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( Gcn~::.:!:~;k~~~'I .J 
rcşal Fevzi Çakruak diin sabah
ki trenle Ankaradan şehrimize 
gelmiştir . 

:Mareşali Haydarpaşa istasyo. 
ıııında Vali LOtfi Kırclnr, val' 
muavini l\Iuza.ffer, Emniyet mili dilrii Sadri istil•bal etmiştir. 

~----

i'ngilfere, p·o-ıony·ava- beş 
etti teklif 

itler-Kont Ciano 
mülakatı bitti 

Mihver devletleri menfaatlerini müştereke.n müda--
faayı bir kere daha teyit ve tesbit ettiler 

l'ren Erzuruma Demokrat devletlere mukabil bir 
çemberleme ile cevap ver.ilecekmiş . . 

gınnce y Salzburg, 13 (A.A.) - Kont 
s· azan : Asım Us Ciano. beraberinde İtalyanın Ber 

ı 1"i\s E lin sefiri bulunduğu halde saat 
~ı, L - tzurum hattının İn-
~· rıer 'k• 10,45 te otomobille Berehtesga. 
~.tlta.ç 1 

•• 
1 taraftan ilerliyor. dene hareket etmiştir. B. Fon 

('llaı l gu~ evvel Anadolu Ribbentrop ise doğrudan doğru. 
~· halkenın Aşka'e'ye vardı- ya Fuscher şato~·1ndan Führcrin 

ildi ~· . tarafından kurbanlar nezdine gitmiştir. 
' ~· bildirdi. Eylu1den 
~tı:ı bt'.-ır y'Ydal rpauıdan trene bi. Alman mahafili, iki har iciye 

() T- nazırının Bitlerle yapacakları mü 
-ı cu 'k• .. .. 
~a 1 ı, uç gun sonra Jakatm kısa süreceğini ve Kont 

1 rtıleker V~racaklır. Bu haber 

Ciano ile Fon Ribbentropun öğle 
yemeğine Salzbourga davetli ol • 
duklarmı beyan etmektedirler. 

!talya hariciye nazırr, akşam 

Uzeri tayyare ile Romaya döne • 
cektir. 

SalB.hiyettar mahafil, Salz -
burgda bulunduğu haber veril -
miş olan B. Csaky'nin Kont Cia
nonun muvasalatmdan evvel Salz 

(Devamı 10 uncuda) 

..ıi-._ . lı:tı•ı iç:n büyük bir . 
-:,...... -.:!: .J • • • 

~ ·c.uruın .ı.-. - - , __ 
t\ İJe Ak •. ':arması Kara~e; 
~ l'J:> h d denızın o?duğu gıbı 
~Ut~ Ullarımız ile şark hu. 
l~ın ~ın çelik raylar ile 

~ Şltk esı. 1?enıektir. 

Ziraat Bankası bir sen de 
1,820,783 lira kar etti 

~.~tefi~~ ayetlerimizde trenin 
~~ğ h saha bir gün içinde 
~~ ~Vri a!at~dan yirminci 
4ti tti11 ı:rı ] : ın tikaJ eder. Mem. 
. r,de ~ 1 müdafaası bundan 
~t'ılbk ~.ecek, şimdiye kadar 
·~tı \>: ı ,.. ır rzhrap içinde çırpı. 

4ilYetJe~-· · b. "' 1:\aın · u.uız yenı ır re. 
~ t~ \>İl" zet olacak, nihayet 
~ tll~Ye.tl;riın iz kadar bun. 

~İitecevkıl~yetlerimiz de fay. 
\t,L lır. 

ı~ .. '\la tr 
t:ıı~~ii b· en düdüğünün y'eni 
.~ ır h. 1;ı,,; ket\" şe ır veya kasabada 
b:lllc kil ansarayların kapıJan 
~~}.ı ~atıır. Sara-lık nal 

<I( gtb' h '.? , -

~ı"}'lll 1 ayvan kuvveti ile 

Zirai plô.smanlar için 
milyon lira ayrıldı 

72 

·~ ,. 
(l"aztsi 2 incicll') -- - -

Bir 'tay yare filomuz ve gizlenmiş ôlifcır ya?aıfttntz 

H va taarruzlarına karşı 
Korunma tatbikatı hakkında vilayet halka 

hitaben umumi bir emir neşretti 
/stanbulda tatbikat için harp hali garın 

Sabahtan iti haren haşlıyor (Yazısı 3 iincüde), 

Başvekil 
Bu sabah Ankaradan 

geliyor 

Dünkü spor hareketleri 
Yüzmelerde Beykoz şampiyonluğu kazandı 

~;q~ i .Yapıldığı devirlere 
~leti.l 11!-idai bazı sanatların 

rııu! ~~. r.krı taybolur veya ek. 
liY"' !{~ ~aat ~a mukabil şim. 
l!e· ~~lllı r h~rıce gönderilip sa. 
et' ~eti b hırtakmı mahsullere 

Ankara, 13 ( A.A. )" - Baş. 
vekil Dr. Refik Saydam, bu 
akşamki eksprese bağlanmış o. 
lan hususi vagonla İstanbula 
hareket etmiştir. Başvekil, is. 
tasyonda Ankarada bulun~n 
vekiJler, birçok mebuslar ve 
vekaletler erkanı tarafından u. 
ğurlanmış ve kalabalık bir halk 
kütlesi, Başvekili hararetle al. 
kışlamıştır. ~)"·\iller ~Utıtn.ası, bu türlü 

