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~si kuvvetler Girid adasında 
Kandiye ve Hanyayı aldılar 
Bugün saat on alhdan sonra dünya ile Yunanistan 
arasında teleion ve telgraf muhaberesi kesilmişllr 

Gayet şiddetli bir sansür konmuştur. · 
bde!~İna, 29 • Saat 16 • "Hususi" - Bugün, öğ
h:\b,...rj·0nro. Pireye gelen gemicilerden akseden 
tl:ekt de~, Giritte bir karışıklık çıktığını göster-

e ır. 

fe1,itina, 29 - -saat 18 - "Hususi" - Ciritte bir 
b:ı.&ıla aheekti ba§gÖıtermiştir. Fesatçıların elc
ltle~i rh akkında henüz bir malumat elde edi: 
ltla.rı1~d ul.u!1uyorsa da bunların, Venizelos z~ · 
l>olitik akı ısyanda methaldar olan bazı eski 
t:ı.nılıy acılar tarafından tahrik edilmiş olacağı 

or. 

kumet gazetelere ve bütün poıta ve telgraf ve 
telefon muhaberatına sansör koymuıtur. 

Atina, 29 - Saat 19 - "Hususi" - Başvekil 
Metaksas Girit halkına hitaben bir beyanname 
neşretmiştir. Müsveddesi sabahleyin Devlet 
matbaasına verilen bu beyannameden basılmıı 
ve bunlar öğleden sonra Falerondan kalkan 
uçaklarla Giride gönderilmiştir. General Me
taksas bunda hülasatan şöyle demektedir: 

l.1 A.titı ~2 "Giritliler! ql\~ a, 9 .. Saat 18. "Hususi" - Ciridin 
liflla.n l'l'ıerl,e:zi olan Hanya ile Giridin en büyük "Ötedenberi memleketin liakiki mertfaatle-
ditrni:t~lan Kandiya, asiler tarafından, zapte- Asilerin eline geçen K andiya rini çiğnemek illetine müptela olan, milli duy-

" ır. gudan mahrum bazı harisler, bir takım Aafdil-
A.t• hıtaların belki de şu anda Kandiya ve Hanyayı leri arkalarına takarak, tekrar sevgili vatanı-

i •na 29 S .. ,, G" · k. k d B syan ha~ . - aat 18 • "Hususı - ırıtte ı temizlemiş olduğunu tahmin müm ün ür. u- mızın huzur ve sükununu bozmağa kalkışmış-
)j)'ol>ag rı şehirde yayılır yayılmaz matbuat, nunla beraber ne de olsa bu hadise cansıkıcı lardır. Krallık hükUmeti, memleketin iç ve dı§ 
~abanc anda ve turizm nazırı Nikolidis, yerli ve mahiyettedir· emniyetlerini koruyacak bütün tedbirleri almış 
'Yana~fazetecileri makamına davet ederek şu "Dahilde ve Hariçte tam bir emniyet kur- bulunuyor. Krallık hükumetinin bugibi hareket-

,, a hulunmu~tur: l l k t" · · ··k "' '' l 
ti>-. 8:-hGiritte bı'r f.esat hareketı" başgo··stermı'ş· muş o an mem e e ımızın su ununu, ve ev e- leri bastıracak kuvvetlerden asla mahrum bu-

'C hemiyetsiz bir surette de olsa,, bozmağa teşeb-
tl1iş ola a~eket V cnizelos tarafından idare edil- büs etmiş olanlar Elen milletinin nefretine müs- lunmayor. Bunu en kısa zamanda size isbat ede-
~lihirn ~'3!.anla bir ayarda tutulacak derecede tehaktırlar. Zuhur etmiş olan bu fesat ve isyan ceğim. Kral namına beyan ederim ki Atinanın 
~1ficle11 'bgıldir. Asilerin silahlı kuvvetleri 400 hadisesi karşısında halkımızın müşterek bir cep- temiz Girit halkına karşı olan emniyeti ve iyi 
Qrn b;,. 

1 ~kettir. Adanın diğer taraflarında he kuracağı ve her zamanki gibi, hükumetinin hisleri böyle basit hadiselerden müteessir olmı· 
/Qıiyete 8h"" ii!let vardır. Hükumet her tara fta kuvvete karşı olan itimadını muhafaza edeceği yacak derecede sağlamdır. Tahrikata kapıl-
.e~ eline akın_ıdir. Hanya ve Kandiyanın asi- şüphesizdir." mamanızı, krallığın sadık çocukları Elen mille-
dtr Ye>-d gbÇmış bulunması hadisenin ansızın bu Atinada sansür tinin seciyesine aykırı olmayan vatandaşlar gİ-
'11"~ b;,. et rsk~n tarzında başlamasından doğ- hi hareket ediniz. Sizi, asiler karşısında mem-

ı\ti ii~d~ii hü;mi~sbiı ciiğiiiii iabiiik' -;; ;etin ;on müdiia bee;i~ r 

Bunda 

aricak bunlardan ibarettir 

n evvelki isyanda muhakeme olunan 
cisi subaylar .•• 

HABER - Bugün saat on yediden 
sonra, uYnanistan ile dünyanın hiç bir 
tarafından telefon ve telgraf muhabere 
si yapılamamaktadır. İstanbul telefon 
idaresi gibi Sofya ve Belgrad telefon i
dareleri de bize Yunanistanla hiç muha 
bere yaprlnmadığını bildirmşlerdir. 

İsyan hadisesi, Sofyada öğleden son 
ra saat ikide, yani on .dörtte ve Belgrad 
da tam öğleyin habcralınmıştır. 

Muhabere kesilirJ.:e bittabii ne mu
habirimizi bulmak, ne de Yt:nan başve· 
kllilc konu~mak imkanı bulunmuştur. 
İstanbuldaki konsolC'shanede, ~faretin 
yazlık binasında ve Ankaradaki Yunan 
sefaret dairesin.de de bütün telefonlar 
susmuş bulunuyor. Maamafih bu hali 
ancak, Yunan hükümetinin aldığı ted 
birlerin sıkılığına atfetmek m:lmkün· 
dilr. Mctaksas hükumetinin bu isyanı 
kolaylıkla bastıracağına inar.malrdır. 

Haniye ve Kandiyadaki memurların 
ve askerlerinin ne olduğu, oradaki de
niz, kara ve hava kuvvetlerinin isyana 
istİrak cdio etmedikleri malum değildir. 

HABER 
Bir geçit resmindeki Yunan Efzonları ..• 
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:lladisetec, tikictec 
Evet, tJir hü,.riljei 
ortadan kalktı. 
Artık tek taıaftı 

hürriqet yok. 
Yaz .ı ı = N. auıı.! llua l •• 

Bazı gazetelerimiz, bugünlerde mat· 
buat hürriyeti etrafında ateşli yazılar 

neşrediyorlar. Bu gazetelerin sıitun • 
ların:la bize matbuat hürriyetinin 
.. kudsiyet,, inden, bu hürriyetin "sayı. 
sız fedaklrlıklar karşıbgı olarak elde e
dilmiı biricik miıdafaa vasıtası,. oldu· 
ğundan bahsedenler var. 

"Gazet~cililimizi ıslah kaygusu,, ile 
yapıldığı, bir iki ay evvel, g.ene biz. 
zat bu gazetelerin neşriyatından öğre
nilen bir kanunun, ''mer iyet,, mevkıine 
g<"çmesini müteakip ba§ sütunlarda do
laşan bu yazılar acaba efkarı umumiye· 
de nas.ıl bır akis uyandırabilir?. 

Bana kalırsa, vatandaş, bu yazıları 
okuduktan sonra, şöyle bir sual sormak 
hakkını kazanır: 

"Bizde matbuat hürriyeti yok mu?. 
Bu yazıları yazanlar, her hürriyetin bir 

takım kayıtlarla ~crçevelcnmesi zaru· 
ri olduğunu bilmiyor değillerdir şüphe· 
siz .. Her halde bizdeki çerçeve bu hür· 
riyeti pek fazla terleti{ '"'1naltan bir 
şey olsa gerek .• Vah, vah... En geniı 

demokrasiye gidiyoruı. deı ... _.~, biz yer 
lu sapıtmışız da farkında bile olmuycr
muşuz, Şimdi halimiz ne olacak? Ki.m
bilir, ortada neler dönüyor? Ne dalave
reler var, ne büyük suiistimaller var da 
hi!j bir gazeteci bunlardan bahsetmeğe 
cesaret edemiyor 1.,, 

Eğer, neşriyatımızı ayar etmezsek 
vatandaşı böyle bir düşünceye aapma'k -
tan mene:iemeyiz .. Memlekette, kalem· 
lerımizl' karşı olan emniyet ve itimadı 
selbettirmek pahasına i;irişilen bu 
''tenvir ve irşad,, faaliyeti, ürkütülen 
kurbağaya değse gene yanmıyacağız ... 
Fakat ona da değmiyor. Ne yapıyorsak 
gene ve ancak kendimize yapıyoruz. Bu 
neşriyattan müteessir olacak §ey ga
z~teciliğimizin manevi fahsiyetidir. 

Karide beliren ilk emniyetleri veya 
nuıba kalıp ta bir mliddcttenberi bir 
parça destekleyip payandalayabildiği· 

miz son emniyetleri tekmeleyip orta· 
dan kaldırmıyalım. 

Yenikapıda bir ahşap ev vardır. 

Trenle ne zaman geçsem ıçim hoplar ... 
Beli çarpılmıı, damı delinmiş, tek camı, 

çerçevesi kalmamış, bu kaı.ısız ev, yı· 
kılmasın diye her tarafından uzun uzun 
direklerle payandalanmışt·r. On yıl Cin
ce, ilk gözüme iliştiği zaman: 

- Bir haftaya kalmaz bu devrilir. 
Demiştim .. Fakat devrilmemesi için 

mantıkı ve riyazi hi!j bir sebep bula 
madığım bu bina,, fıı tınaya, kara ve 
her belaya tahammül ediyor, işte, hata 
ayakta duruyor. 

Gazeteciliğimizin bu mendebur bi
nadan farklı bir talihi olmasını istiyor· 
aak, aleyhindeki hakilcatler kadar le
hindeki hakikatleri de haykırabilecek 
bir tecellüt bulalım kendimizde ... 

Biz, asli esir edilmedik. BeJki mat
buat hürriyetini tahdit eden kanunlar· 
la karııtaıtık. Fakat bu kanunlar anca!ı: 
birer ceza vcısıtası olarak ku!lanılabil· 
diler. Bunlarla Türk gazeteciliğinde 
asıl olan hürriyetin imha edilmiş oldu. 
ğu nasıl iddia edilebilir?. 

Hürriyetsizlik te bir bakıma, gen::ı 
hlirriyetir. Nimetleri bazan bir kişiye, 
hazan birden fazla kişilere inhisar etti
rilmiş bir hürriyet. Düne kcrdar bazı ka
lemleı in gayet geni§ bir tarzda istifade 
etmiı oldukları bu tek taraflı. ve taına
nılyle inhisarcı hürriyete bakarak ıstı
rap duymuı olanlar, bugün, matbuat 
aleminde, hudutları bir hayli genişle • 

aıiş olan hlirriyetten memnun olmakta 

lo benim u c;arttayrguruyv• .... --. 

HABER - Aksam onstaSJ ACUSTOS - 1938~ 

i~,~ 
Farkında olmadan Okganos'u geçen foqqarecı 

Uzun sefere 
çı j naktan korkuyor 
n=oa~ito~s'\t«Jıvaya <dlnve vena çoD<saım bu s a.iF.eırde 

~eını<Q'J n mu Ş. m a a uı tUıli;GJ>ıuı liil ~a cu uaca ;Slı il 1111 M d,, v orr 
Belki hiçbir ciddi iş tayyareci Duglas 

Korrigan'ın Ncvyork • Dublin seferi ka
dar alay mevzuu olmnmışlır: dokuz se. 
nelik eski sistem bir tayyareyle Ame· 
rikııdan 1rlandaya geldikten sonra, bu 
seyahati farkında olmadan j aptıf,'Inı ve 
asıl Los Ancelese gitmek istediğini, 

söyliyen tayyareci herkesi tebessume 
sevketmiştl. Sonradan, dün yazdığımız 

gibi. bu seyahate resmen mllsaade ve -
rilmediğinden, cezadan kurtulmak için 
mahsus böyle söylediği a!"laşıldı. Fakat 
o. iddiasında ısrar ediyor. Bununla bera· 
ber, müsaade verilmiyen tehlikeli bir 
sefere çıktığı için elinden pilotluk ehli
yetnamesi alınmıştır. 

Korrigan )ine dudaklarından tebessü
münü ckıdk etmiyor, alayı yine bırakmı
yor. 

Tayyareci bugün Dublinden Londraya 
gelmiş bulunuyor. trlandadan İngiltere -
ye tayyareyle gelmlştlr, fakat kPndl 
tayyareslylc değil, posta tayyaresiyle. 

Londrada ilk işi, Amerikan sefaretine 
gitmek olmuştur. Sefir Kennedl, tayya
reciyi hararetle karşılamış ve onu kendi 
hesabına tebrik etmiştir. 

Duglas Korrigan lAlndrnda kendisi ile 
konuşanlara: 

- istikbal için bl~ok taeavvurlanm 
var, demiştir. Her taraftan yüzlerce tek 
lü alıyorum, çUnkU artık meşhur bir a
dam oldum. Fakat t~kliflerin hangi biri. 
ne cevab vereceğimi ve ne gibi bir ka
rar alacağımı henüz tayin etmedim. 

Amerikaya dönmek niyetinde)im. 
Memlekette bir ne~ abat yapmak da isti
yorum. Fakal şimdiki halde tayyareyle 
büj1ik bir S<'ferc çıkmayı dü:JUnmUyo
nım. Böyle bir tehlikeli işe atılmaya 

hiç niyetim yok. Çünkü, zannediyorum 
ki, hattıüstüvaya diye yola çıksam bu 
sefer de kendimi şimal kutbunda bula. 
cağım' onun if;in, bence bu kndan kafi.,. 

30 hın defa 
büqÜilen 
mikıoskop 

A lm'1 n mlihPnrlfı41Prl Mn dPrPre kııv

\•eUi bıı mil-rnskop lcad etmişler<lır. Bu l 
ı;Une kndar kııllnnılan mikroskoplar hir 
maddeyi iki bin kere bUyUJttUğü halde, 
yeni mikroskop 30 bin kere bUyUltmek
tedir. 

Bu mlkroskopun gnrib olan bir ciheti 
de adesesi olmayışıdır. Mikroskopta 
maddei"ri büyültmek için hususi elek
trik ışığı kullaıulmnktndır. Bu ışık buz 
meler! bir maddenin üzP.rine çevrildiği 

zaman. onu 30 bin kere bilyük göster • 
mE'ktedir. 

Yeni mlkroskopun tıh hayatında bU -
yUk bir inkılaba yol açtığı ve bununla ye
ni ke;,üler yapılacağı Umid olunmakta • 
dır. 

haklıdırlar. 

Yazamadığımız ne var?. 
Müdafaa edemediğimiz nedir?. 

Nizameddin NAZiF 

Sonra eli le çantayı Kıspa.1•·-

- . 

T:ıy~·ar<'<'I Horrlgan, J.onclrada Amnrlka el~MJ1C ~iirUc:ü .. ken 

~evaı~ u=acanon kozuaıro, ~aba
Oaıraınıaı kızmuşDaır 

Prensesler istiklalle
rini ilan edecekler mi? 

Raca, kızlarının memlekette 
sahibi bü,_,ük bir nüfuz 

~lınadıklaı ını sögiıgor 

s~m lan 'l!l::a: Prt'TI!ICS Ilaba \'e horası bt)ksijr Bob Grcgori; Prenses tn<'I \C ko· 

<"Mı caıhanl ~~fi Harrt 

Hindhıtanın, Avrupa ırkından gelmi• 
bir tok beyaz racası varoır ki, garb 
memleketlerinde çok meşhurdur; fakat 
onun bu şöhretini temin eden bilhassa 

kızlarıdır. Hakikaten Racanın Uç kızın

dan Londm ve Pariste babalarından yüz
lerce defa daha fazla bahsedilmiştir. 

Raca aslen lngilizdir. ·Dedesi vaktiyle 
Hindistanın Saravak ayaletlne gitmiş ve 
orada raca olmuştur. Slr Çarlz Vayner 
Bruk ismindeki \ıu giinkU raca da onun 
torunudur ve Hiniistanda bUyUk bir nü. 
ruz sahibidir. 

Racanın Uç kızı \'ar : Prenses Altın, 

Prenses lnci vo Prenses Baba ... Bilhas

sa prenses Baha son zamanlarda kC'ndi· 
•.inden çok bahsc>ttirmiştir; 

Bir boksörle evlenmesi, hakkında hay

li dPdikodııyu mudb olmuştu: babuı mü

saade P.tmiyor, d('ndi: kızını rcddr.de -

cc>kmiş, mirastan mahrum bırakacakmıe 

dPndi. nacanın diğı>r iki kı:-ı da evvelce 
bir('r ln~ilizhı evlenmişlerdi . 

Son defa çıkarılan bir şa);a ile de or. 

taya şöyle bir haber atıhnı§trr: 

Pren~<>slerln Hlnd!stnnda bUyUk bir 

nüfuzları vardır .. Babalan onları, lngl

lizl('r!e evlendikleri içın reddetmiş gi

bidir; aralan açıktır ... Bunun için, şim

di prensesler, istikliıllerinl ilan edecek • 

ler ve kendi başlarına birer memleke-

te hakim olacaklardır. Bu suretle, pren

seslerin kendi hakimiyeti altma aldıklan 

araziye onların ismi verilecek; mesela 
Altın diyarı, lncl diyarı, Baba diyarı ... 

u~ '"'*••• 

Roy; Prenses .\ltm 

Bu heyf>canlı habtıri bizzat Saravak 
racruıı tekzib ediyor. Slr Çarlz, bulundu
ğu bir beyanatta şöyle demiştir: 

"Evvela şunu söyliyeyim ki prenııes 

Altın, prense~ İnci, ve prenses Baba di-

yo kimseyi tanımıyorum ve yoktur. Esa. 
sı-n bizim memlekette kimse prenses 
nedir bilmez, adN imiz icabı prenses un-

v ,nr kullanılmaz Kızlarımın ismi, evlen
meden evvel Mis Leonora Margaret 
Bruk, Mis F;lizabeth Bruk ve Mis Nanai 

\' !llerl Bruk idi. BugUn ise, evlenmişler

dir ve kocalarının ismiyle, onlar artık 

kontC8 Inçkap, Misis Harri Roy ve Mi
sis Bob Gregorldirler •.• 

Binaenaleyh, memlekette "prensesle

rin., kendi hakimiyetlerini tlln edecek • 

!eri de memlekette bUyük bir nüfuz sahi 

b1 oldukları da uydurmadır, yalandır ... ,. 

