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AtatUrkun amt kabri 
~a, 8 (Hususi) - Anıt 
kiııer aıt arsanın istimlfildne ve. 
ti, .An heyetince karar verilmiş. 
derb 1kara belediyesi istimlake 
ra ri. a. bll§ia.ınak Ü1.ere hazırlıkla. 

y 
( - ' Ankaralı memurlann 1 

mezuniyetleri 

l ı.ra:;§nıi§, ve menafii umumiye 
'lllilraca tlnıak için de dahiliyeye 1 
~etmiştir. 

...... , : ..... ·~~·~Mi. ~ııt-~·"-••" . 
_:_. ~ ~ " ~ .Z ~- ~" • • r ,-~~ :4'-'r~1PY"', ~~-~ _.., ... ~ 

Ankara, 8 (Hususi) - An. 
kara ile lstanbul arasında tren 
ile yapılacak seyahat müddet
lerinin bir gün addolunarak 
gerek harcırahlarda, gerek me. 
zuniyetlerde bu esas dniresinac 
hareket edilmesi kararlaştml
mıştır. 
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:~:~imler, milli şef lnüııii nii 11 Doluya 'kadar giderek tel ki~ lcr~c. bu_ıund.11y1t sırad~ ~~~ıın~ı~ -
,. cı resimde cumhurreisi mi::, Bolu vali.si Naci Kıçımau ı le, ıkı11cı rcsımde de uır köylu ılc 
ken YÖtii.lilyor 

lngiliz büyük ma-
nevraları başladı 

Anavatan filosile bir milyona ya
kın asker eylGI nihayetine kadar 
seferber vaziyette bulundurulacak 

• 

isabetli bir Fransız sefarethanesinde dün matbuat 
"' karar 
'~:ASIM US 

~o''- . .. h uarmm yem umum 
&Orahim Kemalin ge
?jlıtan mürettebatın 

ı erkanına çay ziyafeti verıldi 

~e alakadar bir kara
~) llniyetle öğrendik. 

ın dünkü sayısında 

lı.td1:1ak8;cYe~iy;~ t~ +-~.......---
~~: Şimdiya kadar eş
~ arasında açıkta ya. 
~bata birer yatak le-

. b\l) k, gemiler liman
~ 1lnduğu zamanlarda ı 
)~~t ~anuı_nda olduğu 
t~en gemı mutvakm. 
~ le ••• 

Sefir Masig1i gazete baş m!tharrirlerilc konuşuyor 

Dün Fransız büyük elçisi Masigli tarafından Beyoğlundaki 
eliçilik konağında Türk matbu atı erklnma bir çay ziyafeti ve. 
r;Jmiştir. Z!y'lfct <:ok samimi bir &uıette geçmi§tir. 

Malaga Çeşmede 
·~ 

' ou!ay lbrahim Kemal 
)t .__ idaresini eline 

"'lldar gemilerdeki ~Y
~ ve e~ya balyeleri 

' l'~~P kalktığır:ı gören 
R~zü bulunmadı mı? 

~llıiler limanlara girdi. 
'b. Yeınekleri kes;len 
• tın Yeyip içeceklerini I 

· tedarik ~tmek mee-

-; 
• . il dolayı IZbrap 

>ttıe ' havasız ve rutu
lı; t\irl~ ~k çabuk bozu

il ha;'Yecekleri yemek 
~ talandıklannı far. 
• nu? 

~Yle bir ihtimal bir. 
l'llııı_laaavvur edilemez; 

"-... --t da olaa ötedenbe. 
fair. ~P ı.elen bir .usulü 

......_~ ıle değııtırmek 
t & ..... ~ulıyetten çekinen 
1.ı.~rle · · • ·~. ltt n •çuı kolay bir it 
~lı~ Denizyollan lda. 

~"tın olan gemilerdeki 
~ .. acıklı hayat tart

' lle~yl~ hi.. haleti ru
~ <eaı. ola,.:. telakki 

)tJ.._ ıerrulerde mürette
. .tay"' a..Jı altında 

i )~der taştan. demir
' ~ rrıakin~ler değil 
Ot- ~k~r~da her türlü 

..:b. ıçınde yauyan l· .... l .. r-
"" " tunde yedi, sekiz 
'" ,,.•tak 
t, ~ 

1
ta Yatm istirahat 

,. )ettı~~anuş. sıhhi ye. 
çl), ge muhtaçtırlar. 

t'~t~~a k~biliyetlerini 'lri11 b' anu, rnuhaf aza 

Malayamn hnıirdc iken Bahri baba parkından alıtım1ş bir resmi 

lznıır, 8 (A.A.) - Pazar günü reisi ve parti başkanı ile bü. 
sabahı limanımızdan ayrılmış yük bir halk kütlesi tarafından 
olan Malaya zırhlısı saat 14: te karşılanan .kumandan, otomobil . 
Çeşmeye varmış ve kumandan To le plaja gitmiş, ve orada bir 
ver beraberinde n.ihmandarrı ol. müddet istirahatten sonra gemi. 
duğu halde bir nıoUiılc knrny:ı ye dünmüşliir. Malaya rn,:.:O da, 
çıkmıı:;tır. Çeşmeden ayrılmıştır, 

lngiliz ia!fl;arc7cri Fraıısa ilzcrindc 

Londra, 8 (A.A.) - Bu nl.şam hemen mccmuunun ilk defa ola.- subay siH'lh altında bulunduru
miidafna tnlimleriyle başlıya- rak yapacakları muazzam ma- lacaktır. Buna hava kuvvetleri
cak ve 11 Ağustosta nihayet bu- nevraların ilk safhasını :teşkil nin 118 bin subay ve askerini ve 
ıncak olan bli Uk ln'-.ili~ hava etmcktcPiJ'. &erek efra.tca, gerek silA.hca se-

a arr, 1inil:retJn Afu11to11un son haftalarmdan ferber Taziyette bulunan anava-
kııdr.r devam edecek olan ve EylUl nihayetine kadar anava- tan filosu meYcudunu da na. 

d · k ve BliyUk Britanyanın cnız, ara tan ordusunda 750 bin asker ve etmek ıa.zımdır. 
,.<' hava kun·etıerlnin hemen 

Satye tahkikatı 
Sorgu hô.kimi Re/ i Bay arın 
da cezalandırılmasını istedi 
~uhakeme yakında başlanacak n·a:ı.sı 10 ımc11d11) 

1 :-""' '"'""""""""'""""'"'"" 1 

ı Vekiller Heyeti 1 
Dün Mareşalin 

iştirakile toplandı 
Ankara, 8 (A.A.) -

Vekiller Heyeti, dün 
i saat 15.30 da Başve-

Ankarada 
cinayet 

l
i kil Doktor Refik Say
dam'ın riyasetinde 
toplanmış ve Mareşal 
Fevzi Çakmak'ın da 
istirakiyle ruznamede 
~evcut meseleleri gö
rüsmüştür. 

Bir Ermeni terzi kansı ile 
mütekait bir hakimi öldürdü 

................................................ 

J"""'""" Yarından sonr;ııı.-\ 
\ VAKIT'TA i 
g ~ 

)Merhum Ubeydullah Efendi-( 
) nin neşredilmemiş yazıları i 
) Türk ve insan bir kalbin derin \1 
1 düşünce ve duygulannı bu • 

(Yazısı 10 uncuda) 

Berlinde 
Bütün mektepler 

boşaltıllyor 
Buralara silah altına 

alınan askerler 
yerleştirilecek 

Hudutlarda tahşi .. 
· 11\ıa t;rıdan ~ nşka çare 

~k ihtiyacının bu 
cvamı 10 uncuda) İskelede kaymakam, belediye 

~ yazılarda bulacaksınız ~ 
\ jtllllllllltıll nııtMIUllh1J111111UlllllH1fii 

J dat devam ediyor 
(ra:ısı 10 ıırıcıı ı ı 
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1 l şar!!!_ler 1 

Kötü 
propaganda 
lıtampa gu;eteai muharriri 

Türkiye baklanda bir sürü ka. 
leme gelmez laflar yumıf. Bu 
li.flar o kadar abuk sabuk ıey .. 
ler ki, insan cevap vermeği 
getçekten fazla bir külfet AYI· 
yor. 

Bu lstunpa muharririnin de. 
diklerini ne tek:ıip edeceğim, 
ne de onunla bir münakata aç. 
mak niyetindeyim. 

Yalnız itaret ebnek iıtecli
ğim nokta; yazıları virgülüne 
kadar propaganda nezaretinin 
kontroluna ti.bi olan bir mem .. 
lekette propaganda faaliyetinin 
nasıl sdıra indiğidir. 

Propaganda tabanca gibidir. 
İyi kullananın elinde müdafaa 
aletidir. Fena kullananın elinde 
kendini yaralayan bedbaht bir 
macera vasıtasıdır. 

Mihver devletleri senelerden 
beri sadece propaganda ıilihı 
ile harpler yaptılar. Ba:,an .da 
zaferler kuanddar. Fakat bu 
propaganda lıazefleri makul 
haddini qıp da realite ile, in
sanlarm icraat teliıkkileriyle 
taban tabana zıt bir iitikamet 
abnc.a derhal bir büyük fiyasko 
halini aldı. Alnwıya millet 
hakkı ve müsavat davuı diye 
bir propaganda bayrağmm al. 
tında hareket ediyordu. 

Fakat ÇekoılovUra,a ab
lan :adını bütün imanlığı inan .. 
dnmak için yapılan hareketleri 
bir anda sıfıra indirdi. ltalya. 
,.; Arnavutluğa i§gali aynı 
şekilde teıir yaptı. 

Propaganda prensipleri ile 
siyasi faaliyetleri arasmdaki te. 
zat derhal göze çarptı, ~i. 
nıiliver devletlerinin propagan.. 
dalan büyük bir meydan har. 
bini kaybetti. 

Ogün bugiindür, İtalyan :ve 
Alman matbuatı ıiyaset <ve 
propaganda.nm teza~ 
kendilerini kurtaramadılar. 

Hat.adan hataya düıtüler. 
Propaganda cihazı: ,imdi mih
ver devletlerinde bozulan bir 
makine gibi iflemektedir. 

lBirkaç aydır ltalyan ve '.Al. 
ma.n matbuabnda gördüğümüz 
propaguıda netri~tı itte hu 
sakat diifüncenin eserleridir. 

Biz kendi hesabımıza bu ıi
nirli manzara karınmda ıülN. 
netle güleb:liriz. Çünkü haldı, 
akıllı ve kuvvetli olana yakı. 
şan ancak sükUnet ve neıedir. 
Bu abuk sabuk propaganda.. 
dan medet umanlar bize içle
rinden şöyle bir cevap verebi
lirler: 

" - T abü biz sizi dağınık 
bir millet olarak g_f?atereeeğiz. 
Mademki karşı cePlıedeyiz, bir 
gün kütlelerimizi size kartı 
sevkebnek lizım gelecektir. 
Bu kütlelere gidiniz, kahra
man, yekpare bir milletle dö. 
ğüşünüz diyemeyiz. Onlann 
cesaretini arttırmak için sizleri 

yıf .• t .. ..:;: ... ' za goa ere""95 ...... ,, 
Bu sözde biraz propaganda. 

manzarası yok değildir. Fakat 
aynı gazetelerin bundan bir se
ne evvelki, alb ay evvelki kol. 
leksiyonlan da meydandadır. 
Bugün ölçüsüzce aleyhimizde 
yazı yazanlar, o zamanlarda da 
ölçüsüzce lehimize yazı yazı. 
yorlanlı. Bmıa kim inanır? 
Buna cevap verecek bi% eleği. 
liz. Propaganda nezaretleri dü. 
.. .. ' ŞUl19un. 

Ceza ve hukuk 
mahkemelerinde 

Tek hakim 
bulunacak 

lstanbulda ikinci bir 
Ağırceza Mahkemesi 

teşkil edilecek 

Maarif Vekili 
1 rakgadan döndü 

Torununu zehir- 26 E~~~~;a~~~ın· 
Şişlide dört bjn abone 'i 

.11. yen Em 0rf1. 8 lecek kudrette inşa edilell ~ 
telefon santralı 26 eylülde ' 
meğe başhyacaktxr. 1 .......... 

Sar g u ha k im 1 i- Bütün haztl'hklar taıııııDl -~~eı 
istanbul müzelerinde yapılacak yeni ~. .d :a~~a~~~~·F!~n~ı~:! ~:·ı~: 

d ld g 1 n ce 1 a m 1 mak istiyenler o ka.dar u-' 
teşkilat programı tesbit e f 1 . f . ki, yeni santralın da ihti~ ~:!it 

. . ıs enıyor şılayamıyacağı anlaşılmak !aat 
mUzelerlndekı yenı teşkilM Onun için şimdiden sıtl h a 

b hl dil 'ştir Geçenlerde Beyoğlunda. Tar- bU . 
mevzuu a s e mı . la.başında oturan Emorfia adın- ilave tesisat yapmak ve ııl lteıı: 

Trakya.ya tetkik seyahatine 
çıkan Maarif Vekm Hasan Alı 
Yücel, Uk tedrisat umum müdü-

Adllye müsteşarı Selim Nafiz ı·ü tsmail Hakkı Tanguç ve mU-
lstanbul adliyesinde bir hafta fettişi umumi CeHU dun şehri· 
kadar süren tetkik ve toplantı- mize dönmüşlerdir. 

Yeni teşkilA.tta en mühim de· ı d 60 d bl k d k le dört bin abone mi~ds!l Lli 11 
a. yaşın a r a ın, ızı k ııd' ., tıd 

ğişme Ayasofya mlizesi üzerin- lf t t ş h d d bl kiz bine çıkarmak hak 1 •dıı 
de olacaktır. Ayasofya. mlizesı- . i d i b' k'ld kiltler yapılmaktadır. ' tdt 

larr sonunda lstanbulda; ikinci Vekil 'l'ra,,;yada, köy eğitmen 
bir ağrrceza mahkemesinin da- 1 k"' lli 1 t b" 

. . 1 se ra yanın a ap a m a - . · ~1 
nin münasip yerlerinde bir ko- rkıs n ednğgatyr meşru Uır şe tı ie Santral bu ihtiyaç dü '

1 1 
: \,1 tı 

1 azanı ı orununu s ruro u - k. d'ldiw. d tevs' '•{it 
misyon tarafmdan tesbit edilenı . k h. 1 . öldU ti tU re ınşa e ı gın en ~a 
eserler teşhir edilecektir. Kub-/ çırTere k' zt~ dır emış, dörmdilş 

11
' !ayca yapılabilecektir. ~ ~ı kursuya vY mua m me r e 1. 

ha teşkiline lUzum görmüş, az-ı 1 . t' K d' · T k n gezmış ır. en ısıne ra · 
htı şiddetle hissedilen asliye üf ttişi K" n· ya umum m e ö.Zim ı-

ev ı ın en sonra r ne ~ös 

bealtında ve iç bazı kısmmda sorgu hA.kimllği tarafmdan hak- 0 , ııı . 
hiç bir .şey teşb~r edilmesi mev- kİnda tahkikat yapılan Emor· yer 1 i sa naYI a~~~; ceza ve h~kuk mahkemelerinin 

de çoğaltılma.sına karar vermiş
tir. 

Ha.kim eksikliğinden sıkıntı 

çekildiği için, coğaltıJacak asli. 
ye ceza. ve hukuk mahkemele· 
rinde tek hAkim kullandacak
tır. 

Bu suretle mUnterit hA.k.lm u
sulll ilk olarak !stanbulda tat. 
blk edilecek ve iyl netice alındı
ğı takdirde bUtUn memlekete 
teşmil ed:ilecektir, 

MUsteşarin. burada yaptığı 
toplantılarda bundan başka bir
çok hukukçu ve adllyecilerin 
şiddetle taraftar bulundukları 

JUrl usuHl hakkında da Adliye 
Veklli Fotht Ôkyar'nl işaretiyle 
tetldl"Jerde bulunulmuştur. Bu 
husnsta veklletee yakında. blr 
karaT ıttthaz edlleeektlr. 

Bir muzik IOgati 
hazırlanıyor 

rik, Kırklareli valisi, kültür mü
şaviri Celal Ferdi refakat et
miş, kendisine izahat verilmiş
tir. Vekil LU1eburgazda yeniden 
inşa edilmekte olan köy mual
lim mektebinin inşaatını gözden 
geçirmiş, bilA.hare Alpulluya 
gelerek Alpullu şeker fabrika
smı gezmişlerdir. 

Vekil Yücel tstanbula döndük-
ten sonra bir müddet jstirahat 
etmiş ve bfü!.ha.re öğleden son
ra mUzeler umum müdUrlUğüne 
gelerek muhtelif mUze mli
dürlerinin iştirakiyle bir toplan-

ıuu~ahıa değildır'. . . fianın suçu kasten ve tasarlaya. J ~e s; 
Çınili köşkün bına ıtibariyle rak işlediği anlaşılmış, 450 ncl Rekabetten nası ;ıeşıe 

yaprlış.ı bir mUze oldu~und.an maddenin 22 nci bendi deUleti- kurtulacak . 1ltıı~ 
ftheugıne uygun bir şekılde ın- le ölüm cezasına "arptırrlması · · ·ıe 1 ·~·· 
k. · dil kti • .... Harıçten memleketıını a ışafı temın e ece r. isteğiyl ağrr ceza mahkemesi- · · Ji • l~ e edılen maddelerın yer lllı 

Toplantıda. bilhassa Uk, orta ne gönderilınlştlr. üzerinde ne gibi tesirler )'~ ~ so11 
okul talebesinin müze bJlgisini Emorfianm sUrurotunu satın ta olduğunu veMletin cJJlf1 ~~ltı 
arttıracak ve onların mlize ihti- aldığı tesbit edilen Mısrrçarşısı rine tetkik etmekte olall ~ 
yaçlarma cevap verecek resim- aktıularmdan Abdullah hak· yon yünlü, pamuklu ·ve 1 nd~se 
li bir dergi hazırlanacaktır. kında da takibata girişilmiştir. mensucat üzerinde çalışn:ısl~ ~ti 0~ 

Burada müzelerdeki eserle - o bitirmiştir. Bu günlerde re ~llld, 

:::e:a~~:~~ :::;:::~· :;:: Çaldıkları eşyaları :~:~=~~r~zerinde tetkiJde ~ ~~!~ 
zamanda hafriyat neticeleri kay . •• Yerli işlerine zararı d0~ .. 1 qe c 
dedilecek, müzecilikte inkişaf arsaya gomen yabancı malların ağır~ ~~~tı:ı 

tı yapmıştır. tebarüz eturuecektır. Dört hırsız tevkif . simleriıe ve genel tthaıat re~ ı, ı~i 
Toplantıda; eskl eserler ve Maarif Vekili önümüzdeki d"ld. ne konacak yeni maddeleri~ 

mUze kanun 1lylhası üzerinde cumartesi günü Bandırma yolu <: ı 1 !ekte girmesinin tahdit , 1 ~a. 
götUşilldUkten sonra İstanbul ile !zmire gidecektir. Mehmet Alı, Cahit Şevket, şo· ceği bildirilmektedir. ]34)Yl2' t e~ 

Şehrimizde yeniden 
yapılacak ilkmektepler 

Dün münakasaya çıkarıldı 

för Hasan ve Durmuş adında y 1. . 1 bett ı<ut' it er ı sanayı re {a en erı 
dört kişi birkaç gUn evel Gelen- muş olacaktır. ·~111 bevide bir evde hırsızlık yap· b 1 

---<>- aı 
mışlar ve çaldıkları bir yığrn eş- y b l gı~ ~U 
yayı civardaki arsaya gömmUş- . angın .. ~ş an j/ "1:~ı ( 
ıerdir. Beşıktaşta Çöp ıskeles ~ ~ ~ 

,Hırsızlar evvelki gece blr oto- çivi fabrikasmm arkasınd · ttiı 
mobllle giderek eşyalarr cıka- saya. ~tıla.n tel ve P~~ ~~~ k 
rıp gtlt'U'rmUşlerdir. · .r. · , dün gilneşin telleri kıi.d\, ~~il . 

Fakat vaziyetten şUphelenen a~~.~l~ş'.. t~~raftan go ~ 4r 
mahalle bekçisi otomobilin nu- sony tu:ınmh1:1§11urd. 1 

ktr'''; &~ • 
enıma a e e e e ı,. ı. ı. 0 

marasını almış, bu suretle de k d k' d butııtl ~lıt ·sehrim;zı'n ilk ted .. isat vazi Bundan başka diğer okulla- ar asın a ı arsa a. 
.,. " • - hırsızlar yakalanmışlardır. 

1 
d h 

1 
b' -"ı: °"teı yeti etrafında tetkiklere baş. rrn yerleri şunlardır: . ar a meç ı:ı ır şa.ı•. ı. 

lanmıştır. Ders yılının yakınlaş
dilecek, mtısikide bulundukları ması dolayrsiyle şehirde ve mtil
yerler işaret edilecektir. 

M'.a.artf VekUUği önUmUzde
k.i ders :yılı içinde blr mttzik lft· 
gatl yapmaya karar vermiş ve 
hazırlıklara başlamışlardır. Bu 
l~gatte de; bütUn yerli ve ya.

banct musiki kelimeleri izah e· Bırlnci sulh ceza mahkeme- f d tıı b. . ,ıe ~t Koska, .Aksaray, Yusufpaşa, , ın an a an ır sıgara. ~ 
sinde sQr~uyo. çekilen suçlular t d t' ·tfa.İ'~ ttat 

Ayazpaşa, Vefa, Beşiktaş Aka- . . . . u.şmuşsa a ye ışen ı · 
tevkıf eddrlllşl erdır. af d .. d"rtil üşt~:.. "eı 

Moelki 16ga.tl 500 sayfadan 
hakat köylerinde açılacak köy 
okullariyle şehir ilk okullarınm 

retler, Harbiye, KUçUkpazar r m an son u m ~· ~I. 

Ferlköy, Kara.gümrük Hırkai- -o-- o , 11 ıı. 
fazla olacak, içerisinde aynı za. 
manda. resimler de bulunacak
ttr. 

şerif semtleridir. 
sayısr ve yerleri tesbit edilmiş , Binalar (512.190) lira ile bu· 
mevcutlara ilA.ve edilecek şube· 

Mühim bir ihtiyacımıza karşı- ler Uzerinde çalışmalara. başlan
lık verecek olan bu l~gattn kısa mıştır. Şehrin muhtelit semtle-
bir zamanda. tamamlanması için rinde yeniden 11 ilk okul inşa 

VekllUk çok yakından alA.kadar edilecektir. Bunların yerleri
olmö.ktadır. ntn tesbitl işile meşgul olan ko-

Bu Hlga.tte eski Türk müslki misyon Rumelikavağında bir ilk 
kelimelerine de mühim bir yer okul yapılmasına karar vermiş-
verilecektlr1 tir. 

gün eksiltmeye konmuştur. 
Şehirde yapılan bu okullar. 

