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., dokı ecı hir kaza olmuştur. 
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haıde e ~·.aııınt1a iki :ırkad:ıq oldu"ı; 

Safıı( . · · • " 
81dcrken ı 51ı~anıl0 lini l:ıkilıl·n av:ı 
le :tııv rnoto~ıldcl Y:ırlarılaıı deni-
\" arıanrn 
ıııde ruı •_ştır. Bu k:ız:ı nl'lke • 
nındakı·ı boı aınnı ':'\:ıdir ölıııü;;, ya -
"' ı <'rdcn J · · - 1 ~ aııın ıı rı a~ı r suret le yn_ 

"""- 1\ ılior • 1 ~~crı rnrlulnıuşlur. 
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T:ıyy:ırc sis içinde yoluıııı şaşır _ 

ırıı~ ve bir :rcrc ç:ırpnrnk sağ kan::ıt 1 
,.c ınolürü t::ıyy::ırcdcn ::ıyrılmışlır. 
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Anı i ral gemisi, Yavıızdaıı ıığıırla111 yor 

lngiliz gemileri gitti 

Cumhurreisimiz Bolu
da tetkiklerde bulundu 
Akçakoca, Düzce ve Gerededen 

gelen heyetlerle görüştü 
Bolu, 6 ( A.A.) - Diinden

bcri şehrimizin misafiri bulun. 
makta olan Cumhurreisimiz 
lnönü bugün öğleden önce re. 
fakatinde Ali Naci Kıcıman ol
duğu halde belediye, parti ve 
halkevini ziyaret etmiş ve yeni 
yapılan belediye otelini gez
miştir. 

Dünkü spor hareketleri 

lsanr filo, torpitolarımız taraf mdan Marmara 

Milli Şef Öğleden sonra da 
Bolu kaplıcalarını görmüş ve· 
Kereste fabrikala'"ım gezmiştir. 
Bu fabrikaları gezişleri esna. 
smda Cumhurreisimiz fabrika. 
larm ihtiyaçları ve kereste ima
latı işleri üzerinde tetkikatta 
bulunmuş, bu meseleler üze
rinde alakadarların mütaleala. 
rını ve dileklerini dinlemiştir. 

açıklarına kadar uğurlandı 
ni pamuk 

r \le yün 
'~lıı: ASIM US 
• . il Yapılan suni ipek ... 

b..nweeh-·alr 
• . h~kes biliyor; şim
i ~k gibi suni pamuk 
~\lfl de var. Son za. 
t .\hnanyada kısa bir 

'- b.l'aa>an bir dostumuz 
b.:" lnağazada teşhir e-
~~lar üzerinde şöyle 
~ Rorınüş: "Garantili ,, 

c-..lntil' .. al" )e . ı yun m um. 
a 111 Yün ne demek? 

: ~ IDağaza sahibi gül. 

o.tun, e • 
.\ı:\'ap vermiş. Evet, 
"'1- lnyada ağaçtan yün 

-·-- ~ ... r; ... Ç&ıudan da pamuk! 
.~ ~ia;tan yün ile cam
. ~ı \lgu bizim bildiğimiz 
~uk ve :latürel yün 

~k anıyorlar. Vakıa 
~bii ipek kadar da. 

İle 'lln~dığ~ gibi suni pa-'\lk ı Yün de dahi hakie..,;:t hakiki yünün bir. 
~~oktur. Fakat Al. 

dQ . ~gu ve yünü ha. 
iı ~İrt~ ile ~edari~ edecek 
~ u. -.anı kimyevı vasıta. 
ta....• .. tı .. 
.'"Ylre Yune, çamı pamu-
'ıtı_., rek kullanmağı tercih 

· Bu türlü malların 
!~ e. 

rıel".1 'kt l'lnde revacını leş. 
ııç ~ " l ~ e kendileri için milli 
,er ~ "lı.J ttıf aar bul 1 
d i•'ev ""fti . ı uyor ar. 

c ' ~lalenıi icabı olarak 
~ı 1rk, Yün, pamuk gi. 
'k.:ıtlerinde bulunmı-

, . ~k tnaddeleri nasıl 
t iae Yetittirmek yoluna 

l, dt •İ)t İt~lYanlar da aynı 
~Ui t:cti tatbik etmekte. 
~l'ld l~bul gümrükleri. 

I<: 1 tına~. gelen birtalmn 
irıiti ~ ~~ ·~~ilde suni pamuk 

bitC • ~I,~ R0 -:1ilrnesine, bun-
' .,_kthr Rer:ıye gönderilme. 
·~ lt!~~tıe~" .f';tndiye kadar bu 
~~ele 01 •çın s~dece dahili 

')h ;itn . ~~ sunı pamuk ve 
·e... •tının 

~.. '•l,1 r yavaş yava, 
... t!digj ıcaret meselesi ha. 

anlaşılır. 
( l>cı•ıııııı 2 i11cicie~ 

Dost filo li mmulan çıkar'/.:en '(l'aztsı 3 ıinciide) 

Mareşal Smigli Rydz'in nutku 

Danzig 
Polonyanındır ve 
Polonyalı kalacaktır 

Cracovie,6 (A.A.) - Muaz -ı de kalacaktık. Bugün çok mti _ 
zam bir lınllc1 • kütlesi, Mare.şal him neticelere vermiştir. 
Sınigly Hydz ın Polonyanm ıs • (Deııamı 10 ıınrııda) 

tikHUi için mücadeleye giri~mek 
üzere Pılsudkynin kumandası al 
tında hareket etmiş olan birinci 
Polonya lejyonunun hareketi • 
nin 25 inci yıldöniimü mlinase -
betile söylemiş olduğu nutuk. 
"Danzig, Polonynlrdır, Polonya
lt kalacaktır,, nidalarile alkış -
lam ıştır. 

Mareşal Smlgı)', liç esaslI fi
kir ortaya atmıştır: 

ı - ŞicldctC' karşı, şiddetle mu 
kabclo etmek, 

........... 1111111111111 .................... .... 

Birkaç güne kadar 
"Vakıt,, sütunlarında 

Merhum Ubey
dullah Efendinin 
neşredilmemiş 

yaz il arı 
2 - Polonyanm katiycn te - ... 

ca\"Uzi niyeti yoktur, fakat_kcn. i ilk parçanın ba§J.!gı: 
disine karşı doğrudan clogruya ı 

,·cya dolayısilc ;·aııııacak h<'r İ 
lürlü taarruza mulcavcmet ede. ı 

r•cktir. 
3 - Polonya iktisadiyatmııı 

1.kciğeri olan Danziğ, Polonya 
için hayati bir zarurettir. 

Smigly, Polonyanın istikt;u 
dcYrcsiniıı mebdei olan 6 ağus

tos tarihini tesit ile sözo baş , r 
lamış YC şöyle demiştir: • . . 'lişedc (]Örülen '!Ja~ mcrhımıun 

nu dcvrP. ilP. lıiziın t:ırıhımız- ,· ı· l d 
W>tl ı e ya-;ı~ı u' 

de yeni bir fasıl açılmıştır, bu ........ ,..,,,., __ ,,.,.11111111111 

iasxl - olmasayuı . zulmetler-için-

Bunu takiben Milli Şef, He. 
ben ormanlarım tetkik buyur
muşlar ve Bolu orta mektebini 
gezmişlerdir. 

(Devamı 3 ılnciirlr) 

till$1l hududunda 
iki ftalyan konsolosluk 
· memuru tevkif edildi 

Paris, 6 (A.A.) - Petit Pari
sien gazetesinin Niceden istih -
barına göre, İtalyan konsolosluk 
memurlarından Crispuoti ve Celi 
deni bisikletle gide:-ken Saint Lo
uis hudut köprüsünde kendisine 
durmaları için verilen işaretlere 
itaat etmediklerinden ve durdur 
mak Ü?.Cre yanlarına gelen polis 
lere tekme ve yumrukla muka. 
vemet ettiklerinden dolayı tev ~ 
kif edilmişler ve Nice hapisane. 
sine sevkolunmuşlardır. 

İtalyan başkonsolosluğu key -
fiyetten haberdar edilmiştir. 

Diinkil spor 1ıare1ie"llerin acn 'iH "gôrihıüş . "(l'a::ısı 7 iııcı't!r J 

Suat Davaz dün 
Paristen geldi 

"Avrupadaki mar1evralar~an 
harp olacağı manasıAı 

çıkarmak yer:inde sayılmaz.,, 
~ .. ... 4-. ~ •• , ~ 1 .(Ya:ur (j ııı cı cla), 

Sovyet - Japon harbi 
şiddetle devam ediyor 

Birçok Japon tayya
resi düşürüldü 

Moskova, 6 (A.A.) - Tas a. 
jansı tebliğ ediyor: 

Moğolistan cumhuriyetindeki 
Sovyet • Moğol karargihmdan 
26 temmuzdan 5 ağustosa kadar 
alman haberlere göre, Sovyet • 
Mogol kıtaatı Japon • Mançu 
kıtaatile mütemadi müsademe 
halinde Kalkmgöl nehrinin şark 
sahilinde bulunan topraklan mu 
hafaza etmektedir. 

Sovyet • l\logol kıtaatma ta. 
arruz ederek onların mevzilerine 
girmek yolunda Japon - Mançu 
kuvvetlerinin mükerrer teşebbüs 
leri topçu ve mitralyöz ateşiyle 
akim bıraktmlmakta ve mutaar 
rızlara ağır zayiat verdirilmek . 
tedir. 
~ (nwamı 3 iiııciiılr). 
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Günün hadiseleri karşısmda: 

Modern memur 
Yazan : Sadri Ertem p f ·· S d t · " o·· a 

lclarc edenlerle idare edilen- mıyoruz. Cemiyet kristalize ol-, ro esor a re tın Unı· vers ı'tenı·n yenı· ders yılı Yusuf Ziya 1 

ı ~ r mevcut 'bulundukça bu iki dukça onu da göreceğiz. C IAI J 
zümre arasmda rabıta "azifesi- Ancak önümüzde tarihi bir- e Yeniden kefaleti~ 
ni gören bir memur tabakası- çok misaller mevcuttur. Bu mi. Maarif Şurası hakkında~ kadrosu hazırlandı yesini istiyec k 
nm bulunması tabiidir. Bunun salJer Avrupa ve Amerika de. ki diişünceleriı:i Denizbankm Fındı 
içindir ki, memur tipi beşeri mokrasilerinde yapılan tecrü. anlabyor ı 3atye binasının ahın satJll' 
tarihin en eski örneklerinden belerden ibarettir. Asz•sfan D k kikatma ait dördüncü 
biridir. Değerli ve genç bir muhar. Ve OÇenf ad- hakimi Sami ve müddei 

Devlet iktidarım elinde bu. rir ve fikir adamı olan Şükrü nıuavini Sabrinin h 
lunduran bu insan zaman za. Adal bize bu hususta dünya 0 • rO SU arff lr z l dl :nütalea alakadarlara te 

man ilahların, zamaı. zaman toritelerinin modern memurun :!ilmişti. toprağın akrabası olmuştur. va,.flarını tayin eden mütalea- lstanbul Üniver»tesinin ye. Asistanlarla bat asistanların B'.'nlardan hakl•'."'dı~ lııı\ 
llahla toprak arasında yer la:rmı ve kanun hükümlerini ni ders yılı tedris kadrosu tes. intihap, kabul, tayin, terfi ve tahkıkatm açılması ıstell, l:ıı 

değiştirerek tarihini yapan me- toplamış ;,e güzel bir cilt ha- bit edilmiş bulunmaktadır. Ve- infisal şekilleriyle i9tihdam \işi, "ekilleri vaszıasiyle 
1 

:unı 
murun değişm;yen karakteri ünde ortaya çıkarmı§llr. Mo. kalet kadro üzerinde rektörlük. müddetleri ve vazife ve rnemu. '.cırmı bu ak§ama kadar ıat 
devlet iktidarını elinde tutan dem bir memurun ne olduğu. le yaptığı temaslar neticesinde riyetleri hakkındaki diğer hu. 1akim)iğine vermi~ bolı.ıJI let 
kuvvetten emir almaktır. nu bu kitap kadar güzel bir şe- bazı tadiller de yapmıştır. suslar Maarif Vekilliğince tes- !ardır. ~a 

Devletin iktidarı zaman ol- kilJe tasvir eden esere nadir Yeni kadro bir Eylfılden iti- bit olunacaktır. Bu esaslar dai. Öğrendiğimize göre b 
muştur ki, sadece ilahi bir tesadüf olunur. Genç müellifi \ r ren tatbik mevkiine kona- resinde herhangi bir derecede :fan mevkuf buluna~ ' 
menbadan geliyor diye telakki tebrik vazifemizdir. caktır. muvaffakiyetsizliği &e.bit olan. bank umum müdüru 
edil mittir. SADRI ERTEM Kadroda· yapılan tadillerden larm tayinlerindeki uoule te"li- Ziya Öniı, Denizbank ~ 

Bu ilahi menbadan gelen • • d sonra İstanbul üniversitesinin kan atistanlıklarma nihayet ve. muavinlerinden Tahir t(eı 
kudreti kullanan elin de ilahın uskü arda define tedris heyeti ıu ıekli almııtır: rilecektir. Bu gibilere açık ma- Mühendis NO§et kefaleti• 
eli olduğu uzun zaman tasav. l 25 lirabk 7; 100 liralık 5; aşı verilmiyecektir. yeleri hususunda bug\İll 
\Ur edilmiştir. aranacak ·:. 1\t'.; 90 liralık ı6 ordinaryüs profe. Trb Fakültesinde klinik asis. den müracaatta buluflS 

Menhaı ilahi, kullananı biz. ' j:J ı. sör; 80 lira maatb 25, 70 lira tanlarrna ihtisas vesikası alm. dır. 
zat ilah olan hir devlette me- --Arayıcılardan L:ri 

1 
Sadrettin Oelal maaşlı 3 profesör, 70 lira ma- cıya kadar ücret verilecektir. Bu müncaat, kendi 

murun gökle alakalanması, i. İzahat veriyor aşlı 2 laboratuvar şefi, 70 lira Bunlardan asri hizmete alman- nıüddeiumumilikce hak lıl.hlorla akrabalık etıneai gayet tlekUdarda tnhlsarlar İdaresi Maarif şnrasına giden tını • maaşlı 40; 60 lira maaşlı 22 lar üçüncü sınıf 38İstanlığa ta. tatbik! ist"nilen. nıadd• 
tabiidir. bekçilerinden Muhittin, Meh _ versite profesörlerile mUfettiş doçent, 60 lira maaşlı bir te§rih yin olunacaklardır. 1ayri mevkuf bulunaıı 

Devlet iktidarının menşei met ile inşaat kalfalarından Ah- ve öğretmenler tamamen şehri- prosektörü, 60 lira maaşlı bir Yeni şekli ile üniversitenin bazıları hakkında da isteJI 
itibariyle ilah olduğu fakat onu met vlllyete mtıracaatta bulu . mlze dönmUşlerdir. arapça lektörü, 60 lira maaşlı doçent ve asistan kadrosu art. ne göre, 'onlar gibi, ke~ 
kullananlann yer yüzünde bir narak define aramak Uzere mu. ŞQra, netlceleri etrafında tlni 20 baş asistan; 50 lira maaıh hnlmakta ve asietanhk derece- nin de serbest bırakılabıl 
ilahi gölge halinde dolattıkla. saa.de istemişlerdir. versite pedagoji proresörli Bay 25 birinci sınıf, 40 lira maaşlı !eri kademelendirilerek, bunla. lcri esasına istinat ediJece 
n kabul edildiği zamanda da VllAyet bunlara resmi mUsa. Sadrettin CelU Antel kendisile 15 ikinci sınıf. 35 lira , maa§lı ra profesörler yanında yetiıe- ~ 
memur, mukaddes bir gölge. adeyi vermiştir. Muhittin, defi- görüşen bir muharririmize ihti- 75 üçüncü sınıf; 70 lira maaş- bilmek imkanı verilmektedir. Çarpı§tıiar 
dir. neyi nasıl keşfettiğini şöyle an- saslarını şöyle anlatmıştır: h 50 dördüncü sınıf asistan. Bu suretle ileride üniversitenin Şoför Hüseyinin ida 

Eski Mısırın mC§hU? Katip lat.~ıştır: . ,,_ On iki gün . hatta. gece • Ev:vela asistanlığa girenler, muhtaç olduğu ilim elemanla~ 1ki 2320 sayılı otomobil~'• ~l 
Heykeli, ilahlarla münasebeti - Kandilli ile Hekimbaşı hummalı bir faaliyetle catışan hangı derecede olursa olsun bir rr, yani doçentler ve profesör. unda 3568 numaralı yıı 1 

P 

olan sır dolu bir insandır. çltUlği arasın~•· sakıt hanedan Maarif Şftrasr, memleket maarif yıl müddetle namzetlik de,,resi ler muayyen yetişme merhale. basiyle çarpuımışlardr. .. Pi ~I 
Hiyeroğlif bunun için ancak azasından es_kı veliaht Yusuf lz- hayatında bir dönüm noktası geçireceklerdir. Namzetleri rek !erinden gecmi§ olanlar arasın- hasara uğramıstır. '< 

ilahi kudrete yaklaşanlar için zettlne ait ~ıftllğin mUştemllltı teşkil edecektir kanaatindeyim. tör tayin edecektir. Namzetlik dan seçileceklerdir. .. ~ ~ 
bir mana ifade eder. · dan metrftk bir malızen vardır. ÇUnkU bu Şftrada maarif mesele de,,resini munflakiyetle biti. Yeni kadro ile lktısat fakül- SUnİ . parl"IU 

İmparatorluklarda memur Burada yıllarca. evvel keçi besU. lerf, sadece, bir pedagoji mese • renJerin asaletleri Vekaletçe tesine bir dekan katibi, bir ka- •• 
gerçi ilahi akrabalara malik de- yen Marika isminde bir kadın O- lesi olarak değil, belki . memle - tas ik olunacaktır. Memurluk. lem ami~i, bir kitaphane me. ve yun 
ğildir. Hükümdar onlan sokak. turmaktaymış, mahzeni de keçi ket içtimai ve iktrsadt şartla _ tan asistanlığa geçenlerin nam. muru, hır hetap memuru, iki (B l f 1 ;~ · 
tan alıp, saraya oturtur. Sedir.. ağılı olarak kullanıyorm~ş. MU rına, ibtlyaçly.rına ve imkl\nla- zetlik müddeti müddetlerinin k~tip flave edilmektedir. aş ara ı . .J 
den alıp cellada teslim edebilir. tareke yıllarında bir gUn lkl er~ rma bağlı ve uy.gun ve bir bU - h.esabmda eayılacaktn. ' " Türkiyenin aümrük ,,ır ..ı 
Otoritenin icra vasıtasıdır. Şan kek ve bir .kadın bura.y&.gelmiş. tun olarak geni~ bir surette tet. :-:.;.;...::-~-.:....--:..::..:__:_:__..::.:_...:.,_:.:,..;::.. __ .J..._.::..:.:..:._ ~ rinde pamuklu ve yüiı\iı ~ '4' 

ve şeref onun tek: timsalidir. ler. ellerindeki bir kroki ile tet- kik edilmiştir. Muallim mekteplerine Ayağını dümen zincirine ,,ucata tatbik edilmiy~) . 
J\.mpir mertebeler silsilesine kikat yapmışlar. Sonra Marlkayı parasız talebe alınacak kaptırdı susi maddeler vardır,· ~ 1 

· d ha k'. ba ı.;ağırarak ona: En başta H milyon köylti va- ... . . , 
nayct e en, sama • samak - Sana yüz elli lira verelim tandaş olduğu halde, bütün Her yı~ oldugu gı~ı bu yıl Yalov~clan köprüye gelmek. mmemdcleurlla?. pam~ı:.:~~ ı 
yükselerek irtifaı kademeleşti- demişler. Burada antika eserler' Türk milletinin maarif ı'btiyaç. da mual.~m m_ektep_ lerıne kad. t l F 'k k ·.ı~ a ennı aunı .,_. ren bir rejimdir. Tıpkı bisikle. b l - sbe d dek~ aAndaaı apta~ın ıuaresin- suni yünden yapılmıf te",J ii 
te binmiş bir insana benzer. var. Biz .gizlice burasını kazaca lanna cevap verecek, bir maarif ro loş ~gbe nı tın e parasız e ı vapuru, ıskeleye ya. kanştınlmı t• ~1:J ~a 

B "k kl k ğız. Kimseye bir şey söylemiye: teşkilA.tının esaslarını, maarifi • yatôı ~ta e alınacaktır. . naşırken yolcuların girmesi tatbilc edem'edi~kleensn.uı~~ .. ~; 
aşı yu se ere arşı eyik- ceksin. Eğer aradıklarımızı bu- mizln. inkişaf pllnmı tosblt et~ . . gretmen oku~larma gırmek yu• 

tir.dMazlfimdur. Fakat ayakla. tursak san .. daha blrka,. yüz 1·1.. meğe <:alışmıştır. ıstıye~ talebel_erı evv. elce bu. memnu olan dümen mahalline, gelen bazı malların m ~ 
n: aha aşağıda olan şeylere . "' "' Jundugu okul ıdarelen ve mu y alova yolcularından 1 O yaşla. ne gönderilmesi meseJcrıİl' ~J 
karşı zalim ve hakimdir. ra verir~z. Ş~raya iştirak eden mura.h - allim meclisleri tarafmdan seçi- rı_nda Fartlu adında bir çocuk ledilmesi demek değilditi !İ 

Bu devrin memuru da emir 100 !ırayı da vererek ertesi haslar, genç ve kıymetll vekili- leceklerdir. • gırerek oynamak istemiş, fakat ticaret muahedeleri 111~":~ 
kuludur. Fakat o, kendinden günden itibaren mahzen civarın miz Hasan Ali Ytieelin riyaseti M n· ı· 1 . b ~ ... d " !e . d but" l" ,.. .. ua ım mec ıs erı 'b' sag ayagını umen zincirine nn e ur u sunı f 
önceki kademedeki insana hiz. da bir mahalli kazmağa başla- altında, en geniş bir hürriyet ha. t l b l . . 1 . 1 u gı ı kaptırarak ağır surette varalan. suni pamuklardan yapı)JsJlt,J ·ı k 11 f mışlar. vasr içinde, maarif meselelerı· a el el enkn .. vazıyletEetıy e meş. " • _ ıı.rr;lf, met ı e mü e e tir. . gu oma uzere l .. ld · · mıştır. Yaralı Şi§li hastahanesi. yahut kan§tmlmıt ~. 

Onun mesuliyetı·, -nı ve •e. Hafriyat on beş gün kadar hakkındaki noktai nazarlarını b t l l Y u en ıtı. .. d ·ı · . d .. "k "f l · ~ r-.. :r aren op antı arına başlaya ne gon erı mıştır. ~ gumru tan e enne 
refi sadece efendisine kaIJıdır. sUrmtlş, toprağın altında lök a. açıkça ortaya koymuşlar; uzun caklardır • -o-- bırer madde iliveıi iste . ~ 

llahlarm nimetlerinden indi. dı verilen eski kale duvarları müzakereler, şiddetli fikir çar- · -o-- Araba çarpb tir. Belki de bu cins y~fJI) 
rildikten, halklar ilahların tah. lknşasında müstamel yumurta a- pışmaalrı olmuş ve maarifiml. Maarif Vekili bugün E- maşlarm sürümünü~~ 
tma oturduktan sonra memu. r, bezlryağı ve horasandan zin müstakbel inkişafı bakı • d 47 numaralı araba sürücüsü iç.i_n rükn.isbeten. ~ha f,şfif .ıı 

mü kk b t d d h d h 
irneye gı"decek Süleyman L_ - • 1 V · ' 

run vaziiesi yine devam etti. re ep e on an a a mu - mın an çok ayırlı kararlar a. arauasıy e eznccı. ~evlet hakimiyetinin men. kavim kalın bir tabakaya. tesa. lınmıştır. Birkaç gündenberi şehrimiz. lperdebn geçerken Fatihte oturan ~ edilec:=~ .J 
baı olan halkın iradesine icra dtıf edilmiş, tam onu açacakla- de bulunan Maarif Vekili Ha. emk e adınd3. bir kadına çar. O halde ıuni pamukı ~il' 
vasrtası oldu. Fakat bu defa rr gün Amerikalılar ortadan kay Şeker çuvalile yaralandı han Ali Yücel bugün Trakya. para yere düşürmüş, ve vücu. suni yün ile yapılmıf yefl' lı" '!\ 

m 
• · 'k' fl b h bolmuşlar. da yapılan k" all' k dünün muhtelif yerlerı'nden lan ha uklu .,.,.~ 

emur ıçın ı ı tara ı ir ı"z. Tahmil Tahliye amelesinden oy mu ım mc - rn•• kik. ~· S d '' · k l · · f •:aralanmasına sebebı'yct ver. --~ 
1 

pam · ~ 
met görmek mecburiyeti hasıl onra an ıuarı a bunların Halit, limanda şamandırada tep erını te tiş etmek üzere gi. J kiki yünlü mensucata pil 
oldu. kaçtıklarını öğrenmiş , ilk konuş b •

1 
M k d dccektir. mittir. Süleyman yakalanmı•. daha agı:r~ mı, y~'--- '-'--~1 ag ı a e onya vapurundan :J' \11\aA aaıo: 

ilahlar yalnız emrederler ~u:l~~'ıgUn de ellerindeki kro • eekcr çuvallarını boşaltmakta ' Vekile, ilk tedrisat umum tır. mi bir remıe ti.bi tulJll J 
imparatorlar yalnız kumancb bı e d şaretleri gören kadın, iken bir çuvalın başına düşme müdürü İsmail Hakkı Tanguç 

0 
Bir kere ıuni pamuk fe !.lıl' 

d 1 
ura a Uç ne ı d u k • f k d - Çocuklar arasında ııP:w e er erdi. Halk ise hem emre. . . v para an m re - sile ağır surette yaralanmış, re 8 ate ecektir. yünden yapılmq mallatf ~ ~ 

der, hem kumanda eder, hem :•P bü~ü~ bir servet gizli oldu. zabıta tara tından Beyoğlu has • - Küçük Ayasofyad' Güngör- ten daha hafif bir ~ ~ 
de. bu emre, bu kumandaya j. untd v ! ~a Çelebi Seyahatna- tanesine kaldırılmıştır. Bir kuyudaki feci kaza! mez sokağında ·33 numarada tutmak Türkiye gibi patP:-;t' 
taat eder. mes n e, 8 anbulun bAnisi ola. -o-- Kuyucu Emin isminde biri, oturan lbrahim oğlu yedi yaş. yün ihracatçısı olan bir~~ 

Memurun demokrasilerde rak gösterllen Roma hükümdar Sultanahnietteki feci B~kırköyünde, Bay ŞUkrU Ali . lannda Kamil, aynı maha1lede ket için kendi oturcfui'IJ5~ 
karsılaştığı şeklin en mühimmi larından (Tatyanos Tekfftr) un nin köşkündeki kuyuyu tamir oturan 1 O y;s"Jarmda İsmet a. kesmek -!Li bir -y olııt'· A 

budur. 
hazinelerinin gömUlU olduğunu otomobil kazaaJ -s fSLU :r _ .uıı r. etmek üzere ipe bağlanarak ku. dında bir arkada§mr itmek su.. pamuktan ve ıwıi yüflP"'.~ 

Halkın her arzusuna impa. anlamış!.. DUn sabah Sultanahmetı. yuya inmiş, fakat bir aralık Jp retiyle taşa düşünnii§ ve yara. pılmq mensucabn ;dol~ 
mtorun arzusunu itaat eder gi. Biz, Uç sene devamlı tetkikat Sanatlar Mektebi sokağında bir kopmuş, Emin başr taşlara. çar- lanmasma sebebiyet vermi§tir. ithalini menebnek en kt! J.• 
bi e:se anarşi olur. imparator yaptık. Her Uç arkadaş bu tet • otomobll kazası olmuş, şoför Ve parak tehlikeli surette yaralan- ..... ..- Y?ldur. Mümkün oını-clıi!. .... ti-
tcktır. Halk kütledir kikler neticesinde burada gizli habın idaresindeki taksi bir ih. mıştır. l-IAVA~' dırd~.'~. türlü mensucat ~..ıJI 

