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Tunus ve X.orsika meselelerini karı tı.·arak 
Hitler, ıtalyayı e de 
etr11ek için çalışıyormuş 

Hi tlerin teklifleri 
etrafında tahminler : 

Alman him,.yesinde merkezi Varşovada küçük bir Leh devleti kurulacak, "Beşler konferansı,, 
İtalyanın Ak~enizdc!.:i ve Sovyet Rusyanın Baltı ktaki vaziyeti erile Alma nyanın müstemleke ta

dladisefecin 
leplerini konuşacak. Al manya bu şartlarla sulh e razı ... 

Sulh teşebbüsü 
erltn l .1 ~ d 

-tefsiri ... 

müzakerelerinde ngı tere ve r ransa a 
takıp edılen maksat k t hk A • • • • j •• 

u~~:a::.1:ddet :::::. a ame e ma um goruıugor 
edebilmesi için ltalya-

b:u.:~~ıin:aref ht~;!~ Çemberlayn bugün Hitlere bir 
v;.;,~~~~A~~ln~.~~.c.~:.· nutukla cevap verecek 
ko\ n an ı ...... mıılnrllc ııaylac;ılmn· 
ındnn sonra A\·ruıı:ı. lıiıılisrlcrl 

bir tt•\al\kuf dC\rCSİllC ~r<Iİ. fiu 

fo\ al,lmf drHcsinı.lc tn:,:iltcrc ile 

l 'rnn.,nnın nldıkl:ırı 'n:r.İ) et aı,:ık. 
tır, Oular, ~nrh ccıılıe-;iıııle lıar. 
be, dcnizlcrı.Je ablol.a~ n ılc\ am c· 

deccl<ler. 1.ondra 'c Parlı;kıı gc· 
len habf'rlcr bunu knt'i olarnk 

Moskova hükumetinin bu memleketler liman
larında harp gemilerini barındırm"\lc r.--15.hiye-
tini istediği biliriliyor (Ynzı ı J lincüdc) 

Londra. 2 - İngiliz hava ne. 
zarcti bir hava rnuharnbesi hak. 
kında malumat v~rmektcdir. Beş 
1ngiliz keşif tayyaresi Sar havza
sında müstahkem mevkilere dair 
keşiflerde bulunurken on beş Al· 
mnn avcı tnyynrcsinin hücumuna 
uğramıştır. 

Muharebe 35 dakika slirmüş· 
tür. Beş İngiliz tayyaresinden ü- , 
çU dUş_ürUlrnüş, biri I<'ransız haL 
larında yere inmeğe mecbur knl 

mıştır. On iki İngiliz tnyynrc-
cisinden Sl'kizi para.slitle yere in
miştir. 

1ngillz fılosunun kumandanı 
vazüesinc devnm etmiş. Alman 

filosunun kumandan tayynrcsi ve 
diğer bir Alman tnyyaresi yana· 

rak yere düşmüştür. Diğer 13 
Alman tayyaresi muharebeyi bı

rakarak geri dönmüşlerdir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Cepheye giılcn bir Alman kıt'ası yold:ı, ccpbcılcn dönen yaralılarlıı. 
lınrşıla~ıyor ... 

saat 

Londra, 2 (rndyo) - Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

ye Harici~ e Vekili Şükrü Sarn
coğlu ile Sovyct zimamdarları a
ra.smdn mU?.akerclerc telt'rnr bu· 
gün saat 18 de Kremlinde baş
lanmıştll'. 

Saraco~lu Sofynya da uğr1-
yacak mı ? 
Belgrad, 2 (Rndyo) - Sofyn_ 

dnki siyasI mnhfillcrde Tilkiye 
Hariciye Vekilinin Moskovadııki 

temaslarına. bUyUk bir clıcmmL 

~ t't ntfcdilnıektcdir. 

