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Türk - IngiJiz - Fransız paktı ·Bulgar kabinesi 
akisleri hala dünya Ankara anlaşmasının 

matbuatında yer Nihaget bugün 
kuruluyor 

almaktadır 

Dün erk8mharbiyeler görüşmesi sona erdi 
misafir Generaller memleketimizden ayrıldılar 
Türkiye İngiltere ve Frarı.sa 

arasında ~vvelki gün Ankara -
da imzalanan anlqmadan son. 
ra bu Jllt'mlek~tler erkfuıı har. 
biyesi arasmdaki görilşmelcr 
dün sona ern: iş ve misafir ge. 
ncraller memleketimizden ayrıl. 
mışlardır. 

!m.za edilen pakt vesilesile 
memleketimizi ziyaret etmis o. 
lan İngiliz şark ordusu komu. 
tanı orgeneral Vavel ve msiyr. 
ti ile Fransız şark ordusu ko -

Mühim bir 
içtima 

Amsterdam, 22 (A.A.) 
Tclegraph gazetesinin Berlin. 
deki muhabiri, Hltlerln bUtUn 
nazı zimamdarlarını mühim 
bir içtlmaa davet etmiş oldu
ğunu ve bu içtima esnasında 
mühim kararlar ittihaz edile
ceğini bildirmektedir. 

Hltlerln Cumartesi gUnU sa
bahtan akşama kadar umumi 
erklnı harbiye. Amiralhk daL 
resi, Ankara, Moskova ve Ro

mutanı orgeneral Veygand ve 
maiyeti, bu sabah sat 8 ve 8,10 
da tayyarelerle Ankaradan ay. 
rılmışlar ve Türk. İngiliz, Fran 
sız bayraklarile donatılmış olan 
hava yolları meydanında gen<'l. 
kurmay ikinci başkarıı orgene . 
ral Asım Gündüz, Ankara gar. ,., 

\ \1: '·r.ı it r ~ 

ma sefirleri ile görUşmUş ol
du~ı.ı sijylenmc~tedir. Hatır
lar.dadır llt~ A:lmeo ~n 
Polonyaya girmesine tekad. • # 
dUm eden gUnde böyle bir içti- \ .~ ' 
ma akdedilmiş idi. &ır'."a Fra.MtZ Mkerl.eri f-Ok 

nizon komutanı tümgeneral Ke. 
mal GökGe. Ankara merkez ko. 
mutanı albay Ali Demir, genel 
kurmaydan binb~t Aziz Ulu • 
san ve mihmandarlariyle lngi. 
Jiz ve Fransız büyük ekileri er. 
kin.ı ve ataşernilitcrlcri tarafın. 

(Devamı 5 iııdı.l,. 

Bir Alman gazetesine 
.. 

gore 

/ngiltere müzage
f T roçkiye suikast 
yapllmak istendi 

dege çıkarılıqor 
metre murabbaı İngiliz domin. 
yon ve müstemlekeleridir, yani 
küreiarzın yüzde 27 si. Tediye 
hususunda Almanya müşteri -
lerine müsait şartlar temin ey. 
liyecektir. 

Londra, 22 (Hususi) - Mek. 
sikada sabık Sovyet harbiye 
nazırı Troçkiyi katil için bir 
suikast planı meydana çıkanı. 
mıştır. 

Ba.rahina adında aslen fspan. 
yalı olan biri tevkif edilmiştir. 
Troçkinin evini koruyan muha. 
fızlar takviye edilmiştir. 

Sofya, (Telefonla) - Doktor 1 den meydan vermeğe ihtiyaç 
Köseivanofun yarın (bugün) ku. duydukları anlaşılamryacak me. 
racağı yeni kabine, cnun 3 scnP raklr bir keyfiyettir. 
içinde teşkil edeceği altıncı kabi. Öyle zannedilebilir ki. Roman. 
ne olacaktır. ya ile Macaristanın araamı bu• 

Yeni kabine)'.e gir~ce~ mebus lan Yugoslavyanın bugünkü uz. 
ve nazırlar eskı partılenn sol ve laştırıcı ıüyaseti Sofyalda gizli 
sağcı muhtelif cenahlarından çalışan bazı ajanların menfaati• 
alınmıı zevattan mürekkep ola - ne uymamakta olduğu içindir ki. 
taktır. bu türlü ıayialan Bulgar mil• 

Bulgar gazeteleri arasında yal leti arasında işae etmektedirler 
nız (Slovo) ve (Mir) gazeteleri Bulgar gazeteleri Ankarada i.;. 
kabinenin değiımesile Bulgar zalanan muahedeye dair muh. 
harici siyasetinde yapılması zaru telif ecnebi memleketlerden ve • 
ri görülen değitiklikten bahset. rilen her türlü haberlerle birlik. 
mektedir. Diğer gazeteler ha:ii • te muahedenin metnini verirken. 
scyi tesbit etmekte ve hiç bir memleketimizin Rus hududuna 
mütalea dermeyan etmemektedir. asker tahşit ettiğini ve Roman. 

Hükumet, Bulgarlık arasında yanın da yeni sınıfları ıilih al 
ikiliğe meydan vermemek mak. tına almakta istical göıterdiğinİ 
sadile kendi organı olan (Dueı) yazıyorlar. 
gazetesini kapatmıııtır. Belgrattn Ayın 28 iIY:le toplanacak olan 
Btılgar sefarethanesine tecavüz mebuslar meclisinde Bulgar ha 
vı•kubulduğuna dair çıkarılan de. rici siyasetine dair mühim mil : 
<likoduları hükumet şicUetle tek zakereler o.Jacaktrr. 
zip ve ~i>'ı türlü şaviaları yayan • .Sobranye meclisi hariciye ko • 
!;nn şı~d~tle cezalandırılacağını mısyo~u reisi yeni kabineye gi. 
ı.1in etmı~.ır. recek ıse de hıngi nezareti d• 

Hükumete düsman ol!nlann rıı~tc edeceği henüz malum d;: 
Yugoslavya ;1. Bulgaristan ara. ğildir. 
sında böyle bir miinaferete ne _ 

Alman propaganda 
Ra~ırı Göbels 

Dün radyoda bir nutuk söyliyerek 

Çörçil'i itham etti 

Athenienin bafrrıhşı yeni ve büyük 
bir münakaşaya yol açmıştır 

Bugünkü Avrupa harbinin başı nlmaaı ve bir çok Amerikabla. 
langıcında lngiltededen Ameri. rın boğulmaar meseles.inin, yeni. 
kaya, üzerinde bir çok Ameri. den büyük mikyasta bir müna • 
kalı da bulunduğu halde yola kaşaya yol a!tacağr anlaıılmakta 
çık.ın (Atenya) vapurunun batı. ldır. (Devamı 5· incide) 

li~, t •a:. dolay.aile bizi tcb. 
~ •• d e1çırdiğimiz yansr:ı ka. 
td o "Yıs'' '----·• trı '\" . ı.e tcesıür beyan 
·~ S enı Sabah, ikdam, Ak.. 

Lüksemburg, 22 (A.A.) -
Almanyada çıkan Koblen~ N~
tional Blatt guetesi yudıgı bır 
başmakalede ~~~anın .~a.rp 
hec!eflerinden bırının ~uyilk 
Britanya imparatorlugu.nun 
taksimi olduğunu kaydedıyor 
ve diyor ki: 

Makale sahibi Gustave Stae. 
be, nazi erkanındandır ve dün. 
yanın taksimi yolunda Göbels'in 
davasına taraftardır. 

Stc§.lDÜlfilÖlfil HütDerre 
verrdöQô cevap ...._,..,.. tl)alqlc 011 Posta, Haber, Son 

.. ~on~ 11.rkada;lanmıza ve 
L_l"i a, telgrafla veya ken. 
~ t tele~k hem kutlamak, 

Büyük Britanya imparator -
luğunu istiycn var mı? B!1nu 
satışa çıkarıyoruz. Bunu bız .• 
den satın alan iyi bir iş yap · 
tığına emin olabil~r .. ~~ bu 
teklifi piyasa rayıcı Uzennd~n 
yapıyoruz. Bu. belki de artık b!r 
daha ele ~eçmez mükemmel bır 
fırsattır. Satış 40 milyon kil<>-

Avnı makalede, Fransız mfüı 
temleke, imparatorluğuna da 
telmih edilmekte ve İngiliz stok 
Jarı tükendikten sonra Fran . 
sız mallarının da kelepir fiya. 
trnıı. satılacağı ilfın olunmak -
tadır. r 

lttıd- ~ll'lif olsun demek Jüt. 
1 ~ltiir ulurıan doatlanmıza te. 

ed~r.iz. 

~~-..---~ Berlinde tetkik ediliyor 
lik maçlarına dün devam edildi d~ier~~m!~~~~;:? GrafMoş~~~- do~~i;~ ;;i~~:~i:1~a':un~~;r:!~ tir~: ~:1:!~sta Stalinin verdi. 

burg Berline gelmi~tir. tir. Hitlerin riyaseti altında der. ği cevap tetkik edilmittir. Bu 

cıl at as ara l/ Fener, Beşiktaş ~~~:::i~~:~.;l~;~T~~;i ~~~~~~=~~ ~~~i~ ~~ ~~:;r~:~::~;.~:~h::y~:.~:ı·t 
du.·· k · ı' · · gendi/er Finlandiya -Sovyell Günlerin peşinden: n ra ıp erını müzakereleri 

T>c~i1·ta" _ Altıııtui] mi'saba.ktılarındatı birer güriiniUj . . 
u ~ ·• ~ (~Jh&berlerimiz 6 nc1 sahıfede) 

Bugün yeniden başlıyor 
Londra, 22 (Hususi) - Sov. 

yet - Finlandiya müı.akerele. 
rini yapmakta olan Finlandiya 
heyet ireisi Paaikivi'nin yarm 
(bugün) Moskova,ya gelmesi 
beklen.'llektedir. Finlandiva mu 
ra.hhası Sovyet taleplerine Fin. 
Iandiyanın cevabını götürmek. 
tedir. Bunların mümkerelere 
tekrar ba.şlamağı mümkün kı -
lacak bir takım mukabil teklif. 
ler olduğu tahmin edilmekte • 1 
dir. 

Te!egraf gaıo.etcsinin Belsin. 
ki muhabiri, Rus - Finlandi • 
ya müzakereleri hakkmda ver. 
iliği ibir hnberde, Finlaııdiya mu 
rahhaslanndan sosyalist lideri j 

(Y a..ıvı 5 incid8) 

Ucuz bira 
İnhisar \'eklletl birayı yarı yanya ucuzlattı; bundan 

makgt halk arasında biraya rağbeti arttırmak, buna mukabil 
rakı lptllA.Huıın önünü almaktı. 

Ac·aba bira ucuzladıktan bu güne kadar elde edilen neti• 
ce nedir? 

nu suali bira işlerlnden anlayan bir dostumuz.a sonnu,_ 
tuk. Aldı.ğunız cevap şu oldu: 

- E\·ct, bira fl)'atı ucuzladı. Bu ucuzluğa göre halk ara
sm<la memlekette bira sarfiyatının dört misline çıklllA8J lAzmı. 
gelir. Fakat bira sarfiyatı yine eski derecesindedir. 

- Ilu nasıl olur, anlayamadık? 
- Zira İnhisar idarcslnln elinde olan bira fabrikası sene-

de ancak 4 milyon litre bira istihsal edeblliyordu ve bu mik
tar sarfedlllyordu. Fabrikamn istihsal kablll7etine &öre dalı 
fazla bira -:ıkamuığa tmkAı& olmadığı lç!Jı sRrflyatı artt.ırmak 
da ınünıkiin değil!., 

HAStlN•)[t'MÇA Ti 



Z - VA.KIT 
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insanlar memleketinde Tütün satışlarma hazırlık 
Yazan : SADRl ER fEM ------= 

&itzel Sanatlar 
akademisi 

Muhtar sözüne deva metti: 1 etmişti. Dişçilik etti. Ayrıi za.
•· - ''Tarlanın taşhsı , karı. ma.ncıa a fyon ticareti yapıyor_ 

tıın saçlısı,, derler niçiu bilh· uu. Aıroıı işi c.ıe kötUleşiuce 
ıniain? kasa1>a1ann l.Jiriude kuyumcu-
Kadınıu saclı.sının güzel ol- lu6a bll~ladı. 

JuğunLL bilirsin amma. tarlanın Krizin şiddeti tarlaHıı, tarla· 
taşlısınuı neden makbul oldu- Jı IJutakını ziraat i~ı;ilerini ye. 
ğunu bilmezsin. niden ortaya çıkaru.1. Me\·siru 

Tarlanın laşlısıııı hep bu su i.;ıı:iıeriniu miktarını arttırdı. 
yilztinden beğeniriz. lsteriz. lşçi miktarıuın ~okluğu, üc
uattA icabında taş parçaJaı·ını rctiel'in dtişoıebine sebep oldu. 
bir yağmur tanesi gibi seyre- Kol kuvveti ile y·apılan zirnat 
deriz. makineli zıraate rekabete baş. 

Taşın toı>rağa gelen burnu Jadı. Bunun netice i ileri tok
topraktalü nemi muhafaza e· nik vasrtaiarın tarlalara gır
der. Yağmur ne kadar bol olsa ıncsiııc mani olau · en biiyuk 
yine klfi gelmez. Çünkü sel o. kuvvet budur. Vilayet hudut
llırsa yalnız dere kenarındaki !arı içinde pulluk miktarının <! 
mahsulü götürür. Dere kena- bini aşamanıası buna rağınen 
rı ~enginiıı tarlasıdır. Fıkara Ktltahyanın 'l'ürklyenin en çok 
tarlasına. tıu bulmak için taş· zirnat makine3i kullannn 18 vi· 
tan, topraktan meded umar. !Ayeti al'usında. bulunuşu vazL 
Taşan derelerin kumlarını yeti izaha. kiUidir sanıyorum. 

araba, araba tarlasnıa çeken. Araıı.inln miiteınadiyen ıni
onları bir ~übre gibi yayan ras yoliyle böltlnınesi bu arazı 
ııtce köylU vardır. Bu hep su Uzerindc ileri tcknil~ ~artlarla 
~ tiztindeııdlr.. çahşılnınsına mUsait l.>ir \azi-

Muhtaruı yUzU buruştu. Se- yet ihdas etmemektedir. Yasa.
nelik yaı?,mur miktarı vasatı ti olarak ~0.9 dönüm arazi iş· 

olarak ~u - 50 santimetre bir liyen köylUntiu alacağı ileri 
nllktar tutan bir viliyetin köy· teknik bu hudutlar içinde kı. 
lerinde duyulan susuzluk ihtL ıuıldananıamak ,azlyctlndedir. 
yacı bana ~özlerini sabahtan Bir zamanlar Uşak fabnkaın
akşama kadar ufukta bir be- tıın getirtip de kullananıadı~ı 
yaz bulut tanesi arayan traktörler buna ~Uzel b!r ıni-

altep köylüıli.nü hatırlattı. ;;al diye zıkredilmcktedir. 
Beyaz yağmur bulutunu a- Ara.:inin ınkisamı h:ırikul:\· 

na6Inın memesi gibi emmeğe de bir şekilde toprağı 11arçalu. 
hazırlanan çatlak toprak gözi.i- ıııaktadır. 
mUn önüne ,eldi. Bundan 4:5 sene ev,·eı bir ki-

Maama!ih muhtarın yUziln- c;Jve ait olan 120 dönüm arazi· 
den okuduğum şikAyet kendi ;,i·n bugün 3;; kişi anısında 
ha7atı içine kıvrılmı~ ota.rşik~ taksim edilmiş olduğunu hen 
bir köyden !ırl&yan pazar için :. lıiıı.ıat gördlim. Duna dair bir 
calrtan iusanlann ıztırabı idi.f) çok misaller gösterilebilir. 
Uu ıztırabın arkasında. çok ka-( Bizzat bu "aziyetten şikayet 
7.anmak, daha iyi hayata sahip eden liöylUler gördUın. 
Jlmak arzuları yaşıyordu. Bir köylli bana ~unları ııör-

ledi: 
XVll " - Toprağın az veya çok 

! olmasr bence mesele değildir. 
1 

Yt,;RİNDE \SAYAN Çünkü topraga ne ekersen sa· 
' TEKNİK tılıyor . Pazar kat>ımızda, dn.ha 

"' ~,....~ iyi daha gUzel mal çıkarabili· 
;f Askerlik mtiddetiı'nin kı. 1 riz. Bunun için ayni mahsulü 

salması, aşıkın k~lkması, pazara gönderen bir köyün be-
;veri vergislnlntıAtvi.,demir- ! raber yapacağı işler vardtr. 

J .,ııarının yapılması, othmobil Makine almak, gUbrc getirmek 
\ 0 otobUs nakliyatı, ı,oıselerlnl gibi .. 
ıu:.kltyata açılmasİ\ köy)\erdeki Köy bir makine alm:;a o, hc
ota·rşik bayatin ortadan~~kalk- t pinıizin tarlasını sürer. Ayni 
masına sebeı, olan\ilk hldise. mahsuıu ektiğimiz i~in az çok 
ıerdir. Bu bakımdan köY,lerde; toprak farkı gözetilmez. Her
umumiyetle bir btinyevt' kal- kes tarlasını tamr. GUbreyl de 

ucuz getirtiriz eğer birleşir. 
kınma. göze çarpar. 

Filhakikn.'ı ota?Jik~ köy yeni-U sek! .. 
likten h()f}Ianmıız, ana.nesine Amnıa şimdi kimsenin bir 
Radık, Budat bir stasthltlik i- J makine ,getirmesine imkan 
çlnde yafa.r. Onun elin.deki tek- • yoktur. Makine nerede !:alışa
nik ancak birtakım babadan cak, avuç içi kadar tarlalar .. 
oğla. intikal eden tcrcilbelerle BUtUn köylülerin mtlşterek 
yeni bir şey ilAve etmeden ol. şikAyeti mülkiyetin kati şekil· 
duğu gibi tekrarlanır. de tesbit edilmemiş olmasıdır. 

Otarşik köyde görenek en Bazan hudut, bar.an bizzat ara
bUyük kaledir. tstık:rarlt blr zfnin mülkiyeti bir mesele ola· 
amprizm yeni teknlğe . ~yeni bil- rak ortaya. çıkmaktadır. 
giye karşı çıkar. Eski tapu kayıtlarından isti. 

