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HERGüN 12 SAYFA~ HERYERDE 3_KURUŞ 
r Atlas denizini sandalla' 

geçen ihtiyar Moskova giirütmeleri 

f Moskova, 16 ( A.A.) - n. 
lotof yarın saat J 7 de B. 
ang ile lngiliz ve Fransız 
Yuk cicilerini kabul edecek. tir. ~ 
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Londra, 16 (A.A.) - Sund . 
)ispateh gazetesi ya4ıyor: 

55 yaşında Frank Edvard 
.::ıark, dokuz metrelik bir sandal. 
'a Atlas denizini geçmiştir. Clark 
Ju mesafeyi bir ay üç günde ka. 
ı>tmiştir. 
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Prens Londrada mühim 

lngiltereyi Çankay Şeke yardım 
siyasetinden vazgeçirecekmiş 

.<Ya.mı 10 utlCNda) 

Bugünlerde Var
şovaya gidiyor 

Japonya 
Sahalin petrol kum
panyaatna kesilen 

cezadan dolayı 

Sovyet Rusyaya 
şiddetli bir pro
testoda bulundu 

(Yazısı 10 uftC'tlıda) 

a Nazır VekiU General 
Nahclvan ile mülakat 

Yazan: Nizamettin Nazif 
(Ya:rsı 3 ılncııde) 

Maarif Şôrası 
Bu sabah ismet Paşa Kız 

Enstitüsünde açıllyor 
(Ya:ısı 2 incide) 

DOnkü spor hareketleri 
Beynelmilel atletizm müsabakaları 

dün Kadıköyde yapıldı 
Askeri liseler su sporları bayramı büyük 

bir intizam içinde yapıldı 

- :.tt~ffl'm mQ.!aba kal.arından <De aa&ri liseler bay ramıM.an Mr gMd§ 
- Spor yazılarmıız 6 ve 7 nd sahifededir -
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Arkadaşmm 
karnmı deşti 
Sebebl

.malQm·. Çocuiju~u düşür- 4Q yaşındaki dul Cİna-Almanyadan ~önenE-,ıa:ı:_:::::: ... 
mek ıstıyen kadın . . . talebelermız S -"""•rd• p----

sorhoşluk Feciıancılariçindeöldü yete mi kurban Qltll Neler anlatıyorlar :':.~::01:~:.:;.. 
Evvelki gece Galatada sar - Kadlrgada Cinci meydanında Alma.nyada yüksek tahsillerini ediyor. Bitare ananın b1I 

hoşluk yüzünden bir cinayet iş • oturan Sabriye adında bir kadm, rapmakta olan T&irk talebeden on rışma gazetelerimi• 111 

lenmiş, birisi en eski arkada,ı iki nylık hA.mtle olduğu yavru • Refikanın arkadaşı Sorgu altında .cıfilik bir. grup dün ~.bkt ~V- ederken, hlç şilphesls 1d -
tarafından bıçaklanarak barsaıt sunu dUşUrmck istemiş, kom~u- rupa trenıle memleketimıze don. rıyı dindirmek, bir derdt 
lan dökUlmUştUr. su bir kadının tavsiye ettiği ı . Evvelki gUn öğleden sonra,hlm bir servete konmu9tu. Ken mUşlerdir. olabilmek için yardıJD 

Vaka şöyle olmuştur: lfiçları kullanmıştır. EyUpte Bahariyedeki kontrplAk dlsl~in akıt Taziyetiııde .biraz Bu talebelerin anlatUklanna ıö· dÜ(lünüyor. 
Mumhane caddesinde oturan Fakat, Sabriye çocuğunu dü • fabrikasının öntlnde bir kadın bozukluk oldutu da aöylenmek- re son günlerde Almanya harp ha- Ve gün pJlyor; o _..,. .... 

Turhan adında bir gene fazla şUrdUkten sonra fnzla kan zayi cesedi bulunmuş, cesedi muaye- tedir. ıırlıklann~ arttı~~ beraber bal· alan bulunuyor. 
rakı içerek kendini bilmez bir ctmete b<> ı:ı laınış ve Haseki has. ne eden adliye doktoru ö~UmU Kimse1i olmıyan Refika be _ km kuvveı manevıyesı çok bozul· Fakat hangi ana. 
halde evine dönerken eski arka- tanesine gltmlttlr. Hastnneye şüpheli bularak morga kaldırt - raber oturdutu Saime admda mu~tur. ellndeıa gittikten IOD'9 

datlanndan çiçekçilik yapan yatırılarak tedavi altına alınan mıştı. lhtlJar bir kadınla beraber a ~~beden Sa~ Oktay .e ~ feNblqarak ,.e.le ,.. 
:Vehblye rastlamış, aralarında kadın biraz sonra ölmUştUr. Vaka etrafında tahkikata gün evvel bir eğlenceye gitmek gu uh . ~· ~ YUI~ hakkında ~r bahf"'den bir "oh., çeke 
hlç yoktan bir kavga çıkmıştır. Tahkikata başlıyan zabıta, başlryan zabıta, başında siyah Uzere evinden çıkmıt ve bir da- m .amrımıze şu izahatı vermıl}- de olsa evlldmdan ayr" 

Her ikisi de sarhoş oldukla • Sabriyeye ilAcı satanları ara - başörtü ve Uzerinde siyah bas - ha görUnmemiştlr. Zabıta Sal • le~~br: . p.J"rt mutat bir yazi1etf .. 
rmdan kavga gitti şiddeUen- L'nktadır. ma entari bulunan cesedin, meyi bularak sorguya çekmiştir. - ~yada~ ihtimale karp lfba llaldkadnl an.etı~"",; 
Jlliş, etraftan yetişenlerin ayır - DUğmecllerde bir dula alt oldu- Refikanın bir cinayete kur • bu s,:"'.le. • malısul~ ~al~~ sımpline, evlAtbk verın~ 
mak istemelerine rağmen boğuş Nı·şantaşında ğunu tesblt etmiştir. Refika bir. ban slttttl fUpheat, kunetlen . çab':<: kaldı:mak ıçm Qniversıtel~ Hlnb gtln seçtikçe 
manın önüne gecilememlştlr. kaç ay evvel kocaaı ölerek mu - mektedir. vaktınden on bet IÜD evvel tati cemlretıl ı~ ~ blrlbllll' 

Yer yer suren kavganın son 
8

• k b"" etmifler ve bütün talebeleri aefer _ _..__iP ....... -- ... 
aafhası Berber sokağında olmuş ır çocu oto us albnda D •• b • Fi her halde hasat itlerine g6ndermis-~-- te.-. ... ~::_ , ·ıdi an ır ra s z terdir. Bunun bir harp bulrlılı ol· le de, ıtae o eeml7et ı~ 
Yehbl bıçalını çekerek Turha - ezı I n l dultt l6ylenebilir. Fakat Almanya· lan aile btKblftlerlıd 
nm karnına saplamış, barsakla. DUn akşam ttzerl Nlşantaşın. da umurni•-+t.. halk harbe .ı.-a.tar ve ctatıtmü ofa.Tor. 
nnı dökmtlştttr. da bir kaza olmuştur. Bomontl k A h t • ld • r;;...,. .... .,.u -.'lı.rırııl'~;;'! 

Vehbi bukadarla kalmamış, fabrikasına alt kamyonlar - as erı elJe ı ge ı :; = ~-:ıer: ~t=ı:elD. 
nrtından da bıçaklamıştır. dan biri Maçkadan gelirken mitlerdir. A1manylda toplanan as- on1an yobal ebnepl de 

Yaralı baygın ve konuşamaz I;ıyafetl pejmürde U yaşında DUn sa~ ;artaten Orgmeral p.rda JwwWyan1ar arumda bir ker 7 mil,onu bul"'Uflur. Fakat te terfih edebilmenin 
J>lr halde Be1ollu hastanesine kadar tahmin edilen bir çocuk Hutzlngenn nyuet.iııde bir l'ran muhamirim11e Jmaca c1em1ftJr ld: halk bul.dan memnwı delildir. •'Ev 'b&lanalırm· 
kaldınlmtf, carlh çiçekçi yaka· caddenin. bir tarafından diler s~ aakerl heyeti ~hrlmble gel • ••- Bu •)'ahatlm, Tlrldyeye L ftlce yedi milyon itsil vardı. Şimdi HIJDIBT 
lanmıştır. tarafına geçmek Uıere ileri atıl- mış, Akpm trenile Ankarayı. çQnct aeUllmdlr. bunlar hallan ararma ubr ola-----------

mış, bu sırada otobUıUn altında gitmi§tir. Jlmıd1n ene! Hatay wllll rak ~eniJWI,. clyarlar. Bilbula 
14 yatında iken katil kalarak ölmU,tttr. Heyet kurmay albay Burja, mbüerelert -numda Ankarayı Çeko&lovakyanm IPl Almanyada 

oldu Çocutun cesedi otobUıUn al - hava kuvvetlerinden yarbay Rot, ziyaret •tmlt ve ook 111 tntlbalarla çok fena bir tesir yapmlltır. Aws-
:ıcvvelkl gUn Ramide oturan tından çıkarılarak morga kaldı- denls yllz.ba§taı Guiot ve pnera.. ayrıbmpım. turya w SOdetlerin llPll anasında 

l' 7qında Mehmet adında bir rılmııtır. HUvlyetl henuz anla· lin emir wbayı yi1zbqı dö Şa. Bu Myabatler nettcMlacle 'l'llrkl· l&'Olen blraret1i harp tllDayOlleri 
çocuk ark:ldaşı Muıafferle Ka. şılamamıttır. bodan mtlrekkeptir. yeyl oot yamd•n t.aa•11.,. Ttlrk-~ iltilllı Cberlne 
ınklıbal clvamıda avlanırlar· Hllkbıetimizln m1afiri olan bu lerln cloltlalanu k•aam11 olclutum aevtemll Ye nuDere karp bir anti-

Çekler 
Millt vahdetle · 
kaybetmiyorlar 

Jren, kavıa1a tutuımuııar, ov. Hava lehlı.kesı·nden Franın• heyeıı, sırkec1 prmda ı.. ıç1n oot bütlyanm. pati aft18D1 ~. 
ga sonunda av tttfell lle atır tanbul kumandanı general Halla DUnyanm m lmnetll "mllkem- Halk: "Artık yetifir!- diyor. Fa TaymJa gueteel Prag 
urette yaralamıştı. korllnma tecrub • Bıyıktay, merkes kumandanı Albay mil uterlll'lndell olan kabramaD kat wrilen emirleri aynen ifa etmi· ri yuıyor: 

Guraba hastaneabıe kaldın • ası Cemal Akan, Franms ıeneralln Tl1rk ordun erk&amJ bu defa tek.. yen, en ufak bir ltirall yapan halk Prağm itgall bertJıCfeO 
lan Muzaffer dUn kurtarı1&mı7a. 1 k mlhmandarlıima tayin olUDaD kur. ıv dyaret edeceilm lc1n ftvb.IL derhal bapee IDkuldulundan kimst ay pçtiif halde Çek h 
rak ölmtlştUr. Bu suretle U J'&- yapı aca may albay Utrl DDaJ, l'nam 48 -'ut.,. mlfteblr W,..~ reni tetelddll1ere kaqa ..mI çıka- vulJ'9ti Dlkblnıne m"_,._ 

nda katli otb Mfıhmet b111Un setaretl erttl.nı, rNmt tınJtormaJa- ~ ranuyor. Umumiyetle Almanlar ü· etmektedir. Bu nikbinlik 11 
1 dil ktl Hava tehllkesinden korunma • -----• lıyeye ıtesl m e ece r. riyle Franm ukert atqeal gene • Ankaraya bu akpm gldl.yonmı. mitsizlik içinde çırpull)'Or; denile- m'-t ı~mnm Alma11 o 

komisyonu bu hafta toplanarak ral Volrlıı ve denls atqeal yUsbap Nekadar kalacalmız henUz belli bilir. Billıassa açlık ve kıtlıktan p ne briı JruJJandıtı llaaDda 
Bisiklet devrilince talimatnameyi tetkik edecek iL Laal, lngWs &lkerl aıao-t albay delilcllr.,, leri çok yılım§tır. Almalarm ekseri· dini g&ltermektedir. 

Lllelf<le oturan U yaşında zımcelen bazı tedbirler alacak - Rou tarafmdan karfdaıımıl, iırtu- Orpneral Hatslnger saat on bl· si gıda olarak patates ve sucuk ala- Qü1cde g&1llen ba Dik 
Kerim adında blr çocuk kardeşi tır. yon lnsıbat ve poUs memurlan M. re kadar otelcletl dafrellnde t.tıra- biliyorlat. Ba&ka bir pda maddesi, iiD -· A1manlarm b 
Meliha ile birlikte bisiklete bin. Toplantı seferberlik mU.dUrU Ilın resmi yapDlJllarcbr. ha~ etmJt ve aonra htanbul kuman.. bilhassa seme ve meyft tedarik et· otorit.eaine 'Ve milli Y&hcJI& 
mtş, fakat bir yokqtan sUratle Nallln rlyns tl altmda olacak - danlle merka Jnımandanmm zivıo mele. pyet nn .. ı-:.~ •. Hayat IOl1 tlalnlıı faali_.._ mutrit 

tır. Bu münasebetle yakında General Halla Bı)rıktay, trenden ,,_ &~ıru ~- ~ 
inerlerken direksiyonu idare e- h 1 i ,.,.,.k beın• ve aevinçll b1r ,.eh.reyle retlerlnl iade etmlttir. dın:ce pahalılaşmqtır. Lokantalar· vuıtuile tekt.e vurarak~ 

şe r m zde, 935 senesinde ya - ,._ - w 
demlyerek 79re dttımuştttr. ld tı inen Fransız heyeti relaiyle MJDlml FranaJz ukert heyet azalan da, hiç de iyi olmıyan bir yemek 11 birlJtinl puçalam&k 

Melihin alnı yanlmış, Cerrah- pı ~ ş::n~~ b!r hava korun - mtıafahacla bulunarak tendlslnl akfam. Tophane nhtunmda ken • bir liradan aşalı yenmiyor. Halkın rine nPıen buna muvaffd 
paşa hastanesine kaldınlmıştır. ma ecr es a a yapılması da Türk ordusu namına eeJAmJam11 ve dilerini beldlyen motörle Hay • en 1>Üyük endişesi yiyecek tıdanld· mamalandJr. 

o mevzubahstır. otomobiline kadar görllferek sötUr. darpaeaya gitmişler ve mihman. dir. Aç kaJmak korkusu umumlleş- Buna mukabil, Mora.~ 
Lim 1 .. d.. .. Diğer taraftan lzmirde hava t · t" \" d ha f d ..ı-tıerl ve dlL ı••'_. an ar umum .mu uru taarruzlanna karoı pasif ko _ milşUlr. Bu görllpıelerde ngllla ve dar Albay LCltfi Kökaal, Fransız Dll§ ır. ı ır.ıanya a, rp etra m a 90G 5vr ...,.. .. 

lıkenderuna gıdecek runma komisyonu toplantılar Fran81Z atqelerl de ham bulun - askeri ve deniz atqelerile birlik. sözler bir blöften ibaret sayılıyor Alma.ıılarm ümitlerini i 
tak nderun limanı bugUnden yapmış, şehrin müdafaasında muıılardır. General Hutzfnger, bu te aaat on dokuma Haydarpaşa. ~e hiçbir kims.. harp çıkacağına ih· ~~gl~d~ •. Bunlardan Jı' 
haren Devlet Limanları İşlet. t:ı.tblk edil celt blr korunma hararetli istikbale, heyete gölteri- dan kalkan eksprese bağlanan timal vermiyor. cısı dısıplınsı~ıkten oldujU 

mest MUdürlUfU tarafından i - pJA.nı lıa .,ır· mıştır. PIA.n şehrin len iyi kabul ve btlyUk alikaya kar hususi vagonla Ankaraya hare. G~ri.~g Almanyarun yedi aylık ~halktan mUzah~ 
dareye ba11anacaktır. Limanlar her ferdine mUdafaa sırasında ııı memnuniyet ve tetekkUrlerlni ket etmişlerdir. zahıre iht'yacı temin olundulunu diğinden muvaffak o 
Umum MUdttrtı RaufJ yakında vaziCeler l Uklcmektcdir. bildirmi§ ve lstanbul kumandanı i- Heyet reial General Hutslnger söyleırıi: ' Fakat §İmdi Almanlar ğerleri vatanperverlikten 
Batay:ı giderek Uman işleri u _ le birlikte, kendlatne tahala olunan Frauada ordu kumandanlığına ta. bundan emin değildirler. Ve bir fınatculuk göstererek ve.,.. 
serinde tetkik ve teftişler ya - otomobile binerek doğruca Perapa. yininden evvel Suriyede Franaıs harp çıkarsa bir iki aydan fazla Haka ile anlqıp ''milli 
pacaktır. p0ı1•81·n eıı·nı· ısıran las oteline gltmlflerdlr. kuvvetleri kumandanı olarak bu _ dayanam'f}'acaklanru itiraf ediyor-~ .. nde vazifeler kabul 

Şimdi Zonguldak tn bulunan Franl!llz heyeti reial, kend1slnl lunmuştu. lar. rek eeaa maksadın husuIWI' 
Jnglllz Gipa şirketi mühendis • d Almanlan en çok sinirlendirer. gel olmuılardır. 

ri de bu ay içinde lskenderu - a am Maarı·ı ş·ıırası b .. t 1 meselelerden biri de İngiliz - Sovyet Almanlar şimdi, Prag ~ 
gideceklerdir. Cu··rmum·· ••but mahke- U uuun op an1yor müukereleridir. Bu temaslann bir da bulunan bir endüstri "''"" 

-s ~ anlaşma ile neticelenmesinden çok k_aamda ''Milll aosyallst ~ 

Semplon ekspresi neden mesine verildi Ankara, 16 ( A.A.) - Ma. Ş\ıraya memleketin muhtelif ~~rkuyorlar. AJrnanlar bir buçuk ay fıleri ~lıi,, :-: 9:!!:!;e 
aeç .-eliyor Samatyad oturan A!.:r adın- arif Şuraaı 17 Temmuz 1939 yerlerinden ve müeaeaelerin- ıçınde harp yapamazlarsa daha 90:ı anan ır gnıp go 

Merkez! Avrupa \e bllha sa C. blıisl, evvelkt gece karısı Pazartesi günü saat on buçukta den yüz yinni maarifçi ittirik ra harp çıkmak ihtimali .. büsbütün _ıam_11_1_ard_rr_. _____ _ 
~lmanyada transit trm yolcu _ Muzafferle beraber semtlerin - lsmetpqa kız enstitüsü konfe. etmektedir. orta~an kalkacaktır, denılıyor. . 1 . 1 f b 1 
l&nna kontrol namı aHmda bir- deki bir gazinoya . _ış, evle .. rans salonunda çah§111alanna Çalıtınalara tahıiı edilen Is- Tur~ talebeye k~ m~elerı- zmır - s an IJ 

k gttclttkler çıkarılmakta ol • riııe ti .. nUşte ileri :!.. yUrUyen bİlıyacaktır. tpqa Kız En tif ... d ne gelınc.e, son zamanlarda bıze ta- f 1 ' 
lulu .gelen yolcular tarafından Sotlrl adında bir gene sataşmış. lk umumi toplantıya Maarif :k Şuranın, ger:k ::1;0~· mamile llkayt bir vaziyet almışlar· h BV a Se er eri 

ylenllmektcdlr. tır. Akif buna kızını ve Sotıri- Vekili Huan Afi Y"ücel bir nu- larm çal1f111Uı için icabeden dır. ~e düşmanlık, ne de dostluk Q b . k d~ 
Trenler de bu yUzden gecik - nin Uzerine atılarak dövmcğc tukla açacak ve ŞClra Vekillikçe tertibat almm19hr. Komisyon- gösteriyorlar . ., n eş güne a 
ktedirler. semplon ekspresi b , ıştır. teebit edilen ihti1a1 komisyon- lar öileden evvelleri 9 • 12 ve 1 kf isaf Ve k ı· ı ı· başl yacak 

bir buçuk saat teehhUrle Biraz '"0 r:ı Öm r adında bir lannawayn)a~tır. Ş~ranm ay. öğleden aonralan 14.30. 18 lzmir 16 (AA. _ J; 
elmlştlr. p 1l memu~.ı yeti erek Aklfl nlacagı on iki kolllll)'on ıun- saatleri arumda çalııscaklar- Zongutdaktan dun akctam ı b ı' ·_)_ >do.. !.-
------------ yakalamış, karakola gö~Urmek laıdır: dır K · la . l . v atan u araımaa ~ 

• --------.. ..... --.... istemiştir. Fakat Akif bu sefct p1~- k • "Ik .... ti" . omısyon nn tetkık en KarabUk'e har'"klt etti seferlerine on bq güne 
Hlll omıayonu, ı ogre m tamamlandıkça hazırlanan ra. balan cak 

_!! Pazarteı· gah dem muru yumruklamata baş. lcomiıyonu, orta ~ğretim tali. porlar umumi toplantılarda Zonguldak, 16 (A.A.) - 1 ~ tır. 
> lamış ve elini ısırmı tır. ~atn~eler komısyonu,. orta müzakere edilerek karara bağ. l~~t Vekili Hüsnü Çakır,, lzmır,. 16 (A.~) ::-
:.= 17 Temmuz 18 Temmuz Akif, cUrmUm . 'ut mahke - ogretim .P??,~lar. komıayo- ]anacaktır. Ş6ra çalıımalannm ~un! Zonguldak limanım, Ki. ~daki Örnek koyunde 
~ ~Sch~::zıı·e ~' C:,~:r mealne v rilmlştlr. nu, tekn~k oifetim ti~t .. ok~l- sekiz • on gün süreceği tahmin lımlıden mmtakatmı tetkik et- bır mezbaha yapıhmttır· 
---=.--~-.ii ___ _.1 lan komısyonu, teknik ogretım olunmaktadır. mit ve Ereğli kömürleri iılet. lzmir, 16 (A.A.) - Vill 
akıtler Vua. jEzanı Vua. Ezanı Afy d b • • d sanat okullan komisyonu, tek- meai merkezinde yapılan top. tin yüz yoksul ve zayıf 
----ı-;--ıı·--ı- on a ır 1 am nik öğretim kız enatitüleri ko- Çankırıdaki lantıda mütehaaa•lar, maden için Buca'da tesis ettiği 
..... 4'8 904 us 9115 Afyon, 16 (A.A.) - Behiye misyonu, yübek öiretim eaaı maç müeaaeleri direktörleriyle gö. Kampı dün a ılmıt ve c;oeıı: 
"•1• ı220 4 o 1220 H2 isminde bir kızın bilaini izale ve talebe bbul talimatnamele- Çankm, 16 (A.A.) - Tenez. rüıerek havza hakkında ken- bahçedeki binı:ılara yerle =::.. !:: 

1
:: !:!: 

1
:: ettikten sonra suçunu örtmek i- ri komisyonu, yükee~-~~tim zilh trenile buraya gelen AnkL dilerinden mal6mat almlfbr. mit1erdir. Burada me!d 

1
'° 

Yataı 2137 1158 21 s.~ 1 57 
çin kızı r.ehirliyerek öldüren İs. tedrieat ve imtihan uuimatna- ra Güneş takımı ile Çankm spor Bugün de Kozlu mmtakan. çılmcaya kadar doktor ne 

, ..... " 281 er>t 2st 6M haklı nahiyeainden Remzi Uzun meleri komisyonu, neıriyat ko- takunı arumdaki maçı hlkim nı tetkik etmekte bulunan lk. altında kalacak olan bu ya~ 
.,. _____ .___.._ .... _ _.

1
hakkmdakl idam hükmU bugün misyonu, beden terbiyesi ko- bir oyunla ve ııfıra kll'II bir 11-

1 
tuat Vekilimiz, bu Ufllm Ka.. lamı bütün eğlence ve i11ti 

infaz edilmf§tlr. misyonu, dilekler komisyonu. 11 De Çankırı epor k•anmJfbr. rabük"e hareket edecektir. ilıtiJaçlan temin edilmittir· 
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intibaları: 1s Iran Harbiye Nazır Vekili r···::-::-·~. .. .. ······· 
• • - - - - • . . iGorup duşundukçe 

rılız mekteplerın.GeneralNalıcivan'la mülô.kat·-K b·ı -:···t···········,······· 
;ı d k N. . N 'f a ı e sıs em e-lle QqQ CeZQSı Yazan : ızamettın azı rı"ne do·· nu·· c. J bunlardan biridir ki Danimar · y 

i"<} \'•zan : ASIM US 
hepa konuşma mel'zuu o-1 tüğün yanına getirilir, bu basa. 

terbi ttrar > e \'C tedri ba- mak şeklinclo olan yere dizleri· 
~le •ncta cereyan ediyor. ııi dnyıya.rnk kiitiijZiin üstüm· a

t.... llıcktcbln ceza u ul· bnmr gibi eğilirmi!;ô. nu ,·ıızi • 
'"'lllas ed · 1 ıı t illi 1 c • ngiliz mek- Fa.kat bu izahat arasında bU-

e hilıA da,·ak cc7asının h i t ed·ı· rd k" E ettı~ı 
1 

• 6- a.s"'ıı şare ı ıyo u ı: ton 
e n • 7.aman 7..nmnn kolleJ' inde talebe,·e atılan ela,. ·ıt k 

Sütı, 1 " 'il ın nrmda. ınlina • cnn ynkmak, ma<Icleten ıztırnıı 

,·ermek için değildir. Daha ziya
de talebenin izzeti net ini hare. 

tlıler 
stı \ardır. Onun ic;in 

ltı erıııı hakikatini öğren-
1\ fırsattan istUndc et-

'l htıa ngfliz terbiye si te-
llğ,, dayak cezasının mc' 
llt?rıu işitlyonız. Bn doğ-

~ca ınualllml - )~\et, 
'"" 

0
llcJinde bu cezAyi 

"\lerız l 
~~ " ngllterecle de' · 
h Plerınde cla.:ak kalk· . 'lf:zı ., 
tet rn Dlektcbiıntz hu il· 

1 
te Olduğundan burn-

1', 

kete getirerek bir daha suç l!;>lc
memeğc gayret etmesini temin 
içindir. 

