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İzmirlilerin 
tahassürü 
lzmir Belediye Reisi 

Ankaraya gidiyor 
İzmir, 9 (Hususi) - Belediye 

reisi Behçet Salih Uz cuma günü 
Ankaraya gidecektir. lnönüne İz . -
!erini bildirere.k fuarı ı;ereflendır 
meleri ricasın.da bul~acaktır. 

lzmirc çıkarılmıymı Ya7ıtt dilcr.ı Panamanın gilvcrtcsüıde 
Belediye reisi baııvckili de dn. 

vet edecektir. Pazar günü saat 
13 tc de Ankar:ı. radyosunda fu. 
ar hakkında bir konferans ve • lzmire çıkarılmı recektir. 

gan Yalıudiler lngiliz ve Fransızlarla 
müzakerede bulunacak 

Dün kumanya verildi ve gemi Kös
tenceye dönmek üzere hareket etti 

Sovyet askeri 
heyeti reisliğine 

Mareşal Voroşi
lof seçildi 

İzmir, 9 (Htı5usi) - Panama 

vapurHe 600 Yahudinin limanı • 

mıza geldiğini dün bildirmiştim. 

Öğrendiğime göre, bunlar Çek 

Yahudıleridir. Romanyadan ge. 

çerek Köstenceden vapura bin . 
mişler, Rodosa gitmişler orada 

kabul edilmeyince de komanyasız 

kalan vapur lzmir körfezine gir 
miştir. 

Vapura derhal hareketi şarti. 
le bugün komnnya verilecek ve 
vapur hareket tti. Tekrar Kös 1 
tenceye dönmektedir. Anlaşıldı _ 
ğma göre, kaptan bu Yahudileri 
karaya çıkarınca demir alıp ka • 
çacaktr. 

Moskova, 9 (A.A.) -Sov-

lstan~uı mebusları dün Büyük
dere halkını dinledi 

yetler Birliği halk komiserleri 
meclisi, lngiliz ve Frnnsız as
keri heyetleri ile görüşmelerde 
bulunacak olan Sovyct heyeti. 
ni seçmiştir. 

Sovyet heyeti, şu zevattan 
mürekkeptir: 

Heyet reisi: Mare§al Voro
şilof, müdafaa halk komiseri. 

lstnıı7J11l mcb11slannı11 rliiııltii to plmıtısmdan bir görilııü§ 
(Yazısı 1 imcüdc) 

Ticaret Vekilinin Takas işleri 
hakkmdaki mühim beyanatı 

Heyet azası: Birinci sınıf 
ordu kumandanı Şapoşnikof, 

1 
Genelkurmay başkanı. 

İkinci sınıf Fırkateyn kapta
nı Kuznetzof, askeri Bahriye 
hnlk komiseri. 

ikinci sınıf ordu kumandanı 
'. Loktinof, Askeri !-lava kuvvet. 

leri başkumandanı. 
' Kolordu kumandanı Smoro-

dinof, Genelkurmay ikinci 
başkanı. 

Filistin 
meselesi 

Bu sefer de Bağ· ı 
datta görüşülüyor 

haklnnd:ı. bazı yabancı gazeteler 

Merhum Ubeydullah Efendinin 
nesredUmemiş yazıları 

nlimU olacnk. 
En son sen2lerini BcyazıtJ 

mebusu olnrnk tanıdığımız 'C'-
• . 

beydullnh Efendinin seksen 
yıllılc,hnyntı hemen başlı bnşı
'flB. bir savaş zinciri teşldl eder
di. :Medreseden icazet aldılc· 

tan sonra Tıbbiyeye girmiş 

ve Uç yıllık bir tıp tahsilinden,.~ 
~ıonrn siyasi bir suçla takibe İ • • 

~ 
"Uğramış olan bu Ego çQcuğu, 

:,. ailesinin Hntiboğlu ndını pek " 
s~ iyi benimsemiş, diline, kalemi.- ~ 
S ne sahip bir knbiliyetlo tcma-

~·Uz etmişti. Daha gençliğinde çıkardığı (Ahter) mecmuası 
zamanına göre pek mükemmel' c Şnrk kUltUrlinU G:ı.rp kül· 
türlinc ınezccdeu bir eserdi. Menfasından A' rupa) a Jrncma
ya mecbur olan, sonra Aıneriknya giden Ubc) clullnh Erendi 
1908 meşrutiyetin de Aydın mebusu olclu. BU) Ult harpte 
Şark Yazifelcri aldı, Mütarekede Malta esareti çekti. Sonra 
gene DUyUk l\li!l('t Meclisinde son mebusluk denes!ne kadar 
Beyoğlu belediyesinin ilk ihdas ôlunan nikfih mcmıırluğu
uu yaptı .. 

Bugün kcndjni unutur gibi olduğumuz lJbeydullah, hi. 
zi, milleti hayatı boyunca unutmamış, teC'eddlit ve terakki 
taraftarı bir insandı. Blltlln neşri) atı ile hürriyet fikrini 
yaymaya çalışmış, lslfıın dinini esas snf, etiyle ınuhalazn 

için miicnhedc etmişUr. Koyu hir milliyetçi idi: Yabancı di
::arlarda AhdUlhaınit idaresi aleyhinde miiC'adcle ettiği sı
ralarda Abdtılhamidc Yıldızda homha atılma hadis<'si olmuş 
ve Ubeydullah bir TUrk patli!;ahına bir Ermc>nl tc kilfllıırn 
suikast yapmasını hazmedemiyerck bu suilrn t te 1-iliıtmııı 
da aleyhine yUnimUştll. 

Tc' fik Fikret, bu hadise için: ( ... Dini, bir lühzci tc h
lıll re medyun bu keyfiyeti) dlyordtİ ! 

lştc iki yıl en-el knybetti/;'imiz ve en eski dostu Abdt. •• 
hak, lHımltle asri mezarlıkta hnşbnşa bıraHrğımız l'bcydul
lah Efendinin birtakım neşredilmemiş yazılarını elde ctmi 
bulunuyoruz. 

Bunları Pnzıl mcrmuhun, iHUmUnlln hu ikin<'l yıldö

nUmli mllııasc>bctiyle> hem kendisini hayır ile anmaya fırsat 
Yereccği, hem bir millc>t mUcahedcslnin ele' amııın ~ol açaca
ğı cllişlincesiyle neşre baı:;lıyoruz. Akrabasından Bayan ~i
g-fır Muradın llltfiyle imkl\n buldu ~umuz hu hizmetten 
(Vakıt) oku)·ucularının memnun olacaklarmla şliphe 
ehnc~ iz. 
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T ozkoparand 

facia 
j l şar:!_ler 1 

Al manyadaki 
talebemiz Kadınlar çıplak 

bacakla 
gezdiklerinden 

• 
Ticaret Vekilinin mühim beyanat. Salı"h Kılıç Muhakemeye 

1 _.aı 
Cezada başlar 

A lmanyada tahsilde bulunan 
talebclerım!z artık çalı§ . 

ma.k imkanını bulamadıkları için 
geri döruneğe mecbur kalmışlar 
ve kafile kafile memleketlerine 
avdete başlamışlardır. 

« Takas işlerinde spekülasyona Çorumdan geldi :~~~;!~::~~:;;~: .. eıı.,___ 
Yakında Dolmabahçe nün fazlalığından frenleri 

Yer Ver mi yec eğ iz » hi.di·eb!_.i:!'a-!'::e•İne ~~~~1!:1~;:· ds:.JIWU"l---
Ebedi şef Atat!lrkün aziz naşı. ne çıkan Roza adında 

nı ziyaret maksac.ı.ile bir gece bir kapıcı kadını çiğneyif Gazetelerde okuduğum bu ha. 
ber beşerin müşterek malı olan 
ılim üzerinde bile nasıl hodgi.m 
arzuların dalgalandığını gös
termek itibarile C:ikkate layık _ 
tır. 

Radyo ile, müsbet ilim ile if. 
tihar eden insa.nlık beşeri zeki. 
nın mahıulilnU tahdit eden bu a. 
cayip psikolojiye karşı d~yaca. 
ğı his Rens kilisesinin tarihi 
kıymetini berhava eden t\>pla.ra 
karşı duyduğundan !arklı ı0lmı • 
yacaktır. Cehaleti beslemek için 
gösterilen bu gayret ne ilim 
an'aneelııe ne de, ahl&k kai. 
delerine uygundur . .Ayni zaman • 
da talebemiz hakkında reva gö . 
rülen bu hal ilme k&ril cehalet 
müdaf aacılığı yapan memleketin 
menfaatleri hesabına da. zararlı. 
dır. 

Bu yaz çorap satışı 
çok az oldu 

İpek kadın çorapları imal e
den fabrikaların sııhipleri ima. 
latlarını daha aağlarr. yapabil
mek icin Almanyadan dört ço. 
rap mütehassısı getirmişlerdi. 

Bu mütehassıslar tetkiklere 
başlamışlardır. Bunhırın tetkik
leri bittikten sonra ipek kadın 
çoraplarının daha sağlam bir 
şekilde imal edilebilmesi icin 
lazım gelen tedbirler alınac;k. 
tır. 

Çorap fabrikatörleri kadınla. 
rın yazın giyebilecekler~ bir tip
te çorap imal etmeği -düşün 
mektedirler. Delikli ve cok ince 
ipekten yapılacak bu ~orapla. 
rm da kafi bir sağlamlıkta ima-

nmi bqkalarma menetmek 1i hakkında tetkikler yapılmak. 
haddizatında kötU lbir harekettir. tadır. 
Fakat bunun bizim cephemir.den Bilhassa bu sene yaz mevsi
ifade ettiği mana hiç de bir kıy. minde kadınların çıplak bacak. 
n:ıeti üade etmez. Bunun için bi_ la gezmeleri yüzünden şehri
zım talebe gönderdiğimiz mem _ mizde çorap satışları yüzde alt. 
lekette son senelerde ilim telilc. mı§ azalmıştır. Bu vaziyet fab. 
kisinin ne hale geldiğini hatır _ rikatörlere çok zarar vermek. 
lamak kafidir. teclir. 

Bedava plajda bando 
çalacak 

BeleCiiye tarafından Salacık-

Göteyi inkir eden, tabancayı 
kültürUa bqm:ı musallat eden 
bir rejlmde beteri, ilmi, felsefi, 
fikri ve A \Tupah görilşünii ko • 
ruyacak bir hamle nasıl beklene 
bilirdi. ta açılan bedava deniz hamamı 

Fikir adamlarmm tecrit kamp. çok. ~t a~nnU"tUr. Civar. 
lannda yaa•dıgr" üniv ....... ıteı i dakı hırçok aıleler geceleri bu. 

_.. ' ~- er n. d d · · k d' 1 de Uniformalı paritanlarm uy ra a enıze gırme te ır er. 
dunna im&n telkin ettikleri bi.r Bu~u n~n . dikk~te alan 
memleketten felsefe fikir ilim. belediye elektrik ıdarcsınc emir 
almaya imkin kaim~ mıthr? vererek plajın geceleri tenvir 

edilmesini iıtemiıtir. 
Fakat her nedense !bir itiyatla 

biz her sene Almanyaya bir su_ 
rü talebe göndeririz. Hatta genç. 
ler arasında Almanyada hukuk 
tahsil edenler de vardır. Halbu. 
ki Nazi Alınanyasmda hukuk, 
Alman ırkmm .menfaati ile ta_ 
rif olunur. 

Yakmda tesisat yapılacaktır. 
Bundan baıkaÜsküdar halkevi 
bandosu da haftada üç gece ve 
pazar günleri plajda çalacaktır. 

--0--

Kamyonla ·otomobil 
çarpııtı 

Takas Şırketı primlerı ·normal seviyede 
tutmak içın nazım vazifesini görecektir 

Ankara, 9 (Hususi) - Ticaret lunaıı mukavelelerin malt hüküm 
Vekili Cezmi, Yeki.Jete ait 1 lcri de komisyona tevdi oluna. 
muhtelif işler lıakkında gazete- caktır . 
lcre şu beyanatta bulunmuştur : j Takas limited şirketi, piyasa_ 
- Takas i~lerinin tanzimi hak. ya ancak iki gtlndenberi girmiş. 
kında düşündüklerinizi söyler mi tir. Kuvvetle kani bulunuyor~, 
siniz'! ki ihracatçılarımız sahip bulun . 

- Takas işlerinin tanzimi sö- dukları takas haklarını takas li
zile biri takas işkrinin idaresi _ mited kanalile paraya çevirecek 
ne yeni bir şekil vermeği diğeri !eri yerli ve ecnebi bütün banka 
takas fiyatlannın anormal suret lar da bu kuvvetli mali mües . 
te yükselmesine sebebiyet veren seseye azami d~recede müzahe • 
amillerin tesirlerini hafifletmeği ret eyliyeceklerdir. 
kasteylemekteyiz. Takas işlerini BUl'ada takasçilara bir tavsi • 
tanzim etmek istiyoruz. Takas yem olacaktır. BUyük bir mem • 
işlerinde spekülasyona mahal kal leket işi mu\'ac~hesindeyiz. Hü -
mamak ve ihraçtan evvel ithal kfımet icap eden salahiyetleri ver 
muamelelerini ihraç imkan ve mek suretile takas limited §ir. 
kabiliyetlerine göre ayarlamak, kelini harekete geçirmlıtir. Her 
maksadile şimdiye kadar müte . vatandaşın bu şirketin deruhte 
ferrik eller delilletiyle yapılan eylediği vazifenin iyi bir suret. 
bu kabil muameleleri takas limL te ifasını kolayla§tırmuı icap 
ted şirketi ünvanile vücuda ge . eder. Bu ter;ekkUlümüz;ün mesai -
tirdiğimiz teşekkül kanalile ida. sini resen veya dolayıaile itkale 
re edeceğiz. teşebbi.la edeceklerin hareketleri. 

Bu suretle piyasa başıboş ol _ ni dikkatle takip edecefimiıü bil 
maktan kurtulacak, ithal ve ih • hassa kaydetmek isterim. 
raç işlerile uğraşanların muame. Herkes bilmelldir ki, makul 
lelerinde bir taıyika maruz kal _ ve meoru bir tic&ret nevi olan 
mak şöyle dursun, bilakis kolay takıuıçJlık hava oyunu mevauu 
laştmlmı§ bulunacaktır. Zaman yapılamaz. Ve yaptınlmıyacak -
zaman takas primlerinin gayri tır. 
tabii bir surette şişkinliği ileri - İhracat mallanmıu. ait fi. 
sUrülmekte ve şik~yetleri mucip atların henllz t.efekkUl edemedi • 
olmaktadır. Bu primleri normal ği mevzuub&hloluyor. Piyuada 
~erine indirmek Jçln gerek ti. teı-edclUt vardJr dl)"ol'lar? 
carct politikası salıasın<1a, go _ - &ızı bUyUk l~ra~ maddele • 
rek dahili sahada esaslı tedbirle. rimiz için piyuanm henüz açıl. 
re giri§tik.,. maması ve fiilen ihracata bqla. 

- Takas limited girketi, ta . nı~~ama!ı tabi_atile fiyat t~~ 
kas iglerini tan~m hususunda ne külunde evvelkı senelerde ıorül 
suretle salahiyet aahibi olmak _ düğü gibi tereddütler husule 
tadır? Her takas muamelesi geitrebilir. Kısmen alivre satıı -
bu şirket vasıtasile mi olacak . lar yapıJmalda beraber, _bu nevi 
tır? satışlarda tücca.mnızm ıhtiyatlı 

- Takas limitedin vazifesi hareket etmelerini tabii görü • 
muhtelif memleketlerle yapılan rlim. Şu ciheti derhal iltvc e -
takas muamelelerine ait primleri deyim ki, bugünkü hava içinde, 
iç ve dış konjonktur icaplarına ticari mübadeleye ait nartların 
yani iş hareketlerine göre tan _ da mUşkWleştiğini evvel emirde 
zim etmek olacaktır. Şirket biz. kabul eylemek lbnndır. Her 

Böyle ıbir tarif ile beşeri hu • Şoför Mustafanın idaresin- zat mal alım eatımı muamelesi şeyden evvel soğukkanlılığımız.ı 
kule fikri araamda rabıta bulma. deki b)r taksi otomobiliyle, şo. yapacak değildir. Takaı primleri muhafaza etmek ve teşkilltlan -
ya naaıl imkAn tu&vvur edile • för Zekeriyanın kullandığı bir nin normal bir seviyede tutula . dırmak mecburiyetindeyiz. 
bilir? Nasıl olur da hukuk dev. kamyon dün akıam üzeri Fa. bilmesi i~in piyasada nazımlık Temas ettiğimiz bugün ec .. 
leti teais etmek istiyen ve dev. tihte Fevzipap caddeainden hizmetini görecektir. Bu hizmeti nebiler bize daima ne dereceye 
leti hak fikri Ustüne kuran TUr. süratle ilerlemekteler iken bir- yapabilmek için tıirketi mali ba _ kadar te§kilatlandıiımızı aor
kiye böyle bJr kWtUrden kendi birleriyle çarpıımrılar, her iki. kundan takviye eylemek maksa . maktadırlar. Dünya bir iktıaadi 
binasına harç kullanabilir? si de hasara uğradığı gibi oto- dile sermayelerinde devletin doğ teşkilatlandırma devri yafıyor. 

Biz Avrupaya niçin talebe m~il i~ind~. hul~nnn Halim is- rudan doğruya veya dolayısile Tetkilatlandırmaya olan lüzum 
göndeririz? Avrupa fikrini, Av_ mınde~ı ~u§terı başından e- asgari yüzde elli nisbetinde işti ve ihtiyaç bizde de eaaalı suret. 
rupa fikrinin :netodlarmı, hilla _ hemmıyetlı surette yaralanmış- raki bulunan müesseselerle zirai te duyulmaktadır. 

Dolmabahçe saraj'ına giden hal. mUş, posta mü\•ezzii 
kın, idaresizliği yüzUnden birbiri lihi ağır yaralamıı, blr-
ni çiğnemesine ve bu suretle on kaplama ve duvarlarını I' 
bir vatandqm öfümUne aebebi . tıktan eonra bir duvart 
yet vermek suçundan eski lstan- rak durmuştu. 
bul polis müdüriı Salih Kılıç, po Kazayi müteakip tevkif 
Us müdür muaviru Klmran ile kamyon şoförünün dilD 
diğer bazı memurların devlet kinci ceza ma..'ıkcmeafnde 
şurasınca lüzumu muhakemeleri. kemesine başlanmıştır. 
ne karar verilmi§ti. Şoför: 

Dava doıyaaı adliyeye tevdi - Kar.a frenlerin tu 
edilmek Uıere lstanbul vilayeti. dan ileri geldi. Ben bUtOO 
ne gönderilmiştir. birlere başvurdum, fakat 

İstanbul mücıdeiumumiliği dün geçemedim,. dc:niştir. 
vilayete dosyanın gelip galme . Muhakeme şahitlerin 
diğini sormua, henüz gelmediği başka bir güne bırakıl 
cevabı verilmivtlr. 

Dosya bugUn vilayete geldiği 
takdirde, müddeıumumiliğe tes • 
lim edilP.cek ve müddeiumumilik 
kanalile de ait olduğu mahkeme. 
ye sevkedilecektir. 

Mahkeme, maznunlara tebligat 
ta bulunduktan ~onra, tayin et. 
tiği günde muhakemenin rüye . 
tine baflay&caktır. 
Şimdi Çorum valisi olan eıki 

lıtanbul polis mUdUrU Salih Kı
lıç da va dolayısile dün Ankara -
dan tehrimize gelmiıtlr. 

Hap•sane bin 
Duvarların yıkıl '_ ...... -., 

bat landı 
Bir çok tarihçi ve m· 

lerin İbrahim Paşanın 

sarayı oldujunu :leri s" 
tarihi hapisane binası. 
adliye sarayı yapılmak 
kılması müteahhide ihale 
ve 15 gUn kadar evvel ~ 
nın yıkılmasına başlan!!l 

Binanın çatısı indiriloJf'. 

ı ·ı l" • d varlarının yıkılmasına fi cra memuru ı e po ııı e tir 

aemide dövmüı Bina mukave1er.ameye 
ikinci c~ memurlarından gtinde yıkılacak ve a~ 

Kemal, yanında Fatih merkezi lcneccktir. 
poliılerinden Mehmet olduğu 
halde birkaç sün evvel Atikaii 
Pgada oturan bakkal F adılm 
~vıpe, '1Y•A ~tures~ !ÇlJ\ glt 
:nif, kapıdan içeriye girmittir. 

Bu ıırada kadınlar evde ça .. 
maıır yıkadıklarından açık sa
çık bir haldedirler. icra memu
ru ile polisi görünce bağırıp ça
ğırmağa baılam1flar ve çocuk .. 
lardan birisini gönderip F adılı 
haberdar etmişlerdir. 

Fadıl eve gelince bu vaziye. 
te kızmıı, ve icra memuru ile 
ooliıin üzerine atılarak her iki
sini de dövmüıtür. 

Bakkal Fadılın cürmümeı
hut kanununa göre dün aktam 
aıliye ikinci icra mahkemesin
de mevkuf olarak baılanılmıı, 
akrabaaı Münevver phit ıı .. 
fa.tiyle dinlenilmiıtir. Münev. 
ver: 

- Çamafır yıkadığımız irin 
yarı çıplak bir h!llde idik. iki 
memur gelince amcamı ça
~ırttrk.,, demiıtir. 

Diier ıahitler gelmediği için 
rluruıma talik edilmiıtir. 

-~-

Melahati öldüren 
tevkif ~dild:,.~ 

• Evvelki gün Aksar~~ 
;.rnşında Melahat adın<P"". 
ılım ezerek öldüren otJI' 
förü Hasan, dün adliyef 
1İm edilmiıtir. 

Şoför Hasan sorgu)" 
diği birinci sulh ceza 
nesinde kendisinin ka 

• >lduğunu, kazaya M 
sebebiyet verdiğini ileti 
r.ek fÖyle demitti•: 

- Tramvayın ar 
önüne geçmek için k 
Melahat ka!Jıma 
Genç kadın otobüsten 
~leri geri gidip gelmeel 

Ben de yapacağım 
rayı ıaşırdım ve kendi~ 
l1m. Fak•t akabin:le de 
~ü durdurdum. 

Melahat beni pırr 
kaza olmıyacaktı.,, 

Melahat vakayı ırı" 
kaldınldığı Cerrah~, ... _ ... , ... _ 

nesinde kafatasının ... ~ 
neticesinde nefzi dimaS1 sa 11) uncu asırdanberi dünyaya tır. . . satı§ kooperatifleri ve birlikleri ihracatlarımızın da aynı ka

bakim olan müsbet ilim görüşü. Polıs, yar~lıyı tedavı altına tarafından takasla yapılacak ih naatte bulunduklannı öğren. 
nü, insana saygı felsefesini, ta_ aldı~mış .. §oforl~r. ~ak~ı~da ka. racattan mütevellit ithal hakları mekle memnun olmaktayız. Dün ıabahki zelzele 
biati tetkik usulünü memleketi_ nunı takıbata gırışılmıştır. nın şirkete dc\·ri kabul olun. Bu maksatla Ticaret Vekaleti lstanbul, 9 (A.A.) - Kanüilli 

müştür. I' 
Sulh hakimi Reıit •&JÇ 

för hakkında tevkif k..-ı' 
mittir. mize ciddi ve hakiki bir surette -o--- mll§tur. ihracatçılarla sıkı bir surette te.. rasathanesinden blldlrllmiştlr : 

getirsin diye binlerce talebemizi Deniz motörlerine taksi Keza, 30l8 numaralı kanun mastadır. Piyaaamızı tetkilat. Bu ••hah aaat 6 l 32 dakika 
Avrupa merkezlerine yollarız. saati konacak mucibince müteşekkil tüccar bir lanmış memleketlerin elinde o.. 21 saniye geçe kun·etlice bir 133 münhal haJll 

tikleri tarafından takasla yapı - yuncak haline ıetirmek mev. ıelıele kaydedllmlttlr. 1000 talip ,,_, 
Almanya bugün bu igleri is • Köprüden boğaza. Adalara lacak ihracatta-:ı doğan ithal hak zubahaolamaz. En büyük hüı. Merkes UıtUnUn !Btanbuldaı 

tediğimiz neticeyi verecek vazi • ve diğer yerlere işliyen deniz ları da ayni suretle şirkete veri. nü niyetle takip ettiiimiz hattı 1180 kilometre me&atede oldu lstanbul iskelelerinde 
yetten mahrum bulunmaktadır. motörlerinin fazla para aldıkla. lecektir. Şirket bu hakları ala - hareket ıudur: Maliyet fiyatla. lu tabmln edilmektedir. hal 

133 hamallık için 
BUtUn b ı y k d kadar binden fazla talip 

un ara ragmen talebe - rı belediyeye şikayet edilmiştir. a arlara primlerini vererek ala. nmıza makbul bir kazanç payı ============ 
miz bam sahalarda istifadeler te Belediye keyfiyet; ehemmiyet- cak ve ihtiyacı olanlara primli ilaveıi ıuretiyle t,.-kkül ede. k dar L_ k ,____ b caat etmiştir. Bunlar 
min etmi§tir, bu ımuhakkak ki, I . . olarak satacaktır. ~ • oan a&al'QI ka ul olun. zabıta tahkikat yap 
dirayetlerinin, yilk8ek kabiliyet - c ~?.zrı. dıkdkate • a!mıkş, denıkz Takas limited §irketi ile hüku cek fiyatlan tutmak ve bunun maktadır. Bu iı bitince iatekHier 
!erinin ve kendilerine yapılmak mo or e!ı?e e. taksı oyma met arasındaki münasebatı ida . için ne IAzımıa yapmak kara. Mentucat müm ... illerine kura çekilecektir. 
istenin tel:.1.1....:1 ......... k ··st meselesım tetkıke başlamıştır. rındayız. Almanyadan aon hafta içı"nde ı -;:=:=::;;::=:::;;:;~'!", 

_..., "4Ç a.r§I go er - B k"ı.. h' k re etmek ve umumi konV.nktUre 1 b lda ·· · T :~ 
dikleri mulcavemet kudretinin u tct ıKat ı.ince onacak --.,,- - atan u munte9ır an İpnahire kadar manifatura 1 

t k ·ı l . h il d'l k göre şirkete icap eden direktif_ gazetesinde bir haber çıktı: Al. :S: 
bir eseridir. ~ sı er meee esı a e ı ece - lcri vermek iizere Ticaret Ve . satmamak emri geldiği doğru. -

tır manlar aümrüklerimize ıelmit .ı B · beb" _ı__ > 
Zorbalığı hukuk teklinde tarif · kaleli dış ticaret dairesinin re. " .;ıur. u emnn ee ı •~e 

---o-- olan malları geri çekmekte, ıi- t" ·d· 'Ik d f "'k' l ~ eden bir irfa.n muhitinde ço. T uıliği altında merkez bankası ıcarı ır ve ı e a vn ı o muş <( 
cuklarımızın sarfedecekleri sene. emizlik mücadelesi mümessilinin de iştirak eylJye _ parişleri kabul etmemekte i. da değildir. Sipariıı <'ok olduğu t-

B l d. · · 1 · mişler, doaru mudur~.. l · • ·· k"l• lere acımak iktiza eder. e e ıye reıs muav n erm- ccg·i vekaletler arası bir komiR . 0 zaman ar tıcarı muş ı ata ma-
Bunun için talebelerimizi bir d"n Lı1tfi Aksoy dtin sabnhtan yan teııkiJ edilmiı:ıtir. Umumi mül Gümrüklerimiz~lr. Alman ni olmak üzere aatış;arı iki üc vak ti ı -ı -nl fvt!ııl 

k k d il>' !I' Mali h dö' ~ ı ar \a~aı ez• 
zaınanlar tekzip etmiş olmalan _ a şama a ar şehrin muhtelif hak ve husuet bUtçeli devlet da _ '1ll attl rt •Y kadar durdurup, ~ 
na rağmen geri göndermeleri yerlerinde temizliş teftişleri ıreleri ile kararnamede beyan - Bu haberi ben de ıör. maneyi hafifletmek makeadi.. --- & 01 
bızi müteessir etmez.. Esasen yapmıştır. Sokakları kirleten edilen müessesat ve şirketlerin düm. Derhal tahkik ettirdim. le yapılmaktadır. Filhakika ev- ı 12 ı • ., o 1 ' !~ • 
gençleri taha.11 için hakiki beşe. 23 esnaf hakkında yıldırım ce- yabancı memlek~tlerden yapacak Aldığım malumata söre ıüm. velki aylarda fazla miktarda 1 111 1· >ı 64 

18 

rt hüvfyett olan ilim muhitleri. zası kesmiştir. Bu ceza beşer lan ınUbayaata mUteallik muka. rükte uz:un zamandanberi kal. menıucat Nbfı olmuftu, Al- 19 ı l 
0 

l. d K l 2t c ı •· ne göndermek mecburiyetinde. ıra ır. aymakamlar da daimi velelerin tediye şart ve hüküm mış ithal edilmemi§, mallar ge- manya i e olan ticari miinase.