Halbuki, kendisini pazarın fade edildiği gibi, hududa iti
bir partası sayan köyde yani bar tezi de arazinin yer değiş
yarr otarşik veyahut tam pa- tirmeslne, sahibi ellnden çık
zar için çalışan köyde inkişaf maınna sebep oluyor. 
derecesine göre raysonel usuL Bir zamanlar eski tapular-
ler tercih olunur. dan birinde eski (L) ile (Y) 

MUsbet bilgiye karşı al~ka harii arasındaki iltibastan bir 
uyanır, deiişoılyen teknik ye- dava doğmuştu. Bu davaya gö. 
rln e değişen, dalma yenlleşen re ara zinin hududu Cumburd 
teknik vasıtalar kullanılır. Calı veyahut Cumburd Cayı 

Bu köylerde istihsalle imal idi. Calı olduğuna göre arazi 
birbirinden a.ynlır. istihsalle 3 o kilometre daha şarka kada.r 
lstlhllkln aynldığı gibi.. Yeni uzanıyordu. 
tip insanlar meydana. ı;ıka.r. Çay olduğuna göre arazinin 
Köy mliteşebbisl, köy amelesi hududu 30 kilometre daha. 
gibi.. garpten keslllyord u. 

:Mesel! tüttin, pamuk, uzum, 
incir gibi mahsullerin çapa za
manında. bu teşebbüsler daha. 
bariz bir hal alır. 

Otarşik diyarı otarşUt kö· 
ylin sUratle inki~afına ma.nt o
lan bazı ht\.diseler gözle görlL 
llir bir haldedir: 

I - Cihan piyasasının köy-

Da7.an da isk~n edilmiş, iş
letı.miş, iyi bir Jıalo konnıu:, a· 
rulnin birdenbire sahipleri çı. 
kıyor ve çalışanların elinden 
ahndrğı görUlUyor. 

(Daha ,"'1,. > 

. 
ıleki akisleri. 1 

II - l\tUlklyet meselesi. 
III - Arazi darhğr. 
l\' - Şehirle malt mUns.se-

bet bu sebepler araı::mda sayı
labilir •. 

DUnya krizi köylliye lrn· 
dar gelip tesirini göstermiştir. 

Muknvemet eden ancak kuv_ 
\'etli olanlardır. Muka,·emet 
mkbnım bulamıyanlar i!'ltlh~al 

'nsıtalarını sa tam k toprn kıuz
l:ı.şmışlar; f~lerlnlıı ue\ ilerini 
leğlşttrmiı,lerdlr. 

Bir köylll bili~ orıını. ki keıı
Jısl hlr 2:ımanl • r z!r:-r.tı~ me-:ı
~uldlt, Mnra 7.lra ıttc n çekildi. 
Askerlikte ~ıhhlye çavuc;ıluğu 

~ -> 
~ 
<( 
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Mimar şubesi İzmir mebusları Dikili kazası dahi· 
geni§letiliyor 

Gilzel Sanatıer Akademisi lr" ndekı' fu"fu'" nlert'n sat.ş i le ala" kadar mimart şubeeine hu yıl çok 

rağbet olmuş ve mcn:ut kadro 1 olarak hu'' ku" met nezdt' nde bUtun mUracaatleri karşılaya-
mamıştı. 

Bunun için kadronun ..-e mi· f bb •• t b l 
mart şubeııi tcşki!A.tmrn geniş. eşe us e u unuyoırar 
Jetilmcsi kararlaşnııştır. 

Mimari şubesine bu suretle lzmir, 22 (HususiJ - TUtUn 1 da hemen aynı saatlerde a~ıla-
ycnidcn 70 talebe alınacaktır. piyasası hazrrlıklarma ş~hri· caktn·. 
Yalmz bunlar miiracaat eden- mii:dü ve Manisa mıutakasm. Birçok kumpanyaların me· 
ıer içinden imtihanla seçilecek· da devam edilmektedir. Mani- mur, eksper ,.e nıtibayaa. mc. 
tir. Jmtihan 26 Birinciteşrin- sa ve Muğla vilayetlerinde tU· murları Pazartesi gUnUn~en-

tiln mal)sulu ha~.ırl"ııınış ve lıol'l mubayaa rnerkezlerınde de yaprlacaktır. ~5 Teşrin ak- '' " 1 
ı;;amına kadar mür:ı<'aat kabul denk haline getirilnıi';'tir. tı. bulunmaktadırlar. Halt~ bazı 
ediler.cktir. mir yi}ayetinin bazı kazaların· nıüstahsillel'in tUtUnlerı daha 

____ da. tütünler tamamen hazır. şimdiden tı:ısblte başlanmt~tır. 

Türk .. Romen 
Ticaret m üzakereleri 

bugün ba~lıyor 
Tlirk - Rumcu ticaret rulL 

zal•erelorine esaslt hir surette 
bugün saat ı ı de Top1rnne köş
künde başlanaca!\:tıı·. ){Uzakc
rcler 15 gUn kadar sil rocektir. 
Romanyanın memleketimiz. 

den bilhassa pamuk alacağı 
hahcr verilmektedir. 
--0~11----

İstanbul ve Akdeniz 
limanları arasında 

İtalyan vapurları 
Muntazam seferlere 

ba§lıyorlar 
İtalyan Seyriserain kumpan

yası 1 Teşrinisani den itibaren 
tF>tanbul He Akdeniz limanları 
arasında muntazam yolcu se. 
ferler i yapmağa karar vermiş

tir. Şimdllik bu seferler 15 
gUnde bir olacak ·ve v-apurlar, 
lzmir, Pire, Napoli ve Brendi· 
ziye uğrayacaktır. __ ..... __ _ 

Dün akşam ki 
kaza 

ak5am saat 16,50 de, Kaba
ta;1a Dolmabahçc ara~mda, tram· 
\'ar. otomobil ve moto5ikletten 
mi.ite~kkil üç nakil vasıtası müş. 
tereken korkunç bir kaza yapmış
lardır. 

Bir tesadüf eseri olarak kaza 
yalnız bir kişinin ağır yaralanma· 
si:e atlatılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Eminönünden kalkan 1007 nu

maralı vatmanın idaresindeki 239 
numaralı Bebek • Eminönü tram· 
vayı Kabataş ista::.yonundan hare 
ket ettikten sonra süratle İnhisar
lar depo;:ıu önünden geçerken arka. 
sından da 2369 numaralı taksi ye
tişmiş ve tranıvayın solunu boş 
bularak oradan öne geçmek iste· 
miştir; tam bu sırada Beşikta~ 

tarafından gelmekte olan bir rno
to;;iklet tramvayın arkasından çı· 

kan otomobille karşıkarşıya gel. 
mi5 ve çarpı~mıştır. Bu çarpışma 
neticeııinde otomobil tramvayın 

önüne kaymış \'e bu defa da tram 
vay otomobilin sol tarafmr hurde
ha~ etmit~ir. 

tik çarpı~mada motosikletten 
düşenin yara~r ağrr olduğu ıçın 

hÜ\'İyetini te~bite imkfın ha~tl o. 
lamamıştır. 

İkinci çarpı~mada otomobilin 
içirıck bulunan iki kadın haf ıf su
rette yaralanmışlardır. Bütün ya
n!hlar hastaneye kaldınlmış, tah· 
kikata ba,Ianmıştır. 

Motosiklet bir kıza 
çarptı 

Gıı.Iatada Okçumusa cadde. 
sinden geçen Leonıın idaresin· 
de~i H: i numal'ıılr motosiklet 
Hasan kı?:t I•'ahrlinisaya çarp. 
mı~ ye muhtelif yerlerinden 
ynralarm~tır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, 
1 şoför yakalanmıştır. 

Peynirden zehirlendi 
ReyJerbeyin de Y.'rıııtrklı C'll <l· 

dı-ıııtntiP- ı:ıtnrnn Hıılilin knr 
S@r\ et yedif,i l'".''nfrrlen r.Phir
lenınl:-ı ,.e ~ümııne hastıılıaue- 1 
~ın0 k11ldırılmıştır. 

lannrn;> olmadri.i;ından piyasa- tzmir mebusl~rı, alAJı:ad~r 
nın açı1mas1 bizzarur geçil{· vekaletler nczdrnde teşebbu· 
mcktedir. sata girişerek bu sene ilk fır. 

Ph·asanın ac;;ılma ı;ilnü hali- salta Dikili k'.azası dahilinde 
kında şehrimizdeki Ttırk ve mevcut tUtUnlcrln at~kadar 
ecnebi firmaların mllclilr ve kurııpanya, şirket, ve tUtlin 
nıllnıessilleri arasmda temas- Limited tarafından mtibayaa-
lar yapılmaktadır. sını rica etmişlerdir. Dikili tU. 

Öğrendiğimize göre önU. ttınleri için husust bir vaziyet 
milzdcki hafta lçinde mıntaka kabul edilmiştir. Bu huırnıta 
ticnret ml\dlirlüğUnde bu hu- icabeden muamele vaktinde 
susta yapılacak bir içtima ne· yapılacak ve satın alınacak tU
tlcesinde piyasanın açılacağı tün lerlo bedelleri derhal öde· 
gün tayin edilecektir. Bazı neccktlr. . 
kumpanyalar, piyasanm geçen TUtUn tiatleri hakktnda şım. 
Ronc olduğu gibi H tkinciteş- dilik en ufak bir mUtalea ser· 
rin tarihinde ac:tlmasrna. taraf· dedilem emektedlr. 
tardrrl ar. Fransız rejisinin bu mev. 

Eğer H lkindtoşrin tarihi simde fzmtr mrntakasmclnn 
Uzerinde mutabakat elde edL mllhim miktarda tutun mtiba
lirse, piyasa o gUn Muğla, MI- :nıa edeceği haber verilmekte· 
Jas, lzmlr, Manisa n Akhisar· dir. 

izmirde yüzlerce vatandaş 
Kızılaya yazıhyor 

Parlak bir ·Kızılay 
haftası başladl 

lzmir, 22 (Hususi) - Kızıl- da Halkevi öni\. Basmahane 
ay hafta~ınrn ilk glinti dün ve Alsancak meydanlarından 
parla!~ merasimle ırntınland1 har_ok~lle nı~ntazaı;1 knfileler 
ve gii:ı~cl bir Kızıla~· ıt!lnU ya· halınde, ellerınd;ı Kızılay bay· 
şantlı. Kızrlay cemiyetinin sa- 1 raklarr bulunclugu halde ?um 
yısız hizmetlerini t:ılrdir etlen ı hurlyet meydanma sclmışlcr 
halkımız. bugün münascbetlr· ve kcndılcrlne tahsis olunan 
le cemiyete t\za. kaydedilmiştir. yerleri almışlardır. 

Tcşekkiil eden gruplar ev. Kız ve erlrnk Kızılay gene. 
ıere v-e nıtiesscselere giderek tik grupları, bando~un ~aldığı 
lıenUz kayıtlı bulunmıyan ze. isti~lfd ma~·şmı derın. bır say
vatr ~za kaydetmiş ve eski a.- gı ıçlnde dınlemlşlerdır. Bunu 
zaların da aidatları tahsil edil m ilteakip muhtelif 01ekteplerl 
mlştir. temsil eden ge?ç ha.tipler kür· 

DUn binlerce kişi K1zılay sUye gelerek Kızılay cemlyeti
cemJyotlne a.za kaydedilmiş ler- nin tariht, Ttirk cemiyetine 
dir Aza kaydı faaliyeti bUyUk yaptığ ı yardım ve faydaları, 
bir. sUratle devam edecektir. her fcJA.ket ve harp !Cetl ön Un· 

Jia!tanm başlaması mUna.. deki mukaddes vazife ve ~al ış_ 
sebetiyle dUn saat 16 da Cum- maıarı hakkında gUzt>.I ~özler 
huriyet meydanında Kızılay söylemişlerdir. 
gençliği ta.rafından bir gcçl.t Genç hatipler, ke~dllerint 
resmi yapılmıştır. dlnliyen mllmtaz g:ençhk grup. 

Cumhuriyet meydanı, mu· la rr tarafından hararetle al· 
ayyen saatte bayraklarımız Ye krşlanmışlardtr. Törenden son. 
J{ızılay bayraklariyle eUslen- ra talebe grupları muntazam 
mişti. karlleler halinde yer lerine dön 

Gençlik kolları saat 15.30 mtişlerdir. 

Dul ve yetim maaşlarma dair 
Yoklama iş l eri sadeleştiriliyor 
Mütekaltlerle dul ve yet im . 

lcr icin altı avda bir yapılmak. 
ta olan yoklamanm kısmen kal. 
dırılması hakkında Maliye Ve.. 
kalctince hazırlanan kanun la. 
yilrnsr l\leclise verilmiştir. 

Bu layiha.ya göre mütekait. 
lerle dullar ve reşit kız çocuk. 
lariyle yüksek tah!Jile devan\ 
etıniyen reşit erkek çocuklar 
maaş almak i<;in biuat milra. 
caat ettikleri ve fotoğraflı nü. 
fus cüzdanlarivle ree.mi senet. 
lerini gösterdikleri t akdir de, 
baF1kaca ka.yrt ve muameleye ta. 
bi tutulmaksm:n maaşları ken. 
dilerine verilecektir . 
Ayhklarmı bi7.Z8.t alaınzyan 

mı:ı nş sahipleriyle yüksek tah -
siJde bulunan er kek oocuklar 
eskisi Eribi yoklamaya. tab i tu . 
tutacaklardır. 

Yoklamadan maksat avlık 
sahinfor inin ma.a.A almak hakkı. 
tıı muh~fua edip etmedikJ~ri. 
ni t~bite. vani k('rv:iile-:rinin 
rttvrıtLa olup olmadıklatrnı. 
ha~ka ta.raftnrı m:ı.A~ alıp alma. 
d1klarrr.ı, kız c;ocuklarm ve dul 

kadınların evlenip evlenmedik. 
!erini tahkike matuf olmasma 
göre maaş alacaklardan f otoğ . 
raflı hüvivet varakası istemek 
suretiyle hayatta bulunmak ci. 
hetinin tahkiki mümkün olmak. 
ta, maaşa müessir !!lair vaziyet. 
lerin kontrolü için de kanun ba. 
zı müra.ka.be tedbirleri vazet • 
miş bulunmaktadır. 

Layihanın ka.bulü, ihtiyar 
mütekaitlerle dul kadınlan ve 
yetimleri her altr ayda bir bt>. 
ledivelerdcn ve ih tiyar heyetle. 
r inden ilmühaber ~etinnek ktll. 
! et inden kurtulacaktır. 

Bursa Valisi lstanbulda 
!stanbuluİı imar pllnmt ha. 

ztrlamış ola n !lehircilik mUte. 
hassısı il~ görüşmek üzere Bur. 
M valisi Refik Soyer lstanbula 
gelmiştir. 

Refik Sover , Fran!'rz mtit.e. 
ha.41o.ı;ıs1 ile Btırf!a seıhrinin rııa . 
nt etrafında temaııta. buluna -
caktrr. 

Yerli ekmek 
mayası 

A vrupamnkilerdeJ! 
daha İyi 

Osküdarda yapılan 
ta.brikasınrn işe başlanıa!ll 
Jayısi~·ıe artık A vrupadall 
ya ithal cdi!mlyccektlr. 

Yeril ekmek mayalı~ırır0 
teden beri A vrupadan getl 
mekte olan ecnebi marııc: 
faik olduğu görtilmUştUr· 

Türk tarih kuru 
Sene lik kongreai11İ 

yapıyor 

Tilrk tarih kurumu seıı 
toplantısını lkincitoşrtııill 
sinde Ankarada. yapaca~ 
TopJantrda bir senelik faal• 
gözden geçirilecek ve ~u 
reisliği ibra edilecektir. 

AlacahöyUk hıı!ri.ratt il 
krnda da hafriyat mudurU 
rafından izahat verilece!' 
bulunan eserler anlatılacalt 

·--o---

İstanbul . Berli 
Hava seferlerine 

baılanıyor ~ı: 
btanbul - Berlln harll ·tJ, 

ferlf'r!ne Çarşamba gtınU \ 
rıı.r ba~lanacaktır. Nafia ,.~t>l 
letiuden bunun icln emir :~ı 
lenmel•tedlr. ·~ 

Almaıı Lutfbanza şır> ;~ 
btitUn hazırlıklarını bitli' ~ 
tir. Tayyareler SoCya, BUi> l 
Belgrad, Viyanaya uğruY" ~ 
tır. .,~ 

--o-- I ta 
Yeni Vali mua viııı ~t 

hıtanbul Vali nrnavinll~ tıı~ 
Anl•ara, beledire reis roll' t 
Haliık Nihat tayin edııruı~tl ) 

Ay başında ,·azlfc~inc bll 
mak Uzcre yakın<ln. lstaıt~ ~ 
ı;elecektlr. Yeni valh ıua 
mize muvaffai<tyet dlleriZ· ~: 

---o---- ıı;; 
Rauf Orbay Kastat1' teı 

nu mebus namzedi ~ 
KMta.monu mebusu HU.str ~~ 

Ar.ıksöıün ''efatı dolayısil~ ~ 
fjalan Kastamonu mebuslUrt ~ 
C. H. P. eski baş,·ekil Raı1f •lı 
bayı namzet göstermiştir.ti'."~ 
münuebetle C. H. P. genel cı 
kan vekili Basvckil Refik ~ 
da.mm neşrettiği bcyanrı11t 
Rauf Urbav hakkında e~;, 
tstikıaı Malı!<-!'me~i tarafı~· 
verilmiş olan mahkumiyet (J ~: 
rarının refine dair vapıla.11 ~ ()J 
ra(3a t dolayısile J?irişilcfl rti 

1
, 

kuld tetkikler eşırıasmda ıı 'I 

giren "umumi af kanun1Ar1i'ı ~, 
nat olunan fiili bertaraf e ~ 
gibı. muhakemenin iadc.c:i~/& f; 
gayrimUmklin k1ldrğ1m b~t ~ 
mektedir. Esaı:en muh8 " 
iade ed;le·bilmiş olsaydı ~ C 
Rauf Urbayın ~raetinirı ., 'r 
hakkRk oltıcaın kanaatinr:.,~ 
rılmıştt. Ba~vekil. kev• ı; 
böylece ikinci müntehlpJere 
dirmiştir. 

Münhal mebusfukıar9. 
Partı namzet.eri seç ı ~ı 

Ankua, 22 (A.A.) - 13~ 
lan Urfa ve Kastamonu nıe · 
luklanna 22.10. 1939 paıar ~ 
yapılan intihapta rarti na!11~jl~ 1 

ri Nafia Vekaleti demiryol 1p 
at dairesi reisi mühendis (. 
Scıycr, eski İstanbul mebUsıı.tl1' 
eski başvekil Rauf Orbay 1 

fakla seçilmişlerdir. ,,,./ 

Bayan Meziyet 
( Va·NO) nun 

cenaze merasi~ 
~ Iuharrir arkada,un1ı et'I ~ 

N<ırettin Va • 1 "u'nun ~~ 
merhum Çürilks~ı:._~ ~rJ~ 
pa..,a kızı bayan M~ :ı ~~ t t 
Nü'nun evvelki akşam ,.ef• 
tiğinl teessürle yazmıştık~ 

Merhumenin cenazesi ı ~ 
sut on bu~ı kta Kaıba W~~-ı 
kele ka.rşmmda Çürilketıltl dıı11f 
mut p&§& kona.ğmdan ]<si 1' '" 
n.k ceııa.ze nama1t Üfl1did11~ 
kele camisir,..1e kıhrrlıktall etf 
ra Karacaahmette :ı ile .rtl 
hğrna de'f'nedilceektir. 



