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eisicumhurumuz dün 
Ankaraya döndü 

9tnlekette tütün 1 · 1 
satışı serbest 
" deD ıı mı 1 
'ıan: ASIM US 
Şef tlaınet lnönü Bolu ta. 

tetkikat yaparken, 1 
t~eleo bu heyet ile de 
lir:. ~eyet arasında bu I 
tutUnc.üler şu .. arzda 

te butunıı.uşlar: 
tUn ea lerıınızın para etme. 
tışı ~erLest bırakmak 
İnhisar ıdarcsi tütün . 

~Yans veriyor. Harıçten 
r:;ar intıı.,aı ıdaresınder 

Japonyada lngiltere 
aleyhiıide nümayişler 

gittikçe · artıyor 
Japonyada genç Miralaylar partisi 

lngiltere ile Japon anlaşmasınıA 
önüne geçmiye çalışıyor 

Japonyanın Sovyetler 
bir ittifak teklif 

Tokyo, 7 (A.A.) - Domei 
Ajansı tebliğ ediyor: 

İngiltere aleyhindeki nüma~ 

aleyhine Almanyaya askeri 
ettiği meydana çıkh 

lıi a fıyc:ı.t vererek tiıtün 
lll!ıııaalrn~ktan çekiniyoı. zı 

tr t ıdar~ kendilerine 
ti '-'e ınaıupülasyon nma . 

~ı. Dde ınuş.u!lat çıkarır di. Rci<Jicımılıurıa11uzım lstanbul~a 1ki .tetkikleri ~ırasında alınmış 
'UYor rcsım crı 

, yişler genişlemektedir. Kobedc 
yüz bin kişi bir alay teşkil ede
rek sokaklarda dolaşmıştır ve 
1ngilterenin samimiyetsizliğini 
isbat eden hattı hareketini tak. 
bih eyleyen bir karar sureti ka. 
bul eylemiştir. 

~ l>Uıce.,,tütün müstuhsille. / Ankara, 7 (A.A.) - Cç gün - Ankaraya dönmüşlerdir. 
b llıa söylenen bu sözlerı den beri Ankara kazalarile Bolu Milli şef, Geredede ve Kızılca 

,111'119' k 'Yretıe ckuduk; zira şim. v~liıyet ~erke~ . \'e kazalllrmda hamamda tevakkuf buyurmuş. 
'dar tütün müslahsillerini bır tetkık gezısı yapmakta bu - tar ve halk mümessillerile temas 

r ~laşınalar:na karşı ko. lunan reisicumhur Inönü, bu sa. ederek bunların muhtelif rnev. 
~ın .. şuradfn· buradan balı saat onda Boludan hareket z.ular üz.erindeki dileklerini din • 

rnuracaatlar yapıldığı. buyurarak ve Gerede. ızılcaha . !emişlerdir. 
~ t ıdaresinin satış işle . mamdan gecerek saat 6,35 te 
adar clr.ıası istenildiği. 

Nagoyafa diğer bir n ümayi§ 
daha olmuştur. 

Şanghay, 7 (A.A.) -Tok
yodan emin bir menbadan alı. 
nan malumata göre, "Ge:-ıç 
Mir lar artisi, Hiranum:ı 