İtaat etmesine m~urluğun bulunan bir milyondan fazla al. Uyara çarparak ağır surette ya. Eminin kuyu başında bulu • TA 11 • .::) ne yünlu ve pomuk.bı ~ .. 
Lünyesi dııına çıkar. Çünkü bu tın elkkenln çıkarılmaemı karar ralamıştzr. nan arkadaşları husuel tertibat- 1/-\1\ VIM -- _;;; cata nisbetle daha ağır Jıit .,;,ı 
r:ıes!eğin vasfı emir almaktır. l~ştı;dık. Vi~a..~ete müracaat et- lbtiyarın üzerinde yapılan a- la yaralı usta.Jarınr yukarı al • ıim koymalıdır. ~ f" Bııııun için demokrasi devrin. ~k. zin ver~dı. Şimdi, pazarte- raştırmada hüviyetini lsbat e - mışlar, zabıtayı haberdar etmiş Devlet Meteoroloji Enstitü - pamuktan ve suni yünde~, ~ 
de memurun vazife ve salahi- sı gUnU bUttin muamelenin ik - decck bir vesika bulunamamış lerdir. sUnden alınan malümata göre, Prhmf kumaklar hakiki~~ 
) •!lini hukuk devleti mefhumu. :alilni u~uy~ruz. Hemen ° gUn Cerrah paşa hastanesine kaldı ~ Polis kuyucu Emini hastane- dün hararet Uşak ve Ankarada tan ve hakiki yünden ~ !"' k 
na göre tayin ve tahdit etmek azı ara aş ıyacağız. rılmışsa da dUn öğleden sonra ye kaldırmıştır. 3o. İstanbul ve Bursada 31, E- olanlarrn bir kısmı e-.',.fıı" Jıf' 1 
zorweti hasıl olmuştur. Doğum ölmüştür. ---o- dlrnede 32, Anta!yada 33, teken iz olmadıktan bqka .,..ı.r11,,.., 

. Mu<lem memurun tipini ta- DarUlfUnun profesörlerinden Kaza, burada şayi olunduk _ ilin asarken düttü dorunda 
34

• lzmfrde 
35

• Diyar- dar dayaıuklı da oJnıoS· • ,_ yın eden hukuk telakkisi ve merhum Doktor Müştak'rn oğlu tan sonra, bu adamın Yereba. Kadı'··· K td.il' d . bakırda 36, Bod.rumd& 37 dere. lardan alınacak ağır retit".,~ 
mu''sbet du""nya .... '""" B" H d ~oy u ın e tıyatro ceydi. BugUn bava, Karadenizfn g~ ... , y•"-'u" va nalTl-._L.laP ~ 

goru§uaur. ız ve ay arpaşa Nllmune hasta - tanda Karabaş Sebzeci sokağın- T' 1 · . . '"' wu " ..--uıu..- ffl': 
isttha!c. devrinde bulundubı- nesi ecz~cı b,aşkalbası Bay Za • da oturan Osman olduğu tesbit b~n :g.:~: tıyatro cıvarmdakı şarkında ve doğu Anadoluda bu betle fiyatlamım yüktebO ,tJe ~ 
muz ıçın. modem memurun hlt Etenin bir kızı dUnyayo gel- edilmiş. ceset, morga kaldırıl • asmak istiyen Sami lutıu ve yağışh. Egede açık, dl- mucip olacoiı için ı,.ı .... .., •. 
t<!m tebe!lur etıni§ tipini bula. ı miştir. Uzun ömUrler dileriz. mış, şoför tevkif edilmiştir ağaçtan düşerek ba,mdan ya. >;;.er 1.ölgelerde bulutlu geçecek- halk anamda revaçla~ 1)5 

• ralanmıttır. tır. ·ım· ı "c:.J1A ne geçı •t o ur. J".J 



!asif korunma münasehetile 

Ugün hiçbir apart
~nda bütün şartları 
12 bir s ığınak yoktur 
sn~lleri bulmak lô.zımdır 

lef unya devleti · rd 
et~r etın· erı o u. sa hava taarruzların~ karşıdır. 

aa tnanc ış, taarruz ve Tayyarelerin mesafeleri kısalttı. 
dJ te~ik ~~~ları yapıyor. ğınr bilmiyor muyuz? Buradan a. 

ııı .ıı :ııl{anıar unde. Herkes, dalara kadar aitmek için sarfe. 
• ,,v " · ına .. . o 

Anıirol ŞiikrU Ohanl.a vcd.alaşıyor - Amiral vali i1e ~l<tlf't§1yor 

7 ACUSTOS 1~.Jn 

Diinkii "\.akıt,, da, 'l'üı·ı~ Ta
rih J\:uı·unııııııın c: ıJ,aı·dı:i.ı fe,· • 
kali\clc sa~ ı ... ınclnn ulınmı':' Lıiı' 

yapı•nk nll'dı. nu ... a~ı. ".ılla -
tüı·k,, ü anmak ugı.·unıla çıka • 
rıMığ,ı için olduğu knılar, tn~ı _ 

cl.ıi!,ı hfr el re .... mi için de 11111 J,ad. 
<lcs bir şey olmuştul'. 

"Sinamn hcyk<'lini ya11111ız!., 

diıulcsi \'e onu ~·nzan ,-\laıun 

)'.ıtğ eli ~·~uıynna konulıuu~ . 
llunltırı görcliiğü

0

111 dakikada 
t"". 0 tz de .. gore, tertıbat deceg-imiz bir zamanda umulma 
! 1 Cii._, Oj-l • 

Ye ·ı""U eden , e yapıyoruz, dık tehlikelere m~ruz kalabili-
sı.. o.ınak u" "" · '<lllbuJd . ""re, ya. nz. 
lerj y a pasif korunma O zaman "ieab·ıu teem·u·ıe 

apıJa ' • " 
d aa, dün . cak. mi varacağız? "İmtizaçlı kapı. 

lngiliz 
l>h- an için ~arkın o Lıüyük ıııi • 

bizim için bahtirarlıl.: olacak - mnd dehasını lın~·ata \'C'kmeJ,, 
:.ır. İzmir nıalrnmatına YC cen . Ankara stiasronunnn ~a~ımlaki 

tilnıeıı lznıir halkına teşekl{ürle tepede llolaştn-mak lsfodim. 

gemileri gitti 
Birkaç. gü~dcnberi lima.nı -ı gUn kalsaydık, bu sevgi bağ fa 

nıızda mıs:ı fır bulu nan 1 ngılte- rından kurtulu 1) gi. tme k bizim i· 
renin Akdeniz filosu dlin sabah çin ha:vlı nıU~kUl olacaktı. Bu _ 
::ıaat 9 da top atmak suretiyle gll.n spor sahasında lzmir halkı 
~ehri selfımlıya r;ı k limanımız • 

a devıeti'.da, fertten tu. · lar,, ı Avrupaya, kumları müte. 
es bir- h crt kadar, en ahhitlere, münak~salarla, o va • 
Sir in ak olarak tanın. kıt mı sipariş edeceğiz? 

nın centilmenliğine hayran ol · 

imizi ifade için kelime bulamı. O teı>eyi bir ml'rmcr ve hınç 
·ornm dersem buna inanınız. <:nhika.sı haline nncak o, ko~·a _ 

:lan ayrılmıştır. dum. Kendi sı>orcuları kadaı '1 lıa ı·· · ı t hU ı i 
!Jı.ı sanın n .. d f 
ııı 11en alrrıil _ ıu a aa hak Hüda negerde, böyle bir vazi. 
aııasiJ ga kalkışmak yet vukuunda ''apılacak şey 

Misafir filo, tarafımızdan ela ·• u • r ırın , >11 eza r er ı ı 
toplarla mukabele edilmek su. bizim oyuncularımızı da heye . tarihten hız alan bir doslluğun 
retile uğurlanmıştır. canla teşçi ediyorlardı. Bu spoı if~deııi oldui!.unıı ı;öylc mesi üze. 

bilir \e ancak onun kuracai!,ı hu 

şahika, Atamrza türbe olnhilir -
ili. 

tı • C Zl!lij • w ı • ''Sirınn,, a lıeykel istcJcn A • ceın·· m olur. Bu bence, sığınakhdır diye apartı _ 
~lıh 'Yet az 1 f ·ıı · "'ıen ın··' 1 ı aı ere : manların kiralarını arttıran ve 

Amiral c:emisi .Yavaş 1,·ava ~.' terbiyesinin centilmenliğinin rine kumandan Tovcr. gördüğü ~ tnya kar~ı, lıu, zaten 
ıimandan çılrn1ış, diğer torpido- canlı ve güzel bir tezahürüdllr, ı11anzaralanlan sonra Türk - 1n için de bir borçtur. 

"Slnnn,, 

hakkını u~~aa hakkı \'e. üstelik kanunun şartlarını dol . 
eıı btit" ıstımal için la - durmamış olan bina sahiplerini 
il'l un tcdb" 1 . 1 ' etinı· ır erı a ır. diğer mcsullcrle beraber tutup 
ihti"'aızı,· her hangi bir "ya hafız,, lc\·haları ·~alinde mü 

"
1 ınc k ' ııı 1 te . . ~rşı halkın taarrız tayyarelere karşı tutmak 

. tr>db'rnın ıçın kanunlar tır. 
ara'la d trler almı~tır. Hic; olmazsa bu son tesellimiz 

• a y · ' 

ıar da gcmi~·i takip etmişlerdir. Bu kıymetli ziyaretin unutul · giliz dostluğ"tınun as la sarsılmaz 
Filoyu torpidolarrmız Marma maz hatıralarım kalplerimizdr bir l~ıynıct olduğunu heyan ede 

ra ac;ıklanna kadar teşyi etmiş- saklıyacağız. llk fırsatta sizler rek sözlerini bitirmiştir. 
terdir. Filo, doğruca Maltayr tekrar görmek, ziyaret ctmcl 
;itmektedir. 

Bilmem, bu çiz~i<len ele, siz 
do benim gibi dikkatle uzun u. 
zun ba.ktmız mı? Dcl'isi altında 
sinir yerine lıil' Şİ111';'Ck \'O ;rıltlı • 
rnu !;'ebckeı-i t.a~ıyaıı Atanrn eli, 
<lr!;-tan no güzel göriiniiyor. Jn-

ıara b' .. t· .~nı yapılan a. olur. 
1l?ıı ' uun k haiz . orırnma Fikret Adil 
ı~, ııı bırcr sıO.mak ya -
ı. Ccbur' k o 
11eı;1f b 1 ılmış, nüfu • 

1zmir, 6 (A.A.) - Dört ı;ün . 
tlenberi limanımızda bulunmak. 
ta olan Akdeniz İngiliz donan. 
masının Malaya safıharp zırhlı
sı bu sabah 1.anı saat 10 da li
manımızdan ayrılmış ve Ege de. 
niziııe açılmr~tır . 

Sovyet-Japon harbi 
(Ba§ tarafı 1 · incide) ! tür. Sovyet _ 1\Iogol tayyareleri 

. - . 
. ce, parmaklar, yumu':'ak }i.ıv • 

rmılı pnrınaklar, uzun \'O naz -
h parmaklar .. J{tlıç knhzn.,mda, 

Bugünlerde bir çok hava mu. 1 zayıat: ugramamıştır. 
llıanaıı 1:..tlunduğu apartı. 
1 ~<!be e erde, halkm ko. 

Plcrini hazırlamış . 
1 

'ile 

Bulgaristanda 
Askeri hazırlık 

harebeleri de olmuştur. 3 agustosta, Japon bombardı. 
28 temmzuda, Sovyet • Mo ~an ~ayyareleri avcı tayyareleri 

bil' Ya:ı:ııı: ki, bugün, he. 

ruarın apartıınanda korun. ve m a ne v r a 1 a r 
~ h>k 1 .lıakkile haiz bir 

!zmlr halkından binlercesi 
:;andal, motör ve yelkenlilerle 
~falayayı sevgi tezahüratı ile u. 
~u l'lam ışlard ır . 

gol tayayreleri bir hava hücumu nın hımayesi altında olarak Sov 
esnasında hiç bir zayiata uğra. yet • ~~gol kıt:!atına taarruz 
maksızm beş Japon tayyaresini teşebbusunde bulunmuştur. 
tahrip etmiştir. Fakat _sovyct - Mogol ~v?ı 

Japon hava kuvvetleri bilhas- tayyarelerı bunları tardetınıştır. 
sa 29 temmuzda büyük bir faa. Japonların iki tayyaresi Mogol 
liyet göstermiştir. Mogol top • topra~larma düşürülmüştür. 
rakları üzerinde vukubulan bir. 4 agustosta, Japon bombardı. 
cok müsademeler neticesinde Ja man ve aycı tayyarelerile Sov. 
İ>onlar 29 temmuz günü 32 tay. yet _ l\Iogol ~ava kuvvetleri ara. 

a ı ... gıbidir. Mevcut O
"'oın ·· <ta Utlük olarak kul _ 

~ıt ' Yahut da a··kk:-aya • u an o. 
·ıı a verilmektedir. Ye_ 
arısıPartırnanların altla. 
oı Yer altında yarısı an d"ı. • 
tUr ~l\kanlar; işte bu 

ıı . 'tar emı§tir. 
~ ~ U3 01 nfrilcJan gayet ıyi Clti 

Sofya, (Hususi) - Bulgo-· 
ristanm Filibe ve hududumuza 
yakın mmtakalarda başlamak 
Üzere olan manevraları ıcın 
büyük hazxrlıklar devam edi. 

l\IALA YANIN KUMANDANI 
DlYOR KL. 

İzmir, G (A.A.) - · :r.falayada 
dün geceki suvare esnasında 

·•Yeni Asır,, başmuharriri Hak. 
yor. kı Ocakoğlu kumandan To,·er-

Otuz yaşına kadar olan den 1zmir ziyareti hakkındaki 
yare kaybetmişlerdir. sında iki müsade;ne olmuştur. 

Japonların on \tayyaresi dü. 
şürülmüştür. Bir :. ovyet - Mogol 
tayyaresi Ussi!ne d önmemi§. 

Ayni gün, Sovyet • Mogol tay 
'Sen~ ler ilah_altrna_çaianlmı~- lhtissaJarJnı öğrenınek ricasrn _ 
tır. Sofya sokaklarında yapıştı. 1 b l yarelerı. Tokyo • Figudi adların c a u unmuş, kumandan şu cc- da iki Japon pilotu ile teğmen 

tir. 

dfö;mıan gırtla~mdn, o knılnr 

sert ve yalçın bir pençe hnline 
gelen, hisar gibi nıazikri rıknıı 
tn.nssup ma.~nrasının ı~npıclaıı 

kapılarım koparan el bu idi İ';' -

tc. Bıı nnzik, bu zarif ,.c bu g;ii. 

zcl el . 
Onn bugün karşınıdn. görün. 

cc1 içimde bir kere daha 10 t.c~
rin 1038 ~abalıı oldu. Eir kere 
daha o snbalım acısilc 'ıınıl . 
<lnnı. 

Bu satırlara., ben Tnrih l\:u
runıunnıı hcdPflcri ,-c misyonu 
hakkında k onn !;'mak i ~;in ba~Ja

rıııştım. Göziim o ele, o cJin "Si. ~~ «sırı~ıı tedbirlerin tatbi _ 
~ derı a alını~ oldukları 

ve J 1 , ~a~e~ııl kimdir? Bu 

nlan cetvellerle, kara, deniz ve rnbı ,·erm1ştir: Tabubiyi düşürmüşler ve esir al 
hava kuvvetlerine mensup ihti. "lhtisasımı soruyorsuunı. Du mışlardır. Dört Sovyet _ Mogol 
yat zabit ve askerlerin umumi nu ifade edebilmek çok güç bir tayyaresi üslerine dönmemiştir. 

-------- na n ,, a heykel iste.ren huyruğu. 

~ , d~l'stı hı yet tar kimseler 
f'C ~ ~tıı b·n' blll'ada söylemek 

ta ~1.J ıJa §Ildır başka nokta var 
Jill:J llr · 

iste . . .. tıı 

. kadar e Uzaktan, yakın . 
Ptır11 olanlar bilirler ki an , 
~ qll\ binanm , muay _ 
t'ıaı-... an zarfında, masra. 

• • • 11 ası · . 
• ~i kira ; ~çı.n, o binanın 
. y, ıyı hesaplamak 

Cumhurrel.sı·mı·z mı ilİ';'tikt-<'n ı-;onra hcp!Ofni unut-
tu~. Knr~;;nııdıı ynlnız o k'atdı. 

seferberlik vukuunda hangi kı- ıııeesledir. Karaya ilk ayak bas Bunlar araştırılmaktadır. 
talara nerelerde iltihak edecek. t ığımız gün karşılaştığım man. 31 temmuzda, müteaddit hava 
leri bildirilmektedir. ;ara ve :;:idcletli alkışlar beni muharebeleri olmuş ve Sovyet -

Boluda tetkl.k• Yazım o n.nI<·nn clı':'rna c;ıknma. 
de. Znl<'n çıkmaktan da büyük 

Kara yeliyle Trakyadan çok müteheyyiç etti. Bilhassa Mogol tayyareleri Japonların be~ 
memleketimize geçmek istiyen ,·alinin zi!·aretinden çıkarak ku avcı tayyaresini düşürmüştür. 

1 d b 1 d giinalı olamazdr. 

er e u un u Hnkl .. ı Sliha Gcz~in 
yolcular geri çevrilmektedir. mandana giderken selam rnzi - Sovyet . Mogol tayyarelerin_ ( Baştarafı 1 incide) 
Bu türlü yolcuların manevra :esini ifa eden askerlerin kar- den biri üssüne dönmemiştir. Şehir ve civarındaki bu ge. 
sahasından geçmeleri yasak şısındaki halkın candan sevgi 1 ağustosta, Japon bombardı - zintilerinden ve tetkiklerinden 
edilmiştir. tezahUrleri itiraf edeyim ki, be- man tayyareleri ~Iogol toprakla dönüşlerinde doğruca hüku-

Harice sipari~ edilen 200 :ıi adını atmakta mUşkülAta uğ. rmı istila etmişse de, Sovyet · met konağına teşrif eden lsmet 
bin gaz maskesi sivil halka a. rattı. l\Iliteakip ziyaret ve ge - ıMogol hava kuvvetleri~in .. v~ ha Jnönü, Akcakoca, Düzce ve 
dedi 170 Levadan tevzi edile- zintilerimizde gördUğ"UmUz çok va. bataryalannm ateşı onunde Gerede k:ızalarından gelmiş 
ceği ilan edilmektedir. dJstane ve candan hlisııU kabul ı harb.i .kabul ~tm.eksiz~n Mançuri bulunan heyetlerle ve Bolunun 

Bulgaristanda yerli maske i. l>izi kendi evimizden farksız biı arazısıne çekılmışlerdır. çiftçi ve esnaflariyle görüşmüş-
ınull.tt b 1 d • h' . 1 ı Sovyet - Mogol tayyareleri bun 1 B I .1.. . . h 

mali için hazırlıklar yapılmak- ı c u un u~umuz ıssın . . . . . . .. .. er ye o u vı ayetının er sı-
e d. s ı ııa. d ı \arı takıp etmış ve ıkısını duı:ıur. nxf halkını temsı"l etmekte olan 

tadır. Fakir halka bu maskeler ' . r ı . "'ur asını c a ve e ey m · müştür. Bir Sovyet pilotu hafif 

Parasız verilecektı'r. kı bu tezahUrnt yalnız şahıırma tt 1 t bu heyetler Büyük Şeflerine • . sure e yara a~ış ve ayyare 

R O b h 
mahsus kaim ıs dC'gl ldır. Her alt d 1. . . t' dileklerini açıkça ifade eylemiş. 

omanyanm o ruca u- • mey anına sa ur.en ınmış ır. -
dudunda da Rumen ordusu 3am gemiye geldiğim zaman ge- '.Ayni gün öğleden sonra Japon lerdir. 
manevralara başlamak üzere- ~lntilerdcn avdet eden askerleri tayyareleri tekrar Sovyct - Mo. Reisicumhurumuzun büyük 

:? rbaşları ve zabitleri isticvap et· ba d bir alaka ile dinlediği ve muh-dir. gol mevzilerini bom r ımana tc 
tim. Hepsinin ayrı ayrı bana bil- şebbüs etmişse de hava batar . telif mevzular üzerinde muha-
!lirdiklcri benim ırördlimlerim . ı · t taplarına sualler tevcih ettig~i 

Kadın kavgası 
yaları ve avcı tayyare crı ara . 

den farksızdı. Dost ve miı;;arir . fmdan tardolunmuştur. bu görüşmeler arasında dilek 
2 ağustosta sabah saat sekiz. sahipleri, maden ve odun kö

blitiin İngiliz denizcilerine sev. de Sovyet _ Mogol tayyareleri mürii işleri, Bolu ve civarı yol. 
~i tczahUrleri gfüıtermektc biri. düşman tayyare meydanını bom lan ile Boluyu Ankaraya ve A . 
pirleriyle yarışa. ç1J{m1şlard1. Si- bardıman ederek sekiz tayyare. dapazarma bağlryan anayollar, 
ze şunu söyliyeyiın ki, burada yi tahrip eylemiş ve havalanan l orman sahalarında devlet or. 
dört glin kaldık. Flğcr daha dört diğer üç tayyareyi de düşürmüş man emanejman işleri, devlet 

Gedikpaşada 63 numarada 
oturan Haykuhi ile Kumkapıda 
Sarayiçi sokağında c; turan Ma
ri arasında kavga çıkmış Say
kaki Mari tarafından dövül-
mi..iştür. 

H u s 

pcrver TUrk milleti bilAistisna 

u s -1 H 
Dünkit posta ile gelen /ngilfr:ce "Daily Skctch,, ga~etcsi "llu 

susi,, kaydilc a§ağıld havadisleri 't'ermcktcdir: 
* Almanların llalyan müesseselerine hululü bankahıra kadar 

ge11işle111ektedir. Büyük İtalyan bankalarına elli kadar Nazi mü -
tehassıs getirilmiştir. Bu mikdar gittikçe artmaktadır. 

* Göbcls, İngiltere ile Lehistan arasında 5,000.000 mark is. 
tikraz meselesine dair olan anlaşmazlık üzerinde geniş mikyas. 
ta propaganda yapmağı tasarlamaktadır. 

Lehistan bu parayi, şimdiye kadar verilmiş kredilere ilave 
olarak altın olarak istemişti. Almanların yapacağı propaganda 
bu gecikme üzerinde olacak, ve İngiliz hükfunetine itimat etme -
mek hususunda bir misal olarak gösterilecektir. 

*** 
ııı Japonya, büyük meseleleri gittikçe artmakta ve ·ciddiyet 

a v a d i s 1 e r 
peyda etmekte olduğundan küçük meseleleri şimdiden halletmek 
yolunu tutmaktadır. 

Bu cümleden olarak uzun zamandanbcri Rtıslarla aralarında 
ihtilaf mevzuu teşkil eden ''Sakalin adaları,, meselesi üzerinde 
Ruslarla uyuşmağa girişeeektir. 

" .. . 
* Alınan propaganda nezareti 700,000 Alman bulunan 1'.fa. 

earistanda propaganda maksadile 1.000.000 lngiliz lirası sarfet • 
meğc karar vermiştir. 

* * * 
"' !sviçre hükumeti, ihtiyat efradına evler inde muhafaza et. 

mek üzere silah ve cephane vermiştir. Ani bir istilaya uğramak 

endişesi hüküm sürmektedir. 
Mihver rlevletleri tarafından Fran.saya bir hücum vaki oldu

ğu takdirde İsviçrcnin bir üs olarak kullanılacağı bedihidir. 

ormancılığının biran evvel fa. 
aliyete geçirilmesi, ti.iti.in alım 
satımı üzerinde durmuşlardır. 
Yine bu arada Gerede heyeti, 
tiftik ve orman işleri ile küçük 
sanatlar ve yün ipliği meşe1ele
rine, Düzce heyeti 'de ziraat 
mahsullerinin satışı, harman 
makineleri ihtiyacı, ay çiçeği 
pancar ekimi mevzularına ve 
Akçakocalılar da fındık istih. 
salat ve ihracatı ile yol işlerine 
temas eylediler. 

Akçakocalılar dilekleri ara
sında adliye teşkilatına, ziraat 
bankasına ve kazaları icinde 
yapılacak resmi binalara Cum. 
hurreisimizin yüksek alakaları. 
nr bilhassa rica ettiler. 

Milll Şef ile görüşmek şere. 
fine nail olan ve vilayet merkc. 
zinin muhtelif sınıflarını temsil 
edenler ise, hem~ büti.in vila
yetin başlıca bir çalışma me\'-
7.UU olan orman amenejman isi 
ile möb}ecilik Ye mensu~t 
meseleleri üzerindeki dilekleri
ni bildirdiler ve' Boluda bir 
mensucat fahrikasx kurulması 
istirhamında bulunurken \'İln
yetin başlıca ihtiyaçları arcı.sın. 
da bulunan iplik ışıne temas 
ederek iplik fabrikalarımızdu 
6, 7, 8 ve 1 O numaraya kadar 
iplik cıkarmalarım istediler. 

Cumhurreisimiz Bolu vi]a. 
yeti halkının bu dileklerini geç 
vakte kadar dinlemisler ve hü 
kumet konağından J ayrılırken 
de Boluda ve Bolu vilayetinin 
muhtelif yerlerinde yapılaca 
olan binalarm maketlerini yR 
kin bir alaka ile tetkik buyur 
muşlar.dır. 



, _ VAKIT 

Sofya mektupları: 

Yugoslav yada 
geçen hadiseler 

Sofya, (Hususi muhabiri
mizden) - Yugoslavya Skop
pİ§tİmasında meşhur Hırvat li
deri Spepan Radiç'in öldiirül
mesi hadisesinden sonra Hır
vatlarla Sırplar arasında had 
bir şekle ıiren gerginliğe niha
yet verilmek üzeredir. 

Hırvat meselesi müzmin bir 
h:ıstalık gibi Yugoslavyayı yıl
lardan beri dahilen kemirip du. 
ruyordu. Bu hastnlık, zaman, 
zaman birçok safhr.lar geçirmiş 
ve diktatör General Jifkoviç'in 
Yugoslavyada tesis ettiği şid
det rejimi senelerinde en müf. 
rit bir raddeye gelmişti. 

Yugoslavya devletinin bani-
i olan merhum Kral Aleksan

drm öldürülmesinden önce 
Hırvatlar daha mutedil ve da
ha müsalemetkar ne bir hattı 
hareket takip ediyor ve Krala 
kar§ı sempati besliyorlardı. Fa
kat, Hırvat ekseriyetinin içine 
girdiği çiftçi partisinin dışında 
kalan müfrit ve ihtilalci bir gu. 
rup vardı, ki bunlar ele, avuca 
sığmak ıtemedikleri için Ma. 
kedonya komitesinin müfrıt 
grubu ile anlaştılar ve Kral 
Aleksandn Marsilya sokakla. 
rında öldürdüler. 

Bu menfur suikast hadisesi 
Sırplarla Hırvatları müthiş 
düşman yaptı. Jifkoviç idaresi, 
Hırvatlara karşı takip ve tazyik 
siyasetine girişti; bunun neti
cesinde de, daha beş sene ev. 
vel vukuu beklenen ve Kral 
Aleksandrın tahakkuk ettirme
ği o zaman gaye edindiği Sırp. 
Hırvat anlaşması geçikti. 

Jifkoviç • hüku-
metini, o zaman maliye nazırı 
olan Doktor Stoyadinoviç'in 
_paşvekalet ve hariciye nazırlı
ğını deruhte ettiği radikaller 
kabinesi istihlaf ettikten sonra 
rejim yumuşadı ve Hırvatlarla 
sırplar yeniden anlaşmak yolu
na girdiler. 