Racanın krzlıırından bü,rüğtl (PrenBeB 

Altın) vaktlyle bir İngiliz kontu ile ev

lenmişti. Ortanca kızının (Prenses lncl

nln) kocası da Amerikada çok meghur 

bir cazband ısefidir. En kUçUk kardegle. 

ri (Premıcs Bnba) da geçen sene bok

sör Bob Gregorl ile evlenmişti ve ı:ıimdi 
Los Ancelcstedlrler. 

Prenseslerin istikllıllerlni ilan edecek

leri haberi üzerine, Harri Roy ile Bob 
Gregorl de kanlannı müdafaa eder yol

lu, meseleden haberleri olmadığını ve 

böyle bir şcıyi çok gil!Unç bulduklarını 
eöylemişlerdir. 

Bu Hind hikA.yesi de böyle bitmekte. 
dir ... 

- -
~~ 

Ankaranın yaptıği gı 
M .ti. ZEKER/l'A Stritl ""'""' 

• l~ 
"HiikOmetln hayatı ucuılatnı• 1'•rt 

ilk flcfa ciddiyetle tatbik eden /;fi 
lediye'i oldu. 11 

Ankara ht>lediyeslnin bu huslJfcft 
!!tlll:U u~uı dı#er belediyeler fçlıı 
olııl.ıilir. d• f. 

Ankara ne :raptı? J.okantal•r 1)ıııS 
nQlarda, ef;lence y erlerindeld 1'\ ı 
dilen maddelerin satış fl)•atJ•r~~.rı 
rlti. Hu nıüme:;~e'\elerl bııluncl11~1 rı ıc, Yerdikleri kiraya, kullandık ~d 
1rme ,.c,.alrcye göre sınırlara il) \erı' 
~ınıf mües:ı;e~ede satılacak mad~e rı 
yatlarını tc:.bit etti \'C bu fi)'ll 1~ 
elti. Bu karanı uymayan nıile55 

k;ı p:ı t:ıc:ığını lıildird i. . pı>·..ı1 
Halbuki biz l'.'>tonbulda ne.): c"'.·, 

ı:nrl:i bu müessese sahiplerın ,.,pı' 
dinledik. Sonra bize sattıldarı et i~ 
yat Jic;telerini söndermel~rl?I ıııir _ _, 
:'llüracaat edenlerin Iistelerını ıe. ·e JTJ 
fiyatl:ırı IE'shlt etik. Fakat şlınd~> dl 
mürncaat <'den müe~~eselerin 8 :,ııı 
it'Çmedl. IlaJbukl blanbulda ıı:ıe ııl J 
kanla, pılno, kah\"ebane, bıır, ~it• il". 
c#lcnce yerlerinin adedi altı bin ıı;I) 
5!'100 m!ies~e~enin fiyatlarını te rtf'I 
ıe~hit edl'cdiı. Ondan 5onr• k• 
ll:'ın edeceliı. rıtıl~ 

Netice ne oldu'! Ucuzluk ı.ara ~c 
blkl gecikti. Ne ,·akit tatbik810~·ıdl' 
leceltini de tahmin mümkün d~~iiı-0 I 

H:ılhııki, belediye iktısat rrıu dt I 
"tm Süreyanın yaptı~ı tctklklt:.bıı · 
tcrmıştir ki, Balkanlarda bu _",ı.:ıfll'• ~ 
!erde fi~·aUar blıdekindtn duşu 1 ıııı 

HükOmet Tilrkiycde de uınu~.ı~·~ 
terde fiyatların hiç olma:ısıı f ıtıd"' 
dakiler ~uiye,.ine dilşmesinl 5 ıl__ 
dir. ı )•O, 

Yalnız beledi)·enln tuttuğu. ~rııetl~ ,r 
cttiJi usul yanlı$1ır. Bu ~·ol hlık 1' fi si 
terliği nelkcyl temin edemh·~ce fllnıo 
Yatın ııc-u:ılamao;ı ı,i tahmini 
• ktır·" olmıyan bir milddet u:ıııyaca 

~ • 9SI 
lstanhul Adliye bttl l 

A SIJI US, yanalı bef ,ı 
ohn adliye sara111rıırı gı 

çıkan müşküldt yil:ündttl ~ı!'J 
~inin bir tür/il 11npıltJJ.'flttJC/ 
nı anlatarak bugünkü baırrı~d/İf 
ıöule bir teklif lltri sürüyor: i ~:J 
rnuı ilk pro}tde tasarladı4ı gib dtJ fi 
de eski Tomruk dairut arsasııt I 
malıdır. Qdafa4 

A61m U6 ltklifini şöyle m ~; 

yor: ·r ı•r' ~ 
"Zira adliye binası bunun bl rı ~ f 

yapıldıjı takdirde bir kt're bUgfl i111''ı 
rap \•aziyette bulunan bu yerle[ 18rı1""11 hına ~lrmiş olacaktır. Sonra 

1
5 ,..~ 

umumt hlrmet müesseseleri b ~111'oıtl rl 
toı,llanmı' bulunacaktır. Halk ııed'"J' 
olan işlerini görmek için nıahll raetY" 
halleye, semtten semte koşrna1' ~ 
yetinden lrnrtulat<.aktır. fD'/ 

\'en!rnmi mo) danı aç1Idıkt 9n ,-aJ''I -" 
fc;tıınbulun imarı bakımından ıııııtd~ 
ilk iş elbette buradan Sull•l18

" ol 
dar olan geniş bir cadde acrn;derıld / 
tır. E~ki BabıAli bina~ı bu es ıdııfl~..I 
kametine dilşen bir mc"ki 0 

, .. pıı;:-c: 
yeni adliye binasının burad• t•'~ 
şehir dahilinde imar plllnının 
de kolııylnştırmı~ olur. 0ıt1' 

Geçen gün, 1stnnbulda ın0Jer:11,•" f 
yor:ıtrnok imkAnları üzerine k~ırıd'" 
otelci Ebussuud cndueslnin hB ,ı 
sedcrken şöyle demiştir: l')11tı /. 

- A'·rupadon lstnnbuln se 6llıl 
diyoruz. Ben milşteri otsnıtl eliP ._~I ~ 
caıleslnde bulunnn bir otele \ı;ıil) t' 
için çok düşilnürüm. O kadar tesl /, 
geçip otele Sl'len müşteri e; 0 9'''.~ 
penceresini açınca, mahallen ~1 •.ıı:I 
halini görünce hemen hesabi 1 J>lll' ;' 
kaçıyor: fakat bir hafta mide:" lı'~ 
dan yemek yiyebiliyor mu, 0 11ı ır:"J • k. aııbl "';ı ... Yeni adliye binası es ı 5111'1 1ıır. 

nın bir köşeıılne kurulunca pı ff1 ~ 
tarafından açılacak bfi)"Ük ~· 0ıdıl' İ.! 
hın en kesif yerlerinden bir ır tı•" -~ 
de bakımsızlıktan ac:ınaca~ b ıııe• el f'. 
bu tıibl )"erlerin de lııter ı~te ıtlll'rl'tı"~ 
ma~ınn yardım Pdecektfr. BU Jtl~ıJ, 
ye ıııırayının yapılmuı :raln 1~1ş ı~ 
adliye~lnl ·ycrııizlikten kurtır şeııır1,kıılmıyocnk, ayni T.amanda ~ ,ıı 
plllnının ilk safhasını tıhakkU 
de yarıyacaktır.,, 

k 1 .r,/ Vapurla Is e e .; 
aya.Qı ezlldl a ~I 

Beylerbeyi iskelesinde çıı:; ıs?, 
Alkul dün iskeleye yanaşall rıcetl ıfı 
h vapurdan bir çuval çı~arJU~· ~I 
kaymış, iskele arsına duşıt151ıı:ıf.'.;I 
iskele ile vapurun arasınd3 'tı,J',j 
ıilmiştir. Şaban Hayda~ 
cine kaldmlnu§tJr. 



~-~Q uı; 
l' oıfln d -
"~ a oısa ••• 

ruı· .. 0~ER<tt ikide bir ıörilyo • 
l~ ~oda Uıı) anın en ıhtiyar adamı .. 
'· ,, \;ok bı~ erkek ... 160 ya,ında bir 
Cltın. dtir del818ınanın nasıl kabil ola-

() haberler haylı makaleler yazılıyor. 
Jeıı Cliütıerın an bepsj dolru mu? Veri. 
~ ll:au? :uçeı..ı.en bu 11e yaradılı 
~ kı ıbnı>'Orum; fakat IUfClSI 
~hr ldaıru hernttı herkes dün)'anın m 
~ 3~ na. 120 Y31ındaki erkete. 
'1. 1Jaka tab 

1 
kadına altka gôsteri)·or. 

"Gr ~ ve ÇOk haklıdır: Uzun o. 

1 

~ tqyatın bidaha lüzel ne olabilir kı: 
'Jt ~ r ÇOlc ıstırapları, bir yı- ,. .. .l _. " . • 

(ıl"'n "Al~ Yardır; dünyada bir ke /' · ·· ,, b i 1ı • • " b 1 •t d k d r- ' l' 1·11 kk- '1 d' z· f - • 1aıtı, • 1CU1 l'anllllJ 
1 

:ı gı'"l "" tr şt rımızrıe 11 mıan ı• ''1T muınma uman anı umamıra perı•n ı,, .: leşe ur t 'tMŞ er ır. ıya etten soma Amıral 1\f a1ımut Hamza şu l•l'\'a-
' deınenıış insan : sa da kurtul- '.Jel .. :ili /lamza paşa şe1drnt dün saat 13,30 ıla vatı /tluhitin t):;tıilı laR tarafın- ıatta lmtu.mmştur: 
~ •le kaıınaYlp rro tur: hattA te. dan Tarabyadaki Tokatlıyan otelinde bi1 ziya/el ııe11lmıştir. Ziya/ele misafirimiz- "- Bız, Mısırlılar Türkiyeyi kendi memleketimiz kadar severiz Burada hiç 
lıttarı l\uyo,· l'aıcat büt~· •Y:a geçenler de den başka lstanbul ı•e mnkez kumandanları, emniyet mi4dürü, vilayet, belediye yabancılık hisseım;yomz. Memleketinize ayak bastıltmdanberi hakkımda ıösttri· 
~ .. tene haYQta tevun u~la~a rağmen ı vt rhir meclisi azaları, Elmahrusa yatın :n subayları bulımmuşlardır. Ziyaftt sıra- len misafirperverlile çok müteşekkirim. Seyahatim tamamen hususidir. 
S"" ÖIJnek hay ~·d Böyle yaşa· sındn Muhittin Vstündağ kısa birkaç sözlt Mısrrlı misafirlnimizin bu seyahatinin- Anadolu ortasında, Atatürkün yüksek ilhaıniyle kurulmuş olan yeni mamureniz 
lıiJe 614~ sÜrünrneıır 1 ır.. ~1.1~ ,:,,, duydufu mtmnuniyeti i/aJe etmiş ve kadehini Mmr Kralı Majeste Faruk Ankarayı gö1meden dönmek mecburiyetinde kalacafıma rok müteessirim .• , 
~~ lerQh fÔltr erın en muthı§ını şerefine ltaldarmtftlT. Misafirimiz, dün saat 13,30 da Taksim Cümlıuriyet abidesine çelenk koymı~ ve hılSu 
~--:'~ lhrn1' Amiral Malımılt Hamza paşa da verdi li cevapla kındiürinc gösterilen .Wafir· si defteri imzalamııtır. Bu akşam yatiyle memleketimizden ayrılacaktır. 
f,;~ llOrınet • ere, sanatkArlara 
~?!:' da •nuı, hayranhlıouz var • 

llpta ile bakaru. Jo·akat 

~1 .:- deiılse de bü)iik bir 
dt Pek fark - ıtıraı etmeseler. kendi. ! 

: ~it)' 611rıa varma!alar bile -
ıa kohbibneln ünı denilen telakete kar
~~\lk ~.Herkesin gönlttnde bir 
~~!it 1 vardır: Adımızın u· 
~ ~tl~trlarca zaman sonra biz. 

S IE IHI ii llt I[) E VE IMllE iMi l IE 1( IE T T IE -
tJutu ka 1 demeıc olan mecazi il. 

~ilk. Yani Sdetnıironım, hakild llye 

Em:nönünde 
istim:a t iş:eri 

sshlpl~rl 

dUştuı~r 
~bu t°l>raRı~.ızı değil, vücudumu· 
l't ''fi" ~ ÜZerincie idame. ettirebiJ. 
..!,_ltM!iy~ kacta n trgeç öt~tir. deriz 

~~ bir ~ doianlardan ltiçhirinin timlik muamelesinin bagladığı rtınden i. 
Ol''lrıa kabu "Ş3lnamı1 olma~ bu tibaren bt'ledlyeye karşı bin bir miiı -
~ bt- k 

1 etmez bir hakikat küllt çıkartan emllk sahiblert !ilimdi de 
ct.r. ~ a~1 fttirmi~tir. Fakat bqka bir yol tutmu§lardır. Bu defa ls-

111 ' Nıbat.t ':" ttinu• bir ümit var· timlü pllnmda ikinci ve UçUncU clerece. 
~~Ut biıj 1 

.Çaftnfn keşfolunacair. de kalan emllkln sahlblerl de müracaat 
~~Ilı Uma fb •çın bir mucizenin ıuhw ederek blnalannın derhal bıtimWd için 
?at •laıc. ~n ömür süren insan belediyeyi tuyika bqlam11lardır. Bu 
'l~ dildclt edi ız de bunun içindir. hareketin manası evveli pek anlqıla • 
,~~r .. tı\i ~: ''Falanca 150 .yqmda mamıı, fakat aonradan mesele anlqd-

Eminönü meydanının açılması için Is -

1'~!. haberi r haber: "Filan 150 ya. m11tır, 
~; blrat kadar allka tle karşı- Meıele ıu4'V: belediyenin, imar plA- 1 

18 h.... larb ~'fkJa hemen hergün bahsi nmın tatblkmda yapıracak latlmlWer 
.....:~ ka tn 610münden sonra sö- dolayraiyle mügkUllta tesadüf edilece -
~t ....__ PanlVercti çn-1.0 b' · · · 
~ ... ı.q .~ ~ • w1A ızım ıçın ğinl ıimdlden görmilı olması yüzünden 
~il».~ 1Gı Ya~amakta. yüz Pili. dahlllye vekllPtinden lstimllk kanunu-
lbııi -:'"ttecffr ~tıı bulmakta değil. nun değtştlrtlmeılnl taleb ettiği ıUyu 
lıı.... "'lllf..ı · 1 a~ryan iht'ıyar, öt---1• ~ .. , ~ mnna\ bulmuttur. ~u tadllltın bOhuea bir kı-

t) lendirdiği için bizi cez.. 11ım lıtimllk bedellerinin uzunca vadeli 

cSa ~~11q i•er.,.· bonolarla karşılanması •ekllnln ortaya 
11111 ~ "'llU~ ~ı mec:a~ ma.,acım. konulacafı da ısrarla söylenmektedir. 
le ' llYfnıutı de, hakiki mlna- Heniz bu buauata dahiliye veklletl bir 
it)~ ~ h~nin. ümit!dzlik karar vermemi' ve belediyenin 11arlh su. 
~~"'.'llldft: ··~•nden başka bir rette nokttt' 11 ·<ınnı bildirmealal lata -
"'1_ ~t~t i i vOcudumuzu i- mit olmuma. dftflr taraftan da lranu -
'~n >'Ok, biz de adımı· nun detişmP11i BUvilk millPt mecliııinln a S:llll aı ~ ~ltşmakla ikt;fa ~ çılmumdan sonra kabil olacalr huswılar
~ ~el@ri bir ZOIQrt tet1elli~fL dan bulunmaıma ra~en b6vle bir th
"- bir ~ n hl~ ~ene bu çe. 1 tlmal emllk sahihlerini telltlandırmıt -
~ ~ ~ t~: btr kadın 118 ya. Ur. Bundan dolayı elde tahsisat varken 
.. &.. da ~ 121 tnnın nhibf ot bir an evvel mallannr satmak i~ln lati
'-t~n hu ""1~ bilmivorum. Fa. cal etmeıktedlrler. 
~-·· "- al"' t...ır. ~den haherlmni. 
~ ~ıo;,,;~~•~: (OnkO her 
~i'-. .,,,,ır,. l-atan ıııttanı. hütün 
~~ '1c (b,,f"i"f ~ ttffJ> sa1'!lrlmıvan 
tf ~ 1rf""'r t..ı . ran i~n nl!lUn kuv
"". ~ "f ~t-:..,...,, ,.~~ Vf"ni hir ku\'Vf't \•t

~ll k~ clth;t ' k~ rfa,,a ..Xvlt. 
· !!ftyl'.Vfn. ~uza 

, rna·ı9rmız 
~ • ., 1 ç i n 

t• •nc•ı 
•tuıt 

1 
Vapilrlarda 

~'ı• <llPfhın edlld• 
~ ~~tle ı:•~at) - thraç mev
flll ... ~,. ı.:bl dıiııru.z aırıdı lh· 
Sıtttitt tb k edilen navlunlas lzQıfr4::nı1yet nazan itibare 
~b 11 •tenı.ı tcnebf vapur kum
~ hpıJllb •rtrun ittirılcile bir 
oıllıt '-'at1tt1ı ~~e CCSrilfmeJer netlce-
~ur r tarife teıblti kabil 

tc._ "1ıe . 
~ ... •• • lllcir ve .. .. ı 
ı.--~ t hlıtb uıunı için ton ba· 1 $.. ""11.. ~~ 45

•5 şilin &zerinden l S ~ '" 1DukabiJ poata 
•• 1111laba11 rına 40 tilin ·azerinden 

ı........: •e bun"--
tı.-:-',..'«t h 

1 
wcn aynca yUs· 

"'-ddJ~ ~ temin edlJmif
sln de milbim ten· • 

ı ki ki' boluldu 
AmııvutldSyQnde, İskele caddesinde 

katap trakllnln çırağı 11 yqmda Hris
to, din Bebekte Çamhbahçe kJy18mda yı. 
kanmak için denize gtrmft, yüzme bllme
dlğindP-n bofulmu!jtur. 