:Eton kollejinln bahçesi he
men hiitün İngiliz bahçeleri gi
bi l ngiltereye nıahsıı ~ olan ,-e
bao;:ka hiç bir memlekette gfirü
lemeyen çok ince yeşil bir çimen 
ile iirtiilüdlir. Ilahçeye çıkınc:ı 
yemekten en«~I erkeklerden ay
yette arkasından ku,:mın kahu 
etJeriııe sopa nınılurmuş. 

lrmı askerleri bir geçit resminde 

kalılar, lsn•.;yı.lılar, Non·eçyalı· 
lar oı cıd' topl .. l'Jyorlnr. Harpten sonra dilnJ n:o•ııuıı, 

ll:ıhsi da'.a .-ınteresan bir mec yıkılan prensiplerinden biri de, 
raya scvkelmck için dedim ki: "ilfinı harp,, tır. }~skiden <le\ lct. 

- Murahhas heyetimizin iki lcrin karşılıklı haklan, .karı;;ılrk. 
askeri azası Yar. Orgeneral Or- h yazlfeleri ,.o karşılıklı nczn -
Qay ve Binbaşı Cernı. Her ikisi ketleri ,-ardı. 
de Generalim, Tahran kışlala • Bir ck,·Ict, lıcrban:,:l biı· hü • 
nııda yaptıkları tetkiklerden kumetle nz.ln~amnz ,.e nrnlarmı 
son derece mllsbet intıbalar ka. Uzl<', mn· · 'a, hakla dolıııar. 

znnmış bulunuyorlar. Orgcne - bir uçurum ny:ınr a, koııuşmn· ı 
ral gnrııizon Iotaatıııın sıhhi va- keser, scfirlerini çeker , c hiı· 

ziyetinden askere \"erilen femek nota ile harp ildıı ederdi. J>ö • 
lerin iyiliğinden, subayların de- ,·ü~mck isteyen için bu lıaht•ı 

Rahatsız mısınız ? ğı'm iııtıbnları tahkim icln '-'eni . . . · _ 
- · "' \'amlı ve tıtız dıkkatlerlnden ba- \'eri.,, bir fcılnkürlıktır. }\.ell(lf . 

Ha'-'ır yeni deliller aramağa lUzum gör . . S . .' - " · na ıntayişle hahsf'ltı. Uvarı sı. ~ını apansız baskınların nime • 
- E niçin askeri klUpte veri- mediğlme inanmanızı ricn c.de · nıfına mensup olan Binbaşı Ce ·tinden uzaklaştırır. Knrşı tnrrı-

l ar ·e gelmedı'nı·z? rim hanımefendi. Fakat Tahran en su e~ · H\l ise sUvari ku,·vellerlniz hak- r: ı. ·· ·i ~:>lamak · · · ..... .tıı 
- Bundan cidden muztaribim k!Uplerinl tanımak merakımı kında, tam bir ihtisasa dayana - \C ~ r nt verir. Hele zıunıuıla 

hanımefendi. Bir yanlışlık' ol • lnhrik etmiyor da diyemem. rak aynı nıüsbet ınUşnhedeler - t• ···.~ • ~anlılar, y ·:.ır, trı-:mın 
muş ... Davetiyemi zamanında n. İşte bir iki gece sonra 1ran de bulunmuştur. Tasıt.alnrı da ilerledikçe, bn ha
lamactım. Giden arkadaşlarım kllibünUn yemek salonundaki General Xnhch·nn'ın yUzliııde her n~ri~ler daha pnlıaıı3 n ıııa. 
suarenin pek muvaffak olduğu. masalardan birinin başında beni deruni bir hazzı göze vuran bir lolnınğa başlnmı~tı. :Fakat ne o
nu SÖ!'lilyorlar. Hele askeri klUp Ye genç bir tn1 ·ı'r' lieCili ,.e.rnreti tebessUın dolaştı. Dedi ki: hırsa olsun hiçbir dc,·Jct, J014 
bina.mm lhıi~amı herkesi ha)- cenk general .Nahcivanı ve Ge · - Ordumuz gençtir. Bu genç den Uııco im kaideden ayrJlnıun
ran ··~miş. llk !ırsatta bu bina. neral Sadık IU\n Kupal'i topla- orduda hayranlık uyandıran ne dı. na kın, ·uhşi bir kabile tii • 

l1.. "'· k rılmış olan hasımları da bura • x. • x. 
-ı:ırı .... , yı sezmobo çnııı;acabım. yan sebep bu muhavere oldu. rnrsa bilmelidir ki o, blitUn te • temi ı-nyıhyordu. Orman , ~ ılııjl 
tbıı.. 1 bu <'Lıl,·nk cczn.,ı· ıhı. bulduk. Onlar da mektebin S . l · ö Ul f h 

""' ., ol ı •'Jıo zın, g n e era - Ve böylelikle ben hem Tahra • fcrrUatile ın utlnkn Şehinşah bn';'ı kanuıısuzhıklarile bc~lenC'n r,,,,. 11<1.e terhh·e nolttn 111- kadın girmesi memnu olmayan 1 k t ı bU tik l 
•••a l.to.-i; " ....ı. 1 ri 

1 
lık ea,:an Yli lC avan 1, Y nın en kibar mahfili olan ran Hazretlerinin şahsi eserleridir. bu bayağı :usule lrnf ınnmnk, f·•-

.... ,,rı<] • -.yoı unuz. De\· harem :ıu~mın<la yem.- c n ye- b 1 ~ ki 1 nda danseden klUb.. U ö U ld h 1 d '" ,.e o ı.;ıı ı f:ı onu un g rm ş o um, em 'e Muhteşem hUkUmdarımrn or u- <laklirlıklnrın en çirkini, ş rcfc 
"11· b an l<lnrc edilen ml'k· nıi';'lcr ,.e bir:<len C\\"Cl bahçc~·e c.:·ı·rt1~rı se~·ı·edJ ... ·orum. k d' · ı b ı k d kl dikk t " u. •· ,, en ısıy e ynnyana. u unma - !arına Icarşı duy u arı ·a , en uynıazı tnnınmışıtı. 
baıtlc ~eza kaldırılmış 01

• çıkmı!;>lar. Geniş bir maroken koltuğa tan istifade ederek General .Nah sevgi Ye şefkat hudutsuzdur. l 
014 

den sonra i e mc<lcııı· _ 
~ı. ıırada bu u ulc ele. ...f k bi b h i rt k k ~ ıorsunuz. •• e ·te n a çcs no a 1 aç gömUlmtiş, siyah tuvaletli bir civanla konuşmak fırsatını bul· Böyle bir himayeye ye devam!ı yetlo vahşetin arn.smdnki fnrl, 
'llil>hc 1 ..,.öç yok. Hatti\ erkekler ,.c kn- bayan sigarasını zarif hareket - dum. bir teşvika lflyıl< olmak için or- kalktığı için artık kimse kim . 
ıı bı.ektz. l<'akat Et-0n kol- ıhnlar burada, bir yerde kahn~ ı •rle dudaklarına yaklaştırıp u. Tabip, tahsilini şimali Ameri. dunun her gün bir parça daha eye haber ' 'ermiyc hn('Ct gHr . 

llıa1t. .. ep tnlcbclerinc ce- ir,~bilcliği gibi, mektep talehel<'- zaJ;Jaşlırıyor ve iki duman üfle. kacla. K glombiyada tamnmlamıı:: şevk ile çalışmasından daha ta- mii:ror. Giicii yettiği, cnnı iı;;te • 
ile ta~rc daynk öyle körii. l'inclen bir kı mı burndn ka<lın- yişi arasında IJana ya bir sual tı. Orada l.ıirçok 'rürk gençleri. bit ne olabilir? lran ordula_rı diği , 

0 
menfaati emrettiği nı _ 

• llİ ıı.ııaıı~i: edilemez. Mc"e1iı lnr ile kar~ıla~ahlliyor? soruyor, ya blı· sualime cevap le Ye bu meyanda ajnnsımızrn Icendisine tevdi edilen bayragıı kıt büt5.n lmn etiyle <;ullanı • 
"" 11 haıırı crhangi bir tale- (Arkası ,·ar) veriyor. umuru direktörU .Muvnffnk 1\Ie- uygun bir kemale ulnşınıştır ve yor. 

f.>11,11\ b <len memnun olmaz· nu siyah tuvaletli bayan ni- nemencioğlu'nun değerli bir mU. varın daha mükemmel olacak - A k 
1 1 

rl fl 
1 

. 
lr •-- • 1 tı zn er e n sere e, nzı 

1 eu ~u urunu görürsc M 1 v k 1 zam dairesi r e isi Sertib Sadık nen·c: olan kızı Xerminlc tanış. tır • 
ile ı. a ı"ye e ,· t" m ı"z . l hi l d Al let n mertlikle bezenmiş olmn. : hı. vlr Qpa alarak clii\'- ıran Kupal'ın zevcesi Şeref Hn. mıştr. - cıtUiye poc romun a • ~ 

.. llt k t b 1 el 1 1 . . bl h sı Fıırt de,.,.il. Beyaz bir \ift el • · lıı~~ uratına tokat at- M d nrmdrr ki, 1stnnbulcln doğmuş - Du llip ... dedi. stan u n· man ateşem ı terının r mu a. · . . .. 
~e .l 151 r a S I i b ti! lıl 1 d' l d' Dl d k" cli\'enlo en kanlı el, :tcrtemız go-1\ım .. "'RYak ecza mm t.at- ve tahsilini burada tamamın - ki (' , lı:ıl Jor yuna enze e • \'ercs ııi 111 c ım. yor u ı: .. .. 
"""'it.. , l ki 1 11 k runuyor. lUraz sırma, ince htr lttı. .......... mera.sime t.Abldlr. m1ştır. lir. - • yı CYYC ne mu ayese 
''3 •-ı Kahire 16 (AA} Anadolu d l i 1 dili l d b l y~ldız bulutu '1cdan lmsım paı Cl'h_"' ebeden birine da- ' · · - Bir ara, kendisini dansa n. t raz ett m: e rse rn or u en az on eş yı -

1 -...,, · h i h b" · b'ld' · . . Jntrrer yor. lııı.ıı 'eıilınek için kollcj aJansmm usus mu a ırı 1 1- ,·et eden bir kavalye ile pistte - ı:;, ı·t.ıı Dor;ynn evvelce tam da elde edılchilccck bir terakkı 
ltbe, lt,l'arı lazımdır. nn- riyor: dönen ~irtlerin arasına karıştık- bir Klöb diplomatik idi. Azası gösteriyor.,, Hem zaten artık 'icdanh •· 
a~ da •l'{Jır ki tabiatı icnbı Maliye Vekili Fuat A.ği'alı tan sonra tekrar eski yerine 'lö. ~ofir!er ı·onsoıo~lar valiler, na. - Bunda mUbaH\ğa. yok. Bil- rfınıncğc, lazilete hürmet etme"' 
1 Ja'- k Tran~irvanya hpuru ile ve Mı- nilnc"·. zırlardr. S·ıı di, eski manasını hassa ıııoWrlU kuvvetler i"ln ıa.. : "' de emek harcamak h,. . . Bun. • ,-ar ıı; endistnc fnycla "' - ,. 
ıı.ılil'\11\rt \'erir. İzzeti nefsi sır Hariciye nazırı Abdülfettah - Azizim ... eledi. Bizim bura.. muh uaza ede ıı.iyor. Zira idare zım olan mütehassıs askerin su. lcrı fazla yiik sayanlar tiinıcıı 
~I · '.r Paşa ile birlikte İskenderiyeye dn gUzel klllplcrimiz vardır. gür- merk" :ıı:z .•. · .karadadır. Ora . ratle yetiştirilmiş olması. ataşe. tiimen. Yeni sanat ınnııılkl3i \ 'ah. 

Ja.1., nlnlıenln iJiliğiıı · gelmı'ş, ha,rı'cı"ve mu"stec:.ı.rı, ma. d l kk ti · lb t ltl"ıı nlıp ornınıı<ln ıı dn~c" ı llu ;"fenalığını mucip 0 • ., :."' dunuz mu? da b:r si>n i klUp var ır sanı • mili terin nazarı c i a nı ce e -;; ' " .. • ı:; .ıı n, 
h ""lii t halli erkan, lş bankası direktörü - Hayır Hanımefendi, dedim. yorum lln1buki l•urada lranlı . nıiş olacnı.tır sanırım. Ordu bu mağaradan nlonn sokarken, ye. 1tbır aJeheyc clayak ce- ve kalbalık bı'r halk tarafından l · et le kabil t"b" i ı \·a1- Davet edilmedim ki... lardan lınşlca kimc:eyi gUremiyo- hali !mparntorumuzun irşatları- n ı-ıyns ( • · e " ıye ıı "J i·l "ıt tatbik edilmez. 

\l&te i karşılanmıştır. . - Haklısınız. Sertibe söyliyc- rum .• ·e bir s<'rir var, ne bir ya_ na medyundur. henimse<li. 
'ııt1 11. talebeler iizcrin· 

!'il mı: Bugu"nkü gazeteler bu müna • , yim, si?.e h1iyle bir fm:ıat hazır - baıı.~ ı gazPt oci. - Generalim, sizin bir askeri Çin topraklarındaki muhare -
..11 ile len .. şahcdeler ile hnn-
"' k hı sebctle necrettikleri yazılarda 'ı lasın. İçtimai hayatımız hak - -Gelm:rorlnr ... <ledi. General eserinizi gördUm. be iJ,l yaşını dol<lurtlu. l pan • ""l\I llda tlıwak ntılahi- ııı 

L ' ha ... ·ı · Cumhuriyet maJivesinin tekimül 1 kmdaki intibalarrnızn bu klüp. Xahcivan. Onlr.r daha ftv - Cenk... yayı hıırnp nıezarlıl.~:ır:ı clüntlii. u. '!;et~ ••gı erine bu ce:1.ayı J 

•· ı. "'1•e1c ı ve intizamından ve Türkiyenin 1 lerin tetkiki de birkaç mlisbct la "Tah.:-an E:lUp,, e devam ecli - - Evet, Orgeneral Orbay ken- ren savaş da U3 le. nııııl:ırın hiç 
... ., 1 oğnı olıııı~·nc·ağı· 

' ~ ' dünyadaki mali itibarından sita. 1 not ilılve ettirir sanırım. yorlar. Ba71ları da daha hususi dl~ine hediye ettiğiniz cilde bir biri hiilf\ illin edilmiş değilclir. "t111.ıı, a en dayak için kn· 
e '-Yhlktc0 ısonra dn g<'n<' yişle bahsetmekte ve Vekilin fo_ - Yf'ni lranın içtimai hayatı mahiyette klUpler kurmuşlar • göz atmama müsaade etmişti de. Hele }liri ·:tibrf hn:.:~ bile böy-

: r kurtuluş yolu gÖ'·•· toğraflarmı derceylcmektedirler. hakkında hugilne kadar edindi.) dır. !"araza "Klilp İskandinav,, (Deı•nmı 10 uncuda) le bir ;:ey ynpİlnındı. 
l\.[ll h 

le Rk.kında. dayak ceza-
~ı edilecektir. Beş sopa 
lttı.~· l-Jğcr iki yiiz satır lft
Cl(ti 3nzarsan bu cczR af-

ı._ r•• d 
''il he • Cnilfr. nu suretle 

e I ~ ıauş 0 Pa nnıek ne ikl yii:.r. 
llı•e i 

ttı ınlu yazmak ara-
_ _,,, ıı, .... 11

ha3 Yer lHrakıl nus o· 
~- ~t~ • 
ıııtt '~a)( ebe iki yüz atır ya. 
le tercı~n ise be~ sopa ye-
to9 beş eder. l>l~cr bazı tn-
~ ı '-ltr 

60
I>a l emekten ise iki 

IUh tazı Yazar Da,·ak <'C· 
•t ~lb • " 
~ Ş() 1k şekline gelince, 
'il )le 1 elttc 0 ur: Muayyen giin-

e ıt talebelerinden bir 
~l(!e hazır bulunclıınıldu
tııtit ~~Zalı talebe dayak yl'· c \iti .. 
!!~ ~ ıır. Ora.da mcı·n ... im 
8<lı:ıl'a thik olunur. Yl'mck· 

1'~ ce~İ.>rcccğiz. Mektcptl' 
hır l'tı •nın tatbiki için hu

h'' \~ Ctlci \"ardır . ., 
. dl' ~ tlctcn 
8 t~ltı sonra knln·cleri i~-

~ hah 
~ • dehı çcye giderken hlr-
lllc~ lzıcl'(Jen gec;tik. Mer
i ...... tıı ln(]lk. . ,.\: nu merdi-
~. 11 hlrj · 
lj;~ nın şıılınnlıjrıncla 
~Ot-. 1° kalın bir ağaç kütük 
1. 5tc t 1 · 

r "iitulc .. 8 chclere im kalın 
'· "-ğ •ızeıin<le (]ayak ah· 

ltıetre aç kütük tahminen 
fı hı., ~ iikseklJğindedir. c1n 

t ~J"ıılrn ll'rdh enin basamağı 
ı,,. tısı,1 .. "l I\ • • • 

I{ atııa 
cak taltbe bu :k.ü-

H u s u -1 H s 
Dünkü posta ile gelen Deyli ' Expres gazetesi "Hususi,, 

kaydiyle apğıdaki havadisleri vermektedir: 

1 SPANYADA kağıt buhranı başgöstermiştir. Gazete 
sahipleri Iskandinavyadan daha fazla icağıt ithal ede. 

bilmek için General Frankodan ecnebi dövizi istemışlerdir. 

*** 
O NDORT yabancı devlet namına inşa edilmekte olan 

on dört harp gemisi, lngiliz tersanelerinde itmam 
olunmak iizeredir. lngiliz bahriye nezareti bu harp gemilerini 
harp esnasında kendisi dahi kullanabilmek için on dört ya. 
bancı devletin müsaadesini almıştır. 

U MUMI vaziyette iki miihim vakanm zuhuru beklen
mektedir: Bunlardan biri, son zamanlarda Almanya

nın kendisi hakkında beslediği bazı tasavvurlardan endişeye 
düşen "Lüksemburg Dükalığı,, na lngiltere ve F ransanın te
minat verişi; diğeri, aşağı yukarı resmi surette Hitlerin Bel. 
çikadan Gupen ve Malmedy mıntakalarmı geri istemesi ola
caktır. Bu mıntakalar, harp sonunda Almanyadan alınmıştı. 

Dünkü posta ile gelen "Daily Ecpress,, ve "Daily Sketch,, 
gazeteleri "Hususi,, kaydiyle apğıki havadisleri vermektedir: 

Lehler, Danzig meselesi etrafında Almanlarla yeniden 
müzakereye girişmişlerdir. Diplomatik mehafil bu müzake
relerin muvaffakiyetle neticeleneceği kanaatindedirler. . :,. . 

Bitaraf devletlerin birçok diplomatlarının noktai nazan
na göre Stalin bugün lngiltere ile herhangi bir misak imzala. 
mak istememektedir. 

*** 
Dachan ve Buchenvalde şehirlerindeki Alman nezaret 

kamplarında bulunan mahpuslardan birçoğu tahliye edilmek. 
tedir. Bunlardan çoğu Yahudidir. Siyasi mahpuslar tahliye 
edilmiyor. 

a v a d i s 1 e r 
Son ay içinde başlayan Rus -

.Japon nıuhnrelıcsi de ilin ızclır. 
Smırlartla yiizlerce tayyare clii -

r;;cr, b\nlercc ndam iiliirken sc -

inanıldığına göre, Naziler bir harp vukuunda Alman re- firltr yerli yerinde, lll('rn-.iın 
jimine muhalif olan birçok kimseleri tevkif etmeğe mecbur ~ırln ':icliyor. 
kalacaklardır. Bunun için hazırlıklarda bulunuyorlar. "Çin,. de iki milyon iilii \C ya. 

Esasen Hitler "Kavgam,, isimli kitabınla harbi umumi. rnlı nr, Jspa.nyada bir milletiıı 
nin patladığı esnada geniş mikyasta tevkifat yapmadığı için yarısı gönıiihlii. 
Kayser. Vilhelm'i şiddetle tenkit etmektedir. şu halde kn'·:le hayntı ya~ı • 

••• 
yonız. Madcli nıedeni3 et h~rgiiıı 
J.;'rnz ı!nhn. bilenirken, m:ıncYi -

Çin cephelerinden dönen bir Amerikalı, Çinlilerin yap. yetimiz gerileyerek iptiılniliA-e 
tığı çete harbinin, Japon askerlerinin kuveyimaneviyesi üze. cföniiyoruz. Ne ihrct dolu hir za. 
rinde tesirini gösterdiğini söylemektedir. manda cloj?;m nşnz ! 

*** 
Bu hadise şöyle cereyan ediyor: Japonlar, bir toprak 

zaptettikleri vakit muayyen fasılalarla ileri karakollar tesis et. 
mektedir. 

Karanlık basınca, Çinliler bu ileri karakolların arasına 
dalıyorlar ve el bombalariyle geriden hücum ediyorlar. Mü. 
kemmcl bir çete, süratli bir baskında bir hayli Japon öldüre. 
bilmektedir. 

* * • 
ltalyan diplomasisi, Moskova ile yeniden vaziyeti dü. 

zeltmek için çok gayret sarfediyor. 

*** 
lngiltere hükumeti, Moskovaya bir askeri mütehassıs 

göndcrmeği derpiş etmektedir. Netekim Fransızlar, bir Fran. 
sız generali göndermeği kararlaştırmışlardır . 

Jfnkkı Siihn GJ<;ZGIX 

Kont Ciyano bir ayinde 
bulundu 

T oledo, 16 (A.A.) - Ciano 
bu sabah Alkazar kalesini zi. 
yaret etmiş, müteakiben Ka
tedralde yapılan ayinde hazır 
bulunmuştur. 

İspanya Priması Kardinal 
Guay T oma, bu münasebetle 
söylediği nutukta İspanyol - 1 • 
talyan dostluğunu sena ettikten 

*** ttonra: 
Amerika Reisicumhuru Ruzvelt vazife esnasında bulun- .. Salibi, Latin denizinde Is. 

duğu müddetçe, İngiltere Kralının Amerikayı ziyaretini iade panyol ve ltalyanlarm omuzla
edemiyecektir. Bunun temini icin, Amerika Reisicumhuruna 1 n üstü1_1d~ yükselteceğiz . ., 
Amerika topraklarından ayrılabilmek müsaadesini veren yenil Demıştır. 
bir kanun neşri lazım gelmektedir. O sebepledir ki, Ameriku Ciano, saat 16.30 da tayya
Reisicumhuru namına Hariciye Nazırı Cordcll Hull veya Rei- re ile Sevillaya hareket ctmiş
sicumhur muavini Gamer·in geleceği Londraya bildirilmi§tir. tir. 



' - VAJCl'r 

Sofya mektuplan : 
ws - .. -

... . ~· 

Göçmen nakliyatmı sonbahara 
buakmıyalım 

Binlerce vatandaş anavatana 
kavuşmak için 

Kadın lM>l bol ft kolayhkla a· 
kan göz ,...ıariyle hancUr. h&ı· 
gur atlamaya koyularak, unki 
hidcktlenmit Pi bir numara yap· 

Sabırsızlanıyor tr. Bapnın arkumdaki uç bU· 
kümlerini yabladı, •e çekti çekti. 

Sofya {hususi muhabirimiz.. lar bazı hususlardaki şikayetleri· Sonra, yüdne dollanan tek tWı 
den) _Milli kalkınma sa\taşunıt ni bana söylediler. tellerini ,.olarak çıf!;ldan bastı: 
da, devletimizin nUfua ve iskln iş Bu ırkdqlanmızın ( şikayet de _ Ah ala... Taliıddik, knmet· 
terine verdiği bQyUk ehemmiyet ğil) temenni ettikleri §ey, bir an sizlik nedir, 1en bilmenüL Bil~ 
bütUn Tilrk vatandaşlannın ma- evvel ana vatana nakillerinin te· menin. Batkalannm tarlamda i· 
Himudur. Yıllardanberi cumhu· minidir. yi pirinç ,... bufday yetifir, bizlm
riyet hilkdmetlerinin bu uğurda. Bu nakil keyfiyeti esasen ta. kinde saz.. Bqkalannrn evi yüz 
sarffettiklerl emek ve para c;ok ka~ etmig olmakla beraber, l- sene dayanır .. Bizimkinin altında· 
büyüktür. ki yılddanberi Romanya ve Bııt- ki toprak bile uraılır, duvarları 

Hilkftmetimiz, her yıl bUtcesi· garistandan ana vatana göç e- çatlar.. Elilemin kanlan hep oğ· 
ne koyduğu milyonlarla lirayı ~ derilerin nakilleri ki.§ meVBlmine lan doğurur; ben ber ne kadar oğ
bancı ülkelerden ana vatana ge. kalmaktadır. lan diye ııiyet ettimae de yine bir 
lecek ırkdaşlanmızın yerleştiril· Iski.n umum mUdilrlilğU, hangi laznn olacak .. A&l k8r tali ah .. 
me ve müstahsil bir hale getiril müllhaza ile olduğu bllinemiyt"n Kaim feryadı arttmbkça art-
melerine sarfediyor. bir geçiltme usulQ ile, RomanY'& tırch. KOIDfUlar da olup biteni gö· 

. diy ka.dar l • . ve Bulgaristanlı göçmenleri eyl\tl rüp anlamak duymak için eTle-
ti Ş:m ~ad v~ an .. ;;- n~. ve tetrlnievvel aylarında Varna rinden dııarı~a uğradılar. Maaına·~ 
.ceder """u' ~a glo mu b? ot~ ve Köstenceden naklediyor. fih Vang Lung aöyliyec~klerini nUn e uuı.un 9 wmu ve ma ıyf' ı ~u....ı 

. Urmlgti Geçen eene Marmara &:.ıa..g ın bitirmek için metanetle bekledi· 
tle be r. . . . . . iskelesine bo§alblan göçmenler, _ Her ne kadar babamın ka~-
İstanbuldan ıtibaren Silivn, • .-nuıerce ---'·r içinde ve va.l:...ur d · sih t ğ ''·-ıkı ı 

• 'b-' eski, 5.. ~ .r~fi...... e§lne na a verme e - ~ 
Çorlu, Lüleburgaz, .oa.ba Hav aJtmda blmı§ küçük bazı '19\9- b d"" d · d d" 

A • • .r- ana uımezse e, yıne e ıye 
sa ve ti. F.dinıeye kadar uzanan nı1ar hastalanarak ölmU"'"' Kes .. · ki b' k daha h ·· bi . . ıı..... cegun , ır rz enu.ı · 
yüzlerle kilometre ve 24000 kilo tenceden hareket eden bir vapur k' ·k ı licli Di · -

urabbaı Trak toprakla. ıre ı en ev enme r .. Jl yav 
metre m .. .. ya . bU mevaimde tehlikeli bir hal aL ru doğurmamıı olan bir kancık 
n cennete dondurillmek Uzeredir. maga'" b· .. •·yan Karadenlzin cos· k"" ... L-kt ba bo .. . . ıs apa • opegın 5()- a fi J cezme-
Bunu yakmen gorebllmek ıçin kun c1a1-1arı arasmda batmak · • · diki • • k' d f . .,... sıne ızın ver erını ım uy· 
tanb':11dan Ltlleburğaza lı:a~ ~ır tehlikesi geçirmif, ve yoluna de- muş? .. 
otobüs ~yalıatı yapmak kafidU:. 'Vam edemiyerek muhacirlerin fer Diye apaçık konuıtuktan eonra 
Telrlrdag, Çanakkale, Kırklare1ı, dayian ile Köstenceye dönmek feryatları koparmakta devam e-
ve diğer mmta:talarda meydana mecburit..t-l...Aa. .._,_ • .,.. d k da ıl 

• 3~ aauu"!l'-M en amcasınm anam n ayr a· 
ge6ril~ ma.murelerle Yeşil tar - tskln umum mndnrlOIU iki ae ralc evine döndü. 