Fakat, Hırvatlar lideri Dok. 
tor Maçekin ileri sürdüğü ka. 
nunu esasinin tac!ili teklifini 
Stoyadinoviç kabul etmedi, 
Kral Peter sinni rüşte vannca
ya kadar devletin temel yasa. 
smda değişiklik yapılması mu
vafık görülmeyordu. Maama
fih, Yugoslav devleti çerçeve:.Ji 
içinde bulunduğu halde Belgra
da kar§ı daima çekingen ve so
ğuk davranan Zağrebin bu hat-

tı hareketi Yugoslavyanın da. 
hili nizamı ve harici presti§ ve 
nüfuzuna engel >luyordu. 

O derecede, ki Anşlustan 
sonra Hırvatlara koşmu ve hu
dut olan Almanların propagan. 
da sayesinde Hırvatlan kandı
rarak Yugoslavların hudutla
rından ayırmak isliyeceğini bi
le iddia edenler bulunmuştu. 

Filhakika, Alman Gestapo 
teşkilatı hu uğurdn hayli emek 
ve para sarfettiği halde, Hır
vatlar Sırp kardeşlerinden ayrı. 
larak yabancı ve mağrur bir 
milletin tahakküm ve nüfuzu 
altına girmenin istikbalde do. 
ğuracağı mahzurları anladılar 
ve Alman propagandasına ka
pılmadılar. 

Büyiik bir vatanperver olan 
doktor J\foçek Yugoslav hii. 
tünli.iğünc zarar verecek hcr
hang bir teşebbüse meydan 
vermek istemiyeceğini ve ta. 
raftnrlarmın böyle bir gaye pe. 
şinde koşmayıp Hırvatistamn, 
Yugoslav devleti hudutları da. 
hilinde bir muhtarıyete naili. 
yeti ile iktifa edileceğini ilan 
etmişti. • 

Doktor Macekin hüsnü ni
yetle ortaya ç~karak Belgrada 
el uzatması neticesidir, ki Dok. 
tor Stoyadinoviçten sonra bu. 
günkü lsvetkovic kabinesini 
iktidar mevkiine getirdi. 

Nisan ayında Doktor Ma. 
çekle Başvekil f svetkoviç ara
sında ilk anlaşma imzalandı. 
Fakat, Niyabet meclisi o za
man bu anlaşma}, tasvip et
memişti. Müzakerelere devam 
olundu ve nihayet kati ikinci 
bir anla§ma yapıldı. 

Hen üz: :resmen cebliğ ..edilme
mekle beraber Karlovats mev
kiinde geçen hafta içinde Dok. 
tor Maçekle fsvetkoviç arasın. 
da kati şekil kaleme alınan an. 
laşma ile, Yugoslavyanın ezeli 
ve ebedi bir hastalığına deva 
bulmuş oluyor. 

Yeni nnlaşmaya göre, Hır. 
vatlar, Yugoslav devleti hu. 
dutları Hnde merkezi Zağrep 
olduğu halde ve Dubrovnik 
sahillerini de içine &lan muhtar 
bir idareye sahip olacaklardır. 
Bosna müslümanlanna muhtü! 
idare verilmiyecektir. Kanunu 
f!~asi değiştirilmyecektir. 

Sofya: 
M. Necmeddin DEIORMAN 

SARI 
Onlara dair bir şey sormaya 

cesaret etmedi. Fakat yılmaksı. 
··••••••e•••••••••••••••+a••••••++••••A-A••••••++f 

zın yükünü taşıdı, acele acele bir 
kıi.se pirincini yedi, ve gil..'ldüzle. 
ri de saman.dafın arkasında de. 
liksiz uykusunu çekti. O günler. 
de hiç kimse biribirile konuş.mu. 
yordu. Şehir korku ile titriyordu.

1 Herkes yapacağı işi çarçabuk ı;ö. 
rüyor, evine giriyor \'e kapısını r 
kapıyordu. 

Krepi.iskül zamanında, artık 

klübclerin dışında ge\'c1.elikler . 
den eser kalmamıştı. Çarşılarda 
pazarlarda yiyecek bulunan tez. 
g8.hlar boşalmış, tam takır ~al. 
mıştı. ipekli satan mağazalar, 
parlak bayraklarını indirmiş, içe. 
riye almışlar ve büyük dükkan. 
larının cephesini biribirine muh. 
kem surette geçen kalın tahta -
kepenklerle kapamışlardı. O ka. 
dar ki öğle vakti şehirden geçil. 
dimi de, bütün ahalinin uykuyn 
yatbn olduğu sanılırdı. 

Yazan 
ı:uı Nohtl nı/1/.:d/nlını kn:nnnn 

Pearl Buck 

! 
i 
i 
1 

40 

Çeviren 
lbrahim H o)'' 

Her yerde düşmanın yaklaş . ....._, 
makta olduğu fmıldanryordu. l\lal , .. . . . "-"""' - - ..... . . ·· .. .. ... 
ları mülkleri olanlar korkulor .1 :at son umıdını de ortaya ata . halını alarak butun sokakları kap 
!ardı. Fakat Vang Lung korkmu. rnk: layıncaya, soka!dardan taşınca • 
yordu. Ne de kulübede oturanlar. - Çocuğumuz, daha bu yaşta yn kadar şiddetini arttırdı. 
da bu his vardı. üstelik onlar bu iken bile güzel \'e sevimli bir kız O zaman Vang Lung kulübe. 
düşmanın kim olduğun~ bilmi _ d.ır. Sö~l~ bakayı.":1,. ~iizel esirle. ~inde oturduğu yerde dimdik ka 
yorlardı. Sonra kapbedecek bir n de do\ eri.er ~ı~dı · .. .. lıvcrdi. Bedenine garip bir kor. 
şeyleri de yoktu. Zira canlarını K~dın, es.~rlerı 1.ster dovmuş · ku yayıldı,, öyle ki bu korku. 
bile verseler büyük bir §ey kay. ler, ıs:?r ~O\~e.mışlcr umurun - nun sahiplerinin dininde kıvır 
bemiş sayılmazlardı. D~on yak da degıl~ış gıbı kayıtsızca ce • kıvır kımıldandığını hissetti, ve 
la.5ıyorduysa, varsın yaklaşsmdı. vap verdı: . . . kulübede bulunanların hepei dim 
Bu hallerinden daha beteri ola _ - Elbette .. kcyıflerı ne ıster. dik oturarak, bilmedikleri birşe. 
cak değildi ya.. Bununla beraber, se o~u yapa:ıardı. Güzel esirle!; yi bekliyerek birbirlerine bakış. 
herkes keidi işilc me~gul oluyor, Y~ ~o~·erlerdı veyahut da ya.taga tılar. Fakat bir araya toplanan 
hiç kimse açıktım açığa biribiri. goturur, at:rıardı. _:aınız bır a. insan oğullarının gUrültüsü, pa. 

"ylı lr 
3 8) lık 

6 •>lık 
1 yıllık 

fırlledeo 

21i0 
47b 
goo 

ıçtn ıydı otuı tunıt 
Posta bırlıjıne •irrut1" 
•>·da yetmış beşer kll,,ıf 
'lıedılır. r' 

'bone kıyJını bild 
up •• telıral Ocretlllı. 
ııııraııının posla ••Y1 

)'uilırnıı ücretınl ıdır• 
ı~ı ırıe alır. 

l 11rkl11tnln hu po•IO"' 

r Ala 1-o abont 11"1' 
Adres değıştırn>• 

2~ Luru~ıur 

1'4AN CCRE'f 

rıcıreı ııınıır111ı• 1 
~atırı sondan llibtrt~ 
falarındı 40; le il) 

kuruş; dördOncO 11 

ıkıncı •• ücüncDd• ı: 
4: bışlık yanı kesıı-.c' 
dır. 

BOyllk, cot deYııolı. 
renkli ilin "erenle~ 
ındirmeler yapılır. , 
rın sanlinı - satın 30 

TiCARi MAHIVETft .• ı 
KOCtK tLJ.I'fV 

Ulr defe 30, iki d•1~ 
defası 65, dörl def•'1 Cf 
defası 100 kuruşıuı· 1,ııan verenlerin bir de 
•adır. Uört satırı ıe(~ 
fazla satırlan bet kil 
sap edilir. 

Vakıl hem dotrud•11 

ya lı:endı ıdare ~erındt;ıl 
kara caddesinde V• ~ 
altında KE~lALEVDI· 
lJAn Bürosu eliyle 1~ 
eder. (Büronun tele/O le konu§amıyordu. damın yatagma degıl; onu 0 ge. tırtısı ile her birisinin ulur gibi 

. . . .. . ce arzulayan herkesin de yata. b - d 1... .... k b' •-..•••••••~ ~nra .ucarct cvlerının mudür ğma götürürlerdi. Genç "sahip., agrışmasın aa UG9 a ır ses ı• 
lerı, ne~ır bo~an veya evle~. Jer de birbirlerine girerler, şu yoktu. 
den nehır kenırma kutuıarr getı. veya bu esir < !) için pazarlığa Derken. duvarın öbür tarafın. Alemdar sın 
rip götüren işçilere, artık tezgi.h girişir. ve: dan ve pek de uzaklarından ol. 

1 - Uç ah1-P 
lar eileniyQ"-
2 - Orm:..nl•t 

!arda mal satacak ve alacak kim. _ Madem ki bu gece seninle. mayan bir yerden bir kapmm 
se kalmadığı için, bir daha işe dir, ben de y:ırın ondan istifa- menteşeleri Ü7.erinde gıcırdadığı. 1 
gelmelerine lüzum kalmadığını de ederim, derlerdi. Ve pih;u·et nı, ve istemiyerek açılırken ho. 
sôylooi. Böylece Vang Lung gc. bir eeirden bıktılar mıydı. bu se murdanır gibi olduğunu duydu. 
ce gündüz kulUbedcn dışarıya çık fer uşaklar, genç sahiplerinden lar, ve bir kere, akşam karanlı. ilıı••••m:ı•~~
madı ve işsiz kaldı. Buna ilk ön. arta kalan esir için kavga eder, ğlnda Vang Lur.g konuştuğu 
celeri sevindi. ücudü bir türlü din pazarlıklara girişirlerdi. Bu da, bambu pipolu acia.m birden başı. 
Ienmek bilmiyor gibiydi. Oncn esir güzelse. ve çocukluk çağın _ ıu kulübenin aralığından uzata. Yurtda~; ·-' 
için de ölü gib yattı durdu. Fa- dan çıkmadan evvel olurdu. rak haykırdı: Banka u::nıyan zaınaııl':. 
kat çahşmadığ-ı takdirde, para da O zaman Vang Lung homur. - Daha hali burada oturuyor nmız: "Ak akça karagül' 
kazanamıyordu. Ve bir ka" kısa d d w ... .. b t d -"' an ı, çocugu gogsune as ır ı, musunuz?. Bekledigimiz saat çal demişler, 
gu"n içinde ellerinde kalan man. t k t k haf'f •• tı ve ona e rar \'e e ·rar ı dı. Zengin adamın kapıları bize Şimdi biz: Bankala~ 
gırları harcadılar, Vang Lung b" 1 

ır sese: açıldı. hesaplan, karagün ~ 
ne iş yapabilirim diye de engin Ah 11 b d 1 z ıı 

- • zava ı u a a.. ava 1 Ve O.lan, sanki efsun yapml§ ruz. Karagünlerinde 
bir fUturla oraya buraya baş budala .. dedi durdu. Fakat için. vibı' adam konuşmakta devam e. 
vurdu. Ba§larmaa gelen bütün d k" .. b' ı k l b' o· 

en opuren ır se e apı mış ır derken kolunun altından sürü • 
medaketıer yetişmiyormuş gibi, · h k 'b' h k 

ınsanm ay ırışı gı ı ay ırıyor, nerek etrafta kayboldu. o za. 
umumi mutfakların kapılan ka. başk k l ok B k 

ve a çı ar yo Y •• aş a man Vang Lung agwır ag·ır ve ya. 
pandı, ve bu yolda fakirlere yiye. k ı k d" d'' ·· k 

çr ar yo yo ·· ıyc uşunme · rı sersem bir h&.lde ayagw a kalk. 
cek temin, tedarik edenler kendi ten kendisini 11 Iamıyordu. 
evlerine rckilerck kapılarını ka. r.·· L tı. Kızını yere bıraktı, dışarıya 

~ n.ıtacmı metninde geçen esir 
adılar. Ne yiyecek vardı. Ne de ı. z· çıktı. Orada, zengin adamın de. 

t\C ımcsi, Çiııde 11al111:: kı::. ııc ka. . k 1 .. ü d b - k ıd 
iş kalmıstı. İnsanın kendisinden d 1 .

1 
·b. . • ,,. ç· mır apı arının on n e agrran, yan kadın ve er e ~ıll • m ara t'61'ı en ır t..sınıuır. ııı. • . . l'Y~ 

dilenebilecegvi bir kul da sokak . z·ı , d 1 . k t. 7 :-agıran ve haykıran bır ayak ta. rınc rastlamadı. BU _AJ 
ı crcc ıi.fl mın nr ııımn ı o m<ı- • • sw-

larda.n geçmez olmuştu. dıfjı i{-in oıılnr lır.saba katılma::,! kımı yığını. kalabalığı. _hız.lana - dckı kayaların ara al• 
Vang Lun.g kızını kollarına al- ı·e asıl ol<w da erkek rocukt11 rak sokaklardan taştıgını duy. nan turfanda Jey13~ 

dı. Kulüıbesindc oturdu. Ona h1ı- /. H." duğu o kaplan gibi vahşi bağırı§ ğaçları?ın çıplak d 
8 

karak yumuşak bir sesle: tarı, hep bir aradaki uluyu.şiarı altın çıçekler olın~ıri 
Vang Lung bulı.:nduğu yerde ile öne doğru ı.tılıp katlıyorlar. ölil bir saraydı saıu-(r.l• 

KüçUk budala .. ddi, içinde Yİ- otururken birden sanki gök par. dt. Vang Lung biliyordu ki, bü. dalarda kurulmuş So 
yecek içecek oln ve vücuduna bil. çalanıyormu§ gibi . ç.a~ır~~lı.. bir tün zengin adamların kapıların _ yecek vardı. 
tün bir parçadan yapılmı§ elbise s~ koptu ve her bırısı duşunme. da. açlıktan ölen ve eair hayatı u tf kl d da a 
bul b·ı eğf b' bUyUk 't d k d'l . . tt y:~-ı ' n·ıu a arın a~ a ı ec n ır eve gı . en en ı erını yere a ı ıu.1e · d' d hU ı k 

. . k d l z· . "thi. •ı yaşayan şım ı e r o unca ey nıyordu. Bu kal ··-' 
mek ister misin'! Çocuk babuının rını apa ı ar. ıra, o mu f fi iste4iğini yapan bu uluyan ka. . 1 . turdıık~r 
söylediklerinden hiç bir şey an . korkunç gürültü uğultusu kendi. dm ve erkek kalabalığı daima ~.n~~·~n ~ zjtt 
lamıyarak gülümsedi, ve onun !erine yet~ecek, onlan parampar 1 bul~uyordu. • ıçınıb : y;r _ ~ 
kendiııine dikilmiş olan gözleri . ça edecekti. Sanki Vang Lung , .. . rın. u un ugu, aıı. 
ne hayretle dokl.\,Tlmak için kil~il. bu müthiş sesten ne gibi bir fe. uyük ka~ıl~r. aral~m11tı. H~lk lerın yqadıkları 
cUk elini kaldırdı. ang Lung bu- taket doğacağını bilmeden eliylt ayakları bırbırınm ustUnde, vu • c;erek hanımlaruı. __ .... 
na tahammül edemedi. Kanama kmnm yüzilaU ıiper etti. thti • cutlan birbirine yapı,ık ve ısım ve zarif yatakl&J'J~ 
seslendi: yar adam da Vang Lungun ku. sıkışık bir halde, adeta bir vücut valetierini koy~ 

- Bana bak. büyilk evde hiç !ağma: .ÖmrUmde böyle bin;e· muş gibi ileriye doğru aktı. Ar. kırmıaı ve. altın . 
dayak yemiş miydin?. işitmemiştim .. dıye bağırdı, ço _ kadan a.oele, tellşla gelenler, tularmm: ~emeli~ 
Kadın küskün bir sesle düpe _ cuklar ise korkudan cıyak cıyak Vang Lungu da yakalıyarak ka. salarm ve ı.skeriıieJP_J 

düz cevap verdi: haykıştılar. la balığın içine soktular. Ve Vang rm.:ia yağlrboy': ~J 
- Her gnü dayak yerdim. Fakat O.lan gürültü kaybolur Lung bUtUn olup bitenlerden a. l~rmm bulunduP G 
Vang Lung tekrar bağırdı: olmaz etrafı sessizlik kaplayınca şın derecede seraemlemff, ıaşır • diler. 
- Bir paçavra kuşakla mı, yok başını kaldırdı: mı§ bir halde, rae yapbit, yapa.. Halk, bütUn bU 

sa ip veya ~ambo dalı ile mi dö - Artık duyduklanm meyda . cağıN bilmeden w arzusuna rağ. tüne atıldı. EUerill~ 
verlerdi? na çıkıyor .. Düşman şehir kapı . men bu kalabalıga katıldı. blar. Her yeni açıl fi 
Kadın yine o ölü seııile konuş !armdan içeriye girmiş.. Vang Lung böylece kalabalığın çantadan çıltall ~ti 

tu: Dedi. Hiç kimse cevap verme. ~oklufundan ve tazyilrinden aya pardılar: ve bÖ~~ ~ 
- Beni katır dizgininden ya _ ~e vakıt bulamadan ~ehrin Uze. ğı na.diren yere deferek bilytlk 1 şırlan. elbiııeler. ~ 

pılma. kaYl§tan bir kamçı ile da. rinde bir feryat, gittikçe artan kapılann eşiğinden ıUrilklenerek 1 fail çarşaflan. P8 
yak yerdim. Bu kamçı, mutfakta ·,a-brışmalar yUkaeldi. ~eçti. Her taraftan, kızgın vahtf lar elden ele ~ 
uıh dururdu. Bu ses. bir k~ırganm yaklaı:ı hayvanlann durup dinlenmiyen jgec;en Nyin fark_.. 

Gec;lrdlll ~ylerl Vang Lung '11akta olduffelı.,u l:&ber veren rUz ı homurdanmasını andıran uluma. olduiuna balnn&daft 
ülmc!ae pçlrdiğl teyleri kan. <tir gibi hafifti. eonra der;nden 'ar. hağrı~alar yü~seliyordu. lindekini k&ftll&ya _,.} 
smm pek iyi bildiğini anladı. Fa derine akseden uğultu, galgala Vang Lung, avludan avluya l (~ 



,,, ~ - VAKiT 7 ACUSTOS 1939 ' 

~ilteredeki lrlandalı tedhişçı ı er 

ernteketi su altında 
ırakmak istemişler 

M~;~j;;;~·;;üzt;d;ihin 
1 

/ 
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Yazan: Hasan Bedrettin 
Türk ulusunun dünya üze-

d rindeki varlığını belirten eski 

a cumhuriyetçi kuvvetleri sorulan e!crler, bugün dünyanın her 

S tarafında ve Türk topraklarm-

Uallere ne cevaplar veriyor 1 da sayılamıyacak kadar çoktur. 
ttıı,12 Bilhassa, bu eaerlerin mü. 
l.oıı:a Le Journal gazete-

1 
ıarı çare 1 tynıdır. him bir kısmını sinesindeki 

ltee ~adakt hususi muba- - lng •. ~ .• ·eden Irlandalıların müzelerde saklayan lstanbul; 
lteredoran yazıyor: lılcret ettirilmeleri hakkında ye· coğrafya ehemmiyeti bakı-

01-Q ka e Yeni kabul edil· nl kabul edilmiş olan kanunun mclan büyük bir değeri oldu
ktıı 8 llUndan sonra dahili- lrlanda cumhuriyetçi ordusun · ;u kadar, sanat ve abideleri iti. 

!tar, lr Saınuel Hor'un biz- laki akisleri nelerden ibaret - bariyle de Türkiye şehirleri a-
etliği tahkikat çok tir? rasmda en mühim rolü oyna-

r lletıceıer vermiş ve Ir- bi d 
letthı - Bizim iki şehrimizde 40 n yanı ır. . . ,. . . 

'<:ilerin bir "Ok 1 b b h d selerı eı " lngillz tebaası vardır.. Hicret Asır arın ın ır a ı -
"1 ıt e C~irllmiştir. ettirilen Irlandalılar bunların ne delil olarak sakladığı eser-
Irı, abuı edilmiş olan ka· yerlerine yerleştirilecektir. terle föhret alan lstanbul mü. 
"lldaJı tedhişçileri mUş- l · h '}im adamına ve her 
aılt:ıete dU~UrdUğU kadar - İngilterede faallyttte bulu- ze erı, er 1 b" b'l . 
bır •lldirı:ntz olduğundaı. nan kuvvetler de herkesin gün- mütefekkire sonsuz . ır 1 gı 
~ '4 »ltn hazırhyarak Ese k~ de Uç Inglllz lirası aldıkları söy· ka~na~ da I v::b:~~~ır. Süley-
le,}lltakalarda karaların ıenlyor .. Bunların yevmiyeleri ugun, 8

• d k' K• s· 
·•ıı nedir! maniye semtın e ı; oca ~na. 

l'erı •evtyeıinden alçak ol· nın yaptığı imarethane bına. 
•ıır erdeki barajları yık- - Bunlara para verilmemek smda kurulan "'Türk ve lslam 
t etıyıe lngilterevi su ... ·~ tedir. l 
lııek J J Eserleri,. müzesini okuyucu a. 

arzusuna dUşmUşlcr. - tngilterede faaliyette bulu. b l'k ... 
"' nmızla ir ı te gezecegız. 
'"'kat nan kuvvetler ne şekilde tefrik • • • 
~ harı/~gilterede Speeial edilmiş ve nasıl yetiştirllmit • Yakın Türk devirlerine 3İt 
~lb e eri bu suikastı ~a terdir? en değerli eserler, bu müze t.~· 
oılll er alarak men'e mu,·af - Bunların kısmı azamisi gö- sis edilmeden önce, Evkaf mu-
'" U~tur. nUlll\lerdir.. Vücut kabiliyetle· l · d scrgı'li bir vazi. bu 1 1 eıscse erın e 
~ u kast mu,·affakı· rl mUkemmel olan bu dellkan 'd' 
etıceı . yette ı ı. 

r, enıntş olsaydı, tn· lılar askeri dlsiphn altında su- Bu eaerleri toplu olarak bir 
oı.;::t~UYUk zararlara gir. reti hususiyede talim ve terblyr araya koymak teşebbüslerine 
dı . ;örmUşlerdir.. 1909 ılında eski Evkaf Nazırı 
da~~e gUndUz bUtUn ba- - Irlanda cumhuriyetti ordu- a .YEfendi ba lamıştır. O 

l'ıtt trıa nezaret altında bu· ·unun Aimaı1yaya dayanmaktıı H ynn Evkafa ba~h. ne kadar 
ta.. ltıaktadır. Derhal faali· olduğu söylenlvor.. zama ' b' b' 
... erı Sk · müessese varsa ırer ırer a-

... otıand Vard me- - Bu yanllştır d k 
·ı 19 . .. ra§tmlmı§ ve bir müze e o-

•eıı1ı: Yaşında bir kız ile - Bılhassa, Almanyanm Ir- .. . .... 1 anı runması munasıp goru en eser-
•tı tyı tevkif etmiştir. landa cumhuriyetçi ordusunuI' l f 'k dilerek bura a eti-

kı •Ulkast tasavvurları Amerikada bir memuriyete bU· ~lr t.e ~ı e Y g 
'1dan k t k rı mı§tır. eıııı alftkadar oldukla· yUk mikyasta para verere a · 1914 te (Evkafı lslamiye 
trılştir. sim edilmek Uzere Irlandaya . .. . 

• ~ ııı • • .J?öoderllmis olduğu söyleniyor. Müzesi) adı ıle açılm:ı tore:ıı 
u h "°' · l · yapılan müze; 1927 yılında da fönd ın url ·etı;i ord ,.... wıe••11w· ~~leri Miiam) 

ıa... erıımış o an lr sua 
"• l - Alman memurları Irlands adı altında Maarif Vekaletine ~lar, rıanda cumhurlyetç: 

bo neşriyat mUdUrU Mi· cumhuriyetci ordusuyla mUna· bağlanml§tır. 
Illıı/'l hnıatı bir vesika il< sebete ı;irmcğe teşebbüs ettiler Eski bir imarethane binası o. 

Olan cernplar şunlar mi? lan müzenin kapısından içeri. 
lrta - Hlç bir zaman .. Cumhuri. ye girildiği vakıt da, ilk olarak 
lııgıı~da cuınhurlyetçl ordu· yet hUkıimetJne hiç bir teklif insanın gözüne çarpan büyük 
bıı t erede yapmakta olduk yapılmış değildir. bacalar, orta yerdeki fıskıyeii 
tı~ edhiş hareketleriyle ne - Cumhuriyetçi ordunun tn. havuz ve iki tarafı çeviren, 

aıuaıını Umit ediyor · gllteredeki harekAtı, plAnları mermer koridorun etra~!ndaki 
l'ecthı nelerdir? büyük kazanlardır. Muze b~ 

Cetild ş hareketi me,·zuuba. - HarekAt tamamen askeri· suretle yalnız içindeki eserlen-
lle r lr. Bu, İngiltere <hUkfı - dir.. le değil, aynı zamanda bina iti. 
ll,r:ı:nen bildirilmiş olan - Bu hareklt ne kadar za · bariyle de ehemmiyeti haizdir. 
~re~ lllUtcakıp yapılan as man devam ettirilecek? Sağa doğru gidilince, ilk gö. 

._.ltt ettır. Gayeleri gayet· - BugUnkU şerait dahilindf> ze çarpan §ey; taş değirmendir. 
~it ~r: Uınumt harpten son· iki buçuk sene kadar. Burada Bu, müzenin imaret olarak 
Ga hl Ordusunun toprak- cumhuriyete verilen ve gittikçt> kullanıldığı zamana aittir. Ta. 
~ll~erıeşı:nesi neticesinde artan kuvvet ile daha çok uzun ıın ortasına geçirilmi§ olan a-

"tnı başvurmuş olduk. zamanlar da devam edebilir.. ğaca, at yahut merkep koıulur, 
veyahut da el ile çevrilerek 

----------------------• buğday ve bulgur öğütülürdü. Un klf 1 Duvarların dibinde bulunan 

8 apçı arımıza, tatlar büyük bilginlere ait me-

Uton ki k ı·fı · zar tatlandır. Bunlann arasm-me 8p 00pera 1 erıne, da yine Darülmuallimat, Meşi. 

be 
Botun mektep Direktörlerine : ::ıı::~İGu;!v;t~:.~:~ 

hatathanesi, Muallimhanei nüv 
\'ap kapılarmın üstünden kaldı. '»'' l'8 nlı rak.laşıyor. (Vakıt) kitabevi, mektep kitaplan· 

'· hnı itln pniş ölçüde hazırlanmış, teşkll&tını kurmn,. 

~ ~t) .kltapevi, mektep kitabı işini kendisi için bir ka. 

8 
leaı ~eğil, bir memleket hizmeti bilir. 

V~~CL>..M BİR MUAMELE 1LE TAM BİR KOLAYLIK 

tlJQı ls 10TAPEV1NDED1R. MAARİFİN SATICILARA VER. 
~l:> kOl'rro VAKIT K1TAPEVİNDE SON HADDİNE 

l{~ lılüşTERİLERlNE TAHSiS OLUNUR. 

t\>ı~ZAI> VE KAQIT İHTİYACINIZ lÇIN v AKIT KlTAP 
l.JQRAMADAN BİR İŞ YAPMAYINIZ. 

1 
nlmı§ kitabeler ile diğer çeşme 
tatları vardır. 

Birinci salon 
Salonun her iki yanındaki 

duvarları üzerinde muhtelif de. 
virlere ait seccadeler, ilk görüı-

1 te göze çarpıyor. Bunlar, sıra. 
sile Konya Alacddin Selçuk 

1 

Türbesinden getirilen Upk ha. 
lısı ( 16 1!1CI asır) , ve diğer ha. 
lılardır. 