ıı 

lol'?l 
~memleketlerde: 

Romanyada kuru lan 
~enclik teşkilatı 
--- 1lf,,-'-1 .. ~ . , .. 

ıı~ . Kral bir genrli?v bayramında 
al~ llo . 
u ' ınen nıilleti, krallarının do. Romen izci (iskaut) ~"::tiia-

U~ Yılını bir kaç gün önce tını o tesis etmişti. Bi.ıyltı( harp 
Dl ~ k ~e2'.a:11üratla kutladı. Ro. ten önce kurulan bu teşkilatın 
u e:hn~ılletınin sevincini gazete orduya ve halka gördüğü .?iz.~ 
it ~ ız kaydetti. metler çok büyüktür. Bugunku 
li ~J>u kutıu hadiseye verilmesi halde Romen gençliğinin e~ 

:Sizeden Yeri ayırdı. kuvvetli "Straja Tarii,. teş~ı -
ın.' ~u satırlarda, Roman. latı münhasıran kral Karolun 

h sıyasi v k .. lt·· ı h ya kurduğu bir milli eserdir .. 
·e~klnnıda, ~ir~ ur:!ıalfı~at Romen milleti, bu gençlık t~ş 
eı~u-y~k istiyoruz. Bu sayede, kilatı ile harice karşı övünebı -
a.cı.<!e C!Ularımız, siyascten mu. lir ve bu eser hariçte bir nüı:n~l
h bratıarı ile yakından ala . ne olarak gösterilebilir.. ~ızık 

,, "tletj Ulunduğu.muz dost miL ve manevi terbiye g-ayesı ~~.en 
t rakıal'dYakından tanımış ola. (Straja tarii) teşkilatı butuı~ 

·ııJ tı:ıc ır. Romen gençliğini bir araya top-
fı! ~aı-01.~YVel, Romanyada kral lamıştır. . • 

hı~l'Siu.nh Romen gençliğinin ter Romen gençliği bu teşkılat 
ırı> er ususunda ibüyük emek- içinde fizik terbiyesini. teke~-
ır~ di~i ~e~:rek meydana getir _ mül ettirdiği gibi, aynı ~enç~ı
ı; ~ "9kılattan bahsedelim: ofa kültürel ve ruhi terbıyesı -
ac' <l~\ıl ?tıanyada yeni kurulan ~e de büyük bir mevki ayrıl. 
~~l llizam ve rejiminde, kral mıştır. 
~~ııçı(~ en büyük ehemmiyetin Kral Karo!, milli terbiyenin 

• oana ge Verilmesini istemiştir. esaslarını aşılayan mektenlerde 
ı ~ıı ~gençlik çağından itiba_ olduğu gibi, mckteplf:'.r dışmd.a 

11~ı Ve vaflllen gençliğinin kültürü da ıbu terbiyenin inkışaf ettı. 
11 .~1'tı~~1an ve spor aşkile fazla rilmesini devletin omuzlarma 
tlf olmuştur. yüklemiştir. ş \,. _....:...._ ___ _ _ _;_ _______ _ _ 

ıı' l ol 
nt>, RU cu maskelerinden Hatayda.: nüfus sayımı 
a~ ll'ırük alınmıyacak J>.t.tl•Clı ~ "' 
' ~~~P~an gelen yolc~larm Halayda nüfus sayımı başl~-
""1 ~k 1rıe~ınde getirdiklerı .g~ mıştır. Bütün Hatay halkı, nu. 
•:· teııiJ~.erı için gümrük resmı ıs. fus dairelerine müracaatla ka. 
J lla.tt:ı.l" ı~se de, gümrük ve inhi. yıtlarını yaptırmaktadır . . ~u 

laııın1 Idaresi, Kızılay ile an- sayıma da.bil olmıyanlaı:ın Tü~~ 
·~t hııcuış Ve badema Avrupadan vatanda~lığının şerefinı ve bu. 
ıc l'tı~k a:rıa beraber O'elecck O'az tün medeni haklarını kaybedc
u~ %. la~~rinin herha.r.~i bir k~Y- cekleri ilan olunmuştur. 
ıf }'tılnı 1 tutulmaması kararlaş . 
r. ı/ı ~ittı~f • alakadarlara öylece 
1 cı Vermiştir. 

" ---0-

8 i r motosiklet 
~ kazası daha 

e:ııll'\ .. ~tancıda yaşlr bir ka
tıtoll'ıobl'Umüyle neticelenen bir 
ı. ~Yl ıl kazası olmuştur. 
•1a.lit e!°beyinde oturan şoför 
~e~i 2~~lu Ali Ulusoy idaresin. 
f<>ııta11\l 9 numaralı otomobille 
~a.ıt y0f1Y~ gitmekte iken as
~alqa uzerinde, Şaşkmbak. 

0ıı.ıı. ı.} numarada oturan Ha. 

Sarkıntılık ettiği kız 
tarafından yaralandı 
Galatada 1 kiparmakkapı so. 

kağında 4 numarada. .oturan 
Şchsüvar oğlu Nuri aynı yercl.c 
oturan Karabet kızı Handan
se sarkıntılık yapmış, fakat kı· 
zrn a ttığr bir taşla ayağından 
yaralanarak teda\'i altına alın-
mıştır. 

tc yaralamıştır, nümt·r.~ 3ast;:t
ncs'ine kaldırılan k.~dı.~cagız ~~r 
müddet sonra ölmuştur. Şofor 
yakalanmıştır. 

r.ı ~an:ı 55 yaşlarında Fatma 
'J ~rpmış ve ağır suret. 
IY't ,,......, __,,, _ _ -~· 

e~ ---~~;;;;;~;;~~;.....----.-.-----, 

Perili Yayla 
. YAZAN: Refik Ahmet Sevengil 
"HIKAYE 1 
~i qVali akrabamdı ve benim O'ibi av zevki olan bir adamdı. Hem 
tı.a.ıa ostu. bir arada görmeğc fırsat bulmak, hem de işten b.u-
11:ıı.cı~ başını birkaç gün kırlarda, ormanlarqa, şehir dışında d.1~-
1~ 1l'ebiJ . b" ·· ek bir av partısı :tti lllek ve eğlenmek maksadıle uyu? . . 
lh>.._ p etnıiş, bazı ava meraklı ahbaplarile bırlıkte bcnı de ça. 
~"Itlıştı 

t l.ıe~ı k . . . . 1 1 seyahat etmek. 
eıı. lı e et ıcmde ne vesıle ıle o ursa o sun 

'· oşıa - . 1 d Arkamda "'llıı.ta n.ırun; bu daveti sevınc;le karşı a ım. . . 
~İl)), ' 0?tıtı.zuında silahım olduğu halde istasyonda trenden ındı. 
b ıal'lı.a . . .. d d' ~. rabayı hazır 
lıltıu n Valinin beni almak ıçın gon er ıgı a .. 

h. l'l1 O . . t · ·· de vılayet 
'''~l"k : gece evinde mısafır kalacak, er esı gun 
l:ll'ıı.-ıa~~ınde toplanmış olan öteki davetlilerle birlikte Alaı:;am 

Se arına gidecektik. 
lııl§ 

01 
Ya?ati sevdiğimden bahsetmiştim; birc;ok yerler dolaş. 

lı~llıe dugUnı halde bu kadar gü?.el tabiat rn:ınzarasmı hemen 
a~~lı:ı. Pek uz gördüğümü söylemeliyim. Alac;am ormanlarm~a 
~kıu~r 5~.nki nebati bir varlık değildir ; haşm.et, salt~n~t, bu
tlıı-! li'' Yukscklik mefhumlarını canlandıran bırer ulvı tımsa~
llh~llıkJevkaladc muntazam O'övdeleri gökyüzüne doğru ilahi bır 
?l'Dıp e Yükselir ve iki la;afa doğru açılan dalları bulutlara 
~açlar ge<;en atmacaların. kartalların yollarını keser. Hele a. 
80tısu:;1 naınutenahiliğe doğru uzanıp gittiği hissini veren, 
ç;okltığ tı.k duygusllllıu madde halinde· canlandırdığr zannoluna.n 
ltaqar u, sayısızlığı birbiri ardından görünmez bir mesafeye 

sı:ralannı , o t 
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f,J,!ile: Sı.vasta lo~omot~·f ve Gör·ü-jidiiŞÜnillikÇBj 
Maarıf Vekili He bir 

mül: kat 
Ebuzziyazade Velid Bey dünkü 

makalesini maarif işlerimize tah. 
sis, daha doğrusu maarif işleri . 
ne dair devir devir yazdığı ma. 
kalelerden birini tekrar etmiş; 
en çok vekil de~iştiren ma~.a. 
mın, maarif oldugundan, maarıL 
tc bir türlü istikrar hasıl olama
dığından şikay~tçi, yanıp y~~~
Iryor. En son ıcraattan verdıg1 
misaller: Derslerin 8, 8 buçuk 
arasm:lcı başlaması, başlayan der. 
sin beşe kadar ardı sxra devam 
etmesi. 

vagorl atölyesi açıktı ······-···-· ....... ··········· .......... . 
Bir yıldönümü 

Münakalat Vekili bu münasebetle çok 
güzel bir nutuk söyledi 

Ben unutmuştum. Dünkü 6a. 
yıda "Vaktt,, ın 23 üncü yılı., 
başlığım görünce, gözüm daldı. 
"Vakıt,. ı yirmi üç yaşında bir 
delikanlı yapan zaman, bizleri 
ne hale koydu!.. Ben, onun ya -
zıcılan arasın3. karıştığım gün, 
toy bir çocuktum. Bugün, şakak. 
!arım akpak. İçinde ömrüm ge. 
çip gitmiş. Arada tuhaf bir te. 
zat da var: ''Vakıt,, • derlenip 
toplandıkça, bizim kuvvetimiz 
dağılıyor. O sağlamla§tıkça, biz 
çöküyoruz. 

Velid Beyin beş vakti birleş.. 
tirmede cevazı şer'i görmemesini 
tabii bulduksa da çocukları gün 
doğmadan kaldırmaya alıştıran 
erkenciliğe itiraz edecek yerde 
neden mektepleri çocukların a. 
yağına getirecek bir tedbir iste -
mf'.liğini anlamadık. 

Fakat bu yolda en salahiyetli 
söz sahibi bittabi Maarif Vekili 
idi. Bahsin ehemmiyetine baka. 
rak dün bir muharririmizi tay. 
yare ile Sıvasa gönderdik ve 
vagon ve lokomotif fabrikasmıtı. 
acı)ma töreninden sonra verilen 
ç~y ziyafeti arasında sayın vekiL 
den bir mülakat almak hrsatınt 
elde ettik. 

Vekil makaleyi kaşlarım çatan 
bir dikkatle dinledi: 

- Bu karar, istenildiği gibi 
azasının her bir eri bir çocuk ba. 
bası veya velisi olan bir komis
yondan, yani maarif şurasından 
çıktı. Biz Bay Velidin istediği 
komisyondan daha büyüğünün 
reyini tatbik ediyoruz. 

Dedikten sonra, gülerek ilave 
etti: 

- İstikrar istemekte biz de 
beraberiz vr.: istediğimiz de bu 
verdiğimiz ve inandığımız emir -
lerin müstakar olmasından iba. 
rettir. Şimdiye kadar bir işte bir 
talimat yerine çok geçmeden i. 
kincisi geldi ise bunu getiren 
hal işe bilenden ziyade bilmiye -
nin karışması oldu ve bundan da 
istikrars;zlık doğdu. 

Bir işte doğruluk değil de sa. 
dece istikrar isti yen bir muhar -
rir, verilen ve tatbikte olan ka. 
rarlara itiraz etmeli mi ya? 

Ne buyurulur? Vekil, elhak 
Velid ;El evi h abt e t memi1 mi ? 

t<-'lo< * • * 
Siyasi muharririn 
naklettiği bir fıkra 
Gündelik gazetelerden birinin 

bir siyasi muharririnin dünkü 
fıkrası : 

(Araplarda Ciha isimli meş. 
bur bir tip vardır ki bizim Nas. 
rettin Hocanın Arabıdır. 

Cihayr bir gün babasr, pişmiş 
bir koyun kellesi satın almak ü. 
zere pazara göndermiş. Ciha ke. 
leyi almış ve yol:la gelirken da. 
yanamayıp kellenin gözlerini, dL 
!ini ve beynini yemiş. 

Baba bu dımdızlak kelleyi e. 
virip çevirdikten sonra Ciha'ya 
haykırmış : 

- Ciha, bu ne böyle? 
- Koyun kellesi! 
- Nerede bunun gözleri? 
- Sağhğrnda körmüş. 
- Ya dili? 
- Dilsizmiş. 
- Ya beyni nerede? 

' C 

Sıvas, 22 (A.A.) - Lokomo
tif ve vagon atölyesinin aGılma 
merasiminde Münakalat Veki -
li Ali Çctinkaya aşağıdaki nut. 
ku irat ıetmişlerdir: 

Büyük Millet Meclisinin muh 
terem mebusları. sayın vekiL 
lcr Erzurum istasyonunun açıl. 
masından bilistifade Sivas atöl. 
yesini de açabilmek fırsatını e. 
le geçirdiğimizden dolayı bah _ 
tiyarız. Davetimizi kabul ede .. 
rek geldiğinizden dolayı hepı_ 
nizi hiirmetle selamlarım. 

Büyük demiry~lu inşa siyase. 
tini şüphesiz olarak ba.cıta E. 
bedi Sef Atatürk olduğu halde 
Milli ·Şef ve Cumhurreisi lsmet 
!nönünün sarsılmaz karar ve 
iradesine borçluyuz. 

Demiryolu siyasetimiz her se
ne muntazam bir program da. 
hilinde ve esaslı bir surette in. 
kişa.f etmiş ve en büyük mer. 
halesini elde etmiştir. Ecnebi 
şirketlerden satın almak sure. 
tile millileştirdiğimiz hatlarla 
beraber bugün demiryollarımı -
zın uzunluğu yedi bin küsur ki. 
lometreye varmıştır. 

Demiryolları mal um un uzdu r 
ki yere ve toprağa tesbit edi. 
le~ ray vesaire ile bir takım sa. 
bit binalar depolarla köprüler. 
den ibaret değildir. Bu sabit 
tahsisatla beraber ayrıca müte. 
harrik vasıtalar vardır ki, bun
lardan biri diğerini tamamlar. 
Birinin eksikliği diğerinin fa. 
aliyetine halel verir. DemiryoL 

Tayinler 
Hudut sah illrr sıhhat umum nıü

cliir1ii~iinc, nıun\İn Doktor SaHlhat· 
tin Emil, Dcdct Dcmiryolları u. 
nııım ıııii<lürlrığünc vck~lcl i ndc hu
lunnn Bay Crınal Srrlcr, lzmir lc
lcfon ıniidüru Sadi Alasgil fen mü
fcl lişliğim•, fen miifcllişi Fnnl Ak
kan trlcfon miiclürliiğünc tayin 

olunmuştur. 

Cumhurıyet bayrammda 
halk kUrsU.eri 

Cumhuriyet bayramında halk 
kUrsUleri açılacaktır. Bu kUr
sUlercle her vatandaş söz söy· 
liyebilccektir. 

Söz söylemek istiycn vatan
daşlar, şimdiden parti merkez
lerine m U racaatle isimlerini 
yazdırmalrdırlar. 

Şehir Meclisi toplanıyor 
Şehir Meclisi önümüzdeki L 

kinci teşrinin birinci çarşamba 
günü içtimaa çağırılm.ıştır. ~~ 
toplantı vali ve beledıye reısı 
Lfıtfi Kırdarın riyasetinde ola. 
cak ve bir reis vekili ile yeni 
daimi encümen azası seçilecek. 
tir. 

- Mektep muallimi olduğu i. 
çin beyinsizmiş. 

Ben Ciha'nın son hükmünde . 
ki teşhisi haksız bulduğum için 
onu şöylece düzeltiyorum: 

- Siyasi muharrir olduğu i. 
çin beyinsizmiş.) 

Güneş bu ağaçların dalları üstünde sihirli renklerle YC§i. 
lin bütün nüanslarını ayrı ayrı canlandırarak göz için bulun
maz bir şehriayin hazırlamıştı. · 

Vali, önceden adam göndertip tertibat aldırdığı için köy. 
lüler ormanda postalar kurmuşlar, bizi bekliyorlardı. Sürek a. 
vını idare edecek olan yaşlı bir köylü, bize ayrı ayrı duracağı. 
mız yerleri, yapacağımız işleri anlattı. Eller~.r..deki sopalarla 
tenekelere vurup gürültü çıkararak, çalıları dovere~ dola.'jan a. 

J damlar hayvanları ürkütüp inden çıkarıyorlar, sagdan soJ?an 
·ı·hl r patlıyor, düdük sesleri işitiliyor ve neşeli bir şekılde 

sı a a d ·· .... 
ava devam ediliyordu. Saatler farkına varılma. an yuruyup geç... 
miş. bir kaç yaban domuzu, bir iki karaca ve hır ayı yavrusu vu. 

l ' t Yorulmuştuk. Ormanın dört bir tarafına yayılmış ve 
ru muş u. w· b' l'kt k 
b··b· · ·l n hayli uzaklaşmış olan avcılar yemegı ır ı e yeme 

ıı ırırı e .. .. 1 
· in orman civarnıdaki bir su başında buluşmak uzere soz ~ş. 
ıç · 1 d' Bana rehberlik eden köylü ile birlikte bulu.gına yerme 
mış er ı. 

doğru ilerledik. . . 
Burası sathı mail üstünde yuvarlak, genış bır terastı. Yo. 

k t rmanıp yorguıı argın düzlüğe çıktığımız zaman birden 
uşu ı ·1 b' t d 

bol bir ışıkla ve aynı zamanda diz boyur..u geçen ycşı. ır o e. 
nizi ile karşılaştık. Çamlıdağ bir tarafta devam edıyordu, gc_ 

· d"z ve vemveşil yaylanın üç tarafında boşluk vardı ve aşa_ 
nış, u J J • Se · b' 
wılardaki çamların tepeleri bu sahayı çevrelıyordu. rın ır 
g .. z,,.ar yarı bele kadar büyümüş ve insan eli dokunmamış otları 
~~zlı kıvrımlarla dalgalandırıyordu. Dağın göğsünden şırıl şı. 