1 
~ r . !'ı 

yiz. surette teftiılere devam edecek leri bu komisyonla btllstişare n çekilmektedir. Bunun da lJ:ıtmuz mubd scvrini takip et-
--------~S~ad~n~·~E~R;.;.;;.T~E~M=----~Ie~rd~i~r.L.....-----------~~~--~t=es=b~'t olunacak v akteô!i.lmliS..J:lllJL.ncu:r..:ıal.....bii.dM~~ruıiluOu_.a.lia......-ıııe.Jı;.t..iiz.. ____________ ~--------_;_~~~----~_....._ __ _ 
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~~diseler ve Fikirler : 
··•···········································•························• Futbolcular hakkında\ıGörüp doşnndox~~ 

Yük harbin yıldönü-
······-----·- . 

yeni bir karar Sevinilecek bir 

rnu kutlanır mı? 
Klüp ve mıntaka tebdil etme 
·bundan sonra nasıl yapı lacak 

haber 

D ÜNKÜ "Hale:r,. ce Dr. 
Akıl Muhtarın bir i:za. 

hı vardı.Belki biraz geç; fakaı: 
her halde okuyanlan M;-v ind1. 
ren bir haber. 

'Vaz an: 

Suad Derviş 

bettiği, Almanyanın en genç 
ve en temiz çocuklarının hatı. 
rasını göz yaşlariyle taziz ede
ceğine bu meşum güni.in yirmi 
beş sene sonraki yıldönümünü 
bir bc:.yram vesilesi yapmış. 

Alman ordusu bunu tesit etM 
miş. Ye Alman halkı da muh. 
telif Alman şehirlerinde bu 
mesut yıldönümi.inü kutlula
mak için yaptlan fener alayla. 
rma ve sevinçli tezahürlere iş
tirake davet edilmiş! .. 

Alman milleti içinde şuurlu 
ve aklıselimi olan bir tek ferdin 
böyle garip bir davete iştirak 
etmiş olmasına ihtimal vere
meyız. 

Çünkü dünya yüzündeki 
milletlerin içinde en fazla Al. 
manya kendi ilanıharp ettiği 
günün tarihini meşum bir tarih 
olarak telakki edecek vaziyet
tedir. 

Umumi harp hiç bir millet 
için Almanya için olduğu ka
dar feci bir şekilde neticelen
memiştir. Hiç bir millet ve hiç 
bir memleket Almanya kadar 
bu felaketten yıpranmış ve pe
rişan olmuş, haysiyetsiz ve şe
refsiz kalmış olarak çıkmamış
tır. 

Hanıharp etmek suretiyle u. 
mumt harbe iştirak ettiği günü 
lanetle yadetmesi icabeden ve 
onun her yıl dönümünü milli 
matem günü olarak kabul et
mesi lazım gelen Alman mille. 
tini. hövle bir tarihin :~olaönü
munae bayram yapm aga mec-
bur edenler hakkında eğer cid. 
di konuşmak emelinde olma
sak, bir tek' söz söylerdik: 

• "Deliye her gün bayram,,, 
Derdik. Fakat damga ne kd

dar acaip olursa olsun şaka gö. 
türür yeri yok. 

Çünkü bu acaip şenlik ve 
bayram bizi yirminci asırda ya. 
şayan bütün İnsanları ve bü. 
tün insanlığı ikrahla titretmiş
tir. 

Çünkü beşeriyetin en büyük 
felaket gününü bayram olarak 
telakki eden birtakım mütered. 
dilerin, yarın idare ettikleri in
san kütlelerini aynı felakete 
kolaylıkla atabilmek için bu 
gibi maskaralıklar yapmaktan 
çekinmediklerini ve harp pro
pagandasında o kadaı ileri gi. 
dip, herbin ilan edildiği günü 
bir bayram gibi telakki edip 
milyonlarca insanın canına !fi:il 
olmuş böyle bir afeti onlara 
kutlulatacak bir b~yram olarak 
öğrettiğini görmek bütün in
sanların gönlüne tiksinti veren 
bir barbarlıktan başk ahir şey 
değildir. 

Bu ırkların en yükseği oldu. 
ğunu iddia eden Cermenlerin 
tıynetini bütün düny<.ya göste-

Hem federasyonlar dairesi 
reisi, hem ci.! futbol federasyo
nu reis vekili Halil Ateş, l\1illi 
ki.ime filani maçını seyretmek 
iciı. şehrimize geldiği zaman 
i~zetecilere spor işleri hakkıı;-
da uzunca bir beyanat vermış 
olrtıığu malumdur. 

Bu beyanatta futbolcuların 
klüp değiştirme şekillerinin de
ğişeceğini s_öylemiş ve bu söz
ler spor muhitimizde ogünden
beri büyük dedikodularcı sebep 
olmuştu. 

Müddet beklemeden klüp 
tebdil etmek ve bu değişikliğin 
- profesyonel memleketlerde 
olduğu gibi - se;ıen!n muay. 
yen bir ayma inhisar ettirilme
si - yalnız iki T ernmuz müs
tesna - bütün Türk matbua
tının şiddetle tenkidine uğradı. 

Bu haklı itiraza rağmen di.in 
öğrendik ki: Alakadarlar, ama
tör ( ! ) futbolcularmıızm kli.ip
lerini değiştirebilmelerini ko
laylaştırmak üzere aşağıdaki 
kararları almıs bulunmaktadır: 

Evvelce hi~ bir klübe tescil
leri yapılma~ış azaların tescil 
muameleleri bölgelerce ve ge. 
nel direktörlükçe şimdiye ka. 
dar olduğu gibi senin her ayın. 
da yapılacaktır. 

Hükumet tarafından kapatı
lan veya futbol şubesinin faa. 
liyetini resmen tatil eden kli.ip. 
lerin azalarına da evvelce hiç
bir klübe tescilleri yaprlmamış 
n l;m)ar h~lckıııdaki hükümler 
tatbik edilecektir . 

Klüp ve Bölge değiştirenler 
Klüpler ve bölge değiştiren. 

ler için her nakilde resmi mii-

Dahiliye Vekilinin 
meşguliyeti 

Dahiliye vekili Faik Özlrak, 
dün öğleye kadar vilayette meş. 
gul olmuş, bu arada şehir tiyat 
rosu reJısoru Muhsin Ertuğrul 
ile müdürünü kabul ederek ken. 
dilerinden izahat almıştır. 

-0--

Adaya su 
Büyükadaya ~u verilmesi işi 

sona yaklaşmıı?tır. Resmi kfüıa -
dm gelecek cumartesi yapıla.c:ı -
ğı haber veriliyor. 

-o-

Adada fundalar yandı 
Dün Büyükadada Hiristos te . 

pesinde yüz. metre kadar ı"'un. 

dalık yanmıştır. Cigaradan çık -
tığı zannedilmektedir. 

-<>-

Süt işi hallediliyor 
Geçen hafta Ankaraya gitmiş 

olan belediye iktısat işleri mü. 
dürü ~affet bugün şehrimize 
dönecektir. 

Saffet, 1stanbulun sül işini 
Ziraat Vekaleti ile temas ede . riyor. 

SUAT DERVİŞ rek uygun bir şekilde halletmiş 

------------- tir. 
--o-

Kartal - Yakacık yolu 

sa bakaya iştirak için lisans mü- Y cniden klüplere tescil edil-
saadesi almak şarttır. .nis olan azalar mi.i.;nbaka liste. 

Evvelce verilmiş olan lisans !erine dahil oldukları takdirde 
müsaadesi yalnız o zamanda a- listenin kli.ibe 'erikliği tarihten 
zanm müsencel bulunduğu ku-1 "(baren o senin resmi müsaba
lubün müsabaJ...alarına girmek kalarma iştirf..k edebilecekler. 
için muteber olacaktır. Ba§ka 1 dir. 
kulüp ve bölgeler için hükmü İstifalar 

olmryacaktır. Klüp ve bölge Bir azanın klübünden istifa. 
Ve .değiş~ir~n azal?r ı:su.lü daİ- Si halinde aynı bölge dahilin. 
re~.ın-~e ıstıfa v_~ ou_ ıstıfalar~~ Jeki veya başka böigelerdeki 
klu~:mce, ve bolgesınc~ ~sulu bir kuli.iptcn her türlü zimme~
dahılınde kabul ve tasdıkınde~ ten beri olduğunu gösteren bir 
sonra yem ıntısap edeceklcrı ilisik kfıaıdı alm:ısı ve bunu 
kHiplerde hususi spor faaliyeti. b5lgcye t~sdik ettirmesi lazım. 
ne iştirak edebileceklerdir. dır. İstifa kağıdı iki nüsha ola-

y almz bu azaların genel di. cak \'e biri bölgeye diğeri klü. 
rc~törli.ikçe nakil ve lisans mi.i- be taa:1hi.itli.i mektupla verile. 
.saadcsi muameleleri yalnız A- cektir. Klüpler ilişiği yoksa 1 O 
ğustos ayı zarfında yapılacak gün zarfında kfığıdmı Yerecek. 
ve Eylul ayında bölgesine. teb. !erdir. Varsa bölgeye ve istifa 
liğ edilecektir. edene bildireceklerdir. Sebep-

R • M""sabakalara siz olarak tehir edilirse müsta. 
esmı u r· l d' k .. 1"' v •• 

iştirak edenler ·ı gene ı~e tor uge muracaat 

Böl"'elerce ve futbol fc · -o 

rnsyonunca tertip olunan mü-
sabakalar resmi olarak kabul 
edilmistir. 

Klüpler bu müsabakalara 
teşçilleri yapılmış ve lisans al. 
mıs azaları arasında sececekle
ri ~üsabakalan göstere~ ve en 
geç l 5 Ağustos tarihine kadar 
bölgeye teslim edilecek olan 
mi.ihi.irlü ve klüp reisi ile umu
mi k"ptanlar~n müşterek imzn
sınr taşıyan bir liste ' 'ermek su
retiyle iştirak edebileceklerdir. 

1".fuu~n Ccuııcu:ıJa h\.'Z lintC'ôiı 

yi vermiyen kli.ipler o sene ic;in 
resmt futbol müsabakalarına 
iştirak ettirilmiyecekleri gibi, 
ne suretle olursa olsun bu lis
hır o senenin müsabakaalrına 
giremiyeceklerdir .. 

Bölge birincilik müsabak:ı
larma iştirak etmemiş bulunan 
futbolcuların o devrenin grup 
ve Türkiye birinciliklerine de 
ve bu aibi mütemmim mahi. 
yetteki 

0

müsabakalara girmeğe 
de hakları olmıya.::aktır. Liste. 
ferin bölgelere tesliminden son
ra bir sene müddelle bu listele
re hiç bir futbolcunun ismi ila!' 
ve cdilemiyecektir. 

Umum müdürlük bunun i
cin bö]Q'elere matbu i.ic renkli 
!isteler -;,.önderecektir. ~Bunlar 
yazı makinesi ile dt)ldurulac<\k-
tır. 

isteler 15 Ağustostan 30 A. 
ğustosa kadar bölgeierce tetkik' 
ve tasdik olunacak ve en geç\ 
bir eyll'ılde genel direkLörlüğe 
gönderilmiş bulunacaktır. 

Merkezde 15 Eylule kadar 
tetkikatını bitirerek listeler 30 
Ağustosta bölgeleer iade edile
cek tir. 

J 939 yılr için mühlet klüp. 
ler icin 30 Ağustos, bölgeler 
için de 15 eylul tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Diğer Hükümler 

edeceklerdır. 
Aynı bölge dahilinde bir ku

lüpten İstifa edip ayrıldıktan 
sonra başka bir klübe girmi
yen aza eski klübüne kaydedi
lemiyecektir. 

;\foşru bir mazeret dolayısi. 
ie lıöl~e değiştirenler eski böl
geleri~e döndükleri takdirde 
'!ski kliiplerine girebilecekler. 
dir. Fakat bunlar da klüp ve 
bölae deaistirenler hakkındaki ... o , 

hükümlere tabi olacaklardır. 
Resmi müsabakalarda klüp. 

\er futbolcularm hüviyet ci.iz
ctanlarmı, .ısaildi listeleri hn
keme ibraza mecbur tutulmuş
lardır. 

Resmi m i.isabakalar esnasın. 
da klüpler birleşirlerse iki ta
kımın muhtelitini çıkaramıya. 
caklar ve yalnız bir liste mute
ber olacaktır. 

.Bölgeler, bütün yukarıdaki 
hükümleri tetkik ve· kontrol ile 
mükelleftirler. Klüplerce k"ayıt. 
larr silinenlerin bu .muameleleri 
bölge ve genel direktörlükten 
~eçtikten sonra muteber ola. 
caktır. 

Tasdikten sonra aza hiç bir 
resmt müsabakaya giremiye. 
cektir. Karar tasdik edilmezse 
futbolcu kulübünü· değiştirebi. 
lecek- ve hakkında klüF değiş
tirenler hakkındaki hükümler 
tatbik edilecektir. 

Hakemlerin Vazifeleri 

Hakemler müsabakaların 
başlamasmd('.J: evvel mi.isabık
larıf\ sicil durumlarım ve hi.ivi. 
yellerini, musaddak listeleri 
sıhhi muayenelerin yaprlıp ya
pdmadığmr, f utbolcubrm ce. 
zalı olup olmadıklarını gözden 
gccireceklerdir. 

Sicil ve mi.isabaka talimatla. 
riyle şimdiye kadar yapılan ta. 
mimlerin bi.itiin hiikümlcri bu 
yeni emirle ortadan kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Balkan Bisiklet 

Doktor Celal Muhtar, bu 
memlekete hizmet etmiş, ''Hi . 
lf\liahmer" in, "İliban Mini., 
Bankasının ağır yükünü omuz
larına alarak milli iktısada ve 
milli hayıra kendini harcamış 
bir adamdır. 

İyi bir hP.kim olduğu, adı 
Avrupaca tanındığı da söy]e. 
nir. Bütün bunlar, ona karşı 
sevgi ve saygı beslememize se .. 
bep olmuştur. Fakat şurası da 
muhakkak ki, Türkiyede ka. 
ı:andrğı parayı Pastör müesse. 
sesine bıraktığını duyunca, yü. 
reklerimiz sızlamıştı. 

Müessese, beynelmilel bir 
ilim ve fen yuvası olabilir. O. 
raya yardımı her insan kendine 
borç bilmkele mükellef tutula. 
bilir. Ancak, yardım, kendin. 
den, kendi ihtiyacından artan
la yapılır. Dünyada bunu Celal 
Muhtar kadar bilen çok az 
kimse vardır, sanıyorum. 

Celal Muhtarı, kendi vatanı. 
nı düşünmeden b:ışkalarma 
servet bağışlar gösteren haber, 
işte bu yüzden bizi üzmüştü. 

.Şimdi öğreniyoruz ki, ilk ri. 
vayet yanlıştır. Bu servet, Pas. 
tör müessesesine dcğll, "Da. 
rüşşafaka,, ya vasiyet edilmiş. 
tir. 

Bunu, kim ne derse desin, 
ben m:Ui bir müjde olarak ta. 
nıyor ve bu mana ile alkışl:ıyo. 
rum. Evet Pastör miiessesesi, 
dünyanın en yüksek ilim ku. 
rağlanndan biridir. Her millet. 
len zenginler, bu yuvaya çek. 
ler göndcrmi~ler, servetler ba. 
ğışlamrşlar, lerckeler vasiyet 
etmişlerdir. Güzel; fakat bu 
hediyeleri ti\ kaynaklarına ka. 
dar inerek inceleyiniz, görecek
siniz ki, hu servetler, hu çeli. 
ler ve bu tereke tular!an, onla • 
t'l bağış1ayanlann van yoğu de. 
ğildir. Kendi memleketlerine 
harcadıkları yardımdan artan 
parçalardır 

Böyle bir bağışlamaya kim 
ne der? Ama burada kazanı!. 
mış bir servet, buraya bir zer. 
resi bırakılmadan başka mem. 
leketlere, başka ınilJ~tlere, 
- hatta insanlık adma, insan. 
Irk hesabma da olsa - hilrca. 
mrsa yine kim gücenmez. 

Dün üzülmüstük. Bugün se. 
viniyoruz. Y alıl"ız birkaç h"afta. 
Irk zaman içiaıde bir tek"t hadi
senin müshct ve menfi şekil. 
lerde görünüşü, b:zi biraz .. dü. 
şündi.irse yeridir. 

Madem, ki haber alırfamruz_ 
d'l yanlışlıkb.r olma:;ı. ihtiiİı~li 
vardır; o halde garip, sarSİcı 
haberleri birdenbire sülunlan. 
mıza geçirip heyecanlanmıya. 
lım. Daha ihtiyatlı alalını. 

H. SOHA GEZGiN · . 
Kral Karol 

Romaya gidiyor Gümrükler Umum 
Müdürü bugünlerde 

gelecek 

Futbol takımlarının birinci, 
ikinci ve ücünci.isün\in kadro. 

Kartal . Yakacık yolunun ta _ lan ayn ay;ı cetvellerde göste. 
mirine karar verilmiş, keşifname rilecektir. Miisahakalarda iist 

Gümrükler umum müdi.irü si hazırlanmıştır. takım kadrosunun futbolcuları 

Şampiyonasına l!iikreş llltıısıısi) - Akdcıılı. 

gırıyoruz ele seyahatte· olan Uoıııaııya 

i\ııkara, n (A.A.) - Jlnbcr Kralı Karol"ii ::'llıısolini ltnlra
cıldığımızn göre., s ilU. 14 cyliil ya llın t't «'lmiştiı·. Kral hu cln
arnsıııda Biikrcşte ill\: defa Ya· vcti lrnlıul Pl nıiş olılnğunclatı 

pılacak olan Ballrnn bi~ili.let yatla 1talyaya \C Honrnya gidc
şanıpiyoırnsrna Türk bi::dkletı:i.l<'<'ktir. 

ve müsteşar vekili Mahmut Yakında daimi encümen tara - ait takrmda oynatılamıyacak-
Nedim bugünlerde Ankaradan fından eksiltmeye konacaktır. tır. Alt takım kadrolarının üst 
şehrimize gelecektir. --o- takımlaar oyuncu alınabilecek. 

Umum müdür bumda gi.im- Parklara çöp sepetleri tir. 
ri.'.! kor:ıi:;.ronc. .. 1:.:>.n ve manifa- konuyor Listelerde adları yazılacak o. !erinin ele iştirald kabul cclilıııi~I G:ızct<'l<.'ı·iıı ~·azclığrn:ı. gijre, 

ve koyfiy<'t H.omanya fcdcras- ltnlynnln.r Hoınanynyı mih"Ver turacılarla temaslar yapacak ve !s\'içredcki parklarda kullanı - la nfutbolcuların ° sene ıçın 
Yeniden sıhhi muayenelerinin yonun a I.ıil<li ri lm iştir. dcYlctleri~ le rl oc;t ~·:-ı pma :;e. çrı 1 ı-

bu iki zümrenin ~ikayetlerini lan çöp sepetler: nümuncsi bu . . 
· · yaptırılmış ve mua'-·ene netice. TUrl\: c]{İJ'ini te:::J{il edecek hi- 11 -;:acaktır. Muscılinl. Jlomnaya tı.~ rlinliyecektir. rada da yapılmış ve beğenılmış - - J 

Mahmut Nedim bu işleri bi- tir. !erinin hüviyet ctizdanlarına siklct!:ilcrin hazırlıklı lıulıııı·' dl~er <!c; !etin arn~ını! ::.k: nıtl· 
"k" • 1 t a'oktor t,..,.rafıı1da ...... :,,c;aret \'C tas- ınnlarınr temin n.ak..ııtdirlc ala-,' nn7.na:ı m'"t!":f·lrrl n hı1.lli lçla t irdikten sonra y~ni gümri.ik Bunlardan bir mı ·uar ıma c . " .. · ·ı· T k · b ı · k d'ık ed-·ıım;,c; ı)]n,:-sı.la·zın·ı gele- ı l•:ular hölg-CıPrfl bı: hususta ın.·Jtıı\'A.F:utta iıu::ınrnayı da Krais 

teşkilatım teftiş etmek iizere tırı ıp .a sım a 1çesınc ona. •l•- ·-
k .( ·ektı"r. • 1 zınıgclen teblir;a! rapılmr~tır. •teklif r.<i~ .. \ t.: • 

HataY.' a gidecektir. ca tır. 



ı - VA.Killl' .. ........ 
Millet Vekillerinin milletle teması : 

lstanbu! mebuslan dün Büyük
dere halkını dinledi V ang Lung başının üstündeki 

mai göke, ve adeta seğirtir gibi 
bakan beyaz bulutlara bakarak, 

k d d kt güneş ve yağmuru ayni nisbetlc 
Her es er ini açh; me ep sanki öz vücudunda duyarmış gi 

bi sürülmüş tarlal&.rında duyarak 
ihtiyacı birinci mesele J istemiye istemiye mırıldandı: 

. . . , - Küçük mabetteki bu iki ila. Halkm dileklerini, dinlemek ü_ 
zere İstanbul mebuslarının bir 
aydan.beri yaptıkları tetkik gezi. 
leri, her tarafta. büyük bir alaka 
ile karşılanmaktadır. 

Dileklerini söylemek ayni za -
manda devlet kanınılarınm tat -
bikinde görülen aksaklıkları yine 
o kanunu tasvip eden mebuslara 
anlatmak ve düzeltilmesi için ri. 
cada. bulunpıak i.'.zere yüzlerce 
halk parti salonlarını doldurmak 
tadırlar. 
Mebusların yaptıkları progra

ma. göre, dün Sarıyer kazasına 
gidilmiştir. Halk, dertlerine ter. 
cünıan olacak bu kütleyi, Büyük 
dere iskelesinde büyük bir misa. 
firperverlikle kar§ılamışlardır. 

Mebuslar doğruca parti salo -
nuna gitmişler, kısa bir istirahat 
ten sonra halkla temasa başla • 
mı§lardzr. 

Evvela parti başkanı Bay Tur 
han mebusların kazaya gelmek 
dolayısile göstermiş oldukları a. 
!Akaya teşekkilr etmiş ve sözüne 
şöyle başlamıştır: 

tı. lyı bır hareket.. Fakat ted- h .... d k"' "k b' '"d agwa"I 
• .. w • • • • ın onun e uçu · ır o " 

rısatın ogleyc kadar bıtmesı ıçın k 1 N d lsa topra ya ma ıyım.. ı e e o , . 
mektepler erken derslere başla - v hAk· d" 1 , d dı" 

~ . ga a ım ır on ar... e . 
malıdır. Fakat Bogazda ıl_k va_ _ 
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pur çok erken .. Okula yetışmek B" Vang Lung karısı ile 
.. kl .. k"l ır gece 
uz.ere çocu arımız ne muş u birlikte yatakta yatarken, eli o. 
şartlar karşısında kalacaklar; 1 · · arasında yum . . . nun meme erının -
bır tasavvur edıruz. . k b .. '"kl"guw"nde sert bir şeye 

. k'"' . . b' b" lU uyu U Bız, orta o !.ı..ı ıçın ır ına d vd. 
,. d'l eg ı, ve : 

bulduk. ahşaptır,, de ı er. Bu - _ Bu ne? .. vücudunda ne var 
gün ahşap olmayan kaç orta mek .. 1 di sordu. 

b. . B' . . .. t , oy e ye 
te ımı.z_ v~: .. ın~ ıçın ucre ıs. Va.ng Lung bu sert şeyi tutun 
tenmedı. Butun bınayı _Sarıyer ca, bunun beze sarılmış bir çıkın 
kazası satın alıp maarıfe dev - ld - ve tema.sile de yerin _ 
redecek. İstenilen şey mektebin od u~uöyle oynamadıgvını anla. 
al "f k~l t" · en pe ç ışmasma maarı ve a e ının dı. Kadın ılk önce sert bir hare. 
vazı~et etr:nesidir. ~zu edildiği ketle geri çekilecek oldu, fakat 
tak_d~rd~. 5ıfte tecrısa~ ta yapı - Vang Lungun çıkını çekip kopar 
~~_!:>ılır. Ogleden evvel ılk me~t~p mak üzere yakaladığını görünce, 
ogleden sonra crta rı:ektep gıbı.. boynunu eğJi: 
Bu yıl kazamız 200 ılk mektep _ A!a. madem ki görmek is 
mezunu verdi. . tiyorsu'l al bak! .. r~edi ve boynu 
Meb~s Bayan Fakıhe sordu: na doladxğt ipini çıkarıp çözerek 
"~ Oğled:n evvel .ö~led:n s?n- çıkını kocasına l'Za.ttı. 

r~. çı~t t~~ısat olabılır mı; hına Vang Lung, bir paçavradan 
musaıt .~1. .. •. . . yapılmış olan çıkını sökerek aç -

- Gıdıp gorulebılır. tı ve birden avucunun içine bir 
Binanın görülmesine karar ve. ;ğm mücevher döküldü. Vang 

rildikten son.~a . S?rı.yer kazası Lung bunlara hayran hayran ~ak 
müfettişi Muslıhıttın Okyay, tr. Bir insanın rüyasında bıle 
halkevi binası işi üzerinde e. bir arada göremiyeceği kadar 
hemmiyetıe durdu ve fikirlerini çok mücevherdi, bunlar .. 

*.,....,... .... ~·~···~· ..... ···••A--....•······~"' 
Vazan ! çevnıren 

: 
· S.'( Xobel mükô.fotım kn:rrnon İ 

i Pearl Buck lbrahim Hoyı 

*, ......... "" ... 9 "., .. ,......,... 
43 , ................. ~"' 

- Peki, bwılarm kıymelli ol- dim. 
duklarmı nereden biliyordun? Dediği zaman, Vang Lung, ço • O.lan, dudaklarını, gözlerinde cuklarından birinin şekerleme ve 
asi~, görünmiyen bir gülümseme ya oyuncak özleyişlerinden mü 
ıle çevreliyerek: teessir olurcasına bağırdı: 

- Benim bir zengın adamın - E! .. sonra!. 
evinde hiç mi yaşamadığımı sa. Kadın ezilip büzülerek sözüne 
::uye:rsun. Zenginler daima kor . devam etti: 
k&k oiurlar. Bir keresinde. fena, _ Yalnız iki tanesi benim ol. 
bereketsiz bir &enesinde hırsız - saydı, yalnız iki küçük taş .. Hat 
:ar'n bi.:yük evin kapısından içe. ta iki küçük beyaz inciye bile 

1 riye hücum ettiklerini. esirlerin, razıyım .. 
müstefrişelerin, hatta bizzat bü. Vang Lung ağzı açık kalarak 
yük hanımın bile şuraya bura~a tekrarladı: 
koşuştuklarını, ve her birisin.in de 1n ·ı ı - cı er ... 
önceden hazırlamış olduğu bir Kadın: 
kovuğa servetlerini gizlediklerini 
gördüm. 

Onun ic:;in de, gevşemiş, salla . 
nan bir tuğlanın ne demek ol . 
'.iuğunu pek iyi bilirim, dedi. 

Tekrar sustular, ve taşların gü 
zelliğine hayranlıkla bakakaldı. 
lar. Uzun bir müddet sonra Vang 
Lung içini çekti ve kati bir 
sesle: 

- Bu gibi hazineler, servetler 

- Onlan sakhyacağım .. Takı. 
nacak değilim. Sadece saklıyaca 
ğım, dedi. Ve gozlerıni indirerek. 
dö§ekten uzanmıe olan bir ipli
ği burarak oynamf!ya başladı, 
bir cevap 'll.ıt.ağır.tr.n pek az 
ümidi olan bir insan gibi sabır • 
la bekledi. 