Beşinci Muradın, Üçüncü 
Ahmedin türbelerinden getiri
len şamdanlar, Türk oymacıb. 
ğına ait pencere kanatlan, 
muhtelif §ehzade ve padi§Bhla. 
ra ait, şamdan, ibrikler salonun 
muhtelif kısımlarında yer alı. 
yor. Orta yerde Vitrin içinde 
sandukalar göze çarpar. 

ı kinci aalon 
Salonun iki yan ciuvarlann

da türbe ve camilerden getiri
len halılar yine yer alıyor. 40 a 
yakın halı var. 

Vitrinin içindeki eserler ara
sında Haseki Sultan mektebin
den getirilen lr.m işi geçme raf. 
!a, Abdülmecidin türbesinden 
getirilen, lstanbul işi sedef raf, 
üzerinde birkaç yakut ve bir 
firuz vardır. 

Arapların yapdığı Cumhu. 
riyet devri hükümdarlanna ait 
eserler de buranın mühim zen. 
ginliklerinden biridir. 

Salonun C§yalan dikkatle 
tetkik edilecek olursa tamami
le tanınmı§ şahsiyetlerin türbe
lerinden gelmiş eserlerin ekse. 
riyeti teşkil ettiği görülür. 

Üçüncü aalon 
Eser çokluğu itibariyle üçün. 

cü salon birinci planda gelir. 
İçinde belli başlı 1 2 5 parça eser 
vardır. En ba§ında ikinci Mah
mudun Minyatür r-csmi, Üçün. 
cü Selimin Tuğrası, yan taraf· 
ta ikinci Mahmudun kerimesi 
Atiye Sultanın kızı Feride ha. 
mm sultanın Venedik mamu. 
}atından bir çift elbise sandık. 
landır. Bu sandıklar sultanın 
cihaz sandıklan olmak itibariy. 
lf ~~yetlidir. Kendile. 
rmden~ •tın abnmıt&ır. Muhte
lif hükümdarların devirlerine 
ait türbe, medreaeler de getiril. 
miş, sanat dehasiyle itlenmi~ 
rahlelerdir. Yine orta yerdekı 
vitrinlerde Lihyei Saadet kutu
ları mevcuttur. Bilhassa bunla
rın icinde Valide Pertevniyal 
Sulta."n Türbesinden gelen altın 
yaldızlı gümij§ Lihyei saadet 
kutusu tetkik edilecek bir eser. 
dir. Üzerinde besmele, kelim~i 
tevhit yanlarında ayetler ve: 

"Mübarek Lihyei pakine ta. 
zime:J senikin,, 

"Edüp inta bu sandulcai ıi. 
min kalemkin,, 

"Şefaat eyler iatircaki sen. 
den ruzi mahferde,, 

"Bu Seyyid Mustafa ajayı 
serberberi cihandan,, 

Kıtası yazılmq, altına da 
Abdülhamidin Tuğrası konul. 
muıtur. Yine Mihriph Türbe
sinden gelme, üstü Lihyei aaa. 
det ve esmai hüsna ve nebevi. 
ye yazılı Mekke ile Medinenin 
resimleriyle müzeyyen dolap, 
bunlardan ba~ka aynı vitrinde; 
buhurdanlar, gulapdanlar, tep. 
siler, mum makası, bıçak ve 
yüzükler, bilezikler, çekmece. 
ler, muhtelif camilerden gelme 
lihyei saadetler, misk ve enfiye 
kutuları vardır. 

Diğer bir vitrinde: Süleym.ı. 
niyede Haseki Hürrem Sultan:ı 
ait sırma ve ipek işlemeli kaş. 
bastı, peşkir ve mendiller, at. 

Bir ıivri akıllının maceraları: 

~lQ39 RESiMLi HAFTA 
'1~6aha Je.ni hir gtiıellik ve olgunlukla çıkan bu 
.Aııt lllecınua TGrkiyenin yepne raldpm pntuidir 

1 ·- --Lt..-:ı:t;.~...C.-

ı.. POSTALARI MOzJk (Opera aryaları _ Pi.). 22 Mü. 
zik (J\Oçük orkestra - Şer: Necip Aş· 

Türkiye Radyosu • Ankara Radyosı kın): 1 - Emile \'aldleufel • lki ke
re iki (Vals). 2 - Franz Lehar _ 
Eve operetinden potpuri. 3 - Drl
go • Arlekenin milyonları No. 4. 
4 - Hnns l.öhr - l\femleketıen mem
lekete - Muhıeıır memleketlerin me. 
lodileri üzerine rapsodi. 5 - Micheli 
. lıalya şarkıları - Potpuri. 23 Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, tah
vil:it, kambiyo - nukut borsası (fi. 
yat). 2:t.20 .l\füzfk ( Cazban - Pi.). 
23.55 - 24 Yarınld program. 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. T. A. Q 

19,74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
31,70 m. 9-665 Kc/s. 20 Kw. 

TORKl"iE SAATl"iI.E 

8 - 1 - 1939 - 12 • 8 - 1939 

HAFTALIK PROGRAM - No. 37 merknn tarafından). 21.45 Neşeli 
pl6klar - R. 21.50 Müzik (Senfonik 
plaklar). 22.30 Müzik (Kabare vesai
re - Pi.). 23 Son ajans haberleri, zi. 
t'aat, esham, tahYilAt, kambiyo - nu
kut borsası (fiyat). 23.20 Müzik 
(Cazband - Pi.). 23.5:> - 24 Yarınki 
program. 

7-8-39 Pazartesi 
12.30 Proıram. 12.35 Türk mfiıi 

il - Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajam 
ve me~roloji haberleri. 13.15 - 14 
Müzik Beethovenln l>o minör kon
sertosu Op. 37 - Pi.). 

19 Proıram. 19.05 Müzik (Dan~ 
mUzill - Pi.). 19.30 Türk müıili 
(ince saz faslı). 20.15 Konuşma (Mil· 
il musikilere dair • 1skendinav mu. 
siklsi _ Halil Bedi Yönetken). 20.30 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteo-
roloji haberleri. 20.50 Türk müzill 
(Saz eserleri ve ıarkılar) : 1 - Nu· 
man alanın - Şevkefza peşrnl. 2 -
Salt dede _ Şevkefza saz semaisi. 3 -
Kemani Rıza • Tahir puselik peşre-
vi. 4 - Sebuhun - Hicaıklr ılrtosu. 
5 - Arif beyin • Muhayyer ıarkı · 
Humarı yolc. 8 - Arif beyin - Mu
hayyer ,arkı • iltimas etmeıe. 7 -
Muhayyer kürdi ıarkı - Efem ıimdi 
eller söıDne. 1 - Muhayyer ıarkı -
Evlerimin ~nü bandır. 9 - Halk tür
küsü • Esmer bugün ıllamıı. 10 -

lis kumaf, kupklar, Bursada 
Yıldırım Beyazıt Türbcsiriden 
getirilen üzeri dua ve Kuran 
yazılı hırka bu vitr!~i~ en d~
ğerli eserlerinden bmdir. lddıa 
edildiğine göre, Yıldırım Beya. 
zıt bu hırkayı muharebelerde 
giymekte idi. Yine ba§tan başa 
bütüh Kuranı Kerim yazılı \. 
kinci l:tir imli ela ikinci Selime 
aittir. 

Dördüncü salon 
Salona girildiği vakit orta 

yerde ve iki baş duvarlara asılı 
1 6 mcı asırdan 19 uncu asra 
kadar Türkiyedeki muhtelif tip 
halılar canlı bir §ekikle tasvir 
edilmektedir. Burada sırasiyle 
Gördes, Upk, lzmir, K~fkas, 
Çanakkale, Iran, Ladik, Milas 
seccade ve halıları vardır. Orta. 
yerde bir vitrinde de; muhtelif 
devirlere ait cam, çini mamula. 
tı, eaki Beykoz fabrikası ma. 
mulatmdan çeşmibülbülJer ve. 
saire mevcuttur. 

Beıinci salon 
Burada, ekserisi hicri onun. 

cu asır mamulatından lran üs. 
lubunda Türk ciltleri. Tezhip. 
ler, minyatürler, divanı evhadii 
lsfahani, Divanı Kini, Diva. 
nı Selmani gibi divanlar .• 

ikinci Selimin, Birinci Sü. 
leymanm, Fatih Sultan Meh. 
medin, Birinci Sultan Ahmcdin 
vakfiyeleri ve muhtelif devirle. 
rin büyüklerine ait el yazılan 
mevcuttur. 

Bu salon resim, mühür, ya. 
zı, divanı vakfiye bakımından 
çok kıymetli eserlere sahiptir. 

• • • 
Türk islim Eserleri Müzesi. 

ne yukarıda yaptığımız kısa 
baki§ müzenin içindeki eserler 
hakkında bize bir fikir venni§ 
oluyor. 

8-8-939 Salı 

12.30 Program. 12.35 Türk mllıf. 
li - Pi. 13 Memleket saat ayarı, ı
j:ıns ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 
- 14 Müzik (Karışık program • PJ.). 

19 Program. 19.05 Müzik (Hafif 
müzik - Pi.). 19.30 Türk müziği (Fa. 
sıl heyeti). 20.15 Konufma. 20.30 
Memleket saat ayarı, ajans ve meleo. 
roloji haberleri. 20.50 Türk müıJJi : 
1 - Tatyosun - Suzinak ı>eşrCTJ. 2 -
Arif bey - Suzinak şarkı - Beni bi
zar ederken. 3 - Arır hey - Hicaz. 
kAr şarkı - Bir halet ile süzdü yine. 
t - Hirlsto • HlcaıkAr şarkı - G6-
rünce gerdanında. 5 - Ud taksimi. 
6 - HicazkAr tilrkil - Akıaru olur ıil
neş gider. 7 - HieazkAr saz semılsi. 
8 - Osman Nihat - Kürdili hicaz· 
kar şarkı - Akşam güneşi. 9 - Halk 
türkilsQ - Neşeli mefell. 21.30 Hır. 

talık posta kutusu. 21.45 Neşeli pllk
lar - R. 21.50 Müılk (Tanıolar - Pi) 
22 Müzik (Küçük orkestra - Şet: Ne. 
cip Aşkın): ı - Hnns Thaler - Ku.. 
kuk polka. 2 - Aubert • Göbekliler 
resmi ıecidi. 3 - Robert StoJı • Pra. 
terde aAaçlar tekrar çiçek açıyor. 
4 - Emmcricb Kalman • Cambar
hane prensesi operetinden potpuri. 
5 - Ga...ıbemr • BenJm ldlçU ted· 
f •J'llll ,(Saksafon parças). 8 - Em. 
merfch Kalman· Ah sen, sen CVaJs). 
7 - Brusselmans - Felemenk sftlti. 
No. S - Karlı manzara. 1 - LeoPOld 
- Karlsbad hatırası. 9 - Jac. Grft -
1\lıırş. 23 Son ajans haberleri. ziraat, 
esham, tabvilAt, kambiyo - nukut bor 
sası (fiyat)'. 23.20 Müzik (Cazband -
Pi. l. 23.55 _ 24 Yannkl program. 

" 

llnJide Pjşkin iftira 
· ' le 1 aiuslos paıar 
lesi günil ak~amı 

Beykoz iskele pal _ 
nosunda FATOŞ Tod-

a 
7 •iustos paıartesi 
akşamı Balcırlc6y Sa
kızalacı Miltindi 

bahçesinde 
SONEN OCAK 

Miçe Pençef 

Dün ve yarın 

tercüme külliyatı 
7 nci terida 

61-67.7 kitap 

61 Vikontun ölilmü 30 
fi2 Leneit il. ı. 

63 Liza ı. 
64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizanı tarihi ı. 
67 Senyolbeoı AYnlpa 60 
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Atatürk ve tarih tezi 
1 ·-.. ·-··-·-------- A f e t ... --··---·····················~······ .. ···· .... 

Türk Tarih Kurumu Asbaşkan. 

Küçük bir bahşişle 85 
sterlin yapan dilenci 

Bir dilencinin yazdığı eser nasll kapış kapış sa 
Türk Tavih J{uı·uıııu la· 

rafınclnn neı;;reclilen !Jel. 
letenin nisan sayısınııı 

Atatürkiin nzlz Jıntırası
na ithnf edildiğini yn~ 

nııı;;, 1nönünün bu müna
sebetle kıymetli bir ynzı
sııu <lünkii. nüshnmı:ta. 

kol lllU°;'lllk, 

1888 senesinde Ingiltere büyük 
bir endüstri buhranı geçirmek -
leydi. Yollar, şehirden şehre iş 

bulmak için dolaffmakta olan bir 
yığın insanla doluydu. 

Fakat bunların çoğundan polis 
şüphe etmekteydi. Çünkü ışsız 

adam yeisle herşey yapabilir. 
Bir gün böyle dolaşanlardan 

birini bir polis durdurarak ken. 
disinden kim olduğunu sordu ve 
adam cevap verdi: 

Ilugün ele 'fiirk 'J'al"ib 
){urumu Asbn-:kanı J>ı·o. 
!cı,ör Afetin Atatürk 
hakkıntlAki lıir yazısını 

nc~rediyoı·uz: 

Atatürk, Tilrklye için bir ta • 
rih deniÔir. Türkiye Cumhuri
yeti tarihi O'nun kurma.siyle baş 
ladı. Memleketi kurtardı, cum. 
huriyeti kurdu, onu on beş yıl 
en Yerimll idnrcsiyle ynşattı, 

btiyü k işlerinin üzerinde mille
tinin sevgi halesi ic;;inde e be<li -
yete intikal etti. 

- Tynside şehrinde demircilik .. 
ederdim. Adım Artur Hender. 
son! 

tnBnil O'nun için diyor ki: 
"Devletimizin bAnisi ve milleı. 

timizin fedaklir, sadık hadimi, 
insanlık idealinin t\şılc ve müm
taz siması eşsiz kahraman Ata· 
türk! Yatan sana minnettardır, 

Bu cümle herşeyin ifadesi de. 
Gil mi? 

Senelerce sonra bu Artur Hen 
derson İngilterenin hariciye na. 
7.ırı olmuştur. 

Yalnız hariciye nazırı olmak. 
la kalmamış, dünya işlerinde bü 
yük bir nüfuz elde etmiş, Mil • 
!etler Cemiyetinin en kuvvetli 
ve itibarlı elemanı haline gel. 
miştir. 

Saçları darmada.ğınık, 1<ıya!eti 

perişan görünen ne gibi bir me
ziyet taşıdığını keşfedebilme!c 

güçtür. Belki hayatnun pek er -
ken safhalarında :kbalin en yük 
sek derecelerine kadar çıkmış, 

sonra düşmüştür. 

lH'lve ediyorum, TUrklUk ta · 
rlt.i O büyUk başa minnettar. • 

O Türkiye için bir tarih yap." 
tr. Türklük için ise tarih yazdı. 

1 
Bu tarih yazmasında O'nun ya. 

Yahut da henüz o mevkie er. 
memiş bulunanlardandır. Kim • 
bilir, birkaç senç sonra belki de 
tanınmayacak bir hale girecek, 
maziyi gölgede bırakacak mev • 
kilere çıkacaktır. 

zıcısı ve beraberce okuyanı ol -
c!um. Tarihte talebesi idim. Be -
rabqr okuduğumuz kitaplar sa. 
y.ısızdır. Bu çalışma 1929 da 
başlar. Tilrk Tarih Kurumu bu 
çalışmalar • neticesinde odğdu 
Kurum ilk kongresini ;(1931) 
O'nun yakın a19.kası ve takibi 
altında başardı. Tilrk Tarik tezi 
ilk olarak bu kon,grede ortaya 
atıldı ve münakaşa edildi. Mem
leketin blltun tarih muallimlerJ, 
tarllı tı.llmleri, bunda hazır bu
lundular. Mekteplerin dört cilt. 
lik tarihi bunun sonunda meY. -
dana geldi. 

Türk Tarihinin :A.nahatlarını 

ve Türklerin medeniyete hlz -
metlerini tetkikaetmek ve yaz • 
mak vazlCesl Tarih Kurumunun 
başlrea işi olarak Atatürk tara
fından verildi. 

Atatürkün babasının gönilllü zabit k1ya/cti 

Yine aynı adamın, bir cimri 
olması da muhtemeldir. Kazandı. 
ğını yemez, saklar; kendisine 
kahreder ... O yüzden perişan kı. 
yafettedir. Belki de hayatında 

tu. Bu mecmuaya ''AtatürkU yaşamış olan eski medeniyeti ile belli ba§lı hiçbir iş bulamamış 

dinlerken,, diye bir köşe açmış. Türklerin alakası nedir, suali olan bir bedbahttır. Yahut pro
tım. O yazılar O'nu dinlediğim sık sıl~ tetkike vc~ile veriyordu. fesyonel bir dilencidir, namus -
gibi Belleten sayfalarına geçti. Dünyanın muhtelif yerlerinde. kir bir işe, öyle sefili.ne sürün. 
Bugün O'nq,, aWJcmektcn wah- bilhnsa. ~rklyede eği teW:ih eder. 
rum oluşumun acıları ıcınde • ve medeniyet ı;-ctircn ha 1{ ım _ Bunlardan blrfne "'O mnk 
yim. O sesi ki, ben senelerce ı. lcrdir? Türklerin cihhıı lar1lı1'ii- üzere V. H. Davis adttıda birinin 
şittim ,.e dinledim. Artık O'ııu i- de ye medeniyet A.Ienıinde rol macerasını anlatalım: 
şitmemekten cluycluğum ıztırabı leri nedir? • Bu adam, sadece bir dilenci i. 
çekiyorum. ÇUnkU O'nun gür ,.e Bu sorulara cevap vermek ko· 
dalma ha.kim olan sesi kulamla. 1 ö 11 U d yanlıştır. TUrk braklrıefal ırkı 

ay .S r nm yor 11
• Anadoluda ilk devlet kuran bi: 

rımda çınlıyor. Her dakika O'nu "I-Iilkimi,·eti Milll.'·e .. (Ulus) 
J millettir. Bu 1rkın kültür yurdu 

işitir gibiyim. "tb b l m.. ansı u soru ara ce,·ap ve. ilk zamanlarcla, iklimi mllsaiı 
O'nun son gUnlerini hatırla - ren ilk notları bastı: olan Ortaasyada idi. iklim tabi~ 

makla bu yazıma başladım. 
O'nun için ne kadar yazsam, 

bUtUn duygularımı, bildikleri . 
mi, işittiklerimi bitiremem. 

Bu yazımla, AtatUrklln tarih 
tezi 1.lzerindcki ilk çalışmaları • 
nı hatırlamak istiyorum. 19~8 

Türk Tarihinin Anahatları ki şartlar dahilinde değişti. 
talıı bir cilt halinde bunu takip Taşı cilalamağı bulan, ziraat 
ederek La5ıiclr. Yalo,·a kaplıca- hayatına erişen, madenlerden 

Hafriyat, işleri O'nun teşvik 

Ye hlmaycsile başarılıyordu. Has 
ta yatağında, dahi, Türk Tarih 
Kurumunun işleriyle alAkadar 

larında Tlirk Tarih Kurumu - istifadeyi keşfeden bu hnl!• kUt
nun hnzır bulunan Uyelerine A. lesi, göç ctmeğe mecbur kaldı. 

tatürk bizzat riyaset etti. Ana - Ortaasyac~an, şarka, ceııub:ı, 

hat:arı kitahr bu mllzakcreler garpte Hazer denizinin f;''lıal 
1 yılında, fransızc::ı. coğrafya ki -

olmaktan zevk duyardı.B r gUn tH?~icr>siııde hazırlanıp basılmış. ve cenubundan olmak Uzcrc ya-
k taplarının birinde, Türk ırkının Trakya hUyüklerlnde son çı an tır. yıldı. Gittikleri yerlere yerleşti-

cserlcrden bahsetmiştim, o ka- sarı ırka mensup olduğu ve Av- k d 
• rupa zihniyetine göre ikinci Atatiirk, blitlln TUrk tarihçi. ler, UltUrlerini oralarda kur u 

:li, Fakat kendine "harika dilen] miş, ondan 14 sterlin k•ıı-r 
ci,, adı vermedi. Bu hıılindey _ Diğer bir yarışta bu ınık 
ken bir kitap yazmağa başladı. sterline çıkmış. Talih orl 
Örümcekler kaplamış bir edanın kendisine yardım ediY0 

içinde, ayağı kırık bir masa üze. akşam yarış meydanındJ!l 
rinde dikkatle, ehemmiyetle ve ken kazandığı paranın :,p, 
hassasiyetle yazdığı bu kitabı, 580 İngiliz lirasını bultll 
devrin en meşhur ediplerinden Bazı dilenciler, göfÜJl 
Rernar Şav'a fıÖnderdi. Bu kitap gibi fakir değildirler. soııJJ 
"Harika bir dilencinin hayatı,, larda Londra sokakiafıııu""" .. 
adiyle neşrolundu. Kapış kapış rinde sakat ve perişan b~ 
s~tı~.dı. ~avis bir şair olarak da gördü.ğü bir dilenciy~ 5'~ _j 
buyuk şohret yapmıştır. ren bır polis hnfiyesı, aır.ı 

Yine böyle bir dilenci yolda zeri ayni adama gayet 1 
giderken bir adamın otomobilin barda smokinle tesadüf 
sakatlık arız olduğunu görerek tir. A 

