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lozan zaferi 
önü Lozan sulhünü Türk milletinin ebedi 
nıinnettarllğına hak verecek ekilde a tı 
Ürk milleti 
emsalsiz muvaf

~eti kazanan Milli 
ın rehberliğinde 
&ffakıyetten mu
&kıyete gideceği

~ 
ne emindır 

~zatı: ASIM US 
• •• 111eınleket Lozan yıl. 

ibtiİ kut~ya~k; göğıü
' bu .~ hıalen ile doldu. 

L. '1iik bir ıulh zaferinin 
~.~ tekrar ruhlar. 
~ Milli Şef ve 

ıaf 111 İsmet lnönünün 
d.J -~!den sonra bütün 
~~rine lıviçrenin bu 

l'ürk iatiklilini tam 
01.rak tasdik ettiritini 
\'e • 
~ l!Unnetle anacak ... 

l'iirk ordusunun ka
-.___,,'-ferler çoktur; fakat 

tıı.L _, devrindı: ordu. 
~ ... aibi kan dökerek ka-

erler çok defa 
~·· . • '&ah~ 

laıı ~ davayı ıöz ile ve 
fi! ~Udafaa etmesini bil • 

.:h .. diplomatlar elinde 
• --...aı haklar yok olup 

...,·~:!!...t'pa.:1:::t'~ Lozan zaferi bugün coşkun 

Halayda şanlı Türk 
bayrağı dalgalanıyor 
Bütün Hatayda dün misli 
görülmemiş tezahürat yapıJdı 

lnönD Hatay valisinin telgrafına verdiği cevapta şöyle dedi: 

''Hataylılara refahlı 
. yaşayış istiyoruz,, !::ı.o 

\'rUpa diplomadan h .. I k I k 
~b:il~i~rül::~~ teza . urat a ut anaca Hakem 7'arık kenainl ""1f4gftfd ooiyor 

hi.; llrdiği y g b' daha Lozan zaferlnın yıldönümU büyük değeri canlandınlacak, s h ı d • I""' b• k ld '•det edern;_re SÖZ~ uzun bugün Üniversitede Ye bütün İs- nutuklar söylenip Şiirler OkU • a a arımız a yıne grenç ır va a o u 
be!nebniJel,, bir hukuk tan bul Halkcvlerinde coşkun nacak, mim piyesler temsil edl-

~-~~i her yeıde tekrar tezahüratla kutlanacaktır. Bu l~cektir. G s D • 
~tir. kutlamaya ait programlar bir· Lozan zaferi tstanbulda oldu- a ray- emı rspor mata~ı 

lcti ~ ıulh" b. . . . kaç gün evvelinden hazırlanmış, ğu gibi memleketin her köşesin. e ~ ~" 
L de}j ko"'k•· ud ızon .. kı~~n bulunmaktadır. Toplantılarda de kutlanacaktır. 
"'il' un en iö up 

llıilli eli 1 .. f • Lozan sulhUnUn her bakımdan : c...p p oması za en 
~ cephesi kumandam s • 
~or:"t:~:ü amsunu yıne yüzün~en yarıda kaldı Sporhaberlcrlmlz9uncuda 

. l'!;IP da konferans ma. 

~~11!1t~ sel bastı Heybeliadada dün 
Demirspor kaptanının hakemi dövmesi 

!'iai ~n bu Türk he. 

~~ Bafra,Terme,Çarşam· binlerce çam yandı 
~!~~illetinin ba da sular altında · 

<n:., ~:~n:::'. •• • ~YOZt8l lO uncuda) öğleye doğru başlıyan yangın 
4t garışları surprızlı oldu saat yirmid.e söndürülebildi 

Dünkü at yan~larıtı"cla heyecanlı bir an ve seyircilerden bir grup 
At J'arışlan 8 iııcido 

Büyükada ve Flor
yada yangınlar oldu 

Dün Heybcliadada büyük 
bir yangın olmuş, binlerce met. 
re murabbaı çamlık yanmıştır. 

Saat on ikiye on kala birkaç 
kışi Heybcliada karakoluna ko. 
şa ko§a gelerek Çamlimanmda 
yanğın olduğunu haber ver. 
mi,lerdir. 
· Polis karakolu bir yandan 
Heyb~li itfaiyesini sevkeder. 
ken diğer yandan da itfaiye 
müdüriyetini telefonla haber-
dar etmiıtir. "Devamı ıo uncuda"· 
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idam hükümlerinin aleni 
infazı doğru ·mudur? 
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.at- o~rızmi~e 1g!ui işlemeğe başladı 
U at a 1 an etme 1 Bir mUddettenberi şehrimizde 

tetkiklerde bulunan GUmrilk ve 

Bu fabrika şark vilayetlerinin bez 
ve iplik ihtiyacını karşılayacak 

Son idam hadisesi üzenne ad. 
!iyeci ve münevverler arasında 

açtığımız ankete ikinci olarak 
cevap VCTen adliye doktorların. 
dan Salih Haşitn, Dr. Enver Ka. 
ran gibi "öldüreni öldUrmeli,, de. 
dikten sonra fikirlerini şöyle an. 
!attı: 

- Ancak, aleni olınası bahsi
ne gelince; ben buna taraftar de
ğilim. Gaye halka ibret vermek. 
tir. Bu netice, bir adamın ipte 
sallanmasını göstermekle elde e. 
dilebildiği gibi, ~gizli yapılarak 

matbuat vasıtasile ilan edilmek 
sııretile de pek 8.la alınabilir. 
İdam bahsi :fünya efkrıumum.L 

yesinde uzun zamandanberi mü • 
nakaşa edilegelen bir mevzudur. 
Bazı memleketler en ağır cezayı 
müebbet hapis olarak kabul et. 
mişlerdir. 

Fakat, bizim içtimai bünyemiz 
için idam zaruridir. Ancak, dedi, 
ğim gibi, gizli yapılarak matbu. 
at vasıtasile ilan edilmek şartı • 
le.,, 

OIUm cezası cinayetin 
işlendiği yerde infaz 

edilmeli 
Hararetle idam cezasına taraf. 

tar olan avukat Neşet Sırrı da 
ştı fikirleri ileri sürmektedir: 

- İdam hükümlerinin alenen 
infazı terhip lüzum görülen ba. 
zı mahallerimizde yerine ve za.. 
manma göre zaruri olabilir. Ben 
ıdam cezasının en kuvvetli bir 
ibreti müessire olduğu kana.a • 
tin.deyim. 

Evet, katil, uzun uzun düşil. -
nerek, tasarlryara.k öldürdüğü 

masum bir cana mukabil, canmı 
vermelidir. Bu da kanunumuzun 
emrettiği şekilde aleni olmalı ve 
bir müddet te teşhir edilmeli • 
dir. Ancak bu hal bazı mahaller 
için ağır olabilir. Mesela geçen -
!erde Su1tanahmet meydanında 

asılan caniyi, İstanbullular sey. 
rettiler ve İstanbullular ibret aL 
dılar. Halbuki bu mUZir insan 
Çatalcada öldürmüştü. Orada da 
öldürülmeli idi. Yoksa tsta.nbulun 
nisbeten münevver halkına Ça • 
talcalı bir katilin ipte sallanıl . 
masını göstermek bence doğru 
değildir. 

Bu idam cezası şehrimizde u. 
zun zaman tesirini göstererek 
muhakkak bir çok cinayetlere, 
yaralama vakalarma set çeke • 
('ektir. Fakat acaba Çatalcada. 
böyle olacak mıdır? Şehrimiz a. 
ğır ceza mahkemesinde görülen 
katil davalarına bir göz gezdiri -
niz. Ekseriyet Çatalca, Şile ve 
sair kazalardadır. 

tnhisarlar Vekili Raif Karade -
niz dün Ege vapurile !zmire git
miştir. Vekil 1zmirde iki gUn l<a. 
lacak ve yine aynı vapurla şeh-

O bedbaht zaten ölmüştür. Ne 
kadar cahil de olsa vicdan azabı. 
nı bütün şiddetile hissedecektir. 
Bu da dlinyanm en büyük ceza • 
sıdır. Hayır, öldürmek doğru de. 
ğildir. Hele bunu aleni infaz ede. 
rek, teşhir etmek. 

rimize dönecektir. Beş yıllık sanayileşme planı _ ! 1eçmesile Sümer Bank eliyle iş.. 

Raif Karadenizin lzmirde ya nın tatbikatından olarak Sümer letilmekte olan Devlet fabrikala. 
pacağı tetkikler arasında yeni Bank, Türkiye Ziraat ve Türki. rının mecmu iğ adedi 114.652 yi 
inşa edilecek şarap fabrikası i- ye lş Banka.larmm iştiri.kile ku- bulmwıtur. Memleketimizin 1938 
şi de vardır. rulan Malatya büyük bez ve ip. senesi istatistiklerine nazaran u. En büyük cem ve en büyük 

müessir ibret bence, müebbet ha.. 
pis cezasıdır. D:1şünün bir katil 
ölünceye kadar mahpustur. Vic
dan azabı çekerek bitmez, tüken. 
mez günler geçirecek. Her giL 
nlin, ertesi gününü ümitle bekle. 
yecek ve ümitsizlikle bitirecek. 

Muhtelif sebepler dolayısile lik fabrikasnın inşa ve montaj iş. mum iğ mevcudu 229.920 olduğu. 
bir tlirlU inşasına başlanamıyan leri tamamile bitirilmiş ve fab. na göre Devlet fabrikaları Tür • 
bu fabrikanm bir an evvel ya- rikalar açllmaye. başlamıştı:r. kiye pamuklu endüstrisinde çalı. 
pılmasına .geçilmesi mukarrer _ Şark vil~ketlerinin ihtiyacını şan iğ miktarının yarısına malik 
dir. karşılamak maksadile kurulmuş bulunmaktadır. Yapılmakta olan 

Vekil şehrimizdekf tetkikleri olan bu fabrika Bakırköy, Kay. tevsi işlerinin ikmalinden sonra 
esnasında Trakya hududunda seri, Ereğli ve Nazilli fabrikala. Devlet fabrikalarının iğ mevcu. 
inşa edilecek memur evleri ve nndan sonra plan mucibince te. du 132.652 yi bulmak suretile 
gümrük binası hakkmda da a _ sisi ikmal edilen beşinci pamuk. memleket mevcudunun fo 58 ine 
lAkadarlardan izahat almıştır. lu kombinasını teşkil etmekte - çıkacaktır. 

Halbuki idam! ip boyuna ge. 
çirildikten biraz sonra ceza ni. 
hayet bulmuş ve her şey bitmiş. 
tir. Bu ceza bir canavara yeter 
mi? 

Ttlrk - Bulgar hududunda dir. Malatya fabrikasmm çalışma. 
müşterek olarak yapılacak ve Tamamen modern bir tarzda ya başlaması, mesafenin uzaklı.. 
yolcuları her iki hudutta ayrı inşa edilmiş ve en mütekamil ma. ğı dolayısile, ihtiyaçlarını tam 
ayrı muamele ve muayeneler _ kinelerle techlz edilmiş olan bu bir surette ve zamanında ka~ıla
den kurtaracak olan bu teşeb • mak imkanını bulamıyan şark vi. 

Dediğim gibi, en iyi ve en in_ 
sanisi müebbet hapis cezasıdır. 
Ben bu fikirdeyim.,, 

Nihat Şazi bus icın b k
. büt t h yeni fabrika 26.000 iğ ve 430 tez. tayetleri piyasasının pek memnun 

u sene ı çeye a - ga·h l"kt· Se ed b. ·ı a ma ı ır. n e ır mı yon t · h · t ıı da 
sisat konmuş fakat sonradan bu kiloyu mütecaviz pamuk istihlak c mış ve cum urıye yı arın 

Alman hariciye tahsisat tasarrufa alınmıştı. Ve- ed k d . . . • hızla inkişaf etmiş olan MalaL 

ı d K 
.kk l ere okuma ve ıplık ımalatm. h . 1 . . . . b. memur ann an rı o t kil, yapılacak işin lüzumunu d bul cakt ya şe rıy e cıvarı ıçın yem ır 

şehrimize geldi gl>rerek bu yıl içlnde inşaata a una rr. J iktısadi ve içtimai inkişaf kay • 
başlanmasını temin edecektir. Bu yeni fabrikanın faaliyete nağı olmak yoluna girmiştir. 

Harp olmıyacak. Diğer taraftan uzunköprude ·ınhı·sarlar ı·daresi 
d 

inşaları kararlaşan memur ev - ~ 

fır iyor leri de aym sebepten geri kal -
Kolonyacılık işini 

genişletmiye karar verd: Almanya hariciye nezareti me. 
murlarm.dan Dr. Krikkolt dün 
sabah ailesile birlikte yazı geçir. 
mek ürere şeh.rimhe gelmi§t.i.r. 

Diplomat trenden doğruca To. 
ka~ oteline inmiştir. Alman 
barlclye memunı verdiği beya -

na.tta demiştir ki: 
"- .Alma.nlar harp değil sü. 

lrCl:net ve sulh istiyorlar. Diğer 
milletlerin de bu arzuda oldu.kla.... 
rm,a şüphem yoktur. Onun için 
bir harp ~ıkacağmı zannetmem.,. 

Avrupaya ısmarlanan 

mıştı. Vekil, memurların bugUn 
kU yaşayış tarzları etrafında da 
verilen izahat üzerine bu yolda 
da tedbirler aldıracağını vaadet 
mfştir. 

UzunkBprüde çalışan memur
ların vaziyeti hakikaten fecidir. 
Gece sabahlara kadar çalışan 

bu memurlar bakkal dllkkA.nla -
rınm tavan aralarmda, bahçe • 
ler:de ve kulUbelerde yatmakta. 
dırlar. 

Almanyaya yaş meyva 
ihracab başlıyor 

Kış mevsiminde şimdiye ka -
yeni vagonlar dar görülmemiş derecede mem-

Devlet Demiryolları İdaresi Ieketimizden kuru yemiş çeken 
gerek memleket içinde ve gerek Almanya şimdiden yaş meyva 
se memleket dışında yapılacak ve sebze talebin-de bulunmağa 

yaş meyva ve sebze ve taze et ve başlamıştır. Bu talepleri bilhas
balık nakliyatı için Avrupadan sa Almanyanın konserve ve mar 
Frigorifik tesisatını havi vagon- mela.t fabrikaları yapmaktadır. 
lar getlrtmeğe başlamıştır. Alınacak malların konserve ve 

Geçenlerde gelen altı vagon - marmelAt hallne getirileceği ve 
dan sonra yeniden vagonlar sL istok halinde depolarda sakla _ 
pariş edilmiştir. nacağı anlaşılmaktadır. 

Bunlarda yakında gelmiş ola- Almanyanın taleplerinin bu 
caktır. Vagonlar ile bugUn bir kadar çok oluşu son zamanlarda 
kere bile balık yUzü .görmemiş ticari mUnasebetlerde bizden a
lç şehirlerimize taze balıklar lacaklı mevkic geçmiş olması -
gönderileceği gibi Ankaraya da nm da tesiri vardır. 
taze balık ve diğer taze meyva- Almanya milyonlarca liralık 

ıar nakledilebilecektir. alacağını mal almalc suretile 
Ay başından itibaren lstanbu- tahsil etmiş olacaktır. 

la nakline başlanacak Ankara tzmlrdeki ihracatçılar da taze 
biraları da bu vagonlarla nak - Uzum ve incir ihracatı için ha • 
lodilecelttir. zırlanmaktadırlar. Bu yıl bu 

Biralar hem hassalarını kay- meyvalarm bozulmadan sevki i
bctmeden şehrimize getirilmiş çin yeni ambala.j usulleri bulun-
olacaklardır. muştur. 
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Kitap sergisi Büyükderedeki film 
Maarif VekA.leti tarafından, stüdyosunda talaşlar 

sergi bahçesinde açılacalr olan tutuştu 

Kolonyacılar bir taraftan ln
hlsarların piyasaya kolonya çı. 
karmasından şlkA.yet ederlerken 
idare ise bu yoldaki işini daha 
çok genişletmeğe hazırlanmak
tadır. 

tnhisarlardaki alA.kadar zeva-
tın söylediğine göre, kolonyacı -
ıarın telA.şmı hayretle karştla -
mak lA.zımdır. ÇUnkll kendlleri -
nin iddialarına göre, tnhisnrla
rm kolonyaları dtşardaki ko -
lonyalardan ucuz değildir. Fa _ 
kat kolonyacılaraın şikA.yetlerl 

lnhisarların tam derecede ko -
lonya imal etmesidir. İnhisarlar 
ldareslnln söylediğJne göre, bu
gUn piyasadaki kolonyaların de 
recesi hakiki değildir. üzerinde 
80 derece yazan kolonyalar en 
fazla. 60 - 6? derecedir, kolon -
yacılar lnhisarların kendilerin
den daha iyi cins imaHl.t yap -
masmdan şikAyet etmektedir -
ler. 

Diğer taraftan haber aldığı • 
mıza. göre, kolonyacıların eski
den beri bu şekHde halkı aldat -
masr allı.kadarlar üzerinde fena 
tesirler yapmıştır. Onun için şlm 
di yaptıkları şikAyet pok nazarı 
dlltkate alınmamaktadır. 

Hatta. lnhisarların piyasaya 
müdahale ederek halkın daha 
fazla aldatılmasına mahal ver
memt!si yerinde görülmektedir. 

Celal Muhtar servetini 
Pastör müessesesine 

bıraktı 
Uzun müddettenberi Pariste 

Büyükderede 
ekmek 10 kuruşa 

çıktı 
Büyilkderede oturan kari.le. 

rimizdetı F. Um yazıyor: 

mlf \fU~tınMn'IDD.nfİ;?A'U'<flnaMl 
neticesi olarak Büyükderede bir 
frrmm kapandrğmı ve ekmeğin 
10 kuruşa çıkarıldığını bakkallar 
evlere tebliğ ettiler. Şimdi, Bo. 
ğazın en kalabalık bir sayfiyesi 
olan Büyükdereyi mevcut f ırm 
idare edemediğinden buraya Sa. 
nyerden ve !stanbuldan muhte • 
lif vesaitle ekmek getirtilmekte. 
dir. Her gün sarıyer fırınlarından 
binek arabaları içinde hiç bir sıh
hat kaidesine riayet edilmeksizin 
toz, toprak ve pislik içinde ek. 
mek taşındığını görUyorum. ls. 
tanbuldan yolcu getiren binek o. 
tomobillerinin bagaj yerinden 
bakkal dükkanlarına. ekmek bo. 
şaltıldığma şahit oluyorum. Be • 
lediye talimatında bakkalların ve 
f mnların ekmekleri kağıt içinde 
tevzi etmeleri mcburiyeti musar. 
rah iken; burada ekmekler açık 
olark pis gömlekli, ter kokulu çı. 
raklarm kucaklarında dağıtılı -
yor. Bu vaziyetlere belediyenin 
dikkat nazarını çekerim. 

Araba çarpb 
Sarıyerde Piyasa caddesinde 

61 numarada oturan Artın krzı 
Aşhen idaresinde bulunan 312 
numaralı tek atlı briçka arabası 
BUyükdere kibrit fabrikasında 

çalışan Bekir kaptana. çarpmış 

ve başrndan ağır surette yarala
mıştır. 

tki aile dövüştü 

1 

Fatih Hatke~ı 

Bir çocuk kaytı-1 
suda haşlandı 

thtiyat.sızlık yüzünden 
gümrükte küçücük bir ya~ 
ci surette yanmıştır: 

Karagümrükte Kocadede 
si sokağında 20 numarada 0 

Mustaf anm kansı Leyla 
ğı üzerine bir çaydanlık 
su koymuş ve kendisi başle' 
yapmak üzere dışarı çı~ 
Bir buçuk yaşındaki All:JJ 
mindki çocuğunu da od 
rakmıştır. ~ 

Bir müddet sonra kilçU1' f. 
lık devrilerek ka~ suP v 
cudunun muhtelif yeri~ 
lamrştır. Altayın feryadfll;/ 
şenler kendisin derhal lı 
ye kaldırmışlardır. 

-0-- ~ ili~(' 
Merdivenden dü~e ~aı 

ağır yaralandı , \ tı ,\ ı 
Şehremininde Ördek 1. tıtı~\c. 

mahalesinde Rüştü paşa sa! f l'ıQ.. 
da 13 numarada oturan 6' f. ~lar1 
larında Adviye temizlik 'J9'1 ~htl(t 
ken ayağı kaymış ve ıner6~ llh" 
den taşlığa yuvarlanara~fll/ 
dan ağır surette yaralSJ"' 
Yaralı kadın Haseki hs.S 
kaldırılmıştır. 

-0--

Tavandan düşe" 

Ölüm cezası cinayetin işlenil. 
diği köyde, kasabada veya şe • 
hirde infaz edilmelidir. Şehirli 

bir insan münevver ve bir canın 
kıymetini daha çok takdir eden 
bir ferttir. ibreti müessire on . 
dan ziyade, kan gütmesini, kız 
kaçırmak yüzü:ı.den adam öldür. 
mesini bir nevi kahramanlık sa. kitap ser:;isinde yUzde 2 O tcnzl- Büyükderede 41 numaralı Halil 

Hltla kitap satılacaktır. Kitap Kamile ait film stüdyosu bina.
sergisi şefi ve Maarif VekA.leti smdan yangın çıkmıştrr. 
Derleme dergisi mUdtlrü Selim Sigortasız olan binanın maran.. 
~Uzhet tarafından bir kitap ka- gozhane kısmında ve bahçeye ya. 
talogu tertip edilmektedir. Yüz- km bir yerde yığınlarla. talaşlar 
binlerce nüsha basılacak olan vardır. Stüdyo hizmetçisi 29 yaş. 
bu kitap kataloğu sergiyi ziya - lannda Vasil kızı Andrea bu ta. 
ret edenlere tevzi edtleccktlr. laşlarm yanında at.eş ya.kını§ f&.:-

tedavi altında bulunan Doktor 
CelA.l Muhtarın görmek kudre . 
tinden tamamen mahrum kal -
dığı haber verilmektedir. 

Cel!l Muhtar, ölUnceye kadar 
tedavi edilmek şarUle btıttln 

servetini Pastör müessesesine 
bırakmıştır. 

Dun Şişlide iki aile arasında. --------
yan cahillere lazımdır . ., 

ldamrn şiddetle alevhinde 
bulunan avukat 

Diğer bir avukatımız ise, ida. 
mm şiddetle aleyhindedir. Bunu 
kurunu vüstai bir hareket saya. 
rak şöyle diyor: 

- Niçin cana karşı can alın -
sın; intikamını veya. hiddetini 
ancak cinayetle söndüren zavallı 
bir ma.hli\ku niçin, soğuk terler, 
saniyesi insıınm tüylerini diken 
diken eden dakikalar geçirterek 
oldiirrueli? 

--o-- kat kendi.si başka bir tara.fa. git. 

Otlar totu ştu 
tiği sırada talaşlar ateşten sıçra. 

yan bir kıvılcımla tutuşmuştur. 

Heybeliada.da, Değirmen bur. Birdenbire alevler her tarafı sar. 
nu denilen mevkide bulunan oL mış bereket itfaiye ve civardaki 
lar oradan geçen meçhul bir şah- halkın gayretile yalnız. talaşla_ 
sm attığı bir sigaradan tutuş. rın yanmasile ateş söndürillebil. 
mu söndilrülınü ür. m· ir. 

-0-

Romanyanın be§ aylık 
hububat ihracatı 

Romanya 1939 senesi ilk beş 
ayı zarfında 421.058 ton buğday, 
272.725 ton mısll', 36.720 ton ar. 
pa, 2.162 ton çavdar ihraç et -
miştir. 

Alıcıların başında. 1ngiltere, son 
ra Almanya,, ınrasile İtalya, Yu. 
nanistan, Belçika, Holanda, Da. 
ııJmark.a Fransa lmektedir. 

bir dövtlşme olmuştur. 

Şişlide Yunusbey sokağında 

29 numarada oturan Yuvan kızı 
Sofya. annesi Anastasya. Dolap-

1 dere caddesinde 178 numaraıda 
oturan Ohannes kızı Onnlk ve! 
oğlu Kostantln ile kavgaya tu
tuşmuşlar ve baba oğul Anae • 
tasya ile kızı Sofyayx adama • 
kıllı dövm Uşlel.'ldir. 

Ana kızın feryatlarına yeti -
şenler kavgacılan gl\çlUkle a -
yırmışlardır. Onnlk ile Kostıı.n -

:E -> x 
~ .... 

akıtler 

Dn•• ., •.. 
ikindi 

Alk••"' 
Yatsı 

1eneak 

-U9 
1220 
1918 
t9• 
tl !3 
242 

tin yakalanmış, tahkikata baş ·r:.. __ ....,...;._....;. _ _.._ 
lanmı tır. 