dan başka Çatalcada ve Yalova· 
da yeni köy okulları inşa edil
mektedir. Yalova.nın Kirnzlr 
köy okulunun inşa.atı tamam· 
lanmıştır. Gene Çatalcada. eski 
Rum okulu ola.n Fata.ki okulu 
satın alınmıştır. 

~~~~~~!1,e'!!~~ Takas Şirketi_ fa-
. geldi ı · t . • o· 

Münakalat vekili Ali Çetinka. a 1 ye e geçı y r 
ya ya.nmda zevcesi ve kızı oldu-
ğu halde dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve Haydarpaşa 
istasyonunda. Devlet Denizyolla • 
n umum müdürü lbraJıim. Kemal 
Baybora, liman işletmesi umum 
müdürü Rau.fi Man:ra.s, İstanbul 
liman reisi Refik ve diğer zevat 
tarafından karşılanmıştır. 

İstasyondan doğru Harbiyede
ki evine giden Ali Çetinkaya, 
lstanbula istirahat etmek için 
geldiğini söylemiştir. 

Bir tavzih 

primleri normal Takas 
hadde tutulacak 

bir 

Yeni kurulan ta.kas şirketi i. \ Bu suretle evvelce bu komis • 
ki gündenberi faaliyet haline yoncular elinde yüzde yüz fazla. 
geçmiş bulunmaktadır. sma satılan takas primlerini nor 

DUn şirket müdilrü K8.zmı, mal bir hadde tutmak kabil ola
m.mtaka ticaret müdürü Mehmet caktır. 

-'-~~~..,..-~~~~~~--

Ali, ticaret odasından Avni ve 
mmta.ka ticaret müdürlüğünden 
Necmettinin iştirakile bir toplan 
tı yapılmış ve ta.kas işlerine ve. 

Oda Esnaf Şubesi 
Müdürü 

Dünkü nüshamızda Maarif rilecek yeni veçhe üzerinde gö. 
Vektlinin beyanat. kısmında ter· rüşülmü.ştür. 

Karısının yüzünü Düğün ·1~:ı. r 
kesecekti . . d$i 

M ehmet adında birisi dlin !zmırde Yenı. ~sır arlc116~~ trenle Floryaya giderken, trene zm b__aşmuharrırı Bay li ıra: 
bosanmak üzere olduğu karısı cakoglunun kızı Bayan t 
11~kaddes binmiş, Mehmet onu ile Ticaret Vekfileti uu:a.c? 
görünce: trol~rlerinden B~y Me!J~~~ 

- Namusumu bir paralık et- kenın evlenmeierı mtin . 
tin I diye bağırarak Uzerine atıl- dün akşam !zın irde t~, 
mrş cebindeki usturayı sıyıra- plaj gazinosunda bir t0 .P1 rl 
rak

1 

kadının yUzllnU kesmek is- pılmış, iki tarafın dostlB ~ '~ı 
t m'oıtir yuvayı kutlamıştll'. Gazete ~~tı . 
e ı.~ • . . .,def·/ ıı 

Etraftan yetişenler tarafın . bu kutlamaya ıştirak / .A ~'tıı. 

dan bir ko.za çıkarama.dan elin- ~ tıı ill 
den usturası alınan Mehmet cur_ l-IAVA~ :· •ı'I 
mü meşhut ttçtincli sulh ceza TA11v·1M L_ ~~ a.ı 
mahkemesine verilmiş, 3 gUn lf'\IÇ.. • W ·~~~ 
hapis, ı lire. da. para cezasına ·tu; ~ l 1 

mahkllm edilmiştir. Fakat sa- Devlet meteoroloji enstl ~ 4~ ıı 
btkası olmadığından cezası teci- den aldığımız malfunat.3- /.~; ~f 
ıe uğramıştır. dün hararet Mersinde 301

105 t~ 1 il 
Başı telgraf teline ra ve. Uşakta 31, Istanb~i la 

Marclinde 33, Adana ve ~ \r 
çarptı · da 34, Balıkesir Antaıya " 8.&e eıt 

DU~ Bakırköytinden lstanbu- de 36, Manisadıı. 38 Nıııil11 1~ıt 
la dogru gelen ot yUkltı bir kam derece idi. ' ~~la 
yonun üzerinde bulunan Fett [ B,,M; h Eg d aÇI~' f \~~· 

. ''"'s .... n ava e e ıc • 
adrnda birisi başı telgraf telıne yada kapalı, Karı:.deniıde ~it' ~~i 
çarparak kamyondan yere dUş- ğuda yağmurlu, diğer böl~... ;1 eaı 
muştur. kapalı geçecektir. · ~~\ 

Sukut sonunda ağır yarala- ~r1 
nan Fettah Cerrahpaşa hasta- ~~ 'ot) 

hanesine kaldırılmıştır. ~ Çarşamb Jperfe,~ qr~ı 

> 9 AQ-us.fıo ~1 i1 ~ 
Almanya ile ticaretimiz ~ _.--"',,, \-

Almanya ile olan ticari temas. ııe( "'S Cemıızil'a. 2 CC 91 ~ tı 
lar gün geçtikçe genişlemekte. t- bızır 96 ıuıır 1~ ( ttp hatası olarak bazı kısımlar BiltUn tüccarları alaka.dar e • 

yanhş olarak dizilmiştir. Doğru- den bu mühim mesele üzerinde 
su şudur: bir iki gün içinde yeni ve mühim 

SADRİ ERTEM "- Öğretmenlerin daha yük· kararlar verilecektir. 

Ticaret odası esnaf şubesi mü 
dürü Kaztm, İzmir fuarında bu. 
lunmak üzere ye.kında 1.zmire gi. 
decektir. Ayrıca esnaflardan mü 
rekkep bir heyet de İzmire gi -
derek tetkikler yapacaktır. 

--o-

dir. --ı J'J ı·~~ı 
Gerek ithalat ve gerekse ibra- vakıtlar !vasati ~ıaııl ,.,sat! /,i lt-. 

catnnrz, son günlerde çok artmış __ ~ g ~ q r ~ 
sek memuriyetlere geçmemeıe. Yapılan yeni teşkilat ile eski. 

lktısat Vekili ri vaziyetini baremle bugUn den ithalatçı ve ihracatçı tüccar. 
Ankaraya gitti halletmiş bulunuyoruz. Öğret- Iar arasında takas pirimi sata. 

mr ıaWlltt@t6s!t ~izde men, m:ı.arlf müesseselerinde rak komisyonculuk yapan ve tüc 
1'ulu.rıan 1:ktısat vekili Hüsnü Ça... ne Ucret alırsa, bareme göre di- carla.rdan. daha. çok para kaza _ 
kır, dün 1abajı .A..aj<~!i:-ya dön.. ğer memuriyetlerde de aynı Uc- nan kimselerin faaliyetine niha. 
müştür. rti aıaca.ktrr... yet verilmiş olmaktadır. 

Kambiyo Birliği 
Üç milli bankamızın iştirakile 

kurulan yeni takas şirketine ~ 
yin edilen kambiyo müdürü Sa
tihin yerine merkez bankası 

senedat şefi Bülent getirilmiş • 
tir. 

tır. Almanlar bize manifatura eş j Güneş rı 5 9 47 ~ ~~ ~ , ıı , 
yası göndermekte buna mukabil Oğle ı2 H 5 0 1 1 ~ 11 ~ ~ltı ı ı 
hububat ve zahire almaktadır • ikindi ln n 8 54 ~ıı 1~,1'1

1 

t 11,, lı Aks:ım Hl ı r · 2 O' n11 .ı . ,., lar. · 21 ııv 1"' • y :ıtsı 21 o· 1 ~~ er 
Son aylık gümr;.i.k varidatı da. imsak ıı 0 7 5• S ,• 

bu yüzden yüz bin lira artmış . , ___ ...;. ____ _ 

tır. 



S - VARiT 9 ACUSTOS 

~---~~~~~~~---
ı r lstanbulda iken : 

el e l . 
SoVyet Rusya ile askeri r· .. ~:···::--.. ···.. .. ..·········= 

· - .,.. . iGorup duşundukçe 
~ııe~ r:ece ere ve çe· 

ıneı1ı Ştılerine dair! 
anlaşma neden lazımdır? '·· .. ············································ 
S ıh h

. • • " "h d veya tayyare lıUcumlariyle pc- Çemberlayn 
u ~~p ~s~nın gayesı, ın ı ver •ev• l'İŞan Olabilir Ye randımanı ki· avda 

letlerlnln iki tarafında tecavu· · zıerıne fayet etmcmeğe başlar. Şu hal· 

ıen > YAZ AN: 

1 
ıd•• TOplu /ğn~ 

rlc icap eden bu mütemmim kuv- B" .. l . 

Olacak bl.rer cephe kurmaktır vet~ ~uôsyaı dab~ bıaşka kiık~dcın· tis- nü ~~~~ g::;~~~:;~ y~:;.~~-~~ mani tenır. ye ıı· ,;:omşu ·ı a a a , b' d"' bo- l k 
A 

1 
ır unya gaz asmasını, a. 

3anatkn.ra, 1am mac.ldcye ve .1] . k d · 
fcvka-Ul.c.le geniş toııra kları ara- dpıkleşı c erınde ~ ar! yak(]Caştır. ~ ~----------------------~-k S. n en onu anamızın, ha- makamlığa inmiş bir Osmanlı 

ef ıı I )'ah 0 
1111 

Ut da ev doktoru_ zabiti kadar "Devlet düşktinli" 
çc llcu· an duyarız: görUlUyor. 
i~ ıı. 1 tun derecesini alalım, Elli derecelik rakılar karşı • 
ak"" • 
sın 
bU 

derecesi yüksel-

e.rıııı eııı 11 b 
ııdJ Juııı u ·ilk öğrendiği. 

ki ~ ı de YUkselmesi hiç de 
·ille . . ecıa z. Zaten arzu edil-

§sial r, ~!~ese de buna imkan 
v ~a ı. ayet insan oğlu, bu 

llltk b' tö ır dereceden !az-
.. sterenıez 

' ""l • 
ayı ar~~ da derece dilimize 

sında bile: 
- Efendim, nerede o eski pa. 

paz düzleri? Nerede o mastika. 
lar'? Nerede o namyas rakıları? 
Zahle ı-akısmı da ağzımıza ko
yamaz olduk, artık! 

Diye hasret çekenler, şimdi 

derecesi kırka d lişm üş rakıları 
ictikce, eski "KlUb"ü, "Altın

baş" ı, ve "Yeni" leri rüyala. 
rında göreceklerdir. 

e iniş, halk arasında 
ııl ~te Sayılmıştır ki hasta· kendilerini emrivaki'a alıştırma 

Şlerı.n. "l . . 1 

Bununla beraber, şimdiden 

lılız t 1 0 çmek ıçın Ku • ğa çalışanlar görülUyor: 
e•• ermometreye bile - Adam sende, suyunu az 
teııtdını veriyoruz. koyarsm, olur gider! 
g0 erde okumağa başla. - Zaten elli derecelik rakıya 

Ur nra derecenin bundan da o kadar su koyuyorduk ki 
'lllanasını da öğrenmiş. derecesi kırka değil, otuza bile 

c i dese düşüyordu. 
Jlls.l ti dersinde daireyi ve Diyenler var. 
e ıü ·•ııı~tı.un:a ölçmüş, coğraf- Elinde rakı şişesiyle yakala. 
k]efC ~c <I e tuı ve arz ölçlistin- nrp zaptiyeye bunun su olduğu. 

·~ııı~recenin kullanıldığı_ 
dO ~ ı~tik. 

·~ .:.J e o 
·'J'l>':. g~ııı Zanıan derslerde ve 
t re lıfk·ede dereceler vardı: 

erle 10ci, liçüncti... Ola-
~ . 

it \.ac-
"VI~ ~ ' l!enedir derece en 

nu söyliyen, sonra muayene e. 
dileceğini anlayınca: 

- Rakı ol ya mUbarek! 
Diyen Binbaşının hika.ycsini 

bilirsiniz. 
Acaba rakının da derecesi i. 

• 
. 'en ' , 
k~ terıc·ehemnıiyetli ve en 

~'lld l lllanası ile memur
ba a kullanılmaktadır. 
aul'eın, bliyükten başla. 

ne ine, günlin birinde ona da: 
- Su ol ya mübarek! Frnnsız<'n Le Joıırnnl g-azctc-
Denilecek midir? sine G. S. imznsiyle yazılıyor: 
Her halde "Yeşilay" cılarm Fransız Ye fngiliz askeri Jıe-

!'\\ ~ 
temennisi bu olsa gerektir. yetleri, Kızılordu ile temasta 

'ceı' ge doğru memurla. 
ere dl at<lır ayırdı. 

a'fJ ~ 'konuşulduğunu du -
"it'f'}, ~e~ k 
5r ~ 11 ba~ıncı derecedensin? 

~ lerr·u sene on blrinci de. 

Bu gerçekleşirse 0 zaman ar. bulunmi'tlt üzere Mosk~va yolu· 
tık, gelecek nesiller, yukarıda nu tutmuş olcluklan bır sırada 
anlattığım Binbaşı hikı\yesin) sefirler Kremlin sarayında an· 
unu-rup şu ma 1-l lı s ~·Uyecc]{ e r . , _,.,.__ --.. ~ 0--u~nu~ 
dir: mağa devanı edecekler .. Şimdi-

Q ı • •h ediyorum! 
ı. "ene 
~- onuncu dereceye 

baret ; oıanıadı. 
ı ı:lson aylarda barem 

tıarı eylet dairelerindeki 
"e:y a beraber öteki mU-

"Vaktile bir doktor Mazhar ki halde crl{anıharbiye mümes· 
Osmanla doktor Fahrettin Ke· aillPrinin, başvekiller miimessil
rlm varmış. Bunlar, bir gUn el- krin,lcn daha çabuk lıir anlaş· 
ıerine birer f:ise kırkar derece- maya varalıilcce1derini ümit et· 
Hk rakr almı~l~r ve: nıek mümli.Undür. Çiinkü bir 

taarruz halinde vaziye t ile kar. 
- Su ol ya mübarek! demiş- ı;ı k:tr~~ya kalaca!{ olan onlar. 

ler." :ıtııııı. a bankalara da teş dır ve diplomatların halletmeğ-e 
•ı. Ce tn 'an ... ecliste ve matbu. 

,,,uruıtuıeri hatırlar-
Yukarıki bektaşi hikı\yesinin çaı$tıklarr meseleleri onlar hal· 

~ta11 
sonunu bilir misiniz? !edilmiş olarak kabul edebilir· 

1~r~ ın derecesi, ne zavi-
Adam elinde rakı şişesiyle ya· ler .. 

~(ı cesi, ne dünyanın ti • 
kalandıktan sonra civarda bir Mutasavv~r mutaarrız ile lrn· 

~ trıı \' yacgm çıktığı görülmüş. al' k e arz dereceleri 
1Yatnet koparmamış-

ıanı 
rec ~lllarda en fazla ba-

~tı~ e erinden bahsedlyo. 

Zaptiyeler, kendisine: 

- D'?de, demişler, madem ki 
sen su dolu bir şişeyi bir nefes
le r:ı. kı yapacak kadar keramel 

ı. ·kend' . . . 'i ısını devlet daı- sahibi::iıı; o halde bir nefes et 
t~ıır arka<laşiylc boy hiza- de şu yangın da sönslln. 
ı en b 
llı.u u yeni kanunu Bektaş:, bunun tizerinc şu ce· 
~aı~~'lsesedeki memur, e. ,·alıı yermiş: 
~a~t kağıt, habire, he-

- Yoo, onu yapamam; ona 
kat :~.kendini alamayor. 
• '-'\ll" Rufai" c r lı:arışır! 
~er •0 r ınusunuz? Bir 
l t:ceıerin çok rakamlısı Ceıc .eı nesillerin söyliyeceği 

·t~ ı l1tlurı. manlı dıı. uzatalım: tJ 'J/; ~ ~ a l\eıı barem dere-
3 r-:.ı ~~!!tıı.7. takamlısı itibarda. "Bu doktor Mazhar Osmanla 
O,~ 'il.tııı~creccniz eksildikçe doktor Fahrettin Kerim de bir 
ııl-" ~la)·a a cuzdanınız daha nefeste 40 derecelik rakıyı su 
8~ Caktır haline getirdikleri sırada tstan-
ve ~~tıı * ıı:"~ bul adalarında sık sık yangın 
·ıııd~ ~ dere ·ı~~t ceıeri bir halayola olur; yUzlerce çam yanarmış: 

,, an son b . - Madem ki nefesiniz bu ka-
a~ "tı de·· ra, Utün va-

ı11ttı gı1, fakat içlerin _ dar kuvvetli; şu çam yangxn1a-
~dire;ı Ve tiryaki ol anlan rınr da söndUrsenize ! demişler. 
~~I de bir başka derece Onlar da şu cevabı vermiş: 
4~u,,. 0 ttaya çıktı EYvel. - Yoo, onu yapamayız. Biz 
ar .. azet 1 • k ı d k o ö ııı e er, 40 derecelik a ı o toruyuz. na operat r-

~ ~rı ısutı~ l r l·arı ' tf e ~~I! arrı 1 • · a çıkarıldı~ını r: '' şır · 

A~ 41 ~<lıııcı TOULU JCXE 

1 ~aıı. ,. derecesinin küçUl-
Bıçakla oynarken ~l\ '°l!l':\h e gönUlden özleyen 

:ı1 hir ~~ husust memur - Beyoğlunda oturan karaciğer 
<lı~ 'l.fStn ~ "kl;ır ı, aksamlıtrı hastalığından mustarip !brabim 

eJ ~iı · 1 lıi r k · 
311 ı t(J tı ltıil{ .. ııç kaclchin 

r ll1()di1 R'oruıeyi, neden· 
g ~rııt er. 

i'5 6 ~ ıı lir ya . 

oğlu Hasan adında birisi dUn 
evinde bıçağı ile oynarken ya
ralanmış, Ccrrahpaşa hasta ha· 
nesine kaldrrılmrştır. 1~ s tııı~ l'llhtıt 4~ılcre derecesi 

1~ 1g t ~ 11 
lıır ~ı :> den kırka in- Hasan biraz sonra ölmi.lş, 

!:ı 1.ı tıl'tı ~ ~~~ Şe rakı, Meşruti- cesedi adliye doktoru Enver 
vv • '!' t•ı ••Ole · 
ı;. 4 1.11ıirı rınde riitbesi Karan tarafından muayeneden 

ll<ışalıktan kay-sonra de!nedHmiştir. 

dudu hulunmadrğı için müşte· 

Tüccarlarun ızın 
ltalyadaki 
alacakları 

Roma Ticaret Atasemiz . 
teşebbüslere girişti 
ltalyaya mal gönderip de 

paralarını h~lit alanuyan 
lh racatçılnrımızın işine Ro
ma tciaret ataşemiz tara· 
fından elkonulmuştur. 

Malfim olduğu tizere Ma
yıs ,tanberi ltalyaya mnl 
gönderen tUccarlarımızın 1-
talyan devlet bankaların

da biriken paralarına garip 
ve yolsuz bir şekilde haciz· 
Jer konmuş Ye bu paraların 
TUrkiyeye gelmesine böy. 
11kle. mani olunmak isten· 
miştir.' Roma ticaret ataşe
miz miktarı yüz binlerce li
rayı bulan tuccarlarnnızın 
bu paralarını almaları için 
İtalya h ü kümotl nezdinde 
teşebbüslere girişmiştir. 

Yakında meselenin tama
men halledileceği ve tile· 
carlarımızın alacaklarını 

tahsil ederek Tllrl~ - !tal· 
yan ticari münasebetlerinin 
yeniden normal şekline gi
receği ümit edilmektedir. 

v 
~ . 

. ı arı sıra a aıans ar cm-
.:; ın da yer almış bulunan bır sa· b l ) . 'l k ' -b l 
na ,·ıe maliktir. er ayn ın s oçyaya, a ık 

' · avına gittigwini bi1dirdi1er. 
Bu münasebetle anlnşrnadan 

bekliycceğimiz hayırlı iş, Şark Daha birkaç ay önce Pazar. 
hududunun malzeme cihetin. 1arı bile tatil yapmayan, Pas. 
den yardım gnrmc:;ini temindir. kalya günlerini Başvekalet da. 
Mühimmat noksanlığından ora- iresinde geçiren, kabineye ge. 
da harp kalacak de~ildir. c~ toplantıları yaptırtan adam1 

• "' ıtı 
yine bu idi. 

Fakat işte bir başka vazife... Nasıl oluyor da bugün, de. 
:\lnlum olduii;u üzere umumi nizler, torpiplerle dolar ve ka
harpte nusyanıu tecrit edilmiş ralar bomba halaçlarile atılıp 
olması, Çarlıii,111 yıkılınasıııa se· savrulmağa hazırlanrrken o, i§ 
bebiyet ycrmi:;;ti. Ilinaeııaleyh, başından çekilerek balık avına 
şimdilci Polonya da tanınmen gidiyor? .. 
aynı vaziyette bulunmaktadır. Çemberlayn, yine o Çembeı--

Çünkli bir harp halinde Daltık layn'dir; fakat bugünkü lngi). 
denizi kapanacak ve bir Alman tere dünkü İngiltere değildir, 
gölil vaziyetine gircceldir. diyeceksi1:1iz. Evet, doğru. A. 

Müttefik Polonyaya varabil- ma bu harekette acab& başka 
mele için Karadenize sahil bulu- manalar da sezilemez mi? 
nan Romanyaclan geçmek icap Çemberlayn, kendisini yet. 
etmektedir. Bunup için de Ça· miş yaşında uzun tayyare yol. 
nakkale boğazının serbesti$.ini culuklanna mecbur eden, hoy. 
temin etmek lflzımtlır ki, Türk· rat konuşmalara, sonradan 
ler ile yapılan anlaşma bunu görmelerin o iğrenç azametle. 
miimlriln kılmıştır. Fakat no- rine tahammül ettiren günler. 
manya ile Polonyanın mlinaka- den öç almayor mu acaba? 
Hl.t ~attı cer~h:re çol~ ya k.ındzr Birçoklarının yüzleri karma. 
ve bılhassa ıkı hududun bırleş- kansık ve yumrukları sımsıkı 
tiği noktada bir dil g~bi uzan· durdukları bu gerğin zamanda, 
mış olan Slovakyaya. tamamen onun balık avına gidisi: 
açıktır. Binaenaleyh bu mUna • • 

rek dUşmana doğrudan doğruya kalllt noktasının geriye nakli i- - Adam SJZ de, ateş ols3-
bir harekette bulunmasına im. cap etmektedir. Şı.'ı halde bu nız, cürmünüz kadar yer ya. 

k 'v ı· b - .. kfln olmıyan Rusya ile Fransa hat Sovyet Ulaaynasıudan baş· arsınız. ız ge ır ana! .. 
ve 1ııgiltere niçin bir anlaşma k:ı nereden geçebilir? Demek gibi bir şey değil mi? 
yapmak istiyor? Anlaşmadan alınacak diğer B b 'htim" 1 h · d ence, u ı a epsın en 

Birinin ısrarını ve diğerinin iyi ne tice d e ; tıd cephenin ayrıl· y kındır ı· ·ı· · • d a . ngı ız secıyesıne e 
te ı edcllldi.inü anlamak için bir mtş olmam~sıdır. · d" ·· (Ç b l ) 

~,,---~ uygun uşuyor. em er ayn 
kt\ff<tfr. Jlusy:ııırn sıılh Cl'pheslnc gc- t rih" · • d . . . a ının ananesıne sa ık kal" 

Bu takdirde gerek :ıskeri ve cerck, sıyasctrni tnyın ecfoceği- . . A • ~· 
gerekse siyasi balumdan btillin ni ve kendisini bir sulh hakemi r~.k, geçmı.~ın mancvı hesabın 

. . . gormektedır sanmm lng.ılterc 
düştinüşler aydınlanır.. vazıyetıne sokan bıtaraflığt ter· . · 

~. . yı umursamayanların topuna • * * l{edecegını hesaba katmryalım .. b. d b b" 
Sulh cephesi denen knvvet Bu takdirde miltte fikler en mut- ır en u, ır cevaptır. 

sist,.nıinin ~ayesi mihYer dev- hiş ithamlardan biri olan Al- Kılıcını bileyip, yayını ger
letlerinin ilü tarafıncl:ı biri man - H.us aıııa~mnsına karsı dikten ve atma binerek dolu 
Şarkta. diğeri Garpta olmal~ ol- mUteyakkız dav;anacaklardır.'. dizgin sürdükten sonrr, yaya. 
rırnk Uzerc iki cephe kıırmaklrr Böyle bir anlaşma bütün Bark kalmış tatarağa1arma. (İşte 
Fa irat hu hareketin gayesi rnih- seclini yıkacak ve bunun mas· meydan!) diyor. Hem meyda. 
P'r devletlerini çemberlemek raflarını Polonya ödeyecektir. nı boş bırakarak... Hakikatle 

lmkftnı olmıyan bir ihtimal b!ı boşluk. bir uçurumun kor
dh·e Almanya ile Rusya arasın· kunç boşluğudur. Biliyor, ki 
tl~ki ınlinaselıeti ırnsdcd.iyorlar .. birinci aclnnı atanlar, onun dip. 
FakaL tarih bize im gibi ş::ıyanı siz derinliğinde tuzla buz ola. 
hayret anlaşmaların imkrtnstz· caklar. 

~lc~il. ileri harelfotlerin karş1 

koymaktır. 

:r-.~itekim fe~·czan C'den bir neh· 
rin ele iki kenarına sedlcr çekil· 
mcz mi? 

Mihveri çerçeveley"n bu ikl 
sedln Garp kısmındald Fransız 
ve ln?ilizlcr teşkil etmektedir
ler ki, bu ela kftfi miktarda km·-

vetlidir. Yanyaırn harp etmiş 
iki büytik askeri kuvveti, emsal· 
siz bir istihkfım lıattr, iktrsadi 
kaynaklar, mali imld\nla.r, A· 
merika ve diğer büyiilc memle· 
ketler ile serbest miinaka1ftt ... 
tşte hakild bir varlı~rn tnma-

mr ... 
Şarktaki yapı zayıf de~ll, fa· 

kat tamamen kesif ~örünınü· 

yor .. Polonya ve Romanya ol
mak üzere iki memleket doğru 
Ll-an doğruya açıktırlar .. Sanayi 
olmaktan ziyade zirnt yani as· 
keri varlığı az olan, hudutları 
av ani ajlara malilc lıulunmryan, 
tahıl manileri olmıyan ve lıil· 

ha!-:!'a dl~cr devletlerden tama.
mr:ı ayrı lınlunan bu iki devlet 
Şarh: sedini teşkil etmektedir. · 

Sulh ceılhcsinln miınari Şark 
kolunu kuvvetıendirm<'l{ imkfin· 
ıarmr aramağa mecbur değil 

midir. 
Her ne lrndıır,otuz beş mil· 

yonluk bir memleketi ve bilhas· 
sa bu nıcmlckct Polonya oldu '. 
~n lnkdirde sona erclirnıcğc im· 
kan oyks:ı ela bunun için tle mal· 
zenıcsini temin etmesi lı\zım· 

drr. 
Diğer taraftan şunu ela mfü;a

hade edelim ki bu memleketin 
sanayii diişmanın ilerilemcsiyle 

lrğınr göstermiyor mu? Çemberlayn, balık avma gi. 
İşte Uçtincli kazanç: Sulh diyor ... Doğrusunu isterseniz, 

cephesi iki ateş arasında bulun· o, balığı evvelce avladı. Hem 
mıyacak.. bazılarının onu avladıkları 

* * • günlerde avladı. Y ebnişinden 
Falrnt Rnsya kendisinden sonra vatanına bu türlü hiz. 

beklenen bu vazifeclrin genişli· metler edenlere ne mutlu! 
~ini bi Jiyor. H.usya huyardımı· 
nın çok pahalıya ma 1 oı acağını _____ H_._s_o_· H_A_G_E_Z_G_l_N_ 
düşünerek, yapabileceP:i yardım 
miktarını krsu tutuyor.. ÇUnkil 
bir yandan maliyesini tanzime, 

Motosikletle otomobil 
çarpıştı 

diğer tara!tan da Uzak Şarkta Basrinin idaresindeki molosik. 
ikinci bir Çin olmamağa dikkat 1et ile Kadrinin idaresindeki o. 
kesilmiştir. tomobil Fatihte l<~evzipaf:,a cac1 . 
Eğer Rusra.ra istila kapıları- desinde birbirlerile çarpışmI6 , 

um Romanya ve Polonya tara- motosiklet de\'rihr.iş, ser.etinde o 
frndan kapatılmış olduğu göste- turan on altı yaş:arında ~smct L 
rilirse, o m utaarrızm 13 in· mindcki krz yaralanmıştrr. 
ci asırda kazanıp 20 nci asırda --<>-

kaybettiği Baltık penceresinden Deniz hamamıoda 
de girebileceğini söyliyebilir. Bu yaralandı 

de girebllecelini söyliyelıilir .. Bu Yeşilköyde '.)turan on üç ya 
şekilde taarruz meselesi geniş· Iarrnda !stavri isminde bir Ço . 
ler v ekarrş1k bir ı:;ekil alrr. cuk oradaki bir deniz hamarnr.r. 

Bir yandan Paris ve Londra da banyo yapmakta iken kalç 
Moskova anlaşmasından elde e. sı bir direğe çarparak tchlikelı 
