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eneraı Hutzingeri 
kabul etti 

' 

Ç.\R.5AMBA 2 AGusros 1930 

Şahtın yeni vaz· ·c~i · 

Berlin, 1 ( A.A.) - Dönen 1 
bazı şayialara göre Doktor 
Schacht yakında ihracatın telif 
ve tanzimine matuf mühim bir 
işle tavzif edilece'ktir. Bu haber 
henüz resmen tecyyi.it etmemiş 
tir. • • 

O'a:ı.sı 10 uncu<ln) ı 
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lnıanya, serbest şehir statüsüne 
Ja Çıktan açığa müdahaleye başladı 
ini ilgi/iz Amiralı Cuning- Da!1~igte t~vkif ~~!ı~.n 3~0 
· Q b b h ı· kışı Berlıne a-oturuldu 

m u sa a ge ıyor D . t k. . . ı·d . 
eis· h 

1 
.. .. anzıg e ı ışçı ı erı 

----.. ıcum urum uz nonu cuma • hk ~ . . 
.nü Amiralı kabul quyuracak ıdama ma um edıldı 
rısinekle müca· 
le seferberliği 

r lazım 
'~:ASIM US 

,1~~h~~un. Anadolu ci. 
ıi ?ı_koy ıle Pendik a. 

'dtrı~ınek mücadelesini 
~ bır zat ile konuıtuk. 
,,..