Be,tktqta, İlhan sokağında Hamdi pa

l& konatmm bir odasında oturan Meh -
mcdin o~lu Mehmet Ali isminde 12 yq. 
lannda bir çocuk dlln odun lakelellinde 
denize girmiş, biraz ııonra bofulmuıtur. 

~e1cera~•n dUt•, ço~uh 
Şemsıpa~da oturan bayan Zafer is

min<fe bir kadın en büy~ 8 yaşlann
da Qç çoculunu evde yalnız bırakarak 
90kala çıkmış, çocuklar penette önünde 
oynarlarken bunlardan Gülhan ismin

deki kız aokala düşmüş. alır surette ya- 'ı 
ralanmıf.· Nümune hastahanesine kaJ-
dmlmıştır. 9 

Eğlence yerlerinde 
ucuzluk kararı 

tatbik edilemiyor 
Hükumetin, eğlence yerlerinden bal

kın daha ucuz illtifadeııl için bir kısım 

vergilerde yaptığı tenzl.lit üzerine bu 
gibi eflence yerlerinin fiatlarmı indir • 
mek üzere belediyenin gösterdiği pyret 
ve listelerde yapılan tenzilatın tatbikat
ta bir fayda temin etlMdiği görUimnı • 
tur. 

lıtanbul gibi renil} ve binlerle eğlen
..F• );Qrinin. faaliyette buluntlıığl,ı bir ı,ıe

hlrde kontrol iti lcab ettiği şekilde ya. 
pılam•dı#tndan fable fiatlar gene eski
ıi sibl devam etmektedir. Bu kabU eğ
lence yerleri sahiblerl belediyenin tas-

Maktu satış 
kanunu 

dikli Jisteainl asmakla beraber timdi Us-
te harici "yer parası, ıu parası gibi bir 
takım ücretler ihdaıı etmişlerdir. 

Belediye lktmat mUdUrlUftl de bu ha
li gönlü~den yeni bir formW bulmak 
lçln faaliyete seçmiıtir. Bu meyanda 

Anlıarada olduğu gibi eğlence yerlerile 
gazino ve lokantalarm ımrflara aynlma

. ıı da tetkik edilmektedir. 

Eğlence yerlerinin ucuzluğu temtP e
cllldiktcn sonra sıra otel ve hanlara ge-

lecektir. Bu işin daha gllıilltUJQ olacab 
şimdiden görülmektedir. 

.Balyahlar 
Binasına temin ettikleri 
()rtam~ktebe 

Evvela gırla maddelerine lJ .... , el m~n hıtl orler 
hstbik edılerek 

Ankara, 28 (Huaual) - Ekono· 
mi Bakanlığı, bir Eylülde tatbikine 
bqlanacak olan maktu satıı kanunu. 
nun hazırlıklarına başlamıı bulun. 

maktadır. Bakanlık, maktu satqm 
muhtelif maddelere tedricen teşmili. 

ne kanar vermit ve ilk olarak maktu 
l&Uf kanunu hükümlerinin gıda mad. 
delerinde tatbik edilmesini derpiş et. 
mittir. 

Kanunun yurdun bütün mmtakala· 
rmda birden tatbfka geçilmesinin de ko
lay olmıyacafuu gözönUne alan bakanlık, 

kanun hUkmUnUn ilk defa bUyük tehir
lerde tatbik edilmesine karar vermiftlr. 

Bu hususun temini için Ankara, la. 
tanbul ve lzmir belediyeleriyle ticaret 

odalarından gıda maddeleriyle maktu 
satış kanununun tatbiki hakkındaki 

miltalealarını sormuştur. 

Alınacak cevaplardan sonra bu Uc: 
şehrimizde gıda maddelerinin maktu 

satış fiatleri hakkında bir kararnamt 
projesi hazırlanacak ve Bakanlar He. 
yetinin tasvibine arzolunacaktır. 

Tonton amca
nın çapkınlıQı 

... . 

Bal;vaıfa ortam~ktt'!b ~in bam"lıınan bina 

Balya, (Hususi) - Balya kazasında 
orta okul bulunmadığından dolayı ilk o
kullardan her sene çıkan ytlzlerce tale
benin orta tabailden mahrum kalmakta 
olduğı:ınu ıören Balyalılar Balya - Ka. 
raaydm maden ıirketlne ait havadar bir 
mahalde kırk bin lira kıymetinde bir bl· 
na temla etmete muvaffak olmutlar ve 
okulun mefrueatmı dahi bazırlamağa 

bqlamışlardrr. 

Halkın teıebbUsU ve Balya Karaaydm 
maden ıirketinln fedaki.rlığı ile temin 
edilen bu okula öğretmen gönderllmeııi 
için · büyükler nezdinde dahi teıebbUıı 

ve temennlyatta bulunmaktadırlar. Ça -
lDJkan ve kU~ür ıeven mUnevver Balya 
halkı pek yerinde olan dileklerinin ka -
bulilnll külUlr bakanlığından rica etmek· 
tedirler. 

Ekmek 
fabrikaları 

Sovyetler inşaata 
talip oldular 

Ankara, latanbul ve hmirde büyük 
ekmek fabrlkalan kurmağa talib olan 
Sovyet Ruıyanm Türk • Stroy firmal!I, 
bu 13 için hazırladığı Uk projeleri lzmir
deki mümessillerine gönderm.i§tir. 

lmılrde bulunan firma mUmessUi Ni-
kola lvanof bu huııuıta ıunlan aöylemif
tir: 

" - İzmlrde yapmak istediğimiz fabri
kaya alt projelerinılzl teklif mektuplan
le beraber hükflmete verdik. Fabrika, 
günde 100 ton ekmek yapacaktır. Nor
mal imal kabiliyeti 75 tondur. An'karaiia, 
ve latanbulda kurlacak fabrikalar da ay
ni oacattrr. 

lmılrdeki fabrika, birinci, ikinci ve n
çUncU nevi ekmekleri yuvarlak çıkara -
cak, francalalan da uzun imal edecek 
ve ambalajlıyacaktrr. Ekmekler bir ve 
yarımşar kiloluk olacaktır. 

o 

Ş~rketi 
Hayriyenin 

yeni vapurları 
BUyUk bir araba 
vapuru yapılacak 
Şirketihayriye, UçlincU yeni vapuru o

lan 77 numaralı araba vapurundan son
ra 78 numaralı vapuru tezglba koymak 
Uzere hazırlıklara baılamıgtır. Bet oto
mobil nakledebilecek kabiliyette bulu
nan, mazotlu motörle işliyen ve Oakü-

darla Kabalaş arasında durmadan sefer 
yapacak olan yeni araba vapurundan 
ııonra Şlrketibayriyenin Haliçte Hasköy
deki tezglhlarmda yapdacak olan yeni 
vapur ise şimdiye kadar memleketimiz
de yapılan araba vapurlarmm en büyü
ğü olacaktır. 

78 numaranm, huırlanmakta olan 
pi.Anlarına göre, boyu 50 ve ıeıılfliğf de 
10 metre olacaktır. Yeni 78 numara ıtr. 
ketin 74 numarası tipindedir. 75 ve 76 
numaralar 35 metre UZUDluğunda ve 6 
metre genişliğindedir. 

Şirektihayriye bu yeni vapurda kulla
nılmak üzere gUzel bir makine de bul· 
muştur. Makine hususunda da anlqma 
hbd olur olmaz 78 numaranın pllnlan 
Ankaraya gönderilecek ve taııclik ettlri· 
lerek inı,ıaata başlanacaktır. 

Yeni vapurun 939 senesi sonunda Dt
mal edilebileceği Umld edilmektedir. 

•ktlsat Veklll J{ellyor 
Öğrendiğimize göre lktrsat velcW Şa

kir Keseblr gelecek hafta tekrar ıebri
mlze gelecek ve burada bilhassa daimi 
sergi binnsınm inşasına alt kat'i karann 

• verilmesi meselesiyle megıut olacaktır . 



tÇERDE: ' 
• Yerli mallar sergisine iştirak eden 

1 firmalara bu sene de mııcl:ılyc ,.e cliplo. 
ma ,·erileccktir. Müesseseler ınli<;ahakoy:ı 

1
• 

hazırlıınnıaktad ır. 

• Deniz tarHelerinl tetkik eden korııis
yon hu sene de yük ''e yolcıı ücretlerin
de lıir tenzilılt yapmaya lmk:iıı lrnl:ııua

mışlır. 

• Dükkl\nların öğle tatili hnkkında 11-
<.'arl't od:ısınd:ın belediyeye lıı·niiz ccvuıı 

gclmedi(;i için karar oy başında tatbik 
edilemi:rccektir. 

• lst:ınhul frslfv:ıli ıı~usıo~ıın birinde 
başlıy:ıcnktır. llk J;?ünü nkş:ıını Eminönü 
Jlalke\·l temsil kolu tnr:ıhndan Ue~ azıt 
meycl:ınınd:ı l\lulyerin bir piye~I temsil 
ellilcce!•tir. 1\!cyıl:ında elektrik hoparlör 
tesisatı dün yııpılmayıı lıaşlanınıştır. 

• i\'e\"):ork sergisine muzclcrdcki bazı 
tarihi eserler de gündcrilel'eldir. Scrı:i 
komiseri Su:ıd Şakir Ankar:ıd:ın şehrimi
ze grlınlş ve göııclerilecek esl-rlcri lcslıi

te lıaşlaın ıştır. 
• Sirkeci g:ırının elrarında meydan a-

çılın:ı~ı için korşısınd:ıki camiin rle :rı

kılm:ısın:ı karıır \'erilmiştir. Cami y:ıkrn· 
da io;tiınlôk edilecektir. 

DIŞARDA: 

• Yugoslnvya Bnşvckili Stoyadinovic 
dün Splil'iıı \'e civ:ırcl:ıki knsnlıal:ırın e-
koııoıııik, kiilliircl Ye sporcu ılclcgao;yoıı

larını lrnlıul clıni5tir. Ba~,·ckil, hunu mfi-
tcakip Zugrclı ,.e J.iyuhliy:ınn torpitolnrı
ııı ziyıırel etmiştir. llıı torpitolar, tama
men split tezgiılıl:ırındu inşa edilmiştir. 

Sanı :rınnide Stoyndinoviç, Pekin va. 
pıırıın:ı lıinıniş ve Dalm:ıçya sahillerin 
ıleld sc) :ıhnt iııc dc\·aııı etmek iizere yola 
çıkmıştır. 

• SoYyeller nirliği yiik~ek meclisi ıli. 

\'nnı, ;\'iıksek meclisi 10 nğuslosta i~·tima:ı 
d:ı,·eı i kararl:ıştırınışt ır. 

• Mısır \'aldc kr:ıliçcsi, y:ınınıla dört 
kızı olduğu lı:ılıle dün akşam Hudnpcşlt'
ye \'asıl olrnwıtıır. 

• Dün gece iki motörlü lıir Frnno;ız n~ 
keri t:ıyynresi, Fr:ınsnda Liynn ch·:ırınrl:ı 

bir trıwye çnı pıp, parçalnnrnı, ve ateş 

rılnıı~:ır. Enkaz arasından beş naaş çıka
nlınıştır. 

Bir hırsız 
yaka~andı 

_.. Başlara/• 1 ıncids 
Bu meşhur sabıkalı hırsızın son iki ay 

içinde yaptığı hırs.ıılıkların mühimlerin 

• fnlılsnrlar Yckili bııgünlrrde lzmlre 
siderek Çamallı tuzlasında tetkikat ya~n
c:ıktır. lktı~:ıt \'ekili de aijııstos haşıııd:ı 
şehrimize gelerek lzmirc gidecektir. Baş· 
Yeki! namına sergiyi iktıs:ıl vekilinin aç- yazıyoruz. 
rn:ısı nıulılcrnchlir. İb~alim :W mayısta Kurtuluş Savaş 

• Romıınyadan getlrllecck göçmenler sokağında fırıncı Omerin apartmıanına 
için bııgiin Iıir vapur Köstenccye hare- geceyarısı penccı:eden girmiş ve birçok 
J.:ct edecektir. pahada ağır yilkte hafif eşyadan başka 

• Pıı7.•ırlıksız sat15 kanununun tatbiki- 120 liralık bir altın saat ile 200 lira da 
ne cyluude geçileceğinden, belediye o ta- nakid parayı çalarak kaçmıştır. 
rilıtcn sonra lınzı znrıırl yiyrcek rmırhlc-
lerine et ,.e ekmekte ol<lujtu ı.:ihi :ırnml fi Yine bu ay içinde Nişantaşındak' 
ynt konulm:ısını düşünmektedir, Bulgar konsolosunun evine girerek ayn· 

• Seçimler i~·in h:ızırlıınmakt:ı olan aile tarzda pencereden giren İbrahim 
fişleri Kndıkliy \'e :ıd:ıl:ırd:ın hnşka her buradan da birçok eşya, kürklil manto -
yerde tam:ıml:ınmış ,.e tasnifine lınşlan- lar, altın ve gümüş tabaka ve saatler top 
m15tır. lıyarak savuşmuştur. 

• Trnm":ıy f:ee:.-n caddelerin gi!nclc allı Baltacı İbrahim en mühim ve dikkate 
kere !',u!~..,.:ısın:ı kr.:-ar ''crilmiştir. 

~arpan hırsızlığını 7 temmuzda yapmı§. 
• J.ic;rlcrcle • ;~n k:ımp imtihanları 

ynpıl:.ıc:ık ve L .. ıplnr iki giin soıırn niha- tır. Şişlide doktor Şevket bey sokağın-
) ete neccklir. da tUccardım Naimin evine geceyarısı 

• J..ıiıııl:ık knnunundn değişiklik yapıl- giren İbrahim evi soyup soğana çevirdik 
mnc;ı fı:ıkkında hrlediyenin nafiaya mürn ten sonra çaldığı eşyalan bir paket ya
c:ı::ıtı tetkik edilmiş \'C talebi cs:ıs itibarı- pıp açık pencerenin önline koy~ş, ve 
le knhul -olu{lınııştur. Belediye t:ıfsllaUı h 
lıir rııııor h:ı~ırlıy:ıc:ıklır. , 1 ,,,80~r;', ~~etçi Hanif enin odasına gire-

• ~luıl:ııl\':ı - Burs:ı :ısfcılt yolu y:ıpılın:ık re uç ır şeyden haberi olmadan uyu -
tadır \'C gelecek seneye kadar bitmiş ola- yan kızcağızın karyolasma sokulmuştur. 
<'aktır. Şimdiki halele vesait hnzı nokta- İbrahim yavaşça karyolaya yaklaşınca 
J:ırda toprak yolu takip etmektedir. birdenbire Hanifeye sarılmış ve tecavüz-

• Köylerde elektrik ,.e radyo tesisatı de bulunmak istemiştir. Hizme'Zi karan
'·iiruılc getirmek için ç:ılışın:ısı dahiliye hkta kim olduğunu anlamadıITT bu adam-
vckfıleti t:ırnfındnn viUıyellcrc tchliH edil- dan kurtulmak için çırpınmağa başlamış. 
Ini'ill~. Bu sırada İbrahim: 

Bu orada, köy meydnıılarmda birer 

rnıh·o hıılıın:ıe:ıktır. 

• J ıhtik s:ınnyii ile meşgul tüce:ırl:ır lıu
ı:ünlerdc ı\nknr:ıy:ı bir heyet göndererek 
ı:ı'ilik iizerinrlcki verginin a:rnltılmıısını 

htl recek lerd ir. 
• llolııınh:ıhçede o;:ırnyln c:ımi nr:mn. 

d:ıki hoş s:ıh:ının bir p:ırk haline getiril
mesi kıırıırhşlırılıııı~lır. 

• llı"ıkiınlerin terfi listesi h:ızırl:ınm:ık
t:ıclır. Hu listede 036 danhcri terfi etmi· 
yen lı:"ıkimlcrin ele terfii vardır. 

• Adlh e ~:ırnyı yapılması için yıktırı
J:ıc:ık s:ıh:ıd:ıki lıinnların tnriht kıymeti 

olup olm:ıclığmı tetkike memur komisyon 
diirı '':ılinin Jı:ışknnlı/iındn toııl:ınmıştır. 

Bir knç toplantı d:ılın ynpıl(Jıktnn sonra 
snrurın orada inşn edilip cılilrniycccğine 
dııiı· lıir karar verilecektir. 

• )lnrcş:ıl Fc\'Zi Çakmak dün akşam 
Anknraya silmiştir. 

• Rrlc<liyc ı;elecek ~ene Yt'nikııpı s:ılıil

lcrinde lıed:ı\':ı deniz hamamlnrı yaptıra
c:ıl: YC açıkla denize girilmesini yasak 
edecektir. 

ı, kazası 
Erenköyünde mühendis mektebi mü

dürü ihsanın binasında çalışan rençbe.r 
Hızır dün pencere çerçevesi yaparken 
muvazenesini kaybetmiş, düşmüş ölme 
derecesinde yaralanmı~tır. Yaralı Hay
darpaşa Nümune hastahanesine kaldı
rılmıştır. 

