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Çurçil parlamentonun tatil edil
mesine teessüf ederek dedi ki: 

"Alman kıtaları polonya hududunda tahaş
şüt ediyor. Tirolda garip bir vaziyet var. 

, Bunlar korkunç ve muazzam alametlerdir,, 

Çurçü 

Türk tarih kurumu 
Eylüldeki kongre 
hazırlıkları ba§ladı 

Türk Tar ihi Tetkik Kurumu • 
nun eylülde yapılacak kongresi, 
için hazırlıklar başlamıştır. 

Kongreye yabancı memleket • 
!erden 40 dan fazla tarih müte. 
hassısı ' alim iştiı;-ak edecektir . 

Kongre Dolmabahçe sarayında 
açılacaktır. Tarih kurumunun 
bu ise memur ettiği komisyon 
dün sarayda tahsis olunan daire. 
ele toplanmış ve kongreye ait 

. ~alışmalarmn burada devam et
miştir. 

Maarif Vekili tetkik 
seyahatine çıktı 

Köy öğretmen okullarını görecek 
Ankara, 2 (Hususi) - l\laa

rır Vekili Hasan Ali YUcel yn· 
nırida ilk tedrisat umum mlidU
rU lsınnll Hakkr ve ınlifettiş Os 
mnn olduğu halde buı;Un Eski· 
şehire hareket etmiştir. Vekil 
orndn köy Bğretmen okulunu 

\ l~rtlş c_decck, sonrn lstanbula 

1stanbulda Uç ı;Un lrnldıUan 
·01.:·n ela Trakya, lzmir köy öğ

retm "n okullarım görC'ccktir. 
JI:ıc;nn Ali Yücel'in bu scya.. 

bati 15 gUn kadar sUrecel.Ur. 
Vekil Ankarayn döndliktC'n bir 
mlicldct sonra Knstamonuya gi· 
clcccktir. 

• 
ıg ro g zetesının 

1 ürkige ilavesi 
On sayfahk büyük ilavede memleketi

mize ait birçok güzel yazılar var 
Pariste çıkan Le Figaro gazc. 

tesinin 30 tarihli nüshasında 
memleketimize ait on sahifelik 
bir ilave bulunduğunu ajans ha. 
beri olarak iki gün evvel okuyu
cularımıza vermiştik . 

Figaronun bu sayısı dünkü Av. 
rupa postası ile elimize de geç -

memleketimire ait resimlerle de 
canlandırılmış bulunuyor. 

----------- miştir. 

Bu arada Ankarada beş sene 
kadar Fransanm Türkiye sefir . 
!iğini yapan Kont dö Şanbrönün 
bir yazısı olduğu gibi, b izimle 
Çanakkalede dövüşen general 
Guronun ve sefir Massiglin in.. ih 
tisasları; ve a)Tica Paris elçimiz 
Suat Davazm Ye Maarif Vekili . 
miz Hasan Ali Yücelin makalele. 
ri vardır. Ga?.etcmizin bugünkü 
hacmi nisbetinde bu yazılardan 
en ilmilerini okuyucularımız al _ 
tmcı sahifemizde bulacaklardır. 

Bugünkü sayımızda 

İkincide: 

Jstanbulda plajlara daira 
Yazan: Toplu İğne 

Betincide: 

Yeni Kızlar 
Yazan: Suat Derviş 

Altıncıda: 

Figaronun memleketimize 
dair neşrettiği ilave 

Y edincicle: 

Mizah Sayıfası 
Yazan: Osman Cemal 

Gazete on sahifeyi tutan ilave. 
sinde memleketimizden takdir ve 
büyük bir ha)Tanlıkla bahset -
mektedir . Türkiyenin inkılapları, 
sanayi ve ticari hayatı ayrı ay. 
rı makalelerle ve ayni zamanda 

Mektep kitapları üzerindeki 
f iattan fazlaya satılmıyacak 

Satıcılar hususi müsaade alacaklar 
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Hazır lstanbulda iken : 

lstanbul plô.jları
na dair! 

YAZAN: ___ ...;.._ __ ___ 

Toplu iğne 
Yazın sıcağı arttıkça sahil §ehirlerinde herkesin uğradığı , 

uğramasa bile ismini aklından geçirdiği yerlerden birisi de pliı.j 

oldu. Sıcaktan bunalan vücutlara verdiği rahat ve huzur dola. 
yısile plaj, bu yaba.ncı kelimeyi dilimize zorla sokulan ötekiler 
gibi kimse yadırg~mıyor. Kenarlarını hafif deniz dalgaları yala. 
yan kumsallara, sanki, kırk yıldanberi kullandığımız bir kelime 
imiş gibi, hep bir ağızdan plaj diyoruz. · 

Pli!jlarda ,yıkanmayı, kumlara uzanıp güneş banyosu yap. 
mayı, getirdikleri bir çok kötü şeylerle birlikte, bize ilk getiren. 
ler, mülteci Beyaz Ruslar olmuştu. O yüzden ahçının Bolulu, ha. 
mamcmın Sıvaslı veyahut Tokatlı, odacının Arapkirli ve HarpuL 
lu olması gibi, şimdiki plajcılarm, plaj hizmetçilerinin çoğu da 
ı enklerini kaybeden eski Ruslardır. 

Çok çabuk ve çok kolay kabullendiğimiz plajı bu kadar sem. 
patik buluşumuzun sebebi, yalnız açık havayı, temiz denizi, çe. 
şit ç~it in.san vücudunu gözümüzün önüne sermesinden değil. 
dir. Biraz çarşafı, biraz peçeyi ve biraz kafesi hatırlatan eski de. 
niz hamamlarının çürümüş tahtalarını söken inkılabı da yapan, 
plaj oldu. P1Ajm temiz ve elenmiş kumları üzerindedir ki gilzel 
Türkiye güneşini tepeden tırnağ:ı kadar bütün vücudumuza içiri . 
yoruz. 

Osmanlı darbrmeselleri, kumu il.zerinde oynamak tehlikeli 
bir nesne <.iarnk tanınırdı. Osmanlı edebiyatı ise güneş için niha. 
yet, 

Giydikleri a/itabı temmuz 
1 çtikleri şulei cihansuz 

Beytini söylemiştir. Hayatmm mun yıllarını Boğa?.da ve 
yalıda geçirmiş olan Tevfik Fikretin bile deniz telakkisi şu idi: 

Deniz ka<lın gibidir, hiç inanmak olma:: hal 
Plaj da, güneş de, kum da, deniz de hakiki manasını alıyor. 
~ gün plajda kadınlar, erkekler bir grup aralannda ko. 

nuşuyorlardı. Birisi şu teklifi ortaya attı: 
- Evvela güne3te yanalun da sonra. denize gireriz. 
Bir başkasx aksi fikirde bulundu: 
- önce denir.e girelim; ıslandıktan sonra daha iyi yanarız. 
'Üçilncüsü, ikinci fikri teyit etti: 
- f:nsa.n, odun değildir; onun için yaşken daha iyi ya.nar. 
Yine plajda güneş altında. vücuduna krem, yahut yağ gibi 

bir§ey stiren bir kadm, yan,mda.ki arkadaşma: 
- Yanıyorum ve sürilnllyonmı, diyordu. 
Onların yanıbaşmda. ayakt& duran bir erkek kadmm sözü. 

nU kesti: 
- Aman hanımefendi, allali Jiorusun; yanmak da, sürünmek 

de fena eeydil'! 
Tonınlarnu denize getiııni§ yaşlı bir adam, yaşlı bir kadına 

dert yandı: ,, 
- Bizim zama.nmırzda. bu kumlar boyanıp rıh yapılırdı. Biz 

de bunları yaz.dığımrz ya.zılann Ü.zerine döker; kuruturduk. Şimdi 
U7.erinde ısl~ vücutlar kuruyor! 

lki delikanlı konuşuyorlardı. Birisi: 
- Bugün den.ime dfilga var! dedi. 
ÖtekimanalımanaligillUmsedi: 
- Fena mı? dedi, dalgasız plajı ne yapmalı? 
~ dalgcunz olmaz, 

• Gü::eZ sevda.sız olmaz; 
yarı güzel olonın 
Ba§t belaau oZmaz! 
TUrkUsünü hatırlarlardı. 
Hiç şüphesiz, yaz kelimesindeki korkunç manalardan bir kıs. 

rnını plaj gideriyor. Orada. güneş, körpe vücutlardaki toy repgi 
alıyor; orada deniz genç gönilllerdeki ateşi kısmen söndürüyor. 
Ve orada kum, geçici ümit binalarına temel oluyor. 

* * >jC 

Nihayet yine pl!j, eski zamanın keyif ve eğlence tel8.kkisin. 
de de bir inkılap yaptı: 

Eskilerin; 
Gidelim Göksuya bir alemi 6b C1jliyelim 
Diye şarkısını söyledikleri Göksuda günün en neşeli saatleri 

yeni yapılan plajda geçiyor. 

~AVA 
TAl<VIM~ 

TOPLU /ÖNE 

Ekmek 10 para 
ucuzhyacak mı 1 
Son günlerde buğday 

fiyatları düştü 
Yeni buğday mahsulünün 

lotanbula gelmeğe başlamas: 
ii:<:erine son günlerde un fiya~
lannda düşüklük başlamıştır. 

Bu· düşükliik ekmek başm :ı 
i a para tesir edecek kadardır. 
Bu suretle bir müddet evvel fı_ 
rıncılar tarafından ekmeğe 1 O 
pe: ra zam yapılması hakkında 
ileri sürülen iddiaların taha1<.. 

kukuna imkan kalmamıştır. 
---o---

ı Eve sarhoş ge. 
len bir koca 

Karısını tehdit etmekle 
muhakeme olundu 

Sullanahmet sulh hukuk mah. 
kemesi katiplerinden Kadriyenin 
kocası şapkacı Ne~et, dün gece 
Dizdariyedeki evine sarho~ ola • 
rak gelmiş ve yatarken elindeki 
sigara ile yatağı tutuşturmuş. 
tur. 

Kadriye hemen ate3i söndür . 
müş ve kocasına bir daha siga. 
rayla yatmamasını söylemiştir. 

Fakat Neset: 
- Yatağı da, evi de, seni de 

yakarım, diye bağırarak karısı • 
nın üzerine yilrümüş ve kadını 

bir hayli dövdükten sonra. da bı. 
çağını çekmiş, kaçan kansının 

arkasından kovalamıştır. 
Kadriye kendini dışarıya dar 

atmış, karakola giderek vaziyeti 
bildirm igtir. 

Neşet, dün yakalanarak dör • 
düncü asliye ceza mahkemesine 
verilmiş, muhakemesi sonunda 5 
gtın hapse. 29 ıra. ıo ırm·,,!i' "'" 
para cezasma•ma.hkfun. edilmiş . 
tir, 

Şilede hayvan ser. 
g 1si yarın aç ıh yor 
Bunu diğer nahiyedeki· 

ler takip edecek 
Yarın, Şilede ilk hayvan sergi. 

si açılacaktır. Belediy~ reis mua. 
vinlerinden Rifa.t Yenal ile dai. 
mi encümen azalarından bazısı 

sergiye gideceklerdir. 
Bundan başka. 11 temmuzda 

Beykozun Ömerli nahiyeı;inde, 18 
temmuzda Kartal, Üsküdar, Pen 
dikte, 25 temmuzda Kcmerbur . 
gazda, 1 eylülde Vcliefcndide, 
8 eylülde Yalovada, 12 eylülde 
Çatalcanın Karacaköy nahiyesin 
de, 21 eylülde Çatalcanın Boya • 
Irk nahiyesinde, 1 teşrinievvelde 
Silivride, 7 teşrinievvelde Çatal. 
ca kaza merkezinde hayvan ser. 
gilcri açılacaktır. 

Bt?ş İngiliz Mebusu 
şehrimizde 

Dün sabah beş İngiliz mebusu 
rehrimize gelmiştir. Üç gün ka. 
lıp şehrin müzeleri ile diğer ta. 
rihi yerlerini gezeceklerdir. 

-0-

Mebuslar Bakırköylüle· 
rin derdini dini edi 

İstanbul meb'lsları dün Bakır. 
Devlet meteoroloji istasyonu • t lstanbul ve lnönUnde şiddetli, köye giderek halkla görüşmüş. 

nun tesbit ettiğine göre dün yur ve 20 saniye süren zelzele olnıu5 lerdir. Bakırk\Sylüler senelerden. 
dumuzda sıcaklık Marmara hav. beri müracaatta bulunmalarına 
zasında ı _ 4 arasında yükselmi§, rağmen Eakırköye hfıla su veril. 
diğer bölgelerde ı _ 3 arasında mediğinden şikayette bulunmuş. 
değişmiştir. lardrr. 

lslahiye, Mardinde 33, Akhi . Himaye heyetleri çalış-
sar. Bodrum 34. Nazillide 35, maları genişletilecek 
Antalya, Diyarbakırda. 36, Anka. Okullı:ırda okuyan kız çocuk. 
rada 29, İstanbulda 32 derece o. ların himayesi için birkaç yıl. 
tarak kaydedilmigtir. . aanberi tesis edilen himaye he. 

yctleri c;..alıımaları bu yıl genİ§· 
BugUn hava Ege ve Akdeniz letilecektir. Bu münasebetle 

layılarııula ~ diğer bölgelerde dün Partide himaye birliği aza-
Wallw W l11aıen YBfrl'r ola - ları bir toplantı yapmıılardır. 
ralt geçecektir. Himaye heyetleri bu yıl or. 

Dün f mıfrde kuvvetli, Kocaeli tn oklllarda te§kilat yaparak ça. 

tur. 
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lışacaktır. 

öğretmen okulları 
takviqe edilecek 

Köy öğretmeni yetiştirmek 
yeni okuUar açılacak 

•• uz ere 

~aarif Vekilliği öğretmen o. 
'.rnllarınm bugünkü müfredat, ça. 
lışma, idare ve her yıl memlekete 
vermış olduğu öğretmen mikdar. 
l arı etrafında tetkikler yaptır. 
ınaktadır. 

· Önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren öğretmen okullarının ça 
lı~ma teşkilatı takviye edilecek 
ve daha ziyade öğretmen yetiş . 
tirme tedbirleri alınacaktır. 

Muhtelif vilayetlerimizde bu . 
lunan öğretmen okulları her yıl 
ancak 700 • 800 öğretmen yetiş. 
tirebilmektedir. Bu mikdarın art 
tırılması ~;:.areleri aranmaktadır. 

Köy öğretmeni yetiştirmek üu 

re muhtelif vilayetlerde köy öğ. 
retmen okulları tesis edilecektir. 
Buranın tedrisatında bilhassa a. 
lmma kurslarında olduğu gibi zi. 
raat kısmı esaslı surette yer 
alacaktır. 

Diğer taraftan öğretmen okul. 
tarı müfredat programına ziraat 
dersleri ilave edileceği gibi öğ • 
retmen okullarının 7.iraat tecrü • 
heleri yapabilme bakımından ih. 
tiyaçlarını temin edebilmeleri i • 
çin de yeni okullar geniş saha • 
tarda açılacaktır. 

Yeni yapılacak teşkilatla her 
yıl beş bin öğretmen yetiştirmek 
kabil olabilecektir. 

Tırhan ilk seferini 
Karadenize yapıyor 
Eşyaların 

ıçın 

limanlarda kalmaması 
tedbirler ahndı 

Denizyolları idaresinin Anka • 
ra vapuru, muayene müddeti gel 
diği için liman reisliği tarafın . 
dan sefere müsaade edilmemiş . 
tir. 

Bu yüzden Karadeniz hattına 
kaldırılacak vapur bulunamamış, 
nihq,y t Mersin hattı icin Alman 
yada. ıyapılan ve limanımıza ge . 
len Tırhan vapurunun bir defa 
için ilk seferini Karadenize yap. 
ması kararla...,c:tırılrnıştır. 

Pazar gUnü bu postayı yapa • 
cak olan nt'han vapurunun kil. 

elik olduğu için bu hattaki ihti, 
yııcı karşılayamıyacağından kor. 
kulmaktadır. 

5000 tonluk olan diğer vapur. 
lar bile yukarı iskelelerden do 
larak çok zaman bir çok Kara. 
deniz lirnanlarmnan esya ve 'ol 

, ~;i t . t ·nr ıı 
cu alamamaktii.dırlar. 

B be "t ..... , · .. •- h ".*... 11 . u se p en oour arta ıç n"' 
de Karadenizde bir ita ve postasJ 
yapılması ve Tırhamn bazı iske. 
lelerden alamıyacağı yükleri bu 
suretle derhal diğer vapurla nak. 
letmek düşünülmektedir. 

italyaya mal gönderen tüccar
lanmızın müşkül vaziyeti 

Manifatora eşyası almak 
tüccarlarımızın siparişi 

isfiyen . . 
nıçın 

kabul edilmiyor 
ltalyanlar ile olan ticari mi.i. 

nasebetlerimiz son gi.inlerde 
birçok müşkülat yüzünden teh. 
likeye girmiş bulunmaktadır. 
ltalyaya mal gönderen tüccar
larımızın paralarını vermemek 
için türlü tiirlü hilelere baş vu. 
ran İtalyan tüccarları, şimdi de 
Gize gönderdikleri malları geri 
çevirmeğe başlamışlardır. 

Gümrüklere gelip de henüz 
sipariş eden sahipleri tarafın. 
dan ~ekilmemiş olan 7 6 sandık 
manifatura eşyası ltalyadan ge. 
len bir e~irle geri gönderilmiş
tir. 

Bu eşya bilhassa çamaşırlık 
kumaşlardır. Bunların İtalyan 
ordusu ihtiyacına sarfedilmek 
üzere geri alındığr söylenmek. 
tedir. 

olamıyan tüccarlarımıza bu işin 
halledileceğini vaa.:letmiştir. 

Ataşe, İtalyan ba~kalarında 
hileli olarak hacizimiz altına a
lman Türk paralarının, umumi 
mahiyette değil, b:ızı ltalyan 
tüccarları tarafından bu vazi. 
yete sokulduğunu zannettiğini 
bildirmiştir. 

Şehrimizdeki ltalyan ataşesi 
vaziyet hakkında derhal hüku
metiyle temasa geçecektir. 1hti. 
lafın kısa bir zamanda halledi
lip tüccarlarımızın İtalyan ban. 
kalarmda biriken yüz binlerce 
liralık paralarını alacakları kuv. 
vetle emit edilmektedir. 

Süt Şirketi için 
Belediye 200.000 lira . 

Diğer taraftan ltalyadan ye. verıyor 
niden manifatura eşyası almak Süt işlerini tanzim maksadile 
istiyen tüccarlarımızın sipqriş- kurulacak olan süt şirketine İs. 
!eri de kabul edilmemiştir. tanbul belediyesi 200 bin , mUs. 

Bu sebepler dolayısiyle Ti. tahsBler ise 100 bin lira serma. 
cnret Veknleti tarafından gelen ye ile iştirak edecektir. 
l:>ir emirle dün mm taka ticaret 1 Ziraat Vekaleti bu şirketle ya 
müdürlüğünde, ltalyaya mal J doğrudan doğruya yahut "zira.at 
zönderen tüccarlarımız ve şeh. kurumu,, ile ' yahut da ziraat 
rimizdeki İtalyan ticaret ataşe. 1 bankası vasıtasiyle İ§tirak ede . 
sinin iıtirakiyle bir toplantı ya-ı cektir. 
?ılmıştır. Vekaletin ~lrkete iştirak şekli 

Toplantıda İtalyan ticaret tesbit edildiı-tcn rnnra fabrikanın 
ataşesi bilhassa ltalyaya gön. tesis isi formüle edilerek ilan e. 
derdikleri malların bedellerini dilecektir. 

İ NGILlZ Akdeniz 
dan bir hattı harp 

beraberinde bir torpido 
lası olduğu halde lngiliı 
niz donanması kumandatı' 
amiral Sir Cunmgham'Jtl 
kanlığında limanımıza 
Bu geliş, büyük harpten 
tam alangle denilebilec~k 
üslupla :: gürültüsüz, t~I~ 
fakat mukemmel bir dıkk' 
olgunluk içinde inkişaf e 
te olan Türk - İngiliz d~ •. 
nun katiyyen ilan edildı~ 
devrin ilk dostça ziyare~· 

Tarihin mütenevvi cıl 
içinde türlü safhalar a .. 
~iJlet münasebetleri, bu~ 
zıyarete benzer bir dostl . 
zahürünü pek az kayde 

. Yirminci asır ortaların~! 
!'U ınsanlardan bir kısmı çı. 
çıktı ise de, bir kısmı da 1 

ve iz'amn en yüksek dete' 
göstermek mazhariyetin~ 
miştir. Türklerle 1 ngilizlerıfl 
sanlık ve medeniyet aşık•· 
ğer milletlerle bir araya gel 

b·r 
kurduğu cephe burun 1 

neğidir. Maziyi unutmak, > 
lışlıkları tekrardan sakıll , 
daima iyi ve dogruyu is 
~derek umumi refahın . 
!eşmesi yolunda uyanık bıf 
sanütle ~alışmak. .. Bit 
yapıyoruz! Böyle büyiik 
mukaddes bir tesaniidi.in h3 
mesnedini teşkil ediyorllZ:). 
yolda kimi görsek, bugÜ~ 
rı'"!'ız~a karşıladığımız J r 
mısafırler derecesinde rtı~ 
• • o··- -.J \.a"'-.b••••"......,. 

yoktur. ·-' 
HİKMET~ 

Halk şarkıları 
toplanıyor 

Beste ve güfteler 1' 
servatuvar kütüph; 

sinde saklanacs~f 
Maarif Vekilliği muhl~1 

)ayetlerde kazaalrda ve k~ 
cie söylenen şarkıları derle. 
ve toplamaya karar veı111~ 
kararın tatbikine hemen 
rniştir. ~ 

J:;ıtan bul konservatuvlJl'~J 
bu şarkılar için bir kütii~· 
tesis edilmiştir. T oplanaJl 'I., 
lerin beste ve güfteleri b~/ 
saklanmaktadır. Şimdiye ~ 
iki bine yakın yeni halk 
lan toplanmıştır. ! 

Bu şarkılardan istifElde i 
nıek ve mus:ki üzerinde :ıı 1 
ler yapmak istiyenlerin . 
zuian yerine getirilecektı~.:..;, 
Sabık Belgrat Elçıv· 

şerefine ziyafet 1.. 
Yugoslavya hariciye ~ 

Moskova büyük elçiliğine , 
edilmiş olan sabık Belgr8t .İİ 
miz Ali Haydar Aktay ~ 
bir ziyafet vermiş bu ıı r".I. 
hariciye vekaleti yüksek ;ır 'I 
ile Türk elçiliği erkanı ıı 
lunmuştur. 1~t 

Ali Haydar Aktaym ~ 
6 
~ 

tan ayrılması mUnase~tU ~ 
tün Yugoslav gazeteıerı ll~ 
sitayişkfır makaleler neşrelJll~ 
te ve kendisinin iki nı? J.ııi v 
yakınlaştırmakta.ki mess.lS 
dirle anmaktadırlar. 

Doğu vaput\I '' 
Almanyada inşa edileJl ~-,., 

tonluk Doğu vapurund~ e r 
len bazı kusurlar üz7r

111 ı;ıı 
manyaya iki mühendıs g t 

ri!miştir. Bu mühendisi~"'' 
lim alınacak vapurları~ ,.. 
nesini yapacak ve Doğıl 

11 
t 

runda yapılması icnbede f11 
lat iizerinde Al:nanlnrlıt 
kere edecektir. 



/ 
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22 Bulga r me· 
busu Rusyaya 
hareket etti 

)~nüşte memleketimize 
d e uğrayacaklar 

l r---····------.. ·-·: 
ıGörüp düşündükçe~ ................................................. : 

f-lumanizm 
davası ! 

Sofya, (Hususi) - Bulı::'ar 1\la.arif ıjiırasıudald m;mal u· 

Dost ve rniute/ik aev1ct gc mileri Boğazın mavi ,<mlarmda bir arada 

~olıranyası birinci reis vekili -::al:u·ı, ı,:a;ı:dcleı·ılcn tal.ip l'l

Gospotlin Gorki Maı·kofıın riya mel ... iıııkfı111 ~ oJ,tııı·. l<'r i lik 
setinde ::!'.'.! mebustan miirekkcp ten, uiiııya h•idisclcı·inl ı;iimı 

hir kafile Hoınanra yoluyla g;üniinc hildirnıck zoı·ıınd.an do 
.l\[9skovaya hareJ{et etti, Bulgar ;:!;an hu imktrn ... ızlık, bizi ~alıuz 
mebuslar 2::! giin Rusynda kal· al:H·ıı. knraıılıkta l>ıraJ,maJ...ln ela 
dıktan sonra diinüşle l::ıtanbula knlıııa;ror. Bazı fikirkıi raı•ıııı, 

giliz anıiralı 1 d 
• uğrayaraklnrdıı·. ...._ belki de ter anlıyoruz. 

g e 1 --o-- ~lesclıl şu "lııııııaııiznı" ınes~-

1
, l ll!J , l M l' • lc>:-;i hnıılar<hı.n hiı'i<lir. Üylc sa-
<tU gar ıt...::~us ar ec ısı . · • " .. .. ruyorıını, l.ı hu <lanı ortaya ].o-

n •ab 
doıı ah lngilterenin Ak- Öğleden sonra gazeteciler tn-

aı:ıına 
nı11k ,, sına mensup 31 ;iliz amiral gemisini ziyarete 

te..... . Warspite" saffı- laYet edilmiştir. 
~•aı ·1 ~llbı 1 e Cossden, Maori. Sefaretin muşu, kendil0r'ni 

kep b~ll . torpidolarındaıı :.4 5 de Tophane rıhtımından a· 
lıııiştı r fllotilla limanımı arak gemiye götUrccektir. 
'ltı l', 1 

Qda l\.genıueri Tımca <• 1 
ldoı ocatepe ve Tmazte. I 
·~ arıınızıa karı;ı l aııcıh· ı 
... a - • 1 
1• gır ağır Jimanıınızc. 
"'} \·e b' 
lit ır mil kadar a<.;ık 
'<ınıı genıisinden 21 parç;, 
btı atılmış, Selimiyedcı 

e ed·ı a~ . ı nıişlir. 
llıte•• 

lı filo znhlrsı tnı;ili;. 

•ı bir tamire tAbi tutulmuş ve 
lolara karaşı mahfuziyet tenıin 
eden sarnızlar ll~Ye olunmuş

tur. Bu tamir ve tecditler 634 

ıin G6:l İngiliz lirasına mal oı. 

nuştur. 

.Nihayet 1938 yılında Wars- Reısı Sofyaya dondu nnluı·kcıı, hir t.al'if w tahlil ~n-
yepycni bir gemi haline gelmiş· Sofya, (Hususi) - Anuırnda pıl:ıı·ak "hize g"iirc hıımanizıu''in 
· G · · . 