--~~~~~----~~~------------~~------~~~--~~--~~~--~--~~____.----~~~~~----~ 

l!J39 Jıarblnin ilk muhacirleri: LchHler ..• 

Japon - ı 
Müzakerelerine ha 

-1 -z 
ıyoı·J 

1 ı Tokyo mahafili 

başka 
bu müzakerelerin şimdiye 
esaslar üzerinde atacağını 

kadar konuşulduğ·undan 
tahmin ediyor 

Londra 2 (Radyo) Japonya 
hariciye nezareti adına konuşan 
bir zat, beyanatta bulunarak, ov· 

yet - .Alman ademi tecavüz mi· 
sakı gibi, son defa Alman tahaş· 
5iid kamplarındaki komünistler· 

. den bir kısmının ~rbest bırakıl-

mrı ı hadiscsinın de antikomin · 
tern misakının ı üncü maddesine 

uygun olmadığını tebarüz cttirmic: 
tir. 

lngiltere ile müzakereler 
Londra, 2 - Japon Domei a· 

an~ımn oıldırdığmc goıc, Japon . Japon SJ) a i mahafilı A\·rupat! 

İngiliz müzakcratına pek ) aJ,ınd.. ~on br) nclmilcl \ azi) et dolayısilc 

fol,yoda ) cnidcn ba ana" ktır. J.ıp n • İngiliz müzake:eleriniıı 

Japon hükfınıeti Çindekı c:efirini imdiye kadar konuşuldt>ğur.daı. 

bazı husu~ ard·ı fıkrini almak üze- ha ,ka esa~::ır üzerinde cereyan ede 
1 

re Tokyoya davet ctmi .. tir. l ceğini zannetmektedir. 



ı 

Düşündüğüm gibi: 
._.,,,. .. _ ,_..,, ,,_,,-' ~ ----.. 

Türkiye içinde seyahat 
Yazan: Suat Deır"11ş 

Dahili turizmin memlekette sade iktısadi bakımdan değil, halkın 
biribhiyle teması bakımmdar. çok faydalı olduğunu ve memleketle 
gUndcn güne bunun inkişaf ctme...<1i için elden gelen gayretlerin sar
fedildiğini daima gazete sütunlnruıda okuruz. 

Bilıriz kı §iınendıfer yollarımız memleketin her tarafına uzan- · 
mıştır ve bu hatlar üzerinde muntazam seferler yapan, hatta ya_ 

laklı ve yemekli vagonları olan katarlar i!}ler. Daha iki gün ev
vel böyle katarların Aşkaleye kadar işitHmcğe başlanmı~ oldukta. 
nnı gazetelerde okuduk. 

Fakat eğer günün birinde memleketin §U veya bu köşesine 

doğru bir yolculuk yapmak istiyecek olursak, gör tirüz ki böyle bir 
seyahati yapmak için daha evvelden program çizmeğe kalkabilmek 
için malümat alınacak .rer yoktur. 

Fakat seyahat acentelerine gidip de mesela Haydarpaşa ista.s. 
yonundarr, Diyarbakıra haftada kaç gün yataklı vagonlu tren kal
kar, günün hangi saatinde kalkar ve ne kadar zaman sonra Diyar

bakıra varır diye soracak olursak. ya ademi malumat beyan edilir, 
yahut da bize verilen cevablar tahminidir ve Haydarpaşa garından 
so

0

rduğumuz yere hareket eden katarların tarifesilc hiçbir alakası 
yoktur. Seyahat acentası eğer haftada iki gün. mesela pazartesi, 
perşembe ~!eri dediyse, Köprünün Kadıköy iskelesindeki gişeden 
bunların salı ve cumartesi günleri olduğunu söylerler. içinize tered
düd girdi de: "Bari Haydarpaşadaki işletme bürosundan öğrene· 

yim,. diye telefon ederseniz bu defa da yalnız pazar günleri tren 
olduğunu öğrenirsiniz. Hareket ve muvasalat saati için maliımat al. 
mak üzere bir iki sual daha ağzımızdan çıkarsa: "İşimiz var, tele· 
fonla daha uzun konu§amayız. Buraya geliniz, istediğiniz malümatı 

verelim,. diyerek telefon yüzümüze kapanır. 
Velhasıl; İstanbul §ehrlnden Patagonyaya seyahat etmek iste. 

seniz her türlü malümatı bir saatte elde edebilirsin!z, fakat memle
ket dahilinde bir iki gün sürecek bir yolculuk için malümat almak 
ti.zere eğer Şişli veya Aksarayda oturan Sultanahmet veya Beyoğ. 
lıında çalışan bir insan bile olsanız, işinw gücünüzü bırakıp Hay· 
darpaşaya geçmeğe mecbursunuz. 

Bir trenin hareket günü, saati ve yolculuğun devam müddeti 
gihi ba.~t bir malumat almak için bu kadar külfete katlanmak bile
mem ki insanda yolculuk yapmak için heves bırakır mı? 

