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Hamidiye Giresunda 

Giresun, 10 (A.A.) - Hami
diye mektep gemisi dUn saat 11 

de limanımıza gelmiş, öğleden 

sonra mutat ziyaretler yapıl

mıştır. Akşam kumandan ve su
baylar şeAfJne belediye tara· 
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Romanğa Hariciye 
Nazırı dün geldi 

Çekyadaki hfıdiseler 

Dost memleketin mümtaz hUkOmet adamı 
Gatenko, gazetecilere verdiği beyanatta dedi ki : 

Vahinı bir şekil aldı 
Memnuiyete rağmen, açık bırakılan pencerelere 

Alman jandarmaları tarafından ateş edildi 

nan
t 

Halk korku ve telô.ş içinde 
IOadno, 10 (A.A.) - 7 • 8 Ha· bah yapılan cenaze merasiminde' Halk, korku içinde kat.illerin 

ziran geceıi katledilmiı olan Jan- bir hldiıe vukubulmuıtur. bulunmau için konulan mUddetin 
darma Wilhelm Knieat'in bu sa- Otomobili ile cenaze alayma te- bitmeıini beklemektedir. 

Mısır ve 
Arabistan 

Saadabat paktına 
girecek mi? 

Londra, 10 (Husus!) - lyi ha. 
ber alan ma.hafil Mıair ve Ara -
bistanı Sa.adi.bat paktına dahil 
etmek için Türkiye, Irak, lran, 
Mısır ve Arabistan arasmda si
yasi görilşmeler yapılmakta oldu 
ğunu bildirmektedir. 

Yemenin de Tahran anlaşması 
na i§tirakile bu pakt daha kuv
vetli bir şekil alacaktır. 

Mısır da, ya.km zamanda bu 
pakta girmeği prensip itibarile 
kabul etmiftir. 

ıaıdüf eden bir Çek, ppkaamı çı. Mağazalann bir kısmı henUz a., 
k2rmadığı için otomobilden dıprı çılmamııtır. Sokaklar hemen t~ 
sürilklenerek yumruklar ve tek- ha denecek bir vaziyettedir. HallC 
melerle yere atılmıştır. esas vaziyetinde bekliyen iki as-

Alman makamlan otomobili mü- kerin yanında duran ve muazzam 
aadere etmi§lerdir. bir çiçek demeti ile i§Aretleneıı 

Gamalı haçlı bayraklarla örtül. hidise mahalline yaklaımaktan iç. 
müt olan Kniest'in tabutu Wilson tinap etmektedir. 
meydanında 20.000 kifilik nüfus Askerler, civaıldan geçen?eri 
içinde 5.000 kitiden ibaret olan şapkalarını çıkarlnağa icbar ettik-
Alman ekalliyeti tarafıridan ıelim Icri için .dün ufak tef ek bazı htdL 
lanmıtbr. seler cereyan etmiştir. 

Çekler cenaze merasiminde ha- (Devamı 6 ıncul~ 

zır bulurunamıılardır. 

Silah yarışı 
Fransa 14 muhrip 
daha sipariş etti 

Cinayet baklanda yapılan tah
kikat henil.z bir netice vermemit
tir. Bununla beraber polis timdiye 
kadar 150 kiti tevkif etmiıtir. Bun 
larm arasında Beneı'in eski parti· 
· · 1 "C k Si Parfs, 10 (A..A.) - Bahriye 
sının organı o an eı e ovo,, 

et • • b uh •• il b" Nazırı, parllmentonun kabul gaz eımın ap amn e ır. 

ka --'--t d ~ maliy . ettlfl ideniz programmın tatbl. ç BYU&il ve o~or ve ecı . 
dır kine gecerek muhtelif tezg&Jl~ var • 

lara 14 hafif harp gemisi ılpa-

an Polon a hududunda :~!:~:
1

:4u.n gemiler 
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... "' giden yollar • •• geçit resminde bulunmak vanlyle techiz edileceklerdir, 

:t g e n l z D d k Biner tonluk altı torplclo, .u .. 
~ •z:ım:anSamd~~e~etrelmer m U e Üzere anzig' e Qİ ece ratıerı ao mn olacak olan füı 
... ~ ~ -- u.u • • A fy d gemller 110 mlllmetrellk toplar 
'-.; 10rJar· yaso a a eı·zans ve Osmanlı sanat Danzig, 10 (A.A.) - Alman gazetesinin Berlin muhabirine ve birkaç torpil kovanı ile tec-)(aa- bizim dilimiz hücum krtalannm tefi VIctor göre, Almanya ve Brezilya hil - biz edileceklerdir. 

bir medeniyeti oldup eserleri bir arada tee"ir edilecek Lutze, eski Ç&l'll meydanmda şar ldllnetleri arasında normal dip: 600 tonluk 4 mayin t&ralt p.. 
U...~'na71UDIJor, bir muavin fit ld Prusya.nm 6.000 kişilik hilcum .(Devamı 6 ıncıda).. mlsL ı ı 
~ ktllttir lşlerJ.nl bö-,Ie- .-

1 

latalarile Danzig hücum kıtala .. 
,~telim!" ı rmm geçit resminde hazır bulun 

ttlfibıceJi bizde eski bir Ankara Müze•İ Müdür Muaoini Remzi mqtur. 
•lksetmest ,eklinde ta- 1 Oğuz, ~Ü%enin ne maluatla lıurulduiuna dair 

1 
Geçit birinci Alınan kolordu .. 

etmek pek de abes ol· 1 izahat v_erdi. (Yum '1 ndde) sunun kumandanını temsil eden 
General Vodrich ile topçu gene-

~ttan enelld münev- ~~-;;:;~~~~-;;ii;~~~~~~~~~~~i: rall Von Küchler de hazır bulun. 
vaetı bilhassa arabl ve heden r•ur. Yani her milletin mUf}ardır. 

11 bir muavin dil halinde kendi rilyet zaviyesine CÖ1'41 ; Nazi tefi Fönrter, bir hitabe i-
~llaaJEtı. Vakıa t& Dk mek· bir intibak kudreti vardır, o rat ederek FUhrere sadık olanl&-

bcıar natuz eden bu a- bıdrete göre bir Avrupalı mil· rm mücadele için yeni bir kuv • 
f&rsça bU.de dil bilen a- let Jdlltiirü doğar. İnglllz, Fr&D vet ve yeni bir cesaret vermek 

91-"•-•- denemez. Fa- sız, Alman, Rus dedlx..1-1.. za- U7.ere her geldiklerine Danzigli • 
bıta ---.&eU&.UJ &~ Her aınıf halla hayati ıure lerin mesut olduğunu kaydetmi.§ 

Çağlayan suyu 
halka a~ıldı 

Kağdhane köyü kazançlı bir 
varidat membaı elde etti 

1kl dil blr kültüre çeşni man tasavvur ettlğlmlz kflltiir te old.ufu gibi fikir itlbarll D • • ndeki ~nn 000 tir. anzıg, smesi ".t\IU. 

Jiizde yüz müessir Upi Avrupa medenlyetJne lnti- de yalanclan alikadar edece , Almanın vatan& iltihak etmek ~ 
~ .. -Mıbd·no. hakta müşterek, fakat bariz bu- olan bu yazılan her gün bi ' istediklerinden §Jlphe etmemek -

d.evrt bu itiyatla habrla- susiyetlerl muhafaza eden Nr muharririmi.z takip edecektir. tedir. Bu istek de, bir gUn yeri-
lçbı muavin dil meselesi \"'arlık anlıroruz .• Yahut da bu Güniln meıelelrinde gıda iht" ne gelecektir: 

~taze bir mevzudur. Arap. lntlbak mllll bir büvi7et taşı· yaçlanmı.z, karilerimizin h~ . Lutz, Berline dömnu,tilr. 
l'IP- e herhangi blr Avrupa madan vukua gelebilir. hangi bir derdi, millt meael 1 Ayan meclisi reisi Art.bur Gre 
~e edilebilir. Bir mum- • ler, •ehir mevzulariyle bera'-- · ~-nyt b0 k hafta mezuni Git kabul etmekten bahse- Mesel& Avrupa lc:ültürilne in- :ır .ı.rç ıser, ., .. 6uu. ır aç -

mll1 1 fikir ve sanat cereyanlan da yetle gidecektir. 
et bunun bütün memleket tlbak etmiş herhangi bir et ortaya konacaktır. Gö1>elsin aym. 17 sinde Dan -

Şamil bir hal almasını \•asıta yaparak bu yeni ha7ata ekted" 
'ektedlrler. ;trmek teşebbüsü bunun bir nü- İlk mesele bugün beşinci , zige gelmesi beklenm ır. 

h.._ - sayfamızda Almanya - Berezilya 
.ı.:"'1bı lllünevverlerln blr dil munesldlr. Londra, 10 (A.A.) - Tlınes 

birkaç yabancı dil bilme- Avnıpanm haricinde dtlnya- Hayatta muvaffak 
~dalıdır, ve zaruridir. An· )'I bir Fra.nsızm, bir Almanın, Olmak için şaha
Jıer cliUn bir kültürü, bir bir tnglllzln süzgecinden, miza· detname şartmıdır 

ktUtünı nakletm\'k gibi cından, bayat telAkldlerlnden 
ıaıtıeaıirtyetl olduğunu da süzerek idrlk eden bir hayli ln· 

~._. etnıelldlr. sanlar vardır. Bu lneanlarm 
-~ bütün ilim ,·e kültür topyek6n adı koloni münene
~lertnden beklediğimiz, rldlr. 

lle :ed.lr? Niçin bir mua\in Koloni münevveri wvatanm 
tıltiirii disiplin altına al- fik 1 e hlulne &öre kencUnl a-

•ttro ? r n ' 
tat::~uruz· yarlar, böJl.eoe kafuı 7abane1 

Bir iki gÜne kadar 
p.zetemlzde çok meraklı 

tarihi bir seri 

u ban 
şa 

~~ şeJin tatblld güç .. 
beraber ifadesi gayet bir külttlrill pr1Af*ll' IDlıam· & ..,..ca V akıt Mizah 

>'dil'. leke hallat alır. Bu dut.en Oe- AJ • • 
4'tl-n,_ medeniyeti l'Uhuna zaylrll, Tunuslu b~ mtlnen- aayfaıını bekleyiniz 

verler vardır. Bu mtlnenerler~:=::::::======:.-~ 

'-~ ıa m•m ;bir Clel! '/.Dı'IXllllı J. uıci 

Vali Yalovaya gitti 
Jsta.nbul Vali ve Belediye Rei. 

si Doktor Lfltfi Kırdar dün ak .. 
, §8.Dl Yalovaya hareket etmiştir. 

Prens Pol 
Yugoalavyaya döndü 
Belgrad. 10 (A.A.) - Naip 

Prens Paul ile Prenaea Olga, saat 
9.35 de Almanyadan Belgrada 
dönmilller ve istasyonda Bqve -
kil, nazırlar ve daha birçok kim • 

er tarafmdan. . seJlm111'11Jlla~ 

- -
Çağlayan suyunun a~ıl masmda bulunanlar. , • 

( Yazısı 2 inddil 

lzmirdeki Milli Küme maçı - - -
Galatasaray Ateşi 
7 -2 mağliip etti 

Karışık takımlar likine dün 
Taksimde devam edildi· 

~-). 
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Rumen Hariciye 
Nazırı dün geldi 
Dost ve müttefik Romanyanm 

sayın Hariciye nazırı Gaf~b 
diın !deniz yoliyle şehrimize gel. 
miştir. 

işçi mümessilleri . . 
seçımı 

Kendisi İstanbulda askeri mera. 
simle karşılanmış, Hariciye Vekft- Önümüzdeki çarşamba 
!etin.den Fikret, Vali ve Belediye günü nihayet buluyor 
Reisi LOtfi Kırdar, Bükreş Elçi- İş yerlerindeki mümessil seçim. 
miz· Suphi Tanrıöver, ve refikala- leri önümüzdeki Çarşamba günü 
rr, İstanbul kumandanı General nihayet bulmaktadır. Perşembe 
Halis Bryıktay, Emniyet direktö. gününden itibaren iş ihtiJ~fları 

rü Sadri Aka, Deniz kumantlanı nizamnamesi tatbik mcvkiine gir. 
Albay Cemal, Romanyanm Anka- miş olacaktır. O günden sonra iş
ra bliyük elçisi, ve Romanya baş. çilerle patronlar arasında çıkacak 
ı.osolosu ile konsolosluk erkanı itilaflara ilk olarak mümessiller el 
tarafından istikbal edilmiştir. koyacak ve bunlar iki tarafı uzlaş-

Aynca şehrimizdeki Rumen ko. tı:amazlarsa iş vilayette kurulacak 
Jonisinden bir grup Rumen milli hır komisyona havale eldilecektir. 

İhtilaf bura.da da halledilemezse kıyafeti ile rıhtıma gelmiş bulunu-
yorlardı. Ankarada toplanacak salahiyettar 

erkandan mürekkep komisyon ihti 
Sayın Rumen Hariciye Nazırı lafı itiraz edilmez bir surette hal· 

refikaları ile birlikte vapurdan ledecektir. 
;rıhtıma inmiş, kendisini istikbal 
eden askeri kıtayı selamlamış, ça
lınan Rumen ve Türk marşları ih
tiramla ldinlendikten sonra, tekrar 
vapura avdet etıniştir. 

Doğu vapuru 
Limanımıza geldiği gün 

Orada İstanbul gazete mümes_ merasim yapılacak , 
ıillerini kabul eden Rumen Hari· Almanyadan gelen haberlere 
ciye Nazın Gafenko şu mühim be. göre, Denizyollan umum müdür
yanatta bulunmuştur: lüğü için Krup tezgahlarına sipa· 

" - Türkiyeyi tekrar ziyaret riş edilen 5300 tonluk Doğu isirn
fırıatmı bulduğumdan son derece li vapurun tecrübeleri tamamlan. 
bahtiyanm_ Türkiye ile memleke.. mış, iyi neticeler alınm.ışbr. 
tim arasmdaki kuvvetli dostluk ve 16 mil yapan vapur bu ay son. 
n:ahabbetin derecesini zikre hacet larmda limanrımza gelecek, bura

da merasimle karşılanacaktır. 
Limanımıza geldiği gün .deniz er. 

kanma ve ıdiğer davetlilere bir zi
yafet verilecek, ilk seferde yine 
davetlilere mahsus bir gezinti şek· 
linde olacaktır. 

Vapur son sistem tertibat ve 
techizatı havidir. Hususi daireleri, 
banyolu lüks kamaraları vardır. 

Bir tramvay yoldan 
çıktı 

yoktur. Samimi idostum Hariciye 
.Vekili Ekselans Saraçoğlu ile gö
tüpnek, beynelmilel vaziyetin her 
zamankinden daha enteresan bu
lunCJuğu ıu anda benim için hu
su.i bir ehemmiyeti haiz olacak.. 
br. Kendisiyle iki memleketi de 
alakadar eden mÜ§terek menfaat· 
lerimiz üzerinde görüteeeğiz ve 
bu görü~meler Balkan Antantının 
ebeidileştirilmesine maruf olacak. 
hr. Ankaradan 'dönüıümde daha 
etraflı hasbiha) ederiz.,, 

Şehremininde Taşkasapta ibra
Rumen Hariciye Nazın hemen him Ziya fabrikası önünde duran 

alipm ilzeri Mkaraya gideceği Mumının faytonuna Top'kapr 
çin, vapurda kalmağ1 tercih et. tramvayı çarpmış, tramvay yoldan 
miş bulunmakla beraber, gazeteci- çıkmıştır. Faytonun bazı yerleri 
teri kabul etmesini müteakip Va- hasara uğramıştır. Tramvay on. 
inin ziyaretini iade etmek Uzere beş dakika sonra yola konmuştur. 

otomobille vilayete gelmiş, sonra 
Taksim meydaruna gilderek Cum
huriyet abidesine çelenk koymuş. 
tur. 

inhisarlar Satış işleri 
Müdürlüğü 

Rumen Hariciye Nazın bu es· İnhisarlar umum müdürlüğü. 
nada mensup olduğu Rumen siya. nün senelerdenberi saUş işleri mil
at partisinin üniformasını labis bu. dürlüğünü yapan Fransız müte
lunuyordu. hassısı Ury'nin idarelde yalnız 

mütehassıs olarak kullanılması ka
Sayın Vekil daha e.onra Rumen 

Sionsolosluğun.da Rumen kolonisi· rarlaşmış, Mısır sigara fabrikası 
müdürü Kenan satı} işleri müdür-

ni kabul etmiştir. lüğüne tayin edilmiştir. Bundan 
Akşam üzeri Ankara ekspresine onra inhisar maddelerinin satış 

liağlanan hususi vagonla Ankara- ~ 
ışlerine yeni bir programla devam 

ya gı'tmiştir. 
edilecek, bilhassa propaganldaya 

Gidişinde ide gelişinde olduğu 
..,.ibi askeri merasimle uğurlanm.ış- ehemmiyet verilecektir. Satış teş. 
b kilatlan en ufak köylere kadar 
tır. 

teşmil edilecektir, Sayın Rumen Nazın Gafenko, 
ayın on dördünde Ankaradan .dö. 
nüşünde Pendikten rükUbuna tah· Tedaviden kaçan 
sis eldilecek otomobillerle Yalova. frengi hastası 
ya gidecek ve Reisicumhurumuz Nuri adm!da birisi frengi hasta. 
tarafından kabul ddilmek şerefine lığına yakalanmış ve belediye ta. 
nail olacaktır. rafından Emrazı Zühreviye hasta. 

* * * hanesinde tedavi altına almmı§tır. 
Fakat Nuri bir milddettcnberi teRumen Hariciye Nazırı ile bir. 
daviden kaçmışb:r. likte Romanya matbuat müdürü 

Bunun üzerine yakalanarak aıdve sekiz Rumen gazetecisi de gel-
.. • R ·ı · tb !iyeye teslim edilmiş, birinci sulh 

ımştir. umen gazetecı en ma u eza mahkemesine verilerek 2 lira 

Köylü elbiseleri 
Yeni imal edileceklerin fiatlan 

daha ucuz olacak 
İlctuıat Vekili Hüsnü Çakırm 

köylü için imal edilen elbise ve ça. 
maşırlar hakkındaki tetkiklerin. 
den ı;onra Sümerbank bu iş üze. 
rinde yeni tedbirler almıştır. 

Bundan başka şimdiye kadar i
mal edilen ve bundan sonra imal 
edilecekler için yeni tenzilatlt fi
yatlar tesbit edilmiştir. Bu liste, 
yarın Vekalete gönderilecek, tas
dik edilir edilmez tatbika başlana. 
caktır. 