1 
f\I kanaata vardım ki 

~~~ktcn muvaffak ol. 
~ rcunen vazife. 
~et "'- ııı oır lil•Y ı t:L 

. ~ ~bpnalan kifi 
)'~ !lııücadele sahasına 

01:_de sakin halkın da 
·~ı, resmi m ücade. 

Sir A.B Amira'l Oıming1ıarıı 

lngiltcrenin Akdeniz filosu baş 
kumandanı Amiral Sir A. B Cu. 
mngham bu sabah amiral gemi. 
si Varspit ile lstanbula gelecek. 
tir. Varspitc bir filotilla refakat 
edecektir. 

Filo Selimiye önüne geldiği za. ., 
man Sclimiyeden 21 pare top atı. 
laeak, gemiden atılacak toplarla 
ııehir selamlana~aktır. 

Saat 9,30 da İngiliz konsolosu 
amiral gemisini ~yaret edecek, 
sat onda amiral Şükür Okan, 
10,30 da İstanbul kumandanı Ge
neral Halis Bıyıktay, amirali zi. 
yaret edeceklerdir. 11,15 te ami. 

b 1lı::ı.cı:ı.1r do" u 
• 

de General Halisi, 12.30 da vali. 
yi ziyaret edecektir. 16 da vali 
indei ziyarette bulunacaktır. 

( /Jrıınmı ın ımrıulrıı ~ıh bu halk seferber. . '-~rp vazifeıini gör. 

'İ\'tia· lngilterenin Anavatan filosu 
manevraya çıkıyor 

Gidniyada Polonya as1:erlerinfo yaptı7:lan bir merasinıclcn görii11i1f 

)t ç ... ıneklerin yapma. 
'Ohlınaama yarayan 

~t~ .. ~.kadar gizli, o ka. 
Sı:runmez tekiller a
~ bulup çıkarmak ev 

' • halkın candan yar. 132 · dtkça İmkan haricine 

-- ilci . filo 
gemiden mürekkep 
efradı da bi lkıiıal : Büyükadada 

't~~ muallim~ . e.v~nde Londra, 1 (A.A.) - Manevra. 

ihtiyat 
tamamlanıyor 

Bu efrat eylul nihayetine ka. 
dar serviste kalacaktır. 

Romen 
Macar 

20 lzmir fuarı 
Ağustosta açılıyor 
Açıhş programı teshil edildi; inşa 

işleri bitmek üzere ti ıı-t lndanberı aıvnsınek lardan evvel kral tarafından tef. 
. ~ .J~e günün birinde 1 tiş edilecek olan ihtiyat filosuna 
ttı~ >'-..na çdanıı. Ev aa. mensup 132 harp gemisi mürcL 
'~dele memurlarına ıi- tcbatını takviye ctmelc Uzcre 
)t11~Unrnu,. Bunun üze. 1300 ihtiyat bahriye efradı dün 

· n Peyda olan sivri. Portsmouth, Chatham ve Dcvon. 
NÜıtrcden geldiği arat- port üslerine hareket etmişlerdir. 

Hudut muhafız
ları bütün gece 

çarpıştılar 
Anavatan filosu Portsmouth • 

dan Rosyth ve lnvergordon'a ha. ~ 
rcket etmiştir. Filo, ağustos i. 
çinde buralarda manc\'ralar ya • 
pacaktır. 

BUkrcş, ı ( A .A.) - Busun 
ncşrcclllcn resmi bir tebliğ, no 
ınan)·~ ile Macaristan arasındı 
vahim bir hudut ht\disesl vukun 
1;cldlğinl bildirmektedir. 

... 

bir • 8 Yet müıafir oda. 
S•çek aaksısı altında 
laI>aı..&_I • d Stkt .. ~l&Kı urgun su. 

',~ tcabit olunmuı. 
~l?ını k için dökülen su. 
, ~ altındaki tabağa 

~ii •da daimi bir nemli 
bu~~ gctirmiı. T esa

"· b ak üzerine bir aiv. 
~i ll'ak~ığı yumurtalar 

ttb:~ıtte ihtida s ürfe 
. t . 1f· Sonra da uçkun 
bu"•rı içinde bir çiçek 
\' •urctle hiç kimsenin 

ıc_>'n '?nadığı bir s ivrisi. 
L. 

1 

'it keıilmif. 
iı."llta S·· d 

'•hJı· ua iye tarafında her 
k~1 tartları haiz olan bir 
. le""" d 1 . . . il ,... ... y a o an sıvrısı. 

,,:aıı) husule geldiği 
~İiık ·· •nlatılamamıf. Zira 
" • Un J ... l be 
t~ t'b' &gon an tondan-
1 d11 \' abdeaanenin m ec. 

lıtıd11 
11 ~n ile kapalı bulun. 

~tl'tb· ı'•vriıincklerin bura. 
. :~I " ~~~eklerine ihtida hiç 
"-!' •r' ·11&111cmif. Baıka kay. 
>t'll,., lnmı,. Fakat bütün 

bota gitmiı. 
(Devamı 10 mıcuda) 

Filmleri tutuşan sinemanın mü
saadesiz açıldığı anlaşddı 

Ruhsatiyesiz sinemalar derhal kapatılacak 

Karpatıar altı Rusynsı il 

hudut teşkil eden Tissa nehri 
nin Romen kıyısında kfdn T" 
c\'ilınlcdc Romen ve MacrıJ 
ımdut muhafızları arasın l 
ıun bUtUn gece kurşun teati c 
dilmiştir. 

HAdlseniıı çıkmnsına SC'h<', 

Iacnr makamları tnrafındnn 

tcş,·ik gfüen .Macar snlcılarınm 
Karpatlaraltı Rusyasının 'Mn • 
cnristnn tarnfındnn iı:;gnlini mll 

F'uar<la 8ıtııi göl, ada t•c 7:a1Jalar amsıııc1a7d çayırlı7.lara 9 ı ·~ 
J.ugıı kı•şlan ( \ n7. ı sı 8 iııdılc) 

15 Ağustostan itibaren 
, tcakip Romen mnknmları tn · 

' • 
l .. 1 

Orla7.öydc7.-i siııcma ile yaralılard.aıı biri 

Orlaköyde yazlık bir sinema. ade almadan açılrnı~ olduğu öğ. 
da evvelki gece filmlerin tutuş. renilmiştir. Sahibi hakkında ka. 
tuğ'unu \'C bu yüzden çıkan pa . nuni takibata ;::-irişilmi~tır. 
nik esnasında biri ağır olmak ü. Belediye bu münasebetle dün 
zere 14. kişinin yaralandığını dün bütün şubelere bır tamim gön -
yazmıştık. dermiş, küşat ruhsatiyesi olmı . 
Yapılan tahkikat ı1eticcsinde yan sinemaların derhal kapatıl 

bu sinemanın belediyeden müsa. masını emretmiştir. 

rnfından konulan yasağa rn~· 
men Tissa üzerinde dlln geı•e 

ı;nl nakliyatı yapmak teı::C'bblls

lcrini tekrarlamalarıdır. 

Biranın şişesi 16 
(Devamı 10 uncuda) kuruşa 

Kral Karol 
Ankara, 1 (Hususi) - Bira 

fiyatlarının ne zaman ve ne ka. 
dar ucuzlıyacağı hakkında gö. 

Rodos. 1 (A.A.) - Hu u i rüşmck Uurc Gümrük ve Iııhi • 
Hdı He A'kcleııizdc hir iı:;tirnlrnt sarlar VC'kili Raif Knradenizi 
ı:czisi ~ apmakta olan Roman) a bugün öğleden sonra makamın. 
kralı Karol, nliaht Prens MI· da ziyaret ettım. Sorduğum 
hail ile birlikte tamamilc hu • sualler hakkında bana şu bcya . 
sust mahiyette iki J::"lln lrnlmak nalla bulundu: 
'zer e buraya s~l miştlr. - Bira fiyatları ağustosun on 

• • znzgor 
be ind n ıtibarcı. tenzil edilecek. 
tir. Bir ı:ıi e bira memleketin lıer 
tarafında müdafaa vergisi ile be. 
rabcr 16 kuı u a satıldığına gô • 
re bu tenzilat miktarı 11 kuru . 
tur. T<'uzfüit zamanının 15 ağu . 
tos olnrak tayin edilmesi Ziraat 
h:letmC'lcri kurumundan ll\hisar 
lnra devredılen bira fabrikasınıı 

(Dc11amı 10 uncu ln> 
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Güaüa Siyasi Meseleleri: ,, 

Dantzig ve Kluvar 

1
- v AZAN: 'I T 

Asanbıktlonglnltezr·e HEarlcdlyeeNanzm ar~byadaki moto- Bir kadın bir karakolu Gümrük tarifel 
--- --- sıklet kazası . . . de yapılacak ta 

Polonyalı oldugu-nu a"ıkça mev • Denize düşen kazazede . a 1 t u st ett 1 ! .... • .... _ Umumi Harbin sonunda sulh 
muahedesini yapanlar, Polonya 
- Almanya hududunu tesbit c. 
derken, geçmiş asırlar zarfında 
bir çok kereler sürçülmUş olan 
mesele karşısında kalmışlardı .. 

Tarihe göre daha devirlerin 
başmdanberi ~ugüne kadar Tö. 
tonlar ve Slavlar muttasıl şark 
eyaletlerine yerleşmişler ve daL 
ma bu vilayetler için dövüşmüş. 
lerdi. Bazan biri, hazan diğeri o. 
toriteeini tesis ediyor, fakat 
mağlup hiç bir zaman sesini çı. 
karmıyor ce harp daima baki ka. 
lıyordu. 

Töton'larm on dördüncü asır. 
da.ki şövalyelik devirlerinden, 19 
uncu a.sşrda Bismark tarafından 
kuvvetle takip edilen PJ"U!yalı . 
l~tırma siyasetine kadar Alman. 
yada bugünde bir parçasını Po _ 
lonyal§lar Ponnoz vilayetini teş. 
kil eden bu münazaalı memleket. 
lerde Alman hegemonyasmı te. 
sis etmek istemişlerdir .. Bu gay. 
retler Umumi harp patlayıncaya 
kadar devam ettirilmiş, fakat hiç 
bir zaman tam bir muvaffa.kı • 
yete eritememi3ti.. 

Taksimlere ve Prusyalılqtır • 
ma gayretlerine rağmen ve bil _ 
hassa bu sebeple Leh milli his.. 
si hiç bir zaman aarsılmamlfbr 
ve bugün de hiç bir mman l9Öl1 _ 

memek üzere alevlenmekte de • 
vam etmektedir. 

Usun harp aenıeleri arkalarm. 
da önilne geçilmesi imkanım bir 
ırk nefretini miras olarak bırak. 
tılar .. Varide p.rld Avrupada oe. 
reyan etm.if bir sUrli hidiseler 
yalnız bu nefret hiMile Jzalı olu. 
nabilir .. 

Bundan Y,irmi be§ sene evvel 
tar.iht bir mazi kartısmda. bulu. 
nan llUlh konferansı çok mUhim 
bir idaıe hattma malik bulunu_ 
yordu. 

.. .J • I "ld" w.. t hk'I 'aif Karadeniz 111 .!.ıt dana koym~tu.. nın nası o ugu a ı · bİP""' 
Binaenaleyh, eğer otodetermi. ediliyor noktaların t~ı 

nizasyon hakkı bir şey ifade edi. r'nclki akşam Uzerl Tarab. 50 " h • f k 30 ı · emretti 
yorsa mevzuu bahis Kluvar Po. : ada bir motosiklet kazası ol QUn aplS ya aca r ıra DugUnkU gUmrUk tırl r• 
lonyalılara aittir. muş, Halıir ve Hasan adında i· verecek de tUccarlar ile gurnrUlle 

Bu mmtakanın Polonya top . ki ':iıı;i motosikletleriyle bera. para ceza Si rasznda ihtilaflara sebtP 

raklarına ilhakı yalnız iktısadi he:- MıF.ır otelinin önünden ge- KUçilkpazarda oturan 'Kanber eşyayı rastgele Cırlatmnğa baş- birçok noktalar vardır. ~ 
sebeplere müstenit değildir ve ,çerlcrkcn lılr Qocuğa çarpma. adında birisi, dün karısı MelA· iaınıçtır. Şcorlmlzde tetkikler 1;J 
hiç bir şekilde de Danzig mese. ınak için denize uçmuşlar, sukut 1 r hat ile bir meseleden dolayı ~leUthat bu suretle karako · gUmrUk ve inhisara _.. 
lesinin bir parçasını teşkil etmez. ııeticrı;inde Hasan ölmllş, lla· l'aı·r Karadeniz, bu buı11....-1 ... ı 

kavga etıuiı;, evdeki gilrilltUyU ht•ı tanılarını. slirahlsini, bar. " ,. 
Halk tarafından şimdi daima bir. iıil de ağır surette yaralanmış· . . . d . k h k J,"ka laı olmuş tUccarl•r ,,-

ışıten polıs memuru Mehmet ıt~'.ı.ı ·ırmış, a kında cürmU " 
leşik olarak görülen ve Alman tr. ' ' 1 rııa efkarıumumiyesinde aynı iddia 1ı Va kaya mUddeiumumllik ta. her ikisini de yakalayarak ka. mr~t· J,ııt zaptı tutularak dördlin mas f;derek bu nokta a 

kl . d t h.. ed b k rakola getirmiştir .:U asliye ceza mahkemesine ve- biti·.! emretmiştir. 
1
, 

şe ın e eza ur en u no ta rafmdan eJ konularak tahkika-ı · '4 
ud·~rinde durmak icap etmekte • ta başlnnılmıştır. Karı kOCf\ karakolda vfn rilmlı,tir. Bu işle bir heyet aıet p f 
ır • e Suçlu kadın, muhakemesi sc lıı:::ık. bUtUn lhtilAf• sebf., 

H. kik t d k" kA Prus DUn Hasanın cesedini mua- kavga ctruek isteyince polis nunda 1 3,. 20 gUn hapse, otu? dere• a a şu ur ı, şar ı • • lnn noktaları tesbit e 
'\: Sl k d k ybol yene eden adliye doktoru En · Mehmet kendUcrini ayırmıştır lira da para cezasına mahkfıoı /a, av o yanusun a a muş ~ 
bir Alman adacığıdır. ,·~r Karan, kazazedenin su yut- Fakat buna kızan MelAhat po. edilerek hemen tevkif olunmu~ 

Binaenaleyh, eğer bir taraf • madığını tesbit etmiş kendisinin lise hakarete ve eline geçirdiği tur. 
tan, Şarki Prusyayı bir adacık halp hastalığına mUptelA. oldu- -------------

gibi Slav memleketleri ortasında ğunu ııazarı dikkate alarak ce- Orta tedrı'satta kıdem zammı 
bırakmak ve böylece sakinleri i. s.~din denize dUşmeden öltip öl· 
çin bir ~k iktısadi zorluklara me\\iğlntn tesbltl için morga kal 

sebebiyet vermekle, diğer taraf_ dırtmıştır. al k il "' t 1 
tan 33 milyon Polonyalıyı milli Eğer Hasan denize dUşmeden aca ogre men er 
varlıklarının bağlı olduğu Baltık evel ölm Uşse-kl su yutmadığı· 
denizindeki mahreçlerinden mah. na göre, böyle olması ihtimali 
rum etmelC arasında bir tercih kı:,·vetlldlr • bu takdirde ölU· 
mevzuu ba.hsolsa hiç bir jüri bir ınUne sebebiyet veren suçlu ile 450 öğretmen terfi ediyor 

'ı ıeLı> b!ldirecekttr. ..ı 
c1eP"' ra ·i(ede bu hususta rP 

Pıl• laıım gelen tadilı\t ya 
tır. 

Bir pöTISrtiŞYet rJ 
çu ıle muhakeıııl 

ediliyor _ 
11 

Uyurken yakalac!ı~ldf 
çiden üç lira aJıılV° 

lahza bile tereddüt etmez.. Bü • muhakeme edilecek olan arka- Orta tedrisat öğretmenlerin . İstanbul maarif mtldürlUğü de 
tün tarih Polonyanm deniy.e mah daşı Habllln cezası tahfif edl- den bu yıl kıdem zammı almaya ilk tedrisat muallimlerinin yeni 
reç olmadan yaşıyamıyacağmı is. lecclttir. hak kazan.mı~ olanların teftişlerı bareme göre alacakları derecele. maznun ~·t 
bat edecek mahiyettedir. tamamlanmış, ispekterler rapor. ri kaydetmektedir. Yakında ili.n Asliye UçtincU ceza ııı• ı r 

Vilson bu mahreci emin ve ser lannı Vekalete vermişlerdir. edilecektir. ıııesl dtln, bekçiden rıı-;;1ı1ı 
beet olmasmı sulh prtı olarak Zonguldak ve Ereğliden Orta tedrisat umum mUdürlU. lan lı!r polis memurunıı 
teklif etmifti. yakacak alan gemiler ğü evvelki günden itibaren zam Maarif Vekilliği şfıra kararlle 1 ilk tedrisat ogre·· - tmenlerinin ida • tm ştl r. . . ...ı Şimdi de Leh milletinin milli Sıhhat VckAletlnden: gören muallimlerin adlannı tes. oaUJ"-

.. reddedil edik b aa...t b't ba rei hususiye bütçesinden alma . L:ınga polis merkeıi ..ı ,-vangı m çe u ~" Sıhhat ve lcttmat Muavenet 1 e şlamıştır. Bu yıl 450 öğ. d•,.. 
redd 1 amaz. t · rak umumi muvazene bütçesine tt>bntından Şakir ısaılll rl ,ıtı 0 un VekA.lettnln emirleri Uzerinc, re men zam gor:mliştür. Bunla. ôOJ' 

...... ~ dl b' k .. k d .1A nakledilmeleri esas olarak kabul puıı· memuru, bekçi .. ~• 
DAı'l~G MESELESt 12-7·939 gUnUnden itibaren yU- nn a arı ır aç gune a arı an ,., .. 1p-. 

edilecektir edilmiştir. Bu karann tatbiki için •flr. kulUbestnde uyur,. .ıııdtt\ 
Polonyaya Baltık denizinde bu rUrlUğe giren 3687 sayılı ka- .. · . . faalivete g""'ilecektir. ı 1P 1..-~· "emm .,,. 1181'bemt.. ı:na.hNcl ...... uun muelblnce baıka h~ bir ti- Ögretmenlenn yeru zamları .J -"' .unış, ve rapor ver '"'ur· 

-. } J d b J k ,. ~----~-"- - .. ~ ,_.,}"'"• ,_ .uô.n~""'U~Aa. uh ~u.u.- .. W\.l• ,.ı,,,.,ıı.~,. .. n __ ..._ •-'-A•..aı.-V\1Jlıf 
kil etmek için Paris konferansın. car muame e e u unma sızın leri yeni bareme göre tesbit edil. fetti§leri uıimatnamesi"ür.ermı -· ~~Jmıen Jlc lira rUşve~ r. t-' 
da Alınanşa ile Polonya arasm. yalnız kendi yakacalt ltö'mUr· mektedir. Bu teebit bUtiln mual. de bazı deği1111eler yapılacaktır. lldncl sorgu hAklınli~~fll .. 
daki hudutları tesbit etmek üze. terini almak Uzere Zonguldak !imlerin ala.kalarmı çekmekte ol. Değişmeler ilk tedrisat umum Idkatı yapılan Şakir t•'tl 
re teklifler yapacak hususi bir ve Ereğli limanlarına gelecek duğundan sabırsızlıkla beklen • müdürlUğU tarafından tesbit edi. tevkif kararı çıkarıtoılf• ııaf,. 
komiayon teşkil olunmuştu. bllftmum gemllerln sıhhi mua - mektedir. lecektir. suçlu bulunamadığı tçlll 

Amerika Reisicumhuru Vil • Amerika Birleşik devletleri, mcleye tAbl olmakla beraber, 
cd!I .. mem iştir. ..ı son.'un on dört prensipinden on 

Uçilncil8il !JU gekilde idi: ''Müs. 
takibel bir Polonya devleti tesis 
ve teşkil edilmelidir .. Bu devletin 
toprakları münakaşa götilrme • 
yen hakiki Lehlerle meskfuı bu • 
lunan mmtakalar olması ve bu a. 
ha.liye siyast ve iktısadl istiklili 
ve arazisinin tamamiyeti beynel. 
milel bir itilifname ile garanti 
edilen emin bir mahreç temin o. 
lunmUI icap etmektedir ... 

Almanya bu on Uç noktayı suL 
ha esu olarak kabul ettiğinden 
ve Alıiıan hUkfunetl bir çok kere. 
ler bu prensiplere müracaat et • 
tiğinden - nitekim hAll da mil. 
racaat etmektedirler - bu mev. 
zu berinde anlaeılamıyan hiç 
bir nokta bulunmaması icap et. 
mektedir. 

POLONYA KLUV ARI 

İşte burada umumiyetle bir • 
likte mUnakqa. edilmekte olan 
Polonya Kluvarı ve Danzlg mtl8-
ta.kil eehri meaeleeini tefrik et • 
mek icap etmektedir. 

Sulh konferanaı mevzuu hah. 
aolan on UçilncU prensipi tatbik 
ederken, Polonyanm garp hudut.. 
larmda bulunan Lehler hakkmda 
demografik karaktere istinat e. 
den iddialarma göre bUtün bu 
topraklan Polonyaya terki dü • 
,UnmUyordu. 

Alman hükumeti bir çok iti • 
razlarda bulundu ve çok mUhim 
imtiyazlar kazandı .. Nihayet çi • 
zilebilen hudut uzun ve tamam 
bir tetkikin mahsulü oldu. 

Kluvar halkı daima Lehlerden 
mütetekkildl .. Leh doğumlannm 
yUk.lek olUfu sayesinde bu mm. 
taka da asırlardanberi Polon.ya_ 
hlarla meskılndu. 

1910 setıesinde yapılan Alman 
tahriri nüfusunda elde edilmiş 
elan rakamlar, bir kaç ııene 11<>n.. 

!'il Polonyalılara brtı terlı:edil • 
tnif olan Garbi Prusya ve Boma. 
z:i halkmm kahir ekseriyetinin 

Büyük Britanya, Fransa, ltalya bu uğrayışlarından dolayı sıh. 11 k k 11 2 5 1 1 d celee"" 
ve Japonya mümessillerinden hat resmi alınmıyacak ve ya- o u ar ey u• • e Nihayet dUn, birkaç 1'0~ 
müt~kkil olan bu komisyon yal. ırncak kömUrlerlnl alırken su, J;Urlllen muhakemeııne ı l'd 
nrz Danzigi değil fakat Danzigi kumanya gibi mUbrem lhtfyac· polis memuru yakalanır• ,o1rl 
Varşovaya bağlıyan ve !.Dava • tarım temin etmeleri verJlen a ç 1 l ı y o r rllmlş ve duruşmasuıd•ll 
dan geçen demiryolun.u da Po . muafiyeti bozmıyacaktır. tevkif olunmuştur. "'d 
lonyalılra bırakıyordu. Uzun ------4:->------ ~aklr, mahkemede 1~

11 

mUnakaşalardan sonra konfe • Holandalılar bizden O l • 1 • 1 Ü •evil ederek demiştir k. ,ır 
rans komisyonun tekliflerini ka • rta ve ıse erın açı ma g nünü - Bekçi vazifesiyle bl~,.ıfl 
bul etmiıti. Ve bugilne kadar de. tütün alacak v k 

1 
d vakıt meşgul olmazdı. _.41 

vam eden hal şekli o zaman ka. Holand9.lılar memleketimiz - e A et tesbı"t e ecek . doltr"" a s~ asında sokakları -•o• •. 
bul edilmiş olan ve Danzigi Mil. den mUhlm miktarda tUtUn al· l{ızım gelirken kulUbe .. 
letler Cemiyeti himayesinde ser. 111 ag·a karar vermicılerdir. İlk, orta ve liselerin bu yılki _.A• 
best bir a.ohir olarak tesbit etmiş " derse başlama zamanlan hak _t IAK 11\.\.Vf '~~···· -·- ,~--- lcr, rahatça uyurdu. ıo.,.-::ıl" Bu münasebetle Holanda re· J-IMV4 BI u k dl ı ı kil ~r 
olan gekildir. kında bir kaç gündenberi gazc. r g n en 8 n r 'w 

J·ısi müdlirU M. Kohn dUn sn - k k 1 dm tJıb• .. ,. 
· Bu itillfname hakkmda bir telerde neşredilen okulların ka • 1) ur en ya a a ı • _..,,... 

bah şehrimize gelmiş, derhal · ı d' alvarıııa11- •1 • 
~k muhtelif ve muarız fikirler yıt kabul ve derse başlama gün. mıf"Y m, ıye Y t' r 

alAkadarlarla temaslara ge" De 1 t te l .. · t ~ k ıı. b •tadl· •" olabilir. Fakat inklr edilemiyen "' .... lcri tamamile yanlıştır. tık okul. ve me oro OJı ıs asyonun. •ır-ı o şamaf>a a~. f1' 
bir cihet bu hususta hem aerbest miştır. lar kayıt kabul işine 18 eylt11 gü. dan venlen malumata göre, dün r~da cebime 1lç llra:rı ~o 
gehirdeki Almanların haklarına Holandalılar TUrk tUtUnUnU nü, derslere de 25 eylül pazar. doğu, cenup, ve orta Anadoluda lrnrakolcta buldular.,. 11,r 
hUrmet eden ve aynı zamanda diğer bUtnn tlltUnlere tercih tesi başhyacaktır. Orta tedrisat hararet 7 derece düşmüş diğer Duruşma ı;ahtt celbi ıçlll 
Polonyalılara yaşamalan için etmektcclirlor. müesseselerin.in kayıt kabul ve diğer bölgelerde yükselmiştir. ıra blr gUne. bırakıtmıştrt• 
ebem olan mahreci temin eden derslere başlama zamanları ya . Hararet Tekirdağ, Elazığ. Mer - dd 
ma.ku.l ve müsavi bir anl&§Dlaya nia ile temas, müşterek haklar, kında Vekalet tarafından bildi. sinde 30, &lime, Bursada 32; A. M CY t k8 P 
varmak imkanı bulunduğudur. eğer varsa Polonya donanması - rilecektir. dana, lzmirde 34; Antalyada 37 emnu mın 8 
Sonra eunu da hatırlamak 11.zmı. nm Danzig limanında bulunma • Okulların kitap ihtiyacile meş. ve Diyarbakırda 38 derece kay • • k AIP1at' 
dır ki bu ltillf her ne kadar yeni 1 sı ve serbest şehirdeki Leh ek~l. gul olmak Uz.ere Maarif Vekilli. dedilm~. Bugün doğu Anado. resım çe en , 
llıe de meali eskidir. Danzig Po. liyetinin korunması mese~lerı · ği neşriyat işleri direktörU Bay lu ile Karadeniz sahilinde hava • lİ ~ 
lonyaya bil liman vazifesi gördü. dir. Bugün bu meseleler on.sey Faik Reşit dUn ankaradan şehri. mevzii yağışlı ve diğer yerler. Duruşmaımm gıı: ,ilv 
ğU mUddetçe mağrur, milterakki tarafından açıkça halledilmiştir. mize gelmiştir. Devlet Matbaa • de açık geçecektir. R~lar şi. pılmaama karar ~1,111cJ' ve oldukça serbest bir varlık ar. HAK1Kl MESELE . smda çalışmalarına başlamıştır. maiden orta kuvvette ve yer yer Dlrka~ ay ep·el Bol•1 etP°'" 
zetmiştir. Fakat bugün mevzuu bahsolan kuvvetlice esecektir. DUn şehri. Sarıyer dnrındakl oıııf tf' 

Evvelce, Versay muahedesinin bu ehemmiyetli meseler birer te. mizde ~arlar şimali p.rktden ubte .... 
D · t" .. ·· anı dd • l k mıntakada gizlice rn 1.r anzıg sta usunu atanma e. ferrüat değildir. Biz bugün basit ·~vrupaya ısmar anaca saniyede 7 metre sUratle esmiş, slmler çeken bir Alınan 

411111
1f 

leri tenkit edilmiş fakat bu ten - ve nazik olduguv kadar da bir hal yenı· vapurlar hararet en fazla 31 kaydedilmia ııoı e ""'"' lanmış. adliyeye teı 
kitler umumiyetle esassız olmW?. •çaresine müstaıt bir mesele kar. • tir. o 

F. k v b .. kU · "laf 1 AYrupa tezgı\hlarına slparl~ ti f 06• 
tur. a at eger ugun ıtı I şsında bulunmuyor. Me~ele ha. d'l 1 k 1 1 · Sorgtt h"klmll;ıı.i ta.r

1
•
1
b,' 1 .... ıı kı. t tb'k ı c ı mes arar aşan vapur arc " b ... 

şe ı a ı. o unu.rsa o zam .. a.n mu-. !kiki bir strateji mese. lesidı.·r. Me.. ' ( 
hakk~k kı J?anzıg statusil bakı !selenin müsbet kazıyelerı gayrı alt inşaat projelerini hazırla· tc\·ktr edilen suçlu ııı•bıeOJlf' 
kalabılecektır. mütehavvildir. yan komisyon Ankarada mesai· dUn sabah ağır ceza .oılll' 

Son yirmi sene zarfında vaki ı Polonya serbest ve emin, mah. stno devam etmektedir. sinde duruşmasına b•tl ş 
olan bir ~k mlinasebetl~rde Mi!. recine malik olmalıdır. Bir kere Bu çalışmalara iştirak için tır. ~ısıa• 
Jetler ~iyeli Konseyi Danzig'e Danzig Almanlara geçtikten son. deniz yolları idaresi işletme Evvel& açık celse:;.111 ıut,; 
ait çok mUşkül meseleleri mUes. 1ra artık Polonya bu mahrece ha. mUdUrU Nasuhi Özok da dUn konsoloshanesi tere uflf' 
sir bir §ekilde halletmişlerdir, ve kim olamaz .. Bu mesele üurinde akşam Ankaraya gitmiştir. Ko- kının tercttmanlıtı ne b rf1'11 

11ulh an~asmı yapanların da itil&! mevzuu bahis değildir. 1919 misyon bu ay içinde çalışmala • tesbtt edilen Hermaıı. ~IJOJ" • 
bu meselelerin hepsini görmele • ı da hususi komisyonun tesbit et. rını bitirecek derhal beynelml- celdleceğt sırada mttc1deblrı.e' 
ri icap etmekte olduğunu da id- miş olduğu noktalar ü7.erlnden ıeı bir mUnakasa açılacaktır. mi suçun mablyettne rıı il!· 
diaya teşebbüs olunabilir .. Bu bir çoklan terkedildi. Bazı Jnglliz firmaları şimdiden duruşmanm gizli olın•'ı•ab111 

meselelerin en mUhfm1erlnl Dan./ Artık verilecek hiç bir §eY bu Tapurlan inşaya talip . ol· temfş, mahkeme de bdfllJ 

zigin Polonya limanı olan Gdy. yoktur. muşlardır. etmiştir. 



~---~~~~~~~~~~-
S e~ahati intibaları: 27 Belediye muhasebe! 

elfanize lngiliz alayı- Rei•kn~~~v~ni:~!~~lbek
ıer' ~~~ ._askeri talimleri 
adi b k tt~;:~zlerin havadan b~nun vazife~i a~a~i ü~erindc 

~ lllıidaf ta kar§ı aldık - du§manm vazıyebm tayın ede
~} tbııe ~ l te~birleri ile rek askerin ve topçunun hare-
~~'lllt llıuh mı~ erdır. katını idare ebnektir· hangi 

lenen gayeyi anlattı 
Belediye muhasebe memur

ları i1:in hazırlanan kıırsta dün 
~nbahtan itibaren tedrisata 1 

başlnnmıştır. 

1 
Belediye reis muayini RiCnt 

Yenal kurı-;tan beklenen ı;-n.reyi 
<.;ayet veciz hir ~urette 17.nh et. 

\'c husu t:lıf. Yerlerinde, mıntakaya nasıl abş edileceği 
ı l'thut sı1• hı~alarm civar harita üzerinde tesbit ediliyor. 

Y 
çlennde yeraltı Sonra kumandan buradan arka miş, bundan ııonra jJk dl'rsi 

ltıı .:ı aprnı~l d B' • ti d k' 1 d. muhasebec1 Muhtar .\cnr ver· "'b .. -ı: ar ır. ır .1a ar a ı topçu ara emre ıyor. 
cP ' in ~ur~ü. . müdafaa lngiliz ordusunda her fırka. 

~drr. alı ıçın uğra - mn ayn bir harita §Ubesi var-
rtP" llıil , lngır mış. Bunun vazifesi ordu düş
rtf "L_~Oıı lllif ızler sekiz. do - man arazısıne gınnce derhal 

"lllllin h Uslu büyük Lond ~şgal edilen mıntakanm harita. 
llıudaf_;;a. . taarruzlarına j sını yapmaktır. Bu haldeki yeni 
hcınerı h ıçı~ • ne müm • ı :şgal olunan arazinin munta. 

ldcnileb'J• epsmı yapmış •
1 
zam bir haritası nihayet iki 

~Üiı ~t· Sonra tama - gün içinde ikmal edilmiş olur. 
~ta.iı .1 as~ın İcadı olan 1 Bu suretle ilerleyen ordunun 
~e bi 

1 
e mudaf aa siste - harekatını harita üzerinde ida. 

~ildir, S tasavvurdan iba. re ebnck i~i temin edilmİf o
~ fiilen otn h~berlere göre, lur. Elde harita bulunmadığı za. 
~tçiln/~rube ve tatbi - manda İse mesafeler telemetre 

. i ağu ıştır. Bu müdafaa ile ölçülür. 
'u~ltcekt~tosun ilk günle - Rasat ve kumanda mevkiini 

ıni!'tir. 

Znbıt ve muamelı\t _şubesi şe· 
ri Ztıhtü Çııbukçuoğlıı ikinci 
1crsi, tahakkuk mlidtlrll Zeynel 
ııbidin liçllneU dersi vermiştir. 

Kursta her gUn Uçer sant 
ders gösterllc<'l'.'k, sekiz ay ele -
\"anı edecektir. Kursa dc,·nnı c. 
1enler 50 kişidir. 

Sarayburnundaki 
musamere 

Kızılay Alemdar nahiyesi 5 
ağustos cumartesi akşamı san~ 
'.!0,30 da Sarayburnu gazino· 
rnnda Hamiyetin güzel bir kon r~İta.n ~r. gördükten sonra topçuların bu-

118.ta OrcJu939. Bugün in- lundukları yere gittik. Kuman. 3erl, şehir tiyatrosunun kıymet· 
~ b I sunun Londra dandan alman emirler üzerine li sanntkarı Hnzıın Ye arka<laş
~r ~ unan dördüncü muayyen hedeflere nişan alan nrının (Madam Hayganoşuıı 

t ttıefah~na ~ittik ve topçular ateş ediyorlar. İngiliz misafir odası) isimll !evkaJA. 
b~ ilak ~nız~ hır alayın toplarında görülen bir hususi. de bir komedisi, Kanıklu Ali 

i"lltlit hı talım maksadiy- yet şudur: re lr!an trupunun U.rı kadlm 
• ..k· ~'ı· areketleri tetkik Bu toplar birer tekerlek üze- :,uyuk orta oyunu, karagöz, 

ğı iP L~.lllı kı.un rine oturtulmu§ olduğundan ni- kukla \'e milli Karadeniz oyun 
,Jel• % l'İtıi hu a~danı Türk ga- ~an alma hareketlerini tanzim arını ihtha eden ve sabaha kn· 

tıl etr Yu.k bir nezaket ve idare etmek çok kolaydır. tlar de,·am edecek olan gayet 
Uerj 

1
' Bıze göstereceği Mesela alı§ esnasında topçunun ıarlak ve eğlenceli muaz7.nm 

-~~~ltrd:rduya ai~ günde- k~rşmn~ bi~denbire tankl~r i- hir mUsamere Ye slinnet dUğU· 
, &tiate n oldugunu, u- çmde hır duşman kuvvetı çı- 11i tertip etmiştir. 
.hilreJ 7Jek. için yapılan kabilir. Böyle bir vaziyette top. Dürük rcdakftrlıklarln tan-
~ııilae~ ~r ıle bunların çunun ateşini bir dakika bile zim edilen ve emsali nadir 0 • 

~ tı bulunmadığını geçirmeksizin bu tanklı düşman •an bu muhteşem ,·e e~ırncell 
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Son Haberler IG·ö~üj).düŞiiilciükÇCI 
1 : ................................................ : 

H alaylıların büqük "~~?.::. "'!"~~.~~:""" 
inkılabımıza 

bağlılıkları 
Antakya, 1 (A. A.) - Vali Sökmenslier dUn sabah parti binasın. 

da toplanmış olan Antakya halkı mümessilleriyle cumhuriyet rejimi ü
zerinde faydalı bir hasbıhalde bulunmuş, annvatnn kamınlnnna zaten 
kendiliklerinden uynrak cumhuriyetin ytlksek prensıplerini benill1.'!e
miş bulunan Hataylıların biitUn inkılab safhalnrındn göstermiş olduk
ları ilcl'i hareketten memnuniyetle bahsetmiş ve takdirlerini izhar et_ 
mi~tir. 

Bu toplantıda bulunan \'C her sınıf halkı temsıl eden milmessiller, 
\'alinin takdirlerini t(\şckkürle karşılamış vc• Hataylıların cumhuriyet 
rejimine ve onun bütün icablarına knrşı beslemekte oldukları d<>rin ve 
sarsılmaz bağlılığa tcrcemnn olarak hcnliz knnunlıırımıza uymıyan ve 
şurnda burada kalan kılık kıyafet noksanlarının da l'iU bir iki gün için_ 
de zail olacağını ve bilhassa asil Turk kadınına yakrnmıynn peçenin 
yırtılıp atılacağından emin olmalarını bildinniRtir. 

Japonyada kısırlaştırma 
kanunu çıkarılıyor 

kııdın ıııcıııııı·lnı·ııı i~ tı ı ... ııula 

lın)aıııııalarıııı \C "'tısliı gi3iıı. 

ıııclc•ri11i l n"'nk <'<Iİl ur. Ueııcc, 

tliiııyn<la lııırıdaıı ti.ıha tnbiı bir 
~ey yold ıı r. 

ne, Jet içinde 'nzifc ıılmı 

klınseııin, o 'nzifrye u~ncnk 

bir kılıktn ohıın ... ı gcrcı... Jia· 
dııılık 'Cl n erkeklik buıın, ne 
biı·-:<'Y ekler, ne biı ':'PY iıuliıfr, 

J.Hr nıalıkcmcdc az:ı, l ahır t 
nnıknt. 'rızlfc ini ~iır<'ıı, smırt.n 

hocnlık eden, ınıidiir sıfnti,\ ll' 
koca bir mc1,tebi çekip ÇC\ ircıı 

hir kndın, ua~ıl ho~ tl'ı.dıilir'? 

\"ıızift--~lııc J,nr-:ı hıı J,ndnr liııı -
bnli olıııılıu·n knr~ı rıgzıııııı, ne 
dcı..,e dt•siıı, içimiz ıımtl,ıl.. sıı

rrt t,c şiiphc \"C itimat 1.7.111-;J.ı do-
lmlııı·. 

Vnzifc bnşı, temiz, diiz[~uıı 

hntU'l belki hısıırsu:r. lıil' ;,.I) im 
ister. ı\ınmn i-:te o lrndnr. Bun· 
clnn iiteı-;i "adc giiliiııç olmakln 
<ln. J,nlııwz, mnl,aıııııı < icldl~ l'tin 
ıloıı, giiriih·ıı 'nzif<'ııin 1.ı) mc
tinclen , hnkl,llc hn~nı•ılılıı..,.,n. 

Tokyo, l(A. A.) - Domeı ajansının öğrendiğine göre, içtimai dmı hb.i şiiııhe)·e <lii-:-iirıir. 
yardım nezareti, diyet rnecliı-inin önümUzdcki içtimaınn bir akimleştir- Hele Şll son znmnıılm·dn bo
me kanunu projesi tevdi edecek ve bu kanun projC'si mucibince irsi su- yn, bir çılgınlık halini nlılı. Yiiz· 

rette !akat olanlar veya mütereddi bulunanlar mecburi surette aklın- !eri, güzl<'ri, d1Hlnl, l:ırı ol 'c a.. 

leştirileccktir. rnı, twıınklnrı hoyn çaımklnrı-

italyaya gidecek ispa nyol heyeti ::~11:~~~~1 1."~~~~;:\:l:,rrı~:.kun ın-
neııkıcr o ka<lıır ı.ntıln~tı 'c 

im~ ıı o J,n<lnr li:alınln~ • ki hım· Hcndaye, 1 (A. A.) - Emin bir İspanyol menbaından bildirıldiğL 
ne göre yeni kabineyi ge>neral Franko teşkil e>deccktir. Yeni kabine fı_ 

zaRınm listesi yakında Eurgosda neşredileceklir. 
Ayni menbadan bildirildiğine göre general Kelpo de Llano, bu 

hafta içinde ltalyaya gidecek olnn lspıınyol nskcri hC'yetine riyaset e
dec<'kLir. 

ltalyaya· gidecek olan İspanyol heyeti, lspanyaya general Gnm
buranın riyasetinde gelen İtalyan heyetinin ziyaretine bir mukabele 
mahiyetindedir. 

larııı nı·knsıııd:uı a"'l ı ~cıı·me

i!,c iınk!in J,nlınılOl', 'Ju p:ııu· ır 

ılııdnklı ve domate:-, 3nııaklı 

ha-.pnnın ıhhntiııdrıı, 3apm.ı 

•ii7.elliI,oinc.lcn J lİ7A.lc ],uç indiı- • 
reğiz? bilmiyoruz. 

ıon kuvvetlerine doğru tevcih ede- ın Usamereyl her okuyucumuza 
Pİyai t~pçu himayesi bilmesi lazım gelir ki lngiliz tn\'siye ederiz. El .. K b k l · 

~ ~İllerd elerı_n hafif Zlrhlı ~oplarrnın üzerinde oturduğu azıg - e an Öprüsü Bır Sovyet tayyarecisi 

J~nsn.p çenrrcllcrhulekl knıılı 

tırnnkh, J nınyn.m nj:,"lz.lı knd.111-
lnr, :ıcnl>n şu l1içnrc hallcri3 I" 
neler knJ betti1derini ft.lllnmı 

t ()trn en ıstifade ede- tekerlekler işte bu kolaylığı te- -o-- mera~imle açıldı öldü 
~l'~ içinde bulunan min edebilmektedir. Şişlideki sineklerle Elazığ, ı (A.A.) _ Elazığla Moskova, 1 (A.A.) - HC\va 

J1; •ıarek "~uu 1~gd1 '!:"• 1 up ucuaryaıarı au, euıKten m ücade e e"~ı· ecek eb n r ..... ft "'~-; .,.1 • w• 

·orlnr mı? 

Sonra ne hnztn hir tezattır, 
'llt.. Ctlerı ·· ·· d k b ka tL· L! ki u - - ~- 'Z"' - ... •~u<-•.-• 1 ı ~·-'-"'~"•""ın u:t mu ki hlr tarnftn. bö.J lo ho' nrn "41i\Jt goruyor u . sonra a' ·uır mevrue na et• tonarme Çıp koprilsU dördUncU temelen bir tecri.ıbe esnasmdn - ,, 
ttı: •• askeri · · t h k · t · _ı~ h l k .. I Şişli ve clYarında son "llnler b:ıtıı> t•knrlnrkcn, hir ~ ruıdn.ıı 

t. <ı~ı f .erımn e as- mc ıs emnce aer a tra tor er umumi müfettic: C'r"'neral Alpdo _ tıcmuc: olan p lot Al k ·• · ·· 
~ a.rı d de fazlaca sinek ı;ürUlclUğil ~ .... ~ :ı 1 e sının °· gidip ıılfıjlarcln ka, nılnrak 80• 
~ ~ e ılcn orman ile 1eliyor. Sahra topları traktörle- ğan tarafından dün açılmıştır. liimünü resmen bildirmektedir. 
l "'\JV 1 · b I k ) halk tarafından belediyeye şi knklnrı "J{nrmen,, lcrclo dol-

~.°"§ Y'" Vet erm arası re ağ anara süratle isteni en Açılma töreninde El5zığdan, Kc. Aleksi 193 7 de 1000 kilo safi 
~il jLr~ltt~etrelilc bir me- is:ikamete sevk olunuyor. kayet edilmiştir. bandan ve kövlerden gelen bin. ki <lurııyorlar. Hcı> iııiıı koll:ı.rı, 

ua " " yü e dünya yükselme rekoru- lmı-uıılnrı, oınıızlnrı OJ,ık so-
harek 1.r.. Açıktan bir (Arkası var) Yali ve belediye reisi bu işe lerce halk bulunmu!"tur. Bu mü. n t · J • t' ~ı et l ~ u esıs ey emış 1• 3·uk. Jlnzılnrııulnn tlcri pnr~n-

<1.1brı.:ı- 1 ı e askerlerin ehemmiyet vermiş, sıhhat mli - nasebctle söylenen nutuklarda, 
~ nı··t · b' Temmuzdak" b l d' Ecnebi meskukatın lıırı hile nrkı>or. et· u earm: ır ·ı e e ıye dürU ile Beyoğlu , Beşiktaş be - köprülerin ve yolların memleke _ 

"' 1rıde ı ·d t vasati fiyatları noyn. me ·eıe ini ben, iş-to hu "'tini~ • 0 an ormana varı a ı ledlye ve hılkumet doktorlarını timizin iktrsadi ve umumi haya_ 
• I'\ · .... rıesı ·· k d 1 d Damga resmine tabi evrak J iizdcnclir, Jd ynhıız biı· mcıuıır 
t,:vııll .... 

1
• • mum ün e- Be e iye temmuz ayı zarfın· çaiiırarak bununla mllcad~le e· tıııda yaptığı iyi tesirleri teba • 

c ... rl. ·• cın ·· d ""' 0 ve senetlerde zikrolunan ecne- kıynfctl 'c bit· dc,Iet. i,i gı'hi 
'4~ • • rnutearrız ta- a ı. .. .:15.00 lira tahsilat yap· dilmesi etrafında emirler ver - rüz ettirilmiştir. 

fil.·· ışga.I h k · h bi m"skulrlllm TUrk parasına değil, içtimai bir fell\ket şcl. 
"tJ'ı 0 are etme e- nw;tır. Şi;-lfdc tahakkuk haric. nıişUr. Kebanda Murat suyu üzerinde 

tıı.. llnan ·· · •· .,..-o·· re ,·asnti fi.,·a.tıarı l\lall'-'C tinde ~örii~ oı'tım. 
d,:~il . uzenne sun ı kalan 1 GOO lira ile llakırköydc Şişli ,.e civarındaki !ili birikin g-eçcn sene yaptınlnn 110 metre. " 
~ka ~r.ı Yağdırıyor. Biı tahsil edileıniyen 41 bin ile dl· tileri ınazotlanacnktır. Bundan lik diğer bir beton köprü ile Elfı- \'ekületlııcc teslılt olunmuştur. l~"lddcn nltııuo;.mn ,nı•<Iığı 
-~... IÇtnd wd 1 ),·A, nUJlUSaD!" l!J40 tarihfnn fın)dC tenfHİll gtİzclJjJ!foi Zl\ID:l-

•ı ..... e ormanı le<:.- ğer bazı resimlerin de tnhsilinr> zıg an Arapkir, Kemalive ve Er_ " " ~ "l:a.rJ :r lrnşka Bakırköy, Yenik(ly, Çanı " li ı · 1 t k 

lıoİreri~;; ar bembeyaz bir I .. _·alışılncaktır. zincana kadar bütün büyük su_ lrndnr ecnebi parası ile yazılı rıın < ~erme .np ıı·mn3nn ·a -
:ı .., "d lırn. Çcnı;elkiiy civarında da, " 1 d ,.., 1 kıl 

;ı YIA L '·• e kalıyor. Or- llk d . f . l . !ardan beton ve demir köprüler. evrak ,.c scnC'tlerclen bu ,·asa ti <ıın n.rımız 'nr ı ..... anı Jl "a 
" "uc" te rısat mü ettış erı sinek mUC'adelcsi rnp~lacaktır. ı ·ı 1 · 1 1 ı ~ t sarıldı ,,az b:r sis taba- den geçilerek gitmek mümkün oL fiyatlara söre elam sn resmi a- 1 n mı ırnp nr ycrm( 0 'lll'lırc 11. 

ijleal'ti ktan sonra içinde- dün toplandı Diğer taraftan sıtma ıniica- muştur. Son üç yıl içinde cum _ ıınacaktır. Bugün, ""enç J,ızlnnımz, kMi 
tlh. l di: l 1 · lll.: tedrisat nılifettişleri ay· lel" reisi l\{ı't·.1t cln ıı1'lcnd"lr · h t 11· ı· 59'> k 15 mc..,lııkrlc ,·nııl"lmlr J\iihl~111 ~ıetJe..: .. şrnan as cer erı- " ' ~ lıunyct ük(ımeti tarafından et • ng ız ırası - ·uruş • "" • · "' 

b •• Set d'l !ık toplantılarını dlin saat 14 -:;eı,·ıı· etr·.tfınd", bı'r r", por ha f ,.. ı 1 "G ı o- Allnlı ı'"lııc 'e t•tl>ı'ntn ıııı "Ol İt . re ı mi<t olur. ~ .. " r!'l ı .,forat ve Fırat nehirleri ile para, c o ar 1- rnruş -a pııra, • 4 
• 

0 

sıs :r te mnarif mihlUrlliıç.linde mu. ı · t" ı k ? ,ll 11,.. k Perdesi altında 0 zrrla.rnrak valiye Y<'recektir. çevrili olan Elazığ vilayetinde Frnnc;ız frangı :l kuruş lCi pa- nın.: ı ıyor nr yo · :ı ... 
ti "'-'ll JUr Tevfik Kutun başkanlığın· ]" kk ··ı GI ZGIN t erleh. lll\iteamz asker- beş ve Tunceli vilnyetindc on be. rn, ls\'içre frangı 28 kuruş 2fı :ın ı ::;u 11\ • _, ı 

tekt· " 1e hareketı' · ·· lh yaıımı~lardır. tonarme köprü yaptırılmış bu - ıınra, FJorin 67 kuruş 30 pnra. • 
tr b nı gore- Toplantıda bu vılkı" ilk okul Amı"ral H rt" b k Esırgeme Kurumu m ı "'~i"e't?l.ınun üzerine hü- " 0 ıye sa 1 lunmaktadır. Hayşmark 50 kuruş 30 para, • en-

'tr "' ın :nlışınnlnrı etrarmda görllşlil - ef' · · · t l f faatıne Suadı"yede 
.tlJe..: de g.eçmi• olan as- s ırımızın e gra ı Drahmi lcırk he>ş ııarn, Çckos· 

r j ·•n k -ı: 1 n-fic:tür. 50 C k L h' t n ilti ·· t e •erb e ı makineli tü- Bd t ı (AA ) ~ 1 _ e e ıs a a ca lo\'nk kuronu 4 kuruş 15 pa - musamere 
.ı .. Tak"'. ı'm k l k l apeş e, · · - n 3 -

' "t'I\ İleı;~stçe açık saha Ü- "' ıs asına ıyme car ajansı bildiriyor: etti rn, Zlloti 23 kuruş 3:; para. ÇoC'uk C'Sirgeme kurumu E-
~a lırh em.eğ ba§layor. kondu Türkiye Orta Elc:iı-;i Behic Varşova, J (A.A.) p0 _ Pengu 24 kuruş 40 parn, ls- rC'nköy kolu tarnfıııdnn o.8.!>39 

l ~~ftan U bır otomobilin Tak dl ri kıymet kom lsyon u Erkin, Macari~tanda~ ayrılma: lonya gazetelerinin yazdığına , cç kuronu 30 kuruş 2 5 para, cu mnrt<>sl n Jrna nu Suacliyc phij 
lltı(ii 0 rrnana doğru sü- Taksim kışlnsınn 30i00 lira kı~ sı münasebetiyle naip Horty'ye göre, diin 50 Çek Bohcmyadan Dinar 2 kuruş 35 parn, Ley 40 o;nzinosundn. )oksul cocuklnr 

t' g0~~~~n sahasına var- met koymuştur. Keyfiyet nrnli bir telgraf çekerek Macaristan- Polonyaya iltica etmiş ve Bo- ııarn, Yen 34 kuruş 25 paıvı, menfaatine snbaha kadnr de· 
d1 

•• 'bırat ıçınden çıkan iki re vekaletine bildirilmiştir. ~a kaldı~h uzun miiddet zarfın. hemyada hayat şartları taham. Pczetn 10 kurus 10 ıınrn, Le\'R \'am etmek llzcrc bir kır c~Jcıı 
t~~ti.j gö;~i~k tekrar geri ı Hu fiyat lizerinde anlaşma o rla kendisi hakkında gösterilen miilii imkansız bir şekil aldığı 1 kum~ 23 1>nra, Rulıle 23 kıı- •esi tertip edılm!ştır. 
e~tler lek U~or. Sonra bu tursa derhnl binanın devir \"{' hanrhahlıktan dolayı teşekki.ir için iade edilmemelerini Polon- ruş 3il ıınrn, l\Iısır lirası 612 KıymC'tli sanntkflr Dayan 

~r ate erhur edecektir. tescil işi yapılarak yıkılmasın:ı etmiş ve Macari~tana m~sut bir ya makamlarından rıca eyle- kuruş 15 pnr.L itibıır olunmuş· MualHI. ve Sadi grupl.)le i5tirak 
~!§darı ş attını teşkil e- 'lıışla nncaktır, ıstikbal temenni eylemİ!':tİr. mişlerdir. Lur. ederek hu ha) ır işi ıı;ın en 
~I i\da ~ın. hareketleridir mutena parçalar tC>ganni cdecclc 
~t et asıt ~rınde makineli tir. 
ltriltaın ışgal kuvvetleri H - H d • 1 Macnr cnzı. zcn•ln :s. 

elı. ıurette vaziyet al- u s u s 1 a v a 1 s e r numaralnrı '(' clans llll - hİf 
· C\sk sı ile mUsam.ercııln mu ,cııırn ı 
l~li erle · Dihıkü posta ile gelen ''Daily Ekprcss t·c Sl:ctch,, ga:.ctclc- merhame~izce tasfiye etmelerinden ileri geliyor. 

ı,·· 1>,. tın yanlarında bir surette tertibine "Ol'- "ah 
"!l'ı '""la k ri Jmsusi membadan aldığı aşağıl-:i haı·adi.<JTrri vermektedir: * * * " " 
ı.. "a.r, :.1 arşı himaye vası- ~ı ı rr · .. ,il • 1 ~ Amiral Şükür Okanın kumandası altında bir Türk deniz fi. 

>tt t&a ('terk o~uz üç kişilik ~ Lehistan hariciye Nazırı Albay Bcck, bugünlerde Rus se- !osu gelecek ay İskenderiyeyi ziyaret edecektir. Mısır Kralı Fa. 
\le "esa,·a 'rn) yanında su, firi Saranof ile sık sık görücomektedir. ruk ve lskenderi'-•edcki Inciliz deniz kumandanı gemilerini zi. 
• (! ıre n . d k :.- " ~ 
'il h !Yay1 l evın en as e- o...: ,,. yarct edecektir. 
ı\ ~:l:tıu aşıyan bir kam-

ı. ·r~a..:ı.. Yor. 
~ "il 1' Bugün Almanyada 37.000 lt::ılyan, 15.000 Yıı"'o~lav. 12.()l)() lo u~ak b" '"' td l>cll ·i ır mesafede 1t acnr, 5.000 Bulgar, 4.000 Holandalr, 40.000 Slovak ve 53.000 Çc. 
·~(!il ku~ e ateş hatbnı teş. kin çalıştığı tesbit edilmiştir. 
1\1) ~e le]s~etler arasında te- * * * 
'lla_ ıle rrıu~ı. h~uhabere vası- :f. .Nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında lspanyada 

ll~ t'tıc eki' ez Ruat ve ı idam edilenlerin sayısı binleri bulmaktadır. Buna İ~ııyol kul_ 
v 1 bulunuyor ki cıları arasındaki memnuniyc~i.ılik tc, f~·idarenin'l!panyayı 

* * * 
1f. Japonyanm ticaret, ordu ''e hUkQmet şefleri Amerikanın 

kendilerine olan ticaret muahecdsini fcshetmele:-ine karşı bir mu. 
kabele yolu düşünmektedir. Bazı Japon mahafili, Amerikanın mal 
~attığı piyasalarda, Cenubi Amerika memleket!erinde bugüne b... 
dar isililmcmiş bir-ölc;üdc damping yapmak fikrini ileri sürmek
tedir. J<'akat Tokyo hükumetinin ekseri azası ihtiyat tavsiye et
mektedir. 

Şüpheli h~r ölüm 
Mecidiye köyilndc oturan O -

maıı adında birisinin knrı 

dUn 7 aylık bir çoruJc doğur

muş, çocuk 6 saat yaşadıkt, ı 

sonra ölmUı:;ıtUr. 
lUUdd<'imnumillk vakara 

koym~. adliye doktoru E 
Karan ~oc~ğun cnsrdlnl mu 
~ene ederek olüınti Upheli g>r 
dU~Undcn morsa knldntmı ı 



4 - VAlllT 

Sıvas haberleri: 

Sıvas cer atölyeleri 
inşas ı bitti 

Sıvas cer afclycler inclen bir gö'tüniiş 

İhtiyar adam, bir elinde O-lan-! ·····+••+•••••••••••••• • •+•••••• • •• • •••••••• •••+• 

ın kendi kuşağır.l:ian kopararak ı yaza ın ı ç D 
yaptığı bürülü bir paçavra tutu- i ev ren 
yor, bu paçavraya bağlı olan kü _ ı:ıs Snbel nııi/.:ıifntını lm:nrınn 

1 çük kız da. yere düşmeden sana- Pearl Buck 1 b ra h im H o Y 1 

ndarak o yana bu yana dolaşıyor- -!f ~ • •• • ••••• ••••••, 35 , • •• • • • • •••••• • • ,._....,,...J ' 
u. 
İşte ihtiyu adam, şimdi annesi 

dilenirken, onun kucağında bu 
kalmaya isyan eden, ayak direyen 
küı;ük kıza bakmakla günlerini 
geçiriyordu. 

:Ustelik, O-lan yine gebe kal· 
mıştı. Büyük çocuğun üstten taz
yiki onu taşıyamayacak kadar 
kendisine ağır geliyor, sancı veri
yordu. 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
ı yıllık 

Sıvas, (Hususi) - Şehrimiz 

istasyon civarında devlet cle
mlryolları idaresi tarafından 

ı\.urdurulmnktn olun muazzam 
cer atclyeleri inşaatı sona er· 
mlş makinelerin montaj ve ha-

Vang Lung çocuğun yere düşü. 
ter yapılmıştır. Devlet demir- şünü, kalkmak, doğrulmak çaba. 
yolları tarnrıntlan istinıUl.k etli· layıfilarmı, yeniden yuvarlaruşla. 
len yerlere atelyclcr için 420 rınr, ihtiyar adamın tuttuğu pa. 
ev yaptırılacaktır. Bu suretle ça\Ta kuşağı çekişlerini seyretti. 
"Umhurlyct hUkiımeti Sıvasa Bu vaziyette olduğu yerde bek. 
yeni ve modern bir şehir daha ler dururken aqam rüzgarının 

va.gazı tesisatına başlnnmıçtır. rnzandırınış olacaktır. sertliğini, ılıklığını yüzünden his 
Bugün cer atelyelcri inşaat Ayni zamanda memleket iş setti, ve içinden tarlalarına, top. 

sahasında bUyUk bir hı~·-ı me- .-e çalışma hayatı üzerinde ntel rağına kuvvetli bir iştiyak kabar. - Tcprak duruyordu. Oğul.. açli°ktan ölsek te yi~e yururuz. 
mur evleri, amele apartıman· yenin çalışması lJc bUyUk lnkl- dr. Buralarını arzuladı. Jcdi. Ama onunla küçük çocuğumuz 
ları, ve mağazalar yapılmakta- ~at ve raaliyetler vUcuda gele_ Babasına seslenerek: Vang Lung içinden: 100 mil nasıl yürüyebilirler. Ya, 
dır. ;:ektir. - Böyle bir günde tarlalar ka- - Öyle ise biz de gideriz. Bu bu yükünle sen de nasıl yola çı. 

66 - 70 bin metre murabba - DugUn bllylik bir Htiharla zılmalr, toprak altüst edilmeli ve sene olmazsa gelecek sene döne_ kabileceksin? .. 
lık bir sahada kurulan cer a - lrnydettiğlmiz ye içten karşrla- buğday ekilmesi liızımdı .. dedi. riz .. diye geçirdi. :Madem ki top. OJan bu sırada çanakları su 
tclycleri cumhuriyet hUkilrncti- drğımız cer atelycleri Sıvasa İhtiyar adam sükunetle cevap rağı vardı. Toprağr duruyordu .. ile çalkalamakta idi. Bunları ku. 
nln sayılı eserleri arasında yer yeni bir hayat ve refah müjde- verdi: ve bu toprağın orada bn.har yağ. lübenin bir kö~esine yığdıktan 
alabilen hlr üstUnlUkte ve titiz cisi olarak kavuşmakta. ve cum - Aklından neler geçtiğini bL murlarilc zenginleşmiş, münbit. sonra başını kaldırdı ve çömeldi. 
bir itina ile iJerJcmektedir. hurlyetin kuvvetli fdcaJJerin· liyorum. Vaktilc ben.im zama • leşmiş bir halde uzanarak kendi. ği yerden Vang Lung'a baktı ve 

Her cumhuriyet vatandnşınm elen birisinin daha tahakkuk nımda dört defa, bu sene gi:bi yap. sini beklediği düşüncesi Vang al~ak sesile: 
göğsUntl gurur Ye sevgi ile dol- etmiş olduğunu göstermekte- mış, tarlaları yıiz üstü bırakarak Lung'da engin bir arzu uyandır_ - Kızdan başka satılacak bir 
duran bu eser, cumhuriyetin H dlr. oralardan uzaklaşmış, \'e yeni e. dı. Kulübesine dönerek karısma şey yok! .. dedi. 
ıncı yıldönUmUnde çalışmaya Neşet Nnf iz kim için tohum kalmadığını gör- hışımla: Vang Lung'un nefesi tutldu: 
başlayacaktır. HATAY VE JA:>ZAN müştiıF'k, - Satacak neyim varsa, kal. - Bak ... diye sesini yükseltti. 

Bunun içindir kl, geceli gün- - akat sizler daima yurdu - mı~ satıp savacak ve tekrar Çocuğu satacak değilim. lil••••••-~ 
clUzlU büyUk bir çalışma devam GU1'"J,ERt nuza döndüydilnüz baba.. toprağıma döneceğim. Uıtiyar a. Kadm: gayet yavaşça cevapı--------:::::.. 
etmektedir. Sıvas, (Hususi) - Şehrimiz lhtiyar adam sadece: dam bu yola dayanamasa bile biz verdi: 

Ayrıca haber aldığıma göre, ve cevrcsfnde Uatayın Anavata- - Ben de satılmı§tım. Ebevey_ 
cer atcılyesi faaliyete geçtiği na kavuşması ve Lozan yıldB- HALK ARASINDA TETKiKLER nim yurtlarma dönebilsinler dl. 
gUn, bUylik bir tören yapıla- nUmleri bUyUk teznhllratıa kut re bir büyUk eve satılmıştırn. 
cak, törende sayın başvelı:.tı DT. \anmııtır. ı -Şu halde,;Een ge.QOCU~t. 
Refik Sa'-·dam, mUnakaIAt Ye· BİR JCAMl'OS I>EVUİLDl J malc mı astıyorsun r •. 

.; - Yalnız ben olsaydım, km.I••••••-~ 
kili Ali Çcıtlnkaya, Natla vekill Sıvas, (Hususi) - Sıvasın mız daha satılmaya kalmadan -

general Ali Fuat Ccbcsoy, ve Gök medrese mahallesinden Os ya ş a r 1 a r öldürülürdü.. Ben esirlerin esiri " 
daha bir çok vekil ve sayla\·Ja- man oğlu şoför Cemllin idare· ıdim. Halbuki ölü kız birisini 
rırnız o gün Sıvasa gelecekler - sindeki kamyon 18 kişiyi muh- kandıramaz. Bana kalsa ben bu 
dir. telif yerlere götUrlirken NUmu Kuvvetl i bir aile hayat.na sahip bu kızr senin uğruna, seni top -

Cer atclyeleri lkt kısım Oze- ne çiftliği ile SöğütlUhan ara - rağa yeniden ulaştırmak için sa_ --------
rine yapılma.ktndır. Birisi va• sında. kum çeken Yusufun lda- olan Yörüklerin kendilerine tardım. Zira bütUn gün uyut': 
gon tamir atclyesl diğeri de lo- resindeki at arabasına çarpmış, Vang Lung, metanetle cevap gndüzün ~ka na.Jtlı~ 
komotff tamir ntelyesldir. araba oku kırmıştır. mahSUS bi rçok adetktf İ Vardı r verdi: rmm mUtemadiyen 

Bunlardan başka devlet de - Bu halin bir tehlike doğura - Be:: asla satmazdım. Bu çöL geçtikleri sokakta. df.l' 
mlryollarının ihtiyacına göre, cağını anlayan şoför makineyi Adann, (Hususi) - Toroslar "Jin.zandaın çü.--QI hlı· kıl cıııJ!,rf., de canımı vermekpahasına da ol. yük ve ağır yük v vA 
yılda vasatı bir hesaba göre, durdurmak istemiş ise de mu· ne kadar zengin bir tabiata SP• 'ı\lmıun kütü n' ı·ndı huı·i de sa.. kerek çalışrdı. FaJcat. 
700 _ 800 arasında vagon ya - vafrak olamamış makine teker- hipsc, onların llstUnue yaz kış olsa., Fakat tekrar dışarı çıktığı za.. ara sıra onu, yo~'" 
pılacak ve 2000 yUk vagonu, le i çu ura şm ş ve ma ne 0 :.- ., '- " man, ak ına as i.1 ısteyere ge mı. a c so uyara , ğ k d(I U ki Y"ı:ır~·an ylı' rıı· ki erin lıayatr da Tiirkın"n "t.in'·ıklcrin ''s,orcv- ı l" · k l · h ld ı k ır~" 

lokomotif tamir edilebilecektir. devrilmiştir. o nisbette zengtn bir tetkik Tlirknıcn yilrUklerin "şorev· yecek olan aynı düşünce bUtUn murları öne doğrU . 
Ayrıca atelycdc iki bin işçi İçinde bulunan yolculardan kaynağıdır. teri,, ni de muhakkak bilmi- iradesine rağmen kendisini tah. rak §afakta evine ~ 

çalışacaktır. Bu işçilerin otura sekiz kişi muhtellt yerlerinden Yaz kış, tepeleri karla örtü- yorsunuz. "Şorev,. ''hayır ev!,, rik etti. Büyük babasmın tuttu.. görmUştil. Şafakla ~ 
cııkları binaların yerleri tesbit yara almış, iki kadın ve bir lU bu dağlarda yiirUklcr ne demektir. Toroslardakl blltUn ğu kuşağın ucunda bağlı olan ve di arabacıhğma gidet'~ 
edilmiştir. kız çocuğunun yaraları çok a- yaı>nr? Nasıl yaşar? yUri.Jk kamplarında birer ''şo. sebatla o yana bu yana sallana. mın yanından böyle 

Çalışacak işçilerin sosyal, ğır görUlmUş, hastanede yaralı Garp melodilerinin güfteleri- rcvi,, var<lır. rak yürüyen küçük kızına baktı. mi§ti. Bazan da sul•! 
kUltUrel Ye sıhhi ihtiyaçlarını kadınlardan birisi ölmüş, adli- ne kadar girmiş olan ''Suna,, nertll yUrlik delikanlıları, Her gün yiyecekle beslendiğin - bu adam kendi }nılU ~ 
karşılamak uzcro duş, kiltupba ye tahkikata el koymuştur. YJ ve yahut "Sunaları,, onların dul lrnlmış yeni gelinler ve bU- den epeyce büyümUştU. Her ne kar ve uyumak Uzete ~ 
ne, okuma yerleri Ye hastanof Ne. Na. içinde de bulabilirsiniz. İşte tun dcrtltler, "başı tasalılar,. kadar daha konuşmuyorduysa besine girmeğe bazı!~ 

~ö@MtAl.O••_.._ 
~ OYUNLARI~-_. 

BUGUNKU BULMACAMI2' 

SOLDAN SAÖA: 
• 

1 - Alma~ada bir liman, 2 - Bir göz rengi .. Bir harf, 3 -
Bir ilim, 4 - Atıf, 5 - Bir rakam .. Bir nota .. Saçsız, 6 - Vasıf 

7 - Cücum eden .. Sarkmak fiilinden emir, 8 - Bazı hayvanla. 
nn ayakkabısı .. Bir mayi, 9 - '.Kamer .. Sıcak su kaynağı. 

YUKARIDAN AŞAÖ]}'A: 
1 - Fransız Meclis reisi .. Anne, 2 - Bir erkek ismi.. Bey. 

gir yavrusu, 3 - Suluşey .. Denizde iptidai nakliye vasıtası, 4 -
Ekalliyet, 5 - Dedmansızlık .. Bir harf, 6 - Bir erkek ismi.. F.s. 
ki bir memleket, 7 - Bir tane, 8 - Eski bir Türk hUkUmdarı, 9 -
Bir nota .. Salon. 

1 2-J 4 

bakınrz Toroslardaki yUrUk şa- oraya gider "dert yanar., Ye da, azıcık bir ihtimamla bakıl9:° insanların arasın~ k ~ 
lr ne diyor: de,•n bulur. Orada onların bU · bir çocuk kadar tombuldu. Bır VaJlG' Lung yeısl~ 

1 
"B~y hkrft.n ntcşinc ynnn.n yUk kadını vardır. ihtiyar kadın dudaklarına benze. - Peki bu hal daıfll 

tt';'tklıır,. Tilrkrnen yUrUklerlnin hcsaıı yen dudakları güliimseyordu. Kır decek mi?. aJl il' 
"Pirler <liva.nına clurnuya b"<'l· usulleri ,.e ral{amları ise pek mızı idi. Eskiden olduğu gibi ba. Adam çubuğund iil'tl 

<limu ıh\ka ,·crlcldlr. basının kendisine baktığını gö - çekti, ve yere tükUrd 
"Sazlı yari hAna. hastA dediler,, Başka memleketlerin, "Şif rünce sevindi ve gülilmsedi. ra: al 
"Güzel > ü:ılü Suna.'mı gt>nul)'e tloınc.>n,, lı-ri bizim, Tilrkmon Vang Lung: - Hayır .. ve bu Jı ~ 

goldiın.. yUrüklcrindcn kopye etmiş ol· - Benim göğsümde yatma - rüp gitmiyecek. ~;;ı .. ; 
YurUklerln tuvaletleri. eğ. clukları haltkında insana bir mış, bağrıma yaslanmış olsa. böy zenginleşince, kull uf· 

ıencekrl başlıbaşrna bir husu - ıllphe gcl!r. le, gülümscmeseydi, onu salabi. takım usuIJcr bulun bıJJ1 
siyct taşır. 'fUrkmen yllrUklerinin doku lirdim .. Diye düşündü. Sonra tek. de pek fakirleşince. eJ) 

YUrUklerin en sevdikleri eğ nıacıhkları nefis bir sanat ha- rar toprakları aklına geldi ve de çareler varöır. Geıll 
lencelerden birisi "Manda dö- ti C:edir. Onların kilim motif- hırsla bağırdı: kız satarak dayandık• ol~ 
vUşU .. dUr. Evet manda dövüşü leri hep tnhiat eşyasının leke - Oralan bir daha görmek karım kız doğuracak bir 

nasip olmıyacak mı? da satacağız. Yalnız ö Buna belki biraz şaşacaksınız. · .;•ridir. w ın 
Kışın yürllklcrdc mancln dö- ..., Urıık delikanlısının gözün· Bu kadar calışmaya, dilenmcgc kızımı sakJamı~11··cİırıcktell" 

rağmen, bugün b:zi doyuracak gelince, onları o u e ıc 
,·Uşturmck eğlencelerin en ba. lle "glizel kadın .. ın vasıfları tl r n 

kadar paradan fazla bir şey asla mak hayırlıdır. ı:.ıe d,,ıı 
şında gelir ve döviiş sonunda 111dur: f a}ı:Jtll JJ. 

elde edemiyoruz. zıları daha ne es _,.p_ ır 
galip mandanın sahibi nıa~lllp . Geni.~ kal?alı'. ince belli, ı.;c. 0 zaman karanlıktan derin, boğmayı tercih ederl~1~tı mandayı alır. :ıış goğUslh, dık gerdanlı, u. dik bir ses kendisine cevap ver. te fakirler pek fakı gıJJI' 

• * • ımn klrpikll, çenesi gamzeli, di: idi, kullanacakları u~ 
YUrUklcrdo ku\'vetli bir nilc beyaz kırmızı l<.'nli, pirinç diş- _ Bu fır:;:attaolan yalnız sen baı:ı vuracakları çarel 

hayatı Yardır. YiirUk erkeği EC· 'i, lcimsryi incitmlyen. misafir değilsin .. Nehirde senin gibi yüz. budur. Zenginlerde çok JlB 
'fino pek sadıktır. YtlrUlt erke- ;ey;n, k~casın~n sayan kadın! lercesi var.. leşince, 0 zaman d~::ı 
ğinin ne kadar titiz olduğunu (,örUIU~ or kı, Toroslarda me- _ Adam, bambodan yapılmış yol vardır. Ve ) e 
şu satırlar ne iyi ifade ediyor: lrnt fllemdcn uzak bir haldr ltısa çubuğunu tüttürerek yak_ bu yol da pek çabuk~ ssl 
"Hey ağalar kötü aHada etme- ''aşar görllnen hu lnsnnlnrnı !aştı. Bu. Vang Lung'un kulübe- kacaktrr .. dedi. BaŞ1ı;.ksI 

yin <"mci;,ri,. ~<.>vki. modern manadaki ada- <;inden iki kulübe ötede oturan bir çubuğunun sapı ne ~. 
''Midem telunea ı•işlnllği ye- mın zevkinden fnrksızdır. ailenin büyüğü.babası idi. Adam ki duvarı işaret e~,,.ı 

-ııcği,. gündüzleri pek nadir görilnürdü. ( 
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Eski ~üstemlekeleri lr 
Alrnanyaya dönerse 

Va kıt' ın Küçük Hikayesi ..... --.------, ---· ---·-· ... ··--·····-·· .. -· ... ··---·----·-·· 
Delikanll tecavüze tahammül edemedi .. 

Çeviren : Muzaffer Acar ________ ... 

Franaada Alman 
Propagandaıı 

Birçok kimseler 
tevkif olundu 

()· Bu takdirde francine küçük kol saatine Büyük annesinin büyük evi- 5iz bana tahammülsüz bir ha- Propagandayı Bir 
haktı, titredi: ne geldiği zaman evvela ihtiyar yat, bir k';lrunuvü~ta h~yatı _ya. Kontes mi idare Ediyor? 

Unya yeni bir tehlike karşısında _ Pı"erre, artık ben gitmeli- bir oda hizmetçisi ile karşılaştı şatıyorsunuz.. Gozlen daıma F 5 d 1 Al · · I d ran a a yapı an man pro-
yım.. Bu evde her şeyde bir ağırlık. ~erde bır erkekten bahs,? un u. pagan dası 1111?) dana çıkarılarak 

kalacak demektir 
Karıısmda oturan genç, gü- bir ciddiyet vardı, hizmetçi ka. gu zaman hemen kabuguna çe •. Fransızca Le Tcmps gazetesinin 

zel delikanlı buna hiç de razı dm: kiliverccek zavallı ~ir m~hluk, istihbarat şefi Mösyö Obeıı ile, 
görünmüyordu .. Çay salonu ol- - Hanımefendi, küçük hanı. yalnız baş_ma sokaga çıktıgı za. Figaro gazetesi neşriyat kısmın 
dukca tenha idi .. Tatlı bir soh- mı salonda bekliyor. man vazıf~ hesabı s~rulan, da cahşan Mösyö Puvariyc teY-
bete- dalmışlardı: Dedi. her hare~etıne, her keyfıne ka. kif olunmuşlardır .. 

- Oh .. Fakat daha seni pek Francine endişer,e ~üştü.:·:(\· n~ıla~ bır zavallı.. ~a~at ben Her iki suçlu da itirafta bu· 
az gördüm. t. ba gene ne var? dıye duşun. y~rı:nı ya.şınday~m, ~uyuk a~ne. lunmuşlnr, Mösyö Oben hfzmc-

Genç kız hafifçe güldü.. Bu d~. Sonra kalbi çarparak büyük ~ızı temın .. e~enm kı bu vazıye. tine mukabil hir milyon frank 
tebessüm onun genç, güzel yü- anr.esinin beklemekte olduğu tım çok gulunç oluyor.: Evet, alınış olduğunu bildirmiştir. 
zünde neşeli yollar açarak kay. ı>alona girdi.. · büyük 8~~e, işte ~ğrenm .. Ben Diğer taraftan Mösyö Puarlyc -
boldu. Salonda uzun boylu, ihtiyar haftada ıkı kere hır genç erkek- nin bu işten Uç buçuk milyon 

- Az mı Pierre L Çok na. bir kadın, evin ciddiyet ve ağır- le buluşuyorum.. . frank almış olduğu da söylen-
ziksin.. Fakat bir aydanberi lığiyle hemahenk olarak ayak. - Zavallı. zavallı .. Bır gen- mcktedlr. 
~aftada iki defa Şan dersime gi- ta duruyor, torununu bekliyor. cin evine mi gidiyorsun İ ·· Her iki gazeteci de m Unase· 
-:leceğim. Gelip burada sizi bu- du: - Hayır büyü_k anne, yanlış bette bulundukları ecnebileri 
':.ırum. Bu bence büyük bir kah - F rancine nereden geliyor .. anlaşılmasın .. Evınde buluşma: Fransanm dostu olarak gördük
ramanlık. cesarettir .. Sizi temin suni .roruz.. Bir pastahanede ~m lerlnl ,.e almış oldukları para .. 

ller,,ı • oM ederim ki, eğer bir gün büyük - Biliyorsun ya, büyük an- bekliyor .. Seni temin edenm, nın da doğrudan doğruya gaze-
etı ~ra Fran81z1anı geçen Alm~n mflslctemlel'elerinaen Ka. annem bunu öğrenir ise... Size ne her cuma olduğu gibi gene herkesin arasında oturuyoruz.. tecilfğc ald işlere mukabil oldu-

merunda Fransız ve ycrlı asker r .. 1 · · ' . F · ld d n mı . 8oıt zaten evvelce de soy emıştım §Sn dersınden.. . -:- ra~cın7 sen çı ır 1 •• ğunu, hareketlerlnın yalnız 
' Beneler zarfında Almanya· merunda Almanlar da 1916 ~ne- ya .. O çok eski kafalıdır .. Genç- - Francine kızım, ben bıraz Scnın vazıyet~n.. . • . Fransaya nafi olmak esasına 
~Ya attığı ''ha.yat sahası" sinde Frans_ız'. İngiliz ve Belçıka· }erin halinden hiç ~nlamaz.:. ~i .. evvel piyano hocan Ma~m Tu- . - ~u bemm va~~y~tıme hıç müstenit bulunduğunu ileri sur 
~ Yalnız kendi et:afında: Wann tazyıkı karşısında lspan· liyorsunuz ailem ben ço~ kuç~.k )ona rastla'dım.: Ban?v?ı~ a!,dan hır t~sır ~aapmaz, b~yuk _anne:. mUslerdir. 
~ Yuınruklıyarak genışlemesı yol adalanna kaçmışlardı. Yalnız ken öldükten sonra benı o hu- beri derslere gıtmedıgını soyle- Bugun hır genç kız ıle bır delı- Diğer taraftan fransızca Le sle tatmin olunacak bir general Von Letto Vorberk Tan. yüttü. Onu çok iyi bilirim. Da- di ve devam edip etmiyeceğini kanlmm serbestçe buluşmaları Tempı; gazetesi Puariyenln ye. 
~ değildir. Ge~i Avustur- gaynikayı A~pa harb~i~ ~o- ha bir kere bile yiiziinün güldü. sordu.. Bana yalan söyleme .. kadar tabii hiç bir hal yoktur .. dl sene evvel gazetelerinde ça
~ ' .Çekoslovakyan,n ve Bo· nuna kadar elinde ~utabı~mıştı. ğünü görmedim. Maamafih be. Bir aydanberi haftada iki kert- Cemiyet hayatından u~ak oldu- Iışmış olduğunu fakat halen J .. e 
~ ıle. ~onı:vyanı~ ilhaktan Mi~ter Steer §U cümleyı kulla· ni fevkalade sevdiğini ?e biliyo. öğleden sonralan nereye gidi. ğ~muz için ?~nu layıkıyle ta.k • Tcmps ile hiç blr aH\kası bulun .. 
~.tJ: ıçın bUyük bır kazanç- nıyor. . rum .• Zaten artık tamamen ona yorsun? Söyle bana. zavallı ço- d.iredem~ınız. F:kat_b_en şım- maclığını bildirmekte, difer s-; t, bu ülkelerin Alman i- . "1914 senesınde Fransa _ve Bel ait sayılırım. Fakat nihayet o cuk, nereye gidiyorsun? Bunu di herkesın yaşadıgı gıbı yaşa • maznun Obcn'ln de halen gaze-
~ e geçınesi Almanlann ha. çıkaya karş~. kılıcını çe~~ş olan da... bilmek istiyorum .. Bilmeliyim .. mak istiyorum .. Ben bu genç tel erinin dahlıt istihbarat şefi 
liıse ~~ teranelerini kesmelc· Alınan~ musteml~ke~e~ı kılıç _ Fakat nihayet size fazla Francine cevap vermedi. Va. ile arkadaşım Ferna.nde Lance. bulunduğunu Ye kendisinin n~ 
~ en~lerince kafi bir cevab kuvvetiyle kaybetmiştı... A tahakküm ediyor .. Size çok da. ziyetin çok feci olmasına, hare- line'lerin evlerinde ta~ıştı':':· .t~- idare, ne harlct istihbarat n ne 

.lı....etınıyor. Son~ burada Hitlerln 27 kamı ha küçük ya§ta bir çocuk gibi ketini izah edecek bir cümle mi Pierre dö Goy .. Bız bmbırı- <'le slynsi neşriyat ile hiç bir alA.-
~ya, ihtiyacı olan ham nusanı 1936 tarihli ~utkund~ muamele ediyor. Bu biraz tuhaf hulamamasınl'l rağmen karşısın- mizi seviyoruz .. Fakat evlenme. lcası olmadığını iltlYc etmekte-
~ teinin edebilmek için şu parçayı hatırlamak ıcab eder. çünkü.... da bütün ciddiyet ve ağırlığiy. ğe kat'i surette karar vermez- dir .. 
~ ki müstemlekeleri ve . ."Beyaz ırk diler ırkları udare _ Çünkü ne?.. le dikilmiş olan bu kadını süzü. den evvel biribirimizi daha iyi nt rt ALMAN KONTESİ ~ 
tb...~ eski mUstemlekelerini is ıçın ayrılmıftı~. l~te, b~ hayatın - Güzel, ben size ihtiyar yor. bir yandan onda kocasının tan•ıııak istiyoruz .. Sonra artık Ya ılan tahkikat teYkH olu• 
·~· kahramanca zıhnıyetlerıne kar!ı amcam Louis'den bahsetmiştim matemini sezmeğe çalışıyor, bir sevgimizin bu neticeyi muhak- ı:ı ki 1 i • k d U 

1a.ı....: llıilııasebetle Danzigden koyan ve sulhperver olmayan bır degwil mii Şimdi artık tamamen yandan da Pierre'nin amcasının kak C:oğuracağmdan da eminiz .. nanh d ş n n .'a ınl al surle 
... "".:"", Al "ddial • b dUtünüftUr Milletler ne hakla h F . , . k'" .. k b. k ma susa a mnrıse gem ş o an 
a-~~:~~~ ..:_-~ · an .. nın.. ~ mil111tAml111lc~l•ra sahih oluvorlar?. kötürüm bir haldedir. Fakat ev. söylemiş olduğu sözler. atmna . ra~cıne ~~n ~~~ ır ç~cul bir kadın ile münasebette bu • 

, -"'IQ~- K t JıMk1 Ol&i'&k ~· mi · ' • t ·le so •ledı ı bu soz er 4,,.., ..... ~ktır. ' - uvve . --. . ı "l>ır n"'at u ifecelt • ' ' yennden fır- buıduJdarıw ve mevkuflardan 
tat.:::~ura.ıya ve Yeni Zelanda lfte, müstemleke meselesı nas . . . ·. "D ba .. b birinin bu kadını birçok ktmse-
ı.''lQır1._ ilhak yonal sosyalistler tarafından pro ıdı .. ve bana dedı kı. ur • hayat ya§ıyordu .•.. Acaba u lattı: 1 11 t ttJ dl~ 

1 '44'11 olunan adalar k d d" M d L" . 1 • .. k"" .. d"" ') Se d l" · · 1c d er e emas e r e;Jn meyda• 
0, __ ,._ paganda icablarına uygun olarak ayım.. e ı.. a am ıvense ha.;. katen mum un muy u. - n e ı mısın ızım, e. k 

la\., ~ tızere Almanyanın . M da M . A Li F . b d.. .. l d l d" . r .. .. "t na oymuştur .. 
~ l)ı11 .... _ bu -.ıek"ılde (hak) (adalet) mef· mı?.. a m arıe. nne - rancınc u uşunce ere a • ı, sen onu gız ıce gormege gı • M • b hl k d 
ıta.ı.1h """ıq,~nılekelerinden en kty 'J' h l '"k •w• • • d·v· . euuu a s a mm Berlln-
~"'lleri Afrikad bul akta: humları Uzerine vaz olundu. vense .. Evet, evet o~u ahr ~- rnrşken gene büyu annesının tı~n ıçın onu .sev ıgı~~.1. zanne- den gelmiş olan bir Kontes ol-
~·, ~lar dört ded:m Şö 1 Filhakika bu bir kuvvet mese- yorum. Öyle zannedıyorum kı. titiz, sert sesi duyuldu: ~::>'~rsun .. Senın sevdıgın o de. duğn da meydana çıkarılm111 

' a r. ye lesidir. Bu noktada hiç bir hata- kendisine evvelce birkaç defo - Francine bana cevap ver. gıldır .. A~a~ızda husule gele~ ancak tevkifi mUmkUn olma ~ 
l'lı...~ cenubu arbt Alman Af ya dütmüyorlar. tesadüf etmiş idim. O z.aman. Cenç kız bu amirane hitap n.acera, gızlı ~ayattır:. Bu k~bıJ mrştır. Başlrca roıu bu kadınm 
~ ki bugUng C bt Afrik . lar herkes kendisinden bahse- karşısında birdenbire karar ver- evlcnm.eler daıma felaket ~ogu. oynamış olduğu anlaşılmıştır .• 
.... -:'iline aid . enu . a - s_onra, ne hakla adaletten bah· derdi .. Fevkalade serbest bir di: rur .. Bır gen~ ~ız. umumıyetle Tahkikatı yapanlar bu kadının. 
~~ oluııan d:.b ~anga:r.!; ~s sedıyo~~ar. ~nlar ~tuz sene ka.· kadındı .. Güzel bir kadının ar- - Büyük anne, benim size kendini bu gıbı hır maceranın menfur faaliyeti hakkındaki de 
lllıı btıı;latdan m~d:S:ugUn ~~ dar. s~ren ıdare!~r~. z~manında zusuyla dü~ebileceği bir hayat her§eyden bahsetmem lazım ceeryanına kaptırır .. Fakat ev. llllerl topladıkları zaman mec; 

l 'te t-~, yerlılerı tahammulsuz bır deh~et du Anlayorsun degwil lendikten sonra artık onu sev. h 1 1.. t F" Al h 
lbı. •. .uıeı.uiz mand altında b . . ı ya§ıyor .. u ~on es ransız • man u• 
~ ~e a;ı U· ıçınde yaşatmadılar mı? Alm;ın- 1 miL Kadın .. Genç, zengin, se. r.:ediğini anlar .. Dü~tüğü hata. duc!unu nşmağn muvaffak ol _ 
~ h run ve ogo. far dalıa 1914 senesınden çok ev- . 1. rok nazik bir dul 11 dan yediği darbeden mağlup, t 

ı..._: CSablara - Al U 1 h . . . Al vım ı. ~ ·· • . d' . muş ur. 
""«Qle1.. 1 gore, man m s ve mer ametsızce ıstıfa ar yap· B da b ın teessır olarak ken mı avut- T hkik t bUtU fdd til de 
tı.._ ~e erinin en güzel k m1a 1 d un n sonra amcam ana · • a a n ş e e 
-....._ lııgiijz1e 181 

- mıı ~r ı. .. bir miktar da §8hsi hatıraların- mak ister, flör~~~r başlar. Koket vam etmektedir. Pakat al~ka.. 
~SU.Yor. :gUkonmk~ oAldlmuğu Mkistetedir. Steer şoyle devam et- dan sergide tanımış olduğu kü- olur ve _evlendigı. adamın. ıstırap hl arın hiç biri bu hususta ma-

u n es ı an me r. d d bah . çekmcsıne sebebıyet verır kt di 
bı._ ekelerinin "d Al uo·~ ·ıı ti . k 1 çük bir dansöz en e settı. .• ınmat '"ermeme e r. 
~A yenı en • ıger mı e arın ıta arı da . .. ..k Evvelce bulmuş olduğunu Resmen hl bir malüllmat 
~"~Ya verilmeleri meselesi bir çok defalar yerliler ile harb et fakat bunlar hem huyu annen- •v• kı ba k 1 d ç 
lt..,.vı\ıtıbahs ı K d fi f k t h" k. b den ziyade alakadar etmedi Fa. zannettıgı 8f f a yer er e alınamamasına rağmen birçok 
~Yle h oması, amerun o ı er, a a ıç ımse u zavallı. k . d" .. l .. .. · k" aramağa başlar.. Bu da baska araamlar vapıldığı bu rnUnase-

'iAL-:-~'' er ne kadar Fransayı farı topraklarından Ve hayvanla at şım ı oy e goruyorum ı, c • h d Ü "t • }"w d" . ' 
~ ~r edi 

0 
• • • büyük ane zannetiğimiz kadar ..,., a~~ 1.r... . mı sız ıge. . uşer betle yUz elli kişinin isticvap 

ktı"'' Y rsa da daha zıya rından mahrum edecek kadar ıle- . ve bu umıtsızlık onu fecı hır va- dil ıı:.ı öğ •1 kt dl 
~tt • .''"k Britanya imparatorlu- riye gitmedi. Biz hangi bir şerait eskı kafalı olmasa gerek.. . k c ec~6 renı mc e r . 

.....,. dikk D l"k 1 b h be I · ·· -ıyete so ar.. Dlger taraftan geçen hafta at ve alakasını topla içinde hareketimize nihayet veri· e ı an mm u 8 r erı u. B d t k b k 
,. · F k h b · · · · zerine genç kız yerinden fırla- un an sonra ar 1 aş a er. tc\"kif olunan ild ecnebi mesut 
Q\l : rız. a at, ar rıyazıyesını en keklere de ıstırap çektirmeğe F" 1 ı · 1 ı i bildi 

....._ tnUnasebeU t ilt ed k d h 11 k tab" dı · ransız arın sım er n r-
-vq ısı ... _ e, ng er e sonuna a ar a etme ıatın · • .. başlar .. Ta ki 0 güne kadar .. O mi lerdir 
~ btr-..ıa.nlarda bu mevzu üzeri- da olan Almanlar yorulmadan .- Hayır, hayır bu ımkansız- .. k da k" k d" · d t ş · 
~Çok eserler kaleme alındı. türlU itkence yapmaktan geri kal dır .. dedi.. Büyük annem hala gune a : ıd .. en ısı e ıs ı-ı------------

Sç lııgUız ınuharrirlerinden madılar." kocasının matemini taşımakta. rap pcnçesıne uşer.. VAKiT k• • 
~eti Steer eski Alman mUstem Cenubu garbi Afri.kasmda ya. dır. O kocasını daha c-ok ~enç ihtiyar kadın sözünün orta. ıtabevı 
~ bir hakkında çok şayanı dik şayan Hotentotlar ile Hererosla- yafta iken kaybetmiş idi. O za- sında birdenbire durdu. Şimdı 
"'~ kitab yamı. Habeşistan ra 1892·1906 seneleri arasında ya m?ndnnber! de _bir köşey~ çe~il. kendi hayatımı hatırlayor. .. 
~O)d Ya. harbleri hakkında yaz pılan Alman işkenceleri hi.la ha- mı~ ve sakın bır hayat surmuş- du: Sevdiğini zannettiği bir ko. Dun 
~tı c 

1
Ufu iki kltab ile nazan dik brlardadır. tür. ~i~in amcanız ihtiyardır.. ca .. Harap edici, öldürücü ma-

~-: betınıı olan mister Steer, Bu mıntakalan istila etmiş o- Kendın~. ~ok yorm~ştur.. I:-'er ceralar, ve nihayet b~~ük aşk~. 
~~ de tamamen mUshf t lan Alman kuvvetleri kumandanı halde buyuk annemı başkasıylr Ve bugün de matemını taşıdıgı 

ve yann tercüm 

külliyatı 
No. 
11 

12 
13 

11 ·20 ikinci aeri 

~ lstinad etmektedir. yerli halka.memleketi terketme. karıştırıyor olmalı.. bu Sşığın ölümüyle yıkılan ha-
~ r Steer i§i evvela manevi !erini, aksi halde hepsinin kılıç· Bu sefer de delikanlı amcası. yatı ..• 
l~. dan tedkik ediyor ve Nazi· tan geçirileceklerini bildirmiş, na yapılan bu tecavüze taham- Francine ihtiyar kadına göz. 

, · tabü topraklannı terke razi olma mül edemedi: lerini dikmiş düşünüyordu: 14 

tQllıte ~İ1.den çalmış olduğunuz yan zavallı yerli halka büyük oir - Amcam ihtiyardır .. Hatta "Acaba kendisinden mi hah. 15 
t~ tnlek~leri iade edin .. diye katliam yapılmışti. tamamen kötürüm~ür:·· Fakat sediyor?" diyordu.. 16 

Gorio baba 
Deliliğin paikolojlsl 
ilkbahar selleri 

Engerek dilğUmU 
Rasin kQlliyatı W 
Samimi Saadet 

istatistik llllna et~klerine işaret ediyor. Fakat, Almanların bu dehşet ~enii_z bu~amış de~ı!dır. Demek Acaba. güzel bir kadının ar. 17 

"eı-tl'or· lniater Steer şöyle ceva.b siyaseti uzun zaman kan davası ._ımdı hFakıka.ten? ızBı~ıydahorsun h?:- ~usuyla ~ii,.ilklenebileceği hayat 18 Çocuk düşürtenler 
~ki . gUden Hotentot ve Hereros kabi· ~~l. m~ . rancıne . ı~. ~- ırı- bu muydu? 19 llim ve felsefe 

tllıııtu JJınaı:ı mUatemlekeleri bu lelerinin banşmalanna vesile ol· bmmızı ne zaman gorecegız.. ihtiyar kadın salondan çıkar- 20 Mtvcudu kalmadı 
~ :-11iblerine ne şekilde fn· muş, 1904 deki bUyUk kiyamda 

1 
- Gelecek salıya.. Benirr> Fransaya . geçtiğini evvelce ken torununa son sözünü söyle 

~ :ıı ~§tir? Silih kuvvetivle müştereken hareket eden iki ka- <tan dersim var .. Gene bumda sir.ema sayıfasında haber ver- yordu: 
~d İnDaha 1914 seneşi ağus· bile Almanlara çok büyük zayiat her zamanki gibi saat dörtte bu. diğimiz Marlen Ditrih bilhassa _ Her ne hal ise. kimi ister
l'l tog~ riliz-Fransız kuvvetle. verdirmişti. luşuruz. giyinmeğe pek meraklıdır. Re. sen onunla evlen .. insan kendi 
"1? Cenub istila etmemişler mfy· Almanya eski müstemlekeleri- mış old .. ~ımrlan hir t~ksiv~ a.~ - s~mde gerek yüz v~ sa_ç tu~~le- ~''H\,:J ... :,.,; d ... ı. ... "'~i f-lal·ctini d<" 
,,,_ u garbi Afrika da 1915 ne sahih olsa acaba ne olur?.. ltvarak biiviik ;\'f'ln";ıylc bırl .,. 1 tıne gerekse elbısesınc ıtma I' d' . h . 1 ........_:-unda ld , 1\A' l . . b" k f tt cen ısı n7 r.nr .. 
""<'1.1 S general Bota ile ge. Evvela bu vaziyet stratejik ha· te oturm::J;.ta o uğu evin yo.

1 
e ... en u.a,· em yenı ır ıy& e e 

1 ınuta tesliın olmuştu. Ka- (Devamı 10 uncuda/lunu tu~tu. görüyorsunuz. MUZAFFER ACAR 

• ı -
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Bugünün meşhurları ·~";·,~~~~ ~~~~~~:Jkt~~~~ 
' "'" ~e . ;(_') ~- - -~S ~~.rı; 12_ .. ~·~ 
S~n yelken yarışları münasebetile Beynelmilel tenİ' 

25 sene evvel bugün (2 Ağustos) 
ne vaziyette idiler? 

MağlUbigetin 
sebebi nedir? 

müsabakaları 

Berlin, ~l (A.A.) -
Amerikadaki enternasyonJI 
nis karşılaşmalarına işti~ 
mesi için Amerika !ede 
tarafından vaki olan da\~ 

Bir 
bir 
bir 

tarih hocası, 
afiş ressamı, 

mahpus, bir 

cdeJlll • ., • .. . manyanm iştirak 
Moda Detti::: kliWii tarafuulwı bu ... Asla ... )'.aaa, böyle ışte, ey bildiriJmir.;tir. 

tertip edilip komşu Romanya efkarı umumiye! .. Sen ehemmi _ • 
sporcıılar111111 ele dauct edildiği yet verme bu kabil şakalara... 1 ---<o ııif 
yclkcıı yarışlarında misafirin ga. • * * Da vis kupası te 
/ip gcl<li!ii malimıdıır. Bu siyaset doğru mudur? De- maçları 
Diüıkü Al,'"§am gazctcsinclc l'ô. ğil klüpler, değil spor teşkilatı, Zağrep, 31 (A.A.) _ Va' 

gazete yazı iş-
Nıı'ıııoı yelhcncilcrimiziıı bu ma{j hatta koca ordular, yüce millet. 1 •a 

pası maçında Yugos av) J 
lüüiycti Juıl:lmıda çıkan çok gii... ler mağlup olmaktadır. Mağlu. yaya 3_ 2 galip gelmi~ ,c 

leri müdürü ... 
::el bir ya::ısmı ayncıı a§ağıya a- biyeli kabul ve tasdik etmek, pa mmtakası finalini k ... lt, ... rflllıı 
lıyonı::: müstakbel zaferleri hazırlar .. Rus Amerika mıntakası gahbİ ı 

Hiçbiri istikba
lin kendilerine 

ne hazırladığını 
bilmiyordu 

"Beden terbiyesi genel direk. seferinin intib:ıhından Mora ga. takalar arası finaline ayrı 
türü: libiycti, Balkan bozgununun acı . 

M adımı Simpsoıı 21 sene evvel Daladicr ~5 sene cvvc~ 
- Spor müsabakalarında "mağ smdan Çanakkale şehamcti, har_ 

lLıp olmak,, tabirini kullanmayı_ biumumi çözüntüsünden milli za_ 
nız! • diye Anadolu ajaMı vası. fer doğmuştur. Necip bir mille _ 
tasiylc tavsiyede bulundu ama, tin ruhundan böyle aksülameller 
hangi hafifletici ıstılahı kulla - belirir!, 
nırsak kullanalım, Romen dost. Fransız muhan~leri bilahara 
!arımız deniz miisabalarında bizi alay ede ede bitirememişlerdir: 
evire çevire yendiler. 1789 ihtilalinin cereyanı esna. 

Bunu örtbas etmek için mesc- sın.da şöyle bir hüküm çıkarıl • 
lıi §Öyle de diyebilirdik: mış: 

- Muharebede mağllıp olan 
Bugün tarihe mal olan bir c:ok - Başka memleketlerde ne fe_ generalin idamı lazım gelir. Bu. 

~hsiyetler, bundan yirmi beş se na huylar vardır. Ecnebi bir ta. nu kanun haline getirmeli. 
ne c\'\'el hayatlarında hus·.ıle kım gelince, seyircilerin taraf . Her iki tarafın da başında bi. 
gelen büyük değişikliklerin ken- gir alkışları arasında gürültüye rer kumandan bulunacağına ve 
dilcrine nasıl bir istikbal hazır. g-etirerck onları yeniverirler. her muharebede bir mağlübiyct 
ladıklarını bilemezlercli. Bugün lfillcr 1!5 sene cvucl I\ra7içc Eli::"<1bct 25 sene evvel Halbuki biz, misafirlerimize zaruri olduğuna göre demek, 

0 
b ··t·· d"" l"ndc tutan sı·va ''Yok, vallahi olmaz! Siz önden · u un unyayı c 1 

J Tam harb ilan olunduğu sıra-, 2 ağustos 1914 de de Milüno· nazarıycye göre, mutlak gene -
t 1 l b ..1 y·rm· beı::ı sc bU'-'Urun !,, dedik·, '-'enilmek mi ld b" · · 1 1• · se ne am arı unuan 1 ı "' da Fransada 33 üncü piyade ala. daki caddelerde gazete muvcz- J J ra en ırının :atı vacıp! ... 

ne evvel alelade insanlardı. yı kumand~nı 58 yaşında old~ğu lzileri, gazetelerinin ismini bağı. nan ,.e bilahara hapsolunan Mi. Doğru görüş elbette bu değil. 
Genç bir tarih profesörü, bir a halde tekaude scvkolunmak u- rarak koşuşuyorlar. §eldir. 1ngiltcrenin müstakbei dir. Bahusus spor karşılaşmala. 

fiş ressamı, bir gazetenin tahrir zere idi. Fakat, harb mecburiye· Harb ilan edilmiştir. Sosyalist kraliçeı::i Elizabet tam iki sen..:-. rında... Mağlubiyeti İngilizler 
müdürü, bukleli bir genç kız, ti bir kaç gün içinde Petcn ismi· partisi sefi düşünüyor? Ne yap kardeşinden hiç bir haber ala· centilmence kabul ederler. Türk. 
Bunlar bu iki ağustos 1914 gü- ni herkese tanıttı. malı? .Müdahale mi? Ademi mii· t lcr de çelebice! 
nünde sanslan dönmüş, tarihte T UNDRAL AR A RASINDA dahale mi? ~~~~ ~I R TALEBE iNTiHARA .. -ıc· * 
yer almağa, yol almış bulunduk BiR MAHBUS Sosyalist partisi şefi ile parti· KA RAR VERM İŞTi Bu son spor karşıla.'iffiasında 
lannı kcstiremezlcrdi. Kutub dairesinden yirmi kilo. sine dahil ortodokslar arasın la Daha birçok genç lngilizler de fena halde yenilmemiz çok dü -

Bundan yirmi be§ sene evvel metre geride, buzlu Tundra or· bir münakaşadırcereyan ediyor. gönüllü olarak cepheye gitmiş· şündürücüdür. Bize nisbetle Ro. 
bugün bir tarih hocası Kondore tasındaki küçük İzbesinde bir :ı· Parti lideri Belçikanın ilanı harb !erdi. Yine bunlardan henüz on ~e~le~_in sahilleri pek az .. Deniz 
ıı·sesı"ndckı" "azı"fesı'nden ayrılıp d v t . . . . . bızım uç :vanımızı, onların ıse an.. • • , am muhafızının dalgın nazarla e mış edıyor, vcdı yaşında olan hır tunesı kar k" b" · k t 1 t 

tır. 

-o-

Fransa bisiklet 
,. ıııı 

Paris, 31 (A.A.) - ) ır 
dcnbcri devam eden Fran!' 
siklet turu dünkü pazar gUJI 
na crmiı;ıtir. , 

Turu 132 saat 3 dakiktı. 1 

niycde bitiren Belçikalı S 
Maes kazanmıştJr. 

Neticeler şunlardır: .,.::, 
1 - S. Macs (Belçika) 

3 dakika 17 saniye. 3' 
2 - Viette (lt"'ransa) 1 

33 dakika, 55 saniye. ı 
'k' 3 - Vlaeocncky (BcW 

saat 35 dııkika, 25 saııiYe·sı 
4 - Clement (Belçika) 1 

at, 39 dakika, 26 saniye· ~ 
5 - Visseps (Belçika) 1 

at 41 dakika, 22 saniye. 
' ) 
6 - Marcaillot (Fransa 

saat 48 dakika, 03 sani~e: 
1 7 - Disscaux (Bclçık' 

saat 50 dakika. 21 saniYC· 

ihtiyat çavuş olarak otuz b irinci rr 0··nu'"nde m · Fl d h...,' 1 ca ır yanını uşa ıyor. s an. 
~~~\t:;;!~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~e~-~~~~~u~n an r ecp~nc _.._ ~ ~~ 