~.!F2::r::~;~; • gü~rük :es~i • Satye maznun-
~~~::;.s:~~ ~nk.~.~ ~~!~~- ~d~~~.!.~ ~.~! larınm itirazı 

Çemberlayn lskoçyaya gitti 

n nakiki saikini bir leket ~o~ ~arfi~ahnın yerli. kok kararlaştı. 
'-lty.- sanayu ıstıhsalatını"' fevkınde 

-.uıyoruz. Bira ucuzluğu r fda.r . . bulunmasına ve halkın kol: kul. 
ttır esı avans verıyor. !anmak itiyadının günden güne 
ı.:n rnüstahsillerini bu artmakta olmasır.a binaen yerli 

. tğ ul ~tmeğe icbar eden kok sanaviini mutazarrır etmi • 
. e~ tütün yetiştirenler 1 yecek şekilde halkın .kok ihtiya. 
l'flhısar 'd · d llQı k . 1 aresın en a. cını ucuza tem!n etmesi için 
a ıs~ . 1 

hatka _-emı~en ~ varsa, hariçten herkes tarafından it. 
lJab· . ısteJıklerı yerden hal edilecek kok kömürünün be. 

~ırle.r. O halde tü"tu"n 
,1( her tonundan ahnmakta olan 7,5 

lel'bctıendıJeri için tama. lira gümrük resminin 2 liraya 

Ankara, 7 (Hususi) - Bira. i. 
çin tayin edilmiş olan resim 
haddinin litre başına şişe ve fı. 
çı .başında vs.saü 4 jla 10 ku. 
ruş olarak değiştirilmesi takar . 
rür etmiş, ve bu kararname bük 
münün 16 ağustostan itibaren 
tatbik edilmesi vekiller heyetin. 
ce tasdiklenmiştir. 

t detnt>ktir. lnhisar 
n avans almıyan tü. 

Uı'> lllahnızı "kime satı. 
tıı;" ~ahut ''kaça satı. 

~I' •• , dıye karışan bir ma. 
tnıdır? 

Dün sabah limanda bir 
· motör battı 

t inh· hem ısar idaresi tütün. 

Suçlarının bir ka
naat mahsulü oldu
ğunu söylüyorlar 

Sık sık balık 
Londra, 7 (A.A.) - Clıamber 

lain ile refikası, İskoçyaya git • 
mişlerdir. Başvekil, burada sık '. 
sık balık avına çıkmak tasavvu. 
rundadır . 

Mumaileyh, bu müddet zarfın. 
da her gün Lonöra ile temas ha.. 1 

linde bulunacak ve başvekalet 

dairesine ağlei>i ihtimal ay so -
nun,dan biraz evvel dönecektir. . 

Chamberlain, bundan sonra. 

' 

Balmorala giderek birkaç güII 
hükümdarlara :cıisafir olacaktır. 

1 Başvekil, kabine içtimalarına baş 
Jadığı zaman yani eylÜIUn orta. 

! t larında Londraya. avdet edecek . 

, ' tir. 

avına çıkacak 

Çembcrlayn 

~ti avnns versin, hem 
l'ln &\'ansa mukabil müs. 

-~._'il\: lllallal"J üzerinde hiç 
bQ llı bulunmasın. Zannc _ 

Denize dökülen tayfa
nın acıklı macerası 

Metristeki infilak 
Evvelki gece sabaha. karşı Top 

kapı haricinden doğru fasılalı 

bir şekilde infilaklar iışitilmişti. 
Bunlan tahkik ettik. Metristeki 
topçu atış okulur.da imha için 

ayrılmış ofan bir kısım mermi. 
lerin sıcak dolayısile infilak et. 
tiklerini öğrendik. 

!.• 

ln.~k ~le bir talebi ileriye sür 
~ tnanıuıız olur. 

· İdar~siLın tütüncülcre 
ı_ '"an "le(ij~· sa rrukabil onlar. 

~İ•arı ti §ey sadece malları. 
'h.s; nb!-aYin ettiği fiyattan 
r al ır ,. , ·ı 
; dah "o, ı c sa tamama. 

llı-ıarsa . a } ukarı bir fiyat 
"lııhis;s~diklerine verebi!:r. 
l>IUaa r ıdaresi transfer w 

1t1t çıkYon ı ıuamelelerinde 
(ılld arır a: e,.._ ·• an f •Ye korkuyorlar 

:oCıtıivorl azıa tütiinlere para 
)oı~- b~r.. sözüne gelince 

""' ır · ' . llıc~ ~ıkayet olsa olsa 
b be1cıerı ı ~l~n tüccardan gel 
~ıı... ebılır. 

tıtı ... _ 
i11 QJ.bisar d de rn ı aresf avans 

.~alrııı a;~uı. ~s.atışı zama. 
tutilnun . rdıgı parayı iste. 

'°l'ııı kırnc ve kac:a satıl. 
~ ithar. l8ın.. tarzında bir 

lllcat, i1e~Jer de bulunabi. 
lkrunizce, bu yolda 
{Devamı 10 uucuda).. 

Diin sabah Karaköy körpü- 1 arka arkaya ilerliyen iki mo
sü ağzında, bir motörün parça. törle ka11ılqmııtır. Motorlar
lanarak batmasına sebep olan dan önce olan S ürmene limanı. 
bir deniz kazası vukua gelmiş- na bağlı 3 tonluk Yıldırım mo-

Yusuf Ziya Onil 
(Ya.:ısı 2 incide) 

Kısaca: 

Nüfusça bir zayiat yoktur. 

Münakale Vekili geliyor Alman tir. törüdür. (Devamı 10 uncuda) 
Batan motör, Ayancık lima

nına bağlı Şaban kaptanın ida
ı esindedir. Motörün parçalana
rak batmasına• sehep olan da, 
'Şirketi Hayriye idaresinin Ne
-zih: kaptan idaresindeki Erol 
is;mJi kömür şilebidir. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Karaköy 1<öprüsü sabah ka. 
ranlığında Halice girecek ve 
Haliçten çıkacak vapurların 
1eçmesi için mutat açılışını yap 
mıştır. Halice gire·· vapurlar 
arasında 4000 tona yakın bir 
büyüklükte olan Erol da var
dır. 

Erol Hali ·e girmek Üzere 
süratle ilerlemiş fakat tam köp. 
rünün açık yerinden geçerken 

.., -- -:··------··---··-----·-· --ı 
: Merhum Ubeydullah Ada çamlanm kurtar

mak için çare gazeteleri 
Mareşal Smigli 
Rydz' ın nutkuna 
ateş püskürüyor 

i Efendinin 
neşredilmemiş yazllari 
Cuma g ünü 

VAKIT'TA 
başlıyor 

Evveli Heybeli, sonra da Ilüyiik. 
adanın çamları öbtk öbek yanıtı. 

Bunun önüne geçmek için b:ızı ilı

li)·att tedbirJer alındığı görülüyorsa 
da, hcnnz esas çareye başvurulma· 

mışlır. 

Esas çare birçok ı::ımların :ıllını 
bo~ dıınboya kaplamış olan kuru ı;n. ncrlin, 7 (A.A.) - Gazeteler 
hlnrı temizlemekle olabilir sanı- Mareşal Smiglinin nutkuna kar 

Bü!ük H~~i~ sonlarına yon:z. Yangını çıkar:ın bunlardır. şı ateş pliskUrmekte ve,Jbu bid-
dogru . Munıh te yazılan Dunlnr:ı atıtıın küçük bir sigara bile dctıerini koydukları baş1rittr -

bır mukaddeme : bo)'darılıoya bir çamlığı, bülürı çam· dR izhar ey)emektcdlrler 
Fazll merhumun içhri ı' tın, nih:ı~·et kötü bir rüz!a~ lesirh·- Ankara 7 (Hususi) - MilnL Alman istihbarat bUro;u, Po-

le - Allah saklasın - bulun Ada)'J ' • yiyen derd l mah,·c<lebilir. Ada çamlıkt:ırını kuru kate. wklH Ali Çetın Kaya 19,2& lon1a hUkOmetla f Pıslu4ık1911l 
............ •-•••-•• •• ~lılardan baştanbıışıı ıcnıizlemc-1 t~enıle lstanbula hareket etmi§. 1 hattı hareketine aykırı.., blr .. yol 

Jitlir. ' tır. (/)evaml-'3•üncıid > 
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Japonya mihver dev
letlerile ittifak edemez 

ı ... --~~-v-~_:_•_d"_,.=_i~E~-r-~te~m~~~~~~-ı 
Mihver matbuatı bilhaua İtalyan gazeteleri yakında Ja. 

ponya ile mihver devletleri arumda aakerl bir ittifakın imzala. · 
nacğmı yazmaktadırlar. 

"Bu ittifak yapılabilir mi?,, sualini sormaya lüzum yoktur. 
Böyle bir ittifak olsa ondan ne çıkar diye düşünmek daha makul 
olur. Sovyet • İngiliz . Fransız anlqmasına bir mukabele olarak 
• ileri sürülen bu tez sadece Alman ve İtalyan cephesinden ehem. 

miyetli bir surette mütalea edilebilir. 
İtalya ve Almanya için Japon ittifakının temin edeceği ilk 

fayda, müttefiklerin milşterek düşmanı olan Sovyet Rusyayı 
Şarkta megul edecek bir kuvveti hareket sahasına çıkarmak. 
tır. Hareklt Ahasına çıkardan kuvvetin Japon bakımından neler 
ifade ettiğini ayrıca tetkik edeceğiz. Bunun için şimdilik Japon. 
yanın harekat sahasına iştirakinin manası İtalya ve Alman ef. 
ki.rrumumyesine nazari bir surette cesaret vermekten daha ileri 
.geçemez. 

ÇU.nkU, Japonya ile ltalya ve Almanya arasında askeri itti. 
fakı fiil haline koyacak vuıtalar fiilen mevcut değildir. Hatta 
den.izler vuıtasile irtibat tesis etmeleri blle muhal derecesinde 
gilçtü.r. Böyle olunca ittifakm manası Japonyanm kendisini mih. 
ver aekma bir pervane gibi atete atmumdan batka birteY ola . 
maz. 

Bu vaziyeti daha lyl 1nlım11 olmak lçln Jıponyanm hedefle.. 
ri ile bugtlnktı vulyetlnl &iWSDtlnde tutmak lbımdır. Japonya 
Asyada bir hAklmlyet tellll etmek emelllldecllr. Bunun lçlb aene.. 
lercleırıberl turlll tilrlU vuıtalarla fi.allyethıe devam etmektedir. 

Aıya mllletlerl arumda ~ propapnduı yajJmakta, 
hattl m\lhtelif AQa1ı milletlel'e memup pnclerl kendi propa. 
pnd111ma vuıta olmak bere bllamnıya gabpı&k için ~tlpler, 
C811ılJ.tler kurmakWlr. Yabm cemiyetler kurmakla iktifa et. 
memekte ve fiiU IUntte Sovyet1er ve tnıBtere aleyhine JıareAt. 
lerl idare için merkes1erl notam altma almaktadJr. 

Aayada bllylk flltuhat emen '-liJm Japonya, Hhıdı.tam, 
elmal ve eark AQumı da ilk hamlede lrmdl bayraiı altında ce. 
metmek gayeelne aclıktır. Bllyllt haıtln Japonya Jçln ihdas et. 
tfil vulyet onun Yylece lftlhuı bbum11 bir emperyallat ro. 
ltbıU oyı:nmaama llellep olmaktacbr. 

Alak Ja~ 1NaDnld1 ~' ..,......._, 1Mıı111111M• 
duğu hal i~el P,amma İtalya ve Almanya ile f§blrllğf yapmasma 
mani olacak bir teklldedir. 

~ııdeld ukerl hareketler J&pOUyayı cephe.ini pnJeletmeje, 
orgaııııe kuvvetlere IUip elan l»lr bqka devletle dövilpıeğe 
Mvkedecek mahiyette dejtldlr. 

Japanyanm Asyada girlftiğl blljUk cidal, arazi ve nüfus nls. 
beti na.zan itibara almdtit aman bir çıkmaz olarak tavsif olun. 
maktadır. Yeni ittifak bil çıJnnazm hududunu dııha çok genişlete. 
cet, UatelUt bllylk haft JuınetJerine sahip olan Sovyetleri de 
Japonyaya tecavb edecek 1ılr Jlale koyacaktır. 

So'V)"lt tayyareleri U.S.hıııJm hareket ettikten iki eaat IOD. 

ra Japon fe)ılrlerlnln aırtmcladlr. Fakat Japon kuvvetlerin1n tay. 
yarelerle dahi ola dUlman metbllerini bulabilmeleri için gUnler. 
ce cto•ıtmalan lbnncJrr. 

lkl tar&fm b.rtıbkh ~ ~uhtemel bir harb~ inkiıaf 
ıteyrl baJrkmda oldukça ~ lafr verebilir. 

QDde hentls a)'bobııml-.ı;ette bulunan Japon ordularmın 
bir de ~-cephe ~ı, Hindiçini ve Hindistan u. 
BeriDe aarlau.k m~ tiUJunduklannı hM&ba katana. 
nız. vUcuda gelecek 1'11''_. cilpheyi tutmak için bUttbı Japon 
adalarmı botaltmak, allelftılwfn eline aiWı vermek lbım gele. 
cektir. 

Japanyanm yallUlir ba fedllrlrbğa mubbil İtalya ve Al • 
manya ne yapacütır. K•ea: Biç! 

Çllnkil den.U: ;yollan kapalı bulunacafı için Avrupalı mUtte.. 
filder yerinde sayacaklardır. Bu prtlar içinde ne Jtaıya, ne de 
Almanya Japonyaya yardım eclei>ilecek bir haldedirler. Japonya 
A vrupah doatlar fgfn lı&rakiri yapaat latemedilrçe ittifaka gire. 
oıez. 

• 8ADBI BBTEM 

Senenin ilk 
yerlı şekeri 

Dün ıehrimize yedi 
vagon getirildi 

Bu yılın ilk yerli ıekeri düıı 
ıehrimize gelmif ve derhal tüc 
carlar tarafından satın alınml§
tır. 

ilk ,ekeri Alpullu fabrikaaı 
piyasaya çıkarmııtır. Gelenler, 
20 vagon kristal ve bet vagon 
da küp tekeridir. 

Eakifehir, Turhal, Uıak fab
rikaları da bu ay i.;inde piyasa
ya yerli ,eker aevkedeceklerdir. 
Pancar mahsulünün havaların 
güzel gitmesi yüzünden vaktin 
cien evvel oluıu ve miktar iti
bariyle de ıimdiye kadar görül. 
memit derecede çok bulunutu 
bu yıl ıeker istihsalatımızm her 
senekinden fazla olacağım gös. 
termektec:lir . 

Memleketimizin 11 aylık ih
tiyacını tamamen yerli fabrika 
lardan temin edeceği ve ancak 
bir ay için hariçten ithalat ya. 
pılmak zarureti hasıl olacağı 
hesaplanmaktadır 

Kadeş vapuru 
teslim alandı 

İstanbul - Mersin arasında 
iflemek üzere Almmyaya 11-

marlanml§ olan Etrüak tipi va
purlardan 3500 tonluk Kadq 
vapuru da Almanyada yapılan 
tecrübelerinde muvafık görül
m Üf ve teslim almmııtlr. Va.. 
pur 14 mil sürat yapmaktadır. 

Etrüskte görülen kusurlar. 
dan sonra, eti olan KadC§de 
tadilat yapılınıı ve iki kazana 
hfracw.. ilin• ~-d.ileı·9-
kan1m~trr. Bu sureti~ tt.', .mn 
olan mukavele aüratinden ~ 
lasım yapmlfbr. 

Denizyollarma eon ıelen bir 
habere göre Kadef memleketi. 
mize gelmek üzere Almanya. 
nm Rostok limanm•n hare. 
ket etmİ§ ve Kiel limanma var. 
ml§tır. 

Oradan kömür ve 'kumanya 
alacak ve yoluna devam ede. 
rek 1 O güne kadar limanımıza 
varacaktır. 

Diğer· taraftan bir çok ku
sur ve noksuı teibit edilen Et
rüsk vapuru da K.det gelir gel 
mez bu ay 10nunc:la Almanya. 
ya gidecektir. 

Vapur, bir iki ay limanda 
kalacak ve tac:lilit yapıldıktan 
sonra tekrar memleketimize 
gelecektir. 

Vapurun ;)ü kazam üçe çı. 
kanlacaktlr. Bu euretle 12 mil. 
yen fazla yçnuyan Etrüakün 
diğer tadilita maruz ka1an it
leri Tuban ve Kadet gibi 14 
mil.yapac:ajı muhakkak aörGL 
mektedir. 
Adliye müatepn döacli 

Kabahat ölende iwnia D Bir haftadanberi tehrimizcle 
---s ayak atan bapae muhtelif adli meseleler üzerin. 

Geçen cumartesi aJqanu mahkUm oldu de tetkikler yaparak direktif-
Sultanahmette Rizeli Vahap Mehmet ve Mmtafa adların. lerde bulunan ac:lliye müatepn 
admda bir toför otomobili ile ela iki kiti Fatihte oturan arka.. Selim Nafiz Ankara ya dön. 
60 )'8flannda Osman adında datLm Huaıı Ağanm b.hçeii. müttür. 
bir ihtiyara çarpmlf, ağJr su- ne aifmitler ve rakı içmeie Müstqar münfer:~ hikiın u-
rette y~ bat .... lardu. sulü ve mahkemelerin süratle 

Cerralıpap hastahanesine Şİfeleri devirdikçe keyifleri İ~taç. edi~es~ için ancak ted. 
lcaldınLm yaralı Oeman öL artan tarhot!ar büyük bir ıü. bırlen tesbıt ıle uirafm11tı. 
mÜf toför Vahap da ac:lliyey~ rülttiye bqlaymca 10lcak haDcı 
-teslim edilmiftir. raha-..z olmuı ve civarda otu. ~ 

ran ~ admda birili ~ >. 
ye ifleıek suımalarmı .öyle. ~ 

Sah IÇarpmb . 

Şoför Vahap birinci ıulh ce. 
za mahkemesi tarafmclan '°'• 
auau yapılarak tevkif edilmit
tir. Vahap kabehatmz oJduiu. 
nu ileri eürerek: 

- ihtiyarın gözleri kör imif. 
Bileydim, ona aöre tedbir abr. 
dun. Eauen elimden ıelen her 
..,ı ele '*'5bm. Fabt kazaya 
n-.ani olamadan. Kabahat ölen. 
dedir.,. 

Oemittir. 

S Ağu. 9 Mu.. 
mittir. 

1 
c( '2 Cemuil'a. ,2a Cem11I ra. 

Fakat ne yap•ı ~e, t- bıaır 9A hı&ır 98 

cek derecede earJıbi'. oiln Meh. -~ met bme"QI çekerek üetüıae Yakıtlar vasati ez.al amt euıt 

yüriimfit, arbdap Mmtafanm - -
ele yUdmu iJe cz_L_: __ bi t ' C.tineş fı 6 9 46 6 04 9 '67 

~u r emız ı Öfte ı:a 11 " cıı 1 ! 6 O• 
dövmiiflerdir. ltındl uı n s M ıs 1 s M 

Oçüncü sulh ceza m'ahkeme. j Aktım 19 u 2 u :tlf ı 12 oo 
sine Yerilen Mehniet 3 gijn Yauı 2l °' J :•~ ıı ı 46 
haP9'. Mustafa da 2 lira ı-ra J 1•11t lJ or ı '' . 8 uı 7 rıo 
cezasına mahkCim dilmiıtir. 

Ge·mi tayfalarının 
hazin vaziyeti 

Denizyollannın bir kararUe 
sona eriyor 

Devlet denlzy"lları umum Yine bu arada ~imdye kadar 
mildürlüfU yolcu gemilerimizde yalnız sefer sıralarında mürette. 
çalışan mürettebat ve tayfatann bata gemi tarafından yemek ve. 
~ğhğı noktasından yeni ve mU- rildiği ve bir limana girildiği 
hım kararlar vermittlr. ı saman mUrettebatm kendi yeme. 

Yapıluı tetkiklerde şimdiye ğini kendi parasile tedarik et . 
kadar gemi mDmtebat ve tayfa meğe mecbur tutulduğu görül • 

sının kendilerine aynlan kama • milştü.r. 
ramaı hücrelerde pia paçavra ve Bu vaziyet ~a~ıamda mU~et. 
çuvallar içinde yattıkları görül. teb~t2 bir leferlık yiyecek ve ıçe. 
mUştür. ceğm. kamaralarIJda aklamak. 

ta ve gtlnlerce bomlan kokan bu 
~Urettebat, idarenin yatak ve yiyecekler pialiklere aebep olmak 

saıre vermemesi JOsllndeD bu tadır. 

şekilde J&tmala mecbur Jrahnlf. l Bu vutyette &ıJne gegUmesi 
tır. Bu vut)'eti l6nn denisyCJL kararlqtinlmlf ve bGtUn gemi 
lannm yeni 11mum mtldtlrll :lb • mUrettebatlarma Umanda da ı•
rahim Kemal Baybora derhal a. mi mutfab tarafmdan paraau 
lakadarlara emir vermit ve mu. yemek veriime.ı allkadarlara 
rettebatm yatmakta olduğu yer bildirilmiıtir. 

lerin dtuıeltilmeeini ve· idare ta. Bu iki karar bugtlnlerde der. 
rafından bunlara yatak ve bat. hal tatbik edilmeğe bqlanacak • 
taniye verilmeBiııl blldlrmfetlr. tır. 

Satye maı 
larrn~n itir 
Suç~arının bir 

naat mahsulü 
~U:lU söylUyo 
Satye binası s:ıuımcl9 

Jtızluk yapmaktan ~ 
Juçlu mücldeiumu · · 
:.umda yazdığı ve cuma 
'ördüncü sorgu hiki~ 
~erdiği mütaleatmı t 
nislerdir. 
Maznunların hepsi dııt 

;nüddetinin sonuncu ·· 
Jün dördüncü sorgu 
ğine mütalea halcbDcWd 
larını bildirmiflerdir. 
lar müddeiumumiliğin 
asma ··auç, delillere · 
meyip, sadece bir kanaa' 
.. ulüdür,, teklinde itiraz 
men·i muhakemelerini 
mitlerdir. 

Müddeiumumilik 
'-.akkmcla meni muhak 
rarı verilen Refii Celil 
men •i muhakemesi ist 

O""" t ı • 1 kt çin mütaleaname k gre men erın mes e en ~ebliğ edilmemiftir. 

1 1 k d 
Şimdi mevkuf bulunll' 

ayrı ma arı arŞISln a suf Ziya Ôniş, Tahir 

M 
ve Nctet Kasım mütal 

a a rl• f Ve k 1• ı 1· n 1• 0 razlan ile birlikte tahli 
ic istemiılerdir. 

Dördüncü sorgu • 

be Ya O 8 t ı ni tahliye hakkında 
'tarar vermiftir. Bu~ 

· nunlarm itirazlannı te 
Birkaç gUndenberi gehrimizde lavette köy ogr••V etmen okulu te. k ~ ı c , kararnamesini 
h~~ veıµu H4i•llll~~=-=~k. Bu ~~larm bugünkü s.i mahkemeye aevL 
~--~~~~ ,,~~?W ' ıa •e ~ 
)en koy .oğrelmen. o{tulupuate.{tlv Jılk ve tett.~t yıı.;@J{ın1 ~or ·~-,""- -•·~ -
etmek iizA;!re Edil")leye gitmi§tir. sini getecefim. Şimdi Trakyaya .sti n ye yolun 

Vekil, ilk tedriat umum mli. gidiyorum, bil&hara bmire de 
dilril Bay İsmail Hakkı Tonguç gideceğim. önilmfzdeki yıllarda yah Sahipl 
umum milfeWfl,roezı Osman köy öğretmen okullannı arttır - Belediye aleyL!--
Hora8'Jl}J refakat etmektedir. mak ve taımye etmek l1zere ça. ......, 

Veldlin tetkikleri birkaç gUn lışıyoruz.... açtılar 
sürdükten IOnra tekrar fell1'Dll1- Muallimlerin meslekten ayrıl. Yeni yapılmakta olu 
r.e dinecek ve buradan lmıire malan durumu etrafında Maarif İstinye asfalt yolu m 
giderektir. Hasan Ali Yücel, köy Vekili muharririmi7.e: le pli.na tesadüf eden 
öğretmen okullarile ilk tedrisat •·- öğretmenlerin meslekten lar belediye tarafmdan 
muaJUmlerinin vaziyeti etrafın • aynlmalarmı tüphesiz arzu et - ri takdir edilerek is · 
da. kendisile görUten bir muhar. meyiz. Öğretmenlerin daha yük mişlerdir. 
ririmize 111nlan söylemiştir: sek memuriyetlere geçmeleri va Bu kabil yalı sahi 
•- Köytın hayat §artlarma ziyetini yarın bugün halletmiş 8 - 10 tanesi yaldarm 

ve yapma tarzlanna köy ted • bulunuyoruz. Öğretmen maarif hasma istimlAk edild" 
risatı ile yakından meKut ola. muhitinde ne Ucret alırsa, yar • sürerek belediye aleybiJll 
bilecek bu ite vakıf öğretmen dmı görme ve diğer memuriyet. ikinci hukuk mahkem 
yetiştirmek arzusundayız. Bu terde de ayni ücreti alacaktır.,. dava açD1Jllardır. Dün 
münasebetle ilk clarak dört vt. davada belediyeyi avukat 

temsil etmiş v~ iatimlO 

Yeni ıSmarlıyaca
ğımız vapurlar 

Sartnamılere sıkı maddeler konuldu 
Denizyolları idaresi için ye. 

niden rmıarlanacak 11 vapu. 
run bütün prtlan teabit edil. 
mittir. Vapurların 7 tanesi 
1800 ve 4 tanesi de 2800 ton. 
luk olacaktır. 

Bunlan yapmak istiyen in. 
liz tezgihlan nihayet Birinci
te§rinin 1 O uncu gününe kadar 
teklif n'tektuplariyle kati proje 
ve • §8J'tnamelerini Münakale 
Vekaletine vermiı olacaklardır. 

T eıgihla;la yapılacak müza
kerelerde her hangi bi rsuretle 

olursa olsun bir yabancı pham 
tavassutu kabul edilmiyecek, 
ve bütün muamelat tezgahlar. 
la Münakali'! Vekileti araam. 
da geçecektir. 

Yani hiç bir suretle komis
yon verilmemesi kaıarlatmlf
tır. Vapurlar için açdan müna
kua yalnız lngiliz tezaihlan 
araamdaclır. • 

Bunlardan en mülait ıcrait 
1österen tezg&ha gemiler sipa. 
~iş edilecektir. Bedelleri İngiliz 
kredisinden ödenecektir. 

Yerli mallarımız himaye edilecek 
Bir komisyon aümrük tarifelerini aıkı bir kontrol

den geçiriyor 
ticaret Vekileti hariçten it. Vekiletten gelen direktifler 

hal edilen :ve yerli mamulatı- sonunda bu hueuatn tetkikler 
mıza tesirleri dokunmakta olan yapmak üzere ıehrimizde bir 
maddelere .ait giimriik tarifd~ komisyon teşekkül etmiftir. 
rini mr ... 1etkikteR cec;irt. Mm~ka ilctısat müdürü Ha. 
mektedir. liik, sana:V birliği umumi kiti-

lerinin tamam oldü#un11 
miştir. 

Mahkeme bir ebll 
kil edilerek mevzuubüd 
rm bedellerini ketıNi'i"l'llll 
rar vermiş, duruşmayı 
güne bıralmılftlr. 

Ylldıray ge 
denıze ini 

Haliç teraanelerinde 
ta olan ••Yıldıray,, ıt.ıı.nılll"':t'~ 

mlsinin büttbı nok.eanld' 
ym 26 ıncı gtbıtırıe kaclll' 
la.nmıt olacaktır. 

Gemi, merasimle 28 
ta deni7.e indirilecektir• 

Meraaiuı programı, 

dafaa Veklletinden m 
dikten sonra hazır·--·--



dra seyahati intibalan: 30 ltalyan manev
raları bitti 

Düıman ricate mecbur 
kalmıt 

1 - VMUT 8 ACUSTOS ı• 

Poıonya 
Daiızige Şiddetli 

f,-----· 
!Görüp dl!_Şü~~~-~~ 
Define hastalığı 

berlaynle Türk gazetecileri 
başbaşa hasbıbalde .. 

Yazan : ASIM US 

Roma, 7 (A.A.) - Büyük ma. ,, 
nevralar bugün bitmiftir. Dün • ı·r n" o ta verdı· A ltASI epey ısoğumuştu; ... 
denberi dilfmanla temaa halinde ma, dün, bu eski illet.hı 
bulunan ordunun motörlü fırka. yine teptiğini gürdüm. 

efkinumumiyeainde kifi dere- ları bu ıabah kati harekete geç. ~ • l'llAyete tekrar birkaç Jdti 
cede anlaıdmanut olmuıdır. mişler ve tayyarelerin de ml17.L u,anzıg gUmrUk memurları Polonyah ba.' \'11rarak define aramak iz -

fnaiJtere hükbeti Münib heretile birkaç Mat içinde katf • • • _ . • ni isteyen llllekçeler nrmişler. 
konferanamda Almanyanm ta. neticeyi almışlardır. . mufettışlerın emırlerını dınlemıyecekler "l'usuf izzettin,,_ Efen~inhı (ift-
leplerini bbul etmekle Çekoe- Alp dqlarm<ian inen ve vadı. Uğinde kazılar > apacaklarnnı;;. 
lovakyayı feda etmİf oldu. Mü. teri takip ederek Toerinonun on Danzig, 7 (A.A.) - .AyanrgUmrUk idaresinin Polonya mU· Define, yer yüzünde cnıniJ·e-
nihte Hitlerin ve Muuolinin iki metre yakıqlanna kadar inen Meclisi matbuat servili tebll~ Cettlşlerlnln nzlfelerinden me tin kalmadığı, banka metbu • 
sözlerine inandı. Şimdi bu nok- dilfman kuvvetleri Cbiııonenun ~lyor: neden tafüııat ''ermediklerl no- nıunun yerleşmediği, taiz sö -
tadan lncilterecle hükUmetin §imaline Cesana be ~oda, Cbi Danzlğ hUk(lmetl, Polonyöi ada tasrih edilerek bu gibi ld • zünün henüz lügatlere glrm<'dl
ıiyuetini tenkit ettiler, "Bu- sone Uaerinde ktin fenetnfle ~UmrUk kontrollerinin faaJlye. dlaların her tUrlU h~kikat olu. ği zamanlara alt bir modadır. 
günkü kuvvete kup kuvYet ile be, Ambropio ve Oradiera'da, ti hakkındaki t>oıonya notası .rnrak rlrnyettcn başka bir şey 

1 

ka .... 
1 

durmak aav·-tine· tl 
0 

Doire ve Raipairede ve timalin- na verilmlfJ olan cevabı Danzlg· Jlmadığı bC'yan edilmekte ve o çağlarda bazı .kimseler, )"a 
"'I' .,,- kazanı,:larının. çoktu.r..•nda.n ''& ,.,_._ L-.1---•· :..•beclerci,, de Ce. nia daği istikametinde tid deki Polonya diplomasi mUme.:- Polonya notasının v·•:- !ış tarzı ,.... . • ,, _._ • ....,~ ,,_ lbtJy~larının•azlığından ''ahut 

diyenler Vardır deilı muharebelerden IOaU'I. Ce. sillde te,·dl etmiştir Polonya . protesto olunmaktadır. ' " 
0 seta ve Bardonneche vadi bat • nın notası, tehditkl; blr llıan Danzlğ. 7 ı A .. .\.) - Bundan da haslallklerinden ellerine Re-

11··vekil .... ı. 1--'- b • __ _._ haf i • . ~en ırw.ra"" harca..-amazlar '"" bi-a.ıoat ~ OlllRK u ..... m1 lannı da mu aza etm ye mu. la yazılmış idi. >irkaç hafta en·eı C'asusluk ve .... J·. J '" 

lcendiainin tenkit edildiiinden vaffak olamaksum Alp ıeçiclle. nazı hUcum kıtaları mensubun- rlkince küplere doldurup gö • 
L_._ __ .._ ____ lde be be bub" d . te bur im........ Danziğ, 7 (A.A.) - Havas: merlernıhı. Ana.nsız .,.eleıı isti 
'11111RU11e111e ra r •- rin e rıca mec o .., .. _. dan ikisini kac:ırmaya teşebbüs · •- " • 
:ıali eanumda bu mevzua te- Bu esnada genual Butico, or Gazeteler, Danzig gUmrUlı cUrmile te,•klf edllmlı; olan Po- l~lar, telAşlı götler, baskın ö-
:nu etti: dunun zaferine hiç fÖphe kal. memurlarının Polonyalı güm . lonya gUmrU'k mlHettİşi Lipins- ntinden kaı,:ışlar da insanlan 

- Biz Mü-!Lte Alman-ya madığmdan harekatı durdurmut rUk mUfettlşlerlnln emlrlerlnt ki, Hltlerl T'e Göbelsi tahkir et- para gömmek zorunda bırak • 
wn - ı- t itaat etmlyeceklerlni blldlriyoı mıştır. 

~:arp fedakirbk ıöctermeie ur. miş olduğundan dolayı 18 ay 
~bur idik. eo.x-. 

0 
zaman bu ral Jll.llmda nliaht, Muaolini, lar. bapıe mahkfım olmuştur.' Masallan dolduran. altın ha • 

...__. are••t n..bone Balbo ve Gra Danzlger Vorposten gazetesı _ı rl b (eclakirbk pteriknemit olay. m ~ .&.l'C ' - Danziğ, 7 (A A.) - Asaylıl ;.ıunele • u türlü hidJsclerin 
dı •. lnıilterenin aulh 9İyuetin- aiana ile general Pariani olduğu Polonyall gUmrUk müfettişler ihlll ettiğinden •dolayı 18 Say ri,·a7et adeselerinde büyümüş 

halde Torinoda m"evralarm 10n nln Danzlgll memurlara emı. hl ... A 1 rd deki Nmimiyetine cihan el. hapse mahküm olan Polonyall .. 7e e en başka bir şey do· 
--""asında h-- bulunmn•tur veremlyeceklerlnl yazıyor. Midi kin umumiyelİnİ inanclumak 11&&u ...... _. ' gümrUk müfettişi Lipinskl 9, 10 e· r. 

:nümkün olmudı. Su''detler Kıtaat& Torino civarında top Diğer taraftan Alman halk lanmak. emri ver!lmiıtir. Kral haziran gecesi kendine Alman HattA hazan bu adcselere bir 
L-'-1-..L.I..! tal b" a-. • • ..1!1- arasında muhtelif birçok rlva ğ ı u u k hU lk aaıuwuı .. u e ı w.tm,,in euucll orduyu 

9 
ağustoata teftiş edecek te men s s :\'erere . Cl;lm m l'08kop müballğası gelir ye 

Almanyanm ıonracbn Münih tir. retler dola.-. laktadır. Almıı kıtaları mensuplarından baııla· artık "define,,, gömülü bir ktl-
anlapnumı bOzmuı ile artık rüesasının lnglltereye ve Fran· rının neadlne giderek onları pe, yer altında •altın dolu bir 
;ueauliyet bizded sitmittir.,, Al ' f 1 • ıaya yeni garantiler vererek oı Gdengen . ve ch·arında bir ge - kazana da 91pa7arak koca bir 

Dedi. . mangaze e erı tarın Danzig meselesine alAkı zlntl yapmaya iknaa çalışmış - mağara halini alır. Kırkhara -

Hakikaten Münib konferan- ( Ba§ taraf& ı · incide) göstermemelerini temin edecek tır. Bu teşebbüs Akim kalması mUer ve All Babada olduğu Kİ· 
_._

1
..! tutmuş olmakla itham etmekte· lerl söyleniliyor. \'e askeri mahiyette elde etmek bl, 7alnız eski kafa, tılsmın i -

11 eanumuaai ahval ve ıerait ıözönüne getiriline in~ dlı·. Diğer bir rivayete göre de istediği malümata muhatapla - nandığı itin, hemen, her define 
Batvekilinin bu aözlerine der- Montagpost diyor kl: Hltler bir emirname .;eşrMerel rtndan şiddetli bir lisanla İnu • afıklamasında bir "a~al susam 
bal hak verilir. Münih konfe- "Mareşal Smigll, eski hikAye Danzlğlilerl bUtUn Almanlarr kabele görmesi .Uzerine Liplns- ~ıl!,, parolası düşünür, kazına· 
ranamm karannı 

0 
zaman iatia- lerln ateşile'lsınmağa çalışıyor.,, Alman tabiiyetine kabul edeceı. ki, Hitler n Göbels aleyhinde dan, kürekten medet ummaz • 

DUIZ olarak bütün cihan eflri. Varşova, 7 (A.A.) - Matbu- ve Almanya tıhak işini daha tahkirlere başlamıştır. Bunun U dı. 
rıumumiyeıi allatlmmftı. Zira at, Krako,·ideki teahUrlere ve müsait bir zamana bırakacak - zerine hUcum kıtaları mensup - Bugiln ise iş tam tersinedir. 
yapılan fedıakirbk ile Alman. Mareşal Smiglluln nutkuna ge · tır. ları Llpinsklyi yakal~mıflar ve Hiç kimsenin parolaya falan 
yanın ve Jtalyanm ldavvet ıi- niş sayfalar tahsis etmektedir. Bu rivayetler efk~rı umumi. lıunun bir Alman teğmeni de - metelik verdiği rok. Paranın 
yuetiDi bırakarak beynelmilel ~x-.-res~. Pora~ny, başmaka - yenin mUttehit olmadığını, ~ık· ğil, Polonyalı bir gUmrük mu - tabaka tabaka yer altına ın~k.t 

. • -.l&rdu .. IMd~ ~o•IM'. 
n gırec en • • - nu ttr&ke tJa,ladrtını ve heı Bu adam, meıııkQr hattı harelte-

yordu. Halbuki Almanyanm vlde tam bir vatanperverlik bir türlU mantığa aykırı olarak Ul tile Danıige gümrllk mUfettişU. Çok kllçtlkken. Jnraet Jdta • 
Çekoslovakyayı parçalamuı, liği halinde toplanmıtjtır. Ma - bl bir sureti hal Umit ettltln ı ğl değil, casusluk )'apmak için bunda okudupm ibretli bir de-
ttalyanm Arnavutluğu igal et. reşal Smigli, siyaısetimlzl, dUn- gösterir. geldiğini lsbat eylemiştir. tine hlk&reclil '·ardı. Hani fU 

m
..; •~-nne· bu uma·· "tler L.-- ya efklrı umumlyeıl ka)'•ısında ~lltçlnln otuııarma "bizim tar-- _ uv,- ., Varşova, 7 (A.A.) _. Geçen MUddeiumumlllk, kaçırma te lada defi . rd dl. ha 

"":rla-..~ 
0

örülun" ce herkeı kuv • .,.e Polon)•anın en kudst bakla • pazar unu p 1 t f d 11ebbüsü h kk nd d rıc t h ne l& ır .. ,, Je -ıuqsı • g o onya ara ın aıı ., a ı a a ay a a her verdiği halde ıertni llÖJle -
vele karji ku.vvet ile kup du.. rını ve en hayatı menfaatlerini Danzlg &yanına verilen notaya kikata batlamıştır. Bu tahkikat medlil hadne hlkA7esl .• 
racak bir aulh cephe.inin lcu. çiğnemek suretiyle bir hege - cevap olarak bu sabah Dan7.fg. heı.Uz neticelenmemiştir. 
rulmuı zaruri olcluiuna bna. monya tesisine çalıfan Alman - in Polonya komiserine tevdi et- l:Ur taraftan tahkikat devam Şlmd! ne va.kıt define sözü 
ıt getirdi . .ln,ilterenin Lehiata. yanın siyasi hattı hareketi kar- tlti nota hakkında Polonya ma ederkt'n dlter taraftan Llplnskl ~e, ep oau batırlarmı. 
m, Romanyayı, Yuneniatanı şısında bizim hattı hareketimizi haflllerlnden şu tafsllAt alın (illlt ve Göbelse hakılret et - Xö7Jtlntln tarluma baen her 
ıaranti etmeai bundan aonra tesblt eylemlftir. Şefinin etra - mıttrr: • rnekle mahkeJDeye aevkolun • kuma, t.opratm özünü, Terimi. 
oldu ve bu --.... ti cihan efkin fında toplanmış olan bUtUn mil· N D 1 A n1 arttıran bir hamle idi. Fa • •--· 

1 
t e anz g yanının ne df> muştur. 

umumiyeaini ıerçekten m-- et, mut ehlttir \'e her şeye ha - kat şimdiki define ararıcıları 
• J ~ -ıırdır. Muhakemede Danzlt Ayanı - . 

nun etti. Yine nailtere - Fran- p 
1 7 

Danzlg munakatjaları bljıhılnde nın mUmeHillerl hazır bulun _ daha çok 7ollan bozu7orlar, du· 
N T:~..1..! ı. ..._ b ar s, (A.A.) - Gazeteler, • - unuye an pn•11 ua u K k i b ... tıUıllAta girişmemiştir Danzlt muttur Polonvanın siyası mu _ ,·arlan sakatbforlar. Demek 18-

Lo 
kanaat .:-.--: doidu ara ov , teza Urlerl ve aare - • · ,, ncln için ne~ • 

1 5 
ı~li i hakkındaki iki Uç ıöıUnUn kıy- meHllleri de hazır bulunablllr tl7oruın ki, btltfin sallanan kaz-

şa m 6 n n nutku ile meşgul • - SON - olmaktadır. metl, bu sebepten dolayı bir kaı Danılt, 7 (A.A.) _ Polonya malardan bir Pp&n faJduı da 
Petlt Journal diyor ki: daha bUyUktUr. Polonya, teh · komiserine bu sabah tevdi olu- be~lemete bnkAn yok. 

Zonguldak Halkevinin Polonya milletinin büyük ek ~tler karşısında elllecek delil· nan nota, Polonya tarafından tmlt lfi şefdlr. Fakat hill7a 
köy' gezisi ıeriyetlnin Mareşal Smlcll'e o - r. pa&ar gUnU \'erilen mektubun ye kuruntunun tlmlt paşapor-

Zo lan derin itimatları nazarı dik- Epoque gazeteli diyor ki: tahkik edilmeksizin ileri sürU • ta Ue aranında dolaşışı doğru -
. ~dak, 1 (A.A.) - Halk kat alınırsa ~ 

1 
dU Şlmdl ıöz B. Hltlet'lndfr. B. len esasaız maHimata istinat 11 benim hiç Jıoşnma gltmi1or. 

evımız tarafmd tert' edil e , -areşa ın, n· .. .. an ıp en kU nutkundan sonra tarzıma _ Hltlerfn, Maretalın dUnkll fhta- etmesini protesto eylemektedir. Evet, a1tın da, elmas da rer 
ve bütun Zonguldak halkmm ' nnı anlamıfJ olduğunu Umft e- it nd .w... ı kadmlı keki' d tı· bul nd bal olarak müdafaada yalnı;r. Danzil Ayanı mektubun ale· a ı an ~aa.an ır. Kazma salla-

gu
w Türk-:;.. k"ı av~ . ı ~-~-i u. dahi kalsalar, Polonyanın mu - delim. Bir harbi göze almak Al- !Acele ve ultlm~tum mahiyetin narak, alınlardan ter boşana -

ı oy gezıaıne L&ült • e ... manya için çok küstahça bir hıı k tabak tabak ı ı•· 
dilen krom vapuru ile butav .. avemet kablllyetlDin azalmıya de yaıılmıfJ olmasını da şiddet- ra ' a a n ..,erek çı-

- a. ğ d reket olacaktır. ka ı ~im~ parti başkan vekili ve köy c~ ı:.• 411,~~~':ek, Almanlar 1 • Londra 7 (~A.) _ Matbuat le protesto oetmekte ve bunun An ır. ham • 
ışlerı ile ilgili t.ütün daire mtl ç n r e r. ' ' diplomatik teamüle aykırı oldu- ma, madde halinde. 
dürleri ve komutanlar olduğu. Flgaro diyor kl: bllhaua haf~ IOllunda D~g, ğunu bildirmektedir. Çiinkü rftla üstü de, altı da a-

.. ıı 1 k ... 1 vasiyeti gergınletmit ve vazıyet halde dun yapıldı .. areşa , ço a.at sözlerini, ırf .,. 
1 

.... ı d Notada ne lyan meclisinin dam olan için Wr hazine, bir de· 
• (f"erek ıöyl mt•H • ro onyanm a..,... zaman a , tlnedi 

Tlirkalide civu· aekiz köyden ·~ e opwr. hem mutedil battı hareketi ile ne de gümrük dairesinin Polon- r. .. 
1500 köylü toplanm11tı. Bando • Da~üg naılleri, Polonyanın kurtanlmlt bltlunduğundan, ma. ya mUfettltlerlni vulfelerinl ı. HaklaSuha Gezgin 
nun çaldığı istiklil mareı ile bay Danzıge kartı ltlmataızhk ıöt - rep1 Şmigly • Rydain yine ay • fadan men için emir ,·ermedik-
rak çekme meraai:ni yapıldıktan teı mekle dotru hareket etme- ni zamand• hem kati hem de, lerl ve bunun asılıız şayialar • lstanbul - lzmir 
sonra halkevi adma bafkan Ah. ıUğı zeha~ını nrmek için J'& - mutedil sözlerini alkıeJamakta _ dan ibaret olduğu beyan edil -
met Gürel, parti bqkanı Tevfik bancı memleketlerde kunetll dır. metkedlr. seferlerı· başladı 
Binliğin gezi ve gayesi hakkm _ propagandalar yapmaktadır. 
da söz söylediler. Halbuki bu nazller, hareketleri Bene d ·yor k . İstanbul ile İzmir arasında 

Ali.kadar daire müdürleri köy yazılan ve beyanatları ile, yal- S l l : dotru hava seferleri dün batla. 
lU ile alakadar olarş.k onlarm nız şurasını ispat ediyorlar kl, D k • ı I' 1 k mıştır. Sabah saat yedide lzmir 
8?rularma cevaplar verdiler, ih. Polon.ya, ne kadar hüsnU nl1et (( emo rası er ua ıp ge ece den hareket eden ilk tayyare sa. 
tayaçlarmı kaydettiler. sahlbı olursa olsun, bunların 7 at dokuzda. Yeşilköye inmiş ve 

Bin köylüye halkevi öğle ye. lşblrllil zihniyetlerine itimat ç k 1 k k rt 1 kt Yeıilköyden saat 16,20 de hare. 
meği dağıttığı gibi aynca da, edilemez. 8 os ova ya u u aca ır )) ket eden diğer bir tayyare de. 
erzak verildi. Ve bütiln köylere Petlt Parislen diyor ki: 

11 
saat 18,20 de İzıcire varmıştır. 

kitap ve gazete , doktorlar tara Mareşal Smlgli, beş yUz kişi Londra, 7 (A.A.) - Eski Çe- yanın kurtulu~unu tasammun Bu seferler ayni saatlerde her 
fmdan da ili.ç dağ;tıldı. Halkevi tarafından huşu ile dinlenen ve koslovakya Reisicumhuru Be • edeceğini söyledikten "sonra dik gün yapılacaktır. lstanbuldan h 
kollarmın dil, tarih ve folklor in Polonya milletinin vatanperver neı Cambrldgede bir liberal tatör rejimini ,ıddeUe tenkit mire gidi§ 20 ve gidiş gelio 28,3o 
celemeleri yaptıklan bu ıezi böy ilk hissiyatı ve Polonyadakl ma ' liradır. 
lece hakiki bir şehir ve köy kay. nevi bura hakkında tam bir fl· toplantısında n~dlil bir nutuk- etmiş ve bluat bü~·Uk demokra-ı ,Ankara yoliyle yapılan lstan. 
naşması samimiyeti ve büyük lkir nren nutkundan, son tea- ta demokrasllenn ıalip celece- ııllerl kendi prensıplerinc iman bul • Ankara • İzmir seferleri <' 
bir neee içinde geçti. ti edilen notlar ve Polonra • ilni n bu zaferin Çek.oıslovak- ları olmakla lttiham eylemletırJeaki8i gibi tatbik edilmektedir. 
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Aiİiyede~ gÖPÜniişler 

SARI Seyahate çıkınca 
metresi kaçmış 

Bu hengamede, karışıklıkta 
Vang :Lung elini bir şeye sürme 

S •ı• • f b k T h' "K d di. Bütün hayatında başkasına evgı ısına a anca çe en a ır a ın ait olan bir malı almı1' d~ğildi. 

b lad t ti b IA ,, d · Bir xerecilı olsun da böyle bir e fr, amma a f e Q,,, ıyor şey yapamazı!ı. Onun için cie ilk 
. . önce, kalabalığın ortasında kai:-Yedi günlük bir seyahate 

çıkmış. DönUşündc metresi Mu
kaddesin kendisin! tcrkcdip git 
tiğinl ve giderken eşyalarmr da 
beraberinde götUrdüğtinü deh-

ı,tec:e ıncc~ı~ cııtarl vartlı. O,.. kald ş b ·· "k .. . . · ı. u yana u yana suru . 
numdcn yıldırım gılH gcıçcırok 1 d' .. 1 b" 1 kl b 

~ en ı, sonra şoy e oy e a ı a 
so1'ıı<"'a fırladı 
' 'l- 0 

' • !?Ina gelerek, odanın bir ucuna 
Heo1 ba~ırıyor, hcın de bu doğru ısrarla ~c ite kaka Herle. 

haliyle ra~tgelo koşuyordu. Pe- di. 
şetle farketmlş. şlndçu :rctlşip bileklerini tut • N'h t k d' .. k 1 b 1 ğ · ı aye en ısını a Q. a ı ın 

Kendisinin iddiasına göre. turu. tev·nd b ld D d B' · . e gı e u u. ur u. ır gır . 
eşyalarrnm acısı ile, mahkeme- - Haydı Mukaddes, ı;ol artık dabın kenarına isa.bet eden kü. 
ye ıuretl sevkine göre, ise aş- eve~ dedim. Bilirı:;in .seni cok 2e- çük anaforlar gibi, hafifçe sürük 
kının şlddetile metresini ara - venm. Yııptıklarmı unuttum lenir gibi oldu, amma nerede bu 
mata başlamış ve nihayet nere- gitti. lunduğunu anlaya.bildi. 
ele olıjuğunu öğrenmiş. Fakat... Ne gezer~ Karı sanki Vang Lung, zenginlerin kadın 

Ve sonra tahmin edoccğiniı öldllrUyormuşuın gibi var hız!- !arının oturduğu en iç taraftaki 
gi}li, metresinin e\·e gelmesi i- le bağırıp duruyor, elimden kur dairenin arka tarafına düşmüş. 
cin ctinlercc yal\·armış. tehdit- tulınnk istiyordu. tü. Zenginlerin asırlardır böyle 
ter savurmuş ve nihayet de Bu "' 'rada komşuın Hikmet zamanlarda kaçmak için yaptır. 
blr gece yarısı kadının kil'8cı geldi. Mukaddesi elimden ala • dıklan ve bundan ötürü de sulh 
olarak oturduğu eve gidip ka . 
crrınak istemiş, tabanca çek -
nıiş ve taşla elinden yaralamış 
Şimdi sulh hAklmi taratından 

sorgu7a çekilen ve kırk yaşla . 
rında kadar tahmin edilen sey 
yar esnaf Tahir, kahverengi ce. 
ketlnln yakasını dUzelttp dışarı 
ttrlayan kıravatınt içeri itiver -
dikten sonra, iki elini birden y~ 
na. açarak devam etti: 

- Şfmdf, siz söyleyin efen -
dlm. kabahatli miyim? 

Koeası bilmem neden Mu -
kaddesi boşadıktan sonra be.na 
gelip yalvardı. 

- Seni seviyorum. Evlene -
lim, dedl. 

- Karı sen rahat oturmaz . 
• sın, istemem git! dedim. 

Fakat o kadar lsrar etti ki, 
dayanamadım. Evime aldım. 

Kendisini tam altı ay besle -
dlm. Uattlo.e en iyi clna ipekten 
elbiseler geçirdim. Bir dediğini 
iki etmedim, hanım hanımCık 

evimin baş köşesine oturttum. 
Vellkin bUtün bunlara muka

bil hın~ar kadın blr hafta kay -

rak kaçırdı. kapısı ismini verdikleri arka ka. 
Mukaddese ne vurdum. ne ta- pı aralıktı. Şüphesiz ki, böyle j 

'.>anca çektim. ne de taş attım. bir günde hepsi bu kapıdan kaç 
BUtuıı hepsi kurnazlığından, mışlar, sokakta şuraya buraya 
Ustun çıkmak için. ,. gizlenerek daireleTinden yükse • 

Halbuki tahkika·t evrakında len ulumaları ciinlomekte idiler. 
Mukaddese ta banca çektiği ve Fakat içlerinden birisi, ya çene -
kadının eline taşla vurarak Uç sinden veyahut da sarhoşluk yü. 
giin yatacak ş<>kilde yaraladığı zünden kızmış olıı:.asmdan öteki. 
nı söylediği komşusu Hikmet !erle birlikte kaçamamıştı. 
de arkadaşım teyit eder şekilde İnsan sürüsünün içine dalıp 

ifade verdikten sonra sulh ha - tekrar çıktığı iç odalardan birin 
kimi: de, gizli bir yerde saklandığı i. 

- Vallahi oğlum. Ben seni çin göze ilişmemiş, fakat artık 

serbest bırakamıyacağım. Tev - etrafta kimseler kalmadığım sa. 
kif ediyorum, dedi ve tevkif mil narak kaçmak üzere sürüne sü. 
zekkeresini imzaladı. rün.e giderken bulunduğu odada, 

Mahkeme kapısında ellerine Vang Lung, ilzerine çıka gelmiş. 
şıkır şıkır kelepçeler geçirilen ti. 
Tahtr çatık kaşlı jandarmaya Vang Lung, kala.balıktan uzak 
şun1arı söylUyordu: la.şa uzaklaşa tek başına. kalmış, 

- Dak sana da ders olsun ve işte tesadüfen bu odaya gi. 
hemşerim. BütUn bel~lar kadrn rerek adama rastlamıştı. 

dan gelir. Vallahi "deniz g\tlt -··-------- --- --· 
c!ir, kı\fir,, ... Bugün gtiler, ya -
rm yUzU:ae bile bakmaz ..• 

Bu yaşa geldim. Kadrn yUzUn 
den başıma ttlrlU beU\.lar geldi. Kısa 

·HA 
BER 
LER 

fakat gene akıllanamadım gitti.'-- -------- --·· 
bolun<:a fırsat bu fırısat eşyala Kadın, belAclır, anıa ne de ol-
rı çalmış, terlikçi Şükrüntin ya- :ıa tatlı lıelA. vcs;selA.m .. :f. Devlet Denizyollan işlet .. 
nına kaçmış. 

Vallahi maksadım sn.dece eş -
yalarımı geri istemekti. Şehre -
minindeki evine gittim. Kapı a
çıktı. içeriye girip girmemekte 
biraı tereddUt ettikten sonra 

ve Jandarma arkaıın'. 0 öndo mesi için yeniden on bir vapur 
kims<ıcikler kalmryRn uzun ko- sipariş edilecektir. Bunlardan 
ridorda yUrüdü, gitti. yedisi 1,800, dördü 4,800 .ton. 

l\'ihut ŞAZ1 luk olacaktır. Vapurların ınşa. 
lan için İngiliz şantiyorlan a .. 

daldım. B ·ır ayda hapı"s olup rasmda .. münakasa açılmı,tır. 
"" Dun akşam sabaha kar·~ı 

Fakat kapıdan girmemle be 
raber, içerilc.i odalardan biı'in -
de oturan ter!lkcl ~likrU ilo kar 
rıaının ç1ğltğı basmas1 bir oldu 
ve akabinde de ... 

tahıl.ye edtlenler Metris çiftliğin~e bir infilak ol-
mu§tur. Seheb1 hakkmda tah. 
kikat yapılmaktadır. ' 

Tahir yutkundu. Mahkeme -
(Jekt sı.uniinc bir mlldd13t 1ö1 
sezdirip birkaç defa: 

- Akabind~ de ... Akabinde 
d• dedikten sonra: 

- Mukttddes bir odanın ka -

Geçen Temmuz ayı içinde 
Merain cezaevine mahkumi. 
yettcn t 4, mevkufiyctten 3 7. 
para cezasından 2, amme bor
cundan 5 ki toptan 58 kişi gir. 
miş ve yine aynı ayda 25 mah .. 
kum, 39 mevkuf, 3 para ceza. 
Si, 3 amme borcu suçlusu o}. 
mak üzere ccman 70 kişi çık-

pıeını şiddetle açarak dışarı mıştır. 

fırladı. 1 .. 8 • 939 ayına devredilen 
Çrrıl çwlaktı. VUcu~unda aa. umumi mevcut ise 188 dir. 