- Korkma, canım, sana fenalık yapa
cak değilim. Ben buraya gece misafirli
ğine geldim, seninle biraz eğlenip tat. 
lr bir gece geçirelim,, demi'1tir. Fakat 
Hanife bu sesin yabancı bir adama ait ol
duğunu duyunca, büsbütün korkmuş ve 
bağırmak istemiştir. İşin fenaya varaca
ğını anlıyan İbrahim de Hanifeyi güzel
ce bağladıktan ve ağzını da tıkadıktan 
sonra pencereden atlayıp savuşmuştur. 
İbrahim son hırsızlığını bundan üç gUn 

evvel yapmış ve işte bunda yakayı ele 
venniştir. 

Mecldlyeköyünde Zingal şirketi mU
dUrU Tevfik Alinin evine geceyansı es
ki soygunlarmda olduğu gibi pencere • 
den giren İbrahim, bir gramofon ile 
muhtelif kıymetli eşyaları topladıktan 
sonra .:ııavuşmuş, fakat şüphe üzerine 
eşyalarla beraber yakalanmıştır. 
İbrahimin çaldığı birçok eşyalar bulun

muştur. Diğerleri. de satıldığı yerlerden 
geri alınacaktır. İbrahim koltukçuluk 
yaptığı halde, çaldığı eşyalan başkasına 
sattırmakta ve kendini namuslu göster _ 
mek için de düktinlardan aldığı eşyala
rı satmaktadır. 

İbrahimin yaptığı hırsızlıkların başlı. 
ca hususiyeti, hepsinin geceleri pence
relere merdiven dayamak suretile ol-
masıdır. 

:········ ............................................... . 
t .......... , F7 w - - .. • . 

11 Ağustos 
H A B E R okuyucularının 
H A B E R ' i yepyeni bula
cakları tarihtir. 

O gün : 
????? • • • • • 
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l ol}d Coı çun 
Veısay muahe
d ..:;si hatıraları 
Tefrlkamrza yarınki sayımızda deum 

edllec-cktlr. Loyd Corc hatıralarmm ya• 1 
nn ı:ıka<'.ak olan lmımında Mlll<-tler Ce

miyetinin kurulma"ı r.sna'>ında geı:en 
dik.kate şayan hldl!lelert n bu teıekkU
IUn naıul meydana geldiğini anlatmakta
dır. 

- - -
-·· ~ 

-- ---·-

HARER - ~lt ... m ex>etn. 

Musolini 
55 yaşında 

Hitleır hararelll bir 
tebrik t elgrafı 

Jl.Önderdl 
Berlin, 29 (A.A.) - Mussolinin do· 

ğumunun 55'inri yıl dönümü münaseb:· 
tile Hitler, "İtalya hükumeti reisi ve im· 
paratorluk mareıah duçeye bir telgraf 
çekmiştir. Hitle:-, bu telgrafında ezcüm· 
le §Öyle demektedir. "şahsi refahınız ve 
hem İtalyanın azametine hem de Avru· 
pa sulhüne hadim olan mesainiz hakkın 
daki en samimi termnnilerimi arzede • 
rim. 

Roma·Berlin mihverini ve hayahnızr.. 
muvaffakiyetlerle dolu olarak geçen se· 
n:si içinde İmparatorluk toprakların· 
daki tela kimiz esnasın.da dostluğumuzu 
daha ziyade tarsin etmiş olmamız benim 
için pek ziyade memnuniyete şayan bir 
keyfiyettir.,, 

Mecusilerle 
m :islümanJar 

Hang unada 
çarpı ~ıyor l a r 

Rangun, (Hindi Çinide İngiliz müs. 
temlekeıi Birmanyanın merkezi) 23 
(A.A.) - Budist rahiplerle müslüman· 
lar arasında çıkan bir kavga ile bu a
yın 26 smda başlamış olan dini karga
şalıklar, bugün en nazik dereceyi bul. 
muştur .• 

Bir çok katil hadiseleri ve paniğe se
bebiyet vermiş olan tüfek muharebeleri 
kay:ledilmiştir. Askeri kıt:aat, zabıt;ı 
kuvvetlerinin imdadına koşmuştur. Ti
carethaneler kapanmı§tır, Münakalat 
durmuştur. Uç ölü ve otuz yaralı sayıl. 
mıştır • 

\ 
J 

Lehistan 
Çekos!ovak yaya bir 

nota daha ve r d i 
Varşova, 28 (A.A.) - Çekoelovak· 

yadaki komünist 'unsurların polonya 
aleyhindeki faaliyeti hakkın.da polonya 
b:.ikumeti tarafından Prağ hükumetine 
23 temmuzda bir nota tevdi edilmiştir. 

Hatırlardadır ki Polonya hü~umeti, 

22 martta ayni mesele hakkında ilk bir 
nota tevdi etmişdi. Prağ hükumeti, bu 
iki notaya cevap vermiştir. Bu hükil -
met, ilk cevabında Polonyanın muta • 
lebatını tatmin etmek için ittihaz etmiş 
olduğu tetbirleri saymı§tır. Bu tedbir· 
leri Varşova hükumeti kafi görmemiş· 
tir. 

Fransız - lngiliz 
dostluğu 

_. B&$1arah 1 incide 
bozmak için yapılacak olan her tilrlil 
teşebbüs nasıl akamete mahkum ise 
Londra ile Parisin arasını bozmak 
için yapılacak olan her tUrlü teşeb. 
büs de ayni veçhile muvaffakiyetsiz.. 
liğe mahkumdur.,, 

Lard Halifaks, Çekoslovakya mese· 
lesinden bahsederek demiştir ki: 

.. Prag hükılmetinden alicenabane 
ve uzlaşma zihniyeti ile hareket et • 
mesini istiyoruz. Almanyadan da bu 
kabil nasihatler vermesini itimad ile 

bekliyoruz. İngiliz efkarıumumiyesi, 
makul bir uzlaşmaya mani olacak her 
türlü harekete düşman olacaktır. Ni. 
hayet Lord Halifaks, Fransa ile İn. 
giltere arasındaki askeri itilafların 

tamamile tedafüi mahiyet~ olduğunu 
beyan etmiştir • 

İngiltere Kral ve kraliçesinin Paris 
ziyaretlerinden bahse:ien hatip e?
cümle şöyle demi§tir: 

"Fransızların yapm13 oldukları is~ 
tikbal, bana Fransız milletinin bizim 
tıpkı kendisi gibi ferdi hakkın kıyme· 
ti ne olduğunu hi~tmekte bui.undU
ğumuzu ve hayatı tenvir eden ve zen. 
ğinleştiren bu daim[ kuvvetlere bizim 

de kendisi kadar imanımız olduğu ka. 
naatini beslemekte bulunduğunu gös
termiştir. lki memleket arasındaki 
dostluk, kağıt parçalarına bağlı değil· 
dir. 

Lordlar Kamarası, nazırın beyanatını 

Japonlar büyük 
bozguna uğradıla 
~ Baştara/ı 1 incid6 

Japonlar Dontin gölü civarında 1· 
yang mevkiini bombardıman etmişler -
dir. Çin topuçusu düşmanın bir ağır 

bombardıman tayyaresini düşürmüş • 
tür. 

Ecnebi askerl mahafilinden alı • 
nan haberlere göre, Çin ordusu Ho
nanın şimalinde ve Anvhei'nln cenu
bu garblslnde mlihlm kuvvetler tek· 
sif etmekte \'e hlimmalı bir faaliyet· 
le umumi bir mukabil taarruz hazır
lamaktadır. Japon arazisi dahilin
de Kffeng ve Lanfcng arasındaki 

mahalli tamamlyle su lstııa. etmiş 

olduğundan Japon kıtaatının hare • 
kAtına mani olmaktadır. Hopey 
"Peyplng'' eyaletindeki Çin kıta1arı 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 
Japonlar tarafından işgal edllmtş 

bulunan Peyplng - Hankov tren hat
tı kısmı işlememektedir. Japonlar 
çok mUşkül blr mevkide bulunuyor· 
lar. Çin çeteleri, Japon mütearrız
larına Peipingfn cenubundakl Pao
tlngiı::. cenubu garblstnde mlitemadi· 
yen taarruz etmektedirler. Üç defa 
dUşmanı hezimete uğratarak mühim 
miktarda cephane, trenleri zaptet -
mlşlerdlr. Çinliler PaoUng demir
yollarının mühim bir kısmını da ele 
geçirmiş bulunuyorlar. 

Nankin civarında Lontende de şid. 1 
detli muharebeler cereyan etmekte • 

dir. 
Yangtze cephesinde nıttbfl' 

ğişiklik yoktur. Diln Çin 
Anking • Hukov arasında 
düşman gemilerini dört defi 
dıman etmişlerdir. Neticede 
rın bir kruvazörü, dört to 
nakliye gemisi ve dört gatıı 
rılmış, bir harp gemisi ile Uç 
tahrip edilmiştir. 

Çin tayyareleri JaponJaf!O 
cephesindeki kuvvetlerini 
man etmişler, dilşmana 300 
yiat verdirmişlerdir. Lisue 
ki Çin milisleri faaliyetleri" 
etmektedirler. 

Yangtzenin şimal sahil 
ku\rvetleri ansızın Sioçide!1 11 

mişlerdir. Japonlar 800 kadJI' 
vererek şimalişarkiye ricat 
dir. 

Berlin 28 

man gazeteleri Avam ka 
mele mebuslarından Montel 
bir yere uğramaksızın Londr' 
line kırk yolcu naklcöebilece) dl 
ni İngiliz tayyarelerinin. icabfO 
bomba götürüp götüremiycC~ 
de sormuş clduğu sualin itı 

tılmış olmasını protesto etıd2 " 
Gazeteler, bu münasebetle, 

yanın sulh aşkının ciddi bir i01 
bi tutulmuş,, olduğunu beyaıl e 
dirler. 

' 'Beyaz esire,, 
Fransızlar inkilabımıı 
dair film hazırlıyorla~ 

• tnkı_!abımızdan alınan bir mevzu üze· ' şehrimize gelecektir. Rejisör~· 
rıne bır Fransız kumpanyası (Beyaz sımların yerlerini tesbit edece

1 
Esire) adında bir film çevirecektir. Bir Fransızca sözlü olacak scnr• 
Fransız muharriri tarafından hazırla - çevrilecektir. • ;I 
nan senaryo Luçya kumpanyası tarafın- Filmdeki başroJleri EdVl~ 
dan memleketimize gönderilerek milsa. Şarl Buaye oynayacaklardıt· 
ade istenmiştir. Senaryo alakadarlar ta· şehir tiyatrosu artistlerindeıl i1' '1 
rafından beğenilmiş yalnız bazı nckta. da rol alacaklardır. Artistle~,fdl'· 
lar tashih edilmiştir. dar memleketimizde kalaca d f. 

Filmin çekilmesine başlamak üzere Filmde alaturka musikiye e 
meşhur rejisör Pabst yanmıda arka· rilecektir. 
daşları olduğu halde bir haftaya kadar 

·Cumhuriyetçiler 
muvaffakıyet kazandıl 

Barselona, 29 (A.A.) - Şark cephe • 
ıinde Cumhur~yetcilerin taarruz hare· 
ketleri devam etmiştir. Cumhuriyetciler 
altı kilometre derinliğinde ilerlemişler· 
dir, Cumhuriye~•.:ilerin müfrezeleri Bot 
civarına ve Bot yolunun çerta ile olan 
telaki noktasına varmışlerdır. düşman, 
takviye kıtaatr almış ve gartdcga mınta· 
kasında bir takım taarruzlar icra etmiş· 
tir. \ 

Cumhuriyetciler, bu taarruzları Jijs· 
kürtmüşler ve Frankistleri şehrin ilk 
evlerine kadar geri çekilmcğe mecbur 
etmşlerdir. Cumhuriyetcilerin diğc:r bir 
takım kolları Masaluka' dan Gandega'ya 

giden Pobl yolunu geçmişlerdir. 
Şarkcephesinde Cumhuriyetciler, el 

cerito ve Barraka'nın cenubunda Elpos 
mevzilerini zaptctmişlerdir. Cumhuri

yetciler, hatlarını Vertik ve Salada'nın 
•.:enubuna ve Barranko·resinaryo mm· 
takasına ka.dar ileri sürmüşkrdir. . . ,,. 

Barselona, 28 (A.A.) -- Havas a· 
jansının bir mu~abiri, Ebre cephesin· 
de Gandeza rnıntakasına gitmiştir. 
Nehri mütemadiyen bombardıman et. 
mekte olan Frankist tayyarelerin fa_ 
aliyeti, Cumhuriyetçilerin sağ sahili 
ellerine geçirmelerine mani olama • 
maktadır. 

Nehir üzerine atılan ve tahrip edi. 
len köprüler derakap yeniden yapıl _ 
maktadır. 

Cumhuriyetçiler, hiç bir mukave. 
m<>te maruz kalmaksızın 20 kilomct_ 
reden fazla ilerlemi~lerdir. Gande7..a 
önllnde temaıs tesis edilmiştir. Burada 
dUşman şiddetli bir mukavemet gös
termektedir. Cumhuriyetçiler, Gande_ 
za. şehrine doğru üç istikametten iler. 

1 
Valansiy, 28 (A.A.) - ıı 

bu~ün saat 14.30' da liman .,e ;" 
bambardıman etmiştir. 115 bO 
mıştır. İnsanca mıktan malO~t 
la beraber oldukça mühim ı• ,ıı fi 

Tayyareler, limanda bulu~c ~ 
nelmilel kontrolun müsadeS 
kahveden ibaret hamules~~ • .,. 
olan İngliz ban.dralı "kelvııı 

11 
bilhassa hı.:t.:um ederek ha~" ç t•tf. 
tır. Bu gemide bulunan bır~ 6 
beynelmilel kontrol müşahidi ' 

Fil istin ka'1 ~ 
ateş diY~ 

o!~!'~~ 
lardan geçen yahudilere fetd "" 
etmekte bcrdevamdırlar. dit· ~ 

Yollar gçilmez bir haıcle ..,r J' 
tan Kudüse giden yol ar~, 
dan 8 kilometre boyunca ~ 
tir. . ,ıcl",? 

Dün Telavivden Kudil•~ ~ 
münakalat müteaddit def "'"r.J 
uğramış ve otomobillere ~ ı'JJfJ't_ 
miştir. Bir yahuıdi otobii9~1 ~· 
Remle adındaki arap ~eh~.; .J 

ba atmağa hazırlanırken 
_tır. ____ 

8
,_, 

Ur. IHSAN şıSl 
GONOKOK. ~~ 

elsoğukluğu ve jhtıtatl 
pek tesirli ve taze aşıd!"~..ı :ıJO: 

Sultan Mahmut tilr~ 
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"'-'~ 6e.r· den j,acilı,e 
._:aron Opeın-

1.,~~·ı n sıurıye, 
~ Ana<dlcuu 

,_ sevaınata 
<vıadolu 

llıiilla.sebe . • Bağdat demiryolu inşaatı 
\irlerinct tıyle Almanya sefareti müşa· 
da ··~10 en ~ran Fon Openhaym 1899 
Saba saadeı seniye,. ile "Memalik; ne,, de b' 
llıtş. Dönu .. ır tetkik seyahatine çık-
ltden ile ş~de de, bu müsaadeyi bah-
la ıncı Abd"Ih . Tak u amıde şükraniye o-
l?ıiir~;Yb~atinde çektiği resimlerden 
llı.i~. Bu al~r foto~raf albümü hediye et
lıaOesirf üm bungµ Üniversite kütüp
llunda ~~5fotoğraf albümleri kolleksiyo-
~on 0 numarada kayıtlıdır. 

~Yarbeki Pen~a):m Halep, Mardin.

1 

l{ etsin {' Bırecık, Gaziantep, Adana, 
C>nya 'hav:l~u~, Ulukışla, Karaman, 
nu re . ısınde dolaı:;mıctır 

· sırnı • ~ · aıt olanı er arasında ac:arıatika)·a 
L arı ü . · · 
"'"'· !"ak zerınde fazla durmıyaca-
1arcıa gün~rik Baronun dolaştığı mmtaka· 
lıatikuıad hayatı tesbit eden kılişeler 
taratınd e kıymetlidir. Albümün ba" 
1'1etİnin a hSuıiyenin bcdC\i Arap kabi~ 
&ahneıer _a)~atına dair ~ayanı dikkat 1 

Aneze ~or~Yoruz: me ela: 1 
bat.a ahılesi c:n hl . . d .. 
~ / tı bü, .. k ~r ennın ça ır ıçı 
.ııaıa ka1l·~ . ~neze kabilesine mensup 

tı>'areu h 1 csının ŞC)·hinin Openhaym'a 
~Yhini~ karbe girerken, Ruala kahilesi 
tlıiiıeryen 1~~nın dt'vekuşu tü\'leri ile 
İiıtrinde k 1

: tahtırevan içinde rle,·e 
'lıne~j c·habıle cengfıverlerine refakat 
dö .. ı a h 
0.11 a~ır kab~ ar?i sonuna kadar tam 
~anıııa ılemız olan bu hede\'ilerin 

'lrn!'ğ, u .. r tarihinde- rollerini tesbit 
tudur. graşanıara enteresan birer mev

llu 1 'ın a bürn .. 
da g0z.. ~· ŞÖyle bir karıştırma sıra· 
li Utnuze: 

1 a!Pte k 
tt>te I"\ onsoıo hane ka,-a~ıan Ha-
~1' . ~rnanı . • ıllı a ; l asken ve ı"andarması. 
""· • t r .. I ··~tre bo eı 1 brahim pasanın 150 
din Yundak· ~ 
eıı ara ında 1_ ç~dın. Halep ile ~tar-

ar. DiYarbe d~~ecıler, Mardinde katır· 
,,ı ~~ıreva • kırde han hayatı. Halepte 
• ._...,__:?salııs~· l\eferdiy'dc bir türkmen çift-

"'1 O "' ' Ve Clrnel • · 
tU ntılldeıt· esı, Adanada eskı ca-
n~ ı._. 1 Çarşı, Toroslarda kar üs· 

arab "<lltnıcı k 
ası.. i ~ ervan, Anadoluda yolcu 

tun ,..:.~ g bı re iml ·1· . . 
!h ... -..ınan er ı ışıverıyor ve u-
-~ · onıa ı temi nn karşısından ayrıl-

Yoruz. 

