f~rtın~la!dan e~el ~uy~lan ~~-
: erek onu da unutma. rın sukunun agırlıgı hıasedılı. 

;-- Sen .ı. . • d ... ·1 . ) 
ııt"'l'tık ~ ıçersın egı mı. .. 

t ~~.F,~ h ~ ~imseden sahsı. 
"llJtl§ı_ e e~ruyorau. Hazin 

, ' ~ Sanıhayı süzerek: 
tİtıı. .>'ır.. dedi. lçmiyecc 

h.tvct · 
"'ı. .. -." ıç . d,. 1~ .~•Yordu. Onu ruhu. 
,:ııetkc Ufüten bu teklifi red. 

' bit ~ .Yüreğinde bir hafif. 
~lliJ!ırah duyuyordu. Fa. 

~lld·· ' onu da anlamamış 
J.~: ~lkt_ı; çay takımını 

~ ho~lta endı .e~iyle fincan. 
l~ Ötck· r~k bırıni Naciye u. 

~'-lilt" ını kendi Önüne çek-

'
'tldc~\ teessürü, Nacinin 

"L acınamıştı 
··~ d .. . l..' l-fa uclagını bükerek: 

'"' .>'ır, . . .t •inı· l . ~edı. lçmıyor ... 
~L r crı · t"" d 1 ~ ·~ İyi ol us un e.. çme-
~di. ur .. 
l.:tl ltar,ıkiai, Naci ile Saniha, 
~ ıya 

. kc d" Çaylarını içerken, 
\,. '!f~y0 ~ ılerine konuıarak 
~~ raar· N . •· d ~ diif. • acının ara a 

• tı.ıh uncrck bulduğu bir 
tlıf Ve tn b" k hk lt -,iy) csut ır a a. 

~-·~k c 0dayı dolduruyor. 

~~· k~n~~Ph~t ve ~aşkın, 
~ ~ibi i h&Iıylc ıstıhza c

~~cıı gc en coşkun neşe. 
~tak kc k.ahkahalarından 
·" Cdi>'o ~ndı kendini yiyor, 
~. ~~rıklık Bir aralık, on. 

'tıttn larını duyma-

h-q k İıt~7ek için .~!~n~a 
l' ~ hiLlk· Sonra duşundu, 

yordu. Artık tamamiyle yal. 
nızdılar. Şimdi isterse ona kal. 
bini açabilirdi. Bir dakika buna 
korar 'Cerıp vermeme ara 
da sıkmtılı bir tereddüt geçir. 
di. Dü,ündükçe cesareti kırılı
yor; içine yavaş ya va§ bir kor
ku düşüyordu. Ya itiraf eder
se ... O zaman ne yapacaktı? .. 
Bir daha tamiri kabil olmıyan 
bir vaziyet karşısında kalaca
ğından endişe ediyor· eğer al. 
danıyorsa, manasız bir hare
ketle bir yuvayı yıkmaktan 
çok korkuyordu. Her şeyden 
evvel buna emin olmak lazım
dı. Gururunu, izzeti nefsini 
yendi; onu kolundan . tutarak 
kendine cekti: 

- Söyle Saniha .. dedi. Beni 
ı;eviyor musun? .. 

Saniha, sanki hiç bir ıey ol
mamı§ gibi, hain bir soğuk
kanlılıkla bir kahkaha savura. 
rak: 

- Şimdi bu da neden ica
betti? .. 

Fransada göz t.atışı artmağa 
başladı .. Geçeq, &üıkU :ayıları • 
mızın birinde hatta bir çiftçinin 
ailesinin istikbalini temin için 
gözlerinden birini satmağa teşeb. 
bils ettiğini yazrnştık. 

Bu kere de yine Fransanın Bor. 
do şehrinde bir aşçı çırağı g~zü
nün birini satışa çıkarmıştır. Han 
rl Papen isminde olan bu adam 
Fransanın büyük gazetelerinden 
birine şu mektubu yollamıştır: 

Otuz yaşındayım, biz hırsızlık. 
tan dolayı üç se:e hapis yattık. 
tan sonra geçen sene 4 ağustos. 
ta tahliye olundu:n. Fakat 1ir ka. 
za neticesinde 9 a~ııstosta sol ba. 
cağımı kaybettim. Şimdi çaresiz 
bır vaziyet knrşıflında bulıınuyo. 
rum. Koltuk değr.eklerile yürli . 
yor ve hiç kimseden bir yardım 
görmüyorum. 

Sonra elinin tersiyle bir ço
r.uk gibi onu pmarlıyarak: 

-Koca bebek.. dedi. Saç~ 
nın yarısı ağarmış, hala bana 
naz ediyor ... 

Dilenmeme imlan vo1 tıır. hır. 
sızlık ta yapman.ağa ahdettim. 
Artık ölmekten tnşka hiç bi~ ça. 
rem kalmadı. Fakat gcçen1erde 
genç bir çiftçinin gözünü!l biri. 
ni satılığa çıkardığını okudum. 
Bu bana bir kurtuluş çaresi gibi 
göründli. Gerçi bacağımm biri 
yQk, faka+; iki gözüm de sc1ğlam 
ve oldukça güzeldir. Eğer bir ta. 
lip çıkarsa bir g t zümü eatmağa 
ve parasile bir takma bacak al. 
mağa karar vermiş bulunuyorum. 

nin yegane güzel yeri, bir;n; ısa 

tılığa çıkarmış olduğu gözleridir. 
Papen on altı yaşına geldiği 

zaman aşçı çırağ• olarak büyük 
~emilerde ~alıgms.ğa başlamış ve 
1932 senesine k~dar dünyanır 
hemen bütün der.izlerini dolaş . 
mıştı. 1928 senes:nd~ askerlik hi1 
metini yapmak üzere bir miiddet 
:;emilerden ayrıh~ış olan Papcr 
askerliğini müteakip tekrı..r Kub2 
\ apurunda çalışrm.ğa başlamış w 
1932 senesinde bu vapurda Fran. 
sanın Havr lımanına gelmiştir 
Bu geliş ona şeamet getirmiştir 
Bu ziyaretten delikanlı orada bi1 

kadınla tanışarak çılgnıca ft!';ı' 
olmuş ve artık buı.dan sonra tıı . 
lıhin kendisine hı • .arlamış olduğı 
't0tü akıbetlerden kurtulamamış. 

tır. Fena ellere düşen, fena na. 
ihatlar alan bu genç Çdbucal 

yoldan çıkmış ve lir müddet son . 
rn J\f arsilyaya g:derek orada bi· 
hırsız kumpanyasile buluşmı.ştur. 
Ve bundan sonra tevkif olunun . 
caya kadar müteaddit hırsızlık . 
lar yapmıştır. 

Hanri Papen tevkif olunduk . 
tan sonra üç sene hapse mahkum 
edilmişti. Hapisaneye girince Pa. 
pcn ilk olarak sevdi~ kadı. 
mn amUe oldu u ö;rendf. Bo 
otuz altı ayı doldurmak fçir, ken
dı kendine cesaret tavsiyesinde 
bulundu. 

Hapisanede harekatı beğenildi. 
ği için kendisi yarı serbest hıra • 
kılarak ufak nakil işlerinde kul. 
lanılmağa başladı. 

ingilterede pasif müda
faa manevraları 

lngiltere yapılmış olan pasif Resmimiz I..eicester civarın 

müdafa manevralarında hava daki Meadow elektrik fabrikala. 
Fakat bir gün iskeleden düşe. 

rek diz Kapağından sakatlandı .. 
Yarası gittikçe vahamet kesbet -
ti ve tam on yedi ay alçı içinde 
kaldı. Nihayet ameliyat yapma. 
1.ı karar verdiler. Somur hapisa
ncsinde ayağı ameliyat edildi. 
Fakat yine müsbct bir netice elde 
?lunamadı ve arkadaşlarının kol. 
1arında hapisanec!en çıktıktan beş 
1ün sonra da ayağı tamamen ke. 
sildi. 

taarruzlarından !.orunma tecrüb rınm üzerine ı>ğaçlar resmedile 
clerinde bilyilk fabrikaların da a. rek civardaki tabii manzaralara 
raziye uydurul:nasıııa lilzum gö ıydurulmuş olduğunu göstermek 

Tek bacaklı olarak Bordoya 
iönen Hanri Papen dah'\ milthis 
llır hakikatla karşılaştı, sevdiğ; 
'tadın baska bir erkekle evlenmi~ 
ve bu adam kendi çocuğunu ev. 
ntlığa kabul etmişti. 

Hanri Papen hayatının artık 
3önmüş olduğum; şöyle anlatı. 

yor: 
''Artık benim için her şey bitti. 

Fakat §;erefli bir hayat yaşamak 
lazım olduğu için elimde kalan 
ıson servetimi, gözlerimi satılığa 
çıkarttım. Çünkil artık bu kol. 
tuk değneklerile yürilyemiyo . 
rum ... 

