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Yazan: AS/frf US 
Ticaret V k"I" ~I c ı ı Nazmi Topru· og u ~c b s 

• .il Cj 1\ nt ·ı ·lha.ı-ihı·ac.ıt b. lilt :· ı ı c ı at ve 
altınd Lu lcrmi bir nevi it.1ıa.n 

a ıraktı O-• . b · ı · ••.na aç.ık bn ta-
ır e bu bidilclerd • f" • .. ·r. ed e na ız roıu n:a 
en zatların umu • ·ıı· .,,._ , mı \'e mı ı 

• ....,n,a;ıtleı·j ah · f d Ş sı menfaatlct"C 
e a eder bir tema ·· ı .. t d"k leri . .. yu r;os er ı _ 
.. nı :ıC1ylcdi ve ıt<lyct bu tema · 

YuJ devam ccler•c L · ıı·· r 'h c:at " OC IDllf 1 J ı·a· 

. OUth~ull~riınizin harki tic:ı.. 
~~tı. de,·let inhisanr.a altnabH~::
gını de ilave etti. 
l Ffüriınizc'! bu mcV7.Uu aydın • 
'l~k için birnz harici ticareti _ 
lnn:ı!l y:ı~·ım "'ırdanbcri geçir<li<>i 
ıafhıı.~arı hatırlamak lazımdı;: 
Yakut~ kapitülasyon usulleri 
ln_~eketimizin iktısadi hayatına 
baktın olduğu sıralarda harici ti· 
caretimiz tamamiyle gayri milli 
ve ecnebi unsurların elindeydi. 
Çok zaman değil, daha yaram a• 
ıır e\"\"el Tiirkiye ile ecnebi mem 
leketler arasında doğrudan doğ • 
11.ıy~ ithalat ve ihracat itleri ya· · 
Pan göze görünür bir tek Türk 
müessesesi yoktu. Anadolunun 
tnüıtaluil hal!iı mallannı İzmir 
ve İstanbul gibi birkaç ticaret li· 
tnanmda yerle~mİ§ yabancı ve 
gayri milli evlerin vasıtasilc ih. 
r-aç ederlerdi. Memleketle garfe· 
dilen ithalat malları da yine ya• 
hancı ve gayri milli mücsı;es.eler 
!&rafından get irilirdi. Meşrutiyet 
inkılabından sor.ra Türkler ara· 
sından haı·ici ticaret işlerine karı· 
~nlar olmuşsa, da yine memlekc· 
tın uınurni olarak ithalat ve ibra· 
C:St mekanizması yabancıların e. 
~~de kaldı. V akaa Umcmi Harp 
ıçı.nde ~evlet h imayeaile yapılan 
v~~on tac.aret inden İstifade eden 
Turkler. oldu. Bunlar da harpten 
sonra hınıa ._,_!__ 

l Ye lnıaanları ber taraf 
0 unca Yine eaki hamam eski ta' 
\'aziyetine düştü, Haydan ıelen 
huya gitti. Müstes..na yardım §art· 
ları içinde elde edilen kua.nçlar 
yokolup gitti. Nihayet Loı;an sul
bundan &onradır ki Türkler hari
ci ticaret sahaıında bir dereceye 
kadar mevki sahibi olabildi. Fa • 
kat harici t icaretimizin ana vaefı 
0 11ln gayri milli karakteri yine de. 
iiıınedi. 

E.ğer gümrüklerimizin ithalat 
ve ihracat kayıtlan tetkik edilir
i "e ~evlet müesaeseleri ile mil· 
~ bankalannuzın alakadar oldu • 
ıu tnüeueselerin İ§l eri hariç tu. 
t~lul:'la bu vaziyet riyazi bir ka· 
liyet '\'e aarahat ile görülebilir. 

. Bu '\'llZİyetc göre, Türkiyeye 
bi&hetı h . • . • l . d tnil • e arıcı h caret ı§ enn e 
~kU lnah!yette ferdi . faaliyetler 
t didar hır ıahaya inhisar etmek. 
h~ r ve eğer maddeten imkan 
de ~nıa harici ticaretin tamamen 
ıi "'.,~ue,~irilmeııinde bile herhnn· 
t'İd 1~ ınil(j zarar mülahazası va. 

F 0 nıamak lazımgelir. 
l'i.i~t harici ticaret sahasında 
hiııc . oları ferdi te§ebbüsleri.n 
di.il\y 

11 
Pek az alır.akla beraber 

icaı,. • ı:"valinin fevkaladelikleri 
~)'~i .rak devlet teşkilatının 
•I~, ~l mübadele İ§lerinde 
liiıt 1 

gün pe.k çok artnuşbr, 
d~el l~çtik~e de bu müda· 
ledir. ~rı derecesi genİ§lemek· 

•r halde ki bu gün harici 
Devamı 2 ince) 

Milll Şef Sivaslıların candan 
sevgi tezahürlerile uğurlandı 
Sıvas, 11 (A.A.) - Dün şehri

mize şere f vermiş olan Reisicum· 
hur İsmet İnönü şerefine akşam ta· 
r ihi Sıvas lisesinde belediye tara· 
fından bir ziyafet verilmiştir. 

geç vakte kadar devam etmiştir. • 
Sivas, 11 (A.A.) - Şehrimizde ~ 

bulunmakta ~lan Reisicumhur İs· • 
me~ İt~önü buktgün şehir içind

1
.e kbir ( 

gezın ı yaptı an sonra, va ı, o · ,. 
Büyük Misafirimiz şerefine Si

vas baştanbaşa bayraklarla dona· 
tılmış ve her taraf elektriklerle ay
dınlatılmıştır. Sevgili Şefini gör· 

mutan, halk partisi, halkevi, vila- • 
yet ve belediye erkanı ve bütün Si
vaslıların candan sevgi tezahürleri 
arasında saat 15,35 de trenle To-

Çekilen İngiliz 
kıtaatı yerine 

IRusyada Romanya Macar 
Şanghaya Fena imalat yapan 

müdür ve mühendisler 
isteklerine 

boyun eğecek Amerikalı 
kıtaat geliyor 

Hapis cezasına 
ınahküm edildi 

· Silahlı bir mukavemette 

J aponyada büyük bir 
endişe başta·dı 

Tokyo. l l ( A..1.) - Hô~ ter A· 
jansı bildiriyor: 

Tientsin'dcn Domei Ajansına 
( Detıatm 2 ıncidtJ 

~foskonı 11 (A·A·) - Iı'ene. 
ımaıat dol~yısile müdür ve mil. • 
hendisleri:ıı hapis ccıa.~ma !;&rpıl· 
male.rı hakkında son günlerde in. 
tişar eden k ararnam eye tevfikan 

(Devamı 2 ince) 

Beşiktaş Cinayeti 
-

Sabıkalı Japon Kadri
barsakları deşildi 

Dün akşa:n üzeri Bcşikta~ta bir 
cinayet işlerııni~tir: . 

Bejiktaşta ocıun ı~elc:ıınd: kah· 
veci Susrctın k:ırdc;ı Abclurrah· 
man dün i.ı~ıc:yin rakı içmeye ba§· 
lamış. bir müddet gezip do.aşlık 
tan sonra kardeşinin kah\'esine ge
lip oturmu~tur. ı\bclürrahman sa 
bıkalılardan Jap'xı Kadri bminde 
birisinden bir koyun ticaretinden 
alacağı 'ardır. 

Abdürrahman kahvede oturur· 
ken Japon Kadriyi sandaldan çı
karken görmü~. ~allana ~allana ya· 
nma gitmiş 

- Ver bakalım; şu 11 lirayı 
arslan. demi ~tir 

Damdan dli-:~r gibi alacağının 
istenmc5ine k;zaıı Japon Kadri 

Abdürrahmanla hemen kavgaya 
tutuşmuş, üstelik küfür de bastır· 
mıştır. Beyni zaten dönmüş bulu· 
nan Abdürrahman küfür üzerine 
belinde taşıdığı kamasını bir anda 
çelm1iş, Japon Kadrinin kamına 
saplamıştır. Kama Kadrinin kar
nını yarmış, bağırsakları dışarıya 
hrlamış, kanlar içinde yere yuvar· 
lanmı5tır. Etraftan koşu5ulmuş, 
Abdürrahman kanlı kama"-ı ile va· 
kalarınıış, Kadri de sıhhi imdat· o· 
tomobili ile Beyoğlu hastahanesi
ne kaldırılmıştır. 

Kadriye bir hastahanede ame· 
tirat yapılarak bağırsakları içeri 
sokulmu§sa da hayatı tehlikededir. 
Cinayete bc~inci müddeiumumi 
mua\·ini el koymuştur. 

Ardın. 11 (A.A.) - Türk hcl\ a kurumu Aydın şubesine 500 im• 
teberru. etlen Kö:;.k nahiyesinin Ba'.'}Çayır köyünden Hafize Çetiner. a 
tın madalya ile taltif edilmiştir. . . .. . . 

Burada ha' a ımrumunun faalıyetı gunden gune genı;lemekte ,.( 
haYacılığımızın inkişafı için yar~ımcı aza kaydına hararetle de\ am 
etmektedirler. 

Bu hu~usta bilhas:a kadınlarımızın gösterdikleri alaka her türlü 
takdirin fe\ kindedir. 

Buna en güzel misal, Germencik nahiyesinde yeniden teşkil olu· 
nan kadınlar kolunun iki günlük faaliyetleri neticesinde kuruma yüz 
aza kaydetmi~ olmalarıdır. 

Aydın. 11 (A.A.) - Atça nahiyesinin Yagdere köyünden Hafize 
Turhan isminde bir kadın ölümünden iki gün evvel mutasarrıf bulun
duğu iki parça zeytinliğini Hava kurumuna teberru etmiştir. 

bulunursa 

T ransilvanya 
Almanya tara· 
fından işgal 
edilecekmiş· ı 

Bükreı;, 11 (A·A·) - Röyter: 
Haber alındığına göre Maniu 

Sovyetlerin tarzı hareketi~i öğren: 
mek üzere teşebbüste bulunduğu 
zaman M:acaristana karşı yapıla • 
cak silahlı bir mukavemetin bütün 
Transilvan:ranm Almanlar tarafın_ 
dan işgalini ve Karpalların garp 
ve cenubunda.ki Romanya ara:tisln 
den daha btiylik bir kısmının Sov
yctıe.~ tarafından işgalini intaç c· 
dccegı kendisine bilvasıta söylen 
miştir· Böyle bir tehdit karş~ınd~ 
her türlü Macar mut~le-batına kar. 
Rl fiili bir mukavemet fikri yıkıl 
mıştır. Almanyadan aldığı talimat 
mucibince hareket eden Roman,·a 
hükumeti, Dobruca mesclcsiıtin 

( Dct•anıı 2 ince) 

Tenis 
müsabakalarında 

istanbullular 
galip 

(fö:m 2 ncidt) 

... 

Pike uçııştt ;•apan ln~iliz tayyareleri ..,..._ ______________ ...,.._..., ~ ~ __. -
Per§eapbe günkü hava 

muzafferiyetini 
kazanan 

İngiliz tayyare-
cılerine 

Çörçilin mesajı 
"Harp kabinesi tayya

recilere hayranlığını 
bildirir,, 

Londra, 11 (A·A·) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Çörçil Man§ denizi üzerinde ce
r?~an eden \'e 60 Alman tayyare· 
sının düşürülmesile neticelenen 
büyük ha.va muhare besine i§tirak 
ed~n İngiliz tayyarecilerinc tebliğ 
0?ilmek Uzcre hava nazırı Senkl<ıre 
bı.r mesaj göndermiştir. Bu mesaj. 
~: Perşembe günü parlak hare· 
kat · t· a 1~ ırak eden İngiliz ha\·a kuv~ 
vetleri avcı tayyare filolarına ma.· 
baret ve şeeaatlerinden ve adetçe 
~k faik düşmanı uğratttkları za. 
y~al ~e. heı.imetten dolayı harp ka· 
buıesının hayranlıı!ını bildirirseniz 
bah·· . ~ b 

•ı)' ar olacagız. denilmektedir. 

Bergamada Zelzele 

lzmir 11 ( A.A.) - t:vvelki ge· 
cc Bergamada üçer saniye devam 
eden iki zelzele olmuştur. Birinci 
sarsıntı saat 1.35 de ve hafif ikin· 
cisi 1,45 de ve daha ı;iddctli ~larak 
hissedilmiştir. llasa: yoktur. 

~ BAK D 

Alman tayyareleri 
Portland limanına 

hücum ettiler 

50 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

19 ingiliz tayya· 
resi kayıp · 

Londra, 11 (A.·A.·) - Röyteı·: 

Topla mücehhez Alman avcı tay· 
yareleri bu sa.hah cenubu §arkide 
bir şehir üzerindeki baraj balonla. 
rına hlicum ct:ıİıişlerdir· Hücum 
dikkate değer bir l!lüra.tle yapılmış. 
tu-. Alman tayyareleri sahile yük. 
sekten yaklaşm.1§ ve gazlarını lle
sere-k büyük bir sliratle plane u· 
çuşla inerek balonları top ve mit. 
ralyöz ateşine tutmuşlardır· 

Seyirciler bir balonun alevler i· 
çinde patladığını ve kurtulan kah. 
!onun yere dUşttiğünü görınü§ler~ 
dir. Balonu düşüren Messerşm.it'in 
etrafı birdenbire tayyare dafi top· 
!arının obüslerinin havada infila. 
kımn meydana getirdiği bulutçuk· 
!arla ~evrilmiştir. Az sonra da tay. 
yarenin kuyvetle sarsıldığı' ve ar
ICasmda kara bir duman izi bırn· 
karak denize düşmekte olduğu gö. 
rülmüştilr· Seyirciler tayyaredeıı 
beyaz noktaların ayrıldığını gör. 
müfjlerdir· Pilotların paraşütle tay_ 
yaredon atlanı15 olmaları muht~-

( Devamı 2 incidf) 

Şairi muharrir kıhğına so
kan sihirli bir kitap 

lin3tedilt>u muharrir \' I.'~ a muharrirler l<lnılcrdlr ~ bilınl.l uru.ı. Beraber 
llku3abi1eceğimiı: kadar eğlenceli bilgi \le l..ccrli~3e mmtcnit olduğu .anla.· 
<;ılan bir fikir: 

''Sahıbl olmanız lazım gelen kUltürUn, "hap ııekllnde son derece tesirli 
tıiı- ilt\.cı var: Kti~ük (Larousse-) !. 

"Ora.ela bütti:cı isimlerin, mcfhun.ılarrn büyük emel\lcrlc dörder satıra 

:.'.~diril~!~ tefrikala rmı bulacaksınız. Te~ şeyi ı~·i blleceğinl.Ze, kimsenin 
iJlltncdığı bin §eyi kötU blmeniz daha kA.rlı de~il mi? Oradan öğrendiklerinizi. 

"lıcr fzrsat düştükçe, sanld dahi\ derin iZahl~ra zaman ve mek:l..n müsait 
"değUıniıı gibi, ıııra.lar durursunuz; berkca te ıılze: "Ne bilgiç, ne bilgiç 
''ınııan!,, der 

t,tA,ı bir ··~ubarrirln ' 'C muharrirlikte nıu,·aUaklyetlıı kötü ~ iefhisi, 
daha doğrusu mübaltlğası. 

ltiu\.-affakiyetin tarif dairesinde elde edill'bilooeğlnc, muharririn ım.retn 
lnaıınıı .. · ş gorüınnemi' olması, bu 1.lkre imam bulunduğuna htikmettlriyor. Fa~ 
knt bizi aldatamıyor \'C şüphe yok ki blzdm daha u~·anıl• gençliği de aldat. 
mıyacak ve onları kendisine benzetme.k mera.mına ulaşamıyacaktır. 

Bugtinün genı;Uğt belkJ IAır&<>uss~·ı muharrlrl ~r yapan bir IUtap l'ö· 
zlyfo değil, &alri muharr ir kıbğmR &<>kan bir kitap gibi görür; fakat yalnız 
kılığına.. c. 



2-VAKlT 12 AGUSTOS lDlO 

'As'/ıeri Vaziyet: 

A manga 
ıngil ereyiı 

taarruz edecek mi? 

l 10 
C. H. Partisi Genel Sekreterliği 

ressamımızı Anado
gönderigor 

ı 5 ~es~1~~;ür~i~~a- rA~;R'i~:~~= .. ıı N,::~ı at ~l~rı 
(Baş taraf 1 incide) 1 A muhasebesıne daır 

etmiyecek? 
A Inuı.nyn 1ngiltcrcyo yıldırım 

harbi yapacak mı? Yoksa 

3 ıprnfma harbl usulünü t:ı.tblk ct
meğl m1 tcrclh edecek? Bu mosc
le bir ttlrlil ha.IJedileIDCdi· İngilh.. 
ler Alrmmlann yıldırnn tn.arnızo 
yapmaktan ,-n.zgeçtlklcrl yolundaki 
ncşrlytn hıı.rp bJl l diye bakmak. 
ta devam cdlyorlıu .. Bununl:ı bera
ber mesele zaman müphem 
TILZtyetto ımlsmaz. EylUldcn sonnı. 
Şlmal denizinde rumılar bir yıldı· 
nm harbine müs:ıit olma.ktnn ~ıknm 
ğı: f~ nihayet yirmi gUn içinde bir 
hareket beklemek li'ı.zımdır· 

1taıyanlann Som:ılldc yaptıklnn 
taamız harckctfnl İngilizler ttaı. 
yan eMn umumfyeslnl oynln.mn.lı 
icfn mllracaa.t edilmiş bir ey gibi 
tef lr ecIJyorlar· ~n tnglllı 
Somallsinln pld AfrlJmd& trate. 
jlk ehcmmlyeU yoktur· Bamsı ta
mamen İtıılyanlar tarnfmclıı.n zap· 
tcdlımls ols3 bUe ylno harbin nın
bett üzerine blr tesir yııpam&Z· 

Yalnız bir nokta var: İtalynnlar 
eğer Mısır üzerine taarruz edecek.. 
lerse bunu sadece Libya hududun. 
dan yapmayac&lıl&rdır; ym za· 
1WU1c1a llabq1standan Sudana doğ· 
ru bir taarro.zb Mısm iki luska9 
nrasma alacak1ardrr- Böyle bir ta. 
amma girf.şnıek için lso Habesf,sta. 
nm «)ellUp hudotlnrmda.n emln ot. 
ına ı iktiza eder· Ba noktal nam· 
ra. göre lhtim&J ki İfalyaıılann ln· 
gfUz Somalls1 üzerine yaptıktan 
bngUııkU tanmız, Mısır tu.mızu 
için bir ba..,Jangıctır· 

Her halde FrAnsamn mağlllbt
yetlnae.ıı llOllJ'a Alma.uya Ue ttaı. 
yanın tngillz lmpamrorlağuna kar. 
sı tatbik ebnek lstedlklerl taarruz 
pIAnı henüz aydmlanmı dcğlldlr. 