Reşat Ekrem KOÇU 

Aceıe sahhk 
ev eşyası 

~Ollı 
l\1t Ple ikt ki .. 
d 0da ta1t §tlik karyolayı havi ya-
.;ı 6 lalllb ıtnl ı, Philipa marka 937 mo-
'"llCl a 1 lllUk 
" a~a1t1ı ?-; eınıneı bir radyo, bir 

1 '
8atr ev avnıan dikiıı nakış makinesi 

o 'at evYaaı . 
~ llılttır 'I' azıınet dolayısiyle ace-
lııu fabti1ta8;

0
d alip ola.nlann Bomonti bi

tacaauarı. a bay D. Borisavloviçe 

. .. 

t 'l. 
tfılı "''I ft 

ı: 1 n ı;ıl( ,.. • 
t,. u n'aı 1 • n ' 111 ır ve en !ı'la 
.. 'ttııı IS)nh l'l n . . .. ı, .... Oldu~ gın öteki n nkle· 

J~E:S~i:"EI 

Çekoslovakya -
daki asıl dava 

arasında mı? Yoksa ÇekusÇeklerle ekalliyetler 

lovakga ile Almanmga aı asında mıdır? 
Daha pek yakın gilnlerde, bütün dün

yayı, bilhassa Avrupayı harp korkusu i· 
çinde bunaltan Çekoslo,·ak meselesi, bu
gün ikinci planda kalmış bir hadise gibi 
görünüyor. Halbuki uzağı görenler ıçın 

Çekoslovakya işi, her zaman korkuyla 
düşünülecek bir hadisedir. 

Paris gazetelerinden, Lö Figaro'da 
bu iş hakkında enteresan bir yazı çık

mıştır. Bu yazının muhal".riri şöyle di· 
yor: 

Ç~koslovak meselesi, en kötü kaygı· 

ları uyandırdıktan sonra, art plana bı

rakılmış görünüyor. 
gvet, seçim mücadelesi bitmiştir; 

bu mücadelenin intaç ettiği hadiseler 
kap:ınmıştrr: Çekoslovakya, nizama hür
met ettirmek maksadiyle silah altına 
davet etmiş olduğu ihtiyatları terhis et
miştir. Diğer taraftan Alman matbuatı
nın açmış olduğu kampanya da sükunet 
bulmuştur. Şu halde, gerginlik kalkmı~
tır. Fakat meselenin aslı olduğu gibi 
durmaktadır ve bundan en çetin güçlük
lerin zuhuru ihtimali daima mevcuttur. 
Bundan dolayı gözlerimiz! açık tutmak 
gerektir. 

Biliyoruz ki, Prag hlikümetl, devam 
etmekte olan müzakerelere eaas olarak 
Henlayn'm muhtırası ile kendi ıslahat 

projsini ele almıştır. Geçen müzakereler 
Südetlcrin plAnı Uzerlnde cereyan et
mişti. Bu sefer de hükiımtin planı üze
rinde cereyan edecektir. İki görüş ara
sında zaruri olarak fark'lar Yardır. Zan
nedildiğino göre bu farklar şunlardan 

ib~rettir. 

Henlayn partisi: 
1) Alman ekalliyetinin mutlak muh

tariyetini; 
2) Mahalli bir panliimento mahiyeti

ni arzedecek bir "diyet,. teşkilini; 
3) Çekler tarafından 1918 denberi Al-

manlara ika edilen "zarar,. !arın 
:züni istemektedir. 

Halbuki Çekoslovak hUkiımcti, 

tev-

hudut 
mıntakalarının inzibatını yalnız Alman
lara bırakmayı imkansrz telakki etmek
tedir. Yalnız Almanlardan mürekkep bir 
"diyet,, in Prag parlô.mcntosu ile birlik
te mevcut olmasını tahakuk ettirilmesi 
filen kabil olmıyan bir temermi saymak
tadır. Ve nihayet, Südet Almanlarma 

"zarar Ye ziyan., tanımak da hükiımetin 
haysiyqti ile telif olunmaz bir dilek ma
hiyetinde görtilmektedir. 

Bu böyle olmakla beraber, Prag hU
kü.meti müstakil idare, :merkeziyetsizlik, 
mahalli ve mıntakavi .!erbestiyetler, me
murlar arasında nisbet, iki dil ... Vesaire 
hususunda kabil olduğu kıvırır ileri git

meğe karar l'Crmiş bulunmaktadır. 

Denlldiğine göre, Prag hükü.meti öyle 
bir sistem elktn edecektir ki bu saye
de"Jialk miimeşsilfcri, (i_evl~t memurlarile 
birlikte )taza ve vilnyetler ba§ma intihab 
surelile gelebilecekler ve böylece "di

yet,. fikri az çok tahakkuk ettirilmig ve 
bir uzlaşma husule gelmiş olacaktır. Sü
det alınanları da, diğer taraftan, dilek
leri meyanında, Bay Hen~ayn'ın Karlovi 
Vari'de, geçen 24 nisanda izah etmiş ol
duğu prensipi, yani Çekoslovakyanın, 

her şeyden evvel, dış politikasını değiş. 
tirme5i prensibini artık ileri sUrmemek
te bulunmuşlardır. Anla§mazhğın bu 
mevzuu bertaraf eylediğine göre, tezler 
:ırasında bir yakınlık husulü imkansız gö
rillmirobilir. 

Şayet, yalnız Çekoslovakya hükumeti 
ilQ Henlayn partisi karşı knl'§ıya bulun
muş olsalardı, hii.diseleri az çok nikbin-

Jikle dikkate almak kabil olurdu. Bay 
Henlayn'ın dört sene evvel dedikleri ha
tırlandığı takdirde bu zat hareketlerin
de sebest olsaydı bugUn Prag hükümeti 

· ile anlaşmış bulunacağına inanmak la
l 
, zımgclir. Südet almanları partisi reisi, 
j 21 ilkte~rin 1934 tarihinde Çcska • Ll· 

pa'da şöyle diyordu: "Alman nasyonal 
sosyalizmi bakımından biz ihtiyati kayıt
lar dermeynnında tcreddiit etmiyoruz. 
Bugün iflas etmemiş olan liberal devre 
hakkındaki bazı ihtiyati ka) .llara rağ

men şuna bilhassa işaret etmeliyim: Biz 
liberal idealden, yani umumiyetle insan
lar ve hususiyle vatandaşlarla otorite 
aracı•ndakl münasebetleri tayin eden 
ferdin hukukuna mutlak surette riayet
ten katlyen vazgcçmiyeceğiz.,, 

Bay Hcnlayn, böyle bir lisan kullan
mak hususunda ne dereceye kadar ser
b0sttir? Südet almanları mukadderleri
ni tayin hususunda ne dereceye kadar 
hUrdiirler? Asıl dava Çeklerle ekalliyet· 
ler arasında mı, yoksa Çekoslovakya ile 
Almanya arasında mıdır? 

Her tarafında mUteyakkız bulunmak 
gerektir. 

Diğer taraftan Fransızlarm Epok ga
zetesinde de Çekoslavakya meselesi i· 
çin §U satırlara nuıtgeliniyor: 

Prag hükümetinin mUzakerelerde ağır 
davrandığından hazan !i,!iklyet edilmek
tedir. Fakat şikayet edenler işin f"

0 

"\"' 

miyetini, tesadüf edilen . llllüşkülat -1e 
ekseriya Almanya tarafından gösterilen 
suiniyeti hesaba katmamaktadırlar. 
Hodza, tamamlyle kendisi ' tarafından 
hu.ırlanmış olan statü projesini parla.. 
mentoya tevdi etmektense kabul edil
mesi ihtimali daha kuvvetli bir anlaşma 
elde etmek için alakadar bütün gruplar
la geniş bir istişarede bulunarak muh
telif milletlerin meşru emelleriyle dev
letin istiklalini telif etmeyi tercih et
mektedir. Bu hareket tarzmm iyi bir 
netice verip vermiyeceği şimdiden kes
tirilemez. Fakat ne olursa o!sun hüku
met, her iki meclise de kendisi tarafın
dan hazırlanmır;ı olan statüyü verecek 
ve bir an evvel tatbikine geçilmesini 
istiyecektir. Bu proje muvaffak olmaz
sa, bunun, hakiki mesullerinin kim ol
duğu o zaman anlaşılacaktır. 

SatuOuk <§Jağ R 

D 0.NYA garip adamlarla doludur. Kolleksiyoncular 
bunların en başında gelir. Akla gelmedik şeyleri 

toplayan insanlardan bu sütunlarda sıksık bahsederiz • 

M u s n lk nşn ırııas, cQl @m lYİz 
yav ır lY!O aır a, lk:cmşuoa ır 

v e Dıl AIKDm 
Fakat Cenevreli bir diş doktorunun muayenehanesi. 

ni biblo gibi .!üsleyen 5cyin emsaline rastgelmek müm
klin olamadığını zannediyoruz. Biblo Serven dağının te

pesidir! 

1858 senesinde diş doktoru bin türlü sıkıntılara katla. 

narak bu dağın tepesine kadar çıkmış. Oradan bir batı. 

ra ile dönmek istemiş. Fakat kendisinde de, rehberinde 

de foto{:'raf makinesi yokmuş. Tepe kayalık, kurak, 3.. 

ğa~sız, otsuzmuş .. Buradan hatıra olarak ne getirebilir? 

O vakit doktor rehbt'rlerinin y~rdımiylc dağın te . 

pesin: te§kil eden kavayı, hayatını tehlikeye koyarak 
" koparm.ış \'C bir ~evr vazosu getiriyorlarmış gibi bin bir 

dikkatle aşağıva indirmişler. 

Diş doktoru aşağıya fner inmez belediye dairesine 

,,.itmiş. ve reise F;öyle demiş: 

1 NGILTEREDE küçük bir şehire, bir sulh hakimi 
garip bir karar vermiştir. 

Şohir ahalisinden Misters Ellen lı8kinı huzurunda iddi
asını ~yle anlatmıştır: 

"- Komşum Keling haftada beş gece dokuzdan ona 

kadar piyano çalıyor. Her gün ayni havaları tekrar e. 

diyor. Uyuyamıyoruz. Diğer taraftan Kelingin kocası 

ayni saatlerde bahçesinde bulunan domuz ahmna gidi

yor. Domuz yavrularına yem veriyor. Yukarıdaki piyano 

sesine aşağıdan domuzların böğürtüsü karışınca uyuya. 

bilirsen uyu! .. ,, 

Hemen bütün rnahalle halkı piyano çalan madamın 

· Qlı .. uııu <l • 
l\h "1 dıtı ı·eıırnim· nımu ıdda Ptmişlı>r- ı 
l·, Ua ' 111.o !Srnı>. i.?drı ı:ok gUzel bir si-

- f:crven dağının tepesini kopardım. Bu tepe size 

aittir. Ben nnmushı bir adamım. Malınızı çalmak iste. 
mem. bunu bana satını:t. 

aleyhinde şahadet ediyor. Kadın, müdafaasında. 29 se. 

nedenberi ayni evde oturduğunu ve eski adetlerini hiç 

dcğiştirmı>diğini stiyliyerı:>k b.-•rnC'tini istiyor. Fakat h~-

kim hu müdafaayı kabul etmiyerek kadını bir ay hapse 

ve hapisten çıktıktan sonra da beş sene müddetle piyano 

çalmamıya mahküm ediyor. 

ıo. lU tU gı verıv0 w~ ,.., ııu v " ruz. Bu manto-
ııuıı 1 ı. agneı- b" . ;ra\,., ıçımı bir şıı.ııka 

"Vır. 

Belediye reisi bu kayanın Serven dağının tam tepe. 
sinden J:oparılmış olduğuna dair bir vesikayı imzalamış, 
ve Serven dağmın teı)esini 40 franga doktora satmış!. 

.......................... 
ıenır 

Yazıtn : /tar a Davu l 
Tramvayda, önümdeki sırada otu. 

ran iki vatandaştan biri, pencereden 
beş kuruş uza.ttı ve aldığı gazeteyi 
açar açmaz, dördüncü sayfanın üçün
cü sütununda bir evlenme ilanını gös
tererek; 

- Bizimki. .• dedi. 

Ben, ikisinin omuzları arasından 

bakıyordum. Işaret edilen ilin pek 
uzundu. Gazete yeni evlilere bol bol 
saadet temenni ediyordu. Bu temen -
nıler yeni evlilere değilse bile aileleri
ne her halde pek pahalıya malolmuş 
olacaktı. Arkadaşı ne demek istediği· 
ni anlayamadı; 

- Bizimki dediğin kim? Ve ne ol. 
mu? Başına bir kaza mı gelmiş?. 

Bu, kırklık, kırk beşlik, temizce kı
yafetli bir adamdı. Gazetedeki ilanı 

işaret edenin her halinde ve kıyafe· 
tinde ise bol para sarfederek giyin · 
meğe yeni ~şmış bir sonradan gör • 
me özentisi seziliyordu. Şi~mandı .• 
Gülümseyerek cevap verdi: 

- Bizimki dediğim kerime .• Even
dirdik de ..•• 

- Yaaa .. Tebrik ederim. Hiç far
kında olmadık ayol .• Haber vermek 
yok mu?. 

- Dostlarımı zahmete ve zarara 
sokmak istemedim. 

- Düğün yapmadınız mı?. 
- Hem nasıl ? Bir görmeliydin? Sa-

bahlara kadar içildi, gülüşüldü, danse
dildi. 

- Görmeliydin derneğe ağun varı
yor da Uç gün evvel bir haber salma
ğa elin neye varmadı?. Bir telefon da 
mı edemeı.din ?. 

- Edebilirdim şüphesiz.. Fakat dil· 
ğüne yalnız damad tarafının dostları 
davet edildi. 

Ve, gazeteyi kıvrnp cebine koyar . 
ken ilave etti: 

- Birader .. Bizim aile dostları hep 
cavQ.Jacuz şeyler .. Gözüm kesmedi doğ 
rusu .. ?füyllk düğünlerde bulunmak 
için kılık kıyafet lazım. Kadının bir 
parça. takı - askı ile gelmesi lizım. 
Bizim dostları bilirsin .. Dilne kadar 
"tırhallı hep bir halli,, değil miydik? 
Bilirim .. Haydi diyelim ki para bul
dular, yaptılar. Hangi birisinin karısı 
giydiğini yakı~tınr? .. Hangisine bir fı
rak, temiz bir beyaz gömlek yaraşır? 
Arkadaşı bu izahatın daha fazla 

sürmesine meydan bırakmadı. Avurd
larında bir siııirlilik dolandı ve bir 
top gibi patladı: 

- Neler söylüyorsun kuzum? Bu 
ağızlar kime? Seni tanıyamamağa 
başlıyorum. Ne kadar da değişmişsin? 
Bütün arkadaşlarına, dostlarına tepe
den bakıp hakaretler savurmak hak
kını nereden aldın? Seni büyük adam 
sayanlar mı var? Çok zengin mi ol· 
dun? Ne oldu!l ?. 

Şişman, gayet, tabii bir tavırla ce-
vap verdi: ı 

- Elbette değiştim birader .. Elbet
te değişeceğim .. Artık ben eski bildi· 
ğin adam değilim .. Karfuı kadar zen. 
gin bir damadım var .. Kızım saray gi
bi bir konakta oturuyor .. Otomobili 
var, elmasları var. Damadım çok ze
ki.. Iş biliyor, çalışıyor. Bir iki yıl 
içinde servetini üç misline dört misli. 
ne çıkaracağından eminim,. 

- Bundan sana ne. 
- Tuhaf konuşuyorsun .. Bana ne 

olur mu? Karımla beni büyük bir 
apartımana yerleştirdi. Henüz bi~
hususi bir araba tahsis etmedi ama, 
o kadar bol para veriyor ki, istersek 
sabah akşam otomobille dolaşabiliriz? 
Efendimiz adamın eli pclc açık.. Sonra
dan görme bir :1ıngin değil •. Çocuklu· 
ğundanberi altınla oynamış. Çok asil .. 
Fakat sana garip bir şey söyliyeyim 
mi? Demin zeki meki dedim ama, oku. 
ması pek kıt .. 

- I\:aç yaşında var?. 
- Eh bizden sekiz on yaş büyük 

ama biz akran gösteriyor. 
- Yahu! Biz ellisine yaklaşıyoruz. 

Herif altmışlık var desene .. 
- Eh var ... 
- .1e~ '1Ja llae4L ' ~"-1 

- . ~ . . ... . . .. "'~ ..(, 

' · 
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Casus kadın Paristeki harekô.tını 
bir rapor ciddiqetile anlattı 

.,. 
resmı 
- Bili~·onıunw: ki ben Doroteye hUr

rlyetimi ve belki de hayatımı borçluyum. 
Burada tamamiyle yabancı bir muhitte 
tek başına kaldı zavnlh kızcağız ... Ona 
karşı vicdani borçlarım var. 

Benua sustu, ba§mı önüne iğdL 
- Seviyor musunuz? 
- Açık ve samimi söylemek lazrmge-

lirse onu ben de bilmiyorum. Kadın ola
rak hoşuma gidiyor ve beni cezbediyor. 
Acıdığım da muhakkak. µ{endiııine sa • 
mimi bir hisle bağlıyım. Fakat bu hisle
rim arasında a§k da var mı? belki; kat'! 
olarak bilmiyorum. Herhalde Mörzelberg 
meselesinin başıma iş açtığına şüphe 

yok. 
- Benden bir ıey istlyeceğinizl söy

Iemi§tiniz. 
- Evet. Dorote kendi!lııl tehlikede 

görür ve bizim yardunmuza ihtiyaç his· 
aederse o zaman ... 