1 kan pınarın buz gibi tatlı suyunu avuçlarımla kana kana 
rı a · · a· b k . t' cigw crlerimi tertemiz hava ile şışır ım ve aşımı yu arıya 
ıç ım, w be 
kaldırdığım zaman kendimi beyaz pa.muk yı.g~nlarma nzeyen 
bult~tlara hemen elimi uzatsam tutabılecckmışım kadar yaklaş. 

mış hi:>settim. . w 

A kada~Iar birer ikişer toplanıyorlardı. Herkesın dagar. 
r ·; w ·ı k 

w d ne varsa ortava konulacak, avcı yemegi yenı ece sa. 
cıgm a v w 

durn Yanık et kokusu bir tarafta ateş yakıldıgmı, uzun 
nıyor . 

ları onları tamamlayacak olan 
fabrikalar, atölyeler, lokomo. 
tif, vagon ve saire ile tam ve 
kamil şeklini alır. 

:--:afia Vekili bugün de Mü
nakalfıt Vekili olarak bu işlerin 

· üzerirı'.ieki mesaisinden bahse -
den Ali Çetinkaya, bugüne ka_ 
dar şirketlerden alınan ve lz. 
mir mmtakasında bulunan iki, 
Eskişehirde bulunan bir atölye 
ile demiryolları idaresinde üç 
atölye bulunduğunu işaret et. 
miş ve demiştir ki: 

".\1evcut atölyelerin ihtiyru;la. 
rımızı karşılıyacak bir vaziyet. 
tt bulunmadıklarını nazarı dik. 
kate alarak şeflerimizin mü.sa.a. 
desile bundan dört sene evvel 
bu atölyelerin inşasına başla
dık. 

Bu atölyelerde yük ve yolcu 
va.gonlan tamir ve yeniden in
şa olunacağı gibi lokomotifle -
rimiz de esaslı bir surette ta. 
mir edilebileceklerdir. Demir . 
yollarımızın mükemmel bir su. 
rette işleyebilmesi için de yal. 
nrz bu tesisatın · vücude g-etiriL 
mesi kafi değildir. Bunları iş. 
letebilmck için sanatkarlara lL 
yakatli memur ve müstahdem -
lere ihtiyacı vardı. Bu teknik e. 
lemanları yetiştirmek maksadi -
le Eskişehirde tesis etmiş oldu. 
ğumuz mektepten istifade et -
tik. Bu elemanlarla şimdi açıL 
masını yapacağımız atölyeler 
işlemeğe başlıyacaktır. Memur 
ve müstahdemlerin fenni kabi -
liyet ve kudretlerini bir taraf -
tan böylece arttırırken, onların 
maişet ve. istikballerinıi teka . 
ütlüklerini de tahtı emnivcte a_ 
lan kanunlar Millet ~clisinin 
tasvibinden geçmiş ve tatbik 
sahasına konulmuştur. 

Şimdi göreceğiniz müessese 
milletin takdir ve muhabbetine 
arza değer hr eserdir. Şimen-
difer m~n?.!.lım•slni tamamlr. 
yan bir tesistir. ' 

Bunu üzcr lerimi7.e düşen Ya. 
zifeleri yapmış olmak tan duy. 
duğumuz bir emniyet ile buzu. 
runuzda ve millet:e karşı iftL 
harla ifade ederim. 

Benimle beraber çalışan ar. 
katla.şiarım ıbu hususta göster . 
dikleri büyük gıı.yret ve feda . 
karlığı da teşekkürle yad ede
rim. 

Her işte daima bizi çalışma.. 
ya sevkeden büyüklerimize, 
Milli Şef lnönüne huzurunuzda 
eğilerek tazim ve sadakatleri -
mizi arzederim. Atölyenin bu . 
rada tesis edilmiş olmasının 
muhtelif sebepleri vardır. Bun. 
!ardan birincisi mütarekeden 
sonra milli hak ve istiklal da.. 
vamızı buradan ilan etmek fır. 
satına na.il oluşumuzdur, ikinci 
si Sivas şarkın kapısıdır, ve 
mühim bir kısım hatlarımızın 
telaki noktası olmasıdır. 

Bu tesisatın Sıvaslrlarm ve 
mi!ietimizin refah ve saadetine 
vasıta olmasını ve bütün yurt. 
ta kutlu olmasını dilerim. 

Gazetemin bu üçüncü matbaa. 
sıdır. Taşınma ihtimalinden an. 
cak bugünkünde kurtulmuş bu -
lunuyoruz. Bu çatı altında ne 
güzel, ne heyecanlı hatta bazan 
ne büyük günler geçirdik. "Va. 
kıt,, m cana yakın hususiyetle. 
rinı:ien biri, bu oca~ıi1 bir aile yu. 
vası oluşuydu. 

Sahiplerinde patron kafası yok. 
tu. Birbirimizin hem derdine, 
hem keyfine ortaktık. Birimize 
gelen ıztırabı hemen paylaşır, 

hafifletirdik. 
Mütareke yıllarında "Vakıt., 

bir bayraktı. Damat Feridi yere 
vuran amiller arasına onun neş.. 
riyatını da katmak bir tarih ve 
insaf borcudur. "Manda,, fikrine 
karşr ilk sıyrılan kılıç, onun sil. 
tunlarında çakmıştı. 

"Alemdar., la "Pcyamı Sa. 
~ .. m zehirli neşriyatını, pcr. 
vasızca yine o, çeliyordu. Tabii 
bütün bu hamleler ucuza malol. 
m.adr. Divanı harpler, ''Krogcr,, 
ler, Maltalar, zindanlar, hafta. 
larca kapanmalar göze alınma. 
dan bu işler başarılamazdı. 

Bugün bu yıldönümünden bah. 
seden yazıda: ''Okuyucularımız 
dan 22 yıldır gördüğümüz ve her 
fırsatta şükranla andığımız te. 
veccühe liyakat kazanmak ıçın 

feragatla verdiğimiz emeğin bir 
eı;eri istenirse, parmağımızı baş. 
1I başına bir kütüphane teşkil e. 
den kolleksiyonumuza müsterih 
bir hisle uzatarak "işte 1., demek 
hakkımızdır sanırız . ., 

Cümleleri var. "işte!,, söz\i,nün 
ihtiva ettiği gurur gerçektir 
ve yerinl:ledir. Çünkü doğduğu 

gündenberi bu. gazetenin yüz kı. 
zartacak, vicdanından şüphe ve. 
recek hiçbir çürüklüğü görülme. 
miştir. Vakıt, hakkın, şeref ve 
haysiyetin yolundan avrılmadı. 

Bu yol çetindir, sarptır. Göl • 
gesi ve meyvası bol ağaçların al. 
tın-dan değil, çıplak kayalıklar 
arasından geçer. Karnr değil, 
vicdanı doyurur. 

Eğer, bu yirmi üç yıllık ömür. 
de, memleketin de payı olmasay. 
ldı, belki yazmaktan çekinecek. 
tim. Birbirimizi aile arasında 
tebrik eder, bu yaş hadisesini 
kendi çatımızın dışına çıkarmaz. 
dım. Fakat bu ya~ayışta yurdun, 
milletin de payı var. Çünkü o. 
lar, dürüstlüğü, mertliği sezer 
ve mükafatsız bırakmaz. Bu il _ 
tifat, bizim yüz aktığımız ve gu_ 
rurumuz olduğu kadar, mem. 
lekette yaşayan hayırhah ruhur 
da bir madalyasıdır. 

Hakkı Süha GEZGiN 
_z=:=: ... 

bir sopaya geçirilmiş kuzunwı çevrile çevrile kızartıldığım 

burnuma anlattı. Demek vali burada da önceden tertibat aldır. 
mıştı. 

Beni buraya kadar getirmiş olan köylüye laf olsun diF 
sordum: 

- Sizin köy ne tarafta? 
Kolunu uzattı, yırtık yeni parça parça sallanırken parmağı 

ile uzakta bir yeri gösterdi. Ormanın bittiği yerde bulanık bir 
su görünüyordu; adeta bataklık gibi bir şey ... Yanı başında dı:ı 

dağın sırtına serpiştirilmiş topraktan otuz kırk evlik bir vi. 
ranc ... 

Bu köy çukurda idi, havasızdı, yanı başında da hastalık yu. 
vası sazlık vardı. Sonra ]şte ıbiraz ileride bir yoktu? çıkıp, bir 
yol kıvrılınca bu cennet gibi yayla geniş, düz, güzel, bomba. 
duruyordu. 

Bir saattir benimle beraber olduğu halde iki çift laf söyle. 
miycn, sırtındaki paçavraların arasırdan dudaklartma, kilot pan 
tolonunıa, avcı biçimi elbiseme, Londradan gelmiş kasketim<' 
pırıl pırıl, tertemiz bakımlı silahıma dargın öküz gibi yan yaı· 

bakan bu köylüye kızdım; işte o da, bütün ötekiler de, bu köydr 
oturanların hepsi yaşamasını bilmiyen, bu cenrd yayla durm . 
ken gidip o bataklığa saplanıp kalan miskin adamlardı! 

Hiddetle: 
- O köyü niçin orada yaptınız, be! 
Dedim. Şaşalar gibi oldu ama belli etmemeğe çalıştı: 
- Büyükler, eskiler öyle yapmıslar da öyle duruyor. 
Dedi. Lakin ben arkasını bırakmadım: 
- Orada sıtmadan· kurtulamazsmız, dedim, köyünüzü ı 

çin bu temiz havalı yere taşımıyorsunuz? 
Bu sefer clerin bir iirpcrti iC;inde, lrnrkunç bir şey i~İt '" · 

gibi ürkek bakı"larla yüzüme baktı; kulaklarına inanmamı~tt : 

- Ne dedin? 

(Da.ha ı ·-· · 
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O za mana kadar ~aGIO) risinin, sanki uzak me.n Lkctl.::r. 
k ru çok garip bir şeki~ kil-4 l de, tuz mauenleri üzerin de eJe.1 

İJ..ı l ~ Jı:n t uh af aşı.k~a:ı var~ı: }bir rÜX 6ar1.1 t-s:rine k:> , .' }ır.. ı~ gi. 
~imdıye kadar kenıJısını mı.ısık.i f bi hafif tuzlu b~r lezzc Lı varc.ı ı. 
ve mr.>rfin1n sarhoşluğuna vermiış, Kalantan !. 
uzun müddet a k ile ölüm arasın- Kafkas daührın.la lıoğazlara 
da vücudunu b~şkalarına btrak- bakim ruzgcı;lar gi ı.;·i g e .ıiş ve 
nuş ve her gün beynini biraz da- gamh bir isim. 
hR uğı.ışturacak usuller aranuştı. Kalantan ! 
ı<akat Kalantan sun'i zevki ara. Tito dizleri üzeri. d e kadının 
lıkça şehvetten uzaklaşmakta dizler.nin hararetini hissetti . E -
olduğwıu da hissediyordu. tini masanın altına uzattı; ok. 

Fakat işte nihayet Tito ona is- sadı. 
cdigi temiz, saf sevişmeyi temin - Başhizmetsi. bir çok kereler 

;:ı liyordu. Evinde hazırladı ğı be- daha geldi.. Fakat kokainli kah
yaz ibadet gecelerinin J.ıirinde veden sonra bir daha görünme -
tanımış old'lığu Tito, avuçlara di. 
teslim ohınan emsalsiz bir meyva Bir transatlantik kamarasına 
gibi bütün gençliğini ona vermiş_ benziyen dar ve duvarları güzel 
ti. bir köşeye yüksek divan şeklin. 

Tito, kokainin kendisi.ne emsal. de birşey yerleştirilmiş, üzerine 
s:z ve hoş bir ne§e temin ettiğ i üç dört yatak atılmış, sonra gii_ 
genç kokainuman; zel işlemeli bir örtü örtülmüştü. 

- Senin daha çok vaktin var.. Sark kadınlarının icatlarından bi. 
Jiyc Kalantan anlatıyordu. Ben ;i olan ve taht veya tandır is. 
bu müthiş ve öldürücü tozun te- mi verilen bu rahat köşe bir di. 
si rini ~ok iyi bilirim. Sen daha vanın başka bir şekliydi. Şark 
miithiş inhitat, yP.nilmez mcJan- kadınları bilhassa Asyalılar bun_ 
koli safhalarına girmedin. Şimdi !arın fü:erine bağdaş kurar ye. 
bu to% kanında olduğu zaman gü- miş yiyerek, binbir hikaye, eL 1 
lüyorsun.. Sen daha tekrar ço. sane anlatarak günlerini doldu_ 
cuk olunan devri yaşıyorımn.. rurlar. Tito taht üzerinde iki 

Kalantan: hakikaten bir çocuk yastık arasına vücudunu sıkış. 
ile konuıtur gibi Titoya hitap e- tırmış olan Kalantanın yanına gi. 
rliiorctu.: Halbuki ikisi de aym clerek: 
yaşta idiler. Koka.in müthiş te. - Haklan da v.ır ya.. dedi. 
siriyle zamaın mefhumunu artüst Sanki bu kadar hareket etr.ıekte 
etmiş, Kalan1'ranr tecrübe husu- ne mana var ki? Biz inişin kısa 
sunda bi.rkaç sene büyütmfü~tü. zevkini duymak için bütün zah -

Baı' hizmetçi Ça.ki gayetle kü4 ,metlere katlanarak arabasınr yo. 
çük olan toparJakf bir masa hazır- kuşun üzerine ka.dar çeken kü_ 
lamıştı.. O kadar ki karşılıklı O- çille çocuklara b~iyl•ruz. 

1 :! .:ııı: Pnıgraııı , ve Hll'Jll lc kcl sa· 
al ;ıyııı·ı. l 2.;~;ı : ,\j:ın s \'l' Melt:'nrolo
J• lı:ıhc ı-kri. J 2.:rn: 'l '(i rk .\lii z i ği 

( Pi. ) U.:1111 11.0U: :'lliizik l' ru ı:ı;nım -
l' l.J ı ıuıo: l'nııo· :ı ııı. 18.ıt:ı: .\lem lc
kl 1 ~ :ı :ı l :ı~ .ı rı . . \ ju n s ve .\Jclcoroloj i 
lı.ı hcrlcri. Hl.:!:ı: .\lüzik (lhıılyu ı·u z 

oı·k c .. ıı·. ı -. ıl . l!l.OU : Koıııı.,ııııı: Hl.l :ı : 
'l'ii ı k M ıi z ı !l i : IFa -.ıl lıl'.\cl i ). 20.J;"i : 
:!11 •. iO: T iirk .\liizi j:( i: <;~ılaııl;ır: \'c
l" ill l'. Hıı -:-e ıı K ııı ıı. Cı·vılcl ı.-ornıı. 

1 - Ol• ıı rıııı : .4i Z•'.\Yı · ıı Sen:ır : 

ı · hl'ah .ı ıı l'ı·) rı·,· ı. :! - Arif Bey -
l sLılı:ııı sark ı: ( Canılu lıtısiyl'I ıni 
nır ). ;ı ~ - H :ı lı mi Ucy lsf:ıhan 
~arkı: \Et ı ı ı ı· lıc~lıııd ı· fig:ııı ) . ·1 -
İ\:ı ııun l :ık sı ıııi . fı - F:ıi z l' - l·~
~:ık ş:ırkı: ( i ~·iıı ıı:ıll'ııılı•sin). (i -

Siikr Lİ - l ' s., .ı (j sarkı: (Ccı;li nııı

;~ ,ı lılıl'l ıkmt). 7 :..__ Dcıle Cüli-
z.ı r -;:ı rkı: ı. Bh cfa bir ~· ı• -;. ıııi lıid:ıl) 
2 • Okıı y:ın: :\hıst a fa Ça~lar. 1 -
;\mi l~c~ Jlieazkiır ;ı~ır srnıai: 
{ ll l' ııiııı s c · ı · yj lıırııııı:ıııırıı) 2 - ("dl 

Cemil -- llir:ızk:ir ~:ırkı: (l. ıiyık 
ıııı san :ı) .) :ı Z c·k i'ı i I>l·ıl e H i-
eazk rır Yii ı ·iik sı:ın :ıi : ı Jl iilhi'ıl ,.:ihı 
p lir oldıı). 1 ([ İl"ıızk iı r s: ı:t. st· ıııa

isi. 2ı.1 ;1: :\liizik (Kiiı; iik orkı•sll'H -
Scf: l'ı· ip A:;;kın). t - • Jl:ıııııs 

Sclıınidl : lnc ilcr l \":ıls) '.! - Socdc 
Sevgılım ( lnll'nıırzzo ) . :ı - Bl'cl
lıovcn: Op. '.!i , :'\o . .\lelıtaıı soıılı

nın Ad:ıı· i o Sıı stcnııtu" su. 1 - Fuc·ik 

!Hilrn (\': ıls). :"ı -- 'l'\l' hai!-owk y : 
.\lc·l~ıli ı Op. 4'.!, .Xo.:l) (i Yoshi
tıınıo: .Japon sııili. 7 - .J. Strauss : 
Şrn Yiy:ına l\'a ls ) :n.oo: .\Icııılckct 
s:ıal ,ıyurı , ,\j :ı ııs habl·rlc•ri , ziraa t , 
slı anı - Tnvlıili'ıt, K<ıııılıiyo - Kıı
kut bor~ası (F.i)al). 22.'.!0 : :'.Hizik 

(Kiiç ük orkestra - Yukur<l:ıki JH'O

gramm ıl e, :ıını) 2'.!.35 : :'ltiizik (Caz
b[l n<l - Pi.) 2 :l .2~/ '.! :t:ln: Yarınki turacak iki kisinin dudakları ko- Kalantan sen benim şir.di, ze-

layca birleşe<biliyordu. jhirlenmenin nrşeli safuasrr! ta ol. , program ve kaptın ış. 
Kal.antan yalnızca: ,d~u söylüyorsun .. Benim gill. 
- Çaki... . diıiğiimü zannediyorsun. Fakat 
Dedi ve Çaki, gumy,ş bir ;ben bu safhayi çO,:tan geçtim .. 

tepsi üzerine yerleıtirmiş kris- Ben daima gamlıytb .. Ben ha_ 1 
tal tabaklar içinde kenarları di- yalin maviliğine inar..anJardan d..:... 
lim~.,ldilim ltesilmiş muz parçaları: ğilim .. Bilmem Ak.ıoblepş.i clenL 
ile süslü, pembe renkte bir balık len göz hastalığını hiç duydun 
gcticdi. mu? Bu bir rengi tefrik eıdeme -

Alelade bir su sürahisiaiçinde fmck' zaHdır. İşte bu renk de 1"1\<l
şampanya bulunuyordu. Şampan- \ vidir. Ben de bu şekilde ruhi bir 
yayı bir şişe, l1atta bir .kova i::;in- Asinoıblepsiye mii_pteJayim. Artı k 
ıle ikram etmek .. üzere satı~ eti- ıha yatta hiçbir şeyi maıvi görmü. 
keti bulunan bir hediye vermek- fyorum .. Yavrum benim doktor
lc müsavjd\r. ların zannettiği gibi kokainin 
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~EHlR TİYATROSU 