Köylü kadınlar için yazlık man. 
tolar hazırlanmaktadır. Bunlar 
Kayseri bezinden yapılacaktır. Fi. 
yatları 255 - 325 kuruş arasında 
olacaktır. 

Yazlık erkek elbiseleri de imal 
edilmektedir. Bunların karışık de
senli olanları 280 - 340 ve düz 
renk olanları 255 - 310 kuruş a
rasındadır. Evvelce imal edile::ı 
kışlık şayak elbiselerin imal şekil· 
leri üzerinde ide değişiklikler ya 
pılmıştır. 

Pantalonların dizlerine ve ce. 
ketlerin kollarına iki kat kumaş 
konması kararlaşmıştır. 

Ayrıca bu elbiselerden avcı tipi 
de imal editece'ktir. Sümetban~ 
bütün köy idare heyetletine her 
türlü köylü elbiseelrinin hazır ol. 
duğunu bildirmittlr. 

Çağlayan suyu 
halka a~ıldı 

Kağıthane köyü kazançlı bir 
varidat membaı elde effi 

Kağrthanedeki Çağlayan menba 
suyunun açılma töreni dün kala. 
balık bir davetli grubu huzuriyle 
yapılmıştır. Davetliler Beyoğlu 
kaymakamlık binasında toplanmış

lar, otomobillerle Hüriyetiebeldiye 
tepesine gitmişlerdir. 

Burada bir öğle ziyafeti veril
miş, sonra biraz ilerdeki yeni inşa 
edilen su tevzi mahalline gidilmiş
tir. Binanın önünde KS.ğıthane 
köylüleri namına bir söylev veril
mi§tir. 

Mütealdbcn Vali muavini Mu. 
zaffer kiıtdcleyi kesmiş ve su tev. 
zi mahalli gezitmiıtir. Sıhhat Ve. 
kaletinin tasdikinden geçen proje~ 
ye göre yapılan su tev2:i mahalli 
çok mddern tsisatı havidir. Sular 
burada damacanalara el değme.den 
doldurulmaktadır. Bina ve tesisat 
23000 liraya mal olmuştur. 

Senelerdenberi metrilk olan 
Çağlayan suyunun ü~ sene evvel 

etrafında sazlıklar kaltdmlmış, kay 
nk mey.dana çıkarılmış, suyun 

mikyası ma derecesi 2,5 olarak 
bulunmuştur. Bunun üzerine şim
diki mliteahhitle bir anlaşma ya
pılmıştır. Müteahhit köylülere 23 

bin lira ikraz etmiştir. Bu para 
ile tesisat yapılmI§tır. 

Su on sene müddetle mUteahhi· 
de verilmi§tir. Buna mukabil mü. 

teahhit her sene köylüye 800 lira 
vereceği gibi ayrıca büyük dama. 
canıtlal:dan 3 GrU!, :ıtuçull.J.o,\ıı. 

den 60 para verecektir. Bu hisse

lerin üçte ikis.idi · 23.000 liralık is
tikrazın ödenmesi için müteahhide 
bırakılacaktır. 

Bu suyu Kağıthaneden Hüriye
tiebediye tepesine çıkartmakla 

hem şehir yeni bir kaynak suyu 
kazanmış, hem de Kağıthane kö· 
yil bir varidat menbax elde etmiş 
oluyor. 

Okuyuç__u mektupl~r! 
- --- ~~ 2-1 ~ ~ ---~-

Kasap dükkanların-
da yeni hileler 

Aksarayda oturan bir okuyucumuzdan şu mektubu aldık: 
"Son zam~arda kasap dükkanlarında müşterilere yeni bazı 

ileler yapıldığından her halde haberiniz yok. Zaten bu hileden 
müşterilerin de haberleri yok ya. .. 

Bir kasap dükk!nında koyun etinden kıyma istediğiniz za. -
man dikkat ediniz! Kasap eline bıçağı alır ve size dönerek şöyle 
der: 

- Size bir kasap budaması yapayım .. 
Cevabıruzı daha beklemeden kestiği ufak ufak parçaları ma

kinenin içersine atar. Fakat makinenin içinde yarım kiloya. yakm 
da. eti bulunduğ~u söylersem bana. inanınız. Bununla bera

ber kasapların bu hilelerile de kalmadıklarını gördüm. Diğer bir 
ile de şu: Yine manda etlerini ufak ufak keserek koyun etleri
in üzerine çengele asmak! .. 

Zaten yarım kilo et alan zavallı fakir halk!..,, 
at umum mlidilrlilğümüz lstanbul c 
m~eHffiOiliantarah~anb~ pua~za~a~h~mc~d~il~m~~~t~ir~.~~========================~~ 
şılanmıştır. 
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c:t 22 Reblül'A. ı·2r. Reblül'A 
t-- IIB hızır 37 hızır 

Vakıtler \ Vasa. \Eznn~ j Vasa, Ez::nl 

----ı-.---
Güneş 

D§le 

ikindi 
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Mahkemeye verilen 
diş doktoru 

Türk - Bulgar 
hu,dudunda 

Memur evleri inşası 
geri kaldı 

Gümrükler idaresi tarafın.da!\ 
U zunköprüde inşası kararlaşaıı 
ve hatta projeleri bile hazırlanan 

b. l . 1 T'' k Bulgar Dün şahit olarak ır memur ev eny e ur - .. rUl< 

ıhl . .. f tt" • d" 1 dı" hududunda inşa edilecek guın s nyemu e ışı ın en 1 . in ge-
Otuz, otuzbeş yaşlarında Pe - binasının yap.lması bu y~ ıçüınriilc 

rihan adında yüksek bir aile ka.- ri kalmıştır. ~una ~e~ı !ama•' 
dmı geçen kış Beyoğlunda diş bütçesinde tahsısat u u Jta,dar· 
d kt Sahak G. Hayıka gitmiş sebep olmuştur. Fakat al~ e· 

o oru b . . . b' tahsısat ., 
dişine kron yaptırmak istemiş • lar u ış ıçın ayrı ır .. re ı,a~· 
tir Di<>çi tedaviye başlamış ve rilmesi yolunda teşebbusle n· 

· "' ç·· k" b'thassa t]z\l 
bir gün Perihana iğne yapmış, 1~~~ır. . un .. u. . 1 rıarının 
fakat genç kadın akşam üzeri ya koprudekı gumrilk memu 
nağı şişerek fenalaşmış, felce vaziyeti çok fe~adır. tA dUlı
ugrw amıştır. Hastalık sonunda ise Bunlardan bır kısmı hat 11• • k h 1 · t araları çenesl çarpılarak, sakat kalmış- kan ve a ve erın .avan arıt! 
tir da ikamet etmektedır. Memurl t 

· · 'hare Perihan bunun üzerine dokto • bu sefil hayatlarına bır nı 
run pis iğne kullanması yüzün • verilmesi isteniyor. 
den gUzelUğinin bozulduğu ve ea· •• 

kat.. ~aldığı iddiasne ~tiye u - Kıptı· kızına teca.vut 
~UncU ceza. mahkemeaınde dok .. · 

tor Hayık aleyhine dava açnıtş, eden sabıkah 
kendisinden 2 bin küsur lira taz-

minat istemiştir. Dolm.abahçede bir iplik fa.'o~ 
Asliye üçüncü ceza mahke • kasında. ça.lışa.ıı 15 yaşında M. 

mesi dün de bu davanm bakılma.- kızı doğuştan. dilsiz Ayşe, bil' 
sma devam etmi~ ve mütalaasını müddet evvel bir akşam ur.eti 
almak üz.ere ÇB.a~dığı bir sıhhi. fabrika.dan çıkmış, Gazhane yo , 
ye müfettişini dinlemiştir. Sıh - tundan Ma.çkaya doğru yü.ri1Jıl6 • 
biye müfettişi: ğe başlamı§tır. 

- Bu gibi ~akalar .. ~.is iğne Ayşe tam Maçka kışlasının Jl• 
kullanılarak m~krop yuz;ınd~. o· tında ''Taşlık,, tabir edilen Y~ 
tursa da, ekserıyetle sarı ve züh- gelince karaısma. Hasan naJllJJl 

b.lh ' .... ra· revi hastalıklar ve ı assa sıra. da. bir sabıkalı çıkmış, ve be 
ca hasta.lığı buna sebebiyet ve - ber gezmelerini teklif etmiştir·. 
rir. Sonra, Perihan iğne yapılır Bu Hasan isimli sabıkalı 'oıt• 
yapılmaz, soğuk ve tipili havada kaç hafta evvel ağır ceza malı· 
4 saat müddetle Talimhanede, do kemesi tarafından, Mü.kertetıl. 
laşınıştır. Soğuk alme..sı da bu adında bir genci F.dirnekapı ıııı. 
vaziyeti doğurur. Fakat bir diş ricindeki surlar Uz.erinde öld~ 
mütehassısmm fikrinin alınması mek suçlllldan arkadaşı Kud 
daha doğrudur, demiştir. Niyazi ile 7 5 sene müddetle ,ğı! 

Bundan sonra mahkeme Peri - hapse mahkfun edilmişti. . 
han hakkında rapor veren tabibi Hasan Çingene kızımn dils)ı 
adlinin raporunun celbine, Peri. olduğun~ öğrenince, işin kolıı.Y • 
h~ ~ meırt:bin~: .. muayene !aşa.cağını anlayarak sevinnliş ~ 
cdilmes~ ve ~l\Jgıl'\m lxt~ - el işa.retlerile falan Aneyi '1''!\• 
lup bozulmadıgmın mUteha.ssıs · lılttnlti bi:r t"'9 Y'S"""- "u.-..... yi 
ıa.r ta.rafından tes~itine ka~ar ve muştur. Hasan, burada A.Yff .. 
rerek muhakemeyı başka bır gü- kandırarak ırzına geçmeğe ıcal 

1 de· ne bıra.kınıştır. kışmış, fakat kızcağız karşı " • 
Bir çocuk denize düttü miştir. Hasan bunun üzerine ~ 

DUn akp.m UskUdardan köprü. binden bıçağını çekerek Ayg.er1 
ye hareket eden Şirketihayriyenin göğsüne dayamış: ııt 
66 numaralı vapurunda bir kaza - Ya benim olacaksın, ~ • 
olmuş, tlsküldar orta mektep tale- bunu kalbine sokacağım., d~ 
besin.den bir genç vapurun kıç ta- tir. ,, • 
rafından müvazenesini kaybede· Ayşe, sesi çıkmadığı için ~6 
rek denize düşmüştür. ramamış, fakat bütün, ıcuvvetiY . 

Bereket yolculardan kazayı gö· namusunu korumağa çalı~ 
renler olmuş, vapur durdurularak Ayşenin mücadelede kuvveti Y"; 
talebe denizlden baygın bir hal.de vaş yavaş kesilirken, ko~~ 
kurtarılmıştır. • rmdan Reb~a.. ~ltilerini işı~ , 

Öğretmenlerın koşup kendisını kurtarm.Jş.,_-4-11', 

d . • • san da kaçarken yakala.nnıv.: ..... d"'rt 
enız gezısı H ...-

lstanbul Öğretmenleri Yardan b~ahtevkufı· bulb1:11:ın. asmınza JI1Bll ' 
• · d sa as ıye ırıncı ce 

Cemıyetın en: · . '"'" ' 
. · · kemesmde duruşmasına baŞ~ • .ı Bugün yapılacak ıdenız gezıntı~ d h ~J' 

~ • .. d . .d dı. Hasan, sorgusun a er_ ~ .. ı~ 
6~ havanın ademı musaa esın en . ed k A ·1 filtflJ"'"~ . p ,. ınk8.r ere , yşe ı e ~ 
dolayı 18 Hazıran 1939 azar gu.. k ld w uıı.rv 

. . . . sadece gezme o ugunu, ..,.le; 
nüne tehır ~.dılıniştır. za kalkışmadığını, bıçak da. Y"" 

Sut raporu mediğini söyledi ve beraetilli 1' 
Süt komisyonu raporunu ta - tedi 

mamen hazırlamıştır. Salı günü B~da.n, sonra Ayşe dinlenucll
Valiye verilecektir. Vali rapo • Ayşe, Ufak tefek, çarşafIJ ~ 
ru okuduktan sonra ayrıca. aza • siyah ba§örtülü bir klzdı. 1ki ~e 
tarla görüşerek malfunat alacak zU iki çeşme, ağlayarak, işaftı:ıııı 
tır. başına gelenleri anlattı. Ayşe ş9)' 
A vrupadan getirilecek tercUmanlığını babası ııa 

otobüsler yapmaktaydı. , 
Belediyenin Avrupadan getir- AY§e, vakayı yukarda yaıdt, 

teccği otobUslerin mazotla işle - ğımız gibi anlattı. Bundan soı:ı~· 
mesi, karoserilerin Aerodinamik ra muhakeme şahit Rabi~ ~ı
olması şart koşulacaktır. oto • ğmlması için başka bir gülle 
büsler 28 kişilik olacaktır. rakıldL 1ı • 

Hasan, dışarı çıkarken. JJlll. , 
keme heyetine bağırıp çağırma. 

·. 

ğa başladı: tef 
- Zaten 7,5 sene yedinı. I~ ll' 

seniz 15 sene daha verin, bıÇ 
murumda değil, diyordu. 

--o--

Selimiyede plaJ w 
Selimiyede halka mabSU8 0 

• 

rak yapılacak pta.jda u~ so~-
1 ma yeri de inşa edilecek, bur.

0 
, 

herkes soyunabilecektir. ?ls.~ ıs.
sunu giyenler elbiselerini ya.P~ , 
cak olan askı yerlerine asaCS. Jf 
lardrr. Elbiselerin çalınıp ka~. 
maması için bekçiler bulund\l 

Diln şe1ırlmke gelip ak§am :tn1Cdraya 1ıareket e'den Bay Ga fenkotıun karşılanma ve dMdeye çe?en.k T«>yma mera.sımtn<:len lkHntibcı lacaktn'ıı 



Bareme taraftanm fakat .. T ran tarifelerinde 
defiişiklik 

1- V4KJT 11 HAZiRAN 1939 

Şahadetname baremi degv il 
Yeni ihdas edilen trenler İ ng İ 1 İZ h Ü k Ü m darları 

ehll'yet baremı· hangi saatte kalkacak 

Madritte bir 
infilak 

Üç asker ve on kişi 
yaralandı Aııkara, 9 (Hususi) - Tren tarlfe. K ı K ı • N k 

A JeriJlde yapılan dt:ğitlkJJklerl a&atlerJ r a ve r a l ç e e v g o r a 
..... Yazan : Fikret Adil ne ycnı JhJu oıun::.n yoıcu ırenıerının hareket e ftı·/er 
r. bar<>ket ve m;ıvasaJıU rıaaUerlnl blldl. 

de •ttnen herkesin barem aleyhin-, Ne için? rlyoram: 

ıııtıı0!du~u bugünlerde ben, hare. Bir gün, kurulmasına y~rdım AXIiAıtA - HAYDARPAŞA Vaşington, 10 (A.A.) - tngf.,serglsi arasındaki saha iki mil . 
bıııı11 •htnde olduğumu ıöylenem, ettiği içtimai nizamın onu, içinden Ş~nıiın!zCen her sabah hareket eL llz hUkUmdarlarr bu sabah saat yon seyirci tarafından işgal c· 
ııı. katiyyen Nurullah Ataçbğı- bir ur söker gibi atmaaı içini nıd<l" o.an yıldırım trenlerinin hare. 14.46 da· Grenvtr saatiyle - Va- dilebllecektir. 

Madrid, 10 (A.A.) - Madrid 
Kraliyet tiyatrosuna depo edil -
miş olan el bombaları ile patla -
yıcı maddelerin dün akşam saat 
20.15 de infilak etmesi neticesin. 
de 3 asker ve yoldan geçen 10 ki· 
şl yaralanmıı:atır. 

~ernıeyiniz. Bı'r bat1.ka mı·aaı·. ket sıı:ıtlt'ri 8
'
20 olarak tesblt ed!lmı~. şingtondan Nevyorka hareket HUkUmdarlar sergiyi ziyaret t :r tir. Bu trenler lstanbula 19.5:5 de va. 

çllıı~e.t, ben baremin lehindeyim. Rü§tiye tahsilini yapmıt b!r in. racaktır. Anadolu ekspresinin fehri. etmişler Ye hariciye nazırı llull etmeden e\·vel belediye reisi 
~ li barem ve tatbikatın•, hü- san farzedelim. Zamanın memu- miz:lcn hrueket snatı 1!1.Hi ten 19.25 e, ııe blrcok zeYat tarafından sc- Laquarda lle vali Lehmann ta
"~etin, ıivı"l ı"darede bı"r tasf·ıyea·ı · k .. · · tıaydarpıyaya muvG.'ialet ısaau de 8 .35 lft.mlanmışlardır. rafından tertip edilen bir kabul .. nn anunun;a gore, memurıyetı 

telak,_, ed·.·yoıum. ı 1 , M ll"- t-.5o ye, 19•50 de.- kalka~ muhtelit HUkUmdarlar NeYjerseyde resminde hazır bulunacaklar. 

Tiyatro binuı, tamamile ha • 
rap olmuştur. Çıkan yangın ci -
var binalara da sir:ayet etmişse 
de iki saat içinde söndürillmUş • 
tUr. 

Al tercih etmi•, •e ba§ amı•. . Ün. "0 20 d .kalk nı. H 13 :r :r :r tren • . e ac,... ve aydarpa d i kl k d'l 
1 

dır Z~ k b ld k ·· · - tren en nece er ve en ı er • . ~ te: ordudan alaylı zabitler hal,. vu u u u ça, mumeyyız, ,..ya ; .. b11 de varacaktır. Haydarpaşa 
).,}e. edılerek askeri teşkilatımı1. başkatip, ıube müdürü filan ol· dan da yıldırım trenleri sabah 9 d; ni saat 11 e doğru: mahalll sa- Alayın gecmeslnden Uc saat 
""' bır niza:na konmuştu. nuş. Maaşı da artmış. Kendine kalK'ln.ı. 21.ıu da §ehrimlze gelecek. at. Battery - Parka - Nevyork. cvYel gUzergA.hta scyrisefer duı 

İnfilak, bir kaza :neticesinıtle 
\'ukua gelmiştir. 