'Amerikalı bir amiral 

Al manyaya 
meydan 

okunmasını 
istedi 

Nevyrok, 11 (A·A·) - 1933 
den 1937 ye kadar deniz harekfitı 
runlrallığınI yapmış olan. amiral 
Stanley radyoda §U nut.ku ooylc -
ml:ıtir: 
''-Alınan tchovvUrUylo aza

metinin Amerikanın nrasma giren 
yegane şey, ~ donanmruııdır· 

.AmiraL Amerikan donanmasın • 
da kullı:ı.mimıynn destroyerlerin ln 
giltereye verilmesini mrarla talep 
etmi3tir: lhtiyaçlnn var ise İngi
lizlere gemi göndermeliyiz. lngi
lizlerin daha fazla. ynrdmıa da. ilı· 
tiyn.çlan ola.bilir· Biltl. tahdit ve 
cimrllilı:: etmeksizin, verebilecc!;i • 
miz her şeyi kendilerine vermeli
yiz.,, 

Amiral Birl~ik Amerlkadan, 
bUtUn insnn kuvveUcriııi birleşti • 
ı·crck hn.kikaten milli bir küUc, 
tenkil edip, insaniyeti kölelik ha
line sokmak isUycnlcre knr§l 45 
milyon Amerikalı tarafından mey. 
dan oku.nmasmı talep etmi!itlr· 

Am1rn1 eözlerine şöyle devnm 
ctmf§ilr: 
"- Mndemki harp halindeyiz, 

h&rp tehlikesinden bahsetmekten 
drtik vazgeçelim.,. 

Ruzvelte topyekün mUdnfaa i -
çin i~p eden snlllhiyetıerin veril
mesini talep eden hatip. §U sözle
ri flbe etmiştir: 

''MUl]terek dü§mB.Iıa kal'!lı mü • 
cadeleye devanı eden dosUarmıt -
za yeni limitler vermek, içlorlnl 
çekerek Allııhın inayetile. boşuna. 
bcklemJyecekleri kurtulu~ inti. 
:ınr eden eski dostlarımıza IŞlk 
kapw nçmnk gayesile, bu insan 
kisvesindeki §eytanlarI tereddüde 
d\l.,urmek. ne mUkemmel bir hare-
ket olur. 

Ruzvelt teftiş· 
ten döndü 

V&8logton, 11- Vaşingtondı:ı.n 
bildiriliyor: 

Relsicumbur Ruzvelt Amerika • 
nm 1aric sq,billerindcltl mUdnfaa 
mmtaka.larmdakl teftiş seyahatle. 
rlııhı ilk kısı:ınlnrmı bitirmişlcr
dfr .. 

Reisicumhur gazetecilere şu be. 
yanatta bulunınuatur: 

"Çok iyi bir vekilde ilcı liyoruz, 
fevkalade memnunum ... "Omit ede· 
rim ld ıonbahar ortasmdıı bUtün 
kara ve deniz mücssesatı tam ran· 
dnnanla çalışabilC'ceklcrdir.,. A· · 

luga 
İki ..ene ev\ el CJ l.P. genel sek· 

reterlı~i taraf mdan yurt içinde 
res::ıam ge:ı:ıleri tertip cdılmiş ve 
muvaffakıyetli ııeticeler ~lınmı~tr. 
Genel sekreterlik bu yrl ressamla· 
nmıı için üçüncü gezıyi de tertip 
etmiştir. 
Bu yıl on vilayete on ressamımız 

gidecektir. Ankara halkevi Ankara 

reS:samlarmdan db:ıfü:ıü c:cçmiş 'e 
isimlerini genel ekrrterliğe bildir 
mi_stir. Bunlar Saip Tuna Maraş:a, 
Eşref Üren Yozgata, ~urettin Er 
güven Kaslamonuya, Arif Kaptan 
lspartaya gidccck!erdir. Diğer altı 
ressamı lstanbul güzel sanatlar a· 
kademisi seçecektir. 

aricl ticarette devlet inhisarı 
ecrübe edilemez mi ? 
( Bcşlarafı 1 ıncidc) 1 geçirdikleri haric!i ticaret vuıta. 

ticaret İ!ilcri ile mefgul olan fert.. larını suiistimal etmelerine mü -
ler ve birlikler devlet yardımı ve samah~ ile bakılamaz .• icap. eder: 
tnvnssutu olmaksızın birçok mad· se bcllıbaşh maddelenn tıcareti 
delerin ne ihracma ve ne de it • devlet inhisarına alınıı.bilir. Hatta 
haline imkan bulamaz. Bu itibar. ortada bir suiistimal vaziyeti oL 
la bilhaua Avrupa harbinden masa bile bu yo]da devlet inhiıa. 
sonra her memleketin harici ti • nnın hiç olmazsa bir iki madde 
caret İ§lcri adeta umumi devlet üzerinde tecrübe mahiyetinde .o. 
vazifeleri içenrne girmiı gibidir. larak ele alınması zamanı ge]mıı. 
Bunun içindir ki §nhsi ve ferdi tir bile denilebilir. Zira Sovyetler 
menfaat hırsına dayanan ticaret Birliğinden ıonra bugün Alman. 
aiıteminden iktıyet eden Nazmi ya ve italya gibi memleketler bü. 
Topçuoğlu: "Devletler arasında tün A\'rupa memleketJerinin ile .. 
bucünkü ticaret nnlaımnlnnnın tısadiyat~ı ke:ıdi kontroll~. al. 
bünyesi ithalat ve ihracat ticaı:e• t?1da ~~aıtı~ak . teıebbuıle
tinin en mühimlerini devletleıtir- nne gınımek uzeredır. Bu tarz .. 
meğe çok müaaittir.11 demittir. daki umumi hareketler karımnda 

Hakikaten Türk milleti baya • milli menfaatlerimizi korumak 
tını ve iıtikla.Iini korumak için için çare olarak memleketimizde
bütün mevcudiyetini ve bütün ki bcllibaılı iktrsadi kuvvetlerin 
kUvvet kaynaklarını milli müda. devlet idaresi albnda bir ordu in. 
faa ihtiyacına tahsis ettiği bir ar. tizamı ile hareket etmeleri hatıra 
rada ithalat ve ihracat birlikleri. gelir. 
nin devlet him:ıyeai ile ellerine ASIM US 

Romanya Macar 
isteklerine 

boyun eğecek 
( Baştarafı 1 incide) 

hallinden oonra Yacaristanla da 
mUzakcreyo girişecektir. Zanncdil
diğino nnzara.n Romnnya • Macar 
hududu Uzcrlnde bUyll.k bir arazi 
mmtakasmm terkini tasavvur ~
mektcdir· 

:rcrki tasavYur edilen v.il!yoUe
rin Satumare, Bihor, Salaj vo A. 
rn.d'm bir kmmiylc Cluj olduğu öğ· 
rcnilmiştir. Dahıı harirone olan Ma· 
cnr taleplerinin. cenubu 6arki de 
nnzi sulh menfantlerinc uymak için 
daho. mutedil olması ihtimal dahi.. 
lindedir· 

Tadilcilcrin hal suretleri tekem· 
mUl edinceye kadar Jigurtu bUldL 
metini niküdnr mevkündo kalma
sı beklenilmektedir. Bu ıırada İn
giliz protestosunu mUtca.kip lngi. 
Uz - Romen ihtll8.fmz dosta.ne bir 
tarzda ha.llc.tmeğ& teııebbüs etme
si için Londradnld Romnnya acfirL 
nin talimat aldığı zannedilmekte
dir· 

BudapC§lc, 11 ( A.A.). - Macar 
hükfuncti, Bükrcşteki orta elçisi 
vasıtasile Romanya hükumetine 
kısa bir muhtıra tevdi etmistir. Bu 
muhtıra ileride yapılacak müzake· 
relcri,ı tarzı hakkında birtakım 
teklifleri ihtiva etmektedir. 
Buda~tenin siyasi mahafilinde 

beyan olunduğuna göre usule mü· 
teallik olan bu tekliflerin Bükreş 
hükfuneti tarafmclan kabulü takdi· 
rinde iki memleket arasında mual· 
lakta bulunan meselelerin tasfiye· 
si hususunun tacil edilmi'J olacağı 
mütaleası ileri sürülmektedir. 

Lorıdra, 1 l ( A.A.) - Balkan· 
lardaki arazi meselelerini tetkik e· 
den Mancestcr Gardiyan gazetesi, 
''Romanranın taksimi,, ~erle\ hası 
altında şunları yazmaktadır: 

Bulgarlar rnetalibatmda cok mu 
tedil davranmaktadırlar. Göründü· 
ğüne göre bu hudut tashihatı pek 
makul ve dostane bir surette icra 
edilebilecektir. Dobrucanm cenu· 
bundaki Bulgar ckalliyeti kesif bir 
vaziyette bulunmaktadır. 

Buna mukabil Romanya ile Ma· 
caristan arasında daha fazla müş
kilat mevcut bulunmaktadır. Ro· 
men matbuatı, fedakarlık yapmak 
mecburiyetinden bah~ediyor. Fa· 
kat Macarlann, Romenlerin yapa· 
cakları fedakarlıklarla iktifa edip 
etmiyecekleri de ayrı me~eıc te~kil 
etmektedir. Macarbtan ancak 
Tran--ih anranın tamamını alırsa 
memnun kalacaktır. Halbuki Ro· 
menler de orasını ırklarının beşiği 
olarak te!Ukki etmekte bulunuyor' 
!ar. Buna bir tavız o!m:ık üzere 
Almanların Macari :tana az arazi 
terkedilerek fazla miktarda ahali 
mübadele edilmesini tav -iye etmiş· 
!erdir. • 

Bir taz:. ık altında Homcnlt>r. 

Şanghaya 
Amerikan 

kıtaatı geliyor 
(Baş taraf& 1 incide) 

gelen bir telgrafa nazaran, mahalli 
Japon askeri rnakamatı, İngiliz 
imtiyailı mıntakasmdan çekilen 
Ingiliz !-:ıtaatınm yerine Amerikan 
kit~bnın geleceklcli hakkında ve 
bu hususta İngiltere ile Amerika 
arasında müzakereler cereyan et· 
tiğine dair deveran' eden şayialara 
kar~ı büyük bir endise izhar et
mektedirler. 

Youiuri Shimbun gazetesi, 1ngi· 
liz kıtaatının yerine geçmek ve ln
giliz menafiini müdafaa etmek u
zere 700 kişilik bir Amerikan kuv· 
vetinin Changhai roiunda olduk· 
lan hakkında matbuaatta çıkan 
haberin doğru olabileceğini yaz· 
maktadır. 

Miako Shimbun gazetesi de U4 

zak Sarkta İngilizlere muhafız kö
pek ~olü oynayacak olan Amerika· 
nın takip ettiği hat ''e hareketi 
dikkatle göıönünde bulundurması· 
nı Japon hükOmctinden istemek~ 
dir. 

Ncuyork, 11 (A.A.) - Rö;'1er: 
Şimali Çindc bulunan Ingiliz 

kıtaatmm çekilmesini mütalea e· 
den Nevyork Herald Tribune di· 
yor ki: 

l\Iuti ,.e mahcup b;r millet ol· 
saydık bizim de şimdi çckilmekli
ğimiz bir vazifo olurdu. Fakat 
böyle bir millet olmadığımız için 
kendimize ve müşkülat içinde bu· 
lunan dostlarımıza karşı ve B. 
Ruzveltin insani namusklirane ha
reket ismini verdiği sebep dolayr 
siyle vazifemiz, Şanghayda İngiliz.. 
!erin deruhte ettikleri vazifeyi biz· 
zat üzerimize almak ve Japonlara 
"Ellerinizi a5ağr indiriniz,. demek· 
tir. 

Ziraat Vekilinin 
Bursadaki tetkikleri 

nursa, 11 (A·A·) - DUn bura· 
ya gelmiş olon Ziraat \'ekili Muh· 
Us Erkmcn, bugiln parti ve bele. 
diyey1 ziyaret eylemiş ve mUtc~ 
kiben ikamet etmekte bulunduğu 
Çelik Palasta ziraat, orman, ipek 
böcekciliği enslitüsü müdtlrlel'i ile 
zeyUncılik mUteha&'Jıslarile viliıye. 
tin zirai durumu üzedndo görüş
melerde bulunmuştur· 

Transih anyanın garp hududunda 
bir mıktar arazi lerkedebilirler. 
Ahali meselesine gelince, Roman· 
yanın tam göbeğinde ya~amakta 
olan \'e Macar ırkından gelen ra· 
nm milyonluk insanın mevcut ol· 
duğu mü,.ahede edilir. l\lczk~r kut 
le bir kaç asırlık olduğu cıhctle. 
ı Iitlcrin kuwetli u ullerilc koküır 
den kopartılrna~ı i tenıi yecektır. 

meldır· TnHare dafi bataryaları i İtalyan askerı kamp• 
Almanlara kesif b~~j at~~ aç:~· •

1
. lan ve nakliye kollan 

Jar ve 6 :Hcsscrşmıt ten murek.kep bo b l ndı 
yeni bir d:.ılganm yıı.klaşnıuma m a a 

B.er ııcne daha futa ratooı gö 
at :p.rqlanıım ba llelle maaıee r ç 
tema l4a.re edildiği nlhayet dllnkU ) 

J 1 rd Dil ta " t -. gmameıı .,._,,.dana "'ık1r. mani o mu~ a ır. ııman Y- a • Kalı:re, 11 (A.A.) _ lngiliz ha- •oır- -.. a 

releri püskürtülmüştUr· va kuvvetleri tebliği: DQn bahsi ml13tettke ııttrtıı. cd 

Londra. 11 (A·A·> - 1-töyter a- Babra ..-::aı .. ., nuntakasında aske· ,.uzlenıe wtancı&, hııklanoın :!e 
·ı ı · oJ '"'" ma.lne (\·cyahut çolt ~ötU bir ~ı.ıı jansı bı d nyor: ı1 kampl:m ve nakli~·e otomobil· 

~ k.orunmasma) kar,ı haklı bir ini 
Bahriye, hava "e dahili emniyet leri tccemmularmı muvaffakiyetle 

nezaıeticri müşterek tebli~: bombardıman eden bombardıman ctoydular. 
Jfı\dJse eudur: Son yarı la lkln<'I 

Pııdökale boğazı üstünde bu 11a.. tayyarelerımi:ı:in hepsi üslerine ?ön alan ee.ur l&lmll, bea numaralı tıa 
balı cereyan eden harekat nrka· müşlerdır. Mersa Matruhn cıva• vanın pl4ae blletlero ıo ura \erdi 
smdnn düşman tnyynrolcrl \'cymut nnda Rasaba sahiline vuran 79 ti· UAn olundu, ldz gi:5CD!n önUnr. 
ve Portlanda hücum etıniııılerdir· pinde bir tayyare enkazının, Erit· rtknıt, olan yll:r.lerce vahıodıı.,tan nı 
Derhal havalanan avcı Lan·aı·elerl· rede 4 Ağu-:;tosta avcı tayyareleri· hlm bir kııımı blletıerloe onar Unı 
mJzle müsademe b~lnmışlır· Nihat rniı tarafından ha:.ara uğratılan d.ılar. On dakill.8 müddetle bu l'kll 

tecijyat yapıldıt.tan sonra bu kere 
numaralı lıayu.nm en dl"#U fakat 
lira ka7.andırmı, oldutu il n c:llldl 
biletlerl r.llerlnde ı.ıru bekllymlıırc 
ııekllde tediyılt )•pıhnak l!ltenlldl. D 
na ka"ı bilet s."lhiplt•rl ltim.ı: ecdr 

haklannı aramııl• lı;ln idare.} o wll 
caat ettiler. 

Muhucbe odasına bUcuın eden 1 

rakamlar henüz belli değildir· Fa. dü~man tayyare5ine ait oldu~u 
kat 50 dU~an tayyaresinin bugUn zannedilmektedir. Barentu tayyare 
iml1a edildiği bildirilmektedir· Tay. meydanı ve orad:.ı dağınık bir hal· 
yarcleriınlzden l 9 u kayıptır· Bu. de bulunan muhtelif tayyareler 
nunla beraber pilotlardan bazıları- bomba \"C mitralyöz; ateşine tutul
nın sa;; oldukları ümit edilmekle- muşlardır. 79 tıpinde bir düşman 
dir· Muhtelif eYler, bazıları ciddi tan·are filosu Sudan lngiliı hava 
olmak üzere hasara uğramı&tır. Ve. kuwctleri tayyare meydanı üze. 
sa.iti nakliyede de bazı hasar ol - rinde uçmı15tur. Burada bulunan 
muş vo bir petrol deposu ateş aL 1~iliı hav·a ku\vctleri mevcudun· 
mı.~ da yan;ın silı cıtlc söndUrUl- da zayiat Ye hasar yoktur. ka orga.nb.ruıyonu ıctare N!en bir 

mUştUr· Somalide F~arrim ge:;idi uıerine "11 makul(!) l7..lltıatı '"rı~ordu: 
Portland Ur.erine yapılan hücum· 

da bomba pareaları iki gemide ha. 
fi! hasar ynıımıı.ıtır. Bundan baeka 
hi~ bir gemide haı1ar yoktur· Ka· 
raya düşen bombalar dcntz maka.. 
ma.tma ait binalara ve deuiz hu
tanoısino zarar vermiştir. Bir mik· 
tar yaralı var6a da ciddi surette 
yaralana.nlarm adedi azdır· Bir ö. 
lü olduğu haber vcrilmifJtir· 

Bertin, 11 (A·A-> - Alman or
duları yüksek kumandanlığı teb. 
!iği.: 

Alnııın hava kuwetleri muhare
be tayyare filoları bugUn !ngUiz 
müstahkem linftnt Porllanda hll· 
cum etm~lerdir. Hedeflerine isa. 
bet eden bombalarla limanın mü
him tesisatı tahrip edilml ve pct. 
rol depolan yaktlmıştır. Hücum es
naamda ı.ıanş denizi üzerinde muh· 
telif mahnllcrde Alman bombar. 
dnnan tayyarelerine rafakat eden 
avcı tayyarelerile adetçe çok faik 
İngiliz a\'cı tayyare filoları araam· 
da 15iddetll hava muharebeleri oL 
muştur. Şimdiye kadar haber ,·eril
dlğine göre, 73 İngiliz tayyaresi 
dUşUrülmüı;ıtür. 

