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Fransız - Sovyet müşterek Ingiliz -
~nlaşması tahakkuk ediyor 

·,; . 

/Yakında Erkfınıh3f biye 
müzakereleri başlıyacak 

i NÖNÜ 
Bugün ŞOra Azalarım 

kabul buyuracak 
A nkara , 26 (Hususi) -

Cumhurreisimiz Jnönü yarın 
saat 1 7 de tehrimizde bulunan 
Şura azalarını Çankayada ka
bul edecek, şereflerine çay ::İ- , 
yafeti verecektir. 

Anıt - Kahir 

Çemberlayn gelecek hafta beya
natta bulunabileceğini söyledi 

(l'a:ısr 10 uncıulrr> 

fiatay~}';ki
1

İiÜ~ÜkM•Mjk(•i;İ
10

Meclisi 
heyeti Ank8raya dönüyor 

• 
projesı 

Vekiller Heyetince 
tasdik edildi 

,, K Heyet lskenderunda tezahüratla tlğl)rlBiiili 

Ankara, 26 (Husu.si) - 1mar 
müdürlUğü·tarafından hazırlanan 

Atatürkün anıt • kabiri projesi 
Vekiller heyetince tasdik edildi. 
BqvekiJet mUlteaan ehbi De. 
mltelbl reisJifliıcteJd kamı.yon 
bu projeye ve -mevcut talıaisata 
göre sahanın istimlakine bqlan. 
ma.ısını :Ankara. belediyesine teb. 
liğ e~mi§t:ir. Belediye istimlak 
işi için hazırlıklara başladı. 

ahraman inönünün yolunu hasretle bekliyor.uz,, 

~ liınanya anlaşma 
Yo;una girecek mi 1 

alan: ASIM US 
~~ .. g·· 
~~ UııJeı•tlo Alman H ariciye 

l,j., ~~~c ıuensup saUUıiyetll 
'-'llrıcı Yet t.arufmdan nanzig 
t... csı ı k 
~~le ıa kında hnzı ecnebi 
be~.llh llıuhalıirh•rino , ·e rilen 
til ""ı d .. le bb· n un) n nınthuat ında bü-
~bcba kis uyaııdırdı. H unu n 
~- 4\.r h 1 bil' h upayı yeniden umu-

( l " . : j(/ 11 llt'IHltı) 

harbi Sovyet - Japon 
başlamak üzere mi ? 

Her iki taraf hud·utlarına süratle 
asker tahşit . ediyor (Ya .... 

10 
UACUda) ı .. ~h."l'bo siirüklcycbilccek 

11ıııte A ) et alan bu ıneselc üze. 
~I -.ltna . 1 

t "ol( llJanm ortaya yen i Kadın memur ar ~'bit taı ıınzar atar gib i g'J. Cqive 
<;üute 

Şamda hazırla
nan suikast 

.\. ş 0lıııası<hr. 
~ , .... 
'~~ nranın l>a nzig mcsel <'si 

ili tt<Iakı ' "? .\t hakiki niyeti ne-

Vazife başında boyalı 
bu:unmak ya~ak edildi 

~ ~ lllaıı haridyc mah nfilinin 
.. il l).. .. 
~._ 11.. Uşuncc~i ohu·ak ~liylc-

"z sud , ·. ur: 
~l h• n · 
' ""ttıı k ug meselesi serbest 
\ı~,ttl •Yılsız Ye şart.sız olarak 
~lttı laya ilhnk ı s u rl'tirl c h a i
l\~, h(' ldir. l•'nknt Alm~n •·a hu 
bı. nıı · .. 
~~Ittı n •n su lh yolu yl a ynpıl-
~ hı,. l'zu eder. Ahuıınyanın 

~lıı1~">"~rruz ııiy<'ti yoktur. 
~ .. lll ı tt n bazı askeri t cd bll'

'14 lll(' nıaktn ise de bunlar koın
~lllııtı ~l ckctıcrdc gi)ı·ii len mii-
11\t ı •aı-c k t ht. t c lcrc kar~ı alının ı': 
l)l\llıiğt C.l hlri ııdcn i hnrctt h'. 
't~litt il 8 111h yoluyla iad esin e 
~ <'e, J\I 
•ıı11ı,, nın nya hıınnn dN·h nl 

111t-Jt,. lls ı ndıı. ıs ı·ttı· <•tıı ı "~ J>nha "(,: a ' .. 
z r bckıcnehilir." 
•ıtfı· 

toı ıı-(' 11 b 
ti~f'sj akılııwa ı\lman h n· 

~hseıı"111 
hu l ("hl ij;:irulc A lman 

~ rıe a· 
~ilclitı . it herh a n gi hi r ıl c· 

1
'1"· gostel"l'n b i r n okta ) ok-

bir t araftan 

OJcıımııı 10 ıuıcıııla 

n.csmi ve nususi bütün mücs • 
scselerde çalışan memurların kı
lık ve kıyafctll·ri hakkında hükl'ı. 
met tarafından yeni bazı karar • 
lar verilmiştir Devamı 10 uftıCUda. 

2Jo4tıu1a 
Yaktilc Maarif Nazırı olan Haşim 

Paşa: 

- Mektepleri kapatın ız, maarifi 
ne güzel idare ederim. 

Direktörler konseyi baş

kam ve bazı siyasiler 
öldürülecekti 

Demişıi. Şam, 26 (A.A.) - Dlrektör-

Bugün: ıcr konseyinin başkanı ile bazı 
- Spor klüpleriııi kapayınız, sı>or 

ılüzelirl , ldarl ,.e siyasi şahsiyetlere kar-

Diyenler var. 
Tarih tekcrriirden ibarettir. 
Maç yapan iki takımdan birinin 

kaptnnı münasebetsiz bir harcı.et yn-
pıyor. 

Bu hııreket i rejim propagandaları· 
n::ı alet cılen ler yar. 

iki lukım yirmi iki kişiden mürek
keptir \ 'C hakem, taarruza mnruz ka
l anl:ır ıııuknhrle etmemek iradrsini, 
sıwr.-ulııihınu güslrrıl iklrri için mü
tl:ılı:ılr ctınistir. 

11.ıllıııld bUliiıı bir sı>or gcn~·li ği 
ı.ılıkir olunuyor. 

llir muharrir, hir lliı>lonıat dayak 
Hr ve ıtlar a hıtıii5c "(enli" <.lir. 

Xeden bir sporcu olunı~a "milli" 
olıı.ror1 

';il bir suikast hazırlandığını ha. 

ber e.lan hUkümcl himaye ted

birleri alm ıştır. 

Polis memurları dUn direk

törler konseyi başkanının ika

met ettiği evin ch·arında ilk ı 

suikasta. hazırlanmakta olan 

beş kişilik hir çete yaknlamış

Jaı·dır.' Çeteden .. uc kiş i tevkiC e· 

dilmiş, diğer ikisi kıı.ı:mıştır. 

Yıı.kalaııanlıı.r tam itirafta bıı-

lunmuşlar ve bu ırnredc n a fiz 

gazetecilerden Necip Rayea ile 

ım<'luların mllşevvik olarak r&ı-Jln~ ır, haılise ft-rdi "" nih:1~·~t iıfa. 
ı iılir. terllikleri l.ıir zirnal ıucnıuru 

1·1KllET AI>lli 
;rak~lanmıştır. 

~ VaU ıer,giile nu"tTCtinu Sl!1/lityar 

11 inci rerli mallar 
sergisi dUn açıldı 

Vali Lütfü Kırdar bir nutuk söyledi 
(l'a:ısı 7 İll(•icft) 

Başvekilin dünkü ziyaretleri 
Başvekil Refik Saydam dün 

sabah vilayete gelerek vali Lut. 
fi Kırdarı ziyaret etmiş, sonra 
Parti merkezine gitmiş, müfet. 
tiş Tevfik Fikret Sılayla görüş. 

Merih 

müştür. 

Başvekil bilahara lstaııDul ~ 
rnandanlığma da giderek kuman. 
dan General Halisi .ziyaret et. 
mi~r. 

yıldızı 
Bu akşam saat 22,3& da dünyamıza 

en akın yerden geçiyor 
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.. 
idam hükümlerinin aleni 

mudur? infazı doğru 

" M~latya mebusu Dr. Hilmi Oytaç'm cevabı: Bir kaza 
Bır hatıra-Cenevrede 18 yaşında bir genç 
Dersim var mıdır? Bab=ı::!nı?tabancasını 

Ölüme çarpılma cezalarının 
açıkta infaz edilip edilmemesi 
üzerinde açtığımız ankete An. 
kara muhabirimiz, Malatya 
mebusu Doktor Bay Hilmi Oy. 
laçdan da cevap rica etmiş ve 
ııiiktedan doktor, bu ricayı ka. 
bul ederek cevabına bir hatıra
-;ınm nakli ile başlamıştır. 

Sayın mebus, demiştir ki: 

• 7 7 temızlerken 
yar~ı, .... ,.1 •. ;;1..fü 

Yedlkulede oturan lise taıe. 
besinden 18 yaşinda Cemal oğ
lu Sulhi, dün akşam evinde otu
rurken aklına babasının taban
casını temizlemek gelmiş, ta
bancayı alarak ötesini, berisini 
karıştırmağa başlamı:ştır. 

Doktcr Bay Hı?mi Oytaç 

- Vaktiyle Mecliste Kanu. 
im Medeni topyekun müzake
re edilip kabul edileceği sırada 
şımdi Bingöl, o zaman Dersim 
ınebusumuz olan Feridun Fikri I 
,..öz alıp kürsiye çıkmıştı; Ka.

1 nunu Medeniden dolayı hüku
meti tebrik ettikten sonra şu 
.;(jz]eri söylemişti: cezası da aleni olacaktır . 

Fakat tabanca birdenbire 
patlamış ve çıkan kurşun Sul
hinin göğsUne isabet ederek cı. 
terini delm.lştir. 

Sulhi ağır yaralı olarak Cer
ıahpaşa hastahanesine kaldırıl
mış, fakat az sonra ölmtiştUr. 

Sulhlnln cesedini muayene e
jen tabib· adıt Salih HAşim gö. 
mülmeslne izin ve:miştir. 

"Mademki dünyanın en mo
dem kanunu olan İsviçre Ka. 
nunu Medenisini kabul ediyo. 
ruz; fsviçrede idam cezası yok
tur. O halde bizde de idam ce. 
zası olmasın, biz de İsviçreliler 
kadar medeni bir millet oldu. 
ğumuzu göstermeliyiz,, de. 
mitti. 

Fakat böyle der demez, sıra. 
!arda oturan arkadaşlar arasın
dan bir ses yükseldi: Bu ses, 
Elazığ mebusu merhum Hüse. 
yin Beyin sesi idi. 

Dersim mebusu Feridun Fik. 
ri Beyden: "lsviçrede Dersim 
var mı?,, diye soruyordu! 

işte anketinize en iyi cevap! 
Dersim ruhu yaşadıkça idam 

cezası da yaşıyacaktır. 
Akıl gözde bulunduk:ça idam 

Hatta daha ileri giderek de
rim ki: "Madem herkesin üze
rinde bir tesir bırakmak mak

San'at okullarına 
500 talebe alınacak 

sadiyle gaddar bir katil asılıyor, Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
bunu gece yarısından sonra el- muhtelif vil!yetlerdeki sanat o
ayak kesildikten sonra değil, kullarına leyıt meccani talebo 
güpegündüz, bir gün evvelden alınacaktır. Talebelerin seçme 
ilan ederek, en kalabalık bir şekli yakında tesbit edilerek 
meydanda herkesin gözü ö. bütün viH\yetlere bildirilecektir. 
nünde, icra etmelidir ki, tesiri Bu yıl beş yUze yakın talebe 
görülsün, veya hiç olmazsa i. alınabilecektir. 
dam safahatı filme almrp her ---o-

sinema başlangıcında bu film Maarif Müdürlüğünün 
halka gösterilmelidir. neşredeceği broşür 

Gerçi aklı kafasında olanlar 
için çok acıklı bir manzaradır, İstanbul Maarif MlidUrlüğü 
ama aklı gözünde olanlar üze. yeni bareme göre muallimlerin 
rinde de çok iyi bir tesir, akıl- derecelerinin alacağı vaziyeti 
Iarmr başlarma toplathracak gBsterir bir broşür hazırlamış
münebbih, canlı bir ders veril- tır. Broşür tabedilmek Uzert" 
mi§ olur, sanmm.,. matbaaya gönderilmiştir. 

Hamal mevcudu kifaye.t etmiyor 

Eğlence yerlerinde ucuzluk 1 

Bu hususta şube müdürlerine 
geniş salahiyetler verildi 

1 ; 

Mücrim çocukf~r 
teşhir mi edildı 

Onlara ne isim verttl~ 

londr 

Eğlence yerlerinde ucuzluğu Diğer taraftan Üsküdar kay. k 
temin için belediyece şube mü- makamı İhsan tarafından bele 8 IR muharrir. ar 
dürlerine geniş sarn.hiyet veril- diyeye gönderilen bir tezkerede Edirneden Jan "] 
miştir. Küçliksu, Salacık, Çamlıca, Ba6 •lZ gelerek Ankaradaki k d 

Bu sala.hiyete istinaden kay- ıarbaşı ve mıntakasmdaki di· evi,, ne gönderilen çocl.l·J' onaı 
makamlar eğlence yerlerinin ğer gazino ve pl!jların teftiş e 'teşhir edildiği,. kanaa~.l ~ol'tlan 
938 senesi tarifelerini alarah dil1iğlni, bu teftişin bizzat lten Onların sokaklardan geçırı ~ hırs d 
buralardaki meşrubat fiyatlar. di~i tarafmdan da kontrolde? .:ıuretiyle .. mücrim ço<:l.1 ~c li~at 'U 

qdr altında abideye çelen~. ~ tn üzerinden yüzde on, mUsklrat geçirildiğini, bttralar<lıı "ik;)yct 
fiyatları Uzerlnden yüzde on be~ mucip talimatname hUkUmlel'I 
tenzilat yapacaklardır. Bu Jşe r:? mugayir bir hal görUJmcdlğ 
bugünden itibaren başlanacak- !Jildirilmiştir. 
tır. 

Satye tahkikatı 
............. --·-·--.... ---.... ......... -..... _.. .. ._ ...... _ ............ . 

malanna itiraz ediyor: h
3 

tittn~:~ 
neden gelen 120 çocuk k bir 1 

!-ianeye değil, ıslahhaneY~.1 Yor. Ola· 

kediliyor. Fakat böyle teŞ ~ l.oıı~l'ad 
le onlar ıslah edilemez sa tay\, a 
d. k. Jar 
ıyor. 'illi§ oı~. 

ı{· un 
Bize kalırsa burada çoC ~ 1 llok 

rm teşhirinden ziyade Cuf11 trenıe 
riyet Adliyesi tarafındafl 11 Yolc 

Yusuf Ziya Atıf ve Sadun Galibin ilmiş yeni ve müsmir bir Ol<iuk. 
'·etin neticesi mevzuubah' ettik 

1 t k 1 d Binaenaleyh vaziyeti da}lş a de 
sorgu arı e rar yapı 1 niş bir görüşle mütalea e 'tl'af ga 

Satie binasının satın alınma- Öğleden sonra da keraıetıe 1erekir. . ak§a 
..Mücrim,, adı verihnİf rİ ~alnı 

1·ocuklar, Edirneden b~ lıl' ~l~ a 
ıandarmasız olarak gelfl'llŞ kaıb· a 
<lir. Bu itibarla "cürüırı.. ~ıl' o, tın 
Jasmm büyük bir parçasın• ~ lıınu ~ 
ıiyetlerinden silniş bulunll1 trıe ~ 

sı işinde yolsuzluktan maznun 
Denizbank umum mUdUrU Yu
suf Ziya Önlş, dün sabah sorgu 
hAkimllğine getirilerek yeniden 
ifadPsi a~.ınmıştır. 

Tramvay kapıları 
yine kapanmı

yor mu? 
Vali bizzat ceza 

. kestirdi 
Vali Lütfi Kırdar seyir esna

sında tramvay kapılarını asık 
oıraKan oır.ıraç vatman ııe oı-

letçi hakkında bizzat ceza kes-

tahliye edılen maznunlardan 
Sadun Galip Savcı ile avukat 
Atıf çağırılmış, bir daha sorgu
ya c;ekilmişlerdlr. 

Orta Okullar ·IÇ.IO 'ar. Cumhuriyet Abidesirıebıl' a~;ı 
lenk koymalanna gelince, / ~ biı.Q 

k nu da selametleri namıJltl , "ltla.~a e amp fedilen emeğin bir "şükrB11( 11ll<ie d 

Uç kamp bugun
.• ?larak kabul etmek lazıfl'l ~ Ziya 

.nez mi ? i U ııc 

faaliyete b~şladı Bu şükranı, gece karafllı~ atı.l'ıı. ~\l 
!Ik okullar.da olduğu gi bl or- fa kimse görmeden veY~ ~ta 

ta okul talebesi için de yaz tati- larma ku1ku~~kte giydirer "lri ~: 
yaptırma ıyw ? ~ ı'l) 

U mUnasebetiyle kamplar acıl- ıet' t af 
masına karar verildiğini yaz~ - 'V'ak''Jbc:~kı ımdarrrnx kal' "\fı}ıııt' a_leket 

, .. "' · ı • etme a nnm n rnl.1 il' 1ıdut 
mıştık. Kamplar bugUnden i- d k b 120 ~ f1111 ,.:ı .. 

Belediye 150 hammal alacak 
tirmiştir. ..!'erse u çocuguıı }ıııl· l(l'Jt 

DUn sabahki gazetelerden bi- Tramvay kapılarının kapan- tibaren Zincirlikuyu yatı oku- ~azam kıyafetleri, gürbi.iZ J· r~ lre 
ri mliddetumumt Hikmet Ona- maması yUzUnden son günlerde lunda, Kandilli lisesi ve Malte- !eriyle, diğer çocukların h85.,ıe- fy ~o 
trn Romanyaya .gittiğini yaz- gene kazalar çoğalmıştı. Kapı- pedc olmak Uzere faaliyete gc- lİ uyandırıp onlan da st.ı~ 1'iif· illıdar-e 

Hammallar sıhhi muayeneden 
geçirilecek ve kura ile ahnacaklar 

mıştı. ların tramvay duraktan kalk- çecektir. Kamplara orta mek- meğe teşvik edeceğini ilerı 5bil ~ ~ hi 
Mezun bulunan mUddelumu- tıktan sonra behemehal kapan- tep talebesi, muallim mektebi mek ve .. teşhir,. den böyle tıiJ. ~llıı\ll 

mi; Romanyaya değil, Bandır· ması, yeniden alA.kadarlara em- ve lise talebeleri alınacaktır. mahzur dahi çıkarmak 1'bot sil 
::ı:~~rt~!~~~~:ı~:.ada bir haf- redilmlştir. Kandilll lisesinde açılan <lir. Demek ki bu iş tefsire Iil"' ~~ ~ 

hciır İyisi mi "iyi., tefsir ed~~ arı 
Birkac sene evvel lstanbul 

hamal bölüklerinin mevcudu al
tı bini bulmuş, bunun Uzerine 
artık hamal kaydedllmemeğe 

başlanmıştı. 

Sırtta eşya taşımak da mene
dilince hamal böltlklerlnde sas. 
11 bir tasfiye yapılmış, hamal 
mevcudu 1500 e kadar inmişti. 

Son aylarda bu bln beş yüz 
hamal mevcudu da. hayli azal
mış olduğundan belediye Dahili

kişi müracaat etmiştir. Bunla- ---o-
rın çoğu PetUrkelldir. Bir sandal battı 

Muayene işi ve haklarında.ki K lt akta Züh' t'" 
ızı opr upaşa ma-

ta.hkikat biter bitmez talipler hallesinde Şefikbey sokağında 
kur'a çekeçeklerdlr. 46 numarada oturan Sait Kö

DUn birçok talipler cemiyet segil dün Moda açıklarında 
önünde toplanmış, zabıta tedbir sandal ile halık tutarken Mar
almak ıuzumunu hissetmiştir. maıa tarafından gelen çöp ma-

ÇlinkU birkaç kişi kendilerine vunalann~ biri sandala çarp. 
başkalarının ter~ih edildiğini m.~ş · .":'e devırerek batırmıştır. 
söyliyerck cemiyet reisinin u. Zuhti.i kurtanlmıştır. 
zerine yUrUmUşlerdir. 

ye Vckftletine müracaat ederek------------ Paşabahçede gaz tank

ları yapılacak •'eniden hamal almmaOJna mu- l-IAVA~.·~-~ 
saatle istemişti. TA ııvfM~ ,,t_ ~ _,,,f .:-1 Alakadarlar, yaptıkları tet-

l.Jc1.riHye Vcka.letl bir mUddet lf"\I\ ~ kikler sonunda Boğaziçinin Pa-
evvel tahdidatı kaldırmış oldu- .. • .. şabahçe taraflarmd.ı da gaz 
i!:undan bundan sonra ihtiyaca Devlet Meteorolo11 Enstıtu. t kları · ·· d ~· ,.. .. an ınşasma musaa e ver. 
göre hamal alınacaktır. Ancak sünden a,lman malumata gore mişlerdir. Bu yolda inşaata 
hamal işlerinde evvelce bazı sui hararet dün Antalyada 30, E- başlanmıştır. 
istimaller olduğu nazarı dikkate dime ve Eskişehirde 32, İzmir -o--
ahnmrş, suiistimal dedikodula- ve Afyonda 33, Elazığ, ve Is- Gümrük Başmüdürü 
rını önlemek Uzere bir formül tanbulda 34, Adanada 3.5, Bur. 
bulunmuştur. sacla 36, Nazillide 37, Diyar- İzmir gümrük müdürlüğüne 

bakırda 39 derece idi. tayin edilen İstanbul gümrük 
Hamal olmak isteyenler hak- b d l 

kında zabıtaca tahkikat yapıla- Bugün hava Trakyada bu. .~ş~ü ür ~uavin erinde~ R~~-
lutlu diğer bölgelerde açık ge. tunun yenne Kars gumruk 

cak ve sıhht muayeneden geçi- cecektir. müdürü Fevzi tayin edilmiş ve 
rilıdlkten sonra, bunların mUra- ~ dün vazifesine başlamıştır. 
eaat sıralarına göre isimleri ha- --------=-----
mallar cemiyetinde bir deftere ~ PerşembJ Cuma 
sazılacaktır. > ıl:-----ı 

Müracaatçılar muayyen bir ::.::: 27 Temm;;-llıs Temmuz 

Büyilkada sahillerinde 

bir ceset bulundu 

Millt oyunlar 
Bwılarm filme alınması 

için bir komite 

meşgul oluyor 

kamp kız talebeye aittir. 