Kolonel Gero yüzbıışmm sözünü kes
ti: 

- Anladım. Kendisine her zaman yar
dmı etmeğe hazmz ve esasen bu ' 'azi- ı 
temizdir de_, Şahsan ben size söz veri
yorum Benua. Şu kartı alınız. Tehlike 
hlSBederse doğrudan doğruya bana mU
racaat etsin. Bu kartı gösterince yanı. 
ma alırlar. Kendisi gelemezse beni bu
rada veya evimde telefona çağırsın. Ben 
yoksam kumandan Dranjeyi bulsun. Ona 
karttaki {7680 numarasını söyiemesl 
k!fi; bu onun için adet! bir tılsımdır. 

Ben muavinime lcab eden talimatı ve
ririm. 

- TceekkUr ederim Kolonel. 
• • • 

Erna FlJder, Berline dönU§UnUn erte· 
ıl gUnU ubah saat onda fon Strammerin 
yazıhanesine girdi. 

- Bonjur aziz baron. Geldiğimi gene
rale IQtfen haber veriniz. 

TelAıılı tell§lı konu.,cıuyordu. Uzattığı 

elini öpen zabit doğruldu ve merakla 
ıordu: 

- Hayrola? Yeni mnUlmat mı var? 
Nedir? Söyleyin. 

- Tabii yeni maliımat var; hem de 
mllhlm. Yoksa böyle alelacele gelir miy. 
dim? L~tfen generale -haber veriniz, 
ehemmiyetsiz ıeylcr için onu rahatsız 

ebniyeceğimden emin olmanızı rica e
derim. 

- Ne oldu Allah aşkma? 
Ema cevap vermedi. Fon Straınmerln 

masamım üstündeki telefonu açarak: 
- General fon Rogviç'i veriniz, dedi. 
Generalle iki kelime konu§tu. Tele

fonu kapattı. Fon Strammerc d&ıdU: 
- Çok meraklısınız aziz baron, dedi. 

Sabık posta memı1resi Dorote Şmit Pa risle Benua ile mesut bir hayat yaşı

yordu. (Mevzuu tefrike ettiğimiz roman dan alınarak yapılan filmde bu rolleri 
oynıyan ]an Müra ile ]anin Kristen) 

Ne diye ayni §eyleri bana iki defa an- ' 
lattırmak istiyorsunuz? Şimdi generale 
anlatırken nasıl olsa siz de dlnllyecek 
değil misiniz? Buyurun generalin yanı
na gidelim. 

General, Enınyı yazıhanenin kapı

sında tehalükle karşıladı. Elini öptU, tu· 
valeti, güzelliği üzerinde komplimanlar 
yaptı. Sonra: 

- Anlatın bakalım, dedL 
Erna ciddi ve resmi bir tavırla cevap 

verdi: 
- Verdiğiniz vazl!e yaptlml§tır ekse

llnıı. Madde bir: Çalman dosyanın l§are
U K.F.D. 28241 dir. 

General ve fon Strammer 
dılar: 

- Veygelm&n ! 
Erna devam etti: 

mınldan-

l 
- Veyahut yakınlarından b!rl .. tktnci 

madde: Sg. 45 Fransız zabıtasının ve as
keri istihbarat teşkilfıtı emrinde de ça
Iıııııyor. Delili beni ele vermesi. ... 

General haykırdı: 
- Alçak! 

Ema sustu. İki zabit hiddetle ııöyleni· 
yor, Brosilof'un muhakkak ceza görme
ıi icap et.iğini anlatıyorlardı. Ema tek
rar söze ba~ladı: 

--Şimdi size tafsila.t vereyim ve ma· 
ceramı teferruatiyle anlatayım. 

Casus kadın, Parlstokl harckAtmı ree
mt bir rapor clddiyetlle anlattı. Sözleri
ni bitirdiği zaman general • onu hara.
retle (ebrfk etti. 

- Teşekkür ederim, ekselans. Sanı-

yorum ki, bana verilecek yeni emir ve 
talimatınız olacaktır. Bekliyorum. 

General mırıldandı: 
- Veygelman meselesiyle ben meı;-

gul olurum. 
Fon Strammere döndU: 
- Bana onun dosyasını getiriniz. 
Ernaya hitaben devam etti: 
- Smokinge gelince... • 
SözUnU tamamlamadı. Fon Strammer 

BOrdu: 
- VUcudu kaldır:rlmah değil mi! 

Casus kadının gözleri zalimane bir 
ışıkla parıldadı. lskemlesinqe doğrula· 

rak söylendi: 
- TabU! 

- Fakat bu i§i kime havale edebill-
riz ?. 

Fon Rogvlç'in bu saline Enıa cevap 
verdi: 

- Bana! 

Odada garip bir ııUkrıt oldu. General el
leri arkasında aşağı yukan dola§ıyor, 

fon Strammerle Erna dikkatle ona ba-

karak cevabını bekliyorlardı. General 
birden durdu, bir kaç saniye düııUnceli 
kaldı. Sonra omuzlarını silkerek Erna
ya: 

- PekfılA, dedi. Madem ki istlyorıru

nuz, peki.. İntikam almak arıuııundnsı

nız galiba .. Smoking'i size teslim ediyo
rum, matmazel §eytan ! Ne isterseniz 
yapınız. 

Ernanm cevap vermediğini 
devam etti: 

görllnce 

(Devamı Var) 
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Baronne dö l\lakumcr•den 
Vikontes dö l'Estorad'a 

R-Oma, llkltiinun. 

Tam iki gün kulübenin arkası 
tarassut mevkiinden 
etrafı gözledim 

da ki 

-23-
Dewey' den çıktıktan &onra Ka- pıyordum. Yoldaki au batlarıısd". 

nada ırmağını Appaliichia iataıyonun· vanın doya doya içebilmesi içisS 
dan geçerek ccnub istikametine yol· sut duruyordum. Hayvan& 
lantdım. Burada iki süvari)'i görınilf, olsun diye ıeceleri yol aldını-.;; 
birisine rastladım. Bir mekkari hay- yakılan ateıleri karanlıkta ıö 
vanı satın alarak garbe doğru gitmiı daha kolaydı. .1, 
olduklarını söyledi. 420 kilometrelik bir mesafe~ 

İstasyondan tahkikatıma devam e- tikten , tabanlarmı ve atıınnı .,il 
derken kır atlı süvarinin elifi elifine bir hayli au:ladıktan sonra · f 
Bek Morgan'a benzediğini meydana nehri kenarında izbe bir kuliib'1' 
çıkardım. düm. Bir çalılığın aruıındatı ~ f 

Stilluvaten'de kendime ve atıma bir ıözetlemeğe baıladım. Kulil 1 
az çe'ki düzen verdikten sonra, ıimal nında biri kır, biri yalız, biri~"'~ 
istikametini tutturarak Kingsfisher klrt olmak üzere Uç at otluYo ;,! 
kasabasına vardım. Takip etmekte ol- tık Mister Morganla tanıt"" 
duğum adamlaradan bellci bir hafu nın ıeldlğini anladım. ~ 
belki de on eün kadar geç kaldığımı Tam iki gün kulübenin at '61~ 
anladım. tarasut mevkiinden etrafı ı 

Kingsfisher'de geceyi geçirdikleri Geceleri atın sırtına atbyara~ 
hanı buldum. Burada kırmızı ıderili bir boyunca Dır kaç kilometre tcıf f 
kadın, kıratlı süvariyi beklemiş ve be- yor, göz:ükmiyecek bir yerde~ 
raberce garp yolunu tutturmuılardı. karak yemek pitiriyordum·. cJefl f 
Az ileride grubun birbirinden ayrıldı· sun ya, it batında günde bır '{/JUi_ 
ğmı ketfcttim. Kırmızı derili kadın mekle iktifa ediyordum. Gil ,~ 
yağız atın üstünde ve yedeğinde mek- de gözlerimi kırpma.dan etrafa 
kari mayvanı o~duğu halde kıratlı ıü- lak oluyordum. 

1
4/ 

vari ile birlikte yola devam etmiı, ya- Morganı gördüğüm gibi lıı~ 
ğız atlı ise trene atlıyarak ya p.rka, 1i karıyı da gördüm. Etrafta ~c ~ 
veyahut garp istikametine doğru ki- larından, ıu mcmbalarmın ne ~ P". 
riıi kırmıı 1 Yaptığım tahkikat mösyö ğunu bilmelerimen antadnıı tf f 
ve madam Morganın Tepas hududuna veya but Morgan buranın pe~ 
doğru gittişlerini gösteriyordu. Bu i- bancrsı değildi. ~ 

ıe Adeta ıaştım. Çünkü Morgan için Her ıabah Morg an günetl''-•~ I 
asıl büyük mükafatı vaadeden bura- uyanarak hayvanları çözüyor, :~ 
sıydı. Ben olsam, alargaıda dolaşırım. ateı yakmak için çalı çırpı to~_.~ 

Watgona•da Morganla kadının ye- Ertcai•aal?ah ciln doğmadan Y'°,)f' 
niden erzak aldıklarını ve Kanada neh· kulübeye yaklaıaru, cörUnoıtJÔ ~ 
rini, geçit yerinden biraz: daha ileri- kuru bir ot yıfınırun ark~~-~ 
den geçerek kaza merkezi olan Ara- dnn. Morgan dııarıya çıktı- 6"':. 
faho'ya gittiklerini öğrendim. fyi bir hayvanların bailı olduğu ye~" 
yol takip ediyordum, rahat rahnt yü· yürürken geriye döndü. Tuııaf .1 ~ 
rürken kendi kendime dütündUm: Acaba bir ıeyden tüpheleridİ ııı'f'cd"/ 
Mister Morgan ile kırmızı dertli kadı- benim bulunduğum tarafa b~~ li I 
nı Elpaso kazasına tealim ettikten son- Az sonra kulübeye girdi. 1'ü :,ôJI 
ra, acaba hangi meıhur banka hırsı- mıydı? Hem de ne dereceye 
zının peşine dü~ccektim. Fakat mese- oancıydı? Kimbilir?. ~ 
le Morganı yakaladığım zaman üstün- Kulübede saatlerce kaldıitrı•ef, 
de 2 7 300 dolardan ne kadar bula bile- tim; bal bu ki bu esnada 1111' ~I 
ceğime tabidi. Kingsfiahan'da arka· on beı dakikalık bir mesafeye Jjııd' 
datile vedalaşırken her halde parayı miıti. Tekrar dıprıya çıktı· ~tı ~ 
paylaımışlardı. fek yoktu. Altı patlara lc&l1~ 1,JJJ~~ 

Altımdaki at aağlam bir binekti. la çıkmak benim itime pek ~ 
Kendisini rahat ettirmek suretiyle git· Zaten bundan iyisini de iı.teıııi JI°"' 
tiğim halde Morganidan, gUnde aıaiı mesele bir talih oyunu ıd~· fild0. 
yukarı yirmi kilometreden fazla yol a- yavaı yavaı bana dofru. yildlll'~ 
lıyordum. Çünkü Morgarun yanındaki defa ldurakhyarak kemerınl 
karı ve mekka~i hayvanı hiç §Uphesiz ) 
birer engeldi. (Devamı .,,r -

Dunun için yolculuğu dikkatle ya· ~-°' 
~-· mCOOl•·~OOLDJC9~,...~ 

Makumr'in beni nekadar sevdiğini bilmiyordum. Roın& ıçlJI ~ 
insanın kalbinde bir aşk olunca, onun zevkini çıkarına1' d• ,, 
gelmeli: burada sanki bUtUn sanat eııerlerl de, Allab i_ 
sevgisine yardım ediyor. s-ıs' - f 

Venedik'te Soria dUkUnU ve dUıesl ıörecefl.I. d~ 
yazarsan Pari.cı'e gönder: Uç güne kadar Roma'dan ı' 1 
çinin balosu, bir veda balosuydu. ,ı, "'J. O haince mektubun nihayet geldi; Şantplör'dekl kAhyamızdan 

!atetmi§tim, o göndermiş. Ah! Rene... Fakat gene susayım da 
öfkemin, dilimin ucunn getirdiklerini söylemlyeyim. Sruıa sadece 
mektubunun bıraktığı tesirleri anlatayım. Sefir bizim şerefimize 
bir balo vermişti; ben orada bUtUn §ll§aalarımla parlamıştım, Ma
kıı-:ıer de benimle iftihar etml§, gururundan tıdeta sarho§ olmuştu; 
••lln o berba~ mektubunu ı~te o balodan döndUğümUz zaman ken
aisino okudum, hem de çirkin gözükmeyi gözüme alıp ağlıyarak o
kudum. Benim ııevgili İbni - Serrac'mı ayaklanma düştü ve senin 
ne dediğini bilmez bir kadın olduğunu söyledi.Beni oturduğumuz sa
ra~-.u balkonuna götlirdU; burndan Roma'nm bUyUk bir kısmı görll
lUyor; o akııam parlak bir ny ı§lb'l \'ardı. Faknt Makumcr'in sözleri 
de, ihti~am bakımından, önUmUzdeki manzaradan hiç te nı;ağı de· 
ğlldi. Biz itnlrnncayı oldukça öğrendfü ; lhtlrasm lfadef:ino pek uy. 
gun olan bu yumu5ak dilde aşkına dnir ı;öyledikleri bende doğrusu 
pek ulvt bir nutuk teslri bırnlttı. Senin dediklerin sonradan doğru 
çıksa bile kendisi fcln saadet içinde geçecek bir gec"'nin veya o 
leziz sabahlarımızdan birinin kendisi için bUtUn bir hayattan daha 
krymetli olduğunu : bu h esapla kendisini daha ıı imdidcn bin yıl ya· 
şamış saydığını söyledi. Benim kendisi iı;in bir ma~ulm olarnk kal
mamı istiyor ve benim ~ıknn olmaktan baaka bir teme~nisi yok. 
dedi ld: 

Çeviren: IN1 lUJ ır u o o a tıı 
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ATAÇ 
Hamı,. - Sevgili budala, mektubun da lsbat ediyor ,o'!: , 

kt ancak nazari olarak biliyorsun. Şurumı l}ice ald~ t.' 
denilen kudretin tesirleri dalma o kadar ba9ka ~/ 
hiç bir nazariyenin onları ihtiva edip tanzim etmeıtne ,ar" 
tur. Bunları, korseli ilımin kulattna kllpe olsun di)'e 

- Bana Tann bizzat gözUkUp de "Rene d6 l'Estorad'ın nasl· 
haUerlne göre otuz sene daha yaşayıp beş çocuğun olmasını mı is
tersin, yoksa bugünkü aıık hayatınla bea yıl dahn yaşamayı mı is-

tersin?,, dese biran tercddUt etmem : senin sevdiğin gibi sevilip 
ölmeyi tercih ederim. 

I~olunu helime dolamı§, başını göğsllme dayamış, bu oozleri kula
ğnna fıs.ıldıyordu; tam o sıradıı, bir baykuşun pençesine dilşınUı 

bir kaç yarasanın acı acı bağrıştıldannı duyduk. Bu ölilm feryadı 

bPni o kadar ilrpertti ki bayılır gibi oldum; Felipe beni götürüp 
yat.ırdı. Merak etme ! Bu meşum fal benim ta ruhuma işledi ama 
bu sabah lyiyım. Yataktan kalkınca Felipe'nln önünde diz çöktüm 
ve gözlerim onun gözleri altlnda, elleri ellerimde ona dedim ki: 

- .Mcloğim, ben belki bir çocuğum, ihtimal ki R('ne nin hakkı 

vardrr: benlm sende sadece a§kJ sevdiğim doğrJ olabilir; fakat 
şunu bil ki kalbimde başka hlç bir his yoktur ve ben seni kendi 
huyumca seviyorum. Benim :'>'apUkl::.nmda, hayatımın ve ruhumun 
en kUçUk bir halinde , senin benden beklediğine, umduğuna uyma. 
yacnk bir §ey görürsen söyle, bildir! seni dinlemek ve ancak eenin 
gözlerinin nunınn uyup hareket E1lmt'\k benim için en tııth şey olur. 
Rene beni korkutuyor; o beni çok sever! 