~~~~······__. ~~~ OYUNLARI~~ 
BUGONKU BULMACAMIZ 

~OLDAH Ş$ACA: 
1) Kıymetli bir maden, 2) Beyaz, bir nehir, 3) Görünmiyen 

iıir varhk, ıi) Volkan, 5) Geminin bir parçası, ö) Okuma, bir no. 
ta, 7) Su baskını, kıtın ieareti, 8) Feragat etmemek, 9) Kabul 
eden. 

. YUKARIDAN AŞACIYA: 
1) Bir medeniyetin icadı, 2) Beyaz, çay ile yenen bir nevi 

biaküvi, 3) Iuıklı, 4) Gece kueu, bir nota, 5) Kayığın yan tahta.. 
1111. k'ısa. bir zaman, 6) Hudutlu, 7) Sanat, vücudumuzda kırmızı 
zayi, 8) Fizikte bir kıymet, bir nevi kUi, Q) Ge11ij}iği, bir adet .. 
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"" Müddeiumumilik emrinde 
çalrşan zabıta memurları mün. 
hal olan merkezlere vcrilmİ§· 
lerdir. 

"" Beynelmilel şimendifer 
kongresi önümüzdeki ayın 29 
uncu gunu _şehrimizde topla .. 
nacaktır. Kongrede; Moskova. 
Varşova • Bükret ve Bulgaris. 
tan yoliyle fstan bul arasmda 
gidip gelecek bir ekspres tesisi 
mevzuubahsola.caktır. 

:t- Yeni cemiyetler kanununa 
uymxyan teşekküll~r feshedile
cektir. Cemiyet başkanlıklarına 
tebligat yapılmıştır. 

:f. Şehrimizde bulunan Inııi .. 
liz mebuslar heyeti ve kadm 
muharrir Robinson dün Anka. 
raya gitmişlerdir. 

"" Bağaı-içinin aüzelleştiril. 
mesi için şirketle belediye ara. 
sında temaslara başlanmıştır. 

:r Mersin tipinde Almanya. 
da inşa edilen 3500 tonluk 
"Tırhan,. vapuru dün ilk sefe
rini yapmıştır. 

• Bazı kimselerin camilerin 

)

merdivenlerine gündüz yattık
ları gorühnüşti.ir. Belediye bir 
mabet mahallind~ bu suretle 
yatmanın doğru olmıyacağm· 

görerek menetmiştir. 
:t- Dahiliye Vekilliğj Turistık 

yollarda beynelmilel işaretlerin 
kullanılması ve köprülerin d~ 
tamir edilmesi için alakadarla~ 
ra · tcbliğat yapmı§tır. 

* ........................ ~A~,#>~A 
Vazan f 

'l.'JR 'f\'nfıl'I nııilaif11/ını lm:nnnn j 
Pearl Buck ! 

Çevnrren 

'brahim Hoyı 

~~ . ., .. ,_. _ _....,....,,_ ~-- ,. 

u adam. iri kryım şişman biri kulübesine döndU. Daha hila ö. 
siydi. Orta ya~Iıydı. Hadise ol. bür adamın vücudunun .sıcaklığı. 
duğu zaman anlaşılan ve hiç şUp nı muhafaza eden altınları göğ. 
hesiz güzel bir kadınla çırılçıp . süne ba.strrdı ve bir teviye söy. 
lak yatağın.da yatmakta idi. ZL lendi: 
ra vücuduna tutı:nduğu eflatun - Toprş.ğtmıza döneceğiz .. Ya 
renkli bir elbisec!en çıplak vücu rın toprağımıza ööne<:!eğiz! .. 
du yer yer görünüyordu. Sarı - 15 -
etleri göğsünde, göbeğinde kat. Aradan birk\ç gün geçince, 
merleşiyor, ve tombul yanakları. Vang Lung sanki toprağından 
nın üstündeki g-ö,;leri domuz göz ayrılan kendisi değilmiş gibi ol. 
leri gibi ufalmış ve derisinin i _ du. Haddizatında, içinden hiçbir 
çine gömülmüştü. Vang Lungu zaman toprağını terketmemişti .. 
görür görmez bütün vücudu zan Üç altınla, cenuptan gayet iyi 
gır zangır titredi, sanki etine bı. tohumlar, buğday, arpa, pirinç 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
t yıllık 

Mtmltktl 
/fiildi 

Pb 
21i0 
475 
900 

rarıfeden tlılli•• 

ı~ı" a.nfıı otuz kul'\lf 
ro~te bırtığıne 11ırrııt1t' 
ayda )'elrnl~ beşer 

nıet.lllır. 

AbOne kayJını tı114 
rup "' teıırar ocretl,ı. 
par.aıının poıtı ve1• 
yvll11ma ücretınJ ııııtf 
zerirıe ahr. 

TürkiJ,1tnin hu posta 

v AK rr a abonı Jldl 
Adreı delfttirtll• 

26 ıurutlllf· 

iLAN OCJ\ 

ficarel ııanarını• • 
~atırı sondaıı ltlb•rıtl 
falarında •O; Jç .,yt 
kurut: dördOncO 
ıldnci ve üçDncüde ı:c, 
•; başlık yanı Jtesll' 
dır. 

Büyük, çok dev•ııılı. 
rl'nkli ilan Yerenler• 
ımJırmeler yapılır. • 
rın santim • satırı 30 

TlCARI Mı\HIYET'f~ 1 
KOÇCK !LJ.Jllv 

Bir defa 30, iki d•11 • 
defası 65, dört def•11 f' 
defası 100 kuruştur·,_,....,.,,.. 
ı!An \'erenltrin bir 
ndır. l>ört satın ae~ .. 
lula satırlan bet k1J 
sap edilir. 
Vakıl hem dofrud•9 dil 
ya kendı ıdare )· erındl~ '~ıı 
knra caddesinde \'•.., ~ 
altında KEMAJ.El>Dli' 
lJAn Bürosu eliyle !~ 
eder. (Büronun telef,,,.-

çak saplamışlar gibi bangır ban. ve mıaır tohumları aldı. Bir zen '-••••••-., 
gır bağırdı. gin kayıtsızJığile, ömrUnde ekme 

Öyle ki, silahsız olan Vang diği cinsten kökler, havuzuna ıİİİİİİİİİİİİİİİiiİİiiiiiiiİİİİİİi'JI>'~ 
Lun.g, bu manzaraya şaştı, hat. lotus ve kereviz, bir ziyafet ye. 
ta elinden gelse glebilirdi de... meği yapmak üzere domuz eti i. 
Fakat şişman adam dizlerinin üs. le pi§irilen iri kırmızı turplar ve 

ni!P.re vurarak haykrrdı: !atın ald 
tüne dfuJtü ve başını yerdeki çi. k\Willwıg\We}; .kokulu ıfas.U.ydl~r:1 

- Canımı bağışla .. Canımı oa: Tarlada çift süren bir çif~i- 'iıl••mmm•llll~ 
ğışla .. Beni öldilrme. Sana para den ~ altına bir öküz satm al. --- - - -
veririm.. çok çok para veririm.. dı. Bu da, kendi toprağına var. Bu ıı-kf' 
ded. d 1 ""ld" 'l:r L " 'ikele ı. ma an evve o u. v ang ung. ··ı. 

Bu "para,, sözüdür ki Vang adamın çift sürmekte olduğ}lnu 1 ~~~·~ın \' 
Lungun ba.smı yerine getirdi. görünce, durdu. ntl'ıkiJor, yanı tarı Jl 
Beyni apaydın is!emeie basladı. evlerine ve topraklarına bir an komeıH ' 
Para! ... Evet .. onun bu paraya evvel varmak için sabırsızla.nan 

aklından, sanki biriei konuşuyor da dul'arak öküze baktılar. Vang 
muş gibi şunlar geçti: Lung hayvanın büyük, kuvvetli 

- Para.. Çocuk kurtuldu.. boynuna vurulmuştu. Tahta bo • 

ihtiyacı vardı, Vardı.. Tekrar, ihtiyar adam, ç.ocuklar ve kadın D 
Toprağım... yunduruğu kuvvetle çekişini gö. __ r-___ ~ 

Kendisinin bile şimdiye kadar rilnce seslendi: ~ 
bilemediği, duymadığı haşin bir - Bu ökUz beş para etmez! .. M-.Rlllll~M-.ı,. 
sesle bağırdı: Bak, hayvanım yok. Amma na. 

- Çıkar ve ver bana öyle ise sıl olursa ol~un bir tane almak • 
paraları!.. mecburiyetindeyim .. l~tc bütün 
Şişman adam, hıçkırıp, mırıl. bunları hesaba katarak. altm ve. 

danarak dizleri:ün üstünde doğ. YA gümüş paraya öküzünü kaça 
ruldu. Elbisesinin ceplerini karıı,;: satarsın? .. 
tırdı, ve altın He dolu sarı avuç Çift<;i bağırarak cevap verdi: 
larım uzattı. Vang Lung da el. - Daha tiç ya~ında ve en kuv dlldl-.~'11111~-·,.. 
bisesinin eteğini açarak paralan ~·etli çağında olan bu öküzümü 
aldr. Sonra tekrar sanki başka satmaktansa karımı satarım da =-=-=-=========7ı 
bir adam konuşuyormuş gibi ay. ha iyi. dedi ve çift sürmeğe de. dar para vereceğim .. 
ni sert sesle tekrar bağırdı: vam etti. Vang Lunga aldırma. öküz benim olacak .. 

- Daha ver!.. yarak öküzünü durdurmadı. Dedi. 
Ve yeniden adam avuç dolusu O zaman Vang Lung dünyada Nihayet, uzun Ç~ 

altınlarını Vang Lunga uzattı ve başka. öküz kalmamış gibi, ve mücadelelerden ve ~ 
ağlamaklı bir sesle söylendi: bil tün dünyada bu öküzliden ma yUrüyüp gitmelerdel'l 1" 

- Bu sefil ~ağdan gayri baş. ada:Jını gözü görmezmiş gibi, mu çl, öküzü o yerlerd~ \~ 
ka bir şeyim kalmadı .. Sonra göz hakkak surette bunu satın al . den bir misli fazJa.sıl~ıı. 
yaı:ıları sarkık yanaklarından mak sevdasına düştü ve O.lan 1

1 ga satmaya ra.z.ı 0 
"ft yağ gibi ailzülerek hüngür hün ile ha.basına sordu; Vang Lung bu öktı edJ· 

gür ağla.maya başladı. - Öküz nasıl?. aıtıı: g~züne g?rllnJ1l sJSlı9 
Vang Lung. titreyen ve ağla. İhtiyar adam baktı, ve: rı çıftçıyc sayoı. ad , 

yan adama bakarken. birden a _ - Burulmuş bir hayvana ben. nı boy~nduruğundalltlll~ ,~ 
damdan tiksindi. Zira şimdiye ur! .. dedi. seyrettı, Sonra burt' 1'ı t4 
kadar ömmde hiçbir şeyden tik. O.lan da: mış ipiyle onu çelce~t 
sinmiş değildi. - Adamın söylediğinden bir I vana malik olman11' tllt11ff 

Fakat her nedense. içinden yaş daha büyük!.. diye cevap vinçle kalbi tutuşa 
nefret hissi kabara kabara: verdi. koyuldu. 

- Çekil, gözüm görmesin se. Fakat Vang Lung birşey söy. .. ~:·~~rine varıy dlldı~' 
ni .. Yo\Csa bir solucan gibi öldü. lemed.i. Zira o bu hayvanın top. sokulup çahndıg:mı. ,.~ l'-
rürüm seni .. diye haykırdı. rağı kuvvetle sti:i.'l~şüne. yumu . larm Uçtuğunu, e''de ıı ti r 

Bir öküzü bire kesemiyecek ka :;ak sarı cildini, iri koyu gözle. rr çapaların, baMıv:ıcJe ~ • 
dar yufka yürekli olan Vang rile ve nihayet kondi~ine vurul. nm. tımııkla.rın yert prJ 
Lung böyle bağırabildi ve adam muştu. tiğini,. ~:alnı~ 1ôrt d~!· 
da blr soysuz köpek yanından Bu öküzle tarlalarını rJÜrer ve 

1 

lak kırışlcrın k&1 blıe ~~ı:ı 
'rnşarak geçti ve kayboldu. ekerdi, ve bu hayvanı değirme. bu toprak duvarlar:ıs1'~ t 

Vang Lung altınlarile başba. nine bıtğlayarnk buğdayını öğü. ~on zamanlarına. ra ırıı1l 11. 

-ıa kalmıştı. Saymağa kalkı!"J'lla. tebilirdi. Bunun Uurine çiftçiye 1

1 

ları ve ilkbahl'.T ~ıJı.l~ t:ı(! 
dr. Hepsini göğsüne yerleştirdi. yaklasııtrnk: çökmilş, yrkılmt~ 0 ~ · 
ve ~ulh kapunndan c;ıkıp. ve kü. - Sana bıuıılcıt bir . belki de, düler. Det"'"'' 
çük arka sokaklardan geçerek daha fazla ökia ıtlabilecejin ka. I ( 
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Sofya mektuoları: 
• • 

oğru bulmadığı· 
l 1lzzz bir fikir 

Harp ve sulh karşısında 

~;fl :) gazetesi dünkü sayısında Galata.saray lisesi da. 
~n ~ Yerli MaUar Sergisini tenkit ediyor ve bu sergi 

~llYıfeten yeni Türkiyenin yerli mallarıı bl".lka tanıt
~U ederken bu vazifesini yapamadığını, sergide teşhir 
olrn 'tın__ Yerli mallarımıza nisbetle onda ·bir dereces~

ll, a •<Lgını, serginin tanzimi şekli de çok zevksiz ot. 
l k~~ hale göre lstanbulda daimi bir sergi binası yapı. 
· tr ·hu tarzda sergiler kurmaktan vazgeçilmek da. 
İı bo il~ğıru ileriye sürüyor. 
· tn il 1~kri doğru bubnuyoru:ı. Memlekette istihsal edi. 
il\ d ~hiç olmazsa bir k[smımn, hani (Tan) arka

·~j~ '~ıgı gibi onda bir dereceı~nde olan az bir kısmı
Utu11edil-~ -:si de yine bir fayda. değil midir? 

rıı; ~ ktı Yerli sanayi mamulatının hepsi te,hir edilmiyor 
~"'' ket h~ın h~lk arasmd~. t~n~nmaıma engel oJmak 
,, ~et 1 -sabına bır zarar de~ıl mıdır? 
~; t l'e;1. atanbulda daimi bir sergi binası yaprlsm. Burada 

n·ec' tdiJ~1 ka!larınıızm her nevi teşhir edilsin. Tabii hu çok 
Yıla. e hır ~eydir. Fakat bu imkan husule gelinceye ka

ıııJı~ d·~ ~ahdut olsa dahi, yine bugünkü tarzdt- bir sergi. 
;eJ elin ~nu Zaif addetmek "Ya hep, ya hi~ !,, denilen hato.b 
0 ~ eıahuratmdan ba~ka bir şey değildir. 
ı:;O * * * 

Bulgar ef kô.rı ka
ça ayrılmıştır; _ne 

düşünüyor? 
metin siyasetini, Kral Borise' şistliğe şiddetle muhaliftirler. 
tam manasiyle bağlı ve onun 1923 ve J 925 senesi ihtilal. 
yanında vatan ve millet için !erinde eski çiftçi partisile pro
hizmete amade millet vekilleri fesör Çc>.:ıkofun faşistleri ve 
bila kaydüşart tasvip etmekte. Bulgar ordusu çarpışmış ve 
dıit. Bu itibarla, mesela, Kösei. çiftçilerden 30.000 köylü öldü. 
'Vftof hükumeti istifa edecek rülmüştü. Bu kanlı dahili mu. 

ı olursa, yerine getirileceği bahs harebeden sonra bugüne kadar 
Mevzuu olan Ziraat Nazırı ve ve hatta yarın, faşistlerle, Bul. 
Kralın eski yaveri Gospudin gar köylüsü arasındaki· müna
'Bogriyanof kabinesinin progra. feret devam etmiş ve edecek
mım da, bugünkü mebuslar tir. 
tasvip edeceklerdir. Çünkü, hü. 
Y.umetlerin programı kralın ira. 
de ve arzuları demektir. 

Sobranyada Muhalifler 

sıJ. u kazanın mesuliyeti kimdedir? 
.:.Nn 

'
1 f' 'an ~K iskelesinde çalııan Y anyalı Hasan isminde bir 

dtf• , "tilın~alc.~m kayığT evvelki gün Pavli ada.sına gider. 
eıı ~tıd 11' ı~ıncle bulunan altı kitiden üçü boğulmuştur. 

ıırtı ~il had~ er ıle üç miişleri kurtarılabilmiştir. 

Sağdan itibaren "demokrat partisi liderlerinaen Moşan.of, es. 
ki /zgovor faşist partisi lideri ve muhalif mebusüırdan profesör 
Can kof, Bulgaristaıwı en kudretli partisi çiftçi liderlerinden 
~ıuhalef et mebusu Dimitergiçef., ve eski demokratlar ittiha.dı 
partisi liderlerinden muhalif mebus Gı igor asi!ef. 

Demek oluyor ki, partiler 
kanun harici addedildikten son. 
ra eski siyasi teşekkül ve parti
lerin liderlerinden bir kısmı 
'.(ral Borisin hizmetine koşul. 
muş, diğer bir kısmı da muha. 
lefette kalmıştır. 

Kabine ve So branyada hali. 
hazır rejimine taraftar olarak 
vazife alro.ış eski parti liderleri 
arasında eski partilerin önünde 
gelen şahsiyetleri çok azdır· 

Çiftçi partisinin öldürülen 
başvekil müteveffa lstanbo. 
liyski' den sonra en kuvvetli ve 
en dirayetli lideri olan eski zi. 
raat nazm Giçef Kösein.nof 
hükumetinin aleyhinde olup 
Sobranyada mebus olarak mu
halefette kalmıştır. 

Fakat. Sobranyada muhalif 
Profesör Çankof taraftan fa. 
şistlerle Giçef taraftan çiftçi 
mebuslar, hiç bir veçhile mÜ§
terek hareket edememektedir. diltın ·•eden bahseden bir arkadaşımız, meseleye Kar. 

dı.ı!;\ ' kunıandanlığı ile Usküdar müddeiumumillğinin 
''ıı~ ru bildiriyor ve "Fazla müşteri aldrğı i ;•n bu hadi. 
~di: cnı!n. tnesu!iyeti görülmektedir . ., diyor. 
~tiıı~ e h~~ıkaten elimdir: Alb kitilik bir Ermeni ailesin. 
Ilı~. gozgöre Pendik açıklarında boğulmasmu acıma. 

ta:ı Un değildir. ihtimal ki Y anyal r Hasanın sandah 
"hib~h ki~i taşmıağa müsait de değildi. Bu itibar ile 

~ et l llıe tahammülünden fazla müıteri aldığı için bir 
•!tat ;:.ettüp etmesi de hatıra gelir. 
~ .~ öyle geliyor ki böyle bir kazanın mesuliyetini 

~ \!terine yüklebnek isterken bir de vicdani hak o
r; ~tnı, Yani Y anyah Haıanm sandalı vuifedar bir 

1 aJiij~I \"'" ....... ""-. "'"''1J"•rak ic • ..u.ı.... ~--~ 1;_'"' tdiJ ı eceğı, bu naaden ta?:la müfteri alındığı surette 
:~ of=~ kendisine tebliğ edilip edilmediğini &fil!brmak 
°i{er b 

1:l1ı, ~ tarzda bir muayene olmamı,, bu yolda tebliğat' 
1 • edu~ .. tandalgy_ı mesul etmek için kanuni bir hak 
'!ıe h eoılır mi? 

'"endik ~ ii~ . açıklarında olan sandal kazası bilhassa bu 
. lttıhttİ~nde durulacak bir hadisedir. 
he}'etı ıle civarında çaltşan sandallar ve kayıklar sala. 
~i &iktr tarafından tetkik edilirken bunlardan her biri
"ilıit ol ette azami kaç kişinin müfteri olarak almabile. 
~'t ~ntnahdır; aynı zamanda isti~p kabiliyetini ifade 
a fit}- k" ~la"?1 ve kayıkların en zıyade göze görünür 
~llttnı, uçiik hır levha halinde yazılmalıdır. 
~ ttı .. beraber sandallar ve kayıklara tahammülleri 
~Uti;~~~eri alınmamı! olsa bile yine deniz kazalannm 

'qı on" il 
~~ ~ İsiu ;:ıe geç emez. Bu gibi ahvalde kazazedeleri 
de~ ~la.ır ırkaç sene evvel kayıklann ve sandalların 
~ ~1,n llu ta~~lar. ko~k iı.t~~ftİ: Esasında çok 
eli? fıkir, bilmıyoruz, nıçın tımdıye kndar tatbik 

A ... 

(Sof ya Muhabirimiz yazı. 
yor) - İtalyan propagandası.. 
F asizm tahrikatı.. Komünist .. 
Hitlerist.. Müdafaai vatan, 
hamleciler, Makedonya, Trak. 
ya, Dobruca teşkilatları, vesa. 
ire.. vesaire .... 

Bütün bu propaganda şebe. 
keleri ve teşki1atlariyle cemi
yetler, l 934 senesinde Majeste 
Kral Borisin iradesiyle kanun 
harici edilmişlerdir. 

B\.Jlgaristanda bu teşkilatlan 
idare eden ve ptopag nd lan 
yapanlar muhtelif ziimre ve 
partilere mensup liderlerdi. 

Partiler kapatıldı, bütün ev
rak, menkul ve gayri menkul 
eşya ve mülklerine hükumet 
vaziyet ettikten sonra parti şet 
leri birer köşeye çekildi ve fır 
sat gözetlemeğe başladı. 

Filhakika Bulgar Sobranya. 
sı ve belediye intihapları yapıl. 
dığı günlerde, partilerin ölme
diği ve kanun hari::i addedildik
leri halde gizliden gizliye faali
yette oldukları görüldü. Bun. 
lar, kanunun şiddf'tli hükümle. 
rine rağmen pasif bir durum
dan çı ~arak hükumete karşı ha. 
rekete geçmişlerdi. 

Partiler kendi taraftarlarım 
intihaplara boykota teşvik et
mişler ve bazı vil~yetlerde mu. 

~an~ 
b 
ın1a halinde lrğı görlilüyor. U;,ınlar üzerin · :rnrtarıp siyasi istikliiline k~ • 

it h de bilhassa '.}U kelimeler yazılı nıştuğu zaman. h""ı•ca iktısa -

ııj~., :~~~ haberıa~er dı~':Menos Franco, mas bas bl:ın .ır mlişkUllcrini ve mc· .. ·~··etıe. 
ı:.r4 ~~l'lin .

1 
erıne göre, ya ~o.. ki siyasr meseleleri hallcdobile-

t "'· llr..t 
1 

e Moskova ara cektı·r 
"11 " tn Yani: "daha az Franko, da- · .., 1 lıı-. ll Uzakereleri bıış 
., ~ Unun b '.ıa cok beyaz ekmek!,. - Basler Nationalzcitunz, !s-t llusy i r şartı biı. 
;ktın~ a.nın antikomin . Franko anca1· mi!n-er devlet · vlçre. 

vaffak da olmuşlardı. 
Maamafih, hükumet, parti. 

siz ve hiç bir te~kilata istin.ıt 
etmiyerek şahsi nüfuz ve dira
yetiyle mebus seçilenlerden 
üçte ikisini kendi tarafına al. 
mağa muvaffak olmuştu. Ha. 
len, Sobranyada Moşanofun 
reisliği altında 1 1 O mebus, hü. 
kumetin politikasını tasvip et. 
mekte olup 50 mebus muhale. 
fette ve hükumetin aleyhine 
çalışmak tadır. 

Hülainıetin Sivuetini 
T a.avip Edenler 

Doktor Köseivanof hükume
tinin politikasını Sobranyada 
tasvip eden mebuslar içinde 
eski partilerin hemen hepsine 
mensup zevat v&rdır. Muhale
fette kalanlar içinde de es!ci 
partilerin muhtelif cenahlarına 
mensup mebuslar mevcuttur. 

Bu itibarla, bugünkü hüku
m::?t doğrudan doğruya Kral 
Borisin iradesiyle iktidar mev. 
kiine gelmiştir. Dahili ve harici 
programda eski parti rejiminde 
olduğu gibi, demokrat, faşist 
gibi hiç bir renk ve yafta taşı. 
mamaktadır. 

Daha doğrusu, halihazır re
jiminde Bulgaristanı idare eden 
kuvvet Kral Borisin nüfuzu. 
dur. Cnun tayin ettiği hüku-

Almanya ve lngil
tere anlaşabilir mir 

Batvekil Köseivanof eskiden 
hiç bir partiye mensup değildi. 
O, ömrünün büyük bir kısmı
nı hariciye memuru olarak dış 
memleketlerde geçirmişti. Ha. 
riciye nazm ve bilahara başve
kil olmazdan evvel Kral Bori
'in başmabeyincisi idi. 

Sobranya reisi Moşanof ise 
eski demokrat partisine men. 
&uptu. 

Bu ~rtinin lideri müteveffa 
Malinof faşistliğe muhalifti. 
Moşanof, Malinofun akideleri. 
le siyasi hayata atılmış, şahse:1, 
ve eski parti mensuplarınca ve 
yaşayış itibariyle demokrat ta. 
nınmış, faşistliği hazmedeme. 
yecek bir millet adamıdır. Bul. 
gar milleti içinde onu beğenen. 
!er, faşist olmadığı için beye. 
nirler. 

Sobranya ikinci reisi Görgi 
Marak<:>f ise eski ~iftçi partisi. 
r.in ekalliyetinde kalan bir hiz. 
binin lideri idi. 

Prensip ve umdeleri sosya. 
list1ikle demokratlıktan alına
rak programı işleten eski çiftı;i 
partisi Bulgar kölülerinin yüz.. 
de seksenini içine almış, Bul. 
garistamn en kuvvetli bir par
tisi idi. Bu parti mensupları fa. 

ve onların hayati ihtiyaçlarını 

temin edecek bir saha yarat
mak istiyor. 

Bu hal, 1ngilterenin tal•!i 
Almanya ile tngi~:ere~in ga. J tekAmUl tarzına muhalif değil

yclerl arasında tabu bır tezat dlr Dinacnale:rh İngilizler, bj?.i 
yokt>..ır. Hitler, Anupadaki bü- 1 tenkid edecek me'\·kide değil:lir
tün Almanları "Daha büyük l ler. 
bir Almanya,, içinde toplamak 

Eski çiftçilerden iktidara 
mevkiinde olanlarla, muhale. 
fette kalan liderler, ltalya ile 
Almanyanm düpedüz aleyhin. 
dedir. Bunlar, çiftlik sahibi, 
banger, büyük sermayedar, ve 
geniş arazi sahiplerine düşman
dır. Siyasi akideleri sosyaliz. 
min başka bir nevidir. 

Kral Borisi severler. Fakat 
şiddet ve şahsa müstenit reji~ 
ve diktatörlüğü sevmezler. On. 
lan bu demokratik prensipleri 
benimseyişidir ki, iki senelik 
diktatörlükten sonra, Bulgaris
tanda parlamentarizmi yeniden 
ihya ettirmiştir. 

Totaliterler, Bulgaristanm 
ekseriyetini tC§kiJ eden bu 
köylü sınıfına istedikleri kadar 
tebliğat yapsınlar, onları, hu
kuku Jstambuliskinin çizdiği ve 
cumhuriyet prensiplerine çok 
yakın olan prensiplerden katiy. 
yen ayıramazlar. Binaenaleyh, 
Bulgaristanın efkarı umurniye. 
si demek olan köy]ü sınıfı fa. 
şizme düşmandır. Çiftçilerden 
sonra Faşizme düşman olanlar 
demokratlardır. 