fırkaya inbsab e rke , diğer ta şeyler karalıyor. ı c ~ . . .ası . -·unca \'~r .m~~ oRfugunu ogrenıncc p .lrnşanmış chir dün . nın :ışka 
raftan da bir afiş ressamı, bir ay saatidir. Bu fırsatan istifade etle Musolını hem partı lıd.e:lıgınden mıdsız bır halde .~ı.~eraen dışarı. bir yerinde pok ki nomanyada 
danbcri kirasını bir viyanalı mü- rek fikirlerini kağıd üzerine dö· he~1. d~ ~azeteden çekılıyo~. Mu ly~ fırlamış ve olume ~tılm1ş~. olsun. Hem de ne şehir! Nüfusu 
hendis ile müştereken ödcdikle· küyor. Yüzünün kuvvetli hatlan solını bılahara yazmış oldugu ha- Bır çok kurşun Antonı Edenın sekiz yüz bjn de: "Aman ne nzal
ri Münihdc Avusturya konsolos. içinde bulunduğu sefaleti örtü. tıralına şu cümleleri kaydetnıi~- kulağının dibinden \'lZıldıyarah: dı! .. cliye esefleniyoruz. 
luğundaki odasına gidiyordu. yor. Bir senedenberi bütün Rus- tir: ''Bu iki feci ay zarfında fik geçmiş, fakat hiç biri bugünkii Bahri ananemiz ( = asırlar sü. 