1!• oo"rc bı"r aıem Lurmu•. Zamarurunl Ur. götürecek olan Varrlngton des- durulacaktır. Birkaç gUnden· •lındi •. •ı k•ıA f' .. .. Jl :r 1 d 1 kı<n 1 19 d k k 
)t \._ • ıvı tcı ı atımız tas ıyc • . . - Ana 0 u e ... res a al arsk; troyerlne bineceklerdir beri polis bir~ok tedbirler al· 

~ııanacak. tdakkısıne uyarak yapama.ı:hgı 9 ıo da: muııteııt kata.- da 15.45 de - · Marlen Ditrih Amerikan 
lf rüksek tahsili çocuklarına yaptırı-1 k!!.lkaraK S,lU 011 ıehrimlze ge:cceıt. Rıhtımlara kırmızı renkli ha· maktadır. 13.000 kişiyi mUtecn. 

~llıı lngiıniz, "daire,, terin iyi ve yor, inkılabın dinanıizmini onlara tır. hlar serilmiştir. Fecirden beri viz bir polis kuvveti saf teşkil tabiiyeti ne Q0Çİİ 
~'lazam iıledifini iddia edebili. 'laklediyor, veriyor. :teni lhdu olunan dördUncU Anka. yüzlerce gazeteci, muhbir ve to- odecektlr. Los Angeles, 

10 
(A.A.) _ Diln 

il.~ lianginıiz, ıu veya bu veaıie rr. - hbydarpap. katan ıae tehrimlz.. toğratçı tarafından i:ı,gal edil· Sergiyi ziyaret ettikten sonrn 
ııı:ı,.. Niçin? .:ı aar 17 de kalkarak H d h k d C Los Angeles federal mahkemesi 11..lt ·••aiyeciliğin kurbanı olma. l'n 

5 ay arp&.§aya miş olan tribünün etrafında te- U Um arlar olombia Univer· 
"' 'd B. k · 1 · ka unu '·" · ti! varacak, Haydarp,..,adan •A•t t huzurunda yapılan kısa bir mua· ı... · .. ır> ~ad k" b b" ır, va tıy e memurın n • .,.. ...... ]erinde ngillz arslanı fle A sitesini gezecekler, bunu mUte-
"" ' uı. cm 

1 
unu ır va · L4,.lt '1" kıkarak ısaat 6.55 de ~ehriml. pe • meleyi müteakip sinema artisti ~Ol&rak kabul ediyoruz, bu yol nun bütün risklerini hcsa:•laytp ~· ge. uu·ktır. Yurt içindeki diğer tren merlkan kartalı bulunan direk- akıp Ruzvelt ailesinin husuet i- Marlene Dictrich Amerikan tabi-

ıı.r lllt.ları .diiultmeğe matuf ola:ı kabul e-~crek inandığından dolayı tarifelerinde yapılan delf§lkllkleri de ler yükselmektedir. kametgA.hmın bulunduğu Hyd- iyetini iktisap etmiştir. 
~ fıııı de bir emrivaki olarak ka- altından sandalyesi değilse bile, sıraslyle yazıyoruz: Battery • Park ile Nevyork parka gideceklerdir. 

ttıntliyiz kalbinden huzuru alınmak, mazi. Haydarpll§a _ umır trenJ Haydar_ --o-
>c ' sine teessüf, istikbalinden endiş: paşadan 15.45 te kalkacak ve 20.45 te p 

1 
d t lrlandalı tedhişçiler 

ltbt~ltyi bu cepheden ah§ımın etmek için. wnlre varacaktır. Aynı kat&r Izmlr. o on ya a o u- faaliyette 
lıl, bat, >'Ukarda da söylediğim gi· den 6.30 da kalkacak ve 8 .10 da Hay_ 
)eti remi, bu ıekilde bir tatbikat Misalleri çoğaltmak kabil. U· darpaşaya varacaktır. Bu tren ile ıeh. Londra, 10 (A.A.) - Bugüı. 
~~ ~'ılursa kabul edebilirim de ıı:ın neye yarar? rim!Zden hareket edecek yolcular "'' AI m 

8 
n I 

8
. r muhtelif posta bürolarında pa -

ııtcyi . d d' y k b Bu vazı'yette memlekette binler. yenı tarifede oelırlmlzden 8.20 de kn.ı. r a n ketler içine saklanmış bombalar ~ ıım en ır. 0 
sa, are. kan katurla tıarekct edeceklerdir. Ala. ~ '· · · S tl d.Y d "'-~ de"let ve •irket memurların n :-.c ı"nsan var. Bu insanlar. kendi- inf'ilıuı.. ctmıştır. co an ar ın 

-..c. l :r - §t'hirden her giln saat 5.50 de kalka. h · l" l' ı · b 'k t1 · f ı..1.l•r•nı. meıctep .. ahadetname. ıcrı·nebirer"nizam .• kurmuct.lardır. Leh m"ıllet·ı ·ııe mu··şterek are- .gızı poıserı u suı as erın a-.... rıe -:r :ı ca:~ katar 10.47 <!e lzmire, lzmlrden ili olan İrlandalı tedhi§çilerin 
~ ..... göre tanzim iddiası. içtimai Barem kanunu değil, diploma ka- 16.40 da kalkan bir katar da 21,45 de 
ıt._'""11 t}f" d ~· "b" nunu onlara da tatbik edilirse, '>u Alaşehlre varacaktır. kete kara f verd 

1
• karargahını keşfetmek Üzere a • :"tla ust e ece•ı gı ı, vatan· k raştırmalar yapılması i"in emir tSot tda kanuna karıı itimatsızlık ''nizam,, bozulacak, sadece onlara An ara - Zongouldak treni şehri_ .,. 

ıı;llta mizden 17.20 <.e hareketle Zonguldak_a almı§lardır. 
~tte talc, aynı zamanda hak ve inhisar etse haydi, diyelim, her· l0.10 <la, ~nguldaktan kalkan Anka_ Varşova, 10 (A.A.) - Alman Hiçbir yerde nüfusÇa zayiiat 

la· uygun olmıyacaktır. hangi bir harp tehlikesi olunca, ra trenı 20.05 de lıarcl<etıe 13.40 ııa hristiyan Popülist partisi Polon- Romanyanın eski olmamıştır. 
tr "en f d" . k" 1.. harb::diyoruz, icabında, vatan n §ehrımize varacakbr. ya Sı"lı>7'.Vasl murahhaslarının ic-tı.... · • ç arze ınız ı, me5tep ~,, :.' B k"l" 

· ,~rlJlda d en güzidelerini ıehit veriyoruz, EGE MJNrAKASI tirakile l{atovi ... de heyeti umumi. aşve ı ı llıtıL. n kal ırılıp umumi harp .,. N y 
'liıı ~~na aürüklenmif, tesadü. bunları da, geri kalanların refahı Ankara, - Aydın - Tire - Izmlr ye halinde toplanmıştır. Partinin orga 

bıı ir'in feda edelim. Likin "nizam., treni şelırimtzdezı pa&artesi, ça.rpmba, kabul ettı·g·i karar surteinde bil - • t•lh. ınmez hangi sebebiyle o :r 

~rldan kurtulmuı, bu sefer, rn bozulması onlara inhisar etmi. cuma, pazar gtlıııerı aaat .20.20 de ha.. hassa şö le denilmektedir: Ayan reiai oldu 

Romadiki ıspanyol 
zabitleri 

,·'QU 1 "k dl iti · reket e..ıecek ve Aydına 23.5' te vara. " . Y Roma, 10 (A.A.) _ Roma.da q i ~kttini, canım, ırzını müda· yecektir. Mai ve 1 tın en rak, ızmire de .... 4u ta muva.salet ede.. Bız, Polonyada oturan Alman BUkreş, 10 (A.A.) - Senato, . . . 
t'd ~ın lıtiklal Savaıına gitmiş, masa başlann.dan idare etmiyenle. cektir. Alııancaktan pazartesi, c;:arıam. lar, esaslı kanaatlerimizle Leh başkanlığına B. Nikola. Yorga· mısafır bulunan İspanyol zabıt • 

.. 'tı da kurtularak, beş, altı s~- rin bildikleri bir çok hakikatlar ba, cuma ve pazar gunleri saat 22.50 milletinin vrensipleri arasmd~ yı, meclis de Aleksaıı.-dr Yalda teri refakatlerinde General Fran-
ltıı "'~. ... .. ~ .. :r- - - - \.·• • .ıı... ı ı.; __ ,,.. _ _.,.ı.;.ı_ ~fo'~ ..-ç •.oo • 1~oı..bii JDuta.balcat olcŞufunu ai'· Vö-)'Vod'u eermlztfr. ciaco-Ma.rin Mo:reno ve General 
~~· :Yaı itibariyle yine genç kal sarsınb:sı, bütün· memleket maliye- ım . o da muvaaaıa.t edecek. rilyoruz. Polonya rejim ve dev - -o- Gambara bulunduğu halde dün 

~ ~-beraber, manen ihtiyarla. sine ve iktisadiyatma tesir eder. Ur~azWlde :5,18 de kalkan ayrı bir }etinin mwüdafaadsı ~h. mi~l~ti id. Gr. Gamelin Parİse öğleden sonra !talyan harp ma • 
tısr~ ~rp gibi bir ana, baba günü Diploması olmadığ ndan maaşı tren 16.35 te Als:ıncaka, Alsancaktan çin oldugu ka ar bızım ıçm e dönüyor lfılleri evini ziyaret etmişlerdir. 
laL_ tele, tecrübelerin en zalim::ı· azaltılan bir memur, oturduğu ev. 10 da kalKan bir tren de 20.42 de NL mühimdir.,, -o-

~t t uu •. K ,.... Londra, 10 (A.A.) - General B k ld b' · f"IAk ~i~ 11 yapıcı ve piıiricisini ge. den çıkacaktır. Ev sahibi ile olan z ye varaca .. tır. e7.a. .ı.{azlllldtn UrU Se e lr in 1 a 
h •tir. mukavelesi ne olacak? Yabancı 22·H te kalkan bir tren 18 de Izmlre ispanya Almanya endUS· Gamelin, dün, akşam Parise ha· 
Gı.ı C lzmlrden ıı.21 de kalkan bir tren <"e ' reket etmiştir. General istasyon-~ enç, aile ocağına döndüğü tirketlede iken bizi istismar edi- 6.05 de Nazilliye varacaktır. Her gtlıı trİSİ için mühim bir mah· da Gort, Newall ve daha bazı İn. BrUksel, 10 (A.A.) - Va2 Be· 

nü kömür madenlerinde bu sa -
ba.h bir infilftk olmuş, altı amele 

sil, onu, ya sönmilş, yahut ycrlar diye haykırdığımız nakil Odemlşten 6.20 de kalkan bir tren 
1 

kt giliz askeri ricali ta.rafından U • 
ı •. ..ı· zenginlerinin kirli menfaat- ,,.aııtalarının Ucrctleri ucuzlaya· 9.M te 1zmlre, lzmirden 18 de kalkan reç o aca ır 
:rıııe ğurlanmıştır. ~..,-~ \'c ekseriya da zevklerine cak mı? bir tren .de 21.37 de Odemııe varacak. Beri" 10 (A.A.) - Sefaret 

ı...''Çe } tır. Nazıllıden ayrıca aabah saat 6 30 m., :===========================~ :'Ji ) 
0 ınuı bulabilmiştir. Bu .ıi. Bütçede muvazene hbıl oldu, da kalkan, ızmlrden 115 de kalkan ~ır müsteşarı Wohltat, ispanyaya S- eniden kurmak, ona yeni bir müvazene vergisi kalkacak mı? tren Nazilliye 21.06 de, I'zmlre de hareket etmiştir. 

ölmilştilr. 

't "ermek vazifesi onun omuz· Müstehlik azalınca hayat ucuzla. 12.30 da varacnktır. İyihaber alan mahfillerde söy 
~I: l'Uklenmittir. Kar1ısında iki yacak mı? Birbirlerini nakzeden Bunun dı§ında olarak her gün Kay. Iendiğine göre, Wohltat'm bu se-
lik. ar: Mektep ve hayat. Hangi- k aeriden s.so da kalkan tren 12.22 ı~ ya.bati da.ha aı"mdı"den lspanVA "il t ve makabline şümulü olan anun. :.' ,,_ 

ercih edecek? k Ulukışlaya, UlukI§ladan 14.45 te kal. hUk\lmeti il ............ l müzakerelere 
() !ar en.di~esi ortadan kalkaca mı? kan tren de 18.36 da Kayııerlye vara. e ......... ~ 

\ • d~tluk ve akrabalık vesile· Kırtasiyecilik ve müıkülat 11 !.. caktır. baeJama.k, gayesine matuf degiL 
~ıL. 41rrıanyaya tahıile gidebilen. artmıyacak mı? Erzincandan pazartesi pcroembe dir. 
~t~ .•e,,., aıkerlik çaiı gelme. günleri ıaat 16.55 de kalkan tren aut Müsteşar İspanyada vaziyeti 
~ 'çın r . k" . . dok Hayır. Ben bareme taraftarım. 20.2:5 de Dlyarbalura, Diyarbakzrdan tetkik edecek İspanyanın siyasi 
"il~ • ııenın se ızıncı, u- Fakat barem demek bütün bunlar aatı ve cuma günleri a:ıat 7.30 da kal_ ve iktısadi ri~alile temas ederek, 
'~ •mır nc!an Darülfünuna, ali demek olmamalandır • kan bir tren de 10.22 de Erzlncana va ı l k d ad "h 
~ıı~'~lere l.abı:l olunan ve orada . racaktı.r ., spanyanm ne a ar m en ı • 
\,i~~n.clan tecil edibrek, or~ Barem demek, yffkıek tahsille- TRAKYA H.\TTI raç edebileceğini araştıracaktır. 
ı...··ı ~ını yapmadan yüksek dıp. rini yapan gençlere olduğu gibi . r . . Alman endüstrisi için lspanyanm 
,''.'1' • . • • f'"l . 1 Eı.lırnc. st:ınlıııl lrrnlrrınc gr.lın- .. h. b' h .._ l .

1 
d l~dit'1.bilmı"ı L_Ltı"yarlardan de- kabıhyetlerını ıı en gösteren ere L·d· d h _ mu ım ır ma reç ~ş n e ece-

'41 uwı • cc .-. ırne en rr gun sa:ıı 4, • . 
• de, faalıyet ve devlet kapdarının, .,1 11 8 ,. 1 

ı.. lk k . · ı . ğınden şüphe edılmektedir. ali - . • ... a ( e a an al.ıı ar sırn'iı- . f b "k h 
~-lld ıcncin kalasında, mektepte ehliyetsizler, akraba ve dostlar, le saat 7.20, 6.40 ,.e 17.25 ele Sirke· !em a rı a.lar, yollar:~ mu. 
~ı..,llklarından, harp sahalarında mütekaitler tarafından kapanma. dyc, Sirkecidrn kalkan saat 8AO, telif tesisat vücuda getirılmesı 

' 

.. ( le b ması demek olmalıdır. 22.35, 22 trenler de Edirne~ye ıaat için İspanyaya Alman teknisyen • a iliyeti olan hen:iese, to· ·•f . . . 17.23, 7.32, 5.27 de ''aracaktır. terinin gönderilmesi meselesinin ~bi :Ya, fizik, kimya kaideleri, Ba~em demek, dıplom~ .tıcaretı lzmirden salı, perşembe, cuma ve de derpiş edilmesi muhtemeldir. 
•;'~ttan da; demek olmamahd r. Tahsılın gaye- pazar günleri saat 10.05 de, perşeın· 

ere içen çeımei pürhünü . 111 memur olmak mıdır? Bu kanun, be, ç:ırş:ımba ve cuma günleri saat 
'- fenadan böyle tatbik edilirse, varacağımız 7.30 d:ı kalkan lrcnler B:ındırm:ıya 

traı alamaz bir dahi haram kötü netice budur, 20.50 ve 16.30 da, ~andırmadan ~lı 
perşembe, cumarlesı ''e pazar gun. 