Kim bilir satılık bu göz belki 
de bir hayat kurtaracak .. 

rülmüştilr. tcdir. 

Batan denizaltı 
güz dürülüyor 

Yeniden karaya oturmaması için 
azamı dıkkat sarf olunuyor 

Nc11yorl.fan yazılıyor: 1 rılarak gemi büyük bir dikkatle 

23 mayısta be) az ada yanmda ufki .vazi~ete _so~ulmuştur. Bu _ 
batmış olan Amerikan do:ıanma. nun Uzerıne zıncırlerle çok kuv
sına mensup Skualus de,•faaltı vetli bir şekilde bağlanmış olan 
;cmisinın kurtarııması faaliyeti. ;kualus denizin dibinden yirmi 
ıc devam edilmektedır. tık te . ı.iç metre irtifada ve suyun sat • 
ŞcbbUsler mlisbel neticeler \'er . ıından 50 metre derinliğinde yüz 
miştir. Fakat cezir hadisesi do1a fürülmeğe başlanmıştır . 

~ ~ •iirrn 18 onların ekmeği. 
'1'tj ektir V · 
~'1- . artık · azgeçtı. 
lıt llııı ~·onun hayatında, 
~'' ttı. N 'P eden bir kabus 
ıth. crcy . 
·.ror. b·· c gıtse kar•ısı-
ııı.ı ' Ut"" -s 

Ve doğrularak kalktı: kar. 
yolaya koştu. Malik, söyliye. 
cek bir şey bulamıyarak bu va. 
ziyet karşısında donmuş kal. 
mıştı. Bir müddet pşkın göz
leriyle onun şımarıklıklarına 
baktı: Saniha yatağa girmek i. 
çin sabırsızlanıyor; aoyunur-
1~en soğuktan dişleri birbirine 
çarparak, titriyordu. Bluzunu, 
~teğini çıkararak bir tarafa fır. 
lattı; aynanın önünde saçlarını 
:Jağıttı; çoraplarını çekip ata
rak karyolaya sıçradı. Yatağın 
j inde bir çocuk gibi tepini-

Hali Bordoda rulunar. Hanri 
Papen'in hakikaten enteresan ve 
macera dolu bir hayatı va:-dır. 
. 1908 de dünyaya gelmiş olan 
ve bugün 31 yaşında bulu11an bu 
gencin yüzünde gözlerinden maa. 
da her yeri gen ~Hk renklerini 
kaybetmişlerdir. Kendisi bugün 
hayatın bütün acılarını tatmıı:ı 

altmışlık bir ihtiyar gibidir. Yal
nız gözleri, açık gri, büyilk ve 
çok parlak gözleri genliğini ve 
manasını kaybetmen.iştir. Pape. 

Baldvin salh lehinde 
propaganda yapıyor 

yısile çalışmalar durdurulmuş • Sureti husu.si)ede yapılmış o. 
tur. Malum oldt.ığu üzere kırk an gemilerin yedeğinde ya\ aş ya 
metre derinlığinat. bulunan Sku. \RŞ, saatte bir mil silratlc yüzdiı. 

'llus denizaltı gemisinde yirmi rı.ilen ve hC'r lahza biraz daha su. 
a!tı bahriyelinin cesetleri bulun- vun seviyesine yaklaştırılan 
maktadır. Skualus'un yeniden kara)'a otur. 

tıf~ltrı 
0 

un harekatında, 
~ Çc cnd?u takip ediyordu. 
I~ "chıcte!c~ri _art!Yor; bir 
btd-q •r~lnda a~ıhayı onun 
bj · itte gormekten tit-

M. ·~~i. 1° ~arnan artık h·r "'ı·:"'Oa k ~ 
~ ni d ca .. tı. Hiç şüphe 

it d ~ ~ e. oldürür; son 
t. lit\iıı·· >'nıne sık d B llıt ~rlen ar r. u. 
~ ~"lt " kalbi, öyle v~h-
l>t~~da~ h~u ile çarptı ki, 

""tflktı. ernen oraya dü. 

yor: 
- Dondum.. diyordu. Gel 

'>eni ısıt!.. . 
Dt"mek hiç bir şey olmamış. 

tı? .. Bütün gördükleri düşün
-Jükleri a!lılsız bir vehimden i. 
'>aretti !.. Fakat insan, karışsın-

1 -lakinin teessürlerine bu kadar ıy~ratılmış olmalıy~ı . .. Bu.n~, 
'akayt kalabilmek için ne ka- bır kere de onun agzından ışıt. 
dar basit ruhlu ve duys:-usuz mek istiyordu: ( Daha var) 

Nevyork, (Hususi) - B!r pro. 
paganda seyahati yapmak ilzere 
eski İngiliz Başvekili P.aldvin 
r\evyorka gelmiştir. (Dünya de. 
mokrasi terbiyesi kongresi.ıe) iş. 
tirak edecek olan Baldvin gazete. 
cilere verdiği beyanatında harp 
veya sulhün sadece Almanyanın 
hattı hareketine bağlı bulundu -
ı';unu söylemiştir. Baldvin, Ame. 
rilca efkarıumumiyesini bu nok. 
ta üzerine celbetmek isteyecek -
tir. 

tLK yfznrRME TEŞEBBüsr maması için fevkalade ıtina ne 
Bundan bir kaç hafta evvel ilk 

yilzdilrme te§ebbüsU yapılmıştı 

Geminin bir ucu kaldırılmış ve 
vavaş yavaş yüwürülmeğe baş. 

lanmışken birden zincirler kop. 
muş, gemi 80 metre derinl:ğe gö 
mülmüştü. 

Geçen gün daha vasi teşkila' 
ılc teşebbüs tekrarlanmış ve de. 
nizaltı gemisinin evvela pupası 

bilahare de provası sudan kaldı. 

hareket edilmiştir. 

Fakat kurtam a hareketi ta • 
nıamlanmadan cezir zamanı yak
aşmış olduğu:ld~n gemi kumluk 

bir yerde tekrar denizin dibine 
bırakılmıı:ı, suların yükselm ı 
beklenmeğe ba~lanmıştır. 

Sular yükselince kurtarma te. 
cbbUtdm yenilcr.ecek ve Skua • 

lus karaya çekilecektir. 
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. Danzigte Dört torpitomu· 
zun adı Bir Polonyalı asker İngiltereye ısmarlanar. dört 

inönü Antakyada defne çağlıy&n 

Manevralarda Öldu .. fDldU torpito muhribine Milli Şefin ten zıt manzaralarla arkada§ oldu-
sibe "İnayet" , ''Nümune" , ğu ye.ıler pek nlıdirGir. Meseli, 

DanLıg, 16 (A.,A..) - Bugliıı "Sultanhisar". ''Demirhisar,, i. fUracı'kta bir yamacın kenann

( Başlarafı l incide) 

Trakya yolları Milıt Şefe hür.
metlerini sunmak için yer yec 
binlerce halkla doluydu; seyahat 
boyunca devamlı bir tezahürat 
yapılmıştır. 

Edirne 16 ıA.J...> _Bu sabah saat 3,20 de Kholeng köyU el- simleri verilmişUı. Bay Necınet. da birkaç kifinin iijç koneklı. 
manevra' sa.hasmı giden Mare§al varında vahim bir hudut hldi- tin Sadak diln bu haber mllnue. yabileceği koyu go1ge1i bir çı. 
Fevzi Çakmak ve yükeek kuman. seıi olmuş ve Darı z i.; toprakla. beU~e yazdığı bir ~kalede ıu nu ~ gıijriilüyor :ve: 
da heyeti huzurunda başhyan ha. rına giren bir Polonya askeri 61 malumatı v~rm:kt~ı.r. - Nud olmuı da bu, heı 
rekatta kırmızı ve mavi taraflar dU:-UlmUşttir. l915. te Türkı~e aonanmasmda yam kayakk bir yerde büyüye. 
mukabil harekete geçmişlerdir. gene bır Dem1rbı~r vardı. Fakat 1-"1-=-~ 

. Polon~alı ask.er, Danzlg hu ~ o --.. -1.1• Demi h ' · h __.., ·• Krrklarej mmtakasmda kıta.at l -..-ıı& r ısar, yeııı a - Di dü,ünerek Mi ' 
Baba.eski, 16 (A.A.) - Bu sa. _,.. b 1 idd tı· uh dut muharızlannın lbtarlarına yata gireeek olaa varisi gibi de- .. ye ,. . ')': nme 

arasıı.!Aıa aş ıyan ~ e ı m a- . . ı _ gic!iyonumız Lilc.in ou eefer 
bah saat 8,20 de Istanbuldan ha. bel k k d d t tUf 1·1 ~ ııışan almak frnretıyle gildi. Kırk 9e1aıe evvel yapılmış , . ' B' • 
reket eden Milli Şef ismet lnönü, re. fer~ ~~.a a ar ev:m e · mukabele etmiş ve Danzigll mu 1300 tonluk küçük bir torpito idi