~~iind Ynletlerinin artma
ı.~e • en denıiryolunun iş. 
~:._t ga%~as~ ile zarar gören 
['s · 1Plerı hile yeni yeni 
~ ~. b:k&nJarı bulur. 
>1 ~.~lçe!· ~·~ evvel devletimi
~~ı..ı; ıki Yüz milyon lira. 
~ t\in ordu. İki yıldanberi 
tıı.~()ll\l l'Gkamlan iki yüz elli 
ı~~k (" Reçınektedir. Unut. 
~f lllı e al Jln gelir ki. umumi 
A li ll büyijk d 1·1· l b "il tllu e ı ı o an u 
~~~olll J~~~kiyetin başında 
~~ }'ell de a ~lınde her gün ge. 

111 oshovaya giden Fransız heyeti 

Moskova görli.şmeleri 
dün de de oam etti 

lngiltere ve Fransa, Sovyetlerin harp endüstri
sini teşkilatlandırmak teklifinde bulundular ,, hu}'iik ':_t~ryolu şebekeleri. 

oır rolü vardır. 
~" rn,.tınmı 1n ,.,, ,.,.,,,, > Moskova, 13 (A.A.) - Fran. nı giymiş olarak gitmişlerdir. ve Fransız askeri heyetleri azala_ 

vftl sız ve İngiliz askeri he.yetleri a. Riga, 13 (A.A.) - Moskova . rı, Sovyet heyeti azası ile bugün 
anyada bir tren zaları, bugün saat 11 de yeniden dan bildirildiğine göre Fransız- saat 11 den 13,15 e kadar süren 

h k mareşal Voro.silof ve digwer Sov _ İngiliz askeri heyetlerile Sovyet bir !!Örüşmcde bulunmuşlardır. 
6!' ... ~u~.. azası ~ g -~~•eş, l'> yet yüksek subaylarile buluşarak komisyonu arasıı::.da yapılan ilk İngiliz ve Fransız heyetleri sa-

ili bir.., (.A.A.) - Bir yol. dün başlıyan görüşmelere devam görüşmeler esnasında Fransız - at 15 de, aralarmda müzakere L 
' ~t l>ii/l'lakaaçmm fena ma. eylemişlerdir. Öğlwen sonra ikin. İngiliz murahhasları hükfunetle - çin İngiliz büyük elçiliğinde top. 

i ~ '~na Utıden yoldan çıkmış ci bir ~!&!ltı daha yapılacak • rinin Sovyet1erin harp endüstrisi lanmışlar, bilhassa ,saat 17.30 
' Gl1.11u .. t·· ka!a neticesinde 15 tır. ni teşkil§.tlandırma.k hususunda • da yeniden Sovyet heyeti azala . 
' " Ur 

• · 25 de yaralı var- Fransız ve İngiliz heyeti aza. ki teklülerini bildirmişlerdir. rile buluşmuşlardır. 
Iarr, toplantılara, üniforınalarr - 1\foskova, 13 (A.'A.') ... - İngiliz 

At yarı~larmaa güniln ilk siirprizini yapan i'Wis ve sa7ıibcsi Ba. 
y5nı Nilu.ıl Atlı S,eor ~:azıları 7 ci salıifedooir. 
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1 lşar'!_tler 1 

ıktısat Vekilinin be- Bir kadın beden ter- Ziraat Bankası bir senede Eski bir hesap 
ya~ı ~!~~ü~~!~b!!~~e,biye motehassısımız yüzünden 

Çalar, .. na,ı Te maden Amerikadan geldi 1,820,783 lira kar etti ilci kardeti muhtelif 
.~l..?rbwı finansmanı hak.kında yerlerinde vurdu 31, 46 ncı maddeleri llk kadın beden terblyeel mU-
lafaaMta bulundu. SCUeym:ınlyede Dökmecllerd~ nln emniyet imir ve Dl 
Gaae&elenlelntlşaretmlşolan teha&SIBIBmız Bayan Melek Siy. Zirai plasmanlar için 72 otur•n Ziya ve ZlllfU edında I. na telmili hakkında bJt 

~a mtltalAalar lktısat da,·asıwu ret Uncu, tahsilde bulunduğu kl kardeş .vvelki gece saat l~ projesi hazırlamıftlr. 
ADA prcnsfplerlac ve teknik şan Amerikada9 dUn sa~ahki Semp mi iyon lira ayrıl dl Ye kadar cinrdaki bir kahvede Yeni projeye göre h 
ıarma dair gfbel, isabetli müj. lon ekspreslle tehnmlze sel • ot'!lrm9şlar, sonra e'flerlne git- mclllen tekallde MV'kaCUJll~ 
lelert ilaUva etmektedir. ml9Ur. Türkiye Cumhuriyet Ziraat 1 gibi emellerle uzun za.mandanberi mek ızere yola koyulmu9lar - niyet lmir ve memur 

Modena lktısat cihazını krır • Bu sene tabslllnl tamamla - Bankası 50 inci hesap yılı olan satı§ı deruhte olunan kUkUrt, ki. dır. met müddetleri 15 ae~ 
mak 9a11ıldıp kadar kolaJ de • yan Bayan Melek Uncu Amerl- 1938 senesine ait blli.nçoaunu tan 1 nin, göztaŞma bu sene pamuk to. Yolda önlerine, Fatihte otu- lanlara son aldıkları ~ 
ı:Hdir. a. ailçlilk eekiden 7eaı- k:ı halkından blrcotunun hak- zlm ve umumi murakabe heyeti. humu ve ıslah edilmiı tohumluk ran Mehmet adında birlal çık • her aenesl için birer ayl 
ye &flldıtı intikal devresinde oL kımızda aenelerdenberl yapılan Din tetkikine anıedilmlttir. bufday tevzU :tJeri de inzimam mıt. ardlarınaa eıkl bir be:ıar, bile emsali hastluı defa-. 
duğu lıgla maddeden flkre ka - fena propa:"ndatarın tealrlle Blllnçoya g6re, diler lktıaacil eylemiıttr. m~ı.eleslnl halledeceğini söyle • lecektir. 
dar llMltemadi bir kararsızlık· bizi yanlış tanımalarından şl • sahalarda olduiu fibi memleke • BANKANIN SERMAYESİ mlş ve hemen bıcağını sıyıra - Hükmen ve Bicillen rfl" 
ıa çe•velenmlşt.lr. kAyet etmektedir. tin ziraat hayatındaki bUyUk kal. Banka kanunun ile yUa milyoc rak Uzerlerine atılmıştır. vesk vulyetinde bulunlll _,,, 

Bu dnlrlcnle ÖJle bAdlaeler Beden terbiyesi mUtehassısı kmma, 1938 içinde de devam et. lira olarak teebit edflmit olan ser Mehmet, Ziya ile ZUltuyU niyet memuplarmdan l~ 
olur ki. 7bde yüz itaat ettllf • l. muharrtrlmtze Amerika hak miftil'. Ekim ve fstihaal sahaaı mayesinin tahsil edilmif lmmı muhtelif yerlerinden hafit ya derece ve sınıfta kah~ 
nılzi .. c1ıtmua prensipleri fer- kındakl lhtlsaslar·:ıa dair 9un - daha çok genl§lemiı ve bu hadL 32.925.000 liraya balif olmuttur. ralamış kaçmıştır mit olanlar mafevk 9' 
__ ._ ı·--h ......... d .. ._ ___ ._ __ .. olu. lan aövleml•tlr: lele, bankanm zirai sahadaki Her yıl hazinece bütçe tahsisat y 

1
' 1 C ah h t şile tekaüt edileceklerdir~ 

.,,... _.... •-" " uu--.uu., -1 v faal" til be_ .... __ · k' yekQ .. n.A...: ı-- ara 1 ar err pafa as a - 1 t k u""de '"""vkedillll.,._, 
n:... OlaJttl küçük, nazarı dik. ••-Burada kollejl bitirdikten mU.bet ıye e ~·ın 1 

- nunun Jı.&.Ul.IÇ yarmır ~ DUIÇ • ıcsine kaldırılmıştır. Mehm"'t retl eefe a-~ı ~erin --~--..& 
'O pt etmiftir. tinde verilen tahaiaattan 1928 ve v at eqeD e~~ 

kati cıeu.etmJ1en iııhJratıar bir sonra Amerlkaya gittim. c se- Bankanm 938 senesi aktif ye. senesine alt olan l.23l.OOO lira :IUD yakalanamamıştır. ne bir derece mafevk --
der.''• tatbikatta lıuanlan ne kalarak tahsllfml bltlrdlru kQnu 937 yılms l0.•00.156 lira da bu sene içinde sermayeye in.. lecektir. 
prensiplerle tamamen tezat ha. Bu mUddet iclnde memleketi - fazluiyle 1'2.297.029 liradır. Bu zimam edecektir. Bankaya vaki Ciaaradan bir sandık Vazife eanaamda malGl .,, 
llne ko7ablllr. O uman ekono • miz hakkında evvelce yapılmı9 yeldbıun 72 milyon Jiruı, yani mevduat yetGnu atlratle kabar • yandı kat olan emniyet meJlllA'j,... 

m1 clMMuım adı u olarsa ol • fena propagandaların tesirleri · yüzde 50.79 u zirat plbmanlara, maktadır. Tuamıf depolan ge. Dun Nlşantaşında garip bir ve ailelerine birer dereci 
sun pmUk neticelerle prensip - ni izale için çok ulraftım. Bir 21.800.000 liruı, yani, yüzde çen seneye nazaran 4.305 lira a. yangın hldiseıi olmuş, itfaiye maqı verilecektir. 
leli bJıtbJ.riyle anlattmn&k fm. takım yabancı unsurlar TUrkJe. 15.32 si ticari plbmanlara; JelAde mevdut da 2.240 milyon bot yere 7orulmuştur. 
kAHMa olu. r! Amerlkada 0 kadar yanlış ta 36.500.000 liruı, yani yUzde lira artmış ve umum mevduat Nişantaşında Akkavak soka -

Yine ö7le bAdiaeler cere1- nıtm19lar ki ~merikalrlar bun - 25.70 i mevcutlara ve mali pli.ıı. miktarı 90 milyon liraya ula§. fuıdakl arsaya bırakılan boş 
eder Jd, bllsUWlk, acele 7apal - dan giden Türkleri cörUnce manlara; •.500.obo liruı yani mış bulunmaktadır. bir eşya sandığı, Agop otlu Sa
mış bil' etild insanları hiç far- hayret içinde kalıyorlar. Bir 3.18 l menkul ve p.yrlmenkulle. Bankanın esaa makaadı olan bak adında birinin attığı slga
kmda oımedan nmmadıtı, tanı- çokları, kendilerinden farksız re 7.200.000 liruı, yani ytıme zirat kredilerin yanında banka radan tutuşmuş. yanmafa baş _ 
madığı. varmak latemeclJjl sa - oldutumuzu zannetmiyorlardı. 5.07 at aair muhtelif hesaplara mevduatmm tenmiyeai gayesiyle lamıştır. Yunan bankumm ~ 
halara sevkeder. Artık bUyUk tehirlerde blzl taall6k etmektedir. tüccarlar muamelitı da mevdu • Dumanları ve ateşi gören 80_ lunan ıubesinin de ilet 

tutJkal devirlerinde prenslpe llylklle ölrenmlflerdlr. Fakat Zirai Jatihsale ve bununla alL atın çoğalması n.isbetinde inki§af kak halkı bUyUk bir tellşa dUş· bir döviz kaçakçılığını 
ve iş tekniklerine normal sa • hail Amerlkaiıın io tarafiann - kadar muamelelere 938 aeneeinde etmektedir. mu, ve itfaiyeye telefon edile - çıkarmıgtır. 
mantarda oldutundan daha ıu. da TUrklerl bilmeyenler var _ teala edilen krediler 1937 kredi • Ticari muamelAt 1935 yılmm rek cağırmışlardır. Yanm milyon c:raıırr. 
la sadakat ptermek, PfJD& - dır. Bn iyi propaganda Taııtası- terinden 6 milyon Ura kadar faz.. 13.477 milyon lirasına mukabil Yetişen itfaiye yanan sandığı melenin kanunlanmııa 
dan yol almak lktaa eder. Amerlkaya talebe göndermek • tadır. 21.877 milyon llraya baliğ ol • söndUrmUştUr. larak yapıldığı iddia 

Hflsd Çakıma sanayi ve ma- tir. Amerikalılar ancak gözle _ 2836 sa.yılı kanun hUkUmlerine mll§tur. dir. 
len lu-edisi ctrafmdald mtıtaıa- r:Yle gördükleri şeylere hakikat göre çiftçinin teşkilUlandınlma. Bu mebllğdan: Yeni Moakova elçimiz Yunan bankası merkesi 
ı ları hem prensip, hem de lş olarak kabul ediyorlar ve kök- sı yolundaki çalıgmalar maksadı 5.650 milyonu tenetler ctl7.danı o-itti• da bulunan Sarilidistir. 

M -cı taabe 11a clah& iyi bir tarzda gerçekleftir. 4.058 " avanslar •· Ba kanın lstanbulda 
·km..- ballı .. u - teı• ., ....... k-....tla•lnl hl\3'- m~ye yanyacaı wıavınenn aıuı. .... -t. .. -tN.lıfı" n~u~ ,. -- - - •• .,....., .. ____ --- --·-·-

le E>t..eıektcdlr. lece değiştiriyorlar. mı:ş olması dolayısile, bu sene, 4.597 " iştirakler do t ulunan yeni Moskova elçi • ca.at edilmiştir. İş dün 
Preulp baknnından hakikf Nevyorkta açılan beynelmilel daha iyi neticeler vermiştir. 1.517 ., ufr muhtelif borç. mlz Haydar Aktay, Romanya aksetmi§tir. Tahkikat 

•ıthtll etmektecllr. Çtlnldl Tilr- sergi, ıehlmtzde propa.ganda l - KOOPERATiFLER . lular teşkil etmektedir. bandıralı Besarabya vapurlle tadır. 
kıyedo plAnlaşan sana)'i ile plAn ,.in "Ok faydalı olmuştur. Banka hizmetleri 1938 yılmda c-. ~el ki akşam şehrimizden ha- ~ 

..ıı d " " Kredi kooperatiflerini, satış dLıı;mda kalan una,,. arasın a Sergide bir TUrk gUnU tertip da mühim inkipflar göetennie • rt·?tet etmiştir. Bir oardöfren v 
bir tezat 'e mücadele mevzu kooperatifleriyle tamamlamak tr. Çek sa•-·, havale veeikalı, Bl,.imlz Moıkova-, Köete.n- • 1 - edtımıı n cok allka lle kartı. ga~i dolayıalyle, satış koope. ...,. '.W .,_ 

bahs dc
7•1hlfr Hedef en kısa t .,- vesikasız senet tahsili, hazine ve ce • Varşova tarlklle gidecektir. "' • lal'.:.ış tl'. ratifi vücut bulmuş veya bula • 

yoldan -.nna:ti iktisadi haratma Bu Türk gUoUn tertibini ba - bilecek mmtakalarda kredi ko - devlet dairelenyle diier resmi Lehli talebeler seldi 
karnşmaktrr. Memleketi her sa- na tevdi etmişlerdi. Hazırladı - operatifleri kunılmuı ve mevcut. dairelerin veznedarlıtJ itleri çok Evvelki gUn şehrimize 33 
hada sanayllettlrmek esas dava tımız pr~gramı befendiler ve lara ortak olmak iatiyenlere aza_ yüksek bir hacimdedir. lehllden mürekkep bir talebe 
olunca plAn haricinde kal&n sa- takdirlerini bildirdiler. mi kolayl*lar gösterilmiştir. Ko. Bankanm 1938 aenesi kin ge. grupu gelmiı,tlr. Talebeler şeh • 
na)l de 'erimli, sağlam blr eser Gerek TUrk gUnU ettencelerl, operatiflerin 938 yılmda ortak _ çen seneden l,044,ooo lira fazla. rtmlsde blr hafta kadar kala· 
hali k mak bu J••- reh aile 1.820.788 liradır. Banka mat Gal ne 0

1 vo ... - • gerek sergideki pavyonumuz lanna verdifi borç paralar 937 cak, bu mUddet zartmda a • 
her rolüne u1mak devlete dil • Türkler hakkında çok hararetli den müdevver miktarla beraber l<lbatmdan mtıhlm bir laımmm tatara7 llşeılncle misafir ı4lle -

_ _.. lerde biridir % 3 fable tabltleDdirllmif alral " şen v-..e n • dostluk tezahUrlerl yapılması - 22.7 milyon liraya çıkmış ve sene rf'h. rdlr. 
Sana7Ueşmbc tekAmtintıdlünil b

1 
•- na fırsat vermiştir. Umumiyetle içinde 10.5 milyon lira matlOp ~~~il= :a:~ Bir yolauzluk idcliau 

şannak mec urlye e 0 an bizi tanıyan Amerikalılar, TUrk kaydedilerek 1939 yılma 12.5 mil. K•L.an • .a--:- naJdl- emıafı 
...... ;a.a ı- ---· n 1 cenin ehemmlJeti daha barls bir . .,..._ ......... ,_ .a.uraıfe lçua auuu muessese er leri tok sevdiklerini, başta Ebe- yon lira bakiye devderilmi§tir. şekilde tebarb eder. cmi,.._ bir ~ oldutu 
ucwı kredi tedarik etmek de bir dl Şefimiz AtatUrk olduiu hat. Kooperatiflerin ihtiyat serma. IMltı eMJmie. iç ............ ce. 
vazifedir. Sümer Banlnn alaca. de mllleUmlzln yUkıek vasıf - yesi de geçen seneye göre 220 bin Z1RAt l'AllZI.1CR ml'9t •wegndın topllll'U tanan 

aVzife dolayısile .Al 
giden Sirkeci gardlfreııl-.-· ........ 
Bayram, katar Alpuııur
ll sırada kazara trende~ 
mu,, l1aşından ağır suf9•· 
ralanmıştır. 

Baygın bir halde şeJlef 
kası hastanesinde tedafl 
alınan Bayram, dUn t•• 
getirilerek evine kaldJJ'I 

ğı yeni şekil bu dav•J"& lıJmıet lnl':na hayran olduklannı söyIU- lira fazlalaşarak 1.531.000 liraya MMl1Binl Tllrlı k~llaUDlln 1'lk pualarmm cemi~ memurlarm-
edecek bir orpıu me1dana çı - yorlar. v~ AtatUrkUn aziz batı- baliğ olm~ur. selmealııe huretmie olan Ziraat daa. ıw,n tarafDi4all Rflatlmal t.tanbul Kız,ltoprakta · 
ı.arncaktır. ruını dalma hürmetle yAd e - KARADENİZ SAHtLLERlNtN Ba.nkur her vakit ve lmklndan edfkUli lleri ltlrWmUftllr mekte iken Rumellh~ 

»lier taraftan bir bankanın diyorlar. MISIR MESET.ESl i~tifade ile kGylbDn ytlkllnfl ha.. tmwıe itten el -lmif, meye giden annemle bi 
b,em lfletme, bem finansman it- Bilnyesinde kesif b!r nüfus küt fıfle~eye çabfm&ktadır. 1938 hulrlnan evrak mUddelumumlli. altı yaşlarında tbrah~-~ 
lerl ile meşgul olnuw samanı - lesi barındıran Karadeniz sahili se~eaı zarfmda.kl tetkiklerin ver. ğe verllmlftlr. ilımindeki çocuğum kafbO'jT: 
mızdald iş lhtlsuı bakmlmdan Merdivenden düten havaJisinin ziraate elverifli ara. mış oldutu haylrL neticeler slkre tu. Zabıtaya ihbar ettl~.iiı& 
da kUa7etslz bir tedbir JılMlnl çocuk zinin dörtte Uçll fmdık yetiştir. :~::·:::~bu eene 1~ YQJıan lıaridye netice hasıl olmadı. B'l:J.._, .... ~ 
enae'*9dll'. Betollma4a KaraHI •allal - mekte ve an.caJt dörtte blrlnden zır yı genitJetmek ve U.tepn mematı ella 1Deob. 
Valm ilk ....,ı Jaredkln• tıe- ıeucle otaran Mfflt .._._ bl. hububat almabilmektedir. Bu iU. ucualatmak hUU88undaJd ILl'&f • Yunan ~ mtlat4an llav "'* hayatta ile ~ 

mla edla atlfllHH ile ilk kre4i rl•tala lkl buouk yqmtQI oflu bari& yemeklik iltlhali yamejin ~alarş= =~ver. ıta1' liaılll'tul ~ ll1ir'bnllDe • d&'t 1lfJD& ~ 
aı., ...,a mtle•e.elerbd bl • Kblm, 4tln eTde klmH olma - aza.mi ~ • .CS •Jbk lhtfyaema te. : koo tlfteriae ~ 
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ıtlmbMlea ... bo7la batlarla 4ılt bir 11rada merdlTende or • kabü1 edebDmekte ve balkm ye - isle bl ~ lan k -;o . deli Rıhtımda Yunan aefaret ve koiı lr&1'olufa ay l·MPl!Mlll• 
aımup ıamm 70kta. Füat narkea, parmaklıklar aruın - meklik ve tohumlutu dijer is - kredil-:rn. faizi oCJ', 5.25 ~ ~ ioıoeıuk erkim ~ki km on çocuk ıWJ 
....... lleakama .,.._da idare dan 4tltmtııttır. tihsal ahal,,_1111au temin ° · mU-tı"'•• clolr*n dol ,._hlar tarafmAn"brlılanan ftl'la llllanl,et ne• 
..._. o kadar çok lfletmeler ı O metre bir ~Ukaekllkten Junma~tadır. l>öftle wtle:mv: f.UJa ~ğı 'ftl ft4elerl ilet len;_ KMilıt PsapAlaa otdhp lmnif maltmat ftnln. 
.,._ ld, IRmlana MTk n lda. tatlar l•rlae tl44etle 4tı9en şark vıll~~ ~imiz L ye kadar olan orta vadelilerle da. ve afleden aonra da hariciye ve. Oocutun IDAell: 

n111 B• aeş~ oıuıana mat • oocuk. bt*-k ,.arleıtn4en teh - b: ~azi~ ::ı 
1 

temin e.. ha uzun vaaelllerln fablarl % ktlllnll tarafm4an kabul edUmt1- i'mı ve çocuk bakma 
ıua bufa lflerlndea fedaJr&r • ilkeli aarftte 7aralanmq, has • :e:kea ~indi ka1dt, 8,5 dan 6 ~ kP,llJıe. ,lmkAn JaaaıJ .tF. abat o.az: 
bkta baJanmaJan pbat 8111&1 tane7e ka14mlmqtır. ğmJ 've iki ~I ftyatma .._ olın1llblf. ' o · , 
tı.a111et1e 4hlrannluk a&ıerme- almak zaruretine dUştUğUnU tes. K6yU1nUn zirai malzeme teda • Biaikletle dünya 
hl .lkUsa eder. ilk e4ttn bMab &abde mıai bit ederek, bu "VNIÜD DlJll1" lb- riki h'11U1unda da tiaıık& -.ıu.t&h.. .. ,.~tine fllmutlar 
lk-.ı VeldHnln blldlftUlbae ••-•eler badl1eıllll lkUla - tiyacmm Ziraat btllkUJ vasıta. ille uaml J'&ftbmı Jlflll&ktadır. Blllldetıe 4\lD1& •tahaiıne 

aöre, ltleım.ler •JTI •Jft idare- c1t 'bir lll1INbbe7e t1111 IMala - siyle temin edilmesini emretmit. Stltlerfnl delerinden enik fi - çıkan Uç tnıtHı talebesi tehrt -
ler balbd alllC&ktır. cAJdaaııdao. Kndlp l&r* ol4uk· ti yatla toptancdara vermiye mec - miH gelmlttlr. 

lthaaeleaıln aJTI, AJTI idare - lanm 18bM aacak lbile:11 fal't ·unun llilerine faaliyete geçen bur olmamalannı temin için ko. Talebeler bwtrada bir mll4det 

1 
tere ..adp ohnMJ Ye keac1llednl laıa &in be9p ...... Mıiik banka bu vulfeyi bnyUk bir iti. yıuıcu1ara ftrilmekte olan kredi. talclıktaa 10nr& lnilllem • - •---ii-.-.-
............ Ml'lllAJ9 lmlf llbi .......... a?hr•w·w ramn· na ve hıeeulyetıe tah&lrlnık et. leriıı bilyllk bal bayvanlan da tef :rabatıerltae deftlD .._kler • lntlar 
lrnll••alr'n lmbld m11d • lkt...n ....... M7le- tirmeye ga1..,11 ve 0 tarlhtenbe. mW imkln ft canlerl annmalr dlf. -.....:iı--"";;~'11 
,etlelt pnMa um.dl ............................ ri her ... halka ihtiyacı olan tadır. - r. .... 
de rlaJ9& ~ Tn!wn 'ti md11 iiftl .,._le& tıöe- mmn 'bedeli fmc1ık ~ Bllttln ba Jlldileler. '-' • elti ola Tlrk. tlfttW• nfala ..S. Oile lan,,.... c1ftle& Ma19 aı·a•IS Jlallpll .w.DM•. 90Dra &leamek eeldl11e .,. a mWI mlı•11rmız1n llNlll .,..._ ,..ı .,.,_ ~ a • = 
...... U.t• ~ • t aıı,ete ...Uecek ,..ı mflalt n,.ua tefti ve temm •1- feliM bllJft bir muvattam,.tle bet gabputam Rfttlkoe \ı9rlmU .. '•• 
..ıaa1 laldfal hı11htt bl• '' tı n; ........ btl bdar ...,..... n temlftlr. devam ewımt llbat etmekte4lr . ._. .... , tememd W., lılil ı. 1llla't 
oı.cakW. .._. lb-. reım tme9*Nl1r. Dylllnlln llhhat w llra! mah- 74raat •nkumm m&Dl"1t ph. Wat ..... bir il~ 19tLıı'---:;.....~-""'~ 

MhM• .... ,... lali tıeda • Mdrl ERTJDI 1A11Jer1n hqerattaıı muJıafuuı ~nde bu memleketin mayası ren 1-DDJI t.ebrlk ......_ 
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karşı 

1 

Bina korunma !i.mirinin emri-
ne itirazsız itaat mecburidir. 

lzmirdeki 
m'isaf irler Neşre d ı· ı m em ı' ş Yazıları Sivil halkın hava taarruzla - zifesi olanlar, aıarm işaretinde 

rmdan korunmalarına karşı 1- clerlıa1l vazife başına giderler. 

4 "'•·· .h cap eden tedbirleri nlnrnk llzere B) Cadde, meydnn ve sokak 1\a.kil ,·asıtalaruım haı·C"kct İlkin bir ajans haberi olarak, 
.... 
ınunı te yazılan bir kitap mukaddimesi Vali muavini MuzaCfer Akalının htrda bulunan halk telAşsız ve trlı·.ıı: yurtlarından kovulan Yahudi. 

11 B' h k k baş~>.'.lnlığrndaki komisyon dUıı sül•ünetle fakat acele olarak ev- 'l'ayyare tehlikesi işareti ve - lerin bir gemiyle liman liman 
ırşey a 1 nd a doğru fi k İ r paz.: r olmn~"'.l rağmen vilayet. lcrine giderler. Evlerine gitme- rildiğl esnada nakil vasıtaları dolaştıklarını ve hi_; bir yere: 

ne . b 1 k k te mesaisine devam etmiştir. ye imkıln bulamıyanlar (evlen :;aı suretle hareket edeceklerdir: kabul edilmediklerini okumuş-: 
ISe İr İ anca OnU kabul Komisyon l>uu J aıı sonra her uzak olanlar) polisin gösterece. .\l Hayvan koşulu nakil vası- tuk. Acı bir havadisti doğrusu.~ 

d 
gün çaln;:acaktır. taları (nrabalar); Dedelerinin doğup büyüdük. e e 1 d 1 b 1 ği ye sarı işaret levhalarile gö::- t l · 

''I n er arasın a Q a i İf. il E•rvelki glin şehrin birçok terilen umumi sı ·-:.maklara gi. .Arabalaı·, yol ağızlarıııı lU - erı, mezardan izlerle, asırlık 
~ n• 1 semtlerine bı'na d ıııayacak veçhile yaya kaldırı • mazilere indikleri bir toprak • 
. ~ .ı 0 1Ul arı b' b' · ki A dd f . uvnrlarmıı • v kl d ~Or o"y)e deg~ilı:r ıHnne ya aştıran guya ma i men aatmıco; derler, umumı sıgınn ar a yeı ınına yanaşmış olarak durur, tan, her hangı' sı'yası" bı'r ru"z-- ~ "umumi sığ·mni!"a -- ·ı1 c r,, levha -

.,, issiyat ve nefsaniyat her şeye galebe bulunmadığı takdirde en yakıı, hayvan çözülür, kalın bir ağa _ garın yıgvınlar koparıp atması larr asılmıştır. Bu levhaları ı 
llsanıa . göstereceği yerler de tcsbit e _ hususi sığınaklara iltica ederler. ca, tramvay direğine veya yok- yürekleri sızlatıyordu. 
itan 'rı bırlbirlcrine yalr • yük vahşetleri irtlk~p ettireıı dilmiştir. Bu mümkün olmadığı talcclird ::m arabaya bağlanır ve hayva - 0 .. .h. d 

! tu .' beyinlerinde medari ım modanın bUtün 1.1.lemden kaL ır . h' .. ölel·e beriye koşmaksızın ve te- nrn yem torbası başına takılır. . unya tarı ın e bu kimbi. 
dtr 1llltizac olan ,.alnız biı k ~ "' .am, na ıre mudtirle- Hlş:.ı. kapılmaksızın kendisinı B) Motörlü nakil vasıtaları lır kaçıncı Yahudi göçüdür, bil • . o d l " . :.ı.cagı zaman, tekamUHLtı içti· i h 11 l' 'l' . b mem· Fak t "KAf t "k r 

a k . r ve ma a em ım cssı . ... rı un_ l> " t · . d k ı ll 1 • a u e en rı a a •nı bı.. ıa tır, dog•-rudur. nıaıveve na' ar ı kl ş oınua esırın en oruyaca' ,·e tramvaylar ..,.et ne : . " • , ı:ıe h " " z< an az ço {ya a - lal'I halim bildirecektir. Du yer- rından berı ispanyada Engizis 
t ııe,·s·· Y akkıuda doğru tığına balulır ve isH\.ın arasına 

1 1 
d h 

11 
bir örtü altına ve duvar dibin e Alilrm işaretile beraber, na - yonl Ç Ik R d-

e O er manevra ar sırasın a a nn 1 .1. b' 1 h a. arı usyasın a 
l"r ·b nu kabulde itt.ifak b b'd' ti k • ı 1 çe u ır, Yeya ır çu \:Ura, ya u: :ı'l \'asıt:ıları içinde li:i halk en "P ' I l Ahn d ~ u ı a so maga ça ışaıı arm _ b'l -· 1 1 t 'lt' · • o 

~ 1 CYninde ittihat ve im. • A 1 1·1 . " sıg•na ı eccgı mmTa c <a ı ıc:ı bir ağacın gölgesine yatar. So. ın·u·nası'p b'ıı· veı·de ve umumi sı." kgdrom,, ailr a, anya a 
, 0 ı.ı çogu vrupanın < a a et pışeg:...- 1 'd' H 11 b' h t " ır r "'' yer erı ır. a un ır ava a - 1 kl d t 1 1 "'t avası,, e zaman zaman ka11 • "''e milliyet, ne ırk ni mukallidini olduğu nazarı iti- d .. t d -· {a · ar a op anma {ve u eye :i,ıuaklar durağında boşaltılır. M .. • h l' hırp 

•ne d :".rl'uzun a muraraa c ecegı l> . k k b - ~ . . usanın ummetı ayı a. 
tc hıtına e 

1
et birliği, lın ül· bara alınırsa bu ateşin kaffei ııasif müdaf~a tedbirleri hal{ _ crkıye -oşkmta ve agırıp çagır Ve .kend.ı yer~erine gıderler, ye~ lanmıştır. 

ııı .. b sı ıasıl edemez. Bi- mslimin arasında if'ti:ıline ıııa yasa ır. lerıne gıdemıyecek kadar uzak H l Alın d k' k k 
" ey .,, kında ,·ilayetçe bir umu mi emil' , C) B · b 1 t 1 · d k e e an ya a ı ır asır. 

er 1 •• az dcdi.ı;.iııc beyaz di- ,·akıt kalınadıın ru.ru zeıııinde11 ır gaz· u u u çın e a - c .. Llar, halkı boşalttıktan son- h · d d 
l\lllller b • hazırlanmıştır. Bu emri ayncıı lındıg-ı Ye"'a burun ve,·a bog-az- gası epsın en acı ır. e "'U .se unlar l>iribi - sönüp gideceg-;i ümit olunur. ,, ,, ra ''Ol ağızlarını kesmemek ve 
~ ınt neşrediyoruz: " ·ıırı ezıç bir cemiyet ya. Görllldü ki nıüsliiınanlığın te - da ve gözlerde bir taharruş bu. itfaiye musluklarmı kapama - Oradan atılarak diyar diyar 

