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Millete 
gemi e ,· ---ş· ı~etler Cemiy~ • yıkıldı. 
,,~dı bütün iimid1~ metler 
"\."Jlılye-tlnin kumlmam AAlk 
oJıuı dünya tel:.ldd inin ve 
lll"tn"iplerin tekrn,,. W(lr ka-

l ' alanna bnğb knlnuştır. 
\-::---
~11 ü sey in Cah.itl YALÇIN 

iUetler Cemıyeti başkati
IJ;ı· binin istifAAmı verdiğine 
l'iJ ır CUzctelerdc bır tclgrnf gö
l' hneS:ycli bu cemiyetin hala 
0;:dıgıru aldn getirmek kabil 
ti} Yacaktı. Fillıaldka, Avrupa 
lıeıııı"k<.'Ueıinden çoğu haksız 
~r k"Cnvüz ve istiJü :ılbnda esir 
d lunurken, Avrupanın büyük 
~~Jetleri h_nrb içinde birbirlerini 

1 l:;~Jaınaga çalışırken milJet
l~ arasında sulh ve sükunu, 
b ı Ve knnunn mtlunfan edecek 
Jrl.'C 'ti ''dd ., nııye n \'UCU un an bah-
ı:~ek acı bir mtibzu teı-;kil ey-

SiYASi HALK GAZETEsr 
- -

ltalyanlar· Amerikanın • • h ~A k 
Somaliyi iş· benzi _ e 5 -~-Um Ur n 8 a 
gale başladı A bargosu Milli Şef ·HükOmet 
ingiliz tayy: releri ,;m. 1 Alınan bu k:rar Uzerine merkezinde hara• 
diye kadar Almanya Japonyanm çok mUş-

Uzerlne 3 7000 bom- k ül mevkide kaldı- retle İSfİkbal edildi 
ba atmışlar ğı bildiriliyor 

-o--

Londr:ı, fı ra.a.) - TI:ıv:ı nczarc!i
".in istihbarot t.l'ı:vlsi, p:•z:ır ük~ıunı 
Stcrkrado'da bir sun 'i bcrıziıı_ t;ıstiyc 
fabrikası u~cri11c y ... pılnn baskın h~k 
kında ŞU mclürr.ot.ı 't:rmtktcd1r: ı 

Gece yarı~ınd:ın p:ızartei s:ıbııhma 1 
kndıır fngıJız bombıırdım:ın t:ıyy:ırc- ı 
Jcri fabriknnın uzerinde uçmus \'e 
yük!ek infntık "e 1:ıU:ıl kabiUyctH 14 
ton bomba ntmışlnrdır. Yangm bom
balan dt>polıırdnn sız:ın pt!trole ateş 
vcrınl:,;tir. 

tlk hütıımdnn yarım saat sonra tay 
yarecilcr yangının gcni:,;lcdiğini gör
müş \"e bomba :ıtmngn devam etmiş
lerdir. 

(Sonu 3 üncü sayfada ) 

-<>-

T'hoııkinı;, 6 ı:ı.:-ı.) - Arncril.:ı 1 

tar;:ıfınd:ın trıyy<•r<' l:ıl'nziı ıint' vt• dt:mi 
re kun:uı ;ı111borgo J.ıronyrıy:-ı dddi 
!:urcttc tcı;ır l'1.111ıı; ol:ıcvkl ı l'. H;..Jı h:-.
zırd J:ıpony:ının en rı:ı:ıcı ı'ki ·C'nc
liK tayyttrc benwıi ıro ı ı.muucu "c 
Japonya li~imctl b·r dcvclı•fc k:ın;ı 

h::ırbc hazır l>ulur.ııı:ık i:;tiyorı.:ı lıu 

1 

mikt;ırın katı ff'l miyc-1:e&;I tahmin e
dilmektedır. 

Japonya ile Amerilm nr. ınd;:ı bir 
harb ihtim;ılın<' imınılm.ıııınhtadır. ı 
Faknl Çmlılcrin z.-mnettiklcrınl' gore, 
Amerilrn J:ıpony:ıy:ı karıµ ıktisadl 
ta.ıyikl fnzl:ıl:ıştır:ıtıilir. Çın J;ıpon 

h arbi uz:ıdıkç:ı Amcrılrnnın l"'ttı h:ı-

( Sonu 3 Uncu ıayfada) 

Milli tersanemiz 
e kurulmah? 

-<>--
A nkara, 6 (a.a.) - Rcisi

cümhur· lamet lnönü refalıat
lennde Başvek il Dr. Re.fil· 
Sayruun olduğu halde bugün 
saat l 0.30 da hUEusi trenle 
Aı.Uı.arııya gclmış ve garda 
ba...'-"la B. M. Meclisi reisi A b
dülhalik Re.nda olmal üzere 
GeneTh urmay başkanı mare
şal Fevzi Çakmak, Vekillu, 
C. H. ıPartisi genel scln et.eri 
Fikri Tfu.er ve Parti İdare 
heyeti erkanı, mebw-;1ar, ge
nelkurmay ve Milli Müüafan 
Vekiıleti erkanı ile diğer ve
Hılc1 ier mfu:>te~r ve müdürü 
umuımlerj, Ankara vali ve be
Jediye reiı:.:l, mcrk<"Z ı·umanüa
nl, emniyet müdürıi rn.rafm
da.n kID11JJanmıştır. 

Garın iç ve dıEıındn toplan
mı~ bulunan bir halk kütlesi 
M.il.11 Şefi alkı~:unışjardJr. 

Gemi yapmak bir memleket sana- ı....:::::::========~..J 
yiinin doktorasını vermek demektir·lPolonya ord su 

Yazan : HİKMET ILGAZ 

1 
l ngilt~re de 

D;ıhili,ye ve M:ı.ı.rif Vekillerinin gnr<fa. 

Parti Meclis Grup 
bu sabah toplanaca 

Alman ticaret an- A~ 
/aşması da bugünkü meclis ·· 
Türk - i er 

ara a 
düle 
-0---içtimaında görüşülecek 

Bır mucldctteııb<'ri ~chrimizdc bu· 

Ankara., 6 (Husus!) _Yarın ı luı •• ın ?JI.1:ırıf, Dr.1:-ılı~"· MnUyC', N:ı-
ki ıı.1:;m. ıeye almmışt.Jr. Yanu- fı. Vd-. 'lcri dun : ı.~cJr h ek presle 

saat 1l de Parti Meclis grubu ki to}~lRntıda mcclism 23 ağı;~- /rnl ar, y:ı dönmuskrdır. Vdüllcri ıs-
toplanacaktır. M('{!liS öt';ıieden t rt . 

25 
_ 

1 
t.-ısyond~ 'clı :ılctc merbut mucssr c-

sonra içtima edecektir. Türki - os pazn C2ı veya ngue 0~ lcr <'T f.nı ugurlomı lnrdır. 

vardır. liidro ve Tt rmo dina-
ye · Almany::ı ticaret muahede- çarşnrnbuy:ı kn<lar tatil yapııuwı Dahil:ye Vekilinin dOnkO 

nasıl çalışa ca~? si encümenlerdcn g~miş, yarın-, muht<>.meldir. J tetkikleri 
---<l-- ----------=======~--------- ır mumittteııbC'Ti şchrimi:ı:dc '6u-

Milli Mücadele senelerinde 
iki motörbofumuz koca bir düş
man vapurunu nasıl zabtetmişti? 

Yazan: A. Cem·aıcddin Saraçoğlu 

Bugün 3 üncü sahifemizde okuyunuz 

V:ı!iington, (i (o.n.) - H~rıc.ıye mu. 
tc;..arı B. Sı.ımııc:r Wcllcs, gencrnl J>crf; 
lıing'ın ingılterc·ye torpido muhrıbi 
gondcrilmt:si hnkkındoki ıavsiyt.'le
rlru naznrı dıkk:ıtc almasını \'c ciddi 
bir tetkik mevzuu y;ıpmnğı lüzumlu 
gwdi.ıi;ünu m:ıtbu:ıt.ı bildirmiştir. 

Dcmokr;ıt prırtiı;lııdcn ı:cıı .. to :ız:ı'" 

B. Wet>hler, bu tckhfe ınuhnlif < ldu
gunu ve l •u h:ırc·kctin •h:ırbe ıto(lru 

l.ıir .ıdım teıkıl ('dt:ccgirıi_. ınntl>unt;:ı 

bey;m et.nııştir. •Dıklt.at etmezsek, 
rch i rılihnbınd::.n C:VV<'l h:-ırbl' r,ınııif> 
lıulun:ıcagız» sözl<'rinl de ıl!h e ''!'lc
l1Jİşt1r. 

Dığer far:ıfrl:m yinC' demokrnt par
li ::;ı ndcn ı.;cn:ıto nzası H. Lce, mı!Zkur 
teklifi ;)IU2dc ::> lİZ 1nk1;iyc eın11f ve 
hı:.tta !IU torpıuo muhri!J.nin s:.ıtı:,::ı 
ithul cclilmc"'inin m ıvafık ol:ıc:ıgını 

lJeyan c·ylemi~tır. 

Bursa b •• •• lmı:ın D.hlJlyc Vck ·1 l'rıik öztr:ık 

r Y dun s.b h Lt.~lıl vı!f\.c mnkamı-
n"' g .. k el. 1 ı:- n uockt C\gul olm• ş 

ra 

ve mı.tc;ıkıbcn üsıüıC:. r <'
0

hct.ir.c gi
rlcre.ıt o:ı .. ı tcU.ıklcroc balun.n..ıs \'C 

bu ıırııd .. C kuc'inr J<". ynı. l :ır.tı ılc de 
.r ur<> ım .. • i :r. ;.le nfuı ':; -

hot 

1fa 011ya 11 içini-

1 

de eniz Ussü v · -
c da getirn1ek 

istiyor 
--o-

Nevy .... rJ·, 6 (a.:ı.) - Tas :ı
jansı bih.liriyor: 
Ünıkd Pr~ · njansımn bil -

dirdığme göre, Japonya hükfı

mctı Fraru:ız hükumetinden 
Hind.içinidc dmiz üsleri vü~u

<la getirmek h:ıJdonı ta:.b et • 
mıstir. 

A) nca Hindiç1niclcn yap;lan 
ihracatın vasi mü·yn:;ta c;ogal· 
tılmn.sı \'c bılhass..ı demir, ma
den lı:iinıürü ve Jı:ala.ym fazla ih
ı aç edılınesi haltlnnda bir itilAf 
nJı.dini de istcmiRtir. 

J:ıpon h:ırb gemileri Forrı10s

ı>cdc cenubi Çine doğru hare· 
ket edeccklcı d1r. 

dal üslalbelFransa-
\ n n yeni bayra: ı 

Trcliyad:: demir , .c kn.rn 3·on:ı rjyfo birbirbıe k•~lannn 

ıneYkifoı·; güst .. rir ha.-ita 

afıa Vekilinin düıı gm.:c- dığını göstermektedir. fstanbnl-1 
t('miz<le çıl\an ~yan:ıtı dan Edirneyc tn'n y~luı;d::ı.n 

lı ülti'ımetin 'l'rakyadnki kara. b::ı.§k:ı asfalt bir yol yapılmıştı . 
yollarına ne derece chcır.miyct Bu dn kiıfi görlilmcm'c, H:ırl'lar
vermiş olduğunu \'C bu yolların eli üzerinden üçündi bir yol ya
Avrupadaki küçük topı• •Sı: .ızı pılmal<ta. bul:.mrrıı. ~ ır. 

nasıl bir örümcek ağı gibi sar-1 (Sonu : •ncl .cııyfa<4a) 

-o-
Londre., 6 (a.a.) - Gcner:ıl 

uc G:ıu1le, kıtaatı için üç rcrıl,li 

FranSJ,. b:ıyı a[,~ııı kulıul ettiği 

gibi Jan Darlan beş :ısır cvTel 
Fransamn istiklali i<!in mücade
le cderlren kullandığı bn)TaJ.: • 
fa bulun.an Lorcn kırmızı haç 
işaretini de intihab etmiştir. 

Hür Fransız bahriye:!i ve ha
va lmn·etleri kumandanı Vis 
runir:ıl MuseHer. emri altındn. 

bulmın.n bütün gemiler<', puı>a
da üç ı eıık1i bayrah'l \'C baş ta
r.Uta J:.ı kırmızı haçlı hayra. 
;;;1. çekmelerini <'Jrır etmiı;tir. Bir 
Fr:ı.ıısız gemisinin mürcttebah 
hem l<"rnıınız, hem de diğer lıir 
dcYlctin mürettebatından müte
ş kkil bulunduğu 7.aman, bu 
de\'lctin bayr:ıhrı üç renkli h'lv 
rnğuı yamna çekiler.ektir. • · 

Fransız tayy:ı.rclcri de üç 
(Sonu 3 L:ncü ı;:ıyfııc!a) 
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SABAHTAN SABAHA 

~~_......--~_,__~ ___ _,,.,, ___ _,· Trakyanın 

merika - · stanbul' Dün gace Hase- Bir kadın kapatıl- . yolları 
vapur seferleri kide 7 ev yandı dığı odada yana-

e 
• 

başhyor Dun gece sab:ı~a karşı lfasckıdc rak öldü 
Hobyar mab.1Ucsiudo Guzcl Sebzeci --o- .• a 

----0-
yor 

~--------..... ..-------------------...... ....,,.=-----~~ Amenl::ı ile Plı:::c - tzmir - 1 lmıbul 
vapur &t-fı l"leri y pılmağ:t b ,,lanmış
tır. I.:lr Yun:ın lrnmıı ny.ı.sı her ı:> 

cund..! bır Nevyurk ile 1!.uuıbul arn
cnd krır;i!lıklı v.ıpur f 1 tın ini to-

soka~md:ı Mu lnf:.ımn 14 rıumartılı "' Galtıt:ıd:ı Mumhane caddesinde 11 
IJ~ evinin mulfnı;m~.ın yangın çık- numaralı duklcan üzerindeki odada 
mış, bu evle beraber Ccm:ılın 10, avu bir gençle beraber oturnn \'C Wr h r
knt Şc:v ·etm 12, Şukrunun IG, arka tn ev\·cl tim:ırh:ınedcn çıkan luebo
t:ıra!d:aki Helvacı çıkm:ı~ı sokagın- Julu Nuriyeyl beraber yaşadı.,rı ccnı; 
d.ı. d unnm Huseylnin 23, bn:ıılin odoıy.:ı kilidliyerek gitm.is, Nurfycnin 
23 numaralı evlen t:ım:ımrn, bnkk 1 her na<:ılsa dökülen g:ızı tutu$lurm -
Şuknıniııı evi de kısmen yarıclıktnn sınd.ın yangın ı:ıkmı.,c;tır. Nuriyc :ılcv
sonrtı it!aıyc t:ır:ıfmd:ın sönduml- ler içınde J:almış. fery d başbm!.i. 
mü..:tür. etr:ıCdan ycti~lcr k pıyı kırar.ık, 

( C;a t:ır.ıfı 1 ine! c:ayfada) 

, J 1.zım lır. I\:cmalist inkıl:ıbı sal
fanatı devirmiş, cümhuriycti 
Jmrmtl!}. dcreb"yliğe karşı mü
C'ad"l ctmiştır. lnlalabın, müs
t il lruvvcUcrin inkcyıfiyle n
lak :ır vl" m ddi okın bu tarafı
uı tam tah'.lkkuk ct.Tnb fürzet
scl bıle, fıkir ve uurlard:ı ayni 
inin !:ı n .·le.,,'l'Ill • işını, bi
rinciyn bağlı, f Iınt d1lıa son· 
ı g len ve d:ıha f:ızlk zamaruı 
ihtı l ı olan r iş 013.rak kabul 
et~ ilim ve f befe bızt mec
bur etnıcktcaır. Hnlbuki, bı 'C kı:ı.. 

<lan duLıy1 ır kı 

rınuzın mut ıakkı s.isteın ve 
zihniyetleriyle m azi gı lemc
mcktc ve ıl.t.."'rt y' ındc sur'at 
go.~tt"rcmem k edır. Cemry timi
zin so yal bütünlu !Ü içind"' bu 
lı:ılı tn.bıi ve zaruri, fakat geçici 
bir devre ol1.nı.k k tbul etmek 
icab eder. Anıma ne de olsa, şlın 
diki m:uııifımızin dyc n:ız ı-.ın 

daha iyı ve dalın mtlterakkı ol
duğunu da kabule zaruret var
dır. 

lmtıhıınlardan matlub 
netıccnin a.lınamam..'Wlndaki 

ı; bchk!r nclcrdır! 