1 

hayrdinız artıyorc r de Y~ 
mh ış ıbcr.l rond hU§e ouar~ddutmdu. t .arızlardan b1ri ateş ederek Po Sürati de cüssesı· gı'biydı' saatte. km kıanunda KOılk.oc:aman Oir ôğlc yemeğini Babacskide yemiş.. are er a a uun mu e e. • de'!'- 1--t _..ı __ -'--L 

t " . •W !on ı.h askeri vurmu~tur. 15 veya 16 mil yapardı O da an ug açıu • .., ır ve OllKllUI onıa 
ır. vam edecektır. Dıger taraftan E. · . ... · oluk su f·..L·--ktadır. 
1stanbuldan itibaren bütün yol d" · · ar ki tak cak bir saat. ~·llG 

bo b. "k binl h Ik dırnk'enınhşım beılşard 1?mk' afa.sm. \'arşova, 16 (A.A.) - Polon- Harp oluyordu. Türkıye de har. .O.ha ilerde, dah- ötelerde 
yunca ırı en on erce a • a ı mu are er c ın ış ey- ya Danzlg hududunda, Koh. be . . . . .. . .. hep böyle gaar~Lerl,,. karp-

Mllli Şefe coşkun tezahürat ara. ıemektedir gırmı§tı. Bır gu.n bu küçiicuk, .. 
sında sevgı· ve savgı tezahürü . ,fng ~öyU civarında bir hudut çelimsiz tekne gizlice ~kale lanmak insanda )oıepyeai hay-

" Bugilnkll harekatta kıtalarm tt~aısrEJ ()ldul11 "'e bir Polonya en ,. ..... 1 Bo~ , r :ı.tt 6 ik d · ret m,.,lll'u.Jannm ~-11118 göstert;işlerdir. Cumhurreisimiz gösterdiw. yllk8et kudret ve ka. ı.uu. · 6a~a , ma e o. ;)'• ...,,,..,_ 
Trakya halkının bu canda.=ı teza. · · ~ 11 askerin Danzigliler tarafın. nanmalarm tarassutu altında idi vesile oluyor. 
hüratma sevgiyle mukabele et • bilıyet bılh•• ~yda pyandır. dan öldUrUldllğti sal~biyettar Ege denizinde orılar hlldllldi. Fa~ itte:. bir btUdıranm aile bat-ı-
mekte ve bazı v~!erde halkla te- Bu hareki.ta ittirik ~ hava Polonya mQ.hafilipce <le teyit 0 • kat Demirhisar, bu tehlikelere n.aOileceiüw akıl ndıril~n 

" kuvetlerimizln uçuş, ketif, ve sa.. luomaktadır · .. · k __ .__ ___ ..J__ • 
mu ederek dileklerini büyük bir ire gibi faaliyetleri de her türlU · aldırış etmedı . .Boyuıt4an buyilk 1U an .-r~· w.p.....,, m-
alik& ile dinlemektedir. takdirin fevkindedir. Yapılmakta olan tahkikat, iş görecekti. Çanakkaleye gelen saolua tada süna.hlu if\eten 

Edirne, 16 (A.A.) _ Cumhur. Muharebelerin devamı emıum Polonyalının nerede öldUrtildU. İngiliz nakliye remileriıli batıra- meyyajanıı aiıtçları doimllf ve 
reili Milli Şef lııöntlnUn Edirne. da MUll Şef tnönil de muıe~ ğU ve hlc!ise esnasında Danztg c.şktı. Denıirhisar, ~ tarafı dil§ ~-ı~liikleri ;Je dau.. 
ye gelecekleri haberi Edirne hal. sahumı tefti§ buyunı:Uflardll'. arazisinde bulunup bulunmadı- mania clolu Ege denızlnin dalp. rmı göky.-une uzallftllbr. 
kr tarafından bUyUk bir sevinçle &ürne, 16 (A.A.) - lliltt Şef. ğını henüz tesblt etmemiştir. lan ~ ceviz kabulu cıbi l,t~. ~-~~rmr_r. bir du-
karıılanml§tır. öğle yemejin.den sonra, yaalarm_ Maamaflh, Varşovadaki ec • sallana laJL_•, lmılre kadar ıtt- ~ i'iOi yükteldiklen bir.~~· 

Edirne bu gU7.el vesile ile tak. da Bqvekil ve Vekiner olduğq nebi mahaflllnfn intibaı sudur ~ muvaffak oldu, k&nllrOnU ki bur.da. fU brfuntZdaki ko
larla ısüslenmiş ve her taraf bay- halde, yilksek huzurlanyla, ma • ki bu hldise Polonya • ~anzig lmurden aldı, t6bv açıldı. 8&. püldü, çıl&m !dilenin aularnu 
raldarmıızla donatllmıştır. IWk nevra Bahasmı ~ etm!flerdir. münasebetlerinin heyeti umu_ ~z aduı acıldarsnda M)(anltu., bulmak değil, ·Allahım bir yu
eehir methali olan Anebdm Milli Şefin bugün Edirneyi te- miyesl uz erinde hususi hiçbir ılimll lncWs akliye pmWne dum •uf,. diye feryat ederek 
semthlıe Um. etmektedir. Bu mil. reflendirmiyecefi anıfoı1mlftır. tesir yap~ıyacaktır. rutla4ı, torpil attı ... ar anda on ölmek lhundı. Halhuki Ni:yıs· 
nuebetle yakm köylerden de bir Cumhurrelalmizl karplaı:ıak L bet parp. lnciU& muhribi Demir. gara ıelale.i kadar bol akma-
çok köylülerimi& §ehre gelmekte. çbı aat 12 denberi tehiP methL var9ova, 16 (A.A.) -- Danzlg hlMn takibe lroJu)d1alar. ~ ğa çalı§M bir tabiat galatı ö. 
dir. Manevra dolayı.aile tehir iki ijne devam eden halk akım bu ha. deli blldlrlldlitne göre, Daa.zig o ~çllcilk torplto. kendinden lki nündeyiz. 
~beri sabahlara kadar elek ber ilzerlne durnnı§tur. ~olisi"f' mensup 60 lll 70 kam- mnlı aUratte en mı1r-me1 p.. Şelalelerin oiultulan dalla. 
triklerle tenvir edilmekt.e ve hel!t Şehrin biltthı soka.klan ve ef. yon, Laneuhr clvannda Sportp Dillere telUm olmaclı, Salal ada- rm blfll'tdan ve lnıt avdtdarı 
geç va.kitlere tadar ~mekt.e _ hmce yerleri halk ile doludur. E.. latze tabşlt edtımlı,tlr. smda karaya vurarak parçalan.. araeınd. haftuuı yo;aunlufu. 
dir. Büyijk Milli Şefin ikametle. dirne görülmedik bir bayram ae- Du t:amyonların harekete ha dı. nu unutmak üzıere ıeJenlerle 
rine belediye dairui t.ahais olun- vinç ve heyecam içinde caJkan • zır blr hal nicin buraya. ge_ K d • de unlı Harbiye, Pazar ıünleri eon de-
muftur. maktadır. tlrflmt., olduğu malOm değfl. ara anız '"" ve rece kalabalık oluyormUf. 

30 günlük mütareke dlr.HUDU~~:~~.Kısın ~olcu vapurlanm :~w::::'.:::: 
ayırmak lazım ferine çıktıiı zama.ı buraya 

Brüksel, 16 (A.A.) - Na
tıon Belge., gazeteli, Londra. 
dan şu haberi vermektedir: 

Emin bir menbadan öğrenil. 
diğine göre, Papa, Alman ve 
ltalyan elçilerinden iki nota al. 
mı§tır. 

Bu notalar~ Almanlann 
Polonyada ve ltalyanlann da 
Tun usta gördükleri tazyikler 
üzerinde ısrar edilmektedir. 

Alman ve ltalyan hükumet. 
leri, Avrupayı kan§bran mese-
lelerin sulh yolu ile hallini ia. 
tediklerini göstermek kaygum· 
da old1J!tlannı bildiriyorlar ve 
nihat teklif olmali üzere şunu 
telkin ediyorlar: 

1 - Otuz günlük bir müh
let konulacak ve hu müddet 
içinde her iki taraf da her türlii 
hareketten içtinap eyliyecek ve 
ltalya, Almanya, Jngiltere ve 
Fransa arasında toplantılar ya. 
pılacaktır. 

2 - Dört memleket nazırla
n Danzig meaeleainin hallinde 
uyuımağa çalıpcaklardır. Eğer 
mutabık kalırlana. bulunan 
tesviye tarzını lngiltere Polon
ya hükumetine hildirecek ve 
bu tesviye tarzmm Pofonynrun 
istiklilini tehdit edip etmediği
ni bildinnefe davet eyliyecek. 
tir. Polonyanm tehdit ebnediği 
yolunda vereceği cevap muva
fakatini tazammun eyliyecek. 
tir. 