~riı:~· . meli hep nıhdcttir. Tevhidi bari, Ha,·aya karşı korunma tat _ lunduğu zaman maske takılır. ınak şartile münasip yerlerde dolaşanlar var. Böyle yurtsuz 
• ., . ınızden bazılarının teyhidi fikir, teylıicli kelime. bikatı münasebetile halle tara - Şayet maske yoksa, ağız burun uururlar, bu nakil vasıtalarını bir kafile, son günlerde lzmire 

la~rı'rnre, insanları biri biri • tevhidi beni beşer hep teYhittir. fından riayrıt rılunacak htikUm - ve gözler ıslak bir mendil veya irJaı l' edenler en yakın umum1 geldi. Şimdi gazetelel'de "İz. 
lnaqll eden şey güya menfa. :\1üslümanlar arasmda vahdeti ler Ye yapılacak işler hakkm~l:ı elbisenin ıslatılan eteğile kapa- sığınağa ilti<.:a. ederler. mirdeki misafirler,, diye anılı. 
iI. ll diye imiş. Hiç de böyle kim ihlal ederse o kimse nıüs _ um U m"ı • Lılarak rUzgi:'trın geldiği tarafa Tatbikat münasebetile tayya- yorlar. 
dt uda yun ileri sürenlerin liimanların ve mUslUınanlığm em 1 r cloğru koşmaksızın yiirUnerel\ ı·c hUcumu esnasında dahi do - F k t d" k" h b 1 .. 
na.)(§ahtslarında her gün bu· en büyük düşmanı olacağından Hava hücum tCCl'Übcsi: buluttan çıkılır. (Gazi temsil la::ıınal{ mecburiyetinde olan ha- bu =· a tun r l'ka ebr .erehAgd~re 
du/'C!dccek bin tUrlü ahvale· müslümanlar için oııu düşman 1 -1stanbulda aktif ve pasif etmelc üzere dumanlı maddeleı k;m otomobilleri serbest olup h Jj ~yalre po ıs 1G _ırk a ıse 

Olunu . b 1 d a ı·ı ta "n a m a mışmış. emı aptam 
nllfı,1 • ı·; fakat gaflet H bilmek Ye o dUşmanın alemi is- ıniidafaa deneme tatbikatı vapı. neşrı aZI yer er C 'y ca ')I · bunların hareketine mUmanaat 

•\l a · "' . • . d.. k" vapuru kaldırmak istey.inc;e kl-
1 ır ıırılcrimizin bu halrn - Iamdan rcfi ve izalesine çalış - lacalr ve şehrin tizcrinde dUş _ olunmuş alakadar memurlar ta· edılmez. Bu otomobıller ort o yamet k y I l d h 

0rınesi f d 1 kt opmuş. o cu ar a a h h . ne mani oluyor. ııı:-..k bütün müs!Umanlara far- man tayyarelcrini temsil etme){ ra ın an yapı aca ır. şeli, beyaz fiHlma taşırlar: ha - doğrusu yurtsuzlar: ' 
aı:ıırctıerini nurlandır - :, ı ayn olur. üzere tayyarelerimiz uçurula - D) Tayyareleri .görmek he _ kemlerin kollarında beyaz ışaret _Gitmeyiz! 

l>unraa ~t:nkü insanlar arasında vah- ı:al{tır. vesile dışarı çıkmak ve pence _ l>ulunur, hasta nakleden oto -
her a lılssiyat ve nefsani_ Jetir. kendilerine maddi, mane. Bu tatbikat için harp hali ı~ relerden sarkmak zararlı ve ya- mobiller de bu hükme tılbidir. Demişler ve hatta süvariyi 
or. zlı.akınanda her se,·c rraJebt: • . y ağustos 939 gUnlinden başlaya- saJctır. Bina dahilinde bina ko· AJArmın devamı müddetince til.. öldürmeğe kalkışmışlar. İzmir 

- ,, ., n saadetı cc 11.>cdcceı;iııl ve tef. k b. . . • l' d ı. ıı \ ca - Ye ıtımı a'Trca lıildirilc - nel sıg"ınak olarak kullanılaca- po ıs mü ürünün nasihat ett;-ıilar 
1 

·e menfaat derhal rikanm nekbet ve nuhuseti nıu- kt' " runnıa teşkilatında vazifesi o - • . f ' 
au:\naı lıııa alıyor. IIasedci ce - ır. ıanlar, derhal vazife başına gL ğmdan bu mllddet zafmda tünel ğını, akat meram anlatamadı. 

~ ın ı.. cip olacağını anlamak ve bunu Aktif nı:· lafaa: durdurulacal{ · gvmı da okuduk. Meyus ve 'dert. tııd,... a,ısudu olan zattan der, lrnrunma Amirinin emri al- i~leme faaliyeti 
aıt "' 111 teslim etmek için u.klr evvel ol-

1 knoÜffant gürse onunla -· •o·~ 2 - Tatbikn.t esnasmdn ~oh . tma gir~rler. Ve bina korunma trr. li İnsanlara karşr, Türkün mer. 
ııuııı.ınu etmez. Meğerki Y.n~i en b.a,si~p~~ u\c,ı\ şalJil).i )Jilo rin aktif mUdafaasr ir;in nsl<eri pililnr veçlıflo vereceği cmirlerı C) Trenler: hameti meşhurdur. Ama, meı. 
le ı. n nimetini izaleye - ' ,, '"~ . 

ııuını bunu kendi nefsinde l>ir çok ke. makamlarca tertibnt alınmıştır. > ;ıpnrl:ır. AHl.rm işareti verUdiği esnada hamet, liendi kinmı kesen b' 
Uı,.. ı. ak için ola. 1çindcn kıl .ıl\t • reler tecrübe etmiştir. Nerede Bu tertibata göre muhtelif mev· Vazifedar olmıyan passlf garda bulunan trenlerdeki yol· rç gibi düşünülemez. Biz 
ıtdı~ •sınuz, hayır, hala çı- ı ·1 a t ı Ik 1.ı· ı " · · · t · 1 d k' - - k d" k k ıstı d birliği varsa orada nıuvaffa. o er e op ve agrr makineli tü' ıa ına rnruma umırının er- cular ıner er, gar a ı sıgınaga en ı an ardeşlerimizin hic. 
tıh llız daha doğrusu in - b b d k t · v 11 .. ak kı: et ve saadet, nerede ayrılık, fekler tarafından tayyaı·clc•rtı ti i veçhile o rum ·n ına ıner- yeya civar umumi sıgına {ara retlerini, bile gürlükle karşılar. 

adıı, ·ıııarı başlarına yar 3" '!:a lı' i1'tililf varsa ornda perL~anlık lrnrşı manevra, hartuç ye fişelr _ ler. Kentli evinin bahçesinde ör. giderler. Harekete hazır bulu - ken, bizimle uzaktan ya'..:_dan 
D Cth lÇ Çıkaınıynca'~lllllZ h 1Ul1 an~u ,·ardır. !eriyle ateş açılacaktır. tülü siper sığınak yaptırmış o- nan trenler, yol açıksa emen alakası bulunmayanlara elcett 

ıı b 
? ıuuı l>eninı dava - d 0 c u 3 - :raryare hücumu (Alıl _ lanlar buralara girerler. Evleri- garı terkcderek şehir haricin e bol keseden toprak bamşla a. 

faat h YUk delilidir. Eğer İnsan cemlyetsiz yaşryamaz; d :>· Y flki rm) ilanı, muayyen düdüklerle nin bodrum kısmmda veya bi - serbest bir hat üzerinde urur mayız. 
>'le . ın olsaydı ittifal{ _ çünkü doğduğundan itibaren ö- 1 ın raııtınlacaktır. nu ilfın polis rinci katlarnıda srğ·ınak olarah veya istasyon civarında tiine ve Evet, bu zavallıların uğra. 
ııı. ı olurdu? Sözlimiize lünceye kadar hayatı muavc- ~Tasıtasile cadde ve mahalle - kullanmağa elverü:;li yeri olıtıı_ y::ı. yarma varsa oraya giderler. dıkla:ı haksızlığa felaICetlerc 
<ı.11ıa netle kaimdir. Cemiyet haline lcre kadar yayılır. yan - bilhassa tam ahşap - eY!c ı Tllnel haricindeki tevakkuflar - bir insa;ı yürecYiyl~ acırız. Ken-
et r ar:ı.sında. tesisi kara ..... iı·ince t' b ı t k d k d o· . cvhi . "' o muayene ı u ur ve Alarm i5areti, clüdilklerdc lınlkm arsa Ye bahçelerinde H da halkın trenleri er e ere i ülkemizde yaşayanlara bu 
a~rta ·ıdı menfaat ancak bulduğu muavenetin mukabili kuvvetleşip zayıflaşırn ve böy - fakat evin en az beş metre uza· etrnfa. yayılıp gölge Ye çocuklar- türlü insafsızlıklar yapmaz on. 

~ \·ıı.nı.ı~t~ lUlimkün olabilir: oJaralt kendisi de cemiyete ib _ lece tiç dakika ·devam eden fn- ğında olnıal\: şartile lıaYaclan dan istifade etmeleri icap ede - ları peri"'an etmegve razı olma. 
~eı.. 1 fikri re ile. Anca i, 3" 11.ı Yahd razı muavenet eder. lşte ancak sılalr seslerdir. korunma için üstü örtülU hen. bilir. Gara yaklaşmakla olan yız. 
r ~·~ 

1 
ete hak esas ol _ tl h' • "' ıu k hu suretle hayatı intizama gi _ 4 - Bu işaret verildikten 'SO .. - dek siperler yapması bilhassa trenler ise, ay~.~ sure e şe ır Yalnız, şu da var, ki bütün 

~Utı.d· arabet muvakkat rr• . Demek olur ki, beşer bir ra halkın ve nakil Yasıtalarınııı tavsiye olunur. nu hazırlık bir civarında beklerler. Tayyare dünyadaki haksızhli ve zulm" 
·ı ''a.ha; dolayıdır ki dinin mahlfıku içtimaidir. Yani kude- hareket tarzı şörle olacaktır. harp vukuunda büyiik bir ih - hedefi olabilecek bUtün küp • tamiri bizim elimız· ae •.ıeg"'ı'Jduır.n. 
t, \• ( eu hiçbir şev vere- o aha . . . ,, · t b' · Jlnlkın ,·azifcl<'ri: tiyacı karşılayacak çok lüzum - rliler civarında bulunmazlar. 
tfy,, . etı <lınıye ise vahde- ma a ırınce medeni bittabidir. 

"dır. liayatr içtimaiye intizamı ise A) Korunma i.<'şkillerinclc va. hı bir tedbirdir. 
u ~----------------~·~--------------------------~ 11llleı· taavlin ve tenasurladır. Zaten 
tlhı:ıı· .1 ki, . iki muhtelif 
l'fbı .~e tabı olan iki kar- içtima halinde yaşamağı istil - 1 ek ayaklı Kadri 

4tııiy0r
1 ne kurşun atmaktan ıaıo eden ihtiya~, muavenet de_ 

lliba t: Cins, ırk, lisan, gll miydi ya? şundan dolayı -

nıı •·ııe ik· h dır ki, bir cemiyette efrat mu- K d · · · •t 1 d 
U:~~iOlan :n~a~ıl~:li~i;ı~:~ t.,habilen mUtczamrom ve mli - en ısını a~ ına a an a amı 
İllJ.it p olunca. blrilıiriyle t-·sanid olmadıkça o cemiyet için az d h ·· ıd .. .. d 

llıull hOluyorlar. Aralarında rahat ve saadet miiycsser olmu. a a o uruyor u 
%ıı e Uı:ıuıc gellyor. Bu te- ror. Böyle bir cemiyet bu halde Evvelki gi.in akşam üzeri seb. Bunun üzerine Abdullah, zaten 
leıııı ~s~~:~e zahir olduğu devam bile edemez. l\!Uteferril• ze halinde cinayetle bitmesine değneklcrile gfü:lükle ayakta du_ 
flla.nı • cır. EYet, bu da ve perişan olur gider; çünkii ef· ramak kalan bir yaralama hadi- ran Kadr1yi altına almış, göğsü. 

>'Ul{ cı
1

g~n hak olduğuna ra.1: tesanüd aramak için <in _ sesi olmuştur. ne oturarak: 
aıu elıı olabT 
8 

lllanıarda. 1 ır. ğılmak ihtiyacını hisseder ve Yakanın kahramanı, sebze ha. - Bak elimde olduğun halde 
aı:ıı te ... din Ye iman tla:;'lır, tarumar olur. !indeki esnafın açıkta bırakılan bir şey yapmıyorum. Bir daha 
laı• 'hıdı baridir. l\1c - mallarına nezaret eden tek ayak- bana çatma git, buradan demiş 

<tttıh'ed (S ı:ııı.ır " en hangi mez- • omı yarın) lı Kadri adında. birisidir. ve aKdriyi bırakarak yürümüş -

1 taıııııdaa Olsun mlisllinıan _ Kadri madrabazların mallarım tür. 
}ı:ılttu; hıt noktada hiç Ih. lth 1 "h k kendilerine sormadan gözlemek. Öfkesinden ne yapacağını şa -
ll r

1
•1 .. • Tevhidi kelime a V8 1 raCI yasa te ve arada sırada bir kaç kuru§ şıran Kadri Abdullahm arkasın. 

lıl l\lr . , d 1 d Uıııı· netıcesi olclıığun - e 1 en ma deler almaktadır. dan tabancasını çekerek bir el a. 
(1 111laııı· K d . t . ·· ·· k f k tl ~Cl.\·nı clr hangi cinse Gümrük 'i'e lnhlsarlar Vekil _

1 
a rı, cumar esı gunu a şamı teş etmiş, akat urşun rar a -

1111 oı e, hangi taifeye leti, muhtelif zamanlarda. ka ıınısır üzerine toptancılık yapan mamıştır. 
lııu111~rıursa olsunlar umu- nun Ye kararııamclel'le Ttirki :ıAbdullah adında birisine gitmiş Vakadan sonra yakalanan Kad 
<?lstll. llıa.nıar, milleti va _ yeye ithali ve Türkiyedeıı ihr·ı _ ve hizmetine mukabil bir kaç ri dün, adliyeye teslim edilerek 
111 1 ''ahid 1 • • kuruş istemio:ıtir. Fakat Abdul - birinci sulh ce7..a mahkemesinde 
ı •tı;ı,., 1 o u~ orlar. er yasak veya lrnyıt ve şarta 

1 1 
-:; 

" ıı.rın a 1: sorguya çekilmiş ve hakim Reşit 
llra8 0cnası mııh - bağlı veya ithal ve ihracı inhi - S k' 

11 
b k 

ıact·ı • - ana ım ma arıma a ·, tarafından tevkifine karar veril. 
?ııuh ' edvarı ahirede sar altında bulunan mndclelc!'iııı d d' B h a· 

r~ \·e ~lofet üdcnler çıka. b' 1. t . , r • c ı. en para vermem ay ı o. miştir. 
,1. ltııJJi...... ır ıs esını yapmıştır. \ ekalel! rad~n ! diyerek kendisin kovmuş Kadri sorgusunda suçunu tc -

ı,ı 'llıi nnmına bev- giimrüklerinıizde bu maddele _ tur. 1 vH ederek: 
1\ı.ıl\ ... ~ <'<'r"Yarılar acılm~~ · k l "'" ı-

1 
· · rın ° ayC'a hulunahilm0.ı:ıiııi tc- Buna cok kızan topal Kadri - ~faksadım Abdullahr vur _ 

'ruıınf' 0 
t teslrah ~eyyie- nıin maksadile listeyi tc-krar et- 1 küfür ed~rek Abdullahm ii7.crL mak değildi. Kendisini korkut _ 

t!)"ıııı 1 ş l15c <10 ,r•ıemı· nle- t• 1 l ··t.. ·- kl ] Af' 
1 

" ,, 11 \. '' ırere < lll un ~um rli ere {et ı ne atrlmış, ve başıyla bir tos vu-ı ma k için havaya ateş ettim.,, 
• \'rııp:ıya en bü- miktarda göııllernıiı;;tir. c rarak ağzından yaralamıştır. demiştir. 

D) Vapurlar: 
lzmire gelenlere güler yüz 

gösterdik. Kırık kalplerine bir 
AHlrm esnasında rıhtım YC d b" · l" • 1 dm e ızım e ımız e yara aç a. 

iskelelerde bulunan vapurlar smı asli İstemedik. Bunun i in 
yolcu alamazlar. lçinde yolcu mi şimdi: ç 
bulunanların yoculan çıkarılır. G'tm • r - ı eyız. 

Hareket hrılinde bulunan va - Dı'ye eli 1 ısrar e yor ar. Gemi 
purlar en yakm iskeleye giderek süvarisine: 
yolcularını çılrnrırlar. y k ld · - apuru a ınrsan, sem 

5) (Tayyare tehlikesi bitti) ölc.lürürüz ! 
işareti '".erildikten ~oııra d~hi Diyorlar. MazlUın mevkide 
ancak bın :ı. veya sıgınak aını r- bulunanlara böyle "belalı,, rol. 
!erinin m iisaadesile dışarıya çr. )eri hic yakı dov . . . ~ şmıyor grusu. 
kılabılır. Dışarda gazle zchırlen- "Okyanus,, da cennet iklimli 
miş yerler, yıkılınağa yüz tut - .. I b d K I b yuz erce oş a a var. a a a. 
muş duyarlar, p~tl:-ımanıış bom- hk b' .. h lkı d 

ır goc a ora a çok gec.. 
balar ve enkazla tıkanmış so - d • ~ 
kaklar bulunacaf;'rndan böyle ~eken refahla beraber huzura 
tehlikeli yerlere yaklaşmaksı - a av~şur. Açık yerler durur
zın h<'l'kesin kendi isine Ye va - ken, boyle el kapılarını zorla. 
ıifesine gitmesi 1az,ımclır. Bu makta ne mana v:ır ! 
<ı i bi yerler polis tara frndnn işa
ret lc oi r. 

Tayyare tehlikesi bitti işare. 
ti: Canavar clücli.iklerinin ve sa.-

H. SÜHA GEZGiN 

Adliyeye bina 
ir rnsıtalarm Uç dakika fasıla - Adliyedeki yaz tatilinin bitme. 
sız ses vermeleridir. sile beraber açılacak olan yeni 

6 - Tecriilıccle herkes hakiki mal:kemclcr için l:ina aranmak. 
tehlikede imiş gibi emniyet ve tadır. 

inzıbat tedbirlerine ve bu tnll - Sultanahmetleki tapu daire _ 
nıatlaki hükümlere dikkat ve L sin.de tetkikler yaprlmış, fakat 
tinaya mecburdurlar. müsbet netice alınamamıştır 

Şimdi beşinci ceza mahkemeei. 
Yilll~·et hn,nya K. kornnmn · b ı nm u unduğu Sirkecideki yoku 

J\. rciı-•i \ ·ali yerine 
Muzaffer Akalın 

salonu binası gözden geçirilmek_ 
tedir. 

• 



& -YAET 

Ankara röportajları : 

Bayan lnönünün yüksek 
himayesinde bulunan 

l<adın gardım 
sevenler cemiyeti 

Yazan: Feribe rezaşan 
Anbrada bundan on bir se- ve zerafetin ne olduiunu an

ne evvel Bayan ismet lnönü. cak bu cemiyetin açtığı bir 
nün himayelerinde Cumhuri. mektebe benziyen bu yurdun 
yet Halk Partisi orensiplerini yaptığı itlerde görmek kabil o. 
tahakkuk ettirmek, kimsesiz lur. Bütün bu mükemmeliyet 
dul kadmlann, fakir çocukların . karıısıncla verilen gayet az bir 
her türlü ihtiyaçlarını tatmin ücretle baprılmak ister.en işle. 
etmek gayesilc kurulmuş bir rin bilancosunu yu1 arda zik. 
··Kadm Yardım Sevenler Ce- retmiş oluyoruz. 
miyeti,. vardır. Kadın Yardım Sevenler Ce. 

Gündüzleri iıe giden kimse- miyeti bütün varidat menbaım 
siz kadmlarm çocuklannı yurt. yalnız buradan temin etmiyor, 
lara yerleıtirmck, muhtaç an.. hükumetin, evkafın, belediye. 
nelerin doğumlanna, çocuk ba. nin ve daha sair bn gibi mües
knnlarma yardnn etmek, mua- scselerin yap tıklan teberrüler, 
yene haneler tesiı etmek, it ev. zaman zaman tertip •dilen mü. 
leri açarak fakir kadınlara, ço- samereler, eğlenceler, piyanko 
cuklara it bulmak gibi cemiyet, 

1 

tertibi, çiçek satışı gibi usuller. 
insani. her bakımdan takdir ve le her sene cemiyete büyük 
tebrike layık faaliyet gösterir. yardım göstermekte ve o nis
Bu kadarla da kalmaz, yoksul bette de faydalı olmıya çalıt
hastalara muavenet eder, on. maktadır. 
lan hastahanelere 7erlettirir, En son veri!en bazı kararla. 
hali ve vakti yerinde olıruyan ra göre memleketin her kö§C
talebclere tahsil parası, çok ih. sinde bu te§ekkü1ü vücuda ge. 
tiyar, kimsesiz kadınlara aylık tirmek, birçok Türk kadınlarını 
verır. cemiyete aza yapmak suretile 

Bu cemiyet on kiti tarafın. hepsini birden memleket ve 
dan kurulmuıtur. Bugün bini millet hayatında bu ço!c hayırlı 
apn batı var. Hila iza adedi itleri görmeğe alqtırmak için 
onu bulan Ankaraya bağlı he- yeni tedbirler alınacaktır. Bu 
men her kaza ve nahiyede bir bir zanırettir. Bilhassa zengin 
şube açılmıştır. Cemiyet azası bayanlamnızm bu iıte önayak 
senede bir lira gibi gayet az olmalan, senede verecekleri bir 
bir.yardım yapmak auretile yu. lira gı"bi bir para ile n~ büyük 
kanda eaydığımız bütün bu ha. ifler için ne derecey~ kadar 
yırlı itlere el atmıf olur. Bu faydalı olmalan icabettiklerini 
bakandan bu tctekkiilün çok takdir etmeleri icabeder. 
geniılemesi, bin değil, on bin- Cemiyet &zasmdan bir ba. 
l~ri apn 8zumm bulun!NR yanla konuıtum. Bana bu 
lazımdır. Artık burada dava mevzu üzerinde ve yapacalc:lan 
sadece kimsesiz kadınlar dava- itler üzerinde geni~ izahat ver
s: ölmaktan çıkıyor, memleke- di ve ilave etti: 
tin aotrya} hayatında aktif bir - Himayei Etfalin Claracık 
rol oynıyan bir teşekkülün ge.. bir oda~da toplanır, bütün 
nif ve tümullü faaliyeti ile kar- kararlamnızı orada verir, yapı. 
fi karııya bulunuyoruz. lacak yardımlan, hayırlı icraat .. 

Daimi bir RClir temini gaye- lar için laznn gelen tedbirleri 
sile bu cemiyetin Cebecide bir burada düıünürüz. Yokluk j .. 
çorap, fanile ve nakış atelyesi <;inde her fCyİ yapmak istiyo .. 
vardır. Yardıma muhtaç, kim- ruz. Bu mctCle sadece bir veya 
sesiz çocuklar burada çallfhn· birkaç ki,inin uğrafacağı ıey 
lırlar, çorap, fanila örerler, na- değildir. Bu bir memleket me.. 
kq iılerler. Suf yardım ebnif selesidir. Kuvvetli bir teşkilat 
olmak için değil, burada iyi ve vücuda getirmek, bütün bu i9. 
güzel it yapıldığı için Milli Mü. 1eri tam mAnaaile organize et.. 
dafaa Vekaleti kendine lazım mek için daimi bir gelire ihti. 
olan çorap ve fanililan burada yacnruz vardır. Bütçede bu iı 
öldürür. Moda merakhn bir. için bir miktar paranm - az 
çÖk kadınlanmız çamaşır, ya. bile olu - ayrılman faaliyet 
tak ve ıofra talamlanm burada sahasının o nisbette genişleme
iıletirler. sini meydana getirir. Memle-

Bir enıtitüde gösterilen ve kette refahın temini bakımm
yapılan it buranm nak11 atel. dan buna müthif ihtiyacnnız 
yesinde aynı şekilde gösteril. vardır. Hükumctimizir uğurlu 
mektedir. ve ıefkı;atli elini biı:e biraz da. 

Bayanlamnıza reklam olsun h2' fazla uzatmasmı dört gözle 
diye s<iylemiyoruz, ince zevk hekliyoruz.,. 

~~---------

Biraz da Eğ_lence_ 
- - -BUGUNKÜ BÜLMAcAMız-
SOLDA.~ SACA: 

1 - ltalyada bir ~ehlr - Dlr nota, % - Yabanrı, 3 - für 
hart, 4 - Adana havallaf, 5 - Uymak faslından emir - Su, 
6 - Japonyada bir yanar dağ, 7 - •••• 8 - Yeni bir tahtelbabL 
rlmlı, t - Bir nota. 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Rus • Japon hududu, 2 - Vlllyet - Bir nota, 3 - Kıb

rısta bir vlll.yet, b - K1rmızı - Uyumak faslından emir, ö -
Kabaca "işte,, • Bir UA.h, 6 - Ateş, 7 - Modern 8 - Yemek, 
9 - Elemek faslından emir • Hindistandakl esirler. 

Vang Lung, Hvangm evinden 1 
satın aldığı topraklarda çalışır • * 
ken, dağılmıg bUyük evin haylaz Vaızan 
genç sahiplerini de hatırladı; ve .1.'I Nobel miJkci{ntı111 kn:nnnn 

her sabah iki oğluna kendisilc Pearl Buck 

·nl-E 1 IK .R 1 

Çevnren 
lbrahim Hoyı 

birlikte tarlaya gelmelerini şid . 4g 
detle emretti. Küçük ellerinin ya * •••• •• •• • •• •• • ••••• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • 0 oo ·~ 
tabileceği her işi gördürdü. ettirdiği şeyleri yapıyordu. Sa-

1 
tuttu. Altı tane rençber çalıştır-

Öküzil ve eşeği çektirdi. Bü . dece babasının kendisine baktığı maya başladı. Eski evinin arkası 1 
yilk bir iş görmeseler, işe yara. nı görünce o bebek gülümseme - na, iki tarafında birer oda bulu -j 
masalar bile; onlara güneşin sile gülümsüyordu. nan geniş bir avlusu ve avlunun . 
vücutlarını yakmasını ve sapan Aylar biribirini kovaladı. Vang gerilerine isabet eden büyük bir 
yolları boyunca gidip gelirken de Lung kızının daha ilk yaşlann - odası olan yeni bir ev daha yap
duyduklan yorgunluğu tattırdı. da tehlikeler geçirmesinden, ve - tıroı. Evin damım kiremitlerle 

Fakat O.lanın tarlada çalı§ • ya açlık çekmesinden veyahut döşedi, fa~at .~~varl~~ı, tarlala -1 
masına müsaade etmiyordu. Zira da ba§ka sebeplerden dolayı ağ - rından getırttıgı ve ıyıce elenmi3 
artık fakir bir insan değildi. Is zından çıkması geciken ilk keli • dövülmüş top.rııktan yükseltti. 
terse rençber tutabilirdi. Ve top meyi, hatta çocukların kendisi - Ve kireçle badana ~ttirdiği için 
rağın da bu seneki kadar malı_ ne taktıkları Da-da (Ba.. ba .. ) de temiz ve bembeyaz duruyor -
sul verdiği şimdiye kadar görül. sözünü bekledi, durdu. Fakat kı- lardı. Ailesile birlikte bu odalara 1 
memişti. zın ağzından. hıçbir ses çıkmadı. geçti, rençberler de başlarında 1 

Vang Lung mahsulleri doldur Yalnız dudaklarında o tatlı, boş iÇng olduğu halde, öndeki eski I 
mak için evin yanma başka bir gülümseme çevrelendi.VangLung evde oturuyorlardı. 
oda daha yaptırmak mecburiye. da ona baktığı zamanlar: Bu zamana kadar Vang Lung 
tinde kaldı. Yok.sa, evde adım a. - Küçük budala ... Benim za- Çingi etraflıca denemiş, adamın 
tacak yer kalmıyacaktı. Hasat_ vallı küçük budalam .. diye inle • namuslu ve sadık olduğunu anla-
tan dökülen tanelerle beslemek di. mıı, ve onu amelelerle toprağı - , 
üzere de bir süril tavuk ile Uç İçinden de kendi kendisine ba- nm bqına kfilıya yapmıştı. üs -
tane domuz satın aldı. ~ırdı: telik Çinge yemeğinden maada, 

O-lan da evde çalıştı, ve her - Eğer bu Z:ıvallıyı sat _ ayda iki gümüş para gibi de iyi 
birisine ayrı ayn yeni elbiseler saydım, ve onu bu halde görse - aylık veriyordu. 

Aylı il 
J ıylık 

• ıyhk 
1 yıllık 

ll•mlıkıl 
ltlnd• 

9~ 

260 
•7' 
900 

rırtledeo HalklD 

itin odı otuı turuf 
Posla bırlılıoe ıırmcJtl 
ayda yetmiş beşer tutlll 
medllır. 

Abone trayJını blldl .... 
tup •• telgraf OcreUnlı 
para11nın PQlla .,,,. 
yollama llcretiol ldart 
zerine ılır. 

ficıreı llloleruua 
sahra sondan lllbırea tJI' 
fılarında •o; 1( sa1'• 
kuruş; d6rdllocD • 
ikinci Ye llçüncüde lli 1 
4: başlık yanı kesn·ed 
dır. 

Uilyük, tok deurnlı. 
renkli ilin Yereni.,.. 
indirmeler rıpılır. H ..... 
rıo santim • utlrı 30 • 
TiCARi MAHIYETf6 • 

KOÇCK U~NLA" 
Hır delı 30, iki def ... 

derası 65. dl>rı defaıı 1f 
der ası l 00 kuru~ıur. CC 
llln verenlerin bir def ... 
"adır. Oört satırı •ec•• _.., 
fazla sahrlara beş kunJr 
sap edılir. 
Vakıl bem dolrud•D 
Y• kendı ıdare yerinde. 
kıra caddesinde vı••• 
altında KEMALEVVIJ'I 
Uln Bürosu eliyle UP 
eder. (Büronun tele/ottll• 

dikti, yeni kunduralar yaptı. Her lcrdi, muhakkak ki onu boğazlar Fakat ang Lungun, Çinge ye -
yatağa da çiçekli kumaştan ve !ardı ve çocuğa !.arşı özilr dile. mcsi ve iyi yemesi için bütiln ıs
kullanılmamış ılık pamukla dol - mek istermiş gibi, onunla fazla - rarlarma rağmen, adamcağız bir 
durulmuş yorganlar dikti. Hepsi ~ile alakadar oldu. Bazan tarlaya türlü toplanmıyor, hep uf acık te
olup bitince ömürlerinde görme- götürdü. Çocuk da sessiz sessiz 1 feclk, dal gibi ince, zayıf vücudile 
dikleri kadar elbise ve yatak yor babasının peşinden gitti, ve baba o temkinli halini muhafaza edi
gandan yana zengin ~ldular. sı kendisini görüp de konugtuğu yordu. Bununla beraber, gün do-
0-lan, bundan aonra tekrar ya - ı zamanda da gülümsedi. ğumundan akşam karanlığına ak 
tağa yattı ve yine doğurdu. Ka- Vang Lungun bütün ömrünce ranlığına kadar ufak tefek işler 
dm bu sefer de kimseyi yanına yaşadığı bu kısımlarda dedeleri- yapıp vakıt geçirerek, lüzum ol-
almadr. İstediğini tutabilmekle nin, dedelerinin dedesinin geçin- duğu vakrtlar konu§8.l'ak, ve fa_ lil••••••·-~ 
beraber, o yalnız kalmayı tercih diği toprakta her beş senede bir kat söyliyecek hiçbir gey olma -
etti. kıtlık olur, veya.hut ilahlar mer- dığr ve susacağı zamanlan daha ••••••••111..,..: 

0-lanm işi bu sefer uzun sUr- hametli davrandığı zamanlarda çok severek ve bu anlarda daha Al d 
dU. Vang Lung akşam üstü evine da bu kıtlık yedi, seklz, hatta on mesut olarak, sessizce ve sevinç- em ar sın 