Sobranyada Demokratlar 
Eski demokrat partisi lider. 

bri, Köseivanof hükumetinde 
vazife almamı§tır. Sobranyacla 
~uhalefette kalan demokrat 
mebuslar Crigor Vasilefin li. 
derliği altmda bir grup te§kil 
etmişlerdir. Bunlar, eski kanu. 
nuesasının muhafazası partili 
rejimin ihyası için her vasıta ile 
bugünkü rejimle mücade1c et. 
mektedirler. Deı;nokratlar, §İd
det ve diktatör rejimine düş. 
mandır. Bu itibatfa, Italya ve 
Almanyaya taraftar bir siyase. 
t! de istemiyorlar. Ve bugünkü 
idareyi faşistliğe meyletmiş ad. 
dederck itham ediyor1ar. 

Bulgar F aıiıtleri 

laogsc~ırnıesi olacaktır 'erinin nüfuzundan · kendin 

t' " e Post, L~hcy -r "' ~-..-...... .-..-....... -....-..-11111~.-.-. ... ._ .... ,,.. .... ,...,..,,._..,.,.----~.,... 

:~nko ·mu ? H u s u s i H a v a d~I er 

İngiltere orta ve şarki At ru
panm muhafızı rolünü ornn-

Bulgaristanda faşistliği ter. 
viç edenler eski Başvekil prof e. 
sör Çankof taraftarlariyle, bazı 
eski teşekküller ve Makedonya 
komitesinin bir cenahıdır. Ma. 
kedonyalılar dört kısma ayrıl. 
mı§larclır. ltalyanlarm Balkan. 
lara ayak basmasrndan sonra 
Makedonyalıların lvan Mihayi .. 
lof cenahına mensup muhtari. 
yet~i komiteciler f talyadan me. 
det ummağa ve hatta reisleri 
Mihailofun Romaya giderek 1. 
atlyanlarla anlaşacağmı ve bu 
suretle Makedonyada muhtar 
bir devlet kurabileceklerini ifaa 
::tme:ğe bnşlnmışlardrr . 

~ıtıı. lllek mi ? Dünkü posta ile gelen "Daily Sketch,, sini hükumete teklif etmişlerdir. 
~l ı~ 0 1 clahıı· • l gazetesi 0 Hususi., kaydiyle atağlki haber. Bu askeri gurup, gayri askeri müşahit-
~e~111l>aıı~·ıı h 

1 
harbi bitti. feri vermektedir: ler tarafmdan gönderilen raporlara itimat 

tıı[l~· ltllll( aJkı ınüzayakH Fransız ordu subaylarindan bir gurup, etmiyorlar. 
ı:.,.1eitet111Y~nıe!{ ihtiyacın Danzigdeki askeri hazırlıkları teftiş etmek Fransız hükumeti bu fikri dikkate al. 
"c:>ı• llnrr. er tarafındcı üzere Fransız ve lngiliz askeri mütehaseıs. m3ktadır. Kabul ettiği takdirde İngiliz hü. 

• aıaı·ınm dağrl.rl larmdan bir komisyonun oraya gönderilme. kumeti ile temas edecektir. 

nıak iddiasında bulunamaz. tn
giltere, bu mütekebbir iddiayı 

elden bıraktığı zamapdrr ki, 
büyük Almanya ile anlaşmaıH

na bir imkAn hazırlanmış olur 

- Voelkischcr Beobachter, 

Bcrlin. 

'fJrı•amı il incide> 
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Balkanlarda 1Jeni bir fırtına kokusu 

:sinin 5 tarihli niishasında yaz · 
dığına göro, "Danzig ve macar - .\fakedoııyayı ole geçirmek tize• 
llomen hudut hntlarmdırn baş. re hamleler ynpmayn hazırlaıı 
im Avrupayı yeni bir tehlikı 

lrn planı ak Uzeredir .,, 
Utro gazetesinin Paris ınuha 

birinden aldığı Ye birinci say
fasmda neşrettiği ve Makedon
yayı İtalyanın işgal etmek iste
diğine dair olan haber ' Bulgnı 
siyasi mahafiltnde ~ok ehemmi

<lığını kaydederken. l\lakcdoı~ t 
yanın hangi losmı Uzerine J -
alyanlar:ıı gBz koyduğunu tm 

yetle karşılanmıştır. 
Utro gazetesinin Pari:s hususi 

muhabiri bu haberi Fransızla
rın Figaro gazetesinin neşriya -
tına istinat ettiriyor. Diğer ta-

rih etmiyor, halihazırda Makı 
lonya komitelerinin, Makecloıı 
\'a toprakları diye harita lizc 
rinde çerçeveledikleri saha Bı 
-;aristanın Prin ve H.ila Balkıııı 
\arından başlayarak SeH\ııikt 

ıudutlanıyor. 

Sel:1nlği Uulgar komiteler 
.\lakedonyanın paytahtı adde -
diyor. Bu itibarla, Makedonya 

raftan Utronun Roma muhabi- dan kabul olunan toprakların 

ri gazetesine Romadan verdiği bir kısmı Yunnnistantln, bir kı~ 
haberler arasıııdn 1talyanlarııı mı Yugoslavyada, ve cli~er biı 

büyük hir Dalknn de\'lcti oldu- kısmı da Bulgaristan hudutla . 
ğunu Ye ltalyan gazetelerinin, n dahilindedir. 
Türkiyenin totaliter devleltere Son zamanda Bulgaristandr. 

f .. .. 

Londra - Anka 
Genç bir lngiliz ailesi 

bir seyaha} yap ıyor 

Şimdi Ankarada bulunan sporcular 
Afrikaya gidecekler 

Bay ve Bayan P. B. Gotch 1 riye uğradıktan s~~ 
isminde _genç bir ları koca hi- lavyaya gelmi§ler, 'f 
1ildetle lngiltereden Ankaraya ğa geçerek TirandaP 
~.:adar gelmişlerdir. tam tutmu,Şlar, YanY" 

Bayan ve Bay P. B. Gotch' - Korent kanalından 
lar bir senedenberi evlidir. varmışlardır. SeyyahJ.I' 
Londradaki mobleli aaprtıman- dan sonra Kımrısa 
larını devren kiraya vererek al- oradan da Ank;-r3ya 
dıklan kira bedeli ile balayı se- dir. 
yahati yapmaktadırlar. İngiliz seyyahları, 

Bu sporcu karı koca, icabet- dan tekrar memleke 
tiği zaman vapura binmek ha- nerken, lstanbul, So 
riç olmak üzere lngilteredenbe- reş, Peşte, Viyana v~ 

karşı olan siyasetini değiştir -
miş olması hasehlle, Balkanlar
da olacak siyasi yeni değb;iklik
ler üzerinde İtalyanın ehemmi -
yetıe durarak, hesap tuttuğu. 

yaşıyan Makedonyalılar arasın 

da deveran eden şayialara göre. 
İtalyanlar ~fakedonya komite -
!erinden muhtariyctçileri tah -
rike başlamışlardır. Bu maksat 
la, milst::ı.kbel v-e muhtar Ma -
keponya devleti kurulmasını i~ 
leycn lvan Mihnyilof'un Roma
ya davet olunduğu da söyleni -
yor. 

ri seyahatlerini tamamen bisik- ya uğrayacaklar, 
Bugüıı Fran81Z donanmastna mensup biıtün tahtelbahirlerc ,__f 

letle yapmışlardır. bir cevelan yapıp tcJ.J-
._.___... ................................. . "Davis ciha;;ı,, >ıanıı verileıı kurtarma vasıtası tevzi edilnıi§tir. Bayan ve Bay P. B. Gotch, yeye gelecekler, Kıbrd' 

Yukarıda "Davis cihazı,, nin nasıl is!inıal edildiğini göriiyorsu. t/ 

Bir şe~ ir bir ayda 
ne kadar et yiyor 

1 b1sikletle lngiltereden ayrılmış- rayarak Suriye ve rı.. 
nuz. Bu cihaz vasıtasile son defa ngilterede vııl.ua gelen kaza- lar, Brüksel, Lüksemburg, Ma- sördükten sonra Mıfll' 
dan beş ki§i kadar lcıırtulmu§tu. Ancak bıt cihazı pek derin de. 
ııizlerde 7.:ullanmak tchW..-cli oluycl"f. jino hattı üzerir...!en F ransaya, den şimali Afrikaya 

0 

F ransada Lyon, Marsilya ve ! ispanya, Fransa yoliY~ 

A 1 d 1800000 
Nis şehirlerinden ltalyaya ge-;- reye avdet edcceklerdf· m an ya a mişlerdir. Roma Nnpoli ve Ba- 1 

Fakat, Makedonyalı1ar, Uç, 
Temmuz 939 ayı içinde - dört fırkaya ayrılmışlardır. llir 

Mersin mezbahasında 149 kısmı muhtariyet istemekte, di 
sığır, 82 dana, 2408 koyun, ğer bir ~rup federatif ve Yu • 

asker sil§:h altında Ankara serbest gü 1058 keçi, 1 kuzu, 69 oğ. ~osl::ı.vya hudutları dahilind(' 
lak ki, ceman 3767 b3Ş bir Makedonya, ve Uçlincü bit 
hayvan kesilmiş, bunlar- parti de komünizm prcm;ipleri 
dan 2 koyun bir şarbon llzeriııe teessüs edecek hir Ma . Berlin, (Hususi) - Alman- yada halihazırda silah altında 
hastalığından, 2 koyun 1 kedonya devleti icln hAHi uğ - Bulgar gazetelerinde :;ıimdiye olan askerin sayısı 1,800,000 

dasığır sarılıktan •. 2 2 k?yun , raşmaktadır. ltalyaıılar bu grup kadar Makedonya ve Makedon- dir. Ay nihayetine kada b 
emrazı adıyeden ımha • d . . 1 r u sa. 
l 

' 
1 
ıar an en kuvvetlısı olan van yalılar hakkında bir tek kelime ·k· ·ı b 1 k 

Cdl. m"ı• ve ayrıca da 656 a 1 • • vı ı ı mı yonu u aca hr. 
~ .,,, • K ı Mıhaılofun taraftarlarını talı - ye bile tesadüf erlilmenıcktc • · 

vc
1 
kklaradcıgerd m

1 
uhtel~~ has- ! rik ederek Arnavutluktan Yu - ve sansür buna şiddetle mani ol Bu iki milyondan 8j0 bini 

_ a ve ı ugos av a ec onya • ma tay en Utro gazetcsınclf' aımı azer or usu, 400 bini ta ı ar an o ayı m usade-

1 

n n ,, ı 1\1 k ı k k · • d · " h d 

1 
~(eY v.eMımh~ )odlunmu§tur. sına hulfıl etmcğc çalışacakları bu tUrlli bir haberin intişar e - 1906 d 1913 . d h"l 

em ersın en. t h 1 1 J . an senesıne a ı ........ ._.................................... a m n cc ilebillr. dışi gayet manidardır. k w . B 1 __ N' 
undU. on.... ıean ytndll 

Bombalar yağdıran gizli 

11-landalı tedhişçi 
Rusel kimdir? 

lngiltercde hergün bombalar 
patlamakta, 
maktadır. 

BUtUn bu 

suikastıcr yapıl . 

hareketler Sean 
Russel'Jn eseridir. 

Sean Russel kimdir? Artık 

bUtUn dUnyanın tanıdığı bu a . 
dam İrlanda Cumhuriyetçileri . 
nin reisidir. İngilizler kendisi -
ne "bombaların arkasındaki ::ı. -
dam,. diyorlar. 

Scan Russel halen nerede bu 

elin sahibi 

1 

benimsemiş olan Rusel cumhu 
riyetçiler arasmda derhal bir 
mevki kazanmıştı. 

1916 da Dublln ihtilalindF: 

üç ay müddetle talim etme'k u

zere çağmlmışlars3 da henüz 

terhis olunmamışlardır. 

Diğer dört yüz bin kişi de 

haziranda celbolun~uşlardır. 

Rusel hapse atılanların da şe Daha eski kuralara dahil di-
n bulunuyordu. ğer asüerler de üçer ay müd. 

1920 de hareketin en şayanı detle silah altına alınmışlarsa 
timat ş:ı:ısiyetleri arasına gl -

,·en Rusel mühimmat direktörii da son günlerde bir tebliğle ey. 

:azifeshıi g:.JrUyordu. Bu vRzlf~ liılde terhis olunacakları bildi. 
Jnun suikastları tertip ve tan - rilmiştir. 

r.im etmesini mUmkiln kılıyor-
ju, BombalRrın Rarflyatından Zagrepten bildirildiğine gö. 
o mesulclü. lngillzlerln burun re hududa doğru hali inşada o-

l.ınnın dibinde dört tane bU:rliI. 
mühimmat anbarı tesis etmiş, 

kimsenin ruhu bile du,rmanııı;t• 
1926 da artık her şey hazıı 

lan bütün yolların ikmali emro

lunmuştur. 45 yaşından aşağı 
bütün Alman doktorlarının hu. 

lunmaktadır? olmuştu. Bunun üzerine meş -
dut haricine çıkmaları yasak e-

-lilmiştir. 1ştc bUtüıı !ngilterenin en . lıur Duhlin :rangınlarr, infihlk -
dişe ile sorduğu ve Skotland ' !arı başladı .. Fakat bunlara ra.~ 

birinciliği 

Mınfaka şampiyonluğu müsa 
lanna bu hafta başlandı 

Ankara, (Hususi) - Dün 
·~~'~r..N~1'11Altll~Gücü ala
ruı:ı~..Qi.:ıı T c.ı b!yeoi .'\nlıcu u 

bölgesi serbest güreş biıjncilik
leri yapılarak birinci ve ikinci 
devreleri bitirilmiştir. Müsaba
kalara bugün saat 9 dan itiba
ren devam edilecektir. Müsa
bakalo.r çok heyecanlı ve güzel 
olmaktadlr. Müsabakalara her
kesin serbestçe girebilmesi için 
ciuhuliye konmamıştır. Müsa
bakalara Ankara Gücü, Demir. 
spor, Muhafız Gücü ve PoliJ 
mektebinden 39 güreşçi iştirak 
etmektedir. Dünkü neticeleri 
n~ağıya yazıyoruz. 

5G Kiloda: 
lsmail Sezgin (D.S.) Me!1-

met (M.G.) e 9.21 dakikada 
tuşla. 

Niyazi Birinci (A.G.) Halit 
Balamur (A.G.) a sayı hef:a
hiyle kazanmı~lardır. 
'H Ki!oda: 

1-lasip Duman ( b.S.) Ah-

dullah Elagöz ( A.G.) 
Suat Savaş (M.~ 
{S. a ... L ....... t.•-'!:7:) " 

tusla, Mustafa Bctoıı 
Abdül ( M. G.) e safi 
lit Ulubey (A.G.) H 
G.) a sayı ile kazan 
66 Kiloda: 

Ihsan Erünsal (A.G 
met Öztürk (A.G.) e 
kıkada tuşla, Rıza Yı 
G.) lsmail (M.G.) e 
kikada tuşla, Salim 
G.) Ferit (M.G.) e4• 
kada tuşla, Doğan G 
S.) Yaşar Doğu ( 
3, 2 1 dakikada tuşla k 
\ardır. 

Kılıç (M.G.) Ahın 
rr.ektebi) 13.4 dakik 
Mustafa Beton (A. 
Ulubay (A.G.) a 6.6 
tuşla kazanmışlaraır. 
66 Kiloda: 

Battal Koca (A.G
( Dr.vamı ıO 

Yard'ın cevap vermcğe çalıştı- men Rusel polisin elin·lcn kaç-
f;ı bir sual.. mağa muvaffak olmuşt11. 

lngilterenln en kıymetli me- Bu vakalardan sonra RnsP.I 
murlarından Kannlg yirmi bin bir müddet faaliyette bulun · 
kişhıin başına geçerek tcthişçi- 'lluyormuş gibi güründü ve şi-
lerle mücadeleye ve Russeli ele 'llale çekilerek bahçrı.·anlıb 
geçirmek tecrUbelerine başla - Şehre bir çeyrek mesafodek: >a:,>ladr. Pazar yerlerinde do -

Yugoslavya, Inıriltere 
Fransaya sil8h atmıyacal 

mıştır. bir kasabada iki biraderile bir matcs, marul satıyordu. Bazı 

San Russel son olarak Ame- liktc oturan ve onlarm dUkkıln kimseler onun uslanmış olduı! 
rikacla görlllmUştUr.'Faka.t A - !arı için bahçe levazımatı ha - na bil~ kandılar. 
merikadan kovulduktan sonra zırlamalarmn. yardım eden Ru~ Fakat o bu centilmen çlCtç· 
izini tamamen kaybettlrttıeğe sel bir taraftan ela propagancl; roIUnU 1928 den 1932 -ye kadaı 
muvaffak olmuştu. Acaba Av _ yapmaktan geri kalmazdı. devam ettirebildi. 1932 de Vo • 
rupayn mı gelmişti, yoksa tek- Polis, Ru8seliıı siyasi. faali,rt icra .mevkii iktidara gelince Rı 
rar Amerika.ya dönmcğc mu . ti ile alitkaclıır olup evini araş ~el y('ııiclf'n faaliyete haşla<lı 

vaffak olmuş muydu .. Bu he tırdığı zaman hu evin lıirço~ Ruscl, Yalcra ile anlaşamayın-
nU~ bir sırdır. gizli yerleri bulunduğunu keş· :a yeniden tedhiıj lıarelcetlf'ı 

Vaziyet ne olursa olsun Rus- retti. Bilhassa banyo dairesin - tertip etmeğ-e başladı. Eski a -
sel şayanı dikkat bir şahsiyet • deki aynanın arkasında bulu damlarını topladı ve brl sabah 
tir. lııııan hir dUğıne.re basıldığı za · ıyanan :)ublin •. M •• Jvarlar;. 

Russcı fiziki hakımdaıı dr ınan bir kapı ortnyn çıkıyor H' ,-apıştırılıııış olan ilanlardan, a 
1,86 boyu, geniş omuzlarilc hii buradan kilçlllc, penceresiz, mo ";:lerclcn tedhiş harekct!crlnl: 
ylik bir kun-et nlimunesi ar - bilyasız bir odaya gcçillyon1u 1eniden başladığını öğrendilf'r 
zetmektedir. Elli yaşında olma. işte Sean Russel burada çalışı - Bundan sonra Ruseı:n ictare -
sma rağmen sporu hiç bir za - yordu. indeki tedhişçiler lngllterey• 
man terk etmemiş olcluf;ıınclaı Yl H~l[BEŞ SJ!:NE rlnndadan çckilm"sinl de tek 
Yli<'udu clfıslikiyctiııl nıuhafa. TEDIIl~çlı..tK ' f C'ttilcr. Ye hu tekliften'"'" 
za ediyor. Tedlıiı:çillğe haşladığı zanıau ·a geçen 1~ kı\nun·., .. ~.,ıden iti· 

Fakir bir ailenin çocu~u olan RusE!l henllz yirmi beş yaşındn ·,arl'n tn~il~crC'de mUthiş ..... 
Russel tahsilini Dulhln iinin~r- idi. Dah;ı llnh·crsiteclcn tıkar :astleı· "·ı~ladr . . 
sitesinde yapmıştı. çıkmaz Cunılııırlyet fikirlerini (Devamı 11 fneide) 

Moskova müzake
relerine Lehıstan 

da giriyor 

Prens P ol Londrada 
teminat verdi 

Ilclgrad, (Hususi) - Star 
gazetesinin bildirdiğine gör(' , 
Prens Pol Londrayı ziyaretin -
de tn~iliz siyasi ınahfcllerindC' 

clostıınc intibalar bırakmıştır 

Varşova, (Hususi) - Mos- Prens Po!Un Londrada Yerdiği 
kovada ln.giliz, Fransız ve Rus 

1 
teminata teminata göre. Yugos 

:lskeri heyetleri arasında on bir lavlar I•'raıısa ile tngiltel'E'ye, 
Ağustosta başlayacak müzake-

1 
bir harp ,·ulrnbulursa, siH\h at -

relere Lehistandan de bir ask.:!- 1 ııııyaeaklarclır. l•'akat, garp de
ri heyet çağırılmasmı Leh siya-

1 
mokrnsilcrine yardım da ctınl -

ıi mahfelleri muhtemel addedi.. y('ceklerdir. 
yor. Leh heyeti müzakereleri.1 Yugoslavyanın bitaraf kal -
'lihayetine doğru Moskovaya m::ı.sına Prens Pol son dcrecP. 
davet olunacaktır. 1 ~nyret edeceğini söylemiştir. 

Lehliler, bu müzakerelere nıı vaziyet, Yugoslavyanın co~ 
·ok hüyük ehemmiyet vermek- 1 rafi nıc''"kii il'nhı olarak hliyl<" 
tc olup General Ayronsayd'ı ı kalac~ktır. Diğer taraftan, Yu -
v'arşovavı ziyareti esnasında ~oslavya sllı\hlanmak hususun 
'11 me~de üzerinde görüşmeler . ela Almnnradan istifade ede -
,)muştur. J ccl<tlr 

(l)cvamı 11 i11dtlc) 

Rumen man 
larına don 

da işiirak ed,, 
Bükreş, (Hususi) ,., 

manyamn hazer "id~ 
sayısı 160,000 dir. ~ıı.t• 
dusunun hazırlanP'"' 
3"u menavralar on "İ'aJ 
tosta başlamak ve~ 
yetine kadar devam l~ 

ihtiyatlar silah ~ i~a 
zamanda almmıyacai' rr 
ncvrala'rda asker sa>'19! 
4j0 hin arasında ınu 
olacaktır. 

Manevralar genif 

Romanya - Maca~ı:., 
dunda ki;rük rnıkY ıJf 
ruca v~ B~lgar huducl:, ı 

(Dtvantl 
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289 saat havada ı Şen · 
iki Amerikalı tayyareci dünya rekoru kırıyor !Fıkralar 

11-

rler mesut Fotografla 
abilir mi? Hadiseler 

her zaman merhameti 
t ~ Celbeden bedbahtlardır. 
ar l§te, anadan doğma kör 

------------·---- :Mady kardeşler namilc nıa - ,ındndır. PHotluk brövesini he-
Siya si bir müla haza 

bu lllerhameti istemiyor. 

aıı ta 
b. .çocuk! uk larından beri 
ır ınsan gibi yetiştiren 

do. !er olduğu için, bu ana. 
ıliL rına körıer de kendileri -.""'Ctr • 

ed' 1nsan1nrdan farksız te. 
etı· 1YorJnr. Bizim için en 

1 
§ey olan ışığı hiç tanı

h Oldu~Jarı ıçın içlerinde 
~i8retı ve onun eksikliği. 

Uyorlar. -
gözıerimizin zevki ve 

~. olan bu ışık, onların i . 
1 ·ıı . d. tietı· :,· ... erine Londraya gitmiş olan k1z talebe. 
ııgı creıun a • .. 

~. l'Uhun'tla yerleşmiştir. 
:rrnedikleri için, bütün 
o~ ha fazla uyanıktır. Bi-

lcrimiz, orada çok samimi bir misafirperuerlikl~ ~arşılmı~uşlar_ 
dır. Yıılmncla güı"clü!iiiniiz resim, 1.'1Z ta1e~elerımı::e parlômento 
tara/ıııd"ıı vcrılcn bir çay dyaf ctiııi güstcrıyor. 

~0ıierimizl .. d'. -·· .. li e gor ugumuz 
Onlar hissederek anlar. 

~•~.ıride 
. n Onların sineması kon. 

Çok, ~Ugün hemen hemen 
kıınseıer için radyo si _ 

n Yer· · Stnk· ını almağa ba<ılamış 
. 

1 radyo körler için keş. 
§ birşey değil midir? 

ı~ kü anadan doğma kör -1 
"ltdıl>ek mükemmel mektep
•·h ~· Onlar diğer insanlar 
~ sıı ·· 
il gor:nektedirler. Halle 

rneınnundı.::-lar. 

~~ç ıaınan evvel, körler 
tiıe'nde tevzii mükafat müna. 
dıJeli \·7rilen bir müsamerede, 
k .. 111 acındıracak tarzda bir 
ler 8öyJiyen bir nazırı kör ta

llılık!arıa tezyif etmişler. 

rukrırnla görcliiğün'üz ~imalar, 1mgiinkit . .ılıman. as7:eri:ıi.n 
l>ircr örncğiııi güslcrmc1•tcdir. Bunlar yeni Alman pıya.dele~ır. 
Merasimle orduya sadahxıt yemini ederken alınını§ resımleridır. 

ıı in doğma körleri tıpkı 
tn ~nlar derecesinde yetiş. 
tn e tepJeri insaniyet Fran. 
~k ed.Yundur denilebilir. Bu 
iııt adıınJ atan insan 1745 
rJ8ieJustte eoı?mu ve i 22 

~u ofinliş o an a en ın .. 
k adam körlere mahsus 

tcır harrıeri icat etmiş ve 
\ı ltıektebini tesis etmiştir. 
t~t' 

a 111den scnra. 1880 de 

01~.~a doğmuş, 1852 de Pa 
ite ile Uş olan Louis Braillein 

k hUyük hizmeti olmu§ 

Bir va1•1tlcr batmış olaıı gcnıilcrdeıı istif aile edileceği dü • 
şiiniilack mihnkiin olanlarının su yüzüne çıl•arılmasuıa başlan -
mıştıı'. nıt cUmlcclen olarak 1919 da batmış olan 21,600 tonluk 
eski Almaıı Jıarp l•rihıazörii. 

~disi ·ı 
bi 1 k önce körler mekte 

"Dcrjlingcr,, de çıkanlmaktndır. rukarda geminin 1.'1smen 
su yiizitnc çıkmış vaziyeti görülmektedir. Bıınlann demirlerinden 
a§ıt .~mıayidc i.stifa<lc cclilmckledir. 

'hıı r talebesi olmuş, sonra Havacılık notları: : 
·r lllektepte muallimlik 
ha·rrıkendi ismini taşıyan, 
~ er, rakamları ve no _ 
diin adanı icat etmiş ve bü. 
lltıu ~a, körler için bu tedris 
~ abuı etmiştir. 

.1\. 

arızasız Türkkuşunda 
9000 uçuş 

•A-. ~ralJieden sonra Caen 
t.. -qınd k alışmala terece olarak kaydedilmiştir . .. '?'\ıe e Profesör olan Bienc Türk ·uşuııun yaz ç. · _ ttn,· _ 

Çok Maurice ::le la Sizerann rı lıara1·0tle devam etmektedir. 

* * * 
Gaz<>tc haberlerine gHrc, Çek 

Pek kı;~etli amaların bu tC'llllllU7.da knmpların bu devre 
~. ıtıuhiın hizmetleri 01_ sayısı ikmal edilmiş ,.e her ta · 

l'aftn tnın mc>\cutlal'ln faaliyet• ırdmmnun eski tl\ )'yarcd su -
~Ilı~' ı · bayları Alma n a.o;k<'ri hn,·n or -

"l k" geçilmiştir. Etiıııl'sutta o ıno · 
\ıe ztı··orıer için birçok mek. törlü tnrrare kampında buglln· hasıma it hnl cdil mlşlcrdlr. Dl -
~ ...... ueaseae vardır. Bunlar. frer taraftan d a, hlr çok Çek tay " ~ ı · tö tayyareci ,_ 

a._
1 

Yanı dikkati: lrndal' lisı> 1 anın r flll'<'('il(•ri n ln l ·'elcm<-n k H lmUs-
·~e tnlelH'ler :l:!G2 uçu~. lntiııiinclc-

des Se tnm askeri ha,·a<·ıh- mda ~alış-t .,. urs aveugles de kı' liseli amaWrler se G3Gö uçuı; 
"rau}d" mnk iizere miiı1u-aatta b ul n n -b. 4;'. -..·npmışlnrdır. Gençlerlmi1.in 

"il ll'ı " ıJuk l nrı sciyh•nmckt<-dlr. Hu giin ~ ektep h h n 1; '.! j uc,u ş· ıı ndn 011 ufak bir 1\rı "l"ı~a k .. ' emen emen ya. " lcrde, snhık \<•k hnnı or dusu n· 
idare 0~ rahibeler tarafın_ zn ka) dedilmeıniştir. •lan 1:::0 Jd-;;l Pra.ıısnyn hnrcket 
~ edihnektcdir. *** ctm<'k iizerc Gdynln,lnn ,-npu rn 
bı~OcUklara ders veren bu Paris - Soir gazetesinin lhti · bi t1<'(0ekl<'rdlr. 
Iert°~i?eierin bir çoğu da razi kayıtlarla hilclinliğiııc gö- -------------

ltl'dir gıbı l§ıf;"l hiç görme- re, Almanya, Gine körfezindt!ki Bu sene iştirak 
.. Ute~ (Afrilrn batı sahili, Kaıneron'uıı edeceğimiz sergiler 

<>nun i~ _bir kör çocuğun, ccuulıu uarhislnd<>ki) Anno!Joıı 
1~ it gıbı tatlı bir tcbes a:lasıııın l<endlsine terki ınuka · lıtıı endis· · 
ltnin· ~ne ders \'Crcn kör bilinde ts.' nnyaya 40 nıilyoı 

•lcaten 
1 dınleınesini görmek frnrıgı teklif etmiştir. AJınanyı 

~lı.ı~or Çok hazin bir manza_ burndn, l<endi hava naldiyatı i· 
~ada <'in bir us tesis etin ek istem( k 

.,ıı ~aYat anadan doğma kör. ;eıl;r. _ 1ta\' _ 
~tllı,<lan ı nonnaı insanların * * * 
~1~r den~eb~1e_n hemen farklı 1tnlyo. irtifa uçn.,ıarı merke : 

<>lar e ı ır. Bir kaza ne. ı keı" ak zine ınC"nsup Uç tnlyan as · · 
~~ ~0lanıara ~ey.a bir hastalıkta tayyaresi All.>ny Pezzi kuman -
·~.ıı:llede g~:~nce: Onlar .. ~a clnsı altında olal'nk Guidonhı 
.. ,~lıYor. çok şeyler og. i1:1.<'riııde !Jlr filo uçuı;aı yaııınış-
" 01 t t.bif 1 lar ve, bu uçuş esnasında, filo 
I' dukı _onar, n,ığl ts.nı ... 1"000- 1 ~000 
~~ arı •cin "t k'l k ıkı snat ml\ddct1c -· 

sut <>la ..... ·ı ~ e ı er a. metre irtifada tutunmuştur. Aı; ... yo,'lar. 
gari hararet sıfırın altıııda GC 

Hükumetimizin resmen işti
riik etmeğe karar verdiği Sela. 
nik, Viyana ve Belgrad bey
.,elınilel sergilerine gönderile
"ek mamul;ıt ve maddelerimiz 
'ıazırlanm:;ktadır. 