·············································· ··, 
Y azan 1 

4.11 Nobel mH.,•h• h:ennn 

Pearl Buck 

Ç e v iren 
lbrah i m Hoy ı 

farifedea 

lçJn •Jd• otuı turof t/I 
Posta birliline ,ırt911 
ayda yetmfl beşe!' k.,.e 
met.lıllr. 

\bone kayJını bi~ 
•up t'9 telaraf 0cretJtlo 
pıırasrnın posta .-eyi 
rullam• ncretint tdırt 
lel"ioe ahr. 

1"/lrldpenf11 her posla ,,,. 
VAK/Ta obonı ,,azı 
Adrea deiiJUnı>f 

25 "uruştlll' ~ 
iLAN UCRE'f 

rıcaret UAnlarınıD 
,allrı sondu ıtlbareD 
falarında 40; iç saYf 
4'uruş; dördlncG 
tlt1nel '"'9ç6Dcllde S. t 
•• bqldr 7901 kdD
dır. 

~yllk. ('Oll denaıJI. ~ 
renkli illn verenlereesıo' 
ındinneler yapılır. R 
na antim · satırı JO 

TtCARl MAHfYETTB t.J 
KOCOK 11 . .ANL 

Hir defa 30, iki def'; 
defuı 15. 46ıt deflıl1 
defaı 100 ,tunqtur. Of 
ılln ..erenlerin bir d•":'
\'&dır. Dört satın •::...
raııa ubrlan bet 
•P edilir. 
Vakıt blm ....... 
l'• lrıencU idare 1eriadlt 
kara caddesinde v~ 
altında KEJılALEDI> 

lalan çımenli bah= h~ nedir devam eden ve bir ~k §İ- Vang Lunı bu yıl da Hnnı'ın bulunduğu yere kadar geleli Ye iyi ekihnif, yumutak topraktaki 
k~tmıyarak, ~ız . bulla klyeti mucib olan bu siy,uete ne evinden \:laha toprak satın almayı. o ekmekte olduiu bilylik faaulya- en kU5ük çamur parça1arnıı bile 
dıme arasındaki genış arazide den taraftardır. bllemt~w. Fa- ·ktidan •.:a ~ .... ela lı bu • · lamı vanı h•••ndaki dar bir hattı doterek, unm 't't mmıtuam bir .... ..ı.ı..... altın m kh .r-- .. ı o.ıuu~ er ~e lfl ,,-- --:r 

yepıren .-&~a, p kat, bana anlattıklanna gore, yapmayı aklına koymuıtu. Evine çapalarken, hiç konuımadan di· barelııetle ~ bli,.ak 1ıılr ilatimamlı .. -------~ 
buidaylan. ma.n boyu ~ Bu1gariatan ve Romuıyada nakil te:ıi bir oda ilave etmeği kuru· kileli durdu. Nihayet Vang Lung, çapasını aşağıya indirdi. Fuulya-
nn dalga1anıpıı görmek ımnm leıinl bir aıı enel ve yas numA- yM, çocuktan ile birlikte topcak bqmı yukarı kaldırmal:!an ve eğ- Jar, glinqte küçült Ye parlak gat·/;iiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiii" 

tıle ..... ell71• -
ede!'. ,~ .. ,.., ... : 

canına can katıyor~ miııde beldiyen gtSçmenlerin na.- salnöi bir aı1e halinde yükselirken lenen, alay eden bir aeıle konuı- gecikler Vücuda getirerek, lhenk· 
Çorlu, modern bir kaaaba olu- kDleri huusnda iskin 'Ulllum mil. bu fakir yeienlerinin, aynı aile ia- tu: li bir ilıtimamla dimdik dllnl7'0r· 

yor. Ulleburgu ~odem bir b· dilrlUğfl "ftPW' aahibleriyle henQz mini tqryarak ayllk ayllk dolq· - tıimi bırakamach!ım içill af· lardı. Nilaayet amcuı konupaaya 
saba olmuş, her koy ve kuaba.nm an'•pn•IDJlbr. öyle görilHl:yor malan onu fena halde kapUrtU· fet amcacığım. Senin ae bMilin tı.aıladı:. 
yamba91n4a kınma ldftmid1i g6ç ki, geçen sene olduğu gibi, bu ee yordu. g'ibi, bu fasulyalann yc,~eıi i· - Evimdeki in&an, bana, ıenin 
~mahalleleri meydane ~ne de göçmenlerin nakli kı§a ka· Ertesi günü amc:Mı, Vang çin iki üç defa çapalamak limn. en büyük esir mahluka aJib ıar 1~~~~~~~~~?1~ 
~· çahıkan mulıac':ler agaç ve lacat; bö~e bir geçikmeden hem Lung•un çalqmakta oldufu tarla- Sizinkiler, hiç ıüpheıiz çapalandı terdiiini aöylSli. De&lcrin1Aı: 
çıçek meı-aklısl olduğundan yeni g'fiçmenler, hem de devletimiz a- ya geleli. O-lan orada lc1eğı1di. Zira değil mi?.. hepli doÇudm. Yatma g6re akıl- ,,) 
edindikl.eri evi~ önilnır:.~· rar görecektir. ikinci çocupnun dünyaya geli· _ Za.allı bir çiftçi olan ben mm .. Kızım ere citme!i- On bet Vaııı Lunı kısa kete 
onar fidan ve çiçek ~1Şler.. Bu mtuı.im mesele hakkında L ıindenberi 10 mehtap ıesmit •e pek alırım. Vaktinde aall itimi yqmdadu. Ve son birkaç aene i· verdi: 
sırtlannda ~alar, ellerinde orak likadarlarm ditb.t ııuannı cet neredey.e 69ilncilsiinQ dopra- bitirip de bir tUrlU dinlenemiyo- çinde de peklll 'ÇOCUk dopıam· _Zengin olmadı~ 
larla tarla ve bayırlarda birer an betmett faydalı bahıyonım. caktt. rum. lirdi. Yaban köpekleriıulea birine •un. Şimdi ben bet c-
gibi to~rağı. eşen ve ~ Sofya Sonra kadın, ba sefer, pek de 0 Amcaıı, Vanı Lune"un alay et- aldanarak ve ondan çoc:uk kapa· bet alzr beslemek ııı 
mahsulatı bıçen köy~lenn ~ M. N«meddirı Deliorman lcc.dar iyi değildi n birkaç gün· tiğini pek iyi anlac!ı, ama, yrnı· rak beni utandırmasmdan ve n. deyim. Babam da ihti 
cine payan yok. Çünldl, bütün lerdir tarlaya celmemif, Vanı tan alank cevap veıt:fi: mtmiii lekelemeanden daima en· bfftUYor. 'Fakat daha batJ 
memlekette olduğu gıöi, Trakya_ Lung !da yalnız bapna çabJmakta _ Ben taıffn.iz, nutpaiz bira- 4ife içindeyim. Korkuyorum. Dn- Anlliı!ığmı kadar da. :n.-.... ., 
mızaa da bu seneki bereket çok Türkiyenin en çok idi. damım, bu yı1 20 tohum 1uu1yr tiin bir kere, muhterem ailemin. .une yeni ınr can daha 

boldur. satılan mecmuası Amcası e1bi8elerini hiç bir za· ıından bir tanesi, o da ayle cı1u 6ı: babamn kardqi olan bana N5y· Amcam, kiiıtahça, ldcd 
Trakya.da bir çok göçmenlerle R Es 

1
• M L 

1
• ınaıı clofnı clüriist dtlfmelemezcll. blr tekilde verdi ki, artık çapala· le biY hal olacak oluna ne yapa· cevap verdi: ,,.# 

temas ettim. Esnaflar kasabalar- Kqatiyle yalappp toplar ft maya mahal kalmadı. Eter fuu1- ru:.. . _ Zengimin.. Zen~ ,ı 
da, reırçberler köylerde bir kaç sıkardı. ye yemek iaterae, bu yıl satın al· Vaac Lunc çapuını pddetJe yilk evden, ve Allah bili 
yıl içinde miistahsil bir hale gel- HAFTA öyJe ki, insan, bir kuırga kop- mak mecburiyet~de kalaca~rı:, toprağa indirdi. ~çık, dobra ~~- fiyata toprak satm .ıı;:: 
mitler! Bunlar yakın senelerde aa, adamın Anide çırılçıplak kat- dedi ve derin denn içini çekti. ra konupnak ve töJle demek ııtı· de bunu yapllbtlecek 
bUyilk refaha namzeddir. lstanbul Bu tirajını, ucuzluğu kadar, masından 'korkardı. Adam, batı 6- Vanı Lung yufka yUrekHlite yoıdu: nr mı? .. 
dan IAlleburgaza kadar ikmale- baskısnm nefisliğine ve en nünde, bitkin bir Taziyette sapan yan"""6. Amcuınm bir tel' is· - O halde, neden ~ baskı Vang Lung bunu d-'..J 
dflen asfalt yol inşaatı Lülebur- :!_~~~~m~~:ı1ll;~ yoluııdan çıkarak. Vanc Lwıc'un 1 temeğe geldiğini anlanuftı. Zaten aJtmda tutmuyonu~ ! .. NIÇlft, ~u pesi attı. Köpürdü. ça~~ 
gazdan Babaeskiye kadar devam - ;,--.a........... &.._. "6•""' ev.de tutmuyor, evı süpilnnege, attı ve amcama kul'° 
ediyor. Buralarda aılindirler, kam borçludur. Her hafta barla temidemeie. n ~ _için elbiıe bakarak birden bağırdı:_J 
yonla.r, arabalar gelip gidiyor. bir teklmW gösteren bu aile Şikayetler Ye temenniler: yapnaya. yemek pııırmeie mec· - Bir avuç g&niit 1'9'-..ıı 
Binlerce amele çahşıyor. Tqlan mecmuumm son çlbn 43 bur etmiyorsun?.. sa, bu, karımla beniOI 
yerle§tiren ameleler arasuıd.a kU üncü sayısında göreceğiDis Akk k ""' d ofu 1 Fakat insaft humarı kenclisin· mm!andır. Biı tarıaıaıd' 

kil Til ,1.. 1--~ınJan d gö yazılardan l§te bir kaçı: oyun so agın a ran ar . ·-- ..nl 
me me ra .&au a • den blytiklere, daha ihtiyar nesil· maine Te çoc~ .. 
rillüyor. Erkeklerle yan yana ça· Vi-Ntl'nun Hafta konuş.. k h f k 1 t ~ töyliyemez. Onun için leSini ceçmeaine meydan nı--
lıpn bu kadınlar köylü göçmen ma.sı: (Dede yadigarları>; SÜ unefe asre 8 mı~ ar ,.__ .... 1dlt& lıir ~- arı cibi m kumar 
bdınlandır. Yenai)wial Jr.oc.a hgilıen kral9-'nm eoeU- ..... ppalı,at9k ~ tm• seçip aylak.,. 
mn aJacağı yevmiyeye~ lufu Ye gençllii: Doktor G. Ot b•ıı d • • • d Amcuı, kederli bit tavırla de- ,or; •e,alıaat da Mil 
::._ırkatıd lnefi. yahud bet on ~~: :ı=, omo 1 ar ne en garaJ ıçın e .... etti: .ı ıanaemit kapı ---

oyun edinmeje çaheıyor 1518 maç yapmıa "•'10 pi - Şlpsılktea, et toplamaktan turam dedikodu ı. ... ..--
UUeburgula Çorlu arasmda ge.. atm11 çok mqbur bir fut. 1 • edı•ımıyor il blıllıa 1* !f9 ,.._,_ m P" A........, wı ııle bir bam arul bentız boftur. amır , calt t' ...... 1llr .., .,.....,. çıktı " .... ,eteaiM 
öyle zamıedillr ki, ba sene geti- =~ı::.:=m~ ta!i I ,_ il ' ki cRll Wr ...., .. mr 4erek iJd ywimı ıcla 
rilecek göçmenlerden bir kıamı bir 1BmJ: <Geçen una en eeceat-. _.. -- pw. ıa- adadı: 
bara1ara yerlettfrllecek. Çllnld1, bDytlk maceraperest kadı. T'~ ~ ...... ~ ..._ Mr oa.,uo•ııu At a&-. M.. de --.n sl1i 1aep - Babmm ••H• 
ba topraklar asfalt boyunda Trak nı); Vufi Rısa Zobu'nun dan .,.,._.. Mr fiWyef tMl:tubtı.-~ W: erkek çocuk ıetiren bir kadınlı •Uflutun isia .a ....... 
yurnan en •ıtlnl* yerleridir. DOtlarmdan: (MuammerKa. .. _ Bbdm AkkOJUD aağıam brll!PMI. enıQMlae be. ........... ,.._ 'Ti ..,..ıııı kırarak devam etti: 
Bir kaç yıl evvel Trakyadan ge- raca kimdir?); VLNt'l'Dun rinde bir praJ ftl'dlr. Bu praj aJlll ..-anda otomoldl. 1lun. ............. 1* erlle1da Ma - Sende dlıı. tması. 
çerken bombot birer saha halin- bilyUk bir leaetle takip ed1.. yon tamın.ti yapıyor. Fakat prajaa ~ al, 'yolma ... . , ...... ,. Wr ollma bulun- ıaunr ki, bu terece 
de g6rdQUm buglln]dl, blltnn bu &en qk ve macera romanı: wı wnanlarda araJ.1anll fula tamir ectilmeleriDılm mi ta.. n ,.: ._ • .-. atlı& ..pa bl,..Z4en 'lllÜr\1lml1Do 
dolu tartaJar lıilkftmetlmfzin hbn Qma1 Nadlr'ln nen. bir b. mire p1en otoaaoWl '9Qa lruıyonlu' Pn.1m lçiae almmıya. ılrlıilr..._ O ••wdwl elet Jdtllplaıda. ""* .,,._, 
met ve p.yrett ayesfııde husule ribtlrl. B8tln kaclmlan a. rak bbıim ri .... 1'ine diwlhM ktedir. İt bu kadarla kaJ.t ne ...we - lıem •e MYt ane - n ull dlnltme ... Bdlr .. 
plnılftb' . Jlkalandıracak ev llf, elbtae fab.t b'li an.balan teker teker garaja IOkuluü ~ ta- .,.,, .. $ im. )tmllnn ~ aı1am- NAuif o1clat-u 

Traır,.daıı BuJpriataaa pç ve el iti &-nekleri. Sinema gelirken J&Pllnu1or, 118talar Uetlerl ile ı..ı..- ı.r1a nllıılllirlr • .ıı..1ı1r lal; tu,maclm 1111? •• 
tikten aoma. ana vatana ge1mel baldelert. aetenk ana tamir~. Mathlt bir gllrtDtl 4ofaran ymuııa çırak ,_lıaiiair "Wılıt Yanı Lane~ 
ll8ere olu AmenJerden buıJan 5 Kuruş bu hal Mbeh• n.ı ...u..... pç vakte kadar etlrtlJor. Tabi. ,.....11 da ıClle ıuıe Ttrirdim; m1ı 1ı1r halde 
ile -rltmm. atlle c1e bblm .obk halkı 'bir an rahat edenwJiil plıi. ..m mm .._.. u&llawlltm Jlatlanır, aak bir ıwada, f-'8' ~ 
a.. - w clalla eneJld se wırenk lılltln bu JUlları •nw'"'nbed de aba1ı ıvkwwwaa ..._ Dlnr. ar llrG w ....._ ...._ w ~ _.. amew oıan ba a4mp11 

119 J9lalnlt ,..nanm atan bin on,a..k .,. bir p sn-ı .atbde muhtaç ntanaıı nunma W,.tn w 4ikJr&. a ...... _ JiJeı:ıl lı : .. a t,t- laram bir halde old'DIU 
---1-•~- a...--'a11ca~ tini eelbı*ı•'91 t1ea ec1a~. -'..t... ...._,_ .. u _ Zira bb - ..._ au,_cıa. terce D'W811mısm ana vatana na ~ıı;ıııaım1111==--=~-.ıı:;: .. -:-:-:;-;:-;;:;;;~ .. ,,. ... -'IA""Ullll. _,,_ 

J6Derlni beklemMte olup, bun. ·--------- - ----- -----

lemdarsine 

..... 



T ardiyö'nün bir makalesi 

Uşrnan ne harp isti
r; ne de harp edebilir 

J 

l-!~ 
·:' :-.-11,~ 

~~fı 
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IGünün meseleleri: - - - - - - -
Sayfiyelerde yapılan evler 

Acaba, bu evlerin önünden geçe-
rn maddeden mahrum. Alhn \ y -~ cek yolların bir planı var mı? 
ihf • f k H b Belediye lstanbulun iman için la olan l&halann yeni yeni islm. tı ty a 1 yO • a Zİ nesi OŞ Ku - Baba ev•ince piycan omu da beraber giStilreceğim... hiç bir fedakarlıktan çekinme . lerle şenleneclğini anlatmak ve 
~. b:tı-"'- _ti. Sab..ı- Baı-ekili" .1. _..1.:.._ Tı'-...1..ıt _!L- Baba - Tabi& kuım. Fakat bunu n~lına birdenbire söy. den çalı§ıyor. lmar n!zım pllnı. buralarda yapılan evlerin, yarm 

•-·•••--' wa.ume • " ft....ı -~v awh- Zemd. nm hatlarını ve mmtakalannı pl5nsız göriilmemeeini şimdiden 
-..~ tecavüz hareketlerinin blöf olduğunu ve buna süratle tayin için altı ay mUd. J i3Unmek lizıın geldiğini teba • 

#lll dav... .... -amak ı.:-,.,eldigını~· · to"vle anla..___,_.. _ _1_.. 1 ı 
• • -~~ -u"ö ı · UD1UUAWr detle yeniden iki Fransız milhen- rüz ettirmek içindir. 

bahsetmeie karar ~iklik her iki hükUınet ve mem. a a v O V i ya f disi getirtUecekttr. Bu mühendis. Sayfiyelerlmis için bir stJl buL 
·he•- e~el on gün geç. Iekette hakikidir. 1 ı 1erin yapacakları ig gehirdekl mak doğru olmaz mı? Her biri 

ıdediın. Böylece dü. Mister Çemberlayn haftada imarı tamamile tesbit etmiş ola. bambaşka bir 7.evkin mahsulü o. 
2:atnan kazanmak is- üç kere Hitlerin yanma tayya. 'f"1füu a.u 1\A-1.1 ">· ut. 'ioN ... .ıııı.1 • i-1.J. ~J . .ı~ • <!t 'tanııı.ı prog· caklardır. lan sayfiyelerin ulu orta inşa e. 

fıi; "":- Roma mihveri an. 
•. ~nin kendilerine 
"e..-.....· • •ıııyeceklerinden ta. 
eh\:_ 
·ı ·"4111 oldukları zaman. 

hareketlerine ba§vur. 

harp tehlikesi savur. 
• ~nlar, ula harp 

ulunmadığı zaman. 

• • • 
~ 'l'dan beri büyük bir 

d...~!du. Bu tebeddülat 
~ldir. Fakat hakiki-

~ değildir eliyorum, 
iti ~rn değitikli~i, ıahıs 

' ~ ile ınüterafik olma
~~ tının mukavemeti yi. 
• ~Yıflara teslim olun-

re ile gitmekten· vazgeçmiştir. POSfALARI ram. Profesör Prost, lstanbulla meş. dilmesi eonra fena bir netice ver. 
Mösyö Daladye blniai ve üç sc. Türkiye Radyosu • Ankara Radyost. 18 • 7 • 939 Salı gulken clvann nıesell ÜskUdarm mez mi? 
ne müddetle azledilmez nazırı DALGA UZUNLUGU 12.30 Program. 12.35 Türk müzi- da bir imar planını yapacağnu 
olduğu halk cephesini tahkir Al: 1 - Neveser peşrevi. 2 - Sadet. söylemişti. Bütün gözler lstan. Bu hususta fikrini söyleyen bir 

zat mütalealarını göyle huliaa et. 
mektedir: 

etmektedir. 1648 m. 182 Kc/s. 120 K:W. T. A. tin Kaynak • Neveser şarkı • Hicran- bula dikilmi oldu w için şehir 
Q. 19,74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. la harap oldu 3 - SelAhaıtin Pınar. § gu 

Bu efendiler artık yalnızca P. 31,70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. Xihavent şarkı • Halı\ yaşıyor. 4 _ ci.var~. ikinci plan_a almmııtır; ve 
tenkit edilmez nutuklar aöylü. TORKlYE SAATiYLE Santur taksimi. S - Nihavent şar. hıç şuphe yok ki b~ suretle ha. - Binlerce lira döküp kendiaL 

ne bir ev yaptıracak kimae, hig 
şüphesiz r.evldni de tatmin et • 
mek ister. Fakat bu 7.evk, daha 

y 1 LI-- fab 'kala dak' 16 _ 1 _ 1939 _ 22 • 1 • 1939 kı ·Körfezdeki dalgın suya bir bak. reket etmek zaruridir. Yalnız ile. 
~r ar .• • ıcup n ~ 1 

6 - Neşetkdr • Mahur şarkı - Gü- ride İstanbul gibi şehrin her sem. 
ameleyı haftada kırk • elli saat HAFI'ALlK PROGRAM No. 34 cendim ben sana. 13 Memleket saat t• · de linlaştınlacağı muhak. 
-:alııtınyorlar. 17 • 7 • 939 Pazartesi ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. km: ~en seneye büyüyen, 

Ord ,__ d 1 13.15 - 14 Müzik: Rlcbard Strauss'un a r. 
Uıo.nı~IZ· onan~ .an. 12.30 Program. 12.35 Türk müzi eserlerinden • PL 19 Program. 19.05 geniıııleyen lstaLbul, unutmamak 

ziyade mimarların elindedir. MI. 
mar, planını ev sahibine kolayca 
empoze edebilir. Son 1e11elerde 
Avrupanm her yerinde yeni yeni 
ev gekilleri görüyoruz. Fakat tek. 
li iktibas ederken biraz da Tllr1' 

nız, hava filolamnız en ıyı te. ği • Pi. 12.35 Memleket saat ayarı, lüzik (Lucienne Boyer'nin pliıkla· lazımdır ki aynı zamanda bir say. 
•ait içinde bulunmağa bafh. ajans ve meteoroloji haberleri. 13.1 .. ,·ından). 19.15 Türk müzili (Fasıl fiye şehridir. 

orlnr. • • 14 Müzik (Karışık program - Pi.>. .1eyeti). 20 Memleket saat ayarı, ajans An d l uzak k" 1erin 

1 . • , .... 19. Program. 19.05 Müzik <Debussy • ve nıeteoroloji haberleri. 20.15 Ko. ~ o unun en Of8 • 
ngılız - Fransız hırlı~ nr. 'Preluc.Je a l'apres • midi d'un fau. nuşma. 20.ao Türk müziği (Klasik den bır çok vatandaş yazlarmı 

'ık mutlaktır. lngiliz harbiye ne"). 19.15 Türk müziği <Fası~ beye- ,ırogram> (Ankara radyosu küme ses geçirmek için İstanbul& gelmek. sanatını, Türk zevkini dilfUnmek 
uızmnm Pariste söylemiı ol. tı). 20 Me.~leket saat ayarı, BJ~ns Ye ve saz heyeti). 21.10 Konuşma. 21.23 te ve bir çok şehirli de yazım te· icap eder, bu bir! İkinci mtıhim 
uğu nutukta ben ıunlan oku. meteoroloJı h:ıberl~rl. 20·15 Konut Neşeli pJAkJar • R. 21.30 Orkestra bir civanndaki sayfiyelerde ge. mesele; İstanbulun sayfiye semt. 

l ma (l>oktorun s:ıalı). 20.30 Türk mü· ~rogramının takdimi • l\lendelssohn · kted' Sayfiyelerin gördU leri de plansız.dır. Gerçi buralar. 
um. .. . .. .. .. zilli (Ses ve saz eserleri): 1 - Hicaz- ~e Dizel hakkında Halil Bedi Yönet- ~~~e w ır. · • hird ld ğu gibl A.n 

- Aynı ıekılde duşunu. kar peşrevi. 2 - ZekAi dede • Hicaz- ken tarafından. 21.45 Müzik <Hndyo gu ra.gbet buralardaki yeni ınoa. da bir §e e o u pi 
yoruz, arkadat olarak y#pmak, kar lıcste • Hicri lehinde. 3 - Keımın oröesttası • şer: Praetorius) 1 _ atı arttırıyor. aranmaz. Aransa da temin etmek 
arkada§ olarak ölmeğe te§eb. taksimi. 5 - Rakım • Hicazkar şer- ~lendelssohn - Bartholc.Jy: llebrict- Son senelerde ~hlr içinde ya. kUçtllr. ÇUnkU arazi taksimi gUg 
büs ediyoruz. Mevzuu bahso. kı • Bekledim ta recre kadar. 6 - ler uverlilril. 2 - G. Blzet .. Senfonı 1 i ed'l n apartı olur. Yalnız bu gı'bi yerlerde a. 