döndüğü zaman babasını kapıda senede bir kereye düı;erdi. Bu da le çalışıyordu. 
beklerken buldu. lhtivar adam vaimurlarm cok fUla yaimasın Saatlerce caoasmı kaldırıo. too 
~tuyor ve: dan veya hiç yağniamasmdan. ve raga maırıyoı-; ve şaraıt vatı r-

- Bu defa iki sarısı olan bir yahut da şimaldeki nehirden ile- le, gurupta urzavatlara dökmek İİll•••••••r 
yumurtamız var .. diyordu. ri gelirdi. Zira umk dağların yağ Ur.ere, kovalarla gübre veya su ,,.,. 

Vang Lung dipteki odaya gir- mur ve kışın yağan karlan, önle- taşıyorou. w . ıt dl 
di. O-lan yatakta yatmış, yanın· mek için insanlar tarafından asır Fakat Vang Lung yine debi - uı Sa ,. 
da da iki pirinç tanesi gibi biri - Iarca evvel yapılmış olan bentle- llroi ki, işçilerden birisi, hergün yatroıll 
birine benzeyen biri kız br oğlan ri aşarak kabara kabara tarla - incir ağaçlarının altında lüzu - Tc· ·.~ cı 
2 yeni doğmut bebek varoı.Van.g !ara hücum ederlerdi. mundan fazla uyusa, ve karava- sintıe SAÇLARIND~ 
Lung karısının bu marifetine kah Zaman zaman adamlar toprak- nadan payuıdan fazla fasulye ez- --------
kahalarla güldü. Sonra: tan kaçtılar ve tekrar döndüler. meai yese veyahut da, yine bu it 

-Tevekkeli değil, sen o iki in· Fakat Vang Lung, servetini öyle çilerden herhangi birisi hasat za. Ça rcam ba 
ciyi göğsünde bunun için saklı - bir emniyetle işletti, yuvasını manmda el döğenleri ile dövülür Y 
yor, tqıyormuşsun.. gibilerden kurdu ki, Herdeki fena senelerde ken sıçrayan arpa veya buğday - kan d İ 1 
neşeli, güldürücü bir söz söyle - toprağından ayrılmak ihtiyacı ol lardan avuçlar dolusu kapmak i. 
meği aklından geçirdi. Arka.sın - mıyacak, iyi bereketli senelerin çin gizlice gelmeleri için karısı Ağuatosun en aıtıncl 
dan bu fikrine, yeniden şakrak mahsulU ile yaşıyacak. böylelikle ve çocuklarma haber verecek ol- ba günü Recep ayınıD 
bir kahkaha He güldü. O-lan da gelecek seneye kadar beslenecek, sa, sene &onunda hasadın arka - sadif olduğundan ~ 
kocasını bu kadar neşeli görünce, dayanacaktı. Vang Lung işine sından patron ile amele bir arada be günU akpmı (cuıo;., 
o ağır acıtan gülümsemeaile gü - koyuldu, ilahlar da yardım etti- yemek yerken Çing kendi.tine fr- Leylei regaip oJduğu 
lUmsedi. !er ve yedi sene biribiri arkasına sıldardı: nur. 
Bu anlama Vang Lungun hiçbir hasat oldu, ve her yıl da Vang - Şunu veya bunu, gelecek ae-

kederi yoktu. Yalnız biricik ke - Lung ile adamları, yenebileceğin- ne tutma!.. ========:::::;=~~ 
deri varoı, denebilir. Büyük kızı den ziyadesile fazla harman döv Bu iki adamın arasından ge - çasını, ıslak mürekkebi 
ne konWJuyor, ne de yaşının icap diller. Her sene daha fazla adam çen bir avuç ber.elye ile tohum acele acele kAğıdm aıtdl' 

sanki kendilerini biriblrlerine kar Lungun imıini cw 

piyasa vaziyeti 
deş yapm11tı. Yalnız bir fark var- da utanıyor; ve adaıoı' 
dı.Daha genç olan Vang Lung bu derek: 
iki kardeşin bliyilğil mesabesinde _ Lanrı ejderhalı 'tıJ 

Son bir hafta için.de Anadolu. 
dan, Trakyadan ve limanlardan 
şehrimir.e gelen buğday mahsu _ 
tünün yekunu 4189 tondur. Mal. 
larm hepsi satılmıştır. 

Gelen mal miktan geçen haf. 
taya nisbetle fazla olmasına rağ. 
men fiyatlarda hiç bir değişik . 
lik olmamıştır. Toprak ofisi buğ. 
day fiyatlan Ur.erinde nbım rol 
oynamakta devarrı etmektedir. 

Pirinç 
Pirinç fiyatları son hafta için

de hafif bir yükseliş göstermiş -
tir. Birinci Tosyalar 27, Orhan. 
gazi malları 31, 31,5, Mersin 
malları 21, 21,5 kuruş arasında 
sa tılmıttır. 

Arpa 
Son hafta piya.sada ehemmi -

yelli arpa satışları olmuştur. Al. 
manyaya ihraç edilmek tl7.ere 
mühim miktard!l arpa alınmıştır. 

Fazla satış ve ihracat olduğun. 
dan arpa fiyatları yilkselmeğe 
ba§lımıştır. 

Susam 
~en hafta fazla alıcı olma • 

st yüzünden 15 para kadar yük. 
selPn susam fiyatları bu hafta 
yeniden düşmUş ve 14,28 para 
da kalmıgtır. Hemen bütün mü. 
bayaatm spekJlitörler taraf m • 
dan yapıldığı görülmektedir. 

Tiftik 
Son haf ta içinde bilhassa tn

giltereye fazla miktarda tiftik 
satılmıştır. Aynca Sovyetler de 
115 kuruştan 600 bıt,lya Anka • 
ra tiftiği satın almışlardır. Bir 
haftalık tiftik satışı 1380 balya. 
dır. Fiyatlarda. geçen haftaya gö 
re bir değişiklik olma.mı~tır. 

Yapak 

idi. Çing de kendisinin para ile yoksa sağır harfleri• 
tutulmuş birisi olduğunu, ve bir cağız? .• diye sealene~ 
başkasının evinde oturmakta bu- ve kendisinin de ınaııcOP 
lunduğunu büsbütün unutmadı. vırla: 

Beşinci senenin sonuna doğru - Nasıl istenen ay!! 
Vang Lung, toprakları çoğal. Zir.a ben kendi i&ıniJlli 
dığı, bUtün nktlni işe, mah- cek kadar cahilim··· 
sullerini pazarda satmaya ve f- Diye cevap verdiği 
dare etmeğe verdiği için tarla • bütün yerin dibine geç 
da pek az çalı§tı. Kitap bilgiıiz- lşte bir hasat zaJıl ~ 
liğinden, ve merkep ve deve ka- le bir ıündU. Vanl 
Iından yapılma bir fırça ile bir vakti boo oturan. ve ~ 
kağıt Ur.erine yazılan harflerin lak veren, hepsi de 1' --,_, 
manuuıı anlayamamuhktan çok lanndan pek az yatl1 
sıkılıyordu. üstelik, zahirelerin re dUkkanındaki kf.tl 
alınıp, tekrar !atıldığı bir zahi- vurduğu gUrilltWU _,aı 
reci dilkklnma l;~dlp de. §U ka - duyduktan sonra keııu" 
dar pirinç. gu kadar buğday alnn dan geçerek ve keıtdl 
satımı için bir mukavele yazıldığı - Bu kuabalı .--__,,.. 

Sovyet Rusyaya ve Almanyaya zaman kasabanın mağrur, kibirli birisinin bir karıl ~ 
mal gönderen firmalar şehrimiz_ tacirlerine: buna raAmen, klJlt 
le, İzmir ve Mersinde mübaya. Ef ude 
atta bulunmakta<Aırlar. İstanbul. - endi, yudığınrm bana o- ' kıl fırçanuı vüc rtll' 

kur muaunuz. Çünkü çok apta • retleri anlayamJYO;.;_.-
da mevcut olan 1800 balya ya. lım .. demek pek i.rma gidiyordu. gibi öterek ban• ~~ 
Tlak tamamen ~blmı!Jtır. Hele bu mukaveleye lmzuım kendilerinde bUluyv-~ 

Keçı kılı atmak lhungeldifi zaman, bir 1 aöylenerek kupl. k 
Kırkım mallan 53-M ve ta. b14kumm. battJ. en idi, ehem • döndü. Sonra ıua-tl 

bak mallan 23-24 kuruslardan j miyet.iz bir kltibin bile, h&ka - da içinden, ( ,,.., 
satılmı§tır. retle kaşlarmı kald11'&1'8k, kıl fır 1 



r~ kanunu değişiyor! 
ıaı~bı' ?ir. icra kan~nu projesi üzerinde çalı§ıldığım Arika. 

huk~rırnız ~i~?i~iyo~: ! a~amlayıcı mal~~at.'. Proje "mo
~ ·· ~ teknıgının butun ıcapları., nı gozonune alıyor ve 
cı_ rn ~. an unu tetkik eden bir lsviçreli mütehassıaın rapo-

[). ~kerelere esas alınıyor. 
Lıı oızırn . 
• kuk tek ~:~a. kan.~~.U ~ - 7 yaşında~r:. ?nu da "Modern 

ıı . nı.aının butun ıcapları,, nı gozontlne a.larak hazırla-
. c Je.~tırnal. ki, ben bile_ yaz~ış, söylemişimdir; inkılabın 
; bu .. da bıten bu yemış çogumuzun· ağzını sulandırml§
cltı!~n ° kanunun varlığı pek tabii görülecek potlarını 

··n .. 1.!0 ruz. Meclise yepyeni bir kanun projesi sevkedile. 
r-'" iore bu . k' k b · rıkta . . P~o~e, es ı an unu muşam aya sarıyor demek-

. cli.cği r bılırsınız: Yanlış yerlerine balmumu yapıştırılma
toı Y ec ~en.ç bir heves karın getirdiği şiir def terini, şöyle 

erk g zdırdıkten sonra, balmumundan itaret koymakla 
>'l ~ arnıyacağmı anlayan üstat, olduğu gibi bir mutam

a trnış, öyle geri vermiştir ! 
rıun il . . da 

ıırı h e Yenı proJe arasın geçen zaman&ı, bir kanu-
Cti a atlarında veya teferruatının maddeleri bırakıp bir 
·rıd\trn~rniye koymada bizi haklı gösterecek kadar çoğu 
~ u~~şmayı zaruri kılan bir mesafe duraklığı yok .. 
'ııi nl ıçınde Türk cemiy.eti bünyesinin bir kanun mevhi-
~b at~cak bir değişiklik kaydetmediği muhakkak ... 

ru ugun geniş ölçüde yeni hükümler bize kendilerini 

1/?kl~~aa .bu, bu hakimlerin doğumları gayri tabii saik. 
olur çk· tırılmı§ olduğuna delalet eder ve bir kere daha sa
. bi 1

• tercüme edilmiş bir kanun metnini doğduğu mu. 
. o~_?la~au!ü .halin mütalea etmemelidir. içine karışıp ma. 

ile ~ bır ıçtımai münasebet üzerinde vücuda getireceği 
ttc 0 

kr, onu tesbite savaşmalıdır. Yeni projeyi böyle bir 
n orumak isteriz. 

B .. • • • 
lu;R~~kü kanunun temin edemediği nedir? Alacaklının 
~l ıtırnadını kökünden söküp atmasıdır. Bizim icra ka. 
1 ~tlc nafaka sahipleri müstesna, on liralık bir borç 
k ~dcck alacaklıya: (Sen borçlunun ödeme teminatı 
Ctı ~c~ malını karşılık hesap edebilirsin!) diyor. Bir öi

. lltcfir) • lıralık ve~~siye bir kitap a_lmak istiyor. Onun ma. 

1 b Başka gelırı var mı? Hacız altında mı, değil mi} 
1f ~Unları taraf taraf tahkik edip de müsbet b!r netice 
~1 1~lunmak da, yahut tahkik etmeden veresiye verme. 
~ttd;aınu§sa, hal dilile: (Kendi düşen ağlamaz) denil. 

t . 
: .. ?u ~~~ b~. ~~r la!.: .~endi düşen ağlamaz! Fakat işte bu ku. 

.......... koruş butun memlekette yarı sermaye olan .insan 
tır. "~ uuuu~ I\,'> uıclıllut:u uır Kaıcmae suıra yuvarla. 

Neti~ ...... d Sc 
• C\ gozonun e: rmaye sahibi itibar vermekten 
~llıaktan kaçınıyor, sermayesini işletemiyor: Bu bi; 

bir ~~ Sermaye ist.iyen, kredi istiyen namuslu, çallf• 
bulaın nda§, ~~kl_ı .bır ko~kunun kurbanı oluyor, aradığı 
~dan ~or, sam~ ı_şlet~mıyor, bu .bir mahrumiyet. 
~ ku·· .. 

1 
1§ hacmmı mılyonlarla ıfade olunacak bir ra. 

. çu t b. . k 
r, ala en ır ıcra anunu yalnız borçluyu himaye et. 
!~ l' <:aklının ~ bor~lu . ka~ar himaye edilmesi, yine 
. MClfaYacak zumrenın bır hımayesi olacağını düşünme. 

'evi}' c~]~ketin ihtiyacım düşünmemiştir, borçlunun ah. 
~~=~nı ne olabileceğini düşünmemiştir. Borçlunun ma. 
,l' bo saymanın tek yolu da ya rehindir, y.ı ipotek ... 
L: rç alınd .. •• ·· ·· •· • ~ gü]·· ıgı, soz,, un senet,, ve 'kıymet,, olduğu 

~... unç bir budalalık ve safderunluk sayan bir zih. 

~ut .. b .. 
n .. ırın h be · b'I l\un iki a ~1 • ~.me?1• ~~nlış mı} Yeni projede 

, l' aylık yıyecegı, gıyecegı veya bir aylık yiyecek 
la lltacak temin edilebilecek miktardaki paraa! haczo~ 

e.tbahıa~asın~ alı.nmak~~r:. ':üzde. yetmiş maaı veya 
Q1lirn . ıle hır mılyon koylu, b.,. hacız maauniyetiJ ... 
~Uflia) ıcr~ kanun~muz karşılıksız borç veren alacaklıyı 

1 a • (fı eman.ıl.lah) hükmü ile cezalandınr; çünkü 
'da laınaz: fakat karşılıksız borç alan borçlu yalnız 

IİJiik ~ rn~ddi bir şey almı§ değildir; ona biz bir de açık. 
lti~tl dirnamesini vermi§İzdir. Rica ederim, "Neye ka. 
~ b~edin ~.. ..Neye parayı meydana koydun?,, diye 

~'ar •r. hırsızlık üzerine hep kendisini kusurlu çıkaran. 
ettin H d ~ 'b' 1 ......_ ş bo ocanın sor ugu gı ı sora. ım: 
u rçlunun hiç kabahati yok mu? 

HASAN KUMÇA YI 
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Ror11anyada AlrT11an 
propagandası! 

Büyük harp fiilen durduktan bir müddet 
sonra, memleketleri içten fethetmek makaadi
le propaganda faaliyetleri başladı. Bu faali
yetler, gittikçe artarak ciddi bir tetkilat haline 
getirildi. O kadar ki, bazı memleketlerde bil
hassa bu işle meşgul olmak üzere "nezaret,, ler 
ihdas olundu. Almanya, en çok gayret aarfe • 
den propaganda nezaretine maliktir. Bu neza
ret silahın kazanamıyacağını manen elde et
mek istiyor. Amerika ve merkezi A vrupanın 
muhtelif yerlerinde tiddetli mukavemet, hatta 
letkilatı kökünden meydana çıkanp tardetmek 
gayretleri başlamııtır. 

Bu sütunlarda okuyacağınız yazı, Alman· 
lann Balkanlarda yaptığı propagandayı izah 
etmektedir. Fransanm yarı resmi Lö Tan gaze~ 
teainin Bükreşe gönderdiği hususi muhabiri ta 
rafından, mahallinde yapılmıf tetkike istinat 
etmektedir. 

Balkanlarm bu mühim memle
ketini içten kavramök için nasıl 

gayret sarf ediliyor ? 
Ekalliyet muhitle
rinde gösterilen 

f aaliyef ! 
slllerl Rumen müesseseleriyle 
daimi temas halindedirler. Bu 
mUmessiller aynı zamanda bir 
raporla faaliyetlerini Alman ti
caret ataşesine blldirmeğe de 
mecburdurlar. 

KÜLTÜREL PROPAGANDA 
KUltUrel ve sosyal bakımdan 

Ja Romanyada Alman propa-

btitUn k- .... L.~ • .ı.ıl:ıle mUcade
ıe etmemiz icap eden bir hata 
ınabsultidür. 

~"'raıısa ve lngiltere de hA.lA 
Ilomanyanın bircok bUyUk işle
re, nıcsclA büyUk sanayi hare. 
Keti<? rde sermaye istey' iste
medi klcrlui dUşUnüyorlnr. Hal
bıı ki A lm:ı.n~·a aynı hareketi 
!;oransa ve lnglltcrcdcn evvel 
yapmaktadır. 

Fransız ve ecnebi memleket- tinde, dokuz miligram ağırlı gandası şiddctl-e hlssedilmekte
ler matbuatı son günlerde Av- ğında altın ile mUvazenet bul· dir . 

Hiçbir şey olmnsa b:lc yalnız· 
ca Tuna d eltasında bile ynpıJa. 
cak birçok mu .. tn·~ :: tesisat em. 
salsiz menfaatler temin edel.ıilr>. 
cek "azlyettedir. Mesela. tekııllt 
faaliyet, her tü; ' · b: lı k konser· 
\'esi fabrikaları, cam fabrika
ları. ayna fabrikaları, kuı·mak, 
nakliyat kolaylıkları, hususi 
vapurlar imali hu mıntalrndan 

ehle edilebilecel< menfaatler me. 
yanındadır .. 

rupa devletleri ve Amerlkada durulmuştur. Alman kitapları RomanyaJıı 

şiddetli Alman propagandası Yalnızca Almanya leyleri bı: resmt fiyatlarından yUzde ylr
yapılmakta olduğuna dair ha- kıymetten daha ucuza değiştir· mi beş nlsbetinde daha ucuza 
herler neşrediyorlar. Bu blldfn· mektedir. Bu da piyasalarııını mtılmaktadırlar. 

sıla üzerinde durmamız icap e· daha çok Rumen mUşteri bul - Alman devleti mekteplerin · 
den bir noktadır. ÇUnkU bu masını intaç ediyor. Jen herhangi birine kaydolan 
propaganda vasıtaslyle öyle şey
ler elde olunuyor ki artık hiçbir 
deYlet bu emrivakilere karşı 

harekette bulunamıyor .. 
MÜBADELE .MESELESi 

Romanyadn bu propaganda 
hareketi her sahada feYkalAde 
ilerliyor. Bu propaganda lktısa. 
dt, içtimai ve ktiltUrel sahalar
da bUyUk tesirlerini göstermek-
tedir. 
MaHım olduğu üzere Ronıan. 

ya en elverişli mübadele mua
melelerini Almanya ile yapmak· 
tadır. Almanya ile ticaret yap-
ması Romanyanın menfaatlerini 
korumaktadır; ç.UnkU Almanya. 
da Rumen parası kıymetlidir 

Bir mark, kırk bir buçuk ley 
kıymetindedir. 

Rumen millt bankası bu nis 
betsizllğin öntine gecmek için 
yUksek dövlzll memleketler ile 
ticaret yapan tüccarlara prim· 
ler verdi ,fakat serbest ticaret· 
te yUksek dövizli memleketleriJJ 
hiç biri Al manyaya rekabet yap 
mak için malını yüzde 38 deu 
daha aşağı bir kıymet ile ödene· 
cck ley ile satmadı. 

Bu avantajlarını çok iyi takdir 
odon A.lmo.nlnr, hıılcn Romo.n· 
yadaki !500 u mutecavfz •1•• 
larını hep kendi ırklarından, 

Transllvanya Saksonlarındao 

veya Rayş Almanlarından seç
tiler. 

HattA son nisan ayındaki Ber
lin anlaşmasında Alman hUkO· 
meti Romanyada ticaret ajanı~ 

bir Rumen çocuğu her ay yllı 

,retmiş beş markı, mark 41,t. 
ley hesabiyle değil bir mark yir
mi beş ley hesabiyle almakta. 
Jır. Bunun farkı Alman deyle· 
ti tarafından kabul olunmakta 
jır. Alman gençlik kampları sık 
sık Rumen gençlerini davet et· 
mektedlrler. Alman hUkfımet! 
Rumen gençlerinin bUtUn mas
raflarını seve seve kabul etmek· 
ted\r. 
Rum~ - Alman fktıaat anlaş. 

ması yapıldı~ındanberi her sa· 
hada faaliyette bul un an hl rçok 
Rumen mUhendlslerl Almanya. 
ya akın etmişler ve memleketin 
zenginliklerini meydana cıknr. 

mak hususunda rasyonel plAn -
larını konferanslar ile halka 
blldirmektedlrler .. 

Faaliyeti bilhassa muhtelit 
bir cemiyete tevdi edilmiş olan 
zirai anlaşma şimdiki halde 
başka bir gayeye A.let olmamak
tadır. 

Bu malların dı!"arıdaki mUf
terileri Almanya. Polonya, Çek
ler, Fransnııın Suriye ordusu, 
fnglllzlerln Filistin kun·etlerl. 
.Mısır. 1nglltercnln Akdeniz VE' 

\tultn filoları olacaklnrdır. 
Z1RAI MEMBALAR 

Nehir mansabının temin et
tiği zirat membalar da sayısız. 

dır. Dilhaı:sn pamuk l'e pirin~ 

fovkaltıde mtbzul bir surett• 
v1:ılişmcktrdir. Nehir kenarhı 

rında saz ve kamış tevkır.JA,.<l 
coktur. Halk bunları yakmak 
tn veyahut dn hasır ör' u ıer ,., 
saire imal etmektedir .• 

İşte bu mUnasebetle Rumen· rının hepsinin Rayş Almanı ol
ler en elverişli alış verişlerini ması şartını da ko~u. Bu madd( 
Almanya ile yapmaktadırlar. Rumenler tarafından reddedil· 
Mesela. bir Rumen tUccarınm dl, fakat Almanlar başka birçok 
I<~ransa veya Almanyadan bir zi. maddeleri kabul ettirdiler ,.e 
raat makinesi almak istediğini buna da başka bir hal çaresi 
kabul edelim. Böyle bir makine buldular. Son olarak Rumenlerin Mun· 

ca Si Voe Bima'daki sergilerine 
Almanlar çok bUyUk mikyasta 

Diğer taraftan Almanya uzun iştirak etmişlerdi. Alman pav
,·adell krediler sistemini tatbik yonları tamamen Rumen pav· 

Fransada on bin frank kıyme. KREDİLER 

tindcdir, Almanyada ise resmi 
fiyatı 660 marktır. 

Halbuki bu sazlaı ~· "' ıstıfa· 
de ederek cok ucuza kAğıt imali 
mtimkUndUr .. Mikroskop ile ya
pılan tetkik ,.e elrspertızler çok 
tıbbi neticeler vermişlerdir. Bu 
kAğ'ıt fabriknlar bUtUn Avru· 
pa piyasalarmn hAkim olabflfr 
\'C hlcbir firma kendileriyle re· 
kabet edemez .. ÇiinkU bu kA.ğıt
lnrrn maliyet flyatlan fevkaıa.. 
de dUştik olacaktır. 

· Romanyada bu sanayiln kal
ı.. ması için Paris ve Londra 
l.ınnlcalannın müşterek yardım

ları beklenmektedir. 
Rumen alıcı muhakkak suret. etmektedir. Almanyaya yapıı.n yonlariyle aynı genişlikte idiler. 

Bu şekilde tesis:ıt ve nakliyat 
imkAnları temin edUdiği takdir· 

te Alman malını tercih edecek· her siparişe mukabil yUzde otuz En faal propaganda Transil-
tlr. Çünkü Fransız makinesi, ile yU7.Cle elli arasında mabsu
kendisine 10.000 X3,85 - 3S500 ben para verilmektedir. 
leye, Alman makinesi ise: Rayşbank ihracatçılara dai-
660X41.5=27390 leye mal ola· ma ihraç edilen malın kıymeti· 
caktır. nin yUzde yetmiş beşini ,·ermek-

Bu vaziyet karşısında Rumen: tedir. Alman ticaret mUessese
alıcr haliyle Alman malını ter.1 lerl mUmessilleri Almanya ile 

1 
cih edecektir. 1 ticarette bulunan bilnmum tica-

Rumenler He ticaret yapmak·' ret müesseselerini ziyaret et· 
ta olan bUtun memleketlerde mektedirler. DilhHsa bu mUes
leyln kıymetin yUzdc 38 kıyme- seselerin de Romanyada mUmes-

= 

ya, Banat ve Basarabya'nın e-
de eMe edilecek menfaatler her kalllyet muhitlerinde yapıl· 

maktadır. iki tarafı da tatmin edecektir. 

R l 1 1 d 1 t Sonra bu hareketlerden siYa 
umen gene er y e o u ren· i b k d d · 

ler sık sık Almanyaya gitmekte- 8 ladUım an akmenfaatler me-
mu r. ÇUn U bu şekilde dlr .. Rumen gençleri Almanya- , 

d bl Udd tı i f . A.manların nU!uzu azaltılacak a r ay m e e m sa ır e-
dil kt l l l b k 

Ye kredller, sermayeleri ile Ro-me e, sonra yer er n aş a 
k 'il 1 te k t kt dl 1 manyaya tesir edecek olan ln· 
a~ e ere r e me e r er. 
Al . t d b sntcre ve Fransa hUkömetlerl 
manyayı zıyare e en u T di i una va s ne yapacakları ser • 

gençler için muhtelif şehirlerde 1 ri 1 h 
. mnye.e ye em maddi men-

konferanslar tertip olunuyor .. ,,. tl t 1 d k 
~aa er ~m n e ece ter hem Ro-

Almanyadan dönen bu gençler mi\ k kl 
artık tamamen Alman tesirini d ia~~~ ~z~nac; ğar ve hem 
almış bulunuyorlar. Bundan e en z en ° azlara açı· 

lan ve diğer taraftan yukarı Tu
maada bu ekalllyetlerln hare · 

naya çıkan yolları ellerinde tu 
ketlerin! idare eden adam da bir tacaklardır. 
Almandır ve kendisine BUkreş ------------
sefaretinde bir de vazife veril-

P-. Hırvat 
'c~ &lesi 

ruUllerinin hiç birini muvafık Skeç,, gazetesi gizli mcmbalar • 
bulmamıştır. Binaenaleyh, mu. dan aldığı aşağıki havadisleri 
zakerelere yeniden devam olun- vernıektedir: 

idare etmi3tir. 
Bundan başka manevra esna . 

smda kral ve Mussolini, general 
Gra.zyani, Pariani ve Di Bono'yu 
kabul ettiği halde marepl Ba • 
doglio'yu kabul etmemi§tir. 

miş ve bu şekilde iki millet ara
sındaki dostluğu daha yakından 
temini lmkAnları hazırlanmış -
tır. Aslan Tsransilvanyalı bir 
Alman olan bu zat Romanyada 
kUltUrel bakımdan Alman pro
pagandasını idare etmektedir. 

Yakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

'tt, 
Sır11 11 gelen habcrlerı' 

~'r ' liırvat anlaşması 
'ltrı 
~~t Yenı gUcIUklerlı 

ile lf ır. Başvekil Svet. 

bol::r'tat köylü partisi 
ta'' lfıor 1.lacek arasında 

'ıı!!. tvauarın anlaşabil· 
l b l<ıu .. d •tı · n blrka4; tOrlil 
._e .. ,~ttştur. Falcat. n('

"""lf b u anlaşma tor-

ması icap ediyor. Kat'l bir an· İtalyan sili.hlı kuvvetleri u • 
!aşma zemini aratıp bulması i· mum kumandanı Mareşal Badog. 
~in Zağrep ve Belgratta yeni lio'un gözden dilştUğU anlaşıl • 
mUzaker~ler başlıyacaktır. Baş- maktadır. 

vekilin ltalya seyahati mUzake- Son defa milli bir kuv\'etin 
relere başlanmasını iki gUn te. müstevliyi mağlup etmeaHe neti. 
bir etmiştir. - Zora, Sofra. 1 celenen İtalyan manevralannı 

Mareşal Badoglio'un idare etme. 
si mukarrerken, vaziyet böyle ol. 
mamı~tn' . 

Onun yerine n.anevraları ordu 
Dünkü po3ta ile gelen "Deyli başkumandanı general Parinni ' 

.. ....... .. ... ..---, 
Gizli havadisler : 

1 : ·-··---····-· .. ··-· .................. . 

Kendisinin şimdi resmen me. 
zunlyet yapmakta olduğu bildi • 
rilmektedir. 

Aylardanberi &doglio ile Kont 
Ciano arasında ihtilif olduğu 

ma.H'ımdu. Kont Ciano'nun bari. 
ci l!i~·a~etinc mJr('~alin muarız ol. 
duğu anla§ılmaktadır. 

Bu müşterek Ye metodik ha. 
reketten, birçok bedbin ecnebi 
muhitlerinde husule gelen en· 
dişe artık Romanyanın Alman
yaya karşı hiç bir şeklide hare
ket edemlyecefl kanaatidir. 
1NGILTER:P.l VE FRANSANIN 

HATASI 
Du şekilde serbest bırakma 

No. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
58 
39 
40 

me külliyatı 
31-4() 4 CÜ seri Kr. 

Rasin kUlllyab IV eo 
Metafizik 40 
hlı:ender eo 
Kadm ve IOlyalism 100 
Demolı:rlt 2~ 
Dinler tarihJ 125 
Filozoff ve sanat •o 
Etin too 

Heraklft ~ 
Rubf mucizeler n 
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Kıymetli bir vesika 
Antakya kıZlarından selam.. -~ 3 O O_, 

1 Jsman Cemalin başından geçen sene evveline ait bir narh de ~. 

Hatay notlara : 8 

Anta'kga 1ıalkeVinde ders alan Hatay 7.:ızlarından bir grup 

istanbuldaki hemşirelerini Ha
taya davet ediyorlar 

Yazan: 
Hatayda bulunan arkadaşımız 

Hulusi Günay 

korkunç bir vaka lstanbulda erzak fiyatları .. v fJ 
- Nasıl çarpıyor? eski Türk şekerleri Yerilmiş sadaknmız Yarmış! - Adamı çarpıyor! • 

Yoksa şimdi okuyucularım , 

·rnrada benim bu yazımın ye - - Uelin de bakın! Neşreden : 
: ine, öbUr dünyaya göç babe _ c 

-4 rıamcağız yn~nıur altında R Ek :imi okuyacaklardı. f 
,::-··ryor Ye gelirken hizmetçisi eşa rem E\'elisi sabahki o, oldukça h~ 

ırı sayılan yaz yağmuru şim -
de peşine takılıyor ve ikisi ele 
bizim mutfak kaııısmda hayret. h' 

~eksiz, ''lldırrmsız, "atırdısız, V k't ''t 1 d .. .. ·· Ik' Tu"rk 3 
' J " ıe beni dinlerlerken bu sefer a ı su un arın a, uçyuz yuz sene evve ·ı 
gUmbUrtUsilz, ne de sakin, ne ı· S lt 1b h'm d 1 t k b k --ın~ hizmetçi çığlığı basıyor: sene evve ıne, u an ra ı ay m a ma a ·ı ... 
de yumuşacık yağıyordu. Bir a- _ '.Amaaan!. zamanına ~it bir narh defterin. sayıfanm bir başka ~~ 
ralık, bizim mutfağın bahçcyP den bahsetmistim. Hamam fi. vardır. Yukarda birkaç 
açılan kapısını açmış, oluklar - ~[eğerse, ben macerayı anla. yatlarx ve h~mam nizamı ile parça neşrettişim erzak. 
dan boşanarak bahçeyi gölge • tırken o da tecrübe için serçe berberler, esirciler ve aşçılara bugün başlı başına bır 
leştirmekte olan ılık suların tat parmağını bizim çinkora do - ve balık fiyatlarına dair bazı mevzundur. 
