
~IRdık ' ~ rekoltesi noksan 
3KtJRUŞ 

~in -Japon harbinde zara~, 
gören Amerıkalılar ıt >'iiıu 1.on, 29 (A.A.) - Kurak. 

%k 'in ndhen bazı mıntakalarda 
a suıu d~k··ı v b 1'tır. l3 o u megc aş. 

l'tlen llok u Yıl rekolte tahmin. 
fındık sandır. Alçak semtler. 

llıı§tır toplama İ§inc ba§lan.. 

''ı ı ... 2 .... •• * sııı·ı: 1113 1'.AZAilTESİ 31 TBMM l'Z 1031> * .. . 

Vaşington, 30 (A.A.) - Şnng. 

haydaki Amerikan kon.solosu ta. 
rafmdnn hariciye nezaretine 
gönderilen raporda Çin - Japon 
harbinden mutazarrır olan A.. 
mcrikan tebaası miktarı 600 ki. 
şidir. 

lD." nE E\"I· "nknra r.:ıı1 fSTAl\1lf1L• Tel~rar: VAKiT• Po.,ta lmıu.,11 H\•'!'elcCon: 21413fYa:r)·24370(/dartT 

<1.11.darnıa Subag okulu me- Japon 
ZIJ.nfarına diploma verildi U -1--v-e-in-lı-.z-a-msız 

r11illeti 

ş'lıdı s" · ı . . l "' h. ti . "f d aya an rtl k ıze verı en dıplomalar çok mühım sa a ıye erı ı a e 
aıa.~/e ~e~~ber, size çok ağır mesuliyet de tahmil et~ektedir. Ç · ı · ı - -d--h--------.-.-d-d--t- h b 

Yetınızı kullanırken bu ehliyeti daima hatırlamanız lazımdır,, 1 n 1 8 r a a UZU n m U 8 ar 8 

irr,ikanı~ be.ynel· mukavemet etmeye amadedir e vazıyetınde 
" değişiklik 
'~-.ı: ASIM US 

J Anıerikanm 1911 
ti aponya ile akdebnis 

b~ret muahedesini b~ 
•rde b" ~ilet n. ıre . f eshebnesi 

llciaı 81Yaset a leminde 
. hu ~r ~Yandırdı. Zira 
~ Yuk hır harp hareketi-

~ Ve Uzak Şarkın bu Dahiliye Ve7"-ili bir mera simac 1ıutııl; söylcrl•cn Yazısı 3 üncüde 
·~t aahaaında açık ka. 
,.01

1111 Avrupalılara ka. 
~ llic d~u tutan Japonya 
~~-U!rnanhğmı en ziya. 
~1 lngiJiz ticaret m ü-

b~'l~ e ~e İngiliz tcbeası
ij A-ediyordu. Buna mu
~ '41atrikalılar hakkında 
~ .... ~uğu kadar idarei-

Macar Hariciye Nazın diyor ki: 

<<Macaristan mihver devletlerine 
samimi surette bağlıdn » , ~ ___ , -'--~-

.tiıı ~·r c1a Çinde lnri- Dostlarımızı muhafaza için üzeri· 
~ b'ruz kaldıkları müt - • h f hı· k · 1 h 
~fıliıc l~r a ün kendileri için m I Z e er e 1 e Y 1 a m 1 Ya a Z 1 rl Z 
"-tıJc~ 1 

neticeler doğuraca- Budapeşte, 30 (A.A.) - Ha-ıiçln üzerimize her tehlikeyi al-
t ~t~ J.~Jarnazmı' gibi gö. riciye nazırı Kont Csaky, Sepron : maya hazırız. Biz, Macarlar, iJe ~nyaya kar§ı İngil. 

ttıu t iiniversitcsi kurlarının açılışın. sulhperver sakin bir milletiz. 
~ t •j ~erek bir hareket da bir nutuk söyliyerck Macar fakat bizi rahat bırakmalıdır -
trı .. f"· tan çekiniyordu. 
'-...ın hadiseleri üzerine harici siyasetinin ana hatlarını Jar. Fakat bunun için hakları -

betele_n İngiliz • Japon gezmiştir. Kont Csaky ezcümle 1 ınızm her hangi birinden vaz -
\'~İ}' ~enndeki gerginlik demiştir ki: geçmiyoruz. 

ı.~~h...~h~ en açık bir misa. Macaristan mihver devletle - Macaristan, bUU1n komşula -,.~ .... th. 
t U k rine samimi surette bağlı kal - rile itimat havası içinde yaşa . 

Ja ....... ~- Şarkta kendi ba. maktadır. 
"'nya ile harp haline mayı arzu etmektedir. Ve bu -

(Ya...-ı.sı 10 mıcıula) 

At yarışlarının ikincisi dün yapıld ı 

Yelken müsabakalarmda Romenler galip geldi 
Türkiye 

/iğini 
bisiklet 
Ankaralı 

mukavemet birinci
Orhan kazandı r ..._. .;·4 

J 
i 

• 

ıı.::_.~te~İYen lngiltere Çin. Do~tıarımıza karşı gösterdi - nun için, hiç kimseden, tama -

'~"__fiili vaziyeti ta. ğimiz bu samimiyetin, bir mil- mile ve kati hakkımız olmıyan ! ~· 
~U~"l4lrl> hali devam et- Ietiıı şeref ve namusu her şeyin hiç bir Ş('yi istemiyoruz. Macn - . •• ..a .... ?I' • 

~ ~e ve Japonlann iş. lstUnde olduğu için, dostlarımı- ristan, sckiııetli ve azimkftr bir At yarı§lannzn 17,çündü.sü 'öi:i§l<ir'Ticn 
1) Olı.ı-k ~mtakalara m~n- zın da bize gilvenebilecekleri harlct siyasetle ve dahili sükun - Spor yazılarımız 6 mcı sayıfadadı;.;,-
~ -Ç~ uu~ 7~tt~~ h~kı~a v~di~~z ~m~rlm w~m~~&inkipbnı ~~ ---------------.-------------~-----
''rikrnesclesını halJe~tı. semereler vereceğini limitedi - r;eıtmek için hiç bir fırsat fcv - H • t 1 ı f ahh Rıfkı Atay yazıyor: 
~ti~ anın Japonya ıle yoruz. Dostıarnnızr muhafaza tctmiyecektir. ) er 
~:~h~ın~}!:; . . "Birçok lise gençlerinin bir 

'~i~~:~;;~ Romen propaganda Sardakı. tahk.ımatı cümlesini en aşağı üç iane 
.:~~y:~~~ı. itpi:;; nazırile rllülô.kat teftiş ettı "ulan,, kelimesi süslüyor,, 
~~-.. wraı Berlin, 30 (A.A.) - Hitlcr, 
~'l>on' C.:uınhurreisi Ruz. beraberinde B. Rlbbentrop oldu Ahlak ve muaşeret terbiye ve adab ını 

~,~!:..:'.:.d:';ı:.0:!:: "Turizme biz endüstri nazarile bakıyor ğu halde Sar ve Polntlnatm talı öğretecek müesseseyi arayorum Yazısı 2 ncide 
~ ~~~~:h:.y:J1Ab~~ ve o suretle inkişafına çalışı yor uz ,, ~ı~:,:~1;::~ş ~'.:·b:~~a,:~ay:·: 
~bi b Yanlann iddia ettik. ııılınış olan teşkilfttın mUkem -
~tt trı1n ıı taf%ı harekette ln- Türkler, .memleketimizin en kıymetli dostla- meliyetını tnkdir eyıemıştır. ~dır? 'yl altmdan bir_ tesiri 
~ tı lce .0 ksa Amenka hü- rındandır. Daha yakından tanışmak istiyoruz Bitler, dlln akşam tayyare ile 
~, '~& ll<Ji kendine bu ka. Barreuth'e hareket etmiştir. 
'il~ ' mı lüzum görmüş. 

11 ısı11 ~· ' i a hokta üzerinde fazla 
r~esit' tt)' ı~, bu ~~et. ~oktur. 
. ' 'ttittretiun ıçın mühim olan 
·rJlad~ ' ltıi11d muahedesinin feshi 

~ıt }''llı11 e Aınerika ile Ja_ 
,e ı1 ()1- tama b" b" . arc•. i "''t~ iki llokt ~en ır ır~ne 

diJd•• ~. 'l'~t aınazar üzenn. 

Romen Krall 
Dün sabah lzmirden ayrıldı 

İzmir, (A.A.) - Hoı!ı::tny:ı 

kralı !\Iajeste Karo! ile veliaht 
Prens Mişel ve maiyetleri crka. 

Şarki Akdenizde dola
şan İtalyan filosu 

Dün Tarenteye döndü 
Roma, 30 (A.A.) - Şarki Ak· Limnnn giren gcmilC'r arnsnıda 

cloniz<le hir nntrenman cenlci. - bahriye mlisteşnrı amiral Ca -
ıııııd.uı düıııııli~ olan il,iılC'i !tal- \ .ıhnnl'inln haııdırasım taşıyan 
yan filosunn ıııcnsuıı g('mileriıı Pola knl\.ızürü de vnrdır. 
ekserisi, TnrC'nt<.'ye gelmiştir. 

rifl )~~ ~~trik:ılrrıış bulunmaları-
lh..: oır t ' rlar J itponlar ile 
ı.~ • 1tar t ıat ~ _lçiJı , clı ınuahcdcsi yap-
~1~ktt aaa ıırt olarak iki 

ı:rıe r ~ •tasında siyasi ve 

;::: :::::.i::::~::.tL~:r:.~'. Ehliyetnamesi olmıyanlar bundan 
yatı destroyer ılc beraber bu sa. 

), eaeleler·ı k ""k "' d r. • n o un t!ll 
tıa • ••ni · · ıatıyorlar; Japon-

<Dc:ııcuıu 10 ll/IC11d11) ( Ynzı.;:ı 8 i ncide) 

bah ~ant n_ da li~mumızdan ay - sonra nalbantlık yapamıyacak tılml:jlır. \ nt uogıuıu Pııe~ı:ı gıl-ı 
:nektedir. 

(l'azısı 2 inridr) Bil'f.:ı·c§tcn bir göriinii§ 
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Memleket dışındaki 
firariler dönüyor 
Avdetlerine müsaade e· elma yu··zu··nden 

olunanlardan Zekeriya lf 
ailesi geldi Gureba hastanesinde 

Milli Mücadele esnasında bir hemşire yaralandı 
hilafetçiler tarafından Adapa- Evvelki gün Gureba hastaba. 
zarında çrkanlan hadiseler es- kıcıları arasında bir elma yüzün. 
nasında "Fetva., adını taşıyan den korkunç bir facia çıkmasına 
birtakım tahriklere kapılarak ramak kalmışken önüne geçil. 
muhalefete girişenler, isyanın miştir. Hadise şöyle cereyan et. 
bastırılması üzerine ecnebi miştir: 
memlekete kacmışlardı. Akşam üzeri hastanenin mut.. 

Miktarı 20ÔO i bulan bu fi_ fağmda hastalara yemek hazır-
·ı · v B Ik l tanırken hademelerden Mürsel 

rarı erın cogu a an mem e- ' 
k ti · d ~ ı · 1 d" B olgun ve kırmızı bir elmanın ca. e erın e yer eşmış er ı. un- . . . . 
1 b. k ?O 1 zıbesıne dayanamıyarak gızlıce 
arın ır ısmı - sene mem e. -
k t dı d k ıd k 

yemege başlamıştır. 
e şın a a ı tan sonra, . 

1 ~o ı·kı · ff .. b .1 Bıraz sonra hastabakıcılardan 
~ ı erın a r munase etı e Al" .. · -· 

h""k" . . .. . ıye, hastasına gotilreccgı ye_ 
u ·umetımıze muracaat etmıs- mek tc · · · .. · d 1 ler ve buraya. dönmek için mÜ. .. ~ısının u:erın e e mayı 

d d'l . l di gormeyınce aramaga başlamış ve 
saa e 1 emış er r. Mürseli elmayı yerken yakalıya. 

Bu müracaatlar tetkik olun- rak: 
muş ve ~vd:tlerinde ~ahzur - Hastaların meyvasmı ye. 
olmıyan fırarılcre gelebılecek. meğe utanmıyor musun, diye onu 
leri bildirilmiştir. azarlamıştır. 

Firarilerden Çerkes Hacı Mürsel bir eırrı:a için bu kadar 
Mehmet ailesinden 60 yaşla. söz işittiğine kızmış ve elindeki 
rmda Adapazarh Zekeriya, salata bıçağı ile A1iyenin üzerine 
zevcesi Fatma ile birlikte Yu. atılarak genç km bıçaklamağa 
nanistandan şehrimize gelmiş. başlamıştır. 
tir. Mutfakta bulunan hasta bakı. 

lstanbulun en büyük otelle- : 1 k~dmlar hep beraber Mürselin 
rinden birine inen Zekeriya, umrıne atılarak elindeki bıçağı 
demiştir ki: almı§lar, fazla vurmasına mani 

Ce 
. . olmuşlardır. 

- halet sevkıle yanlış bır Al· · 
h rek t k b 1 f' ıye hastanede tedavı altına 

a , e e anşmrş u un?n 1• alınmış ve adliyeye teslim edilen 
rarıler yaptıklarına çok pışman Mu"'rsel d b. · · Ih 
1 l e ırıncı su ceza mah 

o muş ardır. Zaten bunların ço. kemesine ver·l . t" -
~ ·w .. d 1 . . k 1 mış ır. 
~ n;:. ı mlucad. e Kaeyedıştirkara et- Mürsel muhakemesi sonunda 
~ı§ ımse er ır. r eş de. 23 gün hapis ceza.sına mahkfun 
şı vurarak mahut adamların çı. edilmiştir. 
kardıkJan uydurma fetvalann 
mahiyetini anlayınca ne kadar 

---o---
nedamet getirdiğimizi takdire. Amerikalılar Türk 
debilirslıiiz. tütününe rağbet 
. Memleket haricindeki liaya- gösteriyor 
tımız çok ıztıraplı geçti. B~ Beynelmilel Nevyork sergisin. 
da kalan annem tarafından gon- a.e TUı1t: tUtUnlerine gôsrefilen 
derilen para ile geçiniyordum. rağbet şayant dikltat bir'aerect 
Gümülcünede ulak. bir dükkan yi bulmuştur. 
da açtım. Fak.at yerlilerin şicl- Sergiyi ziyaret eden ecnebiler 
detli rekabeti karşısında mu. Türk tütünlerini hariçte nerede~ 
vaffak olmak imkansızdı. Hü. temin edebileceklerini sergi ko. 
kumetimi;r.;n bizi affetmek su. miserliğinden sormaktadırlar. 
retile gösterdiği büyük şefkat Amerikadan gerek şehrimizde. 
ve atıfete son derece müteşek- ki gerekse Ankaradaki alakadar. 
kiriz. Ömrümüzün son demle- lara müracaat eden muhtelif fir. 
rini burada hükUnıetimize dua malar, tütünlerimizin bayiliğini 
etmekle geçireceğiz. . kendilerine vermemizi istiyorlar. 

İstanbul, yirmi sene evvelki- Yakında, bu hususta bir karar it. 
ne nazaran, çok değişmiştir. tihaz edilecektir. 
Memlekete kavuşunca kendimi Diğer taraftan şehrimizdeki 
tutamadım. Sevinçten ağladım. Türk tütün Limitet şirketi müdü. 

Ç k E . . rü, evvelki gün Mısıra gönderil. 
er es temın kardeşlerın- . .,... M'"d'" b daki tüt·· f b 

den T fik'" d T"' ki mı~~ır. u ur, ura un a 
ev ın e ur yeye 'kamı.zd t tkik b 

. döndüğünü öğrendim Çerkes n t••t·· la _e . ~a;ta ~unacak 
Et k d . R : ş· . ve u un erımız ıvııs1r pıyasasm. 
~m v~ ar eşı eşıt ımdı da layık olduğu revacı temin için 

man a bulunuyorlar. Ya. alakadarlar la temasa gececektir 
kında onlar ela Türkiyeye gele- --o-- - · 
ceklerdir. Kendilerini tanının. 
Fakat -milli kuvvetlere karşı Varşova Elçimiz geldi 
yap~ık~~ı A hare~etler: .. hiçbir Varşova büyük elçiliğine ta. 
vakıt ıştırak etmiş degılim.,, yin edilen sabık Brüksel elçimiz 

Kadın kavgası 
Büyükadada Salhane sokağın. 

da oturan Leman adında bir Ba. 
yan henüz anlaşılmıyan bir se.. 
hepten çıkan kavga neticesinde 
aynı sokakta oturan komşusu 
Marikayı taşla başından ya~la... 
mıştır. 

Altın bilezik bulundu 
Harbiyede Vali konağı cadde. 

sinde Peru.ze apartmıanmda o. 
turan Yunan tebaasından Sofi, 
dün Maçka - Beyazıt tramva • 

Cemal Hüsnü dün şehrimiz.e gel. 
miştir. Hükumetle temas etmek 
üzere Ankaraya gidecektir. 

-o-

Amerikan üniversitelileri 
geldi 

''Markopolo,, isimli vapurla 
dün §e}ırimize 210 Amerikan sey
yah gelmiştir. 

Aralarmda Amerikanın zengin 
ailelerine mensup bir çok üniver
siteli gençler de bulunan bu ka... 
file, şehrimizde iki gün kaldıktan 
sonra Y unanistana gidecektir. 

ymda bir altın bilezik bulmuş, :--:E------""I' ___ _ 
polise teslim etmiştir. Bileziğin _ Pazartes~ Salı 
sahibi aranıyor. - ı; 

:::.:::: 31 Temmuz " 1 ağustos 
<E 14 Crmazll'a.jj15 Cemazll'a 

ç.ama§ırlar tutuştu 1-- 87 bızır 88 hızır 

Dün akşam Ayaspaşada İs-· V akıtler V asa. \Ezani V' asa. Ezant 
tanhulpalasın zemin katmdaki '•----ı --
çnmaşırhanesinde yere düşen Gone• 
lJ" t .. ·· d } DQle ı r a eş yuzun en çamaşır ar 1 . f . \ kindi 
tutuşmuş, ıt aıye çağmlmıştır. Ak•am 

455 H 28 45R 980 
12 20 415!1 1220 4 5-l 
1616 8 49 161~ 8 49 
1927 1200 rn 2R 12 00 
2117 1 4q 21 16 149 

25'.? i 2' ·uıı i 26 

Fakat etraftan yetişenler tara- vatJH 

fmdan çamaşırlar söndürüldü-1 lm 9 ak 

ğünden itfaiye su sıkmadan;;....-------------= 
'I:•• •••• 
aonnıuştur. 

Nalbantlık • • 
nızamnamesı çıkh 

Ehliyetnamesi olmıyanlar bundan 
sonra nalbantlık yapamıyacak 
Nalbant mektepleri ve nal - j lara gönderilecek nalbantlar o

bantlık hakkındaki nizamnam~ kullarda Ziraat VekA.leti tara • 
Resmi gazet"rl" neşredilmiştir. tından parasız barmdırılarak 

Buna ~öre. Ziraat VekA.leli geçindirileceklerdir. Blitlin kurs 
!Uzum göreceği yerlerde nal - malzemesi, iş elbisesi ile bu -
bant yetiştirmek maksadile b1· lundukları yerlerden okula gi
rer r.albant mektebi açacaktır dip gelme yol paraları ve ika-

ra se 
Falıh Rıfkı At3~ ~ 

' 

Feribot servisi 
Sirkecide bir ıskele 

yapılmasına baş .amyor 

Ulusla çı_ka~ gı 
makalesı 

Falih Rıfkı AtaY dUll~ 
lus,, da sporcularla bir t 

hal başlığı altında nıe~ 
tcrbij'ı:'l bahsine dair bir 

Haydarpaşa :le Sirkeci ara- le yazr.Hştır. 
smda işletilmesi kararlaştırılan Falih Rıfkı, 
feribot için hazırlıklara başlan- mcden fazla iddiası oıııı• 
mıştır. lcabeden tahsisat da ha. s:..;~·lcdiği bu yazıda diyor tere . 
~ır oldu~undan. tesisat süratle\ Ge~enlerd~ bir ana b611~ • ~~~ 
ıkmal edilecektır. rete geldi, .. _Eyde ~oeıı iğllıi i 

. Hk !ş ola~k Sirkecide bir fe. şa çıkamıyorum, dedi: ııı:l ğildir. 
nbot ıskelesı kurulacaktır. Bu. gitmezden evvel oğlutll d ı Uıtı.i ha 
nun için esasen imar faaliyeti. lu Jdl. Yaramaz değil de~ aa nı 
ne sahne bulunmakta olan Sir.: terbiyesiz! Geçen giln ı:ııe lrı.r.iyeti 
keci meydanının sahil kısmın- gittim, hocasını buldur:ıl• 'lsı.ın 

Bı .. nlar parasız ,_,atılı olacaktır met masrafları ok ıı b··t ~ u arın u - da hazırlıklar yapılmaktadır. ğa biraz terbiye '"erseııft· Ja ada 
Okullara girebilmek içlıı 

Türk ve okur yazar olmak, yaş. 

!arı 19 dan aşağı ve kırktan yu 
karı bulunmamak hUsnUhal sa
hibi olmak, sıhhati yerinde vı 

sanatin icrasma mani olacak 

çelerindcki masrar tahsisatın - ı 1a te 
Haydarpaşada bu teşkilatı dim. Muallim efend . llllek 

dan Yerilecektir. Kurs görecek 
nalbantlara zehirli gazler hak
kında da maltı.mat verilecektir. 
Kurslarda ehliyetname verme 
imtihanları nalbant okullarınm 

kurmak daha kolay olacaktır. baktı, "- Biz çocuklarılle• ıııere 
Çünkü vagon ve lokomotiflerin line bakarız, terbiyesi sız a .. 'lltıın 
lstanbuldan Haydarpaşa ya nak cevabını verdi.,, 
li İ~in rıhtımda evvelce yapıl. Ne mekteplerde faJalt•~ 
mış olan tesisattan istifade edi. mek. ne de bugilnkU terbi surette azasından biri noksar. aynıdır. İmtihanda asgari orta t 

olmamak 11\ztmdır. Mektepler - derecede muvaffak olanlara nal lecektir. Feribot da pek yakın- temini tenkit etmek nlf 
de tedris devresi altı aydır. bantlık ehliyet~amesi \"erilir. da sipariş edilecektir. değilim. Bir şey anıaı:ııa~ 

Muvaffak olamıyanlar isterler- Tesisat gelecek sene bu za- rum: mesela. lngilterede • 
Ziraat VeklUeti ile ordu nal - ailC se bir sonraki devreye de de • manlarda ikmal edilmi• ve feri- Fransada müesses bir # 

bant okulların<lan ve kursların- bo :ç ~uııtl Yam ederek bu devre imtihanın- t servisi işlemeye ba•lamış dır. Bu ailelerden ço.-,. ..,_ 
dan ehliyetnamesi olmadığı bal b l :ç - dir da da muvaHak olamazlarsa u unacaktır. Avrupadan ge. bliyUğü, çocuğunu kell ~ı 
de memlekette nalbantlrk yap - l ., ><rOl~ kendller·ne ehli~· t e ·1 en transit yolcular Sı"rkecı·de recck kadar tahsil gu 
m:ıkta olanlar nalbantlık kur - 1 

• e name v rı - k l b'r piJ 
suna çağrılacaklardır. Dersle _ miyecektir. Ve dükkA.nları ka • na i vasıtası değiştirmeksizin muaşeret muayyen ı ııl 

t 1 k · tt dogrv udan dogvruya Hay.l--a- tındadır. Bu aile, çoc re çağrılacak memleket nal _ pa ı aca ve ıcrayı sana an me- uaıp 
nedilecek:lerdir. şaya geçecek ve aynı trenle yol- terbiyesi mesuliyetini 

bantlarının Usteler.1, yaş ve yer- larma devam edeceklerdir. edebilir. 
leri bakımından Ziraat VekAJeti TUrkiyede bun<Jan sonra na.!- O 
tarafından tesbit olunacak e _ bantlık yapabilmek için nal -
saslar dahilinde mahalli veteri- bant mektebinden mezun bulun 
nerler tarafından yapılıp kurs mak veya nalbantlık kursu gör-
mlidürlerine gönderilecektir. mUş olmak şarttır. 
Kurs mlidUrlerf o sene kursa de Ecnebi memleketlerde nal -
vam edecek olanları ayırarak bantıık tahsil etmiş olanlar eh
mahaııt veterinerlere bildire - liyet imtihanına U\bl tutulacak-
cektir. ıardır. 

Kurslar, nalbant okulların - Nalbantlık yapabilmek şartı-
da ve bu okullar için kabul edl- nı haiz olduğunu iddia edenler 
len okutma zamanında açıla - olursa bunlar bilgisini isbat et-
~d'h.\..&.a. .t x~u• """'" aa. ....... C4J u,.;-.u.u.a C- 11..1.1.JC 'C' cnıı-J<::"-...l.tC("uı."d' G"l.u&:a1ıı. 

decektir. mecburdurlar. 
Ehliyet kazanmak i~in okul-

Dedektif yetiştirilmesine büyük 
ehemmiyet veriliyor 

Ankara kollej ine fazla 
talebe alınacak 

Tahta parkelerin döşen
mesi ne başlandı 

Atatürk köprfü:ü inşaat:na bü. 
yük bir ehemmiyet verilmekte • 
dir. Köprünün zemini Avrupada. 
ki köprülerin en iyilerine benze • 
mesi için tahta parkelerle döşe . 
necektir. Parkelerden üç yüz bin 
kadarı Fransadan şehrimize geti. 
-:.1-:-~: ~---- ---~·--
bir mütehassıs tahta· parkeleri 
yerlerine takmaktadır, 

1 

Tahta par.keler on sene muka.. 
vemet göstermektedir. Atatürk 
köprüsündeki tahta parkeler iyi 
netice verirse şehrin bazı semt • 
lerine bu parke döşenecektir. 

-o-

Bir haftada yakala
nan kaçakçılar 

Bizde eski cemiyetin ~o 
bir ailesi vardı. Bu aile~~ 
oa.sı bir nevi kabile r ~ 
Evlenmeden herhangi bir t 
cevap nrmiyen delikanlıl~ı 
!isinde babasrna. eJpeııçe d 
duran çocuklar, :ı:incfrbeıı ı• ı~iıı. 
erkek arkasında yUrUtell {!~ 2~2 
bUtUn bunlar bizim ur~ıe l!r·. 
dan reddedilmiştir. Bil tıt~ı ~Ilı 
ne terbiyesini, ne de ad~~a 1~a8 

.-' ~g.\\ l . 
miyetmiz gibi, teessus b\~\i IJ\ltıi!lt 
dir. Yeni terbiye, yeni ~I 1çı~ g

1 
~ 

yeni muaşeret, ne inhil' 60 1 .
1
1çi 

bulunan eski ailenin, ile 11ı f , ler 
'le •ıa..'1> 

cssUs halinde bulunan ~f4 ~ 
lenin verebileceği bit '-r ff tı 
çünkli bilmediği bir şe)'d~ı~. l'ı 
kat çatal tutmaktan, 1'• eıııl tıı Ilı 
IA.mlamaktan, şahst ,.e :ıiııY ~l~: 
yete karşı olan ahl'k 1 i gt ·~ ta 
rine kadar, her şey yeıı r•~ lı 

Geçen bir hafta içinde gümrük 1 llğe bir yeni milessese tıı ~ • "ea 
muhafaza teşkilatı, Suriye budu. dan telkin olunacaktır· sıı ~~ 
dunda 21 kaçakçr,.284 kilo güm. esscseyi arıyorum. .~ hr 
rük kaçağı, 37 kesim hayvanı ile 1 tf,. ti 

Dahiliye Vekaleti, Ankaradaki Bunlar !stanbul gibi mühim 5 kaçakçı hayvanı, Ege mmtak.a. İstanbul sokakların' 91 
polis kollejinin talebe mevcudu. merkezlerde istihdam edilecek ve 

1 
smda: Karasularımızda avlan • vaylannı, pIAjlarınr, k'oı,_.ı; ~ 

nun a.rtrrılınasma. karar vermiş. böylece zabıta memurları arasın. 1 makta olan üç yabanıeı ile bir ba. nı bu sene her senedellt.IC s• ~ıı~i 
tir. Kolleje girenlere iyi bir de. da tedrici ve esaslı bir tasfiyeye Jıkçı kayığı ele geçirmiştir. . bilmem ne demeli, ahl ~ 1 

dektif olmak için ıazıın gelen ma. yol açılmış olacak, kollej mezunu denecek kadar terbiye "~t f ~· 
lumat veriliyor. Bundan başka olmıyanlar mühim merkezlerde ş· ı · d h şcret dışında. buldutn· !,ıı/ b~ 
bir garp ve bir de şark lisanı öğ. istihdam edilmiyeceklerdir. 1 e e ayvan ser- lise gençlerinin btr cııın1_eııl ıth· 
renilmesi mecburiyeti konulmuş- Kollej mezunlarını memleket • • 1 k aşağı Uç ta.ne "ulan!,. 1' ~I ~1 
tur. Arnavutçaya varıncaya ka. ihtiyacını karşılıyacak kadar art. gısı açı aca sUsIUyor! Geçenlerde b&şışıl fab~ 
dar bir çok diller gösterilmekte_ tırdıktan sonra memleketimizde tep kasketli bir gene ıcotO J~f ~~ 
dir. polislik tamamile bir ihtisas işi Şilede g~en sene olduğu gibi zun duvarından babçef" ti hır 

Ecnebilerle temaslarda veya olacak ve şimdiki gibi muhtelülbu sene de~ ~~tos cuma·~~ yor. Maksadı kesUrınede;,• ti 
ecnebi suçluların takibinde bu ~eıı.şelerden mür~caat ~hipl~ri. saat 14 te ıkınc~ hayv~~. sergısı keleye gitmektir. Tar~~ rıt( ~ 
bilgili memurlardan çok istifade nın zabıta mesleginıe gırmesıne açılacaktır. Sergıye butun kaza vin hanımı duruyor: ,.~ lı\t, 
edilecektir. imkan bırakılmıyacaktır. Kollej.. köyleri hayvanları iştirak ede.. duvardan atladınız?., sert. f ~.: 

Kollej ilk mezunlarm.ı gelecek den ilk mezun olacak kısmın 50 cektir. Sergirün mükemmel bir .. _ Eh N 1 • ,..., ,ı \ 
k'ld 1 bilın i . j l"k d ... e o uyor •" '' sene verecektir. kişi olacağı umuluyor. şe ı e o a es ıç n a a a ar . ., Ka ııı.rııı, (' lı., 

------------------------- komisyon faaliyetine devam et. bahçe. ~:zın .. mi·" .. ş ,.,,. r-e r ~ 

Yeni. Parı·s buyuk elçi.sı· şehrı·mizde mekte, noksanları ikmal eyle. tarak. - Ne çrka.r. ·; Geııç f ,, 
• mektedir. kacak, kabalık çıkar;·· sıı'' e 

Kazanın Parti binası bahçe. fendi ev hanımına: '-er ,,o,~ 
sinde açılacak olan ikinci hay . bak! Den de seni bir ş11JJll dt l~ 
van sergisine köylUler hayvanla. nettim!., diyor ve yol ıatııt'~ Behiç Erkin harp çıkacağma 

ihtimal vermiyor 
nı getirecekleri gibi sergi vam ediyor. Bu genli ı:ııııt1· 1 ~ 
için yapılacak bazı masraflan geçse zulUm yapacak, ıı1'• O ~ 
kar§ılamak üzere köy bütçeleri _ memuru olsa ruş...-et a~ıı~eıerl~ ~ 
ne koydukları tahsisatlarına gö genç fena yetişiyor! ~8 

590• ı 
- edeıı ' 

re (128) er kuruş yardımda bu. yumrukla mUdafaa uflııı· 
Yeni Paris büyük elçiliğimize matla belli olacaktır. lunacaklardır. cuları hatırlamıyor nıus ıf.'. . 

tayin edilen sabık Budapeşte se. Söyliyecek hiç bir ~yim yok- Sergiye başta vali Doktor Lut. Ahllk ve muaşeret ter~ ~~ ~i 
firi Behiç Erkin dün sabah şeb. ~' Macaristanla. miinasebetle- fi .Kırd~r o~a.~ ~re muavin. ve adabı? Eğer bunu es:1,e~,· l, 
rimize gelmiş ve akşam üzeri hU. rimiz normal ve dostane olarak lerı, daıre mudurlerı, kaza kay_ zaten bilmiyor, yeni aile ti J' ~ 
lrumet merkezine hareket et.. devam etmektedir. Benim yerime makamları, Istanbul belediyesi memişse (bittabi ekserl16 tPC' 1 

miştir. Peşte elçiligıv'ne Atina. sefiri Ru.. daimi encümen azalan ve gazete. tediyoruz) öğretecek otaı> ..ıtt 
·ı l div lAk d 1 ' "Ul>"ı, ~ı 

Muhterem büyu··k elçi, kendisi. şen F.şrefin tayı'n edildiğini öğ' • cı ere ger a a a ar ar davet' essese hangisidir? TUrk "' d 
d"lın ·şı d" •" ~ le görüşen gazetecilere şu beya. rendim.,, e 1 1 er ır. sinden ''ulan!,. ı çıtarac 

natta. bulllllmuştur: Beh' Alınan haberlere göre .'..ıergiye siplini nerede arıyacağı:ı:? rtl • 
ıç Erkin merkezi Avnıpa ~ 300 kadar hayvan iştirak edecek- ıııı~ , ~ 

••-Yapılan davet üzerine gel. 
dim. Bu akşam Anka.raya gidi • 
yorum. Parise n.e vakit hareket 
edeceğimi henüz bilmiyorum. Bu 
cihet, Ankaradan alacağım tali. 

daki vaziyet etra.f~a. görüş ve tir. Sergide yapılacak bir seçim • Kadro tahsilsizllkt~~ıc ,.6 ~. 
düşüncelerini soran gazetecilere de cinsi, bakım itibarile birinci. feryat ediyorsa. ev sok ~e ııt~ 
kısaca şu ceva.bı vermiştir: liği, ikinciliği, UçUncUIUğü ka _ mumt milesseseter ahIAk 111ııd~~ 

''Harp çıkacağını zannetmiyo .
1 
zanan hayvanlara vilayet tara _ aşeret terbiyesi bubrf\ 

rum.,, · fmdan mükafat verilecektir. öyle feryat ediyor! 
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·gilterenin hava 
kuvvetleri 

Jandarma Subay okulu me- !GÖrüj)d-üŞünduk·ç·e 
zanlarına diploma ver ildi =K·······························~················ 

urum yagmur!J 

nların 
eler ine 

Dah·ıı·ıye Vek·ııı· Fa.ık O .. ztrak . bir nutuk söyledi hgü~a~~ii:~~;ım:;ıt~:el~~e~~ 
yapıldı. Güzel bir kapıda kur. 

b 1 d b 1 d O deleler kesildi, İstiklal Marıoı 

en • • b b d an tay Ankara, 30 (A.A.) - Bugün 1 ması, bu asayiş ve huzurun de - esi a tın a u un urun uz. - ~ iYi om ar im -J·a--1arma subay okulunda diplo. vamile miı_'mkün olur .. y.·.u.rdu.n .. bu nun irşad ve ihtarlarına uyunuz :alındı ve nihayet bahçe halka 
au • • d · ff k' ~çıldı. Bu sıcak yaz günlerinde 

f 
"k t ı ı ma tc\'zii merasimi yapılmıştır. en önemlı ve en şercflı ödevını o. o sizi ıyıye, aıma muva a ·ı -

aı ayyare er yapı ıyor öğleden evvel mezun subayl~r ta. muzlarınna aldığınızdan d~~ayı yete gfüi.irür. VicdC\n aldanmaz hu gibi yerlerin değeri daha 
. US rafından Zafer ve Emniyet ahi. sizleri tebrik eder ve son soz o. bir miirakip ve aldatmaz bir ;ok artıyor. Hele bu yeni ya. 