,.. · b .... - - k m ı u 1zrab 1 "a- . . . rışı ırcasına nşa ı e -lan mesele tarihin eni bir dev •• ,urı ey · & uru s.e a • Pi ". Do. maJör. 22.SO Milıık (Schubertln · na caddeler evvelden kati olarak 
. • . . ' y . nu atk ile. 7 - HıcazkAr saz semaı- Liedlerlnden • Pi.). 23 Son ajans ha- manlar durmuş, gimdı sayfıyele. 
nnı bırlikte geçmektır.,. si. 8 - MuhteliC ~z eserleri ve_o>·~ıı berleri ,ılraat, esham, tııhvilAt, kam., re ehemlyet varilmeğe bqlan • tesbit edilmelidir. Bu yapıldıktan 

Ve bir neticeye varmak icin ba,·aları. 21.10 Konuşm~: ~1.2:> Ne- blyo - nukut borsası (fiyat). 23.20 mı!Jtır. Y~flköy clvarmda çok sonra glbıelllk nlabeten muhafaza 
General Camelin"in büyüklü. ;eli plaklar - R. 2ı.3o l.\luzık <Yara. Müzik (Cnıband. Pi.). 23.65 - 2.a Ya- rafbette olan Kalltaryada yirmi edilmiş ohır ve ileride htık<Unet 
w .. de L_L __ _,! "Ja operetinin 1 inci ve 2 ncl perde. rınkl pro"ram. kUsQr bin liraya kadar köekler bir istimllk derdi ile karplaf., 
!UD n 1J11UWCKUyof. .eri • Pi.). 22 Müzik (KilçQk orkesı 
Aynı zamanda Manı Deni. ra. Şer: Necip Aşkın): ı - J .. sıraı · ~lT OZCAN. E~- yapılmaktadır. Bu, İltanbulun maz. lııtaatta çok llerlafnf, hattl 

· · ·k· f daki 'l'"hl Vivnna ormanlarının ersanesı (vns. tıRUL SADl TEK her semtinde vardır. Ye§ilköyde bir asır sonruım dtlgUnmek ll. 
mn ı ı tara m sın an · J ·- - • d d e. ~ı k .. -.1 k bu 

k f 1 2 - G:ınglbcrger - Kutuk toplau• de yer yer inşaat yapılmakta rr. zmı ır . .otıY06 u """"ur en • 
•ra ;-ıa tnra. t~r an tamamen <Revü • enterıncııo) 3 - l\loussorgs birlikle bu gece ' ft gUııkü endi§elr mevzuu bahlOl • 
•ker.-me, ıılahlanma tarafta '>:,- Bir_Aöz , Y~Jı. • - Fereire - AyJ.. ~tan&S~~. Erenköy saydı her halde bugUnktı mkmb 
r ol.:lu1'3r. •· " .. ,..r .. ay, b. S'"- lray'an • Yaradılış. 6 .!. Kadıköy Süreyyada havalisi de öyle .. Floryanm gör. ' Utenahl masraf lmud 

Demek bütün itler yolundn. Biıet - Arlezlycn sillt No. l. a) Pre- K .• ıt M A K A R ı ş ı K dUğtl rağbet. bu civarda aayflye ve nam o r . ., 
:ır. lude. b) Menuetto. c\ Ada~letıo. d.>. 'f'odvil 3 perde. Okuyucu Aysel semtlerinin dah:ı fazla toplana • Bu nokta.tar gösteriyor ki say. 

* * * Garillon. 8 - Tschalkovıkı - AleJı . cağını göstermektedir. Bütün fiyelerde, lstanbulun civar lelllt. 
. . . • (Hazin parta). 9 - Gounod - Avc Şehzadebaşı Turan Slnemasında bunl ktan maksadımız lerindeki inşaatı da bir nJam 

Bu teraıt ıçmcle 30 Hazıran Maria. 23 Son aajns haberleri, zirn- bugün, bu gece 2 büyük film birden arı yazma . . ' lt lmak ilrti ed 
tarihindeki gibi panikler hem at, esham. tahvilAI, kambiyo • nukuı 1 - Aşktan dalıa kıwııetli rubu asır sonra bugUn bırer tar. a ma a za er. 
ııptsllık, hem de cinayettir. borsası (fiyat). 23.20 Müzik (Cn:ı. 2 - Mtıık~ll haud111lara k'1rıı 

Yalnızca bu gibi panikler 
bizim dilfmandan korktuğu. H itlerin 
muz hissini verebilir ve bu te
kilde i§Sizlik dolayıaiyle silah 
aJtma almmıt olan karımuzda. 
ki üç milyon asker. üzerimize 
ntbyerak bir harbe sebebiyet 

önünde ognıgan 
üç dansöz 

\'erebiliriz. 

Y almzca bu şribi panikler bi~ 
le Mösyö Hitlere daha ilk 
harpte kendi taraftarlarından 
biri tarafından yaralanacağtnı 
unutturabilir. 

Mihver devletleri bize bir 
cumlei asabiye müsabaka!ı 
yaptırıyorlar. Mukavemet kafi. 
dir, mihver geri1iyecektir. 

Zira mihverin en keti karan 
'taybedeceği bir harbi yapma
'""lak ve bizim §Üphe ettiğimizi 
düt ün ünce de harbi yapmak is. 
·ediğini göstermektir. 

Bütün gazetelerimizin araf
':ırmakta olduklan Hitlerin srm 
·nılnızca kendisinin, bir ka--ak, 
musalehayı kabul etmemek İ· 
çin tehdit aavurarak firar eden 
'~açak oluıudur. 

Fransızlar bu tuzağa düştük. 
'eri gün aafvetin hudutlanm 

bir kaçak oluoudur. Berlinde Ritleri11 tsdiinde tls meckn ilç lr.giliz kt.11. Her iıçü-

Deniz Levazım amirliği ilanlar1 

Tahmin edilen bedeli ,,17.250" lira olan "l.Q.OQW' kilo köee
le 27 Temmuz 939 tarihine rastbyan pereembe gUnU 1&&t ''14,, 
de kapalı zarfla alınmak Ur.ıere eksiltmeye k~ulmU§tur. 

2 - tık teminatı "1293" lira "75" kuruş olup p.rbı&m.eef 
her gUn komisyondan paraııız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilinde tan.. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gUn ve ısa. 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada. bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (5029) 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 
Komisyonundan: 

Cinsi 
Sade yağı 

kiloeu 
20,000 

Tahmini fi&tı 

kurut 
92 

Tutarı 

lira 
18'00 

ı - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin tenellk 88De. 

tik ihüyaçlarmdan olup yukanda miktan yuılı eade yağı kapa. 
lı zarf usulile eksiltmeye konulm\lftur. · 

2 - Eksiltmesi 1 Ağuatoe 939 salı gUnU saat 16 da bmltte, 
tersane kapısındaki komisyon binasmda. yapllac&ktir. 

3 - Bu işe ait prtname komlayonda g&rWebWr. Ve bedelalz 
olarak alınabilir. 

4 - Eksiltmeye lştidk edecek isteklilerin 2490 sayılı kanu. 
nun istediği ticaret veaikalarmı ve 1380 liradan ibaret ilk temi. 
natlerile birlikte teklif mektuplarım muayyen gUn ve au.tten tam 
bir saat evveline kadar kom.lsyon bl.lkanlıpa vermeleri illn o. 
lunur. (5237) 

Fakat bu tumfa diifen mü. nün tU y4'; on yedi ile on aekU ara.nnaoı....&r. 
'h~ de~Idir diyorum. teha1111lar azlığı da muhakkak · ·----------------------------·---------
~ekil hile. caaualuk 'd eon harbi cephe gerisinde Bir aivri alallınm maceralan: 
~k teYlerden bah. ··apmlf olanlardır. 

"-~liailnizde bir kiti Bunun ı,.;n 30 haziranda hu. 
-urnden bahsetmekte l im -r-la 1_1.~ d"•-'°""'·X- --L,b•• t. IU e p it O n Çl ... u"'ll• ur 

\.... -··-.• teru ua e memek l&znncbr. Bu uabt pv. 
Lı. ~ cl.Jt:ldir di şeklik F raneaya yalafmaz. 

ll\iJc "".S' yorum 
q. 6ınetimiz yeni ka Nnri 09904 Te 

A.J ll'lücehhez olduih arkadaflan ı T 
th....~. v~ Brötanya"daki temmu puaııteet 
ıi~nn yapmume ÜfM'I Balarkö1 
~~Yor. ... ... MI MDU,.U ~e 

Qllnlara r.lmen deii· l'ermanb Deli Rasretlerl 



-
Kuleli lisesindeki denlz bayramı n<ta resmi geçitten aç glfrün~ 

Su sporları müsabakaları Kuleli lisesinin su sporları baqra 
Dün mektebin önündeki sahada kutlandı 

Ajanlık tarafından tertip edilen bu 
seneki müsabakalar ve sampi
yonluklar programı neşredildi 

durarak 
E - lleri çıkıp geri durularak 

atlama 

Dün Çengelköyünde Kuleli 
Lisesinin önünde yapılan su 
sporlarının bqinci yıl dönümü 
büyük bir intizam ve mükem
meliyet içinde cereyan etmi§
tir. 

Mektebin önündeki sahaya 
hazırlanan hususi mevkiler bü. 
yük bir kalabalık tarafından iş-

5 - 4X200 bayrak yarışı 
6 - Su topu müsabakası Bu hafta da bu : 

gal edilmi§ bulunuyordu. 
Bu bayramı kutlulamağa da. 

vet edilenler meyanında Orge. 
neral F ahrettin Altay ile İstan
bul Komutanı Halis Bıyıktay 
ve Beden Terbiyesi Genel Di
rektörü Tümgeneral Cemil Ta. 
ner ve maiyetleri bulunuyor
du. 

Beden Terbiyesi İstanbul mm
takası su sporları ajanlığı tara -
fmdan hazırlanmış olan bu sene. 
ki denizctlik müsabakaları ve bi· 
't'fncilikleri programı neşredil -
miştir. 

Bu seneki yüzme, yelken ve 
kürek karşılaşmaları aşağıya ge
çirdiğimiz bu program mucibin -
ce yapılacaktır: 

12 ve 13 ağustos tarihinde ya -

pılacak olan mıntaka şampiyon. iftihar edilecek bir spor ve 
luk müsabakalarında da seçme 

Yüzme müaabakalan 
16 temmuz hazırlık müsabaka· 

programı aynen tatbik edilecek- gençlik yuvası: 
tir. 

Yüzme müsabakalarına yalnız G l t J • 
lisanslı sporcular girebilecekler a a asaray uenız 
ve karşılaşmalar her defasında 

müsabakası. saat 13 de ba.şlıyacaktır. Bir yü-

Müsabakalara saat 15,30 da 
Kuleli, Deniz ve Maltepe lise
lerinin tunç çehreli !Socuklarm. 
dan müteşekkil bir sporcu küt
lesinin geçit resmi ile batlandı 
ve istiklal marşından sonra 
sporcular generaller tarafından 
tefti§ edildiler. Ve tam saat 
16 da memleketimizde ilk de
fa olarak nizami bir tekilde ya. 
pı)an atlama kulesinin kü§at 
resmi F ahrettin Altay tarafın. 
dan yapılarak müsabakalara 
ballandı. 

Ik müsabaka l O metrelik 
kuleden atlama idi. Altı gen 
iştirak etti. Ve muvaffakiyetli 
:ıtlayıtlar yapıldı. 

Küçükler arasıncdıki suda 
yumurta Yarlfını Ömer kazan. 
dı. 

Elbise ile suya atlamada Fik-

ret Cemal birinciliğİı 
<İnciliği, Salahattin 
ğü aldı. 

Elbise ile mukav 
na 7 5 genç iştirak e 
sabıklar bir saat 25 
da durarak iyi bir 
mıtlardır. 

1 00 metre se ~st 
~kip halinde yeşil tak 
kırmızı takım ikinci 

Tam techizatlı k 
nada iyi atlayı§lar 
alkışlanmışlardır. 

100 metre 
~Ox 1 00 bayrak y 
.akım kazanmıştır. 

Denizden tabak to 
sabakasında Mehmc· 
toplayarak birinci ol 

Dört takım arasın 
bakalarda kuleli biri 

aı.23 temmuz federasyon teşvik Şeref stadı havuzunda olacak ve sporları lokaıı· 
29, 30 temmuz mıntaka seçmesi. zücü (su topu hariç) bir gilnde 
12, 13 ağustos re.mtaka şampi • iki müsabakadan fazlasına gire· Tabil güzelliklerile canlı bir tablo meşheri; akşamları, gece. A k d tur. 
yonluğu. Kürek müaabakalan ıerile eşsiz birer lirik şiir; denizi, bülbüllerile bazan mahurdan n ara 8 gür8Ş Günün en hey 

bir beste, baza.o da müstesna bir senfoni halinde; yaşayan, gö. bakası sandal kazası 
Kar•ıla•malann nevileri Kürek müsabakaları 23 tem· { ·k Ü b k d k f · e 

'S 'S ren, duyan her mahl.iiku bir kaç kere gaşyeden sihirkar "Bo. eşvı m sa a- muş, a m ıya etın 
18 ve !5 haziran mü.!abakaları muz, 6 ağustos ve 20 ağustos bayılm~ numaraları 

ı - 100 metre ser"'-~ tarihlerinde Ahırkapı - Y enikapı ğaziçi,,... ı ~" Bu, dünyanın en güzel bucağının, şipşirin, temiz asude, gö. ka arı · nını vererek heyecan 
2 - 100 metre sırtus·· u·· arasındaki 2000 metrelik hat U. b'lh t tı·p nül okşayan kl)§elerinden en sevimlisi "Bebek"... mış ve ı assa er 
3 - 200 metre kurbagwlama zerinde yapılacak, milsabablara b"r Id w la• '''Bebek" in, seksapelini artıran hususiyetlerinin başlıcası da Ankara, 16 (A.A.) - Muhte . ı şey o ugu an ır 
4 - 400 metre serbest. saat 10 da başlanacaktır. ··k b' lk t ı •• harikulide tirelere sahip ''koy,, udur. lif klUplerden 51 güreşçinin işti. yu ır a ış op amoır 
5 - Mıntaka bayrak y~ı (50 23 temmuz - Birinci ~k ' qth, afi bovalı, miltevuı bir liPacık rakile bugün de AnkaragUcll sa. ~üsabakalardan .. 
metre aırtUsın, 100 metre kur - mU.ba.lan, •1•••P.t1Ullllııl"*-"'•*· "-,,. hasında güreş teşvik müsabaka. vetlıler hazırlanan bıı 
bağlama, serbest). &.Ağustos--tılkiı:ıc:L: vrupadalft~ il')'ltlbda ''Atlanıa kulesi,, rlhı~•idd~ ~ dWam Eli~tif~ÇoP~- «1.ile.rek 
6- Atlamalar saba.kalan. t Karadeniz istikametinden esen seyyah rUzgi.rlarm dalgalandır. tin mücadelerle devam eden mil. mı§ ır. 

7 - Su topu ekzersizlerf. 20 Ağustos - Mmtaka şampi- dığı kahraman "ay.yıldız,, lı bayrağın alt başmja, her an uçma. sabakalar şu şekilde neticelen - ----------
! 1'e 9 temmuz mü.9abakaları yonluklan, · · A k da ya müheyya iki renkli bir martı halinde sarılı kırmızılı fors.. mıştır: n ara 

1 - 100 metre serbest YARIŞ SAATLERi Burasl" "Galatasaray deniz sporları lokali,, dir. 56 KiLODA: 
2 - 200 metre serbest Saat ••• Ali Tomruk A. Gücü, Halit Ba- müsabakal 
3 - 200 metre kurbağlama 10 Bir çüte kik mübtediler Anadan doğma Galatasaylı olmakla beraber, klübe resmen lamur Dem.irspor, Mehmet Koç 
4 - 400 metre serbest 10,30 lki çifte kik mUbtediler kaydolduğum 1923 senesindenberi, futbole olaıı inhimakim her A. Gücü. 
5 - Türk bayrak yarışı (100 11 Bir çüte kik bayanlar tilrlU faaliyetimi yalnız "kara,, ya inhisar ettirmişti. 61 KİLODA: 
metre sırtüstü, 200 metre kur • 11,30 Dört çifte kik mübtediler Binaenaleyh _ hem de on yıldır Bebekli olmaklığmıa rağ. 1 nci Mustafa, Beton A. Gücü, 
bağlam&, 100 metre serbest.) (Yemek tatili) men - bir defa olsun bu yaz sporlan muhitine adım atmamı ak. 2 nci Habip Demirspor, 3 üncü 
6 - Atlamalar. 13,30 İki çifte kik bayanlar lıma getirmemişti. Benim şimdi esef ve pişmanlıkla itiraf ettiğim Haydar Ankaragücü. 
7 - Su topu ekzersizleri 13,30 Bir çifte kik kıdemsizler bu zaafa, bugüne gelinceye kadar bir çok ''karacı,, arkadaşlar da 6:> KİLODA: 
16 ve !3 temmuz müsabal«ılan 14,00 İki çifte kik kıdemsizler düşmüşlerdir. l nci D.ığan ~mirspor, 2 nci 

1 - 100 metre serbest · 14,30 Dört çifte kik kıdemsizler Bütün kış karada didinen, hırpalanan, ezilen genç vücutlarm, Rıza Ankıu·.gilcü, 3 üncü Niya. 
2 - 100 metre su topu 15,00 Dört tek bayanlar yorgun dimağlann böyle asude bir muhitte metodik dinlenmesi. zi Ankaragilcü. 
3 - 200 metre kur bağlama 15,30 Bir çifte kik kıdemliler nin lüzumunu naaılşa iddk edememişiz. 72 KiLODA: 
4 - 400 metre serbest. 16,00 İki çifte kik kıdeınliler o kadar ki, Galatasaraylılık tarihinde ezeıt, mütevali ve ebe- 1 nci Celil Atik Halkevi, 2 nci 
6 - 4X200 bayrak 16,30 Dört tek kik kıdeınliler dl muvaffakıyetlerini iftiharla okuduğumuz şerefli "denizciler,, le Aziz Kiper Ankaragilcü, 3 üncü 
6 - Atlamalar y Ik l "karacılar,, yakm bir mazide adeta dargın gibi idiler. Demir Ankaragilcü. 
'1 - Su topu eJu.ersizleri. e en yant an 79 KiLODA: İki mümtaz grup, biribirilerinin mütemmimi olduklarını ara. 
19 temmuz seçme müsbaakalan Yelken yarıılan Moda koyun- da unutuveriyorlardJ. 1 nci Vahit Ankaragücü, 2 nci 
1 - 100 metre serbest ela icra edilecektir. Senelerdenberf mtıtehusiri olduğu verimli bir idare heyeti. ~ 1ahmut Demirspor, 3 üncü Ah. 
2 - 200 metre kurbağlama 30 temmmda birinci teşvik mU ne yeni kavuşan Galatuaraym, hazırladığı şampiyon "onbir,, den net Muhafız. 
3 - 400 metre serbest. sabakaları, başka bUyUk muvaffakıyetlerinden biri de kara ve denizci kar • 87 KİLODA: 
4 - TUrk bayrak yanşı (100 13 Ağustosta ikinci teşvik mil- deşleri biribirlerile kaynaştıracak karan olmuıtur. 1 nci Seyit Ahmet Demirspor, 
metre sırtüstü, 200 kurbağlama, sabakaları; 25, 26 ve 27 ağustoe Parmakkapıdaki loleal muvakkaten kapanmış ve Bebekteki 2 nci Halil Muhaf ızgilcü, 3 üncü 
100 serbest). tarihlerinde de mıntaka birinci - lokal gUnUn her saatinde canlı, neşeli, sıhhatli bir manzara al. .~azmi Muhafızgücü. 

30 temmuz seçmeleri likleri yapılacaktır. .._ AL.ıRDA: 
mışı.u-. 

1 - 100 metre sırtUstU Su sporları müsabakalarında Meınlekette modern izciliğin ilk milabet adunlarmm atılma. 1 n,·i Hüseyin AnkaragilcU, 2 
2 - 200 metre serbest jüri heyeti; Ahmet Fetkeri, Ab. sında cidden bilgili meııaiıile tanınmış Bay Adnan Akıska gibi ıci ~au.ık Demirspor, 3 üncü 
3 - 1500 metre serbest dUrrahman ve Rıza Suert te§kil tecrübeli bir idarecinin otoriter gayretile pyanı takdir şekilde ~ükrU Demirspor. 
4 - Atlamalar edeceklerdir. çalışmalara, memnuniyet ve iftiharla şahit olmaktayız. Yapı an bu güreşlerin netice . 
A - Geriye adi balıklama Hakem heyeti de: Sıtkı, İsmail Avrupada, bulun1uğum bazı sahil şehirlerde tetkike fırsat sinde klüplerin puvanları ve de -
B - Önden bir perende koşarak Nedim, Hikmet, Ali Rıza, Hilaa- bulduğum bu nevi lokallerden farksız, hatti. bazı noktalarda Us. receleri tesbit edilmiştir. 
C - Önden bükmeli yarım bur- mettin, Bekir, Behzat, Bedri, lh- tün olan "G.S." de ana ıınıfı jenerasyonundan tutun da büyük ba. Ankaragücü birinci 20 puvan. 

gu koşarak san, Nudden mürekkep olacak - ba olmuş ''emekli., lerin disiplinli ve teknik faaliyetleri, ''Milli la, Demirspor ikinci 15 puvan. 
D - Bir perendeli ters atlama tır. sağlık ve sağlamlık,,•idealine en bariz himzetlerden ufak bir nü. la, Muhafızgilcü 4 puvanla üçün. 

munedir. ~ü olmuşlardır. 

Gönill ister ki, fırdolayı denizle çevrilmiş yurt çocuklarmm 
böyle yüzlerce kaynaklan bir an evvel kurulmuş olsun. 

Biraz insafla da söylemeli ki, himmeti yalnız resmi makam. 
!ardan beklemek doğru değildir. 

Ha.beşli insan azmanmm ısmarlama nümaralannı seyre te. 
halükle kotan kütlenin, yazın bir kaç haftasmda da denize iltüat. 
tarını arzularız. Zira deniz sporları hacı Tafarinin keeesinden faz. 
la yardıma layık bir bütçe ile idare edilebilir. 

Yelkende, kürekte, topta, yüzmede; adalenin temiz, 7.arif ve 
asil heyecanını C:a Milli bakımdan kaşkarikolar&. tercih zamanı 
gelmiş ve geçmiştir bile .• 

Deniz sporları hakkında bqka bir yazımda mevzua gene av. 
det etmek vaadlle SÖıZÜJDU bitirirken. ll'i11i ve vatant ihtiyacları. 
mndan en mühimini vazife bilerek f "'~ at 'e tcvazula karşılama. 
ya c_:alıpn ''Galatasaray., lıları bir kere daha minnet ve takdirle 
alkışlarım. 

Ankara, 16 (A.A.) ""' 
Terbiyesi su sporları a 

.. -~ın 
rafından tertip edilen 
vik müsabaka!arına bu~ 
la balık bir seyirci ön·· 
deniz havuzunda devaııt 
tir. 

Bugünkü müsabaka! 
:ıik neticeleri aşağıda~;, 

100 METRE SERB~~ 
1 nci Ali Köpük nevı~t 

vatuvarından 1,15 3.10, 2 
jat Nakkaş Gençler b. 
3.10, 3 üncü Salim An::,,ı 

100 METRE SIRTOS'l.:;ı 
1 nci Kamil İçli ra.ldP""' 

3.10. 
200M.KURBAC~ 
1 nci Nejat Nakkaj_ ~ 

birliği 3,44 3.10, 2 nci ~ 
li Gençler birliği. 

400 M. SERBEST: 
1 nci Ali Köpük Dev~~~td 

vatuvan 7,30, 2 nci JiV" 
7,43 A. Gücü, 3 üncü ~ 
demir A. Gücü. 

50 M. KÜÇÜKLER S 
1 nci Natık Balker ~ 

2 nci Kenan Kıvılcım 

3 üncü Muhsin Aksoy. 
A TLAl\IALAR: 
Bülent Gençler birliği r' 

lafahı TAımandanı aporoulan lefti§ edlyor Muvakkar Ekrem Talu Küçük sporculara madalyalan veriliyor. 



Rıza Maksut ilk turu önde bi. 
irrniş, fakat Yunanlı Stratakos 
aşa geçerek ikınciden 10 metre 

)nde müsabakayı tamamlamış . 
~ır. Recep son metrelerde dör _ 
:lüncülükten üçüncülüğe geçebil. 
miştir. 

1 - Stratakos (Yunan) 1,57,8, 
2 - R. l\laksut 2,06, 

3 - Recep 2,1,1. 

Stratakos'un derecesi hem bu 
müsabakaların ve hem de iki sa. 

, niye farkla yeni Yunan rekoru. 
,. dur. Geçen seneki 1,58,5 lik re. 

ll!llWI-~ kordmen ~ lısırh Muskuris ancak 
1 altıncı olabilmiştir. 

~eisicumhur koşusunun dedikodulu birincisi 

hatıraya aşı yapılmıştır 
~' arış komiserliğinnin tekzibine rağmen, aşı yapıldığı 

la alakadarlarca verilen raporla sabittir 
J\ıık 

2 - Ali 56,5, 
3 - Hüseyin 57. 
400 Ml!,""'TRE: 
En heyecanlı yarış bu oldu. 

Yunanlı Stratakos başlangıçta 

. -... 

gadzos arasında geçen bu koşu 
başlangıçta öne geçen Romanya • 
!mm sonlarda şişmcsile Yuuanh 
tarafından kazanıldı. 

1 - Ragadzas (Yunan 15,28, 
(Yeni rekor). 

2 - Kristea (Romanya) 16,4,5 
3 - Mustafa 16,11,5 (Ankara. 

h olan l\lustafa yeni Ankara re. 
koru yapmıştır.) 

200 METllE: 
Bu müsabakadaki bizim atlet. 

!er evvelce başka müsabakalar 
yapmış ve yorulmuşlardı. Yunan
lı Lambrakis kolay bir birinci _ 
lik aldı. 

1 - Lambrakis (Yunan) 22,5, 
2 - Muzaffer 22,9, 

1 - Guro (Romanya) 14,36, 
(Yeni rekor), 

2 - Ateş İbrahim 14,12, 
3 - Arat 13,75. 
ClRlT ATMA: 

1 - Vamanu (Romanya 56,20, 
2 - }.folih 58,83, 
3 - Şerif 51,18. 
DİSK AT.MA: 

1 - Floros (Yunan 46,41, 
(Yeni rekor), 

2 - Havalet (Romanya) 46,24 
3 - Yusuf 42,98. 

SIRIKLA ATI..Al\IA: 

1 - Muhittin 3,40, (Yeni re. 
kor). 

2 - Voçaroplos 3,10, 
3 - Şerif 3,10. 
UZUN ATLAMA: 

1 - Lambrakis (Yunan 7135 
(Yeni rekor). 