lı şırıltısı ve şirin manzarasına kundurnıuş... Dlraz sonra ev arraalrını da nesretmiştim. Bu narh defterinde ~ 
dalmıştım. Evimizin bahçe tara- sahibimiz, bunun neden ilerJ ~Bugünkü ayn~ kıymetli vesi. nakliye (araba, sandal ' 
fına dilşen iki cephesi baştnn [:"(:ldiğiııi tetkik için eYiıı başka \cadan, üc yüz sene evvelki er- mi) fiy;.tları da tcsbit edi 
aşağı cinko kaplı oldui;u yUk - cephesindeki çinkoya elini do - zak fiyatİarını neşrediyorum. ı tir. Herde ayrıca bir yatJ 
sek damdan yerlere uzanan o - kunılurur dokundurmaz haydi "Etin 150 dirhemi J akçaya. zuu olarak alacağını Jst 
luklar da. çinkodandır. Biraz ondan da bir feryat ... Evin için- "Kaba çrek 150 dirhemi 1 limanı ile civar köyler artı 
önce, mutfağın bahçeye bakan u: ~e ne kadar çinkolu, ~alvo - akçaya. (Boğaziçi ,.e Haliç sah 
demir parmaklıklı penceresin - nızlı yer varsa oralar da bizi "Halka simit 90 dirhemi sandal fiyatları en ufak 1 

den bakarken nasılsa burnu _ sarsmaya başladı. Artık, geçlri _ akçaya. runtına kadar gösterilıfı 
.A.lltakyanın Asi nehri kıyı. dan kucak kucak kırmızı bay _ 

sında geniş ve serin bir .gezlnU rak bulacaksınız. Ben, Mehmet
yeri vardır.: Asım GUndUz cnd- clklerlmiz Hataya girmeden ev-

mun ucu bu demir parmaklık - :ccek zaman kalmamıştı. Evde, "Yağlı çörek 80 direhmi Sandal fiyatları, henı s~11 

lardan birine dokunmuş 've do- bizde şimdi müthiş bil" tehlike akcaya. cinsine hem de (bir, iktı" 
kunmasile beraber de gözleri - iı~indeydik. ~'Börek 60 dirhemi 1 akçaya ilh .. çdte) kürek adedine 
min önünde hafi! hafi! Ye tlt - "c·· I 75 d' h · 1 k k desi ... Her akşam Ustu orası Yel, hemen her gece lccndi elim- Ben hemen yarı çıplak sokağa oz eme ır emı a • onmuştur. 

hıncahmc dolar. Ve yUzlerl pe - 1 işlediğim kırmızı şal bayrağı- rek birtakım pırıltılar peyda 01• fırlayıp karakola koştum, p 0 _ çaya. Araba fiyatlarına -~ 
çell genç kızların, çınar ağaçla- mr vUcuduma sarar, böylece muştu. Tabii, bu vaziyet karşı - fü!cr derhal elektrik şirketine "Lokma 5 5 dirhemi 1 akça- defterde üç dört satırlı~} 1 
rmın hışırda~·an dalları altın - saatlarca aynın karşısında ken. sında aklıma ilk gelen şimşek- ü:\ fon ettiler. Ve bereket ver_ ya. yıt vardır ki, Edirne 1 ~~ 
da kol kola dolaştıkları görilll\r. dimi seyrederdim. Hiç unut - ti; fakat mutfak kapısını ar - "Koyun etinin okkası 9 ak- bul arasmdaki yol ücreti 

dma kadar nçrp havayı Ye ufuh sin ki şirketin Deyazıt dairesin- termektedir: -f 

l3u akşam gezlntllerl, bana, hiç marn, birçok geceler, kendimi !arı bir havll !!özlediğim halde -Oen acele otomobile atlayan ça~~S· w • • ,~ 
de mUnasebetl olmadığı halde, tutamaz, hıçkıra hıc;kıra ağla - • ')I • ıgır etının okkası 4,5 ak. "Edirne arabacıları 'J 
zaman zaman Kuşdilindeki es. mağa. başlardım. Böyle anlarda ortada şimşekten zerre kadar"C- gayretli memurlar, l.>ır çeyrek çaya. kı~ Jstanbuldan Edirrıe>· f 
ki Alemleri hatırlattı. Bel ki de, gözyaşlarımı bayrağıma silmek ser görünmUyordu. ı=oa"a yetiştiler ve çoluk çocuk- "Dana etinin okkası 7 ak- rmca üçer yüz ellişer a~ç' 
hayal gibi dolaşan Hntaylı kız- beni .birçok duy,guların hasreti lşte ne olduysa bana tam bt: la bir panayır yerine dönmüş o. çaya. lar. · I 
larrn peçeli yüzleri bende bu ile yakardı. Ve o zaman ağla - sırada oldu. Jnn oizim evin ön tarafına mer- "S d w kı 20 k "Ve Edirneden dah1 

a e yagm o · ~csı a • b l l b l 1 r~· rüyanın hortlamasına sebeP. ol- mak bana adeta "ihtiyaç,, gibi Benim eve pek girmiyen Ye dh·cnlerini dayayıp nedense, u a ge ince öy e a ı 0 "' çaya. D f d k ,e ç 
du. ·... .- gelirdi ••. ,. yaz, kış ömrUnU bahçe ile kö • kurşunu bozularak cereyanı e - "Taze tereyağının okkası 24 e ter e çana ' ,~ 

~ mUrlUk arasında geçiren sarsak l\1n ı:fnkolnrına. demil"'lerine si- _, _ ~ fivatlşı:ı1 bilh~1,uıa br°e~~ Fakat şunu da. ltira.t etmek O.~zleri nonılcnn:ı.loU. n .. 'h... k · - yapılaıK an yer en og t 
' blr teklr kedim var ı, tam ını ı·ayet etmiş olan cer..eranı li.e • "Şirla"'a.n yağının -okkası 20 ')'e 

lazımdır ld, buranın kızlarında, fazla konuşursa , k endisini tuta- " _,~ l{ · o bakımından, ehem~~ :.~ 
sırada, kenalnl saçah. a ına sı - serek bizi, bu (::!20) vultlok e. akraya. ı.ııÇ"' 

on beş yıl evvelki lstanbullu mıyarak sarsıla sarsıla ağlaya • x. b h 'l Bugün çömlekçiliği, " ~ 
pere alarak mutrnı:ıın a çeyc Jektrlk cereyanının ttiyler Ur: - "Zeytin yağının okkası 20 ) .... 

kızların şakraklıklarından.eser cnğrnı sezmiş olacak ki, hemen . t d t f zel sanatlar arasında sa L 
bakan penceresın n ış ara ı - pertici tehlikesinden kurtardı - akçaya. b ar•• 

yok. '.A::ıım GUndUz caddesinin başını eğdi ve elindeki işine ko· cı:. 
14 

yız. Binaenaleyh u rı _.,c 
na kurulmuş, başını sa.,a, so - ıar. "Bezir yağının okkası 00 sv 

g6lgellklerlnde kolkoln gezen Y.Uldu. la sallryarak yağmuru scyrcdi· 1 terindeki kayıtlar, 3 , 3 
Hataylı genç kızların yUrUyUş - Onu bu haliyle bırakmak lA.. _ yordu. YUksek damdan aşağıya TeYekkeli değil, bUyUk Ustat "'":~)ya. ~ kk 12 ak- vel meşhur çömlek 1~0J 
lerlndo bile esaret günlerinin sarkan soldakı' kalııı c-.inko oluk Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hey - on yagının ° ·ası nelerinin nerelerde ~ıı·/ı~ 

zımd!. L~kin, dillm, insafsız bir çaya 'h h 
ağrr başlılığını bulmak, mum - kobra yılanı gibi kovuğund-ı fena taşıyor, nerede ise suyun beli deki evinde hftl~ petrol l~m- "i~uyruk yağının okkası 14 İaı '· Türk sanat tarı 1 

kUn ..• Etrafın <luyablleceği tarz. birkaç kere kıuılıp lıUzUldük _ hızından yerindc'n fırlayacaktı, basile geccllyormuş! akçaya. haı:ı~;ı kıymetlidir: ı:uP 
da kahkaha. ile ;gUlUşmek ve a - hattt\ biraz yerinden bile oyna. "Efezin Ortabattal 
"Ik sesle konuFmak "onlara o ka ten sonra başını dışarı uzatarak O ı:nnn Cenınl l\:.l YGILJ "Süzülmüş balın okkası 13 akçaya. b 
" "i zalimane blr surette zehirini mıştı. Bunu dUzcltmek, yerine 
dar yabancı ki... ~ döktU: yerleştirmek için bir de elimi akçaya. "Selanikten gelen 2 ıJ 

HataylI kızların en mUhlın 

hususiyetlerinden birini mevzu 
harici bırakırsam insafsızltk o -
lacak. Diyebilirim ki, bilA istis
na bUtUn HataY, kızları hariku -
h\de mütenasip cndamhdır. 

- Ne çare ki, size bu gUnU 
gösteren '.Atamızı, kırmızı şnl 

bayraklara bürünmüş olduğu • 
nuz haldo karşılamak saadeti • 
ne edemediniz ... 

boru '-"a attım ki... İ "' ld • •t•l • b" ··Ati na balının okkası 16 ak. 'Joy (toprak) tencere ~ 
J nego e ışı ı memış ır ''Büyük boy Midya ~ 

Ne tahmin edersiniz, ne oldu, • t çayu. 1 ~ k tıır 
cınaye "Girit balının okkası J a ·• k.ıpağile 3 akça 1 "2~o,,~ 

dersiniz bakayım? 

Sırası mıydı! .. Fakat, ok yay-
Bu, LUbnan dllberleri)le aynı dan fırlamıştı bir kere ... 

güneş altında yıkanmalanndan 

mı ileri gelmiş bilmem. Güzel _ Bu cUmleyl, salon duvarında
llkleri hakkında tam bir.fikir e- ki resme bakarak yutkuna yut 
dinebllmck için de peçelerin u - kuna, kesik kesik söylebilmi:,
mumlyctle kalkmasını bekle - tim. Boğazımda. beni boğan, göz 
mek icap edecek. lerimi buğulandıran bir şey çık. 

Ne olacak, sol elimle boruya 
yapışmamla. beraber Uhzada 
gözlemin içi şimşeklerle dol -
du ,.e bUtun vilcudum anlatıl -
maz ihtilft.çlarla allak bullak ol
du. Yere yuvarlanmıştım. Göz
lerimin içine dolan şimşekler 

kaybolunca birde baktım, bizim 
sarsak Ye sallabaş tekir, deh -
setll bir anaCora kapılmış li -
~ 

Onların diğer bir hususiyet. 
leri de lrnnuşmalarıdır. Herhan_ 
gl bir Hataylı kızın dudakla -
rmdan dökUlen kelimeler, ruha 
alev akıtıyor. 

mıştı sanki ... 

Hıckıranları, sarsılan omuz
ları görünce, başımı pencere ta
rafına çevirmeğe mecbur oldum. 
Hıçkırıklar devam ediyor ve 
ben dudaklanmı ısırarak ken -

Hataylı kızlar, (YAKIT) su- dimi tutmağa gayret ediyor -
tunlanndan anayurt kızlarına dum. 
seHl.mlarının iletilmesini söyle- !mkf\nı mı var! 
diler ve Hataya, lstanbuldaki 
hemşirelerini davet cttller. lluliı i GtiXA Y 

• • • Yeni neşriyat : Antakyn IInlkcS ı;i çek Ye şap ______ _ 

kacılık kursundayız. Duraya o
tuz beş kadar Antakyalı bayan 
devam ediyor. Bunların çoğu, 

ilkokuldan çıkar çıkmaz çarşaf 
Ye peçe altına sokulmuş kızlar. 
dır. H enllz Türk ordusunun Ha
taya girmesi mevzubahs d eğil -
kcn bile, bu genç kızların, ev -
!erinde ay yıldızlı bayrağ'ımııı 

gizliden gizliye hazırlndıklarıııı 
hepimiz hatırlarız . Tntlr biı 

şarklr şlvcsile konuşan bayan 
~{.: 

- l'!vlcrJmlzt bir gezseniz, 
~-· .. ı ;rnr· herıbirimizin sandığın • . ' 

kazaları 

Srnai mUcsseselcrdc işçilerin 
baznn uğradığı kazalara karşı 

na:: ıl tcclblr almak Hlzımgeldi -
Jinl pratik bir surette gösteren 
ve şimdiye kadar lisanımızda 

bir eşine rastlanmamış olan 
kıymetli lıir eser intişar etmiş
tir. "İş kazaları,, adını taşıyan 
ve Dr. lsmail Giimüşel tarafın
dan yazılmış olan lrn eseri bil -
tUn mUess~sc sahiplerine, usta -
başılarına YC' lı, organizaWrlC'ri
ne bilhassa. tavsiye ederiz. 

mon kabuğu gibi yedi, sekiz 
metre ilerden döne, yu,·arlanu 
uçuyor. Kendimi mutfağa dar 
attım. Şaşkınlıktan öyle bağır
mışım ki komşular ne oluyor:' 
diye kapıya koşmuşlar. Bir:n 
sonra vaziyeti bizim bayana an
latırken, o: 

- Nasıl olur, diyordu, hava -
da şimşek yok, bir şey yok, sa. 
kın hayal görmllş olınıyasın? 

Derken baktım, bizimki. mut
ra~ın bahçeye açık kapısından 
dışanya bakarken: 

- Aaaay! .. 
Diye bağırarak içeriye fırla -

ın:ısın mı? 

?-!eğer, nasılsa onun da par -
nıağı evin kaplaması olan çin -
J.oya dokunmamış mı? 

Peki ama, bu, neden böyle o. 
ıu~·orclu? l!avnda elektrik yok -
ı ! Haydi ben, gecelik luyafc -
t. uıle, cambul cumbul, sulara 
tlalc.rak, bahçeden bizim ev sa
h!lıiııe: 

-- Aman bayım , bl:t.iın eve blı - . 
ş• yler olmuş! . 

- Ne olmuş? 

İnegöl, (Hususi) - Kasaba • çayC\. 'Orta boyu kapagıle 
mızda bugüne kadar eşine rast- "'Bulamanın okkası 1 O ak~a- 1 
lanamıyacak bir cinayet işlen - ya. • 
miştir. "Pekmezin okkası 6 akçaya. 

Piç Osman isminde bir adam B h d f · d t'' ı· · l) .. .. u nar e terın e ur u a. 
aile geçimsizliği yuzunden evvel- k d h · tl' 1 •. . . . .. ım an e emmıye ı o an er. 
kı gece evını bcnzın dokerek tu- . k f 
t t da tabancası zak fıyatları arasında şe er as-
uş urmuş, sonra • d'kk · 

k k k ·· ·· d"k'l lı da bilhassa şayanı ı attır. 
nı çe ere apının onur.e ı ı - ı~ k" T" k 

· t' Bundan mese a es ı ur şe-
mış ır. . 

1 
. . .. w 

kercilerinin çeşıt erını ogren-
Ateşi görerek evden kaçmak memiz başlı başına bir kıymet

istiyen kaynan~ı Emine, ka~nı tir: 
papççu İsmail ve kalfa 1brahım "Ham şekerin o~kası 40 ak. 
isminde bir adam kapıya doğru çaya. 
koşarlarken Osmanın tabanca • "Tarçın şekerinin 3 dirhemi 
smdan çıkan kurşunlarla cansız I k . . . a çaya. 
yere serılmışlerdır. "Karanfil · şekerinin 3 dirhe. 

Osman kendi karısı Haticeyi mi l akçaya. 
ve İsmailin karısı Asiyeyi de, ta. "Anason şekerinin 4,5 dir-
banca. kurfiunl:ırile yaralamış, hemi 1 akçaya. 
hadise mahalline yetişen bekçi "Anber ve gül şekerinin 4 
:\1urta1.ayı görünce kaçmak iste. dirhemi 1 akraya. 
miştir. Fakat kaçarken ayağı tag "Kişniş şekerinin 5 dirhemi 
lara takılarak düşmüş ve elinde. 1 akçaya. 
ki tabanca pathyarak çıkan kur- "S b d k ' · · 5 5 

k 
.. 
1 

.. aray a em şe crının , 
.~unla keindi de vurulara o muş. d' h . 1 k 
t" ır emı a çaya. 
ur. 

1 
w 1 H t ' .1 "Frengi hadem şekerinin 7 

Yara arı agır o an a 1ce ı e . . 
1 

k 
hafifçe yaralanan Asiye hasta _ dır~emı . a çay~ .. 
neye kaidrrılmışlardır. Peynır şekerının 5 dirhemi 

akçaya. 
"Sade akidenin 5 dirhemi 1 

1
. D r. 1 R FAN KAYRA , ak~i1~~kli akidenin 4 dirhemi 

il • !TGEN MOTEHA~::>lSl 
l akçaya. 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 1 "Aw · k" · 4 d' h · 

1 
gız mıs ının ır emı 

si karşısında eski Klod Farer k 

1 
.. _ 

1 
a ·caya. 

~ rıı:a'c N ~ 8 . 10. Oglet en !'On 1_ı- • 1 OSO d t • d' l . 

1 

- 1 ıcrı e anzın1 e ı -
ı 3 ter. 7 ye Kadar. miş olan bu narh ddteri 60 bi.i-

vük varak, 120 sayıfodır. üÇ 

mangıra. ıı~ , 
"'Ortc:clan küçük 1,5 ~ 
"\.i.imleden küçiik 1 L' 

n ungıra. 1 ; 
1 k 1 

·yeşil sırça ı çana 

C<l\'i\. ~ 

· ~'San çanak 3 ma~S1 •11 
"B·· "'k b o·....,ıto~ uyu oy "" .ş 

dağı kapağile 1,5 nk<:~\• 
"A d. . 0·-ıtO rmu ı ınce ıa•• ) 

:lağı 2 akçaya. ··ıc 
"Dimitokanın büyıı 

li ibriği 1,5 akçaya. ,,~ 
"Dimitokanın paf11'1 

ırt'· :lası bardağı 3 manS ) 
"Ef · b .. ··k boY ezın uyu ~· 

çanağı 1 akça 1 nıa~sı ret 
"Efezin orta boy ~~8t8I 

cı yogurt çanaşınırı ııÇ 
ak~ava. gııt~ 

"Efezin şerbet çana 
tanc:.i 1 akçaya. 

Vakıt KitaP8~1• 
Dün ve yarın tere 

me külliyatı 
.. ,eı1 

No. 31-40 4 CLI "/ 

31 Rasin kUI!iyatl 
1 

32 Metafizik 
33 lskender ıi.ı!' 
3·l Kadın ve eo9Yll 
35 Demokrit 

36 Dinler tarihi t 

37 Filozof! ,.c san• 

38 Etika 
39 HerakUt 
40 Ruhi "'mucuelct 
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lstanbul yüzme birinciliği 
V Üç klübün iştiriik etliği müsabakaf arda 

1 
Beykoz klübü şampiyonluğu kazandı 

~~uı su ~porları . ajanlığı 
tJJ ha an tertıp ve Beşıktaş klü 
~l~z~nda cumartesi günü 

1 - Ali (Beykoz) 3.5, 
1500 Serbest klüp harici: 
1 - !\ezih 28.27,2, 
2 - Niko. 
3 - Cemal. 

Moda koyunda yapılacaktı. Fa _ 
kat müsabaka saattinde yağmur 
yağdığından hakem heyeti yelker 
!erin ıslanmasını göz önünde tu. 
tarak bu yarışları tehir etmiştir. 

(jetine ~tanbul yüzme birinci. 
)e llıUs dun de devam edilmiş 
tur. abakalar nihayet bulmuş. 
. 'l'aıebcı . 

&, j>ü~ crı.n iştirak edememe..: 

1500 Serbest klüpler: 
1 - İsmail (Beykoz) 21.41, Ankarada yüzme 

müsabakaları 

Diinhil at yar1ş7armcUı 1ıavanrn fenalığına ra§mcn tribföı1cri clol rluraıı nıcra7.Ztlar 'f..·oşuyıt hcvc 
canla takip cdiyorktr • 

t~ b nden sönük bir vaziyette 
~ iti~ Y:ız-ışlarda rakiplerinden 
""Zlllla arııe yüksek olan Bey _ 

aını r klstanbul şampiyonluğu. 

4 x 200 Bayrak yarışı 'kUçiik • 
lc:r 

1 - (Musa, Artin, Bedri, Ni. 
ko) Beykoz takımı 12.32, At 

~J:ı .. } ta müşkülata uğrama . 
tı_-uır. 

"l!~koz Be . 
Plerj .' . şıktaş ve Demirspor 

~kaıa ili~ ıştirfık ettiği müsa _ 
ler ~ küçükler, serbest ama. 
~ ı.:: e klüpler olmak üzere üç k.: ilUZij • 
.'\~ler cu arasnıda yapılmıştır. 
tııı l!eş·karasındaki müsabakala. 

it l!Jk 
1 t~şla Beykoz arasında 

~ine 1 b~r mücadele içinde geç 
.ılı.. raı:r....c b" ''ki 

2 - (Hikmt.?t, Tekin, İsmail, 
Alaettin) Beşiktaş takımı 12,51. 

4 X ~00 Bayrak yarışı klüp -
lor: 

1 - (Fahri. Ali, Saffan, İs -
mail) Beykoz takımı 13,12, 

2 - (Sabahattin, Emin, Firu. 
zan, Ferhat) Demirspor takımı. 

Trample1ı atlama: 
1 - Fahri (Beykoz). 
Stt topu 1diçüklcr: 

Ankara, 13 (A.A.) - Bugün 
sat 15 te aradenfa havuzunda An 
kara bölgesi yüzme birincilikle. 
rine devam edilmiştir. Yapılan 

müsabakalar neticesinde klüpler 
arasındaki dereceler a._.c;ağıda gös 
terilmiştir: 

1 -=- 113 puvanla Ankaragücü. 
2 - 58 puvanla Gençler Birli. 

ği, 

3 - 52 puvanla Güne~. 
Ferdi tasnifte derece alanlar 

şunlardır: 

Havanın yağmurlu olmasına rağmen yine 
büyük bir kalaballk önünde yapılan dünkü 

koşular çok heyecanlı oldu 
"'l llıUs o•u n uyu er arasın. 
~ki b~b~~alar yüzUcüler ara. 
~eeaııs UYtik iarklar dolayısile 
>'arı ız olmuş ve yapılan sc. 
bil'i~:.a. ~a Beykozlu yüzücü. 
İ~lel'd·ılıgı rahat, rahat elde 

~aar u-. 
kaıaııatnih dün yapılan müsa. 
eı i§ n neticelerine geçmeden 
~ kiaret etmek mecburiyetin. 
Yol'ııak bu sporun inkişafını is. 
l'tn~in·lnekteplilerin yarışlara 

. <gi ta~d~ernin etmek lazımdır. 
··~ tde YUtu1':1e önümüzdeki sene. 
:t! • Çjjllk'~U bulmak imkfıru yok. 
i) aras u YUzmc çağı 16 - 22 
t 'ıı <!kSeı~ır. ye bu yaşta bulu. 
·~ ~ Sı>o l'i gençler de talebedir.' 

tısıa rları federasyonunun bu 
h lıı~la~~ d§ünerek bir hal çare. 

~kU gını tahmin etmekteyiz. 
(lı,k ll ~üsabakalarda alman 
~: etıccleri sırasile bildirL 
1 o 
, Sırt;:~ıu .. , ... "'·l 

, 'll """~ .. uçu" er: 
~ !'1aıı.ır ( 'kt > 1 ...,o 2 , 'N eşı nş .0 , , 

l o S c~ati CBcşikt~). 
1 ...._ ~Ü.Stü lclilp harici: 
~ ...._ A. at 1.26, 
lıo dnan. 
• Sırt" .. 

-.... S tt~tıı k1üplcr: 
o s;~fan l Beykoz) 1.32. 

~-.... :Be ~st küçtıklcr: 
'A.r~ı (Bcykor.> 2.5S, 

·,'l' '.n (Beykoz), 
7 S Ckın (Beşiktaş). 

...._ ;ı-cst klüp harici: 
J Sc ~hnıut 2.28,1 (G.S), 

-~-.'~. cst hlüplcr: 

Beykozla Beşiktaş küçükleri a. 
rasmda evvelce yapılan müsaba. 
kalarda biribirlerini birer defa 
mağllıp eden bu iki küçük su to. 
pu oyuncuları dün son defa bir 
daha karŞılaşmışlar ve çok sıkı 
bir maçtan sonra Beykozlular ra. 
kiplerini 6-0 yer.erek küçükler 
şampiyonu olmuşlardır. 

200 metre serbest: 
1 - Gazi lisesinden Nejat 2 

dakika 56 saniye 3.5 (Yeni An. 
kara rekoru). 

Son üç sene içinde her an sabahki mithiş yağmurdan 

Sıı topu biiyıiklcr: 
Seçmelerde finale kalan Bey. 

kozla Demirspor karşılaşacaklar. 
dı. Fakat DemıEpor sahaya gel. 
mediğindcn Beykoz seremoni ya. 
parak İstanbul &u topu şampiyo 
mı oldu. 

PUVAN VAZlYmt 
Müsabakalardan sonra yapı 

2 - Güneşten büyük Cingöz. 

(Devamı 10 uncuda) 

biraz daha artan meraklılarile: Jonrn saat birde açmağa başla
at varışları memleketimizde yan havaya rağmen Veliefcndi 
futb~l kadar seyirci ccl:en ye- /çayırına yine binlerce meraklı-

.. ld B . dd' d" nın dolmasiyle sabittir. 
gan~ spor 0 U: u 

1 10 
un Evvelce de yazdığımız gibi 

lctc.nbuldaki koşu yerinin ba
hm larda müsabaka yapılmağa 
müsait olmaması bu gözde spo
ru sevenleri müteessir etmek
tedir. 

Halkın rağbeti gözönünde 
tutularak derhal bir hipodrom 
yaptırılması artık çok liizumlu. 
bir hali almış olmakt dır. 

lan puvan tas:ııfine göre küçül<. ~~.,~~ .. 
!erde Beykoz ll2 puvanla birin. 
ci, Beşiktaş 100 puvanla ikinci, 
Dcmirspor 2 puvanla üçüncü oL 
muşlardır. 

J3ir;ok ecnebi memleketle. 
rinde olduğu gibi bizde de ve 
bilhassa lstanbulda inşa ettiri
lecek modern bir hipodrom sa
yesinde sık sık koşular hem 
atçılığımız için, hem meraklı
lar icin, hem de oeledıye için 
çok faydalı olacaktır. İstanbul birincisini tayin eden 

büyükler müsabakasında da 130 
puvan alan ve rakiplerini büyük 
farklarla geride Lırakan Beykoz_ 
ıuıar şampiyonluğu kazanmışlar. 

dır. Demirspor 32 puvanta ikin. 
ci, Beşiktaş 1 ! puvanla üçüncü 
olmuşlardır. 

Şampiyon Beykozluları candan 
tebri1;: ederiz. 

Y elkcn yarışları tehir 
edildi 

Su sporları ajanlığı tarafın . 
dan tertip edilen mevsimin ikin. 
ci yelken teşvik yarı~ları dün 

Dün yapılan at ytırı§larm ,zan ııc yü:mc ıirincilik. 
lerindeıı iki gi.irihıii§ 

Bu hafta da bu: 

De n ·i z 
Yazan : Muvakkar Ekrem Talu 

Memleketimizde spor için en elverişli saha "deniz,, oldutu 
halde, nedense, adından mıdır? suyundan mıdır? ''arzuyu umu
mi,, ye rağmen hak ettiği rağbeti. bir türlü görememiştir. 

"O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler,, sözünü sanır. 
sın ki şair biz sporcular için söylemi§tir. 

Şu futbole bakın!. temmuz demedi, ağustos demedi, deverajh 
maçta on beş bin seyirci topladı. (Bu rakama beleşçiler dahildir.) 

Ya "kaşkariko.,? .. Hadi desek, kışlanın avlusu yine panayır 
/erine döneceğinin başı için .. 

Halbuki "deniz,, son zamanlarda adının netameleşmesine ku. 
lak asmadan söylüyorum, ne k:ıdar güzel şey ... Kadına bcnzetil. 
diği için söylemiyorum, cidden denizin zevkine payan yokmuş. 
Yokmuş, deyişime sebep bu,.,.üne kadar denizle ülfctimiz istih. 
madan öteye gitmemi§ le od:n. Yoksa spor ve sporcu gözüyle 
denizle haşir ve neşir olmak yediden yetmişe kadar bütün bir vnr. 
lığın - buna son zamanlarda kati kanaat getirdim - en büyük 
sağlık, neşe, zindelik, enerji temini demektir. Bol ve tam güneş, 
:ıçık \'e temiz deniz, sar ve şe;itli ha\'a, işte vitaminin cesi de be. 
si de sesi de burada. Bır deniz spr>rları salikinin ciğerlerindeki 
'yod miktarının on yedi kilo balık yumurtasına tek:ıb'ül ettiğini 
ıir fransızca mecmuada okumuştum. 

Bu yaz, evimin çok yakınlığı, ve idaresinin başında fevka. 
'ıde itimat ve emniyet beslediğim bir arkadaş bulunması Gala. 
asaray denizcilik lokaline hemen hemen her gün devama ayağımı 

'\ lıştırı\'erd i. · 
Yakından, pek vakmdan. daha doğrusu vaziyeti içinden gö. 

·üyorum. Gençliğin. müsbet faaliyetleri karşısında z.evk ve ifti. 
:uır duymamak mümkün <le~il. Aralnrın.da on iki yaşındaki oğ. 
lum da var. Kışın mektep \'e me\'Sim dolayısiJc sapsarı ve kup. 
'rnru ka \TUk bünyesinin bir iki aylık deniz sporları sayesinde na. 
lıl veniden can ve renk bulduğunu görmekle az memnun olmu. 
yo~m. Yüzüyor. kürek çekiyor, atlıyor, muntazam jimnastiğini 
yapıyor. Klübün müdavi \'e kıymetli tabibi günlük muayenesin. 
de her çocuğu her genci bir evlat ve kardeş ihtimamile inceden 
·nccye tetkik ve kontrolünden ser;irmcktedir. 

lşi milli hassasiyetle mütnlea edince gönül istiyor ki, haki. 
'<aten genç bünyelerde daha ziyade tahripçi bir rol oynıyan fut. 
'>ol hariç, bilhassa bu yaz sporları için denizci mekteplilere 
'kliip yasağı .. muteber cima ?n. "H!r!mi serif.. orta mektebinde 

okuyan bir yavruya: "Oğlum sen banyoqu mektebinin haYuzun. 
(Dcztnmı 8 incidt) 

Spor sahasının inşasında çok 
titiz davranan muherem vali
mizin hipodrom meselesini ae 
bir an evvel halledeceğıni ümit 
ederiz. 

Dün - yukarda da söyledi. 
ğimiz gibi - havanın çok fena 
ve yRğqlı olmasına rağmen Ba
kırköy koşu yerini yine müthiş 
bir kRlabalık <_:evirmiş bulunu
yordu. Bu senenill ilk hafta
sından itibaren başlayan sür
;>rizler dünkii yarışlarda devam 
~tti ve bu yüzden çamurlu sa-

I 

hada koşan atların aldıkları ne
ticeler çok heyecanlı oldu. 

Birinci koşu 
Döı t ve daha yukar yaştaki 

yerli yanm kan İngiliz atlanna 
mahsus (Çamlıca koşusu) idi. 

Mesafesi 2400 metre, ikra. 
miyesi: 510 lira idi. 

1 - Mahmure (Salih Te. 
mel). 

2 - Nova (Şaban Atlı) 
3 - Ceylan (Salih Temel) 
Yarış başlangıcında ileri fır. 

tayan l\1ahmure Nonanm an 
sıra yaptığı atnklara rağmer 
kolaycn birinci oldu. Prens Ha 
l.imin kayıtlı atı Sağanak bu ya 
rışa girmemişti. Koşunun dere. 
cesi 3,05 dir. 

Bahsi müşterekte Ganyan: 
105; plaseler de 100 ye 400 
kuruş verdi. 

ikinci koşu 
lki yaşında ve hiç koşu ka

zanmamış, yerli halis kan İngi
liz atlarına mahsus (Göksu ko
şu); mesafesi: 1100 metre: 
ikramiyesi 400 lira idi. 

1 - Mis (Nihal Atlı) 

2 - Mart 1 (Fikret Atlı) 
3 - Gürayak (Başlangıç) 
Yarış başlangıcında çok seri 

bir çıkış yapan Mis, çok güzel 
bir koşu sonunda güzel bir ga. 
libiyet kazandı. 

Bahsi müterekte gar {1.;:, 
( Dcııanı 8 incide; 

• 
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Denizler için 
RADYO 
TÜRKiYE RADYODIFFCZYON 

POSTALARI 

Türkiye Rad)·osu - Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

Den iz . 
( BQf taroft 'I 

da yape.r kiireiin1 Dlrekleraruuıd& çekenin?., elemek 
,etinde kalan b&bi.ya ıçlm yanıyor. Bugün hangi ınektlP 
ma yeri olan bir lokali, müteaddit antrenörleri ve tatil 

- 15-
BUtUn bunlar, harp eahası f bu qatte buraya yetJtmelerint

nın dumanına ratmen Lut Tu tr.ıkln )'oktur .• 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. T. A. Q. 