Yazan ASIM .. ı · · · · oılanm mükemmel bir sahnesi, l'!ıı' • delerine merasimle çelenk konul- larak şunları soy erım: rnür~ıttır. 
Uı ha H · · sut ' k d J ~evkle arılmış tarhları ve göz-d rp ve müdafaa rabilmesi sonra rnuhtaç olduğu mu.ş h1tabelerde bulunulmuştur. cpımıze can \'eren \'C me F'l.T a C\Ş ar, 3' 

~:bahsederken tay- benzini h
1

arp.halinde_ yine. ~c - Öğl~en sonra saat ı~. da ok~l yaşatan yurdumu~u, çok. seviniz., Yukarda sö.1lediğim gibi ni- 'eri okşayan bir de şelaleli hn.-
di ~~l etrnek mü.rn - rikadan temın edebılmesıdır. sa1onunda diploma tevzıı merası. Hayat çok tatlı bır şeydır. B~n.u zam unsurudur. Fakat bizim vuzu var. Bu •havuz, zordan 
~ rh.aBu;iik Bı-itanya i- Almanyanın sulh zaman. ında mi yapılmıştır. M_eras.im. de B .. ü . da .. çok se. viniz. fok.at bu sc. \'gıyı: ıedefimiz olan nizam, cebir ve doğma bir güz~lliktir. Kanun 

r...t s f ı tt d h t d ~ ı d 1 d · sinema oparatörlerinin ralıştık-:ın · t' :n evvel milli muhtaç olduğu benzin mıktan yük Millet Mecllsı reısı Abdul . ızı azı e en ve ).ur a ızmc - .?ora egi , a a ete ayanan nı- 3' 

"~lesı sadece deniz.. 6,000,000 tondur ki, sentetik ben halik Renda, Ba.şvekil Dr. Refik ten alıkoyacak şekılde sınırlayı . !anıdır. Ve ancak bu nizamdır ları makine yuvasının üstünde 
~.~"tı ....... .,~1 v k'l' F ·k ö · · h f h tazyikli su bulundurmag~ ı ~art "'illi .. ,,,,_,esinden iba- ı zin olarak kendisinin imal edebil. Saydam, Dahiliye e ı ı aı z_ nız · cı, yurtta uzur ve re a yara- ~ 
a ad Un SCbebi de Büyük diği miktar ancak 1,200.000 ton- trak, Hariciye Vekili Şükrü Sa. İsmet ve iffet remzi ve canlı ·ır. Bu nizam ancak Büyük Şe- !coşuyormuş. 

le~' il~ .dominyonları dan ibarettir. 6000 adet harp tay raçoğlu, Milli Müdafaa V~kil~ ti.?1sali olan değ~:li Şefi.~,~~ tn.~. l ~ın 13 T eşrinis~ni 938 ~:~ihi.n: Mimar, düşünmü§, madem 
er el:rının emniyeti i- yare filosu (ki bunun 3000 i her Naci Tınaz, Sıhhat ve tçtımaı nu, başta olmak uzcre butun bu. foki nutkunda ifade ettıgı gıbı ki su §artı var; o halde ben de 

a.sllı e hakim olan lngiliz biri 800 beygirlik iki motörlü Muavenet Vekili Dr. HulUsi Ala- yüklerimizden görmekte olduğu. 'ayet havası icinde .. doğar ve bunu saçaklarından renkli şe
ın kafi bulunması i· olup saatte her bir beygir kuv - taş, Riyaseticumhur umumi kati. muz fazi.lct ve çalışma. örnck~~ri yaşar. işte hu biiyiik gayenin ateler dökülen, tepesinde fiski-

l ha veti başına 200 gram benzin sar_ bi Kemal Gedeleş, Başveka~e~ rehberinız kanun ve vıcdan, on. tahakkukunda sizin roliini.iz yeler eleğimsağmalaşan bir ha-
Ci l'pf:en sonra tayyare fiyatı vardır.) n~n günde vasati müsteşarı Vehbi Demirel, Mıllı deriniz ve ulu Tanrı yardımcınız mtihimdir. Cumhuriyetimizin vuz haline korum. Demiş ve 

llıııaa d~:ecede harp silahı ikişer saat uçmak şartile günde Müdafaa müsteşarı Korgeneral olsun. yüksek Kurucusu bu kıymetli yapmış da. Camla mahpus çe- • 
ltı~ Uzerine İngiltere _ 3000 ton benzine ihtiyacı ola • ıNazmi, emniyet iş~erl u~um mü. Dahiliye Vekilinin Nutku e~eri Türk gençliğine emanet peçevre su kuşakları içinde ba. 
old ~afaa mıntakasın - caktır. Bu da senede 1,100,000 dürü Ali Rıza Çevık, vah Nevzat Bundan sonra Dahiliye Ve- etmiştir. Siz o gençlikte birer lıklar yüzen ve serin fmltılar-
'tı ugu bu imtiyazlı va- tondur ki, bütün Almanyarun bir Tandoğan, Milli Müdafaa ileri ge. kili Faik Öztrak, şu nutku söy- mevkii mahsus sahibisiniz. la çağlayan bu havuz başlı ba-
k İngilizler de rakip senede imal edebildiği sentetik !enleri ile matbuat umum müdii. !emiştir: Büyiik Şefin bu ulvi sesinin şına bir varlık doğrusu. San. 

et at'şı tayYare s~ahına benzine muadildir. Bu suretle mo rü Salim Gündoğan, emniyet mü. Sayın davetlilerim, :ıksi kulaklarınızdan uzak kal- atkar mimarını tebrik ederiz. 
~dr. \'erznek mecburiye - törize kıtalarm ve zırhlı otomo - dürü Şinasi Tungay, ve ır.atbuat K.arşınızda gördiig~iiniiz ~enç masın E hah l b f l - · vet çe güze , ü e er te-
~l' . billerin benzin ihtiyacı açıkta ka mümessilleri hazır bulunmu~tur. '3lıbaylar Harbiyede bir ürk Başımızda bulunmasından miz, yollar tozsuz, çiçekler mü-
.\~tlerın silahlanma lır. Merasime genç subayl~rı~ ~oyle. subayı için lazım olan bilgi ve yalnız iftihar değil, aynı za- kemmel, sahne enfes. Fakat 

d..k.- Panın birinci de - ( Arka.crı var) dikleri ve mızıkanın ıştırak et. terl)ı'yeyi aldıktan sonra, bu manda huzur ve itimat da duy- · 
"'"'llt devı 1 ·ı b 1 gelgelelim, Beşiktaşta yenı 
t~ek et~ mevkiini mu tiği stikla~ l\lar~ı ı e .~ş.~~mış, miic.ssesede jandarma mesleği duğumuz Milli Şefimiz Büyiik peyda olan bir dert var, ki açık 
tUeri ~ldugu gibi tayya_ Fig a ro gazetesi ve müteakıben okul muduru al. icin lüzumlu olan bilgi ve tr.r- lnönü gençlikten ahlak ve fa. yerleri adama haram ediyor. 
~"\'\> nı. de J:ine Avrupa - bay Hüsnü Tckşcn bir nutuk söy. b.iycyi edindiler. Devletin bir zilet, vatnn hizmetir.de sadakat 

ırı:tlı hava harp filo - Türkiye için bir ilave !emiştir. Albay Hüsnü Tekşen bu jandarma subayına vereceği ve fora~at istiyor. ~~.~~~~-dH~l:'~~d?1a~~e~k 
l?.ler h getirmektir. neşretti nutkunda okulun kısa bir tarih. lıiittin vazifeleri ve mesuliye:- Arkadaşlar, yazlık elbiseler, gömlekler, 

, .. ,.a1v· a filolarını art - c;esini yaptıktan sonra genç me. ı~rı· kabule ehlı"yet kazanmıct ol- s· d .. . . B 
" 1 ı hl · ·• l;" ız en soz ıstıyorum. u ~apkalarla fec·ı bı"r hale gı'riyo. ~k b· a anrna tahsisa - Paris, 30 (A.A.) - Havas a. zunlara şu suretle bitap etmış. dular. f _ 

ır ulvi direkti e uyacağınızı va- ruz. llkin iskelede vapur fay. 
8e ~ara ayırmışlar - jansı bildiriyor: tir: Bugün huzurunuzla şeref dediyor musunuz~ b 

"l rıesınde 12e:: ı·ı on F'ı'garo gazetesi bugün on say l\1Eh."TEP l\lÜDÜRÜ1'."ÜN rap edı"yor sanmıc, unu kapta. 
v an <> m Y ' - verdiğiniz bu tören İ§te bu eh- Bir seneden beri sizi şefkatle :ı-
1 hava tahsisatı 1939 fahk bir Türki'-'c ilavesi neşret. SÖZLERİ l d nın dikkatsizlig-ine vemıictim. 

1),., il \>iı~, J liyetin maddi ifadesi o ;ı.n İp- sinesine basıp yeti tiren bu bü- % <.\12 ""«le 50 b' f ı "c:fr Genç meslek arkadaşlarım, f k t -'-- kada s" d""'"' 
1'lı! ır aza - mı:< 1 

• lomaların tevzii için tertip edil- yiik mi.iess::seyi sözünüze şahit a a ilK!ama r ur ugu-
11' ~Yon isterline "ıka Bir "Ok resimlerle müzeyyen Bugüne kadar, sizinle muhte. l t - nu" go"'ru"nce sebebı'nı" araclırma. 

· ~ • ~ mistir. Bunda hazır bulunmak- 3 i ~ an b k ha f' olan bu ilave, yeni Türkiyenin lif konular üzerin.de konuştuk. , u uyorum. ~ b l d M - b d 
il aş a va ı- la bu gene. hizmet unsurlarını H · · t h" t' d ga aş a ım. eger un an 

~~ııt:,~~ ... e •• n .... mu .. ·rc
1

tteba .. t.ı_n_ her sahadaki gayretlerinin umu. Fakat, bu günUn, kalplerini7.de epınıze va an ızme ın e l k d d 
• b • t lt"f h d H ff ı.· d·-· · .. sız anan ne a ara am var:nış. - - ··-·- - ···· · -- ··- ···- •- · "'J'"'"..ı• "•6· r-ı· -. .. l.:: .ı-~, ı.o~o- V"' ""' :;\ ı uyur unuz. e- muva aı.:.tyet ve ver ıgınrz. so- K" .. d ,~ iki' f ba l 

Ilı ~il' esınde 96.000 kişiye_ İlavenin başında B. Suat Da. can yüzünden, burada olıı.cak ~~ S?İnize teıekkürlerimi arzed~,. zün eri olmağa mazhariyet eli. 0~ ~~~Ki. B m.:::::m. ca ~-
tal'fn · 1939 senesi içinde vaz ve Rene Massiglinin Türk - şeyin ve söylenecek her sözUn, ~im. lcrim. n tütüy u. u yag-
ı ırı llö.OOO kişiye çıka- Fransız dostluğunu tebarüz etti. her zaman dimağınızda akisleri Genç jandarma arkadaşla- Dahiliye Vekilimizin nut- murunu bunlar yapıyorınu§. 
lere11~!ti~a: alınmıştır. ren beyanatı Yardır. Bu ila\'edc kalacağım düşünerek, sayın din. rım, kundan sonra Biiyük Millet Befikta§, lstanbulun en ma. 
l'ı> t 11 bırınci derecede en yüksek Türk ricali ile Türki. leyieilerimin müsaadelerine gü • Şimdi size tevdi edilecek o- Meclisi Reisi Abdülhalik Ren- mur, en kalabalık bir ka::asıdır. 
tı~· ayyarclerinin adedi ycyi çok iyi tanıyan Fransız si. vencrck, sizlere son sözümii kı _ lan diplomalar çok mühim sa- da genç subaylara diplomaları. Kaymakamlığı var, belediyesi 
Se~ltde l 750 yi bulmuş· malan vardır. B. de Chambrunun saca söylemek isterim: lahiyetleri ifade etmekle bera- nı tevzi etmiş ve davetliler bü. var, polis merkezi var. Anado. 

l'ıııı 8~ ıtirfında tayyare Atatürk hakkındaki makalesinin Askerlik bilgilerinden sonra bu ber size çok ağır mesuliyet de 'ede izaz edilmişlerdir. lu vilayet merkezlerinden bir. 
~b~tatıe arttırmak için knrşısmda Hüseyin Cahit Yal . okulda mesleki bilgileri de bel. tahmil etmektedir. Snluhiyetle. Mezunların isimleri kaçını birden içine alacak ka-
•~ ırler alırunıcıtır. Bu çın, İsmet !nönünün portresini !emiş bulunuvorsunuz. Bu bil~iler rinizi kullanırken hu ehliyeti , 1\ 1 1 d dar geni• bir yerdir. "<\Y~· :< J ~ n1ezun ar şun ar ır: % 

layYar ınde şimdi her ay yapmaktadır. genel olarak nazaridir. Bundan daima hatırlamanız lazımdır. Tarık Jnad, Hakkı Yılmaz, Nasıl oluyor da on binlerce 
ba'lı t e fabrikaları 800 Paris akademisi fahri rektörü sonra, komutanız altında bir jan. Arkadaşlar. Reşat Gökmen, Lutfi Alpar, vatandaş birkaç saygısız fmn-
'"llnu tYYarcsi inşa etmek B. Charbcty, Fransız - Türk en- darma kıtası ve mıntakanızda, Diplomalarınızı ellerinize al- cının zulmüne kurban ediliyor? 
llıı~.~ a. beraber, İngiliz - tcllektüel münasebetleri hakkın. çoğunu yurdun en sağlam bir un- dıktan sonr;ı her biriniz verile- Mehmet Çivi, Sadi Talaysun, Sabahlan tertemiz ,.~ktıgwmuz 
Otolar a·e c iktifa etmek da mufassal bir etüt neşretmekle suru ve müstahsili olan, köylU cek vazifenin başına gideceksi- fü, Safa Daralp, Ragıp Özer- evlerimize bizi böyle Apukur-

"'tl' ıl d 1 Celalettin Erkont, Halit Akar- 3' 

taı.~. ılhassa harp ilan ve B. Hasan Ali Yücel, Türk ma. te§kil etmek üzere bir halk ale. "liz. Maiy,..tinizde erler buluna- Ö ya m••karası halinde döndür-
b 11."ıtd · k<'n, Mehmet nler, f eridun """ irk e tayyare inşaa_ arifinın prensiplerini anlatmak. mile karşılaşacaksınız ve asayiş c.<lktır. P.unlar milletin size c- mek insafsızlığını kim kime ve-

li ~~~ misline çıkarabile ta, B. Hüsnü Çakır, Endüstrileş. idare makinesinin başına geçerek nıaneti<lir. Onları kendi evlat. Atalay, Halit Görel, TaceNddhin rebilir? Yukarda var olduğunu 
~ti Uyorlar. me hareketinin karakteristikleri. ameli hayata attlacaksınız. Bu kırmız gibi koruyacaksınız. Ve Alper. Muzaffer Kurt, i at h 1k 
~re,.~ ~YYare inşaatın - ni bildirmektedir. ödevinizde muvaffak olabilmek i. daima millete fay·dalı olacak T orkantoz, Mehmet Güner, söylediğim belediye ve a 
ııı.. "" su M t f o~ Jb h' ô haklarının kefili, kol4\lyucuıu "'ita rat temin etme - Türk sanatına, ziraatine, tu _ çin her zaman göz önünde bulun. tarzda çnlrştıracaksınız. us a a guz, ra ım ren, 
Ue;t'old~kları tayyare - rizmine. ticari, mali ve iktısadi duracağınız esas şudur: Biliyorsunuz ki, jandarma ~aip Kızıltepe, Fethi Yürekli, sayılan devlet tefkilitı, niçin 

lı~ar 1•"?nış, ancak bir kaç meselelerine de ayrı ayrı sayfa. Her türlü idare sistemi yapısı. ıJolis vazifesiyle de mükelleftir. Mehmet Kuzey, Rasih Gün- bu insafsızlığı insafsızca ezme-
are lı etti~iş olmaları, lar tahsis olunmuştur. nın en kuvvetlisi ve en sağlamı, Bu sıfatla yurt içinde emniye- han, Sadık Özak, Basri Orhun, mişler? 
~ kı.ı Plerını yapmak j • temelleri halkın kalbinde olanı _ tiıı, huzurun ve sıhhatin mu ha- Mehmet Eraslan, Nihat Salman Son günlere kadar köyü-
~ gl'\ı rı ihtisaslarına gö _ fzmirde ekmek dır. Halktan kuvvet almayan her fızı olacaksınız. Sabit Gönaç, Mehmet Altay, müzde böyle bir !CY yoktu. Bu 
~p~ tcpJ~mış olmaları buhranı yok tc_şebbüs ekser~ya ~kam:te mah. Jandarma nizam unsurudur. l\1uharrem Erkan, Abdullah belinın elbette bir sebebi ola-
~al'i 1~-t?ah.ıl olan fabrika- f . 30 (AA)_ c::!,,.h· d b' kumdur... Maıyetındckı efradın Ve devlet kudretinin timsalidir. Özkara, Turhan Dele, Muhit- cak. Yakılan kömür m!i ibo. 
~ - ı b d zmır, · · ':>"" ır e ır t k · · t' E 1 Ş d' c· s- h t k" B ca1 · ' dır 11e 01 ır en vermeleri k k b h ld ~ h kk d ve mm.: a asındakı halkın sevgı Nizam unsuru bizzat muntn- ın ro • a ı ıray, ur ane - zu . a ar mı ız ansız . 

...t. ı.. !lıu.st e mc u ranı 0 ugu a ın a. 't' d k b h tin Yene!, Ali Öner, Neşet içer, · · 1 1 h' kim ıeı.. ıı~ ur. k' h be 1 .. . bel d' .. ve ı ıma mı azanamıvan ve 7..,ın, nizama riayetli ve u u- _ Hangısı o ursa o sun, ıç -
L Isları ·r ı a r er uzerıne e ıye reısı k l 1 . . t h' d . ·b. .. 1-' l't k k 11 k F 'k B ,,,., ~ı ~l n ı ad<$inc gö • . a p erını es ır e emı'-'en ırza.. h k .. l -ıa ı ara ·u u çu, ·aı · aşar, se bı'ze bu zulmu·· rekt.ıremez gazetecilere cıu beyanatta bulun J su."t•"'· er ·ese numune o ma- 3' 

ı.rr"' a.11 •- Cnheirn: Harp bom. ~ - bıta amiri bir çok işlerinde hüs.. 'd Mahmut Kızıltuğ. Celulettin ve devlet te-1.ilitı da böyle bir 
.u "<lfya... . muştur: 1 k 1 mz ır. K"k 1 D Ça- l fA 

··- .-· ~ ~r)fk 'k.esı tipi herbiri lzmirde ekmek buhranı diye ran a arşı aşır. Kuvvet timsali olmak itiba. o sa , ursun Jatay, sma- zulüm karşısında kollan bağlı 
aeıı~ ')tıp sa~t~ rnotörle müte· bir mesele yoktur. Bu bazı mah. lnsanl_a~ın k~l~lleri.: Asılanı~ - riyle mevkiiniz çok mi.ihim ve il (i~ay, F2'u~ czkkn, ~~s- duramaz. İstanbul valisinden 

'' S" ~5? . c 472 kilometre d t k' 1 . k "k lt k yan ve ıçıne gırı emıyen, metın, "k . ta a rtan, a ıt oş un, a- rı"ca edı"yoruz·, bı"zı" bu beJa"dan .... kıl u ımse erın nar ı yu se me b' k 1 be . rı<l7ı ·tır. d' S K 1 T k H 
şe1 ~ ~1?\ı h 0.rnetre bir hare- için ihdas etmek istedikleri bir ırh a eye . nze~. Bu ~alenın a. Kuvvet, ve kar ister, temkin ı ır \~y, eHm~ ~ m

5 
en, ~al - kurtarsın. Onun için, bir vuife 

1 " l'ııı aızdir. Bu evsaf . . . . . ı na tarı: Fazılettır, nefıs fcraga. . . 'd l b . t kl't san uruş, useyın araçog u, b k b b' l f 
]Ull en i . bo \'azıyettır. Bazı semtlerde hır ıkı t"d' K .. 1 h d if.ter ıtı a ' asıre ve neza . ...., . K 1 1 H'l . G" olan u urtarışı, iz, ır utu 

•
b erin Yı mbardıman f k ı ır. ısacası guze uy ur. ' .-.. ecatı ara Ju ut, ı mı u- l I 

z l' h e faık' ırıncmın az ekmek çıkarara E . . it . k t ister. d nar, Sami Özalp, Rasim Civan- ~ibi karşı ayıp alkı§ ayacağız. 
ı01 ~. 017. ıyet demektir. narkı yükseltmek istedikleri İ§İ- mrınız a ına gırecc . yur Temsil ettiğiniz kuvvet ev- Ne kadar bunaldığımıııı arbk 

• .. J, ~ <ıluh · 950 beygirlik iki til . t' Bel a· 00. 1 . t yavrularını, yalnız canlı hır ma. lctı'n, mı'lletı'n emanetı'dı"r. O bay, Kemal Ateş, Mehmet Ata- . h d' 
ıac .. ..ı at <- sa tt mış ır. e ıye y e vazıye - k' 'b' k 11 1 R . K ] M h sız esap e ın. 
aıeıerı ' 2384 k~l e 468 kilomet- fer ihdas eden fırıncıları dikkat. ıne gı ı u anmayın.ız. Bun.a. - ancak devletin ve; mil - man, eşıt ızı tan, e met H. SÜHA GEZGlN 

5 • a. ,,,.. 1. ı ometrc hareket 1 t k" t kt d' ş· d 'k' t rm da, yurtlarına hızmet ıçın letı'n yu"ksek menfaatlerı' ı·ca- Ali Acuner. 
deıı • •tı ·•ıa ıkt· e a ıp e me e ır. ım ı ı ~ar - t 1 h b" . . . . 

ıı• kile°' ır. Vvcı tay - . .,. .. op anmış ve er ırının, sızın -------------------------usuıı ~ ... -1,.d ı::.elinen b . lar altında ekmek fıyatını yuk. "b' b' . t' f' h'b' ld ~ettig~i zaman ve devlet kanun • 
. , an "'• u cnmıyet va . gı ı, ır ızzc ı ne ıs sa ı ı o u. il d h O k ı •k b • F · ı • f • 

b rıe lia"•k scltmeye makul hır sebep yok • w •• • ••• d t t 'arının emrettiği ha er e are- 4 o ı·ş ı· l zr l l s l n 
ıer .ı ti r ~ . .. er Hurricane t gunu goz onun e u unuz . .. ı ,. t 1ı. atınh S . ur. H Ik k 1 k 1 İ(ete gelir. Şahsi garez ve men-
et• " ?ılo~,,·-.; . pıtfire 1030 a a arşı o aca muame e - k h f 

..... a,_ "Vr} f . . d d faate alet olamaz. Bir aç a ta t . A t . 
ııe "~ .~ ~l"ıı~tıe 56oerkı: sekiz mitral- Rusyada ecı bir nız e: Bunların damarlarında .O- evvel yanınızdaki kardeş mü- çe es l mma na geç l 
rı1eı.otPt aıı taı.· ıl.ometre sürat k ld !aşan kanın, her zaman bakım d 

1'ı.. 11.lpl tayyare azası o u 1 e~sesede polis enstiti.isiin e oJ•O .11 '''(}törı. cı; .. i olan 950 bey- yaşamağa alışmış ve fakat, ka - "' 
ııtP" 5 Ü d M k 30 (AA ) 1 w k söylemiştim. Zabıta v«zifesi k c •" l< ., .. ' ort mitralyözlü os ova, . . - ben baglandığı kimseler için a. 
,. O' h "Utatı· O f b k I ı b' zahmetli ve hazan tehlikelidir. ra~• ,. ~" r. ınn ı olan Mcssers _ ün eci ir tayyar~ azası o - nını dökmekten çekinmemiş ır 

~rıf ı•ler1 rı 1 ~~ve Heinkel H. E. muştur. Hakkında tafsilat elde.neslin temiz kanı olduğunu unut- Fakat v~tan hizmetinde zah-
e .d d tol d • 1 • d b" met ve tehlike ağırlığı nisbctin-.,,,. il b ge e bırakmıştır. edilmemiş olan bu kaza netıce- mayınız. Cumhuriyet devrın e u 

Amman, 30 (A.A.) - Filistin_ 
!ilerden mürekkep 400 kişilik 

müscllah bir çete, evvelki akşam 
:\1averayişşcria arazisine girmiş. 
tir. Maverayişşcria kıtaatı ku . 

en .. 2 ka 1 G Kh l ··k b' f k de zevklidir. Şereflidir. Muvaf-,, .. e • t, ~ Yar .. nı' _ngilterenin Al· sinde eneral Victor o zu. yu ır huzur VP re aha avuş. 
a• • "'" ı fakı"yet ı'çin en biiyük rehber man. danı Klap Pa.şa, ceteyi ele "'' %r crıne karşı ayrı lov, Binbaşı Serge Tcherkaisoy, muş olan bu mukaddes anayur. 

"'k ~e L • dah k 1 . vı'cdanlarınızdır. \licdanınızı geçırmek maksadıle ar~tırma -11 

1 
.. d' ~fyar.. . a vardır. Bu da askeri mühendislerden Alek- dunun. daha çok yü se mesı, re. 

rıtfl.. " ııı l f h d h k rt h faalı'yctinde serbest bıra .. kmız. 1 !ar yapmak u.·.·ze.rc y.oıa çıkmıştır. a11?.'l anatırı.ı Amerika sandre Titov ve van Kuyehc·v a mm a a ço a ması ve er 
Yardımı ile arttı - ölmÜ§tÜr. türlü düşmanlara karşı korıın. . Kendinizi daima onun muraka- Bu kadar muhım bır grupun Şc. 

rianın ötesinde karargah tesis et
mesi ilk defa olarak vaki olmak. 
tadır. Vaziyet resmi mahafili ol. 
dukça ciddi surette meşgul et • 
mektedir. 

Sayfiyede bulunan Emir Ab. 
dullah, Ammana avdet ctmi 
tir. 



İngiltere Dış ticaret Ve 
kili istifa edecek mi? 
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Doktor Vohltat'a teklif edilmiş 
olan plan neden ibaretmiş! 

Vang Lung, aelibnhnm bu b· *.....,.,..lıı6ıılııı..,....._.._~..,.,........,..,.~ ......... .,......,.1661....,411ııı. 
dar fiddetle, feTeralÜa .ıe,tdnde 
bahsettiği yabencmın kendisi ol
duğunu sezerek teliflandı ~ ora
dan Ul'l1lca 9mJtr. Bqk& bir ,etin 

A7Jık 
3 ayhi 
IS aylık 
ı 711Jık 

t6 -"~ 
.l'.rmllZca Pa.ri - Soir gazetesi 

DoJrtor Vohltat ile bir İngili% DL 

mı arumda, Almaııyanm sil3.h
lamnayı bırakmasına mukabil 
!nrilterenin tcklü etmi~ olduğu 
malt yardım hakkında şayanı dik 
kat maltmıatı neeretnıektedir: 

Doktor Vohltat ile cereyan e -
den müzakerelerde mevzubahs 
olan hUkumet adamı, d13 ticaret 
naan mister Rober S. Hudson -
dur. 

Dedikodular üzerine Daily Ex. 
pres gazetesinin göndermiş -oldu
ğu hususi bir muhabire, Mister 
Rober Hudson şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

"- Madem ki benim Doktor 
\'ohltat'da yaptığım tekliflerin 
dedikodusu mevzubahs oluyor, 
şu halde bütün hakikati söyle -
meliyim. 