38 
t' t uzun bir sevahate çıkan ve Lan- ne olılıığu bclirtilmistir. 

tır. cmının yen1 san ıme .re- · · 
!il{ topları pek yUksek zaviye dratl:ı fııgiliz dP\"let ye millet T:ın:11iınattnn cn·0lki imımra-
·1 d ht d b'l k h 1 ·r - adamlariylc siynr;i ~öriişınelcr- todu••lın hir ı--ark kiiltiirii Hlrdı 
ı c en a c e ı ece a e ı rag "" • 
"dilmiş ve bu suretle Warspite de bulunan Bulgar Sohrnnya ,·c hu, ilmi anla~'l';"t, h<'clii giirü-
- ~ .. .. _ H.elsi Gospotlin !\loşanor 8ofy:ı· ':'ii, snnal ülçiilC'ri, kt•nıııl tcJak 
,-e arkada9lnrı gunun en kud- d" ıu \'a onc . ı,Ueri ile "kiil" hnlimlc bir kiil· 
·etli ve lrnrkunç hattıharp sefi- · Gospoclin :\Ioşanofuıı Bulgn , iirelii. Tanzimat in hirlikt<: gnr 

lC diiııii':', eskiden ll) rılı111ş, es· 
da Londracla yaptığı temasların ki)·i kil) bet mi:;;, fnkat ycıılyi 

ll'ğiştlrilmiş ve bu sayede sU- neticeleri hakkında ga1.etcler t.c>msil <'<lcnı<'mi':'ti. Gerçi cski
:a li bl r hayli yükselmiştir. hiç bir ŞC'Y ya zm :ı m n !;: tacl ı r. <len ele: "J{alc Şl'yh<.'kocr", 

ııeleri haline gelmişlerdir. Son ristanın hitara flrğt Uzcrinde 
tamirde geminin kazanları 

Warspitc'in ha.mi loldu;!;u bil-
ti.in motorbotlar saatte 30 mil 

süratlc seyreden mini mini hil· 
cuın botlarıdır. Denilebilir ki, 

- ''linlc Zem:ıh,cl'İ :" derelik. Hu

As k eri Tıbbiyede ~iin •le nih:ıyct "Jialc ı~crgşuıı .. 
'' Jiı:ılc Ürkhayiııı" , "Ii'nlc 

yangın Sır C s~ kumandanı Orn· 
tıı Unın.ghanı'ı havi bu Clh tl bugünkü Warspile ile 23 sene 
~"•cı e c amiral bayrağı Ç h • ıt u. on-elki Warspito anısında yuz. amaşır anenın 

.ı\lcn !" (]iyoruz. l•'akat bmılıır 
a.ra~m<la gene lıir fnrk 'nroır. 
Birincide, iyiclcn iri~·e ı~ayıın-:tı
i:i;mn:r. hir medeniyet in J,ut ııpla 

tgeın· 1 de 4!> nisbetinde bir faildyet çatısı yandı 
""ldı' ~.ı eri Kabataş aç.ıl nndan fch :~alıyor, ı,onuıu:mln 
a< - ·ardır. Ye tekmil 1ta1ynn filo. k • il gı sırada Yavuz ta· Dün akşam Bcyazıtta as erı :lahn ziy:ıclc göreneğe J.npılQor 

cia '> ;unda bu hoş ~eminin Jrnrşısın· bb' kt b' · b h · d k' •ııı ~ 1 parça topla se· tı ıye me e ının a çesın e ı gihi~ iz. 
1heb iki lngili:: bahriyelisi borazan çalıyor. la durabilecel( tek bir vühit b' k tl k. · t h " a~ ı: aşta amiral gemi. lr a I agır, ça ISI a şap ~a- llu bakımdan "humanizm" <ln-

11z mevcut değildir. h tf k d · · d erı 11 ı?re İngiliz ~emileıi maşır ane ve mu a aıresın en ,·ası, - mcclrc..,c.rc dii-:oiiriilıııc-
rqıt e 'l'Urk bayrağı çek- Akşam üzeri saat yirmi ikide yangın ç1km1şt1r. elen - etmflıca miiııalrnsavn <lc-

üy~ ,
1
t. tııgili~sefaretindc bir resmi ka- Tu·. rk kuşu kamp I arın· _ .:angını Beyazıt kulesi gör. ~er kann:ı.tinclcyim. J,no~ ·nslm-

ün tıs bu genıner , sahilde top- bul tertip edilmiştir. EYYela :;oo muş, hemen !stanbul grupuna elan gelen, yahut dil yöııün<lcn 
orııt·.r :tta/Uk bir halk kalabalı· l~işilik bir ziyafet verilecek ve hab~r vermiştir. . onları hüccet i.nmyan 'mnıcncı-
··n '-' l.. Ilı.dan d t hil tl bunu bir resmi kabul takip ede- d h eti e ç 1 1 o Bıraz sonra yangın yerme ye. le biz, l"U "htımnnizıu" mcsclc-

gu , ıl!ltıı k a eza ra P. ·ektir. a arar a ışı ıy r . . ız ı a ta ve denizciler tişen itfaiye Beyazıt havuzun_ 'inde biı• mi~·iz':' ntrçok A \'rupn 

...,...rtJf ~::1~nı~~n.makt~rd .. 1: .... İngiliz gemisinin dan ve terkos m~~lu~larınd~.n su millctlorino g;üre, lınırnnıistlil-., 
J ~ri.. t;ıkına$I Ye gemile- ~---· OAIB&& •OA• ... ~ ... o· T8TII Wlflrenrer~ genç ya mz çalışmıştır. Çatı kısmen yandığı LAtın w tınan ltfttntlkl~rm:t 

J\fil~ ~et tu llıuhabcresini trmin Wa.rspite 1912 yılında inşa e· JV ''/~ halde yangının önüne geçilmiş. nsılln.r~~Io inmek ol<lıığıı hnld<', 

tıııe}llt tertibat alınmıştı. dilmiş. 31.100 tonilato maimah· başına uçmaya başladılar tir. l>izlnı l{'ln lıu tccri<li ynpmak 
't ı.ıen ecı'nde \"e ?ı:: n11'l sı'ı'ratlnde b' y b d k kabildcfrilclir. nirJnC(]CJtf,•c•-ijlllı olarak Dolmabah- r ... ~ · ır angının aca an sıçrayan r. ·: . " "'-"• 
a~lt~ll.1a nıuvakkat bir tele- :rrhlıdır. Gemi 1915 martrndıı Ankara, 2 (A.A.) - Türkku. uçuş yapmışlardır. vılcımdan çıktığı anlaşılmıştır. herhnngı lııı· lll<'rlıa!Psin<Len Hi-

r ~~alt 1• ~urulmuş ve saat !liznıete girmiş, lskajerak mu- şunun İnönü planörcülük, Anka. 31 temmuz akşamına kadar barcn girmek, iltihak Ctnıi!k no 
" bere ıtıbaren ~emilerlc ·ıarebcsine işt i r:lk etmiştir. o radaki motörlü tayyare kampla. motörlii tayyarelerle yalnız uç _ Mektep kı"lapları çı ... ~ıaly, 11ınttil. ne de ıniinıkiindür, 

r P tem· zamanlar 2.524.148 İngiliz lira· rında çalışmalara hararetle de _ mag-a muvaffak olanlar 27 dir. ·
1111 

di lize göre bugiin "huıııa.-
. .1 t "o ın edilm iştir. . , 

P
blP'. 'l ku 3ına mal olmuştur. vam edilmektedir . Geriye kalanlar da en geç 15 a. ııızm' ynlnız IAitin - Yunan ilim 

" 

g"I ıu on geçe !ngiliz l\Iaarif Vekaleti yayın işleri . t 1 'l "os w · Kampların tam mevcutla faa. gu-stosa kadar uçnnıs olacaklar · .. .. . . ' 0 sıınn ın< an 1 ıarct sn~·ıfamnz. 
es ·f' ,. ,, u denı·z ,.e a~. keı··ı a- arspıte, Queen Eliz'abeth sı. ~ · dırektoru Bay Faık Reşıt Unat il lı' ı; • ·ı ~ Jiyete geçtikleri 10 temmuz ta . d . . : . . . ıı ıncvzn ıitiin gnrp fılcıniııi 
uht~ JI t~ 

0
Warspite" z ı rhlısına n ı fı beş gemiden b iridir. Umu- .h . . _ rr . evvelkı gün Rehrımıze gelmıştır. k rıkl . 

e Jco1j ~6t ranıiral Cuninghamı mt harpte beşi nci harp filosu- rı ınden hır agustosa kadar İn - Türk kuşu havacılık kampların . ~ . . ne.. nı.. . . 

J 
,.,t.ı •illi önünde planörler ürerinde çalı _ da '-'apılmış olan 21663 uçuşta Bay Faık Reşıt, mektep kıtap. lıı.s.·el,cl' ıhtısas ~·crı ol~SM.lıj;;,rı-

er e ı.ı t Ştir nun bir uzvu olarak İskajerak j J ı d b ı d .....,;,,,.. Otı.d · h 
1 

. şan gençler 15283 uçuş, Etime_ hiç bir kaza olmadığı memnunL arııım ers zama.nı aş ama an na goı~~ lı~u'.la.rm progrnınln.n-
eıw I• A a donanma kuman- mu are Jesıne işti rak etmiş ve tt ı · evvel satış 'l'erleı·ınde bulunma"" 11"' tıılıı 1 t ı · • <\ su a motör u tayyarelerle 5385 yetle öih-enilmı'tir. . . · • J .,ı ·~ ı a ıı c·c ve ;\'ımanca. gı-
en ~allı.'.11ira1 Şi.ikrü Okan lu- Amira l EYan Thomas'm kuman· " ~ ıçın alınan tedbirlerin tatbiki ü. hi füii dilleri sokmak <loP;nı ol-
~ ~~Ilı.ıra~ gemisine giderek dası altında bUtlin Alman do- Askerz• zerinde ve iki gündür maarif ıııaz. lliz im işe dünya fikir t.n. 

tut/~;.) ~ıııı lllısafire ''hoş geldi- nanmasının meze borda ateşin_e manevra n l n sona matbaasında çalışmaktadır. rihi ııi, felsefi cliişiiniişiin hnlk:ı· 
" tiil"':..• ş ti r u el. 1 lt · Bunu milteakıp maruz kalmıştır. Bu harpte • •• h .1 Haber aldığımıza göre maarif !arım, sanat akışını tepeden 
1:3~11~ ~ll'ıJclllllandanı General Warspite Alman gtillclerinih erme S l m Un Q S e e f l e neşriyatının satı~ talimatname. tcp<'~·e yiiksck işaretlerle göstc-
~ı ~'/ •aa.t ta~ amirali ziyaret kaldırd ığı azametli s u siitunları sinde bu yıl esaslı değişiklikler ı·en nnakitnı>ları ve şnlıcscrleri 
y: ~ ~il.ta. 10

·<>5 de lngiliz ami- ile muhat bir halde harbin sa· 1 s k en d ·e ro n da bu·. y u·. k olacaktır. ıliliınlzc çevirmekle l>a~lnınnlı-
al ı \ı~ l'a çıkarak Am iral nuna kadar sebat etmiş ve Al· :\ la 'f tb d . kt yız. JUzim "humnniznı' imiz ic.ıto 

~ ana • arı ma asın an me ep • 
• Je ~a. la ."e General Halis ınaıı gemilerine müteaddit isa. kitabı alabilecek olanlar umumi. hu olınalıclır. 

tıfıı "/. lt~~ <leı ziyaret ettiği ~i· lıetler temin etmiştir. • t • 1 d yetle Ü7.erlerindeki fiyattan faz - Gerçi hu tcrciinıc ile biz, ıııc-
de te I ~~ı gelerek vali Ye be- lfl24 - 1926 seneleri arnsın· geç 1 re s m 1 yap 1 1 la satmamayı taahhüt edecek sclfı Huslar gibi hn kiiltiirc lrn-
in ~ıı .ıııı,t 111 Lütfi Kırdarı ziya· ve i.vi halli kimseler olmalarını !ay a<lapt-0 olaııın~"Iz; fakat. tam 
kur• , \ l'i da Yeisi mikvast,·ı tamir go"ren e -~.A ıı,, • ~ t k ı i I ı l ÇP" .. aı Warspitc şekl ini bile cİeğiştlrc- s enderun, 2 (A.A .) - Aske- fer Ergüder, vali Sökmen Süer, temin için bunlardan hususi sa. > r 

0 
gun a':'

11111
Y

1 
l n aıı<'ak bu 

1 \ 1 l.ut tıda vali ve beledi- :ek şekilde tecdit edilmiştir. ri manevranın sona ermesi do _ askeri erkfın, parti müfettişi Ha tıcılık müsaadesi alması istene _ hilg-i \'C zc,·k ~cııfşliği hazıl'lnr. i 
fet ~ tı~ ... fi Kırdar " Warspi- ı · l d" san Reşı't Tankut, mcbuslardaıı cektir. ~11 halde şimelilik bir '.·nnc"nıı ıT... t ~•eıt 1 j.emiye tayyare tertibatı ilfwe ayısıy e un sabah burada bil _ .• .,.. 

e t'ıFJ 1nı 
1 

ngi]jz ami r a lin in ··k b' 't Rahmi Apak ~'er almış bulunu • Satıcılar bu defa iki kısma av. ilim ,.c fcJ~efl'ııiıı, hir ynııılnıı (la 
tir:. ad >lunmu ş ve su kesimine torpi· yu ır geçı resmi yapılmıştır. J J 

ine ~ t ~aı ı. e etmiştir. yorlardr. rılacaktır: Maarıfc karşı vükleıı. <liin~·n şn.lwscwl<·ıinin seçiliıı ter. 

~ 
't~I l\ llra 'Ji le 2,5 milyon lngiliz lirası sar_ Ordu evinin önünde hazırla . J 16- ~ ~ ı.. Ya çıktığı esnada Hatayrn bütün şehirlerinden diği umumi taahhütten başka bir ciim<'sine hnşl:unakla ilk n.<)ımı 

ıtPJ tıı . ....,,Üfr [edi lmek suretiyle yeniden esas· nan tribünde kor!!encral Muzaf. ı ~"ii 'il. czesi \'e bir ban- .. gelen binlerce halk, merasimin kayıt altına girmiyen birinci kı_ ata ıın. Bize cıı C\ ,·cı H'tzını olnıı 

k
r.i e~ :~ 13 eıa.nı resmini ifa et- r . , yt apılacağı caddeleri doldurmuş . sımkt'bulundukları yerlere orada iı;;tc hııclıır.ır 1 1 .. , ,. ~\ B k' ı u. me ep kitabı satıldığını biL a • n Su Hı GEZGII\ 

ı bşSSJ' 
1
: hu~~~n l ngiliz gemicile- ütün ltapçı arımıza, Geçit resmi saat 8 de başlamış dirir bir lavha asabilecektir; 

ı~' ~ ~a)ı"u kbir kısmı şehre ilkönce manevralara denizden iş. ikinci kısım ise senenin her za_ 

~., ~ tıa ha anı temaşa yerleri Bütün m. ek tep kooperatiflerine, tirak eden Hamidiye subay ve er ınanında satış yerinde mektep 
t ~ t'~ 

11 
Ş l anıışlardır . !er i geçmiş bahriyelileri piyade kitaplarının ve maarif ne§riyatı. Zincirlikuyuda oturan Nazu.ı 

~~ ~ltı ~erı Yali Ye beiediyc· Bütün mektep Direktörlerine: ve dağ alayları, toplar ve motör nın her türlüsünü bulundurµıayı Büyükdcrede asfalt yol iizerindc 
eŞ eJJll Q a

00 
' ~~ar Pera ıla lat o- lü vesait takip eylemiştir. taahhüt ederek, maarif neşriya_ giderken Onniğin idaresindeki 

:ı~ "e b kışılik bi r ziya fe1 De rs ~-ıh rakla~ıyor. (\'akıt ) kita hc ,·i, ınckteı) kit.npları- Başlarında alay bayrakları oL tmın satıcılığı sıfatını alacak ve 1198 numaralı otobüsün ... aclame-
ttr. Unu bir süYare takip duğu halde, kahraman a.layımı _ ı bir nevi şube vazifesini görecek. sine maruz kalmıc::, basından e _ 
ı ınn ynymıı için geniş ölçii<lc hazll'la.nmış, teşkiliitını kurmuş- ·ı ~ 

ı i~ zm geçişi coşkun tezahüratla tir. hcmmi.:vetli surC'llc ""arabıınıı~. . 
hı. A.kcıe · tur. k l t B J ~tUıı nız filosu kum;ı n- arşı anmış ır. unlar maarife teminat da llr. 
1l~~· saat onda Cumh uri- (Vakrt) kitapevi, mektep kitabı işini kendisi için bir ka. Kahraman askerlerimizin ge _ vereceklerdir. t-.laarif, kendi neş. ı=======:=========== 
tıı~ ~lle Çelnk koyacak, hu zanç meselesi ~eğil , bir memleket hizmeti bilir. çişlerindeki intizam bütün Hatay rıyatrndan çıkar çıkmaz nümune mış kitaplar iade olunabilecek _ 
~ lr İn ·1· SA""LAM ı İL M İ O iılann göğüslerini kabartmış ve nüshalar e-önderebilecck, bö")' _ 1 tı'r . l "ı.. gı ız deniz müf- u B R MUAMELE E TA! B R K LAYLIK .. 

: U~~~~ra k edecektir. V AKIT KİTAPEVİI\'DEDiR. MAARİFİN SATICILARA VER_ halk bir bayram günü daha ya_ ~?cc. son neşri~at _kon_gr:sinin j Yeni talimatla verill'n iskont 
~~ ~ A.ııı donanma k uman· DlGİ İSKONTO V AKIT KİTAPEVİNDE SON HADDİNE şanı ıştır. uzerı~de dur~ug~ hır ıhtıyacı 'mektep kitaplal'mdan başka G 

\~lt Ilı· iraı ŞUkrU Okan ta. Dahiliye Vekili tatmın eder bır hızmcte yol açı. lan maarif nc~riyatından art' . 
bır ~.'ıSafirJer şerefine Ya- ı RADAR MÜŞTERİLERİNE TAHSİS OLUNl!R. lacaktır. 1 rılmakta ve kitap listesinin 11\.: 

t1ıalt l°afct verecek , ziya- KİTAP VE KAGIT İHTİYACINIZ İÇİN V A:KIT KİTAP Ank~r.a, 2. (H ususi) - Dahili. Btinlar kısa vaadeli ve temi. rini müteakip az bir ı:;:üdde+ 
'bııa ırı Boğazda bir ge·ı' EVİNE UCRAI\1ADAN BİR lŞ YAPt-.IAYINIZ. ye vek!ılı Faık Öztrak cuma ak. natlr ~ono m_ukabilinde muamele l<'rken ve c;ok kitap ainniara c' 

~aktı r. a. 1·-------·---------------- ~amı stanbula hareket edecek. yapabılecektır. bu yıl munzam iskoııt .1 .. ~ t' k' o ven . 
.- ır. Ders ıtabr olmaktan çıkarıl • mektedir. 

Başından yaralandı 



' - V.AKIT 

1 Mahkemelerde 1 

Satge tahkikatı 
Hazırlanan iddianame bugün sorgu 

hakimhğine verilecek 

suçlulardan birkaçının 
' . men ı 
• 

- Bu duvarın öbür tarafını, 
içini gördün mü?. 

Vang Lu!lG' hayır dermiş gibi 
başmı salladı, ve adamın gözleri. 
nin içine baktı. Adam sözüne de. 
vam etti: 

- Esirlcrimden birini satmak 
üzere oraya götürdUm de içerisi. 
ni gördüm. O evde paranın nasıl 
harcandığını, aktığını anlatsam 
inanmazsın. Sana şu kadarını 

söyliyeyim ki ... hizmetçiler bile, 
gümüş savatlı fil dişinden çatal. 
larla yemek yiyorlar. 

Esir kadınlar bile kulaklarına 

ip VA 

*············································~ 

Vazaın İ 
ı3S N~:=:~a~ı~ıckk:anan İ 

Çevli"en 
lbrahim Hoyı 

*····················· 
36 ...•...•....•....... ,,, 

kendi vücudunun yaslandığı du • 
vann öte tarafında bulunan gü. 
müşleri, al\ınları ve incileri dil . 
şünmekten uyuyamadı. O vücu . 
du ki üzerine gelecek bir yorgn 
nı olmadığı için her gilnkU elN. 
seleriyle örtülmüştü. Altında, tuğ 
laların üzerine serilmiş bir ot 

Akşam üstü konuştuğu ada . 
mın "zengin insanlar çok zengin 
leşince başvurulacak bir yol var. 
dır,. derken, kasdettiği yolun ne ı 
olduğunu Vang.Lung bir tUr1u 
anlamadı. 

-14-

Aylık 

3 ·~tık 
6 aylık 
J )'ılhk 

il tmle/i.tl 
l(/ndı 

95 
260 
47~ 

900 

l'arıfedeo 

ıc-ıo •>da otuz turaf 
Posta blrlığtne girıP 
a)da yetmı~ beşer 
nıedılır. 

Alxme kaydını brtd 

tup ve telgraf Qcretl• 
parasının posta veY' 
yollama Ocrelinl fdırf 
zerirıe alır. 

muhakemesi 
isteniyor? 

inciler, firuzeler takıyor, ayak- minder vardı Çocuğunu satmak 
let satış işl~rinc fesat karıştıra. kaplarının üzerine in.ci dizdiri _ temayülü tekrar varlığını kap -Müddeiumumilik Satiye bina. 

sr suiistimali hakkında hazırla . 
dığı iddianameyi bitirmiştir. 

rak menfaat temini ve resmi ev_ yorlar. Bu ayakkapılar biraz ça. tadı, ve kendi kendisine: 

Bahar kulübeler köyünde kay. 
nama.ya başladı. Şimdiye kadar 
dilencilik edenler yeşil yonca, 
kuzu kulağı, ve yeni filiz veren 
katırbrnaklannı koparmak için 
uzaklara, tepelere ve abus yüzlU 
kırlara artık çıkabilirlerdi. Şura. 

dan zerzevat çalıp kaçmaya lii . 
zum kalmamıştı. Kulübelerden 
her gün pejmürde kılıklı bir ka. 
dın, çoluk çocuk sürüsü dışan • 
ya akın etti. 

7 ürkf11enfn her poşta 

VAK/Ta abom 
Adres değiştırın• 

25 Luruştur• 

iLAN OCR 

İddianame bügün sorgu hakim 
liğine verilecektir. 

rakta sahtekarlık maddelerin. murlansa, veya azıcık eskise, ki - Kızın zengin bir eve satıl. 
den tecziyelerini istemiştir. sen veya ben buna eskime deme. ması daha iyidir. Hele güzelleşir 
İddianamede suçlulardan bir yiz .. bu ayakkabıları, incileri ile ve bir "sahip,, i memnun eder. 

kaçının meni muhakemesi de is. falan olduğu gibi çöplüğe atıyor. se mücevherler takınır, istcd1ği 

flcaret llAnlarıııı' 
satırı sondan lllbart• 
falarında 40; iç sa 
kuruş; dördüncü 
ikinci ve üçüncüde t; 
4: başlık yanı kesdl 

Tahmin edildiğine göre, müd. 
deiumumillk suçluların vazifei 
memuriyetlerini suiistimal, dev. 

tcnmektedir. !ar.. gibi de seçme yemeklerle karnı. 

Yanlış kapı çalan 
iki sarhoş 

Adam sık sık çubuğunu çekti. nı doyurur , dedi. Fakat bütnn 
Vang Lung da ağzı açık bir hal. arzusuna rağmen, yine kendi ken 
de onu dinleyorlardı. Demek bu disine cevap verdi ve şöyle dil . 
duvarın ötesin.de bu gibi şeyler şündü: B 

ı a h ' unlar ellerinde teneke parça. 0 '.i~:m~ a ··· - Peki sansam bile, ağırlığın. lan, keskin taşlar ve yahut a-
ca altın ve yakut getirecek değil b 

- lnsanlar çok zcngı"nleQ;n<'e şınmış zçaklar; burma bambo • 
':#" ki.. Bizi toprağımıza ulaştıracak d d 

yapılacak bir iş vardır.. dedi. kadar para etse bile, yeniden an, allardan veya çatlak saz . 
Sonra bı·r mu"'ddet sustu. Arka . lardan yapılma sepetler olduğu tahta sıralan, bir yatak, bir ma. h ld 

Bir randevu evi 

mahkemeye 

sından biraz evvel sanki hiç bir a e, yol kenarlarında, ve neh. 

k sa, ve bir öküz alacak kadar pa. rin eteklerinde para vermeden arar en şey söylememiş, konuşan o değil. rayi nereden bulacağız?. Bu. 
miş gibi kayıtsızca ilave etti: rada açlıktan gebereceğimi/e o • dilenmeden elde edecekleri gıda. 