Tarih hocası, yarın memleke· rim her türlü haddeden geçti; kiymetii diplomata temas etme ren Akdeniz hakimiyetimiz) ve 
tinin tarihindemühim bir rol oy· her t ürlü endişe ve şiipheye düş mişti. halkımızın su sevgisi ( mcsc. 
niyacağını nasıl bilirdi?.. tü." 2 ağustosta müstakbel Papa, la Floryaya tehacüm) de hesaba 

Afiş ressamı askerliğihcr mcs GÜZEL B 1 R GENÇ K iZ kardinal Paçelli, Vatikanda k5. katılırsa, en birinci denizciler a. 
lcğe tercih ediyordu. Fakat, vü· j Amerikana Oldficld Mariland ib ,·a:ıiyetinde bukınuyordu... rasına tabii namzet olmamız 
cudünün askerliğe elverişli olma ıl yatı mektebindeki kızlar direk· Ayni .~e F'reit1'o Rifde za· mantıki bir netice halinde ortaya 
dığı görüldiığünden bu ateşli gen , tör mis .~fak uKlaşın sıkı idaresi bitti, ril _.a:i m.Wf.r.imdı. çıkar ... 
ci Avusturya ordusu kabul etmi ! altında çok sıkı bir sene geçirdik Lib·inof o 7.aman da Hariciy~ Halbuki: Bütiin yarışlarda Ro. 
yordu. Buna. rağmen 5 şubat 911 ten sonra inşte nihayet tatile ka deçalışıyor ve Londra ile Mos· menler hep birinci!.. Hakikat bu. 
de Salzburg hududuna gönderil. vuşmuş bulunuyorlar. Arala- kova arasında mekik dokuyordıı. dur .. 
mcğe muvaffak oldu. Fakat, kı· nn<ian biri ele artık cemiyet ha. Şarlo kendisini gülünç Rcl-"ic İtiraf edelim! Deniz sporu için 
sa bir zamanda orduqan ihraç e· yatına girmeğe hazırlanmakta- sokarak ufak filmler çeviriyor· henüz ciddi bir şey yapmış dcği. 
dildi. Fişinin iizcrinde bugün de: dır. Bir scnedenbcri çok sıkı bir rlu. liz. 
'"ordu ve ihtiyat servisleri için • rejim altında yaşamış pek ender 2 ağustosta gençliğini belli ~t- İtirazları biliyorum: 
clvcriı;li değildir. Yapısı gayetle olarak halkla. temas etmiş, dai· memek için Avusturya ordusu- - Aman! _ diyecekler - nasıl 

1 Sıcrlın <lnsılız) 
100 l>olıır (Amerika) 
100 Fran'llZ rr:ınkı 
100 l ... irel (lı:ıl)a) 

100 İsl"içre frankı 
100 Filorin (Felcmcııl.:) 

100 H:ıHm:ırk (Alınan) 
100 Uclg:ı (Uclçik:ı) 

JtJO Uir:ılımi {'ı'umın) 

100 l.c\D (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
JOO J>czcta (lsp:ınla) 
100 7.iloti (l.ehlstan) 
l 00 Pcnı;o CM:ıcar) 
100 !.ey (Humcn) 
100 l>ııı:ır ( \'uJ.:u,Jav) 
100 ıs, cç Kuronu 

ıoo Hublc cso,>cı> 

lstikrarlar 
l~rı;ıın ı 

zayıf ve anormaldır." ibaresi ya- ına mcktebde kapalı bulunmu~- nun bir askeri sakal koyvermıs· olur? .. Modadaki Deniz kHibü.. Sıva'. Erzurum ıı ı 
zılıdır. i.ur. ti. Aslen Polonyalı olan bu askct Şu \'eya bu spor klübünün de. rurk borcu ı peşin 

Bunun üzerine afiş ressamı Al 
11 

1' fr. Z Henüz on r:;ekir. yaşındadır. Ya A \'Usturya-Macaristan ordusu i. nizcilik su besi de var ... Onu da 
manyaya geçiyor. Giyom ordu1a. ifıısso mi iJ sene cvı·c ; ~ınağa, hürriyete. susamış yazL le Çarlık R usyaya kar§ı harb et- biliyorum. Fakat onlar vesaitsiz. 
rına kabul ediliyor \'C harb celi-. yanın gözü bu müthiş mahbusun )·ettedir. Valis Varfayd isminde· mişti. Fakat, Polonyalı olduğu i· dir. Deniz klübünün ise duhuli . Ticaret ve Zahire sor 
yor... üzerinde ... Nihayet onu tecrid e ki bu kız da kırk dokuz genç kız çin Pilsudskiııin yanında harbet yesi yüz lira ... Taraçaları hakiki 1 
Almanyanın on altıncı piyade debilmek i~in Sibiryaya kadar gibi bir kaç hafta sonra Başelor mek arzusunu duyuyordu. sporcularla olduğu kndar denizi 

alayına intisab eden Avusturyalı sürdüler. Kuleyka üç evli bir ka Kotion Klübde yapılacak eğlen· Filhakika bunda da muvaffak bir masa başından SC)'Tctmek is. 
Adolf !litler lmparatora karşı sabadır. İhtilalci burada emni- ce ile salon hayatına girmiş ola- oldu. Polonyanın istiklali için tiyenlerlc dolu ... 
duyduğu minneti ifadeden çekin· yette bulunuyor. cak. Ridz.Smigly, Viyana iktisad m<'k Denizi, denizciliği dnha dcmok 
memiştir. Flandr cephesinde i- Juga§vili bu küçük kasaba·~ı:. O sıralarda Yalis Varfayldın, lehindeki arkadaşı Jozef Bek ile ratlaştırmak, her semti, bilhas. 
kcn çavuş unvanını alıyor. daha üç sene kalacak, odun kese. Osbrun ismindeki bir gençle sık birlikte Rusyaya karşı harb et· sa Beyoğlu, ı~tı-nbul, Üsküdar 

Ayni zamanda eski tarih ho. eek, yemek pişirecek, boş ;•.ı· sık Kantri Klübc çıkmakta oldu. ti... gibi kalabalık mmtakalarımızın 
Ed v v gençlerini balıkçılıktan kürek, 

cası mır Daladiyc ele yüzbaşı kitlerinde yazı yazacak. gu görülüyor. 2 agustos tarihinde Amerika 
olmuştur. Bu mahbus o zamanlar kendi· Aradan yirmi beş sene gec:i· Bırle.~ik De\'letlcri maliye vekil- yelken ve yüzme sporlarına ka. 
Bu GENERAL DAHA 1 L ERI d St 1. · · · .... . \ " l" \ ' f d r· <l 1 t" ·· t k"" .. k t d rt . dar tuzlu suyun her türlü nezih si bile iler e a ın ısmın ı taşı- yor. mıs a ıs ar ay , \ ın soı- c ı mus eşarı uçu no e_ crı 

zevk ve heveslerine alıştırmak, 
GIDEM IYECEK... vacağını, yüz elli milyonluk mu düşesi oluyor. ne sulh zamanının ne büyük bir t .k k 1• d 

J eş,•ı etme azım ır. 
2 Ağustos 1914 de Fransacla azzam bir kitleyi idare edeceğini Okyanusun diğer tarafıncla nimet olduğunu kaydediyordu. Romenlerin kati galibiyeti, 

yirminci kolordu kumandanı ale- bilmiyordu. Fakat onun muhafı. Gal prensi ikinci t opçu mülazınıı Bir kaç gün kendisine Nev· bunu ihtar ediyor .. , 
Iacele Brötanyadaki evinden ça· zı mahbusun ara sıra anlaşılma· olmak üzere orduya intisab edi· York limanı müdürlüğü ve haz!. Arkada.'fımı::ın ço1: Tıaklı bul _ 
ğınlıyor. Kumandan veziyeti ga yan bazı şeyler karalamakta ol· yor. ne vekaleti baııkatibliği teklif e· duüıunıı:: lm ucızısllw yalnı:: şun_ 
yctle emin emin gördüğü için is duğunu söylerdi. Ayni 2 ağustos 1918 pazar gü dilmişti. Fakat, l\:ranklin Ru7.- ları ilave ediyoruz: 
tirahatedir. 1914 senesinin 2 ağustos gü- nü biraderi pren Albertin 12·.H Yelt, Jozefin Danielc karşı çok 1 _ Su sporları _ bilhassa 

Esasen e\·inden çıkmasına da nü ltalyadn vaziyet daha başka. nöbetini tuttuğu lfoling Vuıl gcı bii~·ük bir sempati duymakta ol· yü7.meler _ 16 yaşından 22 ya. 
imkan yoktur. Her gün sıkı bir dır. misi bütün süratiyle Skapa Flov duğunclnn bahriyeye intisab tt. şına kadar yapılır. Mekteplilerin 
tedavi görmektedir. Doktorlar o 1talyan sosyalist partisinin ga limanına geliyor. Müstakbel kral mi~ti. klüplerinden çıkarılması (Flor . 
nun artık bir daha evinden çıka- zctesi olan Avantinin t ahrir mi: hast~dır. NÜbeli terke mccbm Muhtelif vesilelerle meşhur o- yanın kalabalığına rağmen) bu. 
mıyacağını daha ileri gidemiyecc dürü Milanodaki yazıhanesinde kalmış, karaya çıkarılmıştır. lan bu adamlar bundan yirrı1i gün can çekişen su sporunu ya _ 
ğini sööyliiyorlar. heyef"!anlı heyecanlı dola§makta· Ayni gi.in Strathom ve King. beş sene eYvcl alelade kimseler· rın biisbütün öldürecektir. 