Bu pllnm "teskin planı., ile hiç 
bir alakası yoktur. Mevzubahs o
lan Almanyanm sililılan bırak
masıdır. 
Eğer Almanya silahları bıra • 

kır ve böylece .sulh temin olu -
nursa biz yal,ruzca Al.manyaya 
değil, bütün diğer Avrupa dev · 
letlcrinıe de yardım ederek sulh 
zamanında sanayilerinin en yük
sek bir §ekle girmesini mümkün 
kılacağız. 

.l\levzubahs olan mesele şudur: 

G~n hafta doktor Vohltat 
bir içtimaa .i!'tirak etmek üzere 
Londrad& bulunuyordu. Kendisi 
Berlinde benim vazi!cme mUşa -
blh vazife ile iştigal etmektedir. 
Bu münasebetle benimle de gö -
riişmck arzusunda bulunmuş. Ti. 
caıi ve ikt1sadt ıneseleleri mü -
:oaka!}a ettik. Bana gerek 'kendi. 
sinin gerekse mevki sahibi kim
~erin Almanya ile bUyUk Bri -
tanya. arasındaki vaziyette hiç 
bir zaman bu kadar tehlikeli ol -
madığmı düşündüklerini söyledi, 
ve bu işin bir patlak vemeeinden 
korl<tuğunu 'jlave etti. 
Aynı zamanda. Danzig mesele. 

sinin ihtiva ettiği manaamdan 
çok büy.U.k olduğunu, dünya. sulh 
içinde oldqğu takdirde refah.m 
muhakkalc olacağını da bildirdi. 

Ben de kendüsine hitaben ln -
giltcrenin hiç bir fedJl,\tarlıkta bu 
luİıamıyacağmı ve umumi bir 
konf eranı neticesinde mandası 
altında bulunan topraklan terke. 
demiyeceğini söyledim. 

ALTI NOKTALI BİR PLAN 

Fakat bUUin bunlar bizim bu 
müıkillleri hal için dU§üııdUğü -
müz teknik usullehi münakqa et
memir.e mani olmadı. Ve bu .§e -

kilde yalnızca §ah!i kaııaatlerim 
olan bir planın altı noktasını ken 
disiııe bildirQim. Altı nokta ~
tardır : 

ı - İııgiltere ve müttefikleri -
nin, Avnıpaya kuvvetle hakim 
olmak için Almanyanın her tür -
m teşebbüsüne, mukavemet ede • 

ceklerinin Hitlere bildirilmesi. de J>atka bir yerde delikanlryı 
2 - Eğer Hitler sulh müza. • dinl~i. - Zira bu tehir, hep nu· 

kereleri §ekline avdet eder ~ tule veren delikanlılarla dolu idi
se bu takdirde İngiltere ve müt - Bu genç, kendi sokağının batında 
tef ikleri Almanyanm noksanla .. durarak böyle nmanlarda Çinin 
rını ve ham maddesini göz.önün - birteımesini ve kendi kendisini 
de tutacaklardır. terbiye etmesini aöylcldiği zaman 

3 - Halen tamamen harp i - Vang Lung kendisine hitap edil· 
malatmıa hasredilmiş olan Alman miş olduğunun farkına varamadı. 
sanayinin bir sulh sanayii haline Ancak, ipek çarırsmın sokakla
kownası için Almanyaya yardım nnda bir müşteri l:wklediği bir 
edilecektir. günde, fimdiye kadar bildiklerin-

4 - Dilnya piyasalarında Al .. den fazla ıeyler öğrenldi ve bu ıc
manya, Büyük Britanya ve di - birde kendisinden daha fazla ya· 
ğer büyük sanayi memleketleri hancı insanların bulunduğunu an· 
arasında dostça bir iş birliği te - ladı. 

sis olunacaktır. Vang Lung ogUr. tesadüfen, ha· 
5 - Bunlara mukabil Alm~ nımefendilerin <lantcli satm alıp 

ya silahları b1rakmağı, hiç değil- da çıktıkları, ve böylelikle birçok. 
sc silihlanmayJ tahdit etmeği vo larıooan daha .fazla para -veren bir 
Çekoslovakyadan çekilmeyi ka - müşteri peylediği bir dükkanın 
bul edecektir. önünden geçiyordu. O gün, yine 

6 - Bu planın mali cihetini bu dükkandan birisi çıktı. Bu 0 
temin için. icap eden krediler Y,?.1- zamana kadar ömründe hiç gör
nızca 1ngıltere tarafından degıl, mediği bir mahluka rstlmıştı. Bu 
sulhün müemmen olduğundan e- mhli'ıl: kadın mıdır erkek n*Jir 
min ola~ bütün devletler tarafın- farkında değildi. Filit uzun boy' 
dan temın olunaca~tır. . lu idi. Kalın, sert bir kumaıtan 

Doktor Vohltat ıle olan görüş- düm düz siyah bir elbise giym"şt· 
"zd h" b" k ı ı, memı e ıç ır ra am teklif e - boynuna da ötU bir hayva d · · 

d·ı · d ~- · Ö n erısı ı mış egıldır. yle zannediyo- dclamııtı. 
~m ki, bu görüşmemiz netice - Vang Lung yanıridan geçerken 
sınde Doktor Vohltot, İeji.p etti. kadın veya erkek ol b · 
v, t kd" d 1 ·ıte . . an u ınsan 
gı a ır c ngı ren.ın bır har- sert bir hareketle araba ~ · 
be girmekte tereddüt etmiyece - durarak koJlanm yer• · ds~n.r ~r . 
W • 1 ku k ... ın ırmcaıru 
gın w vvet:e uvvct1e ka~ı ko - işaret etti. Vang Lung itaat ede· 
yacagmı anlamıtıtı. . rek eğildi. Başına neler de gelmiJ 

Doktor Vohltat Berlıne avde - oldugwuna ıcıaşınnı b" h ld · · d '],. • :r § ır a c yenı-
tin e ,,,u planı aynen Maresal den do;;ru~'dugw am h 
Gö · bild" · . E> • u z an o şa sın 

rm~c ırm~tır. kmk hecelerle ıneranuoı anlatma-
Benım çok dogru olan bu pHl- ya ralııuırak "K·· · ın· kaw 

.3 w. t' il k tuhaf b. " s- opr er so gına,, mm 1.1egı§ ır ere ır 3(!k- g,:t _1_ • t d'ği · .. ı-..J· , .. mCA ıs e ı nı soy ıcuı. 
,.e aıok11W11 FakAL ~ hA1'lii• ...... "~ ~aııg ne yapttgıııı bılme· 
muhteremdir.,, den 1uzla 'arabasını koşturmaya 

Mister Hudsonun Daily Expres baı:ladı ve Mnde t diif t . 
uh b" · . ld w • h t :ır :ır esa en anı 

mb da ır~ veı:mış 0 ugu ıza a dığr bir arabacıya rastlar rastla· 
un an ıbarettır. mak da sealcndi · 

1TH.AM • 
- Şuna bak! .. Bu taşidıfım ki

D,w ticaret vekiHnin bu teklifi 
min nesidir?.. diye sordu. 

lngilteredc çok fena bir akis u • 
yandınnıştır. Bütün İngiliz ga _ Adam ona yine bağırarak ce-

vap verdi: 
zeteleri \.'e bilhassa muhaf a.ıakar 

- Bir yabancı .. Ecnehi. An:ıc· la.r İngiltcren.in Almanyadan hiç 
rikalı bir kadın.. Zengin oldun. bir zaman sulbü satın almıya -

ca.klanl\I 'bildirmekte, ve bütün Vang Lung arabasında taııdığı 
garip mahlukun korkusundan .amatbuat başvekilin Mister Hud -

sondan bu hususta :hesap sorma. rabaıornı alabildiğine koıtuddu. 
sını istemektedirler. Hatta bir "Köprüler sokağına,. varınca 
çok gazeteler bu vaziyetten son - da yorgunluktan bitmi§. tıkanmıı. 
ra dış ticaret vekili için yapıla • sucuk gibi de terlemişti. 
cak yegA,ne işin istifa etmek ol - Bu kadın arabadan indi. Yine 
duğunu yazmaktadırlar. aynı kırık dökük. lehçe ile: 
EtrER İSTİFAMI VERİRSE.\ıl - Kendini öldürecek kadar 

Mister Hudson, Evennig Nevs koş~ana lüz~ y~·:e •. dekli, ve mu· 
gazetesine verdiği beyanatta: tat ucretten ıkı mıslı olarak Vang 
"-Eğer istüa edersem bu tak Lung'un avucuna iki gümüı para 

diroe Avam Kamarasında beya- bıraktı. 
natta bulunacağım, aksi halde {) ~aman V~ng Lung, bu ·kadı
Başvekil vaziyeti aydınlatacak - nın bır yabancı, bu şehirden ken-
"· disinin fazla yabancı olduöuou, ur.,, .. 

Demiıtir. ıiyah sa5lı, kara gözlü in.sanların 
Başvekil Mister Çembcrlayn bi::- cinsten, kumral saçh ve göde· 

bu buswstaki beyana.tında: İn _ ri açık renkte olan insanların .da 
giltere hükumetinin Almaııyaya başka cinsten olduklarını ve niha· 
hi~ir mali teklift.e bulunmamış yet kendisinin bu şehirde artık 
olduğunu bildirmektedir. tamamiyle yabacı olmadıfuu an· 

ladı. 

Ne var, Ne yok? Vang Lung o gece daha hila 
bozdurmadığı gumuş paraalrla 
kclübesine dönlince vakayı O-lan
a anlattr. O da: 

Frantada Marqal Joffr'dan soma Mareıal Foı'un da 
heylcelinin dikilmesi mevzubaha olmaktadır. Ancak heykelin 
ııereyc dikileceği tesbit edilmemiftir. Dofin kapısına dikilme
si dütünülmektedir. Diğer taraftan General Vaygand heyke. 
lin Trokadero meydanına dikilmesini muvafık görmektedir. 
Heykelin dikilmesine ve yerinin intihabına Paria belediyesi 
değil, Franeız de•leti karar verecektir 

••• 
F r nıızlarm "l..eygueı,, "Gloire, ve Montcalur isimli üç 

knn·~-: ü. Kont Amiral Godefroy'un idareainde Nevyorb 
mHt" ·.. 'hen hareket etmitlerdir. Bu üç ıemi, Nevyork bey • 
aelmil ! ergisi münuebetile yapılacak bayramda F raıwz dö .. 
narur ı , te:-n•il edec:eldercir. 

l / '::"llmuzda.Jorj. 1.enuet iaimli kruvazör de verilecek 
olan .. ~ -ı ·:aa~ereaincle .Amerikan Reisicumhuru Ruzvelt de 
hızır ~ uıacakbr. 

- Ben onları gördüm. Tanırım . 

Daiına onlardan dilenirim. Zira 
çanağıma bakır mangır yerine gü· 
müş para atanlar yalnız onlardır, 
cledi. 

Fakat ne Vang Lung, ne de ka· 
rısı, yabancının gümüş parayı iyi 
kalpliliğinlden değil, sırf cahilli· 
ğinden ve dilencilere gümüş yeri
ne bakır mangır vermenin daha 
cloğru olacağını bilmediğin.den at· 
tığını anlayamamıştı. 

Her ne hal ise bu tecrübe ile 
Vang Lung delikattlrnın kendisi· 
ne öğrenmediği bir ıcyi, kendisi· 
nin ıiyah saçları kara gözleri o· 
~an öz cinsine mensup clduğunu 
bcllcmitti. 

·t<> •Jap lftl !la<\ uapupapnıu'l 

Vazan i Çeviren 
93& Nobd ntlUcd/atını itU«Mtt 

Pearl Buck lbrahim Hoyi 

* ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• w/ 

İşte, böyle yayvan ve zenginJ ten yapılma ıeker pastaları satan 
şclırfo drş eteklerine yapııarak, lardı. Ve tehrin çocukların elleri 
hiç olmazsa yiyı:cek kıtlıjı baş· mangırlarla dolu olduğu halde 
göstcrmiyccckmiş ,gibi görünüyor- bunları atanlara koşuprak bu yi· 
du. Vang Lung ile ailesi öyle bir yeceklerden satın alırlar, ve cilt
memleketten gelıni11ercli ki, yiye- leri şeker ve yağdan pırıl pırıl 
cek olmadığı için erkekler aç kal- yanıncaya kadar yerlerdi. 
mrılardı. Zira toprak yumuşamak Evet, fosaın, bu şehirde açlık 
bilmiyen haşin bir gök altında çc-ken biç bir kimsenin bulunma
mahsul ver •mezdi. Eldeki gümiiJ dığını söyliyebilirdi. 
paranın da pek az kıymeti nr.dı. Daha hala, ,afaktan biraz son
Zi:r.a bir ıeyi bulunmıyan bir yer· ra Vang Lung ile ailesi çanakları 
de hiç bir ıeyini satın .alanıazdı. ve tahta çatalları cllcrirt.:le olarak 

Burada, şehrin her yerinldc yi- l:ulübclerindcn çıkıyor, her birisi 
yccek bulunuyordu. Balık pazarı- rııtubetli nehir sisi için pek ince 

900 

~ 

nrn taş döşcnmit sokaklarında ge- dtıran elbiseleriyle tir tir titreye· •••••••••,.... 
celcri mahlü bol nehirden tutul· titreye, sabahın dondurucu rüzga· 
muş büyük gümüş balrklarla dolu rrna karşı korunmak kaygısiyle de 
büyük sepetler, içinde bir savuk· ı ·kı büklüm olarak yürüyen ve bir 
tan ağla çrkanlmrş küçük parla1' ır..e:.nr.ır.a bir çanak sulu oirinc la-
• ..... • · - -· ---7- .... , .u:ı:!;ıtı pa111 ;ouuıuıgı umumı mauit.ıtr.uıtı 

Alemdar~~ 
1 - Üç abbf.9 
lar eğleniyor• 
2 - Orma.nı..t 

bir hayretle kıvranan ve kıskaçla · yolunu tutmuş olan ahaliden mü
ran san pavurya kümeleri, obur- tc~ekkil upuzun kafileye ikü~ücük 
ların ziyafetlerde ara.dıfı halkala- bir ırup halin.de takılıyorlardı 
nan yrlan balıkları sıralantnı_Jtı. Vang Lungun bütüın arabasını l~~!!~~~~~~~ 

Zahire pazarlarında öyle zahire _çekmesi ve .önünde kO§IDasına, 0 -
scpctlcri vardı ki, bir insan için~ lan'ı.n bütün dilenmesine rağmen Lung'un gözleri büyii~ 
girer, dalar, batar ve oca'da bofu- öz kulübelerinde her gün pilav - Bugün galiba ~ ı,. 
lurdu da, kimse görmez, fark bile pişirecek kadar para kazananu· Jel açtın. Ondan dilen~ 
etmezlerdi. yorlatfdı. Dedi. F.akat k~dııı, ~ 

Bu pazarlarda beyaz ve esmer Fakirlere mahsus mutfaktan al· le cevap vcrmedı. O ~ 
pirinçlcx;, koyu sarı, açık altın dı.kları pirinç para&.ından bir man- na göre pek akıllı oı.r'e' 
renkli buğdaylar, sarı fasulyeler, gır artllcak olaa, onunla da azıcık (gözlülüğü ile böbürleıl 
kırmızı fasulyeler, yeşil baklaJar, lahana satın alıyorlardı. Fakat (oğlan atıldı: 
kanarya sarıaı: bulıur ve kül renk· Jabana, her ne fiyata olursa olsuii - Ben çaldım. Bu~ 
li su.samlar bulunuyordu. pahalı ıeliyoı;du. Zira, bunu O -., 'Ben getlrdim .. dedi. U) 'I 

Et pazarlarında da, kırmızı et· lan'ın bir ocak §eklinde diktiği hın üzerinde duran bil~ 
lerini ve bol yağ t&bak.alanııı göa- iki tuğla arasında pişirebilmek i- tan bunu kestikten İ 
termck i~ boylu boylannca ke- 9f1 iki oğlan yakacak aramaya öbür tarafa çevirince, tJIJ 'I 
silerek yanlmıı. derileri beyaz, çıkmak mecburiyetin.de idiler. almaya gelmiı olan r::, 
kalın ve yumupk olan domuzlar Çocuklar bu yakacağı, çiftçiler nın kolu altından k ·r 
cmıelcrinden asılnuı bir halde teş- uz ve :samanları şehrin yakacak onu kaptım. ve dar.:,,. 
hir Cldilirdi. 1 pnanna götürürken, ellerinden kaçtnn, ağabeyim gelı .'il, 

Ördek dükkinlarında ise istif geldiği kadar tutam tutam yola· da, arka kapılar.dan b' 
ıstif üzerine, kapı içlerinden, ta· ralc bulurlarl::lı. bir su küpünün içine 
\•anlardan, fiıe geçirilerek kömür· Çocıiklar hazan yakalanır ve bir Vang Lung Hiddetle 
de ağır ağır çevrilerek rengi art- temiz tokatlanırlardı. Bir gece, - Şimdi ben bu eti ye', 
trnlan, tütaülendirilen ve lczzara- küçüğünden daha çekingen olan Biz dilenerek veyahut . f 
rak kahvcnngi bir hal alauı ola:t ve yaptığından daha fazla utanan rak elde edeceğimiz et•.~ 
ördekler sarkar, tuzlanmıı beyaz bliyük çocuk, bir çiftçiden yediği riz. Çaldığımızı değil. ~ 
ordekler ve ördek krrıntılan diz- bir yumrukla bir gözü şişmiş ve biliriz ama, hırstı deı'~ t 
lcri sallanırdı. Kaz, stilün ve her kapanmış bir halde eve geldi. Fa- ve iki parmağiyle toP"' ~ça' 
türlü kuş satan mağazalarda !da kat küçük çocuk, dilencilikten ri- nin içinden eti aıaratc, rıf' 
aynı hal vardı. yade ufak tefek hırsızlığına Ia.r:- lanm feryat ve fiğanla ,rtl' 

Zerzevata gelince, bu şehirde !asiyle alııtı. miyet vermeksizin yere ıı1' 
insanın elinin topraktan çıkarıp O-lan bu hale aldırmadı. Ma· O zaman O-lan o dil~ 'r4" 
alacağı her türlüail vardı: Pırıl dem ki, oğulları gülmeden ve oy- sız cı:iasiyle ilerledi. ~,rv 
pml yanan kırmızı ve beyaz ku· namadan dileniycdardı, öyle ise aldı, azıcık su ile yrılc•)f'ıt 
zukulaklan, içleri boı lotuz kök· karınlarını doyurmak için çala~ mizlcdi ve tekrar kat:1' bi' 
1 • . · · · t Sakın en ve sıcak memleketlere mah- bılirlerdi. cerenın ıçıne at ı. 
sus tereler, yeşil lahanalar, türlü Fakat Vang Lung. kansına ve· de: 
türlü yeşillikler, kıvucık fasulye recek cevap bulamamakla bera- - Et ettir ... dedi. 
ve kahverengi kestaneler ve güzel bcr, oğullarının hırsızlık etmele- Vang Lung cevaP 
k kul b h 1 al ta] ·· · h ··ı d · 1:.d • Kızmıı:tı . lrı"nden de kor-~ c. u ve a arat ı s a ar goz- nne ta arnınu e emıyor, "' eta .ı- :ı ~ IJSI" 
leri alırdı. kanıyor gibi oluyordu. Onun için Zira oğullan bu şehir.de 

Bu şehir pazarlarının sokakla- de büyük oğlan işinde atik davra- tişiyorlardı. S' 
rrnda insanın iştahlanıp da araya· namadı diye onu azarlamal:1ı. Bü- Karısı O-lanın taht ... ~ 
rak bulamadığı hiç, hiç bir şey yük duvarın gölgeliğinde geçen le bu iyice pişmiş, yuııı~'
yoktu. Bulunmaması imkansızdı. hayat Vang Lung'un sevdiği de· parçalayıp, ihtiyar ba ~ 
Şu tarafa, bu tarafa &idenler de, ğildi. Öz topraklan kendisini bek- yük büyük loknlalar ·ıstrl 
şekerleme, meyva, fındık, fııtık liyordu. hatta küçük kızını~ .aı d• 
gibi eğlencelik, tatlı :zeytinyağrn· Vang Lung bir gece kulübesine tırclığını, ve kertiisınııt ~ 
da börtülmüt tatlı patates gibi sı- geç döndü ve lahana mancasınrn ni gördüğü zaman vang rtı''P' 
cak, ince yemiıler, yufka ile ıan- içinde epeyce büyük bir .domuz zını açıp bir şey söyl::.:ıf 
larak kerldi buğuıiyle piıirilmiş parçası buJ:iu. Kendi öküzlcrinilraber ~ra . ıl~ ıatıni S\1 
ve nefis br surette baharatlaıunış ıush ·ıpıepo.\!,\ :ı~ ~J:>zn ){V\U lahana ıle iktıfa ett · bi}e 
domuz köfteleri, calvenctli pirinç- (lh!\'allll var) etten tek bir lokınA 
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~yolunda: 6 Gunun Meseleleri : 
Dunyanm en füsunlu diyarı 'I Raayo ve Tiyatro 11 

TORKI\ ı:: ttAL>\ Ul' 
POSfALARI 

ı.;Z\'ON ııuı:;ıııa. :l0.30 Mcmlelı;et ı;aal M) arı, a. 
jans ,.e meteoroloji haberleri. 20.50 
Türk müziji (KIAslk prosram). 21.30 
Konuşmu ( \'erem hakkında - Doktor 
Muhit Tümerkan tarahndan). 21.45 
Seşeli plaklar - R. 21.50 (~llizik (Bir 
.olist • Pi.). 22 Müzik (Aida opera· 
-;ının bir kısmı - Takdim eden: Ha
lil Bedi Yön•:ken). 23 Son ajans ha. 
.>erleri, ziraat, esham, tah\"ilat, kam
Ji) o . nukut borsası (fiyat). 23.20 

Müzik (Caıbantl • Pi.). 23.55 • 24 

Yeni usul bir ticaret 
•lag yalnız bir varlığın 

hasretile yanıyor 

Türkiye Radyosu . Ankara Radyosu 
OAJ.GA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. T. A. 
Q. 19,74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A 
P. 31,70 m. 9465 J{c/s. 20 Kw. 

Vergi vermiyen, bol bol pazarhk 
yapan seyyar tuccarlar 

TÜRKİYE SAATiYLE 
Yazan: 

Sar.ti mahauaada Hataya pnderdijimiz 31-7-39 Pazartesi 
arkadafımız 12.30 Program. 12.35 Türk milzl- _Y_ar_ı_nk_i_P_r_o_g_ra_m_. ______ ~ 

ği • Pi. 13 Memleket saat ayarı, a- EGE TIYATHOSU TE:\ISll.l.ERl 

Halk bunlara karşı 
mücadele etmelidir 

~~Jl.Olan her Yurt partası .,eyden habersiz bahtiyar bir ço· -
1~ 1j'~;~;r:;~ı:~~o:~~:;~k":'i;n~~~</ı: orkada~ları 31 tem - tstanbulda yeni bir ticaret carlara katiyen hakkı kelA.m 

lııııır lllukadde11tır. tstan- · uk gibi, klbussuz günlerin mı- pllklar>.< 19.30 Türk müziği F:ı ıl muz pazartesi akş:ı- başladı. Şehirde, sokaklarda. vermemek JA.zımdır. 
'fare' .Ankara nasıl içimiz- ı l mr~ıl rahat uykusunu tatr heyeti).( 20.15 Milli musikilere d:ıir 1111 S:ıkız:ığ:ıcı :\(illi- bilhassa sayfiyelerde pazarlık - -------------

'l'oıı'' Mufun Vartu kaza yorlar. Ast nehri de yıllardan be- " fincü konuşma Fin musikisi - Halil l ndi tiyatrosunda sız satış gibi hiçbir kayde tAhl Bir ev sahibi hırsızlar 
""'ı ... l'&kkale de ö,,·ıece pa. Bedi '\'öneıkeıı).( 20.30 Memleket sa. olmıyan bu yeni ticaretin de gün tarafından yaralandı 

.. , ... , ,, rl özlediği bu tatlı uykunun at- . t loı' i haber EH'IT(~ Hl'I . "ADİ TEK _ HAi.iDE ge,,tlkçe taammüm etmekte ol -
z bir kı at ayarı, aıans Ye me eoro . ... Ramide Tonl'ularda 25 nu.ma. 

Ymettedir. mosteri içindedir. leri. 20.50 Türk müzl~i: ı - Lemi . w ,işkin iştlrnkilc l duğunu gürUyoruz. r-:.: 
leriıneı b fl 'ıcaz c.arkı • ~ecem emelim. 2 - - - '· Bir mana..- dtıkkAnınm önlln. rah bahçe sahibi Hasanın bah-lııt.11.., z ir kan• toprak- Nehrin iki yanındaki salkım v " ı!Jusıos salı gııııu a•- 1. d k 
~ "" y faizcııiıı • Acem aşiran şarkı - Kimı de Ustll haşı temiz, e ın e şı çcsine son günlerde l:ıtrsızlaı da. ~lr da çrpJak, yalçın bir kollu söğütlerin. dallarını ka- halim diyeyim. 3 - Neyzen Burhn· samı saat 21,30 da bir Yallzle bir adam durur. YU- danmış, yüzlerce mısırını çalmış.. 

her ~l:•aına. kadar TUrk o- nat gibi gererek sivri yaprakla- nın _ suzinak şarkı - Hayli demdiı Taksim Allıntepc zUnde tatlı bir .gUIUmseylş var. yüzlerce mısırını çalmışlardır. 
t.. r bizimi 1 & S l · ~ı · 5 o.. \11.: ..... . ~·c\indc P'ATOS ı•odııll Başını hürmetle C"''erck sizi se. -..ıt, t n aynı deee· rı ile bu kil renkli suya dalışla- 4 - u tıınıyega ı peşreH. - , . 6 Evvelki akşam da evinde otu. 

de. Sultanlregı\h ikind beste - Ganiı Hl.mla-dıktan sonra: 
ı-,. b rındaki manzarada, ağaçla su- dilimiz. 6 _ Dede _ Sullııııi~cdh ~ 

1 
_ Bcyefpndl. Güzel kra,·atln- rurken bahçesinde bazı hışırtılar 

11~ öalJtanbaşa kum yı . yun birlbirlerlne karşı duyduk- a~ır semai _ Nihan ettim seni. 7 - Kısa Haberler rımız var .. Cins cins, renk renk. işiten Hasan, hemen dışan çık • 

1 01 
rtuıu, krsır bir kara ları şehvani Unslyetten başkaca Keman taksimi. 8 - I~emi - Sultani. _ renk. mış, ve meçhul eşhasın kopardık. 

•bilirdi. manalar aramak hiç de yersiz yegAh şarkı - Andıkça ııeçcn günl~rı. - İstemez... ları mısırları kucaklıyarak kaç. 
"- 9 - Lemi - Ferahfeza şarkı • Dın. Demiye kalmaz. Valiz açılır. mak istediklerini görmüştür. 
•-.~· Uatunde bir tutam ot olmıyacak! GUntin yirmi dört lendi ba~ım dün gece. JO - Arlr be) ~ Pariste çıkan Figaro guete. Hakikaten renk renk kravatlar Hasan, hırsızların Uze:rine a. 
~1an torak ,.e sakinleri- saatinde bir se,·glll eli gibi su- - Sultaniyegah saz semai i. 21.30 K(). si Tilrkiyeye dair bir nüsha çıka. gözünUzün önünde arzı endam tılmış, fakat hırsızlardan birisi 

111 arrr tarı okşayan bu dallar, tatlı hı· nuşına (l>oktonın saati). 21.45 Ne· racağından alakadarlardan iza • 
'"- it cefalı bir ömUr şcli pliıklar - n. 21.50 Müzik (So. hat istemiştir. eyler. bıçağını çekerek kendisini aırtm. 
"ı .. e itin halkettl""t il- '"ırtıları ile Ast nehrinde artık - k Ve kurnaz, i~. bilir satıcı, göz. dan ve kolundan yaralam_..._ u, & ' listlcr - Pl.). 22 Müzik (l\üçu or- 11- Gümrükler idaresi, ağustos ...... 

> )'er olabilirdi. - ahat rahat sallanacaklardır. ş r ~ · A k ) ı Al ı Jerinizdeki mana,·ı derhal se - Bundan b ""a kanıma koca b' kc~tra - e : • ecıp ş · ın - o ı. aynida memurlar için kurslar a. ol a:?A ır 
tt,t lJ A tak ti 1 bir yermiş Pachernrgg - \'iyonanııı cazibesi. kt zer, marifetlerini göstermekte ta.~ ta isabet eden Ha.san yere 

' atav anayurttan ko n ya ne g ze · o ı ~ı 3 - çaca ır. . .. . 
it b "' · . . . t 2 - llerın:ııın osta • '' nrş. devam eder. yuvarlanmış bır muddet inledik. °'ıı lr Parça olduğu için tabiatla ne kadar ıyl ımtızaç e • Saint - Sııcns - Kahramanlar marşı. • "' Sıhhiye Vekaleti Adana sıt- - Su şık kravatı mağazada ten sonra ya'va.ş yavaş karakola 

'' \Cene benimseyecek ve mlş meğer! .. Temmuz güneşi- ı Beclho,·cn. nır dosta. 5 - llnıısjma enstitüsünde beş eyliılde baş. bl b~ k li d ğ 
1 

k d •tın• d d h tan 
h, 0Ya.blltnek lçln. gene nin göz kamaştırıcı huzmelerln- Schnelıler • Tirol dnğl:ırının h:ılk lamak ve beş hafta silrmek üze-1 r .uçu - ğ ra an aşa ı aFır~a. a :-ıf 1 ış,:ra an a as e. 