( Daha vur) 

saklanamaz. Bunlar satılmalı ve A' d 
emin bir yerde, toprağa yatırıl - .wt em ar sınaması 

Sekizinci 

Lorel Hardi 
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3 ıylık 
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- ,11010 
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I 1111 1 ürkiuenın her pos 0 ıf'} 
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J'ıcareı ıJJoJarıaıo 
satırı sondan itib~re~ 
raıannda 40; iç sııY ,.ı 
i.;uruş; dörduocO .~ D 
lkınct u üı;;üncüde ~~, 
t: ba$hk yan1 kesn· 

d•~ ~ 
füiyuk, çok dewııl'D J 

renklı ılıio 'l"erenter• 111 
1 ues 

lndırmeler )'apı ır. ~ 

rın santım • ıatırı 30 
0 

f1CA Rt MA Hl\ ı::TT~I)~ 
K('ÇC'K fl,AN ,,., 

dır defa 30, ıtı.;ı de 11 
defaı.ı ti:>, dört def•'' (C 
defası 100 ı.uru~ıu1 • 1, 
ilin werenlerın bir dt 
vadtr. Oört satırı geçt~~ 
raıla salırlar1 be' lcll 

'"P edıhr. 
\'akıl hem doğrudıı" p 

}a kfn~ı ı 11J;ıre .>erırı\~,'~ıl 
kara ccıddesinde f" 
altında IU:~fA ı.e:u~ıt• 
tıh lıurosu eJıyle ,,, 
eder. ( IJuronun 1t/t/O 

- Kazamızın kıymetli mebus
larımınian yapacağt ricalar iki 
türlü olacaktır. Bunlar, doğrudan 
doğruya ricalar, ikincisi de müş 
terek ricalardır. 

Mii§terek: ricalarımız da iki 
ta.nedir: Biri, orta mektep ihti. 
yacr~diğeri de kazanın kültür kay 
nağı olacak halkevi ihtiyacı -
dır. 

söyledi: Karpuz göbeği kırmızı, buğday 
Bundan sonra Yeniköy nahiye gibi altın renkli, bahardaki ta. 

müdürü Bay Azmi Emirganda, re yapraklar kadar yeşil, sudan 
eski balıkçı mektebinin bir lise fışkıran su gibi parlak, berrak 
haline konmasını, "sinekle mü - taşlar. mücevherlerdi bunlar. 
cadele,, cemiyetinin tesisini, te - Vang Lung, ömründe mücevher 
lef on, nakil ücretlerinin ucuzla - görmediği ve isimlerini bilme -
tılrnasmı, ve elektrik saat ücret diği için bu mücevherlerin de, 
lerinin kaldırılmasını istedi. adlarını bilemiyordu. Fakat sert, 

malı. Zira topraktan başka hiç 
birşey sağlam, emin değildir. Biz 
de bu giıbi şeylerin bulunduğunu 
birisi haber alacak olsa, ertesi 
sabaha sağlam çıkmayız. Öldü -
rürler bizi, ve bir hırzıs da mü. 
cevherleri çalabilir. Bunları bu -
günden tezi yok, satmalı, topra . 
ğa yatırmalı. Yoksa bu gece 
gözüme uyku girmiyecek, dedi. 

~tanbul 3 üncü icra memurluğurıd 

üç yıldanberi kazamız orta 
okula kavuşmak için icap eden 
biitiln çarelere b&.şvurmuş ala -

. kada'.rlara. sık sık müracaatlar 
yapmrştrr. 

Fakat, ıbu müracaatlar seme • 
resiz kalmış , orta. okul davasJ 
ha.lkdilcmemiştir. 

İstanbul mebusu Bay Ziya, 
başkana cevap vermiş ve: 

"- Orta okul ihtiyacı bugün 
memleketin en mübrem ihtiyaç -
lan sırasındadır. Şimdiki halde 
(84} yer orta moktep istiyor. 

Orta mektepten başka halke. 
vi de istemek tabii hakkıruzdır. 
Bu arzularınız peyderpey ifa e. 
dilecektir. Biz·. bu iki dileğinizi 
alakadarlara. aIT.edeceğiz., demiş
tir. 

Şehir meclisi azasından Bay 
saru a~i mevzua temasla ŞU SÖZ 

ıen--:~ylemişti r: 
''- Sarıyer l:a..za.sınm orta 

mektep ihtiyacı her hangi bir ye 
rliı orta mektep ihtiyacilc ölçül
memelidir. Burada yazlı kışlı o
tÜrID.ak mecburiyetinde olan za -
bitaİı, memur , işçi smrfı halk, 
maalesef bu ihtiyaç yüzünden 
şehrin başka semtlerine göç et. 
mektedir. 

Maarif vekilliği orta. mektep 
açmak üzere vücuda getirdiği 

planın en başına. Sa.rıyeri ithal 
etmesi bugün bir zaruret halin_ 
dedir. 

Parti teşkilatı mucibince hal -
ka kültür vermek en esaslı va. 
zifedir. Bu vazifeyi yapabilmek 
jçin de kaynak vazifesi görecek 
halkevine ihtiyaç vardır. 

Bugün binamız var, elamanı • 
mız mevcut okuma. ihtiyacına cc 
vap verebilecek bir de kütüp -
hanemiz var. Fakat ne yazık ki, 
llalkevi teşkilô.tt yok! Bu nokta -
ya da dikkatinizi çeker himmeti. 
nizi 'bekleriz.,, 

Bay Sadiden sonra Sarıyer 

maarif. memuru Kazrm, bugünkü 
Maarif Şurasının kararlarını dik 
kate alarak sözünü şöyle anlat -
mıştır: 

•- Maarif vekilliği şlıra ka -
rarile orta tedrisat müessesele -
rinl ba dcl'l!I yılı başından itiba. 
ren denJere öğleye kadar devam 
~tmelerl!lt eea:!llı olarak kabul et 

Bu esnada bir mütekait kay • runeŞ?ten yanmı§ elinin içinde, av 
makam elindeki kağıdı saylavlara ~unda onları tutarken, yarı ka. 
göstererek: ranlık odadaki parlayış ve pırıl . 

0
- Benim de bir ricam var, dayışlanndan elinde bir servet 

dedi. Bundan evvel Beşiktaşta saklamakta olduğunu anlıyor. 
oturuyordum. Karıma ait bulu • du. 
nan evde bir yangın söndürme Renk ve şekilden sarhoş ve dil 
tesisatı yapılmış. Bugün karım. siz bir halde bu taşları kımılda -
la beraber bulunmuyorum. Ge - madan elinde tutuyor, karısı ile 
çenlerde bir celp geldi. "Bu yan. birlikte gözlerini bunlara dik -
gın söndürme makinesi içindeki miş bakıyorlardı. 
mayi bozulmuş, dediler, on lira Nihayet ona, soluğu kesilerek 
vereceksiniz. Param yok dedim,, fısıldadı: 
hapse atarız dediler; günlerce be _ Nereden?. Nereden?. 
ni meşgul ettiler. Ben bugün bir Kadın mümkün mertebe yavaş 
çiftçiyim bu parayi verecek kud ça fısıldadı: 
retim de yok. Başkasına ait bir _ Zengin adamın evinden al. 
iş için beni niçin yakalarlar? dım. Her halde bir gözdenin ha -

Emekli general Kazım Kara - zinesiydi. Duvarda bir tuğlanın 
bckir, bu iş üzerinde ehemmiyet gevşemiş olduğunu gördüm, baş 
le durdu. Kaymakama sordu; ka kimsenin ruhu duymMın, bir 
not aldr. kimse görüp de hissetmesin diye 

Kaymakam "işi tetkik edece · belli etmeden oraya yaklaştım, 
ğiz .. dedi sahibine va.adetti. tuğlayı çekip çıkardım, taşların 

Mebuslar, bundan sonra Sa - parıltısı gözlerimi aldı, ve hepsi
rryere giderek crta okul için gös ni kolumun içine doldurdum. 
terilen binayı ge7..diler. Vang Lung engin bir hayran. 

* * * Iıkla tekrar fısıldadı: 

Bunları söylerken de taşları, 

tekrar paçavraya sardı , iple sı 

kı sıkı sararak bağladı ve çıkı. 

Ipotek cihetinden paraya çev. 
rilmcsine karar verilen ve tama. 
mma {2063) lira kıymet takdir 
edilen Beyoğlunda Feriköyünde 
birinci kısım mahallesinin Rum 
kilisesi ön sokağında eski 91 L 
1;. ın1 ""';;ı.,,, ___ 1---: ,.,,., .... ,,.,, - ... 

uı gog:sum: yı::d~~tyuu:k ı~ın marataj 79, 79 /1 kapı sayılı sağ 
elbisesinin yakasını açarken, gö. tarafı 7 harita numaralı arsa 
zü tesadüfen karısının yüzüne sol tarafı muhtarı evvel Mustafa 
Uişti. Kadın yatağın ayak ucun. hanesi arka~n 17 numaralı arsa, 
da bağdaş kurup oturmuştu, hiç cephesi Rum kilisesi sokağı iJe 
bir~ey ifad?, .. etmiyen cansız, mahdut ve tapu kaydına nazaran 
magmum yuzu, aralık kal.mı~ ~ · l 324 lira sırf mülk evin evsafı: 
lan dudakları ile donuk hır ıştı - cephe pencereleri demir parmak. 
yakın akisle~~ni taşı':ordu. lı, kapıdan içeri g:rildikte karis. 

Suratı da one dogru uzamış man bir papuçluk camekan kapı 
gibi bir haldeydi. Vang Lung ka. b' k 'd ·· · d '"ç oda ze . . ır orı or uzerın e u , -

bu vazıyetıne şaşarak mini karisman bir mutfak maltız rısmm 

sordu: 
- Ne var? Ne oluyor? 
Kadın boğuk bir fısıltı 

vap verdi: 
ile CC-

- Bu taşların hepsini satacak 
mısın? 

Vang Lung hayretle sordu: 
- Peki neden satrnıyacak mı. 

şım? Sonra böyle toprak evde o 
tururken bu gibi mücevherlerin 
bize lüzumu ne?. 

Kadın, sanki karşısındakinden 
hic; ümidi yokmuş gibi, öyle bir 
aciz dolu arzulu bakışla: 

- Bu taşlardan ikisini kendi -
me alıkoymayı ne kadar ister . 

ocak , bahçede n.usluklu bir he
la, bahçe muhtelif meyva ağ~ç • 
ları bir musluk çimento pilak bir 
gezinti mahalli, ztmini çimento 
bir tamirhane vardır. Elektrik, su 
tesisatı mevcut olup, umum me. 
sahası 186 metre murabbaıdır. 
Bundan 85 metre murabbaı bina 
1 metre hela, 14 metre bahçede 
:ıtelye olup kalanı bahçedir. 

Saylavlarımızm halkla yaptığı 
temaslar hakkında yukarıda gös 
terdiğimiz kısa intiba bire bu 
işin ehemmiyetini pek aşikar o_ 
!arak göstermekte ve dileklerin 
yerine getirileceği kanaati de 
kuvvetle belirmektedir. 

<>ö=~ ........ ~ .. 
~~ OYUNLAR.I ~9> 

1 - İşbu gayr:menkulün art. 
tırma şartnamesi 15.8,939 tari -
hinden itibaren 938.5809 numara 
ile lstan.bul üçüncü icra dairc-
3ınm muayyen numarasında 
herkesin görebilme;si için açıktır. 
nanda yazılı olanlardan fazla 
malf1mat almak istiyenler işbu 

ıartnaıneye ve 938 . 5809 dosya 
"lumarasile memuriyetimize mü -
racaat etmelidir. BUGONKO BULMACAMIZ 

SOLDAN SACA: 

R. Bcdrettin VLGEN 1) Rusyada bir şehir, 2) Taharti 3) Geminin bir kısmı, 4) 
Bir çalgı, gösteriş, 5) Kimyada en ufak parça, 6) Müşkül . ışık 

____ _. ...... _ _,llllı!l'llll~W• ... veren bir alat, 7) Rakam, kırmı~ı. 8) Bir vapurumuz, 9) Göz ren. 
- gi, baş harfi (B) olursa bir iktısadi müessese olur. 

Dün ve yarın 

tercüme külliyatı 
7 nci seriden 

61-67.7 kitap 

61 Vikontun ö1ümü 30 
62 Lencit Il. 1. 

63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 

66 Bizans tarihi ı. 

67 Scnyolbcoı Avrupa 60 

YUKARIDAN AŞACIYA: 
1) Bir alim, 2) Neferler, yayın attığı, 3) Bir meyva, Japon 

başvekili, 4) Yardım, 5) Arzusuna kavuşmak, 6) En, bir harf, 7) 

Kamer, 8) Beyaz, bir millet, 9) Şekiller. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
vukarrda yazılı kıymetin yüz . 
:le 7,5 ğu nisbetin.de pey veya 
milli bir bankanın teminat mck -
tubu tevdi edilecektir. (Madde 
124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılar . 
la diğer alakadarların ve irti . 
fak hakkı sahiplerinin gayrimen 
'ml üzerindeki haklarım hususile 



Bize göre: 
Mühim bir içtimai mesele 

Q ~ Cumartesi akpmı Kalamqta Belvü otelinde 
eden ~! .. Balosu vardı. Balo çok samimi oldu. Baloya 

~e eğl ~n davetliler gecenin geç vakitlerine kadar 
~er bnceı. bir vakit geçirdi. 
~ .~ •rada bir dana hidiseai olmasaydı balonun hatı

~el, ~aha iyi olacakb: Bir ıenç erkek balonun 
lllu ru bır genç kızı danaa davet ebnİ§. Genç kızın 
,, akat etnıemiı. Bunun üzerine teklifi reddedilen 
~b b~unmuı. Nihayet kızın babaıı poliıe müracaat 
~-urıyetinde kalmıt ! 

bir ~::yanm hiç bir yerinde umumi bir baloda bu 
"'~. olamu, Danı denilen ıeyin' bir usulü oldu. 

İle Q!l) rın kimler ile dansedebileceği de yine muaıeret 
V ~dur. Her erkek her istediği kadını da'1H davet 

· ~ r kadın kend' ıine yapılan dans teklifini kabul 
re im ez. 

.. * * * 

~lü ile şehirliyi kaynaştırmak! 
~ o:GULOA~ULARIN Türkali köv gezı11 hakkında 
~ '-'• ~·~ Aıanıınm guetelere verdiii maliunab de

"-t~~nıyetle kar11ladık. Bqta vali olmak üzere Zon-
' , evı ~enıupl.n bin beş yüz köylüyü bir yere top
• )~r ıle konupnUJlar. dertlerini dinlemitl~r, kendi .. 

. h lfler ve içinniş!er. hutalanm tedavi içi:t iliçlar 
teçirrn~dı tehirliler ve köylüler hep bir arada kardetçe · te~, ıonra yine kıude~e ayrılnutlar, köylüler 

Otede te •r.lıler tehirlerine dönmüıler ... ,,"1':1 memleketilT';zde kövlüler ile sehirliler bir'.>ir
.. 'hı~ lrer alemdir. Birçok Türk r" 'itefekkirleri birbi
~ Ytat Uran bu iki alemin yaklqmalan ve kaynapna. 

le"~~. Yazmıılardır. Fakat ,imdiye kadar tatbikat A· 

il. 0t uler ile ıehirlileri anlqbracak ve birbirlerine 
~ etaalı bir tedbir almamamışbr. 

b\iy~•klıl~nn teıebbüıü gösteriyor ki, halkevleri bu 
. "lttill~ hızmetler görebilecek milli bir müeuesedir. 

•ine 1" teıebbiiıü ile kövlüler ve 99hirliler, ne kadar 
. ICiiy~•lda§ırlar ise her iki taraf o kadar istifade ede. 
dıt. l~r memlekelin kökü, '9hirliler dallan ve yap. 
birleı l\.o.y kökleri ile ıehir dallannm ancak samimi ıu. 
. rneaı aayeıinde memleket ağaa çiçeklenir ve mey. 

VAK 1 T 
\'ııı. Cep Kütüphanesi 
ı.; n '" r iıler t \' Urkçeye C'c:,·ırenın adı :»ayı fa Krf. 
tJıılllp olterden > A ını u, :.ıog ıs 
1\ 1.Vad llerııns oyurıı:m Vıldıın ~~ır 120 ıo 
!~IOMa l'erroıı esrurı Hiolonın'den) G. V. 304 20 
"Mr~ E:Ya seyahat notları Asım Us J 12 10 
~l'ilsJı :Presinde cinayet IChrislie'tlen) V. G. 360 :10 
tr ıne aıoıu ( Pro~per Meırıııe'den > Haydın Rlfaı tH 20 

~hın,, ~~ekeııe bırkoc sün (l\lulılelif nıüclliflerden) 
llo11 reıu 352 20 
it korsan C • ~fltas hik t'on ı.ukııt·rcle 'ılen) t'ethi Karıle1 376 20 
f.' ıı P.lıJi ·ayelerl ( Kozbek'len > l'\iy:ır.i Ahmet 120 

111boı k salip muhnrehell•rl (Kollins'lt'n ) Ahmet Ekrem 27fi 
01 delert Nnıhet A bhn! 40 

w·-~ 

ha mUthiş bir diğer ihtilatın to. 
bumunu ekiyor. 

- Daily Nevs, Niyork. 
• * * 

M~hver ne vaziyette 
Son zamanlarda pek kararmış 

olan Avrupa vaziyetinde bir Ü -

mit verici nokta var: 
Roma ve Berlin arasında gi . 

dip gelmeler ve Japonya ile ls -
panyadan gelen haberler, "mih. 
ver,, denen şeyin, Hitler ve Mu. 
solininin söyledikleri derecede 
kuvvetli ve sağlam olmadığını 

gösteriyor. 
Muayyep ve kati bir nokta 

varsa, lngilterenin son aylar i. 
çinde takip ettiği siyaseti muha. 
faza etmekle. her §eyi kazanabi. 
leceği ve hiçbir şey kaybetmiye. 
ceğidir. 

- Natal Mercury, Cenubi Af. 
rika. 

• • • 
lngilterenin irlanda 

mesa:ssi 
İn,gilterenin İrlanda tedhioÇile. 
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Alman Generalinin gizli kitabı 
Almanya henüz harbe 

hazır değildir 

Bir ingihz muharririnin elde ettiği 
gizli kitapta şayanı dıkkat parçalar 

Her hangi silah yarışında lngiltere ve Fransayı geride bıra. 
kabileceklerini sl>yliycn Alman h<ıriciyc na.rirı Fon Riboentrop, 
ltalyan elçi.sile bir mülakat esnasında 

zuubahsolunca, bugünkü ilmi te. muhtemel düşmanlarından - me 
ro.kkiyatın rolünü de halkın faz. sela Fransa derecesinde - tam 
la izam ettiği .kanaatindedir. Bu ma.nasile talim görmüş ihtiyat ef 
gün milletlerin e!inde bulunan radı yoktur. 
türlü ölüm vasıta1arına rağmen, * * • 
her hangi harpte en kati hükmü Alman ge'lerali, azamt bir kud 
\'erecek olan i.mil, yine insan. ret haline gelebilmek için yirmi 
tarın bedeni ve manevi kuvveti. beş sene devamlı \'C sıkı bir as.. 
dir. İspanyada ve Uzalç Şarktaki keri talim yapmak icap ettiğini 
harpler, piyade kuvvetlerinin her söylüyor. Bu bakımdan Alınan. 
zamanki kadar mühim olduğu yanın daha yirmi bir seneye ih. 
;ıu gösterdi. Bu itibarla general, tiyacı vardır. Alman ordusunwı 
Almanlara, §lmdiki hava kuvvet bugünkü vaziyeti 1914 miyarma 
'erinin piyade kuvvetlerinden henüz yakla.şabilmiş değildir, 
daha mühim .:>lduğu kanaatine Ge 1 F M . 
•apılmamasını ihtar etmektedir. I ~era on eç, bu mUşa.hede 

Y k 1 .. h"l"' ti ve mütnlenlıırd'l bulunduktan son aya as er ermı a a, m ca . . 
.ı 1 k ti · · bel k 'ğ" t ra, Almnnyanm aleyhınt olan bir ...ae e uvve erının emı ı e. . w 

.. kki t ı·d· ç·· k" b" 1 dıgcr vaziyetten daha bahsed; • a e me ı ır. un u ır ıarp. . 
• . yor. Bu vazıyet dt: Almanya da. 
.e 1.afcr, yalnız tahrıple ve top. h"l' d "d'" d . . ı ın e uı:ımnn evletler in 
rak zaptetmekle temm edılmez.. .. ~ . " 
B. h günU '" t ·ı k rr.ukeınmcl bır ca.~us sıtesi kur. 
ır arp n ı amamı c aza. I 1 ö 
b

.
1 

k · · ,.. t 1 mu3 o malarıdır. yl<' bir sistem na ı me ıçm auşmanın op a - . . ~ 
jğt . t 1. k d"l i ı kı, Almanyanm dıger memleket. 

rını ınam e mE; ı ve e:ı ı er . w 

h 'h ti uk t tmi !erde kurdugundan daha mükcm ne er cı e e m aveme e 6 1 . 
:>lanları esir almalıdır. me mış. 

* • • 
1 General Fon Meç, bu noktai 
' nazarı ileri sürdükten sonra, Al. 
manyanın her 6eYden evvel as • 
ker kuvvetini ilerletmesini ve 
memleketin seli.meti için bunun 
en doğru siyaset clacağını tav • 
siye ediyor. Alman generaline gö 
re, Almanlar yalnız fevkalMe 
mahir bir mücadele kuvveti vü. 
cuda getirmekle kalmamalı ayni 
ta.manda fiilen harp etmeyi.ı baş 
ka sahalarda kullanılacak harp 
mütehassısları yetiştirmelidir. 

Alman generali bu münasebet 
'e diyor ki: 

"Bir memleket yirmi bin harp 
kimyagerine muhtaç dururken, 
o memleketin on bin musiki3inas 

General, bunu, harpten aonra 
itilB.f devletlerinin Almanyaya a. 
yak ibasıp yerleşmiş olmaları. 
nın bir neticesi addediyor. Di • 
ğer taraftan Almanyadan çıka. 
nlan binlerce kimseler, gittikle. 
ri memleketlerde kuvvetlerini, 
Almanya aleyhine kullanmakta _ 
dır. 

Bununla beraber, general Fon 
Meç, iktısadi sahada memleketi • 
nin pek iyi bir vaziyette olduğu. 
nu yazmaktadır. Almanyanm bir 
harbi muvaffakıyetle neticelen • 
direbilmek için iktısaden müsta. 
kil olması lazım geldiğini ileri 
sürüyor. 

A lmanlar, her hangi silah Buna rağmen, İngiliz rr.uhar . olmu§, ne i§e yarar.,, 
yarışında lngiltere ile rirlerinden T. E. B. K14rk bu ki. General Fon Meç, "Harp siya. 

Acaba Almanya bu istiklali 
temin edebilir mi? Müellif' ke. 
mali esefle diyor ki: 

"Hakikatler, biz Almanları o 
gayeye ancak yaklaştırmaktadır. 
Fakat henüz yetişmedik.,. 

Fransayı yenecekieri kan,aatir.de. tabın, bir nilsbasmı ele geçirmiş seti .. isimli kitabında bilhassa Al. 
dirler. Zira, Alman sil&.hlanma tir. Dolayısile yazdığı bir maka. manyanın asker kuvvetile ala. 
programının paraya değil, belki lede izahat veriyor: kadardır. İngiltere ve Fransanın 
1&~ disipline ihtiyacı oldu~ - ---~----'•~ .... ~---~~---4.deD~I ı müstemlekelerinden 
nu ı ert' stıı'Uyorıar. l"&I'&, uımm Alman generali Fon M'eç Al _ ve domfnJ'OnlariDdan t.nfn ede. 
la bitebilir.. ceklerl kUlliyetlf asker yekfuıu manyanm harp iınklnlarını göz. 

Son zamanlarda Alman harici den geçirirken diyor ki: "Bizim karşısında, Almanyanın asker me 
ye naıırı Fon Rföbentropun da için bilhassa insan malzemesi nablile bilhassa meegul oluyor. 
bu yolda bir beyanatta bulundu. bakımından Ustünlük temin et. Bir Alman askerinin iki askerle 
ğu haber verilmiştir. mek ı~rmdır. Zira, teknik saha.. karşılaşabilecek dereceyi bulma -

Almanlar bu noktai nazarların larda diğer memleketler, bizimle sını istiyor. Kol kuvveti bakı. 
da isabet ediyorlar mı? Alman ayni seviyeye varmakta gilçlil çek mından daha yüksek bir kıymeti 
generallerinden Horst Fon Meçin miyeceklerdir.,, haiz olmağı temenni efüyor. 
"harp siyaseti,, adı altında neş. General bundan sonra Alman. Alman generali bu gayenin te. 
rettiği bir kitaba bakılacak olur yanın şimdiki teknik üstünlUğU. min edilebileceğine de kanidir. 

"Tabiat Almanlara dilnyanm en 
sa hayır.. ne pek çok güvenilmemesini tav. . k h 1 . 

Bu kitap, Almanyada fiili bir siye ve ihtar ediyor ve diy<'r ki: iyi askeri olabılme cev er nı 
heyecan uyandırmıştır. Ve mem. "Böyle bir üstünlük çabucak bahşetmiştir. Harbi umumide bu 
leket dışarsına çıkarılmaması hUkümsUz bırakıla.bilir, hatta eli nun delili görilldU,. diyor. 
iç· b" .. k t f d"l · mizden alınabilir de .. ,, Ve aözUn.e devamla: ın uyu gayre sar e ı mış, "Böylece, günün birinde ltal . 
tedbirler alınmı§tır. General Fon Meç, harp mev . 

ri y\bünden geçirmekte olduğu 
vaziyet , her halde İrlandanm 

ebediyen muhafaza edilcmiyeceği 
bakında.ki kana.atini kökle§tirmi.f 
olsa gerektir. 

İngiltere, küçük İrlanda hal -
kına karşı olan mücadelesini, 
asırlarca kanlı bir boğuşmadan 

:ı'>nra kazanmıştı. 

Bugiln şimali İrlandayı kaybe. 
decektir. Londranın düşündüğü 

şu: "Kan dökerek mi, kan dök -
meden mi ka31betmcli ! ? .. 
Bombardıman, ayaklanma ne. 

·.ın~en son hadiseler İngiltere hü 
k,i:mf..tine kar§ı ciddi bir ihtar 
oı&a gerektir. 
- Volkischer Bwhahter. Bcrlin 

• • • 

terede gizli siyasi hizmet gören 
ajanlardır. Aralarında öğretmen. 
ler, konf era.nsçılar vardır. Bir 
kısmı da "seyyar tacir,. sıfatını 
ltullanıp bir memleketten bir 
memlekete dolaşmakta olan kim. 
selerdir. *,.: * 
Bazı Sovyet memurları ara _ 

sında, Almanyadan rUşvet aldık. 
lan lthamile bilyük bir tasfiye 
yapılacağı öğrenilmiştir. Zan al. 
tında bulunan kimseler ordudan, 
bahriyeden veya hava kuvvetle -
rinden değildir. Hepsi sivil me • 
murlardır. 

• • • 
Moskovada Sovyet erkanı har 

biyesile görü~ lngiliz ve Fran. 
sız askeri heyetlerinin müzake. 

r-6iiil.-h.avadls"i8f i :a::v:~rl:;::tb~~s:::; ~: 
! .. --.-· .. -·-·· ........ _ ......... ! ki olursa bu hilcumun şark ve 

DtUıkil poato ile gelen 1 >tgili=. garp cephelerinden ayni zaman -
ce "The Peop'le .. ga.zeteai gizli da vukua geleceği YQlwıdadır. 
>cay*J/dardo'l e'lde etttğini l>il • tnıiliz ve Fnnsız aıskeri he • 
riir:liği (JŞ1Jğ1ki 11.avadi.sleri ver • yetlerinl ka.bul ederken, Stalin ve 
mt'ktrAır: marepl VoI'O§ilofun tesbit etti -

Gelecek ha!ta tngiltereden bir ği esas bu idt. Bwıdan BOnn eT. 
~ok Atman faha çıkarılacaktır. 1 kanı harpler, harekat mıntaka . 
Bunlar ,\ :nanya hesabına İn,gil - . ıarı tayin edecel<lerdir. 

ya., kendine başka bir siyaset se. 
çecek dahi olsa, bundan asla te. 
llşa düşmemize lUzum yoktur,, 
diye Jllve ediyor. 

Roma • Berlin mihveri sapa -
sağlamu, bu kayda. neden hacet 
g&Wdll acaba!? 