Alrltan tnyyarelcrindcn 14 U 
üslerine · henfü: dönmemişlerdir· 

Manş üzerindeki hava muharebele· 
rl devnm etmekte olduğundan kaU 
vaziyet ancak dal1a sonra bildiri. 
Ieceklir· 

Derlin, l 1 (.\·A·) - n.:-.;.s. a
jansı bildiriyor: 

Portland ve PorUand civarında.. 
ki bahri muıtaka üzerinde cereyan 
eden hava muharebeleri inklı;:ıf 
etmektedir. D·N·B· ajaneınm öğ~ 
rcndiğinc göre Du,·r'n kadar bil· 
tiln Man~ mınt3kası llsUinde ge • 
nf§lcyen hava muharebesinde fai
kıyeti idame etn1ek Uzerc yeni AL 
man ıwcı tayyare filoları hareket 
etmiştir. Alman avcı tnyynrclerl 
tarafından dügürülcn 73 lııglliz 
tayyarcsinden Messcrşmitlcrdcn 
mürekkep bir Almatı avcı tayyare 
filosu yalnız ba;ıma 22 lngtıiz tay
yaresi dü3ürmü§tÜr· Bu filonun za. 
yiatı yalnız 2 tnyyaredir· BUyUk 
avcı tayynrelerinden mUtcşekkil 
diğer bir filo 16 İngiliz tayyaresi 
dilşUrmiıııtiir. 

RUSVADA 
(Baş tarafı 1 incide) 

ilk mahkumiyetlerin verildiği ha
ber alnımıştır. Kusurlu kondansa.
tör imal eden Uç tJahuıtan biri 8, 
ikincisi 6 ve diğeri de 5 seneye 
mahkum edilmişlerdir· Bugün n~
redilen iş karnrnametıine göre u
fak lırrııızlıklar ve büro ve fabri. 
kalardn intiı..am.sız hnrcketler ya
panlar bir seneye kndar ce7.a gö
receklerdir. Diğer bazı kararnamrı. 
lcrde tcnbellik yapan \'C \"azifeleri· 
ni terkedenlcrin ~imdiye kadnr ol. 
duğu gibi hılklnı ve fa!:rilıta mu • 
rahhasları huzuruna değil. bundan 
böyle münferit hakim huzuruna çı
kanlacakl:ın tasrih edilmektedir. 

Dün Modada bir genç 
boğuldu 

Dlin .Modacl::ı. bir genç bo~ulmuş· 
tur. Hnmaının tnhtaları kenarında. 
dııran \ ' C Uzerindc mayosu bulunan 
bir ~encin bir nrn denize doğru kay 
dığı görUlmüş, kendisinin yiizmek 
Uzer"' atladığı zanncdilm'şlir· Ara. 
dan hayli zaman gıı.çmcslnc raf; -
men yUzUcil meydana çıkmayınca 

yüz.-ne bilenler denizde araı:tırma· 
lar yapmı§lar \'e zavallı genci dt'. 
nizln dibinde boğulmuş olnrak gör
müşlerdir· ).ieğer bu g('n<.J ylizme 
bilmlyormuıı· Tahtaların kenarın. 
da dururken ayağı kajınt§• bu ııu
rctle drnize dlişC'rek boğulmuş· 
tur· 

- Efendim, muha beclmlı bir h yapılan bir hücumda bombalar 
tayyare dafi bataryalaı ı mevzileri •P hatası )upnııştır. Gcrtl tıilcttt"r 
üzerine düşerek bir kaçını iskat J'&n!!IDldan fıızlrun ı o lira utcrlnd• 
etmic:lerdır. Tayy:ırelerimizin hep· tecl.l.rc oıunmu:ıtıır. ı~aımt bundao ao 
si salim"n ü~lerıne dönmü)lerdir. l'MI Uı:er llrndan H'rik-<:('ktlr. Çünt. 
Dub:ıta civarında düşman kıtaat belf numaralı tuıyna Uç llra k 
ve tecemmuları ve mühim su kay. dırmı~tır. 
naklarına hucum edilmiş Ye düş· ııu mtıı.ndıı::ı 8dorlne liuou ı:b lifi\ 

ediyordu: 
- Oruır lira almış olan nanıll!!l 

vataada,lardan bcld nen OPY ı;etırl 

yedi llnl;)ı l:ı.de ctın~erlcllr. 

man molödü nakliye kolları üzeri· 
ne iki defa bomba diıştüğü görül· 
müştür. 79 tipinde üç dü5man tay
yaresi Adcn üzerine hücum etmiş
se de zayiat azdır. lki yerli ölmüş-
t " Du rart:ık lr.ııhıı tı 'crt·n k ı;pnct ur. 

Kalıire, 11 ( A.A.) - Röyter idareci) o sorarım: 

Ajansı bildiriyor: 
Remli Tebliğ: . 
Garp Çölü: 16 Ağu~tosta d~vn 

ve harekfıtma ve clu.mJn faalıyc· 
tinin istik~afına de\"am edilmiştir. 

Somali: ı::sas mc\·zilerle temas 
henüz teessüs etmemiştir. Burra'da 
ve c:arkta vaziyet normaldir. Filis-

:. d -tin. Kcnye, Sudanda işara eger 
bir hareket yoktur. 

Kahire, 11 ( A.A.) - Lef Ajan· 
sı bıldıriyor: 

1 ngıliz hava kuwctlerinin kud· 
reti, i\J ı~ırda adeta efsanevi bir 

- l\Iuhaaebooi l lnc .}Anlı~ bir h 
ııapla oıı lira. kuanu.n bir bileti Utt' 

llm Jmz.unrnıs gibi goııt.rrsr~"C.I ne o 
!urdu? ltluhruıebeci U)nn•p da: :\.ma 
fll&ıı munarulı bUet iiç llru ık~I o 
Ura kar.nııınııtfır.... d('l incı• ~ c kD J:ı 

üı:er llradnn ı•ar:ılannı alım;> olan nı 
tanda,tar hnl..lorını nmul f!lbat cdeb 
lecek!Pr\li. 

l"arrııhı.rın de\"IUJl etti~i bf'~ tı:ıft.ıı 

danberl d3.lma akııayn.n hcsaplari~ 1 
hiç te J..u\\ etti olm:ıdığ'ını nıl·~ dan 
ko.! rım, olan bıı muhasebeye blolcrl' 

hal almı tır. 1\1aamalıh bu kuv- \-atandn~ binlerce lirruıını nasıl eo1nı 
vctler: Şifkla henuz tam kabiliyet: .rcı edcblllr: 
lerınİ gu;,lemıeınış oJ:ırak telakki Burada bir telıllfim \-ar: 
edi lrncktedı r. 

.FılhakıAa takip edilen politika
da, l talyanlarııı gaı p cephc~inde 
yapal>ıle~klerı bır t:ıarruz düşü
nülerek, malzeme ve insanlardan 
mümkün mertebe tasarruf etmek 
yolunda o.mu~tur. 

KıymetU \lUlmlz LCitfJ Kırdar b 
l<'neld yan~ların iki hattn da 'il~~ t' 
hesabına yn.pılncnğını set.en llt"ııcdcn 
vaad buyurmu~l:ırdı. 8u tal<dirdc nı 
llml~ln rıın~ J!llah cncllmcnl orı;-aııl 

ı.at.örlcrlne bir Jc5killt \il idare ııu• 

muncıd ı;öete~no a lll Dll[lhe cL-
mlyonıı. l\I. A. 

11.ire kar~ı bıı nisbette çarpışan 
GlJdıator:. tr~k:-aillerinin son mu· 
harcbcde ı:; ıta!~·an tlnaresi dü
~ürer<'k. ) alnız iki tayyare kaybet· 
miş olmaıarı. ı ııgıliz ha Ya kuvvet· S · ... J l · 
leı ınin faikiyctını isbata ka!idir. ıyası cm~ 

Diğer tarnıta:ı, bir dtı~man için i 
en ağır !;t>r<llt dairc_.,inde ~anım~dı- Japonya ve 
ğı bir m~ınlekcttc ılerlcyıp, muda· 
faa cdemek":ıızın go:ı:iınün önünde - • ıt 
tayyarelerıni kaybetmek ı·adar ma· 1 ngı ere 
neviyatı kırıcı bir şey ol~maz .. 

zak S:nktn Japonya tnı;Utc· Libya hududumia taı1;ıt edılen U 
256.600 ltaJyan askerinin, meınle renin alc~·blnclo nzlyet nl· 

mıto ;J::rilnUyor; hona lm~ı tn;Uiı
ler ÇindeW ıı..~kc.rlorlnl geri çek. 
meğo kara.r 'erdiler· 

ketin istih~I kabili} eti noktasın
dan bulunduğu rcri üdcta i baha· 
line'getircceğmi de unutmamak rn.
zımdır. 

Cenupta, İngiliz hava kuvvetle
ri ltalvanların Berbaraya doğru 
d~ğlar "arasmclan yiırümelcrini iz· 
aç etmekle iktifa etmektctlir. Ital· 
yaniar hedeflerine daha . . ziyade 
yakla~tıklan zaman, lngıl_ız haya 
kuv\"etleri :\elen hava filotıllalarile 
takviye edilebilecektir. 

ttaluda bir mahal, l l (A·A·) -
İtalya' umum! karargahının 63 nu. 
maralı tebliği: 

Şimdi bir İngiliz tebliğinin zayi 
olduğunu bildirdiği Odin iıımindekl 
lngilz denzaltısı evvelki bültenlı.-. 
rimi.zde bildirilen harekat cıma.sm
da batrrılmL5tır· 

Oclin'in !!U içinde hacmi 1500 ton 
du, 8 torpil kovanı, 102 milim&tre· 
lik bir top ve iki mitralyözle mü. 
cehhez bulunan bu denizaltının ~5 
kişilik mürettebatı vardı· 

lngiliz Somalisinde Padöknrc.n ve 
Goc!ajcroyu işgal etlik· İleri l1a. 
rekclimiz devam etmektedir· 

Tayyare filolarımız. Sudanda. Er 
kovit tayyare mcydanmı bombar
dıman cdnıek yerd) bulunan 15 
ta~·ynr-cyc t:ım i!labct knydetmiş -
lcr rn dUşmnnın avcı tn) yarelerile 
yaptığı hücumu püskürtmU~lerdir· 
Tayyarelcrimizin hcıısi üslerine 
dönmilşlcrdir. 

l\cnra hududunda ı;ıuak'ı bom.. 
bardıman etmek tcşebbUıriinde bu. 
lunan bir dUşmnn taD are5i müire
zelerimiıin atcpfle dll~Urft1ml).ştür· 
tng lir. pilotu yüzbaşı C1'ir edilmi.§
tjr. 

A\'ruı>atla Alruanyo. H Halla ile 
harp halinde olan İngiltere Uuıl, 
Şarkt:ı aynen. Japonya ile de hnrp 
hıillnc girmek lstcnlJyor· Onun lr,in 
geçenlerde Binnan)'&Clan Çine P.1. 
llh Ye milhlnuıuı.t g~lrmemek ~o· 
lunda söz ,·ordlkJeri gibi bu defa 
da. Çiadc imtiyazlı me,·kileriu mu· 
hafazasma memur olan a kerlcrl!li 
ı;erl alıyorlor· 

ı~nbt Japonya.nm lnglltereyn 
karı;ı ~on zıımanla.nla nldığı ~usu· 
met tavrı aynı zamanda. dtınoknı. 
tik idare slstcınioi bırala.r:ı.l• tuh. 
llter bir rejim kııbul etme i Alman
ya. n İtalya ile ıtmak nıanasm·ı 

almınamıık lizımdır· Hakikaten .;':ı· 
panyn f ngtllz diismnm, Fransız ıhl'i 
DlJlDI, Amcrllmn dliı;.manıdır; raı.nt 
onu Alman doı;tu. hnlyıın doırıhı ~I· 
bl ,1u,.ınmok doğru değildir· Japon. 
lar umumiyetle Anupalıl:uın 'c 
Ameriknlılann dü mauulırlnr· in. 
gtltcrc ile müca<lcle ederken ı\I 
manya ,.e İtalya ile dostmos 1;ibl 
görünmclori Uı.ak Şarkta hu M' • 
Jetlerin alakaları J,nlmnm:ı.,;ınıJau· 
bunn. mukabil lnı;-iltcre. \"e Fran"~ 
yn \"C A01erikaya dll>:marı olan ıl<•\. 
letlerlc i btrll('1 ttl "r r,ibl ~orun. 
mekte nıenfnııtlcri bulu11mns:ndan· 
dır· 
Şu halde JaıM>nya mntlüıı olan 

Frıuısanm Uı.ak Şnrl<ta aliılmsı kr· 
aldlkten sonra lnglltorenln nlaJtıı· 
snn kcscn;e ıra A'bıeriknya gclc
oelftlr. }'a1cat bu dlwlctkrfn )·rrlrlfl 
Uzak Şarh1n Alınany:ınm \f! h!!I. 
yanrn ıdôka rrydn f'f.rlwlcrinı: :: .. ı:ı 
miiııı:rn1:ılın rl nıi~·rcehtlr· \. 



3 - VAKlT 

Politika: l l t lml- lskenderun vapur latanbul Mektupları: • 

• 
ıspanganın 

iki güzü 
F J'Ulko ldarealııdeld tapuya 

bir ıu.rtu tnpıt.ere ile, bir 

taraft&a mlh' erle tıladan saklJ'9 
allkalıda· 

lnıtıtere ile alllıabdır· Çünkü 
bir dahili harpten henüz yeni çık
llUf olan lapuy&DJD yeııi bir harp. 

t@n 1'..&1ıl çakaeait ıüpbelldlr· Fakat 
bpuyaya yapılacak bir Porh:-ld:ı 
almu her zaman akla J:eleblllr· Bu· 
nua için lnlfltenmin mütt~fild n. 
IH Porteklzln harekete g~m~i 
t pan~ anın mih' er he abma Y&· 
PM'alt fiili mücadelenin if&der.in. 
den bqka bir eey değildir· lngfl· 
tere lle lapan)'& arrunndald harp 
balı zabur ettlil takdirde böyle blr 
netice ~kJenehUlr· Fakat tngllte. 
re ll• btuJama müauebetbtl 
taulm edecek olan &mil ~almuf bir 
harbe blh uıta müdahale ,eklinde 
nlinaktan d)'ade tıpanyaa;. baıti•· 
ki tartlarma ıore mali ve lktma.. 
dl sebeplerdir. lapaaya harabe •· 
liadedlr lıaara muhtaçtır. Sana. 

lal ;renldea karmak. mallJeebd 
llılalt etmek r.anreti vardır· Fru
~- kaüMI dnleti ele ıeçlrme. 
•• llA.ll pldl ise de b.....,.... ıa 
.................. 'fl WIMdf 
f..Unt1 taalın lmkbma malik 
delildi. Qma lvla 1'nüo yannld 
!aha,.,. mall e lkt1Mdl mem. 
h&ta.a malllr olu memleketlerin 
tetrikt m...W ile lnldpf ~reıııl 
lMd&MUr Bu hal bpannyt lnKtl
ten Ot dolt attnuebetler lda111e. 
.ıae W-Tliect~r t111panyaam ln~lte
hre lıabn .ı,.t ytblade hu h&. 
Mbt.tert olmmak mtbnkllndllr· 

.. ...,._ .. IMlr Jüatl de mlllv~ 
.......... ,it- ........ 

~ 1'11t'e" büaa Jl
dadeld eem)iatlıda 11ebebl tapuya. 
- .................. terbdr ..... .......... __.. .. .....,.... •• • ..._.llella ..,..un 11• 
.. - llalJU mlllwrllltı 
~ .... ,,, .... 

QWittudr hpu.vadaa alaun11 
bir puoadır. Ba parça ucak mlh
' er devletlerUe :"tapılacak ı, bitli .. 
iiauluı ~~~· 

J'U l"rMlro .............. - .... 
tudJr. Füat .. ~ -- ... 
clnnek lcla inlfn ere o War tlda 
J6ıbmell, ,.... ... o ......, .... 
ilim .-etler :ppmalı· Düa dol 
rua AfrQra Jaaolerlncle dcldM fe. 
da olma)ı 16ıe abnalıclır ld Fna
ID Fuı hpanyol bayrajmm 'öl. ..... ..,..., 
tapu~ Od ytiziae de tlrlD 

aeıea poUtUr teller baalardır· •· 
..._ hıuJ"& balardan ballpL 
•e taiııaamea /Ü 'erecek! 

ladrl Ertem 

............. _____ ___ 
* l a t a n b- u 1 'V&ll ırıoaYI· 

111 ~ruc Nuaat PepeyiDlD Sürt •ali· 
lllta•• Bbı&fil ..Uli Sal'blD Yo&1at 
\'&Jlbllne. • Tokat yalJal a.ı••d
dlala Çonb fthllttne ve Adana ftU 
muaYbll ladrlabl Mardin nııuttu 
t1$1 JUUek &lldlkt Dtırat etmifUr. 

• .:ııcu.ı vellAlıeU ,.... ........ 
ıe,. Uarac lldlltcek mablUl ve ma· 
muUerlD llADI& t&ltl tutuımuı bak
laadald brar1WameniD tatbik 1Uf9U• .. ~ '* ti.Ulliatnam• bamb)Vak 

idi& defa b1Nl etmtn yeni icra ka 
nw _,. ıı den ltlbaı'tll mevldl tat 
bara , ...... [ .... 

• atlilw'lleUe 1cra ~w.ı ı:;ok 
~- btaatial icra daire.... ~ ..., ..... w. tatu· 
'*1 llllEZR ,....... lılıgol& ~ ft 

llltlp aımıcakbl'. 

• DQa alıüld kcmnılll,..U. ph· 
,.... aı kllUUC bit Leh aUlteci 
katlltll plmlltlr· Porte'kizll blr 
.IUltlcl de bu 1&bahld konvual)ıe.. 
Del yo1culan araJmda bulllDlllÜ • 
tadır 

seferleri bugün başlıyor 
Dumlupınar ilk 
seferi yapacak 
lt&lyanm harbe glrmcııındcnberl tatil edilmif ola,ıı btanbul • lııkendenııı 

ftJllU' eelerleri bugünden ltıbaren tt>kr&r baııaınaktadır. BugUn ilk olarak 
Dumlupınar vapuru limanımızdan hareket edecektir. Şlmdlllk yalnı& yUk 
nakliyatı yapılac&k, yolcu taıınmıyacaktır. 