2 - Muzaffer 6,77, 
3 - Ömer 6,69. 
Muzaffer bu atlayışında 7125 

netreyi bulmuş fakat büyük bir 
hatsı bu derecenin sayılmaması. 
nı mucip olmuştur. 

YüKSEK ATLAMA: 
1 - Jerfi 1,88 , 
2 - Pulat 1,75, 
3 - Süreyya 1,75. 
ÜÇ ADIM ATLAMA. 

1 - Yavru 13,90 (Yeni rekor) 
2 - Lambrakıs (Yunan 13,83, 
~~ - Ömer 13,67. 

~aı- ııt llrnaa ynpılan ilkbn _ Halbuki 8 temmuz tarihli U - tutmadıı";ı tesirini bıraktığı yazı 
1~ı·ııh Ynı·ışlnrmdıı .")500 lira lus gazetesinde Datraya doping lıdır. _;,;:~·~~G;:;.mllilii1. 

.. ıl)·eı· 400 ?tıcfrc koşuda Göreıı birinci gcltrl\cn 
1\lüsabakalar bittikten sonra 

Beden Terbiyesi genel direktörü 
{cncral Cemil Taner kazananla_ 1•11

1111 
1 Hcisicunıhur ko:;u. yapılmamış ve koşunun normal Yüksek yarış ve ıslah eneli . 

ll~ll· 111e1utckctte hiiyiik bil· cercvnn etmiş oldu11u hakkın _ maddesi mucibince protestola • 
rm doğrudan doğruya koşu ko
miserlerine yapılacağıııı ve şi -
fahcıı yapılan protestoların da 

l 11\o<) • " 
ı~ ı. 11~ n scbcp olun ııcticc da yarış komiserleri tarnfınclaıı 

Jıtu.-.· 
\" " 1 11ınli11ncl11r. \'erilen kararın sureti çıktı. 

• llt·ı 
~lıiı ş komi crllf;inin tek - Bu kararı hayretle karşıla -
t ıc ı·n
lltııı(I ~ gıu('u bu hareketin mamak mümkün değildir. Sebe- yarış içtimaının hitamından ev _ 

t ıgı 
lııtkk - tahlil onunda • bine gelince: Buna yarı1' komi - vel tahriri olarak teyit ve tevsik 

1 ıtt tık etıni-;;tir. Hu lıııMP•. serlerinin neticeye ·varmak için edilmesi icap ettiği yazılıdır. 

öne fırladı. Fakat güzel bir ko -
şu yapan Gören yavaş yavaş yak_ 
!aşarak son virajda Yunanlıyı 

geçti ve birinci oldu. 
1 - Gören 51,4, 
2 - Stratakos (Yunan) 51,7, 
3 - Ebeyit (Mısır) 51,8. . 

3 - Melih 23. ra kupa ve madalyalarını dağıL 
4 X 100 BAYRAK: mış ve kendilermi tebrik etmiş. 
1 - Fikret, Nazıl\i. Muzaffer tir. Evvelki gün yapılan Türki-

ve Melihten mürekkep takım 44,l ye maraton birinciliği müsaba _ 
GÜLLE AT:\IA: 1 kasım kazanan Ankaralı Şevkiye 
Ateş İbrahim ile Romanyalı ı:;ı.;neral tarafından bir kupa he -

r~uro arasında geçti. 1 Jiye edilmiştir. __ . 
11i~ 111l'ltsa1ıı1ılcrimlcn Yn~aı gUsterıniş olcluklan delf'ı.ilc tc • Halbuki nntrcnöl' Hacı şifahi 
~~•11: en nh.lığmıaz \'C ıniirı- ker teker cevap vermek suretile protestosunu komiserlere değil, · 
11h.tlttııııJa iL·tı"ı·ıAı•· ctıı·r.,'ııııiı iz h d ~ı 1 h ..... ııt, : "" ~ a c eceg z. yarış ve ıs a enctimeııi kı.\tibi 
1t Ilı! 11 nyuen d('rcccJiyorın.: 1 - Yal'ış komiserleri bu pro- umumisi, yarış programlarını 

ıı ~~~C'tiınizdc ilk defa ko. testoyu tetkik için yardımcı ve tanzim eden, muvasalat hakemi, 
lı il O lira ikramiye>ll ltd a.rdmlatır·ı ıınsnr olarak at sa • Handikapor ,·e at sahibi Bay 

r ,.•r ko usu maalesef koşu- hibi Salih Temel, jokey Pnul Atıf Escnbclo hitaben yapmıı::. 
~ "tası l 1 ncla unutulmıyacal< Salih Temelin iki seyisi ile ahı- \'e tahriren de teyit etmemiştir. 
r· r bır ı ' ~I a ı:ınıştır. rmcln bulunan diğer hir seyisin Du şerait dahilinde protesto 
~ !;!koşusunu kazanan v< ifadesine müracaat etmiş bulu- şekli nolcı:an olduğu halde ne _ 

ıııırıln ~onl'a Re>isicumlıur nuyorlnr. Acaba yarH;i komiser. elen şikS\yet edilen at hakkında 
il Is ~ Üf'Uncii gelen Yılm'l7 lori ilham altında bulunan at sa tahkikata llizuın görillmtişttir? 

lııı 11111lıı~deki atın iclmancısı 1 
hibi ile maiyetinden başka şa · Saniyen yarış lcomiserleri bu 

milsabal:a larındcm 5000 metre ko~u t'C 800 mcirc nilıaycileııir7;c11 (],,it. bırJnelsi olan Batra\' !ıadelinden istifade cdecelc Jdm. protestodan. koşudan Uç glin 
01r111\_Utııı dope edilerek ko~ sc bulamadılar mı? Ye şüphe!' sonra haberdar olmuşlardır. A _ 
tı 

01 
gu~ıu ve bu husustc. .,n uir vnzi:ret"n tesbiti için kendi . tın salycsini kendi imzası talı _ Bay Atıf Esen bel \ ererek koşu. ne çabuk telafi etti de ku\'\'etl. ni sordular mı? lkincl jokeye 

, <t~~J;~nu söyliyerclc Jıro ~inden şllphclenilcn klmr::n!n tında yazdığı resmi mektupla ya kaydettirdi. rakibini geçli? Bu vaziyet konıi verilmesi icalıeden asgari 250 
,~aı l'a ıştı. Bunun lizeriıH 1f·,,lcsi bu işi ten,·lre kfıri miclir? Zira:ıt r'iııstitiisline gönderen d<> Reisicumhur koşusundan~' - :erlerin nazarı dil;:lçatini eellıet lira. ile at sahibinin lkrnmlyenin 

lıı" tıR Yerinde bulunaı 2 - Yüksek Ziraat Enstitllsli bizzat Dny Atıf Esen beldir. \'cl Salih Temel Datray Ye Ect metli mi? yUzdc yirmi beşini \'ermesi na -
~ br r fakuıtesi doçentlerin - formakoloji Ye fizyoloii cnslitii- Dünyanın her tararında. yarıı; ismindeki iki tayını 500 liraya l!:ğcr ynrış komiserlNi yalnız zarı dikkati calip değil midir? 

tıı • · l'e,·•'" k ld d h rar •l ve- veteriner Se. su d" .-A,rtörlllğil tezkNcsi ile komiserleri herhangi bir ntrn satmak istediği ha e ııılişteri Salih Temel ve maiye linin şaha. 4 - Koşu an sonra atın a. -
\'11 t 10dnn atın salyası alın ·~blfğ olu:l:-"" rapor, ınnnlPsef koşularda anormal bir birincili- "ıulamadı . <letleri ile iktifa etmemiş olsa - lindc gayritabii nddcdllecelc bir 
lrtb ahın için Ziraat Enstl - hıı ·]in komiserlerin v!'rclil<ll"ri ğini veya anormal bir geri kalı. Sahibinin bile koşuda bu kn- !ardı bunları \'e daha birçok telıeyyllç bulunmadığı ve do • 

ı. Otatu, arına gönderil - kararru altt;1ne yani Batraym şnıı başkasının protestosuna Hl- dar şanssız gördüğü bir ntın ne şeyleri öğrenebilirlerdi. pingin tntblkına emınarc addo-
'ııııııu dope ed:Hı:ğır.e htlkllm verdire ~mm kalmadan bizzat kendileri lsicumhıır l;:oşusunu kaznnması Meseli\ jokey Pauld koşudan lunacak iğ"n<' cserlerinhı gl.irUI -

ib·~ tahlil neticesinde sal relc Jrndar s:ı::-ilıtir. görürler Ye işe vaziyet ederler. 'wmiserlerce normal mi telfll<ld biı· gün cn·el koşuyu kazanclıi;ı TUC'diği yazılıdır. 
ıı1lıitu1 kalevi (Strychnin) bu ÇUnk'i raııordn atın salyesi • Komiserler heyeti şimdiye kn . ediliyor? takdirde 1000 lira Y('rcccğiııP Yarış komiserlerine sorarız 
~ lQsbıt Ye isbat edi1 b. nin tahlilde t.nmamf'n mtisbct dar hiçbir koşunun ınuvasalatın Saniyen sonbnlıarcla koşula _ clair at sahibinden bir senet a - ki clopin" yapa<'nk adam hunu 
~ lı lıı.ısu netice vNdif,i )'ani douing ya - dı:ı. mlihim bir .,·arlık gösterml _ cak olan uliyiik hcndikapin ki - lıyor. herl•csin g-()r{'lıile<'cği lıir yere 

ııı t stn Yerfl('n rapora ait pıldığınn kanaat tretirllıliğl a • yen bir atın Reisicuınhıır koşusu !oları ilkbahar yanşının ikinci J\t sahillinin aynı koşudn ko. mi yapar? Atın yeleslrıin dibine 
~1t ıl!:~:

1.1 1l.t dn Vakıt ve Ulus "Jl\ça yazılıdır. ~ibi çok zor bir koşuda dokuz haftasıııdan sonrn UCı.ıı eclllmi;-· ~an Ece ismincleld kısrağınn lıi· yapılacak bir iğ-ne naza-rı dilt -
~ nu h ın 7 tc-mıuuz l!J39 ta- Bu rapor bu şerait <lahilindc tane rakibini geçmesini ııormal ti. nen jokeye de kazançtan hisse kati CC'llıc-dcr mi? Sl\lllyen bay-
. Ularında intişar etmiş. Batraym normal bir koşu yap- mi görcltiler? Bu handikapta koşuyu nor _ vereceğini unutmamak lüzıın • tarlar atın yalnız snlyasını al -
.\l'tıJc tığına hUkllm verdirecek mlis - At sahibi Salih Temel atım mal kazandığı söylenilen Batı·a. dır. mnkla iktifa etmişler Ye Uzerin. 
~ bu va . . 

~:ır1 • zıyct meydanda ı bet bir delil, nasıl olabilir? hiçbir kazanç ı;ıam;ı olmadığı i 
~ f>ıtıı 1 

k.lzauan alın <.liskıı. - ~ - Kararda Yılınnı Kaynnrn çlıı Gazi Jcoşusuna yuıdırmalı 
. ıncı~f 
lll)l'tı 1 

''" bunu yapanla antrcniirU llacrnın ıııotesto~·ı: 
ı.ı. c tecziyeleri beldeni • şifahen yaptıktan sonra gaybu . 

bet etliği ve bundan da işi citldi 

istı>memlşti. Koşııııuıı lrnlnlıalt:, 

ve güzel olmasını temin malc -
sadllc atın dulıuliycsini bizzat 

ya 45 Ye koşunun ikiıı<'lsi olan Yarış komiserl~ri n<'alıa Sali': de lıöyle bir Pmınnre aramamış. 
Karanfile de G3 kilo siltlctl lılz- Temelin şimdiye ltndar lıi<:lıir tardır. Bny Atıf Escnbel lsC', 
zat heııdlkaııor Bny Atır Esı>ıı •

1 
jokr>ylııe yllzdc ondan fazla pn. ıırotPsto edildiği halele atı koşu

bel vermiştir. Bir kuv\·et farkı rn vermediği hnhlc bu koşu için uan sonra görınllş u('ğiltlir. Yal. 
ifade eden bu ıs kiloyu Batraya: neden 1000 liralık senet verdiği (Devamı 10 uncuda) 



8 - VAKiT 

Gardenbar geceleri: 8 - --- ,..., --

Ku • s 
• • 
ısesı 

Bir akşam. Gardenharda, bu
ra.da ismini s\jylcmek istemc.'<li
~im bir memur, Cortesinalar yü
zünden bir hfıdiscyc sebep oldu. 

Bu zat, o esnada, tstanbulıı. 
yoni tayin olunmuştu, l'C Jdnl'ü 
hususunda, nisbeten toy itli. 

O gece Gardcnc gelmiş, nu
maraları seyrediyor, ve Avru
pai olsun <liye, viski i~iyordu. 

Viskiler ve numaralar biribi
rinl takip ediyordu. En son nn· 
mara Cortesinaların idJ. Perde 
açıldığı zamruı, kahramanımız, 

klUi derecede zom olmıL5tu, , .e 
numaralnr bittib'1 zaman o da 
bitmiş, eski zaman masalların
da oldu{;.ru .gibi Cortcsiruı.lara, u
ç üne birüeıı, yurulmuştu. 

J{alktı, Gaı'tlcnbarm kuUsle
rinc doğru ıtcrle<ll. Maksadı, Cor 
tesinalann locasına gitmekti. 
nar olmakla beraber, her yerin 
bir de usulü vardır. Gardcııbar
da. da, iy1 ,·eya kötü biı· usul 
vardı. Artistlerin localarına git

mek ya.saktı. 

Lakin kahramanumzın bura
ya ilerledi.ğini görenlerden kim
se yaklaşıp, ona bu ynsnktun 
behsetmeğe cesaret edemiyor -

Yazan: Fikret Adil 

4 

du. İşte, localara giden kap.ıyn J Tam bu esnnc1a, nblncımm fer- yor, yoksa. ben ;~:::.r:ir~uu 
yaklaşmıştı. Sallanıyordu. Ni • yauına, genç Cortcslna Jwr;:nıuş- sanma ne yüzle çıkardım. Doğ-
yetinin fena olduğu belli idi. t h .. _. · · 1 ı~-ur, enuz ~ıyınmemış, sa ıne ....._ rusu beni bu kadar döveceğlnizi 
Garsonlar, koşup Lelımana ha- yaf~tiyle. Gördüğü manzn!'a da, ümit etmiyordum. Eğer çocuk 
her verdiler. "'t. L hına ta dı"' 
Lehın .. .. . ? P•• ıonu c nm, nıma ~1 gelip beni, elinizden almasa idi. 

an duşundü. Ne yapsın. bir adam tarafından dayak ye- hakk k ···a·· rürd. •• •• B 
K~ - - b d .. mu a oı u unuz... e-v,, .... ugu yasagnı u ereco mu- mesidir. Genç çocuk, dayana· • 
hlm birisi tarafından bozulma- nuyor, o da, bizim kahramann nim gibi ihtiyar adama bu ka
nna endişe etmiyor. Asıl en<11- yii.ldenlyor ~·e btr füıyll ıslatı- dar?kıyas.ıya vurulur ınu, beyi. 
---• b t "' d art• tı mu ... ,gaı, u za m, aşabrı a, ıs er yor. 
tarafından tanmmıyarak fena Lehman, vaziyetin teca.atinJ Kahraman, gillümseyor. Da -
-nuameleyo maruz kalınası. Bir nııh~ ur, ama, delikanlıya lft.f an- yak yedlğ1nl kimse görmemiş 
ında kararmı veriyor, ve ağır lu.tmnsı kabil değil. Nihayet, üstelik, Lehman, dayak yedi -
vüondnndan funit edilmiyccek kahramanı gü~beU\ elinden alı- ğlnden şikAyetçi. Mesele yok. 
'>lr çe"rlklikle koşuyor, localara yor, yukarı ~ıkarıyor. 
nen merdlven başına gellyor... J{e.hramımıınızın aklr başınn 
\.nuı, ~cç kalmış, beriki aşağı geliyor. Etrafma. bakmıyor. 
'nmiş. Kimse bir şeyin farkında değil. 

Lebman da iniyor, ve onu, Gidip yerine oturuyor. Hak.ilrn
:Jort.esina..nın büyüf;rünün kapı- ten kimse, kulis arasında cere
·mda., locadan içeri başını uza- yan eden Jıitdiseden lınberda1· 
nken görüyor. Bu aralık, loca- değil. J•'akat ya gören var ise. 
lan, çrplak Corteslnaıun terya- nunu anlamak lazım. 

İşi uzatmak doğru değil. Vazi
yet kendi aleyhine. Evet ama., 

kimsenin görmediğine nasıl em
niyet etsin? Çünkü müdüriyet 
odasma gelip de, Lehınan ile a
ralarında bu mükAlemo gc~tiği 
za.man, orada birisi var. Şüphe
li şüpheli ona. bakıyor ve bn ba
kışında: 

lı duyuluyor. · Kahraman, kalkıyor, müdii · 
Lehman atılıyor.· . od ıa· L hın - Eğer gördü ise, beni rezil rıyct asma g ıyor. e a11 

A edebilir! - man, beyim, ne yapıyor- onu görür görmez, titremeğ<> 
ımıuz? başlıyot'. Fakat o: Diyen bir endişe! Haksız bir 

Cevap: _ HMiscyi, diyor, kim gör- endişe. Çünkü, müdüriyet oda-
- Şırrrak! dii? sında olan ben idim. Ve hAdiscyi 
Lehmanın suratma hüdai bir ırurnaz Lchman: anlatmakla beraber, kim oldn· 

~ille! - Kimse görmedi beylm, di- ğunu söylemiyerek, onu rezil ol· 
maktan kurtanyonım. 

(Devamı var) 
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Hayat mücad91esinde çocuklar 

çok kimler para vJrif·~ı 
~s 

Bir çocuk "kötü kadınlar baŞ .~ 
., 

müşterilerimizdir!,, diyor 
- YAZAN: drrn, gösterdim. MutrrıaİJ'I Bunlara her yerde tesadüf 

edilir. İşçi çocuktan hamal, kü
feci, boyacı, çırak, çalgıcı, mü. 
vezzi, dilenci çocuğ~ kadar 
saydığım bu her sanatta sayısız 
derecede tesadüf edersiniz. 

Çalışan çocuklar sanatına 
"dilenci,, çocuğu koydum. 
l !ayret edilmemeli! Çünkü on. 
'ar da hayat mücadelesinde pa .. 
ra ko.zanmak zaruretiyle orta
ya çıkmışlar!.. 

Dilenci çocuklar Istanbuluıı 
her semtinde, köşesinde görü. 
nürler. Ben onlara rastlamralr. 
maksadiyle yola çıktığım a .. 
man hiç güçlük çekmedim. Be. 
yazıttaki meşhur talebe kahve. 
si Küllüğe girdim. Daha masa. 
nm birine yerleşmeden etrafımı 
sardılar. 

Üç küçük çocuktular. Üçü 
de bir boyda ve aynı yaşta ola
caklardı. İkisi kız, ellerinde bi
rer ikişer karamela tutuyorlar. 
Birinin eski paltosu içinde yeni 
bir mektep göğüslüğü var. &. 
şına pek eski bir bez parçasını 
başörtü diye bağlamış. . Ona 
sordum: 

- Senin adm ne? 
İri yeşil gözlerini süzdü: 
- Nurten, dedi .. 
- Kaç yaşındasın? 
- On iki! 
Pek lüzumsuz şeyler soru. 

yormuşum gibi penbe yanak
lannm taze adelelerini sıktı, 
yüzünü buruşturdu. Ona para 
vermekte geçikmekte oldu
ğumdan yanımdan sıvışmak is. 
tedi. Kolundan tuttum: 

- Gel, otur yanıma; gitme, 
sana bir çay ısmarlıyayım ... 

Yine iri gözlerini süzdü: 
- Ben çay içmem; çayı ne 

yapayım, bana parasını ver, 
dedi. 

- Parayı ne yapacaksın? 
....;.. Akşama ekmeğimiz yok. 
- Yalan söylüyorsun. 
- Vallahi, billahi ... Babam 

öldü, annem hasta ... Ne yapa
lım?!.. 

Bunları uyduruyorsun? 
- A a... dedi. Başını yana 

cevirdi. Canı sıkılmıştı. 
~ - Bak senin göğüslüğün 
var. Galiba mektebe de gidi. 
yorsun. Kaçıncı sınıftasın? 

1 N · H'k t 1 du: ··111 Oriman J me _ Nasıl geçecek öırırll 5 
da rtJt:· 

- - Unkapanın oturuY0 b~ 

- Gidiyorum. Üçteyim .. 
- Başkalarından, başkaları. 

nm parasını istemeğe sıkılmı. 
yor musun? .. 

- A... Aman neden sıkıla. 
cakmışım ! Para kazanmak ayıp 
mı? Ne yapalım kötü mül ola. 
yım .. 

Derken ~uk yüzü oynak 
bir genç kız kadar geriliyordu. 

O dilenmeğe alışmış, 'hem de 
her şeye en çabuk alıgabileceği 
bir yaşta.. Bunu adeta mühim 
IJir meslek addediyor. Ona ne 
dedimse dilenciliğin bir fena 
tarafını bulduramadım. Mini. 
minicik kafasında 9imdiden 
bunlar yer etmiı: Para kazan
r:ıak, kötü olmamak, yaşa. 
mak ... 

O, belki herhangi bir dilenci 
şebekesinin aleti idi. Belki söy. 
ledikleri doğru idi. Belki de 
haylaz arkadaşlariyle alakasız 
bir ailenin fena terbiyesiyle bu 
tarzda kötü bir sergüzeşt pe. 
şinde dolaşıyordu. 

Küçük dilenci Nurtenle ko
nuşurken ötekiler de bizi dinli
yorlardı. Onlara da neden di. 
lendiklerini sordum, hepsi Nur. 
tenin masalını tekrarladılar ... 

* * * 

bah1eyin Muzafferle d 

~ııJtı" sokağa çıkarız. Bcyog 
deriz. 

- Ne taraflarına? k 
- Canım hani fena ~ 

lar vardır ya, işte ora1arp# ~~y 
lar bize çalgı çaldırırlar. 

0 
le 

da çokça verirler. Sonra~: ~ 
da İs tan bula geçer ç.arsO 
deriz. Kahveleri, mahalle 
lannı dola§mz. Ne olac:ık;"P 
ki, işte günümüz böyle gv 
lur. t ııı 

- Bari epey kazanıY0 

sunuz? #: 
· - Eh halimizden ftle 

nuz. On beş, yirmi Jjrıı1' 
ayda toplarız. <J 

- En çok kimler parıı 
ler? 

- Kadınlar?.. 11 
- Bu şarkıları ça1Jllar1 

:..iğrendin? . . ~ a 
- Nasıl olacak; bızırıt ~ ·ta 

let hep çalar, söyler, oyP~~i 'll' lıa 
~u.nlan anadan doğma gı ~i 
rız. sıJ nd 

- Sen nota biliyor rtlıı ~ti~ 
- Ne'?... r• ı 1'1 ~ .. 
- Nota canım? Şat ıııı 

seslerini nasıl uyduruyors 
- Böyle şey bilrni'.1° 

".<endi kendime çıkarrrtJil· ~ 
Bunun da hayatta eti ~ 

sevdiği şey para... b Jlı1 ıt 
Yine Küllükte ayakkıı ~~ l-0 

mı küçücük bir çocu~ l s' ~ ~l 
yordu. Sapsan yüzü guze dQ b 
siyah gözleri vardı. Bu o~ ~ ı\ 
yaımda idi Fakat dok p.'ot 
yaılarmda görünüyordu. ~, 
babalan ölünce birine i 
mı§, bunu kendinden i 
bir kardeşiyle sokak ort89 

0, 
bırakmış. Bana hayatn11 ~ 
hikaye etmişti: 0.J' 

- Çalışıyorum, bo§ ,J 
makla yaşanmaz. Ne yaP9es~ 
bir tek olsam, başımın çtloıı~ 
bakarım ama, kardeşiın? ~~ 
adam olmasını istiyoruıtl·eee!t' 
nasıl olsa ziyan oldum. G 0ıı 
ri bir kahvede yatıyor, )~· 
gündüzleri bir marangoz."119,ı.,Ş' 
nma gönderiyorum. Barı '/. 
at öğrensin.. .

1 
~'. Ne var,· Ne yok? 

. --·~-~- ·-
lngilterede sebepleri meçhul büyük yangınlar devam et.. 

mektedir. Londrada, Tayms nehri kenarında büyük bir kağıt 
antreposunda da yangm çılanış ancak üç saat sonra ateşin önU. 
ne geçilebilmiştir. 

itfaiye ile birlikte zabıta da vaka mahalline yetişip yangı
nın sebeplerini aramışsa da bir suikast emaresine tesadüf olu. 
oamamışbr. Zarar, bir buçuk milyon lngiliz lirasıdır. 

lzmirde güzel _bir 
gazino yapıldı 

Bir aralık iki erkek çocuk 
peyda oldu. Birinin elinde dd 
i,Jtekinde keman vardı. Üstleri, 
başları dökük. Sade ceplerinin 
asl'arları yeni idi... 

.Bunlar da çalgı çalıp oyun 
-wııayarak para kazanıyorlar ... 
•Jnümüze geldiler. Bir fasla 
bnşladılar. Bitirdikleri vakit def 
çalan, defi etrafta dolaştırdı. 

Onda kardeşine karşı ~1 JııC> 
ba mesuliyeti hissi ile vır jf ~ 
vazife duygusu ku"V'1et.; çC' 
O büyük, koskocaman bı ~f ~~ 
cuktu. Sanki cüce ka~I~• 9ğı!' i, 
ya~mda, gönnüş geçirrnış. , 
başlı bir efendi idi. ,ıı~' ~. 

Hayat mücadelesinde ço .,et' 
lar bir parça insana azap 

*** 
Fransada sanat hayatında çok iyi tanınmış olan aktör 

-nuharrir Sa!a Gitry Goncurt edebiyat akademisine kabul edil
niştir. Tiyatro muharriri olan Saşa Gitry bilhassa Nono isimli 
:!seriyle me§hurdur .• Uzun seneler hayatını sahneye hasrebniş 
llan aktör muharrir yalnızca Fransız sanat aleminde değil, 
beynelmilel tiyatro dünyasınca da tanınmış bir kıymettir. 

*** 
lngilizce Sunday Ekspres gazetesi lngiltere Kral ve Kra. 

!içesinin gelecek seneleri yapmalan muhtemel olan Mısır se. 
yabatinden bahsetmektedir. Filhakika Mısır Kralı F aruğun 
amcası Prens Mehmet Alinin lngiltere kral ailesinin çok eski 
dostu olması ;.asabile Kral ve Kraliçeyi son ziyaretinde böyle 
bir teklif yapmış olduğu öğrenilmiştir. 