• • • 
General Fon Meçin kitabını e. 

le geçirip okuyan İngiliz muha.r. 
riri T. E. B. Klark kitabın hilla. 
suını yaptıktan sonra kendi mu. 
talealanna geçerek §unları söy • 
lüyor: 

"Alman generalinin (Harp Si. 
yueti., isl.mli kit&bmı okudukça, 
insanda Almanyanm henüz har. 
be hazır olmadığı kanaatini yer 
ediyor. Hatta general Fon Meç, 
Almanların en ıyi asker olabile. 
ceği nazariyesinde isabet etse 
dahi, bu askeri cevherin tam 
manasile inkiııafı için hayli za. 
man ister. Bunu generalin kendi 
si dahi tebarüz ettirerek diyor 
ki: 

"Tekrar kua.nmıg olduğumuz 
ihtişamın kıymetini azaltmak ni. 
yetinde değilim. Fakat ıuraaını 
da tebarüz ettirmeliyim ki, tam 
bir mUcadele kuvveti, ancak ya _ 
vaş yavaı ve tedricen elde edile. 
bilir.,, 

General, bir milletin kuvveti., 
nln başlıca ihtiyat efradma da • 
yandıfmı da söylemektedir. Al • 
manyada mecburi askerlik - ,e. 
niden olmak O•re - lnmdt!l an 
"ak dört sene evvel tatbik edil. 
mi~tir. Bu itibarlP. Almanyanm 

Kısa 
HA 
BER 
LER 

• Yeni Milli Piyango idareai 
bayi tef kilatmm tevaiine karar 
vermiıtir. Şehrimizde bir şube 
açılacağı söyienmektedir. Bilet 
fiyatlarının indirilm~İne de ça. 
lrşılmaktadır. 

11- Son günlerde hararetli tü. 
tün satışları oluyor. 

* Yeni telefon tesisatı on bin 
aboneye kafi gelecektir. 

* Marin Lave kömürü 1 1 li. 
raya satılacaktır. 

• Hekimhanda bir kadın bir 
batında 4 çocuk birden doğur. 
muıtur. 

• Tahran ve Musula hava 
seferlerimiz için de 6 tayyare 
sipariş edilecektir. • 

ıt: Sivrisineklerle mücadele: 
Mazot mübayaası için umumi 
meclisten salahiyet almrna11 
kararlaştırıldı. 

"" Şehir Meclisinin toplant111 
15 Ağustos olarak tesbit edil .. 
miştir. 

"' Sahillere düşen kavun ve 
karpuz kabuklan toplattmla .. 
caktır. 

• Yeniden 4 hava istasyonu 
yapılması kararlaştınlmqtır. 

Yardım, en büyük 
vicdan zevkidir 

Yurt Yavrularını: 

Yoksul kardeılerinizi qm 
soğuktan, hasta olmaktan kur. 
tarmak için eaki elbise, ay.kb,. 
bı, çamaıırlarımzı Çocuk Eair. 
geme Kurumuna vennenw 
Kurum aayğıylA dil•. 

':. . ., , ~ - .. 
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Bir Bulgar muharririnin 
şayanı dikkat yazısı 

Sof-''Ankara ile 
yanın arasını hiç 
kimse bozamaz,, · 

Bulsaristanda eski demok
ratlar birliği liderlerinden ve 
Sobrnnyada muhalifler reisi 
mebus Cospodin Gri.sor Vasiler 

•ır. ll ı milletin emellerini yUk· 1 

sek !darecilerln anlayışı He te
tabuk etmektedir. 

Bulgarla Ttirk sulh içinde ya. 
(Zorn) ı;azetcsinin 8 tarihli sa- şanınyı ve itimatla teşriki me
yısında (TUrkiye ve Bul .. nrls ' ıiyi tek anlnyır;!n arzulayor. 

tan) başlı!.lı dostane bir maka- lki memleket matbuatı d 
le neşretmiştir. Ehemmiyetine bu dostluk duygularına mr. 
binaen makaleyi aynen tercUmo olmaktadır. 
ederek aşağıya alıyoruz: A?Jkarada hUkCımeti siynse· 

"Sofyadakl şayialar endUst- ti•tl yakından bilen ve ıı.raların. 
risi i .ı son birkaç gUndenberi dn mebuslar da bulunan meş· 
Türkiye - Bulgaristan mUnase· hur TUrk gazetecileri bilhnssa 

batı üzerinde kuvvetle çalış

ma:.ttadır. Haddi zatında hiç bir 
ehc>muıiycU olmıyan ht\dise iki 
meıalrket arasmda Iyl komşu

son zamanda birçok kereler 
makaleler yazarak Bulgarislaıı 
için hayatı olan bir mesele Uzc 
rinde durdular. Bu makalelerde 

Bugünün 

~ 
--~·.. 

maçları: 

<< ipekli çorap » 

AnıcrikaııkarikaWri\ 1 Bir sıhhat 

cinayetleri 

miJeli akvam 
Hastalık yüzünden meşbu 

meçhulün birleştiği 
şehirde bir saat ... 

Yaz tatillerinden istifade c- ı Vişideki tedavi usull 
den birçok kimseler mevsimi biri de jimnastiktir. 
su şehirlerinde geçıımeğe gidi- Vişide motörlü jimnastık 
yorlar. Bilhassa bu mevsim Vi- çarpmaktadır. Bu şekilde 
şinin en ziyade kalnbalık oldu- ketler yapmak, d!lha a'/. 
ğu hir zamandır. Karaciğerin- cudur. Bir fabrika at 
cien muztarip olan birçok kim- andıran muazzam bir 
seler dünyanın dört bucağında makineler her türlü 
toplanıp buraya gelmiş bulu- kolayca yaptınnaktadır"1 
nuyor .. Bunları üçe ayırmak i- Doktorların temin e 
cabetmektedir. göre bu hareketler in 

Bir kısım yirmi bir gün bü- sene gençleştiriyorrnUŞ· 

ltık dı,;ygulariyle mütehassis o- Balkanlılar anlaşması ve bütün 
Jarak emniyetle halledilmiştir. Balkanlı milletlerin hayati ica
AH\kadar makamlar, kat'I ve batı olnıı meselelere dokundu

yük bir dikkat ile icabeden re- karaciğer hastalarına şifs 
jimi ciddiyetle takip ediyorlar. Vişi menbaları her sene 
Diğer bir klsım ki, bunlara mıı. ~ahsiyetlerin uğrağıdır. k , Sf b f h 1 • •• d tavassıtlar demek doğru olur. Bu sene acaba Vişidc 

raz UrQ a er YI ı aynı QUn e Rejimi takip etmekle beraber, var? işte mühim bir 
sarlh clarak bu yegane hA.dlse jH. 

hakkında izahatta bulundukla.- Bu maruf yazıcılara blz, te
rı halde dedikodular endUstrisi şekkUre borçluyuz. ÇUnkU, Bal-

bir adam öldu .. ru"" lu""yor arn sıra hususiyet göstermek- Biz bunlardan bildıld 
1 ten geri kalmıyorlar. Üçüncü teker teker sayalım: 

yet neticesinde zabıtan su,.lu . bir sınıf da Vişiye sırf eğlen- Hindistanın en meş~uf k ı iıı ti d k
. 1936 senesindenberl Stras-

k d. d ı ·anı m e er arasın a ı an-·en ı uy urmn arını pazara çı. 
1 1 1 1 1 

burgda bil'ibirlne tamamen ben~ 
karmakta de,·nm ediyor. aşmaya enge o an man a arın . 

b t # dil 
1 

ti 
1 

zıyen esrarengiz cinayetler ol-
Bulgar - TUrk mUnasebatı 

hakkında bir tek hakikat var· 
dır: Türkiye ile Bulgaristan iyi 
komşu gibi yaşıyacakla.r ve 
dostluklarını inkişaf ettirecek
lerdir. !ki memleket hiç bir vec-

er araL e mes ve m nazaa ı k d 
1 ı . d ma ta ır. / mese e erın Uzeltllerek yakın , 

ı tikb l ıı:.1 bi 1 k Bu kere de seçenlerde bir o-s - a e sat> am r esas o aca ' 
k d ti ğ t U U 

1:- tel odasında aynı şekilde UçUıı-
ya ın os u un eess s u"· . . . 

d I hu U 1 1 
eti bır cinayet fşlenmiştır .. 

run a on arın sn n yet C' • • 

k 1 d kl Ö U 
Esrarengız cinavetlerırı son 

aysu an ı a.rmı g r Yoruz. · 
- kurbanı Strasburgun kenar bir 

hllo onların dUşmanr olan yn- Dilinmesf 11\zımdır, ki Ankn- mahallesinde şerefsiz bir hayat 
hancı telkinata kapılm1yacak• ra ile Sofyayr hiç bir şey gUcen- yaşayan Goril nanılyle maruf 

!ardır. dlremcz ,Ye onların dostluğunu bir kadındır. 
hiç bir kimse ihll\1 edemez." Gorilin cesedi, takir bir otel 

GRlGOR YASlLYEF odasında bulunmuştur. Odanın 

t:cı memleketin yUksck_idnrc-
t..· • .. ........ 

·ı leri buna en tDlrlncl teminat· 
'-" -Tü·rk - Fransız 

içi darmadağın, icki kadehler! 
ve ufak terek eşya yerlere· seril· 
miş vaziyeltcytli.. 

Maktul kadına aidiyeti , mu
hakkak olan ipekli bir çorap ile 
cinayet işlenmiş ve discr cina
yetlerde olduğu glbl Goril de, 
boğazı bu çorapla sıkılmak su

~ ~ u k · · ı· ı M h uzun m Uddet boş yere aramır; me ıçın ge ıycr ar. racelerinden Endor ! 
lıir tUrlU ele geçirememişti. 93\; Yazın üç a~. ~ü~dc~.le Vişi nin karısı Vişide te~~vı 
scnrsi 28 mart tarihinde de ay- kaynaklan butun dunyanm tııdır. Fransız Meclısı 
nen böyle bir cinayet olmus başı veya beyni taçlı, kral veya nı maliye raportörü M05 
1-.r rn:ınl eğlenceleri sırasınd·~ ilim a~amlarının resmi geçidi- be~. c.~rder, sabık sıhhat ltı 
.\Ia·i Kar~er isminde bir kız ny- ne şahıt oluyor. Mosyo Nokal, meş"ııı~ 
nı şekilde odasında. boğulmuı::.. Bunların arasında dünyaca maliyecilerinden Bodle. 
tu.. ~ meşhur erkek veya kadın bü- 1cne yazı Vişide geçı ~ 

Bunun Uzerlne birçok kimse- tün simalar var. Bu hastalar bi- dirler. Çok şişman olatt 
lerden şUphc edilmiş, hattA. bir rinci kısmı teşkil etmektedir- Bodlender'in en büyük f'. 
şoför te\•kif edilmiş, fakat mn- ler. Bunlann bir tek meşgalele- kilo vermektir. Birkaç k1 

sumiyetini kolayca isbat ettiği ri vardır. Bir tek ihtiyaçları bettiği zamanlar f~' 
için tahliye edilmiş idi.. Aynı vardır: Karaciğerlerini tedavi.. ır.emnun görünmekte~\ 
şornr gecen gUn gene isticvap Bir tek suale cevap ararlar~ Meşhur Sesi] Sorel de 
edilmiş, fakat masum oltlul!ıınıı Knraciğc;rlerimiz acaba nası}? hnlıınmaktndır. Anr~l:jt' 
gene isbat etmiştir., işte Vişi hastalarının gün i.ik ne çok düşkün oldu 

hayatları. "Aman bana hastasını• 
Tahkikatı yapanların Uzerfn- Vişi parkı iki kısma ayrılmış- yin, diye dostlnrına yal 

de durdukları diğer bir nokta 
tır. Bir kısmı su içmeğe, diğer tadır. 

ela, "Goıil" namiyle maruf Jan \ 
kısmı da gezmeğe, dolaşmağa Prenses Kurillo da ! 

Grazinni'uin de Mari Karşer gl- tahsis olunmuştur. Herkes :.akat maden suyu yel'l~ 
ticareti yeniden 
tan~zi·m edildi bi bir pazar gUnU ve aynı saatte günde altı defa, birer küçük teyl içmeği tercih etf11e" 

Strasburg zabıtasına. bu <:ina- bo&ulmuş olmasıdır. sepet içinde muhafaza edil- Annam imparatoru Bs0 

Bu garip lesadUfler zabıtanın k ı d ı· b d " · l · b h k' · ·11 

retiyle CHdUrUlnıUştu. 

Parlstc yapılan TUrk - .Fransız ticaret mUznkercleri bitmiş-
yeti mcçlı u ı bir şalı ıs haber ver- me te o an crece ı ar agı a - ıc;me erın aş c ·ınunı ~ 
miştir. nu haberci, polisin ilk harekatını mUşkUlleştirmcktc larak su muslukları başına ko- yeleriyle Vişide yaşaf11' • tir. Gelen lıabcrlerc, söre hazırlanan yeni ticaret anlaşması bu-

gUnlcrde imzalanacaktır. Pari.steki mUzakcrelerde bulunan Ti
caret Yekdletl MUstcşarı Halit •Nnzmi yakında şehrimize döne-

tahkikatını mUteakıp derhal or- ve tUrlll tUrlU tahminlere yol şar ve doktorunun tavsiye etti- Bunlardan maada d~ 
tadnn kaybolmuş ye hUyiyetln! açmaktadır.. ği miktarda su içer.. her tarafından gelmiş 0 

cektir. .. ' 

lngiltereye 11 va
pur ısmarlanıyor 

gi7.1emiştl r. 
Bu vaziyet şllpheyi doğurmuş 

ıYenl muahe.denin TUrk ·- ve facia esrar ııerı.l.esiylc örtlil
Fransız ticart ·mUnasebetıerinl mUşlUr. 
arttıracak şekilde hazırlandığı Cesedin muayenesi neticesin
veı bllhnss::ı. Fransanın bizden d~ öllimUn, boğulmak değil, ka
mUhinı miktarda mal almn::ıının faya Yurulan şiddetll darbeler 
temin edildiği haber verilmek· nctieesindc husule geldiği tesbit 

Dcnlzyolları için 1nsiltercye •t d' 1 olunmuştur Nitekim ha~tn \"(' . ' c ır. Bu ıabcr ihracatçılarımı- ·" ·. 
ısmarlanacak yenı 11 vapur ni; ~1 çok sevindirmiştir. Şimdiye nurun Uzerinde birı;ok izler bu-
hayet lkinclteşrin ayı sonuna lkadar F~r ıısa. 1 ;t d _ lunmuştur .. 

a ~ a ma ı:::-vn ere G ·1· k' öldll ·· t·ı ., kadar ihale edilmiş olncnktır. kt 1 tU 1 orı ı ·ım rınu~ 'r · .. meme e o nn ccar arımız bu p 11 1 • t h · t kt ı o s erın a mın e m~ e o -
:Qeni~·olları idaresinde kuru- ~\·aziyetten çok memnun olmuş.. dukları gibi katil lılr deli mi-

lacak bir mUtchnssıslar k'Jmis! lardır. Şimdiden ı;-ransız firma- dlr?., 

yonu Dirlnciteşrin ayı sonuna larla temaslar yapılması için lşin garibi, ınG danberi her 

t hazırlıklar yapılmaktadır. JJi· S"ne bu "eşit bL'ı· cina•·etin a'·nı doğru nsillz fabrikaları tara- " .,, J J 

!ındnn yapılacak teklifleri tet- ğer"tara!tan yakında Londraya saatte işlenmiş olmasıdır. 
....... • bir tıc'aret heyetimiz .gidecek Ye 1936 senesinde böyle bir ciııa· 

kik etmese başlıyacaktır. 
lngiltere ile aramızda. yeni bir 

Teklifleri müsait görillcn fab- ticaret muahedesi yapmak Uze- Yugoslavya kabi-rikalarla gemilerin bedelleri i- l'e mUzakerelere başlıyacakt ı r. 

çin pazarlık edilecek Ye en RZ lııt~ilizlerle de Şimdiki ticaret nesı deg""" ışecekmi 
fiya~- rnzı olan fabrikaya. ihale anlaşmasına göre daha şUmullU 

yaııılacnktır. 

Eminönü Halkevinde 
Samsunlu talebelerin . . . 

resım sergısı 

Eminönü Halkevinden : 
Karadeniz sahillerinde, orta 

tahsil çağındaki çocuklarımızın 
resim sahasındaki kabiliyetleri
ni Is tan bul gençliğine tanıt
mak v e talebesini bu yolda teş
vik etmek gayesile Samsun İ 
daresi resim öğretmeni Şahin 
Özgür tarafından Evimiz sa
lonundn bir (Talebe R esim ser
gisi) açılmı§tır. Sngiyi ziyaret 
~aat1en iter g{lft (9 dnn 19 za) 
k~C!~&.' Herkes görebilir. 

\"e ~'arşılıklı kolaylıkları havi Bclgrat, (Hususi) - Prens Pol 
yeni bir ticaret muahedesi yapı· ile prenses Olg::. lngiltereden 
lacağı anlaşhmaktadır. döndükten sonra Birdodaki sa -
------------ raya yerleştiler. 

Beşiktaş Halkevinde 
ikmal kursları 

Evimizde geçen senelerde 
olduğu gibi bu sene de orta o 
kullarda ikmale kalan çocuklar 
için matematik, fızik-kimya, 
İngilizce, Fransızca ikmal kurs. 
ları açılmaktadır. 

Derslere 14 Ağustos 1939 
Pazartesi güniinden itibaren 
başlanacaktır. Jsteklilerin her 
gün Evimiz idare memurluğu. 
na m üracaat ederek kayıtlannı 
yaptırmaları lazımdır. 

Prensin avdetinden itibaren 
dahili idare ve hilklımetin Hırvat 
larla olan miinascbcti ve müza 
kereleri üzerinde prens Polle baş 
vekil Svetkoviç arasında ko -
nu~malar başladı. 

Başvekil, prens tarafından ka. 
bul edildikten eonra Zidani köp. 
rüsü mevkiinde doktor Mac;ekle 
başvekil görüştü, iddia edildiği . 
ne göre, doktor Maçek prens Pol 
tarafından kabul edilecektir. 

Bu kabulden sonra Hırvat.Sırp 
anlaşması ilar. edilecek ve yeni 
kabine ffıl"Vatlana letirakile 
teşkil edilecektir. 

Polisin btitun gayretlerine! Bu zamanların haricinde Vi. lü tiirlü kıyafetler Vişid' 
rağmen bu esrarengiz l'!ıınyet- şi müdavimleri paı·kta dolaşır, ır.aktadırlar. Bu haliyle 
!er bir tiir!U ayclınlatılaınamıŞ- ~cniş koltuklardn istirahat e- 'ı:ynclmilel bir panajlrB 
tır.. d'!r veya konser dinlerler.. .,.emektedir. 

Romanya Kralının sey' 
halinden ~ıkan rivaye1 

Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Yunanista~ 
devlet reisleri arasında 

Bir Balkan konferaII 
toplanacağından 

bahsediliyor 
(Fransızca Eııtransijaıı ya::c • 

tc.<tindcıı) 

!Kral Karolün son ziyaretinin 
Balkan devlet ı eisleri; Romanya 
kralı Karol, Yunanistan kralı 

Jorj, Bulgaristan kralı Boris ve 
l!met İnönü arasında bir kon
ferans akdine sebebiyet verece. 
ği tahmin edilmektedir. 

Bugün mevzuubasolan konuş -
malar. Balkan grupuna Bulgaris 
tanı ithal etmek hususunda son 
bir kuvvet sarfı etrafındadır. 

Türkiyenin Sofya sefiri tayya. 
re ile Ankaraya gitmiştir. Anka. 

karada lsmet lnönü ve hariciye 
vekili Bay Saraçoğlu ile müla • 
katlarda bulunacaktır. 

Sefirin Bulgaristanın müza . 
kereye amade bulunduğu haberi. 
ni hamil olduğ•.J söylenmektedir. 
B'ilhakika Bay Gafcnkonun son 
Ankara ziyareti esnasında bizzat 
kendi tarafından Romanya hü
kumetinin Bulgaristanla münase. 
betleri meselesi hakkında bir 
hal çaresi aradığım beyan ey. 
!ediği söylenmektedir. 

Türk mahfilleri kral Karol ile 
İsmet Inöııü arasında yapılacak 

müliıkntta kralın B~lg~~ 
bir antantm zarureti p 
kati olarak ikna edilect 
min etmektedirler. 

Diğer taraftan kral ... ~ 
pek yakında kral JorJ '4 
İnönü ile buluşacağırı; 
müteakiben İsmet ıı 
Türk _ Bulgar hududu 
kral Borise mülaki o\B 
nedilmekte ve bu go 
bir koferansa ve Balkarı ~ 
ketleri arasında taın bı~ t 
yol açacağı söyienmekl 



aşit Rızanın gözlerinden Yazıları yazan : •• • openm 
ai~~aYnanası Sanmış! 

~ıı y ~ Yakıt muharrirlerin
liyare b~a Ragrp tramvayda 
llrurı- ır hatunca<Yız ayakta 

Geçen gün Neyzen Tevfik 
Sirkecide Raşit Rıza ile karşı
laş ır, bir kenara çekilip ayakta 
dertleşmeye başlarlcır. Biraz 
sonra birbirlerinden ayrılırlar
!;:en, Tevfik Raşide sorar: 

Osn1an Ceınal Kaygıh 

. tten o 
t~ 0 na yer vermez de 

sonra l aııı ı>'· • ge en rrenc bir ba. 
ı:.Ot. 0 ' 

, B Unce ayağa kalkrp: 
Di llYurunuz ! 

Ye y · • 
tuıı .erını ona verir. Bunu 

ce ıhr 

- Yahu, Raşit Rızayı gor
:iüğün var mı? 

Raşit hiç bozmaz: 
Neyzen Tevf iğin en son şarkıs ı 

'- N· . 1Yar kadın sorar: 
•. ıcın b d' d 'tırıi , ana verme ın e 

-..... ~~a Verdin~ 
hııvaı~edersiniz, sizi benim 

eye benzettim de ... 

- Hayır, der, 
gördüğüm yok! 

çoktandır Bir topatan kavıın alılım, bir de l~estim: Kele~ çıktı, 
Konuştıığıım ııkalr1nııı bir ço/ju diimbclel.: çıl.:tı! 

- Benim de gördüğüm yok 
da merak ediyorum, acaba oğ
lancağız ne alemde? 

Beıı şapl.:amı ceket saııdım, fakat o da yelek rıktı, 
J(oııustuğıwı ıılrnl<iııııı bir ço!fu cliimuclclc çıktı;' 

> • 

---0-

- Kimbilir ne a~_mde ! ~l'kek .! ecessüs 
-... 't\ 

1 
soyıendi: 

dııı? ~~ene bir rob mu yap 
~ la~ nın çılgınca masrafla -n .. ırn o- ı 

buı _oe ecek parayı nere-
t• acao-ı 
"'aıiın c. mı sanıyorsun? 

- Bari görürserı çok çok 
elamımı söyle, henim tarafım
bn gözlerinden öpüver! 

- Selam söylerinı ama göz
. erinden öpemem! 

Halbuki beıı diirnbclelden ziyade zımıa severim, 
Bir batında dokıız leylek doğuran Turna severim! 
Akşamları biraz pinıa, hamamda hıma severim, 
I{oııuştuğıon ukalanın birçoğu clilmbclek çıktı! 

' t> omuz silkti: 
"'Ocac -

t ~lifjlll ıgırn, ben belki biraz - Neden öper.,ezsin? 
Ney:::en Tevfik 

........ ·, ·,ı • ~ ~ . , ' 
. amma mütccc~sis değı - Öpmeme katiyyen imkiln 

fok! 
Ca.1 - 0

- - Sebep ne canım? 
r Çocuk atas<\rayu Olmalı - A benim iki gözüm T ev-

~ Pant ;- Ann~. bcık, şu be- 1 'ikc;iğim, hiç insan kendi ken
~lı cı] O.ı1onlu adam Galntasa. .inin gözlerinden öpebilir mi? 
1\ tnn ı ı . 
tıne . · 

Uçüncü at yarışları 
\oc:tık - Neden anlndn'ı? Tevfik afallayıp biraz dü- Evvelki hafta yapılan ikinci 
ıtı..ı k- Pantalcnunun ar. ıündükten sonra Raşidin boy. f . 1 ~ \IQ ır at yarışlarının ta sı atını geçen 'tı<la tnızı, ce!c.etinin ar- rnna sarılır: d 
A sar el Perşembe vermiştik. Bugün e "'tıne ı amgalar var da... - İlahi Raşitciğim der, ben 

1 1 (K oecen Pazar yapılmış o an ü~ iğin· - en ~i beyo:ız e - ;enı karsımda deminden beri 0 ~ b'I 
ın a k b k) · çüncü at yarışlarım aynen ı -ah, h r ._asına akara : :;allı İbrahim s;ı.nıp duruyor. -

~ C.aıll koro lası oto hüs, bi. dum. diriyoruz: 
' atasaraylı yaptr gali- --o-- Birinci Koşu 

D k . Aşkın Zararları Adı Musiki Koşusu olan bu 
~ Öı;ıkt 0 

tot ve Hasta - Kızıı:ı ?oşta_! . . ~ koşuya dört hayvan iştirak et-
t k<lnor\ltı kabinesin e girdi. - Hanı bır ç ıçekc;ının Yf- ti . Bunla rda n biri Şekerci A li 
t~un a~.c~.e çöktü, h.vkalade nm da çahşty6rClu ? Muhi ttinin (Kurabiye) isimli 
'-O Borunüyoıdu. - Çiçekçi ışme nihayet ve kurşuni: tayı, biri cilt dokto-
. h dok· :l , · d.. d" D C K . . ~ci-.J • lOt, ccıı.. un rve. ver ı. ru ocent evat erımın 
""erı111·k Nd ') ~ l sı~lık d :. ırpnmadım .. Bu - e_ en . . . · (Kurdeşen) isimli ve çil re~~ i 

Dı:ıkt egıl ıniclir? - Elıne çıçek geçınce he- atı biri Münir Nurettının 
!ttıı~~ - Biraz fazla çalış. men ışını unutup "Nişanlım (Beste Nigar) ad1r ve krem 
taııt 1

'.·· SurmcnaJ olmalı.. beni seviyor mu, sevmiyor ıenkli kısrağı, biri de Ertuğrul 
~ıtnd~nbı~ bir hald;r.. Ben si- mu?,, diye papatya falına bak. Muhsinin (Jön Premiye) isim-

ı ır b 1 '1-j ···· maga aş ıyormuş. li ve bc:V makiyajlr tayı idi. 
~;ka~ır .. ??ktor, hayır. Nev- --0-- Bunlardan kurabiyeye Sul. 
~ Sebeb~gılıın. Uyuyamama. Çocuk Akl. tanahmedin mcşhm şekercisi 
'- A ı.... Küçük Perihan yemek ma- Pabucubüyük İbrahim 1 loca, 
tıı. f\ nladını efendim, anla. sasına oturmuş, çorba gelince- Kurdeşene Doktor ve Ront
tıi~ .. ahve Veya ç;ay tiryaki. ve kadar bebeğiyle oynuyordu. genci Muhterem, Beste Nigôra 
'- H Bir ôra bebeği m~sı:.nm al tına Üstat Nuri Halil, Jön Premiye. 
lity ka~ır doktor, hiç bir şe- 1 düşüverdi , eğil di, nldı. Kalkar- ye de Şehir Tiyatrosundan 1 Ia-

a ı d "'·1· b A~ Sı.ı h egı ım.. ·~en aşım masaya çarptı. g- zım binmişlerdi. Mesafe 1250 
~ )~ alde sizi muayene et- 'arr.ağa başladı .. Annesi: metre idi. 
'N~ırn. - Aman yavrur-- çorbanı Yarış başlar başlamaz, Bes-
~ ll'e e tnuc:ıyenesi doktor... iç, o zaman bal!m şiqmcz, dedi. te Nigara kuı"ulmuş olan Nuri 
~1~. Be beşe kadar balo ver- 1 Çocuk çorbayı içti, bir müd- Halil hemen, klasik bestekf\r
ıı · Bı.ı~n alt katta oturuyo. det düşündükten. sonra: lardan meşhur Nikogos Ağa
b etttıi lln ~~r zaman devam - Anne, ?ed~.. Develer ~~ mn su Ferahnak şarkısını tut-

"-.._ Yecegıni ~ormağa gel- ·caha corba ırmış olsalar ıdı tmd~: ' 
"----- 'ıöro-iirlnri olm<•Z mıydı?.. Beğendim seni efendim, 

· geçmem asla ben! 

:: ~ihaYet şüphelenmeğe başladı .. 
........_ li ocan tn1? .. 

a.yır ca ·ı· nnn,_ sevgı ım . ... 