Makumr bana verilecek cevap bulamadı, hilngUr hUngür ağlı· 

yordu. Şimdi aana teaekkllr ederim, Rene: benim gUzel, vefakar 

lo benim) Şu c;antayı guıur·· --- . 
• deditn.· Şım· 

Sonra cli~le çantayı Kllpca1-~addeyi l 

"' 
Kontes dö lEııtorad'dan -·aa~~ 

lklll JfJ" ~ ı Babam mebuıı oldu. kayın babam öldU, ben de ~~J 
çocuğumu dUnyaya getireceğim: itte bu yıl aonunuıı .,.~, 
scleri. Sana bunlan derhal söylemekten mabadDD oıe.,S 'lf' ..J. 
yas alime linin bırakacağı nahoı teshin çabuk san olO' o ~ 

I<ard'lşçiğim , Doma'dan yazdığın mektubu okurk:,sı ,;"'(' 
tilredim. Siz ikiniz de çocuksunuz. Senin Felipe'n ya ~ /, 
gizlemesini bilen tir diplomat. yahut ki ıeni bir ~k :;. rf"ıll 
disine ihanet Pttiğini bile bile bütUn servetini bırakJXI ~ ~ 
ğu bir aşk kadınını sever gibi sevlyor. Bu kadarı yeter· ~~ 
dediğini bilmrız bir kadın sa;,1yor1unuz, o halde ben dB ,;," ,;/ 
kat mUsaadenle şunu söyliyeyim ki, seninle benim ııaY'tt',,, 
kik etmek bana §U pek acı kanunu öğretti: ıevtımek 11 

sevmeyin. . 'lDJNlld~ 

l 



t>o Yazan: Rahmı tAUJZ 
~•stnenvıroa kumancıanuı~o, bar 

t 1190Verı feda edeırek düşman 
&~ıteoıoaUııırını yakalamak 

'fflU~rnne kapuarooonırdd 
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ittti, lterı:rpıdo ko\aıılan hal..... eder, onu tahtelbahire bir )'em gibi gös. 
~1'"erdıler ;n~ekı katil mennileri suya terirdi ve. •. Tahtelbahir taarruz edınce 75 kııoıUk· rı .birer balığı andıran ikı etrafta gızlenen destroyerler, botlar bu
~barttkıa torpıdo suyun yüzünde hava raya hucum' ederler, tahtelbahiri kıstı-
8J b tından 'b 
~ ır iı bırak akı aret uzun, şeridim· rırlar. topla, torpido ile, mahmuzlamak-

t,, vap ar UY\lklayan ''Dersaa. la hillasa her çe .. ıt çareye ba~vururlar, Ye uruna d r. , 
t Sonra SUda b?~ru ko~tu .. Birka~ sani_ mutlaka tahtclbahiri batırır yahut esfr 
ten hı ınfı'iı.k ıle tazyık eserlerini göS- ederlerdı. 
~ltü dul uJ • kulaklan tırmalıyan bir Brodey etraf mı iyice tetkik etmeden 
ıaz:~adetın .~· Torpidolardan birisi torpido atmamağa karar verdi. Geminin 

t -·"Ulın su k 
1 

• ele bordasında, bodos- iyice yanma sokuldu, bir defa ona muva. a :ı... CSııtf h · b "\ıJ, Bu 1 ızasında derin bir ya zi bir seyir hat ile ileri doğru geçti.. Ul-
b~ anbarın~~adan dolan sular vapurun ku gözden geçirdi. 
dır tarafına apladılar. Yaralı transpor llerde, Hayırsız adaların 10-15 mil u_ 
ey torpido Çarpıldı. 1-'akat batmadı .. Bro zağında bir sıraya yükselen 6-7 duman 
~ tasuataın unu Geminin makine dairesi sütunu göze çarpıyordu. Bunlar donan· 
Qı 11 

SUlar iern~ış, Y~nız baş anbara do- ma kumandanlığı tarafından kendisini 
da ış, fer,'aU y denıze doğru biraz alçalt takibe aönderilen Osmanlı destroyerleri 
ta ~endilen~ ~e ~ehşet çığlıklan araşın olacaktı. Destrorerlerle kendi arasındaki 
1:raıar1 )ilze :nıze atan Dersaadetin mesafe aşağı rukarı 20 mil kadar var· 

dı. Br0c1 . ~e kı)'l yolunu tutmuş- dı. Süvari bu hesabı bir de rakamla tes. \'urn""ır. ey ıkın · b. 
b'. -~a baı cı ır torpido daha sa- bit etti. Torpidoyu attıktan sonra kaçıp 
t ır .dGşUnce ırlanıyordu. Fakat ufacık kaçamıyacağmı hesapladı. Vaziyet biraz 
ttti. onu bu tasavvurundan vaz. şüpheli olmasına rafmen bir fırsat ~-
~ !13nınaya yılacak kadar cazip bir hedefe tarruz eL 
~Q esıı bırakıl Yapılan taarruz muka- meğe müsait addolunabilirdi. 
§a~hesi2di ki ~3caktı elbet. Ve gene El3, · Pelenkideryanm uzaklannda 
tak 1nıı~1 au sınanıı destroyerleri ilk dolaştı. Destroyerin etrafım tarassut et. 
ttıkla.r lirnan:tır atlatmaz takibe çıka.. ti. Uzaktaki gemilerden başka hiçbir 
13 ~Yacaıcıard~ayacaklar, Marmarayı düşman tehlikesi görünmüyordu. Brcr 

B 0layca el • Bu arama sırasmda E dey karannı verdi.. Sakin sakin duran, 
arı u kara ta e i'Cirilecekti. uyur gibi iı.kibetini bekliyen Osmanlı ge-
dı 1~ lirnand sarıaYtşından sonra Brodey misine taarruz edecekti. Kararım sürat· 

· f\1aJ.:ine t~ dunnağı doğru bulma. le mevkiitatbike koydu. Kumandayı 
' l\uteı grafına : bastırdı.: 

tı_ılrıni \'tr ~ol Spid _ Torpido başına! 
· tı13 dı. nnrn "tara· ~~'el§ . en kerteler}ni söyle. Mürettebat, kovanlarına mennileri 

rtıa~ ~l'\ılttu Y~l;aD ı>rovasını·rçunna- sürdüler. Brodey ıhtiyatla destroyere 
l' a ~acb · Qyijk bir hıfila"J"ôl al- doğru sokuldu .. Torpido menziline girdi. 

İ~ileecrn~i l~gir . Gemiyi bir defa daha gözden geçirdi. 
i tik ı:n~&Uldu ~z üvarisi şimdi takip Prova sereninin çanaklığmda bir ra. 
~ a.ıtıetinde · u 5ebeble hemen deve sıt görünüyordu. Günlerce, haftalarca 
~aı l. l<ı)'l bo UlUorta Provasını tuttur· burada bekliyen bıkmış gibi bir tavır a
~i~ derıne {a~nu ~ercih etti. Simdi.bo- lan rasıt uzaklan seyrediyor. elindeki bir 
tıı11 ik·atkac1an ar. ınen akıntısı tahteJ. kağıtla oynuyordu. 
>-0rd 1 lltisli bi Yedıyor, ı.: 13 kendi hızı Süvari. dudaklannda beliren şeytanca 

Sa U. r Yolla uçar gibi yol ah bir gülücüğü zapta uğraşırken, meşum 
ti ~a;-burnu b kumandayı verdi: 
~etitcfalanırkenUBhııla geçildi. Kızkule- - Dikkat çift torpirlo atılacak.. Ateşi 
~!Jleyllde aca.ip d ~eyin gözleri suyun Kovanlarda alesta duran iki 175 kilo-
tıu11 .e ta.l(ııdı t ~şıle boy gösteren luk torpido soğuk. tüyltr Ürpt'rtici bir 
tıiıfo 121~ni d~~ınde Yenilmez bir arıu- hışırtı ile suya kaydılar .. Hızla hedefe 
•sırı:lınaıc, Biz: süvari buraya bir tor do~ koşma~a başladılar .. 
'% ırı )'adig3 ns zamanından kalma Brodey pr~kopun objektifine gözle. 
r>~ hırgilerıkerrıeıttar kult"yi havaya rini yapıştırmış mermilerin hedefe van

'u:ıu ~ laJcip İ&i ~anıyordu. şmı görmek. tıpkı yarattı~ı bir eseri 
li ~"' lll1'ıakta &trrıdiJik onu bu arzu- seyrederken zevk duyan bir sanatldr 
"' ..;eye n lllahn·- b h "'ile: takılı kal:ı · ... ,, ıraktı. Gözle· auaile işin sonunu seyretmek istiyor; 

...., lk· n Brodey kendi ken. gt::miyi gözden kaybetmiyordu. 

~ik~llci seferirrıd Birdenbire Çanakhktaki rasıt deli gibi 
. t ıa :rı Sonra ~ alacağın olsun! yerinden fırladı. Tela~h hareketlerle 
lı~or btiylik h se»ıre devam etti. merdh·ene sarıldı. Bir iki bacıamak indi. 
''ra j1 S<ıhi! bo~IYla SUyUn altında iler Gemide, üst güvertede kosuşan Türk 
ltaıı'l'le Nıırk<tpıynu takip eden rotası bahrirelileri göze çarpıyor, Türk deniz 

~tııc1.1~bordaJı:ı·ord R~apryı, Yeni- ı::ubayları telaş ve heyecan doldu jestler-
1~tıde biı 6•raıarda~~ Yeaikule önlerine le öteye beriye seğirtiyorlardı. Brodey 
1 

&öl"Qnr ? nıan1ı h 
1
• Preskop objekti. hazla seyrettiği bu görünü~iln birdenbire 

~~lerin du. Brocı arp gemisinin haya. karardığını gördü. 
Y er.ı·ıc e tepıad ;"I bütün dikkatini Biranda simsi yalı bir duman gemiyi 
~ın 1 tı:ıUle önıe;ind~ hay.aıc baktı. sarmış. gözden silmi§ti. 
~tr0t esarede d 'sahıle muvazi.. Ve El3. Tekrar dumanın sıyrılmasını bek 
~ lı d~di. Osrna~ı:an harp gemisi bir liyecek halde değildi. Bu vaziyeti gördük 
~tı h,.1 tro)·erıe . donanmasının e- ten sonra Brodey yeniden yoluna dtvam 
'tlıt~ ~idery rınden Ahdül!ziz vadi. etti. Sahile daha fazla sokuldu. Gizli 
ttti~, ~ı~~'ği için ~· l'ekaouuk yac;İarım bir serirle ~tannara yolunu tuttu. 
l:ı,,_ l'<t ~ h ~>osonun t . • 
li""ıı harbi r h hrk;ıt ertıp \'e tefrik (Detıam1 Var) 
r~l'lı11111 ne dahil t>d~ do~anmamn ni· 

~a>'tıılll lltethalinde ı:emış. İstanbul 
t t'ocf,. ı~tı (l) Y göstermek ÜZt' 
ttr "Y ı. • 

ıı- ı. n· "Clllidek· 
/t ~n.'.~aı e"veı lı S~kOtu hayretle sey. 
~'ııı.ı· -•'<ltta stınye k 
ı ·• d n top OyUnda kıva-

1tıf.ı~~ t'nilec* ,_ve torpido ~Jeri. d~a 
tt 'de 11:adar k . 
~· a •la n tornirfo I!la .brran icinde 
i' 'ti~ n torpilin '?ÜrGltüsü Dersaa. ı 
h ~ dan d ı>atırdıc:ı sanki Pe-
lıı. . und ıı: U\1J1manu · · 

" ~ılj~ d UtSu ~·erd ~ ~ıhı d~tro-
~ ~a"n :niıci~i ö e UYUkluyordu. 

r
1 
~"'hı hııl'c:in~ h net- bu h~efi bir de-
f~ illa k· ;11'1'1lt>tti 

llıa a ' ~ ırıı~"'"'aııı ~ 
ita il taı,t f'k ~a'"lile 1 1 .'· rlr rlt>~tro\'p 

ll1tıı1-ı11 el~ahirini ~.zir mikrobu. ilüş. 
l'dr l3u des ~~al.amak fikrine 1 

troJ en böylece terk 

( 1) Almatı amırallerınderı Uzeydum 
tuhaf bir fikir ortaya atmıştı. Donanma
nın amelimanda gemilcritıi yüzer kale 
haline koymak .. Bunları düşman deniz 
taarruzlarına karşı sabit ateş kuvvetleri 
şeklinde kullanmak. Bu mesele o zamarı 
donanmada uzun uzadıya nıiinakaşa e
dildı. Bıı mevzmm leh ve aleyhinde fi. 
kirler yüriitü/dıl l\'eticedc Uzcydum 
dcdilitıi ı-aPtırdı. M e.sudiyc Çanakkale
önünne gönderildi. Baştan kıçtan demir. 
lcdi.Fakat çok geçmeden orada B 7 tara
fından batırıldı. Pclcnkidcrya da bıt me· 
)'anda lstanbrtl kıyılarında boy göster
mek. it al km marıcıJiyat mı yiikseltmck 
için l' r.dilmlc önlerinde ayni halde bıra
kılmıştı. ( R.Y.) 

® 
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Matbuat 
takımının 

Beykoz tekaütlerile 
yapacağı maç 

Matbuat takımınm bu hafta Beykozda 
Beykoz mUtekaitlerlyle yapacakları maç 
hakkında, takım kaptanlığından aşağıda

ki tebliği nldık. Neşrediyoruz: 
lllatbuat takmu li~ı,tanhğmdan: 

1 - Matbuat takımı 31 temmuz 938 
pazar günU Beykoz spor klilbU mliteko.
ltleriyle bir maç yapacaktır. Aşağıda i
simleri yazılı arknda§lnr pazar gilnü sa
at 11 de KöprUden kalkacak vapurla 
Beykozn hareket edeceklerdir: 

Ercümend Rlfat, Namık, lzzet Muhid. 
din, ErcUmend Kemal, Murnd Kayacan, 
Ahmet Adem, Osman Kavrak, Salahad
din (Foto), Ali (foto), Sedad, Ömer Be

sim, UM Ziya, Şazi Tezcan, Hikmet Fe. 
ridun, Naci Sadullah, Halid Galib, Saba
haddin, Enver, Osman MUnlr, A. Fuad 
ve Naki. 

2 - Matbuat takımı azalan bUtUn fut
bol levazımını Bahı;ekapıda Liman hanı 
altındaki Fenerli Şabanm spor mağaza. 
eına mUracaatla evvelce ısmarlanmış O· 

lan takımlannı tedarik etmelidirler. 

3 - Arkadaşların blltUn futbol leva -
zımlarlyle beraber gelmeleri rica olu • 
n~. 

4 - Maçm hakemi Ahmet lhsandır. 

:5 - 11 vapuruna yetlşemlyenler 12,1:5 
13, 14,10, ve 14,30 vapurlariyle gelebi
lirler. 

lstanbul 
festivalinde 
Yabaneı takım 
gehrif emiyor! 

İstanbul festivalinin epor karvılaşma
larmdan; futbol maçı için Mısır muhte
litlnin gehrimlze davet edildiğini evvel
ce yazmıştık. Uzun zaman ccvab alınama 
dığı için festival heyeti Çeklerin meş -
bur Slavyasına milracaat etmi§ti. 

Gerek Mısır federasyonundan ve ge -
rekse Slavya klübUnden nihayet cevab
lar gelmiştir. Mısırlılar, bu tarihte gelc
mlyeceklerinl bildlrml§ler, Slavyalılar 

da merkezt Avrupa kupasını oynıyacak. 
lan için ayni mazereti derm-0yan etmiş
lerdir. Bu vaziyet kal'§JBmda İtalyanın 

tanmmıe klUbU Ambrosfanaya da başvu
rulmu§, fakat ondan da ayni cevab alın
mtŞtır. 

Festival futbol maçı için Avrupadan 
takım getirtilmesi de artık hemen he
men imkAnsızdır. Festival komitesinin 
bir Yunan ekiplnl davet edeceği rivayet 
edilmekteir. 

Kom§u sporcular da gelemiyccek olur· 
ııa i§ tam blr festival takımı olan ( ! ) 
gilnün kahramanı matbuat futbol ekipi
ne düşeceğe benzemektedir!!! .. 

--o-

Yarın yapılacHk 

Ok atışları 
Okspor kurumu genci · ckretcrllğin -

den: 

Kurumumuzca tcrtlb edilen ok atışla
rının yedincisi 30-7 -938 cumartesi saat 
HS tc Okmeydanındn yapılacağından say 
ı;ıdeğor halkımıza ve üyelerimize arzı 
keyfiyet olunur. 

---<>-
N şımtaşı k uhiiniin konııresi 

Nl,:ınt:ı:5 spor klUbU baı;kanlığmdan: 

2-8-938 tarihine müsadlf salı güntl sa
at 19 da Şişli halkevl binasında klUbU -
mUziln senr.lik toplantısı olacağından a. 
zaların bulunmaları ehemmiyetle bildi -
rilir. 

-0---

SU'eym rn ye k ubliniln 
~ ongı es 

Süloymanlyo TcrbiJclbedcnfye yur
dundan: 

Senelik kongre 6 ağusto! cumartesi 
Mat 15 do \'oznccilcrdeki yurd binasında 
toplanncağındnn arkada~lnnn i§lirakleri 
rica olunur, 

/7 
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Devi et ve spor 
Sporu klüplerde hapsetmekten ise 
millete maıetmek ıazımgeldi ve 
devlet bunun için başa geçti 

Yazan: Saylav Dr. Osman Şevki ULUDAC 

Doktor Osman Şevki Uludağ, Ulus 
refikimizde (Devlet ve ıpor) başlığı al
tında bir yazı ne§rctmiştir. Çok güzel 

ve enteresan bulduğumuz için bu ya
zıyı biz de aynen alıyoruz: 

Yeni bir kanun beden terbiyesini ve 
sporu devlet eline verdi. Artık bu iş· 

ler Başvekalet'e bağlı bir genel direk· 
törlük tarafından idare olun~aktır. 

Spor işlerinin yakın vakıtlara kadar 
rasgele eller tarafından, maruf tabiriyle, 
başı'bozukvart idare edildiğini herkes 
bilir,. Bu geçmiş günlerin, düşünülmesi 
bile insana iztirap vereceği için mu -
hasebesini yapmağa •azum görmüyoruz. 

Beden terbiyesi ve spor her yerde 
ampiriklerin elinden alınarak hakikf 
bir ilim haline konmuştur. Büyük harp 
ortalıkta yalnız ekonomik değil mo -
ral olarak vo Iizik olarak bir panik do
ğurmuştu. Milletler gençlerine moral 
disiplin ile birlikte onların sıhatlerini 
yeni kaynaklardan alınan tedbirlerle 
kuvetlcndinnek için harekete geçtiler. 
Beden terbiyesi ve spordan geni§ bir 
ölçüde istifade etmek düşüncesi kuvet
lendi; fizik kültür, ilmi araştırmalar 
objesi olarak gerek biyojinin, gerekse 
fizyolojinin bliyilk dllvalan sırasın.da 
yer _ldı. 

Bizde de böyle olmalı idi . Bunu iste· 
yince devletin başa geçmesi lazımdı. 

Dahiliye Vekilinin nutkunda söylediği 
veçhile cumhuriyet sporu zayıf ve peri 
şan olarak bulmuştu. Bu hal sürüp gi· 
demezdi. Her tarafda spor ve beden 
terbiyesi nesli kuvvetlendirki amiller· 
den birisi sayılmaktadır. Bunun içindir 
ki milletler her gün eski kanaatları de
ğiştiren yeni yeni tedbirler alıyor.: 

Fransa 1790 ve 1886 tarihlerinde 
tesbit ettiği hareketleri 1919 da çok es· 
kimiş buldu. Bir çok projeler, parla -
mento münakaşalan neticesinde bun· 
lan baştan aşağı yenileştirmeğe kalktı. 
Tabiata aykırı "antinaturel" hayatın do 
ğurduğu sinir ve r.uh bozukluklarının 
sosyal sonuçlannı korkuni buldu. İrkı 

kurtarmak için" muhtelif propaganda 
vasıtalarına baş vurarak modern haya· 
tm icapları içinde neslin kuvvetlendiril· 
mesi imkanlarını araştırmağa koyuldu. 