OQa yardıma gitmiş, adamcağız Tabii onun bu haline 5~, 
da hizmetine ınukabil kendisine mulmamış, dilenciliği ~ 
ikio.ıtUin vel'J:llİ4-. Dilenci iki şlli. haz edişi ve bilhassa ~ 
ni alır almaz, doğr ca at yarış. tarak geçinme i dol ~)\e 
larına gitmiş, evveıa bir beygir kında takibata girişilıı:ı# 
üzerine bahsi müştcreğe giris - ,) 
~~~~~~~~~~~~--"' 

Suat DavaZ diifl 
Pa!9isten geldi 

Tahran büyük elçiliğine tayin mamn parafe edildiğine ~ 
edilen eski Pariı> sefiri Suat Da. lumat gelmemışti. 
vaz dün Semplon ckspresile Fran A d . t rıJ 

- \."rupa a v~ zıye 
sadan şehrimize gelmiştir. kişaf ediyor? 

İstasyonda dostları karşılamış _ Avrupa vaziyetinde ~ 
lardır. h }IJJı kunet vardır. Mnamafi 

Bay Suat Davaz kendisilc gö. lup olmıyacağını kati 8 

rüşen bir muharririmizc şunları ancak Allah bilir! I''akat f'"_J 
söylemiştir: iik bir harp olacağııu ~ 

cı.,r aH\kadar oldu ki, ''o çıkan lcrlll.ı' bir klıı·um etrafında top- Jar. Bazt mıntakalarda otokton . "secondaire,, nevi bir insan tipi 
eserlerden bana getir güreyım,, !adı. O'nu kcn<li ,_.üksck ve ,.a. oldular, bazılarında otokton o- - Fransadan ayrılırken şah_ 

di B . k olf;luğu yazılı idi. J 

dıyc arzu göster • ır aç par. knı hinıavclerlnde hUkumetı"n tan diğt>r bir ırk ile karşılaştı. sımda memleketime ve cumhu. 

yorum. 

Ağustos ve eyli:lde lı~ 
kacağı hakkındaki sözletl k Kendisine gösterdim. Du böy. 

ça eşy:ıyı mUzeden alara sara- le midir? dedim. büylik yar~lınıı içinde yaşatmak tar. Avrupada tesadUr ettikleri riyet hükumetine karşı büyük 
ya ectirdim. Bay Fethi Okyarla \'e çalıştırmak istiyordu. 0 za ~ ırk tipi dolikosefal idi, Irak, A- bir sevgi e!!eri gösterdiler. Çok 
göriişüyordu. Eşyaları istedi. ''Hayır, olamaz, bunun Uze • man Başvekil olan Reisicumhu< nadolu, Mısır, Eğe medeniyetle· samimi ve hararetli tezahürat 
hepsini birer birer ,gördU. ''De- rinde meşgul olalım. Sen çalış.,. lsmet İnönU bu calıı:;maların ya. rinin ilk kurucuları Ortaasynlı yaptılnr. Bundan fevkalade mü_ 
\'am ediniz, memleketimizin Dediler. yın şahidi oluyordı;. llükümet brakisefal ırkın mUmcsstııerldir tehassis oldum. Hala bu nutul. 
kUltlır tarihi zenginliğini daha Ben tarih okutma vazifem ı - işlerini konuştukları Yakıt, iki Biz bngllnkli TUrkler de onla· maz dostluk hareketinin intiba. 
çok bulacaksınız,. diyordu. O' • cabı ol:ırak 1929 da çalışmağa şc( araF.ında tariht meseleler rın çocuklarıyız. lannı olanca hararet ,.e kuvve. 
nun son gördUğU kitap da ".Bel- başladım. Tarih sahasında çık • <le yer alıyordu. lşte AtatUrkUn tarih tezi kı- tile muhafaza ediyorum ve bun. 
leten,, oldu. mış en yeni kitapları AtatUrk sa<:ı böyle hUIAsa edilebilir. 

J. tatllrk büyük devlet işleri :ı Jinsta yatag·ında bir glln , .. ı .. dan derin bir bahtiynrlık duyu. 15 birinciteşrin 1938 cumar - getirtti. Bunlarla yeni bir kU - J 

tesi akşamı idi. Saat 7 ile 8 ara. tUph:ıne kurmuştu, Memlekette rasında mllhim bir zamanını no Tarih ve Dil Kurumlarının yorum. 

11 beni çağırttı. ''Bu akşam tarihle uğraşanları etrafına top h.izzat tar!hi etUd.ler ya1>mak i- ı;alışmaları üzerinde durmuştu. Fransa ile ötedenbcri dostane 
kendimi daha iyi hissediyorum. ladı. Herkesten bir fikir dinli • !:IIl ayıdmıştı. ÇünkU O. bizzat •'Tarih tezi olgunlaştı, onun 
'Ankaraya yakında gidebileceği- yorduk. Her YekH Ye mebus ar. t:ırihten bl\yUk intibalar Ye ders üzerinde yUrümek, durmadan 
mi Umit ediyorum,. diyordu. kadaşları AtatilrkUn yanmclan ler almıştı. Kurtardığı milleti- çalışmak lA.zımdır. Bazı iman • 
Çok sevinmiştim. .Yine Tarih çıkarken yeni bir kitap J:oltu • nin büyük işler yaptığına kani sızlar olabilir, bunlar yol kesen· 
Kurumunun faaliyetinden ma - ğunda oluyordu. Onların lıuJA.~ idi. Kurduğu dc,·let gibi nice lere benzer; aldırmayınız,, dl · 
Jtimat nlmak istedi. Doktorları.:.ı saları toplanıyor, Atatür!;: l:C'ndi C!l 'Jetlerin Türkler tarafından yordu Dil Uzerlnde ben daha 

olan münasebetlerimiz, cumhuri. 
yet hükumetimizin, iki memle • 
ket arasındaki H::ı.tay meselesi • 
ni halletmesi üzerine son derece 
samimiyet kesbctmiştir. 

l\uruldugwunu ye tarihte "-'aşadı. ~alı::-m.ak ı'sterlm . Dl,·e de ı'lA\'ı' İki memleketin bu dostane tavsiyesine göre, kendisini çok okuduğu kitaplarla beraber bu " ~ .., J • 
münasebetleri sulhun temini için yormnmnk istiyordum. Ku~aca huHl.saları tetkik ediyordu. Ça • ğmı görüyordu. etti. 

istediği maltimatı verdim. Bu !ışına uzun Ye ekseriya fasılasız PüyUk devletler kuran ccda - AtatUrk milletine büyük lıı -
büyük bir z.ıman teşkil ediyor. 

meyanda Belletenin yeni tıkan dı. dım1z bUyük ve şUmullU mede • kıllplar hediye etti. Bu lnlUllp Türkiyenin sulh cephesine il . 
~Ushasını da söylemiştim. "Onu "Türkler bir aşiret olarak 'liwte de sahip olmu,tur Dunu lardan biri de tarih ilzerlnde ol. tibala Franaada ve sulhun de -
getir görmek isterim,, dediler Ar.adoluda imparatorluk kura - ar:.mak, tetkik etmek, TUrklll· du. O'nun kısa tarihcesl budur. vammı istiyen bütün diğer mem. 
Belletenln 5.6 sayılı nüshasını maz. Bunun başka tUrlll bir lza- ;:e \C cihana bildirmek bfıfer O flnl bir insan olarak tabiatin leketlerde fevkalade memnuniyet 
eline alarak yazılarına bir göz hı olmak lA:ıımdır. Tarih ilmi · 1

1, bir borçtur, diyordu. TUrk ezyıt kanununa tlbl oldu. Fa • !e karşılanmıştır. Bu iltihakla 
gezdirdi, ve memnuni~·etlni be- bunu meydana çıkarmalıdır., 1;ocugu ccd~dını tanıdıkça daha kat yarattıfı eserlerlle Türk mıl sulh cephesinin çok kuvvetlendi. 
ran etti. İstirahat etmesi için '.llyordu. Etllcr Anadolunun en LUyUk ı,ıer yapmak için ken .. letinln kalbinde yaşıyor Ye ya. ği muhakkaktır. 
il r • , .. ,.z.. tııımattna. eski devlet kuranlarından biri dinde kuvvet bulacaktır. O :ra. tıracak. 0, TUrk kUltUr tarihi - Sovyet Ruayanm da bu bloka 
-,ı.. Atatttrtftn son gör - olduğu ic;in, O'nun zihnini en kın bir tarihte ~ö<: etmiş olmak nln yapraklarını doldurdu. Ta - gireceğine ~ilphe etmiyorum. Fa. 

rlüğU kitap ''Be11cten,, olclu. çok l"gal eden bir bahisti. AC'n. •
1 

la bu vatanın hakiki sahibi ola-lrlh O'nun eserleri lçln 7apralc • kat ben Paristen hareket edin _ 
''Belleten,, adını O koymuş • ba, A!•dcnlzln kaybolmuş ve maz. Bu fikir tarihten, limen lar açıyor. ceye kadar bu husustaki anlaş. 

ru bulmuyorum. Ortada 
yakın bir tehlike olduğUO' 
bir aıamet görmedim. 

Her tarafta yapılmaktl ııı 
askeri manevralar mutat 
yettedir. Her sene bu rııe 
manevralar yapılır. BundJll 
olacağı manasını çıkarJllş1' 
rinde sayılamaz.,, 

- Danzig meselesi ııarbt 
bep olabilir mi? 

rl>' - Bu meselenin de }la 
1 

taç edeceğine ıhtimal ,.crtıJ 
rum. 

sunuz? 

de memnunum.,, 

Bay Suat Da ıas bU 
Ankaraya gidecekt.J'. 



• tletizm şampıyonası 
isanssız atletlerin ve talebelerin sokulduğu 
u müsabakalarda hangi klübün şampiyon 

olduğu tesbit edilemedi ~~~N~• ... .._ 1ıl' • _...... •. -
At yarışlarının etı heyocanlısrndalbrni Radyo birinci ooziycttc kô§ltya ba.Jlamı.Jtı. Fa1ro.t Poyra:: 

birinci oldu 

de Milli Küme 
benzedi 

birinciliği 
şampiyonluğuna At yarışları 

atletizm ajanlığı ta. 
Clıa ~l.ertip edilen ve evvel -
~ layan şampiyonluk 
da arına dün de Kadıköy 

(J"11ı:evarn eC'ilmiştir. 
eıı. taraf ·ndan lisanssız 

lel'd rı, laiebeler:n ve başka 
k~·· rnukayYet sporcuların 

Upler namına musaba . 
lasar llokulrnası ve buna da 
ltt· . ay, Fener ve Beşiktaş 
ııı~n itirazı yüzünden bü. 

11 bakalarm yapılma~ına 
§arnpiyonun ha~i klüp 

ltıeçhuı kalmıştır. 
!arın h l .. 

Olaın esap anması mum 
llıda~Ylnca \·aziyct. ajanlık 
h fcder~syon teknik he 
avaıe edilmiş bulunmak 

1 - Fikret (G. S.) 22,9. 
2 - Melih (Fener). 
3 - Cemal \G. S.) 
400 metre: 
1 - Melih (Fener) 52,6. 
2 - Zare (G. S.) 
3 - Früzan (Fener). 
800 metre: 
1 - Rıza Mahsut C:F'ener) 2,02 
2 - Heccp (~lüsabaka hari. 

ci). 
3 - Vladiv (Doğanspar). 
110 manialı: 
1 - Yavru (G. S.) 17,-. 
2 - Hiristo Kodolos (Kurtu. 

luş). 

:1 - Polat (G. S.) 

Uzun atlama: 
ı - Melih (Fener) 6,32. 
2 - Yavru (G. S.) 
3 - Paninevi (Kurtuluş). 
Yüksek atlama: 
1 - Polat (G. S.) 1,81,5. 
2 - Süreyya (Boğaziçi). 
Disk atma: 
ı - Arat (Beşiktaş) 39,77. 
2 - Yavru (G. S.) 
3 - Hayri (Kuleli). 
Yunan diski: 
1 - Arat (Be§>fütaş) 35,22. 
2 - Yavnı <G. S.) 
3 - Sabri (Kuleli). 
5000 metre: 

(Devamı 10 ımcıula) 

Dün~ü koşular çok heyecanlı oldu 
At yanşlannm üçüncü hafta 

koşuları da dün yine bilyük bir 
kalabalık önünde Bakırköyde 
Veliefendi yarış yerinde yapıldı. 

Her haf ta daha ziyadeleşen me 
raklılar karşısında - diğer sene. 
!ere nisbetle daha muntazam işle. 
tilen - bloke ve bahsi müşterek 
gişeleri dün aciz kaldılar. 

Üçüncü koşudan sonra tarife 
lerde su bulamıyanlar, bahsi 
müşterek ki§elerinde de istedik. 

leri biletlerin bitmiş olduğunu ycsi: 620 lira. 
gördüler, tekrar bilet getirmek 1 - Po)'Taz (Prens Halim). 
işinin süratle başarılamaması da 2 - Mavzika (N. Atabay). 
yarışların onar dakika geç baş. . 3 - Nirvana (F. L. J{araos. 
lamasına rağmen yine fayda ver man). 
medi. Yarışın müddeti: 1,46 dır. 

Bu gibi kusurların da gelecek Günün en heyecanlı yarışı o • 
haftalarda bertaraf edileceğini lan bu koşuda Favori olan !bni 
umarak biz yarışların tafsilatı. Radyo ba~ta olarak fırladı ise 
na geçelim: de, Olga ile Nirvana kendisiııi 

Birinci koşu yakından takip e~ekte . idiler. 
Vç yaşında Jıalis7.:an aran at. Biraz sonra Mavzıka da ılk gay 

· retindcn dahi 900 uncu metre -

1 
den sonra ba.:ıa da geçti. 800 
metreye kadar sonuncu hem de 

: bir hayli geriden gelmekte olan 
Poyraz, binicisi Davudun güzel 
idaresile aradaki mesafeyi kapa. 
yarak öne kadar ilerledi. 

Son 300 metrelik yerde yarı . 
şın iki atı lbni Radyo ve Poy . 
raz Mavzikayı aralarında boğ • 
mağa çalışırken Poyraz son bi r 
hamle yaparak atın başı farkla 

Diilı l:oşıılctr esnasında ttibilıı lcrdc duracak bir yer bile yoktıı. E1t kalabalık meraklılar arasın dan iki göı%ıü.J: Bit heyecan 

1 

ve birinci olarak yarışı bitirdi. 
Bahsi müşterekte: Ganyan: 

110, plaseler de; 140 ve 275 ku. 
ruş vereli. 

Dördüncü koşu 
(hendikab) 

müsabakaları 
e 'k " ' apıd 3 yapdan 

lar muntazam 
karşdaşma-

~~i B · k 
~ , ey oz 

tı ~·· 

cereyan 
birinciliği kazandı 

ltıın ~~~c teşvik müsaba. 
~J) 1 •ncisi Kumkapı -· y: arasındaki ııahada ya. 

4 ... rışla 
tttj, So t muntazam cere-

~ii k l n senelerin kaydet-
1""lirı· a abalık bir müsabık 
~ 

1

~ k&~tdiği bu müsaba. 
~ İttir\ 1ı Yarışlarına yedi 
b._l a etmişti. 
;41 ar n k d "c· h c a ar muntazam 
~ akcınler ile klüp mu. 

ttk,.il .. c· kaptanlarının, dahi 
~ .. rın .. k 1 ~ak ınuna aşa arı •.) 
r, İ3ilhışık almıyacak ha!. 

1 ı> l assa h · · · ·· k "c en k .. .. şe rımızın uç 
tııı o~ v lubu olan Gi.ine§. 
-tı 1 ~oa~ ~latasarayın lisan. 

k 'ok Ctdıkleri küreçkileri 

1tı~c b:ayıp Yerine, dep!ır 
~ı Ve b§kalarını ikame et. 

u hareketlerini ha. 

kemlerin gözlerinden kaçırmn. 
ğa çalışmaları da çok çirkindir. 

Di.inkü mi.isabakalarda alı
nan teknik neticeler: 

Mühtediler 
Tek çifte kik: 
Güni.in ilk yarışı bitti. T e~ 

cif te kikler arasında old,ı. 

Memleketimizde son senelerde 
ilk defo olarak Galatasaray, 
Güneş, Beykoz, Fener bahçe, 
Altınordu, Beylerbeyi ve İzm:t 
olmak üzere tam yedi tekne iş. 
tirak etti. 

13i.iyi.ik bir heyecan içinde 
ge: en bu yarış Beykoz ile Ga
latasaraylı gürekçiler arasında 
sıkı bir çekişme halinde devaf"'> 
etti ve neticede Gal~tasaray 
birinciliği aldı. 

( Deuarııı 10 111ıcıulaJ 

anı ve bir mcmnutıiyet sahnesi .. 

Bu hafta da bu : 

Kokain ve spor 
• Yazan : Muvakkar Ekrem Talu 

üırııırı mahsus idi. Mesafesi 1WO 
i1 .. "Tatııiycsi 190 lira. Bu ko§ııya 
yalnız bir hayvaıı girdi[ji içiıı 
m~abaka yapılmadı. 

ikinci koşu 
Vç ve daha yukarı ya.Jta va 

bıt Troşuya kadar kazançları ye. 
kunu 1500 lirayı rıeçnıiycıı halis 
kan lngiliz atıarma n:ıhsus ccıı . 
tilmcıı 7.:oşıı idi. 

Bu iki nesne haddizatında birbirine zıt ayrı şeylerdir ama, Mesafesi 2000 metre, ikrami. 
ne bileyim ben, gene arada - yanyana değilse bile - karşı karşı ycsi de 310 lira. 
ya geliyorlar işte.. ı _ Kaya (Atıf Esenbcl), 

Kokain ve spor!.. 2 _ Parista (Bayan Statha. 
Aman Allahım! mümkün müdür ki; medeni camiada moralin bi tou). 

le yüzde altmış regülalörü sayılan fizik terbiyesi spor, yetmiş iki 3 _ Şipka (T. Çırpan.) 
buçuk milletin yalnız buçuğuna münhasır kalmış ''Çekicilik,, iz. Yarışın müddeti: 2,15 dir. 
mıhlalile - satırlarda olsun - bağdaşabilsinler ?. Sait Aksun un bindiği Kaya 

Koko ailesi ve spor ailesi... hafif kilosile güzel bir koşu ya. 
Yok! Sözümü tasrih etmeliyim: parak yarışı kolayca kazandı. 
"Koko,, , "dalga,, nın humarile ağza alınmaz şeyleri kaleme Doktor Sefcrof eski atı Parist.a 

alabilir. Fakat "spor,, velev, kliltilr, şuur, şe'niyet gibi cazip vaad ile oldukça muvaffakıyetli bir 
lcrlc de olsa koka sefahat ve sefaletini bağrına basmaktan çeki. yarış yaptı ve ikinci geldi. 
nir. Bu nevi işlerin tellalı ne derece cingöz olursa olsun.. Bahsi müşterekte ganyan: 

Kokain, spor için ne düşünebilir?. 135, plaseler de 100 ve 150 ku. 
"Kültür, spordan nefret duyuyor, maçlara gitmiyor, sporcu ruş verdi. 

ile konuşmuyor, bizzat spor da yapmıyor.,, Üçüncü koşu 

Bu, 1 numaralı mahmurluktur. Hakikat şöyledir: Bu yarışa gelinceye kadar ka 
"Kültür ve spor bir p.raya gelince ideal inst"nlık vücut bulur. zançları yekfınu 3000 lirayi dol. 

Kültürlü spor = mükemmel adam. Sporsuz ~ültür = eksik a. durmayan üç , e daha yukarı 
dam.,, ··a<?ta yerli yarım kan İngiliz at 

Kıraathane ve daha nice nice haneler muhassalası bir kültiir ı · .. r:na mahsustu. 
le, Harvard, Yale, Kem briç, Oksford üniversitelerinin pedagojisi 1 Uc::mfesi: 1600 metre, ikrami. 
aşık atacak! .. Adamın burnuna gülerler.. 1 

••Liseler ve sokaklar hiç bir fikir davasile alfıkadar olmayan 
ıaria dolu ... ,, ı 

Bu da 2 numaralı mahmurluktur. Hakikat şöyledir: 
Liselerimiz, inkılap ve emaneti muhafazad:ı imtihan geçirmiı:> 

'Atatürk., gençlerile dolu. Sokaklarda da ge~ yarısından so .. Ta 
valpalayan rakı ve kokain senbolü bir yarım adam geziyor, o ka. 
far .... 

Ulan. be. yuh ıstılahları spora, terbiyesiz hültürcünün e<le. 
'İ : ıı.snrından aktarma olmuştur. 

Futbol, içi haYa dolu olmakla bo§ bir kafa senbolü neden 
•lsun ?. Nasıl ki: na~yonal SO!l~·ali:r.min doldurduğu C('>p)<'r ille ko. 

lcain cckcn bir kafanın scnbolü demek değildir. 
Kokaiıı Ye rakı karışırsa mahmurluk kcn11 .. di~e kadar uzar 

ama, bundan ötesi de doktor ve polisin bileceği istir. 
~lııt'<ıkl.'ar El.rem TALU 

Dört ııa daha yukarı ?Ja§la a. 
ran atlanna ma1ısııstu. Mesafe. 
si; 1!200 metre, i'kramiycsi: 300 
lira. 

1 - Karakuş (Hasan Mutlu). 
2 - Bahtiyar (Şemsi Tanak). 
3 - Alderviş (F. Vural). 

Yarışın müddeti: 2,36 dır. 
Günün yegane sürprizli koşu. 

su bu idi. Bahsi müşterekte en 
ziyade geçen haftanın en güzel 
yarışını yapan bahiste oynanı -
yordu. Halbuki dün çok kötü bir 
ynnş yapan Bahtiyar birinciliği 
Karakuşa bırakmak mecburiyetin 
de kaldı. 

Bahsi müşterekte: Ganyan: 
980, plaseler de 290 ve 120 ku.. 
ruş verdi. 

Beşinci koşu 
Dört 1.ıc dalıa yukarı ya§taki 

haliskmı arap cıtlarma nuı1ısıts. 

lıt. 11-;ramiyesi 190 Zira, mesafe. 
si: 1800 'metre idi. 

1 - lnci (Hasan Akay). 
2 - Ünlü (Ahmet Geliş). 

3 - Çetin (lhsan Atlı). 
Yarışın müddeti: 2,10 dır. 
Bu yarışda lnci mallım birin. 

ciliğini kolay kıı.zandr. Ünlü ile 
Çetin bir hayli çekiştilcrse de, 

(Dcııaııu 8 iııcidrJ 

Bc§inci yarışta lnci·birinci geliyor 
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Kozandanki 
yangınlar 7 Numaralı hücumbotunun maceraları ı' 

Denizler_ ·~~in harp ı:~~;l~E. 
gm olmuştur. - nı.. 4mıa- da kalabalıklar. tehllkeslzce donanmaya )'aklaş. tanın elinde çalıtan hırsız fene. Tamamen yanarak kül haline 

:o.et. _.n )lla'f'qç& devam mak llzımdı. rl mors lşaretlerlle, ltalyan do- gelen 15 hudan 7 si ev ittihaz e. 
cet1ıl Amiral gemisini nasıl bula . nanmaaının saatte otuz mil su - dilen, 8 i de umanbk ve ahır. 

- la sDrcllJllmUs gımtyl dı ~aklardı. ratle cenup cenubu şark istika- dan ibaret olan hudard!r. 
amiral zırtal• olM'ak kabul et Kumandan Tuzey ile lklnc mP.tlnde Sf'yretmskte olduğun:ı Yanan eşya bin liraya yakın. 
tıtlmlz takdirde 1tal7ım donan- Jan Dosa hemen endişeye düşe ve halP.n tam ilerid on mil ac;:ık. dır. Y~ çıkma aebebi halen 
ması adet itibariyle bizden iki cek kadar acemi deıtildller. Bi ta bulunması icap ttlği n bir • öğrenilememiftir. 
bUyUk gemi fazla demektir. lAkls her şeyi bUyUk bir soğuk- çok torpido. hücumbotu ve deni- 2000 d" .. 

Ve birdenbire başka bir ton kanlılıkla düşünen ve her lhtl • zaltı gemlslle, miktarı on ikiden onum orman 
ile: mali hesaplayan iyi kumandan. aşağı olmıyan ve hatıl fazla ol- yandı 

KARYOLA 
Yazan: REŞAT Eflil 

Leman: 28 yaşında, yüksek başkalarının yerine I~ 
bir kokottur. terim. 

Nedret: Onun hizmetçiıl. 32 - Kabil delil mlf 
yaşında. - Kabil. 
Lemanın evinde. Genç kadın - Fakat bundan dab1 

UçUncU katta Adi, tahta bir kar. bulamazsınız. Bir mi 
yolada yatmaktadır. Elinde biı Ayda 300 lira ... GUJDlf 
roman vardır. ıar, elmaslar ... Her şet ... 

Nedret - Hanımım, bu yatalı nUn bir kere... _.. 
ta rahat mısınız? - Dolru. Bunlar btr-- Oh, oh .. Maşallah .. Dedek- lar arasında sayılırlardı. Ku • ması muhtemel bulunan zıhlı - Oruçlu ve Örendere köyleri &-

tör konuşuyor .. Demek bir tah- mandan Lut Tuzey katetmiş ol- dan mUteşekkll olduğunu aml. rasındaki devlet ormanında bir Leman - Rahat ne demek takat çok ... Artık usa• 
rcınlyorum. Hayattan 
mak için bunlara ne ıusd 

telbahlrin üzerinden geçiyoruz .. dukları mesafeyi, takip ettlkle- ral gemisine bildirdi. yangın çrkmıı, köylUleriı:a ve or. Çok rahat. 
Kumandan Tuzey: rl yolları, aşmış olduktan brot- Işıklı mors ile derhal şu ce. man erlerinin fevkali.de ç&lı§ma. - Başka bir şeye ihtiyacını 
- Tabii .. dedi. Bundan daha ları, ıarfetmlş oldukları za • vap .geldi: larma rağmen iki bin dönüme yok mu? 

tabii hiç bir şeY. olamaz.. ltal- manı ve seyir suratterlnl çok - Amiral yedi numaralı hU • yakın orman tamamen yanmıe • - Şimdilik hayır. (Nedret gU· 
yan donanması bircok denizaltı mükemmel bir surette blllyor • cumbotunun zabltan ve mUret· tır. ler) Neye gülüyorsun? 
gemilerine maliktir. Fakat ne du. Gözü bir dakika bile krono- tebatmı tebrik etmektedir. DUş Yan.gına sebep, ~rendere kö - - Hiç. 
yazık taarruzu bize menettiler .. metreden ayrılmıyordu. Muavl manın resmi tebliğinde harekAt yünden bir köylünün orman içer - Söyle, söyle. 
Halbuki en aşatı bir zırhlıyı nine seılendl: tarından ehemmiyetle bahsolu sinde kaçak kömür yakmum • - Bu Yaı>tığınız şeye eaşıyo 

- Sanki alay ediyort11 f 
- Ne için alay ederi• 
- Sene ıonuna 1 

.ıalde hiç para arttıralll af 
~ı daha dün eöyIUyord .. 

- Yalan değil a .... 
- Eğer lddlanu: vecd' torpillememlz ve şu tahtelbahir! - Dosa. nacaktır. Stop.. dan doğmU§tur. . rum da ... 

batırmamız mUmkün idi.. - Kumandanım. Yedi numaralı hücumbotu ı • Affa U ... a an mahkôm - Yani beni budala sanıyor· 
Muavini: - Monı fenerini alın. Kuman ~11 .a irtibatını temin ettikten gr y. . sun değil mi? 

yattan zevk almak tçto 
lüzum yoksa, tlmdlye • 
ı;l:ı pıu !\ arttırmadınııT da kulesinin önüne çıkın. Be • sonra ylne eski vazifesini ala - Bundan on bır yıl önce, Ko. - Beni affediniz ama, baz 

- Evet, diye cevap verdi .. Ha- zanm Arslanlı kıı.yilnden Emı'r kere evet ... Dostunuz fevkalA 
nim mırı 1 l l•aretl ya Jr ktır Bu andan itibaren U" u kikaten çok yazık .. Amiral san- e er m ., e paca ca · ~ ·ı 1b h. · b. teh vvtır 

ral talimata riayet oluna- og u ra ımı ır e ne. ki neden bu emri verdi? Yalnız. sınız. numa 1 t' · aral rak "ld"- H 
kt ıcesı y aya o uı~n & • 

c4 biz, hücum botları bile bu ge- - Evet kumandanım. ca ır. tay h aı·a· k ..... hakk 
G" k DU bUtU biti ri da av 1 me açan .. .., m. ce en aşalı Kruvazörlerin yarı- - ule · şmanın n za e ' da kozan afır ceza mahkemesin. 

sının ve yarım düzine kadar da Kumanda kulesinin önUndekl ha Buji limanından çıkmazdan ce 15 yıl ağır hapee mahkQm e.. 

de zengin ... Parasının hesabın. 
bllmlyecek kadar zengin bir mu. 
teabbit ... Stze her ay Uç yUz llrr 
veriyoı:. Sonra, böyle mükelleı 

bir konakta oturuyorsunuz. Si tahtelbablrln lşJnl tamamlamış merdiven üzerine oturmuş olan enel yazılarak dağıtılmış olan dil . köyd M taf oğl 
baş gedikli derhal yerinden fır~ dl ... er altı talimat gibi, Uc; numa- en aynı .. en us a u zln yatak odanız glbl yatak oda· 

olablllrdlk ve bu da hiç şüphesiz • l!i Mustafa Gokşen, dlln Kozan ıarı tstanbulda az bulunur. Kaı 
düşmanın mevcudiyetini haber ladı: ralı talimatı da baştan aşağıya müddeiumumiliğine bJr Mıtidayla ol nız vaktile kimin kar ola 
vermek için mükemmel bir fır- - Emriniz kumandanım? mUkemmelen blllyorlardı. Do • milracaatta bulunmut ve tealim Y • • 

1 
i Y 

sat olurdu. - Her on ıantyede blr lkl aa. nanmanın llk dört ıttnkll aeme. olmuştur. 81 imiş, hatınma ıe m yor. 
Udd ti .. t f t h t•t d t il - " .... " Sultanın ... Tuzey, muu·lninln bu sözleri- Diye m e e eancaa ara ıa .. rea 1 are • 1 ııruın a a • Ecnebi yerde bulunduiundan - o da ılaln gibi btr kadn 

ne gülmekten kendini alamadı .. daki ışıkları açacaktınız. matları inceden lnce1e tetkik e- mahkfımun hakkwia takip .mu& delil mi 
1 Nihayet 0 da dostu gibi duşunu- - Evet kumandamm. derek tamamen ötrenmek im • meleei yapılmadıfmdan hOktlm _ 

yordu. Fakat yan ciddi, yarı sa- Lut Tuzey huabını 1apmıe, klnlarını b11lmu1lardı. tarihile teaıim tarihi anamda 'H.' • BUtU b \ 
mimi bir şekllde ll1 cevabı ver· idi. GGıU dalma kronometrede Yedl numaralı hUcumbotu, ıo aene yedi ay olduiundan ra -ma:: ::::· aonra n da unb~~ 
mefe mecbur oldu: idi. Dudaklarının arasından şGy kumanda ~ttitl fllotllllnın dl- Türk ceza kan.ununun 102 inci blrlnden haz etmemek ve bu o-

le mırıldanıyordu: ter bee botunu da teker teker maddeeinin Uçtlncll bendinin ah d ,. ._ .. dl k lad 
- Biz kumandanın emirlerini • aya çıaaraa ıu • aryo t ••Uç dakikaya kadar, torpido bulduktan sonra, kumandan k&mma göre, dava mürür zama.. ._, N 

münakaşa edecek vaziyette de- hatlarımızın yarım mil acıtın • Lul Tuzey ile muavini Dol& he. na tabi buhmmuı ve bu itibarla yatma;,· tU el:ap:;ım, 
1 
ppyo-

ğillz! .. Bizim yapacatımız yegl- da bulunacatım .. ,, yecanlan araaında Uç numaralı hukuku lmme davaaı da kalk • 
9
rum. tr 

1
r t at kım a mıJhor. 

ne iş ged muhafızları tarafın- ......... ._._.__ onra uva e a ımınız ep 
dao ••rııınıeden aeyretmekttr.. Vo daklkaMt•••m~r.P aı~at 1\• ikl v,•J~ Jfilı!,• · m11 ~~ ~~~ ..... ~~ 

eu rlni verdJ: m:ıralr {aıfmah ırarr;n.u-w a:m brrakılmr§tır. .... '·. 
Ve tekrar makineye emir ver· · ' ' "' m • , 1 - Ne- olaca•·• 

- Sinyal. Uzere bir kere daha dlkltt.tl& Mahaul bozUld - Jaler bunlar benim olea, tu-
di: Her şeyi mükemmel heeap et 1.kcmaja karar verdller. . . U valet odamdan hiç çıkmam. 
~U~ti~~:.:t~.id:::,:~~.1.. BUtUn mlştl. ÇUnkU sancak tarafın'1a· Yedi numaralı botun yirmi Yı~ gilndenberi fuılalı eh. DUşUntın bir kere: Hallı cU· 

ki ışıklar açılınca, derhal gece- t•:·ı t kişiden ibaret olan gedlk-1 ~n ~al rilz.gln, Yıu: mahaulu mu . Halbuki siz, beyefendi gi-
DUmencl gedikliye dönerek: nin karan1Jğında ışıklı bir göz . v<ı efrattan müteşekkil mu ·ı ilzennde çok fena tesır yapmıe. ' 

1 
b od kıp ,.

1
a 

h tır der g tmez, u aya çı -w -
- Bir ceyrek sata.. cevap verdi. Ve bunu takiben t. :-ettPi..ıatı c'ia te'ltkaUı.de bir eye • ko bir tas içinde yıkanıyorsu • 
Arlık bUtUn mesele her tUrlU kinci kumandanııı kullandığı (·an .. ,, haklı bir ıurur du7uyor· .,. K.Mrloğ'lu 

manli karşıdan keşfederek ce • hırsız fenerile bircok işaretler lu rdı. 
nup - garp istikametini elde e- verilmeğe başlandı. Akdenizde baş~österen bu Ankarada iki ölüm 
debllmekte idi. Bu sırada birdenbire bir tor. deniz harbinde ilk top patla • Sömestr tatilini geçirmek üze. 

Dönüş, gldil)ten daha mesut pldonun harekete geçtiği, Ueri - mazdan evvel Fransız donan .. re Ankaraya giden MUnakalit 
neticeler verdi. ye fırladıiı görUldü. Yedi nu - masma menıup bir geminin tal- Veki.leti zat i§leri mUdUrU Bay 

nuı. 

- Çinko tas daha zarif. Zeki 
bir kız olduğun halde bunu an· 
lamak istemiyorsun. Bahsede· 
rlm ki timdi benim yerimde ol 
ıuak isterdin, delil mi? Arkadan bir Jtalyan torpido- maralı hücumbotu derhal ma - Uf edilmesi her halde gururla- Nafiz Kortun kı:ymbiraderi olup 

sunu tamamen görebilmişler, uevra yaparak torpidonun dU- nacak bir haldi. CelAyer nllmune ~tanesinde - Ne yalan söyllyeyim, hanı-
sla ve karanlık arasında ince, men sularına girdi. Kumandan Donanma tekrar 30 mil su - vefat etmi§tir. mım, fUpheslz isterdim. 
yasıı bir gölgenin dalgaların Tuzey derhal faaliyete ıeçti: ratle normal seyrine başlayınca Cenueei g&yaşlan arumda - Hakkın var ... Hizmetc;l ol· 
boşluklarına gömülerek seyret. - Faol. kumandan Tuzey, Tulordan ha. Cebeei mezarbğma kalduılml§. maktanaa hanım olmak her hal· 
tlflnl tarketmlşlerdl .. Bu da mu ikinci gedikli kumanda ku. reketlerinden beri karyolasının tır. de daha iyidir .• 
hakkak ki, bir ltalyan hucum • lesinin önünde, başgedlklinlv altında dikkatle sakladığı sepet Tatil münasebetHe Ankaraya gi. _ Elbette ... Mesell ılı benim 
botu idi.. yerini almış bulunuyordu: içerıindekl on iki şişe şampan. den teknik okulu talebeeindeıı yerime geçmek iıtemezılnlz. 

Kumandan Lui Tuzey: - Kumandanım. yanın altısını çıkararak mua\'I- Bay Mahmut burada ansızın değil mi? 
- Ea.er. bu onların botların. - Projekt6re geç. Ben emir nine dört gedikli ve yirmi ne - hutalanmı.ş ve nümune hasta • 

"" ' nesine kald ım t - Senin yerine değil, fakat dan biri ise c;:ok gUrUltU yapı - verince proJöktörU tam öne doğ. fere taksim etti. O bu şampan- ırı 1§ ır. 
yorlar demektir. Bizimkiler on. ru açacak ve Uç saniye o şekUdP yal ·.n ziyafet yemeği için sak- ~ed_e yapılan bir ameli. 

ıarınkllerdeden çok ustun.. tutacaksın. ıanııştr. Fakat bir gün harbin-:;: :cesınde Bay M.ahmut v~ Af yarıcları 
- Netice meydanda .. Biz on. - Evet kumandanım. ıl~ ıUnU idi. Bu da onların bi. mezarııt!ıavedef=ı .~cı ., 

ıarı duyduk ve ıcap eden vazı • tkl dakika ıonra Lul Tuzey ri'lı~h·rlııe ziyafet çekmelerine Temiz ahllkı ve dür:t hare. (Btlf tarafı 7 ncide) 
yeti derhal aldık .. Halbuki on • berrak seslle emir veriyordu: \'e-· .t• olamaz mıydı? ketlerile kendi 'nl tanıyanlara son metrelerde daha fÜRl ham. 
lar bizi daha .görmediler bile.. - ProJöktör!. .,\ l~' .~işe şampanya yirmi dört aevdirmif 0..;:ı Mabmudun ölü. leler yapan ünlü ikin.cilifi aldı. 
Bu da tal hayırdır değil mi? Ve blra.z ileriden birdenbire ki .. I lC'ın bir şey ifade etmezdi. münU sonradan haber alan ar . Bahai miişterekte: Ganyan: 

- SUpheslz. llçılıveren bir ışık hUzmeal ka • P:ıl.a 1• iki Uç saat sonra harbe kadqlan eıki tefleri Bay Arif 1135, plbeler de: 100, 105 kunıe 
Fakat bu ıırada cok ciddi bir ranlık denizin üzerinde ıimsl - b:ıı;lıyı:.<·ak olan bu babrlyellle.1 Kurtıboğamn da. iştiraklle Cebe. verdi. 

mUşkUllt tle karl}ılaşıyorlardı. yah bir dağ gibi yatan cesim bir re ı...ıror kere çinko bardakları- ci m~lığına giderek merhu. • • • 
Bulutlar artık bUtUn gökyUztı • cismin üzerinde kırıldı .. Bu bir nı ılolC:urarak gördükleri taltif mun kabrine çelenk koymuelar Dünkü kotul~r esnumda ya!)ı. 
nU kaplamı3lardı .. Mehtabın en kruvazördU. eeretlne icmelerine klfi gelmiş- dır. lan iki çifte bahisten Kaya • Poy 
ufak bir ıoıtı bile denize akset- Kumandan Lul Tuzey tıç sanı ti. Ailesine ve Bay Nafiz Kurta raz çifti olanlar 175 kunq, Ka. 
mlyordu. Işıkları söndUrUlmUş ye zarfında gemiyi tanımıştı. Şampanyalar geminin kUçUk taziyetler ederiz. rakuş • inci çifti olanlar da 10 
veya mnskelcnmlş olan Fransız - Cezalr, kuruvazörU .. dedi. yemek salonunda içildikten ıon _ lira kazandılar. 
donanması bUyUk bir dikkat ve Hattın dördUncU gemisi.. Biz ra kum:ından biltUn postalarıı nndan itibaren birinci filotillft DördUncU yarqtald ikili bahUı. 

itina ile ıurat ve istikametlerini ondan daha ıUratıe giderek baş sllAhbaşı kumandası \'erdi. lki kumandanının ,·azifeslnl do • le Karakuı • Bahtiyar çifti de 
ayar ederek ilerliyordu. Gemi - tarafa erişmeliyiz. dakika sonra herkes muharebe nanmamızla cepheden carpı~nn bir liraya mukabil 10 Ura 80 
ıerin karanlıkta on metreden Bunun Uzerine makine daire- yerlerini alm13 bulunuyordu. Fa dUşfnan donanmasını cevlrerek kurU1 verdi. 
daha uzaktan blrlblrlerlnl far- sine, dUmen baş çavutuna baaı kat bu' aydınlık salondan çıkıp arkadan hücum etmek ve tor - O. M. B. 
ketmelerlne lmkln yoktu. Fa • emirler verdi. ışıkları tamamen maske edllmi ~ plllemektlr. Dunu takip edecek -------------
kat bahriyelilerin bUyUk bir iti. Saatte yirmi bet mil 'IUratle kumanda kul~slne gitmezden olnn hUtUu te~cbbUıler donan 
na ile hareket etmeleri herhan. aeyreden gemilerin yanından evvel kumandan ile muavini Uç ma kumandanının emrine ter. 
gi bir çarpıtmaya meydan ver- kırk mll ile cec;en yedi numarn.. numaralı talimatı bir kere da- kedilınlşt:r. 

mezdl. Ye~l numaralı hUcumbo- h hücumbotu hattın ilk gemi • ha gözden. geçlrmeği muvafık Madde 2 - BUtUtı donanına 

n da bUyJe bir tehlikeden en~- ılnl te•kll edH amiral zırbtı111. buldular. yayılmış, açık bir bat teşkil e • 
.. ~ Ancrt, lttltG• 1tot na yetişmek için biç de zorluk Madde ı - Bir numaralı hU. detıf'ktlr. Amiral ıremisl ilk at-.. 
ı .. stM ,.... nauah '8t ta etı~. ftmbota tllotUlllı du,maa do • " a~caktır. Bundan ıonra bu. 
geriye dftaeret amiral zırhlııı. ProJöktHrle mH'eacllyetlni hn- annmasını gördükten ıonn .. tun ttemller lçtn ateı ll"rbeat 
ne du,man donanmasına h:ıber ber Yerdi. Cevap aldı. Kim ol - harp !llabuında 'kalmamak lçir ve lhttyarlarına bırakılmıştır. 
vermek, bunun için de enel& dulunu blldirdl ve ikinci kap • derhal geriye dönecektir. Bu (De1'amı t1GT) 

VAKITa 
abone 
olunu• 

-- ~e abmakıın ıuı! 
il arı t:ramam. MUteab 

l•tı~kr, iarının verdlllDI 
ıusu harcetmete mecb11 
~u o: Kokotum ama. 
.:lnstelı ... Paranın beaal>ll' 
;Unnıe(.~n yaşamalıyılll• 

J<ı!l koşar. adamların ell 
ııoşun" giden şey 1ııraf ff 
h.ıttır. Bunlar, eter P 
<ağa atarsam verirler· 
n·ucunu sıktın mı kınıae1' 
.nezain. Abdesthane peD 
..aetre&i bet liradan dal 
.alona beş yUz llralıl' 

rndlfe oda takımları ~1 
1am, bunu zevkim lçlD 111" 

;orum zannediyorsun! 
lEı llzım ... San'at icabı. 

- Bundan dolayı -' 
çok seviyorlar mı? 

- D.ıaa çok aevae~ 
muhabbetleri daha u~ 
Hem, :nesut olmak tol' 
bunların hiç lUzumu 1"" 
elli liralık bir irat teıol' 
bilsem, deniz kenarın4• 
llUçUk bir evde ya,arrdt 

- Fakat, gUmu, tu• 
-1·.-.ırı.. 

mını beraber alırdınıs 
- KatlJ6n, .. Onlard .. 

dım artık ..• 
- A, a!... ~ 
- Neyse ..• Bu htııraJv· 

ltalım, Nedret ... Şlmdllil 
çük odayı mahıuı bötl• 
tim. Burada yapayaloı• 
kendimi pek meaut ı Jf 
rum. Şlmdl anladın mı! 
ya hiç bir erkek ayak 
MUteahbidln gelmı1ece'1 
ıer kendi odama çık ...... ..--.--
yatak kendi yatatnn. 
alır, rahat rahat okuralll 
la bulunmaktan ok~# 
r.unum kl ... Bu kary 
raya aldım. Halbuki 
karyola, deler biçil 
kadar kıymetlidir. OD,. 
5ultan yatmı, ... Dab• Jl 
kimler yatmıo ... HalbO 
lnndcn başka kimse~ 
Anlıyor musun, bu il ... 
nlmdlr, benim ... Baok• 
ııenin delil .. ÖbUrU u1k0 

lası detll ... Onu hiç ıe• ~ 
Haydi, şimdi içecek bit 
tir ... Hararet bastı... tJ 

- Şampanya getıreyt'I 
- Hayır. biraz au... tt 
(Nedret çıkar; biral ,oO 

llşla gelir) ~ 

- Oh hanımım, baD1 

- Ne var? 
- Beyefendi celltct'• 

kaçırmıı! tsll'! 
- Yarabbi ne rala•~ 

me1uttum! (Romdl 
turur) Şimdi talklD~ fi 
met, qatı lamek ...... 
yar bir &tıkla ptlD.,._ 

Nednt-Balb tlf 
keacll 7&t&lnmıla 1* _.....,.._ .. 

- Dolru, lfFI•- J(M 
1&1111 ka7betmekf ... 

felltet: Jf,f11P1 ~ 



• 
ır servetin mahvoluşu 
eni bir servetin doğu
llna sebep olabilir mi? 
işte muvaf f akigefin sırrını bir 

milyoner · şöyle anlatıyor 

. ~iz i n arkanızdan gelmez", siz 
~Şın arkasından gideceksiniz 
ııYutu 
E \' nuz Madam, size 
t ar. 
ıı:~dın 

Fabrikatör, onun iri siyah 
gözlerine bakıyordu. 

~trd· ~. ' otel hizınetci. 
ıgı t ı . 

'çtı . Üke ~raf kağıdını 
- Söyleyiniz. Acenteliği 

'oldu. V ud.u. Yüzünün 
c hızmetciye dö. 

~ -
al> v • 

erınıyeceğim, de. 

veriyor musunuz? Vermiyor 
musunuz? Bana bu imkanı 
göstetiniz. Sizin satışlarınızı i. 
ki ınisli arttıracağır.ı. 

ltlitaf 
}'oktu a cevap vermeğe 

r •• .: Cevap vermekle 

Bir İşte muvaffak olmak için 
~alısiyet sahibi ol~ak lazımgel. 
di~i kadar azmi de elden bırak. f 

" Ror .. l · 
ltı ifad~ ~~·ş .... o~mazdı. 
acı fakat ek ı~ı "d· c:Gkikat 
llıah ~tı ı ı . enç 

lııc 
0 
vkldugunu bildiri. 

'en . adar ... 
C$ıni h • 

l ·. ha n meş ur malı 
~Çok hrlarsınız. Ameri. 

~ )Zenginleri yerden 
J 0 

an ° meş'um kriz 
iin k'':ı. Kler adındaki 
. a nı da mahvolup 

~t p . 
il ; l arıstc bulunuyor

e graf Amerikadan. 

Klcr 
ltıcı seyahat · çin çıktığı 
. bir memlekette şimdi 

l . ılt ..{0 ks.uldan farksız. 
~dar rnerıkaya dönebi. 

da-Parası kalmıştı. 
ll'ıek u.~u~ bo:;lu kala. 

~\'oJ urnıtlcri de böy. 
ıiQ u~ gitmişti. Yapı. 
L rıll'ıck 
ıtcttc Vt: başına gelen 
}'olun kolayc, sıyrılma-
t tıq n)~ bakmak ... 

. ()k k-' f 