Aynca harp ııtıortaııı dolayıatyle yUk Ucrotıeri de yUr.de elll arttırılmıı· 
br. Bundan ıonra kaldırılacak vapurlar için bir prO&"ram hazırlanmaktadır. 

Zıraat vekaleti bir 
anket açtı 

Alınacak cevaplar zirai 
kalkınma proıramına 

eıaı olacak 
Ziraat veklleti zir11i kalkınma 

proıramınm huırlanmu"1a eaaı 
olmak ü.ıere bir ziral a..kaet aç· 
mıt. bu münatebetle siraat ve· 
irili Muhliı Erkmen valılere ıu 
tamimi ıör.dermiftir: 

"Villyetiniz dahilindeki k&y· 
ler üzerinde rint araıtırmalar 
yapmak üzere: ekipler ıönderil· 
mittir. Birer tefin idaresi altında 
bulunan ve Y\UcHk Ziraat Enı· 
titüleri talebeıindeo teıekekill •t· 
mit olan bu ekiplerin Jlıteıi ve 
bölcelerin isimleri ilişiktir. Ekip· 
lerin ne ribi itler ve mevzular ü· 
zerinde araıtırmalar yapacatı da 
bir nillhaaını ıundutum dr;fter 
ve talimatnamede açıkça ıöcteril· 
mittır. 

Şimdiye kadar Ziraat veklte· 
tince muhtelif fıraat ve vesileler· 
le, muhtelif tarz ve ıckild~ kCSy 
•raıtırmaları yıpılmıtbr. Bunla· 
ruı muayyen bir proıraın altındı 
yapılanlvı yt meriade ltlenenlt· 
ri (16609) u bulmuttur. Bu inU· ı 
nıibdeJıri tatil ayla,n içinde de 
( 3990 ) ldiyiin araıtırmaı.n 

Portekizli bir 
gazeteci geldi 
"İspanya iktııaden 
büyük bir ııkıntı 

içindedir,, 
Dün aabah celen konvanıi)«> 

nelle tehr~ff Yakmıarkta bir 
tetkik ıeytıhlltl yaı>acağını söyli· 
r.en X.r~en iıi~ bir Portekizli 

0 ..,i retaftlr. 
Karden, AvrCıpa vaziyeti hak· 
ln~ #~ ,O,le anlat· 
mıt~ 

- Avrupa, bir İngiliz meılek· 
daıımızın Nf i . .4İbi açlık teh· 
likesindt.di' "\ıDıaı.. itcal al· 
tında bulunan memleketlerde da· 
ha ziyade ıö.ıe ç.upmaktedtt. lı· 
panyada.ki vui)leti de kaydetmeli 
yim. l)ahili harpten henUa ~ıllan 
İspanyada bupra ha1at normal· 
dir dtnemcı. 

tapanyQ}lar iktıaaden büyük 
bir sıkıntı içindedirler. lapanya 
da şahit olduıum vaziyet beni 
wk QMitetı . -~ ~ •fıtletle 

ac.tlile kled~ 'Yly~ ve 
giyecek ıon derece pahalıdlt 

an 

pllıüıttmlmııtır. Kocaaı bıt..aiını çekerek 
Bunlar eadece bir malumat ntıldı 

to ltuP.a~n ibarff deİildlr •.ve ~~ <ltYeltll 8*"illl<la 

~:.a.:: .... __ --....:. .... AM•taı• IUfat: ıiıbJaCle~-
1a laertdi,an ~-·• ri9i ~ aynlm..,..n mU.. 
tin .aMtlllf. ~ 'n hbl1l t......, o.Jant cWn poe aeo vakit· 
yetleri derlenecek, topı .. tat ,,. ıere ~ ralA jpllt .ye aonR lkt 
en ülith * au~te tnblt e41len Jdlçök teouiu ellıMlen tutarak u_ 
.akı~ •e lıl~ler ÜHtinde ctjit· nmua •viııe PliP ~\&klan ona 
ter yapılarak alrai ka1kmnaa proe· bırakmak iatemiftir. Kapıya çıkan 
ramlaa buulanacaktır, eqteainia böyle bir işin ıece ya-

naından aoara halJediltniyeceiiai 
KiSyUn varlıjı ne kadar dıkbt eö~ lcme1i üzerine aralarmda kavsa 

ve itina ile tesıbit edilirae ttlmilc çdutut. Hakkı ve Osman ininde 
bakamdu mütehaıualarm yapa ilu koD\fu da ite kal'llDUflardır. 
caldan tetJdlcJtr o lsadar Pilaım Mustafa ıarbQthıiun teairile dır.. 
eaua dayanmıt ve bunlan ilti· hal bıçağtpı çekip Uzerlerine atd· 
nat edecek blT prorram da ma· m v~ ,UrUttUye kotuean diler 

. • 1 la komıular ve polialer kavsacılan 
hallın ıcap arını, tlrt nna. •• ıttçtutde ayrrm11tardJr. ~rdU de 
huıuılyctlcrinnf-~-tev~fu~ et~ıı o· nıiıbtellf yerlerinden yarat~ o. 
lıcak ve o 1tUCtte ıeyıı &v.tere· lan bvtacılar Beyoflu hutaneel-
cektit. ne kaf<fmlm11 ve tahJdkta bqtan 

Bu ıuretla topJınan maJ.Umat • ml\tır. • 
vüüatimiıce iiaerincle usun u· 
ndıya itlenclikten aonra - yapıla 
cak hartalar, niulrayneler ve k· 
mallerle vlllyet:iftiı iÇin de bir 
çok noktalardan fıtüıde edil.cek 
blr kitap olacaktır. Bu itibarla 
Qilbıl48 IApM&Ji.,..d-1ımıa •• 
m~aclcyi bilzat takibinin rica e
derim. 

Anketler üzerinde çok dur .ıl· 
muı ve bjrçok arkadatJar tara· 
hndan ıöıden ıcçirllmiıtir. Bu 
huıuıta ilive edilecek buı nokta· 
Jar görülürH öniım\izdelri yıllar· 
a yapmcatmtıı ınttırmalarda 
ildfade edilmek Uıere dolfudan 
ctonu,- ban• bltdlrmenlal aynca 
rica ederim. 

\'aldtlft vuaa Daıat v...u ...., 

~= 111 iM ı• iM 

otıe -..... 
MtlMn 

il i t il • 11 ıt 1 ., 
11 ll • 11 ıe .. 1 .. 
ıı ıı u • 11 11 u .. 
• • ı u•• ı • 
aıı 111 ıı~ ı•ı 

YARIN 

Bir Romen ticaret 
heyetı gehyor 

Bükreıte tamamlanmı~·an ticari , 
görüşmelere Ankarada devam et
mek üzere yann bir Romanya ti
caret heyeti Köstenceden vapurla 
ıehrimıse gelecek ve akıam An. 
karaya gidecektir· 
Yapılacak müzakerelerin hede

fi, i1d memleket arumda yeni bir 
çok maddelerin mUbadeleaini te
min etmektir· Bilhaua Romanya. 
dan 1ellük>&, ker eatt ve bilellmle 
orman unayl maddllerl alınacak
tır- • 

yon 
Bir tüccarla bir 

canbazöldü 
FJLbrikatör Mehmet Sait Uımin· 

de 63 yqlarmda birisi evvelki ak· 
f&Jll .8etlktq depo1u 6nUnde tram. 
Yaydan atlamak iltemit• fakat mu
vueııeaini aybederek tramvaym 
altına düpıllftllr· Tavman tram. 
vayı durduruncaya kadar savallı 
&damın üd bacalı k..ıtmiltlr· Ye
tifeıaler Melunet Saidi derhal Şif il 
Sıhhat yurduna kaldırm11lar, fakat 
yaralı bir müddet aonra 6lmUıtUr· 

lıtUddelumuml muavinlerinden 
Orhan--Mdl8eye el koymuttur. 
Diğer ...taraftan Topapı ..... da 

4f ~r k&,llntıı ~-tlrl\ ll~tletle. 
nW bir ... YClll lrllim oım-.mr. 
Şoför Muradm ldarealndeJd 1843 
11'fdnan11 tamJt>n ufalt yolda •U· 
raUtı giderken blrd= önUne 
çlb• Ma•at.be~ n halkm
dan cambaz lıfebmedc Ç&rpm1' ve 
zavallı köyltl tekerlekler altında 
kalarak ölmilftlir· 

Şoför ya'lralanmqt1r· 

ihtikar komisyonu 
bugün toplanacak 
İhtik&r komisyonu bqiln topla

nacak, otomobil llatifi· k~..-te fl· 
yıUan üzerinde mtteul olacaktır. 
~':1Jerde Uaerlerinde bUytlk bir 
lh harekeU bqli)U bu lJd 
madC:leDin fiyatları çok ytıklelmit. 
tir. Ticaret VeklJeU bilhaua ke
reste lılyJe llltadar olmaktadır. 

Romanyadan ratmda mllblm 
miktarda kere1te retlrilecettnden 
ttyatlarm yUbelmellne mani olu
nacaktır-
Kaıate U18rinde ~· bu. 

hman 411 tkıaret um11111 mlldUrü 
Servet te m...,.t olm111tv. Servet 
clb ..... AUanya sttmlttlr· 

Ali Çetinkaya •eliyor 
Münakall.t Vekili Ali Çetinkaya. 

ıam buıUn ıebrlmlse relmeal bek
lenmektedir· Vekil yaran kalan tet. 
kitlerine dtftlll edecektir· AH Çe. 
tlüap bllh... smm limanı, 
fabrika ve harilfarm •laht lflertle 
mqpl olaeôtn'· 

Avrupa ekıpreai dün 
yolcu•uz seldi 

DUn A.wapallan plen tbprea 
trenl "81di.Ye kadar tık defa oı.. 
rak yolCUIU 1eJaılltir· ltalyadq 
trene bir yolcu b'"•lhe de bu da 
Yngotllavyada iamiltir· Dep'9a 
btıtiln Balk&nıan ~ 'bir halde 
reoailldr· Yalım psete ve mek.. 
htp~ittJr-

Pahalı saf ılan deniz .•• 
• Yeryüzünde deniz olmasay 

dünya kör bir kadına benze 
T 

Kilyoeun sert, Suadlyenin ber
rak, Adaların ılık. Floryanm 11· 

caıı:, Boatancmm dursun ve Sala. 
cıfm çırpmtıh denldnde ayn ayn 
zevkler var· Denis buralarda, vil
cutlan buan bir Jtadm eli sibi ok. 
§ar, hazan gıdıklar, hazan tatlı ilr· 
permeler verir· Bazan da bir sev· 
rtU ıtbi kucaklar. fakat bUtUn bun. 
tara rafnıen pahalıbk, ıerinleme
nln zevkini. neeeeinl unutturuyor· 
Glttilimiz gibi belki de daha fasla 
hul'&lb buram terllyerek, daha 
dofi'uau ecel teri dökerek d6nllyo. 
rua· 

• •• 
Evet. fstanbulun ldeta sıcak ve 

sofuk ıu banyolan diye lJdye ayı
rablleceflmlz bir denizi var· Fakat 
yıkanamıyoruz, yüzemiyoruz, ıe· 
rlnleyemi].•onız. htilade lcıemiyo • 
ruz. ÇUnkU pahalı ıatıyorlar. lhti
klr, yalnız giyecek, l~ecek madde. 
lerinde yok, htairıbulu çevrellyen 
t1ıalu suyunda. bir ren$: kJz göpll 
.libl temiz denizhıde de var. 

Njlara ıtttbıls mı. 11&1 yuın 
meaimdan. slyade, oranm pahalılı
İJ yaJnp kaV11nır· lıfayoauuan'z 
h&Qıifz harap. Jılra 'bedeli olarak 
25-35 kurut arutnda bir Ucret 
Meyeceksinil· Kamaralar -eıtt 
leriD dedl#l gibi- ateı pahuuaa. 
Bunlara, yol maarafmt, lçecettniz 
kahve, gazoz ve saire bedellerini 
de illve ederseniz, yek\ı.nun ka. 
barıkhğı karşamda kUçUk dilinizi 
111tarsum. 

Yol, pllj. IOkl ve yiyecek flyat
lanna ve bir ıUrU ktllfetlere daya. 
nacak ketesi olmıyanlara. dejil de. 
nize girmek, a~ aklarım bile defcll· 
remezler. Ve eter Kumkapmm Sa. 
ınatyanm liiım aplannda. Hali· 
cin yoeunlu sulannda, Pendik kum. 
ıallannda, Bolum bir çok köyle .. 
rinde taılar UetUnde yıkanmayı 
röze almazaanız. deniz mevsimi 
bir ıevııliye hasret çekilerek ge
çen gUnlerdea farkaıa ve acı ola. 
oaktır . 

• • • 
Haydi aadeai zehir giıbl acı. ee-

kerliai bulqık auyu libl mide bu. 
laııdıncı kahveye, bayat yiyecek 
maddelerine. pllj Ucretlerine bir 
181 demiyellm, fakat ıuya ne bu
:vuııılur? Dtlnyanıa en ıifalt. en 
leueUf. en 'De~. en mükemmel ve 
ll&f sulan, güzel htuıbulun her 
kötesiıaden, her bucaimdan, bere
keUi toprağın her yerinden ffllnre 
dıiı halde. kana kaaa. doya, doya 
lçemiyorua- ÇUnkU pahalıya aatı. 
)'orlar. 

Q-.;en .un bir sahil palnotuna. 
aittim. Kahve latedim, pNOn bua 
llbl bir kahve dwnanı üstünde bir 
ıite au ptirdi- Şife HJktı, daınla
h, mUhllrltl Tqdelen falan dejil, 
lmn bilir ne •uyu idi· Kahveye 25, 
açdr getirilen suya da ı O kurut aL 
dılar-

Bia illa tuhafma baknus Jd, ba· 
• ye•l•rcle de kapalı Nelere 15, 
15 kurut alıyorlar· 

Bu ıeıı.t gUae1 aatıp ne uman 
nihayet verilecek? 

••• 
l'lorya. Suadlye. Boetancı, Ka. 

l&llUI bu mnaimde bir çıplakla1' 
UIUaidlr· Genç klllar, olsun kadın· 
lar, ateıll dellkanhlar ıuneıten, au. 
dan ve havadan iltl!acle içill b\lr&
ara dolarlar. Bunlar, neıeleri, 

kabkahalan. ıetaretleri ve kay. 
na11Da!arlle plljlan dolduran bu 
faniler. buraların bir mevalmllk 
halkı. &imUblrlik mlaaftrleridlr· 
Kumıallarda lualar ve kadıplar, 

ittıhayı kamçılıyan .,... mtıannı, 
dolcun ve olsun ıöfüalerini. enfea 
baldırlanm rtlnete vererek uza
nırlar ıularda Jn&rtılar gibi cml· 
dqırlar, biriblrlerile kucaklqırlar, 
oynarlar. zıplarlar. pkrak ııatme
lerle tar'ı söylerler. 

Kum ktlmelerine rutıanııım 
ki, lçin4en bir Yılın aaç bir bulut 
ıtbi 16&lerl oqar, alevli bir p 
kalbfn .. aı._ter. Fak,t buan mu. 
ara aliitaedtr Tepeelldtrln altın· 
dU ~ ~ ıtllUtlU, ID.c• 
.~ ~ 1* .... 

kız, bir kadın değil. ho ur. 111 
yım, bir Ermeni bayanıdır· 

••• 
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• Moda koyunda dün yapılan 

YAZAN 
-26- . 

ESEN 

Bu s ll'rl i ilen Galip "Esma 
eldi!,, <Lye haykırdı ve yeni gc.. 

1'.'n1 kar!jılamnk Uzer Berinyı bı
k rak kapıya. doğnı atıldı· Ka· 
ıd n güzel saçları iki uzun örgU 
'llindo a.rkasınd'l sallanan bir 
nç kız içeriye girdi· 
Kızm b'r ~Undc bir fener, öteki 

!inde d ahırda lnektl'n şimdi sa. 
ılmış s tle dolu bir bakraç var. 
- G ılip! 
- Esma! 
Yıllırc hasr t çek n iki kardeş 
i kucaklaştılar ve öpUştUler ve 

' r ı. E: reanm hafif kahkahalarını 
l itti. 

E:ım'l. saf bir ta\Irln: 
- Geçen yıllar bana o kadar 

zun go ilndil ki, d<'di· 
Galip, E manın ellerinden tuL 
u , i) ic g rh çekilmiş bir va

• ı) tte kız:ı uzaktan bakı) ordu: 
- MaşıınllrJı ne kadar bUytı

m iln· 
Esm1 gururla cevap verdi: 
- Artık çocuk de:rilim, on yedi 

:; a ma girdim. 
- ..J ":l311nh, artık g linllk kız 

oldun, öyle ise··· Yalnız büyümek 
dc-ğıl, aynı zrunnnda öyle gUzeııc~. 
miş, öyle gilzcllcşmlesln ki! Köyün 

n gUzel kızı sen olmuşsun, Esma·" 
Her halde delikanlılar artık sana 
wrulup tutuşanlar olsa gerek. 

Esm=ı. kula.klarmn kadar kızar. 
mış, gözlC'ri yerde ba§lnı sallarken 
Gallp t hdit ediyormuş gtl>I par
m ğmı kızn. doğru uzatmıştı. 

GUlhi teyze, Bl'ria}rn izahat ver
di: 

- Bl'Ş enedcnbcrl birb'.rlerlnl 
rmcdiler· Galip Avrupaya gitme. 

den evvel bir d fn buraya. gel~
ti . Şimdi kızı çok değişmiş bulunca 
a.cprdı, kaldı· 

Sonrn birdenbire Esmaya döne
r k klZI azarladı: 

- Esma. öyle ne duruyorsun, 
. nl gelinimizi opscnc ?' 

Esma utana. utana Beriayn doğ
ru ılerlcdi. Bu li<'hir kızını kendi
inden çok ayrı bulduğu bcsb clll 

· ı. Snrılmağrı, ku('aklama~a cesa. 
r t edemedi· BeeC1riksiz bir tavırla 
'irJ sıkma1 in. lktifn etti· 
Berianm kaşları çatıldı· Şerefine 

· ld ği anlaşılan bayrnmlrk elbL 
' rl ir risind bir operet sahne

ı.ntlP i köylil kızlnrmı hatırlatan 
1 rn '· im l kendi irrı akraba 

u öyle mi? 
F kat g nç köylil kızın aydınlık 
hr oıJ, gök rengi gözlerinin içe

rir nd parlayan gençlik bu gergin. 
t cabuk kırdı· Beria yeni akrn. 
b ıımr k<'ndisine doğru çekti, uzun 
uzun vdi. okendı· 

nnz ... a.r dı nrtdn rslık çalarken 
pe trol lnmbasmın ışığı altında ye
mek! rini yedikr· 

GilllU teyze, b mütevazı yemek 
çin itizar elti. Köyde kasap olma
dığını, hayvan kesilmediğinl, bunun 
ıçin sofrad!!. et bulunmadığını an. 
tattı. 