decekleri avantajlardan emin surette yaralanmış, lsta\'ri zabı . 

bulunuyorlar. Fakat aynı za- ta vasıtasile hastane.}'<? kaldırıl. 
manda bunu pek palınlı ödemek· rnıştır. 
ten de çekiniyorlar. Diğer ta- -o--
raftan fazla feclnka.rlıktan çeki· Otobüs çarptı 
nen R~sya, kendi~ı~den fazla Ycniköyde oturan on sekiz y 
şeyler ıstenmemesını şart koşu- Jarında Pandeli isminde bir gc1 

yor. üç arkadaşile beraber cadde · 
Ve işte bu sebeplerden anlaş- gezerken şoför Todorinin idarr 

ma. dört aydanberl Uç imzanın sindeki otobüsün sadamesine l 

atılmasını bekliyor. _ rayarak yaralanmıştır. 
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lngilterede mütlıiş1 

bir inf ilô.k .. 

1•VAKI a 
1 ABONE rAıttff'I 
1 

Aylık 

Memlıkel 
lçind• 

infilak varşova ve Rio dö 
Janeyro'dan duyuldu 

' Bu ınan.zararun verdiği ilk §a§ ··-.-~.......,...,...,,....,....,.......,. ..... .....,.....,..,... ..................... .....,.....,,...,_ ..... ......._ 

krnlık geçince, VBllg Lung sa.:J -
ki hiç bil'§ey <>1maml§ gibi dav. 

8 aylık 
6 aylık 
1 yıllı.k 

g~ 

:wo 
475 
900 

randı. 

Kasabaya inerek pişkin ağaç _ 
tan yapılmış yeni bir sapan, iki 
çapa , iki tırmık, hasattan saz 
elde edinceye kadar da damı ka 
pasın diye de hasırlar satm al. 
dı. Sonra akşam iıstü, evinin e. 
~iğinde durarak, kışın donların . 
dan henüz kurtulmuş, ve ekime 
amada bir halde taptaze ve bom 
boş uzanan toprağa öz toprağına 
baktı. Bahar bütün satvetile hü 
küm sürüyor, gölr''e kurbağalar 
uykulu uykulu ötüyorlardı. 

Evin köşesindeki bambolar, 
hafif nazlı ve gece rüzgarile a. 
ğır ağır sallanıyor, ve gecenin 
loşluğunda, Vang Lwıg civar tar 

Tethlş~llerin hnreke~lcrindcnl hayat tamamen durmuştur. m. !~n~n kenanndaki ağ~ç kümele . 
maada gecen gUn bUtun Lon- nııJar yıkılmış, birçok dnfreJc. rını hayal meyal seçıyordu. 
daryı sarsan ve heyecana dUşU- rln ıcı altust olmuştur. Blrcok Bunlar, zar gibi penbe penbe 
ren mUthlş bir infiIA.k da cok kimseler de korkudan bu mın· goncalar açmış olan şeftali ağaç 
bUyUk zararlnrı mucip olmuş- takaya yaklaşamamaktndırlar. larile, nazik yeşil yapraklarını 
tur. 1NF1LAKIN SEBEBİ süren söğütlerdi. Ve bekleyen, 

lnfllA.k, Londranm yabancı Çok bUyUk zararları mucip sessiz toprağın üstünden, ay ışı 
memleketler ile muhnbereslni olnn bu lnfllAk evveın. Irlandalı ğı gibi gümU, renkli hafif bir 
temin edeıı bUyUk telefon san- tetblşçilerln yeni bir suikastı buğu, sis yükseliyor, ve ağaç göv 
tralr Faraday Hanse'nln yUz zannolunmuş, faknt yapılan delerinin etrafında asılıp kalıyor 
metre kadar ilerisinde vuku bul· tahkikatın bunun bir kaza neti- du. 
muştur. cesf olduğunu meydana koy- llk önce ve uzun bir zamanda 

Bu sırada santralda Rio dö muştur. Faradny IIonse civarın- Vang Lung hiçbir canlı kulu 
Jeneryo ile konuşmakta. olan da yenl bir ihtiyat santral tn::ıa görmeği arzulamadı, ve toprağın 
İngilizlere bir ~i adamı muha- edilmekteydi.. Temeller kaz;ı. da tek ~ma kalmayı, ister gi. 
tabı: mış olduğundan herhangi bir b~ .oldu .. Köydeki evlerin hiç bi. 

- Bu gUrUltU. nedir? . gaz kaçması halinde mevzuuba· ~~~::::a. v::ışm açlıktan 
Diye sormuş .. lngfllz ı'Ş adamı hfs olacak tehllkeye karşı ko- . . . an K<>mfU • 

da: nulmak Uzcre bu mmtakada si- lan kendısıne gelınce de, onlara 
- Dtr yıldırım dOşmUş ol- gara içmek dahi menedilmişti. te~~~elelerde bulundu. 

malı- Kaza gUnU öğleye doğru ın. H · . . k .. kü 
1 Dl . - anguıız apnnı so p a . 

ye cevap vermiştir. Bu şc. şaatı gezen mUhendıs toprakla. dnuz h . . t ~ 
klJdc inflllik Rfo dö Joneryo- rın yıkılmak tehlikesi gösterdi- 1 angınız çapamı, mnıgı • 
dan duyulmuştur. ğlni görmUş ve bir mUddet son-

Polonynda bulunan bir gene ra da saat 4.30 da lnfJlft.k vuku 
kız da ı~ondradakt aUesfylo ko· bulmuştur. 
nuşmakta. iken ınfllA.kı telefon- !nşantm altında bulunan bo· 
dan duymuş ve faciayı öğren- rulardan gaz lcaçmış olduğu ve 
miştlr. inşaattan çıkan bir kıvılcımın • Sanayi birliklerlnin llğvedi. 

lnfilA.k cm metre kutra ma- infil!ka sebebiyet vermiş oldu- lip edilmiyeceği vaziyeti, Anka_ 
ilk olan bir saha dahllfnde tah- ğu anlaşılmıştır. ra.da topla.nacak olan ticaret o • 

ribat yapmıştır. Kral izdivaçla· Gümrük Komisyoncu- dalan kongresinde belli olacak • 
rının yapılmakta olduğu tarihi tır. Kongre 23 teşrinievvelde a. 
bir ev tamamen nkılmış, altın- lan kanunu çılacaktir. 
da ellf kişi kalmıştır. Gümrük komisyonculan yeni • Sultanahmette yaptmlacak 

Sen Pol kilisesinin bUtUn cam- yapılacak "gUmrük komisyoncu. olan adliye ıbinası evvelce ha. 
ları kırılmıştır. Bundan maada lan,, kanunu için bir proje ha • zırlanan Asrm KömUrcUoğlunun 
civarda blrcok yerler yıkılmış. zırlamaktadırlar. planma göre in§a edilecektir. 
canılar kırılmıştır. Bunu Ankara.ya gönderecekler. • Alpullu fabrikası tarafından 

Her yerele bombaların patla- dir, projede bilhassa sahte vesi- çıkarılan ilk §eker dün piyasaya 
masından korkulmaktadır. katarla gümrüklerde muamele ta gelmiştir. Gelen §ekerin mikdarı 

kip edenler hakkında sıkı tedbir 25 vagondur. 
YÜZ YARALI 

BUyUk bir mucize eserl ola
rak yalnızca yUz. yaralı 110 bu 
mUthlş facia ntlatılmıştır. FcHi· 
ketin bilAnı;osu bundan ibaret
tir. Yaralılann on ikfal çok ağır 
yaralıdırlar. HonUz kimsenin 
ölUp ölmediği malQ.m değildir .. 

ler almması istenmektedir. • l\faarif Vekilliği mektep ki. 
Kontrplak nizamnamesi taplannm satrşı için yeni bir ta. 

Kontrplak imalfıtı hakkındaki limatname hazırlamaktadır. 
nizamname tadil cdilmi.s ve ye_ • İstanbulda son gUnlerde his 
ni ibir nizamname tesbit edilmiş. sedilen zelzeleler dolayısile, rasat 
tir. hane müdUrU Bay Fatin, hal. 
Yalnız eski kontrplaklann sa - km endişeye düşmesi için hiç 

tışı için bir sene müddet veril • bir sebep olmadığını söylemekte
.Enkaz altından bazı cecstlerin 
çıkacağı mantteessUf ümit edil
mektedir. 

miştir. Bu müddet bittikten son.. dir. 
ra imalat yeni nizamnameye gö. • Denizyolları idaresi taratın. 
re yapılacaktır. Yeni nizamname dan Almanyaya ısmarlanacak on 

J.,ondranın bu kısmında ticari eskisinden da.ha müsaittir. bir vapunın prtnamesi hazırlan 

~'lt?M ••1.011 .. _. ... 
~ OYUNLARI ... 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
SOLDAN SACA: 

1) Ege viH\yetıerindc bir kaza. 2) Acıklı, meşhur bir ba
yır. 3) Seçilmiş. 4) K1sa zaman, göz rongl. fi) Köpek, vilrtyet. 
6) Macera. 7) Bir harf. 8) TUrkfyedc bir burun, bir öğle. 9) 
lnglllzco cehennem, bir yıldız. 
.YUKARIDAN AŞAOIYA: 

1) Mısırda eski bir şehir, nida. 2) Göz · rengi, isteyen. 3) 
Bağırış, kırmızı. 4) ÖYUnen, keder. 5) Olmak !illinden emir. 
6) Birinci, işaret, bir nota. 7) Fransızca hnyır, kevgir. 8) Hay. 
vanm pnpucu, bi rerkck ismi. ~) Beyaz, söz, tayin edileni gös· 
terir, nida. 

nuştır. Yeni açılacak münakasa. 
tara komisyoncular girmiyecek, 
teklifleri tezglhlar yapacaktır. 

• Eylülde Peştede toplanacak 
olan ruhiyat kongresine, Univer . 
siteden profesör Şekip Tunç, 
doçent Ziyaettln Fahri iştirak e. 
decektir. 

• Mecidiye köyünde yapılacak 
bin yataklı hastane binasına ait 
plaru Fransız mühendislerinden 
Salter ve Prost ha.zırlayarak be. 
tediyeye göndermiglerdir. 

Bundan başka Taksimde s:ı.hi . 
le doğru tersaneler inşa edile. 
cektir. 

• Orgeneral Fahrettin Altay, 
dün Ankaradan şehrimize gel. 
miştir. Birkaç gUn sonra Trak • 
yaya gidecektir. 

• Navyork sergisinde teşhir e. 
dileıı tarihi eserlerimiz Amerika.. 
dan §chrimize getirilmiştir. Mü. 
zclc.r umum mUdilrU Bay Aziz, 
bu t.:.erlerin büyük bir alaka u. 
yandırı1ığmı sayıemektedir. 

• Murff Vekilliği fsllm an. 
!!!1dofoedl8inf t111'kçeye çevirme . 
ğe b~Jamıştır. 

Yazan ı 

! . Çevnıren 
• '13t~ fl."obel nıükdfalırıı kn:nnnn İ 

i lbrahim Hoyı Pearf Buck 

~·::ı~::ı:~::·:::;:;:7. ~
2

dön;;k•c:•;;a~:·;e•ç::·~:z.ı 
ğınwia damımın sazlarını yaktı. re bir avuç mangır mukabilinde 
nız, diye atıp tuttu. verilmişti. 1 

Ve hepsi mücessem namus i . Vang Lung, var kuvveti ile 
mieler gibi başlarını sallayarak, toprağına sarıldı hatta yemek ye. 
kih : mek ve uyumak için evde geçir. 

- Bütün bunları amcan yap . diği saatlerini bile kıskan1ı. Da. 
tı, dediler. Kah: ha ziyade, sapanını alıp tarla • 

- Hayır bu fena harp, kıtlık sına gitmeği ve orada ayakta 
ve açlık zamanlarında hırsızlar, dikilerek, planlar kurup dii§üne. 
eşkiyalar bütün memleketi istila rek yemeği seviyordu. Şuraya 
etmişken ötekine berikine şunu kara gözlü bezelyaları dikeceğim, 
veya bunu çaldı nasıl denebilir. şuraya da taze pirinç yatakla • 
Açlık herkesi hırsız yapar! .. iti. rını hazırlayacağım! .. diyordu. 
rafında bulundular. Gündüzün aşın derecede yoru. 

Derken, komşusu Çing, kendi lunca da, bir sapan yolunun içine 
evinden sUrilnerek dI§arıya çıktı, sırtüstü uzanıyor, ve iyi bere. 
Vang Lungu görmeğe geldi. ketli toprağın sıcaklığım cildin. 

Ve: de hissederek uykuya dalıyor. 
- Bütün kış senin evin.de bir du. 

hırsız çetesi yeilepnişti. Ve elle O-lan da evde boş durmuyor 
rinden geldikçe, köyü ve kasa - du. Hasırlan kendi eliyle dam _ 
bayı yağma ettiler. Amcanın on lannm kirişlerine muhkemce dö 
lara dair namuslu bir insandan şedi. Tarlalardan topladığı top. 
daha fazla maltimatı olduğunu, rağı su ile karıştırarak evin du. 
söylüyorlar. Fakat bu zamanda varlarmı tamir etti, ocağt yeni. 
işin doğrusunu aUah bilir? Hiç. den kurdu, yağmurun yıkadığı, 
bir kimseyi kötülemeğe, itham döşemedeki delikleri tıkadı bir • 
etmeğe cesaret edemedim .. de. gün de Vang Lung ile birlikte 
di. kasa.baya indi. 

Döşekler, bir masa , altı talı 

ta sıra; ve .. bilyUk bir demir ka. 
zan ile sırf keyifleri için U7.erin. 
de siyah mürekkeple çiçek resim 

larifeden 

için ayda otuz kurıd 
Po5la bırlığıne girme 

ayda yetrnış beşer k 
medılır. 

Abone kayı.lını blld 
tu p ve ıelg nı f Ocreıto'ı 
parasının posla \"eY' 
yollama ucretıo\ ld•rt 
zerır.e alır. 

7 ürki11enin her polla 

VAKJ1"o abone 1"' 
Adres değıştırrıı• 

25 L.uruştur· 

JLAN 

ficareı llAnlanoıO 
satırı sondan itibtreO 
falarında 40; iç ssYf 
kuruş; dördüncO ., 
ıkıccı ve üçüncüde 2~ 
4; başlık yanı kestr 
dır. 

Büyük, çok devaJllbt 
renkli llAn verenlert 
ındlrmeler yapılır.~ 
rın santim • satın 30 

TlCAHI MAHlYETff:_ .ı 
KOCCK JLA!'-'V' 

Jfü defa 30, iki de1-' 
derası 65, dört defası C
defası 100 kuruştur. 
ılAn verenlerle bir d 
vadır. Oört satırı geçil 
fazla satırları beş k 
sap edilir. 

Yakıl bem doğrud•O 
ya kendı ıdare yerırıd':.ı 
kara caddesinde V•"' 
altında KE,,IALEV~!! 
llAn Bürosu eliyle .,... 
eder. (Büronun lelı/oı' 

Bu Çing denilen adam, gölge 
gibi birşey olmuştu. Artık, bir 
deri, kemik kalmıştı. Derisi o 
kadar kemiklerine ya.plflllI§, ve 
daha kırk yaşına basmamış oldu 
ğu halde saçtan o kadar seyrek. 
leşmiş ve kırantala.,mıştı ki.. 
V ang Lung ona bir müddet ve 
uzun uzun baktı. Sonra birden 

Jeri işlenmiş kırmızı topraktan ._ _______ '!J~!' 

acıyarak: 
- Sen blııden daha beter bir 

Halde yaşamışsın, peki bUtün bu 
zamanlarda ne yedin.? .. 

Adam içini çekerek fısıldadı: 
- Ne yemedim ki, kasabada 

dilendiğimiz T.amanlar, köpekler 
gibi sokaklardan topladığımız 
aUprüntüleri, köpek ölUlerini, leş 
lerini yedik. Bir keresinde de. 
kanm ölmeden evvel pişirdiği ve 
ne etile de olduğunu sormaya ce. 
saret edemediğim, fakat onun 
öldUrmeğe yü.zU olmadığını bil . 
diğim birşeyil\ etiyle yaptığı çor 
'bayı yedik. Bunu da sırf onun 
tedarik ettiği şey olduğu için 
yedik. Sonra, benden daha az 
tahammül kabiliyeti olduğu için 
karım öldil. Karun ölUnce de, aç 
lıktan eziyet çekmesine ve ölme. 
sine dayanamadığmı için de kı • 
zımı bir cuıkere verdim. 

Çing sustu. Bira.z sonra devam 
etti: 

- Biraz tohumum olsaydı, ye. 
:n.iden toprağımı ekerdim. Fakat 
tek bir tohumum bile yok! .. de -
di. 

Vang Lung kabaca: 
- Gel! .. diye bağırdı ve Çingi 

elinden tutarak evin icersine sU. 
riikledi, ona eski püskü cübbe • 
sinin eteğini açmasını emrederek 
içine cenuptan aldığı tohumlar . 
dan boşalttı. Ona buğday, pirinç 
ve 15.hana tohumlan verdi, ve: 

- Yarın gelir ve iyi öküzüm. 
le toprağını sürerim, dedi. 

- Bana verdiğin bir a~ fa. 
sulycyi unuttum mu sanıyorsun? 
dedi, f ~kat Çing cevap veremedi. 
Sadece durmadan ağlayarak u -
za.kla.ştı. 

Amcasının artık köyde olma -
dığını öğrenmek Vang Lun.gu se. 
vindirdi. Adamın nerede olduğu. 
nu da kimse katiyetle bilmiyor. 
du. Bazıları onun bir şehre git. 
tiğini, bazılan da kansı ve oğlu 
ile birlikte çok ur.aklarda oldu. 
ğunu söylüyordu. 

Fakat köydeki evinde kimae • 
cikler kalmamıştı. Vang Lungun 
müthiş bir kızgınlıkla duyduğu 
gibi, kızlar ilk önce en güzeli ol. 
mak üzere verilen her fiyata 88.. 

tılmışlar, hatta çic:ek bozuğu o.. 
lan en sonuncusu bile, harpten 

bir çaydanlık ve bununla beş al ... ------~ 
tı tane de klse satm aldılar. 

En son olarak da günlilk, bu. 
bur satan bir dükkana gittiler, 
orta odada.ki muanm füıt ta~ 
fmda.ki duvara asmak fu:ere ka. I 
ğıttan bir servet ilihr, maden • 
den iki tane p.mdan ve yine ma. 
denden bir buhurdan, ve ili.hm 
önünde yakılmak için de inek ya. 
ğından yapılmış fitil yerine orta.. 
sın.dan ince bir saz 2ecen Hd 
tane ıırmızı mum satın aldılar. 

Vang Lung, bunları görünce, 
toprak mabedindeki iki küçlik 
ilihı hatırladı ve evine dönerken 
gitti uzaktan onları seyretti. 
Acınacak bir hale gelmişlerdi.. 

Yüzlerinin bütün latlan yağmur 
dan, silinmiş, ve eski püskU elbi
selerinin arasından da çıplak ve 
çamurdan vücutları görünüyor • 
du. 

Bu müthi4 yılda hiç kimse on.. 
lara ehemmiyet vermemişti. 

Vang Lung onlara. abus bir çeh. 
re ile sevinerek baktıktan son • 
ra, sanki cezalandırılmış bir ço. 
cuğa söylermiş gibi yüksek ses • 
le: 

- işte, insanlara fenalık ya. 
pan ilahın hali budUT!.. dedi. 

Bununla beraber, ev eski hali. 
ni bulup da. madeni şamdanlar, 
prrıl pırıl parlayıp. içindeki mum 
lar kırmızı kırmızı yanınca, çay. 
danlık ve kaseler masada, yatak. 
lar, yeniden küçücük döşeklerile 
köşelerinde durunca, yattığı oda. 
daki deliğin üstüne yeni bir ka. 
~t yapıştırılıp, tahta menteıc. 
lerinin iberine yeni bir kapı ta. 
kılınca Vang Lung bu saadetin. 
den ürktil korktu. 

Alemdar sin 

Ankara 8 -8-
, __ ÇEKLEI 

1 Sterlin (lngilıı) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 Liret (ltnlya) 

100 fs,·ıçre frankı 
l 00 Filorin ( Feleıneo~) 
100 Rnyşmork (Alnı•" 
100 Belga (Belçika) 
100 Oirahmı <Yunan> 
100 Lc\a (Uulg:ır) 

100 Çckoslo,·ak kuro011 

100 Pczeta (1spnnya) 
100 Zllotı (lıehistan) 
100 Pengö Olacar) 
100 Ley (Rumen) 
ıoo Din:ır 1\ ugostad 
100 ls' eç Kuronu 

100 Hublc lSo\"yel) 

Erganı 
Sivas . Erzurum ııı 

TU rk bor<'u T pe~IJI 

Tıcarel ve Zahi~ 
8 - 8 -

THıik 21 ton• 

O.lan yeni bir çocuğa gebe kal 
mış, şişmanlamı§tı. <;ocukları ka 
pısmın eşiğinde, kahve rengi kö. 
pek yavruları gibi düşe kalka oy 
naşıyorlar, ihtiyar babası da ce. 
nup duvarına sırtını dayamış o. 
tunıyor, uyku kestiriyor, ve u -
yurken de gülümsüyordu. Tarla -
larmda yeni pirinçler, daha gü • , 
zclleşerek yemyeşil sUrUyor, ve 
taze baklalar , fasulyeler de ko. 
kulatah başlarını topraktr.n kal. 
dınyorlardı. --------. 

İdare ile yedikleri takdirde ken 
dilerini hasat zamanına kadar 
besliyecek altınları daha \'ardı. 

(Arkası var) 
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Devlet ve hükürı,et 
reislerinin eşleri 

Dünyanın en bilytik impara -ı ı · ı · K ı· • M d R it p QI 
torıuğunun tac ve taht şerennı ngı iZ ra ıçesı - a am uzve - renses ga -
:::ci ~~:liçe bir~~::abe:ay~~ ~ Madam Horti - Madam Franko - Metaksasın 
~~ :~y:!1:~:z!;;

1

:::~ ~'ı~~~~:~ refikası nasıl yaşarl3r; hususiyetleri neferdir? 
tabiat itibarile gayet nazik ve 
mUnevverdir. Ktiltilrti yUkssk -
Ur. Elizabet İngiliz tahtını sils
lemek için yaratılmrş ytil<Sek vl< 
danlı bir kadm olduğu için İn -
giliz milletinin sevgisini ka -
zanmıştır. Vatan ve mUletini 
çok seven kraliçe kralın ayrıl . 
rnaz bir eşidir. 

MADAM RUZVELT 

açık mavi renge meftundur. Ha. 
yır işlemesini sever; ve boş va 
kıtı arını hayır cemiyetlerin. 
tahsis eder. 

BAYAN lNÖNÜ 

Dlinya hUklimdar eşleri ara -
smda. Cumhurreisimiı lsmet 1-
nön Uniln eşi kadar demokrat 
başka hiçbir devlet reisi eşi yolr-

Amerika Cunıhurrelsi Ruz -
tur. Biri kız, ikisi oğlan Uç ço

... 

Anlaşmazhklar halet içinde yaşarlar. Ve şim. 
di binlerce kişilik kafileler ha. 
!inde Çin sahillerine akın etmek. 
te olan diğer Yahudilerle zerrece 
alakalan yoktur. 

- National Zcitung, lsviçre. 

* • * 

1914 ü anarken 
Hakiki sulh, ancak mütekabil 

hürmet ve mütekabil itimada 
dayanmak suretile kurulabilir. 
Yirmi beş sene cnceld felaketi 

daha geniş, daha tahripkar ve 
daha tereddiye dil§ürücü bir tarz 

da tekrar etmeyeceklerse, bütün 
memleketler, bir vakıtlar düş. 

mantarı olan milletlerin noktai 
nazarını anlamağa çalışmalıdır. 

!ngilterenin bilhassa üzerinde 
duracağı bir nokta. şudur ki, bey. 

n.elmilel ihtilafların hallinde bi -
IS.perva cebir ve kuvvet istimali. 

ne bu memleket katiycn razı de. 
ğildir. 

- Times, Londra. 

Hususi Havadisler 
Diin kü ı)()sta ile gele n " Da Uy I lngiltere ft'ransa tarafından 

Sk etc-h" g a zetesi " hnsu si" kay- müştereken tatbiki, Şarki Ak
diyle aşnğıki hn,·adisleri t er- denizi, icabında düşman lam 
mekt cdlr: "kapalı bir deniz" haline getire

tngilterenin Şarka giden tica
ret yollarına ve müstakbel bir 
harpteki stratejisine dair mü
him bir vesika, İngiltere hliklı
metinc tevdi edilmiştir. Bu ve-

bilecektir. 

• • • 
Kırk meşhur kadın Londrada 

gizli bir toplantı yaparak Almaı: 
İtalyan kadın1arı arasında sullı 

sika, Fransız Başvekili Dalady(! propagandası yapmal\ kararını 
tarafından gönderilen Fransız 

Generali Huntziger tarafmdan 
getirilmiştir. 

vermişlerdir. 

Bu hareketin merkezi Cencv
rede olacaktır. Oradan, bilbassu 

General Huntziger Ttir1{iye totaliter devletlerin l\adınlarını; 
ile bir askert anlaşma. yapmış hitap eden evrern;cl bir radyo 
bulunuyor. Bu anlaşmayı Fran· neşriyatiylc işe başlanacaktır. 
sız Başvekili bliyUk harpten Bundan sonra diğer kanal. 
sonra hazırlanmış en parlak !arla aym sulh fikri aşrlaııacak
stratejik plAn olarak telftkki et- tır. Bu barek<'t uğrunda Ameri · 
mı>ktcdir. kalılar bir hayli Dara. 

Anlaşıldığına. göre, bu plı\nın nıektcdir. 

:a henüz yüzbaşı rUtbesındc o
an General Franko ile evlen . 
.uişlir. Yüzbaşı Frankoyu bir 
ıiabul merasiminde tanışmış ve 
aevişerek evlenmişlerdir. Ma -
Jam Franko mükemmel bir res
.;amdır ve İspanyol klflsik res -
.anılarının eserlerinden toplan -
.ııı:;ı zengin bir resim galerisi 
. ,ırı.lır. 

Sabık krala dair 
Sabrk İngiltere kralı Vindsor 

Düküne dair dönen rivayetlerin 
hakikati şudur: Kendisinin ya _ 
kında fngiltereye döneceği söy _ 
!eniyor doğrusu hayır! .. Son de
fa kardeşlerinden birinin ve b~ 
vekilin kcndisile vaki olan mü • 
lakatlar1 onun İngiltereye avdet 
edeceği yolunda tefsir ediliyordu. 
Halbuki bu mülRkatlar, Vindsor 
ailesinin Fransız sosyetesine da
ha kolay girmesine sebep olmak
tan ibaret kalmıştır. Şimdi onla-
rı daha cesaretle davet edebili • 
yorlar. 
Sabık kralın İngiltereye gel . 

mesini temin etmek bamba.5ka 
bir meseledir. Gerçi böyle bir da. 
vct, bugünkü kral ve kraliçe na
mına dostça ve hayırhah bir 
hareket olur. Fakat sonra? 

- Tim es Magazine. N CVtJOTk. 
* • * 

Almanlarla 
mücadele 

İngiltere Ye Fransa hüküm.et. 
lcri, her iki memlekette yapıl
makla olan Alman propaganda_ 
sına clbirliği ile mani olmağa 

karar vermi~lerdir. Her iki hü. 
kumet bu hususta fikir müdave. 
lesinde bulunmuştur. Zira gerek 
Londra, gerek Paristeki bazı AL 
man teşkilatlarmm müştereken 
çalıştıkları keşfedilmiştir. 

IJaily Slcetch, Londra. 
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Balkanlarda ltalyan 
tahrikine 

Makedonya komitesi 
ôlet 

Sofya. (Hususi surette gön
aenlen arkadaşımız yazıyor) -
Söfyada çıkan Utro gazetesi
nin 5 tarihli sayısındaki mühim 
bir haberi (Yakıt) sütunların
da neşredilmek üzere gönder