~Haber.er 1 
Maarif Vekili, Türk halk şar. * Yapılan tetkikler, otobüsler. 

kılannı derleme ve armonize l- den bir kısmının, yaz elbiselerini 
le, milli oyunların bazılarını da bozacak derecede pis olduğunu 
filme almaya karar vermiş, bu 

1 
gösterdiğinden · muayene esna • 

hususta 13.500 lira tahsisat a- smda mutlaka döşemelerin göz. 
yırmıştır. Şarkıların derlemesi den geçirilmesi, temizliğe riayet 
işiyle Konservatuvar meşgul ol-
maktadır. etmiyenlerin cezalandırılması 

Maarif Vekili bu işe çok e-
hemnıiyct vermektedir. MilU o-
yunların filme alınması için de 
toplanan bir komite meşgul oı. 

maktadır. 

Adliye Vekili 
Ankaraya gitti 

Bir haftadanberl şehrlmizd( 

lıulµnan Adliye Vekilimiz Fethi 
Okyar, dün akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. 

--o-

İstanbul Müftülüğü 
kadrosunda terfiler 
İstanbul MUftUIUğü kadro-

sundakl bütün memurlarla dint 

tebliğ edilmiştir. 

* Taksim gazinosuna kalori -
fer, elektrik, sıcak ve soğuk su, 
ve mutfak tesisatmm inşası 33 
bin liraya müsabakaya konmuş. 
tur. Bugünlerde' ihalesi yapıla • 
.::aktır. 

* Saylav ve general Besim ö. 
mer, tıp kongresine iştrik .et • 
mek üzere Parise gitmiştir. 

* Bükreşte çıkan Ofüryo ga. 
ı.etesi muharrirlerinden Kelaru 

!.stanıbul ve An.karayı görmek ü. 
ı.ere memleketimize gelmiştir. 

günde cemiyette toplanıp kur'a < 10 Cemazll'a.llıı Cernazll'a 
1- 83 hızır Si hızır 

eserleri tetkik heyeti reis ve a
zaları birer derece terfi etmiş. 

DUn sabah BUyUkada sahille· lerdir. 
rinde 40 yaşlarında kadar, kır
mızı eteklikli bir kadın cesedi 
bulunmuştur. C-"sedln üzerinde 
htiviyetini tesblte yarıyacak ev-

* İstanbul - İzmir doğru ha.. 
va postalarının 7 ağust~n iti
baren başlaması kararlaşml§tır. 

Seferler her gün yapılacak, sa. 
ba.hleyin 7,10 da lzmirden kal. 
kaca.k posta bir saat elli dakika. 
da Yeşil.köye varacaktır. r;okeceklerdir. Kur'a dolu çı-

kars:ı hamal olmak hakkını ka- Vakıtler \vası. IEzant j _vas:ı. _Eıant 
zanac:ı.ktır. Bundan başka mü-
·····~aatçı lklnci bir kur'a daha auneş 4 51 !l 20 452 9 22 
"ı l.ecck, buradan çıkacak k!- 001• t2 20 4 s 12 20 4 5,1 

•klndt 1617 8 46 16 17 8 47 · ıl!Rı\ da hangi iskeleye dUştU-
Ak••"' 1931 1200 1980 1200 

;ı rnlaşılacaktır. vat•• 2124 ı 5:! 2122 1 51 
~on gllnlcrcfo hamal bölükle· htua1c 2 46 7 12 247 7 t 7 

· rulc 150 mUnh~t vulmbulmuş
' I' Burny~ J;'{rmck U2erc 800 

-()o-

Halde kavun, karpuz 
resmi kaldınldı 

Akşamlan 16,10 da İstanbul. 

dan bir tayyare lzmire hareket 
rak çıkmarlrğmdan, kime ait ol- Şimdiye kadar halde kavun t!dı:rek sa.t 18 de oraya varacak. 
rıuğu anlaşılamamış, sahile çe- ve karpuzdan ton başına yetmiş trr. 
kilerek teşhir edilmiştir. 
Buy~ .. a<la lı"lln tarafındaı 

• nıo:ımıyan ceset; teşhir için 
morga kaldırılacaktır. 

kuruş resim alınıyondu. Bu re.. * İtalyan bandıralı Markopolo 
sim kaldırılmıştır. Bunun yeri- vapuru ile ayın on dokuzunda 
ne metre murabbaı başına beş şehrimize üç yüz İngiliz seyyahı 
kuruş alınacaktır. gelecektir. 

Ortada yolunu nasılsa ş~Ş bit a b· 
küçükleri ıslah etmek içıP tJ ~ ~U 1 

metod keşfedilmiştir. Bu Jlle re- ~bi 
iyi benimsenmiş ve güzel~ r/. ~itek 
sirini göstermektedir. 12. ·t1j ~ tı !l' 
cuk teşhir edilmişse bile, ·~· ~\'\o 
"'olunda teşhir edilmiştir ... 1r ~~atıe 
'erinde mücrimiyetler1ni g~9jjlt . ~b 
ren hir takyid eseri de gorıj 1\>~l :n 
nediğine göre, yegane tB

5 ııe 
·:-iyle yapılabilir: ~l't Ve 

.. .. . kı~r· aiı 
Bunlara mucnm çocu ·l}ı .. ~ e 

lah bulmuş), (rejime tab~) ~Uı:. ~i ~r
laf bulmuş), (rejime tabı) 'gıı~ hİıitııı 
~ocuklar demek daha uY ~~ıı.a· 
lüşecektir. ~ ~tııı~ 

HiKMET ~ ~i~e 
Bir kadın başındall 

yaralandı 11• 

Tahtakalede oturan ŞnZ~~rl• 
dında bir kadın komşusu bil' 
ye ile kavga etmiş, bir tıışlS. 
şrndan yaralamıştır~ ı(O 

Yarası tehlikeli olan ~tlre~ 
baygın bir halde hastaha.Il ,~· tJl • 
kaldırılmış, Şaziye yakaiail 
tır. 

--0-

y eni bir gazoz 

fabrikası 11• bir g 
Belediye Kooperatifi 

zoz fabrikası tesis etıni~ 
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"'aeyahatiintibalar•= 23 lngiliz-Rus müzakere-ıs;~su~daki se-ı 
Qıı1, •t D t felaketr 
~.:iare l e .ror - lerı· nı·çı·n bı·r netı·ce Samsun,27(A.A)-Sauı~urı. 
l d 

. da vukua gelen ikinci sc-~·Iap 

an 'a gidiş ;::~i~:::;ı::.:~i!.re: 
V e r m 1• y o r ? ~~:n~~r;;~~:~~~n~:~a~~~::~ 

ndra Civarındaki evlerin inca • ~~n ve El~fli köyünden bir erke. 
'il gın de bogulduğu, .suların bu ke. 

farzı hep bı"rbı"r"ın"ın aynı re çekilmesile anlqılmıştır. 
S l Ah • tl • R h • • Bafrayal4.kilometremesafedc 

.... " ~ Yazan: ASIM us a a llJe l us mJ,l arrırı v~ §Ose üzerindeki Sigara «öp. 
~ rUsU de yıkılmıştır. Yine Bafra • 
~l939. Bugün tayya. nin aynıdır. Bu evler hep aynı jd f J k l • nm Balnrpınar - Andavallı mev. 
~a gitik; buradaki şekilde kıyafete girmi§ ve yan. an o un m a a es l kiinde bir çiftlikte 11 hayvan yıl. 

aamı ziyaret et • yana gelerek kal'fılıklı saflar dmm çarpmak sw-etile telef ol • 
teşkil etmiş insanlara benziyor. T AARRUZA kartı mü. Fransız hükumetleri o kadar muştur. 
Her sokakta yanyana biti§ik o. tekabil yardım esasına sün'i mütkülatlar çıkarıyorlar, Kavak kazasının Asarcık kö _ 
larak evler arasındaki müşabe - müstenit müessir bir anla§ma Sovyet Rusya mebusla. ki bunlar bir yandan İngiltere yü bölgesinde 13 köy değirmeni 
bet o kadar büyüktür ki bazı yapmak mevzuu üzerinde cere. nndan ve Hariciye komia. ve Fransa diğer taraftan da yıkılmJ§tır. 
kimseler akşamlan iıtlerinden yan eden İngiliz • Fransız • yonu reisi Jdıuıof'un .insi- Rusya arasında noktai nazar Demiryolu gillergihmda su • 

~oto . geldikleri zaman şaşırarak koın- Sovyet konuşmaları bir çıkma. liz • Rus müzakerelerinde ihtilafları kuruntusu yaratıyor .. lar çekildiğinden Samsun - An. 
, ntobıl seyahati lazım şusunun evine girmemek için ted. za girdi. neden dolayı §imdiye kadar Bu gibi meseleler Fransa ve kara ve Samsun - Çarşamba 

bir almış, evlerin şekli ve rengi Sovyet tekliflerinin bütün bir netice almamac:bjım lngilterenin samimi niyetleri trenleri işlemeğe bqlamıştrr. Bil. 
ı.))oare PortJand'a gitmek her cihetçe birizirlerine benudi. vuzuhuna ve mütekabil yar. izah makaadiyle ıeçenlerde olduğu takdirde hiç bir mani i- hıı.ssa Çal'famba ve Bafra kaza. 

OlQı vaaıtaaının intihap 1 ği halde yalnız kapılarını kom. dım anla§masmm en seri bir Pravda gazetesinde mühim le karşılaşmadan ve sürünce- la~nda arazin~n bir kısnµ henüz 
~bizim için bilhas. I şularmınkinden başka bir renge tekilde yapılması için Sovyct bir makale netredilmİf idi. mede kalmadan hallolunabilir su.ar altındadır. Mezruat ve mah 
~e en faydalı oldu. Bir boyamağa lüzum görmUg! hükumetinin bütün gayretleri- Bir hüli1UJ o vakit latan. Malum olduğu üzere bu mÜ. ~~ı~~t h:kkmdaki .zararların tes. 
>'olcuıufu a:~ğı dört saat Tayyare ile Londranın havası. ne rağmen, gÖrÜ§melerin gidi- bul gazeteelrinde de çıkmıı zakerelerde icadedilen mesele. • ıne evam olunmaktadır. 
~ So ır saate indir - na yükselince bu evler arasında. §atında - ehemmiyetsiz bile olan ve her tarafta dikkat lerden biri de, bir mütearnz ta. 
~ nra donanmayı zi. ki mtip.behet daha ziyade göze olsa - hiç bir terakki görül- ve alika uyancbnn bu ına. rafından bitaraflıkları bozuldu. Pazarlıksız ıatıt 

dön 11 sonra tekrar Lon. çarpıyor. Buralardaki mahalle • mcmektedir. kalenin tamamı elimize geç. ğu takdirde Letony3, Estonya, kanunu 
.... ~ek akşam Deyli - ler adeta askeri nizam vaziyeti B .. k"" b Im'l 1 • mİf odluğundan aynen ter. ve Finlandiyaya üç devletı'n Ankara, 26 (Hususi) - Pazar. 

llr:~teai tarafından ve • almış krtalan andırıyor. Tayya. ugun u eync 1 e vazı- d h 1 dı 1 k 
~ Yerneğinde bulun _ reden pek vi.zıh görUlUyor ki yet de bu hadise ciddi bir e. cüme edip nep-ediyoruz. er a yar m garantisi idi. ı sız satış kanununun tatbik 

Londra civarında hi~ bir dağ hemmiyetini haizdir. Bu hadi. Sulh cephesinin kuvvet. Baltık dev1etlerinin bu ga. şekli ve neticeleri lktısat Veki.. 
lrkad la se mütearrız1ann ve sulh dü•- lenmesi İçin lngiliz • Ruı rantiyi istemedikleri zikredil. letince tetkik edilmektedir. Tet. 

81 nmız arasın . yoktur. Her taraf orman, çayır, :s ,, __ ,_ ı · · bi ~ .. ~ li"' d te. manlarmm ümitlerini kuvvet- m~ere ennm r gün mesi ve bu sebebin, İngiltere kikat sonunda kanun ya yürür _ 
~bıdeıı Useyin Cahit YaL çimen, ve i§lenmit arazi en lendirir, ve taarruza kA1'1ll bir evvel iyi bir neticeye var. ve Fransa hükumetlerinin Sov. Iilkten kaldmlacak veya tadil e. 
O, ı.,,__ ralıatsız olduğu i. şekkill ediyor. Bu işlenmiş arazi. -:ı T rkl · · dil k 

'"'"l"e y · · h d t · · 'l · anla•ma yapmak jrin, demok- muı ü enn en samuni yet tekliflerini kabulüne mani ece veya muvafık görülerek 
•--· enne şimendifer nın u utıan gaye ıbna ı e çı. :s :r- b" d On · · d"w h. ~h etti. Fakat §imen. zilmiştir. rat memleketlerin sarfettikleri ır arzusu ur. un ıçın olması yalnızca müzakereleri 1~~ şe ırlere de teımil oluna • 
h~rek aynı saatte do • Bir memlekette insan emeği ile gayretlerin muvaffakiyetsizlik lüzumundan çok fazla ıü- teşvi§ etmek ve böylece mu. ca r. 
~Yareb. t edebilmemiz i. vücut bulan kıymetler hakkmda ihtimalleri mütearrızlan yeni ren anlapna müzakerele- vaffakiyetsizliğe sürüklemek --o--

ır ın;.. evvel vola tam. bir fikir edinebilmek İ"in -. tecavüzlere sürükler. rindeki mütkülihn neden gayesiyle izah olunabilir. Hariçten getirilecek 
Jh.,._._ 

0
--. .r 111 

'.il'- iJ .... • -lcligıw' tabii olarak her H h ld b d İ 1 de~~ olduğu gibi av. birlerle beraber tarlalarm, çift. Bu mevzu üzerine, bütün -· ·- . er a e, ir e, ngi .tere- radyo ve piya ol 
b.. ~hf_.,~Ylı • Telgraf'm ak. tiklerin, ormanlarm türlü hende. sulh perver milletlerin ve sulh tarafta merakı mucip olu. -ıın §U veya bu memleketı ga. n ar 
""it ile ""ille yetilemedi. sl çiz.gili müstevt, mUsellesler, doıtlarmm sabırsızlık ve ümit. yor. ranti etmekte menfaat umdu. Ankara, 26 (Hususi) - lJ ·l· 

L...:rllf.'rlıll .,,.., 1Yı izah etmekten mak mustatiller, sonra müce•em -- le mesut neticesini bekledikleri Son haberler İngiliz· Rus ğu takdirde, da~a kendileri ga. rlçten gel~n yolcuların gctir-
tt;:.~-~i seyahat vasıtası killer teşkil ederek alüıledill;: bu müzakerelerin bahanelerle müzakerelerinin çok ümitli ranti istemeden, bu memleket. dikleri tek radyo "e piyano ve 
"4.~ ıimendiferdeıı nit sabalan toplu bir halde tay. sürüklenmesi sebeplerinin ne. bir safhaya dahil olduğunu leri garanti etmek için uygun karyola gibi mahiyetçe ev eşya 
~11-... on aaat'Jik w.. _yareden görmek 11.zmıdır. lerden ibaret olduğu mevzuu. bildinnekte olmakla bera. yoJlar bulduğunu biliyoruz. sı olan eşyalar diğer ev eşyalari-

--"ıP><J~•- ı.~ """~ -"te indirmek. (Arka.sı 'l}(J'r) bahsolabilir. Dostlarım benim ber bu makalenin ne~rinde 4 Haziran tarihli lngilizce le beraber getirilmcdikte gliın-
~ 8aa ıyor. trenlerin B ı•-- ·- kb filCrimde olmatnaıila beraber yine v-t:ti aydudabnak 'Sundav Tmı.. .. MlZe~, HoL rük muafiyetinden istiCadc ccl 
~Ueri muayyen ve a Kail pa ben lni Jlutüstiakt §alıst Jianaat.. noktum 1Mr faidi& P.. landayi~ ~Yalhhnaaiy. m~kterü-. 

'2Cstt . elere bağlı olduğun. aiuatoata toplanacak lerimi zikretmekte bir mahzur rüyonaz. le Jngiltere bir haıhe ıürüklen.f===========::. 
'"8.tlik mesafede olan Bükre§, (Huswııt) - Ağustos görmüyorum. Jdanof'un makaleai fU. diği takdirde Potonyanm da dan vaki olacak her hangi bil' 
ÇoJr bjr günde gidip gel. ayında BUkreşte toplanacak olan dur: kendi nzasiyle lngı·tte"renı"n yar. garantinin ıekli hususunda h'ı 

znıı-k.. Sulh dostlan ve sulhperver ..... ,,. ... -....... iJ ..., ül olduğu halde Balkan paktı devletleri hariciye- l I l dımına ko• .. cam ve Danzigı' ve- bir mecburiyet ko!ITl"l•dıinnı ve 
e a""' ı b , k" 1 t' mil etler, ngi tere .ve F.r.ansa. J . Y"' e· :ı··- e••• 

bir k .1••1 seyahati bir nazır arının u se.ı.er ı ç ımaı So R l yahut Livtanyanm bir hücuma son olarak Polonya ve Sovyet 
1'.. bııı'llıab~·defa yapmağa im. gayet mühim meseleleri mtlz.ake. nm ~et usya ı e muteka. ve Fransızlar değilse kimdir} maruz kalmalan neticesinde Rusya arasında yapılmq olan 
.""lllllnıJa ılıyor. re edecektir. Bulgaristanın Bal. bi!. bir anla§m.a yap~k üzere Sonra İngiliz. Fransız. Sov. Polonya bir harbe sürüklendi. ticaret anlaımasmm mevcudi. 

beraber tayyarelerin kan Paktına iftiraki meselesi de mu~akereye gırerken ~vrupa- yet Rusya anla§masma müşa. ği takdirde lngilterenin de aynı yetinden tammaen memnun 
~etnleketıerinde dahi bu defald toplanbda konUlula • dakı taa~z ~areke!lenne kar. bih beynelmilel anl8§malar hak şekilde Polonyanın yardımına okluğlnu bildirmi§tir. 
~ ~e deniz seyahat va. caktır. Romanya hariciye ne~ • şı ~uvv~tlı bır 1!"anı meydana kında pratik bir malumata sa. ko§acağı yazılmaktadır. Bu hal kartısmda Polonya 

bir eruıi tutabilmesi için reti Du münıaaebetle hazırlıklara getı~ege, katı surette karar hip olunduğu gibi yine aynı Bundan Polonya ve Büyük v~ üç B.altrk ~evle~ idarecileri. 
~!°k ~neler geçeceğin • baJlam!Ştır. vennı§ ~l~uklanru ~ut et- lngiltere, Türkiye ve Polonya Britanyanın aynı zamanda Lit- nın va.zı>:etlerı ne ıle terayüz 

de eedi1?1emelidir. Bunun Polonyadan ka~•n mekte hali. ~evam ediyorlar... ile de çok kısa zamanlarda mü. etmektedir ınn t y--• B İ I F h vanya ve Hollandayı garanti · . ,.. ıye meselesidir Al 1 d'• d'• en ngı ız ve Jllnsız u- tekabil yardım anh•malan yap- Fa'--t bu in it F ""' Lo · man ar on u k" 1 So R 1 y etmi§ oldukları neticesi cıkıyor. IUl • gı ere ve ran • 
... ~~i :d~adda P

1 
ortland'a . ,,, Var§Ova, 27 (A.A.) ''Havas,, ~?1et .eri~in, vyet usya ! e mı§hr. Bütün bunlardan lngil- Litvanya ve Hollandan~ bu i- sa hükumetlerinin bize - Sov. 

·~ıee det r a a§ ardan ço. - Leh matbuatı Wielun civarın. musa~ı bır. a.nlaşma yapmak ıs- terenin Türkiye ve Polonya_ile ki taraflı garanti hakkında fi. >:et R~sya garantisini iateC:likle
......... : Ya.Pin alarla tayyare se.. dan bir müddet evvel Almanyaya tem~ıklerı~ı ve bu. hu~~sun anla§ma yapmak isteyince, mü. kirleri sorulduğunu zannetmi- n takdirde - yalnızca eolonya 
.i~leYiıı ış olduklan hal - kaçml§ olan Almanlardan mUrek. bugun muZJtkerelenn ıçmde zakereler için lazım olan ahen. yorum. Aynı zamanda m~tbu- ve Rus~an~n alelide ıiyaai. mü • 

. ....-.. - ..... l'e 01 yola çıkmazdan kep bir grupun do·'ndü~'..;' ya•'. ~ulunduğu atal.ete sebep oldu- ig de temin etmesini bildiği ne- nuebetı bile bulun"'~n HoL 
Ur, ne olm ··ıi.h ı;..u- .... - k b l d b atta buna dair bir haber de gö. ·-·-.1-· ""'-· az mu a. B Al ı Al d da ~nu a u e ıyorum ve unu tı·cesı'ne varılıyor. l ~- 1 · 'b' emJ-'L'. "''ll!al'In yor. u man ar manya a • "I · r anaQ ve svıçre gı ı m ca.et. 