B rlı dslgm bir sesle: 
- İşle bu çok tuhaf, diyordu, 

insan burada kendisini yeni bir 
dünyad!!. yaşıyor gibi hicıscıdiyor. 

Sonrn biro nbire bu yeni dUnyn, 
bu } ni in anlarla alakadar olmağn 

lstanbulda 
us 

Çiçek leri 

Yazan: ArkadiAverçenko 
- 2 -

Dünhü hısmın hülasası : 

H ikayenin ınuhnrriri, R usya • 
dan kaçarak Kmmdnn htnnbula 
gelirken vapurda tnnıdığı ı!\14s • 
kovalı bir Rus mirnlnyrnın kızile 
beraberdir. Genç kı% Jstnnbulun 
uzaktan gürünüşünü b~ğonmiş • 
tir. Fnknt nrl adaşı Avcrçcnko 
Rus çiçeklerinin htıınbulda 110 • 

lacaklan C-"ditcsindcdir. 
l stanbula g lir gelmez hn~ta • 

l:ınnn biııaıycnin muhnrrir i birkaç 
ay b ir h slancde ynhnıf ve b ura. 
d:ı kmdisini tan d ğl Rus ka • 
dınlan a sık 2:.İ}i attt etmişler, 

' t -..purda bem~ .. )diwi 
r kız (Ver ) nncn1

' bir defa 
iıo.tir. Ari adi verç nko hnı· 

ıneden çıkınca bir köye çekil • 

başladı. Eskiden, bilmediği, tanı. 
madığı bu insanlar, bu eşya kendi
sine garip bir heyecan verdi· Bu 
yepyen1 varlıklar sanki gözleri ö
nilnde geçen harikulade bir film 
imiş gibi onlara dikkatle bakmağa 
başladı· 
Yavaş yavaş odnnm cşynııı gözü

ne daha t Urlil görilnmeğe ba.ıladı, 
ocağın üzerindeki rafı, rafta pınl 
pırıl yanan bakır sahanları, kapak· 
ları, duvarda a.sılr " Ya Hafız!,, Jev_ 
hasını, bir takım iptidai ve saf re
simleri, blr tiyatro dekorunu s eyre
der gibi zevkle seyrediyordu· 

Yemekten sonra E3riı.a bir kuş 
gibi şakıyarak sofrayı toplayarak 
siniyi kaldmrken Gül!U teyze de 
yerinden kalkarak deniz böcekleri 
l:abukl!lrından acemice yapılmış 
bir kutu getirdi· Gemicilerin jşsiz 
uzun gecelerde yaptıkları kutular • 
dan birisi: 

- Bak kızım , sana ~ eni ailenin 
hı.tıralannı göstereyim· 

Kutu bir çok uf~t t efek eşya ile 
doludur. Güllü ~eyze hafif ve buru
şuk cllle bu eski hııtırnlan kan6lı. 
rn karıştıra Berianın önUne ~·aydı. 

1htiyar kadın bu hatıraların ara· 
sından iklslnl, gilmilş bir madalya 
ile sararmış, bükük yerleri yıpran
mış, küfi yazı ile yazılı eski bir 
beratı genç kadının eline tutuotu. 
rarak: 

unlar, dedi babama. alt iki 
hatıradır· Babam Karadenlzin en 
yılmaz kııptanlanndan birisi idi. 
Ufacık yelkenli gemisile bu sahil
lerde dola§madığı yer kalmadı, Be... 
tumn, :Kırıma, her tıırafa. gitti. Bu 
madalyayı bir çok defalar boğul
mak Uzere olan insanların hayatı
nı kurtardığı için verdiler. 

B eria, boğulmak üzere olan bir 
çok insanları kurtardığı için gUmU5 
tahlisiye madalyası nlnn bu cesur 
gemicinin soyuna gelin olarnk gir_ 
dlği için h iç te mehcup değildir· 
Hatta biraz gururla ııordu: 

- Bu kahraman nasıl öldU? 
- Yine kllçUcUk bir kııyıkln ışu. 

racıkta batmak ilzere olan bir yel. 
ken gemisinin tayf alarmı kurtar
mak için çalışırken gecenin karan
lığı içerisinde kuduran dalgalar a. 
rasmda kaybolup gitmiş. 

Beria iki omuzunun orta yerin
de ooğuk bir rUzgurm estiğini his. 
seder gibi oldu ve Urperdi· Bura· 
ya gel'rken kUçUk bir şakasile ken-

. di•dnl korkudan bayıltan KaradenL 
zin bu azgın gecesi gözllnlln ö. 
nUnde canlanıyordu. 

Fakat GUllU tey:ı:enin felı\ketle. 
re alışmış bir tavrı var. Berianm 
bu ncı hatıralnrla uzun uzadıya 
meşgul olmasına meydan bırnkmıı· 
<lı· Zayıf e llerile hatırnlan kan§· 
tırmaktn devam etti ve bunlar ara.. 
sından sararmış, solmuş bir fotoğ
raf çekti. Bir bahriye zabitinin 
bellibelirsiz hnynlinl ihtiva eden 
eski bir fotoğraf. 

- Bu, dedi· kardeşimin resmi
dir··· Aslan gibi bir bahriyeli idi. 
Harpte Barbarosta idi· Çnnakkale
de gemi ·torpillendiği vakit şehit 
oldu. K üçük knrdcııim de bahriye. 
lidir. Hala donanmada. çalışıyor .. 

(neııamr var) 

miştir. Orada bir Bulgar bahçı· 
vanmın yanında kalmış, kızilo 

gönlünü eğlendirmi§ çatra patra 
da türkçe öğrenmiıtir. lıtanbula 
döndüğü zaman ıehri bir ıelahat 
içinde görmüştür. Ve gençleri 
eğlendirenlerin de Ruı Jcadmları 
olmasına hem canı ıııkılmıt- hem 
de "çiçeklerimiz solmadı" dü • 
şünccsile ııvunmu§lur. Gençlerle 
tanıımıştır. Türk gençlerinden 
bazılan belki vaııtaıiyle Ruı çi· 
çeklerini koklamalan mümkÜn o· 
lur dü§ünccsile yarenlik ettikleri 
halde biri, edebiyata olan mera • 
kı yüzünden ve Arkadinin de ' e. 
debiyatçı olduğunu öğrenrneıin· 
den onunla alakasını fazlalaştır
mı§ ve kendisine bir muhabbet 
beslcmi~ti. 

Bu yeni dostumun evine da. 
vctli olara~ gittiğim akşamı unu. 
t amam: Zihnimde şark hakkında 
Avrupalı muharrirler tarafından 
yazılmış bütün sayfaları birer bi. 
rer tekralıyaak kapının ziline do. 
kunduğum zaman, içimde çarpın. 
tılı bir heyecan uyanmıştı. İlk de
fa bir T ürk evine giriyordum. 
(Piyerloti) nin bu hayata dair 
ynzılmış hülyalı satırları o 
esnada üzer imde her zamankin. 
den ziyade t esir yapıyordu. Ka.. 
pryı genç dostum açtı Yukarıdaki 
odaya ·çıktrk. Oda Avrupa tarzın. 

ikinci yelken teşvik müsabaka lan 
• 

Su sporlan ajanlığı tararından 
tertip edilen ikinci yelken teşvik 

müsabakalarına dün Moda koyun 
da devam edildi. Havanın ve de -

nizin ııert oluşuna rağmen müsa

bakalar sonuna kadar munta:ı:am 

ve çok güzel bir şekilde cereyan 
etti. 

Umumiyetle 22 teknenin işti •• 
rak ettiği müsabakalarda serbest 

tekneleri bir kenara bırakırsak 
Galatasaraydan 6, Demirspordan 

6, Beylrozdan 3, Fenerbahçeden 
1, Denizcilikten 1, Bakırköy klü· 
biinden 1 teknenin iştirakile ya • 
pılan miisabakalarda birinci De -
mirspordan Feyya:ı: oldu. (Dere. 
ce 1,8,2) ikinci Galatasaraydan 
Durhan (Derece: l, 8, 54) 1Jçi1rt 
cü Gal.ı.tasaraydan Mahmut (De· 
rece: 1, ıs. 11). 

Snbest tekneler: 
18 metre şarpilerde Galatas& • 

ray.dan Burhan birinci. (Derece: 
1, 19, 9). 

25 metre Koba yolelerde Ana
doludan Hikmet birinci. (Derece 
1,22,23). • 

25 metre ördeklerde Gala· 
tasaraydan Nedim birinci. Dere· 
ce: 1, 9, 53). 

1 ;l metre küç\ik şarpilerde Yük 
sek Mimar.dan Tarık birinci. (De 
rece: J, 20, 37). 

Tenis 
müsabakalarında 

lstanbullular 
galip 

Tmiı müaa.bakalarıntn ikinci 
günil dün Takıimde Dağcılık 
Kli.ibü kort]arrnda cereyan etti. 

Neticede İstanbul takrmı 13 
puvanla birinci geldi. Ankara ta-
kımı 4 puvan kaz~ndı. l · 

Daire müdürünün kı z ı 
.Yazan: Yehta Ragıp ONEN 

Kay erili Mehmet, çok J:eııç ya. - Ora8r öyle! Ben vazifeye 
ıında btıı.nbula gP.ldl· Burada ıun- gi111em 11en çı1.hşma:ı:!m d r.~l mi? 
cMt vardı· Onun yanında yatıp - Evet kızım· 
lullkltcak, mekteb~ dcvaın cdece.k. :Kayııcrili Mehmet çok zcld bir 
ti· iki ııene kadar ilk mektebe adamdı· Kızının ı:ı:tırabmı pek lll 
devam etti. faka t sonradan i§l takdir ed.iyor. okumadığına 1ılmdi 
haylA2Jığa vurdu· .Mrklcbe 1;idiyo- pişman oluyordu. Seneler geç.mif, 
nım diye evden çıkıyor, Küçülcpa- zaman değişmişti· 
r.arda hem~erilerile buluşarak 1.Btan Hademe kızıdır diye görücU s e· 
):>ulun bilmediği ycrlC'rini öğreni- len olmuyordu· 
yonln· . \'e kıır be lki kcn~i ölünceye 

Rir J;Ün )'Qlıt ıtmca!lının Yemli- kadar evlenemlyecckti ! Bir baha 
teki past.Jrmııcı diikkıi.nmm önUne için· bu ne hUyUk bir hicrandı ? 
düştü, kapı öniindc oturan amca!n Bir siln daireye gitti. Haıirana 
tarafından J;Öriilünce sıkı bir sor_ lıir ay vardı· Memurin mfidürü ken 
gııya ırekıldi. Mektep kaçakçılığı di1'ıni ı;ağırtlı: 
da hu 1111rı-t1P. meydırnıı çıktı· Mı-h. - M~hmel dttdl, ı-en çok temiz; 
met o günden sonra mektepten a· \ ' P. dürüs t bir insan.'!m, hepimiz ıııc. 
lınıp rc:ıml bir daireye hademe viyorur. seni ... Kodri çok yR.§lanf.lı. 
yamaklığma verildi· Artık sa.hah Ser hademelik yapacak takati kal
erkcnden kalktynr, daireye J:ide- madı. S1>ni onun yerine tayin ede
rek ortalık 11üpllrüyordtı· Bu jl ceğiz . .Maaşın de. hayli yUluıele.. 
mektebe nazaran daha kolay geL rııık! Kendini göster bakalim'? d e. 
mlşti ona? ... Filvaki vUcutça yoru. di· Kaysc rHI Mehmet eskiden ol
luyor, akşama kadar sağa -'Ola 11~ ııaydr yine yerle re kadar eğilip 
ğirtiyoma da ş:ece dinlenebiliyor- kandilli temenna)'l çakardı· Bu söz; 
du· Hem üstelik bu işte eline bL karşısında hiç tc öyle yapmadr, ol
raz para da g~lyordu· Kayııerili duğu yerde mıhlandr, kaldı. 
Mehmet işte böyle hademeliğe gir. Sonra birdr.n başını kaldmp 8ğ. 
di. )'&§t ilerledi· Hademe kaldı, lar bir sesle §Öyle dedi· 
gitti ... 

Dünkü at ,qarışları 

o. hadP-melikten <;ok memnundu. ' - Müdür bey! .. Tevoccühünlize 
Amirlerine, gelip giden bilyUk Ç<>k minnettarım· Si1.den büyük bir 

adamlııra çnk terbiyeli davranıyor, ricam var. Parası sizin olsun, ya. 
heptıini yf"rden kandilli temenna.. ni demek istiyorum ki ma8§1mt ar
larla ııelamlıyor, yan efümit va. tırmayın, razıyım· Amma velAkin 
.zil-ette iken gözünün ucuyla da şu ''ııer hademelik, , 18.fı yerine 
karşısındakinin elinl cttbine atıp al· bana "daire müdürU., deyin! Sız 
madığmı dikizliyordu· Ekseriya yine beni 11erhademc bilin fa\cııl 
ıemsiyesini verdiği, paltosunu tul- hademele r bana öyle d1>sinl('r! Se
tuğu veya .kendisi Amirin yanında bebinl de söyliyeyim: 
oturup ta evrakm.ı Mehmet \'HL 

Son koşu sürprizle neticelendi 
tulle daire içlnde dolaŞtıran es.ha. Gelinlik kwm var. Hademe kııt 
bı mesalihten yevmiyeyi doğrultu- diye almıyorlar. Şu kızı evlendir. 
yordu. meuıem gözüm arkada gidecek! 

Siz de evlat sahi8Uıiniı benim ter. 
fi emrimi yazarken "daire müdilr· 
IUğUne tayini., diye yazarsanıı ııi
:ıe ölilnceyo kadar minnettar <>la. 
cağım. Srn bilirsin artrk don. 
dim .... 

Yarıı ve ıalah encllmcnl tarafından 
tcrUp edilen latanbul at yanıılarmm 
beflnci hafta kO§Ulan dUn Velletendl
de yaplldı. DUnkU ko§tılar da bUyUk 
bir intizamla geçti. Y&lnız aon kogu
dakl bazı 1ıe!!ap yanlı§Iİ1ı.lan, bahal· 

m~terek oynıyanlar arasında olduk• 
ça asabiyet tevllt etti. Gelelim kO§U• 
larm neUcclerlne: 
Birinci Ko ıı: 

üç y&§mdakl halla kan Arap tayla· 
rı arasında olan bu koşuyu herkesin 
Uıhınlnl gibi lmııall Hakkı Tekçe'nln 
Savaın kolaylıkla kru:a.ndt. Arkamı· 

dan Sevim ildncl, l§ık UçUlncU oldu
lar. ){~terek bahiste ganyan ıos, pIA· 
ıe ıos, plue 300 kuru" verdi. 
ikinci Koıu: (Beykoz koaun) 

ı.t:csafe.!1 2000 metre, lkramlyui 
4 70 lira olan bu halis kan 1nglllzlerln 
kolUBU da, bidayette en nJhayctte gi
den Romansın 1600 metreden ıonra 
rakiplerini geride bırakarak birinci 
gelmesiyle neUcclendl. Arkasından 
YatAğan ikinci, Slfkap üı;Uncü oldular 
Müşterek bahis: Birinciye gımyan 

110, plA.ııe 100, t_klnclye pltuıe 12Q ku
ru§ verdi. 
UçUııcü K~: (Satıı k'>şmm) 

Uç ve daha yukan ya§tıı.kJ hall3 
kan lnglllz at ve kuıraklara mahaua. 
Mesafesi: 1400 metre, lkramlyeal 225 
lira olan bu kO§uya Slfkap lle Ta§llr 
nar girmedi. Salih '.!:emelin Tomrusu 

da döşenmiş uyılama:ı:dı. 
Fakat hiç bir zaman garp rcs. 

ıamlarının tasvir ettikleri şark 
odası da değildi. Her şey yedi 
yerinde, muntazam rahat koltuk. 
Jara yerleştikü. Duvarlarda aile 
erkanının büyütülmüı fotoğraf • 
lan asılı duruyordu. Nedense 
hala içinde garip ve ürkek his 
vardı. Bu kapılann bu duvarların 
arkasında mutlalta bir harem ha
yatı yapnıyor gibi geliyordu. 
Gö:ı:üm salonun büyücek kapısı • 
na iliıtikçc oradan haremağaları, 
saçları peril}an kollan bağlı esir 
kadınlar göreceğim sanıyordum. 

Bu hissin o kadar teıiri altında 

idim ki, nihayet genç gazeteci 
dostuma bu hislerimi açtım. Genç 
zeki bir kahkaha ile güldü: 

- Ku:ı:um, dedi. Bu ne deftif 
mez bir kurunh!dur. Şimdiye ka
dar hiç bir Avrupalı görmedim k: 
bundan bahsetmesini Bu duvar
ların arkasında neler var saya • 
yım. Benim yatak odam. Uerdc 
kızkardeşinıin atclyesi, benim ça· 
lışma odam ve başka odalar. İçin 
.deki adamları da sayayım mı? 
Annem, yengem, kızkardeşim, 

amcam, ahçı kadın, hizmetçi o 
kadar. 

- Babanız yok mu? 
- Harbi Umumide Kafkaııya. 

rahat bir birlnclllk kazandı. Ark.um· Kayserili Mehmet fslanbulda iyi. 
dan Parlak& ikinci, 1 Mart Uc;Uncll ol· ce yerleşmiş, amcasından ayrıL 
dular. mış, ktmdi.sine göre bir de miina. 

MUoterek bAhlıı: Blrlnclye sanyan sipçe kadınla evlenm~ti· Bir ıene 
10~ kurua verdi. sonr,a da güzel bir kızı dUnya.)'.a 
J>OrdUncll Koeu: gelmifti· Kayserili Mehmet çok 

Dört ve daha yukan YB§tAkl hallı · mesut ve ba.btiyaİ'dl· '.Alı:eatn dal
kan Araplara mahsustu. Me!afeai 2800 reden çıkınca evine koşuyor. kızı. 
metre, ikramiyesi: 320 lira. nı öpüp kokluyor. Allaha dul\ erli.. 