,miştim. Bu habere göre, !tal. 
yanlar Makedonyayı istila et. 
mek maksadiyle faaliyete geç. 
ınişlerdir. , 

Fakat, dün de k3.ydettiğimiz 
veçhile, İtalyanların Makedon. 
yanın hangi kısmını istila et
mek istediklerine dair Bulgar 
gazetesinde sarahat yoktur. 

Makedonya topraklarım bir 
kül halinde ele alırsak, Yunan 
Makcdonyası, ,Yugoslav Ma
kedonyası, Bulgar Makedon. 
yası olarak üçe ayrılmış görü
rüz. 

Arnavutluğu işgal eden ltal
yanlar, Yunan ve Yugoslav 
Makedonyası hudutlarına ge
lip dayanmışlardır. 

olacak ') 
mı •••• 

Makedonya 7c.omitcsi reisi Todor 
Alcxsandrof 

detli tedbirler alacak bir vazi. 
ycttedir. 

Faşistler Bt.ılgaristanda, vak
tiyle hükumetleri iskat etmek 
istedikleri za:nan komitecileri 
öne sürmüşler ve istifade et
mişlerdi. 1923 senesinde faşist
lerin düsmam olan cif tci lideri 
İstarnboÜskiyi ve çiftçi.. partisi 
mensuplarını komitecilere fa. 
şistler öldürttü. Aynı komite
ciler, Bulgar faşistlerinin, Bul. 
garistanda iktidarı de almasına 
silahla yardım etti ve profesör 
Çankofu başvekalet sandalye. 
~ine oturttu. 

İtalyan faşistleri Makedon
ya komitesini daima bir alet o-
1arak Yugoslavya hükumetine 
karsı kullanmıslardı. . . 

Şimdi yapacakları şey, Ar
navutluk topraklarında çetele. 
r: silahlandırmak ve komşu 
devletler toprakları içine gön
dererek suikastlcr tertip ettir. 
mek ve bundan sonra da (Bal
kanların büyük devleti) sıfati
le huzur ve sükunun iadesi na
mına istedikleri yerlerin istila
sına teşebbüs etme!< olabilir. 

M. Necmettin DELiORMAN 

~A~~-r~~~1t~J1~~4fi \_2.~~Q~ ~ci-1-~S · /~:r'I; Xt'-~~-'l 

At yarışları münasebetil 
Belediyeden 

den 
İstanbul at yarışları üç ha.fta

danbcri büyük bir kalabalık top 
luyor. Alakaya memnun olmamak 
elden gelmez. Ancak bazı noksan 
larrmızı, hem de bir llç ile tela 
fisi mümkün olan uf ak noksan • 
lanmızı ihmal ettiğimizi de gör. 
ınemek ve bu ihmale acımamak 
imkansız. 

Halkın sıhhatini, rahatını ve 
yarışların mükemmeliyetini halel 
dar eden bu noksanların, gerek 
idari teşkilatımızın, gerekse ya. 
rışları tertip eder. heyetin ihmal 
lerinden ileri gelmekte olduğunu 
da kaydetmeden geçemem .. 

Bunun izahı da gayetle kolay. 
dır: 

Yarışları takip edenlerin huzu 
runu kaçıran noktalar şunlar. 

dır: 

1) Ko.~u mahalline gelinceye 
kadar yolların fevkalade bozuk 
ve bilhassa tozlu olması. 

2) Yarış mahallindeki büfenin 
halkın ihtiyacına ccva p vereme . 
mcsi. 

3) Bahsi müştcrak gi~clerinin. 
halkın rağbctile miitcnasip ol. 
maması. 

4) Koşu mahallinde bahsi müş 
terek hesaplarııu halka bildi -
recek ve yarışlar hakkında ma-

yarışları tertip heyeti ve 
neler bekliyoruz? 
lfımat verecek radyo tertibatınm lcrtip heyeti de radyo 
mevcut bulunm::ı.n::.ası. yaptırmak imkfuılar1111 b 
Karşılanmayan bu ihtiyaçlar - lurlar. Sonra bu sayede te 

dan belediyeye düşen vazifeler büfe, soğuk ve bol su bul 
1 nelerdir? kanları da hazırlanmış 0 

1) Koşu mahalline giden tozlu Yarışları tertip heyetin 
yolun sulanmas:, belediyenin va. lediklerimize gelince: . 

·1ııı1• zifeleri meyanındadır. Bir yan - 1) Bu sene geniş!etl d 
dan asfalt yolun bittiği köprü . ni bir şekle sokulmuş 01 

den ve cliğer taraftan Kartaltepe gördüğümüz blife, ilk nı 
karakolundan koşu mahalline ka. 1 kın ihtiyacına hakkiyle 

' c 

dar uzanan iki yc:lun sulanması, verdi. Hatta bard..,ğı kır1' 
11 

gayetle kolay bir iştir. buzlu ve iyi su sattı. l' ere 
Esasen Bakırköy belediyesinin lkinci hafta iyi su~ lş;sıı 

sulama işi için bir de arozözü rinc, belediyece "içilmez,, l" c b 
vardır. Su meselesine gelince; he gasx vurulmuş olan fal\!l~ aa.da 
men köprünün öte tarafında de. koşu yerinin karş!sınd~ ktla 
niz koşu mahallinin karşısında ğu için masraf sız tenıııı ı; a. d 
da suyu bütün Bakırköye yeten Aksu çeşmesi suyunun 53 ~Ot; 
bir Aksu çeşmesi bulunmaktadır. ı nı gördük. Üçüncü hafta· ille J 
Binaenaleyh, bu yolların günde 1 çen pazar, bu pis su)'ll < ~; on 
bir kere değil, öğleden sonra ak lamadık, sermayesi alt~1.' %1 ' 

~ama kadar bila fasıla sulanma. olan ve hamam suyu gıbl i)ı h 
sı ve binlerce vatnndaşm binbir gazozları yedi buçuk k Qr ... 
mikrop ile dolu toz bulutlarm . tik. r:ııııu 
dan kurtulması mümkündür. NL Bu da maatteees.süf il~ ' her 
lekim şehrimizde bulunan ecnc. rışm başında tükendi .. _ .. ı :ı.rı,ll 
biler sırf bu yüzden koşulara gel Şu halde büfeyi tutJW htııı ·e, 
memektedirlcr. hafta göz boyamışlar ' f 

Sonra, koşu ıiıahallinin en bü foyalarını meydana koYJ1111 

yük bir ihtiyacı da elektriktir. mektir. 
Ufak bir himmet ile buraya elek Bu vaziyet de·yarı~arı 
trik geldiği takdirde yarı5ları heyetinin kontrolunUll zıO · 

duğunu gösteriyor. 

Balkanlarda en büyük dev
let olduklarım mütemadiyen 
yazan İtalyan gazeteleri, !tal. 
yan ordusunun Balkanlarda 
istilacı hir harekete geçmeğe 
hazırlandığım da ima ediyorlar 
ki, mütecaviz faşistliğin yayıl. 
ma ve genişleme siyasetinin ilk 
hedefi Makedony:ı topraklan 
olacağı, bu satırlar .ırasmdan 
sırıtıyor. 

İta 'yanlar, faşizm propagan. 
• li\smr bütün Balk:m devletleri 
l .... hilinde serbest, serbest yap
maktadır. 

Ordunun ~iddetli hareketin
den sinen çeteler, Bulgar - Yu. 
goslav dostluk ve yakınlığına 
muvakkat bir siyaset icabı na. 
zariyle bakmaktadırlar. 

Onlar, yakın bir atide Bal
kanlarda· vuku bulacak yeni ha
diselerin komitecileri yeniden 
faaliyet sahasına çağıracağım 
söylemektedir. Bu faaliyet sa
hası, İtalyanların Arnavutluğu 
işgalinden sonra komitecilerin 
gözönünde bir (Kızıl Elma) 
gibi şaşaalanmıştır. 

lngilterede 1/man pro
pagandasile mücadele 

·~~~,.,,,-+--c~-~~--:1<.,, ,·-.·- ····..,.......""'"""'' -il'tıl~ .. . . 

2) İkinci bir mesele de 
müşterek gişelerinin aı ol 
Bu sene yapılmış olaJl 
!arın fevkalade olduğullu 
etmekle beraber, birkaç ' 
:;arf ile dört gişe dabS. 
nnı da arzu ederek. gs.I 
~ermiş olduğu rağbctill./ 

Bu uğurda her türlü vasıta. 
lcudan istifadeyi ganimet bil. 
mektedirler. Balkanlarda yap
mak istedikleri propagandaları 
(kültür yakınlığı) kisvesine 
bürümekte ve türlü, türlü he. 
yetler, artistler, ressamlar ve 
musikişinasları Belgrad ve Sof. 
yaya göndermektedirler. 

Bundan b'aşka, müstakbel 
istila emellerini tahakkuk ettir
mek yolunda, ltalyanlann gay. 
ri kanuni ve gayri medeni bir
takım çapulcular ve komiteci. 
Zerden de istifadeye k'oyulacak. 
lan muhakkaktır. Bu arada, ilk 
önce akla gelen Makedonya 
komitecileri olabilir 

Esasen, muht&riyetçi ve 
müstakil Makedonya devleti 
kurmak idealini taşıyan eski 
T odor Aleksandrof taraftarı ve 
İvan Mihailofun voyvodalığı 
altmdaki çete efradı, İtalyan
lardan lO yrldanberi yardım 
.görmeğe ve para almaya alış. 
mrşlardır. Muhtariyetçi Make
donyalılar lideri T odor Alek. 
sandrof 922 • 923 senelerinde 
iki kere Romaya gitmiş ve o
radan aldığr paralarla Yugos. 
lavya topraklannda patlatılan 
bombalan tedarik etmişti. 

Binaenaleyh, programları fa_ 
şistliğe meyyal, tedhis ve zorba 
siyasetini tervic eden. muhtari
yetçi Makedonya çeteleri, yüz. 
de Ytiz katiyetle ~öylenehilir, 
ki İtalycınlcmı miikemmcl birer 
alet olabilirler. 

Esasen, dün de kaydettiği. 
miz ves-I1ile, Sofyada deveran 
eden şayialar, Makedonya çe. 
teleri reisi İvan Mihailofun İ
talyanlar tarafından Romava 
d<t\'ct edildiği merkezindedir.' 

Bul~aristanda ordu tarafın
dan imha ve kanun harici ad .. 
dedilen Makedonya çeteleri ha. 
filıazrr Bulgar l1ükumetine di.is
mandır. Çünkii, !!im:liki hükG. 
met baş 'kaldırmak istiyecek 
her Ma kedonyalıya kar"iı- ş1cİ~ 

Ötedenberi demokrasiye, 
sos1alistliğe ve sulhçülüğe mu
E.:1.if prensiplerle haşirneşir ol
muş olan Makedonya komite. 
cilerine ltalyan faşistleri iyi bir 
müzahir ve müşevvik olabilir. 
Çünkü, faşistlere böyle tedhiş. 
çi ve Arnavutluk hududundan 
başka devletlerin hudutları ici
ne geçerek Balkanların huz~.ır 
ve rahatını kaçır';.cak çapulcu .. 
lar lazımdır. 

Bu çapulcuları techiz ve teş
kilatlandırmaya da Arnavutluk 
toprakları çok müsaittir. 

Öyle zan ve tahmin edilir, 
ki, İtalyanlar Makedonyayı is
tila ve zaptetmek davasını or
taya atarken, muhakkak suret. 
te Makedonya çetelerini gözö
nüne getirmiş ve bunlardan is
tifadeyi düşünmüşlerdir. 

Çünkü, Sofyadaki şayialar 
büsbütün boş olmasa gerektir. 
İvan Mihailofun Romaya- çağı. 
rıldığı haberi, bugün için ya. 
lanlansa bile, yarın, tahakkuk 
edecek bir keyfiyettir. 

İ slam Ansiklopedisi 
hazırlanıyor 

Maarif Vekilliği, beynelmilel 
öir ilim heyeti tarafından alman 
ca, fransızca olarak hazırlan . 

mış olan (tslam Ansiklopedisi) 
ni türkçcyc çcvirmcP;e karaı 

vermiş ve hu hususta UniYcrı-ıitr 
profesör ve doçcmtlcrinclen bir 
heyet teşkil etmiştir. 

Heyet clUn ill< toplantısını ya· 
parak ansiklopedinin tercüme. 
sinde Yazife alaca!( olanların va. 
zifelerini tevzi etmiştir. 

Tercüme i:~indc ~ıılışacak <>· 
lan profesör ve doçentler şun. 

larclır: 

Ragıp Hulüsi, doçent Enver 
Ziya. Hilmi Ziya, nnllm<'li, ~C'· 

lim Sabit'tl r . 
Terdim<' ler lrnrn hlr za ma n<l:ı 

i krnal odilec•k.tiı. 

fngilterede bir yandan lrlan
dalı tedhişçiler ile uğraşılırken 
diğer taraf tan da Alman pro
pagandasına karşr koyulmak
tadır. Bilhassa Londrada!ü 
"Trait d'Union,, teşekkülü ile 
(İngiliz Alman mecmuası) Al
man propagandasının merkezi 
olarak kabul edilmektedir. 

Bu iki müessesenin gayeleri 
İngilizlerle Almanları yakınlaş. 
trrmak olacağı yerde hakiki fa. 
aliyetleri lngilterede Alınan 
propagandasr yapmağa inhisar 
etmektedir. 
Lady Domür, (Trait d'Union) 
klübü reisi Amiral Sir Bary 
Demirle' in karısıdır. 

Her iki teşekkülün iddiaları 
Alman - İngi liz dostluğunu, 
yakmlığmı temin etmekti::. 
Halbuki ingiliz dahiliye nazın r 
Sir Samuel Hor bu teşekkülün 
Alman aleti olduğunu resmen 
söyledi. 

T rait d'Union reisi şimdiki 
halde klüplerinin yüz on aza. 
siyle birlikte Salzburg'da bu. 
lunmaktadır. Karısı, kocasının 
avdetine intizaren islerine ne
zaret etmektedir. 1n.giliz dahi
liye nazırının iddiasına karşı, 

- Şeflerimiz geldiği zaman 
dahiliye n:ızmnm beyanatını 
tekzip edeceğiz, demistir. Biz 
Berlinden para almıyo;uz. Bu
rada beş bin azamızrn aidatı ve 
kocamın klübü teşkil ederken 
koymuş olduğu .be~ yüz İngiliz 
lirası sermayenin geliri ile ya. 
şıyoruz .. Trait - d'Union klü. 
bünün yazıhaneleri, Londrada 
aydan aya çıkan ( Ingiliz - Al
man mecmuası) il·:! müşterek. 
tir. 

Karol İsminde bir Avustur. 
yalının çıkardrğr bu mecmua. 
nm zahiri gayesi İngili7. • Al. 
man ya 1<.mla~masma calısmak 
ve ingiltereye Ray~ hÜkGmeti 
idarecilerinin noktai nazarları
nı aksettirmektir. 

Bu mecmuanın hayatı abo. 
r.cleri vasrtasiyle temin olun
maktadır. f ali,&. daha ziyade 

t•tı florı l•o"'"'Y"''"•Ş•...., rJI' 

ruz. ;, 
Memleketimizde yarış! 

terilen bu rağbet at seı 
J.rttığma bir nişane olS 
ra <Tbcti idame ve arttı o ~ 
:in biraz feda.kar 01ına,. 
:lır kanaatindeyiz. ., 

Belediyenin ihmal etııl1~ 
;unu işaret ettiğimiz ıı p 
nzifeleri mey:ı.nındadı!· 
Jıklarımız hepimizin ili~ 
.:-xmızdır. Biz burada teli il 
~il. ihtiyaçlarımızın tatıtl 
;nesi ic;in temennide blll 
·uz. Bu temenni de cıı 
1akkım1zdır .. 

_!; 
__ A_n_k-ar_a_d_a_y_üı~ 

uirinciljği müsab':1f · Ankara, (A.A.) - J3Ö 

Dary Dom:rle, ka nsı ve Karol. llC birincilikleri: / 
Bugün saat 15 te Ka~ti" 

dört tanesinin lngilterede Pro- ·.ruzun.da bölge yüzme b1 Almanya tarafından gelen yar
dım masrafları karşılamakta. 
dır ki, işi karıştıran cihet de 
budur. 

Lady Domirle cemiyetlerinin 
gayri siyast olduğunu şöyle 
müdafaa etmektedir: 

- Bizim azalarımız arasm
da faşistler, lioera1ler, muhafa
zakarlar ve sosyalistler bulun
maktadrr Biz mümkün olduğu 
kadar siyasi meseleleri mi.ina
kaşalard::m kaçmıyoruz 

Fakat (Trait d'Union) ce
miyeti eski azalarından biri o
lan Mis Alison bir gün bir top. 
lantı sıras·mda kendisine yahu
di aleyhtarlarının hücum etmiş 
olduğunu ve birçok kimselerin 
Almanyamn İngiltere tarafın
dan çemberlenmeki:e olmasına 
şiddetle itiraz etmiş bulunduk. 
larınr anlatmak tadrr 

İngilterede Alman propa
gandasmm artması nihayet A
vam Kamarasında da mi.inak«
şayı mucip olmuş ve dahiliye 
vekaleti müsteşarı teshit edil
miş olan on iki kişiden dört ta
rv·<:ının ln~~iltereyi lt•rkt·tmi~ 
olduklarını, üç tanesinin hüvi. 
yetini teshite imkan bulunma. 
dığmı ve geri kalan beş kişiden 

fesör olarak çalıştıkları, bir ta. !erine başlanmıştir. An~. 
nesinin de henüz talebe bulun" Gençlerbirliği, Güneş ld~crl 
:luğunu bildirmiş. ve propa- meklcplerden yüzücületh 
gandacıların bütün lngilterede mişlerdir. J 

büyük bir dikkatle takip edil- Müsabakalar baştail ~' ı~rfl 
mekte olduklarım ilave etmiş- dar heyecanlı olmuş ve 1~~ hır 
tire bir seyirci kütlesinin .'eJI ibra 

(Trait d'Union) cemiyeti celbetmiştir. Teknik netle ~~ 1
1 

reisi Amiral Sir Bary Demirle !ardır: Q~ 
gelince kendisi umumi harpte 100 metre serbest: . tııııi 
Entelijans Servis direktörlü. Bu müsabakaya yedi @'. ~t~ 
ğünde bulunmuş ve amirallık- iştirak etmiş ve neticcd~i~t ıı: 
tan ayrıldıktan sonra, bahriye sesinden Nejat 1,16 dVf)lil t~ı 

b rinci, Güneşten ::'\ihat .... ? ıı~ 1 ll nezaretine irçok münasebet- ··çtıv' " 
ler ile taarruz etmiştir. kinci, Hasan A. G. u llıa 

S B D 1 . b muşlardır. .. Uli 'aı 
ir ary omir e in en Ü- 100 metre serbest ktl~ııC ~a cı 

yük projelerinden biri İskoçya Bu müsabakaya 12 ~~ 
ile Britanya arasında bir kanal ·· · f k t · nctı . cu 115 ıra · c mış ve M 'o 
açarak lngiliz donanmasının i- lcnt Eken 1,22 daki.kıl ı;eııı' 
cabı halinde Atlantikten Şitnal Osman Hassa iki..'lClı \· 
Denizine çabucak geçmesini çüncü olmu~tur. s: 'l'a~' 
temin etmekti. 200 metre kurbağla~ıurU ııı:! 

Sir Bary Demirle uzun müd. Bu müsabakaya 4 ytı 11~ıc< ht 
det de Alman - Jngiliz yakın- rak etmiş ve neticede /~~~ı il.at~ 
larymasma çalı~mış, fakat bu- liğinden Semih 3. :.; :J ~c. , g 

gün iki devlet arasında uçu. birinci , Gazi Jises~~?e;cıı V ıı-. t 
rumlar açılmış olmasına rağ. kinci, Gcnç:ler BirlJgıı:ı !\ n~ 
men, faaliyetine menfi bir cep- üçüncü olmuştur. _ 11111 ~ ·~. 
he:> vermi~tir. Rugiin İngiltt·rt· ı 100 nwtre k11rb:ı.ghl ' 
htik\ımeti gerek kendisi ve ge- !er: . . . ci j,30 
reksc bütün propaganda vası- J Faruk Öden bırın9 !l,ıeııı 
talariy le mücadele etmektedir. .(DcvaTl'f.ı 



Bir seyahatin ~de~i- notl~ı: / 

Cöl şehirlerinde 
akşam saatleri 

Gustav 
'; - l'AKIT 9 :ACUSTOS 1939 

Fröhlich 

0, y~N=--
. Cenıı ı Süleyman 1 

Ol( YU -
renk zUnun ışıkları solup 

'ba ler, Ufuklar sarar
~ladığı 

açıı zaman, hatıra. 
b an Yolların izleri tize 

e11 bUk • 
r 4f Uk bir ihtiyar gö. 
'' bı ır YUkun altında inliye 

r kı" 
Q rıızu ,,ıya çömelmiş, göğ· 
llete ra vermiş derin de· 

• •lıy0 >'t•lıy r; arkasını bir ta· 
'te bu •~ak dinleniyordur ... 
~,11 b· a.rat dediğımiz uzun 
ı,111 ır Sahnedir. Gün ih

IMır B· 
t <liıı · ız de ona bak. 
Ot· h erıınizde kesiklik dıı 

• erg·· 
llıe y un bir parça dalı: 
ohulklaŞtığıııı ızı h!ssedıvo .. n . • 

tJlll!~lıı te 
1 
ıçtn bu saatler hizı 

ıhatır Yor; içimizde hn~.ıt. 
r. ret ve iştiyak uyandı 

tUnu 
htr il sona erdiği bu saatler 
ııı111Şeyın sonu gelmiş gib 
ıı~ l:ıne h . 
""ı.t h e~ ecan doluyor, 
tUıı~ssaslycu artıyor; geç

llılz b re karşı tnhassUr de

er r:~ln rüya başlıyor. Bu 
ka h saatidir. Ondaıı 

tanlık gece başlıyacak-

neruttan bir görünü§ 

!nr: topraklarda yuvarlanırlar· sahnesi yaşamaktadır ..• 
el) ntdaıHu SUY1' sokar serinle Şu dakikada, Sen Jorj otell. 
nirlcr; yerler, içerler; kasidf ııin taraçası, kim bilir ne kala· 
söylerler, Kur'an okurlar; adam balıktır! ... nenkll şemsiycleriD 
:eklştirlrler... altında, insana, iri yapraklı 

Dlı.ı ÖIU 
te &a. lllden evvel gelen er içinde cazip ve zariC görllner. ızak rUyalara benzerler ... 
~l &lık gibi bu saatlerde ~nm 'kadını, ortalık kararınca Güneş batıp, binlerle elekt· 

Geç vakitlere doğru seyran manolyalar hissini veren şık gi· 
:lönllşü, ayrıca görtilecek bir yinmiş güzel Fransız kadınları, 

şeydir. GUndUz ipekler ve clçek- hayatta zevk ve saadet dedikleri 

En büyük arzusu lstanbulda bir 
aşk filmi çevirmek · 

Berlin, (Hususi) - Tobisin ar 
tistlerile hasbihal etmek üzere 
Jtüdyoya gittim. Dilber Macar 
yıldızı Kathe de Nagy, Attila 
Höı-biger, Harald Paulsen orada. 
idiler. 

Kathe de Nagy, öpmek üzere 
bana elini uzattı, tebessüm etti 
ve böylece mülakattan kaçtı. 

Attila Hörbiger işitmemezliğe 
geldi. Harald Paulsene gelince; 
onu rahatsız etmek istemedim. 
Çünkü büyük bir tiyatronun mü 
dürü olalıdanberi tenzilatlı bilet 
isterler diye gazetecilerle temas. 
tan kaçınıyor. 

Çok şükür Güstav Fröhlich 
oradaydı. Keyifli gözüküyor ve 
Tirol caketinin sarı düğmelerini 
sayıyordu. Güstav Fröhlich ger.iş 
alınlı, yüzünün hatları munta • 
zam , çok açık ve parlak gözlü 
daima sarışın Ye güzel bir deli. 
kanlı . 

- Sizden bundan birkaç sene 
evvel ziyaret etmiş olduğunuz Is 
tanbul hakkındaki ihtisaslarmızı 
öğrenmek istiyeceğim. 

Elbette hatırlarsınız. Bundan 
yedi sene evvel Geza Von Bol • 
vary ve Jarmila Novtoni ile şark 
ekspresinden in.miştiniz. Sizi 1 

• 

istasyonun rıhtımında karşılamış ve Boğazda TürlC arkadaşlar re. konuştum ve bir Türk artist ar. 
ve otelinize kadar götürmüştUm. fakatinde neşe ve zevk ile dolu kadaşmı türkçeye tercüme etti. 
ilk mülakatınızı bana vermişti • gezintiler yaptık.,, Vali locasında hazırdı. Herkes 
niz! - Yedi sene sonra İstanbul bize karşı çok nüvazişkir davra. 

- lstanbulda, hatırlıyorum. hakkındaki ihtisaslannızı liltfen nıyordu. 

Bu benim için çok dikkate §a • söyler misiniz? Bu seyahat, yeni Türkiyenin 
Yan ve boa bir seyahat oldu. - lstanbulda ikametimin tafsi k b" 

v ısa ır zamanda vücuda getir. 
"Boğaz şarkısı,, filmini çeviriyor la.tını en ufak ~?k.~aı:ına. kadar miş olduğu şayanı dikkat eserle. 
duk. Ve ben bahriye zabiti rolü. hatırlıyorum. Buyuk bır sınema ri. görmek ve takdir etm k f 
nü yapıyordum. 1atanbulun he. da güzide bir halka hitabede bu .. satını da bana vermişti. e ır -

lııcı, llllzden ze .. ·k taşar, ru- sepetini, tenceresini sırtlanır: rik ampul tinden boşanan ışık 
tUıı 11 

saadet boşanır. BU· neybesinl boynuna geçirir; ço- yağmurunun aıtında her aydın
tlın.~ahşnıış, didişmiş, ke· cuğunu bağırta bağırta sUfük· !anınca, bu sahilin fccrisl başla. 
t. şt sızı içinde yorulm u Jer götUrUr. Yaz geceleri, Şanı (IJevanıı 9 uncuda) 

~~e~dl bir dere kenarı. sokakları, seyran dönUşU kafi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0~ 

12

; bir ağacın altında ıe kame geçen kadınıarıa. ço. ~,.--ıtt1tfjtfi1t .... -tı"'ttittttit1~•1t~~1t1~t1ıhli1AIA JDahl'nlu"ne 
men her tarafında film çevirdik lundum. Fransızca ve almanca 

1stanbulu sevdiğimin sebebi, 
büsbütün ba~kadır. Henüz küçük 

111 una uzaifiica ızT;'ôie~y~-~1il!TIP11r-8!8ilınrı1P.~llfl~'-'~iıiılt"'l;!I!' 11 ~ 
lll121 llfrııarını dindireceğiz: 

l!t b (llnııyeccğiz. tar dağının eteğinde yanık ma· mu"thı·ş ı·şkenceler yapıyormuş ... '-•ııe~nu Yaı>abiliyorsak za rnl sesleri çınlar ... 
t' ... l!: de bu demek değil Cezairli Emir Saidln arabesk 
't ıı OdişcJerinl uyutup \ illası, ŞemA ... ·Anın tarihi klşa. 

efea " 1 
btra. alnıak, biraz ye· nesi, Duınmar kahveleri, Arap A d " •ı 

'ae)'r:t~~:~: tabiatı do)1<1 zevkinin, Arap sefahatinln, a. nne egı canavar . .. 
·ırlardan bakiye kalan son ha-

' Clıı.ıı: * ::ı • ırasıclır. Fakat artık Arap zev-
eıı b/ltada gözlerimin ö \1, Arap ruhu yaşamamaktadır 

n hayaı bin rUya gecı .:ınıdfl:I nesli. anason kokultr 
· F ransacla yürekler acısı bir l 

facia meydan:t çıkmıf, sekiz 
yatındaki oğluna türli.ı zulüm
ler yapan bir kadın üç ay hap. 

bırede 7.alıb rakısından neşe almıyor: 
t ııu Nil kenarında, gü ı.;UzPl Ye ateşli Şam kadınınır. 
~ııı~ Ceyıa.n bakışlı Flra· \'abancılann kollarına terket 

tA_ tının b i k -qtıı • aşlarında toı> - m ş, endisi bar artlstlyle du 
b erıe s d k d d ;c. 'il 8, u almıya geldik· a u aba, güzel yontulmu!' 
\ı.ına~:rde, şimdi kinıhiliı taştan heyecan bekliyor; aşJ; 