Selanik sergisi 1 r Eylfılde 
'iyana sergisi 1 7 Eylulde ve 

lelgrad ger~isi de 11 Eylulde
~ir. Bu sergilerde bütün ihra. 
-:Rt maddelerimiz çok giizel bir 
·ekilde teşhir edilecektir. 

Bu yolda bir komisyon da 
· 11rulmuştur. Niimuneler bu 
l}' sonuna doğru gönderilmeğe 
başlanacaktır. 

·uf llı:i Amerikan tnyynre~i Sıı • 
ing[eld .isimli tayyarelcrlle on 
Jd gUndC'nberl uçmaktadır. Ta) 
;areci ler ha vatl an günclcrm iı. 
)ldukları bir mesajda: "~fotö • 
rüınllz duruncaya kadar yere 
nmiyeceğiz .. ,, demektedirler. 
}imcliki halde genç tayyareci -
er havada tam 289 snat kalm15 
rnhınuyorlar Bu şekilde 218 
:;aat olan eskl mukavemet rcko
-u kırılmış oluyor. Fakat bu 
:ekor kendi tayyareleri tipin -
Jeld seyahat tayyarelerine ait -
tir. Yoksa esas rekor G5:ı saat
tir. Maamaflh iki kardeş bun -
dan sonra da hlltun rekorları 

f{ıı·mağa knrar vermişlerdir. 

Şimdi de bunun için yere inme
mekte ve ihtiyaçları diğer tay -
yareler Yasıtasile temin olun -
maktadır. 

Genç tayyareciler haYada sı
cak sucuk ve lhnonata ile bes -
lenmektedirler. 

DUnya mukavemet rekorunu 
kırmağa teşelıhlls edl'n bu genç 
ıerln btiyUğU Honter lıcnUz yir
mi beş yaşındadır. Tayyarecill -
ğe daha çocukluğunda he,·cs et
miş olan bu genç on dört yaşın 
da iken pilot brövesi almağa mu 
vaffak olmuştu. 
Kardeşi Homrrey yirmi ya -

ıG-e-z-mek-·-· 

!Eğlenmek 
israf değil , bir 

ihtiyaçtır 

Dünyanın her tarafında halkı 
eğlendirmekt gezdirmek için ve. 
· · ~~de ve 

mem e.ketler arasında turistik 
faaliyeti arttırmak, hareket u • 
yandırmak için bütün fırsatlar
dan istifade edilir. Nüfusu mil. 
yonu aşan şehirlerin pazar gün. 
leri boşaldığı ;öıiilür. 

Maalesef bizim memleketimiz. 
de çok yanlış bir kanaat vardır. 
Gezmek, eğlenmek israf sayılır. 
Halbuki gezmek. eğlenmek in. 
sanların neşesini, kuV\'etini art· 
tıran bir vasıtadır. Bence ye. 
mek, içmek kadar ehemmiyeti 
haizdir. 

Eski devirlerin yanlış telakki 
ve itiyatları bizi de bu mevzu. 
da uyuşuk yapmıştır. 

Bu fena itiyatları kırmak dev 
letçe de matluptur. Netekim dev 
Jet demiryollarmda, denizyolla -
rında ucuz aile biletleri verile • 
rek turistik hareketler himaye 
edilmektedir. 

Vaktile devlet demiryolları, 

yakın kazalara tenezzüh trenle. 
ri yapar. körfez vapurları da, 
körfez dahilinde gezintiler ter. 
tip ederdi. 

Bunlardan alınacak iyi netice. 
ler vardı. 

Nedense bu yıl bu tenezzüh 
trenleri, ve vapur gezintileri ya. 
pılmadı. Belki bir iki defa rağ_ 
betin azlığı bu kararın alınma. 
sında amil olmuştur. 

Lakin hadiseyi yalnız kar ba. 
kınımdan ele almak doğru de. 
ğildir. 

Hafta tatillerinden halkı isti. 
fadc ettirmeği de düşünmek lfı. 

zımdır. Bir hafta zarar eden bir 
tertip müteakip hafta kar te. 
min edebilir. Esasen bu işleri 

mutlak kar zaviyesinden müta. 
leada da biz isabet göremeyiz. 
Halkı gezmeğe alıştırmak için 

bir müddet fedakarlığı bile gö . 
ze aldırmak zarar telfıkki edil -
memelidir. 

Bu kabil zararların istikbalde 
büyük karlar temin eyliyeceğin. 
de ~üphe yoktur . 

Münakalat vekaletinin bu me. 
sele üzerinde duracağını muhak_ 
kak sayarız. 

"l' c11i Asır,, cla11 

nliz alınış_tır. Bu nıziyete glire. 
ilk teşebbUsünli dünya rekoru 
kırmak oluyor. 

Bu iki tayyareclnin bUyllğli 

olan Hanter evlidir. Karısı ko
casınııı lıu tcşeblılisU ile pek ya 
kından nlfıkadar olmakta ve bU 
yllk bir titizlik göstererek tay -
yare meydanından bir lAhzn bi
le ayrılmamaktadır. Hattll. ma
dam Hanter on gllndenberl ko
casını ve kaynını besleyen su -
cuklu, tereyağlı sand\'içleri keıı 
eli eliyle hazırlamakta Ye ben
zin tenekelerini makinistlerle 
birlikte muayene etmektedir. 

Günün en meşhur siyasi ada_ 
mı olmuştu. Yalruz saçı dai. 
ma gözünün üz.erine düşerdi... 

Fena halde sinirlenerek berbere 
gitti: 

- Söyle birader, dedi, bu sa. 
çın dik durmasını nasıl temin e. 
deyim.? 

Berber filozoi bir adamdı: 
- Kolay .. dedi. Matbuatı ser. 

best bırakın, saçlarınız dimdik 
kesilir. 

• 
Müstakbel iş adamı 

Küçük Morduhay1 henüz ana 
Hamfreyc gelince, onun da mektebine devam ediyordu. 

l.ı!r ııişnnlısı vardır. Tabii ken - Bir gün hocasına: 
disi daha genç olduğu için ay - - Size bir§ey söylemek isti. 
rılıiiı da claha fazla tesir etmiş - yorum. 
tir Splrıgfeild isimli tayyarede Dedi. 
biı: Je kt:ı;llk telsiz Yardır. Şe - - Söyle yavrum. 
birde bir milessesedc daktiloluk - Siz bana on numara verdi. 
yapan Hamfreyin nişanlısı lre- ğiniz zaman bana babam on ku 
ne Facly akşam tistleri işten cı- ruş veriyor .. Eğer isterseniz siz 
kınca doğruca tayyare meydanı bana her zaman on numara ve. 
na koşmfakta Ye nişanlısı ile rin; parayı kırışınz. 
uzun uzun konuşmaktadır. * 

trene Fady ilk uçuşunda dUn lngiliz soğukkanlılığı 
ya rekorlarını kırmağa · teşeb - Vaka Londrada geçmektedir. 
bUs eden nişanlısına uzun uzun Dört lngiliz toplanmış poker 
Se\·gislnclen, ne zaman buluşa - oynuyorlar .. Mevsim kış , vakıt 
caklarından ve kendisini pek gece, dışarda dondurucu bir so. 
razla özlemiş olduğundan bah- ğuk var. 

setmektedir. Birdenbire birinin gözü cad • 
Şimdiki halde tayyareciler deye ilişiyor : 

hiçbir mlişkUl ile karşılaşmış - Mister Bravn iki hırsız <>
değillerdir. lhtiyaçlnrı olan yi- otomobilinizi işletmeğe çalışıyor 
yecek ve benzin bazan diğer bir lar. 
tayyare nsıtasile, bazan da fe,· Kağıt dağıtmakta olan .Mister 
kaH\de hızlı giden bir otomo - Bravn: 
bllden çekilmek suretile temin - Ehemmiyeti yok. Şu oyu • 
edilmektedir. Tayyareden sar- nu oynıyalım da .. diyor .. Bu so. 
kıtılmış olan bir iple, bağlanan ğukta nasıl olsa, beş dakikadan 
sandYlçler veya kUçtik benzin evvel işletemezler. 
tenekeleri yukarıya çekilmek - * 
tedir. 

DUnya rekorları kırmağa te -
şebblis eden bu tayyare çok kU
çliktür. 1ki maceraperest genç 
içinde ayakta bile duramamak · 
tndırlar. Bu şekilde hareketsi?. 
llk dolayısllc ayaklan yavaş yn 
,·aş uyuşmakta. Ye vaziyetleri 
ınUşkUlleşmektedir. Sonra son 
olarak telsizle vermiş oldukla-

(Devamı 10 ımcıula) 

Eni la parça 
Madam piyanoya geçmiş her • 

kesin hatınnı hos ediyordu. Ko. 
cası için çaldı, kardeşi için çal. 
dı. Hatta kaynana ve görümcesi 
için çaldı. Nihayet sıra dört ya. 
şındaki küçük Jüliye geldi: 

- Söyle bakalım sen hangi 
parçayı istiyorsun?. 

- Ben mi, bir parça çikola.. 
ta .. 

Durmadan işliyecek saatler çı kfı 
Saatlerin tilrlUsU icat olun -

du. Kol saati, bacak saati, yU -
zllk içinde saat, göğUs saati, 
ııudra kutusunda snnt: şcmsly<> 
sapında, ayakkabı ökçcsinde·sa
nt iltlh ... 

Fakat bll6'in hunları işletmek 

için kurmak 11\zımgeliyor, ak 
si takdirde duruyorlar. 

Hattı\ elektrikli saat bile, C<"· 

reynn kestlince hareketten ke -
siliyor. 

Hiç kurmadan edeblyen işli
ycr·ck lıir saat henliz yoktu. Fa
kat !Ju eksiği ele lsviçreliler i · 

<'at etmiştir. 

lsviçrclilerin ynkında icat et 
tikleri lıu saut, barometre il<' • 

vlnden bir ftletin tesirile işle -
melı:tedlr. Ve asla kurulmağrı 

ihtlynç göstermiyor. Bl\ylece sn 
at, eskiyip çlirllylinceye kadar 
işleyip gidecektir. 
Bakalım daha neler görece -

ğiz! 

T ürk - Fransız t icaret 
anlaşması uzatıldı 

Fransa ile yeni bir tic3ret 
muahedesi akdedilmesi yolun • 
da Pariste yapılmakta olan mü. 
zakereler henüz tamamlanma
dığı için müddeti biten Türk -
Fransız anlaşması Ağustos so
nuna kadar yeniden temdit e. 
dilmistir. 

Bu. müddet içinde Paristeki 
mi1zakere1erin biteceği ve yeni 
muahedenin hazırlanacağı u
mit edilmektedir. 

Doktor diyor ki : 

Programlı 
eğlence 

Mektep •e müesseseler fa. 
al bir hayat sahnesidir. ln -
sanı, devamlı surette bedeni 
ve zihni hareket halin.de tu • 
tar. 

Tatil ve n:ezuniyet esna_ 
smda ise, hu hareket sebep. 
leri zail olmuştur. Onun yeri. 
ne bir durgunluk ve sükunet 
gelir . Eğer tatillerde muhiti 
değiştirir, gezmelere başlar, 
deniz banyoları yaparsanız 

bu durgunluğun tesirinden 
kurtulursunuz. Buna imkan 
bulamayınca., her dakikanız, 
içersine düştüğünüz yorgun. 
luğu duymakla geçer . 

Hiçbir şeyi fark edemiye. 
cek kadar meşgul bulunduğu. 
nuz sıralarda varlığınıza sin. 
miş ağrılar ve sızıları o es. 
nada tamamen duyar gibi o. 
lursunuz. 

O itibarla tatil ve mezunf. 
yet günlerini önceden organi. 
ze etmek lazımdır. 

Uzaklara gitmeğe mukte • 
dir değilseniz, parklarda, ya. 
kın plajlarda, müzelerde ve 
diğer enteresan yerlerde va. 
kıt geçirme!{ üzere önceden 
muhukak bir program çBıL 
niz. 
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----------------------------------------~-----, 7 Numaralı hücumbotunun macera/arzı 

Denizler için harp ı 
9 

Madde 3 - Torpido ve torpi.j Eetmiş olduğunu tahmin vo ka-ı tır. Halbuki İtalyan donanma -
lo muhripleri kruvazör hatlarıj 'rnl ederse bu takdirde bir nu . sının sliratini arttırmasına hiç 

önlinrle vaziyet alacaklardır. maralı filotilla geriye çekilmiye Jir sebep yoktur. Bu şekilde biz 
Düşman torpidolarile dövüşecek cektir. onlara yaklaşacak ve sabah o -

olan bu torpidolar ancak duş. Aksi halde yani bir nurııl ı ıurken de yetişmiş bulunaca • 
ıııanın hafit filosu saf harici e. ıucümbotu filotilHl.sı kumanda' ,ız •. Bundan sonra biz geri çe
lildikten sonra torpil ile büyUk nr, normal bir sUratle seyreder dkce.;i:.:. Amu •.. ue bu vaziyet
g-emilere taarruz edeceklerdir. 
Şayet herhangi bir torpidomuz, 
tayin edilmiş c,Jan vaziyetini boz 
madan bir İtalyan zırhlı yeya 
kruvazörünü torpilleyebilmelı 

imkanlarına malik olduğu tak . 
dirde bu fırsatı ihmal etmiyece. 
,:-: de gözönUnde tutulmalıdır. 

Madde 4 - İki numaralr hU • 
cumbotu filotillılsı: - Bir nu -
rnaraJr filotnıa. geriye çekildik-

ten ~onra, amiral gemisi tara _ 
fından işaretle haberdar edile • 
cek olan hattın en son kruva . 

zörU, birinci filotill!nın geriye 
çekilmiş olduğunu ikinci fllotil
lAya bildirecektir. Bu haberi a • 
lan ikinci filotill~ derhal blitün 

sliratile ileriye atılacak ve do -
nnamanın ön tarafına geçerek 

yayılmış ,·aziyette bulunan tor
pido Ye torpido mubriplerlmlzin 

biraz gerisinde yer alacaktır. Bu 
filotil lA.nm vazl fesi tahtelbahir. 

Ieri dinlemek ve bombalamak, 
ikinc-i olarak da torpido hatları
mızı yarmağa çalışan .düşman 

ıııfrır gemilerini torpillemektir. 

iüşman donanmasını gözdcı: 

kaçırmıyar.ağına ve takip edild 
;;-ini hissettirmiyeceğlne tama · 
men emi nolduğu takdirde, .fi. 
lotillAsına mensup botlardan bi· 
rini derhal amiral zırhlısına yo! 
lıyarak dlişman donanmasınrn 

istikamet ve sUratini blldlrccel 
ve sonra derhal eski yerinl ala 
rak takibine dcYam edecek v' 
bu mllddet zarfında da sabahrr. 
ilk ışıklarına kadar Fransız do 
nanması surat ve istikametin 
düşman donanmasına uydura 
cak ve bir numaralı hücumbotu 

.en her h:ıl<lo memnun kalacn!c 

.i'ransız donanması gUndüzlin 
ıarbedecek .. Amiral gemisi y11_ 

ytlma hattına şimal - şark isti-
~ametini Yerince Fransız donan 
masrna nazaran güneş iskele g~ 
•·. ·,den gelecek demetkir. Hal-
rnlö btittin toplarını kullanmalt 
·çın dönrneğcı mecbur kalacak o 

1 r İtalyan İtalyan donanrrnsr 
1'Üneşin ışıklarını sancak cephe
>inden alacak ve bu da bir dere. 
•eye kadar ateşlc;.:ni mlişkül 

•·aziyete sokacaktır. 

Muavini Bosa yine takılmak-
filotillası ancak sabahleyin şa . :an kendini alamadı: 

fakla beraber Uç numaralı ta · - Tabii harbi kabul ederler-
limatın birinci maddesine uy · d dl 3e, e . 
gun olarak hareket edecektir 

Bujide 2:1 h aziranda Brö
ton zırhhsında ba.zıl'Jan · 

mıştır. 

Fransızların 

donanması 

Akdeniz 
kumandanı 

Gurdon 

Yedi numaralr hücumbotu 
kumandam Lul Tuzey Uç numa. 
ralr talimatı tamamen okuduk
tan sonra muavini: 

- Niçin kabul etmesinler ki? 

- Bilinir mi? Mişiavelin bu 
torunlarının dlişUndUkleri kom 
binezon ve insiyaklarmdan hiç -
bir zaman emin olmak mümkün 
değildir. Bizim donanmamız 

harbe hazırdır .. Amiral gemisi 
ateş açacaktır. Bizim her tip ge
mimiz onların gemilerinden da. 
lıa süratli olduğundan ltalyan -
tarı harbe mecbur edeceğiz. 

. -
RADYO 

8.- 'B - 939 Sali A • 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi 
ği _ Pi. 13 Memleket saat n:rarı, a. 
jnns ve metebroloji haberleri. 13.15 
- 14 l\1üzik (Karışık program - Pi.). 

19 Program. 19.05 Müzik (H:ıfil 

müzik - Pi.). 19.30 Türk müziği (Fa 

Yabanın Delikanlısı 1 
sıl heyeti). 20.15 Konuşma. 20.3< 
l\lcrnleket saat ayarı, ajııns ve ıneleo 
roloji haberleri. 20:50 Türk müziği 
1 - Tatrosun - Suzinak peşrevi. 2 -
Arif bey - Suzinak şarkı - Beni bi. 
zar ederken. 3 - Arif bey - Hicaz.. 
kiir şarkı - Bir halet ile süzdü yine. 
J - lliristo - Hicazkar şarkı - Gö-
riince ı;ıerdanında. 5 - Ud taksimi 
6 - Hicazkar lürkii _ Akşam olur gü 
neş Rider. 7 - Ilic::ızkilr saz semaisi 
8 - Osman Nihat - Kürdili hicaz 
kıir şarkı - Akş:ım güneşi. 9 - llııl 1 

türküsü _ Neşeli meşeli. 21.30 Haf 
lnlık posla kuluo;u. 21.t5 :\eşeli plrık 
lar - R. 21.50 J\liizik (Tııngolar ·Pi) 
22 ~lüzik (Küçük orkestra - Şef: Ne 
cip Aşkın): 1 - ll:ıns Thaler - Ku 
kıık polka. :>. - Atı bert • Giibeklilcı 
resmi geçidi. 3 - Bobcrt Stôlz • P.ra 
terıle oğaçl:ır tckrnr çiçek açıyor 

4 - Emmerich Kalman - Cambaz 
hane prensesi opcn•tinden potpurı 
5 - Ganıılber~er _ Benim küçük ted 
i :ı_yım (Saksafon parças). 6 - Em 
mcrich Kalman • Ah sen, sen (Vals) 

7 - Brusselmans - Felemenk süiti ıar. Onu öldlirerek cesedini Ali
No. 3 - l<arh manzara. 8 - Leop?lrl ,·eli köyUne giden yolun kenarı
• Karlsl.ıad hatırası. !'I - Jac. Grıt · 
Marş. 23 Son ajans haberleri, ziraat ~ıa b;raktılar. 
esham, talı\"ilat, kambiyo. nukut boı Şab~nın HUsnüye olan iğbira
sası (riyal). 23.20 Miizik (Cazband rr, GUllUnlin kendisine sözlü ol· 
Pl.l. 23.55 - 24 Yarınki program. masr, yavuklu gibi bulunmasın-

9 - 8 - 939 Çarşamba dan dolayı idi. Daha çok gençti 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi- Henliz askerliğini yapmadan el

ği: ı - Salim bey - IIicaz peşrevi. !erini on yedi yaşmda bir del1 · 
2 - J.eyla lıanıııı - Hicaz şarkı - kanlının kanile boyamıştı. O 
~cvki sevua d~ymadım. 3 - Sa!ah~t~ Güllüye Hüsnü kadar da ~~anık 
tııı Pınar - Hıcaz şarkı - Leylu gıbı d ğ"ld" B b da sı 0g-ıu-k .1 k . . ~ e ı ı a asının yı hıç ırsa. 4 - h arnet ta ·sımı. ;ı - · • 

Sahihnttin Pınar _ Jlicıız sarkı • Sız- nun kızma avratr gözile bakı -
lay:ın kalbimi sev. 6 - İn. Selim • yordu Bu cinayeti işlemesi na -
Şehnaz şarkı - Bir ne\'civana dil müp musu ·yüzlinden oldu. 

.·aklardı. dO 
ÖIU bırakıldığı yerde 

cııo yordu. Orada biriken kil 
kek, çoluk çocuk cesede~ 
bakmak, hem de bakmalll~ 
tiyorlar, mütereddit ye 

6 
ıdiler. üç jandarma yere ç s 
ıniş oturuyor, biri sıgıır9 

·zmaritini ııyağile kupkıJf~ 
kıllı toprakta. ezlyordll· ~ 

!JJ 

Madde 5 - Üç numaralı tali • 
matm mevkii tatbikn. girmiş ol
duğu haber verildikten sonra 
de'iıizaltı gemileri donanmanın 
ilersinde bulunacaklar, eğer o 
vaziyette iseler vaziyetlerini mu 
hafazıı c<leceklerdlr. Bir numa
fah hUcumbotu filoUllA.aı dUş -

man donanmasını keşfettikten 

ı:ıonra taht~bahirler dalacaklar_ 
dır. Bundan sonra her denizal
tı gemisi tamamen muhtardır. 

- Fevkalrtde. Teknik • Usan 
lle emir veren bu amiralde aynı 

zamanda düşünen Ye dUşiindti -
ğünU hakikaten yapan bir şah
siyet var .. Fevkaldde bu tali -
mat. 

teladır. 7 - Şehnnz long:ı. 13 l\lem· Hüsnlintin Gtillüyc gönUl çek-
- Oh, fakat bu doğrudan leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji i k Şabana verileceği sö 

doğruya bize bağlı değil ki .. har haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Karışı!. mes ızın 
1 

b 
1 

Aliveli köyünden geielldı5 
nünün akrabaları getir 1 
bliyük bir çuvalı kestiler• 
yırtık elbiseleri kana bUI~ 
taze ölUytl sardılar. Vli ~ 
t;uvalm uçlarından tute.r• 
yerden kaldırdılar. oıdu1'~· 
labalrk bir kafile ile All''c 
yline yolandıar. KöyUn 1'11

J 

ıu önilne gelince herkes 6 

program _ Pl.). zil edilmeden onu sevm ş u un 
bi amiralin açması IQ.zım. 19 Program. 19.05 Müzik (Operet. ması hareketlerini mazur gös -

- Evet, dostum bunu biliyo - lcr - Pi.). 19.30 Türk müziği (Fasıl teremiyordu. Bu cinayet duyu • 
rum. heyeti). 20.15 Konuşma (Ziraat saa· ıur duyulmaz işin kimin tara - mıştı. b 

h ld Bekli ... ·elim ti.l. ~o . 3o Memleket saat ayarı, ajans rından yapıldığı anlaşılmıştı. IIUsnlinün kadın akf9 
- Eh, şu a e.. J ye mele->roloii haberleri. 20.50 Türk ııl~ - E vet, bizim 

gayetle vazıhtn~ 
bakah m n e eılııa.ca.k-?ı H a-rdi dos 'ınü .. ;1:f!fı _ hfnl~~n peşre .... 1. 2' :..!.. Sjatlartr yakalry~~ Jandarmalar, gözyaşı, matem içinde ~ 
tuın .çok: konuştuk .. Gel .Jrnley.a, /.eki A1·ır _ hfahan şar 1 : Gönlümü suçunu çaliuli ı tıra r ettlrd~ler. lartlr. Erkeklerin teestı~t ~ 
çıkalım. Harp mevkiimizi ala· cnnıın.ı \'Crrlım. 3 - Dede - ısrnhan "Peki, neden çocuğa kıydın?,. detten dişleri kenellenfl)rı Diye bir numaralı filotilla ku 

mandanı cevap verdi.. 

- Fakat dostum, mesuliyet 
de o kadar bUrüktür ki. Şimdi. 
ki halde, altıncı madde mucibin-

lım. şarkı - Aşık olalı. 4 - Zeki - lişşak diye sorulunca ona sade: "Vur- nuşmuyorlardr. Dudald'ı 1ç 
- Haydi çıkalım.. _. şarkı • Bir gün geleceksin diye. rı .- dum işte ... ,, diyordu. fırlayan kelimeler, ya1oı 

Amiral kumandanların ve mti 

rettcbatın meziyetlerini takdir 
et-;-ektedir. Amiral bUtUn deni -
z;ıtı gemilerinin büyük bir sa -

ğukkanlılıl,, zek~, dirayet ve fe 
clakariığa kadar giden bir fe • 
ra.gat He dUşman hatlarına şe
amet yağdıracaklarından ve 
muzarreriyetimizi temin edecek 
olan çok bllyllk zararlar tevlit 
ede b!le<:el\:lcrinden emindir. 

ce bu deniz harbinin ilk günUn-

İki arkadaş heyecanlarını zap 
tetmeğe gayret ederek birihirle. 
rine baktılar. Sonra· dostça, knr-

de muharebenin gece mi yoksa deşçe el sıkıştılar. Bir kelime 

gündüz mll başlryacağmı kesti- bile konuşmadan salondan çık
ı·ecek ve karar verecek olan ye- tılar .. Çelik kapı arkalarından 

ı;a.ne insan sensin.. büyllk bir gürUltli ile kapandı. 

Lui Tuzey her zamanki slikü· En kısa yoldan kumanda köp 
netile: rüsUne gittiler, kuleye çıktılaı-. 