~i.'-ir e da ·~unan para. ha fazla kalmağa imki.n göreme. hadiselerle de isbata tqebbüs Müzakerelerin §&yanı kabul ru memış ır. . . . leri de garanti etmek mecburi. 
ea...~e ::._kı bırer bahane diklerini, zira orada günde 12 sa. edeceğim.. olmıyan bu geçikmesi ve bu ni- Bundan maada benım bıldi- yeti tahmil etmesine mani ol • 
• ~ "-I kmıılardı. at, 0 da lüzumu çevhile gıda ve. lngiliz, Sovyet görüımeleri- hayetıiz oyalama hareketi in. ğime göre Hollanda ve Litvan- maktadır. 
":h..._"u iL çıkm ·· v d'k b hak k bö' 1 b' · · • ,~"llZ'eye b' ca. ogren ı rilmeuizin çahıtınldıklarmı nin u düğümleri nelerdir? Bu giliz ve Fransızların i i ya Ye ır gar~ntıyı tanıma- Bütün bunlar Fransa ve in. 

iki b' ıner bınmez her eöylemiglerdir kelimenin hakiki manasında, maksatlarmdaki samimiyetten dılar .ve. h.una ragmen b~ .dev. gilterenin Sovyet Ruıya ile 
~1~ İngiliz lirasına .si. ~ yani lngilizler tarafından 15 §Üphe ettirerek, bizi bu siyase. letlenn !~ı taraflı ~rantisı an. müsavat ve mütekabiliyet esas-
~z. Tayyare yolcu • Ber!inde hava hUcUmle- Nisanda alman ilk tekliflerden tin hangi esasa müstenit oldu. latması Sunday Tımes,, gaze- lnrma müstenit bir ?l'kt değil 
ligo,.._ olan biletlerin be. itibaren geçen yetmi§ bet gün ğunu sonnağa mecbur bırak. tesinin bildirdiği gibi geniş hat- fakat Rusyanın taahhütlerin. ' 

..... ücreti de dahil bu. rı· ·.ıden korunma tecrU- fmd ı k l ·1 1 dah·1· d Id v h" ın Uf , _ _, zar a, ngili2lerin birçok makta ve bu müza ere er ı e ~r .1 .m e Y8J?1 ı. e ıç bütün yükünü omuzlarında ta-s Yoı' ~li~ ~UkUınetince besi yaplldı teklif ve projelerine cevap ver- müzakerelerin sürüncemede hı- ~ımse ıçın ~rtık hı~ sır olmıya~ ıryacak. bir rol oynayacağı bir 
aıl'I' ~ de Yi CUlugu ıçın, alman bu mek için Sovyet hükumetine rakılmasınm, sulhperver dev. Sunday Tımes,, ın bu haben anlqma yapmak istediğine fa· 

:u ~ '~~ ~~ ::i~e~.~:~i§e.Sin. Berlin, 26 CA./ .. ) - Bugün on altı gün kafi gelmiş ve geri- letler cephesi kunnak ile hiç bir hiç bir taraftan tekzip olunma- hadet etmektedirler. 
tatl• ~ t1t...: ıç.iı1 P~rtıa:f.a ~ayyare Berlinde hava hücumlarma ye kalan elli dokuz gün lngiliz müşterek maksadı olmıyan ga. dı.. • • Fakat kendine. güvenen ve 

."l fi.'4llerıın ik' kal'§ı müdafaa tecrübesi yapıl. ve Fransızlar tarafından muh- yelere masruf bulunması §Üp. Geçenlerde Polonya Hancı. hiı; kimsenin elinde oyuncak 
~ "-..~bu · ınci faydası Lon. mı§, halk mahzenlere girmiştir. telif bahaneler tahtında boş hesini uyandırmaktadır. Y.e ~azın Be~, Fran~ız ~azet~- vaziyetine dütmek istemiyen :;it!. ';~ ~~~h~:~a~:a:ö~ : Berlinin üzerinde tayyareler <Jecirilmiştir. Bu gibi meseleler o kadar c!lerıne vermı§ oldugu bır mu- bir devlet böyle bir anl8fmayı 

ala~ ~ ~,:nıhı elde etmek oldu. görülmüt ve hava topları faa- Müzakerelerin bu kadar ağır çok mevzuu bahsoluyor, müza- lakatta: kabul etmiyecektir. 
~~ bı 1 alde bir memleketin liyete geçmiştir. yürümesinin mesulleri lngiliz kereler sırasında İngiliz ve Polonyanın Rusya tarafın- Binaenaleyh kuvveti ve hay. 
~ ~raaı hakkında tam siyeti dünyaca malum olan 

~ 
1 

, ti:ı:~ek için otomobil, Scvyet Rusya da böyle bir an. 
ı.~. "'-ıtaı hdifer gibi kara na. H u s u s 1 H a v a d i s ı e r lqmayı kabuı etmiyecektir. 
;:!_t ~~ ile, .Yahut vapur . Öyle zannediyorum ki, in. 
~ile hty kat'ı gelmez; tay. Dünkü posta ile gelen '"Thc Pooplc,. gcı:::ctcsi "ht'8U8i" kay- Lehler, gelecek ay iki Uç yUz arasında Leh gencio.i pilotluk liz ve Fransızlar, pyanı kabul 
~~le ilri:~dan da 0 memleketi diyle o~ağıki havadialeri vermektedir: tah&iline gönderecektir. Bu mUnuebetle en büyük hava meydan.. hakiki bir anlatma değil, fakat -.t ı "'8~ ~er. Zira kara ve lanndan ikisi ve dört öğret.men filosı bu talebenin l8tifadesine yalnızca anlatma üzerine gö. 
\ tııı'3 arı ıle yapılan seya. * İngiliz ve Fran.1ız top eksperleri ıim1l yekdiğ':.riııir. ma. arzedilecektir. rüımeler yapmak ve Sovyet 
~~'lıdu~~ insan ancak ufki mulatında mUşterek kullanılabilecek mühimmat imalile meşgul. * Gelecek bir )taç hafta içinde İngiltere lrana da yeni tay. Rusyanm anlapmamazlığı ile-
~ • ~Y)'areı~ nıanzara ıörcbili. dürler. İcabında tayyare dafi bataryalarında kullanılmak Uzere yareler gönderecektir. Bu tayyareler, İngiliz petrol hattının mil. ri sürülerek memleketlerinin 
~bir •ah ıse tepeden çok ge. biribirlerile mermi mübadelesi yapabilmek arzusundadırlar. dafaasma tahsis edilecektir. Bir kısım İran tayyarecileri lngil. efkanumumiyesi önünde temi-

t!OJt. aYI toplu olarak gös. Aradaki farklar dizidir. MUtehassıslarm kanaatine göre, terede tahsil görmektedir. ze çıkm~k ve müteamzlar ile 
~~dra ci mermilerde yapılacalt kllçük bir tadilat bunların her iki orduda * Danzig şehrinin vaziyetinde bir değişiklik yoktur. Bunun. münasebat yollarını kolaylaıbr-
bit ~daki evlerin in. kullanılabilecek hale getirecektir. la beraber Nazi lideri Forsteri'n Danzig kadmlarmı vatmanlık mak istemektedirler. 
la~ her yerden ayn İngiliz toplan kadar, lngiliz tayyarelerine de talep artmak. şoförlük ve demiryollarmda bazı itler için seferber etmesi ihtL Önümüzdeki günler -.ır. 

1o1tJet var. Buralardaki tadır. İngiltere §imdi Lehiıstana en modem cinsten yUz tane boD}.- mal dahilinde görülüyor. Bu suretle serbest kalacak erkekler U. böyle olup olmadığını bize~.._ 
v muharebe tayyaresi vermektedir. niforma giyerek "Hücum kıtaatı,, m tetkil edeceklerdir. terecelderdir. 
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Adana Ziraat amelesi 
Yazan : Hilmi Uran 

Seyhan Mebusu 
Kıt tutmalarıına çütlik sahip. djlerini çalışmaya ikna edebil . 

leri tarafından altı batman ka. mekteydi. 
dar pamuk tohumu da zeredilir. 
Ve bu yerin hasılatı tutmalara 
ait olur ki, bunwı ismine (ŞE. 
KERE) derler . 

Gerek tutmalara ve gerek çift. 
çi başıya (ŞEKERE) itası zeva. 
le mütemayildir. Halen çiftlik 
sahipleri ya umumi hasılattan 

muayyen bir miktarı aynen ver. 
mekte veyahut ayniyat olarak 
verilegelen miktarı da bedele talı 
vil ederek senevi ücreti bu su _ 
retle tayin ve tesbit eylemekte _ 
dirler. 
Düğen süren amele; silrdükle. 

rf harmanda nasıl olacak mah
sulUn yüzde onunu alır; başkaca 
hayvan başına da bir emek bede. 
1i istifa eder; bunun miktarı da 
-nmfı arpa ve nısfı diğeri buğ. 
day olmak Urere - (10 . 15) ki. 
lo kadar hububattan ibaret olur. 
Düğencilerin iaşesi çiftlik sahL 
bine ait olduğu gibi bunların hay. 
vanlarma da beş günde bir kile 
arpa itası mutattır. 

Ada.na ovasına pek çok ba tuz 
girmiş olmasına rağmen hasıla. 

tm büyük bir kısmı, bilhassa kü. 
çille mikyastaki zeriyatm müstah 
silltı eski usulde kaldırılmakta. 
dır. 

Yabancılara mahsulün yüzde 
be~i verilir; bunların iaşeleri de 
çiftlik sahibine aittir. 

Adan.ada bilhassa mühim bir 
Jiemiyet arzeden çapa amelesi ile 
zürra arasında taJıaddüs edebi . 
lecek ihtialafatm hal ve fash 
zürra ile amele arasındaki müna.. 
l!'ebetin en ehemmiyetli safhası 
olan mesai ücreti meselesinin her 
iki tarafın hukukunu kafi! bir şe_ 
kilde tanzimi vazifesi evvelce 
(AMELE KOMİSYONU) namı 
altında müteşekkil bir komisyo. 
n& aitti. Son ~manla.rda t.atbikl 
gev~ ole.n bu komisyonun al. 
tr azası, bir de reisi vardı. Reisi, 
Ziraat odası taraf ınden intihap 
edilir, hüktlmeti mahalliyece me. 
mtriyeti tudik olwıurdu. 

Aza.dan ikisi ziraat odası ta . 
rafmdan, diğer ikisi amele mü. 
messili olmak üzere 18.akal on 
t>e, (Elçibaşı) tarafından inti . 
bap ve birisi jandarma zabiti, 
diğcn polis komiseri olmak üze_ 
~e mütebaki ikisi de hUkQmet ta. 
rafmdan tayin olunurdu. 

Komisyonun reisi muva.zzai 
olup azaya da her içtima için 
hakkı huzur verilmekteydi. 

Komiayonun mesaisini tanzim 
ft tesbit eden talimatname mu • 
cibince her ziraat amelesi küçük 
bir bedel muka.bilinde komisyon. 
dan bir hüviyet varakası almak 
ve bunu icabında 7.a.bıtaya gös • 
tem}ek mecburiyetindeydi, 

Yiııe talimatname mucibince 
Elçibqılar da ayrıca hüviyet va. 
ra.kuı istihsal edecekler ve ame. 
lenin ücretlerini zimmetlerine 
g~irmiyeceklerine dair komis . 
yonu temin edecekleri gibi, bir 
haftalık mesaileri hakkında. da 
komisyona maJCımat vermekle 
mil.kellef bulunacaklardı . 

Talimatname; mevcut tae.mü. 
IU nazarı itibara alarak amele • 
nin haftanın kaç gilnünde, ka~ 
saat için çalı§acağmı ne suret. 
le iaşe ve ibate ve lüzumunda te. 
davi edileceğini tayin etmekte ve 
ücret hususwıda ameleyi kadm, 
erkek ve çocuk olarak tasnif et. 
tiği gibi, çalışaca~ mahallin u . 
zaklığma ve yakmhğına göre ay. 
n ücret itası esasmı kabul et . 
mekteydi. 

Talimatname; ihtiva ettiği e. 
sular itibariyle zürra ve amele. 
nin hukukunu kafil bir şekilde 
tanzim edilmiş olup yalnız daha 
ziyade ücret tayinine ait olan ko. 
misyon mukarreratı çok defa tat 
bik edilmemekte ve bilfarz ko . 
mf&JOll&h !Jtr "9ftll ~ tayfn et. 
tiği ücreti dl5rt lira iken zUrra 
ameleye ., hafta beş, altı ve hat. 
ta yedi lira haftalık vererek ken. 

• 
l!emlek•I 

içinde 
ı5l 

~ylık 9~ ,,s 
3 aylık 260 rJ 
6 aylık 475 ıaol 
l yıllık 900 

farltedeo RaJksll 

için ayda otııa turul d 
Posla birliği ne girnıe1'11 

ayda ye tın iş beşer kurdf 
medılır. 

Abone kaydını blldlrtO 
tup ve telgraf Ocretıııl. 
parasının posta Tt1' ~ 
yollama ücretini idart 

Bir defa 30, iki del•51 

defası 65, dört defıst 15 
derası 100 kuruştur. 00 
llAn verenlerin bir def•" 
udır. Oörl satırı seçen f , 
faıla satırlan beş kurut1' 
sap edilir. 
Vakıt hem doRrudall 
)'l kendi ıdare yerinde, b 
kara caddesinde vaıııt 
altındı KEMALEUDL~ 
illa ROrosu eliyle UlO 
eder. (Büronun tele/oııo: 

Alemdar sıne 
1 - Uça bap~ 
lar eğleniyor. 
2 - Ormanlar P 

Da 
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Urs ---------
~ nıektupıan : 3 Günün Meseleleri : 
llısatsiz Bursa 

,~ bab~eterinde Bira fiatlerinde 
" Y yapılacak ucuzluk 

1~ Dünyanın hiçbir tarafında Diğer yüksek dereceli içkilerin 

tsa şeftalileri kadar =~:~.birresminvarmı? satışına tesir edecek mi? 

~~etli şeftali yoktur bana~.~~~=y!:oı:.:.~·min•h•)T•nh•yranbak;•yn•yı Biranın vücude ne 
~;~.nt:;mm.ı::·:~: ~~; <~:~0M~:~ ~i::~~,~~:~; 1 Radyo ve Tiyatro 1 Bgıra· ifbı"yatliarmfmaucyuzladyacaag·ı ~~errı·n1de bvuzluabı01rarı~ekı~ 
· n ugurnyeşil Bursa- et şeftalisidirler. Yani çekirdek- bo.u.... ~ J-

hc ;~ı~rmdan biri de lcri yarma şeftalilerde olduğu haberi her tarafta büyük bir mem va.ş yavaş bir adet haline gelmiş.. 
'"" U itıb·~~rk~kbeı nrnimeyvbuacmılıeğık •• gmibeız· .etinden kolayca aynlıver. 

28
_
7 

.. 
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Cuma u~ş:ık şarkı - Şu salkım söğüdün :ıl- nuniyet uyandırdı tir. Fakat doktorların bu fikri • ı daima. G - Halk türküsü. E15 göz. . · .. 
terine kurban olduAum. 7 _ Delldl- AlAkadarlar bır muddettenbe • ileri sürmesi her tarafta alaka 

~ .L1 kı bunu takip ede- Maamafih nakil kabiliyetle 19 30 
P 12 35 T - k " znde • Şehnaz şarkı _ Etmedin bir ri piyasada bira bulmak imkin - ile karşılanmıştır. Bakınız meş. 

'4Cll\a b" .k. k b I la ld w -· rogram. . ur muzı- l gü 1 i :ı---· halkı h b" d k-+- d . ? ~ ır ı ı me tu u. az .. o ugu için Bursa pazan J;i _ Pi. 13 Memleket snnt ayarı, a. lahza ihya 8 - -Semsettin Ziya - Şeh· armm ç eşmes u.u.;ıllle n ur ır o 1.e.vr ne ıyor 
bak U da Bursanm mey. harıcıne de çıkarılabilirler ve jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 • uız şarkı - He maldandım hem al- diğer içkilere rağbet göstermeğe ''- Bizde halk maalesef bira. 

tı' 'ld Irntndan kuş bakışı bu itibarla ticari kıymetleri faz.. 14 Müzik (Bccthovcn • Piyano kon- lllım. 9 - R~h~i bey - Şehnaz şnr- ba§ladığıru söylüyorlar. Bu se - yı yanlış anlamıştır. Bira öyle bi. 
e tetk·k· l k 1 l.kk" ed 1 ş N 5 Pl > 1" P ·1 

- Ey dllberı .ışvcbaz. 10. - Şeb- bepten de bıranm" ucuzlaması lindigvı· gibi yazın sıcaklarda içil. et kl . ı .ı o aca tır. a te a ı i ir. ekilleri, renk- scrtosu o. - . . · ., rogram 1 21 10 .... c e d 1 9 05 l\f ik (l\I 1 d 1 Pi ) 1!) 1 r n:ız saz sema sı. . .nonuşmn. . . . Çilnk". . . . 1 b . ki d w 'ldir 
dcrıi .. ·ı hnn. e atif bir ye- leri vüzel; kokulu, yalnız bi. 1 · k 1 ~ız'ğ" (1F. e 0

1 1
1 er •

1
.> 

2
• 
0
· .. 

1 
· " ..ı ı .25 Neşeli p!Aklar • R. 21 .30 Mil- memnunıyet tevlıt ediyor. u mesı ıyı o an ır ıç egı . 

'<- alınd · h d l Tür · muzı 1 ası ıeye 1 • 1' cm tik (Yagncrln eserlerinden _ Pi.). ha1lt rakı ve diğer yüksek dere.. Bilakis bira hararet verdiği gıöi 
taq hah e uzayıp gı. az may aşça iT ar. tekel saat ayarı, oJans ve meleorolu 

r .. Jerı"yl · (U wl ) ·ı (H ,...._ 22 Müzik <Kücük orkestra - Şer: Ne- celi irkiJere birayı tercih ede - insanda mütemadiyen içmek ar . 
ağ l r- e zengın zunog u ı e acı v. ji JıaberJerı. 20.15 Konuşma (liaftn ~ 
lla a~.~nnı taşıyan bir- mer) cinslerini (Hülü) şeftali- Jık spor sen·Isi). 20.30 Türk miı cip Aşkın): 1- Lumbye - Sampan- r.ek ve bu suretle hiç olmazsa u. zusu uyandırır. ~asen biranın 

·l'ef 0 Yleri Bursanm 88• si takip eder. işte Bursanm ge. zi.sl: ı - Hüzzam peşrevi. 2 - Sa ' CGalop). 2 - Siede - Nnhirn <fn- muınl sıhhat korunmuş olacak - Ustüste içilebilmesi de bu tesi • 
l!ıe nı l f k l d S g"h n k R h <l öl ermezzo). 3 - J. Strauss - Artist tır rinden ileri gelir. Halbuki en gu..·· 

'ctvet k eyvacı ığı iza e ·e Öy ece meyva halinde ye. 1 
- c " ş r ı - u um n en ıııyntı. 4 - Pnul Lincke - Olimpiyat- • • . . . . 

aYnakl d k · · k k 3 - Zeki Arif - Segah şarkı -1\fımı . l:ırda (Marş). 5 _ Rclnholtl Becker DOktorlar bırayı yaz ıçkı:ıı o. zel maden suyunu bile bu kadar 
~ altı hahç l a:ıd~:· .. .. me l ıçın, gerke • . omposto vel bı bırak. 4 - Latif aı;a - Suzinak şıır - İlkbahar (Melodi) 6 - Robert Stolz !arak kabul etmomektedirler. çok içemeyiz. 
f' e erı onumu reçe yapma ıçın en maku kı - Denim ynrem sibl yare bulun 

· de ore
1 

( 150 • 300) lira şeftalisi diye öğe, öğe sattıkla. mnz. 5 _ II:ılk türküsü. Eminem sı _ Viynnndn ilkbahar. 7 - Franz Le- Bizde halk arasında. sıcak yaz Bize bu bira. içmek modası Al_ 
o an h l f har • Çignn aşkı. 8 - Ernst Arno • manya.dan gelmi§ olacaktır. Al _ 

rı :... ve sa ip eri ta. rı şe taliler bu çeşit şeftaliler- loda yas tutup :ıslar. 6 - Lıilif n s 1 k • .. ı ı · · ı 
irıd ..... ıcak büyük bir ıztı. dir. Bunlar Temmuz sonunda ~a - Hicaz şarkı - Niçin şeb ta sere • ·aundorf - ~rz~ (Vals). 23 on ~- 1yuz e 1 m f yon- manlar hakikaten su yerine bira 

e ld 7 l\I ı C N r JI' k jans haberlerı, zırnnt, esh:ım, tah,·ı- içerler. Fakat bunun sebebi nedir 
~<>ıter·ı e en çıkarılmaya ve Ağustos iptidalannda idrak G .. -; .. dus n a 

1 
a ız8- ıc:ı1z şnr 1

1

1 
li'ıt, kambiyo - nukut borsası (fiyat). ı k . 

' ı en kıvn..etli toprak- d k l" l k oösun e ocı mış. - A ımet :. 23.20 Müzik )Cazband - Pi.). 23.55 - U mıras biliyor musunuz? Almanyada her 
J ... e ere pazara ge ır er ve artı sim - Hicnz şarkı • Cnn hastasıyım tarafta · · bul 1 

"'- t k ·ı · 1 d d"Y h" 24 Yarınki progrnm. ıyı su urunaz ... ~tı"da e mı pıyasa ar a, ıger utün 9 - Artaki • Kürdıli hicazkar şnr T ı· ku bekl J t b .. ,.;;.,.;ı Al b' ·• "k 1 k k l a 1 cunu eyene § e u J .._.en manlar ıra. ·}'ı.. Yu se en avak ra ip erinin fevkinde olarak, kı - Arlık ne siy:ıh gözlerinin. 10 - Yabancı Radyolardan ~ 
.. '-'ekn ki w h"'k ·· I l K'" d"li ııı k" k ne kadar para getı'rdı·?. YI bir su gibi kullanırlar. Fakat . • cd· J esa ıgr yer, u muran o ur ar. ur ı c:ız ıır şar ı •Güller ncmı~ 

, kay ılen o kesif yeşillik; (Hülü denilen çeşit de üç b
1
ülbü.1 ol.muş. 21.10 Konu~~n. 2,1.2~ Seçilmİ§ Parçalar Amerika bir servet memlckc ~~ii~~: ı::t:tı:k~~~ ~;;~~~,;~ 

ecv· 81• elrna, erik, kiraz, ayrı isim altında tanılır. Bir kıs- ~eşclı pluklar - H. 2 ı.3o Muzık (I .. ıd- tl o!Juktnn sonra Amcrlkaya ,J .J- JUU.......,... 
,;; ~ k t .b. d (H··ı··) d' f )O orkestrası - Şef: Has:ın Ferid Al Program TıirJ.:iye ıaatl ile ve öğ- • hl meşhur bir memlekettir. Onun 
"'arLd' es ane gı ı mey. mı sa ece u u ıye maru led•n •onra'·l •aat olarak veril- zengin olmak gayc~.JIO crct . . b. b. iht· "b' 
~ ııc\f ld w h l .. nnr): 1 - Schubert • Bilmemiş sen· .. 0 ,.. 

0 ıçın ırayı ır ıynç gı ı say. 
gı için an ve daha ziyade ~. ugu a de ayrıca (San Hu. foııi si minör. 2 _ E. Grieg _ 1 in. ml~~tlr: oJenlerin de sayısı artmış, bu mak doğru değildir. Onu ancak 

~ ........ tı?ıcJa: Yetiştirilen dut a. lu), (Alyanak Hülü) diye tav- ci Jler Günt süiti. 22.so Müz.ik (ü. OPERALAR VE SENFONi mflnasebetle birçok karışık mi· keyif ve 7.eVk verir bir içki say. 
tıırı il rnürekkep olarak sif edilen neviler de vardır. peret parçaları - Pl.). 23 ~on aJam KONSERI4 ER1 ras davaları başgöstermiştir: mak lazımdır. Bununla beraber 

.--.... ~:..::ağı altına serilmiş, l\~amafih bunlann üçü de haberleri, ziraat, esham, tnlı\•IJCıı, 9.15 Sottens: 18 ine! asır ltolyan l\IeselA. böyle bir Yaka gecen- bı ... an.m faydası yok degıv"ldir. Fa-
Ol.. '"6 •• "' d k l ·· 1 k k 1 · · kambl)'O - nukut borsası (Fiyat). musikisi. .u 

ıı:ııı.an hc\oyulmıyan bir a- ço su u, guze . 0 ~ u, ırı v~ 23.20 (Müzik (Cazbnnd. Pi.). 23.55. 9.30 Eyfcl kulesi: "Frngonnrd" lerde Franc:ıı'l.a olmuştur: kat nef"ıs sularnnız dururken bL 
~ ~. lintledir. dayanıklı şeftalılerdır. Nakıl 24 Yarınki program. (Picrre) . Mnrl Jan Roben senelerce ev- rayı harareti giderir bir madde 
~}'a

1

d lİ1kiyet ıtıbanyle, llıyederı fazla olup daima 9 4o Dep in Uzun D .• · ozart. ı d h 1 ·k il lni 
; talca·c küçük parçalar ha. civar vilayetler pazarlan meb. 27. 7 - 939 Per§em~ ıo: ~I: "Pener" <Novak). ;e 1t ~ a. ;o . gene ı ·en a es saymak yanlıştır. . 
.JıiaL lll'} edilmiş olup kıy. zulen çektikleri ve konserve ıcı. Roma grupu: "Palyaçolar" 1::- ~rel d Amer1~:7a sıtmıc: Maamafih rakı ve diğer yilk -
~ "'elen d"' l f b "k 1 d f l (Leoncavallo). •• 88 uvarcı 1 ve rPnz- sek ispirtolu içkiler yerine bira 
"'1 "'-h· un o an mınta. a rı a arı a şe ta i reçelleri i. 12.30 Progr:ım. 12.35 Türk müzi- berlikJe hayatlannı kazanırlar- 1·Mnek elbette daha müreccahtır. 