\tt.1 ır hayat sahnesi ya· \'e sadakat Umlt ediyor! ••. 
-.ırı 

•tara~··· Halbuki bu saatlerde, oralar 
taı 8 edenlyet girdi gire- da, ne ZC\'kli ve ateşli muaşaka 
'lıen~~lcrı kesildi; kaside lara sahne olan gizil se,·da ki.> 
\ltışt sarhoşların naraJ;ı . cleri ,-ardır! .... t, 8ıraı. Güneş ...adiden çekildlkteı 
il b llleyhancler arıldı sonra, suların serinliği, yeşillik ' Oy ~ • 

'-btıel atı tahta parçaların- !erin arasından bir ha•·at nef<' 
l«,,lb er kuruldu .Şimdi Be· si gibi eser: yasemin kokusu . 
~ nı 0 ()~ot ' rada, muhteşem 
llıau ~layı ile aşk sahnele 
I' ru' iyor; Nil sahillerin 

Ya ''llııtnı olan gizJI muaşak:ı 
lı:ı 11 barı, bir gtinahı ört-

~t •• ir ağa!; gölgesi bula 

'lerıe b 
''ete alk, her akşam bı 
1erı l'de, önlerinde rak · 

•ı ' terez e tel tabakları, akla 
.., 1 lloıd 1111

Yen şeylerle mide
... ,ll Uruyo 1 

larıd r ar; kafaların 
ll'a.larırıyorlar; yıkıla yıkı 

tlotru 
1 

aka aka gece yarı 
•ızınaya gidiyorlar .. 

lJ • • "' 
•aatıer 

\> "'•h de Rab\·e boğazı 
erl'U !)er gibld · 

'' Zllnu ır ... 
et~ 1 n bin renkte blıı 

e .1 nsan ' 
ı.. "e\0 

1• o gUzel ve şal 
.._~ ru b" 
tı e 'e ' ır kıyamet güııll 
etıe 'a'CYlAya boğarlar 

• ~'"e~~Safcden, scpctlcriy 
'>ıtıı rlyle gelenler Yar-

""'•ıııa kenarına, yeşllltkle· 
•a1ı11 ' "ere· ad" 1" rl ıı i Sl•rcı r· 

il bo\, ~aklarını kurarlar· 
"ı.ına . , 

tıınenlere uzanır. 

zevk veren bir Kevser gibi insn 
nın ruhuna nüfuz eder ... 
Akşam olum·a suyun kenarı 

leziz meyvalarla. buzlu kadeh
lerle susııı masaların etrafında 
Şanım gUzlde halkı ile dolmuş 
tur; orada, yiyet•eğin, içeceğiı 

tıa<ldi hesabı yoktur ... 
Dummardan sonra otomobil 

!er, akın akın Ştoraya doğn 

rnl alırlar; gözleri fazla duman 
!ananlar, LUbnan dağlarını a 
~arlar. Akşam saatlerinde Be 
rut yolu, cennetten bir rUy; 
zibldir. AsCalt şosenin iki tara 
rındaki taze çam ormanları, nH 
mureleri sUsleyen egzotik çlçel 
hnhçell:'ri. zl:'ngin ve tl:'mfz hal 
kın, otomobil zinciri hnllncle bit . 
nıcz tükenmez akını, bir sinem; 
eridi gibi, beynimin içinde dur 
ınnd.uı dôniiyor; plajlara dökU 
len. sahil boyunca asfalt ııromtl 
nadı dolduran insan kafilelerin 
görllyorum. Şarkın en zarif gl 

} iııPn hnlkı. il ıılwslı onlarılır 

Muhteşem tuvaletlerin, zengin 
dekorun içinde, arzın Ceerik bir 

se mahkum edilmi,tir. 
Pier Lanyo isminde sekiz 

yaşında bir çocuk annesiyle 
birlikte küçük bir evde yaşa
maktadır. 

Bir gütı komşularından Ma. 
dam Vilo isminde bir kadın ci
vıyda bir inilci duyuyor. Me
ıak ediyor. Nihayet bu seslerin 
küçük Pier'in oturduğu evden 
geldi3ini anlayor .. Yaklaşıyor .. 
bakıyor pencereden, içeride *' 
karyolanın üzerine yüzükoyun ı ._ 
yatmış sekiz yaşında bir çocuk yetini görüyor. Bu s:1'da çocu. 
inliyor: 1 ı':-ı işkence yapan ~nne. görü. 

- Ne var Pier, niçin inliyor- nüyor. Gayetle sakın hır ses. 
sun) le vaziyeti izah ediyor: 

Diye soruyor.. - Ben çocuğu saat dörtte 
- Hastayım M..ıdam.. Çok serbest bırakacaktım, zaten, 

~anım acıyor. diyor. 
- Nen var.. Çocuğfı çözüyorlar, küçiik 
- Karyolaya bağlıyım.. bileklerinin ince telle kesilmiş 
Filhakika küçük P;er efle- olduğunu görüyorlar. Jandar. 

·inden ve ayaklarından karyo. 1 ma derhal zabıt tanzim ederek 
lanın demirlerine tel ile bağ. zalim anneyi itham ediyor. 
lanmıştır. Hem bu •raziyet ye- Vaziyet şayi olunca bütün 
,j değildir. Çocuk altı sene- kasaba halkı, vaka ile alakadar 
~enberi bu zulme tahammül oluyor. Mösyö Joben isminde. 
'tmektedir. Fakat çocuk bu ki bir doktorun karısı cocuğu 
kere inle:nekte haklıdır: almak İstiyor. Tabii buna ka-

- Bu kere pek çok sıktı, mmen imk<ln yoktur, esasen 
diyor. zalim anne d.! çocuğu vermi. 

Bu facia ile karşılaşan Ma- yor. Madam Joben kadına: 
:lam Vilo çocuğu kurtarmak i- - Bu küciik Picr, sizden 
in he r?"lrcye b.-1ş vuruyor. kopmuş bir parçadır, ona acı

F akat imkansız. Kapılar kapa. mıyor musunuz, diyor. Diğeri 
lı, çocuk sıkı sıkı bağlı .. Niha. sükunetle cevap veriyor: 
yet imkansızlık içinde kalan - Ben bu çocuğu sevmiyo. 
\fodam Vilo jandarmaya mii. rum Mndnm .. Onu hiç hir zn
racaattan başka çare budamı- nıan sevmedim. O b<\na kızlı. 
yor. ~ıta çocuğun feci vazi- ğımın yadigarıdır.-

O zaman facia anlaşılıyor. 
"(üçük Pier gayri metru bir ço
::uk .. Acı bir hatıranın yadiga
rıdır. 

Madam Joben: 
- Verin bana bu çocuğu .. 

Bizde yeyip içsin .. Ben ona el
bise de alırım, diyoı. 

Fakat çocuğu almasına im
k<ln olmayınca: 

- Bari onu dövmiyeceğini
zi veya az döveceğinizi bizi 
emin edin .. 

Diye rica ediyor .. Beriki ay-
ı soğukkanlılıkla: 

- Dövmemeğe gayret ede
rim, diyor. Fakat bu vaat tutul
!nu:·or. Küçük çocuk ara sıra 
\ıladam Jobenlere gittiği halde 
hr.linden şikayet etmiyor. Fa. 
kat küçüğün hayatın: tetkik e
den komşuları, o:ıun daha 
müthiş işkencelere maruz kal. 
:i?ğını görüyorlar. 

Bir gün cocuğun vücudund:ı 
yara izleri görülüyor .. Nihayet 
bu izler artıyor, çocuğun vücu. 
dü delik deşik oluyo'". Kafasın. 
da da sayısız yarıklar görünü
yor. Konu komşu tekrar vazi
vete müdahale ediyorlar. Ma
-.Iam Joben°nin kocası doktor 
Joben nihayet çocı:cu kaçın. 
yor ve vaziye~i yeniden zahıta. 
ya bildiriyor. 

Yeniden zabıt varakası ton. 
·im olunuyor. Ve zalim anne 
nahkemeye veriliyor. 

Zavallı kücüğün vaziyetin 
tetkik eden mahkeme kadını 
· w •~· hapse ve annelik hakla. 
·rr"n rcf'ine karar veriyor. 

nu ı.eki1de adale• hiraz r,e 
verini bulmuş ve zavallı ki..ici.ik 
işkenceden kurtulmuş oluyor. 

yaamıda .iken reaimli mecmualar 
dan birinde çok gibel, illSanı der 
hal teshir eden, bakışları yakan 
bir kadın resmi görmüştüm. Bu 
resmin altında §U cümle yazılı 
idi: 

''Şarkın tebessümU.,, 

O gilndenberi bu kadınm ha • 
yalinin 8.şıkı oldum. tık a.şknm 

bana bu kadının hayali ilham et 
ti ve benim için şark, Istanbul, 
bu kadındı. 

Evet, İstanbul ilk görüşte in. 
sam teshir eden, cazibesine do • 
yulmaz sarışın bir kadın gibidir. 
Bu güzel kadının tatlı ve silin • 
miyen hayaliyle senelerce yaşa. 
dmı. 

Şehrin eteklerini okşayan Mar 
maranın mavi sularını ufukları 
tutuşturan kızıl gruplarını unut • 
mak imkanı yoktur. 

Ne vakıt sarışın bir kadınm 

füsünkar bakışları karşısında bu 
lunsam, lstanbula, boğazın iki 
sahiline vekar ve azametle uzan 
mış şarkın bu nadide incisini ha. 
tırlaı:ım. lşte bunun içindir ki, 
tstanbulu daima tahassürle ve 
hayranlıkla anarım. 

En büyük arzum, lstanbulda 
bir aşk macera fümi çevirmek_ 
tir. Bu filmde sanatımın bütün 
kudretini sarfedeceğim. Sizi te • 
min ederim ki, bu filmi şimdiye 
kadar çevrilmiş olan filmlerin en 
güzeli olacaktır.,. • 

/\evin Emrullah Gütı 
--0--

Dünya üzerinde 
dansedelim 

Bugünlerde, Tobis Berlin stüd 
yolarmda Erich E:ıgel tarafın. 

dan sahne vazn koyluyan büyük 
musiki fılmi (Dünya üzerinde 
dans edelım) çevrilmıyc başlan • 
dı. 

Bu film bizi Avrupanın en gu 
zel kızları gösterecektir. Ve Ca. 
rola Höhn, Mady Rahi, Charlotte 
Tlıiele, trene de Mcyendorff ta . 
raf mdan tcmsıl edile<:e1' 
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'7 Numaralı hücumbotunun maceraları ı 

Denizler için harp ı 

RADYO 
9 - 8 - 939 Çarşamba 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi
~i: 1 - Salim bey - Hicaz peşrevi. 
2 - LeylA hanım - Hicaz şarkı -
Zevki sevda duymadım. 3 - Salabat
tin Pınar - Hicoz şarkı - LeylA gibı 

YANGIN 
e 

- 10-
Kumanda kulesinde Lui Tu-J sindeki dört bahriyeli sabırsız

zey, ikincisi Dosa, gedikli Foal, lanmakta olduklarını anladılar, 

dümen neferi Martin yer1erlnl ve bunu meydana koymakta da 
almışlardr. Kulenin açık bıra . geclkmedller. 
ktlan lumbar deliklerinden ge • tık evvel(l, Dosa derin derlı 
cenin karanlığı ;e hafit bir sis nefes alarak: 
ten başka bir şey .görUlmUyor, - öf, dahn en aşağı bir saat 
yeni numaralı hücumbotu kara var .. 
suları yararak enginlere llerll - Kumandan: 
yordu. Artqt mehtaptan· eser - HatU. daha. blle fazla. 
yoktu .. GökyUzU görUnmUyor • Diye cevap verdi.. Ve birkaç 
du. Fakat gittıkce bastıran ka • santye sonra. na.ve etti: 
ra.nJıktan, havanın ağırlığından - Dosa, Foal, gözlerinizi bir 
bulutların pek ağılara inmiş ol- dakika bile .tarassut dUrbUnUn
d ukları anlaşılıyor, barometra den ayırınayrnıı .. Siz Dosa dai
oynuyor, tazyik azalıyordu. ma ilerisini tarassut edeeeksl -

Denizin Uzerinde de vaziyet nlz. Size gelince Foal, siz de 
değişmişti. Olu deniz yavaş ya. zaman zaman sağı, solu tarayı
vaş kayboluyor, geniş, yuınu - nız. Bakın bizinı fflotillAnın 

şak dalgaların yerini kısa, sert diğer gemileri nerede.. Eğer 
yüksek dalgalar alıyordu. Sil - hepsini teker teker göremezse
ratile büsl>UtUn hafifleşen yedJ niz, bana. haber veriniz. 
numaralı hücumbotu dalgadan - Evet. Kumandanım! .• 
dalgaya bir ok gibi uçuyor, dal Zaman geçti .. Dakikalar bi -
galara. baştan çarpı7or, ikiye ribirl üzerine yüklendller, bir 
yarıyor, ve beyaz köpüklert gö- çeyrek saat oldu. 
vcrtenin iki tarafına atarak, aç Artık usanmış olan Dosanın 
tığr boşlukta Uerllyordu. sesi duyuldu: 

Sular kaptan kulesinin kenar - Uçtı dokuz geçiyor .• Daha 
Iarından arkaya dofru akıyor, yarı·n saatim.iz var .. 
hattA. kUçUk serpintiler bazan Fak:ıt lkl saniye lçln gözl\nU 
kuleyi aşıyordu. Bahriyeliler taraSBut dürbününden ayırmış 

yalnızca beyaz dalgacıkları gö- olan Dosa tekrar dUrbUnU ya
rUyor. Başka hiçbir şey seçemi- kala.dığı zaman hayretle bağır-
yorlardx: dı: 

Kumandan Tuzey mırıldanı. - Ah .• Kumandan!. 
yordu: 

- Bunun böyle devam etme 
sbi temenni edelim •• Torpllle • 
rin doğruca hedeflertnl bulabll
mclerl için kUçUk dalgalar bU • 
vll k dalgalara tercih olunur. 

Dosa kumandanın kulağına 

\ğildi: 

- Modern bir bahrl:rell an • 
·~k böyle konuşab!Ur •• dedJ. 

- Bu benlm doğru dUşUnUp 
ıçık konuştufumu gösterir .. 

Diye kumandanı cevap verdi. 
- Tabii kumandanım.. Esa· 

en ben de bunu sf}yleınek is · 
·emiştim .. 

Fakat bu sözler, bu ciddf şe
··alt içinde ikl arkadaşın sorı 

;örUşıneıerl oldu. • 
Çünkü vaziyetin icap ettirdi

~i maddi ve manevi gerginlik 
çersinde iki saat çabucak geçl
;ermiş, saatte otuz mil ne seyre 
.Lecekleri zaman sona ermı,u. 

Kronometre ikiyi yirmi do -
·:uz dakika geçtiğini gösteri -
·ordu. 

Kumundan makineye emir 
verdi: 

- Ne var? 
- Dnşman! .. 
Bunun tızerine Tuıey her za

n1ankfnden daha sakin olarak: 

- Dikkatli bakınız •• Emin mı 
sinJ.zT, 

- Evet .. Siz de bakın, .görür~ 
sUntlz kumandanım. 

- Ben de bunu yapacağım. 

Siz Fonl ne görüyorsunuz? 
Gedikli çavuşun kalın sesi 

duyuldu: 
- Evet kumandannn.. Şüp -

ne-ye imk4n yok .. Düşmana ge
ri torpidosu vazifesini gören 
iki torpidosu •• 

Kumandan Tıney de taras · 
sut dilrbünUnU almıştı: 

- Evet, dedl. ŞUpbeye bir ma
hal yok. 

Ve seei ne kuvvetini, ne a · 
hengini, ne de manasını bozma
dan: 

- Dosa, siz iskeleden botla· 
r1mızı görlin .. 

Foal, siz de sancak tarafın · 
dan .. Temenni edelim ki, yedi 
numarayı gözden kaçırmasın -
Iar ·ve hareketlerini vaktinde 

- Dikkat .. Daha seri.. Otuz yapsınlar .. 
liç mil..· 

Bir müddet sonra makine 
dairesinden cevap veriliyordu. 

- ·Tamam .. Otuz Uç mll üze-
rindeyiz ... 
Beş dakika sonra: 
- Dikkat.. Daha seri.. Otuz 

le ı:t mil.. • 
Ve yine aynı sakin cevap: 
- Tmam .. Otuz beş mil •. 
Deniz şiddetlenmiyordu. Hat-

Dedi.. Makine dairesine: 
- Dikkat.. Döneceğiz .. 

kesin .. 
Sonra dümen neferine: 

Yol 

- Marten, yarım sağa •. 
Emirler biribirinl takip edi-

yor ve derhal yerine geliyordu. 
SUratl azalmış olan yedi nu -
maralı hUcum botu en kısa dai
reyi yaparak döndli. 

Bundan sonra evvelA. Posa -
um sesi duyuldu: 

( 

hıçkırsa. 4 - Klarnet taksimi. 5 - Bir Bulgar hikayesi 
- Dikkat.. Tam yol.. Bütün saıahattin .Pı?ar - H~caz şarkı - _sıı- Çeviren : M Necmett;n 

!ayan kalbımı sev. 6 - HI. Selım - • . 
düratimizle gideceğiz.. Şehnaz şarkı _ Bır nevcivana dil müp Geniş bir kalabalık caddenin ı bahçelerinde kol kola girıııı· 

Beş dakika. sonra. yedi nunıa- teladır. 7 - Şehnaz longa. 13 Mem- Uzerinden şiddetli bir fırtmıı esip birçok geceler, geç vakıtlatJ 
ralı ışıklı mors ile vaziyeti ileri leket saa_t ayarı, ajans v_? ~tte?roloji geçti. Ziller kornalar çalındı. Yol dar çam ağaçları altmdg, f 
hatta. çıkmış olan torpidoya i>il haberlerı. lPJl.l)!) - l4 l\tuzık (Karışık üz.erindeki bütün insanlar iki ta- ile korka, korka. konuşmuŞI! 

program - . , ~ . bil 
diriyordu. Bundan sonra yeni- 19 Program. 19.05 Müzik (Operet . rafa kaçıştı ve yol kenarına dı- O zaman çok mesut olan k 
den yol kesip, dönen birinci fi- ter _ Pl.). 19.30 Türk müıiili (Fasıl zildi. ler sevgilerinde sadık kaiaC'.1 
lotillı\ bir kere daha ileriye fır - heyeti). 20.15 Konuşma (Ziraat saa· · Yolun ortaımwan uçar gibi L na ve ölünceye kadar seVI 
tadı .. Fakat iki mtı uzakta ce - ti). W.30 '.'.Icmleket· saat eynrı, ajanıı ?erleyen kınnızı itfaiye otomobil- !erine bin bir kere yemine 
nubuşarkt yolunu bırakarak ta- ve .. ~~~e<>roloji haberleri. 20·50. :ürk leri üzerinde parlak maskeli itfa- terdi. 

muzıı;ı: ı - Isfahan peşrevı. 2 - . ef 1 . p t gibi dim dik du al Cez· maınen şark istikametini tuttu. Zeki .\riC _ Isfahan şarkı • Gönlümü ıye n er erı u . : Onlardan hiç biri ihtill1 •re 
Bu sırada kumandan Lui Tu- canım;\ v1>rılım. 3 - Dede • Isfahan nıyordu. Bunlar, bırer manken gı- mezdi ki bir gün gelip a~'1'11j ~a, lııs 

sarkı • Aşık olalı. • - Zeki • Uşşıık bi cansız oyuncaklara benziyor- lar ve hatta birbirini unuta tnıı b zey, makine birinci gediklisi ile · " zaı. 
şarkı - Blr gün geleceksin diye. 5 - du. tar. Böyle bir yangın kal'f ~ ~ \'e konuşuyordu: u k k s dl · k d t r: .. 

- Dikkat! .. Gausal., 
- Kumandanrm? 

- İtalyan donanması gözUk-
lil. Almış olduğum emre göre 
w·aziyeti kumandana bildirdim. 
Biz, birinci filotill~ düşman hat 
tarının gerisinde iş göreceğiz. 

KanuniNccmi • şşa ~ar ·ı - ev m Biraz ötede caddenın ar asm a tesadüfen yan yana geldik t a 1 tıı. 
al~att~n b~nı. 6 - Hicaz_ türkü • ki yük.sek bir ev ateş almış, yanı. man da kim ve ne oldul<I• ge~e 
EJa gozlerıne kurban oldugum. 7 - yordu. Yukarı katın pencerelerin- farkında olama,•acaklar!.. aıı. " 
Lemi • Uo:yatl araban şarkı - Baka· . J "' " 

sız hüsnUn gil\•enme onınn. 8 - Sa- den çıkan kucak, kucak alevlenn Fakat, sadakat yemini, ~ .lUrıu 
dcttin Ka)·nak • Bayati araban şarkı rşrkları caddeyi ve bütün etrafı nat ve gözy~ından sonra ~ 'lföğa 
• ömrümün neşesiz get'di. 9 - Sa· aydınlatıyordu. ı tö 
dctlin Kaynak • Bayati araban şar- Yaz gecesinin ıhlamur kokulu evvel ayrılmışlardı. RiC~· l 11 ~le 
kı - Da~ları hep kar aldı. 10 - l\Iu- sükfuıetini, kahn sis gibi bu cive.. ve göz yaşı para etmem1ş.t ~ dııı 
hoyyer kürui türkti • Kız pınar b1- ra yayılan yanık kokuları bulan kendini öldürmek istemiştı·uı: :tı le 

3 numaralı talimatı hatırlıyor- şında. 21.30 Konuşma (İktısat saa· r tarmışlardı. Sonraları se'1 lisan 
ti). 21.45 Neşeli plaklar - R. 21.50 dırıyordu. orkulu ve dehşet~ man- yavaş, yavaş unutmaya. ~ı; teıııeı 
Müzik (Bir solist - Pl.). 22 Müzik zaralar karşısında meraklı ınsan- kadın, hayatın ölümden ds.:1' lllnı. b 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın) lar birikmeyi çok sever. Tecessüs lI olduğunu anlamıştı. BiltıiJI ıı ~er 

sun uz değil mi? 

- Evet kumandanım! .. 

_ GUzel .. Ateş vaziyetine gi _ ! - Ganglberger - Aşk canlan. 2 - artar, meraklılarm gözleri bir util~ ı . 
AdolC Grunov - :Bertin Viyana valsı. noktaya. dikilir ve yanındakilerin rünce dünya zevklerini b ~~ nere rince en son sUratle seyretme -

mizi istiyorum. Bunu sizden ve .. 
iki yardımcınızdan bekliyorum. 

- Hakkınız va.r kumanda. -
nım. 

- Haydi bakalım. Tam yol .. 
Gemiye bütün sürat! verin .. 

Fakat bu sefer başka bir ce -
va.p geldJ: 

- Şimdi elli beş mu yol ve-
riyorum kumandanım .• Fakat 
isterseniz, manevralarda oldu -
ğn glbl altmış beş mile kadar 
da çıkarabilirim. 

Tuzey seslzce gUlmekten ken
~inl alamadı: 

- Çok güzel Gausoı.. Mükem. 
mel. Ştmdll1k elli beş mil .. . 

- Elli beş mil .• Peki kuman-
danım. 

3 - Becce. ~er~nat. 4 - Fril~ Reck- kim olduğunu merak eden olmaz. tatile emdi, avuç avuç ve 'aatı 
tenvald - Grınzıngde (potpurı). S - Herkesin yüzü yangına çevriL kana içti. •lleş, 
Rachmaninoff • Prelüd. 6 - Gang}. ....,.1 B"'tün yüzl" rd kırmızı a- Erkek ayrıhk tesiriyle Jll ilden 
bergcr _ Küçük flüt için konser par- mı9 ... · u e e cı 1 çası. 7 - Sorgc • Bortkievicz - Ga- teş ışıklan yala.yordu. ketiniterketmişti. Yılla! f ~llıız 1 
vot. 8 - Brahms - Macar dansı No. Caddenin bir köşesinde ve yan- kaybetti ve o zaman gazete 'gilk , 
17. 23 Son ajans haberleri, ziraat, gmm tam karşı cephesinde bir tunlarına kadar akseden f:ı~ ~. aıer 
esham, tahvilat kambiyo • nukut bor- kadın ile bir erkek yan yana dur. macerasının meraklı safhsl ir. 
sası (fiyat) ... 23.20 Müıik ~Cıızband muşlardı. Bunlar, yanan evin bu suretle kapanmıştı. " 
- Pi.). 23.5a • 24. Yarınk~ prog. peDıCe.relerinden bir i~ri bir dışa,. Fakat, insanların hayatıfl~ 
rım. rı gidip çıkan korkunç alev yı- rin izler bırakmış öyle gaf! 
10 • 8 • 939 Perıembe ğmlarmı temaşa ederken kendi. diseler vardır ki er veya ge( 

12.30 Program. 12.SS Türk m_üzl- !erinden geçmiş gibi idiler. dise kalırama.n.Ian hiç fa 
ği - PJ. 13 Me~leket saat. ayarı, aıan• Erkek yaşlı idi. Çenesi beyaz olmadan, dünyanın bir noJcts= 
ve metcoroloJı haberlcrı. 13.15 - 14 kallı gözleri yorgun hırpani tekrar bulu§UI' ve ckseriY• t 
Müzik (Karışık program - Pl.), sa. .~ ~ ind 't k~ ~ ·· 

19 Program. 19.05 Mütik (Dan! elbıselı. sag el ~ gaze e gI .. şur .. 
müziği _ PJ.). 19.30 Türk müziği dma sarılı ve henuz kan~an yere Yangın karşısında yan~ 
(Fasşl heyeti). 20.15 Konuşma {Haf- şipir şipir damlayan kesık başlı aynı havayı teneffüs edetı 
talık spor servisi), 20.30 Memleket bir tavuk vardr. cut vücuda. değercesine J>I (. 

l~~d 
'tıı:ıu.e 
1 \·ıı 

da 
~~ 
tada 
t~Cer 

saat ayarı, ajan~ ve mteoroloji ha- Kadın yanmdaki tanımadığı er- Yi'-}<m duran bu iki eski ~ 
berleri. 20.50 TUrk müıiği: 1 - Kar- kekten. biraz daha genç görünü.. aynı alevin korkunç m 
ciğar peşrevi. 2 - Mahmut CeIA· d ki • Ze ( 

aynı dehşetle görüp hi~1Y1~ ı. .a. ]ettin pa~a _ Kareiğar şarkı - Vah yordu. Fakat, orun a es §8.p -
meyusi visalindir. 3 - Lemi - Kar- kasmm altından beyaz saçlarmm 
ciğar ~arkı • Hüsnüne elvarına. 4 - dağınık telleri sarkryordu. Üze -

Bunun üzerine Tuzey ikinci Lemi _ Knrci~ar şarkı - Çeşmanı o rindeki elbise eski ve peri§andr, 
kaptana: mehveşin. 5 - Kemençe taksimi. 6 ama, yüzünün hatlarından bu ka.. 

Onlar, geıı,çliklerinde, ayd~J ı t;~ 
celerin güzel kokulu çiçel<1 .ıı ı;Q 
rasmdan uzaklardaki yıldrıl~ 'Ilı, 
ne büyük saadet çılgınlrklırl ~-~ h 

- Haydi Dosa, gidip her ta - _ SelAhattsin :ınar -. Karciğar şar: d.mrın gençliğinde çok gi.i7.el oldu
ra!ı teftiş ediniz.. Torpilcilerle kı - Sana gönul Yerdım. 7 - Udı ğu belliydi. 
bombacılar hazır olsunlar, ve - Mehmet - Hüzzam şarkı - Acmam a- Erkek te ihtiyarlamıştı. Fakat 
receğim emirlere dikkat kesil- yabancı Radyolardan 20 • 30 yıl öncesi, iri ya.pılı yakı. 
sinler. Siz Foal, bizim diğer Seçilmiş Parçalar şıklı bir erkek olduğu görUlilyor-
botları gözden kaybetmeyin.. Program Türkiye ıaati ü:erin<' du. 
Eğer herhangi biri geride ka - ve öğleden &onraki ıaal olarak ııeril· Şehrin muhtelif köşelerinden 
lırsa. bana haber verin. mi~lir: • yangını görmeğe gelenler arasın. 

- Peld kumandanım. OPERALAR VE SENFONt daki bu erkekle kadın yekdiğeri-
(Devamı var) 

EGE TİYATROSU 
Kuri GenC"dttr ve nrka
daşları 9 Alu,to:ıı ('Rr· 

ş:ımba ak~amı Narlıkn
pı Şefak sinemasında: 

BiR KiTAP 

KONSERLERt nin farkında değildi.
1 

Halbuki, 

3. Lc'ipziıı: "Don Giovanni" (Mo- bunlar çok yakm dostlardı. 
zart). Bir zamanlar şehrin cadde ve 

9.15 Vi:ynna: "Uçan Holandah" ----
(Vagner). 11.35 Münih: Hafif musiki ,.c dam 

9.45 Strasburg: Beethoven prog. havaları. 

Miçe Pentcf varyetesi. 10. 
ramı. 12. Budapc,te: Çigan orkcstrnsı. 
Napoli grupu: "TraYiata'' 