3 - VAKiT 24 TEMMUZ 
dra 
~ahati intibaları : 21 r ı 

jGörüp düşündükçe~ ....................................... -........ : Petw;rt- H~use 
. Danzig hududunda ç k J il •ıı.A 8 V b S- :~ı ..... herkesin oturn"ag» Yazan: ASIM US öldürülen Polonyalı . ·e '.Jj\fJ.UQ ml l İr atan ayra· 

,.;;:~lYenıek u .. tesJ k""'oıı. ce birdenbire kendh;inin husu - ou··n merası"mle hk k ld mı daha 
"""-\: ~ si bir ikametgahında bulundu - m a e "le uru u 
ş oıa bir karton i.izerinc i!;unu unutuyor; ken<li ken<Iinc: go·· mu·· ıdu·· 1 ,.._ ' ' Dört bin yıllık varlığiyle he 

L .n llstcnın üzerinde ,. k b • bakandan Türk olan "J-Iatay,, ~OllfıeJd il.il - ıo ·sa urası bir güzel sa-

:~z ile Pet:~~ ıı::::: na~l::ı::ıU::!;;~~" Varşova, 23 (A.A.) - 20 tem- Eski Çekoslovak devlet adamlarının ;::b!ı~~~~ah~~:~li. ~?za~~ 
in.ıştır n . muzda Polonya - Danzig hudu - 1 k 

::tbtnan;n ~~:<~!~ ;,:.:::n: ol::~~~e~~:~~i:~~ziy:ı1::.~!~ dmuinnddaeköilPdoillroünl~'naJDı ugdu.:ım·c,r-eu .. zk;u~ -- mali vaziyetleri Jetkikten geçirilecek :~::r:;;~:~n~~' b~=~:~~~~~a 
ı.·· ararında <la mevki sı- J ... • hıç kımse kahnıyacak. Dost 
"osterıı nzası içinden bnzıları heykel • p - 23 (AA ) B ır ı t ı k her'- nıi~tir. llir şekil- nün cenaze töreni dün Danzlg rag, · · - · ac tıa, ve ı:azannıa için lıulundukla- Fransız askerleri, biitün ağırl k. 

u~·-··~,.._ .. ı:es sağında , .e solun- traşlığa merak etmiş; eline g<:>_ hududuna pek yakın Skarzev Çekoslovakya Cumhuriyeti zao -: rı mevki ve memurinin nufuzu- lariyle, Suriye mandateri Fran • 
... .. l'() ı:iı'ebildiği bir takını güzel hey_ · · ı 1· 

"-ı~ı an has,ka <lı'f",,,.1•1 .,,_ k b d P a ask , manında mUhim bir rol oynaml\Ş nu ıstıma ec ııı etınedikl<'ri mey sa, bütün teşkila~t'ıyle oradan 
"'I! "ı ,.,,, ~ kelleri bu binanın salonlarına asa asm a omereny erı 1 
11 .. 0 •llcrini burada derhal mınt"'kası şefi General Skotnis- olan kimselerin mali vaziyetinrlı dana çıkara<"aktır. ayrılmış bulunacak. 
~ r toplamış. Diğer bazıları resme " 

ltl s.. ı~ıernk etmiş, onlar <la meşhur ki Ye birkaç bin kişinin iştira - tetkike _memur bi~ .. "mill~ ~1~hJ Bu zevat Uç ay zarfını.la elle- "~ata(' ı, biz Türkler, .za-
Uct·ıı7''lnıda oturan lJorcl bir tn.kmı ressamlann tablolan kile Ye bUtlin merasimle ya.prl - ~~me,, :u:uda. getııılmesını t.ıs ı\ı·inde lıuluııan emlUkin bir lis - ten şımdıy: kadar -:°lup bıten 

L ..... r-••~ b"ltı kız knrde.s,·ı· l·a'I>' 'ıp etmıştır. tıesini verecekler ve hu llstocle şeylere ragmen- bızden a"''l'I, .. • • ııı tt'.darik ederek buraya getir- ınıştır. b' d b J 

• - nuyor. Yemek esna Mahkem, dördU meslekten· Olu erniaki ne gibi VC'Saile elde ız en aşka bir benliğin sahi. 
~conr , • mlş. nu suretle hiıumm büyiik General Skotniski lıu mtina - ı b" 1 k 
lr._ icl<l ailesi hakkın- sıılonlnrından hı'rknı·ı llakı'kateıı hakim olmak üzere beş nzadıııı ct.rniş oltluklarıııı tasrih edecek~ ı o ara tammannşbk. Harita. 
"'llat, " scbetle bir nutuk söyllycrek Po. ı l .. t•• .. '"l • b' b 

lıı ·eriyor n ı .. 1 mürekkep olacak ve önümtizdej le:ıtdir. ar us une suru en yem ır o. 
~Ole .. · Ul·ar nr - guzc sanatlar müzesi şeklini 

b .. "iln guz .. el tablolar ara- 1 lonyalı gilmrük muhafızmrn ce- ki hafta faaliyete başlryncnk - Mücrimiyctıcri talıakkul\: et- ya, sınırlara çekilen hudut per. 
.. .. .., a ınış. t k ti · t b ti tti d 1 · v • · · "'ıa 1~•n<Ie ycti.şmis, İn- sare ve ıyme nı c ar z e r. tır. tiğiı takdinlc "milli tesanllt.. e erı ne topragın cmsım, ne 

.... ı. - • İngilizler pek eski zamanlar . 'il · k de · b 
llıt,·1t~ıs~ı devirlerinde ik- dan itibaren Roınanm dini ta • miş ve devlet reisi a.dına tabu - "Milli tesanllt,, bürosu azala- den lihraç eclilccckler, umumi mı etın anını ğışlire ilir. 

11ıt• zuı .. - ı ı tcşcl\:'küllerdcki vazifelerinden Bir adamın sağ eline, nasıl lilıi Şah . . . nıuı_ıo u~ra • hnkkiimünc karşı isyan etmi~ tun Uzer ne ı ya kat madalyası rı ile eski Çekoslovak mebusları b' ha k ah 
,.,·ıs . sı,lctteı·ı ı· .. ··aı·et· " .. _ bi • lkınıştır 8 d b l ç k 1 k avrııacaıtıar, cınlilklcri i~timai ır ş ası s ip çıkamaz, çık. ~. t - "' r 111111--t olmnkJ b b j "' · · 191 en er e os ova .... a,·ı ,, ... d erı .. ·or 1 . '· •• 11 era er Y ııc ,, " sa a kullanam "H t ıı ,, c r 11 ı yardım menfaatine mlisaderc e- - azsa, a ay,, a 8o() . · ,' c·on 1 1 a - hristiyanhk akidesi memlekette' Budzicviez'in mezarına, Po - !idare etmiş olan btitiln htikü - d .. 1 b" b d 

__ ., .. _...,. S<.'ııc•Iık ı · t ·ı · dilecek Ye closy:ılarr, bir ceza a oy ece ır ya ancı 3.mga 
· Sllfı·"ı'- ur al'ı 11 I hiiyük biı• rol ifa ediyor; dini Jonyanm her tarafından yolla _ metler azaları, siyasi bUrolar a.- .ı. dı F k b 

ıı \ "'4 ta k ı mahkemesine Ycrilccektir. vuru=:ımaz · a at u gerçek, 
11sc·ou • nı -arı;;ımc a lıissi~·atrn umllllıi hayat içincle nan 50 kadar ~elenk konmuş . zalarr, bu partilerin umumt sek- " . • .. .. . kendi kendine belirmedi. Siya. 

'l'iil"kh.,,.,
1
nt Mt'rsey'in rnk- hiiyi.ik nisbctte tesiri hissolu _ tuı·. rC\terlerl, hulftsa bUtUn mühim Mıllı tesanııt .. te:.:ıekkıılU ta- s· k 1 k 

~ "' e b 1 · ı a ış ann zaman zaman a. 
•ıııatıyor n nıunuı;; oldıı- )'Ol', Nitekim Peh·orth House'hı eşhas ankete ta.bi tutulacaktır. rafından istihsal cclilmis olan barttıv dal l H t .. 
~:ı.t, lnı,, · içimle sahipleri kü<.:iik bir killsr Bu cenaze töreni, heyeti umu Mahkeem, bu zevatın malik malfımata nazaran eski Çek (]ev rekli ~:ylrmJ~~ı:r,rarp~ır?r~ ~~: 
~""- nı·ntorlıık ı ı - ·ı ı · mlycsi itibarile, Danzig kapıla - old· .. 1·ıar1 eml"ki gayri me" .. rtı let d 1 .. d ~ ~ · · i :r ••ıttj,.,,t. c c,·ı· n · nıpmagı ı ımn etmcmışler. WA cı " a anı arının vuz c ~:> ısın n g"' h k t ~ d 

"" ııı ·ı· d lıl p 1 t . • . · . · un er anş opragın a par. 
llıi bir ,.a ;f una sıraların . Artık saat dört buçuğa gel _ rrn a r o onya va anper,·er - yollarla ele geçirip geçirmemiş mtıcrım tclakkı cdılmcsi muh - çalanmış ihtiraslara rastlanır. 
••ııın z e ile İstanbul- mi~ti. l\fisatir salonuncla. llinle • lik tezahürU mahiyetini almış · oldukJıa.rım tayin edecek ve ser- temeldir. "Hatay,, da fesat sandıklı se. 

~<li :i;.:~ı~.~faı·t ,·nknsı - niyonız. tır. 
1 

d k k f • çimler mi yapılma!tı? Çölden 

Yl\ Otu . Ilu sırada evin hizmetçilerin- Ziraat Vekili bu sabah 1 ta "' a a e m e 1at1 na kervanlar mı kaldırılıp köylere 
11.lıı C'ahit r;ıa7.<lan e''''l'I n. elen biri i~criye girdi. Ifr snhlp· ı· 'J doldurulmadı? Şahitlere yalan-
" .. ltlıtı\ Uıc nlçnı ile tnnı~ • !erine işaret ,·erdi. Sonradan an- ge ıyor . lar mı söylenmedi! Göz boya. 

SOl'duğu ı;ual ı;'ll 'ndık ki, bu işaı·et: • İzmirde tetkiklerde bulun. zam yapıl ı yor yacak Vasıtalara mı basvuru}. 
~eltıp - Çay hazır!,, duktan sonra Çanakkale vapu. madı? Ermeni, Çerkes ~etclcı·i 
taıı1:ıslan isminrl<' bir l>emekmiş. riyle şehrimize hareket eden mi kurulmadı? Sancağı bir ce-

ler \·11 l'nısııırz'! Onu fi.si · O rnkıt Türk ınisnfirleıile "il. Ziraat Vekili Muhlis Erkmen Roma, 23 (A.A.)_ - İtalya.da nezaretinin bu tamiminde bu ye nup Makedonyası haline koy. 
~~lll'lııtışlardı?., laı·m mihmandnrlarm<lan mıı -ı bu sabah şehrimize gelmiş ola- ekmek fiyatına, kilo başına. a - ni z~mmn sebep ol~r~k, önUmüz mak için içli dışlı emekler mi 

eııetl(\} l\t<?n garip bir l.esa - :ula olnn <lnetliler ayağa kalk. -:aktır. Vekil yarın akşam bura. zami on santim olmak üzere dekı ~Y başmdan ıtıbarc~ ek - harcanmadı? .• Bu toprağın cin. 
ncı, -.:· Zira 31 Mart u- tılnr. Ev sahibinden izin alarak dan Ankaraya gidecektir. yeni bir za.m daha yapılacaktır. mekçılerc ve ~ırıncılara, şı~~i - sini değiştirmek, bu milletin 
'-t.ı "•,, "-kN·ler İstanbul ,·oda ettiler. niz de· çay snlomı • Ağustos bidayetinden itibaren ye kadar yerılmeldc olan ıçıne hakkını çiğnemek icin bizw' 

şcJcı to~, ,.. .. ,hıt n,,..ı ,.,,,. ııa .ı.!'C('tik. Düzeltmeler~ tatbik ~dilen yeni fiyat, eskisine bir miktar nıısır karrştırılm!ş zulmün kendisi bile ~seferber e 
·c b ıı 4'ıı ·Suriye mebn - Uurada. erin hizmetçileri ma- _....____ nazar:ın;yuı.ne fazladır. • undan dalın. iyi ·.alııız buğday . dilmişti. Fakat hiç biri fayd 

e11ıeı..:ını Hüseyin Cahit salar üzerine çay le,·azımını, Mec:rufı'yeffen Korpurasyonlar nezareti, bu dan mnmııl un vcrileceğt göste- vermedi. Bir çınar, nasıl bh 
k~şlal'flı, ;ıer, onun i<:in ı.;ntolan, hiskü,·Uel'i hep haZll' . Y j hususta valilere yeni talimat rilmektedir. kökle doğup b'" "d'"~ .. 

eıı. 80 l'adan otuz sene lamışJar. Faknt öğle yemeğimle• ı R göndermiştir. Korpurasyonlar uyu ugu yere 
~ \'1 1tra. ll"' evve USQ çakılı ve sanlı ise, Türk de Ha. 

toıı useyin Calıit oldııli;u p;ihi <:ay te,·ziino ''nrclım J 
" llt lf J r Al . tayı öy e ı~ucaklamış, Hatay da 
""ıet~·ıı • erscy Lonclrnda etmiyorlar. Ev sahibi olan Lady Hüseyin Demirtaı imzasiyle Memel hücum kıtaatı man-Sovyet tıca- Tür~e öyle.~nhn~şb .• 

lı;<.'l'f h Cl'i ile konuşurken f&<'onficld bu rnzifcyi bizzn.t ~e1en varakadır: reislerinden biri Bın tecrube, hın bır gayret. 
Cahit ,~hrlatıl·or ~·c Hii- kendi iizerine aldı. Misafirlerine • t •• k ı • b d k h 
.\ ... aı~ı k ı· PeyamiSafarejimvemek. lhf")a"sfan fevk'f re ITIUZa ere eri sonra, uraa~.akknmzlagöz. 1lları nın ·ene ıslrı<' n;rn a,·rı keneli eliyle çay ikram 1 1 ler kamaştı. Yurekler yumuııı.a. 

"-ı, 1 soruyor' t k tep adh fıkrasına töyle bqla. ":t: 

~llten s . ~ me nezaketini güstcr<ll. mış: "Türkiyede meırutiyet i. d ld Moskova, ,23 (A.A.) - Ha. dı ve~·vi~danlar sızlayarak baş-
• Çfftlj Onra, bahçeye çı • IJttdy J;econfield o giin <liiz i- lin edildiği zaman Ruso'nun e i i vas muhabiri bildiriyor: Iar egildı. 

,'itan ltin ufuklara. ka . ı>ekli giizel bir esrnp giymişti. adını Ahmet Rızadan batka az Varşova, 23 (A.A.) - Polon - Alman • Sovyet ticaret mü. Türkün hakkı o kadar açık, 
~ta (j~;:illikleri arasın - Başmdn. yine beynz hasır şa11kn adam biliyordu; (İçtimai Mu. ya matbuatmrn Memeldcn istih- zakerelerinin yeniden başlama. o derecede büyüktü ki, bunun 

'"efeli Şarak, konu!;'a • ayıığm'1ıı beyaz bir iskarpin, e . kavele) muharririnin tek .eseri barrna göre, Gestapo, Memelde - sı hakkında Sovyet mahfilleri. huzurun~ davacılamnız hile 
~l)ll~·t'~l içlyonız. Pert- lin<le yine beynz bir çanta , ·ar - Türkçeye çevrilmiı değildi.,, ki Hitlerci fırkaya ait teşkilatı nin no~tai nazarına göre, hu a-yu~a~lıgmıızı yapmaktan ken-
ll>ftlttrol"\: h~~c·i manzara. clı. Lon<lrnnın en zengin Ye ta . 1 vücuda .getirmek üzere şarki müzakerelerin İngiliz - Fran- dilenm alamadılar. 
ı...""'11.ah h · ~~ır.~lar arasın- nınnırş lord hanımı olduğu haı. çtimai Mukavele muharriri. sı~ • Sovyet göru'"şmelerı'yle her Bu. kuvvet çağında hakkın_ 
"I ·• fr nin içtim' A uk 1 · T·· k Prusyadan gönderllmiş olan Me - af 
"ıtıu... Yoln takip <:>de _ ele ~flinişlndeki bu hal inanıl _ aı m ave esı ur çe. haııgi bir alakası mevcut degvil. z en. gerçekten şaşılacak hır 
~~ "«let >"' ... 1 . ye ikinci meırutiyetten değil, mel hücum kıtaatı reislerinden d F k ~ alım k" 

eıı ı> lltiiyornz. Et - ınaz nr sadelik teşkil ediyor - h tt" b' . Helmut Knurre•ı· te,·kif etmı'ş - dir. Alman • Sovyet ticari gö. şey ır. a a. unutmıy.. • . ' ı 
il ..,e~fıiyo s <in. a a ırınci 1292 meırutiyeti. hah d ) 

ti,... gel'iy ruz. • onrn . 'IA ela tir. Knerre, 200.000 mark ihti- rü~melere başlanması, daha zi. geçe!' son ar a ~~z ~rını yu. 

'
·~tc b .. hc dönerek me)·,·a ç d nın 1 anm n evvel tercüme e. y,··d .. B. Von Papen'ı·n Mosko. man Ata, ha.sta cıgenyle ona 

... Ç<lfıi i ay an sonra nrtık fazla knl- .Jilmi•tir' . B t .. . 1292 !As etmiş olmakla itham edil - ~ k b d h H 11 görmeğe gl. madık L< ı ı ":t: • u ercumeyı vaya go"nde.rı'lecegvı· ... e yahut oş.m.uş ve ıraz a .. a .. atayın b.ı. • m< raya. < öıunek için Temmuziyle ba•lay-n (ittihat) mektedir. v h d 1 tu B ha 
~··"'~h iki saat kadar bir yolumuz ol • ~ bir Alman askeri heyetinin şe 1 1• <?muş · ugunun · Y· 

lfo gazetesi kolleksiyonund~ bulu. Sovyetler bı"r petrol M am d 1 1 b ki ~ı •l' Ut'lc'den on <laki- duj;i;n ic:in mlsnfirpen·erliklerine oskovayı ziyaret edecegvi gi. r 1 1!r1? e açı an .a ... ayra a. 
'~·- l!t~ar d yoruz. Tercüme Ahmet Mit. b d B k E ~I 'l: bahç ~ c olan ıney,·a karşı derin tc~ekkiirlerle ev sn- hat'm olacaktır. , imtiyazım feshedecek bi yabancı memleketlerde do. ~ızK, L~raz a 0 huyu ve

1 
Ş-

" te esı bir dönüm ka- hiplel'inc n<la edip ayrıldık. laşmış olan şaiyalara bir tekzip sız aııramanm ru ur.u sc am-
~ lllşıık .. _ _.. K al P · d 5 • Be · Tokyo, 23 (A.A.) -·Domei a. 1 m kt d " ~~e· ""'ı!r. Burada en (Arkası var) em llf8 za e aıt yın teşkil eylemektedir. a a a ır. 
~ .... Ilı tarpan Şe)• dunrla.. Ebuzziya kütüphanesi külliyab jansmm iyi membalardan alarak Moskovadakı' mu··zakereler H. SÜH~ GEZGiN 

ll..:ıeıtı ış olan seftaliler İngiltereden Amerikaya arasında çıkan bir tercümesi de haber verdiğ~ne göre, Sovyet hü. 
ıı.~eı el' oluyor. ' ' yine (Ruso) nun (Kemalih il. kilmeti Sahalin adasmm şimal 
~ •• el'()e kaçan altınlar miye fezaı'lı' ahJ~L! · kısmında Japonlara verilmiş olan 

Moskova, 23 (A.A.) -
Fransız, İngiliz ve Sovyet mü. 
messilleri arasında bugün saat 
16 da Kremlin'de yeni bir gö. 
rüşme yapılacaktır. 

Uşak avcılarının 
toplantısı 

~-'1'~ tı ın-cn·a ağaçları ıuuyeye manı 
il :"iler ... ,~an iken bazı dal • Neşredilen resm.i istatistiklere midir?) adh eseridir. petrol imtiyazlnrmı feshetmek 

.... h. ..., b göre son bir sene zarfında İngil. Ziya Patanın (Emil) tercü. niyetindedir. 
t!ıo...L~)'..... ' rrakılan dnlları te . 1 • b' .,'l: ı .... ""n istık renın a tm stoku mühim mik. mesıni de daha Avrupada iken Sovyet makamlarının ır mücL Uşak ve havalisi Avcılar 

Klübünden: it "'"te · anıctıcre çe,._ 
'liıt itilen kl tarda azalmıştır. İngiltereyi ter. vücuda getirdiğiıii iyi biliyo. dettenberi bu Japon şirketleri ü. 

)·1ıaı l!lıtl'etı şe e konabi - keden altının kıymeti 932 milyon cak b ki L--ıI zerinde yaptııTr tesirler, Tokyo- g.::o= .. s=t=er=e=n==b=ir=e=r=d=e=li=ıı=er==g=ib=i=t=e=la=k=-- Klübümüzün yıllık adi kon. 
11 l)f~I c her birine mn . ruz; an u tap ıııaa ama. e· 
~ ~lll'le:~eJ:ilınış olan a~aç • In.giliz lirasıdır. mıfbr. da, yakında bir fesih ameliyesini ki olunmaktadır. gresi 1 Ağustos 1939 Salı gü. 

~-lı'loıt hatıar üzerinde 
~'"llttt rvt •ten hoş bir nıan -
·•lıı ""er Lo 'it ~ ' rd I.ıecontnd H u s u s i H 

Dünkü osta ile gelen "Daily Express, gazetesi "Hususi,,. 
kaydiyle aşağıdaki havadisleri vermektedir: 

ııtb?'·a a ~esfııcıe ise bir kı -
1-~ <li~ları bir du\·arın 
t l'ııı <Iaı/ltıiı;;tir. Sonra hu 
ı~lcı hir .. arı <lul'arın iize • 

~ 'l: hfl' 1ııı,"r sarnıasık gibi :(.. Yugoslavyanın halihazırda yarı seferber v;ıziyette bu. 
l!~tta, l<Ie sar<Jırı.lmıştır. lunduğu haber alınmaktadır. Yugoslavya Almanya ve Italya-
">"f)ı- ~ ~lçek nın şark hudutlarına karşı gösterdiği dostane tasavvurlara 
~.. •ı;ı;, :nı bahçesinden rağmen bu vaziyetini muhafaza ediyor. 

lj. ~>ıı.._ ;::,. istirahat et - ltalya, Arnavutluğu işgal ettiği zaman Yugoslavya 
~llt-1111kkhtıatın,

0~~ House'iıı 80.000 ile 3-50.000 askeri silah altına almıştı. Bunlar hala ter. 
•I• t ~e~Yorıı ' >e libaşh sa- his edilmiş değildirler. 

•ıı- tı~ııı. z. *** 
~1tı411 lıu h;11;;dunun Rayfly~ • • Gidinya limanı harp esnasında abloka edildiği takdirde 
ili tıt~lr<.'tı hfr •n g<'nlş salon • Lehistamn emrine, Romanya tarafından üc serbest liman ve-

1()11\tr, h 3:abn.n<'ı hnrn - rilmesi kararla~mıştır. Bu limanlarda!'\ biri karadenizde, diğer 
eı:kelleri görün-ikisi Tuna üzerinde olacaktır. 

a v a d i s 1 e r 
~ Bulgar Mebusan Meclisi ikinci reisi Markov'un riya. 

setinde sonbahar mevsiminde Rusyaya bir ziyaret yapacak 
olan mebuslar kafilesine meclisin 149 azasından yetmiş doku. 
zu iltihak etmiştir. 

Mebuslar, Stalinin daveti üzerine gitmektedirler. 
Bulgaristan~ Mihver devletleri tesiri altında bulunduğu 

zannedildiğine göre bu hadise diplomatik mahafili hayrete 
sevketmekteclir. 

nü saat 21 de kliip binasmdn 
yapılacağından bütiin azanın 
vaktinde gelmeleri rica olunur. 

İzmirde askeri bir 
pavyonun temeli atıldı 
İzmir, ~3 (A.A.) - Diin poli

gonda bulunan nlaym11za ait bir 
pavyonun tcmelatma mC'ra : · 
yapılmıı;ıtır. nu nıcrasim<lc vali 
komutan, belediye reisi ve as . 
kert crkAn hazır bulıııımuşla" 

Ye ilk temel ta~larını Yali YE 

*** belediye reisleri tarafından ko -
~ Danzig şehrinde "Biz, serbest bir şehir olarak kalmak ııulmuştur. Bu pavyon General 

istiyoruz,, manasını ifade eden yazılarla dolu birtakım broşür- Aktuğ-un İzmir mlistahkcm lllC\. 

lerin tevzi edildiği görülmüştür. kli komutanlığına tnylninclC'r 
Danzig polisi, bu br~şürl~ri tama.men toplatt~rmağa m~- ı b:rı vilcuda getirdiği kliçlik bil 

vaffak olarnamı§tır. Broşurlerın Danzıgde b~sıldıgı zannedil. yilk eserlerin 33 ünclisüııü tes 
mekted.ir. kil etmektedir. · · 
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a ,. 
Adana Ziram amele~ 

~azan: Hilmi Uran 
Seyhan Mebusu 

Adaııad:ı. taam til; nmel c ıı in .) nı1~ ti verileu v ... iki evvel yinin takırdadığı yok .. Çocukları-
pazar .gün::. ve bir h aftu icio t 11 k ile r gib! yeme k yemeğe ma:.ı- mızdan ise yalnız dördü kaldı. Di
tulması nıcrkezindodi ı·. o • ' :rns olmayıp, y:ılnzz oturarak ğer üçü u~tu .. öldü .. Bana gelin
Sq·han köprUsl.:.;ı ·-.n tarafeyrı .i nle nmeyi istihdaf eden bir ce de .. Halimi goruyorsun .. 
Ye eh·~ ·ı :.mele ile çiftçiden ge saatlik bir molaya da (GOT) so- Vang Lung ldurgun bir sesle 
ç ilı<ı ~ - bir hale '.;elir. Çlinkti ıu.;:ı · . nilır. : ir. tekrarladı: 

~arlık, s ;:z ' ·~simi r.~ uamelesi c Anlelenin öğleden sonra, ayran - Yemişsin! .. 
gün ve orada .·:: . ılır; ; a~u rlığı veya hoşafla birer somundan iba Amcası şiddetle atıldı; 
. ı bitiren ve zürra ile anl -7 • ret olan öğle yemeği için. de - Hep seni ve kardeşim olan 
a mele çiftlik y .... : ın-ı .tt :. Ci (ÖCLE EKMEG1) n.amı altında babanı düşündüm durdum. Bunu 
.r,aena.leyh pazar gii ::"l öğlede::: üç çeyrek saat devam eden bir da isıbat edeceğim. Mümkün ol 

;onra ova :ı·oııa rı Adana dun çift istirahati vardır. Bu dört istira- dukça kasaba:Jaki bu iyi adamlar
ı: kı H"C yo::anmış amele kafil e bat devresi haricinde bir de ikin- dan az buçuk yemek ödünç aldım . 