Danziı mealeai bu suretle 
h.lledilebiline. dört ~ eli. 
ier meseleleri de tetkik ebntt" 
lerine imkAn vermek üzere bu 
otuz ıünlük mühlet uzatıla
caktır. 

Bu Alman • ltalyan t«91ebbü. 
süne Borchteapden mülib
bnc:la karar verildiiji aöylenil
tn~ktedir. 

Nevyork. 16 (A.A.) -
Nevyork Timea gazetesi, Oslo 
parJlrnen~olar birli§i konferan. 
smclaki Amerikan heyeti reisi 
Hamilton Fish 'in "Tidenstegn,, 
ı s 1iıı u 'I' alibtı 
nıpu•uı:lllMlr. 

r..lt, ....._ demiftir ki: 
Sa'ıburgda 14 Ağustosta 

Alman hariciye nazın Von Varşova, 16 (A.A.) - Op_ (
8

,,,.,_ 
1 1 

) yakın bir yenle konaklam11. 
- peln - Silezyadan bildirlldlğiııe -r-·• • ıncıd' K k · "Ord · RitJbentrop'la görüıtüm. Ken· Sonra olca.,. rlan ile ...ı~.. ona yerıne u.. - tnn-

disine, bir mttttrı eke-ekti J.P.fe, Alaı&ll ~aka~rı Rybnlk 1 apa ' - diye kadar kaza yapdmııtu -
t sure.t" ı:uıı:ftakasında hududu kapamış "'f'••lwı•m .,:dm.,. hmı 1=uman-_ı.:-::: 

0
t..aJ......... ·ı~u ~ tiyle enternasyonal O'Prmnligwiıı bir se ... _ .. _6 __ .. _, 4 :K QilUJ -. ......... ~uruı. 

•-•· lar ve telefon mubaycrelerinl v-. ve .--- m'llı9W..,.. e 
izalesi yolunda tir teklif yap. kesmltlerdlr. delQ.dlr. Bu, memleketin uıa. 
oıak fikrinde olduğumu söyle- mi sallık vazl7etlnl de alAb- a,.. R s A 
dim. fak.at Ribbentrop bu hu- Diğer cihetten Alman polisi. dar eden bir iştir. Zira yolcu '-' 
susta bedbinlik gÖlterdi. En ntn yukarı Stıezyadaki Polon ~talarına ticaret cf)'ası yük. 
vahim meseleleri mevzuu bah. yalılann pasaportlarını geri aı. lenmedJif gün timdi çok acıklı 
eettik. Fakat mülakatımız ga. dığı blldtrilmektedlr. şartlar içhıde seyahat ede.a ail • ..---

yet samimi olduğundan fazla Alman makamları bu vesika- yertc yolcularının llıitlrabatJert 
hiç bir şey ıöyliyemiyecefim. J&.rın kontrol edilmek ttzere a.. de temin edilebllecektJr. ıo! ~.~;n1.~!:::::::, 

Bununla beraber. Avrupaya Denlzyollan tdaresı. gü\·erte 
5.13 

126.676 
3.35~ 30 günlük bir mütareke teklı"f !ın .:tını ve yakında aahlplertne volculannın seJ·ahat jl;lartlarını 100 frıın~ız f,..nkı 

1 d dil ~ı ri 1 11 ] ~t " ., 100 Lır~I clıalya) 
edeceğim. Bu müddet içinde 8 e ., ece .. e 0 ıuy eme .. e ıslah edebilmek için Almanya7a 8.61tU 

28.815 
68.-
60.835 
21.517~ 

Fransa, lngiltere, Almanya ve iseler d' şimdiye kadar hiçbir ısmarlanmış olan yeni \'apur
Italya hariciye nazırları topla- pasaport iade edilmemiştir. Jarda her bir 7olcu7a bir ran-
nacaktır. Eğer eaMlı noktalar Bu tfıdbtrler, Polonyaya ça - za J'&ptırmağı düşünmüştü. Et.. 
üzerinde mutabık kalamazlarsa lıı;ma~a gttmeğt adet edinen rilsk vapuru bu şeklide yapıldı. 
bu meseleleri haJletmek üzere Alman Sllezyasındakl Polonya. Fakat en aşağı altı yüz yolcu 
Bel_çika ve Norveç krallariyle: hları mutazarrır etmektedir. alınması icap eden vapura iiç 
lsvıçre ve lrlanda reisicumhur. yüz ranzadan fazla konamadı. 
lannclan mürekkep bir hakem ÇUnkU, bunlar pasaportlan Bu ranzalar tekl'ar yerlerinden 
heyeti tqkil edilir. olmadıtı için bundan sonra'söküldü. Bundan sonra günr-

Brüksel, 16 (A.A.) - La memleketten ayrılamıyacaklar. te yolcuları yine eskiden oldu-

100 lıı.vıc;rr fnınk. 
100 Filorlo lFelen •k) 
JOO Rayşmark (Alman> 
100 •ııa <Belclhl 
100 l>ırohml 1 \'unan) 
100 f,eve (8ul11r> 
JOO Çeko•llovak kuronu 
100 Pezeta (İspanyı) 
100 Zı)oll H.ehf5tın > 
ıoo Penıısö Olat'•r> 
tOO t.er c Rumen) 
100 l>ınar IVURO"ilav) 
100 lsveç Kuronu 

1.0126 
U8 
f.335 

U.035 
23.8f5 
2f.4S2S 
O.toi 
2.9825 

Natfon Belıe, gazeteıinin Lon. dır. ğ'u gibi eşya balyaları arasında 
dr 100 Rıılıle 1 So'·veı ı 

a muhabiri, Almanya ile ltal- gidip geliyor. Bazan bir yolcu 

30.5f75 
23.90 

yanm Vatikana notalar go··n- Varşova, 16 (A.A.) - Dan- b"t- bl takl 
Zil' makamları , bugün iki de.I u un r ev c1ş1asıru, .:~·· ---~ • dererek Avrupa için 30 günlük I rıru ve yorgan annı guve • ...,ıun 

bir mütareke teklif etmiı ol. miryolu memuru ve bir poeta en zl7ade pisliie uıaru olan bir 
duklarmr haber vermektedir. memuru olmak üzere Uc Polon yerine .eriyor; aonra kenda.t de 

fıtiknrlar 

ı-:rpnı nıuaıaelı 
~has • Erıurum 111 olmamıfhr. 

TOrlr bo~u ı peetn 
Bu itzeee, Pttpalık makamı. yalı tevkif etmietfr. bu etJUlın ortNUla 1erleterek 

nm Yatikanc:laki Almanya ve Val'fova. 16 (A.A.) - Dr. Karadenlzin bir ucandan öbar •-----------·ı 
ltalya aefaretleriııden birer no. Bur~khardtden evvel Milletler ucuna kadar atdl1or. icıret ve Zıhıre Borsas 
ta .tmıı qlduiunu iyi bir men. CemlyeUnirı )'Ukıek komlaeri Güvene 1olcularmua bu ..,_ 16 • 8 • 838 
badan öğrenınif b•alund1.1iunu buluaan B. Seansleıterln kltlp klldekl slcllp sttlltlerl )'ÜllQlldeD 
fazm11ktadır. Bu no~ f.. balkın çektJll DUlddl aı&ırabı 
talya ve Alına.a111 hük(bnetl• Uttnl yapmı' olan ve balen ı. bir tarafa lnrakabm. Acaba bu 
rinip Avrupaya müteallik ilıti· talran prop:ı ... anda ncsareu me artlar içinde pdan )'Olcal•ll • 
liflan muslihane bir tarzda murıanndan bulunan Guıtlanl :ann saran .::-.e trtlverte 101-
halletınek arzuıunda bulun. :Oaııztge selmlfUr. culannm ~ktlll mtıraba mı 

d1.1ldm ve prp devletlerim a. dilebildigı'"' takdirde 30 günlük mbbuır kalJ7M? Ba Jbde• 
taiSdaki nihai teklifleri Nrdet. memlekeUe bir talwn baetalılı. 

.. "' d ld ki nıUtereke konf'erMeD1 eliler 
mege ama e o u armr beyan muallak meeeleleri halledebil. lann ini.ifa• kablU,.tl al'tmrfuP 
~lmektedir: mu? 