• 

T ahi! Hazım da bnna iştirak 
edince Pabucubi.iyükk. Doktor 
Muhterem bir olup onlar da hir 
başka şa· '..-ya başladrlnr. Böy. 
lelikle, bu musikili yarrş pek 
hoş bir tarzda ve herkesin nİ. 
kısları arasında sona erdi .. 

'önce herkes Jön Premiye
nin birinci geleceğini beklerken 
yarışın yarısında Şekerci Pabu
cu büyüğün gizlice hayvanın 
,,ğzma birkaç latilokum sokuş
turması üzerine Kurabiye bi
rinci, Jön Premiye ikinci, Reste 
Nigar üçüncü, Kurdeşen de 
dördi.incü geldiler. 

Kurdeşenin en şona kalması
nın sebebi jokey Muhteremin 
yarışın sonlarına doğru ke~di 
ensesini kaşımaya dalarak dız
ginleri gevşetmesindendi r. 

Bunlardan birinciye beş ki.i
lah mevlid şekeri, ikin~ ora
daki Osmaniyeköy t«rlnların
dan üç kavun, üçüncüye on ta. 
ne yumurta mi.ikafot verilmiş-
tir. 

İkinci Koşu 
Bu koşunun adr Kübik ko .. 

şu idi. Buna şu hcıyvanlar gir
di: 

Sair Orhan Velinin (Tere
leIIi) isimli ve ard ayakları na
sırlı, boz merkebi. 

Neyzan Tevfiğin 
isimli iki yaşındaki 
rusu. 

(Gurbet) 
deve yav-

Nizamettin Nazifin (Delioğ .. 
lan) ismili, yağız beygiri. 

Bunlardan T erelelliye Nu. 
ruHah Ataç, Garibe eski tapu 
memurlarından Hacı Şeref ve 
Dclioğlana da Halit Fahri O . 
zansoy binmişlerdi. Mesafe 
1500 metre idi. Fakat daha ya. 
rışm ilk dakikalar;nda Delioğ
lan jokeyinin dalgınlıkla hay
vana ters binmiş olduğu anla
sılmca hayvanlar durdurulup, 
koşuya tekrar başlandı. 

Bu kosuda birinciliği, bi.iti.in 
i.imitlerin, hilafına olarak Tere
lelli aldı ve mükafatı olan dört 
köşe bir melon şapka alkışlar 
arasında kendisine verildi. 

Delioğlan ikinci geldi, bu
mın da mükafatı bir deste sar. 
nusaktı. Neyzan T ev fiğin Ga
ribine gelince, o zavallıya bin
ır.is olan Hacı .Şeref, yarı yerde 
uy~1ya kaldığı için yarıştan dis. 
kali!ye edildi. 

Üçüncü Yarış 

Bıı yarışın adı İmambayıldı 
kosusu idi. Buna Tan gazetesi 
s:ıhiplerinden Halil Lı'.'ıtfinin 
(Altmbabasr) isimli ve demir
küfi.i esteri, Doktor F ahrettin 
Kerimin (Melankolik) isimli 
sarımtırak kısrağı, meşhur av. 

cılardan Bed.-i Ziy . . nm (Sak
sağan) adlı, alaca atı girmiş
lerdir. 

Bunlardan Altmhabasımı. 
Tan muharrirlerinden · İmam 
Sait, J\1elankoliye Doktor ve 
muharrir Fahri Celal, Saksnğa
na da Bakırköyülll · • meşhur 
Snlih Paşası! binmişlerdi. 

Mcsaf e yorulup dunmccıya 
kndardı. Yarış i1k devrede çok 
;yi gitti. Fakat çayırı ikinci dö
niiste Altmbabasmın jokeyi 1-
m;m Sait sıcaktan düşüp ba
rıldığı için bütün seyirciler: 

- Eyvah, imambayıldnrn! 
Diye bağırmaya başlayınca 

1

)U yarış yanda kaldı. 
Gelecek yarışları ayrıca ya. 

~cagrz. 

Eski Binicilerden : 
FELEK BURHAN 

J ~;vı~~.:~~p~~:ı dudak boyası 
dün akşam gelirken ilaç yap. Aşk 
mak icin biraz şerbet şekeri ge- Delikanlı sevgilisile kıra 
tirip ş~racığa koymuştum, şim- çıkmıştı. ~ cnha biı" yerde otur. 
di orada yok, nereye kaldırdın dular. Delıkanlı: 
onu? - Ahi dedi, kalbime bir 

Kadın - Sen kalkmadan, 
sabahleyin kızlar onunla du. 
daklarını boyuyorlardı. Kim
bilir, nereye koydular? 

Şaşkınlıkla ... 

Heyecanla anlatıyordu: 
- Alevler içinde çayır çayır 

yanan eve daldı ve kaynanası
nı ölümden kurtardı. 
Muhatabı başını salladı: 
- Bilirim, dostum, bilirim, 

insanın öyle zamanlarda aklı 
başından gider. 

-<>

Cam Yannuş ! 

Ev sahibi antika vazolarını 
ve tabaklarım misafirlerine gös 
terdi : 

- Bunlar bana babamdan 
k'aldı, yirmi beş senedir saklr. 
yorum. 

Misafirlerden biri yanında. 
kinin kulağına fısıldadı: 

- Ben de bu aileyi zengin 
sanırdım. 

- Zengin değiller mi? 
- Değil tabii l 
- Nereden anladınız? 

- Zengin olsalardı evlerin-
de hizmetçi bulundururlardı. 

- Hizmetçileri yok mu? 
- Olmuş olsaydı bu va~o-

1a r ve. ta b aklardan b ir tan esi 
kahr mıy~r..,... •~ 

Yasbk 

Bekar delikanlı mağazaya 
girdi ve güzel tezgahtar kıza: 

- Ban, dedi, bir yastık kılı
fı verir misiniz? 

- Hayhay efendim. Ne bü
yüklükte olsun? 

Delikanlı, kızın güzelliği 
karşısında ne söyliceğini şaşır. 
mıştı, kekeledi: 

- Şey, bilmem... Ben 58 
numara şapka giyiyorum amal 

--o-

Fatura 
Bayan, sokaktan geldi ve 

hizmetçiye sordu: 
- Terzinin hesabı geldi mi? 

· Hizmetçi cevap verdi: 
- Ben de dışarı çrrnıştım, 

fakat geldiğini zannetmem ba
yan. Çünkü beyefendi şarkı 
söyli.i.,!'Or, keyfi pek yerinde .. . 

şeyler oluyor. 
Genç kız, tenha bir yerde ol

dukları zaman nişenlrsının vii. 
cuduna arız olan rahatsızlıkla. 
rın sebebini artık öğrenmiş bu. 
lunduğu için tereddüt etmeksi. 
zin ve alacağı cevaptan emin 
olarak sordu: 

- Bana olan askından mı? 
Delikanlı müter~dditdi: . 
- Ben de onu merak edi. 

yorum ya! dedi. Sana olan aş. 
kımdan mı, yoksa öğle yeme. 
ğinde biraz fazla pilav yediğim. 
den mi? 

--0--

Merak etmeyi~. 
Son moda bir şapka giymış 

olan kadın, sinemada arkasmda 
oturan adama döndü: 

- Affedersiniz efendim, şap. 
kamın tüyü sizin perdeyi görme 
nize maııi olmuyor ya .. 

- Hayır efendim hiç merak 
etmeyin.. Benden evvel burada 
oturan onu çoktan kesmiş .. 

-0--

Yavaş Yavaş 
- Bir cigara \'erir misin? 
- Biraz evvel cigara içme-

rneğe karar verdiğini söylemiş
tin. 

- Evet ama şimdilik kendi 
cigaral<!~mı içmemekle ışe 
b:ışlıyorum. 

---oı----

HoJivutta 
- Yapma camın, sahi mi 

söylüyorsun? Kocandan bu 
kadar çabuk ayrıldın ha? 

- Ne yapayım, saçları kır
mızıydı, salonun eşyasının ren
gine uymuyordu. 

- Demek artık kocanla an. 
taşıyorsun? Tabiatini mi değiş
tirdin? 

- Hayır, kocamı! 
- Ben sizin eski lrnrmızın 

kocasıyım. 
- Evvelden sızı tanıyor

cium. Ben de şimdiki karınızın 
eski kocasının sabık karısının 
kocasıyım! 

-o
İkram 

Kadın telaşla çırpındı= 
- Eyvah! Çocuk kibritleri 

yuttu. Şimdi ben ne yapayım? 
Misafirlerden biri atıldı: 
- Buyurun bayan, benim 

çakmağımı kullanm. 

Meşhur muiaarrir - B eni şöyle bir ustaca tn·aş et ba1<e.
İım ... 

Meçhul berber - Aman efendim, haddimiz mi? 
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'7 Numaralı hücumbotunun macera/arzı 
Denizler için harp ı 

- 11 -
Her şey hazırdı .. Güneş bile' der.ı,.ı.; sıfırdan ayrılarak oyna

bu müthiş toplantıdan eksil{ mağa b~:;ılııdı.. Demek bir deniz
olmıy:ıcaktı.. çlinkli tam saat a!u gemisinin üzerinden geçi-
3,30 da şarkta bulutlar, ~i- ıorlardı: 

nıalden gelen bir rUzga.r ile - Bombacılru·! .. diye kuman· 
yırtılmışlar, uzaklarda ufukta dan ilk emri verdi. 
renkler açılmış denizin mavi~ Jan Dosa derhal emri aldı. 
liği meydana. çıkmıştr.. Bom bacılara nakletti: 

Namütenahideki delik git- - Dikkat bombacılar!.. Dik-

·ılmesi imldl.nsız olduğunu çolı . . 
iyi biliyorlar .. Sonra Almanlar 
Mısır, SUveyş ve binnetice lngil. 

ere imparatorluğu ile pek ya
' .• ::ıd an alakadar oluyorlar .. Bu 
'rnfilcler .. Evet Jan, bu İtalyan 
:~nncttiğimiz kafileler kimbiliı 
!\.imanda olabilir .. 

- EYet Lui, evet bunlar Al 
tikçe büyüdü .. Renkleı· maviden 
açık yeşile, yeşilden pembeye, 
turuncuya geçti ve nihayet saf 
lıir pembelik halinde şefak sök· 

tü .. 

kat!.. man.. İtalyan bandırasr ile 

Beş .. Altı.. On dakika .• Pem
belik kızardı, sarardı. Uç ışık 

Bir lb.hze sonra dedekt.örü ıı gam ali haç çiftleşmiş .. Torpilli· 
iğnesi otuzu :şaret ediyordu: yelim mi? .. 

- Ateş! .. 
Bomba kuyularında emir der

hal yerine getirildi.. Derhal biı 
bomba enginlere yollandı.. Ou 

- Torpillemek mi? .. Tabii. 
r<'akat müsait zamanı bekleye
:m .. Foal bizJm diğer botlar ne· 

. 1 rede .. 
lıüzmesi uCuklardan yukarı fır· sauıye sonra., su arı sarsan sa. 

g·ır bı'r gümblirtu ile kabaran - Emrinizdeki vaziyet ye me. Jadı, bulutları tutuşturdu .. 
· f k deniz yedi numaralı botu kıçtan ı.ır ~ıer muhafaza olunuyor ku 1şte bu anda ilk top sesı u u -

Jardan ufuklara aksederek gök- havaya kaldrrdr.. Pakat silrati- mandan .. 
ıeri saı•stı. nin elli beş mil olması onu teh- - Dosa, çabuk radyoya .. Te· 

Ukeden kurtarmrı:ıtı.. lefonla açık olarak vaziyeti izah Kumanda kulesine henüz av· ., 
det etmiş ol an ikinci kumandan 

Dosa: 

İkinci kumandan Dosa: edeceğiz .. Hazır mısın? .. 

- İsabet .. diye bağırdı.. Muavini çabucak radyonuıı 
Ve kulenin gerisindeki lom- Jıaşma g·eçmiş, kulaklıkları tak-- Başladılar ... dedi ve sçmra 

dP.rhal ilAve etti: bar deliğinden, tahtelbahirin ö- mış, transmetörli ağzına yaklaş· 
lUm yarasına lşaret olan kirli, tırmış, elini işaret. manivelasınn - Kumandanım her şey ha-
yeşil yağlı, lekenin suyun tize- götürmüştü .. 

zır .. 
- GUzel.. rine çıktığını gördü.. - Hazırım .. Kumandanım .. 

Heyecanla titredi: 
.Yedi numaralı hücum botu Bir saniye sonra Dosa ku-

- Lui, dedi.. Tamam .. İsabet 
1 yarıp iki tarafa dağıttığı sular mandanın emrini bir numara 1 

al·asında dalgadan dalgaya sıç- var.. filotillaya tebliğ ediyordu: 
Fakat kumandan oralı bile 

rayarak saatte elli beş kilomet- değildi: "Kumandanın emri : Nakli -

re ne seyrediyor, sanki arka• _Sakin olunuz .. diye bütün yat gemileri boyunca bir hat 
sında bıraktığı iki sıra yolla eğ. şiddetiyle emir verdi: teşkil olunacak .. Yedl numaralı 
ıenircesine açılıyor, uzaklaşı- hücum botu döndliğü zaman bti-

- Evet, evet .. Affediniz ku-
yordu.. tun botlar bir çeyrek sola döne· mandan .• Bu bizim ilk zaferi· 

Kumanda kulesindeki dört cekler ve doğruca önlerine isa-miz .. Bize ait bir zafer .. 
kişi ilk toptan sonra sanki mah- bet eden gemiye hticum edecek-

- Daha mühimlerini temcn-
şere kadar ikinci topu bekled.i- ıcr .. Şimdilik denizaltı gemileri 

k b ··t" d ni ederim .. Ve ben .... 
ler .. Bu kere artı u un o- iLmal olunacak .. Bir hareket bl· 

Fakat kumandan sözlinli ta-
nanmanm taarruza başlamış ol· FoaJ ıe boşa gitmemesi için beş yüz 

mamlıyamadı.. Gedikli 
d" ~u., 1 1 öğreneceklerdi.. metreden torpilleyiniz.. Eğer kendisini çağırıyordu: 

;~aniyeler bir . tlirlU geçmek torpidolar veya denizln sathın· 
~ Kumandanım .. 

bilmiyordu.. ıla. bulunan denizaltı gemileri· 
Fakat bu mahşer ancak iki - Ne var Foal.. Ne görüyor· nin taarruzuyla karşılaşıhr ise 

dakika sUrd ıı.. sun?·· mukabele olunm1yacak .. Hu va. 
İki dakika sonra denizleri, - Orada kumandanım .. !ske· ziyette bile gemilere çarpmağı 

bulu tıarı titreten ikinci top se· le llerisbda... dahi göze alarak her ne palı a-
si duyuldu, bunu beklenen top- Tuzey, Dosa derhal dilrblin· sına olursa olsun üstlerine atı-
çu düellosu takip etti.. terini işaret edilen tarafa cevir. ıaral{ torpillerinizi en yakın me-

Birinci kaptan Lui Tuzcy, i· diler .. Bir, iki, üç dakika, dik- safeden koyuvereceksiniz. Stop .. 
kincisi Dosa gözleri tarassut dlir katle denizi tetkik ettiler.. .Bundan sonra. sağ kalanlar geri 

btin Un de uzaltları, boşlukları a- İlk defa olarak kumandan d:ı dönerek ltalyan donanmasrnm 
raştıl'Iyorlar, neler geçmekte ol- kendini tutamadı: gerisinde·evvelcc tayin edilmiı; 

RADYO 
10 - 8 - 939 Perşembe 

12.30 Program. 12.35 Tilrk müzl 
ği - Pi. 13 Memleket saat ayan, ajan~ 
ve meteornloji haberleri. 13.15 - 14 
.\Iüzik (Karışık progrnın _ Pl.). 

19 Program. 19.05 Müzik (Dan~ 
müziği _ PJ.). 19.30 Türk müziğı 
lFasşl heyeti). 20.15 Konuşma (Jiaf. ~· 

talık spor servisi). 20.30 Memleket 
- Bir Bulgar hikayesi - . 

Çeviren : M. Necmetl'' sa::ı t ayarı, ajans ve mteoroloji h~ 
berlcri. 20.50 Türk müziği: 1 - Kar· ıııJ 

ciğar peşrevi. 2 - Mahınuı Cela· (Dünkü nüshadan devam) ze edilmiş gibi emri der .. ~ 
!ettin paşa - Karciğar şarkı - Vatı Beni kurtarmız, iruıanlar.. Beni ı ine getirdi. Bütün \fil 
ıncyusi visalintlir. 3 - Lemi - Kar- kurtarınız!.. pencerenin pervazı üzerinde 
ciğar şarkı - Hüsnüne eh·arma. 4 - B" re d , ruldu ve yu•'ksek bir sıçrt; 
L . K ·- k ıça a em ... 
eını - arcısar şar ·ı - Çcşmanı o . . . . 

mchveşin. 5 _ Kemençe taksimi. 11 Kadm ıçını çeı.ti ve bıçare a- le atladı.. ~ 
- Seliıhııtısin Pınar _ Karciğar şar dam! .. Onu kurtaracak içiniz de Kadın gayri ihtiyari bllo ~~et 
kı - Sana gönül \'erdim. 7 - ıııı bir merhametli }'Ok mu diye Ooof yarabbi.. KurtuidıJ· kutuı 
!\fehmct - Hüzzam şarkı _ Açmam a mırıldanırken etrafına bakındı. ne usftalıkh SIGrayıştı bıl\ h V. 

11 - 8 - 939 Cuma 
Yanındaki erkek ve eski sevgi- - Evet, .ştaddu.,h.kla§I· t Pli 

tisi susuyordu. Evet, sirklerde olduğu gı· ı·ap 
Kadın gözlerini kurtulmak is- .. I?'kek .cevap ''erirkell s n ~ 

12.30 Program. 12.35 Türk mtizi- tiyen adamdan ayırmayordu. Ya. ~ulumsed1... 
1 

~~İed 
ği: l - Hüseyni peşre"i 2 - Nuri b dak'l h"t d k Yangın a.rtık yavaş "'a~~ ~.el 
H l ·ı p 110 1 k A l ,_ m aşın ı ere ı ap e er en .; .,, a ı oyt"az - · seyn şor ·1 - r ın: . ve 
yetişir. 3 _ Hüseyni şarkı _ Sevdi- kım olduklarının farkında olma- nüyordu. Binanın şura 
ifün cemalin çünkl göremem. " - yordu. Kulaklarım tırmalayan :11ndan yalımlar göründil~çt 
l<.anuıı taksimi. 5 - Tanburi Cemal - imdat sesleri sanki çok uzaktan tumlardan fışkıra!1 sula!' 
Hüseyni şarkı - Görmek ister gözle- ve derinliklerden geliyorda. derhal bindiriyord;... 

- 111 riın. 6 - Sadettin Kaynak - Gülizar _ Kurtaracaklar onu muhak- Meraklı kahbalık dagı .~ 
türkü - Bağrıma laş Lıasayım. 13 kak k~ c kla '' buradaki meraklıların sa)..., 
Memleket saat ayarJ, ajans çe rnete- a a r ··· r;,-

E k k b "z] · t k' dakıka azalıyordu. Bunla oroloji haberleri. 13.15 - 14 Mütik r e u so erı gaye sa ın 
(Karışık program _ Pi.). bir tavırla söyleyor ve istihfaf sındaki kadın, erkekteıı ~ı 

19 Program. 19.05 Müzik (Odıı edercesine: ylirUdü. Ondan sonra erııs 
rnliziği - Pl.). 19.30 Türk müziği (Fa- - İtfaiye işini bilir.. aksi istikamete doğru yo !ıt g, 
sıl beyeli). 20.15 Ko~uşma. 20.30 Diyordu. Bunlar, ya!:>ancı v~ ~ ı-: g~ıe· 
'.\leınleket saat ayarı, aıans ve mele- K d k k 1 • d k' hi" ~öriip tanımamış gıbl hı., 

ı .. h b 1 · 20 50 y·· k .. a m er e , ses erın en ım "' ~ ~. oro OJı a er erı. . ur· muzı Jıı.t ~ 

ği (l\tüstcrck, solo tagaııniler ve 0_ olduklarmr anlayamadılar. Hal _ ayrıldılar ve uzaklaştı .. · ç 50tı-r 
yun ha.val::ın) 21.30 Konuşma (Ve- buki, bu sesler onların kulakları- Kadm, bir sokağın }{oşe; a 
ı;cm hakkında - Doktor: Muhit Tü- na otuz yıl evvel ı:e kadar munis saptı, ay ışığı altıııda rııo 1 / dı 
çamam söyleyemem çünki. 8 - l'e- ve tatlı geliyor ve ne kadar ihti- nekşelerle dolu bir baMeıı~ 'tı~kl 
mani Sadi - Segah şarkı - Ruhumda rash heyecanlar uyandırıyordu.. ne girdi. Avlu içinde ld4Y1 b ga 
ölen. 9 · Ahmel Rasim - Segah şar. o zaman yüzlerle insan sesi a- Erkek, şehrin k_enar nıııh~: el! t 
kı - Benim sen nemsin ey dill..ıer. ' . . . rir.~'e yaşamıyordu. yUrv ilıe 
2130 K 2145 N 1. ı·k rasmda bu seslerın en hafıf bır .. ~A 

. onusma. . eşe ı p a • . . ld • b" "rıiiJıv 
lar _ n. 2 ı.50 l\lüıik (Riyaseti Cum- ıhtırazı bile kulaklarının derin - yoru u, ır mt!yhane o c;1" ~t 
htu· bımosu _Şef: thsan l<linçer) 1 - tiklerinde hafif yel gibi esiyordu. du. etrafına bakındı. P~~ I~ 
G. Vcltgc - Resnıi geçit. 2 - O. Fet· Erkekle kadın yanan binanın kimsesizliğini bütün acıllg~ t evı 
ras - L:ı morena İspanyol valsı. 3 - penceresi üzerindeki zavallı ada- du. En sonra pis kok~tl. u" 
All..ıert W. Ketelbey - Clıal Romaııo ma dikkatle bakarken bir taraf. lı meyhanenin içi::-e gırıP tte a 
uvertürü. 4 - Mendelssohn - llkba- dan da rüyadal&.rmış ~ibi tek tük du. . • rın 1 har şarkısı. 5 - Massenet - Manon . K" k ıÇ• n 
operasından fantezi. 22 . .ı.o l\Illzik laf edıyorlardı. uçü bir şişe şarap aP. le 
(Cazband _ Pi.). 23 Son ajans ha- Fakat, kim kiminle konuşuyor kek, kirli elinin tersile , il 
berleri, ziraat, esham, tahvilat, kam- belli değildi. Dehşetli manzara dikten sonra, hala sağ eJı~J 
biyo - nukut bol'sası (fiyat). 23.20 onlarr şaşırtmış, her şeyle a1aka- parmağına iliştirili olall 
Müzik (Cazband - Pi.). 23.55 • 24 larnu kesmi~ti. başlı tavuğa mahzun, ıt 
Yarınki program. t~aiyeciler aşağıda. 

1 
kaldırıpı; bak~_ı, ~~lar gibi güldü.. e' 

Yabancı Radyolardan 
~ Seçilmiş Parçalar 

Uzerıne geniş bir muşamba ser- Çünku , onun bu aııcl9 rıl 
diler, her köşesiııden sım sıkı ya- metli mevcudiyeti ve ye~ıV 
pıştılar ve yukarıda yarı deli bir hğı bu kesik b~Iı tavıt~ 

Program 
ve ö{jleden 
vcı·ilml1~tir: 

bale gelmiş adama bağırdılar: Mahmut Necmetti>ı vcl' 
1'ürl.-iye saati ü:criııt• - Aşağı atla!. Kurtulacak -
sonraki saat olaraJ.· sm! .. 

OPERALAn YE SENFONl 
KONSERLER! 

Alevler içindeki adam hipnoti-

11.40 Hamburg: Serenat. 
11.40 Hamburg: Serenat. 

duğunu öğrenmek istiyorlardı.. - Hey Allabım .. Bizim için ne olan harp sahalarına dönecelr · 9.10 Bcroınünster: "Bcm'enuto Cel• 
!ini" ( Berlioz). 

VARYETE VE KABARELER 
,-Ankara 9 • 8 • 9 
--ÇEKLER Gtlneşin doğması sanki fena güzel bir iş .. Bunlar nakliyat lt>r .. Anlaşıldı mn .. 

havanın saçtığı tehdidi,, denizin gemileri.. Asker sevkediyorlar.. Lui Tuzey kelimeler üzerin<' !l.15 
9.30 

t11rçın lığını bertaraf etmişti.. !talyan donanması onları mu uasaralc, kısa cilmleler arasında 

Leipzig: Opera parçaları. 

Eyfcl kulesi: "Salı lan 1:ız'' 

C Snıctana). 

Roma grupu: 
pighi). 

Opera (Res. Yukarıda gökytlzü'gittikçe a- hafaza ediyor demek .. Şimdi de ufak tevakkuflar yaparak ku- -O. 
çrlıyor, lıerraklaş°ıyor, aşağıda onl'.lrm geçebilmesi için harbi mandanın emirlerini yedi numa· 
kara sular gittikçe duruluyor, kabul etıneğe mecbur olacak. ralr bot ile beraber Fransızlarııı 

ODA :m;slKlSl YE KONSERLER şeffaflaşıyordu.. Artık uzakla· Kuvvetlerlnln hedefine ulaşma. Akdeniz donanmalarının bir 
rı, çok uzakları kolayca seç. sr Hlzım.. Muhakkak Trablusa numaralı hlicum botu filotilla- <1.:15 
m~k milmkün oluyordu.. gidiyorlar.. sını teşkil eden 4, 9, 8, 23 ve 30 7.10 

Gözlerini bir l!hze bile taras- Sonra Napoli donanmıısı da numaralı botlara tebliğ ediyor- 7.20 
sut dlil'bUnUnden ayırmıyan Jan muhakkak yola çıkmış, Mesina du.. 8· 
Dosa: boğazını geçmiş olmalı.. Eğeı Bu ~ni ve mUthiş harekette .0.30 

1 l. 
11.20 
lJ.30 

Paris (PTT): Org. 
\'iyı:ı.nu: Koro festivali. 
Yarşo\·a: Org. 
J~yfcl kulesi: Piyano, 
lonc:-ello. 
Bcronıünstel': Serenat. 
nudapeşlc: Şarkı, org. 

\'iy<ı-

Berlin (Uzun d.): Triyo. 
Poslc Parisicn: Cortot tanı· 

- Kumandamın .. dedi.. Düş- herhangi bir İngiliz filosu tara
man cephe alıyor .. Şimdi doğru- fından tevkif edilmemiş ise ce· 
ca üstlerine gidiyoruz .. Donan· nubu şarki islikametinde seyre
mamız yayılarak İtalyan donan derek bu nakliyat gemilerinin 
masını şimalden kuşatıyor.. sol cenahını muhafazaya .gelmi~ 

yedi numaralc hUcum botundan 
ıef;lredilen emrin İtalyan nakli 

yat gemileri veya gayetle ya
kınlarda seyreden yirmiyi mu· 
tecaviz torpido tarafından ya
lrnlanamamış olduğu aşikardı .. 

fmdan piyano konseri. 
12.15 Yarşm·n: Kuartet. 

- Evet.. Evet görüyorum .. olmaları icap eder.. Hepsi kaç 
Daha beş dakika yolumuzu boz- gemi? .. Ben Uç ... Dört tane gö. 
mıyaC'ağız .. Sonra bir çeyrek sa- r:ıyonım .. Öyle değil mi Jan ? .. 

ğa döner, clUşmau donanması- - Evet Lui. evet.. Dört tane. 
nın sol cenahının tam arkasın- Du asgarisi .. Kimbllir, daha ce
da vaziyet alabiliriz.. nubu şarkide, daha ileride belki 

Çünkil en meşhur İtalyan 

transatl!ntiklerinin harp dola· 
yrsiyle tadiliyle meydana gel
miş olan ne bu muazzam gemi
lerde ne bir top patladı, ne de 

Harp SA.hasının biraz dışında b:H,ıka gemiler de ''ardır .. Bun- yim1i küçilk torpidodan biri ma· 
top sesleri ve ölUm havası için- lar Libyaya scvkedilen 1talyan nevra yaparak, altı botun harr-

de bu beş dnkika bfr şimşek ça· krtalarr.. keline mani olmağa çahşt1 .. 
bÜkluğuyla geçti.. - Hiç şüphesiz.. Fakat heı Bir numaralı hücum botu [i· 

Fakat bir çeyreklik viraj he. halde Tunusa taarruz etmek i lotillıısı denizlerde serbestı;e 

nUz lumamlannıamıştr ki tuh- ~in değil.. İtalyanlar bizim M; hareket ediyordu. 
telbahlr dinleyici cihazın iğuesl ret m ilstahkem hatıanm1zın ge ( Daha var) 

Rir sivri akıllının maceraları: 

lL\FlF MUSlKl YE OPERETLER 

!}, 

o. ı;; 

0.15 
9.15 
!f.35 
9.35 
9.45 

ıo. 