Bu ıekildeki bir seyahat lngiltere • Mısır dostluğunu sağ. 
lamlaşbnnı§ olacaktır. 

San Fransiskoda beynelmilel sergi münasebetile "zamn
nmıız ressamlan,, arasında açılan bir tablo müsabakasında 
Fransız ressamı Jorj Brauk'm "San örtü,, isimli tablosu birin. 
ciliği kazanarak 2500 dolar alım:ştır. 

Ayru tablo 1937 de Filadelfiyada açılmış olan beynelmi. 
lel sergide de birinci gelerek 1000 dolar kazanım§tı. 

-,>•t~-........... ~__:;o;Ojol , 1 
İzmir, (Husu;i) - Belediye 

Birinci Kordonda yeni bir şe. 
hir gazinosu yaptırmıştır. Bu ga 
zino, lzmirin en güzel ve mo. 
dem bir gazinosu olmuştur. 
Geçen!P.rde açılan bu gazino, 
Fuar zamanlarında İzmirin bir 
eğlence yeri de olacaktır. 

.. B~1--d' ~ . • d·~· e e ıyenın ınşa ettır ı~r 

(Büyük şehir oteH) seneye ya
pılacaktır. Bu sene için diğer o
teller ve pavyonlarda hazırlık. 
lara başlanmıştır. Şimdiki şehir 
gazinosu, arka kısmına yapıla. 
cak şehir otelinin bahçesi ola. 
caktır. 

Keman çalana: 
-Adın ne~ 
- Ali Kıpti .. 
- Arkadaşının? 
- Muzaffer Çingene. 
Ne güzel asıllarını ifade eden 

'1irer soyadı almı~br. 
- Peki Ali, dedim; bir gün. 

lük hayatınız nasıl geçer; nere. 
!erde dolaşırsınız? ne kazanır
·anız? bun lan anlatsana ... 

Sessiz duruyordu. Ama bu 
'.uruşu bir nazlanışa benziyor. 

du. Derhal sezdim. Küçük üs. 
tat kemancı bir betlik verme
dikçe dile gelmiyecekti. 

- Haydi, dosdoğru anlat. 
Sana para veririm. 

Hayret etmedi. Teklifimi 
g&yet ma.kul kabul etti. 

- Ama vereceksin? 
Diyerek de. tekrar tekral' te

minat istedi. Bet kurut çıkar. 

miyar mu?.. ~ 
NER1MAN~ 1 

• 

Vakıt Kitape~ı 
Dün ve yarm tercÜ" 

me külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri 
31 Ruln külliyatı ıv 
32 Meta.fizik 
S3 lakender 
34 Kadcn ve eoayall&JD 
3S Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 
38 
39 

Fllozofi ve sanat 
Etika 

Herakllt 
to Ruh! muchıele.r 

' 
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Ankarada stnema mevsimi 
ar 

1 
• yazm başhyor 

Ti ~ın heyecanlı bir yerinde lam
ar Yandı: birinci bobinin sonu .. 

Sovyet. ordusunun 
hakiki kıymeti 

Şıle haberleri: 
- - -----

Şilede bir hayvan 
sergisi açıhyor 
Şile (hususi) - Söylendiğine 

göre önümüzdeki ayın 4cü cuma 

icabı halinde 35 milyon asker çıkarabilen Sovyet Rusya ;~~~c:kut::~~ı~~a~:;;'~~d:;~~sı 
bu iş dolayısiyle faaliyete geçmiş 

Yazan : Feriha Tezaşan Al yanın şarka yayılmasına 1crair. ~ğıl da Sinema. mevsimi kı. pencerelerinden başlar uzanmış, m an Kazamızın hususi muhasebe 
d;rt ad~ta yazın başlıyor. filmi görmeğe çalı§ıyorlar. dairesinde iki belediye müfetti§i 

8a sınema çalışır. Yaz Tren ağaçlar arasında, karan- • o 1 a c ak b •ı r k u v v et say ı l ı y o r teftişe başlamışlardır. Müfettiş. 
botu 'Yuıı on beşi bulur. Gün- hklar içerisine karıştı. •·ikinci m an 1 ... lerin eski muamelatı da gözden 

~sıcaklarına. güçlük_ bobinin sonu.,, geçireceği söylenmektedir. 

b
.IU eden Ankaralılar Bu da nedir diye merak ettim. Sovyet ordusu hakkında bugü- ' Kazamız tahrirat katibi bay 
ltaz · 1 ne kadar bir çok !iC;yler yazı tdı. "" c- cf z ~ N h' ·· iç- serın emek, din - Yanımdaki arkada~ıma sordum. ':&'er eren ile Agva a ıyesi mu 

\~fiyatları beş kuruşla Arkadaşım izahat ~·erdi: Fakat, bu ordunun hakiki kıy- dürü bay Muhlis Turasay, vazi-
}' 

1
3 arasında sincmala. - Bu sinemalarda bir film meti hakkında bir fikir orta.ya fclcrinde gösterdikleri faaliyct-

~r a.r. makinesi vardır. Uzunca bir fil. konmadığını söyliyen bir İngiliz ten dolayı İstanbul vilayetince 
bU~dan açık hava sine. mi hep birden gösteremez. Esa. gazetesi diyor ki: birer kıta takdirname ile taltif 

'Yük bir rağbet görü . sen bobinler 200 metrelik filmi Sovyet ordusunun her hangi edilmişlerdir. Kendilerini gazete. 
tı\.ık, tau_ı bir hava, ay ışı. ancak alırlar. İki yüz metre bit. bir harbde elde edebileceği kati ı.1iz namına biz de tebrik ederiz. 
ayg Çekırdek sesleri, ço _ tikçe filmin diğer kısmını göster. neticelerden hiç bir şüpheye düş- Burada 7 ve 10 numaralı iki 
~ lrla.rı arasında Harry mek için bobini değiştirmek la • memeklc beraber şu üç noktaya orman tahdid komisyonu te~kil 

hır fl'etmek her halde çok zımdır. işaret edelim: edilmi§tir. Bu komisyonun köy· 
~y değil, Bobin değiştirmek faaliyeti de. 1-Seri ve kontrolsuz imalat, !iller arasındaki orman ihtilafları 

• 
11 
nın etrafı bir çitle çcv- vam ediyor. Genç mektepliler, malzeme bakımından Rusya bir nı da halledeceği anl~ılmaktadır. 

~J'~~ Çok demir sandalya- subay aileleri, genç, ihtiyar bir tek askeri kuvvetini sarmıştır. Adliye vekaletinin tayin edeceği 
~ a .sıralanmış, kapıdan çok insanlar biribirine girmiş, (bunu Rus gazeteleri yazmakta- hukukçu azalar gelir gelmez ko-
k i ~diyen ayaktakileri o. hem yiyor, hem konuşuyor, hem dırlar) misyon işe başlıyacaktır. 

Çın sandalyalar ~mı. de film seyrediyorlar. Burası bir 2-Sovyet Rusya ordusundal'l Kazamız mektebleri de tatil 
(e sinema değil, bir alem. bir çok zabitlerin uzaklaştırılm•ş yapmışlardır. Bu ,·esile ile mek-
:~ film başladı, türkçe Filmin son kısmını scyretmeğe olmaları gerek erkanı harbiy~~ri ttb çocuklarının bütün sene çalı.. 

'e»-oSterilmiyen fransızca başladık. Arasıra bir satırlık e- ve gerekse kıtaların zabitan kad. ıp yaptıkları el ve resim işleri 
>aıı. b~bneğe başladık. Sol vet, hayır kabiljnden türkçe gös. ro~unu zayıfl~tmıştır. bir sergi halinde halka gösteril-
So ır ses: erilen filmden bir şey anlamak 3-Demiryollan i le irtibat, as mikdarı 90.000 kilometredir. Bun fus: Yüz seksen milyon. b miştir. Sergi herkes tarafından 
hk gazoz. kabil değil. Gece saatin yirmi keri kuvvetle muavizi bir şekilde ı - k" f a l Ordusu: İki milyon (iki milycın beğenilmiştir. 

Q bir ses: üçü. Hava hafif hafif soğumağa inkişaf etmemiş olduğu için hare t~~~nB~~~u ~u~:~il e~ı~:~~.:,ı;~ beş yüz bin) kişi. tcab halinde si- Son günlerde halkevinde iyi bir 
~~u. bir gazoz getir!. başlıyor. Sağ tarafımızdaki ihti. katın seri bir şekilde cereyan et 60.000 kilometre demiryolu var. Jah altına alınacak mikdar: Otuz çalışma 1 başlamıştır. Halkevine 3 

'J
l'afta Uç dört aylık bir yar bayan buranın gediklisi ola- mesine imkan kalmamaktadır. dır beş milyon (Bu mikdnnn beş mil hoparlörlü, bir mikrofonlu bir 

dah a'Jgarası. Ona bakarak cak ~i bacaklarında ka~m bir Bu da m?torlü kıtatı ile taarruz Rusya kara yolu cihetinden de yon unu derhal silah altına almak radyo alınmış ve halka muhtelif 
'ia.a bü;jeek bir çocuk ta batanıye, sırtında kalın bır atkı edecek bır düşman karşısında e. fakirdir. Ruslar şimdiden 21000 mümkündür.) istasyonlardan güzel par~alar din 

ltı it başlıyor. Kadının ya. filmi öyle seyretmeğe devam edi. saslı bir zaaf olarak görülmek· kilometre kara yolu ile 11000 ki· Tank mevcudu: Beş bin... letilmeğe başlanmıştır. Bundan 
'Cası sok heyecanlı fil. yor'. . . . . . tedir. lometre deıniryolu yapmağı dil- Ağır ve hafif mitralyöz: Otuz başka aynca bir bando takımı 
a\ıh... ngiz sahnelerinden gö. Bızım gıbı ıhtıyatsız gelenler Rusların birinci saftaki hava şünmektedirler. Bu harekete bir beş bin aded. fanfar alınmış, bu işe aid kadro 
~~"i.ll:ııyor. Anne çocuğu- d~ y~asını kaldırıyor, y:nmda. kuvvetleri 6000 tayyareden mU- an evvel başlanılması gerektir. Saffı harp tayyaresi: Altı bin yapılmış muhasebe memurların 
~ il: kılerıne sokularak ısınma~ çalı- teşekkildir. Fakat, İspanya harbi ,çünkü; bir harb halinde orduya (on bin). dan bay İbrahim Candaşın mual-
. ~ay dede bize bakıyor. şıyorlar. _tşte açı~ ha\:~ sınem.a- esnasında Rus tayyarelerinin ba yardım göndermek fcvkalfı.de Ağır topçu kuvveti: 1600 top. limliği ve idaresi altında çalışma 