Bu ko§U birçok UmiUerln Omek ve yordu-
Yükııele bağlanmuına ratmen To- ' Böylece seneler geçli. Kızı bU. 
murcu~n birinci gelmesiyle neUce- yüdii. ilk mektebi bitirol, ortaya 
lendi. Arkaamdan Karakuı ikinci, Or- geçti. Mehmet krzmı daha fa:ı:la o
nek OçUncll oldular. kutnıak istemiyordu. Fa.kat klZI her 
M~terek bahis birinciye ganyan gece kavga ediyor, ortayı biUrdik-

210, pltı.se 120, plft..!e 390, UçtıncU, dlSr- ten eonra liseye de devam edece. 
dllncU kOfU araaındakl Tomru • To· ğini .eöylüyordu. Nitekim kızı dt'. 
murcuk çlfUJ» bulanlar da birer lira· diğini yaptı· LÜieyi bitirdi· Fakat 
ya mukabil 27~ kur\lf aldılar. kendi.sine hiç kimııe talip çıkmı-
~lnct Ko,u: (H.aııtllkııp) yordu. C<?k güzel bir kız olmuştu! 

Dört ve daha yukarı yaotakl yanm 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsua, 
meıa.!esl: 2600 metre, lkrıımlyeal 2:";5 
ıİra olan bu koDuyu bUtUn tah.mlnle· 
rln hllı\tma f;Uzel bir ko§u yapan Ol· 
sa kazanarak bUyUk bir ıUrprlz yııp
t.ı. Arkasından Ceııur lklncl, Mavzlka 
Uı;UncU oldular. 

MU§terek bahlatr: : Rlrlnciyc ganyan 
720, p!Ase 260 ikinciye plA..le 300, U· 
çUncU, d~rdUncU, beDlncl koıularm bi· 
rtncil!inl bulan Uı;ltl bahtıı 2100 kunıı. 
\•e bu kOJUnun birinci ile iklnclıılnl 

bulana. lklll bahis 7500 l<uruı verdi.. 

da şehid oldu. • 
- Yani Rus kur§tınile değil 

mi? 
- Evet, Rus kurşunilc. Ne qe· 

mek istediğinizi a.nlıyordum. Ba· 
bamı öldüren &İzin ırkdaılarınız. 
dan biri!li iken ben naıııl oluyor 
da si:r:i evime çağırıp izaz ve ik" 
ram ediyorum. Siz mültecisiniz. 
Bu topraklar da benim vatancm 
dır. Şimdi Üzerinde ne ka· 
dar yabancı renkler, yabancı 

askerler görüyorsanız da er geç 
onların hepsi buradan gidecek. 
Demek ki siz benim vatanima il
tica etmiıı bir adamsınız. Türk, 
kendisine iltica edeni mutlaka a
ğırlar. 

Genç, beni kendisine daha zi • 
yade ısındıran cümlelerle bir miid 
det daha sö:ı:üne devam etti. 

Ben bu sözleri dinledikçe de· 
min, babasının Moskof kur.şunite 
mi §ehid düştüğü hakkındaki su. 
ali sorduğuma nadim oldum. 
• Niha}•et o, ıözün mecrasını de· 
ğiıtirdi. Gülümsi~rek: 

- Evimizin efsane ve maııal 

evi olmadığına kanaat ediyor mu
ııunuz? diye &ı0rdu, gelin ıize kı:ı: . 

lcardetimin atelyesini ge:r:direyim 
galiba kendisi de oradadır, tıınr • 

·§ırsınız. Ha. Dün bir tablo ta • 
mamladı; ismini !!Öylemiyeyim de 

Uzaktan ımruşturanlar babaııt ha
demedir deyince iııtemekten var.. 
geçiyorlardı· · 

7.a\'allı kız babasının "daire mü. 
diirU., olduğunu söylilyor, tahki
kata girişilince işin foyacı mryda
na çrkıyordu. Nurten... Kı~ın adı 

bu ı ." OdMına kapanıp ağlıl·or. a~
lıyordu. Bir ·gece babası kendiııinl 
yine böyle hıçkırırken ı;öroU , sor. 
dıı. §U cevabı aldı: 

- Ha.demi'} kızı diye Alay edi
yorlar baba! ··· Çrk şu işten ... 

- Peki çıkayım kı:ı:ım ama ! a!
r.e kim liakacak? 

sürpriz yapmı~ olayım. Sizi pek 
fazla alakadar edecek bir mevzu. 

Bir koridordan geçtik: ıağ ta
rafta bir kapının önünde durduk. 
Genç dostum kapıyı vurdu; ince 
bir r;es: 

- Buyurun f di}'e seslendi. 1. 
çersine büyük bir hayret ve mc· 
rakla girdiğim bu oda, çok mü • 
kepımel bir resim atcly~iydi. 

Duvarlarca ve ıehpalar üzerinde 
tamamtanmıı, tamamlanmamıı 

güzel tablo, portreler vardı. 

Odanın orta yerinde de çok gü 
zcl, güler yüzlü bir genç kız a • 
yakta duruyordu. Saçlarının ne 
anla~rlmaz -bir ren~i, gözlerinin 
n~ vufedilemez bir sıcaklığı ve 
tatlılığı vardı . 

Genç kız elindeki frrçaları kü· 
çük bir masanın lizerine bırakır· 
ken, ağ'abeyisi: 

- Kardeıim Kamran, diye 
takdim etti, pek 'enç bir resim 
meraklısı! Scnra heni de ona ta
nıttı: 

- Mösyö Arkadil Yeni dostu· 
muz ve tantnmıı bir Rus hiki • 
yeciail 

Birim Ruı ktzlarınm franaızcı 
tılaffu~. Franıır:ı:ların nazarı dik 
katini celbcderdi. Çok defa bana: 

Kayserili Mehmet ağlıyordu. Bu 
eabne müdüre de dokunmuştu: 

- Peki dedi. Mehmet! dediğini 
yapllcağım. Evraka öyle yazaca
ğım! 

MUdiir vaadini tuttu. Allkadar 
ecre yazılan tc:ı:kerede "daire mü
dürll,, tabirini kullandı· o da snsa 
ııola o eekildc yaptı. 

Kayserili Mehmedc artlk her. 
kes daire mUdilril diyordu· Mehmet 
efendi diyenler olduğu gibi bey 
diye h1tap edenler de çoğalm~tı. 
Kayserili Mehmet artık mahallr1. 
ye girerken başı yertle eğik girmi
yor. bil!ki.ıı dik adımlarla yUrli
yordu. İlk maaşını alınca da konu 
komşuya mükellef bir ziyafet ver. 
di. Miidür olduğu da civarda bu llU. 

retle ~ayi oldu. Arada bir gösteriş 
olsun diye ara.baya, otomobile bi
nip eve gcliyorou ... 

Çok zıunan ~"çmcdl, daire mü· 
dilrU Mehmet Beyin kızına talip. 
lt'r çıkmaya başladı. Bu S('fcr ken. 
di!li damat beğenmiyordu· 

0

T('rf:İd('n 
bir kaç ay sonra idi ki daire mü
dürünün kızı r.vleniyorou. 

- Fransızcayı, Fransıza pek 
yakın bir telaffuzla konuşan ye· 
gine ecnebi Rustur 1 demişlerdi. 
Fakat Kamran Hanımın fransız,· 

casrnı dinledikten sonra rekorun 
onun tarafından kırıldığını söyle· 
yeceğim. O, bir kouşm~ değil, bir 
teg.ınniydi. Güzel bir fransı:ı:cayı 
genç bir şark kızının güzel ve de
rin gözlerine bakarak dinlemek, 
bana ıimdiye kadar tatmadığım 

bir zevk vermişti. 
Atelyenin bir köşesindeki kü • 

çük sandalyelere oturduk. iura
dan buradan konuşuyorduk. 
Kamran Hanım, bir ar.ılık yerin. 
den kalktı ve: 

- Size son eserimi göstereyim, 
dedi. Vakıa Rus sanatkarlarının 
eserlerini görmüş bir ganatkara 
benim eserim, eser diye göıtcri· 
lccek bir 1ey değil. Fakat mevz:uu 
'sizi alakadar eder belki. 

Bu eser, ne büyük, ne de ~k 
küçük olmıyan bir tablo idi ve la
tan bul sokaklarmdan biriatnde ku 
cağında bir demet çiçek satan 
güzel bir Rus kızını tasvir edi .. 
yordu. 

- Tablonuzun ismini öğrene· 
bilir miyim? deditno4 

- istanbulda Rus çi~eri ! 

,(Onama war} 

l 
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Zehirligaz 

~ ~~------__.-------------------------------------------
940 harbinin en kor- izmirfuarı münasebeti e ...,.,..... ,_...___. ,-;;-,,_, _ ... _.~- ,,_, 

kanç silô.hı mıdır? Devlet demiryolları tren .. 
!_ Bir lrıgilis 11ener'alinin eaerinilen l 
Zerurı· .•. ' ... ,,... r , , • ~' 

kun~ sıW:aı 940 har~ını~ ~kor- tinin yedide birini pek az geçiyor. 
suaıın ce :xJır, dtlil mıdır? Bu Gazlenen ve gazden ölenlerin sa· 
F ran9ada ~lmı umumt ~t~ yısı ~~arebcnin ilk &afhala~ 
dare eden J rup gaz ~rbı!1ı. ı· da aıttır. Halbuki o zaman asken 
n~rettiğı b"ng ~ıı gencralı Tnıllıye gaıden korumak için elde hemen 
General kit 1~ ~apta vermektedir. hiç bir yasıta yoktu. Bu ilk aylar· 
lık~li sıllb ~lın a gazların en ~- da ıpız<Ien ölüm nisbcti hayli .yük: 
tnue:sir bir m madığıru, maskenın sektı. Sonraları korunma tedbırlerı 
i;u.,u 8C>yluyo üdafM 1'8.Slf:ası oldu- "e teda\i metodlan ıslah edildikçe 
l.arpte FranS:· . u ~mr büyük ölüm de çok eksildi. 
ı un gazdan dak~ lngıllz_ ordu~: Al:nanlar iperit gazini 1917 de 
7.arıat ıle k zehırlene.rek verdiği kullanmıya ba~dılar. Gazlenenle
'ln6uden öl~u~, ob~s, bombiı. rin sayısı bu tarihten itibaren çok 

J,arC3e e:len b'erı.n ~· ·?arını mu· yüksekti. Bunların çoğunu iperit· 
nu tır. l3 ır ıstatıstık de yap- ten zehirlenen1er teşlm ediyordu. 
Fransada uta f0re b~ruk harpte 21 Temmuz 1917 den harp ronuna 
:laı,261 ngı ız zayıatı: kadar gaz obüsleri tarafından ıe· 
bl.356 ~~) cephede ölenler. hirier.enlcrin sayı ı 160.970 idi. J tcdavı c:ırasında ö· lçlerinden 4,197 sı yani yüzde 2,6 
lH,898 (c)n k}arahlar. sı ö!dü. Yckı1nun kaçta kaçının 
174.926 (d ~Y:bo'an.:ı.r. (iperit) e, (mavi haç diphenyl 

1837,613 (e~ e. ırler. . chlorarsine) e, (yeşil ha.; - tnchlor· 
} aralılar (b teda'ı meth\ ı chloro · formate) e ait ol· 

bırasında u!en yaralılar dui?u ·belli değıl. Fakat her halde 
~---una dahil değildir. çoğu iperitten ileri gelmedir. !\lavi 
:!,690,0::;4 
: a~u ) ekundan esırlcri çıkaralım, 

· ıpları bırakalım. ün!.,; nl . 
I ( 0 ti \U o a 

er ara ında ~a,·mal· lazım 
J~lolsa~ar:dı bu raporun }'azıldığ~ 

tanhıne kadar meydana çık
ınal<!_n icabederdı. 
- ->l:J,128 Yaralanan, gazdan has· 

talanan " ulen (yukan· 
dakı }ckun.) ----

3,000 Bana 1915 isan ,e 
Marı ında gazlenme yü 
:ıündcn cepheden ayn· 

., ~ lanlan ilA'e edelim. 
.:>18,128 Yaralanan, olen \C gar 

len'11'er mecmuu 
188,706 Gaılencrck cepheden ek· 

silcnleri çıkaralım. 

2,329.422 Gazden ba.ka §eyle (kur 
un, obüs, siıngu \ ~aire 

ılc olenlcrın t:ayı ı. 
Şımdı hesaba devam edebiliriz: 

Gti ,515 Yukarda royledığimiz o· 
lulcrın mecmuu. 

2 00 1319 ='ısan \C M3} ısın· 
·--
<la gaxden ölenleri de ila\'c edelim. 

679,515 Gazdcn \C yaradan ö· 
lenler'n mccnuu. 

7899 Gazdcn olenleri çıkara· 

im. 
671,GlG Gaıden başka f<CYlerle 

(obu~. ungu, kur~un 
\CSaire ılc) olcnlerin 
mecmuu. 

haç obi.ısle:-inclcn olen olmamı;tı. 
Bu gazin te:ıiıi: kı~a bir zaman i
çin burun ,·e borazı talui ,ten iba· 
retti. Yeşil haç ta muvakkat bir 
müddet rahatsız edıvor. fakat öl· 
düml\.ı)ordu. Şu halde 1917 den 
sonraki qütiın gazden ölum \'ak'· 
alanna iperitin sebep olduğunu 
söy!iycbiliriz. 

Birçok kimseler büyük harpte 
gazden zehirlenenlerin çoğunun 
bütün ömürlerince birer malul in· 
san olarak kaldıklarım sanıyorlar. 
Halbuki bunu isbat edecek ortada 
hiç bir delil yok. Bilakis elde bulu· 
nan tek tük delil daimi hastalık 
h_alinin pek nadir olduğunu gö:,te
rıyor. Hangi sebepten olumı ol· 
sun hastahanelere giren, çıkan ve· 
y'[ ölenlefın' utnumi\ e (am bif' is; 
tatistiği y~P.llWı değilcJ.ir,, f,JllW 
1916-1920 senelerine ait ı.843 633 
fiş (tekmil fişlerirl yüzde 13,S u) 
uzerinde ilmı bır i tati tik yapıldı~ 
Bu tetkik şu neticeyi 'erdi: 

Teda\ i görenlerden 23,626 sı 
gazle zehirlenmi~ti, lçlcrinden: 

735 ölmuş. 
21,9'19 Hastahane<len işe yarar 

bir şekilde çıkmış. 
340 Ma!Ul olarak çıkmış. 

8 Ne suretle çıktığı belli 
değil. 

508 Bu fi~ler doldurulmamış· 
tır. 

86 Muhtelif hastalıklar. 

23,626 Gazden ıchirlcncnlerin 
,·ckuumı. 

Son uç· kategoriyi harice çıkar· 
mak surctile şu neticeye varılır: 

Yüzde 3,19 738 ölü. 
Yüzde 95.34 21,919 İ"e yarıyan 
Yüzde 1.47 340 ma'ul. 
340 maluluniin hep inin de so· 

nuna kadar malul kaldıklarına ih· 
timal 'erilemez. S:ıdt'ce İ5C yara· 
madıklarından açığa çıkaı ılmı§lar
dır. Hükumet fişleri gaz:(·ncnleri 
diğer ha talardan a) ırmıyor. Yu· 
karda saydığımız gaz ~astaların?a 
zehirlenmenin her seklı 'ardır. l• a· 
kat çoğunun ipcritten ze~1irlcnmiş 

. Bu rakamlardan anla,.ılıror ki, 
329,422 obus, kur un, sungu ,e· 
aıre Yaralmndan takriben 671,616 
r. ) anı )'tiıde 28 i olduğu halde 

l88,70?6 gazlenenden, 7,899 u ya· 
1 •1 ancaıc yüzde 4 18 i olmfüıtür. 
'-1aılenip te esir düşenler bu ra· 
1 amlar~ dahıl değildir. Şuphesiz 
bu ne\'ı vak"alar da olmu tur. Fa· 
~at bunları tesbite imkari' yoktur. 
.u halde goriıluyor ki: Gazden o· 
!enlerde Yüzde nisbeti gazden gay· 
11 şeylerden olenlerin yuzde nisbe· 
~~:::::::========================~~ _._- .__ (' .. "'-'-~ ,....,...,,,__ ... .,...-~ .......... ~,....,~, 

( ·~~ ..... ,..,,,,,-.-.--.......... ~~~ ; 

1 Vakıt'ın Ansiklopedisi ı 
t.,............... _._... .............. - .. - .... ~J 

-~~'~ .. --............. -.. __.........,-... ,....~, .... ....,.....,_~~ ... 

Themistoclis ( Temislokl ) 
\ unan başHkilı Bay Metaksa· kumandanı olan 1 .partalı hurıbia: 

i ~nöı l'eınistoklıs'iıı {Tbcmistoclis)ı de, §iddetli bir münakaşada b~sto. 
ınu .Umu.nün 2400 üncü yıldönü· niyle kendi ine hucum ed~~ce. 

:1~ün J>!~ede tesit edilmesine mü· "_Yur, frrkat di~lc:., dıycrek sozle: 
: cttıgıne dair gelen bir ajans rıne devam elmış \'e sonun?a mec. 

1
.: 

1
' !1". &ormüş ünUzdur. lise keneli fikrini kabul rttı_np Sa 

ı. ı ıcını toclis csld funani tanın lamin öni.mdcki büyük demz zafe· 
, • ~~ur SCrdarlarındaı\ ,e d vlet a· rinin kazanılma rna sebep olmuştu 

<ırındandı At" d ,ı,.;;<l A~ . . . 

olmaları pek mümkündür. Halbu· 
ki: Bu gazle zehirlenmiş Fransız 
ve lngiliz hastanelerinde tecbn•i gör 
müş olan en ağır ha taların (has· 
tahanelerde dokuz aylık ted:ı,·iden 
oonra) ancak 787 sinin yani yuzde 
5 inin İje yaramaz olduğu görül· 
müştür. Hastalar başlıca bronşit. 
kalp ,.e nevresteniden rnuztaripti· 
ler. Bu hastalıkların nihayete ka· 
dar sürdüğüne nadir olarak rast· 
landı. 

1,043,633 fiş üzerindeki ayni iır 
tatistiğe göre süngu, obü ·, kurşun 
vesair (gazden başka) silAhlann 
verdiği zayiat ~udur: 

Yüzde 6,51 = 12,933 ölü. 
Yüzde 84.55 = 168.021 hizmet 

görecek halde çıkan 
Yüzde 8,94 - 17,767 malQl. 