10.10 

Prağ: Halk programı. 
llerlin ( Czuıı el.): İtalyan O· 

pcralarından parçalar. 
Fraııkhırl: Opera parçaları. 
ı\lürı ih: Sliidyoda operet. 
Brc.ı;lrw: Varyete kon\cri. 
Kün igsberg: Orkestra. 
Postc Parisicn "Madam Au. 
gol'un kızı". 

Londra: Amerikııc.Jun 
caz musikisi. 

naklcıı 

lstokh.olın: "Berlinde bir y;ll 

ııkşumı''. 

9. Londra: "Lucky Dip", 
10.30 Soltcns: Şarkılar vs. 
10.30 Radio Eireann: Varyele. 

DANS MUS1K1Sl 

11 Napol! grupu: l 1.30 J\ön igs 
berg, Loııdra; 12.10 Loıı<lrn; 12.1:. 
Torino grupu. 

PİYES, J<ONFERANS \"E 
KOl'\U~MAl~AH 

9. 15 Slultgarı: Aalplarn tlııir lıi . 
piyes. 

0.30 Nuıwli grupu: !ki pcnlclı. 
bir Pİl es. 

9.30 Pnris lPTT) : "Sihirli orman 
11. Pos le .Parisien: •·finıon \'al. 

ter". 
11.30 Sottens: İngilizce konu~ma. 

1NG1LlZCE HA\' ADlS 

1.lG, 8.18 Roma 1; 11.30 Hntliı 
Normanclic, Lillc; 11.lS Koloıı~a 
lanıburg; 11.50 Budapeştc; O ve ı 

Londra (Kısa dalga). 

EGE TlYATROSU 

D 
'\"uri Gençdur ve ur. 
uuaşları 10 Ağustos 
t·rşeınhc günü akşamı 

Kusıınpaşa Yıldız 

si ııeıııasınd:ı 
TAŞ P.'\RCASI 

Mire Pe11çef ı>Or[Jele:;i. 

Kum kapıda l'oksullar Yardım 

DerneiJille11: 
1\umkapıda Yoksullar Yarclını· 

Derneğinin ~·eni heyeti idare seçimi 
icra edilecej'tl ndcn umumi heyetin 
13 - 8 - 1939 tarihine ınüsadif pazar 
~ünü sa al 10.30 dıı ccııı i yetin mer· 
kezi bulunan l\ıımkııpıda Çadırı· 

Ahmelçelcbi nrnhallcsinirı Çelclıicıı 

mi ~oknjtı ııcl:ı lli nıımar::ılı dairC'sinr\ı 
içliıııan davcı olurı1..hı~hıııu :li'i12 No. 
lrnrıurıun ınaddei mahsus hükmüııı · 

IC\"fiknn i)[in olunur. 

1 Sterlin Onsilız) 
100 Dolar (Amerika) 

Iİ· 
100 Fransız. fraııkı 
ıoo Liret (ltnlyo) 

~~-
100 İsviçre frankı 61,ı 
ırıo Filorio <Felemcnld ~o! 
100 Rı:ıyşınark (Alman) ~I 
100 Belga (Belı;ikal 'r 
100 Dirahrni (Yunan) 1 
100 Leva (Bulgar) 4 .ı 

, 100 Çeko~lo\'ak kuronu 
1
,. 

l ?00 Peuıo Chpanya) ~~.I 
JOO Ziloli (Lehistan) 

j tOO Pengö C\tac-ar) 
1 100 Ley <Rumen). 
· 100 Dinar ı Yu~osl:I\") 

l 100 lsve~ Kuronu 

! 100 Ruble (SO\'yet) 

1 
lıtikra:ılar 

Erga111 
Sivas • Erzurum 1ll 

TU rk borcu r peşin 

Ticaret ve Zahire sor 
9 - 8 • 939 

FlYA'T'L.'.R 
k '11.5 I 1 

Buğday yunıu~a J· . ~; 
Buğdny sert 4.33 - t.:J.o8;; 
yemlik çııvalh 4.07 • 'r , ' 
c.lar 4.06 - 4.10; Yulıı ıııl 
Kuşyemi •.32: J{cıcrıj\c\İ 
10.10; su .. aın 14.32; ıt 
50 - 54; Tiftik ın:ıl 10_3

11 
'):J 

Peynir kal)ar 47; ZeY11 

meklik 42 - 45.20 kıırtı~· 
GELEN , 

ıs~: ~ 
Rtı~day 421: Arpıı 

29
; 

26: Bulgur 15: ;\fısır 01.0 
lohumu 37; Un 154: ,ı 
Ka,ar 2; Nohul 17 ıoıı· 

<lllJE~ 

Yoktur. 



9 - \'Al 10 ACUSTOS 1939 

.-""-·--1 lngiltere bir kaza SiNE 
st·bıhh 1 sağnağı altında MA 
ıra at ı 

Günde 10,000 
şapka modeli 

· 6 ölü, 30 yarah veren iki tren kazasiMe v 1 e r i ı bir yangının korkunç taf sıliitı 
: lngilterede suikastler- hareketiyle hiç şüphesiz birço~ 

r Birı·-· · rl b k d k' l · h ti k t hırıer .. ı~ının geniş ve en sonra u ere e ımse erın aya arını ur ar. 
bu Uzerınde, yaz mev. kazalar yekdiğerini ta. mıştır. Eğer böyle yapmamış 

t\Pj \r:k ve konforlu, isti kip etmektedir. Geçen olsaydı, lokomotif birkaç da-
~ fesini gören va . ~ün yine iki tren kaza- kika sonra muhakkak surette 

ektedir sı olmuş, altı kişi öl. patlardı. 
tarıutlard . . müş, otuz ki;ıi yaralan- Bundan maada hemen he. t 
~ten a, uıtirahat gün · men aynı saatte Londra civa •. ) 

Yolcular emrin _ mııtır · 
el ı rında Tameborug"da bütün sü. 

Pbaııe~a onlar, dans yer Hk kaza Vlaskovdan Aran' a ratiyle giden bir P.kspres veri- l 
\'.., er .. ve saire mev - ..,ı·d n b. t · h tta k ,.Urun ., e ır renın a n çı ma- len emir hilafına ters rayda ca- • 
•llj) h . ust güvertesi. sivle husule gelmi•tir. Loko- b k alındedir. >" lı§an ir iıçi ümesini çiğneye. 
l>lırl11.tl motif ile bcı vagon on metre rek geçmiştir. Tren geçtikten 
~ a Volga üzerinde irtifarncL. bir bahçeye yuvar. :tonra anc~k üç ceset teıhis o. 

t at, takriben bir ay 1anmışlardır. Bu bahçede iki ki- ll!nabilmiştir. 
d~ Vapur, büyük şe. ,i öğle yemeğinden sonra isti- Maamafih daha bir çok kim. 

akta ve ayrıca yo~ rahat etmekte idiler. selerin de ezilerek ölmüş ve ta. 
'~rnl arzusu üzerine. Müthiş surette parçalanmış nınmıyacak bir hale gelmiı ol. 

ekte ~zaralı yerlerde olan arabaların altından iki ö. dukları ümit edilmektedir. 
ıL~ dır. lü ve otuz yaralı çıkarılmıştır. Bu şekilde ilk kazada maki-
• '11\kta he .. Bereket versin, oradan ge- nist ile beraber üç ve ikinci ka. 
~~-t·ı' nı guzel. hem b. l b ı_ b ,,e.'""1 çen ır yo cu üy:.iıt ir zeka da d ·· k" · l k ·· l roı. 1 er tertip olunmak za a uç ışı o ma uzere a • 
·oga " 1 :seri göstererek lokomotifin k" · ··ı ·· k" · d ,,ko C~l.arı, bu suret. tı ışı o muı ve otuz ışı e 

•Upaplarını ac.arak, makinenin l Uybışev hidrol:k yara anmııtır. 
Ja infilakının önünegeçmi• ve bu ['." · l l d l J b ·· ~ r".ıli dağlarını ve 'S r acıa ar a o u o an ugu-

Doktor. namzetl iğ i n 
den film arti stl i ğ i ne 

lren Korady filmde de şen 
bir hayat yaşamak istiyor 

•l!t.tnekt d' nün bilançosunu tamamlamak - Bunu size tıp fakültesinde 
ı e ır. Kama net B ·· k · d mi öğrettiler? 

h. !r iıe Stalaktı.tlerı· ı'. U reş Cf Varm a İster gibi tam l...ondranın göbe. 
"" r, d h b Fevkalade müşkül bir dans 

ek::ın. :!ivarındaki bu bir kaza ğin e müt iı ir yangın çıkmıı b" . . 
~dır. büyük bir antrepo tamamen ıtırmış olan, muntazam vücut. 

delliı Romen Maarı'f yanmıştır. Bu son felaket vu- lu güzel bir kız san saçlarını ar 
k ile Baltık deniz kubulmazdan evvel oradan bi. kllya atıyor: 
hana1~'\, Moskova ne Nazırı ag"'ır yaralı sikletli bir yolcunun geçtiği ve - Hayır, diyor .. hayır .. Bu. 

•-- bırleştiren kanıı nu jimnastik profesöründen öğ • 
,... ... ..ıa • t· antreponun penceresinden bir- rendı'm, 
IH~. ıs ırahat vapur. --~ır. BUkreş, (Hususi) - CUkrc~ şeyler atarak uzaklaıatıgıw görül. 

~ Bu güzel kız henüz on sekiz 
,. civarında bir otomobil gezisine mÜ§tÜr. Bütün aramalara rağ. yaşındadır. Belki dünyanın en 
•~ 1 ... ,1nde, 220 bin kiıai, çıkan Romanya maarif nazırı· men bisikletli yolcu ele g,,.,.ı·n·. 
~"il !:> "" -:)" manalı yüzü onda .. Küçük mun. 
tl'lerı u gibi sahih is. oın otomobili diğer bir otoma· lememi§tir. Bu yangının da ted tazam bir ağzı var. Gözleri gök 
""ı> nde geçirmişti. Bu '>ille şiddetle çarpışmıştır. hi§çilerin suikastleri meyanın. yüzünün bütün renklerini topla. 
iı~a. çok atüade. Nazırın kolu kırılmış ve ağır da olduğu anla§ılmaktadır. mış. 

ın ~hat edeceklerin yaralı olarak hastahaneye kal- Tren kazalarının suikastler- ·Daha birkaç sene evvel mek • 
• bini bulacağı drrılmıştır. Nazırın yanında o- le alakası olmadığı ümit edil. tep sıralarında tıp tahsil eden 
"'1b1tıin olunmakta. lan bir miralay ölmUş ve her 1- mektedir. Maamafih ilk kaza bu kız, yeni doğan ve belki de, 

ki arabadaki yolculardan diğer hakkında bu yoldan tahkikat yarının en büyük yıldızlığına 
yedi kişi de ağır yaralanmıştır. yapılmaktadır. namzetliğini koyan !ren Korday. 

tl i __ b_i_r-,-,-h-:-:a:"'"":'l-1<--:-d-u-:--:-ş....ı..m~a..i....ın..:ı.ı..ı.L.:.lı -,,-p_u_s_u_d_a-;F~!~::~~ 

dire 
lııız cekstnız, hastalık 
tttır" Bazı fllozoflaı 
ı11 .. ' bazılarıda lnsanırı •and 

Q ı.. ır, di ... ·ecekslniz '&d J • 

ııı ar bUyU k .şeylert , .. 
bu '"a tUk " z gUnlcrl lnsa 

lı al <lUşnıanı slnektiı 
tllde kUçUcUk si· 

•. bı 
l!ler r llinı sinekler bak
il :Yazıyor· 
l et1 ke,,. . 
llil"' '01ak için elimiz· 

d. "441Z 
~ etti ltılhanikl hareke· 
ltıı .. ti manayı umumi 

"tiz 
oıaıı,k ·· Bu hareket mi-

dU tan uzak ve eı. 
tel:anlarımıza karşı 
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1! taı enırniYCtslz nıentı 
ballı~~an bir Alim en 

tı,.ett •llcrı gösterebile 
.. Cdir B 
"llr · ir toplu iğnr 
bııe :1

:n bu mUthtş ca
lllt\t~ 11 ': :z · •ınur .. 
beıly kobu alt.loda bu 
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2000 000 000 z•nsanzn haya .!re~ Korday, fe~kalade müs. 
1 I • taıt bır genç. Çevırmekte oldu • 

t t h l •k • • I ğu Saint • Therese filmindeki a. 
l e l ege gırıgor. ğır rolünü büyük bir muvaffa: 

dır. Du si:. ·;1·· 1 ı ıle · bLı 
bizi rahatsız edebilir, faknt hil,, 
bir zaman bizi öldüremez .. 

Bu dUşUnllş yanlıştır .. Bu a 

kıyetle başarıyor.. Onun neşelı 
Sinekler kadar çabuk üreyen kahkahalar attığınr görenler böy 

bir mahlük yoktur .. Nisan ayın· le ağır bir role uygun olmadığı. 
da birleşen bir çift beş a,y son- nı zannedebilirler. 
ra ne kadar yavru vermiş olur, Fakat bir müddet sonra tebes 

1:.de kar~s·aek her s"ı1e At: biliyor musunuz .. Hesabı gayet- sümü dudaklarından silinince fi. 
/acla bir milyr.: insan öldUrU· le basittir .. Sekiz yaz ve 60 tane kirler de derhal değişiyor. Bu 
yor. sıfır ilAxe etmek IAzımdır. güzel yüzde ayni zamanda ince, 

Asya ı· · · · ··• tehlike bize : .. Sinek çok müthiş bir mah- hassas, ağır bir mana var. 
• · -·C'z, ·;~·e dUşUnmek ha ICıktur .. Bir sinek ile bir fntc - Rolüm evvela biraz zor gö 

birlikte kapatıldıkları takdirde rüldü ise de, bilahare fevkalide 
bir mUddet sonra sinek fareyi hoşuma gitti, Jiyor. Fakat şunu 
öldUrmeğe murnffak olmakta- itiraf edeyim ki, bu gibi rolle • 
Jır.. rin sık sık tekrarlanmasından 

• ndır .. Sinek nesli de tekAmUl 
~tmekte Ye onlar da insanlarla 
mücadele etmektedirler .. Afri 
kada insanlar sineklere değil 

sinekler insanlara hAklm ol -
oıu~lardır .. Zehirli sinekler em· 
s&Jslz bir tehlike, mUthlş biı 

JUşmandır. 

CANLI OLARAK SiNEKLER 
TARAFINDAN PARALANMAK 

Karasinek soıtarak insanı öl· 
dUrmez .. Fakat derisinin altına 
yığdığı mikroplar dolayıslyle 

nihayet müthiş cilt hastalıkları 
teYllt eder.. Sinekler canlı in
sanları harap edecek vaziyette
dirler. Sıcak memleketleri biı 

tarafa bırakarak hemen yakın 
da misal arayahm .. 

Buna en yeni misal sarhoc: 
Kloke'nin nzlyetldlr. Kloke bh 
yaz gUnU güneş altında bir çu· 
kurda sızmış kalmıştı .• Cebin'1f 
kalan meze artıkları, başına ça· 
bucak bir suru sinek toplanma
sın4 kAfi gelmişti.. Birkaç saat 
sonra zavallı sarhoş bUtUn lhtl· 
mamlara rağmen hastahanedr 
can vermişti . Sinekler bu hare. 
ket.Biz, fakat canlı adama çabu· 
cak hAkim olmuşlar, kulakları
na, burun deliklerine, dudak 
kenarlarına, battA ağzına. göz· 
lerlne binlerce yumurta bırak 

mışlardı .. 

Bu mallimatı .veren bir ro 
mancı değil .. Bir Alimdir. 

Sinekler seyyar felı\kettirlcr .. pek memnun olmıyacağım. Ben 
ÇUnkU bazıları saatte on blıı kl- daha ziyade neşeli rolleri sevmet 
lometre sUratle uçmak imkı\n- teyim. 
larına maliktirler. Sineklerin - Peki meseli şimdi böyle 
kanatları, çelik tellerden daha söylerken nasıl bir rol kastediyor 
rnv,·etıldir. sunuz? 

Sonra hayvanların içinde en - Oh, daha bunu söyliyecek 
,·ırtıcı ve en mütehammil olanı mevkide değilim. Zaman bunu 
ia sinektir.. çok güzel gösterecektir. Hem ar. 

Bu iddialarda bulunan Alim. tık bunları bırakalım. Yarın 
fhlrli gazların en mUthlşlerln- sabah ailemin yanına gidiyorum. 

Jen biri olan Kloropikrin ile do- On beş gün tatil yapacağım, si. 
u bir tUp içinde aylardanberl nemadan tamamen uzak. Birden 
yaşayan bir sinek gösteriyor.. bire yaklaştığım bu hayatta ilk 
ı-laklkaten sinekler çok mUte- tatilimi yapacağım. 
ıammll mahlfiklar... Hem biliyor musunuz, bundan 
ı;;:fNEKLER TARAFINDAN daha bir sene evvel bile ben~m 
• • · · t · ed kk o kım YENEN 1Kl .MİLYAR lNSAN sınemaya ın ısap ece .e . 

senin hatırına gelmezdı. Lıse 
lnsanlar sinekler karşısında t h .1. . h .. b"t' · u'"nı·ver a sı ımı enuz ı armış , 

... erlledikçe sinekler çoğalır .. E- "t talı .1. k ·· re Gro·· " sı e sı ı yapma uze . 
!er sinekle~ ile ynpılan m Uca- noblden Parise gelr;ni;..tim. Ailem 
dele terkedıllr ve sineklerin in- benim tıp tahsili yapmamda ıs. 
k!şafı hoş görUJUr ise uzak, çok rar ediyordu. Fakat bir doktor· 
uzak bir istikbalde sinekler her luğa bir türlü sarılamıyordum. 
,•r.e iki milyar insan yiyecek Bereket versin bir çok teşebbüs 
vı.riyete girebileceklerdir.. lcrden sonra rejisör Moris dö 

Bu ihtimali hesapları yapan, Konong tarafından Sent Therey 
,inekleri tetkik eden kıymetli filmini çevirmek için seçildim .. 
ıı tabiat "''midir. Bilseniz bu mesut haberi duyun. 

GörUIUyor ki sinekler bizim ca sevincimden nasıl ağladım .. 
bir numaralı düşmanımızdır Tabii ondan sonra doktorluğa al 
ıar .. Onlardan korunmak, bil· laha ısmarladık dedik. 
hassa yazın sakınmak ~ c mUca- Ben esasen senelerden beri, 
dele etmek llk yazifcmizdir. sinemaya intisap edebilmek, film 

çevirmek için can atıyordum .. 
Fakat bunu benim aileme açmak, 
onlara kabul ettirebilmek bir me. 
sele idi. Ailem benim sinemaya 
intisabımı bir facia olarak kabul 
ediyorlardı. Halbuki sinema ba. 
na hiç bir zaman şerefsizlik ge • 
tiremez. 

Fakat görüyorsunuz her şey 

olacağına varıyor ve ben ilk ç-ı. 
lışmalarımdan sor.ra yein bir ba 
yattan tatile dönüyorum. Fakat 
bu da tabii lise talebesi olduğu'll 
zamanlar gibi, bir sene çalışmak 
sonra hak edilmiş bir tatil.. Siz 
hiç Grönoble gittiniz mi? Ah 
şimdi ne kadar bii?.eldir.. Fakat 
kışın allah korusun.. Yakında 

o güzel yerlere kavuşacağım i . 
çin öyle tatlı bir heyecan duyu • 
yonµn ki .. 

Hftlel'Jnf anla~ m.ıJm11 
kirpikleti, derinlerde kay.bolmuş 
gözleri ile memleketinin yeşil 

çamlarını seyrediyor gibi bir ha. 
li var .. Kendisi gibi beyız kar. 
lar altında, ke,ndisi kadar tüzel 
manzaralar arasında küçük ev. 
lerini, geçirdiği çocukluk haya _ 
tını hatırlıyor. 

- Kış sporlarını sever misi • 
niz? Ski ile kayar mısınız? 

Bu sözler onu daldığı hayaller 
den uyandırıyor .. Fakat hakikat 
pl!lnında yine hayalini oyala • 
yan o güzel man...aralardan hah. 
sedildiğini görüyor. 

- Tabii diyor, tabii bu benim 
en ziyade sevdiğim bir spordur . 
Hatti otomobil kullanmaktan, 
ata binmekten, yi:zmekten daha 
çok sevdiğim, tercih ettiğim bir 
spor .. Dünyada en müşkül işler. 
den biri de tercih meselesidir. 
Fakat ben tercihimi yapraış her 
hususta karar vermiş bulunuyo. 
nım. 

Bir dakika ausuyor, sonra ka. 
rar vermiş küçük bir kuş sesi . 
le: 

- Ben tercihimi yapmış bulu. 
nuyorum. Diyo:-. Her şeyden ev 
vel mesleğimde muvaffak olmak 
arzusundayım. Ben her şeyden 

zevk duyan bir insanım. Hatta 
tayyarecilik yapmağı d~hi arzu 
ederim. Fakat ne çare hepsini 
birden yapmak imkanları yok 
ld .• 

Vaktim buna müsait değil.. 
Şimdiki halde her şeyden evvel, 
hakkile bir artist, büyük bir ar. 
tist olmak için ralışacağım .. Ben 
bütün dünyayı :htiyarımla ağ 

!atıp güldürmek. buna mukte -
dir olabilmek, bütiin halkı elim 
de tutmak istiyorum. Şimdiki 

halde bütün gayem buna muvaf. 
fak olabilmektir. Ve her ne şe. 
kilde olursa olsun buna mukte -
iir olacağım. 

- Her ne p:ıhasma olursa ol. 
c;un, biraz büyiik .:öz .. Meseli bii. 
tiin hayatınızı, bir aşkı, büyük 
bir aşkı bu arzunuza feda edebilir 

• . • ? 
ınısınız .. 

İren Korday, beklemediği bu 

Şapka kadınlann hueusiyet. 
!erini gösterebilmeleri için en 
~üzel bir vasıtadır. Kadının ilk 
ıazarda göze çarp::m kısmı baş 
'Je dolayısiyle şapkadır. Şapka. 
ar kadının zevkim hatta ka. 
akterini meydana koyabilir. 

Her şeyde oldugu gibi şap. 
kalam da hakim olan moda re. 
kdbctinin istediği, zevkine uy. 
gun kalıplara uym,Jıdır. 

Bu yaz, artık geçmekte ol. 
masma rağmen her gijn yeni 
yeni modalar cıkmaktadır. E. 
sas itibariyle bu sene yazlık 
şapkalar geniştir. Esasen gü. 
ne ten muhafaza için Öôyle 
ş.ıpkalar kullanmak şarttır. 
Ancak bu sene bu geniş kenar. 
lı şapkaların birçok zacip şekil. 
ler aldığı görülüyor. Bu da ka. 
dınlarımızm kendi eserleri olsa 
gerek .. 

Holivut'un en meşhur sine • 
ma yıldızları modaya uyma. 
makta, bilakis modaları icadet. 
mektedirler. Esasen bu yıldız. 
lar da modayı taklit değil, mo. 
dayı icadetmcnin marifet oldu. 
ğunu söylemektedirler. Bu ba. 
kımdan bütün sinema muhit. 
lerinde yevmiye 10.000 şapka 
modeli icadedilmektedir. 

12 kişi alevler 
arasında 

Berlin ile Madri t arasında i§
lemekte olan Alm:ın tayyare. 
]erinden (Hans Vende) isimli 
yolçu tayyaresi geçen gün mu. 
tat seferini yaparken Hospita. 
lc:'de düşmüş ve ateş almıştır. 

Tayyarede yolcu olarak do. 
kuz kişi ile, üç kişiden ibaret 
olan mürettebat tamamen ya. 
ııarU ölniüıJerdir. 

Kazaya kurban gidenler ara. 
sında Almanyanm Madrit se. 
fareti hava ataşesi ve iki de ka. 
dm bulunmakta idi. Kadınların 
kimler oldukları henüz tesbit 
edilmiş değildir. 

Sisten yolunu kaybeden tay. 
yare nihayet Siera Laveria dağ. 
lanna çarpmış ve sağ kanadiy. 
le motörünün biri tamamen 
parçalanarak yuvarlanmağa 
başlayan tayyare birdenbire a. 
teş almıştır. 

Kazazedelere hiç bir yardım 
yapılamamış, hepsi yanarak öl. 
müşlerdir. 

sual karşısında bocaladı. Tered • 
tfüt etti, sonra bu tereddüdü se. 
sine de aksettirerek: 

- Bunu hiç düşünmüş değilim. 
Fakat öyle zannediyorum. ki, 
aşk ile sanat hiç bir zaman bir 
birlerine uymazlar .. Sonra büyük 
bir artist olmak insanı acaba 
tamamen t11.tmin eder mi? Bu 
kafi değil mi~ir? Maamafih bir 
yuva, çocuklar, tapılırcasına ae. 
vilen bir erkek.. Ah hep bunlar 
hakikaten bulunsa .. Kim bilir bel 
ki de istikbalden böyle bir saa. 
det ümit edilir. Fakat bunlara u. 
mumiyetle peri masallarında 

rastlanır, hayatta ise o kadar 
enderdirler ki?. 

- Ayni seviyede olmağı arzu 
ettiğiniz yıldızlar var mıdır? 

- ~luhakkak.. Mesela Fra. 
nuaz Rosay ve !ren Dun yıldızı 
parlamak üzere olan !ren Kor _ 
day. Hakikaten ?.Cvk sahibi.. 
Evi gayetle muntazam. Odasın. 
daki etajerlerde kalın kalın ki. 
taplar göze çarpıyor .. Bir taraf. 
ta tıbba ait kitaplar .. Tıbbi mec 
mualar .. Diğer tarafta Rousard, 
Molyer, Voltcr. Şatobrian, Lfı.mar 
tin gibi meşhur Fransız edip • 
leri ıle yeni muharrilerin birçok 
eserleri göze rarpıyor. 

Güzel lren Korday. ile konuş. 
maktan bıkılmıyor .. Fakat onun 
da vakti kıymetlidir .. insan on • 
dan ayrılırken gayri ihtiyari yü • 
rcğinin ezildiğini hissediyor. 
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Alman propaganda 
Nazırının nutku 

Ordumuzda tetkik- Matbuat kanunu .. 
ler yapacak olan nun 50 nci maddesi General F ran ko 8 

vekil Unvanını alO : 
\'enedik, 9 (A.A.) - Serbest 

meslekler blrli~inin toplantısrn
da bir nutuk söyliyan Almau 
propagandıı nazırı Göbbels mih
verin buı:illn kalpleri birleştirer. 
bir bağ olduğunu ve gUnlük si
yasi ve maddi mcıı faatıerin Us· 
ttinde iki milletin teşriki mesai
sini tazammun eylediğini söyle-

bir \•akıa vardır ki, o da, Dan
zig makamatının birçok siyasi 
mahkümlara karşı iyi niyetle 
hareket etmeleridir. Dlin 18 ay 
hapse mahkum olan Polonya 
gümrük mUfcttişi Lipinski, Po
lonya komiserinin teşebbüsü U
zerine bugün tahllye olunmuş-

Mısır askeri 35 ~j~~~~~~~~~ bir • 

Ayrıca Frankonun rıyasetinde ~ 
müdafaa konseyi kuruldu ~ heyet., seçı·ıd·ı fıkra ekleniyor 

Ankara, 9 (Hu.su.si) - Dahili. 
ye vekaleti, matbuat kanununun 

»~.bire Topçu Kumanda· 50 inci maddesini değiştiren v: 
nı 1-Iüsnü Paşa heyete 35 inci maddesine de bir fıkra ı. 