Zayi 
2970 numaralı sandalcı clıliyel

namemi, sıhhat cüzdanımı, kaznnç 
knğıtlnriylc beraber :ı:ayi ettim. Ye
n isini çıkaracağımdan cski:ı;inin hük
mü yoktur. - Balıf.:pa:arı Sandakı 

lbrahfm. (29867) 

Zayi 

(Verdi). 
11. Dud:ıpeşte: Beelhoven, Haydn 
12. Prağ: Suk, Janaçck. !l. 

ODA MUS1R1Sl YE KO!\SERLER 11. 
10. Münib: Hoffmann programı. 12. 
10. Var,ova: Chopin. 
10.35 Prağ: Piyano konseri. 
11.10 Rom:-ı grupu; Kuartctlcr. 

\'ARYETE YE KABARELER 

J.ondra: Varyete. 
Londhı: Dans kabaresi. 
Postc Pnrisien: Kabare. 

DA!'iS )1US1K1St 

J t.35 l'ostc Pat'islcn: Kuartet (~lo· 11.10 llerom iinster, Sotlt'nıı; 11.40 
zart). Lonılra; 12.10 Londra; 12.15 Romo 

11.40 H:ımlmrg: :'llo7.nrt programı. ,.e Torino grupları. 
Sahibi bulunduifnın (3;)70) ntı- l2. Bertin 'Uzun d.): l\unrteller. --~----------

d ·~e e temaşa. etmi§lerdi. , »-
. dt1 ·~ra Karşılarında ateşler iç~ '"f 

nan evin enkazı kütür, Jttltil ~ ~· Uo 
kerken itfaiye neferleri elle eııı 
deki kısa saplı baltalarls ~ ,Ar ~ 
merdivenleri tırmanıyordıl~ ba 
kılan, yanan ve artık UJll ~ •ııcı 
kUl olmaya mahkfun binııd W llıtn 
şeyler kurtarmaya çalışrY'~~ le l' 
Heyhat, ki insanların se& ~lllt 
yatı ve her şey gibi bu bitl~J tı, to 
teşler içinde yıkılıp, yolc 0 ~ 1ra1. 
tr. ~ıı ·~ a. 

Hortumlardan fışkrra.Jl ~ t'1ar, 
laleleri yılan dilı gibi ar~1d ' ltl r 
!erden uzanan alevleri So11~~ ~ bı a 
ken, kadın bir tarafta, ctıs· >~tııı~ 
te tarafta nefes alamayor ~ ~'~1.ı 
gibi içlerini geçiriyor1ard1·, ~ 1ıııı 

Bu esnada, yanmrş ve~ ~~~ 
drrnn Uzerine yıkılacak lı~ 
gelmiş sim siyah pencere ,~if. 
lanndan en üst k:ıtaki ~erıt 
zerine büyük bir gölgerıın 
nıp yapıştığı görüldü. ,., 

,\ dalgalar daha. az derin, deha 
ı: sert ve yumuşak, toparlak 
örUnUyordu. Ve uzakta. siyah 
ulutlarla karanlık denizin, ka~ 

- !skele tarafıodl!. 
göı;Undüler. 

martılı çift allı arabacı plükamı zayi HAFlF lllUSlKl VE OPERETLER 
23 ile 30 cllim. Yenisini çıkaracağımdan l'Ski· 

8.30 sinin hükmü yoktur. - Artin ofilu Varşov:ı: Orkestra, şarkı, ki· 
tara. 

Yeni Neşriyat 

Erkekle kadın baştan .. ıı J:i 
dikkat kesilmişlerdi. Bilttı·e ~ 
labalığm gözleri bu göıge)et' ~ 
rilmişti. Bu, yangın için~ 

· ı bir hat teşkil ettikleri ufuk· 
\ çok ince bir ziya bulutla.rm 
afifçe tefrikini mUınkUn kılı · 
ordu. 
Ancak sürat otuz beş mile 

ıktıktan sonra, kumanda kule· 

Ve bila.hara Foal: 
- Sancaktan 9, i ve sekl1 

dö~dUler •. 
Kumandan memnundu. 
- Güzel, dedi. GUzel. Hepsi 

döndüler. 
Ve sonra makl;ıe dairesine: 

Bir sivri akıllının maceraları: 

(\.erope Koral. (29868) 
9. 

Zayi 9.15 
Beyojflu 11 inci Hk okul <lördiin- 9.30 

cü sınıf nakil tasiknam('nıi za) i rt-
lim. Yenhini çıkaraC'ağımıl:ın eski-.i- 10. 
ııin hükmü yoktur. - Cemil Taygıın.

1
10. 

(29R70) 10.45 

Strnsburg: Saint - Sgcns proJ:· 
ramı. 

Ilr.roınünster: Kon~er. 
flenııc Brctnııne ve Jfice; 
"~fonsicur Beaueaire". 
Bedin: 'Tatil selamları''. 
Kolonya: Serenat. 
Lillc: Hafi( orkestra. 

Çığır Mecmuası 
(Çığır) mecmuası, kendi sırıı 

ncşriyııtındnn lidin ü dnha \ıkn rnıı~. 
lır. Bunlıırrlan biri Peyami Saranın 
(Ft'hcft l.rnhran) arllı bir eseddir. 
ikincisi (Osmanlı imp:ıralorlu~uncla 
kuruluş dc\"rinin toprnk meseleleri) 
adlıclır. Yar.an Ömer Barkan. 

Üç(incü eser Profe~fir Mu!!lafa Şt:· 
kip Tunrun (Yeni Türk kadını ve 
rtıh! miin:ıstbellcri) üzerindeki tel· 
kikiclir. 

Ok•ıvucularımır.a hu fay
0

clalı eser
leri l:ıv~lye t'deriz. 

Ç. E. K. Eminönü ka
zasından: 

Fenni siinnrlçi Bay Eminin hi
mııyrnıiule lrnhı11a11 1ti0 c;oruiln kı~:ı 

bir 7.amnn 1arfın<ln yaptığı ilınt w 
:mırll ~Hrııırt amrlıyntınclan dol:ı~ ı 
kendilerine arzı şükran ederiz. 

!ayan ve kurtulmaya çııl ~!• 1\ 
insan mı? .. Yahut bir ne> ~rcı: 
"d'? 
l ı... ııı " );q 

Damdan kor gibi kıı;.11uıd~ 1 ·uıı ı 
!er pervazın üzerine dol< erıiJI 1 bit 
parlayan aydmlrk bu gölg i' Oi ~tıtd 
mıldayan canlı bir rnallltl 'lla 
v •• te a· ~ ı gunu gos r ı. . ııJlı ~t. 

Kurtulmak isteyen ıns ~~ l'r.t 

larını sallayarak imdat ~~~ ıı 
"Beni kurtarmız, alla.J; rı)-ol"' a~'S 
yardım ediniz" dire -~a.ğfritle . ~~ ;r 

Öyle bir an oldu kı UZC tıeıı' ~r. c 
tığr pencere pervazmn1 tlP )~ ı._/ 
nere de ise duvardan ıcoP .;c 1 'l'; 
yuvarlanacağını anlaynrı,, j ı~1 ~ 

b ·n.nnJ,.. ~ " dat isteyen adam 1 • ft> ~r 
ateşin ortasına çeJciJdı. ·r J'e~L l~ı.··· 

•• v r bı 11.e 
bir dakıka sonra c...ıgc w rı"c 
reden ba~mı uzattı, bagı ~of 

(Devamı 
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Bir seyahatin 
edebi notları 

!Halkalı kö
yü ihtilafı 

Diplomasi dili 
d~ğişecek mi1 

Bittabi, fransızca, blilfi diplo
masi lisanıdır Fnlrnt bundan . 

-o-- 1talyn Hariciye Nazırı Kont Cl-

ı~ (lıa., tarafı 1 ncidc) Stanlibey. Akşam saatlerinde in B ş f "k ,, b yanonun hoşlanmadığı görUlU -
kİ lt<:ııılak kadın YUcutları. saıı almıyor. Kadın erkek, ıslak ay e 1 en yor. Bu mtinascbctle ltnJyan dip 
ıı asırgala 1 kumlara serilmişler; hayat, san • t .. Iomatik memurlarına, aslt't 

frj rı çlndc SaY- arazıye ecavuz fraDlilZCa kullanmnma.'l-1 emret-
dol\UtaıırakJı manolyaln ki buğulu kadeh icincle buzlu b 

İnegöl Halkevi kitap 
sergisi açtı 

?ıra il .. dalgalanırken, ha- su .. Yudum yudum onu içiyor- t d · · d. miştir. 1\UIAno şehrinde buluş-
lbura gıoruyor gibidir. BU· tar; rahat nefes a1manm saadet e me ım,, ıyor tukları zaman Alman hariciye l ne göl i d many urd U Vilaye t 
~ııı sar dinmiş· \'icdanın .Juğunn hissetmemişler; yaşa - 27 - 7 - 939 tarihli sayımız· ııazrrlle kendisi ingillzce konuş 

her UŞtur. Azap ·,·e ıstırap 11anm SeYki nedir? Delki dı' da IlliyUk Halkalı köyü ile Bay tular. l\lu~o.Uni İngiliz sefiri~! ş a m pi g onluğun u k a zan d 
§eyin sonudur... bilmiyorlar... Şe!ik arasında ihtlıtlflı bulunan lrabul ettığı za~nn, - mukabıl l 

• * * • * * bir arazi meselesinden bahset- harf ye lisanı bılmese dahi - l- Halkevinin tertip ettiği kitap 1 Bilhassa ikincı devrede çok 
tx, bir mlş, köy mihtarınm bu mesele talyanca konuşuyor. Diğer ta.- sergisi merasimle açılmıştır. hakim bir oyun çıkaran İnegöl. 
te kuru nefesin azap G ÖZI,EHIM DE rUyıt olan hakkındaki slizlcrlni kaydet- raftan ltalyan marcş~lı Ballo 1

- Bandonun çaldığı istiklfil mar lüler birinci goller ini sağ nçık 
Cezır ıstırap olduğu yerler- her şey J:ibl, zihnimden miştik . Adı gecen Bay Şefik le ~.Al~an mareşal! Görlng yek- şile başhyan terende öğretmen Salahattın, ikinci goller::ıi sol 
l 1 etu1arabın tam orta. lıin hayal, bin hatı ra geçiyor .. bize gönderdiği bir mektupta dlgerıle buluştukları vnkıt fraıı Hamdi Uğurlu bir söylev vermiş iç Demir Ali, üçi.incü gollerini de 
ltıl~~n ayağının değmedi- Ufuk uzaklaşmış, sahil, mal bir şöyle mektedir: sızcn konuşuyorlar. v: k.aymakam da halkevinin . "~- Kurt ~l~ v~sıtasile yaparak 0 • 

aı: te lr gölgenin geçmedi- c;lz~I gibi görUnUyor; gözleri. Nakkaş ye .Menekşe çiftlikleri - Marianne, Paris - rımlı çalışmaları ve bu sergının yunu bıtırrnışlerdir. 
dıın ınechul badivelerde ınin önlinde her şey gene bir emvali metrukeden olmak mü- * * * ehemmiyeti hakkında kısa bir l\Iac;ın ehemmiyetine binaen 
ge~ F'akat lkl sc~e Yan· rUya oluyor. Mesefalerin boş· nasebetlyle Yunanistanda ter- Danztige sulh konuşn:a yapmı~tır. 1 h~ke!° meselesinde müşkülat Çe-

t~ . en harat... ıı~a ka rıştığı ıssız ve nl hayetsi .ı k ttı1r· bir kısım em~ftkime Sergıde son bır buçuk yıl ncs. kılmışse de Galata.saraylı Sala. 
.... e .,, ı nı 1 · t d ''60 k't 1 46 h · · 

t rıuen S'Uç 
0 

geldi. İnsan, çöldeyiz. Mrrmarayı geçiyoruz. mukabil Nakkaş bana 1926 se- temayu·· u·· rıya m a? v . i. a~ a mec. _altının D_ur~ada bu~.u~.uşu bu .i. 
?nah Sema ile denizin birleştiği yer- . d lSG::iG dönlim üzerine mua teşhır edılmıştır. ·ı halletmıştır. ln.egolluler Sala. 

•~Iı.ıa rumiyetc katlan ı- ncsın e İk' h f h tt• · 'd · d k "' de ateşten bi r cizsl var. GUne- te,·sik edilmlsti. lcerlsine gir- . Danziğ şehrinin btitUn istedi- ı a tadanberi .. hey.cca. nla de a ının ı aresın en ço mem • 
~öst ' susuzlu#;a taha m- ~ d k 1 ı d d'ıerfyor; fakat iki sene ?in son ışığı ... Biraz sonra o a . diğ'im zaman <lört bir taraftan, ğı me\·cut muahedeler çerçcYe- \'~ e en Burs'.!. bolgesı lık ~~çı nun a mış ar ır. 

1 lnı sö 
1 

teşten çizgi eriyecek; sulara k a- ınctrtiki'•etle hUkfımetln ynzl- si içinde yaşamak ,.e Alman o - nıhayet bu pazar Bursa .. Ataturk Bursa Acar ldman Yurdu çok 
etı t" Y ernemek... Du. J t d d ı b k lıı!a"Cridve zindan hayatı- :-ışacak; hudutsuz Ye nihayetsiz yet ettiği iki zaman nrasındn tarak kalmaktır. l\fc'\'cut mu~. sa yo~un a :\'n~! an musıı a a. ert oynamıştır. Bilhassa müda-

n ı a r ,. 
1 

bir mnilik !~inde ışıklar söne· hem civar lrnmı::.ular tarafından hedelere hllrmet etmek blıım da netıcelenmıştir. fi Tank oyunu k:ıidele ri dışına 
eııı,, 

1 
Ja nız buna takat G h fta b '-~ k 1 kt w d h lll "z er... ne k ; sular k araracak; mai çöl- tecavUze uğramış olduğunu gör- \'azileınlzdlr. eçcn n . eraıK:rC . a an "l ıgm an akem tarafından o. 

ııı bUtu le akşam olacak... dlim. Erk!\nıharbiye kayma- A'\'rupanın barut fıc"u olan Bursa Aca~ ıdman :ru.:du ıle ka. )'Undan çrkanlmrştır. Vilayet 
12 ge~erd· n S'UnUm ıssız w d S lt'th tr k rt Danzlğden barutu çıkarmak bi- 1..alar şampıyomı. Inegol İdman şampiyonluğunu kazanan İnegöl 

ller ı. Sıcaktan bunalır Bu saatler rUya saatidir ; on- kar ... lann nn e' a ıne çı a - i 1 dl A lhU Yurdu bu hafta daha canlı bir tdman Yurdu :ki aylık sezondan 
es aı b dan sonra ka ranlık gece başlı- t ığım haıita bunu bana snraha- z m gayem z r. Yrupa su , k k' . l k laaıı a ilmek için ak- .. . . . U nUn bozulmasını istemeyiz. oyun çı arara şampıyon u ma sonra hariç vilayetlerle temasa. 

llııe~.erfn i beklerdim. Ora· racaktı r. Ölllm dediğimi z hu- ten gosterdı. Vıla~etc m raca- T lh bl 1 bUtu A çını bire karşı üçle kazanmış geçecektir. 
v Afrtk dutsuz ve nihayetsiz <;:öl gecesi.. atla bu iki çiftlik hududunun ar. z m, n Yrupa tır. -

aderı. b a sahillerinin \h . 1 k k d h l ki l"~hlhini rica etUm. 1931 ta.rl- halln ıçin Avrupa sulhUnU mu-
t atar Suvun Uzerin , a~ rı ı o a ar az n .. . "· •. . . 

II. U §urlu 

llıızı h · J hinde vllrl"·etten ~!:! 43 numara haraza ettigımı7.ı yazacaktır. 
coı. lr iz kalır: eri r , ya. 3" J 1 z ı d k h 1 k • aı"' ''c denız kana bovanır - 2:; ~e.nı~~u~ o IJ' - ile verilen emir tizcrine kadnst- .-:- National Sozial stlshe Ge- d 

C\'l • J<,,trusk_,. . ro ve tapu m_UclUriyctleri, fennin wıssen, Danzig - .. on g u a a ev 1 n e 
lr... er lclnde tutuşuyor ıı s ı Dr. Cem u e)man bUtlin inr.:eliklcrlno istinaden • 

1 

t~~a~ırtın a Tardır. F aka1 D 1 t h k t buranın harltası_nı ve t~babı VAKiT kıtabevı Hatay ve Lozan g aceJeri parlak oldu 
arın • sahranın kızsın ev e ve ü Ome mucibe raporlarıyla. "ı _yete 

ı raıa takdim etti. Gene vıH\yetın c· rik telzrafları rckilmi<> Hatayın 
t,r. Yarak gelir · değ- O" t ·· - "' "' 
r ... ı alev gibi yakar ~utuş- reı·sıerı· nı·n eşlerı· mir Uzerine 24 Mayıs 931 tari- Un Ve yarın erCUffi€ tarihçesi ve siyasi safhaları an-

hincle Bakırköy kaymakam ve- külliyatı latılmış, bu kutlu günün manası 
~ede elli (B"-• tarafı 5 ı·n ...:~c) Jtili Yeşilköy nahiye mUdUrU, izah edilmiştir. 
,,. iki Dı'l,. kola ... -:ıı ı..~ l No. 11·20 ikinci ıeri "ide ... " J • nakırköy tapu müclUrli, ve Jan- Gece, halkevi k< nferans ve gös 
,. altnırşa kadar yü kse· r k ı y ı t ilk k 11 Corio baba •ııa ra ı a ı r. unan s anın - n- darma kumandam, kaclastro- terit salonunda dil _ tarih • ede 
da n gUndUz çıkmıyor . ın aYukatrdır. Eski Yunan li . dan iki fen heyeti huzuriylo bir 12 Deliliğin psikolojisi biyat komitesinden Bayan Nigar 
Q'~:res almıya ihtiyacı .sanma Takı f ola n, dünyadaki daha. başkası tarafından teca- 13 ilkbahar selleri Erol tarafmda!l güzel bir konfe. 
~lda Gonunu bekliyor. ••. .:.H.;u lar ,al'cA&lAda. ~~ ,calir • ..,ua....-,..._..1.a& .mUa.1- 14 En~er.ek dü;ümıı r ans verilmi~, halk d r han leri 
tecetdalltşaı:n saatleri çok ha- Modadan ne fret eder ve harp - linde tutulan zabıt yarnkaslyle 1 5 Ra.sln kUIUyatJ m ve kurslar komitesi başkanı Sc. 
t l> d Ik' ... b · 16 Samimi Saadet ek .... • airemln önUnde, ler en evve ı Uı:: I u a göre giyı . ye ileride ldzımgclen yerlere dat Ataman tarafından Sevr mua 
ı "• Şı d 17 İstatistik c6 geni ş bi r taraçam tir. Maama!lh, Yu nanistan a balon sütunlar yapılmak U· hcdesi ile başlayan tarih hakkın 
t 

lllle~ı 1 k 1 b d 18 Çocuk dUşlirtenler d 1 t bl 1 ·1 taf · • at•u "'nıın yakasını yır- ::adın ı cereyan arının aşın a zere nişanlar da konuldu ye rcs- a sayı ı a o ar ı e sılat ve_ 
" ınu 19 tlim ve felsefe ·1 · d w Ilı, h sıcak rUzg~ra a- ı;ok hayır cemiyetlerini idare men bana teslim edildi. rı mış ol ugu gibi 24 temmuz pa 

.(JI 20 Mevcudu kalmadı · ~ bıı r Yeşil yaprak, bir ?der. Den kimseye tecaYUZ etme- Zoııgul<lak Tıalkevinde llatay 7.artesı gününde Lozan sulhunun 
lle .. ıııu su, gözümde tU- • dim. 15656 dönUm Uzerine bana gihıii yıldönümü gündi:zlü ve geceli o • 

.. tn için t k h MADAM ÇEMBERLA YN . '530 larak kutlanmıştır. 
ta Ol ar ı e r şe~ t ... ,·zik edilen bu arazi rcsmı Bu !'!Crinln flatı :5.30 k-.ıru"tur ınuşt ı 1 B M el M t k 11 b' - " Yine şehir bandosunun, halke-
, Uök_., u. stanbu , o· a am • e a sas ge r ve .r - kadastro haritasında G736 dö- Hepsini alanlara yfizde 20 lskon. Gerek neşriyat ve gerekse pro 

~~ .. lın .. u, l(as ımpasa dere. B ita t m atorl J1.unun vi rndyofonik l'eşriyat odasında .. . r nya par U n ntimdllr. Simdi kime tecnvUz et- to vnpılır. Kalan 4.24 kuruaun paganda işlerinde hiç bi~ fırsatı w için h - J "' çaldıgı istiklal marşile başlanan 
er"" er şey bir ha. en nUhızlu ve şöhret sahibi ka - tı···ı sarahaten görUltir ye bizim 1,24 kuru.-:u P""in alınarak mUte· kaçırmıyan ve Zonguldak halkı - d , ""Y bl .... ::- ... ,.. t ören c, Lozanın tarih~esi anla_ 
baı.. r rUya idi. Mai se- d ınl arından birisi Modam Çem- bu l Hınlzdeki haritnmtzcln res· bakı's'ı 0 ,,.da b'ırer Ura ödenmek nm milli duygularına tercüman 1 h · 11.ar· k' ,, tı mış, e emmıyeti izah edilmiş, 
ıııda g:· "öpUren denizin ~erlay~dır. l mparatorluk dahi- m<·n llal~ırköy tapu dairesine tızcre üç taksite &ağlanır. olarak önayak olmakta bulunan halkevi gençleri tarafından J,,o _ 
tııırı. le ozıcriml kapar; kcn lınde sıyasi hayatın en çalı şkaı tc~cll edilmiştir. llilylilc IIallrn· __ halkevimiz Hataym anavatana znna ait şiirler okunmuş, Loza. _ 

: ~~Şa:;dl yurdumu n rU- Ilay ve Bayan Çemberlayndlr. h muhtarının dediği gibi elim- tarlar ahaliyi bu yolda teşYlkle kavuştuğu 23 te:n.muz ile 'l'ürk nın yaratıcısı milli şefimiz 'ismet 
llltıı ım. Su sesi, rUz· Kocaslle birlik te sabahl arı deki l:ınrita ne gayri resmidir, onlara fvlllk yapacakları yenle tarihinin tam bir dönüm noktası !nönünün hal tercümesi bildiri!. 

l'ı töı ııu, bana, serin mem- Londradaki Haydparkta dolaş- ne de gayri müseccel değildir. ::ütultik. yapıyorlar. Eğer ben, ve Türk istiklfılinin tem:l ~aş~. 0 • miş, cumhur riyaseti katibi umu 
tdı. g;.,ıı ıınar altlarını ha mak bu kadının en bUyUk bir Gene bay muhtarın dediği ,gi- bir fc-1!\kete sebebiyet \'erme- lan ~zan ;ul~unı:n yıl~~~un:ıun.c miliğine, C. H. P. ilyönkurul baş 
~ah a at ne o çırpınt ı- ze\·kidl r . P aris son moda t uva - bi lı iikiımet onlnrn Menekşe n- mck için şimdiye kadar kuYYetc rast ay~~ . 4 emmuz gun erı ve kanlığı tarafından çekilen tel -

. t~ ar,~:~ kulağıma gelen lctlerinl seven Dayan Çember - rn:ı:.inl ta.lcsiın için hnritn sını ırnvvctlc gitmemiş isem, mnh- ~~cclerı. ıçın ?yrı ayrı_ ~utlama graf okunmuş, milli tezahürat i. 
Ilı ru c uğultusunu din- \ayn, oçk misafirperver bi r ka - yaptır !ığı znman e!;ı:>r :Milli Bın- ırnınc ırnpılarını bnnn. lrnpayı,pı tör~~lerı tertıp eylem~.şt.ı_r. le tören sona erdirilmiştir. 
~ at:~fl~la.:, bir saniye yU dındır. Çay on un en sevdiği lılr ı ~ ~ ile aram ela olan ve mahlrn- hiç bir ktı\ vct yoktur. Nitekim 2° tcm.~~~z pnz~r gunu ta S~- Gece, ayni pro~ram ile otoma.-
'<Qr~ hı n ı sondUrmedi. Bu- içkidir. Kuş ve kedilere karşı ıncye> intika l P.lıniş hıılunnn 1G!i öyle de oldu. ba~tan. butun fiChıre Hataya ~ıt tik ve canlı tablolarla iki kon. 
~~Utı:ı llür kadehin l~inde mcrakr fazladı r. ~faamafih, si - dıiıı': :ı . c ait btrSS,yöRirl N 10 YAKIT - B. Şcflk'in bu mcık· se~ın?lı .~aberler veren. ~oparlor. fcrans verilmis, konferanslardan 
~I tutoğuıc suyun rUyası , yasi i ';' -.rde kocasınn bilyUk ynr Gene bay muhtarın cl<'diği gl· tubuncla arazinin ırnndislne alt lcrımız ~ğle~en sonra ıçın yapı - 1 sonra seçme filmler gösterilmiş_ 
~!.! ıseu:ıŞturan bir iştiyak ·mı1a. bulunur. bl hilkiımC't onlara MC'n ck~n n- olduğu hakkındaki sarih ifnde· laca~ tore_nı~ d_e progr.ammı nCF tir. 
• ,1 erce hatıramda ya -------------- · ı ı taksim · in haritasını . ı· ···ı U" ·Ul>: Halkalı rctmış \'e ıstiklal marşıle başla· 23 ve 24 temmuz gün ve rm. razıs n • H sıne mu ,a.uı , U} t·· b''t" h' · t' ftt. n~ yan orcnc u un şc ır ış mu\ ı · z Id kl 1 b'' ··k b' ynptırclığı zaman"t'i;rr Milli J~m-1 1 . 5vu cıe· lıazı noktnlardnn hnk . . cc erı ongu a ı ar uyu · ır Ankarada yüzme 

müsabakaları 
' • eylemıştır ·ır h · · d b H\k ile arnmda olan Ye mahke- icldia ctmcl\l(}dir. Me..,.zuubnhis · . w mı ı cyccan ve gurur ıçın e ay 

meye intilrn ı t'l ıniş h11 l\ı na 11 1 rı:-1 ya.zıınızıln cin kayclcttlğlmiz gi- Hatay partı başkanhgma tcb- ram yapmışlardır. 
(Baş tarafı 6 rncıd.a) clönUme alt lıir parcadn Millijııı, liüY muhtarı şöyle dcıneklc-

dakikada, Natık Balkır ikinci, l s 
met E r kal üçüncü olmuştur. 

Emlak l~nlc kn1'.a.ndığI takdirde dlr: "lllil\lımot lıizc lm arazl:i r -------·-
kenclilerıne vcrılmck Uz<'rc ha-iverdi. riOO lira kadar muhtelıf e·· .. k" 1 
rita Uzl'tinde bu pnrçayn işnrct mnsr~flar ya,ptık. Haritasını çı- utun ltapçı arımıza 
etm iş. fakat hlı: hir vnkıt ne knrclık. IIUlcümet memurları •• •• ' • • 400 metre serbest : 

Bu müsabakaya 5 yüzücü iş -
ti rak etmiş, neticede Güneşten 
Nihat Bingöz 7,4 3,5 dakikada 
birinci, Hasan A. gücü ikinci, 
Kamil A. gücü üçüncü olmuştur. 

Yermi<>tir, ne de tescil etmemiş· gelerek araziyi köylllyc taksim Butun mektep kooperatıflerıne 
tir. I etUlcr. nutnıı hu işlerden son· • • ' 

Her nası.ıs~ olurs:. ~lsun, ~u- rn. B. Şefik ortaya çıkarak hak Bütün mektep Dtrektörlerıne: 
rnn ın vazıyıcl 1. şa g- ıl ı hen ım. iddia etli." 
2!l 11 numn ralı knnun ne Neticenin lı!\H\ alınamadığma Ders yılı l nkl n~ıyor. ( \'akı t) kitahc\ i, mektep kit.npları· 
heni buradan h1msC>nin atmağa \'O ınalılı:cme\·c intikal ettiğine 1 · · .. 1 1 1 Türk bayrak müsabakasına 3 • 

1 
. d ıun yayımı çın geııış o çüı o hazır anm ış, tcşkllft!ıııı kurmuş· 

W• • • • 

5 
hakkı yoktur. B<'nl or:ıdan eum- gBre, Jlnlkalı J;:öylUler nın e tu r. 

takım gırmıştır. Netıcede 6,7 3/ . · ı ı b . . . . . . . hurh·et mahkcmelcrınnt ''crclıı· hnkları ynrdır. :Madem c u n-
dakıkada Gazı lısesı bırıncı, genç · . . . t 
1 b

. 
1
. w • • k. . A .... ti .. ı erei!i karnr Ye ili\mlnr çıknrttı - razi n. RC>rik'e aıt ıdı. Rcsın mc-

er ır ıgı ı ıncı . gucu çun . • . .. 1 .. ' rnhilir. Eğer lılr hakları ...-aran murlar arazıyl koylUyc nası 
cu olmuştur. . . t . fiOO ı· k ı mnhkenıel nldc l <"rını:> mılr:ırna tcyzı et.tiler YC ı ıra. · ac nr 

Gazi lisesi takımı : Faruk. Ne. Nlehilirlcr Yoksa hcyı>li ilıUrn- bir para sarCcttilcr. Köyllllerin 
jat, Nüsretten ibaretti. Bu takım riyC'nin ya~1t ığı ı:;ihl g-cnı;. !hti- rivayetlerine güro bu arazi yU
yeni Ankara rekoru yapmıştır. Ya r. çoluk. çocnl\, hattı\ kız. ka· zlinden biçtikleri otlar bile hac-

(Vakıt) kitapevi, mektep kitabı işini kendisi için bir ka. 
zanç meselesi c..eğil, bir memleket hizmeti bilir. 

SACLAM BiR !\lUAMEI..E 14E TA l BIR KOLAYLIK 
VAKIT I<lTArgv!NDED1R. MAARtl<~lN SATICILARA \'l•:ıt_ 

D1G1 ISKONTO V AKIT KİT APEVlNDE SON HA.DDlNE 
KADAR MÜŞTERlLERl~E TAHSİS OLUı 'UR. 

Bu suretle bugünkü müsabaka dm cemi g-afir halinde ellerinde zedilıniştir. . 