Hır defa 30, iki d 
ddası 65, dört defaSS 
derası 100 kuruştur. 
ilıln verenlerin bir d 
vodır. Dört satırı get"ell 
faz.la satırları beş kU 

d .. f "" I lannı aradılar. Ve her giln de 
UŞ U er - Eh! .. Artık iş zamanı gel. rada gebermek için mi kızımı sa. O.lan iki çocuğu ile birHkte bu 

sap edilir. 
Vakıt bem doğruda• 
ya kcndı idare yerlnd" 
kara caddesinde v~ .. 
altında KEMALEDl>I>" 
lllo Bürosu dlylo 
eder. (Büronun telef o 

eli, dedi ve gecenin içinde kaybol tacağım. Toprağımıza ekecek to rüsüye katıldı. 
.Belediyenin Çubuklu gaz de. j mnm tevkifini istemi~. mahke. du. Fakat Hang Lung o gece, humumuz bile yok .. 

polan mürakiplerinden Kizım, me de vekil tutmaları için iki Fafat erkekler çalı§mak mec. 
ayni depo memurlarından arka. gün mühlet vererek mahkemeyi İzmirde sarhosluk vüzünden cinayet buriyetinde idi. Her ne kadar 
da.§I Ferit ile beraber dün gece başka bir güne bırakmıştır. gittikçe uzayan sıcak günler, ya 

Beyoğluna. çıkmı§lar. ötede beri- ç·ft .1 1 Katı· J kova laya n •arı kıcı güneş ve ani yağmurlar her. imi ____ ,. 
de içmiolerdir. 1 e 1 e yara anan 1 keste bir hoşnutsuzluk, bir ta . 
Kazım ve Ferit sarhoıı olduk. çocuk öldü kım iştiyaklar uyandınyor ise 

tan sonra. geç vakıt bir rande. Karagilmrükte oturan Hüseyi. b k ı t hd • t tt • de, Vang Lung yine eskisi gibi d · 
vucunun evini aramağa. çikmJş_ nin oğlu Muammer adında bir ıça a e ı e ı çalışmakta idi. Alem ar sın 
lar, Galatasara.ya gelmi§Jerdir. çocuğa, sürücüye götilrlllen für J!4l .Keku:r ~u !.!au~ını11uıı·, u • .a. -o '!C ....a ....... ,, 

Burada bir sokağa. giren Ki.- at çifte atarak yaralamıştı. mandan ya.pılmış sandallarlylc lar eğleniyor. 
znn ile Ferit bir kapıyı çalmışlar, Şişli Etfal hastanesine kaldr. Nihayet cezaevi ön Ünde bir bastıklan ka.r ve buza metanet. 2 - Ormanlat 
karg:ılarma ~kan bir adama ara. nlan, Muammer, dün sabah öl. le tahammül edip; geç vakit!er 

dıklan evi sorarak içeri girmek müştür. Ceset adliye doktorunun J. an d arma ta raf 1 n d a n ya k a 1 a n d 1 karanlıklarda kulübelerine döne. 
istemişlerdir. Faka.t bu ev yan. muayenesinden sonra dcfnediL rck hiç konuşmadan, dilencilik . w :& 
Irşttr. Kadastro memurlarmdan miştir. lzmir, (Hususi) - Evvelki! Akşamın saat dokuzunda, bu le, veya uğraşıp didinerek eldi? HA 

d Bu•-·_.-,.,.._ Ahmet adında birine aittir. Bir çocuk babası aleyhi- gece saat dokuz buçuk sırala-j arkadaşlık bir iki dakika .c· ettikleri yemeği yiyip, çoluk c:o. dere Ail• 
Ahmet: h d t tf rında umumi hapishane önUnde ,·am ediyor .. Du va~iycte sınır· cuk hep bir arada pek az ve p~k F~ 
_Ben muhabbet tellalı deği. ne şe a e e 

1 müthiş bir cinayet işlenmiş, ita- lenen Mustafa, l\lehmedi kolun- yufka olan gıdanın vücutlarına ===========~· 
lim, haydi işini7.e! deyip kapıyı Dün sulh mahkemesinde gö. til kaçarken yolda rnstıadığı dan çekerek götUrmek istiyor. temin edemediğini uyku ile ka. lık ve mahrumiyetle 
kapatmak istemiş, fakat iki ka. rülen bir sarhoşluk muhakeme· lıazı kimselero bıçakla sarkıntı. Muharrem bu ,•azlyete kızıyor zanmak için derin bir uyku ilo Ve bir adam ne kadl1 
fa.dar buna kır.arak .A.hmede sö. sinde bir çocuk babası aleyhine lık etmJştir. ,·e söylilyor: uyu~·nrak susmu~lardı. Vang olsa da bazan kumar 
vüp saymağa başlamışlar, gürül. şahadctte bulunarak onun sar. Suçlu esrardan sabıkaları bu· "- Allah Allah. konuşmakta Lung'un kulübesinde hal böyley. mecburiyetindedir. 
tüye yetişen bekçi Aliyi dövmüş hoş olduğunu ve cezalandırılma. lunan Bursalx Mustafa adında mı yasak?" di. Diğer kulübelerde de vaziye. . · L 
ler, bu arada Ahmedin de elini smı istemiştir. bir şahıs, maktul ise Ahmet a· Ahmet, Muharremin bu sözü tin ayni olduğunu Vang . Lung .. ~~k.~t Vang. .ung. 

lardı ldft..1: adında bı'r Ermenı' olan t . b' f Cf U i b' hAd' . ol k .. b'l' rd d~unuyor ve Umıtle mırmış r. a.\.U clmda ter emız ır gcnçt r. - zer ne ır ı:ı. ıseyc manı - pe ıyı ı ıyo u. . d d 
h ıd k · ki kuk etmemesm en Yakalanarak dördüncli aslite maznun dün gece sar O§ o u - na.yetin kısaca sebebi anlatıl- mak ıçln onun kolundan çe - . k ...ı 

ceza mahkemesine verilen Kaz.mı tan sonra eve gelmiş ve bağırıp mak lstenirrc sarhoşluk ve "ı:c- yor ve Muharreme: Fakat baharın gelmcsıyle, 0 
• sıkmtısiyle, oraya naav 

ile Fen'dın· d"un' muhakemelerı· ya.. çag-ırmag-a "'""'lamıatır. ,. B ,, d" nuşmak arzusu kalplerinde çağ· ğini kurucu duruyordılo 
~ ti' kememezlik" olarak ifade et· - oş ver ıyor. ladı coştu. Ve dudaklanndan . 

pılını§, Ferit tamamen inkflr et - Bu suçtan dolayı üçüncU sulh mek milmktindltr. Bu "boş ver" cUmlesf l\iusta· .. .' _ O, 7.engın adamın 
ahk · ·ı A d" ısıtılmege başladı. Aksnmlan ~u. 1 d ~ ....... • miş, Kizım ise sarhoşluğun te. cezam emesıne verı en va ıs • * * fanın dumanlı kafasını allak 

1 
k k k 

1 
.. b 

1 
. . d ası mış, yapışmış UJ"P" 

ı karanı kta '--k . t 10 d k' -ıu ratın da şaha ar aranr en u u e enmn ı • d -·1d· Zen . ıJiriy e ı ~ çıye çarp ı. yaşın a ı og Sabıkalı Mustafa pazar gUnU bullak ediyor .. Yapılacak iş bn· d t 
1 

d 
1 

h b" !erden egı ı. gtıı 
· d ti ·· · ı l" cezasına şarsın a op an ı ar, ep ır a. . d d •. 1 .Jı. ğmı söylemiştır. e urer.ınc ıra para erkenden lnciraltına ıglderek si tur. Hemen 15 santim uzunlu- r 

7 
vıne e mc.-ısı;p egı o>" 

Müddeiumumi suçlulardan Ka mahkfun edilmiştir. yanında bulunan Mehmet adın· ğundaki siyah saplı Bursa bıça- rnda konuştular. \ e \ :ng Lung lğın malı idi. Ve bu t 

~'li ........ _. .. 
~ OYUNLARI,. ... 

BUGONKO BULMACAMIZ 

SOLDAN SAGA: 

1) Esronyanın merkezi. 2) En kısa zaman.. ziraat, 3) Boğaz. 
da bir iskele, 4) Anne .. ekalliyet, 5) yol, bir •. , 6) Es:ırette bulu. 
nan, 7) Çiçeğin bir kısmı, eski Mısırda bir şehir, S) Eski bir 
kral (Demirbaş). 9) Nadide bir çiçek, 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1) Bir Romen devlet adamı, 2) Bir meyva, 3) Papas, 4) Bir 
ı:ıpta, 5) Efendi, 6) Ney çalan adam, bir harf, 7) Hindistanda. 
bfr liman, 8) Bir nota, vermek fiilinden emir, 9) Talebe. 

bütün kışta tanımadıgı kom~u w • da bir gençle rakı lçmeğe baş- ğını ı;ıkarıyor ve Ahmcdln kal- · gının altında hıEretdıp 

bı 1 .,_. 1 • k 1 lnnnı gördü. Şu adamın karı. . lryor. Mehmet, Mustnfnyn. naza- ne sapıyor.. ı ara ı, ~ a ını a 1 •• .. -·· • • • • k sapanını sürUnc<'ye ve 
ı sını clovdugu, berıkinın ısc va • _ 

rnn pek genç bir çoculüur. Bir bulunan Memleket hastahanes · 1 . .. _ . . namncla ~a c:ı-agmı 
d b d tıyle cuzzama tutuldugu, bütUn 

iddiaya nazaran ise Mustafa bu ne kaldırılıyorsa a on eş n· . . . .. .. . •. !!odar tam mana.sixle 
gencin yakın arkadaşlarından- kilrn içinde hayata. gözlerini yıı- yanak derılerının dokuldilgil •. ~u kt 

dır. 
adamın da bir haydut çctesının sanınıyaca r. 

muyor.. . . ld - 'b' . d d - o . . d ate 
Mustafa ve genç arkadaşı Kanlı bir iş işleyen ve hare- rcısı 0 ngunu gı ısıne uy ugu · mın ıçın c, 

Mehmet 1nciraltında kafaları keti bir incir çekirdeğini dol- dedikoduları O.Lan söyliyen t:ı. zakta. durmuş dinli~ 
tUtsUleyecek kadar sarhoş ol· ılurmıyan katil kaçmak Uzcro kımdan değildi.. O sadece 601:1-,babasın~an, w dedes' 
cluktan sonra bir otobüse allı· Memleket hastahanesi soknğınn suaJe cevap verır ve yahut w bır · bcrcketlı bugday 
yarak 1zmire geliyorlar. :r.ıaı'"- :m.ınyor .. Muharrem' e diğer nr· şey sorar. Ondan başka agzını toprağına. ve büyük e 
satıarr tekrar lsmet gazinosunn lrndaşları be onu arlrnsından ac:mazdı. lşte ~nun için. de V~~? alınış olduğu zengin 
giderek icmckUr. kovalıyorlar. Muharrem orada Lung kalabalıgın tcşkıl cttıgı zisine sahip bulunnı-1 

Diğer taraftan maktul Ah- bir dUkkAndan aldığı dirhemle· hnlkanın bir kenarında çekingen kalbinde gizli ıdi. 
met, yanında arkadaşları Mu- ri suçlunun arkasından rırlatı- bir tavırla durarak konuşulan Bu adamlar her~ 
harrem ve diğer Mehmetle ny- yor ve "katil ka~ıyor" cliyc bıı_I lan dinledi. ıhadan parad~n bab 
nı ~iin Karsıyalrnda GilzcltepQ ;ırma~a başlıyor. 1 Bu pejmürde kılıklı insanların santim kumaşa kaç :ııı 
gazinosunda bir miktar raln Mustafa ise kaçarken iintine 1 birçoğunun gündelik kazançla. diklerini, bir parmak 
içlrorlar .. Akşam olunca onlu •ıkanların lten<lisinl yakalıya. riyle ve dilencilikten elde et-il•. balığı kaça tıldıklarınfı 
da. evlerine gitmek ilzere fzıni· caklarını z:ınnedcrck herkese Icri paradan başka bir gelirleri kazandıklarını anlatl1'• 
re iniyorlar. 

Hu suretle iki arkadaş ı;rnpu 
baph:ıhane önünden geçerkE>n 
blrlbirine rastlıyor... Bunların 

aralarında en·elcc gecml.., bir 
mesele yoktu. Bunlardan hı-

harrem, Bursalı Mustafanın 

yanında bulunan kUçUk arkada
şı Mehmcde Aşinalık ediyor. 
Sonradan öğronlliyor ki bunlnr 
kO~nk yaştanberi mahalle arka
daşı imişler .. 

bıçalc teşhir ediyor , e hu surcl.l yoktu. Ve Vang Lung, kendisi. da da daima, duvarıll 
\o kıırtulmağa çnlışıyorclıı .. o-inin hakkiyle bunlann arasın-in fında o;uran adamın 
rada ı:;Ungllstiylc nöbet beklly<'n yeri olmadığı, onlardan sayı1mı. sakladıgı paralar kc 
bir jandarma nl suçlunun önU-ıyacağ~nı daima biliyor~ anlıyor. s=ı. ne ya~acaklarını 1< 
negeçerek kendisini yaknlanıış. du. Zıra onun toprngı var.:h. dı. Her gun bu konu 
t ı r.. 1 V c bu toprak kendisini bekliyor 

1 

biterdi: 
. laktul hıça~mı hastahane du. Bu adamlar, yann nasıl ed. - Ah onun altm1aı1 

bahçesine atmıı<sa da bıçal;: hl.I hm de biraz balık )iyelim. bir şağına taktığı güınil.Ş~ 
IAhare bulunmuştur. j parça dinlenebilelim ve hatta bir müstefrişelerinin ~:al 

Maktul dökmeci, suı:ıu s:ın· iki mangır yine kumar oynıya. lcr. karılannm ~ 
dalyacıdır. J ıım .. diye diiı:~UnUrlcrcU. Zira ı;nn lar bende olsa ... 

Icri hep ayni yeknesaklık, fena .1 (D 

• 



ö - \'AU.l'I 3 ACUSTOS 1939 

Gece hücumu 
1Günün meseleleri: 
-------------------------------------------

' Yeni kızlar 
lll 1 Çevıren: Suat Derviş 

Suni kumaşlar hakkın
da beklenen karar 

il a baronne de Hana- piyonu olmalısınız! •• 
ceresinin önünde otur- diye haykırdı. Dördünün de 
Ur Parisli bir iş adamı yüzleri ve endamları güzeldi. B0y 

rne~ olan Çocukluk arkada~ı lan iri, bacakları uzun ve mev-
OğJ bidien-Grandchamp'~. zundu. Modaya uyğun giyiniyor 

Odundan yapdan elbiseler yüksek 
gümrük tarifesine tabi tutuldu 

;ttu.n 1939 senesinin ba· lan ve her hareketleriyle iffetli 
bild 1~ il.saya geleceğini yazı- eski moda kızları olmadıklarmt 

•reııo ·u göstermek istiyorlardı. Oturduk 
eya 1 Elenor, diye yazıyor· lan zaman elbiseleri diz kapak· 
darf unı F'ranzı sana emS-Tlct lannı açık bırakacak kadar kal

,: 'l'asavvur et bir ker kıyordu. Bu hal karşınsında afif 
10 ~ a~l'rni üç yaşına gelmiş ol ve ciddi Franzın yüzü gözü kıp 
:: Uhe hala bir çoc~k safi· kırm.ızı oluyordu. O ~~ Fran.sı~ 

,. ~kU afaza etmiş olan bu ı- edebıyatının son esennı annesı 
ıu tı Ve cesur delikanlı hiç gibi okumuştu. Bu yeni ve asri 
El' :ıı değildir. Kendisi de kızları tanıyor, ve onlarla geçe· 

rıoıP 1 hyor ki, izdivaç edip cek pek hoş zamanlan olacağını 

Bu çok yerinde kararla yerli 
sanayiimiz büyük bir tehlike

den kurtarılmış oluyor 
re0 ebedi b'l' d F k t · · d d b·'t'" fıı Yen bir yere bağ· ı ıyor u. a a , ıçın e e u uo 

sıı~ evvel biraz dünyayı gör arzusuna rağmen bir korku var-
e 2; rıtrıdır. Ondan ayrılmak dı. Madam Didier- Grandchamps 
sınee' e d~rece acı aeliyor. işi bununla bırakmamış, delikaw 

~ ?te!ık bu mükedder dul· lının şerefine, yeğenlerinin arka.· 
rrıll• ~tının Yegane saadet ve daşlarına mahsus bir çay ziyafetı 
re 'ıı bu çocuk olmuştu. vermişti. 
!~:s 

11 
e delicesine merbutum. Bir sürü asri kızın içine düşUn 

3 
l' Ç l'E:faket etmem de im ce Franz kendinden geçmişti. Bu 

E b o}t masrafa ihtiyaç var genç kızlar ona teklifsizce hitai:ı 
llltadaki yerlerimi şato· ediyorlar, yüksek sesle konuşu

de:•, ... Y~bancı ellere bırakıp yorlar, ve ona karşı hayranlıkla-
.fıs "'aga ·· ı k · · k d'i · cesaret ederim. Ver nnı soy eme ıçın onun en ı e-

ıı ?td.en güne artıyor. Ba· rine kur etmesini bekliyorlardı . 
~ ~leonorcuğum. İsviçre- Bu ziyafette bir çok genç kız 
et Ja~ her Yerde olduğu kn olmasına reğmen hiç kendi ya
oı:~tı.~ F'ranzın senin yakı- şında bir delikanlı yoktu. 
oı agını düşündükçe mü En genci kırklık adamlar vaı-
llJ-oruın. dı. Hatta içlerinde yetmişlik ihti 

.ı?· 0rada yalnız olsay~, yar dahi bulunuyordu. Misafir
~ışe,. ... ' ı d w d li • k· .re düşecektim. Zan· er agıldıktan sonra, e kanıı, 
tı 11 hafif kadınlarla artist- Madam Didier - Grandchampe ·a 
1 aca~ d · ıra K•ndan korkuduğnnı sor u · · 

dı Yır, canxm beni korku· - Pariste hiç benim yaşımda 
ltı~ar, sizin edebiyatınız- adam yok mudur? . 

ne . Ga bahsettiğiniz yeni k:?. - Bu zamanda çalışmıyan bıç 
8a. ~.?ıı:o.es'lar, demi-vier-1 ~ir genç yoktur. Onlar da işle

r f ogııı.:.: , . __ - "l.uag .ı<ıhf,. ~ıkm~..hAh.Aw'IQ" i .. 
""1 böyle şeytan ,.e tııa ılj o omoonıerınc atlı-

r. i'llberinden geçmiş bir yarak kırlara çıkıyorlar. Yegen
bl.ttuıursa, evlenmeğe kal lcrim pek büyük bir müşkilô.tln 

~ b:.n ll.e yaparım!. Aman arkadaşlarından bir kaç tanesini 
isitı °!.~e bir felaketin olma bir araya getirebildiler. 
lt y;02Unü aç .. Senin ~o- - Madam yeğenleriniz de ça-

- llayd~ rabuk eller yukarı. 
- Müsaade buyurun .• Karım kratıatımı difoeltmemi sizden 

evveı emretmişti. ---------------·--·------·---

1 Raayo ve Tiyatro f 
3-8-939 Perşembe 3 - Meyerbecr - "l.c pardon ıl ı 

ploermel" operıısındnn rantczi. 4 -
P. Linckc • Serenad. 5 - Leo Deli. 12.30 Program. 12.35 Türk müzi

ği _ Pi. 13 !\femleket saat ayarı, a- bcs - "Lakme" operasından fantezi. 
jaııs ve meteoroloji h:ılıerleri. 13.15 - 22.40 .'.\lüz~k (Opera ar~·ala'.ı - Pi.). 
14 Mii:r.ik (Karı~ık program _ Pi.). · 23 Son ıı~:ı~s lıabe:ıerı, zırant, es. 

19 Program. ı !l.05 Miizik (Bir ham, t~hvılat, kambı~:o. - nukut bor
konserto _ Pi.). 19.30 Türk müziği sası (fıyat). 23.20 l\fuzık (Cazbnnıl. 
(Fasıl heyeti). 20.15 Konuşma. 20.ao PJ.). 23.55 - 21 Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Proaranı Türkiye saati ile ve öjj
lldcn sonraki saat olarak veril. 
rııi,,lir: 

8,45 

!l. 
9.30 

OPERAJ.AR VE SEXFO~l 
KONSERJ.ERt 

Bcromünstcr: Piyano konçer
tesu (Hrnhms). 
Lille: "Lohcngrin" (Yagııer) . 

Prağ: "Ögen Onegin" (Çny
koYSki ). 

Son günlerde yerli sanayi 
büyük bir tehlike karşısında 
bulunuyor. Bu tehlike Alınan
ların odundan imal etmeğe 
başladıkları sun'i kumaşların 
rekabetidir. Almanlar bir müd 
dettenberi hariçten ham rnad. 
de tedariki imkansızlığı kar
şısında bu husustaki ihtiyaçla. 
rmı labaratuvarlarda halletme. 
ğe çalışıyorlar. Bu yoldan o
larak odundan kumaş imaline 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu sun'i: kumaşlar halisle
rinden görünüş itibarile hiç 
farklı değildir. Mütehassıs ol
mayan bir kimsenin tabii ku
maşı halisinden tefrikine imkan 
yoktur. Yalnız dayanıklılık iti
barile halislerinden aşağıdır. 

Almanlar sun'i kumaş ima
lini gittikçe arttırmaktadır. Bu 
yüzden kendi ihtiyaçlarını ge. 
cen bu imalatın bir kısmını ha
;ice göndermek ve ecnebi piya. 
salarda diğer mallarla rekabet 
etmeğe çalışmağa başlamışlar. 
dır. 

!\fcmlekel saat ayarı, ajans ve meteo· 
roloji haberleri. 20.50 Türk müziği: 
t - Nevres - !\luhay)·er şarkı - Gün 
kavuşuu. 2 - Tanhuri Cemil - Hii
se:rni şarkı - Görmek ister. 3 - Le
mi - Hüseyni şarkı - O güzel göz
lerle bakmasını bil. 4 - Sadettin 
Kaynak - Muhayyer türkii - Balan 
gün kana benziyor. 5 - Suzinak 
peşrevi. G - Arif bey - Suzinak şar
kı • Çekme elemi derdini. 7 - Ah
met Rasim - Suıinak şarkı - Pek re
Yadır sevdiğim. 8 - Udi Ahmet -
Suzinak şarkı - Bir günah ettimsc ca
na. 9 - Gülizar halk türküsü - Si, 
l).ftJl'ldA- hl .. hıl"}'0).1,IC j /\_ ~ u;;.....,.; 
:o1:ız scmaısı. -ı.au Jıaflaıık po~ııı 

s~ 'slerinden 
9.3s Sottcns: F;;n-:-ız7usi~~l.-si-. -'"'ç_o..,JC'""ucuza ma o ur, esela bir 

kutusu. 2U5 Neşeli plaklnr - R. 21. 
50 !\tüzik (!\fclodiler - Pi.). 22 !\tii
zik (Kü~ük orkestra • Şef: );'ecip 
Aşkın): 1 - Rudolf Niitzlııcler - Hay
di b::ına bir hava daha .;nl. 2 -
Franz Lchar - Ç.ocnk prens operetin 
den ,·als. 3 - Mozart - Re majör di · 

9.ı:ı Strasburg: Eski musiki. tüylü sun'i kumaşın metresi 
rn. Nııpoi grupu: "Lolıengrin" bizim paramızla vasati 21 ku. 

Vagner). ruştur. Alm anlarbu ucuzluğu 
10.10 Londra: Henry Wood idıırc· öne sürerek bugün bilhassa 

resinde senfoni konseri. y 
Bulgaristan, Romanya ve u. 

ODA w;slK1Sl YE ırnNSERI.ER goslavya gibi Balkan memle-
bıa,.,:tur bilirim. Fakat, lışıyorlar .m. ı? 

' 1-.da vertimenlodan menuet dansı. 4 -
~el ... bana birbirinden - Tabu. Ednee akrabam~z~an Emmericlı Kalman _ Hollandalı ka-

i .30 Bcrlin (Uzun D.): Piyano, ketlerini bu kumaşlarla doldur. 
sonata. l d B d 1 l . Al 

hııet ~egenJerin olduğun· olan ayan azasından Dıdıer- <lın operetinden potpuri. 5 - Pl'Pİ konseri. 
-~/ ... tı lb.ıştin. Oğlumu onla- Grandchamps'in hususi katibi- '.\füUer - Lapaloınn şarkısı üzcrinl' ıo. Varşova: Chopin. 

~ay: s~~· Eğer nışanlı ola- dir. Bu zat bir gazete çıkarıyor. potpuri. G - Zichrer - Viynnalı ki\- tu.35 !\liiııih: n:ıclı. Askerlik işleri 
. '."· b~onınesi. mukadderse Edn. e b .. u .. gazete ile ço·k· .. meşgul- çü:C kız. 23 Son njırns haberleri, zi· ı 1.30 FrııniiCurl: Hnrp. 

... ~ ..,, l O r:ıat, esham, tnll\' iJ,it, knnıhiyo • mı- Falih .-hkerlik Sııbcsinden: 
ı ist tnuhıtten intihab di.ir. Butun yazı arı goruyor. . . kul horsası (fiyat). 23.20 Müzik IL\FlF )lUSlKt YE OP9RETLER 938 - 939 ders yılında lise \'eya 

erdim .... " kuyor, velhasıl gazetenin her işi ( Cuzlırıııd _ Pi.). 23.50 • 24 Yarın- 5. Berlin YCS: Raryo scrgisindeıı muadili oku1larla daha :yüksek okul· 
~ s • • * ile meşgul oluyor. Bir tarafta.n ki program. 8.30 \'arşon: Orkestra, çift r>İ- Jnrdan meznn olup da lam ehliyet-
i' ,_ eyahate çıkarken ann~ da edebiyat fakültesinden mc· :raııo. nameli olanlardan lnhs iltcrine devam 
~ere d 4 8 39 C 9 Slrasburg: !faik musikisi. elıııiycceklcrin 1 Eylül 939 ela hazır-

>·ı-..an aha temin etmis, zun oldu. Şimdi de Doktorat'sını - • uma "·.~ ıstoJ,·holıı1 ·. f·,·ec ınttsı'kı' sı· . 
""lloq - ;; u d Jık kıl:ısınu sevkleri mukarrerdir. 

Paris (PTT): Yiyolonçello muş ar ır. u ev et enn -
r.ıanlarm teklifini kabul ederek 

9. 

sun'i kumaşlar için hususi bir 
tarife kabul etmişlerdir. Böyle.. 
liklet Ba1kan1arda Almanların 
sun'i kumaşları kendisine dai. 
mi bi, pazar bulmuştur. 

Almanlar bu sun'i kumaşla. 
rmı memleketimize de sokmak 
iştemişlerdir. Bizim gümrük 
tarifelerimizde bu hususta cok 
yerinde bir madde vardır. J 

Bu maddeye göre, sun'i ku
maşlar ipekli addedilmekte ve 
bir ipekli kumaştan alman 
yüksek giimrük resmi bunlara 
tatbik edilmektedir. Almanlar 
bu vaziyeti maksatlarma muha. 
lif görmüşler ve iki ay kadar 
evvel memleketimizle temaslar 
yapmak üzere memleketimize 
bir heyet göndermişlerdi. Fakat 
Balkan memleketlerinde kolay. 
ca muvaffak olan bu heyet 
Alman suni mallarını memleke 
timize sokabilmek imkanlannı 
temin edememişlerdir. 

Hükumetimiz sun'i kum~
lara hususi ve ucuz bir tarife 
tatbik edildiği takdirde yerli 
san ayiin büyük zararlara. uğra. 
yacağmr gönnü§, Alman1arm 
teklifini reddetmiştir. 

Şimdi haber aldığımıza göre 
sun'i kumaşların memleketimi. 
ze hiç idhal edilmemesi hak. 
kında tetkikler yapılmaktadır. 
Ne şekilde olursa olsun memle. 
ketimize yüksek gümrük rC8. 
mile dahi girecek olan bu sun'i 
kumaşlar maliyetlerinin ucuz. 
1uğu sayesinde yerli mamulat. 
]arına rekabet edecektir. lşt bu 
sbplrdn sun'i kumaşlann mm • 
lekete girmesinin menedileceği 
söylenmektedir. Bu haber piya. 
sacla büyük memnuniyet uyan. 
dırmıştır. Karar her tarafta me. 
rakla beklenmektedir. 

a ı:;·· tnantıktan ayrılmt· hazırlamaklfı. meşguldür. 9.15 ı•raııkfurt: Asker ve lliller Bu )eraiti haiz şubemize mensup tam 
oı Vermişti. Franz ha - Bu kadar işle birden meşgul 12·30 Prosrnm. 12·35 Tiirk müzi- gençliği programı. c>hliyclnnmclilcrin 1 Eylül 939 da ha- G d • 1 b • 

liilhhatı· .. 1 . d ? ği • Pi. 13 :'.\lemlekct saat ayarı, a· 9 1- Hanılıuru·. "Cenupta ' ',"Z gu"n- . . an 1 g 1 1 
A ı ve .. ı b' oy e mı ma am :> " ., ·' zır'ık kıtnsında 1·ul1ınabilmclerı ıciıı · "\ltu. guze ır ... jans Ye rnctcorolojni haberleri. 13.15 · ' u 

~ darı \rl>anın bu karışık z~ - Edne çok güzel bir gene< - 14 !'l!Üzik (Karışık program. Pi.) . 9.tr. ll~erı'iı')'ı .. ı.g· .. ·\·kcr'ı nııııka. 1 Ağustos 939 uaı~ 15 Ağkıısllolsk 939 
ata kı f v • -' giiııüne kadar Bcş ıkta5 as er · şu- Ot y h d• k d d,~l nından ayrılmak z... l9 Program. 19·05 Müzik (Hafi 10 Loııclra·. "Sı···. o kızsınız". k k J' I UZ a U 1 a ını cı• s · •· besinde te~ekkül edece· :ıs ·er ı • 

~~ı:"de de, dehı:ıetıı· mı'yop - Belki de Edneden. daha gü müzik - Pi.). 19.30 Türk miiziği (Fa- lO." ,_,eromu·· ııstcr· .. :'ll:ırs. _, lm k "4,1 "' u n • meclisinde muayeneleri yaptın a · 
~?\ t>. en askerligwe alınma· zel olan Lena kardeşınden da· sıl heyeli). 20.15 Konuşma (Hafln- 11.15 Biikrcc;: Hafif orkestra. üzere nüfus cüzdaıılnrı, clıliyctnaınc 1 k . 