. t d k lave eden iki kanun projesi ha -

Burgos, 9 (A.ö.} - Resmi ga. tir. air 
zetede çıkan bir kararnameye Kendisi, AlmauyadJ be 
göre, general Frc.nko, başvekil gibi bir diktatör eıfaU 
ilnvanmı almaktadır. General yayı idarede devanı t...ı 

rıyase e ece zırlamıştır. 

tur. Kahire, 9 (A.A.) - Anadolu 
miş ve demiştir ki: 

Bugün Avrupa ı:ok vahim bir 
buhran geçiriyor. Fakir millet 
lerin menfaatleri korunulma
ökça bu buhran geçmiyecektir . 
\'e bıı buhran devam ettiği 

müddetçe de sulhtan bahsetm~k 
manasızdır. Bu buhranı hallet· 
mek sulhu bozmak değil, biltl.
kis sulhu yaratmak demektir. 
Buhran ancnlt çok şiddetli ted
birlerle bertaraf edilebilir. Li
beralist ihtiHU ancak blr sınıf 

halkı hürriyete kavuşturabil· 

mişti. Yirminci asır ihtila.fının 
vazifesi milletleri hürriyete ka-
vuşturmaktır. 

Biz, sınıf mücadelesi değil, 

milletlerin hukuk müsavatı mü
cadelesini yapıyoruz. Eğer on 
dokuzuncu asıra fikrt sahada 
Fransa ha.ki molmuşsa bu bir 
tc.sadUf eseri değildir. Bizim de 
ih tilft.Umizin neticesi faşist bir 
!talya veya nasyonal sosyalist 
bir Almanya değil, yeni bir Av
rupa olacaktır. Müstakbel Av
rupanın entektUel vechclerinl 
Almanya ve İtalyanın çizeceği

ni söylemek bil' kahinlik teşkil 
etmez. 

ALMAN MATBUATININ 
TEHDITKA.R NEŞRİYATI 

Berlin. 9 .(A.A.). - Alman· 
matbuatı, Polonr.a.ya karşı teh
ditk~r ihtarlarına devam etmek 
tedir. 

Berlin, 9 (A.A.) - Varşova- ajansının hususi muhabiri. bildi . 
da çıkan Polonya Prostoz Mos- riyor: 
tun mecmuası, Danzigi Polon- Ordu teşkilatımız ve askeri 
yanın hayat sahası olduğunu usullerimiz etrafında tetkikatta 
beyan ederek bunu Polonya he- bulurunak üzere ;akında. Türki -
sabına istemekte ve Danzig hal- yeyi ziyaret edecek olan Mısır 
kınm orada tilfeyli olduğunu ve askeri heyeti, Kr..hire topçu ku. 
biııaenaleyh burada i~leri bu- mandam Tümgeneral Hüsnü El -
ıunmadığmı yuznıaktadır. zeydi paşanm rıya.setinde aşağı -

Bu mecmua diyor ki: daki zevattan müı·ekkeptir: 
Polonya mülenıa<liyen taviz- Albay Mustafa Essadık • Har 

ter yapıp durdu. Artık mtita- biye mektebi müdürü, süvari bin 
vassıt hiç bir Larzı hal kabul e- başısı prens İsmail Davut, mü -
demez. Yapılacak bir şey var- hendis binbaşısı İbrahim Sadel. 
dır, o da şudur: Ya Almanlar mısri, nakliye önyüzbaşısı Hase _ 
Danzigin Polonyanın hayat sa- neyn Lütfi, makine yüzbaşısı 

hasına dahil bulunduğ'unu ka- İbrahim, levazım yüzbaşısı Di -
bul ederler, yahut da etmezler. yab Muhelhel. heyete sivil ola . 
Etmedikleri takdirde de rapıla- rak da, harbiye vezareti bütçe 
cak bir şey vardır: Harp... kalemi müdürü Osman Tevfik L 

Bu haberi Alman matbuatına le ticaret vezareti memurların • 
tevdi eden D. N. B. ajansı şu no· dan Ahmet Selim refakat etmek 
tu HA.ve etmektedir: tedir. 

Polonya. matbuatı kUstahlığı ------------
miltemadiyen arttırıyor. Hic bir y ı· il · • 
hudut bilmiyen metalibatr mu- er ıma ar ser.gısı 
hik göstermek için ileri ı:ıilrUlen b k k 
deliller biribirini nakzediyor. u a şam apanıyor 
Danzlg bir Alman şehridir. Hiç 
bir şey bu hakikati izale ede- 11 inci yerli mallar sergisi 
mez. Çemberlayn ve Beck bunu bu a~şam kapanm·lktadrr. Ser. 
açıkça teslim ettiler. Şimdi Dan- gi komitesi bu sene sergiye iş
zig Uzerindeki iddialar buranın tirak eden müesseselere yerli 
Polonyanın hayati sahasına da- malını imal etmekteki muvaf. 
hil old~ğu ileri stirlllerek haklı fakiyet derecelerine göre birer 
g~erilmek isteniliyor. takdirname ve m3.dalye vere-

Polonyanın meşru hakların- cektir. Bu hususta tetkikler ya. 
dan bahsedllmek cUreti gösteri- pılmaktadır. 

Projenin mucip sebepler layi • 
hasında bu tadilatın sebebi şöy. 
le i?.ah edilmektedir: 

Franko, ayrıca uHesinde hiçbir Hükumeti tadil edt"' 
nezaret bulundurmıyacaktır. mevkileri genç Ispaıı> 

Neşredilen diğer kararname - liderlerine verecektir· 
lere göre, b~-vekil muavinliği Franko, en bil)~ 

"Bazı g__azete ve m~muaları. -. mülgadır. küle orduda tesaJiif e 
mızda dogrudan dogruya mıllı Hük\ımet, on iki nazırdan te · Ordu liderlerinin ek· 
hislerimizi r~ncide edecek Y~ •

1 

rekküp edecektir. Bu nezaretler, taraftarıdır ve kral 
lara yer verılmekte bulundugu hariciye, dahiliye, harbiye, bah . Prens Juandan biriıtl 
veya tarihi vakıalar y~nlış gös - riye hava adliye, maliye, endüs t· 

·1 k ·ı ·ıı· h · t 1 ' ' ıs ıyor. ·" terı me suretı 6 mı 1 aysıye tri ve ticaret , ziraat maarif, na. B .. k d krıı.lCI" ııı 
· t· f · · d k k ugu.ne a ar Jl ır ve ızze ı ne sımıze o unaca ya fia ve iş nezaretleridir. 1 k l rsıt w 'il· 

zılar çıkmakta olduğu görülmek Ayrıca general Frankonun ri 1 se e .?1 arm_amış afaıı.iS ~ 3 
ted · • · sanaure ragmen, ~ '<J • 

ır. yasetinde müdafaa işlerine ba - 1 kralcılar arasmcia he.dı: 
Bugün tatbik mevkiinde bulu., kan üç na:ı.ırdan mürekkep bir j ~ haberleri sızına1<t3d 

nan matbuat kanununda bu ka • müdafaa konseyi kurulmuştur. Kralcılar, tsı;arys)1 

bil neşriyat yapan gazete ve_ ı B~şve~filet mu~··inl~~i~in l~ğ - tesirinden uzak bulııllc~ 
~ccm.~~.ar hakkında h_cr hangı 

1 

vı, sıyası k_onseyı muhı~ mık - tngiltere _ i~e ikt1sa.dl 
bır hukum bulunmadıgmdan bu yasta takvıye Eoylernektedır. yapmak ıstıyorlar. 

n~ksanın te~Misini temin maksa- Diktatörce idare İspanyaya bir isti~; 
dıle bu proJeler hazırlanmlf1trr. lunmak hususunda 1.alC 

35 inci maddeye ilave edilen devam d k nayicilerile İngiliz J1l {. 
fıkra şudur: ''Milli hislerimizi e ece seseleri arasında gı> 
inciten veya bu maksatla milli General Franko, İspanyaya olarak müzakereler 
tarihi yanlış gösteren yazılar neş kral getirmemeğe karar evrmiş. mektedir. 
r:i yasak olacaktır • ., 

50 inci maddenin yeni şekli 
şudur: "Memleketin uımumi si • 
yasetine dokunan veya milli his 
!erimizi inciten veya bu mak • 
satla milli tarihi yanlış gösteren 
yazıların neşrinden dolayı icra 
vekilleri heyeti kararile gazete 
ve mecmualar muvakkaten tatil 
olunabilecek . Bu suretle kapa -
tılan gazete ve mecmuanın neş • 
rine devam edenler hakkında 18 
inei madde hükmü tatbik oluna. 
caktır. 

Suriyeteki Türk 
emlaki 

(Baş tarafı 1 incide) 

mzim bilcllğimlz -:;ahı~ namı 

na. emlak ıtlış ,·eri~leri lı~r Jki 
tarafm fiyat üzeıimle serbest<;~ 

anlaşmaları ile olacak bir şe;r· 
dir; eğer Suriycdc Tür&.;. cnılAlU
nin kısmen ,·cya tamamen blı 

maksat ic;in istimlA.ki nıcnuu

bahis ise bu da ancak Ttirkiye 

Trakya hu~ 
daki hadı 

( Baştarafı ~ 
kapatan ve Türk ,·e 

11 tiut makamları tarafı 
bit 

.anmış b•ılunan za <i 

!12 de tesı.1ıt olunJlltl•, 

Havas ajansı muhabirinin in- B tl k atılan gazete ile Fransa arasında tRkarrür liyor. Bu,. Danzigin bUtlin tari- Diğer taraftan sergi komite. u sure e ap . 
· dd a·ı bil ı ,,. ·lr•n -bir · b k" . . . ve mecmuanın mesullerı tatil edecek şartlar rlalreı-.lndc yaı>ıl

mnsJ li\zımgellr, Qn,m ic;in Ha
ricin Vckı'Uetinin hı\dlsc üzerin. 
de tetkikat v~ kabına g;öro te. 
şebb1isat irra<ıını lüzumlu ad
dcrleriz. 

Di;;er taraftan ;rabb 
ansm ..-erdi;i bir il~, 

Ja - gazeteler. Tur1' 
rnrmdakl Bulgar 

1 
yirmi gündenbcrl flln~ 
tc tu;kcri hazırJıkJllf 
olduğunu ve hudut ıı1 tibaına göre, Alman gazeteleri~ hıyle re e ı e ece c ,,,ır,rı.,ıtr.· Sl u se:pe ı sergt vazıyetı et. .. . . .. 

- · .. ı ı d f d l"k d ı .1 k · muddetlerınce başka bır ısıtnle nln böyle srnlerıııı ' ' ııksc ıtnıe e- ·'Ya an ır. ra m a a a a ar.ar.ı verı me · k 
ri, Polonyatla ve . Polonyanıo . Bu maksatla Polonyalrlar ta- üzere bir rapor hazrrlamakta.İ gazete ve mecmua. çr aramıya. 
garp mtlttc.fililel'i nezdinde bu riht•hakikati bozmaya ve onun dır. caklardır.,, 
neşriyatın nasıl bit· akis yap«.· yerine "uydurma. şeyler koyma- Bu raporda bilhassa yer dar- -------------
cağını anlamak: içindir. ya çalışıyorlar." Prostoz Mos- lığı yüzünden çekilen sıkıntılar Türklük mecmuası 
- E;:asen General Brauchitsech· tun" mecmuası Danzig halkının bildirilmekte ve gelecek sene hakkındaki dava 
in yakında Dusseldortda söyle· ekseriyetinin yabancı olduğunu için daha müsait ve geniş bir 
yeccğl nuutk yeni bir "dipçik nerden çıkarıyor? Bu neviden yer temini istenmektedir. 
darbesi" olacaktır. iddialar ancak şunu isbat edcr

1 
_____________ _ 

Siyasi mahafilln kanaati, Hit· ki, P.olonyalılar iz.ahlarını ~ay
lerin 20 Ağustosta söyliyeceği ,betmışler ve tedavı olmaz bır a
noktai nazara intizaren Alman zamet hastalığına tutulmuşlar

Amerika, Çine müzahe .. 
ret ediyor 

matbuatının neşriyatı mütema- dır. Bu mecmu~nın saçmaıa:ı Vaşington, 9 (A.A.) - Nev
diyen şiddetlenerek gidecektir. cidden kUstahlıgın son perdcsı- york Journal gazetesinin blldir-

Alman matbuatı Polonya, ni teşkll eder. diğinc göre Amerika maliye ne-
.Fransa 've lngntereye karşı ih- FRANSIZ GAZETELERt zareti iki milyon dolar mukabi-
tarla doludur. NELER YAZIYORLAR !inde 600.000 ons Çin gUmlişü 

FÖRSTER DÖNDÜ sa.tın almıştır. Japonların Çlnde 
Paris, 9 (A.A.) - "Jour" ga- bazı hususi 'haklarınrn İngiltere 

zetesi, Berlin muhabirinden te- tarafından tanındığı şu sırada 
lefonla aldığı aşağıdaki haberi alınan bu tedbir Çan~ - Kay -
neşretmektedir: Çek'e bir yardım mahiyetine te

Danzi.g, !l (A.A.) - B. Förs
ter, bil'kaç gündenberi B. Hitle· 
rin misafiri olarak bulunduğu 

Berchtcsgeden'den bn sabah 
tayyare ile buraya dönmüştlir, 

Berlindeki yabancı diploma- la.kki edilmektedir. 
tik mahfillerdeki kanaate göre, 

Eski Şehbal mccmuasrnı çı
karan muharrir Sadettin, son 
zamanlarda "Türklük,. adında 
yeni bir mecmua neşretmeğe 
başlamıştır. 

Müddeiumumilik, bu mec
mua için beyanname verilme. 
diğinden sahibi hakkında taki. 
bata girişmiş, kendisini asliye 
dördüncü ceza mahkemesine 
vermiştir. 

Muhakemeye dün bakılmış, 
ve mecmuanın neşri için ruh. 
satname alınıp alınmadığının 
sorulmasına kalmıştır. 

Resmen bildirildiğine göre, Polonya.ya karşı şiddetli neşri-=================== Filistin meselesi 
perşembe akı;;amı Danzigde Lan- yatta bulunan AJman propagan- matik mümessilll .... ini üzerine 

· k'd "Polonyanrn teh- k Fı Kahire, 9 (A.A.) - lı'ak, Mı. genmar a dasmın hedefi, Danzig ma am- almasını Hitlere tel<lif ctmi~tir. 

ASOf PS 

Erzurum elektriğe 
kavu~tu 

Erzurum, !l (A.A.) - 1nşaat 

ve tesisatı bir sene evvel imaı 
birliği tarafından ihale edilen 
şehir elektrik merkezi clün ge. 
cc Vali Haşim İşcan tarafından 
işlctmC'ye açılmış ve Erzurum 
elektriğe kavuşmuştur. 

Ma'ayaya verilen su 
işindekı sahtekarhk 
!Zmir, 9 (Hususi) - Deniz-

yolları idaresinin Malaya zırhlı
sına verdiği 89 ton suyu keneli 
vermiş gibi göstererek 60 stcr
linı; alan komisyoncu mil tercim 
Hadi yakalanmış, Aldığı para 
adliyece müsadere edilmiştir. 

Para, gemiye iade olunacak-
dillerini protesto makamında" larmın gümrük müfettişleri i- Yakında Danzi" halkına bir be- sır, Suudi Arabislan ve lngilte
bUvük bir halk toplantısı yapı- · d p 1 oya. karşısındaki ri t> re hilkfımetıeri mllmessillcrl a-

" şın e o 0 
- yanname neşrolunması muhte-l k V l, l'.•o··rster bu toplan· di Biltll Al rasında Filistin meselesine veni trr. 

aki halkın tahli)'t' 
bulunduğunu bildirııı 

Herhangi bir taJ111\ 

ı ulmadığını ve bBıtı' 
çinde tarla isleriyle 
t-ısrihe salfihiycttarı 

Askeri hazII'Jıld' 
eY~elce resmen de rfl 
olduğ'u gibi, hu, J1l 
siHlhları ile Unsirct P 

·ııt leri i~in il{İ sınıf_ 1 ıl 
ve erlerin bir talıJll 
sfl;'lh allına c;a~rıl[ll~ 
ihtiyatlar, mcnsııP 

1-nlO 
fırkaların nımta '' J 
de ckzcrsi.olcr y~ 

Bulgaristanda t. 
İtalyan asker ...... 
Sofya, 9 (A.A.) 

1 

jansı, bir~ok ,\1111ııl1 V 
asker ve amelesiniil 
na gelmiş oldu 11 

Bulgarlstandan a.JJll 
b l T a ... ~ş 
ancı m:ı. ,, _ .~ " 

ri kat'! surette yalıııı 
ıılf 

H\hiycttardzr. fJiÇ ıı~ 
İtalyan askeri YCf~ p 
Bulgaristana gelf111 

aca e " .I.' ' catini gizlemekte r. n • meldir. Almanya, serbest şehre " 
t d n tuk Söyll

·yecektir h bi ~ bir haJ sureti bulma!~ Uzere Bağ· ı;;;;;•;;~---------~---~~~ 1 
a u · man gazetelerinin, ep r agız- kolaylıklar gösterecektir. !\Iaa-

d k ld datta yeniden muza.kerelere gi- D 1 f D • 11 Varşova, 9 (A.A.) - Danıig- dan, Polonyayı orta an a ır- mafih Danzig ile Şarki Prusya ev e en IZY0 B rl 
d 1 d rişilmiş olduğu haber olınnıış-

den öğrenildiğine göre nıı.zi teş- makla tehdit e en yazı arın a- arasındaki gumrilk hududunun t•r: Mu" du·· rıu·· g"' u·· 
kilt\tt reisi Förstcr yarın akşam ki kindar ton, insanı hayrete dü· şimdiden kaldırılıp kaldırılmı- um Um 
yapılacak olnn Japonya aleyhin- şürece~ mahiyettedir. Bu mah- racağı tasrih olunmamaktadır. Londra hükumetinin şimdiki 
deki nlimayişlerden sonra cuma fillerde tasrih edildiği gibi, bu müzakerelerin neticelerini bil. 
sabahı tekrar Almanyaya döne. razılar, Danzig meselesi çerçe- Figaro gazetesi diyor ki: jirmek ü?.cre cylill ayında Be- ilave Trabzon postasına t 
cektir. vesini çok ~eı;cıı yazılnrclır. B. Hitıerin etrafında, Alman· yaz Kitap'ın bir zcylini ncşrcdc- (Güneysu) vapuru 10 ağustos perşembe günü 583 ( 

Förster'in, nlimayişlcrdcn Pelit Parisien diyor ki: yanın büyük riskler almadaıı ·cği rivayet edilmc!rtcdir. lata rıhtımından doğru Trabzona kalkacaktır. 
sonra dcrh~l Almanyaya döne- Alman gazetelerinin Polon- geçen seneki harekAtı tekrarlı -~~---------~~~~~~~~--~----~-~---~~ 
ceği, Danzl:::: ecnebi rnahafilindc yaya karşı olan nefret hislerin~ yabileccğ"ini zanneden acl!lmhıı 

şu suretle tefs!ı• edilmektedir: haklı göstermek için ileri sür- belki hala mevcuttur. Diktatör
Försterin söyliyeceği nutuk mu- dükleri bahaneler, kimseyi al- lcrin idaresi altındaki millctle
tat nutukların çerçevesini aşmr- datamaz. Şurası çok açıktıı· ki, re, bu gibi projeler düşünebil· 1 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri __ ..;. ___ ~ 
yacaktır. bu yeni neşriyat ile Alman ga- menin bir delllik olduğunu söy- Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli tık teminatı 

kArnımumiycsi üzerinde mües- zetelerinin takln ettiği hedef, temek namuskQ.rane bir hareket 
Yarın mühim kararlar vcrll enternasyonal havayı zehirle- olur. 

mesi beklenemez. Bu nümayiş- mck ve soğuk kanlılığı ile Al- Epoque diyor ki: 
lerin haJlıca hedefi F'ransız ve manyayı sinirlendiren Polonya Polonya, kendisini nıüdafaa-

lngiliz etkArıumumiyesi üzerin- lizerindc tesir icra eylemektir. ya, 1n::dltere ve Fransa da Po
de müessir olmak ve Danziı; hal- Journal gazetesinin Berlin lonyaya yardıma azmdmiş bu
kınm Almanya~·a dönmek hu- muhabiri de şunları yazıyor: lunuyor. Hava, ı;cçcn seneki 
i'lttsunda müttefik bulunduğ"unu Sanıldığınıı göre B. Förstcr, eylUI ayının haYası değildir. Ye-
g(iqtermektlr. yaban er bir memleketle olao

1 
ni bl r MUnJhJn bugün imkfı. nı 

Ru noktai nazarı teyit eden mlinazaalarda Danıigin tliplo- yoktur. 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. 
Koyun eti 48000 15840 00 1485 00 18-8-939 cuma 
Kuru ot 830000 29880 00 2801 25 17 ,, Perşcn1bC 
Arpa veya yulaf 325000 15600 00 1462 50 15 ,, Salı 

Yulaf 942000 45216 00 4239 00 15 ,, .. tl 

Bu&dav ög-ütmPsi 1.716000 30888 00 2895 75 16 ,, Çarşaınb 
t:ı " ~' 

•C • 
Konyadaki birlikler için cins. miktar, muhammen bedel, teminat ve ihale tarı~' \18• 

zıh işler kapalı zarfla ayrı ayrı ihalesi yapılacal-tır. İstekliler şartnamelEırini go~f ıJl 
A.rıkara, Lv. amirlikleri satın alma J{o. da görebilirler. IsteklUerin teminat ve teld1

• (ı°" 
nı ihaleden bir saat evveline kadar Konyada. Lv. amirliği satın alma Ko. na vermelctl· 
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--- -----1 stanbul _Levazım Amirliğinden verilen: I / 
Harıci Askeri Kıtaatı ilanlara 

för~ iye · Cumtı urıyel Mt1 1 ı-tız lan itası 5 ı 8 ı 1939 vaziyeU 
UN 

15.000.000.-O 
sn .\danada .. 
~eye k gosterılecek yerde ıkı garaJ inşası :.:...palı zarfla ek. 

~ Aıfuva:ll.nluşt~. Keşif bedelı 64,884 lira 66 kuruştur. 
b ~lesi :t. temınatı 4494 lira 2~ kuruştur. !halesi 14-8-939 

8 ııaılll, I<o ~U saat 11 de Kayserıde komutanlık dairesinde sa. 
~· k~if lll.isyonunda yapılacaktır. İstekliler bu işe ait şartna. 

J 
t le\razı v~ P~ojesini Kayseri, Adana askeri ve Ankara tstan. 
Nahilitıde nı anı.ı~l~kleri satınalma komisyonlarında 325 kuruş mu& 
~ıa ı:ı:ı.u;~.ın~bılır: lsteklılerin bu işe girebilmesi için mahalli 

~dı ~r \'esik u:ıuklerınden böyle büyük ölçüde in§nat yaptırdığına 
ııfll 4e teleru a ıle. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
t n eıı ; ve. ılk teminatı havi teklif mektuplarını ihale saatın. 
etf llıa.kbu ç bır saat evveline kadar Kayseride komisyon reisliği. 

z tnukabiii vermiş olacaklardır. (181) (5575) 

l\o * ::; .;; 
ı ,. nyadak· ı . ""l'fla ek 1 ntaatm ıhyacı olan 27,000 kilo sade yağı kapa. 

Ve lst siltnıeye konulmu§tur. Şartnamesi Konyada Satma!. 
tıı0nlarllld anbuı, Ankara Levazım amirlikleri satrnalma komis. 

1 
la~n bede~ ~kuyabi~irlcr. İşbu 27,000 kilo sade yağının muham 

1 t ~ fa,Ja l uÜ,140 lıradır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş mik. 1 

ıcıll' tıt. F:ksi~~ da dahil olduğu halde ilk teminatı 2825 Hı-a 63 kuruş. 
oı. llıırJigi nıe 15-8-939 salı günü saat 11 de Konyada Levazım 

ı 9·ı satınal k • u9 &il ma onusyonund:ı yapılaeaktı:-. istekliler 15-~ 
Ilı alllir~~. saat ona kadar teklif mektuplarınr Konyada Leva. 

ıgı satmalma komisyonuna vereceklerdir. (166) (5511) 

1'ü .,. ....... 
llatııı ka:~nin 'l'efennidei kıtaatın ihtiyacı olan 144250 kilo unu. 

l~Pa ~ I zarfla eksiltmesi 12-8-9::!9 cumartesi günü saat 11,30 
uh r,ada 1'" a .... ,.,., umen satın alma Ko. da yamlaca.ktır. Kilosunun .. ı.,,en r· • 
ltır 1' ıyatı 12 kuruştur. İlk teminatı 1298 lira 25 ku. 

AK T 1 F 
Ka.~a : 

Allııı safi klograro 17 ını ~ıu 

Uarıknoı . . . , , • • 
uraklık . . • • • • • 

Uahildtki i.fohabirlu: 
Türk lirası , . . . • , 

llaricteki Muhabirler: 
Altın: safi klıgram !1038321 
Allına ıahviJı kabil serbest 
dö,rizler •. . . . 
Uııter dövizler ve borçlu 
k/ırıng bakiyeleri 

lltı:111r lııfıııillerl: 

Urnıtııe l'ıll lc•ıı e\· rakı na.k 
dıye k:ır~ ı t ı ~ı . . . : 

Ka ıııııı ıııı ıı.ıı maddeleri ne 
lPv fılrnıı Hıızı ne t:ıra fındım 

rnkı lcıll\'al . • • • 
1 

• 

\ttıtdG.I cii:danı: 

Tıcarl c;eneflc'r , , • 

t:::sham vt tulıuı'ldl ci.i:danr: 
Ueruh le edilen evr:ıkı n:ık 

A{tiyenın karşılıı'fı esham ve 
\ tahviHU ıliharl kıymetle 

8 · Serbest c!'ham \'C lahvillıl: 

Auan:ılar: 

Hazmeye kılla vadell ıTans 
,"ıl!m ''e döviz ü:ı:erine •• 
Tabviltlt üzerine , • • • 

Hi~sedorlar , , 
Muhtelif • • , 

• 1 • • 

• • • ' ı 

ı 

2-l.16!.017.Dö 
l 7 .66;).602.-
1.-ı61.so2.5:; 

493.931.02 

12. 741.2::>2.48 

1.014.57 

2.000.R7 t.il8 

58. 748.ü03.00 

ı 7.228.027.-

t.06:>.207 .01 

3.656.664.97 
7.637.lh~. 70 

7.031.000.-
16.603.17 

7 .808. 722.-

1tk4n 

Lira PAS l F 

43.202.502 .• 

493.031. 

Strmaue 
ihtiyat akreıı: 

Ad! ve fevkalade , 
rru~usf . . . • 

• • • 

• • • 
• • • 

Ttdavüldt:kl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci mam.te. 
teri ne tevfikan hazine tara. 
fından •aki ledlyat • • . 

15.652.H:l. 
6:i Ueruhte edilen evrakı aak. 

1 diYlt bakiyesi • . • • , 
1 Karşılıj:h tamamen altın olarak 
ilhelen leda•üle vazedilen 

Reeskont mukabili ilheten 
tedL uıed .. . .• 

ı 41 .520.GS6. Türk lira.sı .lıleuduat, 
Dö11iı: taahhüdatı: 

131.065,.297. 

Altına Uıhvili L::ahiJ dövizler 

01 l>ifer dövlzlcır "• alacaklı 
l.:lirinı bakiyeleri • , • • 

Muhtelif • • • ,. • , 

rJ1 .294.220. 671 

15. 7ö6.415.1 
4.500.000. 

15.008.720. 

410.578. 773. 

4..217.13-1.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

ı 7.228.027.-

141.520.530.-

ı 0.000.000.-

60.000.000.-

3.727.52 

a6.302.50lJ.OR 

10.217.134~ 

229.520.036.-
38. 156. 770.68 

3G.306.297 .:lO 
95.373.034.08 

spli 
sJ• 
~-(. 

attad'a ;klif rne:ttupl~rmın ihale saatinden bir saat evvel ts. 
o. na vermeleri. ( 187) (5308 ı 1 Temmuz 1038 tarihinden itibaren: bk.onto bıddi .,_, 4 Altın Qıetine r ,_ S 

s:;, ~·lUt ~:' >:: * 
Zayi atı 2q ~~hhit nam ve hesabına bt:her adedine tahmin edih>n fi. 