Bu kumandan harbi umumide dır. Şehrin havası pek ağırdır. lrnr kontlarının malikanesi olan <li ... Hatliı. tarihte en derin izkri 2 _ Yelken yarışlarına gelin • 
1'
1

ransız orduları b:ı.şkumandanlı. <bugün ise bogucudur). Sos~ ı~· Glamis l'jalosunda on dört ya.~m bırakacak olan Avrupa devlet re· cc: Bcrlin olimpiyatları esnasın. 
tını yapmış olan Foştur. list partisi şefi olan tahrir mii- daki bir küçük kız dört ağabey· islerinin bazıları da yazımızda gö da satın alınan; Almanya birin. 
Sıhhati bor.uk olmasına rağ- dürü bir isyanı teşvik et mek ::nı. sinin birclcn harbe g itmesine :ı.~ ı ii ldii[';ii gibi bir hiçten yiikseL cili~ini kaznnmı~ ve olimpiyat. 

men iki ~ene daha ayni vaziyet· çundnn dolayı hapisten 1912 r, '· lıyor. Bunlardan biri Lus har mi~ ve bugünkü muvaffakiyetlc· larda dünya ikin.cisi olmu~ olan 
tc harb etmiştir. nesinde ~ıkmıştı. binde ölen Fcrgüs, diğeri yarala-

1
rine kavuı;ımuıılardı r. bir tekne bugün, federasyonun 
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• 3J 
Bu<iıl:ı'' 'uınusak 5 '.?!J - ;ı, " ' .,, ..- .. . ,,., 
u.I) sert 4 ,30 • 5120, bU§C , · 

1 - ''J "'- rpıı zı ca <>,- - J,o. ı, a 
1 çu. 4 ,l O, çın dar 4 ,ı O, baı.: 11

:; 
~ul:ıf 3, :9, kll>jlCnll \"U't1lll il 

:ı, 1 :.!, keten tohııınu 9,30, :l6-
sır:ı (i - (j,;,, lı(lık o~l.ık J 
lifi ık ı.ı:ıl 100 - ı 16. 

GELEN 
Buğd .. y 155 ıon, arp:ı 3~011 
c::n ıl:ır Jfı ton, kasar ı a• 
C8 ton, kıl :ı ton, ~:ıpPkO tO ... 
mı~ır unu 1 ton, rııı.,ır G 

<~ IUW~ 

Kıl 2i ton. 

· de 1lf 
Salacıktaki kayıkhanesın aı1 
kımsızlık vüzünden taht111 · .A • • •'Jlr 
ribirinden bir iki santıfll 
mtş bir halde durmaktadJt• 

B .. 1 .. k l tc,·nctcrle oy c mu emme -"' rı 

nştınlacak Türk sporcu!•{ 
halde iyi netice alabilırıer 
Denizcilerimiz Start B<>~ll ~ 
7.anneden idareciler ehn c 
mamak şartilc ... 



; - \'AKl'.l' 

nim ı ... todiğim, hiir bir insan 
Jı;"İlıi hiir lnsanlıırlıı yn.nynıın 

bulunmaktı. nurnlannıı hasrC't 
bulunmaktı. 

2 ACUSTOS 1939 

arasın 

nedir? 
- A 1>diiTlahtn Mudanya l.s1•c7csino 

-:ı7mr çı7muı::, lıiç tammadrfjı ço. 
cu1iüır1a çıkardrğı bir resmi 

- Nasıl oluyor ela J>()Jle 90l'l

best gidebiliyorsunuz. Sizi bı
rakıyorlar, <lC<li. 

Sonra bizim ccı np ı ermemi
ze vakıt bırnkmndnn, <'ehlnden 
c:ıkn.rdıj:,'"I paketlerle signralar 
1 krnm e<lcrkcn: 

Yazan: Muzaffer Acaır . -
lıyorlar .. Umumiyetle bir taraf 
yaralanmış. bu oyunu kaybetmiş. 
~ir.. Fakat bu ~anssızlık daima 

1 
tehlikeli oyunu icat eden hevesi. 
ne kapılan kızı bulmaktadır .. 

' - Jlnkmız cmıılmrlyet hiikik-
":Jıetiınizln biiyiikliiğiine, c1cdi. 

Sonra: 

Yaralanan claima kadındır.. - Belki sizi tccriibc 0<Uyor-
Bu da hatasının cezası değil mi. ln.r, sakın bir l a.nlışhk l npına-
dir ?. yınrz, eledi. 

Erkek masum mu?. Asla .. vic. Cc, ıııı 'erıncclirn n.ınmn, içim 
danına hesap vermek mecburiye. den giil<1iiın. Ulzi idnre edenler 
tini duymadıktan sonra döner ö. n<' hale gcJdlğlıniırJ h<'rke ten 
oür tarafa .. Varsın bir zavallıyı İ) i blllJ orlar. Çiinkii bize ka
harap etmiş, cemiyet içine çıka. famrzın içinde olmayan clii, iin • 
cak yüz bırakmamış, büyük bir c<:le.ri 'crlllJcr. Uizi yet iştinll -
kara sürmü 0 olsun .. Suça iştira. ll'r. Jiornpn.rhmn.ıHLn. genç bir 
kini düşünmez bile .. "'Kendi dü. kn.<lııı iiçiirnıizc şefkatle b.nkı-
5en ağlamaz,, .. der.. 3 nr: 

1 
Burada hata kimindir?. Bence - \·aıı kardeşlerim, cliyc söy-

yine kadının .. Çünkü erkeğin bir lcıılyoı"tlu. 

~ün böyle hareket edebileceğini Sn.at t.am ikhle BursnJ a gel-
düşünüp körli körüne hevesine dik. Miitld~unnımiliğe gitmek 

zevk duyuyor? İşte buna, bu şekil konuşmaya kapılmamalıdır.. 1 h;in nrahn amrk<'n :re mi bir 
Bu hususta itham olunacak dört diyorlar .. Az zararlı , az ya. Erkek oltasını denize salan bir poUs nrkadn':ölnr:m elhiselcrin-

erkek değil kadındır .. İstikbalini .cın .. Az maceralı bir birleşme.. avcı vaziyetindedir .. Türlü tatlı den şiiph<'lcncrck yn.klMh. 
düşünmek vazifesi kadına düşer .. ı Acaba niçin flört yapıyorlar?. sözler, istikbal hakkında vailler S<'rt bir sesle: ' 

- Xerelisiııi:r.?. Di3 e sor<lu. 
ilen CC\Up \erdim: 

Erkek ancak vicdanına hesap Nasıl yapıyorlar?. yemini teşkil eder .. Kadınlar da 
vermeğe mecbur kalır .. Fakat j İkinci suali :z:ıh ettiğimiz tak. balık kadar safdırlar .. Fakat şu. 
bilmem bu mesuliyet hissi ne ka.

1 

dirde, birinci sualin cevabını tah nu da kaydedeyim ki her balık 
dar kuvvetlidir? min etmek hiç tc mükşül olmaz. 1 hemen oltayı ısırmaz.. Öyle ba _ - Mahl~inıınz .. 
1 Çocukfar daha ilk mektep sı. Kızların bir çayda bir toplantıda hklar vardır ki oltayı tetkik eder - i\l:thki'ımıın jnrı<lnrmasız. 
ralarmdan kurtulur kurtulmaz, gördükleri bir erkek hoşlarına ve yemin bir tuzak olduğunu kes. polls~iz ne i';-i rnr?. 
haklarında şu sözlerin söylendi. gitti mi artık mesele yoktur .. Der tirir .. İf-lte kadın bu balıklara ben. l\liichleiıımıııııili;:::-in tn~dik et. 
ği duyulur: hal anlaşırlar.. zemelidir.. l~I '<'"ika) ı ~iist.er,lim, okudu, 

- Kamil. Ayten ile konuşuyor_ Ne düşünerek ahbap oluyor _ Düsmcmck için ynlnız tutun . ha) r<'tle J iiziirııiiz<' bnknrnk: 
mus .. Hasan Zehra ilt• konu~u • lar? Nasıl oesarct cdiyol'lar.? mak değil tc•hlikl·li yerlerde de - ı•«'ki ii) lc•)s<· .. 
yormuş .. Bilmem kim, bilmem ki- llk görüşmeyi mütevali ran. :;ezmemek li'ızımdır.. l>Nli. 
min kızı ile konuşuyormuş .. Ko. devular takip ediyor .. Bugün bir Bugiin flört denilen saha bir J>ol:,ı·u c<'z:H'' ine ~ittik. 
nuşuyormuş vesselam.. caya, yarın sinemaya, bahar gc. c:ok uçurumlar, hem. de gizli, gö. C'«'zn.e' inde ilk rn~(J:l.(lıgıııırz 

Ne demek konmmyormuş?. lince çayırlara, yaz gelince plaja riinmcz bir c;ok uçunımlar, kuyu. tiire~im• :siin~ii tnkıh hir ja.n· 
Herkes herkesle konuşur... gidiyorlar, gün begün biribirlcri. !ar. hem de çirkef kuyuları ile darıııl\ ile eli ndc annhtnrı bit 
Buna da şöyle cevap veriyor . ne yaklaşarak. sokularak müs . dolu olabilir.. ~nrtliyan olclıı. l\lnhki'ım olcln· 

lar .. "Ama oıı.l.ır h.ı:;k:ı tiidü ko. takbcl ft'li'ikete doğrn iiniine ge . Zamana 1ıynr:ığım. man:ısrz bir ~ıııııu:ım ~iiriınN• hM" iki~ ha. 
m·şuyorlnr .. ., çilmez bir hızla koşuyorlar.. j 1.c·vk l.hıv.ıcağım diye bu şekilde ~ırlnııdıJ.u·. J·'.ıkat hiz krl ımı:r 
Konuşmanın türlüsü olur mu? .Nihayet bir gün geliyor, ayrı. .( 1Jc11amı 11 iıı iılcJ (Devamı s iııcitl 
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Bir k~ç gün sürecek hikaye: ~I 
, 17 Numaralı hücumbotunun maceraları 

1 Denizler_ }~in harp 

Radyo ·ylldizları 

1 
(Ba§ tarafı 7 ncide) 

yemiyecekler. fakat zarar yok, 

1 
onlar namına ben dinlerim. Si~-

1 
den bir şey_ rica edeceğim . Şar-

Efsane kad.ını 

n 
3 NUMAiıALI '.fAIDlAT .• 
Yeni bir emre kadar donanma 

nın şimalden kuşatacağı Galit a 
dalan Buji körfezinden yüz yet· 
mi3 beş mili bahri uzaklıktadır. 
Ba münasebetle evvela Tunus 
sahillerinden (Serra, beyaz ve gü 
zel burunlardan) vasati ilarak 
yirmi beş mil mesafede bulun. 
mak, sonra da yavaş yavaş cenu 
ba sokularak Mustafa burnu ile 
İtalyanların Pantalaria adal: :11-

na. ayni mesafede bulunmak ve 
bu şekilde gerek Tunus sahille· 
rinden gerekse çok sağlam olau 
Bizerta bahri üssünden uzak kal 
mamak donanmanın avantajları 
meyanında idi. 

Gerek bu mevkii, gerekse ln
gillzlerin iki filolariyle daimi irti 
bat tesisine memur oluşu ve ~y 
nca. daha harbin ilk gününden 
ltalya ve Sardenyaya yapılmış o 
lan ablokanm tam merkezinde 
bulunuşu Fransız donanmasının 

vaziyetine üstün bir ehemmiyet 
veriyordu. 

Abloka gayetle ciddi idi. Bü. 
ttin torpido ve torpido muhribi 
kumandanlan İtalya.ya doğru gi 
den her tüccar gemisini çevkip 
arama.fa Ye yoluna. devama ma· 
ni olarak karakol karakol dola
şarak, Set, Marsilya, Oran, y.ı.T 

hud Cezair, Buji, Bon, Tunus, hat 
ti. Malta, !skenderiye veya Kıl:ı. 
rıs adasına kadar götürmek emri 
ni almış idiler. 
i\blokanın gayetle uzaktan ve 

genla bir saha üzerinde yapılmı~ 
tı., Fakat, gemilerin gayetle seri 
olması gemilerin mUemeriyetini 
~emin edecek ve ltalyan piyasa
iarl,ylesanayi merkezlerini ve bu 
~btokanın netlcestnı §!ddetU bir 
:;urette his.setmekten geri bırak· 
mıyacaktır. 

Altı bottan müteşekkil bir ..ıu· 
maralı filotillanın kumandanı 

L.ui Tuzeyin kumanda ettiği ıie
.ıiz kuşu, amiral gemisi olan zırh 
' ı kruvazör, Brötonun üç mil ka
lar önüne geçtikten sonra süra
i nin yirmi beş mile çıkarılmasını 
emretti. Talimat mucibince ka
"akol gemileri abloka esnasında 
JU süratle seyredecekler ve dai. 
ına bütün donanma ile tema..tj;a 
!>ulunacaklardı. 

Açıklarda deniz sakindi .. Hafif 
Jir sis uf tıklan örtüyordu. 

Bir numa,ralı filotillanın çizd~

·~i yanm dairenin en önünde ile: 
iyen 7 numaralı hücum botunun 
kumandanı Lui Tuzeykumanca 
kögkünde bulunuyordu. Dört l:h 
ta.raf mdaki kulelerin hum bar de· 
likleri açıktı. Muttasıl tarassu<l 
durblinünü gözlerine kaldınycır, 

önündeki bo13luğu, sağını, solu
nu araBtınyordu. 

Lui Tuzey o gece ancak dört 
ıaat uyumufj olduğu halde, hiç 
,·orgunluk, gevşeklik duymuyor. 
Iu. Bilakis kendisini fevkalade 
ıafif ve canlı hissediyordu. 
Şimdi onun bütün arzusu ve 

'>ütün duası ufuklarda bir gemi 
»etfcdip, ilk olarak. 
-İşte di.işman! .. 
Demekten ibaretti .. 
Kumanda köşkünde, ıtınnan

lanın ilersinde ve biraz aşağısın
ia nefer Marten, dümen yekesı
nin başında dimdik duruyor ve 
:ıu sakin havada dümeni dikkat. 
le ve kolayca manevra ittircbili
yordu. 
Kumandanın arkasında ikinci 

kaptan Dosa, kulaklıkları tak
~ış radyo dinliyordu. 

Bu kliçük deniz küşunun ~k 
azolan derinliğinden yükselen 
kat kat merdh·enlerde bütün ku
manda heyeti yerlerini muhafa:=a. 
ediyor, aşağıda çarkçılar, torı--iL 
l"İler. h<'ınb:ı ı: riar Ya?.ife başında 
bulunuvl)r :-O'"'ib ı•lf,. ,,;nrnya.n ef
rat •kin uyuyordu rh!r türlU ·ea 
aliyet bukU~iit'Uk hotuo pek :\Z 

olan derinliğine sıkıştırılmıştı. 
Gemide nöbetler muntazaman 

tanzim edilmişti. Normal v::ı.zi
yette iskele gurubu ile sancak gu 
rubu sıra ile nöbet tutmakta idi 
ler. 

Nöbet saatlerinin dışında bah. 
riyeliler tamamen serbest bulu
nuyorlardı. Ancak kumandanın: 

- Herkes silah başına ... 
Diye vereceği emir, uyku, ye. 

mek ve istirahatı yarım bıraka

~ilirdi. Fakat, şimdilik gemi yal
nızca seyrediyordu. Muharebe va. 
ziyetinde bile bir geminin yalntz 
ca seyri için mürettebatın yanı;;ı 
ihtiyaca kafi gelmektedir. Ne
ferlerin istirahatleri mUkemme
len teminedilmiştir. 
Yalnızca kumandan ile muavL 

ni bu intizamı bozmaktadırlar .. 
İkisi de lazım oldukça müte

madiyen yatmakta ve yemek sat 
!erinde ellerini şahsi işlerine sar 
fedecek zaman bulabildikleri tak 
dirde kannlarmı 

dırlar. 

doyurmakta-

Saat 16.30 olmuştu. Buji kör 
fezinden tam sekiz saat evvel çık 
mışlardı. Bir numaralı filotilla. 
Galit adalarının etrafını çevirme 
ğe başlamıştı, donanma da arka
sında bulunuyordu. 

Bir saattenberi bir tek kelime 
bile söylememiş olan Tuzey ni
hayet: 

- Güzel, dedi .. Sonra dümen. 
de duran nefere seslenerek: 

- Haydi, şimdi doğruca şar
ka ... 

Emrini verdi ve kumanda ku. 
lesinin arka kapağından çıka. 
rak ön gU vertede yukan aşağı 
dola,şan muavini Dosamn yanı
na gitti. 

Dosa arım saattenberl ra . : 
nöbetini ikinci gedikli Foale ver
miş kendisi de uyuşan bacakları 
nı açmak için güvertede dolaş_ 
mağa çıkmıştı. 

Akdeniz, her zamanki gibi f ev
kalade güzel, sular sakindi. An
cak geniş geniş yumuşak dalga. 
lar farkolunuyordu. Ufuklarda 
fena hava habercisi en ufak bir 
bulut bile yoktu. 

kılarınızı benim yanı~da geç -
:>eniz nasıl olur? 

I Bayan Bedriye derhal yerin • 

Makinenin muntazam ve yavaş den kalktı \'e: 
hareketiyle yedi numaralı bot de- - Peki evlQ.dım, yalnız dedi. 
nizleri sükunetle yararak sakin Hoşuna gidecek mi? Çtinkii ma-
sa.kin ilerliyordu. lüm ya prova mahiyetinde. 

İkinci kaptan kumandanın da Az sonra, bir iki udun içersin-
. ;üverteye çıktığını görünce: den eski, fakat sesinin ahengi 

Niha t 1 b.ld' . dedi en yeni kalmıı:ıını değerli beste-- ye ge e 1 ın mı, . · 
Güvertenin ucunda vücudünülkarın elinde gördUm. Melek 

ba kla 
.. . . . Tokgöz de ona uyarak okuma . 

ca n uzerınc gcrmış pıposu-

1 
. . .. . 

nu doldurmakla meşguldu. Ku- ya başladt. Dınlıyordum . Goril -

ma da t d t b .. .. .. d nUrde dinç, fakat hakikatte d ,>. n n mu a e cssumunu u-
dakl k ·u t• . rinden gelen bir sesin dalgalı 

annın enarma ı ş ırereK: 

1 
. r entanasyonlar içindeki akrşını 

- şte, dedı ... Nıhayet ben de d ' 1. d . . I ın ıyor um. 
gelebıldim. Benim de bacaklarım M tri te mid' ıı.·ı:.ı d · M .. • . u p ır, nA c c mı, C)>' 
kar_ınca~:uıdı . . Boyle ~ru hır har~- de nıJ te'slr. 
de ıJk gunde ınsan hıç ummadıı.;ı Di b 1 b t ~ ye aş ıyan es e, megcr 
haller ile karşılaşabilir. Sonra se Bayan Bedriyenln İniş. Ağır biı· 
kiz saat tarasşud hiç bir netice makam içersinde dlimteklcrlnin 
doğurmayınca da insanın canı sı sade, fakat kuv..-etli ahengiyle 
kılıyor. Acaba İtalyanlar ne gibi imtizaç eden şarkıyı 0 yıllar 
bir desise kurnıağa çalışıyorlar? görmUş eller ne büyük bir aşk-

İkinci kumandan Dosa kendini la çalıyor, ve Melek Tokgöz an-
tutamadı; yüzünün her hattının nesinin bu öz malma ne bUyUk 
~lfade ettiği bir istihza ile: itina gösteriyordu. 

- Ne olacak, dedi. Yine mu- İnsan insanken diye düşün -
hakkak askeri ve diplomatik bir düm, alafranga, alaturka diye 
kombinezonla Tunus ve Bizerta. bir mesele ortaya çıkarmak 
yı harbsiz almağı ilmid etmekte- mümkün mü? Belld eslci bir 
dirler. musiki, belki değil! Fakat Ne -

dimin, Fuzulinin şiirleri gibi ön
Kumandan Tuzey bütün ciddl 

ce güzel ve sonra eski bir muslyetiyle: 
kl. 

Yazan: Dr. Cemil Süleyrnaı 
- 2 - Gene bö} !e buhranlı 

· bir gecenin sonunda, opll 
Beni uzaktan görenler, debdeb '! temiz hava aL.:._.nak içiJı fi 
ve saltanat içinde, kimbilir, ne ve çıknu~tık. Artık bir eŞ 
bahtiyar ömür sürüyor farze. dost <:!ibi uzun ~"=·~~er ~ 
c:!:::rler l... Her şeye dış:;:ıJ,:uı ba. !rnhyor; kırlarda, ba]t, 
karlar .. Keşki hayatı ben de on- bera ber dolaşıyorduk . 
ların gözleriyle görebilseydim. •aya !<o ~r ~ ~ · _ i.:zerin~\~ 
Fakat hakikat öyle değil ki... fo~ı hanım.elleri bürü~\l~ bİI 

l\1ideleri, de,Jirmen tası gil i · · · ' · rını • mer.ıy e •~- . ~ ..! • ·~ 
her şeyi öğüten insanlara baka . !erine açmak isteyen hır? ~ 
nm. Biberi domatesi tuza batı. ,.,rası, emin ve asude bır. 
np yiyebilmek, kim bilir ne ·di. Koluma asılır gibi ı,eııı 
lezzetli şeydir!. .. Fakat ben yi. • · ·· ·· d" ı, oraYa gotur u. ariP 
yememki... -- Bu gece içimde ıı 

Oturdukları yerde, ba~!:m \ assasiyet var .. Diyo~Ll~ 
!Öğüslerine düşerek tatlı tatlı mak, içimin zehirini do~. · 
uyuyanları görürüm, gıpta ede. tiyorum. Sene!er vaıki ~"' 
rim. Uzun seneler varki sükun :le damla damla birikı_11~~I · 
içinde, arka arkaya dört saat, neşemi kırdı, zevkirru 0 eJI 
beş saat ba.şımı dinlediğimi ha. Halbuki ben, dünyanın 
hrlamıyorum. Korku ve kabfıs '::a ~;nıydım. Fakat hayatı 
içinde, gözleri açık bir nevi ta'\I. N d · .., f3 dan 
~n uykusu ... Bu hayatın huzur ~ezga:~;; ·~ti; ~~:~ifil~: 
neresinde, saadet neresinde L. Ieri, bağ y.: :;:.. : • .' ~ · Jcııı~~ 

Bir zamandan beri içimde Dünyanın bir ucund:'•cıe 
bir vehim, bir endiyşe var. Kal- !leminde, kendi köfCS'" tt 
bim hiraz çarpsa, duracak, he. 1ayan bir kadının ceıniYft:e 
men öleceğim zannediyorum d k ) fakat "!aran o unur. ... t ~ 
Yalnızlıktan çok korkuyorum. 'nsanı takip ediyor: rah8

0
r! 

Bu gece sizi onun için rahatsız sinde şeametle karşılaşıY 
ettim; tatlı uykunuzdan uyan. Meş'um tesadüflere had 
dırdım. Bana kuvvet verecek, Bir gün bahçenin ıJ 
cesaret verecek bir can yoldaşr. dan iceriye bir mektup a 

- Yok, canını, muhakkak kı Prova bitmişti. Fakat nasıl n _, bir dost sesine ihtiyacım var. lar.B~hçivan bulmuş ~ıı~ 
hayır. Evet gerçi İtalyan harici- provaydr, anlayamadım. Bunun ~edense, an1amıyoru~. hekin •• di. Aldım, okudum. 15!~ it 
ye vekili ile maiyeti erkanının bu bir de aslını dinlemek isterdim ler, hastalığı tedaviye uğraşı. la bir şey yok. Bil~gı~ıJ 
gibi galat habere kapılmaları ol. ve onun fevkalade provadan ne yorlar. Hastanın bizzat kendisi. mektubu... Ertesi gun • 
miyacak hülyalar ile geçinmeleri .gibi bir ayrılığı olacağım anla- ni ihmal ediyorlar. Fakat iiş bu. etrafında bir genç mekt 
mümkündür. Fakat, deniz kuv- mak isterdim. nunla bitiyor mu L. Hayır... dolaştığını haber verdiler• 
vetleri harb patlamış olduğundan Bu arada Melek Tokgöz, ki _ Hekim reçetesini yazıyor; )aşıldı. Benimle bir gece. 
bütlin tesirlerini harb sahasın- bar ve ilk anda cazip bir incelik kendini dışarıya dar atmış gibi mak isteyen aşık! ... J.jki11 
da göstermeğe mecburdurlar .. gösteren el ve yUz hareketlerile a~ele ~cele çıkıp gidiy?r. Fakat 1 ne onun yüzünü tanırııtl'go 

1915 ile 1918 arasında İtalyan anlatıyordu: bılsenız, hastanın hekıme, yal. kimin nesi? ... Bilirim· 
b.ahri~elileri birinci sınıf muha. _Biz, bunları radyoda da ge- nız a~n.sı ~Iz~st için değil, daha bir vaziyet karşısında • ııfeJI 
rıh idıler. Kumandan Rizzonun i çeriz. Her gün krym~tli şefiwiz neler ıçın ıhtıyacı vardrrl. .. Af- mak icabederdi?... Lot 1q 
darestiıdekt hUcum botlannın Att l\'1esut Cemııın ld ares'ınde pU _ feCl~rler, beni tedavi eden arka- söyleyiniz. Kapıları eçıt"' · 1 1\?. 
riyatikteki keşiflerini~ hatırlar- tun arkadaşlar cl.ddl olarak ça- daşl.armızın. İ?inde •. hiç bi~inde, - Buyurun beyfencli 19' ~ h 
sın değil mi? Sonra yedi sene· lışıyoruz, halkın karşısına öyle bu ınce sezı~ı. bu ıçten alakayı yecektimL. l~ 
denbeZ"i d"usolini İtalyan bahri. çıkıyoruz. Öyle iken ara sıra g?rmedim. Çok m~teessirim. Betbaht çocuk, gitrtıİf j, b~~ 
yesini ilmi bir şekilde modern· pek hafif falsolar yapmamız ön ~~zden y~lnız bunu rıca edece. ni ağaca asmış .. Daha d ~ ( 
leştirdi. Zabitan ve efradını çok ce şefimizin hiddetini, sonra bi - gım. Benı yalnız bırakmayınız .. onun icin asılmak ro\l~ 
mükemmel talim ve terbiyeye ta zim teessUrUmUzü mucip olu - Hayatta tek hc-.,.1'na yardımsız miş .. Kendi kendini as . .6ll 
bi tuttu. Zafer menkibelerini kıs ror. ve imdatsız kalmış gibi bakı- mutlaka bir cinayet itliY"f· 
kanan İtalyan bahriyesi mükem- - Demek dedim. Radyo bir yordu. Gözlerinin içinde can onu hükumet asacaktı· e 
mel bir ~kilde yetiştirildi.. mektep adeta! Mesut Cemil de korkusu vardı. Benden emniyet herkes böyle muhakeJflf i~ 

( Arka..tt var) yaman bir TUrk m Uzlği direk - ve teselli bekliyordu. Bilmiyo. di; zabıta vakanm t3 s 

l 
------------- törli. rum, içimde nasıl bir sevgi ve benden sordu. Ertesi gii~· .. 