~t'a W•ld" B'T" h lık spor SC"r\"İ!ii). 20·30 Menılekel 11.30 l\tünih.: Hafif m11siki ,.e dan~ '"C mektep vcsikalari>.·le lıirlikte şu· aç 1 grevı yapıyor ~da llz hakiki bir tehli· ha az meşgul dcgı ır. u un a- snat ayarı, ajans Ye meteoroloji ha· ' ~ 
·ı Çabu tın · olan bu gu" h:ırnl:ırı. be•·c nıürncanllnn H;"ın oJıınur. S d l h b !!c ... cak memleketı·n_,. ya ı spora vermış - herlel'i . 20.50 Tiirk müzi"i: ı - Taı . J • am an ge en a erlere go". t'gind ,- 0 11.30 Bir~·ok Alrıı:ın istnsyonlnrı. 
~Urt so en emindi. zel _kız, şiıx:diye ~a~ar. klü.bUnü:l yos - Kürdili hicazkar peşrevi. 2 - 12. Bııılnpeştc: Sıılon orkestrası. 1 b re kocaları hapse atılmış olan 

el nra Pari t ' eli A • tems şampıyonu ıcli. Şımcli de e· Udt JJırahim - Kürdili hic-azktır ı;;ar D.\:-<S MUSlKlSl Fanfar heyetine ta e e ~tuz tane Yahudi kadını koca-
oat s e 1 

• n .. • k . h. t' kı - Sineler aşkınla inler. 3 - Sclrı· alınıyor 
~Qatn" ll llladam Didicr· net')ısinı m~mle. :~ıı;ı . ızhmetınbe hntlin Pınnr • Kürdili hicazkar şnr 9.35 Königstıerg; 1 t.15 Nupoli lannm serbest bırakılmalarını 
ı.. ı•S onu b" vakfetmek ıstedıgı ıçın asa a- N 1 d. ı· k d «rupu·, 12 Loııdra; 12.10 Londra; Fatı'h llal'·euı'n <IAn.· temı"n m"'ksadı'yle geçen aVYn "ltarş 

1 
Uyük bir mu k l w .. w d' H b h h tt" in • •er< en sev ı nıo za ım ·a ıııı "' " , ..., _ J• 

tı en ı aınrş ve kendi c- ıcı ıgı .?~ren ı. er sa a , a a 4 - Taksim. 5 - Türkü - Alişimiı 12.15 Torino grııpıı. Evimizin Fnnfar heyetine yeni· 28 indenberi açlık grevi yap-
" klltnaz . bazan ogleden sonralan munta· kaşları kara. G - Türkü _ Kö~küıı VARYETE YE KAUARELER dcıı talebe kaydına başlanmıştır. maktadırlar . 
.rerıe · ve en sevım k s · - 40 ıı·ı 1 \"'r"eıe •r kt a· b' h a "alıştırd "'ı l u ıııı. §tırtnişti B k d zaman hastahanede çalışır. var deryaya ·arşı. 7 - , adetııı ı. ı \'ersunı : " J • ~· u . e ır ır oc. ııın ~ · . ıı-; ı 29 Temmuzda Tel Tviv'de 
'<ltında. · U a ın j Kaynak_ Niba,·cnt şarkı - Gönül m· 9. Londra : "Lul'kY Dip". grııpta yrr almak isleyenlerin her 

t.l!Qııur n biri idi. Fakat. - Ne diyorsunuz, madam!.. dir bilene. 8 - Sadettin Kaynak !l.20 Sotıens : ''Sarkı nkşıııııı". Riin snnl 9 dan 21 e kadar c,·imizin bir Sinegog'a sığınmı§ olan bu 
1Jı1- et he ~anağındaki koı~a- _ Yacqot da Paris barosun· ~ihaYcnt şarkı • Kirpiklerinin göt PlYES, KOXFEHA:S-S VE Fatihtl'ki nırrkez hi ıııısına gelerek otuz kadın kendilerine verilen 

_11 ~tll\et ..... ~ı onu güzel olmak dandır. Henüz bir davada kendi· gcsi. !l - ı\rtaki - ~iha\'ent şarkı KO~UŞ:\IALAH kaydolınalnrı. yiyecekleri tamamen reddet-
JU1l!Y' ~ b '>.tlŞti Koklasam saçlarını. 10 - Faiz K:ı 8. Frankfurt, Hıımburg: Konıt ------------- mekte. en ufak bir Aey bı.le ye-

lt t · ni gösteremedi amma, Fransa- 80 · · l nınınış "'"ıldızlardnn: "Geor- l: lı· e ben· pancı • Nihavent şarkı • Gel güzeliıı Haınsun'un ıncı :raş yı · ,, memektedirler. 
" 

1llı.aye 1 onu aşka kar· nın en meşhur avukatlarından bi çamlıcaya. 21.30 Konuşma. 2U5 ~(· ılönümü münaselıctiyle husu. ges Till". 
zsJlldC ~.~anı 0~tnıişse de evlen- ri olan patronu, .metr Fuoinell(' şcli plaklar _ R. 21.50 Müzik (Riy:ı si program. 1NG1L1ZCE HAVADiS Yahudi makamları mahpus 
hse Y ~?:eı li'r nıanı1ştı. Franzn pek yakında bunu kendisine vaa· seti cumhur bnnrlo~u _ Şef: llısaı 9.30 J>nris (PTT): "Carnol" (J. Pre- 1.16, 8.18 Roma 1; 10.30 Lillc, Ra· bulunan vatandaşlannm ser-

Ill ~ ;?erııeri~n1 zcığım, dcmi§ti. dediyor. Yacqot hapishanede tev Künçcr): ı. - S~int - ~aeı~~ - ~l~s vost) Ye bir tarihi piyes. dio Normandie; 11.15 Kolonya, ilam- best bırakılması için te§ebbüs-
~ ~~~ e ~m~ra~m. kifüeede mawun btti m~· 2-TK~ı~v~y-~n~ızşa~ı. 11. Pos_ı_c_P_a_n_·s_~_n_:_'_~_lı_·n_r_a_~_ın_-_b_u_~_:_ı_ı_~_o_B_u_da_p_c_ş_ıe_. ______ t_e_b_u_1u_n_m_ak_t_a_~_. ____ ~ 

ınr, il.ti. na., Yacquot ve kil kıimları her gün ziyaret etmek- Bir sivri akıllının maceraları: 
tır. ~ ç ~t?:t 

ıJl u ~ıı a11n h . - Ne kadar enteresan bir şey 
r ~ 'il atlılar ,., epsı Franzı pek ~edir. 
uı I' <!l-jll.i •• ~arışın E:lm" "Ü 
J1{.ii • ınıe göate - ::. -En küçükleri olan Mari de 

c of> ~ cl~lil· r en tatlı bir tc Jimdi daktilografi, stenografi ög 
ı Jc ~Çlı r 'anlıya güld.. K 

~J?19' 1 \· ~ena u. a rcnmekle meşguldür. Hi~ bir ~,ü 
u~ . e_ eı-•· .. ı. on. a gay:.tlc ar· . f S l\ "'"11.. n.ik kon eransı kaçırmaz ten.>;t 

l\ 1Vırcık bır tavıı la elin~ ·afi de ekzersiz için... Yalnız ,, 

·'ı~llı.ın göz·~a?.11 .~ac'luot leğil bütün arkadaştan da mu· 
,. ll .. ·ı·1 b unun ıç ne ga :1im bir konferans nerede verilir 
··~~ ~ ' -t ' . "lıe . .. ı, k :- 11: k hı: 

«tı· Q •• 
·1 l 'I • 

~ .... ~~1, (•i .. 
"z Cır t Enfo şa•tı 

1e vcri\"in hrp oradadır1ar. HP"J 
}ey hc.l;lancla fikirleri vardır. s:ı · 

( f)CUtlllll 8 İtıı: .... 1 



B - VAKIT 3 ACUSTOS 1939 

Figaro giı.zetesinin memleketi-1 

mizedair neşrettiği büyiik ilii.ve 
Mustafa Kemal'in ha-

rikulade şahsiyeti 
Yunanist anda yapılan bir 
maçında oyuncular hake 

' 
Figaro gazetesinde Kont 
Şambrön'ün makalesi 

taarruz ettiler 
Fakat netice bizdekinin aksine o 

TUrklyeoin yeniden hayat 
buluşu feYkalade bir insan olan 

19 Mayıs 1919 da Karadeniz 
sahillerinde Samsuna çıktı .. Ne 

Mus tafa Kemal'in eseridir. yapmak istiyordu? Ferağati 
takım hüktf6 ey Mütearrzz 

mağlup Ben beş sene onun muhitin- nefsi fedakarlık derecesine var
de, onun doslluğu ile muhat o- dıran kıymetli milletini bu fe-
larak yaşadım .. Onu tetkik e· lakettcn kurtaracaktı.. Yunanistanda gençler cemi-
clcr, bazan düşünceli, tefekküre Sarsılmaz enerjisi, zekasının yeti menfaatine ve geceleri 
tlalmış, ihtiyarına sahip, bazan çok geniş bir saha Uzerinde ileri projektörle yapılmak üzere bir 
tla çok şen, hoşsohbet, hayatına görüşü ile yepyeni bir millet futbol turnuvası tertip edilmiş 
karşı müsrif, arzularına müştak meydana getirecekti.. ve bu turnuvaya birçok klüpler 
ve projelerinde gayetle itidalli Bütlin diktatörliiklerde oldu- girmişlerdi. 
olduğunu görürdlim.. ğu gibi bir millet kurmak için • Haftalardanberi devam eden 

HAdise şahst ile izah olunur.. bir imparatorluk yıkıyordu . .. bu müsabakaların fi lani geçen 
Şahsı da eseriyle aydınlanır.. Kuvvet mi? .. Onu da kendi sine Pazar günü A. E. K. ile O lem-

Mustafa Kemal hem yeni muzafferiyetler temin eden A- piyakos arasında yapılmıştır. 
Türkiyeyi tasarlayan zeka., hem nadolunun kurak toprakların- T urnuvanm finalistlere 0 -
dc onu meydana getiren eldir.. da bulacaktır.. Figaro gazctesiııin ill~ sayfa.sınclan bir varça lempiyakos Ye A. E. K. klüp-
0 yeni Ttirkiyenin yaratıcısı, Kendisi de bunu şöyle ifadt ler bu son müsabakada çok sert 
hürriyete kavuşturan kılıcı ve etmektedir: hiç bir şey onu bundan clönclU- teşkilatlı ve eski imparatorluk- bir oyun tutturmuşlar ve maç 
cHlht inkıl~pı;ısı oldu.. "Memlek eti sabır ve sebat remez.. tan daha Jrnn·etıi bir Türk mil- cidden heyecanlı olmuştur. A. 

Mustafa Kemal 1880 de Se- ile f eth ettim. Sonra ela birinci- Tarihçiler, Erzurum, Sivas Ietinin meydana g-etirilmesi E. K. ekibi birinci kısımdaki at-
l~nik civarında, İnkenderin sinden daha müşkül olan hal- kongreleri programı, Ankara pr~ns ipini teklif eqiği gün fi- tığı bir gole ikinci devrenin yir-
dUnyaya gelmiş olduğu mınta · kı ... " itiHHnamesi ve Lozau anlaşma- kirl e rde ihtilftl başlamış idi... minci dakikasında bir ikinci sa-
k a cinrında doğdu.. Onun düşüncesi ıgayetle ba- s ı üzerinde farklar arnştırabi- yı daha ilave etmiş ise de sert-

Dir gUn bu tesadüften kendi- sittir .. Bir tek gayesi vardır ve lirler, fakat l\Iustara Kemalin, Tu·· rk mertlı"g" ı"ne likte de rakiplerinden daha ile-
sine bahsederken, bana: ri giderek OJempiyakosdan ve 

''Mukayese bu rada durur. d e- Şaha def milli takım oyuncularından De-
mişti. t~ken<lcr büt ün diin ynyı puntis'i yaralamışlardır. 

retıiettt.. H alb uki ben l>öylc l >ir General Gu:ro'nun Arkqdaşlarmın yaralanarak 
fetih te bulunmuş <lcğilim .. nu sahadan çıkarılması Olempiya-

yazısı -
f etihlerde bulunurk en İsken- koslulan büsbütün asabiyete 

Bir kolunu Çanakkalede lrny· <lcr, b izza t k endi Ttanmı unut-
tu .. Dens e T"at.a.nımı asla unut· 

mıra.cağım .• " 
KUçlik Mustafanrn ince, yu

muşak elleri, kUçilk ayakları 

vardr. Gözleri o kadar parlak 
ve zekası o kadar canlı Mi ki , 
hocalarından biri ona. arapçada 
"tekcm.mlil" manasına. gelmek· 
te olan "Kemal" mahlasını ver
miş idi.. 

Dövlişten dövUşe koşan Mus
tama Kemalin bütün hayatr bir 
muharebedir .. Suriyede Dürzü
l ere karşı harbetti. MaJtmut 
Şevket paşanın ihtiUl ordusuy
la. İstanbul Uzerine yürüdU .. So-
kak1arda silAhlar patıayor, kan
lar akıyordu .. Saray kuşatılmış, 
tehdit altında bulunuyordu .. 
AbdUlhamıt geceleyin kaldırıl· 
mıştı .. 

1911 de Mustafa Kemal Trab-
luSı;arba giderek İtalyanlar ile 
harbctti .. 

1912 den 1914 senelerine ka-
d a r her yerde dövüştü, Balkan-
!arda vuruştu. Diişmanlarmın 

ta biyelerinden desise ve in
celiklerinden milletlerin psiko
lojisini öğrendi. rn 15 de Çanak
kale harbinde Aoafartalarm 
eşsiz müdafii oldu .• 

Bay Suat Davaz'ın 
beyanatı 

Son Türk - Fransız anlaşması 
eserinde vapiesini hakkiyle ba _ 
§armış olan sa"!Jık Paris sefiri. 
miz Suat Davaz, yeni vazifesine 
müteveccihen Paristen ayrılmaz_ 
dan evvel Le Figaro gazetesine 
şu beyanatta bulunmuştur: 
• Ankara ve Pariste imzalanmış 
olan Türk - Fransız anlaşmasının 
çift gayesi vardır: Bir yandan 
Hatay meselesi lialledilmiş, bu 
Türk toprağı beynelmilel meşru. 
iY.etlerc uyarak anavatana bağ. 
lanmıştır. Diğer taraftan da Ak. 
deniz ve Balkanlarda sulh ve 
sükunun temini yolunda müessir 
bir teşrikimesai eserleri iki cum 
huriyetin dostluğuna vesile ol
muştur. 

Türkiyenin harici siyaseti her 
fırsatta bizzat reisicumhur İsmet 
İnönü tarafından bütün açıklıği. 

GUneşln yakıcı harareti, öl- le bildirilmiştir. Ayni zamanda 
dlirücii sıtma nöbetleri, Erme- başvekilimiz doktor Refik Say • 
nistanın kar fırtrnaları bu as- dam ve hariciye vekilimiz Şükrü 
kere ne tesir yapacak?.. Ona Saraçoğlunun beyanatları da hü
bUtun bu elemanlar uygun gc- kumetimizin niyetleri üzerinde 
lir.. !htfüUdcn maneviyatları hiçbir şüphe ve tereddüt bırak -
harap olan Ruslar da hudutla- mamıştrr. 
rına do~ru çekilmişlerdi.. 

Harbin ı:;onuıı<la Mu ı:: tafa Kc· 
ma l ~urircclc y<'clinci oı·clııya 
kumancl.a t'fliyor, General Alaıı. 
dinin orduları karş ı s ında ~eri 

leyen Türk kuvvC'tlerini koru-
yordu .. 

Mütareke onu Halebin şima

linde Kıı.t.mndn yH kalndı.. Of'-
nıanh imııaratorluı:\'unun i il kı-

Türkiye kimJeyi tehdit etme . 
mekte ve kimsen.in topraklarına 
göz dikmemektedir. 

Türk!yc, hakları ve emniyetin 
bütünlüğü üzerinde azami dere _ 
cedc titizdir, fakat ayni zamanda 
yakın şarkta sulh ve nizamı mu. 
ha.faza etmek gayesine matuf o -
lan bütün hüsnü njyet sah ipleri. 
le de te~rikimesai etmeğe hazır. 

·irr. 
razı tahmin olıııı:ıhilcn lıir ak ı - Türk _ l<'ransız dostluğu da, 
betti.. hu siya~tin ha,şlıca w~urlann -

O zaman Mustafa Kemal 39 dan b iridir ve bütün saha larda 
rnı;;md ıı bn l nnııronl11.. NP rı'y.< büyük bir muv:ıff'ak ıyt'llC tatbik 
gitliyordu? Yı l dızı Anatlolu vi- olunacağından da. hiçbir şekilde 

lAyetıerl üzerinde ylikseliyordu. şüphe edilmemektedir. 

Bay Masiglinin 
beyanatı · 

Fransanm Ankaradaki elçisi 
Mösyö Massigli de çikaro ilave. 
sine Türk . Fransız yakınlaşma. 
sı ve dostluğu hakkında şu beya 
natta bulun.mu:,tur: 

"Size son üç hafta zarfında 

Türkiye başvekil ve hariciye na
zırları tarafından söylenmiş olan 
şayanı dikkat nutukları tetkik et 
menizi tavsiye ederim. 

Bu nutuklar Türkiyeyi kavu • 
ran sulh arzusunu, \'e cenubu 
şarki Avrupa ile Akden.izin sü. 
kun içinde bulunmasından garbi 
Avrupa He paylaştıkları büyük 
menfaati ve Türkiyenin Fransa 
ve İngiltere ile bağlılığını çok be_ 
Iiğ bir şekilde üade etmektedir. 

Bu nutuklar Türk milletinin 
Fransa ve Fransız kültürüne kar
şı besledikleri ananov1 sempa. 
tiyi de aksettirmektedir. Ben, 
Türkiyede bulunduğum müddetçe 
muhtelif vesilelerle bir çok ke. 
reler bu sempatinin tezahüratını 
gördüm. Bizzat ben de bunun 
şahidi ola bilirim.,, 

"Geçenlerde halk part.is i kon . 
gresinde söylemiş olduğu nutuk
ta Türkiye reisicumhııru Hatay 
meselesi bir ke~e halledildikten 
sonra, artık hiç bir ktıv\·ctin 

Türkiye ile Fransayı ayınımıya -
cağına büyük bir enerji ile işa . 
ret etmişti.., 

' 'Bu sözleriyle rei~!cumhur ts_ 
met İnönü en mütcnevvt saha -
!arda bile Türk . Fransız i~ bir. 
liğinin prensip itibariyle müm. 
kün olacağım tebarüz ettiriyor -
du. 

Derhal 8UI1U ila"e ed<'yim ki. 
Iı.,ransız hükumet inin kıymetini 

takdir t'tliği bu is birliği Aııl.ar:ı 

da olduğu kadar Pariste de te
menni olunmaktadı r.,, 

lıetmiş olan I<\·ansrz Generallc-
,.;, .. cı •• , f'!111an h~r.n c:ı.nhn ~ rnrl!l 

düşman olnrak dövtişttiğU TUri{ 
milletinin , Tiirk askerliğinin 

sevketmis. onlar da tekmelere 
başlamJŞlar, tabii .diğer takım 
'-lu. ~.ı. ... w.1 .. ""'l.l. ""1 ""' ..... &~ :t .... ,.. .. ' 

futbol müsabakası bir harp 
meydanı halini almıştır. 

m e rtliğine aşağ ıdaki birlrnç sa- iste bu hal devam ederken 
tırla şahadet etmektedir: Ole~pİyakostan bir oyuncu 

Den Gelibolu yarım ada sında karşısmdakine bir tekme daha - - -
Yeni bir rekor 

' ıı g iliz knYvetlcrinin yanında 

Iı' r :ı. nsız sefe ri kıtalarına. ku
manda. ederken karşımda d~iş-

Berlin, 31 (A.A.) - Genç 
A lman atleti Schulz 6, 12 uzun 

H er zamanki gibi ccsuran<' atlamak suretiyle, dünya kadın 
lövüşcn Türkler merdane bir k k m t 

ınan olara]{ Tiirkler vardı .. 

re orunu ·ır. ış ır. 
hareke tle has tahane ~eınilerine 
ateş etnıiyortlu .. H er -giin yara· 5,98 metre olan bundan ev-
lananlar lrn şekilde kolayca ge. velki rekor bir Japon kadını ta
ınilerc naklolıınııyordıı. ="ite- rafmdan tesis edilmişti. 
kim ben de aynı me rtlikten is· 

tifade etmiştim .. 

1 ngiliz kıtalnn başknmaııcln
nr Sir lan Hanıillonu tekrar ~ö-
rtip ele bu ha<liı>eyi anlalt.ığ rm 

zaman bana şu cevabı ve rdi: 

"'rürk ordu~u kuınaıı<laııı 

benden de radyo vas rtasiylc sey· 

Da vis kupası t enis 
~açları 

Nevyork, 2 ( A.A.) - A 
merikanın Davis ekibini tecrü-

be etmek maksadiyle Searbrigt
de yapılmakta olan enternasyo-

nnl turnuvasına devam edil-

)'ar hastahanelerin, levazım aın- miştir. 
barlarının uzaklaştmlmalarını Riggs, Cook~. Vood, Shilds, 
rica etmişti.." Gravford ve Ouist Elimine ol-

, 1930 da eski Çanakl<alo mu- duktan sonra, Mc Neill ile Par
hariııleri, hanı sahalarına lJir ker finale kdlmıştır. Dömi fj. 
seyahat yaptıkları zaman Fran· nalde, Mc Neill Gr nt'ı 7,5, 
sanın en nıUkemm el sefirlerin- 6,2, 6, 1 i Parker Giblert Hunt'; 
den biri ola.n Kont Şarl dö Şcm- 3-6, 6,4, 1-6, 6-1 yenmiştir. 
hriin bana, Ankanıya gl<lcre]{ 
Gnziyi sclümlamamı te kli( et· İ sviçrede futbol 
ıniş itli.. Bern, 2 (A.A.) - lsviçrc 

Atatürk. lınrp zamanrncla ol- futbol federasyonu'nun neşret
ıluğu gibi sulh zamanında da tiği bir rapora göre lsviçrede 
m c mlckeliniıı iı:;tiklftl ve h li rri- ceman, 1050 ve 76.300 azası 1 

yetin" s aclı!( biiyiik vir vatandaş olan 631 klüp vardır. Son yıl 
~iiıi hizmC't etmi ş oldn ı~u ıııill e· 200 ii hariçte olmak uzere 
tinin k;ı<lirşiııas lı ğma hnl\: ka- 25.400 maç yapılmıştır. 
;: an nı r ş t r r. 

G U HO ( FlG.\HO) ]),\:\' . 

Tramvay çarptı 

Edirnekapı - Cihangir 
arasında otobüs 

Edirnekapı • Cihangir ai'asm. 
Vatman l'vlchmedin idares-inde. da otobüs işletmesine müsaade 

ki 127 numaralı tramvay dün cdilmiı;;, otobüse ruhı:;atnamelcri 

Şi~liyc giderken yolun karşı ta. vcrilmi~tir. 
rafma gc<;mek istiycn 70 yaşııı. Edirnckaprdan Tepelnş ına JO, 
<la Kalyopiyc carparak rığır Sil- Ta.ksiın \'e Cihan;iı-c 13,5 kuruş 
rette yaralanmasına sebebiyet ücret tesbit edilmiştir. 
."l : · •; ~i r. Y .l!"alı kadın I1<'Y0!1· . Di r iki ~iin i ı; i ndl· olobiiskr 
lu hastanesine kaldırılmış, vat • işl1.:mcyc başlayacaktır. 
man Mehmet yakalanmıştır. 

rcck 
sayıl dl 'ııicrc 

ı,,J ~r 
3.Şketmiş, hakem der ·~den 
>İnin sahadan cıkrtl ~er 
lemişse de göz:{ döıı~ ey 
cu bu defa da hakeJ11 t~ 
etmiştir. dl oıı.ı. 

Bu vaziyet karşısın Bll 
:levanı imkanını bulaf11, dan 
kem (tıpkı bizde old b 
maçı tatil etmek rnec 
de kalmıştır. 

Fakat netice biıde 
gibi değildir; tetkik 
ve hakemi kon trol k0 

bulunmadığı bu rnü . 
suretle' sona erince ga·r 
bulmak Yunanistan 
nu icin hic de zor ol 
çın yarıda"' kaldığı da· 
haya çıkan alakadarlar 
taarruz eden tkırnıtl . 
mağlup addedileceğifll 
ri için mevut kupayı 
he vermi§lerdir . 

• * • 
Bu muctan evvel / 

nistanda iİk defa olaJ 
1
! o 

zeteciler arasında bit cı ... ~a. 
m~?:b~~.~-~~._Ya~~~~ .. ~~ b1ıı~ 
muharrirlerin in , diğer ~lttı 
siyasi muharrirlerin .J , 
tikleri bu gazeteciler ff". latik 
muharrirle ri tcı.kmunıt' . Diy 
siyle nihayetlenmiştir· ~ık bi ,_, " 1 

Almanyada ati 
hazırlık müsab• 

) / )' 
Berlin , 2 ( A.A. ~ ~ c 

uiyadlara hazırlık ol ~ ~ atq 
burada yapılmakta ~rl t~ 
tizm müsabakaları net• t !!, 

·~, ! ardır: l'r. 

100 metre sürat k I~ ~~~ 
1 - Meckermantı• lıt. 

200 metre kotu : ~'l1ıc 
1 - . Schuring 21 ,Z , k~ 
4x100 bayrak yatl!'f '~tıa. 
1 - Cenubi A lrna11 '-i 

saniye. ılı ti 
2 - İtalya 40,5 sif d~c 
3 - Şimali Alnıa11 Q. 

sam ye. 

Cirid: 
1 - Serf 68, 94 rııett" 1iııç 
2 - Sule "Estoıır''' 

metre. 

Gülle : rrl 
1 - Volke, 16.45 ,,,,. 
2 - Krcek "f.stoı>, 

metre. 
111

e 
3 - Trippe 1 5,8~ 
Uzun atlama : 
1 - Dr. ong 7,39 ~ 
Kadınlar arasında 

nanialı: S 
1 - Dempe t l .' 

.. . A l kot"'' yenı manya re 

Yüksek atlam~ : .
1 

ete•• 
ı - Ada:n · ·ıns1 t 

~dünya rekoru). ı·~ 
"Ber1 

2 - Solms et9' tı\ı 
:(aun "Kiel", 1,63 J"(I y\ı 

Gülle: ~9efl11' 
1 Gisela Yt 

13,87 metre. 

2 - Trude 
13,1 7 metre. 

MatJer# 

C iri<l : ett' 
1 - Gelins 4 j, I 

111 

lın 
'rtı· 
~~\ 



yarış/arı 
' Yarışlara kimler girdi, 

01 kimler kazandı 

At f r· .. ··v·az.iiari ... Yazan ........ ~ f 
~ Osman ~ 
~ Cemal ~ 
i ................................................. : 

Plajdan yeni çıkmış 
Yasefaçı Özpapel, dolmuş 

bir sandalla Galatadan Eminö
n1 'JCcsen "'az .. .. V ı· f il' Qc Ya ( ar gunu e ıe en-

tç .. ı.tPı an ikinci at yarısbrı 
·ı \.ine geçerken iskeleye yakın 
,:r yerde sandala bir motör 

:_-nrplr, sandai devrildi. İçinde· 
kiler denize döküldi.i. Berebt 
versin, yetişenler bunlann hep
sini kurtarıp kenara çıkardılar. 
Bu aralık Y asefacinin karısı, 
kızı kendisini köpri.i başında 
bekliyorlardı. Niyetleri, akşam 
üsti.i hep birlikte bir plaja git
mekti. Kız uzaktan babasını 

--..-

·-~~en k • 11\lcrc Pe parlak olmuş, 
1 ese'' · b ar k J ırcı u emsalsiz ya. 

r~ ilden arşısında heyecanla ken
a ~er geçrniştir. Bu yarnsların 

ııe~ lllc:ygazetelerde nedens~ ve. 
ıııe , tadaen bazı kısımlarını biz 

Yoru okuyucularımıza bildi
xııds ~u. z: 
anı, tdan ~~rışa halis kan yerli at-
dııf tıç hayvan girdi 
cb ] .ntnı~ct YAHI~ 

l\c 'd Muhiddin Birgenin kes
dör~rusu <Toraman) isimli 
ı .._ Yaşındaki kısrağı • 
lınc Doktor Hafız Cemalin 

•doku renkli (lokman) isim
ksı.ızllzk buçuk yaşındaki kuy-
3 a'tırı ... ..._ t -

~tfl.tn' te:n izzet Beniceni:ı 
c Yas \re~k~i (Torik) isimli, 
nu~1ı elırsız beygiri ... 