~~~lt~~el~r böyle vazi. 
·ti ka erı zaman bütÜ':ı 

dciİld· Yholur. Fakat Jan 
th 1

• Do"' b. .. 
~ı•titUıı .. gruca ır gu. 
~illa b· une gitti. Bu hal 
a 'kat ır ha~ekct gibi gc-

ıt ka;'arut bir söz var. 
di iç· ~n güzel görilnür. 

~~tlc:. e güzel ve f crah 
.~ dah Ve bu söz her 

tôat .. . 8 kuvvet ve isa. 
· ... rıy 

ı:tı >' or. Amcrikacla 
~ti\n apılrnış ıslahhanede 
Vttilın kızlara güzellik 
~tı ektedir. Bu su
k kab·ruhan tekemmül 
~lcr 1~. oluyor. 
~ q~~ellik enstitüsü. 

lıtıu an muayyen bir 
'lika~ boyası ile f ev. 

tt h0>'a r oldu. Bu los. 
~ hir '..saçlarına görül
tr r. ·~lızellik vermi!llti. 

1!11.ln b· -s 
olll'ı ıraz daha azal-

>'otıu ~~•na rağmen, bu 
fabr

1
·k
1 

c boyasını imal 
at .. ·· 

t ~ oru aramağa 

ac~ aiin f b 
11

1 ~tak i a ~ıkatör, kapı. 
ıı b0 • Çerıyc gene na-

~· l'Ju b' •• rtıtdu ır kadının gir-
14t • • 
Ji\ llırıiı:? 
~ tı Klcrı 
ı:_il~u cd· 

"lilf •t . 1Ycrsunuz? l ~ tı~· . 
'JO;o gıniz saç losyo. 
• asının A 
~ i\tı§ a merikada 
N~ ccnttısı olmak is-

Sq dedi · 
"' ... lo8~1ı:? Ne dediniz) 
··ıc 'k .ron ·ı ti a .. L u 1 c boyam. 
i\r.... ~Ye " 
. •·ııak ia . gane satıs şu. 

~ ~ İ;oj b·lıYorum. O~ada 

JıNr 19··~- aüiic W4tli 
Jan Kler, saç ile boyasının A •. 
merika acenteliğini aldı. Birkaç 
düzüne nümune tedarik ettik. 
ten sonra doğrusa Amerikaya 
gitti. 

Amerikaya gider gitmez ilk 
işi arkadaşlarından beş yüz lira 
kadar borç toplamak oldu. On. 
clım sonra satışa başladı. 

Birbiri ardınca güzellik sa. 
!onlarını dolaşıyor, bazı yerler. 
cie alaka görüyordu. Bazı yer
lerde. sadece omuz silkilerek. 
kendisini "Allah hayırlı müşte
riler versin,, diye baştan savu. 
yorlardı. 

Fakat Kler, sebat ediyordu. 
Şimdi dokuz sene kadar u . 

zunca bir zaman sonra Jan 
Kler, bütün Amerikayı dolaş. 
mış olduğu halde tekrar Lon. 
draya gelmiş bulunuyor ve 
?.50.000 lngiliz liralık bir teş
kilatın başındadır. 

Elinde birkaç örnek şişe ile 
Nevyorkta ayak bastığı gün
den heri, Amerikanın güzelleş
me dünyasını altüst etmiştir. 

Yaptığı teşkilat sayesinde 
Fransız malı saç boyasının for. 
mülünü satın aldı, daha ilcrle~
ti ve ··saç boyamak,, adetini A 
mcrikaya baştan başa hakim 
kıldı. 

Bugün Jan Kler'c bir gece 
içinde Nevyorktan Kaliforniya. 
vrı tayyare ile uçmak, ertesi gc. 
c~ tekrar dönmek işten bile de
ğildir. Yalnız üç erkek mem•J. 
ru vardır. Diğerlerinin hepsi 
kadındır. Fakat o kadar büyük 
bir iş kurmuştur ki . bunların 
hepsi geceli gündüzlü çalışsalar 
yine de kifayet etmezler. 

rr.ez. Siz işin ar'dından koşa. 
caksınız. İş, gökten zenbillc in. 
mez. Ticaret imkanları her 'Za
iriiıHi etti= tialdlyor. Plllaııt=f:N ~ 
kam görebilmek §Arttır. Ben 
gördüm ve şimdi imkanlar git. 
tikçe artıyor . 

Jan Kler, bugün milyonlarca 
şişe saç boyası satıyor, alaka. 
dar kadın ve erkeklerden her 
gün yüzlerce mektup alıyor. 

Malum ya, erkekler de ka
dınlar gibi saçlarını boyarlar, 
fukat bittabi, erkekler bu hu
"usta biraz mahcup davranır. 

lar. Bununla beraber erkekle
rin yazdıkları mektuplar, ekse-

riyetle kendilerine ait değil de, 
karılarının saçlarının boyanma
sına dairdir. 

Netekim bir erkek, kendi ka. 
rısı hakkında Jan Klcr'c şöyle 
bir mektup göndcrmi~ti: 

- Karım, sa'"larında birkaç 
beyaz tel gördüğü için şiddetli 

bir ümitsizliğe düşmüştür. O 
krldar ki hiç bir şey gözüne gö. 

rünmüyor. Ne yapacağımı şa
şırdım. Artık ihtiyarladığını, 

hayatının sona erdiğini söylü. 
yor. Bu düşüncenin onu fela
kete sürükliycceğinden korku. 
yorum. 

Jan Klcr, bu mektubun sahi. 
bine, bir şi§e saç lxıyası tavsiye 
etmekle iktifa, ctti. Sonra aynı 
adamdan aldığı bir mektupta 
kendisine teşekkür ediliyordu. 
Kadın epey zaman rengini kay. 
betıneycn bu saç boyasının 
kendisine verdiği manzarayla 
tekrar eski şetaretini elde et
mişti. 
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Göçmen Adl iye kor idorlannda 

nakliyatı Saçsaça başbaşa ge-
Bu sene de kışa · . . 
mı kalacak?.. len ık ı kad ın 

Bu sene Romanya ve Bulga • - Şaaak!... ı jandarma araya gitdi. Gözleri 
ristandan 15,000 göçmenin ana - Çaaat!.. kararan kadınları birer tarafa 
yurda nakledileceği bildirildi. Daracık koridorun münase- fırlatıverdi. 

BulgarJstandan gelecek kar. bct~iz derecede yiiksek tava. Biraz sonra sulh hakiminin 
deşlerimiz orta Anadolu Ye Trak nında çın çın öten iki tokat se. '.:arşısındaydılar . 
.ra viIA,retlerimize yerleştirile . si üzerine başımı hızla çevir. Kocası için icabedcrse canı. 
ceklerdir. dim. nı bile vereceği anla§ılan cılız 

Bize verilen haberlere göre. Alabildiğine şişman, uzun rnlattı: 
Bulgaristandakl kardeşlerimiz boylu, kıpkırmızı suratlı bir - Ne yapsak nafile. Karı. 
bUt.tin hazırlıklarını ikmal et. • kadınla, yanında çocuk gibi ka. dan kurtulamadık gitti. Ta bur. 
mişler ve konsolosluklarımıza lan incecik, kara kuru diğer bir numuzun dibine geldi, yerleşti.· 
Yerdikleri lstidalarla bir gUn ev kadın, saçsaça, haşhaşa kavga. Sabah akşam yarı çıplak pcncc
vel nakilleri için em.lr ve vapur ya girişmişlerdi. .-ede. Zavallı kocacığım ne de 
beklemektedirler, İri, ama korkunç derecede i- :>!sa erkek. Arada bir o da bı. 

Fakat, göçmen nakliyatı, ls . ri olanı, yavrusunu döven biı yık burup durmağa başladı ta .. 
ktın Umum MUdUrlUğUn~n Uç dev anası gibi hasmını karnı. bii. 
senedir tatbik ettiği bir usul ' 'e nın üzerine yapıştırmış, sırtına Bari bir şeye benzese. 120 
sistem yUzUnden sonbahar Ye rastgele şamarlar indiriyor, cı. .·iloyu fersah fersah aşkın. Al 
hattA. kış meYsimlne bırakılıyor. lız olanı ise iki eliyle birden da Yüksekkaldırımda bir çey. 

lskAn Umum MUdUrlUğU ge • rakibinin bacaklarını tokatla. reğe kainata iteklam it. 
lccek göçmenlerin nakilleri için yıp duruyordu. - Hanım kendine gel! Ne. 
hasat zamanının geçmesini bek- Bu vaziyeti ancak görmüş. redcsin unuttun galiba. Hadi. 
l ::! dlğl zannedllemez, zira, nakil tüm, ki hiç c.le mütecessis olmı- seyi anlat, bir kelime fazla is. 
olunacak on beş bin ı;<lçmen yan(!) halkımızın ufacık, şöy. temcz. 
Bulgaristan ve Romany::ı dak! le böyle 300 kişilik bir kısmı - Peki , peki !!inirlcnmeyin 
mal Ye mlilklerinl geçen seneler ite kaka önüme gr.çıniş, kavga- efendim. Hani di iim kayıverdi 
içinde satıp sayarak tasfl:= et • cıların \!trafını zincirleyiver- de. 
nıişlerdlr. Bunlar, bUtun yaz mişti. - Oof hanım. Yeter artık, 
mevsimi mUddetince nakill.' rin l Ama kavgacıları ayırmak i. vakayı anlat diyorum sana. 
b ~klemişlerdlr, Ve bulunduk • çin mi sanıyorsunuz? Ne ge- - Şimdi, şimdi oraya gcli. 
tarı yerlerde ellerinde, a\·uçla . zeri Böyle bedava eğlence ne. yorum, efendim. 
rındaki lıcş on parayı da h n:-"n- rc~c bulunurdu. Ha ne diyordum. Ahval 
pp bitirmişlerdir. şu halde, ma İçlerinden kısmı azamı her böyle iken, bir de bu sabah ne 
dcmki her sene muayyen bir gün vakit geçirmel maksadiy. göreyim. Ah ne siz sorun, ne 
nıikda~ göçmen memleketimize le §Öyle birkaç saat icin adliye. de ben söyliyeyim. 
nakledilerek yerleştirilmekte • yi dolaJıvcrmeğc g::lenlcrdi. (Şişmana dönerek): Bir 
dir, neden bu kardeşlerimiz! - Ha, ha, ha. Ne karı be? şeycikler demek karı , fitil fitil 
yaz mevsiminde rahat, rahıı' ge- - Ulan amma da yapıştın- criyesi nde p öm pörsük deri. 
t irip ;rerleştirmedlğlni IskAn u. yor ha, öl~ürccek kadını yahu! !ere bürünesin e mi? 
mum MUdlirlUğUnden sormak - Hadı canım, sen de. Ko- Zehra 'hanımlara ho~ gcldine 

1 !lme:riz ki mu\·afık olur mu? lay kolay ölür mü o? Sade si. gidiyordum. Köşeyi dönünce 
l sk.An 'Umum MUdUrlUğU ge. nir mübarek. . zıngadak durdum. Bu hınzır 

r,cn sene Romanya ve Bulgaris- Bu~a benzer bir sürü saçma karı kocamın kolunda değil 
tanda!l hllkumeUmiz hesabına seslcrın arasından k~vgacılarm mi? Yaslanmış, yaslanmış da 
~~tirilen ve Yama ile Köstence- feryatla~~n~. da sec;cbiliyordun:. kocacığımm belini biiküvenniş 
~µ, :nlP:Wlara Jrk!p olunan göç . - Gozu çıkası .. k~n senı . hani .. Nerede ise hazzından e. 
mealerl ~~101 Te tefPlnleYTel Bır daha .kocamın onune Çlka. riyip gidecelcti. 
aylarında nakletti. Bu nakliyat cak mıam i' Hemen dikildim karıılanna. 
esnasında doğrusunu söylemek - Çatlasan da, patlasan drı Benimki ölü gibi sarardı. Bı. 
lbımdır, ~l göçmenler çok mUş- kocan ~enim olacak, anlıyor yıkları ağzına kaçtı sanki, a. 
kUlAt çekti, Marmara. Ereğl!sl musun· ? . 

1 
yakları dolaşarak bir yana sıvı. 

· k 1 i k 1 Rom nyalı - Nece. Al sana hır koca. şıverdi. 
ıs e es ne çı arı an a _ Hıhh! 

u. ı ğıh lt da "I\ • - Eh sonra ne oldu? guçmen er .ra ur a ın ,,. • y· k k 1 · 
dıriara konuldu, kUçUk bazı co· w ~nf ~a ' çat to ·at ar ınme-
cuklar füdU. geK lş ab ı. w d 1 

a a alıgın arasın an zor •' 
Bulgarlstnndan getirilen göç- k ld Sa k" ll · ·1 

menlerden· bir kısmı orta Ana - 90
• u um. n bı .Pedr~e e. çızı -

mış, muntazam ır nırenın or. 
doluYa götUrUlmek makı:1actlle d } l kad l · · ta$ın a )U unan m ar, so-
Tuzla iskelesine çıkarıldı. Fa · ) k 1 "k' hl" "b' d 
kat, vagonlara lA.alettayln bin • u. t ~n 1 1 pe ıvan gı ı uru-
dlrl lip sevkedilen g()çmenlerhı yoŞr ~r ı. l l d 

ısman, cı ızın sc.c arın an 
meslek ve Jklim itibarile olan k ·ı ·d·w · d - ki ya a amış, ıgcrı c parma a. 
ayrı temizliği hesaplanmadan b k k 

rının ucuna 3sara anca 
sevkiYat vapıldı. ..k 1 b"ld""'' d k 

:Modcr~ bir saraç, yahut ma. yl uklse e ı.k!gı ı·evı aknasının u. 
a arını ı ı e ıy c avrayıver. 

rangozun yanında rcncber ve . t. 
mıs ı. 

ba"'c ı tUll\ncU de vardı nunlar • Sc · k ben' 'b' ., ' • . - nın ocana ım gı ı 
hcJl klivlcre ı·crlcştlrlldı. Öm • b" k d ı· y k · · • ır a ın azını. o . sa, senın 

ı·Unde öliUz nedir bilm!yen, sa - gibi sıksan canı cıkacaklarddn 
pan tutmasını bJimcyen modern , .... 1 -

ocgı. 

sanall\lırlnrın köylerde ne 'ar- - Affetmişsin sen onu, yağ 
dı? Hlik(ımetlmizln her sene tulumunu ne yapsın kocam. A
bUtçedcn ayırdığı mühim tahsl • limallah kimseciklere kaptır. 
Satıa iskAn siyasetimize vcırdl - marn onu. 
ği biiyUk ehemmiyet herkesin - Nah sana! T uzlayayım <la 
gözUönündcdir. Trakya ve An.a- kokma. Daha geçen gece bana : 
doluva şimdh·e kadar yerleşti - "Cad 1 bo ... · · a ozu şavacagım, ya. 
rllen ve nıUstahsil bir hale ge. kında tamamen ;eniniml di. 
çen göçmen kardeşlerimiz için yen kocandı, anlıyor mus~~?. 
sarfcdilen para, 10 milyon lira. - Duy ... duy... duydunuz 
dan fazladır. Böyle olduğu halde mu, a dostlar. Musibet karı se. 
geniş bir kadro ve bUtUn imkAn- · ··ıd·· W• t k 

nı o urccegım ar ı 

Jara sahip olan iskAn u.mum mU Fakat korkmayın sözi.inü ye. 
dUrlUğU Uç şenedenberı Roman- rine getiremedi. Yani rakibin. 
ya ve Bulgaristandan getirilen öldüremedi. iki metrelik birkac 
göçmenleri yukarıda söylediği- , 
mlz gilıi, eylUl, teşrinievvel ay- !arı, yani kış mevsiminde nak 

göziiylc bakıyorlar. Ve bütün 
sırlarını ona açıyorlar. 

