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1 Takdir e<lilen 

HERGüN 12 SAYFA ~ HERYERDE 3 KURUŞ 
ınuallimler 

Ankara, 12 (Hususi) - Maa
ti( • 

\ek aleti mesaisini takdir et
li~· 

1 
"1 orta tedrisat öğretmenlerin-
t il l.ıazıJarının kıdemlerine bi-

ter ~ene zam yapmış, bir kısmı
ıır. da takdirname ile taltif et- , 
ıtıışur ................ PERŞEMBE 13 TElDIUZ 1939 "l.'IL: 22 :t. SAYI: 772;; 

Tayyare Piyankosunda 
kazanan numaralar 

(8) nci sayfamızdadır 
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• 
__ ,..., __________________ _ 

IVlareşal 
Çakr11ak 
Marmaristeki 
kıtaatı teftiş etti 
~ Muğla, 12 (A.A.) - Muğlayı 
IJlemurlar ve şerefleııdire~. Mareşal_ Fe;zı 

Çakmak bugun Marmarıse ın-

I s,vanyada harp etmiş 12 O O 
Alman muharip Danzige gitti 
Bertesgaden civarında tayyare uçuşları 

ikinci bir emre kadar menediJdi 
' 

Atman askeri CU h • t mişler, kıtaatı teftişten sonra m urıye :\fuğlaya avdet buyurmuşlardır. 
~alk p t• • Dün geco belediye tarafından ar ısı verilen ziyafet fevkaH\.de güzel 

mahfillerinde 
\'azan: ASIM US 

~llın~uriyet Halk Partisi son 
~ t'tnın kararlan cümlesin-
' 

0
1arak yurt içindeki teşki

~. ~eni baştan tanzim edi. 
\ ~ Şı?1diye kadar vilaye.tl~r
~ llth başkanlığını dahı ıfa 
~n::te olan valiler hu vazife. t,, en çekildi ve yerlerine 
llııt.., 1 Vazifeyi haiz olrmyan 
~-11.'-kkilt bir reis geçti; bütün 
~ tetkilatı yirmi teftiş mm
bi;, illa aynlarak her birine 
~r tncbus tayin edildi. Bu 
ıı_r e~titler bugünlerde alaka. 
~ti~ duklan mıntakalarda iş
dt •~başlıyorlar; ilk iş olarak 
lj ~takaları dahilindeki Par. 

9.tihabatmı yeniliyecekler ... 

\rt~ı~ sene evvel Dahiliye 
hllti 1'1in. aynı zamanda Cum
~eıe ~et lialk Partisi Genel Sek
~t.lit1 ~ll2if esini üzerine alması, 
}eu:ıın de bul~~uklan V:~la
t r<Je Parti reısı mevkime 
~{lneleri devlet ve Parti. teşki. 
'ttıil lltasında sıkı bir ahenk te. 
~{'" 'bnek maksadına müste. 
~·~~· Bu defa Dahiliye Ve. 
~hr· ile Genel sekreterliğin 
•'1ij ~den ayrılması, sonra 
~ ktın parti reisliğinden çeki
~ Yerlerine resmi vazifesi 
,~Yan parti azalarının geç. 
~ 1 bazılanna zahiren evvel. 
~lpılan bir işin bu defa bo. 
ti h~a~ eski vaziyete getirildi. 
Q1&3ıni verebilir. 
~ U nokta üzerinde biraz du
~ k ortada esas itibariyle hiç 
~6' değişikliğin bulunmadığım 
t~tel'tr\ek için vaziyeti tahlil 
~h~~ muvafık olur. Valaa 
~tl ılıye Vekaleti ile Parti Ge
~tıdSekreterliği vazifeleri birbi. 
ıııltken aynlmışbr. Fakat buna 
tııl! ,lhil yeni Parti Nizamna
~~ mucibince Parti Genel 
a1 1~terinin Heyeti Vekile aza
k,:._rak hükUmete iştirakine 
~~t Verilmiştir. Parti Genel 
l'ııe '~erinin bu tarzda hükU.
~t~ ~§tiraki ise devlet ile parti 
~~ latı arasında arzu edilen 
~ l:ıtgi daha geni' mikyasta te
İle ~·kafi gelecektir. Bu itibar 
1iiıt ~çok dağınık işler ile çok 
~İtı~ olan valileri parti reisli
\'~. n affetmek ve bu suretle 
~f.'f elerinin ağırlığını biraz 
lk• 

1fletnıek imkan dahiline gir. 
"~tr ır. 

ı... ~'Ununla beraber valilerin 
"•l'f 
ili) 1 başkanlığından ayrılma. 
~kk;ndilerinin artık bu saha. 
t~kl ışler ile alakadar olmıya. 
~karı ınanasma gelmez. Ne. 
Sek; bu nokta Parti Genel 
~-. eterliğinin valilere gönder. 
~~ '<?n sirkülerde çok açık o. 
\alif !fade edilmiştir .. Vilayet 
tı:~ erı gerek memunyet, ge. 
l:ı,. ~azife ve salahiyet hudut-

11 d h't• d . k'l" a ı ın e partı leş ı atına 
.(1'11.:ısı 10 ımcuclcıj 

;cçmiştir. Erkek ve kız çocuk 
!arımızla zeybekler tarafından 

mim oyunlar oynanmış, yerli 
.-.:tzlnrla yerli türküler söylen 
m~ştir. 

Bu akşam alay tarafından bir 
ziyafet verilecektir. 

Yeni Emniyet 
Umum Müdürü 

Ali Rıza Çevik 
vazifesine başladı 

Polonya ve Fransa 
orduların.ı övmek

ten çekinmiyen 
unsurlar var 

Londra, 12 (A.A.)-"Nevs 
Chronicle" in Danzig muhabi
rinin gazetesine bildirdiğine gö
re, ispanyada General F ranko 
kuvvetleri saflarında harp eden 
Kondor Lejyonuna mensup 
l 200 muharip ve tayyareci, 
bu sabah Danzig' e gelmiştir. 

Vaşington, 12 (A.A.) -
Amerikan diplomatik mahfille
ri. B. Ruzveltin Danzig mese
lesinde uzlaşma leklif edeceğİ 
hakkında Londrada dolaşan şa. 
yiaların ciddi hiç bir şeye isti. 
"lat etmediğini bildirmektedir. 

l""ııamı 10 ııncııda) 

ingliz Genel Kurmay reisi 
Londra, 12 (A.A.) - !mpara

torluk genel kurmay reisi Vikont 
Gort öğleden sonra Parise ha-

AZi Rıza Çevik reket etmiştir. Orada cuma gü . 
(l'a:ısı 10 uncııda) nüne kadar kalacaktır. 

Afinada Mısır Hariciye Nazırına 
verilen ziyafette 

General Metaksas iki memleket 
arasındaki sıkı rabıtaları anlattı 

Abtülfettah Paşa, Mısır Kralının bir gün 
Atinayı ziyarete geleceğini söyledi 

'171 •ır:tn,q 

AbcMZ/cltah Yalıya Paşa şc1ırirııizdeykcn (Ya:rnı 10 11nrıırl11) 

Moskovamü
zakereleri 

• (Yazısı 10 uncuda). 

Danzigae 7ci nazı'1er ~eflerini.'>ı mzt'ttı<Ien geçi yor111f' • 

Başvekil Dahiliye Vekilinin beyanatı 
Bu sabah An karadan 1 

geliyor 1 Ekmek ve et meselesi vekaleti le 
Ankara, 12 (Hususi) - Baş-i 

1 
d 

vekil Doktor Refik Saydam bu be e iye tarafından müştereken 
akşam 8,20 treniyle lstanbula 

hareket etti. Başvekil istasyon- yakında halledilec.ektir 
da vekiller, mebuslar, hlikümel 
ve parti erkftnı tarafından u
ğurlandı. Bir mliddet !stanlıul
da istirahat edecektir. 

Maliye Vekili 
Maliye Vekili Fuat Ağralt dn 

7,25 treniyle lstanbula gitti. 

Bugünkü gazetemizde 

ÜÇÜNCÜDE: 

Fransız İnkılabının yüz, el. 
linci yıldönümü münasebetile 

Suat Derviş. 

Dünya garetelerine göre son 
vaziyet. 

DÖRDÜNCÜDE: 

Alman hava kuvvetleri ku. 
mandanile bir mülakat. 

BEŞ1NC!DE: 

Günün meseleleri. - Yüzme. 
sini öğrenmek için çocuk li. 
manları tesis edelim. 

ALTINCIDA: 

Gardenbar geceleri ve spor 

YF~DtNCtDE: 

t-.lizah sahifesi. 

OOKUZUNCUDA: 

!ngilterede tethiş hareketle. 
ri dl'Yam ediyor; ucuz bir ' 
pli~j ve diğer faydalı resim
ler. 

Bu iki meselenin haklı tenkitlerden masun 
kalacak şekilde tedvirini istiyoruz 

(Ya:ısı 11 incidt!) 

150 ingiliz tayyaresi Fransız 
toprakları üzerinde uçtu 

lngili::: tayyare1cri bit vçw;la . (Ya:ısı 10 ııncıida) 
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-·-
1 şaretler 1 

·-·-
Ortamektep Nafıa Vekili 
Gediz kazası münevverleri. Zonguldağa gitti 

;ıİn bana göndermiş olduktan Karaden·ızde 
:.ıcıklı bir mektubun hala tesiri 
~ltmdayım. Bu kazanın mü- ı k ı· 
nevver vatandaşlan orta mek- yapı aca ıman 
lep hasretini büyük bir vatan Nafıa Vekili general Ali Fuat 
daıssdaaı gibi hissediyorlar. Cebesoy dün Zongiılda.ğa gitmiş. 
Hiç bir sevgili için yazılan ta. tir. Kendisine bu seyahatte Nafıa 
hassürname bu kazanın mek. müsteşarı Hüsnü ile bazı teknis. 
tep hayali karşısında duyduğu yenler refakat etmektedir. Mak. 
ıztrrap ile kıyas kabul etmez. sat, Karadenizde yapılacak liman 

Ne bir iltimas ne bir tavsiye mevkiini tayin etmektir. Sayın 
ne de şahsi bi; dileğin ifadesi Na!ıa Vekilim!z: bil8.hara şarka 
olmıyan bu kültür akşnamesi dogru seyahatını uzatacaktır. Bu 
bir vatan parçasının ne derece h?susta kendisile görüşen gazete. 
! . ruh . ki··"' .. d bul d cılere şu beyanatta bulunmuştur: 
mr m t<U& ıçm e un u- ''K nd' ··t ı.-ft ğunu göstermek halammdan e ı mu erı.u.:ısısl4rı.mıza ild. 
aynca manalıdır. v~ ~lara~ lngiltereden celbetti • 

. • • .. ğımız mutehassıslarla yapacağı .. 
Gedız ıçm kaza munevverle- mız bu seyahatte Karadeniz mın. 

:-inin düşüncelerine yalnız iıti- takasında hem en iyi mn.hreç ola.. 
~ak etme~eA kalmıyorum, bunu bilece~ hem de bir liman içini.. 
l<aza ve vilayet hudutlarını a. cap eden bütün vasıflan haiz 
şan bir rniUi hadise olarak ha- mevkii tayin edeceğiz. Seyahat.. 
tırlatmak istiyorum. Kısacası ten dönü.şte Ankarad.a bir miUi • 
Türkiyede olgun bir münevver det kaldıktan şonra şarka gide • 
yetiştirmek için, ilk kademede ceğim. Erzıın.tm demiryolu i~ 
kaliteli orta mektep miktarmı atını eylf2Ze ka.d.ar bitirmiş ol.4 • 
kazalara kadar teşmil zarureti cağız. Erzurum.da tetkikattan 
vardır. Bilirim bu idealin ta- sonra Trabzona geçerek liman in
hakkuku müfküldür. Bilirim, şaatı hususunda mahalli tetkt • 
hoca bulmakta ne kadar güç. katta bulunacağım. Bu seyahat _ 
lüklerle karıılaşacağu. te de teknisyenler beraberimde 

Fakat güçlü)( ımırlarmı 8.f· ol.Gcaktır.,, . 
madıkça kaliteli münevvere sa- ~eral Alı Fuat, ~atayda. uh. 
hip olmaya imkan var mıdır d.emize geçen elektrik tesisatı 

• hakkın.da demiştir ki: 
Bina mese~esi, alet meselesi, -"Antakya ve lskenderıın §ir. 

h~ m~selesı yanyana dütil- ketlerini tesellüm ederek mahal. 
nülecektir. Buna §iiphe yoktur. li belediyelere devredeceğiz. Bu. 
F~k~t bir~ bu imkw~hldar nııtı ~bir heyetimiz Hataya 
yuzunden ilk mekteplen i1anal gitmiştir.,, 
ccierilerin birkaç sene sonra ye. Nafıa Vekili, İtalyanlardan a
niden ümmiliğe döndüklerini l.man şirketlerin devir ve tesel. 
görmeli ne kadar hazindir. lilm işleri için yarın bir heyetin 

Ümmiliğin nülCsetmesi ihti. ~ ~areketle Gaziantebe 
:rali ile imkinsızhk arasındaki gıdeceğini soylemiştir. Bu §ir _ 
l1edbaht manzarayı ıüratle sdi- ketlerin tesellümleriyle belediye. 
ra 1'albebneye çalqmak en de. ye de~i işi ~ir buçuk ayda ik • 
ge;-li vatan VBzifesi olacaktır. mal edilecektir. 
eence bu güç iti bal için üç .---o---
iillkindan istifade edilebilir: Alı Rana Tarhan 

ı · D anla Ali Ran,a. Tarhan bu sabah An. 
. - avayı Y!ll1ı onu rada.n şehrimize gelecek akşam 

b~. meslek. adamı. sıfatiyl:.~- ekspresle Fransaya hareket ede. 
nıf ve sıra ile realize etmegı hı. cektir. 
len bir Maarif Vekili mevcut. Ali Rana Tarhan istirahat iç· 
tur. Hasan Ali Yücel hu ha- bir mliddet mezuniyet almıştır ın 
lamdan bize bir garantidir. 0 • • 

. 11 .. -. Orta mekte~ .tıavumı Avrupaya sipariş edilen 
cıddı bır surette hal ıçın yalnız gemiler için 
bürokratların değil, bizzat . 
meslek adamlannm realite ile _D~v!:t .denızyo118:11.~um mü. 
karşdaşan olgun fikirlerinin ta. dürlügu ışletme mUdUru Nasuhi 
mamen tebellur ebniş olması Özok ile f~n. heyeti reisi Hıfzı ve 
lizmıdır. Bunun için bu ay top. Mfe~ hekyaletinvdekn_ m~~ndis Mesut 
lanacak Maarif Şurasmm bu u_na e e aıetının daveti ü. 
mesele hakkında yegan alA zerme Ankaraye. gitmişlerdir. 

e s a. Bunlar Avru · · d'l k 
hiyetle konuşacak merci oldu. . ~aya ~ıparış e ı ece 
.... ·· h ktur 12 mılyon küsftr lıralık vapurla 
guna ~up e yo . 1n · · rm şa.at şartnamelerini hazırla. 

ili - Bütçe imkaru, hence makta olaıı komisyonun mesaisL 
yukarda saydığım iki p.rt ka. ne iştirak edeceklerdir. 
dar mühim değildir. Yukanda o--
saydığını ve haklan haiz olan Denizyollan teşkilatı 
makaml~ ~ll~rindeki bütçeyi Şimdiye kadar limanlar işlet. 

____ __..... ~ 

M El 
. . . ra 

acar çıs:.n:n \ı I 
beyanatı ı l d 

Milletler suW e 
Dün bir rüşvet cürmü Mekteplerdeki spor . ıstı·yor nk ı 

h d 
· · hareketleri 1 

m eş ll ll yap) 1 d} Bu maksatla talebe zo~.::~:·=.~~.~~k:::, geçi'~ 
stadları yapılacak üzere şehrimiz.de . bulunmakta 

Suçlu sorgusunu müteakip tevkif edildi 
İstanbul o~ulları a.rasmda bu Sefir "Haber" gaı.etesinin b\tııt,~ 

J·ıl tertip edılen müsabakalar, harririne şu beyanatta buluııJlw 
maçlar ve sair spor hareketlt!ri tur: ~ 

etrafında lstanbul maarif mU-ı .. _Macaristan da TürkiYe gı ~'l'Jıı 
::Iürlüğü spor kolu marifetiyle çok hararetli sulh t~raftarıdır· ~ <i .. 

Tophanede Boğazkesende müdlirlyetine gi ı .k cürmiı 

Ballık apartımanında oturan E- meşhut tertlbatr aldırfük. Saat 
min adında. birisinden, kendisi- 11,5 sırasında bir sivil memuı-
ne icra memuru sUsU ·vere~ek la beraber mahallebiciye gittim, 

bir :apor h~~şrlanmış, maarif Sulh içinde memleketiınizin ~~~YOt, 
•ckaletlne gunderllmiştir. fahınıı çalışmaktan baska bir Ş· ~~l l4 

lstanbulun mektep spor işle- istemiyoruz. ~eı.-
3 O lira rUşvet alan, adliye tebli· 8 1 b l b k d asr en e leyor u. Oturuı " d .. ü ll d ki b ı ' 1.1\!Yl 'ın e on m z e yrl. aşındau Zaten bütün milletler ayru L. aı . ı d··~ı4~ tı 

.t baren alınması ltzımgelen zuyu buledikleri için bir 11 · ~ tıat 
numaraları tesbit <' •. , · i~ olan tedbirler etrafmda izahat \'eril- harbi olacağını hiç zannetttli1° a,~l~tı~t 

gat mlldürlUğU mübaşirlerindenj bl · h. 11 bi dil r ma a e ye tten sonra 
Basri Hırcrn, dUn sabah Emin-
den ikinci 15 lirayı alırken cUr
mü meşhut yapılarak yakalan
mış, müddeiumumiliğe tesl1m 
edilmiştir. 

Basri, mUddeiumumllik tara· 
fından meşhut suç işlerine ba
kan asJiye dördüncü ceza mah
kemesine eevkedilmlş, öğleden 

sonra. da duruşması ya.ptlmıştrr. 

15 lirayı kendisine verdim. A · lt'ııı.. • ınış, aynı zamanda maarif mil- rum. 1 •ıt lıp sol cebine yerleı;tirdi. JUrlUt;U talebe maçlart için ls- Her halde hükümet a.c1arrılırı llıı 2 ~ 
Bu sırada polisler -; ··ek ya tnnbulun muhtelif yerlerinde ta· nın takip edecekleri siyaset Y

0 ~.~Ucı 
kaladılar. 15 lirayı cebinden çı. le be stadları , sahaları istemiş. !unda bu arzuyu gözönünde tııtt ~' e 
kardılar. Sonra karakola göttlr tıı·.. . . caklarına şüphe yoktur. r-ıarbc ~~~t· 
diller." Şımdılık bunlardan bir tane-, ne kadar felaketli ve korkut!~. ~' ~ıı.' 

Suçlu Basri, suçunu tamamor. si tecrilbe mahiyetinde olacak. duğunu bütün dünya çok iyi bl~ 
1

itlı.ı~ 
inkA.r ederek: viHlhare bunlarm adetleri semt-, yor. Böyle bir vaziyetin yıl!Y 'as o' . >, 

_ Hepsi yalandır, dedi ve ha- lere göre A rt trrılacaktır. iktısadı işleri değil, bütün ıl'le ; lfnıa 
diseyi şöyle anlattı: Bu esasa göre, talebe maçla·ı niyeti de yıkacağı muhakkal<t

1
;l" k~ı 

rı, mllsııbakaları hUlA.sa. bUtun M. de Mariassi Danzig 111t
6
\ ,' ~ 

- Bir müddet evnl ayrılmış - lcra emrini tebliğ etmek li· dpor hareketleri yalnız bu saha- ı sinin bir harbe sebep olacağs lı' r , ~ıp 
otduğum karıma. nafa.kadan bor zere gitmiştim. Emin avukatı l lara tahsis edilecektir. VekA- 1 kmdaki haberlere dair mütıı.lt~• le 
cum vardı. Evvelki gUn akşam le görüşmeden alamryacağın: let bu şekli muYartk gördUğU 1 nı şöyle anlatmıştır: 11 .~ etın 

Davacı Emin duruşmada rüş
vet hldiseslni şöyle anlatmıştır: 

Uzerl bizim semtte bir eandıkçl söyllyerek. yalvardı. Ertesi gU. t akdirde saha için tasavvur e· "- Bu meselenin de sulh 1°~~ 4 llas 
dükklnında. otururken oğlum ne bıraktım. Jilen yerler bildir"' "'":;-1ctir. halledilebileceği kanaatinde>"~ d 
gelerek çağrrdr, eve geldiğim za- Mahalleblclde sözleşmlştlk. o Zaten biltUn meıelelerirı eıJ~ıı' ~e h 
man maznunu gördüm. Bana.: Gelip ilAmı aldı. • Bu sırada ise M:\arif ft~üdürü bozmadan neticelendirilt11esı ~~ 

- İcra memuruyum, nafaka- polisler gelerek beni yakaladı- Ankaraya .eidiyor inıtd.n vardır.,. ~C' ~ bi 
dan borcunuz var, lllmı getir- lar; karakola göt;· ·uü: ... r. Ko İstanbul mektep, talebe ve öğ. Sefir, Macaristanın Berlin • • ~l f 
dim, dedi. Ben avukatımla. gö- mieer, kaarkolda 15 lirn çıkara- retmen vaziyeti etrafında Maarif ma mihverine iltihak edeceği e\, boılt rtişmeden illmı a.lamıyaca,.ğımı rak masaya. koydu ve bunu ce· Vekaletile temista bulunmak Uze. rafında yapılan neşriyata ait sıı' ~k 
söyledim. Buna karşı: bimde bulduğl(nu söylediler re İstanbul maarif müdürü Tev - ıu suretle mukabele etmiştir: r:J ~~~ı 

- Bu iş parayla olur, vekil ile Halbuki ben rUşYet falan alma· fik Kut, bugün An.karaya gide • -" Avrupada birçok dostları. a 

l d dl t 
cektir. Bay Tevfik Kutun yerine I vardır. Fakat M .. carı·stan Qi~'.~ ~~;-

o maz, e ve otuz llra istedi. mıştım, şaşırdım. Uraza başlıı- . 1 . . b 1 .. ,, · tı' ı,.:~ o 
Üzerimde para yoktu. Evde ço.l dım. Dinlemiyerek adliyeye ge · mua.vın erının mezun u unmasr kıdar Mı;bir bloka girmeı:ıı:Ş ."il.ılı 

Jo. layı_s_ıı.e. ô.ınıhuriyet k_ız lisesi ı Böyle birtc .. me karan yoktU!· r , ~ilt\.ı 
cuklarıma bakan Bayan Klmi- tirdiler.'' direkt B Caf ~ 'S ııı h .... '4 oru ay er vekalet ede. Biz, hiçbir tarafa iştirak et ~ l•" 
leden 16 lira alarak verdlm. Di- Şahit olarak dinlenilen w cektir · .~ h ~ · · mekle beraber sulha hizmet ııı . ...ı tj "l'a?ts 
ğer 15 lirayı da ertesi gUnll a•) cürmU meşhut h!ıdisesinl yapan ... ---ö-- •• • • aadile yapılan teşebbüsleri dıJ1ıır t' ~egı 
vukatımla gö:rUştUkten sonrarpoUsler, tamu.men Basri aley- ıcaret Odasında dunkü memnuniyetle karşılıyoruz. , ~, }') 'tı 
1V~f~ek Uzere Kara.köyde ma. hinde şahadette bulunarak E· ~ . toplantı ·ı..-ı:· • 

11 
• • Balkan Antantı sulhu kotıl~ !'tel( bij 

halle bici dUkkAnında randevu 1 minin anlattıklarını teytt etttiei Ticaret odası meclisi dtiri All. ıçin kurul~u§ oldu~undan bil . 1t Ç()\( 

verdim. DUn sabah avukatıma\ ve mahkeme Basriyi tevkif e· met Kara'nın reisliğinde toplan. §ekküle kar§ı sempatimiz varcll' ;~el oı 
ba.diseyi anlattım. Müddefumu- derek duruşmayı bugün öğle- mış, bir çok encümenlere aza in. S f' Tü k · M U , 5e :,bil' İll, 
miliğe mUracaat ettik ve polis 1• den sonra.ya bıraktı. tihabı yapmıştır. Bu toplantıda betle 

1
.r,h kkr d. d acar m tl #' ~.'biltn 

t i · d · :t"h edil i erı a m a a izahat 1' ."llt 

Köprü 
bir 

alhnda 
kaza 

t~mmuz l çınzahe ~ ı boa.p imd es rek demiştir ki: M' ı}tı.e 
Harp malulleri ile Aehit azım ge en ıre rsası are .. . , . . . til' "il ·· ~ h t' · · d · b 1 kl - iki ırarceş nulletm her ttıı 

Y t
"ml . a "'ır lıyor eye ı ıçın e seçım a.ıır ı a • l" 'dos l 'I~ e ı erı Ç g ı rında bulunmuştur u münasebetleri normal . ve G( ~ 

Kadıköy Askerlik Şube.sin· ~ tanedir. Dostluk muahederniı . \·~ ·: 
den: T l" l • vam ediyor. Müddeti bitince ııdı.ı ~ 

B ı b
. ayyare atış ta ım en nun yenilenmesı' bı"r fo--.. tit' ',ı t

14 b 
asra vap uruy a ır Harp malulieri ile şehit yetim Amb ı k"" " b ·ı •UA<A ıı l , .. . ar 1 oyu urnu 1 e Bakır. ibarettir. İki memleketin ric'r. l. -ad 
mavna çarpı§b lerinin tlltlin paraları g('lmiştir rny hızası arasında ewelki gün_ k 1 . d 1 · .. Je ·~0 . . , .. mu ave esı e norma scyrı.. tı. 