• '
1 ard T ı:ıyJu an oramana Bakır-

dri'k:anav balıkçı şişman 
~ C:c • Lokmana Doktor Ha. 
~itaP<: 11'ıalin kendisi, T orike de 
. ~~· ~ernih Lutfi binmişler. 

/ ~taı/a e 0750) idi. Bu ya. 
r~ ti! c:ıldu~escıfenin yansı geçil. 
bit ~ltıaJ· &u halde Doktor Hafız 

"·· •n (T ' k ) b' · ·ı· -· ·~ h '''"'- ı....o man ı nıncı ıoı .,,, "l '(, o ' ~"tın <.t;r-c- ilo..oe:;u vraJ hur.ar 

r 
1 

tırı ~n bütün Son T clgrafçı .. 
ııı' l '- li çırparak : 

tı~ı 1 a baba Torik, uc baba 
D·ıı;· ~ 

t'k ıye b ~ 1 bir- agırmaları üzerine Tn-
ınci, lokman ikinci, T o-

ij~ıt 
ahaneden çıkarken 

/ ,, 
~ l 1 Celi • 

B .t 'laatqt • Sekız aydır Bakırköy 
lr ~ llatı . 
~ r. ~~.lq )'astsı~de yatmakta olan 
tıC lQ1.ı • 1 bır hastayı artık :yi 

~ ' tam - , . 
~h er,:-· arnıyle kendine geldi 
·~Yak tın hastahaneden c;.ıkar-
~41 ta~r Vermişlerdi. Fakat 
~1rıt sen b~c~. ~edilmeden kendi
~ 11-ıck . ır ogle yemeği ikram 
~I\ Dstediler. O yemek yeı-. 

tııııa, b·oktor Fahrettin Kerim 
' it: 

1\ Cc ... . 
. ~"' :rnış olsun! 

tı;· . ·•ıehy· 1 d 
d~ ~ <lc,ldı ırn. iy~ odadan içc-

afalJ · Dalnıasıyle beraber 
......_ N ayarak hastaya sordu: 
~lastac Y.~Pıyorsunuz öyle? 

etr' t' ......_ 13' ısulerek cevap verdi: 
8,, 

1~ç varı~ ~bak pilavda kaç pi-
. nu sayıyorum da! .. 

tnf~örek 
b· ,,ş.· ~a ı~irn B 

1 
( tırr ayan Suat Dervis de 

11·· 

•'.~ten s~.Yılır dalgmlarda~drr. 
kı f gurı e t . .. 'd 
ı · a:sd l ' r esı gun nı ece· 
\ııı • e end A f" 1 ... y lı evde b .. t.:! a ıyet e yemek 
~lı fkat1ın .0~ek h.azırlıyord_u. 
tı ll)lltta ıkı katı ıle peynır, 
~11\ 1 tePsi Ve rnaydanozun yarı
lı\ ~alı11d ~e serdikten sonra ka
~ ~111 c1·'' kendisi sinek kon-
lly.. •Ye bu 1 .. . 

ııu :.1anasr n arın uzcrınc 
8() ClttUp kın beyaz haşörtüsi.i-
b •. "~C\ tek apıya koştu. Neden 

"' ıJ tar ""' tf v ı· ()tı eya~ b ''.'.u aga ge mce 
tıı.ı ı.ı }'etind aş 0 rtüyi.i unutarak 
~l.ı 1\ di\ il e~ kaldırmadan o-

tlıtta ~erıne bir kat peynir, 
,, l't .. ~· maydanoz do'"c:cdı' 
J~tı· '-·ıı g" " . 

c:rııı l~d1 ~kcn kun T aşdclendc börek: 
%0 cc:ı·aYtıanasr yufkacıya 1 

lı)' haı/Yordu: ı 
\·:=lt:ı\ al Yufkacı olncak herif.! 
t1~ 11 ~<ıciJr111tında kalsın senin! 

· •tll\ı§sı ,arasına bayat da ka

görünce gi.ilerek koştu: 
- Nerede kaldın babacığım, 

yarum saattir burada seni bek
liyoruz, plaja geç kaldık! 

Y asefaçi gülerek: 
- Ben, dedi, plajdan yeni 

c: ıkıyorum, haydi siz annenle 
;ı rlikte gidiniz! 
Gölgede bir muhavere 
Bir sair - Haberiniz var mı, 

( i. Ha) geçen.. gece evinde, geç 
vakit (Petrarka) ile (Dante) yi 
okuyormuş. 

- Yetiş-in!. çantamı kapt1, b-ıt tarafa ka.çtt! .• 
- içindekiler çok kıymetli miydi?. 
- Ne diyorsunuz bay polis! Ki.ark Gabliıı im::a71 

vardı! ..• 

Neler olsalar 
Neler yaparlardı? Şairin arkadaşı - Okur a ... 

Şair - Ama sonra ne olmuş, 
biliyor musun? 

~:~k-i -N~~ı~~:~.ş~am hu SI- Kaptan olsalar gemiyi batırırlar, doktor 
radöt:~r-ça~i:11i·; gelmiş ola- olsalar hastayı ahrete gönderirler 
cak! Falih Rıfkı Atay, son bir ya-

_,...S..,,,ir...=::l:fu,yrr crelenlcr (Pet- ..z_. btıS'ünün. bazı terbiye
~M~- rar a ile (Dante imiş ... Kitap- siz kustaf1, hoyrat ve hırdavat 

larmı almaya gelmişler? gençlerinden bahsederken şöy. 

ketini Veliye Yelinin mel9pu .. 
nu Aliye giydirirler . 

Kuyumcu olsalar bakın yal .. 
dızlayıp altın bilezik diye sa .. 

• Etem !::::.et Benice yanşa giren atrnda 

raman üçünci.i gelmi§ler ve bi
rinciye yirmi beş tane suda piş
mi11 mrsn:, ikinciye de on kilo 
domates mükafat verilmiştir. 

ııuxct Y.Amı, 

İkinci yarış yarı Arap, yan 
Çin, yarı Arnavut, karışık kan 
hayvanlara mahsustu. Bu yarı-

üste dönmekti. Fakat 
döni.işte İhsan Altay: 

iiçüncü 

- Artrk benim basım döndü 
Nurullahcığım, ben ineyim de 
benim yerime biraz da Ressam 
Arif Dino binsin! Diye yanşı 
yarıda bırakınca Şinanay birin
ciliği aldı. 

şa şu iki hayvan, Şinanayın mükafatı: Res-
i - Necip Fazıl Kısa Ki.ire- sam Ahmet Hall)di T anpınarm 

ğin (Şinanay) adlı ve böğri.ilce yaldızlı bir şiir mecmuası ... 

kıri tayn Gelecek haftaki yarışları da 
2 - Nurullah Atacın alaca ayrıca yazarız . 

renkli ve (Salata) isimli midilli Haber aldrğxmıza göre gele.
1 

- Söyle s~v?i~i _k~nc1ıy_m1 

ri. Bunlardan Şinanaya muhar- cek pazar yarışlarına Ray Halil balayı scyah_atımızı_ ~ıçın ın. 
rir Neriman 1 likmet ve Salata- Llıtfinin (Var yemez) isimli distanda geçırınek ıstı yorsun? 

h l k d d - Nasıl isterim orada dulları Y« da İhsan Altay binmişlerdi. ve ka ve renk i a anası a 
b d f ·· 1 

• k - yakıyorlarmış. Mesafe: Çayırı eş e a, ust gırece ·mış. 

le diyordu: 

"Böyleleri, polis olsa1ar zu
lüm yaparlar, maliye memuru 
olsalar ri.işvet alırlar." 

Bunun alttarafını da birer, 
birer ben sayayım bari: 

Kaptan olsalar gemiyi hatı
rrrlar, ya karaya otururlar. o~k 
lor olsalar hastayr vakıtsız ahi
rete gönderirler. Eczacı olsalar 
mi.işteriye lokman ruhu yerine 

tuzruhu verirler. Şoför olsalar 
günde birkaç kişiyi pestile dön
düri.irler. Vatman olsalar tram

vayla Çeınberlitaşı devirmeğe 
uğraşrrlar. Avukat olsalar gad
dan melek, mağduru şeytan 

göstermeğe çalışırlar. Muallim 
olsalar sınıfta boyuna dalga 
geçerler. Dişr;i olsalar İnsanın 
çeneciğini sökerler. Sinir heki
mi olsalar zavallı hastayı biis~ 

büti.in zıvanadan çıkarırlar. İ 
ınam olsalar cami kandillerin. 
den yağ aşmrlar. Müezzin ol
salar minarede çifte telli oynar
lar. Berber olsalar müşterilerin 
yi.izlerini si.itçii çetelesine ve 
enselerini kırk merdi,·ene dön
dliri.irler. Şair olsalar, yollarda 
ki.iliistiir maniler okuyarak ge
zen keten helYncılarla nanese
kcrcilere rahmet okuturlar. Ak. 
tür olsnlar meşhur (Si iven) in 
şakirdi Burhaneddini herkese 
mumla aratırlar. Hokkabaz ol. 
salar Bay Tahir Nadinin gci
zi.indcki si.irmeyi c;alarlnr. Can. 
baz olsalar babalarının başın. 
elan takla atarlar. 

Aşçı olsahu- alemi mide fesa
dına uğrattrlar. i\leyhaneci ol. 
salar miişterilerden Önce kendi
leri çaınurlaşıclar. Kömi.ircii ol. 
sahu herkese marsık dayarlar. 

tarlar. l\.1ezarcı olsalar öli.ilerin 
,.Jtm di_şlerini sökerler. Çiftçi 
oJşaJar daha Martta har vunna .. 
ya ve Nisanda harman savur • 
maya kalkışırlar. Veznedar ol. 
salar kasayr Fatihteki Deveic:r 
hanına cevirirler. Balıkcı olea. 
!ar izın~riti kırmızıya b~yaYIP. 
::ıarbunya, kuşçu olsalar iskete. 
yi sarrya boyayıp kanarya diye 
yULturur.'t.ı.r. Halır.c olsalar elle. 
rindeki alet ve tokmakla beste. 
nig'..lr peşrevi çalmaya özenir. 

ler. Çorupcı olsalar çorabı her. 
kesin ny<lfr,n~ değil, başına Ö. 
rerler. Kalaycı olsalar kalaylan-

mak için kendilerine verilen 
bakırlardan önce, bu bakırlann 
sahipleri, hatta onların bütün 
eş, dost, hısım, akraba, hatta 
siilfı.lelerini kalaylarlar! Kala
fatçı olsalar kalafatlayacaklan 
m~vunalardan Önce bol bol 
l:endilerini ıiftletirler. Jokey 
o~salar yarışı kazanalım diye 
hayvarrın burnuna neft yağı: 
si.irerler. 

Daktilo olsalar önlerinde, as
habı mesalihin bir süri.i evrakı 
beklerken, onlar yazı makine
siyle piyano ekzcrsi=i yaparlar. 
Boksör olsalar bazı fotbolcula. 
m taş çıkarırlar. Boyacı ve sı .. 
vacı olsalar on parmaklarım on 
renk boyaya batrrıp bun1arr, 
temiz insanların suratlarına 
~astırırlar. 

Bu gihilerin, daha neler ol
salar, neler yapacaklarına dair, 
fazla örneklere hace' yok, şim
:lilik hu saydıklarımız yeter de 
artar bile! 

Benzin kokusu 
Kasap olsalar gelenlere halis - Ne o, sen eski isini hırn· 
kıvırcık diye keçi sokuşturur- kıp benzinciliğe mi b<·~·luc:iın? 
lnr. Plajcı olsalar denize giren. - ~e münasebet) 

-
d k · t ı· F 1 t 1"·ridonla bıılıaıtuy~unıız ahlıauı. - A!feclcrsini:: .Uadam sfai uyan ırnıa · ıs eme::< wı.. aı\a · IVJ • 

ı~rden peştf.!rnal, havlu, ımı.yo, - l\.t\:n haşır., fena hcılr·{ 

1 

kaLine ve su parnsrnd 111 lıaşkn 1 JC'Iii'in kokuyor dtı 1 

n. 
ııız .son istcısyo)l<ia ~antamzı ula ra.k tren.den indi de ... 

bir de tuz parası isterler. ı --Ş; : ndi (Şişli - i -;r:ih), ot<· 
Şapkacı olsalar Alinin kas- büsünden indim de .... 
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. ' 7 Numaralı hücumbotunun maceraları ı 

Denizler için harp ı 

Yeni kızlar 
(Başlara{ ı 5 irıciı/e ı 

kın yanılıb da Marinin yanında 
emin olmadığınız sözler hakkın· 
da bir şey söyliyeyim demeyi· 
niz ha ... Sizi mahçup eder. Bil· 
ınediği yoktur. 

5 -

lngiliz - Fransız 
Donanmaların müşterek yaptık

ları sef~rler, şayanı dikkatti .. 
İtalyanların karada blzimlcephclerdc hava harbinin başla- mauyanm hedefi İngilteredir. 

- Yok madam her halde dik-
kat ederim. Esasen ziraatçilik· 
den başka bir bildiğim yoktur ki 

- Nasıl olur canım!.. Orada 
okuyacak bol bol vaktiniz olması 
lazım değil mi? 

- Öyle aı'nm.a madam, bu bir 
itiyad meselesidir. Arada bir is
kanda! yapmış romanları merak 
edip okuruz, o kadar. Fakat, bil· 
mek istediğim daha başka bir 
şey var. Bu çalışmak arzusu ı:ıı· 

zin lfıtfen beni soktuğunuz bu 
muhite münhasır mıdır? Her sı 

ruf genç kız böyle çalışkan mtrlır? 
....: Belki eskidenberi çalışmaya karşısında bir kıymet ifade şu şekilde izah olunuyordu: işte Alman yanın hedefler!... E· 

ı J ğa ihtiyacı olup da çalışan ka -

Alp kıtalarımız. hattA. Balkan mış olduğu bildlrlllyor ve dün- diyorlardı. Amstcrdam, Anvers, 
orduları Yunanistan ve TUrki- ya memleketlerinin ilk vaziyetı Ostand ve sonra Kale, Dunkerk 

edeceğini de Umit etmiyorum. Fransa, ngiltere, Portekiz, s i!·er bunlara va.srl olabilirse o 
.. dınlar bunlardan biraz dahıı az 

Kara tayyarelerinin de mü
essir olmak ~öyle dursun bizim 
avcı tayyarelerlmize bile mu
kavemet edemlyeceklerlnden e· 

viçre, Romanya, Polonya, Tlir· -.:aman ağrr topları, tayyareleri 
kiye, Sovyet Rusya, Yunanistaı çnhBkandırlar. Fakat, yeni çabş 

.:c denizaltI gemileri vasıtasiy- nıag·a başlıyanların hepsi biiyle· ve Yugoslavya arasında tam b!ı 
le Kale geçidinin İngilizler ta- a:ı· Bu çocuklara karşı ha1·ı::ıız 

anlaşma vardır. Hepsi de Al· ... · "'·· · 
manya ve 1talyaya mtişter"kea ı·afmdan muhafaazsınr lmkAo- l•k etmiyelim amma, bu tar:tda 

minim. Fakat. donanmalarının, m kılacak .. Almanların gözli çalışmak moda olduğu için <:ı~ı· 
mükemmel gemileri, gayetle olan harp etmişlerdir. Bitaraf 

bir vaziyette kalmrş bulnnaıı Londradadır.. Bundan maada ~ıyorlar da diyebiliriz .. 
mebzul ve seri deniz tayyareleri y k d · Belçika, Hollanda, Danimaı ka Danimarkanın da iltihakı vcyH - a aş ma am, yem ı:m., 
ve mürettebatın fevkaUde yük- k • k h kk d k" f"k" • · İspanya, tsvcç, Norveç ve Fin- lüşmesiylc Almanya Baltık de- ızıann aş a ın a ı ı lt':E."r!. 
sek maneviyata sahip olmaları 
bizi oldukça mUşktil bir imtiha- Iandiyada seferberlik ilan 

mişlerdir. 

et nizini de kBitlenılş olacak .. Ye - Delikanlı b1;1nu bizzat terdi 
nihayet, lngiliz ve Fransız do· be etmeniz lazımdır. 
nanmalarmın boş yere yaptık- Franz bu nasUıati dinlemişti. 
lJrı seferler ile yorulmuş olduk- Altı hafta ''Garçonne" lar ve 'dP 
!arını zan ve kabul edince UsJe. mi vierges" lerin arasında dolaş
rinden ayrılacak olan ltalyan tıktan sonra annesine şu mektu 
dcnanmaslle Berlin - Roma mih- bu yazdı: 

na ta.hl tutacak. 
lkincl kaptan yalancı bir hay- Macaristan ve Bulgaristan 

retle: her ihtimale karşı intizar vazi-

- Aman, diyor .. Desene fela-
ket .. Şimdi biz neyapalım .. 

Düşmanla açıkça eğlenen, ü
lUme kahkaha salan bu genç 
ve c~sur bahriyelinin kuvvetli 
maneviyatı ve düşmanı küçük 
görüşU karşısrnda gurur duyma
mak ve onun bu ince istihzası 

karşısında bir kumandanın bi
le gUlmemesı mUmk:Un m u? .• 

Lut Tuzey, ha!ifçe tebessüm 
~diyor •• Sonra bacaklarını a ç. 
ınak fcln güvertede yukarı aşa
ğı dolaşıyor, ara sıra tarassut 
c!tlrbUnUnU alarak bomboş u
fuklarda bir düşman gemisi a
raştırıyor •• • 

Tam dört glln, Fransız do-
nanmasının önUnde acılan u. 
ruklarda dUşman kuvvetleri be· 
llrmedi .• 

Ancak, ara sıra meydana çı

kan bir gemi derhal bir torpi
do tarafından keşfolunuyor, ya 
yoldan çevrllJyor, veya yoluna 
devama mUsaade olunuyordu. 

Henüz hiç bir mukavemet ile 
karşılaşılmamış, htc.blr gemi 
batırılmamış, hepsi de gayetle 
dostça ve uysalhkla mukabele
de bulunduklarından en ufa.k 
bir tazyike biJe ihtiyaç duyul
mamıştı. 

yetinde bulunmaktadırlar. A
vusturya ve Çekoslovakyada is
yan ve dahili harp hareketleri 
L>aşgöstermiı;ıtir. 

İngiliz dominyonları, Birleşik 
Amerika devletleri ve Cenubi 
Amerika cumhuriyetleri pren
sip itibariyle birinci anlaşmaya 
dahil olmaktadırlar. 

İngiliz kara ve hava k'unet
leri külliyetli miktarda Fransa-

verinin Akdenizde de lıılkim o· '' ..... Ann~ciğim, onların hepsi 
l.:.caklarrnr, Libya yoluyla Mısı· de fevk~l~de kız~ar, ve hepsi ho· 
n da zaptedeceklerini ve Arap- şuma gıttiler. Eger benimle her 
lam Yahudilere karşı olan kin ş~yd~n uzak ve kendi !1alle~nde 
\·e nefretlerinden istifade ede- bır aile hayatı yaşamaga razı ol· 
rek Filistindeki İngiliz kuvvet- ~lardı ~u~akkak onlardan biri 
!erini tesirsiz bırakacaklarrnı ıle evlenirdım. Fakat, onlar aile 
nihayet Süveyş kaanlmı işgai y~pmak arzusun~ değiller. Pa
edeceklerini Umit etmektedir- nsten ayrılmak ıstemiyorlar. Bil 
ıcr.. mem sizin anladığınız tarzda na 

muslu mudurlar, fakat gayet iyi 
Ve bu o kaclar açık bir haki- insanlar ve benim ne namıma n..: 

kat idi ki amiralden en ufak servetime ehemmiyet bile ver
mauutt• ..... · ·.~~ ... ~--~-~~~-. ..-....~ bir .nHete kadar h1)rkett fU "dtftl mediler. Böyle şeylerin onlann 

Fakat 29 haziranda radyo Laleaya varıyordu: nazarında hiç ehemmiyeti yok. 

ya geçmektedir!' 
Bundan sonra 27 ve 28 hazi

randa hiç bir malfımat alına-

neşriyatı vasıtasfyle BA.l 
0

köprti· 
- Kiel'den Trablusa ve Ce- Mühim olan şey benim hiç bir 

lerlnln Yüzbaşı Sarlat kuvvetlc-
bellittarıktan Kıbrıs adasına cspor şampiyonu olmamaklığım· 

ri tarafından tahrip edilmiş ol-
kadar nerede olursa olsun, ka. dır! .. " 

duğu, Fransız ve İsviçre ordu-
rada, havada Yeya denizde dö- Madam la baronne Hansbach 

larrnın BA.l'ln garblnde birleş- v 

vlişUlsUn, bu andan itibaren bil· oglunun bu mektubunu büyük 
miş bulundukları ve Alman kı-

ttin bunlar "denizler için harp" bir hayretle okudu. Fakat, mek
talarınm her tlirlU yardım ve 

"iı·!... tubu bırakıp koltuğuna yasla· 
takviye merkezlerinden tecrit 
olunarak Belfor arazisi dahilin· Fakat nihayet.. Nihayet ı nırken büyük bir yükten kurtul-
de abloka edildikleri kat'i ola- te:.nnıuz cumartesi günU saat 15 muş gibi geniş bir nefes aldı. 
rak blldirillyord u. de amiral gemisinden çıkıp ge

miden gemiye ıgeçerek en geri
de karakol vazı fesini gören ve 
en ileride tarassut vazlfeslnHe 

Bundan sonra 3 O haziranda 
hagel haberler Almdnyanrn 
Hollandayı islilll ve işgal ettik
ten sonra Belçikanm bitaraflı
ğrna tecavüze başlamış olduğu
nu ve Polonya cephesini ihmal 
ederek Danimarkayı tehdide 
başladığını b!ldirlyorlardı. 

Akdeniz donanmasında her
kes: 

- Artık hiç şüphe yok.. Al-

bulunan en uzak mesafedeki 
hücüm botlarına kadar yayılan 
işar.etler sayesinde bUtUn Fran
sız donanması nihayet bir ttal
yc.n donanmaı:ıınm Madalena Us-
siinclen ayrılarak cenup • cenu
bu şarki. istikametinde seyre 
başladığını öğrendi.. 

(Devamı var) 

Kadıköy iskelesinden 
Köprüye havai yol 

Köprüdeki Kadıköy iskelesi i. 
le Köprüüı.eri arasında dünden 
itibaren ıbir haYai yol inşasına 
başlanmıştır. 

Kadıköy vapurlarından ine . 
rek köprüye geçecek olanlar mer 
divenden inmeğe mecbur kalma 
dan bu yolla köprüüstüne çıka . 
caklardır. İnşaat bir iki ay sü. 
recektir. 

Bir kaç gün sürecek hikaye: ec 

kadını nı 
Yazan: Dr. Cemil Süleyrnaı 

Efsane 
-s-

1 

- Biliyorum .. dedi. Ço~. 
naaebetsiz şey .. Fakat Ç~ 

'<in ihtimal vermedim. O. tıpkı ölüyor; siz onun son bi~ 
dediği gibi yaptı. Bir gece ka ·rnnu yerine getirer.~ksinıı~ 
ranlıkta bahçeye girdi; pence. - Nedemek istiyorsun . 
. .:.min altında tabancasını be~-! Anlamıyorum .. Açık s~yle 
nine boşalttı. Artık bu sefer hır Ve çabuk söyleyiniz .... 
sabıkalı gibi zabıtanın karşısına - Sizden rica ederıtll 
:ıkıyorum. Gene gazeteler, u- leşmeyiniz .. Bakınız. k 
zun _zun benden µahsediyor daki oğlunun son bir ~ 
lar.. . yerine getirmek için sız.e 

Üçüncüsü bir kıskançlık ha. varmıya gelen bir anned~·; 
disesi ... Beni seven bir genç, be- ı nun acılarına hürmet ediniZ' 
ni seviyor zannettiği arkada§m• - Peki .. Ne yapmarn• 
\ ..ıruyor. B~rmutat bütün dün. yorsun uz? ... Söyleyi~.iZ··~·· 
va gene henımle meşgul oluyor. - Çok bir şey degıl.. 
lar. Öyleya bir değil, iki değil. bir yorgunluk .. Evimiz, t 
üç· değil.. Şimdi içimde bir acı dan on dakikalık bir m .. 
matem olan dördüncüsü var. dir .. Ölmeden bir keres~ 
Fakat nedense bu dördüncü. mek istiyor .. Çok arzu edi 
zabıtaya aksetmedi. Esasen o, Birdenbire kalbim burk 
zavallı fakir bir cocuktu. Kim-ı - Anlıyorum... Dediııt· 
senin haberi olmadan yatağında Ve hic düsünmeden k 
sessiz sessiz can verdi ve bir ge- l ı;ağırdım ~ ar~bavı hazır) . 
ce sabaha karşı, eli elimde, başr 1 nm söyledim. Kadın, se11 •. 
dizimin üstünde, gözlerini göz., den, elimin birini bırakJ!> 
lerime dikerek, bir kelime söy. ni öpüyordu. İçime bı~ 
lemeden bu dünyadan göçüp' çöktü; teessürümden goı 
gitti... yaşardı. 

Bu, çok hazin bir hikayedir. - Nedir yarabbi .. DiY0 

Bir gün, hiç tanımadığım bir Bana mukadder olan bu 
hanım beni görmiye gelmişti tin manası, ne anlaşılrntıı 
Ziyaretinin sebebini sormıya şeydir! ... Kendi nefsine 
lüzum görmeden , bir saat onun- ruf edemiyen, hüriyeti e 11~s 
la eski bir dost gi~i görüş~.ük- f olmıyan bir insan, bir r?·' '~ıı 
ten sonra kalkıp gıtmek uze- mıdır; bir mahluk muclıl ·1Y 
reydi. Fakat kalkmak. ister ~ib; o ~nada vicdanıtllıfl.. dq 
kımıldanışlarmda, mü~ereddit durmuştu. Duymıyan d lıtııi 
b~r hali vardı. Merak etbm; ona miyen, ruhsuz yüreksiı ~ 
bıraz kuvvet ve cesaret vermek cisim gibi hareket ediy0 

içi~ Affedersiniz.. Dedim. A. Arabaya bindiğimin ~ 
caba bl·r yerden tanı•ıklıg" ımtz değilim. Rüyada gibiyirtıf ~ 

~ ğrmm dibinde bir zayı ,.,. 
var mıL. tiyorum: l)if 

Geni11 bir nefes aldı: 1 ı· ld""k ~ - ne ım, ge ıı ... 
- Hayır .. Dedi. Sizinle ilk İniyorum. Boş bir 

defa müıerref oluyorum: Lakin ortasında, duvarları çatlj,' 
yor.... rap 15ır ev ... CumtiaCian ~ 

- Söylenemiyecek gibi ne ren hizmetci kız. Merdi_.41 
olabilir? •.. Dedim. Herhalde bir den atlayarak koştu. k~ 
arzunuz vardır.... tı. iptida altkatta, rütube 

Kac:lm, sıkıntısından dudak. ranlık bir taşlığa girdik; 
l~mı kemiriyor; elindeki men- lan çökmü§, muşamb& tJ 
dili büke büke buruş,uruyordu. kırık merdivenden çıkar~ 
ne bileyim, ziyaretimin sebebi na ev sallanıyor gibi ge1ı1 
pek söylenecek gibi bir şey de- Alçak pencerelerinden, ııı 
ğil de .. Ondan çekiniyorum... bir bahçenin yeşillikleri. 