ı _ .30 günlük bir mütare. m~ıl için temdit olunacaktır. lhayet bu m&nsar&ftın en 

ite bu mütareke esnannc:la her AJmaıı19 ile lta)ya, nota!.-
1
teell Kandeels poetalannın 

devlet. Frama. lngiltere, Al. nnda tekliflerinin bbulii hu- dönfttlerlntle görillftJ'OI'. Zira ., 
m4lnya ve ltalya hariciye nazır- ıı11unun beynelmilel vaziyette. 1valut ,ark Yillyetlerlnden ta. 
lannm bir konferans akdetme· ~; s•rsinliii izale edeceii ümi. tanbala fllevkedllmek ftzere va • 
lerini temine medar olacakbr. dini izhar etmekee ve v •. i~a- purlara tahmil edilen kasaplık 

l'IYAT' • R 
BQlday nmupk 1.21 • 

butd•J' lert '·" • 1,15, .,... 
lnıılca 6.4 • U, büla 1,11, Ça 
der 4.1, nlaf 1,15, k"'""'1 eti 
vah 5.11. iç fuıdık il - fO, 
kıh 62,20 • H, llftilı: olt•k ita 
tiftik mal ıoı • ı ıo. 

QEL&" 
BuldaJ 11*9 ton, arpe 45 ' 
7epalr 141 ton, tlfUk il toa. ' 
pek it ton, çndar '6 ton. 
peynir 4 ten, mercimek 31 l 
z. )~ı 36 loa, nobaat 107 ton. 

GIDBN 

obut ıoı ton, tlfUlk 1 l01I. 

2 - Dört harici-•e num, run Berchteagaden göriifmele. , tı.JVan stlriHerl ile gtıverte 
Danzig meselesi için bir hal ri emumda tertip edilmit olan yolculan birbirine kanşıyor. ---9!'-~~~-~~-
19ureti bulmağa çaJıpqklar ve ftalyan • Alman pllnma ml· Bu vul1ett• 'kamara rotculan - F•bM ata•l.n.teld ~ ft 
bu hal turetl leahmda Pelon- nen müuherette bulunacalf 'nın tahammtU edamedill 11a,. anu.,.ı ~ tuanv .._ 
)'lllllft tasvibine undilecektlr. kanaatinde bulunduklannı ill· I'"• plallJdfflnla kollalal'I aıa. •*kola,._. 

J - D.nms m ... ı..ı halle. ve eylemektedir. 8111da _........... 1okıalU11U11 .... n 



Bulgarlst andaki Taşnaklar TOrLiye <:untl·u rı;)e:-l 

AK T t F 
Ha.ca: 

l.Jro 

tı - VAJU'l 

H•nkaHı 12 ı 8 ı 1939 
PAS J F 

!>trnıa11t • • • 

J7 ACUSTOS 1939 

vaziyeti 
1.Jra 

l'tr)e (Ba, tarafı 5 incide) ve çok ~irkin ve iğrenç bir hale 
&tr d~~fYadaki (İtalya _ BuL koymuştur. Buna rağmen evvel. 
~ luk cen1iyeti) ile (İta!yan ce hizmetçi olan 22 ya§ıı1da bir 
oŞofy~topagand:ı teşkilatları) ve Bulgar kızı He resmen evlenmiş. 
l'adaki •n Vrabca sokağı 2 ııuma. tir. Bu kız AbdUU·adiri kolundar. 

Allan san lı:lo5r11n 16 178 4G~ 
u,ınknoı • • • • • • • 
Ufaklık . . . . . . . 

!!~.7:>0.30;;,.ı t 
ı 7.0:>0.014,
J .:>2,~.0:1u.~l-

1 hf/1101 akrul: 

.... ıı ~ e re, kıılade • 
1 ~U\USI 

• • • 4.217.184,:!~ 
0.000.000.-

ı s.000.000,-

ıo.211.rn,ı ,2ıj 

Alınan Bu'g kl""b""d" tutarak Sofya ca<ldelerinde sU -
lluı . ar u u ur. 

birlik~ar fll.§ist komitecileri ile rüklemektedir. Ayda yirmi bin 
~Ornite . Wıean Ermeni Ta~ak leva bu Bulgar kızmın eline ve -
Olan cılertnin memleketimizle rilmekte ve Abdi!lhamidin mira. 
ıtıeaı ~llııasebetirıe dikkat edil • smdan ele geçecek sermayenin 
l't'lın 8•hiı mevzau olurken, el. hulyasile bu kız avunup durmak. 
llıldin ofyada Ya§ıyan Abdülha. ta ve ötekinin gözü önünde iste. 
~tıneı.~lu AbdU!kadiri c'e zik . :!iği günahı serbest olarak yapa. 

• "' "' •cap eder bilmektedir. TaşJıak komiteleri i~ 
rttJ. onda • l .JI ~llıaıt l>eştede b!l' barda yıllarca te bu derece dejenere olmuş düş. 
IF ltrıa d.~ahp, hafif meı:ırep kadın. kün bir tipten medet umuyorlar. 

hrası UşUp kalktıkta~ ve bütün Bunlar Sofyad.:ı. Mariya Luiza 

lJahıfıltkı ıfohalıirltr: 

furk lırası . 
tJariçltkı il u/ıabi rltr: 

Altın: sııfl klıgrııııı 1 W'• ı ';Tı6 

Allına talı\'lli ı.nuıl st•ı lıc!>I 

dövızlcr . 
Uı~er dö\· ızJcr ve tıor~lu 

lı:lırınJı hak ıyelcrl 

l/ıı:ıııt lıılıt'llltrl: 

l>l'rtılılt' c•ıııl••n e\ rukı nnk. 
dı)elo.ııı~··~I ..••• 

l\anunun fi.8 nı:ıdtlelrrine 

aevrıkon llıızlne aıırarıncl;ın 

ukı tetlıyat • • • • , • 
:>tntd41 cü:darıı: 

J J.1 : :J.8G 1,0{ 

8.U2,0\. 

4.:!70.39 ı . .ıt. 

ı 53:; .,ı 8.fi@,-

ı 7 .~28.0:?7. 

430.0::>, '7: 7 tdıwüldrkı Bonknollar. 
Jcrutııe edilen e\·rokı ııııklıye 
K:ınunun 6.1 ıncJ mı111tle
lerıne tevrıkan hazine lııra. 

1 

hndıın vaki ledıyat . .-

18.428.702 4 , Oerutııe edilen evralıı nak. 
• ı.lıye lıaklyest . • • • 

ı.ı ı.:;20.:;so,-

Kor,ılıtı tamamen allan olarak 
ıl!ıveten ledoOle vaıedılen 

Reeskont mukabili il~n'!len 
leda. vozed. . 
Türk lfra.u Mtııdııotı 
IJöulı TanhhDdalı: 

158.'HS.:: ':~1.-

17.228.0:.!7.-

H 1 .ü20.53G,-

ı 9.000.000,-

OP 000 ooo.-

3,00:i,7: 

220.:s20.:;an,-
3 ı.rn.t.783,71 

ti ı.. nı bitı' d"k caddesindeki Ermeni lokantasın. 
1 0. g 1 r ' ten sonra Sofya. 
'ile ~ee? Abdülkı:.dir tam mana. da akşam sabah AbdUlı<adirlc Ticar1 Jencller . . . . ı:u .877.837,o:- ı:~ı.s11.sa1,o:-> 

.-\llına lah\•ili kahil dövlıler 
OiRer dö' lıler ,.e alıcıtlı 
ldlrlnız h:ıklyelerl , • , 

lıaınit~~nere bir tiptir. AbdüL ':>uluşarak (milstakbel bUyUk Er. 
~abıı b kalan miraslara mu • ınenistan hulyas:r.ı) konuşarak 
~ l) ~~ a\T\Jkatlar kendisine rakı ve şaraplarla sarhoş olmak. 
1Uhu1 aJ .OOo leıva veriyor. İçki. tadır. 
4eıer 'kerk~ı ve uytıştunıcc mad. ~o/ya: 
~b::u:r.::~a.ş::.:t:ırm.:.:ı.:§ __ ~_ı_a_lı_m_ıı_t_.\_'c_o_n_ıe_t_tı_· ıı_D_e_ııor_n_ıa_n 

Maarif Vekilllğlnden: 

t."ıham tıt tahvllı1t rfi:dnnı: 

Oenıhte edilen cHnkı nıık 
A j ııyenln knr.şılığı cshıım ,.e 

} tahvilAI itibari kıymetle 
8. Serbesı e .. h:ım ,., lah,·iliıl: 

Auanılar: 

Haııncye ı.:.ı .. a votlrll ııvan~ 
i\llın ve dö,·iz u1erıne • • 
fah\'iliıl üzerine , • • • 
nı,~ednrlar , • . . • • 
•ıuhteJif • • , • . . ' 

i3.R60.!U4,07 

8.0J R.OOO,
l 7 .500,0~ 

7 .808, '722, 

1 tk.nn 

ra.uo.!::::ı,ıc 

J5.8U.2!H ,U.! 
4,ö00.000,-. 

10.212.317,31} 

422.478.201 .11 I 

Muhtelit • • • • • • 

Vek6n 

:JH.060.083. 11' 
{) 1.000.722,~ 

122.4 78.261, 77 
Cote ~1- 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimat:ıan:~yc 
~il k. okulların 4 Uncu \'e :s inci sınıfları için !ki ciltten mute. 