Evvelki akşam köpril ağzın- 17 Temmuz 939 gUnlinden iti- len ıttbaren .bır ay muddetle tay. dir. Je il 
da bir .deniz kazası olmuştur., baren para tevziatına. Kadıkö. ··are atış talıınleri yapılmaya baş il ~ · . .. . ııııı 1ıı. en 

Li h k
" t b' d • . t At 1 ah"ld b Yapılacak degışıklLder ıca .. \\ . 

man işletmesinin 5 numaralı ti umo ınasm a evlenme sa. 1nrruş ır. ıq ar s ı en eş . ıı "at r d ·ı y k d- d d b' ı da kontcrlJanr biten madıdctet 1 ~ 
romorkörüne bağlı olarak Haliç tonun a başliyacaktır. ·nı açıga a ar evam e en ır . d .h . .. ni.;ıt k 

t 
• d i j · 1hada yapılacaı?ından buralar • ze.nn e ı tıyaca gore ye ı:ı~ 

ara~ın an l mana çıkmak üze- Pazartesi ve cuma günleri şe - 1 1 · · v ' d ' y d · t 
1 

mı ctar arını tesbıt etmcktır. ıı! 
re köprU gözünden geçen 618 hlt yetimlerine, Salı "e cumar- ~a vapur ve ıger anız va::ıı a a. ·ı·atı 

! 
. . f . ecn . t" maksatla mukavelenin tatbl . 

numaralı mavna köprU iskele-
1 

tes1 günleri de hnrp maluller! rnıın seyrıse~_e_n 1 mıı: ır. daima dikkatle takip ediyorut·~ 
sinden kalkan Basre. vapuruyla ne dağıtılacaktır. Para dağıt ~ 
karşılaşınış, vapur suların ve ma zamanı sabahları saat do . 
rilzga.rın tesiriyle mavnaya çarp ı kuzdan on ikiye kadar. devan. 
mıştır. edecektir. 

Bir tarafı tamamen parçala- Temmuz 13 • 14 - 15 gU:rılc· 

nan mavna romorkörUn yardı- ri numara almak için şubey( 

miyle batmaktan kurtarılmtş- müracaat edilecektir. 
tır. Resmt senet; maaş cüzdanı 

Liman Reisliği hA.dlııe tahki- nüfus cUzdanı ve üçer adet fo . 
katına. başlamıştır. toğraf beraber getirilecektir. 

d~ha kalıteli hır sur~t!e sarf im. mesi umum müdürlüğü binasında 
k~nını bulurlar. Bu ıtibarla Ma. bulunan denizyolları umum mü _ 
arı~ Şilrası, Gedizli münevver. dürlüğü teşkilatı dünden itiba _ 
lenn davasını yakından hisse .. ren Tophanedeki eski denizyol _ 
d~cek ~e meseleyi vatantümul lan bina.ama taşmmağa başla • 
hır şekilde balledecektir. Bir nıf§tır. 1-1 J\ \. J A. 
taraftan milli müdafaa, bir ta. --o- M V /-if\ 
raftan demokratik inkitaf şart- Tamir edilen Ruİnen • 
lan bakımından vatandaşların ·ı . ~At<VI M as~ari olmrta 

1
mektep tb~hsili gör. Bir mUd~=::!~:e~~ Kasımpa- ~ 

mus o a arının ır zaruret haf . di"'' .. I de d k şa fabrika ve havuzlarında ta- -mm----•••mlliiııliı••iiıiiıiii•ıııiiiillllİ--lllliıııiııiii 
/ne gır • ~ B1:1?1 er emo • mir edilen Romanya hUkCtınetl- -ra '~b.~· millı mudafaannı esas- nin DelfUnüs denizaltı gemisiy- Devlet Meteoroloji istasyonu-

' ru u .• 0 ~t.?rtabırakmmektep ~- le, Köstence adh denizaltı ana· nun raporuna göre dUn, memle-
vasmı yuz us u aya ım. kan yoktur. gemisi dün Marmarada dalma ketimlzde sıcaklık Kocaeli ,.e 

Mod ilihı tecrUbelerl yapmışlardır. Bu Egede ı . 2, diğer bölgelerde 

k 
em s A dahkullanan ve tecrübeler muvaffakıyetle nett. 