- Biliyorum... Dedi. Size nen bir sofayı geçtik. Nı .. 
karşı pek münasebetsiz bir tek .. soluk muşamba perdelerı 
lif olacak ... Fakat evlat acısı bir loş ve kasvetli bir oda da• 
şeye benzemiyor ki... dızları dökülmüş eski 1,. 

Derin bir göğüs geçirdi. Söy .. karyolanın içinde, murtı fdt> 
lerken dikkat ettim, titriyordu. rarmış bir cenaze yattY~.~ 

- Bir oğlum var, sizi sevi- çeriye girer girmez, yüııl 
laç kokulu müteaffin bir '11t yor... ~ 

Benimi seviyor?... Bu ke:i.. dalgası çarptı. Karyola~ ~ 
meden öyle ürkmüşdüm ki: !aştım; canı çekilmiş ha~ t 

- Sus .. Diyecektim. Oğlun. reye baktım. Uzun siyah '-1 • 
da yerinde dursun, sevgisi de. leri, gözlerine. derin bir ~ b 

Fransız donanması birçok ke· 
reler Galit adaları ile Pantale· 
rlanm cenubu ıgarblsl arasında 
gidip gelerek eğleniyor, Tunus 
ve Bizertadan kalkan kömUr ve 
petrol gemileri sayesinde de lh
t; .açlarını tatmin ediyorlardı .. 

Fakat söylemiş bulundu. (Devamı 11 
1 ~ 

1 ·ı· H N b .. 1 KAZANASILOLD~ ~ ngl iz ava azlrı U• ga~~a~d~r~::isf:Cgö?,~~!t 
Fakat en hakir o bir ambar yen bır tepeye çarpmıştı:·," .J l 

nöbetçlslntlen, başkumandan a. za neticesinde tayyareıev.. ~ 

:~a~e:ce:da: :;:e~~:a~:du~~: yu·· k hı· r kaza atlattı ~:"i~~.~i~:!~:çal~)ı t yor: lot daıresı tamamen har&P 
- Harp de kileri bu mu? .. On tur. 11 

ların behriyelllerl acaba ne ya- . Tayyarenin gerisinde, ~~: f t 

pıyÖrlar k!? .. kinci mareşalı Şolto pugJP""~ ~ b~ 

Diyorlardı. Tayyaresı· b. t rparak zaretbs.şkatibiEdvarı<~tP' 
ÇUnkU İtalyan istasyonları. ., 1 r epey e ça hlı.uskteusoitkuraantibi hŞaanvadfor~;, ~ ' 

nın UçUncU gUndenberi- 27 ha- '-

::·~.:~~~lerı::·~:ı::::ş~:: parçalandı; pilotun yariısı ağır ~:~·c;:\~::;'~. 
uanma hA.dlselerden radyo ,·a- madan kurtulabilmiştir. -~ tıt 
sıtasiyle çok geniş malt1mat e- Fransızca. Paris - Soir gazete. hal imdat arayınız.. Dört kişi men orada bir doktor bulabilmek ldun

1
u k~1ybedtmiş şiddetli. ~zgar Pilot dairesinden hav• ~:~ Şj 

dinmJş bulunuyordu. sinin Londra muhabiri bildiriyor: y:::.ralı v:ı.ziycttedir. mümkün olmuştur. Nazırın hu. o ayısı e e muvazene~sını mu •. şalı Sir Kristof K~.!ıf fi ~ 
E ., İngilterede Kamberlans hava _ Demiştir. susi katibi de yedi kilometre u. hafaza edememiş oldugundan, pı tılmıcı yuzu·· ··nden yaraı~· ~l 

vvelA. ~ 6 haziranda başveki- ı· · d k"" Uk K'b · ·1- t· ·ı H k"k t 1 ·ı· h zaktaki bir kasabaya kadar ko l t t l d h"ll · · · be l :t• ll hUkQ ısın e uç ı rı vı aye ı ı c a ·ı a en ngı ız ava nazır1 • o r an a sa ı erıne yırmı ş, duğu görülmüştür. ..Ali 'ili 
n met ve kumandanlı!~ Brugton kazası arasındaki bom. müthiş bir k:ıza atlatmış ve son. şarak imdat te:nin etmiştir. kilometre kala yolunu değiştir. P'l t .k. b ğJ dl v. 

namına vollamış oldug·u mesaJ· bo ld ı· t b·1· · "d el •· tli' · b" h ld TAYYARE FIRTINADAN 1 0 un ı ı aca ~ ır· · - ş yo a po ıs o omo ı mı ı are ta a us 0aşı perışan ır a e · · k · · ·· 't b" da: ''Paris Lill ''erdun T . mış ve mme ıçın musaı ır sa. t o· - k" t ~ 
' · • u- eden bır memuru melon şapka. koşarak yaralılara imdat ara. KAYBOLlillŞTU · - b l t mış ır. ıger 1 ı aJJ 

1 M ·1a aramaga aş amış ır. • tt 1 rnıctlf'· ~(I t 
on, ars!Jya şehirlerinin bom· s1 ezilmiş elbisesi yağmurdan sır mıştı. Bu sıralarda Eelfast tayyare agır sure e yara an "' tP;."t 1 

halanmış oldukları, fs,·içreyf' sıklaırı olmuş, pantalonu yırtıl. Nazırm idaresi altında iki sa. meydanı radyo vasıtas:ıe sahil. Pilot ileride inebileceği müsait Yaralılar alelacele h~..ı 5 ~ 
taarruz edildiğini, Biti şehrinin mış bir adam durdurarak: atlik bir araştırmadan sonra ka. deki bütün postalara hava na_ bir tarla-keşfederek 0 tarafa doğ kaldırılırken, hava. n~~ li~ 
ve bfr kısım Fransız arazisinin - Ben İngiltere hava nazırı zazede tayyareyi bulmak müın. zırHlm tayyaresinin görünüp gö. ru uçmaga başlamıştır. Hava na. Kingsley Vood da geceyi ,.f~ r 
işgal elfflrnlt ol<!uğu, Eezauson Sir Kingsley Vood'um .. İrlanda. kün olmuı::tur. rünmediğini soruyordu. ~ırmın tayyaresi ağır bir bom. j tan bir çobanın evir.De gc;B~ 1 
l'e Vesul'Un bombardıman edil- ya gitmekte olduğum tayyare bu Sel halinde yağan yağmur ve Bur.dan birkaç saat sonra da 'ıardrman tayyaresi oldtığu için, ertesi gün daha ka7..ail~ rı:ı.1 
diği, Londra üzerinde de te- radan Uç kflometre uzakta bir müthiş s!s araştırmaları güçleş . !caza derhal her tarafta işitildi. pilot ineceği sahanın kafi mik • tısını gidermemiş oldr:U 
şebbUste bulunulduğu, birçok tepeye çarparak parçalandı .. Der tiriycrdu. Bereket versin ki he. Tayyare fırtınadan ve sisten yo. tarda geniş ol.nasını istemiştir. ,Londraya avdet etmi&t.r· 
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edh· h ış areketlerinden sonra 

RQilferede birçok kimseler 
hudut harici ediliyor 

Jedhişçilerin gayesı nedir? 

~~'"'Al~anyanın da parmağı var 1 

Marta Eggert ile mülakat 

londazetesj. 
tı 1 ta tnu

ves f\ 
111 ·ı b-
1 ?1 terede. 
ıııs h 

ti h~ı.k are
ı· " ında 
..ı~ltıatı Ver 

ş "'r: 
[ gıltere . 
• 1 .. .J·ı Yenı 

ıı --~il)' 
• ·"' iltı iŞ O• 
)il' unun d c a. 
ıı ckt Vekiline 

. Coldu~ 
ıyc't gu 

l eıı . . 
Cd lstı. 

en 
llıUel n~fır 

k~~.rhaı el~: 
~~ınin h 

. 'l· r . 
i ıcı edil-

etnrini 
ela etl11i:tir. 

Macar yıldızı Pariste 
Yıld ızın sesin

den başka 
meğer bestekar· 
l ı ğı da varmış .. 

:Macar yıldızı Marta. Eggert 
birkaç zamandanberi Pariste bu 
lunuyor. 
Seviıııli yıldız, bug-ün!<>""dc bi1 

çocuk gibi muttasıl dolaşmakü 
ve Parisin her tarafını ayrı ; ı y . 

rı görmek istemektedir. 

:f. Bu giizcl yıldızı ayaklarııırla 
paluılor ile göriinr.c lıcmcıı $011. 

ya il eııi zannetmeyin .. 
Jrm Ifrat·ford da "Buz pcri.c;i,, h 

isimli bir filminde gayetle güzel n 
uir patinaj roW yapmakta 1'C lm 
f ilmde kendi.sine Jamcs Sturat 
ref ak<ıt etmektedir. 

l'ıık~ffıclcıki rcsinı Zara.h Liıı. 

der ile rilly Birgcli "Gii:::cl Ma. 
car Kı-:ı,, filminde göstermekte. 
dir. 

Zaralı Linder ayııi zamanda 
'·ı1fagdrr,. isminde f cvl:alddc bir 
f ilm d.alıa çcvirmi§tir. 

nas il yaşıyor? 

. tı I· ' I• • .;:_~ . ,,, 
' lsi111 • '"• 
ıkın . ta~ı

l.:.ında Cumhuri yc:çileri şefi Ru:d .. 

Gerçi Marta Eggcrt bir çııll 

kereler PariRe gelmiş, fakat lııı 

seyahatleri daima bir istasyoı~ 
dan diğerine geçmekten iban•f 

tı b' 
tktecl· ır liste de tetkik 

11 ır. 
~s k 

'onr"' tacls garı suikastin
. " tevk'f 

.IYc o- l 1 edilmis olan 
rL .. e İn k d. 
~ htıd ce ya ·ın a bun-
l'rıit ed'Iut harici edilecek-
IGrrı 1 tnektedir. 
hudu~Uuğ~ ~zere b u şe-
. kcrrı harıcı edilenlerin 
I' C}'c .. 
~ .. iaJ ınuracaat ederek 
·ktecl~tına müsaade edil

ır A kırk · ncak nefyedi-
~ ltı(i Sekiz saat zar fmda 
!ahıs taca.at ederek baska 
ı "asıt · 1 • 
taP.ar) asıy c müdafaa-
. abuıt· Fakat !hın na

~ıı~fa d Şart old.ugu gioı 
1 

katara an sonra da yine 
~ ~ 1\'eriJrn.1 yerınek hakkı na

l\ 0ı 1§tır. 
':J el ıarak 
~. ~ı~ oku~ k ~~fi kararı almış 
r ~ ir ışıden bes tanesi 

acaat k . . e arar verrnış-
' 'V"ı• . ul{ 
4ıı; Britanya h"kA t. • 111.k u ume ı 
li\~a k 1 

Yasta sürgünler 
·~" arar . . H "ci k Vermıştır. u-
~4r haı·ararı alanlar küçük 
:tdir ınde ve Eyr'e sürü
ı~ . er t 
1tıd araf tan b .. .. 1 a V l u surgun er 

tf!'J ·q~iYet a era hükumetinin 
lj. ,; cleğnJ.1acağı da hen üz 
1~~ ~ ~~Unıe . ır. Bazı kimseler 

~ 0ıt k tın Dublin'de yeni 
~ ~ an un .. "D hl 'f iltiçt a gore: a i -
b cılarak h'lemlekete ihanet 

e il~ı k· kabul edilecekle
ııç İs! •rnselerden bunların 

. ~~ ~kİa~~edikçe serbest hı-
1 ~ llcılisj ~t, ancak daima lr

tJ t .cJul'l.ılallınk nezareti altında 
r ·t ca lar .. 1 k ~ · ını soy eme ·-
ı~ r l\c Ii 

e~'./ 1 1atıdaa~s~ ~ublin hiiku-
pl iltı81kl hılınde her han-

)ıJl ~tedc. y ık o lmaması ve 

1 •. tıtı ö ~Pdınakta ola n su-
Urj·· nune .1 ... 

'il ~t U §ed ' geçı mesı ıçın 
f ~\>ettnis 1~ tedbiri almağa 

• J ~ b~t'~t\ k~b ~lu~rnaktadır. 
blf' ~3 Utı ge u edıldikten son-

J 
# ~ \ı!) tne~ Sjesial Brans ';-

' b· ··•url • # i\r 1tçok ar ve yüzlerce 
1 bd'~tırrn rerleri aramıştrr. 

~,lı~ C:urnha a~ umumiyetle 
.il lır ı:ı §ef!c ~rıyctçi ordusuna ,. Ş . tın . d 

ııc-' 'rı-ıcli . evın c yapıl-
~ ~e kı hald 

'lldu~e kad e ~uikastlere al-
~! l\itı ~1.1 öRr:n1.7 ı~ti~ak etmek· ı 
. 41 \>er ~tcv :y=' ınış tı r. ( 2000 ) 
1 ~ en bir· .Prnasına sebebi-

urı.. ısı t"'vk' f d 'I . lef) "l'\ l 1 - ı e ı mış-
s.ııeJ le Ctitıd t andalı tedhiscile. 

" r · ~~ en b· · ·· · 
/ l~l\.ı tılloltı ırı olduğu kuv· 

ot ıaı ı.ıta nttıaktadır 
.411 Cf Ve . . 
İP' tit •tı h f cıvarında bütür 
~ l · ata · · ı· l\..,·ı· ızınleri kesil· lj ,,ı ,., 

rL • ):)Qt· • 
ıq ,.,..ı _ •sınin b 
··~ ütiin gay-

dulan şefi olan Şorn Rusel'i kalmıştır: 
d :\farta Eggert Parisi fevkalR.. 

ele geçirmektir. Malum ol uğu de sevmiş: 
üzere Rusel, lngiliz kral ve kra· 
!' · · A 'k h tl · - Ah, ne güwl şehir .. Paris 
ıçesının rne.rı a se~a. a .::n te bulunduğum zaman ressam ya_ 
sırasında Amerıkan pohsı tara· 'J h t 1 · 1 k · t · 
f O 

u mu ıarrır o ma · ıs ıyorum. 1 mdan tutulmustu. zaman· Ç" k '' b .. ıı · kı · k 
d b 

. • 
1
• . . un u u gu.ze ı erı anca ya 

an en de Ruse den hıç . bır bir ressam tesbit edebilir veya. 
haber almamnmıştı. Bazı kım- . . . .. 

l k d . · · b' A .k Bız Jan ılc ben Parıse oyle cok se er ·en ısının ır merı ·an . . . · 
· 1 A I kt hut hır muharrır tasvır eder .. 

vapurıy e vrupaya ge me e seviyoruz ki, sonra ben I\Iariycti 
olduğunu, bazıları da geçen de çok seviyorum .. 
gün Rusel' in Londrada görül-

Güzcl yıldızın Mariycti, bir za . 
müş olduğunu söylcmektcdir-

manlar tiyatro artistliği yaptı!<-
ler. tan sonra samt hayatından çeki 

Tedhiş~leı::i~ayeleri · leı;-ek kendini pedagojiye hasret. 

Fransızca Paris - Soir gaze
tesinin sureti hususiyede İrlan
danm Merkezi Dublin' e giden 
bir muhabiri de tedhiş hareket
lerinin sebebi için hülasaten 
~unları söylemektedir: 

İrlandalı tedhişçilerin f ngilte
rede yapmakta oldukları sui
kastler, İrlanda serbest hi.iku
meti ile İngiltereyi ayırmakta 
olan son meselelerin de halli~e 
çalışmakta olan Çemberlayn -
Valera görüşmelerine mani ol
mak gayesine matuftur. Bu an
laşmalar evvelce iyi bir yok 
5irmiş bulunuyordu .• 

Derhal şunu kaydedelim ki, 
Berlin de bu anlaşmadan kor! ... 
maktadır, çünkü bir harp ha
linde İrlanda İngiltereye mües
sir bir istinatgah olabilecek va
ziyettedir. Su halde acaha Ser· 
lin yeni hadiseler ile yine bu se
bepten mi hu kadar alakadar 
göriinmektedir? 

Vaziyet ne olursa olsun şim
dilik görüşme imkanları kalma
mıştır. İrlanda aleyhtarlığı hissi 
yen iden alevlenmiştir. 

lrlandada halk arasında söy
lendiğine göre tedhişçi ler hir 
kan davası gi.itmekte imişler. 

Buradaki efkarıurnumiye ted
(1Jcııı11111 11 iııcic!e} 

- 1'J arta - Eggcrt m'iiııa. 
sip bir apartıman bıılwıcaya ka. 
dar otelde oturmaktadır. Resmi. 
mi::; giizcl y1ldız1 sabah k1yafe. 

:ndy•*·· 4Şhftdt~~rra :r:;gge 

fransızca hocalığı yapmaktadır. 

Hocası güzel Macar yıldızı hak_ 
kmda şu şahadetle bulunmakta
dır: 

- 1\Iarta şayanı hayret bir ta. 
lebedir. Fransızcayi büyük bir 
kolaylıkla öğreniyor .. 

1\larta söze karışıyor: 
'- Bakın görürsünüz bir sene. 

ye kadar hic;bir hata yapmadan 
konuşmaya başlıyacağım . . Bunu 
öyle arzu edij:orum ki. 

Macar yıldızı bun.dan dört se. 
ne evvel Holivuta gitmez.den ev
vel vermiş olduğu bir ziyafetten 
bahsediyor: 

- O zaman bir tek kelime bi. 
le fransızca konuşarıiyordum. 
Fakat şimdi biliyor musunuz 
fransızca sözlü bir film çcviriyo. 
rum. 

- Kaç lis:ı.n konuşuyorsunuz? 

- Şimdilik iıı:;ilizce. almanca, 
lehçe, İtalyanca, tabii m:ıcarca 
da frar,c;ızcayı tamamen öğrene _ 
C{'ğim .. Kocam Jan Kijura daha 
fazla olarak rusça· ve İspanyolca 
da biliyor. 

- ~·mdiki halde Kipura Paris 
le değil değ·il mi? 

. - Hay;r .. Polon yada turneye 
c;ıktı. Dört haftadanberi orıtda ... 
Yazdığına göre hazan haftada· 
bırkaç ker<> açık havada otuz, 
kırk bin ki~i kar~ısm<la şarkı 

;a mcıkto ııc ko('(l~ı J an J( iczw ra. 
ıwı Pnlony<ıdaki Şan turııcsiıı. 

den dönmesini bcklcnıcktcdir. 

söylüyormuş. ö y le ümit ed iyo. 'zaman sfzc odalan gcZdfrlrim •. 
rum ki on güne kadar muhakkak - Manan Leskodan başka ne 
avdet eder. gibi fikirleriııiz var ? 

- Bugi.inler zarfında siz gü. - Kocam geldikten sonra ope. 
nünüzü nasıl geçiriyorsunuz? rada bir kenser vermek, sonra 

_ Şehri tanımak ve ziyaretler da Avrupa .ve. Aınerikada turne
için pek çok çıkıyorum.. Sonra ye cıkmak ıstıyorı.:z. 
her gün iki saat Şana çalışıyo. - Şu halele Pariı:;i yeniden ter • 
rum. Ve birkaç saat kadar da, kedceeksiniz .. 
hocamla fransızca konu!?uyorum. - Belki, fakat bu seferki se. 
Tiyatro eserleri okuyor ve yakın yahatimiz daha başka olacak.. 
da çevireceğim .M:anon Lesko'da Evvelden, arkamızda hiç birşey 
ki rolümü öğreniyorum. bırakmadan seyahatlere çıkar. 

_ Hepsi bu mu?. dık. Halbuki bu kere Pariste bir 
- Çok .. Sonra en mühim meş. ev dö15eyeceğiz. Ve seyahallcri -

aalem kendimize münasip bir yı.ı mizden sonra !:ıuraya döneceğiz .• 
o 
va aramak.. Fakat bu kadar gü- Seyahat sırasında da daima evi. 
zel vcr1er arasında bir tercih yap mizi düşüneceğiz. 
na k o kadar milşki.il ki.. Fransızca hocası l\ lariyet sö • 
Şimdiki halde Bolonya orman. zc karışıyor: 

!arı civarları çok hoşuma gidi .

1 

- Şüyle bir devir yapacaksınız 
yor. Maamafih ~"n Klodda da demek. . 
güzel \'illalnr var. Karar vermek J - E\·et. Polonyayı, l\laearısta. 
' ·O!{ m:i.::kül. Onun için Jan"nın nı dolastıktan ı;.onra telcrar Pa -
:~n!etini., bekliyorum, onun ile bir ris .. Fakat l\I:ır iyct siz şimdi be. 
!ikte ..,.ezer .... örürüz. Bizim için en nimle beraber .Monso parkına gel 

t:> b k . t ... ? 
:;iy:.ıde !fızım olan birbirinden me. ıs er mısınız .. 
.... ;k uzak iki odadır. Çünkü çalı~ Mariyet bu sırada ağzından 
~ırken birbirimizi rahatsız etme- bir sır çıkar;yor: 
~emiz icap ediyor. - Marta yenı bir şarkl beste . 

- Doğru ayrılmanız icap edL !emekte .. 
yor. - Nasıl, siz bestekfırlığa da 

- Evet, bir kere ben gayetle mı basladmız?. 
kü<'ük tir piyano ile çal mırım.. l\ Tartn Eggert. bunun duyuL 
.fon i~e büyiik '.:ıir konser piyano. masmı istemiyor: 
sunu terci:ı eder. Birleştiğimiz - Yok yok, hayır. Diyor. Ger-

:i böyle bir t~c:ebbüsilnı var, fa. 
rnt ehcınmiyetlı bir§<'y değil. 
Hem de elde edilmiş birşey yok 
ki. . Bundan sonra bahsederiz. 
Haydi &imdi çıkalım. 

Ve giizel ::\l:ıcar yıldızı fran. 
sızca hocasiyle kolkola ::\1onso 
parkına doğru gidiyor •• 

- 01ı l•üpc(iinı mi?. eliyor ... 
1Jilmcm ~i;;; nasıl dersini:: .. şey o 
kadar ycırnmaz ki .• Resmine bak 

tığı zaııum l\ipıır~ııın .c;csfoi rfıı:r' için de 1ıocnoı1 Mrıilrrm "!fafict 

mıış gi/Ji -~ir ııa~İ!ff t alı.yor.. 1 Sull.11 ile bi ı lil\ t gc~m z ıapa. 
4 - Gu;:;cl yıldı:: fraıısı:::('(lsım l rak fraıısı::ca oğı cmmfjc ça1ı§

ilcrlctmcfjc çalışm.aktadır. nwwn maktadır. 
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Açılacak olan geni 
ortaokullar 

Garp memle
ketleri ile 

Köylüye sanat 
öğretilecek 

( Daştaro/ı ı irıcidt) Maarif Vekaleti bu hu-
Buglinlerdc Pariste hazırla:ı- susta tetkikat yap .. :;or 

Ankara, 2 (Hususi) - Mnarit 

lzmir fuarı münasebe 

Devletdemiryolları 
aldığı tedbirler makt.:"\ olan yeni Tiirk:. Fransız 1 

F ,. G 1 f t h d . . kd' d VekAleti köy kalkınması mc\.·-er ıye sarayı a atasaraya eklene- s~~~: b:~:z~c~ı~~rt:rato~~ zuu Uzerlntle pek mllhim biri-

k B 1 1 d 
• · k kt şln başında bulunmaktadır. Ve- Ankara, 2 (A.A.) - lzınir en. ,:;onlardan ce •, a tacı ar aıresı ortao ul olacak ca ır.,,' • . .. • !{alet bütUn köylere sanayi ktil· ~crnas_yonaJ fuarı z~y~rcte gide. lfü, 

Halaka~en yem Turkiyede türtinii sokmak maltsndiylc ınU- ccklerın seyahatlerını kolnylaş. Halen Salı günleri 
Şehrimizin orta tedrisat va .. daha açılacaktır( Bu okul, Dol- Frını~ k:ü'türün~ ıenİ§ bir ı' fctlişlcrin<lcn bir ikisini Etirııc- ~ırına~ Uzere de~let demiryolları Bandırma arasında ~ 

ziyeti etrafında Maarif Vekilli. nıabahçe sarayının müştemila. rnevkıı ~ar~ır. _ l.u memlek~t sud köylerine göndererek ted· ıdaresı m:-zı t~dbırler almıştır. Bu len işliyen ve fstanbu 
ği tetkikler yapmaktadır. tından olan Baltacılar dairesi arasmdakı hcarı muamelenın kil\ler yaptırmaktadır. Bu tct- meyanda. bu1unmıyan adi Y 

Bugünkü orta okul sayısı ih. tnmir ve ıslah edildikten sonra bugünkü derecesi bu mevkie' klklcr milsbet bir netico "ordik- 15 ağustostan 25 eylül tarıhi yerine ekspres trenle!' 
tiyaca kafi gelmediğinden §eh .. bmada acılacaktır. nisbet edilecek, bahusus İürki- ten sonrn demir lşlcm<'Sini bil- ne kadar Ankara - 1zmır arasın ek ve deniz yolları 
rimizin muhtelif kazalarııida Beşikt~şta tütün deposu ola. ye ile Fransa aı:as?1~ki ~umi miyen kUylcre münevver bir de- da ~er gün. karşılıklı ye~okli bu ekspres seferlerine 
yeniden ortaokullar açılacaktır. rak kuJlanılan Feriye sarayları harpten e~.vel~ı tıcarı m~as~. mirci öğı•otmen gönderilecek, ve )ataklı \~gonla.r işlctılecck vapurlariyle lstanbul • 
Bu okulların mühim bir kısrnı. eh Maliye Vekaleti tarafından bet.n burs·.mkınden çok ılerde bu öğretmen tarafından köylll- ve trC'nl re Juzum.u kadar fatla "l'la arasında karşılık 

ı b ld w ... .. ··ı k 1 yolcu a .. ab:ısı verılecektir nm yer eri tet it edilmiı, bazı kiraya verilmekte idi. Bu sarny. 0 ugu C.U§Unu ece 0 una va- :re demircilik dersleri verilecek· . · · tir. 
ser,nflerde de uyğun bina aran. la;:- Maarif Vekaletine devredil. ziyetteki garabeti itiraf etmek tir. tzmır tren.inin! A~karadan kal Vapurun Jstanbul~ 

<J L~ 1 • ld ..., da G zaruri olur . kı§ı 20,20 de, zmırc varışı er. 8 15 B clıl'fl1' maga oa.§ anmııtır. mı§ o ugun n alatasarayın · tedrisat birkaç ay ic;Inde ihtıya. t . U 20 45 
d A k t saat . te an 

P d'k d'" b O k'. b · ki k · A k f!'- · • b ı.~ esı g n ' e. n ara re. 12 30 da nİ11 en ı ve ıger azı ortao- rta oy §U esme e. enece tı~. nca mnmızce u gıra11Ct cı karşıladıktan sonra demirci ninin 1zmirden kalkışı saat 6•30 saat • , tre J I 
kullann bulundu1darı binalar Bundan başka şehrın muhtclıf karşısında hayret etmek doğru öğretmen blltlln alıtt ve odC1va- da Ankar y t . gti il madan kalkrıı saat 1 · 
l ltıl k b k iL b k tl . d 11 'lk k l 1 d ~ild' z· . h , a a varışı er esı n . 21 Ol de .10fft ara u o u 111r R§ a sem erın e ı o u açı ması eg ır. •ra umumı arpten tını o köyde bırakacak. dlğ(lr 10 dadır mıre varqı -· ' 1 
}erlere nakledileceklerdir. hususunda da tetkiklere batlan. sonra İngiltere, Frann gibi kt5ylerdc de aynı şeyi yapnınl< Hayd~rplJll • h.mir arasında mirden kalkışı saat~ 