- Evet, dedi. Harbin gün<.lUz Artık iki çocukluk arkadaşı de-

mü, yoksa gece mi başlıyacağı- gildiler. lki kumandandılar. Bi _ 
''\'e burada denizaltı gemile- nı kestirmek meselesi bana dU- ri en büyük mesuliyeti ve en 

ri için yazılmış olan bu satırlar 
Fransız donanmasma mensup 
bÜtlin gemilere teşmil olunmak 

şüyor. Şimdi gece .. ttalya,n do - müthiş, öldürUcti harp vazifesi· 
nanması on beş mil kadar önU. ni taşıyan bir filotillanın ku -

mlizde bulunuyor ve saatte o - mandanı diğeri <.le emirlere ri • 
tadır . ., tuz mil ile cenup - cenup şark ayet ctmeğe mecbur ve icabı he 

Madde G - üç numaralr tali- istikametinde ilerliyor .. Biz de tinde, dostu üldiiğU veya ~ıerhan 

mat gUndllz olduğu glbi gecele. onu aynı ı;Uratle takip ediyo . gi bir şekilde kumanda vazife _ 

ri de caridir. ruz. Şimdi bir temmuz cumar- sini paylaşmaları icap ettiği tak 

Fakat donanmasının, 31 ma - test saat 23,40 .. Yarın, iki tem. dirde kumandayı eline alacak 
yıs ve ı haziran 1916 da Jutınnd muz paznr sabahı üzerinde bu- bir zahitti. 

denl·z muhnrebelerinde gece dö· lundug~umuz arz ' derecesine gö. 
11 !kisi de vazifelerinin mesu -

vUşlcrindc " sık sık vukubulduğu re güfeşin 3,49 da doğması ıa.. yetini idrak etmiş vaziyette bu -
gibi, bu kere, de donanmamızın zım .. Şafak yarım saat olur eli- lunuyorlardr. 
reci bir akıbete dUçar olmama. yelim, şu halde ilk ışıklar saa~ 

III 

IlUGUXKÜ ırnxtz HAUilİ 

KununiNecıni - Uşşak şarkı - Sevclıın ı· b , ,.,··tu Ulmek Uzere kama alt söz ve ..... a kUfilf • ,, 11 . 1 .. k"" '\.asa a~ a oO r J 
aldattın oenı. u - ıcaz ur u - . . 
Elft gözlerine kurban olduğum. 7 - bir jandarmaya teslım edildı. yordu. ıf~ 
J.cıııi _ Bayati araban şarkı • Baka· Yolda sarsak sarsak yUrllrken HüsnlinUn ağasından Ç ~ı 
sıı Jıüsnii.n gii,·cııme anına. 8 - Sa- yaptığrna pişman görUnmUyor • lara haber yollandı. KöY~~~ 
clcllin Kuyn:ık • Uayt!li :ıralıan ş.t~kı du. ~anlı bir hava sarmıştı.~ 
- Oı_nrüı_nün neşesiz ge~tli: 9 - Sa· Gözlerinden yoketmenin vah- şinin intikamını nasıl 01511, 
deli ın ha) n::ık • B:ıy:ııı nraL:ın ş:ır. • . . .. , ,. 
kı _ DnAları hep kar <ıldı. ıo _~hı- şı gururu sılınmlş, Hüsnu)e cağını, kızı ne Şabana. 
hayycr kürdi tiirkli _ Kız pınıır Jı:ı. duyduğu kinin parıltıları kal - ora köylUlerinden biriıl6 

şındn. 21.30 Konu-:;rnn ( lktısat sa:ı· ınam rştı. Halinde mo.sum biı kac~;";mı bildiriyordu, tll 
ti). !H.45 Neşeli 111:11-lar - R. 21.;;o mahkfım ~afiyeti vatdı. Şabanı sn.de devletin \-r 
Müzik (Bir solist - Pi.)· 22 Miizik • * * ne bırakmıyorlar, ayrrcs_ ,ıı1 
(Kücük orkestra· Şef: ~ceip Aşkın) l\Iürdilm Hüsntinlin ibrir-.imle !erini de mücrim kılaca1' 
l - Ganı;ıllıcrgcr - A~k çanları. 2 - . . . ·. 1 
~cıoır Gnınov _ Berlin Viyana rnl<>ı. ışlenmış Jrndar zarıf hatlı, ınce. hadiselere gebe gunıer 
3 - Bccce - Serenat.~ - Fritz Reck- güneşten yanmış yUzüni.i Glillü Jdiyorlardr. • çJ 
ıenrnld - Grinzingde (potpuri). 5 - ormandan odun yUklediğ"i eşeği Zellha lrndm eğilerek ıt 
Rachnı:ıninorr • Pn·Jüıl. 6 - Cnn~ı. önünde dehleverek dar bir keçi maktan bell ağrıyınca dO ~ 
bcrger - Kliç-ük rıtıt iı;in .''°~1scr par- yolundan geç~rken görmüştü llu. Eli llc arkasmı uğuŞt~, 
çn~ı. 7 - Soı·gc . Horlkıcvıcz - Gu- , r 
voı. 8 _ Bralırns • :\Jacnr dansı Xo. Oğlana birkaç kere dikkatli dık yanmda duran komşu 
li. :.rn Son ajans haberleri, zirııııt: katli bakmıştı. Bakışları tuhaf 3oruyordu. ~ 11 

t'sh:ıın, lah\'ilttt kambiyo - nukut bor. parıltılı ve yumuşaktı. Hi.lsnli • ":-.ıideccklcrmiş, Güllill 
sası (fiyat). 23.20 ~lüzik CCazband nlin içini ansrzm harekete ge . ~ıracaklar mı ki? .• 
_ Pi.). 23.35 . 24 Yarınki prog- tirccek gibivdi "Ile öyle imiş ... . . 
ram. On beş yaşındaki bu köyıt.: "Dağa mı? Abovv!.. 
Yabancı RadyolaTdan erkcl{ dağda aradığı mandalar. • • • • • • pıl 

Seçilmiş Parçalar nr unutmuştu bile. "Şubanın garclaşı ne d~ v') 
Program Tiirkiye saati ii.::erine ııe Çok eslöden tanışıyorlarmı~ "Gtilltirc dokunana tıl~ .ı l ne üylcıfr11 sonra saat olarak ı•erilmiş -

1 
gibi konuşa lrnn uşıı. Ali veli kö maz gıya rrın. Ağam oıı tl 

'ir ti li ı k d r be a iı"ktcn gali benim ikj 011 • • C '"l KO'"SL"R y n n sınır arma ·a a r • ·a \)PER,\L,\R ve SE:\F )., ·'· •• - . . d n1I•'• 
,,ı için, herhangi hata ve veya 3,19 da görülecek demektir. 
karır;:ıklığa mahal kalmamak ü. 23,40 a kadar ne kadar zama . 
lere, amiral bir numaralı filo - nımtz var .. 

LilJıi. kumandanma resmen !jı - Tamam Uç saat 39 dakika.-

T.ERl: ber geldılcr. Ve ıki ahbap çocuk nurumda hiç değil, e .pı 

Fransız donanmasına men - !l.:lO lslokholm: 5 inci senfonı gibi biribirlerini uğurlayarak j "Bunlar hep olur mu J\ J 
.mp bütün genıller cenup, ccnu- (Dvarjak) aynldılar. Yolda birlcaç köylü "Eh .. Olur, olur. fili~ 

emri de vermektedir: - GUzel.. Şu halde, daha ikı 

Geceleyin şayet amiral gemi. saat otuz mil ile seyrederiz. <;;a. 
si birdenbire dilşmanın karşı - at !!,39 süratimizi otuz beş mi 

bu ::;.arki istikametinde seyrcdcıı 9.:ıo Küninf(lıerg (lleihbcr~): "t; 4 onları yanyana gördliğU için d(' "GUllliyU garago1a 
t:alyan donanmaf'ıı1ın şimalinc ~·:ııı Holnııdnlı., (\ııgııer). daha ili{ ~tinden bu muhabbe1 .ı isler?... ~ 

IO Tri no Gr. ":\lnnoıı Le•can t., . ;,I l lisnll ,·uı•tıl masa'·ı11IY dlişmemek için biraz cenuba 1 . ') , ba.;;langrcınrn dedıkodusunu ta- J 

( >uccını . 1 dl 1 sında bulunur, veyahut filotil . ıe çıkarırız .. Donanmamızda bi· meylederek saatte 30 mil sil • ;o \"arşova: Il:ırclıı, HiZl·l. Koılaly,mamladtlar. ;açacaktı, yor ar. 
la kumandanı dilşma donanma- zi aynı süratle takip edeC'etkir ratle seyrediyorlardı. tO.:lO nuına Cir.: Senfoni konseı-i. Oğlan kızı mecnunlar gibi SE' "Amanln!! Dlmc?.. I' 
sının Fransız donanmasmı ke~- Şimdiki aralık bozulmıyacak (Devamı var) ı 1.10 Brüksrl :.!: "Lnkııw .. (Uelihe~l Yiyordu. Kızm da kalbinden · ·Ya!~.. btleı , 
:._:=._.:..:~==--:===::.=:.=::....:.~:_:_ ______________ ~-------------..:....------------- "B i gidiverseydi. IJ\I ı-tı 

OD.\ '1l SlKlSI: mail köylllyc nice bnı;ııcıı Rir sivri akıllınm m acera fa rı : 
8. 5 \'i)ana: şarkı. lrnrp. "Hele bi gideydi~.. rı !' l~r 
9.t:> nerliıı (tızun ıl.) Oda orkestra. Jf\ ı 

"Bu harman sonu ofl ıı' sı, flüt. bnol 1 
!l.4:> Raılin Lircaıııı: \'iyoloııı;cllo. nıklu edeceklerdi, şn ğllll D

1 
10.15 tstokholın: hveı; şrırkıl:ırı. kerliği çrhmndan da. d~ ccıı D 

ı ı.:rn Rarlio Pari~: l\unrıct şarkı. cabtı. Bu işler olup bltıtl ıtU,t 
ı ı .:ıo \'arşovn: Piyano koııc;eri. !eri yola girecek, lnırlllıJ l 
IL\F!F ~tt'SIJ\I YE OPEnr~TT.ER: dl J i 
7 llrrlin: 1-I:ırir pnry:ıluı·. •le irahat ldceehlcr · rıl1 ~! 

1. ·obsıı ' ~~i 7 1-.ıoklıolm: Hafif orkc ... ıra. "~aban o IIUsn ı) ı;I 

8 JTnınıiurg: Harir orkcstrn pnr ı.:ercl<'J' habar yoııan1ıŞ ~ 
ral ırı. '(öyde doJaşmasın. dCJI~· t:~ 

.R.J,j llrro.,lıff: Dııns hnvnlorı. b ıın 
"fı;tc old\t ... Ya ı'JJ oı'l' 

s.:ıı Ynr~<l\";I; Or!H·,lnı, rirlı· kil:ırı• o :ı 
l ıs 1ll "" ak i r• i\ '1 ·ı 1 rl f' ıt S.:ıO H:ıılio Eirr;ınn: Daniııı:ırk:ı · ' ,.. 

ı.ulk lıanıları. 
. ,,, 

nı:ş ...... 
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orununun katilini vuran ihtiyar 
günlerin hay~tı : Heyecanla kendi· 

sinin kim olduğu- • 
nu unuttu A B il h k ·· "' · İzmir, (Husllfli) -Dün sabah nna e anın assas opegı 

sene önceki 
listeleri ' !/emek saat onu yirmi geçe adliye dai. E k" . . . · 

resinde, f11ahkemelerin ve hakim s 1 efen d 1s1n1 
C~nft Yazan: Reşat Ekrem !erin faaliyette bulunduğu sıra. 
-~··ıı .,.. da bir tabanca patlamış ve ka- arayor r 1~uıı elime ":Melceüttabahin,, isminde bir yemek ki- tilden suçlu bir şahıs yaralan • 

1 ı. . b mı~tır. Güzel Fransız vıldızı Annabel n lı ' aıı tılda Hkri l:?i5 de Aşir Efendi matbaasında -:s ,, 

ka ld u eser Tanzimat mutfağının oldukça !';ayam dikkat bir . . . . la ile kocası Tyron Pover bala. 
~ •r. • Tabanca SCSl, ad_lıye daıre~ın · yı seyahatleri için Avrupaya ge. 

1 "Ycıııeı ı de bulunanları telaşa vermışse Up Annabeilanın Pilattaki köş . 
liıı11,.. < dtah111ın m'\clliri "Mektebi Tıbblyyei aliye., · · da.nnal d h ı 

"tınct de polis.ve Jan . a. r er a küne verlo<>tiler .. Güzel Fransız Ceıı.b en ~leh met K·amildir. ''Hayat yiyip içmeğe bağlı- d ..... ,.,1 :rd " "'Ol 

" ı H sükıinu ıa e e~ e ır. yıldızı kocasına Fransayı iyice r .. di. ak ı·ızkını muti ve asi blltUn kullarına ihsan et. 
tııı b·~cn ıııtıclıır l'seı-ini, şu fılni zi~·afethanede tabiat ehli- Şimdi hadiseyi anlatalım: tanıtmak istemekte ve bunun i. 

ır Ya•r . d' d. Bundan beş gün evvel umumi çin .muttasıl dolaştırmaktadır. arr ıe;-ar olarak tak ım e ıyor. 
ıırı .... a 'l' hapisane önünde bir cinayet ol. Annabella ile kocası Parise 

r kı anzimal ricnli ele ·!ır. İ<:lerindc kaYun dolması ve muş ve Ahmet Kuş adında bir geldikten sonra Fransanm ccnu. 
rıeq'Tc·~. ı;ctiıı ınukaYemc ·i:-nP dolması gibi ömrümUzün genç, sandalyeci Mustafanm bı. buna da geçmişler ve bir müddet 
~r~ı Utk nıutraı~ındn gi .;onuna kadar hatırımıza gelmi- çak darbeleri altmda can ver. buralarda gezdikten sonra istira 

.~ ·7~ ~c b. !(;!'"' isimlerle beraber, 14 dol • mişti. Hadiseyi müteakip katil, hat etmek ürere Pilattaki köşke 
ti lırı oıa 1 ~ ~·cıııcJ.; ldtabınıı ı:a yazılıdır. firar etmiş, sonra. yaka.. avdet etmişlerdfr. 
o kh n lchmet Kamilıı 0.ıunc·u fasıl~ Pilavlardır. 13 lanmı<>tı. Sevimli Fransız yıldızının fev • 

.C't ett · · · -:s 
14 ~cı ·\~~ı \'cc;-~1ilc: "Asi ıl·h· tarif edilmiştir Dün sabah saat onda Mustafa kalade çok sevdiği Puddy ismin. 
ı!ar '.•rancuc mcnlti On birinci' fasıl: lloşaflardır. nm aaır cezada m uhakemesi gö. de bir de köpeği vardır. Kü<:~k 

Al'ııııeı .tc~111.:iu makaı·na~ ~ hoşaf vardır. rülec;kti. Mustafa iki jandarma. köpek hanımının yanından bır 
lı!Jıı ttıkııctnn ba~kH ye· On ikinc:i .fasrl: şuruplardrr. nın nezareti altında ağır ceza dakika bile ayrılmam_akta~ı~. 

llıatını ~t~~·Jnruı. Halbuki lurada da yirmi isim kaydedil· heyeti huzuruna ~ıkarılmak üze. B.u kış Annabella ıle oırhkte 
1 'tcııııciu ıı~cn-cr Osnınn niştir. re nezarethaneden alınmış veyi. Holıvutta bulwıan Puddy, yıldız 
~uı·ııa 

1 
Pı11~ın .. na "lenı Tarifııt kcnnrındaki salata ve> ne iki jandarma arasında üst sa. e~lendi~te~ sonra balayi seyaha. 

n t() " f iret:ck kutla lll'~Ulal'a gcJinee, 4() ÇCŞit c;a - lona Çlkan merdivenleri tırman. tıne ~e .ıştırak ederek Fransaya 
ııatı~ıtu.ıc.l.il·e~: ata Ye turşu bulunmaktadır. mağa baslamrştır. gelmıştı. 
, rJ •• Lt ıınei lczize v. Duglin, karilerime, Mehmeı ' , Bu kere de yine hep birlikte 

11 ll;y
0 

1111\Jen j'C'mcklcı·i ta . \.flmilin kitabından bir Tanzi · Merdivenin. üs: kısmında 76 Pilattaki köşke yerleşmişlerdir. 
~tıı ı·ıııı·. fak;ı t ustaların . na t yemek listesi tertip celebi- yaşların.da. A~ı oglu Mehm~t a • Bu güzel köşkte hiçbir deği. 
~I 1~~lliktcı i bu } eni tertıı irim. Tecrlibe ederler ve mu • dmda b~r .ihtıyar, yarund~~ Ce: şiklik yoktur. Herşey yerli yerin 
h~ba c, biçaı·e aşçılar mas· >n ffak olurlarsa. ,ikinci seferinı:! maile bırlıkte durmakta ıdı. Alı dedir. Fakat yalnızca köşk sahi. 
a~aı etıııekten baska biı "eni de dHet etmcği unutmaz- oğlu Mehmet, suçlu sandalyeci binin dec7iJ bütün kasaba halkı. 

ııYoı·ı ı · · ı :\Iustafanm ::ildürdüğti Ahmet nm hatt
0
a· 'Puddynı·n bı'le nazarı ~Pllı ıı ı·t ı. Dit• fl'" rraıı ar sanının . 

b 10 ka 1 Kuşun büyük babasıydı. Bu a - dı.kk, atın' ı· celbeden muazzam bir 
'"il tf 'Pı ınıs olan hail· fl!:RDl YELİ ClOER ÇOilDAST d M · ·ı· t• · Saruh · 
t~ı.,, ?iden Yanr~ı feryat e a~ ... anısa v; aye ~?!. an değişiklik vardır. Bir sene son. 

EHel:ı . kuzu veyahut koru - lı koyunde bag bekçılıgı yapmak ra tekrar avdet edilmiş bu köşk 
b~:~lllet J\fının, cseriııı ıun ak<.:lğerini ufak ufak doğ - ta idi ve torununu öldüren Mus te küçük Pud<ly bir şeyler ara. 

cah·ı ,·ayıp blr ruikdar su ile pişirdik- tafanm muhakemesinde bulun • akta ve etrafı koklayarak hav 
aı,..,., 1 !., aşçıların elin- k ·· tz · ım· t• m 

"!~ aı . sonra üzerine bir miktar et ma uzere mıre ge ışı. lamaktadır. e .•. nııştı. ":\evadir V<' 
·ıct· :.uyu koymalı. Eğer bulunmaz- Ali oğlu i\fehmet, t am Musta. Halbuki mesele gayetle basit. 

l'ııı 1 11 ~ _1 Yemeklerin dC: • d -
~' 3a bir ba:, soğanı gayet ınce og fanın merdivenleri tırmandıg~ı sı tir. Çok hassas bir hayvan olan ııı ı. e etmi~. vemek t&-

~ l\enn · · rayıp bir kaşık yağ ile kavurup rada elini cebine getiriyor, çıkar Puddy, eski efendisini, Jean ~fo 
t~aıı b 'rTna salata Ye tur-

11 <ılır-ıerJcıı notlar koy mezkü r cıı:;:erin üzerine konulup dığı tabancasiyle Mustafaya ateş ratı aramaktadır. Filhakika ge. 
•ı ~ıı 11 ~·cnıc . 0 a >ını la . ~'" ~ .. ~ ._.~. :BMidaJyect~ntiifti, uıtf çen eene yaz t a tili 19JJi A vrupa.. 

de 1 ı;ı·c piı;:iri!rtiliteıı sonra ateşten yar adamın ikinci bir defa ateş ya geldiği zaman Annabella ay. 
a~ ' stanbuluıı sayısı en ~:rmeli. Sonra birkP.:; yumur- etmesine meydan bırakmadan e. ni köşkte Jean Murat ile birlik 

,.,,t nıcşhur a:5c,:ıları 
" a a sarısını biraz sirke yahut li - line .atılmış ve jandarma nefer. te yaşamış, birlikte tenis oyna 

tak ınnlümat topla 
ıon ile bir kapta çalkayıp ha - leri silahı almıştır. mış, küçük Puddyyi okşamıştı .. 

Eir lngiliz ~incma yıld1zmı gfSsteren ~u resmin 'en mii1ıim 
1ıusıı.siycti nerededir bıliyoı 711?•.~ımu::;? Genç 7.-ı;;ııı çoraplarında .. 
Bu çoraplar §İnuli da.ısbzler, revii art~<ıtleri faı'<ıfındaıı pek çok' 
giyilmektedir. Sebebi de, hareket ederken cliıstıkiyct gösterme • 
si; kolayca gcrilmcsidir. 

filmleri için on sekiz afacan kafi 
gelmektedir. . 

Son günlerde bu şekilde sık sık 
ava çıkan Rön~ Kler ile Röne 
Simon, istedikleri on sekiz çocu 
ğu elde edebilmişlerdir. 
P.omancı Pier Bostun eserin : 

den alınmış olln bu filmde baş 
rom Röne KJe r oynamaktadır. 

Esasen filmin bir çok kısımları 
m artist bizzat hazırlamaktadır. 

Zarah Linderin fevkalade mu. 
vaffak olduğu bu filmde yanın. 

da Henrieh Jorj, Pol Horbigen, 
Jorj Aleksandr gibi kuvvetli Al. 
man artistleri oynamaktadır. 

Bilhassa bu filmde Zaralı Lin 
derin söyliyeceği şarkılar fevka. 
iade güzeldir. 

• Epeyce. bir zamandan beri 
Fransada bulumm meşhur yıldız 
Marlen Dltrihin canı sıkılmağa 
başlamıştır . 

~tıı 
c>t ı\· · f.:. ateşte lrnrıılun<;aya kadar İhtiyar adamın nüfus kütügwün Hassas hayvan şimdi yine eski Marlen boş zamanlarında Pa. 

llı~sı • 1 ınıı. cscriııln nıu kt d 
kı nflc· "I' d - pişirmeli ve çorbanın Uzerine ka de kayıtlı ya<>ı 73 tür. Halbuki efendisini arama· a ır. • riste gezmekten ba§ka hiç bir iş 

On sekiz afacanın iştirak ede. 
. ceği bu film fevkalade neşeli ve 
enteresan bir mcvzua maliktir. 

eı-ı · ı't yaz rgın " • h 1 k K"' ··k · h be l ' ~ilaıı zc\·k ehli için topla rıştıı-mulr. Soğan kavrulurken kendisi 76 yaşıµda olduaunu söy Tabiı ayvan ne an ayaca .. uçu sınema a r erJ yapmamaktadı:-. Hatta son za -
1 'n ' nane ve maydanoz da konulur. lemekt~dir. 

0 
Halbuki bir sene zarfında h_er • ··Z-a-ra·h·-Lın··-d··e·r-, ·~."i{;<T0·-d;,·.-j~= manlarda kendisine 2"arip bir a. 

~. r.lı"· ılaj· ırlr~ı ı1azır o - ı k k ~ 
.ıCı· k Taslara taksim edilip üzerine t . w şey değişmiş .. Annabe la es 1 0 de almanca bı·r film çevirmiştir. det arız olmuş, 

0
crü

0

?..cl Amerikan e h e bir iki C"İ ı·nz bn htıyarm kullandıgı naaant A ·k 
Ilı·· ı · tarçın ekilip afiyet ile yenile . t kl"d· t b ..... 0d 1 casmdan boşanmış ve merı a. Fransızcava duble edilmiş olan yıldızı Parisi yağmur altında lııe bi •t.)at köşesinde neşe . a. ı ı a ancanın ~arJoru o u ya giderek Tyron Pover ile bu - " !!o .. rmekten zevk duv~ag-a ba<>la. 

\ıa ı nıp ertesi g-ün işkenı DANA PlLAKlSl ıdı. B_ u ad_ am vaktıyle de cina • Inc:muş evlenmi~tir. bu filmin mevzuu 1885 .>enesi - .. " ,. 
ı na l·a yet ıc:l ahkr. ı ...,.. '!/ ne aittir. mıştrr. 
tııi1.,lırn' rı·ı· t edenler l · Dana elinin gerdan tarafın - . . >j emış • ~ um ? muş. ve Şimdi de bir numaralı Don --------------------------
tı. .,, demeği de ımuı d:ın tedarik edip ufarak pal'ça- ıkı ay evvel Sınop hapısanesın • Juan namile maruf Tyron Pover, ....................................... . 
r layıp yıkadıktan sonra tencere- den çıkmı~tı. Pilattaki köşkte aynen Jcan ır ........ Y .. enı' Neşriyat i 
!ıı~;~t'ı~.i rasıt üzerine ter ye koyup üzerine çıkıncaya ka- ,İhtiyarın bu hareketi çok şa • l\Iura'nın yerini almıştır. i 

<il 1 r -· dar su koyup tuz ile kaynadık - yanı dikkattir. Hadisede taam. Küçük kasabada herkes buna : ........................... .......... - .... . 
asıı y 1 ti' nı eser,' bazı ilaveler de 'yapıl. llzıııct : Corbaiarclır: be_~ ta köptiğlinll a lıp pişmeğe ya - müt ve tasmim görülmektedir. alışmıştır bile. Evvelce: Mösyö aşama c sana 

ır E mak suTetiyle yeniden bastml. ~()t'b · · Nohut çorbası kın oldukta bir mikdar mayda- sasen kendjsi, öldüren adamJ Jan diyenler bu kere 11ösyö Ty Fransız mütefekkir ediple- k l 
r ası te ı . ı· -- h temı·zıemek ı·çı·n Ma ı· d l d. ı· , . !arak piyasaya çı arı mıştır. ~1. ' I' H\'e 1 eıgeı llOZ koyup bir iki taşım da a l n sa an ge • rone ıyor ar. rı·nden And:-e r.ıourois nın son kı . 

l\Şi 1 i · d · - · ·c d · d Gördüğü rağbet ymctıne ı ı:oı-bn, tarha'JHı kavnadıkta indirmeğe iki daki - ıgıni ı a esın e gizlememiştir. Bu değişikliğe herkE.'3 alıştı.. eserı'nt· teıııkil .eden "a~mak sa. 
ı • -s " r-- hir delil o lan ve Milli mevzu. 

l t ka kalarak bir mikdar limon Kan davası güden ihtiy.ır de. Yalnızca Annabcllanın köpeği kü natı·, "dü,. ünmek sanatı, sev- ) 
llsıı · ı· " kır üzerinde güzel genç ik şiir. <ıro.ı · \.f'haplnr ve kiil · suyu konulur. tndirildiktc ta - miı;ıtir ki : <;tik Puddy bir türlü buna ahşa. mek sanatı, çalışmak sanatı, b 

t~b l' .ı\ct· H l k t r k ki leri ihtiva eden u eseri tavsi. ilh • ı şiş kebabı, ta . baklara dağıtılıp soğutulduk . " Şu dakikada heyecan ı·çı·n . mıyor. ıı.v ayara e ra ı o a. kumanda etmek sanatı, ihtiyar. 
~ 1 \:"' d 1 reye hacet yoktur. <l.(!ı 0' ·-Ut kebabı, kuş kc tan sonra yenilir. deyim. A hmedin intikamın ı -.~a. yarak 0 aşıyor.. lamak sanatı,. adlarını taşıyan * ,._ * 
. l.i[U ' *** d ~ •t k%. an kebabr .. Yirın GÜVEÇ BALIOI madım. Yaşımı, soyadlmı hatır. beş ayrı fasılda hayat hakkın :ı 

•lp Ye külbaRtı nır Her tiirlli balıktan yapnıakıl~ya~ıyorum. Bana istirahat i. Röne kler, çocuk dü~ündürücü fi kirler ve pek 
Havacılık ve spor' 

~~ı,· "IIl bır sandalye verı·n demı·<> makul tavst·yelerı· ihtiva eden ı. fasıl· ,. h . ınli~. \lündlir. Dalık yıkanır. Dü " ·· -:s • 
' 'l(}f • 

1 a nıler kızar! tir. avcısı edebi olduğu kadar pratik bir t"ler ' .·ti ıc ise birkaç parçaya bölünüp 
l·ıı.nııı ' ınticmerlcrdiı· bir m"lkdar tuzlanup bırakılır . İhtiyar hakkında meşhut suç. değere de sahip güzel bir eser-
bıııııı ' kıı·mızı yı:ıhni, in- muamelesi yapılm:ştı r. Sandal • "_Açrk hava,, isminde bir kur. dir. 
ı • l .. lk 3onra birkaç bas. soğan gayet k ı F 
'l!, ~ık ' a Yahnisi... ke yeci ~lustafanın yarası ağır de. del~ ha~ırlama ~-a o an _ransı.~ Vuzuhlu bir mantığa, kuv-

ıı<la. ,ı illa köfte ... Ve ilıi.h ince doğranıp bir iki Cincan yağ artıstlermden Rone Kler ıle Ro. vetl·ı bı·r tahlil kabiliyetine ve 
•. ~a 3'> . ile tavada kavrulur. YarHH gli- ğildir. Hadjse üzerine ağır ce- s· f'l ı . . . ı· I o 

~ ç~şıt yemek ya Ü b 1 kl zadaki muhakeme tehir edilmiş. ne ımon, 1 m erı ıçın az m . · güzel bir üsluba sahip olan 
. ~Utır.:ı· \·ece döşenir. zerine a ı ar tir. lan bir çok çocuğu bedava temın 1 muharrir bu eserinde hayat 
''r<llı· ı r,u~ıı: Taralar \' ';:onulur. Soğanın yansı da ba- edebilmek üzere çok eı_ıteres.an hakkmd: felsefe ve tecrühele-

. l l çe · lıi!:ın Ustüne döşenir. üzerine bir usule müracaat etmışlerdır. . d k .1 . - .. t f.t t 
~ ı;:ıt yemek va ' 'k v k K• rın en arı erını mus e ı e • ·ı'iıı!!I f bir iki fincan sirke ve az mı -- a ıt rlapevr' Mektepten çıkan, umumi mey. 
'1 a mek istemiştir. 
~ rl!~i 1~ıı: DörekJcrdir. S< tar su ilftve edilir. Fırına veri - danlarda, caddelerde toplanan En münevverlerin bile istiğ. 
~ı "'' "ôl b·· • lir. Suyu ve sirkesi ne kadar az "OCuklara yaklasan iki artist: f k 
~· A "Urı- .. oregi, kapal· ou·· n ve yarın tercu" " . na gösteremiyecekleri bir i iı:: 
-<lt " borc;;.ı 18 b". ). konur ise o kadar lezzetli olur. • · - N:ısıl çocuklar, sinemada d 

ı · .... · •· oı e kü.11 ı'yatı k . t . . . ,, kıymeti taşıyan bu kitap. şim i 
ı~ L • vASI m e oynama ıs er mısınız . . ··~ı f· KAVUN BAK ..... çok temiz ,.e pürüzsüz bir 

·r ııaıt· Diyorlar. Ve bu cazip teklif -
~ 4 ~ lntı; ~TamurL~i tatlı Yağlanmış tepsi üzerine ince No. 31_40 4 cü ıen derhal kabul eden çocukları peş türk':e ile dilimize çevrilmiş ve 

Jt hııs-u ~azılıdır. nazı i· <lt;ılmış baklava yufkalarından Kr
60

' lerine takarak doğnıca Parisin 50 kuruş fiy3tla piyasaya çık. 
1\ " n bizin . . h. 1 k 31 Rasin külliyatı rv B k t1·· k•t b 

ıı., ·~ tı-ıun· . 1 ıçın t<: ', arasına sadeyağ serpere on 32 Metafizik 40 çocuklara mahsus meşhur eğlen mıştır. u ıyme ı ı a ı o. 
~ erıl.ı> ıs de~lldir: beş yirmi kadar yufka yayılır. 60 re '"·erlerine gidiyorlar.. kurlarımıza tavsiye ederiz. 