~t}'t' • • • beladan, Ve eğer böyle olursa, meseli teri saat 6.30 da pazarıc i, ç:ırşnmba 
it~. ta ı ~alabıl~ı~tır: Hem mek· telgraf ile radyoyu, barem kan•J- ' 'e cuma günleri s:ıat 13.10 da kalkan 
t rt" hııl, ne ıçındır? Hayatta nu mucibince kullanmamız icabe· kalnrlıır sal 17.10 \ ' C 22 de lzmire Havana, 10 {A.A.) - Üç haf-

/1• tecrübe sahibi olabilmek, d rıd" ,·r:ıcokl:ırılır. ta evvel bazı diplomatik görüşme 

Frankoyu tammak iste· 
miyen Küba Hariciye 

Nazırı isfifa etti 

ı 
1

Yet 'Veçhesi elde edebilmek e ı. Her gün lzrnirclen sanı 16·40 do lerin neticesine intizaren Fran • 
~ti ~eğil . ., 0 b.. .. b 1 Çünkü Markoninin diploması kıılk:ın otor:ıy Sornn yn 21.27 de ,·ara- k K""b hüı Wn t' ta afm • 

tbilcat mı· · utun un arı, kt cak Soııı:ıdıın li.15 ele knlknn oıoray onun u a •< e ı r 
tr ~, sahasınd.ı, feci, hakikat. yo u. . .. .. I' da '10.47 de lzınire ,.ıırncnktır. dan tanınmasına muvafakat et -
~~ttııır•ııında zaten elde etmif. Ve Baremın, but un .. b~nlar dem .k Ank:ıradan her gün kalkan 22.20 miyen hariciye nazırı Remosun 
~i bunların fevkinde, memle. olamıyacağrna en buyük delil, her reni 17.15 de Balıkesire, Dalıkesir. lstifasmın reisicumhur Trujillo 
~ 11 ~Plcr, yaratıcı kolları ihti- hangi bir vatandaım bugUn, Tür. den her gün kalkan 9.50 treni de sa- tarafından kabul olunduğu teey-
tı "-r. kiyede, mebua, mecliai idare bası, bah saat 8.10 d~ ~ehrlmize \·aracak- yUt etmektedir. 
~~~ t .. . h hatta vekil e>lmak için bir ilkmek. tır. Bu tren ıle ırtılıatı ol:ın Haydar· Emin b" b d b"ld" "idi 
,..,._. ereddiit etmıyor, ayat . . • paşa treni ise saat 15.45 de kalkan ve ır me!1 a an ı ırı • 
' ıı. atılıyor, ve teıekkül et. tep phadetnameaıne dahi kanunı Ha)·darp:ışaya 11.50 de varan tren. ğine göre, hariciye müsteşa.rı 
1~ 01-ıı kafaıı ile, d8ğU1ken ka- bir lüzumun mevcut olmamaaıdır. dir. Miguel Campa, eski Il&Zll'ID. ye · 
\ cti Ue, yenici iradesi ile, yal- O halde, Nasıl olur da, dosya me· Alpulludan 15.35 de kalkan tren rlne tayin edilecektir. 
~ teclilbe delil, ihtiaaa iıtiycn muru olmak için inaandan yülnek her aün saat ı 7.45 de Kırklareli ne, -------------
li.ı ·de bile u • olarak tabail phadetnamesi iıtenebilir? l(ırklarclinden her RÜn saat 8.•o da mlze 9.25 dP, Erzlncana da 18.25 de 
~ot otodMiakt,. ye- B "barem taraftanyım, tek. kalkan tren de 10.35 de Alpulluya varacaktır. Erzincandan pazartesi, 
ı..ı"'lf' ~uvaffala: oluyor, onun en. '' varacaktır. carpmba "' cumartesi ıilnlerl 8.50 
~t ı, 11ki1etitıi ı&ren herhqi rar ediyorum. Fakat phadetname Haydarpaşa - Erzincan katan Bay. de blbn tren tQ.10 da fehrlmlzc 
it.~ bir flrket, bir mUeiıe. batcmi ~eğil, ehliyet baremi? darpqadan sah, perıembe.,. cumar· ve 11.5Q .dı .de B~~ yara. 

-.me lllJpA ,., - F.IKR&.'t ADIL lesi IOJılerl 15.45 .de kalkacak. ıehri· c:ıldl.Dıa 

Görüp düşündükçe: 
___., -- .-. - --

Baremzedeler 
Barem, sisteminin benimsenişi, herkesi birden sevindirme

mişti. Bundan fayda görenler olduğu gibi zarar çekenler de oldu. 
Bir devlet içinde sistem değiımeleri, çok geniş bir şeydir. Bu 
geni§lik, bazı noktalarda hesabın sınırından sıyrılabilir. Nite
kim eğer yanılmıyorsam, bu usulün ilk kabul edildiği günlerde 
ıuradan, buradan yükselen itirazlara cevap verenler: 

- Biz emsalleri dü~ünürken umumun menfaatini gözden 
uzak tutmadık, fakat birkaç değerli emekdann terfihini de va. 
zif e bildik. 

Demişlerdi. 

Çünkü bu itirazlan yapanlar, küçük memurlarla, yüksek 
rütbeliler arasındaki maq ve emsal farkmr ileri sürüyorlardı. 

Hakikaten derece yükseldikçe, maaşla birlikte emsal de bU· 
yUyor, ve aylık tutarlan birdenbire çoğalıyordu. Bu yli7.den 
"barem,, e yalnız büyükleri besleyen bir mali sistem gözile ba
kanlar oldu. 

Sonradan yapıl~ bir iki tadilin bu eski derde çare bulup 
bulmadığını bilmiyorum. Ama memur smıflan içinde bir ''ba. 
renızede,. ler yığını vardır. 

Bunlar arasında her sistem değişmesinde ayrı bir zarara 
uğrayanlan tanırım. Nitekim ben, kendim de onJardan biriyim. 
Ta "buğday zammı .. ndanberi bu "zede!ik,, sürüklenip geliyor. 
"Buğday zammı., usulü kaldırılırken bir kere z&rara uğramış· 
tık. Barem girerken, bir kere de yuvarlak hesaba kurban olduk. 

Aksiliğe, yahut talisizliğe bakın, ki bugün de yine aynı sı
ruf bir zarara. daha uğruyor. Çünkü onlar şimdi beş bin beş yil§ 
kunık aall maaş almaktadırlar ve yeni baremden bu miktar kal· 
dırılmış bulunuyor. 

Bir devlet tefkllltı içinde \)lr zümrenin ardı ardına haklL 
rmm çiğnenmesi çok garip bir dikkatsizlik geklinde görünür. 
Bari lAyiha Mecliste konul\llurken bu noktalar Ustilnde durul • 
sun ve memur ıicillerinin tetkikleri lsteruıln. Va.zi!e ha.yatl3.rm
da bu türlü ararlan olanlar seçilerek, mağdurluklarma bir son 
ve~ Vuife de, hak da, Yicdan da böyle buyurmuştur. 

. .. Hakkı Bflha GBZGIN -.:> 
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Hakiki Çorum köylerinde ıstı nadan vakauara 
·····-························-························· ·----

Amerikada Alman casusları • 
ımar faaliyeti ------------------------------------------1 rtııl - 13 - 16 - Jenny Hoffman: Mev- ıncelrine de imkAn yoktu .. Sch- yatımın en güzel sene e lf 

~ 

kuf.. ıutcr, Schnctz, Etlel glbllerl de memleketime hizmete hasretııı 
va· 

idim, fakat doktorum artık t Devlete karşı suikast mese
lesi, 2 klnunusanl !>35 ten iti. 
baren başlamıştı .. Bu tarih ga_ 
rip bir tesadüfle yeni seneye 
girildikten birkaç saat sonra 
Derllnde başvekAlet sarayında 

1 7 - Erich Blasser: Mevkuf '>izim tevkifimize mahal kalma-
18 - Otto Herman Voss: Mcv d-ın Alman hükumeti tarafın· 

kuf.. dan emniyet altına alınmışlar-

Hlc şüphesiz bunların blı tlı Elimizde ancak RUmrich, 
çoklarını mevkuflat' arasına Glaser, Vos ve Johanna Horr-

Alman devlet adamı Hitlerin: katmaktan fayda yoktu .. Ancak 
"BUtUn mllletlerle dUrUst bir Amerikan hUkt\metlnln bu gibi 
iş birliği,, yapacaklarını bildlr•usullerden duyduğu hoşnutsuz-
dlği gUnlere tesadüf eder. Juğu ifade etmesi bakımından 

Muhak şayanı ehemmlyettl.. Udo von 
ON SEKİZ Me:;~UN, Bonin, Menzel, gibi teşkllAtın 

ON DÖRDÜ ORTADA YOK yUksck şahsiyetleri esasen Al-
17 Haziran 193s c.uma gUnü manyada idiler, Amerlkaya gel-

man kalmıştı. 

Diğerlerinin bir çokları hak
kında da bir hayli tereddüt edil· 
mişti. Fakat tahkikat bunların 
maznun olarak muhakeme edll
mt lerlni icap ettiriyordu. 

Benim tahklkatım sona er · 
ml~ti .. Artık yorulmuştum .. Ha-

t t. 
zifeden ayrılmamı, istirab• il 

meml lüzumlu görUyordU· So il 
Uç ay zarfında bazan gUnde ~,. 
altı saat ça lışıyordum .. MerJJ r 

1 •O• 
ketime hadim olmak ıst > ef 
(]um .. Tahkl kntım neticesini 0

011 
r..,ttirmeğe karar verdim, bUP ııı 
lo;:iu de vazifemden istifa etıne 
!r.ap ı~ diyordu. arı• 

Çorum vildycti umumi meclisi t op1ant1S1ndan bir görünüş 
(Vali ortada) 

Nevyork divanıharbi şimdiye ,-••••••••••••••••••••• 
kadar ıdUnyada emsaline tesa -
dUf edllmemlş muazzam casus- 1939 Ağustos 

'l ahtı nazller ve maznuııl ti• 
a vu ka t larr, tarafından şiddeoa • 
tenkit edllmcğl bekliyordu J~ 
Fakat şunu itiraf edeylın ki fılJ• 
hanna'nın avukatı Diks tara rtJf' 
dan bana karşı hazırlanan 4., şum hucuma karşı hazırlıkll 

Çorum, (V AKIT) - Vilayette 
bilhassa göze çarpan mesai, köy 
kanununun tatbikı işlerinde ve 
köy kalkınmasında görülmekte _ 
dir. Bu yıl köy bütçeleri az mas
rafla çok iş görülebilecek bir ha
le getirilmiştir. Köy bütçeleri 
köylerin verim kabiliyeti na.zan 
itibara alınarak uygun bir şekil
de tanzim edilmiştir. Bütün işle. 
rin birden değil, fakat ilıtiyaç -
Jar nisbetinde sıra ile yapılması 
şeklinde bir metot takip edilmek 
tcdir. Bu metotla köy ihtiyaçla• 
rmm kısa bir müddet zarfında 
telifi edileceğine kanaat beslen
mektedir. Söylendiğine göre, 
memlektete en çok bakıma muh. 
taç olan köylünün bir kısmı da 
Çorum vilayetindedir. Ve yine te 
min ediliyor ki memleketin en 
varlıklı köylüsünün de mühim 
bir kısmı bu vilayettedir. 

Bununla beraber, Çorum k öy
lüsünün ihtiyaçları pek çoktur. 
Yıllarca ihmal edilmiş bir dava 
Ur.erinde hassasiyetle durmak la 
zmıgeleceği takdir edilmekte ve 
muvaffakıyeti tahakkuk ettimek 
yolunda l.nıkinları vilcuda getir -
menin lüzumu teslim olunınakt~ 
dır. Köylünün her şeyden evvel 
fikren inkişaf ettirilmesi llzmı
glediğinin anlaşılmış olmasını 
memnuniyetle kaydedebilirim. 

Köy yollarmm, vilayet mikya
sında iyi olduğunu ve telefon te
sisatının oldukça mükemmel bu. 
lunduğunu Çorumlular söyledi -
ler. Telefon işlerinde vilayet jan
darma komutanı binbaşı Bay Sa 
mi Sönmezin mı..vaffak mesaisi 
ve devrunlı gayretinden bahset -
tiler. Şahsen temas ettiğim bu 
zat, cidden faaliyet ve 'fikri ta -
kip,, sahibi olarak buldum. Sa -
mi Sönmez vilayet da.bilinde sık 
sık gezile?'. yapmış, umum! ihti -
yaçları tebarüz ettiren notlar al
mıştır. Bunlar muhtelif branşla. 

ra aittir. Mesela, sıhhat meselesi luk davasına bakmağa başlayor-

üzcrinde vilayetin en geniş malft du. On sekiz maznun vardı .. 1- M o s K <. ) v A D A K ]• 
matı ondadır. tktısadi, ticari ba- simleri şunlardı: _ 
hisler hakkında tam malWrıat on 1 - Yüzbaşı Udo von Bonln: 
dadır. Bu gı'bi notlar arasında Harbiye veklletl .. Berlln .. 
bir de vilayetin tarihçesini gör - 2 - Yüzbaşı Herman Menzel: 
mek mümkündür. Yorulmamış, Harbiye veklletl .. Berlin .. 
birer birer meşgul olarak geniş 3 - Yüzbaşı doktor Erich 
notlar elde etmiş .. Ufak bir tet- Phelffer: Harbiye vekAletl .. Ber
kikle bu notlann arasından orL un .. 
jinal parçalar bulmak pek mUın- 4 - Yüzbaşı Ernest Muller: 
kündür. MeselB., "Mecitözü ka - lstibbarat servisi, gizli bahriye 
zasmda düğünl" er nasıl yapılır?,, LU H b rosu.. am urg .. 
yahut, "Sungurluda yaşıyan ef - 5 - Sandera (Hakiki ismi 
saneler .. ,, başlığı ile aldığı iki meçhuldür). MUller lle aynı ad
parça notu bunlar arasında sa - reste .. 
yabilirim. Bunlardan maada her G _ Herbert Jaenichen: Al-
yerin e~ki ve yeni sos~al .duru -J manyada .. 
muna aıt emek sarfedılmış tet - 7 _Karı Velgand: Almanya-
kikler var. Sami Sönmez, bu not- d 
!ardan l:iir kısmını bana verdiler. a~ _Karı Şluter: Almanyada .. 
Sırası gelince bilhassa "Yaşıyan 9 _ Karı Eltel: Almanya.da .. 
6!~eler,, i ~yn bir mektup ha. 10 _ Vllhelm Londovskl: Ha· 
liride yazacagım. 
ŞEHiRDE HAY AT : 

va veklleU: Berlin .. 
l ı - Doktor tgnatz Grlebl: 

Kaçarak Almanyaya iltlca et
miştir. 

12 - Verner Gudenberg: Ka
çarak Almanyaya iltica etmle
tir. 

büyük 

ZİRAAT SERGİSİ 
lstanbul • Odessa - Kief • Moakova • Odeasa -
İstanbul şehirleri arasında 20 günlük grup 

seyahatine iştirak ediniz. 

BOYO K TENZi LA TLAR ! ! ! ! ! 
Turist mevki T. L. 134.03 

Bu fiyatlarda vapur, tren, otel, yemek ve otomobllle günde 

dörder saat gezinti masraflan dahildir. 

GiRiŞ VE ÇIKIŞ SOVIET VIZILERI 
MECCANIDIR 

İNTURIST 
Şarkı Karip Mümessilliği 

Altıncı Vakıf Han 
GALATA, IST AN!1U~ 

~~if!lCS 
-~wu,.-..... , 

Bundan evvelki yazılanmm bi
risinde Çorumdaki içtimai hare
ketin oldukça göz.e çarpar vazi
yette bulunduğunu kaydetmif • 
tim. Filhakika öyledir. Çorum 
şehrinin bugünkil sosyal duru -
munda, muhiti dünden ayıran e
saslı hamleler yapılmıştır. Şehir
de içtimai hayatı inkişaf yoluna 
sevkeden müessese, Halkevidir. 
Vali Salih Kılıcın bu mevzuda 
tevakkuf etmesile beliren hare -
ketler de, Halkevinin üniversite 
tahsili yapmış bulunan genç baş
kanı Bayan Ferdane Bozdoğanın 
büyük hissesi vardır. 

13 - Rossberg: Kaçarak Al- İİll••••••••••••ll!!l••••••••••lllii manyaya Utlca etmiştir. 
14 - Mis Jessl Jordan: (Ca

susluktan dolayı lnglllz hUk<k· 
metl tarafından dört sene hapse 
mahkt\m olunmuştur.) 

15 - GUstav RUmrlch: Mev

kuf .. 

luk manzarası belirmiştir. Ço -
rumun aile hayatında bugün me-

• LALE 
Tatil için hazırlanan herkesi 

1 - SEVDA KAMPl'na davet ediyor 
G/NGER ROGERS - DOUGLAS FAIRBANKS. J. 

2 - Amerikanµı nümune hapishanesindeki isyan 

CEHENNEM YOLU 
deni bir değişiklik vardır. Bu de- Fransızca sözlü PAT O'BR.1EN - ANN SHERİDAN -
ğişikliğin, Halkevine Bayan bir HUMPHREY BOGARI 
başkan getirilişi ile başlamı'f bu. 3 _ H~i ilave. 

ediyorlar ve çalışmalard& haki - Metro Jllrnalde 

ğildlm.. 40ı• 
I;liks, Vlyanada bulunan bl• 

tor Grlebl ile muhabere ed•,.. 
llnceye kadar muhakeınefl 
rlye bıraktırabllmlştl.. et' 

Dlks, doktoru bulunca • ıslO' 
bir mektup yolh.yarak 1>'

1
.,

kcndislne ve diğer suçlU ııcJ• 
karşı gayri meşru bir şe1' ~ 
hareket etmiş ve kendlslııl!l ff" 
yanaya kaçabllmesl için rO •'° 
kabul etmiş olduğumu iddl• -'' 
meslnl teklif etmiş ve bir ~re 
Iışlığa mahal kalmamak !oaır 
ayrıca bir de muhtıra yoll 

tı.. ) Oıı 
(Devamı~~ 

Göz ilacını su diye ,ÇI" ~ıı 
kamarot _,,; 

Sirkecide Yıldız otelinde~ 
kamarot ihsan odalan te • a'. 
ken bir müşteriye ait göz 11;;;-ı 
su diye içmiş, zehirlenme ~ 
gösterdiğinden hastahaneye 

rılmıştır. ~ 

Kabataştaki mezar dl)' 
Kabataş iskelesi karşıs:ısçe

metrfık mezarlığın çocuk ~ 
al haline konmasına. ~~ 
karar venımış, ou ntiwtıa 
kiklere başlanmıştır. 

Alemdar sinema 
iKi FiLM 

Şüphe yoktur ki, bir muhitte 
yeniliklere karşı atılan her adım. 
o muhitin münevverleri arasın -
da derhal intıbak mevkii bulur. 
Halkevinde bir tebeddülat husule 
gelerek yeni hareketler doğması, 
nazarların bu inkılap müessese -