Betiktaıta yeni bir orta okul mı~tır. devletler ile Türkiye araımd:ı Uz<'tc oradan ayrılacaktır. 1.. k Bandırmaya varışı __, ..... ________________ ........ ______________ ...__ uzumu ah:- eoğru yolcu ara - d 
seneden seneye iktısadi müna. o-- bası verilece'< , E-Rkişehirdeki ak da, vapurun Ban ıtf111 

Avam kamarası 
tatil edildi 

sebetlerin zaiflemit olrnaaı bu C. H. Partisi tanbul 1zmir münasebatı ayrı bir kışı saat 1730 da 
memleketlerin L-....:-t ticar' etle- varı•ı saat 22.15 ıedit 

l1lll"K trenle temin edilecektir. 11r 

rinde sadece serbett dö-riz reji. Ankara idare Heyeti Bu Jzmir treninin Haydarpaşa Halen Alsancak -
mine b.ilanmalan, buna mu- Reiai seçildi da.o. kalkı~ı saat 14,25 de 1zmire Nazilli - Karakuyu -~ 
kabil Orta ATnıpa devletleri- Anlcara, 2 (Husus!) - C. H. varışı rrtesi günU saat 19,39 da, rastnda haftada dört 8"':', 
nin kliring ıiatemi ile ticari mu- Partisi Ankara vi!Ayct idare he· Haydarpaşa treninin İzmirden yolcu katarları ile b~L 

Londra, 2 (A.A.). - Ateam de sebebi tiddetin geçireceği ıımele1erini geniıletmeleri neti- yeti reisliği seçimi lnıglin yaını- kalkışı saat 7,50 de, Haydarpa§a. Söke, Denizli, Çi~rı 
celH1lnde, Baenkll B. Cember. son imtihanın yakın olduğunu ceıidir. Bundan 10ma fntiltere mıştır. ldare heyeti tôplantısın- ya varışı ertesi günü saat 14 te. lğridir §Ube hatların~ 
lam, aYam .kamarasında parlL tahmin ediyorum. OttaTa konferınaı mukarrerah da Parti müfettişi Esad oras da dir. vermek yzere yine iJ 
mentonun tatlll hakkında hUkQ. Bu dakika, parlamentonun ile keneli c:lominyonlanna tenzi- bulunmuştur. İskenderun • İzmir arasında oiin i§liyen şube trefl 
metin teklifini 7apmıştır. toplanbya çağırılmaaını İM: ef. IAtlr gümrük tarifeleri tatbik et- Reisliğe ittifakla Azadan ve miltckabilen doğru yolcu araba. ğustos tarihinden z; 

Bunu mUteaklp hemen derhal kmumumiye, pek yakın bir tiji gibi 1raru.uun da yine müs- belediye meclis reisi Yekillerin- lan işletilecek 1sk, .. 1derun, Ada. rihine kadar her giiD 
muhalefet Jşçl partisi Jlderle- tehlikenin alameti olarak telak- temlekeleri ile buna bmzer ter. den İbrahim Rauf Ayaşlı seçil. na, Mersin yolculan bu arabalar cektir. 
tinden GreenWood, bu tekllfe ki eyliyecektir. cihli bir rümrük sittemi kabul rufştfr. İdare heyetinde Aza i kcn dan istifade ederek Afyonda nk Fuara gidecekleriıı 
a'f&m kamarasının 21 ağustosta Bu sebeplerden dolayı, par. etmit ohnatı klirina ticareti kar. ifıtifa eden Uç mebusun yerine tarma etmeder yollarına devam taki istirahatlerini t 
toplanmasını talep eden bir lamentonun B. Greenvooclun tmnda terbett dam ile ticaret yedekler davet edHmişUr. ettirilecektir. maksadiyle alınan bO 
takrir Termlştır. ileri ıürdüğU 21 Ağuıtoı tari. usulüdin ıerilemeaini mucip İzmir treninin İskenderun. den başka bilet üc 

B. OreenWood, avam kamara. hinde, vaziyeti tetkik için top- obnuıtur. Malaya lzmirde dan kalkışı saat 2 de lzmire va. büyük tenzilat yapı 
11nın 21 ağustosta blr toplantı lartmuı doğrudur. Avam ka. Muhterem dostumuz Pierre nşı ertesi günü saat 19,39 da, Fuar ziyaretçileriıl 
:yapmasını ıu uc aebepteu dola. manm, 21 Ağustosta toplan. Le Gofrun .azleri bu iki türlü (Baş taTa/ı 1 incide) İskenderun treninin lzmirden kal görmelerini kol 
yr istemektedir. "' ,.. dıktan .t0nra1 icabederae yeni- &milden birinin Franttz muhi- Büyük bir halk kütlesi, müs. kı§ı saat 7,50 de, !skenderuna maksadiyle lzmir 

EnelA, enternaıyonal Taziyet den tatil yapabilir. . tinde de artık takdir edildiğini tahkem mevki halini alışından- v~ışı ertesi günü saat 10,15 te rinde tebdi1en ala 
bu toplantıya lüzum göstermek.. Londra. 2 (A.A.) - 'Avam ıösteren bir delildir. Bu itibar beri bu limana ilk resmi ziya- dır. elli. t.enzilatlı halk t' 
tcdlr. Saniyen, muhalefet, Jıabt .. Kamarar, m\izldterat ftetlcain~ Msini J*Ndbııaniyetle ~apan miit&ebk L ' •1d;. !~enderundan Afyona pazar - lerının muayyen ol 
nesinin kendi siyasetinde bir de, İfçi muhalefet partisinin karşılanacak bir fikir tekamülü leri alkışlamak için safül lio u te.!i )rşembe -gilnl n v Afyon ~ri 'fi: r.S.n<Lıı .&Men 
dellşlklJk yapmasından korkul. parlamentonun 21 Ağustosta te,kil eder. Bununla beraber na dolmuş bulunuyordu. ::n kenderuna .ulıyı çarşamv • milleri tarafındah 
maktadır. 4 ._ "..,. .. toplanmasını istiyen teklifini Türk _ Fransız iktısadi müna- Gemi, demir attıktan sonra 

1 
ya ve cumartesıyı pazara bag_ ettirilmek tartiyle 1 

SallHn parlAmentonun tatn. 132 reye karıı 245 rey ile reel. sebetlerinde mevcut olan gayri mihmandarlarla lngiliz Gene- a~l gecelerde k~Ikan tren de meriyet müddetleri f 
de iken muhtemel olarak birden debniı ve bunu m··t k' B b' · · •-- · b" ral Konsolosu b'r f' 1 Ma ya 1 ve yemeklı vagonlar bu. kanlmıştır. 

Ç b Ja 
•. IA u ea ıp 4' ta ıi vazıyetin yauıu yenı ır la . . 1' diı. mKo or e d - lunacak ve İzmir yolcuları bu va 

bire toplantıya <:afırılması ~lhfn cm er yn m par amentoyu ticaret muahedesi ile bertaraf yaya gıtmış er r. uman an -----------------------"" 
ıırl bUyl1ll: te1Aea do,ureblle • Ağustostan 3 TeJrinievvelc ka. olacağını tahmin ebnek fazla Tover, beraberinde İngiliz Ge. ·u· ] k 1 
cektJr. dar tatil eden teklifini 129 re- bir rukbinlik olur. neral Konsolosu, maiyeti erka.. Ç genç 8 a in ıya 1 

Ltberal 1iderlerlnden B. Sine ye karşı 245 rey !le kabul et- l .1 h.'kUm . T" k Lı m ve mihmandarları olduğu k , d 1 İstanbul 2 (A.A.) "' 
ıatr, ke'ndl grupunun tamamne mi§tir. gil~gı ~ktuaere dtu .~ ubertl •• - halde, Konak iskelesinde kara. ap1tan San 8 rasathanesinden bil 

ız ı munase erme k k ·ı d · ı · iKi partiılnln teklifine ıetlrak 

1 
.
1
. . . . k . . al ya çı ara sırası ı e aıre erın. .. Bugiin saat 15 J 6 

etnıtnl blldirmektedir. ngı iZ tayyarele- ~ ;ere~•1: ~;·~:& a ~ de vali Ethe~ Aykut'u, n_:üe- Dun Moda vapuru saniye geçe kuvvetıicl 
o bundan sonra, n. çurçll ıl5z • • mı yon .ter m . ç tahkem mevkı komutanı T um. tarafından kurtarıldı zelc kaydedilmiştir. 

alarak ba,vekllfn parl"mento - rının Fransa Ml§hr. Bır taraftan da lngilte- general Rasim Aktogu'yu ve o·· "wl .. . H d tilnUn rasathaneden j • de T" k t"t'' " " un og e uzerı ay arpaşa ~ 
yu tatil tekllflnde kullandığı re ur u ununun revacmı belediye reisi Doktor Behçet d k" .. 1 M d • re mcsafeı.l<! bı.lundıJ&· 
kelimelerden dolayı teessurunu Uzerı·nde uçuşu temin için alınacak bazı ted- Uz'u ziyaret etmİ§, vilayette ank opruye ge en o a vapu. cdi'r.ıc:ktedir. 

birlere muzaharet aöıtennek b' l' .. f · k da ru aptanı Marmara ortaların. 
bfldlrmlt ve 1k1 muhalefet cru.. • ır po ıs mu rezesı, uman n- d b' d ld . . d d'l -o-

kar · · lhL! __ 11...! ı ık b. b"l"k k ·ı a ır san a an ıst1m at e 1 • 
punun taleplerine iştirak: eyle. Af fk... . an vermıthr. UIUUKI n- ı ta ır o u as er ve muzum d'V• . .. .. d h l . dad Moskova gürüf man e arıumumı- gı'ltere gı0bi yeni Türkiye ile Ya- tarafından ihtiram resmi ifa o- ~~ını kgorml ulş, .~r .. kal ım b'a 
dlflnt tasrih ettikten sonra söz • • km Şarkta .. f'k lan F l g\nere su ara suru enen ar "' 
ıerıne •öyle devam eyleml•tlr: yesrnı büyük bir mütte ı o ran- unmu§tur. d l d ~· l ı· Moskova, 2 (A.A· 

':/ ':/ • • • A • R h da k k da sıın a ı ye egıne a ıp ımaM . 
endişeye düşürdü sa dahı bu ail>ı bazı mali ve~- da ı tımdd•l odnab. ~key ı..~ılnk .. giımittir. mubabıri bildiriyor. Yabancı memleketlerde, a • 

Tam kamarasının hattı hareke. 
ti dalma gözlSnUnde bulundtı _ 
ralur ve şu hattı harekete e. 
hemmlyet vcrlllr: Bllhassa dik 
tatnrlUk memleketlerinde 1 a. 
vam kamarasında haklı olarak 
!ngiliz milletinin tecayUze kar. 
şr mukavemet etmek hususun_ 
dakl muazzam azminin bir ita. 
desl olarak telAkkl edilmekte_ 
dir. 

§urasrnı tebarUz ettirmek Is. 
terim ki, diktatörler ezcllmle 

tıadi kolaylıklar ıöeterecektir. ve ca e er e ırı en na ' S d ld k'l . .. Bugün ög~ leden soıı .. f'k b h · .. ·1· . an a a ı erm uç genç ço-
Berlin 2 (A A ) fn ·1· Fakat T'· k t _ _:ı· T'' k mutte ı a rıye mumessı mı ·k ld ~ k . . lln görüşmelerinde 17 , . . - gı ız ur .u18uız ve ur - h t1 Ik 1 1 d cu o ugu ve gezme ıçın çı- t# 

tayyarelerinin kütle halinde Fransız doıtluklan ve ittifakla- aMr~ e a 6· amı§ ar ;r· d ..... kn:ak akıntıya kapıldıkları an- kiler kaydedildiğj / 
Fransız toprakları üzerinden n iktısadt temellere istinat etti- l d a aya za ~t~n v~~ ra ~ ~t· fot-ılmıştır. Kendisi içinde olma- tır. Mamafih, 1ngill• 
tecrübe uçuıları yapması Al. rilmedikre istikbalde arzu edi- e en sonr~ ş_e rı gez ıker. I a . • dan sandalını kiraya veren san-,- SoYyet paktının 

.. ~ yarın gemıyı gezece . zmır d · h kk .,ı_ hk'k.a l k k ı d pıt• 
man efkarı umumiyesini i•gal len i-1.!·-'ı oöıteremez· onun b 1 d' · 1 ·ı· d . ·ı . aıc: a ınoa ta ı t yapı - pe ya m ar aya 

• 11r • ·~ • , e e ıyesı, ngı ız enızcı erme k d 1 ı 
d~ dev~dır. Bu tezahüratın Fransız ticari münasebetlerini karpuz ve meyva ikram etti. ma ta ır. r emare yoktur. 
hıç bar ehemmi~ti olmadığı arttırmak işinin belli bqlı bir Saat yinnide sehir gazinosunda 
hakkında Alman. matbuatı ta- mesele olarak ele abnmuı iktı- l 20 kişilik bi; ziyafet verildi. 
rafından aarfedılen gayretler za eder. Fiyafetin sonlarına doğru Vali 
de halkın bu hlsustaki endişe. Yukarda • t tti~-· • Ethem Aykut ayağa kalkarak 
sini göstennektedir. ıtare e suuız gı- d .. f k 1 ·ı· b h . 

.. . . bi Türk • lngiliz ve Türk - o~t v.e _mutte .ı. n~ı ız . a rı-
Bugun hır general ımzası ile Fr'"-·ız tı'car·ı mu"n"'• .. betlen' yelılerının lzmm zıyaretınden Arnavutluk Uzerine, son darbe. ....... ~ l 1 

lerlni indirmek için daima avam inti§ar eden bir makalede, bu umumi harpten evvel bugünkü, do ayı kendisinin ve zmirlile-
uçuşlann asla fevkalade bir ıey ·bi ..ı:~.ı..:~ · t•-de!:..:Ll: rin ·duyduğu memnuniyeti an. 

kamarasının tatil devrelerini iP .. ..,.. .. n vazıye "'°" • ._. la k 1 ·ı· ·ıı · 1 ·1 
ol.madığı ve Almanyanın '--va a~..L 1_...,n ---- __ _L_..ı_ tara ngı ız.mı eh ve .. ngı • 

intihap etml9lerdlr. ,_ IVIKlll -::r --· z;anmu11 k ı f d h kal 
hticumlanndan kork.usu olma- birtalmn deiifildilcler ohnut ite tere ra ı ıere ıne ka e ını • 

Gerginliğin gittikçe arttığı dı~ temin edilmek:e ve Meaer bunlann neden ileri ıelditini dı~dı. Bu~dan sonra . ~]bay 
fU ıaatte Avam Karnaruınm Şmıt avcı tayyareleriyle Yun. tetkik etmek ve etkiden oldutu ı:uv.er ~>:aga k~lktı. 1~.gıl~~ dC: 
tatil yapması pyanı tee11ürdür. k~rs bombardıman tayyareleri gibi normal vaziyetin avdeti n~~cıl.~rının lzmırde gor.~ukleTı 
Aiuıtos sonunda Almanyada turatlerinin 108 lngiliz tayya. için tedbirler ahnak her vakit h.usnu kabulden j~k .muteh~•: 
iki buçuk milyon ki§i silah al- reıi tarafından elde edilen ıü. mümkündilr Unutmamabdır sıs olduklarını aoylıyerek akı 
tında bulunacak. Alman kıtala. ratin mühim bir ıey olmadığını ki bu tedbirİeri almak u~ m~let aras~~daki. •~mimi dost. 
n Polonya hududu boyunda isbata kafi olduğu bildirilmek. her memleketin milyonlar ve lugu .~eba~u~ et~ı~dı. Kuma~ .. 
tahattud eylemektedir. Pek ya .. tedir. milyarlar feda etti~ ıulha da dan sozlerını bitırırken kadehı. 
kmda Danzigi istihlif edecek •• · 1 " .. " f'n kaldırdı 

M k ı "Al h k h:-.-. etmek demektir nı nonunun ,ere J e . 
ba•ka zayıf noktaların da ken. 8 8 e man ava uv. 1!611oıı:::a • Y "") " ' ô d · d 

y ı · J h · · arın og e uzen r uevın e 
disini göstermesi muhtemeldir. h~~~rı ks~alnya davknlbı~1ı~dc. da

1
- ASIM US Müstahkem Mevki kumandanı 

BuncMn ba•ka Tirolda garip bir 1 ırço ış ere e 8 1 ıyetı 0 - ... f da b' · f t ·ı k 
11r d w .. t . . d' 1 -ra ın n ır zıya c verı ece , 

vaziyet mevcuttur ve bu vazİ- ugunu 1K
0b.e.rmı;tır,, ıyor ve Fransa ile 60 kilometre geniş. akşam Şehir gazinoıunda lngi. 

yetin neticeleri vahim olabilir. fU surete ıtıyor: liğinde bir bölgede n'liidafaa e- liz konsolosu bir ziyafet vere
Bütüm bunlar, korkunç ve mu-ı Avusturya ve Çekoslovak. dilecek 850 kilometrelik bir hu. r.ektir. lngiliz futbol takımı ile 
lll2Bftl a11medenfir. yanm Almanyaya ilhakı Al. dudu ve İngiltere ile de Schlesv. lzmir muht~liti yarın 1 7 de Al. 

Diğer taraftan müttefikler manyanm vaziyetini ehemmi. den Oollart'<'l kadar 200 kilo. sancak !tadrnda beynelmilel 
de büyük hazırlıklar yapmakta. yetli !urette düzeltmiştir. Diğer metrelik bir deniz hududu mev. hakem Mu!tafanın hakemliğin. 
:Ur. Sallı azminin, aksi takdir. taraftan Almanyanın garpte cuttur. de bir maç yapacaklardır. 
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, -- K UŞTCVC ti Slık ~ ~ 
'l'OriA i ye Cumh urıye-t Mt"rk~z li• nkası 29 ı 7 ı 1939 

PAS 1 F 
vaziyeti .... ~Qın' Yatak ve yorganlarmı mutlaka kullanımı 

sıcak h r1 ku§tU .. avala~da yorgun başınızın serin ve yumuşak 
11 ııniiy ·· Yu yastık ıle rahatını temin eder. 

llıldı,ll(~;r~an, §İlte ve yastık fiatlarrnda mühim temilat 
lıraya alacağınız bir ku,tüyü yastık bu ucuzluğu 

.\t:ı~Es. 
1 

ispata kafidir. 
·· fabr~ stanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuş· 

!)!. k \'er ası. Satı, yerleri: Ankara ve Beyoğlunda Sümer 
~ar pazarlarında satılır. 1 

" Satınalma Komisyonundan 1 
~ du Stbhi . . . 
i6.I ~ ek ~esı ıçın 28 kalem sıhhi malzeme alınacaktır. Ka. 

1 8lnirlik sıltrnesi 4-8-939 cuma günil saat :5 de Topha. 
• 140()3 li sat_ınaıma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be. 

1 1 
a g0tilt~ ılk te~inatı 1050 lira 22 kuruştur. Şartnamesi 
~ııı a'Yrıur. lst~klılerin kanuni vesika.;arile beraber her ka. 

~ 4eıı bir ayrı fıat vermek suretile teklif ınektuJ?larm. iha.~ 
saat evvel Ko. na vermeleri. (85) (5393) 

* :;: * 
Adet 
200 sırlı tencere 
500 
500 

lOOO 
1000 
500 

,. su kovası 
,, süt kabı 
., çaydanlık 

,, oturak 
.. ,. sürmeli 

500 ,, ördek 
·;. Ordu h 500 cam ördek 

i""'&_~ianeleri için yukarıda yazzh ı:...::kiz kalem sırh mal. 
~., l{o, d9 cuma günü saat 14,30 da Tophanede amirlik sa. 

I U i525 r a .açık eksiltme ile almac=.ktzr. Hepsinin tahmin 

A K T t F 
R.a.~a: 

Altın sarı klograml7 179 910 
Banknot . . • , • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki llı.ıhabirler: 

Türk lirası • . , • • • 

Harlclekl Muhabirler: 
Altın: san ldigram H 058 321 
Allınıı tahvili kabil serbest 
dövizler , • , . 
Oiğer dövizler ve borçlu 
ldirins bakiyeleri 

lln:ı'ne lnhı•illerl: 

th·rulılt· t' lıl l'" f'\T:tkı nak. 
ılı}t' ı. ıı r)ılı ~ı . , . . 

K;ıııuııun li . l) nıuddelerine 

tevfikan llaııne tarafından 

vakı tcdi yal . . • • 1 , 

Senede./ cii:danı: 

'I'icart senetler • , • 
Esham ve tahvfldt cü:danı: 

üeruhte edilen evrakı nak 
A ( tiyenln karşılığı eshım Ye 

\ tahvilAt itibari kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvilAt: 
Avanslar: 

Hazineye kı~a vodcli nanı 
Altın ve dövf:ı: ilzerine • • 
Tahvilat üzerine 

ITi'lscchırlar • • 
Afuhtcllf • • • 

• • . . • • 
• • • • 

.24. t6ı.oı1,0:; 
20.028.288, 
1.504.071,8: 

370.700.:H 

12. 7·11.252,48 

2 . .J:l 7,71 

3.:J.fJ6.405,7 

1!;8.748.503.-

17.22R.027,-

134.678.275,lH 

43.694"441,47 
7.517.080.!)7 -
3 .24-l.000,-

22.869,42 
7.SOR.722,-

• -
YekfJn 

J Temmu:ı: 1038 tarihinden itibarea: 

Tashih ilanı 

--1.dra 

45.607.277,';: 

370.705,:. 1 

~ermnye 

I hliyat akçesi: 

Adi ve fovlrnlade , 
IJususJ 

• • • 

• • • 
• • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Ucruhte edilen evrak ı nak l iye 

Kanunun 6.8 inci m ıımıe. 
!erine te\•fikan hazi ne tara. 
fından vaki tediyat • . . 

Deruhte edilen evrakı uk. 
16.28(: .07;;, !ı'..' J t.liye bakiyesi • . . • . 

J Karşılıı}ı tamamen altın olarak 

l
i!Avetcn tedavüle vazedilen 

Reeskont mubbill ilheteo 
teda. vazed. . . . 

1 U.:>20.536,-

13-l.678.27G,511 

1 

51.211.522,4 ' ı 

11.075501 ,.ı!!lı 
4.rmo.ooo,::ı 

ı 6. 437. ı 32,7011 

421.771.117,81 l 

Tiirk llra:u Mevduatı 
Döviz Taahhüdatı: 
Allına tahvili kahil dllvJ.zler 
Diller dövizler ve alacaklı 

kl iring lıuldyelerl , 
l\fuhtelit • • , , 1 , 

lskonto haddi % • Allın üzerine r 

4 .217.134,2:; 
0 .000.000,-

1 ;;s. U8.r.c.:ı,-

17.228.027,-

141.520.:;36,-

1 D.000.000,-

69.000.000,-

3.033,82 

35.!)!>0.38;),0!'i 

Yekfin 

l G.000.000.-

10.217.134,2~ 

229.ö20.536,
:l;).42r:>A13, 1D 

30.000.318,87 
Di>.607 .715,-

421.771.111 ,:n 

;rı ~eleri ~~a ılk t~~~~~tı :339 li_ra _37 kuruştur. Şart~me ve 
ft ~li saa . da gorulur. lsteklılerın kanuni vesikalarıle be. 

1 
~ tte Ko. na gemeeri. (90) (5394) 

t 40() *** 
~. gu:~et trarnp)t alınacaktır. Açık eksiltmesi 4- 8-939 

11 l<onıi saat 14 C:e Tophanede !stanbul levazım amirliği s?' ın. 

l stanbczl 3 üncü icra Memurlu-
fjundan: · 931/ 403 1 

Dairemizin 931/•i03 l ııuımıral ı 

dosyfü;ı ile paraya ç e vrilmesi mu
karrer olup keyfiy~t Ynkıt gazetesi
nin 21 - 7 - 9J!l l :mlıli n üshasının 

7 nci sayfasının 3 üncii siitununrla 
yazılı gayri menkulün birinci açık 
arttırması 28 _ 8 - 939 pazartesi gii
nü ikinci açık arttırması 12 - 9 - 939 
salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
yapılacağı cihetle sehven birinc i 
:ırıtırmanın 25 - 8 - 939 cuma günü 
\'e ikinci arttırmanın ise 13 - 9 - 939 
günü olarak yazılmış olduğundan 

mezki\r cihet lanihan ve tashihun 
iliın olunur. 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU~ 
~tı 37iO~tında yapılacaktır. Tahmin bedeli 4960 lira ilk 

~~ t tekliıe .1tradır. Şartname ve 'lümunesi komisyonda görü. 
ı eıllleıe/'ın kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyo. 

l, (87) (5395) 
jtl 

r~~~~;~.tSA::aas-?:-::&~.r=:&::nı:~·:Ai..: : 

O~~ANLI BANKASf J: 
TORK ANONİM ŞiRKETi J!l~ 

s TE:SIS TARi H i -1863 
'"üt,,., v, r - 1t· c· · • · · ., -· ··· k • • · ~9 ur Wt umııurwtttı ııf! mun,,,,,, mu aı!Pıtnamtsı 

Nıım.41..ılı. ..lfllMı GXJ...Lır~nı.mLL ı ;,.&_t/,/e ıdJ.,,,.İlı.,,..,.,.--=,flMIJ-,.... 
f ?4/61193J tdrihlı 2435 Numaralı Rl'~mı Oauıc J 

-
---

&'""'ayesı : 
Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

-------1 
10 .000.000 i ngUiz Lrras ı 

1.250.000 l nglllz Llras• 

-------ı 
Oıtı1at •kçes l : 

(tGrkiyenin ba$1ıc:a S eh irlerin.&4 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
~ısı LONDRA ve MANÇESTER'de • 

~. l<IBRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAf<, FiLiSTiN 
.,. MAVERAVI ERDÜN'de 

YlJcos . Merkez ve Şubeleri . 

1 
1 

..... 
Satış yeri: - o o • 

VAKiT KITAPEVl 
1-1 O kitaplık birincı seri 

Numara Kuruş 

1 S~o 100 
lAVVA. RUMANVA, VUNAN(STAN, SURIVE. LÜBNAN 

itil 
Yllıflerı -- -

ve bOtiin -Dü nyada Acenfa ve Muhabirll!ri "ardır 

'I 2 Aile Çemberi ıoo 
3 Ticaret, Banka. 75 1 

Borsa YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
'1~ tter nevi Banka Muameleler i yapu 
l,carıbık tar'. ve mevı'uaı hesapları küşadı , 
l ıirk redıler \•e vesaıklı lıl"t'dıler kü<adı 
" 

1
\le E • "<>ıs. ve cnebı mcmlekeller iızcrıne k~ide sençdaı ıskontosıı. 

tsL eıııırlrrı. 
q·~ . 

~ed 
1
1;e tahvıl.iı, alıın ve emtaa üzerınc avans , 

a lahsil.iıı ~e saire. 

• 
En yüksek eniniyel şarllmm haiz l<iral~ 

1-<asalar Servisi vardır. 