!u akşam komedi kısmı 
20.30 ıl:ı: 

H!.\"DİSTAI\" CE\'1Zl 

Tito bacaklarına bfr <(İft ateş- mazarratı ciğerleri zayıflatmak, 
li bacağın şehvetle sarıldığını kalbin hareketini bozmaktan iba. 
hissetti. ret değil.. Onun büyük fenalığı 
· Kalantan çıplak kolunu masa- daha ziyade ruh1 tesirindedir .. 
ıun üzerinden uzatarak aŞLğırun ~Kokain şahsiyeti çiftleştiriyor .. 
saçlarını okşadı.. Bu ncvaziş o !Biliyor mu.sun şuur üzerinde yap_ 
kadar hafif, o kada1 iç gıcıJclayı_ tığı tesir nedir? Ben bütün ı::lün. 
cı idi ki, Tito bir şeytanın ken- yada fikirleri tamamen zıt ve 
rjisiyle meşgul olduğunu zan- zevkleri tamamen uygun-auz olan 
netti... iki insanın mevcudiyetini ka - --o-

Ve Tito tatlı bir şehvetten zL bul ediyorum ve bunlardan diğe ...... t.. HALK OPERET[ 
yade tatlı bir" titreme duydu. Ka. rini tenkit edeni, ona kendi dü. ~~ ~ Bu akşam !l da 
lantan, Titoya aşık olduğundan, şünü~lerini kabul ettireni eğer ı:~· Oc; YILDIZ 
beri eski aşıklarının hiç birini iyi ise faziletlerini aşılayanları - 2:> Çnrş:ırıılıa ah.-
görmek istememişti. Kocasının nı artist olarak kabul ediyorum. ~aıııı Kaclııı!ann 
mate:ni ayrılık ixin mükemmel Kokainin tesiri altında insan. ~ · ' füğcn<liği 
bir sebepti. da başka reaksion göze çarpı. \ ;ızan: .:\IalıınuL Yesari 

Artık binbir zehirle karışan yor. !~imde yaşayan iki şahsiyet -{r-

garip aşklara veda etmişti. Şim.. yek'.:ii[erlcrini tenkit ediyor, 0 lU~lT HIZ .\ 
di yüzüksüz eller, çözük saç ka. kadar birbirlerile uğraşıyorlar , v E. SADl TEK 
dar basit, fakat' zevkli olan saf çarpışıyorlar ki, bundan kendi ' - - TIY.\THOSı:.; 
aşkı seviyordu. kendime duymuş olduğum neL BIJ (;ECE 

Titoya hiçbir koku, hatta pu•d ret çıkıyor .. Ve işte bundan so:-ı.. (',.,kü<lar lliilc 
ra bile sürmeden, banyodan cık. ra her şeyin faydasızlığı hisso- SinC'm:ısııHla 
tığı giıbi yalnızca üzerinde ~ bi_ lunuyor. Kalbimin çarptığını his. YEKTA 
raz vahşi bir koku, derisinin ko. sediyorum. Ne gibi bir gaye i. \'arın ı.ıı-n~ K:ıdtkHy lliilc<le 
kusu olduğu halde veriyordu. De. çin? (Daha var) · C\'EY BAB.\!\l 

-2-
Dünkü kısmın hülaşası: 

1!)17 st•n esi nılt• Erilrcdr 
Habeş lwrlıırtuııd<ıki Jt<ıl· 
yan kııııı:ındanı 'ı iizl.Hı ) ı 

,\lal:ıııyo H<ıs Y:ılsu•ırnıı 

ziyafetin <' tıidi~oı· ; k:ıl'ı s ı 

.\l:ıriya da ı.:"rnrlı ilahe~ 
iilkc,.,ini merak cll i i(ı i~·iıı 

ı.:ilıııı:k j,.,tiyor, fuk~ıl Yi'ız- J 

lıa ~ ı hir Jı tıdı"c ~· ıkııı:ı\ııı

<lan korkar:ık götiirıııiyor. 

Has \'.ıhu .\\'nıp;ı ınedc

ııiyctiıH' larafl[!rdır H ' 

dilı't ~ a~ıııılııki o~lu ;\li_ 
lı :wl'i lıalyan okuluna \'('· 
rcl'cl, ı i r. Fakııl l>{cıı~· kar
dc~ i YI.' iıııpanıtoı ·uıı ıııu- l 
hafız kıınıantlanlanııılaıı 

ı;eıasıı .\ nupalıhıra ılü') · 

ımıııtlır, zeki ve l'l·sur lfir 
:ıılııındır. .\l:ırl'p ıu•hriııc 

l{cliıH·c lrnı ·~ı y:ııııa~· tıı .\_ 
ıl i,ı.ırıı 1 rnfod ]{us Yahıı 

ııtın giiııılrnl i ~i kar~ıl :ı :\ ı

cıhı r ı;iiriiııdülcr. ) ii1.lı :ı ~ı 

>lal : ııı_\ o .\liilfı1.1nı .\l:ıl'i~ ·o

~a haktı: 

-- Bizi lıt·kliyorl:ır .. 

Sahiden orada elli kadar Ha.. 1 
beş atlısı ile iki yüz kadar yaya 1 
vardı. Beyaz elbiseleri güneşten 
büsbütün beyaz görünüyordu. Bu 
beyazlığın arasmda esmer yüzler, 
esmer eller, çıplak bacaklar ve 
ka~kara kıvırcık saçlar birdenbi
re y,öze çarpıyordu. 

Habeş atlılarının hepsi de sağ 
ellerinde birer tüfek tutuyorlar
dt; fakat bunların kimi eski ki_ 
mi yeni ve biribirine uymayan bL 
çimde oldukları uzaktan bile an
laşılıyordu. Yaya olanlar ara
sında da tüfek taşıyanlar görü
liiyordu ama, bunlann çoğuntua 
mızrak, kalkan ve hatta okla yay 
vardı : En önde duran ve diğer
lerinden daha iri ve uzun boylu 
bir atlının ardında, yahut sağın.. 
da &-0lunda, rastgele toplanmış.. 

lardr. 
Bu iri atlırun reis olduğuna 

şüphe yoktu, çünkü başına bey;ı.z 
bir sarık sarmıştı; Bornusun altı
na yine beyaz kumaştan yapxlmış 
olan bir şalvar giymişti: sırtınıda 
da aynı kumaştan cekete benze_ 
yen bir şey vardı. Atının takım
ları Afrika güneşinin keskin ı. 
şıklarmda parlayordu. Bunların 
altın veya gümüşten yapıldığı an
laşılıyordu. 

Kılavuz bir an durdu; yüzbaşı 
Matanyoya bağırdı: 

- Markas bizi bekliyor. 
Sonra atım daha hızlı sürerek 

uzaklaştı. 

Genç yüzbaşı kumandayı ver
kli: 

- Dörtnal! ... 
Müfreze, arkasında büyük bir 

toz bulutu bırakarak, kasırga gi_ 
bi nehre doğru aktı. 

Markas yüzbaşı Matanyonun 
yabancısı değildi; onunla hudut 
boyunda görüşmüştü; bir taraf
ta herhangi bir kaçakçılık veya 
hırsızlık .yaparak diğer tarafa ka
çanların kovalanmasında biribir
lerine yardım etmişlerdi; cessur, 
zeki ve sözünü tutan bir yiğitti. 

Yüzbaşı nehri bir hızda geçti. 
Markas da atım dörtnal süre. 

rek misafirini karşıladı. Birkaç 

Gülüyordu .. Karnının doymuş 
olması ve yanmdaki genç güzel 
kız ona büyük bir neşe vermiş. 
ti.. Florika da bu neşeye iştirak 
el:liyor, şen teobessümü ile yüzünü 
aydınlatıyordu. 

Bütün bunlar karanlıkta cere
yan ediyordu. Demetr bu küçük 
evde ışık yakılmasına rıza göster. 
memi,ti. 

' s!_U~N_A __ K_I __ z _ı _I 
- Sen ki liiks odalara, neşeli 

hayata altşmı~m . bu karanlık 
içinde kimbilir nasıl canın sıkı
lır! .. 

Diyerek Florika arkadaşına so
kuldu. 

- Benim canımı sıkan karan
lık değil.. Seni görememektir. 

Genç kadın cevap vermedi ... 
Fakat arkadaşına biraz daha so. 
kularak başını omuzuna dayadr: 

- Demetr bir daha benim met
resim olmana müsaade etti mi 
yoksa artık s ~ •i bundan men mi 
etti? .• diye Lö Mestriye sordu. 

Eğleniyordu .. Fakat bu ~ö zler 
den yaralanmı~ olan genç kadın 
derhal yerin<len ka1ktı ve bir kö. 
şeye çekilerek samanın üzeri:ıe 
uzarıı4ı. 

Fakat buna rağmen genç Fran 
3m P1orikayt yanm"ı <:ağ ırdı. 
:J.elmeyfoce ke:-ıd~i onun vanına 
xitti. hrIJn".a•c istedi. . F-.ık:ı1 
zwıç .kat.im oou itti ve bütiin ge. 

ceyi köşesinde yalnız başına 
bir tek kelime konu§madan 
çirdi. 

ve velki kavgayı sanki unutmuş gi. 
bi ı;lavranıyordu. Derhal acele 
acele: 

Sabahleyin şafak atarken Flo
rika evden çıktığı zaman, Lömcst 
r.iye yorgunluktan bitap bir hal_ 
de uyuyordu. Öğlene doğru uyan 
dığı zaman, alnına konmuş ola:ı 

bir pusenin silik hatırasını ta~I

yor, fakat bunun riiyamr yoksa ı 
hakikat mi olduğunu bir türlü I 
kestiremiyordu. 

1 * • * 
Öğleyin muhafız bir an ıçın 

merdivenin başında gört'ndü ve i 
silahını elinden bıral:mc.Jan. bir 
tek kelime söylemeden bir kilsc 
çorba ile bir maşrapa su brr? ka. 
ra k cekildi . gitti. Öğleden akşa
ma karlar g~nç adam vaktini u. 
yumakla gecircli. Mehtap hen:iz 
başlıyor. hilal seklinde bir ay btı 

kır l- a •>isar.es · ni lı :! fif bir R"rı 

ı~ıV,a br.ğuyordu. 
Florika bir ı;ih cvvelk;«inrler 

bircı z d"'ha e :-t~ en J!eldi. Üzerin . 
de iyiliği varclı v e: bir akşam ev_ 

- Sana verecek 
haberim var, dedi. 

mühim bir 

Lömestriye bir 
ek düştü: 

an için ümi. 

- Demetr ile mi komıştun? 

Kabul ediyor mu? 
- Yok maalesef! Bu hususta 

bir tek söı b:Je dinlemiyor .. Ben 
Domnikndan bahsedeceğim. Bu 
s eni alakadar etmiyor mu? 

Tabakları y ere bırakırken bı. 
~ ı önünde konuşuyor, fa'•at gö . 
zi.' nün ur.ile de bir gecelik aşı
ğını süzüyordu. 

Jan gene kadını hayret]~ din. 
li voıı:Ju. Aralarında ne zaman 
Domnika mevzuubahscl ~ a. Flo
rik a saht~ b:r uysallık gösteri
vordt•. i ste bu kere de genç kız. 
d"'n biz~"'t kendisi haber ~etiri. 
yordu . Lö'T!estriy c rre" c kadının 

cc'..·abını beklerl:en h ileli bir ba_ 1
1 kı 1 ve neşeli bir tavır ile · 

- Nasıl, diğer mahpus ne a _ 
lemde? 

Diye sordu. 
- Çok iyi.. Akibetinden hiç 

de gayri memnun görünmüyor .. 
Babasına yazmış olduğu mek. 
tupta Konstantinin kendisine 
karşı kullanmakta olduğu hattı 
hareketten memnuniyetle bahset. 
tiği görünüyor . 

- Tabii bu mektupları De. 
metr imla ettiriyor .. 

Diye Lömestriye itiraz etti. 
- Demetr, Domnik-ı:lan yüz 

mil uzaktadır. 
Bu itiraf genç kadının ağzın. 

dan kaçıvermişti. Genç adam bu 
hususta daha bir cok malümat 
el ·le etmek istiyordu. Fakat Flo. 
rika her ne olursa ol,.un bir tek 
kelime bil~ sö:•leme ~i şiddetle 
reddetti . Ve hatta Taverskonun 
önünde bu mevzu ile alakadar 
hicbir b?hse girrPef"~s;ni kendi_ 
si · ie11 rirada btılundıt. 

f.'al:at bu ric2lan Lömestriyc 
i;in en mükemmel bir izahatı 

Yazan: Kadircan Kallı 
adım kalınca durdu; yere atladı. 
Yüzbaşı da onun gibi yaptı ve 
kucaklaştılar. 

Matanyo, Habeş kumandanınm 
bu suretle setamlaşmasından se
vinmişti. Çünkü biraz daha içeri
ye, Avrupa adetlerini bilmeyen
lerin yerlerine gitmiş olsaydı kar. 
şılaştığı adamla seJamlaşmak için 
dudak dudağa öpüşmek Iazrmge
lecekti. 

Markas şimdi de dostunun eli. 
ni sıkıyor: 

- Hoş geldiniz!... 
Diyordu. 

- Hoş bulduk ... 
- Nasılsınız? Umarım ki iyi-

•• 1 
sınız ... 

- iyiyim. Ya siz? 
- Biz de iyiyiz. Çocuklarınız 

iyiler ya? 
- iyidirler... Sizin çocukları. 

ruz? ... 
- Çok ~ükür !... Karınızın sağ

lığı nasıldır? ... 
- O da iyidir ... Sizin karını

zın da iyi olduğunu umarım. 
- Çok iyidirler ... 
Bu konuşma bir türlü bitmi

yordu. 
Şimdi havadan, sudan, ekin. 

den, karnının aç olup olmadığın
dan, işlerin iyi mi, fena mı gitti. 
ğiden bahsediliyordu. 
Habeş kumandanı bunları söy

lerken kurulmuş bir makine gi. 
biydi; karşısındakinin ne cevap 
verdiğine hiç aldırmıyor; ona 
hem yeni şeyler soruyor, hem de 
sağa sola emirler yağdırıyordu. 

Markasm adamları da İtalyan 
askerlerinin, mülarimin ve ça
vuşla onbaşının boyunlarına sa. 
rılmışlar, karşılıklı hatr1 soruyor
lardı. 

Habeşlerde böyle biribirleriyle 
kaarşılaşan iki tanıdık, sadece se. 
lamlaşarak geçerlerse bu en bü
yük ayıptı. Her halıde aralarında 
bir düşmanlık ve biribirlerine 
kaarşı fena niyetleri olduğu ma
nasını çıkarırlardı. 
0YüHfaşt Matarito ile ar:Kada~

ları bunun :için Markasla' adamla. 
rınm her zamanki tekerlemeleri
ni aym şekilde karşılayorlardı. 

Fakat vakit geçiyordu. 
Vaktin geçmesi Habeşler için 

bir zarar değil, kardı ama, genç 
yüzbaşı şüphesiz onlar gibi düşü
nemezdi. 

Bu yüzden cevaplarını rastge
le ve mümkün olan çabuklukla 
veriyor, adamlarına da böyle yap. 
malan içi.n i~aret ediyordu. 
Habeş atlıları Ön'C' geçtiler. 
Yola çıktılar. 
yeşil ve güzel vadi uzayıp 

gidiyordu. 
6tede beride keçi ve koyun sü 

rüleri görülüyordu; 1urada bura. 
da başıboş atlar ve katırlar otla
yorlardı. Çocuklar beyaz tüylü 
oğlak ve kuzularla oynaşıyorlar; 
çırılçıplak vücutları güneşte eri. 
meğe başlayan bir çikolata gibi 
parla yordu. 

Çobanlar Habeşlerin alaca ka. 
labalığına, hele düzgün ünifor
malı İtalyan süvarilerine merak
la bakıyorlardı. 

Saliyanti, yanıbaşrnda giden 
Koranzoya döndü: 

- Bir köye yaklaşıyoruz. 

mahiyetinde idi. Artık Domnika 
nın ne Morenani ve ne de civa • 
nnda bulunmadığı muhakkak i. 
di. Bu şekilde boş araştırmala. 
rın manası da anlaşılmış oluyor. 
du. 

Yemekten sonra bir gece ev • 
velisi olduğu gibi genç kadın 
bir köşeye çekilerek, samanların 
üzerine uzandı. Hiç de naz eder 
bir hali yoktu. Lömestriyc gü. 
zel bir P-ece geçireceklerini tah. 
min etm:ş, hayalini ıdoldurmuş. 
tu. Fakat kadının yalnız kalmak 
istediğini anlamakta gecikmedi. 

O da gururuna mağlup olarak 
hiç bir ~ekilde kadına yaklaşma. 
dı. Fakat bütün cün uyumuştu. 
Sonra Florikanın güzel karanfil 
kokusu h er tarafı kaplamış, asa
bına tatlı bir gerginlik vermişti .. 
Bütün gece gözünü yumamadı. 

Florika sabah şafakla beraber 
kalktığı zaman, Lömestriye da
ha gözünü kırpmamıştı. Fakat, 
derhal uyur gibi yaptı. Bir ke. 
re daha yanağı üzerinde, genç 
kadının etli dudaklarının teması. 
nr . hissetti. Kendisine karşı hem 
gurur hem de hiddet duyuyor: 

- Ben cok aptalım.. Bu kü. 
dik s ~ v· ı"'Tlekten müthiş zevk du
yuyor . Be,-, rl 0 hu'1dan istifad~ 

etmeI:yim, diyordu • 
r nnha ''"r) 

öt~de beride, tarlalarda 
şanlar da vardı; tahtada.!1 .~ru 
mış çapalarla toprağr katı lccı, 
ıdı. Erkekler belden· yukıırf 
taktılar; kadmla1 dekolte Ola 
mişlerdi. Bunların arasınd lrtıi.i 
kısmr, ölüm haberini d~ İlıı ~ 
çapalarını oınuzlarma atar af• fyar 
ye doğru geimeğe başladıl lıd 

Müfreze köyün ortasınd~ t. 