Zml•r fuarı 2 o Bu anda Melek TokgözUn, en- şefkat uyandı: telerde sütun sütun yat'"fı8 
· . · e ettiğini hissettim ve der - - Peki.. Dedim, sizi bırak- 1i.inün~z.ki hiçbir şeyde~ 

A l 
, ;~. mıyacağım... olmlyan bir kadın, efk 

g'-'ustosta açı ıyor zrfeYl çok rica e- * * "' miyeye teşhir ediliyor! .... 
. Şefimlı.den bah- Hayat ve hadjsc.t ona adeL"'\ B · · ) V!Jf10~~ u ceza nıçın . . . rıı.ı l w: ı 

Açllış proDramı tesbit ed~di; inşa 
işleri bitmek üzere 

seden sözlerimizi sakın gazete - bir ürkeklik vermişti. Karanlı!;. hep sorulabilir?. Ve nası . r~ 
ye yazmayın. ÇUnkU ondan bu tan ve yalnızlıktan çok korkı.ı. edilir?... Olan oln1Uştor~; /ı 
hususta müsaade almış olmam yordu. Günün bir çok saatle- ~i.:nahsız, cinayet suç1~9~r' ~r 
l~zımdr. rinde beni bililtiZ3m alıkoy:ır; 5azetelerde teşhir edilı1l1f.bİ ~ il 

- Zarar yok, dedim. Kıymet- bir ses, bir gölge, ona kuvve: ikinci vakanm müseb~.;I. 
ll şefiniz bizim eski meslek ar - ve cesaret verirdi. Asıl onu ~;. nim, onu itiraf ederim· 1 ~ 

İzmir; (hususi) - Belediye ve liyeti hemen hemen bitmiş gibi- kadaşlarımızdandır. Bu işteki zen, kendisi için azap olan vicw !arının dedikleri gibi, eğe~ 
Fuar komitesi reisliği 1939 fuarı dir. Sergi sarayı bu hafta tesel- suçu bize yUkler ve hoş görUr. dan duygularından hiç bahse. d:mi feda etseymişim. 0ıf açılma töreni davetiyelerini gön lüm edilecektir. ekspotranlara. Öğle vaktl gelmişti. lkl kıy- dilmesini istemezdi. Fakat bir yüzümden bir can hedet ıl, ~~ 
dermiştir. Hazırlanan bu daveti. saraydaki yerleri şimdiden tes. metli sanatklr olan anne ne kı- gece, i~i~i yi.yen bir sırn, ?a_na yacakmış !.. . Filhakıykll ti· ıJ ~aı 
yeler başvekil Refik Saydama, lim olunmakta, bazı yerlerde de za tevekkUr ederek ayrıldım. açmak ıçın bilmem, nasıl bır ıh. intihar edeceğini yazn1ı~.,ııfl 

1
u 

vekillere, mebuslara, umumi mü- dekorasyona başlanın~ bulun- . M. s. tiyaca mukavemet edemedi ı... (Deva!'i v7 L l 
fettişlere, valilere, ajans müınes- maktadır. ::::,:....-' ~a~ 1 
~~;~~. 1!:a;:~~~:_~e~de~a~:e:!: ıet:~: ::::e:!:~ee:~;'!!~:~· lmrahdan Ankaraya giden mahkOrtı _, :~~ 
miyen devletler sefarethaneleri- gümrüğe gelmiştir. Bunlar pey- (Baş tarafı 7 ncide) ladı. Ankaraya gitmek için ro- 1'ünyada kJm tkinci d~/I 
ne yollanmıştır. derpey çıkarılmaktadır. Kültür kıpırdatmadan göğsümüzü ge - la çıktı;;ımrzı anlattık. KAğıdı- rilmiştir. t~tc lıiz, f]dııcl 61 

AÇILMA MERASiMi müzesinin de ta~zimine İstanbul rerek ~a~aşUk: .. ~ ~mzı gtiste~d~k. JU~ı?.ı .. okudu. diinyaya gelmi' kadılı' iP ~ 
PROCRAMI dan gelen hususı memurlar tara .-:- Müdur beyi gorcceğiz .. de- Sonra hepmıızin yuzumuze ay- yada yaşamış kadar se P' 1 iıı 

Fuarın açılma merasimine ait fından başlanılmıştır. Kültür mü <luc. rı ayrı bn.ktı: ruz. On beş 6e11c7e ~ ~ ı 
program da hazırlanmıştır. A. zesinde 200 memleket tablosu ve GHzlerlnI flört ıM;arak yüzü- - nn~iin vakıf, ge(ti, bu gece danalı l\IP.hmct Darı tJe.~ ~la, 
çılma merasimi 20 ağustos· pa- Ankarada açılan kitab sergisi teş milze bakmaya ha<;:ladılar. Gar· I llursada istirahat eder, yarm on beş seneye n.ıabki!JO t _,'ı/ iç 
zar günü akaşmı saat 18 de fua- hir edilecektir. diyan "ne uluyoruz,ı der gibi şaşı gidersiniz ohraz mı? lü Yunus Ya.Jçm arn •ft1 ıı 
rın Basmahane semtindeki 9 ey· PERiLER YUVASI · kın şaşkm haluyordu. Onlara Dedi. ederler. ,, 14 
lftl kapısı önünde yapılacaktır. İzmir fuarı, 1939 yılındaki a.. tıı.zla heyecan YP.rmemek lc;in O geceyi on hc.>ş senedir be· \r k t t • i oknf"'~ )ııı 
M · 1 'k ~ ııs· l 1 · l tt k Bi ı · ü ı ·· • 1 gMc esın ı erasıme stı lal mar§i ile baş. çı ıy e tam bir tekamül göstc- nıese eyı nn n z . z m < u- .. aber bulunduğumuz mahkum- . 1 d gt ~· 
ı k b l · · · ' - k . .. .. rdül' Müdü ımıa.n ara a EıC1' , ~ anaca , sonra e edıye reısı bay rece ve yabancı memleketlerde riın yanını J.(otu er. r, larclan a)·rı, bir otel odasında 1 , tıı 

Behçet Uz tarafından bir nuutk bir çok fuarlardan daha. güzel ve bizi güler yilzle karşıladı: geçirdik. Uç k.nl'yolalı bir oda. a.r .. ,. taO >, ~ 
irad edilecektir. Başvekilimiz B. cazib olacaktır. - Peki çocuklarım, dedi, bi· <la yattık. Sıı.ba!rleyin Bursa ha- Abdullah, simdi ç?ke "'~10 t 

Refik Saydamın söyliyecekleri Karanlık mağara, başlı başına ra.z istirahat edin. Sizi ba,mUd tırası olmak fo:-ere üçümüz bir karaya varmış ~e ışın e1'tıı~, 'll 
nutuktan sonra, başvekil kapı- sürprizlerle dolu bir yer halini a- ,deiumumi:yc ı,:ündereceğtm, de-' rırada bir cfo resim ~cktJrdik. mış bulunuyor. onun ~ cef ~ tnı 
daki kurdelayı keserek fuarı a- j1acaktır. Bu mağaranın kapısın-idi ve hcpimhe gazozlar ikram nn fotoğrafı da. gönderiyorum. na ben i1Ave edecek bır ~ ~ 
çac~tır .. Merasi~ ve nutukl~r dan girecek olanlar, koridorlar. ,etti. . . Ga;ı.ctede neşn~1ersiniz, bizi <:Ok lamıyorum. 11111' '' "~a 
şehırdekı hoparlorlerle ne§redi- da ummadıklan şeylerle karşıla- Gazozlanınızı ıçtıkten sonra, memnun em.iş olursunuz. Ttirk adliyesinin ııısa ed~ 
lecek, her taraftan takib oluna. şacaklardır. Burada ayrıca bir gardiyanla. hao:müddehımumi- Biz, doydukl!trmıızı anlata.mı rihine asırların veretıl ~t 1

At 

bilec~ktir. O_gece fuarda fevkala de (periler yuvası) h8:_zırl~m~~-ı~in _ra.~ı~a gittik. Oc:J.ad~n i<:.e- ron11:. tn:·a.nh~ı. hürriyeti, cum ı>arlak ve eşsiz bir ntiS~e1' 1 'tı 
de eglenceler yapılacaktır. t~dır. Bunun ne oldugu şımdilık M gmlığınıi;ı, zaman mu<lueıu- huriy~·t hükumetini o kadar i)i eliğini bir daha kaydet 1 

iNŞAAT FAA.L"IYETr · bır aa halinde saklanmaktadır. jıuumi . a.'·aktıı_ )rlt, bizi: a.nlıyoru~ ki, hunlar kaJemlc ti~·orum. ıJıı"I 
Fuar sahasındakı 1n§aat faa- - l"e o edullar, diye kar!iı · kolay kolay a.ıılatılmAz. Niyazi • .ıll~ 
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~ 
ııay mücadelesinin yaşayan 
~ahramanlarından biri 

• 

'll'h 1 Azmi Hatay 
ait hatı ra 1 a n n ı 

kurtuluşuna 
anlatıyor 

Vaz 21 n : 
mahsusada Ha taya gönderdiğimiz 

arkadaşımı z 

~Hulusi Günay 
$o • o 

• 

40 derecelik rakıları 
halk sevdi 

E"nclki giln inhisarlar idare· 
~inin satış depolar'ına te'fZi e-

tiölıJ iş olan -40 dccellk rakılar 

dür. h~r tl\rart;ı. piyasaya ~ıka -
rılmış, salılmağ;ı. başlanmıştır . 

J>aha ilk gün olmasına rağ -
men halk bu yeni rakılara bn-

.rB ·· rağbet ı::östermiştir. llk 
adıınuaki bu -raziyet karşısın -

ıla idare rakıların daha az ispir 
tolu olarak imalini kararlaştır-

ı:nıştır. Yakında 40 dereceden de 
aş:ı;::ı rıtkılar imal edilecektir. 

Dunun için şimdiden t<'t
ldklcre başlanılmıştır. 40 dere
celi!>: rakıların 25 santi litre· 
lik şişeleri H, 50 santilitrelik -
!e•·i S6 ve 7S santilitrelikleri de 
170 kuruşfl satılmaktadır. 

·miyeye ne;;rlyatla iyice bl!dlr· 
'mekti. 

Floryada clcnİ-:" girip cğlcncııl r 
lnr 

1 tını re il her ferdinde> a· 
r 'ıt Ufak bii,•Uk bir 
aıar 0 • 
dik Ulunur. Bunlar 

1 1 
cc, uzak gUnlerin 

tı ilde nnJntııır. 
~a kurtuluş mlicndelcs 

, 11'k 1 1,a, < aşlarımızın, 1.nıı 
~adııaıet icabı, yaptıkla· 

O zamanlar, biz birkaç kişi. 

maha!H hUküınet tarafından i -
dama gıahküm bulunduğumuz 
için, yaptığımız llğır n~şriyalla 

iki devlet arasında bir hl\dis· 
çıkarmağa meydan Termeınek 

düşüncesi ile cemiyetimizi, iki 
sene sekiz aylık bir faaliyetten 

rıncln dinlemek bizim ir.in hn-
,, sonra kapattık. Aclanada iken 

yalıli. "O ı;llnll biz göremlye-
bilhassa Ferit Celfllden gördU

·eğiz amma, çocuklarımız ınu-
ğllmllz yardımları burada şUk -

hakkak c:örecek., diyorduk. 
ranla anmalıyım. 

Aradan birka~ ay geçmişti ki 
Hayat öyle değil midir? Muhay 
yilcnin hile el uzatnmadtğı ba
zı lden1ler, llmit edilml.ren bir 

o zamanın başvekili lıugUnkli 

milli şefimiz lnöniınclen aldı -
zaman ve beklenmlyen bir tarz 

Yaz bütün sıeaklığı 
ile devam ediyor 

1 ar 1 ı r Sc nıişll. llatav 
ııı • 

rıııa 81.zıntıları kulakln 
'Ilı sırdlğim andan 1-
azı"c 1 ll:ıer " a t hatıratı d!n 

~ımn bir yazıda, 1'~ransızlar 
da hakikat oıu,·crir. 

tarafından arredildlğlmiz bilıli
Sonra, birdenbire esas mel" -

riliyordu. Derhal Hataya dön -
zua atladı: 

dUk. Kurtuluş için fı\aliyr.limi -
- Size, kazanılan bu daya - ze devam etmek istiyorduk. LA.-

Sayılı yaz fırtınalarını birer 
um tarihçesini yapacaktım . kin muhit bunu JmkAnsız kılı -

' - Merakla bekliyorum; de - yordu. 

akını hissettim· w 
rı.ın , 

ta ic:lndo bulunmuş 
r1ı1a r ı ek can, zaCer eldr 

birer atlalılJoruz 
dim. Nihayet Mandatr.r cle,·lı>thı 

- lstikl~l harbi esnasında, uzun mliddct sı>zemlycceğl bir 
Türklyenin her tarafında oldu- kombinezon bulduk: TUrkiyc-

ıı eatdnr ı:;eçlrilcn karcı 
. haıarını öğrenmek 

laıı ğn gibi, Antakyada da mllll nin hemen her şehrinde olduğu 
1,, ı;ıı;tanhcrl kurtulu~ . 
"İltıl ' cemiyetler kurulmuştu. llız de ı;ibi, bizde de kış p;er.(lleri evler-

"" ..,. ar arasında mli- · · h 
:.rıv ·•1 c\k·ı bu mücnclele~ e iştirak içın n- de toplanılarak sohbetler ya-
.. lııtı 1 olan sabık Ha -

; c\ nı ~ırlanıyorduk. Ank,ar;ı. hUküme- ,pılır. Bu mahallt Adetten isti -
- tııı ~ "busıarından Sa- Un\n...,fiJM".RRa& »• ~~t,IJ..J#M-/ nı 

di baıl< ... zerden - halen An- name, bizim bazı şartlar tahtın 
~ ~\l .reisidir - Hata~ da. anayurttan muvakkaten konu-;urduk. 
ı. tlhıni dinlemek 111\ b· ' ayrılmamızı icap ettiriyordu. Zaman ı;eldi ki, mahaııt hll -

~ dı>111 1 r Ql<'ınln içinde ya· Pek iyi anlamıştık ki bu ltilU- kümetin istihbarat unsurları 
a1~..,,~k olacaktı. Kenıli - ıınme, anavatnnın o zamanki bunu haber aldılar. Ye Caaliye
d"\J lldc buldum. Eski 
" "ti nazik yaziyetinclcn doğmuş bir timlze sınır çekliler. 

l •rı • ttıelnıslnrındnn. şeydi. ttiİiıfnaıncyc ı;öre, San - 1936 yılında Atatlirktin söy· 
r .. Jl:'tlştirdiği kıymet-
" i llek· eni;:, Suriyedcn ayrı olacak Te !edikleri bir nutukta: ''Bizi dU-
1ıııı . ır Sıtkı Kunt. TUrk diline, mekteplere karı- şUndürmckte olan Antakya - l~ 

I ~il. ld~l:~.lsn KazanciynJı şılm1yacakt1. Bilmem, ne gibi kenderun mesrlesi llzerind" 

ilbet !Uzum iizerincdir, bu maddeler ı;ece gündüz meşgul olma!;.tn
llra'ı dedim, sizi toplu unutuldu. Bizim kurtuluş yo- .rız.,, diye Hatay dayasına tema., 

~~ılll.<; bulacağımı hiç tunda gizli çalışmamız bundan edişlerine kadar faaliyetimiz Son bir hafta içindeki rüzg.lr tur. TUrkün eski adetlerinden b:-
ta d l' mcnuun haşkıı sonra başlar. bu şekilde cereyan elti. Nutuk· ve hafif serinliğe ıağmen ynz bii ri de ya?.ın s:ıyfiyede kıı:jın şehir-

1rn $ ökuımcsine meydan Atatürk, lzmirde zaferi kati- tan evvel, yine lıir heyet halin- tün şiddet ve sıcaklı!h ile dt.:vam de oturmaktır. Fakat, büyli.I\ 
Utnih Azmiye dön· leştirince, faaliyetimizi daha de Ankaraya gitmiştik. İsmet ediyor. r..üzg.inn scb.bi malfım. hnrbclcn sonra bir çok iktı.:>ndi 

laya . çok arttırdık. MuhteIH cemiyet lnönll, bize: Takvim: re ~ ı ,.. k c'u "'nk bu scbebler şehirlileri sayfiyeye gi 
ıııız1 r~ıt Yirmi yıllık ha ıer kuruldu ve neşriyata ehem- - Başta Atatllrk olduğu hal- günlcı · · 1 ol .cağı- mcktcn mcnnetmişti. Ancnk s n 
l' tı ıca edeceğim. mlvet verildi. O sıralarda, Ha- d~ MitUn hllkıimet sizi dlişlln- nı ö ·-.. n·r z ·alar tahia- senclcrdcdir ki gerek yolların as 

~Q, a:~l~izli~() baktı: tal~lılar, Tayfur Sökmen, Rasim mektedir. Anayurda ilhak olu- th•lc!o~l~ ~ . ıi<'ğil, rilz- falt yapılması gerekse. bazı say. 
r ili ' bır iki kamışına Yurtman ve benden müteşekkil nac~ ksınız . ., girın içme ,i., .. ~.ı .,.cuk nef 'Rleı· fiyelere tram\•ay hattı insası ve 

rJ ~uı;.11 ? Uç kişil!k, bir heyeti Anka raya '· ıemişlerdi. toı)lanmış gibi kıığın esen birer otobiis servisleri bir çok kolay 
t>U knd . ;ı:. 

alını ar. gönderdiler. Atatiirk blzı mee - A• tık kurtuluş için y:qıtı..,ı- vaz fırtınasıdır. • llıklar temin etmiştir. 
ti ar 

1 dnğınıl.: saçlı bn- liste ki odalarında kabul buyur. mız er lışmalar gizli değildi. · Geçenlerde gazetemiz FloryP.- Bu yüzden şehirli masraflı da 
1 dtı asına alarak hlr rlulnr. BUtUn Hatay halkı, bu Is Uze • b' zar (lu··nu 50000 kiı:ıinin olsa apartıman ve evini kapata-

~ ŞUtıd va ır pa ,, • 
<ı.r1111 t U: yığın yığın - nl7.i kurtar, paşam. Esa- rinde "kell~si koıtuğııııı~a,. de- ~·c boğazlara 70.000 kişinin akm rak simdi yazlığa çıkıyor. Zaten 
lltı.du asnıf etmekle me~ ret altında yaşayamıyacağız.. nebllecek hır ceqarct ve ımnııln ettiğini vazıyordu. ışelıirin dışnda lstanbulun neresi 
a.,\lçt~u besbelli idi. Diye ayağına kapandık. Ata· çalışıyorlardı. "Yl"nl GUn .. ga - Sair günl~r için herkes işin- püfür püfür esen yazlık bir yet 
ıı 1 ar;arı nrasıncla tuttu- türk 0 glln bhe son derece il - ıetesi ile nlç ceklnmr.den neşri- d oldu.-;undan dolayı deniz ve değildir? Bu itibarla bu rağbet 
inde ır. a{;ır kaldırdı' tifat gösterdi ve şunları söyle- yat rapılıyordu. Tahrll•ftt ~.a7. - s:')ofiyel~rde bu kadar ziyaretçi kiıaları her seneden fazla arttır-

~~ r1111nnla~Janan acı tatlı di: lalnştığı za~aıı mahallt hukü· yoksa da trenler her gün sabah mış. halta bir çok ev sahibi ri 
d oıa11 ~csırl ile durnnn- -- Memleketimizde henllz sU- met gazetC'yı kapıyorılu; fakat, ve ak§am adalara, Boğaziçlne, 1evlerini kiraya vcrmekt<:'nsc ken. 
..... ıl &özlerini yllzilmC' kiııı teessiis etmedi. Harpten ertesi gllnli broşUı· neşriyatını Floryaya ,.c diğer sahil ve deniz dileri oturmayı tercih etmişler-se,,· l{'l k0(' yeni çıkmış bir milletiz. Şark· ele alıyorduk. kcnan sayfiyelerine binlerce kiôi dir. t 

--~ ı j'ap~ bl: denin muh~· la ve Garpta henli7. d_ostları~ı~ Gazet~nln kapalı bulu~c111~11 taşımakta devam ediyor. 1 Bizde böyle _olduğu gibi Avru-
ııe r~ 1 dı· ak c;:ok ı;Uç, dı- da yoktuı·. Snbrctmelıylz. TUrk, mUddet ıçlnde daha aleşlı ola - Diuer taraftan bu sene sayfi- padan gelen a1ans ve gazete ha. 

tJ ' İlb)~ &linler şimdi çok esir yn~amaz, yaşamryacaJ;;:tır. rak bro3lir neşr'.yatı ~!zerinde ycle;e rağbet çok fazla olmuş- berlcrindC de sıcaklığın oralarda 
k t c olınnkla beraber Mllstcrih olun. Karşılıklı çalı- uğrflştık. Du şekıl faalıyct, da. """"' j' ,.. ~ .... -. ....,7 . r ç a 

ba,llis~aC;rrüatına kadar şalım, siz çalışın, lıen de çalı - ha az mesuliyetli ,.c h.al~ ll7.c-

knra ' 0~nııca canlılık. acağım. Behemehal kurtulacak ·inde gazct~den ~11le.ssı'.·dı. nıı ~ ~ 
~el 11 nakşolunmuşlnr .. sıııız. tehlike ı::ezıldi. 'c 1 cnı Glln l , 
A.rı<';ancreden haşlıyaca. Ondan nldığ"ıınız sarsılmnz i- gnzr•~ .. inin ncı:riyat snhnsıııa ~ 

~ r.lq,l\ kestiremiyorum. :uanla. 0 gUnden itibaren faa- çıkmasına mUsaad<' olundu. 
"ıısllı~clen bir lınndo sesi livet sahamızı daha. çok geniş - Ondan sonraki hadlı.ıelc>r. ı::iz· 
r"ıle>ıı sına ve benim de l~ttik ve Ankara dönUşUnde. lerc~e de maliimdur. Ebedi ~c -ı 
1 lıı. }3·<1ışarı sarkınnma sr Adanatla "Antakya ,.e lskende- fin eJindcn mlllt şeCin C'ilinc in

~ lıııı:ırn~cu köprliyU kıv· nın yurdu .. nclh hir cemiyette- tıkal c>den mukaddPı; davamız 
~ ~ hın Uihımuz tarafı• -.;is etlik. Hu cemiyetin gayesi. onların ve yenilmı>z kahraman 
~ aı11 a.ıactçiklC'rin yliriiyen Ha taydan ı;elecck olan kar· Tlirk ordusu ile asil mill<'tiıni -
~ lli)~l~d~otı ile ilC'rleyişle- deşlcrimize vardım etmekti. zin hima,·esinde şerefle netlce-11 iki i . . . 
~~ l<u<1· er . marş hen' Esas ~nyemiz. Antakya ve ls- lendi. . 

.. 
1h ~z . ır tılretti. kcııılAruıı h:walisinln özbcliz Artık karagllnlPr lıittl. nnn- ~ 

'l ·ltıı· 

la devam ettiğini anlıyoruz. Yal 
mz bize nisbetle belki Avrupada.· 
kiler daha ziyade rahnt ediyor
lar \'C serinliyorlar. Çü.nkü on
lann plaj ve deniz olmayan say. 
fiye1crinde suru göller var. 

Buralarda yalnız halk değil, 
senelik tatilini geçirmek isteyen 
bir çok zenginler, ve hattfı. artist 
ler yaşıyor. Otomobil ile gelip yi
ne otomobil ile dönüyorlar; ve 
kendilerine mahsus bir ~ok eğ
lence adetlerini de beraber getir
meği tabii ihmal etmiyorlar. Re. 
simlerde IJOnciranın bir sayfiye· 
sinde bu suretle eğlenen kızlar 
görilldüğü gibi aynen bizjm Flor 
ya ptajında hususi fotografçı
mız tarafından çekilmiş diğer 
bir iki resim de görüyorsunuz. 

ll l!ı>g • Tllrk çocukları ve Tiirk yurdu dan sonra bizim de ruhumuz 
' Antakya sokakla- olduğu hakikatini cfk~rıumu - slinlük gıineşllktir. 4.ı:rupa ıı1ôjlarımla rilmik dans yaparak eğlenen arti.!tlcr 
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ldam cezalan hakkmda Adliye 
Vekaleti bir tamim neşretti 

Daladye Sivrisinekle müca-
G 1 H 1 

. . dele seferberliği 
enera u zı~gerı lazım . 

kabul ettı ( Başlarafı 1 incide) 

Cezaların in/ az olunduğu 
gere kanun adamlarından 
başka kimse giremigecek 

Paris, ı (A.A.) - Ha,·a.s a - N'ıhayet lağım vnziyeti 
jan3ı bildiriyor; yakından gönnek üzere ka-

Ba.şnıkii B. Daladier. lıugUn zılmış. Lağunm ağzı açılıp ta 
TUrkir<'dcn dönen Fransız as- oradan bir takmı sivrisinek
keri hcyctinQ riyaset etmiş 0 _ lerin çılanağa başladığı gö. 
lan orgencrul Hud:::igcri kalıul rülünce fenalığın köl.:J burası 
-etmiştir. oduğu, her tarafı kapalı olan 

Ankara, 1 (Hususi) - Adliye f den vazıı kanun infaz sırasında Or~eııeraI Hudziger, T"'rk h ti he~ondan lağıma haricten siv. 
Vekfileti ölüm cezalarının nasıl ıkim~~:j~ hazı: bul~nması laz.ım kumeti ve yUksek askçri ma- risinek yumurtalarını:.ı sifon. 
infaz edileceği ve bu sırada kim. geldı~ını ve kımler~ bul~ası. kamları He yaptığı ..-öru _,mt'ler lard:ın geçen sular vasıtasiyle 
!erin ha.zır bulunacağı hakkında na musaade olunabılccegını bu deki çok iyi netir·eleri teyit intikal ettiği anlaşılmış. Bun-
Cümhuriyet mUddeiumumilikle - suretle maddede tadat ve tasrih . · d 0 b t l ~ ·· · ·-· .. .. . cylcmış ve lıaf;ıvekil B. lDuladicr an s nra e on agırr. uzerıne 
rine bir tamim göndermiştir. ettıgı gorulmektedır b. k k 1 ak d"" 

Adliye Vekilinin imzasını taşı_ ~enlerde fstaııb~lda bir ö orgenerali lıu mesut neticc • ~~ ~pa yapr ar m.azot .. o. 

b tam
.md hak .. . .. - lcrden doları tebrik etnıi-tir külınuş. Ve devamlı bır muca-

yan u ı e ceza mu e • 1 hını cezası ınf az olunurken on • . 9 
• dele i!e sivrisineklerin arkası 

meleri usulii kanununun 398 inci ceden hüküm infazından haber ~~g~nero.l n ıd.zıg:r çarşambıı kesilin: 
maddesinde ''Ölüm cezası mah. almış olan gazetecilerle ibir halk ;unu Londraya ~ııi:lecektir. lstan.şh.ul uh't' d fil d . . . m ı ın e ano e-
keme ~yetler~e~ bır ~: ıle kütlesinin infaz mahallinde hazır . Tı d ül ka · nilen ve insanlar arasında srt-
Cumhunyet milddeıumumısı, ta.. bulundukları ve gazetecilerin e av e çı n yenı h h~ . 
b. b t ı.~,t·b· h · 1 hkO. banknotlar ma asta gına nakıl vasıtası o-
ıp, za ı ıuı. ı ı, ve apısane er ma mun son demlerine ait jest ı · · · k · · k d' 

"ıdaresı· me"'urlarmdan bır' ı· hazır ı · f Ankarn, 1 (A.A.) - Tlirldye a.n sıvns.me cınsı pe na ır-...... ermin otoğraflarıru çektikleri d T ~·ı, ul d 
oldukları halde infaz olunacağı ve halkın da bu jestleri eğlence Cumhuriyet .Merkez Bankasın - ır. emız ve. a~~ 5 ar. a ~ey-

hk
.. ~d - d" . c dan. da olan bu sıvnsınek cınsı ls-

\'C ma umun mensup 01 ugu ı. vesilesı 1ttihaz ederek güldükleri · b ı h" · d k b*l 
ni~ ruhani sıfatını haiz ibir zat öğrenilmiştir. Bundan böyle böy. Bankamızın 15-ll-937 tari- tan.u .~u ıtın e yo tur ~.e 
ile mahkfımun müdafii dahi ce. le bir manzaranın tekerrürüne hinden itibaren tedavüle çı- ~enilebil~r. lstanbulda, Kadıkoy 
zanın infazında hazır bulunabi. setçekmek istiyorum. Bu sebeple karmağa hıışladığ-x yeni harfli ile Pendi~. ve A.~alar ~fmda 
lccekJeri,, hükmü izah edilmekte badema ölüm cezalarının infazı banknotlardan 939-7-31 tarı - v_e Bakırkoy, F,ılo~~a ahetle. 

rınde bulunan sıvnsınekler kü. 
ve bundan sonraki ölüm cezaları sırasında yukarıda ismi geçen • ıhine kadar: l 
için de ~u direktifler verilmekte- lerden maadasmm seyir ve tema. İki buçuk liralıklardan; ~ bve tpin~:~ile~~ns~er~ir 
dir: şa maksadile infaz mahalline gir. 7.401.190, hcş liralıklar<lan: un arın 1 e azıya e 

"Mahiyeti icabı bu cezanın her melerine müsaade olunmaması 41.773.625, on liralıklardanı iğ17 sulan üz:ı:iı~dd ğil~r]F. 
türlü heyecan ve gürültüden a - tamimen tebliğ olunur. 28.865.480, cHi Jiralıklardan: k un. ar sıtma n 1 e · a 
ıadc olarak mutlak bir sii.k°'Dı ve Adliye Velcili Fethi Okyar 3{).923.100, yUz liralrklarclan: dia! ıns~l1an ;ahatsız ed~ekte 
itidal içerisinde infazını arzu e. 31.353.900, beş yük liralıklar- ger cms eruenA ay~rt e .. ilmez. 