19,74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 

- Bmredenellla kumanda • 31,70 m. 9485 Kc/s. 20 Kw. 

de doktorlu bir murakabeyi hazırlayacak kudrettedir? .. 
aporu ve gençliği ellerinde bulunduran. mu&tereu: bllvilm-
den rica ediyoruz: Yalnız latanbulda binlerce TUrk genel 

-:\ .!J. 

zeyln 'Jzündcn kaçmıyordu ÇUnkU radyo vaııtaılyle ha
Franaıı donanması İtalyan do ber alamadığımıza göre bu bar
nanmumm teşkil ettttı zaviye be her JJ,alde ubahleyln tutut
yt şimalden çeviriyordu. mut olmatan icap eder ve, evet. 

DPdl ve açık, 'berrak bir llaan · 
a nnlatmala başladı; 

- Birinci tık: Artık bir tek 
hile ıorpillmlz kalmıt dettldlr 
k!ni'ı şlk: Bilmem dikkat etU

oız mı. ltalyanlar hlo deniz tay. 
yareıl uçurmacıııu •• 

Yedi numaralı hücum. botu 
da bu zı.vl7eyl ikiye taksim e 
den ideal bir htıcum hattının u 
zerinde bulunuyordu. 

Lul Tuzey dUştınüyordu: 
- İtalyanlar gUzel dövüşü

yorlar .• Fransız donanmasmrn 
garbına geçmek için mahirane 
manevra yapıyorlar doğrusu .. 
Bu şekilde Fransız donanması
nı aynı zamanda Sicilya deniz 
ve hava kuvvetlerinin. taarruzu
na maruz bırakacaklar.. Mu· 
hakkak surette bu yardımı iste
miş olmalıdırlar.4 

Sonra cenubu şarldden Napo-
11 donanmasının da Malta ve Si
cilya adaları arasmdakl İngiliz 
kuvvetlerine rağmen 7ardımla· 
rına geleblleceğlni tımlt ediyor. 
lar .. 

Lul Tuzey hAdlselerln gidişa
tını bu şeklide mülAhaza edi
yor, gOzll tarassdt dürbününde 
muttasıl şimali garbi, cenubu 
garbi istikametlerini gözden 
geçiriyordu. 

Bu şekllc!e harekAtm anahat
larını ve ihUmallerl tesblt eden 
Lut Tuzey bir yandan da 175 ni· 
hayet 200 kilometre mesafede 
bJAlundukları Sicilya üslerinden 
hareket edecek olan denla ve 
hava kuvvetlerini ve Napoll d0-

nanmasmın da harp eahasına 

gelmesi ihtimalini ,gözönOnıde 

tutarak tarassut dtlrbtınUn\l tek 
rar gözlerine kaldırdı ve evvelA 
doğruca sağ ciheti inceden in
ceye tetkik etti. Sularda en u
fak bir iz blle yoktu .• 

Bundan sonra cenubu şarkl 

ls~tkarnetlnl gözden geclrmeğe 

başladı .• 

Oh, işte tahmin ettiği gibi bu 
cihette dumanlar görUnUyordu. 

Bundan sonra Lul Tuzey va· 
kaları yeniden tahlil etmeğe 
başladı: 

- nu dumanların Napoli do
nanmasına ait gemileri işaret 

etmesi mümkün müdür? .• Ha-
) ır .. Malta ile §)lcllyanın arası 

'iC mildir .. Yaz kilometreden bl-
leı noksan ... Ne kadar kuvvetli 

ı,;ıtılı• de gelmiş olsalar bu aaat 
te buraya yetişmelerine lmklo 
yoktur. Şu balde bunlar ya rad
yo, veyahut da top eeslerlyle 
harbt haber almış olan lnglllz 
kuvvetleridir. 

Yahut da bunlar donanma . 
mız ile .ırtıbat vazifesini gürer; 
dcströyerler de olabilirler. 

Lui Tuıey böyle dUşUnmektt 
iken birdenbire mmldanmağa 

başladı: 

- Fakat ben artık burada da
ha neyapacağım? Neyi bekliyo
rum ki? •• 

Bunun üzerine kumanda ku-

Aynı aebepler bl"81 tayyart> 
gemllerlmizdekl kavvqtlerimi . 
zln de elde tutulmaauıı icap et • 
tırmiştir.. Tab11 değil mitllr 
bt>yle bütün donanmanın harbe 
tututştuğu bir sırada mUessiri· 

yeti pek fazla olmıyan tayyare 
!eri feda etmekte ne mana var
dır? Sonra onları kefir vazifesi
ne göndermete gelince de, bu
nun yegAne faydası iki tarafın
da dUemanı haber vermesi için 
delil midir? •• Bu vaziyet şlm. 
dillk hallolmuştur. 

lesinin dışında, fakat hemen ya- Ancak bUyük bombardıman 

nıbaşında ikinci kumandan Jan tayyareleri mueaalr bir rol oy· 
lh.sanrn sesi duyuldu - nayablllrler. Bunun için de 1-

- Dostum, senin yerine ben talyan kumandanı her halde 
beklerim .• Artık hiç torpilimiz radyo vasıtasiyle birçok defalar 
kalnıadı .. Binaenaleyh İtalyan. imdat istemiştir.. İtalyanların 
ların bUyUk kUçllk, zırhlı, kru- Slcllyadakl hava UsıUnden blr
\·azör veya torpidolarına attık çok botµbardıman. tayyareleri u
blç bir şey yapamayız.. Ancak ç•:rtcakları muhakkaktır. Bu 
3,7 llk toplarımızı tayyarelere tak<!irde biz şimdiki vaziyetlml
karşı kullanmadığımız takdirde ze göre onların yolu üzerinde 
düşmanın hafif gemilerine tesir t. lunuyoruı •• Onları evvelA. biz 
edeblllrlz, fakat bunun için de .. a· şılayacak ve topa tutmak 
mermilerin çok müsait yerlere 1- le klnlarını bulmuş olacağız .. 
eabet etmesi şarttır. il\" faallyeUmlı de birkaç ~U

Lul Tuzey ,geriye döndü, ar
ka taraftaki lombar delltlnden 
kıç gUverteye baktı.. Muavini 
Dosa toplann başında ayakta, 
ıözlerl tarasılıt dttrbUnttnde et

) t k bombardıman tayyareıinln 
dUşmeslnl intaç edebilir .. Bu şe. 
ltilı\e yedi numaralı hücum b0-
t.u yeni bir safer kazanmıt ola
cak •• Bu, bizim için bir şeref-

rafı gözetleyor; konuşmasına ttr. 
devam ediyordu: Ben bu muvaffakıyetlmizden 

- Dostum, biz burada yalnız 
kalmış bulunuyoruz .• 4, 8, 9, 
23 ve 30 numaralı botlarımız_ 
dan eser yok. Ya harpte kaybol
muş, veyahut 3 numaralı tali
mata riayet ederek düşman hat
larının gerisine geçmiş olmalı

lar .. Her halde düşman zırhlı-

larına, kruvazörlerine sarfede
cek torpilleri ve yolunu şaşrnp 
cephe gerisine dUşen denizaltı 

gemilerine atacak bombaları 

kalmış olmalı. Bize gelince a
ziz dostum; bizim burada kal-• 
mamız lcin Uç şık mevzuubahis 
olablllr, keşifte .... 

ve her teJdea enet 7edl numa
rada k17D1etll kumandanım 
Lut lle beraber çalıtmaktan ıon. 
ıuı blr ıeref duyanm •• Bu hare· 
keUmlz bize Taılfemllde yeni 
bir muvaffakıyet temin edecek, 
bizim ve donanmamız için yeni 
bir şeref olacaktır.. Ne demek 
istediğimi anlatablllyorum de· 
til mi Lui? •• 

Kumandan buz .glbl bir ıesle: 

- Peki, Uetıncu şık nedir? .. 
Dedi. Muavini devam etti: 

olursa olsun Meslna boğazından İkinci kaptan sustu.. SUküt 
gı Jf.cek olan herhangi bir do· dört, beş saniye kadar ıürmUştU 
n1nmnnm bu hattı yarmasına ki kumandan Lul Tuzey sabır
lmkdn yoktur. Esasen İngiliz. sızlıkla: 
le1 In bu hatta mayin dökmüş Ye 

- Evet mUIAzim efendi .. Bu tabtelbabirlere karşı ağlar ger-
Uç şık nelerdir? 

miş olmaları muhtemel, hattA. 
muhakkaktır. Hllcum botları Dedi. Kumandan bu kısa cum 
ve l.ıJrkaç .destroyer ne bu mın- leyi telik .gibi sert, buz gtbl so. 

- Eğer dostum sen de benim 
ı;lbl llüşünUr nya düşünmek 

tstersen sana şunu söyllyeyim 
ki bu dumanlar tnglliz kömUrU 
dumanlarıdır, mesele gayetle 
basittir .. Zamanımızın ilmi bu 
dumanın bangl kömürden çıktı 
ğını anlatmağa kAfldlr.. Eğer 

bu dumanlar gömlekleri glbi 
kara, rengi bol bir memleketin 
ı;<.>milerlnden çıkmış olsaydı ve 
gomleklller gibi meşum ve men
fur olur idi. 

tc.lranrn mUdataa ve muhafazası ğuk bir sesle sormuştu. Fakat Herhangi ahvalde olursa oJ-
mUrnkllndUr. Hayır, hayır. ltal. esasen artık tamamen çelikten iUn yedl numaralı hUcum botu 
yanlar buradan geçemezler! bir insan vaziyetinde değll mly- bn11sinden iyi marnmat almıştır. 

Akdenlzln her malını avuç içi dl?·· ~·n.dl botumuz biraz yaralan -
gibi bilen bu bahriyeli şöy- BütUn asabı gerllmlştl. Sanki 011ş ağırlaşmış bulunuyor, fa -
le mUtalea yUrUtüyordu: ç.-Ukten bir vücudu bir lnsaı: knt ne çıkar.. Adamlarımızın 

''Trabluıtakl Uslerlnln hima· tc ynl idare ediyor, elektrik le heı.sinl bir yandan şuyu pompa. 
yeılnde Malta adasını cenuptan ır.üteharrfk gibi bütün h~reltet- ıamağa, diğer yandan da dellk
'.lönmelc meselesine gelince, bu !erini bUyUk bir dikkat ve 1U ı .. 1 açarak fazla suyu dişanya 
biraz mtımkUn görünüyor. Fa. na Ue yapıyor ve en ufat bir ha atmata aevkedlnce botumuz ha-
kat baJ"p etmeden buna muvaf- ta hHe göstermiyordu.. 'ırıer ve Ganıol bize 30 mil sllr 
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14 - 8 - 939 Pazartesi 
12.30 Program. 12.35 Türk müzl· 

4i - Pi. 13 Memleket saat ayan, ajan 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 - .14

1 
~lüzik (Karışık program - PJ.). 

19 Program. !9.05 l\lüzik (Hartr 
müzik - Pi.). 19.30 Türk müzlli (Fa
sıl heyeti). 20.15 Konu,ma. 20.30 
Memleket saat ayarı, ajans •e mete
oroloji h:ıberleri. 20.50 Türk müzl· 
ği: 1 - Ali ata • Şehnaz peşrevi. 
2 - Şemsettin Zi)'n - Hic4z farkı -
Anılsın yar ile. 3 - Lemi - Hicaz 
~arkı • Sorulmasın bana )"esim. 4 -
Suphl Ziya - Hicaz ıJarkı - Dün gel'.'e 
yesile. 5 - Kemence taksimi. 6 -
Rırat bey • Hicaz prkı - Niçin bilL 
bül fiıan eyler. 7 - Şilkrll • llicaı 
5arkı - Bir bakışda beni meslettl. 
S - Halk lüiküsü - Bülbül ne ıe. 
zersin. 9 - Halk türklbil • İki kar
puz. 10 - Oyun havası. 21.30 Haf
talık posla kutusu. 21.45 Neşeli pllk
l:ır _ R. 21.50 Yüıik (Opera arya· 
lara - Pi.}. 22 Mü.zik (Kücllli orkes
tra • Şef: Necip Aşkın} : 1 - Micheli 
- Çardaş No. 2. 2 - K~ler Bela • 
Ren nehri kıyılarında. 3 - Borodin 
- ikinci kuvartetln notlurnosu. 4 -
Michell - Çocuk oyunllırı. 5 - Of. 
fenbach • Ptluselle (17 ncl titr dınıı 
havaları}. G - Kari Komzak - Vl
yanada gece. 23 Son ajans haber
leri, ziraat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fi)'lll. 23.20 
Müzik (Caıband • Pi.). 23.55 - 24 
\'annkl proıram. 
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kelelerlnden denir.e girmekten kurtulmak için yüksek m 
ad ve lQtfunuıu bekliyor. 

Öyle değerli, müstait aslan parçası gençler gördillD ld' 
lan gibi başlan da kemale gelmit bulunduğu halae - çolt' 
Mk mektep talebeet - kltlpte boyunlan bWdllnıOe, 
aigara, gönfillerl tlmdlden mUnkeıir ve benizleri tiJlıdiddl 
luk, mahzun duruyorlar. 

Kürek çekecek: .. lisans!", yüzecek: ''mektepliain!,, 
Bu ne iştir canım?. Bu nevi lokallarde gençliği tıal 

yacak herhangi bir mahzur varsa kapılarını sade mekteP1 
değil büsbütün kapatmak daha isabetlidir. 

Cstüste iki hafta Yenikapı sahillerinde kürek tetvik 
ları yapıldı. Ben ikisine de aeve seve gittim. Mektepli olall 
mu da götürdüm. 

Su sporlan İstanbul ajanı kıymetli spor adamı Bay şasi 
canın bilgili otoriter idaresinde mUmkUn olduğ!l kadar aı 
organizasyonu her seferinde takdirle takip ettim. 

Kürekçi sporcular arumda Galataaraylı Ali, Reha. 
Alber, Satı Beykozlu Mehmet, Güneşli Nejat ve Ahilya 
beyli ömer fevkalAde değerli kimseler. Bilhass:ı Alideki 
dale kuvveti ile Rehada ki yUkeek nefes kabiliyetı beyne 
ranlan arasında kendilerine muhakkak mümtaz bir mevki 
cak lmklnlardır. 

Son haftaki yarqlarda genç kızlanmı7.Clan Bayan l'l 
Nimet ve Na.ılıyı da pek çok takdir ettik. Hele Naciyenill 
le olan y&rlflllda arivede çıkardığı enerji bana kil.sik oti 
Iann spartalı maratoncU8UJlu hatırlattı. 

Şimdi önUmtl7.dekl hafta İstanbul eampiyonuı yc.puıctl'. 
liaana beliyyeainin kolay kolay halledileceğini LmmuvofUll" 
olmazsa atletizmde yumulan göz eunda da lutf etse de 
medent yaşamanın. tahif haklarmdan bilvasıta müstefit oJll' 

Bet.iktqtald - IÖsUm buradan dıpn - modern! bl 
yarım kulaç alklamen. suyunda beynelmilel derece yapa!! _....,_, ... 
!erimize de: "sen tale1teain! •• ,, diye cilzzamlı muamelesi 

~ı ayn bir dert. MuvakT.ar Ekrem~ 

At yarışları 
(B04 taraf• 7 ncide) Bahai miifterekte 

12.30 Pl'Oll'&m. St.35 TOrk mllıl- 190. pliaeler de 120 ve 600 700, pliaeler de; 2 IS fi 
ti: 1 - Kabar petreYI. t - Arif be)' k ' rc1· kurut verdiler. 
• Mahur ıarkı - Seninle durmak der. Ul'Uf ve ı. Dördüncü k~ 
dlnak eyler. 3 - Şerif içil • .Jılalıur .. ., •• •• '·--n 
şırrtrr='1ttam11111 c1tJ1ıuN ttatı....- ~ÇUDCU .,...-.. l)&.t ,,_ tW......ı~ 

' - Refik Fersan • Mabur ıarlu • Dört ve daha yakan. yqta halia kan Arap llllanll' 
Bir neıe ~anıt hasta ıGnlll. S - San- halis kan Arap atlarma mah.. ıuatu. 
tor taksimi. 6 - Dede - Rast prlu • Meafeai: 1800 metris 
Çalıma bak efede. ıs Memleket u- aua abf kofuau idi. ... ;-.; 155 lira im. 
al a,an, a)anı n meteoroloJl haber- M---~ • :ı_ --ı - ... LJ 
teri. 13.15 - 14 lılllllk (Kanııt proı- • ~-: 21~ metre, ...-.. 1 - inci (Haaan_·~:;ı 
ram - Pi.). ma,.a de: 190 lira. 2 - Bahtiyar (~ 

19 Proırım. 19.05 Müzik (Operet- 1 _ Çetin ( lhaan Atlı) nak) 
terden seçme parçalar - Pi.}. 19.30 3 _Selma (Kadri) 
Türk milziıtl (Fasıl heyeti). 20.15 2 - Alclerviı (Fehmi Du. Bu koıudıt inci ile 
Konuşma (Ziraat ~ati}. 20.30 ?tlem. ral). ~ .... 
ıekel saat ayarı, &Jans ve meteorolo- '\ra11ında çetin bir ça~! 
ji haberleri. 20.50 Tilrk müziği: 3 _ Ceylil\ (R~ep Bal. ..,err ve aon 700 meU--.. 
1 - Neveser peşre,·i. 2 - Sadettin k ) 1a ~eçen inci aynı mu 
Kaynak • Neveser prkı - Hicranla an rdi 
harap oldu sevda. 3 - Osman Ni- Bu kotu bir hayli enteresan ·1r-tle yanıı sona erdi ZI 
hat • Ni~uent ~rkı. - Yine bu. yıl oldu. Evveli batta giden Al. Koşunun müddeti 2. 
nda sensınz. 4 - Keman taksımi. • b. Bahai mütterekte: 
5 - Medeni Aıiz Ef. - HicazkAr şar- dervıı ın metreden aonra ar- 175 kuruf verdi. 
ı.:ı _ Vaz geçip nazil edadan. 6 - Ze- kadan yetiıcn Çetinin hamlele.. 
kiti dede - Hicazkar yürük semai - rine dayanamadı ve son viraj. Beıinci kotU 
Bülbül sibi pür .. 7 - Hicazkar sar. da öne geçen Çetin kotuyu bi. Oç ve daha yukarı 
semaisi. 8 .:.... Abdi efendi • Rast9şar- rinci olarak bitirdi. ı:. kan t _ _.:ı:_ ati--• 
kı - Senin aşkınla çAk oldum. - ı- anguu --
Arif bey • Rast ,arın - Zahiri halt" Yanım müddeti 2,38 dir. 'u. Mesafesi: 2400, , .• - .. -
bukıp. 10 - Refik Fersan • Mahur '350 lira idi. 
şarkı _ Dün l'ine ıünllmüz ıeldi be. 1 _ Konisarı· (Bu~ 
raber. t1 - Mahur farkı - Saba tar- eı·r gKrUş ,.,. ... ,.\la 
rı ,·efadan peyam. 21.30 Konuşma U 2 - Oandy (Asarı 
(lktısat saati). 21.45 Neşefl plAk· 3 _ Kaya (Abf 
Jar _ R. 2UO Mllzik (Melodiler - Pi). MUllOlbıl bugtlnlerde Avrupa Yedi hallı kan Jn~ 
22 Müzik (KO,.Qk orkestra ·Şef: Ne- ai·--' havadialerinden uak du • 

" 
3

- rik ettim günün eoo cip Aşkın): 1 - Helnı Valter • Dan• ruyor. Ne nutuk 81yllyor, ne de •· 
eden kuklalar (Fokstrot>. 2 - tehditlerde bulunuyor! aynı zamanda haftad 
Brahms - Macar dansı No. 3. 3 - zel ve heyecanlı yanfl 
Heinz Munkel - Venedik hatırası (se- Acaba De yapıyor! Prem Halimin SuD 
renat). 4 - Heinrlch Strecker • Aa..-.. aa.z.ı_ ·ı R ··nc1e 0~ Kalb1ınin sahibisin. ~ - .'!elsen - ~be gOre KUMOllnl 1 e omanıı 0 ~ 
Maskaradc komik operasından Is- IOD g1lnJerde ltalyaam k&ntlr iL batladılar. F.eeen 
~an:\·ol dansları. 6 - Eduard Kiln· tihlalltım artmnals latlbdaf e. terekte en çok o~ 
nek~ _ l.edi bamillon operetinden den bir p1b bamianuf. Sicilya. lara Atıfm Kayuı .. 
pospuri. 7 - ltalo Nucci - llkbaha- da 20,000 ev lnta edllmealıd em. etti. SOO metrede Attlf 
rın çiçekleri,.<lnterm~zzo marş). 8 - retmif, bu seneki huat raporla. qruptan çok ıeride 
Toınann. - \ ı)·ana hulyaları (Vals). nm tetkik etmJt, ve 1N() ta Ro. ) SOO Üncü metredd "'"_'ti 
'23 Son aJans haberleri, zlranl, esham. . .. . ·~ ,,e tfl"".J. 
tnh,·llAI. knmhl'.'·o _ ı;nıkut borsası (fi· mad~. kurulacak ~lan "I>Unya Favo~ler!n ~enled115• 0 ~··_...,~ 

fak olmaları lmkAnsızdır. ltal- Kı.mandanının asabi vaziyetı <\t temin edebilir .. 
yanlar galip dahi gelmiş olsalar kar~·sında muavini: ( Dcılı.a 'VClr) 

\'at). 23.20 Müzik (Cazband - Pi.). aergıaı .. hakkında)Q tuavvurla • dan ılen fırlayan " 
ı 23.55 _ 21 Yarınki progTam. n dinledi. Dandi ve hatta Pan,_

Bir ıivri akıllının maceralan: 
n--."1.1eri nörüJdü. 5ofl Liderlerimizden budan bun. .,~.,... • oldll;~ 

dan bir den almalıdır. Balkan _ 1er ciciden heyecaolı ~·· 
lardan llyade hısiltereyt Avnı.. tic:ecle Burhan lpbn ~ 
padan ziyade Britanya ~para • birinci. Aa(m ~ ....... ~.-vAt. 
torluiunu dUftlnmeUyla. - DeyU Iİ ikinci, bya da 
Ekarpu, Lott4rw. 1 du. • 

VAKITa 
abone 
o lu n uz 

Kotunun mihldeti 
Behai m~ta 

1350: plbeler • 
210, 130. us kurUt 

ikili b.mete ile 
Romlearj eifti Wr ~ 
bil otuz iki liıa yetiı/I 
verdi oıı" 



VAKIT'ın bir sayfalık hikayesi 

PabırN H a y a t Döne 111 eci 
ııe g .amı bUyUk bir parkrnl ı 
ııara~ınce d urclu. Etrafına ı 
ile nereclebulunduğunu Nakleden.· Muza.f/er ACAR çatıştı ı-· 
rı b · · \.ımbilir kaç saat. 
~OtdUuzak mahallelerdı ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fahir Nami gUçllikle işitiyor 
du. Bu müthiş seyahatten sonra 
s~ babın serinliğinde şalrnkları · 

nın soğuduğunu, blittin vücu
dı;na tatlı bir slil~ünet geldiğini 
lı ~·sediyord u .. 

sine mani olabilmek için yum
ruklarını sıkıyordu. 

- Derhal ameliyat yapmak 
icap eder .• 

Dedi.. Fakat tereddüt ediyor
du .. Nihayet gayet hafif bir ses
le ilave etti: 

r1., u. Belki de şehirde. , a b· ı 
~altta~ e. cıknı ıştı. 
Ok hır camide sabah e 

Unu.rorclu 
lidarıa .. 
r~,1 r camie toplanmış bı 
~c ise ·· ll<1u gun doğacak, ıliyt 

~ .. 
haniki . 
saatin· bır hareketle cebin 
l un 1 Çıkardı .. l''akat bak 
~e Y Uttu, tekrar cebine sok

t ~ıı ... ~Pacaktı? .. Şimdi böyle 
<>ld' 

tı \' 1Yordu?.. Sabah sc 
ord~ asap bitkinliği onu tit 
kaıd" Pardesüsünün yaka
g,b ltdı.. Bir saattcnbcı, 
... , so· 

ııar guk bir yağın ur o-
'nı ct·· 

hı ovuyordu. 

1 t ~anıı· tek l' · .. 
erı rar ge ışı g u . 
.\rt~: d.oğru yoluna devan. 
ıı. 13 . J avaş yavnş sallanı 

tuıı. b Utun gece yürümliı;;tU. 
tı111 acakıarı vücudunun a
orı Cekınemek ic;in isyaıı 

~ark ardı, 
ın k 

Uk b· cnarına isabet eden 
llta~r l:oıcta kapılarını he
ı .. Ot hır otel görd ii.. !çeri 
leriy· c.ıcı bu beklenilmeyen 
ıı~!!·l 11

C:ini okumak ister gi-
"Cn · , ıı ınceye sUzdü c bt .. 

~lar r Cehresi vardı, faka ı 
aı.. 11lda 

ı.ı eıb· Saçları ağarmıştı. 
tı)[,... ısesı usta bir makas -

..... ı~t 

liriyor, fnkat bir türlU uykusu mak ve duı:madan sigara içmek
gelmiyordu. Bunun Uzerine kcı. le geçiriyordu .. Artık vücuduna 
disini uyuşturmak, hayatı ill' Jrnrşı en ufak bir ihtimam bile 

de cadde boyunca uzandı, kö
~eden kayboldu .. 

"İşte en temiz iş" diyordu .. 

Yavaş yavaş hayat makani7.-
rr;.~,sı normal faaliyetine geçi-

• yorcl u: 
- Oksüriiyor mu dediniz? .. 

Ndes alma!{ için zorluk çekiyor 
mu? .. 

- B\·et, evet, yanındaki oda
u :-n hile nefesleri duyuluyor. 

- YUzU morarnırş vaziyette 
mi? .. 

- Evet, g-ittikçe koyulaşıyor .. 
Fahir ~ami bir an hareketsiz 

kalclı .. :\lüthiş bir mlicadele ge
Çirdiği yüzünden okunuyordu .. 
GUn doğmuştu, uzaktan bir ho
rozun tiz sesi sabah olduğunu 

ilün ediyordu .. 
- Damınız nerede? diye köy. 

!üye srodu .. 
- !şte, şu top ağaçların geri

sinde .• 
- Peki .. Ben doktorum .. Bu

yurun beraber gidelim .. 
Daracık patika üzerinde hızh 

:ıı..:lr yürUyorlardı. Köylü onu 
geı.iş bir mutfağa soktu .• 

* * * 

- Ameliyat yapmam lazım .. 
Oılanıu sessizliöi içinde çocu

ğun boğazından çıkan lurıltılar 
duyuluyor, sonra, daima en so
nuncu hissini veren bir bo~ul-
ma, lıir öksürtik bu yekn:ısa ı ~ı ı
ğı bozuyor ve lıırrltılar yeni :l ıı 
başlıyordu. 

Zavallı masumun annrc-i r 
lıir Naminin ayaklarına kap · ı 
mış: · 

- Ne olur doktor, kurtarııı o 
nu .. diye ağlıyordu .• 

Fahir Nami artık fazla diisu
nemedi.. Bütün tereddütleri ·si
linmişti .• 

Beyaz bir çarşaf ile örtuıu 

küçük bir masa üzerinde genç 
kız ve betbaht babanın yardı
miyle zavallı kilçilğün kapan
mış boğazını açtı, gışalarr te
mizledi, çocuk rahat bir ncfea 
aldı .. Çocuğıı yat:ı ~~ ·na götürdü
ler, üzerine eğilerek nefeslerin! 
dinlediler, çocu;;cn teneffUsU 
gittikçe normal bir vaziyet alı
yordu. Nihayet derin ve sakin 
bir uykuya daldı .• 

• • • 
- HaJ,r doktor, sizi böyle 

1kianı 9 ı, fakat yağın urdan 
tırı ~a 01nıuştu, siyah ıskar

tnı.ırdan görtilmliyor

muvakkaten aH\kasmı kesmcı.. göslermiyordu. Dalgın ve peri- Dönülemiyen bir viraj, şiddetli 

ihtiyacını duyuyor Ye l.ıu şekil şan günleri arasrnda yalnızca a- bir nılisademe, her şey tamam, . 

Çalı parçalarının kızıl ale;·ler 
~ıl,ararak yanmakta ilduğu bir 
t>Lak .t:arşısrnda yere bağdaş 

kurmuş bir kadının kucağında 
bnttaui:·t ye sarılmış kliçUk bir 
ç~c· it tu tu:rorıl u.. Fahir Nami 
hastaya doğru eğildi, tetkik et
ti,. ::;onra muayeneden geçirdi .• 
Zann, çocuk hırıltı halinde ne-
1'. .s ıılryordu. 

göndermemize imk~n yok •• 
Diye Bayan Berna ısrar edi

yordu: 
ıle zehir yanış yavaş vilcudunu 

130ş bir lı d 
ra sıra Cela.li yanına kabul e- bir ağaç, bir elektrik direği ve - Bize kadar gelmeği kabul 

edin .. Şu tarlanın içinden beş 

dakikada 1.ıfae 'ar1rız .. Biraz is
tirahat edersiniz, yorgunluktan 
harap olduğunuz görtilUyor .. 

n..ı 
1 

arap ediyor u.. • 1 'taı "\.!anız var mı... • ~.... ... . .. •• derı güçlükle birkaç kelime ko- sonra bir' çatırdı. Hem böyle hiç 

1 llızc Fakat buı1larn rağmen esasen 
kı ıı a blr tek boş odanı '{lek çok hastası olma;> an kli.ni 

iste radır .. Fişinizi doldur- ğini birkaç ay mükcnııncl idarL 
kr r l'.lıisiniz? .• 

eııiJ . edebilmişti.. 
bbır. lllıycn yolcu eliyle Fahir Nami kliniğinde ken-
lazıı ışaret Yaptı. Otelci yan- disini avutacak bir hal arar, fa-

llııı11 iŞ Olacak ki af dilemek lrnt bundan da ümitsizliğe dil 
t>01~ hissetti: 

ıs d . 
ı\111 aıına bizi takip e. Muavini, avnı zamanda çok 

ı~·o . J 

· ö rsunuz değil nıi be· yak~n dostu olan Cel:ll mutta-
ı.. ~·ıe " k 1 . 

nuşurdu. 

Bazan giln batarken sokağa 

çıkar, bunlar da gelişi gUzel yü
rürdü .. Artık hiç bir iş yapmr. 
yor, hayatının yeniden tanzimi 
için hiç bir şey düşünmüyor ve 

bu çekilmez hayata bir son ver· 
mek fikri gittikçe aklıııcla yer
leşiyordu .. 

!şte bu gece o müthiş feHlket ı.ıtç a ·a ar oluyor kı, sıl: 
Utnın ilzerinden iki sene geçmiş bu-

aııcd UYor.. dedi, ve - Bir gUn gelecek artık ken-
~lllt tn lllatbu bir fiş ile u- dine hakim olamıyacaksın .. 
~ııtı"ı;ı.r Yazı kalemi uzattr. Diye arkadaşını ikaz ediyor -

lunuyordu .. Fahir Nami gene bu 
çekilmez bayat yükllnU sırtın -
dan atmağr düşünüyordu. ~ hfı·~cıı tnilşteri f'tsabi ha- lu. Fakat Fahir Nami de: 

lr ~ aç kelime lrarnladı: - Beh ameliyat yaparken ka- Serseri yürüyüşll onu lın se-
a ıııa arni, operatör, otuz Jren kendimi <.IUşilnmUyorum.. fil odaya sürüklemiş, ebedi uy
lııa a, ŞeJirboyu caddesi 
' ra .• 
ollra 
a at Yazıhanenin üzerine 

diye itiraz ediyordu. 
Bütün bu iddialarına rağmen 

Fahir Nami birkaç aydanberi e-

kusuna yatacağr şu kirli yata· 
ğm üzerine atmıştı .. ' 

Hazırlıkları tam,amdr. Yalnrz. 
al"ak · · 

<lii( 'ıçındeki şüpheyi !ine pek emniyet edemiyordu .. ca bir bardak su ile kUçlik kam-
et haıcıe kendisine yol Mühim ameliyatlar yaparlccn a primeleri yutmak onu l>Utüıı a-

bc§i e lneçbur kalan otel- sabiyetini arttıran bir endişe, zabından kurtaracaktı.. 
''.. sıra odasına doi!ı·u b h Iı d B 11 _ ir şüp e issediyor u.. azan 
~hır müthiş bir titreme vlicuduna ha· 

bır ört .ka~yola, üzeri leke kim oluyor, o zaman Celıil ya. 
n~rd. U, hır sandalya ve i- \'aşça. yanına yaklaşarak cliıı 
lıqekıesız bir pencerenin Jen neşteri al ı;rorıl u .. 
Uzcrı Uç bacaklı denıiı Bir giin ameliyat sırasınchı 
tıı.ıtırııe oturtulmuş bir baygınlık geçirmiş, yarclııncıla 

lıı t Oteı odasının blitiln rr müessif biı· hadiseye meydaıı 

Kalktı, masanın üzerinde du
ran sürahiye yilrüdii .. •Kirli canı 
l>ir sürahi içindeki suyun rcng;i 

~ri olmuş, üzerini bliyiik lıir toz 
tabakası lrnpiamış idi.. f krah ile 
barchığı :r.ere attı .. Bu sıı içillı· 

miydi? .. 
lnsiyaki imdadına yetişmiş, Cl)kil 

!! bu ediyordu. rermeden kentlisini salonclaıı ona hakikati göstcrmeğ'e l.ıaşla-
ı .. ~a ncıan müteessir bilı dışarıya çıkarmışlardı.. Fahiı ınıştı.. O zaman sabahın alaca 