arb cesaretten a kuvvetli celenmtştlr 5 - 6 arasında düşmU9tur. Sıcak-
oJan t imik bilgi"cli V ı.. · lılc Bodrum ve Adanada 34, Na-
• e r. atanUCLt- Bugün limanımızdan Roman-
~~~-ttcehdalette•~-~frdı~ yaya hareket edeceklerdir. zilli, Mardin ve 1skenderunda 
111H1e e emograamm eyızme, 3 7 dereceye yilk$elmlştir. 

hız.ın.a. •adetine kaVU§acağız. M'"dd 
0
• " BugUn Akdeniz kıyıları, ce-

Ba im..;;tru Hu.vı Ali Yücel ai. u eıumumı ~- • ld nup doğusu Ye Egede hava bu-
· ... i hir h!tı.'k çoc~v"l uyanık mezunıyet a ı 
~llde:sinch "'1 rn~ va. İstanbul mtiddeiumumisl Hik· ı !utlu ve rUzgQ.rlı, diğer bölgeler-

lstanbulda 30 dereceye yllkscl
miştir. 

: Perşemb.~ Cuma 

:::ııı:: 13 Tcmmu;r; ~14 Temmuz 
4 25 Ctm.ııı l'e.h26 Cemaztr 
t-- föl hı;r;ır ij 70 b.ııır 

Vakıtler \ Vasa. lrzanı ~ Vasa. j::u!'ll 

1 
4 ıı9 8 : 8 4 (() 9 o 

12 lll 13H 1220 4:19, 
lklnelı !(;Hl H 37 ili 19 !:! ' '8 
Ak•am 1941 1200 Ul<&O 120'1 
Vat:sı iti 89 1 ll!J 21 Si 1 58 
im••- 2~ 6« ~~ 6~ 

·.t.ı~ ~: !le fettte. met Onat, senelik mezuniyetine de kısmen açık Ye bulutlu, orta· 
,· ::1~~ 1 baı,1lamıştrı-. Hikmet Onatm i~·ı kuvvette ve rllzgı\rh geçecektir. 

~Rt ERq"EMılerlnfl mUddelnmumillk başmu- Dün Anlrarad~ sıcaklık 28 
1 avinllği l>Hacaktır. ' .__ ___ _._ __ _...::~~-....:. 
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'---~----~~~~~----~~~~~~~-
ransız ·ht.I" r · 150 · Dünya gaz~telerine göre son v aziy et 1 

~ıld ı ı a ının ncı IGöriiPdnşa·ndu:~l 
önümü münasebetile Japony3da iki noktal- ·······-· .. ························-·······-' 

enı gazeteci, hem . Nalıncı keseri 

nkıla"pç ı bı· r şahsı.yet Dazar PafplŞIYOf ?r~ar:!:ın~:ze!:!~ıı'~~~~!f~ y kütlelerini ırk ba~ununda.n talı-
.il ettikten sonra, Almanlara 

vazan: Berlin-Roma ile ittifak, yahut Sovyet Rusyayal :::1!::m· ;w.:tl~::~;.· 
Suat ~~:~~~gözünden k•çm•. muhasama şıklarından biri tercih edilecek ~;;~tll;:;:'. 

yordu. Marat bu hareketleri teş. Aşağıki ha,·adis ''Kobe Shinı- Japonlar, bunun böyle olaca- kendi siHi.hlnıımaları için kul- yonunuz; "Prag,, da neden 
hir ederken halk kütlelerini' de bcnı" isimli bir Japon gazete- ğrna yUzde yüz emin bulunu- !anmayıp - Japoııyaya Yerecek aynı ölçüyü kullanmadınız? 
hainlere kar§ı ~1ücadeleye sevke. sinden alınmıştır. L"zak ~arkta· yorlar. olsalar, onun için peşin ıınrnyı Güzel ve pek yerinde bir su. 
diyordu. ki siyasi ,·aziyctlt-rc <lair en Amerika, Japonya için b·ılamıyacaktır. al; fakat ne yazık, ki ıuçlu bir 

O 4 ağustos gece kararını ·ten. me,·sük malinnatı ihth'a etmesi bir mesele değil mi? Japon yaya i!dnci ele.recede sükuttan baıka cevabı yoktur. 
kit etti, bunları Fransız kö'-"lüle. itib'a.riyle şayanı dikkattir. Ga- harp malzemesi temin eden mem Hitler, daha çizmelerini giy • 

.J l.ı0ndrada intişar eden "Uzak d' 
rini tatminden çok uzak bir şey zete diyor ki: leket de (bilhassa K a nada da- me ıği ve Alman antenleri, o. 

Şark Servisi" gazetesi aynı me' l f 
olarak gösterd~ "Japonyanın bugUnkU 9Uny~ zua diğer bir za\·iyeden temas e;. hil olmak üzere ) Ilritanya im- nun i tan yıldmmlanm yay. 

Mevcut bugdayları deposuna \'aziyetlne uyabilmek için takip derek bugünkü Japonya ile A- paratorluğudur. madığı demlerde bile, hudutla. 
i~tif eden muhtekirlere kat'§ı P~- edebileceği iki cerayan nr. Ja- merikanın nziyetlni şöylece Japonya bilhassa İngiltere ~~ manasızlığını ileri aünnüı-
rıs halkının aç bırakılmaması ı. pon. efkA.rıumumiyesinin bir pazarlarına satt ı~ı mnllnrından-' anlatıyor: ~ y _ı_ 
çin mücadele etti. kısm.1. Tokyo - Berlin, - Roma dır ki harp malzemesini satın er yüzünueki devlet sınır. "Japonyanm vazlyetlni mUd- l Ali h 

Avukat Chapelier'nin il.zerinde antıkomintern mihverinin askc- rik devlet adamlarr, Japonyanın almak için ecnebi kambiyosu arım ne a , ne tabiat ver. 
çalıştığı ihtili.l kanunları metin. rt bir ittifak haline getirllmes! tedarik edebilmektedir." mittir. Hudut kazıklarını sade. Almanya ve İtalya ile daha ya- ku 1 
!erinin halk menfaatlerine aykı. taraftarıdır. Bu takdirde muh- Alman)·a ile ıtal,,·a arasında ce vvet topuz an çakar! mi. _ kından mUnasebet peyda· etme. ·• J yt 
rı bir §ekle sokulmakta oldugunu temel düşmanlar Sovyet Rusya si, Amerika tarafından Alman- son ytıınlan nnla':'malnr hakkın- naıma ge en şe er söy,lediğini 
ilk ortaya koyan Mar. at olmuş - ııe ' tn,.,.iltere olacaktır. • i hatırlar gibi oluyorum. 

0 • yaya gösterilen muameleye ma- da çıkan rh·ayetleri tekz ben, T 
tur._ Paris ha_ lkını.Vers.aya yürü. Bu cı!re,·ana göre diğer bir 1 G 1 I>l 1 . arihin ifadesi de biraz daha l ,, ruz kalması demek olacağını bi· ita ~·anca .eorna tn ) " şaya.- .. r· k h 1 
mege 0 teşvık ettı. 5 ve al 1 teş. harp olursa, ve İngiltere Şang - nı dikkat bir harn<lls ,·eriyor: u~ u b apa 0 makla beraber 
rinievvel günlerindeki hareket Key - Şek siyasetine t~raftar gö- liyorlnr. ''Son anlaşmaların 180.000 !~~ unVd~n !>atka bir feY de. 
~fBarat'nıkn i~dat~le oplm~tkur. rUnUrse Japonya İngiltere ile Şöyle ki, Amerlkaı Alman- Alman askerinin !taJyaya ,.,.ele- gık ıhr. enmlı toprak, ,,umu. 

ar s m yanın Bohemyayı işgal etmesi ""' 1 k 
u va ayı uzerıne . 1 0 • c;arpışamalıdır. rek Alplerde ,.e Arnavutıuta şa ava, su a ova, zengin or. 

mliıırd~ MMaratt'yı ,}andevkifB kara.:ı Diğer fikir cereyanı ise, dnha dolayısiyle ceza olmak ti zere, A· mevzi aJacngw' ve 70.000 ltalyan ~tedan vbee m.ad. en hazineli dağlar, 
ve 1 ara saJU 1 unun ı merikaya giren Alman malları- 1 'h • 
. b: t . . . k d- mutedildir. Bu cereyan, Japon- ıı d ., ~ U k k d askel'lnin ele Llbynva sev kolu- o en rı ınsan ann ı tirasmı 

cın ır ay gaze eaını çı arama ı. , na y..,z e -o g mrU oy u. Jn- · kamçdamı• goç·· le alanl 
A
- . d w M yanın bu kadar ağır bir taahhüw nacagwı yolundaki ha,·adisler :rı r, ar, 
ynı senenın sonuna ogru a . . . ponyanrn Çinde yaptığı harbe baskınlar hep bu y ·· d ' d ... 

rat daha ziyade radikalleşmişti. de sırmesıne aleyhtardı_r. Zira nihayet vermek için Japonyaya doğru d~ğlldir. mll§tur. uz en og. 
Halkın kendisinden bir çok .... y. Japqııyanın bir harp halınde ka- da a'·ni usulün tatbik edilmesi Bu gıbi asker mübadelesi E t di 1 " ı_ • 

.,..... d s R K " h k h · · k il ve 1 P oması nezaKeti ku. !er bekledig-ini ümit ettigwi naz.ır ra a ovyet usya ve Şan-. ey muhtemeldir a kında enliz bır arar ver . ld ... .. 1 d c:: 1 · ru ugu gun er en IOftft da 
:\ecker'e şiddetle hücum ediyor. - ':.lek ordusunun bakayasıy e, Amerika daha aimdiden Al· miş değildir. F akat zamanı ge- .... .. .. b • ..!!! ı · ' • "J gerçegın acı yuzu u ım H er 
du. . . denizde ise ngıltcre, Fransa ve man alevhtarı bir sb·aset taki- lince, Ren hududunda ftalyan ku tli .ı. I t b .. · 

A ik il h t · k • • 1 vve uev e ayragma s1r. 
Marat Faransız inkılabı sene. mer a e arp e mesı ço pa- bine başlamış bulunuyor. Ja. asker.erinin görülmesi daha zi- madan bir nalın k • ;., 

!erinin en cezri a.ahsiyetierini halıya mal olur. Bu ikinci fi- yade ihtimal dahilindedir . cı es~ ·~Jet. 
".il ponya_. kendisi tarafından idare · mıı, bqka hudutlar içiı!e gir. 

içinde toplayan Cordeliers klübil. kir cereyanı, Japonyanın bUtUn edllen taarruz hareketine karşı Almanyanın hıgiltereyİ eliği vakıt, hakkı, bununla pay. 
ne memuptu. İnsan ve vataİıdaş dikkatini Sovyet Rusyaya çevir· da. Amerikanrn aynı alAkayı .. •• .. la tırmq 
hukukunun dostları ismini hak • mcslnl istiyor ve Uzak Şarkın .. t 1 d dl dl goruşu ! b. . . . . . gos ermes n en e şe e yor. Alın Şimdi Almanyanın ..ı. "" t 
kile kar.anan bu teşkilat hakiki bolşenkleştirılmesıne bır nıha- • anyanın resmi gazetesi ... . • aa ~ .. p ı. 
tlalk mensuplarını d;ı. i~fliSi~-& yet vermek Uzere derhal Sovyet Amerika ayanı "mUnasebatr "Volld,er Bcobahter'' Uzak gı bu. Fakat elınde ımtihan ol-
lıyordu. Hatti. oraya giren kadın. Rusyaya muhasama illn edil- t{ ·ic!yc encUmeni" ne arze1dl- Şarktaki hadiseler dolayui7le mamıı kuvvetler, kuvvetle-i 
!ar bil! vardı. mesfni ·tervic ediyor. len rakamlara . göre Japonya İngiltereyi a.,ağtla;rarak ta sa- dcnenmiı ıilihlarla yapıy.or. 

Marat'nm halkçılığı ve halkla Böylece Çin hUkflmet partisi harp malzemesi olarak memle- tırları neı,retmeırtedlr: ~ ,taraf, gerçekten hak 
çok sıkı ve daimi rabıtuı olma • ile komünist partisi arasındaki ıtete ithal ettiği malların m~- "Zavallı İngiltere aslanı! Za- sa~dıgr, Alm~yayı haklı hul
sı onun çok mükemmel bir ga.ze. bağları zayıriatmak ,~e Çin mc- him bir kısmını, Amerlkadan vallr İngilizler! Uzak Şarkta dUş ?.u~u n.o~alar~a, bu nnflctin 
teci olmasına. imkan vermiştir. selesinin liallini çabuklaştırmak almaktadır. tukleri zelil vaziyet dolayısiyle onunectı~emıt: 
İnkılap zamanmın en sevilen ga. mUmkün olacağı kanaatindedir- Japonyanın ithal ettiği kam- hük\ımetlerlne teşekkür etsin- De en: • Ama 
r.eteai onun ga.zetesi idi. Onun ga. ler. yonetlerin yüzde 91 l, pile demi- ıer! memııti. , Almtnya, 
zetesine bir çok mektuplar gelir • Şurası şayanı dikkattir ki iki rinin yUzde H 1, bakırın yüzde Bir zamanlar hariçteki 1ngi- artık hakkmm son parçası& al
di. Par~ halkı yalnız Marat'nm noktai nazar <la, Amerfkan li- 93 U, parça demirin yUzde 60 i, lizlerin ardında kocaman mU· mıım. Bundan sonra atacağı 

her adımda a... · 1 · b' 
gaztesini okumakla kalmıyor, o. derJerinin Japon aleyhtarı söz- petroıun yUzde 60 l, ~azollnin cehhez bir lngiliz kuvveti bulu- gır çızme erı ır 
na gelerek dertlerı·n·ı ı'stedı'klerı·. yUzde yUzU, makine v.e motörle- nurdu. ba,~mm hakkı üstüne clüşe. lerl kale a}mayorlar. Knza A- k b ba ka h kkm 
ni de anlatıyordu. rin yUzde •g i Amerlkadan gel- BugUn Şarkt Asyada tn...ııız ce 1 ır • § smm a 1 çiğ. . merika filosunun Okyanus de- c• neyecektır On · · k eli · 

Kralın hıkatını Marat iatedi. nizine geçmesini bir blöf sayı- niektedir. aslanının tehdidine gUlUyorJar. ne: • un ıçın en 11
-

Cerdelier'lerin klübü Şa.ndümars. yorlar. . Eğer Amerika parça demire, ÇünkU o bir aslan ki, bir aya- _ D , 
ta aynı talepte bulunanların im - . Amerikan vaziyetine karşı Ja- çeliğe, petrole ambargo kOYUil ğı Şimal denizinde, bir ayağı Denil:· H lıkl lmz lan 
zalamuma mahsus bir defter aç. ponların gösterdiği bu kayıtsız~ Japonyaya göndermezse, yahut Karadenizde, bir ayağı Garp du- siperler ·ökakazlır ar,ll c:loı l 
t B·nı · d ı· · · -"" k d d · d c ' s an, yo an -ı. ı er~e ınsan & ge ıp ımza hk, umumiyetle Japon halkının Japony"""'an Amerlkaya girece varın a, ör Uncusu ebelUtta- dura kam hlı t" 
attı. zihninde yerleşmiş olan şu ka- ipek mall.ara ağrr gUmrük tarhe- nktadır · n yon, zır ıren, top, · tank kervanları, bundan 80nra 

17 Temmuz gecesi kralın mu. naatten ileri geliyor: Japonlara derse, Japonyanın harp maka- Bir aslan ki Uzak Şarkta kuy- yeni b' ı th' " 'd · • de"''I 
hakeme edilmesini istiyen hal • göre, Amerikanın İngiltere ve nizması bundan 'mUhim zarar ruğunu oynatmaktan başka bir di· Çu~nkü~. bın mkuJ ecılsı gı -•. u ervan ann ar. 
km üzerine Lafayette'le Bailly Fransa yanında Japonyaya mey görUr. şey yapamıyor. dmda onlann h • • • • 

t t rd ı 1 
• • , epsım ıçme a. 

a. eş aç ı ı ar. 400 ki3i öldü ve dan okuması, bir dUnya harbin- Japonya kendi ipeği için baş- Böyle ı;arıp bir mahhik, hiç lacak kadar geniı hastahaneler, 
yaralandı. de Garbt Okyanustaki Amerika~ ka mahreç bulmakta güçlük çe- bir şey yapamaz. Korku uyan- sedyeler ve mezarlıklar da ha. 

Gazeteci Marat mütemadiyen filolarrnın mah\'olması demek- J keceğl gibi, muhtaı; olduğu harp dıramaz. Yeni dostlar kazana- zırlamak lizmı gel k 
~yle yazıyordu: tir. malzemesini de - Avrupalılar maz." H. SOHT GEZGiN 

"Ben halkın gözüyüm, hilekar. 
Iar-. hücum edeceğim, mürailerin 
yiizrelerindeki maskeleri ataca _ 
ğım, hainleri teşhir edeceğim! H u s u s -1 
Mariz, cebin adamları ~~ hiz Dünkü poıta ile gelen "The R eople,, gazetesi "Huıuai,, 
metlerden u~kla.Jjtırac~gım!,, , kaydiyle apğıdaki havadisleri vermektedir: 

Marat hakıkaten böyle yaptı. ' lngiltere Hariciye nezaretinin salahiyettar §ahsiyetleri, 
Sol nunda inkıl!ba hiy8?et. _etmiş Avrupa vaziyetini daha ümitbaht görmeğe baılamıılardır. 
o an general Doumounez nın en. B .. · · · · ka b h Av da t 
tr 'k 

1 
k h Ik h "k ugun ıçın ıçın ynayan u ranm gustos ayın aıma-

ı a arına arsı a ı ta n et. ... .. ... f k ... .. 1.. 1.: D'v b' t' Kr 
1 

k • h 
1 

ki ga yuz . tutacagmı a at taşmıyacagım soy uyorıar. ıger ır 
ı. a ın açma azrr ı arını • b. l H' l D · · · h be · k · 1 'lt L me d k d M" bo. ta ır e, ıt er, anzıg ıçın ar tmıyece tır. ngı ere e-

y ana çı ar ı. ıra nun uz. h. l ba b k k N · · "ba · l Leh 
laşma siyasetini ve ihanetini teş. 1 ısltanNı y~lmz şmdaa Dıra ~ıyaca tl~r'. .. etıce akıtı 1 riJ e la • 
hir ett' ere azı er arasın anzıg mese esı ıçın m u ır uz §• 

0nU:: için Marat · ma yolu bulunması· muhtemeldir. 
saray mensup M l" . d . d'"'' b d H .. l"' k '·be ... Iannm olduğu kad büyilk b us~o ının e ıste ıgı ';1 ur. er turu te zı ragmen 

juvazinin de sinirl:diği ve ko~~: Mussolini, Hitlerin .emell_erini tadil etmek",. arzulanna bir hu. 
tuğu bir şahsiyetti. Kaçarken ya_ dut koymak gayretındedır. Bun~n se~?• de~ ltalyanm bu 
kalanan kralla.aynı zamanda Ma. dünya harbma mukavemet edemıyecegıdir. 
rat da tevkif edilmiıti. * * * 

·ı TAL YANIN mali vaziyeti hayli mütkilat içindedir • 
.(Dtvamı 11 incldt) 

Bir harp esnasında ne yabancı bir milletten istikraz 
yapabilir, ne de Almanyadan paraca· yardım ümidi vardı!". 

·-........... _ __ ...... _ ............... , Bunun neticeşinde memlekette yiyecek kıtlığı ve ham mad-

Londra Seyahati de yoksulluğu baıgösterecektir ki, ancak pqin parayla te-
İntib&lan · min edilebilir. · . 

1 
. * • 1 ~ üncü tefrikayı yarın 

neıredeceğiz. · F AŞIST de~iz ve kara kumandanları ~ lngiltere ·.e 
----- -----··· · .i F ransanın mü,te~ek donanmalannm Akdenizi ab-

luka edip ltalyanm Afrika müstemlekeleriyle rabıtamıı kes-

v a d i s 1 e r 
mesinden endise etmektedirler. 

Bütün bu~ların fevkinde olarak ltalyan haİkı, esasen 
harp yorgunudur. Kendi arzularına muhalif olarak, bilhassa 
Papanın arzusuna muhalif olarak bir Almn mecrasına aürük. 
lenmek istemiyorlar. 

Barselonada General F ranko ile gÖTÜ§en ftalyan Harici
ye naz!rı Kont Ciano, onu da Almanyamn hareketlerini tah. 
dit etmeğe davet edecektir. Kont Cianonun ziyaretinin haki
ki maksadı budur. 

* * * 

HAMI Von Noyrot Prag şehrini A1manya)"8 o 
kadar düşman buluyor ki, Bcrline gönderdiği h ir ı a

porla, harp halinde Çekler arasında "sükunu muhaf~a için,, 
200.000 Alman askerine ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. .. ' 

1 TAL YAN ve Alman ajanları şimdi Rusları ln~tere 
ve Fransa ile bir pıisak imza etmekten vazgeçirmeğe 

çalı§makla meşguldürler. Bu misakı imza ettikleri takdirde 
"Bolşevik ihtil~line ihanet etıniş olacaklarmı,, söylüyorlanm 
da, bu sözler Ruslar üzerinde bir tesir hasıl etmiyor. 

Sovyet hükumeti, paktın imzası hususundp husule gel<'n 
bütün münaka~a ve müzakerelere rağmen, kendi selametinin 
demokrasilerle bir~!ol8uğunu •bi~. . 
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Alman hava kuvvetleri kumandani:e bir mlllAkat 

Tayyare hücumunda esas gaye 

Sürat, daima sürat 
191 7 modellerinde üç hafta ça. 
lışarak eski pilotlar seviyesine 
yükseleceklerine eminim .. Siz 
yarın Evere şenliklerine gide. 
cek misiniz? .. 

General Milş muhatabının 
müsbet cevabı üzerine sözüne 
şöyle devam ediyor: 

- Orada çalrşma tayyarele. 
• rimizin akrobasi ve grup uçuş

larındaki terakkilerini görürsü
n iiz .• 

BelÇl"\ada beynelmilel tay. 
yare sergisi için hazırlıklar ya
pılmaktadır. Bu münasebetle 
birçok kimseler Brükselde top
lanarak bu sergi hakkında gö
rüşmeler yapmaktadır. 

Alman hava, kuvvetleri ku
mandanı General Milş de Brük 
sde gelenler arasındadır. 

Fransızca Le J ournai gaze
tesinin hususi surette Belçika. 
ya yol~ olduğu muhabiri 
Alman hava kuvvetleri ku
manch\nı ile bir mülakat yap
mıştır. 

General Milş gazeteciye Pa
risten ne ile gelmiş olduğunu 
sormuş. Gazeteci: 

- Paris ile Brükselin arası 
yolcu tayyaresiyle bir saat sürü-
yor .. 

Diye cevap verince: 
- Ben de buraya çift mo

torlu bir tayyare ile zeidim. 
Demiş ve bir müddet düşün

dükten sonra sözüne ~öyle de
vam etmiştir: 

- Sürat meselesi tayyare' 
li1cte en mühim unsurdur. 
Daima hızlı, her gün biraz da 
süratli gitmek lazımdır. Askeri 
tayyerede, tüccar tnyyaresinde 
de vaziyet böyledir. 

- Peki General, harp tay. 
ynrclcrinin de her hangi bir 
mevkie inmek mecburiyetleri 
olduğuna göre, bugünkü sürat
ler nazik bir mesele teşkil et
mez mi} 

General Milş güldü: 
- inmek mi?.. dedi. Ne za. 

man lazım olsa inmek müm
kündür. Seri tayyareye de alı
şılır. Bakın umumi harp sene. 
lcrinde bir pilot yetiştirmek i
çin en az üç ay lazımdı. Hal. 
lluki bugünkü gençlerin 1916. 
IF7 

Oradaki tayyarecilerimizin 
hiç biri yüksek tayyarecilik 
mektebi mezunu değildir. Çün. 
kü bizde tayyareciler çok mah
dut bir zamanlarını akrobasiye 
tahsis ederler .. Bizce esas olan, 
askeri tayyarelerimizin büyük 
bir sürat1e seyretmeleri, düş
man içine girmeleri ve galip 
gelmeleridir. 

- Almanya Evere hiç aske. 
r! tayyare yollamadı mı? 

- Hayır,, göndermedi.. Bu. 
nun sebebi de birçok Avrupa 
devletlerine çöken asabiyettir .. 
Bunun üzerine Almanya süku. 
nu muhafaza için bu karan 
v.e.nniştir ki, bunu ben de çok 
makul buluyorum. 

Muhaverenin bu noktasında 
Generalin şahsi dostlarından 
gazeteci Roche d'Estree de aö. 
ze kan§arak Generale: 

- General, ben de şimdi 
Almanyadan geliyorum, orada 
vatandaşlarınızda münakaşa 
götürmez bir endişe gördüm. 

- Bence hayır .. Eansen bu
nun doğru olmasına imkan 
yoktur .. 

Demesi üzerine gene,ralin 
d udaklarınm kenarındaki. ufak 
tebessüme rağmen muhavere 
birdenbire soğumuş ve clerhal 
kesilmiştir. 

Alemdar sineması 
Sinyorita, 

Racanın hazineleri. 

ŞEHZ.\DEUAŞJ TUHAN .SiNEMASI 
Bugün, bu gece (2) Fll.M 

1 - Aıktan daha kuvvetli, 
2 - Maskeli lıayrlutlar. 

Nuri Gençdur \ 'C nrkn
faşlıırı 13 Temmuz per-
1cmhe günü nkş:ımı Ak
:ır:ıy Yusurııaşıı Emek 

1>inemasında 

LOKMAN HEKiM 

• VAKl1 

Aylık 

3 aylık 
te, en iyi undan, şeker ve yağdan ......... _____ ...,.~ıı..ı1ı.ı.....,.....,._,.. __ ..-..... ...,. ......... .-.----... 
yapılmış pastalar götürerek bir 
misafir gibi gideceğini tdü§ünerek 

6 aylık '75 

memnun oldu. 
Senebaşında, diğer bütlliı şey

ler, bu ziyaretin yanında sönük 
kalıyor, manasızlaşıyordu. O-lan· 
m diktiği yeni, siyah pamuk elbi· 
&esini ıgiydiği zaman, ancak : 

- Onları büyük evin kapısına 
götürürken bunları giyerim, 'de· 
mişti. 

Hatta, babasiyle kendisini teb· 
rike gelmi§ olan ve tıka basa ye· 
mek ve içmekten şamata yapan 
amcası ve komşulannın eve dol· 
duğu senebaşının ilk gununu 
Vang Lung umursamıyarak kar
şıladı-: 

Vang Lung onları alelade in
sanlara vermek mecburiyetinde 
kalır diye, boyalı pastaların kal· 
dırılara1c sepete konmasına bilhas· 
sa dikkat etti. F.akat, misafirleri 
beyaz, düz çöreklerin yağını, "Şe
kerini ve lezzetini methede ede bi
\tiremclfilklerini öuyunca: 

- Bir de boyalı1ar( görseniz, 
yeseniz, o zaman anlardınız 1 

Diye az kalsın bağıracaktı. Ama 
!bağırmadı. Zira her şeyden evvel, 
;Büyük Eve göğsünü gere gere 
girmek istiyordu. 

Erke'.klerln bir gün evvel tıka 
basa yedikleri, içtikleri, kadınla· 
nn birbirlerini ziyaret günü olan 
scnebaşıoın ikinci sabahı, şafakla 
beraber kalktılar. Kadın çocuğuna 
kırmızı elbisesini ve kendi eliyle 
yaptığı kaplan yüzlü ayakkabıla
nnı giydirdi~ Vang Lung'un sene
başı arifesinde tertemiz tıraş et
tiği başına lda, önünde Bud.dha•mn 
yaldızlı bir resmi bulunan, tepesi 
açık ppkasını geçirdi ve onu ya· 
tağın üzerine oturttu. Sonra 
Vang Lung. karısı uzun siyah sa,· 
!arını yeni baştan tarar, ona satın 
aldığı gümüş suyuna batmış pi
rinç iğnelerle tuttururken alelace
le giyindi. Sonra kadın, Vang 
Lung'un elbisesinin kumaşından 

yapılan yeni elbisesini giyindi. 
Vang Lung karısiyle kendisine 
24 kadem (takriben 8 metre) ku· 
maş almıştı. Kumaşçı dükkanla· 
rında adet oijuğu üzere de ayrı
ca 2 kadem (60 santim) de ölçü 
payı bırakmışlardı. 

Vang Lung çocuğu, kadın da 
sepeti alarak, şimdi, kış yüzünden 
topraklaşmış olan tarlalardan ~e
çerek yola çıktılar. 

Ve Vang Lung, Hvang'ın evi· 
nin kapısında mükafatına nail ol· 
du. Karısının seslenmesi üzerine 
gelen kapıcı, buluriJuğu manzara 

i Çeviren 
ı 

i Pearl Buck 
'J.18 l\'obel mıikô./alını 1.-a:nmrn 

Jbrahim Ho v• 

... 
--~ ~-'!~!-~~~ ___ ... ., ....... _. 

C ~wec--. 

\ 

karşısında gözlerini hayretle açtı] ~ibi de içmedi. 
ve benin'deki üç kılı bura bura K.apıcını!l, karısı ve çocuğiyle 
haykırdı: birlikt geri dönmesi epeyce uzun 

- Oooo ! .. Çiftçi Vang, bu se- sürer gibi oldu. 
fer bir yerine üçleştiniz 'ha 1.. Vang Lung, her şeyin yolunda 

Sonra, hepsinin yeni elbiseler olup olmadığını: anlamak istiyor· 
giymiş olduğunu ve çcx:uğun da muı gibi, kadının yüzünü bir ilih
oğlan oldu~unu anlayınca, devam za dikkatle baktı. Zira onun his
etti : ısiz dört köşe yüzünde ilk &ıcelc-

- Bu yıl, sana geçen senekin· d farkedcmediği ufak tefek deği· 
den daha fazla tali dilemeğe hiç §iklikleri kcşfctmeği öğrenmiıti 

de lüzum yok!... artık. Karısımn yii%ünde derin 
Vang Lung, Sdeta kendi sevi· lbir memnuniyet okunuyordu. Bir

yesinde olmıyan bir insan ile ko· den, kenJdisinin giremediği ve 
nuşurmuş gibi, ihmalci bir tavırla şi.-ndi de alika:u bulunduğu bu 

1 yıllık 900 

l'arifedeo RaJkaD 

ıcın ayda otaı Jmı-uş 
Posta birliğine girmeyen 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilir. 

Abone kayJını bildlrt0 

ıup ve telgraf ücreıiol. ~ 
parasının posla veya ~0

11ııı )'ollama Derelin! idare lı:t 
zerine alır. 

ı iirkluenln hu posla mtrt 

v AKii a abone IJD.1111~ 
~dres deJılşlirme ııc 

25 L.uruştur. 

iLAN CCRETLEJll '1 
ficaret iJAnLarınıa ~ 

.. utın sondan itibaren il d• 
ınıarmda 40; le sayraıard' 
l\uruş; <för<tilncft sarf• 
ıkınci ve ilçilncfide ~; bi 

1 
ı; başlık yana kesrnee• 
dır. 

UüyQk. cot devamlı.. 
rı:onkll illin verenlere •~ 
ındirmeler yapılır. ttesrııl 
rın santim • satırı 30 l(U .11'1 

rlCAnl MAUIYl:.TfE OLJI'" 
KOCOK JLA!'\L'-~ 

Uır defa 30. lkl de.fiS1 ~ 
defası 65, dört defası 1~ 
defası 100 kuruştur. Oç 
ılAn verenlerin bir defıss 
val!ır. Dört satın geçen_!, 
raııa satırlan beş 1nıru~·~ 

sop edilir. 

Vakıt bem dotrudan d.., 
ya kendi ıdare yerinde. il 
kara caddesinde vaıut 
ııltında KEMALEODtlll 