. · ·· ...; do'. tr , taşar. di vaktı (ÇAKAL SOLUÖU) de- Kendilerine de bu gıdalarla elde 
nilen bir istirahat müddeti varsa edeccg- im kuvvetle, ko··yu··muz·· d~n 

Bunlnr o gUn akşam lize ri ' 
da bu; daha ziyade namaz kıl - bazı toprak almalarına yardım et· 

: or~·: ., ... rgın - c--1 aşağ ı biı 

önce de sen, kardeşimin oğlu sen 
aklıma geldin. Senin toprağını ha
tırladım. Onlar senin toprağım 

satın almaya ve sana para, yiye· 
cek ve hayat vermeğe geldiler. 

l 
mayı ve hafifçe dinlenmeyi temi- mek vaadinıde bulundı:m. Ve 1·1k 

a rta misafiri olacakları - çift-
lik bin asır::ı varırıa.-. C andı> ne hadim olup beş dakikaya inhi

sar ettiğinden ve amele bu müd. 
~i ftliğl 11 c ı meşgul :. •n uşn~ d f k 
(EVDECİ) tabir edilen n .. nr"a. et zar ında azmasından da ay

rılmadığından bunu hakiki bir is
şısıdı l'. 

tırahat müddeti addetmek doğru 

Amcası bu sözleri söyledikten 
. ~mele; ~e.~eti ~m~i.~esi _k~n- sonra geri çekildi, ve kirli, p:." 

O; e~er anı .:~ ç6ksa La za · 1 o amaz. 
derununda., azsa (HERENl) ete· 
nilen kaz:.ı.1"1 . ~ dahn kUc;iil{ hiı 

kap dahilinde ,.e ocağın alevi• 
dısıne - butun bır gunun dıdm- rnürde elbisesini savurarak kcll: 

*\6*+•+•+•4•••AA4••A~ AA4 .... A,A ... ,AAAA 

1 Hoyı 

Çevnıren 

Pearl Buck lbrahim 
'138 'tt.'<ıb c/ miik<i{alrnı 1..-a:anan 

26 

ateşi karşısın tn mUmkti rı olahi mesi arasında - üç saatlik bir is. nnı göğsüne kavuşturdu. 
len ihtimamla amelenin yeme tirahat bahşeden solukları en ili-, Vang Lung kımıldamadı. Aya· - Ue veriyorsunuz? .. Diye fı !Jir köpek gibi adamla~:n :.i'üzerine , 
ğini ihzar etmiştir. Bir mUddet şilmı:z bi~er ~ak ~larak ~a~~ ve ğa kalkmadı. Gelen a.damlan dt :;J .:adı. Ne yaplciıilirdi? . Elinden '3aldırarak· ı 
sonra altı~aı· k:.::ff: "'.lravan:ı · vaktı gelınce ıçlerınden ?1~ısı s~- tanımıyordu. Başım kaldırdı ve ne gelebilirdi. Boğazlan lie::lene- - Toprağımı asla satrnıyaca
lar içindo amelenin çorbası \"e luklanma zarnanmm hululune hır onlara baktı. Bunlar hakikaten cek çocuklariyle ihtiyar b2bası 1ım diye varkuvvetiyle haykırdı. 1 

t~b~ir .. olmak üzere (AF) kelime- kasabalı idiler ve benekli ipekten vardı. far lalan karış karış kazacak, ve 1 
sını yuksek bir sesle (AF!) şek- uzu cu""bbel · · 1 d" B K · 1 . _ n er gıymış er ı. u a- en:lısi ile karısı tarlada ke.• ~ocuklanma toprak yedireceğim. 
imde bagırır. Bu tebşir tekmil a- damlarda ye 'ş d b" . ı . mı , oymuş ır ınsan Jilerine birer mezar kazabilir ve jltlükleri zaman da, onları topra-
melenın hemen kazmalarını bı • har varıd v d 1 d k' k · · ' ı ı. e amaT arın a ı an ıçıne_ yatarak uykuya dalab:lir I ğa gömeceğim. Ben, karım ve ih- · 
rakmasına ani bir tesir yapar ve 1 

zanmış, irili, ufa ld' ı . ~- :-ı he ı daha hala hızla dönüyordu sanki.. lcrdı. Fakat l>u çocuklar ne yapa- .iyar babam .. hatta o bile bizi do-
amcle kızgın bir güneş altında ı nevi hay\·anntı ehllyentıı, za. Birden onlara karşı enğin bir nef. ~ilirlerdi ?.. «t>· uran toprakta ölecegı··z .. 

ekme~i dn:Sıtıhr. Birkaç sna"t 
sonra da artık cım e l c - çiftlik 
sah:bi tarafından kcn:l!lcrinc
ikram edilen hasırlar Uzer.ine u 

çalışmaktan mi.itevellit sızılarını 
man, zaman biri birine ·. •· . .ıTI ret duydu. İşte yeyip içerek kasa- O zaman şehirlilerden biri, bir Vang Lung höngür hön~ÜT ag· -

yere sapladıkları kazınalannın e. 
sada! .ırı ve çanlarından çıkan ··ı . d . 

1 
.. 1 badan gelmiş olan bu insanlar, gözü kör ve yüzüne batmış olan hyordu. Hiddeti bir riisgar ça-

go gesın e din er; çunkü tar a - ı 
sesler ara:-mdn. - kaygısız bı'r· çocukları açlıktan ölen, ve tarla- bırisi konuştu, ve sahte bir sami· bı.:klugw u ile ge,.mic, ayakta dur-

larda hiç bir ağaç yoktur. 1 " " 
t::·' · •. jalmış bulunur. Amelenin istirahat devreleri _ lann öz toprağı yiyen bir adamın miyetle: muş tir tir titriyor ve ağlıyordu. 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
ı yıllık 

14emlektl 
içinde 

9~ 
260 
c7S 
900 

J'arıfeden HaJk•O 

ıçln ıytJa oıuı turu• 
Posta bırlılline 11ırrnete9 
ayda )"etmış beşt'r ııurtll 
met! ılır . 

.'\lıoııe ıuıyJıtıı 11ıJdı,... 
tup ve telgral ucretlll1• ... 

11111"' 
par:ı~ının poslll ve~ ;ti 
)'Ollanıa ikretıni tdart 

flcareı ilAnlarınıll ı"' 
satırı sondan ıtiblreo .,r* 
falnnnda 40; ıç ao•fl •"' 
ıwruş; dördüncü ~'ııı 
ılo nei ve üçüncüde %, f 
ı. başlık yanı ı.esrntt• 
ılır. 

Buyük, ('Ok de•aıuıı,~ 
r~oklı illo verenlere _...ı 
ındırmeler yapılır. ~~. 
rıo santıın • saıırı ;so " 

TiCARi MAHl\'ET'fE ~I' 
K('Ç('K 11.A~L,. ~ 

Uır defa 30, ılu del•~ fi 
dt:fası ti!>, dört cfefıt9I r' 
clelası .JOO kuruştur . f 51 
ııan verenlerin blr dt '1 
vadır. Uört satın geçeli .. -
lazla salırlan beş ıcurU 
~ap ed ı lir. 

Vakıl hem doğrud•0 
11 

ya kendı ıdare >·erıııde. 1 
kara caddesinde vaıı• 
altında KDIAl.EL>OIJll 
ilan Bürosu eliyle il~ 
eder. (Büronun telef ottd· 

Amele; sabahın ::-ı :ıhmurluh- ne olan iştiyaklarına ve onun hiç yani kendisinin yanınd aduruyor- - Zavallı adamım.. dedi .. Aç- Adamlar, amcası da dahil oldu-
ıarı içinde Ye horoz seslerine ka- bir dakikasına i!işilmesini arzu lardı; ve en ıdar zamanında elinde- lıktan bitkin bir hale gelmiş bu ğu halde, hiç bir teessür duymak· :.-•••••·-~ 
:'!~an çiftlik tutmalnrmm am c - etmemelerine mukabil çiftlik sa- ki toprakları kırasıya fiyatla sa· çocuğun hatm için, bu zamanlar- smn belirsizce gillümsiyerek in- iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiliiiii
lcyi bir an evvel işe ""Önd<'rmiye bipleri de amelenin istirahat dev tın almak için buraya gelmişlerdi. da her yerde verilen paradan da- tizarda idiler. Böyle bir harekete, 
matuf b o ,,ırı ·:ırı arnsmdn gUn resi haricinde aylak durmasına Gözleri deri kemik klmış. iskc· ha fazla vereceğiz sana... konuşmaya delilik denirdi. Onun Alemdar sı" n 
dtizl\n yorgur. : ~klanıu 'bU:t. M.ıa to"-!ırorÔl'-•-·• "Aiıı.o..,Aııııv_ ~: ~.~~d!!.r~~e~~el~ --~~:_rı: ~~~t~.sonra haşin bir 1in de Van! Lung' un kızğmlrğı 
bir gece lızerl.nde 11,·u ·· ı· cı u 1{ gir veya öküz sırtına iliştirilen ı •• •. .. · t - suratla süzdü: - Sana her dön ilme yüz pans- Derken, füı~;:Jen O-lan kapıya 
larI haSirlarIDI ter·-· • --- ır pek tekerlekli su fir·1lar1, en mühim 1 -·"' " ::ı; Toprağımı satmıyacağım, lik bir dizi vereceğiz. .. çıkagel.di, ve adamlacla konuştu. 
'·ısa de··am eden bı"r ı'ş hazırlı bir a!?ırlık olarak, ameleyi adım l iİll•••••••-': ·• • · - ~ dedi. Sesi, sanki bu gibi şeyler ahvali 
-:.ını ve '"'JZ kapaklarının rapış adım takip eder. Vang Lung acı acı güldü, ve: t> · - Amcası öne doğru ilerledi. Bu • w .1diyeden imiş gibi tabii ve yekne· ----
]~anlığını" gidermekten ibaret '). Ameleden ziyade çiftlik sahiU- sıraıda, Vang Lung en küçük oğ- - B~ ~c~ım topragımı bedava sak idi. dönüşümüzde başırrıt•1 
lan sabah tuvaletini mUtcah:·ı bine merbut bir hizmetçi; en b • 

1 11 
. kl . 1 .. .. .. almak gıbı bır şey .. Ben burayı al· bir delig~imiz kalmada!I • 

1 
u e erı ve aya arıy e surune su· - Toprağımızı satmıyacağız t 

tarla yolunu tutar. Bu s~ıretl~ yük dirayetini su isteyen ame e- dığım zaman sizin verdiğinizder mizde bu iki gümüş P' . d 
1 1 

. t k b rüne kapıya geldi. Son günlerde . ::lbcttc ... dedi. Yoksa cenuptan 
daha güneşin B ' · rnıl· l" rı ile bı·ı· yı er ıa tatmın e me ve u ve- yirmi misli fazla ödedim. dedı. "d l" d d" J · ·· ~ ~ " o kadar mecalsiz kalmış, kuvvet- döndüğümüz zaman bizi besliye- gı e ım. . e ı. . ,,,. 
ı: :{ te de işe başlamış bu!u:rn ı sile ile amelenin zaman zayi et- öteki §ehirli cevap verdi: Van L d ı...:t1'ill - · ten düşmüştü ki zavallı daha pek cek bir "eyimiz kalmaz. Fakat, g ung a u• 

mesine meydan bırakmamak hu- ' ' - iyi ama, o vakit burayı ar-
11 

Akşam guruba yakrn bir zam;ı küçük iken yaptığı gibi emekle- 3 masayı, iki yatağı, çarşaflarını ve cevap verdi: 
na kadar devam c.:.cn mesai susunda gösterir. Sucunun bu iışi lık çeken adamlardan satın alma· GM r A 

bı.hakkın baş"rabı·lmesı·, rı"ftlı" kte mek mecburiyetinde kaldı. dört tahta sırayı, hatta ocaktaki - e ım .. 
mUcldeti zarfında :-:1c:ıc ~., () cl~ r+ ... "' mıstmız Fakat tarlaların o Amcası: ~ · kazanı bil:! satacağız. Lakin, tır· • ~ 
defa istirahat verilir. Bunu .• kendisine feyiz ve terakki vade - Bu, ince kalkık burunlu ufak "k kl u ad,... 

den 
"e 

0
··vun·· u·· ıe'oı"len muvaffakı _ - Bu senin oğlan mı? .. Yazın, mıkları, çapayı ve sapanı ne de ti çe uza aşan Ç rtf 

v tefek, cılız bir adamdı. Fakat u· le · bak k t krtr birisi işe başlndıkt:ın hcrr.on hir· 
saat sonradn· ki. buna c-· \II

yetlerden addolunur. kendisine -bir bakır mangır verdi- mulmadık derecede kalın, kaba toprağı satmıyacağız.. rıne are e 
gw ı·m tombul r-fV'Uk mu., Dı"ye Sesı"ı1de, Vang Lung'un h:'"de· mmldanı:lı: .... ~ 

Amelenin sık, sık küçük, bü - r- · ·· ve haşin bir sesi vardı. IK1 ı•F"~ 
yük abdest bozanı da çütlik sa _ haykırdı. tin.den daha fazla kuvvetli akse~ - Hiç olma.ısa t~ ;,I' 

Bir çeyre k saat devam eder. lıibinin hiç hoşlar.madığı ve hat• Ve bun:m ilzerine hepsi de ço- Vang Lung her üç adama da den bir sükunet vardr. Vang den gitmedi .. Topr• 
bu soluklanma arasında t "'l:mil ta gayız'duyduğu kısımdır. cuğa baktılar. Ve o ane kadar ağ· baktı. Onu elde ede<:eklcrine ta- Lung'un amcası inanamıyan bir 10 -

VALTI SOLUÔU) derler. 

amele körpe pamuk fidanh111- ÜG saatlik istirahat vekfelerl lamamış. olan Vang Lung, gözyaş- mamiyle inanmı§ görünüyorlardı. tavırla sordu: Kapıyı çekip sırnsı1'l 
nm ipti samı a r ~::ıın -;Ia, kazm!ıla · haricinde laakal on ve hatta on ları boğazın.da büyük ıztırap dü- ihtiyar babası, ve açlıktan biten - Sahiden cenuba gidecek mi- ve üstUne demir kilidi 
rı kucaklarınd:ı. n1 'Jğu hal ·:,,.. bir saat çalışan amele için akşam ğümh:ri halinde toplanıp ve göz· çocukları uğruna bir < . .;am nesin' ::niz?.. başka yapıl~cak bif it ~ 
tek bir somundan ibaret olan iş bırakma zamanı p~'t kıymetli- !erinden aşağıya yuvarlanarak, 1 vermezdi. içindeki teslimiyet hal l'-Ji:1ayet tek g:izlü adam, öteki- :>ütün elbiselerini 'sırtl'1~ ::ahvalt.ln rını yaparlar. dir. Onun için tekmil ziraat ame- birden sessizce ağlamaya koyul- sizliği, ömründe asla duymadığ ~rlc konuştu. Aralar:.--ıda bir şey- mişlerdi. O-lan çoeu~ 
Ku ~: : :-:. vakti verilen Ye pilfn lesi Adanada bunu aynı merasim du. bir hiddete dönüverdi. Ayağa fır- ~ er mmldandda:-. :;onra, yine o birinin ellerine bir P

1 

r eme.: ' mahsus olan is tlr:ı.ha· ~ le karşılar ve vakti geldiğinde Nihayet: ladı ve bir düşman üzerine atıla·; ~ek gözlü aı·r:ı döndü! ile bir çift tahta çat•
1 i;I. 

da (PİLAV SOL UCU) tabir e hepsi birden şu duayı okur: :·•••••••••••••••• .. •••••• .. ••••••• .. ·······························-····-······-··--··---··-! - Bu saydığınız entipüften! İki küçük oğlan bunlJ~'-
derlcr<:)ıki,Qbir sa:.t·.•imtldnt cc,lcrA L o (Dcvarm var) !!'· Okulların kayıt ve kabul şartları ,=.:::. :ıcyler. Ancak yakmaya yarar. mek yiyeceklerini va t • Iepsine iki gümüş veriyorum. i- alem gibi sımsıkı •ıl 

1 

f:_ ~ •• il tf .inize gefüse ... diyerek, azametle Böylece tadalndan yıP 
ÇJ ~~ YUN LA R. I fi'~ Aı ....... -k····-···-·-·•K ....... -................ -E ........ -k ... ~··k--··E·• ........... -:k·- >~~~:e~:t~:~!;v~ed:di~akat O-lan lerKilçük ve mahıun ~ 

BUGONKO BULMACAMIZ n ara lZ ve r e rf l - verdiğiniz para bir karyola- yavaş ve ağır bare~t.,. •• .., k [ nrr. değerinden b"le azdır. Fakat, ki insan, bunların kasa ıcl""' 
SOLDAN SAGA: 0 gre f men 0 U U paranız hazırsa, derh~t bana veri-ı rına bile varamıyac• 
1 - Bir alim. 2 - Vahşi hayvan yuvası, 3 - Aynı ~il- niz ve eşyaları alınız... ımt:•. ~ 

leye mensup. Bir harf. 4 _ Kemiyet .. Bir spor. 5 _ Fırsat Ankara kız crtik öğretmen okulu ilk okullarla Kız San'at okul- Tek gözlü adam elini ku§Olğına Vang l.ung. ihtiy•r ~ 
vermek. 6 _ Haberci .. Beyaz. 7 _ Karadenize bağlı bir de. lan ve ku: enstitülerine öğretmen yetiştirmek için Ankara ismet- .. oktu ve çıkardığı gümü§ parayı r~Je ise yere yuvarle1' 
niz. 8 - Hayvan beslenen yer. Bir çiçek. 9 - Bir harf. paşa kız enstitüsü binasmda açılmrş bir müessesedir. Bet senelik O·lan'nın uzanmıı eline attı. Uç rünaye kadar, kıııtıı " 

YUKARDAN AŞAGIYA: kız sana't okullarından mezun olanlar alınır. ı al.iam evin içine girerek, masayı, taşıdı. Sor.r2 . onu o-~;,,!. 
1 - Bir burun. 2 - Bir oyun .. Bir rüzgar. 3 - Bir çi. Biri orta okullara biçki, dikiş ve ev idaresi öğretmeni; diğeri sıraları, Vang Lungun' o.daı.ında- habasıT:ır. önUnd:ı eği 

çek .. Bir nota. 4 - Yırtıcı bir kuş. 5 - Meşhur bir Türk şairi kız enstitüleriyle kız san'at okullarına meslek öğretmenleri yetiş· :,i yatağı çarıaflariyle birlikte a- ladt, ve kuru, dal gibi 

6 
tirmek üzere iki kısmı vardır. 1 d aks" ·ı T k ğ ı w ı ı..ıı'•.,. - Aramak fiilinden emir .. Beyaz. 7 ...- Manzume şekli. ra arın a t ım ettı er. opra a ır ıgı i e ya ,,_.-1-_ 

8 - Bağrrma.. Vücudumuzda bulunan bir mayi. 9 - Ses.. Orta okullara öğretmen yetiştiren kısmın tahsil müC!l:!eti 2 ocakta duran kazanı da çekip al- yoluna devam etti- flıÇ 
Kışın beyazlığı.. yıldır. Kız San'at ckullariyle Kız Enstitülerine ertik öğretmen ye· Jılar. Fakat ihtiyar adamın oda- dan yürüdüler. 

tiştiren kısmın tahsil müddeti 1 yıldır. ;ına girdikleri zaman Vang Lung- Oelip gidenle_ri aalib 
Buraya ertik öğretmen sınıfını muvaffakiyetle bitiren ve öğ- .ın amcası dışarda kaldı. Zira ağa· yen iki küçük i1ih111 tiJe'• 

retmen meclisi kararile ihtisas yapmağa namzet gösterilen talebe 'Jeyisinin kerı:Jisini e-örmesini, ay- küçük mabedi ~ç it 
alınır. Okul, parasız ve yatılı olmakla beraber istiyenler için ayrıca ·1ı zamanda da ihtiyar yerde yatı-, Lı.ıng 50iuk ve aa b 11rJ 
bir pansiyonu vardır. nlıp da altından yatağı alınırken rağmen halaiıliktetl "'' 

ANKARA ERKEK ERTlK öGRETMEN OKULU ::ırada hazır bulunmayı istemiyor 1 Bu rüzgar ü.ır:erlerine. ,'J"'. 
Ankara erkek ertik öi;;etmen okulu, Ankara bölge san'at du. rı istikamete katf1

• e: ~'f' 
okulu binasındadır. Her şeyi bitirip de, octa odanın yorulmadı. öyle kı 1 ıacııl" 

Erkek bölge san'at okullarına öğretmen yetiştirir. Tahsil bir köşesinde duran iki tırmık, iki ğuktan öğlaınaya b.a§ ,ıdl 
müdldeti iki yıldır. Bölge san'at okullarını muvaff<-kiyetle bitirenler, ~apa ve sapandan ma:ı:la ev tam- kat V.mg Lunı onıarı . .J 

1 
<Sğretmenler meclisi kararile parasız yatılı olarak alınırlar. Pc:ralı ta!ur kalınca, O-lan kocasına: \avutarak: eııo"'' ~ 
okumak istiyenler için de pansiyon vardır. Evin kalaslarını satmadan, ve (D 
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• • • • 
"8.r, ne oluyor hergele. 
başka bir bağırtı gür. 

•- ~"eri Bey eve dala . 
"' ltıtb l>ara~al'I da, kah be • 
'-.t.. ~"!ayn kırbaçlava ö 
tıif~ltçı ·:~ıı. Matlı Ama . 

onıedi: 

Sermet Muhtar 

mu memnun ... 
80N 
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Günün Meseleleri : 

Gaz maskelerini kolay 
tedarik edemiyoruz 

Her tarafta satış mağazaları açdmall 

Halka ve memurlara taksitle 
maske satmalı 
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Bursa mektuptan : 2 
Almanyaya 50000 
mektup gönderen Gardenbar geceleri: 15 

-- - - ---= 

Ha 
.......... 

K~ 
Kadın kıyafetinde nuııı 1 

Saatler süreıı 
bir yolculuk 

Yalova arkamızda kaldıktan sonra 

Esrarengiz 
adam kim? 

Pek yakında liberal 
partiden mebus 

gösterilecek 

ralar yapan Barbet!.•,Qey 
Yazan : Fikret A 

. ıııŞ 
· C'll il~ri simaları ıle ta • 1 

Yol iyi olsa dereler, 
diler insanı avutacak 

Evvelki günkü sayımızda AlV a- manyaya elli bini mütecaviz pro· 
paganda mektubu yollanmış oldu 
ğunu yazmış, bu mektublan ha
zırlıyan zatin M. Kinghal namın. 
da bir İngiliz olduğunu da bildir· 

ıııı· :Müşterek tanıdıkları_ fs 
sile ~abuk dost olduk· 

da ha~·li 

ynptık. 

• g 
eğlence il 

...,sel 
Burada, birçok Jo ..... 

1\9.d betin numaralarını 

Vapurumuz Maltepe; alr5-
kanlığın verdiği bliylik bir ko 
}aylıkla Yalova islcelesine boyl:. 
boyuna yan.ıçtıJı vakıt, saat dcı 
on ikiye yaklaşıyordu. Iles::ıp -, 

ben öğle yemeğini burada yiye 
cek, ondan sonra yola çı!rncak 
trm. 

Duracla ilk tanıştığım zn~ r:" ı 
tamı taşıyan hamal oldu. Be. 
nim, kendisini beklemeksizin 
çıkıp gidebileceğimi ifade i :~:. 
o, kendisini bana prazante et 
mck lüzumunu hissetmiş ve: 

- Çantanızı hen getiririm, 
siz çıkınız, ben (3) numaral! 
hamal Osmn.nım ... elemişti. 

Aldığım bu izahata ilAveten 
hafızama simasından da bazı 

çizgiler nakşetmiş olmalt: için 
yüzüne b::ı.ktım. Du; seyrek, kö
sece sakallı, zayıf, orta boylu. 
yaşlıca bir zattı. 