Rusya'da fizik terbiye mektepte fab
rikada, orduda dikkatle takip olunan 
bir mesele halindedir. 

Çeklerde muhte§Cm sokol hareketleri 
halkm vücutlannı düzeltmek ve mükcm· 
mellc§lİnnck esası üzerinde milli bir 
iı olmu§tur • 

Almana'da ve İtalya'da fizik terbiye 
mektepte ve mektepten oonraki hayatta 
mütı.;:nmim bir ders halindedir. 

Eski Avusturya'da fizik terbiye umu· 
mi tedrise sıkı sıkıya bağlı idi. 

İngiltere ayni mesele için pek çok 
para sarfetmektedir. 

Türkiye'ye gelinı.:e: Devlet beden ter 
biyes:ni ve sporu şimdiye kadar gözün· 
den uz<J':t tutmamıştır. Sahalar hazırla· 
mak, görgülerini arttırmak üzere spor· 
culnrı 1'4 vrupa se; :ıhatlerine çıkararak 
masraflannı temin etmek, muhtelif te · 
şekküllcrin kendi bünyeleri içinde mil· 
lete faydah olabilmeleri iÇ:in inzibat 
tedbirleri tavsiye etmek ... Bunlar devle· 
tin gösterdiği i1gil :rdi. Husu si idareler, 
belediyeler syor isleri için maddi yar • 
dımlar ediyordu. 

C. H. P. nin eisaslı meşgalelerinden 
birisi de beden terbiyesini ve sporu 
faydalı bir şekilde idare etmekti. Ora· 
da durumu inceliyen salfıhiyetli ve bil
gili arkadaşlar eskiden icat olunan mu· 
zır zihniyetin açtığı derin ve kanayıcı 
yarayı ancak devletin sarabileceği inan 
cma vardılar. Hazırladıklan proje üze· 
rinde genel sekreter dahi çalıştı. Niha· 
yet devletin spor ve beden terbiyesini 
doğrudan doğruya kendi eline alması 
lUzumunda duruldu. 

Her yerde nüfusu güzelleştirmek 
d.inçleştirmek ve kuvvetlendirmek dil· 

şüncesine ilaç olarak konulan bu işler
de Cümhuriyet Türkiye.si gibi inkılap· 
çı 'bir hükumet elbette başta buluna· 
caktır. 

Beden terbiyesi diye, epor diye ya· 
pılan hareketlerin nesil için yalnız mu 
zır olmasına mani olmak değil, ondan 
faydalı neticeler çıkarmak aıt.:ak hü· 
kOmetin işidir. Memleketin selameti 
uğrun.da ihmal olurımryacak müessese· 
lerden biri olan fiziki terbiyenin fena 

idare olduğu ısurette muSibet doğura· 
cağı bilindikten sonra o, artık mahdut 
teşekküllerin işi sayılamazdı. Milletn 
fikir terbiyesine htikim ol?n hükQmet 
icap eden şeyleri kendisi yapacaktır. 

Biz filezof Niçe'nin istediği tarzda 
(fevkalbeşer) olmak arzusunda değiliz 
(Merhametsiz kuvvetli) olmak davası· 
nı gütmüyoruz. Fakat Budist dahi ol· 
madığımız için hnyatı doğumdan ö•:i
me kadar geçen meşum günlerden mü· 
rekkep bir keder dairesi saymayız. Kuv 
vetli olmayı ne!si izzetimizin muhafaza 
sı için isteriz. Kendi smırlanmız içinde 
Mkim yaşamak üzere neslimizi daha fr 
yade kuvvetlendirmek, gürbüzleştirmek 
kaygusundayız. Gösteriş için değil, her
kesin bizi kuvvetli görmesi için spor 
yapacağız. 

işte onun için sporu kulüplerde hap· 
setmekten ise millete maletmek lazım· 
geldi. Devlet bunun için başa geçti. 

Avrupada 
Bu senenin futbol 

şampiyonları 
A\TUpa memlekctıcrlnde bu sene ya

pılan futbol §amplyonluğu müsabakala
rını kazanan tnkımlnr şunlardır: 

Almanya: Jfanovr 96 
Avu turya: F. O. Rnpid 
Arnavutluk: Tirnnn S. K. 
BcJ~lka: Bccrs<'hat 
Ç-cko lo\'akya: Spnrta 
Danimarka: Boldkulbbcn t._ 
Finlandiya: Jlclsin kJ F. K. 

l"rıınsa: },, o. Sochanx 
Hollanda: Feycnoord 
İnl~re: F. C. J,ugnno 
İ \'CÇ: Sllpner Nor Kopplng 
t k~ya: Ccltic 
ttnlya: Ambro lann de l\lil.3n 
Lük emburg: Spora 

l\!ncaristnn: Fcrcnts\'Dro:J 
Polonya: Cr.ıco\'ln 

Portekiz: Sportinğ IJsboa 
Romanyn: Rnpid 
\'ugoslıwyn: il. A. S. K ele Za~rcb 
Yunanistan: Olimplyakos 

KUPA BİRINOİLERİ 
A\'usturya: Sch\'nrz • Rot 
Frnn n: Olimpik de Marsey 
ltnlyn: l'U\·cntils de Tnrln 
İngiltere: Pre fon 
t koçyn: F..ast J.lfe 
ıs,·~re: Grns hoppc~ 
J,ükscmlıurg: Stadc Dodelange 
A vrupanın en çok satıın spor gazete

lerinden birinden aldığımız bu listede, 
ArnnvuUuğun dnbi ismi yazılmış fakat 
Türkly<>den bahsedilmemiştir. Bu da 
Türk futbolUnU yabancı memleketlerde 
tanıtmakta nckndnr büyük bir ihrnıı.l gö::,. 
tcrdiğirnlzin açık bir delilidir. 

Yeni spor teşkilatı çok temenni ede. 
Jim ki, yabancılarla yapılacak temasları 
mümkün olduğu kadar arttırsın ve Türk 
sporcuları, dUnya spor efkan umumiye
si lçindı:> layık oldukları mevkii almış ol
sunlar ... 

l)pnız kluhii tarafından 18 
Ağustostu 

Büyük deniz yarışları 
yap1lacak 

Her sene olduğu gibi, deniz klübil bu 
seM dC' Moda koyunda büyük deniz ya
rı§ları tertlb edecektir. Yan§larm tari
hi 18 Ağustostur. 



KUÇUK YAŞTA BUYUK SiNEM\ Yl 

Şirley Ten:ı~ 
Türk yavrularına hayatını anlatıyor • .Bol 
ve bol yazı ile üç renkli bir kapak içinde 

yakında birinci forması çıktyor. 

Bütün müvezzilerden isteyiniz. 
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15 000 zayiatla 
rical ettiler 

T a~< viye kı la'arı ge~ mes·ni 
bekliyerek hare:,ah durdurdular 

f apo11lar, l/ankova dolm ilerlcyi~lerin de gemilerine yol açmak için r angtse 
nehrine döktükleri ma yinlerden biri patlarken ..• 

Hongbng, 26 (A.A.) - ''Ajans Şe. 
kiai,, - Lion dağlarına yaptıkları mü· 
temadi hücumlar neticesinoe verdikleri 
mühim zayiat vt_ miit,:mıııdı hezimetler 
dolayısiyle ve Poyang gölüne girme te
şebbüslerinin akim kalması üzerine Ja
pon deniz ve kara kuvvetleri takviye 
kıtaatı gelmeden evvel ilerlemeğe cesa. 
ret ctr .. emektedir. Yangtssnin şimal sa· 
hilindeki Japon kıta1annın Tsienshan 

- Taihu'deki 48 kilometrelik Çin cep
hesine bir müddettir yaptıkları <e'. 
şeb bUc:ılerl hlc bir netice vermemiş
tir. Vukubulan muharebe netice· 
sinde Japonlar 15.000 yaralı ve ölil 
vermişlerdir. On bir tayyareden mU
rekkep bir Çin hava filosu Hankov
daki Japon harp gemilerini bombar
drman etml~ ve'bu bombardıman ne.-

_.- Devam' 4 üncüdı 

Hitlerin lngiliz 
Başvekiline mekiubu 
Bugü ıı yaveri taraftndan Lon
drada Çemberlayne yerilecek· 

Londra, 28 (A.A. - Deyli Meyl }a· } 
zetesi Bitlerin yaveri Vi<len.an'ın yarın 
Londra'ya döneceğini haber vermekte· 
dir. 

Mumaileyh, İngiliz başvekiline Hit
ler"in bir mektubunu tevdi edecektir. 
Bu mektubun bir hava itilafı maksadile 
tngillizlcrle Almanlar aras•nda yapıla· 
cak müzakerelerin esaslarını ihtiva et· 
mcsi muhtemeldir. 

Berlin, 28 (A.A.) - Selahiyettar Al· 

man mahafili, Bitler'in yaveri yüzbaşı 

Videman,ın Londraya ikinci bir seyahat 

yapacağı ve Bitlerin bir mektubunu 

İngiliz başvekiline götürct.;eği suretin· 
deki haberden ademi ma!Umat beyan et· 

mektedir. Bundan başka ecnebi bir 
menbadan tereşşuh eden ve Hitler'in 

bugün berlin'e avdet edeceği ve orada 

mühim bir konferans aktedileceğine da· 

ir haberler burada tekzip edilmektedir. 

Filistin kan ve 
ateş diyarı Oldu ' • Bir giı 'ıudi bombacı suikasfe 

hazırlanırken suç üstü yakalandı 
Kudüs, 29 (A.A.) - İngiliz maka· ( da bulunan Yokena kolonisine hücum 

matı, Bt"ytüllabim polis merkezinin ta· etmiştir. 

arruza uğramış olduğuna dair olan ha- Kolonileu fişekler atmak suretiyle 
berleri tekzip etmektedir. zabıta ve asker kuvvetlerini imdatları-

Yalnız bir devriye ile tedhişçilerclen na çağırmışlardır. Taarruz, püskür
n.'3 ~kkep bir çete arasnl'da Bcytülla • tütmüştür. Asiler, ağır zayiata uğramıı. 
iıır ı rivarında bir müsademe olmuştur. )ardır. 

İki polis memuru yaralanmıştır. Ammanda müsellah bir çete, Mave· 
Dii:ı Filistin yollarında bir çok taar· rayı Şcrianın şimalinde Irbidde kamp 

ruzlar vukua gelmiştir. Tedhişçil.er, 
kurmu~ olan bir bedevi kabileye taarruz 

Nablfıs - Tulkerim yolunda bir çoic 
etmiştir. 

k C.:prülcri herhava etmişlerdir. Raslcn 
y;:j<ınında beynelmilel demiryolunun Mütearrızlar, hayvanat sürülerini, 
UiJ'~: rının çivileri sökülmüştür. mücevherat ve kadınları alıp kaçmışlar· 

\. ~- tethişçidcn mürekkep bir çete 
Filistinin şimalinde kain ufak bir ka
saba ya taarruz etmiştir. Asiler, üç polis 
öldlirmUşler •e postayı yağma etmiş • 
!erdir. Diğer bir çete ide Hayfa yakının· 
tic:eslnde bu gemilerden bir cokları 
batmış ve yanmıştır. 

dır. Bunların takibine gönıderilen kıt
at, haydutları tevkif etmişler ve çalınan 
malları geri almışlardır. 

Hayfada arap ahali, yahudilerin .ma. 
ğazalarında yangın çıkarmakta, yahudi 
mahallelerinde bomba atmakta ve yol· 

_.- Devamı 4 üncüde 

Sonra eliyle çan ay11tap;1yı"-.. dd . t 
- Haydi bakalım.. Tut ca eyı 

Beglerbeğinde, genç bir işçi 

- 'arısını ve kaynanası 
kama ile öldürdü 

Gene kadının b ir mlYıtdlcdJetttteını lb>ce ırn aıwır o yaşad• 
kocasoına nınanetn, cnnaıwete se~eıP> gösiterı BI\' 
Dün gece Beylerbeyinde feci bir cina

yet işlenmiş, ve liman amelelerinden t
sa isminde bir genç, bir mUddettenbcri 
ayn yaşadığı kansını ve kaynanasını 

kama ile vurarak öldilrmüştUr. 
Nişantaşmda Meşrutiyet mahallesinde 

9 numarada oturan !sanın birkaç aydan 
beri karısı Sadiye ile arası açıktır. Ve 
karı koca ayn yaşamağa başlamışlardır. 

Sadiye. annesi 'Seniha ile beraber, Bey-
lerbeyinde Kasımağa sokağında 8 nu
marada oturmaktadırlar. Arada birçok 
tavassutlar yapılmasına rağmen, Sadiye
nin ısran karşısında karı kocanın biribir
leriyle barışmasına imkan olmamıştır. 

Bu sıralarda İsa, karısının Beylerbe
yinde başka birisiyle yaşamağa başladı. 
ğı hakkında bazı rivayetler duymuştur. 
llatti kaynanası, Senihanın da bu işte 
Sadiycyc -yardım ettiği sliylenilm~tir. 1 Kulaklarına kadar gelen bu çtrkin şa
yialar, zaten h!diselerı ka~Wım&ır :üabı 
bozulan lsanm kanını l:ieynlne sıçratmış· 
tır. Nihayet dün akşam işten çıkarak e-

Pencerelere merdi ven dayayarak 

Ev soyan bir 
hirsız Ryak·aran~dı 

Baltacı lbrahlm 
eskiden adam da 

öldilrmilş 

Baltacı İbrahim 

Emniyet İkinci 

ııube ikinci kıann 

memurları, Baltacı 

İbrahim namile ma 
ruI bir hırsızı uzun 
takiplerden ıonra 

nihayet diln yaka -
lamışlardır. 

Baltacı İbrahim, 
çok eski hırsızlar

dandır. Bundan 15 
sene kadar evvel 
adam öldUrmekten 

hapse girmiş ve müddetini ikmal ederek 
çıkmıştır. İbrahim o zamandanberi bir
çok evleri soyarak mühim hırsızlıklar 

yapmıştır. Fakat kendisini zabıtaya ısla
hı hal etmiş gibi göstermekte olduğu L 
çin evvel&. lbrahimden şüphelenilmemlıı
tir. İbrahim, bu ara kahve işletmiş, ma
navlık yapmış ve son defa da koltukçu
Iuğa baıılamıştrr • 

Son zamanlarda blribirine benziyen ... 
tarzlarda ev soyma hldiseleri çoğaldı-
ğından zabıta lbrahimi yakalamış ve 
kendisi biltUn suçlarını itiraf etmiştir. 

~ Devamı 4 UncOde - - -
75 inci yıl 
madalyası 

C. H. P. Genel Sek?'eterıiğindcn: 

.. 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönUmü 
hatırası olarak, bir tarafında Bü
yük Önderimiz Atatürkün kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer 
tarafında Cumhuriyetin 15 inci ),. 
lmı tesbit eden yazı bulunmak üze. 
re Partimizce bir madalya yaı;)tırı· 
lacaktır. Sanatkarlarımızın, açtı

ğımız bu müsabakaya iştirakleri ı 
ve hazırlıyacakları nümuneleri A. 
ğustosun onuna kadar C. H. Parti. 
si Genel Sekreterliğine gönderme. ( 

_;,e,:: rica o,,;;:nur. ___ _ .. J 

vina· gqlmiş ve'' elbisesini değiştikten 

sonra vapurla Beylerbeyine geçmiştir. 

İsa, aldlğı haberler arasında karısının 

geceleri gezdiği yerleri de ıs 
den, buraları gözlemeğe bMl 
mUddet sonra da Sadiye ve se 
le gazinosundan çıkmışlar ;e ue 
ye giden tenha bayıra doğrU 
başlamışlardır. İşte bu anları ııı 
bir fırsat bilen !sa, derhal iki ıc• 
kasından koşmuş, yanlarına so 
birdenbire ikisini de yakalıya~ 
vurmuş ve kamaslyle vUcutla 
telif yerlerinden yaralaınağa 
tır. dJll 

Birkaç dakika içinde iki kil 
içinde cansız bir halde seriliP 
diğer taraftan gUrüıtilyü dU},,ıı 
ve poli.sler İsayı elinde kaI111 

yakalamışlardır. .ı 

Cesetler muhafaza altın• 
Üsküdar müddeiumumiliği bi ~ 
koymuştur. Katil dün gece 111 
sorguya çekilmiştir. Suç cUrtı' 
kanununa uygun olduğu fçln ~~ 
hakemesi Uç giln içinde başlatıl 
trr. 

lngil!~ 
renin arası hiç bl 

''Fransa ile 

zaman açılamaz!,, 
lngiliz Hariciye Nazın a\#8di 
kamarasında böy:e söyle 

Londra, 28 ( A.A.) - Lord Hali. 
faks, evvelki gün Çemberlayn'm, A
vam Kamarasında İngiliz • İtalyan 
itilifı hakkındaki beyanatını tekrar 
ederek şöyle demiştir: 

"İtilafın imza edilmesinin Fransa 
ile İtalya arasındaki münasebatın sa. 
lfilu üzerinde derhal bir tesir hasıl 
etmemesinden ne kadar müteessif t>l-

d ~ h. b' n "iıle!J'I ugumuzu ıç ır zama od~ 
ltalya ile Fransa arasın . 

sebat dostane bir mah~ye'1~e . 
medikçe itilafın gayesı ~l i 
addedılemez. Bazı maha.fı ')1 
hedefi Fransa ile Ingiltere i 

~unıl rinden ayırmak oldug . ııı 
mektedir. Roma ile BerJııı," 

_.. Devarn• 

Dspaınıva 
c 

lhlaır !'2> b ın <dle vaı;Eft~ 

Cumhuriyetciler 
mühim bir muvaifakiY 

kazanarak ilerlediler 
Frankocular tayyarelerif1İ11 

büyük yardimile 
muhavemete çalışıyorlar 

Ul:i'""'au -
Bigorn içeriye girerken: 