çerken herkes kulübesirıitı ~ ~il 
sına kadar çekilmiş, h~ § 
çacak bir hal takınmıştı. . ~c d 
askerlerin geçip gittikleritıl 'l.ı\in 
rünce yüzlerindeki kork\1,,. ~tl 
yordu. Hatta İtalyanları g 

1 
leri zaman çocuklarla kı~Jı 
lara doğru koşarak ba . 
başlıyorlardı; ne dedikleı1 
ışılmryordu. 

l.o 

- Bunlar ne diyorlar?. 
- Boncuk istiyorlar r .. • 

~at 
l:lıt 

il.t>bt 
la.~1'a 
(\'c:ı 

- . • • • dıu-d 
- Habeşistan-da her yıl ~tı 

lerce ton boncuk harcanır!·' 
zı açıkgözler daha içerilere 
derlerse 1:.oncuklannı ayn~. 
lıkta gümüş ve altınla deı1 
bilirler!... 

- Somalide de öyledir .. • 
Köyün öteki ucuna var01 

sırada bir kulübeden bir 
çrktr. Kapının önünıde yere 
miş olan bir mızrağı alara1' 
ötede otlamakta olan at!l},.a. 
dr, dağlara doğru uzaklaştı· 

Çok geçmeden yakındaki 
lübelerin kapılarında dura!I 
ellerinde birer mızrak tut'~ 
altı kişi birden, öteki adatn111,. 
tığı kulübeye koştular; b~ 
dan biri diğerle~inden dalı• 
vik davrandı: kapının öni.irı~ 
rağıru dikerek içeriye gird1 

ğerleri bakakaldılar ve }1 tl 
dananlar oldu. ~ad~ 

Çavuş Saliyanti manalı ııı' ~l'aı 
sırıtarak onbaşı Koranxc,ya lı-. 
dü; sordu: lıı\'l 

- Ora·:ia olanları gördiİ11 \t~ " , (Dah<S t ~' 
ın 

• VAKiT 
AGO!l.E TAU1FEsl 

~ 
atemleket aft/Tlıe,ı 
[~·imle aısıfl 

.\ylık 

:ı aylık 

6 aylık 
1 yıl lıl• 

..~ ı .. ~r 
~'U' ·>'"' 

~o.::; ,. 
~- ( 

s:?O 47S 
000 1600 " 

l'I 
larıteıfon Halkan Birll~1 O! 

ayda otuz kı.:ruş ı.liış (i!Qr. r' 
birlı,Rıne ıı:ırıniyen yerlere ~ir 
\'P llT\" hı> ., ı•r kıı rıı" zamıned• el 

Abone kayrlını bılrlircn ~r 
!tıp ve tetı.ırııl ücretin ı. 11 ~ ı 
parasının ııosla veya bani'

1
' iiıt 

voıtama ücretini idare kend 
rine alır. 

ı' .. . . . ,.( · - ~ ,,.".,'" ., .. ........... . " ... , tf 
. -~ zı nıl<' \',<\ InT•:ı a hone Y•· ' 
<\ ılr<'q cle:-rişttrmt> iicrctf 

2;) kunıo;:tnr. 

11.' ~ ttCRETJ,Ertl 
fi 

l'kııret ill\nlnrının sııntirrı . ;~ıı 
lırı <;ondan ılıh:ırcn il!ııı sıı~ ~ıl' 
rınıfo rn: iç s:ıvf:ılarrla 5 ı;ı~< 
rus: <lörclıiııcO c;ayfada 1 :·dr l 
ve Ü('Ünrüclr 2: bırincı dır· 
lı;ı.;lık ,·:ını ke<;mı>re 5 Jirıı. 11 ct1

1 

Rüvük. c:ok rtevamlı. ı: -~ 
rf'nkli ilHn \'erenleri' a~·r.1 Af111 
•ndırınrl<"r vaııılır. Rr~mı 1\1<· 
rın c;aıılim . sıılırı :lO kuruş fi 

Tknr; l\fa'ıi.-cttl" oırrıı11' 
[{iiçiik llfi.nlar 0 

Rir ıfl'la :ıo . iki defa<;l ~·o~ 
defası fi:>. flört defası ?rı •.~·il~ 
dt>f:ı<>ı ıon kurusıur. ('ç bed1' 
ıl:in "f'reıılerin hir defası 19rı~ 
''adır. l>ôrt c;alırı ı::ec:en iJAıt ııt· 
1111 la <:ıı ıı rla rı ht>!S kıınıstıı ıt 
c;ıııı eclilır. rı1}-f 

\'[!kıl hem do;..rııdan do! ~ti~ 
l.:t>ndi idnre yerinde. hC'*11 rd, 
krıre raclılrsinde V:ıkıl t11f)~ 
ıltını1:ı J\E:\tAJ.EOOI~ ı,:ııV~} 
1 lıiıı Riiro~u eliyle im" 2oj.JJ 
nılr·t f Riirnnıın trlrtonıı:/ 

... 
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-

Fran t bl""'" alır mı 7 Londradaki Çek hükU- Deniz harbi ~ . aız e ıgı (Bal} tarafı 1 incide) mektedir. Bu cihet ise Rusya- • • 
fil 22 (AA) dan uğurlanmış, mızıka. Jnofüz, nın ve TUrkiyenln bUtUn kom_ metı reıai oldu 

1 .:~ı.... · · - 22 teırini Ne ordu ne hal'- ne de k F · ·'""' Lo d 22 (AA : ..... ,lı Fransız 1:ündüz tcb h d ' ha . ~t . Tür ve raruıız mıııt marşları. şularını tatmin edebilir. n ra, . .) - B. Be_ ,._ I ane an rp ıa emıyor nı çalmış ve bir bölük asker ih- Muahedenin imzası Türkiye. nts, Fransada kısa bir müddet 
Ilı .'"llCe, büt•· tiranı resmini ita eylemiştir. yi Cenubu Şarki A..-rupasınm kaldıktan sonra Londraya avdet 

Bir Norveç vapuru 
batırıldı 

Stokholm, 22 (A.A.) - 1500 
ton hacmindeki Custav Adolf a. 
clındaki Norvc~ gemisi, bir çok 
eşyayi hamil olduğu halde yol& 
çıkmışken Shctland açıklarında 
bir Alman tahtclbahiri tarafın. 
dan batırılmıştır. 

ilet · · un cephede, old~k~a 1 Londra, 22 (Hususi) - !tal. Fransız generali Veygand da sulh unda faal bir rol oyna- e~~i.ştir ... Yeni ~ir Çekoslovak 
1 .ıçınde geçmi~tir. yanın ni ı;in bir harbi r.özc ala. Ankara.dan ayrılırken Havas a. maktan menedemez. BllAkls, , h~kumetının teşkıli mutasavver. 

11idterede tehlike nur~cağı Belçika g~zetcsi "Le jansı mulıabirip.e &§ağıda.ki ~. bir sulh ye bitaraflık sivascll clır. 
• • Soır m bqma.kaleeınc!e teba- yanatta bulunmuştur: takip eden blltUn Balk~n ve İyi malüma.t almakta olan ma_ 
l§aretı rüz ettirilmektedir. Mezk<ir f!B.. Ben.im ve general Vavel'in Tuna memleketlerinin tesanll- hafil, B. Benesin yeni hükiime. 

e • 22 (A.A.) - fngil • ~tc ge~en ağustos ayının iki. fevka!Ade bir muhabbete m:ız- dU ve dostluk mUnasebetlerl tin riyasetini ka:bule davet edi _ 
~l~krk sahillerinde bu sa. 1~ı~d~l lt~lyank kralının M~- har olduğumuz Ankaradan ay. hususunda 'l'Urklyenin iştirAkL leceğini söylemektedir. Yeni 19 kişiden ibaret olan mürette 

batı, Riscaye adındaki Norveç 
gemisi tarafından kurtanlmıt .. 
tır. 

l' 1 e işareti ve ·ı · f ını 1 e ır onuşma esnasın a rılırken, tarihte mühim bir hi.. nl pek tabU kılmaktadır. hükumet içtimalarını Londrada 
'hliJcenin aon n mış ır. şöyle dediğini kaydetmektedir; dise teşkil edecek olan muahe • Rumaina ... azetesl, bu mua. aktcl:lecektir. 

tt ilan c..ıı·l . u. yarım •&at "ltaluan miJieti bir Jıa,.,.. iste. d · · oe ~ ;.J mı•tır J ·,., enın ımzasmr Ya§ayabilmiş ol. bedenin Akdenizde emniyeti ---<>--
.ıı •~b .. ı... t :ı. • • mivor. ltalyan hanedanı bir du"" dan d ı R 
ıe;f .. ""'' . ng-ılterenın prk ha:,, istemivor İtalyan ordusu . b':m. b"ld' 

0 aykı. ston.suz sc - ve sulhU muhafaza için bir te- uzvelt cumhurreisJiğe 
UZerınde •ı0m~1 d • J • vmcımı 1 •1.rm .. e ıs.er. ım. dafUI pakt oldu~u mUtalea- kr . ... . . 

... • :ı ~e ogru da harp istemiyor. Fr b k l " 6 te ar nam ti 
iNGiLiZLER BiR ALMAN 
GEMİSİ BATIRDILAR 

u;••tçlıut. bir tayyare görül. " ., . an.sız uyu e cısı ·"f~ssit.?'. sındadır. Bu gazeteye göre, ze ıgmı 
Lı.:1.'I'ehliJre iıuy-eti verilmiş lı n:n ~e açık~a ifade etmış ol. mezlrur muahede, öteden beri koymıyacak 
411.ı 1 :ı- dugu uzere Türk - Fransız _ h 1 b 1 N 
•• ,_,~-avcı tayyareleri he. L •d c ı fk lnoilfz muahEd • b. . . . 1 sulh ve al sane lr b taraflık evyork, 22 (A.A.) _ Nev. 

~~l~ Çıknuflardtr. Ol orc un nu u a'·71 ve dt""ıru""st"esı ı~d~yı nıyeut. siyaseti takip eden Romanya. york Herald Tribune'ün Va_ 
""" erd n 1 eserı ır ve ç h . l . ti U l d ş· gt uhab. . B R J ,. 
1 ' . e yapılmakta olan memleketin ı:ıam· • . b. r ·· nın. ıırıc sıyase zer n e ın on m ırı, . uzvc tın 

P~i~, 22 (A.A.) - Matin ga. 
zeteaının Buenos - Aireeden öğ. 
rendiğine göre, bir ~ ıkrU • 
vazörü geçenlerde Atlas Okya. 
n~unun cenubunda Clement is. 
mındeki gemiyi batınruı olan 
Schvabunland admdaki Alman 
gemisini batınnııtır. 

~e ı._~r yanda bıralalmıt İngilterenin davası de veni bir devr~mı ış ır ıgın. mUessir olamıyacaktır. ambargonun kaldırılmasına mü-
"' ~k kiliselerde kalnqtır. Kezs. şanlı Tür:çac~ktır. ünh·erscl ve Urentul gaze- teallik reylerin verilmesini mü.. 
"'&naa .. t•• d b" haklı bir davadır yükse!< ~efi Ma.şeral ~~v~~~n telerl de keza Roma.oyanın teakip _ön~üzdcki riyaseti • 

Ua un e ır L d .,., (A A ) B mak ,.e dig·er mu"ne•"•er Tü"rk. şaşmaz bitaraflık siyasetini te- c.~~ur ıntıbahat_ında namze.t .• ingiliz harp gemisi, Sclıvabuu, 
landın mürettebatuu, aüvariaııi 
ve Alman gemisi tarafından mil 
sadere edilmiş olan Clemeat 
gemisi mürettebatını altp kurtar 
mıştır. 

ecn b. ta Oll rn, _., ··~· . • • ttl t 1 hgm k k d a e ı yyare Lloyd George, d!ln nkşam bir ,general ve subaylarile yapa.biL baruz e r yor ar. ı ı oymıyaca~nı ve en ısı. 
,~el, 22 (A.A.) _ Dün nutuk ıradederek Avam IC:ıma. diğim fevkarnde samimi ve iti. İSPANYADA :S~~::ı tfıi~:rnaı~m:~eu;· 
.,.rı..,.sonra yüksek irtifada u. rasında teslimiyet gösterilme- matlı kmaslardan dolayı da Madrit, 22 (A.A.) _ Arriba las'ı göstere V• • • 1• tm : 
.. "' klif' d b ı Jd bilhassa bahtivarım cegını ı an e esı 

oltn :ansaya doğru gitmek. si te ın e u unmuş 0 
ll· lTALYADA ANLAŞ·eo~.r "NTTI<.T gazetesi enternasyonal vaziyete mmeUıhktedtemır. e.l bulunduğunu bildir . 

ltıUstubir ecnebi tayyareei gö. ğu lttihamına yol açmış olan 
1 

f'~" '"~ tahsis ettiği makalesinde, Türk • 
tlıt • r. beyanatını izah etmiştir. AK SLEill Fransız • İngiliz muah~eai hak Mezk(ir muhabirin aynı tel . 
tr!?~are, derhal Belçika Hatip. sözlerine şu suretle Roma, 22 (A.A.) - ''Havas": kında diyor ki: grafmda B. Ruzvelt'in iki ma _ 

BATIRILAN HRAUSPOOL 
TELSfZCiSt NE SöYLUYOR? 

Ncvyork, 2Z (A.A.) _ Dün 
Heronspool gemisinin mürette • 
batınldan 39 kişi ile beraber bu 
raya gelmiş olan mezkur gemi • 
n!n telsizcisi Georges Harcana~ 
b~r Alman tahtelbahiri ile tek 
hı: t~pla müsellah olan kendi ge. 
mılerı arasında vukua geJmiı 
o.lan muharebeyi hikaye etmiı
tır. 

ltd erı tarafmda.n Fransa devam etmiştir: Ankaıa muahedesi İtalyan Fransa ve tngiltere Akdeniz • ~ cumhııriyetçinin iştirakiyle 
· urıa kadar takip edilmit- Son nutkum, fena te!slr edll m:ıtbua~.mn bütün dikkatini deki vaziyetlerini emniyet altına bır milli birlik kabinesi teşkil 
alt miştir. tngiltcrenin dayası. ~Jbetmckte devam ediyor. Ga. almakla mefgul bulW1Uyorlar. etmek Ur.ere yakında kabinede 

~ı::rr'«ll·! .::'YYl.re, yoluna devam haklı bir davadır ve lngiltcre, zcteier, bilhassa Lu mWıim vesi- Alman • Rus anla§mBının bir tadilat yapacağı haber veril -
eda[·· bu esnada Fransa tay şerefRizliğe ve büttln dUnya· kanın imzasının Moskova ve mukabelesi olan bu muahede mektedir. 
· İl\ 1J .~vvetlerinin top ate; nın muahezelerine uğramadan Berlindc yaptığı akisler arasın. dünya siyaset boruıında oyna • 
• •ctıi ıfitilmi!tir. bu davayı bırakamaz. Türkiye dan bu iki memleketin hattr ha. "k" · b"" .. k ı İtalya, Yahudı" kolonı" ·ı·-,ıı.. ·ı · roketini kestirmeg· c çalışmak _ nan ı ıncı uyu oyun o muıtur. .. 
••tı t ile aktedilmiş olan muahede, • t k • d" ereye tayyare tadır. Romada Rusya ve Alman. YUNANtSTANDA nı e zıp e ıyor 

h.. fevkalAde mUbfm bir diploma_ yanın bu hadiseyi telakkı" h""'U- Roma, 22 (A.A.) - Stefanı· Ucumu t ff ki tldt R ile ...., Atina, 22 (A.A.) - Atina a. 
l · • muva 8 ye r. usya sunda beraber yürümedikleri te- aJ·ansı bildiriyor: ~eranspool gemisi, teıri.niev. 

vAelın 13 ünde ıbatınıştrr. Bu fe. 
laketten hayatlannı kurtaranlar 
President Harding transatlantiği 
tarafın?an tahlis edilmişlerdir. 

'-'Ot<U-a, 22 daha t t ı k retiyJe bu 3·ansı bildiri}·or: _ "at (A.A.) - !stili. Y an aşma 80 barüz ettiriliyor, Türkiyeye kar. ~ynelmilel yardım teşekkül. 
llııo.ı~ti bildiriyor: muvatraklyeti daha ziyade sc- şr fevkalade kızO"Tn olan Al _ Bu sabahki bütün Yunan ga. lerıyle İtalyan hükumeti arasın-

:~ı.uı ğI mereıı· kılm .:ır. 1 şalım ,:,· zeteleri ba•makaleJerini . Ankara t bt !l eye doğru cenubu a~a ça. ı · manya Rusyanın Tilrkiye aley. :ı da talyanm şarki Afrika top_ 
})>a ~illerinde iki düşman Rusyayı fiili bir düşmanlığa hinde son vasıtalara müracaata muahedesin-e tahsis ediyorlar. raklarmda bir yahudi kolonisi 

l'cı .~ı görülmüş ve bunlar sevketmemek esastır. Harlct hazır olduğunu inandırmak isti. Gazeteler, bu muahedenin ni • tesisi için bir prensip anlaşma. 
1"" ~'-"-= 1 · • • t h d"kt Ha.lb zam ve sulhu tarsin hususunda ""dıu-ij 3 u.re erımız tarafmdan sıyase sa asında dalma ı n- yor. uki Rusyadaki akisler sı yapıldığına dair olarak şu 

Telsız memuru, vakayi şu su. 
retle hikaye etmektedir: 

ıı bili lın~lardır. Tayyareler. tl:Srlere karşı azimklr bulun· ltalyan müşahitlerine göre bu bütün Akdeniz milletlerinin iyi günlerde ecnebi memleketlerde 
d~ürüimüştür. mağı tavsiye ettim. Harp mey_ kadar şiddetli değildir. ltaJyan niyetini kuvvetleri:iirecek miL çıkarılan şayialar hiç bir esasa 

Kafileyi tcrkettikten biraz 
son~a, bir Alman tahtelbahirinin 
Emıle M uget adındaki Fransız 
~apuruna hücum etmekte oldu. 
gunu gördük. Biraz sonn tah. 
telbahfr, hücumlarını bize t 

S'- • --o-- danında olduğu kadar bir kon- ma.lıafili Moskova. ile Ankara a- him bir amil te~kil ettiğinde müt istniat etmediğinden, katiyetıe 
l'i~e Reisicumhuru ferans masası etrafında da a- rasında bir ihtilat cıkmasmı tefiktir. tekzip olunmaktadır. 

öldü zimklr olablltrslnlz. Bugün muhtemel görmemektedir. Katimerini diyor ki: --<-- . 
Ct aktedlJecek olan bir sulh kon· ALMANY ADA v AZlYET Yunan efkarı umumiyeai pek Letonyadaki y ahudiler 
· ~e 22 (AA) feranst, bfr MUnlb olamaz. DEGtşTt ala bilir ki Avrupanı.n ~rtunda 

"h ev. 
cı etti. 

~ " İllt ' • · - Suri. b u k ve yak a kta Ih :r-uh f IJ{aunaa, 22 (A.A.) - Leton. b cıunburreisi M-,..-~ Hitler, fUtu atına. ıg vcncce Paris, 22 (A.A.) _ Bcrlin'. ın ş r su un m a a. k 11 k" 
<>c}' Abid bi ""'&DJ'C'1; b ı b ı b "'l k üh' • ·ıı· f tl ya ız.ı 1°" teş ıUi.tı, halı'hazır. 