İskelede il~rledim. Evden çı. 
kalıdanberi mideme vapur<.":ı 
içtiğim mahut bir yudum kah· 
~eden başka bir şey inmediği i
çin epeyce açlık hissetmiye ~aş
lamıştım. Fakat her şeyden ev· 
vel beni Bursaya götürecek va
sıtayı temin etmenin ihtlyat:ı 

muvafık olacağını dUşlindlim. 

B ursaya işlediklerini öğrendi • 
ğim temiz ve bUyUk birka.e o ~ 

tobUse bizim vapur yolcuları tl· 
deta koşar adım ilerlemişler, 

yerlerini almaya. çalışıyorlardı. 
Ortada taksi sistemi otomobil 
görtinmüyordu. Oradaki poli:1J 
memurlarından birine keyfiyeti 

sordum. 

- Tenezztihler yukarıda, kap
lıca.dalar, şimdi gelirler.. dedi. 
Bursaya kaça gittiklerini sor· 
'dum. Aldığım cevap pek tatmi,..ı
kA.r olmadı: Otoblisler yolcu ba· 
şına birer Ura alryorlarm1ş, a· 
ma otomobiller geri gelirken 
yolcu bulup bulamayacakları 

belli o·lamadığt için her vakıt 

aynı Ucretle gitmiyorlarmış. 

Maamarih (10 - 12) liraya git-
tikleri olurmuş. 

Anladım ki tenczzühler için 
bir tarife tesbit edilmemiştir. 

'.Arabaların biribirine karşı ya· 
pacakları rekabet Ucreti tayi!.ı 

etmektedir. 

Fakat, ya bu arn~1alar bir 
şahsa aitse, yahut aralarındı.

anlaşmışlarsa, ne olacaktı? 

o va.kıt te kaplıcaya yolcu 
bulabildi1:•;e Bursaya yüksek 
ücret istenecek, kaplıca için i<; 
bulunamaclıl;:<;a da Burs::ı. ciheti· 
ne daha rağbetkar dananıla

caktı. Maamafih muhakkak cı

lan bir şey varsa o da bana da. 
ha 1stanbulda iken söylenildi~i 
gibi öyle Yalo,·aclan UludaC;:~ 

kadar altı liraya tenezzühler:J 
yol'"t t:ırımarnakta olduğu idi 

O sırada benim daha evYel 
kendisinden vaziyet hakkında 

tcnevvlir etmek istediğim polis 
memuru, otomobil işlrttii'.\"i an
laşılan Mrisinc heni göstererek 
Bursa için araba islediğimi bil
dirdi. Berild bana sokuldu; ara· 
baların yukarıda, l.:aplıcada ol
cluğunu ve telefon ederek he
men getirtc<'cğiııi söyledi. 

Kaça ~ili iirrrcğiııi sordum. 
On dört lira' Niniz .. r1ccli H' bı.;J 

nt, teklif ettiğim, on iki liran 
dahi ~i~tllrmek lslt'mPlli. l\kğl·r 
yol seksen, doksan kilometre 

• ne 1. tanbulda ba-

na dedikleri veçhile kaymak gi- miştik. 

bi asfalt bir şose değil, bildiği- İngiliz mahafilleri Stefan 
miz bir makadamm1ş. Kinghalın bu faaliyetinden haber 

On dört lirayı Yeremedim doğ- dar bile değildiler. Ancak, vazi
rusu. Bizim üç numaralı hamal yet tamamen meydana çıktıktan 
Osmanm da teşvikiyle otobüsle- sonra öğrendiler. 
re doğru ilerledim. Fakat ak- St f T:r· h 

1 
k. d' ., . e an ı'.l<..ıng a ım ır . 

si gibi bunlar da hep işgal edıl- Bir amiral oalu olan Stefa.n 
miş te kkişilik yer kalmamıştı. r.-· h 1 b h · b b'tl' w· ' ı.\.ıng a , a rıye za ı ıgı yap-
B u; benim için tam manas\yle mış, 1929 senesinde siyasetle mc:J 
Dimyata pirince giderken ev- gul olmak üzere meslekten çekil
deki bulgurdan olma bir şey ol- mişti. 

du ve benim gibi beceriksiz daha Stefan Kinghal Londrada bi-
birkaç yolcunun mahzun nazar- raz eksantrik olarak tanınm;;•k
ları altında iki büyi.'Lk otobüs de tadır. Fakat, bu bir görünüşten 
azametli, azametli hırlıyarak ibarettir. 
yollandı. 

B . "t d b 1 d b. di Bilakis kendisi herkesçe çok 
ıraz o e e un ar an ır - wl k .. k'l .. .. . 1 . 

w • d d d F k t öt kı· mug a , muş ı gorunen ış erın 
gerı e uruyor u. a a e . w •• 

b .. 1 d t k 1 b' ler gayet basıt oldugunu gostermek oto us er en ar a a an tz , . . 

fetine e:irerek yapışında~ 
- ı .. 

kını hususi manalar C 
. ler 

kalkıuışlardı. HattA. ıçııı 
gnrip tabiatlerile tnııııı 
yardı L;i, Barbetin caıııtlr 

•·ette eak derecede hare" U 
• 1 g 

bulunmuştu. Bu zatıı • t 
de metresi vardı. BarbC 

si vasıtasile, küstah ad111e 
lış düşündüğünü, isbat 

Fakat zavallı Barbct, ~ 
ni hir b:ışka kilstahıll 
kurtaramadı. 

Brükselde bir gece. nll 
• bC 

nı yapar, yine kalplerı 
elan titretirken, bu kU5~ıı 
an için nazarı dikkatill'ııı 
lıir yere çekişi, onun )'İrcb 
reden yere düşmesine 5 

t . 1 1 1 d k ve ısbat edebılmekle maruftur. 
bunu amamıy e şga e ece H . ~ . tl w b t Bu küstah "ölüill·• 

· k i tt d w.l · · o i arıcı Slyase e ugraşan uza' k k"llef llir tualet ile Barbet gi. ıı"rı' bıbr lem ye e elgı mışkız, 
1 

s. harici işler enstitüsüne mensub- )fazluıniclis, bnktı, so ·ulnn- '" aşlirte idi, ve onu ko " 

muştu. 

ti ara onun YO a. çı arı ma ı d lan tanıdı, neticenin fena olnbi- rerdl. Musiki ile birlrnç figiirlük 
ur götürmüştü. muvafık olamazmış. Oracıkta, · Ieceğini dii~ünerek centp ver- !dil.sik bir danstan sonra, Bar -

ayakta bu mUhlm iktısadi mü- DIŞ SiYASET MUHARRiRi nıccli. Bu siikfıcllen istifade e- bet, tuvaletini çıkarır, hariku -

lahazayı serdeden birkaç. kişi- Mister Stefan Kinghal harb ta. deıı marki, küstahlığını büsbii- lcl.de rnuntazam, Amerikan mec. 
nin lütfiyle bize nihayet bır kap- rihine aid kitablar ve bir çok ro· tiin nrttırarnk, bir garsona ses. mualarınm kapaklarında gör _ 

tı kaçtı bulundu. manlar yazdıktan sonra, tiyat- lendi: düğümliz kızlarrııki kadar muıı 
Bu; kılığr, kıyafetiyle; içine ro eserleri de kaleme almış ve - Garson, mösyöye gar<lrobn tazam bir vücutla ortaya çı -

şöyle, böyle uyduruluvermiş o- bütün Londrada büyük bir şöh- gösteriniz. Kendisinden para fa. kardı. 
turma yerleriyle kamyonetten ret kazanmıştır. lan almasınlar, masrafları beu-

Asıl numara o zaman lıaşlar -istihale görmüş tam bir kaptı B'" .. k b' t 
1 

lh f' dedir! 
. . b d uyu ır a eş e su perver ı dı. kaçtı idi. MUşterılerl de en en ki ,, ri "d f d St f Ye Mazluınidls, salondak.ile 

• ,...._ ""ı"lr r.ıe mu a aa e en e ~n 
l>a9 k• ••• e ........ --...-- • - • Tr'r.ngfial, son zamanlara Kadar n IJU n.cuı .. ...,.u ... H"UA UA"~ ... onı ....... d t't t k 

nıı rcdcnlcri heyecan an ı r e ece · Çe Sepetleriyle Orhangazıye gı- . . l"rı'nı· gıcırdatarak rrifti, 
ofüz-Alnıan yakınlaşmasının erı "" "' 

deceklerinl söyliyen iki erkekle hararetli tarafdarlarmdan biri i
Bursaya kadar gidecek olan d. 

ı. 

kadar tehlikeli oyunlarla, sal · 
O zamandanberi, kentlisini !anır dururdu. 

görmedim. .dört, beş kadından ibaretti. 
Kendisi halen 45.000 aboneye Liliyi do görmedim. Çüıık:i 

Burada olsun iyi bir yer bul- sahib olan bir mecmua çıkart-
mak .gayreti; hepimizi harekete ma!ttadlr. 
getirdi. Bu arada şoförUn ya· .. . 

zavallı kız, Atinacla ülmii~ ! 

Barbeti tanıdınız mı? 
Fakat bu Barbet, Ermeni va. 

tandaşlarımızm biribirine Hrn -
bali hitaplarında kullandıkları 
Barbet değildir. 

Barbet .genç, yakışıklı, zeki, 

Barbet birkaç defa, bu nu -
ıuaraları yaparken düşmüş, fa -
kat her seferinde kurtulmuı;.tu. 

Barbetin ölümü, eanbazlık a. 
lemi, nadir artistlerinden birini 

k:ırbetmekle kalmadı. Darbet 
aynı zamanda bir eııtellektüel -
tli. 

nında. yer almak için direksiyo- :3u munase~etle ~lmanya;a 
nun altından geçmeye çalışan dagıtnuş oldugu 50 bm mekı.u
genç bir kadın, farkına varmak- b~~ tabbettirmekte hiç bir müş.. 
sızrn direksiyondaki korneye kilata maruz kalmamıştır. 
basmış, onu muttasıl ötttirüyor, Mister Kinghal radyoda ço· 
ba aj dairesi ittihaz edilen kap- ccidar ile her zaman yapmakta 
tı ~açtının üstünde çantaları ~lduğu milsahabeleri ve neşesi 
yerleştirmekle meşgul şoför rle ıle de meşhurdur. 

kendisi aranıyor zanniyle yuya- Siyasi hayatta da faal bir un
rıdan: "Yapmayın canım, geli- sur olan mister Kinghal ilk inti
yorum .. " diye bağırıyordu. habda liberal parti tarafından 

entellektüel bir artislli. Bir tstanbula gelirken, ona, dos
canbaz artist. Vo kadın kıyafc- lum, Fransız şairlerinden H"nrl 
tine girerek numara yapan bir :ıti.rlıaut bir mektuıı verml~. 

artist. Barbet de gelip, beni, o zam:ın-

Hazırlık kısa oldu. Şoför yu- namzed gösterilecektir. 

karıdan inip de arabanın içini Bertin gazeteleri mister King-
ö 1 b . ·· dUğ .. yakıt bizi hep ' ş Y e ır suz u . halın mektublan münasebetiyle 
yerleşmiş buldu ve derhal dı- lngiltereye ve İngiliz matbuatı· 
reksiyona geçerek arabayı ha· na ateş püskürmektedirler. 
reket ettirdi. Saatime baktım. 

Garden, mlidliriyctinin 1stan- !ar çalışmakta olduğum Anndo
bula getirtmiş olduğu artistle - hı Ajansında bulmuştu. Kendi
rin en pahalısı, en yükscı!;i Bar- sile sık sık görlişürcliik. Jean 
betti. Bütün dünyada, tehlikeli Cocteaı'nın yakın dotitlarınclnn 
numaraları ve şayanı hayret bir dı. Fransız cdeuiyat aleminin 
şekilde kıya Cet değiştirişi ile t n-, 
nınmıştı. 

on ikiyi çeyrek geçiyordu; tam Malum olduğu üzere Alman pro 
yemek vakti! Fakat artık bunn. pağanda nazırı doktor Göbels bu 

Yukarda da söylediğim p;ibi. ı 
Barbet canbazlık numaralnrını 

imkAn yoktu. mektublara açık bir cevab ver- kadın kıyafetine girerel{ yn par-
. dr. Eski zamanda olsa, on::ı. "zen. 

d k .. ti Uk Y 1 ·a m.iştır. . ' Az zaman a uç c a ov - . .:ı d'k 
D . - t fta · t K. h 1 ne,. 'Uer 1 • · ride bırakarak kırlara çık- ıger ara n mıs er ıng a :°) I ge , . 

tık ilerledik; Orhangazi ile da. Berlıne gelerek bu meseleyı 
Ge~likteki küçlik birer dinlen- bizzat doktor Göbcls ile müna· 
me haricinde bu; saatlerce böy- kaşa etmeği teklif etmiştir. 
le devam etti. 

Bir Qrkeğln kadm loyafeti ne 
muvaffakıyetle girebilmesi ııek 
o ka/,ar giiç lıir şey değildir. A

yaklarının, ellerinin l{üçlik ol -Vaziyet ne olursa olsun, mis. t• 
ması, bu iş ic;in kflfidir. Llst la-

Güzergalı umumi surette çok ter Kinghalin bu hareketi Alman tu,·alct 
1
-
10 rafınrn noksanmı . 

güzel, çolc cazipti. Hatta, iki ta- yada bir hareket uyandırmıştır. iirter. F'akat Barbetin .raııtığı 
rafa bakmaya müsaat.le edecek k'ld v··cuduna mayo giye -

. d · 1 k b 1 b · ı d. w • se ı e. u rahat bir yol üzerın en geçı en miyere ara ayı a a ı ıgıne · k b h 
1
. nde oı·t·1ya c:ı _ 

re , can az a ı ' . 
her yolcuyu oyaltyacak manza- koşturuyor ve yolun son ~Un- kabilmesi pek nadir hfldisclC'r-
ralar ağaçlıklı verler pel{ çoktu lerde gördüğü tamire telmih e-

1
. • 

• - dent ır. 
Bilhassa mlitevali dereler ve va- derek: 
diler arasmclan geçerken birden " Bliyüklerimiz, diyordu, hiç Çiinkli, vücude tanrnm<'ıt intı
hire, çok şirin lıir koy halinde olmaısa attr ayd;.t bir (Gcliyo- bak edmı mnyoınııı içiııclc kndın 
karşınıza çıkıveren Gemlik ele- rum ha) cleyiYcrsc bize kfı.fi bir lara mahsus fazlalıkları vUcııdC' 
nizi insanın ruh\lnu güldüren, nimet olacak." ı getirmek ne kadar kolaysa er -
gamını avutan bir manzara li- Artık sehre girmislik. Gara- keklere mahsus fazlalıl>larr lrnJ. 
yakat ve değerinde idi. jın önünde durduğu~ıuz zaman dırmal{ 0 kadar giidiir. 

Dlitün yol dc,·amrnca direk· terle yapıştığımı hiııı;ctti~im Barbet huna cidden mu\'a f. 
sivonunu g:ı~·nt iyi w~ tcnıkinlı muşanılıa kanapc<len çıtırdıra- fak oluyordu. 

k;ıllaııaıı ı-ornriimiiz~ nıın;aya rnk ayrıldım. Omuzlarım )·or- Barbetin nuıııara::;ı, '"'a~·rt ~ii · 
yaklaştıkça gllzellcşen \'C ŞC'hre ~un, gözlerim. r_org~ın, ~uln~la_- Zı>l h1r nıiizi]{ il~ haşlardı. HiJ 1 

üç dört kilometre kalınca artık rım :rorgun. BUtUn 'arlıgım :ı:oı- 1 . 
., l' . .. .. • ·l · . ıııiiılıh·t ıh·\ auı t·ltıh:tı•n ııoıır:ı etr:ırııııl.tkl hll) Uk n~nçlarht ela ~ıınılu. Oh ..• uıı;,1).l ı.;ı rııı ş- lıı.. . .. 

1 ' ~·llıneYc kıvmetl .zıın ıı.u .ı ı l<i.tif bir Iılynlı:m manz.:ı.r:rnı a.lnn tim... ı ' · ' · 
rahat ~osede kendisini za Jlede· J•;sıH ('Jo;!;MEJ.;İ en aşağc üç yliz lirn otan mii. -

r:anlcııbcmn cs1d 1111dı::.:m·111<l<ı ıı 
lraıı Reyan 

Yerli manır 
sergisin~~ 

T-s-L!- r-· 

larında sa\'~ 
~ yapılmıyac8 

r• 
Dün pazar olmasına 1'' 

Yerli Mallar SergisindeııJ 
tun payyonlarda ha:t1~0r pılmı\kta idi. Sergi de·J;:e 
heyeti, pavyonlara verıl 

11 
kill erle sılu bir surette ~ 
dardır. Heyetin kararıııll e 
olnuyan dekor, şekiller~ 
ıar değiştirilmektedir· 11 ıı 

Bu seneki sergide 5 
:; 

~tıı'· ayn bir yer ayrılınt:;; 
6

11 

ye kadar sergi dahiliOdC 
pılmakta idi. 1 

Geçen sene tayyare 
. bll 

ittihaz edilen genış sa , 
,·ıı 

ne satış pavyonlarını il. 
Sergi komiserliği eınri 11

111,ı 
koratörler bu pavr00 ll 

·c;tiı'· :ıhenktc tertip etmı, t c 
claha ziyade küçilk saıı:ıe 
eşyalarını teşhir edece ıı' 
\'ali Lütfi Kırdarın şı~e U 

w d·-ı cnıır • ko.nılıgrna ver ı~ . ııiı' • 
Şile bez müstahsıııcrı 

1111 
;elerek burada eş;ral?<f fC 

edeceklerdir. İstanbul ı-t 
piyasa yerlerinden uııı. , 
lnnan piyasa ile irtibııt 1 

.K p.ı 
na:::: ~bet tesisine pe .11 . .. stııllSI bulan Şıle bez mu 15ııı 
inci Yerli Mallar S<'rı; pı 

retlC e 
tış yapmıya, bu su ııı.cflP 

bulmıya muvaffal\: 0 de 1 
i \'!\ 

dır. Şile bezleri en v. - dl\ t 
h Usun ma~ır yapmak us 

edilen dokumalarctır· fi ı 
ııır 

Sile hcz mUstahS cd 
ola~rnk sergiye iştirak ,.rsll 
milli sanavi birlif;i hll ..,, . ı .. 
istifade ederek Şile Jıe oP 

•. \{O 
c:i llf'ı-i arasuıda t , 1 cc.1'1 
te~kiliııe tanıssııt ede,, c 

· ı · ra~ «tı ı·nj Ir SC'J'""İYC l e; 1 11' " ' · -~ · trll 
c k sC'risi fakir aiJcll'.'ı'C. ıcr ~ 

··ı;tahStl ' tep olan bu mu. 
1111

rr1 
• t • 1 ııı .l 

•u•ralı f \ası a~ı ı• lC 
·ıı e( 

la) lıkla surum teını 
llir. 



~ay yolunda : 2 

Kön}'adan geçerken 
bazı düşünceler 

Bir kaç 

24 TEMMUZ 1939 

• 
sınema hilesi eeyşehir gölü şu aç toprağa 

bir döküle bilse 1• 

~-----------------------------------------.--..... ------~ .. ----------.......... .--.......... ---..... ______________ _ 

Y AZ.\N: Aktörler tavanda 
1 nasıl yürür? Hulusi Günay 

Yanı d . --·.-----.,; ...... nr:ı akı gazeteci dostum· ı me çıkan ılk arabacıya bavulu • A • • •1 I t b t 1 b b • 
tıtıa~ ır <;oklnrımız, diye an- mu vererek: spı rı n 1 e ça ışa n a e a 1 r 
il~: haşl~dı; semtlerine bi. .. - Aman, diyo~u.1:1· .. Çabuk ol, 
r), . rnadıgımız halde bazı sur hayvanları, uşudum. • ._. t t e e e ~ 
dıf' ?~ırn adım, karış karış !stanyonla Akşehir arasındaki ) şı ) n ) z m 1 e . 
tri'?nızı nınnetmek hatasına dört kilometrelik yol bozuk, ve 

}'f~ı z. Ben, gazetelerin yurt gece zifiri karanlıktı. Arabacı, "Ha vatın her yam hiledir der 1 çevrilen filmlere hile tatbik ede· sahaya sokmamaktı. Bunun için radılar: Nihayet Baroncelli toıpil 
ıuaıın '"k - " . 
• 

1 aı katle takip etti- yamalı muşambasının altından ler ... Bilmem ne dereceye kadar bilmektir. dekoratör Rober bizzat soyuna· ile ayni zamanda aspırin tozu \'e 
·~~ıı, gcrmediğim birkac cıkıyormuş gibi gelen bol küfür. hakları var. Biz şimdi bunu tah. DENiZ DiBiNDE rak suya girmiş ve balıkları ür- süt püsküren bir şırınga kullan-

t.aa ız hcıkkında mi.ikeınmcl !erile atlara haykırıyor ve üst - lil edecek <leğiliz. Yalnız bizr.c Deniz dibinde, çevrilmesi icnlı kütmüştü. Mevsim kış olduğu i· mağa karar \'erdi. Bu şekilde tor 
dt sahibi Ll-:luğuınu zanne- üste kamçılıyordu. Çamurlu su • malum olan bir şey varsa 0 da ı:;i eden filmleri hazırlamakla mc~- çin zavallı çocuk adam akıllı so- pilin de beyaz bir iz bırakması 

~~klırn Hattc'.I, oıılar, en hur- lar, ta arabanın içine kadar sıç • nemalara yapılan hiledir. hur olan Jak dö Baroncelli bu iı::· ğuk almıştı. temin edilmişti. 
1 tklarına ka,lar bütün te- rıyor, fakat ~n ses ç~karmı~·or_ Umumi harbdcn evvel sinema· te bir çok müşkiller ile karşılaş· Rejisör ile yardımcıları bu kil- Artık, bundan sonra aspirin 1 ılc kaf ... ıııda c:izili idi. dum, tek tx:nı otele hır an once !arın kullandıkları en mühim hi· makta olduğunu itiraf etmekle· çüciik deniz altı gemisinin nasıl ve süt sayesinde küçük akuvar-

0 ulaştırsın dıye ... Bu sırada nasıl 1 f tl . t 1 d b ~ dir. Mesela Niçevo filminde ba- torpil atabileceğini günlerce dil. }'umlarda büyük muharebeler ya-
u kana<'t1"'·.ın Afyonkara- olmuştu bilmem, atlardan birisi, ~- a.:tıs ketir~ Havalkn abr al aş aş,ag_ı 1 d .. k"" ld 
tı... " •· - 'l·uru me a un an se"re tan tahtelbahire aid bütün sah-

1 
... üu<lüler. pı ması a mum un o u. 

t "a isab,..t eden 1 11·ssesı· yandaki hendeğe kaydı. Eendimi dJ h ti. d k, 
1 

d J k d · ı · s· h h a d 
11 n l .. ı • . er ayrc er e a ır ı. neleri Trokadcro akuvaryumun. Nihayet, küçü enıza tı gemı· ınema ve sa ne ayatın a a 
~ l ' a tust oldu Ol·udug-um can hcvlıle rastgele dışarı attım. B··t·· 'b k da çevirmek mecburiveti hasıl ol sini askıya alarak arka taraftan ha bunlar gibi nice hilelere mü. 1 utın k f · " y 1 b kt 1 kt 'k kt R t u un muvazene ve cazı e a· J 

bu .. k·a arnda c :zd;gi şehir- 0 
ozu u, .e e rı . yo .u. as nunlarını alt üst eden bu maha- muştu. torpil bırakmasını muvaffak gör racaat olunur. Bunlar öyle ~ k-

Yu bir 1 1 .. .. gele hareketım benı su ıle dolu ·ı· k t .ı··ı A k t ·ı·n da yaı tur ki saymakla bı"tmez B" bu }'et) k ze ze e gorrnu~ hcnde<"T fır! ttı. Kalktıg-ım za _ ret nesıl yapılırdı? Aktörlerin va Bu film çevrı ır en or aya cı uu er. nca orpı ı su J · , . ız -
"'· ı eye san oldulnr mu~ 0

c a · ti · d k ı kan en mühim mesele akm·ar- ması icab eden iz bir türlü göri:- rada bir kaç misal vermek iste-• rı c, in . .. . man farkına vardım: Bizım ara. zıyc erı e or ara nazaren ga-
~c.'U sanı hazan m udhıs bacı fitil ibi.. yetle garib ve daha doğrusu müş yumdaki balıkları filmin alındığı ı nemi yordu. Buna da bir çare n· dik ... 
la rurniarına yuvarlayor. ~ . .. kil idi. 