•ııa111) t şarkı ,.e danslnrınd:ın potpuri. 6 - . k k nız sıze ba ışlarım bunu. a at ye a ırı mr~ ... ır. 
'>"ıır d •e le çalışacak, ke- fokl ateşin te!lrlni lnsan~ardan ~fonnfred ,- Bir kıırna,·al hüly:ısı in· re sıtma mücadele ursu a~a~a •. işte ben 40 kuruşa veriyorum.. Ağır yaralı olan. Hasan, müte. 
'tekttk~Yguıarla üzerine tit· nezetmck için halkedllmış ~e • termezzo. 7 - Drigo • Esmerald:ı ha- tır. Bu k~rsa 90 doktor ıştırak Yirmi beş kuruşluklar da var .. cavizlerden bazısını görürse tanı. 

rln rUzgArlar aramak ltzım gel- letinılcn aQır ,·al~ - No. 3. 23 so.n etmek!ed1~: • • Buyurun... yabileceğini söylemi§tir. 
•ldr kt lI t k 1 se bu muhakkak ki Antakya. ıjnns haberleri, zıraat, e ham, tah,·ı. • GUmrük ve lnhısarlar Veka. Gömlek, elbise, renk renk ka- S b d .. 
tllt'Q a ar. her ötea n • • b ıaı, kambiyo. nukut hors:ı!;ı (fiyatı leti mudur muayfnl Reşat aray umun a sunnet 
ııı11 brıa babsedcblleceğtmiz dan başka yerde her zaman u- 23.20 Müz:ik <Cazband _ JI.). 23.55 • Aras terfian posta ve telgraf mu. dın erkek kumaşları satanlar düğünü 

"' lr Türk diyarıdır. lunmıyacak. 24 Yarınki program. h be •. dü lUğU tayin edı'l daha kurnazca hareket ederler: K 
1 

Al d ah' • 
5 IJ~ ase mu r ne - ızı ay em ar n ıyesı a. 

t\Qd Tevekkeli değil, Tuna boyun- m' .. tir. . - Elden düşme.. doğrusunu gusw tos cu.marte8i .,,,.,.,,..? Saray . 
\t"" Ur Antakyadayım. 1-8-39 Salı '9 t 1 D 1 <1 k ~u 

ı ••Q ı i dan kopup KudUs kapılarında • Üsküdar iııkele meydanmm ıs ersen ~... uyu masın an or. burnu parkı gazın· osunda em!ali 
"""'· t nde gözlerime Ut kuvor gıbi ba<: n ğer 

llt ~·' 9-hne açıldı dersem ordularını ve gururlarını kay- 12.30 program. 12.35 Türk mü- tevsii için çeşme karşısındaki bi- ol ~ı .1 .e . ve: . görülınemi3 mtilıte§em, eğlenceli 
, '"•JJ4 i'"'•1l· M.eLcr ...etlrln' beden Bhll SaJlbin matın. şö- ıiAi: ı - Hüzzam peşrcYi . 2 - Ah- nalar istimlak edilmek üzere on . - .... <l?n getırılmış .. IIalıs bir sünnet düğünü tertip etmis. 
ll~t k c;:me.tte oldugum bu \'&iyeleri, münhezim dönilşlerin- ruel ırı.oyıııı - ııuı.ı.cım .,. ... , .. • 110 "- :se ıı. l)ln ura. t.ahillSat ayrılmış. 'lHık. Gelıren sıkışmış satıyor ... tir. baha kadar devam ~-

ıtıııtt hrtn, ne efsunlu btr de memleketlerine gltml'lla~ıı ~':z:'!T"e~;:-U~~bı:l ;e:.~ID T'::':tm~ tir • .-ı. •hf•lır ............. ~ o. bir aYukat talat'atfne ma - cek bu dfllOnıfe lehlr tt,atröiün 
.. • ile aıcak bir 8 mimi lamı-+- lfktfr. SlzJ ikna etmek kudreti. dan H·•- ve ar·lr•A •• 1 .. __ bı'r ''"- • · vazgeçerek Antakya.da kalmağı 5 - Rakını - Hüzzam şarkı - Aşkın !l--Be·be 

1 
. a.ı;.ııu ~.uuu 

ı;.--.-.. ~ tı lŞ!.. tercih etmemişler!.. mna bir gizli elem oldu. 6 - Gfili- • .. k .- stinye .. yolunun ne fazlaslle sahip; ve onu öm- piyesi Hamiyet Yiloesesin !evka 
~. bıaldır, buraya kavuşa bil- zar tiirkıı _ Aşkımızıla dü~üm \'ar Ruınelıhısarıle Boyacıkoy ve Is. rünUzde belki bir daha göremez- llde bir konseri, Kawklu Ali v; 
tııt.:•da. 'u anda oldutu gl- Demok ki Asi nehrinin iki kı- 7 - Halk türküsü - Bugün ayın on tinye ile Emirgan arasındaki kı. siniz. Fakat o bUtun gUnlerJnl İrfan trupunun orta oyunları, 
e\ ı .. lll'1zu gere gere geze- yısına kuvvetle sarılmış olan dördü. 13 .Memleket snut ayan, ajanı. sımların genişletilmesi bitmek ü. aynı terane ile aynı ticaretle canlı Karagöz, Kara.deniz oyun.. 
~ b"'"hı, Ebedi Şefimiz Ata· rıırk Antakya, Tuna sablllnde- "e meteoroloji haberleri. 13·15 - 14 zeredir. Boyacıköyünde istimlaki geçirir. Şehir büyUktur, blnbir lan ve sair eğlenceler vardır. 

il ... eraber ne ıstıraplı gUn- l'i dilber orta çağ' şehirlerinden ~liızik (Karışık progr~m :. ~l.). intaç edilen binalardan bir kıs. sokağında binblr başka in - Çocuklarını sil,.,nAt ettirmek Ja. 
".. • 19 Program. 19.0.J Muzık (llnfıl .. -

tl llbırıı geceler geçirdik ı l>l:ı kat daha şirin \'e fUstlnkAr- müzik _ Pi.) ıo.30 Tilrk müziği (ll:ılk mının, daha yıktırılması bugun. san mi yok? 'ı·abil kumaşı kele- teyenlerin Divanyolunda tram • 
">'it , ' ş·airlrrin•l"n ilrnekler). 19.45 Türk !erde müteahhide havale oluna • pir diye alıyorsunuz. Ve pek ta- vay duragmw da slhhl m.IU.e vHı"'. lllar ·nı.,... , " J-

ııın,:d Ya,adık ki Hatar mliziği (Karışık program). 20.15 Ko- caktır. bit aldanıyorsunuz. da 120 No. lu mağazaya mUraca. 
'°e \1 e Yaş, kalbimizde a. Yirmi yıJdır Antakya esaret • Bugün ticaret odasında bir Bu ticaretin daha neleri yok. atlan lizmıchr. 
ltt~dakıarımızda alev ol- 11l\znU i~lnde yandı. O. ne yazık y · · içtima yapılarak esnafın kredi Marangoz dUkkAnları zaman za -------------
lta.t 1 

'rUrk çocuğu, kahra- l<.i, bugUn de bir başka hUznUn enı neşrıyat : temininde kolaylık görmesi işi man mahallelere taşınır. Uzer-
ı...' )' a.~hJarın anavatana ka. tcs:rı altındadır: istlkllllne ka· gö~illecektir. ıerinde koltuklar, kanapeler, 
'Ytl~\o undaki aziz davaları- ..-nşan Hatay. yalnız bir tek var. Bılgı yurdu masalar dolaşanlara rastlarsı -
.. 'lı.ı etınedf! DaınarJarrn tığın hasreti ile yanıyor, ebedi· VAKiT K'f b • nız. lskemlcleri atlara yUkleye-
~lt ırkımızın kanrnr taşı- yete kadar yanacak da.. Bu ilim, felsefe ,.e sanat mecmua- 1 a evı rek dolaşanlar bile ıgıörülUyor. 
llıeı bir •atanda, tasavvur 1 kt za sının son snyısı da üzerlnı.lc durula- Bunların hepsi: 

t\,ı. ... iti llatayhJarın ıstırap. Ye Ast nehri, ge ece e • cak )azılar ilılh'a ediyor: (Doktor 
··ııcı man zaman kuvvetli akışlarla Gözile Anadolu), Doktor Emin :Mec- Dün ve yarın tercüme - İşler kesat... Şehirden, 1

• t e, derin bir acınro ~allar, vakrt '\"&kıt deli atılış· dl S:ı~·manın bi\tün idare aılamları- dUkkAından, mağazadan alaca -
it ,.•tırdıtı gayz ile yırtın- tarlı\ etratına saldırırsa bilme- mızın okum:ısı lazım gelen b:ıhisler- külliyatı ğınız maldan kat kat ucuz. Hem 

~llttı: ~ırpınmamış olsun. rdir ki bu yüzdendir, yaslıdır: den biri. Şerik Can, D:ıntenin (Dlvi- ayağınıza kadar getiriyoruz. ts.' 
t\ ı• erını, Hataya giren 

1 
hl ü h dilmemelldir ki. na Komedya) sını tetkik '"° Fr:ınsız No. 4ı.&o 5 ci .. n Kr. tedlğinlz gll>I bakın, görün, on-

1 ,... ""•rit ve ç ş P c e f ln Akademisi ozosınılon <J.uis Jillet) in 41 Dö Profundb ~ 
t e .,ı.. erinin atları önüne b • ı atılışlar son ne es • dan, sonra satın alın .. derler. 
~ ı. il( ""'il U sar a 1 • bıı eserin kıı~·nnııı hakkınılaki fikir- .. , · " .... it h kl J 1:1 42 Gil.nlln bulru&.ı ve içtimai B · tU ti ti 1 '~.A ~',.•t L eyecanın ber tUr- de bile "Hatay!" diye sayı a- lerini nnklediyor; Akademi az:ısı di- u yenı reyen care ş -

tJ"J ~... ı meseleleri 7~ t. ~I blıe 1 CU1unu istihkar e- mış olan "ATA" riın ebed ve yor ki: portacılığa karıştırmamak ıa. -

DOKOMAN 
Memcuasmm 1 inci aayur 

etı.~ ttt..""letl IGıt~ren kahraman dayanhmaz hasretindendir. "~antenin cehennemi tomamile 43 Eflltun 3:s zımdır. Zira, kaydettiğimiz gibi 
. pil"""ı ~te.s llllze ancak böyle ha- büyük mütes:ı,·nf Muhiddin Arabi - 44 Gizli harpler 75 bunlar bambaşka bir yoldan Vilayetimiz 
e~· ~ ebllfrdik. Hatay! nin tasYir ettiği cehenneme benzer. 45 Diaraeelinin hayatı 100 yürUyorlar. Bunları yalnız ka _ 

),.._ Talle bak ki Adana coşkun Muhiddin Arabi Dantenin clolfumun- 46 Metaf"ızlk nedir? 2~ 
~~-' ""ıı t h nun da mahk\ım edemez. Bir ? A... t Çar L_ )lt~..ı e..· , bı a akkuk etti ve bu , , 1 ç içinde onu bağrına dan 25 yıl e\'\'el yazmış olduğu <Fil- 47 Yeni adam 7~ .. gus os pmoa 

la
• ~ ~ ~'•t•ı, terem bir hakikati ),r sev n i k lar giye- ıuhnt.ı Mrkkiyye) sinde Hazreti Mu- 48 lrsiyetin tealrler1 7~ kaçamak bulmuşlardır. Fakat günü çıkıyor. 

n>'" ."'l .. tını '>astığı gUn, sen n, ara hammeclin ınlrııcınılan bah~ctırıişti. 
7

& sattıkları eşyaların iyi olmadı -
re ,tCJ- la· '•·11 ' oluyoruz: Bu- · ilr.b ıı önderdl"'in yU- 49 Politika felae!eai ., Türkiye Yayınevi tara!mdan ''t.., ~ bl rek ıet a ne g e Ayni tos\'ir Ebııl-Alü'nın risalesinde• 

2 
.. ğı, muhakkak surette yalana 

_,ııı, ~t~'r.. r Gaıiantepllsiniz. ·u •amlı, gözU ya•lı '\"e •'bize de de \'ardır. Dontcnin Purqatalr'i de 50 Estetik " 12 profesör ve muharririn ka-
\!t'I ... 1"1 •'- .. l)ıın .. ., sığınarak kazanç temin ettikle-

ferf' "h 12 
ve Urfamıı varsa lsttkl ... l ver' ... " dl,·e ağltyarak Arapların El-Ararının aynıdır. O • lem yardımiyle hazırla.nıan bu 

· .d .t .. q•ta.y • " rl aşiklr. Bunun önüne geçmek 
ık.y,r,,., ıı.. .. "'ltL"• ıınız vardır. yalvaran "Kll"Ük kızın" da. lrnrkkcn kbizi hayhrete diişürcn .•. şa.şıdr- 810 eser 40 asırlık tarihile bütün 

1'!. ""t... "., .. b " için zabıtanın faaliyeti ne dere- A ~ • .rıı .._ ... ,, 8 ' ende, kurtuluşun • 1 k TU k urdu esir lan, ·or ·utan ce enııem ıas,·ırını e Bu serinin nan 610 lrunıetur. manevı ve maddı kıymetlerile 
r ~c .,, e"ı 1 'Kırk asır ı r y Dante kendisi ibda etmemi~tlr. Onu cede müessir olur bilmiyoruz. ••e 200 den fazla fotoğrafla 

• "'" h. t te llc içinde yüzen bir • az' di,,•en Ata'mız da bu- Hepalnl alanlara yüzde 20 lakoa- y 

ıuıı .,, h 'lrt Ya d l aşam ... " islAm dininin tas,·lr t'lllği rrheıınem- to yapılır. Kalan 4.88 lrul"IUD Fakat her halde bir netice ver- HATAY'ı bize yakından tanr. 
>ıı~ 'l'ec... Pına r. O, en bU ~Un kara toprakta yatıyorlar. den almıştır. Divina Konıedyacla hu- mcz. Yapılacak iş, ''atandaşları ~ .. __ ....._ 

ı. it lıa .. ını, ilk olarak, 20 t.88 lı:uruıu petin alınarak mUte. ~ı.u-. 
• l(le .. ,,,.•ret kaldrııı.ı Mehmet- Onlara bugünü göstermlyen lunnn kandan ırmaklar, bataklıklar. balı:lsJ ayda blttr Ura ödeıunek ikaz etmek, dUkklnına, kapısı- 70 ~ .. ıık f •o ,_. 
.... • "• e 1 , :ıteş \ 'C buı~ ynlmıırları, Dantenln ha- b k bil tü • vııs... say cı - " • ~"'f. 
t~ltı ~tlıe Ve kucak kucatıı ·.,ahtuzlığa llnetler 0 sun. . yolhıınesinden dolmamıştır . ., bere Uç taksite bağlanır. na uğrayan u a seyyar cıiıiill••••••••••lllilı-
1~"-'1a1ı, ~·il tattı. Ondan son- HUL'CSt GUNA'l 
"' h-ı lrkaç aevinç sarbot- Bir ıivri akıllının macera lan: 
it -..,; l'df. 
._,~~ Vefat •, '-ıan11 .. 11

lak1a bir au slbl du-
'~"~acı,· O, biç bir eUpbesl Kuledlbi maliye tahakkuk 
\t bıı111 11 Yuruımak sibl tor memuru Kubarın ve gene ma-
lı~-~lll lllbrran hısanlann ra. Uyecllt-rden Muzafferin annesi, 

... "'lltı " lc;ln~e yaşıyor. Habar mtlrettlplerinden Münir 
'-"'-il~ "-1 

nehrinin klJ renkli Dtzerln kayınvaldeal vefat et -
~!t'lla ların.rn akıtrnda salla- mlettr. Cenazesi dun ölleylnl 

'-raı t~eıerı bUr bir insanın Nuruoemanlyedekl evlerinden 
'ltııat~ 1 

var. Dipçik tehdl- taldınlarnk Jı:yUbe defnedUmış.J 
buıunmıranlar her ttr. 



edenler ve leyken' mi1sabakasın dan bir görfüıü§ 

Yüzmeler 
Teşvik müsabakalarına 

dün de devam edildi 

At yarışlarının ikincisi yapıldı Bisiklet 
M uka vem et birin 
Ankaralı Orhan kı Yarış ve ıslah encUmenlnin re: 3:>;; lira. Koşudan evrnl Ccylı\n ve Ka. 

tertip ettiği at yarışlarının ikin- 1 - Kaya (Atıf Escnbel) rakuş daha ziyade tutuluyor -
Yüzme İstanbul birinciliği seç_ •·.isi dUn IlaJ,·ırko"",·dc '·aıııldı. ., E (8 ı·h •r 1) ı ,. 1 • ~ ., ., .. ce • a ı eme ı u. e uu yUzden Dnlıtiyarııı 

melerine dün de Şeref stadı ha. 1 ık lıa!t•ı)'a ıılslıetle llah... 3 O ( ı~ ı · Atl ) l b b h 
vuzunda clevam edildi. 

Bazı sebepler yüzünden klüp
lcr arasındaki müsabakalar ge
lecek haftaya tehir edildi ve klüp 
harici ile küçük yüzücüler arasın
daki karşılaşmalarda şu teknik 
neticeler elde edilmiş oldu: 

200 .ıt,..trc (/(ilçilldcr): 
1 - İbrahim (Beykoz) 2,45 
2 - Bedri (Beykoz), 
3 - Artin (Beykoz), 
200 llfctrc (Kliıp harici): 
1 - l\lahmut 2,20, 
2 - Sadullah. 
100 l'ıfctrc sırt ilstit (Kilçiik_ 

1cr ): 
1 - Maruf (Be!'jiktaş) 1,34, 
:1 - ~mal (Dcmirspor). 
100 Metro sırt il8tii: 
1 - l<"'uat 1,26,2 
2 - İrfan 
4 X 200 Dayra7<: 
1 - Beykoz takımı 12,2 
2 - Beykoz takımı 
3 - Beşiktaş takımı. 

Su topu müsabakasında Beykoz 
fular Bcşikta ekibini mağlup et
mişlerdir. 

Kaya birinci ge1iyor 

• " -- ya 'a ırı ı ~a e esi a si müşterekte ı:;tinüL 
dU;r;glln ve glizcl olan yarışlar Ko:ı!nun zamanı 2 dakika en iyi derecesini vcı·cli. 
yine sUrpr1zli olduğundan bah- 1i. Yarış başlangıC'ırıdn. derhaı 
sım üşterr> kler lıi r lı nyli ııa ra O~·a, başt?.. yarışa başladıysa ileri fırlayan Bah Uyar çok gU
ı:;-eti rdl. Bıma mukalıil çifte la arkadan gelen l!J<'e ve Kaya zcl ve aynı zamanda rahat hiı 

bahis lıc>men hemen gUnUn eıı mesafen!n nısfında kendisini ya- koşu yaptı. Ceyliln ile Karakuı; 
sönük neticesini verdi. taladılar. Kaya derhal başrı lıil'ibirlerile blr hayli çckişerelt 

Birinci koşu ~eçtl ve her an biraz daha nrrı ikinci Ye UçUnclilUğli araların-
J>i.irt ,.o <laha yuknrı .rıı':'tn açarak birinci oldu. 1 O metre da paylfıştılar. 

hn.li.,J.nıı Arn)l n.tln.rınn mnh"'u' farkla Ece ikinci geldi. Dahslmüşterekte ganyan 4GO 
1 olan hu . atı':' J,oşu 11111111 mcsa- Bahsimllştcrekte Knyayrı plaseler de 185 ve 11 O kuruş 

fc..,i 2000 metre, ikramiye i de ganyan oynıyanlar l!lO kuruş \'erdi. 
l :;:; lira idi. 

1 - 1ııci (İhsan Akay) 
2 - Ünlil (Ahmet Geliş) 
3 - Çetin (lhsau Atlı) 
Yarışın zamanı: 2,29 

Çetinin başta çıktığı bu ya -
rışın 300 Uncu metrelerinde 
tnci rakibini geçti Ye başı sona 
kadar muhafaza ederek kolay 
bir birincilik aldı. 

BahsimUştcrcktc lnclye gan 
yan oynıyanlar 380 kuruş nldı
lar. 

ikinci koşu 
'üç ~ n..5mflıı \ ~ l>u sene için -

de kaznııçları :;oo Iirnrı ılolclıır-

nın hsns tu. --~-----___,,,,__ 
)lcsafe: JROO metre, IJcrnınl-

Güreş 
Teşvik müsabakalarına 

başlandı 
İstanbul güreş teşvik müsaba. 

kalarına dün Süleymaniye salo • 
nunda ba3landı. 
Kasımpaşa güreş klübü Bey -

koz, Dcmirspor, Barutgücü, Ka. 
dıköy, Doğanspcr ve Bc3iktaş 
kli.iplerinden 56 kiloya 27, 61 kL 
loya 12, 66 kiloyn J 6, 72 kiloya 
11, 79 kiloya 5, 82 kiloya 2, ağır 
sıklete de 1 eleman verdi. Bu 
suretle 74 güreşçi arasında 56, 61 
ve 66 kiloların birinci müsabaka. 
lan sona erdi. Diğerlerine salı 

günü devam edilecektir. 

~rnzandılnr. 

Üçüncü koşu 
Dört \"O dnhıı yukarı yaştaki 

hnliska.n a.tln.rn. mahsustu. 
)lcsarc: 2100 ınctre; ikrami. 

re: 100 lirıı. 
ı - Bahtiyar (Şemsi Tan ok) 
2 - Ceyl~n (llccep) 
~ - Karakuş (Tiasan Mutlu) 
Koşunun zamanı: 2,55 dir. 

Dördüncü kosu 
İki yıışnuJn. ye ko,11 ~ ka:.r.an • 

ınanuı:> yorli hn.liska.n Jn~iliz nt
lnrına. mah~u..,tu. 

:Mesafesi 1000 metre; ikraıni· 
yesi: 500 lira. 

1 - Sibel (Fahri Atlı) 
2 - Sigctvar (Fikret Atlı) 
3 - Kör Ayal;: (Sa1Ahattin) 
Koşunun zamanı: 1,05 dir. 

Diink·ü yarışlar dan bir göriiniiş 

Bu hafta da bu: 

1 oplagorlar!. 
Yazan : Muvakkar Ekrem Talu 

Dünya.da en ayıp §eylerden biri de adam ayarlmaktır. Şim. 
di bu taraflı terbiyemizin de modernleştiğini, kübikleştiğini gör. 
mekle elem duyuyoruz. 

Atletizm birincilikleri 
İşitiyoruz ki bazı açık gözler sırtlarına birer çuval, cepleri

ne beş on kuruş almışlar, çıkmı~lar ortaya "eskiler alayım! .... <li. 
yerek sinsi sinsi dolaşıyorlar. 

Bu spor bezirganlarının maksatları nedir? 

Ancakelli seyirci önünde yapılan müsa
bakalar intizamsızhğın timsali idi 

DUn öğleden sonra l•'enerbah de seyirci bulnmamnk klilfe -
çc stadında clll kaclnr seyirci tinden kurtulur. 
önUndc atletizm mtisnbakaları- DUnkil müsabakaların neti -
na devam edilmiştir. 

Bu '};Uzel mlisnbakalarm se
yirci bulmamasının yegane se
bebi hiç şUphe yok ki organiza
törlerin hatasıc1ır. 

Temenni edelim ki organlar 
hatalarını görürler de atletizm 

celeri şunlardır: 

Üçüncü katagori 
110 M.A~t.A 

Aı;op 

18.8. 
( Fenerbahçe ) 

Fer1t (Haydarpaşa). 
(Devamı 10 ımmıcla) 

~ ~ 

Balı.sf 1nf1.§fcrc1.· g~J('7crinc'diitı yine biiyiik bir ra{jlıct V<ırdı m 

Her gün yeni bir örneğini ha;Tetle okuduğumuz sürpriz teb. 
liğlerden birinden istifade ile ötekini berikini kandırıp kendile. 
rine mal etmeye bakıyorlar. 

İsim saklamıyoruz: Salinıe beş yüz lira teklifine cesaret cdi. 
liyor. Demirsporun müdafileri, Beşiktaşm Hakkısı, Cemil, Ra. 
sih, Cihat, Ankaradan Hasan, Semih, Arif 1stanbulspordan Scy_ 
fi, Cihat, Necmi, Galatasaray solaçığı Bülent, daha garibi Nec. 
det - boksör olan değil -, Süleyman, Beykozlu Şahap ve saire 
ve saire .. . 

Bütün bu isimlere "mesut,. birer istikbal vaadile tasallut va. 
ki olduğu muhakkak. 

Siz hala amatörlük mü? Profesyonellik mi diye remil atın 
durun!. Hem bu mevzuda daha ağzımdan çıkacak çok "bakla,, var. 

Bilgisiz hüsnüniyeti on paraya almam. 
Bence, bu mevsim milli küme şampiyonasmria birinciyi tayin 

hususunda düşülen tereddüt ve tezatlar ~ecdctin tokatları kadar 
1>üyük gaflardır. 

Şimdi de Ağustosta pazar kurulacağı müjdeleniyor. Bu alış 
;eriş, profesyonel teııkilat ''C nizamları bulunan diyarlarda mak_ 
"mldür. Amatörlüğün en büyük vasfı g-ömlck değiştirmesindeki 

'eennidir. 
Atletizmde sabahleyin Kasımpaşa renkleri için scGmelcre gi. 

~eni akşama Davutpaşa renklerile yarıştıran zihniyet futbolde de 
'10rtlam::ı.k istiyorsa. o başka. 

Bu işin diğer sakal tarafı da. gençliğin milli ve bedeni ter. 
>iyesi demek olan "spor., da bundan böyle yeni ve taze jcİ1eras. 
··on üzerinde t;alışmak ve iı:;lcmek zahmeti yerine bayat ı::öhret. 
·.,rle kolay neticeler aramaya kalkmaktır. 

I\:orkum şu ki; beden terbiycsin.ie "galihiyet.. ı::anslarma 

·azıa imkan bahşederken sosyal terbiyede yeni "mağlUbiyetlcr,, 
'Cısını tatmnyalım. 

Zira kolay cemiyet tlt••;; ı ·r l""" :ı ''<':tll r ..:ı·ller, lmlunduğtı <'l'

"liyclin bllsbütiln dışında kalmaya layık birer f]Ckil almava ınnh-
klımdurlar. Muvakkar Ekrem Talu. 

Dört tayın girdiği bu enlere 
san koşu ela glizel oldu. Gllzel 
bir sıyrılışla ileri fırlayan Sibel 
rakiplerinin alaklar111n rağmen 
rahat bir birincilik kazandı. 

Bahsimllştcrckte ganyan 155. 
plaseler de 100 Ye 150 kuruş 
-.·erdi. 

Beşinci ko5u (handikab) 
t·~ ~nş1ndn l erli yaı·ıın knn 

fn;:ili:.r. allnrnm ıırnhsıı olnıı 
~İİllİİll ı,,OllllllCll rnrı~nU\. kayıt,.. 
lı olan J•rcns Jlnlinıiıı iiı.• ntı ela 
~irmcdiğindcn ko~u d<iı·t nt a • 
rasuuln yapıldı. 

• Mesafe 1400 metre: Jkraml-
·c: 255 lira. 

1 - Nirvana (Kara Osman) 
~G kilo. 

2 - Onkes (Fehmi Yo Arif) 
:i2 kilo. 

3 - Yıldırım (Kan her) c;::; kl
lo. 

Kmmnun zamanı: l,35 clir. 
llu koşu da limit cdilmlycıı 

bir netice verdi. MUşterek bahis 
c bilhassa Yıldırıma daha fnz

'a oynanıyordu. Fakat colrny 
Bayrnmın güzel iclareslle Nlr -
\"ana ın U kem mel bir 1Jl rincili it 

I3nlısiıııilştcrektc ganyan 2UO, ··------·--- _._..._.. 
.'Neli. 

lkili hahiste Nirrnna - Oııkcs 
~ıı'tc oynıyanlar bir lirnya. mu
lrnbil 13 lira, ı;ifte bahiste ise 
:\in ana - Sibf'l çifte oynıynn -
Jar l~ir liraya mukabil G,7a lira 
'rnzandıl::ı.r. 

ı;ıı. l~r. 

Bisiklet federasyonu 
dan tertip olunan Türl<ifC 
vcmct birinciliği dün sa~~ 
tam 6,30 da Topkapı ile~ 
rasmdaki 150 kilometrel1Jc 
fede yapılmıştır . 

Bu müsabakaya i4 b(ilı:ı 
bisikletçisi iştirak ctnı1~ 
müsabık yarışı tamanıeII 
etmiştir. 

Yarışa başlamazdan C'~ 
~en sene vefat eden tznıir~ 
letçinin hatırasını taziz 1 

dakika sükut edilmiş ve ~ 
federasyon reis vekili J\I~ 
monitör Cavidi:ı bulund 
kem heyetinin işaretilc } 
başlanmıştır. 

Yarışta yalnız ufak bir 
da olmuş ve Konyalı 
kolu c;ıktığından hastancyt 
dırılmıştır. 

Yarış sonunda Anknr, 
han 5.2.15 saat derece jlc 
ci, Eskişchirdcn Faik bir 
farkla ikinci ve yine psJc 
den Sabahattin üçüncü olll1 -... 
dır. il' hı 

Umumi tasfiyede ta.kıtıl ~ - ı tı 
rile Orhan, Nuri, Osma.nd cı . 
teşekkil Ankara takımı l:ı~~· ~ 
Bavram. Sülcvman ....ı as1'" \ 
... <t'. 9'-'""'n , ... unı-=--lcı.I{IY lto 
ci olmuştur. ~ 

Yarışm nihayetinde .. ~~ı 
meydanında toplanan nt~ 
ra federasyon tarafında!\ 

pJtl ve mukavemet yarışla.fi 
\ 

rinci ve ikincisine kupala:~ 
rışa iştirak eden ·müsabılcl 
madalyalar \'erilmişti::_/ 

Dünkü yelken müsabakaları 
. d3 

Moda koyunda yapı!an karşılaşmalar 
Romen sporcuları galip geldıler 

11 
Moıla Deniz Kliilıü tarafın - <'Snasıııda yarış yapnn ıe:s 

elan şehrimize davet edilen Ro. önüne çıkan sandallar ) ~ 
manya Yat KlUbU azaları dUn den rotalarmı değiştlrıtle ıJ 
)loda koyunda denizcilcrimizle buriyctinde kalmışıardıf~\l 
ilk karşılaşmalarını yaptılar. beynelmilel temaslarda , 

n1ııı 
Kendi sularımızda yapılan bu halalar sporumuz na 1111 

ilk hcynelmilel temas bllyiik lıir bir propaganda Yesucsi ot 
aUlka uyandırmış ve Moda ko- tnn ziyade menfi nctıccl~ 
yunu meraklılarla doldurmuş - i;uraC'ağı şüphesizdir. el 

nıüsalıakalarda alınan ll tu. 
Şiını1iyc kadar yaptığı yarış· 

lttrla TUrk llenizciliglncle ınU • 
hlnı bir rol oynıyan Deniz KIU

bii lıu lıcynclınll"l teması ha -
zırlayarak T!irk sporuna. yeni 
bir hız daha vermiş oldu. 

Fakat tcessilrle kaydetmek 
me<'buriyetincleyiz ki ~imdiye 

Jrndar tertip etmiş oldukları yn

nşlarda l>üyiik bir intiznm tc -
min eden Deniz Kllibll, dtinklt 
yarışlarda lfo intizamı temin e
llememiş, <lolayıslle müsabaka
lar lıUyUk hir kargaşntık :ıra -

Bu kargaşalık 

lcri sırasile yazıyoruz: 

Şz\HPI YAJUŞLAHI: llfıO 

Su sporları ajanlığı tıl'ıc~' 
clnn tertip edilen ycııccndll ~· 
yarışları ş.nrpiler arasın 

pılmıştır. ·ıerlll 
Yalnız Türk yetkenrı ıı~'· 

iştirak ettiği bu musab 
1llı sarpi girmiştir. rtı 

Modn - Kalamış - ycıı.eJ\ı t 

·c burnu olmak uzerc ~eti 
halinde yapılan bu ynr 1~ 9ııt11 
ılndc Galatasaraydan. l .; t 
\"e Mecdinin idare ettlğ 

O ,ıı(I ( Ucvanıı 1 1 



~>.;""~ 

VAKIT'ın bir sayfalık hikayesi 

kapıYt d. 
kil"t .. ıkkatıe kapadı, 

't 8~1ç.~nd~ iki defa çe. 
hU Yti surdu.. Sonra 

~oııa g c:e~en, geniş aydın. 
.~le e,.tı, burada, ihtiyar 

O§edeki ·· · 
l'erıe t· .•. Şomınenin kar 

. iı ot~rdıgı koltukta ha. 
Ilı.ine f Yordu. 
tı> evkalade muazzamdı 

- Sakin olunuz ve beni dinle. 
yiniz.. Size fenalık yapacak de. 
ğilim. 

- Oy_le zannediyorum ki ben. 
den daha sakin olunmasına im. 
kan yoktur. diye ihtiyar kadın 

cevap verdi ve bundan sonra yi. 
ne hareketsiz, sn.bit nazarlarla 
alevleri seyre koyuldu .. tiit l)e>'ik bo . 

'kıer· ~uzları, boy boy Rober artık ne yapacağını bil. 
>'ordu 

1
' balık kamışları gö. mi yordu. Böyle hiç kimseyi kor. 

~O,kii.n~ ~~ber o zaman bir kutmayan bir tabanca ile müsel. 
ı. ıgınmış olduğunu lalı olmasını çok abtalca bir ha. 
ltll.kta reket görüyordu. Yeniden: 

Yaşı oturan kadm ancak - Size hiç bir fenalık yapmı. 
. _açılıp ~~d~ _kadardı.. Ka. yacağım .. diye sözüne devam et. 

ı hi 1.r~sının içeriye gir. ti. Çok ümitsiz bir halJeyim. 
1 SSettıgi hald ··zı . . en b" e go erını Polisin önünden kaçıyorum .. 

eliııiıı ~~ alevden ayırmadı.. Müşkül vaziyetteyim ve ne ya. 
u .. ~ntın~a bir baston tu. pacağımı bilemiyorum. Sizin is. 
ı. esıni de bastona da. miniz nedir Madam? 