- Bu m leyi ne ynlrw: sis-
tem, n yalnız ögretmcn, ne de 
yalnız t: l be • i olarak ele 
almak rru değildir. Bugün 
cemiyetinıızin geçirdiği r:osyal 
istihn.1 ·ye yakından b:ı.ğlı bir 
biitünlük içinde ted kik edilmeli· 
clır. 

- gi . mıınıi bir ısn.h ta 
ihtiyaç vnr mıdır. Varsa, bu 
nasıl yapılnıalı<ltr! 

- Bu Lıh t inkıl:lbıml7.m 

umdelcrinC' ve müstakbel Türk 
ocmıyctinin ink" uygun, 
ll ılı fazla ıun~çda.şmnk ve 
gnrbtıJa...qnıa' :ıstik:ıınct:indc ol
ınalıdlf'. 

- Bizd şimiliye. kad r tat
bik odilmü.i olan maaıif ·stem
leıind . bugün için ulmııcak iyi 
önıcldc.r lıulunauilir mi? 

- Hayır.. f::k'\rifimizi tekrar 
geriletm ktc hiç bir menfa.nti
rniz yoktur. 

Bayan Suad Derviş G ve 7 
nuın:ır::Lll sun.Her üzerinde biraz 
durakladı ve düşündü : 

- Müsa de ederseniz bu iki 
su~linız.i ccvn.lxuz hıro.kn.e< -; un. 

- F...cııebi dil ve grnmcr nıcsc-
lclcriıı i mi? 

- Evet. 
-Niçin? 
- Bu suaHcrc ccv:th vem1ek 

benim ıncslclü salilı.iyctim dı

ı:;ındadır. Bunlara pcd.:ıgoglar 

\'e mu.Lltirnlcr ccvab vcrmelidir
lcı·. 

- L-itıhhlar rncscl i? 
-Istıbbl r meselesine ge-

liI!C : Bcynclmilcl ıstılıhl: ru 
oldugu gıbi k bul edılmesi t.nrnf
tarıyım .. Bu gaı W m zaru
retinin önümime sürdüğü bir ih
t.iy çbr. 

- Muhtelit tedrisata tanıf
t:ır mı ını ·? Bunun pcd:ıgoji 

ve taleben in ç~l ma kabiliyeti 
i.ııcıind • tesirleri var mıdır ? 

-- l d gog el ·ğılim.. u ne-
vi tcdnsatın talcl.>enİn çalı~nın-

'\ 
Yeni Saba 

TUrklya Ecnebi 
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sı üzerine mU"SSir olup olma -ı 
dığı hakkında tcdkikatı.m yok
tur; onun için bu hususda bir 
şey söyliyemcm. Fakat, ayni 
sosyal vazifeleri kendi aral:ı:nıı· 
d:ı b-lüşen kız ve erkeğin bir a
rada terbiye görmelerinde ma.l:ı-

tilmmetindc ilcrlcıliği nisbcttc 
inkılabımıza. ve cenıiyetimızc uy
gun olacaktır. 

(r.e - S:ı.) 

Varın 

Ordinaryüs Profesör 

ahhud elnııştir. • 
tik v pur bu ıyın 18 ind Amerı

kndan Pırc, tunır ve .,t.ıııbuln g lt>
cckltı". !\ ·ın 20 sınde de trt.ınbul :111 

hareket edece c bır \ .:ıpur İzmir, Pı· 
ı·eyl' u~nyar:ıl: Nevy r :ı gidecc .Ur. 

Anı.erıka il" bu uretli:! d nlz !l 1:-
:-U.dcğil, hatta fayda bulu - Mustafa Şekib 

- Bu d:ıvanın umumi hatları liy:ıtının ntılma .. ı lhr3c t ve ıth.ılat 

Yangın gece 3.30 da çıkmış. ynnr.ın muhtclıf yC'rlerindcn y n~ oldu •u 
lrulC'sı t rnfından gorulmuş, itfaiy halde od ıdan çılrnrn11şlardır. 
gclınc.iye kadar, evlerin ınk ve tıh- Nuriyc, knldırdızı II.:ıscki lustoh:ı-
şab olnuısından epey buyumulitür. ncsırıdl.' olmuş, cest.--di mu yene eden 
YJngının ne suretle çıktı •ı tahkik ııdliyc doktoru S:;ıl,h Ha;Jim muayc-

üzerinde vardığınız netice? Tunç' un p yJ;>.;ı\arımızda rnenmuniycllc k:ı r-
- Netice: Türk maarifini f r,ılanmışbr. Bu ı;c~ble Arnerik:ıya 

cdilsnektcdir. ııe etlikten sonra defnine ı;u~t vcr-
»ııc:---k yeniden demir, m mul ;;;an:ıyl m;ıd-

inkisaf halinde kabul ediyorum. ikirterini okuyaca smız deleri ves: ire slp:ırl:j cdılecektir, 
ve bu inkişaf h:ılkçılaşmak is- l J ~·:« Tren bir kamyona --ıtıı«.--

• 11 ..... f • 1 Afyon ıhracatı çarparak parçaladı Tiftik işirıdek · 
1 1 er sanem 1 Zı artıyor Evvelkicfin .. all7ycdol!••C•k- ihtilaf 

d 1 1 il s n ~c:;:ınwnL-ı bitkı :ı Alman- mece ııc ıspart:ıkuıc ar:ısında, 33 uıı-IUsulsUz pey alanlar hak-e re e r U m 1 ~. y ıy<ı •rtan rıfyon ihr.ıcatı scbcbılc cu kılomelredc iki ki,,.inin yarat.ın- larından feragat ettiler 
fiy U;ır artmı.,tır. S m zamnnlarda m le neücelencn bir kıız:ı olmuştur. Rumanyaya satıhcak ikınci parti 

(B~ tarafı 1 inci uyf:ıda) 
tel h r y.i yapar., derler ki bu 
p~k yerinde bir Gözdür. Bu sc
l>eblc yurdumuzda gemi yapacnk 
kabiliyette bir. tersanenin ku
rulnıası hepimiz tarafından if • 
tihar ve sevinçle kaqpl:uıncak. 
mütcşclıbislerine hayır dualar 
edecek mutlu bir hidiScdir. 

Yakın tarihimizi göz ününe 
getirelim.Bu eksiğimiz yüzün
den ne zatarlara duçar olduk. 
İtalyanlara Dıramıı krilva.zürü
nii ısmatladık. tam gemi1;eslim 
olunnc:l:b<t taıihde Trablusaar
b bi'ıcuın ettiler, vermediler. 

İngıltcre ve Fransayn peşin 
milyonhrca san lira vererek 
Ii'atıh, Sultnn Osman, Reşadiye 
dretnollııriylc bir çok torpido
botıar sip:&.r.iş. ettik. Cihan lla.r:bi 
çıktı, bunları da alamadık • 

Bir kaç sene evvel, Alman
lara dcni7 .. -ıltı gemisi ısmarla· 

dık. Erkiuııharbiyemizlıı aya
nı hürmet hüsnü tedbiri il .. in
tanbulda inşa olıınanl:ın ko
layca aldık. Almanyn.da ynpı· 
lanlan aslan ağzından yem ahr 
gibi güçlükle. ve kısmen lmr
tardık. Nam ve hes:ıbımır.a ya
pılan bir çpk tic:ıret vnpuı ları 
Humburgda bu harbin sulhuna 
intizaren hii.18. beklemektedir. 
Belki da dün gece bir hava hü· 
cwnunda bir ilcisi batmıştır. İş
te bu talihsizlikler yüzünden 
giıiftar oldut;'llmuz zararlar lıir 

araya toplansa bize Bremen 
tczgfıhlaıııdan daha kudretli ve 
d ha büyük bir tersane kunna
ğn kifayet ederdi. 

Hcı· devlet eriştiği şevket ve 
ikb h ordusundan evvel nanayii
nc medyundur. 

Avrupa tarihlerinin aleyhi -
mizdcki propagandalıu'ına alda
naıı bazı safdiller Oı;ımanlı im
paratorluğunun kudretli zama
nını kol kuvvetinin fikir kuv
vetine tcfavvuk etmesine atfe
derler. Güya sonralan \•uku 
bulan ihtiralnrla inkişaf eden 
san'ata bir türlü intibak edıle
mcmcsi inhitatın sebebi olarak 
gosterilir. Hnlbuki hakikat bu
nun tamamen aksinedir. l(nnu
nu z:ımamnda 1stanbula gelen 
Büsbekin sef aretnamesi ve 
1730 da Moskovn darülfünu
nunca tabcttin"Tun Mnrsiglinin 
eseri, Türk san'at ve iktidar, 
içtimai ııi1.a:ını. ahilik ve rulıiy.a
tı hakkında derin bir iftih rla 
mütı len. olunacak, hayret .ve ib
ı tıc üzerinde durulacak vesika
hır tcşkıl eder. 

Kanuni zamanında impam • 
torluğun dünyaya. hükmetmesi
nin sebebi s:uı'ut ve kültür ci-
1 tiylo dünya d vtletlcnne te
fevvukunun tabii bir neticesi· 
lir. Bu tarihd~ imparatorluğun 
lıarb ve hazer ihtiyamnı kmin 
eden her şey milli hududl:ırm 
içinde yapılırdı. Bugün Ameri -
kauuı yaptığı gibi imparatorluk 
taıihın(\C bir kaç def mamul 
h:ırb malzemesinin, barut ve to
pun yabancı devletlere f;atılm3.· 
ın~ .. 1 h3kkında lıaııunlar nc~c

dilmiştir. Yalnız bu hükümd r 
zamanında başlı başına bir in
şa .-. imal kudretini haiz olan 

m!ızbhs iden 5 lira u:ı.-rınden nıub:ı- Hadısc ~udur: lift.ık tcvzıatmd ki isabetsizlık hak-
on bir tersane, on flti tophane y<ı:ıt yapıtnı:ıga h:ı;;I nılrruştır. Edımeden Sirkeciye gelen mar- kınd:ıki itirazlar devam etnıekledır. 
ve on dört uthan bulundu - Yunanistan s tıl:ın Mtsırl ... şandı:t Ispart.akulcdcn Cckmcccycl Biıiık idare heycU dun b h .a.ıl 

Di er toraCd:ın BiiIIQn.J r ile ol n de ru gelirken. bir geçiddcn, önunc. 13 buru 'il kadar devam eden uzun g~ unu dii!}ü:nmck lci'ıf:idir. ı d b. t kl b. k t 
tıcarelimlz de gwtden &unc ortm:ık-' nr en ıre o yu u ır nmyon çı ·- ı bır toplantı yı:ıpmış ve tevziat listc-

Döniiincü M~ra<l zamanında t11hr. Yuno.ıist;ın.'l ycnid~ 2500 ton mı~r. 1\1.t>:ıafc tok lnsa oldu •u içini ltrinı y nid n gözden r.eçlrmi~r. 
Tfirk ordusund:ı donanın ile mısır sntılmı.ştır. Bu p:ırtınin kilosu treni durdurmak mumkun olnıadı- Toplantı dcv:ım cltıgı ~ u r :zarfın
birlikte on sel~iz hın kırk beş n- 5 kuruı; 28 mntım gıbı iyı bir fiyat ğından, marşandiz kamyonun ön 1 da hcycli ıdon'.! ;ıuılan arusırıda ih-

lızc..ri.ııd!!ll mu:ımclc glırmu;ıtur. kısmımı iıJdctle çarpmış h:ısarn u •- tııar tıltmış ve munak::ışalıu gıltık~ ded top mcvcud okluğu kaydcu 
ihracat ratnuştır. nrt.1r k idJıc heydindcn b:ız.ıl ırı ls-

!'-labittir. Bugün Almanya. ve Dun bundan b şka Rum:ırıyay'1 Kamyonu kullanan şoför Feyzi tıra etmek l.stemlşl.crdir. Tcvzint lşin-
İngilt:eredeki top mevcudunun 100 ooo kilo ıı~m. Yun:ınist:ın:ı 2650 b:ışından bir z ebcmmiycUıcc, mu,l- de ha ~L"ın olın;ıycın kimselere ihrn
bu mıktara beliğ olub olnuynca- kilo tuzlu kolyoz b:ıh •ı, ul.çıını:t."'l- vıni &ıllh.:ıddıa de b Cıt r>urcUo Y - c t p:ıyı vcnlmesu.d Lc:rar eden ıd:ı
ğı şübhclidir. n·ı 10 bin l:usür lir tık zeytin ihraç r:ıl.ınmışlardır. Yaı·altlnr isl:mlıub re heycün1cn bazı ııuıl r dı ·er nr-

cdılmiştir. getirilmişlerdir. Hasttıh neye y:ıtı- k,ıdaşl::ırmın teokıdlerinc muhat b İmparatorluğun son dcvirl - Macorlc:t..1111 30 000 cu .. :ıl ket~ rılmışfardır. olmu ıardır. 
rinde nedense bir b·acıralıcı ve tobwı u tc!:Jim cdilmcitled!r. Bu D!ln, rniıddc!umuml mu::ıvinlcrin- Dı •er bn:ıf'dln k('ftd erine tıftik 
Iıazır yeyici grub tiiredi. Fab- bebtc fiyatlarda bnfif bir tenezzül den Turgud, htıdise mııhıılliııe cidc- ihr.ıc:ıtı iı;in uo:ulsiız olar:ılt P'!Y V<'n-
riluı ve. tersanclerimwn l: pıla- oo anu:;ttr. rek keşjf y:ıpmıştır. ı ı Kıuum, Rıyri ve K r"' Ahn· ı 

---»ııet --ıtıı«-
rını kilitlediler.~ şeyi Avro- Lıu lukl.:ınnd ıu frrngat cltiklcrırıi 

larmdan nl"'na ve bu yere batanda . stimlak Bozuk yag"" ve yumur- IJ.rlilt ıd.ırc heyetine bıldiımi:;lcrdır. 11 pa pazar ·~a. --••r«-
~~le ile balayı seY3;11 tıcri Y~P- işleri ta kuHanan pastacılar Limanlar u~um mü-ı 
nıagn., ~ardan ızz:ız ve ı~- 11.ya.wry.ıd:ıki Ycrcb:ıtan s:ır:ıyının Şehirde }\azı ıoknnla ve p~cıın- dürü Tasviri Efkar 
rnm gonnego alışWar. Maki- iızcnndc bulunan hlnıllarm L'>fünlı\k rın mmnulatlarıncl kotu yııı? ve b·ı- • 
nelerimiz, maden fa.a})ehanelc- .işJ~ri t:;ım,ırnl:ınııııık üzeredir. Dun zuk yumurta kullandıkları ani.ışıl- aleyhtne dava açtı j 
rimiz çilrüdu. J;cş ekmek, beş h ledıye hurad.ı bulunan bin:ılnrdan ın1"'lır. tstıınbul belediyesi knz..-ı kay- .,.. . E"'·t.. •,~ . d d b" J · · . ı· ıı: 1 • i ... ıır.vırı uwr g3ze...: ın un ırl peynır. zamanı ür milvon nltın:ı. dürt t.ınt!$ının ı:.:tim .ı. ınu:.ıme esın mak-.ımlıklar.ına bu hu..-usda hır ta-

1 
l' 

1 
. ..,...