2 
bır Arit.ınetik kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

btt l~ MU.abaka müddeti ı Eylfıl 1939 dan b~lamak ve 29 Şu. J Temmuz 1 !>38 l:ırlhlnclen il ibaren: Iskonto haddi 'i'. 4 Allın Oıerlnı r " s 
a O Peroernbe günü akşamı bitmek Uzere altı aydır. 
'; l.!Uıabakaya iştirake karar verenler 30 ikinc~teşrin. ı?~.9 
"ıt ltıiir be gllnü akıramın.a kadar bir dilek~e ile Maarıf Vckıllıgı. 
~ı acaat ederek bu milrgb1kaya girccc:der de~~crinc adlarını 

tarak b' 4 ır nurn.ıra alacaklardır. .. 
~ile k :\lüsabakada blrinciJi:Yi kazanan kitap scrie.i Uç yıl su. 
lıt ba~k uı:ar~a okutulacak ve ~ücllifine he~ ~ıı. için biner. lira te. 
~ 11\ah~ \ erıtecektir. İkinci çıkan kitap s?rısını ?'a~na .bır defva. 
~Cil ~ olrna!c Uıerc birincinin mUcllifın~ verılenın bır yılhgı, 
~~ .. dordUncü ve beşinci çıkanlara da bır defaya mnhsus ol. 

ZA Yf - Sarıyer askerlik şııhcslıı
\len :ılılığıın nlirll'ı k(ığıdıınd:ı kn) ıı. 
lı askerlik vcsik:ııııı zn) i cllirıı. Yt•. 
ni,ini r,:ıkıırncnğıııııl:ııı l' ld~iııiıı lıii 

mü yoktur. 
Ali G.ıli rı 

(22951) 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 

5u~rc dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

~~ - ~üsab:ıkaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak 
"t( ~lllıaldne ile ve kağıtların yalmz birer yüzilnc yazılmış ola. 
I'tn~1~f Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne mak'mz mukıı.bilinde 
•u. rt \·cya a;~.r.dcrmclcrl lAz:mdır. Kitaba konulacak resim, 

tıe Ve ~ikler ve sairenin asıllarının yalnız bu ııilıhalardan biri. 
~ı, bir ~l'ltrine konulmuş bulunması kafidir. Müsabakaya basıl. 
ereecı.1 1ttıııa girenler de kitabın Uç nilshasmı verecek veya gön. 

·• erd· 't ı ..... ır. J 0 ~ 

ZA\'l - 1325. 132G sene ınde rr. 
siri idadisinden almış olduğum sc 
h:ıdelnaıııe~ 1 kaybettim. llülmıiı ol -
ınodığı iliın olunur. 

\'eli Snclık 
(29050) 

ZAYİ - çm )·ük oraharnın 3510 
s:ı~ılı pJ(ıkosını ı:ı)I ellım. \'enısııı 
cıkarucağıındnn e J,jr"nin lıükıniı 

yoklur. 
. -

---------

--
~ l'lttj k M\hıa~k~ya firen!erin eser mtısvfiideJ.eflli:J>Wıuttl. ~ 
v lllttbil· lbul cdıldıği takdirde eserlerini ilan edilen telif hak~ı 
tet~llJiğııtıcıe. ve her türlü tasat'l1lf hakkından ·;az.geçerek Maarıf 

ı~İtıd n: Uç yıllık bir devre için terkettiklerin! \ e kitabm o dev. 
~ltlil·e;ı her basılışının son tashihlc!'inin kend!leri veya kendi 
'~•la.c:-lcri altında tayin edecekleri diğer bir :..at tarafından 

ZA Yf - Mülga Relılıeri ınh'>ll ıul'l. 

tclılnclcn 1322 de ntınıı., ruştiyc şa. 
hodetnnıneın z:ı~ ldir. Yeni ini olıı. 
cıı§ınıd:ın lıükürıısüzcliir. -------t 

'ıtıeli lınr gösterir noterlikten tasdikli bir taahh'..it senedi ver. 
? e lazımdır. 

~11Ia~ ~laplaroa bulunması lazım ge!en pedago.jik ve tekn~.k 
· ~dı t 8 "teren fart.name ile noterliğe tasdik cttırecek taahhut 

133 Mehmet Ccın:ılellin 
(29950) 

Or. Necaettm A~asagun 
Sııbalıl.ırı 8.30 a kııdor: :ık~nrr

lnrı 17 den ımnra 1.Alelı 1'ounn 
.\Jl, l>alre 2; No. 17 de hnsııılnrıııı 
kulıul eder. (Trl~fcın· 4!:\0:ı:u 

~ 1" · ~l:;nuıu Maarıf Vekilliği Ne~riyat r\lüdürlüğUnden nlına. 
~ollde lupla isteyenlerin altı kıırıı.ı:lıık posta p .. :.ınu da birlik. 
~ri laz:mdır. {3488) (5737) 

1~ivas Be'.ediye Riyasetinden: 

~~~~ ,. 
-~ Çocuk llekınıı YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMfLİDİR 

Or. Ahmet Akkoyun~u 

1:r" !atbıkat planları yapltrı!ması pazarlık ilanı 
~ l.Jı tllBtos 1939 tarih Pe~~mbe gUnü saat 14 de ihale edl. 
t.t'ltıt ~~ gar.etesinin 6-8-939 . 9-8-933 t:ı.rihli nUshaların. 
~dttt ~lırıiş ol~n Sivas şehri tatbikat .planı !~ine talip çı~~a
~ edit eıkfır 1§ aynı §erait tahtında .>ir ay zarfında talıbıne 
'-.,ece1cur. (6313) 

Tali!.ım • Talınıhane P:.ılıııı No. 4 
Paz:ırden maada her ıcun 

SAHİBi : ASIM US 
Basıldığı yer: l' AKIT ~latbaas. 

Umum Neşriya.tı idare eden: 
hakkı taı~k us 

EY 

l\.cı,.amazof Kardeşler 
Yazan: Costoyevski 

ti c .• - '?67 & .. 
~ ıı ,0l

1 
Çe•I~: tfaklu Sü!ıa e&l1 

~~ hôcrc ~r, A.lyl-§a:un ~apandıga zin· Bu sırada dıprdan Li:ı:'in keskin se-

~-1~1llr;:ı:•~de i:cçiyordu. O sırada ka. si çınladı: 
ı,lt icadın ~idarn Koklakov 1:irdi. Za. - Altın madenlerinde olan kim An. 
'ille iftıika Çıflıklar kopararak, inleye- ne?, Allah mı? 
.}tı( tılıya doğru atıldı. Alyoşa u· Tekrar hastalandığı. ayakları tutmaz: 
'"• onun k . k 1 w dalll iç ollarından sıyrıldı. olduğu için yine tekcrlcklı o tuguna 

to' llıı 0 k13.kov: ' gömülmüttü. Koridorda kalarak odaya 
\>i raıla .. .. ~ .. . 

b ~ lllid· ıordugum Aleksi Fıyodo· girmeyişi bu yüzdendi. 
• }' it?. s . 
~~~\'taırı~ ~.hı~:~. hl• cinayet ve c~- Alyo~a şenlenerek: 
lı, . "· 'h ıordugUm adam siz mı- - Uı burada mı? 
'\~ ~\ret ' 
ıu~ · &unı Yaptıklc:rmmn hepsini Diye bağırdı. 
~ 

111 
'ek, lılv· ar &ize layık mükemmel _ Evet, giremiyeceğini söyledim a· 

trltd~l~Ydı~ fe~Jerdir. Eğer ben. hi- rna, dinletemedim. Ne halde clduğunu 
)\~ 1~ ... /\. ' aıze ceza değil, mükafat biliyonıınuz Aleksi ... 
d' l}'İl'k illa tnadem k" b""t•· d'" • Sonra. sesini yük&elterek ve korido. ) d ı ed· a u un un 
~n~~ l bu 1~Yoraunuz, benim kızım. ra doğrı: batını çevirerek: 

ı • on. . tfunıızu esirgemeyiniz. _ Hayır, Lizoı, Dimitri Fiyodorovi-
/ la -n ı · E ·1-ıtı / lıclt,,. Ç~:ı dua ediniz de iyileş- çin nerede clduğun:J soruyordum. ,,. 

l:t;:cı .... u"tl... Nc:r:~e 0 ı:' d'? vct, Aleksi kızım hasta .. Hele şu so;ı •iller· :run ı .... 
1nde mi? günlerin heyecanı onu büsbütün hırpa· 

ladı. Tehlikelere atıı:iığrnızdanberi ... 
Eğer ce;:nlcrd: onunla alay etmiyor, 
sahi söylüyorduy~:ınız ... Hani izdiva5-
tan falan lıalısettiği11iz gün.. Den kızı· 
mın kurtulu§unu bunda görüyorum. O
nu kurtarınız Aleksi Fiyodoroviç, ev. 
lenin onunla .. Takdis edeı ek veririm o· 
nu t:ize ... 