lara son verilmiştir. Gelecek haf. sopn, haltn lnr ilP h!l<'um ve ev- Aliılrnılnr mnkamlnr bn arnzı KİTAP VE KACIT 1HT1YACIN1Z lÇlN VAKIT KİTAP 
ta saat 9 da Karadeniz havu _ n l<'e konulmuı; bC'toıı direkleri mC'seksinl sür'atle kökUndı>n EVİNE UGR AMADAN BlR lŞ YAP~1AYIP\JZ. 
zunda Ankara bölge bi rincilikle. kırıp _dölnneklC' hir ~C'Y çıkına1, llınl~etm_eı~ ve her _ı~ı tara~ da.~ .. ·-----~mır.1 ____ 1111111 _____________ .,. 

r inc devam edilecektir. bilA.kıs, sabık YC Jllhık bay muh·ınetıccyı ösrenmelıdır. 
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Ankaradaki cinayet Berlindeki mektepler SatiY!.!~~~!!~ isabetli ·b~r k 
b 1 1 

Uzun zamandanberi tahkikatı ve 

ık . k .. .. k .... d o ş a t 1 1 yor dedikodusu devam edip giden 
ı ll Ç U Ç 0CUgU1'l U Q Satiye binası suiistimali tahki • esaslı şartını yer.İlle 

l d k d 
• • d 0·• ıdu.. Bertin, 8 (A.A.) - Haber ve. 1 karı Silezyada Alman kıtaları- katı nihayet bitirilmiş ve sor. mek tabiatin eğilmeS Y Q r Q Q l, e ll l S l e rildiğine göre :Danzig nazi teş _ nın tahşidine dair Katoviç ·den gu hakiminin ~ararnamesi ile, külmez kanunu ile 

Evvel~i gece Ankarada üç lan kız ve erkek :ki çocuğunu l<ilôb reisi Förster dün •k§aın verdiOi bir habere göre Cuma be"':ber doaya _•g:r ~za mahke · Ralıa:ı.n ve yjyecef!ll" __ _,,., 

k
. . . ··ı·· .. .k. w d b ki B' ~Lrchtesga~en~ gelm.iş ve derhal ııünü "'yedinci kolorduya men. mesı~e ~vkedil~ıştır. rum kalan İnao.n İf 
ılının o umu ve ı ı çocugun a ıça amrştr. .;ıtrisi ağır, di. IlldCi' tara.;:m~a.n kauul olunmus - b .. f l t b.l Müddeıumumıl~k tarafından biliyetinden mahruıs.1 

yaralcmmasiyle neticelenen fe_ ğeri hafif yaralı idi. Kendisini t sup azı mu reze er 0 omo 1 
• yazılan mütaleanı:ı.meye evvelki , 

ci bir cinayet olm'Jştur. :ıradılar. Bir de baktık ki, uçu. urıİ-tı F" t k le hududa birkaç kilometrelik gün bütün suçlular itiraz etmiş. Bir geminin aınel~ 
K 

ı er · ors er onuşmalarma bir mesafede kain Zabrze mın-oyunpazarında terzilik ya. :umdan atlamrş... Pol:sler ya. bugUn. bütün gün devam olun . ler ve Yusuf Ziya, Tahir Kevkep lazam yeme!t verrn 
pan Agop isminde bir Ermeni nma indiler. Kendisi , de, ko. m~lur. takas.na ;-lmişlerdir. ile Kasım Neşet de bu Rrada tah :1.: ye:li, sek"z saat· .. 

t 
• k. l ı.. t d w d ··ı · l d 5 Bu müırezeler burada bu··tu .. n ı· ı · · · · ı a· h b' ak ·· erzı, ıracı o ara.~ o ur ugu e- cam a o meınış er i. onra j. Bcrı;•ıiı1 i~; rr.a·umal alan ma. ıye erıru ıstem1ş er ı. "'a at ır yat g 

vin sahibi eski hakimlerden kisi de hastahanede öldüler.,. }:f•lino:: ı:-.ı nı:.;.&katlara hususi umumi binalarla mektepleri i~- Dün akşam suçlu1ıarın itiraz • zahirde bir tassrrufl1'İ 
mütekait B. Rifatı, kendi karısı Talihsiz kadın durmadan ağ. ra ehcmmi~·c' ·.e~a mana atfo. 1al etmişlerdir. larını tetkik eden sorgu hakimi ha~~ika:te geminin 
Hayganoşu bıçakla öldürmüş, hyordu. Kendisine Agopla ara .. h.:nmam~kiaci.ır. ,Bir ~olonya Tayyaresi Bay Sami. itirazlarla beraber fiyatı iırin~e pek ehe 
ilci çocuğunu yaralamış ve ken- j larmda bir hôdise olup olmadı. BcrHn, 8 : .\ A. ı - Hususi kay Dütlü tahliye l<ı,leplerini de redd~tnU~ olan bu tasarruf &J1Je! 
disi de 7 metre kadar yüksekte ğını sordum: rıa~;ardan alır.~ n h::berlere gö. Oanzig, 8 ( A.A.) - Dan- ve dün sabah saat 8 de adliyeye yat bııhası i!e ödetir' 
~la~. k~_le duvarından atlıyarak _Hiç bir şey yoktu, hiç bir ıı·e.VF~i~inı!tki 11·tkteplcrden bir zig'in üzerinde uçnakta olan gelerek yolsuzluk hakkındaki ka. ne"icesi ise e-eminin 
olmuştur. şey yoktu ... Bu :vfam muhak. çogu, sonbahar manevraları do . bir Polonya askeri tayyaresi ırarnamesini yazmağa haşlamış . '?Öreceın h'.~etin , 

Jç hisarın hemen hemen so. kak deli olmuştu!., dedi. . layısile sil~h a.l~ına a~~nan as_ denize dü_şmüş ve kaybolmuş- 1 tır. demek~ir. Ame!eniıı 
nu olan Kale kapı sokağında R .. . kerlere tahsıs ecıılmek UZEıre bu tur. Danzig. limanına mensup Hakim Sami, başkatip Hüsa - ihtiyacını temin etrneirr 
14 numaralı bir ev vardır. Bu- esmı Tahkıkat hafta sonunda tahliye emri al. bir v~pur iki Polonyalı tayya. ~ettin ve kat~p Eayan Nec~iye. ~ıdalar•_na intizam ~' 
rası, eski hnkimlerden müteka- Halbuki resmi tahkikat ve mıştır. recıyı kurtarmağa muvaffak nın yard~mlarıle ki:l.rarnameyı fa. lunda yapılan fe 
i~ B. Rifatın evidir. Bir kısmın. yaralıların son nefeslerinde ALl\,JAN ASKER! olmtl§tur. sılasız bır çalışm~da~ son~a ak. amele h'zmetini şe~ 
da kendisi oturuyor, bir kısmı- verdikleri ifadelerden istidlal HAZIRLIKLARI TeatiıEdilen l"ık>talar ~~:eç vakıt .. b~,rm~\~e emen sı ile tazmin edilir. 
nı da terzi Agoba kiraya ver- tarikiyle anlaşıldığ!n.ı göre ha. Paris, 8 (A.A.) - Almanyanın Hakkında ma emeye gon crmış ır. '_,w 

miştir. Karşı karşıya tek katlı diseye kıskançlık sebep olmuş. !askeri hazı_rlıkları hakkında mu. Varşova, 8 (A.A.) - Po. ~rgdu haklimli S~m~k ka;arn~ - Unuilııamakdi ica~ 
iki odadan ibaret olan evı'n balı tur. fassal malumat neşreden Frans_ız j h·'k"' f ·ı O · . mesın e suçu ar a ın a m - ten artmaz, şten tb t A d hl onyada u un~e 1 dı .e

1
• anzıg laa. taleayı yazan mücdeiumumi mu. İptidai bir telakki~; 

çesi müşterektir. 60 yaşlarında Agopla karısı Hayganöş ma. ~a 1 
.. v:.u~a ~ harp ~ ı. rasın teatı e ı en nota r . · S b .d k f kl 1 k .. b , . · _Ji 

olan Agobun kırk yaşlarında bahçede ve bir cibinliğin içinde kesı~ı~ ~e.nuz onu aıın~adıgı ka. h kk d w dak. . b Avını a rı en ço ar ı o ara sat tec:u c.en ş~·. 
k d b' k t k d I G . .

1 1 
n,ıatını ,!Zn:1r e:ı,mektedır. . ~ 10 

a ~gı '. resmı te • bazı suçlular hakkında tatbiki ka~deyi tamamen t 
a ar ır ansı vardır. Komşu- ya ma ta ır ar. ecenın ı ere. "J 

1 
· · · lıg neşrolunmuıtµr · ı'stenı·ıen maddelerı· yerı·nde go··r. · ı· . "D" -·.~d 

1 H · · d b' d w ourna . gazet.~ının Bcrlın 1 O . w .. d'· m ' ır. ısten ar1P"""' 
ar ayganoşun] Agoba göre ~~fş ;aatın e ve ıre ogr.u,dB. muhabiri di~or ki: .. A- anzıg . aya~ın~n un memiş. bu arada meni m:µhake - artar.,, .. 

genç ve taze ka mıs olduğunu ı a yavaş yava~ yerm en Al 1 • h 1 kl hukumete tevdı edılmış olan m"""i istenilen R ... fi Celal naya . ·· ı ·· 1 ~ k lk k w manyanın as rnrı a.zır ı a • b P l .,... ... t-!-1 soy uyor ar. =ı mış, ses çı armamaga ça. . d' 
1 

. 
1 

h ceva ı, o onyanın Danzig ko.. rın da lüzumu muhakemesine ka. Yeni Denizyollart 

B R
.f d I d lı k d·- k- k rı şım ıye .;aoar yap,ı atı azır - . . B c;;: dak. ·1 l lb h" K . 

. . ı at a ev i ir ve kendi. ş~ra ıger arı :o~a~~1:1 ya. lıkları geni~ nuKy:ısta geçmekte. mıserı . !ıı'o ı ı e ~pı an şi- rar vermiştir. ra ım emal get11
1 
dl 

sı de 60 a yakındır. Refikası tagma yaklaşmış, cıbmlıgı ara. dir. fahi görüşmede alman hattı Kararnameye göre Refi Celal batlan hakkında verO"· 
Bayan lclal 45 yaşlannda ka. lamış ve Hayganoşun yanma Berlinde -:~iuhesiz bülün Al _ hareketi teyit etmektedir. Bu Bayarm Türk ceza kanununun ile çok isabetli bir 
dar kibar, evine düşkün, kendi sokulmuştur. Bu şırada Agop man hazıdı:.Jarı tamamhındıktan hattı harekete göre, Polonya 64 üncü maddesi delaletile 205 in bulunmuştur. 
hclinde bir kadmcağızdır. belki dikkatsiz bir hareketin sonra Fral'U' : warın, İngilizlerin, hudut müfettişlerine karşı hiç- ci maddesi ile cezalandırılması 

E.~velki gece kiracılarla ev tesiriyle uyanmıştır. Polonyahlar,n ve Ruslar.ın boyun bir emrivaki yapılmıyacaktır. istenmektedir. 
sahipleri beraber oturuyorlar. Facia o zaman bir anda vu- eğqıesi için t;çüncü Reich ~efi. 2 - Danzig ayanı, bu mek. Suça iştirak mahiyetinde olup 
Gramofon çalı;rorlar. B. Rifat kubulmuştur. Deliye dönen ih. nin makineyı sonuna getirecek lubunda, muhteuif Danzig hu- beş seneden aşağı olmamak Ü,. 

keman çalıyor, eğleniyorlar ve tiyar koca, eline ges;rdiği bı. bir düğmer basması kafi ,ge. dut karakolu şefleri tarafından zere hapis cezasını emretmekte -
saat on bire doğru yatıyorlar. çakla evvela karısını yedi ye. leccğine innan safdiller var _ Polonya hudut müfetti§lerine dir. 

Hadisenin bundan sonrası- rinden bıçaklayarak hemen 0 • crr. yapılan beyanatın ayanın emri ~ ih&kimliğinin karar.na -
nı, vakanın kahramanlarının rada öldürmüş, sonra B. Rifa. O zamana intizaren manevra üzerine yapılmış bulunmadığı • .mesine göre, maznunların suçları 
son nefeslerinde söyledikleri ta hücum etmiş, kısa bir müca. maskesi .ı~· ı.da Pomeranyada, nı bildirmektedir. sabit görülmekte ve sırasile şu 
sözler ve hadiseye şahit olmuş dele otmu§ .v~ onun da barsak .. şarki Prusyarl:::, cenubu garbi 3 - Danzig ayanı. gümrük maddelerden tecziyeleri istenil -
olanlar muhtelif §ek.ilde anlat.. larmı deşmı§tir. hududunda, rer tıbi ve garbi Al - kontrolunun §İmdiye p~r al. mektedir: 
.naktadırlar. Mesela B. Rifatm Sonra ççcuklarına saldı~. man~da ta4-ıdşJ:. yapılmakta - duğu tarz.la Jl'Friy~t ~kü.n.. Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kev. 
kurrsr Bayan Jd:·l ô:·?r Li: onları da Y.aralamış, öldükleri. dır. de kalacazmı temin etmekte. kep, avukat Ismail Isa Caniş ve 
"- Evd , . . ı ne kani olduktan sonra, bahce.. Varşova, 8 (A.A.) -Viee .. clir. Sadun Galip hakkmda Türk ceza 

e · . ıJrusl! v ı:.: • b" da - · ~ · V k. t · · Hepimiz dışard _... , · nın ır uçun aşagıdakı uçu. zır arzavs ı, gaz~ esının yu. kanununun 339, 240 ve 205 in • 

DahHiye Vek~li 
tetkiklet' 

Dahiliye Vekili c1i.ill 
tinde Vali Llıtfi KırÔ" 
lar miidürü Ziya old~ 
Kağıthaneye giderek 

havuzlarını tetkik e~ 
F eriköye gelerek b 
sisatı örmÜ!tÜr. 

--o-. 

Seferberlik ko 
dün tup~a"" Kocam şişman bir Y::i!:~~- rumlara bakan köşeye gel~iş, 1. 'd A T ci maddeleri, mühendis ;Neşet 

Soyunarak yatar S t' k · ora<;Ian 70 metre kadar aşagıya lrQ. a'ki iman Q~1'0d8 beş fl8 Kasım hakkında. jşlcQiği iki 
.. . . · aa m aç atlamıştır. ' l'f - suçtan dolayı 240 ve yine 2ı10 ln. Seferberlik ,kollli 

;}!t:g~i~~ent!;ı:c~r~;;\::i~ - : ~f· dRidfat khasdt~~aı:ıedeAvebrdi- halk!nın nakli zır:ar konferansı ~:.r~a::;:;!:~zba;iky;e~:e!~ \ilayct Ye belediye ,ıD 
u d R f b gı ı a e e en ısını go un 

yan ım. ı at ana ninem .. ld .. d .. -.. .. .. l . H K I I ki I t f cJı Şahingiray ve Sedat Ödül hak . 
derdi. Acı acı bagwrrr'ordu· o ur ugunu soy emış, ayga. uvvet İ güç Ü ere 0p an sirgemc ~urumu ııı 

Y 
. . · · noşun yanında bulunmasını 

0
• kında 230 uncu maddenin 2 inci ,ı 

- elış nınem y f 1 B . d ka11ş1'aşıyor f lcr Mark K k k t nin iştirakiy1e bir to 
öld.. .. l r • e ı~. em ra an geçerken ayağının kay. • ı Tokyo 8 (AA) - Be l as~ ' ı ev ep, avu a mıştır. 

uruyor ar.,, masr ,.ekJı.nd t f · t . . lar k nf• · ·b .. ş .. ~ledeazır • Atıf Ödül, reja.ns şirketi müdü. 
O r .b. f y e e sır e mıstır. Londra, 8 (A.A.) - Ekser o eransı, ugun og n .. M te U Re.f' Cel'l Ba 

c_ c 1 gı 1 ırladım. Kocam Yaralılardan 11 yaı::;ndaki L d l d kl conra başvekitı'n .. ı·yasetı'nde ru hekk da
6 

vde 
1 

• t~ k t. 
oarsakla d l'k d ·k l ~ on ra gazete erinin yaz ı a- 'A 

k 
.. rı e ı es_.ı yer erde kız c .. ocugu- ag-ırdrr. 19 ya~ların·- t l t yar a ın a e.uça ış ıra e -

an ıçınd~ _Yatı~orou. Ve bağı. d::ı olan erkek çocuğun ~aras; rıııa göre, ltal~'an Tirolundaki op anm~ ır. tiklerinden dolayı ~ üncü mad • 
ra~aklpolısı çagırdıxn. Geldiği •. hafiftir. Agop ve Haygano~. İ- Alman h9.lkm Alrr.anyaya nak- Bu fovkalade toplantı, malum denin deliletile 2C5 inci madde;. 
n:ıı:dS! .. ~~~g~~oşun kanlar i- ki küçük yetim b:;raktı!.i~ın- li ,kuvvetli güçlüklerle karşılaş- oldı;ğu Uzere, (yeni Avrupa vazi nin tatbiki ileri sürillmektedir. 
çını;le olusu~'~ buld~k. dan dün adliye marifetiyle te .. makta ve A~\;tıturya Tirollüle- yeti kş.rşısında Japon siyaseti. Ağır ceza m·ıhkemesi tatil bu 

Agr:;-. hırı on bır yaşlann. tereke tesbit edilmiştir rllıin takbihini muci~ olan ceb- nin mühim bir mese~esini müza. lunmasma rağmen, işin müstace. 
da, dığeri 9 yaşlarında 

0
• · kere için) harbiye nazırı 'B. Ta _ liyet ve mevkufların takibinden 

ri şiddet hareketlerini tahrik gainin ısrarı üz.erine vukua gel ~ dolayı maznunların azami bir 
eylemektedir. miştir. hafta zarfmda asliye ikinci ce • 

Nevs Chronide ı:!<:ızetesi, Vi- Do . . .. , za mahkemesinde muhakemeleri,. 
~ meı aJansma gore, salahi . ba 1 ıl ktır 

yana muhabirinden uldığı aşa- yettar müşahitler, beş nazırın bu ne .ş an aca · Panama vapurlle lzmire am 
1 

ğıdaki malumatı ''ermektedir: .gtt:1kü toplantıda bir karar al_ Hırvat ihtilafı yeniden 
Muhaceretleri organize edi. dıguu sanmamak.ta ve Japon si b · · t d · 

ten yedi bin köylüden. dilini yasetinin istikbaleeki seyri üze. I aşgos er ı 
rinde kati bir teşir icra edecek Belgrad, 8 (A.A.) - Yu .. 

yüz Yahudi geldi 
ihtimali düşünülerek 

çıkanlmaddar 

konuştukları memlekette hiz- bir karara varmak için bu kon . goslav Naibi Prens Paul bugün 
met etmek üzere evlerini ve feransm bir >ki toplantı daha Lerdo sarayında ~ekil !fse. 
barklannı terkten imtina eyle. yapacağını söylemektedir. vetkovi9 kabul etmiştir. Baş-

karaya mekte bulummlar, cebir ve vekilin, dün Hırvat lideri Ma-
Bu müşahitlerin ilave ettikle. 

şiddete maruz kalmaktadır. · çek ile yaptım mülakat hakkın .. İzmir, 8 (Hususi) - Panama 

vapurile bugün 600 Çek Yahudisi 
geldi. 

Vapurda h~talık olması föti . 

hil olmak üzere kara.ya çıkarıl. 
mad!lar. Nazi Sansörüne rağmen A-
Öğrendiğime göre, parasız, ıu. vusturya halkı k;smen olan bi. 

3uz. kömürsüz, erzaksız kalmış _ t ril · ·· - k d' A 
t 

e en ogrenme ·te ır. vus-
~ar. Kaptan stanbuldaki -acente t d k. d . . f. l kb.h . . -, urya a ı erın ın w ve ta ı 
jen para ıstedı. Bu Yahudiler 1 • •• • 

Uodosa gitmişlerse de İtalyanlar Nazı reJımme :.=ıdık .?l~~-lar a. 
kabul etmemişlerdir. rasında daha goze gorulur va. 

----,----------------·------ ziyettdir. Bu infial, bilhassa 

mali gözönüııe alınarak limana 

sokulmadı . Vapur liman drşmda 

demirledi. Yolcular kaptan da da 

v ~ K o ır K n 1r A ~ E \! n Saint - G;ı.:-roaio muahedesi 

Dun ve yarın tercüme külliyatı 
11 - JO Kicaplık üçüncü 

Numara .Kuruş 

21 Hilıcümdar millet 50 
22 Yenl ilmi zihni) et 75 
23 Mevcudu kalmadı 

24 GtinUn lktısadi l!}leri 60 

• Cumluui,et 60 

• TerenmcnJ• rolU 100 

1't Değiş~lı:ır 75 
28 La o kon 30 

serı 

29 Kapitalizm bu!ıranı 

30 Slambo 

---'o--

Litvanyada f iri111a 
615 Kaunas, 8 (A.A.) - .D.Utüı 

Bu serinin flatı ' fl,15 kuruştur LitYanyada çok r;l<ldet,li fırt..1;11a· 
Hepsin: alanlua % 20 rnkonto iar bü~ii,qı stlrro~J•t"dlr. Yıld 
rapılrr K.c.lao -4.92 kurµşun l.92 ,rım ''e >'.angmlann Y..tı,Ptıl;ı lıo.

kuru~u peş_in alınarak mütebaki-ı•.ır fe\',kalA.de ı;ı;ıUhiruı;Llr • .C<>r.Jju 
si ayda birer lira ödenmek üzere 1 ve Varşova ile tele fon mu habc· 
Uç taksite bağlanır. releri kesilmiştir. 

rıne göre, Japon kabinesi, Avru 0
• 

paya karşı siyasetini son defa da izahat vercli~i tahmin edili. 

?larak 5 haziranda tesbit etmi_ş. yor. 
ti. Bugün Belgradda dolaşan 
Hatu-ladadır ki, 0 zaman Ja • şayialara göre Hırvat meselesi

non hükumeti, Roma ve Berliu \İn hallinde yeniden bazı müş. 
ilezdinde antikominter.n paktının külat ortaya çıkmıştır. Salahi. 
kuvvetl~ndirilroesi için teklifler _ yettar mahafilde muhafaza edi. 
de bulunmuştu. Halbuki 0 za. !en sıkı kerumiyete binaen bu 
manda.nberi Avrupada yeni bir ~ayiaları tevsik etmek imkanı 
vaziyet mevcuttur. olamamı§tır. 

Nişi Nişi diyor ki: St.rang Loltdrafa döndü 
Harbiye nazırı B. ltagaki, beş Londra, 8 (A.A.) -- B. 

ıer kor.!eransm~n toplanuya Villiam Strang'm öğleden son
-:ağırtlmasmı başvekilden talep 1 ra saat 1 ?-~5 te buraya muva. 
ederken ordwıur. tczinj izah ey/ &alet etmıştır. 
demişti. Mcrkeii Avrupa departmanı 

Ordt.ınun te1~nin e~as.ı şudur: j şefi olan mumaileyJı, yarın ha
.Japooya.nın yeni A vru;pa va. riciye nezaretindeki vazifesine 

,.;iyeti karşısında.ki pqljtika.sı .ki ,tekrar ba§lıyacaktı-. Kendisi 
1iıü.kiı.metin hunun hi.kkı.nda bir j f ngHiz • Fransız • Sovyet mü
ka.ra.r venue.şi )~.P eder • Çi» ?'-akereleri sebebiyle ilci aydan 
hadişesinin lüzfil'cci icin e!zcı:n ~ nh bir müddettenberi vezife-
§arttır: 1 ı;inden aynlmış bulunuyordu. 

Bu içtimada kazıı "'' 
lerdc yapılacak ,pasif 

teşk lla tı görüşü ı uı uş. ş) 
lar zaman mda aınışC 
faa te_şki liıtr ile ın&f ı 
naklnr tesbit edtııııittl 

Sığma:klara giden r° 
•d• teren ıc,•halar sokll" 

caktır. n.ıner taraft~ 
memurlarının masJ\C 
mele,rl için tebligat > 
Memurlar uc taksitte 
ödeyeceklerdir. 

-o--" 

Sümer ıVe Etiba~. 
sese1erinin birleştı 

Ankara, 8 (Husoti.2; 
mer ve Etibanka ıoerv·~ 

~dar malc 
mı§ olduğum mal.U~ 
ran bu tetkiklerin ~ • 
hah gazetesinin ~~ 
Sümer ve EtibanltJıl ·· 
tihdaf etmeyip btı ıJl 1 
rin birleştirilerek icı.ıe 
zam etmektedir. 

--0---

ızmirde yanan 
-f 

lzmlr, 8 (a.A·). etl6 
nü saat 15 de peğırtıl ıttl 
biyesindc CeviZoğlU 'o 
deki ormanda y.aııS'17t.o 
bUyUk, kUs;Uk seıtJı ~
çam ağacı yann11ştıt'· ı 
saat sUrdUkten sonrıı I"' 
UçUnde söndUrUlebtiıll 



letanbul _Levazım Amirliöinden verilen : ı 
Harıcf Askeri Kıtaatı ilanlare 

~~ad~ yapılacak iki adet bir n~arıılı garap I.ataatı ka.. 
IO ku ksıltıneye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 129,415 

31 .... 8-e~tur. Muvakkat teminat 7720 lira. 78 kurllJtu.r. tha. 
kGıni u9 Pazartesi Silnli sa.at 17,30 d:ı Jlalıkesir Kor. Atın 

1 ~nund :ı. yapılucnktır. Plan kefi!, hususi ve fonnl l}llrt. 
'lt~ a nbul'. Ankara le' :ızım amirlikled \'e Balıkc:sir it.>. 
~ 1.r:ıa ı~oınlıyonlarmch her ,an }tUılı'ız. g~r:.Uebll!r. Vo 

ıca:•u~abıllnde Balıkesir Kc:ordu !nı:ı.at ~ubcsinden ıılı. 
--.ır••·~!tnıcye ılrebllmel: iciıı lJi.: gibi kıyr~ette inpat tıle. 

'9lldllr il dair l!ı:ıle ı~n~oden en a:: aclliı gün evvel VilAyet 
bul lUfUnden L::ınnnt thllyct \•eıikuı tekli! 1.'lı"ima ko. 

tblt UJUn4Sı liızrn~:r. Taliplerin l,,elli bcıgcler ''C y•.ıka.nda 
ht vcıık3~~rını vo muv:ıkkat teminatla.rını havi teklif 

1 ıl.a!e q3:ıtind"n ·~ir s::ı.t e-::ve1inc k:ıda•· Balı'iı>c<>ir~e 
lb:ı.Jrbi.UI muk:ı.'J!li tea i~ etmelcn. ll93; (56~1 

~ tabının cdll~m ;y:t *26.000 ilra olaıı 70 adet çc:i!< 
...._:: <'knıe't dola'J:. 200 adet ~dik s:ı.ç t8.!ı mamül erat 
"1fıa \'O tOO adet erat yemvk • ·raıı ve 400 ndet ta~urP. 

1l ek~Jtm .. ye J:onu!mu§tur. thalest 11--8-9j9 cuma 
"'4ra dedir. llk leruinat 1950 liradır. Şartnamesi her ,un 
hıd Aııkvada M. V. Sa, Al. Ko. da 13 kuruş bedel 

~ 8 tQ e llhnatillr. Eksiltmeye gir~ .:ek:cr 2400 sayı'ı kanu. 
~ il\ 1l1addPlerinde yasılı belrelerlle birl!ku ilk temtnatlan 
';;ıuplamu behemehal 'halt' saatindf'n bir saat evve. 

kıratla M. M. V. sat.in ~lmcı komiıyonuna vermeleri. 
(1'78) (Mf52) 

~ . . .. 
"2ın ıarnı7.0llundakl birlik ve mUessaeler hayvanatı için 

kia i§ağıda yazıldıiı Ur.ere 1515 ton kuru ot satm ah· 
~ hl ktarıan tahmin bedelleri ve ilk temlnıtlan qafldı 

tnı zalannda gOf\terllen yerlere teslim ~artile her birisi 
de~ teklif mektubu verılebileceği gibi heyeti l!mumıyesi 
Olıq, ilk P verilebilir. Tahmin edilen bedeli 71.962 lira 00 ku· 

llbul teminatı 4848 liradır. Evsaf ve şh.rtı.amesi Ankara 
Levazım amirlikleri \'e Eskişehir or Satınalma komis

Petşe 360 k~ ~ mukabilınd~ ahna~llir. lhale gilnU 17-
tU.ııu nıbe gunu saat 15 tedır. Eksıltmeye gireceklerin ek. 
birr 249? sayılı kanunun2, 3 cU maddelerinde yazılı bel
~te ıhale gün ve saatinden en geç bir saat evveline 
~ k t .ve teklif mektuplarını Ankarada Levazım Amirliği 

<>rrııeyonuna vermeleri. (196) (5726) 

~ Mikdan Fiatı 
Kilo Ku. Sa. 

1:50.000 4 7:5 
522,000 4 75 
•20.000 4 75 

İlk teminatı Tutan 
Lira Ku. Lira Ku. 
~4 38 7,12:5 

1,859 63 24,795 
1.496 25 19,950 

423,000 4 75 1,506 94 20,092, 50 

~~ . *. 
~' l~izonunun hayvanatı için ,690,000. kilo yulaf a. 
~ ı. ~kaıltmeye konulmuştur. Tahmın bedelı 43,125 lira o. 
tllııu QUııatı 3243 lira 38 kuru§tur. Eksiltmesı 11-8-939 cu. 

·--,,-... a, ;aa~ 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 eayıJı ka. 
._ "- .cu maddelerinde istenilen belgeleri ile birlikte ihale 