Tek bir topla kiört saat mu. 
harebe etmek mecburiyetind 
kaldık. Tahtelbahir, bizi boml: 
dım~n etmek için mütemadiyc 
denıze dalıyor ve su yüzüne c: 
layordu. Bu, OJryanuata mUte 
madiyen zikzak ve kartıbklı boa 
bardıman yaptrk. 

'tef , r kalp aelctesin. ve un ara e a6 ayaca o_ den Stokholmc gc?Pn haberlere zası m ım mı ı men aa ere ....,. 
~t etmiftir. !ursa konferansı derhal terket nv.aran, lngiltercnin muha.Ea _ hizmet edecektir. da Vilno'da on binlerce yahu • 

K k• Aı d · d -1 di mültecisinin bulunmakta ol. ı · --~ mcmlz için hiç bir mani ~·ok- matı tatil edelıileceği hakkında eza, şar 1• L< enız e sag am duğunu haber vermektedir. 
eıwco B lk d l tur. Bu •JU".eUe bUtQ.n 4Uo7a, Alm~"mevCüt ahap An - 'Ve devaqı!ı biz' sulh duyausunu Polonvııı. -.hücliJ ... -u.. -
) • & an eV et• insaniyeti barp fel&ketfne BU· 'Jtara mUahedesinln inJZMl üze. Vunetlettdftfti~ ~ ftte heret iç1n te°;kklll~· ·~ olan 
~rı nazırlarile rüklemekten mütevelllt mosu· rine suya düşmil~tür. Türkiye ye ile Yunanistanm aarfedegel - Amerikan federas:oz:ı~uıte _ 

~.. görüşecek Jlyctin tamamiyle Hftlere raci ile yapılan muahede bu ?.Chabı dikleri gayretler ide Yunan efka cile.rin gerek muhacereti ve ge. 
.._"lcreş olcluğunu öğrenmiş olacaktır. ortadan kaldırmı§tır. 48 saatten rrumumiyesince malumdur. Bina. rek iaşesi için yardımda bulun. 
•q'kı • (Hususl) - Siyasi beri Berlindc vaziyet fevkalade enaleyh. Ankara muahedesini mağı vaa.detmiştir. Bu mak: • 
tö,.e ardan alınan malüma- dcğişmi~tir. memnun:yetle kar§rlar. Hususile ı b ll Al l sat a urada beş yahudi Ye beş 
tıe ·~ onıanya hariciye na.. Litvanyalılar bugün ViI man matbuatı ngiltercı a. ki bu muahedede bütün büyük Litva.nyah azadan mürekkep 

Sırısarurosıav hariciye nazı. leyhindcki şiddetli neşri~'atmz devletlerin ~imdiye kadar tasvip muhtelif bir komite teşkil ediL 
:'1ıııetd l\farkovlc; arasında noya giriyorlar tekrar ele alm~tır. ettikleri sulh arzuıunun bir ifa- miştir. 
..,t1,.. e bir ıgörUşme ola- ROMAN\" ADA desini görmektedir. Litvanya mahafili, Ameri • 
Qeı Londra, 22 (Hususi) - Scw • DUk 22 (AA) 11 · Messager D'athenes, Elcftron k fed v gradd k . d reş, · . - art- an erasyonunun Litvanya 

t 11l!re a l Rumen sefiri yetlerle Lıtvanya arasın a yapı· ciye nazırının gazetesi olan Vima, Proia ve diğer gazeteler bütçesini ağır bir yükten kur • 
t'l 'ar BUkreşo selmiş ve lan yeni anla~ mucibince, Po Timpul. Türk - Fransız - fn· de ayni mealde neıriyatta bulun tarmış olmasından dolayı mem. e Careafından kabul edilmiş- lonyadan alımp Litvanyaya veri. glliz muahedesi hakkında neş. makta ve Balkan ldevletlerinin nuniyet izhar etmektedirler. 
"letıe llkonun diier Balkan len Vilno teıhri yarın (bugün) rettlğl lıaşmakıı.leslndc Ro. hedefi sulhun muhafazası oldu • ---<>---
fı b~ ~~zırlarlyle de görü- Litvanya C\sk-:rleri tarafından it- mnnyanın resmi nokta! nazn- {furdan bu devletler Ankara mua Almanyada bro§Ür da-

' 
1 dırılmektodir. gal edilecektir. rını a1ı:sattlrmcktedir. Makale· hed~sini a"t":ak memnunivetle - l 

ini de deniliyor kf: karşılayabilirler. Çünkii büyük gıtan ar aranıyor 
4ndı•y s t Bu muahedenln Rusyaya ait Avrnp1 d·vletleri harbinde, auL IJondra, 22 (Hususi) - Al. a - ovye Sovyet harp gem!leri olan kısmı earkta ımlhU tarsin hun \'C kencii bitaraflıklarrnrn mü manya l:iahilinde bir çok Alman. 

llıı.. (8 Fı"nlandi•ra körfezinde edebilecek mahiyettedir. c ... ~ir b\r tar,.na muhafazasma hi~ lara gizli bir teşkilat tarafından 
~i~ lif tarafı 1 incide) .;1 TUrk - Rus müzakereleri_ me• ede:::e' tir. bir takım broşürler gönderilmek. 
~ ~ ~k~n:1" Tnner'in Stalini Londra. 22 (Hususi) - ı;eı • J nln lnkıtaıodan sonra bile lkt ı~'c Yu,.aıı efkarı umumivesi tedir. 
:Yor k~ tanıdığını yazıyor sin-ufcrstan gelen haberlere göre,) memleket arasındaki dosttu. im ba1n--d"n·'ır ki Ül"'ler muahe. Bu broşürlerde radyolardan 
~7 c:Je Staıi . . bir"' müddettir Estonyanrn Talin ğun bozulmadtfını teyit eyle- t"c•"ni d"rnis evkm:ktedir. ecnebi istasyon·ları nasıl dinle. 
~~tt1~, vak~ ~inlandıya~a limanında bulunan Sovyet harp mek mümkün olacağı gösteril-

~ Ji?llaıırtı~~ ıst~ıl~e B~~ gemil.eri ~inlılnciiya kC>r!czin:? G o·· be 1 s ı· n n u t k u m~::1f i~lis, bu broşürlcrin ne. 
,.~~ .. ec~nj V""de J • t" geçmışlerdır. d ld' • · . ,, "'?' t · 5' - y emış ı re en ge ıgını meydana koy. 
>.. bW: ahrı.rt o•.11.rak yapılmış./ k · "" .. "aa ma iızere sıkı lir taharriyata 
~ ~İYol'd dı it!Jıa !le muhafa. Al _ Sovyct tİc::ıt:'O~ (B~ tarafı 1 incide) maresini ortadan kaldınnak mak baslamıştır. Bu faaliyetten "giz_ 

Cltk0 .u ve şımdı beraberin- man Bilhassa bu meseleyle alaka. s1d"le a-:ılciığmı söylemiı ve tn. li hürriyet istisyonu., adı altın_ So ı:aya götürmektedir anlaşması kararla:~ı dar olmak üzere dün Alman pro. gil:: ba!lriye nazırına hitap ede. da calısmakta ol"'n teskilatın ") tJ _,,. ·--- Londra, 22 (Hususi) _ JJir pa":mla nazırı Dr. Göbcls Bcr. re!ı:: mesut olduğu sanılmaktadır. 
tra e er Polonyada müddettir M06kova. hüklimcti i lin .. radyosunchn bir nutuk l:Öj'· "Atenyayı Alman tahtelbahiri Hnriçte bulunan Alman 

ebua ınt" ih b · ·· k 1 • n'- Jcmistir. batırmdı. O gemi, sizin siyase. a 1 le tıcaret muza ere en yap:n. • • A'. nb:nda ingili~ccsi irad ed'l. tinizin kurbanr oldu. Bu hadise. lardnn vergi 
ı.._ ~rı.,,_ )'apıyorlar ta olan Alman heyeti, Berline · t" nin örtülü kalmııs•na meydan Lo d 2z (H 
:'42~~0\'a, 22 (A A ) P 

1 

dönınü~tür. mı~ ır. n ra, ususi) - Deyli 
~"hf'' ait garbf . . - 0 - Yapılacak Sovyet • Alman ti. Nutuk. İngiltere bahriye na • ver-niyeccfiz. s~ .. ç gazetesinin bildirdiğine 
~' aı ..... *?:e}'az Rus • Ukkrayn

1 
a ve 

1 
caret mualıedesi üzerinde prcn. zırı Vi&ton ÇUr~ıle karır ''Seni Her türlü n:sriyat yapacağız. gore, Almanya etrafındaki bita. 

i!bt~ Jtıilli ~!"..ıı·sı~ıı;ı a1nt~- aip itiilarile anla~ma olmuıtur. it!1a~ ~diy!'rıb:m !d··. nevinden ~u. Ta ki dünya efkarı önünde haki. raf mc:nleketlerde oturan Al. 
:-cıf Yaprı "'" ıçın ~n ı. det1ı hır hı ta ey ı. l:ati oldu :u gibi anlatasınız. manlara, Almanya dışında bulun. 

~it-.~ için {:ıştır. Beş bin miin 1 Dr. Göbels, (Atenya) gemisi· Kon us Mister Cörçil ! .. Bu me. mak müsaadesine mukabil, yüz_ 

Tah_telbahir, bize fazla yak • 
laşmaga. ~esaret edemiyordu. Ni. 
hayet hızı torpillemeğe muvaf. 
f~ <?ldu. Tahlisiye sandallarına 
bınmış olan mürettebat Pr . 
öent Harding transatlantiği ;:1• 
rafından altn1.P kurtarıldı. • 

. Londra. 22 (A.A.) _ Röyter 
a~~ının Stokholmden öğren 
d~~ıne göre, şimali Jütıa..00& 
kam. Hirt.shals'dcki balıkçılar 
Danımarka açıklarında bir ta.. 
~ım. harp gemileri arasında bir 
~n~ muharebesi olduğunu bil. 

d!rnı~Ierdir. Bu harp gemileri.. 
n_ın hüviyeti tespit edilememiş. 
tır. 

Sabık Avusturya Bat
vekili Şuıniğ 

Londra, 22 (A.A.) - Vjya. 
nad.~ Ccnevreye gelen ve sösll. 
ıı~ !.tım~t edilir 'bir kimse, Şuş.. 
n.ıg ı, ~ı.yana caddelerinden bf. 
rınd~. ıkı bastona dayana daya. 
na, ılk karısının mezannı ziya. 
retc giderken gördUğilnU, Sun. 
day Expr~ gazetesinin Cenev. 
re muha~.ırıne söyJemi§tir. Ya _ 
nıncia, hucum taburları milisi 
efradı bulunuyonnu.ş ve Şuşnig 
yold~ geçerken, halk, yaşasrıı 
Şuşnı~. ya§asın Avusturya, dL 
ye ~gırıyormuş. 

Dı[;er tara;rtan ,bazr §ayia.la. 
ra gorc, cskı başvekilin ikinci 
karısı sabık kontes Vera .Fug. 
ger devlete karşı hasmane ha. 
~ket suçundan tevkif edilmiş. 
tir. 

--0-~~ il lleki;r ınebus BeÇjlecck. • I k f • y nin. ilan oluni:luğu gibi bir Al. sele ctrafın ··a nihai mali'ımatı de kırk nisbetinı:ie harp vergisi 
~ı~eıa httiba.bY~ın~at? yukan Hıtler S ova se ır,y.c m:ın tahtel~h:ri t:ırafından batı- ~erecek oı:1', ~:~sin! Cevap bek. vermek emri gelecektir. 
lgi l. kttr. G ~:a ıştırak ede. gÖrÜ§tÜ rtlmış cl:nayıp, İngiltere bahri • hyoruz ..... c.ıemı~tır. . Bu emre muhalif hareket e. fa ~ "o"'da ~r Ukrayna. mec. ye nezaretini11 tertip ctti~i bir Dr. Gobels. Ateny:nın Amerı. denler, Almanyaya döndükleri 
~ae:;!!si de ela[.bf bc~az Ru15 Bcrlin. 22 (A.AJ - Hitler, pHin dahilinde batırı1dı~mı ve kaya hareketinden evvel, bütün I zaman tecziye edileceklerdir 

"'tir. ıa ıstolk de top. Berlindcki Slovakya. elçisini ka bö} lece il:inci bir (Lozitanva) Al ıran yokubrının gemiden c;ı. - · 
\1 bul ederek Polonya toprak~:ırın. had!aes.i çıkarıp Amerikayı Al. karılmış olduklarını da kny•:ie. 

Cianonun kardeşi öldü 
Roma, 22 (A.A.) _ B Cia. 

nonun kız kardeşi konte8 Ma.. 
gistrati Ciano vefat etmiştir. 

J a~arn k h k dan va.ktile Slovakyaya a t 0 
• man deniz harbinin vahşetine derek bu tedbirin geminin batı. 