sine çevrilmesini tem~ eylemiş 
ve memlekette hemen bir toplu. 

lunduğunda. münevverler ittifak 1 Okyanusta batan Amerika deniz altı gemisi ve kurtarılanlar ... 

kt bir aeyyaliyet vücut bulduğu- A B od L LI 1 Bunların hepsi Bugun" L LE sinemasında r vay RUR cu nu söylUyorlar. Bu kısmı da baş-
ka bir mektubumda izah edece. Akdeniz korsanlar' 
ğim. BulUri GVNAY • Saat 11 ve 1 de tenzildtlı halk matineleri. • ~ 

Bu mühürlü bir zarftı ve üstünde ''tvan ona bu imtiya-zı vermişti. Aliyoş~ da -k;ndisiyle mukaddes ~ 

Kar.amazof Kar.Je.f ler 
Fiyodoroviç Karamazof,. adresi yazı. ilk günlerde istintak devam ederken, zular üstüne konupnaktan zevk aıaıı ,cııt' 
lıydı. Göz ucuyla Lize bir daha baktı. Mityanın gerek ailesi erkanının, gerek. ihtiyarı epey zamandanberi tanıY0 ~ 
Yüzünün kin ve nefretle buruştuğunu se dostlarının ziyaretleri birtakım ka. Kendisi ide felsefe ile derin derin "(1 
göı4dil. yıtlara bağlanmıştı. Fakat sonraları ba- şan bu zat, 1vandan, İvarun hüküıııle ti. 

Yazan: Doatoyevski ı 
_ ...._ 

Çe•tretn .Hakkı !aba C-ala - 203 
- Benden de mi? 
- Evet sizden de 1 
Liz, ansızın gülerek: 
- Pekala, deldi.. Onun gülerek çık

tığını gördüğüm vakıt da nefrete uğra
manın da iyi bir şey olduğunu sezmiş
tim. O çocuk gibi kesik parmaklı olmak, 
çarmıha gerilmek de iyidir. 

Genç kız, sözünil bitirince, yüzimlde 
fena bir gülilmseyiş belirmişti ... Sonra: 

- A1iyoşal Aliyoşa! ... Diye haykır
dı; ah eğer içimdekileri bilsey!din.. kur
tar beni ... Kurtar beni. "Liz ona uzanıp 
'kucakladr,, Kurtar beni ... Dünyada hiç 
kimseye ben, şu sana söylediklerimi söy 
lememişimdir. Evet, inandığımı söylü. 
yorum. Kendimi öldüreceğim Aliyoşa .. 
Çünkü her şey, bu ıdünyadaki hq var
lık, beni iğrendiriyor. Artık yaşamak 
istemiyorum ... Aliyoşa, sen niçin beni 
sevmiyorsun? .. Neye hiç sevmiyorsun?. 

8Mkanll. *ili lıir sesle: 
- Sevmiy"or mıyım? .. Dedi; bilakis 

çok aeviyorum. 
- Ben ölürsem, ağlayacak mısın? 

- Elbette! 
- Kann olmak istemediğim için de-

ğil ama ... Sırf bana acıdığın için? 
- Tabii! 
- Teıekkür ederim, senin göz yaş

ların< 211 baıka hiç bir ıeye muhtaç de
ğilim... Batkalan isterlerse beni aya"lc. 
ları altında çiğnesinler, vız gelir bana ... 
Çünkü ben, hiç kimseyi sevmiyorum .. 
Anlıyor musun?.. Hiç kimseyi ... Her. 
kesten nefret ediyorum. Haldi Aliyop, 
git ağabeyini gör ... Vakıttır. 

Liz, bu scn sözlerle birlikte Aliyop-
nı:ı boynunda kilitlenen kollannr çözdü. 

Delikanlı ürkmüş bir halde: 
- Seni böyle bırakıp nasıl gideyim? 
Dedi. 
- Hadi, hadi git ağabeyini gör .. Geç 

oldu. Sonra seni hapishaneye sokmaz
lar ... lşte ppkan ... Hadi çabuk ol, koı 
!da ağabeyini kucakla. 

Liz, adeta onu zorla ve ite ite kapı· 
ya yaklaştırdı. Genç kızın yüzüne b~i

yük bir ıztırapla bakan Aliyop, ansı. 
zın eline bir şey sıktştınl~ığmı duydu. 

Genç kız, imir bir sesle ve tir tir tit- zıları bu kayıtlardan istisna edildi. öy- den çekinirdi. Ama Aliyoşaya ka~~ı ~ 
reyerek: le ki, bazan mahpus, ziyaretçileriyle kın ve bitmez tükenmez bir sevg~sı 'tJ 

- Bu mektubu ona vermeği unutma, başbaşa bile b:rakılıyordu. dı. Bir senedenberi "Sahte tncıl,, 
hem bugün, batta §İmdi... Eğer bunu Hem ziyaretçiler de pek kalabalık de· inceliyor ve sık sık genç dostuna bıJ 
yapmazsan kendimi zehirliyeceğim... ğillerdi. Yalnız Gruşinika, Aliyoşa, Ra· hakkındaki düşüncelerini anlatıyord;, 
Seni bunun için çağırtmıştım... kitin ... Her gün geliyorlardı. 1spravnik Daha önceleri de, Aliyoşayı :rd• 1, 

Dedi ve kapıyı yüzüne kapadı. genç kadına karşı çok iyi davranıyordu. tırda ziyaret eder, saatlerce kcnuşıJ~ 
Aliyop, zarfı cebine koydu ve belki Bu iyi kalpli adam "Makroi,, de zavallı öteki zabitlerle münakaşalara giri ı',. 

de kendisini büsbütün unutmuş olan kadına bağırıp çağırdığı için şimdi pek işte bu yüzdendir ki, Aliyoşa. (1 
Madam Koklakova uğramadan merdi- üzülüyordu. Gruşinikanın iç yüzünü ta. kalsa bile ona uğrayarak işini tı1'l ti" 
venlere ldoğru yürüdü. nıyınca, eski kanaatlerini büsbütün de- koyabilirdi. Sonra bütün hapishane 

Liz, kapının arkasında onun ayak ğiştirmişti. murları, gardiyanlar onu tanıyor 91e 
seslerini dinliyordu. Uzaklaştığını an- Daha garibi de var. Bu kanun ve ada. viyorlardı. Hususi bir emrivaki 0 

!ayınca açtı ve aralıklanan kanat arası- Jet adamı, Mityanın suçlu olduğuna dıkça, hiç kimse onu kıramazdı. 
na parmağını sokup kapadı. Bir iki sa. inanmış olmakla beraber, onun cinayc- Ziyaretçiler, gel<:iikçe, Mitya kO~ 
nı'ye bo"yle sıkı•tırdıktan sonra parma. tini hafifletici birtakım sebepler arıyor- d . . d Al' giril' s ma o asına ınıyor u. ıyoşa, 

ğını çekti ve yavatça yerine gitti. Dik- du. Kendi kendine: Rakitinin çıkmak üzere olduğun" 
'katle eline bakıyor simsiyah kesilen par- - Mitya, yaratılıı itibariyle iyi a- dil. ikisi de yüksek sesle konuşuyor 
mağiyle tırnak altından fışkıran kanı dam: fakat sarhoıluk ve derbederlik o· dı. Dimitri gülüyor, Rakitin hoınur 
seyrediyordu. Titreyen duidakların.dan: nu çiled'n çıkarmış! yordu. 

- Alçak! Alçak! Alçak! Diyordu. ilk zamanlardaki iğrenme Ra'kitin, §U son zamanlarda "ti 
Sözleri dökülüyordu. yerine, Dimitriye karşı yüreğinde bir ile karşılanmaktan hoşlanmamal• . 

_ 4 _ acıma baılamı~tı. Aliyoşaya gelince, lamıştı. Hatta selamlayışında bil•; 
SIR Ispravnik onu çoktan tanıyor ve pek soğukluk var gibiyldi. Onun gel 

1 

Aliyofa, bu kısa Te,trin ıününde ha- seviyordu. Ziyaretçiler arurndaki Ra- anlayınca görmemezlikten geldi 
pishanenin kapısmı çaldığı zaman, vakıt kitin ise tspravnik'in kızlariyle ııkı fıkt kürklü paltosunu iliklemekle pek. 
hayli ilerlemişti. Gtce olmak üzere idi; i:ii. Sonra hapishaneler mlifet~işi otan gulmüş glbl yaptı. Sonra da şeınsı)' 
fakat delikanlı, kendisine müaaalde edi- çok yumuşak huylu ihtiyarın çocukta. ni arama~a koyuldu. Bir şey söY1; 
teceğini biliyordu. Kasabada her yer, nna da ders veriyordu. olmak için: (Devamı var 
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~bcıesthaneden çıktılar. Mabe. 
. .,. d bey koridorda (utuf etmaap 
~ e kaldı) diye odacıya soru§. 
'-'"'-ada, o da memişayı göster. 

Sermet Muhtar 

-..eyd· ::ı ı. 
. ~\'etçi ve davetli yanyana, 

lha 0Ia merdivenleri indiler. A. 
Ya binip yallah Yıldıza ... 

leceğim, ahbaplarıma da tavsiye 
edeceğim burayı! .. 

- Bravo, asan atika meraklı. 
sı olduğumu nasıl fehmettiniz? 
Bir müddet intizar.. Beş on gün 
sonra sizdeyim; Avrupalı, Ame
rikalı milyoner dostlarım da be. 
raber .. 

Bir sivri akıllının maceraları! 

Günün - - -

5 - VAKlT 11 HAZiRAN 1939 

meseleleri - -

bilgili ve tecrübeli memur kıy
metini ortaya koyabilecek v~ 
hakkı olan meykii alabilecek· 
tir. 

ne diyeceksiniz? 
- Fakat avukatlık bir mesle· 

ki mahsustur. Kendisinin mut
l!'ı.ka. bu mektepten yetişmesi 

Ankara Tiyatrosu 
Bu gece Knrngüm. 

rfik zorerde 
H.~RUN ftE$1t 

Cuınnrtcsi l\lcridirc 
köy, pnznrlcsi 

.X~Ylc J>mar JWıçeslndc 
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Amerikadaki müthiş Arsenik sendikası Çemberlayn ve lord Halifaksm nutukları 
Olüm gülü on 

250 cinayet, 
beş cinayet daha 
500 bin dolar 

itiraf etti 
kazanç 

Roma ve Berlinde nasıl tesir yaptı 
Sovyetlerle cereyan eden müzakerelerden 

Bir iki halta kadar evvel Ame. 2500 dolar yerine hava al.. Roz Karina beş kere evlen. Parı·s ve Lond .. •tı• .. .. .. 
dkada Filadelfya da Arsenik Sen· Vaziyet derhal zabıtaya akıe.ii· mlştlr. llk kocası Antonya Kar. ra umı 1 gorunuyor , ... 
dikası namı verilen bir cinayet ,e- yor, polisler Ferdinand Alfonsi. borano vaktında boşanmılJ ol. Roma, 10 <Hususi) - İtalyan p- kimseyi çenıberlemek lıtemlyorJar. Taymls ıazetesıne göre, bıl~ 
bekesinin meydana çıkarılmıt ol. nin yattığı baııtahaneye koıuyor· wakla bu cinayet serisine dahil zeteleri tnıiliı h0k6met adamlannın Fakat bu hal lnıiltereyi So•yetler ~iliz •e Fransız hQkQmetleri , 
duğunu yazmııtık. Şimdiye kadar lar, müteaddit defa!Mr ıoruyorlar: olmaktan kurtulmuttur. İldncl beyanatını iyi ka11damamıkta Ye Blrliliylı olan müzakerelerin muvaf· devletleri meıelesinde şu iki il 

pek normal zannedilen birçok ö- - Hayat ıigortanu var mıydı? kocası Domlnik 26 e 1 1 931 t çemberleme ıiya•etlnl reddetUkten rakı)·etini harareUe iıtemekten me ıazara tetkik eımektf'd irler: t,. 
ö . Y u a. sonra diler taraftan Rusya ile anlat nedemlyecell ılbl muknemet ı>olı . Birinci şt>kil· Paktı imza edet''--1 

lüm hadiselerinin bu cinayet ıebe· ilim halinde olan huta niha • rıhlnde ölmüştür .. Üçüncü koca. maya çalıştıklarına temas etmekte- ıikasına her liln daha muazzam bir lan üç devlet, aralarından biri ~ 
kesinin işledikleri suçlara dahil yet bin mütkülatla cevabı veriyor: sı Llsl 1933 kAnunaanlde, dör. dir. askeri kunet Uheslne de mani olı ıotrudan dolruya, gerekse bil"~ 
oldukları anlatılmaktadır.. Geçen lngilUcem kuvvetJ4 değildir.. düncü kocası bakkal Pletrt Stea L~var2 ~aıista. PZelesl Lord ~~li_- maz. Yani, lnıiltere tlddet veya tıd bir taarruza maruz kaldı!ıı tılıcll 
ıünkü isticvapta "ölüm eülü" na. Eva her ne verine imularım, oir da bA.IAyını doldurmadan öbür! faksın. Husnünıyet tavsiye ettıtını, det tehdidi karşısında tavizlerde bu blribirlerine kartalıkh olarak .:....-; 
mile maruf Roz Karina iaminde!d çok kiğıtlar i111%aladnn, mahiyetle. dünyayı bo lamı tır ~albu.kı İtalyanın bu hü!lnünlyet ke. lunmata amade delildir. Buna mut hm edel"eklerini beyan edeceP°'!:· 

· . b' Y IJ " Beşinci lımesınln müsait vaziyet manasını ı. ilk suretle kanaat getlrllmediAI tak . dlr. Buna "l.eh formülü" ısıııl 
kadın on bet cinayet daha itiraf rını ılmiyorum. kocası İladore henUz hayatta. fade etmesini bekledltinl bildirmek dlrde pek ziyade aldanılmış olur. ınektcdır. -~ 
etmiştir. Madam Roz kocalarını Derhal tahkikat açılıyor ve Fer· dır, fakat kendisini iyi hisset. ledir. . Londra, 10 (A.A.) - İngiliz ı.:aze lkinri şekil: Bu devletler, sır. 
öbür dünyaya göndererek sigorta dinand Alfonainin birçok sigorta mediğinl, mideılnde feci sancı Berlin 10 - Çcmberlaynle Hali- leleri, Sovyetler Blrlıitine teklir edi. Uoğu Anupası ~evletlerinln bll:., 
parasından iıtifade eden Sendika- puliçuı bulundufu meydana çıkı· lar duymakta olduğunu· bildir: faksın nutukl~rını .tahlil eden Alman lecek formDI tamamen teı1bil edilm!· ığına blzzot riayet edecekleri"*! 
da "kara dullar" namile maruf yor.. Bunlardan bir tanesi de mekted!r .. Bu zavallının da u ~atdbua1tı, .d11erıhnllkb~r h~şinutsu.z114uhk i· halde olmadıtından, Strııonlna an ıaşkalarına da riayet etıinnell 

kil .:1 i idi ''Kara Dulla K ali e-ın • ç n e nıı z umetan n sı ları cak pazartesi gQniı Moskovaya hare 1Ut edeceklerini beyan edeC 
tq atın re ı r. nn r ç 111. namına ıun müddet yaşayacatı Umit e. bırakarak hllsnDnlyet "Östernıeler· ıı 

k d 1 k M d K · F · .. · ''et edebilcce~ini yazıyorlar. ı r Sendika bugüne a ar tamam ayı a am arına evato ıami. dilmemettedlr. lsadore Ut kL teklifine hDcum etmekte •e: Londra- ' 
atmış bet cinayet iflemit olduğu - ne yazılı olduğu cörülilyor. rısından on aeklı raıında bir da Bitlerle Muuollni'nin ıuçlu rolil. 
nu itiraf etmiştir.. Cinayetlerin öLUM ŞELLALESt oğlu da vardı .. Gatano lımlnde nil kabul edip demokrasilerden al dl. 
yek<Ulu iki y\U elliyi mütecaviz • Artık o günden sonra faciaya ki bu çocuk da övey anneelnl~ leye~;!~n~.Y~~m;:::.~~ı:r:_ Baıvekll 
dir .. Bu alçakca teşebbüslerden nilfm etmt!k mümkün oklu .. Bir verdltt aehlr ile ölmUştUr. Cemberlayn, bir nutuk a6yUyeerk, 
elde edilen paranın miktan ise bet çok kadınların öldürdükleri koca· İladore halen yatmakta oldu. timdiye kadar mllleUn emniyetini 
Jib bin dolardır. lannm yalancı matemini tutmak· tu haıtahanede lıUcvap edllmiı temine çallftılını " bunun için bir 

Yirmi dört kiti tevkif olunmuı- ta oldukları ,.U.tıldı. ve tunları aöylemlttlr.. yandan blltOn harp Hbeplırinl ber 
tur.. Bunların on üç tanesini Bir numaralı Kara Dul Madam _ Geçen tqrtnıanl ayından. taraf etmfı oldulunu. diler randan 
.. kara dullar" teıkil etmektedir.. Tavato'nun bir komıuıu •ardı: da memleketin her ttlrltl taarnıııı 

beri karımın halinde bir gayri. kartı koyacak tekle aoktutunu a6y 
Bu hadiıelere kara dul ilmi veril- Masyö Gin;epl dl Martino .. A. tab!Wk hluedlyordum.. Sonra ledıkten sonra. bU.On artık biç ktm-
mesinin sebebi, kendilerinin kara dam bir Ciin basit bir nesle netice- bir akpm aokata oıkmazdan senin lnılltere ile harbe kal .. ıpmı
lılul iamini tapyan ve ihtiyacı kal. sinde öldü.. Kan11 hayat aicorta. evvel boynuma 1&nldı, beni u. yacalını a6ylemlt. fakat hiç bir ıa 
mayınca. erkeğini öldüren bir nevi aından parayı almak için mUraca. zun uıun öptU.. Aramııd ki man bu kuvnllerinl istimal etmek 
aehirli örUmceğe benzemeleridir. at etti fakat aigorta prketi evvell a istemediklerini, ıncat kunelle ha. 
SENDiKA NASIL MEYDANA bir tahkikat yapmağı muvafık manilerin kalkmıt oldutunu rekete teşebbüs edenlerin Jnıiltere-

za· !erek sevinmiştim.. nin kuvvetli ordıısuyla karşılaşacak-
ÇIKTI cördil ve bu tekilde Mösyö Gniae- O akşam sokağa çıktı, fakat larını ilAve etmiştir. 

Eğer Jorj Meyer iımindeld a- pinin vücudunda altı kipyi öldUr- gece gelmedi.. Ertesi güıı de Mister Çemberlayn, makul olan 
damın 25 dolara ihtiyacı olmaaay- mefe yetecek kadar Arsenik bu. görünmedi .. Ben de midemde iddialan münakaşa edebileceklerini. 