Şunu da unutmamalı ki, bu tab· 
loda ~o;tcrilen ölüm \"'3.k'alan yal· 
nız ha tahanede ölenlere aittir. Ne 
muharebe mevdanlannda ölen ve 
kaybolanlar, ne de esarette ölenler 
bu cet,·ele dahil değildir. En mU• 
him nokta da şurac:r: Gazden baş· 
ka silahlardan yaralanıp ta daimi 
mall kalanların sayı"t ıı;azden ma· 
ifil kalanların altı mislidir. lşte ga· 
zjn verdiği 1-ararla diğer sili.hların 
yaptığı tahdbat ara mdaki fark. 

D .. NVADA NE LER U :OLUYOR 
_..... .................. ., .... -.. .. 
ipek çoraph 

haydut 
B undan bir kaç ay evvel Amc

ri.kada "ipek çoraplı bay • 
dut,, diye bir haydut türemişti· l3u 

adam, esa.ıı itibarile ipek çorapla. 

rr ayağına değil, bll§rna giymek· 
te"Wii. 

" 'fm p 

Bqma geç'irdigl ipek çorap, Uz~ 
rinde ilci tane ı:oz deUği acrldılı:tan 
sonra, kendisine bir maske vazL 
feal görmektedir. 

Valter P.rocuski adındaki bu sa.. 
bıkalı, şimdiye kadar buyuk milc
Y.ut~ on iki hırsızlık yaprnl§ ve 
eundı hapsedl:mi~ bulunmaktadır. 

• •• 
lngiliz valde kraliçesinin 

husuıiyctleri 

1 ngilterenin anne kraliçesi 
Aferinin hususiyetlerini bilL 

yor musunuz? 

Bil" <;oklarımız, mektup yaur. 
ken veya not alırken. kağıt ziyan 
etmeği bir şey sanırız. Halbuki bir 
kraliçe bilo bu hu~usta ıtinnlr dav
ranmaktadır· 

Kraliçe Meri. kendisine gelen 
mektupları bizzat açar, ve cevap 
verilmesi lazım gelenlerin cevap
larını, aynı mektupların 1.arnarı. 

nın arkasına işaretler, sonra. k!ti. 
beleri onları beyaza tekerek yer. 
lerine gönderirler· 

Kraliçe Meri, kendi an:ılisanı o
lan ingilizeedcn ba~ı:a. almanca ve 
fran.sızcnyı da su gibi bilmektedir· 
Bu sebeple Londra rad) osunun ı;c. 

rek fransızca, gerek almanca neş. 
ıiyatmı takip etmekten hoc-J:ınır· 

**'i 
T uhaf bir lugat kitabı 

L ügat kitabı daima bir türlU 
-0lmaz ya ... Bunun ciddisi de, 

'acloluda oldu· ına a ~ U• Sonraları Atina!ılann faıkı~·c.tıı:ı 
440 . · temin için iyasi dt' iselcre. gırış~ı: 

~!arat~ ınekı lranlılara karşı ğinden lspartanın tar.yıkıyle '~ 
teren ,. on ~af rinde ~ ararhk gös• tanda,.ları tarafından sürgiın eclı • 

vardır; tuhafı da hulunur. Ameri
kada son defa nC'ıırcd len bir Jlıı;;ııt 
kitabı kelimeleri ı;:ı vct gnrip taı·z. 

larda tef1Jir t'tmrktedir. ı.rcsela 

''boş lıit" ic;in diyor ki: "Bir lnsa. 
nm hnkıki fikrine a"liı u~mıyan 
beyanat \'C'l a itıkat . 

i ı ıfa~ı 4f> tc Demokıat parti r~ miştir. .. A· 
mİ§ti. ) ' (Archonte luğa seçil• Işte böylece bu bu~ uk asker . 

nadoluda 'e l randa yaı;adı ınem 
480 sene . nele l leketindcn de uzakta oldü. 

• 
"Tavsiye" kclimcsıne dı> "en 

kıymetsiz ve binaenaleyh cın çok 
harcanan mangır,. demektedir. 

Mezkür lügat ''korkak,. kC'lime. 
sine de şu tarzda mana \'eı mckte
dir: 

seferlerini ziyade eşlirdi 
Erzurum - izmir arasında her gün tren işletilecek 

Yeni Erzincan 
şehrinin 

temeli atlldı 
Plana göre Erzincan 
Türkiyenin en zarif 

şehri olacak 
J;nlncan - Büyük bir felaket 

geçiren Erzincuım imar planı ya
pılmış ve tasdik edilmiş bulunmak
tadır· Bu plin bot arazi üzerinde 
büyük bir ihtimaml& yapılan imar 
pllnlarınm en cazibi addolunabt. 
:ur. Plina göre şehir tamamlanınca 
Erzincan l'i.irkiyenin eıı :&arif bir 
§ehri olacaktır. 

tınar planı şöyle hulba edilebi. 
lir: 

Şehir yirmişer metrelik Trabzon 
ve Erzurum caddelerinin blrlbirle
rini amuden kat~leıiDden husu
le gelen dört büyük murabba için. 
dedir. 

Trabzon caddesini, şehrin baş. 
Iangıcmdan takibe bqladı~ ı:a.· 
m.an: colda ilk tesadUf edeceğimis 
Kmlayın yaptıracağı dokun barg.; 
kadır· Buna baraka diyoruz. Fakat 
metanetiyle hıuicl manzarn.!ile ae. 
nelerce dayanacak ve biriblrlerino 
muttasıl evcikler tarımda yapıla. 
caU 11ekildcdir· 

Bunun eağında yllz yataklı bü· 
yUk bir bahçe iı:inde uçları arka
ya kıvrılmış ve birlbirlerini kate.. 
den hatlar tarımda.ki hutane bi. 
nası vardır· 

Bu barakaları ve hastaneyi. hu• 
ıust evler. dü.kki.nlJr ihat& etmi§· 
tir· Ve barakalar üst kmmmda bil. 
yUk .bir ılk mektep yeri, eoııra be.. 
rakalann ortalarında hamam, b~ 
ge vo çamaşırhane gibi umumi yer· 
lor vardır. 

Bunların hepsi keaif ve mutena 
Ye§illlklerle muhattır· Barakalar 
bm:ıınm daha yultarısmda bilyllk 
~erasimler için bUyUk bir cumhU
nyet meydanı bulunacaktır· Bu 
cumhuriyet meydanı hükumet da. 
freleriyle eüslenmiştir. 

1 
HUldhnet dairelerini Trabzon yo. 

una. .'·asleden büylik antre üzerin· 
de lbır tarafta postahane diğer ta• 
rafta inhisar daireleri vardır· Bu 
n;ı~uanın kaf"6ısında bugUıı ke
Bıf agaçlarla mevcut olan Uç bUyUk 
bahçenin birleştirilmeeiyle meyda. 
na gelen belediye bahçeleri bulun. 
ına.ktad.Jr. Bunlar park ıe.klindc bir-
1?ıecekler ve her türlU rnedent ih
tiyaçları ihth-a edecektir· 

Bu bahçenin yahut par.km bir ta· 
rafında kütüphane bir tarafında 
:&lkcvı binaları olacaktır· KUtUp. 

anenin başında şehir tiyatro.su 
kurulacaktır. Halkevınin yanında 
8!rasiyle Orduevi ve ordu mUfettl§
lilc daireleri \'ardır· 

Parkm arkasında da stadyom 
Y?ri bulumnaktadır. Bunların her 
bırerleri kendilerine aym·a :ıı:ly· 
netler verecek '"ollar a"nçlıklar 
balı ı· " . o ' çe ı evlerle ihata ccülmi.ııtir. 
Pllnda belediyecilik noktasından 
en basit ııeyler dahi düııUnUlmüı· 
tur. 

v ~te Yazı ile bir kroki.sini yaptı.. 
gmıı7. bu bedii müstakbel "'-ehrin 
bug·· b" " u.n ır mahallesi yapılmaktadır. 
~Uti adma (Kızılay mahallem) 15-
mı venlece doksan barakadan iba· 
ret bUtün mürstemllatiylc biı,>ilk 
mahalle t~kil edecek olan bir kıs· 
mmın inşasına başlanmıştır. 

Ye.ı:ı şehrin ilk taııı merasimle 
t?praga konmu§tur. Temel mera.. 
sunl çok kala.bahktı. hcrkce heye
can içinde idi. Maraştıı belediye 
relai bulunduğu ııırada bilvUk eaer
ler vücude getiren ve ııc;ke.<ıe kcn 
disini sevdiren ktymctli valimiz ve 
belediyo reisimiz doktor Siiküt.i 
Tükel, ko ilk Ln!lın Uıcrinc bir 
kaç mala koyarken RU sütleri 
söyledi: 

- Mılli bir idealin tahakkuku 
sırasında bulunmaklığım benım 
için en büyük bahtiyarlıktır. Yeni 
Erzincana ,.e Er.Jncanlıalara re· 
fah dilerim .• , 

-
... ... 111 :: •• 

dan bil' kÖrilnliş 

l~mfr-;lo (Hususi) - Onu;u ~ydın - Afyon trenile-fu"'tmıe 
1mur fuannm büyük bir iktısat 6Ube hatlarından karşılık veren 
banş ve k~ltür bayramı şeklind~ trenler her gün işliyec.ekleri gibi 
ve parlak bır surette kutlulanmas1 Istanbul - lzmir ye Ankara -
tekarrür etmiştir. Fuarın açılacağı lzmir arasında her gün ve Diyar· 
20 Ağustos sah günü şehir baştan bakır_ tzmir arasmda da haftada 
başa donanacaktır. iki gün Diyarbakırdan ve lzmir-

Dün gece fuar sahasında elektrik den mütekabilen Cuma ve Pazar 
te~viratı te~rübeleri yapılmış, ve tesi günleri hareket etmek üzere. 
musbet netice alınmıştır. Görülen doğru yolcu vagonları işletilecek· 
bazı ooksanlar hemen tamamlana- tir, 
caktır. 13 Ağustos tarihinden 25 EylQl 

Bu sene fuann açılış merasimi tarihi.ne kadar salı günleri, adi 
~e alınacak, bu film fuar günle- yolcu trenleri yerine lzmir- Ban· 
~::r~.hava tiyatrosunda gös· dırma arasına sürat postaları ko· 

.,.,___ 1• Jltılacaktır. 
ı.1.1-ya umumi mu-'etti"d r-. ' ıı- ~ Bunlardan başka halen Erzin· 

neral Kazını Dirik fuar günlerinde can - Erzurum arasında haftada 
lzrniri ziyaret edecektir. üç gün işlemekte olan yolcu tren· 

Fuarın açılış merasinünde hazır' leri, lzmir - Erzurum gündelik 
bulunacak ze\rata davetiyeleri mütekabil münasebatı temin et· 
gönderilmiştir. mek üzere her gün işletilecek. fua· 
Devlet Demiryolla.rmm fuar müna- nn tevlit edeceği fazla yolcu cere· 

• ~betile aldığı tedbirler yanlarında yolculara daha kolay 
Ankara, 11 ( A.A.J - Bize veri• seyahat imkanları verilmek üzere 

len malUınata nazaran, Izmir en• halen haftada yalnız dört gün isJ.i· 
temasyonal f uanm ziyaret edecek yen Ankara - Kayseri - Adamı 
yolculann rahat seyahat edebilme"' trenleri de her gün seyıiisefer ede· 
leri için devlet demiryollan idare· cclderdir. 
si bazı tedbirler alını§tır. Bu me- Fuarı ziyaret edecek yolcuların 
yanda iuarm açılmasından üç gün istirahatleri için alınan bu tedbir 
evvel, kapanmasından üç gün son· terden başka, deylet demiryo1lan 
raya kadar devam etmek üzere: idaresince, bilet ücretlerinde de 

_Halen_ seyrüseferi haftanın 4 gü· büyük tenziJ.at yapılmı~tır. 
nune munhasır bulunan Jıınir _ l 

izmirde bir sinemada filmler tutuştu 
/~mir, 11 / A..A.) _Akşam geç 

v_akıt Tan sınemasının film daire· 
sınden bir yangın çıkmıştır. Yan· 
1!11 ~nasında sinemada pek az se· 
yırcı bulunuyordu. Film operatörü 
ant olarak tutuşan filmlerle ağırca 

yanmış bir halde kendini kurtara· 
bilmiş ve memleket hastanesine 
yatırılmıştır. Bir itfaiye neferi de 
cam parçalarile elinden yaralanmı. 
tır. Tahkikat henüz neticelenme· 
miştir. 

filyaheri " biltiln -Oon;;;d~!'~ ve Muhabirleri 

::==-=========ı=========' 
Her nevi Banka Muameleleri. yapar 

He-sat-ı car. ve mNc'uaı hesaptan ~dt 
Tıc.ırl krcoılr:r \'C wSOJıklı krcdilcr~Osa~ 
Turlovt' ve E~n~b· mcmlekcıte~~o1ktSidc scr.edaı ~kootosll 
Borsa erıurl~rL 
Esl'ıaın ,.t> ı;ılıvil.iı. alıır. ve eını.ıefezcnno avans.\ 
Scrıedat tahsilatı 0e uke. 

tanı ı till ettik! ranlılar Yunanis
toclis butun y en zaman, Themis· 
leketlerin b r ~ ınüttehid mem 
tarını temin ct~a a karşı durma· 
1' sinde müttefik ~ \ e bır ~arp mec· 

Vatan sever, kıymetlı fakat pek 
haris bır adam olanık tandır. 

Milfıddan en el 59::! de do mu~. 
460 da olmu~tür. 

~'Korkak. o kıms<'' 
tehlikeli zamnnlard~ 
düşilnür., 

denıhr ki, 
ıışaklarile 

Müteakiben Parti reisine, mlid. 
deiumumiye ''C defterdara malayı 
vererek onların birer mala çamur 
koymasını tC'klif c-tmi!ıtir· Bundan 
&onl"ll kurbanlar kesilerek merasi
me nihayet \·C'rilmi~tır· 

nıvveticrın umum 
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Ok U ll{j r a .uu~::,:~~un.~~~;d~3ıı~mll!~~l!1. 12.8.940 Pazartesi zir 8 at Bank ası 
ıc;ınde ., ., 7.30: Program ve memleket ııaa ı 1 

Aylık 8f> ayarı, 7.35: Müzik, 8.00: Ajıınıı. 8.10 ı Kurulus Tarihi: 1888 
s a~lı1' ıııo •2~ Ev kadm, 8.20/8.30: MUzlk 12.30: rro Sermayesı·.· I oo,ooo,ooo Tu""rk Lı·r-•ı . 

Parasız yatılı talebeler 

J -915~~~~!a~un~!. 1 ~u~~i~~ı ~ll:nılmıra 1

1 
hince lise ve orta okullara parasız cak, her dersin cevabı o derse aıı 
}atılı olarak girecekler için açıla· kagıda yazılacaktır. 
cak mir3abaka ımtıhamna ~irmek b) Ortaokui birinci_ sınıta talıµ ' 
ıstiyenlerin kayıt muamelesine 1 olan ilkokul mezunlarına Matema 
Ağustos 1940 tan itiba1c:1 b:ı)ana- tik imtihanı için Vekillikçe bas
cak ve 17 Ağustos 19!0 ta son \ 'e· tmlmış olan soru k~ıtları \'erile· 
rilecektir. cek, bu ders için ba~ka kağıt veril 

2 - Talip olanlar 17 Ağustos miyecektir. 
1940 cumartesi günü saat 13 e ka· c) Her talebe imtihan kağıtla· 
dar bulundukları yerin lise müdür nnclan her birinin sağ ko~indekı 
lillderine, lise olnuyan yerlerde or· yere adını, sıra numarasını, imfr 
taokul müdürlüklerine ve ortaokul hana girdiği okulun adını, smıtın. 
bulunmıyan vil~yet merkezlerinde yazdıktan sonra komisyonun bakr 
de maarif müdürlüklerine birer mı altında kapayıp yapıştıracaktır. 
dilekçe ile müracaat edeceklerdir. d) Kağıtlann köşelerinin heı 

3 - Parasız yatılı olmak isti· talebe tarafından tamamen yapı~· 
yenlerin §U şartlan taşımalan ıa· tınldığı belli olduktan sonra, tes· 
zımdır: bit edilmiş olan saatte zarf reis ta 

a) Türk olmak, (bu §art nüfus rafından açılacak ve sorular komis 
hüviyet cüzdanı dilekçeye bağlan· yon azasından biri tarafından tah· 
mak suretiyle tevsik olunacaktır.) taya yazılaeaktır. (Orta birinci sı-

b). Lise ve ortaokullar talimat· nıf Matematik soruları zarfı da ta· 
namesinin her sınıf için tesbit et· lipler önünde açılacak ve soruları 
tiği yaşta bulunmak (nüfus hüvi- ihtiva eden kağıtlar doğruca her 
yet cwrcianındaki kayda göre) . talebeye ayn ayn birer adet dağı-

c) Bedence, ruhça, hasta. illetli, tılacaktır. 
sakat ve kusurlu olmamak ,(okul· e) Talebeye dikte ettirilecek so· 
!ardan alınacak matbu örneğine ru çıkarsa tahtaya yazılmayıp doğ 
göre imtihanın yapıldığı yerin rudan doinıya talebeye yazdmla· 
hastahe sağlık kurulunca doldurul· caktir. 
lacak raporla tevsik edilecektir. f) Kağıtların her iki tarafı ce· 
Röngten olan yerlerde talibin rad- vaplarla tamamen dolup ta yeni 
yografisi de alınacaktır. Sağlık ıru· bir kağıt lizım olursa ikinci bir 
r.ulu olmıyan yerlerde okullardan kağıt verilecektir. Ayni talebenin 
alınacak olan küçük kıtadaki ra· birden fazla kağıtlannm birbirine 
porlar hükOmet doktoru tarafın· iğnelenmesi gerektir. (Orta birmci 
dan doldurulacaktır:) nnıf için Matematik imtihanında 

11 11;\lılı •n K"!O gram, ve memleket saat ayarı, l!.?.35 1 wo 
1 yt11ı1ı 110

0 • 
11100 MUzik, 12.ı>o: Ajans, 13.05: MUzlk. Sube ve Ajans adedi: 265 

rarıte.ıeıı Uaıkan H:rııgı ır;ln ay. 13.20/ H.OO: Müzik, 18.00: Program h • h k l ) • 
1, <1ll otuz kuruş ı:ıuşWUr. Posta blrll ve memleket saat ayarı, 18.0:5: Müzik Zirai ve t;cari er nevı an a muame e erı 
~ne glrmtven yerlere ay'1ıı yetmh k 9 " 

1 18.40: MUzlk, 19.10: MUzi ·, l .4,,: 
beşer kuruş zammedll r. 