'l(l ı k k d d · d h 11· 1 s · k · 2 "I t 12. PraA: Çek musikisi. ~~ \'i • .,. ır önüm en çın a a ziyade bu çeşide ragw. ~ı: - uzına peşrcvı. - ., us a- d S U d d 
"--qtt ~ k k s · b ODA MUS1KlSl '"" J"O"-'SERLER 1•• on g nler e Amerika an tııhi.sarlarm bira f'ivatıa.rm.ı bu ~rıı b a parçalar yoktur. bet ettikleri için bunlar Bursa. fa Nafiz - Suzina. şnr ı - ensız u , .... '" •• . ,J 
ıa b - p . (PIT) 0 gelen bir haber ?tlari Jan Robe- kadar ucuzlatması da çok yerin-

ttt ..J •• Cta er bu bahçeler; la dahi yüksek fiyatla satılır. s:ıb:ıh. 3 - Neyzan Rıza Ef •• Suzı- 6.3a arıs : rg. 
'"<ll...... k k rntd ı 4 L 7 40 Londrn (N.): Piyano konseri. nln Brezllyn. Saopoloda elli BO· dedir. Bira ve bilhassa bira. hu. 

il •t ·••a çeşitli mahsulleri lar. na ş:ır 1 - ..... mp c:ı gıyı. - e. · 

ı " tnek mi • Suzinak ş:ırkı - Yeter hicranlı 8.15 Derlln: J>fyano konseri. kiz yaşında olduğu halde öldU- Hl.sası zayıf kimselere çok iyi 
c...: itibariyle köy (Hülü Yannası) namı altın. ıo \'nrşova Keman konseri. ğUnll bı"ldfrmektedir. ~eıı·r. Yemek --'armda bı·rer · "' deg.. · d . • da sözler. 5 - .Mustafa Nafiz - Suzinak • 0 ww 
Yer ha· erın e tıcarı e- son zamanda yeni bir a§ı şarkı _ ümitsiz bir sevişle. 6 - Halk ll.10 Bcromilnster: Org. Acaba Mari Jan Roben öldU- bardak bira huHisası içenler hem 

Uııku 1k .. ız değildirler. mahsulü olarak piyasaya yeni stırkllsü - Esmerim kıyma b:ııın. 11.15 Br:ıtislava: Slovak halk şar- ğU zaman ne Yazlyettc bulunu- vUcuvça hem de sıhhat noktasın. 
l'ade oy bahçelerinde da. bir cins şeftali daha kazanını§- 13 Memleket saat ay:ırı, aj:ın s ve mc- kıları. yordu .. Bunu cvYelA ailesi de dan kuvvetlenirler. Netice ola _ 

et tnuayYen bir mahsu- tır. Fakat bunun uzağa gitme tcoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik ~~:;~ ~!~~~ =~~~~d. Kcm:ın kon- bilmiyordu .. ÇUnkU on beş sene rar halla diğer içkilere alıştır _ 
"~ itsılcB ehemmiyet veril. kabiliyeti asıl diğer (Hülü) ler- (Karışık progr~m -. Pi.). ~9 Prog. seri. evvel Fransayı terkelmiş olan maktansa birayı her tarafta su 

lll ursanrn muayyen den az olduğu "ç" b "t d raın. 19•05 Müzık (\cb<'r - \alsn da. 11.30 \'arşo~n: Piyano konseri. bu kadından ailesi hiç bir haber yerine içilir bir içki haline sok • 
b:.~ -~1 hur meyvalan, bı"r- ha zı·yade t 

1 ın u çeşı .. ~- \"et). rn.15 Tilrk müziği (Fasıl lıe~e· 0 k 
.-"<a, a d . . .aze. yem .. eye musaıt ti). 20 Memleket saat ayarı, ajans ,.e 11.4:> Kolonrn: r estra. almamıştı. Yalnızca allesl yu- mak daha iyidir .. , 
()} rı olduracak vazi hır cıns telakkı edilıyor . . 12.15 Varşova: Triyol:ır. d ı k u ikh ı Bira ucuzlugun-un dig-er irki 

'l atak b · . · meteorolojı haberlerı. 20.15 Konuş. nın an ayrı ır ·en m z o ''e· ~ -
'l'llckt • u bahçelerde ye. Yıne Temmuz sonlarında m:ı (Ziraat saati). 20.30 Türk mu- HAFİF MUS1Kl VE OPERETLER ya sinema Aleminde yer tutmak !erin satı.sına tesir edeceği de 
~'il e bulunmuştur. (Kız Memesi) denilen ayrı bir zHii: 1 - Uşşak peşrevi. 2 - ŞeYkı 7. Dcrlin: Jlalk orkestrası. emelinde olduğu blliniyordu .. muhakkak görülüyor. Alakadar 

ittih1eYvacılığı bahse çeşit şeftali pazara iner. Bu da bey - Uşşak şarkı • Gilb:ara nazar 8.55 Deroınünster: Radyo orkest- Acaba. dansöz mu, yoksa artist bir zat diyor ki: 

t
. l ]~ edilince söze şef. (Hülü) cinsinden makbul bir kıldım. 3 - Tanburi J1nize - Uşşuli rası. mi olmuştu?.. "- Bira bu kadar ucuzla.dık • 
ı "il§:. ...... k l 9.15 Frnnkfurt: Operet parcal:ırı. 
l\dc:Yi ...... "'"ıa.. ~~ımdır k~- şeftalidir; yumurta gibi, biraz şb:ırkı -k~ic~ıı 5n:ılenşdesin.t ~ -z·Tan. 9.15 Miinih: "Clicıa" (Dosta!). Nihnyet resmen gelen hal> cı r, tan sonra hal~a bir iki misli p~ 

. rt\c>'v ·İı. Çunku daha hır. uzunca olduğu için (Kız Me. ur ın ·sımı. - emse tın ıya - 9.30 Napoli grupu: Operet parc:ı- Marl Jan Roben'ln öldUğll za. ra vererek mıktarca daha az dı-
\>e b a an gerçi hakikaten mesi) diye tavsif edildiği anla. . . . . l:ırı. man hizmetçilik ettiğini bildir- ğcr içkileri almaktan her halde 

ıı_ -.'llc~§ka yerlerde yetişen şılıyor. pa) çeşıdı de ın, sulu ve mak- 9.15 Monte Ccncri: Manclolln hnn- miştl .. Bu şekilden ti mitsizliğe vargeçecektir. Mevsimin yaz O-

G~da ne l rekabet edecek Bir de tüysüz bir şeftali cin. buk bir şefta~~~ii. . • h dosu. dUı::en aile efradı bir müddei hı~ bu hususta yardım edecek -
~ O}d .. o makla beraber, si var ki kabuguw parlak oldumı ] ~rsad foyı·ennı~ .• el~en 9.4j Poste Pnrisien:kOpercı. so~ra noter vasıtasi•:I .; ölUden tir. Esasen idarenin de maksadı u c• t t h !l.45 Str:ısburg: }fal · programı. ,, b d B" f. t1 uzl 

töht ~ veçhile, şeftali. için daha ziyade reçel imalinde Fc~sın b:lh şe a 1 kyb ılş (H~~?.r). 10.15 Bükreş: JI:ıCiC orkestra. iki yUz em milyon rcys kıyme- t ~ ur. hırı~ ıy~h arının uc a -
~ etı her meyvasmm makbul telakki edTy a at 1 assa ma • u u u 11.15 Istokholın: Hafif musiki. tinde miras vedlklcrlnl öğrenin. ı ması a ı 51 ate zararlı iç • 
'tut;k!' e o birçok cihet- Bütün bu cinsl~; o~~vkinde c(~si ~eft)alil(eS :_n 1o)k ~,Y'~kı~), tı.35 Eyfel kulesi: Askeri musiki. ce yeniden • canlanmış, Um ide ~ile~en dkurtarmak için atılmış 

. bugünıye §eftalileri içeri- Bursanrn iki mühim şeftali ce. d se ~y ' k ogan ıb o:r/r}°- 12.lludnpeşte: Halk musikisi. dUşmUş, fakat Brezilya pa r:ısın- ık mı ır.,. 
b. tdiL k ddiahi rakipsiz te. şidi daha vardır. Bunlar; l~z- (eH.~l~~)ışme .td~ . ve u k ~yer VARYETE VE KABARELER dan yUz bin reys'in yalnızca iki ------------
'Ilı lllle t · u u r,. z te 9.2j Jlilvcrsurn 2: Varyete kon- ÇocukJannı sünnet 
.~ teft l r. zet, renk ve koku bakımmdnn rkk" d"t°-Ş~ ın;p· Ser e 

1 
• seri. yUz yirmi frnngıı muadil ol ··1-

~!tlir. 13 ali çeşitleri müte. diğer bütün çeşitlerin üstünde. t d ı e(C me 1t~ ırk) onk~ı:ı:ıad- 10. Londra (R.): ''Lucky Dip". ğunu öğrenince Umltlerl yeni- ettirmek İsteyenler 
~'tin un ardan bilfarz bi. dir. Fakat tabiat; bu iki çeşidi dar af l~ımahı ız1

1.. .oyu~ke ı0.30 H:ıdio Eireann: Varyete. den kırılmış tır.. Ç. E. K. Emlnörıü J(a::asından: A-
ı di'" e ;vsafça faik oldugw u - Cenup vilayetlerı"m· · Ş e şe ta 1 ma su u genış mı • DANS MUSiKiSi Du '•csaplara gurc allenlu ~ u'i losun 5 inci cumartesi günll ı ı. 

il( gerı d d ızın e- . k. f . .dad .. . . .. 
Ctti'"· on an aha evvel kerparesi gibi - o kadar narin ~asta m ışa ısti ı gostermış- 11 Soıtcns; 11.SO Nnpolı grupu: kondukları miras • ncnk beş yU::: 44 fincü mektep s:ılonlarında müte-

h.._ &ı Ve o k b t" k da tır 12 Londra (N.); 12.10 Londra (R.); hJssıs elilıba nezareti altında sünnet 
L -·G\aa.n ~?n. r.e a . e ın. Ve O a r nazenin yaratmıştır ' . ] 1 in fr:- •1 1: lrn<lardrr .. Qc " k ld - B tak d k kt tı.15 'tNııil ,.e Torlno grup arı. nıneliyntı y:ı.pıl:ıc:ıktır. 

tik· a ıgı ıçın pıyasa- ki onları yiyebilmek için Bur .. b udanu f ııp· • e ecel"kme u: PİYES, KON'FER .. NS VE l ÇC§" d t t- n :-.'uretıin Gencdur ve :ır- C:ocuRunu sünn et ettirmek isliyen. 
·j ahı ıt e kendilerine saya kadar gitmek lazım geli. ukml ~eda ının bsen

1
Ae• 1 vasak·İ KONUŞ.MAi.AR k:ıılaşl:ırı 27 Temmuz ı. ı Dh·:ınyolund:ı Çocuk Kütüpbnnc-

ı l)ı~~t ~anlarda alıcı bu. vor. Bu iki çeşit (Yeşil Türbe) re 0 te~ın en, am a 8 1 ve na 1 9.SO Paris {PTT): "Robespicm•" 0 m·r5cmbc akş:ımı Kora- i Sekreterliğine ve Ç. E. K. Eminö. 
h iL ek Ve müsait şekilde ile (Asfahan Yarma ) dı usullerınden ve dış pazarların- (Rolland). 'ürnrük eski "Özen" )"e- nü, Alemdar, Kumknpı, Delnzıt, Kfi. 
IJı. 'llle t d. sı r. , hah ed W• p· 
1,. c" e ır Lezzetleri kokul aan s ecegım. ıo. Deromünster: l)'es. ıı "Kur:ıl" sincmaımıd:ı çukp:ızar n:ıh i~c idare heyetlerine 
~ lltnled · ' an, manza. ESKlÇEŞMELJ •o Torino: Pi:res. (Cellat Kara Mustafa) mür:ıc:ı:ıt etmelidir. ar .ıııo en olarak meselfı ~alan itibariyle hiç bir misli bu. l • 

,ısı d ·ı . . 1 ---------------..-------------------------------
"Ilı ı'lk enı en çeşıt; pı- unmıyan, fakat çar§ıdan alınıp 1 

ı t f da Bir sı·vn· akıllmın macera an: t Ve i . ur an sı olarak eve götürülünceye kadar suyu 
~ ğı h ~1 Vasıfta bir §ef tali akacak derecede narin olan bu 
. ~i la de yüksek kalite- cinslerin nakil knbiliyetleri ta-
ttı il eri . h b'• h l?ıetn· nın enüz pazar. ıı emen sıfır d~recesinde ol-
~~tck 11 ~lrnasından istifa. :iuğu için ticari kıymetleri de 

\ltı\t <S?ntışteri bulur. yok gibidir. Esasen bu cins şef. 
~Ve Ha a_banca) cinsi takip taliler; meraklı bahçe sahipleri 
lC\ C'Jl. Zırs.n ortalarında pi- tarnfından bahcelerinde az mik-
1'1<\tı h ~r. 13u; oldukç.a iyi tarda ve bu çe'Şitleri de bulun-
'}' aı<:, Yarma bir çeşit- durmuş olmak için yetiştiril-
Ct.1~ mektedir. 

uı içinde (Uzunoğlu) Eylulde idrak eden .(San ea. •b., ... .., __ ....: 
a ~ !!ilZi 
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Gardenbar geceleri: 17 - --
Yılanlı kadın 

Sahnede epey muvaffakıyet ka
Havacıhk 

Frc.nkfurtta beynelmilel 
müsabakalar tertip 

edildi 

Pazar günkü "Kadıköy,, sefasından sonra 

Yıktın Perde 
Eyledin Virall b k Frankfurt, (Hususi) - Alman 

aş a hükfuneti burada 28 den 31 tem. 
muza kadar devam edecek olan 

zanan bir Türk artistinden 
diğer birkaç kadın daha vardı milli ve beynelmilel olmak üzere 

havacılık ve tayyare müsabaka. 
iarı tertip etmiştir. Bu müna.se. 
betle beynelmilel tayyare akro • 
baları da davet edilmiştir. 

Yazan: Muvakkar Ekrem 
Zavallr ve zevalli çocuk .. 

Averajla temin edemediğin 

iamcata da elhak usta 
Aşk~lsun. Yalnız diyec 
bolden pek çakıllıY0 

Tamburcci, ç-nlmağa başla.ılı. 
llu kocaman aclaıwn, kocaman 
pnrmaklan arasından bağlama
nın ince ve titrek 11ir ı-;cs c;ıka

rışı, tnrif r.clilınez, bir his ,·eri
yordu. Hcrkt'", ncrcd.e ise çala
ıım elleriyle kormcakmış gibi 
ol&n telJcrdcn Ç'•knn firari nag
nıcleıi, nefeslerini lntnl"ak din
li~·orlnrclr. 

Tambured bir koşma çalı

J orclu. Sonr:tlara <1oğru, erkek, 
.hnfil lıo.l4"uk se~iylc, güftesini de 
~ijylC'<U ,.c koşmarı, sinek uçsa 
llıı;rulncn.k ol:m siikut için<lc a.. 
kislcr uyandıran l>ir iht i;ı:az ile 

bitireli. 
Çılgm bir alkış koptu. Tam

hurc>d, sanki biitiin hayatında 

bir ş~y yapmamış gibi, ~nyct ,-a. 

Yazan : Fikret Adil 
Rebstock'da yapılacak olan 

hava yar~ma, bu yıl, İngiltere, 
Fransa, İalya, Macaristan, !sviç_ 
re ve Norveçin tanınımış layya. 
recileri de iştirak edeceklerdir. 

Hava yarışı iki kısma ayrıl -
mıştır, biri Göring mükafatıdır 
ki asgari ve azami kuvveti 550 
beygir olan tayyarelere mahsus. 
tur. Öbürü ise, asgari sürati sa. 
atte 140 kilometre ve azami kuv
veti 170 beygir kuvveti olan tay. 
yareler içindir. 

Birinci yarışa 23, ikinciye 32 
tayyare kaydolunmuştur. 

İngilterede atletizm 
müsabakaları 

şampiyonluğu, "Döveraj" la ka
bullenmeye kalktın. Ama, yüzüne 
gözüne bulaştırdın, olmadı. Ne 
olduysa bir çuval incirin başına 
oldu. Vah yavrum vah .. "Gemi. 
sini kurtaran kaptan,, ı bilirdim, 
fakat "Takımını batıran kap -
tan,, ı ilk defa senden öğrendik. 
"Ayakdaş,, ların senin sayende 
Romaya kadar gidip tc papayr 
göremeden döndüler. "Küme,, 
şampiyonluğu yine senin müba. 
rck elinle ''güme,, gitti. Şerefli 

bir "kupa,, bayı olmak üzere iken 
bedbaht bir 'maça,. beyi haline 
geldin. Çayrrı görünce kendin.den 
geçi verdin .. 

Çünkü meşin toptan ça 
keme çakmak değildir·· 

Tarihteki ''Uzun 11 
kasma sporumuzda da . 

12'r 
yaratanın farkı şu: vı 
zun,, kazan kaldırıll1;~. 
''Uzun,. kupa kaldıraca 

1 feci 11 ı 
nsanm aklına bu Uıı 1 

sebctle bir çok fıkralar 8~ ~isı a 
ama ikisi pek hoştur, 11 ~tlı.n 
yim: ış 

. . ).v lı..~ıı. 
Mirasyedinin bırı .. • ıs et 1 

kur hir bnş cğ'ıncı-;irle mukn.1Je- • 
le etti ve n1lo<;-lar hafiflerken, 

Londra, (A.A.) - Oksford ile 
Kembriç üniversitesi muhteliti 
ile Harvard ve Yale Amerika ü. 
n.iversiteleri arasında yapılan at. 
letizm müsabakalarım 1ngilizler 
9-3 kazanmrşlardır. En mükem. 
mel neticeler, 400 metreyi 48,8 
saniyede koşan Pennington "Oks 
ford,, ile 880 yardayı 1 dakika 
52,4 saniyede koşan Vcthered te. 

Lakin anlamadığım bir nokta 
var: l\fademki "ÇAK" tın, son. 
ra bu kelimenin ters talaffuzuna 
neden lüzum gördün? Desene; 
yiğitliğin şanı on, dokuzu kaç . 
mak, biri de saklanmak. 

"Kaçanın anası ağlamaz,, der. 
lcrse de o söz bu gibi zabıta cü
rümleri için değildir. Türk za. 
bıtası bilakis kaçanın anasını ağ. 
latır. 

dalkavuğuna demiş }\~ l'i ~'i 
ride giden adamın e ııil l tı.ıı 
şaplak atarsan sana ı~tet 
var,.. Dalkavuk efeııdiSt ~~aıı 
diğini yapmış. Derketı eJı t bu 
bir da boyuna tekrar d ı1er 
muş. Ve her seferinde 

6
J- l:ııı.'itır. 

sine dayak attığı adıı._Jlleffe lnirıı~ı 
rer bahane ile özür dıl g ~ r~\lz 
kin adanun artık wıacs ak k.ı 
ladığı son bir hamlede: .t ~ 11u 

Ynnkoy:ı. hir işaret etti. 

15iıncli, bir zcylıck ha,·nsı hnş. 
Jamı':'tı. ' Te tnmburcci harikula
de, ynlnrz l~<'n<lisinin bildiği bir
kaç hususi figiirle zeybek oyna
clr. 

nu sefer, clans bitince, artık 
herkes çıldırmış gibi idi. Ami
ral Dristol'ün zc'\"'ceı::i kalktı, 

tnmbureciyi sofraya davet etti. 

Tanıbnrcci, A"nrct tabii bir 
lınrccktıc, l\fndaın Ilristol'a. ko. 
hınu uzatmasın mı? Alkışlar 

lckrıu: bnşl:ulı. Mntlam Jlristol 

tamburcciııin koluna ~·İ?'İp onu 
ziyafet sofl'nsınıı götiirl/ü, 

- Hepsi güzel, diyordum i
çim<lon, fnkat ~imcli sofrada 
tambnreci bir falso yaparsa! 

Fakat koca tnmbureci ! Pnlso 
yapmak ş()ylc c.Jursun, herkesi 
kcn<lin'C~ hayran etti. lkram e
dilen ~:m1ıınnya kadehini nldı, 

dmlc..Jdarma <leğdirdi, iki yu
dum içti, lm•akh. 

~ 

Sonra, hir signrn. ikram etti-
ler. Aldı, içli, bitirince, kalktı, 
mfü.mnclc alnrn.k nyrıldı. 

Numaraları ile A'\'rnpalr ar
tistler nyarındıı muvaffakıyet 

gösteren Tiirl;.: artistleri arasm
cln, "Yılanlı Ii:n.dm" ismiyle tn
nınınış birisi yar<lı. 

.Ailesi tarnfındnn AYrnpaya 
tahsile giiıı<lerilmi~ olan bn Tiirk 
J;;ızr, orada, bir giin, cambnzhn-

Ifovadis Kapiten Skorpiyos ? ... 

Yılanlı kaaın min etmiştir. Duş mahallini bilirim, orada 

ı ancak yüksek atlama şampiyo -
neye gitmiş Te cambazhı:ıneninl dnn ba.~da bir tnnesine ra.c;tla· Bir Fin andiyalı atlet nunun aşabileceği bir irtifa var. 
sihrine kapılmıştı. nan ye bugün de hala sayısız beynelmilel müsabaka- dır. Zaten doğrusunu istersen bu 

Artık onun için tahsil ikinci 1 denecek kadar bol olan unııs sa- lara giriyor kadar kalabalığın arasından fi -
dereceye geçmiş, asd olan cam- Ionlarmdan başladığı: meslek Helsinki, (A.A.) - 5000 ve rara kadem basmak Cingöz Re. 
bazha.ne olmu~tu. Iın.yatmı, Iln)·nn 1\fclilhat, dnn- 1000 metre dünya rekortmeni eainin bile karı değildir. E}u yan. 