dl Amerikan potin bu Sendikayı lunduğu öğrenüdi Anenik feci bütnn meaelelert kuneUe delil, fa· 
kolayca meydana çıkara~. hadiselerin içine baylece cirdi. fect aancılar hissediyordum, kat mllnasebetler tesisiyle bılloluna-

hastahaneye yattım .. O günden. bileecfjnl beyan etmiıtir. 
21 Haziran 1938 tarihinde Jorj Madam Favatonun kocası hayatı· 

beri de bir daha karımı görme • Parlı, ıo (A.A.) - Fiıaro ıazete-
Meyer hapisten yeni çılmuttl. nı on bin dolara sicorta ettirmit· dlm. Roıe Karina buıelerlle ö. sinde Sovyetlerle ceeryan eden mn. 
Xetfetlif bir leke çıkarma ıuyunu ti .. Bir müddet ıonra Madam lUmU işaret eden kadın olarak zakerf'ler n Lord Hallfıx'ın nutku 
yapmak için yirmi bet dolara ihti. Favatonwı koca11 .... Şad kanama tan kt d hakkında tefsiratta bulunan Dormes 
yacı vardı .. Eaki hapilhane arka • on bin dolar bırakarak öldU.. Ar • ınma a ır. son, Hallfu'la Daladier'nln nutuk-
daflanndan birini gör.dil.. içinde tık hayat •icortaıı ile ölüm aynı BiR RUH MUTEHABSISI VE lannı mukayese ederek bunların ta· 

Çekadaki lıô.dise
ler vahimleşti 

< /Ja,lara/ı I incide) 

Konulan memnuiyete rafmcn 
lÇık bırakılmrı olan pencerelert 
:nUkerreren ateı edilmittir. 

Kladno mıntakasının Alman te 
fi Neuııel, ıehre tahmil edilen 500 
bin kronluk cezanın yilzde 80 inin 
Yahudiler tarafından, ceri kalan 
yUzde 20 sinin de Beneı taraftar
lannca tediye edilmeaine karar 
vermiıtir. 

Men11el, halkın vakayiin veba· 

~e etmiıtir. Bu cilmleden 
1ehrin dıt mabllelerinde bl" 
.;iter Çek prkılan aöylecllkldlll":~ 
kaydetmiıtir. Meuuel, bu "-~ 
bütün restoranlann kapatıl~ 
:mir ve ispirtolu içkilerin il 
:.mı yasak etmittir. 

Çek Dahiliye nazın, ka~ 
bulunmasına yardım edecek #. 
lara 50.000 kronluk munsaO' tA 
milkifat vadetmittir. MUkif&t .a
tan bu ıuretle J 50.000 krona r 

metini müdrik bulunmadığım Ul.. mııtır. .JJ 

--~------~~~--~~--------------~· 

Almanya, Polonya hududunda 
tahkimat yapıyor bulunduğu mlitkül vaziyeti anlat· manayı ifade ediyordu.. Mateme KAHiN mımen biribirlne benzedilinl kay. 

B l dediyor ve diyor ki: 
tr.. Arkadap 'kendlaine gidip tile. girlliğine ipret olmak Uaere liyah- u eırarenı ı facianın garip Halilax, Jnıllterenln artık kabul (Bafıaratı ı incide) firinin geri çağırılmaamı 
car Herman Petrilloyu ıörmeaini lar &iyen Madam P'avato ofJunu şahılyetlerlnden blrt de kendlıl. etmemete azmetmiı oldulo teYi tes. lomatlk milnuebetlere avdet e • etmittl. 
ta,.S.ye eti. mekhptea ,alda '9m fltt"4Glar bma &111' Ku..telıqeuı, l>a ~ Ac&Q~ w. 14'1.ıt ....... ....._. W"OL VJ.?eO~) 

Herman Petrillo, Jorj Meyer'e mukabilnde sigorta ettirdi. birkaç zan da K!bln diye satan Bolber maliır .. ıhn~ e~Yr . . . lllUftur. ya. ili LitQlıYa ve F.it~ 
:.ıı- hal ı..ı-- ıt.. dL ..,. .ı:-:- ay sonra rocukta öteki dün a dfr .. Madam Roz Karina, Bol. ve zayıfların hudut ve ıstıkllllerı kuv Y·'--da n • ..ıı-- Ri ·-da akdedilen ademı· ...... _.. i 

uı;r 1.MD&t ev.ter -.en~e :s 1 yı • veUiler tarafından lhlll edlldili .aMI ~u.uc ve oya le" llM& w- • 
yirmi bet dolar delil. befylla dolar boyladı.. berin k&Upllllnl )'apmakta 1• mllddetçe Avrupıdı hayat n mev· firler pderllecektir, pütlan baklnnda Dobry 
verecekti. Ancak artık leke auyu Bu muuam cini, meıum ka. eli. Bolber lıtlkbalden haber ve. cudlyete lmkln olmadılını bildiri· Hatırlarda oldufu veçhlle Al· sor gueteal, töyle yazıyor: • 
mevzuubahı değildi, Herman çok dın Karina Tanto koca çeneli, ~rek birçok kadınlara ne za. yor. Buna mukabil Halifax, tnıtlte- IJ1&ll1&1I Vargoea b!'ll .. lntegra- "Bu beynelmilel jtlllflal'Sll 1. 
bqka bir it teklif ediyoıidu: ytb kiloluk elleri ayaklan bUyü'k man dul 'kalacaklarını bildir. renin milletler ırasında daha iyi ha· liıt,. hareketiiıe yardım etmekle hemmiyeti münhasıran bu vfl4 

- Bir kadın dostum var. Koca- ukil bir bdındır. Muhakeme ıı. mekte idi.. yat şırtlannı hadim olmak için dat. itham eden Brezilya geçen ilk .1 kalann altma atılan ~ 
mıdan bılmuf .. Artık kurtulmak ruında ıözilniln önüne ıelen ha.. Bolber tevkif edilmiş ve Ka. ::;,~~i~a~~ ~~ı::~e;'~~;:~ f~:; teırfnde Berlln hllkiUntelnden se- telkin ettlfl itimada b91JJCll'~ 
istiyor .• Senin yapacağın it ehem- yaletleri ~ovmak iatiyormuı gibi ra Dullardan Uç lslDı daha bil. mlldııfaa etmiıtir. Alınanyanm. gtri§tiği taa)ıbot.,.. 
miyetli bir ıey değildir. Ben bir gayri tabi! hareketler yapmıı ve dlrmlştlr .. Bu şekilde yekQQn o. Pelit Parisien ıazeteslndı Bour· KUllUr müstemleke- tere karşı ittihaz ettiği taJ'll 
ıece Madam Stello Alfonıi ve ço. ulur cibi bir .esle birçok itirafat- na çıkmıştır.. gues: "lnıiliz asker~ tedbirlerinin be~ reket Berlinde ima edilen~ 
culda.n ile sinemaya cideceiim, ta bulunmut. diğer ıuçluları ve Bolber'in bildirmiş olduğu (Jiln daha bQyilk mıkyasta lnklfllfl sı·ne gı·den yollar lara atfedilen ehemmiyeti 
k d alım kalacak cinayetlerin kurbanlanııı bildirm11· isimler şunlardır: başlılı altında neşrettlli bir yaııda, indirmektedir. 
ocası ev e Y • sen . . . Jnıllls hllk6metinin Fransıı h0k6me- Jil ti 

banyoyutamir etmek için gönde. tır. ~u tekilde suçlann naul ıt- Madam Anna Arena .. Madam Uyle tamamen mutabık olarak, bu ıl· (Baıtara.tı ı incide) Almanya ejer hJll' latecli~ 
rildiğini aöyliyecek, içeriye ıire. lendiil ve alilaıkiarlara ne kadar Arena'nın kocası suda boğul. lahlınmı siyaseti hedefinin banşın man mer'i ltlllllan lhlll AV 
cek ve bu münuebe.tle eliılde bu. Ur temin ettiii .de öfrenilmittir. muş ve uzun müddet suyun al. muharazası oJdulunu ehemmtyetlt- gibl mllnevvere Alılp olmak la- oluna, bu devletin akdettili _.., 
lunan kurıun boru ile adamın iti· BiR CINA YET NE KADAR tında oldufunu ve bu parayı da kaydettlllnl bildiriyor •e dlror ki: temlroru. Bunun lçbı tbılvenJ. ltflara beynelmilel plyuada T' 
sıi bitireceksin.. KAR TEMiN EDER? Bolber ve Herman ile takılm işte Halirax nutkunda bunu bilh~s- t.elerde, mekteplerde ted"'•t ı. sek bir kıymet vermek gUç tJıt 

Bundan ıonra da Ş!Uyil merdi_ Madam Jozefin Romualdo, :Co- etmiş oldufunu Madam Arena sa kayıt n işaret etmiştir. Hallfıx ın çln blr fabancı muavin dU bize caktır. Baltık de\•letleri haki_, 
venden apğıya atar ite bir cina caaı fener yakıcı Antonloyu lUraf etmiştir. nutku,. Jkn«11te

1
renln yılla:~ an~ e~tl- mllll bir farda venmecUAt ıfbl, ten bitaraf oldulrlarmı labat ~ 

' • hl il k ld li ve a at A mınyanın a ası Y r: n. milli blr ktlltlrtln lnkltıa, fma k i in "',_ il d--t .. yet hiui verinin .• Bu küçük hiı· ze r yere ö ürmUIJ ·ve bu 1933 aenesinde kocaaını kar. den muvatrak olamadalı "'Mihver me Ç ~anya e a ,_.it• 
metine mukabil biz de aana bet r.lnayetten yedi bin dolar kazan. betmiş olan Madam Mlllc Ola. devletleriyle tetriki mesai" ye kapı· la hizmet edemea. cavils paktları akdetmlflerd~ 
)'Üz dolar veririz. mııtır. cobe kalpazan Pol Petrlllo'nun yı açık bırakmaktadır. Bu bir ba- İltlllds milli dllln ortadan Onların bu aklllne li~ 

Jorj Meycr dinledi: Madam Aıneı Mandlnk, ame. ken.dlslle evlenmek ve ıiıor. nş Jestidir, fakat aynı ıamanda da kaybolmasına. Dfb.,Jmua blJ, Polonya efkin umumiyesi ddl' 
Peki Dedi kabul le olan kocasını öldUrmUIJ ve tadaki parayı almak için koca. bir ihtar. . ı:>nua lpdclal, medeııl7ct oılln· mile takdir etmektedir. Pol .. 

- .. , • Populaire ıazetesınde Broısolette, 1 k k lmann ..__ ı il Let ao ... _ aıll""' 
Herman Petrillo illve eti: UOOO dolar kazanmı1Jtır. Ma. ıını zehirllyerek öldürmüş oldu Halifax'ın "'demokrHllerin mlh•erl en aza • • a 18-r 0 ur e onya ve -ı.unyayı;,.;. 
- Eğer iıteraen, sana batb dam Maride amele olan kocası. tunu itiraf etmiştir. çemberlemek lstediii hıkkındakı Ttlrk dlllnl lptldalleştlrmeAe kabll doatluk ve lUmat -' 

bir hiamet daha bulunabilir. Bet nı öldUrerek 10600 dolar kazan. Nihayet Madam Roz Davlıde kampanyaları reddetmesini tasvip ld1119enln hakkı 7oktur. Ablnl birlqttrme.ktedir. Bu iki ~ 
Jib ldolar yerine, iki bin bet yüz mıştır. sigortadan 1600 dolar alabtı-Jederek diyor ki: yapmak, Ttlrk dlllal ttl•Jlllll' ketin hUrrıyet ve lltikl~ 
dolar sahte para veririm.. Bu cinayetlerin telenmeıl için mek için kocasını öldürmu,tür. Demokrasiler hiç bir teYI, hiç bh medeııl7et dili ballne koflll&k sonuna kadar müdafaa ed ~ 

- Kabul llzım olan Araenlkl Madam Fa. Bolber ve Karına Favato bu mtlnenerln vazifesidir. rini billyorua. Letonya ile ~ 
Herman ~· Petrillo memnun el. vato temin etmekte fdl.. Bu Ar. itiraflarda bulunmuşlardı. Her. Bugün o ~avallının da Arsenik Ecnebi memleketlerlndeld yanın bu azlmkftrane tanı~ 

terini oğuıturuyor, sonra çekme· ıenik'in satış fiyatı müstakbel manda daha ü~ tane Kara Dulu Sendikası kurbanı oldufu anla. tahsil meselesi de bir memleke· ketlerln~e lıttkllllerinln 
ceainden aahte bir beş dolar çıka. kurbanın hayat sigortası poll • meydana çıkarmıştır. Bu •ekil. şılmıştır. tl hmn kültür lstlkl&llne götil· garantisınl görUyorua. /.1 ı 
rarak pey olarak Jorj Meyer'e u - çeılnln miktarına göre 300 do. de menfur hareketleriyle meş. Bu cinayetler listesinin ta. rtlr, hem de killtilr müstemleke- Varşova, 10 (Husuat) -~ 
zatıyor. lar ile 800 dolar arasında mUte. bur olan Adi ruhlu kadınların mamlanması için iki isim daha sı haline korar. Kültllr istik- manya, Polonya hududu ~ b, 

Jorj bet dolan alınca doğruca havvil idi .. Madam Favatoda lA. sayısı on üçil bulmuştur. saymak lAzımdır. Bunlardan !Aline götürür: Çünkü medeni tahkimat yapmaktadır. Bıl J!SI 
polise götürüyor ve polis uzun zım gelen zehlrl Herman Pt:'t. Listenin bn birinci Kara Du. 115 kiloluk bir Dev olan Sezar yeti her zavlJeden tetkik lmkA- ~~~ :~du~:~il=ay::c:ı-1 
mU.ddettenberi takip etmekte ol .1 rlllodan tedarik etmekte idi. lu Madam Dora'nın kocasının 1

1 Valantindlr. Madam Favato ile ııını ,·erir. 

1 
verilmektedir. • 

duğu bu kalpazanların ipucunu Sendikanın kullanmakta ol. bir kalp hastalığı neticesinde Herman arasında gidip gelerek Eğer muhtelif memleketler. ol 
1 Majuri kısmı milstesn• ..... böylece elde eıdiyor. Fakat Ameri- duğu başka bir sistem de vardı. öldUğU zannedilmekte idi.. BI. cinayet için lAzını olan Arıenlği tahall için insan gön<lermej'f(' ,. .. 

kan polisi tevkifata başlamazdan Kazaların iki misli olduğundan lAhere yapılan otopsi, Madam 1nakleden bu Dev cüsseli adam mu\'atf&k olunak! Kültür mibı mak Uzere şarki Prusya fil' 
evvel Herman Petrillo ve kccaaın. bazı cinayetlerine kaza sUsU ver;Doranın kocasını Arsenik lle

1
Madam Favatoya f\şık idi.. Ma. temlckeBI haline korar. Eğer bn dudu, kömilr madeni ciheti';; 

dan kurtulmak isteyen Stella 
1
mekte idiler .. Nitekim John'nun zehlrlemlı olduğunu meydan" 

1

1dam Fa\·atoyu elde edebilmek tahsil anaurlannı sadece mu. çok zengin olan yilksek Si~• 
Alfonsi bakında tahkikatı derin - öltlmUnc de bir kaza şekli ve .1 koymuştur. için her çareye baş vurmu• ayyen bir memlekette toplarsak mmtakası ve 1939 te:rtnie d-! 
leıtirmek istiyorlar. Jorj Meyer'e: ! rilmiştl .. Fakat bllAhere yapı. ı Madam Krtıttna da, kalpa. hatl kocası Şeri Fava toyu da kültllr mtlatemleeksl olmamak !:;1~~1:0~~:• ce~:~md:b:~ 

- Sen yine eıki vaziyetini mu.! lan tahkikat biçare John'nun zan Pol Petrfllo'nun yamakla.löldUrmUştür. tçba bl.M mlabet tUm bavAMmı Sra bek b d d 
hafaza et .. Biz sana lüzumunda ölmUş olarak otomobilden aşa • 1 rından birini sehlrlemtk vel Son olarak bu şebekenin en yaartaeak, tabtatt sevmeli 6lre- ıi'tııahltl:rm:~~~~ı _!'!1~ 
hab:r veririz .. Diyorlar.. 1 ğıya atılmı• ve iki miıll ılror.' yüzde on hesabiyle dört yUı do. orijinal adamı ıece bekciıl Jo. t.ecek, ıuana lafmet nrmelf huea hücumlan cfatt to~ 

Tuzak hazırlanınca Jorj, Her- ta Ocretl altnmıı idi.. j lar komisyon almaktan ıuçtu. zef ŞWatzlde 1aymak llzımdır .. blkllNeek ilim elmaaalanaı me motörlü kıtaat ve lltthkl.Dl ll_:t. 
man'a müracaat ediyor, cinayetj Şimdiye kadar Kara dulların dur. !Jozef yalnızca bir tek cinayet 1eııl1et muhitlerine beuplı bh larmm büyük mikyasta haJ'P:.. 
qlemek için hazır ol.duğunu ıöyli· altısı ele geçmiştir. Fakat bu 1 Kalpazan Pol Petrlllo'nun lşledlllnl, pek fazla canını 11. surette )'&pm&l1J1L te olduklarım bildJrmektedit; 
yor, fakat Herman. 1 kadın haydutların en müthiş kom,uıu olan Madam Rose Sml. kan kaynanasına Araeni'k vere. Annpada tahsil polltlkuı ba kuvvetler bilha.ua Obdo ve _J" 

- Artık çok geç, diyor. SteUalölüm GUIU lımlnl alan Roz Ka· gel'ln kocası da 1936 aeneslnde
1
rek zehlrlemlt oldulunu lUraf esua l'ÖN hesap eclllmelldlr. ayn mmtakalannda topl&JllP"":. 

nın kocuı zehirlendi bile.. Sen, rtnadır. I mechul bir aebebten ölmü,tU ... etmlttlr. MDRt BBTBll tadır. 

l 

A 



lstanbulda kurulan 
• •• 

7 - VA1'.ll 11 HAZtRAN 1939 

Mary Pikford 
ile kocası Ye ll l m UZ e Karışık takımlar liki maçlarına dün devam edildi 

Ayasofyada Bizans ve Osmanlı sanat Beykoz - kurtuluş, Galataspor- ~~"~="~a~:ı~ı,ik::~ 
eser;eri bir arada teşhir edilecek k h 1. · 7 2 k d yahatı yapıyorlar 

ı\1 •)~-~~~imf l\l'zec~Alnlc1 tkl 0tArmraafkınildzaeı·ı ;:m~~;~e~,ü~nil~~~e;~n. ~:\:;içd~;k ıa. as 1 m paşa mu te ı,tı - azan 1 Tarunnuş yıld«la.dan Mary 
..... ., Pikford Amerikadan Avrupaya 

t ~ı,!~H edilen komisyon ~alış. ır:: ede:}~~~t~~~ı'mlJ~o~~:ı::ın'ç~.~ Hilal - Kurtuluş, Arnavulköy - T opkapıya 3 -2 yenildi gelmiştir. Mary iki senedenberi 