Alıooe kaydın, hlldirt>o mektup Memleket saat ayarı ve ajanı, 20.00· 
ve telgraf lıcreUoı ııhone parasınm Müzik, 20.30: Konuşma, 20.46: Milzıo, 
posta veya baJııca ile yollama ı.c · 121.10: MUzik, 21.30: Konuşma, 21.45. 
relim idare keonı llzeriDe aJır. Müzik, 22.30: Memleket aaat ayarı, 
Tiırkı~,.nlrı ht'r fM>t'ta m•• rkt'rlıutt • Ajans, 22.45: Müzik, 2:1.00: Müzik, 

V ~Kl1"'a 11bn•ıe yawır. ' 23.25/ 23.30: Yarınki program ve ka· 
~drea de~ştırme Hcıeu .ı:ı Krı panı:ş. 

11..A N lJl 'KE1'Lt;IU 

CJcaret lllıılarının ıantl.uı • ıa.. 
nrı sooda:ı ıtihareo 111.n 111yfalll 
~ındR 40, le ıey!ıılarda ~o kuru,. 
dordilncn eayfada ı: ikinci ve O· 
ctincllde 2: birincide • : başlık yanı 
kt>~mece " llradır. 

Blly11k; ı:ok devamlı . kllşeıı 
r~okll HL• verenlere ayn ayn in. 
dlrme!er yapılır. Resmt IJAn!arın 
ııııntlm aııtın 40 kuruotur. 

flr11-ı !\1ahl~enıo c lnnyan 
Kttı:tlk 111.nlar 

t:Jtr cıeta 30; iki defası 50. Oc d~ 
tası 65, dört defaSJ 75 ve on defa91 
ıoo kuruştur. Uc; aylık 111\n vcrt'D· 
'erin bir ıtefası bedavadır. Dbrt ııı.. 
tın geçen llA.nlarm fazla satırl111'1 
beş kuruttan beıap edilir 

Valut bem :!o~dan doğ'ruyı.ı 
1<e11df idare yerinde. hem Ankara 
caddesinde Orhanbey bıuımda KE
KALEDDIN t'REN n1.n Bllrollu 
eliyle llln kabul eder. 18Urnnnn 
t.eıetoau: 103!3). 

Pahah satılan 
deniz ... 
( Baı tarafı 3 üncüde) 

diği. hanmı.la.rın bacaklarmm ara• 
smdan geçerek öbür taraftan çık· 
tığı da olurou· 

13.8.940 Salı 

7 .30 Program ve memleket ııaat a
yarı, 7.3:>: Müzik: 8.00: Ajans, 8.10· 
Ev kadını, 8.20/ 8.30: Müzik, 12.30 
program ve memleket saat 
12.35: MUzlk, 12.50: Ajans, 
MUzik, 13.20/ 14.00: Müzik, 

ayarı, 

13.03: 
18.00· 

Program ve memleket saat ayarı, 

18 05: Milzilı:, 18.30: Çocuk saati, 19: 
MUzik, 19.1:5: MUzlk, 19.45: Memleket 
saat ayarı, ve Ajans, 20.00 Müzlk, 
20.lı>: Konuşma, 20.30: MUzlk, 21.15 : 

ı 
Serbest saat, 21.30: Konuşma, 21.45: 
Müzik, 22.30 Memleket 6&at ayarı, a· 
jans, 22.45: Müzik: 23.00: 23.2:5/ 23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

RaJit Rıza Tiyatrosu 
12 Ağustos Pazarteal gUnU akşamı 
Beşiktq Hqimbey Aile Bahçesinde 
"Yat.aklı Vagonlar Kontrolörü,, 

Vodvil (S) Perde 

E Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece ~ylerbeyl lakele Tiyatroaun· 
da heyetin bUyUk başlangıç temsili 

(B uaual Program) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün ıs de: ı - Lorel Hardl: 

Hlndistanda. 2 - Korkusuz Kaptan, 

Para birıktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

zıraat Bankasında kumbaralı vt: ihbarsız tasarruf heaapıarı.nda en 
GO 11.raaı bulunanlara senede 4 de!a çekilecek kur'a Ue qaltdald 

pllna gore ikramiye dağıtılacaktır. 

' ' 4 
40 

J OO 
ı zo 

160 

Adet ı.OOO IJııılık 4.000 
" 500 .. 2.000 .. 2~0 " ı.ooo 

" 
100 .. 4.000 

" ~o .. 5.ooo .. 40 .. •.800 

" 
20 s.ıoo 

• 
• 
• 
• 
• .. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralllr bir sene içinde 5'l llradan q 
dUımJyenlere ikramiye çıktığı takdlrde t"o 20 fazlaslyle verilecek 
Kur'alar senede • de1a: ı Eyttıı, ı B!rlnclkAnun, 1 Mart ve 1 Hazlr 
tarihlerinde çekilecektir. 

d) Fakir olmak, (bu madde, ör ayn bır kğıt verilmiyecektir.) 
neği okullarda bulunan "Fakirlik g), lmtihan için tesbit edilen 
mazbataları., alınıp belediyelere, miıddet biter bitmez kağıtlar top· 
köylü ise köy ihtiyar heyetlerine lanacak ve sayılarak zarflara ko· 
ta9Clik ettirilmek suretiyle tevsik nacaktır. Zarfların mumlanıp mü· 

O zaman hamamdan bağrt§ma. 
lar, çığlıklar, feryatlar, kahkaha· 
Jar kıopar ve bu karışık sesler t.& 
uza'k1ara kadar aksederdi· p • 1 .. --------------•w--ıııııı 

edilecektir.). hürlenmesi ıerektir. 
e) Çalışkanlığı, zekA.sı, ahli.k ve h), Imtihan?t kaç talebenin girdi· 

seciyesi, talebesi bulunduiu okul ği, soru zarflannın zamanında açr 
tarafından tasdik edilmiş olmak, lıp açtlmadılı .imtihanm nasıl ce· 
(okullarda bulunan matbu örneği- reyan ettiği bir mazbata ile teabit 
ne göre talebenin alacağı fotograflı olunacaktır. (Mazbata örneği o· 
ve tasdikli "cabşkanlık ve ahlak kullara gbiidefürlii§tir.) .... 
belgesi., ile tevsik edilectktir.) 13 - imtihanın sonunda talebe· 

Yukardaki maddelerde gösteri- o.in cevaplan, talibi bulunmadığı 
len belgeler dilekçeye eklenmiş o· için açılmıyan soru zarflariyle be· 
lacak ve müracaat bu vesikalarla raber bir zarf içine konarak mühür 
birlikte yapılacakta. •enecek, resmt taahhütlü olarak o 

4 - Parasız yatılı olmak isti- gün Orta Oğretim Umum müdür· 
yen talebelerin sınıf ta kalmış veya lüğüne gönderilecek ve zarfın üze· 
bütünlemeli olmamaları gerektir. rine parasız yatılı talebeye ait ol· 

5 - Müsabaka imtibanlan bü· duğu yazılacaktır. (Diğer evrak o· 
tün sınıflar için şu tarihlerde yazılı kulda kalacaktır.), · 
olarak yapılacaktır: 

a) Türkçe • Edebiyat 4 - Eylfil· 
1940 Çar§amba (saat 9) da. 

b). Matematik 5 E ylfil 1940 per· 
aembe (saat 9 da) . 

6 - imtihan sorulan her "sınıf 
için ayn ayn olmak üzere Vekil
l ikten gönderilecektir. 

7 - lmtiban komisyonları: 
Her grupun imtihan komisyonu 

okullarda okul müdürünün, maa· 
rif dairelerinde maarif müdürünün 
reisliği altında üç öğretmenden te· 
fekkül edecektir. Lise ve ortaokul 
bulunmıyan vil~yet merkezlerinde 
ilk.ikul öiretmenleri veya ilk öğre
tim müfettişliği komisyonlara alr 
nır. Komisyon reisi gerekli görürse 
komisyon Azalannı çoğaltabilir. 

8 - İmtihanları yapacak olan 
komisyon reisi müracaat edenler a· 
rasmda y.ukarda yazılı şartları ta· 
ııyanlann adlarım ve künyelerini 
tesbit ederek kendilerine fotoğraf· 
tı bir belge ve bir de sıra numa
rası verecektir. 

imtihana ancak bu fotoğraflı 
belgeyi gösterenler kabul edilecek· 
lerdir. 

9 - llkokul mezunu olarak Or' 
taokul birinci sınıfa parasız yatılı 
olmak üzere mü~abakaya girmek i· 

14 - Komisyon reisi imtihan 
kağıtlariyle birlikte, talebenin ad· 
lan, soyadları ve :baba adlariyle 
geçim durumlanm , erkek veya kız 
olduklarım gösterir ve ayni zaman
da not yazılmağa mahsus listeyi 
hazırlıyarak gönderecektir. Listede 
reis her talebenin geçim durumu 
hakkındaki kanaatini de yazacak
tır. (Liste örnekleri okullara gön· 
derilmiıtir.) 

15 - Yukardaki şartlar içinde 
parasız yatılı imtihanlanm kaza· 
nanJann adlan gazetelerle ilan ecli· 
lecektir. 

16 - Kazandığı, okullara tebliğ 
edilen talebeden bulundu.klan yer' 
lerde sağlık kurulu olmadığı için 
küçük raporlarla imtihanlara gir
miş olanlar diğer mufassal rapor· 
lan sıhhat kuruluna doldurtacak, 
radyografi de aldıracak ve sağlam 
olduğu anlaşılırsa kabul edildiği o· 
kula gidecektir. 

17 - Kazanap talebe, nümune· 
si okullarda mevcut taahhüt sene
dini tanzim ettirerek verildikleri O" 

kullara beraberlerinde götürecek· 
lerdir. 

çin talip olup kaydedilenlerin sa· Lokman Hekim 
yısı 17 Ağustos 1940 akşamı orta 

••• 
Şimdi ne ayrı ayn deniz ha.. 

mam.lan var, ne de denize peşte
malla girenler. Hamamlar yerini 
plijlara, peıtemallar mayolara 
terketti· Bunların da Havvanm 
"~~vret" ~ JmllaDdıtı ".nee. 
ne" den farkı yok· Nargile içenle. 
riıı yerine de bira çekenleri görü· 
yoııız. 

Bacaklarını ovduranlar erkekler 
değil. kadınlar ve genç kızlar· Bun. 
lar, kum.salda delikanlılara ayalt
larmı ovdurup vilcutlarma masaj 
yaptırıyorlar. 

JI. 8-Ç· 

Kızılhaç nereden çıktı 

A vrnpalrlarm ''Kwlbaç1, de
dikleri. haatabakıcı teşkilatı 

nm ilk defa nuıl vücude geldiği 
şayanı meraktır. 

Kuılhac;, ilk defa 1600 senesin. 
de Camellus de Leli.is admda bir 
İtalyan papazı tarafından teala e. 
dilmiştir-

Bu papas, i.deta bir yeni din 
vücude getirmitti· Bu dine salik 
olanlar. hastalara hizmet ctm~kle 
muvazzaftı. 

Papas, aynı zamanda bu din.in 
saliklerinin göğüsl1?rine ' 'kızıl bi
rer ha<; resmi yapışlrrmalarmı,, cm 
retmişti· 

Böylece onlara lıa peygamberin 
çektiği ıztıraplan hatırlatmış olu. 
yordu. 

Kızıl haçın, ne suretle vücude 
geldiğine dair, diğer izahlar da 
var.!:ı. da. en sağlamı, yukarıda 
n:ıklettiğimizdir. 

r----·-·• Çocuk fü:kimı 

Ahmet Akkoyunlu 
rakalm, Tı>llmbaı:e Palu No. 4 

Pazarda::ı mıı.& ··" bergUn oaı ı:ı 
teo ııoııra. Telefoo 40127 

ı ............... ... 

Femil 
' 

Sağhjııı kıymetini takdir eden 
bayanlara We& -.manlarıncla 4111· 
ve seve kullanacatı mikropsuz, 
ufak, yumuşak ve sıhht en birtn. 
cl mahrem tuvalet bezleridir. 
En ince t!lblseler allında bile 

belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerin
de ve tuvalet mağazalarınc.la 

bulunur. 

ZA.Yl - 937 - 938 ders yılı !Onunda 
Trabzonuıı Of kaza.ııı ilk okulundan 
almı§ olduğum 156/16 numaralı §&ha· 
detnameml kaybettim. Yenlslnl alaca· 
ğımdan eskisinin bUkmU yoktur. 

Ofun Hundea Jmytınden l\lclunet 
ot lo All Kılm~anlan 

Fransızca ders · 
Orıa mektep ve lis.ch:rıl~ ıkıııııll' 

kalanlara 't'9 Fraosııcasıoı llerlet· 
mek fstt•yeo lere mOsait ,enı:ue 
fransııca ders • erilir. 

Al"Ell edenler Vakı l m:ılhauında, 
••Fransızca 0Arelmeni" lsmıne •i· 
fııhcn veya tahriren muracaaı 
edebilirler. 

l.eclis-i Meb' usa~ 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza
kereleri: 

400 büytik aabUalık blr kltab. 

Her kitabcıda bulunur 
ögr~tım umum müdürlüğüne telle (Dr. Hafız Cemal) 
'Jildirilecektir. 1 ,.-.alim•••••••••••• 10 - Vekıllıkten gonderılecek Dahiliye 1'lütchasının • - ••••·-~ 
IOrn ıarfüırı lmtihan günü kom is· 1' Oi\'anyolu 104- T: :?:;!2!l2 1 S f 1 . . 1 1 k t' 1 
yon tarafmdan talip'.erin önünde,i erve erını !a.c ama ıs ıyen ere 

~f~~r;:,:~e~&.\\~~ı~:.ır~ıı-~::::w-ı· BULUNMAYAN BiR FIRSAT: 
1 lml.--

1 1!1t1~.anhka~bı~ıarı n~ul·hadr· Dr Murat R A d ' ht?kho!m serbel!t limanı servetlerini saklamak lstlyenıer lçln Avru· en ıyece&ı g .)• ıç ı r ~ure . e e • • y ın 
-retten . ' ·t; ı panm en emin llmanutır. Bu liıoanda da hUyük bir fırsat olarak 350 gU· 

le ~;pıla~tır: .• a ım.ı.ıa.urı, ~ sokak No: 2. Tel : 41553 i lıılallann hepsi de ham ve plrima-plrimadır. latek111er, yalnız TUrkçe 
a) Soru ıarr arı aı;ıunadan önce~ Muarene we he! türlü ıö2 olarak; [Z. J. Ahsen, TAMPERE (Fintlndl] adreaine mektup yazmaıı 

komis»on h~r talebe~e matematik amehyatı hkara •çın parııau •. I \·e TUrk parası olarak en son ··~atlarını bildirmelidirler. lstıycnler bir ' 
mtıhanı içi~. bırk:_.ağıt. ~ürkçe im· tn:ııwau:a::1.1&:tmr.=:n:ı:ııc u~ ve~il mllrifetiyle malları da ıoörebıllrler. 

: · -:ı içın ıllr ·11gtt da~1+a::a'. · tır. . , _ ••• 

Devlet Demiryollan ve Limanları. 
işletme Umum idaresi ilanlan 

kubammen bedel, muvakkat teminat ve mll<tarları ~a~aa yazılı 
ı;tirgcn, me~e ve ıhlamur kercate, ayrı ayrı ihale edilmek Uzera 20/8/l 
Sah gUnU saat 15,30 dan itibaren llsto sıra numarası ve kapalı zart 
ile Ankarada idare biDasmdıı. .satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istlyenterln her tlste hl.zaamda gösterilen muvak 
teminat ile kanunun tayin etUğl veslkaları ve tekliflerini aynı gün ı 
14,30 za kadar Komisyon reisliğine vermeleri tuımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ank:ırada Malzeme dairesinden, Hayd 
§&da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, lzmlr ve E:sktşehlrde idare ma 
rmdan dağıtılmaktadır. 

Llı~ Miktan 
No. HS. 

1 643,220 

2 413,690 

3 500,000 

ClNSt 

Akgtirgcn dilme 
ve l{afas. 
Meşe dilme 
kalas. 
Ihlamur kalas. 

ve 

!Uuhammm bedeli 
l\IS 
Lira K. 

3:1 00 

60 00 
50 00 

lllt'Cmuu 
Lira K. 

:?2512 iO 

24821 40 
25000 00 

• * . 

Muvakkat 
temlnat 
Lira K. 

1688 46 

1861 61 
1875 00 

(6898) 

Muhammen bedeli 1290 lira ol:ın 50 adet beheri 10 metro boyunda lo 
motir sürşöför borularını temizlemeye mahsus bezli ' 'e dı§ı helezoni t 
JAsUk hortum (26/ 8/ 19t0) Pazartesi gUnU aaat (10,30) on bı,ıçukta Ha 
paşada Gar binası dahll"ndeki komisyon tara!ında91 açık eksiltme uaulUe 
tm alınacaktır. 

Bu ~e girmek lstiyenlerin (96) lıra (75) kuruşluk muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte el<slltme günU saatine kadar kom 
yona mUracaatıan ıuımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6833) 

ıstan bu l Bel e diyesi 
i ıa n ı · a rı 

Şehzadcbll§mda Kırkçc§me mahallesinin lala! IOkağm
da :? inci adada 9 No. ve 26,iD metre mura~ba.ı l!alıall arsa 

Aksaray yangın yerinde Mimar Kemaleddin mahalle-
8iDln Kızıltaş sokağında 27 inci adada 21,23 numaralı ar
salar ara8lllda bulunan 11,10 metre murabbaı sahalı arsa 

BUyUkadad.ı. Yatı mahallcslnin yeni sokağında 88 inci 
adada 9 parsel numaralı ve 15 metrQ murabbaı sahalı arsa 

Cihangir yangın yerinde Feruzağa mahallesinin Meoa
lcci sokağında 13 Uncu adada 51,50 metre murabbaı sa
halı arsa 

1''atlhle Şeyhi Resmi mahallesinin Yediemlrter soka 
ğuıda 86 ıncı adada 14 No. ve 80,10 metre murabbaı sahalı 
arsa, 

19,07 214,3 

291 38,S 

3,38 

19,31 

2t,03 

Tahmin bedelleri fle ille teminat miktarları yukarda yaztlı arl&l&r 
tıtmak Uzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. şr.tnameler abat 
muamelıU mtidUrIUğU kaleminde görU!ecektir. lhate 15/ 8/ 940 Perge 
ı;-UnU saat ı.ı de Datml Encümende yapılacaktrr. Taliplerin ilk te~at m 
buz veya mektuplnrlle ihale gUnU muayyen saatte Daimi Encümende 
tunmalan. (873:S) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAl\.IT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 

Re/ ik Ahmet SevengiJ 