ıı.llıe:k~s_ını yere fırlattı. :"\ami: im ranlrğı için de odanın b ü tii n 
l'tı.ını gıyınnıiş olarak, ar- - Bitti, her şey bitti, artıl; sefaletini farketti.. Kirli yatalc 
lr ha~k ve Uuıitsizlikteı. ben mahvolmuş bir adamım .. di- çarşafları yüzüne sırıttı. 
bır de kendini yatağrn ye inliyordu.. Bir hamlede kendiııi merdi -

~.. aktı . ~l!tıı .. Buna rağmen her sabah klini- \•enlerden aşağıya hıraklı, so 
t .t Uktan 1 i 
~ "Cthaı g .. ç geçh-erdi.. ğe geliyor, beyaz gömleğini gl· 

lıı~ ozıerini açtı .. U· yiyor, ameliyathanenin kapısı-
kağa fırladı. 

Bir memur ona en yalon tal<
si iGlasyonunu tarif ~tti.. Kliııi
ğ"inc doğru yollandı. Iliiyilk spoı· 

da y:~Yordu .. Esasen uy. na kadar gidiyor, fakat bir tlir
lı~ulll u.. Kaç geceler ıu içeri giremiyordu .. 

tl~~\'eı lcanlıştı .. Bundan ik; 
ıı lı0,, 1 arısı bir dağ gezin
bı "'Ukl ~ r l:lJ.l{ ara Yuvarlanmış 
1'\azıı 1 ~r icine dUşmüştU. 
'°U'·u arısının hurdaha::: 

,,. " clu · 
··ıı~. nu kolları arası-

Artık ameliyat yapamryacal, otomobilini düşünüyordu. Bu o
vaziyete geldiğini görerek seya ~omohili ne ka ·1ar arzu etmişti.. 
hat etmeğe karar vermişti.. Fa- rdrnt bu g~Jip g-cçki hayat eğ
kat gene yalnrzlrğiyle başbaş:ı lcncesi de onu ancak çok kısa 
geziyor ve müthiş hatrralıirı biı hir zaman için oyalıyabilmişti. 
lahze bile kendisini bırakmıyor- Kap1cr kendi!'iini hi.irmetle se-~ Otıtı 0larak soıı hir kere ti- !ardı. ' - ıadr: 

leflılşt· canına yaklaştır Tekrar evine avdet etti, oda- - Bonjur doktor .. HfıHI. yat-
her ı .. Bundan sonra sına kapandı ve hiç kimseyi ka ı.1·ıclınız mı? 

~~a.ta ~ece 0nu:ı ıstırabını bul etmiyerek yıkılan hayatına. - E\·et, çok acele bir vizltanı 
1"" · ararnıştr gençliğini gömdü .. 

kimse i:le şUplie edemlyeceli .• 
Şehrin kapılarından birinden 

çıkmış, banliyöya dağılmış fab

rikaların yanından uçarak geçi
yordu .. 

Bu saatte er.ideler tenha idi.. 
Fahir Nami gelişi güzel bir 
marş tutturmuş, disel{siyona da
yanmış, cehennemi bir sUratle 
uçuyor, iki yanında ha~if bir sls 
tabnkasiyle örtUIU tarlalar ka
ç-ıyor, uçuyordu .• 

Dütüıı arzularına rağmen di· 
reksiyona hı'.l.kim olan şahsiyeti 
b!ltlin dönemeçleri muvaffakı
yetle dönüyor, kaza):ı son sanı~ 
yı rlp bertaraf ediyor, Fahir :Na
mi ~ ı-zu ettiği müthiş neticeye 
v ·. ırıyorılu. Bundan sonra Fa
lıir ::ami yeni bir harekete te-
eb!Jüı; etti: Süratli gitmek .. 

Ydlar öniincle uzanıy'ır, ileri-

O fır.da, Fahir Nami birden
bire hayalt, takat güzel bir el
rnıı.ııın yüzüne yaklaştığını his
setti, cı.::alı bir nefes yüzünü ok-

• it * 
Çalr parçalarınm kızıl alevler 

çıkararak yanmakta olduğu bir 
ocak karşısında yere bağdaş 

'kurmuş bir kadının kucağında 

battaniyeye sarrlmış kilçll.k bir 
çocuk tutuyordu. Fahir Nami 
hastaya doğru eğildi ,tetkik et
ti, sonra. muayeneden geçirdi.. 
Zavallı çocul{ hırııtr halinde ne
fes alıyordu. 

O anda, Fahir Nami birdenbi· 
re hayali, fakat gilzel bir sima
nın yüzüne yaklaştığını hisset
ti, sıcak bir nefes ylizilnü okşa
dı .. Doktor, yanında tanıdığı, 

sevdiği bir insanın mevcudiyeti
ni hissetti ve kulağına kadar e-

Ve hareketiyle de doktoruı 
muvafakatini kazanmak için 
derhal dar yolda doktorun önUn 
den yUrUmeğe başladL 
GUneş yükselmiş, hara.ret ha

fif sisi dağıtmrştr .• 
Fahir Nami önde sekerek gi

den bu genç krzm hareketlerin
deki Ahenge, canlılığa hayran 
olmuştu .• 

Güneş altın ışıklarını kızm 

saçlarına dökilyor, çapkın, bu 
ipek yumaklariyle oynuyordu .• 
Genç krz hafif bir şarkı mırıl
danarak dar patikada yol gös
teriyordu .. 

Bir dönemeçte durdu, dokto
ru bekledi .. 

Fahir Nami acele etti, 
kıza yetişti. Genç kız; 

gene 

ıe !..ir küşc görünüyor, sonra bu ğilip tatlı bir musiki gibi içine - Biliyor musnuz, dedi, bu 
';,iıŞL uerhal yaklaşıyor, önilncle alrnn sesi onu hayretlere düşür- sabah kendimi ne kadar mesut 
:uııi uzun bir :rol açılıyordu .. medl: hissediyorum.. Hava ne kadar 
.~a.:;·lhaları biribiri arkasına ge- - Kuşpalazı, değil mi dol(- güzel.. Ve siç ktiçUğün hayatını 
.ıyor'Ju. . Kim bilir kac; kasaba tor?.. kurtardınız .• Bakm toprak ne 
~e!'m iş, l~eç kilometre katetmiş- - Evet.. Tıkanma gittikçe ar- giizel kokuyor .. Şu otların canlı 
L. ~·un doğuyor, etrafını kuşa- tıyor.. duruşlarına, şu çiçeklerin hayat 

tan yPlrnasa kovalar Uzerine gU- - Görüyorum. Babasını onun dolu renklerine bakın!.. Tabiat 

11 eş 11:' ışrl\'.larınx serpiyordu.. için şehre yollamıştım. Acele ne geceden, ne de ölümden hoş. 
lşte bu sırada ileride yolun mUılahale ıazım. Çok şükür siz lanmıyor .• 

J;,enarmcla bir adamın eliyle bir de çabuk yetiştiniz doktor.. Ve tekrar sekerek patikaya 
takım işaretler y'aptığmı ve dur- Fahir Nami başını bu alıenk- daldı. Biraz ileride çiftliğin ka-
masını rica ettiğini gördU. tar sesin geldiği tarafa çevirdi.. ııısını misafirine açtı: 

Bir kaza ile karşılaşmış gibi Hemen yanıbaşında kolları sı· - Doktor olmağı ne kadar ar-
birdcnbire fren yaptı, çok hızlı nı.lı. gene Ye güzel bir kız duru- zu ederdim .. dedi.. Böyle sizin 
gi(len otomobil birçok zikzak yordu.. bu gece yaptığınız gibi bir ha-
yaplıktan sonra hendeğin lrnna· Fahir Nami kıza bir daha yat kurtarmalr insana ne büyük 
rında durdu. baktı .. Dirseklerine kadar ılışa- huzuru kalp verir .. 

:Motör stop ettikten sonra Fa- rıda kalan beyaz kolları, fileli- Fahir Nanıi tebessüm etti, u-
llir Nami bir köylUnlin kendine şi kadar parlak ve muntazamdr. zun zamandanberi dudaklarrn· 
yaklaştığını hissetti: Sade temiz elbisesi üzerine be- da böyle bir işaret görülmemiş-

- Çolc hızlı gidiyordunuz, e- yaz bir önllik takmıştı.. ti, artık kcndisi'bile bu hislerin 
fC'n<li.. li'ahir Nanıi bir mUddet daha manasını unuttuğunu zannedi-

- Ne istiyorsunuz? bu gUzel vUcuda, muntazam yu- yordu. 
- Uzaktan motörünlizUn gU- muşak hatlı çehreye, sakin, ber- Bahçede taflanlar arasında 

ı iiltüsiinli duydum .. Beni şehre rak, gri gözlere bakmaktan ken kırmızı damlı küçük . bir eve 
kadar götürebilir misiniz.. Tiir dini alamadı.. doğru yürüyorlardı. Her köşede 
doktor çağıracağım.. Diin gece - Ne yapmağa teşcbbils ede- küme küme ağaçlar tabiatin 
lcilçük çok hnstalandr .. Yardımı- cektlniz küçiik hanım?.. zenginliğini gösteriyordu .. Fa
mıza gelen çiftliğin krzr da bu- - Siz gelinceye kadar boğa- lılr Nami bir lA..hze durdu .. Yer) ~"ç1y . 

lQ~ or, Fahir Namı Günlerinin mUhi ınbir kısmı Derhal otomolıilini hazırlattı mın çok tehlikeli olduğunu söy- zrn mUmkUn mertebe trkanma-
~ iı·iıt 111 <la serin bir kö~C' nı, çılgın e:ibi bir koltuğa gönı ii- ,.e cadde boyunca ,lçyL.potiomn lcdi.. ZavallI cocuk durmadan masma çalışacaktım .. 

111utt 

lere kadar uzanan büyük bir a
kasyanın tepesinde feryat eden 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) . asıl yer ıleğL~- lüp hatıralarılll hayalinde yaşa- ve makinenin homurtusu lçııı- üksiirüyor.. Fahir Nami ellerinin titreme· 
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Ingiltere, PoJonyaya beş 
senelik bir ittifak teklif etti 

Yug-oslavyada Tren 

F evkalad 9 askeri girince 
• ( Ba.<J tarafı l 

fedbırler alınmamış Demiryolunu~ ~ E~ 
varmaaı şJ.rk vılaye 

Belgrad, 13 (A.A.) - Ava. şimdiye kad:u Trabıo11 

(Baştarafı 1 incide) tür. Filhakika, demokrasilerin trop ve Kont Ciaııo arasın.da ya- de bağlı bulunduğu anlaşılmak • la Ajansı, Yugoslavyanm fev- ile yapılan ithalatın l 
burgdan ayrılmış ve bir daha o. ittifak paktları, Polonyanm pılan uzun mülakat Berchesga - tadır. Bu meselenin Polonyanm kalade askeri tedbirler aldığı dan şimendifer ile seY 
raya dönmemiş olduğunu beyan hattı hareketini gün geçtikçe .lenden berilen resmi bir tebliğle tamaile ezilmesine bağlı bulun. hakkında yab~ncı memleket- kan verecektir. GarpttJ1 ıı 

t kt d. 1 d h · d k A b' h ı k ilan edilmektedir. Bu tel:ılig-i neş. duğu da. söylenebilir. Çünkü ge. IA 1 . , 1 r~ e me e ır er. a a zıya e atı ır a e oy. lerde neşredilen h;ıberleri tek- ayet ere gı~en, ora a 
K C. R Al b reden Alman istihbarat bürosu çen eylfılün en buhranlı günlerin. d '<A# ont ıyano omaya muştur. manyanm, u me- zibe salahiyettardır. be gelen yolcutar a ytı.r 

döndü selede yalnız mevzuu bahsolan Jöyle demektedir: de Berlinde Çekoslovakya için denize inmiyerek tren 
3 (AA) B Hit f d w·ıd· da ''Füh' rer cumartesı· gu··nu·· Ober- söylendiği gibi şimdi de Polonya Avala Ajansı, Yugoslav l 'd" im Y• 'h Salzburg, 1 . . - . . şere egı ır, aynı zaman e ~ ıp ge eg-ı tercı 

lcr, saat 11 de Berchteskadende Polonyadaki Almanlara yapı- salzbergde kain Berghof sayfiye. ! h.akkmda ''Mozayık devlet .. tabi. başvekili B. T s~etkoviçin son ı~rdir. Bu itibar ıle 
Kont Cianoyu kabul etmiş ve bu lan muamele de mevzuu bahs- sinde Fon Ribbcntrop ile görtiş . rı kullanılmakt~ :e Polonya da zamanlarda yapttğı Trieste zi. hattının işlemeğe 8 ç _ı,ı 
kabul esnasında B. Fon Ribben • tir. mek üzere Salzbcrg'de ikamet e- Çekoslovakya gıbı toprakların~a yareti hakkında .'.)ynı menba. sc>nra bazı ahvalde Şafi'' 
t ta h b 1 t G.. T l f .k. 'h d l . den İtalya harıciyc nazırı Kont yaşıyan A.lman ırkımı. men.su_ p ın. t d 1 . d d ' ·ı G b A d 'u rop am u unmuş ur. o - e gra ı ı mı ver ev eh. nr an yapı an neşnyat a o.u ı e ar i na o. , 

.. t 1215 k d d . f 1 • . . k Cianoyu kabul etmistir. Führer t san. lara ış.ken.ce e. tme. kle. ıtham f k' 1 k l d 1-..iıl ruşme saa . e a ar evam nın men aat ennı miıştere en ~ d müzmer i ır er gütme .tc o - l'ki iktısadi faaliyet eı" 
. t• d f hah d k •• d İtalya hariciye nazırı şerefine e ılmektedır. rehlıkelı bır za . ! etmış ır. mü a aa sin e i yüz e 1 d dugv unu bildirmektedir. T rieste k1UJ1eti deği~miş o acJ 

Ö wl w. Sal b d O t bir ögwle yemegw i vermis ve ye - 1 man. a Y_ aşıyo .. ruz. R:ıı rchtesgaden 1s f.J g e yemegı z urg a s er- yüz,, tam azmini bir kere da. - d d ziyaretinin sebebi, İtalyan en .. tc:lcdirde tanbulun n• 
reisefer hof otelinde yenmiştir. ha tebarüz ettirerek nihayet mekte ltalyan heyetinin azası ile e şım ı sulhun mwcadderatı mev ""il tarafında yeni bir 

· · -..ı İtalya sefı'ri n-ruardo Attolico, zuubahsoluyor .. ,, düstri amelesi korporasyonu '$' Yemekte iki harıcıye nazuı.u.uan bulmaktadır. ~ kati surette ihtiya,. hi 
Al ıtaı h tl Kont Madisterali, Fon Ribben . İngilterenin Polonyaya re:si devlet müsteşarı Cianetti- :r başka man ve yan eye e- Mütekabil çenberleme ~e başlanacaktır. 

. kanA I !talyan ve Alman se tr Al tb t r· Ott ı"tt"f k t kl"f" nin gec,en haziranda Belgrada rı er ' . ile cevap verilecek op, manya ma ua §C ı o ı a e ı ı Bu vaziyet , ·özönü11e 
firlcri hazrr bulunmuştur. Dietrich Almanyanm Roma sefi. Londra, 13 (A.A.) - HükOmet yapmış olduğu ziyareti iadedir. 1. p , ... h' p 

R ı 3 (A A ) H ınce roıt un şe ır • Saat 15 te Kont Ciano Romaya. oma, · · - avas ri Gerg Fon Mackcnzen ve Al • mahfillerinde so··yıendiinne go"re le 
h b. · b'ld' · b' -o-- Ahukapıya götürme ..... ,.ıtmek ı'çin tayyareye binmek ü. mu a ın 1 ırıyor: h · · t' k A 1 İn&'lt ı ··k A t• \ 1 ·1 6 

R . • . f'll . S lz manya arıcıye nczare ı er anı bı ere :ıu ume ı arşova ı e Çinlilerin taarruzları liman mevkiinin Ha1 
1..ere tayyare meydanma. hareket oma sıyası mah 1 erı, a - hazır bulunmu~lardır. Ög-leden nisan tarihli muvakkat müteka, 

b .. .. ] · h kk d <1 i'e Salacak arasına n 
b. k A • h f sindeki isabet kendi 

etmiştir. İtalya sefiri, bu a..kşam urg goruşme erı a rn a tam sonra Fon Ribbentrop hazır bu. l bil yardım beyannamesinin yeine Hongkong, 13 (A.A.) -
Berline hareket edecektir. Alme.n ır etumıyet mu a aza et. lunduguw halde FUhrer Italya ha_ kaim olacak kati bir ittifak mu. Chkiaı· AJ'ansmdan: 1. 

k ı h 1 anl:nılır ,· aynı zamaıtCJ"'. mahafili, bu sa.bahki nıülfilmtm me te, ya mz u görüşme er.. riciye nazırı ile uzun bir müla _ ahedesi projesi tevdi etmiş ve bu .,. 
mücamelekara.ne bir ziyaretten den korkunç bir netice veya. kat yapmı5tır. Kont Ciano, Füh- hususta Polonya hükumeti tara_ Bir Çin kolu, Hungjao tay. ruma giden demiryölu t~ 
ıbaret olduğunu, çünkü esas me .. hut bir entri,ka çıkacağını san- rerin Obersalzberg civarındaki fmdan serdedilen mülahazaları yare meydanına ve Şanghayın açılırken Haydarpaşa ' 
selelere ait müzakerelerin dün - manm bir hata olduğunu söy.. sayfiyesinde muaileyh ile birlik. tetkik etmeğe başlamıştır. garp varoşlarına taarruz etmiş- yapılması düşünülen 
denberi hitama ermia bulunduğu.. !emektedir. te çe.y içmi§tir.,, Öğrenildiğine göre derpi§ edi- tir. Oralarda muharebe iki saat manm inşasına da bir 
nu beyan etmektedirler. Bu mahfiller, Danzig hak. Kont Ciano ile Fon Ribbentro. len itifaic muaht!desi beş sene için devam etmiştir. Diğer bir Çin vel baılanması lüzuııtll 

Salzburg, 13 (A.A.) - Kont kında derhal tatbik edilecek bir pun akşama doğru hala Berchte- muteber oiacagk fakat tecdit e. müfrezesi, aŞnghayın şimali ~lunur. k'J10 
Ciano saat 15.10 da tayyare ile karar alınmış olduğunu tahmin gadcnde bulundukları haber alın. dilebilecektir. Bundan başka j 

1 

garbisinde kain Lotier ve Ta- nokta . daha var. lıt hareket etmiştir. eylemekte, iki hariciye nazırı. nuştır. 
. ah t A zang'a ta.arruz etmiş, üçüncü Ankara ar••mda demi . B. Fon Ribbentrop, ıstir a nm kdeniz meselelerini ve Al -

eylemekte olduğu Fuschl şato • ezcümle ispanya meselesini gö. Fransız gazeteleri manya lrlandad.ın at bir müfreze de Nanziang üze. nakliyatının her ıene 
suna dönmüştür. rüşmüş olduklarını tasrih et. mühim harekete satm ahyor rindeki istasyonu hücumla zap- ha artması bu he.Um~ 
Görüşmeler hakkında. hiç bir mektedir. geçileceğinden tetmiştir. Oradaki Japon nö. ihtiyaçlarına kafi o 

Dublin, 13 (A.A.) - Alman - b t • k 11 t· 'h .. · · B resmt tebliğ n~e<lilmiyecektir. Bu mahfillere göre, &oruı:. bahsediyorlar e çı o arı amamen ı ma e- gostermıtlır. u sene 
tl " :.- ya, son zamanlarda İrlandadan d·ı· · t' b ııuP Buradaki Alman ve alyan si - melerin esasını, "'demokratla. 1 mış ır. zuruma vannca, u 
b .. tt• Paris, 13 (A.A.) - Bu sabahki tuçok at satın almıştır. Bu haf · ) k k .... .,, yasi mahfillerinde te aruz e ı . rın yaptıkları çemberleme., teş. cesı o ara şar vı a, . 

w • 1 Fransız ~azeteleri Hitler, Ciano ta Dublin at pazarında birrok la•·ın Alman süvarisi irin oldu · d' k d K --,·_ .. if rildigine göre iki harıc ye nazırı kil eylemiş ve iki hariciye na- " · • · şım ıye a ar ara(!el .... 
arasındaki bu mülakat, normal ım buna .. mukabil bir çem. ve Fon Ribbentrop arasında ya~ f!atıcr bulunmuştur. Alman at. ğu sanılmaktadır. ile sevkettikleri ticaret it 
b. bul ad v b be t pılan görüşmelerin yakında mü • d b" k 1 b 1 , ır uşro ır. e u ec P en bcrlcme .. ile cevap verilmesini • an ır ısmı atan u 
·1er hangi bir resmi te~)li·; füzu. _, .. .. .. t.. hinı bir harekete geçeceklerine Tokyodakı' ı·ngllı·z sefı'rı·ne rum istikametinde d ,. . .., r:ı urmnmu:ı ur. d ı·ı dd 1 f k h 
ıdtr. l l 1 . C:la la .. e ı a ey emekte a at bu a. - üzerinden yapılmağa 

B. Hitlerlc B. l\fresolini ara - l ;~yan zmıamy r rlına go- reketin, hangi istikamette yapıla. tı5 : ' ca İstanbul • Ankau 

ın~a bir gö ;;, .,. c 1ı:timaıı hak- •e , hntı;:- carlts"tlan, e Bugols a~a ve cağını ta.yin edememektedirler. yen·ı taıı· mat gn'' nder ı· ıd•ı kifayetsizliği bütün bil, 
ı da · 00· 1 , · "ht' r b't mu. eme o ara.K: u garıstanm J 
un ıse, Y c uır 1 ıma ın 1 

- b · l'kt Ji li · k b ı 1 Oeuvre gazetesinde Bayan dini gösterecektir. ı 
tabi ta.ma.mi.1e irrı k frnaız olmaclığı ır 1 e . are eti . a u. ey eme. T bo · d' k. Ankara hattım ya çifti 
fakat şimdilik lüz~ınu görülmedi. ~e~Je. ~rabe~ hattı har7ketle. a ws ıyor ı: 
o.· söylerunekLedfr. r~nı mınverle ahenktar. hır hale "Gece Berlinden alman son hL J ~ •ıt / h • d •• mek, yahut Bolu is · ~ 
~ı Roma, 13 {A.A.). _ '.Kont Cia. lCoymalC ~evkiinde bulunabi- berlere göre diplomatik mahfil. n g l e 7 e Q e Y l n e n Um Q - den geçmek ü;ıere i 

no yanında '.Alman:v.anın Roma IAecleklerdır. 1 . 1 lerde Berchesgaden görüşmeleri y ı·ş le r de va m e diyor ~=~:ı.~pmak .. zarureti 
büyük elçisi Fon Mackenzen ol. man gazete erı ne er hakkında oldukça büyük bir asa. 
duğu halde, tayyare ile saat 17 yazıyor biyet gösterilmektedir. Berlinde. Londra, 13 (A.A.) _ Hü-

1 

nasında bu meselelere de fel- .• Eğ~r dib'ud ihthiyaçlalrıtlkl•" 
. . B ı· 13 ( A ) k. d' ı ti tt'kl . ıçm ftm en azu ı 1.ı de buraya gelmıştır. er ın, A. . - Cia. 1 ıp oma arın zanne ı erıDF kumet ile sıkı münasebetleri mihte bulunması ihtimal dahi. l 1 e '' 

T l V R bb 
anmazsa ge ece•< sen ,., 

" am an a§ma,, no • on i entrop mülakatı göre dün öğleden sonra Bercbtes~ bulunan mahafil, Japonya hü. !indedir. de bir nakliyat buhraJ1•"' 
Berlin, ı 3 (A.A.) - Sa)z.. Alman matbuatı tarafından gadene büyük Japon gazeteleri - kurnetinin nakdi ve iktasdi Hongkong, 13 (A.A.) - pla~abiliriz. A c;'~ 

burg mahreçli olarak Alman "ltalya ile Almanyayı birleşti- nin muharipleri gelmişlerdir. Ja. meselelerin halli :nzibat ve i.. Chekiai Ajansından: w' 
men balarından yabanct mem.. ren arkadaşlık bağları gözle gö- ponyanın prensip itibarile mih . dare meselelerile birlikte aynı İmtiyazlı Fransız mm takası 
leketler için neşredilen bir ha. rünür bir şekilde teyit olundu. vere iltihak ettiğine daima Tok. zamanda halledilmesine teşeb.. makamatı, Şanghayda ba§lamı~ Ankarada yUJ 
ber, bugünkü görüşmelerde, ğu,, ve •'iki mihver devletin a. yonun kararı diln öğleye doğru büs edilmemesi halinde yeni- olan muhasamatın ikinci yıldö .. 
Cumartesi günü müzakere o- rasmdaki ,tesanüdün samimi ve Hitıerin eline geçmiştir. 1 den müzakerelere girişmekten nüm üne intizaren birtakım ih. musabak al8~ 
lunmıyan bütün meselelerin namuskarane bir tezahürü,, Söylendiğine göre Hitler, Kont imtina etmekte olduğun<\ dair tiyat tedbirleri almağa başla. 
aydınlatıldığını bildirmektedir. şeklinde gösterilmektedir. Ciano ve Fon Ribbentrop ile bir. haberlerin doğru olup olmadı. mışlardır. Japonlara gelince on. (Baş tarafı 1 

Bu telgraf, görüşmelere ha- Gazeteler bu görüşmelere likte bu itilafı, Fransa - İngiL ğı hakkında bir guna malumat lar da Ş;mghay civarındaki sev- 3 _ Ankara gücün defi 
kim olan "En yüksek dostluk sansasyonel bir m~hiyet ver. tere ve Sovyetler Birliği üç taraf- almış değildir. külceyş noktaların kaffesinde Ceylan. 
zihniyeti,, ve hariciye nazırla- ~ek istiyen de~okrasilerin lı itila filan ettikleri zaman neş. ondra, 1 3 ( A.A.) - Yarı ufak mikyasta Blokhavzlar in. 100 metre sırt üstü: 
n arasında iki memleket harici budalaca,, heyecanıle alay et- retmeğe karar vermiştir. Berlin. resmi bir menbadan öğrenildi.. şa etmektedirler. d rı 
siyaseti bahsinde müşahede e.. mektedirler. deki diplomatların. .zannettiğine ğine göre, Tokyodaki ln~iliz 1 Pek· n, 1 3 ( A.A.) - Cu. 1 ~aki~~a~~~ ~JO 
dilen "tam anlaşmayı,. teba. Lokal Anzeiger gazetesi di.. göre Bitler, .Mussolini veya mih. sefirine yeni talimat gönderil- ! martesi günü akşamı Pekinde Ankara rekoru). /ı 
rüz ettirdikten sonra şöyle de. yor ki: ver kırk sekız saat zarfında Dan. miştir. Bu talima.t, hemen he- elli bin kişinin iştirak ettiği fn. r 
varri eylemektedir: .. İcabettiği zaman vaziyetin zig meselesi hakkında yeni bir men münhasıran Tien'"indeki 1 giliz aleyhtarı bir meting yapıl.. 2 - Gençler birliğindeJ\ c:ı 

Bittabi bugün dünyada bi. inkişafını tetkik etmek için Al. hal şeklini teklif edecektir. Çün. imtiyazlı İngiliz 'Tlıntakasmda mıştır. Bu metingden sonra 3- AnkaragücUnde.rı ;~ 
rinci planda rol oynayan Dan. man ve İtalyan devlet adamla- kil mihver devletleri Fransa ile nizam ve asayişin muhafazası- binlerce Çinli ve bin kadar Ja. 50 metre sırt üstü koç 
zig meselesi de görüşülmüş.. r~mn Y"-Pbkları görüşmeler ile !ngilterenin geçen eylülde Çek na müteallik olan siyasi mese- pon, sokaklarda alay halinde rasmda: 

demokratik ittifak komploları hükumetine yaptıkları gibi şim. le hakkındadır. dolaşmış ve ellerinde lngiliz a. 1 - Bülent Eken. 
veya para ile çevrilen entrika. di de Polonya hükumetini taz - İngiliz sefirine iktısadi me- leyhtarr cümleler yazılı bayrak. 2 - İhsan .Kurt, 

bUlblilU arama!< için başını yu- lar arasında büyük bir fark var yik edeceklerini ümil etmekte - selelere müteallik olarak yeni lar olduğu halde lngiliz büyük 3 - Muhsin GUneY· 
karıya kaldırdı, fakat birdenbı - dır. Bu gibi görüşmelerin san- dirler. Var§ova ise böyle bir tek. tnliLmat verilmemiştir. Fakat elçiliği binası önünde tezahür.. 1500 metre serbest: ey 
re gözleri karardı \'e lıir kUlçe sasyonel bir mahiyeti yok ise lifin bir kaç s~niyc bile Polonya f' · v .. .. l 1 d b l l 1 2 _ Anka.raı?•:cunde.!1 .. 

h .. k.... t' · d'J k t • · lb t . se ırın yapacagı goruşme er es- er e u .unmuş an:ıu. ., ... 
halinde ' ·ere vuvarlandı .. Gen" de büyü!; bir ehemmiyetı' var.. u ume ının 1 < a ını ce e mı · · · Atı al 

ol " ı. - · . l kl f am ar: . w• det! 
kızonututmakistedi.l<'ahirNa- dır. Alman.ltalyançelikpaktı ycc~gınısöyem eiktiaetmek- Dan 1 d k·ı yahudı'ler eşyalarını 1-Gençler birhgıl1 
mi Qdotn sayıklar gibi: canlı bir ittihattır. Şu veya bu tedır. 1 z9g e lent, ~·! 

Jour . Echo de Paris gazetesL 1 d tı ::ır 
- Boni affediniz .. Artık dura- maksat için bulunmuş bir for. 2 - AnkaragücUn e ft 

l d ld nin Beri in muhabiri yazıyor: da..11 
ca.k halim kalmadı, yatacak bir mü eği ir.,. "Bir taraftan burada tarihe \ 'C sa~ı bestçe ç•_karamıyacaklar 3 - Harp okulun t~l; 
ye rarıyorum .. Bacalclaı·ım vU- Hamburger Fremdenblatt 4 X 100 bayrak yar 1g memleketine karşı me;:;uliyetini ıcıJJ'I' 
cudumu çekmiyor.. 3azetesi de şöyle y3zıyor: müdrik bulunan Duçenin sulhü 1- Gazi lisesi ta ıcar• 

Kendine geldiği zaman Fahir ••Almanya ile İtalya bilhas. kurtarmağa çalıştığı söyleniyor, Danzig, 13 (A.A.) - Mil. zig limanı serbest mıntakası ka, 57 6-10 (Yeni }t.n 
Kamı kar gibi beyaz çarşaflı ıa. sa Danzig meselesinde olduğu diğer taraftan ise Alr.ıan zimam- Jetler Cemiyetinin Danzig yük- makamlarrdan hususi bir mü. ru), . J<rW'' 
vanta kokulu güzel bir yatağa gibi bütün makul nasihatler a- darlarının tamiri kabil olmıyan sek komiseri dün akşam Al- aaade almadan kendilerine ait 2 - Ankaragücu ta 
Y-~ırılmış idi.. GUzel arkadaşı yaklar altında çiğnendiği ve neticeler verse bile, bir kac: gün manyaya gitmiştir. Bazı haber- "?şyayı serbest şehir arazisi ha-
başucuna oturmuş, dikkatle ne · 
feslerini dinliyordu.. Gözlerini 
açtı, bir nefeste inler gibi: 

- Denim yanımda kalın .. Be
ni hiç bırakmayın .. dedi ve avu

cunun lç:lne bUylik bir tesliuıi

yetle k••te• ltırakan ince eli 
~rJtanlc u111111lı:aldr. 

sıkarak u1uya daldı. 
Ml;ZAFFER ACAn 

~arp devletleri tarafından veri- içinde değilse bile bir kac hafta lere göre 1 litler tarafından ka. neme götüremiyecekler ve 
lc:n ve açık bir çeke istinat e. içinde Danzigi Almanyay~ ilhak · bul edilecektir. 3önderemiyeceklerdir. 
den bir devletin emperyalist etmek istedikleri iddia ediliyor. j D~nzig, 13 ( A.A.) - Dan- Yalnız şahsi eşya serbestçe 
muharebeler ve iltihaklar te. Nasyonal sosyalstlerin Danzigi zi~; Ayan meclisi çoktanberi \ nrice götürülebilecektir. Di. 