İşte bu nşk yiiziindcn, onu, sör Yorgo ile bir "duo" teşkil et- FinlandiyalI l\faeki, lskoçya fe . , dan da sana tam numara verdim 
yılanlara sarılmış göriiroruz, Te tiği ,ıaıı,ıan en ~·üksek noktasına derasyonunun daveti üzerine 5 ·ı haa .. 
l stanbnlda. da. gvrtliik. Ka.aın çıJrnrdt. a.ğuı:ttruoltA rn:ıse:ov'da. Y.llDtlacak Ya.m~nsın vallahi.. 
ve yılan. Ezeli -re ebedi cazibe. Vücudunun ve boyunun mii- olan enternasyonal müs~bakal,ara 1 Tevekkeli değil atlet komple 

Ytlanlı k -· ... ·nın muva'f"lu- 't 1 ·· 1 · · · . iştirak edecektir. Bu mcşbur geçinirdin. Boks, yüksekten at • 
HıUJ. 1. n saı o nşu, guzc gıyınıı:ıı ona., ' . 

tl • b d b"' ··k ld H k d h 1 rr ,_ t t •. t.ti sporcu eylfıle Pariste koşacak • lama, koşu .. Hepsı de sende eks. ye en, ura :ı. uyu o u. il er a mnT"n. :ı....:ıye emın e , 
B l"h b ff tır. tra ekstradan mevcutmuş .. Sak. 

lı bir muvaffakıyet. Çünkii o, ve ayan Mc 11 at, u mına a- ---------------------------
bütün diinyayı clolaşınış, her 
yerde apıı şekilde karşılnn.mış
tr. San'atınd.-ın başka., kendisi
nin Tiirk oluşu da n.yrı bir cnz.i
be idi. 

Yılanlı ka-Oın, lmgün de, tur-
neye çıkmış bulunuyor. 

Yılanır kndm, sahne, fakat 
da.ha. ziya.de cambazlınne artisti 
idi. Dar artisti oln.rak, ilk Tii.rk 

kıyetini, zekisiyle de kun-etlen
direrek, muhtelit nıemlckct.ler
dc alkışlar, takdirler topln.dr. 
Kadın artistler arnsmcla, gii

zellik kraliçesi olan, takat C\'li 

olduğu için lm ı::ıfatı resmen al
mamış bnhınnn Rnynn Hicran 
da val'(lır. Kendisi, lıurnda e,,_ 
velcc bnhseUi~i nı J(emal Esatln 
beraber "step" <ltuısmR <:alış-

On ikinci olipiyatlar 
Helsinki' de büyük hazırlıklar 

tamamlanmış gibidir 

iran, ilk defa olimpiyatlara giriyor 
kadmlnrmdan bki - An·up~i mrş, TC munn.ralnr yn.pnuı;ıtl. Helsinki (Hususi) _ Burada 100,000 kişi seyirci vapurla yol. 

l\lnTa~fn.kı.~~~tlcri <le oldu. Esıı- yapılacak ~lan 1940 olimpiyadı culuk yapacaktır. Bunun 30.000 i 
sen gıızcllıgı de bnnn. ynr<lını e- münasebetile hazırlıklara hum . Stokholm - Helsinki hattına i. 

manad artist - kendisine Çar· 
boton lakabı tnk1lmış olan Ba
yan Mcldhat't.ır. diyordu. malı bi rşekilde devam edilmek - sabet edecektir. 

Ileyoğlnndn. bir zamanlar n- (Denmı var) te<lir. Yapılan tahminlere göre, 
-------------------------- olimpiyat oywılarını seyretmek 

Madam Şoee tam üzere önümüzdeki yıl Finlandi. 
yaya 21.000 kişi tayyare ile ge
lecektir. Bu rakamda, tayyare ile 

F 1. · · k • • • • • k seyahat edecek olan resmi ekip . 
ra nSIZ meC iSi 1 1 nCI relSI n 1 n arlSI Ierle, gazeteciler dahil değildir. 

sinema· hayahna girdi 
Pnriskn yaZ1lıyor: 
Fransız sineması biiyük hir 

lirymct kazanmı.;tır . Meclis ikin
ci reisi Mösyö Şötamp'm karısı 
ı!k defa o: .~ ralt sinema hayatın
da ehemmiyetsiz bir iş alnuş4 

tır .. 

Fransa bisiklet turu 
Paris, (A.A.) - Fransa turun. 

da bugüne kadar elimine olan -
lar şu koşuculardır: 

Birinci Shupfuc deparda çıkı . 
şını üç defa hatalı yapan, Bravn 
birinci etapta: 

Ncant. 

1940 olimpiyat stadında 61.300 
kişilik yer hazırlanmıştır. Bunun 
26.000 i birinci, 20.300 ü ikinci, 
12.400 ü üçüncü, 2000 i dördüncü 
me\'kidir. 

Cihan matbuatının yeri, şeref 
tribününün başında ve bütün ko
şuların finişi olan 100 metre fi. 
nişi karşısındadır. 

Bilfiil olimpiyat oyunlarına iş_ 
Lirak edeceklerin sayısı şimdilik 
3000 i bulmuştur. Bu rakam Fin. 
landiya sporcuları hariç. bugüne 
kadar kaydolunan 45 milletin 
sporcuları. 

,.,, •ela· 
demiş. Bak darılmac3 ·ae ~a 1 

de bu ense, bizim efendi ~ n ~ 
..tWP rıa 

ra, bende de bu züğiiı-rt , () 
ken sen bu day~ktan J.-U 
sın.,, 

Gelelim ikinciye: aerif'. 
bir türbedeki sanduka.)'$ 

mu.s. Sanduka sedef i~e 
tın ve gümüş kak.Jnall '. 

~d 
bir madde imiş. Bu Jl'13;/, 
beye girdiği sırada. 

b .... k h" 'D)~ll uvu ır v::ı.ncrrn "',r'f'Y 
dolmuş sokağa, ve tür ~ 

liyadan imdat arama.~ t"
kuşatmışlar sanduka~~ 
Halbuki hırsız sandul<ll t' 
dan bir türlü yol bulUP, 
mczmiş . .Nihayet baJc1flh 
gibi değil, alev saçağı d 
derhal sandukanın aıtıı>~ 
layıp kaçmaya ba,şl~,~ 
gören halk bağırmış: rt 
metli.. Bizi bırakıp ta pe 
diyorsun? .. ,, . 

·ııı 
Bu kıssaların hisscıerı 

olan anlar. ôli 1 
Velhasıl, spor mu? 1 

Muvakkar E~ 

Türkiye bisiklet ~~ 
yonluğu pazar g 

yapılıyor 
ıı:ı 

Beden Terbiyesi tstıt111 
gesi bisiklet ajanlı~Jlld: ~ 

1 - Türkiye bisıklC 
9 

ti 
tikleri 28 ve 30-7-93 

rinde yapılacaktır. . . s~ 
2 - Bir kilometrelıl> ı<İlf. 

şusu 28-7-939 cumıı ·u& 
bahr saat tam 7 ,30 da . 1~ duf 
mece gölü kenirmda}(ı 

ili h 
1aı:ı 
~a ıı 
dı~l . 
~ana 
l{acı 

'aııa 
tlşı 

~1.:lıi 
Ilı ti~· 
~Uın 
liı:e 

llıi~ 
'°erq 
l"ar 

yapılacaktır. . . 111~, 
3 - 156 kilo~etr~lı~ pli~ 

met yarışı 30-ı-9.,9 111. 
!:>ahı saat tam 6,:30 da ,1.1 

İkinci etapta: 
Le isen, 

l•'rar.sız stiidyolar::ıın birinde 
~nç \C CSMCI' bil' lrn.clrnın rcji-

d .. .. d ba~ı,·ıP ·. 
,". · d" 1. • k •t 1 sa mın onun en ,. " .. ,,,ı 
I' ınlan ıya o ımpıyat omı e - ..1- h"t' ·ı k .. ·re sıı 1 · 910 . 

1 
d b. U1,; ı ırı mc uzt · ctıv 

5{)riin i'3:treliylc beraber piyano
ra eğilerek Şopcnin bir nılsini 
çalınağa lı"7ladığınr görüyoruz. 
Bu ırnctın ~fodnm Kamil ~ötcımp
cl ı r. 

Üçüncü etapta: 
Dubois, 

Dördüncü etapta:· 
Garcia, Virol, Daran, Boufficr 
Beı:ıinci etapta: 

;sı, ı. olımpoyat arın a ır ve. , b .1 . . kadar e 
. . . . . ~ · asının ı erısınc U 

nı~ık ya~m~k nıyetın~e~ır. h~ - me suretile asfalt yol , 
mıtc, olımpıyat mc~a.esı Helsın. vapılacaktır. ı 

. · tafl1.1 kı stadına \'ardığı anda. bugüne 4 - Müsabakalara cıı~ 

Birkaç ha(la: ınlı .:i l\facl;:ırıı 

ınp olt'"1 rııcşlınr piyanl::t; 
Mithouard, Jaisli, 

dinger, 

krıdar olinıi::-yat oyun.larma sah_ !un:rn saatlerde başıarıaııııttr 
ne olmuş olan bütUn di.inyrı sln t. koşucularm muayycıı : 10c t 

Vro:=ıs, Bi . h" ı larmda olimpiyat ateşinin yakıl. zırlanmış odukları 9ııır 

Altıncı etapta: I :.\[nrlam Duraucl - Tekst ilk defa , : .··~· 
masım ve Helsinkideki oyunlar yerinde hazır buluI1Jt'.~ ııir 

Zımdir. Aksı. takride ııı 
bitinceye kadar yanr'1asınr tek - , ·ı 1 f 1 • l>" ,.0\nıisliı· c.Lıt.. ııd0n ~laclall1 ~ül::.mp-

mı ' ·o o ı ·· •·. · "' ·. ·· _ ~ . . . . Taeron Gommers 
B ·1 val~ini ıniitcnkıp Betoven!n '~n .lı~ sahnede arlısL t .... ılc t·l- l\laes ian~i ' 

m~:, nca olunmuştur. t · 

Majcrus, lif edecektir. Buna göre. Alina, ıddia edilemez. ııı11ıı11 
Paris, Londra, Stokholm. Ams . 5 - lstanbulda bU tıı~ 

lıir sonatını r; : : :.tır .. Bu şe- Yedinci etapta : 
ki1'1c ~l '""l ~.iitamp ~incmaYH .Mcdis ikinci reisinin karısı ,.r ., y:o.~. 
iııtic:~!J etmiş olu~·nr .. Fakat 1 't Yazi~·<'ttcıı hry0caıı duynııık- Sekizinci etapla: 
· ....... 'isi hiç hir ""'nrnıı s;ıhne<le t ·• \c: Mcr~b. Lowi<>, Maye, Mars, 
:;ürli::-ıı:,,eC'~'\t ir. Madam Şötam - Benim için burada hrıpıt1 Dokuzuncu etapta: 
ı )Iityt Fraııc:ılro'yu ı1ulıl0 f't. taın.ııııPıı Yl'ıı!.. l•'a l, at. 111•\"1•:.:I • Lil:;c-lıi , YL·rvaı·ckı•, Rtrnıııt•. 

ın<':•ttlcir. l!c:··.,ıın lılr kH:ıru ı baı;;lıyacağım bir iş .•• <.lcııı~ktc- .Meulenberg, de Lathow~r. Yvan 
böyle ıııiizilrnl hir s<ılıncyi icap dir. IMarie, Goutal, Syen. 

tcrdam. Anvcrs. Saint Louis, Los 
1 Anjclos \'C Bcrlin olimpiyat slat. 
lan rılc§lcrini yakacaklardır. 

telif bölcrelerc m<'nstlP .. _,,.~/ 
l> ·rıı 2• ' rlan birer mlimcssı 1 f s~ ~ 

Prrf:cmb<:! günii ak~~J'I C i 
:10 <fa Cağaloğlunda. idil<~ 

llk defa olmak iizere. lran, binasındaki bölge Jller JiP ıı11' 
iıl·ınt·h:ıl İ!"-batı \"Ucllt \11ııı1 
mim ve son talin1atı ıı 

llcl~iııki lllinıpiy,ttları ıııiin:ısc -
bclile i~Lirfık edenler lislc~inc 
girmiştir. r zımdır. 



1 nci Yerli mallar 
sergisi dün açıldı 

Amerika lıa_qdutlarının sonuncusu/ 

ali lütfü Kırdar bir nutuk sövledi Son nefesini 
nasıl ·verdi? 

Kendisini ölü olarak ele 
geçiren zabıta kuvvetleri 

-
l Hatay clo7..·ııma lnn tctldk ediliyor 
1 f 

il lııtancı Yerli mallar sergisi ı Sii merbank ve Eti bank pa ,·yon-
1 1Cınbu1 Vali ve Beleıliye tarı beş senelik endüstri planı. .., tr 

• llııştır 1 l{ırdar tarafından nın muhtelif safhaları hakkındr 
.\t•lış · halkn esaslı malümat vcreceı. 

t li merasiminde Cumhu- şekilde tertip olunmuştur. Mcm 
"' aJk Pa ·t· · ·ı ~'ilcr· ı ısı Genci Sel•rc· lckC'timizde sanayi ve maadin 
1 ııı ı Tuzer, Partinin btan. sahasında kurulan yüksek tek-
L 

1ntak 
'"et S ası nıllfcttişi Tevfik niğ'ln azameti hakkında bir fi 
arı bt ılay ve şehrimizde hu. ldr almak bu suretle kabil ola 

r bulu rçok mebuslarımız ha caktır. 
&ter nınuşıartlır. Bunlnrn ilAveten bu 

asım 
lır 1 e saat 17 de başlan. 

. lk 
t Iğı Olarak milli san ayı 
y z huınunıi kiıtibi Halit G il- , 

-~ 1• azırıanau kllrsüve ''ll\a . 
'•sabi " " 

1.ıute k r nutuk söylemiştir. 
l ı 1 a ıbeıı \"ali ve Beledh'ı 

.ı..fıt[' . 
aıı u 1 l{ırdar çok alkışla. 
lla nutku söylemislir· l lar . . 
'On 1,.' Bayanlar; 

Ilı hu ırJııei yerli mallar sergi-
a zuru 
il on nuıla aı;ıyol'Uz. Bun. 

a ilk ilene en·eı gene bu bina· 
1 ı q ~erli nıaııar sergisi a~ıı. 
ııa ... 11lllan henüz veni kurulan/ r J ın · · 
'de e.:ı •z ancak hirknç odadn 1 
, "'lııı. I )' l, ıştı. Halbuki bugün Serfli umumi kaHbi nutkımıt 
·~~I il.hasında senelik ilerle- söy'ti.ıyor 

Amcr:!=anı·r en azılı haydudu 
ıı Dillinger, 1933 senesi ağus

) 
1 
tosunda Şikagoda bir sinema

İ dan çıkarken öldürüldükten sou 
ra Amerlkada herkes geniş hil' 

nefes almıştı . 
- Oh, diyorlardı, nihayet 

kurtulduk. Şimdi herkesin e\"İ'l· 
de bir sulh ve sUkfın hUkUm sü
recek. Sokaklar emniyette ola-

. c:ık. istediğimiz gibi istec!'.ğimii' 
yerde g~ece:iz, eğleneceğiz. 

Fakat vaziyet böyle Ölmadı. 
Gen<.' Amerlkada biri daha tUre
miştl ki, haydutluğu sırt adam 
öldürmek ve onları öllirken sey-
retmek "aş:.dyle" yapıyordu. debııı:tı taltl bir surette ifade e-

bllya eıc için bugünkü binayı sergide yenll1Jc olarak bir de Al Bradi adındaki bu haydut, 
ıııu akarı görnılyoruz Göğ b 1 d' k"" . d 1 t b 1 kurşunladıfı zavallıların JCıvra• 

ıu kab t ." · c e. ı~e oşesı var ır. ~ ~n u narak yuvarlanmı\sından Adeta 
e lfııı ' ar an lıu ı;Uzel ne- şehrının mllsta)\bel şeklını taıı-

llıı, i Spf' · C h . . . zevk alıyordu. " ı '• ıınız, um urrcısı- zıme ve umranına matuC hare-
~1clik~ttıet lni>nii'nlin snnayiC' ketlerinin bir kısmını burada Öldiiriilcn Dilllngeri kendlsi-
"at ehenınıiyetin ve yllksek plfln, maket ve saire hakkında nin talebesi yerinde göstermek 

ıcı le 
'Uc abıliyeti ile bu sahada muhterem halkımıza arzediyo - istiyordu. 
llı~e~da getirmiş olduğu me- ruz. Bu seneki sergimizin mad- Kısa bir zaman için filhakika 
llıacı nıanzarasınııı mUsbct di ,.e bilhassa maneyi kıymetini Dillingerl bir çömez vaziyetin<' 

'bıık di bir şekilde tcccllisidil'. arttıran diğer bir zenginliği de düşürdü. Fakat cinayetler tari-
t 1 ına:larıınız günden güne ÇO· Tüı·klye cumhuriyeti vil~yetleri hine haydutların sonuncusu 

ııllıeı. ta, istiJısaıatımız çeşit- arasında hakiki nıevkiini alan tescil edilc<'ektlr. Zira onun vü 
1\ te ve 

Uiı:tu artınakt.a<lır. l<~seı şanlı Hatay villiyetimizin ser- cudu ortadan kal ktıktan sonr:1 
~a cı r. Ve bu hususta lınlkı- golde kıymetli mamulAt ve mas- artık Amerikada o neYl gang-saha g . 
fıkır eııış, dahn r>traflı nııatiyle kendisini temsil etme- ter üreyemedi. Federal hükq-

lja b· lcr<'lıllmek için lstaıı- sidir. Bu mesut iltihakın henüz met bUtUn haydutluğun kökUnı> 
a<:a uyuk, muntazam ve ih- haftası iı;inde bulunduğumuz kibrit suyu döktu. 
(ullıuuYgun bir sergi binasııııı. halde lstanbul verli mallar ser- Bradi ilk olarak Ceyms Len 
~ nu ·a ., 

.\ şı dctıe hisst tmckte- J;"lsinc mamulü.tını yetişti recek adında polisi vurup da zavall: 
tııran~nı Zaınanda şchrimiziıı kadar aHikn, sür'at ve enerji ======================= 

~ ~k •na da lıir hizmet teşkil c- gösteren .veni viH\vetimizln de- erbabı lazııngelen izahatlarda 
•ıı Olan bö " 1 onu yle lıır serg-i büıa- ğerli valisi Şllkril Sökmen Süele bu lunmuşlar ,.e lA.stlk sanaylci-

~et· tl'ıtizdeki senelerde Yli<'u- huzurunuzda teşekkür etmeyi teri de mebusları mıza ve parti 
~"tı bı:;~~ş olmak belediyemi - bir borç bilirim. mensubinine buglln muhtelif 

l11tı b 
1 

I>landaki tasnvvus hususlarda karşılaştıkları bazı " ~,e hu 1 B l ~ sıcri d " ı Bayan ar, ay ar; or. İl . .arasın a uıı u mllşkUlı\tları anlatmışlardır. 
~t UgUn zıyaretinize açıl - Milli Şefimiz ve Cumhurreisi- Bu arada söylediklerine göre 

llal~ :lan sergi İstanbul milli miz lsmct lnönü'nün rehberli- gümrüklere ham vaziyette ge
ı lıer itliğlnin on bir yıldaıı- ğiyle ckğcrli Başvekilimiz ve len kauçukların kilosu 50 kuru~ 
l'etıe s:ne gittikçe artan lıir Ur. Itefik Saydamın ve hliku- olduğu ha lde ı iO - 180 kuruı,; 
tıeı·a~ Ucucıa getirdiği gllzC'I ıııctlmizin sarsılmak bilmez az- glimrUk ve istfhllk r esmi mas

ll'i ır. ScrJ;"i her sene da· mi ve himmetiyle memleketi- rafı vermek IAzımgelmekte ve 
~ıı<l 'e daha ınütC'rakki hi ı ınlz yalnız sanayi sahasında de- böylelikle mallar fabrikaya 2 JI. 

1 ııı.. e tertip · ~il, her hususta ve yakın vakit-··• ett" Ye ıntizamla de. raclrıu fazlaya mal olmaktadır. 1 
li ıntdiğf için milli sanayi te çok hiiyllk inkişaf ve terak- Halbuki diğer memleketler 
tı 11 tebrik ederim. ki merhalelerine vasıl olacak- hariç~ 'n l!"'"n ham maddeler
'eııt:"ııcki serginin bundnıı tır. l\teııılcketirnizln istikbaline Jen Uç resim almamaktadırlar. 

./" hua:c.rgiJcrtle bulunınıyaıı olan imanımız derindir. Sana- Bizdeki vaziyet karşısında yerli 
'~ıllitı 5•Yet1 'ardır. Maarif Yi ve tkaretimizin her gUn biri la.;tıl: nıamulAtı hariçten gelen

~~ •nı he Galatasaray lisesi lıi· ı>arça daha ilerlemesi halkıillı- lerle r ekabt't eıl"'1lemek ,·aziye. 
•• ıs 1 r seneki gibi sl'rgiyı' zın hayat ve refah se,•iyesiııl tinde kalmaktadır. Bu yüzden 

ra.ı fıtr d kt" 1 r b unda bulunmakla be- günden güne artması eme ır. birkaç sene evvel 2 - 3 yüz biı. 
l'ada. b·u sene aynı ıaınantla hu- Du gliz<'l neticeyi istihsal için lira sarriyle ,·ucuda getirilen O· 

~a. teu
1
; ~e kitap sergisi vücu. çalışan hliJ:rımctimizc minneti- tomobil l astiği fabrikası kapan. 

ll'erıı mışur. Demek ki Tilr- mlz bliyüktür. Hepinizi saygı rnıştır. 
r,lld.a.k~ sanayi Ye irfan sahala- ile salflmlıyarak sergiyi açar- En dikkate çarpan pavyon· 

~tı.a IMr:esut iııkişafıııı yan- ken sanayi ve ticaret erbabının !ardan biri de Maarif Vekl'lleti
i Olu)· ek fırs:ıtııu elde et- gösterdikleri şc,·k ve gayret nin kitap sergisidir. Sergide 
hr oru:ı:. h.ı~<l:ındııki tnkdir hislerimi de 
• 'lll yüzde yirmi tenzllAtlı kitap sa-

ll!e 1 ..... hayatınıı:ı:ın gNw ,.e g!i- Hl'Z<'1nıeyi vazife hilirim ... " tılmaktaclır. 
lf ··• nsı 1 lltıa11 ° arı Maal'if ,~ekili Nutuklar hittikteıı ı:;oııra \'a- Sergi gezildikten sonra cla\Ct-

~I 11\t t!u '\' Uccl'e H ki lap SN- li , e Belediye H.eisi sergi kapı- lilcr mektep bahçesinde hazırla-
r f\ı·uı .. 

ıt .~ l ısındc hlzmf'tl ~e- sınılaki kurde1:\yı kt-Rm l~ "" n a n büfede iğzaz edllmt~ler ve 
"'<'tlf k 

t 1:11 . nrkuııa~ıarııııı tC'HC'k- davetliler sergiyi gezmişlerdir. sergi saat 19 dan itibaren hal ·a 
eı ı nı 

· JJu seneki sergide Pavyonlar gezilirken sanayi açılmıştır. 