----.... bir - İsmimi ne yapacaksınız ki? 

- Benimle eğleniyor musu • 
nuz? Yüzmek bilmiyorum, bil • 
sem bile böyle buz tutmuş bir 
gölde yedi mil yüzmeğe teşebbüs 
edemem.. Bu doğrudan doğruya 
ölüm olur. 

- Oh ben de sizin yüzerek gö. 
lü geçmenizi düşünmüyordum 

ya .. Bizim küçük bir motörümüz 
vardır, hemen şurada küçük is. 
kelede bağlı duruyor .. 

- Nasıl bir motör mü?. 
Rober, ümit ışığı ile parılda . 

mağa başlıyan gözlerin ihtiyar 
kadının yüzüne kaldırdı. Fakat 
şüphe derhal bu ümidin yerini 
aldı: 

- Bir motör değil mi?. diye 
tekrar etti.. Yoksa bana hazırla. 
<lığınız bir tuzak mı? Böyle bir 
mülteciye, bir caniye iyilik et . 
mek düşünülmez ya .. 

ban.casını ihtiyar kadına tevcih 
etmişti. 

Sert fakat sempatik bir sc • 
sin: 

. -:- Bonsuvar Madam .. nasıl iyi. 
sınız ya .. 

Dediğini işitti. 

- Bonsuvar ~erif, teşekkür e. 
derim. Hiç bir derdimiz yok.. Na. 
sıl siz bu gece böyle geç kalmış. 
sımz.? 

- Ne yapalım Madam .. Bir 
hapisanc kaçağımız var .. Kasa _ 
bada dolaşıyormuş .. Onun bu or. 
mana saklandığını öğrendik. E • 
sasen bunun için size geldim. Ka. 
pıları pencereleri iyi kapatmak 
lazım. 

gö d~kika duraladı, bir Bu av köşkü oğluma aittir. Şim. 
ladı. ;;nuş olduğu tabloyu di burada değil.. 

~tfya'r ku müddet zarfında - Peki siz tamamen yalnız 
"Nfkçeye çeviren : 

İhtiyar kadın manalı bir ses • 
le: 

Bu mükalemeyi dinleyen Ro • 
berin tüyleri diken diken olmuş. 
tu. Bir müddet sonra kapmm 
kapandığını duydu. Anahtar yi. 
ne iki bre çevrildi ve sürgü sU... 
rüldü. Rober derin bir ~fes aı .. 
dı. Bacaklarının kesildiğini his .. 
sediyordu. Alnı ter içinde kal " 
mıştı. Elleri titriyor ve manasız 
gözlerinde çılgınca bir korku o. 
kunuyordu: 

lt0ı._ .~dın bir lahza göz. ,, 
~ ı.ıer ın .. mısınız ... 
U llaıa.r Uzerine çevirmiş. - Evet, yalnız bir hizmetçim 
Jto~.. l~rda ihtiyar kadı. var .. Beni :c1Üdafaaya muktedir 

Muzaffer ACAR 
- Bilakis.. dedi.. Sizin kur -

tulmanıza yardım ederek ben de 
asabi, eli silahlı bir ziyaretçiden 
kurtulmuş olacağım.. Bana ba. 

'lilt 
1 evınde görmesinden Jlmıyan genç bir Japon .. 

Ok\Uunen küçük bir hayret Genç adam birdenbire yeni. - Nasıl?. diye bağırdı .. Bun. 
bu ~~ı-du.. Genç adam den harekete geçti: ları nasıl biliyorsunuz? Beni ta. 

ta kendi .&'Ukkanlılığmı tak. - Peki.. dedi.. şimdi nerede. kip edenlerin önünde beş saatlik 
dllt b nı alamadı .. Bu sıra. dir? Birisin.in bulunduğunu niçin bir avansım var .. Hiç kimsenin 
. Çe"i U~şuk yüzünü genç a. bana derhal bildirmediniz? önüme çıkmasına imkan yoktur. 

~lcttıif tınış, gözlerini gözleri. İhtiyar kadın yine aynı süku. İhtiyar kadın bastonile tavana 
bir' h~tıarı tamamen ge. netle: bir kaç kere vurdu .. 

~k §ekılde fakat yine ay. _Her halde odasında olmalı.. - Bu kadar hızlı konuşmayın 
• ol.ı:O anlılıkla söze başlamış. Öyle zannediyorum ki uyuyor • mösyö.. dedi. sesimin tonundan 

• il' ; beıilcaııı dur.. -ve ayıu cümleyi kelime kelime 
kIJll ıtJ "ııt' 1 sakın yarulınış ol. İhtiyar kadın gri gözlerini f'~1lememden kakkınızda radyo. 
aJJ4'°. 1 a~~er halde evinizin bu. genç adamın üzerinden ayırmı . nun vermiş olduğu mah1matı tek 

1 bftİ"cı, ~Stını çok iyi biliyorsu. yarak sözüne devam etti: rar ettiğimi anlıyacağmızı zan. 
l' <re buraya gelen ziya - - Tamamen anlaşıldı değil mi netmiştim. 

~lk i"~ıncz;Ucn evvel kaP.1- delıkanlı? Benım hızmetçim lüç Raôyo hemen orada ma=?nın 
.lıer d itiyadındadırlar. . kimseye fenalık yapamaz ve "d.' yamndadıp, Eğer düğmeyi .W 

'al erhal cevap vermedi.. nun tarafından vaki olabilecek rirseniz aynı sözleri siz de du. 
So!tra on?a bir kaç adım at. her hangi bir şiddet faydasızdır. yabilirsiniz. 
. ltadıtı elı~?e tuttuğu taban. Çünkü o ancak benim emirleri • 
~dU .. Ilı Uzerine çevirirken mi yerine getirmekle mükellef • 

. ~ bil' tir .. 
1 <fe ır dedi, bu ziyaretim - Başka hiç kimse yok mu? 
~I' lahlrıeş'uın olabilir .. ,, son. - Hayır size söylediğim gibi 
~eQi~ beş saat evvel göğ. Tano gölünün kenarındaki or • 

olan gı kurşunla can ver · '11anlar içindeki bu köşkte lto ile 
U .. li' San Mişel bekçisini dil. ben yalnızım .. Trenin geçtiği Va. 

lu, de:hzla tereddüde, mahal ·ıataşe buradan yedi mil uzakta. 
11: al kadına ihtarda bu. 1ölün diğer sahilindedir .. Or . 

'A.L "6Qlı ·nanda başka ev yoktur. Merak 
'te~ ed 

1 ~Çmıyacaksın .. Yok. etmeyin burada emniyettesi . 
t 1·.t erım. Anlaşıldı mı? · 

ı L. .. em w nız. 
"'rıditı.. . ege falan kalktınız 

ızı ölmüş biliniz ... 

ihu .** . b.tar kadın yaşlı gözleri. 
. e dik~enç adama çevirdi, göz 

atıe baktı, tebessüm 

~l'b 
'eyle a.ş~~dan aşağıya soğuk 
~in r doküldüğünü hissetti. 

d . ~~un silahından kork. 
"~~ar~ekle garip bir zevk 

~ ~'tllıı rıı.-~· Otıun bütün kuvveti, 
eıı te1, ~- Ud~aa vasıtası bu ta . 

sınd11 ~ı, <>tı ıbaretti. Fakat işte 
ııı ~~y Un t<'hdidi karşısında 

ncııe~,t' ~ ka~ll. bir ihtiyar kadınla 
sab11 ~'lı Ca"i 1'ıy~ bulunuyordu. Genç 

11ıır ltı Ses~ ~ırdenbire ihtiyar ka. 
eııe~ tıl l' .\ıi ~1 duydu: 

f)\1 ~ tırrı d . . 
re tici' ~ ~k ~ • • elıkanlı.. dıyordu. 
rıŞ ıı:ııı" 'lııı~ilae la bağırıp imdada ça. 

l{ll ,i' ~ı ~- n"tit bunun hiç bir faydası 
tfğl ş ,, 'er YoJt~ anda civarda hiç kim. 
o uııc1111 

Qj k~ rtıi~r. Baraya en yakın ev 
' ttıetrrı rrı~s~fededir. Eğer be. sk etmek _nıyetinde iseniz hiç 
~, Yet .e~ın bunu büyük bir 
~ıı btııcarı ıçınde yapabilirsiniz. 

l>aı... tzın .. ,,. . . h . k' 
~·~az. ""'sını ıç ımse 

ııı. ~· her as . 
~~el\il abıyetten sertlesmiş 
~d· (!ş"titi . :; . 

ı: ş bır sesle cevap 

'

's· 
111.e hiç b" 

h..-~l'Q ır fenalık yapmak 

<lı-~ .. ~· 
~~· 'ilin "a ~ra d:ıh:ı z1v:ı.dr k<'n. 

tiyetinde ·· kt" w .... l'elt . • n ur ugunu 
ılave etti: 

* * • 

R ober kendini bir sandalya 
üzerine bıraktı. Artık 

kuvvetlerinin son haddine gel . 
miş olduğunu hissediyordu. 

- Emniyette mi? .. diye dişle. 
rinin arasından homurdandı .. 
Emniyet. oh ne iyi Şey .. Bundan 
sonra artık hiç bir yerde emni. 
vette olamıyaca~ım .. Siz beni an
lamıyorsunuz. Tabii benim kim 
:>lduğumu nereden bileceksinfa. 

İhtiyar kadın. buruşuk dudak. 
!arını yarı açtı, müstehzi ve me. 
şum bir tebessümle söze karış -
tı: 

- Bundan bu kadar emin ol . 
mayın Mösyö Rober .. dedi.. Ku. 
kanyada sizi herkes b~Iir. Bu ak. 
şam ayağınızı basacağınız her 
evde tanınmamanıza imkan yok. 
tur .. Genç Pier Stanton'un kat . 
linden ölüme mahkfımken, gar. 
diyanlardan birini öldürerek San 
Mişel hapisanesinden kaçmağa 

muvaffak olan Jan Rober .. Sizi 
kim tanımaz ki.. Şimdi Kukan. 
vad:ı herkes sizin kaçmış, silah. 
lı ve tehlikeli olduğunuzdan ha. 
'°l~rdar edilmiı;tir. 

Rober ,yerinden kalkmıştı .. 
Gözlerinde yine vahşi, yaralı 

hayvan parıltıları belirmişti.. 

Gayet yavaş bir sesle : 
- Fakat siz bunları nereden 

bi liyorsıınuz ! 
Dedi.. Sonra korkudan vahşi • 

leşmiş bir sesle: 

Bana bütün yollar 
kapalıdır 

' Genç adam yeniden kendini kol 
~uğa atmış, elindeki tabancayı a. 
>abiyctle sıkıyordu. 

- Lanet! .. dedi.. Ben bu me. 
Jeniyd icadından istifade ede. 
::eklerini düşünmüş olmal:;:ydım. 

Aklım neredeydi? Hem gazete . 
leri de okumuştum.. Oh ne ka. 
far da yorulmuşum! 
Kısa bir sükuttan sonra sözü. 

1e devam etti: ' 
- Fakat yine de buraya kadar 

7an.sım varmış. Takipten beş sa. 
ıt uzaktayım.. San Mi~el hapi • 
sanesi çok ötelerde kaldı.. Evet, 
~vet ben şanslı bir mülteciyim .. 

- Sizin çok müthiş, gaddar 
1:ıir konuşmanız var .. 

Genç adam hala anlatmağa ça. 
!ışıyordu: 

- Ah siz anlamıyorsunuz ki.. 
:\iuhakkak ki büyük, zengin bir 
hanımefendisiniz .. Her halde hiç 
bir zaman böyle ümitsiz bir va. 
ziyette bulunmadınız. Een bir 
-nülteciyim anlaşılıyor değil mi? 
Bu sözün ne ifade ettiği anla~ı . 
!ıyor değil mi?. 

- Belki.. 
- Hayır .. muhakkak ki hayır. 

Siz bunu anlıyamazsınız.. Evet 
!'iansım var ... Ba muhakkak .. Fa. 
kat artık şimdiye kadar şansı . 
mm fazla yaver gittiğini zan • 
netmeğe başladım. Artık dışarı

larda dolaşamam.. Polisler he • 
men peşimdedir .. Ve şimdi siz. 
den şu ricada bulunayım: Polis . 
ler buraya gelirlerse süki'ıtu mu. 
hafazada devam edeceksiniz .. 
Ben daima siz konuşurken arka. 
mzda bulunacağım, eğer sizden 
malfımat isterler ve siz de .. 

İhtiyar kadın derhal Robcr'in 
'3Özünü kesti: 

- Anlaşıldı.. anln~ıldı.. dedi.. 
Burada emniycttesiniz.. Eğer si. 
zi haber verirsem beni öldür -

mekte tereddüt 
biliyorum .. 

bam elli kere, dolu silahla asabi. 
etmiyeceğinizi ] yetin hiç te uygun bir çift olma. - Artık hemen arkamdalar.,. 

diye mırıldandı. Namussuzlar ni. 
hayet izimi buldular. Benim bu. 
radan kaçmam lazım .. Benim bu 
ormana dalmış olduğumu bili • 
yorlar .. Muhakkak beni yakalı • 
yacaklar, üzerime ateş edip be. 
ni öldürecekler .• 

- Ve tabii ki ölmek istemi • 
dığını söylemişti. Fakat biz mo. 
tör bahsine avdet edelim .. Öyle 
zannediyorum ki çalışabilir vazi. 
yettedir. 

- Ben bununla meşgul olı,\. 
rum .. Deniz motörleri benim için 
bir oyuncaktır. 

- Ve bu şekilde hudutlardan 
geçmeğe mecbur kalmadan Vana 
taşeye varmış olacaksınız. 

Rober tuhaf bir şekilde güle. 
rek beyaz dişlerini gösterdi.. Bu 
motör onun fevkalade işine ya . 

... _. .. !fit ;raya.bilirdi. F.akat daima bir §Üp. 
he ne tftriyordu. 

yorsunuz değil mi?. Bu dünya. 
da ölmek istiyen ne bir kadın ne 
de erkek yardır. Şu halde icap 
.ettiği zaman rolünüzü iyi oyna. 
manız tamamen sükunetle hare. 
ket etmeniz lazım olacak .. Anla. 
şıldı ya.. Sonra nihayet eli si -
lahlı olduğum için benden çe • 
kinmeniz de icap eder .. 

lhiyar kadın y(>niden gözlerini 
al~~lere dikeff k sakin s~le genç 
ld~Jii • ; 

- Siz de bir zamanlar hiç mer. 
ham.et duymad:ın öldürmüştü • 
nüz. Şimdi onu hatırlamıyor mu. 
sunuz? 

- Evet ben de birisini öldür • 
düm. dedi. Fakat ben öldürmek 
istemiyordum. ~l()nu öldflr. 
memiş olsaydım benim vaziyetim 
tehlikeye girecekti .. 

diyorum ki sinirleniyorsunuz.. _ İtimat edebilir miyim. diye 
Ben hazan küçük bir sıçandan mırıldandı.. Bu h'.\tuf herhangi 
korkmuştum, fakat bir fareden bir şeyler saklamasın .. 
asla .. Şimdi sinirlisiniz değil mi? 

- Hayır çok sakinim .. diye ce. 
vap verdi.. Fakat yorgunum .. Oh 
o kadar yorgunı.;m ki.. karnım· 

1ç değil.. Yolda bir kaç lokma 
bir şey yemek imkanını bulabil. 
'.iim. 

- Hayır sjz dehşetli sinirlisi. 
niz .. Fazla hareketli \'e asabisi . 
>ıiz. Ye bu benim hoşuma gitmi. 
yor .. 

Rober yeniden asabileşti şid -
detle bağırdı: 

- Bela! .. Lanet si?.e.. Susa . 
cak mısınız. Size sinirli değilim 
diyorum.. Yorgunum, anlaşıldı 

İhtiyar kadın: 

- Hiç kimseye itimat edeme. 
mek ne feci, dedi.. 

- Gazetelerde okuduğuma ~
re öyle zannediyorum ki, ona fev. 
kalade şantaj yapmış olduğunuz.. 
dan sizi adliyeye vereceğini bit.. 
direrek tehdit etmiş. 

Rober bu sözler üzerine şid .. 
yelim .. Sizin silahlı olduğunuzu detle bağırdı. 
unutmak ve yalnız geceyi geçir- - Susunuz.. Bunların hepsi YL 
mek için buraya sığınmış oldu • lan Hem şimdi bunları konuşa • 
ğunuzu kabul etmek bana daha cak vakit mi? Bı;.'lim her şeyden 

Artık bu motörden bahsetmi • 

•ıygun geliyor.. 'vvel buradan kaçmam lazım. Şu 
• * • notör .. Şimdi nerededir'! 

R ober cevap vereceği bir sı. - Aşağıda gölün kenarmdaJd 
rada dışarıda bir gürültü skelede bağlı .. 

duydu .. Av köşküne uzanan yol - - Sakın bu bir tuzak olmasm1. 
da bir otomobil ilerliyordu. Bir. thtiyar, biliyorsun ki bana bir o. 
den frenlerin gıcırtısı kapının ö. yun oynamağa kalkarsan .. 
nünde duyuldu. İhtiyar kadın büyük bir gurur 

mı yorgun.. _ Birisi gelmiş olacak .. dedi. 
Rober uzun uzun esnedi, tatlı ve azametle yerinden kalktı: 

İhtiyar kadın her zamanki sü. - Öyle zannediyorum ki Mös. 
~atlı gerildi .. 
_Bakınız .. l\fadam .. dedi.. Si. kunetile: \'Ö Robcr artık kendinize hakim 

ze hiç bir fenalık yapmıyacağımı - Şerif Mister Kay olmalı.. lc>ğilsiniz .. Fakat rica ederim bi. 
vaat ediyorum .. Fakat benim is. diye cevap verdi.. Bazan akşam. raz sakin olunuz. Yoksa nihayet 
tirahat etmem lazım .. Bana ses. !arı her şeyin yolunda olduğunu '1aşımza bir kurşun sıkacaksınız. 
siz ve emin bir yer bulacaksınız. ~örmek üzere oöyle gelir. Yalnız - Yorgun bir adam işte hep. 
Orada bir müddet istirahat ede. :>lduğumu bildiği için bu şekilde ;i bu, hem de kafi değil mi.? Şan. 

nezaret etemktedir. ceğim. Yarın sabah buradan ay. sının sona erdiğine karar veren 
rılacağım, bunu size vaadediyo - Rober yerinden kalkmıştı. A. hir adam. Affınızı rica edecek -
rum. Fakat daha bu akşam yoL vucundaki tabancayı çevirip du. tim Madam. Motörünüzü kabul 
!ar c:ok tehlikelidir.. ruyordu .. Soğuk bir sesle: "diyorum .. Fakat siz de benimle 
Kadın başını salladı: - Bir dakika .. dedi.. Şimdi 0 • lJirlikle iskeleye kadar gelecek • 
- Öyle zannediyorum ki.. de . na kapıyı açacaksınız, fakat beni '>İniz .. Eğer beni aldatmışsanız. 

di .. Karanlıktan istifade ederek teslim etmeğe kalkarsanız size Haydi bakalım, şimdi bana yolu 
buradan uzaklaşmak daha yerin. yazık olur. Benim işimi bitir . ~österin .. 
de bir hareket olur.. meden ben her ikinizin hesabını "' * * 

_ Sizin vaziyeti bilmediğiniz -;-örecek vakit bulabilirim. B irliktc mutfağı geçtiler, ih. 
~örülüyor .. Şimdi nereye gidebi. Dedi. İhtiyar kadın hiç tavrı. tiyar kadın oradan bir e. 
lirim .. Bütün yollar tarassut e - nı bozmadan: 1cktrik feneri aldı, gölün kena • 
dildikleri için bana kapalıdırlar. - Siz müthiş hunharsınız. de. rma inen yolu aydınlattı. Kü _ 
Gölün öte tarafına gelince .. yü - ye cevap verdi .. Merak etmeyin "Ük iskeleye bağlı bir spor motö. 
rüyerek bu kocaman gölün etra. sizi teslim edecek değilim. Haya. "Ü küciik dalgacıklarla sallam • 
fını nasıl dola~ayım. Sonra her la fevkalade bağlıyım. Bu dünya. 0 ordu. 1htiyar kadm: 
h~ldc oraları da tarassut edil . ·lan göçmezden e\'Vel halledecek _ İşte. dedi.. Siz bana motör 
mekte olmalı .. Ben Vanakaşe'ye; ·:ok işlerim var. 'rnllanmasını bildiğinizi söyle • 
varma!ıyım, fakat gölün her iki j Kapı çalındı, ihtiyar kadın ye. 111iştiniz. 
sahilinde de bir hudut var ve as. j rinden kalkarak kapıya doğru Genç adam derhal ilC'ri atıldı 
kerler tarafından muhafaza olu. 1 yüııüdü .. Hafifçe topallıyor, bas. \'e ihtiyatla motörc indi.. Biraz 
nuyor. 1 tonunu kullanıyordu .. Fakat ga. ·ı<Traı::hktan sonra motörü çalış • 

- Yiizme~ bilm!yor musunuz? r:~p .. bjr enerjiye malik olduğu gii. tmlı. HC'r sey miikcmm<'ldi. Der. 
Rober soguk bır sesle cevap l~luyordu .. Hobcr de ı.lerlıal ye. 1 hal h;kclcyc atlaclı ipi ~özdü, tele. 

verdi.. rınden, fırlamış ve kapıdan ta • (nrpnırıf g1 ıırıruda). 
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, .. Romanyada propBJl8Dd nbu'.kt 

1
7 Numaralı hucumbotunun maceraları ı • · · Kôy' 
Denizler için harp ı nezar_etı nasıl c;alışıyor .1 0 .. 

1 2 · 1 Nazır diyor ki : Biz turizme bir endüstri naıa~1 Ylu 
- - l rn · Bunlar harp hazırlıkları idi bakıyor ve bu suretıe inkişafına çal ış ıyorııı ~:r.!~·ü: 

. _ ... -L · · . Yakında 1 ürkigede Rome ·:~~::~ 
"" seggah of isi tesis edil ece \;,;~;;~i 

Romanyada 10 şubat 938 den. 
beri yeni bir rejim kurulduğu 
malfundur. Eskldenberi Roman -
yayı tanıyanlar için yeni rejimin 
teessüs ettiğini anlamamak im. 

' kanı yoktur. Çünkü partilerin 
rtadan kaldırılmış olması mem. 

lekete hakikaten başka bir veçhe 
ermiş. Romanya da.ha sakin fa. 
at daha çok ağırbaşlı olmuş. 

Yazan: 
Beyoğlu Ha.J.kevi J{itap ve 

yayın şubesi Reisi a.\'uQt 

Mustafa Hilmi Tunalı 

nJD ~ &Uti.in. 
ve Romen seyya.lıls.rI ıııtt l\ 1• ' 
ristan yolunu terk, ~ ed ~\ln) tı~a 
Köstence tarikini t~rcıh ılt tcll'ı·uk,, 
lerini, otelcilik üzerınde ~ın• ~. kız ha 
retin çok meşgul old~d~... sa lıVVe 
b . . b' rou ilan " unun ıçın aynca ır t)e Yeti J' 

ihdas edildiği ve bu ~~re pe) ~ti ne t 

rizmin ruhu olan bu ışıll .
1 

hı'l.~. ll'\ 
· :m bir zamanda ıslah ed1 

, tınde 'te . 
i.>üyledi. ~51 ~ Yış\er 

Romanya ban,yo nıınts1'13r Ve Herkes işiyle gücüyle meşgul. Or. r 
talıkta daha derin bir içtimai • ; 
iman var sanki ... Herkes yeni va. , 

•~m• .. --. . -~; ziyetten memnun ve b ilhassa. par 
tiler yüziirden uçuruma doğru 

~ir~eı~~ r~dyo. He değil, işarctıerjyuvarlanmakta iken memleket 
Lle '.eııle~ektı, ~uda donanma,ve milleti kurtaran Majeste Ka
deınırlemış vazıyette iken mu- rol minnet ve şükranla yadedili. 

nm pek zengin oluşu, sil t1 büti 
~abii şifa kabiliyetinin en ) ı.ı lltn kc 
yettar hekimler taraf~~ ~~il~ 1 
lan analizler üzerine tıı.:ı-te- t ha\~ 

Esaa va-ıtyei:ir:ri hiç 'bozmayor- ut uy~ııdırmak Uzrmdr .. Bilir-
du .. ÇUnkU iki arkadaşıft'Uverte- ~ i•,, l.H.itlin toplar hep bir<lcn pat
de ve bilhassa vazife zamanın- lasa lıi1e ben ... 
da g':l.yc!: resmi idiler, - ~faHim .. Malfım .. Zaten sa-

- Bonjur .. Kamaraya inelim na ihtiyacım olmadı ki... Hem 
de.. aonra .... 

Bu sözler çok kuru bir eda ile - Nasıl .. Dahası mı var? .. 
söylenmişti .. Jan Dosa hayreti- - Yok canım .. Dinle bir:ız. 

çinıde kaldr .. Düşündü: Artık tamamen h :ızrrız .. Başge 
- Bak sen .. Acaba Luiye bu dikliyi sebze, ıneyva almak U

sabah ne oldu? .. Bana pek ke- zere karaya çrkarttrm .. Bu mev. 
derli görlinUyor.. simde pazar şefakla beraber a. 

Etrafına bakrndı. Bütun ge- •ılıyor .. 
miyi bir l!hzede ,gözden geçir- tşte böyle dostum.. Şimdi dl 
di: meselenin ruhunu sö;·liyeyim .. 

- Tuhaf.. dedl. Bizim bot da Dikkat edersen,büttin Buji hal 
tamamen seferi vaziyet almış .. 

q '., ortede çalışmakta olan 
bir kısım efrat, kumandan ne 
mu1:1.\'iııine yol açtılar .• Dosa da 
e-ıdişeye düşmüştü: 

- Acaba manevralar yeniden 
mi ba$}ryacak .. Bereket ben uy

lrn sıramı savdım .. 

kını sokaklara dökülmüş, evle 
rin pencerelerinin, kapılarınm 

açılmış olduğunu g i.irürsün .. A 
ğızdan ağıza yayılan bir rivayet 
\•ar .. Herkes Marsilya ile Tulo-
nun bu gece bombardıman edil-
w.iş olduBunu et>ylllyor .. 

Jan Dosa bu haberi duyunca 
Diye mırıldanıyordu. ycriııden fırladı: 

Kamaraya girdikleri zaman - Ne .. Nasıl? .• 
kumandan kUçUk yuvarlak ka- Diye lmğrrdr.. Kumandan sü-
pıyı dikkatle kapadı .. Sonra e- küneiinl hiç bozmadı; 
lini arkadaşına uzatarak blitlin - Evet .. dedi. ltalyan tayya. 
samimiyetiyle: releri sahil şehirlerimizi bomba· 

- Nasıl dostum, glizelce uyu- ıamrşlar .. 
dun mu?.. - Şu halde harp başladı de-

- Oh, mUkemmel., Fakat... mektir .. 
- Gene şansın varmış .. çuıı. - Muhakkak .• 

kü ü:yle zannediyorum, ki bun- - Fakat son günlerin vaziye-
dan sonra sakin gecelerimiz ol· ti hiç d<.ı böyle bir ihtimal gös-
mıyacuk ... tf' l'dlİ,YOL'clU .• 

Bu sözler o kadar ciddi bir lln sırada kapıya iiç <larbc 
ton ilo söylenmişti ki Jan Dosu nırnl1u : 

gayri ihtiyart titredi ve mutat ~ Giriniz!.. 
. neşesi hissedilmiyen bir sesle 
sordu: 

- :-:e oluyoruz ki? .• 

- Şimdi öğreneceksin .• 
Bu sözleri söyllyen kuman

dan köşedeki çelikten divan ü
zerine kendin! bıraktı .. Arkada. 

.Jerlıal içeriye giren bir 
,·uş bir nefeste: 

- Kumandanını, Aruit·n.l 
misi işaret veriyor .. 

Dedi.. 

ça. 

gc. 

İki zabit derhal ı;Uverteyt 

fırladılar .. '.l'arassüt <lürbinlerl-

şma da sabit masanın öte tara- ni istediler, gemiııin burnuna gi 
fındaki koltuğu işaret etti ve <lere k ctra fı tetkike başladılar. 
anlatm~ğa başladı: Gtine.;ı yüksclmlşli.. UyannLı 

- Biı-az evvel, seni cağntma- Buji körfezi fevkaH\de glize. 
dan, Amiral kuruvazörünUu do- bir manzara arzediyordu .. De
nanmaya verdiği işaretleri oku· nizin ortasındaki nıunt:.ı.zaı. 

d .:ık~imleriyle bir satranç masa. yor um .. 
- Bu işaretler ne ifade edi· smı andıran yetmiş dört par!:H 

yordu? ı;emiııin gri ye siyah bacaların 

- Hiç ummadtğrmrz şeyler .. ~an çıkan kara dumanlar göl\ · 
Derhal harekete hazırlanma- '! •e yükseliyordu. 

mız, makinelerin istim üzerinde Y lJdi numaralı hücüm botu. 

bulundurulması, torpil kovan- ııun biraz gerisinde Il:ı~ :niıı cs
larınrn, bomba hazineleriıı i o ki mahallelerinin, pembe, be· 
dolduruluıası emrediliyordu.. yaz, solul~ mavi, ar.,ık yeşil, renl. 

- Fakat bunlar muharelı c renk evleri set, set ytikseliyo: 

hazırlıkları .. 
- Dinle! .. Bütün filo kömiiı 

ve !llazot alıyor .. Bir aydnnbcr! 
Bujiye yığılan stokların yarısı 

bitti .. 

\'C bir ülü sükfıtu bu emsalsi: 
ınanzarayr ört liyorclu .. 

Yedi numuralı hUctim botu· 
nun iki zabiti güılel'ini, körfc 
zin tam ortasında, tlonanmay. 

Jan Dosa biraz şaşkın bir şe ıı:ızaran mer!rezi bir vaziyette 
kilde: lcmil'!enılş bulunan ,·e üzerin 

- Nasıl, şimdi ambarlarımız de Akdeniz filosu amir: "liğı 

dolu ınu? .. dedi. lıayrağı dalgala11au, son mode: 
- Tabii, sabahın saat Uçiin- ··nrr toıı" kruvazörüne dikm1~ 

de sırıı. bize gelmişti.. nu saatf lertli. 
lımdar her ~y bazır 0Tdt1.. l'~uuıan::lan ,Tuzcy'in yanın 

Yüzbaşı yarı mnhçıır. yari ~c : . · · ~ olan bir ha<-:~" 11i';:li hir r 

aptallaşmış vaziyetteydi: tinde kA.ğıt, cll~cr ellnde bir sty. 
- Bu, ç-ok fena bu .. dedi. Be- lo tutuyorclu. Kumandanın e. 

tut bir usuldü .. yor. 
Buna rağmen iki zabit, baş. Bu noktayı tebellür ettirdik • 

~edikli, gedikli çavuş ve vazife- ten sonra mevzuumuza dönelim: 
l:le bulunan iki nefer amiral ge. Romanyanm yeni rejim hüki'i
mlsinden verilecek işaretleri, meti bir çok nezaretten müteşek. 
kalplerini sıkan ve yüzlerini sa· kildir. Bunların ara.~nnda şimdi. 

rartan bir endişe, gözlerinde kı- ye kadar Romanyada işitme:liği. ~ 

vılc1mlar parıldatan mtithiş bir miz propaganda ve matbuat ne. fıfııJJtafa Hilmi !'!*l!ı 

tecessüs ile beldlyorlardı. zareti vardrr. 