1 11 ~ J t 1 kt b~*"':&m'" mim ndcrerek bu lbı' nrJ-ın ~kt C ,ıvtı:ı SUU& un:ı l» Ve yenı .r- C 
malolan ve dünyanın en ıyı nm~n lnıı ve yı ırnı ·~·· ....,,. .,,- ClJ ko tr l edg ım'Y". ;·blld- 1 r.:ılımund.ı gnı-sonl.ırın lurl.~e ~oııuş-ı 

tır. Dı er kı.c;ımlnruı d i.stımlD!:ı kısa bır .sun:ttc • n o ı csını ır- . 
m~•·ıne· ve tezg:!ı.•., .. ıyl" techı·.. ' k l ın" ıklıuı h kkınd tkı yu•ı_ çıkmı" 

UA ruu- <.L " bir z .. m:ınd • lkmal edilerc ~ yı .ı a- miştiı:::. 
cdilm. l ,_...ı.\arı u· J cak ve Ay;ısof«ad.:ın acçmckte olan ...------.,,.._:..-__... ........ _ _,_..__~ bu y.l.•ıd.ı Lım D 1~ktınclerı Um:ını 

•• 1§ o an ve.~~.. ır ~c- " .. ADLI YED ı=::- Mudur ruıurı Mahy sinin d • m1 
re donınedcn çuruyen Hn.skoy buyiık caddenin Ot"ılma ın:ı devaoı • ~ lmrıstınlmı.,,. kendisine ~Ucn bir de 

· · •· k ·-' d cdılccektlr. tersancsmı yure Su.ıama ruı -----------::-----: Nakzedilen bir ihtikar b r ırı:ıl n. redilmıştir. Haufi 1't1 n-
gcm1eğc iIIlkan yoktur. Rtı ter- MQTEFERRIK davası karan y ı, dun !<şanı avukatılc biıll.tc 
sane yetmiş sene evvel ma.ldne- Garo Mehteryan ve Prodr mos 

1 
:ıdlly ye gelerek muddemmumiyi zı-

si, kazanı. lıer şeyi Türk işçisi· Keçi kıh ihtikarı y ıfidis adıod:ı ıki dcuur tacm .c z-r Y •rcl ve •uulg.1 Dcnizbank ~mıanında 
g çnuş bir hadiııcııııı bugıınku I.im n nin mcharcti malı..<JUlu ofun Zu- J{e(i kıh fiy:ıUııı-ınd.ı son uıman- lıı fcyatıa dcnı.ir şatnral: ihükAr .YvP- tşlcbne::i Mudurı~.,ıııe atrıı 1 n v~ 

haf isimli demir bir gemi ynp- lard:ı t;ıleb rttıgın ın fiy:ıtlar yfık- tıkl:ırı iddıa .ile asliye :uincı ceza kendısıııc atfen uydurm ı bcy:ın:ıt 1 
..,... ki b . . tekn . h. selnııştır. D:ızı ııpekiıl. törler piynsa- mnhkcme!:inc verilmişler, mc\.·l·uCcn l n""rcdılıncsi ve kı:ı.ı lı hak. retle lı ık-f IDl.'Jı.lr ll g ffilillil l a- d, n UCU?: f•vntl m{ıhim nııltd rd:ı mı.:h<>l:emcleri yapıldıkları sonr,ı iki- f ..,, . 1 

len da.hı" berhayattır. İ.stanbul ...,_ . b 
1 

kınd;ı ncşrıvnt y.ı~ıldıj;ındu•ı dol ıyı 
~tok temin cinıış olduld rrnd.ın şim- şer sene SU11!Un. Ci,..r yu:. ıra p:ır 1 d k • lm 1 

Tophn.nesinin yaptığı yedi bu- dı fly:ıtı.ırı yııkscltercl: ihtikjr yııp- ccı.asınıı nıııhküııı cdilmışlerdı. ~ Jvıı 1 .:ıın e ıştır. 
çulduk sahra toplarından biri m:ıg,, b:.ı,,laınışl:ırdtr. Temyiz mahkenı i bu k:ırıın rı:ık- 1 ' . : • .. ,,. . ! ;:.. ' . ;.· - • ~ '"r:. <JI.• \ ~ "':. : ... 

askeri müzcdedır. Bir Türk 15 (!un evvel 48 50 den ır.ıtıl ın zetmiştir. Garı) Mehteryan ve l'ro<l- Ha a 
m ~n lıy:ıU n 59, 60 kuruşa çık- rom06 Y 'fıdisln mu ıakcmcl ııe V 

san' tk8.nnın ~ını taşıy3ll deh'. 9 a,.:- .. ·•ı·-.. ı y....,ı'den aynım hk~""' kurumuna 
aza olan şirketler 

rıu:Jtır. Bu ınctcıınnz d bn ziyn u- _.....,.. ~ .... ...-. .. ,,,., 
bu topu tcdkik ederken gö~ü- lrumet ihlıyaçları ıçin müb:ıyaa edil- bi\Şlanacııkbr. 
müz kabanyor.. dığindcn ı;pekuUtort rin bu h:ırc!:eU Kira ihtikftrı yapanCarm 

li' kat bugün arlık topunu iyi .. .a~l:ınm mtşlır. AfokadJr nı:ı- muhakemesine başlandı 
Almanya an. b tutunu kanıl:ır l>u hlısıcdJ lazım gelen tcd- M runudpn~da !rfanlyc h.ını s ı-
dan, gemisini lngıllereden. y- lıirl ·rı el4c:ıkl<ırdır. hlblerinden Ha71m Kancli. k. r ıLı-
ya:resini Amerikadan tcdark e- { p "' rmın şıkiiyetı tizcrioe, kim b ed ·' 111 

Radyo rog ram' 1 arttırnrak mtlli ltoruı:ıma k nunuıı den milletler hayat hakl.ınw _, ı 
ınuh.ılıC hareketlen nsli,ya tıllıncı cc-

1 müşkillfı.Ua müdııfaa edecek 7/a/1940 ÇARŞAM:SA zn nıJ'ıkcmcsinc wrılmiş. p:ır.ı ccı:n-

ı,taııbu! lıatkınm Hı Kurumuna 
D" l l.lnı:ıları ı in r.ırışılL'fl fouTiyet 
sur.lt c semere! rıuı \ C'rmcld ~ır. 
flit ol.ır k f~t<ıııbuT sıP,oı !..ı kumıı ı ı-
yıılurı •• ~m ı • z:ı olmu.,l;ıl'. ,.c ı

ı~ıd:tl.ı ınıkd.ınfa l<li.llıhuclalta bulun
mu; hınJır 

Vcr:>iği par vaZ:yete düşmil'jlcnlir. Bu ıncsc- 7.30 Program "V nw mlckct B!l ıt .ı::ın. m:ıhY.üm edıhıuşti. j 
Si ort ı ~ rketinin ismi lcniu Cümhuriyet hukümeti ta- ayıırı. Bu drfa da yine kır:ıcılarııı • kiiyc-

1 

llclvcly.J 
:rafmıl:ın hakkiyle takdir olun- (P,ıl.3)S Mın:ık: H;ıfıf OTk tra eserleri tı iızer:ne H.ıyım K:ı.neu ılc kud. ı l"e;lcıaı 

• Kenı.:ıl K ıncli:ıln ayni su<;la muh:ı- Şar.:: 
mUSl yurdumuzwı sarıayıleşmc- n.o Ajans ha!Jcrleri. kemck ıne a:.!iyc sekııincı cez ı m;.ıh 

l:>O 

sini her şeye ll!lmddum ettir- 8.10 Ev kadını - Ycmrk li;:;tcsl. Jccmesindı-. başlanmı~r. 1 ltıunyvnc Adiryatıkrı 
miştir. Tcr....a.ne fıkri de bu Ha- 8.20/8.3{) Muzık· B.ındo p rtal:ın Mntnı.ınlar, kıra bedel ni nıılli k • l! '· yon.ıl 

l''o.1ıks · n yi programının cncrjı c ve (Pl.) nmma kan:.ınwıun ı.,u,ıı~ m vkıınc 1 lJınunı r.ıgort., ~irkcti 
tnkd·sc şayan bir hamlesidir. 12.30 Prot.oram ve memleket s;ı:ıt konma .ınd n evvel ~rltırdıkl ıl"ını B a • 

ay:ın~ soylcmı0tcrd1r. Ynlruz tersruıeyi nerede lmr
malıdır? Suali pek mühim bir 
nı ele teşkil eder. 

Bir tcrsruıc mümkün o! lukça 
bir körfezin ve binaenaleyh 
mahfuz bir limanın içind lru
rulur. Sclçukilenn inkırazınrhın 
sonra zamanııruzıı kudar t:ıkri
bi bir tarih rurasiyl1,; aşağt<la. ruz 
olunan mahallerde tersane ku-
rulmuştur: 

1.zmir, Si.nob, mırnmürsel, 
Gelibolu, İstanbul, Gcmlık. İz
mit, Trabzon, Aznk, Midıllı, Sü
vcy~. PerevCT.c, Cırb , B:ısr:ı, 
Tobruk. Tunus, Hücleyde, Kon· 
fıdc, Fcrsan, Go!dık. 

12 !Jft Muz.ık· Fasıl hcyetı. Kiı;,ı ıl r ş hid ol.ırok dııılcnltdık-
12 50 Aj n hııbt..--rll?n. ten sonra g lmiycn <lı çr ık! t:.r~cr-
13.05 Muzık. F:ısıl lı •yeti progr.ı- nın d:ı hid olar.ı' dınlcrulm leı ı 

mmın tlcv; ını. fl"m muh::ıl>::eınc başka gıınc bıı :ııtıl-
13.20/1~.JO Muıı.ik; Radyo salon rr t~ r. 

orkc-.. tc:ı :ı. Bir kız kaçırma hariisesi' 
18.00 Program ve meml kel lt 

ny ırı 

ıa.ns fozık: c ı:-' ınd (Pl.) 
18 40 Mu7ık. 

UJ,15 Konu;:.m (D~ polıtllca h..ıdı
., 1 rı) 

19. 'O Muzık: K .. nuij!ııa ve sema· 
il . 

l ı;;• rı, ve aJ ns 

ı,:aları. 

H lıcıo!lrı ıd otur, n U•Lul ıdı•ı-

Fu ra taıızilath tarileler 
baş it yor 

A sikı;rnzyone .Jen~ı .ıli 
Mıllı nca urans 

GtıV(•n 

.ınup 

Nurdı lcrıı 

Ah ·n M•.ırııh 

J~y T vCık Vılrnaz 'l'ucc.;ır 

ı t klJ\ c. 4~ 

Ycrun 
~ . . 

lOO 
75 

150 
!Of.) 
100 
500 
300 
150 
JI) 1 

lOi> 
rıo 

~o 

120 

2170 

100 

2270 

Bunların bir kL<>mı gcmtlerin 
yalnız tamir ve te.lvinleriylP mcş 
gul olur, bir lo mı da mtikcmmel 
harb ve ticnrct gemileri i.nşa e
derdi. Bütün bu tcrn4lllelcrin 
kurulduğu yerleri trol ik oocr
sek hepsinin lıavnya ve denize 
karşı masun koyların ii;inde hu 
lunduı!unu göriıriız. 

(Sonu ya:: ) 

22,10 Muzık· Oü.-ı ınuzi !İ (Pl.) 
22.!'lO Mcnılckcl :ıt nyarr, AJ rıs 

tıab rlerı, Zir.ı:ı~ &.o;lum - Tahvıli'\t, 
I~mblyo - Nukut B rsa ı (F Yill) 

22.4 ı Mwak: C b.l!ld (Pl ) 
23 .- /23,3) 

lmp:ını~ 

Y .ırını... ı>ro •r; m ve 

hrnir cnt.er:m..•y n ıl ftUrı murı 
sebi!U.lc D nizyoll ırı tarafmd.ın yu -
c1 50 t.cnzılJtlı Uırıfc un tııtl k ~e u
nu u-:•j kı cum:ırt ı gimund •rı ıtı

b<ıren bJ,,1 J ı ıc:ıktır. t tmeıuıı tı
mır vopuru par. r gun • ıll: tenzıbt

lı ~fcrı ap;ıcaktır. Tenzil Ut t.ırüc 
1zın,r fu nnın kDp:ını,,ınd;ın on gun 

ıoı 11i!lnı~1 Ll:ılıhud elnıl,, v" prır:ıvı 
vı-~n ye t ılım etrıuştır. I~una ı kerı. 

dı me ~,;.;e'ti ... ırtennl • n,ır. 

Hikmet 1LG Z s:ınr.ıy ~ Lar d vanı cdcc ktir. 

( Baı tar fı 1 inci sayfada) 
Bilyükknrışt:ırandan l{cşaıı& 

ve Tckirdağına sa?"lmn yollal' 
Geliboluya uzıınmaktadır. Ha\f" 
za - UzunköprU - KCS3n • Geli• 
bolu birbidne bağlnnm ktn, hİİ· 
Jasa blitlin Trakya bru,ıdnn ba.Ş' 
asfalt yollar şebekesi için~ o.
lınmaktadır. Bu 1941 senesinde 
tamamın.nacaktır. 1 

Görülüyor ki CUmlıuriyef 
hükfuneti yalnız dcmiryolun& 
değil. kara yollarına da ehemmi" 
yet vermiştir. Asfaltın demil" 
yoluna tercih edilm sini iste .. 
yenlerin bu neticedt!n mcmnuıı 

olmaları 13.zımdır. Dcmiryolun
da znruri büyük lıntlar inşa e
dilirken, Asfalt da ihmal olun
nıumıştır. Eğer bir kaç sene ev· 
vcl şimendiferi tatil etscydılc ve 
yalnız şöseyc bütün kuvvctimiıi 
verseydik dünyanın girmiş ol· 
cluğu petrol buhrnnında bu şbSC
de ne i'.'}lctecektik acaba? • 

Cümhuriyct idaresi tc~
süs ettiği zaman memlekette 
18.335 kilometrelik yol var
dı. Bunun 4450 kilometre "' 
si toprak, 13885 kilometresi 
kırmu taşdan şösc h lindc idi. 
Bu yollar bakımsızlıktan bcrood 
idi. Bunlnn bağlıyan ahsab lcÜP"' 
riiler kırılmış, yıkılmış, geçitler 
lrcsilmişti. 

On altı, on yodi sene içinde 
biitün bu harab yolların, köp
rilleriı1 tamirine geçildiği gibi 
memleketin her taraf ıncl:ı yeni 
yollar yapılmış ve tamirı tamnrıı 
lamın 18.335 kilometre ile bir • 
lil<tc bütün yollarımız 40.000 
l<ilonıetreye varmıştır. 

Bu yollar üzerinde 12 binclcıı 
fazla alış:ıb m~nfcı: ta.mır edil
mi~. yirmi bine yakın ycııi men· 
fez insn olunmuştur. 

Bu yollaıın çoğn, itirnr ctıne1< 
lazım ki henüz topr. k yoldur. 
!F'skat nsfoltn. çevrilmeleri mu· 
J<arrerdir ve bir kısmı çevrilme-
ye b:ışlannuşlır. Kamyon, oto • 
mobil gibi vasıtalar ancak aafalt 
yo!dan istifade edebiliyor ve 1 u 
n:ıkil vasıtaların aucalc asfalt 
yollar tnlıamnıül ediyor. Tndc
ynda.ki yeni yoUann hepsi n.<;
falttır. Ankar:ı. civanndcıki yol 
1 rın çoğu. Yalova yolu asfnlt· 
tır. Bursa ve İzmir vilayetlcrin
df'ki yolb.r • sfalt.tı çevrilnıiş.tir. 

Yollnrın milli müd faa bakı

mından okluğu gibi idnrc ve ti· 
c:ır t bakımuıdao da ıncmlckc.tc 
hızmcti hadsiz, hcsalJ:;ı~ır. 

~·lıÇıet SAFA 

İstanbul - İskenderun 
navlun tarifesi 

lır. l - t k mdcrun ıld:ı y:ı-
ııı l ı ık ıl p seferlcrı ıçııı ıı ıvı m ta~ 
ı ıfdcri yeniden ~mıl cdılmıştır. 

Akdl'TUZ ıçın h rh ~ C:<'ttıi igcırl ı-

1.ın mfilıun mlt•J:u:4n ar ttıgı ıçın 

yL>ttı ı ·lunlnrııı eslu urireyc core 
yuz;lc ;ıO mikd.ırınclJ I •IJ:ı oldu u 

rcnılnıi tir. 
Bu ıı.,t<L.ı <,:.ılış.ıc:::ılt V.ıl m ve 

Sumer '<ıpurLll"ı ıle ntul:nvclc Jı3 -

zırl nmı.ştır. liın:ıhaUıt Vckiıl li ruu
ka\ elcyı Wdık r.ttiklcn sonra h~r 

on b~ Etımdc bır hrJ.:emlt•rurıa ı;c!cı • 
lcı· y;ıpıl.lc1!-t1r. 

-··ır--
Mete vapurundaki 

çimentolar 
• Mete ':ıpurıfo Bıırsclond:ın gC'lcn 
çııncn•oı ır h51.\ ~altılr.ı dıı;ırıd ın 
\ ııpur lımnıu1.ı ~·kl 'll"lekt ·dırl r-. D t 
ç1m tol:ınn hukıinıct lı bııı,;ı bir 
kar r ı:ııııc jle gı mrı.ıtt uz olarak tıktı 
rıl c • •ı 511ylcnnıcl.tcdır. Cuııku lıu 

<;mı ::ı~:ıl.ınn cumruk. re rni nıuhim 
lıir yc.-kiuı.H b:ılıı; <•lrı ıktı:ıdır. Uu ıtı
b ırl.1 Mc.:U? \ ıpurunnn ı;.ıhıbl rl dun 
Arıkar. ya gıtmı.,ı ı dır. Vopurun b r 
ruı onr~l t.nhlıy cdıl ııc .. ı et .ırıııdu 
tcsc'Jb lcrd bulun:ıcakl rdır. 