l!An Bnrosu eliyle ııoo 
eıler. (Büronun telefona: 

cevap verdi: kadınlar salonunda neler olduğu- ~~~~~~~~~~~ 
- Hasat iyi oldu ... İyi hasat ol· nu öğrenmek, duymak için sabır

da .. dedi ve emniyetle eşiği aştı. sızlandı. 

Kapıcı, bütün gördüklerinden Dolayısiyle, kapıcı 'Ve çiçek ~ 
mebhut bir halde Vang Lung•a: zuğu karısmı küçük bat cğişleriy-

- Kannızla çocuğunuzun gel- le selamladıktan sonra, O·lan'ı 

ı:liğini içeriye haber verinceye ka- süratle dışanla çıkardı, yeni el
dar benim fakir, sefil odamda o· öisesınln içinde, ouz'\fffip 1tmı1a
turur musunuz? .. dedi. rak uyumuı olan çocuğu da kuca-

Ve Vang Lung, büyük bir evin ğına aldı. 
(baş) ına hediyeler götüren karısı Kadın onu takip ederken, başr 
ile oğlunun arkasından avluyu ge· nı çevirerek sord~: 
çişlerini seyretti. işte bütün bun- - Eh!... Anlat bakalım ne ol· 
lar hep kendi şerefine' idi. Onlar du ? .. tık defa olarak kansının a
içiçe olan avluların uzun dehlizin· ğırlığına s.inirlcndi, sabrrsızlandı. 
den kıvrılıp döndükleri, biraz son· Kadın biraz daha yanma yaklaştı 
ra da tamamiyle gözden kaybol· ve fısıldayarak: 
dukları zaman, kapıcının kulübe· - Bana sorarsan, bu sene ır 
sine doğruldu; ve onun çiçek bo- kmtı içinıdeler, ded:. 
zuğu karısının, gösterdiği orta o· Adeta iUihlarm aç olduğundan 
dada masanın soluna isabet eden bahseden bir insan gibi şaşkın 

baş köşeye, tabii bir §ekilde yer- şaşkın konuşuyordu. 

leşti. Sunduğu çayı hafif bir baş Vang Lung, onu harekete ge-
eğişiyle aldı. Önüne koydu, ve tirmek istermiş gibi atıldı: 
sanki çay yapraklan kendi istedi· - Ne demek istiyorsun?, 
ği derecede iyi cinsten değilmiş (Devamı var) 

: - s=s::-
Neden mumlar bitmek _,,, ......... - Semaverini götürmek üzere oda· 

sına girmiştim. Onu, duvardaki bir çi
viye asılı gö~üm. 

- O, de-diğin de kim? 
Diye sordu. kaç acaba? ,! 

- Nerede ise gece yarısı 01' 
Bu cevap üzerine lvan: Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dos toyavski ., 

ÇeYitt"O: Hakkı Süha Geqiu - '?34 

- işitiyor musun, pencere vurulu· 
yor.. Git aç. Gelen kardeşin Aliyoşa· 
dır ve sana hiç beklemediğin şaşılacak 
kir haber getiriyor. 

Diye bağırdı. 
lvan lda heyecanla haykırdı: 
- Sus artık ... Gelenin Aliyoşa oldu· 

ğunu, ben senden önce sezmiştim. Bu 
vakitte ise elbette mühim bir şey olma
sa gelmezdi. 

- Hadi konuşacağına aç canım, ge
len ka:rdcşindir. Dışarda müthiş bir kar 
tipisi var. Köpeklerin bile sokağa çıka
mıyacaklan berbat bir hava ... 

Pencere hala vuruluyordu. İvan pen· 
cereye koşmak istiyordu. Fakat olduğu 
yere mıhlanmış gibiydi. Eli ayağı tut· 
muyordu. İraldesini bağlayan bağlan 

koparmaya boşuna uğraşıyordu. Dar
beler de gittikçe şiddetleniyordu. Niha
yet :tvaıı O.tündeki felç halsizliğini ,..... 

Şam<fanlardakf mumtar bitmek tlzere 
idi. Meçhul misafire attığı bardak masa 
Ustün!de duruyordu. Divanda ise artık 

kimsecikler yoktu. Pencere, yine çalını· 
yor, fakat ona geldiği gibi pek hızlı 
değil. 

Kendi kendine: 
- Hayır, diyorldu; asla bu kere rü· 

ya değil... Gerçekti bu ... 
Koşup camı açtı ve: 
- Aliyoşa, ben sana buraya gelme 

demiştim. Ne işin var, ne istiyorsun. 
iki sözle anlat 1 Ama iki söz fazla de· 
ğil ! 

Diye homurdandı. 
Aliyo~a: 
- Smerdiyakov, bir saat evvel ken-

dini asmıJ. 
Dedi. Kapıya yürüyen lvan: 
- Merdiveni çık, açıyorum. 
Diye seslendi. 

-10-
0 SöYLEMIŞTI! 

Aliyoşa, ağabeyisine, Mari Kondra
tiyevna'nın bir saat önce Smerdiyako· 
vun intiharını bildirmek üzere kendisi· 
ne geldiğini anlattı. 

Kadıncağu: 

Aliyoşa ona: 
- Bu haberi başkalarına verdin mi? 
Diye sormuş o da : 
- Koşa koşa size geldim. 
Cevabını vermişti. 

Zavallı kadın yaprak gibi titriyordu. 
Aliyoşa, onunla birlikte eve dönmüş ve 
Smerdiyakovu asılı olduğu yerde gör
müştü. Masa üstünde bir kağıtta: 

"Kendi isteğimle, kendime kıyıyo· 

rum. ölümümden kimse mesul edilme· 
sin!,, cümleleri yazılmıştı. Aliyoşa ora· 
dan çıkınca "İspravnik, in evine uğra
mış ve sonra doğruca buraya gelmişti. 

Aliyoşa, kardeşinin halinden kuşku
landığı için ona dikkatle bakıyordu. 

- Kardeşim, galiba çok hastasın. 
Çünkü bana dediklerimi hiç anlamamış 
gibi bakıyorsun. 

Dedi. 
İvan onun telaşına, sözlerindeki en· 

1dişeye falan aldırmadan: 
- Geldiğine iyi ettin. Ben zaten o

nun bu işi yaptığını biliyordum. 
- Biliyor muydun? Kim söyledi? 
- Kim mi söyledi ... Bilmiyor ... Ha, 

evet evet o söylemişti. Daha temin, sen 
pencereyi vururken .. 

Ivan odanın ortasında dalgın ve göz
leri yerde duruyordu. 

Aliyoşa, gayri ihtiyari etrafına bakı
narak: 

- Kaçtı! 

ivan bu cevabı verdl ve tatlı tatlı gü
lümsedi ve: 

- Senin yaklaştığını hissedince kor
kup kaçtı. Sen halis bir melaikesin. 
Dimitri sana bu adı koymuştur... Me· 
leklerin gökteki sesleri ... Ne demektir 
melek? ... Belki bunların hepsi bir kim· 
yevi moliküLden başka bir şey değildir. 
Aslan ve güneı nişanları var .. , Sen bun· 
ları biliyor musun? 

Aliyoşa tel.Sş ve k01'kuya kapılarak: 
- Otur karde!im ... Dedi; yalvarırım 

sana otur §U divana ... Ateşin var ... Sa-
yıklıyorsun sen .. Hele şöyle yaatıklara 
bir yaslan. İster misin bir havlu 11latıp 
alnına sarayım. Ateşi giderir bu! .. 

- Şu sandalye üstündeki havluyu 
ver. Biraz evvel onu fırlatmııtım. 

Aliyoıa Javabonun yanında katlan· 
mıı başka bir havlu bularak: 

- işte, işte buldum 1 Merak etme 1 
Dedi. 
ivamn hahzası yavaş yavaş uyanı

yordu, kalkarak: 
- Dur hele, dedi; bir saat önce ben 

bu havluyu ıslatıp başıma sarmıştım. 

Nasıl oluyor da bu kuru ve ütülü bulu· 
nuyor. Odada başka havlu yoktu. 

- Sen bu havluyu mu batına sar
mıştın. 

- Evet canım ... Belki bir saat ba
tımda bununla odada dolaştım durdum. 

·ye 
- Hayır, hayır, hayır! .. pı d 

kırdı. Öyle ise gördüğüm rüY•. 
0, burada idi.., Sen pcncereY1 

ğun vakit işte gurada, divanın "" 
de oturuyorldu. Ben ıu bard•i'eıif 
na fırlatmıştım ... Hem bu, ilk g 
değildir ... Hayır, rüya değil bıl•" 
çekten geliyor. Yürüyor, k~rı" pf 

&örüyorum. Uykuda eibi bütUt'l~ 
leri yapıyorum. Evet, burada, 
divanın üstünde idi. Ah Aliyot'1 

ne hayvan ıey, ne hayvan ıeyl·· 

tvan gUlmeğe ve tekrar dol't 
başlamıştı. 

Aliyoıa, şaşkın şaşkın: 
11 

- Kimbu hayvan şey? ldrndt 
sediyorsun kuzum. 

Diye sordu. ,ıtl 
- Şeytandan yahu... Şeytaııd 

üçtür gelip benimle konuııuyof• 
ben onun yıldırım ve şim3ek ~lt 
le donanımı kızıl kanatlı bir i 
cak yerde, sadece ıeytan old\I,,. 
üzülüyormuı;.·ım gibi, bana ••~ 
Bu, her halde ıtağılık bir feyt 
cak. Hamama bile gldiyor ... S 

6
p1 

ğu vakit mutlaka Danimarka 1' ıı 
rininki gibi çıplak uzun kuyrııi 
rünmüftür... .,,1J 

(Devam• 
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.... 56 - Sermet Muhtar 
~ defa ya;ğı gibi yine feda ettiğimiz bu Allahm kulla. 
~Yla. Şişliye çıktı. Tesadü. n arasında ne boynu altında ka. 
eı k lYnı arabacı ötekilerden la.sılar vardır, sen bana sor onu!. 

8l'§ıladı · diye bir tutturdu, pir tutturdu: ..... ld" . . 
ı USU ınUsU, ben burada. Bir vakitler kaç takım atı, a. 
~~ne Boğaziçine mi gide- rabası varmış. Hepsi de Bcyoğ _ 
~Ben götüreyim ... .Merak hında Perapalas önündeki, Ağa. 

' Ygirleroen o solucanı deh camisindeki numarasız kiralık . 
~Yerine ceylan gibisini al. Iar .. 

~~Ylonun makaslarını, din. Birinden birini kendi koşmaz, 

:; - VAKiT 13 T.El\fl\IDZ 103~ 

Günün Meseleleri: 

Memleketimizin dört bir 
tarafı deniz olduğu halde 

Vüzr1ıebil 
r11iyoruz 

Boğulanların önüne geçmek için 
alınacak tef birlerden biri: 

tt Cotcı de ta.mir ettirdim... sürücülere işletir, beşlik bank . 

er ~:ı bindi arabaya. Nerede notları, sarı liraları ceplcyip du. Çocuk ıı•manları tesı•s etmek -~ı~ ~:tı? ~erki gidişi, nerede şim. rurmuş. 
c ~; ata tarnan neşe ve neşat için. Fesinde dopril püskill; sırtında 
fl) ~~ça mavallar, şarkılar, frenkgömleği, kabuk gibi elbise, Deniz mevsimile beraber her 

ı:: ~tıııı· romanslar, operalar jöğsünde altın saat köstek, be • sene boğulma hadiseleri de baş. 
-"°? 'ilındeyken şimdi sanki ce- tinde ipek trablus... lar. Gün geçmez ki lstanbulda 
llA0 11oı. en d'· u k · ·t·lmesin' • "'~ on yor; ruhunu yas, Lordlardan farksız. Tatar tb. bir boğulma va ası ışı ı · 

aı:;:. ıv:. ~~rnüş... raam denince tstanbulda bir ta. AlAkadarlar ve belediye denize 
Ybfrı :~nden bu ihaneti, bu ::ıe. Yakı§ıkhktan yana da eksik. - Jak para çantam dilşürd iin... bir girilen yerlerde bir çok tedbir. 
ce 5 ~&ı, bu (friponner ic) yi aği yok; hovarda mı da hovar. - Aldırma •. Haı·a çok sıcak, şimdi eğilemem. •• (J(J.zetcyc ler alırlar, kurt.ama sandalları, 

.• J. ta.·, ~Ydı ki? .. Mükemmel man Her akşam Galatadnki (Büyük ilan veririz.. hatta motörleri hazır bulundu • 
a. ıtll"~ ~I tırdı, öyle bir sattı ki.. Aynalı), (Küçük Aynalı), (Kuş. --- - ---

1 

rurlar, fakat bunların _hepsi bu aft'; G· kayık yarışına gidecek. lu) da; ondan sonracığıma da zev 1 T • t müessif vakalara manı olamaz. 
ıll~ et:ıı Uya yanşanları yakından 'dnde, safasmda.. a a v Q Ve 1 ya r O 1 Acaba bu hadiselerin çokluğu 

\'ti ek için ta Ycniköyden Kcmeraltı memeraltı, Arkadi nedendir? Bunun cevabı basit: 
01)1

1
' ~ y~ sandal götürdülcrdi .. Hep .narkadi, Zürafa mUrafa gibi a.. I Yüzme bilmiyoruz!. Gazetelerde 

"~ o, Sııı!ıle, (lntrigue). ~ağılık taraflard!1 değil ha .. Yük. 13 - 7 - 939 Perşembe !heye~i.) 20 : Memleket.~aat aya. boğulma vakalarmı okurken gö. 
ası;'°' ~)ot arabacının çenesi de dur. ·ekkaldırımda; daha yukarılar • 12.30: Program 12 35. Türk! rı, aJans ve meteorolo31 haberle· rUyoruz ki; kurbanların hepsi yUz 
1& ., '" ını.ı durmuyor: la Timonide, Dcrvi.,te, çı·çekrı' . . .M h ri. 20,15: Konuşma (Haftalık bo~ 1 
O' .. ' 1~~tdon müsU, kusura bak- de... ti' " müzi~i: 1 -

5
· d. ·: • K u aykyer spor servisi.) 20,30: Tilrk mUzi- me bilmedikleri için gu muş • 

r 51 1ı. ~ p~şrvı. 2 - a ttın ayna - ~· (S 1 . uht rr !ardır. Bu vakaların hemen ekse. 

müsbet neticeler alınabilir. Yapı. 
lacak teşkilat b~ittir. Sahillerde 
imkln görülen yerlerde havuzlar 
yapmak, bunlar olmadığı takdir. 
de plaj ve deniz hamamlarında 
yüzme öğreten hocalar temin et. 
ınek! 

Plajlarda bulunacak yüzme mu. 
alllınleri hem halka yüzme öğ. 
retirler, hem de birer kurtarıcı va 
zifesini görürler. Avrupa plajla.. 
nnda tehlikeye düşenleri kurtar. 
mak için tutulan iyi yüzUcUler gi. 
bl bi7.de de bu muallimler aynı 

vazifeyi görebilir. 

BUNDAN BAŞKA DAHA NE 
YAPILABtLlR? 11uııı "~ aramızda. Senin bir §e. . Lafı uz:ıtmrunn, günün birinde Muhayyer şarkı: Seni ey dil. 3 - ~\ a)zl ese~er~ ve t~lA~ ~f şar- risinin plajlarda oluşu, kurtarma 

n $f•ıı ~<t trı sıkılmış olacak. Keyfi rımonide Çakır Eleni denilen bir Sadettin Kaynak - Muhayyer ı ar. .. - a ~u K a e ın ~a tesisatile bu işin önüne geçilcmi. Fakar bundan başka halkın de. 
~~· 7.8.tiardan.dm. Tatlı tatlı yosmaya sevdalanmış.. şarkı. Adına and içerim. 4 - ••• §a -:~m §a~: . e~m .e~ = yeceğini gösterir! Şu halde ya nize girmesini temin edecek yer. 

ıdrl'., ~ g ~· §eVkli şevkli gülerdin; Para, pul kıtlığı mı var, çek .. Ut ~aksimi 5 - Lcm'i - Uşşak me~ n; t ~. ~ı • .. 1 uz~a 1 halkı denize girmekten menetme. ler de lazmıdır. Bugün bizdeki 
:ııtı'I \ teçelır, frenkçc türküler falan miş bir eve... şarkı: Ruhu~da bul<lum. 6 - Le· i:' ~: ;. er k:cran ~ ~o~r. ; li; yahut herkesin daha küçük • deniz hamamları ve plajları hal. 

kıt ! ~ttl'din. Dostunun bir dediği iki değil, mi - Uşşak şarkı: Neler çektim mı .1 ı~az ar 4şar ~ .n i ı~ ten yüzme öğrenmesini temin ey. kın deniz gibi bir tabiat zenginli. 
~ ~ bitbaca~ta. oovap yok. Ağız her istediği ta:nam. Paskalyala. neler canan. 13: Memleket saat mı can an ıran. - mı. as }emeli. ğinden istifadesine yarıyacak va. 

t kel•- ·· ı w tak ti d rt ı d ı:ıarkı: Yok mu cana aıııka hiç ·,_ete de°'ilclir Hepsı· birer lüks "'"e soy emegc a nn a, Y.O u ar. m a şapk.alar, fis. ·~}·arı, a1·ans ve meteorolo1·1· haber· u :; ZlJ b • 
ış k .. mürvetin. 5 - Mehmet Nasib Bunlardan birincisi tabii hem wl hail. lm ..+ B rıı,1 , • cevap yetiştirece sı. taiılar •.. ıskarpınl~r. Ayrıyeten el. leri. 13.15 _ 14 : Müzik (Karı~ık ve eg ence ma ı o uil .. ur. u '---"· lıtı ·· ma.s kupe bil k .. ilk Rast şarkı: Öyle yaktın ki beni. ! mlimkün değil, hem de mantık- yilzden ancak zengin kimselı:?r bu. 

Uç d ' ezı ' yuz · prokram - Pl.) 19: Program. 21,10: Konusma. 21,25: N eseli sızdır !Memleketimizin her tnrnfı. h Ik ~hıe h~kika geçmeden ara - Ş~ da unutulmasın ki Çakır 19.os: Milzik (Melodiler _ Pl.) 4 
• ralara gidebiliyorlar. Asıl a 

ıta ta d 1 hlı1k b 1 hi plaklar • R. 21,30: l\IUzik (Rad • nı çeviren denizden bilfikis her • kiltlesi bu plajlara sarfcdecek 
ın::- Setı" P : eru en ma u unınaz nt 19 15 • Türk müziği (Fasıl heye· yo Orkestrası - Şef: Praeturius.) kesi istifadeye teşvik 18.zım ge -
."'<l.lt a" 1 tfkarlı görliyorum. Sor kumaşı da değil. Güzellik yanın- . ). 

20
• . M 1 k t saat ayarı a· 

1 
al paraları olmadığından denizden 

tıı11h .. ~b\ oı v r d a·W· ·b· tı. eme e • 1 - Haydn: Senfoni sol ma3·ör, lir! Sadece bu nasıl yapım ı - ıs· tı'fade edememektedı·r. Bilhas . '<Clllcu~~ rnasm ama nen a an geçme ıgı gı ı sıska marsı_ . · 1 .. h b 1 · 
'd.~?. Vakıa karışmak 1m biri.. ' 1ans, ve mcteor(~?Jı a e~ ~~· Nr. 100. 2 - Adam • "Sij,etais dır.? Kenclisile görüştüğümüz sa bizdeki plftj ve deniz hamam. 

er~eı. Pek §en, hovarda. Malum a gönül bu; güllilğe de 20.15 :. ~on~~r:1ğa' (~r~:t .~a:~; .)· Rei,, operasından uvertilr. 3 - mütehassıs bir denizci bakınız ne larınm mahdut hir kaç mmtaka 
a,,, diı~ek l'nüsu .. lerdendin de .. Bu düşer gübreli ere d Bö. 1 30: Tur muzı ı a tur u erı Joh. Strauss: Kayzer valsi. 22,30 diyor: da olu"u da halkı pla3· parasmdar 
~ "'1 , b e. y e avuç . . .. ğ. 1 0 b ~ 

~ e d ~ada gam, kasavet çek. ıvuç para yemeğe bangerlerın gil. 20.50 :Türk kmun~ - bs~~~ ey Müzik (Opera aryaları • Pl.) 23: "-Bugün memleketimizin her başka bir de vesaiti nakliye mas 
vı. azilın, e~eı. .. Snt anasını be cü yetmez. Arabalardan birini Hüzzam şart hı: k Ve§eya Hı ilu un Son ajans haberleri, ziraat, es- tarafı denizle çevrili olduğu hal. rafı ödemeğe mecbur bu~akmak. 

A'fJ\ ; 0j;' Candan candan konuşa_ derken fkinclsi:li, ardmdan üçün olsun ·2 -;-- s a a;n • 
1 
~~m ham, tahvilat, kambiyo • nukut de sahillerde dahi yüzme bilen • tadır. 

lJl 1Jil' ~"ı..1• ll:Y.nl.ırn., tUrkU çı~-:r:ılı.m ;. cilsilnü satıp savmış.. şarkı; Bılmem ben e_ nsaı .ş· borsası (fiat) 23,20 Müzik (Caz lere pek az rastgelirsiniı.? Hal - Mesela nftL'ıkta...+.. oturan bir 
ı. ii!ı. "il o;d N'h . tüm 3 - Ahmet Rasım · Segah b d Pl) 23 55 24· Y k' · ~ 9 ""' b• ı1 'llt' c:ı• ışımizde ne şenlıklı ı ayet alçak kan kaçıp yıne · . . d'l an • · · - · arın ı buki bir çok kara memleketlerm. kimse yanı başında deniz olduğu 

s.ı\J\ c:; Timonideki eski yerine dlışrnez şarkı: Benım ~n n~m~: /Yk .. 
1 .~ program. de halkın ekserisi yüzme bilir. halde bir plaj ve hamam olma-

ıı:! \ g~ ~ine cevap vermiyor. Bi. mi?.. · ber. 4 - ····· - ya§ a ur 
5 
usu f abancı Radyolardan Bir çok denizi bulunmıyan A\TU. ması yUzilnden denizden istifade 

tf V" ~~ııer geçmez, geveze araba. Sen misin bu kah beliği eden?. Ayva ~: a~~~·· 7~ m:~r te- Seçilmiş Parçalar pa memleketlerinde belediyeler, edemez. Yahut bir banyo için bir 
sAot ''l' a~ılnıada: Bir gece bulut olup dayanmış ka. ······· • ur. r u · epe • • l'ronram Tıirkiue saati ile ut öii· yahut su klüpleri büyük havuz • gUnUnü kaybettikten başka mU. 
ı:te Jıll '.\ A. acız ediyorum ve lakin af- pıya. Camı, çerçeveyi aşağıya aL peler. 2:.ıo Konuşma. 21•25: .'.'~· leden .~onrakl saat olarak ııe.rilnıi;.tir: lar yaptırmışlardır, halka bura. him miktarda da para barcama-
ş ~~ 'bj .. ~p değil a, beni merak sar. dıktan sonra saldırmayı çekip §eli plaklar • ~· 21•30 Muzık OPERALAR \'E SE~FO:\'I da. yüzme. o.·ğretirler. Bir çok d.e .. g-a mecbur kalır. Alakadarların 

ı.. \ • l\er (Schumann - Pıano konsertosu, KO~SERı.ımI rP eç ~ba e .. Ecnebi kısmının ba. dalmış içeri.. nızle çevrılı memleketlerde.de yuz yegu" ne yapacakları şey deniz sa.. 
ı.ııfll ,,. rları k 1 t 1 k~ - t Devr· t• . G ~alan Alfred Cortot · Pl.) 22: 9. 15 Frankfurt: 8 inci senfoni; d B lh 

/lııııııa ...... • - a an or arıa·· cık?.ı ıye ye ışıp alatasaray Müzik (Kü tik Orkestra • Şef: J.ondr::ı uvcrtiirü Cflf'ctho\'t:nl me mektepleri var ır. ı assa· bili olan her ·yere küçük büyük 
• ıı ı~~ • · 11agıt oyununa us un karakoluna tıkm•şlar· arkasın ç . her plaJ·da hususi v1izmc mıual d · h · tm k olma ı• "'". •• • • - ) 1 F L t 9 30 Eyft'l kulesi: "Lconor:ı" (G:ı- "'· ~ • enız arnamı ınşa e e • 

11~ ıt~ tıe •• Yani ya diyeceğim şu dan bir buçuk sene de Mehterha. Nec~b ~§km. - ra~ ısz · · vcaux). !imleri bulunur. Bunlar yüzme hdır. Buraları hususi cllere bıra. 
~f; çıtı". ~de Beyoğlunda Meyoğlun- nede yatmış ama gam yememiş. · !kıncı .~1acar .. r~ps~ı~ı. ~ - ıo. nom::ı grupu: "Turaııdot" (Pııc bilmeyenlere en basit bir fiekilde kılmamalı ve belediye tarafından 
M.esi~,. da' Pastıro.,kıhç filfı.n oyna. Çakırın bir yanağını ikiye böl. Hanns Löhr - 1!uy~k as. - cini). • ve kısa bir zamanda yüzme öğ . 

•·"" fazı 1 • d nı ~ıı:: ev 8 h ' b · w d ':':!:.:.l!:o··::!·v • I.:ı.~:n ~arkı opus. oD.\ l\Il"Sll\ISI \'E KOr\SERl.ER i§letilerek halkın kolayca ''e ucuz. 
tı" ~ok a açı ıp zıyan a mı. "':.-• a ı ı mamayı, uı;agı a 40 N 2 4. T B h ::\1 ., . (PTT) o k . retir! ca denizden istifadesi temin edil. 

oııD1 CO .. ,.. sa?. ,:r kaç yerlerinden hacamatla _ ! 0
• • N-

1
·
7
· 

5
ra mKs · d' a- 6 "'5 Pnrı.. : rs oııo;crı. Halbuki bizim memlekette bu 

... ı..' artık C"\l"ap verdi·. nış, hıncını almıı::mıı::. . .· · - 0 t t düf" "e meraka bı •-.ı ıcar dansı o mı aoe 7. \'iyana: Kuintet . 
~ ıl ·.' q '" ::.· ti' Ri B entermezzo 6 7.10 \'arşo,·n : Ha"dn"ıl:ııı n Grlcg- amamen esa ı • · 

cw '<atı\ al-'ır, o gibi şeylerle hiç a. O gün bugUn de meteliksiz, ip ıs~ger. - 1~ r· 
1 
.. b 1· .. - elen kunrtctler. rakılmıştır. Bazı kimseler kendi 

.k t;;ı. tYoktur. Hayatımda tec. ip Allah sivri kül"h o d ı kl Rubınsteın · os umu a 0 su · s ı- u ı · 'l ı k d"l · .. - - 1 ırlar· 
O
ta"' ~ e. lt\iıo demlı·m. ~·u·ru··cuı·u·ktc.. cı • n a ı a itinden Napoli balıkçıları. 7 - 9·. i) ver ın: "ozor . en ı erme ogrenmege ça ış , 

"4:!t-i ~ u· ~ t l.onılra (H.): :\Ioznrt. bazıları da tesadUf en yüzme bi . 
ı;d iti Ytiz. buldu ya, yerinde O gece de mehtapsızdı, fakat IHanşch~ann · Andalusia ( span. 11. Buılnpeştc: Tri~ 0 • len bir tanıdıkları varsa yUzmeye 

Di>'~,f 1aıı,~. Yana döndü. Bir kat ;ökyüzü pek zifiri karanlık değil, yol valsı.) 8 --:- Lauten~chger · 1 ı.2o Bcrlin (llwn D.): Kemnn, pi. alışabilirler. Fakat bizim gibi bir 
a ~ )ı''tı(etnu benlileşerek, yılışık pırıl pırıl yıldızlı. Havada da dur ~ıldızla~~hdogr~ .. ~:~ntezı.) 9 2~ ıı.20 ~·;ünn~·h: Sekste! cnrahms). sahil memleketinde bir kaç kişi. 

eyi ~' ~.tlti§ti: g"Unluk, bunaltıcı sıcaklık yok. Is anns. 0 hr ·b 1ug~nz?1arştı. : 12.1;; Yarşova: Leh mu-;ikisi. nin değil bilhassa sahilde oturan 
'"il ı'!ııtn .. di çaktım. Scnı·n can Zı'ncı·r1ı·kuyu l<arakoluna yak • on aJans . _a er erı .. ıraa ' es . 1 1 1 Uzm .. w • ı· " ., HAF F MUS K \'E oı>Emnı.ım herkesin y· e ogrenmesı a • 
ğ1_1 •1~ ıa,lc. 1~ kadm dalgasından o. la§ıyorlardı. Artalık teptenha .. E_l

00
ham, ta(hf~ılta)t, ;3am30~ıMyoil-.knu(Ckut 8. Munilı: l\Iacar ve Alm:ın mu. znndır. Bir çok kimseler yilmıe 

"r;,> •• d''zl . k 1 b' rsası ıa . ... . . zı az .k. . ğ 
t> rl. ık sasen gun u erı \:c a ş~m arı ı. b d • Pl.) 23.55 • 24: Yarınki ~1 ısı. . bilmediklerinden ve yüzme ö re. 

~ bıt tt!etıniyor mu? .. Doğrusu le o yol gayet az ışlerdı. Tek tük an S.4!'· ~~rkşovn.:Alllnfıf orkc~tkr.n.ı nemediklerinden denize bile gir . 
Q ~il ~eğtı mi?.. gelip geçenlerin hepsi ya Avru • program. ::15 ~~~:::~cke~a~e;:~ıs~·;;if mu. mekten korkarlar, hul!sa olarak 
, ~ n &öz bUcUrU hareketlen. palı, ya da ecnebi tebaası tatlısu 14 • 7 • 939 Cuma siki. bizde yüzme bilmiyenlerln çok o. 
~ılı~ konuşma ihtiyacını ayak. frengi. 12,30: Program. 12,35: Türk ıo. ı'olonya: Halk programı. Juşu, öğrenme imkanlarının bu • 

'
1
1: l§tı ••• !çini çekti ve biraz Beylerden, paşalardan, Osman müziği • Pl. 13. Memleket saat 111• Jc;:okholın: Halk programı. lunmayışından ileri gelmektedir. 

~' t:: lı tebaası hıristiyanlardan o cad- ayarı, ajans ve mcteorolojiha · ıo. Torino grupu: "~felodi ,·c Hiç olmazsa bundan sonra bu im. 
\o il ni Vet, hakikate temas et. dede görünmek kimin haddi? berleri. 13,15: • 14: Müzik (Ka • Hitm". kanlar temin edilmelidir. Bu iş. 
l.Uıt \:.kadm yüzünden müte . Karakoldan hemen bir bag·ırtı: rI"Ik program. Pl.) 19·. Prog. 11•30 Birçok Almnıı istıısyonları : ı d · ·u· k h ı t ·~ 3 :.- Hnlk hnv:ılnrı ve hnfif por. e enızcı ge ço e c.mm ye ve. 

il, / 18 içindeyim. Fikren, ru. - Duuur!.. ram. 19,05: Müzik (Wagner Me • ~alar. ren bir umum müdüre malik bu. 
dtı1 ~"ı\ı-a~:rnen perişan haldeyim.. Yakalanır yakalanmaz doğru istersinger operasının uvertUrU • 12. Budape,ıe: Çigan orkestr:ı.~ı. lunan Beden Terbiyesi teşkilatı 

, ~: hat cı bUsbUtün yUzUnü dön. Beyoğlu mutasarrıflığına, yahut Pl.) 19,15: Tilrk müziği (Fasıl 12. PraA: Çek muslki:>i. meşgul ol\ll"S8. kısa. bir zamanda 
~~il.le tA bacağmm birini aşağı Beşik~ muhafızlığına. 

l gİbiot~duğu yerde ata bin. Artık ayıkla pirincin ta§mı • 
. ' be b.ır Vaziyet aldı: Günlerce sıygaya çekildikten, a. 
~~a Inın (buyur milsU!) diye nasmdan emdiği burnundan geti. 
' a~ teldiğim zaman halinden rildikten sonra memuriyetinden 

r·~. be~lamıştım ama nemelft. azil, ta.,raya tayin, sUrgilne süril. 
~ de ki sırasız düşer, ateşini !Up ikamet haritada yazılı. 

~ ~ su.s ben körUklemiş olmayım Senelerce zaptiye nazırlığı e • 
~t tı.ını .. Kü.ğıt oyunundan, :len. ezberi cihet itimadı şahane. 
di;~nundan açışım 18.f ol . ye mazhar olan zatlardan biri, bir 

~~hac ıdi.. akşam aklına esip Büyükdcrede. 
t'ııll b·r nıın köylUlerden oldu . ki yalınsına karadan atla gidecek 
~ ~1~Y°._tıız. Yine istimi üs - olmuş .. Yaveri, çawşu filin da 
'~._;Uğu da görillilyor. beraberinde. 
~dediğimiz, uğruna can (Deoomı tm). 

Bir sivri akıllının maceraları: 

I 

melidir. Bunlar temin edilince bu
ralara yüzme muallimleri tahsisi 
kolaydır. Birçok gençlerimiz.in bu 
vazifeyi seve seve yapacakları 
şüphesizdir. Yüzme öğretme işi . 
ne de bilhassa "küçük çocuklardan 
başlamnhdır. Çünkü çocuklar bü
yüklerden daha çabuk yüzme öğ. 
renirler. Küçüklere yüzme öğret • 