1C , ~ • fodnı· k . . 33 l.skender " 
u• tlı !lvıııı el adaıfı, re üzerine tatlı kılYUDll kaşıkla e- 34 Kadın ve sosyalizm 100 Burada iki artist ••açık hava.. "'** 

llı::ı 11 ak1a"" ·ı · ltl · 1ıra · · l" t·ı d b" l.k k t fn u!'ıl gı )1... 7.İP bütün örtli nce nızam ' 35 Demokrit 25 ısım 1 1 m e ır 1 te oynayaca Akıncı tu" rku" leri 
~ f fıtJıı. il: ~iltlU ,.,., ı11e" . b. fka l kl . l 

Havacılık ve Şpor'un 1 A. 
~ustos sayısı çıkmıştır. Bu nüs. 
hada kapağı, yavrusuna uçan 
tayyareyi göstererek ilk dersi 
\'eren bir tayyareci resmi süs. 
lem ektedir. 

llk yazı, planörcülüğün 
faydaları ve sağlam gençlerin 
uçıp.ak mecburiyeti başlıklıqır . 
Yazı havacılık davamız.ın bu 
belli başlı mev.zuunu salahiyet
le tP.tkik etmektedir. 

Gene bu sayıda Etimesğut 
mektebinde bir röportaj, Türk. 
kuşu büyük gayret ve kpuvve.t 
le çalışıyor, Türk havacılığmın 
beşiği İnönü, yazılan kanatlı 
gençlik hakkında bize gurur 
verecek müjdeli haberler ver
mektedir. 

Bundan başka Jaine J harp 
kruvazörüne isabet isimli ve ıt r ~ır •ltrlıı· "' .T koyup yine Uzcrıne ır y.u 36 Dinler tarihi 125 a n çocu arı Eeçıyor ar .. 

' ·~ tı ka. · Burada ela oı· <;erip ve sadeya~ serpilir. Fırın 37 Filozofi ve sanat -40 Sinemanın meraklısı mı yok?. 
1 ?j,, lıtJıdır 1 

•ı. ''t'i r · da pişirild ikte sıcak iken Uze • 38 Et ika 100 Çok.. ki yü?.den fazla çocuğu 
I{ ~- a!Sı ı · eo 1 '.!\ · ll%ıJttı · -:ıe )Zf'lcrdir. 21 rine bolca toz ı:ıeker e'kip yeni - 39 Heralı:Jit 25 peşlerine ta kan iki artist bura. 
tııııtıcu ı;_ıır. lir. Kavunlu baklava gayet lez- 40 RuhJ mucizeler 75 da çocuklar ara~ından en ne~eli 

•tsıı: Dolmalar . zctli olur. ve en güzel olanları seçiyorlar, 

Şair Faruk Nafiz Camlıbel'in l~panya Harbine dair enteresan 
birkaç ay evvel bu isim altında bir hatıra, havacılık haberleri 
neşredilmiş olan şiirleri aradan ve havacı gençlik köşeleri, ~er. 
geçen kısa zaman zarfında ti.i- . ginin son sayısını süslemekte. 
kenmi~ olduğu için bu defa ay. '. dir. 
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Japonyada ingiltere1A/man casus teşki- Memle~ette. tüt~n 
aleyhıne nümayişler ı· A f l ' ti satışıv se~ileSı 
• (Baştara/ı 1 incıde) atı aa ıge e dagılmı 1 
mutedil kabinesinin tahdit şe.. (Baş tarafı 1 iııdde) 
raitine rağmen, Japon ordusu- h " • ı bir arzuyu tatmin etmek müm • 
nun Almanya - İtalya .. Japon- On mektep ususı ajan ar kün olsa bile her halde tütün 
ya askeri paktını en geniş bir • • ...., b 

1 
d zürramın menfaatine değildir, 

zihniyetin tatbik edeceğine da- yetıştırmege aş a 1 Z!rıı. bir taktın tütün tüccarları 
ir Berline ::ıeref sözü vermeği 1 k . .. ··p tesbı't e pıyasayı açacakları ıaman mal:-

~ Son gtinlerde Alman propagan sur arını ço ıyı goru - .. . . 1. d 
teklif etmiştir. · - j b'l k 1• d C slar bu !arı mustahsıllerın e ın en ucu -

ltt·f k t r ftarl rı Tokyoda dasrndan ve Alman casus teşki. e 1 me. azım. ır.. ~s.u a za almak icin bir takım auni ter. 
ı a 6 8 a • " l"t d k k b h"'olunmakta- melekeyı verebılmek ıçın Kulla - . · 

ki mutedil unsurlarla lncriltere a ın an sı sı a ... 1 kt l 1 . d B tibata müracaat ederler. Mesc -
o dır nı ma a o an usu smema ır. u • k'l U 11 . k 1 da .. k" b' I · . la ı osunu y z e ı uruşa a. 

araeın mum un ır uz aşma- 1 Alman casusları neyi öğren . şekilde canlı portrelerle r.1esela b' 1 11. k 1 
nm önüne geçmek için, çok mek isterler? Bir tek kelime ile bir insanın el veya ayağının bü. ıd~bk~ar~. tır makı ~ _ ı urluşal a mtış 

· h k t b l m l d .... ~.. k 1 ki gı l gos erme ıçın şans arı a. sen are e e aşa ış ar 1r. cevap verelim: Her şeyi.. yuklugu, burun veya u a arı- .. .. .. .11 
Bu Un U"z · a•ker" şefler k'll . .. .. Ü h tl nmmış bRzı tutun mustahsı e. n · erme, .. ı Ordu donanma tayy· recilik nın şe ı erı, yuzun tı a arı sa. . . . 

? A"' 'h' d ı ' ' '" ' . . . rı ıle anlaşmak ve bu suretle pı. ... gusto~ tan ın e top ana- harp sanayii maliye daha bil • yesınde tıplcrııı hafızaya yerleş. . İ h. 
k k • · 'f k · ·· d ' ' . yasayı krrmalc ısterl~r. n ısar 

ra as erı ıttı a pto1esun er. mem memleket mUdafaasına ya. mesi temın olunmaktact.r. . . . d' ~· t··t·· 
h 1 b l k' f ' , . . . ıdaresımn ava:ıs ver ıgı ·u un -

a 'lmet ~~z~r a
8
r onk'ler8ansHın.a rayan ve devlet mekanizmasını Casu~ların . ~-aat~ıyedtlerını not Jer için tayin ettiği fiyattan da-

verı eSl lÇln 8§Ve l • l• ralJ11tıran her ~eyi. etmelerı suretı r.a ıye e memnu. b ~ t J k t 
d. d k bh'· .. "' · a a~at:J'ıya sa ı ınama şar mı ranuma nez m e sı. : teşe us- Casuslar bütün içtimai sınıf. dur. Fakat carmslar aynı zaman. k ' ~ b .b. . b 

b 1 1 d B ela ' .. .. .. · · · d"kl · oyması u gı ı pıyasay~ oz. 
te u unmuş ar ır. u esna tara mensupturlar Bunlar ara . da butun gordilkkrını, bıl ı erı. k t bb" 1 . . la 

1 R 
· · ·· ~ d 1 ma • e~e . us erme manı o ca -

aponyanm oma ve Serim sında sosyete hayatına dahil o. ni ?.aptetmcge de mecbur ur ar. ~ d .. t h .11 · aleyhine 
büyük elçileri de Jtalya,da top. tanlar daha ziyade siyasi haber. Bu sebeple casusla.rm fevkalade gd11:. . 1anb:111 ~uk~ al 

5
h
1

. ermt ı·k··· cdı·ı 
l 

. . 
1 1 

. egı , l a ıs e ınc e a •. ı . 
!anarak Avrupa aks '.i amelleri. ler peşinde koşar.lardır. Sanayi bır hafızaya malık o ma arı ıcap k 1 ~ 1. . t kt d. M 1 ~ 11 d me azım ge ır. 
ni görü,mü,lcrdir. hakkın.da malumat almak isti - e me e ır.. ese a geçeı er e Asım us 

Şimdi mühint olan yegane yenler, fabrikalar civarında kah. Fransa.da yakala~.mış ?lan bir ca. 
mesele, B. Hiranumanın parti- veleri, lokantaları sık stk ziya • susun not defterındekı yazılar u. G , , 
ler üzerindeki mutedil hakem ret ederler. Alrr:nn acsuslarınm zun müddet hiç bir şey ifade et. 0 en.er, gid0:1'P~ 
vazifesini idaınede devam edip (hususile Fransada c:ohşnn ca - memiş, fakat nihayet bunun bü. Dün bazı gazeteler devlet iL 
edemiyeceğidir. ~uısle.rın) bir usulleri vardır. Top. tün lisanlarm harfleri karıştırı. manları işletmesi umumi müdiL 

Malum olduğu üzere Ja- ladrkları malfimatları siıtmak L rak meydana ı;r~tirilmiş olan hu- ril Raufi Manyasinin İz.mire git-

t " f da h · b, ·da çin muh•kkak bitaraf bir memle. susi bir alfabe ile ya~lmış oldu. ponyll ara m n azıran ı • "!" w tiğini yazmışlardır. Halbuki U-
• d ·ı · .. "} B ı· ket"' mesel" !svı'çreye ('l'ı·,1erek "'U anla.,,ılmıQ.tır. Bundan maada , yetın e ı erı auru en ve er ın ""' ıı tJ ... .~ 1 "' 1 ,. d ki b' mwn müdür evvelki gün yalnız 

ve Roma tarafından reddedilen şefleri ile, orada buluşur, anla. ~~ et;as~s ar v:r tf k ır mem. I Kilyosa katlar gitmiş ve ora.da. 
ıon Japon teklifleri §Unlarchr: !Şırlar. he e. e. aç .as. er ırda varse.l, ki tahlisiye istasyonunu ve te -

' 
J S 1 b. ALMAN CASUSLARI :\ASIL epsınm yerını, mcvcu unu, ma • . . . 

- apo:ıya, ovyet er ır. "kt bit kadrosunu sısatmı tetkık ettıkten sonra, 
1,..,. k 'k . YETtŞTlRtL!R? zcme mı arını, ze. h . . a·· .. t" 
ıgıne atjl otomata surette · i 1 .1 d -·ştır· dı·gı-· şe rımıze onmu!i ur. 

Alelade Alman casusları, umu. ve garn zon arı ı e egı *** 
harekete. geçecek ..... k.ayıtsız v_e yerleri hiç bir balaya düşmeden 

b k f k ki f miyctle cinayet n:.asasr polislerin. İzmir mıntaka ticaret müdü. 
şarttnz ır as erı ıth a te ı d b b'l d . sayabilmektedir t . t' en, azı ecne ı er en ve en zıya~ . · rü Avıli dün ~chrimiz.e gelmiş. 
c mıt 11' • de siyasi nıtiltecilerden seçilirler. Sonra casusların halıze.larma 

2 - Roma - Berlın • Tokyo . . - .. ı ı· t1r MeselaA bı·r tir. .. . . ·~ .. Bu casuslar uşak gıbı baglan _ guvcnme er şar .. -----------

En kıymetli 
bacaklar 

Ankara ser hl 
brrınc ızı güreş 

(IJaş tarafı 6 ~ 
Erünsal ( A.A.) a 9 
tuşla, Rıza YılmA C. •

0 

l\ .ehmet Öztürk ~ ·c aıı 
saniyede tusla, Salım 
C.) . lsmail ~ ( M. G.) ' 1 ~o r 
dakika tuşla, Yaşar 0°~ Oo 
n(s) Ferit (M. G.) e ;. Qoo . ~~ 

kikada tuşla kazan111 a. 
72 Kiloda: 

Celal Atik (Güntı 
Kiper ( A.G.) e 2. 24 

Dünyanın en kıymetli ba. tuşla. Necip Ceyişakar 
cakları hiç şüphesiz sabık Adil ( M.C.) e ;JO 
dlinya patinaj şampiyonu ve G ) 
bu'.!'iinkil sinema artisti Son . tuşla, Demir (A. · 6 ~ ~ Fidan (M.G.) a 1.J 
ya Heininin bacaklarıdır. Üç 

tusla kazanmışlardır· sene evvel sinema artistliği _ ~ 

ne de başlayaı. Sonya Heni, 79 Kiloda: 
son iki senede bacakları sa. Mahmut Aktı:ış4? 
yesinde 2 milyon dolar kazan Veysi ( M. G.) e 1 · Ô 

Ceyişakar (A.G.) t 
mıştır. d 

Hem fevkalade maharetli, G.) e 2. 14 dakik" a 
hem de ayni derecede güzel zanm1şlardır. 
olan bu bacaklar, çok büyük 87 Kiloda: G ıı 
bir meblağa tigortahdır. Hüseyin Orkan (~·, l~ıı 

Sı.mya Henınin kayacağı bir mal Çetin (A.G.) e ,,,.• 
pistte en ufak bir toz parça- kada, Seyit Ahrrıct) ~ 
sı bile bırakılmaz. Çünkü o _ Nazmi Ersoy ( M. G. ~ 
nun bacaklarının en ufak bir niyede tuşla kazanırıı~ 
sıyrıkla bile zedelenmemesi 72 Kiloda: il 
şarttİr. Celal Atik (Gi.ifldı, '11 

Harikulade maharete rağ . kikıto ~ 
So H . d b (M.G.) e 1.54 da '" men nya enı e azan D . ( A G ) A · ı ~ır 

buzların üzerinde düşebilir. G e}ır 
3 3 

S d. k'k zd tıl 
~te o zam~n hiçbir şey ol- . · e : . a ı a c{) ~ 
madan ayaga kalkmasın.ı te . cı.p Ceyışakar ( A? 15 ~ min etmek rn.zımdır. Ftdan (M.G.) a ... 

Onun kayacağı buz pistle . tuşla .kazanmışlardır· 
rinde gösterilen ihtitnanı da 79 Kiloda: 
bundandır. Vahit Ceyişakar 

Veys (M. G.) e J6 
ınusellcsıntn dtger duşm~nl~r~- dıkları Hitlcr üzerine ycmir. ede. casusa cereyan etmi§l olan mü • o b h ı· d 
na karşı, Japonya, prensıp ıtı- rek artık her turıu fedakarlık ve him bir hadisertin gununu sorun, ün sa a ıman a E bb 
bariyle yai· l vadetmekle be- mesuliyeti ÜT.erlerine alırlar ve t.lerhal hatırlar ve Bize ŞU Cevabı bı·r moto••r battı czayi t. iye 

tuşla, Mahmut Aktı'b ı 
Cafer Özdemir ( .A... 
saniyede tuşla galip· 

taher, b': dımm ne suretle artık adam kaldırmak ve cinayet verir: J 1 
yapılacag her vak:_~ ayı!_ ~İ işlem.ekten de çekinmezler. - Evet o gUn dişçiye gitmi§~ j a n a rl 
lar~k tesb eylemegı ıstemek- Hususi: ajanlara gelince bunlar tim.. ( Baştarafı 1 incide) S hh" 
tedır. J. • ,..,. ~. teknilC mekteplerde büyük bir Yalan değildir. Bu casuslara Yedeğinde de bozulumş ' ıye Vekaletinin 

3 - Japonya, Amerikı;. ve ciddiyetle yetiştirilmişlerdir. has bir hatırlama şeklidir. olduğundan tamire götürdüğü koyduğu ta'<y~datrn 
lngiltere efkarı um.umiyesini BugUn Almanyada emsa.line Fransada yakal:ı.nan bir casu. Şaban Reisin kum yüklü motö- h d 
Heyecana düşürmemek için an- nümune ola.bilecek h!tı.kcmmcıl . sun üzerinde bulunan evrak tet.. rü bulunmaktadır. Et'ol kapta .. ' ma lyeti ne ir? 
lk§manm gizli t1.::u~.n::.s:nr ta- yett:'C~usluk mektepleri v9J." _ kik olunduğu zaman bir masraf nı ani olarak kar§rsrnC:ia çıkan """'Ec.:myr'fıHbr~'i!'lIMııarı ava-: 
lep eylemi§tir. dır."' ŞiıÜdillk bunların arasından puslast ele geçmiş.. CaSU$ her 'inotörleri göri.ince stop etmesi.. zedilen takyidat münasebetiy .. 

Enternasy· onal vaziyetin bu. on tanesi malfimdur. günkti masrafını yazmağı ıldet et- ne ragm~ en kazaya mani ola .. ı lı b e yan ş C\ZI lefsirlere yol açıl .. 
&ünkü ıı inki;;fr. buntin, Al.. BÜ mekteplere dahil olacaklar, miş .. Bu hesaplar arasında. şu işa 'mamıştır. e • r- ~ e . . mış, reçete ile verilen ilaçların 

87 Kiloda: , 
Nazmi Ersoy ( M·94 

yin Akan (A.G.) a IJ·fi'. 
kada tuşla, Seyit .Ah 6 
S.) Cemal Metin (A· 
dakikada tu~la kazal1rıı~ 
Aiır Siklet: 

Ankara Gücünden ~ 
rakipsiz o!duğundatl 
lan edilmiştir. 

lKINCl DE\1B~ manyayx Japo.nyanın bu teklif- otuz yumı tecavüz etnıemic:ı bu. ret zabıtanın nazarı dikkatını t Erol'un butdası bir kac sa-~ '"J • yevmi gazete ve mecmualarda 
ltrini kabule . mecbur edecek Iunacaktır. Bunlar gayet ciddi celbe. tm. iş: niye içinde Şaban Rei.!in rno- J 5l! Kı'loda.· o 45 f k - i an edilmiyeceği, diğer ilan- g ) 
n1bidir. Tiyen • Çinitı abluka .. jimnastik dersleri ile ta:m bir Kıbrıt:. • ran · törüne c;arpmıı:: ve ikiye böl .. l da d 1 Atı· Ömer (A.C· • 
IY H lb F d b k t - x ara resim ercedi emiyece. , 
61 Roma ve Berline, Japonya .. sporcu vauyelinc girerler diğer a. u. kı, ransa a u ıyme · müştür Motör derhcl batmış, ,, . dil Sezgı'n (D. S.) e e~! te k b t ı kt Id ğu - gı zanne · mişti. 
nm 1nl'Yiltereye ve demokrasi ... taraftan da meslekleri icabı biL 1 rıt sa 1 marna. a 0 u n. tayfalar sular;;ı crömülmüstür. S h h b. j H )it 

I!> l ı· 1 dan tetkikat derinleştirilince ca: LI" d' . t ft "' .. ~t.. ıh iye Vekaletine vaki o- sayı esa ıy e, t-1 i 
lere karıı oynıyacağı rolün e .. me eri azım ge en cinayet huku. .. 5 1 . 1 r a ısey1 e ra an goren mo or- lan müracaat ve teşebbt' ı' s netı'- (Güneş) Mehmet (~ ·, 
h• , ku · · t h k t d 1 · susun o gun 4 Lumara ı aJan a. l dall k . ~~· emmiyetini isbat etmi§ bu.. ve ıyı avrı are e ers erı .. U .. ld .., 1 lm t er ve san ar aza yerme ye. cesinde bu zannın dogrw u olma- 2.20 dakikada tuşla ' 
1 

alırlar gor şmuş o ugu an aşı Jş ır. . . l d . d 
unrna.ktadır. •· · PROFESÖR JEVİÇ'İN CASUS. tışmış er ve enız e çırpına~ dxğı anlaşılmıştır. Filhakika lardu. 

lngiliz • Sovyet görüşmeleri.. Tabii bunlardP.~ maada. çalışa~ LUK MEKTEBİ tayfaları kuttarmışln.rdır. Lt.. matbuat tarafından yapıla.n 61 Kiloda: l 
ne devam olunması da B l'- caklarr demleketın kanunıannT, man reisligwi de derhal tahkika- Abdullah Ela~!?ö:: k er ı .. f §.d .lL.... Bazr casusların tevkifi sayesin. müracaata Vekaletçe verilen - ~· 
ne Japonyanm faal müzahere .. or ve etleritıi de ö~renir.ler. ta başlamıştır. İki taraf da ka. Yus1.f Dere (l\1.G.) e A d b 1 H tl de, Almanyada faaliyette bulu . vecapta neşri memnu re~imler S ~ 
tini almak mecburiyetini kabul lynhı tazaml an ha kuk cadsus ark ı ~hr nan casusluk mekteplerinin en bahati birbirinin üzerine at.. izah edilerek menedilen reklam kikada tuşla, Suat 8{0 
. d' d b l d t a ey r arı a m a ço sarı maktadır. G ) H b D ız ırarm a u un urmuş ur. ıA t d l'kt· mütekamili Profesör Jeviç'in ida- resimlerinin ı::antaı· m"'hiyetin. · a ip uman 

Z. b .. Al . . ma uma a a ma ı ır.. --1----------- ~ "' 7 l O d k I ~il 
ıra, ugun manya tcın B 'b' t kk··ıı · f ı· re etmekte olduğu anlaşılmıştır. ki İngiliz tayyaresi deki mübalag"ah tesin1ler oldu. · a ikada tuş ;:ı So t1 B' r ~· . b' af~l u gı 1 eşe u erın aa ıyet lardır . 

.., vye .. er ~; lgı!11n. ~~ar ı: merkezlerini ve şeflerinin günlük Bu mektebin husus! matbaasında parçalandı ğu, yoksa mÜ€tahzarların ken- ı---------
grna guvene ı mc;c ıhtimallen haya.tlarınr gayet iyi bilirler. bir ço~ ~devletlere ait resmi baş~ Londra, 7 (A.A.) _ İki mo. dinin veya ambalajının ilh. ·~ 
ortadan kalkmıştır. Bunlardan başka da mükem _ Irklı kagıtıar basılmakta ve her törlü bir bombardı a t dercinde hiç bir mahzur bulun. Yabancıların dı B N l K /!. .. lU l . ki' l . m n ayyare. 

et azır ar DDl"eran&ı • melen eifre öğrenirler.. tur e yazısı ve ımza ta ıt erı si bugün öğleden sonra Osusxde madığı beyan edilmektedir. nazarınıJ .. ~ 
Tokyo, 7 ( A.A.) - Harbı- Casuslarda en ziyade aranan hazırlanmakta. dır. Beachyhead'da sahildeki kayalık Sıhhiye Vekaleti recete ile sa.. ·(t~ 

G ) İ k' d B kt b ı k t ı b · lstanbul Emniyet dı .Ye nazın enera taga ı, ün zeka ve hafızadır.. Bunun için . u me .0 ın en pal' a a e c. !ara düşerek parçalanmıştır. blan ilac:la:rın df\ d:ğer ilaçların 
akşam Başvekil Baron Hira- i~in bir çok tecrübelere tabi tu. lerınden bıri olan Keh veyahut Tayyare kayalık! d b. k tabi oldug-u sartlar dahı.lı'nde ğiinden: tti>~~ 

d. · k K"hl l' .. ~ k b b · ar an ır aç - 1 1 9 9°9 a " H ~a.nm nez me gıtmiş ve en. tulurlar .. Mesela görmek, duy. 0 er ısan o?:re~e a. anesı. metre geride konmuş ise de hı. yevmi gazet~lerde ilanlarının h ;;: ·~·b '-' c~nıt,arılııı!IY 
dısıyle saat 22 den saat 24 e mak, koku almak gibi hi.3lerinin le ~ransaya gelmış ve İsvıçre as. zını alamamış Ye kayalıklara yu yaprlmasrna müsaade edilmek-' 

1 
ın n 1 ~ are

1
n s (931

1 

kadar görüşmüştür. ne dereceye kadar kuvvetli oldu. kerı mecmualarına makale vere. varlanmıştır. te ld v ·ı A t b 'Jd' • unan ya ancı arın Ja ;.-

1 
o ugunu ı ave en ı ırmış.. 1 . 1 .. 1 1 rıJl'.I"' fı 

yi haber alan Japon mah- ğu öğrenilmek üzere imtihanlar cek adamı~: ararken ~~nsa ca. O esnada orada gezinen bir tir · sene erı ey u aya cııe 
flllerine göre, General ltagaki, geçirirler .. Bazan bir manzume. suslarla m~cadele U:şkılatı tara. kadma da çarparak kadmı par. · rı bir ve iki senelik) .fıir 
Başvekile, Avrupa vaziyeti yi baştan aşağıyı:ı kadar ezber _ fmdan Parıste tevkıf olunmuş - calamıştır 

2 89 
ikamet vesikalarınrfl dBc 

kar§ısında ordunu!l noktai na~ lerler .. Bir kere muayyen bir yer. tur. , Tayyar~n·n düştüğü yerde an.. saat havada sine başlanacaktır. ~~ ' 
zarını bildirmiş ve bu bahiste de duydukları kokuyu ikinci bir . Keh ~e arkadaşları, mat~u~ta cak sular ç~kildiktcn sonra araş 2 - İzdi~aın v~ i~ııl 11 

çok mühim tavsiyelerde bu- defa duydukları zaman. ilk hatı. aıt vcsaık lo~lama~ ~rde.sı a. - tırmalar yapılabileceğinden tay- (B<J§ tarafı 7 ncide) me~dan vcrılıneme uı.ıeri~ 
lunmuştur. rayı hatırlamak mecburiyetinde. tında Belfort d.a. muthış bır ca · ya:~de kaç kişınin öldüğü belli rı haberde tayyarelerinin bir vesikalarmm _,sıra~:ı:rıiştı.': 

Diğer bir rivayc~e göre ise, dirler. susluk şebekesı ıdare etmekte o. degıldir. kapısrnm parçalanmış olduğu ve sayıları gostcrı ı eJıl'~ 
General hagaki, B<ı 15vekile, or.. Bir gördüklerir,i unutmam~~ ;an Gebrah Stutgar hesabına ça. • da bildirilmektedir. Bu vaziyet . 3 - Her yabanc ,.j f' 
dunun son askeri konferanslar için insanların meziyet veya ku. ışıyorlardı. Lehıstanda fırtına dahilinde mUthiş bir lıa·va cere- kamet numarası haı:1.eı ,-e· 

Profesör Jeviç mektebinin par. Varş.ova, 7 (A.A.) - Vilno vi k 1 t sadüf etmiş ise o gı.ııı(,,s; 
neticesinde tavazz~1h eden ka- v k K• . . . . . yanına maruz ·a an genç ayya . t 11 
rarJarmı bildirmiş, başvekı'Jden a ıt ıtapev1 lak talebelerındcn bıri de orada 1 Iayetınde Braslav nırntakasrnda ·ec'l l l tk k k lüzumlu vesika}ar•ll wırlt 

- aıtı ay tahsildten sonra Fransal şiddetıi bir fırtına büyük tahri -
1 kı erd nez e 0 ma .an or - veya tabiiyet iJmi.il1ı:tV" ı.ı' 

hunlarr nazarı dikkate alması- h kk d k' tah .1. . 'k 1 d b t b 1 t ma ta ırlar. Giyinmış olmaları- d.. . tlıı. tt1 
A Du••n Ve yarın tercu·· a In a l Si tnl 1 ma e e. a a se ep O muŞJ ur. . . urıyete müracaa dif· 

nr ve vrupa siyaseti hakkın. · . .. k Fr 1 . d T k .b 12 b. h kta 1 k na rağmen bılhassa gecelerı so . . . . kler 11' d b re ansaya ge mış ve ora a a rı en ın e r ı e. ~ .. . . . rını ıntaç ettırece 0ıı 
a ir karar almak üzere beş me küJliyatı tevkif edilmiş olan Polonya ordu. kilmiş arazi dolu ile karışık ge. gu~ ,ru~g~r kendılerını çok z~r 4 - 3529 saydı J<fl.~1~r 

nazır konferansım yeniden No. 31-40 4 cü serı Kr. suna mensup Stanislas Kravs't rr. len bir siklonla mahvolmuştur. ~azı~ etlere sokm.aktadır. Telsız vakkat maddesinin }.. 5e<f 
top!antrya çağrrma3ını rica ey. 31 Rasin külliyau ıv 60 Altı hüviyetli olan bu casus za_ 688 bina, ahır ve samanlık yı. ıle :voııa~ıkları hır ha~erde .ıtenc cibinee Tür iyede beŞııfl j 
lemİ§tİr. 32 Metafizik 40 bitliği sırasın.da Almanya hesa. kılmrş ve iki kişi ölmüştür. tayyareeıler derhal bır kapı ya . ran ve senelik kaıllnçl ci 

lyi haber alan mahfillerde 33 !skender 60 bına casusluk yapmış olduğun. Kez::ı. krakovi mülhakatında prlarak yollanmasını ve ancak radan aşağı olan yflbıı.Jl ~ i 
hatırlatıldığına göre, B. Hiraa 34 Kadın ve !IOS;>allzm ıoo ian, ölüme mahkum edilmiş, fa. da frrtmalarm tahribat yaptığı 11motöl'leri durduğu takdirde ye- kuruşluk ikamet teıl<e1{!0J' 
ntı:rna, geçen hafta, beşler kon- 35 Oemokrir 25 'rnt Almanyaya firara muvaffak 1bildiriliyor. İki kişi yıldırımdan ı·e ineceklerini, bu gibi ufak A - bilmeleri iGin nahiye~ e01 ı, 
feransım yeniden toplantıya 36 Dinler tarihı 125 >la bilmişti. Fransada da b~r müd. ölmüştür. rızaların teı;;ehbüslerine mani den kazanclannı tgS<iı t'· ~ . 
. -ı:.ğmnamağa ve bütün mühim 37 Filozofi ve sanat 40 ·ıct muvaffakıyetli faaliyetle bu. Raclavicc köyünde yrldırım dü olamıyacağmı bildirmişlerdir. kağıt almaları ıazrrrıd\,e~~ ~ 
rıescTeleri doğrudan doğruya 38 Etika ıoc 'ıınduldan sonra tevkif olunmuş. şen bir evde yangın çıkmış ve onl Yazi~·et höyl<" d cvRm edersı:ı 5 - Yeni nwnıet. ğiilla 
'rnbiııe heyeti umuyimesine ar. 39 Herakilt 25 tu ... Halen bir Fransız hapisa . !be~ yaşrnda bir kızla kundakta iki ~enç daha uııın müddet ha- Eminönü malmüdürlil 
zeylerneğe karar vermişti. •o Ruhi muclzeı~ı 7~ nesinde yatmaktadır. 'bir çocuk yanarak ölmü§tiir. vada kalacaklar demektir. t!la.caktır. 
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cak ve memlekeli11 dihf Jıu. ı r__._ Ç E K L E R -
dutlaıVMla •dlln 8IWı talim-1 

abn sahibi "'aııa ' 

~ fora/ı 6 ıncıda) 
leri yapdecütır. Modem ei1Ah. ı Sterlin (lnslllı> 5.93 
la harbetaıenin bütilb motor. 100 Dolu (Amerika) 126.675 
lan tecrübe edilecektir. llO Fnnsız frankı 3.365 

ıoo Liret (ltalyaJ 6.66125 
Motorize latalarla blJ1Ue- 100 lntçre frankı 28.&925 

ler genif ve büyük mikyuta ıno Fllorlh (Felemenk> &7.4825 
manevralara iftirlk edecektir. ıoo Ranmark (.\Jm1n> 50.825 
Dört muhrip ve bir tahtelba- 100 Belp <Belçika> 21.5175 
hirden ,ibaret oJan Rı'lneD do. 100 Oinhmı ıVunan) 1.082& 

ıoo l.eva ı Hulıuır ı 1.56 "'-'fAa,da bombacıhk ..... •o JUa dDrt JU~ 
nanrnaaı ..L ------•-- :...:.&L u. lllllllCYAU9nl .,,..._ JllO Çekoslovak kuronu 4.33i5 
eclecektir. · JfJO PHrta ı lspan~ a) 14.035 

''•dır. 

it ay enel. Amert • M k 
it Olan Rusel derbaJ 05 ova 
~ ve Alnıan1adan 

" mu-
releri za 

rl 

t. .. : ftanhk yar4ım al • 
~ IOnra AmerUta . 

tedbltÇllertn .. n . 
1"48 bwuadutu Çünkü, hm... Sovyet ha. 

t'. Acala lrı. ela· va kuvvetleriyle Leh hava kuv. 8 
ketlerinin mütterek bir plin 

IQuvaftak oldu dahillnc:le hllrbetmelai çOk, lü-
~ zumlu~~ AWan 1•t onun Londrs hududuna yaba • f,.ela ~ 

"" tla I07leaıektedlr- raldannda Ral tianinJerinin 
benzin,......_ mWu. u.. 

l ler mey\İma ptirilecektir. 

ltapçtlarımıza, 
mektep kooperatiflerine, 

..._ Otun mektep Direktörlerine: 
nll ıw...,.or. (Valut) kJt. ~ kl&aplarl• 

~ Pldt ölçl41e baurı.,....... k111'1Ht" 

~ lritapevi, mektep kitabı itini kendiai için bir ka. 
~ _ · <iefil, bir memleket himeti bilir. 