--»ırc--

Eski bir Sön'atkarm 
jübilesi 

bir oncği 

--:ııııc--

Bir atelye yandı 
Şi;-;lide F..,r<'fofcııdi ıı0kııı:ıncl ı IG6/ 

ıc:ı num rJh Ç tu L.unun cvlrıin ar
l. ıand ıı l tolyed poırıp:ıh o,..-ıJt s:ı-

1.ı\ rkcn s nema ş;:ridlcri tu~nuş. 

t v.ın lahtnl:ın bir ınıkdar .} ndık't ııı 

r;onr:ı itfaiye tı:ır:ıfınd.ın sondıııul -
il l r. AtJlyenin 2500 tir.ıy,ı si !01"

t lt olduğu ruıLış-ıtmı;:. tah'tibt.:ı b.'l~· 
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. .. _ ·n_r~r. 1 Amerik~ nın W iHeflff r 
nnKUÇU MOTORBOTUMUZUN f<AHRAMAN lGI Dmya ış· benzıuı . t .. 

' ma o a a o u emıye 1 
n1n derin sessizliği içinde gemici kıyafetinde --'O- --<>- ~şmaulctlen devam) 

. ·Lf• adam Jı·mana donru yu""ru .. yorlardı_ lngiliz ta~!yareleri ~im- Alman bu E'arar üzerine Im.:mıetmiycnvebu vate-
- K t :;, :ı. diye ltadar Almaiıya O- Japonyanm çok mUş- s:.ısls.ruu yalnnoılık ve r.iyakar-r-: · b k-~ & Jd ilk tclaldti eden tota ter ve oto-
~Yazan . A. C E M A L E D D 1 N S A R A Ç O G L U 1 zerme 37 bin bom a . u mevkide ta ı · riter :rejimler .laırş.ılarmda yı-

- _ atmcşlar yı bildirlliy~r kıl ctık düsmanl r rasuı bir ----1 
~ovorosiski' de 1 

~ (B:ış tnr:ıfı 1 Tncı C.'\hiferle) (E;:ııı t:ırııfı 1 ıncl sııyfııdn) d • lleU "'~--~ - Çavuş! iinva:niyle hitab c- Rus gümrük kolcuları tııht.a c 'J.l er \A:.Uıiyetini buluyor-
Rasl ,,n .sonun::ı dogru tıl •vlı..~ su- rclccU eitlikı;-c l:attltsmcl.tc r, Hc:r 

bir dilen · :iynn aslan bak·şlı deli- kuliibeciklcrinin içine sığınmış- rnUc y:ıyıhr. 1 ta ıcıı. h.:ı1dc 1't:honglting uzerinc h va 'hu- lardı. 
knn'lı kollannı uzatlı; güğsünü Jar, kalın nlıa lruputlıı.rının ya- Frau,.r.r. ı.;;ı!\lıillerinc 'loplar cumlnrınırı oğırb.,tıffl gı.ırulmck".cfür. Mil!l"t.\er C miy ti, teşekkülü 

ıneyhanede 

~9921 ru>n .... · · ı ah • - .... ~ı 1 • nrı.. y 
ı M· 

~ Ucadel senelermin en 

ilet"ıye fırl tlb bir gerindikten kalarmı kaldmnışlar, nö"betleri- Yerleştirdiyonnu~ Çın - Japon har'.> ccph .. lcr n.ın hep- i~ı. bir çok 7..ayıf noktalar 
smnra: ni bekliyorlar. Lımdr . G (n. ı.) - tngılkrı;rı.n sinden ccl m tcıg:-;ıfLır rn bl bır su- arzediy-0rıfo. Bundan başka ha-

- Herifçi oğullan, dooi, bizi Lim~ muhafız ıüfrcz ine do(,'U - nub s.-ıhılinl k ir hır u::ırııj kuııctc iscırct ctmrktcdlıicr. :tyı ha-
btt nlan Cm m billlcr~ ym:ın \;-nziyc- yabn realitesi ıçinc girib depren 

nz lt. Isın aabalın kadar uylrn- mcnsuh ns'keri nöbetc.iler, siliı.hl atl'şi nfünı:ı ılm:ılt maks< .tıy.c Atman · ... ı · fili t ~·1.. • 

1 

tin dcgışmemc;;:imn ım n dahilinde sıt""en ı } s.uı ına mtikal et-
scz bırak klardı. Rari bütiln l:ı.rı ornuzlann aJJiı iki eller1 l:ır tar::ıf nclıın Fraıı.<;a :-~hılu:,. ıııut.e-·ıetdıd top;;u me\'Zllcu ycrl~lıı ııdı- l>t<lundugu ve J. \er~ nınl.ıryo :ı; c tirmek va7Jfr.si ile k rştlaşınca 
k nu ;:.ıklanıu anlaynlıildin mi UZU!l kaputlarının ceb.ind" ı ıh- gınc dair h:ıbcrlcr dcvcroo ctıııcklL"- lıısşı ı üfc-llcrin,. bcy:ıt'lınilcl ıtıni c- bir ~.ok :r.orlaklarn uğradı ve 
:Mehrned? tım üzerinde bir a~nğı, bır yu- dır. Bu menzil, bfıyük modr.r:n l ptıır 1 foı·17 ınltQ? rı tchanh.r;: cepht'ftldc yar- haklı ienkidler davet edebilecek 

An ın tl gemici olarak doğ- kan dol~Jyor'lnr. ".ı[ üfckl"'rinin için imko!ıısız değil:lır. Fal·at Londr.ı dımıı mus id ulı::ıydı ·cııul..ıcnk ol:ın ·· ük · 1 
nıutoJm a:.kcıi tuırc\ at.ı m .. ni olııca- <;ur ış er yaptı. 

mu: • biıtiin ıayat.mı dcnizlcı·dc namlnlarnılla takılı <'iurnn il· tı keti mah ileri, bu hn• et\f>ri matı-

Belediyenin 
muvaff akiyefJe~ ·~ 

~ Ccantı ve buhranlı bir dev
det~eyiz. Rusların Karndcniz
,~tlnlarmın 1 ukçn mü· 
' llld n birisi olan ''No\•oro
hıtr.' dv meyhane kılıklı bir 
~ daha dob"nl tal>iI"iYI" bir 
nr tık ın Yhancsi .. Vnltit gece 
?>o , tlJl Ynklı4;mı .. Hpo >Ü

~ k dumanlanndan mü
~l ·ktl kesıf bir bı lut etra!ı 
t!\ ~ · Bu .müt nü.in muhitt~ 

r. 1 gı ukrındedırl.cr. 1ns."ln lı:ıyatı hiç bir zaman 
e irmiş llır Türk gemicisi olnn zurı süngülaı·, elektrik fnnusl.ı- sus bır tınyrct vı.!y::ı cudısc Uc ıcıır -

şı1 m;ü.bdı.r. Itu"wıku il ntlıno:ı I - khang c phcs.indt" h•t1W1:m J pon nnznriyclerin sert.. knb ve mut- 1 
GiriUL Mchmcd sınsi sinsi gu·· - "'"'n111 °ltın.ıı~n gcçerler.ke:.ı p kuvv .. U-ınm A··~A~ıyc• ır~nkC0"8 ' 

P azar gli.nU ıbelodi_yenin 
Taksimde yaptırdığı b .. 

yük ve güzel gnzinonun a.Qıq 
merasiminde zır bulunduın.1 
Sempatı1c ve çnl knn YalimiZ 
Dr. LQtfi Kırdar,, bu fırsattan 
i~tifade ec!erck da.vcllilcrc g -J 
zınonun bır o nda ilıza.r i ... 
len §ehrin müstakbel mnketıeriı 
ni ve belediyenin faaliyetini gus 
teren istııtistikl ri gôs rdi •

1

1 

Şehrin ylizünü bili>bütün b k 
bir şekle sokacak, c.,.~iz güzt'llik
lerini mey ana çıkara k ol n , 
bu güzel pt oj lerdcn bnlısctme-f 
ğc lüzum görmüyonım. Bunl:ı.r 
ynvaş yava~ lınkıkat salıasum 
çıktıkça b p görcreğiz. :Yal
nız şu kadarım ilave edeyinı 
ki mnketı r cid len fevk iade !!ij. 

l.;~ glirzniiyer. 
~~ Y&kın.4ğı dolnyısiy1c 
~ tCtilerinin hemen lı psi de 1 
~ 1 0l:ı.n bu kötü mf'vlınn"
' kaı>ı.ı l!lda, c1ektrık ~pu11e
%ı . k. 11.lt.uırln, kı ZC· 
1'hift ~l'ınc iri beyaz lıurflerh.. 
111 rı llJc lıtilfil barı., levha.: ı pı- 1 
~ rı~u ~r ı:-c iı: erishı:inj 
~ .. r · ıle san · alay edi-

' t ! · . · c:rla1• iynno - 1 
0ntıudc boy h bir k. dın, I 

~ı.ı, ıs;açlı şını, dığı hn- 1 

fa, ~po un uydurerek sn 
ttl'ı. ıla sallıya sallıya .. rln 

ll.Yur~ 

~r'<r11•n lımr;nlımç dolu .. Her 
, lllt bir ses ~·u liyor: 

Uç Votka ... 

~u~'.r bira da bu. nıasayn 

~ P.ız·m R..ikus'.ki - meze) lor 
. ~bn di!. 

~lcri sa.rboş nvnzclcrini 
bttııt··<t.ıı bir tızlikle c~rafı çmçuı 

. llYoı'fo.r. 
~lttnafl<la demir ilstünd y.a
llıt'~'llıUlıtclif mille.ti ·~ m sub 
~b .'-"· yuk vapurlar.mm, gaz 
'il ~rtıun o akşam nöbet i ol-
~ tayfaları munfcrid idi • ı 
~ıe':,. halitıUc mnsalnr:ı crl • 
~ • k falnrını dumanhyor -
~~ .İJ}te !'Smer ~chrcli insa 
~ it, lıl~ rı duauk 1• lynn gc-
~~ 1 : ıiçü bir arn~n gclmiı: . 
l:lL..._. '%1-ab ici.}orl r, h m tlc 
~~!c: kollatiylc is:ırctl r ya· 

!!:ı.. bı..ı· .şcyl •r konu~rıyorl r. 
'\-U it • 

' ·enn.rdakı masada 'karşı 
tf % l'a. oturun \"C :ıt,1zlnı mı aç-! 
lf Qıı H L • d" • b" . an.,ı ını ır mcra"nm 
':Q.ı.Yoı • nnış gibi, ses; · .. -
~ '~ktl 'rini :içen d~ boylu 'aq çalar s.-ın saçlı il · ge
l!ır~lıt Umand ki lsveç bJ.n -
~ ı.ıız şilebinin ınürd:telıa· 