• Afyonu dl'ı~ündüg- iim O, beygırlerınc, ben de ona ku. H k k .. .. t d b 
an k " .. - er es a torun avan a aş a 

"'· • arşımda şöyle mu- fur ede ede faytonu battıgı yer. _ .. .. .. -·· .. .. .. 
i'"11 bir h" ' den doarottuk Sırsıklam old şagı nasıl yurudugunu, dumduz 
ıtla sc ır canlanırdı· So b · u - ı ı ·· ·· ·b· 1 kt ıtı da . · • gu-m ve tehlikeli bir hastalık k < uvar ara yurur gı ı nası çı ı. 
l'IJ r Ve ıvcaclı· evler ap - k k - · nı-· · 

nuvu t ' • mağa namzet bulunduğum halde gını veya oşara a§agı ın gını 
tilcriy~ea ve. ahşap; _uzun arabacıya: ' bir türlü kestiremezdi. Bu müt-
c:urnb sedirlere bagdaşa. _ He , di ·e ba - ırdım. be. hiş vaziyetlerin sırrı gayetle ba-

IJLb adan cumbaya cıgara ) yy, ~ g ' · · Akt·· ı ld kl "b" d tfc ·~ beti ' .. ceremiyeceğin sanatın kuyruğu . sıttır. or er 0 u an gı 1 tı· 
ndılct"" yapa~ .. Kalem na ne diye vapışırı::ın. '-'avaş sür rurlar, yalnız etraflarındaki de· 
tu... ı de bu Üskudar de- .J ' .J korlar fı"lm ı·cabına ·· t · 

Cenubi Tirol ahalisi 
Italyadan sürgün 

ıtı ·•un · · ' . .. . hayvanları ... Kıyasıya sallama şu gore anzım 
~dır!c/Çındc fıguran mevkı. kamçıyı! edilir ... 

' t~ 1'ııt lM . Akşehir ile istasyon arasında. BIÇAK HiLESi 
l ~Cc:tiğj ~:vondan n:enıs bul- k i > l:>ltla , ş1mtll 'kctirlbar tesbili Macera. filmlerinde hcpimizı 

o; 1
Jc.l'irn rn zaman, ne yalan tnnelcri gıöi ışıklar ôizill. Yalnız heyecana düşüren hilelerden tii· 

ııı lasındak'· adeta şaşaladıı:n. buraya değil, bu kehribar tesbih ri de kahramanın başına doğru a. 
ış aı>arı ıl teretuvnrı, gelış. taneleri b"ibi ışıklar ~hrin sır _ tılan ve bir mesud tesadüf ola-

ediliyor 
Bir Fransız gazetesinin verdiği habere göre 

r ~ ar .. ı ·· b 1 , ~~ • 
ac:ıkta," bi/ sus-~ . ~ varın, tını dayadığı yamaçtan indirilen rak bir kaç santimetre yan tara. 
ll'ıu~ ıverecegı, ıkı taraf. suyun membaından bpslamt!" ta fa saplanan bıçaklardır. 

ıı b 0 tnu ""b"k · ·~ ·~ ' 
e atlar za. gu ~ ':'e se~ım. ta istasyonda nihayet bulmuş. Halbuki, bu da gayetle basit 

Kovulmak istenenler ateş 
Yine hın bıraz ılerıde tuke Gökyiizünde zaman zaman beli _ bir hiledir. Böyle bir sahne şu r;e 
ların1 oz~k Arnavut kaldı- ren samanyoluna benzer şirin bir kilde çevrilir: Bıçak saplanması 
ttin er~~ Yıne cık!ntılı ahşap manzara... lazım olan yere el He sokulur ve 

"1 ~ ... e batacagını zannet Fransızca Paris - Soir gaztesi 

edeceklerini söylemişler 
ı\ Uha . . • Öğrendim ki bu güzel ve fay . biliı.hara görünmiycn elastiki bir 

sar neY'Yıl~mdekı .Afyo~ka. dalı işi, şimdiki Ak~ehir !cayma. \'asıta ile geri çekilir. ve bu şekil- şu haberi vermektedir: 
· gerı yermıs me er Almanların ve Avusturyalıla. 

ka tndiki h k'k• Af g ·· kamı :\1ehmet Belek, belediye re. de bıçağın havada çizmesi icap rın cenubi Tirol, ltalyanlarm ise 
, emme} b'a 

1 h" _yon nr isliği vekaletini ifa ettiği sırada eden yol da filme alınmış olur. Dolomit yahut yüksek Adije de. 
baha i ır. şc ır~ış~··· yaptırmı§tır. Hal'bdcn sonra çevrilmiş olan 
lll Çerılere gıdelım, da. T . 1 1 - m f'l 1 • d b"lh dikleri mınlakada - hiç bir res-ahaIIcl ren, yınc rn.ran ıgın uçuru - acera ı m cnn e ve ı assa • bl. _ 

1 
_ 

'/ ?', fakatcrke.. d .. ml!na daldı . Etrafta bir şek gö. Amerikan filmlerinde kabletta· mı te ıg 0 mamasına ragmen -
Ye arşımız u mutc. .. .. J{ 1 k .1 h oturan halk iki mih\·er devleti 
ttıı~ Yeni binalar, makasla ru~muy~~· ~p~ \ pc~~;eyc a - rı. 1 ~~~zz~~1 

.
1 
ayvanların mede- tarafından ha!darmda verilmiş 

gibi caddeler açıld1kça s: en go gemı a gın ı . a seyre- nı şe ır erı ıstı. a_larını göstermek olan karardan malumattardır . 
, 1 dıyorum. moda olmuş ıdı. Bu muazzam 

lı h la~ '1a~"rct, ra""'"et Cu h r· Güneş, sonsuz gibi görünen ayvanları meydana getirmek n ~- ,J• .. m u ı . , ti b . . BEKLE •MtYE~ BiR KARAR 
?' '..il! yılda nasıl çalıf?lığı. Konya ovasının, kerpiç duv~r . g~ye c asıt. bir ıştir. Bunun i Bu sıralarcl:e bütün fikirlere 
hc~l'lıek istiyenlcrc sadece lar kad~r alçak .ın.adan dogma ı çın yanında~ı dekorların küçük \'e bilhassa miilctlerin kanunla. 

y rı gosterivermeli lcpcleroıni kızıla boyarken pcn . yapılması kafidir. rma tamamen muarız bir karar. 
: llltrıldanıyord · ceremi açark oaşımı serin rüz . 1923 senesinde Fransada çev- iki totaliter devlet tarafından ~on u. · k ı· d. ·ı · 

\'alimi Durm ş E\ garın o şayışına tes ım e ıyo - rı mış olan bir filmde de bir alt· alınmaktadır: 
e bc1 u rren Tü" k · h · b t ·· ·· t l · · a . cdiye re·s· H"' "' . rum. r ıycnın za ırc am nrı orun ec rıccn büyıitülmcsi rc Cenubi Ti: ol'de oturan 250000 ıo ~ı ı ı us yın . . , . • b·1: .. .. .. . 

"iek? unun bütün bu yeni . dı)e -~nlılan mc:hur Konya om . ı ~hare kuçultulmesı, bazı akt<ir kişinin_ ki bunlar Alman ırkın. 
" ı rollerini h tı 1 dım sı, goz bebeklerımde ... Bu sonsuz lerın de yarasalar şekline soku. dandır ve almanca konusurlar, -.?ı:ıtın a r a . - - b" d .. .. l 1 ~ 
ar bu hayretini görmü .. \'e arızasız topragı ıraz a uzun. arak uçurulması mümkiin olmmı 3ncak llalya tebaasıdırlar - AL 

dı, ınuhakka 1· ,.ler' . d tü ile seyre dalıyorum; nerede o 1tu. 
-c a . ... ını a • .. b manyaya yollanmalarına karar 

Ce ~Vınç ve huzür ka lardı ırı aşlarını ta~ıyamıyarak yere Ronra, füng Kong filmindeki \'erilmitşir. Bu halk 1919 da !tal. 
tı hır hayli ilerlemi t~. "Za doğru eğilen altln başaklar! .. Buğ sekizinci harika, hcrk(\.cıçc malüm yanın Tirol'ü i!hakile Almanya. 1tı ·· d 1 d. b'" ı b. a lt ' 0 nünde durduk "Türk ay sap arı, ne ıye oy e ır ur. Bu da deminki misalde söv dan ayrılmrşlardr .. 
~ ~\'vem,, darbım~seli ile karış boy ile kalmış?.. lediğimiz gibi etraftaki dek~r Bunlardan Almanyaya muha . 

l'tı adar hürriyet aşığı,, sö. Ah, şu Beyşehir gölü. aç top. lann kü<"ültülmcsiyle elde olun· cereti reddedenler cenubi 1talya. 
d~r-~Zcctrni~ olan bu anıtı rağm yemliğine dökülebilse .. O muştur. Bundan maada uzak ve 'ı ya sürüleceklerdir. Jt'aşist idare. 
~ten, icimin burkulduğu. O zaman bu kerpiç damlar başla. yakın resim cekme meselesi de· ciler burayı ltalyanlaşlırmak is. 

şekilde ltalyanlaşmaktadır. 
Bu mıntakada herkes almanca 

konuşmaktadır. Faşist idareci -
ler Umumi Harpte Avusturya ü. 
niforması altında kaybettikleri 
babalarınm, kardeşlerinin mate. 
mini taşıyan bu halkı ltalyanlaş. 
tırmanın kabil olamıyacağmı an. 
lamışlardır. Diğer taraftan da 
bir kaç senedenberi nazi propa. 
gandası bu mmtakada çok büyük 
bir tesir yapmaktadır. 

BiR MÜBADELE USULl1 
Herr Hitler ltalyanm haliha

zırdaki hudutlarına hürmet et. 
meğe söz vermiş olduğundan bu 
muhaceret zaruri görülmekte -
clir. Fakat Türkiye ile Yunanis -
tan arasındaki 1921 mübadele . 
sinden sonra en büyük muhacc. 
reti teşkil edecek olan bu çareye 
baş vurulması da meş'um bir ne. 
tice doğurabilir. 

Fakat asıl mevzuu bahsolacak 
mesele Tirol'lülerin bu muhace. 
rete razı olup olmıyacaklarıdır. 

BuglinkU vaziyet Tirilya'da müs. 
bet bir hava esmediğini göster _ 
mektedir. 

b t tını. Boğazımı, yumruk rmı kaldırarak iki, belki de üç me\·zuubahistir. temektedirler. Fakat bütün gay. 
1~a~~ tık~dı. Ata türkün ba. boy havaya yük~l:cc;_kler.: Mi_lli I Faka~. bunların hepsi de kar:> retlcre rağmen Tirol pek gıiç bir 
dıt~· bcdıyen ayrılacağını Şef muhterem lnonunun sozlerı . da çc\•nlen filmlerde baş \"U: u ---=----------- -----------
a ta~nebihrdi !. Teselli bul . ni hatırladım: ilan hilelerdir. Asıl en zor olan <·ı 

1ngilizcc Daily Express gazc • 
tesinin rcnubi Tirol'a gönderdiği 

't 
1 lırn: lnönii sağ olsun. "- Eğer şu Kon yanın su işini hct havada yah ud suvun içinrl 

t n ~ - : • halledemezsem gözlerim açık git. • 
vcnı- · . · hr1 "' ıçın bir "kurtu . sın.,, 

llaıt1 Oldu. Birinci mevki Konyalıyı, vaadini tutan bu gençler, istasyona akın ederler . 11 kı=anıarda, bu gece, ne. cevherli ses teselli ediyor. miş. 
r ile :>'o s ler yok. unlardan bi. - Konyaya inecekler!. Kon - Ne oldu o, eski Meram bağları 
ıq brra)( l'gun Viicudumu bıra • ya!.. nın oturak alemleri!! Yeni yeti . 

· ~ır- tnaz. k<'ndimden gecmi _ Ne cabuk geldik! istasyon - 1!5Cn nesil artık o alemleri benim. 
!Qıı \ıhtı~r-a, dı"arıdaki güniltii sabah olmasına rağmen - kala. !Semiyor, kalabalığı, toplu yerle. 

- ~ geılll '~dı. A ', chir istasyo. balık .. Gene kızlarla /delikanlılar j:i. bedeni hayatı seviyor. Konya 
~ 1lt ıııııt~ ız. Uzakta, fiChrin bu kalabalığın çokluğunu teşkil I ıstasyonunun şu yeni manzaras• 

~ kj bir 
8r1 görünüyor. İki yıl ediyorlar. Konyanm piyasa ma _ beş yüz yıllık bir ananenin m:ı?.i 

1 ~ ~ ıatıı a bt-y nimi kur. h.ılli bura ı imi . Caddelerde, Y(' gömülıişüne ne acık biı \'C'. i. 
l\.k guk, <·iscntili bir kıl] ge. tozdan gezmek kabil değilmis. Bu ka! .. 

ııre inıyorum. Önü . yiizden tren zamanı, bilhassa 1 Ilıılusi Günay 

• 
JS 2 ;ı:ıt ... 

/:::mir fuarının bu seneki ycnilikkrfodcn: Swıi göl kenarında inşa 
~dilen sergi sarayı 

muhabirinin ifadesine göre, bir 
çifçi kendilerının muhacerete 
mecbur edileceklerini öğrenince: 

- Eğer bizi topraklarımızı ter. 
ke mecbur etmek isterlerse, biz 
o zaman çoluk çocuk, kadın er • 
kek toplanıp, kazmalarımız, orak 
larımızlw rastladığımız İtalyan • 
ları öldüreceğiz. 

Demistir. Diğer bir köylü de: 

- Beni buradan kovmak iste. 
yen her kim olursa derhal üzeri. 
ne ateş eder ve evimi yakarım. 

Diye topraklarını tcrketmeğe 
teşne olmadığını açıkça ifade eL 
miştir. 

Daily Express muhabiri mev. 
zuu bahis mmtakadaki askeri 
kuvvetlerin arttırılmakta oldu • 
ğunu ve kamyonlarla asker gel. 
diğini bildirmektedir. 

lyi haber alan kimselerin söy. 
lediklerine göre Almanya ile 1 . 
talya arasında bu husustaki an. 
!aşmayı temin eden yiiksek Adije 
valisi Sicilyalı Mastromattei'dir. 
(Malum olduğu üzere Mastro 
Maltei 1935 senesinde MussolinL 
yi Bolzano'da hazırlanan suikasL 
tan kurtarmıştı.) 

Almanyaya hicret edecek olan 
ilk parti Tirol'de yaşamakta olan 
)n bin Alman tebaasıdır. Milano 
consülü bizzat bu muhaceret i -
!erile uğraşmaktadır . 
Almanyanın nüfus kesafetin _ 

den şikayet ettiği bir zamanda 
nüfusunu beslemediği iddia olu • 
nan hudutları icine iki yüz elli 
bin Tirol'lüyü kabul etmesine mı. 
ş ıJ bir esbabı mueıbe bul:ıca~ı 
merak edilmektedir. Diğer ta _ 
raftan da Tirol'lülerin servetlcrı 
imdiki halde iki milyar frangı 
ıiitcc:ıvizdir. Fakir bir memle . 
,et olan İtalyanın bu parayı mı. 

:;ıl feda edeceği de mevzuu bahis 
meseleler meyanındadır. 



lstanbul 
koşuların in 

i 1 ki 
D~rdftncn ycı~n fma1i Dünkü yan§lariian hetJccanlt bir cm 

~t yarışlarına dün başland 
Hem müsabakalar hemde müşterek bahisler sürprizli old 
İstanbul at yarı§larmm birin. 

elsi dün Bakırköydeki koşu ma.. 
hallinde yapıldı. Gerek Kadıköy. 
de muhim futbol maçı ve gerekse 
senenin ilk yarışı olmasına rağ. 
men koşu yerinde dört bine ya. 
km bir meraklı kütlesi toplan . 

miycler yektlnu 500 lirayı geçme. J Yarış favorisi olan Romans 
yen halis kan lngilL: atlarına çok rahat bir ko§u ile birinci ol. 
mahsustu. ikramiyesi 230 lira, du. Kaya kısa mesafe ile ikinci 
mesafesi de 1600 metre idi. geldi. Bahsi müşterekte ganyan 

Bu koşuya Salih Omurdağ'm 135 kuruş kazandırdı. 
Ateşi, Prens Halimin Romans'r 
ve Atıf Esenbel'in Kayası girdi. üçONCU YARIŞ 

Dört ve daha yukarı y~ta ve 
19~9 senesi zarfında hiç 'lroşu ka. 
zanmamt~ h4lis kan Arap at ve 
kısraklarına mahsu,s ol.an üçün -
cü. yan~n ik-ramiyesi 155 lira, 
mesafesi de 1400 metre idi. 

Beş atın koştuğu ve Selma müs 
tesna diğer dördünün sonlara ka. 
dar toplu halde geldikleri bu ko. 
şu cidden heyecanlı idi. Ünlil, Çe. 
tin ve Bahtiyar gibi favoriler • 
den ayrılmryan İnci sonunda c.;ok 
güze lbir atakla birinciliği ka • 
zandı. 

yan 210, pli.seter de 110 ve 160 
kuruş verdi. İkili bahiste ise hı .. 
ci • Ünlü çifte bilet alanlar 660 
kuruş aldılar:. 

DÖRDONCü YARIŞ 

tJ ç ve daha yukarı ya.§taki ha. 
lis kan atlara ma~ olan bu y~ 
nşın ikramiyesi 180 lira, me8a. 
fesi de 1800 metre idi. 

Programa dahil olan atlardan 
Ateş girmediğinden bu yarış beş 
at arasında. yapıldı ve çok ente. 
resan oldu. 

Kara Osmanrn Yatağanı, Tev. 
hide Çirtabm Şipkası, Prens HL 
limin Flaytaud Flaym'ı ve Stat. 
hatou'nun Parista'sı tamamen 
başbaş& bir koşu yaptılarsa da 
neticede Parlata az bir farkla 
birinciliği kazandı. 

Ünlü bir kafa farkile ikinci, Yatağan ikinci, Flayaud Flaym 

1600 kuruk kazandılar. Plase de 
300 ve 155 kuruş verdi. 
BEŞ1NC1 YAJdŞ 
Dört ve daha yukarı ya§ta 

yerli yarım kan lngiliz atlarına 
mal> sustu. ikram iyesi ~55 lira . 
-.;ıesa/esi de 1800 metre idi. 

Beş atm iştirak ettiği bll 
nşta da - bir evvelki gibi~ 
lu bir halde koşulduğu i~ 
yecanlı geçti. Neticede . ~ 
farkla rakiplerinden iletl 
··an Andre Budin birinCl 
Salih Temelin ~r,.ıanı ikinci. 

"' 

ıı 

lıt, 

Yarış1arı hetJecmıla takip edenlerden bir grvp hemen akabmda da Çetin üçilncü da. ilçUııcU oldu. Bahsi müşterek. 
geldi. Bu sürprizli yarışta garı. te Parista'ya ganyan oynıyanlar 

M~tcre'k bahis ~fiden dön~ 

l!ecııi 
l.>c'lll 

"l!l..,J 

mış bulunuyordu. Müsabakala . 
rm baştan sona kadar - yalnız 

biri müstesna - hepsinin sür • 
prizle neticelenmesi de bu merak. 
lılara bir hayli heyecanlı anlar 
geçirttiyse de bahsi müşterekler 
üzerine hemen hemen hiç bir te. 
sir yapmadığı da hayretle görül. 
dil. Mesela üçüncü kO§Uda ı in. 
cinin galebesi katiyen beklene • 
mezdi. Böyle olduğu halde bu a. 
ta ganyan oymyanlar ancak 110 
kuruş, pl!seleri de yalnız on ku. 
ruş kazanabildiler. Diğer taraf • 
tan favori olan Romans'm ikin. 
ci koşudaki galebesi de hiç u ~ 

mulmayn;n bir para getirdi. 
Hem ko§ulan hem de müşte • 

rek bahisleri sUrprizle nihayet • 
lenen dün.kil yarışların tafsilatı 

f1Udur: 

BlR!Nct YARIŞ 
V9 yaşında ve hiç koşıı kazan. 

mamış yerli yanm kan lngı1iz 
rıtlara mahsmtu. ikramiyesi $00 
lira, mcsaf csi de 1f00 •metre idi. 

On atın iştirak ettiği bu ya. 

Romans 1Arinci ge1irketı 

nşta Necla ve Sıına başta çıkış 
yaptılarsa da derhal Yıldırım ile. 
ri fırladı ve Bcrçstenin sıkı atak. 
larına rağmen güzel bir koşu ne. 
ticesinde birinci oldu. lkinciliği 
Berçste, üçünciılüğü de Suna al. 
dı. Bahsi müşterekte ganyan 250. 
plaseler de 140 Ye 100 kuruş ver. 

~p©trO©ıtrD 
,~ ı,s 

MAt ~1Aftl,,;ft f"\)aıuıw.....ı ,. ~ı• h 
?,eldi. Bahsi müşterekte ~ cııı. 
275, plbe de 155 kuruş "/:. \t~sa 

Çifte bahiste Parista .. ar 
Budin'e çifte bilet alanlst.~, t · 

Yüzme müsabakaları 
Mahmut geçen hafta kırdığı 

rekoru dün de yeniledi 
İstanbul su sporları ajanlığı 

tarafından tertip edilen yüzme 
teşvik müsabakaları dün Şeref 
stadı havuzunda. yapılmı§ ve 100 1 
metre serbest yüzmede Mahmut 
geçen hafta kırdığı rekoru 1.1.4 
yaparak yenilemi§tir. 

Bu müsabakalara ilk defa ola. 
rak Demirsporlu yüzücüler de i3. 
tirak ctmi3tir. Müsabakalar ve 
alman dereceleri bildiriyoruz: 

100 metre klUp harici: 
1 - Mahmut 1.1.4 (Yeni Tür. 

kiye rekoru) 
2 - Rauf. 
100 metre kliip'ler: 
1 - Saffan (Beykoz) 1.7, 
2 - Ziya (Beşiktaş). 

3 - Muzaffer (Demirspor). 
100 metre k-üçükler: 
1 - Mehmet 1.15.4, 
2 - Bedri 1.17, 
3 - Gültekin (Galatasaray). 
400 metre kli1p1er: 
1 - İsmail (Beykoz) 5.36.4, 
2 - Kfizım (Yemirspor), 
3 - Ziya (Beşiktaş). 
100 M. sırtU~til kilçüklcr: 

1 - İbrahim 1.29,3, 
2- Maruf, 
3 - Necati. 
100 M. sırtüstü klüp harici: 
1 - Fuat 1.24.2, 
2-Adnan. 
200 M . kıurbağalama klii.p 1ML 

rici: 
1 - Rauf 3.21, 
2 - Necdet. 
200 M. kurbağalama kJüpler: 
ı - Saff an (Beykoz) 3,26, 
200 M. kurbağalama küçil.kler: 
1 - Kikmet 3.20, 
2- Ziya, 
3 - Nubar. 
400 M. serbest küçükler: 
1 - İbrahim 5.53.2, 
2 - GUltekin, 
3 - Recep. 
4xıoo M. bayrak küçükler: 
1 - Adnan. Hikmet, Tekin, 

T{amilden mürekkep takım 13.50 
de müsabakalar nihayetinde yapı 
lan tasnifte Beykoz 39 puvanla 
birinci. Demirsnor l fi puvanla i. 
kinci. Be .. ilrtftc; 13 puvanla üçün. 
cü olmuşlardır. 

Kfirek teşvik 
yarışları - -

Yenikapı sahilinde yapılan müsa
bakalar çok muntazam oldu 

İstanbul su sporları ajanlığı alınmadılar. Neticede Beykoz 
tarafından tertip edllen mevsi - birinci, Aıtınardu ikinci oldu. 
min ilk kürek yarışları dUn Ye- Derece 959. 
nlk&pı - Ahırkapı sahlllcri ö - 2 Çitte kik - Bu müsabakaya 
nünde büyük bir intizam içinde Galatasaray, Güneş, Beykoz iş. 
yapıldı. tırak etti. Sıkı bir çekişmeden 

2000 metre dUz hat üzerinde sonra Galatasaray birinci, Bey. 
yapılan müsabakalara Galatasa- koz ikinci, Güneş UçUncU oldu. 
ray, Beykoz, Güneş, Altmordu Derece 847. 
olmak üzere dört klUp it;tlrak ı Çitte Bayanlar - Galatasa. 
etti. Müsabakalar mUbtedl, kı - ray rakipsiz birinci oldu. 
demsiz, kıdemll olmak üzere Uç 4 t.ık kik - Bu müsabakaya 
smıf kUrekı,:l arasında cereyan Galatasaray, Beykoz, GUneş iş-

. etti. tirak etti. Ve neticede Güneş bi-
Sabah saat onda başlıyan ve rincl, Beykoz ikinci, oldu. Gala. 

ilk defa olarak programda ya - taearay çaparız yerdiğinden dis
zılt saatlerde muntazaman icra kallfye edildi. 
edilen yarışlarda alman netice · Derece 815. 
Jeri sıraslle bildiriyoruz: KIDEMSİZLER: 

MÜBTEDlLER: 1 çitte kik - Bu müsabakaya 
ı Çitte kik - Bu müsabakaya Altınordu, Galatasaray, Beykoz 

Beykoz lle Altınordu iştirak ot- GUneş iştirak etti. 
ti. Geç kaldıkları için Galata · Neticede rakiplerini bUyUk 
saray ile CUneş tekneleri yarışa bir farkla geçen Galatasara~ 

raya mukabil yirmi bir ll ~ap 
zandılar. ı j l'i 

O._:/ ~a 
_ R_um_e_l_ihi_·_aa_n_l_dtJ',-

birliği galip ~ 
Rumelihisar idman. ~ 

'le Alemdarspor birincı ~ 
lan arasındaki maçta ~ tit 
hisar 3 - O galip gelrrı•f ~ 

B takımları maçmb. Ôf ( 
lemdarspor 4 - 1 galıP 
mi~tir. A 

uısıf 
birinci, Bey}roz ikinci, G oS. 
çUncU oldular. Derece ıO· f 

2 çitte kik - Bu musab~ 
Galatasaray, Beykoz, GU~.o 
tırak etti. Sıkı bir çeJdr 
sonra Beykoz birinci, G• 
ray ikinci, GUneş UçuııcU 
Derece 9,20. • 

4 tek kik - Bu musab et 
Beykoz, Galatasaray, GUıJ 
dl. Baştan nihayete ka.d•' 
ter baı,başa ıittilcr. f'lJb d 
Beykoz ileri fırladı ve ~e 
Beykoz blrlocl, GUneş ik P 
latasaray ucuncU oldU· 
8,26. ol,, 

2 çifte kik bayanlal' - bl 
tasaray rakipsiz olarak 

oldu. o-1 
4 tek kik ba1anıar - 111ı:i 

saray rakipsiz olarak bir 
du. 