~il ?ııi~ sus duymasın. ıdı:r:nda bır geceyı de böyle geçır. zı cihet ten noksan oldukları gö- müşkilleşecek, Tank gibi motorlü Bütün bu izahat, bu rakamlar ğa başlamı§trr. Kazamızın hüku 
&Jf" ~~ btYine heyecanlı bir sah- ı · rülmüş ve Stalim yeniden birin- kıtaatın nakli '<le çok ağır olacak Sovyet Rusyanın şarkta Alman. met tabibi ve musikişinas doktor 
~~~en bire lambalar yan. ci saf tayyarelerinin mikdarını tır. Rusyanın arazi ve kuvvetleri. yayı durdurabilecek bir kuvvet Raif Sağbilin radyoda keır.anla 
~ı: ~binin sonu.,. on bine çıkarmağa karar vermiş ni şöylece hülasa etmek lazım· olduğunu isbat etmektedir. verdiği konser mükemmel bir şe. 

ıJP t' 14 §oyıe bir etrafta do. tir. dır: Almanya şarka doğru yayılma kilde dinlenilmiştir. 
~ ~ ~i kuruşluk yerde o. Sovyet Rusya hava kuvvetli.'. Arazisinin mesahası : 21 mil· siyasetini birakmayıp Polonyaya 
~ lll.iı ~~ ~almadığı gibi bir a b 0 ne inin en şayanı dikkat bir cıhc· yon 176.000 kilometre murabbaı. hücum edecek olursa, Polonya.· 
Sağ ;tiler de yere çömel. O O U in\ UZ ti de paraşütçüleridir. şark ve garb hududlan arasında- Rusya orduları bu ta~rruzu kolay 

l'afırnızda çarşaflı bir Rusyanın, piyade kuvvetleri ki mesafe: On bin kilometre .. Nü ca dcffcdC'bilcceklerdir. 

ta ob;Yağa kalktı, sinema - muazzam bir rakam ifade eder. 
~~.r~ başında bulunan, ki- Seksen altı fırkadan müteşekkil-
baigi belli olmıyan bir e- dir. Ağır ve hafif olmak üzeı c 
.\y~ rıy0r= Du"" n 35000 makineli tüfek ile müce:,_ 
~ hanım, Ayşe hanım, bezdir. 
a. Ya &el, Zehra hanım da 

7 nci ıeriden 

Arazisinin çok geniş olması or 
dusunun garb ve şark diye ikiye 
ayrılmasına sebebiyet vermiştir. 

İki ordu arasında on bin kilomct 
relik bir arazi uzanmaktadır. 61·67-7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit il. 
63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 
66 Bizans tarihi 

30 Sovyet Rusya deniz kuvvetleri 
ı . bakımından büyük zırhlı ve kru 
ı . vazörlere malik değildir. Fakat, 

20 donanması küçük torpidolar, dcs 

50 troyerler ve denizaltı gemileri ile: 

1 §ayanı takdir bir kuvvet arret . 
~o mektcdir. 

Ot 
DA.N SAGA: 

l 
~ ~nubi Amerikada bir memleket, 2 - Bir meyv~ .. ~.Ü
~ a bulunan bır zehir, 3 - Anadolu yakasında bır koy, 
~:·· Bir nevi kadın doktoru, 5 - Bir içki... Bir mecmua, 

ıa, 7 - ön değil.. Neşeli. 8 - Bir dolma kalem, 9 - Zc. 

l-'(Jl( 
41?.IDAN AŞAGIY A: 

ı, . 
~§':Sır Şair hilkumdar, 2 - İşleme, 3 - Başın bittiği yer, 

' ? 1
' 5 - Bir memleket .. Bir harf, 6 - Bahsettiğim vazi. 

li." YUkselmek, 8 - Çanakkalcde meşhur bir yer, 9 -

Rusyada en mühim mevkii iş· 
gal eden mesele de irtibattır. Rus. 
yada mevcud demiryollarının 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci serı Kr. 
41 Dö Profundis 50 
{2 Günün hukuki ve içtimai 

mCJ!lelelerf 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeclinin hayatı 100 
46 Metafizik nıadir ? 25 
47 Yeni adam 75 
48 irsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
M Estetik 21i 

610 
Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yUz9e 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin alınarak mUte. 
bakisi ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite bağlanır. 

~D lfl1ema: 

Stüdqolarda ya.zın 
nasıl çalışılır?. 

Artistlerin serinlemek için baş 
vurmadıklan t~tbir ka!mıyor 

·-~ 

~ 

Filnı sfit{lyo1arııu1cı bilha.cısa ya:: gün1cri Qalı~'11ak rc7: wmı. 
cudur. Bir tanı/ta11 71rovaform mıılıtelif de/al.ar icrası, d'.~cr ta
raftmı sti«lycnıun sıor.ık1ıi}ı bütiin arti.st ve figilranları ça'ı.şıımaz 
bir hale getirir. Rc.<;imde bir az s crinlmnck i.<ıtiycn iki artistin 
bir 1wva ile dıl§ yaı}tığmı görüyorsumı=! 

Anam imparatoru 
Pariste gençlik arka
daşının düğününde 

bulundu 
Anam imparatoru Samajeste Bao 

Dai'nin küçükken tahsilini yaptığı 

Pransada bulunduğunu muhtelif fır 
satlarda yazmıştık. 

Son po.j~ ile gelen Fransız gaze
teleri l ino uzun uzun Anam hil -
kümdarından bahsetmektedirler. 

Buna da sebcö, Samajeste Bao 
Dai'nin eski bir çocukluk arkadB§ı 
olan matmazel Jan ismir.de genç 
bir kızın nikah ır.erasimindc bizuıt 
hazır bulunmuş olmasıdır. 

İmparator, Fransadaki tahsil dev 
resinde şarki Pirene eteklerindeki 
bır §ehirde yapmıştır ve orada şim. 
di valil umumt olan bir zatın evin_ 
de kalmış, onun nezareti altında 
tahsilini ikmal etmi12tir. 

Bao Da.i, valil umumi .Mösyö Şar
lı cidden baha gibi sevmektedir. 
Çocukluğunun en güzel zamanla

rını geçirdiği şehri, Mösyö Şarlm 

evini biç unutmaz. 
Hele valil umuminin kızı olan 

Jnn, onun en iyi ~ocukluk arkada· 
şıdır. 

İmparator, çocukluk arkada12ınm 

evleneceğini duyar (iuymaz, hemen 
ı·aristen hareket etmiş, hayatının 

en glizcl hatıralarile dolu Pirene c_ 
teklerindeki şehre gitmiştir. Düğün 
günU, sabık talebe ve bugünkü im.. 
paratoru karşılarında görünce genç 
gelin ve babası bir an şaşırmışlar 
fakat sonra deli gibi sevinmiıılcrdir. 

Senelerdenbcri biribirlerini gör · 
miyen bu eski dostlar. mes'ut biı 
hadiseyle tekrar birleı:;miş olmanın 
verdiği sevinçle, düğünU sonsuz bıı 
nC'şeye garketmi.c;lerdir. 

Hatta yalnız düğüne dav<?tli olan· 
lar değil, şimdi bUtUn bir şehir se· 
\inç içindedir. ÇilnkU Anam impa 
ratoru Bao Dal, bütUn çocukluğum 
ge<;lrdiği bu şehirde hf'rlcc.5\n mu_ 
habbet ve sevgisini kazanmağa mu 
vaffak olmuştu. 
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Batıraya aşı 1/talga Londra sef i- Danzig için harp Japonya RusJ, l Çin de 
Bir lngiliz askeri 

öldürüldü 

yapıl mamıştır ı • • d ...,_. . . d olurmu1 protesto attı ~ 
. (Başlarafı] :" . ı,. ırını neye enıştır l (Baştarafılinriıle) · J ~ee; 

nız salyesinı almaları tçın ko~mr 6 tün talakat ve beligatlarmı kul- Moskova, 16 (A~ ~~a 
yerinde bulunan baytarları tav- landılar. Belli başlı muhalif par- ya büyük elçis~ ııli' e t 
sit etmijt<r. Atın yarış yerinde1 Y 1 b 1 ki k I d ? ti ba.§kanlan da hükUmet na- kumpanyası aleyhine ıll l Şa• 

Tevkif edilen İngiliz anormal s~ri •mediğine gelince :ı erine ge e i ece er im er ir. - 1 _ ,_,_J ... !~L sini bozduğundan dolııY' 1 ite mma soy enen :Mnıere lfuraK . 1 cez.1) -r1ıı. 
ataşemiliterinin At kl• .- ·~an iki gün sonra ens . . ettiklerini anlattılar. . dılen 374.000 rub ~ ı-oıt "' 

muhakemesi yakında titlide ohlıı/;u zarııau bile lüıı :, ~ da Kont Grandınln Roma sıya- B defa b'' .. 1 gil. do eden kararı haricıye t\'v 

b 1 k doping tesiri altxnda bulunduıc.u setinin dahiil çerçevesine gi-rme. u -~- hain ızk - nezdinde a.iddetle prote# ti. ( 
aş ıyaca ı-, na.nmaamm ııcıe:nxr e cm- ~ 

oranın baytarları tarafından \es- :11lni de temin ediyor. b' • de tir. 
Tiyen"in 16 (A.A) U tem. l\Iusolininin de ona bu vazife- masmm. sebep ve ılaneti ~ 

~ ' · - bit edilmiştir. Bu rnziye tte atın budur. lngih hüfcUmeti Af. 
muzda Çang Hakuan'da meşhut yarış yerinde hiçbir gayritabii yf ,·ermekten makladr bu olsa anla "lngilt Danzig •• 
şahıslar bir İngiliz askerini öl - halin'n ,.. lil d '.. . .d 1. t gerek, sefaretten ayrllI~. Kont m nn ere . 

1~ ~e 
1 

ı gur me ıgını ı c ın e • h b tm lunda bir ba cue :-_.&dl 
dürmüşlerdir. Japon makam arı mek abes olur. Grandiniıı ya:ı mezuniyetini ge • ar e ez ,, yo Y . ~· aktJJl"""..ı tal> 

k d 1 .. .. . lı:apdarak harekete geçeul< o - sadere edilecegı h 4' 1\.-'"li 
tahkikat yapma ta ır ar. . . 5 _ BUtlin tahkikata rağmen çirmek uzere on belJ gun Roma. - l rla . bü .. dün li<Te de şiddetle iti~ er -lllt 

Pekin, 16 (A.A.) - Pekındeki t d 1 t tb'k dildııv k . l .~ gitmesinden s.onra vaki oldu. 0 r. ase
1 

klunla f'!iliayı -~~ J·a~..,,~,..,m t .. ~~ .. uıın bll 
l~h· tt a a op ng a ı e ı.ıne a . vermış o aca nm ı ı teuoır- ~·.,.~.... """"°"" ~ 

J~.pon ;.rdus:un 8:a. a ~~ ar naat verici katiyete yakın delil Kendıeıl Londray& 1932 sene. ler ile ihtar etmek mecburiyeti mUdq.fa.aı)çin daha ıı 
Mumes.s 1 şu ya.na.t un • mevcut bulunamadığı zi.krcdili. sinde s.dir olmuştu. Aynr sene, du tu hattı hareket ittih~ 
muştur: yor. faşist büylik meclisine aza ta • ~ in 'it · h li kalacağını bildirnriştit· 

Geçenlerde Kalgan ya.kininde Bundan daha kuvvetli delil )'in ecladi. T<ondisinln Londrada . sad Alm gı ekınrendın aoalan. H . k" 16 (A J..} 
te.vkif edilen İngiliz ataşemilite. . sı ece an ır an sıng ıng, · 
. lba S ,. h k .. bulmak ancak dopıng yapanı b··lunuşunun, bUyllk bir ehe-m- bı'r ı:ehır" "'L..--yaya iltihak e- me· 

n a Y pear ın mu a emesını · ı t k ' t i ı h' d ld -:r .l'UilliUJ ı: bU 
k 1 k 

A mahk suç Ustündc yakalamakln J;:aMl m ye es;.)e mes e ın e o u. diyor diye harbetmeıini akı}b. Mogol - Souvet curıı 
yapaca o a.n as erı eme, olur. H b . t h b' 1t ı k '" 
Spear'i diplomatik bir mümessil a eşıs an~ ar 1

• a yaya ar1$ı nna stğdmmııyorlar; İngilizler nin bazı tayyareciJeri t# 
olarak telakki etmiyecektir. Zira Saniyen Saıih Temelin cliğc.· f nglliz zecrı tedbırl İtalyanın ls ise bu hayrete karşı şu cevabi Harbin'in 300 kilometft'..,ı 

bir atıua. altı ay evvel verilen Bermtrd> Aıtolko panya ha:rblne mUdahalesi hep · ' bt'lv Spear tevkif edilirken hüviyetini . venyor~ar: malindeki Fularki ~e 
bildirmek istememiştir. bk llılcı Batıraya da verdiği ve ı;.cnt Grandinin sefareti zama • _ İngiltere Danzig Alman. bardıman etmişlerdir.?,° 

Japon askeri makamları şüp . bu yüzden salyanın tahlilinde İtalyanın uzun zam~nclrr nınd~ Yukua gelmiştir. Bu es • yaya iltihak etti diye harbedc- şi ağır surette yat3' ~ 
. bul ol alkoloit tezahilrline sebep ola Londra. sefiri olan Kont Gran • nada. diplomatik muvazeneyi. iyi __ ,_ deail~-, Danz: ... r tn Alman. ııt1 

helı hareketlerde unmuş an b"l ği 1 diyi merkeze cclbederek a"'•·re h f d k R ti ~ :"> mr q-: Mançuko hariciye na ~l 
bir subayın diplomtik vaziyetini 1 ece yazı ıyor. . mu a aza e ere omanın 1 

• yay a iltihakını kendisi icin ha- golistan hükumeti nezd il 
nar.arı itibara alamazlar. Salih Temel altı ay evvel ~I - vekAletlnbe :~1ın etmesini~ ma- madmı olduğu kadar Lon1ranm yati bir tehlike sayan ~histan detti teşebbüste buJu:rıJ1ltl 

J Çi d dığı bir l.lA.cı neclen durup du • nasını te aruz ettiren Deylı Eks. da takdirini kazanmağı flr~at 
0 

vakit k-.l~ ha'-'-- m~'-'afaa 
Bundan başka, aponya n e . erıaı llUill'll uu 

. . "l 1 .:s·~ d rurken sağlam atma vermek HL pres diplomatik muhabiri dıyor. bHmiştir. ,·,,,..:- h.arel<ete o- ecektir ·, ln-=•-
ışgal edilen bo ge ere 1,1.ıger f!"I- k'. :r""• o-:r g u 
letlerin diplomatlarına hiçbir hu.. zumunu duymuştur? ı. Şiıudi Grandlnin Rom" ya dö· tere de Lehistana verdiği garan. 
susi imtiyaz bahşetmemektedir. Uzun zaman evvel eczaneden İtalyanın Londra sefiri Kont nUşU, Musolinintn takdirrni işa. ti ile bu memleketi müdafaa 

Şanghay, 16 (A.A.) _ İyi ma.. alınan bir ili\ç bu kadar zamau Dino Grandinln adliye YekAleti. ret etmektedir. edecektir. Yani İngiltere Dan-
lumat alan mahfillere göre, u • istimal edilmiyerek saklanmış ni almak llzere Romaya çağırt- Yerine iki nam't.et ;örül'iyor. zig için değil, beynelmilel ga. ·~ 
angçinguey'lıı ba.şkaıılığmda ye • d.a koşu gUntı mU Batıraya ve - lrşı, yedi senelilc diplo~~tik h~- Bunlardan biri İtalyanın Ber11n ranti t~ahhütlerini ye!1ne getir. (Baş tarafı 11 

/ 
ni merkezi hükfunetin evvelce rılmek ihtiyacı duyulmuş? BU - yatından sonra Musolınınin gö. sefiri Eernardo .A.ttollco ki mih- mek içtn harbedecek tir. ,, Var§Ova, 16 (A.A·~ı 
tem.muz içinde teşkili kararlaştı. tun bunları bir Ia.hza için kabul zUnden dUşmesi demek değHdir. ver siyasetinin müıa.hiridir .. Di- Acaba Almanlar ln~lizlerin matbuatı, Polonya • ·ıİ. 
rılmış ise de, ihza.ıi müzakereler. etsek bile yarış ve ıslah cncüme. Adliye vekA.leti, kendisi için ğer namzet İtalya hariciye na • bu kadar açık olan sözlerini yi. iktı:sadi münasebetletı 
de çıkan zorluklar dolayısile bu nlnln nizamnamesi gayet sarih- başlı başına mühim bir vazife zırı Kont Ciyanonuo kayınbfra- ne blöf telakki ederek bütün düzelme kaydediyorlat· 
iş tehir edilmiştir. tir: · olmakla kalmıyor, aynı zaman • deri Kont Magıstratedir. dünyayı timir kabul ebnez bir yadaki donmuş Leh tıf 

UÇ JOPON TAYYARESİ 61 inci maddede hayvanların felakete sürükliyecek bir hata- mahsus surette a~ 
DÜŞOBt)LD'O tabit olan kuvvet Ve kudretleri- İran Hariciye Nazır Vekili General ya düşecekler midir~ nun sebebi Ahnanya~~ 

Chunking, 16 (A.A.) _ Çin nl ve teheyyllç derecelerini art. ASIM US Leh ihraca:tmm azalıJıS 
tayyarelerinden mürekkep btr fL trracak her .nevi llA.ç, şirlnga ve N h . a · ı "' f " k t kabil Polonyaya yapıJ.ıııl 
lo, evvelki gün Ka.nton:ve Kong. bu husus içm hazırlanmı" na.c a CIV n 1 e mu a a Hitler ihracatmm zayıflama 
moon'daki düşman mevınleriıı1 kullanmanın yasak olduğu ve (Ba~ıa,.ufı :ı iincüde} ı a.reye dav'1tliydik. V.ıda eder - Bu miktarları sevh~1 

bombardnnan etmişlerdir. Ja • 64 ttnctt maddenin C fıkrasında Bundan yarın bir cild d• ken: Sanat hakkında nutuk ca için Ağustosta ~o 
ponların üç avcı tayyaresi hava. da bu gibi hallere maruz kaldı - size göndereceğim. - Bence bizde .... dedi • en söyledi görüşmeler yapılacaS1 

lanmış, bunun ür.eriııe Kanton ğı sabit olan atın ko'u harieI - Te~kkür ederim. Fatlsiyi mUblm hAdiac, Şehinşah Hat. Münib, 16 (A.A.) - Hit- dilmektedir. 

şehrinin üstünde bir bava ınuha.. ad~edlleceğt açıkça yazı1ıdı~. pek başararoan1. Fakat sökture.- retlerinin halkta orduya '" kar. ııı ler, "Alman sanat aünü,. mu- AI L h t' aret 
Artık bu maddeler gözönUn • . . - · . ~"" 0 man "' e ıc . 0 

rebefJi başlamıştır. Bu muharebe~ bıldıgımc göre, sız orduyu yal • uyandrrdrkları yUksek sempati- nasebetiyle burada söylediği u. masiyle derpiş edilnııŞ .. 
nin sonunda üç Japon tayyaresi. '~: d:ı~rken 

1
Sal:h Tem~l at~~a nız memleket mtidafaasr bakı · dir. GördUğUnüz kuvvetler, as. zun ~nutuk.ta. Nazttotaliler .. dev- görüşmelerin hedefi tJY, 

nin Uçtl de dilşiirülıiıüştUr. 1 ç e vetm ş 0 sa ~IH aca ş mm.dan mlilalA.a etmiyorsunuz. kerli;;.i unutmu•, hattA bir an • letinin sanat prensiplerini tes- b' 'k' l k t arı> 
. • . . .. Bilhassa şunu zikretmek iste. n ~ . . . 

1~. 1 1 m e?'1 e e te! 
. Çung~, ~6 (A..A.? - ~ı~ riS kl bu hMisat bilhassa koşu. Sö:ıUmU kesti: garye addedecek derecelerde lA.- bıt ~~lemıştır. . mub~dele plafonun\l 

Çın mahfıllen, Uangçıguey ın ış~ 
1 

b h t ll t k 
1 1 1 - Büyük ~a.ir ve hakt01. Sadi kaytliğe tutulmuş bir memle • Fuhrer sanatın heyctı umu- mektır. 

gal edilen Çinde bir merk~ hU... cu al rall a Us mi şdere kç, n gebe'n şöyle der: kette yetiştirilmiş ve sevdi r'.l • miyesinden bahsederek bu sa- L d '6 (AA ) / 
. . aff k 1 sey re er zer n e ço ıena ır h d l b. .. daf on ra ' · · t 

kfim:t teksısınteindmedi~ 
1 

a 0 amı. tesir icra etmiştir. Şimdiye ka - Vn.kt..ı zaruret çenemen d guriz, mlştlr. a a ~sas ıh. ır sun~ftte muld ~a Cebelütta~ık valisi Gef1..ı 
yacagı ana.a r er. . • . ~ . . etmenın ır vazı e o ugu . .. 8w 

B ahfill d
. 

1 
k' dar koşulhr ve koşucular hak • Dest bcgird serı şeınşın taz. Eskiden askP.rlikte n çeklllen 'b' . L t ronsıde bugun yahut 1 ,.; u m er ıyor ar ı: prensı mı ~oymuş ur. y rıı•· 

Her smıf Çin halkı Japon ta... kında birçok dedikodular oldu. Yani zaruret tabaddUs edince İranlı gençler şimdi asker ol - Hitler 1870 imparatorluk re- şovaya gidecektir. 8 ol 
.... den artık· Japonya. Fak.at bunlar hiçbir ı.a.man bu· el kılıcın kabıaıuna a&Ilır. Bina· makta en bUyUk gururu bulu ~ .. . . tct'k b k dan · .,. .. • subayla Polonyanın L. 1 arruzu yuzun , 

1 
1unını es ı a ım ııy-.ı . .... . . . . bıl 

gUnkü .gibi tahkikata ve mUsbet Qnaleyh telAkkimiz şudur ki ot- yor ar 1 k rılıgı ataaemılıterı · nrn ve onun dalka.vuklannm va. · itilası ile mütenasip o mama - '$ -s eıı1 
itlerine inan.nuyaca.k kadar IZ _ delrtile. istinat eme~işl. . dumuz zaruret tahaddU~ .edince Sokağa cıktrğım zaman, dün la muaheze ederek diyor ki: tır~ Gen~1ral, . halen Y ıı'I 
t k . 1 rdir Yarış komiserlerı yUksek ıı - derhal hare.kete geçmeııı ıcap C· yeni perccm ( 2) almış · Ilron" .. 5 t 1. t tl · edilen Denız aşırı 
ırap çe :mış e . . . . .. .. ana verem ı es e erın na- f . v . • • • yşl' 
Çin milleti şimdiki mücadele • raat enstitllşU tarafından verı • den ku,c?rottır. Bununla berabe.r (a) başta mUzikasr fener alayı. sibi olmaktan çıkmıştır·., şe hgı,, vazıfe.!lını 

nin manasını anlamış ve Japon.. len tahlil raporunu neşrctml:;ı ordu , ·ı l nrz mUdafaanm değıl 1 na gidiyor ve yolun iki taratma Führer, acılan "Alman sana- dır. 
. . k bul tın 1.;; olsalardı efkA.rıumumlycnln te - genlşlPme lhtlya!!larmın da a.ıe. . . . · · · · L dr d ki L h mah·1-1 

yanın csın olmayı a e ellı . . . . . . .. ~ . • sıralanmış insan kalabalıkları tı., sergısının sev1yesını mem- on a a e S":ı 
tense sonuna kadar mücadele et. nevvUrU içın daha ıyı hareke t et- tıdır. Bırçok Ama.ıı bUzllr~ı .. bir ağızdan mllli maqı söyl\i - nuniyetle kaydederek artistle. den verilen malumattt 0~ meğe azm.eylemi~ir. mlş olurlardı. . nin vasıtası ordudur. Mukaddes yordu: rin istikbalde ü~üncü Rayh•m ronside, Varşovad.a d1 

Koşuculukta bizden çok ilerı Daşkumanda:u Şehinşahm işa · 
1 

siyasi başarılarından daha ziya. kalarak Mareşal Sınie:b ~ 

İngiliz .. Japon 
görüşmeleri 

gitmiş memlecktlerde bu gibi ret ettiği her '}f3yi ordunun sU - İran traaan.... d ··ıh l ki .. 'd. · p ı 1 1·uı111 • e mu em o aca arı umı mı ve o onya gene ~ 

ahvalde bir dakıka tehir etme . ratle başarmağa. ~alışacn~x 'bir Asfalta vuran nalçalı kundu. göstermiş ve nihayet Münihte görüşecektir. 
den mUsebbipler şiddetle tecziye vazife otur. ŞUpheslz ordumuz raların muntazam ve muttarit .k. · b' "Al sanat evı· M kA hf'll r 1'11 

ı ıncı ır man ,, ez ur ma ı e • J 
edilmekte iken ellmlzdekl at • yalnız doetluklnr1a çevrili bir ;eslerine kulak vererek onları · · d·ı v• • haber ver: haf lAk da merJV 
zamnamealnl blle kendilerinden meaut mlJlettn ordusudur. Ben seyretim: m?t~nşa e 

1 ecegmı • ın dve aka d~l r k"'rcılıt, 
Tokyo, 16 (A.A.) - Dünki.l mış ır. arasın a d te ı en "' 1 

il' 

ga..rııteler Ingiliz _Japon görUş. ald ğımız bu memleketlere uy· tSerlm.de nuart olarak askctlilt - Rap .. rap .. rap .. rap~.. Münih, 16 (A.A.) _ Bu- rantiler anlaşmalarını~. t~, 
melerinde da.ha ilk dakikadan mamamız ne derece doğru bir psiko1oJIRlnc\cn hahscttlm. Ge~en meş' •. : . "rin tltrek ışı. gün Hitler tarafından açılan neticesi olan bu görtJf ti 

harekettir bl1meyiz. ~ lta.va kuvvctıerlni"ı·n bl' tüıı · .. "Al t · · 1400 h · · · k ... J'l1 müşkillat çıktığını bildirdikleri h .. 1 ğılt ışıldayan gozleı·de yalnız man sana ı., sergısı e emmıyetını aytt8 .. ) ! 

b b hk' J te At sa Jpleıinden pilotları fre.n lr m rd ır? ~urur sezdim. tablo ve heykeli ihtiva etmek- ni oldug'"' unu bildiriyor ıı · \ 
halde u sa a ı apon gaze . l ' a snr Hikmet E , t Fiil! hl tt t '· cd. Ü .. .. R h. tetı'k / 
leri, daha nikbin görünmektedir. --------·-· ------ - Hl ... zme I'! 9 "' lra.nda bir ordu var •e halk t ır. çuncu ay m es • y 16 (AA.) 
ter. • •

1 
. h d• yabancı yoktur. 1ranlıdft. hııva 1 bu ordu ile mıı.ğrurdur. sahada resmi telakkisin in mü. arşo~a: A · t ıı ~ 

Baıı gaz.eteler İngiliz hattı ha. lngı terenın ya u I· hizmeti için fıtri yUkıek bir jc;ti· meyyiz vasfını teşkil eden bu şovanın ıyı. ı:naluma ,.~'!' ~ 
rcketinde bir değişme mevcudL dat var. Havacılığımızın lnklşa. (1) Büyiik emeller. tablo :ve heykeJle,.den mühim olan mahafılı. Va:ş0··t1il ~ 
yetini bildiriyor ve milsait bir ler hakkında kararı fmdaki sure.tin hayranıyız. (2) Barrnk. bir kısmı Hitlerle diğer Hitlerci de~ üzere r:;za~tes; ~ıl 13 \~ 
netice U"midini bu intibaa istinat (3) Alay. şefleri temsil etmekte, müte- .ra .ar: ayrı :C. 0 

.a e ~~ 11 

ettiriyorlar. 
Bu hususta Domei ajansının 

verdiği bir kaç gazete tefsiri a. 
şağıdadır: 

U$3.hl ga:z.etesi yazıyor: 
Craigie, liıgilterenin Tiyençin 

işinin esasını teşkil eden umumi 
meseleleri müzakereye a.tnade oL 
duğunu Arita'ya. bildirmiştir. 

Ga7.ete, bu sur~tle tngiliz hattı 
hareketinde bir değişiklik görü -
yor ve lngiltere-nin Japon mille -
tinin azlmli kararını iesaba kaL 
+ııhnı yazıyor. 

A.sa.lıi gu.etesi diyor ki: 
G5ril~c1erin neticesi ne olur . 

sa olsun, Japonya tngiltereyi 
Çan.Kay .Şek siyasetinden va.ıge. 
çirtmek hususundaki a1.mini gö!.. 
terecektir 

Ş•dd 1 - Ordunun mütehııe•""' su · s d b tın ~ır , ı et e protesto bayları yalnız tran askert mek _ Nizanıettln Naztf hakisi ikinci Frederikten Hitle- b. e n~n u. zıyal'C f ttJ'le' ~1 , 
ediliyor teplerindcn mı yetiştirilir? re kadar vatanperverlik sahne- l ır e emmıyet at e ~O 

Londra, 16 ( A.A.) - Bü- _ Askert mekteplertmlzin Çe. k ordUSU lerine tahsis edilmiş bulunmak- er. J<şıı 
"k B 't 1 l da s· tadır. Antik ve modem üslupta lngiliz ordusu er ,.,,e1 yu rı anya ve r an ıyo- orduya verdiği unsurlar her sn 9ı•· 
· t f d b a··n kk il vapılmı• bir çok eserlerde ka- bir zatın Polonyayt re1 .. ~ nıs e erasyonunun u.u retle mtıkcmmeldlr. Fakat bi 7 f "' • -< 81

v 

L~~d~ada toplanan. delegeleri, bir~ok genr. subayları muhteıır eşe U en dm ve erkek atletlerin adele yaret etmesi ilk defa 
0 tJ# ~ 

Fılıstıne m~haceretın muva.k.- Avrupa ordularına ve akademi. kuvvetin i tecessüm ettirmekte-
8
ki o1 lma~dta?t~. dAy~ıac:ırı ~ 

katen men 1 hakkında 1ngı1ız,ıE!rine gönd~rmC'/tl de fayclası7 Yeni seneye kadar dir. . ronsı e nm enı~f;ttİ~ ' 
h"ktı t' t f da ·1 · t sf ye ed'I k vetleri umumi ınu ,.,r tt ~ 

u me ı aram n verı enıbulmuyoruz. Faraz& şimdi baz? a 1 1 ece . Kredi fonsiyede tayinindenberi harice tJ' \ Q 
kararı protesto eden bir karar subaylarımız Almam·a.da tteı . btJ r, 

· k b ı · ı di · · Prag, 16 (A.A.) - Alman ma. kazanan numaralar olacağı ilk ziyaret, ~ı 
suretı a u etmış er r. yada çalrşmaktn<lırlar. ) 

Yahudi A1"ansınm reisi Vci- kamları, muhtelif Çek ordusu te. Kahire, 16 (A.A.) - YUme !olacaktır. 11 ., 
' kül' ı · · t 'h t·ı ' p to ~t zeman çektiği bir telgrafta bu - Bir subayı Avrunada ku :,e.t ennın emmu.z nı a.ye 1 e üç fe.izli ve ikramiyeli Mısır kre.. 1935 sene.!linde 0 11ı tt 

protestoya iştirak etmekte ve yıl bu1undnruyorımmız? 1939 kinu.nue:veı nihayeti a~a - di fonsiye tahvillerinin 15 tem _ iICamet etmiş olan m;>"" s 
şöyle demektedir : ı - Asgart hN~ yıl. aıa mi yed; smda tasfıyesıne karar vermı§ -'ı muı. 1939 tarihli keşidesinde: Polonya.da bulundıııJ0 

"Bütün Yahudi milleti insi- yıl. Bunctırn a.z bir zamanı'!/\ mRt lerd~~· • 1903 senesi tahvilleri.nden Po~onya harp sanayiie~~l 
fü. hükumetinin bu zalim kara- : ltıp netle~ elde edilemez kan:uı. Dıger taraftan, Çek mUdafaa

1
440.885 numara 50.000, 1911 se. lerıni ve her şeydcrı b"' 

rına karşı koymak için birleşe- tlndeyiz. nez'.1'1'eti ı .~to8ta.n itibaren
1
nesl tahvillerinden 176.773 nu. lonyanm garp hududıı1 ıı, 

cektir ve mücadelemizde mu.j Yemı'!k bltml!'!tL ~aat doku? eskı Çek uniformasını menet. mara 100.000 fra.n.k kazanmış _ daki mi.idafaa hatlarıfl 
vaffak olacağız.,, buçuğa geliyordu . Onda bir su. ıniştir. lardır. edecektir 



f ı~~--------~--~----sıt' ........, lstanbul Levazım Amirliğinden verılen : Harici Askeri Kıtaatı ılanlan 1 
8 1 l~ru--~.------------------------------------·---------------------

~if ~i .PISti yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş- Keşü bede!i 133,576 lira 85 kuruş olan Mamak'da Gaz Tabu. 
lıradrr eh 131096 lira 36 kuruş olup ilk teminat miktarı ru kışlası ikmali ınşa::ıtı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştuı . 

"at ıı d I\~pa:ı zarfla eksiltmesi 19-7-939 çarşamb~ gü. Eksiltmesi 31-7-9;.>9 Pazartesi günü saat 11,30 dadır. tık temı. 
l kıtna e ~ ekalet satı.nalına Ko. da yapılacaktır. Plan, pro. nat 7928 lira 85 kuruş olup şartnamesi 668 kuruşa Ankara.:ia M 
Sltkıne~eııı 660 kuruş mukabilinde her gün Ko. dan alınabi. M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gi 
lık~ il~ ka~unun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazılı vesaik_ receklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
tVveJine ternınat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair 
~. (7ıı (kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. na ver. Ticart odasından alacakları vesikalarla birlikte zarflarını ihale 

4776) saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Ve-
• • • kaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. (121) (5141) 

Miktarı M. Fiatı fil teminatı Tarihi gun·· il saati . *** \'e 11_ .ıı:ilo Ku. san. Lira Ku. 
h.ğ ~ ~a 783000 3 75 2202 19 25. 7 _939 salı 15 

eyi l>i,ıt "i 1 16800 97 50 1228 50 25_ 7 .939 " 16 
ıı. l ile sa~ gaı:ıızonundaki birliklerin ihtiyacı olan yulaf (ve 
~ ~~:ııat ~ Yagı kapalı, zarfla satm alınacaktır. İsteklilerin 

llıadd ak?uzu ve mektuplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
, ıı bir ~~erınde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ve sa-

; 
11'tıııeıe . ır saat evveline kadar Dörtyol a.skerl satınalma Ko. 

tnU~··şa.~amele:i görmek isteyenlerin her gün garnizon 
ıııb U?lüğüne muracaat etmeleri. (76) (4853) 

~~it~ *** ~i i deli 57,747 lira 97 kuruş olan Muhafız Alayı kışla.. 
~7ll§aatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt.. 
~ kur-939 cuma günü saat 11,30 dadır. tık teminat 4137 
aı~bi~§tur. Şartnamesi 290 kuruşa Ankarada komisyon
~~r. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
~tig ~n 2, 3 cU maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gibi 

~ birı~ et~iklerine dair tıcaret odasından alacakları vesi. 
~~l'aıdate thale saatinden behemehal bir saat evveline ka. 

k ı k. M. M. V. satmalma Ko. na YermPleri. (116) (5116) 

e ı -~if * ** 
~!as1 ~eıı. 7!.563 lira 35 kuruş olan Ankarada piyade ala. 
·l~i 2~ı ınşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2o ktttu 7-939 cuma günU saat 11 dedir. flk teminat 5128 
llıııır. ~ 0~up şartnnmesi 388 kuruşa Ankarada komisyon. 
~llUJıUn ksııtnıeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sa. 
1nigaı 2, 3 cU maddelerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş~ 

tla birı·:ttiklerine dair ticaret odasmdan alacakları vesi
e ita~ te zarflarını ihale saatinden behemahal bir saat 

r Ankarada M. M. V. satmlm Ko. na vermeleri. 
(117) (5117) 

*** 

tutarı teminatı 

Lira Lira 

Aşağıda mil;t 3rı yazılı 897 ton kuru otun kapalı zarfla ek. 
sil '.:.mc:;i 3--8-S. .... J rerf;embe gtinü saat 15 de İzmitte Tüm satın. 
a!ma komisyonur.da yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ankara, 
lstanbul, Eskişehir levazım amirlikleri ve !zmitte TÜJn satın al. 
ma komisyonlarında görülebilir. Her mevkiin ihtiyacı ayrı, ayrı 
müteahhitlere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatin. 
den bir saat evvel ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını 
lzınitte Tüm satınalma komisyonuna vermeleri. (143) (5268) 

Mevkii cinsi 

lz:ı:nit garnizonu kuru ot 
Adap azar ,, ,. 
Tuzla 
Bolu 
Gebı,e 

,, 
,, 
it 

,. 
,, 
,, 

miktarı 

kilo 
91,000 
78,000 

403,000 
78,000 

247,000 

897,000 

Fi atı Tutarı tık teminat 
Ku. Sa. Lira Ku. Lira Ku. 

3 2730 204 75 
3 2340 175 50 
3 50 14105 1058 
4 3120 235 
3 75 9262 50 874 69 

31557 50 2546 94 

Nafıa Vekaletinden: 
Takriben 165 kilometreden ibaret olan Erzurum - Sarı. 

kamış arasının demiryol etüdü işleri kapalı zarf usulile münaka. 
saya konulmuştur. 

1 - Münakasa 2 ağustos 1939 Çarşamba gilnU saat on beşte 
Vekfileti.miz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komis
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 43,000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3225 liradır. 

4 - Mukavele proje, eksiltme şartnamesi, genel, şartname, 
umumi fe.tı.ni şartname, istikşaf haritası, istasyon mesafelerinin 
ve iltisak kat'ı mükafilerinin hesaplarına ait 210 ve A 2 numaralı 
tiplerden ibaret bir takım münakasa evrakı iki yüz on beş kuruş 
mukabilinde Demiryolları inşa.at dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı artır_ 
ma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk. 
ları evrak ve vesikaları, muvakkat teminatlarmı ve münakasa ta.. 

rihinden en az sekiz gün evvel ref eranslarıru ve diğer vesikalarını 
ı raptederek Vekaletimize verecekleri bir istida ile bu iş için talep 
, edecekleri ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini ha·I! kapalı ve mü. 

htlrlü zarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şartnamesinin tari. 
fatı dairesinde hazırlıyarak 2-8-939 tarihinde saat on dörde 
kadar numralı makbuz mukabilinde Demiryollan inşaat dairesi 
eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. (5239) 

İhale tarih ve saati p tyi bir elbise en müessıı• 
1040 ton Odun 9360 710 9.8.939 16 kapalı zarf Tavsiye mektubudur 

\Cnerikan modası üzerin 
çalışır 

1520 ,, ,, 7500 570 " 16,30 " 
1200 .. •• 9000 680 10..8.939 11 .. 
1040 .. ,, 7800 560 o 16 " 
770 ., ,, 2435 320 ,, 16,30 açık eksiltme 

1-r~~··/ 871000 kilo Yulaf 43500 3263 7.8-939 16 kapalı zarf 
168000 ., " 9914 744 ,, 16,30 ,. 

~l~l~zn mahalli, miktarı, tutarı ilk teminatı ihale tarih ve saatleri yazılı yulaf ve odun ayrı '·t ~;1 
• Yapılacaktır. Şartnameleri Ko. da görülür. İsteklilerin bildirilen ihale saatinden 

ı~İtı b~lıne kadar teklif mektuplarını Viz.ede Tümen satmalma Ko. na vermeleri açık ek. 
lldirilen saatte hazır bulunmaları. (1139) (5120) 

Yavuz Sezen 
'aris kadın ve erkek terzil!! 
.kademilerinden diplomat 
l 13 Beyoğlu Parmakkap 
}ayret apartımanı TUrk Fo 

to evi UstUnde .. 

U - VAIUT 17 TEMMUZ 1939 

i:;, · ev. e ··:. emıryöiları - ve . Limanlar_ı .. ~ 
:]f· işlehne :·. LJmum idaresi·: ilanları .~~~ 

Ankara istasyonu civarında kaloriler, elektrik ve sıhhi te
sisatı da dahil olmak tizere bir hastane binası inşası kapalı zarf 
usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 285,000 "iki yüz seksen 
beş bin,, liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet De. 
miryollarmm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14,25 lira bedel 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme, 31-7-939 tarihinde Pazartesi günü saat 
16 ıfa Ankarada Devlet demiryollan yol dairc3inde toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupla. 
rı ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e 
kadar komisyona tevdi etmiş olmaları 13.zımdır • 

a - 2490 sayılı kanun ahkimma uygun olarak 15150 lira_ 
lık muvakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - İsteklinin en az yliz bin lira kıymetinde emsali bir in. 

şaat işini başarmış olduğuna dair vesika. 
d - Münakalat Vekiletinden bu işe mahsus alınmış ehliyet 

vesikası, "Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz giin 
evvel bir istida ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine 
esas olacak belgelerin istidaya raptı 18.zımdır. (2891) (5045) 

••• 
Muhammen bedeli 57500 lira. olan 68 kalem İngiliz Lokomo. 

tü yedekleri 28-8-1939 pazartesi gilnil sa.at 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve Haydarp~a veznelerin. 
de satılmakadır. (5062) 

Universite Rektörlüğünden: 
Orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştir. 

mek maksadile fransızca, ingilizce ve almanca kurslarına yeni. 
den talebe kabul edilecektir. 

Kabul edilenler ayda 30 ar lira harçlık ile bir yıl yabancı dil 
kurslarına devam edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl 
da dilini öğrendikleri yabancı memlekete gönderileceklerdir. 

Seçme sınavları 25 ve 26 Eylfıl pazartesi ve salı günlerinde 
İstanbul Üniversitesinde yapılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebilmek için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir 

öğretmen okulundan mezun olmak (olgunluk şart değildir). 
3 - Üniversitede 22 ve 23 Eylen 1939 gtinlerinde teşkil edile. 

cek sağlık komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir halı 
olmadığını bildiren bir rapor alınış bulunmak şarttır. 

Sınavda muvaffak oltnlardan, tahsil müddetleriniri ilH mis. 
Ii Maarif vekfileti emrinde çalışmalarını tesbit eden bir taahhüt. 
name alınacaktır. 

Tedrisat sabahtan akşama kadar devam edeceğinden kurs ta. 
lebelesinin hariçte hiç bir işle meşgul olmamaları şarttır. 

Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraflarile birlikte 
20-IX-939 çarşamba gilnil akşamına kadar Üniversite tedris 
işleri direktörlUğUne mUracaatları. (5208) 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye benzin ihtiyacı için alınacak olan "270,000,, li

ra kıymeti muhammeneli ''1000 - 1200,, ton benzin kapalı zarf 
usulile 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18-8-939 cuma günü saat 11. de belediye encü. 
meninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı "'22,250,, liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün encümen ka

lemine müracaat etmeleri ve isteklilerin de teklü mektuplarını 

18-8-939 cuma günü saat ona kadar encümene vermeleri ilan 
olunur. (2635) (4680) 

l(Qramazof K~rd~şl 
yaşayan kızlar, şimdi zenginmişler!... 

Şaşılacak şey şu ki, herif bütün masraf
ları kalem kalem hatırlryor ve hepsinin 
hesabııu veriyordu. Nihayet: 

hakimler, gerekse dinleyiciler üzerinde 
hoş bir tesir bıraktığını görünce, büs
bütün o dilde konuşmağa başlaıdı. 

vat:lan meşhur bir doktorun getirilişine 
muvafakat edişi, sırf Katerin ivanov· 
nanın ısrarından ötürü idi. Yoksa, mü· 
dafaa bakımından bunun bir kıymeti o
lacağını Fetiyekoviç ummuyordu. 

Yazan: Dca t oyev ski 

Çe.trea: Hakkı Saba Cesaıa .., '!38 

Mityanm kendiıı.ine attığı dayak hak
kında hiç bir fey söylemedi. Yalnız: 

- Allah onu ~fetıin.. Liyuşa bunu 
menetmişti. Tanrı beni ahrette müka· 
fa tlandıracak. 

Dedi. 
- Kim menetmitti? Kim? ... 
- Küçük oğlum Liyuşa ... Taşın ya-

rımda: "Ah oabacığım seni nasıl talı· 

kir etti o!, . diye ağlamıştı. Şimdi yav· 
rum çok }>.asta ... Son nefesindedir. 

Yüzbaşı daha fazla dayanamıyarık 

luçkıra hıçkıra ağlamay bşldı ve reisin 
önüne lcpam:lı. Dinleyicilerin gülü§leri 
arasm,la onu alıp götürdüler. 

M\iMeiumumtnin uyandırdığı tesir 
azalmııtı. 

Avukat, derin bilıiıi ile her delili a
damakıllı çürütmekte idi. 

Trifon Borisiçin ifadesi, Dimitrinin 
en çok aleyhinde olanlatldan biri idi. O· 
nun dediklerine göre, Dimitri ilk geli
tinde Makroi.de en qağı üç bin ruble 
harcamııtı. Çingenelere avuç avuç rub
le dağıtmı§tı. O vakte kadar meteliksiz 

- Elinde üç bin rubleyi ben, kendi 
gözlerimle gördüm. Malum a,.. bizim 
de elimizden para geçer .. Bir demetin 
miktnıııı şöyle bir bakışla anlanz. 

Dedi. Sonra: 
- ilk gelişinde arabacı ile garson 

sofad~ onun düşürdüğü bir yüz ruble
lik kayme bulmuşlardı. Bana getirdiler. 
Bireı ruble bahşiş verdim. 

Diye ilave etti. Sözün burasmda avu
kat: 

- Şahit, acaba parayı sahibine ver
miş :nii' 

Diye sordu. Trifon: 
- Tabii verdim. Fakat kendisi r.ar

hoş olduğu için elbette bunu hatırlaya
maz. 

Cevabım verdi. 
Salonda yine gülüşmeler oldu. Bu 

şahidin de ne mal o~duğu ortaya çık
mış, sözlerinin ehemmiyeti kalmamıştı. 

Lehlilerin bıraktıktan tesir de tabii 
onlar gibi oldu. Mahkemeye yine o yap· 
ma gururlan ve azametleriyle girdiler. 
Devlete hizmet ettiklerini anlatan bir 
eda ile: 

- Pan Mitya, bizim namusumuzu üç 
bin rubleye satın almak istemişti l 

Dediler. 
Mozaloviç, eözleri arasma lehçe keli· 

meler katqttrıyoedu. Bunların gerek 

Fakat avukat, çok geçmeden bunları 
da korkunç ağının içine düşürmüştil. 

Trifon ç:ığmlarak soruldu. O da bunla
rın kağıt oyununda hile yaptıklarını ve 
iJ üstünde yakalandıklarını söyledi. 
Kalganov da aynı şahaldette bulununca, 
Polonyalılar, alaylı gülüşmeler arasın

da maskara bir çekilişle defolup gitti
ler. 

En ehemmiyetli şahitlerin hemen 
hepsi, işte bu şekilde birer birer çürü· 
tülmüştü. Fetiyekoviç, üstadane sor
guları, manevralariyle şaşırtmış ve hiçe 
indirmişti. Hukukçular ve işten anla
yanlar, onun bu başarışına imrener'!'t 
bakıyorlar, takdir ediyorlardı. Fakat 
bütün bu gayretlerden bir şey çıkmıya
cağma da kanidiler. Çünki. suç isbata 
muhtaç olmryacak kaıdar açıktı. Yalnız . 
bu hukuk sihirbazının her halindeki bü
yük sükntu görenler, bir fevkaladelik 
bekliyorlar ve kendi kendilerine : 

- Petersburgdan buraya kadar bo· 
şuna gelerek, başarısız dönecek adam 
değil bul 

Diyorlardı. 

-3-

Hekim raporları ve tıbbi muayeneler
den de suçlunun lehine bir §CY çıkma

mıştı. Zaten avukat bunlara bel bağla
tnamr§, limitlere kapılmamqtı. Mosko-

Bununla beraber, bu, doktorlar ara
sında gillünç tezatlar değurmaktan da 
geri kalmamıştı. Keşif heyeti, Mosko· 
vadan gelen meşhur hekimler, Herzen
trop ve genç hük\Unet doktoru Var
vinskiden mürekkepti. Son ikisi aynı 
zamanda müddeiumumi tarafından gös
terilmiş şahitler.eli de. 

Mahkemeye ilk çağırılan Herzentrop 
oldu. Doktor, yetmişlik, orta boylu, kır 
saçlı sağlam yapılı bir adamdı. Kasaba
da pek hatırı sayılırdı. Vicdanlı, Jdü· 
rüst tanınmış bir Moravyalı idi. Pek es 
kidenberi burada yerleşmişti. Kasaba
nın yüksek aileleriyle birlikte en fakir
lerin, pazara gelen köyltilerin de dok
toru idi. Fıkaraya Allah için bakar ve 
birçoğuna, muayeneden sonra reçete ile 
birlikte ilf.ç parası da bırakıtidı. Bir tek 
fena huyu, katır kadar inatçı oluşu idi. 
Saplandığı herhangi bir fikirden dün· 
yalda dönmezdi. 

Moıkova.dan gelen doktorun, onur. 
iktidarı hakkında hiç de iyi fikirler bes 
lemediğini kasabada herkes duymu~tu. 
Bu meşhur hekim, yirmi beş ruble vizi
te ücreti almakla beraber, hallmmzdan 
birçofu bu fınattan ls.tifade ederek 
kendilerini baktınruılardL Bunların 

'!Lfıtfm ıtall;/ff1111 P90ll IHÜ) 
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Devlet 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

ıcni rad~o ıncnmııinin yaklaş. 

ması lın~chiylc Hc~oğlunıla 

B A K E R 
ııınğaz:ıl:ırı müdüriyeti, 

biitün 103!l senesi 

l_iN_Hi_SA_RL_AR_U_M_UM_M_O ___ DO_RLU_ .. GU_ .. N~DE! 1 ;:ı 
-------· 1.7 Temmuzdan 24 Temmuza kadar muhtelit 

hatlara kalkan vapurların isimlerı, kalkış gün 
ve kalkacakları rıhtımlar. 

Knrndeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 cie 
(Tarı), Pazar 16 da (Karadeniz) . Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Sah 18 ıde (Bursa), Cumartesi 18 .de (Antal
ya). Sirkeci rıhtımından. 

izrnit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur) . Top
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 te 
(Marakaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 
13.30 da ve Pazar 20 de (Trak). Çaraşmb:-. postası Top
hane rıhtımından ve diğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Trak), ayrıca Çarşamba 20 ide (Antalya), Cumartesi 
20 de (Bursa). (Trak) Galata rıhtımından, diğerleri 

Tophane rıhtımından. 
Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane 

rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımın.dan. 
iz.mir sür'at hattına - Pazar 11 ıde (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Mersin) Cuına 10 da (Konya). 

Sirkeci rıhtımından. ( 527 5) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü mallımat atağıda te· 
----- lefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mın-

taka Liman Reisliği 
binası altında. 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 

* * :)ı 

42362 

40133 
22740 

Karaköyde bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı 
üzerinde Devlet J ... imanlan Umum Müdürlüğü (eski Denizbank) 
binasının alt katındaki daireye nakletmiş olduğu alakadarana 
ilan olunur. (52i4) 

İstanbul Baş acentalığı 

Galata acentalığı 
Sirkeci 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

Deniz Harp Okulu ve 
Komutanlığından: 

Lisesi 

1 - Deniz Lisesinin birinci ve ikinci sınıfına güverte ve 
makine kısımlarına üçüncü sınıfına haritacı yetiştirilmek üzere 
okur kayıt ve kabulüne başlarunıştır. 

2 - Müracaat müddeti .. 10 Ağustosta nihayete erecektir. 
3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıt için 1stanbuldaki isteklilerin 

doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna İslanbuldan başka 
yerdeki isteklilerin de bulundukları mahallin askerlik şubesine 
müracaat etmeleri. (5130) 

Maarif Vekilliğinden : 
Vekililliğimiz Neşriyat müdürlüğü kadrosunda 30 lira asli 

maşlı derleme memurluğu münhaldir. 
Bu işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olması \'e 

askerlik vazifesini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat fakülte. 
si mezunu olanlar ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20-VIl-939 perşembe günü akşamına kadar 
müsbet evrak ve fotoğrafları ili§ik birer istida ile Vekilliğimiz 
Neşriyat müdürlüğüne müracaatları liı.zımdır. İstekliler arasında , 
yapılacak müsabakanın yeri ve tarihi alakadarlara a}Tıca bildi. 
rileccktir. (29R2) (5140) 
1 -=-= 

Cinsi Miktarı Muhammen B. fa 7,5 temi. Eksiltme 
Lira Krş. Lira Krş. Şekli Günü 

ZENITH RADYOLARI Kazan sakızı 2000 Kgr. 2200 - 165 - Açık ek. 28. Vll.3!) 

Terebantin esansı 490 ,, 186 20 13 96 Pazarlık ,, 

Stoku üzerinde tenzililt icrn~ına 
karar \'ermiştir. Stokun tükeıı

ıııe~iııdt•n <''\'el istifade ediniz. 1 

Nişasta kola 14000 ,, 2331 - 174 82 Açık ek. ,, 
Litapon 1220 ,, 2i4 50 20 58 Pazarlık , 

909 77 Ka. zarf 1-vnİ.39 
1 

Bergamut esansı 1333 ,, sif 12130 30 