Ma.::am I~oklnl:ov, bu sözlerini e. 
hcmn:iyct i bir tavırla söylemek iste· 
mişti. Fakat bu matla Liz, kahkıhala· 
rın en pürüuüzü. en candan kopanı 

ama aynı zamanda en hayasıziyle orta. 
lığı çın çın öttürüyordu. 

- Her ne ise ... Buraya bundan hah· 
setmek için gclmemİ§tim ... Liz, her ıe-
yc güler ... GUl~ün b:ıkalım ... Eninde ıo· 
nunda Allahın decliği olur. Aııl sizden 
konuş~Iım Aleksi Fiyodoroviç. 

Alyoşa, tatlı gülümseyi5ilc: 
- Hayır, hayır dedi: Lizadan hah· 

scdelim. Hem izin verirseniz şöyle ka. 
pıya kzdar g;ıdip onu bir göreyim. 

Liza, neşeli görilnmeğe çalıtan fakat 
ahenginde gözyaşlariyle ıslanmış bir 
hal sezilen &esiyle: 

- Hele şükür 1 .. 
Diy: şa'~alaştı. 
- Gü.1 aı.Jın Liz 1 Güıt aydın sevgi· 

Jiml 

o 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

- Sevgilim mi? .. Bana sevgilim de. 
meğe cesaret ediyor ... Hele bak ıuna ... 

- Ne varmıı ki? .. Seni sevdiğimi u
nuttun mu? 

- Eğer beni sevmiş olsaydın, şu be· 
cerdiğin itleri yapar mıydın? Hayır, 

senin nazarında ben yokum. 
- Haksızlık ediyorsuz Liz... Sana 

evvelce de söylemiıtim, ki mühim me. 
selelerde vicdanımdan baıka hiç kimse· 
ye danışmam ben. 

- Sahi ... Sahi, Alekııi, söylemiıtin .. 
Kuzum aldırma benim gevezelikleri. 
me ... Ama ne yapayım, ıcviyorum se-
ni ... ş:mdi halimiz ne olacak? Aman 
Yaral:.i>i ne yapacağız? .. 

Liz, ağlama~a başladı. 
- Kendine gel. &akln ol Liz ... B•J 

imtihandan muzaffer çıkacağım. 
Bir saat sı>nra, Alyoıı misafirlerini 

geçird!. Muhakeme ıaati 'Yaklaşıyordu. 
Mesele apaçık ve dinlenecek §ahitler 
de pek az olduğu için d3va uzun sür
miyecekti. 

Hakimlerin iti üç gün sürdürmeleri 
de vicdan kanaatine ulaşma!: gayretin. 
den değil, delikanlıya karıı duydukları 
merhamet ve sev~ldendi. 

Bu muhakeme, Dimitrininkindcn 
bambaşka oldu, Dimltriden herkes ne 

kadar nefret ediyor idiyse, Alyopya 
karıı lda o kadar ~ok sevgi besleniyor· 
du. Herkes onı.m beractini istiyordu, 
Müddeiumuminin id,dianamesi bile böy. 
le bir hisle yazılnu§A benziyordu. 
O bile suçlunun tecrübesiz gençliğine, 
ruhundaki vecde işa~t ctmiı \Je bu iti 
Allaha daha çok yaklaşmak emeliyle 
yaptığını söylemiıti. Vazifesi icabı suç
lunun cezalandırılmasmı istedi. Fakat 
sözlerini de §Öyle bitirdi: 

- Muhterem hakimler, hu%uı<.unuzdn 
duran genç de yine bir Karamazoftur. 
Bu da «ddani tesirlerden kurtulma
mıı. Yalnız dikkatinizi dilerim, bunda. 
ki ıedit yaratılıı, karde§lerinin tamter 
sine iyiliğe ve hayra doğru akıyor. On
da dağları yürüten dini kuvvetin te
cellisini bekletecek kadar engin bir fa 
zilet vır. 

Aleksi Karamazofun, bu suçu yük. 
sek ve asil bir hedefe varmak iıtiycrcı 
işlediğinden ıüphe etmiyorum. f nkar: 
sapmıyor, Vaziyetini hafifletecek her 
hangi bulanık bir çareye baıvurmuyoı 

Konak kumandanının ifaduinden 
anlıyonu ti, eter isteee idi Alebi Pi 
yodoroviç öc kardeşi gibi kaçabilirdi 
Buna kimsenin mani olmasına ihtimal 

(Lütfen sayfayı Ç6tıiriııi.:) 
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, p lyi bir elbise en ınücssiı • 

• Tavsiye mektubudur 1 Sporcular ve kamplar 
Gidenlerin 

nazarı dikkatine : 
Avrupada büyük rağbet kazanan ve: 
ıubaylara çok yarayan 3 renkli 

E;>AiMON 
Askı fenerleri gelmİ§tİr. 

I-!er yerde DAIMON pillerini ve ampullerini de israrla 

isteyiniz. DAlMON markasına dikkat ediniz. 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan U..limatnameye 

göre ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müte. 
şekki! bir tarih kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 Eyliıl 1939 dan b:ışlamak ve 29 Şu. 
bat 1940 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 ikinciteşrin 1939 
Perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif VekilliğL 
ne müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarım 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl sü
re ile okullarda okutulacak ve müellifme her yrl için biner lira te_ 
lif hakkı veri1ıcektir. !kinci çıkan kitap serisini yazana bir defa. 
ya mahsus olmak "ümre birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, 
üçüncü dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

\.merikan modası üzerine 
calışır 

Yavuz Sezen 
'aris kadın ve erkek terzlllk 
lkadcmilerinden diplomalı 

l 13 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartrmanı Türk Fo· 
to evi üsttinde .. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No, 41.50 5 ci seri Kr. 
41 Dö 'Profundlıı 50 
42 Günün hukuk.I ve içtimaı 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler '] 5 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tesirlerJ 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 

Bu serinin !iatl 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin alınarak milte. 
bakisi ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç tak.site bağlanır. 

ZA Yl - Bahriye efradı Crlile 
rııektelıi nıiirettchnlında nshrliğimi 

ifa edip aldığım trrhis le;ı:kcremi 

zayi ettim. Yenisini alncağımclan 

eskisinin lıükınii ) oktur. 
Sürıııene askerlik şubc.,ine kn
:yıtlt <.:ı\Ta küyiiııılcn Püsküllü 
ojfoll:ırınd:ııı 317 doğumlu Yu_ 

BUGON 
KUMBAQASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

.. 

. YAtıfl. 
CEK DEFTER~~· 

iMZA ı\T~~ 
e,Qydi( EL 

OLACAKJIR 

TÔRK(Y 
rs 

f,ANKASI 
5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak 

üzere makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış ola. 
rak Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
Yermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, grafikler ve sairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan biri. 
ne ve yerlerine konulmuş; bulunması kafidir. Müsabakaya basıl. 
mış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya gön
dereceklerdir. 

sur o~lu hm:ıil 
(K. 1. 217) ~ j 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
6 - Müsabaliaya ıgirenlerin eser müsveddelerile birlikte, e. 

serleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı 
mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından, vazgeçerek Maarif 
Vekilliğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o dev_ 

, re içindeki her basılışının son tashihlerinin kentlileri veya kendi 
mesuliyetlcri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından 

yapıla.cağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi ver
meleri de lclzımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik 
vasıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt 
senedi formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alına.· 
bilir. ~1ektupla isteyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlik. 
te göndermeleri lazım.dır. (3487) (5836) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

ilave ızmir sür'at postası 
Izmir fuarr münasebetile .(Cumhuriyet), vapuru ilave sürat postas. 

olarak 18 ağustos cuma günü saat 10 da Galata rıhtımından doğru iz. 
mire kalkacaktır. !zmire 19 ağustos cumartesi saat 11 de varacak bu 
gemi Izmirden 21 ağustos pazartesi saat 16 da hareketle 22 ağustos salı 
saat 17 de !stanbula dönecektir. 

Not: Fuar..._için' almacakJkamara ve güverte gidiş - dönüş biletlerin 
de yüzde clli tenzila~yapitİr.~(6336)] !. 

ı 

yoktu. 
Bu gencin kalışını, bir delilik eseri 

değilse, bir ahlak yüksekliği gibi kabul 
etmek zorun.dayız. Zaten siz de, huzu
runuzda ne büy.ük bir temizlik, ne sar
silmaz bir fazilet ve doğrulukla cevap 
verdiğini gördünüz. 