ı 1~ nı bltlrmtşUr. Ankara teşhir molzeme~inin lemini şarttır. Amerikanın en mükemmel ıdans 
11>11:

11

1

11 
ntUdUr nıua\1nf ncmzl V - Aya~oryııda, hOtnn hu kıymet- Dün Taksim stadında karışık ra zaviyeyi bulan güzel bir şüt· 28 inci dakikada, Tanaş ikincl orkestrası §efi Buddy ile evlidir. 

, Pıt ret llğlnde bulu:- .. ., n• leri milletimize ve in5anlııla en iyi t k 1 l"ki müsabakalarına de le üçüncü golü de alt. golü kaydetti. Fakat garip değil mi.dir, bu iki se. 
t.:ı .... aııı oıUzc ı mUdfirii Tnhsln 'arzda takdim için, her lmkımdan a ım a: .1 İlk 1 ak 1 . • Hilalliler mag-If.ıbiyetten kur • Her iki golde de müdafiler to· nelik evlilik hayatına rağmen karı 
~:;,eler umum mlidiir , .... kilı .ııllıhlyelli hir ldnre nınkonizması iş. vam edıldı. O ar yapı an l • ·• aı " ıcmclidir. kinci küme maçlarından Anado - tulmak için bundan sonraki müd pu uzaklaştıramamışlardı. İlk koca ilk defa birlikte bulunuyor. 
~ı tı:ı: Utıt, TUrk • lsUlm eserle· Bu prensiplerden lıilhııssa üçüncü- lubisar • Kadıköyspor karşılaş • det içinde bir hayli ciddileşti - devre böylece 2 • O nihayetlendi. lar. Bu seyahatleri bir balayı se· 
a

111 
~Urn Abdülkadir Eı·do. ,fi b.ışlıcıı meşgolemlıl teşkil etli. Ar· mnsı Anadoluhisarlılarm 2 • O lerse de merkez muhacimleri İkinci devrede çok hakim bir yahati vaziyetindedir. Vapurda 

~ı l"ts ) n of3 n müzc. I hnş iı;y:ı .zoıoıi müzelerimizin mrrmer n galibiyetile bittikten sonra ka • Hakkı ile ilerlemekte ısrar etme- oyun çıkaran Beykoz - Kurtuluş Mary dansetmek için kocasını ça
'~ıı k~rn Ali Snmlden mürck aşlnrdan. ~ :ırHlmış hemen hiilün Bi- rı ık takımlar likinin birinci ma. leri Hakkının da güzel marke muhteliti ilk dakikada Tana§ın ğmyor, sonra etrafır.ldakilere dö-
llıt•ı onıı yon Aynsntynnuı hl ·ıım e~erını, Topknpı sarayı müzesi. çınşı Arnavutköy - Topkapı muh edilmİ'" olması yu'"zünden vaziyeti nyag-ı"le u .. run .. cu··. Şahap •·ası"--ı· - nerek: . • Uı c Ac;keri ıııllzetleki birkaç pnn:o il. · ~ "' ~ ......,, 
1etı Crlndo yaptıkları tctkilı. :.ın~ eserile birlikte Arnsorynda tek. teliti ile Hilal ·Kurtuluş karı§ığı değiştirmeğe" muvaffak olama • le dördüncü, akabinde de Turha· - Buddy <laıma turnede olduğu 
ı·~k do lhth'a c'1cn raporların ılfe, höylece uıırosının lli:r.nııs suno· yaptı. dılar. Maç da böylece 3 • 2 Top· nın güzel bir plasesile beşinci i!jin ilk defa ollrak birlikte seya.. 

l{ O.Jet() göndermiştir. ıııı tetkik edecekler için hrışlıca Lıiı Refik Temrenin hakemliği al • kapı - Arnavutköy kanGığı lehi· gollerini çıkardı. Bu seri goller. hat etmek, hatta beraber bulun. 
tıı11~tıılsyona ~ l\rdımcı olnrnı nerkez. hnlıne gelıneııine k~rnr ,·er- tında oynanan bu oyuna takım • ne bitti. den biraz sonr d . T 1 mak imkanlarına kavugtuk. 
~ıı 11 ap, rnUzcslndcn Zarfl Oı· tık. Bızo~s çıınnk, çö.mleRı ve _ına- Iar u kadrolarile çıktılar·. Beykoz • Kurtıtlu-•, Galatn-.nnr • a a yıne anaş a Buddy gülüyor Gözlerine kir 

\' leni c~ynsını ArkeoloJI nıüzcmı:ı:de § .. "' ~r- tmcı golü attı ve bundan l!onra ·· ' • 
1111 S e Arkelojl nıl\zeı lnılcn lln ııroktık, çünkü bunlar nıiizeclck• dı. Arnavutköy • Topkapı: Anes- Ka8tmp~a takımda bir durgunluk baş gös- piklerine kadar soluk bir renk ta· 

ı· CnJha lştlrl\k etmiştir. ter cırnak, çömlekler \'e rnodenl eş- ti • Yorgo, Mihal - Sadun. Maru- İkinci oyunu Beykoz - Ktirtu- t rdf B d . t•f d d K şıyan, uzun boylu, zayıf bir genç ..• 
L •kthd A t Y ko l G 1 t K k e . un an ıs ı a e e en a • T b" A .k . . M "<lıa a ya o ya müzesln ııı serisini ıonıamlıyorlııı ılı. Aynı zıı. li, Ali - an , So'krat, J\fisuri.<t, uş, a a aspor - a.snnp~a a - G 1 .. __ ht l"ti am ır merı an tıpı.. ary 

ıtl'cak 1 al sr.npaşa • a a~por mu e ı Pikf . . 
)e•ı eş)·ıının ycrlerlnı nıındo Ayasofyoda en iyi h r çcrçe· Hamit, Miço. rışık rı yaptılar. Doktor Gali - biri alt d lm k .. ik' ı ord kendinden bahsedıyor: 

eşu ı ı ı ki M h ıı ı pen ı an o a uzere ı . • . • ~olllt l'ilme ine başlann<·okhr ıey ıu aca arı şup e 'ır. . Hilal • Kurtuluş: Mıtrat • Or. bin idaresile karşıl~an bu ekip· - Bu sene fılm çevırmek ısti-
..,,, l'on buı·a,·a konnl'nk c Teşhir edılecek Osnıonlı eserlerloı h n K. kor M z l ler de şu kadrolarile rıkmıQlardı: gol daha attı ve bu arada şid - yorum. Parise eğlenmek üzere 
·.-ıtl'f " >sınunlılnrın meyclnna JıelirdiAi bü· a ' ır ' . uamm?'°, eyne ' "' ~ d tr b" t b · beti! 

"tıtıı s~rnl , )'Crlcrinl <le tnyln ün eserlere teşmil etmekten çekin- Cevdet • Onnık, Bek"tr, Hak'J..ı, Kasımpa§a - GaZatruJPOr: Di - e 
1 ır opun a~ına ısa e gelmez.den evvel, Londraya gidc-

lı~:ıl', iik. Aynsoryanın şimdiki şnrllorına Riistem, Niyazi. ran • R~tü, Selim - Cafer, Müm. hakem bayıldıysa da yapılan te· rek mevzu çıkaracağım romanın 
'ttı cı·e Blum~ n o manlı e ahnmnıiil edecek hn7ı kntııgoriler ol. Karşılıklı hücumlarla ve mü • taz, Muzaffer • Sait, Hüseyin, davi sayesinde çabuk kendine müsaadesini alacağım. BiliyoA~ 
l~llberı konn<'nktrr. Bıı cscrlerir nasını ,.e hı:nlorın Blznns ~onntı ile tevazin bir §ekilde cereyan eden lıfurta::a, Sabri, Nino. geldi. nuz ben United. Artist müdürlü. 

ah b k ı • ··ı .. k k rutt•ı ı "' ınıt 1 ı 1 ı ., ıer n ımı :ın •10Y 0• çıışr.c .. e . '. . bu müsabaka bir hayli heyec~ Beykoz • Kurtulu.~: lstavro - Oyunun son dakikaları yine ğünü yapıyorum. Bu meslek "'1· 
~tltı a tl mı ı { an nıı.zC' bulunmnlorını istedık. Çınılerımız, l ld u· h \l ba 1 d :.t ~-

'a ıı11clayırıamamnsına bllhA~ nhta ve knkrnalı C~t·rlcrhniz, kıınılil- l o u. ~uaçın en z a arm El. Drago, Bahadur, Mu.staja, Kemal Beykoz. Kurtuluş hakimiyeti al- dızlıktan çok daha iyi. 
~lıı h kat edllmfştlr. mzans ta erlmizle lıulıurdıın ve gülnhı1nnl:ırı. iken Hilal aleyhine olan penaltı· Ma>ıol - Turhan, Maryosi, Şa1ıap, tında cereyan etti. Bu arada yi- Güzel ve namlı y.ldız bunldan 
ıı._~İ\:kkındn tetkiklerde bulu nız, çeşıııi hl\lbülleriıni:ı:: Hu o.yor· dan Topkapı - Kurtuluş muhteli. Tana.,, Neno. ne Tanaı vasrtasile bir sayı daha sonra seyahatleri hakkındaki pro-
- ili ar bundan ımnra Ayn"lof in kııtogorller nıe) dann f(ctiriyor kn· ti ilk golünü attı. Biraz sonra Oyun, Beykozun hakimiyeti al kaydeden Beykozlular mUsaba - jelerini de şöyle anlatıyor: 
~ ~ flıe inden rnmamen 1 titn uıııtinıleyiz. Bıınl:ırın ornıırna ıııü- da rakip kale önilndeki bu kar - tında başladı ve 10 uncu dakika- kayı ikiye karşı yedi golle kazan - Çok müthiş projelerimiz var. 

••• ehııcccklct ... lr. ıııısip surette serpiştirilecek. lılrkoı; gaşalıktan istifade eden Maruli da Şahap sıkı bir aütle ilk golü mış oldular. Dört hafta zarfında İtalyayı, Is-
" "'' >smıınlı Türk holısı, temiz hır dekor . • . 
,..;1ın lllilcldettcnbcrf bu lşleı neyıl:ına getirecektir. Hu Chmnnlı takımının ıkıncı sayısını da çı • viçreyi, Danimarkayı, tsveçi, Nor. 

""ı 11'1:1a çnlı.nn koınl~yonur ::serlcrlnl Çinili l.ö~klen, Topkopı kardı. fzmirde yapıfan mifli küme maÇI veçi, Finlandiyayı gezmek istiyo. 
'l"lrııAnltnı·n ıuiizcsl miitllir mu .arııyı müLesi1Hlen, sntcymoııiycdekl Bundan sonra Hil~l. Kurtuluş ruz. Tabit bu seyahatimizi tayya. 

1 ncrnzJ O~ız diin hn im fürk \'(' lslıirıı eserl~ı·l ııııizesinılen takımı daha gayretli oyııamağa G a 1 a· t a s a r a y re ile yapacağız. 
"" !\r ,_ eçtik, lhlelcr \'ekfılt·le yollıınmıştır. başladı ve nitekim devre ortala- Mary Pı'kford ı"l:! kccası Avru· 
'Ilı \ll -:u hcy:ınnttn b·.1nn r b"k Ik ı..r -,t,ır· nt 1 ·oı gcc mıycl'e ır. . . rmda sağ iç iki müdafi nrasın • paya gelmekle yalnızca işlerini ta-
~ · Uu knrnrlora komisyon tü ılk top d d ... b. k f il 'Ik b" Af 7 2 d • 
r~ .\ya~otyny:ı gir<liAiniz tnmnıı 'Jnışındonheri s:ıdık kolclı. Bunl:ır, an vur u8: ır h ~ :r el • tlı· eşspo ru - yen l kip etmek değil, ayru zamanda iki 
, b:r ~ütunlorn. ırntene Rlhl İ$1en lığer preıısiplc.rle birlikle tatbik c- :a~ ~nra ~ _şn s r gayre e sene evlilikten sonra balayı ıeya· 
r ~ \lıklorıı lınkınız. Bunlnrıln yeı lihJijji zom:ın, ycp)eni ,.e bütün in- ıkıncı gollerını atarak takımları İzmir, (Hususi) - f\1illi kil • Lisesine uğramış oradaki spor hatine de çıkmış oluyorlar .. 

ın 1, ~}''!1ış, eğilmiş dıırurnlıır hıılıır llltlığı iisliir1dc topllync:ıl< hir nınz · be_r~ber vaziyete getirdi ve bi • medeki deplasman marını yap • hareketlerini tetkı"k ettı"kten 
ı hı 1 1 ·ı . ır F • • • ' n' l. v B. k. · ı · k ~tın ~YI \! l)'Or ~I JI lr. o~ca .m.iL...d h ~JU.ı[,J3 iŞ,....ll er inci devr etice ile nihayet- ak Ümere iki •Ün evvel -hri - X ğ ır ışı 1 yer yu••z 

~ıkı~ a.t'Lı(ı-rrirc sıyrilmira . c lmı"" mutlaka oloı·nktır. \'ckiıleliıı ıızmtııi lendt. "' .- ve ö15ıe yeme ini yedikten eonra 7 r rı t"am ıniişirclere de hnkın11 . . 
11

• lk. . k d h t• ld mlzc gelmi şolan Galatasaray otomobil ile Beykoza gidilmiş ve 
a,1rd . ,,3 J·ınd:ı en ıerniz hır şekılılc lece 1 ıncı ısım a a çe ın o u. futbolcuları du'"n ı'lk mUsabakala • • ı· ır, lıinn yerınrlcn oynıımıı • '. _ . . . - orada Beykoz klübü d · Tk yırmı ıra 
r. nu o,·nııınnvış lo'crllıen hir ıı. •tmış gorccek~ınız. l\ i . ı · Top ekserıyetle ortalarda dolaş - rmı büyük bir kalabalık önünde . l . . . . enızcı ı 

, nee Türklerin ıılılı~ı tedhırteı Şimıli, k~mis.yonun _ynpt~ı;ı şı ıı· makla beraber Arnavutköy - Top Ateşsporla yaptılar. ış erını tetkık etmıştir. Beykoz- İngfüere Kral ve Krnlicesinin 
\ ' 1"dc ınurnkiin olnııışlıır. i_rnıeden :ukôt etme~ı ''n7 ıfe bilme- kapı muhteliti biraz daha ağır Malfun ve kuvvetli kadrolarile luların her sahasındaki faaliye - Amerika seyahatleri devam et· 

a Of\ıı~ıı hunün \nlnız hir Bı .ıııden ıslıfadc eden ınollıunlu yanlı<> b kt d B k t t'nd f k l~d k l ,. • "' • • 1 k "L • asma ay ı. u ısının am ya. sabaya çıkan san kırmızılı ekı"p ı en ev a ö. e memnun a nn mektedlr.. Kral ··e KraliC"nfn 
~l'rtılır ıll'lll(')(' iınk:.ın \'Or mı~ ıkscden lıazı şn.rın ;ırın le ZI ııne Si- •• • G 1 o· kt.. Be k • " 

ı 1 ' ··ı "cJıııi.:tır s'lllnorııı rısında Arnavutkoy - Topkapı oyunun başından sonuna kadar ene ıre or, Y oz kayık - son zamanda Amerlkn Blrleşllr 
urtler 1111 'ü:ı:den knç lıırl · • " "' • ' · · - . h · · • 

\>t- ırıır:ı~n nrn;,ız k:ılrnıınıışııı .4.y:ısofy:ıda lhııı:uılı eserl~rlnin solaçıgı bır akın yaptıktan son- çok hAklın bir maç yapmağa mu- nnesının sUratlc yapılması için Devletler! hudutlarına girmiş 
193:ı de ınıize haline kovnı·ık is eşhirini boş glirrniyenlerirı yonıldık- vaffak olarak genç Ateş takımı lAztmgelen emirleri vermiştir. oldukları ve dUn Vnşingtona vn-

~ıı ııcnjc "Ürı"ışı-ııı s'ı"ast ,:e ,·:ırih. arına yuk:ırııln ce\'llP verdik. Uu Atletizm mUsabaka'.arı . , .. • . . 7 • 2 gibi çok açık bir farkla B .. h d sıl oldukları, ajnns haberleri a-
r tıııı lıürınclle anııİıın o f(cni• serleri mü1.rlcrimizden almnğa 1lı- . . I .. arutgucü sa asın a 

1 ~~. A. • • •• ·nz edenlere de <'e' op "erelim: ffa. Beden Terbıyesı sta>ıbul Bol- mağlup etti. l rasında bildirildi.. 
~ 'nsof\·n ,·n nlclıtlnk nıııze hn- · A z · A · z ... d İ yapı acak maçlar ııetırı : 

1 
r.·ı h" 

8
. ~Un ınüzecillkten unlıyıın herke .. , gesı t etızm 3an ıgın an : lk devre 3 - 1 bilmiş, ve bu İngiltere Kral ve Kraliı;:csi-

,ıııanıı n"ı~-yı 1
• cehı · 

1
• ırl ı:r.~n~ 1 ~~ nüll'lerimizdc bir teşhir ıne elt·si ol· 1 - Birinci katagorl glll ku - tek sayıyı da İzmirliler penaltı - 1 V f ~d uzr.~ı n ınr c ıns:ın le•· _ . . T ki - e a • Barutgücü (A) ta- nin bu seyahatleri bütlln Ame. 

~-~,Ilı etnıiye de şnrı koymuştur ıusundo ıııutıcrıktır. ıklım tı. ıın pası müsabakaları 25 haziran dan kazanmışlardı. kımları saat 17 de. rlkada heyecanla lrnşılanmnkta-
re~rl'3rı tnnıvan. 5cven. ~ezen .'" ::ya mahzeni ~.ımnk, mihe oln~uk ıle- pazar günü Fenerbahçe stadında İkinci kısımda da hakimiyeti 2 - Bez.aziyai1 lisesi • Barut _ dır .. Bilhassa Vaşlngtondıı halk 
~~n er ~sırlı:ırdonheri ~ıılııız llırı~- ııldir. Her mııze~ıin drııod~ kı:ılocnk yaprlacaktır. devam ettiren !stanbul takımı gücü (B) takımı saat 15 de Kral ve Kraliçeyi görmek için 
·t~ı defiıl, bilhas a l\Iüsliiınnn ,.l > kad:ır çok c~ı·ı·ı ''ardır kı ... onl:ı:ı 2 - Bu müsabakalar her bi - yine bir gol yemiş fakat dört l salıırsızlanmaktadır .. 

il, Bu renliteyi ~örmesini hi ıygıın katııııorılt>rt n} ırıp )·eni Lıır . . f t"' tl t kt 
r A . . . laıırı "et'rmek hem ötekı rıncı srnı ama or a e e açı ır. sayı daha çıkararak 7 • 2 netice ı Şehir baştan nşn[;ı İngiliz 

~ti • ~·a5ofynnın yalnı:r. Bıznn<;ın 111ıe nıe~ r • ., 1 . • • • • B C R S A 
erın dc!tll. Osmanlı Türklerinin nüzeleriıı nefl''> olnınsııı:ı, ılını sıı- 3 - AJanlık tarafından l§tı • ile maçı bitirmiştir. bayraklariyle donanmıştır. ls-

PI sıın 0111 da müşhlr olııı:ısındak retle yeııilcnmclerınc tmkıin verir,lrake davet edilecek bazı üçüncü Galatasarayın gollerinden dör· lasyondan, Beyazeve kndar yol 
ı~;ll ka\'ra:,ııbilirler. ıem de kıılnholık oroııırıcla Riizükıni- k:ıtagori atletleri gUl kupasını dilnil Salahattin, ikisini Cemil, - Ankara 10-6-939 boyu Amerikan ve lnglllz bay. 
1~ de~ıherl lrnrulıın ko~lsyon ven cserlcriınızın dciıcrlenınesine. takip eden mUsabakalarda esas birini de l\lusa atmıgtır. Ç E 
~l: nıuzr, vakıf, hclediye ıdnrcle ınlaşlıınosınn, ı;e' ilıııesinc yol ııçar.lkatagorilerinde iştirak hakkını K L E R ---- raklariylo sUsllldtir. 