~tti e ır~ 90 !mruş olan 901 adet tPvhit semeri açık eks;ıtme 
ı gu:ıuın~nc:.kasaya konulmı.:ştur. •halesi 14 Ağustos 939 Pazar. 
:ıı s1 h s,at 1l dedir. llk teminatı 1683 lirad1r. Evsaf ve şart. 

lb l"T o ' ,.., .. ~J ,0 TJ' b 
·~ 01 ~ ...... og "' ~ en sor.ra l\I. l'vt. V. satm a1ma n.o. dan e-

lş Danka!>ı Hesabında 
ğım ınülırüıııü zayi ettim. 
t'•karacağımdan eskisinin 

kullandı

Ycnhini 
hükmü 

(29873 \ 

BUGÜN· KUf18ARANIZA·ATACAGINİZ: f KlJRU~ 
untııı .., a~~k alma':.:Hr. E1t3iltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
tlikteı "";h!ı cü ,~a1deleri~ıde gfu!tcrilen vesaikle ve teminatile 
~eı ..... 1 .e gun ve S!Httınde Ankarada l\l. M. V. satın alma Ko. 

·•ıe" · · ~n. U84 l (5311 ı 
"' ~· ... ,., 

h.. \-\!n i 1 .~ """ ·~ 

"l ecıııe §.tezek birli~! i!(in 1:33000 kilo un s::ı.tm almacaktır. Tah. 
'111:a : ~deli 20280 liradır. Şartnamesi Elazıktaki askeri sa· 
~ 801'1 on.lısyonunda pa.za.rtesı. çarı:amba ve cuma günleri öğ· 

1
t 11) ; 11 gö:rülebilcccktir. Eksıltme 16-8--939 çarşamba günü 

.1tıır ın ~ kapalı zarfla alınaca~rtır. tık teminatı 1521 liradır. 
~·~a: <tupları 16-8-933 çarşamba günü saat 9 za kadar 

alinalma Ko. Rs. ne verilmiş olacaktır. \5728) 

~b * * * '\.Ut h .s , " • .. • ı,, .. . , 14 ' ~ 1 

yoktur. 9 ı\ l'ŞE. 

. Zayi 
1341 senesinde Üslıüdar Sultani. 

sinden almış olduğum tasiliknarnem; 
zayi l'tt!j.'!imden, ,:venisini çık:ırtaca· 

ğmı cihetle eskisinin hükmü olmadı
ğını ilı'\ıı ederim . - isi. Defterdarfı. 
;, : Hu{iclayı ]foruma M rnrnru Tollw 
l'allır. (29878) 

Vakıt Kitapevi 

-·-. -
• 

1 ~&.rf}a Yada yapılacak iki adet bl.?' numaralı gıll'a.j ft1şaatı ~a. 
a :ıo k a eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 129.415 
1 2t.._~u7tur. Muvakkat temin~t 7720 lira 78 kuruştur. İha. 
llıa kom· 939 Pa.ıartesi günü sa at 17,30 da Balıkesir Kor. satın 

Dün ve yarın tercü
me külliyatı 

--_____ __, 

--------.l 
No. 31-40 4 cü seri 
31 Rasin külliyatı ıv 

32 Metafizik 

33 lskender 
34 Kadın ve sosyali.ım 
35 Demokrit 
36 Dinler tarlh.i 

Kr. 
60 
40 
60 

- ---eı~ı- 1
1sYonunda yapılacaktır. Plan keşif, hususi ve fenni şart. 

~u llatt ::ıtanbul. Ankara levazım amirlikleri ve Balıkesir Ko. 
b·ktırı.ı: al~a !~~misyonlarında her gUn parasız görülebilir. Ve 
llır. ~k n:ıukabıhnde Bahkesır Kolordu inşaat şubesinden alı. 

.Yil~tıkı sııtrneye girebilmek için bu gibi kıymette inşaat işle. 
~lıt lrlij~:~na dair ihale gününden en az sekiz gün evvel Vilayet 
llıuş b t•lüğünden alınmış ehliyet vesikası teklif zarfına ko. 
~1 1ı ehı~ ~nınas.ı lazımdır. Taliplerin belli belgeler ve yukarıda 
ilttııııa/ t vesıkalarmı ve muvakkat teminatlarını havi teklif 
ıı;~0tt •nı ıhale saatinden bir saat evveline kadar Balıkesirde 

37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 

39 Heraklit 

100 l 
25 

120 
40 

100 
25 
1~ 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMflİDİR 
/ . . 

a tnakbu.z mukabili teslim etmeleri. (193) (5t>96) 
40 Ruhi mucizeler 

tleıediye Sular daresinden: 
\'ahı 

~a ı ·l·ınas . . 
. 1' ga, .. ı ıc:ıp r-den hır t<.hiye ameliyesi dolayısile 13&8.939 
~ 1.1.,u ak · l.t <'rı ı=ıamı saat 19 dan ertesı sabah saat 3 çe kadar ter. 
tq'.! ı: · aıaıacaktır. Pazartesi günü sabahı şehrin yükaek yer

"..ı:~ kuvvetsiz akacağı sayın halka ilan olunur. (6067) 

SAHİBİ : ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 
hakkı ta.rık us 

Basılclı .ı:ıı yer: V AKIT Matbıı;ısı 

Kardeşler 
Yazan: DostoyaV'ski 

' Q·· ÇeTir-en: t::la~lu Süha Cesgiu .. 'ı60 
ft 0zlcrj · · 

~~.ı t r~Jd Dlzın karşılaşması lazım ... 
~t eders · ~ • ttirı,· 1_ enız, sCl'nr.• yaşamak 
~' "'Cnd" ' · ınızde nasıl bulacaksı. 

~~ llUtün .. .. • 
t bir d 0nırumce rztırap çckmeğı 

:ı6i Q~ Geırrı.e~kikay.a t~rc~ ederim. 
vazıfenızdır l Gelmelisi

ı.. '-~ 
'l~~ C\tj a I• , Ctı §İflld~a, niçin mutlaka bugün ... 

1 ~i~ A~ b" 1
• liastayı bırakamam ki... 

· "ıı ır za · · )'"llltu rnan tçın bırakabilirsi-

..ı' ·~.~lt.§<lttı k:ğe: ?elmezseniz, Dimitri 
d' ltı be tıdını kaybedecek. BilirsL 
11\i rı l'al 
~ ~. an söylemem. Merhamet 

l\tl'a 
's· acı acı· 

ları ı~~cn • 
tı -..ı b _rrıerharnet istiyecek halde 

Cd· Ctıını 
'tıı 1 "Ve .. • 
() cııdıı.. toz Ya~Jariyle yüzü sxrsık-

l'ltırı 
.L '- r> <lğJa_dt ~ 
ı~ ~t "'~lh.,. gını gören Aliyoşa • 
n;; \le . orst•n • 
• ttYirrı. b · '.lz demek'? Koşup ha-

llrı. 

Dedi. Katya bitkin bir l:alde: 
- Hayır, hayır gitmeyin, söyleme. 

yin ona .. geleceğim ama oııa haber ver
meyin. Çünkü belki yanına girmeğe ce· 

saret edemiyeceğim .. 
Diye bağırdı. Sesi hıçkmklarla bo. 

ğulmu§tu. Güçlükle nefes alıyor, göğ
sü kalkıp kalkıp iniyordu. Aliyoşa git
meğe davran,ırken, genç ';ız yeniden 
sarararak: 

- Ya oraıda birine ra.stlarsam? 
Diye sordu. Aliyoşa ınetin bir sesle: 
- işte acde edişimin sebebi de bu 

ya.. Hemen gelmelisiniz. Yalnızdır 

§imdi, sizi bekliyoruz. 
Dedi ve çıkıp gitti. 

-2-

Firar planı 
Alyoşa, şimdilik Dlmitrinin yattığı 

hastahaneye doğru hızlı hızlı gidiyor
du. Hüküm giydiği günün ertesi, Mit· 

ya hastalanmış ve buraya gönderilm.i~& 
ti. itkin onu mahkfimlar koğu§unl::lan 

bir yatağa yatırmışlar; fakat Alyoşa 
ile, Madam Koklakov ve diğer birçok
larını:ı ricaları üzerine ayu bir odaya 
yerleştirmişlerdi. 

Gerçi kapıda sivll bir memur duru
yordu ve pencere de parmaklıklı idi. 
Doktor Varvinski, müsamahasının fena 
ve mesuliyetli bir netice vermiyeceğin
den emin olabiJirdi. Akraba ve dostla
rınrn hastayı ziyaretlerine ıde izin ve
rilmişti. Ama bu müsaadeden yalnız 

Alyoşa ile Gruşinika istifade ediyor
lardı. 

Aleksi, Doktor Varvin.ski ile anlaşa

rak şu "Ratikin,. münasebetsizinin Di
mitriye sokulamamasmı temin etmişti. 

AJyoşa, kardeşinı yatağında oturu
yor buldu. Ateşi vardı. Anına su ve sir -
ke ile ıslatılmış bir peçete sanlmı§tı . 

Alıyoşaya, içinde hem ümit, hem en
dişe okunan gözlerle baktı. Mitya, 
mahkum olalıberi dalgınlaşmıştı." Ba
zan belki yarım saat, hiç laf etmede:ı 
susuyor, kendini üzen bir şeyler düşü
nerek, etraftakileri unutuyordu. Hül
yalanndan sıyrrlsa bile, zihnindekiler. 

den bambaşka şeyler söylüyordu. Bazı 
bazı kardeşine tuhaf bakışlar atıyor ve 
onunla. iken Gruşinikanın yanırtda duy. 
duğu huzııru duymuyoııJu ama genç 
kadının yanında da daha fazla konuş-

... 

··~· -
iT. C. 

:ZIR.AAT BANKASI 

mayor, yalnr• o, gırınce yüzünde bir 
iç re.hatmm aydınlığı aydınlığı parJa
yor, gUIUmsüyordu. 

AJyoşa, seıısizcc gelip agabeyisinin 
yanma oturdu. Dimitrl de onu sabınız
hk1a beklcıdiği halde sormağa cesaret 
edemiyordu. Katerinanın gelmesini im
kansız buluyor, fak4t gelmezıoe de öm
rünün dayanıhna.ı bir bap ve i§kence 
haline gireceğini kestiriyordu. Aliyoşa, 
karde§inin gtsnlünden geçeleri sezmişti. 

Mitya, edişeli bir tavırla: 
- Şu Tdfon kerataıı yo·· muı hanı

nın altını UstUne getkmiş, döşeme tah· 
talarını bir bir kaldırtmış. Koridorlarr 
sökmüş. Müdıdeiumuminin kı.:.runtulilu& 

na göre, benim orada sakladığım bin 
beş yüz rublelik huineyi arayormuş. 

Mahkemeden döner dönmez bu işe gi. 
rişmi§. Oh olsun kerataya!... Bana 
bunları buradaki hizmetçiler anlattılar. 

Alyoşa: 

- Dinle beni, dedi: Katerin gelme
ğe razı oldu. Ama bugün mil, yarm mı 
gelir bilmem. Yalnız m~hakkak olan 
şu ki mutlaka gelecek. 

Mitya, titredi. Bir şeyler söylemek 
istedi: fakat beceremedi. Bu haber, ;,.. 
nu derin bir heyeca•1la ursmı~tr. Alyo
~anm Katertnle n:!ler krınuştukalrım 

bütün tefertuatiyle öğren:t'lek için, ~id
detJi bir merak d;.ıyuyor, frkat sc-rı-:a
ğa ccsa.ret edemiyordu. Katranın acı 

bir sözü. hakaretli bir tavrı bu dakika. 
da onun için göğsüne bir bıçak sapJa
ruşı kadar can yakıcı idi. 

- Daha birı;ok şeyler arasında, firar 
meselesi hakkın!da da vicdanının rahat 
etmesini söyledi. Eğer İvan iyil~şmez
lie, bu işi 0 1 kendisi yapacak. 

- Bunu evvelce de söylemiştin. 

- Ya sen, sen de bunu Gruşinikaya 
yetiştirdin mi? 

Delikanlı ürkek gözlerle karde§in-' 
bakarak; 

- Evet... Dedi; o, bugün gelmiyc. 
cek. Dün ona bıı mescle;oi açmca, ilk 
önce hiç bir şey söylemdi. Fakat du
daklan bi.izüldü. Sonra: 

- Öyle ol:.•ın ! 
Diye boynunu büktü. O da bu işin 

böyle ·:>lması lazım geldiğini takdir cdi· 

yor. Sonra öyle sanıyorum, kı artık , 

Katerinarun beni değil, !vanı sevdiğini 
o da anladı. Ama çekindiğim için 003 

bir f şey sormadım. 
- Sahi mi? .. 

- Kim bilir .. Belki öyledir, belki de. 
ğildir. Ne ise .. Bugün gelmiyecek. Ona 
bir i§ havale ettim ... Dinle beni, karde

~imiz ivan bize üsttiıı bir adamdır. Anl 
onun yaşaması lazım. iyilc~ecek :leğ:J 

mi? Ne diyor hekimler? .. 

- Katyanrn bun-la hiç <:Üfhesı vok. 

(Lıttfcn Sı!.lJfC !J ı çcn:ı'in :: ı 
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.iı.e .s.a~b·a~h~-~~ö~ğ~l·e~ .. ~A~k~ş~a m~H~e~r~Y~e~m~e~kt~e~n ~S~o~n r~a~g~ün~de~üç~de~fa~m~u~n~tazaman ~~~i~i fırçalayını J 
lslanbul, Yalıköş~ 
Beyoğlu tramva~ 
durağı karşısına , 
nakledilmiştir H 

------ LEYLi ve NEHAR!•-----·· 

Sen Benua · Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ih:r.ati Fransızca kurlan vardır. OLGUNLUK İMTİHANLAIUNA 
JL\ZIRLAR 

Kayıt muamelesi Pazar gününden maada her gün saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. 

Okul 18 EyJiıl Pazartesi günü a~ılacaktır ••••• 

Maarif Vekilliğinden: 
Ankarada Kız Meslek Öğretmen Okulunun biçki - dikiş, mo

da, çiçek, ev idaresi • yemek pişirme, nakış, çamaşır ve resim 
ihtisas şubelerine Kız .Enstitüsü mezunlarından 22 ya§mı geçme
miş~olaıı.lar arasından ve Kız Enstitüsülbulunan merkezlerde ya
pılacak bir müsabaka ;'Sın.avx,neticesinde - parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktır. 

J\Iüsabaka smavma.,kabu!\e<iilecekletin,mezun oM.ukları Kız 
Enstitülerince namzetygösterilmeleri .gerekli olduğundan istekli
lerin en çok 1~8-93~j>erŞembeigünü akşamına kadar mezun 
oldukları Kız Enstifülerine.bir;dilekçe1 ile müra..caatlarr ve hangi 
ihtiıı...s şubesi' için ve hangi' merkezde sınava girmek istediklerini 

ta!~e§i§l.~~93) 

istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Ba.yan Hatice Seniha mirasçrlarma ilan yolile son tebliğ: 

Murisiniz sağhğrnda Kadıköyünde eski Osmanağa yeni Ra . 
siınpa.şa mahallesinin eski Çeşme yeni Elmalıçeşme sokağında es
ki 18 18, yeni 29 No. Iu evi birinci dereeede ipotek göstererek 
8599 hesap !\'o. sile Sandığımızdan 200 lira borç almıştı. 

20. 7 .938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve komisyon ve 
masrafla beraber borç miktarı 317 lira 59 kuruşa varmıştır. Bu 
sebeple 3202 No. lu kanun mucibince 938.1401 No. ile yapılan 
takipl_ve açık arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul 765 lira 
bt!d:~llc mlişterisi1'e muvakkaten ihale edilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde sandığımıza mü. 
racaatla borcu ödemediğiniz takdirde kati ihale kararı verilmek 
UÜre1takip dosyasmm icra hakimliğine tevdi edileceği son ih. 
barname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (6090) 

l_i_s_ta_n_b_u_ı_L_e_v_a_zı_m_A_· m_ir_ı i_ğ_i _s_u_·· t_u_n_u_n_a_I 
Üçer adet çamaşır yıkama. ve ütüleme makineleri müteah. 

hit nam ve hesabına alınacaktır. Açık 'eksiltmesi 28 Ağustos 
939 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 13300 lira ilk teminatı 
997 buçuk liradır. Bursa için ayrı ve İstanbul için ayrı olmak 
üzere her makineye ayrı ayrı fiat teklif edilecektir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile ve Ko. daki şartnamesinde yazılı katalog. 
larile beraber belli saatte Ko. da bulunmaları. (67) (5111) 

Harp Akademisi için 171 ton odun alınacaktır. Açık eksilt
mesi 11-8-939 cuma günü saat H,30 da. Tophanede lst. Lv. a. 
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tacmin bedeli 
1881 lira ilk teminatı 141 lira 7 kuru.ştur. Şartnamesi komisyon. 
da görUlür. İsteklilerin kati teminatlarile beraber belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. (98) (5613) ,. 

* * * 
400 bin kilo fJrm odunu alınacaktır. Açık eksiltmesi 11-8-

939 cuma günü saat 14 d..! Tophanede amirlik satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4800 lira ilkteminatı 360 liradır. Şart. 
namesi Ko. da görülür. !steklılerin kanuni vcsikalarile beraber 
be1li saatte Ko. na gelmeleri. (97) (5614) 

.Yozgatta mevcut elektrik tesisatına ilave o· 
lunacak yedek motör alternatör vesair tesisata 
ait eksiltme ilanı. 1 

Mevcut eletrik tesisatma yedek olarak alınacak 150-130 normal 
185 - 200 azami daimi takat üzerinden bir lokomobil ve bunun 
muadili 170 - 180 kilovathk bir alternatör ve diğer tesisatla bir_ 
likte muhammen bedeli ''39763" lira 59 kuruştur. 

A. - Bu işe ait fenni şartname ve kapalı zarf eksiltme şart_ 
namesi ve planları bir lira 82 kuruş mukabilinde alınabilir. 

2. - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Lokom1..bil vesair tesL 
satın ihalesi tarihten itibaren 12 ay içinde ikmal edilerek kabu. 
lü muvakkat için hazır bulundurulacaktır. 

3. - 12 Eylul 939 salı günü saat 15 de Yozgat Belediye En
cümeni marifetile yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için 12 EylUl 939 salı günü sa_ 
at 15 şe kadar 2982 lira 90 kuruş muvakkat teminat ile 2490 sa. 
yılı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen vesaiki encümene 
tevdi etmesi şarttır. 

5. - Daha fazla malfi.mat almak isteyenlerin Belediyemize 
müracaatları ilan olunur. (5571) 

Yozgat Valiliğinden: 
ı. ) 

1 - Merkez ve mülhakat köylerinin sığır hayvanat111ı11 ) 

hı için toplanmış köy damızlıkları tahsisatından yerli ır 
mensup lekesiz siyah bir metre on santim boylu teşekkülatı 
niyesi damızlığa elverişli {200) baş 2 - 3 yaşlı 30 - 75 liı1' 
hammen bedelli buğa mübayaası30 gün müddetle kapalı zarf 
lile eksiltmeye çıkarılmıştır. .,, 

2 - Eksiltme 16-8-939 çarşamba günü saat 14 de rı• 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu hususa ait fenni ve hususi şartnamesi vilayet~ 
encümeninde her gün görülebilir ve müracaat vukuunda pe 
verilir. . ~ 

4 - Talip ihaleye iştirak için 950 lira muvakkat akçr~ı 
buzile beraber kanuni ikametgah sahibi olduğunu ve ticaret 
sında kayıth bulunduğunu havi vesaiki teklif mektubu iç · 
koyması ve ihale saatinden bir saat evvel encümen reisHğiJ1e 
hürlü zarfmı imza mukabilinde teslim etmesi meşruttur. fCl 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Bugalar ihale tarihinden itibaren her ~y 100 bUğ~. 
mek suretile iki ayda taahhüt yerine gtirilecktir. Tamarrıııı· 
lim edenler şartnamesi mucib bedelini alacaklardır. Evı:;afJ Jll 
beyi haiz olmıyanlar hastalıklı bulunanlar kabul edilmez. 

. • t 
6 - Taliplerin tayin edilen gün ve saatte vHayct daıını 

menine müracaatları ilan olunur. (5187) 

lstanbulda Vakıt, tzmirde Anadolu ve Anka.rada Ult19 ~ 
telerinin 6 - 8 ağustos 939 nüshalarında intişar etmiş olaJ1 
eksiltmesi ikinci iş'ara kadar tehir edilmiştir. Alakadarıarıı 
liği keyfiyet olunur. (6083) 

inhisarlar İstanbul BaşmüdürlüğuuD 
15 Ağustos 939 tarihinden itibaren 50 santilıtrelik bil'~ 

leri perakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraıarı, 
kurvşa. satılacaktır. 11 ağustos 939 günü akşamı eııeri11d~1 
fiat:ı bira bulunan bayiler mevcut miktarı, gösterir bir lJC)f· 
meyi en yakın inhisar satış depolarına vermeler! ilan oıurıU 

(6120) 

-~ ~ 
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iyile~mcmcsi ~ihtimaline bile tahammül ha kadar hep bunu .düşündüm. Hayır, fidanım serbestçe b::sleyip büyütmek Alyoşa sevinçle: olamazlar. Aleksi, ben RusyaY ıf' e( 
ede.mi yor. dayanamıyacağxm... Gücüm yetmiye- daha iyidir. Avukatın bu meseleye dair - G<'r~ck öyle! rim, ne ka•dar fena ruhlu oıurs' 

-:- Şu halde, öleceğine inanmış ola- cek buna ... Ben, ki mukaddes tarihlerin söyledikleri doğru.. Ağır yükleri her~ Dedi. yım bu toprağın, bu vat?l'l1~ ıl' 
cak ... Onu böyle söylete:ı. 0 inanışm velileri gibi i1ahiler söyliyerek kurban kes taşıyamaz. Bazıları bunlarm altın- - Seni severim Alyoşa. Severim, bağlı:•ım. - Sonra gözleri bl:ı:ıe 
k:r-kusudur. omağt düşünmüştüm,1 burada lıastaha- ıda eziliverirler. çünkil hakikati olduğu gibi. hiç gevele- kıvılcımlanarak - Orada g 

Alyoşa, endişeli endişeli: ne hizmetçilerinin teklifsizliklerine bL Ben şöyle düşünüyorum: meden söylersin. işte bunun içindir, ki 
· ~ b' .. d le tahammül edemiyorum. Ama Gruşi- smi tepeden tırnağa kadar öpmek isti. - Ivanm saglam ır vucu u var. - Eğer onu seninle birlikte bıraksa-

k · ·ı Y• nika için kırbaçtan başka her şeye ey- yorum. Yalnız sana açılacak bir sırrım Ben de hastahğı yenere ıyı eşecegıne Iar, yahut kaçışından ötürü birtakım 
vallah •diyeceğim. Ne yazık, ki onun be. da var: 

inanıyotum. zabitler, neferler mes.ul tutularak ecza-
• nimle gelmesine izin vermiyorlar. Şayet para ve oasaport bularak b_ 

Dedı. ya çarprlsalardı, firarına taraftar olma-
Alyoşa gülümsedi: çar <la kapağı Amerikay? atarsam, ru-

- Evet iyileşecek. Ben, sana bunun yacaktım. 
- Bak kardeşim, dedi, sana bu nok- humun muhtaç olduğu teselliye kavu-

aksini söylemedim. YalrJz Katya öle. Fakat bunların hiç biri yok. ivana, ta hakkmtlaki fikrirnı söyliyeyim. Bilir- §Jcağımı pek ummayorum. Vatandan 
cek sanıyor ve kimbilir ne büyük acılar- be bizzat nokta ve mevki kumandam, böy- k sin ki, nde yalan yoktur. Sen, bu ız_ ayrıdlıktan sonra, şı~ Amci·i anın ben-
la kıvranıyordur! b h k 1 le bir firarın ortalığı: karrştırm ıyaca~xnı d trra a ta ammül edecek, bu an ı çar- ~ ce Sibiryadan farkı yoktur. Bana o a 

Kısa bir sükuttan sonra, Dimitri hıç- mıhı yüklenip sürükleyecek çapta bir temin etmiş. Şu halde kaçabilirsin. FL ba~ka bir sürgün ve zindan kesilecek. 
kırıkla kesilen bir sesle: adam değilsin. Bunu hak etmedin de rann kimseyi mahkumiyete, cezaya sü- Amerikayı şeytanlar alsm. Nefret edi-

- Alyoşa, dedi i ben Gruşinikayı zaten. Eğer babam öldüdüğün halde rüklemiyecek. Benden yana bol bol i- yorum ondan. Yanımda qruşinikam o-
rok seviyorum. · k k zin. Kanun ve vicdan dıııında her ha. A 'k ı: ıztıraptan, ceza ve ış en~eden açmsa - Jacak .. Evet, ama onun men -ahya 

Alyoşa, fırsatı yakalayarak atıldı: idin, üzülecektim. Fakat masumsun. reket fenadır, gerçi; fa!ı:lt dec:m, ya benzer bir tek noktası var mı. İlikleri-
- Ama, onun seninle birlikte gelme. Giydiğin hüküm haksız.dır. Madem, ki bu işi eğer Katya ile İvan bana havale ne kadar halis bir Rustur, o. Gurbette 

sine izin vermiyecekler. ıztırap ateşinde temizlenerek başka bir etselerdi bir dakika bile tereddüde .düş- vatan hasretine uğrayacaic, kahrolacak. 
- Ben de bunu demek istiyordum... adam olmak istemiştin, sakla bu güzel meden yapacaktım. Hiç suçu yokken, benim yüzümden bu 

Sonra, eğer yol.da veyahut orada beni isteği içinde ... Mefkuren olsun, İyiliği- Sözün bu.-:ırn C:a Mitya: ıztıraba uğratmak reva mı onu? Bu ye-
dövmcğe kalkışırlarsa, dayaynyamam ne bu şahit d,e yeter. istil\:balini daha - Ev!t. hı.; sekı de ben kendimi af- ni düııyanın çiğliklerine tahammül e-
buna ... Bana el kaldıranı öldüreceğim korkunç akıbetten korumak vazifendir. f~tmiyece~:rrı . Diye bağırJr. Kaçaca- .debilccek miyim? Belki !::ıcn onlara na. 
ve beni de kurşuna dizecekler. Düşün Bu vazifeye, sen, herkcste'l daha bü- ğırı: ... Bir l:::ı•·amazof, hiç kaçmadan du- zaran daha kötü bir rdamım, ama iş:e 
ki yirmi sene bu L Daha şiır.ljiden bi- yi.ik bir dikkatle bağlanmalısın. Ma- rur mu:> F.v ... t am'l is•rr.r:e hep bu ya. yine oradan nefret et1'yorum. Hele -:ı 

19 llüMli'Hfe hllşl'adtlar. Buradaki u- sumkcn, sürgüne gidip de, hakaretlere nıyr taşrya :.-k ,.,. 3i.i'1ahr-:1 silmeğe bü- 1'Yankc,. ler yok mu ı. .. 
:'aklar bana: dayanamayarak çılğm bir harr.le ile öç tün ömrümce çalışacağım. Cizvitler de Bunalr büyük birer mühendis, hatta 

- Sen t a1mağa , fü olmağa kalkışabilitsin. Teh- böyle derler değil mi? .. Seninle ben d:ı onda::ı da daha büyük birşcylcr olabilir-
Di y~ hitap ediyorlar. Bu gece saba. like var bun.da. Halbuki ruhunda iyilik birer Cizvitiz kardeşim. kr; fakat benim istediğim gibi adam 

ben! 

Diye bağrrdı. Sesi titriyordıl: 
- Gruşinika ile oraya varırıc'1'1 . ıl 

• ücra, ayılardan \;aşka kimserıı!l iiıl' 
drğı bir köşeye çekilip çahşaci>.-i~ 
diklerine bakılırsa Amerikarırrı 1 . ~ 

yerlerinde hala kızıl deriJıJcf ~ 
Biz de son "Mahuikan., lc.ı~ arıısı 

.. .,(t 
der, yerleşiriz. Dillerini -:le Cı> e 

Üç sene böyle yaşarız. Bu Ü~ ~~t 
de İngilizler kadar İngilizce ~~.f 
ğiz. Bundan sonra artık Arnerı 1l 
tiyaç kalmaz. Muhacir sıfatiY 1're1 
ya, vatanımıza döneriz. nur. 6' 
ma, tabii buraya yerleşecek 

"bettt Ya şimalde, ya cenupta C• 

muza giden bir kasaba buıurıı.ı~· f 
•ıŞ 

Hem ben de, o da hayli dd: '' 
lacağrz o vakte kadar ... Lazıı118,ı 
yanağıma bir ben takacağım· (1 

nınmamak için bir gözümü de a 
h b b bl·r sak""l b'r. va ut cm eyaz " 

rctl 
Ma?Um ya tztrrap. vatan ha5 

1 
J 

rı, sakalları, vaktinden cvvc 

_( Daha ,.,,,-) 