lll uklnrı muh:ıkk k.. • 
b~ tarafta gürüTUi ·li, lıt: pt1i 1 

konuş.'ln kümenin Y n
tı1Q11~l'tntı tinden birine m!~llSUJ> 
~ '4l'tn yemin eh enil': o 
~ 1trnaz .. 
~~~n gemiciler.inin etr.ı:fma 
tıı~ ııı oldukları mnsıının y kı
b rı.ı;, 6ıW.ı· bir masada Üh1Jeri 
~tı komür to2'u içınde ıki 

1 0lttr-rnuş,".mrurcıı önlerin
ı ıçl-iyi içıp piyııno bnşıncia 
~ t:ıl n kadmL'l meşgul gö
r~:<>ı-Jar amrna, Yunaıılı tay-: 

arnıarıud konuşluk!arı 
~t-tıq;:1. bir ltPlinıesinı b!lc ka-

1 

116 
ı ... t.emed.klerı, herıkilcrin 

~ a~ne kulnk k bartışlıırm 
t~ eılıyor. 

S llluddet -:ırlınd<ı pi" no 
~lat~an c:ahy r; dumanlı. krı
~ 4dan !ıcr dilclen, l1e>r ~ı\edt.:n 
~rlt>.<ıt<ı. yukscliyor \'C meyha-

1 ""ll~llnıanıı h: vanı gıttıl:çe 
1~ or 10._Ia •yar.. ı 

~ ... 
~ .Yaıı:mı bnş on d kilen 
~-ılh .tı k" -..~ 1 ·ı ı.~ı.ıı.ı . t .J ımnn ı gen11cı cı· 
vı lio 1 

Ve l p1:rrını gvnfük 
)Q ~ık~~ :Ulaıı..ı. sallıına dıRJ.rı-
l-~1kil • 1 
~ lata r güzden lraj ooluncıı. 
• ~1~ ftnki nıru:ad oturan :ı· 
~ en bır.isı ~y.ağa. kalktı ve 

~ 1L' .... \w - bu ncq ri v'l.)"ctler Alın •ı ~ ti'! t ııı.ı- ~ .... """""'"' •• " hık <;crçcvelcn icine sığamnz • 
!erek C~'Ve.rdi: nldıyorlnr, nonra tekrar lmrı:ııı- k:ımlannın t.:ı.,vlbi olmultsızıu orlJr.:ı cck•luıi. vr Y lnız slr.ıtej k no .. d:ıbrı H bi t 

A ı --" l'T'r<>"" -.·•ı. Alm nı~~ın, "vnı q:ım n- tulm ık lÇlll kuçl 1 cw: l 1ar bu: - ayat ve 1 UlSSU beynelmilel 
- n~ nn, ç s c.ıw:ı.dım .. ıı:;a gömfJuyorlar. ..~-~ .. "' .... .. 1 kılını tır B d ıı ı ı· 1 1 hayat nazarı.veler ile rcalıtc a-

Herifl r evvela gemilerinin fi&- ır· 'lrud "imrük l r·ı..~ d!i tugılıT.l"nn de ıstJf dr {!(letı:.J :c 1~- li · u ..ı aı::::u "' ıupc \ yo u 1 
ar nş gL ru Uuc- lcri, uzun menzıllı topçu ateşi ltul •• ın ıle P:>lun dnrı l!Ct'Cl"ck Yru ~ nc1ı- nısuıda ikisi ortası bir çıkarı 

lıibuıdcn b t.Şl br; üvariye, !erinden birinin önünden geçer- m:ık imkfınını ihın 
11 

ctmıyccekl"'rı rmın ccnu!J halinden .ı ;)Onların yol bulmak lılzunumu ihtar c-

1 
b 

çatkçıb !ilY •radar bütün amir lcrkcn. kulübenin k pumı.d n bekbı b lır. An~:ık AlmanLır d:ı1u S"'khouan do nı yap:ıcal,! n her der. Reaıilcyi göz önünden uzak 
lorini makıllı rıdayl Ldılar .. mUblıem bir gölge lıılin.de bir uzun menzı! Copçuluı-,runun ı11<ıhzur-ı :~~::ı.~~;:;,ebbusu .·orkusunu iı::ı- tutıu·a'k prcllSlplcre muUak su-
B::ıstılar oklw.lı küfürlcr.ı... ~aş uzamyor ve kı:ı.lın bir ses ce- ı l'ını mudrıkltrler. Manş dcnıı:inin tte ı ı t h':l. li l 

Tunlın,ı: ,olu!! Jnpon 1ınrl> gemi- re S rı ma < C 111'C o ur. 
nnbi Kaflmsy:ı. şiveli bir Rusçn. btr ta arından dıger t.:ır.ıfın y.ıpıla-, !enam buyuk bir teccmmwı ,. rdır.I Hele Milletler Cemiyeti gıbi 

zel. "Muvaffakıyetle talbık edil• 
diği takdime cidden çok ıyi ne
ticeler alm-coktır. 

Ben bugün burada billıaasa 
belediyemizin f nliyctini güsto-
ren istatistiklere temas edece
ğim. 

-çavoş, dooi, vimdi 
gemıye dönelım. 

iKirubilir bcybah,ı bizi ne sıı.hır-
sızhltla :g zlcr! Mcr.:ı.k etme. 
her G yi ogrcndim. Sen yalnız 
pdk ~ rla.n Jimy; aç da gUzl ri
mize 1bir ısa u~kn nasib ol
sun . .Alimuli.ı uykusuzluktan 

Ö7lcnm kap nıyor. ütçü bcy
girlenı gibi . -akta 'UY'J}'acat,"':ım. 

Ve iki Tlir'k gemicisı hcsabla~ 
nnı goriip ''.Büyük ilıtilöl ban,., -

.. mn .ı;Utiiltıilü muhitinden kol
kola uz d.,~lı:ır: tck1.ük ookak 
fener lcr.inin da.ha koyu bir hnk 
g tirdı ~, koyu karanlık arasuı 
da .sılm 1 ı:. 1-.. aybo dular • 

1 
••• 

:lsiml mıin M ·hm~ ve Hü-
seyin ç ıvuş olduğutm Librz:ondi -

ğimız ·dci Tür'tt gcmici.3i "B;iyük 
ihlı1il lJ•ın,. ndaıı •;ıkbktan son j 
ra yn lanın 'k:ildınru ilar ve 
sür' ut adınılrırla limana de>hnı 
il ~ı·lem~c b tl:ımı:;lnrdı. Bü
yü'< ihtilalden sonr.:ı Nuvorosisk 
lim!ınl ticaıi clıcmnıiyct \'e faa
liyetini o 7.am:ın kısmen kay -
bet.mı bul ırm.vordn. 

Bu ıliharl lim n hnrbden I 
eYW:ll i fanti oe Lin nizbcl.lc pek I 
o 1md c la.bal'k cğı1dı. 1ngi-
liz, Fnuı.<;'17,. Amcribn andıra-1 
lı vnputl:u· limana ı)('k seyrek 
u&'TU)·ot"brdı. Lô.Jtin ne de olsn 
kO"...a .füuıy:ı.mn 1 'arndcni.~clci 
en uğrak 'timanlannnaıı biri .ı o
h Novo:: i5k k men mcOüç I 

·r ide huhırı:masına mtmcn 
her gün ümnn::ı girip Ç?l.:tn gc4 I 
mi z;Ckunu gene mühlm bır 

mıktan buluy rdu. 
Hele CiJmumi Tinrb icındc. j 

ihLlya··ın do"Ut muş okluf.u mo
torm Jketı -gemileri :t;lcnnc 
3>irer <>l'Onı il m ıtill-ii yerl~.şti· 
rilrniş kı.iı:utc 'lckııclcr füırndc-~ 

ile smı-uyor: c k at.ı,,l;ır lsDbcUı ol. nınz. Toıılıır 
c buk n,ın:ı.ca!·tır. M !1 mi kovuııınm C •rbi Hun nrl gdcn J pon t 'Y- henüz yer·lcşm miş bir mi..tcsse-

- H:inı o? 1 ..... l .. l ·• ,_ kalınlıgı dolnyııalc ınrıtak ıuslıeten Y31•=CT.1nm r.1..1 un g.ı.u ınu .. ti seyi qctin imtiluınlnra mnruz 
ll:i arkada8 duruyorlar ve • -ız ola .. ~ktır. To,.,.u .,._..1 ,.,.ı: •. 1• 11•!hirl r tızcnnc hucum etlıkleri zan- b , l ~,... ıı.. ~. 

,. ........... ..... - ... ,. .. •<~• "" uo nedtlınek~ır. ıraKma c onun ıML.e uayııunı 
'Mchm olanı kulubeye doğru guz ~ o'lmıyac k ::ı, bu ık-!: n h:nnı b ı h" ı ı ı rd + 

Buıı~l:ı lıer.ıber yukın bir istlk - çarça u' ZC ır eme C O U u • 
biı· nclım ata.ı t gene !Rusça t::ır ıs.sutlaril.c nzim ectılnıcsi ı.'lzını 

"" dır. H lbukı tn...nı- .p~hı"ıni tcc..ı\·uz b)lde muhırn muh:ırcbcler~ .int•zar Fakat zevalııri kurtnrmak ve cevau"VCriyor: <'""'· ...... ll cd 1 
edece;: olan Alnı:ın tarassut kıyy re- 1 mcnı klcdir. hayatın ir.ab ve zaruretlerine 1 

- G\:mi tnyfas1ı: yolda.~! Ge- -ııc-
n int!Hı ler t:ır:ılından her lıo'\Clc mu uymak için y pılnn fcd kiu hk-

mimize dönüyoruz.. O 1 J b .. - 't._T<>nm gnmj...t~~Y-ni .. ?. • mah:ı dek.: rşı!;ınmıynctaklır,illU :VC ıoursa 1 arın u- Jar da dif;"Cr tr.ı.raft.n cemiyet a• 
.&.ı«o. t:.• "'" u=mv""" • cliger ıı: bc:bl r dolayu;ıl , "llf~e 

- Mcnderck içindeki 1otör- :ı;ıbilinin uzun menz.ılli t..'lplarl Go- •• k b• d dl • leyhindekı tenkidlerc haklı bi-
!lc en birinin ıtayfasıyız?. vWmcru me.>cl ı Londnı ı;al hı3et- yu 1 f er ;ı erı rer d:!lil temin tmiş oluyordu. 

_ fsmt""· tar nuıhfillcımııı k na.ılıııce mo raflı Ayci zanuınd , nıill'"'tlcr cemi-(S•!J tarafı 1 ınei .sayf.ada) 
C "ri .iklısadi ve .. ,,.,,.; mu"'"nıııtır. yetinin ,.....r .. ck•"n n~u··aıı""" olu - Tür·k '00.nwralı Nimet mo- ' .. ..., • ...... nıeobuı-iyetinde i ıler. l ı:ıv '• "'"' ·' ~ -

tfö ü.. Afri!~ fıarelmt B 1 vru:iyet knrşL~nd:ı. halk nacak kusuı:-lan da vardı. Bir j 
Kulülıcdcn bir ..kol uza.nıyor, Londr.:ı, 6 (:ı.a.) - .cutcrrn skmi çok nıüşklıl mevkide kalmı~tır. ikcrc, Millcilcr Cerniyctı galible-

- mu l&tT rinin y;ı~Jı~nıı na:ı:ar:ın rı· kurdı•P.u ••.•. · "d· ı ve bir elektrik ""·bf ın Malıı llc fınnlan c'kmclt "'ikar - n ~ .... mu e. v 
1 1 

....... Kings frjı n .Rıfle: . .ıl yının C(:lde :... d"" liri 
ğı. bir müddet iki arkadaşın kit·- sarntıc noltlir.;t ynp:ıcılm'tıtt •• ımyun- mayıııca. ekmek nlmnk .zarurc ,. ,. unyaya. gc r n ebc\•cynm-
lı ve yağh elbiseleri UY.erinde o- ı la tıcçhl1. edılm"' o1m.ısı ıyı:uı:ıti tind bulunan amcle ve zürra den nldlğı nıŞJ.ncl:!'d taşıyordu. 
lıışıyor. Gümrük memuru iki bır ilc!a lıa z:ıu ve ctr~Lan pazara e-elcn kijv.

1 
Sonra, bu f illetler Cemiyetinin 

~~ ~ ~ 1 
'l\irlt işçisi ile karşılaşmış oldu- lill r crmck bulanuynrak aç müdaf it uk Uef oldu !u 

Ufa bt?" ır.u r.czcnın h:uv11C'tlı bir · A d•· · l ak ı g'"hın:ı kanaat ctircrek artık dos lralmsktadırlar. mzo m, vrupa uzenı ı ve n-
ttuıJT<irı ,amızonumı tıczım••te u • t-

tanc denilclillcc~1• ~ ,~..ı .. ,; le .· Bızim bı dı"!Tinıı'z cro··.. ·~r- dal"t b kımıudau mu afaam ·m-
~ uu- (.,""4 • tığı, Ken,y11, Sudıııı ve Ilub hudu - n L' " ! 

- Geçiniz .. diy&. ı n w.erind~ bulu n Todeny~den ket, mcrnfeket men(aatinr. yn- kansız. bir teşekkül idı. Mcv-
Uiraz ı;onra iki Türk denize.isi elen tuıberl r, :!nr,ı1ız nıotoı:rc cu-ı ıulır ve faaliyetini bu noktadan cud üzeni haliyle ibka ~debil-

kilcük mC'.ndirclc içinde nhtının :-ubrnl ruıuı seı:l bır ooıık:ın yııpaı-.ık t:ınzım od r. Şirket lıem mem- mck v mc ı:cud ~lııra güre 
lm;tan rıınıpa;etmiş bir motö- du.sın n\ t.ıı •n.h! !<lfıl lcltetin iht:"yu.cına uygun gd - beynel:tıilcl lbll- lı yat id nıc oy-
ı-e girmt§ bulunuyorlafdı. Mo- cck kud r ekmek çıknr mıyor Jemek için nıumkün Ol1 uğu kn-
törcl.., bu iki e.rkndaşın gelmesi lıem de memJekelt bclOOiy d:ır az muahezeye bale kazan. , 
bekleniyor olmlilıyfü ki inç narhı J 1 ku•'U iken 12 curuşa nus bir milletler sosyetesi kur-
knsrası 1dtmda.Vi yolculara cknıek Rablmasına sCbeb o1u- mağa lüırum vardı. 
mabatL<i luunru da henüz 1ş1k y r. Bu tınlkın en b "yük ihtiya,.ı lştc başlıca. bu ve buna beıı-
var.dı. lki nrk daş ilm k m,u-ay olan gıda mad<lr. ı üzcıindC' ilıti- zer sebcblerdcn dolayı !illetler 
girdiler. ıc·r yap?Jıaktır. Şel"ervl' sair gı· Cemiyeti yımt l•. Buguıı resmi 

l<n.marac..ı. bir tek kıınse var- Bır kol Od""' mı• lnr dı 'et:ı H 11 ~cu::ı d L m ddeleri u.uhtekh lcı i hak· ı Sltrettc bir ct'.rnızc alayt ya.pıl-ı 
d h C- l UÇU!lCU de C, 11~1'1 ıt!lıl:ı:ınıctl~ruı~ b I ı ve enUL. genç deni ebılccck kında en üyük <'ezalar verilir - nnyorsa her halde eski ($!18-

t vcih ılnı ır E'rnn..<ıız ı;t1nl ı1C:nmı 
yaŞ'Uı oln.n hu , damın arlmsaın· duşrnesine ra ,men lt;n., ve h v kııv tc n ekmek muhtekirler! fcrnh Jar da"rcsintt bir d..'1b irilmc--
dnki kalın aba llıisclcre rağmen vcUeımi.7. bu ılcn lınrcıc ·Un. nuk.ı- fo1ıur dolnşabiliynrlnr. Bunla- sine imkıin yoktur. Butün bun-
tavırlur.mdn.n konuşuşund:ın vcmct lçin " !ç1l6tı<ın hrılmı,,tır. Dı- n me:nlck •t dahilinde değil, lr!r:ı. raı;"?IlCn Cemıyetin atı.dan 

lte:n i9inin her b1r asker ger cep ı.lerdc ~ oır 1 ~er IJLr h<1- memleket hnriciııc .si.ixgün el· knllauasına esef -ct:me.'llck Jm-
oldağu belli idi. rckct yo ,tur. mele 187.ımdır. Halkın ıstırabı- bi1 değılcl"r. Çünkü, ıllctlcr 

Hiu~cyiu çnvı.ı~ vaktin bir İtaı1Y n luııh tebliği na scbcb olan bu hüdiscmin nlakn Cemiyeti bir Ums3l idi. Vru>Jfc. 
h 1: 1 ,, · ı - Ron a, 6 {a:a.> - l n.ly.'.tll oı-- k ayu ı er.ıcnılfi amasına r gmcn dar mu: anıların nazarı dikkati- sini hnkkiyl .gor."'miyorsa da 

b 1 •t·· ı-;_ f dula.& ı umumi karAro-iih1mıı 58 1 ·ı ı ı U}·unuı.yı :ıt u .,ıc nsn ıı. ene- - b ne :uzo unmusmn vcs: e o ma· piyıdar kaldığı mıiddı-tçc bu 
· ,.. ~ nwnnr lı tcb ·ri: ! · -rın titrek ı:ve 111 :ışıgı altında mzı rıca cderını. \'AAİfcnııı bir guıı i tı dilmesi 

ken ·ıenni beldiyen zat karşı - Mal ilzcnodc ir keşif "l!QU- BursB.: l. \'e< ·ıo- ~ ümıd olumılJııırdi. ~undi bu.l 
:sınfüı dımdik durdu \'\:: onu as- şu yapan avcı tayyaı rncnmiz Yeni Sabah - .Rariimiztn ~- tUıı umilllcr Mı etler Cemi) t.i-I 
kercc iıC8mlaynrn.k, "lınzırol!,, düşman tvcı t:ıyyarcleriylc kar- nas c·ttiği hadise,. üzctinde c- nin l."Urulmasınıı sa.de olan rliin

vazıyctrodc durdu. şılaşarak banla:rdan binnı dü - 11 mmıyetl' durul ğn &b~ı ya tclakkismw 'l'C ~>reru·ipl ·rin 
Ab!l.lı, poturlu adanı, göz! ri- şürmüştür. .cek mahiyet v AÜ!nuldet1ir. Bur- t.c~krar .z. fi-r k~nın larıruı 

ni ifüs~·in ç:u·.u&mı gozlerine Bütim tnyyarelerinıiz ü8lc - nad:ı teşekkül eden :ünnc1laı- bağlı k.tlnu~tT. 
dikerok, sordu: r:inc dönm~']tıir. ~"?ırlrntinin Jcnııuni .mahiyette O· Huscym c hid y Al.çlN 

Hayrola Ç<>t..'Uklar! Bİr şey Şim:ı.li Afirnknda Tr~ıblım~ rb fop olmnch;;un bilmiyoruz. Pn- ------=====-----
lor öğrııcbildiniz mi? 1ıududu ötesinde düşm nın d :rı kı.t muhakkak o!an ookb ~ı· 1 

- {~ğ:r•f•ndik ~ ·rızba.şım.. un ... urlar1 ıle bır çarp: ına. olmuş dur kı f ıı.'llıvr-ti tamnmivl lıal- ~ 