KIDEMLİLER : 1' us• GUnUn en mühlaı ıo ı 
Jarı klUplerio usta kU~ 
arasında yapılan kıdeıll 0ıtf lnrı oldu. Çok. heyecanllrt 
müsabakaların netice le 
olmuştur: ofl,, 

Tek çitte kik - BU dl o' 
rt1• ,, 

kaya Beykoz, Galataıa lfd 

üı. l lidNCI y All1lt 
tJç t1e da1ı.a yukarı yaşta ve 

J J9 senesinde 1Mzandığt ikra • 

; 
Ditıı1.11 1,-tlrek tc~!1: mi:sa 1J:t1.."'(l!Qrrndatı l7.:i 

neş. Altınordu kJUptcrl a1 ~ 
"ltl. Ne.ticede Gala tasar ~o• ' 
·inci, GUncş ikinci. :acYS 

<:Uncu oldu. Derece ıo.O ~e"~ 
(Devamı 10 ıı 



Milli Kümenin 
şampiyonluk 

Güııiin kahra ma ııı N ccdcl, sahadan çıkarılır kcn... m Üs aba kas 1 n da Demir spor "'u 1wim l ri Galat asarOy lal sini zorlar1<C11 

'alatasarayla Demirspor karşılaştı 
errıirspor kaptanının hakeme taarruzu yüzünden maç yarıda kaldı 

1 
... ll Çirkin h&disenin müsebbibi ebedi bov~otıa cezalan-
1~ 4ııı<hrıhrken Den irspor takımı da disk a lifiye edilecektir 
• ~ kUnıe ·· 

Pııva 
1 

rnusabakalarmda 
na b' · · akat ırınci vaziyete ge. 

\•'·averaj işinin halledil • 
~uz·· 

ları Undcn tekrar iki maç 
lakıı..ı: . l' v -unı..ir eden Gala. 

~1: .. Deınirspor k!üplcri 
rı oy stadında ilk karşı. 

zin bir şekle soktular ve devre. tamı{ vakıt kaznnmağa başladı- Müsabaka böylece çok tatsız öyle bir fnldırış saldırdı ki, Takımlar içeri girerken ma • 
:Un sonlarına doğru da sıkı bir ınr. G: 'atasan•~· takımı ise ruz. bir şekle girmiş ve 30 uncu da- bu savleti gôrC'n btHlin stadyom. çııı neticesi hakl~ında son sözll 
hiikimiyet tesis ettiler .. Bu ana gArırı da yardımı ile akııılanrıı ki kasını da bulmuştu ki, Gnln- da kiler bir an için gözlerini lrn söylemesini rica eden gazeteci -
kadar sıkışan her iki taraf kale. bUsbUtiln sıklaştrrdr. Bu sıra - tasaray sağdan bir korner ka. paınağn nırcbuı· oldular. Ye lcrc ise fcclcra ) onlar dairesi 
s1 de müdafilerin canlı oyunları da .Ankaralıların kalesi tam bir zandı ve bununla beraber çok gözlerini nçtıltları zaman, Nk reisi şu be~ anntta bulunmuş • 
sayesinde rakip takıma gol fır . çeııber içine alınmıştı. Sağd~ıı mUes~ir: lıt\dise de vukua geldi. dtirUst ve aynr zamanda. da ge- tur: 

a.ıı nı Yaptılar. 
:;atı verdirmedi. soldan hücumlar yapılıyor, kor- 1\IÜESSIF HADlSE rek tahsil ve gerek terbiyesi i - - Oyunun 3a üncü dakikasın. 

ın bu 
Birinci kırk bo; dakika Demir. ııerler atılıyor, fakat bir ttirlti Aziz kari ... Maçın tafsilf\tını tibarile hlitlln sporcuların ara - da Necdet tarafından hakeme yn.. 

'ttat naltıcı sıcağına rağ 
t ta on binden fazla bir 

t ~l>lannu~tı. 

~porluların gittikçe sert ve fa . gol çıkarılamıyordu ve bu ar.ı- yukarda takip ettiniz. Şimdi de smda pek çok sevilen zavallı pılan fiili tecavüzle b::u;Jıyan ha. 
vullü oyunlari1e fakat golsüz o. da Demtrspor mtida!aası şayanı şu satırları okuduğunuz zanınıı Tarığın, sağ göztinlin altı mo - diseyi müteakip hakem ve Ncc. 
'arak berabere nihayetlendi. hnyret bir fedakarlıkla kaleh:•·I hic şüphe yok ki, pek çok elem mor çUrllmüs 'c kanı ırın akmak det sahadan ayrılarak polis re.. 

larınş buçukta takımlar ta. 
ın rn" 

İKİNCi DEVRE ni müdafaa ediyorlar yalnız ka. duyacaksınız. ta oldu~unu hayretJer içind.., fakatindc soyunma odasına gö • 

sah Uthış alkışları a. 
larn aya çıktılar ve şu 

1q e dizildiler: 
ta,,QI'" 

ıı _ Aay,. Osmaıı - Faruk, 

leci ve takım kaptanı olan Nce- ÇUnkti, hiçbir sporcuya ya - seyrC'tıneğc bn-ılnd1lar. türülmüşlcrdir. Sahada idaresiz 
İlk kısmı rüzgar aleyhinde gol 

elet karşısında tehlikeli gördü - kışmıyan !?ayet çirkin bir hCali- Bu vnziyet knı·sıı:;ıııdn <1crhal kalan oyun hakkında son kara -
süz bitiren Galatasaraym ikfoci 

ğü her rakip oyuncuyu itiyor sedcn bahsedeceğiz. zabıta memurları sahaya Jrn :ı. rm ne olduğunu sorulmak üzere 
devrede muhakkak galip geleceği 

,.e hakemin görmediği anl:ır<!a Dcmlrspor kaptanı knlcd rak mUt,.,rnvizi ynlrnlnnıak i t0. maç s()yrini takip hcyı.:ti bizzat 
mnı1ıyordu ve nitekim Demirspor 

tekmeliyordu. .N'crdetc, hakem Tarığm rnilte - diler. Fakat hırsrnı nlnınıyau hakeme kararı sormuş ve ha • 
lularm başladığı oyunun ilk da. , Sa •11.<8u, Rtz.a, Yusuf -

lıcdıi ~ttin, Cemil, Bıtdu. 
ôcllı\ · 

Necdctln bu asabt hail ya\ aş addlt ihtarlarından sonra tek - Necdet zabıtı:ıya Jrnrşı gelmek kem de şu cevabı vermiştir : 
kikasından itibaren topu rakip blltll D l tak G 1 l C il t k l t d" d 1 

ı 1 ya,·aş n cm rspor mu. rnr .n atasaray ı cm c e - s e ıyse c zor ıa1Jc S<'kiz on _ Nccdeti cürmü meı::hut mnh 
ı:ıahaya sokan sarı kırmızı ı ar . .... • 

• ıı~J t~\ >.. d t Ga . 
ij - Jı,,._ o CC C - Zt, 

Ankara kalesini sardılar. Fakat na sırayct etti. Nlt<'kim mcrl•ez me attığı için sabadan cıkmı:ısı- memurun rdakntinde soyunma kemesine vereceğim. Maçı da ta. 
q_ckil .. bir türlü hedefi l muavin 1bralıim de knsU favul- nı söylediği zamruı Nccdot fı.nl ouasrna göttirUlmüştilr. til etmek mecöuriyctinde kalıyo . .. '~' 1ıq' Sıız0ı ~~ •. 1lırah.im. KIL 

~ ıı. ' A.rif, I!akk1, Orhan, 

'I:, ~~sabak 
bulamıyordu. 1 ı re bnş1aô.ı. olarak zavallı Tarıvm Uzrriııc Hakem Tarık cin, hiç bekle - rum.,, 

.. ~ ar aıt;nın ilk devresinde 

KAÇAN PE~ALTI Bu hafta da bu: mcdiği bu hilcumdau YC gözü • 
Dördüncü dakikada ortadan nUu altıııdarı ve ağzmdnn aldı -

• • • 
Bu karar üzerine maça niha . 

yet verilmiş ve halk ta, cok du. 
rüst ve terbiyeli bir gence yapı. 
lan bu çirkin hadiseden mu.az _ 
zcp olarak stndyomu terkebniş. 
IC'rdir. 

ar. 'f listu ~-~~~şen sarı kırını. yapılan sıkı bir Gnlntasaray akı 
lif' kaPlıranlugu derhal rakiple. nında Demirspor müdafileri to 
ı till'lizcı ılar. Bir haftadan.be. pu elle çeldiler. Hakemin verdi • 

t· ~al>trkıe buıunan Demirspor ği hu bariz penaltıyı Buduri ka
_j l'esind arı s:kı antrenman . lenin bir hayli UstllndC'n avuta 

dl' İYorı e büyük bir varlık attı \'e bu suretle Galatasaray 
_,j ~ sur:r· Galatasaray takı. mtihim hir fırsatı kaçırmış ol -ı 
~ d ntrene vaziyette bo • du. 1 

• ~~ ı.... Uruyordu. ng~ıJRSPOH.U:N GOLÜ 
ı "<laçıa d 
~ , 'ili sa~ r a. muvaffak ola • nu hUyiiJ{ tehlikeyi savuştu. 

rtıİffJJ Ser~~Çık Bediinin bu de - ran Demirsporlulnr derhal sağ 
11' J 'Sa:~~ tercih edilmiş ol. elan l:Uı•uına geı:tiler ve sağaçı-

liP r 'lıu ırnın iltihakına rağ - ğ'ın şan delini ofsayt vaziyette ya 
cı e ~~urn hattının zayıf düş knlıyaıı Orhnn bir knfn vuruşi 

Itı il p ~lrnuştu. le topu Galatasaray kalesine 
.\ilk k Yırrni dakikası böy gönderdi. 

ara1ıı · 
~'kte arın baskısı altın. Beşinci d:ı J·llrnda ,:;ali p rnzi .1 
~ll n sonra sarı kırmızılı. yetı:ı ~ likse:lcn Dcmirsporluln: 

Yav~ yavaş müteva. bundan son ı·a topu sağa sola ı:ı 

l>0r }._ .. 
"'<llcci,,i "· "b' • t k ı · rar<ı mı c ·mc cdıktcn sonra topu, 7curtarıyor 

Fenerbahçe bu sene neden 
muvaffakıyetsiz görünmüştür? 

Bu suali· bana Ankaralı bir okuyucum soruyor: "Fenerbahçe 
bu mevsim neden düşmüştür? Bunun gözle görünen görünmeyen 
sebepleri ne olabilir? .. ,, 

Çeyrek asırdan fazla ömrü içinde ekseriya güı.el ve yüksek fut. 
bol oynamış bir klübün muvakkat te olsa geçireceği son krizin 
sebeplerini ben de bu mevzuun daha bir çok alakadarları olabile. 
ceğini tahmin ederek bir tahlilini yaptım, açıkça yazıyorum. 

1 - Bir futbolcü ömrü daima istim üzerinde buluna. 
maz. Bir tek mevsim içinde bile bir knç kere inip çıkabilir. Bina. 
cnaleyh as kalQci "Hüsam,, dan daima birinci sınıf maçlar bek. 
leınek haksızlık olur. 

2 - l\lilli kümeye giren bir takımın bir tane değil üç tane ih. 
tiyat kalecisi alesta bulunmalı idi. 

3 - Vücudu ve futbol bilgisi birinci sınıf olan ''Yaşar,, ada. 
lesini ve nefesini hazırlayamadıkça yerini daha i§lek bir arkada. 
şına bırakmalı idi. 

4 - Bı..i sene klası epey yükselmiş olan "I.cbip,, le yanında. 
ki elemanın müşterek bir sistemi, bir müdafaa taktiği ön.ece.len 
takarrür etmi§ olmalı idi. 

5 - Son senelerde I<~cneri yukarıda tutan haf hattı bu mev. 
'>im randımanmdan kaybetmiştir. ''Reşat, Angelidis, Esat,, şekli 
devam ettirilmemış, bazıları da formlarından yüzde kırk uzak • 
taşmışlardır. (Mazeret kabul edilemez.) 

6 - Allah vergisi birinci sınıf yüksek futbolcü olan "Ali Rı. 
za .. muayyen yerini bulmayıp mekik dokutturuldukça umulduğu 
kadar faydalı olamamıştır. 

7 - Dünyanın en iyi sol açıklarından "Fikret,, hücum hat. 
tında her zayıf noktayı kapamaya memur edilerek kendi ve ta 
kımı hesabına zararlı neticeler görmüştür. 

8 - Zekasını, ayak bileklerile denk kullanmasını beceren na. 
lir futbolcülerden "Rcbii", Galatasaraydaki "şevk" ini ve Giineş. 
teki "enerji" sini sarı Jacivert forma altında henüz gösteremcd!. 

9 - Fenerbahçcdc "Zeki .. den sonra hala bir santrfor yoktur. 
10 - Sağ iç te öyle .. "Ala,, nın yeri boş duruyor. 
11 - Taşradan geldiği tarihlerde bile iyi bir açık olan "Nn. 

ci., Fener saflarında yeri buldurulmadıkça harcanıp gitmiştir. 
12 - Fenerde "antrenmana bakan adam,. dan başka yerli 

\'eya yabancı bir de "menacer,, bulunması gerekirdi. 
13 - Fenerbahçeyi Fenerbahçe yapan öted('nberi genç kıy. 

metlere verdiği emek, itina ve ehemmiyetti. Her şekle rağmen bu 
ciheti ihmal etmiyecekti. 

Jmdi... önümüzdeki mevsim jçin lüzumlu bir kaç tavsiye: Hü. 
<ıamettin, Yaşat gibi olgun fakat dolgun! aslara layık birer klas 
ıhtiyatı. Fikreti hafa alarak burasını "Fikret, Angelidis, Reı:;at,. 
·eklinde kurmak. O zaman da forvet şöyle olmalıdır. ''Rebii, E. 
sat, Melih, AJi Rıza, Ömer.,, 

Muvakkar Ekrem Talu 

ğı yarnlarclaıı sersem lcmlş lıir 
\ nziyctte saJiannrak sahayı ter 
J{etmC'k mecburiyetinde kalını, 
ve tedavi altına alınmıştır. 

r-."ıECDET KAÇTI MI? 

Tarığın yapılan mun) enesin . 
de, gClzlinUn altından oldukc: 
derin lıir yara aldığı gibi Uç di Gece geç vakit 8U haberi al _ 
şiııin de kırıldıı:;ı anıa.ılmıştır dık: Cürmü meşhut mahkC'mesi. 

lki takım oyuncuları salın or. 
tasında hir ha) 11 zaman bekle · 
dikten sonra, B ıkn Tcrbiyc::;i 
l"mum l\liiclUrlli ll feclern~yon -
Jar dairesi reisi Ziya Hcş saha
ya !:lktı ve cvv<'lfl Gal: t nra.-
lıJarı yanına Qağırclı Ye: 

- Çoculdur sız galipsiniz, sn 
lrntlan çıkabilirsiniz; dedi. 

Sonra da DC'mirı;porlularn gi 
derek soyunma oclalarma gide 
bikccıklcrini bildlrcll. 

ne verileceğini anlıy n Necdet, 
hadiseden sonr.ı çluş yapmak icin 
müsaade istemiş YC duşa gir. 
miştir. Fakat uzun zamnn geçti. 
ği halde Necdı>tin rıkmndığı gö. 
riilmüş ve duşa bakıldığı zaman 
pencereden kaçtığı nnl ılmıstır. 

Bunun iizcrine 'ccdet araşbnl • 
'Tlağa başlanm1 a dn bulunnma. 
'Ilı tır. Ve bu yüzden de cürmü 
-ne h·•t mnhk m c:'nd muhnkc • 

JJihı7di maçtı Ilaı kiye Y ekili Kazım ôzalpla beraber 

Çirkin 7ılkliscdcn sonra Galata.saraylıUı.iJ'J'ictiCC'IJifB:Ck'Ufjm-lar 
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d T .. k b .., Lozan zaferi 
Hatay a ur ay_ragı.U.ciriiçind·J·::~::~;i~~::.. Heybeliada yangı 

(Başlara/' 1 111clı1t 
. . yon belası bertaraf e&le:ek hu. 

Antakya, 23 (A.A.) - A. parlak neticeye bir damla Türk minnetle tebrık cdenm. ~uhab - du~suz bir istiklal alınahildi. Biraz sonra itfaiyeye tekrar 
naclolu Ajansının hususi mu- kanı dökülmeksizin erişmek e- bet sözleriniz içiı~ samimı ola · l.;met 1nönünün Lozan aul. te~efon edilerek yangının çok 

gur;\dan çıktığı zann 
dir 

Emniyet müdürü 

h b .. b'ld' . m 1· 'd' Bu ··n bu ada he . rak teşckkfir edcrım. h d b' b' b" .. k ld w b.ld' ·1 . a ırı ı ınyor: e ı ı ı. gu r pı- un an sonra ır ecne ı gaze. uyu o ugu ı ırı mı§ ve 
· · k lb. · · 1. İni.inli 

le itfaiye müdürü l~ 
u ı;önünceye kadar 

~ır. 
Hatayın Anavatana tam ve 

nutlak olarak kavuşmuş oldu. 
ğu bugün bütün Hataylılar ta
r~fın:lan en coşkun bir heye. 
can ve en içten bir sevinçle 
kutlulanmıştır. Hataylılar bil-

mızın a ını çarptıran sevınç tccisine söylediği bir sözü bura. irr.dat istenmittir. Bunun üze. 
ve heyecanı Milli Şefin daha Fransız K.!talan Nasıl da tekrar e:lelim:"Zııfer bir bil. rine Büyükada itfaiyesi ile Is. 

Yöriikalideki y....,.ı~ büyük bir nisbette duymakta Cekikli lur parçasıdır ki ufak bir dik. tinyedeki deniz itfaiyesine emir 
olduğuna güphe yoktur. ~ katsizlikle elden kayar düter verilerek süratle yangın yerine 

H l ela 1 Antakya 23 <A.A.) - A- ' da · 1 · b'ld' ·ı · · K b' 
Bu yangından 2S 

vcl BüyükadacUa ~.MI 
yanğm çıkını§, 50 P""~ atayı vatan ş ar, d l A' ' h • ve kırılır; kınldıktan sonra gıtmc erı ı ırı mı§tır. ısa ır 

Şimdi ~anla şerefle yükse- ~a b? .u b'l~~~sının ususı mu- onu arlık tamir etmek imkan. z.ı · · .n sonra Ada grupu, bir 
dalık ile 14 büyük n11sa bu bü:9ük günlerinde 

:\1ı1let Meclisi ve Parti mümes
'!iUcrınin aralarında bulunmak
la olmasından fevkalade müte
hassis ]~almışlardır. Bütün An. 
takya halkı ile civar kaza ve 
köylerinden buraya gelmiş bu. 
Junan on binlerce halk şehrin 
methalinden itibaren merasi .. 
min yapılacağı sahaya kadar o
lan yola dökülmüş ve Şemset
tin Günaltayın riyaset etmekte 
olduğu heyeti saygı ile karsıla. 
mıştır. 

len milli bayrağımız altında ve a ın. ı ır~yor: aız olur.,, müddet sonra da lstinye itfai-
bütün tarihi şehametle dolu ge- ':ataydakı son Fransız kuv. Garp cephesi kumandanlı- yesi ycmgm yerine dahil olmu§, 
çen şu gördüğünüz Türk ordu. verı bu sabah 7,30 da Antak. ğınchn Hariciye Vekaletine ge. bir ıaat sonra da lstanbuldan 
sunun satveti sayesinde meaut yadan ayrılmıştır. I çe:ek doğruca Lozana giden Is- bir kısım efrat adaya gönderil. 
günler geçiriniz. Bu münasebetlt: yapılan me-lmet lnönü bu hakikati pek gü. rniştir. 

:ı-.ıftır. 1 Floryada Çalılar 
Dün öğleden '°~ 

·ıe Y eşilköy arasın~ 
::lere mevkiinde tren 
finin kıvılcımlarınds11 

tutuşmuş, 8000 mette 1* 
balık bir sahadaki ~ 

Millet Meclisi mümessillerile 
diğer vilayetler murahhasları
nın merasim sahasına gelişleri
ni takiben sahanın ortasındaki 
bayrak direğinde da1galanmak
ta o1an Hatay bayrağı bando. 
nun çaldığı marş i1e yavaş ya. 
va~ indirilmiye başlanmıştır. 
Eu esnada kıtaat ve meydanı 
dolduran halk selfun vaziyetin. 
de bulunuyorlardı. Hatay bay. 
rağı tam olarak indiği zaman 
direğin altında bulunmakta o
lan ikisi kırmızı beyaz ve bir de 
siyah giyinmiş üç minimini 
Türk kızından siycıhlısı, Hatay 
bayrağı yıldızının ortasındaki 
kırmızı parçayı sökmüş ve şim
di artık tam bir Türk bayrağı
na intikal etmiş bulunan bay .. 
rak istiklal Marşı ve ihtiram 
duruşu arasında bir kara, deniz 
subayı tarafından tekrar çekil .. 
•niştir. 

Bu merasimi müteakip Te
tirclnğı mebusu Rahmi Apak. 
'>ir nuhık söylemiş ve onu ta .. 
. iben Hatay halkı ve gençliği 
udma Doktor :Arif ile bir kız ta. 
Lbe heyecanlı hitabelerde bu
lunmuştur. 

En son kürsüye gelen ve al
kışlarla karşılanan Millet Mec
lisi ikinci Reisi Şemsettin Gün
altay, burada aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

"Bahtiyar Hatayhlar, 
Simanızcla gördüğüm çizgi

lerin bana ilham ettiği manayı 
ifade için size bu suretle hitap 
ediyorum. Sevinciniz payidar, 
baymmmız kutlu olsun. Bu
gün sevinen yalnrz siz değilsi. 
niz. Anavatanm en hücra köy. 
lerine kadar her Türkün kalbi 
sizin gibi heyecan ve sevinç i
çindedir. 

Bayramınız kutlu, sevinciniz ra:;im. i~i A dost ordu arwasındaki,·zel takdir ediyordu; milli mü. lthiyenin gayretine ve hal. 
devamlı olsun.,, şereflı sılah arkadaşlrgı çerçe. cadelenin büyük zaferini en km yardımına rağmen yangın 

Hatayı bu aziz güne kavu§- vesi içinde çok muhteşem ol-lküçük bir arızaya uğra.tma1,sı- bir ti.irlü söndürülememiş, fun-
turan Atatürk ile Milli Şef Is- nh.ıştur. ızm Lozan sulhunu Türk mille. dalar ve çamlıu saatlerce cayır 
met lnönüne karşı yürekten Merasim saatinden çok ön- tinin ebedi minettarlı~a hak cayır yanmıştır. 
nelen bu r.ı.innet ve bağlılık ifo. ce, bütün Antakya halkı kışla. verecek surette yaptı. Alevler limanın gerisindeki 
delerinden sonra, en önde eh- nm önünde yer almış bulunu- Şu kadar var ki, bu emsalsiz sırtı merhale merhale kaplamış, 
niz subaylariyle Hamidiye efra. yordu. Lübnan, Beyrut ve Ha- milli muvaffakiyetin kolayca yanğm tepeye kadar yaklaşmış. 
dı gelmek üzere, piyade, jan- lepte bulunan birçok Türk aile- istihsal edi~ivemıiş bir iş oldu. bu arada sanatoryom ile Rum 
darma kıtalarrnrn, izcilerin, kız leri de bu tarihi dakikaya bü. ğunu sanmamak lazımdır. Milli eytamhanesi tutuşmak tehlike. 
ve erkek bütün mekteplilerin, tün Hatayın tam olarak Türk Şef bu güzel neticeyi almak si göstermiştir. 
esn~f gurup_la~ının geçit resmi bayra_ğ~ altına g~ri~ine ıahit o~- için aylarca gece ~e gündüz On ikiye doğru başlayan 
takıp eyl.emıştır. " mak ıç~~ ge.lmıştı. Bu k~ıf hasım memleket diploma~lan yanğm ancak gece sekiği on 

Merasımden sonra he~et a. halk kutlelerı arasında goze ile phsen ç.arpıfllll!br ve dauna ıeçe söndürülebilmiştir. 
zalan ve delegeler Harbıyede çarpıyordu. bu çarpı•malan Türk milletinin y ·ı 1" t ·· 3.:;. 
·k ) · h · d.l d f "T.. en en ma uma a gore _, 
ı amet erme ta sıJ e ı en e • Saat 7 buçugw a dogw ru Hatay lehinde kararlara bağlamağa b' metre bb ı k h 

ı· · · l d' ın mura a ı sa o 
ne ote ıne gıtmış er ır. Valisi Şükrü Sökmensüer, re- muv8:ffak. o~uıtur. DüY_Unu~- yanmıştır. Büyük çamlardan 

HATAY VAL1S1NlN fakatirıde Albay Şükrü Kanat- mumıye, ımtıyazlar veaaıre gı- yananların miktarı 4000 ka. 
TELGRAFI lı, Eabık Başkonsolos Fethi bi münak~ta. mevzu~ _olan bazı dardır. Ki.içük çamlarla funda. 