mek için ilk mektep talebelerine 
mahsus kurulan kamplardan is. 
tif ade kabildir. !Küçükler kamp. 
larda bulunacak yUzme hocaları 
tarafından 10-15 günde mtikem 
mel yüzmeye alıştırılabilirlcr. 

Yukarıdaki tedbirleri almak 
her tarafı suyla çevrili olan mem. 
leketimizdeki alakadarlar için 
vatani bir hizmettir. Sıhhat için 
çok lüzumlu olan denizden istifa. 
deyi bir an evvel ne olursa. olsun 
temin etmeliyiz.,, 
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Gardenbar geceleri: 5 - - .. -. .-......._.,,...., ~ --~ .. 

Polyakovanın siyah Otonıobil 
Fransa büyük 

mükafatı 

Ankara Halkevi yüzme müsabakalarında 

Gençlerbirliği birinci oldu 
renkli-odasında bir hafta Reyms, (A.A.) - Burada 

yapılmakta olan enternasyonal Karşılaşma çok heyecanlı geçti il~ 
dafa su topu maçı da yapddı . Perdeler, kanepeler, divanlar herşey siyah 

Polyakova odaya girince soyun
du, pijamasını giydi; sonra ... 

1 
l 

Gardcn barın csT.i dansözlcriııdcn Rrı7ros Ralcovski 

otomobil yarışları büyiik F ran
sa mükafatını eski Alman şam
piyonlarından Hermann Mül
ler kazanmıştır. 

Büyük mükafat F ransamn 
33 üncü büyük mükafatıdır. 

Hermann Müller 400 kilomet
relik bu büyük yarışa sa\ltte 
vasati 169, 380 kilometıelik 
bir sürat temin etmcğe muvaf-

fak olmuştur. Keza Auto Uni
on otomobili ile yarışa girmiş 

olan Avrupa motosiklet yarışı 
şampiyonu Georg Meyer ikin. 
ciliği almıştır. 

1 ı· 
Ankara (Hususi) - Su Ankara Gücü de 43 puvatl ~rı 

sporları federasyonu tarafından kinci oldular. Kar~ılaşırı~ rt' 
hazırlanan program mucibince takip eden Ankara Halkevı ı;L 
halkevi yüzme müsabakaları isi ve lçel mebusu Ferit C~ e 
pazar gunu Karadeniz havu- müsabakaların birincile~~tl· 
zunda yapıldı. mevud mükafatı bizzat da~ 

Çok heyecanlı geçen karşı- Ankarada tenis teŞ~~ 
laşmaların teknik neticeleri 
şunlardır: müsabakaları 

. tt~' 100 Metre serbest: Devlet Ankara mıntakası tenıs 1 ~ konservatuvarından Ali Köpük vik müsabakalarına 19 r., 8iır 
1. 14 8-1 O dakikada birinci, Stadı kordlarmda başlanfil1~ il' 
Gazi lisesinden Keşfi Tarhan i- Karşılaşmaların neticeleri şıı 
kinci, Gazi enstitüsünden Er- lardır: d 
tuğrul Taner üçüncü olmu~- O h S • 6 ? [,!" yarışa :s- r an - emih e ..... 

F L B lardır. 
Tal bot otomobili ile 

giren · ransız e euge, yarı- galip. L 1 
şın üçüncüsü turundan sonra, 100 Metre sırtüstü: Ankar;:ı Orhan - Derviş'e 6 .. 1. 1.1' 

üçüncü yeri tutmuştur. Gücünden Kamil İçli 1.33.5.J O galip. , 
dakikada birinci, Gençler Bir- Kerim _ l. H. Tekçe) 

Mercedes - Benz'in her iiç liğinden Nazım Altınkaya ikin. 
otomobili de yarıştan rekilmis.- A G 1 (hükmen) galıp. 

4 
8·~ " ci, nkara i.icünden Halil ş- 6 

tir. Yarış başlar başlamaz, An- 1 Derviş - Kerim'e - ' - ek i.içiincü olmuşlardır. 
to - Union otomobilleri hare- ?QO k b w I galip. öıd·c'' - metre ur aga ama: .., 
ket eden T azio Nuvoları ile Gençler Birliğinden Semih U. Alaeddin - M. 
Müller yıldırım süratiyle he- lutürk 3.18 .• 1 O dakikada hi- 6•2• 6-2 galip. -:ı 6.1 

Alaeddin Stritzel'e 6 .. :1. 
men başı tutmuşlardır. Faknt rinci, Turhan Ogan ikinci, Gü. 
hemen arkalarından yetişen neşten Necdet Atakan iiçüncü 6-3 galip. f '11' 
Menalang'a Mercedes - Benz olmuşlardır. Semih ve Mithat - A. 3 f 
yerlerini terketmişlerdir. 400 metre serbest: Ankara doğan ve Orhana 6.4, 6-

lip. ./ 
Meşhur koşucu Caracciola Gücünden Hasan Ceylan 7 .20 Alaeddin ve Kerim Büke~, 

O zamnnlar, bentle garip bir çarşnflnrı bile. Jçerl gil'ince, sn beraber çıknlım <lcleiın E . "Mercedes - Benz,, bir evin 4-1 O dakikada birinci, Gazi li- Bahadır ve Galip' e 6 .. 2. 
Adet peydn olmuştu. Ynzılnı·mu, l'olynko\"a soyun<lu, siynh pijn ıa. mırın kınn etti s . n c- duvarına bindirmiş, fakat sa- sesinden Keşfi Tarlan ikinci, r 

· ' oıırn razı k l A k Anknra Giiciinden 1-Iasan Cey- ga ıp. aır 
ancnk, Gnrdcııbnrm, fıst localn- rntı1nr giyindi, bnnn dn giydir<U. oldu. Şimdi, nk~nnılnrı bernher at anmamıştır.. . nca · yarışa 

1
A l I d Alaeddin ve Kerim, L., 

d .. t·· le sn-· Jn s~'- " - . 1 . k devam edememıştır .ı:m i.içi.incü o muş ar ır. key -- Dervı·ş ve Strı"tzel e 1.1' rın an en u um , t,ı , <&.U· Sonra, ıcıu~iık ur ııuura kutuı:-u c;ı ·ıyoruz. J>ün ak';'am, şüyle c- . . . .. · - _ 
"'l , t ı·nft ,.0 m" .k 1 B t d h d k Atlamalar: Gençler Birliğin- 613 aalı'p. / neye ynpı.,ı.:: oıan a a, • ...,,,_ • ·ıkıu"tlr, irinden he.-nz hir t-Oz :ıl· ,.e ·a< nr hir nz:uulıııı, <'lhisC'Je. ırıncı ur a ucum e er~. "' 

"' " " b I k I den Bülent Hasar birinci, Sami .., ıı 
rültii içinde ynznbiJir<lim. 1\:cn-. dı, koklamnı-:n bnşlnclı. ı\nladım. rimi dr,i:i.i~tfrdim. nıı nk ... nm dn aşı tutan koşucu ar gere· - ikinci olmuşlardır. Orhan ve A. Tandoğ8 6,o 
dimi, orndn ynlnız hisscdertlim. 1- 1 . ll t 1 k k bura.ya geldim. • tal yanları, gerek F ronsız koşu- K. Dalli ve F. Boz kuşa 

\.O rn.ın.. nyn ıım n ·o -ıauın- b 50 metre serbest küçükler: Hnrici fdeıııin ,..iiriiHii..;ii, benim \ w 

1 
cuları bir tur farkla geride ı- 6 1 galip .ı.' 

"' mışt.mı. Dnnn. da Yerdi. Daynıı ' ~n"u n ıılsttc J•oh·ako,·n 1 k 1 d G l f~ 32.7-1 O saniyede birinci Bü- • · r-
içiın<lo cluy<luğunı ııntırdı ile bn- · ,., · "' •• 1 u- ra ·mıs ar ır. eçen yı •ransa l Ek "k" . Kt: K M. Enis ve M. Özdeş ô.e 
ş:ıbıış ~elir, hiı· ııc,·i iikfıta ya. Gemi! •.• dedim .. Çektim. Sonun ııutrMmı yapıyor, tiillcri i<:ind<', büyük mükafatını kazanmış o- cnt en, ı ıncı azım Uran, Bükey ve Adalet'e 6.3, 1 
rırdım. Jll'r hnldc "Ilcnu<lc- biradeı•, hir Jıatiflik •• Bir h:ıfif-1 n~·ak.lnrmıı~ ucnıı<la <Wncrek, lan Brauchtisch 'in otomobili ;içüncü Ödev gelmişlerdir. ')-4 galip. ~l 

l 'k n . l .. 1 i i J ~ayı."J f)('t;;erı \'C lını·iknliiclc lt"l'C "1\1 d B b" d b" Türk bayrak yarışı: Nazım 1 p o h 1 
lnire" nin ''knlnlJ:ılık fçincle lıir 1 -... u nuıwn uzcre, ı r, k • k · •• - n erce es - enz., ır en ı- S . arkan ve r an b ', 
yalnızlık bnnyosu" nhnnk iç.·in üç .• Dürt, giin demm ettik Ak- ·etıer~e tlnnscdfyor, emli':'eli ha- re ateş aldığından, koşucu ya- Yalçınkaya, emih Ulutürk ve Kayaalp ve Alaeddin'c •' 

kı ... larıyle de et nft c ·· ı Cihat ve Nermiden mürekkep 110\·Jc,·nr<l'lıırn rıt., ... ı cln. biiyle c;,amınrı, beni hırakıJ·or, knp•'.·ı · ' r n eını Y a.· rısı terketmiştir. galip ı 
·~ " - ·' ı•nyor<lıı. Ui rarnlrk, lo<'nda, 0 _ -~------------ Gençler Birliği takımı birinci M. h 1. f" l '\Tf\8ııfl1 lJir JıJsten clo6'"1nn olsn gerek. lİ7.PJimdcn kilitllyor, gelip bnrn- l l d u le ıtte ına o,,,.- t"t!• 

ıın ~ürtlii, yiiziindc, belirsiz bir ") muş ar ır. · d J p k e l/' 

A -karada Galata sarayın Bunlardan başka Ankarada ve netıce e · ar en v O' l\Jnzlumidis _ J\:irııit maçın- ll.a. nnnınrnsını ;rnpıyor, hemen 
dnn on he~, yirmi giin kn<lnr dfüıiiyordu. 

memnuniyet tche:s-.Hmü oldu. ;'Ul h f J\ıf E M 
bir galebesi "Ik olarak su topu maçı da ya. an çi ti - · nis ve .' f. 

Pnknt tam o esnn.dıı, Garden- -:>ıldı ve Ankara Gücü 4 _ 3 deş çiftine 6.3, 10 .. 8 galıp .• 1 sonra, bir gece, locaıııdn, otur- Rirknç defa cnmın sıkılclı, kn
muş J·azı rnznrkcrı, yanmıa, Ce- pıyı zorlnyıın eledim, kn<lıııa n-

ilen içeri :\lnzlnml<lis ~lrınis.· idi. Ankara (Hususi) Dün Ga- lerek 1939 bölge birincılıg 
;alip geldi. 

Cemi, benimle güriişnıekt<' k..tasaraylılar l\lamak'a giderek Müsabakalar sonunda Genç- kazanmı~lardır. ~ 
mi gclUi. pp olnrnk. ü~ le ya... nenden 

<lcyam ettij!;i için onu giinnccli. Maskespor futbol takımiyle bir !er Birliği 5 7 puvanla birinci, Tek bayanlar arasındp.ı • 
Yiiziiıule, J~l G rc<·o'nnn rc

simlc•rjıulcld başlard:ı gUriilen 
siizgiiııliik ,.e lutlmuınuhık \"ar
dı. 

Onunln pek tnnışmnz<lık. İs· 
miııi bih'} ı:;onı·nclnn iF"•rcrımiştim. 
J;"aknt bnzı in :ınlnr 'nnlır ki, 
onlar nrn. uuln, (losthık ,.c tanış
ma <lcııilen hfüliseııiıı t<"ken·ü
ııii , .c ebcdilc~mesi i<;in, iki !'a
niye kfıfidiı·. Bnzılnrı tln 'ardır 
ki; senelerce tanıştığınız ve 
dost telnkki cttiğ"ini:r. halde, 
sizi, "iİniiıı hiı·iıulc, en ndi di.i';'

ııınıım »ııııaıııırt11·nğı lrnclar şitl
<lctıc, lrnhbcliklc 'c en aziz ye. 
ıinizdcn 'urur. 

Cemi, locnın<lıuı içel"i girip 
de karşıma otıırıın<'n, onıınln 

do t ohn•eı"Iııişti k. 

Yüziine lıııl.tım. Sortlıını: 

- Du ne hal? 

Boğuk biı- sesle: 

- No olacak? eledi, :\ilahın 

bclfı ı IJlı- lıntuna çnttık. Ueni 
bitirdi; IJİl" hnftıulır cin knpattı. 

Ye hlk:iyesiııi ,aııl:ııtı. 

l\lnçtn, .Mnzlıımiıli~iıı dalad· 
ı·elcrl ıulcn Polynko\ a da ıırfrct 
etmiş \C C'C'mi ile lıeralıer o ılıı, 

feryacln bnşlnrnış. nır nı·nJık, 

lm miiştcrck nefret ile ohlui:,rıı 

knllnr, iki tnrafın da cazihe"'i ile 
clleı·i hirle-:ıııl':'. mııı:rn smıııııu 

IX'kleınclll'll çıkıııı';'lnr, 'Pol.)n
kO\ n 11111 C'\ ine ~it ıııişlcr. 

Cemi: 

- J~<'n, <liJ or<lıı, ht).) l<ı 3 l"'!r 
ı..iirmC'diın. Mezarlık gibi. Bit• n
ıln.) t\ ~lrdik. ]iN· tnrnf ı-;iıııı.;i

~ ah. l"er(lclcr, knıınpc>lcr, dinrn. 
Jnı· tıiyalılarla ürtiilii. Yatak 

bir isfl•ıliği yok. Jleı· halele ho Ben de hir ~cy !i:iirlcıncdim. maç yapmışlardır. Galatasaray. yapılan final maçında J. 
11
1 

;;.ııııa ela giıli3 orunı lrl hiiyle yn· 1 1 l 1-1 · G" d"' k Ad 1 • 6 O 6 3 g Polrnkon\ numnrasmı l>itfr- ı nr )U maçı aşım Ye un u Wimbledon tenis an a ete - , - . ı.ş• 
ın,·or .. Anın, diin akı-,nm cnnnnn .. kl 1 · ·1 2 O 1 k b··1 b" · ·1·-·nı " " m, çekildi. Geliıl Ccmi'.ri loca.. zun yaptı arı Jırer sayı ı e - mu··sabakaları ge ere o ge ırıncı ıgı 
tak oedi. JJnyandım. Hiç olmaz- ' k 1 d fk" · h ft t 

Süz Riyan 

dan nln<·akmı~. neklcdik. Oıı azanmış ar ır. ıncı a n- zanmış ır. . b 
bc7 dakika. ~onrn, dı':'nrtla, lutra- yım başt~n .baş~ Maskesporl~- Londra, (A.A.) - Vimble- Bugün saat 17,30 da Mıt ~ 
retli hir korıu':'ma dııy<luk. Ccıııi ~rın hnkımıyetı altınd~. geçtı- fon tenis müsabakalannda: Semih çifti ile Alaeddin -:e~' 
şii ·le bn71111 uzattr, hnktr. Heıı- gı halde ~alatasaray ":1udafa:~- Riggs-Cooke çifti, Here- Bükey çifti arasında çift er~rt" 
g-iııln sarardıi!;ını giiı·<liim. Ben sı_nm ve hılh~ssa kalecı Bedrı - Vilde ciftini 6.3,3.6,6.3,9. 7, ler finali oynanacaktır. ) "' 
ele haktım. :\lnzlıımicli-. J'ol~·ako nın ?ayretlerı, gol yapılmasına Fabyan. - Marble çifti Ja- da Orhan ile Alaeddin ,;ef'o~ 
nuırrı kiirkı··1111ıı•ıı t tııı . manı olmuştur. Bu haftayımda cohs - Yorke çiftini 6. 1,6. 0. Tandoğan'ın galibi aarsı ,t 

u nı;;, ona. M k l 1 . . M bl 1' telıclit kiu· bir se,·lc•ı• ,.·· .1.. . .• ı as espor ular, leh erme verı- Riggs - ar e çifti, Vilde tek erkekler finali yapılac.B 1,,-, ' •' "'0~ llJ Ol l b" l d k ) B f 9 7 6 J k l j., / dıı. en ır pena tıyı n ·açırmış ar- revn çi tini - , - yenmiş- azanan ara kupa ve maw 

Ceıni yerind~n ok gihi fni~lı. d_ı_r_. ~~~-~-~~-----ti_r_. ~~~---~--~---'-a_r_v_e_r_il_e_c_ek~ti~ 
l>ur <lrmc~e \'akıt kalmn<lan, <lı
';-ıtt·da, tabnn<·a Jlntlar ıı,lbi hiı• 

scs <lıı~·cluın. :\fcrnk etmcyiui:r.. 
nu tnhancn değildi. :\fazlumi<li
... ı n suı·nt rnda ':'aklayan bit- u ... t ıı

' ruplu tokattı. 
Sonı'3..... Son rn, ~fnzlumidls 

yerılcıı knlknrkcıı, iki ftşı~ın 

kolkoln, ınerdi\'enl~r<len in<liği
ııi giirdiiın. 

(Dct:amı var) 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercü

me külliyatı 
No. 31-40 4 cü serı 

31 Rasin külliyntı ıv 
')•) .,_ Metafizik 
33 lskonder 
31 Kadın ve sosyalizm 
35 Dcmokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 

Kr. 
60 
40 
GO 

Heyecanlı bir tenis maçı 

38 Et ika 
39 Jforaklit 

40 Ruht mucizeler 

100 
25 

125 
40 

100 
2rı V'.n'Jh~bn tenis şınıpiyonruımın c_:ift kadmhr :ıraİınclaki dömi fma1 maçında M~ ~~r. 
7:'> .3.n mner (..ı.1giliz) ile, Mis Alis Marble (Ame1·iknn) knrıı kar ~ıy;ı kalmışlAr ve reıimc1 • ~İS' 

-- 1 görüldüğü gibi çok çetin bir maçtan sonra Mis Kay (İngiliz) ile arkadatı, Mia Marble, 
650 ter Fabyan çiftine mağlUp olmuştur. 



---Saw'lfa ya wa~an-

Os nı an Cemal 

Cehennemin 
nerede? 

dibi 

t 
~façj Özpapel) Cumartesi ğaziçinde mi, yoksam Adalarda 
~ıet '· işinden gücünden evine mı? 

0 J0 rgun gelmişti. Aksı gi. - Yit annene sor, o bilir nere_ 
?ıı n onun umduğu kadar da de olduğunu! 

ı.. llrrıı§tı. Buna sebep te karı_ "' o b Çocuk ters yüzüne dönüp ana_ 
~ sa ahki huysuzluğu idi. sına koştu: 
·~dan. dolayı bir taraftan yor 
t!e' hır taraftan can sıkın _ 

\' Yenıe{;ri bile iştahsız yedi. 

~lllekten sonra Yasefaçinin 
%r~cn düşe!1 sinek bin parça 

- Anne be! 

- Ne var, çabuk soylee! 

- Elinin körü nerede? 
Kadın vaziyeti kavradığı ıçın 

şimdi o da ters cevap verdi: 
- Cehennemin dibinde! i . u. Karısı işin farkına var 

eı~n o.nu bir müddet, rahat _ 
"lley - Cehennemin dibi nerede? 
~ ıp .ke~di haline bıraktı . - Ne bileyim ben, yit babana 

sor, o bilir! 
.ııı ertesı gun pazardı. Kadın 

(cı ' Çocuklar olsun yarın mut. 
4e:cznıeğc gitmek isterlerdi. 
. ta sonra, yani tam yatacak . 
ak t;an, kadın en küçük oğlu 
)'olJ zpapcı) i kocasının yanı

llııi adı. Yasefaçi geceliğini 
~ ~ .. tc;.nı yatağa uzanacağı sı. 
'dı.ı: Uçuk J ak güler yüzle ona 

..,.' llaba B •ıeye .. • yarıı~ pazar... izi 
\' ~otüreceksin? 
ı.~fa,..·ı w U ·· b'l 11tııad 11 çocugun y zune ı e 
' ~t~ cevap verdi: 
, ~ ltıın körüne! 

' ~ı:ıin körü nerede? 
, Cehennemin dibinde? 
~emin dibi nerede, Bo. 

Jak. tekrar babasına gitti: 
- Baba! 
- Karın ağrısı, ne var? 
- Annem söyledi ki cehenne _ 

mfn dibi nerededir? Yit bana sor, 
o bilir! 

Bu sefer Yasefaçi büsbütün 
l:irldetlenerek: 

- Haydi oradan be, dedi, yu_ 
mı.renk oğlu yumurcak! Orası 

kendisinin öz memleketi, öz va
truu ... Eninde de, sonunda da o. 
r::un yideceği yerin nerede oldu . 
ğ'l'lu ~ bilmezse J;>sn nereden bi. 
ı,eceğim? 

Osman Cemal 

~ Bir şikayet '\ Oduncunun yemini 
·~ a-sağıdaki şikayetimin muh Bay Bohoraçi, Fenerde odun 
ıııı Ra~tcnizle ne~rini hürmet tüccarı Bay S!monun deposuna 

r. e tıca eylerim : ı girdi, Simona sordu: 
'~çeııa . .. . ~ .. . . 
"Ilı h e yedı yuz kılo kom ur - Usta, kaça odunun ç;ekısı? 
~" ' cp toz, toprak, marsık ve Ik· .. t . \...- , 
buı c;;ık - ı yuz ye mış ~şe. 
~ tı. Ertesi gün beş çeki Ç k h 1 b , 

aldını h .. - o pa a ı e. 
ı. b , ep gurgen ve yaş 
l aha ertesi gün elbiselik - Ama halis meşe! 
"'lıtıı ~ite ~ş aldım, çürük çıktı. Da. - Meşeye pek benzemiyor ... 

l ~ sı gUn üç çift kadın çora. v l1 h' h ı· d. 
1tn. Bizım b d h b - a .a ı, a ıs meşe ıyorum ·a... ayan n a un_ be d 1 "biri · · k . 1.k . . sona a am. 

~, nı gıyer en rp ı • ıplık 1 

1~ E:n sonra kendime bir is_ - Yalan yere yemin etme, yu-
l •. aldını ve bunları ayağıma !1aha yirersin! 
~ırnin .k. . ..... n •• k 1 -a ı ·ınC'ı 6 .. nu enar a- N d ·· h · · · ı 
il Patıad ç·· k.. 1 d - • e en guna a gırer mışım. 

~~ 1_ ı. un u ora ar a .. .. . • . 
~ 11;açığı varmış. İşte bütün - Çunku ben halıs meşe degı. 

~ ~:~e~ için merciinin nazarı ~i~, sen karşındakine iyi bak! . 

lcır 1nı celbetmenizi dilerim. ı .:..:.;:=================-
" 0Yda: Mehmet Ali Açıkgöz sonunda ve bir tomar halinde bi. 
"·~ ze gönderirseniz biz de ona hu. 
~ bkahrsa siz biraz daha sab_ susi bir sayfa tahsis edip hepsi

. u şikayetlerinizi her yıl ni birden ayrı ayrı neşrederiz. 

r O.semin girdi suya 
l',, 
I ~e .... · t "'1 tı girdi sıma el' . - ' 

'kı tenin yuya .. 

~~ 
~f: illin çıktı suaan, 
ltq_l'~abuk bıktı sudnn, 
tıah an beyaz vücudu 

a Ilıktı sudan! 
~q 
~1:.uy~ Leyla içti, 
~\>~ Suheyla içti .. 
~'ıı h Mecnun ise 

clı, vaveyla içti! 
~ 
~ q S·· 
~ 1:ııı· "'Ylı içen kızlar. 

1>-en biçen kızl.ır, 

- ~TURULLAH ATACA -

Ol tenini yımuula11, 
Su boğuldu kokuya! 

- LAÜDRI!-

HenUz kasım gelmeden 
Kalplerden göçen kızlar! 

Yolunuz açık olsun, 
Gönlünüz saçık olsun, 
Saçınız lüle lüle, 
Aklınız kaçık olsun! 

.Mecnune dönün siz de, 
Aşkla dövünijıı siz de, 
Yanın, tutuşun, fakat 
Acırım: sfiniin siz ele! 

- Kaygısız Aptal -

·-·~__.... ............................ _.: 

Reklam: 

Yeni ıtriyat 
... 

magazası 

Bayan hemşirelerime yaz _ 
lık bir cemile olmak üzere bu 
kere, Sirkecide yepyeni bir 
ıtriyat mağazası açtım. Yeni 
açılan bu mağazamızda bil
hassa mevsime mahsus ağaç 
çileği, karadut ve gayet ne -
fis Mustabey armudu kolon. 
yalarile halis yerli domates. 
ten yapılmı~ en tabii rujlar 
vardır. ~fağazamızın hususi 
olarak yaptırdığı yeşil dol -
malık biber esansı ise bir şah 
eserdir. 

Bütün bayanların mevsim 
geçmeden bir defa olsun ma. 
ğazamıza u~ramalarını can 
ve gönülden tavsiye ederim. 

Sirkecide tramvay 
yolımd.rı yeni açılatı 
Yeni Itriyat .\!ağa. 

za.!ı sahibi: 

Suat Derviş 

. . . . 
' ' 1 
: 

················································ 

Mihver devletleri 
faaliyette ! 

Şimdi de Groenlandı 
kandırmak istiyorlar! 

Bulgaristanı dahi kandırmaya 
muvaffak olamıyan mihverciler 
şımdi kendilerine açık denizler_ 
ele yardımcı olmak üzere (Groen
land) lılar nezdinde mühim siya_ 

/ 
C! 

..._ 
,,,., 

f' 
/ 

-

~ 
\ 

~ 
" 

c, / ··11 . • / ı(ı.J • . .. -

,Sivrisinekler . 
lki ihtiyar sinek ilkbaharda 

biribirlcrine te~~düf ederek dert. 
leştiler. Birisi sordu: 

- Kışı nasıl geçirdin?. 
- Çok fena.. Eski bir duvar 

/a 

:?. @ 
-- "? . 

' .* //~~! 
~~ 

~ -- I 
-· 

/ 

M. 

Fransız fıkrası ı 
:Mariyüs ve Oliv bir arazi ihti. 

lafından dolayı mahkemeye düş -
müşlcrdi. Kararın verilmesinden 
bir gUn evvel :\fariyüs avukatına 
gitti: 

- Karar yarın veriliyor. Ha. 
kime nasıl bir hediye götürsem 

f 

Adadan ve Modadan 
sonra 

İstanbul tapu dairesinin genç 
katiplerinden Hüseyin RUştüyü, 
fımiri, kendi odasına çağırıp ona 
sordu: 

- Sen evvelki pazar nereye 

si teşebbüslere başlamışlardır. 

Bunun için lta:yanın en meşhur 
r.clitika adamlarından biri bu . 
!:; 'inlerde tayyare ile ( Groenland) 
adasına gidip Eskimoların da 
mıhvere zirmeierine ı:alışacak . 
lır. 

saatinin içine girmiştim, gürül • 
tüden göziimü kapamak nasip ol. acaba? 
matlı. Sen kışı nasıl geçirdin? 

gittin? 
Hüseyin Rüştü cevap verdi: 
-Adaya! 

------
, 

Ôncle1.:i - .5u Neclu ;ıc a7ık l:ı-:dır, ilk gi'>::cıjjrımın bir 1>ogsör 
oldııfjıoıu süykdim. llcmen i1ı~ıı ılı .. 

Arkadaki - Ne §a§ıyorsım a yol, bııııa ldm ol~aiııwıır .. 

Avukat itiraz etti: 
- Sakın hediye falan gönder. 

meyin. Kanun m~zarında bu suç. 
tur. Aynı zamanda hakimde se • 
nin haksız olduğun kan.nntini u -
yandırır. 

Ertesi günü mahkeme kararını 
bildirdi. ~1ariyüs kazanmış, Oliv 
kaybetmişti. 

l\Iariyüs, sevinç içinde avuka . 
tını buldu: 

- Hediyenin tesirini gördiinüz 
"') mu. 
Avukat şaşb: 
- Hakime hediye mi gönder -

miştin.? 

- Evet .. Fakat kutunun içine 
Olivin kartını kcymuştum. 

- Ya geçen pazar'! 
- Modaya! 

Amir, bu sefer merkeroen gel. 
mi~ olan bir emirnayi uzatarak; 

- Bu hafta da dedi gidersin 
Dndaya! 

Genç kô.tip, bjr -Oe emirnameyi 
okuyunca kendisinin (Daday) 
kazasına tapu memuru tayin edil 
miş olduğunu gördü ve yarı gü. 
iümseycrek mırıldandı: 

- Adaya ... Modaya ... Dadaya ... 
Sonra ilave etli : 

- Tevekkeli çağınnaınış BaY, 
mümeyyiz beni bu odaya! 

Bayatiden bir gazel! 
Ri?.im sürtük hizmetçi, hop evde, hop kapıda, 
Bir kıyak pazardır ki geçirdik Topkapıda! 
Kcyfeyleuık, zcvkettik, safa sürdük bal gibi, 
Emrımize alesta durdu (Zcnop) kapıda! 

Mezeler tempo tuttu carmakcura uşşaktan. 
Şeftaliye yan baktı yumurta lop kapıda! 
Bir de ne görsek bayım, balıkçı deli Haçik: 
Gün batarken bir küfe armutla cop kapıda\ 

Bay Horenc okuttuk b:ıyatiden bir gazel, 
Ynmk yanık ut çaldı şişman Agop kapıda.. 

Bir aralık coşup t::ı. şöyle bir ah c:cktimse: 
Gelen geçen şaşırdı, dertop oldu kapıda! 

. :: 
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F errari bundan sonra pence. , :li bizi blöf yapıyor sanırsm.1 
reyi açtı ve koltuk değneklerin· /::ı.kat ben, blöf nedir bilinmez 

keşidesinde kazanan numaralar 
sokağa attı. bu memleketten, Amerikadan ; 

Otolllatik bir surette otomo~ !jeliyorum. Kendini iyi kolJa. 
1 

bilin peşinden koşan Lessingcr 5inemada değilsin. Hakiki bir I 
şeytani bir gülümseyişle güldü ~angster karşısında bulunuyor. 
ve yere fırlatılan koltuk değ. Knrşıdaki kilometre ta§ını gö. 
neklerini aldı. rüyor musun? işte göriip göre. 

Ve felsefi bir eda ile kend. :eğin kilometre taşı bundan i. 
kendine: barettir. Eğer ddiklerime ce-

- işte, dedi. Bir günün so- vap venniyecek olursan öbür 
nu ... Bize de düşen bu oldu. Bu dünyayı boyladığm gündür ... 
Luk Arnold'a doğrusu acıya. Söyle. Elmaslar nerede?. 
rum. Çünkü akıbetinin ne ola. Amold titreyerek cevap ve. 
cağını biliyorum. Maamafih riyordu: 
belki de memleket için daha - Söyliyeceğim. Söyliyece .. 
hayırlı olacak. Muhakeme zah- ğim 1 
meti çekilmiyecek. Sonunda - Pekala. Öyle ,ise söyle. 
cellat ücreti ödenmiyecek. Luk Nt: duruyorsun? Nerede elmas
Amold cannv bu haydutlar lar .. 
elinde verecek. Arnold bir iki yutkunduktan 

Bundan sonra Lessinger e. sonra yan gözle Ton iye baktı. 
linde koltuk değnekleri olduğu Sonra gözlerini çevirerek arka. 
halde memnunane eve döndü. daşma baktı. T abancanm nam. 

Serpolet onu bekliyordu. !ısını soğuk soğuk şakağında 
1 

Lessinger'in elinde koltuk değ. hissediyordu. 
neklerini görünce, gözleri dört _ Koltuk dcğneklerimin ;. 
açıldr. ;inde, dedi. · 

- Bunları nereden aldın? N ı. K lt k d - kl · o· d - er.. o ll egne erı-

L ıye. soruyor u. d' nin içinde mi? Koltuk değnek.il 
essınger cevap ver ı: l · · · · d 1 l b'l' 

K l · b ld l erının ıçın e nası o a 1 ır. 
, - e epır u um, satın 8 • Haydi ulan! Çabuk ol! Zaman 
aım. l aza ıyor ... 

Otomobil Londradan otuz 
kilometre kadar uzaklaşmı§ ve 
şimdi tenha bir yolda gidiyor. 
du. Yakıt gece yarısından son. 
ra iki idi. Ka.til hapishane kaça. 
ğı Luk Amold iki haydudun 
ortasında sıkışmış vaziyette tit. 
riyip duruyordu. 

Zira isminin T oni olduğunu 
öğrendiği haydutlardan biri, o. 
nun şakağına bir tabanca da. 
yamıştı. 

T oni F errari hem tabancayı 
Amold'un şakağına dayamış, 
hem de şunlan söylüyordu: 

- Buraya bak herif! Sen. 
den çektiğimiz yetişir. Sen şim. 

- Evet, doğru söylüyorum., 
Elmaslar koltuk değneklerinin 
içindedir. Değneklerin koltuğa, 
isabet eden yerlerini çıkarınız. 
Değnekleri bat aşağı getiriniz. 
Elmaslar dökülür. Değnekler 
nerede? Verin bana. Ben gös. 
tereyim 1 Ben elmasları tıkırda .. 
masın diye kağıt içine sararak, 
sureti mahsusada yaptırdığım 
değnekkWl.,.i~1 

iki ftaYCfut 'liirmü~'tjt'111MonMrad• 
Luk Arnôtr"u~. tbr'ltc • 
nckleri gibi hat larmdan savdr. 
lar. Kurşunla kafasını parçala. 
yrp cesedini otomobilden dışa. 
rı attılar. 

(Devamı var) 