- "Eno~b •• nyın caQınd:ı ha- v düşman ric:ıte m bur edil- lan nlcyhu İcdir. 1. iu • nya.ru İ 

rdtel c<lcc lnni ... ?. mi tir. Kıt..-ılnrımız ıki uc11m dildm.t bir t :rı:ıü ~l:ı Eurs~ bcl,.-
-:SOmı ,.ar -

Bu istntiJ::tikl ğ t kik cd n 
bitnrnf bir göz, bcledıycnin imru:, 
aağbk, t nvir ve inşaut nhala
ruıdaki .faaliy tini son d o 
sıldaşbnnrn oldugunu kolayca 
görebilir. 

Şübhc yo1• ki cfahn y pılacal(· 

çok şeyler vnrdır. Hcnü?. etraf 

pembe olmaktan çok uzaktır. 

Fakat bugün vapıL:ıo şcylerı gur 

mek, bize belod1yenin tcza ıf e

den gayretinin bütün ıhtıyaglan 
oldukça kıs:ı bir zaman zarflu .. 

da tatmin cd ccği kanaatini .ve-
riyor. 

Belediyenin 4 senelik aaliyc
Unin veciz bır ülfuıasını tcşkıl 

en bir iki r kamı okuyuculı .. 
rıma bildirmek isterim. 

Belediye şclırin yollarını ·nşa 
ve tamir için 1936 ela 220.412 li· 
r. sarfetmir k n geçen sene 
1.240.689 lira sarfetmiştir. B -
Jcdiye hastah nelcrındc il936.sc
ncsind 215.7 lS 1ti ,j tcd vi edil
diği halde n sene :tefül\i gö 
ren hastalıınn mıUta~ı 312.7!11 e 
baliğ olmu#t,ur. Temiilik işlerı
nc gelince, istat:istik soıı bir sc· 
ne zarfında evvclki1 tle muk -
yese cdfl niyecck derecede fa,,; 
la ıfa:ıliyet göstorildlh-ini i IJ.:ıt et· 
mektedır. 938 de imha edilen 
çöp mıktarı 14,uSJ.250 lcıto ıken. 
1939 da bu ııııktaı· 257 .OW.425 
kiloya baliğ olmuştur ki bu bir 
evvelki senenin yinni mislin" 
yakın ur. 

Son h rb v ziyı.:ti, muh lc1mk 
1d İı:Jtaab llun I: lkınm:ı. proJC -
sinde bazı teelfüürler yap ıc 1ı:
tır. Valinm misafrrlerinc tJu 
n kt:ayı seiyl lt"n yüzünd n ii
zfüdüğü v lf1 rdigi soziı tutnmı
y.:n bir insan h kti rnhiy indP 
bulunduğu göri.ılüyorüu. Fakat 
buna m:ıh:ıl y ktur. :lztanbtı"lu
ların va.Ji ,,.c b ledıye re~l rmc 
tam itim Jlan ıv ı~dır. Ni "'k 

izdriki ~tısı ı•c ~ür1t lim ınlan j 
nrnmnda ~ det:a mckili dokuyor- :diiiiii!ia~m!iiiiiom~tWRE~~ 

nrabası ?.aptetrr.i~ !er ve i.kı tnn., dıyi!Sinin b..ı hadiseyle bir aliı
dc tahrih eylemisler.dir. Ş tr1.i kadar g{Jriinnıemcsidir. H·r bc

frikudıı ke.}Ü uçusln.rına çı- ledıy ııin, relırin ihtiyncmd:uı da 

bu .ın:tl1nırnıyctler ıv" mii-::kü -
lfı.ti.u· i<;indc bıle viı ud::ı gctir-ı
leıı rlcr cr tüdu 1akdıre hak 

b.r, klıy!tl m büyült bir l:ıntnı· ı 
nı cllcrine nlmı~ bulunuyorlar -

dı. 1 

lki Turk ı~ miciHi, gecenin k - ' 
:r -koyuluğu içinde mülıhcm :ve ' 

sili bırer gulge halinde fri :ı~ l 
dıml ıl:ı 1ımanın nhtımınn çı

kan cad1i!de ilerliyorlardı. Göl -
g !erden birisi ara .. u·u duru - 1 
yor \"C t.akib cdilib cdllmccUhl ·ri-1 
n.i l · lÇlll, Jc kin gozleı:i-1 
le ı:;ankı g~cnın zıfırı Jrn. anlıb, 

1

: 

nı dclm l: istiyorm ş gibi l'ra -
fım bir gozd ı gcçınyor \"e son ı 
rıı adırnlıu-mı sılda.ı:tırurul: nr
k dn.şıııa fü:thak diyordu. 
Limanın ltü~illt mendir~~; • 

i iı de nlıtıma kıçt in bnglan
mı. bu· lıaldc. beş nltl motorbot 
y tıyordu 

7 AOustos Keşide~i 

Mil i p·yango 
i aresindeu: 

1 - 7 
pi 

I.tir . 
Bistün rm hı 
bu uıera "m" da.\ .li lir. 

2 - Bu çeldl(r. aid rıtarım 
omınro m 
~Jh •Jla.n ~o a<l .. 

kan tayy erimızdcn lnr 'ha az ckm k im line ·e e1'-
si dönmemışt:ir. mekl rm narh f..iyntmclan 1 lm-1 

AL,-ınnya ii7.erine atılan ru~ 1-..zlasiyl" sal.!lm:ı.&1n n., ıl 
bonrb:Wtr ve ne :;;dnld ' mile a.dc edebil -

( ) di~nı eyı:ı. E. • !':"; ka.r>:ı.dıbuıı Londrn. '6 ıı.a. 
nlayamı_}or z. 

tnyvnrcJcrınin son ~l.lr r-ırfın-
l.ı A!m ·nyanın Ü.."'.Criıl(' 37.000 Ö •le ta.lımin edi. uz ki Bur 

bomba nttıkl~r. bıldınlmı mr. . ı beledryesı bu iı.in farkında 
-•ııcr:-- dcğilre, bu ıhharınııztlan .. nra 

S.1rivo ite ticaret foahy tc g <;mM!: mf'c-buriyelini 
lıiı:u· ccck v h< kı ht nn;>c -c
do ete tedbirler ııl.,r;.ıkllr. 

--- ~ ~.---- 1 

Fransanm yem ib!iyragıj 
(B11 br:.fı 1 .in ırf .. d.;ı} 

ı'C·ııl<li ve kırmıu ı ç ~ . ;.ıltla

ıını tıı ya~d U"clır. 

ldyle 15.yıUır. 

MURAD 

•Cl"I N..ızıllı l'crh 
Mafüır t.ış ~·~ c1ııcktoru C'ezmı Kut
::;;ıyııı b:ıldı ı 'Miln!J"e Sunl<>l mı h ,_ 
tln olumu munns betılc ~1111 111~ 
ç w.nk conderrnC'l. h:ıt.u ::ın:ı ı.ı:;md 1 

l tılıınan m,ıcs;, at \•c 'C\'1l.ı, dem
lcrimızi payl;..,.ı CT' ı a: mc • ıuıı
ııc ıştir .. k lütfı.ınd.ı bulun.111 ıkı-nl :ı 

ve alıbablart..'11~, tôlt:r.ır ve mt"1.luıı
la beyam L-ızıyet cd n J ın uıdıt::
lınınıza yrı y ı t(·~ .kuıc t c:ı;;;u

runıuz ımh:an tr<>rnı dıı; nctcn h ı lıu

ust.ı kıym Uı , ızetcı:u" ı lulutkJr• 
lı ını na. .,.f('r • Kcndıkr ıo • nleu 
t ..,ı:kur ~,-. ..ı.wıı• lt.lr1,l;l.ırııtıv• [• 

~ nu temiz hır Tutk • ~: 
Ilı ~Ydi Hu yin it\' 1 Jc-
'hır '":_b~ d kallmhru.. Ru'"a· 

'ı::;~knlm dJ 

lıkvdimin ılklJ:ıhar b:lşfıı:rıg-ıcı 

olm m•ı l.roh"'T11en hatır. -'1 ılır 

bir '-Yn:ı irumnın rtızuntl \'C cl · 
lcrinı sanki tg111 lıy~•r, ilıkl 
b lar ıştıyort\rlu 

rnlı ı iltnıml .. v;-nin d aJ 
tı k~e ü!rdr"'ı !:.clı';'hn
Jarak nyrı nyn -'O au
ıua.ıu db:_ ürülmek b"Uri• -
fr•Je çcl l L'CC i ~m 
ha.Uunu7.n ilan oI?n•ır. 

L .r:dra, 6 (ıı.n.) - fktın d1 
ı b n· ır. Dnlt mm • v re K::ı

m ırasıntl" . t•jl d ~ı.nr· HR?.a -
raı1, ~'tırıye ili" d~r.İz h<""lre'i o 
lt:\dar :ı.z .:ı:ıı .tıı ki, halıhw:ır.l;l 
hicbir Jııısuı i :outrol tedbir ı ı· 1-
mnJ:ı liizum yoktur. D(•niz 
nih atiycsi u .t Ü fı'r n,,ı:z nı"i • 
t~m!C'l'd ri ile mand:ı. nltınd • bu 
1uııan top:"' ldarda tatbik cdıl
mcıncl. t idi. Daltou, y.nıcltlık 

~·u6yc.1cn haly.:ı.1 Jl('trol 1hr.~, 
C(l•'ı:n :f ~i !i~in :net!lllun l uhın. 
öu~ mu itil\·c etmiştir. 

Gen r.i.l <.:" Guullc'ou !mıumi 
Jra:r.:J.rgillıındı:ı. sôylcndleine gri
n-. Lorcıı lanmzı har.mm inti
hnb roilmc.,ine E:Cheb, f.i rbi U
mumıdc.n conra J.i'ransaya iad 
cdılmı,. -Ol Loreııin ·mclı ..,\1-
maıılar tarafın;Iıı.ıı ıCttmenk5ti

nlm 0 e çnlışılmasıdrr 

,.It'nZ. 

1:ur y tLı l ml-.ı 1 ın~ r tu lr.
rJ Oll il rır .. ı .~~ntekfo, Do~a-ı: ~I 
Liselcrı mu ...... ıslC't:ı Galib ve 
Kudret San nlcı, N:ıullı 'C'rli 

~ 11 satı;-, <.~ i d•re'.~rti 
Cezmı Kuta .y 



Aliçonun kazığı ·zaten boştu. 
Onun asıl makPadı 00.şka idi. 
Hasmını olduf;-Ü yerden dağıt
mak istiyoı'du. 

Edirneli ağıı gene dokuz do
ı";rurmağa başladı. İhtiyar Caz
"{Jra yah•anr r;ıbi soruyordu. 

- .Anıan usta, ne olacal·? 
- .Mcrnl cbn dedim yu ! .. 
- Yoksa, maglub mu olacak? 
- Yok dedın ~n .• 
- Korku~ m t ı ... 

- Üç saati bck.c .. Adalı kal-
kacak altta,n, dedi 

Hakikateıı ço.t g<'<'mcden A
dalı alttan knlku.. Alice, Atla: 
hya b!r p:ıç, krumal• almıstı. 

Fakat, Adalı, l r.smını tel, pa
ça kaparalt ayağa hıll<mırn. A
dalı, ayağa kalkar l afümaz bır 
lmrtuiu::; narns! attı: 

- Haycla ustn be!. 
Adalı açılmL-.U • Y cnidcn nc

f ~ almıştl. Gureş canlı olarak 
tckmr ayakta başladı. 

Güreş ayah"t". tam bir saat 
sürdü. i1d prhı;,, n birbirkrini 
ayak gürc.,.indc ez ı.ıer. 

Adalı Hnl:ı, teln aı ncılmıştl. 
Aliç y.1 dı h<:1 .. •tl. s•ırf'•tc :mıb.

V<'mct cdiyn l •. 

Aliço hasrr1'l• Jrn. keı c Jrn••ır
mwtı. Lakin Al1t; ı'llın k~ıl<li~i 1 
yoktu. İki fo bır ı } ar-mını bı
rakıb ı;ırpm )'Ol" \"C nara atıyor
du: 

- Hayda h<l.ılı be: 

• nını aşıracaktl. 
Aliço, Adnlı kUnteyi \'Urur 

vurmaz pacnlara ) apıı::L. 
birdenbi·c oldui;,'11 yerclen 
pnı$n dikil<li. 

Ye, 
tek 

Adalı da kiıntcyi bı. ak1p 
hrumuna. telt pac ... kap~ı. Her 
iki pehlivan ô;ı p:ıçalar cllerin
d0 olduğu haldi doğruldular . 

J.~akat, bu gayri t.. ... bii bir va
ziyetti. Birbirlenni biraz (•clriıı

tirdikt n som ... paçaları bi.ıktü~ 

ler. 
Güres tcl~rar ny •• hta başla -

rnı;ıt.ı. Edirnc:li %"'rnl~r sinirleni-

yordı •ı... 1 
Serezliler, kahkahayı ba.,.ıyor-

lardı. Çünkü güreş ~fo.dığı 

- L!ıkın mu·~ o : Bu elb cyı biz, 
an. tınkılmt.cn ucuz 'crı) om:-. Yolc 

ı::; b:.ı p:ınu lorıur., c. .ctm dcgen 
pcl. oktı.ır. Zcvcır.ı bu elb • t~ i yortu 
ı:;.ınkrı gı;>er \<.: .e>ncı "n de pel; 
ı,;o; 3 :ıra rJı. Bcı olı::ı h"c at

ı;, .. ...udı 11m 
dıın ~ ocnmıı :ırzu un;, d"rhnl mu
\"nfak::ıt l"'<ih c rd.n . Deme •c baş-
ladı. Ben .. ö u:wtm. ınak için: 

- fc' ·, ıek •.. 
Diye• ek e kı d c.nln ccbind 11 

µat torbanı c.k. ı •im. K •• ı ke cm 
d rpcy p. • • old ı,•un.ı &oru .cc.: 

- Mdsyu b. • k:. b r ey hı .. ım ele-' 
g.l 1 ? .• dl.-.(!. 

- Hr yır: cc-vr•bıı • 'crdım. 
- Beıım dt: )01tu gunlcrı g.iydl-

gim 1:ayct zarıf bır fı tanım ıle şap 

kam \"ar. 1st r cnız onları cl:ı <ıtı.ı 
nlını . 

- Ti}ekkiır cd rım madam, fis 1 
t; n b<:'ki k:ırı av.ıhı ı .• zım olur .. m
ma duha CP<'Y vnk t \'r.r. Şimd.lık ı 
luzum;.ı )Ok. 

- Böyle soyl<'n cyloiı. mo yö is
tıhz:ı rr ı cdıyorrnnu ? Belki 7.C\ CC\

nız, y:ıhud hcınşınnı.z vardır ZQ.n-

dakikad:ın itibaren "Aliço uaha 
ha.kim glire.şiyordu. 
Hoş Adali dn hasmım ıki kere 

• ltma alnuşt.J. O d..-ı Jı;u;mma 

bir çolı zorlu oyunlar yapmı~tı. 
F akat, Edlrnelllcr peblivan

lnrının yaptJ:kln mı az gli.riiyor-J 
lıinlı. 

F..dirneli ağ~ C.azgıra. done
rek: 

- B;zimki gerıe biı- şey ynpu· 
madı. dedi. 

lhtiy::ır Cazg1r cevııl'ı vcr ıli: 
- D~a s1raı:11 gcJmrdi. 
- Çok fırsutJar kaçırdı .. 
- Bunlar fırsat dcğtl ag::ım! ı 

'" - Na~ıı değıl ıstn? 
- DeğH.. Bunlar gdişi g\ız<'-1 

olan şeyler.. Hic Lü ·o, bi.>ylc 
dipdiıi Hı~n yenılir mi? 

- Eh, n ol:ı.cak!. 

- Dtır bakalım.. GürC'.s;: beş 
ııltı s:ıatj bulsun • 

- Ya, denıin~en ü ~t. di
yordun?. 

- Öyle amma. ihtiyar }ı('ri
fc dimdık dunıyo:-. Dana suJn
madı bile ..• 

- Doğru ... 
- Adalıyı goruyon;un ya ? •• 

- Soluyor.. O k:ufaı d:ı iyi 
bokt.ıl-. .. 

• Bu bakınaJi'Ja 01aenl1 §C , 
mi? 

Adalı, :AUıeooar, aşağı a
dam rm? 

-- Aşağı ki, J;oJuyor .. 
- Elli be. yaşmda lıcrif nc-

f cs bUc alnuycır gibi t ! 
- İyi jdmnn '·Hii,rindeıı.. 1d

mnn der cfl'ırı bıliyor, kendim ' 
bnkmn.sıı:ı bıJ,y11r. 

- Evüt ... 
-~ Ad:ili dalın toy.. Nt• v~ıJut 

Jrnsarlanır.::<a ı vn'kıt bu incelik
leri anin?" .• 

(De\nn ı var) 

- w 

1 S P O R f I YURDDA SABA~ll...__A_sk_e_rı_ik_, i .... şı_e_ri_ 
ec~l lot.'a§ /\ckerllk Şubttinden: 

Pentatlon Folklo··r derleıne ı ~ 6c~ıkwş şııbcsindc }tayıdlı 
• m;ıh'ıl wltı ~ \<? <>rntln ı;chi<l yeti mir-

Müsabakası 
• "" ı jn:n tut tin ıKı a.ı~ıyelcrı =--~·a&ıcio ya-h eyeti Akşehirde . zıl t. ııhlmfo Be~iktns lt:ızr.':.ı lrny-

Sun ):tpılmı ailefüm mu3:1b: krıla
nlc t tanbul prupiyonu olan rpon'U
lar ve tı.kım tnym edildıktcn sonr:ı I 
nw\;ıı,ıı.ın t:ık••n mtl .. :;b:ıkaforı :;ona [ 
<Tml~tir. Bunfüın • vnı'tl t"ylC 1 o:-tr<ıı- l 
na kadar ntl llc;inm: fcra· ı.nı<-:ıbnta, 
:ı.;ıp:ırak 1;al.şnc:ıkl.;r 'c bu n udılct 1 
hıtnm buldulıt:ın sonra Japıl.rca· kuv 
Vl tl<• muhtum•l olan B. lk:m cıytınl::
rın .. ışt.r;;k «lcceı.lc·ı dir. 

Hundan CV'\i(•iki scnclt•röeJ\ col; 
d:ıh. ku\\ rtll b.r kr dro ku:T.n ş~m
pıyonhmmızm mc\ cudıyctl bıtc bu 
ECt•c: bliyuk bır eınııiset 'erroc11.kdir. 

1 

M~:ım:ıfıh Brılknn oyunl. mel: pu- ' 
vnn k "'"='c:tt l"mı;: lı:ız: b:-. nşlt'ı ın 
ıııevcud,yct"nden tır:;rıt <llı'"t Jkçc orıh j 
ıcoer ve b:.ı mP:,.d:ınd~ • ılı t l:omplc
lerıına..u B ... lknnlı mı.. blt'i"inc m"bc
tt•n ' :ıh:ı :ı~ası r:mdııı1!'n "<'rdıklcri
nc. ı• :ır ı•tt<' 1.Julunurcluk. Bu r.oks:ını 
k:.pam:ıK m:>k ad,ıc iki scncdcnbcri 
l'cnt;ıtlon '\ Dck:ıtlcm rnus:ıbrJı:ıı. rı 1 
kıtıb cdıl•nck:cdiı. j 

Bu sene bunl:ır:ı bir de Triotlon 
ıl;'ıvt cdılcc ektir. 

~k~e'ı:r mususi) - ı.ı~hire t;t;

llp iki :._"in ~:ılıı;~ın cFolklor acrlerı.e 
he.} eti~ bu H' I ılcl<•t z;ır!ıııdn t:fü dl -

t:ı fn •:nltrlf! al;;!ra 'c ~nrrlım .:oyc
~il'flc (lOtı) m:ıho111 Urkü d:ıl a t <-j 
bit et H ,. sı.;rctıle butun Kony.1. 'ıl. -