Y a a kı la.n kıımnlann tekrar Slovak • inandırmak suretile İngiltere le. rılmasıncla her hangi bir Alman 
.a '•ava iade oluna.cagm· ı bildir - km·-'· · · · h"d· b ı "'i) ( 8 J hine harbe so USI\ gayesının ıs.. şa ı ın u unmasına mevdan ver 
~>: 'ile.; ~.tarafı ı incide) mi~tır. tihdaf edildiğini söylem"ştir. n·c-nclc m:ık~-adil· alınmış oldu • 
d,ti~ l»e~' kollarmuzı bağ. Alır.an nazırının, Anderron a. ğun•ı ilave ettni§tir. 
~~~ .. " 11>"ecelc zamanlarda F p r d:nda bir Amerikalı müsahi::Hn Londra radrsu. Alman nazı. 
liıc:~~ltlc caba 8aJbu milletleri on apen ge ıyor ve bazı Amerik211 gazetelerinde rınn nuthnd .. ki ith"IT'r rel:fde. 
·~ e~~ ·~ıı Üzerine birlC§C. Londra, 22 (Hususi) - Jilt. neerivat yapmış olan diğ•r b:ı?r den kısa b"r ~"'<rb~Jede bulun. B o· N 
..,_"." i!ltiLL~?,. din ..a:=-~mek lerin nezdinde bir saatten fnı- sahitler"n ifadesin.. dayanarak r.ıu,t· r. M~;ı-af;h fn.,.·ltere bah. aş iŞ ezle Grı·p Romaı· •' ·.,.'~. r-~':!_ içi.. bir~ ~ör. la kalmış olan Ankara sefiri ~nlattığına f:'Öre. ''Atcnva., ge • riye nazm Vinston Çilrç·li' doğ ' 7 ' ' fZma. 
~·"ı] }'cı,, .. d • ......_ ma11i-: Fon Papen. müteakiben der- misinde evv~l.i b!r inf~!aic te~~ip r:ıd:ın doğruva ubsını ist"hdaf Nevralji, J("ırıklık ve bütün a;n..larmıZJ de-1..:ı · F."'-"'- " ~ ne iae her hal Ankaraya hareket etmiş~ olunmuş, muteakiben uç tıı~ıı-z e-le:t bu uzun h0t'!b~ye d"rekt e.u rn~ 

,. --~~·.~ .. :!~la.-:t .a. alank tir. torpito ve muhribi merd.,,i ateşi. Hr cke:apta bıı1 ·•n;ıo"'ıi!ı veva de,.,iz ke~er. icabında giinde 3 Jca•e almabllir 
· ··- ·~ · , c-~'~n.a tahaldcu.. Yeni aktedllen TUr1: - fn. le Aten'1~Vr batırmıııl<'r ır. hare catıra müte'lJ!it: mut'!• nut- Her yerde pullıı Jcaıuı.r:a ısnrla lst.,.tıst1.. 

• :: :.:ı' · :nalıyı?!. gUlz - Fransız mlsalu ctrnfın- Dr. Göbc1:ı, ır.~rır.! atesinin ge- ik~ıt bir karşıl:k vereceği tah. atıl ~·· 
:. um US da görftşeceğl sanılmaktadır. mi ve. her l1an~ı hır haki'kat e. mın C'lunmaktadır. ll!!mii Sfü .... ' . ...._ ... - --.. ....... . 
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Lik maçlarının 'dördüncü haftası En büyük sergiler de 18 ıliP1 

ma, 48 madalya kazanrruştn'· 

Böyle Güzel Dişler YaJnıı 

" 1) 

t 
t 
t 

Dünkü karşılaşma l arda Gatatasaray Beykozu, Fener Süleym~nıyeyi, 
Beşiktaş Alt1r,tuğ u, Vefa H ıl alı, 1. Spor da T opkapıyı mağlup etli 

RADYOLiN ~eşDk. taş stadında 
_________________ ....., _____________________ , __ 

.... ~ zwww;ı ._. - .... ... -------=--- awww=-

i. Spor 4 - T opkapı O Beşiktaş -3 - Attıntuğ 1 Diş tabipleri 
Kutlananlarm di§leridir. 

diyor ki: 
Jstanbulspor: Saim -Ali, Fa. 

nı1c - Tarık, SeJıfi, Enver -
Fah1·i, Orhan, Hasan, Cihat, 
Bahri. 

Topkcı.pı: Siilcymmı - Hak
kı, ifol.J.~hatttıı - Fla-:ndi, Soti. 
ri, Vecihi - Saliilwftin, Sezai, 
Osman, Fuat, l!amdi. 

Ee~ikt-:ı.ş: Şevket - Taci, lb. 1 Altıntufi: bal• - Selim, Riiş_ 
rahim - Faruk, Hü~nii, Fe'}! - ı tü - Cafer, . Hüseyin, lJlüm
::;i - lli'seyfrı, Sabri, llakk1, Şe. taz - Sait, A li, Hayri, /Jısaıı, 
re/, E§ref. lbrahim. 

"Dişlerin ve ağzın sıhhati, sabah öğle ve akşam her yemek· 
te!l sonra günde 3 defa dişlc:-ı temizlemekle kabildir . ., 

Hakem Feridun J( l.,ç (E)Ja'p) Hakem: Sami AÇtk öney (lstanbulspor) 

I
" IV'e~den Kitao!arınızı 

Her sene oıouğu gıbi. bu yd da 

Bu müsabaka ba.5tan sona 
kadar İstanbulsporluların bas. 
kısı altında cereyan etti. Fu''
vetler rakiplerine kar~ı cid:teı' 
üstün bir oyun Ç'.lkarmalarmr 
rağırien ilk devrenin sen da!:i. 1 
kalarına kadar gol atamıy<'!' 

sarı siyahlılar nihayet 40 nıcr 
dakikada Hasan vasıtasilc bi. 
rinci, üç dakika sonra da Ci. 
hadm ayağiyle ikinci sayılar:. 

1 

nı kaydederek birinci kıtmı bi. 
tirdiler. 

Haftaymda hakimiyefürir:' 
idame ettiren !stanbulsporlu 
l:ı.r bu defa da 7 nci dakika·h 
Fahri vasıtasile ücünı:!Ü 23 ün. 
cü dakikada Hasan tarafından 
dördüncü gollerini atarak ma. 
ç.ı: 4-0 kazanmış oldular. D:.hıl;;ü Beşiktaş - AllmtuiJ miisabakasşııda lzakm t. ·,. 7; ·: f.<!rı~ 

Fener 5 - Süleymaniye O 
Fener: Cihet - Farıı.k, Le

bib - Ali Rıza, Angelidis, Ha. 
yati - K. Fikret, Esat, Yaşar, 
Basri, Rcbii. 

Süleymaniye: Hadi - R1'hi, 
Burhan - lbrahim, Or1ıan, 
Mehmet - Rauf, Hikmet, Mu
zaffar, Dani§, Süreyya. 

Hakem: izzet Muhittin (Galatasaray) 

Taksim stadının sonunıeu ma
c:ı da sarı 15.civert takımın -
b~tan sona kadar - hakimiye. 
ti altında aynandı. 

kinci sayıst takip etti. Devre. 
nin son dakikasında Basri ra_ 

Oyuna Beşikta§lılar başladı -
lar. Deı·hal Altıntuğ kalesine 
inen siyah beyazlılar daha ilk 
dakikada Şerefin ayağiyle mü. 
him bir fırsat kaçırdılar. Oyun 
her an artan Beşiktaş ha.kimi. 
yeti altında cereyan ediyor. AI. 
tmtuğlular kuvvetli rakipleri 
karşısında şayanı dikkat bir e. 
nerji ile kalelerini müdafaa edi. 
yorlar ve arada sırada Beşiktaş 
kalesi için cidden tehlikeli a... l 
kınlar yapmaktan da h ali kal. 

mıvo .. lardı. İlk devre bu şe. 
kilde Beşiktaşm bütün gayret.. 
lerinin boşa gitmesile 0-0 Ee. 
r::.bcrlikle neticelendi. İkinci 
devre Beşiktaşlılar muhakkak 
kazanmak az;milc çıktılar ve ta_ 
k1mlarmda da şu tadilatı yap. 
nuş!ardı . Hüsnü ve İbrahim 
ileri ger;miş, Sabri ile Ifö~cyin 
c:c miidaf:.:ıaya alınmıştı. Devre. 
nin ilk 25 dakikası Be~iktaş 
muhacimleri ile Altmtu~ müda_ 
fikri arasında bir miicndele ha. 
!inde- gerti ve Be.şiktac;lılar bir 
<'O!~ f!ı·ratla r kac-ırarn k sinir -
l~nmef,·e ba~llldılar. Beı:-ikta.~·n 
bu z1afından istifade eden Al. 
t:ntuğlular 25 ird dakikac':- .! 
soldan yaptıklan bir akınla san 1 
traforları vasıtc:.sile ilk ve son 

1 gollerini vaptılar. Bu golle da. · 
ha faz la asabile~n siyah be. 
yazlılar büsbütün sert bir oyun 
tuttular ve 30 uncu dakikada 
kalecinin hatasından istifade 
ederek bera.berliği, 35 inci da. 
kikada d a penaltıdan Hakkının 
aya.ğiyle galib iyeti tem in etti. 
ler . Oyun ~onlarına doğru Hüs. 
nü ~.el bir şiltle ütjincü golü 
yaparak Beşiktaşı rahatlandrr ~ 
dı. Oyun bu şekikle yani siyah 
beyazhlarm zorlukla kauı.ndık. 
ları 3-1 galibiyetle sona erdi. 

H. B. 

V akıt [( itaheviıı
den alınız 

~I .............................. .. 

~ıva~ aıel)csıııde yapılacak muı:ayyak hava tesisatına lünırnll j••ı 
malzemenin te-.Jimi ve bunl:ırın rn:ıhalliıııle ınont:ıjı 27-10-l!J3!J \ \J 
giinii sarıl 15,30 tla ı\nkaraıla iclare binasındn paz:ırltkla ihale ediletf 

Pazarlık mcvzııuııun mecmu mulı:ıııııncn betlcli 45:>00 lir:ıtlır. 6 
girmek isleyenlerin kanunun tııyin etliği vc:-sikaları lı:ııııılen ornı gii~ k 
:ıt 15,:lO ıla komisyon Heisliğine miirac:rntları laııındır. tat 

Sarln:ımcler para~m: olıırak Ank:ır:ıcla malıcrne daircı;indl'n, ır~ı aaı_ 
paşacl:ı ıc~C'IHim ve ı;evk şdli~inclcn cl:ı~ıtılnıaktadır. C850) b~l 

Dev lef 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlar ı 

tı\e 
llat 
~ 

tı 

En iyi elemanları lbrahim
den mahrum olan Sülcvmani_ 
yeliler fazla gol yememek için 
bir hayli uğraştılar ve 23 üncü 
dakikaya kadar muvaffak oldu. 
lar. 

kip müdafiin ayağından kap . 
tığr topla günün en güzel golü
nü de çıkardı . 

İkinci kısım vine Fener bas. 
kısı altında g~ti, bu devrenin 
10 uncu dakikasında Fenerlile
rin dördüncü, 17 nci dakika.da 
da Yaşar yerden bir şiltle be
şinci golü attı müsaıbaka da 

G. Saray 4 - Beykoz 1 E\·vı:lct? Mlinaktılal \ckiılııtıuce ~:ıpıl~ııı ......... , ,.., ı l'>•··"·' lıı. 
939 larihine kıırlar kabul cdilcccğı lıilclirilcn, lrıg i llcreye ı:ı.marııı 11 ~ t~ 
l{rınilcr hakkıntlald tcklifkr 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar ~6 teb 

23 ünıeil dakikada Rebil 20 
metreden attıı!ı sıkı bir şütile 
Fenerin ilk golünü çıkardı. Bu
nu 32 inci dakikada Esadm i. 

Vefa 4 
Vefa: Azat - Süleyman, Ş1ük. 
rü. - A1ulii.~. Haklcı, Nam1k -
Xec!p, Muhteşem, Gazi, Sulhi, 
Adnaıı. 

Hakcı~ı: 

Oer:ıi!i.n gilzcl bir akını 

Ovımun birinci devresi iki ta. 
rafın k:ı.rsılıklı akmlan arasın. 
da mütevazin bir şekilde geçti. 
Fırsatlardan istifade etmesini 
bilen Vefalılar bu devrede bir 
gol yaparak devreyi 1-0 galip 
bitird:k-:-. 

1kinci de~.le daha hft!dm 
bir oyun oyn.ıvan VefalTl:ır Hi. 

• llltfl!l.":fAt:::l:'P## W\ı:Ltza: ım::ll~ 

~.n'cara caddes;nde 

Kira lık kat 
oda!a r 

.\.r1Kara cadd~sının en nak ırı 
111!d~ı~ında, Orhanbey hanırK~d 

ıı:at ve Jda olarak kiralık ye:-leı 

Altındaki ilan bürosuna 
ra•aat. ____ azı ___ _ 

böylece 5-0 Fener bahçenin 
galibiyetile bitmiş oldu. 

- Hil§I 1 
Hilal: Murat - Muammer, 

Cevdet - Halulc, Mesalim, LfU. 
fi - inayet, Y'US'l.tf, Orhan, Be. 
kir, Nimet. 

Eşref Mutlu 

lal kalecisi Muradın muvaffakı. 
yetli çalışmasına rağmen 3 gol 
daha yapmağa muvaffak oldu. 
lar. Hilalliler buna yaptıkları ı 
~olle mukabele edebildiler. Mü_ 
sabaka bu netice ile yani 4-1 
Vefanın lehine neticelendi. 

ikinci l<ümeler 
Şerefte 

Davutpaşa : 
Galat aspor : 

4 
o 

Şeref stadında oynanan bu 
oyun tamamiylc Davutpaşanın 
hakimiyeti altında cereyan et
miş ve neticede Davutpaşalı
lar 4 - O galip gelmiştir. 

T aksimde 
Beyoğluspor 

Anıadoluhisar 
5 
1 

Taksim stadında oynanan 
bu ikinci küme oyunu çolc he. 
yccanlr oldu. Neticede daha ~U
zel bir oyun c:ıkaran Deyoğ. 
lusporlular mlisabakayı 5 - 1 
kaznnmağ·a muvaffak oldular. 

Kadıköyde 

Karagür..ıriik : 
F eneryılmaz: 

1 
o 

Kadıköyünde İkinci kiime 
oyunu olarak ycgilnc oyun Ka
ragümrük ile Fencryılmaz ara
sında oynandI. 
Baştan sona lwclar Kam_ 

giimrllğün hal<imiyeti altında 

cereyan eden müsabaka birin
ci denetle yapılan bir tek g"Ol

le 1 - O KaragUmrük lehine 
neticelend; 

Galatasaray: Osman - Fa
ruk, Adnan - Selim, Em-er, 
Ce!Al - Sala.battin, Eşfak, Ce
mil, Budur!, Saranın. 

Halcem: Adnan Akın 

Oyuna Galatasaraylılar baş
ladı. Soldan Beykoz kalesine 
inen top Sarafimin ayağiyle 
avuta gitti. Galatasarayın bu 
akınına mukabedede geçikmi
yen Beykozlular da Şahabın 
ayağiyle mühim bir :fırsat ka
çırdılar . Oyun yavaş yavaş Ga. 
latasarayın üsttinlUğli altında 
cereyan etıneğe başladı. 8 nci 
dakikada Buduri - Sarafim 
kombinezonuna Beykoz kale
sine indirdikleri topu Sarafi m 
ortaladı. Cemil yerinde bir k a
pışla müdafilerden sıyrılarak 
yakından ilk goIU yaptı . Bu 
golden sonra oyun yavaşladr. 
Ve her iki tarafın yaptığı kar
şılıklı hücumlar arasında 
zevkli bir şekil aldı. 

Beykoz muh acimlerl Şaha
bın mahirane idaresi ile Gala_ 
tasaray kalesine oldukça mü
him tehlikeler atlattılar. Oyu
nun ilk devresi bu şekilde ne
tice değişmeden 1 - O Galata· 
saray lehine neticelendi. 

1K1NC1 DEVRE 
İkinci devreye Beykozlular 

çok süratli başladılar ve ilk 
dakikalarda Galatasaray ka_ 
lesine bir çok tehlikeler a tlat
tılar. 

Bu tehlikeyi savuşturan sa
rı - kırmızılar derhal mukabil 
akınlara başladılar ve bu ça
lışmalarının semeresini 15 n ci 
dakikada SalA.hatttnin yaptığ1 
ikinci :golle gördiller. 

Bu golden sonra Galatasa_ 
raylılar açıldılar ,.e 2 3 neli 
daldkada Sal~hattinin uzak
tan çektiği sıkı bir şutla 3 ncU 
gı;llerini yaptılar. . 

Bu g-olden sonra san - kır-
ı ınızılılnrın yavaş ladığını, buna 

mukabil Beykozluların açıl
dıklr.rını görüyoruz. Birbiri 
arkasına hücumlar yapan Sa. 
rı • siyahlılar 3 O ncu dakika da 
Turbanın ayağiyle ilk ,.e son 
sayılarını yaptılar. 

Oyun bundan sonra :raYaş
ladı Ye zevksiz bir ı;.ekll alclı. 

35 nd dakikada soldan in
kişaf <'llen bir akını.la. Sarafim 
Galntns:ırara 4 ncU bir ı;-ol ka.
zanclırdı. Bu golden sonra oyu_ 
nun neticesi tamamen belli ol· 

Beykoz: Sefa - Halit, Da· 
hadır - Muatafa, Kemal, Ka.. 

etlileceklir. (84i2> 

m uran - Turhan, Mehmet, Şa- · ,. _ . . __ ..., ,,,.; " r'' : 
hap, Ka.zım, Ali. 

(İstanbulspor). S l .. 
muş oldu. Müsabakanın niha- osy o OJı 
yetıeri neticesiz akınlar ara- , Eski Darülfünun Emini ,.e Mü_ 
sında geçti. Ve oyun Galatasa- derris lsmail Hakkı Bal!acıo~lu 
rayın yaptığı .( e-.~yrya muka_ Halk Kitapları serisinden olmak 
b il Bey kozun yaptığı bir golle üzere yeni Jıir sosyoloji kitabı telif 
.( - 1 sarı · - kırmızılıların le- ye neşretmiştir. Müellifin böyle bir 
hine neticelendi. kitabı yazmaktaki sa!llhiyeli nasıl 

lla.7rettin Bahtoğlu müsellem ise bunu takdir ve tenkit 
salühiyeti de kendinde o kadar 
mevcut olan Yunur Kazım Köni, 
şimtli eltle bulunan, mekteplerde 
okutulan Sosyoloji kitapları göz_ 1 
den geçirildikten ve bunların nok- 1 
sanlarını tebarüz ettirdikten sonra 
eseri bize şu satırlarla tanıtıyor: 

"Eserin bariz lıususiyelleri ben
ce şunlardır: 

Dün ve Yarıf 
r ercüıne külliyal 

Satlş yer •. 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık b1rincı se~ 
Numara 
l Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret. Banka. 

!{~ 
10. 
1~ 

Borsa 
1~ 

4: Devlet ve lbtilaJ 
1S 5 Sosyalizm f. 

i 

s 

1 - Bu eserin mevzuu kavrayış ı 
ve tasni[ edişi tamdır. Bir cild 
içinde Sosyoloji meseleleri ceme· 
dilmiştir. 

Dil sosyal bir müessese olduj:jıı 
halele hiç bir sosyoloji manoeli bu 
müesseseyi bu ilmin çerçevesi da_ 
hi tinde ve usuliyle tetkik etmemiş
tir. İsmail Hakkı bu bahsi yazmak 
için çok yorulmuş Ye bu ilmin tari
hine geçecek orojinal bir zübde 
yapmıştır. Diğer manoeller de poli
tik bir müeı;seı;e olan devlet, mor· 
Coloji bahsiyle knrıştırılmakladır ki 
bu bir hatadır; İsmail Hakkı bunu 
ve terbiyeyi müstakil olarak ince_ 
lem ektedir. 

6 J. Rasin külliyatı J 6' 
1 lşçi sınıfı ihtilili fj ı?.a, 
S Ruhi hayatta 1aşuur ~ ~ı 
9 Isfahana. doğru 1 ~~ t 

10 J . Rasin külliyatı Il;, lll 

Bey1coz müdafaa.s-ı bir Calatasa. 
ray hücumunu def ediyor 

Dikkatsizlik yüzünden 
bir gaz motörü yandı 

Sokoni Vakum gaz ku.mpan.. 
yasm:n Serviburnundaki depo. 
ları önünde dün benzin ve gaz 
yüklü bir motör yanmıştır. 

Rize limanına. bağlı R tza 
kaptan idaresindeki 18 tonluk 
Ankara motörü depolardan 120 
uf ak, 400 büyük teneke ~az ile 
1450 teneke benzin ve 600 tc. 
neke yağ yüklemi~ be bunları 
! zmite götürmek için hazırlan . 
mağa başlamıştır. Bu sırada 
makinist Mehmet m·otörü ra
lıştmn~k için kibrit yakmış, fa_ 
kat birdenbire tutuşan benzin 
tenekeleri büyük bir gürültü ile 
infilak ederek yanma~fa baı:ıla. 
mıştır_ l stinye itfaiyesi derhal 
vaka yerine k~mu$ ve u?.un bir 
r,alısmadan sonra at&i s{\ndür
mü.c:ıtür. Makinist Mehmet vü. 
cudunun m uhtelif yerlerinden 
yanarak h astaneye kaldırılm~-

• hr. l\foWr kısmen vanmr~. ic:in. 
deki hamulen.in bir krsmı da 
mahvolmuştur. 

2 - Eserin başlıca hususiyetle
rinden biri de mevzularının tetki
kinde kullandıih ınetoddur. O her 
şeyden önre, Sokralvnri, ciddiyet
le ~ecen mcfhnınlıırın me<lHlllerini 
!ayin elmcye çalışır. Bilhassa tarif
leri hnlm:ık i<:in ne k:ıdar didin _ 
miş, u~nışmışlır. Müellifin s:ın:ıı 

sosyolojisintlcki cazitl Ye oriiin:ıl 

ııöri"ı~lrrini okurken lıryeco n c111y
nıanınk mümkün dcğilılir. 

3 - E~erin lıir hususiyeti rl: 
•:ııh~i~·ctini pek h:ıriz ol:ınık l:ı)ı

nıasıılır. hmaiJ JT:ıkkı E"nl:i aki
de sahihillir. fınnnlı 'icılnnırııln rn 
kii\•lik hir ~iiphe hile Jnırın:ırıı::1. 

Onun için kitap da kati hiikiiruleri 
ilıtiv:ı ctnıek l cclir. 7.n!rn bir nı:ıı :o

<'lılcn ıle k:ıric ilim Jı~l:k ınıtn lıiiy_ 

le kail ılrğcri hniz m:ılliınn t ver nıc
si hlrnir. Bn kitap ınoılcrıı rikir 
lll'~rinin bir niiııııınc~irlir. nnlı:ıt 

okunu:ror ve fikir muhnrririnin an. 
latmak islediği şekilde anla51Jıyor. 

~ 19· 

Bu serinin fiyatı 795 k~ 
tur. Heps ini alanlara. 'fit ; 
skonto yapılır. 236 kufll• 
nPşin alındıktan sonra ıcıı 1~ 
t lirası ayda birer lira ö~~ 
1ck Uzere dört taksite b: J 
ırr. ~ 

Motör sandal çarp ı şl11ı: 
' 

$aban kaptan idaresinde.: 
yüklü motör Halicten [:"~" 
kinde dert lcişi btıltıl"a:1 tıı' 
da!a <'arpa.rak batrr>~ır.. <': 
dökülen yolcular l:urta:·d

1 

tır. / 
--:--------....-" 

S\l!IHf: ·\\'/il ,., 
A~~ılrlığ:ı n•r· l'.11\f/ \1;1ıl 1~ 1 

l'rr. ııın Nrsrinııı ııtarı• "ı1 1 ·fl 
ildik ~lımrı SrH·rı;.:ıl 

Il:ıllaeıo.i:':lunun Sosroloj[-.i. 1
11 

lekeıimLı:tlc h:ıkiki olarak td:r 
• 1 • ı · 1 . 1 1 ıf. mış ıır csrrc ır. len lııı l.ı la > 

fikir ll'ly:ılımızın lrrciirıırr 
aşan rıınlı bir aLiuesi olur:ık ~ 
yor ve seliimhyorum.,, 