ar 'oh•oyı tamir etmek, çe\'reslr. lu hnl, bütün h:ıkikııti ınilzccilerin kaybedeceklerdir. ı.ondra Yalnızca soknklar donatıl· 
~:k, O\·)~IS\tndo ,ıı.ıır~iyat .~·arı .. ıiltliği miıteorirclcr<lir ki, lıl~ıle _ de 4 - Gül kupasına kayıt 20 ha lstanbul spor kongresi r\eq,•ılr 12~:::5 makta kalmamış, dilkk1inlar da 

~ n c~kı A.}:ı o )O.} ı me)uon. \vasof)arıııı kurıılınası vesılc,ırlc . . Pıırı, bugUnden istifade etmek tein 
lok, ııihnyct bir Aınerikııl · . . . . zıran salı akşamı saat 20 de ka- idare heyeti' a,. afarl 3,3jj \ı . ah·ıklaık l'ılrc-cğıııc st'\'ınııı tıahlı~or So d 

1 
.. Z Milono 6.6575 birçok ı;:arelerc baş vurmuşlar-

~sı'Sın nıozniklerl ıemı7.lcm. • 
1
,. 

1 
<> 1 bl b k panrr. nra an yapı acak mu - c mu . .

1 
Jlııınk .. ıınıc ır. rıııı 11 1e ır:ı ı. . b. deg" ı"ştı' enevre 28.5525 dır .. Bir ttalyan berber came-

r 1 .ı ~:ınde etmek ~urrtıyle ııırı ı 11 . 1 . şekilıle kn· racaatıar hıç ır surette kabul Am~terdom 
1 c~rıce rioveı elliler. :ın em~~1c erı, en eııı ız '. - . . k . 67..135 kA.nına: "Kral ve Krallı;:e lı;:ln 
~J9 ti • . r • • • • • nellrndırınek, oni:ırı alılıAıınız SCVI• edılmıyece tır. lstanbulsporlular, dün boı:ıkan t Bertin 50.7925 
) ıı :\lııorıf \ ekıllııtı hızım ko . . "k ,. 5 G"' Ul k .ht" .. . """" Orük~el saçlarınızı yaptırınız." ibaresini 

rı oııu kurmı:ık o;urctilc :ıtlım adım )'eden <loha ılerı~e ... dnlı:ı .yıı :sr,.e ı;ı- - or ece ı ıyaç uzerıne larınm istifa etmiş olmasıoda.n 21.5575' 
ftı 'len lı 1 1 ı· 1 d" k ;nrmak varclır. Muzclerı clınıle ıu. 100, 200, 400 ve 110 mtere ko Alina 1.0825 yazmıştır. 

\ u ş ne ıce en ırıııe · yn. . . . . . • mütevellit fevkalade kongreleri s0 r .... a F" ı t b k ö ltikl 
, ,...~ıısaryo mUzeslnln teşekkül ede 'on_ .genç ekıp,. tarı.hl m.esulı.ye.ıın. • şularda, atma ve atlamalarda ., l.5G a ca u acı • g z er, pen-
···~ i k ı 11 b 1 1 ı ni klüp lokallerinde yapmışlar - Madrid ı • 03 k' 1 d k Jt Uk ~ i itin gereken tedbirleri :ıl. nıı .eıı~me sun/. :. en ıır sev yey_e ayııı sabah saat 10 da seçmeler ,. 5 cere ·ırn arı yanın a pe sun 
~ sıcdi. Bu ilıb:ırl:ı komisyonu mnlı~lır. Bıı sc\ ı~ e). ı, dcfalnrln ı2"· yapılacaktır. Gerek se melerde dır. Nizamnamenin cemiyetler \'orşova 23.845 kalmaktadır. Kral ve Kralicc-
•Un ''aıır . . nclmılel s:ıhndn dıı ıshnt eden nıuze- f' ald . ç kanununa göre tadili icap eden Budapeştr. 24.8425 nln gercce~ı yollardaki pencere-
" ..... esı · . . 1 k 1 • bili gerekse ın e yüksek atlama · · Uükreş o.ooso }," 6 

1 Ayrısotvadn teşhir edilecek c ·ılerınc ınem e e ınonn r. b l maddeleri değiştirilmiş ve reısın Belgrod lcrde bir kişilik yer bizim para-
l:trı <ıeçnıek·. Aya~orya gibi ziynrclçisi her mü· 2•90

1 
dal daş af~acnl ktır. Atma ve istifa.sile sukut eden idare he - 2•8925 

ı at ama ar a ına e 4 r k' · ka Yokohama 34.62 mızla yUz, yUz yirmi lira arasın-
ı 3unımn rıı~ofyar1:ıki )erle· zernizden fnzhı olan hir yeni ınli1edc e ışı • yeti intihabına geçilmiştir. Çok Stokholm 

(. ..ı1 ·n etmek •,.5hir <'dilen eo;r.rlt'riıı hm:olrn ''erler· lacaktır. k .. .. k 1 den sonra 30.53 dadır . ..... , · . . . • . ·ısa suren muza ·ere er • Moskou 23.8i2j 
ulüz;:nin ıııunıozom ı le11111e3 le lrnlnın!; ton dıılııı ıyı lıir koclen· kn- 6 - Bır atlet bayrak yarışı ha b k l - t , •tt·r ki .. 1.. Krnl ve Krallı;:cnh1 bu 

~u 1 • 1 k ı aş ·an ıga eı<rar ı ı a a 1• um l t'' ı n..ıa gerekenlcrı '<'ktıl.•llC'ıı ıc rnsarağını ııı ırnın 1or o mnsn ı:ıert • riç, ancak 3 müsabaka yapabilir.! . . . • 1 k s ı rrazıar hatlcri Amcrikada son 
ı ılııı etıııek hımı~lorıml :ı toplnn .. lir. Her ıııüıctlc her ı;e1>İ I escrılcn 7 - Birincilere 5 ikincilere 3 taz Turhan getırıl~15 \e. aza. ı - Erıwnı rln en mUhim lı~discsi 

lı ·o:rı f tıirkoç iirıır.k lııılııııchırııı:ık, is- .. .. ..
1 1 

• . . ' lara da Kemal Halım, Alı, Hık • l!l.22 

seya. 
gUnlc
olmuş· 

•ı 
1 

• • ucuncu ere puvan verılccektır. . .1 · 1 Sırns ·Erzurum ili J9.i7 tur. 
'lıın ıu~ııc;lurı R.)rı ır~rı ,.e çoli c ntısliklcrle ııııl:ı5ılılı kı, tıırist llrlır- • k d b • 1 met ve Hamdı Canko seçı mı§ er- TUrk borcu 1 peşin ıg.ıo 
b;ı 1lcııc gözıkn ııeı:irılik ,.c soıı ,, iyor. Toııknnı s:ır:ı~·ı rııtize~inc gi- Bayra yarışın a. . u ~~\an ar dir. Yeni idare heyetine muvaf -
t 1.ı Preno;iplrre ,•nrdık. Bu rıreıı ılcn ~ryynhl:ır, yıll:ırılnnberi giirilyo- 10, 6, 2 olarak tevzı edılır. En 

1 

fakıyetler dileriz. 
ı ~ şö:,-ıc krll\m <·~ ıı~ebillriz· ruz ki, Çinili kö~kiin rşiğini aşmı- çok puvan toplayan takım 1939 
'l. A)':ısofyonın mimarlık l~H~ı- yorlar. Gül Kupası galibi ilan edilecek -
rı" lıırincı ~ınırıa gelen hb.ııyuıl · Türk. İslam e~erleri mü•:ımizinltir. Beden terbiyesi Genel 

1 1 • onun her tnrııfında leş ır ~ .-azivetl de lıöyle. H:ılhuld her müze- ·u... b k 1 1 • 3 U Ul i . . 
a'tı h.. . ı b. l t - · t ınusa a a ncı ve ne er o:rekto"rUnUn tetkıklerı n az. B;nnnın Lııı e'ioslı u' ı. ·i baş ıcıı ır •ac 5anıı e~errn ser ' 
1 boznıadon kutlanılıırnk yerleı ıalinde tekAsüt etliAi bir hu~ust mer- 1 ne madaly~, bayrak takımına e-

r. nıırıeks, üııt tabakalar ,.e baht~ ez haline Retirmek nıkarıda lza~ı tandar ,·erılecektir. Şehrimizde bulunan Beden Ter 
ıı ılunnn müzeyioğr:ıfik faydalardan 8 - Yapılacak mUsabakalar biyesi Genel Direktörü General 

ı~ , ...... R:ıhcedc ,.e dış nnrtrk.,rle Di- başka turistik fayı;,tı do d:ıhn kııt'l şunlardır: Cemil Tahir dün denizcilik fede. 
~111 tserıcrlni, tisi tnbııknlıırcln Os· olarak ihli"a edebilir. 100 200 400 800 1500 5000 rasyonu reisi Abdürrahman ve 

~ıp 1 dc\'rinin s::ınnt eserlerini leş- Zaten ~loıırif Yckrıteti bütün bu i- U ' · ' ' ' ' ' ajan Şazi Tezcan olduğu halde 
ı 1~ 1rıtck mümkündUr. zab:ıtımızı hülasa eden yeni lıir em-

0 
marua. .. • . Ci . Beyk 'tmişf 

t'trıt._ Tc~hir etliler.ek bu iki deTlr rble bu llmt sôrüşQ devlete cokt~ 4X400, Gülle, ~sk, nt, YUk ~~~zal ~-.... - ır. ı~ Kuleli 
tlnı tlmdllik yalnıı tı.tanbulda maletmi,ıUr.'' .sek, Uzun, Smkı vç a.dmı.. ~e .v.uc~"or evve a. 

Dün ve yarın 
. htan~uı tercüme külliyah 

Tıcaret ve Zah:re Borsası 1 nci .eridcn 

10 - 6 - 93.l 
FİYATLAR 

Buı}day yumu,ak ekstra 7,5 - 7.12,:; 
Bundny sert 5.11 • 5.16; Arpa yemlik 
çuvallı 4.30; Ç:ı\'dar 4.22; Mısır s:ırı 
dökme 4.12,5; Kuşyemi çuvallı 5.38; 
Keten tohumu yeni 9.20; Susam 19.35 
• 20; Tiftik mal 100 ~ 106; Yaı>ak A
oadol 52.20 - 53; Ya~ak Tratya 62.20 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
"67. 

61 • 67 . 7 kitap 
Vikontun ölü:.nü 30 
Lene!t II. ı. 

Liza ı. 

Evlilik 20 

Gizli Pamuk harbi '° Bizans tarihi f, 
Sen1.0lbcoı ~vrupa 10 
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NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

t\.DYOLiN 

Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirir. Dişlerin çürü

mesine mani olur. Ağız 
kokularını defeder. 

Sabah, öğle ve akşam her ye
mekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi lırçalayınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmıştır. 

Dalma kullanınız. 

.................................... 
CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
ER TRAŞ 

BIÇAÖINI 
KULLANIR 

rde POKER Traş Bıçaklarmı Arayımz 
.............................. ! 

1 
Harici Askeri Kıtaatı Satınalma 

Komisyonu ilanları , _____ __ 
30,000 metre hava rengi yazlık elbiselik kumaş kapalı mrf

la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 21000 lira olup ilk temi. 
n,atı 1575 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24-6-939 cumarte
si gUnil saat 11 de Vekalet satın alma .. ~~· ~~ yapıl~ktı~-. Nü. 
mune ve şartname her gün Ko. da gorulebılır. 1steklılenn ka. 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi. 
nat ve teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dar Ankarada M. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. (1037) (4016) 

*** 
Cinsi Mıktan Tahmin bedeli llk teminatı 

Kilo Lira Lira 
Sığır tel veya. koyun 144,000 22,320 1674 

eti veya keçi eti. 
11,700 877,50 Kuru ot 276,000 

Mersin garnizonundaki kıtaatm ihtiyacı olan yukarda yazılı 
iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 27-6-939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Eksiltme 
Mersinde askerlik şubesi üstünde askeri mahf eldc askeri satmaL 
ma Ko. nu tarafından yapılacaktır. Zarflar aynı günde açılış saa.· 
tinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Şartnamesi Mersinde 
As. Satınalma Komisyonunda her gün görülebilir. (5) ( 4123) 

. 
~sta l!lbt.: Se•ed: vesi fta11ları 

Açık eksiltme ilanı 
26-6-939 tarih pazartesi günü saat 15 de İstanbul Beledi

ye encUmeni odasında 3076 lira 25 kuruş keşif bedelli Taksim 
bahçesi için kanape imal ve yerine konması işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenrıt 
şartnamelerin, proje keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak 
15 kuruş mukabilinde Fen t. Müdürlüğünde verilecektir • görül~ 
cektir. 

Muvakkat teminat 230 lira 72 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Be
lediyesi Fen işleri Müdürlüğünden eksiltme tarihinden 8 gün ev· 
vel dilekçe ile alınmış ehliyet ve 939 yılma ait Ticaret Odası ve
sikalan ve muvakkat teminat makbuzu \•eya mektubu ile bera. 
ber usulü dairesinde ihzar edecekleri teklif mektuplarını havi ka
palı zarflarını 26-6-939 pazartesi günü saat 14 de kadar Dai· 
mi Encümen riya.setine vermeleri - gelmeleri lazımdır. (4037) 

Besni Belediyesinden: 
29 Mayıs 939 tarihinde ihalesi mukarrer Besni içme suyuna 

talip çıkmadığından 19 Haziran pazartesi günü ihale edilmek 
üzere 20~n müddetle temdit edilmiştir. ( 4150) 

B:tünıunı h:ış:ır:ılı öldiiren 

KATOL 
,.e siHisinekler itin de yanan 

KATOL COIL 
"rnjlanınız. En mükemmel ve e 
ııüessirdirler. Büyük bakkaliy 

Ye eczanelerde bulunur. 
DEPOSU: Btvoğlunda Japon ma 
ia:ası, Nakamura, Telefon: 4025 

Dünyaca maruf 

"PEUGEOT,, 
Bisikletleri 
Münhasıran 

BAK ER 
mağazalarında satılmaktadır. 

/stanbul Asliye Üçüncü llukuk 
.Jlahktmesinden: 

Zekiye tarafından, kocası, İstanbul 
4 üncü Vakıf handa İstanbul ve 
Trakya şeker fabrikaları şirkelindc 

müstahdem Pınarhisarlı ?ıleh -

met AH Pehlinn aleyhine 

mahkemenin 39 - 510 No. lu dos-

yasiyle açtılı boşanma 

Yasından dolayı M. aleyhe ilanen 
ıeblhıat yapılılıitı halde mahkemeye 
gelmemesi hasebiyle 'hakkındaki gı. 
yap kararının dahi ilAnen teblijfine 
karar ,·erilerek tahkikat 29 - 6 • 39 
,a:ıt 10 a talik edilmiş oldulundan 
mumaileyh Mehmet Alinin mezkQr 
ı:ün Ye saatte mahkemede bulunması, 
aksi takdirde gıyabında tahkikata 
de,·am edilerek bir daha muhakeme
ye alınmıyacajlı hususu ilAn olunur. 

(29379) 

Dün ve Yarın 
T ercume külliyatı 

Satış yeri: • • 1ill -

BUGUN·KUl18ARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 
VAKiT KITAPEVI "" . 

1-1 O kitaplık birinci aeri 
Numara 
1 Safo !100 
2 Aile Çembeil 100 
3 Ticaret,' Banka. 75 

Sona 
4 Devlet ve İhtlll.l '15 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Ruin ldllliyatı 1 75 
7 işçi smıfı ihtili.11 60 
8 Ruht hayatta lAfuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Ruin killliyatı n 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kurul. 
tur. Hepaiııl alanlara ,_ 2C 
ıskonto yapılır. 236 kurueu 
~.şin alındıktan sonra kalan 

4 liruı ayda birer lira öden. 

imek U7.ere dört taksite bağla· 
nır. 

-.. ~ ·- ,.-.ı .. ....., ,., , -

~ -~-= 
- o 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sahahları 8.30 ı kadar; ıkşanr ... 

ıarı 17 den sonra Llleli Tayyare 
Ap. Daire 2; No.17 de bastalannı 
kabul eder. (Ttlefon: 23953) 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
= ~· 

SAHlBl: ASIM US 
Seşrlyat MQdDrQ: R. Ahmet Sevengll 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

T. C. 
·ZiRAAT BANKASI 

Orman Koruma Genel Komutanlığı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli İhale tarihi 
Kilo Gr. Krş. Sn. Günü 

Ekmek 10800.00 9 50 1~939 P. ertesi 
Sığır eti 3300.00 35 00 .. il 

Yemlik arpa 2500.00 6 00 .. .. 
Kuru soğan 500.00 10 00 ,, 

" 

Saati 
14 

1 - Orman koruma Zeytinburnu talimgahı ihtiyacı olan yu
karda cins ve miktarları yazılı dört kalem erzak 2490 sayılı ka
nunun 46. maddesinin (A) fıkrasına göre pazarlıkla satın alma. 
caktır. 

2 - Pazarlığı yukarda yazılı gün ve saatte Sirkeci De:nirka· 
pıdaki Orman Koruma. latanbul Satmalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin Komisyonıa. müracaatları. (4154) 

11lı ___ L_e_v_a_z __ •m ___ A_m __ ir_ı_i_ğ_i_s __ a_t_ın_a __ ım __ a __ Komisyonundan 

80483 adet sakandırak düğmesi, 66231 adet sak~ :: 
yışı müteahhit nam ve hesabına. 22-6-939 per§embe gUnil il' 
at 14 de Tophanede lst. Lv. am. Sa. Al. Ko. da açık eksiltnı~ 
alınacaktrr. Hepsinin tahmin bedeli 5459 lira 44 kuruş ilk ._ 
natı 409 lira 50 kuruştur. Nümuneleri Ko. da görülebilir. tsteeti
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelnıel 

(6) (3991) 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

Nb. Yazan ve Türkçeye çevirenin adı Sayıfa lC~ 
ı Kader (Vollerden) Asım Us 208 ıo 
2 Olimplyad OYUnlan Vildan Aşir 120 2" 
3 Kıletnn!\ Terr:ı~. esrarı (G:ılopln'den) G. V. 30.C 10 
' Yugosl:ıvya se)·ahııt notları Asım , Us 112 20 1 Ş:ırk Ekspresinde cinayet"1Ch'i;tsue•den) V. G. 360 