~eti d~ h lime.<.' ~ i ı nıi gu n ı;al• ~urnk 1 
topl.·dıgı turhukrın ,,ııkt:ırını \500) e ı 
ı;ıknnnı~tıı· . 

ş:mdi:c ı,r.d:ır se~il~n villıye1lc- ı 
rin hir biri bu 'k;ıd r \'elüd olın:ımı~
tı. Altşch11· dıl;cr Konyn J.r:aılnrın

dan dah.• r~ zl. mah.enıc tc.'11i:ı et
mek Mırı:lılc \İ•hın bır muv:ıifaki -
yet k •• :mnmırtır. M.ı::ım:ıiıh bu h:ıl 

dıgcr k z, :. rd:ı d~h~ ~ y:mlım c<l l-

1 digi gıbi bir m.ın:-yı t;ıznmmun et
mez. Bılnk s hC'~ et her yerde gerd{ 
ma.-ırıt, {:erek id:ırl' 'e gerek Parti, 
Ha1ke\ i u kı'·n.nd.ın ı;i.ırdueU r.amlmi 

• oldugu ni"b(t\e :ınlayı~lı ynrdıınl.un 
c:ınd .. n muteşekkirclir. Sôylcnıiye 

bile lüzum yok kı \il, yet mcrkeuin
de göst rılen nHlkn dıgt'.'t nıerkczlcrı 

de on:nnize etmek surctile mU\·af
fakiydin birinci cler('CedC amıli ol-
ffiU!itUt"'. 

lfr nl:ır~ıı. tınumü2deki lUnı:ı~1eı,i Hl'yct , -; , J. ı.nın bu yoldnki l'l'OS-
gurıu Ktıdıkoyundc Pcnt. tlon musa- terek ihtiıı.ıs!.ıl'ını Ak.şehirden h.1b1.•r 
l.ıa~ :ıJ~rı ynpılnc, k ve u!ul~ .at<.~ori- aldıı~ımızdrın rneınnum:rcUe , e ;ıy
lerc oı.: ::ı\;'ık oinrnlı;tır. nen g:ueicmıw dcrcC'di~ 0ruz. Heyı•t 

Geçen sene ynı)ll;ın Pent.ıtlond:ı 1 Altş hiı·dc.n bıı tecc hnrckct etmış 
Fı•ncrb:ıh eden Mclıh \,iı;nc:ıfıoıı lı:':.- 'c s:ımim:) ctl!! ugurlıınmıı;tır. 
zanmııı.-tı. Bu Sf'nc kıvn'ctli ;ıtJ.-U , e ı Rauf Vucal 

onun yanl"•' ln Deniz lı"t' i spor hoc:ı- K .d bı·r su··nnet 
Si Te\ fıkı .,.~Te<irocgiz. ayserı e 

F tı l • k ·· u 1 du""g"'u""nu·· t'nta on 1( ~ mu au:ı ~yı ı· ı \"n 
eder; 200 mdrc ,.e 1500. n.ctre ·~uz I 
koşul:n, u,un :-.tl:ıiıın, dı~k Vt: cındl Xr.yfei":I, (Muh:.bıri rnahsusurr.uz-
atm:ı. •fan) - Ksys<>ri Cumhuriyet Halk 

,.. · · d b Paı ıi i Süıneı· ocagı f<ıbrık .. da ı;alı-, ,e,f.'Tl u•rıenın li;ımpı onu n u 1 mus:ıbak. bıtıri!Uiktt'n ··on.cı Dckat- §:ın memur, usm ve işçiicrinin c;ün
lo"'lr. ondnn sonra da Triatlona ~e~ıle- j nctsiz f'lli çocuğunu "tınnet ettir
il klır "J.:i lııırıl:"ıHi<ın bırinciz· on m.i- • mek fçiıı bir tiı.İtınct duf:unü tertib 
~al>akayı ikincı:.i dı llı; musabakr.yı etmi~tir. 
ihtıv. etmekte \:C i.>cş musab:ıkalı y;:ı- Duğiıniln mu emmcliyetini temin 
nşo, r ldugt gılıi C11 çok ı:a~ ı toplı- için oc:ıl. idnr<' lıt•yeti \ e ba~ırnnl:ı

ynr ın ı•r.ixık&.yı k:ı ... , nm;,!ttadı'". rı S«lhhndd!n her fcdakiirlı~ı YEIP -

( -, 
ANNELERE r 

Bilgi il bıık ım çocu{ıu" sılıha· 

n temin ile ber;ıbcr bal-:ım zah· 
metındc ynrıy; lrı tHrir. Çocu~~ınu· 

l zıırı k:ıç ; ylık. oldurıunu ve adrcı:I · 

nıı:ı bl.le bildırinlz ı ze ( B:ıkım 
oğud) lerımlzdcn parı.aıı gtlndcrc· 
lım. 

rr.ııktan ı:elrinmi•·rrek 1stanbuldım 
hnyDli \ t: hoh • h • .r. Ve!ıılı Safa \•c 
Rıfkı Şt:rbcto;.ugl.ı Ahmrol getirt -
mi~r. 

Silrınet" !. briknnın çok kıymclli ll
per:ıtörli Hay T. !ısın y:ıpııııştır. \ e 
duğüııdc ;>irırı1 dort saat ııürmek ~ .. r
tıle 'e mcmlck<:'lın blrtok yuk!il'!c 
m :ı \ e • ılci ·~· "n jştirnkılc trı s. -

bı.ıhn l.::ıdnr ÇQk nezih bir '"Urctte 
de .. am ctmi'.5 ve ocnrın şu hayırlı 

dlişiinc i meml ket Ü2crinde .rUz.cl 
bir in1ıb:- bırnicmı,ıır. 

n~.,>k .. ı •ılı.:ınd.ı '<·ı ıleccltlır. 1 

:? - Jıc.lılıama !;Cbeiuyct \·erme -ı 
mc-ı ıo;ln hcrk•'S"in ··u .. d:ınında y.ızı
·ı ııun •. raJ:ır. ırvre ı::ını. (O) dan s:ı
~ t 12 ~ e lı :ıı•:ı1 mur;ıc. :ıt ctrnelcı ini" 
.l'lt...l (~l''"ln1. 

'i /o/940 Ç;-ıı-<o.,m iJ:ı gur:ü m:ılı"ıl s\l-
b:ı~·1:ır. 

9 > 

13 > 
14 > 

ı. Cuı·ı. ı!Unü malül erler. 
~ ;ılı g mu ş~hıd yet:mleri. 
> C,'ar~:ın ııa gJnu ınalı"ıl su-

Lı, yhır. 

lG > > Ctııııa günü m:ı1ü1 crlnı. 
!!O > > s. Jı t'llnü ~dııcl yctimlt'ı ı. 

21 > > Ç:ıı ş:ımb:ı gunu ın:ıli1l su-
1>:-ylar. 

23 > • Cuma gumi mal(d rı1cr. 
27 > :ı. S:ılı ı:1ıııu ;r•hid yclıınlerl. 

::ıs ~ ı Ç;ır .. ımlia > > > 
2/9/!J4fJ S3lı ı;uml m. lül ~ub:ıyl:ır. 
3 > :t Ç:ı~nmb:ı m:ılül erleı·. 

fi > > Cuın;ı guniı ljt-hid yctim
leı i. 

9 > > SuJı > 
• • • 

Atlre lerindr IJuluıımıy:ın yede~' 

ı:ub. yl:ırın k:ıyıd \ e ~·okl.ıııı:ı vazi
yetleri tcsj:ııt C'tlılmek uzern ~ubeyc 
miır:ıcı:ıatl:ırı ılfın e>luııur. 

ı - T'iyadc nst<'sm<:n M::ıhmu<l ot
lu J.utfi (40103) 

:.? - S. 5 Makinist Ali oı;lu Re
lik (127) 

3 - Piy:ıde ast<>gmen Etem oglu 
O • :ın (332 - 310) 

4 - isiilık:l nı Yarb<ıy Abdullııh 

oğlu Mustn!n Çeri (319 - 3) • 
5 S. 5 he ab memuru Halil oğ-

lu Şevhtt (314 - 90) 
(1 - ~. ıı h ab 1ı1emuru Tehir oğ

lu Mehm(-d &ıld (142i2). 
7 - N.1kH~e iegmen Abdiılh:ıdı 

oglu Hili;C'yin lI<ıyri (13094) 
ü - l.<· azım Binbaşı H<ıbıb ~o 

Mum.:ıra (3:3 - ll 10) 
9 - Pıyr.clc .ıstcgıuen M~u.k og

llı Muhsin (16750) 
ıı.> - Arif Ataç «Yt'dcl'. l::>ub:ıy> 

(40292) 

• • • 
F'atih Aı:kerllk tubeslnde": 
33(; <loğumlulnrla bunhırln mun -

meleyc 1!ıbi ıl:ıha ;ı.iıksek uoi;umlu -
l:ırdnn ]ise -:e muadilı okull:ırdan 

mezun olııb rfo yük.sek tahıJılc de -
yam elnlJye\<-k oı..n tam ehliyetmı
melılerın yokl:ımnlm ı BcşıkUı:ı A!:.
i<'erlık ;;;ub<'!>inde t~1u1 edil<'n As
kerlik meclisinde 5 :ıftuston 040 dnn 
'.!O Aı:ııs1o. !.140 a kadar ;ı. oklnmalan 
;:'Dpılncaktı • Bu cvı;;ıtı hruz vube -
m.z lus.• hiz.nı._nılcrınin _:. oklamalnrı 
:;r:ıı ,tırılmak uzc,•·c herrıeu ~ııbcyP 

rclmr-1c·ri lrnn vlunur. 

7 

VAKİT, . . ' NAKiTTiR ... 
!) porsiyonluk bir kornp riu1c ile (Su ve atCBt.en.ga.yri hariçten 
hic bir madde ilave enneyl oUljtinınekBizin) 15 kuru§ ınukabi· 
liı ıdc 15 dakilrn. gibi hs:ı bit zar.oaJ'ltlıı. zengin ve iştihnlı bir ~· 
ı a J;:ızırlaya.bilirşiniz. 

ldanıf ve meşhur tokant.alarımıtdn dahi bu~ pefis 
bir çorbayı her· zaman bulamaZl!ı~ ~-

• 

Büyük yardım ve fayda.<ıı aşıJ{fır olan c_:orbaliıi selW,e kompıi
melerinıizin senelerce nefru.~f'.1 vl' tazeUğini muhafaza ettiğine 

r,ı.'iliı<l vlacaksın1z. •· • 

ÇAPAMARKA 
Merclnıelır, IJC!lely~ Nolıud V<) H'ir hububat sebze ' '0 ~rhahk 
komprimelerini ki~rln 1.00 1 ulundonna) ı Uıma1 etmeyiniz • 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş st:rvet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za· 
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu ktı<lar yolcular ve sporcular için de her ı.a· 
man ve her yerde 8IC'nk bir yerock temini kabildir. Bakkall:ın
)ıızd:ın 50 gramlık bir kompı·imc:yi 9, 100 gramlık bJr kompri· 
meyi 15 kuru.~tan ul:ıbihrfilııi?. .. 

Bl~.,İKTAŞ: CAI>AMARUA TnribiJ,otdsi: 1915 

8ani4' - .......... 
H k '>ıf.b.lh - - ı .. '" ---fı- d'- l r.' ,;?; er ·es, ı assa çocu ,_, r .. Jara n an a ınması gayet 

...,_ . .. ~""9- • • .. ..._. - •-'* 

.. ~ola~!'\mü~~s!~. bi~ müsta~za~ır:. - "')v:1 
• 

Barsak Sölucınıarnra ·· 
"'......__ :. -:-.. - ~ -=........... .. - _..::.. ~-: ...,~ :--~ :_::. , ~~ 
lıarşı ga)el tesirtidir. Baısak svlucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 

SCbc.b olacağ~ tchljkcJct go:t ttlll!Oe alın:ır;.k solucan'" hastalıklarında bun\I 

1 
~ -:::- - ._ ... kııllanmaları faydalıdır.- -'12:tQ .. • ---;-_-:;;-:. • - ---- - - ~ ....,.: ~,..-.......... --· --.... Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye ....... edilen bu 

... ·:
11
.:-· m~s~ahiar her~e.czanede .. bulun~ :;;.--· • 

' K\.4tU.9\J 20 k1.truştur. .-'' 
.. tıs• '\it\. 1 ... "fY •• ,/, ;,., t _. ıA r 'Jl' ı••• '# • ' ..- f 

MJhammen 
•atış D. 

Lır;; 

Muh .. mnıcn 
ıcar B. 
Lira 

M~ıvtıl.!\at 

t::rr .nat 
Lırcı K. 

İstatistik umum müdür 
muavine Edirnede 

ı-:dime (Husu•;i MuhııbJ.rnıztien)-
Bir hnftr ~' ı:d şc.hr.mızc feldlgınl 

blldirdıgim lstatibtik Uı~um MUciir 
muavini B. Selim Snbit Aykut rcfu
kaUndc Edirne ı~tntistık buranı ı;efı 

Rnuf Ok, y , ısüıtl• tik ı ~ınuru Fethi 
Tiırh;ı en olaugu halde IA'lirne \ r 
mülhaıuıt.ınd.ıki numar.-ıtaj i-;lerin! 
kont ol cımışlc. ve r:ı•il:man bazı 1 
ufak tefek nok~. nl;ırı'n ilumıli ıı:iıı ı 

iı.,AN 

1 
w ] 

~;::~~~; "~~~;;~:;·~;=, • ., .... ,,ı_ Devlet Demiry o il arı İlcinları 
lesinde ekmck\i fırıııı Jttü.alindc m-wwwwwwwww-wwwwww.-wwwwww••w-ww-~ .. 

Oı t:ıl <1ydc G:ızwsmmııı"ş:ı orfa ol; ul.ı 
b:ıhc-c ıı n ıtlı-:rılindek. 1'.:ıyıkh:ınt! 

piçh ne Y.ıpm:ıol-bcl:. scılrnkJ:ırmd;ıki 

C nu .. n. rlı e\" <'nka1. 

875 00 eıo 

00 22 
Bcbcl.tc e. kı Kılısc ve• Dt·r~ )t:n in
şirah rokdgmd:ı 50/52 nuın:ırnlı h;ı- 1 .:,:.ab etll'ıı tedbltlcı ~ılınmı~tır. 

ncil.n enellk ıC"ml. 

Bcb }:te t s'!tı Kılı• c. ve ])ere yenı ı n-
şlrah '"Ok:ı~ınılu :.! nuııı"ralı lıınm,ın 

senclıJ.. ic.-n. 
Bebekte: c.skı K.iıı \'<: D<'ı e yt·n· l n-

1350 

600 

00 

35 1 

1 
şir h ol~r:.t,'lııfüı 3!) ııuın:.rııh h:ınenin 
seneli - ıc:ı!'1. ] 125 115 00 1 

Yu~ •• rıdn mc' kıı v num:ırnl:ırı y:ız.lı enkaz.ır s;ıtı~ ıle g;ı~,·imcnku:- 1 

ler in • eneın· ıc:ıılıırı açık ar1tırm:ı!':ı konulrnuıı1ur. Satı!> lıcdd. ıını;den 

ve pc«.r.cn. ir:ıı l>cdelfoı. durl mıı • \, tnk&ttı nnkrlen ve J)(~inendir. 1 
lhrılc 22/8/1}40 pc-r<:cn.~e r,umı s..1:ıt g ıle Mıllı Emlfüt MudUrluııundc 

topl~nar:1k konıı· ytJnd.ı y;ı1lıhıcaktır. 'i':ılıbleı ın muv:ıkk;ıt te.-nınnUarılc 

rruruyc:n run v :.oı.ttc kc• nı:.;onda lıulunnml:ırı. <7008) 

13. Sel m S:ıbıt Aykut EdırnedcLı 
tefti~lcı ini bıt.re el. Kırı.I:ıı·clı \ c.I 
Tekiıd:ı~ -.UayeUerin"ıı numnr:ıtaj I 
işlerlru de rözdcn ı;eçirdıktcn sonr:ı 
1 taııbul:ı geçmı:;lerd.r. 

Kocaelinde ziraat işleri 
Koc .. elı (Hu•i\ısi) ~ Kocaeli vila

yetinin Golcük ı:;:ı;.;;rına c.vnr ol:ın 1 
kiıylerde dut ag:ıçl:.rın~ mu :ılliıt o
J:ın (Dı.sspis) y:ıhud kabuklu bit yu
zundPn yeme dııtu, pckmc:cılik \ e 
kozacılığın gordugü z.nrar mühimdi. 

1\klımed kızı Hatice Y<·~:ın mud-
clcfokyh koc. 1:11 Mehrı,"u oı•lu Hasc.n 
<'Vlillem t...ıtuoıl cttigı v:ızı!t•leı i ifa 
etmemek uı ctıle .. C'kiz 'ııeyı •mı -
tet.::ı"iı. bir ır.amnn rlönmcdıği -.c ın
fnl, ılo. ınn da lJ<ıkm:-·ılıgındtoı e
vin" dörmesı hu!:u ır.d. l O/!i/940 
t:ırılıinde ısı.idn ile tall'b eylcdıgin
<!t:n gı;ı. nbeı;ı mahkeme netıccsindc 

Has.mm :to'"tcrdigi Aciap:ı=ın ındaki 
:.drl!!'ındc ı.:ç ~ene n uli:-ddc·m Ad:ı
paz::ıı ını tcrlteylediğinden 21 mnyJ~ 

d:ı vcrıicn m~hattnn nnln:;ılırıış -
tır. T(tJ} gııt ın 12 hnziran ve 759 
s:ı:a>ılı ilf.mllf1 de ~ıyab kararı teblii; 
dundugundan nt<•hkemeye nelmc-mşi
ıır Ye \ Pkıl de göııdcnııem•ştıı·. 

132 ncı ııi<ıddı mucibince bir ay :l:ır
iında lıaııcsmc döıunesi lıususunun 
ıhlnrınn Jl;ı:ı;ının gıyabınd:ı kararı 
•cr;l..:ıck :ılcnen tcrtıirn !:ılındı. 

O. D. YollarL 4 işletme müdürlüğünden: 
1hnlt.~i tch;r cdıl~n !)40 malı .sı nc-s: ıçındc ~ubc -41 ınıntzk:ısınlf"ın ihtıır 

«Jıı~J, bnhıst:ı ,jd J. c·~ıf \.ıHıı }j ılı }; •lomctrc Dl<?\"kilcri :ıı.ağıd, y;ıZJlı 1!)000 
mclı c m!};tıb btılnst ~(ilfl/1940 p:ı. :ırtc-si guml ıhalesi y:.pılm:ık uzerc ye 
rudoı knp:ıh z:ırf usuJıle ( ksiltrneyı> .konulmuştur. 

Bu işe giıml•k isiı~tnlf•ı ııı 1741 :u;ılık ilk teminat \<'rJıH:leri "c ı-.:ı~ 

nunun tnyin cttigi \'C$il.alar.lı• l• l<:lı! mekturıl:ırını eks1lt.n ıtı gunu ıouay· 

.JiCll ohm saatten bı ~::wt ı·vvt'lıı.c kr.dnr lwıni"yon rcisllı;inc verıneJeri 
ıaz.ırııuıı·. 

Posln<lnki ıllııcnıc ııt~·ıluıw1t·• Jrn1'ıı1 ulunmaz. 
Bu i;;c :ıi<l ınuknvele \ c "s:;ı1ı .nırı" pnıJel<'..ri 4 i§letm~ mudurlüglinılerı 

Anknrıı 'e H:ıydıırı:ıcıto<ı ı•:ıı ınrlrın l>•ır .. sız •Jl:ır:ık ıi oı;ıtılmnkUıdır . 
Ocak Km. Mıkt;. r Keşif B, Muhammen El. 

365 1- 8:i0 
483 + 000 

M ~ K. lira 

40QIJ 130 5200 
1811fı0 120 lllOOıi 

Sahibi: Ahrnt:< Cernaleddin SARAÇOô.LU 

Nc§riyat Müdurıi: M:ıciC: ÇETiN Saıııldıgı )'er (Yeni Sabah matbııaaı) 

Bu sene bıısmd:ın ıtibaren Zirr.<ıt * ·• s& a Telefon : 8C)j47 ıw-m:•mB•l!!M•!!l:•tsmm1111•1111••1B•lil•' 