~11.,1linden en gec bir saat evveline kadar teminat ve tek . 

. ~tını Ankarada Lv. amirlifi satm alma komiıyonuna 
' ~ şartnamesini görmek ieteyenleriu her gUn öğle. 

bıUracaatıan. ( 169) ( 55n8, 
tıık • * ıı: 

'::.Jarnizonu hayvanat ihtiyacı için 1.121,000 kilo ar. 
39 kapalı zartla eksiltmeye 90nulmuıtu.r. Ekafltmeei 

~ı ~uına günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
lhaı ~unuıı 2. 3 cü maddelerinde istenilen belrelerile 

~, ,,. e ~Un ve saatinden en geç bir aaat evveline kadar te. 
oıı klıf ınektuplannı Ankarada Lv. amirliği satın alma 
~:na vermeleri \'e .şartnameyi görmek isteyenlerin her 
~~ .. sonra Ankarada komisyona müracaatları. Yulaf tah. 

~~2 lira 50 .k!!.~u!; 111~ t;;ııi,n!! 4780.Jira 25 k;-

OSMANLI BANKASI 
TCRIC ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1883 
$1111/ı" 11r Türki,,. Cilmlntriı"ffi ilr mi1n,,lril ,.,,f11 .. l#n11mrsı 

2191 Num11t11/ı 10/6/IPJJ l•rilıfi k.Jnurıf~ ı.ırdı'lt «lilwıtsıır 
t 14 6119JJ t;:nh/ı ZfJS Numaralı Rhtnl O•ım J 

Serma1esı: 10.000.000 inama Llra11 

tlttlrat akç .. ı r • t .zao.ooo lnılll• Llraı• 

Tllrkiyenha t.atlıca $ehirleri• .. 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTfR'de 

MIS!:'t, KIBmS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, flllSTIN 
.~ MAVERAVI fRDÜN'de 

Merkn w fnelerl 

/ 

VUGOSLAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN, SURIVf. LOGNAN 

filyafferi .,. b8tln -Dllnyada Acenta •• Muftabirlerf Hrclır 

Her nevi Banka Muameleleri 9apar 

H..., ar. ve lllN'•af lıeupJ,n lıitldl, 
Tıcarl ltrediler w wvıklı lırtdıltr kOtıdt 
T urln~ ve Ecnc."b• memlelcerltt lıerine keşide ~' ıslcon~. 
&o........Wn. 
tsham ~ ııhvillt, ıln,. w emıaa Dzenne IVlft& 

~nedıı ııhsilaıı 0.? saire. 

~" ...... ~ prtbnnı hıiz lıiral• 
l<asat.r Senıisi nrdır. 

PlyasHın· •• •••ait tartlarlre ( ._ .. nh ..,. · 
ku•bara111) tıunuf ••8'll•n •çı1&r-

1 
İstanbul Levazım Amirliği Sütununa ___ _. 
Dört bin dört yUz kırk bir ton lavamarin kömürü almacak. 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi Tophanede lıtanbul Lv. bıirUfi aa. 
tm alma komisyonunda 11~ 939 cuma gilnU 1&at 15 de yapı. 1 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli elli bq bin beş yüz on iki ku. 
ruştur. Şartnamesi komisyonda göriUebilir. İsteklilerin kanuni 
veaikalarlle beraber teklif mektuplannı ihale aaatinden bir aaat 
evvel komt.yona wrmeleri. (83) (5550) 

O niv.,.aite Relıtörlilintl•n: 
Unlvenltenin bUtiln fakillt.lerlle onlara ballı mekteplerde 

kayıt ve kabul muamelesıne 15 eyIUlc:lt lkmıl \e ma· 
hanlarına da eylUI 110nunda bqlanacaktır. Taliplerbl füWteler 
delwıbklarma müraca.atlan. (~H) 

1 t - VAIUl 9 ACUSTOS 1939 

ıstanbui 8eledıyesj ilanları 
ilk muhammen 

teminat bedeli 

,236,25 

45,84 

99,20 

3150,00 Beylerbeyi iskele meydamnm parke İ1l3aa. 
tı için lilzumu olan 30,000 parke mubayaası 

611,20 Kadıköy tahakkuk ve tahsil şubesi binasın. 
da yaptırılacak banko tertibatı . 

1322,55 Çubuklu gaz depolarında yaptınlacak ta. 
mirat. 

Keıif bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarda yasılı iller 
ayn ayn açık ekailtmeye konulmuetur. Şartnameler zabrt ve mua. 
melilt müdürllliü kaleminde görülebilir. İhale 24..8.939 perşembe 
,Unii uat 1' te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 939 yı. 
hna uit Ticaret Odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen itleri ınüdür _ 
IU~ milra.caatla alacakları fennt ehliyet veeikalan ve ilk temi. 
nat Ltıakbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte dai. 
mt encümende bulunmalan. (6072) 

ilk 
teminat 

4,13 

muhammen 
bedeli 

193,00 

Senelik 
kira 

515,00 

.... 
Kasmıpqada Bahriye caddesinde 3,15 

metre ytlzJU 19,30 metre murabbaı beledi. 
ye malı arsanm eat111. 

KocamusWa pqada SilnbUI Erendi eo. 
kağında Belediye malı yol artığının kira. 
ya verilmesi. 

MQhammen bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarda ya. 
zıh işler ayn ayrı açık arttrrmaya konulmuetur. İhale 24.8.939 
pel'§embe gilnU saat 14 de daimt encümende yapılacaktır. Şartn.a... 
meler zabıt ve muamelit müdUrlilğU kaleminde görülebilir. Talip. 
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muay • 
yen saatte daimi encümende bulunmalan. (6074) 

Oevlet Oemiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları -. 

Birinci ve dokuzuncu işletme memurin ve mU&tahdemini için 
bir sene ıarfmda 2546 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf 
usulile bilmUnakasa yapılacaktır. Elbile ve paltonun kumaşları 
idarece verilecek harç ve imaliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu 
işin muhammen bedeli 23536 ve muvakkat temin&.tı 1765,20 li. 
radır. 

Mtina.kasa 21-8--939 pa?.a.rteei gUııii saat 11 de Sirkecide 9 

'1.!'...,.~~lfll'al..,~r. .. ~~~~llJllll~llll~~n~veı:.;~.::.:;u~~; 
urtıarm.ı &)'ili ıtın A&t 10 & kadar Ju11 ....... Wllllıtltrl Jtmm
dır. Şartnameler paruız olara.k komi.9Jmıtan ~. (11114) Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftahk gazetesidir 

ruı arpa tahmini bedeli 58,2•'1 lira l50 kW'Ulı ilk teminatı 3912 
lira 78 kUruttur. (188) (ano9) 

••• 
Ankara pnıbon birlik ve mllel1e1eleri ihtiyacı lem Gl.00 ton 

bqday öltltmeal Jrap&lı zarfla. eksiltmeye konulm,..tur. Tahmin 
bedeli 78,ISOO Ura olup muvakkat teminatı 5,075 liradır. Eksilt. 
meal 11-8-939 cuma gUnU saat 16 dadır. Eksiltmeye girecek. 
lerin ekıllt.ıne ft1nU 2•90 1&fllı kanunun 2, 3 cU maddelerinde ia. 
tcnllen belıelerile birlikte ihale gt1Jl ve 1&&tiJlderı en PC bir aaat 
evveline kadar teminat ve teklif melrtuplarmı Anlrarada lenzmı 
lmirliği satınalma komisyonuna vermeleri. (172) (5558) 

5 

Maarif Vekilliğinden: 
Ankara.da Ku: Meslek Öğret.men Okulunun biçki - dikit, mo

da, çiçek, PN idareei • yemek pişirme, nakıe, çamaşır ve resim 
ihti.aa ~ Ku EutitUaü mesunlarmdan 22 YlflDI pgme
mit olanlar araamdan ve Kız Enstitüsü bulunan merkezlerde)'&· 
pila.cak bir mUııabaka smavı neticesinde parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatwz talebe almacaktır. 

MU.baka amavma kabul edileceklerin mezun olduklan ıw. 
EnatitWerince namzet gösterilmeleri gerekli olduğundan iatekli
lerin en çok 108 939 pertembe günü akpmma kadar mezun 
olduktan Kız EnstitUlerine bir dilekçe ile rnilra<'a.atlan ve hangi 
fhtisaa ıubeei için ve hangi merkeme sınava girmek illtediklerini 
tasrih etmeleri. (5893) 

- En apjı yirmi Nne Jiyecek 1 
- En apğı yirmi sene! 

enel çok mWıim bir itin de bapnlma. 
.. lblmdı. 

- Bisitn yobazlar, amma da Mrt 

davrandılar he ! 
- Mityammn da canına olrtidular. Qı-amazof Kardeşler 

Genç kula bir çeyrek aaattenberi 
brp kal'Jl7S konUfuyorlardı. Katerin 
sapsan ve Allyopnın bu nyaretindeki 
mabadı aesmiı eibl telitlı idi. 

bu karar pllnından dolayı çelrifiyor • 
duk. Uç ıün evvel, bana b · kaçıı pro
gramının baılıca noktaalrını anlatmış

tı. istiyordu, ki pyet Dimitri mahkum 
olursa o kaltakla birlikte yabancı bir 
memlekete kaçsın.. tıte ben, niçin ol. 
dufunu pek de kestiremeden kızmıı
trm. Şüphesiz o kadından ötürü değil
di ... - Katcrin bu sözleri tdudakları kı. 
sılarak söylüyordu - fakat tvan bu 
kıziınlığımı kıskançlığıma verdi ve 
bundan da Dimitriyi hala sevdiğim ma
nasını çıkardı. tık kavgamızın sebebi 
budur itte. Benim de canım sıkıldı. 1-
zahat vermedim. Çünkü Dimitriyi sev. 
mdjiğimi, yalnız onu sevdigimi söyle
dijim halde beni hili rezil bi~ aıkın e
siri sayması ıücüm.: gitmişti. Halbuki 
bu çifte karşı benim beslediğim duygu 
hınç ve nefretten ibaretti. 

Yazan: Dostoyevski . 
'!59 

1 ÇewiND• u ..... !aba G-ai• -
elllbir !'!yi hiç kimse beklemiyor, sın:ia mahkemenin tekrar toplanarak 
rcı~U8arnahalr hare'cet edeceğini işe yeniden başlayacağım, kararın de. 

ıı &: : n.:ı cevapla sanki ıdinleyici. ği!eceğini falan umuyorlaıdı. 
11 tziJ-· ·· · 1 - d · B d M. rind fırladı ~ . ••uş g .:>ı, crta.ıi:ı er.:1 u ııra a ıtya ye en . 

•' • · kı, l:ımı§tr. Bcraet bekle. Kolli:rı ileri uzanmış bir halde: 
ele r nı .. !1ku iyct kararını isti. - Allahrn huzurunda ,-e son hük-

CQ ta _ırrnı~larclı. mün söyleneceği bir ıırada tekıar and-
. i bu sukut ıınrak il';; şa3krnlık ;çiyorum, ki babamın karunı ben d:!k-

aıı.r k":; d::.kika sür:lü; sonra er. r.1e.:lim. Katil değilim. Katya, seni de 
• ı n . 

~ ı . •·il. ı.!1. Erkeklerin ~og-u aff~:Siyorum Katya 1 Xarde!lerim, d'>ıt-
"rcı· :r 

" c: •. 1• t 1 rin ·e.1 bazdan, ke. larım ötekini kı?rtarın·:: 1 
' ~ l ·~: ... b·:~ u~ugturuyorlardı. Diye haykırdı. Bell:i daha söyliyc-
~ ç -:-ıcnlcr, omuzl mnı silke. cekti. Fakat sesi, cUrilltUlU hıçkırıklar 

lt~;ı : vcriyo::-lar ve henüz ser. içinde boğuldu. Zaten bu ses de hl~ 1)-

ı~ th urtulrr.aıdıkları için bel bel nunkine benzemiyordu. Dinleyici ııra-
a;._ "'tdı. 
"'et !(~ tarının en uzak, kuytu yerinden keskin 

_ , ...... _·, ıı.ı:ı· lar... Aman Allahım, ne bir çığlık yükseldi. Bu, Grutinikanın 
" t ~ ~ ... ihtilal kopacak, çar. çıibğı idi. Miibaıirlf're yalvararak i;t-

1tııı~1 1 ayacak sanmıştım ... Uk ri girmlı ve söylen:nlerl ititmi§t!. 
lil1(i Ito"arına inanmadılar. Ansızın Mityayı götürdüler. Karar, ertesi 

ı. "tu : ''e dcd· güne bırakrlmııtı. Herkes ayaklanm:ı. 
~e 01 ıniz? Ne?.. salon glirültillcrle dclmuıtu. Neler sCSy-
c ~· U}'oruz? lendifini pek dinle:nedim. YaJn:z :ner. 
• .. r 1Ycrı 
'' el ar ve yerlerinden kal. <livenlerden ;ncrİH·r. üu: eı..:~·i-: ı.-:.ıi••ı 1

• Oal'ba • • prc•eatolerı kar!ı- b
0

r kaçını 1.::y:!"'dc::e~i:n: 

Netice 
-ı-

Mityanın yirmi sene kürele malıkQm 
edildiğinden bet gün sonra, bir sabah, 
saat sekize doğru, Aliyop, Katerin t
vanovnanın evine citti. İkisi ananda 
halledilecek mühim bir muele ve Di
mitrinin bir de ricası vardı. 

Katerin, Gruıinilcayı kabul ettiii 
mahut salonda idi. tvan Fiycdoroviç, 
b~tifik odada yatıyor ve sayıklıyordu. 

C-e-ıç kız mahkemede ceçen utursuz 
fÜnun hemen akpmında, hallcın ne di
yeceğine bakmadan, ivanı evine almıJ 
"'C baıucunda bekliyerek ona bakmqtı. 
Dcıktcr Varvitnaslri ile Heuentrop da 
her glin ıetip gidiyorlardı. 

Moslrovadan çağırrlan rnqhur he· 
Y.im. hasta hakkında mütC&leuını bildir
ıneden kalkıp gitmitti. Varvinslri ile 
Herzentrop ise kati ve mutlak hiç bir 
teminat vermiyerek Aliyop ile Kateri.. 
ni avutm;ıya çalıfıyorlardı. 

Aliyop, günde iki kere hastayı yok
fa;·c·nlıı. Fakat bu sabmki geliıi, büa
i; :: :111 ;ı;ı;k:ı ~ir sebeple iöı. Acele de 
cdiy~ı.du. Çü.~!<ü yine bu:Un ö~kli.:t 

- Onun tel4kkilerinden endi,eye 
dilfllleyinb. Şu veyahut bu suretle kaç
muı lbııddır. Pa.ıilet ve namusun mü
cessem örneği olan ıu talisiz genç, 
- Dimitriden defil, burada yatan has. 
tadan, tvandan bahsediyorum - bana 
epey zamandır, muhtelif karar pllnlan 
huırlac:bğıru aöylemiıti. HattA bu hu
susta ban teıebbUslere bile girişıniıtir. 
Bunları ab: de biliyorsunuz. 

MahlrOmlar Slblryaya giderlerken, 
ü~ilncü konak yerinden kaçılacak. ivan 
Fiycdoroviç, bu konak muabfmnı ta
nımak, onunla anlaımak için oraay ka. 
dar gitti. Yalnız kafileyi irimin götüre
celt henil• bilinmiyor, ki bunu saklı 
tutmak, ötedenberi &dettir. 

Yarın ıiıe, hükümden bir gün önce, 
ban.a lvanın verdiği karar planını bü
tün teferqıatlyte anlatacağım. Belki 
hatırlarsınız, bir akpm bize gelmiı ve 
ikimizi çekişirken görmil§tünüz. Hani 
o merd'• :nlerden iniyordu. Alt basa. 
maklarda karıılatmrıtınrz. Ben, ıelenin 
siz olduğunuzu tanıyınca, çıkmasını ri
ca etmittim. Neden ötürü kavga ettiği
mizi biliyor musunuz! •• 

- Hayır! 

- Demek bu!":ı s::den ı;k~;ci:. Sırf 

Bundan üç &ün sonra, bana mühürli:ı 
bir zarf getirip teslim etti. Bu zarf, ıa
yct ona bir hal olur ve kendisi karar
laştırdıfı ıeyleri yapamryaca:C bir vazi
yete düşerse, açılacak ve lazım gele ı 
vazife bizim tarafımızdan görülecekti. 
Ah zavallı genç! Başına gtleceklcri ev. 
velden sezmi~ti. Zarfı bırakırken. 

- içinde karar planı var:lır. • Egc.r 
ben ölür veyahut kendimi bilmiycc,. 
ka.dar hastalanırsam, bu i§i ıen gör 
ccksin. 

Dedi ve on bin ruble pan tb yc
Dimitriyc kar ı h.1Jci i irrdc < 

( TJÜ(/Cn eı :· frr ;;. Ç ., :.;.· · .) 
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Şiddetli BAŞ ve · oiŞ ağrılarını keser. ROMATiZMA, SiNI 
ADALE, BEL ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. Kırı~ 
lığı, Nezleyi, Soğukalgınlıklarından nıütevellid bütün aO 
sızı ve sancıları geçirir. icabında günde 3 kaşe alınabil 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

Rebhedtah•ll mektebinin •il•tiJ --.... 
kısmından:1321 - 1322 senesinde al
mış olduğum şahadetnamcm yanmış 

olduğundan' hüknıii olmadığı ilan o
ıu'nur •. - ;t R;hbtritahsii mt!klt!bi 
1 i21 • · 1322 rii,1fiye kısmı me:unla· .... 
rından numara ' 31. Saffet. 

. 
rn 

Mükemmeliyeti hakkmda en ıon 
ve doğru sözü size o söy)eceketir. 
Bembeyaz pml pml parlayan 

(29871) 

Zayi 

325 - 326 senesi zarfındaki hiz
metime ait İstanbul Posla .Telgraf 
Müdürlüğünden almış olduğum 

ur 
Kan, Kuvvet, lştalı Şurubudur ~ar 

. \ı:a 
FOSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştıh teıtı111 hııand 

dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
szhhatli diş etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız... İ~te 

9 - G • 939 tarih ve 803 numaralı hiz
met vesikamı r.ayi eltim. Yenisini 
alacağımdan e~ki~inin hjjkmü yok· 
tur. - Salih. .(K. 1. 209) 

der, Vücuda gençlik ve dinçlik verir. H er eczanede bulunur. 

o n . . 
ın eserı 

BugÜnd• itibaren sabah, 
ve akı-tı h er yemekten 

günde 3 defa 

KULLANMA YA BAŞLAYINIZ. 

Belediye S'Ular , idaresinden: 
Yapılması icap eden bir takviye ameliyesi dolayı.sile 13.8.939 

pazar gür.il akşamı saat 19 dan ertesi saıbah saat 3 çe kadar ter. 
kos suııırı azalacaktır. Pazartesi gi.inü sabahı şehrin yüksek yer. 
lcrinde suyun kuvvetsiz akacağı sayın halka ilan olunur. (6067) 

SAH!Bt : AS[)f US 

Basılrlığı yer: VAKiT Matbaası 
Umum neşriyatı idare eden : 

hakkı tarık u s 

benzer dÜygular beslediğime kani ol
duğu halde, ivarun kardeşini bu derece 
sevişi ve sonra onu bana emanet edi
şipdeki büyüklük huzurunda içim ür. 
peıtli. Ne ulvi bir feragatti bu? .. 

Aleksi, siz bu harekette':i büyüklü
ğü bütün hududiyle kavrayamazsınzz. 

O .daki1i::ada az kaldı onun ayaklarına 

kapanacaktım. Fakat bu hareketimi Di
mitrinin kurtuluşundan öti.:rü duydu. 
ğum sevince verir diye korktum. Onun 
böyle bir hakszzlığa düşme ihtimali be
ni öyle kızdırı::lı ki, o derecede öfkelen
dirdi, ki ayaklarım öçecek yerde, a
daır.::ağıza etmediğimi bırakmadım. 

Oh, ne talisizim ben... Huysuz, ge
çimsizim... Bak görüyorsun, bu da, 
kendisine daha tatlx ve mesut bir hayat 
temin edecek olan bir ba§kasiyle kalkıp 
gildecek ve beni yüzüstü bırakacaktır. 
Tıpkı Dimitri gibi ... Ama o vakıt ... O 
vakit ben de kendimi öldüreceğim. 

O akşam İvana tekrar yukarı çıkma
sını emrettiğim vakit, ikir.b birlikte 
girdiğiniz dakikada, bana fırlattığı ba. 
kışlar, canımz öyle yaktz, ki çileden 
çıktım. Bu çılğmlık içinde - tabii siz 
de hatırlarsınzz - a·ıaz ava·: bağırarak 
Dimitrinin katilliğine beni inandıramn 
lvan olduğunu söyld:lim. 

Halbuki doğru değildi. İvan hiç bir 
zaman bana böyle cıeyler söylememişti. 
T>imitriyi 9!1Çlu bulan yalnız bendim. 
Zaten ba~rma ne geldiyse, hep bu hır

•;:m ;'aratılısımclan gelmiştir. Mahkc-

medeki uğursu:r. ve mel'un sahnenin 
sebebi de benim. İvan, kardeşini k ur
tarmak isteyişi, ruhunun asaletini gös
teren hareketleri de hep benim yüzüm
ldendi. O, demek istiy<>r.du, ıki : 

"Ben, kıskançlığa kapılarak kardefini 
mahvedecek adamiardan değilim !., 

"Onu sevebilirsin, fakat ktıı.kançlık be
ni küçültemez!,, 

Mahkemedeki ifadesinin sebebi bu
dur. Bütün fenalıklar hep başımm al
tından çıkıyor. 

Katya, şimdiye kadar, Aliyoşaya hiç 
böyle bir itirafta bulunmamıştı. Aleksi, 
genç kızın müthiş bir buhran geçirl::lif 
ni ve bu buhranzn mahkemedeki hiya
net sahnesinden ileri geldiğini anladı. 

Bu, mahvettiği adamın kardeşi karşı

sında böyle bir itirafta bulunmağı 
vicdanı emrediyordu. Şedit, taşkın kal. 
binin bir an için uı1utturlJuğu vicdanı 
o hiyanetlerden derin bir yara almıştı. 
Bu yara ve bu itirafın ruhunda uyan
dırdığz utanç her halde neticesiz kal
mıyacak, yine ağlaya ağlaya sinir n6. 
betine tutulacaktı. Aliyoşa böyle bir 
zamanda bu türlü bir nöb:tin gelmesi
ni hiç istemiyor ve onu buraya getiren 
sebebin acılığmr dü§ünüyor.du. 
Yavaş yavaş sözü Dimitriye getirdi. 

Katya: 
- Onun için korkmayznız, ıdedi. Ben 

ağabeyinizi iyi tanırım. Ter.::ddii ı i ça
buk geçecektir . Eğer sıkboğaz ctmeğe 
kalkrşmazsanrz, kaç:nağa razı olur. EL 

Sıhhat Vekaletinin 26-11-932 tarih ve 3126 numaralı ruh"atmı haizdir. 

verir, ki bu kaçışı, kendi karan gibi be
n~esin. O vakte kadar tabii ivan da 
iyileşerek meseleyi üstüne alacak ve 
ben işe hiç karı~mrş olmıyacağım. Hem 
zaten Dimitri kaçmağx reddeder mi sa
nıyorsunuz? O kaltaktan ayrılaıbilir mi 
hiç? Sürgünde beraber olmıyacakları. 
nı anlayınca hemen kaçacal:. Onu yal
nız siz korkutuyorsunuz. Sizin beddu
anızdan çekinir. 

Genç kız, sözünü bitirirken, alaylı 

bir tavzrla : 
- Madem ki, sizin izniniz ona bu 

kadar lazımdır. Firarxna müsaade et. 
mek cömertliğini gösteriniz bari 1 

Demekten de kendini alamadı. 
Biraz sustu. Sonra gülümsiyerek 'de

vam etti : 
- Dimitri, göklerde melekl~rin oku

duklan bir duadan, çarmıhını kendi sır. 
tın.da ta~ımaktan, bir vicdan vazifesin
den falan bahsediyormuş. ~van anlat
tıydı bunları bana... Bilseni.: Alekd 
Fiyo<loroviç, İvan, bunlan anlatırken, 

kardeşini ne büyük bir aşkla seviyor 
ve aynı zamanda ne büyük bir kinle 
nefret ediyordu. Be,ı, onu dinler ve ağ. 
]a.·lığını göri.irkcn gülüyordum. Asıl 

nefrete ]ayık olan benim. Ne fena bir 
ya;ı.rtılışrm, ne kötü bir içim var!.. Onu · 
ben •:leli ettim. Fakat ötekinin, mah
kum olanznın ıztırap çekmeğe bile ka
biliyeti yoktum. Onun yaratılısınd:ı o. 
}anlar, manevi zztırap nedir, bilmezler. 

Katerinin sesinde iğrenme, kin gibi 

Cinsi miktarı muhammen bedeli ~o 7,5 teminatı ~ 
lira kr. lira kr. şe 

iskart.a bıçağı 300 adet sif 135 .- 10. 12 
Eksclsiyor 750 adet sif 302 22. 68 

I - Nümuneleri mueibin•" yukarıda cins ve 
2 kalem eşya satın alınacaktır. . t/ 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksil 
kil ve sa.atları hizalarında yazılıdır. JJ 

III - Eksiltme 24/ Vill/ 939 perşembe günü Kabat" 
vazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda Y~~~ 

rv - Nümuncler her gün sözü geçen şubede görul t& 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün V" .saı.ı.t 

de 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur- komisyona g 
ilan olunur. (5887) 

1939 RESiMLi HAFlft 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çık•0 

- k" · .... et haftalık mecmua Türkiyenin yegane ra ıpsız g-

bi rşey çmfayordu. Aliyoşa, içinden: 
- Dimitriyi ele verdiği halde böyle 

konuşabiliyor. Belki de bunu kendine 
karşı suçlu bulduğu için yaptı. Nefreti 

hep o yüuienl:lir. 
Diye söylendi. 
Katerin, Aliyoşayx kızdırmak ister 

gibi hareket ediyordu. Aına, delikanlı 
anlamamazlıktan geldi. 

- Sizi bugün çağırmamın sebebi bu 
işte.· Onu firara razı etmenızı ıstıyo

rum .. Belki bu işi kötü, adi ve dine uy
maz bulacaksınız. 

Dedi. Aliyoşa : 
1 

- Hayır, böyle bir şey yok .. Söyli~ 

yeceğim .. 
Cevabını verdi ve sonra genç kızın 

gözleri içine bakarak : 
- Bugün gelip görmenizi rica edi

yor siz.den. 
Dedi. 
Kateriıı titredi, ir::tildi v: geriye d.:ığ

ru çekildi. Sapsarı kesilerek: 
- Beni mi? .. Kabil mi bu? .. 
Diye kekeledi. Aliyo§a, kati bir ta. 

vırla: 

- Hem kabil, hem mutlaka lazımdır 
da .. Hiç bir zaman siz onun nazarında 
bu kadar büyük bir ihtiyaç olmamıştı
nız ... E~cr böyle olmasayıdı, size bun
dan bahsetmez, sizi böyle bir ıztıraba 
soğmağa a$lıl kr...:ınmazdrm. Hasta ya

tıyor. Deli gibi bir h:ıldetlir. Boyuna 
sizi istiyor. Sizinle tekrar l mşmak gi
bi şeyler istiyor. Hayır, yalnız kapıdan 