Yedi numaralı bllcum botu- · Balkanlarda "~e Balkan ant.an.. 
· d b 1 b" t tının en kıymetlı ve sadık azasın. nun cıvarın a u unan ır or· . . 

pido muhribi ile bir bü tik tah· da.n Ro~anyanın yenı devlet reJi 
• . . • • Y mınde bır de propaganda neza _ 

telbahırın gU, ertcsınde toplan· t• ·h,;J t · 1 d.kk t' re ı ı· 'Ua.B e mış o mast ı a 1 
mış oıa_n zabi.tan da aynı vazi- çeker bir haldi; meşgul olduk. 
yetteydıler. Bır çokları tarassut N t' b. w·ıı d eza.re ın ınası ı son ( f . • 
dlirbiintinU gözlerinden ayıra· d . d · . ed'l · k 
m ıyorlardı.. esın e yem ınşa ı mış apı -

dan girmezden önce bir bahçe. 
Birdenbire kumandan gemi· Otomobillerle dolu. Kapısrr.da ye_ 

zin pek güzel ve Romen turistleri 
için cidden çok faydalı ve ens • 
trüktif yerleri olduğunu söyle. 
yince, direktör, bütün bunları e. 
tüt ettiğini Türkiyeye içten hu. 
susi bir sempati ile münasebet • 
lerin sıklaştırılacağını ve bu iş 
üzerinde çalışldığmı söyledi. Tu. 
rizmin Romanyada az zamanda 
çok ileri gittiğini, seyyah celbine 
ti-TtııYwı!ı.n.'ft ll!W":,.'l.:t~.f_~#..f., -.f •• -:.;ı ... c:;,.,!.. •• 

ıniş olması dii.nyanın Jıer ri llt~lllsekJ 
dan seyyahları, hasta.ıa.rı ~ g 
tiğini ilave eyledi. J' Ne 

Sözü kesmek sırasnıJJl d& ~l Utı y 
gelip geçtiğinin de farkıı1 . t} k<ıh · 
Fakat aklımda tenevvür 

15 .tıııı v, 
]im bir mesele ile Rollleillt <lta.311 
:;anda nazırını görebil~e ıııı ~tn. 
su var. Aklımdaki nıü~JJll\·ect ~b~Ür8, 
ela bu muazzam nezaretııı , , ııdir. 
mi gnfir haldeki kala.balı~~ de tar 
reket ve faaliyetin ına.Jla tiıt ~asırı 1 
?1ul~nü sormak. Nezateıdtı; 1'l.~iy0 
ışlerı nelerden ibaret 0 d&~i ~ıt sı 
öğrenmek çünkü etrafı!Jl t \-e 'l\i~ 

ıte . 
reyan eden sonsuz hare ·ıl i~ · ı , Ve 

l<• b ı · ' 
aliyetten anlıyordum ı. ,·e d~ Utk k 
dece bir turizm meseıesı JllS ıı1 ~ k~y\ 
vası değildir. SonnaJdığı \'S l'rı. 
sade edilince aldığrn1 ce si''" ~ti't\i 
anJ.-..:1- k' b'•t"' :ı·ı..,jJI 'ıc!i 1'\ı- b1 

1:1.Ul.llı ı u un re pv ~ot . · ıı 

ve içtimai balpmdan ic; v:aıı\. ~ ltıı].~n 
:?""i' 1.1u.ı aua. w.ıuı.ıı> .

5
\ ııııı 

şekil fJfi.malar, bayraklar gö- bir kapıcı. Elile karşısını işaret söyledikten sonra: Parloma.n ve ayan m~: g.fe.3' Btı 
"-Seyyahlar huzur, sükfın, ko d k" 1 .... ud il~ ' 

;-ilnmeğe başladı.. Bu işaretler ediyor. Uzun ve geniş salonun bir run a ı na.zır arm u.-. ell '' ~si . laylık, konfor, ve ucuziıık ararlar ı edar ... ust . ..ili· 5 3• 
~a.buk çabuk yer değiştiriyor, köşesinde mükemmel bir zevkle cevap arına m ve w \'f,. Oo 
hir bayrak iniyor, yerine başka. yapılmış küçük bir bölme. Bizde dedi. lacak malumat buradafl r ff.ı'/ t 

Fakat bütün bunların fevkinde yor. Bittabi teknik oıs.nlS. '!iıı·et 
sr çıkıyor ve muttasıl şekil de- de bir vakitler çok moda olan ve en başta hudut muıı.melelerile t ,1 ı t 
i!:hıtirilerek yeni yeni manalar müracaat kalemi. Telefo-'ar ca. esr..a. uğd~':ı? ,~ ...... 

· . 1. t . d t k b' otellerde konfor gelir. Avrupalı. Propaganda nezareti l> 
1 
• ., •• ev" \,,. .. ı lfade olunuyordu.. yır cayır ışıyor. çın e e ır . 1 .,ı .-.. u ı,. 

!ar çok iyı otellere alışkındır ar. miktar ve 1·stihsalin .ıce.rfd~.:@' •1·
1
; c . . adam. Sivil giyinmiş sinirli bir '" ~1 ' , 

Tuze ile Dose ışaretlerl dik
1
- zat. Müracaatlardan bıkmıı::, U- Bunun için Romanyada i~e gii - de meşgul. İhracatın ıyı s,&l il' ~i ıl 

katle takip edip maansını tesb t sanmış bir çehre ile ne ist~i~i. zel ve modern konforlu otellerin şartlar altında ya.p1lJll • {'~ lk a 
ediyorlardr. Kumand~n muavi. mizi $Ordu. Biz de propaganda ~e in~aatile başlamış bulunuyoruz.,, memleket dahilinde oıdu~l 1 ı 
ni söylüyor, başgediklı yazıyor- turizm Vekaletini gezmek ve Direktörle Bükreşte, Sinayada, haricinde de kendisine b:t9 :;t ,~ \ı 
du .. Biraz sararrnışlardt Ye fa- mümkünse nasıl çahştığr hakkın- Braşovda, esasen çok güzel, ucuz tarla yol gösteriyor. }J~t~U 'fil~ 'ı ar 
kat yilzlerinde en ufak bir ade- da mallımat almak istediğimizi ve modern oteller olduğunu ve rine amade, dilediği gibl '~r f' ~d; 
'e bile oynamıyordu.. söyledik; fakat sinirli zat: "Bu. halen de yapılmakta bulunduğu. leket siyasetine uygun~ i~., t1 

Kumandan: gün pazartesidir; öğleye kadar nu ilave etti. Bükreşin en yüksek ve surette halkı ve tüc ıı.~ 
k. kt b tt sımf otellerinden biri "Ambasa. ve 1·rı:ıat edı·yor. ,,..,,.ı' ltıı - Gölek, okuyunuz.. ımse yo ur, yarın u saa. e '>I vı··· 

. . d dör,, dür. Atin1 palas da esaslı Hariçten topladıg-ı JJlı}. t'ı!&$ .... Diye emretti .. Başgedili.li san- gelınız.,, edi. Yabancı olduğu - s r: 
.. 1 d'k ed' bir tamir ve tadilat gördükten tan sentetik bir tarzda ı " ;ı tr>ı.~r 

ki -._·aınızca iki zabit tarafından muzu soy e 1 ama pata etm ı. ı~Bl" ııı 
" t · d b 1 kim b·ı· sonra yepyeni bir hal almıştır. ediyor. Velhasıl dahilde ,.e ,. · ·~ l 

duyulmasmı istiyormuş gibl çım en; u zava lı ı ır eJ ,, 
A • 1 . d d k . . Bütün bunların hususi sermaye te memleket siyaset ve t • ıe' •1• ı 

rok hafif bir sesle okumağa ba~ amır erın en g\ln e ııç azar ışı. Jll" A ' , t 
. . k' b kad ı· . - ile inşa. edilip işletildiğini üade iktrsadiyatına, içtimaiya.t. ıe•I"' t,r. ı::ıdr.. tıyor ı, u ar sinir ı .. diger " ,1 •• 

taraftan da propaganda nezareti. etti. cih edilecek herhangi b1.r,
0
,; ~: ~ ~t 

"Amiral şimdi verilecek olan le, müracaat kalemi memurunun Umum direktör sözü turistik ve rekabete mukabele dı~ >"' ı· \fi . 
emirlerin ehemmiyetle tel!kki vaziyeti arasında doğrusu ya bir rejiyonlardaki otelciliğe naklede_ sirlerini bertaraf ediyor veoıııf ~ 
edilmesini btiylik bir ciddiyetle münasebet bulamadım. rek dedi ki: "- Hususi serma. meğe uğraşıyor. nenıe!C eJ)f".J; ~ırıı 
bildirmektedir .. Bütlin donan- İkinci günü zar zor içeri gir - yenin yetişemediği veya yakın ki Romanya propags.nda. Jl tJl tJ' ' tııt. 
ma, mürettebat seferi vaziyette dik. L8.znn gelenlerle temas et _ bir kazanç bekleyemediği yerler. muazzam bir işin ve da.vaJI ; tq~: 
•lrna k üzere bir saate kadar de- tik. MUdiran cidden çok nazik a. de devlet i§e vazıyet ediyor. Ora. hakkukile uğraşmaktadll'· ô~ı Q'; 
ıize açılacak vaziyete girecek- damlaı-; jşten bunalmışlar. MiL !arını canlandırıyor. Nitekim Umumi müdüre; naz!rI gıi~ ·i i 
tir. Fırka şefleri, zırhlı kruva- racaat kalemi memuruna şimdi Köstencede yapılmış olan "Rex,. mümkün müdür ve bu ;.ıı ~~ lltı~ 
zörler ve filotilla kumandanları hak verdim. Bilmeden hükmet _ otelinin emsali ancak Kalüorni. için hangi yoJlara baŞV'U~ef i· 
ıerhal amiral gemi~ine gelecek· menjn fena olduğuna bir kere da. yada vardır. Rex oteli dünyanın zımdır, dedim. Nazırlar b1

. ı ~~ \' 
' <>ıdir .. " ha inandım. Ben zannediyordwn en iyi plajlarından birini teşkil demokrattırlar; kabu~iiJlil JJ''" ~ı 

]ki dakika sonra yedi numa- ki propaganda nezareti lüks daL eden ''Mamaia" nm incisidir; merasime tabi değildıf· ·ıcJiı1~ ~ı 
alı hticum botundan ayrılan reler içinde ve i~siz, güçsüz dola- bunu yaQancı seyyahlar böyle maksadı ziyaretinizi .~~ '.'~ ~~1 

b . . tavsif ediyorlar.,, 1'.x..,.,m,ı· t' "'sait ı;, -·~ 
,,10rnrıu bir lrnyık, hlicum bot- şan, ırıbirlerile konuşup gülü . ~n'-96..._.ıye ı mu si\.;" 
ı a rı bir numara ıı filotillası ku- şen memur ve daktilolarla dolu o. Fiyatlar nisbeten çok elverişli. derhal kabul eder; bill~a.s \-e f. 
·nandam Lui Tuzeyi yola çıkar· lacak ... Ne gezer?. dir. Buna benzer ve fakat hun _ di yabancı memleket aJ~~eJll ~ı 
n ıştr.. Daireler lıaril harıl çah~ıyor ~ dan biraz daha küçük bir otel de zet.e mümessillerini J-.öS toPı}' \ 

lar. Tuna mansaplarında Valcof nam yapılacak bir merasim ve. dC ~ 1 ~1 

B lıtün gemilerden ayrılaln. se- Umum müdürlerden birisinin mahalde Delta adlı yeni resmi tı için kabul edecektir. sıı t ~ı· a~ 
:·i motörler amiral gem sıne bekleme salonuna almdım. Bir küşadını yaptığımız oteldir. Q_ arada girebilirsiniz. )1aJ<S~ ıi 'ı t 
lo i>·ı·u "Ol alr'-'orlardı k k" "d n~ · ı sıl olur, dedı·. Ve bı"zı· kaJeJlll --o'~ iı. 

"' ,T " • • • ço ımseler, gazeteciler, yaban. tel en güzı e JM.Jmen mımar arı - .. • 
Saat tam sekizde amıralın sa. cı turizm mUtehassssları, lngiliz. nm-üstadane çizgilerile süslen . sus müdürünün odasına. " 'il ; 

ıınrnda blittin kumandanlar ı. ler, AlmanJar ve ~ire.. Bir de miş ve infja edildiği yerin tabii derdi. ço~ ıV tıuı 
ki kontramilral, fırka s,efleri. ben Türk: muhitine intibak ettirilen Romen Biraz sonra büyük ,,e ,,lı~-" ijyt 

t f d t b' .J<JS,. ~· 
· 1 iiylik masanın e ra ın a OP* Beni çok bekletmediler; turizm stilinde yapılmış bir binadır. 1n. zun bir odaıun loş ır ıu11fll ~. 
· wmış bulunuyordu. Masanın umum direktörünün huzuruna san içine girdiği zaman çıkmıya. üzerinde hiç bir kağıt bU 11ı~j!1· ltı~ 
iihlir ucunda amiralin mlihey -!çıktık. Bay Coobu çok nazik ve cağı geliyor.,. yan çok güzel bir masanJJ'\ eıJl~ \ 
' •ı>l vücudu yükseliyordu. çok mültefit bir zat. Memleketi. Umum müdür, yolların daha da elinde bir kağıdı tetJc\.v ~~ 1 rı1 

Amiralde fevkaH\de bir hal miz hakkında fevkalade iyi duy.: güzelleştirileceğini, Köstence as. kırk yaşlarında resmi pe~iırti~~ ıb 
·ardı.. Biltiln zabitanda, karak- guları olduğunu dc·st ve müttefik l!alt yoluun Silistreye kadar kolunda Romen yeni r~~vi ıı:~ 
ı::ırlerine göre bu mlihim toplan-

1
Türkiyenin inki~af ve tekamülü. 'bitirlimş Ye Silistre, 'l'ozakan dört uçlu mavi haçıJlJ 

3 
))O,., 

fnın yarattığı. ak~sler. s~çiliy,or· 1 ne hayranlık be~lediğini, söy~e . '.\~ası d.a ya~md.~ ~man ve :ne- kol bandını ta.sıyan ~c g;;ti)ll' 
llı .. Kimi endışclı görUuU) or. dikten sonra mıibaha~e turızm kan kaıdclerı musaıt olursa ık - bir zatın ayağa kalktrğlll;virirti= 

(Hentrnı nH") 1vadisin.c döküldü. :\Iemle!~etimi _ mal edileceği ve bir çok Avrupa (Lütfen sayfayı ç 
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oyferinde bir qez:nti: 

Köylü sapanı 
ti Ö~lü h··k~ 

On iki adayı tahkim eden ltalga 
ve makine ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" u umetten taksitle har· 
bekliyor 

Akde n .i zd e 
rnan makinesi 

il YIJsun·· 
el"~ un derdi herşey. vardı. T ariayı ekmek, döveni 

-.li.ipan d S 
6U . " ır. apandan :löndi.irtmek ıçın beslerdim. 
a e~u~, köylü en bü. . Iarman yerine sabahın erken 

il ic· rnkış olacaktır. Ru. saatinde işe ba~lar , saatlerce 
ı ·ad d -t Pra~ ar emir par- döner dururdum. İki günde bir 

1 kırta~~ .b~?rrndan bir !\:aç torba buğday dövebilirdim. 
Ucttn·· oylu, bu işe en Ama tnşı toprağı birbirine ka • 
Jfı.., u sarfediyor. Köv. rışık buğ<layrn ikinci defa elen. 

.... , atınd .. h • "•uuk . a 7.a met., mesi ayrı bir dertti. 
~ . ,, dıye b' k ttıı~ h ır şey yo ·- Köylü söyledi, söyledi, söy. 
kuvv ava ve kızgın gü. l~di: 
Pan et ~lan Türk köy. " - Bizim için dedi, zama-

Ctınc :Yerıne pulluğa, dö. nın çok değeri var. Zamanında 
inak· n tnih meye kavuş- bir gi.in kazan mak bize ayların 

~llndc netle çukurlaş- veremiyecegı faydayı verir. 
rc>'İsle. sbonsuz bir ne~e- Toprağı vaktin de, saatinde kaz 

tı l' • 
\e O c ırecektir. mak için makine !azım .. ,. 
but" rta Anndoluda Halkah civarındaki köylüler, 

Un k" l d Z trı kö .. ·oy er e ko. _iraat' mektebinin harma n ma-
l'tıtı ~luleri bu hasret. kin esin i münavebe ile alıp kul. 
kh:ı~ordüm. lan ı rlarmış. Köy muhtarı bu 
ltısekl alı . köyünde yef bahsi ideal bir Türk köylü3Ü 
c .~rnış harmanları uibi şöyle anlattı : &o .. ~ 
ı N ıumde A nadolu - Bunun çaresin i bulmak 
lu~ e Ynlan söyliyeyim lazım. A h makine diye sene-
~lı )'k·~ ' haşındaki Bü. !erce iç cekmek faydasızdı r. 
ın °Yi.i ile Elazıg-ın Yapılacak iş, bütün Ti.irk köy. 

Ve K · 
arilsı da 0~.ranın öcra !erini makinelcstirmek. Bunun 

tıı. n hıç bir fark gö. için de köylere ·vaade ile m a!<i-

bııUtsck ne temin etmek lazımdır. Hi.i-
td' ' bu benzevis ~l'ımetimiz b u nu yapacak . Sev. 

~ it Ç" J :ı: 
"t ta ·1 unkü Halkalı. gili Cumhurreisimiz ismet lnö

r ası 
sını n~ sapanln kazı. nüniin son tetkikleri hepimizin 

~i~,..' ~ugdayını döven. yüreğine su serpti. Şimdi iş bi. 
b• vt { J 
ıt §e~ ~ n~~ Hal~~lıda ze kalıyor. Birkaç sene dişimizi 
ll'n b·· gordum. Zıraat sıkıp para arttırmak ve pulluk, 

ı v~ bYük harman ma- harman m akineleri tem in et
tk kô l~· makinede çalı- mek! .. 
kö,,l )' ulerini.. M uhtar bir müddet dlİŞtİn-

J Un·· ce\" ~· D u~ yarasına do- dü. Sonra yavaşça: 
iı ~' ı tırıı, b·Crın bir iç çek ti. - Bayım, dedi. En m ühim 
Ali_~ il l. . i t s · ı · . . 1 1 d b ı · \'t. ~'lı'ot tQ ~k~ evgı ısının tat ı mese e n ere e i ıyor musunuz. 

ti<!1!\~ ~il at ~·bi harman mu. ~cnelcrce uy~uk kalroamızd.,. 
1s\ b Yıl'lTiaaan söylen. dır. Cumhuriyete ka.~r "~py 
il~~! alı .. lü daima toprağı tırnağı ile eş
#Jll ~i 8 ~ordiiği.in harm an meğe mnhklımdu,, bugi.in bu 

ıı ,-ti' Soo ~ve 1 200 kilo buğ. !rnrkunç rüyadan uyandık çok 
ı.r il' t~rı/ l Yulaf, 1300 ki- 1iikür. Yalnız bir şey lazım. 

lıi tc~~ er._ Ama nasıl. '-liikumct bize zorla hu maki. 
~l't\a ernız torbaya dol. neleri vermelidir. Ve demelidir 

]ce).fı~ ,J ı a <)··nını ayırır.. ki: 
18~· " oven ) J k l yl · 1 " Yü~ .. · .:· - ~tc sizin ma ine eriniz. 

lıtı~ I._ I ~ldı · tınu bur~şturdu. Her sene şu kadar para ödeye. 
ld~..I ~ı sen· ccksiniz .. Bu lazım .. Ö tesi ko. 

İçinden çıkamı· 
' yacağı çok müş
kül bir vaziyette 

bulunuyor 
'l' iirk - İng iliz \ 'C 'l' iirk - l"rnn

..,,z nııln':'malnrını miit cakıp !:':u ·
J,._i ,\kdcıı izıl <'k İ fa nll yet inl nrtı
nuı \ C bilha ...... a ,\ n a ılohı i le h e 
m e n içic;c hulıınan Onik i ndnyı 
tahkim eden ttnlyn .. trntcjik ha
kmıclnn ııc \nzll c tt e<lir ? Hii lii n 
t c ,.. i .. a t , .c g ny r e l ine rnğmen l
tllll n .Akdcııtzde ıniic "'iı' h i ı· ı·ol 

()~'Jll\l nbilir m i? •• nu y:ızıda J. 
rnlynnm ku\\ c tli \ C zayıf taı·n f. 

l:ınnı gii ı·c( k ini.t : 

Akdeniıi muazzam bir dalgn 
kıran gibi ortadan ayıran 'r 

1 
ı~ibya ve Onlki atla vasıtasiyle 

de şarka yayılan ltalya Akdeni" \ . 
t 

'lk b k 
1 

saatlık faallyeUyle har p malze- kilere fevkalrıde fa iktir.. 1311 layısiylc içine cll!stuğU kabili 
havznsıııc!a .. tra <'J a ·ımc ııı ı mesl imal eden bU tun fabrika- devletler h liru ııı 1 nrınn nı Uşte- rcrh yaziyet kııd ar tehlikC'll o-
hi rinci derecede bir ehemmiyet' 

ıar tamir kabul etmez bir şekil- r 0'• dU - ııı n ııln rı iızerlıı<> topl ıı - lan hir C'ihet d<' ltalyanın deniz 
h aizdir. Bu mllsalt vaziyeti 10-

de tahrip olunabilir .. Diğer ta- dıklnrı takdirde tahrip vasıta- yoluyla yaptığı nakliyat mcno
layısiyle ltalya bu lıavza•:la~. 

raftan da~ların '·nzl ,·et ı' ,.arım ırını daha kolay ve daha ınli- lunduğu takdirde bli) Uk bir 
her tllrlii bahrt ml!nasebatı da- o • ., .,, 

adanln Şı·mnl "e ccnubi,_·ıe, de- essir bir şekilde kullanmış olu r- buhran ı,ıe knrşılaşmasıdır .. 
ima tehdit altında tutabilir! • lar.. Bundan maadn Frnnsız ÇUnkU İtalya tnlıii kaynaklar· 

1 mlryol 11 vasıtasiylc m UnalrnUı t ı 
çinde bulunduğu vaziyet lca- hava fü:;leri garpta '" Cczalrdn dan mahrumdur ,.c anr k f k 

sahillere atmıştır.. Bu vaziyet ı 
bcttiği takdirde filolarının ha· kurulabilir.. Sonr::ı icap ew ·ı deniz yoluyla m<'mlekctin iaşe. 
re k('tl ni şark veya garpta en de den iz aşırı yerlerden gelecek takdil'cle ra h ri im tarın lıi r losm ı (si temin oltınabllecck, ve harp 
miihim lıir nokla lizerinde tek· olan taarruzlara karşı mlidnfa- Fasa veya tıı ı;iltNPye nakledi- malzemesi imaline lflzım olan 
si( ederek Tulon. Cezair, Tu- ayı lmkllnsız kılmakta ve clUş- lir .. }~ğer bu topraklarda ciddi ham mncldcl cr getirilebilecektir. 
nus, Malta veya Adalar denizin- ınan tayyarelerinin çabucak mll lıir şekilde t('hlikC'ye maruz ka- lştc hu S C'heıılcdir ki 1t:ılyanm 
deki lisleriııden ı~uracle etm('le- naknln.tı durdurnbilerck gerek lırlarsn bu takc! ' ·d(' fabrikaları anc k kısa sUreeek lıir harbe 
rine mani olmak ve Fransanııı aske r! ve gC'l'ekse memleketin u- Balkan dC'\'ICtlC'ri vcyn Yakın sirC'bileC'('ği Ye uzun bir harbin 
eenu hu şnrkile, Mıs ı r ve Halkan muml yaziyetinl tehlikeye sok- Şark mllttefiklC'rimizin toprnk· İtalya için çok meşum olacağı 
mf"mlekcUerinl bombardıman e
debilmek imkiin l arını vcrmek
tccHr. 

Duna mukalıil dilşnıan tayyn· 
rnleri d ltah·aııın hayat m cr
~l'ılcrl ı 1 lıetll!f ıttlha z cclc<'<'l<
lerdir .. 

llunnn için l talyanın coğrafi 

vaz iyetini tetkik etmek faydalı 
olur .. ltalyacla dl5rt yUz metre 
kadar uzunluğa malik olan Po 
ornsınrn çok bliyiik hir ehem. 
miyeti varılır. İtalyan yarını a
dasının en s<>niş yeri de lki yü1 
olli kilometreyi te<'a,·Uz etme
mektedir.. ltalyanlar lıUlUr. 

mnst mllrnkllıı görlllmcktcdlr. larına taşımak lmkfııılarına da i l'İ slirU!ın P 1 tC'Clir. 

Buna. benzer hir tehlike de 11- malikiz! .. Tuna O\'aları, Rıısyn. ltalran deniz kun etleri n 
rnanları tehdit ctmekteclir .. BU- ıım, Tllrkiye Ye :-.ıısırın . iç taraf- olursa olsun, metodlu bir tahri• 

ları dlişmanın taarruz edcmi)'e- hareki\tma maruz :-.ılacak ola11 
tlin ltalyan limanları tayyare 

ccği ınmtakalar trsisine tama- İtalyan gemllcr l bu tabit kay. 
etlerli\in dımla:rına ~o. - nı nn ~ı .. erl Jldlr. ~· ~· • n~ların mahs ufUnU ltal~ a), 

m iistna. ?.ama n iaJm altnn, d Oş-
Jhı şekilde. 1tal;ranm ıuerkc- n lcdl'rı." nktir. 

mnn taarruzuna heder olabile-
zi vaziyetine rn~mcn hava kuY· Garp dcvlctlc_ı·i ve Balkaı 

cek Yaziyettcdlr. Sicilya ve ,·ctıC'ri tl'siri bn lmnmdan Akde- memlekC'tlerlyle tutuşacakla::-ı 
.Sardonya. rnsıtasiyle l'ıahri ha- ıılz.l n ld sulhp<>rvcr devletle rin harbin bu kadnr öldUrücll T< 

kımdan çok iyi muhafaza etlil · llalyadan <lnhn cıcı .: f ve mUC's-1 meşum olduğu ac:ıkçn görlildU
mi.- olan Napoli bile hnva taar- sir nvııntajlara. mnllk o! , ı!.lnrıl ğU halde araba ltalyan şrflcrl 
ruıdarma tamamen açıktır .. De- nrnydana çıkmaktadır. nasıl olup dn bd~ le l)ir ucuruma 
niz Uzerinde Palcrıno ile Gag- İtalyanın coğrnri vnziyC'ti do- sUrllklcn<>biliyorlar, lın:TC' t! .. 

lian arasındaki ytiz altmış mili 
bahri uzunluğundaki-hattın mu-

baıı :ı 1 "~~ e evvel bir at ım lay.. N1Y AZI AHMET 
ııtbll~ ~' --------------
i ,.~ ,/ datı 1 sıklaştırıp ma~ası. ı Türklüklerini idrak etmiı:ı bulun. 
bır •

1 
ttı ~ıl~adan yetiştim malarr şayanı kayıt bir had ise . 

mahsullerini bu dar, fakat mlin- hafazası oraya bırakılan dalmt 
bit toprak ııarçasınclan temlı. donanma ile her ne kadar mum 
ederlı•r. tistelik ltalyan yarım 

kUn~e de havada daimi bir mu
ndnsınclaki dağların ı;ekli de Ya-

Bir gölün 
dibinde · ccııt' · endımi takdim et. dir. hafazn hattı t<'si::; imkftnları ol

ıiyote bir kat ılaha vehaınct ver· 

?rıiz esnasında şöyle 
~~c 

b rn l>ropaganda Ncza. 
tn" ll:ılJl lt~esedir. h lman 

~ etıcrınkilcrinc ben . 
t trı. a~r aynı değildir. 

ııı le~U ı müesscEe mensup 
ar ın kalitesini taşımaz 

01maz, fayda ver -

t:e~ .. 
~le: re~ın:ıız Romen miL 
baıa ~etını dahilde ve ha. 
lllı~a gasız ve oldu!1u gibi 
l'{OrnYa tan ıtmak ve ezel. 
l'ııı. en olan bu tc•prak . 
e sahibi Romenlere ve 

ı te:arnı derecede miifil 
ll\Jc~ 1~ etmektir. Türk • 
<ı!daıı etırnizin en kıymetli 

l'tıa~ır. Onlarla yakın . 
~ atet Ve Onları Jloman . 

11 1 b' Cder gönne't bizim 
!hı ır iı:::t' 
"'l.ll d ~ ır. 

lllıı.r 08tluklar iyi tanış -
~eı~/~unun için de elL 
c ~Yapr~mktadır. Deli. 

tlıaaı~ bru_ca Türklerin.in 
~lrıı er hıcret dolayrsılc 
t.ıı·a~~ olmakla b:?rabcr, 
t ahlı kkarşı olan mu ha b • 
~ "l . Uvvcttedir. 
~ "Çın· ~ l •t ve kıymetli dos. 
~~ıö,:c:in iki memle. 

~~ıı.ı crının gün gu"n<le:ı 
t;d "'\IC k · . 
ı... ·11.tu .. UVVetlenmesmdc 
"l'lıea v!SUI>hesizdir. 
~ ~,ti~ e . .Besarabyadaki bü. 

· • tıyan T"ürk kütlesi de 
:. Gagavozlar. bunla. 

a '\ı~ Ve etnik mcnşelc _ 
uş olmaları yani 

mC'kt<>dir. Arazinin bliyi.lk bir ınachğmdan bu saha .ela daima 
k ısmını kaplayan Apenin dağla· hava tehlikesine maruz demck

rı harp sanayilnln mühim lıir tir. 

Türkiye ile tt.rizm i~lcrimizi 

tanzim ve aynı zamanda seyyah. 
~arı mütekabileıı celp ve mcm. 
lekctlcrimizi tanımalarını temin 

kısmının dn Po ovasında. kurul· 
"tmek hem siyasi, ktimai ve bil. 

(Ila§ tarafı i ncidc) ı Görüyorsun ya 1to adalet her 

rar motörc trirdi, dümenin ba . zaman elektrik sandal:y.asında ye. 
ı:ıına e-eçti bi; eline de meı;hur ta. r.i.ni hu_ im_ az.. Bazan böyle bir gö. 

Libyacla [::;c coğrafi şcrnit ela- ~ ı d b d d km k 
bancasını '-'Crlc.lırdi. Ve vakinc. un 1 ın c e cezayı çe c 

ınasınıı S('hchlyet v<>rmlştir. 
lıassn ikt ısadi bakımdan elzem . 
dir . Biz bu jc-e önayak olmak ü7.c. Vaziyetin bl>ylc olın:ısı Po o

re !'İmdilik tstanbulcla bir Romen vasını dtışınnn tn.r~·arcleri için 
scyyahin ofi~i tesisine karar \'er.l emsalsiz bir ganimet haline sol~
dik. Bunu <la ileride memleketini. ! maktadır. 
zin diğer güzel ,.e seyyah celbine 1 I>U~ııınn tnyyarclcrlniıı birka<: 
müsait mahallerine de teşmil et. 1 

' memiz ihtimali \'ardır. Ofis Pads si. sanayii yaratmak. Turistik 
\'e Berlinde a~ılan müe~seselcri. bir yol veya otcı ile alelade bir 
~ize benzeyecek ve onlardan dn. 'yol ve otelin farkları çok büyük. 
'ıa iyi ve mm·affak olacaktır. Zamanla bu farJ<ları azaltmak 
Çünkü Türkiye hem dost ve hem \'cya bertaraf etmektir. Bunun 
nüttcfik bir kom~umuzdur. Tu . için de bir turizm sanayii doktri. 
·izme biz bir endüstri gözüyle nine ihtiyaç olduğu tabiidir. 
'.Jakıyoruz. O suretle inkişafına 1 Romenler işte turizm sahasın. 
; aluil)·or uz.,. 1 da bu yol ve gayeyi takip etmek. 