V c ekserisi §Öyle bir sual 
soruyor: 

- Saçlarımı boyadığımı ni. 
şanlıma söyliycyim mi? 

ledlyor. 

B:ı 11ı:1ul, hlltlln g1.>ç nıenlC'riı 

şlktıyetinl nııı rlp olmaktn clıı 

- Sonra r.ıı? Atıldı üstüme. 
Karı hem suçlu, hem güçlü ! 
Beni adamakıllı dövdü. Valla. 
h i ben elimi bile kaldırmadım. 

- Yeter, yeter. Sen söyle 
bakalım hanım. Ne diyeceksin 
buna karşı. 

- Ayol o dayak yer mi hiç. 
Mehmet Beyden tapudaki bir 
i,im için yardım rica ediyor
dum. Bu geldi. 

- Alçaklar, hainler, beni al. 
Jatıyorsunuz, ha, diye bağıra 
"ağıra. üstümüze ahldı. Meh
r1et Bey karısını biliyor zaar. 
Ka-ıvcrdi. Karı ela beni yalnız 
i Örünce dövmeğe başladı. Asıl 
1)en dayak yedim ondan.,, 

Mahkeme, şahitleri de din-
1-:dikten sonra şişman kadını 3 
_ün hapse ve 16 lira da para 
cezasına mahkum etti. Fakat 
sabıkası olmadığından teciline 
karar verdi. Hakim, kararı teb. 
liğden sonra kadınlar mahke. 
meden çıkarlarken, şişman, cı
lızın kulağına fısıldadı: 

- Bir haftaya varmaz koca
nı alacağım. 

V c kupkuru kadıncağızı km. 
kandırmak için kabalarını §8• 

marlayarak uzaklaştı. 
Siz ne dersiniz. Koca, acaba 

z.ayıf olan karısını mı, yoksa 
sİ§man sevgilisini mi tercih c. 
icccktir?. 

NiHAT ŞAZI 

:aıw:.w:x::r.;::1::==:: ll&iiM 

:: Oiş doktoru •ı4':i... ır fırsat var A 
ır •ı rn il . • 

~tı· f.' akat a arrnızı çok tu-
~ l\ı}>c~itn ~trnağa muktc. 

ıı Ct bu e .. •nsan benim. 
tat . Sozl'ri s .. 1 d"k 
~ ~ırini . . oy c ı -

tc Btıat ıyıce yapabil. 
lı. 

Bununla beraber Jan Klcr 
kocası ve iki çocuğiyle meşgul 
olabilmek fırsatını bulabilmek
tc::lir. 

Bir kere mahvolduktan son
ra tekrar dirilen ve yeni bir ser
vet menbamın başucunda bu
lunan Jan Kler muvaffakiyeti
nin esrarını şöyle anlatıyor: 

- iş sizin arkanızdan gel-

Amcrikada bugün kadın ve 
kız olmak üzere Amerikan ka. 
clınlığının, yüzde yetmiş bcşi
n;n saclarını boyadığını tesbit 
cdilmiŞtir. Kimi beyazları gi. 
dermek icin, kimisi de sırf mo
da olsun ,diye boyamakta, sa
çının rengini değiştirmektedir. 
V c bu kadınlarla, kızlarla bir 
vakitler meteliksiz kalmış Jan 
Klcr'e bir güzellik peygamberi 

V c daima aldığı cevap ıu: 
- Hayır söyleme ... • Seneler. 

den sonra keşfedecek olursa, 
senin ona güzel görünmek için 
ne zahmetlere girdiğini göre. 
rek sadece memnun olur. 

Onlar, yaz mevsiminde nak!Pdi 

lerek kış gelinceye kadar yerle 

rlnc yerlec:m ~lı-rlni Ye kışı h n 

zırlıklı olarak karşılamalnrın 

dileyorlar. 

.M. Xel·mettln Detlonnan 

~~ NEÇA Ti P AKŞl 1 
'I : Pazardan manda ht'rgün saat 
H 9 ılıın ak ş:ım ıs ,:ıo za k :ııl:ır has· 

11 ıalarını k:ıhııl ,.c ıedni eder., 
: ~dres: Glala Tunel rot'ydanı 
:1 frr,.ane cad ıl c<; ı haşın ılıı 1/2 
ft:mcr l\o. 1ı m ua) cnch ırnc a:::::a 



10 - VAKiT 7 ACUSTOS 1:J39 

Mareşal 
Rydz'iıı 

Smgli 
nutku 

3 Milli banka "Takas 
limitet şirketi,, kurdu 

Kürek teşvik müsabakalı 
· k • · · dı·skali 

(Baş tarafı 1 incide) 
1 - Poloyanııı iı;tildA.line ır.ü. 

tcalllk olan müsbet neticeler, 
.2 - P<;>louya millet ve devleti 

nin eaas haklarının vücude geli 

Hariciye nnzırı albay Dek bi- B f k k •• ı f k 
t· incilrnfiftopçualayıkılaatınıı U eşe U ' Q QS mu,ame• 
arasında geçmiş ve bıllk tararrn / [ • • h k ı • b • f "J 
dantezahUratlakarşrlanmıştır. e erznzn Q en l lr arz Q 

Geçit resmine iştirak eden f . d k 
rilmesi. • 1863 Polonya istiklal mlicahit - C ere g Q n l ll l em l n e e C 8 

Hatil>. şöyle devam etmiştir: !erinden S kişi bilhassa şiddetle 
Şiddete karşı mutnarrıza "m~ .dkışlanmıştır. Ankara, 6 (A.A.) - Mem- J lira sermaye ile bir (Takas U. 

deniyetiniz sayesinde kazanını~ Londra, 6 (A.A.) _ "Daily leketimizin gerek ticaret anlaş. mited Şirketi) kurulmuştur. 
olduğumuz bir takım meziyetle· Express., Danzige gönderdiği malariyle bağlı bulunduğu Şirket geçen Cumartesinden i
rimiz vardır., demekle V"eyahuı hususi muhabiri Delmer Danzig memleketler ve gerek anlaşma. tibaren lstanbulda Zıraat Ban. 
diğer miJlctlerc mUrncaat e t . nazi reisi Förster1e bir mülakat larla bağlı olmadığı memleket- kasında ayrılan muvakkat dai-
meklc m·:aafaa edilmez. yapmıştır. • lerle ticari münasebetlerinde rede işe başlamıştır. 

Şiddete ,·e rilecek bir ce>ap !\luhabirin, Daı.zig ile Alman. mühim bir mevki tutan takas Üc büyük milli banka tara-
,·ardır: Kuvvet ve şiddet. En ya arasında bir gümrük birliği muamelelerinin ahenkli bir fınd~n teşki! edilen Takas Li
kuvvct is o askerdedir. Bunun i. tesisi takdirinde Polonyanın Dan tarzda cereyanı~u temin mak: ınited şirketi heyeti umumiye. 
çin vatan uğrunda döviişmesinl zige asker göndereceğini Polon - sadma matuf hır kararname J si Ankara Ziraat Bankasında 
ve ölmesini bilen askere malili ya makamatının l:endisine temin Ağustos tarihli resmi gazetede toplanarak şirket müdürlüğüne 

etmiş olduklarını söylemesi üze- intiş:u etmiştir. Maliye Vekaleti İstanbul Kam. olmak Hlzımdır. 
Marc!]nl, Polonyanın sulh v · 

mukavemetten ibaret O'lfln mu. 
zaaf ve n.rzu vo iradesine işareı 
etmiş \'O şöyle demiştir: 

Dl~cr mllletlcr gibi biz rl ' 
sulhU takdir cil:·oruz, fakat ha!ı 
km bazıları için almak ve b:ı 

zıları için Yerme!( manasına g~J 
mckte olduğuna bizi ikna ede 
cek hiç bir kuvvet mevcut de • 
ğildir. 

Ma.re~nl, Polonyantn ittifak • 
larınr hatırlatmış ve demiştir 

ki: 

rine Förster gülerek ,şunları Muhtelif memleketlerle ya. biyo müdürü Salih Banguoğlu. 
söylemiştir: pılan takas muamelelerine ait nu seçmiştir. Şirketin idare he. 

Burada, Danzigce bulunan kı . primleri iç ve dış konjonktür yetine de Türkiye Cumhuriyeti 
taatı gördünüz. Adetçe o kadar icaplarma yani hareketlerine Ziraat Bankası lstanbul şubesi 
çok değildir. Fakat bu neviden göre tanzim etmek maksadiy. müdür muavini Resat Aksan, 
herhangi bir hareketi durdurma 1 b k y t f"k n zı· E b k 1 b ı b. d e, u ararname e ev ı a • ti an stan u şu esi mü ür 
ğa kafidir. Bundan başka Hit • raat bcı.nkası, iş bankası ve Eti. vekili Hikmet Ra~f Sarperve, 
!er, Danzige karı:ıı yapılacak bir b 1 • t' k" l k · 1 y T L d k 

:i annn ış ıra ıy e mcr ezı s. ürk ütün imite şir eti 
taarruzu doğrudan doğruya AI - tanbulda olmak üzere 500 bin müdürü Saffet Baştımar inti. 
manyaya karşı yapılmış bir ta. hap olunmuşlardır. 
arruz addedeceğini de kati ola. M d •tt c3 k. . Milli bankalar tarafından bir 
rak beyan etmiştir. ·a rı e \1 ışı 
Eğer Polonyalılar bize Polon. takas limited şirketi teşkiline 

ya topraklarında piyasa bulmak idam edı idi ve diğer husus&ta dair resmi 
hususunda muahedelerin verdiği gazetede intişar eden karama. 

Derin bir memnuniyet hissi i. hakkı tanımazlarsa ve iktısadi GizJi bir teşkilat menin başlıca hükümleri şun. 
le beyan ederim ki, dostlarımız mevcudiyetimiz tehlikeye düşer- d lardır: 
bizi anlamrşlar Ye bize karşı ha- se, bizim için Almanya ile bir - meydana çıkanı l 1 - Meri 2/ 8099 sayılı ka-
reketıerini açıkça tesbit etmiş - leşmekten başka çare kalmaz. Madrit, 6 (A.A.) _ Barse. rarnameye müstenit talimatna-
terdir. Her halde, Polonyalıların ko. lonada (Pimbineta Escarlata) me hükümlerine tevfikan yapı. 

Danzige telmihte bulunan ha ridordaki askeri vaziyetleri bir adm:la meydana çıkarılan gizli lan taöas muamelelerinde ihra. 
tip yumruklarını masaya vura - harp takdirinde ümitsizdir. Bir teşkilat hakkında tahkikata cattan evvel ithal salahiyeti 
rak şöyle demiştir: kaç günden faila mukavemet e. başlanmıştır. Bu teşkilat men- 2/ 11541 sayılı bu kararname. 

Asırların Polonyayfl ba~lnmıı; demezler ve birkaç hafta için- l b l k l l nin neşrinden itibaren münha. sup arı ecne i mem e et ere i • 
olduğu Danziğ, bizim iktısadi de de bütün Polonyayı ele geçi. tica etmiş olan Kızıllarla birlik- sıran takas limited şirketine 
bUnyemizln akciğeridir, riz aittir. 

· te siyasi cinayetler · İşlemek ta .. 
Smigly Ridz'in nutkundan savvurunda idiler. 2 - Sermayelerinde devle. 

sonro. halk ellerini kaldırarak Amerika parlamen- Madrit, 6 (A.A.) - Mad- tin doğrudan doğruya veya do. 
şu suretle yemin etmiştir: layısiyle asgari yüzde 50 nis. 

t t·ı d ·ıd· rit'in askeri polis kumandanı 
Harpte ka Li yen zaaf ve fütura 

lfo ptlm altsızın çarpışacağnn ı z& 

sulhta da btitUn vatandaşlarıı 

Osu ta 1 e 1 1 betinde iştiraki bulunan mües. olup iki gün evv~l T alavera 
yolu üzerinde öldürülen binba.. seaelerle yarım satı§ koo~ra. 

Bitarafhk ·kanunu sı Gabaldon\ın katillerinin tifleri bir1ikleri tarafından ta. 
kasla yapılacak ihracattan mü. 

mesaisini mUsbet iş YC herl•c.'i. yüzünden şiddetli muhakemesi dün gece bitmiş 
teşriki mesaisi sahasın"tıa bir le, ve bunlardan ;J Ü bu sabah sa. tevellit ithal haklan primleri o. 
tireccğimlze alenen yemin ede~ münakaşalar oldu at 3 te kurşuna dizilmiştir. Di. larak bu kararnamenin neşri 

.. ,. trihinden itibaren takas limited riz. V~ıı:•ingt.on, 6 (A.A.) - 76 ın ğer yedisi de kurşuna dizilmek . k - d l 
1 '-,J ~ır etıne evro unacaktır. VarşoYa, 6 (A.A.) - P lsuds- cı Amerika par15.mentosu dün üzere idiler. 

kinin fikirlerini kabul ctmiyı;ıo tatil etmiştir. Madrit matbuatı bu sabah Kezalik 3018 sayılı kanunun 
milli YC radikal milli parti gaze· Bu içtima devresi, bilhassa neşrettiği bir tebliğde adaletin 7 inci maddesi mucibince mü. 
telerl m listesna olmak ti zere son aylar zarfında, reisicumhur yerine getirildiğini ve mümasil teşekkil (tüccar birlikleri) ta. 
bUtiln Polonya basınr, 6 ağustos Ruzveltin teşebbüclerine karşı hadiselerin bundan böyle asla rafından takasla yapılacak ih. 
J 914 de l</akovi civarmda kft.in şiddetli bir mukavemetle teba. tekerrür etmiyeceğini kaydey. racattan mütevellit ithal hakla .. 
Aleksandrov kampından Pilsu • rüz etmiştir. !emektedir. rı bu kararnmenin neşri tari-

(Ba~ tarafı 7 ncidc) 

1 - Galatasaray 10.47 
2 - Seyl•oz. 
3 - İzmit (Müsabaka ha • 

rici). 
3 - Beylerbeyi. 
iki Çifte Kik: 
Bu müsabakaya, İzmit, Gü. 

neş, Galatasoray, Beykoz, Al. 
trnordu olmak üz~re beş tekne 
girdi. 

Beykoz ile Güneş arasmd·l 
cok sıkt bir mücadele oldu. Ve 
~elicede bir f ıta boyu farkh 
Güneş birincı geldi. 

1 - Güneş 1 0.20 
2 - Beykoz l 0.26 
3 - İzmit (Müsabaka ha-

rici). 
3 - Galatasaray. 
Tek çifte bayan)ar: 
Bu müsabakaya Galatascı

ı:ay, İzmit ve Güneş olmak ü. 
zere ii:; tebıe girdi. Galat<\sa. 
ra/ ile Gi.i:ıes an smda sıkı b'r 
çekişme ahlinde geçen yarışın 
nihayetine doğru Galatasaray 
teknesinde kürek çeken Bayan 
Naciye fazla enerci sarfetmd~
ten bayılarak müsabakayı ter. 
ketmek mecburiyetinde kaldı 
ve Güneş birinci, lzmit ikinci 
oldtt. 

1 - Güneş 

2 - Izmit ( Müsabako hi
rici). 

Dört tek kik: 
Bu müsabakaya Galatasa. 

ray, Güneş, Beykoz, Altınordu 
ve İzmit olmak Üzere beş tekne 
girdi. ilk çıkışta ileri fırlayan 
Beykozlular nihay:te kadar bu 
tevcffuku muhafaza ettiler. Ve 
müsabakayı birincilikle bitirdi. 
lerse de lisanssız bir kürekçiyı 
)'anşa soktuklarından -liskalif. 
ye edildiler ve Güneş birinci, 
lzmit ikinci oldular. 

1 - Güneş 9.44 
2 - İzmit (Mssabaka ha. 

Tici) 9.49 
2 - Galatal!laray 

iki Çifte Bayanlar: 
Bu yarışa Güneş ve Galata. 

saray klüplcri iştirak etti. Çı. 
kışta sıkı bir kürek tutturan 
Güneşliler rakiplerini açtılar. 
Nihnyete kadar bu tefcvvuku 
muhafaza ederek birinci oldu. 
lar. 

1 - Güneş 5 .15 
2 - Galatasaray 6.07 

Kıdemsizler 
Tek Çifte Kik: 

dski'nin kumandası altında Po. Bununla. beraber parl~ to hinden itibaren takas limited 
Ionyanın istikHl.li mUcadel~sine reisicumhurun istediği k;~~~ri~ devresinin tatil edilmesine mey şirketine devredilecektir. Kıdemsiz kürekçiler arasında 
atılmak üzere hareket etmış o . ekserisini kabul etmiştir. Bun _ dan vermek istemem. 3 - Takas limited şirketine yapılan tek çifte kiklere Bey. 
lan yüz, yUz elli gönUllUye alt lar arasında bir milyar 734. mit Zikri geçen kanunun aleyh. umumi konjonktüre göre icap e. koz, Galatasaray, Güneş, Al. 
hatırnlarn ve vesikalara sUtun. yon dolarlık milli müdafaa tah. tarları fevkalaale galeyan hare. den umumi direktifleri vermek tmordu, Beylerbeyi, Fenerbah
lar dolu ;-;u yazılar tahsis eyle sisatr ile bir milyar 756 milyon ketleri göstermişler ve Pepper, üzere ticaret vekaleti dış ticaret çe, lzmit olmak üzere yedi klüp 
mektcdirler. dolarlık işsizlere yardım için kendilerini, vazifelerini hususi dairesi reisinin tahtı riya.setine iştirak etti. iddialı ve o nisbet. 

Başmakalelerde, Polonyanın nafia işleri kredisi vardır. imtiyazlardan müstefit olan A- ticaret vekaleti de bir heyet teş. te sıkı bir mücadele halinde de. 
şimdiki Roma elçisi ve Pilsuds - Ruzvelt, eski parlamento tara. merikanın ticaret odasının ve kil olunmuştur. . vam eden bu yarışı Galatasa. 
kinin eski yaveri Alugoszooski. fmdan kendisine verilen geniş müstahsiller şirketinin emrine 4 - Umumi ı.ıülhak hususi ray birincilikle bitirdi. 
nin birkaç cümlesi tebnrUz etti. para sala.Iıiyetlerini de tecdit et- amade kılmak suretile bu vazi- bütçeli idarelerle belediyeler, im 1 - Galatasaray 11.43 
i'llm.cktedir: tirmeğe muvakkaf olmufi ve fa. feyi suiistimal etmiş olmakla tiyaz veya inhisar işleten veya 2 - Beykoz 1 l .53 

"Eminim ld, eğer yeniden z ·ı. kat bitaraflık kanununu tadil itham ettiği zaman ayağa kalk. set:'lllayesinde yüzde 50 den ço _ 3 - İzmit (Müsabaka ha. 
rurct hasıl olursa biz, gönülb ettirememiştir. mışlardır. ğu devlete ait olan müesseseler rici). · 
kıtalarının eski askerleri aynı Bu tatil devresi hadisat fev. Reis tarafından sükUta da. ve şirketlerin yabancı memleket 3 - Gün'!!s. 
iman ,.e aynı ideal ile eskisi g\. kalade içtimaı icap ettirmezse vet için yapılan ihtarı mütea- lerden yaptıkları ve yapacakları iki Çifte Kik: 
bf harbe gideceğiz. Arndakl kanunusani 1940 a kadar de,·am kip B. Pepper'in sözlerine de. mubayaalar için mukaddema ak Bu müsabakaya Galatasa. 
fark yUz elli kişi değil, birkaç edecek ve gerek senatörler ge. vam etmesine müsaade edil- tedilmiş olup yabancı memleket. ray, Beykoz, Güneş, Altmor. 
milyon olacağımızdır. Gözleri - rek mebuslar yeniden intihapları miştir. lerle tediye hükmünü muhtevi du, F enerbahçe ve lzmit olmak 
ıniz lıüyi· :c şefimize çevrilmiş ol için seçim mücadelesi h~zırlıkla. Pepper, sözlerini bitirince bulunan mukavelenamelerin bu - üzere ahı tekne iştirak etti. Çı. 
dı.ı.ğu halde bütiln millet azimle rında bulunacaklardır. bir:ok ayan azası söz almışlar- na dair olan maddeleri bu karar. kışta ileri fırlayan Beykozlular 
diyor ki: Emirlerinizi bekliyo - Vaşington, 6 (A.A.) - A. dır. Bunlardan demokrat Dai- namenin ne~ri tarihinden itiba · bu üstünlüklerini müsabakanın 
ruz. yan meclisinin tatilinden biraz ly (şimalı Kaliforniya) Pep- ren 20 gün zarfın.da ticaret ve. nihayetine kadar muhafaza e. 

Milletin Polonya askerlerinin evvel yeni bitaraflık kanununa perin nutkunu "Alçakça ve kılletinde müteşekkil ve üçüncü dcrek birinci oldular. 
ilk çarpışmalarının 2n inci :rıı _ şiddetle taraftar olan ayanda:ı. yalan,. diye tavsif etmiştir. Bu. ~~~~~~~adı ge\en heyete bildi. 1 - Beykoz 10.22 
dönümünü kutla<lığr hu anda Pepper ile aynı kanuna aleyh. nun üzerine B. Pittman, ayağa t~bu k. . . t . 2 - lzmit 11.07 (Müsaba. 

l b .. . . .ı..;;ı ararnamenın neı:ırı arı. k h . ) 
kalbim, diin Pllsııdskin!n asker. tar o an irçok ayan arasında kalkarak bu sozlerın ycrınde ol. hinden sonra v k d ·.kr. a arıci . 

"dd ı· b' k l d ~ .. l · · D ·ı · u arı a zı 1 ge. 2 G" leri olnn sizl~rle beraberdir. Ve şı et l ır müna ·aşa o muş. ma ıgını soy emıştır. aı y, çen teQAkkülle~ taraf d - uneş. 
sizin o p~rıak icraatımı lstikta. tur. ,. · d J l ·· r r- m an ya. 3 - Fenerbahce. 
lini sizlere borçlu olduğunu 

yerın e o s~n ° masm, soy ı- hancı memleketlerden yapılacak 
Pepper, birdenbire ayağa yorum,. demış ve s3lonu terket mübayaalar için yabancı mem • Dört T:k Kik:~ 

mlidrilı: bulunun Polonya mille· kalkmış ve şu beyanatta bu. mışhr. leketlere tediyeyi mutazammın Bu musabakaya Ga1atasa. 
tine bugün örnek olmalıdır.,, lunmuştur: Kaliforniyanın de~okrat a. mukavelelere ait. tediye 8art ve :.ay, B~ykoz, ve. l~n;it o~mak 

Vı:ırşo"a, 6 (A.A.) - Mare~al "Bir iki söz söylemeden yanından Davaney, soz alarat.. hükümleri kezalik üçüncü fıkra. ı u~er.e uç tekne ıştırak ettı. iz. 
Smigly Rydzin nu tlrnndan son - kongrenin içinde ve dışındn A. muhaliflerin de noktai nazarını 1 da adı geçen heyetle bilistişarc mıt. ıle Beyk.oz arasında sıkı bir 
ra biiyük bir geçit rPsmi yapıl- merika hükumetini bombala. söylemek haklarını kabul ve teEbit olunacaktır. çekışme halınde devam eden 
mı:;;tır. Göniill!iler, P-Ski teşc i;. yan ve dünyanın su1hunu teh. t~slim etmiş, bunun üzerine 5 _ Yukarda zikri g~en i~bu müsabaka nihayetinde Beykoz 
ktilleri itibarile ve eski ünifor . dit eden ve bunu R .;isicumhur hadise kapanmıştır. 2.11541 sayılı kararnamenin bir fıta boyu ilerde yarışı birin. 
malariyle, generaller kUçilk ID P Ruzvelte ve onun temsil ettiği B. Garner, içtima devresini meriyet mevkiinc girdiği tarih. cilikle bitirdi. 
..narla ...... H .ene eTv~ı !eye karşı hissetmekte olduk- B. Ruzveltin ayan azasına iyi ten evvel başlamıR olan takas 1 - Beykoz 9.26 
ol..,'9 ~ Y"'nyan a mıırreşal 

Smfgly 'Rydz Vfll Brıyaıı Pilsutls
klnin öullnden geçmişlerdir. 

lan nefret dolayısiyle yapan ıtatil geçirmeleri temcnniRini muameleleri eski hükümler dahi 2 - lzmit (l\1üs3haka hari. 
kimselerin menfur ittifaklarını jbeyan eden ufak bir mesajını 'ılin.de intaç ve ta&fiye edilecek .,ci). 
muahazc etmeden evvel içtim'l okumak suretile kapatmı~tır. tir. Galatasaray lisanssız kürek-

~ı so tugu ?çın 

di. ~ .. ı.rı 
Dört Tek Bay_...- ; 
Bu müsabakaya Y 

latasaray girdi ,,e ~ 
4.44 de katederek bı 

Kıdernliler 
Günün en mühifl'I/ 

~aları k)üplerin usta ~ 
ri arasında yapılan ÔJ 

ıarı,ları idi. Progra~.k 
: ilen saatte tek çifte 

1 

:;abakala başlandı. 

Tek Çifte Kik: 

Bu müsabaka)~ ct 
~alatasaray, f enet

1 
.~ ii,ı~ 

. rıı" .... \lrl" .1eş, Beylerbeyı 0 • L \1 
.Jq kliip iştirak etti· lılu 
.ekçiler arasında ~e~c e.~ 
Jabaka çok zevklı ' \ ~r k~ 
tc de heyecanlı old1

\ 

cede rakiplerini ~~rı 
farkla açan Güne~ dıı 
latasaray ikinci, ol 
Galatasaray lisanss~ 
dan diskalifye cdı)dı· 

1 - Güneş 10.3~ 
2 - Beykoz 1 ı.I 
3 - Altmordu 

İki Çifte Kik: 
Bu miisabakaYa 

G"ııefı ray, Beykoz, U .. 

Beylerbeyi olmak . 
tekne girdi. Sıkı bır 
den sonra Galatasar~~i 
rini geride bırakara~ il 
du. Güneş ikinci g~ j 
bir kürekçisi aynı gııll~ 
fa yarışa girdiğinderı. 
edildi. Beylerbeyi ik111

1 
l 

1 G 1 
,9. 4 

- a atasara? b."' ko 
2 - Beylerbeyı· ı:ar 
3 - Beykoz ~ıittı 

Dört Tek Kik: 
Günün son mü~b p 

tek_kikler arasında~ 
şa lzmit, Güneş, 
mak üzere üç tekııj,f 
LPknelerin favorisi ~I:.\' 
ht r zaman olduğ\f i,\ 
fin~ geride bırakarsk ~ 1 
ı.lmakta müşkülata ~ ... bir 
V.>:. İzmit ikinci oldıl· "~il 

1 - Güneş 8.48 ıJ '1' 
2 - lzmit ( MiisS ~iti' 

t~). lilo ~ 
2 - Beykoz. 11 
Müsabakaların s.0Je in~ " 

pzhm puvan tasnifıf\ ı :qUe 
vatı kazanan BeY~.0 'ltttı 
fam piyonu olarak aJ~ \ ~1111 
fınrlan veribn kup8Y ~ ~l'I. 
Güneş 24 puvıı1111~ 

Culatasaray 19 pu'-'8 

cü, Beylerbeyi 4 pıl 
düncü, Fen~rbahçe .j 
ordu birer puvanla 
dular. . , 

Müsabaka hari0 .Je 
giren İzmit kürek~ 
chk1arı derecelere fi (! 
van vaziyetleri 19 lıı 1, 'il~ 
ray]a müsavidir. 1,. ı'~ 

Beykozlular bu rt1.~ ~ 1 ... lh 
d l .k. ı~ ~~ı nun a yapı an, ı ı bıJ ~ "~l' 

§IDI da. kazanmak!B fi' ~~ 
ki üstünlüklerinı ~ 
Kendilerini tebrik e 

Atletizm şa 
yonas1 .. 