~ BiR MUAMELE iLE TAM BIR KOL:AYLIK 
bsit ~EVlNDEDIR. MAARlrlN SA'l1CJLARA VER. 

Otft'o V AKIT K1T APE'VtNDE SON HADDiNE 
~lLERlNE TAHSlS OLUNUR. 

~_!E KAQIT İHTiYACINIZ tçJN V AKIT KlTAP 
~AMADAN BiR iŞ YAP?U.~ , , 

MAJWLI BANKASI 
fOltK ANONiM ŞIRı<ETI 

.!.: TESiS TARlHI 18S3 
("'J'.' ., '''"'" C'lmllurlt#ı ;ı, mürrllliı m11k•wl,n•mrıı 

1 
(i.._,.,, 101'11'31 t•rilıh lt.ınunlA to'lstlılt «lıl'"ıJltt 
lfl6 IOU tMı6lı HJ5 Nutnar.Jlı R" ,,,, O•z''' J 

~--•1esı : 10.000.000 tnaana Lirası 
·•lııat •ktesı: • 1.zso.000 111an1a &Jnaae 

Tlrkiyenin başhc• Sehirlerinde 

PARIS. A\ARSILYA ve NIS'de 
lONDRA w MANÇESTfR'ct. 

rt. 1<1QRıs. VVNANISTAN. IRAN. IRAK. fltl~TIN 
,,., MAVEMvt fRDON'de 

Miıl ............... 

, .. M~tNA YUNANiSTAN, SURiYE. L09MAN 

ta vülııle1ı tınlliVft şartlannı haiı lıiralılt, 
l<aular Serwisi .... 

100 7.ılotl fl.ehiıtan) 23.8'25 
100 Pen'6 ıMat-ar) 24.4525 

1 ıoo l.e:r fRumen> 0.906 
ıoo Dtnar ''~laT) 2.8925 

ı 100 laffC K•ronu 3U.655 
ı OU Ruble (SoYyet > 23.IO 

1 
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l'Drls borca ı pqla • -

' Ticaret ve Zahire Borsası 
7·8·931 
FiYATLAR 

Bulda11'1JDapk 1,23 • 5,32; 
buld•J 1ert 4,32,5 • 4,36; bulda) 
kwlca 1,8 - 1,32; arpa yemliL 
Çu. 4,8 - 4,10; bakla dökme 3,3C 
111ıar 3,13 • 3,H; kutyemJ 4,32; 
aobut sıra 6; ketea yalı 47 - 50. 

GELEN 
Baldar 1833 ton; arpa 97 ton. 

kepek 4& ton; un 45 ton; yapak 
84 ton; çavdır 45 ton; z. yağ. 
2 ton. 

GiDEN 
1'1lskt U ton; kepek 15 ton; 

yapak 80 ton; tirtlk il ton. 

VAKiT Kitabevi 

No. 41.SO 5 ci sen Kr. 

41 06 Profundla 50 
t2 GOalln bukukl ve içtimaı 

me1elılea1 1:ı 

t3 ECJatwa ~ 

44 Gi&U barplır 75 
45 DlaraeeUnla bayatı ıoc 

t8 Metaftllll aedlr? ~ 
n Yeat adam '70 
41 l~tiD ttlltlert 10 ... .... fe&MfelJ 70 
ao ~Wc ~ 

610 
Bu aettldıa rı.t1 810 kuruttuı 

Hepeinl alaalan ybde 20 llkon· 

t0 yapdtr. IWJan f .88 kUl'fUD 

t.18 htılfU ptfin &lmaraır mt1te 
batlal aydı birtr Ura ödeomek 
"'"" De takatte ballanır. 

arlı kadın ve erir.ek terzim 
!(ademllerlndea dlplomaı 

U De1othı Parmakkap 
ıa,,.ı .apartımanı TUrlr. Fo 

ıo ~ UıtUnde •• 

Sofya mektupları 

Fakat. Bulpriatanda yap.. 
yan 600.000 Makedonyalı dört 
partiye aynlchiı için Mihailof 
taraftarlan eıki kuvvetlerini 
kaybetmitlerdit. Bundan bq. 
ka, Bulgar ordusu da umum 
Makedonyalılara dütmandır. 

Profesör Çankof taraftan fa
.,iıtler evvela Kral Boriee iıti. 
nat etmek istiyorlardı. Fakat, 
Kral ile Çankofun t.raaı çok a
:ıktır. Binaenaleyh, Bulgar fa. 
1istlerinin ve müfrit vatani te-
1ekküllerinin nüfuzc, eskisine 
nisbetle, çok kmlmqtır. 

Bunlardan batka, Bulgari .. 
tanda amele ımıfmm mentup 
'>lduğu eıki İfçİ ve komünist 
?artiai vardı, ameleler doğru. 
:lan dojruya Rus politikası ve 
Sovyet rejimi iıterler ve fatdt. 
, ikle her an mücadeledeler. 

Bulprlu Fatiıtliie 
Dür•ncm 

Bulgar umumi efkin yuka. 
rıda söylediğim gibi, dağınıktır. 
Fakat, orada bir efün umumi. 
ye vardır. Muvakkat, gelip ge. 
çici propagandalar, bir amele, 
bir çihçi, bir esnaf yahut bir 
memurun kafasmm içinde yer. 
lqmif olan siyut akideyi ko. 
lay, kolay deği§tiremez, bunun 
·çindir, ki, meseli, buaün Bul. 
garistanda serbest bir referen. 
dum yapacak olsalar Bulgar 
rr.illetinin yüzde sek.eni hatti, 
yüzde doksanı Kral Boriıin et. 
rafmda fqittliğe, Hitleristliğe 
ve binnetice totaliter devletlere 
:iüıman olduğu görülecektir. 

Maamafih, kotnfu ve dost 
memlekette en büyük rolü oy. 
nayım ordudur. Ordu, Kral 
düımanlannclan tcmizlenmit
tir. 

Amma, bu ordu erkanı umu
mi harpte Almanlardan gör. 
dükleri haksız ve küstahça mu. 
amelel,ri birer efsane haline 

p chinnalı:tac:L.tar. Sor,a: 
M. Necmettin bEUoRMAN 

Kiralık ev ve dükkan 
Dcşiklatclı Akaretlerde 33 numa • 

rah evle 16, 28 numarala dükkinlaı 
açık artırma suretlle kira>• 1erilece
linden isteklilerin 19-8 939 cumıı 
lesi ıünO saat on iki)•e kadar Befik. 
tafta Ak*etlerde 54 numarada mü • 
le' elli ka;vmakamlıtına müracaat el
meleri. (K. 1 207) 

ilin 
lıtanbul 5 inci icra llem11rluğun • 

dan: · 
937/4189 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

salltına karar Yerilen konsol, masa, 
saati vesaire et> a açık arttırma IU• 

retlle 12-8-939 cumartesi 8ÜDil Ka. 
•nmpap Dôrtkuyu caddesinde Fırın 
sokak iki numarada saat 11 den 13 t 
kadar utılacaktır. Almak isteronle • 
rin meıkl\r nnhılde pteralen saat • 
ıe hazır bDlunmaJarı Hin olunur. 

(K. ı. 286> 

ZA Yt - 8279 numarala sandal pil· 
.gımı ıa)i ettim. Yenisin! çaka~• • 
ıımdpn esldıinln hlkmft yoktur. 

Sandalcı HOMUI Fthml Bralp -ZA Yl - 4147 sicil No.Ju sllrClcO eh 
, yetimi ıa)i ettim. Yenisini çıkara • 
·atamdan eskisinin bilkmü yoktur 

HDltUJ alla HOMJll Temlur 

umam Mfl'lr•tl ldan eclea ı 
hakkı tank 118 

SAHIB1 : ASlll U~ 

Basıhf•lh yrr: V AlCJT Matbaası 

t 1 - V AJU1 1 ACUSTOS ı• 

Demz Le11zım ıatıllll• ko111i11oıa ıf lnlırı 

12.000 kilo t11tra be1U1 
29.000 kilo 1ailtal ltestr 
7.000 kilo Neft 

15.000 kilo ham bezir 
1.000 kilo ft1Dulul belir 
2.000 kilo kurlun tlatllbeç 
9.000 kilo k&ba ilUlbec 

28.000 klto aoıye1a mm 
40 kilo GJottUa 
•o kilo belJopıa Blau 

1 -Tahmin ecU1e11 hedeU (ü.320) lira olan yukarda chaa ve 
miktan yazılı 10 kaa.m boya m•l•meei 15 Ağultoıl t39 tarihine 
rulayan salı gUatl saat H.30 da ka,P&lı -.rfla aJmmık here 
elaıiltmeye konulmuttur. 

2 - ilk teminatı (3824) lira olup fl,rinameal her gün ko. 
miayoııdan 222 kurut bedel mukabilinde ılmablllr. 

3 - litekUJerlD 2üO -.,alı aa.iıun tarifatı dahlHnde tan. 
zim ect.oekleri kapalı tekllf mebupl&rnıı en geo belli gUn ve sa. 
attea bir .. ı enellne kaUr K•.....,.ıacla buhman komfayon 
NtUDbja ftl'me1erl (1181) 

Akhisar Belediyesinden: 
730 adedi devir, ı50 per)'Ot 400/281 voltluk MK V A taka. 

tında üç athah mütenavip~ açık model lkl jatakh ge. 
reken bir alt.rnatiJI' tgtn .atıtme yaplarak S •tmtc- tatttıfnde 
ihale olunacaktı. l8tekliler tara.tından yapılan teklifle aöeterilen 
"bir ay JJllddetin ,edl aya., çrkanlmuı blldfrUmekle belediyemiz 
ce de bu yedi ay müddet kabul olmıarak yeni battan kapab arf 
uaulile ihaleye çıkanimıttır. 

2 - Jha1e 21.8.989 paarteıll gQntl saat on bir dedir. 
3 - llvb•mmen beMl 1870 liradır. 
• - SureU mOracaat 2GO •)'Ilı kanunun kapalı arflara 

nıUtealllk ahUmı tatbik olunacaktır. (6026) 

Beyoölu Tahaalit MOdDrlDDDnden: 
HUhıe alacaimm ta.hallinin temini için Beyoilunda Hüııeyin 

ata mahaJJeUnin Toprak LWe llObimda )'8Di S No. 1ı ( .. rkan 
ev 20 eimalen ev•. garben ev 1,2 mahdut) :5250 metre murabbaı 
miktarında Hım klll Dlll>ere _alt evin ipotek fuluı tahaili emval 
kanunu htlkthnlerine g&-e •tılıcaktır. Talip oJanlarm 110D mtla. 
yedenin yapılacağı 14.8.939 paarteal gllnü au.t 1' elen aoma 
Beyoflu kaymakamlıjmd& mlltetekkll idare heyeüae yüıde 7,5 
pey akçalarUe birlikte m8racaatlan ilin. olunur. (G899) 

Bir mDJab iki -- ,.... ldlo bra ot aJr • 
nacaktır. J<&pah mila eblltm.t 9.8.B ~- gbtl aat 15 
de Tophanede fatanbul LV. amlrllfi atın alma KO. da ,apılaeü 
br. Tahmin bedeli otuz yedi bin Uç )'l1z aelaıen Ura lark iki Jnlrut. 
tık teminab iki bin tekiz~ öç Un. elli tıç kuruftur. eartnameai 
KO. da rörillür. ı.tek.lllerin kanuni VMiblarile -.... teklif 
mektuplarmı ihale .. Unclen bir •at evvel KO. na verllllleri 

(91) (5'24) 

, 

lstanbul BeledivPsİ lt!nlaı-ı 
---

Köpil tamiratı için lümnuı olan ld5lebeDd ve alr cllliıfr maJ. 
aemenln mUb&yauı açık ebiltmeye konulmQftur. ihale 1U.938 
puarteei ıtınü aat 14 de daimi encUmende yapılacaktır. Muham 
men bedeli 1805 lira 25 kurut ve ilk teminab 135 lira ılO kurut • 
tur. Şartnamesi Fen leleri mtıdilrltılllDden beclelllz olarak veri • 
Ur. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale gilntl 
muayyen au.tte daimi endmende bulunmılan. (57'4) 

Maarif Vekilliğinden: 
Ankarada KD Meslek Olretmen Okulunun biçki • dikit. mo

da, çiçek, ev idareli • y~mek pifirme, naJut, çamqır ve ı.lm 
ihtlau gubelertne Kıs Enatitn.n mesunlarmdan Z. YaanU pçme
mit olanlar arumdan ve Kıs F.natittllil bulwıan merkealerde ya
pdacak bir mUAb&ka amavı netlceelnde p&rUJZ yatılı, paralı ya
Wı ve yatmu talebe almacaktır. 

MU.ıbeka llD&VID& kabul edilecelderln mezun olduklan Ku 
DMltitüleriııce namıet f&ltel'llmelerl prekli oldufundan iatekll
lerin en ~ 10 8 939 peıwembe gOnö utamına k&d~ IDesuD 
olduklan Km Enatituıerine bir dllelr4Je ile mflrU'aaUan \e hanci 
lhtiau gubeal için ve haqf aıerkelde auıava girmek Wteclllderini 
turUa etmeleri. (88) 

çUncU bir kümede: Soma neye varır ... t mtlzakere alk ye e 
ıestilden IOllra ortahtı derin bir aes
ıblilı: sardı. "JUri,, nin ealoaa sinfiii 
dakllı:ayı bili batırlanm. 

- Mitya beraet eecek ılbi gikünU.. 
yor~ 

- MUkemmel bir teY olur doğruıu. 
Yann llerlı:ez meybaneelne kapalı t• 

tar ve tam on cün a,mayacak kadar 
içer. 

- Ya safer arabaum, l'\ubtqeaı n. 
fer arabumr unuttun mu? .. 

- Jl9et lif boklı:abublfyle bir yiik 
arabumı bir zafer ıerdunıli haline 
koydu. 

ç..e.,.. Heklu ,..... C.S• • 155 - Evet 8yle ... Bu adam balla bir ı~ 
littir. 

- Ama yamı da epr ihtiyaç batıl 
olur, ifimize 8yle ıeline bir zafer ıer· 
dunetini de bir yl1k arüuı yapıveririı 1 

- Vallahi efendiler, insanlar bir tu· 
haf oldu. Hattl ben, fldi kendi ken.. 
dlme : "Ruayacla halı:ibt diye bir ıey 
var mı! Yok mu?,. diJOfUm. 

Uıulden olan ıualleri burada tekrar. 
laımyacatım. Unuttum çUnldl bir ço
ıunu. Yalnu ilk ve ana aorıu ıu idi: 

- Munun, lizce, bu ,.inayeti ve hır-
11ıhja tuarlayaralı: mı lfle6tP 

Bir memur olan JOri lteyednin ıe:ı.; 
reiti aert .e •çık bir aeale: Salonun öl'l 
allktltunu parçaladı: 

- ster burada olsaydı. kıyam~: 
çoktall lafUMt kopardı. Kadmcaitzt.:ı 
diti tutmuı. Evden ç;bmıyormu, 1 
Habl hahl 

- Heh! hehl hebl 
- Hlhl hihl hlhl 

- Şeytan dedin de ak!:.ma ıeldi ... 
Onun bulunma.dıiı bir : :r yok. Mahk~
mede bile... Şahidin MSylediklerini duy. 
dun ya? • 

- Beligat gil.zel bir py azizim ımt, 
lafla peynir gemisi yUrU.,ne~. Bir baba
nın kafa11 da keyif için ...atlatılamu. 

Bu konuımaJar. belki d11ha c;ok ,a. 
recekti; fakat dl çal:uuğa batlatl;. 
Jüri haıiyleı malakcme h~yeti tam bir 

- Eveti 
Bundan ıonra her nokta bkkmda en 

kD,.ük ı-·r tereddU:1e dUlm"d.tn hep ay 
nı telı:Ude cevaplar. birbirini kovala1. 

( Devaını """) 
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l lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: 
Harici Askeri Kıtaatı ilanlara 

Merzifon garnizonu için 252,000 kilo ekmeklik un kapalı 

zarfla eksiitmeyc konulmuştur. Tahmin bedeli 32.760 lira ilk te. 
minatı 2457 liradır. Eksiltme 15-8-939 salı günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
istenilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir sa. 
at evviline kadar teminat mektuplarını Merzifonda askeri satın. 
alma: komisyonuna. vermeleri şartname parasızdır. Görmek iste. 
yenler her gün Merzifonda askeri satmalma komisyonundan ala. 
bilir veya görebilirler. (174) (5556) 

*** 
Merzif orı. garnizonu için 427,000 kilo k'uru ot kapalı zarfla 

•':;siltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 19,215 lira ilk te. 
minatı 1441 lira 12 kuruştur. Eksiltmesi 14-8-939 Pazartesi 
,iinU saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıayıh kanunun 
l, 3 cü maddelerinde istenilen bclgclerilc birlikte ihale gün Ye sa. 
~tinten en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektup. 
!arını Merzifon satınalma komisyonuna vermeleri kuru ota ait 
şartname garnizon satınalma komisyonundan alınabilir. Veya • 
hut görülebilir. Şartnameler parasızdır. (173) (5557) 

*** 
3800 ton buğday öğütülmesinin ihalesi kapalı zarfla 14-8-

039 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Buğdayın beher kilo. 
sunun öğütme muhammen bedeli bir kuruş altmış santimdir. Mu. 
vakkat teminatı 4290 liradır. Buğday öğütme şartnamesi İstan. 
bul, Ankara, lzmir, Eskişehir, Konya, Manisa, Akşehir, askeri 
satınalma komisyonlarına gönderilmiştir. Mezkfır şartnameden 
istiyenler 152 kuruş mukabilinde Afyonda askeri satınlma ko. 
misyonundan alabilirler. Buğdayın öğütme işi hakkında malO. 
mat edinmek isteyenler her gün ve isteklilerin de teklif ·mektup. 
larım kanunun tarifatı dahilinde ihaleden bir saat evvel Afyon. 
da Kor satın alma komisyonuna vermeleri. (171) (5559) 

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

yün çorap kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 11-
8-039 cuma günü saat 14 dedir. llk teminatı 1495 lira 50 kuruş
tur. Evsaf ve şartnamesi hergün öğloden sonra Ankarada M. M. 
V. satınalma komisyonundan bedelsiz alınabilir. Eksiltmeye gire
c~klerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beheme
hal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satmalma komis. 
yonuna vermeleri. (5478) 

*** 
Bitlis garnizonu ihtiyacı için 100,000 kilo sığır etinin ihale. 

si 10-8-939 Perşembe günü saat 15 de Bitliste askeri satın al. 
ma komisyonunda yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Muhammen fiyatı 18 kuruştur. Teminatı 1350 lira. 
dır.Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyona müracaat e. 
dcbilirler. Teklü mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 
Bitliste komisyona vereceklerdir. (170) (5560) 
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VAK 1 T 
Cep 

\':ız:ın ,.e Türkçeye çevirenin adı 
l\:ıılcr {Vollcrdcn) Asım Us 
Olımplynd O) unlnrı \'ildan Aşir 
Kılcr:ıns Terras csr:ırı (G:ılopın'ılcn) G. V. 
Vusosl:ı\'ytı seynlı:ıt nolları Asım Us 

S:ıyıf:l Kr,. 
~118 15 
1:.!0 10 
304 :w 
ı 12 10 
3110 :w 

tH 20 

iki dükkAn bir arsa 
satış ılim 

, 

&yoğlu sulh mahkemeleri ba§ 
katipliğinden: 

Küçük Ayşe Llıle ve Rüştü E.. 
rol ile Lütfiye Ökdem ve çocuk. 
ları küçük Sedide ve Sadrettin J 

j ve Cevat oğlu Ömer Sedadın şa. I 

\

yian ve müştereken mutasarrıf 1 
oldukları Galatada Arapcamii 
mahallesinin .Mahmudiye cadde
sinde eski ve yeni 105 No. lu 
ahşap , zemini çimento, elektrik 
tesisatını havi S.50 metre murab 
baı mesahai sathiyesinde 600 Ji_ 
ra kıymeti muhammenesinde bir 
dükkan ile yine aynı caddede es. 
ki ve yeni 133 No. lu ve Çil At
maca sokağında cephesi bulunan 
köşe başında, demir istor, ke. 
penkli ve camekanlı, zemini mal 
ta taşı döşeli, elektrik tesisatı. 
nı havi 20 metre murabbaı me. 
sahai sathiyesinde 1600 lira kıy 
meli muhamminesinde maa oda 
bir dükkan 10.7.939 tarihinde 
yapılan birinci arttırmasında 

105 No. lu dükkan 920 lira ve 
1.33 No. lu dükkan ise 2950 lira 
mukabilinde hissedarlardan kü • 
çük Ane Lale ve Rüştü Erol 
namlarına tescil edilmek üzere 
anaları Münire Salahor uh:lesine 
kati ihaleleri icra edilmiş iken 
ihale bedellerini muayyen mt:L 
deti içinde ôdemediğinden ve 
kendisinden evvel en çok arttı. 
ran da arzetm;ş olduğu bedel i. 
le almağa razı olmadığından her 
iki dükkana ait ihale feshedile. 
rek ic. ve if. K. 133 üncü mad . 
desi mucibince on beş gün müd 
edtle açık arttırmaya konulmuş. 
tur. 23.8.939 tarihine tesadUf e. 
den çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar ayrı ayn icra edi • 
!e(ek arttırmasında en çok arttı 
ranın uhdesine son ve kati ola. 
rak ihale edilecektir. 

Arsa: 20 / 32 hissesi yukarıda 
isimleri yazılı hissedarlara ve 
12/32 hissesi de evkafa ait bu. ~ 
lunan Galatada Mahkeme soka . 
ğmda 12 No. lu 87 metre murab 
bamda ve 175 lir .. kıymeti-mu_ 
hammenesinde bir arsa dahi şu. 
yuun izalesi zımnında açık art • 
tırmaya konulmuştur. Birinci art 
tırma 11.9.939 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günU saat 14 ten 
16 ya kadar Beyoğlu sulh mah. 
kemeleri başkatipliği nezdinde 
yapılacaktır. Bu gayrimenkulün 
arttırma bedeli muhammen kıy. 
metin yüzde 75 ini bulma4ığı tak 
tirde en son arttıranın taahhü. 
dü baki kalmak üzere ikinci art. 
tu-ına 26.9.939 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 ten 16 ya ka. 
dar icra edilerek en çok art. 
tırana kati olarak ihale edile . 
cektir. 

Her üç gayrimenkulün birik • 
miş ve ihale tarihine kadar bi. 
rikecek bina ve belediye vergi • 
leri, evkaf icaresi hissedarlara 
\'e dellaliye rüsumu ile 20 sene. 
lik taviz bedeli, ihale pulu ve ta. 
pu harçları müşteriye aittir. Art j 
tırmaya iştirak edecek kimsele - ı 
rin kıymeti muhammenelerin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini veya bu nisbette milli 
bir bankanın teminat mektubu . 
nu getirmeleri şarttır. Arttırın& 
bedelinin kendisine ihale olunan 
tarafından ihale gününden itiba. 
ren yedi gün içinde mahkeme ka. 
sasına ödenmesi mecburidir. Ak., 
sı takdirde ihale feshedilerek 
kendisinden eVYel en yUksek tek. 
lifte bulunan kimse arzetmiş 

olduğu bedel ile almağa razı o • 
lursa ona ihale edilecek, o da 
razı olmaz veya bulunamazsa 
hemen 0!1 beş gün ınüddetle art 
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En mükemmel•• 
traş bıçağıdır, bit 

25 defa traf 
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Tıraş Bıç 

Bir adedi huzur ve 
1 00 de fa traf 
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Paslanmaz 

ısrar ile Has, H 
va Paslan 
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e,ANKA 
tırmaya çıkarılacaktır. Yapıla. -.------------:-------------------· 
cak ilin alakadarlara tebliğ edil. lerıle arsa hakkında yirmi gün f -• I 
miyecektir. Müzayede sonunda 1.arfında diğer iki dükkan hak . 
en çok arttırana ihale edilecek kında satış gününden evvel sa • ş • k • H r1 
ve her iki halde birinci ihale e . lış memuru olan mah)teme baş. 1 1 r et 1 ay r ı· yede 1 '. 
dilen kimse iki ihale arasındaki katibine bildirmeleri lazımdır. il ,. 
farktan ve zarardan mesut tutu. Aksi halde hakları tapu sicille. J ıacaktır. thale farkı ve geçen ~ıl~ sabit olmadıkça satış bede. f • 11 Ağustos 939 tarihinde mevkii .,.et' S 

5 
li 
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Ş:ırk l:ksprcsinde cinayet tClırıstıc'ılcn) V. G. 
ı:ıru~k \':ı7.0Sll ( Prospcr l\leirme'dcn) llayd:ır Ri r:ıı 
ller ıncnılckcıte Jıirk:ı~ ı::üıı Oluhlclır mücllirterdenJ 
ı\lınıcl ı:ı.rcın 

günlerin faizi yüzde beş hesabi., Iı::un paylaşmasından h_ariç ka · t gırccek olan fevkalade tenzilatlı aylık ,,e 
!e ayrıca hükme hacet kalmak. ·la.::aklardır. Fazla malumat al. ,fJ lık nboncmL\n karHarı,ın •İmdidPn köPril 

:w sızın tahsil olunacaktır. mak istiyenleri? .93?:.12 N~: ile I ~ Y •• ··ri)' 
:.!O tp.ltek sahibi alacaklılarla di. mahkeme başkatıphgınc mura . r leri ile merkezi idaremiz Kontrol mudu • • 1 f) 

il 

Son kors:ın (Fon 1.fıkııcrılc"dt"n) Fcıtıı Knrtll•ş 3ili 
..ftn htllly"IPrt t Katbck'ten) ?\ı~·aıi Ahmet 120 
5on F.hris:ılip mulı:ırt"hl'll·ri (Kollins'h•n) Ahııı<"I Ekrt"rn ~-,. 
Futbol kaideleri Niithet Abbas •O 

.~:: ğer alakadarların gayrimenkul caat etmeleri ilan olunur. 1 I de satışa ba§landığı sn·rın yolcularıınısaa 
tt liızerindeki haklarını, hususiyle Beyoğlu ~ulh mr.hk<:'mcleri b:ır \' olunur. 
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