Hiç farkedil
miyecek bir 

şekilde 

Kıy af et değiş .. 
tirmeğe mecbur 

olmuştu .. 
memurun gtvsUnU kavrıyarak 

sırtUstil yuvarlanışını gördüğü 

zaman korkunç bir vahşetle sı· 
rıtmıştı. Kendisini "mühim bir 
havdut" sayıyordu. Bir polis vur 
m~kla bUyilk bir mari!et işledi
ğine kaniydi. O zamana kadar 
öteberi hırsızlıklar yaparken, 
birdenbire katil oluşu dolayısi~·
le dUştUğU daha mUthiş Ye feld
ketll vaziyeti göremiyordu . 
Şimdi Amerikada, gençlere 

ibret olsun diye bu haydutların 
hayatını yazmakta Ye akıbetle
r ini hlkAye etmektedirler. Ev
,·eıa. hlç bir şeyden korkmaksı
zın Ye her şeyi yapmağa kadir· 

miş gibi pcn:ı.sızca. hareket e -
den bu caniler, sonra sokak or -
tnla1 ında nasıl li:Öpekler gibi öl
dürUlllyorlar? O kitaplarda gö
rU IUy-.:-. 

Al Bradl, daha. pek genç ya

şındayken hAkim huzuruna bir 
otomobil hırsızı sıratiyle çıkmış 
\'e bir daha bu işi yapmayacağı
na söz ·vererek saln·crilmiştl. 

HAkim, bu pek genç adamın 
sözlerine inanmıştı. Fah.-:\t kim· 
bilir? Kim tahmin edebilirdi ki 

0 ktlçllk haydutlukla istikbal i
l'in bir tehlike işareti gizlidir? 
~ 

Al Bradi kllçücllk boyu ile 
mahkemede ağlamış, sızlamıştı. 
Fakat çıkar rıkmaz şefaatleri
ne başvurmaktan geri kalma. 

dı. 
EHe14 küçük küçllk hırsız-

lıklar yaparak kendisini de kur
tarma~a çalı!:ırken, gUnUn hi· 
rinde bir polisi vurmak gafleti-

ne dUştU. 
Düştll ama, bundan asla ibret 

almıyarak kendini "büyllk mi~· 
yasta bir gangster" farzedlp bır 
şey sanarak ortahğı merhamet
,ızce kasıp kavurmağa başladı. 

llk defa bir mUcevherat mü
essesesinden 10.000 lnglliz lira 
kıvı..~tinde taı-lar çalmış, son
r:> .. ankaları soymuş ve kendisi
nin "müthiş bir haydut olduğu
nu göstermek icin birkaç haCta 
sonra aynı mücevherf\t müesse
sesini bir kere daha soymuştur. 

Bu, filhakika Oilllngerin de 
haydutlukları arasında görül· 
müş bir şey değildi. 

Bir glln gene mllcevhercinin 
karşısına dlkllr.rek, eldivenli e-
1ini uzatıp 8.000 İngiliz liralık 
mücevher daha kaldırarak ken
disini bek leyen çok slirntll biı 
otomobille sıvışıp gitmişti. 

Fakat günün birinde, Al Brn
dl havdut arkadaşlarından biri
ni gH~sll nden nı runC"a. iş delfü;. 
ti. Herir ı;öğslinden ameliyat ol
du~u sırada karısı zabıtaya ifı;;a· 

atta bulundu ve Al Dradi hlitiin 
n\"enPslyle ynknlnnnrak h:\psl" 
sıkıldı. 

Bununla beraber Al Dradl o-

rada da rahat durmİyacaktı. Ni-
tekim birkaç gün içinde gardi
yanın kaCasına bir demir parça
sı nırduğu gibi anahtarlarını a
larak kapıları açtı ve kaçtılar. 

Ondan sonrn tekrar hırsızlı

ğa, soygunculuğa başlamışlar

dı. Deş bin hlr yerden, on bin 
diğer yerclen ... Gittikçe işi azıtı. 
yorlardı. 

Yeni orta okullar 
açıl ırken 

Zara kasa-
basında 

Sonra Bradl tuba! bir hevese e· k 1 
kapıldı. GazetC'lerln kendisi hak- ır orta 0 U 
kında yazdığı yazıları kesip açılmalı 
topluyor ve hemen her harta bu 

yazılara k .. ııdi faaliyeti ile bir- Sivas, (Hususi) - Zara Siva. 
kaı;, sUtun dahn ilA,·e edi~o~du." sın en güzel ve nüfusu çok, Cum. 

1' akat zabıta, tedbirlerını gıt- huriyetle beraber büyük inkişaf 
tikçe sı}daştırmış ·ve Brndlnin ve çalışmalara kavuşan kasaba. 
saydı günleri yaklaşmağa baş lardan .biridir. Kuabada htlm 
.1.ımıştı. her sahada killtüre karşı yıld .. 

Al Dradi de bunu anlamıştı yıla artan büytlk bir ali.kası mev 
Yaptığı bütün cinayetlerin ceza- cuttur. Kasabada bulunan ilk Ol. 

sını elektrik sandalyasında ö- kuldan her yıl muntazam ve go. 
<lemeğe mecbur edileceğini bili- ğalan nisbet dahilinde talebeme. 
yodu. Bu mllnasebetle zabıt·ı zun olur. Bugün vasati hesapla 
şefine bir mektup göndererek, söyli~ebiliriz ki Zaranın hariç 
"eğer idam cdilmiycceğino daır orta okullarda 150 den fazla ta. 
söz verilirse müebbet küreğe lebesi vardır. Bu nisbet haricin. 
mahküm edilmek şartlylc teslim de kalan daha bir çok talebeler 

olacağını" bildirdi. 

Fakat şimdi onun sözlerine 
ehemmiyet yeren yoktu. 

de vardır ki btınlar mali vaziyet. 
terinin imkansızlığı karşısında 
ilk okuldan çıktıktan sonra or. 
ta tahsillerine devam edememek 

Diri veya ölU, muhakkak ya- mecburiyetinde kalıyorlar. Kasa.. 
kalanacaktı. hada orta okul ihtiyacı çok ya • 

Nitekim Al Brndi ÇC'tesiı:I:. kından hissedilmektedir. Kasa • 
büyük bir mağazayı dah<> basa. 
caklnrını öğrenip de oracta ~cr

tilıat aldıkları zaman onu diri 

banın çalışkan ve genç belediye 
reisi Faik özturan kasabada bir 
orta okul açılacak olursa beş yıl. 

yakalamağa teşt'blHis e<lC'n ııo lık bina icarını karşılamak üze. 
!islerden biri daha ağır surettı> re kendi flahsi parası ile taalıhllt. 
yaralanmıştı. 

Çil n kll zabıta, her tli rlU tehli
keye rağmen bir saktyi eYYelA 
diri yakalamak ister. 

Al Br::diııin hayatı, aşağı yu-

te bulunacağınuı kuvvetle söyle. 
mektedir. Aynı zamanda ?'..aralı. 
!ar da okulun diğer ihtiyaçlan::t 
her zaman karşılayamıyacak bir 
vaziyettedirler. Maarif Vekruetl 
bu yıl yurtta açacağı orta okul. 

karı her Amerikan hnydudunun !ar arasında nüf&s ve talebe niL 
1rnyatı gibi sona ermiştir. beti üzerinde büyük bir kesafet 

Şu farkla ki, onu ynkalamak arzeden Zaraya bir de orta oltul 
i<'ln mllcade1eye girişen z~bıta, açarsa çok candan bir arzuya ce. 
baştan aşağı çöpçll, bekçi, ellik- vap vermiş olacaktır. 
kf 1 tezg{thtarı vesnir kıyafet- BlR ANA ÇOCUGUNU BOODu 
lt're sokarak kendisini o yolr\:ı Sivasa bağlı Yıldızeli kazıud • 
saklamıştı. mn Seren köyünde oturan Mali,. 

Vaktaki bUyük bir salon oto· mut karısı 20 yaşlarında Zeh"ra 
mol>ili cadd yl bir yıldırım hı 

zlyle geçerek mağ'aznn ııı ön ll r:
dc durdu. lçerisiııclC'n çıknn 

haydutlardan biri Brndl idi 
Fakat yaptıkları tehdide kulak 
asan olmamıştı. tik mukabPI de 
bir polis vuruldu. Onun ardın-
dan çepcÇC'Yre yağan kurşun 

yağmuru altında Brndl Ye:' arka
d.ı::;ı lıircr 1\lıpek gihl yere seril
diler. O anda ölmUşlcrdi. 

Vücutları kurşundan kallıura 

d lhı m li f\ tli. .. 

IHıylcee \ ıııPri kan ha)·du tin
rıııın SOlltıll('llSU da dünya YÜ; 

zlind<'n sllincrC'k blitlln gllnah. 
ı.ın:ıın ağırlığlylc yı•rin 

geçmiş oldu. 
altııı.ı 

gayrimesru olarak kazandığı iki 
aylık çocuğunu boğmak suretile 
oldürmtls, tevkif cdilmi~tir. 

KESERLE ÖLDÜRDÜ 
Su şehri kazasının Sarıca k 

yünden Rasim Yüce aynı köyden 
:\tehmcdi bir ev meselesi yüzü6 • 
cien keserle başına vurmak sule. 
tile öldürdü. Katil yakalandı. 
J{Al\IYON ALTINDA KALDI 

Güründen Sivasa gelen şoför 
Mehmet idaresindeki 4 numara. 
lı kamyon Ulaştan geçerken 7 ya. 
şmdaki Zcynobc t·arparak başın. 
dan ve ayağında yaralamış, N 
mune hastanC'sinc getirilen ço • 
cuk ölmüş, ~oför tevkif edilmif • 
tir 

Ne. Na. 
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7 ------------------------·· 
EGER HARP PATLARSA •• 

Ge. Serrigny 

.Hadiseler sözlerden 



~------~~~~~~~~~-
~ Ç ü k Hik&ye: ValiŞileyi teftiş etti 
~ ı· r.... -d-_o_ .. s--t ! d~!~:ııs~~~~ıy~::ıı:;:k Q Şile (Hususi) - Geçenlerde ~ 

kazamızı teşrif eden valimiz Dr. 
~ Lutfi Kırdar bir çok işlerle ya -"azan: kından alfıkadar olmuş, bu ara. 

da plajı gezmiş, mektebi görmüş 
.__ Reşat En is kaza hakkında bazı direktifler 
. ~ \'ermiştir. Aldığım bir haıbere 

Yiik "'a ~ <"Öre sa '-'IO valimizin Üsküdarla .... , "'aza.1 .. .. o " 
lllunaseb'e ar onunde yıl. - Ya Fahrettin ailesı? Şile şosesinin kazaya giriş kıs-
llıdan ke t.ile biriken halkın - Tıpkı birincisi gıbi. Yalnız mmın bir kilonıetrelik yerine 
Çalı§trk ndıme bir yol açma. hE:ı iki aile biribirindcn uzak o. nafıaca asfalt yapılmasına emir 
ata, k:ı~a:rkadaşım Tevfik t:ırdukları için hazan yoruluyo . buyurdukları anlaşılmaktadır. 

haJd .1 paketlerle dolu r•Jm. Şimdi evvela Fahrettinlere Şileliler valimizin bu candan a. 
Çık e btr Şekerci dükka- uğrayacağım; sonra Salahattin • takasını memnuniyetle karşıla _ 

ı;c .,. arken tesadüf ettim. lc>rc döneceğim. maktadırlar. Ayrıca bu asfalt 
k eS:· zatif bir adam olan - Yemeği kaçta yiyeceksin? yolun güzcrgıihıııdaki hükumet 
atı l>e~ ar~~d~şlarımdandır. - Kaçta olursa... ve Parti, halkevi binaları önün-

tdan ınuıayımdir; müna. - Il,ıyan Mefkureden bahse. deki bah,.clere de birer park va. 
• kavg d ... " 

t e\'len.se ~ ~ hoşlanmaz. diyordun... pılacaktır. Bu hususta İstanbul 
Olurd Ydı şüphesiz pek iyi - ..... vet, onu ilk gördüğüm za. parklar müdürü Bay Reşat tet. 

~ilı.eşue~: Fakat, daima aşk man letafr..t.r.e hayran oldum. kikatta bulunmuştur. 
tı i ~ arkasından koştu • - Ya!? GÖKSU DERESİNE KÖPRÜ 

ı..' 1.dıvacı d"' ·· b'J k E t l d ?J - • · -.albiıı uşune ı me - ve : an a m ya. Kazamızm Agva nahıyesın" 

lltnı ~n boş bir zamanını - Anladım. bağlı Göksu deresi üzerine 32 
it( § 

1
• - Kocasına gelince; kibar mı metre uzunluğunda 4 metre e • 

bek~!Jlna geldiği halde he. kibar. Hoş sohbet bir adam. Be. nindc, 7 metre derinliğinde bir 
'.\}ı dı. nimle aynı felsefi nazariyelere köprü inşa edilmiştir. Yakında 

ile ~~di, seni gördüğüm malik. Hemen ahbap olduk. açılma resminin yapılacağı an • 
geı d nunum bilsen! Be • - Korkmuyoı- 11].usun? !aşılmaktadır. 
~. e otomobilde biraz gö_ - Hiç bir tehlike yok. Sonra.. KANDIRA !LE ŞİLE ARASIN-
~e İki güzel çocukları var. Evleri - DA TELEFON 

'~n~lornı:ıbıli? nin letafetini tasavvur edemez • J{andıra kazası ile kazamız a. 
lıer1 : ~tomobilim. üç sa_ sin. Bayan Mefkure gayet yük • rasında telefon İrtibatı tesis e. 
bıııe agazadan mağazaya sek bir musıkişinastır. Yemek . dilmiş ve konuşulmaya başlan _ 

, ~ni dolaşıyorum. ten sonra bize Şopendcn bazı mıştır. Kazamızdan ebzc hudu • 
Cok i .nereye sürükleyecek. parçalar çalıyor.. duna kadar telefon tesisatı ya • 

'Se . §ırn var. - Bay Salahattini düşündük. pılmıştır. Gebzeden buraya ge -
nın rn· . 

~eYi ? 
1• ışin \'ar? Ya ben c:c biraz vicdan azabı duymuyor len haberlere göre Gebze kayma. 

bak~ Bır defa otomobilin musun? kamı Bay Fazıl Uybadinin bu hu
lhob·ı· anıa . - Bu fikir hi~ aklıma gelmez. sustaki alaka ve faaliyetile ya • 

1 l>ak 
1 ın kanapeleri irili u. Ne için düşüneyim? Benim vazi. kında ebze ile de telefon rnuha. 

t' etti e~ıerıe doluydu. Tevfik fcm ailenin en iyi dostu olmak • beresi temin edilmiş olacaktır . 
'l.? • tır. Alınacak bütün kararlara 
.A . ''a:Ydı h 
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"'Oto,ın0b'.ı aydi bin.. müdahale . ederim. Çocuklann 
l'th. Şo:.~ Yerleşmek bir me.. mürebbiyesini ben intihap ettim. 
'>'erdlJt 0re pek uzak bir ad. l\fefkürenin şapkalarını da ben 

~eiebılQ~n sonra müşkülatla tasvip ediyorum. İtiraf ederim ki 
Hafayda Türk bayrağı dalgalanıyor ve çekilecek 

rarctten tle uıutccıiı:ıu· olıuıyaıı 

Merih yıldızı 
( Ba§ tarafı 8 incide) 

"tııt · bundan pek iftihar duyuyorum. 
'Coru;"aın ediyordu: - İki ev ve dört çocuk! Tek 
0a, bu orgun ya, şu oyuncak adam kin pek fazla ... 
a:tıııın bebek, bu at, Bay Sa. Tevfik aşmaz biraz düşün • 
lakayt ç~cukJarı içindir. dU. Sonra: 
~ l'aaı hır tavırla: - FiJhakika hakkın \'ar. dedi, 
"%11:ı · itiraf ederim ki \•aziyctim hazan 
'llu ·f O tafsilat \"eriyordu: garip oluyor. Ara sıra da pek yo. 
lllı..'l.j~i 0:oğraf, şu kücük ayı, rucu. Mesela bugünkü gibi. Eğer 
ıı ocu~ı köşk te Bay Fahret. talihim olsaydı, çocuksuz ailelere 
~ llutun ları icin... tesadüf ederdim. Hem yorgun . 
~a;-ag bunları tevzi ederken luğu, hem masrafı az olurdu. Bu 
l)1kk ın? ! ·· sene tam beş yüz lira sarf ettim. 
bu kat etrnck lazım. Fakat, Ve. ilave etti: 

b•lirıd adar değil. Ceplerim - - E\·et ama, sen en dersen de. 
il)) b' e F'ahrettinin karısına benim yerimde olmak isteyen bir 
llın ~r horoş, diğerinde Sala çok adam var! 
f va:rısına vereceğim pan. 
~ ka · Şekerleme kutuları 
'l .. 

ıin v 
~ ea er de seni takdir ve 

< loru1 eyirn. Ahbaplar için 
'ı.. U~·orsun ''e Y . 
tııuu/Payım? Yılbaşı benim 

fr: er1: bir gündür. Fakat 
l'itıı. 1 başarmayı pek iyi 

'Yaıireı . 
~ tU .. erın baDA pek karı • 

Reşat E11U1 

Maarif Şürası 
Umumi heyet 

dün de iki celse 
yaptı 

'h. rıuYorı 
Qır . . 

aııenin .. d t Ankara, 27 (A.A.) - Maarif 

1~sına ~ ebn ıyı 0

1
ds ~ sı. Şurası ur:-umi heyeti 26.7 .939 

er b ec ur o ugurn ç b .. .. 0 d ~ı 
~,. · c.aer h ld . .1 k arşam a gunu saat 1 a , aa. 

~. a e ımrenı ece ·r \ T k·ıı· •. .. t İh 
~· 1 rı e ·ı ıgı mus eşarı san 
~ bllirn anlad • .. Sungu'nun riyasetinde toplan . 

İl' . ıgıma gore, sen t 
d aıJenin d .,.1 'k" ·ı 1 mış ır. 
t.... el'l. iyi d teoı ' 1 

1
1k.a~ e. "Lise ve orta okullar. öğret -

"Qı os usun ısıne . 
! suretle 

1 
• . men okulları, meslek ve teknık 

, tı ... muame e edıyor- 1 okulları :nzibat talimatnamesi., 

'
0tru. Belki 'k" . nin müzakeresine devam ederek 

,. bi da. d ı ı aıleye aynı kabul ctmıştır. 
d,li"'ine~~~tı kabahattir. Fa. ı İkinci c..else Maarif Vekili Bay 
t~ ıh, ınsanı kendi arzu. Hasan Ali Yücelin reislig·inde 
e d ~aae had· l k e ıy0 ısc er sev ve toplanarak "Basma yazı ve re • 

attı · r. ~e yapa• ? S 
ıı... nın k ) ım · a. simleri derleme talimatnamesi , 
·~il ı arısını ·ık ·· d"" • ·· ' 
I' etareu 1 gor ugı.ım ile •·orta tedrisat müfettişleri ta. 
etlinin ne hayran oldum. limatnamesinin yenilenmesi hak-
0»ıu.., karısı mükemmel kındaki teklif i müzakere ve ka 
g • .1or. 'Bi!h ,, -
a.ınını.· assa bununla bul etmiı::tir 

'~t · 1 ahba ld k ~ · 
, ~ Ukenıın 1 P 0 u · Şura umumi heyeti yarın saat 
'ab "et, hiçe b: . 10 da toplanmak üı.ere celseye 

1 •• attini ır tehlıke yok. nihayet vermiştir. 
11 ~~1 ç~ karısı Mefkitrenin ö<rJeden sonra muhtelif komis 
. ''Ilı ~uğu v . Se h ~ . 

et. ı:;,_, • ar· ma at ve yonlar çalışmalarına devam et • 
v.~ ~\lerın· .. 11···. 
~·•ur ede ın gu7.e ıgını ınişlerdir. 
~ b' rnezsin. Bayan Mef. ------------

~ ~tne~r ev kadınıdır. 
~1y0_ bu aiıeye devamdan Dr. Necaettın Atasagun 

"'"• •QUnA 1 8 o k •J l'o ~tlaıc;. -_ . Salıahl.ırı .:i a kaılar; a ~.ııı'-
l'utıı. ,,.., Jftıhar ediyorum. ları 17 den !'ionra l.filell 1'aHart 

bı lı ,,a a·ı · ı .A.p. Uaıre 2; l'o. 17 de hastalarını 

ııe~:~~n:ıa:a;:ı~··d~ aynı şekilde olan Fransız askerleri teftiş ediliyor 
düşUnlllebilir .. Irkutsl~ ınınta- ~-----------------------------------·-------------------------------------------------------

İstanbul köylerinde bir gezinti: kaı:m el. kı~ın n. kıs 44 derece 
soğuktan ,yazın ise zait 19, ylr- -- - - -- - - - -

~~i~~ern~~~t==~~:c~-ı~
1

~
1

::~':a~~- Ko··y1u··nün 10 kuruşa sattıg'"' I su··ıu·· 
hu bUyllk sllhunet değişikllğin-

~~=:~:::~~·~:· l::::::::rho~: şehirli ayni fiyatla alıyor 
rn tabakasının zcnı;ln, kesif ol- Halkalı köyünde bir ihtiyara 
maması, ne su buharının nok- sordum: 
snıı oluşu Ye ne de b!iyiik sUhu- _Bu köyde para getiren ne 
net farkı bulunması :Mcrihte vardır?. 
hayat olmı>.mnsı için kafi bir se- Biraz düşündü. Sonra şu ceva. 
bep değildir.. Dilfikls hu şcrni- bı verdi: 
tin Merlhte hayat olduğunu is- _Para .. 
hata ynra<lığı da yukarıda gö- Anlamadığımı görünce izah et. 
rüldil.. ti: 
. Geçen asrın sonlarına <loğru _ Atalar sözünü bilmez misi. 
bazı heyotçilcr l\lcrihtc pnrJak niz? Para parayı getirir. Elimiı
ııoktaları gOrerck, bu seyyare- de sermaye olunca her şey para 
deki insanların dlln~ 1\ ile mu- getirir. Ot. ağnç, toprak altın sa. 
habereyP. girişmek istcdil\lerinı rısı paradır. İki ineğim var. Pa. 
zannetmişlerdi.. ram olsa onJarı on iki yaparım. 