~~~AtAtA1ıııo• •_. ... 
~1 OYU N LARI ~~ 

BUGUNKU 

SOLDAN SACA: 

BULMACAMIZ 

1 - Büyük deniz, 2 - Acımayan ... Sonuna (ğ) ilave. 
piyle bir cihet olur. 3 - Tllrihi bir Yahudi.. Sanat. 4 - Yar. 
dımcı .. Tramvayın bir kısmı. .S - Unun başka bir cinsi .. 
6 - Zulüm eden .. 7 - Amut. 8 - Bir erkek ismi .. Neler-
9 - Haber veren .. 

YUKARDAN AŞACIY A: ' 
1 - Amerikada bir vilayet... Ne§eli. 2 - Demirden 

mahfaza ... Kısa zaman. 3 - Bir rakam .. Sual. 4 - Anne 
isteği. 5 - Bütünleme. 6 - Vilayet .. Su. 7 - Anla§ma. 
8 - Almanlara geçen bir vilayet.. Erkek. 9 - Şarkı .. Sanat. 

ı214 ti 

No. 

201 
523 
730 
783 
798 
840 

1047 
166 
344 
349 
368 
373 
478 
563 
577 
770 
772 
816 
856 
881 
935 
960 
994 

2058 
74 
82 
93 

157 
161 
207 
265 
325 
347 
:'78' 

1 
,, l 

422 
503 
523 
586 
608 
779 

3059 
388 
459 
481 
666 
809 

- 4089 
171 
270 
324 
586 
540 
6'2 
678 
744 
768 
Ml 
936 
938 
996 

5013 
40 
54 

113 
217 
220 
309 
520 
571 
812 
858 

6170 
207 
217 
243 
278 
430 
450 

Lira 

50 
ao 
50 
50 

500 
30 
50 

500 
30 

500 ' 
301 30 
20, 
50 

2001 
30 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
~o 

~,. 
30 
50 

2001 
5gzı 

No. 

505 
571 
707 
895 

7020 
105 
275 
402 
413 
468 
549 
595 
680 
69i 
717 
720 
835 
879 
973 

8025 
60 

161 
164-
239 
303 
332 
427 
4M 
615 
674 
748 
781 
839 
844 
846 

30 854 
30 933 
31) 937 
301 970 
50 9067 
30 71 
50 89 
50 93 
50 26-4 
~ 316 
30 327 

200 404 
30 423 

100 454 
100 786 

30 • 927 
30 936 
30 10012 
30 70 
50 104 
30 125 
30 130 

10000 256 
100 361 

50 624 
50 651 
50 826 
50 902 
30 943 
30 972 
50 11139 

500 178 
200 185 
50 253 

200 297 
50 321 
30 536 
50 600 
30 697 
30 710 

100 744: 
500 754 

30 814 
30 926 
50 928 

Lira 

500 
200 
50 

100 
30 
50 
30 
50 

200 
30 
50 

500 
500 

50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
31) 

30 
50 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
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30 
50 
50 

200 
200 
50 
~ 

200 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

' ;{ 30 
30 
30 
M 
30 

100 
50 

500 
3~ 
30 

100 
30 

500 
50 
50 

500 
200 
200 
500 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 

500 
100 
30 
30 

No. 

998 
12056 

84 
252 
278 
285 
290 
317 
358 
453 
553 
638 
642 
659 
711 
734 
749 
768 
878 

13064 
159 
222 
227 
288 
486 
610 
704 . 
899 
922 
962 

14043 
77 

117 
157 
160 
211 
285 
322 
378 
562 
567 
577 
677 
812 
858 
fl37 
982 
983 
989 

J~1)22 
63 • 

l31 
243 
~03 
€24 
'i33 
747 
898 
941 
961 

16001 
42 

171 
290 
262 
617 
6M 
661 
666 
680 
783 
803 
955 
985 
988 

17093 
137 
176 
178 
188 

Lira 

50 
fJ() 

500 
50 

200 
30 
31) 

500 
200 
50 

200 
30 
50 
30 
00 
30 
30 
30 
50 
20 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
30 

500 
30 
50 
00 

200 
30 
30 
~o 
jO 

50 
30 
30 

200 
30 
30 

1()\) 
30 
30 
31) 

21JO 
50 

100 

30 

No. 

227 
263 
301 
320 
350 
370 
3i4 
401 
469 
572 
775 
892 
913 
935 
939 
992 

18096 
110 
233 
377 
380 
494 
519 
713 
746 
753 
781 
9C4 
912 
936 
996 

19021 
97 

139 
251 
532 
606 
610 
736 
781 
824 
864 
931 
964 
976 
996 

20056 
224 
241 
253 
~ 

~ 
389 
485 
497 
539 
562 
579 
582 

30 593 
50 713 
30 926 
30 21145 
30 201 
30 250 
30 300 
30 314 
30 316 
30 383 
30 397 
50 422 
30 548 
~o 
30 
50 

500 
100 

fl() 

30 

455 
549 
555 
628 
732 
906 
972 

' s , ........................ ..... 

Kapının 

Çoğumuz bahçelerimize gelen 
küçük yabani kuşları seyretmek. 
ten r.evk alırız. Bilhassa. bahar 

DUNKU MESELE \'aktinde onların ziyareti, en zevk 

·Prens madem ki uyumuş ve bir daha uyanmamıttır, şu li manzaralardan birini teşkil e. 
halde rüya görmiiş olduğunu nereden öğrenmişlerdir. der. 

Işte hikayenin imkansız olan kısmı burasıdır. Gerçi onlar yuvalarını ağaçlar 
ve çalılıklar arasına kurarlarsa 

BUGONKU MESELE 

Bedri, Hakkı, Naci, Ali ve Veli aynı kasabada oturmak. 
tadırlar .. Beşi de şehirdeki baloya gitmek istemektedir. Bed
rinin bir motosikleti vardır ve her seferde yanma bir ki,i 
alabilir .. Diğer dördü içinde de yalnız Hakkı motosiklet kul
lanmasını bilmektedir. 

Bazı sebeler dolayısiyle Naci, Hakkı veyahut Ali ile 
yalnız kalmak istemiyor .. Ali ise Veli ile yalnız kalamıyaca •. 
ğım söyliiyor .. 

Bu şerait dahilinde beş gencin de kasabaya gidebilme. 
leri için motosikletin kaç sefer yapması ve her gidiş gelitte 
kimleri taşıması lazımdır. 

. (Bu meselenin halledilmiı ıeklini yarınki nüshamızda 
bulacaksınız.) 

da, bunların istisnaları da var • 
1.rı. 

Bazan bir kuş evinizin yalnız 

dışına değil, içine de yuva kurabi. 
lir. Ve sizin bundan haberiniz bi. 
le olmaz. Bu bakımdan gayet en. 
teresan misaller getirilebilir. 

Günün birinde bir aile ak~am 
yemeğini yemektelerken. ocağır 
ıçine bir şeyin düştüğünü işitti. 

ler. Düşen şeye baktıkları zaman, 
onun bir kuş yumurtası olduğu 
anlaşıldı. 

Ufak bir araştırma neticeain • 
de de baca.nm içine en, &§ağı dört 

~ane kuş :ym·:ısı kurulmuıi o!<lc 
~nu gördüler. 
Kuşlar bazan en tuhaf yerlere 

yuvalarını yaparlar. Mesela bir 
kulJ, sokak kapemın üzerindeki 
bava fınldağmm içi.ne yuva yap. 
llllfb. 

Lira 1 
--ı 

~ 
50 
30 

200 
30 

500 
51) 

30 
30 

1uo 
30 
30 
30 
50 
30 
!)0 
50 
30 
50 
30 
50 

500 
30 

500 
:;o 
f!O 
30 
30 
30 

500 
1000 

50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 

500 
00 

500 
500 
30 

10000 
100 
30 

100 
50 
50 
30 
30 

200 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50. 
50 

100 
50 
50 
30 

500 
500 

30 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 

No. 

22026 
160 
186 
271 
351 
638 
642 
677 
810 
822 
823 
995 

23107 
129 
170 
230 
237 
30G 
34S 
372 
400 
409 
415 
421 

· 535 
542 
573 
693 
751 
776 
807 

24083 
98 

112 
152 
250 
251 
266 
288 
358 
589 
714 
819 

25016 
68 

243 
261 
383 
513 
518 
:559 
579 
689 
785 
835 
864 

26098 
235 
M2 
473 
511 
515 
632 
647 
667 
684 
773 
817 
839 
897 
915 
963 

27048 
50 
71 

195 
290 
306 
506 
655 

Lira No. 

500 665 
30 744 
30 825 
30 862 
30 28054 
50 284 
50 358 
30 378 
50 381 
50 436 
30 481 
ôO 493 
50 534 
~o 582 
50 583 
30 622 
50 29053 
30 102 
30 114 
50 379 
50 44.0 

100 446 
30 472 
50 564 
3') 584 
30 598 
30 676 

500 717 
100 727 
50 743 

500 747 
~o soo 

500 844 
50 912 

200 995 
100 30016 
30 123 
50 158 

100 187 
30 84 
30 357 
30 363 

100 399 
30 443 
30 475 

100 5M 
30 557 
GO 603 
50 638 
~o 792 

-""~~s~o~ 
31) 101 
30 l36 

200" 341 
30 492 
30 493 
30 515 
50 655 
30 693 
30 32111 
30 119 
30 350 

100 375 
M 518 

500 530 
50 614 
30 625 
30 669 

100 729 
30 807 

100 856 
50 862 

100 973 
·50 33080 
30 215 
30 241 
50 374 

100 · •94 

Lira No. 

:;o 596 
30 669 
50 692 

10000 i92 
30 823 
50 34013 

50000 144 
30 215 
50 224 

500 456 
500 474 
30 497 
30 8°10 

200 874 
30 965 
30 979 
30 35163 
30 195 
30 211 
50 213 
30 303 
50 311 
30 343 
30 ~7 

500 4r.i6 
50 604 
50 712 
50 749 
30 767 

l ua 962 
301 36069 
30 72 
30 157 
30 453 
50 476 
30 524 

500 651 
30 721 

5CO 793 
30 856 
5i) 940 

100 37100 
30 171 
w 218 
30 277 

100 
5'J 
3Q 

100 
30 
50 
50 

500 
• 200 

50 
50 
:30 
öO 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
ao 
30 

~67 
369 
391 
423 
462 
604 
686 
749 
776 
863 
918 

38080 
119 
157 
271 
390 
499 
570 
574 
622 
761 
814 

39031 
201 
290 
W5 
461 
599 
718 
796 
859 
884 
930 

Lira 

50 
100 
100 
30 
['I() 

30 
50 

200 
30 
30 
31) 

200 
50 

100 
30 
fO 

100 
30 

500 
30 
ao 
50 
30 

15000 
100 
500 
30 
30 
50 

~00 
no 
!30 
5'l 
;'() 
30 
30 
30 
30 

100 
5') 
30 
:50 
50 
30 
50 
30 

501) 
500 

30 
30 
nO 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
50 

100 
50 

500 
30 
30 
50 ;;o 

100 
30 
50 
30 

1000 
30 
M 

kilidine 

"" Dlv.,r :>ir ku~ bir çiftlijin met. 
. ~k bir ahırının anahtar deliğine 
yuva kurmuş ve bUtiln aile . 
sini orada muhafaza ediyordu. 

Bir gUn yanlışlıkla bu anahtar 
deliğine bir anahtar aokulup bı . 
rakılml§.. Öyle ki akşam Ur.eri 



~ lngilteredeki tedhiş hareketleri 

Almanlar .tarafından 
tnı teşvik ediliyor 

0'fnba.ları imal eden kim
henüz bulunamadı . cıger 

~ada 1 t~Jıa k rlandalı tedhi§çi-
·~rıdc Ytlcrini kontrol eden 
~ b' ard polis hafiyeleri 

t tld- ır kıYtneti haiz vesika
~ ~ et · 1 
-ali b· rnış erdir. Bu vesika-
~ itrekr tan~si gerek Londra
tılcrirı~e dığer Britanya vi
~U . c Yapılacak siyasi 

1~ "el~ın planlarıdır. 
'' 1 " anlar · d' k d ~ı...:tıd Y • şım ıye a ar 
·~ ol ard tarafı~dan elde 

:(\c v an haberlerı teyit et
ııı iri c tahkikatı idare eden. 

.andalı tedhi•cilerin ta-
lı ·ın k :ı~ 

't a} a arşı koyacak ted-

Polis bilhassa Dublinli genç 
bir kimyageri aramaktadır. 
Dennis ismindeki bu kimyager 
tedhi~çilerin kullanmakta ol. 
duklan bombaları imal etme! 
suçundan maznundur. Bu po. 
lisler Büyük Britanyada ve bil. 
hassa Londrada çok büyük za 
rarlara sebebiyet vermişlerdir. 

Kimyagerin fotoğrafı teksir 
olunarak bütün İngiltere poli
sine tevzi" olunmuştur. 
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8{) l'llasına yaramaktadır. 
h. MBA DEPOLARI 
~ CcliJ 
~·ı . en vesaik bu kere 
~ ·'crın L 

Jnı:iltere PC?lisi hafta tatiline 
rağmen daima silah • başında 
bulunmaktadır. Hükumet ve 
belediye daireleri ile elektrik 
santrallan ve su depolan gibi 
umumi müesseseler etrafında 
polis nezareti arttırılmıştır. 

Sıraya dizilen otomobiller soyun-
~ 8 h· ~ndra ve diğer 

~ ~lcd~ ırlcrındeki bankalar 
l'crf;c. dairelerine bomba. 

(i:. ~tırrnek emelinde ol
~~ııı .. 
~~ Rostermiştir. 

lftıı~lcrde Londra polisi 
.~t n Yapılan birok araş

~~ d neticesinde birçok 
cPoları keşfolunmu§-

alia h . 
~ticv afıyeleri ~imdiye ka. 
)ı;I 0tPl~r neticesinde elde 
~ıl\'\ ~n ıfadelerin doğru o. 
· ş~ ıklarım ara§tırmak. 

ırn.ı·k· c 1.1·· l.ll ı halde on kişi 
~c . 

l\'ıafih rıne yakalanmı~tır. 
~U~ cd maznunların yüzü 
~· B1.ı c~.cği ümit edilmek-

Şimendifer yolları ve köprü. 
ler de daima kontrol altında
dır. Londra limanındaki bir bi • 
nada yapılan araı1tırmf\da el<." 
geçirilmiŞ olan planlar el yazısı 
ile ve mürekkep ile yazılmıştır. 
Bu vesikalardan birçok esaslı 
malumat alınmış ve bilhas~3 
tedhişçilerin Almanya tarafın. 
dan korunmakta ve para al. 
makta oldukları meyqana çıka. 
rılmıştır. 

Bu yüzden İngiltere polis: 
esaslı t~rtibat almıştır. 

• ·ma y~rı vasıtasıııı görüyor 
. Birçok Amerika

lı zenginler 
Balayı seyyahatle
rini bu ucuz· plajda 

geçiriyorlar 

İngilterenin cenup sahille. 
rindeki Camber Sands plajına 
giderseniz: burası nasıl bir plaj. 
diye şaşarsınız: Çünkü, Cam. 
ber Sands kumluk bir deniz kı
yısından başka bir şey değı1dir. 
Kıyıda ne kabiİle vardır, ne de 
herhangi başka bir plaj tesisa. 
tı l ;~ Y almz, birçok gazinolar ve 
otomobil· garajı, benzin deposu 
vardır. 

Bununla beraber, bütün sa. 
bilin ba~tan başa yüzen , güne§ 
banyosu yapan kadıri, erkek. 
binlerce kişi ile dolu olduğunu 

F görürsü~üz. . 
~ •• ~\lltıunasebctle .. hususi 

.,.\'etlerini arttıracak. 
au h 
• t a(ta 
\{)ıt t0ı:>I ?arf mda Londrad3 
t. it tc a~tıl?r yapılarak Ir. 
-~et dhışçılere kar§ı nasıl 
ali t Cdileccğj gÖrU§Ülmü~
tt trı 0Plantılara lngiliz hü
~tU crn\ırları, Londra polis 
~ ~ ct~:c "hususi kol,, şefi t' .. ı~lerdir. 

11 ~Of• 
t ka ll§rnclerden sonra ye-

~ 1~.Qht~n çıkarılarak lrlan
!d. tct~•lere karşı yapıla
:\~i ~~le~dc polise yardım 
ı \~tim uı;ııt edilmektedir. 
~ ~hd·dıye kadar polis, va

'tecı· ~·~ cdilmi§ olduğun
~tc ıgı gibi hareket ede. 

h.~Vl Ve bilhassa lazım o
~t eri derhal arayama-
S . 
UlıçASTÇILARIN 

~., 1Esucı 
<k~and · 
btİ'I\'\ an Skotland Y ard 

~ 1~~Ctı ~~~ Vesikalar ele geçi. 
~ '~tı ger taraftan da sui. 

~~·~\neşrettikleri bir bül- /jJ} \' 
l bit~ k~tçrların çok muaz. 

~'-ıl b: ıl alacağr bildirile- H o 1 an da d a· h er k·e s ·ı n hı~ 1~ tehdit l!avrulmakta 
i ~lıl'ıl~l~diye kadar lrlan. 

~t;~~k c:~etçli ordusunun b ·ı r b ı· s 1 k ret ı· va· r ·le taıc . 1~ o duğu suikast • 
• ile ./1 Verilmekte idi. Bu 

j~ l ·~tirrıa~rc. Londra yaratılan Holanda ordusu da 
~ tzı~1~di; Ve ticari huzursuz. 

~~. ~İQC Vee ~~dar Üç ki~inin ö. bisıkletli alaylar- .. . 
ıŞ f, t, Ctin Yullcrce vatandaşm 

~ti~ l~l\d e sebebiyet vermi§- . dan ibaret 
• ...ıı· ~ti l'a.ı 
ıw· ı c . \l(l a "k l h , 
•111J' ~ ~ titıc ~1 astçı arın a- Hollandada hemen herkes 
; lıtıı· birlc~~ı olmak içi.n bir 

1 

biaikletlidir. Böyle bir memle. 
\~ l ~~ ~\ı a ı~mt§ ve bılhas- ı kette askerlerin ve askeri mızı. 

f \-J 'ı, ~ıt tar \'fvctı takviye edile. kanın da bisikletli olmasına her 
' ı... " "' a da· A k l 1 

0 t~ IJ'• ·•ıtn1 ımı ontro a - halde hayret etmemek lazım 
ı~~t §tır. 1. . 

~~ ta ge ır. . . 
iJl' · ~~~i~ raftan Fransızca Netekım Holanda ordusun-
ıcıJ t t y:ar vgazetesine Lon dcı bugün bisikletli alaylar ve 
ıcv' 'l'ıı~~i!t:i ıı dıgı.na göre yeni bisikletli askeri mızıkalar te§-

~ t 11~. lr] Çetesı de ele geçi- kil edilmiştir. 
,ıı c ~ ~ti~i arıdadan Britanya- Holanda. malum olduğu ü. 
,t~ l, ~ı~~s:ır~ Y~kalanan bu zere, deniz seviyesinden a~ağı. 

o 

Hakikatte, burası lngilizlerin 
çok rağbet ettiği bir plajdır, fa. 
kat, barakasız, kabinesiz bir 
plaj. 

Dikkat ed~cek olursanız ve 
biraz plajda dolaşırsanız orada 
adeta denizle karayı bir set ha-

. }inde ayıran, otomobillerden 
mürekkep bir duvar olduğunu 
görürsüni.iz. işte bunlar, oraya 
banyoyıı gelenlerin hem nakil 
vasıtası, hem soyunma yeri. 
hem yemek odası, hem de elbi. 
selerini saklayan dolaplarıdır ... 

Burası lngilterenin en ucuz 
plajıdır. Kabine vazifesi gören 
otomobillerin sahiplerine ait o. 
luşu bu ucuzluğu temin eden 
başlıca sebeplerden biridir. O. 

1 raya herkes bizim paramızla 
3 O kuruş kadar bir para vere
rek girebilir. 

Fakat, Camber Sands plajı
nın gördüğü rağbeti tamamiyle 
ucuıluğa vermek pek doğru ol
maz. Çünkü buraya gelenler a
rasında gayet zengin kimseler, 
hatta İngiltereyi gezen veya 
Avrupada halayı seyahatine 
çıkmış birÇok Amerikalılar da 
vardır. 

Camber Sands'in l;:>üyük rağ
metini ancak orasının en ser
best bir plaj olmasında arama
lıdır. 

, 

Hakikaten, kabinelerden ve I 
.her türlü plaj tesisatından uzak • 
olan bu deniz kıyısında insan- 1 ---+--4---t-~_,.,.. 
lar eğlenceleri ve banyoları i
çin en geniş bir müsaade ve 
imkanı bulmaktadır. 

Orada banyo yapanların ba. 
zan otomobillerini denize sür
dükleri, otomobillerinin üzeri
ne çamaşırlarım asarak kurut
tukları, hatta yemek pişirdikle
·i görülüyor. Herkesin otomo
')ili kendisinin olduğuna göre, 
°>"zan onu sökenler ve içinden 
koltuklarını çıkararak güneşe 
1rnyup oturanlar bile vardır ... 

DAl-IAYUKSE:K 
f:AiZ, DAHA EYi 
ŞARTLA~ T~MiN ~D~~ 

1 ,1 -

jl tı~ tı3to) a ancıster, Liver. di'\ ve düz bir araziden ibaret 1J:.!l~·ıır 
;P ~ filqj.llika 

1
vc Kardif şehirle- bir memlekettir. Ordunun dai. 

J. ı t~ 'Yctlst.e: tertip edecek mi kadrosu 1.430 ve 6.477 kü. 
·Jt ~41.lakJını Londraya ka- çük subaş ve 32.000 erden 

Hülasa, Camber Sands plajr 
lngilterenin en ucuz plajı oldu
ğu gibi aynı zamanda herkesin 
en iyi eğlendiği bir deniz kıyı-

~OLAl\J-ı ~~ BANK-UNi N~ 
ardı. mürekkeptir. i.s.ıı.:!:-t:"'.ı<öı- sıdrr. . 

' 
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------ Basın kongresi lzmirde zelzeie 
T anzimatın yüzüncü yıldönümü münasebetıle Bazı duvar~r yıkıldı bir lngHiz - Romen ma 

anf aşmas1 i'mza edil .. .. b . Dahiliye Vekili ile parti kısım binalar çatladı Bu maksatla buyuk ır eser . . İzmir, 12 <A.A.> - Saat 16.25 genel sekreter veJuh ara- te Dikilinin her tarafından bariz 

tertibine başlandı sında çekilen telgraflar b~r şekilde hissedilen ve iki sa- Romanyaya beş buçu"- m'ıly 
An,k 12 (A A ) Tü. k" • nıye devam eden yer sarsıntısı K 

M lf V k" 1 t' • b• k ti birinci~m kon~; top~:: 01:(tur. ~ ~ürük b=rl: aar e a e 1 genış ır u a• th~l~mUnVaaek"l~Ftaikil~köztongrek~lisipDa. 1 ~~a~:!rv:us~e ~::i§tir. ~ ~ Sferlinlig kredt açılıyor 
1 ıye e 11 ra 1 e ar. · L d 12 (A A ) B d 12 (AA ) ....,. 

ma Programı hazırlıyor ~,:-1 ~k~·1v~~ Zor.gut • san ve hayvanca zayıat yoktur. sahabn t[;:;,et neza1'~~cl~1'-g~ ~~~~ o/8Zci,ğı:_ 
smda~~ 

1 
telgr;:; ~:~ lzmirde iki kaçakçı !iz - ~u~e~ mali anlaşm~s: mali anlaşma için in 

edilmiştir: k 1 d ımza edilmıştir. Bu anla~ ıle ""'olonya araamda, 
Maarif VckA.letl, tanzim atın 1 yapılarak her profesöre yazaca- C H. p ~nel sekreterliğine ya 8 an 1 Romanyaya beş bunuk milyon Ja ittirakiyle, y 

100 uncu yıldönUmU mUnaeebe- ğı fasıl bllclirilmiştlr. · · Ankara lzmir, 12 (A.A.) - Alsan- Sterlinglik bir ~rcdi açılmakta. müzakereler, ilerJeırıe 
tiyle bir eser vUcuda getirmeğe" Bu arada edebiyat faltUlteal Tlltk basın meMuplan bugUn ~~ta.. Mesu.diye caddea~nde dır. Diğer taraftan ln 
karar ,·erdiğini ynzm1ştık. Ve- doçentlerinden Sabri Esat, tan-' yaptığı kongrede prtimi7.e karşı gu?1ru~ _resm.ı vermeden ıthal Londra ~ 2 (A.A.) _ Yu. -;>olonya arasmdald 
kA.let bu eseri, yalnız edebiyata zlmatrn Avrupalılnr tarafındanloıan ba.ğlılık ve saygısmı arza l ettık.l~~ ı~klı kumaş!an sata. nan hükumeti ile 'ticaret neza. teminatın, pek yakında. 
değll, bUtun tanzimat devrinden ı:uı.t:ıl karşılandığına ait kısmı riyaset divanını memur etmi§tir. Irak gu~ruk kaçakçıl~gı yaptık- ıeti arasında, Yunanistana 2 muahede §eklinde 't~ 
itibaren bugllne kadar ,geçirdi- hazır!ayacaktır. Bay Sabri Esat Basm mensuplarının partimize lan ~~ıt olan ecnebı tebcası~- n·ilyon 40.000 lngiliz lirası bileceği de kuvvetle ~ .... -
ğl siyast, iktısadi, kUltUrel, ve tetkikatını yapmak Uzere Part- kartı besledikleri bu gü7.el hisleri 1 dan ıki ~~ yak.alanarak adlı- kredi açılmasına aair bir anlaş. ~ilmektedir. 
içtima! yenilikleri ihtiva etme- se gitmiştir. anederken şahsi hilrmetlerimin yeye verılmışlerdir. ma hasıl olmuştur. 
sini tensip etmiş, bu hususta Du eserin tarihi cephesini U- de kabulünü rica ederim. 0 ----------------------

bir program hazırlamıştır. Eser nlversite edebiyat fakttıtesi de- Türk basm kongresi reisi Küçük çayın tahkimi Atinada Abdülfettah Pa~~ bin beş yUz sayfa olacak; beş kanı Bay HAmit hazırlayacak- Dahiliye Vekili lzmir, 12 (A.A.~ _Herse. 
yUz profesör, döçent, öğretmen tır. Faik Öztrak ne Bomovada yağmurlardan \/eriten ziyafet ve mütehassıs vazife alacnktır. Gene eserin tanzlmattan ev- Sayın Faik Öztrak ta§arak sellere ve zararlara se. 