Hekim muayenelerinin neticeleri, ak
lında bozukluk olma':iığmı ortaya Jcoy
du. Şu halde biz, aleHide bir suçlunun 
kar§ısmda değiliz demektir. Hatta ona 
suçlu derneğe bile .dilim varmıyor. Çün
kü biz, suçlularda daima hakimden nef
ret, kanuna karşı itaatsizlik, adaleti ya- .. 
nıltmak için bin türlü hileye başvur
mak gibi a!di hareketler görmeğe alış
mışızdır. Aleksi Fiyodoııoviçte bunların 
hiç biri yok. 
Bulunduğum mevki, onun günahına 

kar.şr gözlerinizi kapamanızı dilememe 
imkan vermez. Bununla beraber sizi 
onun hakkında mürüvvete davet et
mekterı de ken.dimi alamıyacağım. Hat
ta bunu yapmağa mecburum biJe. Çün
kü suçlu, teklif edilen bütün müdafaa 
yardrrnlarmuı hepsini reddetmiştir. 

.... , ı ı ı m meşhur üstatlarının 

.-ı.ıkatJrkJarriu bile ... Bunu tahkikatrm 
sırasnl:1a llğrendim. Aleksi Fiyodoro
viç beliigat ve söz kalaba1ıklariyle göz 

yummağa yanaşmıyor. 

Hakim efendiler, şüphesiz ki, siz bu 
gencin reddettiği rnüdafa:ı imkanlarını 
onun aleyhine kullanmak istemezsiniz .. 

Müddeiumumi yerine oturdu. Nutku 
dört köşeden alkış yaylınılariyle karşı
lanmış, reisin bile kimseye çıkışacak 

hali kalmamıştı. 
Şimdi herkes Alyoşaya sorulacak 

suali bekliyordu. Usulen ona: 
- Kendini müdafaa için bir !diyece

ğin var mı? 
Denilecekti. O, belki buna kendisine 

pek yakışan o canım baş silki§iyle: 
- Hayır! 

Diyecekti. Fakat sorulunca, umumi 
hayretin ortasında delik:ınlmm ayağa 

kalktığı görüldü. 
Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. 

Çocuğun harikulade güzelliği, halinde
ki cana yakınlık, sonsuz temizlik her
kesin üstünde büyük bir tesir bırakı
yordu. Onun kurtulmasmr istemiyen 
bir tek ki§i bile ycktu. Hele kadınlar, 
bu cici yavrunun hayJutlar, caniler a
rasmda kürek zindanlarına atılması ih
timalini düşünerek daha ~imdiden ağ· 
laşmağa başlamışlardı. 

Alyo~a: 

- Huzurunuzda söyliyeceğim söz-

ter, asla müdafaa .değildir. Diye başla
dı. Kafile kumandanı Konstantenin 
birkaç mübalağalı ifaldesinden ba§ka 
size bildirilen şeylerin hepsi elifi eli
fine doğrudur. Hiç birini inkara kalkış
mryacağım. Bir adalet yanlışlrğına kur
ban olan kardeşimin hürriyetini muha_ 
fızlannızın elinden aldım. Fakat bu a
dalet yanlışlığından ötürü kimseye si
tem etmiyorum. Babamın öldürülüşün
deki karanlık, sizleri olduğu gibi her
kesi de yanıltabilirldi. Kardeşim Dimit
rinin karmakarışık geç:ni~i. babamla a
ralarında geçen acı ve şiddetli sahne
ler, ağabeyim İvanm zihni rahatsızlığı, 
her şey bu davanın yohını: şc.şırtmak 

lçin elele vermişti. Delillere bakarak 
hi.ikürn verdiniz. Siz haklısınız ve o 
masumdur. Bura:Ia onun masumiyetini 
tekrar isbata kalkışmıyacağrm. Artık 

çok geç .. Hem zaten söyl~sem de inan
mıyacaksınız. Netekim evvelce de inan· 
mamıştımz. Fakat muhtcrcr.1 hakimler, 
ben bu masumiyete ~ütün r:ıhum ve i
manımla inanıyorum. Onu işte b:ı ina
nrşın heyecaniyle kurtardırr.. Müddei
umııminin asil ve llıtufkiir tahlili doğ
rudur. Eğer bu işe bir kere daha yeni
den başlamak lazım gelirse, hiç düşün
meden aynı şeyi bir daha yaparım. 

-~-Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı~,, 
na alman (Doç) markalı ve 2153 numaralı taksi otO:nl~ ~ 
simde Elmadağ Elmadağ caddesinde 111 numaralı .Artil',,# 
tamirhanesinde 18-8--939 cuma günü saat 11 de açık ıı!°'. 
satılacağı ilan olunur. (6382) 

llk 
teminat 
1726,29 
1465,12 

Keşif 

bedeli 
23017,19 
19534,89 

& • • 

ı;l' 
Kartal • Yakacık yolunun asfalt ;,,i 
Eren.köy _ lçerenköy . Bostancı · 

camii yolu esaslı tamiratı. 
#! 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarda Y~~ 
rı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. !hale Z ıııı'I"' 
perşembe günü saat 15 te İstanbul Belediyesi Daimi :e;ııc jı5' 
de yapılacaktır. Kartal - Yakacık yoluna ait şartnaIXleıe_r ~ 
ruş mukabilinde Nafıa müdürlüğünden alınabilir. Diğer0if~~ 
muamelat müdürlüğü kaleminde bedelsiz olarak görüleb "'- ~ 
lerin ihaleden 8 gün evvel müracaatla İstanbul Nafıs. ~ 
ğünden alacakları fenni ehliyet, 939 yılına ait Ticaret j.1111~•' 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı l< 

4 
e _, 

re hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat :ı. 61 
lslanbul Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. (58~ 

Hiç bir şeyi inkar etmiyorum, ama öldürmemek bakımmdandır· ;s~ 
yine hiç lıir hareketimden ~türü de piş- de burada size, öldürJ11eıc. teııJl• 1 
man değilim. Kendimi tamamile elinize söylemişti. Ne yazık, ki bıJ ~,r~ı 
bırakıyorum. diseler arasm.daki uygunlU~ı1liil1• ı'/ 
Eğer beni mahkfım ederseniz, vicda- datacak kadar tıpatxptr. G<> ·çil\ a 

nınızm emrini yerine getirdiğinizıden içine girmek kabil olmadığı 1 rıl~'.~ 
··ıc ·r. dolayı size karşı asla kmlmıyacağım. mak mukadderdir. BiiY0 fa İy. 1 ~ıl 

Çünkü ben, kendi ihtiyarımla kendimi böyle kötü istekler, çok .d~ ~ur' 
size teslim ettim. Tek vicdanım rahat celeriyle cezalanrr. Kardeşııtl ıi, 
etsin diye. Yoksa istese idim, karde- kurtuldu. Fakat vicdarıırıtt1 ,/ 
şiıple birlikte ben de kaça!' giderdim. dan kaçamıyacaktır. yi clıl~ 
Beni mahkfım etmekte size ·tamame;ı Belki bu fena isteğin, ş\t;ril' ~jf 
haklı buluyorum. Madem, ki bir masu- yalnız vicdan cezasiyle geÇ~11ııt· "/ 
mu mahkfım etmi§tiniz, o suçu benim cek bir suç hali görüyorsfl"dıli.~ 
kadar i§lemiyen kardeşi~ yerine, beni belki bu kötü tasavvururıfa1'at ~ ef 
mahkum edersiniz. Çünkü onun paran· lara çarpılması lazımdır. 1,rı ~ ,ı, • ıcıı. JY 
galarınr takınarak huzurunuza geldim. larıruz "tasavvur,. .da r şıı 
Ben artık Aleksi değil, Dimitri Fiyodo- yapmak için ceza kesıni.1° ' 1 ı . . . . inıZ· ,eı roviç Karamazofum. adaletı sız yerme getır ·ıı tfı~ 

. ayeti -er , 
Eğer kardeşimin suçlu olduğuna i- İşlemediğim bir cın t d 1tŞ' .. . • Faıca ı.afıı 

nansa idim. onu kaçırmaz, kaçırdık- bana yukletemezsınız. b"' ,. ~1r. 
v• ·5tO 

tan sonra da onun yerine Sibiryada çü- laka cezalan:iırrrsanız. et ı 
. . . . . . · irıaY 

rümek istemezdim. Eğer siz, bu- Dımıtrının zıhnındekı c .,ıııet 
gün bana beract kararı verirseniz, bu cezası olacaktır. ....., lıV'.tri" 

ht rew ·t11• 
hüküm, masum Dimitrinin boynundaki Evet böyle mu e .111 P

1 ôC 
haksız mahkumiyeti kaidıracaktır. Ben, bugün yalnız karde~ir i•t~~I' 
Ilıınu işte bu yüzden sizin hesabınıza zihninde böyle uğursll~ jnclerı ıı"' 
iyi bir h.-ıreket gibi düşüniiyonım. E· duğunu bildiğim. kend:rıııŞ b\11~ıdd 
vet Dimitri masumdu. Fakat bu ma- ğim için huzurunuza çı .( JX']'.IJ 
sumluk yalnız kc:n dökmemek, babamı rum. 