Oluk oluk süt akıtır, para topla. Yirminci asırda ise .Marl,on 
\'e fizil{•·i 1'csla tel::ıiz marifeti-' rm:. " ··t mevzuuna 

· . . h.onu$manın su ,, 
le Merih ılc muhahcrt') r gırış- . d n oldum Bir 

"'elmcsııı en m('mnu · 
ınek istcınh;ler, f,drnt buııcl. ~ürlü halledilcmiyen sulu süt 
muvaffak olaınaını~larllı. derdini bir de membaından dinlc-

Şiıncliyc kaclar ) nııılan l>Ulllı kt" yece ım. 

tC'tkiklc>r sonunda l\leı·ih yıldız. _ Burada mandıra var mı? 
ile trlsiz \'C ışıklı işaretler Ya· _ Çok .. 
sıtasiylc ınulıaberC'ye girişmek En yakınına gittik. On ineği 
kahil olacağı ııctkcsinc varıl · olan bir köylü ile tanıştım. 
mıı:;tır. l<"nkat telsiz ile ynpılan Sordum: 
neşri> atta nıevcell'rin havanııı _ Giinde ka; kilo süt satar . 
mı yUksck tnhakalarına kadaı sınız?. 

J·U\s"ldlktcn sonra tekr.ır cıkı _ Belli olmaz. Yüz kilo, yüz 
,ıoktalarına llonclllklerl görill· elli kilo sattığımız olur. 
niiştUr.. _ Kilosunu kaça veriyor -

Bu \azlyete glire Merih ll<' sunuz?. 
ın u "bt' reye girlşm ek için ) "ll I · - On kuru~a .. 
nızcn ıRıldnklardan istifade şek· - Susuz mu?. 

] Hiddetle '-·iizüme baktı: li kn ınıştır.. " • 
. . - Biz sütsiiz insan dcgiliz. 

Yapılan h('Snplar nC'lıc>csınd ( A zdan emdig·imiz sütle bu 
k ı n·e nanu 

: ıwnlc elli milyon nının t · ya~a bu hale geldik .. Süte hile 
tlnclPki bir ı!lık k11ynuğ~~ın ~f~ - vapa~llar sütsüz insanlardır. 
rlhe kadar tesir cdc>cc ı tesbıt ':--------------

bulunduğu lıir zamanı intihap 
olunmuştur. 

.Amerlkacla , e Fransadn hör· ctmrll.. 
le ınuaızam projektörler ~·apıl· lştc hu aksam l\lc>rih dlinya-

mıştır .. 
Artık bu şcl,ildc Merih He 

muhabereye giriRınck lmkl\nla
rı da bulunacak demektir. 

En taze, en tPmiz si.itle besle. l sıl idare ettirir. Bu Nasrettin 
nen bu temiz yaradılışlı Türk Hocanın hikayesini de geçti. Ho. 
köylUsünUn sulu sütten şikayet ca yirmi paraya aldığı yumurta. 
edişi, ondan korku ile bahsedişi !arı gene yirmi paraya satmaya 
Joğrusu beni memnun etti. başlamış. Soranlara da "dostlar 

- Demek siz de sulu siitten şi. alışverişle görsünler,, demiş, A. 
,cayctçisiniz?. yak esnafı "dostlar bizi zararda 
Başını iki tarafa salladı: görsün., deseler inanacağım a . 
- Yok, dedi. Benim ne şika. ma .. onlar bizden çok kar edi -

yetim olacak .. Ama hiddetleni . yorlar .. 
yorum işte.. :--:asıl katıyorsunuz Ne asri ahır derdi, ne hayvan 
diye sizlere aC'ıyorum. bakımı, ne ot tasaları var. Bir 

- Peki ne yapmalı.. Bunun maşraba, bir ~üt tenekesi.. Gün 
"'aresi nedir? doğmadan mahalleleri dolaşır. 

Elini çenesine dayadı. Sakalla. akşamleyin C('plerine parayı dol 
rını uzun uzu=ı uzun uvdu: durur. keyif çataraktan evlerim 

- Bak beyi'Tl, dedi. Biz sütün dönerler. !cleri nasıl rahat edi . 
kilosunu on kuruşa satıyoruz. BL yor anlamıyorum. 
zc Hizım oltın<"a gene on kuruşa - Ama belediye ceza veriyor. 
satın alıyoruz. Bazan soruştunı. Güldü: 
yorum. Mahal!elerde de on kuru. - Biliyorum. Sütü bozuk o. 
ııa süt satılıyormuş.. Kızıyorum !anların sütlerini doküyor. Bun. 
birader. Biz yalancı çıkıyoruz. dan ne çıkar beyim •• 
Bizden on kuruşa toptan alanlar - Peki temiz snt için no yap_ 

il.na ı enın en iyi dostu. kııhııl eder. fTeltforı: 23!Jj:ıı 
~'ılar 80

rtnadan hiç bir iş Jll••••••••••-• 1 • 
Fakat bunun için de M<'rihiıı 

{ diıu~ amıza en yakın me a!cde 

mıza elli sel<iz milyon on Uç blıı 
kilometre mesafeden gcç0cek .. 
Araba dlinyn fı.limlerl ne gihi 
teşcbbll lcrde hulunncaklnr? .. 
Mcrlhtekl meslP tnı;Jarı da aynı 
şekilde hareket cdcc<'klcr mi? 

ayak esnafına on üc, on dört ku .• malı? .. 
ruşa satarsa, onlar on kuru~a ııa_ (Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Hataydaki mebuslar 
heyeti dönüyor 

Resim sergisi açıldı . 

lrlandalı tedhişçiler 
Beş Ağustosta İngiliz -parlamen· 

tosunu berhava edeceklerdi 

Ankara. 26 (Hususi) - Posta 
ve telgraf yüksek fen heyeti a
zasından Necati Toner telgraf 
işleri relelltlne, ihtisas şubele. 
lerl reisi Bekir Vefa yükselt fen 
heyet! aıaııtına, lstanbul poata 
mttdttrtt Emlıı Sözen .ihtisas fU· 
heleri reisliğine tayin edilmiş-

lerdir. 

Fransız as 
heyeti 

Ankara. 26 (A.A ) 
mUddettenberl eeh 
!un.makta olan Orge 
algerln relsllğlndekl 
aakerl heyeti mlhmaD 
birlikte bu akşam eki 
lı hususi vagonla t st 
reket etmişlerdir. -

l ngıliz - Ja 
müzakerel 

'rı 

AI 
Ilı 
liı 



lt - YAKIT ~ TEMMUZ 1939 'l'lr•ı1e Comburl1et Merkez Bankası 22 ı 7 ı 1939 v•zlvetı 
Ura 

15.000.000.-

AKTiF ._, 
4!1aıı n a ... L la kloırarn 17 179 910 
-ııot 

tlftkıat • • • • • • • 
Oaluw • • • • • • • 

'l'lirk h elet llahablrler: 
l'laı • """' . . . . . 4JltQ. ~leJct lluhablrler: 

4ltı • san kliırarn 9 OM 821 
~ tahytJj kablJ serbest 
biler ~6 . . • . • • • 
tlırı •lıJer •e bordu 

11t hakiyeıert 

24.164.0t '7.9 
20.933.4'10 

1.461.391.2 

884.9'>...8.84 

12.741.252.4f 

U,.880.4 

8.334JM'7.M 

Ura= 

46.381. '188. 7! 

331.928.8-

16.000.380,4-, 

PAS t F 
Sertna11• • • • ı ı • 

lhllpat altçeıl: 
Adi Te feTkallde • • e e 
Hmusl • • • • • • • 

f'edavQldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen eTI'11kı nakll711 

Kanunpn 6.8 inci maltd .. 
!erine tevfikan hazine tara. 
tından Taki tedfyat • • • 
Deruhte edilen eYrakı aat. 
diye bakiyesi • • • • • 

4Jl17.18'.S5 
8.000.000.-

lM. '7 48.388.-

1'1.998.09'7.-

141.520.686.-

lOJU 7.18'.M 

SORSA 
Ankara 26 -7-~'--1 

t--ÇEKLER--ı 

1 Sterlin (İqiliz) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 Liret (İtalya). 

100 inlere Crankı 

DO KOMAN: 1 

~e tahvilleri: • • • 

t1119 edilen nnıln nat. 
~·'l•lıtı . • . . . 

ıKarşılılı tamamen altın olarak 
ilheten tedavule vAudilen 19.000.000.-

ıoo FUorin (Felemenk) 
100 Rayımart (Alınan) 
100 BeJıa (Belçika) 
ıoo Dfrahmf (Yunan) 
100 Left (BuJaar) 

5.93 
126.8575 

3.355 
l.H 

21.5750 
67.705 
50.815 
21.$2 
1.0825 
1.58 
,.325 te.rı~11 G-8 maddelerine 

'-ll te Hıalne ı.rarından 
•- dJyaı • • 
-~ .. ~ .... 

·-WU Clltdanı: tw ...... 
~ ~neuer •••• 

~ 
De lahvlldt clzdanı: 

~ l'llhte edilen nrakı nak 
1enfn k tab a11ıhtı esham Ye a .. Se bYfllt itibarı kıymetle 
r est esham Ye tahYilAI: 

°'11Gaı11ır, 
11.ııne• L 
4ltaQ .. e aısa ndell nanı 
'l'ıb,1~4~ ~li•lz Ozerlne • • 
Ilı zerine • • • • 
a. "edarlar • 
"11hteııı • • • • • 

• • • • • • • 

158. '148.568. 

l '7.DS.097. 

128.483.366. 

6.041.000.
:u.104.42 

'7 .sos. 722. 

J~kdn 

141.uo.ue.-

128.483.366.44 

:S0.98'7.882 .. U 

18.870.826.4 

4.M0.000~1 J 6.012.419. '1 

.. ı 8."32.039. 

Reeııknnt mukabılı ıl:lveten 

feda. vaıed. 
TQrk liraır ll~vduatı 
Dool: TaahhQdatı: 
Altına tahvili kabil döYlzler 
Diller dövizler Ye alacakta 
klirfnı bakiyeleri • • • • 

Muhtelif • • • 1 1 • 

69.000.000.- 299.UO.Me.-

34.0U. '787.88 

8.018.46 

36.U>G.190.60 

Yektn 

ıoo CelrosloYat kuronu 
ıoo Peseta <ta.,...,..> 
100 Zlloti (Lehistan) 
100 PenlG (MaCllr) 
ıoo Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugoslav) 
ıoo !sveç Kuronu 
100 Ruble (SoY7el) 

btikrular 
Etpııl 

SiTu • Enuram 111 
TU rk borcu 1 pefln 

U.035 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

30.56 

23.90 

icıret ve Zahire Borsası 
26-7-939 
FİYATLAR 

Vilayetim iz 

Tarihten önce Ye tarih 
zamanlan içinde, 20 aynim 
yılında ve son yıl ile son uy 
zarfında Hatay'ı olduğu gi. 
bi yafatan, 200 den fazla 
büyük fotoğrafla kıymetli 
bir albüm mahiyeti alan bu 
büyük eser salahiyettar 
ilim adamlamnızm kalem 
yardımlariyle TORKIYE 
YA YIMEVJ tarafından ha.. 
neıreclilecektir. 
zırlandı. Bu aym aonunda 

I~ 
enunua 1938 tarihinden llibarea: Iskonto haddi ., 4 Altın ftıerfne r 9' 1 Butday yumuşak 5.32 - 6.02,5; 

BuJday sert 4.30 - 5.20; Buğ. 
day kızılca 5.19 • 5.32; Arpa 
yemlik çuvallı 4.07,5 • 4.10; 
Bakla 3.28; Çavdar 4; Nohut 
natürel 6; Keten tohumu 9.30; 
Kabuklu fındık 19; Keçi kıh 52; 
Tiftik ollak 122; Tfflik mal 
98 • 109 kuruş. 

VAKiT kitabevi 
'7 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatl ilanları 
~da illik ~ tan yazılı 897 ton kunı otun kapalı zarfla ek. 
~ 39 pel'§embe güpU saat 15 de lzmitte TUın satın. 

l!'.a ~11UUda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ankara, 
~İfehir levazım amirlikleri ve tzmitte Tüm satın al. 

llrında görülebilir. Her mevkiin ihtiyacı ayrı, ayrı .._;e de ihale edilebilir. isteklilerin betli gün ve saatin. 
'l'ıııb evveı ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını 

Batınalma komisyonuna vermeleri. (143) (5268) 
cinsi miktan Fiatı Tutan İlk teminat 

kilo Ku. Sa. Lira Ku. Lira Ku. 
91,000 3 2730 204 7:5 .. 78,000 3 2340 175 50 

,. 403,000 3 50 14105 1058 
,, 78,000 • 3120 235 
,, 2'7,000 3 75 9262 ~ 874 69 

897.000 a!Glf rflOı-T z.~ 
~ •• * 

ot ~ lri kıtaatm ihtiyacı olan 84 ton sığır eti ve 391 ton 
4a. Palı zarfla 28-7-939 cuma günü saat 11,30 da ts. 

SıtJı. la.tın alma komisyonunda alınacakbr. 
. ı.ı:tiııin ilk teminatı 1260 lira, 391 ton kuru otun 1173 

~ti 1-p klflertn teklif mketuplarmı ihale saatinden bir sa. 
lttada Tüm satmalma komisyonuna vermeleri. (118) 

~ (5144) 
,'"Qı * * • 
~~n:u Tefennidei kıtaatm ihtiyacı olan 144250 ki~o unu. 
.. ~ ıartla eksiltmesi 12-8-939 cumartesi günü saat 11,30 

a .'l'U.nıen satm alına Ko. da yapılacaktır. Kilosunun 
. 'l'e1tı~1Yatr 12 kuru~tur. İlk teminatı 1298 lira 25 ku. 

it if rnektuplannm ihale saatinden bir saat evvel ts-
0· na. vermeleri. (187) (5508) 

~teaıııı. u .. 

2t Ura ıt nam ve besabıra beher adedine tahmin edilen fi. 
lbUu 90 kuruş olıı.n 901 adet tevhit semeri açık eksiltme 

akasaya konulmuştur. İhalesi 14 Ağustos 939 Pazar. 

tesı günü saat 11 dedir. nk teminatı 1683 lira.dir. Evsaf ve §&1'L 
namesi her gUn öğleden sonra M. M. V. satın alma Ko. dan be
delsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cU maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatile 
birlikte ihale gün ve saatinde Ankara.da M. M. V. satm alma Ko. 
na gelmeleri. (184) (5611) 

••• 
Harp Akademisi için 171 ton odun atmacaktır. Açık eksilt. 

mesi 11----8-939 cuma gllnil saat 14,30 da Tophanede tat. Lv. a.. 
mirliği aatm alın& komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1881 lira ilk teminatı 141 lira 7 kuruftw'. Şartnamesi komisyon. 
da görlllUr. İsteklilerin kat:I teminatlarile beraber belli eaatte ko. 
misyona gelmeleri. (98) (5613) ..... 

400 bin kilo fınn odunu alnıaca.ktır. Açık eksiltmesi 11-7-
939 Cuma günü saat 14 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da 
yapsluaktır. TltlmWa bedell ~ 11• UID +.mtnatı 880 Unchr. 
Sartnameei Ko. da g&ıaltlr. ı.t.eıdhrin b.nunl ~ bera. 
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (97) (5614) 

• • • Çanakkale müstahkem mevki inp.at komisyonu için açrk ek. 
siltm~ ile satm alınacak olan 150 ton levamarin maden kömUril. 
ne 21-7-939 Pazartesi günü talip çıkmadığından pazarlığa bı. 
rakılmıştır. Pazarlığı 31-7-939 pazartesi günü saat 11 de Ça. 
nakkalede müstahkem mevki aatmalma komisyonun.da yapıla • 
caktır. Taliplerin mezldir tarihte müracaa.tlan kömüriln beher 
tonu 18 liradan 2700 lira kıymet takdir edilmiştir. Muvakkat te • 
minatı 202 lira 50 kuruştur. (188) (5607) 

••• 
Vbıe birlikleri için 2000 kilo beyaz peynir sa.tm almaca.ktır. 

Pazarlığı 27-7-939 saat 15 dedir. isteklilerin belli saatte Vize. 
de Tümen satmalma ko. na mUracatlan. (186) (5609) 

• * * Kapalı zarfla ve pazarlıkla eksilbnesi yapılan 180 ton koyun 
etine teklif edilen fiat makamca pahalı görilldiltilnden yeniden 
paazrlıkla satuı alınacaktır. Pazarlığı 31-7-939 pazartesi gUnU 

yor. 

GELEN 
Butday 393; Arpa 15; Yapak 

93; Çndar 30; Kaşar 8; Bulgur 
40; Tiftik 26; Kıl 2,5; Susam 
17; Fasulye 19 ton. 

OtDBN 
Yapak '2; TifUk 8 ton. 

Bepktaı Salh icra llemıulalrın-
dan: 139/870 

Bir alacaJın temin istifası için 

tahtı hacze alınıp paraya tevrilme

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

.Na. 11-20 ikinci mi Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Dellllğ:in psikolojisl '50 
13 İlkbahar selleri 75 
14 Engerek dilğümU 60 
15 Raa1ıı kWllyatJ m 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 latatiltfk 30 
18 Çocuk dllfllrtenler 60 
19 nım ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • . 

1530 

ılne karar verilen bir adet Am.eriba -/ı-.._-1111--..,--,-buil--~-~--~----
mar:blı ~ 7 - .... tan. da: 939/48 
hine raatlayan puartesJ da aat ı ı 

lonl Bdrin111n Eribe lturtmen
deıı saat 12 YfJ kadar Beşiktaf 1ta71. deki kira bedelinden alacatımdan 
çlnde Aynalıfırın karşısında 76 No. dolayı üzerinde hapis hakkı kullanı
lu evde satılacaktır. Yilzde yetmiş lan ve bu kere acık arttırma ile pa. 
beşini bulmadılı takdirde ikinci ra- raya çevrilmesine karar verilen mO
lırması da 10 • 8 - 939 tarihine mü- lenevvi ev eşyalarının bulundulu 
sadif pe~mbe ıün aynı yerde ve Şişli Sıracevizler 20 No. lu evde 'ile 

28 - 7 • 939 tarihine rasllayan cama 
ııynı saatte satılacaktır. Salış peşin. günü saat 10 dan itibaren açık art-
dir. Dell4liye ve rusumu alıcıya ait. tırma ile satılacağı ve alıcıların vak
tir. Taliplerin yc\·mü mezkar ve sa- tinde orada bulunncalı icra satı, 
ntle mahallinde hazır bulundurula- memuruna 939148 dosya sayısı ile 
cak memuruna müracaat eylemelerı mnracaat etmeleri lilzumu ilan olu
llıin olunur. (29770) nur. (29787) 

saa.t 11 dedir. Tahmin bedeli 81,000 liradır. Pazarlığa girecekle. 
rin ı2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
5300 lira ilk teminatlarile birlikte ihale günü belli saatte Anka. 
rad& levazım amirliği satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(180) (5.576) 

l\.aratnazof Kardeşler 
Smerdiyakov, efendisine hiyanet e

derek üç bin rublelik zarf tan suçluya 
bahsetmiı ve o paraya hangi yollardan 
varılabileceğini göstenniıti. Zaten elin
den batka ne gelebilir, ne yapabilirdi? 
Celladının hapiste ve kendiıinden uzak· 
ta olduğunu bildiği zamanlarda bile ifa
de verirken: .. öldürecek beni!., diye 
titriyordu. "Her halimden şüphe edi
yordu. Korkudan buz kesilerek ona bü
tün bildiklerimi, evin bütün urlarmı 

söylüyor ve böylelikle adakatimi göa
termeğe, canımı k)lrtarmağa çabııyor 

dum,, diyen de yine bu zavallıdır. Not 
etmittim bütün bunJan. itte bir cümle
si daha: "Bağırdığı vakit ayaklarına 
kapanırdım! • ., 

bile vardır. itte, Smerdiyakov bu hari
kulide ha..asiyetle bir fellketin yak
lqtığmı seziyordu. tıte bu ıebepledir, 
ki tvan, Moakovaya giderken, vazgeç
mesi için yalvannıı; fakat upk ruhu
vun çekinıenliğinden kurtulup tüphc· 
!erini ona açamaımıtı. Uzak imalarla 
anlatma fa çalıpf; fakat tvan aldmı 
etmiyerck gitmitti. Şunu da ıöyliyelim, 
ki lvan evde bulundukça, Smerdiyakov 
onu bir f eliket ıigortaıı halinde görü
yordu. Dimitrinin sarhoıken yazdığı 
mektubundaki bir cümleyi hatırlamanı
n iıterim. Suçlu: 

karmak üzere mahzene iniyordu. Zihni
ni kurcalayan enditesi basamaklarda 
tekrar baıladı. Kendi kendine : 

- Acaba, nöbete yakalanacak mr 
ynn? Ya timdi tutar da dütersem? 

Yazan: Dostoyavski 

... Çewtreaı Heklu !aba C-aia IW '!43 

.. ~~leye zaten tekrar döneceğiz. beyni, hazmc::lemiyeceği felsefi fikirler· 
' ' a~def, Smerdiyakovun suç· le yorgun ve şatJcın, ahlak telakkileri, 
1'ıa '-ı dai~'. ağaeyiainin sözlerinden efendisi, belki de babası olan Fiyocbr 
~~ YU~~de gördüğü doğruluk- Pavloviçin asrilikleriyle bczuk bir a

~·c.ı;ı• lııı~'dalah~d~ olmadığını söyledi. Hu- d;im olarak tasvir etti. tvanın bu şaş
~lı. ıkı kere bu garip ifadede kınhğın~ - alay etmek veyahut bir 
:'lılcq Agrafena iıe ondan b:ter bir muhatap bulmak ihtiyaciyle - oynadı· 
. '- b· _konuıtu : ğı rolü belirttikten sonra : 
~. llrııtrinı·n ö l · · b·ı· · 'Ef · · ~~ s z erme ınana ı ıraı- • endısinin evinde geçırdiği son 

b ltlrı 0 Yalan söyliyecek adam günleri ba:ıa kendisi anlatıruıtı; dedi. 
teli. Suçlu. kardcıleri ve uıak Grigori yani. 

!et 't'dfy Fiyodoru tanıyanların hepsi doğru ıöy-
lıı itte b ~0• aleyhin.de ifade veren- lediğini tasdik ettiler. Dimitri. aar•a il

llt ~ Uç kitiıdir ve ilçünün de ıuç- letine uğrayan Smercliyakov hakkında: 
~ bcs b]a alilcaları vardır. "Tavuk kadar korkaktı I" '"Korkudan 
"t ~ ~le ~lmakla beraber Smerdi- ayaklanma kapanır ve çizmelerimi ö

~~ltr.sa tillifi haberi ıehre yayılmıt perdi !,, demiıti. Bu sözler kendisi için, 
~llttlrde dolaımafa batlaımttır. Bu büyük bir ehemmiyeti oJ.duğunu bilme

? ~le •~a bir inanıı payı var mı- 'eliği bir zamanda sarfedilmittir. 
~lltlclde· bır tey olabilir mi? Suçlu, o kendine mahsus konuıma 
tL... '°llt~llrn?rnt, bu ıuali ortaya attık- tarziylc: 
.. ~t ltr • bir cennet buhranı için.de - O, ıar•a1ı oir tavuktur 1 

•• 
7an Smerdiyakovun karakteri· Diy:>rdu. Kendidne haber getirip 

f.4'bateı:~eği lüzumlu buldu. götüren, ı:.>zc::lük eden adam hakkın-
ı, terbiye ve tahıili noksan, d:ıki inanııı, itte bu cümle içinde yaır 

Smercliyakovu sarsan, yalnız korku 
da değildi. Yaratılıttan namuslu ve sa
dık bir adam olan bu talisiz, efendisi
nin kaybettiği yüklü parayı teslim ede· 
rek onun itimadını kazanml§tı. Korku 
yüzünden velinimetine biyanet ettiği İ· 
çin de ayrı bir vicdan azabı ıduyuyor 
du. 