~~~~~~~~~~-------' Metil alkol ı 750 ,, .. 1513 75 llJ 68 A. eksiltme ,, 

~ ...... ~•:oc .. uk•. •H•e•ki•nı•ı t .... ~I\~ 
Reçine 5490 ,, ,. 453 4 7 34 ol " " . 

ve miktarları yazılı 7 kalem malzeJllC bl 

~~;ırı~~.~~r~ııı~~~~!~~~U •I 
I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins 

gösterilen usullerle satın alınacaktır. 11iıalf 
eksiltme günleri ve saatleri II - l\1uhammen bedelleri, mavakl;at teminatları, 

Paznrıl:ın nı:ı:ııla her !((İn 

sııat 15 den sorır:ı. TC"leforı 1111:,ı7 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve ~lübayaat --------- alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. J 
V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını JcaJl il 

ikle $o 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek. ~sP: SAlllBl : ASJ.u US 

Cm um ne,rlyntı iclare eden: rın ihale saatinden bir saat evvel mezkür komisyon başkanlığına makbuz mt:kabıliD~c:' 
HAKKI 'I'AHIK CS leri diğer eksiltmelere girecekler J'o 7,5 güvenme pnralarile yukarıda adı geçen korlll·· 

Basıldığı yer: VAKiT .\lııtlı:ıası mcleri. (5090) 
~;;;;;;;;;;.;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;--

ı ___ L_e_v azım Amirliği Satınalrna Komisyonundan 
2000 kilo naftalin alınacaktır. Pazarlıkla e!{siltmesi 18-7-

939 salı günü saat 11.~0 da Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Nümuncsi komisyondadır. 
Görülebilir. isteklilerin kati teminatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (72) (5169) 

* * * 
Harp Akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25000 kilo sığır 

etinin kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiatlnr pahalı görüldü. 
ğiinden pauırlıkla eksiltmesi 1S-Temmum~939 salı günü saat 
11 de Tophanede Levazım Amirliği satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli koyun etinin kilosu 42 kuruş, sığır eti 
::ıin 30 kuruştur. İlk teminatı 704 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber bel· 
li saatte komisyona gelmeleri. (61) (5026) 

Çift 
485 

1118 
86 

Harici fotin 
Dahili fotin 
Er fotini 

* * .. 

Yukarıda miktarı yazılı eski fotinler l9 Temmuz 939 çar. 
~amba günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalma Ko. da sa. 
tılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 442 lira 20 kuruş kati temi. 
nah 66 lira 33 kuruştur. Fotinler Maltepe As. lisesinde görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (59) { 4999) 

* * * 
Harp Akademi!{ iÇ\n 171 bin kilo odun alın:ı.calfür. Açıl< ek. 

siltmesi 24 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede iL 
mirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1539 lira ilk 
teminatı 115 lira 42 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İstek. 
!ilerin kanuni vesikalarlle beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(57) (4965) 

** .. 
2500 adet tüylü deri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21-

7-939 Cuma gilnii saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. amirliği sn. 
tm alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4950 lira kati te. 
minatı 742 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da gö. 
rüJebılir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (71) (5107) 

* * * 
Üçer adet çamaşır yıkama ve ütüleme makineleri müteah. 

hit nam ve hesabına alınacaktır. Açık eksiltmesi 28 Ağustos 
939 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede amirlik satm alma Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 13300 lira ilk teminatı 
997 buçuk liradır. Bursa için a}Tı ve İstanbul için ayrı olmak 
üzere her makineye ayrı ayrı fiat teklif edilecektir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile ve Ko. daki şarinamC'sinde ~·azılı katalog. 

.larile beraber belli saatte Ko. da bulunmaları. (671 (51111 

Ordu sıhhiyesi ıçın 12 çeşit lastik malzeme 27-7 
şembc günü saat 15 de Tophanede amirlik satınnlO:s.4 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedelı 
ılk teminatı 324 liradır. Şartnamesi Ko. da görülür. 

1 
rin kanuni vesikalarile beraber belli satte Ko. na gclıll; 

(64) ( 

* * * 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 13 çeşit cam malzeme al 1 

Açık eksiltmesi 27 Temmuz 939 perşembe günü saat 
Tophanede amirlik satınalma Ko. da yapılacakt\r. f!ep9 

min bedeli 091 lira ilk teminatı 74 lira 32 kuruştur. Ş 
Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesiknlnrile beraber 
atte Ko. na gelmeleri. (63) (5115) 

ı;: * :;c 

3523 kilo muhtelif cins köhne eşya satılacaktır. 
arttırması 24-7-939 pazartesi günü saat 14 de Tophall 
lik satınalma komisyonunda satılacaktır. Tahmin bedc11 

30 kuruş kati teminatı 38 liradır. Köhne eşyalar Sirl< 
mirkapıda askeri konakta görülebilir. lsteklilerin ıneıl' 
ları nıahallinde gördüklerine dair konak müdürlüğündell 
alarak belli saatte komisyonda bulunmaları (i8) (5266) 

* * * 
1300 kilo benzin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ~ 

muz 939 Perşembe günü saat 15 de Tophanede amirlik 5~ıe 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatları 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. (79) (526i) ...... .... 

Ordu tipi 3000 çift mahm~~ ·~l~nacaktır. Pazarlıkla. e~ 
si 20 Temmuz 9~9 Perşembe günü saat 14,30 da Toph~re 1 
lik satınalma komisyonunda yapılacaktır. 'l'ahmin bcu'- 1 

1 
ra kati teminatı l O liradır. Şartname ve nümuncsi ıtofll 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gclmeıeri·,{ 

(7i) (5"' 
* ı:: ı;: 

87476 Kilo patlıcan 
21869 ,, Bamya 
29158 ,, Kırmızı domales 
7290 ., Dolmalık biber 
9900 demet maydanos P' 

Yukarda cins ,.e mıktarr yazılı beş kalem sebze ) S 'f~ı 
939 sah günü saat 16 da Tophanede tst. Lv. Amirliği sıı 
Ko. da kapalı zarfla alınacaktır. 

111 
Hepsinin tahmin bedeli 8160 lira 82 kuruştur Anıı.d0 e 

tinin ilk teminatı 209 lira 87 kuruş, Rumeli cihetinin ili< t ~ 
402 lira 19 kuruştur. Şart.pamesi Ko. da görülebilır. tstc, 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını !hale s:ı 
bir saat evvel l~o. na vermeleri. ('15l (.180~ 

hepsi de Herzentropun müşterileriydi. 
Meşhur hekim şiddetli bir lisanla, mes
lektaşının tedavi tarzını, teşhislerini 

tenkit ediyordu. öyle ki, artık kendisi
ne gelen hastalara : 

- Kim sizi bu hale koy.du? Herzen· 
trop mu? Hah l hah J 

Derneği adet edinmişti. Tabii blitün 
bunlar onun kulağına gidiyordu. 

İşte ııfavada hibre ehli olarak topla· 
nan doktorlar bunlardı. Herzentrop a
çıkça fikrini söyliyerek: 

- Bence, suçlu zihnen ve ruban has
tadır 1 

Hükmünü verdi. Burada onu bu hük
me scvkeden tımmi sebepleri uzun uza
dıya sayacak değilim. Herzentrop son 
olarak: 

bayılırdı. Çünkü Rus ata sözlerinin 
.dünyada bu tarzdaki mesellere üstün ol
duğuna inanmıştı. Bazan pek iyi bildi
ği halde, en basit kelimeleri unutur ve 
sırasında hatırlayamazdı. Almanca ko
nuşurken de böyle idi .. Ansızın ıdurur, 
elini sallar ve sanki uçan bir sözü ya· 
kalamağa çalışıyormuş gibi görünürdü. 
Her Zentrop bilhassa kadınlar tarafın
dan çok sevilirdi. Bekar ve nazik oluşu 
ona .da kadınların yaratılışın en mü
kemmel örnekleri halinde gösterirdi. 
Işte bu yüzdendir ki, Mityanın zevk 
düşkünlüğüne dair verdiği izahat, tuhaf 
ve eğlendirici bir tesir yapmıştı. 

karışıklığı içinde söylemişti. Ben anla
şılsın diye halk diline naklediyorum. 

Sonra, ansızın hatırlamış gibi: 
"Bütün bu hükümlerim, .dedi, hadise

ler üstündeki izahata göredir. Ben, ci
nayetin nasıl işlendiğini görmedim. Fa
kat evveligün onunla konuşurken yü
züme bakışlarını tetkik ettim. Gözle
rinde anlaşılmaz bir sabitlik va11dı. ~a
man zaman hiç sebepsiz ani kahkaha
larla sarsılıyor, hiddet nöbetlerine ka
pılıyor, garip şeyler söylüyordu. Bu 
gencin bilhassa •·Oç bin rublelik, bir 
manisi beni alakadar etti. Başka her şe · 

ye karşı sakin duran Dimitri, bu mese
le açılınca heyecanlanıp parlıyordu. 

Fakat meseleden sonra artık buna da 
ehemmiyet vermiyor. Alim arkadaşımın 
suçlu hakkındaki mütaleasına gelince, 
girerken kaljınlara bakmayışı üstünrlc 
durmal: belki eğlendirici bir mahiyeti 
haizdir. Yalnız bu mütaleanın hakiki 
ilim ve ilmi hakikatlerle maalesef hiç
bir alakası yok. Eğer onun girişinden 
manalar çıkarmak lazım gelirse, sola, 
kadınlara değil, sağa, kendisini müda
faa edecek olan adama bakması akla da
ha yakındır. Çünkü burası, onun hayatı 
üstün·~e oynanan bir yerdir.,, 

. ·~ 
Ona göre, suçlunun zihni ve ruhi hiç - insanın zeki oluşu iyi bı g' 

bir arızası yoktu. Eğer cinayetten evvel fakat eğer zeki bir adam siı:t 
1 

bazı yüksek teheyyüçler falan göst:r- daha iyi olur. Çünkü bir ycriııc: 
mişse, b1.4nlar kıskançlık, hiddet, sürek- ka birleşir. 
li sarhoşluk gibi şeylerin mahsulü sa- Müddeiumumi: d1ıı• 
yılmak lazım gelirdi. Bunları herhangi - iki kişi bir tek adamdarı 
ruhi bir hastalığın eseri telakki etmek raflı düşünür! oP 
yanlıştı. Eğçr suçlunun girerken baktı- Diye mınldandı. Her zcrı:tbıl 
ğı taraftan bir mana çıkarmak lazımge- konuştuğu, kelime ve cümle}c:rı 11 

lirse. onun aciz mütaleasın;:ı göre, Di- ta zorluk çektiği için ifgJ:iesi ca 
mitrinin ne sağa, ne sola, fakat doğru- · yor.du. 
dan doğruya hakimlerin bulunduğu ~a- Doktor bunu duymuştu: ııl' 

rafa bakması daha uygunmuş. Netekim - Evet, dedi, ben de bunu 8 ıl~ 
o da öyle yapmıştı. Bu da onun normal istemiştim. Fakat bu zavallı ~0',e~ 
bir vaziyette bulunduğunu, hasta mas- yalnız kalmış, hem de kendı ıl 5 

ta olmadığını gösteriyordu. da gezmeğe göndermişti. işte ~~tı' 

- Suçlunun hastalığı yalnız cürmü 
işlediği zamana ait bir buhran hamle:.i 
de değildir. Şimdi, mahkemeye girerken 
de aynı halde idi. Onda cinayetinin he
sabını vermeğe gelen bir günahkar hali 
yerine, bir asker tavrı vardı. Dimdik, 
pervasız, geniş adımlarla yürüyorou. 
Tabii halde olsaydı, mutlaka sola, ka
dınların bulunduğu tarafa dönecekti. 
Çünkü Dimitri Karamazof, kadınlara 

pek diişkün bir adamdır ve onların ken
di hakkındaki düşüncelerini yüzlerin
.. oln•rMp caa atacaktı. 

ihtiyar, kendine mahsus bir Rusça, 
icinde arada aırada Alman şivesi kırı
şan bir Rusça ile konuşuyordu . Hele 
6Ö::lerine Rus ata sözleri karıştırmağa 

Moskovalı mütehassısa sıra gelince: 
- Ben, suçlunun son derece ilerle

miş bir ruh hastası olduğuna kaniim. 

Dedi. Sonra, manyaklar ve uğrama
lara dair pek alimane mütalaalarını sa· 
yıp .döktü: 

"Verilen izahata, muayenelerimizin 
neticelerine ve dava evrakında gördü· 
ğümüz ifadelere bakılırsa, suçlu cina
yetten evvel de tam bir buhran içindey
miş. Böyle bir buhran içinde öldürmiiş 
olsa bile cezai ehliyeti olamaz. Bir ya
nar dağ nasıl patlar, fışkırırsa bu türlü 
ruh hastaları da öylece iradelerinin dı
şında kalırlar, ne yaptıklarım bilmez
ler. Benim kanaatime göre Dimitrinin 
bulunduğu hal ile tam delilik arasında 
bir adımlık yer kalmıştır ..• 

Doktor bunları ilim idili ve ıstılah 

Mütehassıs mütalealarını amir bir sa
lahiyetle bildirmişti. 

üçüncü doktor "Varvinski,, nin ka
naati, hC"kimler arasındaki inanış farkı
nı bir kat .daha belirtti ve herkesi gü
lümsetti. 

Mitya: le bu zeka kayboldu. Ben onıı , ~ 

- Bravo! şifacı başı! hak söyledin l nimini iken tanırım. Babası ) :ıı 
Diye bağırdı. arka bahçeye fırlatmıştı. 'felc ıl 

Gerçi onu susturdular, fakat sonra 
görüleceği üzere sözler, hem hakimler, 
hem dinleyiciler üzerinde tesirsiz kal-
mamıştı. 

Doktor Her Zentrop, şahit sıfatiyle 

de dinlendiği sırada Mityanın hesabına 
yarayacak şeyler söyldi. Kasabanın 

pek eski bir sakini olduğu için Kara· 
mazof ailesini çoktan tanıyordu. Dimit
ri ve kardeşleri elinde büyümüşlerdi. 

- Bence bu zavallı delikanlı daha iyi 
Lir 5kılıele layıktı. Çocukluğunda oldu
ğu gibi gençliğinlje de daima iki yürek
li kalmıştır. Bunu yakın.dan biliyorum 
ben ... Bir Rus ata sözü: 

pantalonu il~ yalınayak orada s 
yordu. 

İhtiyarın sesı sozun 
miş ve avukat bir şey 
remişti. 

- Evet, ben buraya henil:Z: o'ıl 
tim. Kırk beş yaşında idirn. Ç el 
cıdım ve ona yarım kilo ... şc}:· a sjle 
lamıyorum ... Küçük küçük bır 

- Elma olmasın l ;.ıtiil'' 
- Yok canım, elmalar d ıc~' 

satılır .. Bu benim bahsettiğirtl 0 ıı:ı 
Nah canım şöyle küçük küçiilc 
lu ... §ey ... 

- l'ındık mı yoksa? .. 
,(Devamı var) 