Bu arada lstanbul Universi· vel Alma~ya lle Türkiye, tanzl- Türk basın kongres.i başk~ bep olan Küçük Çayın tahkimi Atina, i2 (A.A.) - DUn ak 1 dUnyayı bUtUn mille 
tesl ne Ankara üniversitesi pr~ mattan itibaren TUrklye Fran- . Dahllıye Veldli için Bornova belediyesince ka- şam Mısır Hariciye Veziri Ab- retle ve istfkrabla ya 
fesör ve doçentleri, siyasal bil- sa 'n Tttrklye İngiltere mUn:a Tilr~ b~~ me~plarmın. k~n. rar verilmiş ve derhal faaliyete dUltettah Yahya Paşa şerefine f\lHlkete götUrmodell Jı 
giler okulu profesörleri, ens scbetleri de tetkik olunacaktır. grelerı .~una~bet.ıle p:rtımızc başlanmıştır. verilen resmi ziyafette nutuk miyeecğini bir dakik• 
titU hocalarma vazlfeler veril- Bundab. başka Hikmet Bayu.r ~ gos~ı baghlık ve E söyliyen Başvekil Mctaksas, Yu- kabulünden imtina ef 
miştir. da 19 uncu asırdaki Yalan Şan lleVf!)"e tefekkür eder ve saygı - Yent· mnı'yet nanlstanın muhterem misafirini lşte bu hisler ki, ;t>Utllll 

!arımı sunarım uo' 
lstanbul Univcrsitesinden siyasetini kaleme alacaktır. C H P · 

1 
. . candan sel~mladıktan sonra es- lerimlzJ sulhun hizıne 

. . . gene sekreter vekılı u M .. ~ .. .. ı.•t bu işte vazl:te alaca~ profesör ve VekAlet bu eserden lba,ka bu Zem ldak mebusu A"l Um UoUrtJ ki dostluğu 1.eyit eylemiş, ikin- rı.akta devama azlın .. ,. 
doçentlere vazlfelenni tevzi et- yıldön.UmUBttıı b'1t\tn J"1'lrtta kut ~- Türkmen el vatanlarına çok ba'ğlı olara.k ~ o;l z. Zira derin sutc 
mek Uzere evvelki gUn Onlverst- lanmasmı temin maku4lyle ge- _ Emniyet Umum MUdUrU ŞUk- nizam ve terakki unsuru halin- inanıyoruz ki, anJa.Şlll., 
te rektOrU Bay Cemil Bllsel'!n nlş bir program da hazırlıya-1200 A. J rU SökmensUer'iıı Hatay valili- de 1M ısıraa 'Yaşıyan m Uteaddlt E- denet •ve sulhperver ışb ff 
başkanlığı altında. blr toplantı caktır. l'\1 m an mu- ğine tayini llzerine açılan emnl- len cemaatlerinin bu sıkı bağla- zusu nihayetinde kill h "b' Q • de yet umum mUdUrlUğUnc, Seyhan nn daha ziyade sıkılaşmasına zihniyetini yenecektir· 

1 Il ı J •• " 1 • af1 1 anztg valisi Alı Rıza Çevik tayin edil- bllyUk yal'drmını tebarUz ettir· D. Metaksasa cev.ı> f nu iZ - apon goruşme erı (Baştarafı 1 incide) miş, 'Yazif~sine başlamıştır. mlş ve Mısır hUkümetlnin Mısır- dUlfettah Yahya Pa§ll'.ıs 
Londra, l 2 (A.A.) - Hava Mu'htelıf kaymakamlıklarda d&ki Elenler hakkınöa g6sterd1- tanda gördtiğU çok JlS ot 

C t • b ı nezareti, Almanyada Berteaga. bulunduktan sonra lstanbulda ği müşfik arnkadan dolayı te- kabulden dolayı teşeıı• umar esıye aş ıyor den civarının ikinci bir .i§'aıa emniyet mlldUrU vo daha sonra şekkUrlerini bHftirmiştir. Mısırdaki Elen celll 
kadar tayyare 'UÇU§larına men- vali muavini . .olarak .,çalışan ve Başvekil Metalcsas, sözlerin~ bUyllk sitayişle bahse 

Tokyo, 12 (A.A.) "Domei": l'apcmyamıı .alacağı hattı hare • edilmiş olduğunu bildiren bir 'bu:adan terfı.an Ga-ııantep vali- şUyle de,·am etmiştir: demiştir ki: 
İngiliz - Japon müzakereleri. ket bahlhıae mutabık kalmıtlar. tebliğ nqr.etmi§tir. liğıne gönderılen Ali Rıza Çevik Blrlbirlerini ayırmaktan zl- Memleketlerlmiz 

nlu, İngiltere tarafmdan bir ttL dır. .Bcrlin, 12 (A.A.) - D. N. İstanbulluların yakından \tanı· yade birleştiren Akdenlze sahil asırlık dostluk, sır! ,ıJI 
raz vuku bulmadığı tak4inle, tJt ...._, .ı.n ~ B. Ajaı;ısı lspan:r.ada ~ yıp sevdikleri bir zattır. memleektıerimiz arasnıdan çok ile ku.ruln:ıuş Akdeniz 
cumartesi güntt başlıyacatr 'bn. kğrenDc!iflne g8re, Ja}'OD delege. olan Alman tayyarecilerinden l~are ~ayateında m.uvdla et!1'1tlftenl>eff1ttJ1urreı ft ~kono- nin esaslarından biri 0 

dirilmektedir. Japonya bu gö - leri, görUsmelere bal'amnadan mürekkep ve Kondor Lejyonu. yetti neticeler eJ().e Q.~Ş P_lq.n mlk mU'Iınse'b~tlerfle bulunmuş çin bu dostluğa bilh, 
rüşmeler içİDı icap eden lbütiln evvel bgiliz heyetinden konfe _ n:ı monsup 1200 ki§İnin Dan. Ali Rıza Çevik'Jn yenı vazıfe- ve bu mUnaıebetler asırdan ası- kalbimizle merbutuz. 

11 tertibatını yarın tesbit edecek - ~devamı ıve Tiy~ mahal. zige muvasalatı hakkınaaki hıl- sinde de muvaffak olacağı şUp- ra .dalmt surette de'fam eylemiş- blltUn Akdenizlilerin 111 
tir. Jt lııdisesJnhı mıtıza:keresi için el. berleri yalanlamaktadır. heslzdir. tır. Buglln de müşterek arzu- vnzlfemlz, sulhun idaOJ 

11 
B. Arfta cum& gi1ni1 'hazirlık r.em tıart olarak lngilterenin Çin _K~mdor Lejyon~ fes'hedil. -· M 1 mı;z, bu mu.nasebetleri daima lışmaktır. Zira, ancak 9 

görüşmesini yapmak ilzere Crai- meselesinde bitaraf kala.cağı hak mııtır ve bu 'keyfıyet de ha. em ur ar ve daha fazla lnklşaf ettiğini gör- kese emniyet vo saadet 
gie'y:i davet edecek ve bu görü§.. kında va.it istfveaektir. berlerin asflsızlığını isbat et- h . f mektlr. Atlnaya yaptığınız bu lır. .,ı 
ane esna.smda ıKatdh'da hazır bu. Meaeleyi da~a eaaalı olarak tet mektedir. CUm Uf ıye zlyarecln geniş bir mikyasta bu Yahya Paşa, sözleri eıf 
lunacaktir. 1.11. etm k k -ı to Varşova, 12 (A.A.) - Ya. H lk p , . inkişafa yardım edeceğine kat'I ken, Yunanistanın :rJı ıaua e ve o.w.eransnı p • ~ ,.,,.,._ __ p ) k •• O fi ~~ 

Tokyo, 12 (A.A.) - Hariciye lantı: 'tarihini tesbit eylemek u - ~ resmı ~ta ~ s ·a .' .... ~- a ar Si 8Ul'ette kani bulunuyorum. yet hanedanının 'bA~ 
nezareti ile Japon ordusu miimee.. Rl'8 fevkalade bir konsey, 14 zıg meselesı~e tah~ıs ettıgı hır (Btı§ tarafı 1 incide) Bizi birlbirimize 'bağlıyan ı. Kaval ada diktiği tıbi f. 
silleri, yakında başlıyacak olan temmur.da içtima& çı.ğnlmıştır b~ yazıda dıyor kı: ümkün ,oJ.n dmdan kinci bir bal daha vardır. lrfane- layı teşek'"ktır etmiş ~e 
lııgiliz - Japon lmn!eransmda . Alman askeri mahfillerinde, :akta clevmn ?Wwdir~ vt olan bu bal da sulh idealine rukun resmen tcşe~ıtr 

Çemberi ayn in 
nutukları 

Alman propaganda ,.aza
retini endişeye düşürüyor 

Kont Ciano Vik
loryaya gitti 

Polonya ve. F.ransanr~ orduları- Bundan hatim Parti ıcm eterin bağlılığımızdır. Filhakika, Uzere bir gUn AUnay1 ıl~ 
nm 1kıymctını takHir eden ve Sekreterlijinin Vekiller :ı...,. bla.Un bu derece endişeler u · Uyeceğinl de btldirıntşt 
bu orduları övmekten çckinmi. . • • yandı;an ıvahlm meselelerin, 
yen makul unsurlar mevcuttur. aruma I~ umumifet..1----------------------~ 
Bu makul unsurların derini- ~um~yet memur~ 150 lngi1iz bombar- Moskova 
manr, bir 1harbin olmıyacağ1 et Halk Paııtimm • , 

. Barseıon, 12 (A.A.) - Kont Makezinderur. Bugünkü vazi- karp olan vaziyetlerini lir ı.a drman 1ayyaresı k Jeti 
Cınno, saat 11.15 de bir İtalyan yette Polonyayı tecrit bahsin- daha ayclmlatmq olac:lılcm. .Londra, ı2 (A.A.) _ DUn 81.- za ere 
tayyareslyle Vltorlay.a hareket de herhangi bir ümit heslerle- Ebedi Şef Atatürkiin miDI balı aaat 9 da İııgiltereden hare.. Paris, 12 (A.A.) - ~ 

Parls, 12 (A.A.) - lt"'igaro ga- etmiştir. Kendisine İtalyanın miyeceğinden, birkaç ay içinde ~~ ~ olarak tem ~ ket eden İngiliz hafif bombarcİL ve pazar günleri Mosl<0 

zetcslnin Bcrlln muhabirinin te- ispanya bUyUk elclai refakat et- Bcrlinin l>i~ hüsnüniyet gös. gı Cumbun>:et ~. Partiai man tayyareleri filosu, Frans1z giliz ve Fransız mUtıı 
lef onla.. bllcllrdfğlne .göre lngll~z mckte ve ltalyan heyeti azası tenneei lazım geldiğini nihayet esaslan T e,kilib Eauıye Ka. toprakları tu.erinde 1300 kilo _ Molotof arasınja yapıl,sı 
başvckıllni~ gittl-kçc bUyUk bır dişer dört ltalyan tayyaresinde ıonlıyacağı tamamiyle imkan81Z nunumuza ıUdiii eünden iti. metre katettiktmı sonra aaa.t 4 meler Ur.erine 1lngilis .,,e 
serahatle söylc.digi nutukların bulunmak.tadır. Ayni zamanda değildir. haren bütün devlet memurla. te hareket ilBeUDe avdet etmit • hUkt\mctleri ar3.larında 
her defasında. memleket dahflln· bir kaç lspanyol tayyareslyle o 1't. •• k"" .. nnm ... ~ ka-ısmda tabii aza tir mutabık olarak müza zaman, 1 uugun u statu. ...- "1 

·• • ı1.rı 
de bıraktığı akisler Almanya Serrano Sumer ve daha bazı ls .:ı lLL_ b •t b" Da · ta vaziyeti.ne -tikleri -~~_..esiz Aynı-~ saat 8 de hareket«. vam edilmek üzere mu-. . ' - aen aana ası ır n~ ltt - e- rııın• ._. · t 
propaganda nezarctıni endişeye panyol şabslyeUeri hareket et t .. •· ·· ·· da · ·ı · dlmalda beraber •İmdiye kadar miQ olaıı iııgtliz aflr bonıbm'dı. ne mUtemmJm ıtaııına . - usunun vucu getırı mesı ~ li 

dUşUrmekte&lır. . miştlr. mümkündür. Bu statü de bit. ancak valilere fiilen puti teı~ man tayyueleri filosu, Fransa - lerdir. 
Muhabir diyor ki: Barselon, 12 (A.A.) _ Kont tabi D~i >.Jmanyadan ha. ,l~tı içinde mevki veriletiilnat- bel'iıllte 2000 kilometrelik ~ndra, 12 O\..A.); 
- Du ~utu'kları.n rndyo ile Ciano şerefli dUn Barselon be- riç ıser:best '!Ve mustakil bir Rehir br. bir u~U§ yaparak altı saat sonra meclııi, bugUn ,.!1.aftkaıo ... 

~ B d f - 1! 1--= b ki h k ·· 1 · d"' ·· ı·· amı yapmıt ve ıuOS ·v• ne::-rcdllcn nlmanca tercümeleri ledfy:esf bU k bir ziyn'fet ver- datak idame edecek., Po'lonya u e a VllUMll"ıD u mev • a.re et us erme onmuş ur. . ~ 
sayısız Alman e\·lcrindc alA.ka miş ve ~u ziyafette B. Serrano gümrük şebekesi dahilinde bı. den.f ce

1
. ~ilmelheril sa

1 
dece reamki Styatdk 'DlbilahfUkiUebrd. e bhu ~lati7 ~!~eıı:::~:açU~· k~ 

J l t ki dil kt dl G t rakacak R 1 D · vazı e erme a e vermeme rın pe y ır e emmıye 
e a p c me e r. es a- Sncr de bulunmuştur. .. . v~ o onyanm anzı~ •. _..ı __ b 1 b" uretJ h . oıa·~· ~nki bunl ln _ melerine esas "teşkil e 

PO teş ı iJAt b mc el h "·k d . ı:.zer.ındekı ıhukukunu herhanaı arzm. ·:.ıuuan. aıa ır • c aı. z .111164&• ıt.. arın. 
' u 

1 
u 

8 
e aıı.. m 

8 Madrıt, 12 (A.A.) - Matbuat b" k la "b" __ ·;·~· tefaır edilemez. gıltere ıle Fransa arasrndakı SI. lan rapora ıttıl:ı ke 
ıncmle.1.etin haleti ruhlyeslndc ır ontro ta ı tutmzyaCöK- Lo d ) _,,, 

Kont Clanonun seyahati hakkın- tır. Şu halde resmi vazifelerine kı dostluk ~tısrmı 11aPahatcn n ra .•. :ı.2 (A..A. "/ 
h3s1l olan tesirler hakkında mu- ı ı 1 sı,. 

da hararetli tefsiratta bulun lait faaliyetlerine hic hir halel gösterdiği. beyan edilmelttedir. ayn, .?gı ız - ~ra.n:ı~-_, 
temadiyen raporlar tanzim et- makıa beraber bu seyahatin u.. f ransadaa ~arılacak ,ebnemek iizeN w1iler Cum. Bu uçualar, .halka lngiltenınlıı. yet muzakerelerı haıtP'"'~ 
mektedlr." I !f•n b 1 .__ç. da 

rnumt .neticeleri hakkında kay- taJvan gazetecisi huriyet Halk P..aisinia her hava kuwetlerJ hakkında bir .fi. ıne us ar ~--.wn n . 1 Diğer cihetten aynı muhabir, d.ı değer bir ihtiyatlık göster- . 1 tüılü İc:raMma pNlan ı.eclecek. kir vermekte ve lııgillz ta,yyare • allere ver~ıgı CEWapta ;il 
şunlnrı bildirmektedir: mektedlr. Parıs, 12 (A.A.) - F ranaa le · "b" !•..!-...! •• •• • • ...ı_____ !erinin ""Uf kabiliyetlerinin ne vel yapbğı beyaııa~_,.,., 

hük" . P l eli R n il 1 lllDUQ, uCUllCU ~ _.,. . f'; ·.,--

- Almanya dahJlinde Hitler Tahminlere göre, Kont Cfa- St ume.ti opot l 0 • . ~m~tvke. de ve dala .,........ -.'anan kadar olduğunu dilJlyaya isbat §ed ~ ilavb~lde~e~kt·vazı 
ampa ,gaze e erının .r.-arıs e ı di... lllClllABılardıuı da Win eylemektedir ıgmı ı ı.rmış ır. 

aloyhlnde yapılan şumuııu ve nonun ikameti esnasında siyasi muhabiri Petinatto'nun Fran. g~r : :...&:L .. L -ı1-.._L!Le Londra, 12 (..A. A.) _ "lngiliz H . ,....,. 
cUretkQ.rane propag~nda, Ber- veya askeri mahiyette herhangi saden çıkarılmasına ve kısa biı yerme ıore. G1Umae UIRlllMIUUe· ba mı ös · - ,, matuf ted azıran •.Y:·-
lindeki ocncbl mah[ıllcrinln hay bir anlaşma yaılmıy:ıcnktır. arunan içinde Franaay.ı terket. uk demektir. ASIM US bi:e:.! u: 0~ 150 :hı. tahsili!,n 
retlerini cclbetmektedir. !Polis, A. B. IB. ga.zotcsı mesini kendi.inden rica eyle- ı giliz bombardıman tayyanSiniD Ankara, 12 (Hus . _ .. 
her giln Bitler aleyhinde neşr" "'MUll 1bıtlal lspu,ası ile dti naMııtir İzmir RıJıııt- Sirk.ti Fr to -ı..ı-- .. . d ye Vek!1eti 1939 ytlf'P'"-. 
d. • ·s • aııau p~ı uzerın en uç. t At 1 
ıJmiş risaleler ve ~azcteler ele .ceuJ.ıı lt&Iyası araaıu.da ,pakt ve Bu tedbir Joumal ıwsetesi. Ankara, 12 (Raemın - lzmir maamdan dolayı meınnunb'etlı:ı mal ayının tab91h• ,. 

seçlrm~ktedir. muahede lbım değUtw."' 4b'or. nia Roma mWuıbi1ıi Kuyon'un rıhtım '1rketlnin 1ı1afıa Veklle-;beyan edeıı "News Cbronicle,, ga. teabft etm~. buna ~-
.. ı 'eler, elmeriya }f)'Jl11- lralt·adaıa Çlkarılmuma karfl- ti tarafmd&D atin almmuı et- zetesinin diplomatik muharriri, aymfiald tahalltt ~o. 

nfstıer tara.fmc1aıL ~.Wza~ına Bu Jtibarla Çembt:-layn•tn dUn· !JklJr ve Fctinauo·ııun fnm~ rafında tetklkıler dnam ıct!yor. yalmnda bir lnrilic tayyare file. rathr. 
ve bU)1l~ tk'"':ı!ada fa&•«r· 1'tl lııayuatı. Alıln:m..ıhılnl ~:cm 8BJ'feuiği E.aıiyet miinaşe.IŞirket tmalr l>eWIFet1lne dıevro- sunun Polonya ve allebi ihtimal _de_u_s;_acafuu ___ h_a_be_r-:. 
\·lgkr!ne ~~d · .. r lldlrn\m~I'!". k!Xc'lfl"Ul'"•.1r.'" ~betiyledfr. Iunacattır. JBaltık devletleri aruUıl tlrıerin. dir. 



Hukuk aleminde 
bir yenilik 

Siyasi kanaatlerin muha· 

. Kapının kilidine 
yuva yapan kuş 

(na~: ... ~. 8 iııeidt J 

ı•f 1 b• bo hafta için buraya mektup atma.. 
ı o maaı ır §anmaya J~ • ı d"l kt d. L •tf .. • • !.&Un ışga e ı me e ır. u en uç 
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- Ankara 12 -7-939-
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11 -- v AKIT 18 ·r~.\OlUZ ':1:rn 

l lstanbur Levazım Amirliğinden verile~: l 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları i 

--------·-----------------------------------------! Harp Akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25000 kilo E:ğ •. 
etinin kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiatlar pahalı görüldü. 
ğünden pazarlıkla eksiltmesi 18-Tcmmumz-939 salı günü saat 
11 de Tophanede Levazım Amirliği sa.tmalma komisyonunda. yaaebebıyet verdı J hafta içi nburaya mektup atma.. 

Kopenhag'dan yazılıyor: yınız!,, 

Par ıs 
tılilano 

Cenevre 
Arnstcrdnm 
Berlin 
Brüksel 

126.G5i5 
3.3:>5 
6.66 

28.55 
67.2!5 
50.835 
21.5225 

l pılacaktır. Tahmin bedeli koyun etinin kilosu 42 kuruş, sığır eti-

Burada sebebi siyasi olan bir Bu ihtara. ehemmiyet veren 
boşanma. davasına. bakılmıştır. posta memurunun itinası netice. 
Kadm Hitler taraftarıdır. Erkek sinde kuş orada bUtUn bir aile te. 
ise Hitlerin fa.a.liyetine taham. sis etti. Ev sahibi geceleri hazan 
mül edememektedir. İşte bu §e- in.erek posta kutmpınrn kapağını 
kilde birleşmede bUyU.k bir anla. açar ve içeriye e!c:ttrik lAmba. 
şamamazhk b~ göstermiştir. Bu sını tutarak minimini yavruların 
fikirler her iki taraf için de ne ı bir böcek gibi sessizce uyuduk. 
kadar muhterem olursa. olsun, larmı görürdü. 
hukuki bakımdan, böyle siyasi n-- k' 1 k 1 d . ~ı ımse er uş arın ev e 
kanaatlerın zıt oluşu boşanmayı ,, v 

. ah ald "d' ,, E h yuva kurmalarını ugursuz., sa • 
mucıp v en mı ır. u u · 1 F k t bö' 1 b h af 

1 k . · k:ı.&i b' b yar ar. a a ye u ur eye 
sus ayrı ma ıçm ıs..ı. ır se ep k 1 k ,,,n., .. 1 ahl.f"..kl 'di ,, apı ara o 6 UU'V m u arın 

mı r · yuvasını bozmak, da.ha büyük bir 
Danimarka. adliyesi araların - "uğursuzluk,, demek olmaz mı?. 

Ati na 
Sof ya 
PraA 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
Oükreş 
Belgrad 
Yokohamıı 

Stokholm 
Moskova 

lstikraı lar 
Ersan! 
Sivas· Erzurum lJJ 

Türk borcu I peşin 

1.0825 
1.56 
4.31 

14.035 
23.8725 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5525 
23.9025 

19.275 
19.275 
19.22 da bertaraf edilmesi imklnsız . . . . 

b 1 'd 1 "k 1 kl d Kuşlar evm ıçıne de gırmek fir _ ============·ı 
u ~an 1 eo ~Jı. ayrı 1 ar 0 

- satını bulsalar nerelere yuva kur- -
layısıle bu . ç:ftm ~~asına. ma.zlar. Şapka kutusu, gecelik 
karar vermıştir. Bu çüt uç sene entarisinin cebi, kitap rafı, hatta 

evvel evlenmişti. Kadın as~e~ Al- bir iskarpin tekinin içine bile ga.. 
man olm~kla ~raber on ıkı ya. galarile çöplerini taşıyıp minimJ. 
şmdanberı Danımarkada yaşa · ni saraylarını vticude getiriler. 
maktadır. Erkek memleketin hür 
müesseselerine bağlanan ve her ~u neviden en garip kuş ;yuva.. 
!.iirJU siyasi doktrmi reddeden 81. ı~i saman doldurulmuş bır şa.. 
bir Danimarkalı memurdur. hının cam mahfazası yanına. ya. 

pılrnıştır. Bir evin Ust kat salo. 
Evlenmeleri de hakikt bir aş - nwıun duvarına., asılmış olan 

kın mahsulü idi. Eğer zevç karı. cam mahfa.zanm bir kenarı kı • 
sının teklüini kabul ederek bala.. 

ah tl . . . Al rılmış ve böylece bir çıkıntı ha-
~ se: a erı ıçın manyaya sıl olmuştu. Bu çıkıntıyı kendisi 
gıtm?ge ~ ol:nasaydı araların. için tutnuacak bir yer sayan mi. 
da. hıç bır zıddıyet m~vzuu bah. nimini kuş, oraya. yuvasını kura
solmıy~cak~ı. ~ tarıhe kadar rak ezeıt düşman.ile yanyana. ya. 
zevce sıyası hadiselerden tama - şamağa hazırla.nnuştı. 
men uzaktı. Esasen kocası da o. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
12 - 7 - 939 
FİYATLAR 

Buğday yumuşak 5.32; Bultdny 
sert 5.20; Buğday kızılca 5.10 - 5.20; 
Mısır sarı 5.20; K<'len tohumu eı;ki 

'0.30; Nohut ufak 6; İç fındık 46 : 
Keçi kılı 55; Tiftik Kastnmoni 117; 
Yapak Trnkya 63.10 - 63.20; Peynir 
beyaz 25.20 - 26.22; Peynir kıışnr 

40 - 4 7 kuruş. 
GELEN 

Bu#day 347; Yapak 87; Tiftik 2j; 
~ohut 21; Pamuk 12; Un 30; Susnm 
20; Mercimek 10; Zeytin ~:ağı 9; 
Fasul3·e 7 ton. 