!' 1 (Baş tartı ( 
1 - Rıza :l\ IaltSııt 

16,10,4. r>.Aft'ljpf ··~, 
2 - Hüseyin (.l.ft"". tıi ıt 
3 - İzak ( G. 5.) ca~ll~ 
4x400 bayrak: G JiP• l\a• ~ 
(Cemal, Fikret. ıı. ai dıı ga 

dan mürekkep Ga.~a~s.~ ' ~· 
mı birinci derec~: . \Jtlll'Jı 'et it 

Fencrbahçe ckıb• ,ç, 
• • • ııt* ~ 

Ka.rşılaşmalardr.Jl :iı~ 111,t 
11 

cc alan atletlere.. U tc' )ı~.' 
verildiği gibi, _il?uncd.. t~ı~ '. 
birincisi Kulelı iJe, yd '•Ç 
ta.gori birincisi ~ıı.~ / ill-• 
da birer kupa. bedi>' tc~ '. 
t
. c 
ır. 



Levazım Satınalma Komisyonundan .. -~--------------' ~~-.:Yon iki yüz bet bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot alı-
te ~ P&lı zarfla eksiltmeıi 9-8-939 çarp.mba günü saat 

, 'l'&h llıede İstanbul Lv. amirliği satınalma Ko. da yapıla
ilk te ~iıı bcdelı otuz yedi bin Uç yüz seksen lira kırk iki ku
Jto. :ıauıa.u ikibin seki~ y~ Uç lira elli Uç kuruıtur. Şartna
~ 

1 
gö~lUr. Isteklılerın kanun! veaikalarile beraber tek

p arnu ıhale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 
(91 (5424) 

Nafıa Vekaletinden: 
~~ cumartesi günii saat 11 de Ankarada Nafıa Ve. 
ekauaaı ıçınde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan mal. 
~tıne komisyonunda 3009.40 Ura muhammen bedelli 20 

tJr 'Ye 50 kilo b&ğ telinin kapalı z.arf usulile eksiltmesi 

.._ ..... ~ ..... ~ l&rtııamesi ve tef errüatı bedelsiz olarak maluıme 
~en alınabilir. 
~i t teminat 225 lira 71 .kuruıtur. 

"'1n teklif mektuplarını muvakkat teminat ve p.rtna. 
h,.~• Veaaik ile birlikte aypı gün ve saat 10 a kadar mez.. 
. ~ makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. (3424) 

(57156) 

1
8tanbul Levazım Amirliğinden verilen: ı 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
~t ve Bergama garnizonları ihtiyacı olan 21,5 ton aa. 

;:nen flat pahalı görül düğünden bir ay müddetle pa. 
~ Ulınuttur. Muhammen bedeli 22,575 liradır. Şartaa

ek iateyenler her gün iş saatinde komisyona mUra. 
-~k lG-8-939 per,embe günU saat 16 da Edre. 
~ komiayoıw bi~mda yapılacaktır. 

t ve Bergama garnizonları için ayn ayrı pazarlık ya. 
· ltk tem.inat 1693 lira 13 kuruştur. (149) (5321) 

••• 
-·~~'h kıtaamm ihtiyacı olan 270,000 kllo un pakalı zarfla 

Ye konulmuştur. Şartnamesi Isparta Tilnı satınalma ko. 
~· Uıtekliler komisyonda okuya.bilirler. Muhammen 
l~ liradır. İlk teminatı 2328 lira 75 kuruştur. Eksilt. 
(o • 39 pazartesi günil saat 16 da lapartada Tüm satm. 
~:.'Yonunda yapılacaktır. İstekliler 14-8-939 saat 15 e 

if ınektuplarını Isparta TUm satmalma komisyonu baş. 
Verecekler veya göndereceklerdir. (192) (5697) 

ı-, . • •• 
~ bir pavyon ve iki cephanelik kapalı zarfla eksiltme. 
aaıQ uttur. Keşif bedeli 38,261 lira 22 kuruş olup ilk temi. 
it Ul'&dır. Kapalı zarfla ekailtmesl 11--8-939 cuma güDU 

~~kll~t aatm alma komiayon~da yapılacaktır. Şa~ 
'hllJr. İsteklilerin kanunun 2, 3 a ı-

lıtt birlikte i~k teuıinat ve teklif mektuplarını ihale saatin. 
llat evveline kadar Ankarada M. M. V. aatın alma ko. 

vermeleri. ( 54 79) . 
'tt ••• 
~ f abrikumda dekovil hattı kapalı zarfla eksiltmeye 
~· Kqit bedeli 18,798 lira 68 kurut olup ilk teminatı 
lt · Kapalı zarfla ekailtmeal 10--8---939 Per,embe ,unu 
tt te Vekllet aatm alma komisyonunda yapılacaktır. Plln, 

llrtname.t 95 kuruıa An.karada Komisyondan alınır. la. Sa kanunun 2, 3 cU maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte 
t Dıektup veya makbuzlarını ihale saatinden bir aaat 

(~r Ankara.da M. M. V. ıatm alma komisyonuna ver. 
"'176) 

1t~eti 
?akr. ......__ 

l56 70 

Pey paruı 
Lirakr • 

11 68 

i ·~Pata Hobyar mahallesi Haııeki cam!i sokağında eski 
n~r No. lu 66 . metre murabbaındaJd arsanm tamamı sa. 

lht~ 15 gün miiddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
• ~1 14.8.939 pazartesi günü saat 15 de ıcra edileceğinden 
~ Cenberlitaııta vakıflar lııışnüdürlüğil mahlüliit kale -

aatıarı. (5731) 
Z:!Li - - ıs . . - -

Devlet 
Umum 

Denizyolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

7 Ağustosdan 14 Ağustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkan vapurlarm isimleri, kalkış 
gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karackrri: hattına - Sah l.l de (Cumhuriyet), Perftmbe 12 de 
(Akslı), Pazat 16 da (Tarı). Galata rıhtımından . 

Bartm hatbaa - Salı 18 de Bursa), Cumartesi 18 ue (Antalya). 
Sirktci rıhtımından. 

lzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

l\bdanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 te (Ma.. 
rakaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 12,30 
da ve Pazar 20 de (Trak). Çarıamba postası Tophane 
rıhtımından ve diğerler postalar Galata rıhtımından . 

Bandırma hattma - Pazartesi, Çarıamba ve Cuma 8.15 te (Tra.k), 
aynca Çargamba 20 de (Buraa), (Trak) Galata rıhtımın
dan, diğerleri Tophane rıhtımından. 

K2lrabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rıhtı· 
mından. 

r 
lmroz battmıa - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 te (Kemal) , Cumartesi 15 te (Sa. 

adet). Sirkeci rıhtımından. 
lanir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtnmndan. 
Mersin hatbna - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Anafarta). 

Sirkeci rıhtımından. 

~OT: Vapur seferleri halrkında her türlü malutrt.ıt qafıda te
lefon numaralan yazıla Acentelerden öfrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Mi.idürlüğil binas1 altında. 

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

42362 

40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 
(5963) 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü ıeraitl: 
1 - Mektebin tahsi. müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak Usere 

j ~enedir. Yatılı ve paraEtzdır. Gayesi tic:aret gemilerimize kaptan 
'le makinist ve deniz mesleği için fen adamı yeti§tİrmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yeyimi ve aair buıu

satı mektep tarafından temin edilir. 
2 - Mektebin bu ıene hem lise ve hem de yükıek smıfma 

lan lizımd1r. 
3 - Yazılmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri rnek· 

tebe müracaat etmelidir. 
4 - isteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacaklan isti· 

dalarma aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lbımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 

B -Aşı kağıdı. 
C - Mektep ıahadetnamesi veya tasdiknamcıi ve yahut 

bunların musaddak suretleri. 
D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 

B - Velilerinin izahlı adresleri, ve tatbik imzalan. 
F - Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9 x 6 e~adında). 

S - Yazılma işi 26 Ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. K•
rıt olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhi muayeneleri 
için sabah saat 8 de mektepte bulunm~ları lizrmdır. .. . . .. 

6 - Fazla tafsilat için Ortakoyde mektep mudilrlüiune 
müracaat olunmalıdır. 

lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat· 
bu mektebe duhııl bilgisinden gönderilir. Müracaat için pQtta pu
lu gönderilmesi lazımdır. ( 5272) 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftahk gazetesidir 
-==: o 

Dedi. Ipolitin Jüpitere benzer hiçbir 

' tı - \?AKIT r ACUSTOS 1939 

Devlet Oemiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanran 
Muhammen bedeli 3838 lira 10 klll'Uf olan muhtelif cina ve 

eb'atta. çelik falso gönye, marangoz ni§8.Dgeci, zımpara bileme ileti 
lafçı çekici, ispirto, benzin ve petrol kaynak IAmbalan, düz ve e. 
lektrikli havya, dÖ§emecl tokmağr, tenekeci örslerl, masat, ma. 
la, testere llmuı, taşçı testeresi, rende, makas orak, tırpan ve 
saire gibi 80 klllem hırdavat malzemesi 17-8-1939 Perşembe 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa.da gar binasında da. 
bflindeki komisyon tarafından açık eksiltme uaulile aatm alına. 
caktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 287 lira 86 kuru§lukmuvakkat te. 
mfnat ve kanunun tayin ettiği vesafkle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu f§e ait §&rtnam~ler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. (5796) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

A - Merkezimizle mülhakat için 25 ton çubuk kükürt alına
caktır. KükUrtUn beher kilosunun tahmin bedeli (15,5 kuruştan) 
umumunun tutan (3875) liradır . 

B - Şartnameler merkezim.iz levaznnmdan parasız alınır. 

C - Eksiltme 15-.Ağustos-939 salı günü saat 14 de Ga
lata. Karamustafapqa ııokağmda mezktlr merkez satınalma Ko
miayonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 

E - Muvakkat teminat parası 280 lira 63 kuruştur. 
F - Eksiltmeye gireceklerin 1939 seneai ticaret odası vesi. 

katarını göstermeleri p.rttır. (5735) 

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

da, çiçek, ev idaresi • yemek pifinne, nala§, Ç&mlflr ve reeim 
ihtiaaa şubelerine Kız Enstitilsü mezunla.rmdan 22 yaşını geçme
miş olanlar arasından ve Kız EnatitUsU bulunan merkezlerde ya
pılacak bir müsabaka sınavı neticeelnde parasız yatılr, paralı ya
tılı ve yatISIZ talebe alma.caktlr. 

MU$.baka sınavına kabul edileceklerin mezun oldukları Kız 
Enatitülerince na.ımet gösterilmeleri gerekli oldlJ#undan istekli
lerin en çok 10---8---939 pervembe gUzıü akpmma kadar mezun 
olduldan Kız Enstitülerine bir dilekçe ile müracaatları ve hangi 
ihtiau gubesi için ve hangi merkeme smava girmek istediklerini 
tasrih etmeleri. (5893) 

P. T. T. Levazım MOdürlüğünden: 
1 - Telefon hatla.n ihtiyacı için '100,000,, adet 2 No. lu fincan 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlınıetır. 

2- Müfıammen bedel "22.000'', muvakkat teminat ''1650" li. 
• OlaJ" _,kdtt6at, 21 A,fustoe 939 puarteef gfhıU saat 16 da An. 
karada P. T. T. Umum MUdilrJUk blnaamdald Satmalma konıi8yo. 
nunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat t.eminat makbuz veya banka mek. 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarm.ı o gün aaat 15 e 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada. P. T. T. Levazım, İstanbulda 
Kmacıyan Hanında P. T .T. Ayniyat 3ubeel müdürlüklerinden pa.. 
ruız verilecektir. (2653) (4724) 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

N~ Yazan Te TQrkfeye çnlrenla adı Sayıfa Kl'fo 
1 Kader (Vollerden) Asım Us 208 15 
2 Ollmplyıd oyunlın Vildan Aflr ı20 ıo 

304 20 
u:ı ıo 
360 20 

3 

' ~ 
G 
7 

Kılerans Terras esrarı (Galopln"den) G. V. 
\'~oilavya seyahat aoUın Aaım Uı 
Sark Ekspresinde cinayet (CbrJs8e'den) V. G. 
J::trüsk Vazosu (Prosper Melrme'den) U.ydu Rilıt 
Her memlekette birkaç 8iln (MubteJif mlJeJJiOerden) 

64 20 

Ahmet Ekrem 352 20 
1 Son korsan (Fon Lfiknerde'den) Fethi Kırdeı 376 20 
9 Kafkas blkAyelerl (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet J20 ıo 

10 Son Ehlisalip muharebeleri (Kolllns'ten) Ahmet Ekrem 276 20 
11 F'ııtbol kaideleri Nüzhet Abbas fO JO 
"~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~\..L.ILLA.LWL.L~z.ı..~ 

iibi gönlümü ıize de açıyorum: 

karamazof Kardeşler 
yeri olmadığı için, halk &raaında hayli 
gülütmeler oldu. 

Avukata isnat ettiği, çocukların ba· 
balarını öldürmek müsaadesi meacleı!
ne gelince, Fetiyekoviç büyük bir va

Avukat eğilerek selim verdi ve nutku
nu bu hareketle bitirdi. Salondakilerin 
hep.i taıvipkir mınltılc;rla onu ta9dik 
ediyorlardı. 

Bilhaaaa kadınlann fikrince, tpoHt 
artık bir daha kalkamamak ilı:ere ebe-

- Babamın kamnı ben dökmedim. 
Son bir kere daha tekrar ediyorum: 
Ben öldürmedim onu 1 Eve~ ölçüıüz ve 
taıkın bir ruhum vardır; fakat iyiyi se
verim. Son zamanlarda kendimi topla. 
yacağımı, salaha gideceğimi ummağ.ı 

baılamıştım. Yakın vakitlere kadar 
vahti bir hayvan &ibi yapd.Jfım dofn•
dur. 

Yızan: Dostoyevski 

··~it •. Çe~~ı Hakkı !Aba C-al• - '!5T 
ııt l'an .. ~ ~~&rnrza tokat yerstniz, öteki. Sözün burasında reis, hatibin sözü. 
tı._ ~ ltötu . !,, dem.işti. Bunun aksini an- nü kesti ve mübaliğıya S3pmadan ko-
d t, tı~ ~lar yapar. "Di§e di§, tır· nuşmasıru · temenni etti. Salon mırıltı-
rı~t, litlb k,,. hırçın bir dünya kanunu- larla dolmuştu. Halk hırçınlaııyor, nef. 
~lıStlarrıı Uki din, bize affı emrediyor. retli sesler çıkarıyordu. 
~ Çe~ ~larını öldürmelerin: Fetiyekoviç, bütün tecavüzlere cevap 
~~ detu le. hıç bir z:aman indi bir hü. vermeğe bile tenezı:ill etmed!. Yalnız 
"''lıı.uııarı d~. incinmit bir adam tavrile elleri kalbi-
>ı. t, hel ı z, hu kürsi.i.den söyleye· nin üstünde yürüdü. Hrlinde yükse!.: 
lıt..' ~~~nem taııhihe asli kalkııam"l· ve kibar bir büyüklük vardı. 
~: t efendi garip bir liübali. Yalnız, bir kere dah~ "P•ikoloji., ve 
iı.._ ~•rııııh . ''roman,, bahsine dokunmaktan kendini 
~ etti a gerılen ac!anı !,, diye İlay;ı alamadı. Ve bir puntuna getirerek. 
\e'İ"L_ • O fsaya ki '-·- ·· bü"t"' O ··d · · • · · "q b ı.ru.gun un r- mu .. eıumumı ıçın: 

~u, l:iün 
yuanın Allahıdır. - Jüpiter, kızmakla kü-çüklük ettin! 

karla: 
- Bu kadar acaip bir ıeye cevap ve• 

rememl 
Dedi. Ama, "banın yanlıf tuviri,, 

ve onıdan bahıederken "Allah,, deme
yip sadece ••çarmıha geriler.. zat,, deyişi 
ve bütün bunların böyle bir kürsüde:ı 

söylenecek şeyler olmayışı hakkındaki 
iddiaları cevapsız bırak:nadı. 

Fetiyekoviç bu nokta için: 
- Ben, buraya gelir, bu vazifeyi ka

bul ederken, hiç olmazsa müdafaa mev
kiinin taarruzun.dan ınaaun bir yer ol. 
duğuna inanmış, hiç ıdeğilse bunu um
muştum. Namuslu ve kanuna muti va
tandaşlar için bir tehlike olan bu gi'>i 
taarruzlardan herkesin çekinmesi gc. 
rektir. 

Fakat burada reis, onu da durdurdu. 

diyen yerlere aerilmifti. 
Bundan IOClfa, ıuçluya ıöz verildi. 

Mitya ayağa kalktı. Fakat çok bir ıey 
söylemedi. Hem maddeten, hem minen 
takatinin aon kırıntılarını harcayordu. 
Sabahleyin ıalona girer1cenki dev gibi 
sağlam ve pervuız hali r..:.ybolmuıtu. 
Bu bir tek günün ona ıimdiye kadar 
hiç bilmcdili §eyler öirettiği anlaııh. 
yordu. 

Sesi hafiflemiıti. Artık ~ğırıp ça
i•rrnıyordu. Söı:lerinden de, aeıindcn 

de bir iç botcununa uğradtğı ıeziliyor
du. 

" - Hikim efendiler, artık ne ıöy. 
liyebilirim. Birar sonra mahkGm clacı-
~ım. Allahın elini ü:ıtümde duyuyorum. 
Yoldan çıkanların akıbeti budur. Fakıtt 

Tanrının huzurunda ı;ünar.larınu söyler 

Bana, hiç bilmediğim taraflarımı ta
nıtan mUMeiumuıulye teıekkür ederim. 
Ama babamı öldürdü(ünıe dair söderi 
yanlııtır. Bu noktada aldanıyor. Beni 
müdafaa eden zata da teıekkilrler edr.. 
rim. Hitabesini dinlerke:t gözlerim ya-
9ardr. Ji'akat babamı öldürmem ihtima· 
lini kepi hiç dlitünmese, bu husuıt~ 
faraziyeler kurmasa idi. 

Muhterem hakimler, doktorlara · 
nanmaymız. Aklım batımdadır. Sinirle 
rimde de bir bozukluk hi11etmiyoru:r. 
Yalnız artık gücüm yetmiyor. Bitkin 
bir haldeyim. 

(l.ıütfcn sayfayı çeviriniz) 



k~ltviz albn madalya ve zafer nitanlariyle biiyülC mükafat, birincilikle diplomalar kaza nan 

Çiçe leri Hasan Kolon a ın 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve •ifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstırapları azaltan bu 

hur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki lngil tere, Fransa ve 
rükıek milletlerin kolonya )arına faiktir. 

ç'çeklerı Nesrin Kolonya ve Losyonları HASAN ın yavrus • 
tmG 
Piyaıaaa Nesrin ayarında nefiı ve ucuz kolonya ve Losyon b~lmak mümkün deiildir. Şipr, Fujer, Leylak, Beı bahar çiçeği kokulan he 

hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

8UG0N 
KUM&AllASINA 
PAll&ATAN 
KOCOKEL YAWN 

CEt( DEFTEll(NE 
IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAK TIR 

Dün ve Yarın 
ere uma · külliyatı 

Satış yırı: 

VAKiT KITAP~I 
1-1 O kitaplık birinci aen 
Numara 
1 Saf o 

1 2 Aile Çemberi 
3 Ticaret. Banka. 

Sona 
4 Devltpt ve IbtiW 7f> 
5 Somyaliml 75 
6 J. RuiD kWliyatı ı 75 
1 tıçi •mıfı lhtiWi 60 
S Ruhi bayatta IAtuur 60 
9 lafahana dotru ıoo 

10 J. Rasin kWliyatı D 75 

795 
Bu eerbıln fiyab 795 kuruş 

tur. Hepül aı.ıan, 9' 2< 
tıkonto yapılD'. 238 kuruŞ'I 

R t\DYOI~i 
Pf!fln alındıktan .aonra ka1aı Kullandıklarını sörlodlkten 
\ liram ayda birer lira 6den. sonra, dl~lerin niçin bu kadar 
nek üzere dört takalte bağla·ı beraz ve güzel olduğuna şa.,mak ye malik olarlar. 
:ırr. hakikaten şaşılacak ,,cycllr 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 

VAKiT Kitabevi RADYOLiN diş macunile fırça 

TOR,15( 
1$ 

r>ANKASI 

fto. 41.IO S ci Mri 
'1 DO Profwıdla 
'2 GOııllll hukuki ve içUmaJ 

m...ıtlert 

43. Bflltwa 
44 GUli harpler 
45 Diıraeelinin hayatı 

'8 Metaflllk nadir? 
•1 Yeni adam 

• lniyetln tealrlert 
49 Politllra felaefm 

Kr. 
60 

&O Eatetik s KIRALIK ODALAR .-.---• 
~ Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atlıyı, eıo 

Muayenehane yapllmağa elverişli kirahk ucuz odalar 
Bu aerlnln flatJ 610 tunııtur. 

Hepelnl alanlara yüzde 20 lakon. 
to yapılu. Kalan 4 .88 kUl'IUD 

t.88 kunıtu pefin almarak mUte 
baklll ayda birer Ura lSdeamek 
bere ne: taulte ballanır. 

Gazetemiz idaresine müracaat 

Oniveraite Relıtörlüiünden: 
Univeraitenin bütün faktlltelerile onlara bağlı mekteplerde 

kayıt ve kabul muameles&ne 15 eylülde ikmal n ma 

Umanı nefrl1atı idare eden: 
halda tank us 

GOZ HEKiM! 

Murall RanN AyJaa 

-.anıarma da eylUl sonunda başlanacaktır. Taliplerin fakülteler 
SAHiBi : ASlll U~ 

Basıldııtı yer: V AKIT Mılb11sı 
P11ardın bı,ka her Jün saat 2 · ı 

)"I kadar Tıksim • Tılimhıne t'rf: 
ıpırlıman No. ıo. Teeıron: 4 taa3 

delwılıldarma müracaatları. (59H) 

Eier: hakikati görür ve beni bırakır
sanız, size dua edeceiim. tyi bir aldam 
olmağa çalıpcatım. Buna her yer.le 
hazır ve nazır ola ı Allahı phit tutarak 
töz veriyorum. 

Yok eier mahkUın ederıeniz, kılıc:. 

mı kendi elimle kıracak ve parçalarını 
öpeceiim. 

Yamlmaymu, beni bırakınız. Beni 
taptıiım Allahtan ayırmayınız. Bu ba'c· 
aızhtm beni çileden çıl:armaaından 

korkuyorum. Kendimi tanırım ben. Cc· 
miyetin bana vurduğu kötü damıayı 
belki hak etmeie çalıpcağım. Baıln 

diyeceiim yok. Silin bu damgayı ben
den.,, 

llitya, aözilnU bitirirkenı sesi kınhr 
pbi olmuı ve yerine Adeta çökmUttil. 
Zaten ton dmlelerini güçlükle aöyli-
,.wı.m,ti. 

IWtlreme be)teti, jürinin fikirlerini 
... .. ~ tMil etli. Aalllr .. ............. 

ii:f.a IWfwıaatua ada~ 1tN 
vaK '.f:WW •• ~ -. ... ko. 

nupıadı. Sadece: 
'Bitaraf olunuz. Müddaanamenin 

kuvvetli hitabeti sizi tesiri altına allll<l · 
sın. Size emanet edilen vazifenin bü
yüklüiünü dilf ünerek kar•r veriniz.,, 

Demekten de kendini alamadı. Jüri 
heyeti de salondan ayrıldı. 

Celse tatil edili:ıce, koridorlarda do. 
la1mak, büfede bir ıey içerken tanıdık
larla iconuımak kabil oldu. Vakit hayli 
geçmif, saat yediyi bulmuıtu. Ama hiç 
kimse çıkıp gitmiyor, gerilen sinirler 
rahatı dütündürmüyordu. 

Herkes aabıraızlıkla kararı bekliyor· 
du. Y alnı.z kachnlar, sinirli telitları :.. 
çinde birbirlerine: 

- Beraet, mutlaka beraet edecek 1 
Diyorlardı. 

flerkes ve hel'fCY o milthit heyecan 
dakika.ına hazırlanıyor ıibiydi. İtiraf 

edeyim, ki bu beraet kararma inanıtta 
~k erkekler de kadınlara ortaktı . 
Bir beraette ıevinirken, butlan da ses
lerini çrkarmayorlar, bu .azıere karp 
IUftt ediyorlar, Mltyanm kurtulmasım 

iıtemiyorlardr. 

Feliyekoviç de mu.zaff eriyetinden e· 
mindi. Onu büyük bir kalabalık kucak. 
Iamıı hararetle tebrik ediyorlardı. O da 
etrafındakilere : 

- Avukatla hakim arumda, bunları 
birbirine bailayan görünmez teller var
dır. Karıılattıklatı dakikada bu bailar 
teıekkür eder. itte bu maaaevi ,irtibat· 
tan aldıiım intibala, müsterih olunuz, 
neticede davayı kuanacağu, diyorum. 

Müjdesini veriyordu. 
Çopur bir &edikli yaldGftıiı bir kala

balıia: 

- Bakalım, bi.zim babalıklar ne di· 
yecekler? 

Diye ıealendi. 3iri cevap verdi: 
- Zaten .. jüri., de 1 abalıklardsn 

başka kimse yok. Memur ve uyanık •
dam olarak ancak dört kiti cörilnüyor. 

Zematov azalarından b:ri: 
- Memur mu, dediniz? 
Diye sordu. Selinde 1'1tihimaem•

mezlik vardı. 
- Göiıilnde bir maC:.lya parlaya-:ı 

"Tazuev., i tanıyor musunuz? 
- Evet, ne olacak? .. 
- Esnaf cemiyetinin yıldızlanncb:ı 

biricli( o. ••• 
- Ama hiç afzmı açtığr yok. 
- Evet, yalnız ııratım.da, bunu da 

pek güzel becerir. Tam on iki tane ço
cuiu var. Babalık davası elbette onu 
derin derin diişündürmüttür. 

Bir batka kümedeki genç memurla!'· 
dan biri: 

- Beraet kazanmamasına imka ı 
ycktur. 

. Diye haykırıyordu. 
fnanmıt ihenkli diğer bir acı tasdilc 

etti: 
- Muhakkak beract ı..decek ! 
Yine o ıenç memur: 
- Beraet etmemc:si iğren~ bir a•·ıp 

<'1 m.. :livc rı1 1!\tr ••• Tutalım, ki öldür. 
mü1 olsun .. Böyle bir bahaya karşı da
ha batkı ne yapılabilirö zaten ... Sonra 
zavallı delikmlmın bı·I··n·'t(,u bcrh+ 

• iç vaziy,t:ni bir düşünün. Du çıl., n' ·: 
içinde belki de elindeki togmağı şöyle 

bi;;;._;-urmu§, o mur.dar herif "il 
miştir. Yalnu kqki tu ab:W 
karııtmlmasayclı.. Ben eier 
yerinde obaydpn, doirudan 

- Evet öldilrmll§tür; fakat 
kuduz bir köpeği vuran cibi 
ve suçlu yazılamaz. 

Derdim vesselam. 
- O ..:a aynı ıcyi söyledi. ~ 

pek lafını etmedi. 
Bir üçüncü aeı: 
- Nasıl ıöylemedi, nasıl s1>1 

Dilinin altında hep bu vardL 
Dedı. 

- Geçen Paskalyada ipkJlllll 
_ ....... ~~iL 

nı bogazlayan bir aktriı h 
ract ka::-arı verilmişti. 

- Evet ama bu aktris ifİDİ 
mişti. -' 

- Ba"lamıştı ya ... YctrDCI 

- Avukatın çocuklara ~ 
dikleri, ne enfeıti delil mi~ 

- Gen:e!tten en&esti 1 , 
- Y:ı m: .. tlz~i yere vurllfU • 

<~·-) 