Büyük ruhiyatçıların milphedclerine 
eöre, sar'ahlarda kendi nefiılerini it· 
ham etmek haatahiı vardır. Duygulu 
ve vesveseli ruhları onlan çok kere se
bepsiz yere baba sokar. Kabahatlerini 
zihinlerinde bUyültilrler, hatta bazan 
asb astan olrmyan cianyetler bile uy
durarak nefislerine iı:C:ence ederler. Bu 
korku ve azap yüzünden cini oUuklan 

- lvan gider gitmez. ihtiyarı öldü
recefim I 

Demiıti. Şu halde tvan. evde huzur 
ve ·rahatın mümessili rolünil oynuyor
du. · 

Onun giditiır:ien bir saat kadar son
ra. Smercliyakovun aar"aıı tutuyor. Za
ten ıeçirdiği korku ve izaplann ona 
böyle bir nr•a nöbeti getirmesinden 
korkuyordu. Hele son ıünlcrde sa.r"asr 
nın tutacafını ıezer cibi olmuıtu. Çün· 
kil, bu hale o, ekseriya böyle korkulu. 
IJkıntılı gilnlet' içinde utrardı. 

Gerçi nCSbetinin elin ve .aatinin ev
velden tahmin etmek imktnı yoktur. 
Fakat her aar'alı, onun yaklaştığmı ba· 
zı allmetlerden sezebilir. Hekimliğin 

hükmü budur. 
tvanın gidisinden biraz ıonra, kendi· 

ni yalruz ve müdafauız hi&ıede.1 Smer· 
diyakov, evveU lizrm olan ıeyleri çr 

Diyordu. 
Sar'a hastalann.da, bu türlü endifdc

rin sinirleri gererek illeti tepreıtirdiii 
söylenir. Netekim. uşak da kendinden 
ıeçerek bodruma seriliyor. Bu nöbetin 
yapma bir ıey olduğunu dütilnenler, 
söyliyenler çıktı. Bir dakika için tuta
lım, ki doğru olsun. "Sebebi ne'dir?., 
diye ıormak, bu suale aklın yatacağı 
bir cevap aramak lazım gelmez mi? 
Hasımlarımız, "ilim ve fen aldanmıt

tır. Sar•anın taklit olduğunu anlama· 
mııtır., diyorlar. Pekala ilmi, fenni tar· 
le bir yana bırakıp mantıkla konup· 
hm: 

- Smerdiyakov, bu taklidi neden ö
türil, nasıl bir maksatla yaptı? 

Diye düşünmek lazım gelmez mi? 
Bu taklit, evde bir cinayet i§lenece

ğini evvelden sezdiği için mi yapılmış· 
tı? Fiyo::lorun kanı döküldüğü gece ev
de beş kiti vardı. Ev sahibi Fiyodor 
Pavloviç bir. Bunun kendi kendini pi· 
clürmediğini hepimiz biliyoruz. Grigorı. 
bu da öldürmek şöyle dursun güç batıe 
ölümden kurtulmuştur. Katil olamaz 
UçLincüsü Grigorinin kansı Martad:r 
Bu işi onun yaptığından şüphelenmek 
bir rezalet clur. Şu halde orta.Ja kı:l 

(Lütfen sayfayı çevirin".:> 
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1 TüRKIYE ~ 
Kızılay CemilJeli 

Umumi M erkezinden: 
Gaz maske fabirkamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtyaç vardır. Aynı zamanda yazı 
makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. !\faki. 
nist, ihtisas1 derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müdde. 
tile angaje edilecek, ondan sonra asli mütehass!s olacaktır. Ta
liplerin hizmet ve kifayet vesikalari~le Y~n~. ~~stan:. civarın. ' 
da Kızılay Hanında, Kızılay deposu dırektorluı;une muracatları. 1 

1 
Leva z r m A m i rr i ğ i S at ı n a 1 ;;--1 

Komisyonundan _J 
Pangaltıda Yedek Subay okulunda mevcut 63 kalem kaput 

ceket, pantolon, fotin vesair eşya 28-7-939 cuma günü saat 
1•1,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma komis. 
yonunda pazarlıkla satı1acc..ktır. Hepsinin tahmin bedeli 2562 lL 
ra 70 kuruş kati teminatı 384 lira 45 kuruştur. Taliplerin 63 ka. 
lem eşyanın mahallinde görüldüğüne dair okuldan vesika alma. 
ları şarttır. İsteklilerin vesaikle belli saatte komisyona gelme. 
!eri. ( 80) ( 5312) 

Pangaltıda Yedek Subay okulunda mevcut eskiye ayrılan 
1,110 çift kundura ve 5 çift terlik 28-7-939 cuma günü saat 11 
de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonun. 
da pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 276 lira kati 
teminatı 41 lira 40 kuruştur. Taliplerin fotinleri mahallinde gör. 
düklerine dair okuldan vesika almaları şarttır. İsteklilerin isteni. 
len vesaikle belli saatte komisyona gelmeleri. (81) (5313) 

Kilo 
H,200 

277 
1,181 

592 

Benzin 
Valvalin 
Vakum 
Gres 

172 Sarı gaz 

••• 

Askeri okullar için almacali yukarda yazılı benzin ve yağlar 
28-7-939 cuma günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 4191 lira 59 kuruş katı teminatı 628 lira 74: kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Benzin ve yağlar ayrı ay
rı bayilerden alınabilir. !stek1i1erin belli saatte komisyona gelme
leri. "92,, (5507) ... ..: 

2-8-939 tarihinde !stanbul Levazım ~.mirliği satm,alma ko. 
ınisyonunca almacak olan 721 ton odun ekailtmeei bqka. gUne 
kalmıştır. Ayrıca ilan edileceği. (96) (5615) 

Akhisar· Belediyesinden: 
750 adedi devir 50 peryot 400/231 voltluk 64 K. V. A taka. 

tında üç safhalı mütenavip cereyanlı açık model iki yataklı bir 
alternatör kapah zarf usulile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1870 liradır. 
Eksiltme 3 Ağustos 939 Perşembe günü saat 11 de yaprla • 

caktır. l\falıimat almak isteyenler Akhisar elektrik fabrikasına, 
eksiltmeye iştirak edecekler Akhisar belediye encümenine kanu. 
ni tarifat dairesinde müracaatları ilan olunur. (5529) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
ha,(talık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 
.,.-·aae a----.. ıa. ~ .... 

ADDIATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZl..l 

Uğrayacaklan Lımanlat Vapurlann isimleri Hereket Günlerı 

.Eli.Sl'lUı.:S HATLARI 

Pire, llrindisi, Vcncdik, RODI 717 
'l'ricste EGITTO ı.t/7 

RODl 2117 
Galata rıhtımından her ~GITTO 28 17 
cuma tam saat 10 da RODI 418 

CIITA'di BARI 117 
Pire, Nllpoll, l'tlarsilya, ADRIA 1517 

Cenova CITT A' di BARI 2917 

saat 10 da Galata 
Rıhtımından 

lstanbul - PİRE saat 2-1 

,, · Napoli gün 3 
,. Marsilya gün 4 

Pire, Napoii Marsilya, 
Ccnova 

CAMP1DOGL10 1317 
FEN!CtA 2717 
~,.C:R.\NA 1018 

Kavala, SelAnik, Golos, J:30SFORO 
Pirce, Patra.s, Aysaranda, ı\i3E'AztA 

Brindisi, Ankona, 
\7encdik, Tricste VESTA 

SelAnik, Midilli, İzmir, ALBANO 

Pire, Kalamata, Patras, SPARTlVENTO 
llrindisi, Ven edik, Trieste 

Abbazia 617 

517 

2017 

318 

1317 

2717 

2617 

Saat 17 <lı! 

Saat 17 dr 

Saat 18 dl' 

1 Burgaz, . .!nicia 
Vama, Spartivento 
Köstence Vesta 

1217 
~'IERANO 
1SEO 
BOSFORO 

1417 
2017 

2817 Saat 17 de 

Batum Albano 
Batoum Spc.. tiYcnto 

301611SEO 
14/7 

318 

2817 saat 17 de 

Abbazia 617 

Sulina, Kalas, İbrail 

Fenicia 
Vesta 

MERA:--10 
BOSFORO 

1217 
2017 
2617 
318 

Saat 17 <le 

Tadilit vey& teahhilrattan Kampanya hiçbir suretle mes'ul totnıamaz 
F&zl& malfurı&t almak i~in Gala.tada Mumhane Şarap İskelesi 1.3-17,141 
"ADRİATlCA" Umumi Aeentalığm & (Tel. 44877.8-9) Hı Beyoğlunda 

G&l&tasaray civannda Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müraeaat olunur 

1 D eniz Levazım amirliği ilfınları 1 
-·ı---T•a•h•m•i•n•e•di•.l•e•n•bed-•el•i·-(-17-.-250-"'!')-lir·a-o-Ja·n-( 1- 0-.000--)· k- ilo 1 

kösele 27 Temmuz 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
(14) de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (1293) lira (75) kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 24:90 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
bağkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri. (5029) 

ZAYİ 

Seyrüseferden aldığım 1817 sicil 
numarah bisiklet ehliyetini zayi cl
liın. Ycııi,ini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Erdo(jan J(ııllwn. 

(K. !. 196) 

• • • 

GÖZ HEKl:\IJ 

Murad Rami Aydın 
Pazardan başka her gün saal 2 . fı 

ya ka<lar Taksim • Talimhane Urra 
apartımnn No. 10. Tcclfon: 41553. 

SıHltBl : ASIM U~ 

Umum nc~riyatı iclnre eden: 
Bisikletimin 1178 pl:lkasını zayi 

eltim. Hiiknıü olmadığı ilan olunur. HAiiKI TARlli US 
Kanber. (13j5fı) B::ısılrlıih yer: V AKIT ~lalh:ıa~ı 

BiR ELEKTRiK MOHENOi 
ile Bir Eczacı AranıY0 

Şarki Anadolunun tren güzergahında bü~k "~ 
bir sanayi müessesesi için ibate, tenvir ve teshın :ııı 
ait olmak üzere, pratiği fazla bir ELIDKTRİK M 
ile DİPLOMALI BİR ECZACIYA ihtiyaç vardır. .. ei 

Taliplerin diploma suretlerile bonservis ve t.~rcu~o ı 
rinin isteyecekleri asgari ücr~t miktarını üçer nusha ıt 
larile birlikte İstanbul Galata Posta kutusu No. 1008 e \ 

' işaretile göndermeleri ilan olunur. .l 

Teminat 
59,45 

81,27 

150,00 

Beyoğlu hastan~sindc yaptırılacak 
ve tadilat. f e 

1083,47 Divanyolunda Darüssaade ağası~ 
l\Iedresesiıtln tamiri. 

2000,00 Yollar inşatmda kullanılmak üzere 
400 metre mikabı Mıcır. 

Tahmin bedelleri ilk teminat miktarları yukarıdıı. ) 
ler ayrı ayrı açrk eksiltmeye konulmuştur. İhale 7 ~ 
7.artesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılaca~~rb 
meler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülesl• 
!iplerin ihaleden 8 gün evvel fen işlerine müracatla ~ 
fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya .Jile 
ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende b~l:S!' 

llk 
Teminatı 

592,09 

• • • 
Muhammen 
bcd~li 
7894,49 Binbirdirck civarında Dostlu]{ yurdıl 

sinin parke ~aldırım inşaatı. ı 
4.2,83 571,02 Emrazı zilhrcviye müdüriyeti ı;e 

Dispanseri binasının tamiri. dl 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukatl) 

işler ayrı ayrı ac;ık eksiltmeye konulmuştur. !ha.le 31 
Pazartesi günü saat 11 de Daimi encümende yapı1aca1'tJ1' 
luk Yurdu caddesinin inşasına ait şartname 40 ku~ ,ı 
linde Fen işleri müdürlüğünden alınabilir. Ve diğer ışt . 
name Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde göriil.eblt 
!iplerin fen işleri müdürlüğünden alacakları fenni chlı~;j 
kaları ve ilk temin.at makbuı veya mektupları ile ihale t' 
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (524.2) 

• _,,, ıı: 
Muhammen bedeli 10671,80 lira olan 14 kalem K~~ 

ve seramik 11-9-1939 Pazartesi günü saat 15,30 da 1'9 

usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacktır. t 
Bu işe girmek isteyenlerin (800,39 lirlık muvakkat..;!# 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı r 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . · 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme DaJ 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır· 

* * -!(· 

Tahmin edilen bedeli (17.181) lira (50) kuruş olaJl ~i 
metre patiska, 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan Cuınart o; 
saat 11 de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulfll ~ 

2 - İlk teminatı (1288) lira (62) kuruş olup şartrıatıl 
gün komisyondan parasız olarak alınabilir. . . dt 

3 - !steklilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahı!ı!l -e· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli giill ~ 
ten bir saat evveline kadar komısyon . başkanl1ğına ına1' 
kabilinde vermeleri. (5055) 

kala Dimitri ile Smerdiyakov kalıyor. 
Suçlu, kendisinin katil olmadığım iddia 
ettiğine göre, bu işi Smerdiyakova yük· 
lemek gerek. Mesele.de bundan başka 
bir ihtimal yoktur. Dün kendini asan 
zavallıyı size lazım geldiği ka'dar tanıt
tığımı umuyorum. 

taç bir başkasına, zarfın içindeki mik· 
tarı, ne He bağlı bulunduğunu, nereye 
saklandığını, üstündeki yazıları söylü
yor ve sonra daha ileri giderek, eve 
hangi çareler, nasıl vasıtalar ve ne gibi 
parolalarla girileceğini bildiriyor. 

alıp kaçarken gürültü yapacak ve ev 
halkım uyandıracaktı. Ata, ama niçin? .. 
Evıden kalkıp herkes telaşta iken odaya 
koşarak efendisini bir kere daha katle· 
decekti? Çalman parayı bir kere daha 

·-- - - - - - --·;i 
''Zararı yok, ya ikisi' ortak 1 ı~I 

ya birlikte öl<lürüp parayı paY 
sa? 

"Diyecekler. ~il 
"Evet, böyle bir ihtimal de a 

lebilir. Biri cinayeti işler, para~, 
ken, öteki Grigori ile Manarıın }c! 

sar'alı rolü oynuyarak yatıP tı 

mı soyacaktı? • 

es 
il 

''Eğer orta.da bir başkası, bir altıncr 
~ahıs daha bulunsa idi, bizzat Dimitri 
Karamazofun bile bu biçareye katil de
rneğe dili varmayacağma kaniim. Çü:r 
kii Smerdiyakova bir cinayet isnadı ka
dar manasız bir itham olamaz. 

"Uşak, acaba kendini ele vermek için 
mi böy1e yaptı i.di? Yoksa aynı zarfx 
ele geçirmek istiyen bir rakibi başına 
sarmak için mi? Belki, korkudan söyle· 
di diyenler olacak. 

"içinde böyle kötü bir niyeti olan, 
onu yapabilmek kudretini nefsinde bu
lan bir adam, hiç tutar da kendi eliyle 
kimsenin bilemeyeceği şeyleri ele ve
rir, başını zorla der'de sokar mı? Zarfı, 
üstündeki yazıları, hele parolaları dün
yada ondan başka bilen kimse yokken 
niçin söylesin? .. 

1:ee bilindikçe de bu sebeplerin hiç biri 
bulunamazdı. Ortada Smerdiyakovun 
tam tersine bütün :;ebepleri üstünde 
toplayan şahıs, maznunun kendisidir. 
Herkes babasiy1e arasının açık olduğu
nu biliyor. Kasabanın dört bir tarafın· 
da bağıra çağıra öcünü alacağmı söyle· 
miştir. İçi hınçla dolu olan bu a1dama 
mı Smerdiyakov sırrını açacaktı? .. Ha
di canım böyle bir şeyi akıl alır mı? 

Tahmin ettiği cinayet günü gelince, 
Smerdiyakov sar'a taklidi yaparak malı· 
zen.de düşüyor. Niçin acaba? Şüphesiz 
Grigorinin o gece ilaç sürünüp yataca
ğını biliyor ve kendisini bundan vazge
çerirerek nöbet beklemeğe sevketmek 
istiyordu. Bu suretle oğlunun kötü ni
yetlerini bilen babayı da kuşkulandıra
cak ve teldbirlerini arttıracaktı. 

"Bu efendiler, galiba bizimle alay e
diyorlar. Huzurunuzda bu kadar müna
sebetsiz faraziyeler yaptığım için uta· 
nıyorum. Ne çare ki bu arzcttiklerim, 
suçlunun kelimesi kelimesine söylcdigi 
şeylerdir. 

- Ben Grigoriyi yere serince, o kal· 
kıp babamı öldürdü ve parayı çal::lı ! 

ab" ku§kusunu uyandırıyor. Ac dj 
hareket etmekte ne gibi bir c~s,t 
dır? Böyle bir plan gülünç olf1'1

5
i 

Bu iste Smerdiyakovun susllt' ·r , 
- ')I • 

ten ba~ka bir suçu da olmıyabı ~,ı 
"Efendiler, ilmi, fenni, hatta isterse

niz mantıkı da bir yana bırakarak ha
disenin kendisini ele alıp inceleyelim. 
Onun bize ver.diklerine bakalım. 

Katil eğer Smerdiyakovsa, bu işi tek 
başına mı yapmıştır? Yoksa suçlu ile 
ortak olarak mı? Ilkin cinayeti tek ba
§ına yapması ihtimalini ele alahrn: E
ğer cinayeti Smerdiyakov işledi is~, 

elbette bunun bir sebebi, bir gayesi 
vardı. Hangi menfaat peşinde koşuyor
du? Fabt hu~ün elimizde onu böyle 
bir cinayrte sürükliyecek hiç bir sebep 
yo •~ı•r. Kin r:ıi) Öç mü': .. Kıskançlı'< 

ıtır!. 1 'angisi? .. 
''Kiiçi.•k- bir dikkatle bunlcrın hiç bi· 

riniıı val' olınadıgmı göriiyonız. Şu h ıl· 
de, cinay~Wı aa.iki hırw:lıktır. U§ak, 
efendisinin içine üç bin ruble koyduğu 
zarfı aşırmak için kan .döktü. 

"İşte cinayeti kararlaştıran bu ada
.nın, paraya kendisinden.çok daha muh-

"Hayır, ne kadar korkak olursa ol
sun. zihninde cinayeti tasarlayan bir a
dam, asla bunhm söyleyemez. Çünkü 
bu, kendi kendini ele vermekten başka 
bir şey değildir. O nu hatta s:laştırsalar 
cilc, yalan uyduracak, fakat asıl hakika
ti kendine saklayacaktı. 

"Şuna katiyyen eminim, ki şayet 

Smerdiyakov paradan bahsetmese idi, 
cinayeti hiç kimse ona yüklctınc~c kal
kışmıyacaktr. Çünkü hiç kimse böyle 
bir paranın evde saklı o)duğ~nu bilmi
yordu. Dökülen kanda mutlaka onun 
pıyı olduğunu akla getirmek için ba~ka 
sebepler aranacaktı. 

"Efen'disinin itimadı, sevgisi herkes· 

Smerdiyakov, hastalandığı vakitlerde 
Grigori ile Martanm yanma ahndrğını 
biliyordu. Orada yatarsa bütün gece 
inliyecek ve onları uyı.ıtmıyarak, ku
laklarını kiriştte tutacaktr. Kan koca· 
nın ifadeleri ele bu fikrimi kuvvetlen· 
dirmektedir. 

Ama diyeceksiniz, ki bu işte daha 
ç::ı.pra~ık bir yol da var. Katil, sar'a tak
lidi yaptı; çünkü ii.;tiinden biitiin :.rüp
hclcri atmak istiyordu. Paranın zarfta 
ve zarfın yastık altında olduğunu söy
ledi. Çünkü Dimitrinin bam teline bas· 
mak, hırsını şahlandırmak istiyordu. 
Parolaları verişi de yine bu sebepledir. 

"Katil cinayeti i§liyerek parayı da 

Diyor. 
"işaretleri, parolaları bilen ve bildi· 

ği halele yalnız hürmetkarane bir su
rette pencereden babasına bakarak çe
kilen zatın sözlerini bir yana bırakalım. 
Fakat Smerdiyakov, bunları nasıl ev
velden tahmin edebilir, hele tahminleri 
nasıl böyle elifi clifir.e çıkar? Şimdi ;ır

tık meseleyi ci.ddiyetle muhakeme ede· 
lim. Smerdiyakov, cinayeti ne zam2n 
işlemiştir? Bu zamanı bildirin, yoksa 
bütün ithamlar sapır sapır dökülür. 

"Belki de nöbet uydurma değil. ger
çekti. Hasta ansızın bir çığlık ~iten:~'< 

uyandı. Kcn(l ine gelir g-clmez: "Ir arli 
~idip efendimi öldüreyim!., .eledi. O 
vakte kadar yerlere serili yatan bir a
dam, dışarda olup bitenleri nereden bi
lir'! Hayal ve evhamın Lile bir hudutlu 
vardır, sanırım. 

"Fazla uyanık olanlar, belki: 

Dimitrinin korkusundan bu11"'03, 
mrştır. Sar'a taklidi yapması. ,,~; 

. . ıı ııV" 
baskalarının ona: "Efendını rll~ - ~a, 
ko§up onu koruyacak yerde ,gı~ 
cak ! .. diyememeleri içindi. :aa) A,.i' - . aı~' 
adamı kimse sudu bulamaz, 111 ·~ el' - sı~ 

- Ben hastalanır yatarıtn· 
isterseniz yaparsınrz. . jttl 

D d . h k .. pırı1 esey ı, er esten once , ııb 

nu kabul etmezdi. Cünkü sara ~· . . e" 
nin ortalığı telaşa vereceğini, 
m uyanık tutacağını bilirdi. ge 

Her ~eye göz yumarak bu.nıl,jfle 
saysak bile. davanın mihverı ) pitl1 
ği~mcz. Bu takdide de yirıe iS' 
K;ıramazof, katil. Smerdiyak0".,, ~ 

b. ~er'" ~ cak mutavaata mecbur ır ı.Jfll' 
Onun suçu, nihayet korkudal1 .~ret 
cinayete engel olamamaktandı 

11 
~ 

· .. ün e Bu nokta, malıkemenın goz 
rnazdı. 
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