"Turizm endüstrisi.. sözleri I tPdirlcr. Muvaffak olmak için 
~ilmimi kurcalarkC'n ayrıldığım var kuvvctlerilc çalışıyorlar; ma. 
nııazzam ve mu'hteşcm nezaret li büyük fedakarl:klar yapmakta. 
binasına bir l<ere daha bakma.1 dırlar. Turistik istidatlı. çok 
iı ihmal etmedim. zengin \'e eh·erişli olan memlc . 

"Turizm ile endüstri,. nin biri. ketimiz turizm islerini idare <'· 
1>İrlcrine olan münasebet ve mü. denlerin komşumuz, dost ve müt. 
.,abchctlcrini düşündüm. Bazı mü. tcfikimiz Rom~nlcrdcn istifade 
tchassıs kimsele re ve kitaplar a etmeleri cidden çok doğru olur 
baş,•urmağı düşL.n füm. Nihayet fikrindeyiz. 
:ınladım ki bundan maksat turiz. lki memleket a~asındn bu su . 
mi pasif bir meşgale \'e naz.'1.ri bir retle de bir turimı iş birliği yapı

mahiyettcn çıkararak, onu aktif 

1 
ıacak olursa bundan büyük iktı

ve ameli bir şekle koymak imiş. sadi foydalar ve h~eketler doğa. 
Bu nasıl olacaktır? 1 cağı da şüphesizdir. B u ümitle 

Yol, vapur, tren. otomobil gibi turizmin memleketimizde yakın 
nakil vasıtaların ı ıslah , yeniden bir atide cndüst riyalize edilmesi. 
tesis. muayyen yer ve rcjiyon. ni ve zengin turistik istidat \'C 

tarda t uristik zihniyet ilc oteller kabiliyetlerimizin sistematik bir 
inşa etmek velhasıl t urizm tek. tan.da işletilmesini temenni ede. 
niği ve bundan turizm er~düstri., um, 

ha fenadır. Blitün mUhim tesi J .. k" d" 
ve yi yeniden çalıştırarak süratlc mwn un ur. 

·at sahillerde bulunmakta 
ınızi icabı hu tesisatı lınva ta

ırrıızlanndan koruynbilceek <'il 
Jfak bir irtifa bile ı;iirlllmcmck-

tcdir. 

ttalyaıı imparatorluğ"uııuıı bu 
,·ı!Ayetlndeki haşlı<'a askeri mcı 
,\czlrıri Tobrus. Binı;nzl re Ta 

1·nblııstıır ki hunlar da seri tah 
,·ip hUcuınlarına tamamen mn
.-uzdurlar .. 

nır AYrupa harbinde Jtnlya. 

11 111 isgal edccegi merkezi vnzl
y<"t ye toprnkl: rmııı darlığı . 1. 
'alyaııııı, linıırnlar, tayyare Us· 
[eri, hnrp fahri lrnları, iaşe mer
kezleri, muhnberat gibi ba~ lıca 

.. · .faa un!; ıırlarını kahi li cerl. 
bir hale sokınnktaclır. 

! talyanııı "'ıeşum lıir hata ne 
l <'Si nele rakip olnrnk SCÇl'<'<'ği 
'lctı. .. : ın \'aY.iycllcri col\ dahn 

rn;.Irndır. Gercl\ l n"'llterc. I;f"
·('k Fransa ,·eya Balkan deYlct. 

ri olsun, hepsi ltalyaya nis. 
ti(' kıya!'l lcnhul etmez drre<•c 

• anrntajlnrn, lıirçok ınll lnfan 
ıısurlnrm:ı ye lılittin <lirny· 

ncrkezlcriyle dalma temas ko
laylı ~ına maliktirler .. Bu şekil· 
le cl n kl'nui içlerine kapanmak 
nır<'buriy~tiıı le knlmn:ı:lar .. Kal 
•i t l\i mUdafaa ıı::ı;urları YC' ta
arruz lmkıi.n ları d::ı ltalyanın-

uzaklaşmağn başladı. Gölde motörün izini takip e. 
den lto'nun çekik gözleri birden. 
bire açıldı: 

lhliyar kadın ıskclcnin üz.erin. 
de kalını~. uzaklaşan motörün çı. 
kardığı dalgalara bakıyordu. - Madam .. diye adeta uludu .. 

Birden arkasında bir ayak se. lhtiyar kadın hiç istifini boz. 

si duydu .. Hihmctçisi 1to koşa . madı: 
rak geliyordu: - Yüzmek te bilmiyor .. dedi.. 

- Madam, ~!adam, diye ba _ Sonra: 
ğırdı .. :'\lotöre dönmesi için bir i. - Bunun kim olduğunu bili • 
şaret yapmalı .. Çünkü çalışacak lyor musun İto? diye sordu .. Oğ. 
vaziyette değildir. lumun katili .. 

İhtiyar kaclm duymamış gibi Vahşi bir tavırla güldü: 
hare!tct etti. Sonra gözleri yeni. H d ·· k b'l · 

.. .. w • • - cm e yuzme ı mıyor. 

den motorun bıraktıgı bl'yaz 17.e ı diye söziine de,·am etti. Haydi lto 

takıldı.. . ~it bana şerifi bul.. Her hal~ 
- Ne var 1to .. Ne dıyorsun ?. bu civarda olmalı .. 

diye sordu. 
- ~fotörü ~oğutaıı suyu bo • 

<>altmıştım. Yalnız boru delik .. 

İhtiyar kadın her zaman.ki so. 
~rtıkkanlıhğile c~vap verdi: 

- Şu halde motörü yavaş ya . 
vas ~u basar \'e nihayet .. 

Hizmetçi dch~et içinde söze ka. 

rıcıtı : 
- E\·et, ve nihayet birdenbire' 

batar .. 
ihtiyar ko:ıd•n süklınctlc baı:ıik 

'asdik e1ti. GPvct yavas bir ses 
'C' mır1ldanıvorclıı: 

- BC'n ona "''~In'lcak bir ,.rr 
, ·adctmirtirrı .. T lihi varmı~. Su. 
ıar onu ebediyete kadnr saklaya. 
cak .. 

Japon hizmetçi dönenlerden 
pek bir şey anlayamamasına rağ. 
men: 

- Peki, dedi.. ~1ndam Stan • 
ton'un kendisini cağırdığım bildi 
receğim. 

Hizmetçi gittikten sonra .Ma • 
iam Stnnton uzun müddet iske 
lenin iizerinde kRıldı, mehtabın 

ııydınlaa hğı gölü seyretti. Gölün 
~ııkin ~uları ü~rin.de artık ne mo 
'örün izi vardı, ne de ufak bir gU. 
"illtü duyuluyordu. 

Yalnız motörün battığı yerde 
hata ufak bir kayna~ma farkolu. 
nuyordu. 

Mu:af /cr Acar 
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Japon 
harpten 

31 TEMMUZ 1939 

milleti 
usandı 

Amerikanın beynel
milel vazıyetınde 

değişiklik 
Ho •• Kong, 30 (A.A.) - ( Başta;afı 1 incide) 

Ame~ika ~azetecilerinden ~an~- lar ise yeni ticaret muahedesi 
hay Evenıng Post gazetesı mu- akdetmek arzusu ve talebi 
dürü 8. Randall Gould'. g~~e~- AmerikaWar tarafından gelme
lerde T ok:yo v_e. Chunkın~ ı :zı- dikçe l>unaı kendilerinin teşeb
yaret :tmış ıdı. ~~maıleyh, büs etmiyeceklerini, böyle bir 
Chunkıng - T oky~ u~vanı al- muahedede anlaşabHmek için 
tmda yezmış oldugu hır maka- de her şeyden evvel Cindeki 
t:de ?• iki payitah_tm dahili _va- fiili vaziyetin kabulü }az~ gel
zı~etı dıakkmda dıkkate. şayan diğini söylüyorlar! 
mutalealar. serdetniek.ted!r. .. Vaziyet bundan ibaret olun-

Dünkü yelken 

(Baş tarafı 6 ncıda) 
bir saat sekiz dakikada Uiı iıı 

Demirspordan Melih ve Nedr~ . 

Gazetecıye, CJmnkıng de gu- ca Amerika ile Japonya arasm
zcl ve nefis bir ~emek ik~am da mevcut ticaret muahedesİ
edilmi§ ve yemek esnasında nin liülcmü alb ay sonra fiilen 
Çinli ve ecnebi .. d.os. tları ile açık nihayet bulduktan sonra arbk 

• 1 d b tin idare ettiği şarpi bir saat 0:11 ve samımı goruşme er e u- yenisinin aktedilınesi imkansız 
1 ç dakikada ikinci, ylue Galat< 
unmuştur. denecek derecede müşkül ola. 

Halbuki Tokyoda birçok gı. caktrr. saraydan Niyazi ve Vildanın i · 
da ~,, I · · · k" dare ettiği şarpi bir saat oltıı. mauae erırun yerme ımye. Bu takdirde Amerikalılar Ja. 
vi te.rkip mah.su.~~. olan m. eva- ponlan tazyik için birtakım iki dakikada UçUncü oldular. 
dm k diıd - h 1 STAR DOOT Y AIUŞLARI : ı am~ e .. ıgı~e şa_ ıt o - saıiksiyon tedbirlerine müraca-
muş ve sozlerını guya bırtaknn at edeceklerdir ki bunların en Sıra Romen - TUrk nıüsaha . 
ecnebiler dinli!oı;nuş gibi ko- mühimmi Japonlann Amerika. katarına gelmişti. tık yarış Stnr 
nuşmalannda ıhtıyatlı davran- <kıt aldıkları harp r_alzemeleri- Boot tekneleri arasında olacak· 

tı. Romenlerin beraberlerinde mıştır. . • ni (demiri, petrolü) verme. 
Jaı;>ı>n ~ıl!etı, harpte~ ve ta- mek, diğer taraftan Japonyanm getirdikleri dört teknenin ikisl-

mamıyle ıntızamsız bır hayat Amerikaya olan ihracatına am .. ne kura ile bizim yelkenciler 
ya!famoktan usanç _getirmeğe bargo koymaktır. diğer ikisine Romenler girdi -

b~şlamıştır. __ Halbu~~ ~hung.. Çin harbi başladıktan sonra ler. Bizim ekip Harun ile Belı 1 

kıng~o h~l ö~yle degıldir. Ora- Japonyanm Amerikadan aldı- zat, Feyyaz ile Burhandan tcş · 
da ~ın mılleb, Japon taarı:_uzu. ğı demir ve petrol nisbet kabul kil edilmişti. , ~. 
na kurban olniu• oldugunu tin d ele rbnı h- 1930 Yarış rotası Moda - Kalamı.. 

-s e ez erece a şuı : ~ 
müdrik bulunmaktadir. • d J A · Hayırsızada açıgı - Moda oluıa.k . senesın e aponyanm. men- . . . . . 

~inliler iki sene . muh~ebe kadan aldığı demir 2,900,000 üzere ıkı defa gıdış gellş ve ye 

ettıktf:n sonra zengın hınter- ton iken bu miktar 1936 sene. di mildi. 
landa yerleşmişlerdir ve uzun sinde 14 000 000 1937 sene- MUsabaka tam dört buçukta 

··del t d ,.l b'l k h ' ' ' ık hakem heyeti tarafından veri -mu e evam cue 1 ece er. sinde ise 39 000 000 tona ç -
hangi bir harbe mukavemet et- mıştır. 1 

' len işaretle başladı. Deparda 
meğe amade bulunmaktadır- Yine 'Japonyanm Amerika. Harunla Behzadın idaresindeki 
}ar...... . . . dan petrol mübayaatı 1934 se- tekne ileri fırladı. Romenlerden 

~ınlüer bu mıntakalardakı nesinde 20 000 000 ton iken birisi bizimkileri çok yakından 
tabii meriahi ve vesaiti işletme. 193g sene~ind~ bu miktar takip ediyor, Kalamış şaman -
~ ~~lardır ve en~rjileri! 53,000,000 tona yükselmiştir. dırasmı Harun rakiplerinden 
n~~?.ınlıklen. :v~ hay~tiyetl~ı )aponya aynı zainanda Ariie- 25 metre evvel döndü. Fakat 
butun ecnebilenn kendi lehlen- rikaya. birçok mamul eşya sat- Hayrrsızada aç1ğmdakl şaman -
ne olarak nazarı ~atini cel. niakta oldüğuridan bu eşyanın dırada vaziyet değişti. llom:n 
bedecek derecededir.. 'bedeli olarak aldığı dövizler ile öne geçti. Ve şamandırayı .bı -

Çin milleti. nihai zaferi elde Ool'adan tıtlnll~ demtr ~ ~- ,.;,,, • .A.U.lla.1• .ı. ........ u.ı u .......... ıırı ... _ 

caeceğine kati surette kani bu. rollarm 
8
bedelü1i geni§ mikyas- el vaziyette kaldı. üçüncü diğer 

lunmaktadır. ~ . .... ta kapatabiliyordu. Amerikalı. Romen Star Bootu idi. 
B. Gould, beyanatınCla şoy:Je lU Japonyannı ihracatına bir Bu sırada. Burhan ile Fey -

demi§tir: '. . ., . • taraftan aml:>argo koymak, di. yazın idare ettiği tekne arıza 
- Japon ~l~tinın, .,. .. ~a~n ğer taraftan demir ve petrol sa. gösterdiğinden yarışı terket -

matbaat~ . Çın. !ıadi~~ı,, tqmı kesmek suretiyle bu mek mecburiyetinde kaldı. 
hak1hndakı haberlerını muna- meıiıleketi harp maddeleri iht!- Müsabaka şimdi iki Romen 
kaşasrz ve i~azsız k~bul et. yacı bakıitimdan müıkül hır ve Harun ile Dehzad'1 idare et
m~.kt~ .. oldu~_u11;u soylem~ mevkie sokmuş olacaklardır; tiği tekne arasında sıkı bir çc-
mumkun degıldır. Maamafih Japori.lar .Arneii.kadan alclıklan h 1• d devam ediyordu. 
J · ·ı · ·ı J kiRme a ın c 

d
apk?n gazbe.tecı en 1 ~l ~ponya: demir ve petrolü başka taraf- En kıymetli yelkencileriruiz-
a ı ecnç ı gazetecı erı, resmı !ardan tedarik etseler bile bun- 1. 11 n ilo Behzat "Ok 

J ab'" f d den o .ın aru :. 
a~~n mhl .... r .tara hh a:1. neş- lan ancak döviz ile ödemek güzel idare ettikleri tekne ile 

rk':k ~~ th jf.k:rmbisı abn~ ~t- mecburiyetinde kalacaklardır. tekrar ileri fırladılar ve birinci 
ı ıçın . a ı ı r arzu ız ar Fakat hadisenin asıl müh~ turu 40 daliikıtda birincHl.klc 

etmektedırler. manası •u noktadadır: Amen- . til 
:ı • • ı I<mal et er. 

kan • JaPQn ticaret muahedesı- İkincl tur birinciye nazaran Alman - Japon ticaret 
anlaşması 

nin feshi Japonya~ ~1?1an- daha heyecanlı oldu. Ve sona 
ya _ve İtalya ~ephesıne ıl!ihala kadar bu heyecanmt muhafa -
halinde Amerikanın lngıltere . . 

Tokyo, 30 (A.A.) - Domei F t rafın v• • ös' za etti. Yarışın nıha.yetıenmcsı-
Ajansı bildiriyor: ~ma ab . "b g~tc:f:ı ~k - ne 700 metre kadar l<aldığt sr -

Y~ni ı\.lman' - Japon ticaret tenyoUr; ku ıti ~ 1 eJ erı a- rada !ni olarak suların cereya-

·-'-"J .. _ 

müsabakaları 

run kendisini yakından takip 
eden Romene ikt dakika farkla 
mağlüp oldu. 

Yarışın neticeleri şunlardır: 
ı - Bercea (Romen) 1.24.30 
2 - Harun - Bchzat aklpi 

(Tlirk) 1.26.7 
3 - Rfournovoky 

1.31.15. 
OlıDIPİK. YOLE: 

(Romen) 

Romenlerle ikinci temasımız 
Olimpik Yole tekneler üzerinde 
oldu. Bu yarışın rota~ı Moda -
~uııı:uu;;- • ... ~., ... ,., uu.ruu vııua~ 

llzere iki turdu. Müsabakaya 
Romenler iki yeni tekne ile gir· 
diler. Buna mukabil bizim tek -
nelerimiz onlara nazaran çok 
ağırdı. Birinci turu Romenlerin 
9 numaralı teknesi 32 dakika -
da birincilikle bitirdi. İkinci Şe
ref, i1çüncU Nojat. dördüncü Ro 
men geçtiler. 

Son tur s rkt çekişmeye rağ -
men bu vaziyet d<'f;işmcden de
vınn etti. Ve ilC dakika farkla 
rtomen birinci, Şeref ikinci ol -
dular. 

Yarışın teknik neticeleri şu-
dur: 
ı - Sinemesko (Romen) 54.5 

2 - Şeref (TUrk) 57.3 
3 - Nejat (Türk) 1.03 
4 - Cl"les (Romen) 1.04. 

Müsabakalardan son.ra galip 
gel<:nlero federasyon başkanı 

t:ırafrndan bayrak verilmiştir. muaned;sl ezctimle, iki memle- nmkar lzdıa.., Şar . a ~potnyaya nına. kapılarak açığa düşen Jla 
' §1 a gı yenı vazıye aynı ---·----------'---------"---ket arasında yabancı pi:as_aıar- zamanda Avrupa Almanya ve 

da lUzumsuz rekabetlerın önü - ltalyaya kartı yapılan bir ihtar 
ne ge9filek maksadile iki mem- manasma da telakki olunabilir. 
leketin tiçüncti devletlerle olan ASIM US 
mUnascbctlerini tanzim eyle - -------------

Atletizm birincilikleri 
(Baştarafı 6 111(:1tl<ı) 

Şahin (Boğaz.içil. 

mektedir. Bulgaristanda yeni 50 Metre: 
'Ilcarct mahfilleri, bir taraf- Cezmi (Galatasaray) 

tan Japon pamuğ\ı ihracatım demiryolu 
<llğor taraftan da Japon istihsa- Sofya., 30 (A.A.) - Krru, bu
line lüzumlu Alman makineleri gün kraliçenin, Prens KirUin, 
idhala.tinr fazlalaştıracak olan Başvekil Köseivanofurt bütün hü. 
bu yeni muahededen memnu - kumct azasmm, yüksek devlet 

6.l. 
Salt (Galatasaray). 
Nejat (Uaydarpa~a) • 

100 l\Ictre: 
Cezmi (Galatasaray) 
11.8. niyet göstermektedir. memurlarının ve büylik bir halk 

· kütlesinin huzuru ile cenubi BW- Ziya (Iı~enerbahçe). 

V·aklt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü· 

me külliyatı 

garistanda Çepino - Yakuruda Salt (Galatasaray). 
- Belitza demir yolunun küşat 200 ~fctrc: 
merasimini yapmıştır. 

Yeni demir yolu, altmış kilo . 
metre uzun.Iuktadır. Takriben iki 
yüz milyon l~vaya mal olmuş -
tur ve Bulgaristanm en güzel mm 
takasından geçuıektcdir. 

Sa it 
24.6. 

(Galatasaray) 

Ziya ( Fencrbah~c). 
Rasih (li'encrbahçc) 

800 Met.re: 

Japon1ar Amerikalı- Kazım No. 31-40 4 cü ıeri Kr. 2.12. 

31 Ruin külllyatı ıv 60 lan öldürdü Hüse)in (Beşiktaş). 

(Kasım paşa) 

32 Metafizik 40 . • Yors:o (Beşiktaş). 
S3 İlıkender 60 Loyang, :~o (A.A.) - Kwaıkıng ·t~ ,, 

. . d k G ıUıE . 
34 Kadın ve eosyallzm 100 g-arnızonuna mensup pıya e ı. Nadi (Kuleli) 1.2 85 kil· 

si) 44.57. 
İhsan (Beşiktaş). 

Mikaroliç ( Doğaziı;:i). 

YPKSEK ATLAl\IA 
Nadi (Kuleli) 1.63. 
Necip (Beşik ta~). 

Hayri 

Yaşar ( floşiklaş). 
Yt'IiSl·}]{ .\Tlunı,ı 

1 
Levazım Amırliğı Satına! 

Komısyonundan 
--D•ö•rtiiiiııibiııiiinıııiıııidııiöıiıriiııt ıiiııyıiiıüıilz•k•1•r•kiiııb•i•r•tıiiıoıiiınİııllllla•v•amııııiıllla•r•in_k.Ö~IJl:-;;-iİ,.nrU 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi Tophanede lstanbul L"· 
1
s 

tın alma komisyonunda 11~93!) cuma günü saa~ 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli elli bes bin be~ ).uı 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülcbllir. lsteki~l~~ 
vcsikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatın 
evvel komisyona vermeleri. (93) l5550) 

*** 
150 kilo tartar 50 adet el kantarı alınacaktır. P ~ 

siltmcsi 2-8-939 Çarşamoa günü saat 14,30 da foP 
Lv. im. satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Jl~~.ı 

• min bedeli 1000 lira kati teminatı 150 liradır. Ş1.1~~ 
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuııı 

1 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (94) (5549 

*** 
Harp Akademisi için 171 ton udun alınaca.ktU'· s\ JI 

mesi 11-8-939 cuma günü saat 14,30 da Tophan.ed~ 
mirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır. 'fil. 
1881 lira ilk teminatı 141 lira 7 kuruştur. Sartnanıe5'. 
de. görülür. !steklilerin kati teminatlarile b~raber oelll. 
misyona gelmeleri. (98) (5613) 

*** J 
400 bin kilo fırın odunu alınacaktır. Açık eksiltrtl ıtii' 

9J9 cuma günü sa.at 14 de Tophanede amirlik s:ıtil13• 
ya.ptlacaktır. Tahmin bedeli 1800 lira ilkteminatı 360 1 U 
namesi Ko. dn görülür. lsteklılerin kanuni vesikıd:ı.r 
belli saatte Ko. na gelmeleri, (9i) (5614) 

lio:f.Jt. ;J. 
700 Adet su fıçısı alınacaktır. Pazarlrkla c:{sıı.tıııir' 

939 perşembe günü saat 14 de Tophanede 1st. Lv. 8~ 
alma komisyonunda yaprlacakt1r. Tahmin bedeli 22 .;1 

teminatı 340 lira 75 kuru§tur. Şartname ve nUın~ 
yanda göriilebilir. isteklilerin kanuni Vcsikalarilc 
saatte komisyona gelmeleri. (95) (5548) 

* * .. 
Ordu sıhhiyesi için 28 kalem srhhf malzeme aı:n; d' 

paiı zarfla eksiltmesi 4_g_.;.:.939 cuma günü saa: .. ti 
nede amirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsınftl 
deli 14003 lira ilk teminatı 1050 lira 22 kuruştur. ;r 
Ko. da göiüllir. tslcklilerin kanuni vesikalarile befS. !il 
lem için ayrı ayrı fiat vermek suretile teklif ınekLUP) 
saatinden bir saat evvel l\:o. na vermeleri. (85) (5393 

* * * 
Adet 
200 s1rl t tencere 
500 .. su kovası 
500 " sut kabl 

1000 ,, c;aydanlık 

.., 1000.;ı • ıo.turak .,. 
QQQ ,. .., h -'' stinncı.ı 

500 .. ördek • 
500 cam ördek eıtll 

Ordu hastaneleri için yukarıda yazılİ sekii ıta.Jiil' 
zeme 4~939 cuma günü saat 14,30 da. Tophane~~tıiö
tınalma Ko. da açık eksiltme ile almaC3.ktır. HePo""'~ 

bedeli 4525 lira ilk teminatı 339 lira 37 kuruştur. ~ ıl 
nümuneleri Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni \~esilt 
rabcr beli saatte Ko. na gemeeri. (90) (5391) . ~ . 

400 adet trampet alınacaktır. Açık cksiltme~i ıtll 
cunıa günü saat 14 de Tophanede Istanbul levazım a"160 111' 
altM Komisyo~unda yapılacakl1r. T~hmin ~en ~9 0~ ~ teminatı 372 hradır. Şartname ve numuncsı k'omısY • 
lür. İsteklilerin kanwıi vcsikalarile beraber belli snatte 
na gelmeleri. (87) (5395) 
-----

v ~e<aır KITAE§~~n. ~ 

Dün ve yarın tercüme küllıY' 
11 - 30 Ki'ı:aplık üçüncü seri 

!\'umara 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Hüxümdar millet 
Yeni ilmi zihni~ et 
Mevcudu kalmadı 
GtiııUn iktısadi işleri 

Cumhuriyet 
Tercümeniıl rolil 
Değişişler 

ı aokon 

Melih 

60.8. 

b .. ı.raD
1 

Kuru" 29 ({apitalizm u.ı> 

50 30 Slambo 

75 

60 
50 

100 
75 
30 

5 -~ Bu serinin flatı ô.1,,0 
Hepsinl alanlara % "" ·' 

2 ~\)fili:' .. 
yapılır. Kalan 4.9 J 
kuru§U pc§in alına~ ıııt• 
si ayda birer fira ısdefl 
Uç taksite bağlanır. 

3~ Demokrit 25 l tasından 600 Japon neferi, Uni. 
36 Dinler tatih.I 125 ted Church Mission of C~nada'yı çtilt glille. 

.Nf:cdet (Beşiktaş) 
lıı.n (Beşiktaş). 

1.50 Cemal (Galatasaray) 

S'1 Filor.on ve sanat 40 ate~ \'ermi~lerdir. Orhan (Galatasany). 
38 ittin 100 Misston'un bir c::ok azası Japon A~op (Fenerbahçe). Terfik (Başiktaş). 

&o ~fETP..E 

Ali (Gal·1ta.sara.l). 
lSllfl ~iETRE 

<Fen"'r · 
~9 Rerüllt 23jaskeTlcr1 tarafından ötdürülmü~. CtRtD 

75 tur"' . Kemal {İstanbul Lise -1 
fO ~uhtm:u:c:~:cl:er:__ ______ ...:.:._::.:._ __________________________________ ~--------------------------------~------~------------------------------------

Scıaı ( Hayd;ırpaş:ı) ~.4 
Maksut füza 
bahce) 4.2G,4. 



C latanbul Levazım Amirliöinden verilen: Harici Askeri Kıtaatı ııanıarı 1 
~t~Be 1 --------------------·--------------------

U - VAKIT 31 TEMMUZ 1939 

Deniz Levazım &mirliği il&nları 1 
Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 

Komisyonundan : 

."rilen . rıama garnbonlan ihtiyacı olan 21,5 ton sa. sika almak lwmdır. İsteklilerin kanunun 2, 3 cU maddelerinde 
kanuıırı fıat pahalı görilldllğ11nden bir ay müddetle pa. ya.zıh kanuni vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mektup. 
~ =ur. Muhammen bedeli 22,575 liradır. Şartna. larmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi. 

Plzu.ıı Yenler her gtın iş u.a.tinde komisyona mUra. linde Ankarada M. M. VekAleti satmalma komisyonuna verme. 
-~k 10-8--939 perwembe gtlnU saat 16 da Edre. lerl. (131) (5229) Tahmini fıatı 

kuruş 
Tutarı 

lira 
18'00 

~t konıiayonu binasında yapılacaktır. 
-~.__ l Ve Bergama gamir.onlan için ayn ayn pazarlık ya. 

· lk tenıiuat 1693 lira 13 kuruştur. (149) (5321) 
~ ... 
~Jrtan yazılı 897 ton kunı otun kapalı zarfla ek. 
~ 39 perşembe gtlnU saat 15 de lzmitte Tüm satın. 
' l'.akioe un.da yapılacaktır. Şartnamesi her gUn Ankara, 
~ hır levazım imirtikleri ve lzmitte 'IUm satın al. 

ltJere &rnıda görülebilir. Her mevkim ihtiyacı ayn, ayn 
lir llat de l~ale edilebilir. tsteklile.rin belli gUn ve saatin. 
~ eYVel ılk teminatlannı ihtiva eden kapalı zarflarını 

·· l&tınalma komisyonuna vermeleri. (143) (5268) 
cinsi miktan Fiatı Tutan tık teminat 
~ kilo Ku. Sa. Lira Ku. Lira Ku. 

- --··- kuru ot 91.000 3 2730 204 75 .. .. 78,000 3 2340 175 50 .. ,, i03,000 3 50 1410!5 1058 
,, 78,000 4: 3120 235 

" .. 247,000 3 75 9262 50 874 69 

897,000 31557 50 2546 94 '. . .. '1'in Tefennidei kıtaatm ihtiyacı ola.n 144250 kilo unu. 
~ llrfla eksiltmeei 12-8--939 cumartesi gUnU saat 11,30 

.'l'lbnen satm alma. Ko. da yapılacaktır. Kilosunun 
._ .. .......,,... 'l'ekı~ıyatı 12 kuruştur. llk teminatı 1298 lira 25 ku. 

l( if mektupla.nnm ihale Baatinden bir saat evvel ls. 
0

• na vermeleri. (187) (5608) 

ıra~. • •• 
2{ l' hıt nam ve hesa.bına beher adedine tahmin edilen fi. 
· ıra. 90 kuruş olan 901 adet tevhit semeri ~ık eksiltme 

lliıla Qılhıa.kaaaya konulmtlflU!'. İhalesi H Ağustos 939 Puar. 
..,_'-t 11 dedir. tık teminatı 1683 liradır. Evsaf ve şart. 
~rnn öğleden aonra M. M. V. aatm alma Ko. dan be-
2, alma.bilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka. 
~ dl maddelerinde gösterilen veaaikle ve teminatile 

hirtıeıt ~ gUn ve su.tinde Aııkarada M. M. V. satm alma Ko. 
1'1. (184) (5611) 

toıı . • •• 
'l'flt hdakı krtaatm ihyacı olan 27,000 kilo sade yağı kapa. 

\'t t~~~lbneye konulmuştur. Şartnamesi Konyada Satma!. 
~ ~'41lbul, Ankara Levazım &mirlikleri aatınalma komis. 
~okuyabilirler. 1tbu 27,000 kilo sade yağmın muham. 
t~ 30,ı.w liradır. Ş&rtnamelhıdekl ytııde yirmi bet mik-
. ~ da dahil olduğu halde ilk teminatı ~ lira 63 kurue
:J.ı-J;~e 158 930 lı&lı gUntı 1a1.t ıı de Konyada Levazım 

CU. -bnatma komisyonunda. yapılacaktll'. İstekliler 15-8 
~1~ laat ona kadar teklif mektuplarmr Konyada. Leva:. 

"6i llatmalma komisyonuna verecelderdir. (166) (551d 

i;:!uc1a karakol binuile 3 •ad:~ :ephaneliğin eksiltmesine 
~ alnde talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf ile 
~ konuımuttur. Ketif bedeli 24,906 lira 17 kuruş olup 

'-' llliktan 1868 liradır. Kap&lı urfla eksiltmesi 2.8.939 
ltbıtı aaat 15 de Vekilet eatm alma komiayonunda ya. 