hayyül ettiği bir sırada birbir- zaptetmek istedikleri muhakkak-! Almanyada tatbik edilen bir 1cr cihetten, Danzig makamla. 
lerine sıkıca bağlı olduklarını tır. Bunun ilk alameti gazetelerin kanundan mülhem bir emirna. ~ı ekserisi Polonyada, Fransada 
his~·tmektr.dirler. Polonyaya karşı kullandıkları 1 me neşretmiştir. Bıı emirname- ve İn~ilteredc oturnn 13 Yahu. 
Ne~redilen bir t"'!bli~ şiddetli lisandır. Danzig meselesi. 1 ye gore Danzigli Yahudiler diye ait malları müsadere et. 

"Bertin. 13 (A.A.) - DUn Ober nfn artık Koridorun ortadan kalk' bundan sonra Yahudi rnuhacc. -ni~lerdir. 
@alzbergde Hitler, Fon Rfbben - 1 ması i~lni halledilemez bir şekil. J r~t komisyonundan veya Dan. 

Yag'"'mur ~ 
il•Ce : r Son gilnlcrde gltt ... crıD 

r tı•· t1 c. arttıran s ırnkl9 ,-ıııı 
v e1ki akşam bnş1:ır~:~ı111~ 
dUn de fasııaıarlH ~ ..., c 

ue\•01" 
cc sııbahıı kadar 
Ur. ~ 

ı r ' Pllı ı' laı· gn ıino n ı:ııt . . ıııı 

yerleri r! iJ ıı . bol'lJ:ı OS 
du. 
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lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici Askeri Kıtaall ilAnları 
BUGON 
KUM&AQAS1NA 
PAQ&ATAN 

Mikdan Muhammen bedeli llk teminatı İhale tarıh ve saati 
Kilo Lira Ku. Lira Ku. 
48000 15840 00 1485 00 18-8-939 cuma saat 11 
830000 29880 00 2801 25 17 ,, Perşembe ,. 11 

325000 15600 00 1462 50 l:"J " Salı ., 16 KOCOKa 942000 45216 00 4239 00 15 " .. ., 15 YAWN 
CEI( DEFTEllİNE 

1 6ttıtm.,si 1,716000 30888 00 2895 75 16 ., Çarşaınba ,, 10 

IConndaki birlikler için cins, miktar, muhammen bedel, teminat ve ihale tarlh ve saatleri ya
·--•~r..itıe.~r kapalı zarfla ayrı ayrı ihalesi yapılacal<tır. latekliler şartnamelt:rini Kenya, İstanbul, 

lb Lv. imirlikleri satın alma Ko. da görebilirler. İsteklilerin teminat ve teklif mektupları. iMZA ATAN 
~OYOK EL 

OL~CAKTHl 

lleden bir saat evveline kadar Konyada Lv. anıirliği satm alma Ko. na ~er>nc!~ri. <195) (5694) 

••• 
~i§kezek birliği ıçin 155000 kilo un satın alınacaktır. Talı. 
ın len bedeli 20280 liradır. Şartnamesi Elazıktaki askeri sa· 

il komisyonunda pazartesı, çarşamba ve cuma günlerı öğ-
1-;nra görülebilecektir. Eksıltme 16-8-939 çarşamba günü 

ıf da kapalı zarfla alınacaktır. tık teminatı · 1521 lıradır. 
ğ mektupları 1&-8-939 çarşamba günü saat 9 za kuclaı 
da ~tınalma Ko. Rs. ne verilmiş olacaktır. ,5728) 

~Pah zarf usulile ;{ adet taslama tezgahı ~atm alınacaktır. 
men bedeli 36.000 lıra ilk teminatı 2700 liradır. Kapalı 

eksiltmesi I 7-8-9a9 perşembe gtinU saat 15 de vekalet 
n:ıa k~misyonunda y:ıpılacakt!r. Şartnamesi 180 kuruşa 

konıısyondan alınabilir. Isteklilerin kanunun 2. 3 cil mad. 
~e Yaz;h vesaikle birlikte ılk teminat \'e teklif mektupla. 
bu e saatinden en geç bir saat evveline kutlar komisyona 

ı nıuıtabilinde verilmesı . ( 52 ı ( 4G2G) 

~icara garnızonundaki b7rı~k :e müc~e.seıer hay-.·an:ıtı il,'İ?: 1 
~ı:fla nıııığıda y..ı.zıldığı üzere 1515 ton k~ru ol satın alına

"~ h~ıktarları tah min b~dcllerı ve ilk teminatları aşağıda ya
' ııaıarında rrösterilcn yerlere teslim eartile her biris: için 

b 'tnı teklif mek tubu verilebileceği gibi heyeti umumiyeır. için 
oıu ın7!ttup verilebilir. Tahmin edilen bedeli 71,962 lira 50 ku
~ tlk teminat 4848 liradır. Evsaf ve ~art.01amesi Ankara ve 

'arı Levazım amirlikleri ve Eskişehir Kor Satrnalma kcımis
llertıdan 360 kuruş mukabilınde alınabilir. İhale güııU 17-8-
~~lllbc günU saat 15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
hırı~ 24~ sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerince yazılı belgele· 
iııat1 te Jhale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar 
~ lt "e .teklif mektuplarını Ankarada Levazım amirliği satı-

°'nısyonuna vermeleri. (196) (5726) 

Miktan Fiatı nk teminatı Tutan 
Kilo Ku. Sa. Lira Ku. Lira Ku. 

15"1.000 4 75 534 38 7.125 
522,000 4 75 1~'ttJ' ~I~ 
420.000 4 i5 1,496 25 19,950 

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

1 
latanbul Belediyesi 

•teuıbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lflet~ 
'tteleri Umum Müdürlüğünden: 

l ...... :". 
'rl.· 1uh:ımmen bedeli - 145) - lira tutan muhtelif sigorta 

ı...... açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
a ...... Aluvakkat teminat "108. 75,, liradır. 
biıtas :Eksiltme 24-8-nn perşeml--e günU saat 15 de Metro 'i ının be~inci katırda toplanacak olan arttırma ve eksilt· 
t....., 8Y0 nunda yapıl:ıcaktır. 

t!u ~şc a it Fartnamc\er idarenin levazım müdürlüğünden 
a , 1 arık . ecii.lebilir. • . 

e.a· steklılerın kanunı vcsıkaalrı ve muvakkat teminatları 
"ıJen ·· · ~ gun ve saatte komısyonda hazır bulunmaları. (6036) 

Güzelliğinin' 
Sırrı yok 

Sebebi var 

RADYOLiN 

ft Di,Ieri mikroplardan, çürük. 

/ 
I 

' • )erden, iltihablardan koruya. 

rak aajlunlaıtıran, hem de 
minelerinin bozulmuııu ve 

... 
~-------------------~-.-~ . 

VAKiT KiTABEVi 
i sararmumı menederek da

imi bir güzellikle muhafaza •. 

:! eden urm en kuvvetli diş ı·' _ 
~·Her. ubah, Öi· 
ff 1e ve AJqam yemeklerden 

ı ii sonra günde 3 defa. 

Dün ve yarın tarcume külliyatı 
il ... 30 Kitapbk UçtlacB .... 

Namara • .,.. • Kapitallma bu!ıru.ı 
21 HilırUmdar millet 10 30 S1ambo 
22 Yeni ilmi zihıılyet 75 

l50 
125 

1 RADYOLiN 
. . o o sm" 

Me:nleketin en güzel, en 
ucuz mecmuası 

Resimli Hafta 
36 Sayfa 5 Kuruş 

Bu nüshada Vala Nurcttinin 
gayet güzel yazılan; k<ıdmlar 

için güzel modeller 

23 Mevcudu kalmadı 
24 OlaUn iktıaadS işleri 

2~ Cumhwiyet 
26 TercUment. roll 
27 Oeğtoifler 

28 J.aokon 

60 
~ 

·.oo 
75 
30 

m 
su serinin natJ e.ıs tunqtur, 

HepalDI alanlara % 20 Jakonto 
yapılır. Kalan 4.92 kurupıı 1.92 
kuruta pqln alınarak mtltebaki· 
aı ayda birer lira ödenmek Dzere 
tlç takalte ball&Dlr. 

inhisarlar ;stanbul Başmüdürlüğünden : 
15 Ağustos 939 gilnilnden itibaren 16 ve 20 kuruta atılaca

ğı ilin edilmiı olan 50 ve 62 l&Jltilitrelik a•Ierdeki biraların 
tenzili fiaUa satl§ma. 16 ağultoe 939 gilnU sabahından itibaren 
başlanacaktır. 

15 Ağustos 939 günü akpmı ellerinde eaki bira bulunan ba
yilerin mevcutlarını gösterir beyannamelerini en yakın satış de
polarına vermeleri ilin olunur. (6217) 

VA~iT kitabe~·~ 
Dün ve yarın tercün .c 

külliyatı 
No. 11-ZO Da.el 111'1 Kr. 
11 Godo baba 100 

12 De1llftba palkoJoJlll ~ & 
13 tıkbahu aelled ..... ':, 
14 Engerek dOfQmtl 

15 Raaln kUlllyat:ı m 
16 Saınirnt Saadet 
17 htatlatlk 
18 Çocuk dilltlrtenler 
19 tum ve fe18efe 
20 Mevcudu kalmadı 

"t/' eo 
~ 

so 
30 
60 
ao 

• • 

mo 
Ba lerfnhı nat:ı &.30 kanıftm. 

Hepalnl alanlara ytlzde 20 fakon. 
to yapılır. Kalan 4.24 lnınllun 

1,24 turuau peşin alınarak mtlte
bakisl ayda birer lira Meıımelr 
tlzere u~ tablte Mtlamr. 

--ölilliiiil!!!!!i!!~!!!!!l!~!!li!!l!~=~·!E!!!!e!!!i!!~S~~&Z~-~~G~!i!l!~~~!lll!!!.!im .. ~L-~~tl~erin~d~~'--~~L~-~l:-~J~~~~u~K!~.r~iii!i~!i!i!lii~~!iii!l~.!!Ei~.~.~.~d~ .. iiil!!N2"-f· · Bahçeden kalatı.lk er~ek seslen ve auyme en aat -t ..-tunu r. - ğı bir müjiğin evıne götur u. e ıs 

taramazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Çe.t~: ibkk ı !üb• Ceaai• ... '!64 
~~lının dudaklarında · bir gü- kit bana bir melek suretin:ic görünmüı· 

! Caha ·· .3 " •• b"r yanp son~u; sonra te· tun. 
· tavırla· iki kardeş, tekrar kuca~laııp öpüş· 

(ltu • • 
Ut 1 n ka ile ben, ıenı az bir me- tüler. 
t~kip edeceğiz. Jlk iki gürJde Dimitri: 

~li Ve kuvvet biriktirmeğe çalış. - Geliyorlar ... dedi. Ayal( sesleri 
~t'İt~cı:e uyuma. Tetik dur. Kula. duyuyorum. Vakittir, karoeıim. Kara. 
()tıl c Oldun. Sana el~ise getirece- mazof gidiyor. Ama, bu gerçek bir ve-
. ~tı giyecek ve kaçacaksın. öa değil. 

' •tni apğıda bekliyecek. Ve Sonra birdenbire ıenç k•dına döne-
ı.. h" rek: ~ . ıç senden ayrılmıyacak. 

it 'tııtıend"f - Gru9inika, dedi; sana ma!ik olmak oıa ı er biletleri fafon hepsi 
c:a1c. Pasaportla-ı elde ettim için bütün bunların bap gelmesi mi \i· 

~it.. zımdı ?. 
-,,_ ht Kapı açıldı. Garcµ)·an mahkümu al· 

. Ytcanının son derecesine mağa gd:liğini bildirdi. 

l~•tilı:a 
"'lllıl• bu!. .. Diye haykırdı. Bü· 
t~ra •en, hiç bir kimseaen yar· 

L.. td~ 
~rdt . n ttk baırna becerdin ha!. 'i l>t~ıan 1 Bu işi seni., üstüne alı. 
ttt>'l" .11tvir.dirdi. Sen, bir melek 
ı·, b~ ll?Jdadıma yetigtin .. Hatır. 

'ot~ . ır gün sar:a giinahhlrımı iti· 
ııtc-· . 

·•d§tım. Evet, sen her va-

- Konstanten Semenov:ç atına bindi 
bile. Sert bir adamdır o... Sizi kırbaç. 
laya kırbaçlaya koıturacağınP yeminler 
ediyor. 

Dimitri omuzlarını ıilkerek: 
- Adam sen de ... Sarh:>ıun biri! 
De:li ve yanındakilere dönerek: 
- Allahaısmarladık Alyoıa. Allaha· 

ısmarla.:iık Gruşini::a diye vc•:lala~tı. 

nal gürültüleri geliyor, bilhasaa bir ta- ıılapnlann aralarmda zeki ve irade cinsinden votka §lıeleri de orada ha· 
nesi hepsini bastırıyordu. Sert, donuk, niıbeti yoktur. Meselede "Votka,, nın zırdı. 
hırçın bir sesti bu. rol oynadığı görülürse de, içki bu vası- "izba,, ya girer girmez Alyoıa bay-

Dimitri indi. Yüzü aararmıı. çeneleri tadan batka bir şey deği)dir. Baprııın kırdı: 

kilitlenmif, gözleri parlamıttı. öteki asıl ehemmiyetli yükünü, yine yukarda - Hadi kardeı, bize ıu gilzel vot-
ma.hkumların arasına karıştı. Bunda- söylediğim irade kuvveti taıır. karnlan sun bakalım. Çabuk ol, vakti-
rev, ona bir küfür salladı. Askerler et· • • • miz dar. 
rafını aldılar. Sürgün ke:vanı kapıdan Alyop ile Gru9inikı, sürgün kerva. Ev sahibi, telaıla koıup üç kadehle 
çıktı. Dört Troyka onları bekliyordu. nına, üçüncü konak yerinde utaıtılar. bir tiıe çıkardı. Kadehltri yanya ka. 

Tam Mitya, arabaya binerken Alyo· Vakit aqamdı ve mahkumlar, ertesi dar doldurdu. 
şa uzaktan: sabah aut dörtte ,afakta beraber yola Küçük zabit, onun elinden ıişeyi ka· 

- Sabrlı ol karıdetim 1 çıkacaklardı. parak: 
Diye bağırdı. ikisi 4e Rua köylüsü kılığına girmiş· - Abdallık etme 1 diye homurdandı 

-5-

Her ıey, apğı yukarı tvanın tahmin 
ettiği gibi geçmi§ti. Ru• memurlariyle 
Rus askeri elde edilmez ıeyler değil· 
lerdir. Sonra Alyopnrn bütün varlığın
dan etrafa dağılan sevimli nüfuı:, ve 
karşı durulmaz tesir de delikanlının i§i· 
ni kolaylaftırıverdi. 
Eğer okuyuculardan bazılarına tU 

kaçı§ meselesi ıaırlacak kadar kolay 
görünürse, bunu, hidisenin fevkallde. 
liğinden ziyade, okuyucuların kahrama
mmrzı iyi tahlil edemediklerine vermek 
lazım gelir. Çünkü Alyo§ldaki. din a. 
damlarını mahıuı o harikullde sancı 
yumuşak tesire, bu delikanlının tderin, 
akar sular gibi gürültüsüz. gösteri~siz: 
fakat yaman iradesini de katmak gc· 
rcktir. Zaten vaka, burada şahısları:ı 

ter ve diSrt Troykanın konduğu yere Kaıdehini ağız ağıza doldurup dikti. Al 
biriken müjilder arasına karıımıtlardı. yoıa ona sezdirmeden kendi kadehin 

Dimitri, onları tantiı ve kimseye masa altına botaltmıştı. Sonra şişey 
sezdirmeden bakıttılar. Alyoıa, bön delikanlı alarak üç kadehi de taşıncay~ 
bir müjik haliyle kafile kumandanına kadar doldurdu. "Banderov,, gillümsc 
yaklaıtı. Köylerine ıeref verişlerinin mek liıtfunda bulunldu. 
borcunu ödemek üzere, bir iki kadeh Alyop: 
votka içmeğe davet etti ve: - Demek yüz batım, şu zavallılar 

- Hava ıoğuk, ısmmıı oluruz 1 uzaklara götürüyorsunuz? 
Dedi. Diye sordu. Banderov, yumruğum 
Kervan kumandanı, sevinerek: masaya vurarak, uludu: 
- Ali! diye bağırdı, ıonra, muha- - Hangi zavallılar?.. Ne zavallıs 

fızlara ve çavuıa seslenerek: "Povkor be? .. Uçü de katil ı 
Prokoroviç, ıu üç kurdu sana emanet Alyop, üç katili avucunda tutabile" 
ediyorum .Sen mes'ulsün !,, bu kahramana hayran hayran baktı ve 

Tenbihinde bulundu ve emirlerini - Uçü de adam öldürmüş hal 
geniı bir ipretle perçinledikten ıonra Diye mırıldandı. 
Alyopya dönerek: - Hele şu son yakalanan yok mu ... 

- Yürü bakalım, geliyon:m. l!üt!ı!ş bir h-:di f... ötclci ikisinin bo. 
İltifatını savurdu. yunlarında bir. iki cinayetin vebali var. 
Alyo,a, onu evvelden tanılrr tın :..ı : tı (Lut/en say/ayı çeviriniz) 

• 
1 
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Terkibinde: /YOD, 1 ANEN ve 

KANSIZLIGA ve VEREME 
GLISERO FOSFA1 vardır 
ıstldadu 

ve olan la ra SiNiR lhlastaı ı klaırın• 
karşı kuııanıll 

r Piyango Kraliçesi N i M ET AB LA yine 3 büyük ikramiye vererek rekorların rekorunu kırdı -'\ 
• • Bu keşide dahi 

50.000 L
• Nimet Ablanın uğurlu eliyle verdiii 31038 No. biletle Taksimde ıı 12 oo· o L·ra Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle verdiği 15928 No. biletle 
ıra\ygün sokağında 33 No Bay Yorıiye i • 1 Aksaray deposunda 2641 No. lu Vatman Bay Mehmede 

10.000 LlRA isabet eden 25639 No.lu bilet sahibi Kadıköyünde Moda caddesinde 260 No. da Bayan Belkis biletini almadığınc'on 10.000 lirayı kaybetti ve müteessir oldu 

22046 Numara ile Aksaray postahanesinde posta memuru Bay Enis Nimet Abladan 10.000 lira kazandı 

Adrese dikkat: İstanbul Eminönü Tramvay Caddesi No. 29/31 
Ba~ka yerde hiç şubesi yoktur. Tel : 22082 Nimet Gişesi Sahibi NiMET ABL~ 

Nafıa Veka letinden: Devlet 
Umum 

Denizyolları işletme a .. V ~ 
16-9-9:J9 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Ve

kaleti binası içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan mal
ı.eme eksiltme komisyonunda 3009.40 :ira muhammen bedelli 20 
ton telgrat ve 50 kilo bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Müdürlüğü ilanlan 
14 Ağustosdan 21 Ağustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlarm isimleri. kalkış 
gUn ve saatları ve kalkacakları rıhtımlar 

Yastlk, yatak ve yorgan larm ı mutlaka kullanı 

ı 
Yazın sıcak havalar:la yorgun başınızın serin ve yu~ 

kuştüyü yastık ile rahatını temin eder. ~ 
Kuıtüyü yorsan, ıilte ve yastık fiatlannda mühim t...,..._ 
yapıldı. ( 1) liraya alacağınız bir kuıtüyü yaıbk bu uc, 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme 
müdürlüğünden almab1lir. 

1 
ispata kafidir. -

ADRES: İstanbul Çakmakçrlarda Sandalyacılar sokak -~ 
tüyü fabrikası. Satıı yerleri: Ankara ve Beyoğlunda SllP"' Muvakkat teminat 225 lira,.71 kUI'Ultur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvaltltat teminat ve şartna
ncsinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün ve saat 10 a kadar mez. 
.ur komisyona makbuz muliabilinde"vermeleri lizımdır. (3424) 

(5756) 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Er
zurum) Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımın. 
dan. 

bank Yerlimallar pazarlarında satılır. 

kt.m hattın&- Salı.18 da (Buru.), Cum&rteai 18 de (.Antalya), 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmir hattına- Salı 9,30 da (Tayyar), Perşcm~ 9,30 da (Uğur), 
Pazar 9,30 da (Tayyar). Tophane rı!lmıtmır:lan. 

Merıin hattına - Salı 10 da. (Etrüsk), Cuma 10 d _ (Çan, 
Sirkeci ;rıhtımından. 

Not: Vapur sefe:rleri hakkında her türlü malumat a.5ai" 
lefon numaralan yazılı accntelm:den öğrenilir. 

lstanbul Belediyesi ilanları Mudanya hattına- Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Trak), 
Cumartesi ayrıca 13,30 da ve Pa~r 20 de (Sus). 
Salı ve Çarşamba postaları Tophane rıhtırımdan 
dğer postalar Galata nhtımından. 

Galata Acenteliği-Galata rıhtımı, Limanlar 
Umum Müdürlüğü binası altında 

Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mıntaka 
Liman Reisliği binası altında. 

42362 

40133 

Temizlik işleri için alınacak 20 adet çöp kamyonu kapalı 
zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 2~939 pazartesi gUnü 
saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 54.000 lira ve ilk teminat 3950 liradır. Şartna
me 270 kuruş mukabilinde İstanbul Belediyesi Fe.1 İşleri MüdUr
ltiğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait ticaret odası ve bu 
gibi işler ile iştigal ettiklerine dair haleden 8 gün evvel Fen İşle
ri Müdürlüğüne müracatla alacakları ehliyet vesikaları ve Ik te
iminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlayacakları kapalı zarflannı ihale günü saat 14 de kadar İs
tanbul Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. (5503) 

Bandırma hattına - Pazartesi, Salı Çarşamba ve Cuma 8,15 de 
(Sus) Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Antalya), Cumartesi 20 de (Bursa). Tophane rıh. 
tımından. 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 22140 
(632'j') 

Not: Salı günleri 8,15 de kalkacak sür'at postası İzmir fua. 
rınm devamı müddetince ilaveten yapılacaktır. 
Karabiga hattma - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh

tımından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba. 15 de (Ki.mil), Cumartesi 15 de 

(Saadet) . Sirkeci rıhtımından. 
lzmir sUr'at hattına - Cumartesi 11 de {Ege). Galata rıhtı. 

mından. 

• • • 
ilAve Bandırma Sür"at Hattma 

İzmir Fuarı münasebetile 15 ağustos tarihinden 26 eyl°!I 
rihine kadar İstanbuldan salı günleri 8.15 de Eandırma b• 
birer ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) 

*** 
izmir Sür"at Postası ti. 

SAHİBİ : ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
hakkı tank us 

Not: Pazar günleri saat 11 de kalkan bu posta İzmir fuarı 
münasebetile bu hafta bir gün ev\'el kalkacaktır. 

İstanbuldan 20 ağustos pazar günü kalkması icap eden~ 
sür'at postası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasi~-' 
buluıynak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini teminen ~ 
bu haftaya mahsus olmak üzere 19 ağustos cumartesi gUnU 
11 de kalkacaktır. {6239) 

Fakat ''Karamazof,, ldenilen azılısı iki 
kardeşile, iki karısını öldürmüştür. 

Alycşa, yine hayretle tekrarladı: 
- iki kansı ile iki kardeşini mi? 
- Hem ne korkunç işkencelerle ... 

Zaten hetifin yüzünü görmek, ne uğur
suz şey olduğunu anJamağa yeter. Ba· 
kınc:ı elinden her şey geleçeğine hük
medersiniz. Ben de herkesten çok ona 
dikkat ediyorum. "Volodya,, ile "Ossi
ya,, nın kulaklarını büktüm ... Bu iki eıs
lı-i kurt, her renkten, her cinsten katil
ler gör:nüş. tecrübeli adamlardır. Ko· 
lay ko!ny aJdanmazlar. 

Kumarrdan, bir votka .iaha yuvarla
yara\ dlJi:-.1 şaklattı. Sonra: 

- Böy]e olmakla beraber. muhafız
ları b:ı şiş~leıden biriyle başbaşa gör
mek iste:nctr.. Birkaç kadeh çakınca, 

hele bir avuç ruble de görünce... İşin 

nereye varacağı pek kestirilemez ... 
Ama siz, şu ücra köyde bu kadar ne
fis votkayı nereden buluyorsunuz? ... 
- Kumandan bu sözleri, etrafındaki· 

lere şüpheli şüpheli bakarak söylemiş
ti - Bana, bu işte bir kaiaksılık koku
su var gibi geliyor. 

Dedi. 

Alyo!8, gülerek: 
- Görüyorum, ki yüzbaşım, sizi al-

datmak kolay iş değil:'dedi. K2sabada 
akrabal:mmızdan bir inbikçi var. Bize 
ucuzca bu nefis votkaları veriyor. İJte 
bütün sırrımız bundan ibaret ... Demek 
çok uzaklara gidiyorsunuz kumandan? 

- Ta sibiryaya ! 
- Yolculuğun yorgunluğunu gider-

mek için bunlardan birkaç §İşe. ister mi· 
siniz. Size yan fiyatle verebiliriz ... Her 
halde bu vazifeyi başarınca, kolunuza 
bir sırma kordon daha takacaksınız. 

- Hah! Hah! Hah! Bir mujik için 
fena bir buluş değil. Bir sırma şeridi 
daha ha! ... Kim bilir, belki de dediiin 
gibi olur. Ama, bana sorarsan, böyle 
nefis bir votka fıçısını, hiç bir §eye de
ğişmezdim. 

- Bu, sizin arzunuza kalmıı bir şey 
yüzbaşım. Emrinize hazırız. Hepsini el
de etmek için lazım gelen §eylerin hep
si siz.de var. Rütbe, nipn, salahiyet, 
hepsi... Meseli, mahpuslardan birinin 
dostu, size iki üç fıçı votka vererek 
ma!1kCımu kurtarmağa kalkışsa, aanı· 

rım, ki votkaları alır ve rüşvet teklif 
d 

. / e enı parangaya vurursunuz. 
Küçük zabit kahkahadan kırılıyor

du: 
- Sevgili müjik, sen öpülmeğe la

yik adamsın. Altın gibi değerli şeyler 
söylüyorsun. 

Böyle dedi ve karşısmd~ oturan de
likanlıyı kucaklamak için sendeleye 
sendeleye masanın arkasından dotaıtı. 

Alyoıa, bir kadeh 
22 

day'iyarak 
2 
ayya. 

şın öpüşünden kurtuldu. 
Sarhoş, kadehin üçte birini, ünifor· 

masının üstüne döküp sallanarak: 
- Hadi, Rusyanın, sırma şeridin şe· 

rcfine içelim. 
Diye bağırdı. 
Sonra ev sahibine ıdönerek kahkaha

larını savura savura: 
- Bana votka fıçılarını kim verecek? 

dedi, sen mi? .. Ha.eli ver öyle ise .. ver 
de, hem fıçıları alayım, hem de seni 
zincire vurayım. Bak arkadaşın böyle 
diycr. 

Bir kadeh daha yuvarladı ve sandaL 
yesine yığılır gibi oturdu. Artık adam
akıllı sarhoş olmuştu. Masay:ı yaslanı

yordu. Gözlerini ahmak bakışlar, bürü
müş, dudaklarını bayağı bir gülüş kap
lamıştı. 

Kadehleri bir daha doldururken, e~ 
sahibinin de kendinden geçmek üzere 
ol:iuğunu gc;rüp sevindi. Masanın Üs
tün:le dolu bir şişe ve iki kadeh bırak
tı. Kaftanının derin cebine de öteki şi· 
§eleri sokarak Troykaların durduğu ye
r~ doğru yürüdü. Arabalara yüz adım
l:k bfr yerde köylü kadınlar ve onunla
rın arasında :la Gruşinika oturuyordu. 
Geçerken Alyoşa, ona bir iıaret yapa.. 
rak yaklaşmasını bildirdi. 

Asker ve mahkumlarını buhmduğu 

bina önünde ellilik, kıranta bir ad:::r.a 
rastladı. Bu adamda keskin bir zekadan 

:x: -- -
ziyade, kurnazlığı gösteren gözler ve 
çok tecrübeli bir hal vardı. 

Alyop, bunun şahsında üçüncü ko
r.ak yerinin kuma:.ıJanını sezdi. BiL:Ii
ğimi7 gibi lvan bununla önceden anla~

:twt:. Mitya -ın kaçmasına yardrm ede
C<"l:ti. 

Delikanlı onu selamladı ve yavaş 
sesle: 

- "Gerassin Mikailoviç,, le mi tanı
şıyorum? 

Diye sordu. 
Zabit, titredi ve müjika d:kkatle 

baktı. 

- Ben, tvan Fiyodcroviçin kardeşi 
Aleksiyim. 

Zabit bir daha onu dikkatle süz.dil. 
Sonra arkasından gelmesi için işaret e
derek yüıüdü. Loş bir yere girmişlerdi. 
Bir sobanın etrafıı:da üç mııhkümla, 

yarım cüzüne asker dizılmi~ uyuklu
yorlardı. 

Mujık'in kim olduğunu anlamak için 
ba:ların; k.:ldmp gözleriyle takip etti· 
ler. Fak1t bu ar.:da iki kar.deş bakışla
riyle aniaşm:ının yolunu bulmuslardı. 

Bahtiyar bir gülümseyişle Mityanın 
\ üzü ayC:ı-lan :ı. 

Nokta kumr ı. danı, onu üst kata çı

kardı. Karşı kar§ıya otu~dular. 

- Vakit ka7bctmeğe gelmez. Siz. 
k"rc1eşi:.iz Diır: itri Fiyodorov:;i ka11ır· 

n~::k istiyor:;:.ınuz değil mi? 
Alyop başiytc, tasdik etti. 

- Hayır, b:ş bin. 
Alyoşa gülümsiyerek: ~ 
- Et'§ bin olsun, dedi; işte 11 

nuza sığmarak veriyorum. s~ 
alrn. 

Zabit rubleleri sayarak -' 
- Peki, dedi; ama her şey t.e ~ 

limde değil. Kafile kumandanı jıC 
Ja gelir adama benzemiyor. 

Alyoşa, başını salladı: 

- Konstanten buraya 
hada horlayor şimdi. 

Ceva 1 ıır:ı verdi. 
- Sarh"§ mu? .. 
- Sarhoş! lf 
- A fc.-in l Fakat bununla ~· ı•1 

mez. Çünkü ağabeyiniz kolaY ıcot ',/ 
datılm:ız iki nefere hususi sureıt 
net dilmiştir. ;ı' 

- Vla.dmir ve Ossiyo değil ,.:fil 

- l•İTlerinizi de mi bili> 0
' Jı 

• b ıt•"'" 
Evt>t :-ı., <ır ••• Şiır.:ii ben çıkıp ' ' ' 
zi yalr.ız l ırakacağım. Fi• ar •;,dJ 
ıs~ n ge ırs: burada b"Jlutı • p 
isbat et:nekliğim lazımdır. fıt; 
gaların ve kapının anahtarı· ... ,r • 
size veriyorum ki, ıayet yak•15 " 

··p·1e 
iistünü>:de bulunsun. Ben. şu ,rl 

k , b aoa?ıt za ••]avım. Zate, u J.t'ıC 

bende olduğunu kimse bilmez.. t 
( OıJ1'0 