~~~~~~ 11~i~cg~:;5~!ivi ~~~,~~d~~:~~ K f Z 1 ŞİŞLİ TERA. KKİ LİSESİ i ERKEK P. T. T. umum müdürlüğünden· 
ı - tciar<· m('rl.czıyc kr.dı O"uııd ıld y\Jz on hr. uc.Tetll ik" l..'de<l (yuk

sck n im; r 'l·!a ) t.k ek ımıhlndı ) munhal, vnrdır. 

ınt'.lt suret.ile ı,ar§ı J; onulmuşt1,,1r. Alı- i _ _ 

ıınn neticclerdP sJncı;ın l.nbul,lu bıtc •·--------' 
!! - thtı.... ıı cvl u olııı :ıl. } .. b ,ıl Cflılcn bu rnuıılı:ıllerc Guıel Smıntl:ır 

Akndcnıı•i YUlt el~ Mım. rl Jl csındcn mezun 3G;ıf) s:ıyılı bLJreı krınunu

nuıı G mc:ı mnc1dc:.:. n ucıb n<.~ d vlct hızrnetinden :ıyrıl:ıh en nz beı:; sC'ne 
ccçmıc. bulunnn tncnıbC'Jı il rnu-J.ı"ın tayını matlub (ıldugund:ın bu \ :ıSlf- i 
ı. , e 788 ~yıl mcmu. ır. k:ıı:unuı.~r. 4 um ı m:ıddcsindr y;ı,.ıJı <lig •. :- 1 
ş;cırtl. r hni"' bulunanl .. rın di.fol.ı e -.c evrakı rnusl•ıteıcrnc birlıktc p, T. 

gııll'bcsl:)lc elde ı·dilr•n 1'ııyda ınılca- A...~A - İLit - OU.TA - LİSE. YaJ.aııt•J ili.iN-re billla-ı;s; itina edilir. 
del<:de ,.. 20 ücı ft"0 60 dcrcce)e ka-1 1 - E~lti talebe, eyifıle kadar k:ıyıtl:ıruu yenilemelidir. Jfayıt için velilerin mektebe biunt 
d:ır kaydedilml~tir. ! müracaatları gerektir. 

Bu 11 !:bet lwyHı) j gPrek yiyiın 2 - F..ski ve \'eni talebe Icnyıtla l'.l pazartesi, perl3embe günforl ümat 9 - 17) 
nıah~uhi ve knz;ı h:ıkımıııd:ın guldur- ı . ~ .. .. ..., _ . ye kadnr yapılır. 

T . Umumi Hunı.ırlucunr mtir:ıc.:ıııtl:ııı luzumu ılan olunur. (4346/6945) 

~üş , e murndelc _ue mm :ı!f. kil eti' .i t A T l L ; ~ 3 - Butun::melere 2 ı Agu~t~sta b.ışlanacak~r. 
nı bctınde ('hernmıyct ~ :ıı.:-nmıştır. 1, ,. NL'}antıı~ llnmclı \C Çınar tıaıltfo er.nele 'GÜNDÜZL( 

nile fıstanımı • ıı.c ı;;ıt<ıcaktıın. Yc•k-J 
s:t bin lira ve:r:;nııı.:: o , nm :tı:ruını 

vcrmczdım . 

- •• nlJriım .mnd. n , .ınl~ı<lım • 
Pek • lıcen:ıosınız. L km ı.e ıiooş.
rcn ·ar ne zc.\ ccm. 

- Demek bck<ıı'"ını~? 

- l~\t:t. 

- 1':\"lcnmck ni etinde n ıs•rıı-.? 
- H<ıyır! Şımclı)ıj. yol unınıek 

nlyetın<lcyim. 

- Zc clrr bi. knd,nın urluıs:ın -
dan 1. iuganuz.u h .. b<:ı VClly<ir. S::ı

kın ni :ınlınız o1ın:ısııı! 

Kar: d:ı :ıı ıma boşbOga:uı ı~~ He
ni n c\ l.liğlmden, bek!il'lıgımd. • o
mı ne! ArMt kızdım. Kocasının ;>:ı

nınd:ı u g~' eze karının 1r-rbıycslni 

\ ermt:k ın:ık.-:ıdılc · 
- Hayır ni «-ılım do yok, bckfı-1 

rım. Evlenınccc de nıyetim yoktu.! 
Lükın f:i:d görur gorınez.. ıııyetı boz
dum. Si.ı de bekfır mısm.z? d~m. 

Kaı ı suret.1 hidcJet etmişse . de bu 
fakırd lnr.pe~ı: hoşun:t &ıtm ~tı. Bu 
sırr.d:ı herif: 

- Affedersiniz mu~yo! M:ıd m 
ıc\ ceındir .. dı•di. 1 

• Bir ça gıc nı e a atı 
+MM WIS~ *tWMi' 30 

- :-... oyl,. m:. öyle i~e sız ae a!- ı nçaral.: 
euer:;ınız bilcmcdım. - Kcn :ın lllı? O ıınsıl ey". de-

Bekı,inlıı c\ i bır yeı· od;ısınd.ın dıler. 

ibıırcttı. Elbisemi degiıı-tırme~; içın' - C:ı.:un.! KeınJn nedir bilm i -
b:ıskn bir odn yoktu. Karı: yor musunuz? 

- Biz arkamızı dunerız, :ıız el - - "il.} f!<'egc d:ıir bir ~ey mi? .• 
1 i cniLJ vyiniz, dedi. Bir dr:kıka -ıYok be! Ç:ılr;ıyn dair! 
zarfına:ı kıs:ı p .. ııtalonu, mn\ ı en - - Ç:ılgı;ı; :ı daır, r.nlgıyn dair; h:ı-
ketı, uz.un konclu çorablıın gıydim. tırımı::..1 ij~ le bl! !WY tdırıyor. 
Arl<'.ıımdu1~ lcrin kfıfllc.:,iıti karıy:ı - ~iı.in l•öyde ı;·::lgı ı·almazlaı· mı? 

t eSlim ett m. Kıyafeti haıJrnm ile - Burnda tulumd:ın ba:1k:ı bir 
tat 1 gunu J::C2:mese c;.knn bnh iven şc>Y c;ıılnu 2.1:-r. lstcrı;enız ze\ cim <:i
çırakl:ırına· l:•en2.1y•Jrdum. Ne ya - 2e kendi tulumuıru satsın. · 

pan.ırı? Tnhlı aksi gidıyur. - 'fı:~ckkür cdcr"m, zevciniz lııı 

}~r.::ı ile kocnsın.ı \ ed[ı edcccgim iyiliği de başlmsın:ı ~ rıp• ın. YnhtHI 
sır •• da aklıma kemnn gclöı. Bdk.i eski satıeılığıno b:ı~lasm. 

koylıılerin bırındc buhınur umıdilc: - Siz bilirsiniz. 
- Slı.de, ynhud komşulıırınızda - E, şimdilik r•diyö. 

bir keımın bulunur mu?. dcdım. Dıyeret. knpıfüın çıktığım sırada 
K. rı kocn nğıl l:ırını bir knrış karı d'on: 

- Vnh vnh bekursınız ha? .. ili-
:ordu. 

Bırl.;ıç ııundenbcri \'Ücudiim pek 
roh. tsı:ı:dı. l!erhalde istirahate muh
taçtım. E\<le ne kad:ır ç:m:ıl: ~;oır.!cl• 
<'Ski pusltü vm·'"a hcp!:ini bann .-ııt

ıııağa kalkı~n kon !rnrnnın c ın
d" uc:rctle bir gece J otmok d::ı rnım 

ltundl:. F. lrnt ccs:orct ctlem!'d!m. ı 
Km ı ı>nı :ıl:ırımı ı,;ürmüştü. l~llk.i 

ı;ı:cc • şırmngo kalkmrsa iş f'en y:ı 
,· .. n:·. tyi.;i yine ~oln çıknııın, lı y
du<i uz bir l tc·lc yahı:d gaz.nnya 
l :ı t-tclır"C'ln hem karnımı do) lll\l -

ı um. HC'm d"' bir iki sa:ıt r;ıh· t c
derım. üc; be~ ,-;ı an m 1ı l:t ~ dcıı l 
çıktıı l , bekçinin, rırabalnrın !• :tı i 
ni hcıber \ crclıgı cnddc üztrı Jlrı 

1 

yUruınegc basladım. 

iı.rtılı: hen rıy~.kl:ı dcvriiılenı _c -

y:ılıatlııc çıkonJ, ı·:ı OC'TlZcrııı~tim. 

Knç ımnt yol yl r:.ıdügumu bılemi -
yorum . .\mm:ı dl1Juim111 y;ı..,;ıli ya
V<•li iJrcmeğc bıışJ:ım:ı .ndan µ<-k 
<;<•k :;oruldugumu r.nl:ımı~tıııı. Yıne 

yoltm k~n:ırın:ı uturup dınl<"nmck l 
11ı~etiııdc iken UZoktan bııı ıı ı-.e:ıi 

işıttiın. ş,ibhesL.: posta arnb<ı~a i<li. 
Şayed oraba benim gıttizun yolu 1 
t:ıl61J edecekse birkaç pare vuııı şu 
yn:;a yolculuğund:ın kurtııl::ıcaktım. 

Eı..ş d:ıkıkn conro gayet büylik lıir 1 
postu <lr:ıbası me~ dana ı·ıkU. Aı:ıb;ı 

1 
y;ınıma y;ıklııştığı sır.-.da ıı:.ılıncıya 

- lley :ırkııdaş ne 1..-ır:ı•:ı gidı -ı 
yon;un?. dedim, hen! sakalının uı u 
ılc uz:ıklıırı i§aret ederek: 

- Şu tar.ı!n.. dedi. 
Tam benim isi.edi&irn • ey! Z<ıtcn 

ı,en de o tarafa gidecektim. lkıncn 
,ıı;ıb:ıcıy::ı: 

- llcru de arnbrya :ılır mısırı? 

dcdım. 

ı ı, ·rı l beni tepeden tırıınga kau.1r 
suzdu, uzun \"C kuru parmal:.!.1rı il~ 

hnşını )rn,..ıdı. Ben: 
- ("evnb \'l'l"f;Crtc! dedim. 
- Ne tıır'.l!n gideceksin? 

- Senin gittiğin tarafa! 
- öy1e sey olur mu? l'angı mcııılC 

ltete citmck is~iyorsun? 
-- Vtynııayo: 

Artıb:ıcı o kadar uzun bir k.:ıhkall~ 
kop;ırdı ki çatl;ım::ıma!c içın iki eli 
ile lrnsıkl .. rını sıkınaga mecbur oldU· 
Ac.ıb:ı. hl'df budaliı mı idı? Hnyır bU
c :ıln ol!a pusta arnbnsını bunn tevdi 
edcı )er mi? J::y niı;in glı lııyoı ? Kıı!a'k'· 
J:ırı cınl~ın Madam Sıırina Rıy.ılo
nun kııhkahaları aklıma geld1 K:ıdııt· 

rngız giılriükçe beıı hiddet eciı:rdiıtı• 
J,h ne olurdu ~ terbiyesiz,. ;u;,b~'-'1' 
nın yerinde .M:ıdmn Sarir.a olso .adi· 
Kalıkahalnvına hiç darılınndım. A' 
ı :ıb:1<'ıya hiddetli ı:.orôum: 

- Ne gnlüyor1'ln <ırlwd:::.ş? 
- Galiba iyı anlıyarııadım, ).'ir d: ' 

h:ı söyle b:ık:ı.}ım: Nerc~·c gidı-ccl<~ 
::in? ·' 

- Viyan:ıy:ı, Viyan:ıya! 

H('ri! yine Jjllmcğc ba~hıılı. aco: 
...... Cıınım pnr:ısı ile dcgil ıni:' •• 'l'li~ 

çın J(.)turinUyorstın-:' dedim. 
- Anladı!< tıtJlm:ı bu ;ır:ı~ Vi~ 

n-:ı_ a k. d:"lr git.ınez? 
c9onu var] 