4 Devlet ve Ihtil§.1 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J . Rasin külliyatı ı 75 
7 İşçi smıfı ihti?ili 60 
8 Ruhi hayatta lhuuı 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 

U L - &$ .. 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

1'>ivas • -anın en müsait şarflarife (kumbaralı vey~ 
Bu ~erinin fiyatı 795 kuru~ 

.ur. Hepsini alanlara % 21 
;;konto yapılır. 236 kuruş· 

'leşin alındıktan sonra kalaı 
\ lirası ayda birer lira öderı 
lek üzere dört taksite bağla 
ur. 

GOZ lTEKtMl 

1939 Resimli Hafta lcuınbarasız ) ta~rruf hesapları ;ıçılır. · 

SAHIBt : ASI M u::, 
füısılrlıio yer: VAKiT Mathıııısı 

Q,.amazof Kardeşler 
Yazan: Dcstcyevski 

1
' ha ÇeYi~o: Uakk, Süh• Cezaio cm ·~ 
~~ :1-'lc ilt 
1) ~ bir t Ctı nasrt oluyor da hala 

Ot) asarıa .. .. ~ 
ı , · ına gorulmege kalk[. 

~.:le 
lltc >'han l 

~ı ~:eğiııj ~ c~de boyuna babasını 
• c,~.c~ salti Ylıyordu. Mektubu yaz-

• !)il-' 1 ıtİJ.>;ıtjnd. Yalnız bir kişiyle, ev
rfı ~tı tccı:Sin· arına uyarak çekişmişti. 
~I ~· ~ Jt tı. 

lll ar§ı 
a.ıı ~ 11irıcı, bQ<:evabıın şudur : 
'ıt ~trı, S\ik~le kanlı bir işi tasarh· 
., eu~·· Unete muhta 1 K " 

. •, • : l'" ç c ur. ım-

~ .. : ;ı~:c~~ ~~. h:!]e bütün dikkatleri 
"'' :~e., · her 1ıangi bir kavgaya ... n b' u ır hc:;.:p, mantık ve 

tecrübe işi olmakla beraber, bir insiyak 
meselesidir de. 

E vet sayın hakimler, psikoloj i, iki 
tarafı keskin bir kılıçtır ve lazım geldi· 
ği vakit biz de onu kullar.masmı bili
riz. Meyhanelerıde savurduğu t ehditle
re gelince, bunların da iler, tutar bir ye
ri yok. Çocuklar ve sarhoşlar, ara.da s1· 
sacla birbirlerine karşı böyle ağız ya
yarlar: fakat sonu gelmez. H iç biri ger
çekleşmez. 

Şu elinizde müthi§ bir delil ,diye tut
tuğunuz mektubun da farfara bir sar· 
hoş yaygarasından ne farkı var? Bu 

Murad Rami Aydın 

Pazardan başka her gün saat 2 • ı 

1·ıı kador Taksim • Talimhane Urf:ı 
' ap:ırtıman No. ıo. Tceıron: 41553. 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 

~ ':' ..y- ~· • , t ••• ~ • • • ., .... ,, -t: ... : .,. • ,• .. ••• • • 

mektubu gülünç bir şey sa:·mak durur
ken, ne diye ona korkunç ve uğursuz 
bir varlık veriyorsunuz? 

Evde babası öldürühıü~ bulunduğu 

ve bahçeden kaçarken Grigorinin onu 
gör.düğü ve bir havan tokmağiyle uşağı 
yere serdiği için değil mi? işte bundan 
dolayıdır ki, iddia makammdaki zat: 

- Her şey maznunun söylediği gibi 
cereyan etti. Mektup işte bundan ötürü 
gülünç değil, uğursuz ve müthiştir. 

Diyor. 
Bu noktada Allahın h eP.imize yar.dım 

etmesini dilerim. Çünkü davanın bence 
en çapraşrk noktası burasıdır. 

- Mc:.dem ki bahçede idi, o halde öl· 

düren •de odur. 
Diyorlar. Cinayetin bütün delili şu 

"mademki.. .. ile "o halde .. ,, kelimeleri 
içinde toplanıveriyor. Ya gorunuşe 

rağmen işin hakikati bu merkezde de
ğilse? .• 

itiraf edeyim, ki bu "mad~m:d., ~ le 

"o halde,, yi büyü!; bir hatip kudretiy· 

le kullandılar. Fakat niçin ıdelil sayd:k-.--Demişti-:--
larr şeyleri teker teker ele alıp incel::- Müddeiumumi: 
mekten çekiniyorlar? Neden hep evvel. 
den kabul edilmiş bir "bütün,. ün için· 
den onlara bakıyorlar? 

Mesela, muhterem hasmm1, neden 
müvekkilimin babasına sadece uzak~a:ı 

bakıp çekildiğine dair olan ifadesini :ıs
la doğru bulmuyor? 

Katilin apansız yüreğine hücum et
mesi muhtemel olan heyecanı ve pi~ · 

manlık duygularının ne alaylı bir tavır. 
la karşrlandığmı henliz unutmamışsınr z· 
dır, sanırım. 

Ya adamcağız doğru söyledi ise, ya 
hakikaten o sırada bu talihsiz söylediği 
gibi duymuşsa? .. 

llk tahkikatta Dimitri Karamazcf: 
- Gruşinikanın orada bulunmadığı· 

na inandıktan sonra kaçtım. Hiç şüphe 
et:niyorum, ki annemin ruhu, o sıracl:ı 

benim için Allaha yalvarmıştır. Elimi 
kana bulamaktan muh:lJ...i:.:!k o_.'-!n C:. • • • 

sı sayesinıde kurtuldum. 

- Sevgilisinin orada olup olmadığ1nı 
dışardan kestiremezdi. 

Buyurdular. 
Niçin kestirilemesin. Pencere müvck· 

kilimin daha ilk işaretinde telaşla açtl. 
mıştı. Fiyodor P,avloviç\n her halinde 
beklemenin ıztırabr hissalunuyoı1du. 

Ağzın.dan genç kadının orada bulunma· 
dığını anlatan sözler de dökülmüş ola
bilir. 

Ne diye bu türlü olağan, akla yakın 
şeyleri bırakıp da, sı rf hayalimizin uy 
clurdllğu bir ihtimale saplanıp kaby:> 
ruz? 

Halbuki hayatta en derin görüşlü , , 
en uyanık bir romancının bile göri.işü ... 
elen sıyırılmış noktalar bulunabilir. 

- Öyle ama, Grigorinin şahadeti:.c 
ne buyrulur? O kapıyı açık görmüştü 

Madem ki kapı açıktı ve katil oraya iır 
:ı:ıişti. O h:ıld :: c: : .:.iirmi.iştü de . 

(Liil fcn sayfay1 çeviri ııi : ) 
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Efsane kadını 
[Baş tarafı 8 incide) çin hiç doğru değildi. Onun bu 

vermişti. Oudaklarmm üstünde, içli ve hassas hilkati bana c.;ok 
uyurken gülen küçük çocuklaı dokundu. Artık bütün meta. 
gibi tatlı bir tebessüm vardı. 1etlerimi toplıyarak, ona bir şe~ 

l lstanbul Levazım Amirliğinden . verilen: ı ı 0 L satınalma 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları enız evazım 

------------------·--------------

- Uyandırmıyalım .. Dedim söyleIT'".ı~ için eğildim. 
Bakmız ne rahat uyuyor ... Be- - Üzülme yavrum .. Dedim 
nim, çok içten çok hafif gelen •Beni istemişsin .. Ba!t, seni gör. 
sesimden irkildi; gözlerini ac:tı. ııiye geldim.· Sen İnşaallah ivi 
O ne güzel tatlı bakışlı siyah l.. 3en hergi.in gelirim .. Yi.izü. 
gözlerdi!... Çölde vurulmuş bir me öyle hazin, geçti o günler ... 
ceylan yavrusuna D-nziyordu. Demek istiycn bir nazarla bak. 
Annesi: tı ki içimde bir yer sızladı. 

_ Bak, kim geldi yavrum... - Evet zavallı çocuk.. De. 
D di mek istedim. Geçti o günler ... e '. 
Aklıma bin türlü ihtimal gel

di, sinirlendim: 
Gözleri, gözlerimle karşılaştı: 

yiizüne penbe bir kan dalgas· 
yayıldı. Bana bakmamak ıçın 
elleriyle gözlerini benden sak
lıyordu. Dikkat ettim, heyecan. 
dan titriyordu. Bu kar§ılaşma, 
çok genç ve hasta bir çocuk i. 

Tedhiş 
tinden 

hareke-
sonra 

(Başlarafı 9 ııncudaı 

hi§Çilerin harekatını iyi karşıla
mamakla beraber kan davası 
güden bu kimselerin 1916 da 
İngilizler tarafından kur§una 
dizilmiş olan kardeşlerinin inti
kamlarını almak istediklerini 
söylemektedirler. 

Almanyanm Parmağı 

Diğer taraftan vaziyet ve au
ikastleri tetkik eden bir Fransız 
gazetecisi bu hadiselerin harp 
senelerinde Amerikada Von 
Papen'in Ajanları tarafından, 
itnlyada da meşhur Monsin 
yor Von Garlah tertip edilmi§ 
olan suikastlere fevkalade ben
zemekte olduğunu m\i§ahade 
etmektedir. 

Filhakika lrlandalr tedhişçi
lerin Berlin ve Hamburg ile te
masta bulunmakta oldukları 

tesbit edilmiştir. Netekim bun
dan birkaç ay evvel Von Rib
hentrop, Mister Jon Bull için 
fevkalade bir sürpri:: hazırlan
makta olduğunu bildirmiş, biz
zat Hitler de bir nutkunda bu 
hususu ima etmi§ idi. 

Gerçi Almcınyanm lrlandayı 
kazanmakla çok büyük avan-
tajlara sahip olacağı muhak
kaktır. Bilhassa Almanya İrlan
da sahillerinde bir deniz üssü 
kazandığı takdirde lngiltcre 
çok müşkül bir vaziyete girebi-
lir. Fakat İngiltere - İrlanda ha
diselerini de yalnızca Almanya
nm tesiriyle izah etmek müm
kün değildir. 

lrlandalılarm bu tedhiş hare
ketlerinde mezhep ayrılıklarını 
ve milliyet hislerini de gözö
nünde tutmak gerektir. Kaldı 

ki frlandalılar, 1916 danberi 
İngilizlere karşı büyük bir kin 
ve nefret beslemektedirler. 

* * * 
O günler geçti. Şimdi öleli 

·nmam beş sene oluyrr... Ve; 
'.:>u, kalbimde öyle dinmiyen bir 
acı, bir matem oldu ki, onu ar. 
tık hiç unutmuyorum; kış ol. 
"tn yaz olsun, her ct·ma günii. 
I~:1raca Ahmette onun mezarı-
11 ·iyaret ediyorum ... 

Fakat neye yarar~.. Yüreği 
toprağa karıştı.. O artık beni 
~uymuyorki ..... 

- 19 Nisan 1910 -
"Bostancı" 
Dr. Cemil Süleyman 

BORSA 
- Ankara 2 -8- 939-

ı-- ÇEKLER --
1 Sterlin (İngiliz) 

100 Dolar .(Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 Liret ,(İtalya) 
100 İnicre franJ.:ı 
100 Filorin (Felemenk) 
100 Ra:r~mark (Alman) 
100 Belga ,(Belçil.:a) 
100 Dirahmi ,(Yunan) 
100 Len ,(Bulgar) 
100 Çe1ı:oslonk kuronu 
100 Pe:uta (İspanya) 
100 Ziloti (I.ehistan) 
100 Pengö (Macar). 
100 Ley ,(Rumen) 
100 Dinar (Yugosln) 
100 Isvec Kuronu 
100 Ruble (Sovyel) 

lıtilcraılar 

Ergani 
.Sivas· Erzurum IIJ 

Tilrk borcu I peşin 

5.93 
126.675 

3.355 
G.6625 

28.575 
67.435 
21.835 
21.5175 

1.082;; 
1.56 
4.3275 

H,035 
23.842:> 
:!4.4525 

0.905 
2.8925 

30.5525 
23.90 

19.35 
19.98 
19.Jj 

Ticaret ve Zahire Borsası 
2 - 8 - 939 
FİYATLAR 

Buğday yumu~ak 5.29 - 5.31; 
Buğday ~crt 4.28 - 4.31; Duğday 
kızılca 5.15 - 5.25; Arpa yemlik 
dökme 4 - 4.03; Bakla 3.25 _ 3.2fı 
Çaydar 4.10; Ku,yemi çurnllı 

5.10; Keten tohumu 9.30; Susam 
H.20; Keçi kılı 55; Tiftik mal 
108 - 1H; Yapak Anarlol 51 -
51.20 kuru~. 

GELEN 
Buğday 331; Arpa 40; Yapak 

72; Kıl 2; Tiftik 16; Un 83; 
Çaydar 15; Darı 2; 
K:ış:ır 2 ton. 

GİDE!'ıi 

Mı.;ır 24; 

~likst 101; Keten tohumu 43; 
Aryon 2; Kıl 10; Tiftik 30 loıı. 

Kütahyada yapılacak iki adet bir numaralı garap inşaatı ka. 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen. bedeli 129.415 
lira 30 kuruştur. Muvakkat teminat 7720 lira 78 kuruştur. İha. : 
lesi 21-8-939 Pazartesi günü saat 17,30 da Balıkesir Kor. satını 
alma komisyonunda yapılacaktır. Plan keşif. hususi ve fenni şart. 
nameler lstanbul, Ankara levazım amirlikleri ve Balıkesir Ko. 
lordu satın alma komisyonlarında her gün parasız görülebilir. Ve 
650 kuru.~ mukabilinde Balıkesir Kolordu inşa.at şubesinden alı
nabilir. Eksiltmeye girebilmek için bu gibi kıymette inşaat işle
ri yaptıklarına dair ihale gününden en az sekiz gün evvel Vilayet 
Naiıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası teklif zarfına ko. 
nulmuş bulunması lazımdır. Taliplerin belli belgeler ve yukarıda 
yazılı ehliyet vesikalarını ve muvakkat teminatlarını havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Balıkesirde 
komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri. (193) (5696) 

* * * 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 45 kuruş olan 44,300 çift 

yün çorap kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 11-
8-939 cuma günü saat 14 dedir. llk teminatı H95 lira 50 kuruş
tur. E\'saf \'e şarlnamesi hergün öğleden sonra Ankarada M. M. 
V. satınalma komisyonundan bedelsiz alınabilir. Ekşiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beheme
hal bir saat evveline kadar Ankarada 11. M. V. satınalma komis. 
yonuna vermeleri. (5178) 

* * * 
!zmirde bir pavyon ve iki cephanelik kapalı zarfla eksiltme. 

ye konulmuştur. Keşif bedeli 38,261 lira 22 kuruş olup ilk temi
natı 2870 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11-8-939 cuma günü 
saat 11 de Vekalet satın alma komisyonundrı. yapılacaktır. Şart. 
name, proje ve planlar 195 kuruş mukabilinde Ankaradn k·ıınis. 

yondan alınır. İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerinde ynzılı 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar Ankarada M. },1, V. satın alma ko. 
misyonuna vermeleri. (5-179) 

* * * 
Tümen birliklerini nihtiyacı için 10 taksitte alınmak ve Tü. 

men ambarında muayenesi yapıldıktan sonra birliklere nakli mü_ 
' teahhide ait olmak şartile 137.400 kilo kuru fasulye kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılıp mukaveleye bağlanacaktır. 

Evsaf ve şartları komisyondadır. Muhammen fiatı 20,610 lL 
ra ve ilk teminatı 1545 lira 75 kuruştur. 1halesi 7-8-939 pazar. 
tesi günü saat 16 dadır. İsteklilerin belli gün ve san ltcn bir saat 
evvel kanuni vesikalarile teminat mektuplarım Lülcburga7..da 
Tilin satın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır.(151) (5343) 

Cinsi 

Yulaf 
Sa.de yağı 

* * * 
Miktarı Tahmin bedeli 

Kilo 
881,275 
43,200 

Lira kuruş 
42,301 20 
41,010 00 

İlk tembat İhale gün 'e 
Lira kuruş saati 

3112 5n 4.8.939 15.30 
3078 f'I 

lslahiyedeki kıtaatın ihtiyacı için yukarıda yazılı iki kalem 
mevadı iaşe kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Talibin 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri komisyona müracaatla 
şartnamelerini görebilirler. 2490 sayılı kanunun hiikümlcrinc 
göre talip tarafından komisyona ibraz edilmesi mecburi bulunan 
ves" iki beraberinde bulundurmaları lazımdır. Talibin teklif mek. 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver . 
miş olmalıdır. !hale lslahiyede askeri satın alma komisyonunda 
icra edilecektir. (157) (5392) 

Merzifon garnizonu için 252,000 kilo ekmeklik un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 32.760 lira ilk te. 
minatt 2457 liradır. Eksiltme 15-8-939 salı günü saat J5 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
istenilen belgekrlc birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir sa
at evviline kadar teminat mektuplarını :\forzifonda askeri sntın. 
alma komisyonuna vermeleri şartname parasızdır. Görmek iste. 
yenler her gün Merzifonda askeri satmalma komisyonundan ala. 
bilir veya görebilirler. (174) (553G) 

*** 
Merzifon garnizonu için 427,000 kilo kuru ot kapalı ztırfla 

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 19.215 lira ilk te. 
minatı 1441 lira 12 kuruştur. Eksiltmesi 14-8-939 Pn7.artesi 
günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve sa. 
atinten en geç bir saat evveline kadar teminat \'C teklif mektup. 
larını Merzifon satmalma komisyonuna vermeleri kuru ota ait 
şartname garnizon satınalma komisyonundan alınabilir. \'eya . 
hut görülebilir. Şartnameler parasızdır. (173) (5557) 

3800 ton buğday öğütülmesinin ihalesi kapalı zarfla 14-8-

12 .000 kilo tutya beyazı 
29.000 kilo kristal bezir 

7.000 kilo N'efl 
15.000 kilo ham bezir 

1.000 kilo kaynamış bezir 
2.000 kilo kurşun üstübeç 
9.000 kilo kaba üstübeç 

26.000 kilo sülyen tozu 
40 kilo Glotelin 
40 kilo helyogen Blau 

ı - Tahmin edilen bedeli ( 4.4.320) lira olan yukarda c;. 

miktarı yazılı 10 kalem boya malzemesi 15 Ağustos 939 tı; 
raslayan salı günü saat 14.30 da kapalı zarfla aıınıns.1' 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (3324) lira olup şartnamesi her f:' 
misyondan 222 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dabiliildt 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gilll 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşadn bulunan 1'0~ 
başkanlığına vermeleri (5636) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke 
Satınalma Komisyonundan : 

A - Merkezımizle mülhakat için 25 ton çubuk kükilfl 
caktır. Kükürtün beher kilosunun tahmin bedeli (15,5 kil 
umumunun tutarı (3375) liradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız sl.ıı; 
C - Eksiltme 15-Ağustos-939 salı günü saat :14 

lata Karamustafapaşa sokağında mczk\ır merkez satınıılJJl 
misyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 

E - Muvakkat teminat parası 280 lira 63 kuruştur. 
F - Eksiltmeye gireceklerin 1939 sen.esi ticaret od~1 

.t 
kalarını göstermeleri §arttır. (5735) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Muhamıncll 

li tili 

Tophane kasrının hariciye servisinin bulunduğu 
mın tamiri işi 

Yukarıda mevkii yazılı mahaldeki tamirat işi hi~ 
246 lira 40 kuruş bedelle açık eksiltmeye konulmuştıır 
14.8.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. 1f 
rin yüzde 7.5 pey akçelerini ihale gününden evvel yatırIP 
gün ve saatte defterdarlık Milli EmHik ~lüdürlüğünde Jl1 
kil komisyona müracaatları. (56/ 

~~~------:1 ~~ ~ w:• . .A.JA&..A.9.A..L.A..a.>w 

Dün 
V~IKDY ~ftlrA9lE~

Ve yarın tercüme külliyal 
11 - 30 Kitaplık üçüncü ser1 

~umara Kuru, 29 Kapitali!lll buhranı 

21 HuKümdar millet 50 30 Slambo 

22 Y cııı ilmi zihni) et 75 
23 Mevcudu kalma::h 
24 GlinUn iktısadi işleri 60 Bu !!erinin flatı 6.15 

25 Cuınhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 
26 Tercümenia rolü 100 yapılır. Kalan 4.92 kurıl1 

27 Deği~işler 75 kuruşu peşin alınarak ııı J 
28 T aokon 30 si ayda birer lira ödeııtıl' 

Uı;: tak!ite bağlanır. 

.. -~-....... -._. .. , ... ' 
tıtt 

939 Pazartesi günü saat J5 de yapılacaktır. Buğdayın~ d 
sunun öğütme muhammen bedeli bir kuruş altmış santıııt 

c•I ,·akkat teminatı 4290 liradır. Buğday öğütme şartnaP1 ' 
bul, Ankara, lzmir, Eskişehir, Konya, Manisa, AkşeJııl'J 
.rntınalma komisyonlarına gönderilmiştir. i\lezktir şartllıııı' 
istiyenlcr 152 kuruş mukabilinde Afyonda askeri sat111 

misyonundan alabilirler. Buğdayın öğütme işi hakkıııd~ 
1
, 

mat edinmek isteyenler her gün ve isteklilerin de teklif 
11

)> 
larını kanunun tarifatı dahilinde ihaleden bir saat C\"·el 
da Kor satın alma komisvonuna vermeleri. Cl 71 l (5559) 

Denilecek. 
Muhterem hakimler, bu açık kapıya 

dair bir tek şahit var. Onun da o akşa:n 
ne halde bulunduğunu biraz evvel mü
talea etmiştik. Fakat zarar yok, tutalım, 
ki kapı açıktı. Maznun oraya girmişti. 
Ve bize söylediği bütün laflar da niha· 
yet bu gibi zamanlarda pek tabii sayıl
ması lazım gelen yalanlardı. 

Muhterem hasmımız, yüksek hitabe· 
tiyle bize Mityanın "Makroi,, de hayat 
ve taliin ansızın yüzüne güldüğü daki
kadaki halini, iç yüzünü tasvir etti. O· 
na göre maznun, taliin hu liitfundan is
tifade edecek halde değildi. Ne yarean 
yerde gün akşam olmuştu!. .. Arkasın'.ia 
babasının kanlı cenazesi ve önünde ad1.. 
letin cezası bekliyordu. Kendisi için hiç 
bir kurtuluş çaresi ka1ma:lığt bir za· 
manda gülümseyen bu taliin, bir cel· 
!attan ne farkı vardı. 

tırlayacak ve bu yeis ile kendine kıya
caktı. Tabancalarının nerede olduğunu 
unutur murdu hiç? .. 

~ -- ·ıı111' 
muhterem efendiler. iddianemenin bü· lcr, ihtimallerin zıtlarını düŞ00 1~ 

. ' tün mantıki temelini; ze kim yasak etti? ÖnümıJZ 6' 

Hepsi iyi ama, girince öMürmesi ne. 
den icabetsin '? Tutalım, ki girdi. Od.ı· 
lan bir bir dolaştı. Hatta bu arada ba
ğırıp çağıran babasını itip kaktı. Ama 
nihayet sevgilisinin orada bulunmadığı· 
ıu anlayınca iğrenç bir cinayetten kur
tulduğuna memnun, uzaklaşmış olma. 
sı, akla tlaha yakı:ı değil midir? 

Grigoriyi, kızğınlık içinde yere ser· 
dikten sonra, tekrar onun başucuna ini· 
tf de bu kurbanına karşı duyduğn mer· 
t ll'taı 9'9ıftl!ftı. ltuhunda merh'l
mc-t olma~a idi, lıöy1e :ııi yapardı? Gö;;. 
sıiııde iyi bfr yürek taJıdıgına alametti 
Ou_ 

Bu tasvir ve tahlil ile acaba yeni ve 
asıl maznundan bambaşka bir şahsiyet 
yaratılmış değil mi.dir? Bunu size l.,ıir 

ikinci kere daha soruyorum. Müvek1:!
lim, vicdanında baba kanının ağırlığını 
taşıdı~ı halele, yine hava ve. heves pe
şinde koşacak kadar alçak bir malıl\ık 
muı:iur? 

Hayır, bin kere hayır, cgcr sizin de. 
tliğini~ gilıi olsaydı, derin lıiı aşkla kıt;· 

]andığı kadının kendisini ıevdiğini OJ· 
renince, cinayeti, e1bette cinayetini ha-

Ben. maznunu tanımak fırsatını buL 
ı<lum. Onun karakterinin böyk bir dem
.de hangi hareketleri emredeceğini pe?t
iyi biliyorum. Ona isnat edilen va.1-ı~i 

his~idikten eser yoktur. Eğer intihar 
etmed ise, baba katili olmadığı için et· 
medi. O gece "Makroi,, de çe"ktiği vic
dan azabı, doğrudan doğruya ve yalnız 
ihtiyar Grigori içindi. Sabaha ka:dar AL 
!ahtan onun hayatını bağışlamasını ve 
bu suretle katillikten kurtu1masını io;· 
temişti. 

Dimitrinin bu 
0

ifadesinde inanılmıya
cak ne var?. ~aznunun yalan söyledi· 
ğine cıair nasıl bir delilimiz var? 

Bu takdirde, bi1iı im, yine önümü ?c 
maktulün ccnt:zcsini sürerek: 

- Ya bu~.. Bundan daha korku:ıç 
olur mu? O katil degibe. l:im iildt11ı lii '? 

Diyeceksiniz. 
B:r k•re daha dikkatinizi isterirr., 

" - Eğer öldüren o değilse, katil var: Dmitri ile SmerdiyakO"• 
kimdir? Evde lıu işi yapacak, ondan çıkıp: I> ' 
başka kim var? - Karamazofun suçlu ol~~r. 

Sorusu te~kil ediyor. rilmesi de bir çaresizlik cserı 

Siz de bu fikirde misiniz acaba? .. 
Hasmımız, önce evde bulunan şahısların 
hepsini gözden geçirmiş, vaziyetlerini 
tesbit ctmi~tir. Onlaı a göre bunlar, beş 
kişiden ibarettir, ki iiçünün dava ile hiç 
bir a!akaları bulunmadığma ben de ka. 
niim. Bu Uç kişi, maktuliin kendisi il~. 

ihtiyar Grigori ve karısıdır. Kala kala 
ortada Karamafozla Smerdiyakov lcalı· 

yor. 
Mi".:ldeiumumi cenapları, miivckkili· 

rr:in Smcrdirakovu asla ktıtil sayma·Jı· 

gını ve ancak iimitsizlige kapıldıgı ı:a

m<ın bu imkanı kabul ettiğim ısrarla 

haykırıyor. Bır altıncı s:ıhıs, hatt5 göL 
gesi lıulumıaydı, lıöylc l:ir itlıtımd n 
Dimitri utanırmış. Fakat hfıkim efendi-

Diyemez miyim. 

tııı'l' 
Çünkü adli tahkikat . .daha el' 

1'11'<. 
Smerdiyakovu hiç ele alma :ıır· 

lrt''> onu karrştırılmayarclk yapı Sfl'' 
dan kimse şüphe etmiyordll· ı;eıı 
kovun adını, yalnız mazmırılltl "'" 
le, karde§leri ve Matmazel 
ile,.i sürrr.üş1erdir. 

tıl 
. asııı&ı .ııt 

Fakat, gende, halkın ar . , 1.w 
sıltı halinde sürüp ı;· Jcıt bır,.; 111< 

var. Herkes homurdanıror 1,ııı~ t 
bekliyor. Sonra dclillcrın bll bİ' 
lan da bizzat bizim lehirni:ı:e 
<lir. 

(/Jc. vcmıı ı·ll r) 
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