• lartname proje ve re.imleri 125 kurup almabilir. İs. 
~~~unun 2, 3 cU maddelerinde yazılı ilk teminat ve tek. 
k~~ tını muayyen saatten bir saat evveline kadar Anka. 

1~a vermeleri. (Hl) (5219) 
~ . . . 

k Yada iki pavyon ve iki oephanelik· kapalı zarfla ek. 
t Olulmuttur. Ketif bedeli 60,035 Ura 38 klll'Uf olup ilk 
._:1aıan 4252 liradır. Kapalı arfla eksiltmesi 4.8.939 cuma 

,_lbı.-~.ı de Ankarada M.M. Veklleti aatmalma komisyonun. 
ıı.;.--=atrtır. Pllrı, proje ve fa,l'tnameei 320 kurul mukabilin. 
~~ _konılayondan almabillr. Eksiltmeye girebilmek için 
~-1111e1en en az bir hafta evvel hava lnfll'.t şubesinden ve. 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyat 26,000 lira olan 70 adet çelik 

saçtan mamul ekmek dolabı, 200 adet çelik saçtan mamfil erat 
yemek masası ve 400 adet erat yemek sırası ve 400 adet tabure 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. lhaleai 11-8--939 cuma 
günü saat 11 dedir. İlk teminat 1950 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden aonra Ankarada M. V. Sa, Al. Ko. da 13 kuruş bedel 
mukabilinde almajilir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanu. 
nun 2. 3 cü maddE'lerinde yazılı belgelerile birlikte ilk teminatlan 
ve teklif mektuplarını behemehal ihale saatinden bir saat evvc. 
line kadar Ankarada M . .M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(178) (5552) 
• * • 

Adanada gösterilecek yerde iki garaj intUı kapalı zarfla ek. 
~iltmeye kon.muştur. Keşif bedeli 64,884 lira 66 kunı.ştur. 

Muvakkat teminatı 441M lira 24 kuruştU!'. İhalesi 14-8-939 
Pazartesi gUnU sa.at 11 de Kayseride komutanlık daireıinde ıa
tmalma Komisyonunda yapı1acaktJr. İstekliler bu işe ait prtna. 
me, keşif ve projesini Kayseri, Adana aakerl ve Ankara lstan. 
bul levazım &mirlikleri satınalma komisyonlarında 325 kuruş mu. 
kabilinde alınabilir. isteklilerin bu i§e girebilmesi için mahalli 
Nafıa müdürlüklerinden böyle büyük ölçüde lnpat yaptırdığına 
dair vesika ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde yazılı 
belgelerile ve ilk teminatı havi teklif mektuplarmı ihale saatin. 
den en geç bir saat evveline kadar Kayseride komiayon reisliği. 
ne makbuz mukabili vermiş olacaklardır. (181) (M75) 

*** 
Kayserlde gösterilecek yerde bir garaj ~ası kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 59,290 lira 45 kuruetur. İlk 
teminatı 4214 lira 53 kuru§tur. İhalesi 14-8-939 pu.a.rtesi gU. 
nü saat 16 da Kayseride komutanlık dairesinde satmalma komis. 
yonunda yapılacaktır. istekliler bu işe alt eartname ketif ve 
projesini Kayseri, Adana askeri ve Ankara, İstanbul levazım a. 
mirlikleri satmalma komisyonlarından 300 kurut mukabilinde 

J alınabilir. İsteklilerin bu işe girebilmesi için mahalU nafıa mil. 
dürlüklerinden böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesi. 
ka ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgele. 
rile ve ilk teminatı havi teklif mektuplarmı ihale saatinden en 
geç bir saat evveline kadar Kayseride komisyon reisliğine mak. 
buz mukabili vermi§ olacaklardır. (182) (5574 ) 

* * * 
Cinsi Miktarı Ilk teminatı tahmin thale tarih ve saati 

kilo Lira ku. bedeli 
Ku. 

Arpa 425000 1275 00 • 7 .8.939 pazarteel 1&&t 15 
Yulaf 425000 1593 75 3 ,, ,, ,, ., 15,30 
Kuru ot 318000 1192 50 5 8-8.939 salı ,, 10,30 

Tefemıt pnıizonunun ih ·!YMJ, ~ ~ ;yı~Y\IW ile ~ 
Olu eblltmeye 'konulmuş olup '"'eüınmeiü f8Parr.a& iiilMlai.M 
Ko. da yapılacaktır. İhaleleri kapalı zarfla yaprlacaırtrr. ~. 
me ve evsafları Ko. da mevcut olup istekliler tarafmdan her a. 
man okunabilir. Eksiltmelere iştirak edecek olanla.rm teklif mek. 
tuplarını ve kanunun 2, 3 cU maddelerinde yazıtı vesikalarile bir. 
tikte ihaleden bir saat önce Ko. da hazır bulunmalan. (5425) 

* * * 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 500 kurut olan 9600 adet 

yatak örtüsü kapalı ~rf usulile münakasaya konulmuştur. İha. 
lesi 16 Ağustos 939 çartamba günü saat 11 dedir. ilk teminatı 
3600 liradır. Evsaf ve §artnameel 2•0 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ctı maddelerinde gösterilen veealkle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline 
kadar Ankara.da M. M. V. satmalma Ko. na vermeleri. (185) (5610) 

••• 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı l<MS kurut olan 2!50 bin 

metre haki mahruU çadır bezi kapalı, zarf usulile mUnakasaya 
konulmuştur. İhalesi 18 Ağu~tos 939 Cuma gUnU saat 11 dedir. 

Cin.il 
Sade yağı 

kiloeu 
20,000 92 

1 - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin senelik sene. 
lik ibtiyaçlarmdan olup yukanda miktarı yazılı sade yağı kapa. 
h zarf uaulile ekalltmeye konulmuvtur. 

2 - Ekailtmesl l Ağustos 939 salı gilnü saat 16 da lzmitte, 
tersane kapıamdaki komisyon binasmda yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait prlname komisyonda görülebilir. Ve bedelsiz 
olarak almabllir. 

4 - Ekalltmeye ı,tirAk edecek isteklilerin 2490 sayılı kanu. 
nun istediği ticaret vesikalannı ve 1380 liradan ibaret ilk temi. 
natlerile birlikte teklif mektuplarını muayyen gUn ve saatten tam 
bir saat evveline kadar komisyon bqkanlığma vermeleri Utn 0 • 

lunur. (t5237) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Bedeli Beher cildin mu. 

Lira kuru§ hammen bedeli Cilt adedi eb'adı 
Lira Kuruş 

M 00 1 40 60 37 x 50 
M 00 1 40 40 26 x 33 

520 00 1 30 400 34: x 41 
221 00 1 50 150 31 x 58 
56 00 1 40 40 4:9 x 33 

520 00 l 30 400 33 x 41, 
280 00 l 40 200 f9 x 33 
21 00 70 30 30 x 45 

200 00 fi() 400 33 x 37 
21 00 70 30 33 x 45 
H 00 70 20 34 x 44 
14 00 70 20 28 x 43 
11 25 45 11) 33 x 37 
45 00 45 100 28 x 30 

-2061 25 1915 

Yukanda ebatlan yazılı "(1915) cilt defterin t.eclldi hizala. 
rmdaki muhamme~ bedelleri üzerinden açık eksiltmeye konul. 
muştur. lhalesi 7-8-939 pu.artesi giinil saat 14 dedir. Taliple. 
rin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak mez. 
kflr gün ve eaatte defterdarlık milli emlak müdürlüğündeki ko. 
mieyona milracaatl&rr. (5'81). 
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VAK 1 T 
Kütüphaneal 

r ... '" Taı*"" ,.,..,._,. •dl 
x.der .CVolterdea). AIDn Uı 
Otimplyad 0111nlan Vildan Aflr 
Kılerans Terras esran (Galopln'den)' G. V. 
Y~oılaY)'a seyahat aotıan Anm Uı 

S.;rıta ..... 
•• 15 
120 10 
iN 20 
ııı ıo 
310 so 
.. 20 

Sark Ekıprealnde clna7et (ChriıUe'den) v. G. 
Etrtıslt Vazosu ,(Prosper Melmıe"den) H17dar Rllıt 
Her memlekette birkaç ıün (Muhtelit mücllifierdeo) 
Ahmet Ekrem 312 
Son korıın (Fon Lllkoerde'den) Fethi Kardeş :nı 

20 
20 
10 
20 
ıo 

Kıfkaı hikayeleri (Kaıbek'len) Ni7aai Ahmet 120 
Son Ebllsallp muharebeleri (Kolllnı'leo) Ahmet Ekrem 270 
Fıılbol kaideleri Nllıhet Abbas • O 

tık t.nina.tı li250 liradır. Evsaf ve p.rlnamesi 13 lira 30 kurul 
mukabilinde M. M. V • .satııialma Ko. dan al~bilir. Ekailtme,,_.e 
gireceklerin 2490 aayılı kanunun 2, 3 CÜ maddelerinde ca.t:erlleİı 
veuikle teminat ve teklif mektuplannı ihale saatindeıı ~ 
hal bir saat evveline kadar Ankanda M. M. V. satmalma Ko. -
vermeleri. (183) (5612) 

-ıo-

taramazof Kardeşler 
- Ortalığa dehfet salmak gayreti de 

caba t ''Hamlet,, e karphk bbim ancak 
Karamazoflanmı.z var; deyitl sibi. 

- Hilrriyetperverlere hulQa ~ala· 
yor; korkak 1 

Müdafaaname 
Mqbur awkat ıö.ze hatlar ba!lllmll, 

ortalığı ı .. i.alik aardı. Bil tün salonda· 
kil.er hep ona bakıyorlardı. Çok sade 
bir tavırla müdafaaya giritmitti. Halin· 
de hatiplile ö.zenmif bir eda •ezilmi
yordu. Onu Wnliyenler, kendilerini bir 
mahkeme salonunda değil, samimi bir 
muhitte ıevimli bir adamın kon\Jflll&Sı 
kUJıaında anıyorlardı. İçinde riya11z 
bir ihenk duyulan, kuvvetli fakat a
kortlu, dokunaklı ve ıüzel bir ıesi 

vardı. 

Birinci kıımıı, iddia mabmmm möslesi· 
ni, hilkümail% bırakacak bir tenldlti. 
Bu, bazan sakin, yumupk, buı yerler
de hırçın, ıaıncı ve amanaı.ıdı. Fakat i
kinci )asımda avukatın aesi, birden bi
re derin bir ihenıc bürUndU. Sösll:ri, 
anıum milthit bir kivılcım yatmanı 
gibi ortalığı kapladı. Dokunaklı lifılne 
ldemektir? Bunu herkeı anlamttL Sa
lon, heyecanla ürperiyordu. 

Yazan: Doatoyevski 

b~. . Çewt ... a Ha••• !aba C..ill .. '!50 
' t Jlır bafka ıes: - Evet böyle bir pot kırdı ı 

'tt •et, ama pek ruhiyatçılığı aap· - Pek ileri gitti ama. 
' 1f - Sinirlinin biri bu adam canım. 
' U.Pcl de dofru ama! - Biz alay ediyoruz, ama acaba suç· 
' ~ tat geçindi 1 1 u fimdi neler dütlin üyor, dersiniz? 
~r ~~Ço yaman hele 1 - Evet, Mityanın neler duyduğunu 
' !l lincu.u: bilmek iıterdim. 

llıU. lı~~da bizim de hesabımız görül· _.. Avukat ne diyecek acaba? t dtdı, 1"'· . Duymadınız mı, başlarken Bir ilçUncü kümede: 
-Ttçe b . .. Bız hepimiz ıu Fiyodor Pav- - En uçta oturan ıu gö.zlilklü ti~-

• Crtz' ....._ So 1Yormuıuz. man kadın kim? 
~ ,._ı:;:nda da aynı ftyi söyledi; - Ha " mu? .. Ben tanıyorum: bir 
~I bu... Uy.turuyor adamca· generalden bOfAnmııtır. 
....._ ~ - Onu:: için mi dilrbin kullanıyor? 

'>'o ~tık heyecana mağhip olmu,a - Koca inefin biri! 
' lir. - Ondan iki kiti daha ötede ufak 
....._ .. •ktızbJc ediyor. · tefek bi~ kumral var. Şirin bir ıey !. 

d~ ~~ '•tnandrr, o, bugünü bekliyor - Makroi tahkikatı ustaca yapılmıt 
tıbi lt ht fırsatı yakaladı ve dilediii ıörünüyor. 

..... iP tuttu! - Evet, salonlarda bahıettiği yet· 
~>lit~~. avukat mUdaf aaaında ne miyormuı gibi, burada da o noktayı 

'!r ~k? anlattı durdu. 
....._ rt ilca kümede: - Ne yapeın? .. Dayanamadı! 

t~ l~· • 
\q~ ıyetaıe ima ederek, avuka- - Çok nazariyata saptı. . Fada edc-

e katkır.natıa hata etti. biyat yapıyor. · 

- Avukattan da ödü kopuyor. 
- Evet, bakalım Fetlyekoviç neler 

söyliyecek? 
- Ne söylene söylesin, bizim mü· 

jiklere meram anlatamaz. 
- öyle midir, dersiniz? 
Bir dördüncü kilmede: 
- Troykaya dair tiral:l çok milbalt

falı idi. 
- Fakat halkın bunun sonunu bek

lemiyeceğini aCSylemekte haklıdır. 
- Naaıl haklı? 
- Geçen hafta, İngiliz parllmento-

sunda bir mebus, hükumetine "Nibillat,, 
ler hakkında bir sual takriri vermiı ve 
"Artık bu barbar kavimle uğrqmak 
zamanı gelmemiı midir?,, diye ıormu§. 
İpolitin ima ettiği ıey budur. Geçen 
hafta bundan bahsedip duruyordu • 

- Adam ıen de heriflerin kolu bu· 
raya kadar yetiımez . 

- Neden yetipiyecek? .. 
- "Kronıtand,. ı kapar, yahut da on-

lara buğday vermeyiz. Aç kalırlar. 
- Amerikada buğday mı yok ya

hu? .. 
- Adam ıen de lif bunlar. 
Bu ıırada .zil çaldı. Celse ba,Iıyordu. 

Herkes yerine koıtu. Petiyekoviç mü
iıfuya bafladı. 

Avukatın hatipliğe özenmemeaine 
rağmen, herkes, iatediği vakit bu ıeale, 

blpleriflin bilinmez bir kuvvetle çar
pacaiını biliyorlardı. 

Söyleyifine, belki lpolit kaklar itina 
etmiyordu. Ama cümleleri daha kıaa, 

daha kat[ ve çok daha vecizdi. 
Bir hali, kadınların hotuna ıitme

mifti. Avukat, ilk dakikalarda samilne 
kartı fula eğiliyordu. Hem bu eğiliı 
ıelimlamak için defil, karpıındakilere 
atılmak için hız almıt ıibi bir geydi. 
Uzun aırtı, buan kaim bir zaviye hali
ni alıyordu. 

önce ıtliti cüzel, lıbiınık konuşu
yor ve bunlardan bir bütün çıkarmayı 
ıonraya bırakıyordu . 

Müdıfaanames' ikiye ayrılabilir di. 

Davaya, hiç bir mukaddeme &weaine 
tenezzül etmeden &irmiıti. 1lJda, kendi 
çalııma çevreai, Petenburı olmakla be
raber, viliyetlerde dava kabul ettiğini, 

fakat buna ancak adli bir hataya doğru 
ıidildiiini aeuiiği ve bir zavaUı "ma
sum,, un kurbanlığına inandıp zaman. 
larda katlandığını söyledi. 

"Bu vakada da iı böyle oldu. Dedi ; 
hadiseyi gazetelerde okuduğum dakika
dan itibaren işin içinde maznunun lehi· 
ne bir mana sezmigtim. Cinayetin ıekli 
ve mahiyeti yeni bir gey değildir. Fakat 
ıimdiye kal:Sar hiç bir cinayet bu kadar 
derin bir dikkat ve keıkin bir alaka il 
incelenmemiştir. İşte bu nokta benim 
dikkatimi çekti.' Bu noktalardan anca 
sözümü bitirirken bahsedeceğim. Çu·1 

kü benim, belki de aleyhime sayılabı 
lecek eski bir zaafım var. Daha sô t 

baılarken, fikrimin kök taraflarını b(' 
men ortaya korum. Delil w laAdisc:e 
ma.kelemcğe falan çalışmam. l>ecli~:n 
gibi, bu belki aleyhime bir ihtiy<<tıızhk · 

(Lütfen sayfayı çevinııiz) 
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HAS 
TIRAŞ BIÇAGI 

En mükemmel ve en ucuz 
traş bıçağı.dır, bir adedi 

25 defa traf eder. 

10 adedi 15 kuru§ 

HASAN 
Tıraş Bıçağı 

Bir adedi huzur ve refahla 
100 defa tra§ eder. 

10 adedi 35 kuruıtur 

Paslanmaz Hasan 
TIRAŞ BIÇAGI 

Dünyada mevctu traş bı· 
çaklarmm en keskini ve 
en mükemmelidir. Sene 
lerce suda ve sabun için-

de kalaa katiyen 
paslanma z. 

10 adedi 60 kuruş. 

ısrar ile Has, Hasan 
ve Paslanmaz 
markasını isteyiniz. 

1 Yatak, 7emek ve ••lışm.. 1 Devlet Denizyolları işletme umum 
. odalarlyle salon takımla~' 

velhasıl her nevi mobilyalar. Müdürlüğü llanlar1 
avizeler ve kristal takımla 1-----------...ı 
rı BAKER (eski Ha7flen • 31 Temmuzdan 7 Ağustosa kadar mu 
mağazalarında teşhir edlı 

mekte ve her yerden ucu 
fiyat ve mUsait şartları 

satılmaktadır. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

küll iyatı 
No. 11 ·20 ikincı ıerı Kı 

11 Gorio baba lOlı 

12 Deliliğin psikoloji.ııJ 5(ı 

13 tlkbahar selleri 7 !ı 
14 Engerek düğümü 6(, 

15 Ra!in killliyatJ llJ 7~ 

16 Samimi Saadet 5( 
17 lıtatiıtik 30 
18 Çocuk duıürt~nler 6(.ı 

19 llim ve felsefe 30 
20 Mc:vcudu kalmadı 

Bu serinin fiatı ~.30 lr.ırı~tuı 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

\,24 kuruşu peşin almarak mllte· 
bakisl ayda birer lira ödenmek 
llzere Uç takaite Mğlanır. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyatı 

hatlara kalkan vapurlarm isimleri, kalkış 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

1-(aradeniz hattına - Salı 12 de (Tan), Perşembe 12 de 
niz), Pazar 16 da (Tırhan). Galata 
dan. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa) , Cumartesi 18 de ( 
ya). Sirkeci rıhtımından. 

lzmit hattına - Sah, Perşembe ve Pazar 9,30 da (U;utl 
hane rıhtımından. 

~fodanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.•5 de 
sistemi vapurlardan biri. Cuınarldİ 
13.30 da ve Pazar 20 de (Marakaz). 
ba postası Tophane rıhtımından ve diid' 
talar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve cuma 8.15 de 
rakaz) , ayrıca Çarşamba 20 de (AJJ 
Cumartesi 20 de (Bursa), (Marakaz) 
rıhtımından, diğerleri Tophane nht 

Karabi:;a hattına - Sah ve Cuma 19 da (Bartın). Tophaıı' 
tımından. 

l.mroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nb . 
Ayvalık hattına - Ça~amba 15 de (Kemal) , Cwnartell 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

tzmir sürat hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıht 
Mersin hattır..ı - Salı 10 da (Çanakkale), cuma 10 dan11) 

sin). Sirkeci rıhtımından. (51.,., 
NOT: 

Vapur seferleri hakkında -her türlü malumat 
telefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir· 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 4 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mıntaka .O 

Liman Reisliği binası altında. 
Sirkeci Acenteliği - Sirked, Yolcu salonu 

lstanbul Levazım Amirl iğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatı i lanları 1 
7 nci seriden 
61 ·67.7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit iL 

Sıvas Cer atelyelerinde dahili şose ve beton yoUarJlllO 
atı kapalı zarf u.sulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltnıeY' ~~11-ı.;:J 

lC muştur. 
1 - Bu işin muhammen bedeli 73.000 ''yetmi§ ile; bi!lt•.sıı-.. ~ 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli nk teminatı İhale tarih ve saati 
Kilo Ura IKu. Lira. Ku. 

Koyun eti 48000 15840 00 1485 00 18-8-939 cuma saat 11 

63 Liza 
64 Evlilik 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı nevi 
ı. yollarının Ankara, Sirkeci ve Sıvaa veznelerinden 3.65 J.id 20 

1. 

Kuru ot 830000 29880 00 2801 25 17 ,, Perşembe ., 11 
Arpa veya yulaf 325000 15600 00 1462 50 15 " Salı ,. 16 
Ytılaf- M~ , ~ 

50 mukabilinde alabilirler. 
66 Bizans tarihi 1 3 - Eksıltme 8-8--939 tarihinde salı günü saat 
~~--ıı-. ..__ • .._ ~ .Q j'..2_ll..lrı yol dairesinde toı>lanacak merkez birinci k 

yapıracaıctır. ~V' 

65 Gizli Pamuk harbi 

Buğday öğütmesi 1,716000 30888 00 2895 75 16 ,. Çarşamba ,. 10 
S'\IJIBI : ASIJI US 

Konyadaki •birlikler için cins, miktar, muhammen bedel, teminat ve ihale tarih ve saatleri ya
zılı işler kapalı zarfla ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. İstekliler şartnamelerini Konya, lstanbµl, 
Ankara, Lv. i.mirlikleri satın alma Ko. da görebilirler. İsteklilerin teminat ve teklif mektupları. 
nı ihaleden bir saat evveline kadar Konyada Lv. amirliği satın alma Ko. na vermeleri.(195) (5694) 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin tekli! :ı~ 
Umum neşriyatı idare c<len: lari! .: birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki :ıynı gün 

kadar komısyon riyasetine tevdi etmiş olmaları lazımdır· 
HAKKI TA:tIK US A - 2490 sayılı kanuna uygun 4900 liralık muvakkat 

llasılrlı;., \'C'r" V ~KIT Malha:ıo;ı B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 

ı _________ in_h_i_sa_r_ıa_r __ U~m __ u_m ___ M_ü_d_ü_r_lü_ğ_ü_n_de_n _____ ---===ı 
C - Münakalat Vekaletinden alınmış bu işe mabsUI 

vesikası, ehliyet vesikası ıçin ihale tarihinden en az sekiS, 
vei bir istida ile Mi.makalat Vekaletine müracaat olunJll'( 

(3199) 

* * * 
1 - a. Vll.939 tarihinde teklif olunan fiatlal' haddi layık gö. 

rülmedığinden (1) adet sigara paket makinesi yeniden pazarlık. 
la eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif (10.000)' mu,·akkat teminatı 

(750) liradır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden para.sız alına. 
bilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen f innalar f iatsız fen. 
ni tekliflerini münaka.sadan (7) gün evvel tetkik edilmek üzere 
tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü 
mutazammm vesika almaları lazımdır. 

Muhammen bedeli 10671,80 lira olan H kalem K~!~ 
ve seramik 11-9-1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kaı-
usulü ile Ankarada İdare binasında ıatm almacktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (800,39 lirlık muvakkat 
m - Eksiltme 7. VIII-939 Pazartesi gUnü saat 16 da Kaba_ 

taşta Levazım ve Mübayaat oubesindeki alını komisyonunda ya_ 
pılacaktrr. 

VI - Eksiltmeye girecekler % 7,5 ı;üvenme parasile birlikte 
puarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen ko. 
miayona gelmeleri. (5327) 

ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUJl 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme Da· 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaırtır.< 

tır; fakat vazgeçemiyor, kurtulamıyo
rum bundan... Daha başlangıçta sezdi
ğim zayıf nokta şudur: 

Herkes ve bütün deliller toplu ola· 
rak maznunun aleyhine birletmiştir. 

Fakat bunlar, tek tek ele alınınca, kül 
hallerindeki ağırlıkları, birdenbire e· 
hemmiyetlerini kaybediveriyorlar. Ga
zetelerden çıkardığım bu netice, gittik· 
çe gözümde daha büyüyüp, daha çok 
aydınlandığı bir sırada, suçlunun akra· 
balarından bir müracaat mektubu al· 
dım. MiJ:lafaayı benimsememi isti· 
ycrlardı. Hemen kabul ettim. Şunu da 
söyliyeyim, ki bu davayı kabul edi§im, 
ıırf bütünün içindeki bu yanlış mantı· 
kı yıkmak ve hakkın yükselmesine ça· 
lıtınak, adaletin yanlış adım atmasına 

meydan vermemek içindir.,, 
Bu küçük izahtan sonra, Fetiyekoviç 

sözüne devam etti: 
"Hakim efendiler, ben buranın ya· 

bancısıyım. Muhitin tesiri altında deği· 
lim. Kimseye eski dostluklarla bağlı bu
lunmıyorum. Şu hai:le bitarafhğımdan 
şüphe edilemez. 

Kest<in ihtiraslı ve taıkın yaratılışlı 

maznun, hende buradaki t:likkilerin 
t m zıddına, hiç de fena bir tesir br 
rakmadı. Kasabada onun aleyhine haı:ııl 
olan cereyan, ''hak,, ın da aleyhine ça· 
bşmış görünüyor. 

Gerçi halk onun yaptıklarından in
cinmekte haklıdır. Maznunu, yal~ın 

ruhlu, sert, uslanmaz bir adam diye ta-

ruyorlar. Böyle olmakla beraber, Dimit· 
ri Karamazof, her yertde ve herkesten 
iyi muamele görüyor, hatta muhterem 
hasmımın evinde, onun ıerefine şenlik· 
ler yapılıyor, ziyafetler çe!:iliyordu. 

"Sözün burasıha gelince dinleyiciler 
arasında çabuk biten fısıltılar, gülüı

meler oldu. Herkes, müddeiumuminin 
Mityayı karısının zoriyle kabul ettiğini 
biliyordu. Fakat pek muhterem bir ıah
siyet olmasına rağmen bazı noktalarda 
inatçılık eder, kocasına kafa tutardı. 

Ama şurası da muhakkak ki, Mitya <'" 

raya pek sık gitmez, ziyaretleriyle aile· 
nin ağız tadını kaçırmaktan elinden gel
diği kadar çekinirdi. 

Bununla beraber, çok hür fikirli ve 
pek ii:lil seciyeli bir adanı olan muhte
rem hasmımın da halkla birlikte maz
nunun aleyhinde duyıular beslediğine 

iıaret etmekten kC1ldimi alamıyacağrm. 
Yalnız, bunu pek tabii buluyorum. 

Talisiz maznun, kendi etmiş, kendi bul· 
muıtu. Ahlaki ve bedii telikkilerdeki 
aykırılık, adamı bazan tefkat ve adalet· 
ten uzaklaştırır. 

lıte böyle bir tesirle bilene!\ ve yük
sek bir hatip olan müddeiumumi, iddia· 
namesinde maznun\:ln seciyesini büyük 
bir ruhiyatçı kudretiyle tahlil etti. Fa 
kat gayesi tiddetli blr tenkit olduğu 
müddetçe -ott*S'a 'Ç~k &rin bir tahlil ör
nefi koyan UUlllm; mazrıunun şahsın:ı 
karıı evvelden veri1miı bir .kararla ha
reket ediyor cibidir. 

Şunu lda ilave edeyim, ki bu tüclü 
meselelerde, evvelden verilmi§ kar:ır

larla hareket etmekte fena ve korkunç 
yolsuzluklar bulunabilir. Meseli, sanat· 
kirane bir yaratıcılık &ibi, hele doğuş· 
tan pıikoloğ isek, uydurmalarunız bir 
kat daha ehemmiyet kuanır. 

Daha Petersburgda iken, bana bura· 
da bütün adliye muhitince büyük bir 
ruhiyatçı olarak tanınmış bir haaımla 
karırlaşacağımı söylemişlerdi. Zaten 
ben, kendim de bu hususta bazı ıeyler 
biliyordum. 

Fakat efendiler, psi:koloji, !derin bir 
ilim ıubeıi olmakla beraber, iki tarafı 
keskin bir kılıcı da pek andırır. Meseli, 
iıte, iddianamenin her hanıi bir yerin
den geli!i ıüzel aldığım ıu hükümlere 
bakınız: 

Maznun, cinayet gecesi bahçeden ka· 
çarken duvara tırmandığı sırada baca· 
ğına yapı§An Griıoriyi bir havaneli vu
ruıiyle yere seriyor. Bunu yaptıktan 

sonra da tekrar bahçeye atlayarak, kur
banının batı ucunda beş dakika uğraşı· 
yor. Müddeiumumiye göre bu, sırf ıa· 

hidin ölüp ölmediğini anlamak içindir. 
Bu zat, maznunun bu noktadaki ifade· 
sinin doğru olabileceğini aklına bile 
getirmt'k istemiyor ... "Bu hareket bir 
mt'rhamet eseri olamaz, öyle bir za. 
manda hiç böyle bir hassasiyet bekle· 
nir mi? Hayır, bunb tabii .ayamayız. O, 
11rf cinayetinin blrlctk şah)Jinin ölüp 
ölmcdıiini anlamak içia bahçeye atla· 

mıştı. Bu atlayış, 
öldürdüğünü itiraf 
hareketinin baıka 
diyor. 

maznunun ~basını 
gibi bir şeydir. Bu 
bir sebebi yoktur,. 

işte efendiler, psikcloji merakı, ada
mı bazan böyle yanlış yollara saptırır. 
Şimdi biz de aynı ruh düaturunu baş
ka bir cepheden tatbik edelim. Birinci 
telakki ne kadar doğru ise, bizimki :le 
o kadar müsbct sayılabilir. 

Katil, en dar bir zamanında duvar· 
dan tekrar bahçeye atlayarak cinayeti· 
nin biricik şahidini sağ mı, değil mi di
ye yoklamak gibi soğukkanlı bir ihtiyat 
gösterdiği halde, babasının kanlı cena· 
zesini yerlere serdiği odaı:la, acemilik 
ederek, yırtılmış zarfı korkunç bir delil 
olarak bırakıyor. İçinde üç bin rublenin 
bul'Unduğu yazılı zarfı .. "Eğer bu zarf 
ele geçmeseydi, adliye, böyle bir par:ı· 
nın vücudundan hab:rdar olmıyacak ve 
cinayette bir de hırsızlık kasti bulun· 
duğunu bilmiyecekti !,, Bu cümleleri i:l
dianameden alıyorum. 

Nasıl oluyor da aynı zeka, aynı ruh 
ve aynı sinirleri taşıyan bir adam, şim
di bir kartal yırtıcılığı, bir tilki kurnaz· 
lığiyle hareket ederken, biraz sonra bir 
köstebek körlügünc u~rayor. 

Eger hesap ve ihtiyatta bu dcrccevc 
varmış bir cani isek, vurdugumuz ada· 
mın başı ucunda, başımıza daha başka 
ş:ıhitkri Je musallat ctınesı ihtimali bu
lunan bc:ş tehlikeli l:lakika ıeçirir miy
dik? Hele yarayı sarmaia, kanı dur· 

<lur.nağa çalıımamızın -sebebi 
Mendilimiz bizi ele versin · 
işi yaptık? 

Eğer maksadımız, biricik 6(İ 
l i.: p ölmediğini an~k ve oll ttl'. 
tulmak idiysc, yerde baygın_ Y~ 
mm tunç tokmakla iıini bitır 
akla yakın değil midir? Sonra il' 
lim bahçede bir delil daha bır 
delil, sahipleri olan Fenya ile 

lidit• hemen tanıyacakları havane 
Tokmak, yaralının yanında d 

b:ş adım ötede bulunmuştu. Ş\l 
bizim, bunu ıaıkınlık ve kork 

1 raktıgımız ~:ldia edilemez. ~ö~ 
ket ettik çünkü, elimizden bir 
tığını, ihtiyar uşağı yere ser 
görmüştük. Vicdanımız cızlaıOlt 
ğursuz tokmağı bu yüzden !::.. 
Bunun başka türlü izahına ı 

tur. Ol 
Bir baba katili, şahidin k•111 

durmaga çalı§acak yerde ondlJS 
tün kurtulmak için bir dahi 

dif </C "Maznun,, un kanlı men 1 k 
nin itiraf ettiği şu beş !dakikalı ..,il 
bize huzurunuzdaki a.daının te ...:41, .. ter .. · 
danlı bir varlık oldugunu ıo-.bi 

Muhterem hakimler, bu '11' 
1clcrde ruhiyatçıhgın ne de~e bit 
gunu ıöst:rmek için hadise.yı 
ka no!c~adan muhakeme ettı'°: t 
dım bu telakkilere saprnaktakı 

. b l" k . B .. mesele, yı e ırtme tı. utun 
( J)evaml t)Of"). 