Ankara, 21 (A.A.) - Hatay Denli. İskenderun konsolosu meseleler ihlısas hancınde fCY- lıkların hesabı bilinememekte. 
valisi Sökmenstier, Ha tayın a _ Ahmet olduğu halde kışlaya ler olduğu halde bunların her diı. 
navatann kavuştuğunu Relsl _ gelmiş ve buraya yine aynı za. biri üzerinde günlerce kafa yo. Yangın esnasında Satılmış 
cumhurumuz Milli Şef lsmet 1 - man~ gelmiş olan Şimali Su. ~ak uğı:aı~a~, ~~ meselele. ve Reşat isminde iki itfaiye ne
nöntine aşağıdaki telgrafla ar - riye Fransız kıtaatı kumandanı nn mnhı!~tinı mute~sısl~- fn; fazla sıcaktan bayılmışlar. 
zetmiştir: General Moley ve Albay Col. da~ ~a ıyı. 8!1lamış, T u~k. mıl. ve sanatoryomcla tedavi edil. 

Milli Şef DUyük 1nönU, let ile kaışılaşmı§ ve selamlaş. letinın hakiki menfaatt ıcabı dikten sonra gruplarına gönde. 
TUrkUn makus tallfnl Metres mışlardrr. ?erede old~ kendi kanaat~ rilmişlerdir. 

tepede yendiniz. llUyUk TUrk Türk ve Fransız kıtalarr kıı- ile kurar vermı§, 0 meselelea Yangının yere atılan bir ci .. 

yanmqtır. 

Bundan başka Zedf 
nunda hat boyunda 
tren kıvılcımlarından 
tuşmuş, 120 metre rtııl 
bir yer yanmıştır. 

Şehremininde '{ 
Otlar 

Şehremininde Çuk~ 
daki otlar da atılan b~ 
dan tutuşmuş, bir ha.~ 
dıktan sonra söndür0 

Yangın ZaJllll 
Sultanahmette tra1" 

rağmdaki sütçü dük 
zerindeki harap ve bet 
tavanı saat ona doğf\J 
bire çökmüş, etrafı 
toz ve duman kaplartl 
nu gören bir zabıta 
yangın var zannederek 
ye telefon etmişse de 
yangın olmadığı an 
len itfaiye grupu Y 
miiştür. 

Ulusunun başına parlak siyasi laya kar§ı, Fransız kıtası ~rdu hep bu suretle halledihniştir. 
zafer tacrnı da Hatay.da koydu. yolu üzerinde, Türk kıtaatı da Bu itibarla Lozan sulhu Türk 
nuz, BugUn 23 temmuz 1939 şehir istikametinde yer almış .. milleti için ebedi bir feref ge. 
saat 11,40 da dostumuz lt"'~ansız lardır. tiren muvaffakiyet o.:.:uğu gibi 
ordusunun şon neferi de Hatay Sükrü Sökmensüer General Cmnhuriyet diplomasisi için de 
hudutııırıoı terketmiştir. Simdi MQ\ey ile kar§ıla§tığ; zaman çok kıymetli bir ders olmUftur. 

Sovyet- Japon çar 
'buuıa. 'Ha a. • !J:'U .,. j!:n1fFdrunınax · uzert: tnrn~ 0 ~-..:ı-. ı....~!;-- ı.__ı__ ~-- maJarı şiddetJen 1 

ro.ğı dalgalanmaktadır. Mille~, tarihi hadisenin iki memleket ~unyet ıdares~!'1 ;ul/1 ~&~ta- Moskorn, 23 (A.A.) - T'as 
mey.danlarda bu mukaddes b!l.y arasındaki dostluğu bir kat da. r:le el<l~ e~.'gı ~er :r ep Ajansı bilditiyorı 
rağın gölgesi altında misli gö - ha arttıracağını ve Türk. Fran. zanm r ıase6t var · Mog-ol . Sovyct kuvvetleri gc-
rlllmemiş tezahüratla. kurtarı - sız kuvvetlerinin tqriki mesai- lo7.iU1 ·~~wı meıut hatı. ncl kurmayı aşağıdaki tebliği 
cıları ve Mlllt Şefleri BUyUk .t - sine sağlam bir temel teıkil ey. rasma _deruı w mınnettar~~ du?"- neşretmiştir: 
nönünc minnet ve şükran hisle- liyeceği ümidini izhar eylemiş. gu!a" ıl~ ~glı ?~ T":rk ~l- M.ogolistnn halk Cumhuriye 
rini ,göklere ·kadar yUkselttiren tir. letı 0 buyük m,illı zaflnen lemın tinde Buirnor ı;ölli mıntakasın. 
Hataylılar.dan sousuz minnet ve G al M 1 ·· t tt' eden Milli Şef ısmet ö1:1ünün da l" tcmmuzılnn 20 temmuza ener o ey, guç zap e ı- "''--·k hbe rw• ltında da' ' .. 
şUkranlarına, şahsi minnet ve W• d · A b" h · · d ·k· yuK&e re r ıgı a ıma kadar Ja1>on - Mancu kuvvetlc-

gı alımkı ır eyecadank?çınd et, ı ı muvaffakiyctten muvaffakiyete rl hususi bir faaliy<'t gösterme. tazimlerimi katarak Ha tayın mem e et arasın ı os ane 'dece.,,. • dir ' 
bu bahtiyarlığını yüksek huzu. münasebetlerin ve daha iyi an- gı gıne emın · ASIM US meklc beraber, Kalkıngöl nehri 
runuza arzetmeklc mesudum, laşma arzularının ancak bir mi- nin şnrk C'ihclindekl Mogol -
aziz Şefimiz. sa1i olan bu neticeyi selamla. s SO\'Y t mevzHerlnl topcu ve ma-

Hatay ,·aJisi Sükmensüer mı§tır. . amSOnU yine kineli tüfek at<'şinc maruz tuL 
Milıt Şef, Hatay valisinin bu Bunu müteakip bando Mar. • J b f muşlardır. 

telgrafına aşağıdaki ecvnpln seyyezi çalmağa ba§lamış v~ yıne Se as 1 Ynlnız 12 temmuz gecesi, No-
mukabelc buyurmuşlardır: Şükrü Sökmensüer ile General Samsun 23 (A.A.) _ Gece mon Hnn-Burdoba'nm cen~bt 

B. ŞtikrU SökmensUer Moley, Albay Şükrü Kanatlı, sa.baba k~dar devam eden şid - garbi mıntalc~sında, Japon pıya 
Hatay valisi Albay Co11et, Fransız ve Türk detli yağınurlardıın hasıl olan de kun·r.tıe rı, topçu kıtaatının 

kıtalannı teftiş eyle.mislerdir. 11 h . .. h t sahil da yardımile, Mogol - Sovyet 
Hatay kurtuluş gllntlne eo • . ~ se er, §C rın mun a ve kıtnlnrınm nı·nsına girmek te _ 

istikşaf hücumları >" 
dır. Yalnız bir defa :ıi 
da 50 kadar :Tapon a,·e 
st görtilmUş ise de fdO 
yet tayyarelerinin .ıcıırf' 
sı Uzcrine Japon ~· 
muharebeyi kabul ctııı1 
ri kaçmışlardır. 

21 temmuzda Buirllot 
niln şarlt ve cenubu şı1 
takasında Japon tnYf11 

duda bir kere daha ıcc~ 
mişlerdir. Mogol hali< 
riyell arazisi tlzerinde 111 

len bu hnva muhnrct>tf 
Japon tayyaresi ile ı(IO 
dn ~logo! - SoHet tıı'r 
tırak etmiştir . • Şiddetli 
rcb<', 'bir saat kadar ııU 

· ındt Mançuri arazisi Uzer tı 

Biz büyük milletin heyecan 
ve sevincini ifade etmek ve o
n un mümessili olan B. M. 
Meclisinin sevgi ve teb1 ·ı-- · 

vlnç1erlo lıUtiln vatan, bUtUn Teftış sonunda bando Fran- kısımlarını istila etmiş, cadde - i . d M 
01 

Sov 
vatandaşlar iştirak ediyor. Ha- sız bcıyrakmargım çalmaya baş- lerde ve sokaklarda kaldırımla. ,şelıbtis e

1
tm şdıseh el b ogmu.hsım. 

l r:- L_ w . yet kıta nrı er a u 
taylılara refahlı ve bahtiyar ya- arnış ve r;ransız ~yragı yavaş rı sökmüş, bir çok evlerın alt kat i bl k d k . ha ev 

· d" ·1 k 1 "klAl l d t kuvvet a u a c ere ım ~· şayış istiyoruz. yalıvaş kın ırdı ere . stıT?. kmabrşı ları su içinde kalmıştır1.• m a lcmiştir. Japonlar. muharebe 
t. l~ONU ça rur en e yenne ur ay- heyetleri saba.ha kadar azını ge. d U s.ıu b r kmış 

tc ermiştir. Bu 111° 
Mogo1 • Sovyct tay)'11" 

1 rt" Japon • Mançu tayya 
11 mU~ler ve iki Japon J' 

sir etmiı,lcr(lir. J 
ni size bifdirmek için buraya 
geldik. 

Bayramınız kutlu olsun. 
T arihim~in çok buhranlı bir 

devrinde bağrımız parçalana. 
rak sizden aynlırken sizi asla 
unulmıyacağımıza ahdetmiştik. 
Vatandan 1'.ynldıktan sonra 
çektiğlniz elem ve ıztıraplarm 
sIZJlarmı anayurttaki bütün 
Türkler de sizin kadar hissedi. 
yorlardı ve sizi kurtarmak bor
cunu biran için olsun unutmı
yorlardı. 

Türk milletinin bu duygusu
nu temsil eden Atatürk ve o
nun kudretli arkadası lsmet in. 
önü, bu hedefe ermek için ge. 
ce]i gündüzlii calıştılar. Ata
türk hayata veda ederken bu 
kudsi vazifeyi de hayatında bü
tün mefkurelerini muvaffaki
yetle tahakkuk ettiren mesai 
arkadaşı ismet lnönüne vedia 
olarak bıraktı. lamet lnönü ta~ 
rihimize şeref veren büyük 
muvaffakiyetlerini sizi anayur
tla llhalr etmdt wıetiyle bir da .. 
ha tetvi~ -et~i. 

Eğer kumt\u~unuz zamanı 
uzamJ! ise, bunun sebebi, bu 

v k·1m· · . _,,, meydanın a y z u ı a ır 
BA§VEKlLtN MİLLi §EFE ragı çe ı ıştır. .. len yardımlar içın her taru.ı.a lardır. Dört top, 8 tank dafii to.-

TELGRAFI Hatayın tamamen T urk koşmuştur. . . ı;oo bUs bir çok makin&lJ 

Mogol - Sovyet b•"' 
ıerı, bu çarpıfmıµla ti~ 
kaybetmiştir. Ankara, 23 (A.A .) _ Hata • bayrağı hakimiyetine geçtiği! Çarşamba ovası köyleri arnzısı ~l~ır k . 

0
d h~ sair harp Jevazı .. 

t k U 
bu dakikada, dakikalarca süren•su altındadır. Bu köylerle irti • 1 ciğt~ca: olunmuştur !Mogol ...,.........,,....._ ___ .....,.. ___ ~· 

yın ana va ana avuşması m • b' lk uf k h b t k ·1 . . ·b·d· Baf d sel mı ın . . p Kürek •eşvik J 
nasebetile Başvekil Doktor Re- ır a ış t .. a~ı opmu§, ve e-. a esı mış. gı 1 •• ır. :ra a - Sovyct kıtalarınm zayiatı pek 11 

yecanma hakım olamıyan halk ler kasabanın mutcaddit mahal - (BIUi tar-/& f 
filt Saydam, Reisicumhur lsmct . d" tık ka .. . d 1 • k d 1 . 1 . ı·çle azdır. .,. _ şım ı ar p18ı uzerm e erme a ar ge mış, ev erın - z .. ıtt.e kik _ BU ilO 
1nönUno aşagıdakf t<'lgrafı ı;ek· l ba w d l l . k d . . t' 12 temmuzdan 20 temmuu ..,... ., 

şanı yragımıı:m a ga an- rıne a ar gırmı§ ır. • 
1 

. 
1 

Beykoz, Galataaar•ı• 
miştir: makta olduğu kışlaya girmiştir. Terme çayının tafiması ile bu kadar, Japon tayyare erı, 78 ıuı tt' sı~ 

l3UyUk Reisicumhurumuzun M . . b k . d' kasabanın karsı mahallelerini su - klUpleri iştirake ı. t~' 
ti ,p tl erasımın ayra ın ırme .. .. .. d h k t ed ·~· klşmeden sonra Galll. 

Y cc ... a arma k k b' 'k basmış ve suların Terme kopru. vapur a are e ememıS' .. ır. rtnci, Beykoz tktncl, 
Halayda şanlı bayrağımızın Fe çe m~ ~smı l~ttı ten 8?~r~, sü altında bes metre yükseldiği Bu son seyli.bm mezruata ve 

cckildlğl bugllnU bize yaşatan f rantsız kı sbı sle am rTes'ı:nkınıkı- kaydedilmiı:ı.ti; tütünlere yaptığı hasar :ve :t.eai - çUneU oldu. 
a e me te u unan ur ı- ,.. · . ·ı . .ı- Derece 8 60 •' DUyUk Şefimize, bizi daima iyi. t .... d . t' lk' Bu kazalarda da mahallerınce rat ancak suların çekı mesm~ ,M ._.._ •• n.'...,.. Bu ınus•~ 

ye ve ileriye götUreccğtndcµ hiç dası~ın onuı° k e~ ge~miş ır. .:1 
ilk tedbir almmıs ve vilayetten sonra belli olacaktır. Seyl3bm bu -s - IUA yır•r 

şUphcmiz olmıyan yüksek direlc os ·nm:~ e ~ t or ut arı k17u. de icap eden direktifler verilmiş. mmtakada şimdiye kadar bir mı. nUn &n heyecanlı pef'* 
tiflcri altında çalışmaktan mU - messı erının a a.y o~ra. a- . linc tesadüf edilmediğini en Ya§. Galatasaray, GUneŞ. 

rmda hu son karşılıklı ıhtıram tır. .. diri tmordu klUplerlotn te 
tevcllit en derin şükranlarımı ve . . . tak"be F k Samsunla "'arşamba Bafra ve Ilı olanlar bile soylemckte er. ._ 

merasımını ı n · ransız ı- ~ ' . rasında çereyan edell 
tebriklerimi arzeder tazimle P]. t t R '-- . y . h" Terme kazaları arasındaki telc. 1Nüfusça zayıat yoktur. Çarşa.m. tJPc:f 

d i ı an ı eynunıye - enışe ır . k 1 bUtUn yanş ;IDUdde lerlnlzden öperek n ma sıh ıat ] .. . d .. .. .. fon hallan kamilen bozulmuştur. ha ve Bafranın salııl ısım arm. ouolf . ...1 
n~ nfiyctınizi dil c> rim. yoku uzterlınl 4eOndyuAn:yd~şfeı· geçe- Demiryolu su . altında kaldığın .1aaki münhat meralarda hayva. - etti ve neUcede ,. dt 

J"--'kto R tik C! 1 re saa . a n ı ı mev- ı w h . ed.l k Bey;koz jktnct, oaıat '-
"" r c .,ayc am k.. d T·· k t ki t dan Çarşambaya trenler işleme. nat telef oldugu ta mm ı me p " 

ıın e •ı ur opra arını er- . 1 • çUncU oldu. _,.1,1, l\ 
Mi1ll Şefimiz, Baş\·ekilin bu keylemişlerdir. mektedır. l tedır. . . . . tlÇP' 

telgrafına şu cevapla m 11 lrn hclı- ı Mert ırma~ vadisinde sel tah. Valının. rıyasetı altında ~opla.. MUsabakalar ne jpcS' l 
buyurmuşlardır: ribat yaptığından Samsundan nan komısyon yardım faahyett. pJl&n tasoH 'lleucee ırif~ 'e, 

Doktor Refik s, ~dam • IAnkaraya hnrek".)t edecek trend<' 
1 
ne ve seylabın mezruata. ve bil. JJ. puvan1a gUoUP b~Jf- ' 

Sayın Başvekil "Harp Pıatl~raa,, terfikanıw hareket <'tmemifıtir. 
1
hassa tütünlere yaptığı hasar 1ak mev'ut Jtup•r• ~l' "-

Yalova yunmz.m çokl~ koya. Karadcrıizdeki fırtına yUziln - derecesinin tesbitirıc b:lr-lamış • G:alatşsaray 26 JIUY uee' 
dı Ö dil · 1 t db' ı ftı... Gtttı~ ,20 'nu-vaıtla 11~ Jiatay gUnünti sl'?.c •e Cum _ ma k. zür erız. den bugün •t>.purlar ~clemediP.i tır. Uzım ge en e ır er ~· - ,r 

hurlyf!t hUki'ımoline takdir ye gibi limanlnrımızda bulunan bir maktadır. tur9 
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lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatı ilanları Levazım Amirliği Satınalma ı 
Komisyonundan llltJıaıu tniktan tutan llk teminat lhale tarihi 

ton Lira Lira ve saati 
108 4,860 365 8.8.939 16,30 

tlıkarıda s.20 18,200 1365 ,, ,, ,. 1s 
eri g .. tes~nı. mahalli, miktarı, ilk teminatı, ihale günü 

kapaıı oeterilen kuru ot Demirköy için açık ve Pınarhisar 
~ USulile satın alınacaktır. Kapalı zarfla alm.ncak 

bir edeceklerin teklif mektuplarmı bildirilen gün ve 
~ 81.a.t evveline kadar kadar Vizede Tüm satınalma ko. 

k iatey:;ın~leri açık eksiltme ile alınacak miktara iştirak 
Yi .. erın aynı günde komisyonda bulunmalan evsaf ve 

~l'!nek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde mez.. 
ınüracaatıan. (127) (5174) 

8J. an.. * * • 
'"""' kU .. . ~o 8Igtr eti kapalı mrfla eksiltmeye konulmuştur. 
tutarı 39 Çarşamba günü sa.at 15 de yapılacaktır. Umum 

lıer gU 16,320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. Şartna. 
._)lt]ı ol~ komisyonda görülebilir. İstekliler ticaret odaları. 

. ı.~kl'l U~lanna dair vesika ibraz etmek mecburiyetinde. 
la ~ er~n 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 

bir f3aa klif Ve . teminat mektuplarını ihale günü ihale saa. 
11ttınaı!:VVehne kadar makbuz kaI'§ılığt İzmir Bornovada 

Gt.~5 kil komisyonuna vermeleri. (126) (5175) 
0 sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 

· lhaıeıı • * • 
'2-s-.aa9 Çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. U. 

her tutarı ~,645 lira olup ilk teminatı 4099 liradır. Şart. 
?3 ~ komısyonda görülebilir. 1stck1ilerin şartnamesini 
kal'ltı mukabilinde alabilirler. Isteklilerin ticaret oda. 

. l!:ırıu ı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetin. s;. lınesine iştirAk edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
~Pl llıde Yazılı vesikalan ve teminatı muvakkatelerile tek. 
~&mu ihale gilnü ve ihale saatinden bir saat evveline 

\t Bornovada askeri satmalma komisyonuna makbuz 
ermeleri. (125) (5176) ..... 

Miktarı Tutan İlk teminat İhale tarihi saati 
)ağı Kilo Lira Lira kuruş 

10,300 11,815 886 33 31.7.939 pazartesi 9 
~00 
~ .ooo 24,780 1858 57 " " 10 

larııe i Askeri Birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve 
llı.a~ t~taıarı ve ilk teminatları yazılı iki kalem faşe ve 
Uerı ~rı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. lhale gün 
'hllıda 1ıa.Jarmda gösterilmiştir. Eksiltmesi Ada.nada Tüm 
t(auıın:a:ı~ alm~. ko~isyonunda y~pılacaktır. Teklü mek. 

!.&-... " ıçın bellı edılen saatten bır saat evvel komisyon 
~~ e!'ilıniş bulunacaktır. Şartiamesini görmek ieteyen. 
~lt ~ Ankara Levazım amirlikleri satınalma komisyo. 

• (lle) ada Tüm sa.tmaıma komisyonunda her giln göre. 
~ (5143) 
·~. . .. 

~l'e ~~ uua. teldi! edilen 11.8 !ı.ur~ '9e .. ı&.!im tahmin fi. 
Pı!ıııllc ~ l görüldüğünden 3-8--939 günü saat 16 da ihale 
~de~. re yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ile te 1.kliklerinden dolayı 2490 sayılı kanunun 5, 3 cü mad. 
. tı da "fıkan yeniden yapılan tahmini bedeli 16,200 lira ilk 
~a 1215 liradır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tekmil 
gcıruıe~?a mevcuttur. Ve aynıdır. Bu garnizonlarda her 
~el t! ı~ır. Teklif mektupları ihale gün ve saatinden bir sa. 

l'ıinca.nda As. satınalma komisyonuna vermeleri. 
'},.. (150) (5349) 
"'IJl'V\,. *** 

'"VIJ k' irı bed 1~0 Bade yağı kapalı :tarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 ~;lı 21,000 lira olup ilk teminatı 1575 liradır. EksilL 

lt<>llıi 39 Çarşamba. günü saat 16 da Kayseride askeri satın 
'«ıJer l{:Yon~nda yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek is. 

tıda Y~rı, Ankara ve lsanbul Lv. anı. satın alına komis. 
•a~lı gerebilirler. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gUnü 
lh~ıe ~nunun 2, 8 cü madlelerinde istenilen belgelerle bir. 

\oe lekı· U ve saatinden en geç bir saat en•eline kadar temi. 
"'ernı 1f n:ıektuplarım Kayseride askeri satın alma komisyo. 

c el'1. (124) (5177) ---

15,000 kilo sade yağı kapalı zarfla 31-7-939 pat.artesi günü 
saat 16 da Niğdede askeri satınalma komisyonunda ihalesi yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 15,000 liradır. Şartnamesi her gün ko. 
misyonda görülebilir. Ve parasız alınır. İstekliler teminatı evve. 
liye ve teklif mektuplarını muayyen zamandan bir saat evveline 
kadar Niğdcde komisyona vermeleri. (122) (5179) 

* * * 
Eskişehir tayyare alayında birinci sınıf tüt hangarla iki 

cephanelik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşü bedeli 
174754 lira 88 kuruş olup ilk teminatı miktarı 9988 liradır. Ka. 
palı zarfla eksiltmesi 1--S-939 salı günü saat 11 de Ankarada 
Vekalet satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi, plan ve pro. 
jeler 880 kuruş mukabilinde her gün Ko. dan alınabilir. Eksiltme. 
ye girecekler bir hafta evvel hava müsteşarlığı inşaat şubesine 

müracaatla vesika almaları. (123) (5178) 

*** 
Tllmen birliklerini nihtiyacı için 10 taksitte almmak ve TU. 

men ambarmaa muayenesi yapıldıktan sonra birliklere n.a.kli mü.. 
teahhide ait olmak şartile 137.400 kilo kuru fasulye kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılıp mukaveleye bağlanacaktır. 

Evsaf ve §artları komisyondadır. Muhammen fiaıtı 20,610 li. 
ra ve ilk teminatı 1545 lira 75 kun13tur. !halesi 7--8-939 pazar. 
tesi günü saat 16 dadır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel kanuni veeikalarile teminat mektuplarmı LWeburguda. 
Tüm satın alma komisyonuna vermi§ bulunacaklardır. (151) (5348) 

*** 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 45 kuruş olan 44,300 çift 

yün çorap kapalı zarfla münakasaya. konulmuştur. İhalesi 11-
8-939 cuma günü saat 14 dedir. llk tcmin,ıı.tı 1495 lira 50 kuruş
tur. Evsaf ve şartnamesi hergün öğleden sonra Ankarada M. M. 
V. satmalma komisyonundan bedelsiz alma.bilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde gömrilen 
vess.ikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beheme
hal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satmalma komi!. 
yonuna vermeleri. (5478) 

DAUAYUKSEIC 
rAi'Z, DA~A E:Yi 
ŞARTLAR. TE:MIN ~D~~ 
WOLANTS[ QANK-UNI NY. 