9 
• • Sıhhıye Vekaleti mucadele 

Al d 
d1n: 5.M~o.ooo. ?ın lı.ralık1ar- teşkilatının lstanhulun saYfiye 
dan: 8.600.000 lırn. kı, ceman I . d I ed. d be manya a . ..ıı 11• a~ t -1 lt yererın eatı,y ısene en • 
.,uz e J or mı yon a mış . de de .. d l h . . . n vam e n muca e e are-
)' edı bin ıki ytiz doksan beş H- k ti .. I .. .. .. l il 
ra tcdavUlc çıkarılmış ve mu - e goz e gorunur, e e tutu. 

il: ~· kabilltıdo eski harfli banknot- lur <I;r~cede faydalı semerel~r 
larda.n ayni mikdar tcdavtilden vermıştır.dFakab t hedr ~ye .m~-

H · 1 b men şura a, 1 ura a yıne sıvrı. ava manevra arı aş- kal~ırıimıştcr. sineklerinbazanısrarhbirhal. 

B 16 de devam ettiii, hazan kesildi. 

1 k 
. . ıranın ŞIŞ8SI ğ~ halde birdenbire yeniden be-

am a uzere kuruşa iniyor ~A:::'k!::~beb.: 
Berlin, ı (A.A.) - M:üsellahl lıya.cak ve sekiz gün kadar süre 8 saller izah eder. . • ( aslara{ı 1 in • ' J t _ 'L uh* • 

Almrı.n. kunctlcrı. uzun Z5encler • cek olan l>Uy_Uk ordu maı'!evrala. • ı&tanuul m ıttnde sıvnaı. 
denberi görülenlerin en mühimi rma ls~ harbine iştirak et. !ı:ı.hisarlar idaresince vazıyet edY- nekler ile mücadele meselesi 
ad<;ledilebilecek manevralara baş. miş olan general Batsioo kuman. lerek işlerini tanzim etmek ve fi. bilhassa lağunlar üzerinde dai. 
lamak üzere ibulWl\lyor. da edecektir. yatın tenziline müteallik mua • mi bir dikkat ile mürakabeye 
Alnıa.nyanm §imali garbi mm. Manevralarda hazır bulunacak meleleri hazırlamak için muhtaç ihtiyaç gösterir. Maalesef mü. 

takası bugün 4.8 saat müddetle olan Alman, lspnayol ve 'Macar olduğu vakti elde etmesi zarure- cadele faaliyeti altı, yedi sene. 
normal hava seferlerine kapan - askeri heyetleri ile rejimin bir tinden ileri gelmiştir. Bira ayn;r lik bir iş olduğu halde birçok 
mıetır. Bu mıntakada harp tay. çok mülki ve askeri: erkanı, ez.. günde bu söylediğim fiyata sa - yerlerde vazifedar olanların 
yareleri talimler yapmakta.dır. cUmle general Pariani, Milanoya tılacaktrr. O tarihte bayiler elin: halktan kolaylık yerine zorluk 

Ecnebi hava ataaeleri bu talim. varmışlardır. Mareşal Ba.doglio de bulunan yüksek fiyatlı biralar gördüğünü anlayoruz. 
leri scyretmeğe dave tedilmemiş. ve mareşal Balbo bugün gelecek.. dahi 16 kuruşa satılacaktır. Ba. Mücadele memurlan hazan 
lerdir. Bu manevraların bütün !erdir. yilerin fiyat tenzilinden dolayı evlerde lağmı yerlerini bile öğ. 
teferüatınıalüm olmamakla bera- Alınan, Ja.pon, İspanyol ve Ma. zarar görmemeleri için o tarihte renemiyorlar; bazan bir evde 
ber 15.000 mil mura:bbaı olan car gazetecilerinin manevraları ellerinde kalacak olan bira mik- bir iki değil üç dört lağım var. 
memnu mmtakanm. genişliği bü. takip etmelerine müsaade edil • tarı teshil edilerek farkı kendile. dır. Bunlar:ıı bir kısmına abde. 
yük mikyasta ha.rekata başlana. miştir. rine ödeoocektir. sanelerin mecralan verilmiıtir. 
cağım göstermektedir. Gazeteler, manevra bölgesin .. -:--- AOn ~eş ağust_?stan !tibaren Diğer kısmına bulaşık sulan, 

Sil~anm bazı kısımları ile deki otellerin harekat müddetin. ıstıhlak mıktarı ~ogalaca~ma na. yahut hamam sulan gider. Mü. 
Südct.cnland, Bohcmya. ve Mo • ce yaba.npı misafir kabul edemi. za.ran Ankara bıra fabrıkası bu cadele memurlarınm bir evde 
ravya da dahil olmak üzere mo- yeceklerini yazıyorlar. istihlaki karşılryacak bir halde vazifeleri kolaylıkla ve müessir 
törlü kıtalar Almanyanm cenubu POLA KRUVAZÖRÜNDEKİ midir? . . . surette yapabilmeleri için siv. 
şark.isinde Polonya hududuna ka. KONFERANS - Fabrıkanm kapasıtesı muh- risineklere kaynak hizmetini 
dar manevralar yapacaklardır. Roma, 1 (A.A.) - esmen biL temel istihlaki karşılıyacak hal • gören bu yerlerin fenni şekilde 

Thtiyatlar ağustos bidayetin • dirildiğine göre mütekabilen ami. dew:. İstihlak tahminlerimizin yapılması ve müracaat halinde 
de krtalarına iltihak etmeğe da.. ral Grasslann ve binbaşı Regala. fevkınde artacak olursa bunu memurlara gösterilmw Iizmı
vet edilmişlerdir. Bir çok mm. do'nun kumandaları altında bir ~a.ı:ş~~~a: i~n i~p e~en tedbir. ela. Aksi halde evvelce birçok 
takalarda hususi otomobiller or- Alman ve bir İspanyol deniz he- erı 1 er al acagız. . fedakarlıklar ile yapdar gayret. 
du emrine almmı~tır. yeti 24 ten 43 temmuza. kadar - Uzak yerlere sevkedılecek 1 b 'd y h t d" "' b · f · tl d . A • • er osa gı er. a u arzu e ı. 

Roma, 1 (A.A.) - Almanyada orta Akdenizde yapılan !talyan ıra ıya arın a nısbı bır ;ıyat len tain muvaffakıyet neticeıi 
hava. talimleri yapılırken !tal . deniz ve hava kuwetlerinin m.a farkı mevcut olmıyacak mı· ı 

nevralarmı müteakip amır· al Ca. - Memleketin her tarafına a ınH~laz. . . . k .. d 1 . yan kıtaları da Po vadisinde Al. . sevkedil c k k"ld t db" 1 u asa sıvrısıne muca e esı 
man ordusu erkanıharbiye reisi vazneri'nin riyasetinde aktedilen e e. şe 1 e e. ır er n - bir halk seferberliği ile milli 
general Helder ve Macar ordusu deniz ve hava kuvvetleri erkanı llınmıştrr. Bız memleketin muhtc. b* h k hal" · 1--dık b - lif yerle i d uhtelif f" ti 1 ır are et mı auuc. ça u 
erkanıharbiye reisi General Wer. harbiye konferansına iştirak et- b" r n ~ e m.. .. ~ya ar a zararlı mahlukları bütün bütün 
tin huzurile manevralar yapa mişlerdı"r. ıra. satmagı duşunmedık. Uzak ·mh inıkA b l 

- yerlere gidecek biraların nakli'-·e 1 aya an u unamaz. 
caklardır. Konferans, ''Pola., kruvazö J ASIM US 

Fransız hududundan gelen mu. 
hayyel bir düşmana karşr yapı. 
lacak harekata 50.000 kişi iştirak 
edecektir. 

Manevraların yapılacağı saha. 
nın uzunluğu 220 mil, genişliği 
45 mildir. 

ITALY AN MANEVRALARI 
R.oma, 1 (A.A.) - Yarın baş. 

- masrafmı yakın yerlere vuku bu. 
ründe cereyan etmiştir. 

B al 00 
lacak sevkiya.t için verdiğimiz az 

.
1 

b" . . . . • . para ı e karşılıyacagız. Bu saye. 
ı e ırıncı ve ıkıncı denız filola. dedir k" ı k t" h k"" · · 

İ zmirde yapılacak 
maçlar 

u manevr ara 4 tayyare .1 ~ 1 

· ti Ak . 
1 

. ı mem e e ın er uşesı ı-
rı ış rcı. etmış erdır. Neşredilen çı· f. t t b"t l . b lzmı"r, 1 (A.A.) - Yarın bir tebli ~de b 

1 
,, . n aynı ıya ı es ı ey emış u. 

. g u manevra ar şım. lunuyoruz. limanımıza gelmesi beklenen. 
dıye kadar yapılan manevraların R k .:ı- 1 · · t ·1· "1 ı · · f bol k .. . . . - a ı ~rece erının enzı ı ı~ a aya gemisının ut ta ı-
en kmtud~ımı,, olarak tavsıf edil. hakkındaki kararmrzın son saf . mı ile lzmir muhteliti arasında 
mc e ır. h .:ı: ? ası newr . yapılacak olan iki maçtan bi-

- 40 derecelik rakı ~ıkardık. rincisi 3 Ağustos perşembe ve 
Satış dC!J?larımıza sevket~ik. Bu 1 ikincisi 5 Ağustos cumartesi 

..... _,_._.__. ... _, ....... ,. ....... _. ... ,__.~W-.ı••• .. r~kınm fıyatr 45 d:recelık rakı l genleri saa,t 1 7 de Alsancak S. 
fıyatmdan daha a€agıdır. ı tadında yapılacaktır. Molaya 

1939 RESiMLi HAFTA Yen; neşriyat : 1 zırhlısı limanımızdan pazar gü. 
ni.i ayrılacaktır. 

İngiliz Amiralı 
! Baştarafı 1 inaide) 

20,30 da vali tarafından Pera • 
palasta ziyafet verilecek, bunu 
bir suare takip edecektir. 
Yarın saat onda .lngiliz bahri. 

yelileri Taksim abidesine çelenk 
koyacaklardır. Bu merasimde bir 
İngiliz ve bir Türk kıtası bulu. 
nacaktır. Saat 13 te damanına ku. 
mandam Şükür Okan Yavuzda 
bir öğle yemeği verecek, :saat 15 
te tngiliz zabitleri hususi bir va~ 
purla Boğazda gezinti yapacak . 
!ardır. Gece lngilh.. scfarethar..e. 
sinde bir resmi kabul yapılacak. 
tır. 

Cuma günü sabahleyin İngiliz 
amirali Yeşilköytlen tayyare ile 
Ankaraya hareket cdceck, \-all. 
İstanbul kamutan:i, deniz kuman. 
danı ve bir krt:a n.skcr tarafından 
llcÜUrlanaca.ktır. 

Amiral Ankarada ha va isi.as _ 
yonunda merasimle karşılana. _ 
cak, Ankara palasa misaiir edi. 
lecektir. Bir müddet :istirahat _ 
ten sonra Riyaseticumhur köş . 
küne gidip defteri mıı.hsusu im-
7.alıyacak:. müteakiben Mareşal 

Fevzi Çakmağı, Milli Müdafaa 
Vekili Naci Tınazı. Hariciye Ve. 
kili Şükrü Saraçoğlunu .ziya.ret e. 
decek ve ziyaretler iade oluna . 
caktır. 

Almanya Da 
statüsüne rıı 1 
haleye bai 
Varşova, 1 (<\.A·)" 

elen bi idi rildiğ"ine gO 
oolisi ibirkaç gU1l 

1 
klf odileıı 300 stıC ~ 
kısınrnı dün BerJlı!C 
t 1 r. 

13unlardan Uçil -rt 
. . . l"d rl 0ttO 

Janzıg ı-::çı ı e •! 
ş'ü 

m:ı mahkum oJ!llU' 
·s f T(::l 0 -rafta vanzı ,, 

o ' f;.Cli' 
~arı!'ın Berlin mab 41 

k
• e 

fmrlan mab utU . n~ 
~erlıest şehir statü: " 
açığa muhalif oldıl~ 
lem ektedir. 

rarlnnıaktndır. 

Alman gazete1crl;
11 

,.d.zlyetin mc\'"Cllt ~~ııl 
taarruz teşkil ettit' & 
diyorJar. Halbuki µ

6
6 

lerl hu iddiayı re 
Saat 13,30 da Mareşal misafir te,rinisani 1920 dO \1 

amiral ~ine An.kara palasta znlanmış olan polO~ 
bir öğle yemeği verecektir. Ye - Ig nhşn ası i!O s 
mcktcn sonra Cumlıurreisimiz :um,;li~ k:ntroıun'llll b 
İnönü amirali kabul buyuracak. ~·n verilmiş oıduğıılltl 
!ardır. Saat 17 de amiral tayyare ıa 

ile İstanbula hareket edecektir. "' Vnrşova, l (A·ı\.) 
1stanbulda kalan İngiliz bahri. 

yelileri cuma günü öğleden evvel 
müze ve camilel"i ziyaret edecek. 
ler, ve harp filosu kumandanı a
miral Mehmet Ali tarafından 

Modada Deniz klübündc bir öğ. 
le yemeği verilecektir. Öğleden 
sonra bahriyeliler serbesttir. Cu. 
ma günü halk gemileri gezebile. 
cektir. Saat 17 de iki dost bahri
yeliler bir maç yapacaklardır. 

saatı22 ~ amiral 'g'emisinde bir 
sua.r.e vorilecclttit.. 

5 Ağustos cumartesi günü ge. 
miler öğleden evvel halk tarafın.. 
dan gezilecek, saat 13 te amiral 
tarafından gemide Türk bahriye. 
lileri şerefine bir yemek verile -
cektir. Öğleden sonra İngiliz sc. 
firi misafir bahriyelileri kabul e. 
decek, 22 de amiral Şükür Okan 
tarafından Trabyada Sümer pa. 
lasta bir veda ziyafeti verilecek. 
tir. 

ş!l 
ı:Jn Amadda firtll el 

m!ifettişlerinc iştell rt 
ıırne.l hakkmda poıoıı 

. 11ılS 
ı:. oc iscrlığlnc pa rıl 
t • ı.fmdan dtlll fC .ıı 
tcstrıyu mütcakiP 6~ı 
iınclhn Danzig gUıJlr , 

j;Ç 
ne verllcn gUDlrU 
nmması bildirilDleııt , 

Senato tarafrnds11 ~I 
yan diğerleri (bUd.U! t• 

Qlan Grcnzc isroiil1 

1ardır. ıl 

Dnnzigdcki Leh ~6 - ııv 
IJu kararr nizamsız ıP 

f t 
YC Leh hü!:üIDC 1 ·ıı.l 
ka bıı l ed i lemiycccl1 

mcktedirlcr. <' 
Zira mem u rınrıll 11 .ı , •.. 

isim, sali\hi~·et .,·e 'i 
1
J 

yin etme hakkı yalll 

6 ağustos pa.zar günü gemiler kiımctine aittir. 
serbesttir. 

Yugoslav Hariciye Nazırı 
Moskovaya tayin edilen Ali Hadi 

Aktay şerefine ziyafet vef 
Belgrat, ı (A.A.) - Hariciye ~ 

nazırı B. Markoviç ile refika- Romen - Macar l 
sı, :Moskova biiyU k clı;iliğine ( Başlatafı {I 

tayin edilmiş olan Türkiye el- Romen hudut Dlull~ıl• 
çisi B. Ali Haydar Al\ tay ile re- cılara j b tarda bulll11 ğıı'e 
rtka.s1 şerefine buglin bir öğle kat salcılar buna rıı ıtıı 
ziyafeti vermiş ve bu ziyafet- car hudut muhafızlll-~1 ~d 

b
. rC~ 

te ır çok nazırlar, hariciye şun ateşinin hitnll• ıtl r 
yüksek memurları ve Türkiye larmı slirnıeldc de,·9 

elçiliği erld\nı hazır lıulunmuş lerdir. ıU <' 
tur. Tebliğ, hadisede ll 511~ 

D. Aktayın Belı;radı terl~et - lı olup olmadığını ttı 
mesl münasebetiyle biitiin Yu- mektedir. nu httd

158 re 
r .ıısc 

coslav gazeteleri Tlirk diplo- Tissa Uzcrindo SC) 1 ol 
matma uzun makaleler tahsis ziml için yapıJrnaktıı. ıct 
etmekte ve Yugoslavya ile TUr men _ Mncnr göruşı:ııe 
kiye arasındaki dostluk müna- edilmiştir. ) / 
sebctlcrinin takviyesi bahsinde Dudapeşte, 1 (A·ı\~ıı!Jl 
yaptı~ı faaliyetin ehemmiyeti car ajansı, Macar - dfse 
ni tebarüz ettirmektedir. duchındrı. yeni bir lı~t ııı 

Her nilsha yeni bir gilzelli'< ve olgunlukla çıkan bu 
aaftalak mecmua Türkiye Din yegane rakipsiz gazetesidir 

Gazeteler, B. Aktayın Yugos ğı ve bir Macar hUd\ıdir~ 
lavya ve Yugoslav milleti hak. nın ,·aralandığını b 

kındaki sevgisini ve bUtUn Yu· dir. • l)rt• ~ 
Joslav muhitlerinde uyandır - l\lncar ajansınn .g 1 1' 
·lığı sempatiyi de lrnycletmekte askerleri snbah s~nt sıııl~ 
,.e bUyiik kral Alcksnndrın ,\- dar Macar k0prU dılğıl 
tnturkU ziyareti reisicumhur karakolunun buıun ell~ 

ı hı nununu geniş ölçüde izahlariyle ismet fnönünUn Yugoslavya,. mevkii istikametine 
za ı Basın Birliği ft~ çıtı 

k 
birlikte bastırmıı:tır. Hasılatı l''·ı zlrarcti, rn saire gibl blitUn makir.elitUfck atc!l". a r ı 

anunu 1Basm kütüphar..csine tcrkolunan "hemmiyetl! hı1disclerin hep Marar ajansı dığr ıe 6 
Basın Birliğinin faaliyete gc~- bu kitabın fjyatı (15l kur~ttu. 1 nay Aktarın clciliğl zamanın- RomC'nl<:>rin bil ı:ne<i1'tıtı' 

~~•llllllllımll_,__..__..._,__.~ .......... Wlllıılll ......... lmesi üzerin~ İstanbul mmlakası Her kitap<;ıdıı buh~nur. Birer ta. lcıa vukua ıeldlği haLırlo.tılmak- bir batar.ra da yerlt'.ş )(! 

reisi Hakkı Tarık Us, Birlik ka. 1nc edinilmesini tavsiye ederiz. 1 tadır. duklarını ilave cylt'tılc 



"----~--~~~~~~~~-
A 1 rn an yanın eski 
tlıüstemlekeleri 

(Başlarafı 5 'r - id A ı 

. Duwk B 'ta h··ı A Çok .. . rı nya u cu 
·, ınuthış felaketler geti 

)tlttkını s .. 
. uveyş kanalının ka. 

· Ültinıaıinden doğacak 
~af etmek üzere. 
Yolu ~ h.Ukfımeti ümid 
Yol ' liındistan-Kap, Ok· 

. &u \Uıu.. kuvvetlendirmek
balui ~u~~betle SimonA· 
t_elıriıı Ussunu büyütmüştür. 
O~ Yakın mesafede ve 

' ~una karşı bulunan 
'tlıeundeki tesisatı tekıi· °' '1il ek i.çin sarfolunan pa· 
~ ıngiliz lirasına ba· 
Ceıı ır. Fakat, Simons. 

yona! sosyalistlerin bütün Afri 
kaya hatta Asyaya kadar tesirini 
mümkün kılacak ve İngiltere şirr. 
di Almanyarun içinde bulunduğu 
vaziyete dil§ecektir. 

Fransız Kamerununa gelince .. 
Bu müstemleke Fransızlara g~
tikten sonra Alman ekalliyeti ha
reketlerinde serbest bıralulmı!ıf 

ve 1933 senesinde Hitler mevkiı 
iktidara gelinceye kadar hiç bir 
hadise patlak \'ermemişti. Fakat, 
bundan sonra Af rikadaki eski 
müstemlekelerde de teşkil olunan 
nasyonal sosyalist partisi faali· 
yetini meşum bir şekle sokunca 
Almanlar dağılmış ve bir kısmı 
da memleketlerine sürillmilştü. 

' Ubi Afrika b. liği . d ~ ır ne aı Kamerun bugünkü vaziyetiyle 
ıı...lttrb halin . . Almanlara terkolunursa lngilte· 
~darı . de lngılterenın re müstemlekelerinin hepsi ve Mı 
~6ınet tat.ifade edebilmesi ıur tehlikeye girer. Bugün Sudan 

c· in kararma bağlıdır. dr:.ki on bin kişilik İngiliz·Mısır 
ı.. •ınseler b. h b h 1. 
"l .\fı;ka ' 1~ _. a~ ~ ınde kuvvetine mukabil İtalyanlar E. 

b.. >'lcatı birlıgının bıtaraf ritre ve Habeşistana iki yüz bin 
~ ırıevzu:nına kapılıyor· kişilik kuvvet yığmışlardır. Son 
~l etın ~8 ~.ısa bile me: ra bugünkü Fransız Kamerunu 

birliği ~ ÇunkU cenubı emsalsiz hava üslerine maliktir .•. 
~ ıdareciieri toprak Bu mUstemlekenin mevkii dola 

d
8
r-.. .. ~te nyaya terketmemeğe yısiyle tayyare üslerine çok bil· 

er •A- karar vermişlerdir. ..k b. h . . _....ıı V b 
~aftan 

1
A Lo d yu ır e emmıyeti Vö.ıuır. e tı 

· ' mese a n r.:ı l Al 1 b··tu Af ın Tanga .k .. . raya yer eşen man ar u o 
lb..~ .-- nyı a uzenn- 0 k t hd ' ed b·ı· 1 K . ""'1Qaaın1 kald rdı w f n ayı e ıt e ı ır er. amerun 
lı:~~ ınustemı kı gını b~rzAef Almanlara geçtiği takdirde Cenu 
~'1'11.l:..ı e e cenu ı b . 1A 1 ~' ile K . . 1. t u şıma ı hattı tamamen yayı • 
ııııı..... • enya ısım ı n· Af . . . · 
~ınleke . d d mı§ ve rıka ıkıye aynlmış olur. da sı arasın a ır. 

devaınında İtalyan fm· Halbuki Kamerunun iktısadi 
Uğu topraklan vardır. varlıkları de Almanyaya büyük 