GİDEN 
Yapak 30; Kuş yemi 61; Tiftik 

127 ton. 
İhtimal ki zeki hayvan, cam 

nun bu tabiatını seviyordu. Fa- k' şah 1 w Seyfeddin Asal konseri 
kat balayı seyahatleri sırasında ibç'el~isindde Fı k int in öldü o dlugunu Beyou-ıu llalkevindw: 
~ 1 dak' ta .:ın,,1 ·ı te ı ıyor u. a a. , ne e o sa, o. 
n manya ı va n~ arı e • Evimizin Ar şubesi komite başka-
mas etmesi kadını birdenbire nas nun korkunç manzarası yanında nı kıymetli sanatkarımızdan Bay 
yona! sosyalist yapmış ve zaman ~va kurabilmek. 0 naçiz mablak Seyfeddin A~:ıl, milli melotlilerinılz
zaman siyasi doktrininin heye • ıçın her halde bır secaret mese. ıe bestelediği kendi eserlerini A nu
canına kapılarak kocasını da ay. lesidir. panın muhlelir radyolarında çala. 

caktır. 
nı heyecana sevketmek istemiş - Memleketimiz icin mucibi iftihar. 
tir. Fakat bu balayı seyahatleri Fra· nsız . ·ı ht·ııAı·ın·ın olnn bu hareketi sayın balkımtıa ar
sırasında kocasında. tamamen ak. G zeder, aşağıdaki programı takip ""ey· 

si tesirler yer tbnişti. Bu şekil - 150 ncı· yıldo·· numu ıemeelrini rica ederiz. 
de balayı seyab:.:ı.tleri de zehir ol. PROGRAM: 
muş ve o tarihlerden itibaren ye. 16 Temmuz 939 pazar aünü saat 

(B ( f • · ··d 15.30 da Berlin radyosunda kısa dol-ni evlilerin arasında bir uçurum aş ara ı ., iıncu e) 
ga: 19,63 - 19,74 - 31,45 metre. 

açılmıştır. Marat muhakeme edildi ve be- 25 Temmuz 939 salı günü saat 
Danimarkaya avdet ettikleri raet eti. Kralın inkılap adam • 21.30 da Hilversun radyosunda, 29 

z:u:ıan eski ha.yatıar:n:ı,. sev.gile: larmı kazanmağa, onları kandır. Temmuz 939 cumartesi günü saat 
rını bulamamışlar, bılakıs sıya.sı mağa. çabaladığı ecnebi memle. 18.10 da Budape~te radyosunda. 
noktainazar ihtil8.fı dolayısile ketlere kaçmış ~lan eski asılza. z • 
kavgalara başlamışlardır. Bu §e- delere nakdi muavenette bulun . ayı 

Seyriseferden aldıAım 1167 No. lu 
kilde üç sene devam eden evlilik duğu, on altıncı Lui 21 ikincik8... tek atlı araba plAkosını zayi ettim. 
hayatlarında kadın nasyonal sos. nun 1793 te kafası kesilmek su. Yenisini alacağım, hükmü yoktur. -
yalist prensiplerini kocasına ka- retile idam edildi. Mehmet Sönme::gil. (K. 1. 178) 
bul ettirnıeğe çalıştıkça kocası . • . 
da sinirlenerek gittikçe şiddet lhtılal devam c~ıyordu. Marat Btyoğlu 4 üncü Sulh llukuk Hô-
kesbeden hareketlerile buna mani da halkın menfa.atı namına yap- kimliğinclen: 939/35 
olmagv a çalışını.. ve bu üç sene tığı mücadeleleri bitirmiyordu. Ölii Todori Petropulonun ibr::ız C· 

':i dilen Ynsiyetnamesinde tenfiz ınc-
müddetle zaman z.aman muvak . Marat'yı susturmak için her muru olarak gösterilen Pananos Kc-

kat mütarekeler aktolunarak ev. çareye baş vuruldu. Fakat o bir şişoğlu ile Aleksandros Yutirasın h
Ulik hayatı devam etmiştir. türlü susmadı. Hayatının son da. ıanbuldaki ikametg:\hları meçhul ol-

Fakat son günlerde kadın ar. kikasma kadar inkılapçı sesini <luğu diğer tenfiz memuru Epami
tık bu hayata tahammül edemi. Fransız halk kütlelerine duyur . ııonda Kolasi tarafından bildirilmek-

le 16 - 6 - 939 tarihli celse için ilA· 
yeceğini ve bir bolşevikle yaşıya. du. nen tebligat yapıldığı halde gelme-
mıyacağı~ (halbuki ze~ç nasyo. Onunla karşıdan ve açıkça mü- diklerinden gıyap kararının ilAnen 
nal ~~yalızmden oldu~ k:W~ cadele edemiyeceklerini . anlıya • tebliAlne karar verilmekle duruşma 
komunızmden de uzaktı) ıierı su. rak hasımları oııu katlettirdiler. günü olan 28 - 7 - 939 tarihinde saat 
rerek mahkemeye müracaat et - Meşhur Fransız şairi Corneille'in 9 da mahkemeye gelmeleri hakkında 
miş ve davalarına bak'.111 Kopen. yeğeninin kızı olan Charlotte gıyap kararı makamına kaim olmak 
h huk k hk boQanma üzere ilan olunur. CK. 1. 177) 

ag u ~~ emesı :< Cordy d'A.rmont isminde genç-------------
kararı vennıştir.. bir kız 1793 senesini 13 temmu. 

Bu karar hukuk aleminde bir zunda Gen şehrinden Parise gel_ 
yeniliktir. · miş ve ona şöyle bir kağıt yaz • 

İlk defa olarak siyasi kanaat. mıştı: · 
ierin zıddiyeti bir boşanma ka - .. . . w 

rarına ~ebep teşkil etmiştir. Hurrıyete hızm.et ugrunda c;ok 
------------- eziyet görüyorum. Çok bedbah -

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yann tercü-

me külliyatı 

No. 31-40 4 cü aeri Kr. 

31 Rasin külliyatı lV 60 

32 Metafizik 40 

33 lskender 60 
34 Kadın ve sosyalW:n 100 

35 Demokrit 25 

36 Dinler tarihi 125 

37 Filozofi ve sanat 40 

38 Etika 100 

39 Herakllt 25 

40 Ruht mucheler 75 . 
650 

Fransız ihtilalinin yüz ellinci 1 Dr Necaettin Atasagun 
yıldönümünde gazetesile halka S;bahları 8.30 a kader; akşan1-
büyük bir inkılapçı terbiye veren I ları 17 den sonra Ltılell Tayyare 
Marat•yı hem gazeteci, hem de Ap. Daire 2; No.17 de hastalarını 

j kabul eder. (Telef on: 23953) 
inkılapçı olarak ta!tdirle anmak. 
icap eder. 

nin 30 kuruştur. nk teminatı 704 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber bel
li saatte komisyona gelmeleri. (61) (5026' 

*** 
1500 Metre bir yüz!U muşamba 

500 ,, iki yüzlü muşamba 
500 top separeşir 

Yukarıda miktarı yazılı Uç çeşit muşamba alınacaktır. Açık 
eksiltmesi 14 temmuz 939 cuma gllnU saat 15 de Tophanede amir_ 
lik satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 3400 lira ilk teminatı 255 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belll saatte 
komisyona gelmeleri. (36) (4685) 

*** 
Hozat için 120,000 kilo sığır eti satın alınacaktır. Tahmin 

edilen bedeli 24.000 liradır. Şartnamesi El!zığdaki askert satın 
alma komisyonunda görülebilir. Eksiltme 28-7-939 cuma günü 
saat 10,30 da. Elazığda askert satın alma komisyonunda kapalı 
zarf usulile olacaktır. nk teminatı 1800 liradır. Teklü mektup. 
ları 2~7-939 cuma günü saa.t 9,30 za. kadar Elazığdaki askeri 
satın alına komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. (94) (5004) 

*** 
Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 18000 kilo sade yağı 26 

Temmuz 939 çarşamba günü sa.at 11 de kapalı zarfla alınacak. 
tır. Muhammen bedeli 15300 lira ilk teminatı 1147 lira 50 ku. 
ruştur. Saat ona kadar teklif mektuplarını Siirt Tümen satın al. 
ma Ko. na verilmesi. 

*** 
Silrtteki birliklerin ihtiyacı için 95000 kilo sığır eti veya ke. 

çi eti veya. koyun eti 27 Temmuz 939 Perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Alınacak sığı veya keçi 
eti veya koyun etlerinden hangisine teklif edilen fiattan aşağı o. 
lursa ihale ona ya.pılaca.ktır. Sığır etinin muhammen bedeli 20900, 
keçi etinin 22800, koyun etinin 28500 lira ilk teminatı sığır eti. 
nin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin 1710 lira, koyunun 2137 lira 
50 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler iş saatlerinde her 
gün, eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde. 
!erindeki belgelerle birlikte saat 10 a kadar teklü mektuplarım 
Siirt Tüm sa.tın alma Ko. na. vermeleri. (95) (5005) 

• • • 
Bursa ga.rniz.onu için 460,000 kilo ve Mudanya garnizonu 

için 54,000 kilo ki ceman 614,000 kilo kuru ot Bur.:=ı. Tilmc::ı s:ı . 

tm alma Ko. da 31-7-939 Pazartesi gUnü saat 11 de kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. Garnizonlar ayrı ayrı ve toptan ihale 
edilebilir. Bursa gamizonu için ilk teminat 1208 lira ve Mudan. 
ya garnizonunun ilk teminatı 142 liradır. Ve hepsinin ilk temi 
na.tı yekfuıu 13ro liradır. Evsaf ve şeraiti İstanbul ve Ankara 
Lv. amirlikleri sa.tın alma Ko. lan ve Bursa. tilmen sa.tın alm:ı 

Ko. da her gün görebilirler. lsteklilerin belli saatten bir ı:ıaat ev 
veline kadar kanuni şekildeki mektuplarını Ko. na vermiş ol 
maları. 

• • • 
Bursa garnizonu için 50,000 kilo koyun eti 29-7-939 cu 

martesi günü saat 11 de Bursa TUmen satm alına Ko. da kapalı 
zarfla. satm alınacaktır. nk teminatr 1688 liradır. Evsaf ve şe. 
raiti !stanbul ve Ankara. Lv. amirlikleri satın alma Ko. da ve 
Bursa Tümen satın alma. Ko. da. görülebilir. İsteklilerin belli sa. 
atten bir saat evveline kadar kanuni şekildeki mektuplarını Ko. 
na vermiş olmaları. (97) (5006) 

• • • 
Elazığ merkezi için 200,000 kilo sığır eti satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 36000 liradır. Şartnamesi Elazığdaki satın 
alma Ko. görülebilecektir. Eksiltmesi 28-7-939 cuma günü !la. 
at 10 da Elazığda As. satın alma Ko. da kapalı zarf usulile ola. 
caktır. İlk teminatı 2700 liradır. Teklif mektupları 28-7-939 
cuma günü saat 9 za kadar satın alma Ko. Reisliğine ,·erilm i ~ 

olacaktır. (96) (5007) 

*** 
Erzurum garnizonu ihtiyacı olan 20,000 kilo sade yağı kapa. 

1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 17,000 lira ilk 
tem.lnatı 1275 Uradır. Eksiltmesi 17-7-939 pazartesi günU saat 
15 de Erzurumda As. satınalma. komisyonunda yapılacaktır. Şart. 
name ve evsaf kolordunun tekmil garnizonla.rında her gün görü. 
lebilir. Teklif mektuplarını belli günde belli saatten bir saat ev
veline kadar komisyon Bşk. na verilmesi. (63) (4678) 

*** 
Denizlideki kıtaatm ihtiyacı olan 84 ton sığır eti ve 391 ton 

kuru ot kapalı zarfla. 2S-7-939 cuma günü saat 11,30 da. ls. 
parada As. satın alma. komisyonunda ahnacaktrr. 

Sığır etinin ilk teminatı 1260 lira, 391 ton kuru otun 1173 
liradır. İsteklilerin teklif mketuplarmı ihale saatinden bir sa. 
at evvel !spartada Tüm satına.ima komisyonuna vermeler i. ( 1 l C ı 

(Gl44) 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğü kadrosunda "Depoler 

hesap kontrol memurluğu,, münhaldir. Aza.mi kadro ücreti yUz 
kırk liradır. Bu işe alınacak memurun en az orta Ticaret mektc. 
bi tahsili görmüş, askerlik hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geç 
mem.iş olması §arttır. · 

Talipler arasında yapılacak müsabakada. kar.anacak nam • 
zede 3659 syılı kanun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet du . 
rumlarına göre ücret verilecektir. Müsabaka. sonunda seçilen me. 
mur evvela en az altı a.y namzet olarak çalışacaktır. 

Taliplerin müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile 
birlikte 20-VII-1939 perşembe günü akşamına. kadar Vekilli;i. 
miz 1'\eşriyat müdürlüğüne müracaat etmeleri 18.zmıdil'. Müraca~ 
sahiplerin.in, mücabakaya. işt.lrrut etmek Uzere 24-VII-1939 ra. 
~günü saat ood& Vekilliğimiz neşr;i1,lilt 79·~~ 
Itmmalan rica ohmurc {2983), .(5139)l 
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l~-~ ~,v·E.t l Y· ~, 
Yu mevsimi müNsebetile salonlarımızda teşnir eniğimiz -"ON 

!!ODA ve ZEll.J"GiN çeşitlerimizi görro~k için Galatada 

E ~ ~ iL ~ V'' © IR< 
Büyük elbise ticarethanesini zzyaret et:I!'enız 

menfaatiniz icabıdır. 
KADINLARA son moda Mantolar, Pardesüler ve İpekli 

Muıambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 
nevi Kostüm ve Pardcsüler. 

Hususi dairemiz.de her cinste~en iyi yerli ve İngiliz kumaşlardan 

Jsmarfama t<osmm ve PardesUler 
Teşhir ettiğimız mallar rekabet kabul etmez. T AKSiT-

LE muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galatada E K S E L S Y O R büyiik elbise Tica-

Ui!iimum h:ış:ır:ılı öldüren 

ve sinisinekler için de yanan 

KATOL COIL 
';ullanınız. En mükemmel ve en 
nıüessirdirlcr. Büyük bakkaliye 

ve eczanelerde bulunur. 
DEPOSU: Beyoğlunda Japorı ma-: 
ia=ıısı, 11.'akamııra, Telefon: 4 0230 

ilan 
Beşiktaş Biriııci Sullı llukuk ll<i-

J.:imliğinden: 939/46 
Hilmi Baydar: Beşiktaş ta Ihlamur 

TIRAŞ B Ç 

En mükemmel ve en ucd 
traş bıçağıdır, bir ade 

25 defa tra§ eder· 

10 adedi 15 kurıı~ 

HASAN 
.,, 

hanesi Direktörlüğü caddesinde 50 numarada bakkal iken 

'i!mm•••••••••••••••••••••••~ halen ikametgahı meçhul. 

Tıraş Bıçagı 

Trabzon vilayeti sihhat ve içtimai muavenet mü· 
dürlüğünün kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
1 - Eksiltmeye konulan iş Trabwn nü.mune hastanesinin 

mutfak, çamaşırhane ve etüv tesisatıdır. 
Bu işin muhammen keşif bedeli (47,940) liradır. Kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardan ibarettir. 
A - T~ksiltme şartnamesi, 

B - l\Iukavele projesi, 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, 
Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni şartname, hususi şartna. 

e, keşif cetveli isteyenler bu şartname ve e\Takı (24.0) kuruş 
mukabilinde Trabzon nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-7-939 tarihinde Pazartesi günü saat (15) 
de Trabzonda sıhhat müdürlüğünde toplanacak eksiltme komis. 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3595) lira (50) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan başka da 939 ylh. 
na ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale gününden en az sekiz 
gün evvel Trabzon vilayetine müracaat ederek vilayetten ala. 
cakları bu işe ait ehliyet vesikasını ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı sa. 
attcn bir saat evveline kadar Trabzon sıhhat müdürlüğüne geti. 
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri. 
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikme. 
lcr kabul edilmez. (2588) ( 4654) 

Artin'in mütemellik sıfatiyle aley. 
hinize ikame eylediği '.H5 lira 15 ku
ruş alacak davasmm tetkiki netice
sinde: 
Dayacı; esbabı subutiyc olarak bi

ri 1 • 2 - 937 tarihli 143 lira 18 ku
ru~luk diğeri 92 lira 15 kuruşluk IIil
nii imzalı iki kıt'a senet ibraz eLmiş-1 

liı·. Tarafınıza usulen yapılan tebli-ı 
e:.atlarn roğmen mahkemeye gelme
diğiniz gibi itiraz da etmediğinizden 
miıddcabih (235 lira 33 kuruşun) 

18 - 5 - 938 tarihinden itibaren % 5 
fai;de birlikte sizden talı~iline, clava-
1..ının fazla iddiasmın reddine, ve 
lııliımum masarifi muhakemenin uh
ıenize tahmiline, kabili temyiz ol
mak üzere i - 4 - 939 tarihinde kanır 
Yerilmiş olduğundan işbu hüküm hli

Jasasının tarafınıza tarihi tcbliğiıı

tlen itibaren sekiz gün zarfında mah
kemeye mürac:ıatl:ı temyizi da\"a et
mediğiniz takdirde lıükmiin kcı.lıi 
kaliyet edeceği bir ay mütldcllc ilan 

olunur. (K. 1. 175) 

Adalar Sulh Mahkwıcsirıılcıı: 

!)3!)/52 

Heybeli Gemici kayn:ı~h sokağında • 
16 - 18 • 20 No. ela sakin iken ika
metgahı meçhul Iluc1 Hüseyin Hu· 
yiye: 

Heybeliadada sakin sütçü Basanın 
aleyhinize açtığı 250 lira alacak da
vasından dolayı gönderilen davetiye
nin gösterilen adresle bulunınadığı-

... 

Bir adedi huzur ve refah18 

100 defa tra~ eder. 

10 adedi 35 kurıııtııf 

Hasan Paslaı1111a 
TIRAŞ BIÇAGl 

Dünyada mevctu tra~ ~ 
çaklarmm en keskiıı1 rl 
en mükemmelidir. s~ .. iıf 
lerce suda ve sabuıt lY 

de kalsa katiyeıı 
pasJanmaz. 

10 adedi 50 kurııl 

. lsrar ile s, hasa 
ve Paslann1az 
markaıını iateyiıtiı· 

--~~~~~~~~--~ 

VAKiT Kitabe~ nızılan n adresinizi de bilen olma
dığı ntlan bahisle bila tebliğ iade o

Yeşil Bursa Ovasma hakim, emsalsiz manzaralı-. ıuııduğundan dava:ının ta~c~i vcchi-
ıe bir buçuk ay muddetle ılancn teb-

D~vlet De~ir.yoiları .ve -Li~anları 
'işletme Umum idare.si· ' ilanları .: · Dün ve yarın tercü"1

6 

E L l ı liğat icrasına ve, duruşmanın 8 • 9 • 

1 939 tarihine müsndif cuma günü saat 
on dörde bır::lkılmosınn karnr veril-

Muharrunen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz Lokomo. 
tif yedekleri 28-8-1939 pa7...artesi günü saat 15,30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci seri 

Yeni ucuz tarifeyi tatbika başlamıştır. 
Yemekler dahil tek yataklı odalar 3 Lira 

.. .. çift .. .. 6 " 

.. •• Banyolu tek ,. ,. 5 ,. 
" .. .. çift .. .. 8 .. 

Rahat bir yolculuk, mükemmel istirahat, bahçede her 
~ akşam Müzik bulunur 

1 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan 
~----· Çanakkalcye gönderilecek 150 ton benzin ve yağ nakliye. 

sinin pazarlıkla eksiltmesi 13 Temmuz 939 Perşembe günü sa. 
at 15,45 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
1steklilerin kati teminatlarile beraber nakledilecek vasıtanın ... 
bu !şe elverişli olduğuna dair resmi makamattan alacakları ve. 
sika ile belli saatte Ko. na gelmeleri. (69) (1109) . ,. -

15000 metre gaz idrofil 
1000 ,, gaz iyodoform. 
1000 kilo koton ordiner 
500 ,, ,, sellüloz.. 

Yukarıda miktarı yazılı dört çeşit tımar malzemesf anna. 
<:aktır. Açık eksiltmesi 14 Temmuz 939 cumagünü saat 14,30 da 
Tophanede amirlik satmalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin talı. 
rnin bedeli 3130 lira ilk teminatı 234 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (34) ( 4683) 

* * * 
2000 adet sürahi ve 1000 adet bardak alınacaktır. Açık ek_ 

siltmesi 14-7-939 cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
leyazmı amirliği satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 1300 lira ilk teminatı 97 lira 50 kuruştur. Şart. 
name ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (35) ( 468·1) 

Elli iki bin kilo karpuz, elli iki bin kilo kavun alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 24 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede Levazım amirliği satmalma 'Ko. da. yapılacaktır. Hep. 
sinin tahmin bedeli 4368 lira ilk teminatı 327 !ira 60 kuruştur. 

Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vcsikalarile bera
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (58) (5001) 

*** 
İki otobüs kiralanacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14 Temmuz 

939 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 780 lira 
kati teminatı l 17 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarilc bera. 
her belli saatte Tophanede Levazım amirliği satınalma komis. 
yonuna gelmeleri. (54) (4923) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nOsba yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
hdtalık meemua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

miştir. O gün ve sanlle uiııat gelme
niz ,·eya bir vekil göndermeniz Hi
zumu tebliğ makamına kainı olmak 
üzere ilan olunur. (29653) 

Üsküdar lcra Memurluğundarı: 
939/347 
~~hcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ayna, halı seccade, ka
nape takımı vesair e,· eşyası 18 Tem
muz !>39 salı ~ünii saat 13 de başla
mak suretiyle Kadıköy Kollukçular 
çarşı~ında birinci açık arttırması ya
pılacak ve muhammen kıymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde ikinci :ırt
lırın:ıy:ı bırakılarak 21 - 7 - 9:39 cu
ma günü aynı saat ve yerılc ikinci 
a~·ık arttırması yapılacağı ilan olu
nur. (K. t. 179) 

SAHlB! : ASHf US 

Neşriyat Müdürü: 

Refik Ahmet Scvengil 

Basıldığı yer: y AKIT Matbaası 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin. 
de satılmakadır. (5062) 

1 Deniz Levazım amirliği il anları 

Tahmin edilen bedeli ,,17.250" lira olan "10.000" kilo köse. 
le 27 Temmuz 939 tarihine rasthyan perşembe günü saat "14,, 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı ''1293" lira. "75" kuruş 9lup şartnamesi 
her gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa. 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. l5029) 

41 Dö Profundi.s 

42 GünUn hukuki ve IçtiJJl•
1 

, 

me!!elelerl 
43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disracelinin hayatı 

46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 

48 İrsiyetin tesirleri 
49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

tOr 
Bu serinin fiatı 610 kurtlş o'" 

Hepsini alanlara yüzde 20 iS~~ı 
to yapılır. Kalan 4.88 Jel! oıt 
1.88 kuruşu peşin almar&k IJ1 ıııe' 
bakisi ayda birer lira ödetl 
üzere üç taksite bağlanır. 

Tlrklye Cumhuriyet 
AK T t F 

Merkf"z 
J,ira 

Hankası 8 ı 7 ı 1939 vaziv•ti 
il PAS 1 F Ura 

Ka&a: 
Altın sarı klograın17 179 010 
Banknot • • • , , , , 
UCal.:lık . . . . . . . 

Dahildeki Jluhabirler: 
Türk lirası • . • • • , 

Hariçteki lluhabirler: 
Altın: sarı kligram 9 O:iS 321 

Altına tahvili kabil scrlıe~t 
dövizler . . . . 
Dığer dövizler ,.e borçlu 
kliring bakiyeleri 

l/a:ine lalwi/leri: 
Deruhte edilen evrakı nak_ 
diye karşıl ı~ı . • . • . 

Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine t:ırafından 
vaki tcdiyat . . . , • , 

Serıedc.t cii:danı: 

Tiearl sencller 
Esham ve lalwlldl cii::danı: 

Deruhte edilen cvrıılcı nak 
A /tiyenin karşılığı esham ve 

\ tahvil:ıt il ib:ı rt kıymetle 
B • Serbest c~ham ve tahviliıt: 

Avanslar: 
Hazineye kı~:ı \·:ırltli 11.Yans 
Altın ve clö\'ir. iizerine , , 
Tahvitat üzerine • , • • 

Hissedarlar • • , • 
Muhtelif • • , • • • • 

24.164.917,95 
16.113. 754,25 

1.323.563,-

191.173,44 

12. 7 41.252,48 

4.602,58 

2.635.142.03 

158.748.563,-

17.228.027,-

128.878.926.16 

43.667.493.4 7 
7.517.080.97 

7.437.000.-
27.119,53 

7.808.722,-

Ttldln 

J Temmuz Hı38 tarihinden itibaren: 

41.602.235,2( 

191.173,4.4 

15.380.997,0t 

Serma11e • • • • 
l lıliyat akçesi: 

Adi ve revk:ılfuJe , • • t 

llusuı.l • • • 

1'erlaviildtkl .. nnnknnflar: 
Deruhte edilen eHakı nııktiye 

Kanunun 6.8 ın<:l mııJlle. 

terine tevfikan hazine hıra. 

fından \"aki tcdıya l . . . 

Dernhle edilen evrakı nak. 
dıye lıakiyesı . . . . . 

Karşılığı t:ımarnen altın ol:ırak 

ıl:hctcıı teda,·üle vazedilen 

141.520.536,-

128.87 8. 926, 161\ 

1 
51.131.574.,•11 \ 

15.272.841.53 
' 4.500.000,-
15.950.243.53 

414.'181.527.:J!) 

fleeskont rnubbili ilheten 
tecla. \"azed. . . . . 
Tiirk lira.fi M eııduatı 
lJövi: Taalılıiidatı: 
Altına !ahvili kahil dövizler 
Diikr dövizler ,.e alacalı;h 

klirin~ lıakiyclerl . , • 
Muhtelit • • • , • • 

•. 

Iskonto hacldi % 4 Arrın ur.crıne • 7W ;$ 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000,-

3.584,1f 

34.073.341,31 

15.000.000,-

10.217.134,25 

229.520.536.-
30.846.865,03 

34.076.925,77 
94.820.066,St 

414.481.527,39 