Cinai 

Pantalon arka tokası 
Çelik kanca 
San aabun 

Hiki bobin 
Siyah makara No. 8 
Saatli makara ,, 40 910 metrelik 
Siyah makara ,, 1 183 ,, 

Kol utan 
Lavantin utar 
Siyah vatka 
HAki kurdelA 

Ay Yıldız 

Şapka hava deliği siyah 

,, " ,, hild 
,, tepe muşambası 
,. kenar meşini 
,, ,. mukavYası 
,. tepe milruı 

'' boruau 
Siperlik mika 

,. mukavva 

Er saka.ndırak dUğmesi 
Subay ,, ,, 
Talebe ,, ,. 
Sakandırak .kayı§I hiki 

" ,, rncivert 

Parafin 
Ara ipliği 
Mukavva 78 X 100 

20,182 adet 
9,322 ,, 
2,717 .. 

7,600 " 
587 " 
750 ,, 

100 " 

1,000 metre 
474 " 

1,000 adet 
1,362 metre 

5,892 adet 

10,800 ,, 
7,000 ,, 

312 ,, 
5,200 ,, 
5,548 " 
5,684 ., 
4,771 ,, 
5,494 " 
5,465 .. 

3,748 ,, 
700 ,, 

5,400 H 

2,914: ,, 
2,700 " 

400 kilo 

400 " 
1,500 adet 

Eksiltme saati 

10,30 

11 

11,30 

13,30 

14 

14,30 

15 

Dikim.evleri ihtiyacı için yukarıda yazılı mal7.eıne 25-7-939 
Salı günü hizalarında yazılı saattlerde Tophanede amirlik Satın. 

alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kat'i te. 
minat ve kanuni vesikalarile beraber belli saatlerde komisyona 
gelmeleri. (82) (5314) 

••• 
25 ton benzin ve 15 ton motorin alınacaktır. Kapalı zarfla 

eksiltmesi 31-7-939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede funir. 
lik satm alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin be • 
deli 6450 liradır. nk teminatı 483 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve. 
sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale santinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (75) (5217) 

• •• 
. Ol"du. sıhhiyesi için 11 §eçit mrlı mabeme alınacaktır. Açık 

eksıltmesı 31-7-93~ ~~esi günü saat 15,30 da Tophanede 
İstanbul levazım amırlıgi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2740 liradır. llk teminatı 204 Hra 50 kuruştur. 
Şa~tnamesi komisyonda görülebilir. Isteklilerin kanuni vesika. 
larıle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (74) (5215) 

*** 
Bir milyon iki yüz beş bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot alı

nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9--8-939 çar§amba günü saat 
15 de Tophanede !atanbul Lv. amirliği satınalma Ko. da yapıla
caktır. Tahmin bedeli otuz yedi bin üç yüz seksen lira kırk iki ku-

ruş ilk teminatı ikibln sekiz yüz üç lira elli Uç kuruştur. Şart.na
mesi Ko. da görülür. lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(91 (5424) 
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karamazof Kardeşler 
Yazan: Dcstoyevski 

~ 
llıi' ÇeYfrea: Hakkı Satı. G ... ia 

llıi 1 llcfrct t . ~· . 
.. '?43 

t!ıı di. ı e tıgını haykırırken sa-
~t bı.ı •cı;anrnıştı buna. Çapkın za~i
~ tt ttti~?1~an ötürü, kendisinden 
t\ı tı b,,1 d

6~nı sanıyordu. Dimitriye 
~ c ı ~· 

~)~~il gı aşk da, işte bu kanayan 

~ 
d<>f rnuş, intikam gibi bir 

~ ıı ~it 
,:_:bııİt<f· da belki hakiki bir sevgiye 
~·'lltltıiı \~akat Mitya, buna meydan 
\ -fftdc' . 'Yatıeti ile Katerinin ruhu-

ttt. tniyccek bir şekilde yarala-

b lııtiq 
~ ttı laaf 
~~ ltin 1 çaltnu, kadın kalbinde 
' ııtı, ~e hınç anaı.zın parlayıp 
~tt' lterıdiıı. atertn Mityayı mahveder· 

clt :~. l(S 
1 

•• de aynı hale koymuıtu. 
'it lilttr\di ';11U bitirir bitirmez, gilcü 
liit "'"••lctı · tnirleri botanarak utanç 

d111 • »öbe 
~ tr. t ba,Iam11tı. Alıp gö· 

ıı 
'•,, . •ıracı 

tıli · a Cru · ·k ~ , •ırıc 1_ ~ını a çığlık çığlığa 
l~l)l ıtOlJa 

~dı. lt°!tu :ın~ uzatarak o kai:lar 
· ' kı kırnse buna mani oh-

- Mitya, bu engerek yılanı se:ıj 

mahvetti 1 

Diye haykırdı, sonra hakimlere dö-
nerek: 

- Onu iş başında siz de gördünüz 1 
Decli. 
Reisin bir işareti üzerine onu yaka· 

layıp götürdUler. Genç kadın sarıldığı 

delikanlıdan sökülünce yine kollarını 

uzatmaktan geri ıdurmadı ve İ§te bu hal 
i~inde onu sürüklediler. 

Dimitri de onun halini yörünce ye
rinden fırlayarak atılmak istedi. Fakat 
buna meydan vermediler. 

Öyle sanıyorum, ki mahkemeye ke· 
yi( için gelenler adamakıllı eğlenmi§· 
Ierdl. Vaka, sahne gerçekten yamandı. 

Reisin isteğiyle, mütehassıs dnktor, 
tvanı muayene etmiş ve sonra kanaati
ni bildirmek isin salona gelmişti. Has· 
tanın pek tehlikeli bir nöbet geçirmek· 
te oUuğunu ve hemen yatırılması ıa. 

zım geldiğini bildirdi. Bir gün evvel de 
ona baktığını ve istirahat tavsiye etti
ğini söyledikten sonra, me§hur hekim: 

- Hasta, birsam illetine tutulduğu· 
nu, sokaklarda ölülere rastladığını ve 
şeytanın her gece onu görmeğe geJ.di· 
~ini bana itiraf etmişti. 

Dedi. 
"Katerin,, in mektubu dava dosyası

na eklenrdi. Mahkeme heyeti, kısa bir 
müzakereden sonra, Katerin ve Ivarun 
yeni ve umulmaz ifadeleriyle . mesele
nin bambaşka bir şekle girdiğini ve bu 
hususta lazım gelen tetkikatın yapıl· 

masına karar verdi. 
öteki şahitler artık kimsenin dikka· 

tini çekmedi. Katerinin ifadesi ve reise 
verdiği mektubun katiliği avukatı bü
tün şöhretiyle birlikte yere scrmitti. 
Heyet müzakere için çekiJ.di ve ancak 
bir saat sonra tekrar muhakeme ha§· 
landı. 

Tam saat sekizde müddeiumumi iddi
anemesini okumağa başladı. 

-6-

tpolit Kiriloviç, asabi ürpermeler !
çinde söz aldı. Alnı ile ıakaklarr so~ıık 
bir terle kaplıydı. Bu heyecan, ol 
cağı iddianemeyi ömrünün §Bheseri 
say.dığındandı. Kuğular, ölürken sok 
güzel öterlermiş. Mildldeiumumt de bu 
iddianemeyi böyle bir son nağme sayı· 
yordu. Netekim dokuz ay sonra verem· 
den öldü. 

O, bu iddianameye kalbiyle bera!>~r 

bütün zeka ve istidadını dökr.!ü~tii. 
t:ldianame, gerçekten güzel yazıl· 

mı§tı; fakat bıraktığı derin tesirin asıl 
kaynağı samimiyeti idi. Çünkü ipolit, 
Dimitrinin suçluluğuna, yalnız oturdu
ğu makam icabı olarak değil, phst bir 
iman olarak inanmııu. Cemiyeti kur
tarmak B§kı onda en yüksek bir ihtiras 
halinde yapyordu. 

Hatta, müddeiumumiye karşı düı

man vaziyetinde olan kadınlar bile, söz
lerinin ateıi ve tesirini itirafa katlan· 
nuılaridı. 

tık cUmleler, biraz aksak, azıcık se· 
vimsiz ha§lamıştı. Fakat gittikçe tered
düdü kalmamış ve salonu çınlatan bir 
heyecan fiskiyesi halini almıJtı. Bu çar
pıntılı ve yüksek hitabet, iddianamenin 
son cümlesine kadar böyle sürdü. Öyle, 
ki bitirince, lpolit aı: kaldı bayılıyordu. 

''Hlkim efendiler, bu dava, bütün 
Rusyada akisler uyaıYdırdı, deniliyor. 
Fakat acaba, Rusya böyle akislerle 
çalkanmakta haklı mıdır? Bu türlü ıcy· 
lere biı:, zaten alııık değil miyiz? .. Bu 
kanlı ve iğrenç hldiseler, ne yazık, ki 
bizleri artık üzmüyor bile. Şunun bu
nun herhanci bir çılgınlıkla itlediği ni· 
nayetlerden ıiyade, asıl §U bizim hiuiz· 
liğimb: korkunçtur. Bizi karanlık bir 
istikbale doğru sürükliyen bu hissizlik 
nereden geliyor! Bu duygusuzluğu, bu 
uyuşukluğu henüz pek genç ve pek İs· 

tidatlı olan cemiyetimizin yaradılı~ ku
sı.:r:arma mı vereceğiz? Ahliik ümı1ele· 
rimizdeki sarsıntılar, hatta bu ümde· 
]erin yokluğu hangi karn::.ktan :;: :ıyor? 

Bunu da mı "biginc ?,, ciliğimize yük· 
leteceğiz ! 

Her vatandaşı heyecanlandıran ve 
bir cinayet kadar korkunç olan bu me· 
seleyi burada münakaşa edecek deği
lim; yalnız şöylece bir işaret ediyorum. 
Henüz ürkekliği geçmemiş olan matbu
atımızın bu husustaki hizmetini anmak 
lazımdır sanıyorum. Çünkü eğer onla· 
rın emeği olmasaydı, memleketteki bu 
türlü hw:Jiıeleri öğrenip tetkik etmek 
fırsatını bulamıyacaktık. Gazetelerde 
neler okuyoruz acaba? .. 

Öyle vahti cinayetler, ki şimdi üstün
de durduğumuz kanlı vaka bile onların 
kar§ıaında solarak ehemmiyetini kaybc· 
der. Cinayetlerimizde öyle garip ve 
korkunç bir incelik göze çarpıyor, lr:i 
cemiyet hesabına, cemiyetimizin gidiıi 
adına titrememek kabil değil. 

Mc:.eıa, bakıyorsunuz bir gün şura· 

da, } • .s~k muhite mensup genç ve par
lak bir zabit, bir memurla, hizmetçisini 
hiç bir vicdan azabına uğramadan öldü
rüyor. Bütün bu cinayetleri de sırf on· 
lann elindeki bir borç senedini almak 
için işlemiştir. Mesele bu kadarla da 
kalnuyor. iki adam öldüren genç zabit 
para da çalıyor ve: 

- Bununla da keyif çatarım! 
Diyor. Zerre kadar şaşırmadan kur· 

hanlarının kanı ıba~ları altına birer y.ıs· 
tı': koyup defoluyor. 

Bir başkası, yine böyl~ ve k~hraman· 
(Li:+f r>11 sayfayı çc1:irini::) 
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. Sporcular l'8 kamplara 

Gidenlerin 

nazan dikkatine : 
Avrupada büyük rağbet kazanan ve 

subaylara çok yarayan 3 renkli 

DA. O 

8AKER r-.::zalarının .. 
sattığı kostüm ve pardesüler. 1 

emsalsiz bir biçimdir. 1 
Sağlam 

Sık 
Ucuz 

Halihazırda piyasamızın er 
zengin çeşitleri. her yerden u 
cuz fiyat n· müsait şartla+ 

c;atrlmaktarlır 

BUGÔN 
KUM6AQASIHA 
PAQ~ATAN 
KOÇUK EL 

Askı fenerleri gelmiıtir. 

Eer yerde DAIMON pillerini ve ampullerini de israrla 

isteyiniz. DAIMON markasına dikkat ediniz • 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatl 

Satış yerı: 

VAKiT KITAPEVI 
1-10 kitaplık bir inci serı 

Numara Kuruş 

1 
Devlet DenizyolJarı işletme Umum 

Müdürlüğü ilanlara --- 1 1 
1 Safo 100 
2 Aile Çemberi 100 

1 3 Ticaret, Banka. 75 
Borsa 

t Devlet ve !htilal 75 

24 Temmuzdan 31 Temmuza kadar muhtelif 
hatlara kalkan vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Cum

huriyet), Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımından_ 
Bartın hattına - Sah 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de .Antalya). 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmi t hattına- Salı, Per§embe ve Pazar 9.30 ıda (Uğur). Tophane 

rıhtımından. 

Muda nya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 te (Trak). 
sistemi vapurlar.dan lbirl. Cumartesi ayrıca 13.30 da ve 
Pazar 20 de (Sus). Çarşamba postası Tophane rıhtımın
dan ve diğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandrrma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te (Sus), 
ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de 
(Bursa) (Sus) Galata rıhtımmJdan, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rrhtı· 
mından. 

Imr oz hattına - Pazar 9 .da (Tayyar) . Tophane rıhtnnmdan. 
Ayvalık haltına - Çar§aınba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te 

(Saadet). Sirkeci nhtnmndan. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege), Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da ·(Anafarta), Cuma 10 da (Erzurum) . 

Sirkeci nhtımmdan. 

1 
NOT: Vapur seferleri haldanida her türlü malumat a~ğıda tele-

fon numaralan yazılı Acentelerden öğrenilir. 

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

taka Liman Reisliği 
binası altında. 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 

t 

42362 

40133 
22740 

(5525) 

1939 Resimli Haf ta 

5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhl hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı il 75 

795 
. Bu serinin fiyatı 795 kuruş 

tur. Hepsini alanlara % 2C 
iskonto yapılır. 236 kuruşt 
peşin alındıktan sonra kalar 
1 lirası ayda birer lira öden 
nek üzere dört taksite bağla 
nır. 

Umum neşriyatı ida re eden: 
HAKKI TARIK US 

SAH!Bl : ASIM US 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

I 

İstanbu l Belediyesi İstanbul Elektr ik 
Tramvay Tünel işletmeleri Umum 

Müdürlüğünden : 
- :ra:tnıammen oeaen lZTlH on 1Kl om yuı; ::;eKsen oır ırra 

tutan muhtelif yüksek ve alçak tevettür sigortası kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 913.58 dokuz yüz on üç lira elli sekiz 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 18-8-939 cuma günü saat 15 de Metro han 
bin.asının 5 inci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden 
parasız tedarik edilebilır. 

5 - Teklif mektuplarının şarnamedeki tarifat dairesinde 
hazırlanarak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komisyon katipliği
ne imza mukabilinde verilmiş bulunması lazımdır. (5246) 

Dr. Necaettin Atasagun Jrolog Dr. Kemal Özsan 

YAlllN 
CEK DEFTElllN5 

iMZA L\TArı 
e,Qy6i( EL 

OLACAK Ti~ 

muştur. . ıif' 
1 - Bu işin muhammen bedeli 73.000 "yetmiş üç btil" 0/.. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı De\'ıet .,,.J 

yollarının Ankara, Sirkeci ve Sıvas veznelerinden 3.65 Jiı'fl 
mukabilinde alabilirler_ dJ 

3 - Eksıltıne 8-8-939 tarihinde salı günü saat ı~~' 
D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci koıı11·• 
yapılacaktır. ~ı 

'1 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif ııı~ l 
larilc birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün s39 

kadar komisyon riyasetine tevdi etmiş olmaları lazımdu·. ıı1 
A - 2490 sayılı kanuna uygun 4900 liralık muvakkat te 

M~mleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 

Sabahları 8.30 a kadar; akşan>. 
ları 17 den sonra Laleli Tayyarı: 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, c~ 

l• · ;ıı )ulları, tlcrı ,c ıruıı.ıı tı . C - :\lünakalat Vekaletinden alınmış bu işe mahsuS "11 

talıkları mülclı:ı-....... ı vesikası, ehliyet vesikası ıçın ihale tarihinden en az seıciı !';1. 
·itııclbaşı l.stildı'ıl c-;ıcl ,ksi l'\u. vci bir istida ile Münakalat Vekaletine müracaat oıurırtı(54 

~~~!!i!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~·=~O::B~u=rs:a::rı~az~.a=r:ı :ii:s:lli!:l':c·=l. =4=1=~~:ı;~ı~~~~~~~~~~~~~~~~!!ii!ii!!~!ii!!~~~(~· 
~ '! f 

A •·tık cezasını pek şiddetli b'.1,cı 

Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Tdefon; 239iı3l 

lığiyle tanınmış, göğsıü nip.nlı bir za
bit, kenl:li kumandanmın anasını, hay
dutlar gibi boğazlamakta çekinmiyor. 
Suç ortaklarını kandırmak için de : 

- Korkmayın, bu kadın beni öz ev
ladı gibi sever. Hiç şüphelenmiyccek. 
işimizi kolaycacık göreceğiz! 

Diyor. Evet, bunların birer canavar 
olduklarına şüphe yok. Fakat ne yazık, 
ki size bunlar için ''Tek tük vakalar
dır !,. diyemiyeceğim. Bunlar cinayete 
kadar sürüklendikten sonra vicdanlari
le başbaşa kalınca: 

- Şeref ve namus itibari bir şeyden 
başka neı::lir? Belki beni cemiyeti ifsat 
ettiğim, ortalığı velveleye verdiğim için 
çekiştirecekler. Deli olduğuma hükme
decekler. Ala, benim de istediğim zaten 
bu değil mi? 

Demektedirler. 

- Siz isterseniz, mübalağa sayınız. 
Fakat şu sözümü unutmayımz ki huzu
runuzda sayıp döktüklerim, varolanla
rın ancak yirmide biridir. Hakikatin a· 
sıl kendisi karşısınıda titremeliyiz ... 
Gençler arasındaki intihar bolluğuna 

bir hakmız hele!... Hepsi .el(\ "Haml~t 

gibi işin sonu nereye varacağmı düşün
meden kendilerini öldürüyorlar. Ruhun 
e~diliği, ahret gibi iman şartları yok 
o~lar için ... 

Muhitimizdeki ahlik Lozukluğuna, 
ictimat çUr'ilyU~ dikkatle bakmız. Bu
~ünkii davamrzm mevzuunu teşkil eden 

Fiyo:lor Pavloviç, bu kötü yaratılışın 

nisbetle masum görünür. 
Onu, hepimiz tanıyoruz. Aramızda 

yaşıyordu. 

Evet, Rus cemiyeti için.deki "cinai 
ruh,. bir gün, elbette büyük çaplı be
yinler tarafından incelenecektir. Bizde 
olduğu kadar Avrupalılarca da bu mev· 
zu işlenecek. Çünkü işi, zahmete değer 
bir büyüklüktedir. Fakat bu ctüdler, 
cinayetlerin heyecanı geçtikten sonra, 
ilmin şart tuttuğu serinkanlılıkla yapı
lacak. Bugün ben, aynı vaziyette deği· 
lim. 

Şimdilik biz, benliğimizi sarsan bu 
şiddetli heyecanlarla hadiseleri sadece 
bir sahne eseri gibi seyrediyoruz. Ya
hut da annesinin göğsüne sokulup kor
kusunu gidermeğe çalışan çocuklar ı;i

bi saklanıyor, hortlağın geçip gitmesini, 
başka bir sevinçle onu unutmamızı bek
liyoruz. 

Fakat bir gün gelecek düşünmek, bir 
vicdan muhakemesi yapmak ve içtimai 
vaziyetimizin bilançosunu çıkarmak zo
runda kalacağız. Bundan evvelki edebi 
neslimizin en kuvvetli seyirlerinıden bi· 
ri, şaheserlerinden birin.de, Rusyayı 

meçhul bir hedefe doğru dörtnalla sü
rülen bir "Trovika,, ya benzetir ve: 

"Ah ey kuş gibi uçan Trovika, seni 
kim icat etti?,, (1) diye bağırır ve son
nı lıir heyecan hamlesi içinde hi.itiin 
memleketin bu Trovikaya yol vermek 
i~in hürmetle açıldıklarını söyler. 

Benim kanaatime göre, dahi sanat.
kar bu eserinde zamanının s.ansurune 
de ehemmiyet vermiyerek idelistliği or
taya koymuştur. 

Bu araba, hızla nereye gidiyor? Sü
rücüleri falan ve filan olursa, akıbl!t 

değişir mi? Bugün de aramızda böyle 
sürücüler yoktur deyemcyiz. 

"Sözünün burasında İpolitin nutku 
sürekli ~!kışlarla kesildi. ''Trovika,, sö· 
zünün altındaki hürriyet timsali halkın 
hoşuna gitmiş, ruhlarını coşturmuştu. 

Doğrusu şu, ki müddeiumumiyi alkış
layanlar ekseriyet değildi. O kaı::Jar, ki 
bunlardan reis bile kuşkulanıp mani ol· 
maya çalışmadı. Fakat bu alkış İpoliti 

kuvvetlendirdi. Onu şimdiye kadar hiç 
alkışlamamışlardı. Yıllardanberi kendi
ni dinlemek bile istemediklerini gör
müştü. Ve şimdi işte, ansızın bütün 
Rusya tarafından okunacak, dinlene· 
cekti.,, 

Birdenbire aramızda meşhur olan 
Karamafoz ailesinin iç yüzü ne.dir? 

Bir damla su, nasıl güneşi süzerse, 
bütün Rusyayı da biz, Karamazoflarla 
mikroskop altına alabiliriz. Ömrü fe ci 
bir sonrabiten şu ihtiyar, ~u aile baba
sına hele bir bakınız. 

Asil bir ailenin çocuğu olduğu halı .le 

fena yaşayışla sürünüp dururken, bir 
kadın çeyizi onun imdadına yetişti. Kü
çi.ik hir sermay~ sahibi oldu. Vaktiyle 
maskara, alaycının biri iken bu küçiik 
sermaye ile tefeciliğe başladı. Zamanla 

parası artıp zenginleşince kendine ina
nışı da arttı. Eski maskara ve yaltakla
yıncı hüviyetin.den eser kalmadı, orta
ya çapkın ve insafsız bir ada molarak 
çıktı. Keyfince yaşamaktan başka 'bir 
gayesi olmıyan ahlaksız, dinsiz bir a· 

te feci akıbetiyle çeken bu jbtlılıı~ 
rakacağım. Yalnız bir noktaf1 Je f 
yalım, ki bu zat bir baba, )ıerı'I 
bir baba idi. ıı 

Onun gibi daha birçok b<lb~1,ıc 
olduğunu söylersek, acaba cef1l ifl~J 

- Dünyada şehvet tadından başka tira mı etmiş oluruz? Evet at11
3 

hiç bir şey yoktur! hakikat ortadan kalkar ını? , ~1 

dam ... 

.. ,,;ı.. ' 
Çocuklarına telkin ettiği düstur da Aramızda bunlardan ço" ıı)' 

bu işte. Yavrularını hizmetçiler eline daha iyi tahsil gördükleri, d~1: ' 

bırakmaktan çekinmez, ve başkaaln ge- şartlar içinde yaşadıkları l~:ıatı ~ 
lip aldrkları vakıt da memnun olur. çarpmıyorlar; fakat iç bakırrıırJ ral 
Hatta unutur bile. si birdir. Topunun felsefesi, J{a 

Bütün ahlaki düsturu: !cl~efe~iclir. -· .. . 1a ıJ 
- Dünya yansın benim eski hasının Belkı beni çok kara ~o.zl~3~1t f kalsın! dam bü:acaksızın. Affedınız. :; ı'~ 

Ç··nlc" V' 
Dan ibarettir. Fiyodor bu inanışla lerim; de unutmayınız. u le ,,e 

cemiyetten ayrılmış, içtimai: vazifelerini zaman cnları siz de hatırlayaca 
çiğnemişti. Ben rahat olayım da isterse ki de -:ekrariıvacaksımz. ııı f 

k d b - 1 ld d" R h Sı-m.:ı·l de b
0

u adamın og~ uııarı her es acın an ge ersın. er ı. a ata ~· 

kavuştu. Parası da vardı. Hayatından de~ geçırehm: oııfl *', 
memnun olduğu için bu ömrü daha yir- Birisi, işte önümüzde, nıa.ı. ıcıııd' 
mi otuz sene sürdürmek istiyordu. Oğ- dc.lyesınt!ecin. Diğer ikisi }1ak 

lunun parasını dolandırıp bu para ile sa c;öyliyeceğim. le ı'~ 
yine oğlunun sevgilisini ayartmağa kal- lkind oğul, sok okumuş. ;

0
11iitil; 

kışacak kadar insaf ve hayadan mah~ münevver bir gençtir. Faka jııll~ 
ilmiyle beraber hir bir şeye 1\ rurrJJur. 

Hayır, maznunun müdafaasını, yal
nız Petersburgdan gelen meşhur avu
kata bırakmak istemiyorum. Ben de 
hakikati söylemekten çekinmiyeceğim. 

lkn tlc bu ?.alim lı.ılı:ının bir evlat kal
L·;nde yaptı ğ ı tahribatı. yaktı~ı hınç a
teşi, pek iyi anlıyornm. 

"' - ~ ede!· ~ 
Bircok akideleri de ınkar dı~· 

~ . . . }1ep tan• _...91 
babası gibi. Kendısını ıcıav-

nuştuk. Fikirlerini zaterı ı;a ı;lJd 
(DOt'anıı , 

jf 
.R h&Jlı'ı• ..ı 

( l ) "Gogol,, un "ölü u 1'' 

eserinden. 

•• 
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