~ l'ilta; BUyUk Britanya i· birw•şey temin edecek vaziyette 
~da bugün gerek ik- degıldir. 
~~~ Btatejik bakım. Bugün Afrikada, İngiltere ve 

oı..ı hır ehemmiyet arzet· Fransanın elinde bulunan eski 
U ~a · hava yolunun merke Alman müstemlekeleri yeniden 
ıil" ~ıı eski sahiblerine intikal ederse bu 

Clld~ın Tanganyikaya ha Almanların Afrikada tamami ve 

~ul Levazım Amirliğinden verilen: ı 
l___!:iarici Askeri Kıtaatı ilanları 
Cinsı Miktarı 

Kablo tel ~ kilometr.?lik 
Sahra telef onu 26 adet 

.Muhammen tutarı llk teminatı İhale 
Lira kuruş Lira kuruş tarıhi saat 

6,600 00 495 00 4.8.939 l o 
1,950 00 146 25 4.8.939 11 

Yukarıda yazılı ıki kalem muhabere malzemeE:ıi kapalı zarf u. 
3ulile ayrı a>Tı eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Konya, An. 
kara, Istanbul Lv. am. satın alma komisyonlarında isteyenler oku
yabilirler. İşbu iki kalem muhabere malzemesi eksiltme günü ile 
muhcmmen tutarı hizalarında gösterilmiştir. isteklilerin eksiltme 
günü ve saatinde Konyadaki kolordu binası :;indeki satın alma 
komisyonuna ihale saatlerinden bir saat evvel teminat mektupla. 
rınr verece:tler \'e. a 0ör.dcreceklcrdir. (153) (5~46) 

* * * 
Erzincan garnizonunun ihtiyacı için 720.000 kilo yulaf kapalı 

w.rfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 52,920 Jira, ilk te
minatı 3896 liradır. Eksiltmesi 7-8-939 pazartesi günü saat 16 
:la Erzincanda Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlarında mevcut
tur. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evvel Erzin
~nda Komisyon Başkanlığına verilmesi. (167) (5510) 

*** 
Bandırma birliklerinin ihtiyacı olan 80 ton sığır eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 20,000 lira. 
dır. ilk teminatı 1500 liradır. İhale ~S-939 salı günü saat 17 
de Balıkesir Kor satın alma Ko. binasında yapılacaktır. Evsaf ve 
şartlar her gün .. lstanbulda ve Ankarada M. l\l. V. levazım amir. 
liği ve Balıkesir Kor satınalma komisyonlarında .. görülebilir. Ta. 
liplerin belli belgeler ve ilk teminatlarmı havi teklif mektuplarını 
ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar l\:o. na makbuz mu. 
kabllf teslim etmeleri. (145) (5317) .... 

Bursa garnizonu için 26.000 kilo sade yağı 7-8-939 pazar. 
tesi gilnil saat 11 de Bursa Tümen satmalma Ko. da kapalı zarfla 
9atmalmacaktır. 

tik teminatı 1950 liradır. Şartnamesi Istanbul ve Ankara le. 
vazım i.tnirlikleri satın.alma Ko. da ve Bursa tümen satınalma Ko. 
da her gUn görülebilir. İsteklilerin belli saatten bir saat evveline 
kadar kanuni şekildeki mektuplarını Ko. na vermeleri şarttır. 

(146) (5318) 

• •• 
530 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. İhalesi 

7-8-939 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Umum tahmin 
tutarı 25970 lira olup ilk teminatı 1948 liradır. Şarbıa.mesi her 
gUn Komisyona.da görülebilir. İstekliler ticaret oda.sn~da kayıtlı 
olduklanna dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Eksilt
meye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikaları ve teminatı muvakkatclerile t~klif mektuplarını 
ihale günü ihaleden bir saat evveline kadar lzmirde Bornovada 
askeri satmalma komisyonuna makbuz kar§ılığı vermeleri. 

(147) (5319) 

tı - VAKl'J 2 AGUST~ 1939 

Yarı fantazi, yarı ciddi 
(Baş tarafı 7 ncide) 1 mülilp çirkefe bulanıldıktan son_ 

~ş .se?eler ~eçirmek ve ~et~cede ra akıl b~ gelir .. Onun için ya.. 
kırlı hır mazı kazanmak, ıstıkbal pılacak yegane iş bu basamakla. 
için §Üpheli ve tehlikeli bir adım rı inmeğe başlamamak, hatta 0 
olur.. yoldan geçmeği dü§ünmemektir. 

Hayatta hiç bir şey g izli kal. 
maz .. Kadının yalnız kendisi bile Genç kızlar merak etmesinler .. 
bütün mazisini anlatınağa kafi_ Evlenecek erkekler kanlarının 
d:r. kendilerine tertemiz gelmesinden 

Harekat sözden daha beliğ bir ı müteessir değil memun olurlar .. 
ı!adedir.. Gizli kalmıyan kirli 1 Onun için evlenmekten evvel 
mazi ıse istikbaldeki aile yuva- flört yapmak, şunun bunun ko • 
aı tzerinde daima siyah bir göl- lunda, kucağında, şurada bura • 
gt!ıiir. da dolaşmak ne bir ihtiyaçtır ne 

Genç kızlann flört yapmak ar. de mecburiyet .. 
zuları ve ?u arzularına uygun Aile yuvasının kapısından ter. 
hareketlerı onları şahikalara temiz giren ve bu temizliğini ha. 
yükseltmez bilakis yavaş yavaş yatının sonuna kadar muhafaza 
bir çirkef çukuruna indirir. Fa_ edebilen kadın muhakkak ki me_ 
kat gariptir, düşüren bu çukurun sut olmuştur .. 
her basamağı tatlı bir baş dön. Çünkü bu saadet onun hakkı _ 
mesi, mukavemeti kıran bir ser. dır .. 
semlik verir. Ancak çukura gö. Muzaffer A car 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

1 Levazım Satınalma Komisyonundan 1 
Bir milyon iki yüz be§ bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot alı

nacaktı~. Kapalı zarfla eksiltmesi 9-8-939 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği satmalma Ko. da yapıla
caktır. Tahmin bedeli otuz yedi bin üç yüz seksen lira kırk iki ku
ruş ilk teminatı ikibin sekiz yüz üç lira elli üç kuruştur. Şartna
mesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mekluolarmı ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(91 (5424) 
* * • 

591 ~ift köhne totin satrlacaktrr. Pazarlıkla arttırması 3--b 
-939 Perşembe günü saat 14,30 da ~ophanede amirlik satma!. 
ma Ko. da yapıla.ca.ktır. Tahmin bedeli 59 lira l O kur~tur. Kati 
teminatı 9 liradır. Fotinler Maçka.da fen tatbikat okulunda gö
'riilebilir. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (100) (5640) 

• • • .,«' nu kabul edelim. Bu .ı\syada ~mi bir. hikimiyet te· * * * 
bııı Altnanıar be§ yUz mil llialerine v..a., 1 Hlılw ..._,., ~-9'Jr .kııh•pn=niHilJ!!f!f•ırnJ-MQ;G,QQ& Mh ._."-i"~~ııitı11Jet:.--ıı1111•,,_.-+,,...~0-,_ 

bit tuıan Bel .k K den nasyonal sosyalizm ile fa- e sıltineye konulmuttur. şartnamesi Isparta Tilm satınalma o. 48000 kilo yq 1lzOm aJmacalrttr. Açık eblltmeai 14~ 939 
ta .. ~tlln dUnya çı a 

00?0sd~A şı· ... m du··nvaya '-'enı· bı·r tehlı"ke va misyonundadır. 1stekliler komisyonda okuyabilirler. Muhammen Pazartesi günil t l" 30 d '" h .. , ca en zengın ı· " ,, ,, ,, 1 
3 050 

. 
11 

. . • saa 'Zı a .1.op anede Amirlik satmalma Ko . 
.. ı:ı l<atan b k do ratacaktır. tutan 1, lıradır. k temınatı 2328 lıra 75 kuruştur. Eksılt. da yapılacaktrr. Tahmin bedeli 4600 lira, ilk teminatı 345 liradır. 

'l\...toı dikecekgo Ba ıdr ma .n • mesi 14-~939 pazartesi günü saat 16 da 1spartada Tilm satın. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera. 
1:·~ ••• un an maa ı . . tıletj"aldaki meşhur altın alma komı.syonunda yapılac1 aktır. ~eklıler 14--8-93~ saat lb5 e ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (102) (5698) 
. dE: tehlike . . • Du .. n kadar teklıf mektuplarını sparta Tüm satmaıma komısyonu aş. • • • 

•n-ı ye gırmış o ve yar 1 n kanlığına verecekler veya göndereceklerdir. (192) (5697) 

-h *** ~\>e alyada Kenya üzerin tere u"' m e k U .. 11 ı"yafl Bitlis garnizonu ihtiyacı için 100,000 kilo S!ğır etinin ihale. 
~. bbl'UdsevJetine elini uzatm& bi si 10-8-939 Perşembe günü saat 15 de Bitlistc askeri satın al. 

700 Adet su fıçısı alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 3-8-
939 pcr§Cmbe günü saat 14 de Tophanede tst. Lv. amirliği satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2205 lira kati 
teminatı 340 lira i5 kuruştur. Şartname ve nümunesi komis. 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona. gelmelerl. (95) (5548) 

ç d . edecek ve bunun i· 7 nci aeriden ma komisyonunda yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye ko. 
: &üçlük çekmiyecektir. nulmuştur. Muhammen fiyatı 18 kuruştur. Teminatı 1350 lira. 

ıı ~rıra da Habeşistan Ü· 61-67S kitap dır.Şartnamesini görmek istiycnlcr Jıergün komisyona müracaat e. 
~u~rturna hareket ede- 61 Vikontun ölü""" 30 debilirler. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 

Lu n Mısın tehdid ede. 62 Leneit il. ı. Bitliste komisyona vereceklerdir. (170) (5560) 
Yadaki kuvvetleri de 63 Liza ıw ı * * * taa . 

rruzda bulunacak· 64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizanı tarihi 1. 

60 

120,000 kilo una teklif edilen 13 kuruş 98 santim tahmin fi. 
ata göre pahalı görlildilğünden 3-~939 günü saat 16 da ihale 
yapılmak U7.ere yeniden kapalı z~rfla c!•siltmeyc konulmuştur. 
Piyasa değişikliklerinden dolayı 2490 sayılı kanunun 5, 3 cü mad. 

delerine tevfikan yeniden yapılan tahmini bedeli 16,200 lira ilk 
teminatı da 1215 liradır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tekmil 
gamizonlarmda mevcuttur. Ve aynıdır. Bu garnizonlarda her 
giln görülebilir. Teklif mektupları ihale gün ve saatinden bir sa. 
at evvel Erzincanda As. satınalma komisyonuna "vermeleri. 

67 Senyolbeoı Avrupa 

l(Qramazof Kardeşler 
Yazan: Dostoy evs k i 

..... - .. 
lt~ ÇeYiı-ea: Uakk, sa11a C.ai• .. '?52 

t~ l lllci bö ' uiı, Yle bir parayı, hatta gö-
bit 0tı ae~?k· Son günlerde Petreaburg
t'lı '-rilfr ız ~.aılarmda bir genç esnaf, 
~I bir n dukkinma girmit ve ıatıla-

tı11 Perv... 1 k v 

' ~ Ol .. - 1z 1 la adam:agızı balta 
~..... durrn .. t·· k . . ,.", lct uş u, atıl, cınayetten 
~ lt•:laki bin beş yüz rubiytyide 

lftrif 'Yor, 

tı ll.tril~I &aat içind yakalandı. Aıır
~ 'tii~de ilr on beı ruhiye eksik olarak 
'il . gulund D lı ~!(~ u. avacı, yalnız para-
lbı. - rın1 d . . 1 k" v 

~ "'llfırı 1 b· egı , agıt ve altın kı. 

~ • katir ıle bildirmişti. Söylenilen her 
~ ~ irı1tt cebinden çıkarılmış, zaten 
ıltı·~urı ril kuvvet bulamıyarak itiraf
~ 1 ilih :ugtu. Iıte hakim efendiler, 
ı:clıı. cı··Una derler. Para ortada duru. 

irl_ ozıe ".. .. 11 b. . . . :1'"· . ..orur, e e tuta ılırdınız. 
Q' ... ırnıca 
~ ~ n kalmamııtı. 

\ltra . . 
~ ltıf ıtıran bu clavadakı vazıyet 
)' "lir Ya? Arna işte bu aaçma kurun
~. ' ildarn kurb3n edebilmek isteni-

~ '~ .... ,t . • •nıa • dı1•ecekıiniz, ama bu adamı. 
Cece, zevk masası batında 

verdiği ziyafette yakala:iık. Cebinde de 
bin beş yüz rubia vardı. Nereden bul. 
muştu bunları? 

Ben de bu nokta üstünde durmak is
tiyorum. Bütün araştırmalar, hesaplar, 
kitaplar Karamazofun önce oraya bin 
be§ yüz ruble ile gittiğini gösteriyo;-. 
Şu halde ıayet zarfta üç bin ruble ol
duğunu kabul etsek bile, Dimitrinin üs
tündeki paranın haradan ahnmamıı ol
ması akla daha yakın değildir? 

istintak hakimlerinin verdikleri iza. 
hat ve tahkikatın neticeleri, maznunun, 
doğruca "Fenya" ya koştuğunu, oradan 
da "Perkotin" lere gittiğini ve hiç bir 
dakika yalnız kalmadığını iebat ediyor. 
'Oç bin rublenin yanımı kaeanın her 
hangi bir yerinde sakladığı muhakkak
tır. Çünki artık buraya dönmek niye. 
tinde değildi. Müddeiumumi, paranın 

makrunda saklandığına ihtimal veriyor. 
Eğer bu rublelerin "ödolf şatosunda" 
( ) sakladığını söylese, daha iyi ederdi. 
Böyle bir idd:a ancak romanlara yakt· 
şır bir hayal mahsulünden baıka nedir? 

tına kasdc.•Jiyoruz? 
Belki: 
- Maznun, fütündc çık.::,n bu para

nm kaynağını göstercmiyc::. Onun zü
ğürtlüğünü <le kasabadıı bilmeyen yok
tu. 

Diyeceksiniz. 
Güzel, efendim, ama bunu kim bile

bilirdi? Maznun bu huausta pek sami
mi ve aydınlık konuşuyor. Bence bu 
sözlerin şüphe edilecek bir yanı yoktur. 
Maznunun hareketi, kendi karakterin. 
den gelen bir harekettir. 

.tı:ldia makamı, bir romancı hayaliyle: 
- Nitanesinden bu kadar ağır ve kü

çültikü şartlar içinde para alan adam, 
yarıaını ayıramo:zdı. Bin beg yüz ile bin 
dört yüz arasında fark bulunamayaca
ğına kendini inandmr. Her iki günde 
bir kere ke~eyi 8 çarak içiMe bir yüzlü'<. 
çıkarır, hareardı. Ta son yüzlüğe 

kadar bu böyle devam e:Ier giderdi. 
Muhakem~ini yürütüyor. 
Bur.u~ ne kadar zayıf bir ~ey o'duA 

ğu mcydanddır. Ya lır.diıoc tahmin et
tiğinizden b~mbaşka bir şekilde o~muş. 

sa, ya siz, hayalinizde Karamazoftan 
tamamiyle ayn ıeciyede bir adam ya
ratmışsanız, haliniz nice olur sonra :si
zin? Nitekim bugün böyle bir vaziyet 
içirtdesiniz: 

Belki şöyle bir mutalaa ileri sürecek· 
siniz: 

- Makroiye birinci gidişinde, Dimit
ri, kendisine nşanlısmm amanet ettiği 
üç bin rubleyi harcamıştı. Bunu gözle
rile görenler var. 

Yansını ayırmadığı bu surette ortaya 
çıkıyor. 

Ala ... Yalnız bu şahitler kimlet1dir 7 
Hele bir görelim. Biraz önce, onlara 
"·erilecek itibann derecesini huzurunuz
da meydı:na atmıştım. Sonra, yine pisi
kolojik bir nokta daha var· Komşunu:ı 
tavuğu kaz görünür, derler. Bu §ahitle
rin hiç birisi parayı saymamıs, eline al· 
mamı§~I. Hepsi, gözleriyle tahmin et
mektedirler. 

Bunlardan Maksimov, Dimitrinin e
lindeki paranın yirmi bin ruble kada, 
olduğunu söylememi§ti? Görüyorsunu:: 
ya, efendiler ruhiyatçılık nasıl iki tara
fı keskin bir Acem kılıcıdır. Müsaa::le
nizle aynı silahi, ben tam iddianı:ı aksi· 
ne kullanarak, sizi bamba§ka bir netice
ye çıkaracağım: 

Cinayetten bir evvel, Matmazel kate· 
r:n, Mowkovadaki bir ak.~'..as: r 3 r;i'.: 1C:e. 
rılmek üzere üç bin ruıblcyi nisanım 

Dimitri Karamazofa veriyor. Bu veri§· 

(150) (5349) 

te küçültücü bir hal varnuy.dı, yokmuy
du? Bunu pek bilemiyoruz. Çünkü Mat 
mazelin buna dair ilk verdiği ifade ile 
son sözleri arasında dehşetli farklar 
va11dır. İkinci ifadesi, uzun zaman zab
tedilmiş bir hıncın taşması gibi öç ve 
kızgınlık dolu idi. 

Bir mahkeme huzurunda ilk defı 
yalan söyleyen bir kimsenin, ikinci ifa
desinden şüphe etmek hakkımızdır. Yal
nız böylece o şehadeti hiç indirmege 
yeter. Muhterem hasmım, bu romanı 

bir hakikat gibi kabul etmekten Çekin
menıişti :Ren cie aynı şart!arla onu tak 
lit edt ceğim. 

Matma.:el gibi bunu muhterem bir 
şahsı yetin, an5.1.zın parla nr. bir hınçla, 
ma'·keme hu1uTunda esld ifadesinden 
dön::r ve bu Jöniı;ii.:de sırf ni§anlısı. 

mahvetmek ıçin yi'parsa, artık onun §Cl

hi:iığinin kıyn•:l' ı kalmaz. Çünkiı bita 
raf olmadığını kendisi ortaya koymuş
tur. 

Biz, hınç ve öç hırsile bu kadınm 

çok mübalağa yaptığını hatırdan uzak 
tutamayız. Mesela, parayı verirken 
takındığım söylediği küçültücü, ezici 
tavır bunlardan biridir. Bence, bu para 
iddiaların tam aksine güler yüzle ve 
kabul edilecek bir tarzda verilmiı;tiı . 
Çünkü Madmazel, nişanlısınm yakmdd 
ba!Jası;-.c!an üc: Lin nıbl:':Ek al;:c~ <ı.x ko-

~ oJ 

paracağma inanmıştı. Ar..ıların.laki mi-

(Liit fen sayfayı çeviriııi:::) 
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inkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, ·şişkinlik, bulantı, gaza 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde köpürlerek alınabil;. 

·-- NHISARLARIN ---~ 
Halis ve Anasondan mamul •• •• uzum 

40 
D receli 

Rakısı 
.ç l K 1 /. 

100 CI. lik Şişesi 168 kuruş 
50 
25 " 

" 
" 
" 

" 
" 

84 
42 " 

" ~ ............................................. .. • 
\ Devlet Demiryoilan ve Limanları ~ 
'·· işletme . Umu~ i~a.re~i , ... il~~l~r! 

Muhammen bedeli 3838 lira 10 kurus olan muhtelif cins ve 
eb'atta çelik falso gönye, marangoz ni§angeci, zımpara bileme aleti 
taşçı çekici, ispirto, benzin ve petrol kaynak lambalan, düz ve e. 
lcklrikli havya, döşemeci tokmağı, tenekeci örsleri, masat, ma. 
la, testere laması, taşçı testeresi, rende, makas orak, tırpan ve 
saire gibi 80 kalem hırdavat malzemesi 17-8-1939 Pe~embe 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasında da. 
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına. 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 287 lira 86 kuruşluk muvakkat te. 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. (5796) -

Vnınm ne~riyntı idnr e eden: 
HAKKI TAIUK US 

SAHiBi : ASIM US 

nasıldıf:ı yer: V AKIT Matbaası 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü -

me külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri K r. 
31 Rasin külliyatı IV 60 
32 MeWizik 40 
33 lstender 60 
34 Kadın ve 80!yaliz.m 100 
35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Etika 100 
39 Heraltlit 25 
tO Ruht mucizeler 7~ 

Z:\ YI - Tnk~irıı ~rıför meklchın. 
den aldığım şaharlclııırnıcyi zayi el -
lim. Yenisini alacni;:ınıdnn c~kisinin 

hiikmii .roklur. 

Kızılloprak llaı:d:ıl caılde~i 

No. 8-4 Mesut 
(K. 1. 203) 

.-----·--~ 
- DOı<üM~AN: 

100,000 adet parke taşı 11,000 lira tahmin edilen bedel üze. 
rinden şartnamesi mucibince kapalı zarfla mübayaa edilecektir. 
İlk teminatı 825 liradır. !hale 14-8-939 Pazartesi günü saat 
15 te daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi Zabıt ve Mua. 
melat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 9~9 yılına ait 

1 
ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapaiı zarflarını iha. 

l ıc günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. <5742) 

Ilk 
Teminat 
121,70 

45,90 
179,95 

Muhammen 
bedeli 

ii•*.,.. 

1622,66 Ccrrahpa§a hastanesi memurin ,.e cerrahi 
pavyonlarının tamiri. 

612,35 Göztcpc 5 inci okulun ta.miri. 
2399,27 Sili\Ti Dispanser binasının kapı, pencere 

ve sıvaları in§aatı. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 

işler ayrı a)TI açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 17-8-939 
Perşembe günü saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. ŞarL 
nameler Zabıt ve ve l\tuamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Taliplerin 939 yılma ait Ticaret odası, fen işleri müdUrlüğiinden 
alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale giinü muayyen saatte daimi en.ciimende bu. 
lunmalan. (5818) 

Yozgatta mevcut elektrik tesisatına ilave o
lunacak yedek motör alternatör vesa ir tesisa ta 
a it eksiltme ilanı. 
Mevcut eletrik tesisatına yedek olarak alınacak 150-130 normal 

185 - 200 azami daimi takat üzerinden bir lokomobil ve bunun 
muadili 170 - 180 kilovatlık bir alternatör ve diğer tesisatla bir • 
likte muhammen bedeli ''39763" lira 59 kuruştur. 

A. - Bu işe ait fenni şartname ve kapalı zarf eksiltme şart. 
namesi ve planları bir lira 82 kuruş mukabilin~le alınabilir. 

2. - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Lokomvbil vesair tesL 
ı.ı.t ın ihalesi tarihten ilibımm 12 ay içinde ikm::ı.l edilerek kabu. 
lü muvakkat için hazır bulundurulacaktır. 

3. - 12 Eylul 939 salı günü saat 15 de Yozgat Belediye En. 
cümeni marifetile yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için 12 Eylfıl 939 snh günü sa. 
at 15 şe kadar 2982 lira 90 kuruıı muvakkat teminat ile 2490 sa. 
yılı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen vesaiki encümene 
tevdi etmesi şarttır. 

5. - Daha faz.la malumat almak isteyenlerin Bclediye~izc 
müracaatlan ilan olunur. (5571) 

Akhisar Belediyesinden: 
750 adedi devir 50 pcryot 400;231 voltluk 64 .K. V. A taka. 

tında üç safhalı mütenavip cereyanlı açık model iki yataklı bir 
alternatör kapalı zarf usulilc satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1870 liradır. 
Eksiltme 3 Ağustos U30 Perşembe günü saat 11 de yap!la • 

caktır. MnlCn:lttt nfrr.o !> isteyenler Akhisar clc!ürik fabrikasına, 
eksiltm.are ~Iİlk edecekler Akhısar belediye encümenine kanu. 
ni tarifat d!ı.İl'nıiıatlt' müracaatları ilfın olunur. (552Dl 

Bugün çıkh· 
Fiziki Coğrafya - tı.:ıirııl'" 
rus - Toprak ''C ınah . 

sa• lı:-ıy,·anları • suları -
ticaret hııyatı _ sahilleri • 

!arı :. iş hayatı - it"liıııal 
• edebiyat Tc mu,udsi • 
ve nnanelcr _ maarif -

~a şehri • İskenderun. 
~ :ı) lalar ,.c sayfiyclel'l • 

:ısırlık tarihi • E""fü a 

, ll:ıt:ıy'da Slrabon ,.c jbll 
• fC laya göre Hatay _ Gaıı 

tay • l\urtuluş )·ıllarınıo 
kronoloji i . G ta blo • 

bih ıık fotor•rnt - ı 2 
• l"> • i 

yetti knlcnı • 2 rcn1"l 

l>l\k - 1 Harita • 68 b 

nyırn. - 30 kıını ~. fft 

UUtUu muallimler, uıı t 
tC'dcn orta okula kadar 

111 
sil gençliği, bUtUD JTl~ı 
lar ve Tü rkiyeyl esas 
ki ide tanımak istfycıılE~r 
KÜMAN'ı takip ctıncli 

Y'ı al•P sayısı olan HATA ır 

kere gözden geçirıneJld" 
<'11\\H.\'X: 'I'('HKIYE ~· ... \I ··----· 
VAKiT kitabi , 

Dün ve yarın tere~ ~~ 
kü lliyatı , ~ 

No. 11·20 ikincJ ser• e 
11 Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojİ.'i 
13 İlkbahar selleri 

H Engerek düğümU 
15 Rasin külliyau Ill 
16 Samimi Saadet 
17 ls ta tiı! tik 
18 Çocuk düşürtenler 
19 ilim ve fcloecfe 
20 M~vcudu..kalmadı 

k'Jrl 
Bu !erinin fiatı ~.30 1,sl. \" 

flcpsinı alanlara yüzde ~ıJ;, )L ._ 

to yapılır. Kalan 4.24 " L.. ~Oi 
ı.2,1 kuruşu peşin alınarak, ~~ 

ura ııcl ~ 
E:l!~~~~~~h~eesa=p~d=a=v~a~sı~n~ı~b~i~li~y~o•r-iiE5t=u=. r~ü~p5:~~~~~~~~~~5ııi!~~e=F=a=k=a=t~d~!~h~a~ce=v~a~p~b~ek=l~e=m=e=d~e=n~a=-:--S=s=ız~ı~n~===s=o~n~ra~: ~D-i~m-i~tr~i~n-in~~ba-h•s•c~t~ti~ğ~i~z~a=rf~.~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

- Bana emanete hıya:ıet etmiş bir korkunç bir öfkeye kapılarak salona gr- Smer'Jiyakovn hikayesini <linlediı;i ve o t d b j r ~ 
Mitya bu parayı alırken bir gün bu adam diye bakabilirsin; ama beni bir d, babassını işahitler huzurunda dövdü. kendisinin göremedigi zarftır. r a a ~ di,. 
borcu ödeyeceğine emindi. Mütideiu- hırsız yerine koymana asla ~iayana- Bun.dan gonra, artık o taraftan hiç bir k f ...., -1, 

Daha sonra, bu mektubun varoluşu, y Q Ur ~"" I~ 1 i.ir mumi, kese meselesine inanamıyor ve : marn. şey bekli yemezdi. Para ümidi suya ı:iüş- ,,. ~ 
hadisenin de b'.lnU yazan zarfından ya. da Vt\t 

- Onun yaradılışından böyle bir şey Diyecekti. mü'ştü. İşte ayni gün, kesenin bulundu. Unutmayınız ki efendiler bu ıJI'.; ~ erı 
beklenemez. · Torbayı iki günde bir açıp, bir aya duğu yer yumruklıyarak küçüki karde- pı!~ıg·na mut}a!;: bir delil teşkil ed::r da br adamın ihayatiylc oyna yor• d'rJr' ~~ev 

Diyor. Fakat Karamazofun bir tek varmadan tükeneceği yerde bu parayı şinc : mı· Ve vicdanlarınız, sizlere çok te ~l il\ 
varlıkta jki set uçurumu birleştirdiğini gözünün bebeği gibi koruması için işte - Namusumu kurtaracak bir çare Suçlu saydığınız genç, acaba bu zarfı olmanızı emretmektedir. . ,f ~ll ek 
söyleyen de sizdiniz. Dimitrinin ruhun. size iki muhasım sebeb. Dimitrinin yü- var. Fakat yapmağa cesaret edemiyece. buldumu ~ BulJuysa, için:ic hakikat::-, İddia makamı, şimdiye kadar cı~ '('ar 
da bu tezat gerçekten vardır. Hele üs- reğindc şeref duygusunun bulunmaya. ğim, diye korkuyorum. Demesinin se- para v0rınıydı? Hem o dakikada Kara- tin bir tasarlama mahsulJ olup 01 • 'ti ' b 
tünde tesir ve nüfuz taşıdığı !demler- cağı hangi hakla iddia edebiliriz 1 Bila- bebi budur. mazof para peşindcmi koşuyordu? ~ında müteredditmş. Fakat anc•:;, lll1ı~lc 
de .. B u tesirlerden biri aşktır. Ansızın, kis onda bu şeref duygusu, l>azan en Mahkeme, namus ve faziletini dostu- gün son dakikada mahkemeye .. ·· .1' ı.:•ı d 

Hayır, tevekkelim, oraya para iç~n _ ..ıdı.ıtll'r ~ "'' 
ic.inde baron gibi parlayıp tutuşan bu yüksek bir ihtiras halini alacak kadar na düşmanına kabul ettirmiş ola. n Alek. şu sarhos mektubu onun terc.u A 111... -. -1 

degil, aklını a1an genç kadının nerede ~ dl 1 ·oq, 
yeni aşkı, yeni sevgilisi uğrunda harca- bol-dur. Hareketleriyle bunu ifade et- si Fyc.dovçn samm ve ne şahtiliğini dağıtmışmış. Çünkü her şey, ora g, 
mak için paraya muhtaçtır. Yalnız bir miştir. kabu:•jen niçin çekiniyor acaba? olduğunu ögrenmek için •deli gibi koş- zıl;iığı gibi olmuşmuş. ,,,,,_ ~ ı 
kere: Fakat hadiseler birbiri ardınca yığı. Bunlar dururken, nasıl olur da pa- mu§tU. Zihnin.ele hiç bir plan yoktu. Size dyoruim ki Dimitri, b~b'J\., .._~ 

- Ben seninim 1 Fiyodor Pavlovixi larak bu gencin sinirlerini yormuş ve ranın bilmem hangi koğukta, yok Ödolf Korkunç bir kıskançlık hareket ediyor. evine yalnız sevgilisini aramak 1~1 

istemiyorum! beynine bir sorgu burgusu saplamış- şatosunun bodrumlarında saklanma~ı du. Kafasında evvelden tasarlanmı§ ımvordu. Kafasında başka hiç bı~ 
- • • . bı' 

lşin, hemen alıp uzaklara götüre- tı: ihtimaline kıymet verilir? hiç bir proğı am aranamaz. şünce yoktu. Bu, reddedıiemez 
cektir. Elverirki elinde para bulunsun, - Eğer Katerine borcumu verirsem, Yine bu gecedir ki Dimitri, suçunu n çektir. · • 

ı rı.ııı ... Bunlar, hep cinayetten evveldi. Kara- Grisinckayı ne ile alıp götüreceğim? en büyük delili sayılan o uğursuz mek- - Öldürdükten sonra, parayı < a Genç kadın şayet cvnde bu 1 d 
f b "d . F' od n· d ld 1 • • • k . eo .. '°ur mazo orcunu o eyemıyor. ıy or, ıyor u. tubu yazdı. a ı. o da bır yere gıtmıyecc t•· "14' 

ona alacağını vermemiştir. Yakıtta geç. Eğer şu son ay içinde boyuna içmiş, ''Yarın önüme gelenden para isteye- Denilecek. 1- tch:iitleri unutmuştu bile. 
1 mektcı.:lir. Parasını vermek şöyle dur- meyhane de bağırıp çağırmış, şuna, ceğim. Şayet bulamazsam , o zaman gi- Ama orada bir havaneli alıp fı'.0 

b. h k 'b' d" .. d .. v .. b b b"' .. b l · ..ı.. k ~ l j Fı'yc.ı -1 oroviri öldüren acaba Dimitri ı I ı h · o derı sun, onun ır a gı ı uşun ugu u una çatmışsa, utun un ar, ışte an- dip babamı öburere yatagının atın a " " tı . atır arsınız ya anı şu . :9l 
üç bin rubleyi rakibi, Groşinikayı yart- }attığım buhranlardan ötürüdür. Artık ki penlıe kordelelere sarılı zarfı alaca. midir? Hırsızlığa ait istinatları nefret- hi tahlillere sebep olan havanclı. or 
maga vasıta etmekten de çekiniyor. dayanacak hali kalmamış, takati tü- ğım. hele bir ivan gitsin!" le reddediyorum. Hatta böyle bir hır- b~ında hiç bir derinlik bulan11Y 

bte bu zamanlar da maznun: kenmşt. Mü<ldeiumum buna dayanarak: eızlığın vaki olup clmaciığı da, anc:ık basitin basiti, pek olağan bir İ~· 'ö 
- E~er bahc:m, hnna alacağımı ver. Zhnnideki bu iki sorgu. gittikçe bU- lşte cinayetin planı ve programı!.. çahndıgı söylenen paranın mutlak su- Çünkü eger bu havaneli orad~a1' 

ınc·sc, Katerin Ebocnonanın nazarın- yük bir 41zap halini almış ve onu çıl- Her şey burada yazıldıgı gibi oldu. rette isbatından sonra anlaşılabilir. niin önünde duracak yerde mut k 
da bir hırsız aşağılı(ğına düşeceğim! gınhğına içinr(tıuköa-.pa-daş ;,ea kv Demişti. fında olsaydı, Dimitri görmi~ec~.1~ 
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dıgı bir. lıe§ yiiz rubleyi nişanlısına gö. mclun parayı istemek için göndermişti. boş bir ka fa ile yazılmıştır. bir romandan farkı var mı? yacaktı. ( Dcwnıt 