Aca.ha şehrin İstanbul ve Beyoğlu semtinde birer ufak gişe açı· 
lrp, oralardan gidilecek yerelr hakkında malumat ve icabında bilet 
almamaz mı? 

Dahilde yapılacak seyahatleri arttırmak herhalde halkın kolay_ 
hk gönnesile kabil olur zannetmek pek yanlış bir dü§ünce olma.Ba 
gerek. 

TA:\ 
)f. Ze.kel'iya Sertel, Sovyet - Al· 

ruan paktından bahseden bugünkü 
mn.knlesinde, Almanyanuı da1m:ı 

Sovyct Husyn:·ı kendisiJe Leraber 
yürüyeu lıir müttefik olarak göster· 
ınektc menf:ıull:ır olıluğunu ve lıu. 

mm için her aıılıışınadan sonra or· 
talığıı :Lııı fikri ' 'c bu kanaati y:n • 
ma~.ı ehemmiyet verdiklcrıni ka) • 
dcdı~or. 

l\luhurrir, ,\lııııııılurm son So,·yet 
Alınan ucklürns) onunu hır a ·keri 
illirakııı lıaşlangıcı gıbi işa:ı eıme. 

ğc çalıştıklarını, fakat nıılaşmanın 

n~ıa lııı mıılıiycttc olmııdığıııı kay
dederek .Staliııin son defa so,·yeUer 
:junı,ııııl.ı irat clliğı ııuıuklan ~ıı 

salı rl:ırı nnklcdfyor: 
··JJcıııokrn iler Alınıııı)uyı lıizc 

SUAT DER\'1~ 

ve son anlaşmanın aslı:.eri bir itti
fak uman Almanyaya verilmi5 lafzi 
bir tavjzden b:ışka bir şey olm:ıılı · 
ğını tebarüz ettiriyor. 

YENI SABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın bugünkü 

yaı:ısında 1939 harbinden kimin 
mesul olduğunu arıı:;tırıyor. 

.'.\luharrir, Alınan noktai nuıarı-
nn göre, yapılın.tlı: istenen bütün 
7.orbalıklara, istilal:ır:? karşı koy· 
mnğa teşebbüs eltiğiııdrıı dolayı Jn 
gilterenin mesut ı.:uı iilıHiğiinü kay
dederek Avu~tuq ıının ilhakından 

lıerl bütün hu h!idiseleri sırnlıyarak 
hepsinden lngiltereyi mesul gö~ler· 
mek yolunı.lııki Alman propaganıla
sınm cihana yaymak i~lediği nııı

ıtalalalıırın hakikat ve realite lis:ı· 

nına tercüme edilmiş manalarını i-
musallnt cdiyor ve onu lıiziınle h:ır· şarct etmektedir. 
be se\·kedlyorlar. Maksatları iki-
mizi çarpıştırmak ve sonra parsa. CU:'ıUIUHIYET 
yı toplaıııııktır. Fukat .Sovyel Hıısya Xadir ~adi "Her Türke düşen 
lıaşk:ıl:ırınııı uıeşleki kestanesini bü):ük vazife,, haşlıklı makalesinde 
kurtarmak :en elini )akmak niye- 1939 harbintle propagancl:ının e· 
tinde de{lildir. Kn\"ga !Jizlmle Al· lıemmiyelinı.lcn h:ıhscdiyur. 
manya arnsında değil, ıı:ı;dzııı ile )fuharrir, Türkiyeniıı harp hari. 
demokrasiler ıırasınılarlır.,, cinde lıulıınma~ınu rıığıncn Llilün 

Zekeriya Sertel, ıliin ıleınokrasi· dünyayı kaplayan rıropaganda fıı· 
Jcr için atcşlekt kestaneyi çıkarma. aliyctinin esirlerini lıissrtnıcıni5 
ı:ta r:m olını)an St:ılinin hugün de olma~ınn iınkiın hıılıınnıadığını, söy 
11 it ı eri 11 em p er ya 1 ı s ı lirerek ıc~irlni henüz prk mahdut 
davasını tahııkkuk ellirnıcsini göriinen hu pronrıgandaya karşı 
temin için elini ynkmnğa rıza sös- ciddi bir mücadele açmak l:izım· 
termiyc.\:eğini ,.e sulh tııorrumnıın 

1 

olduğunu teh:ıriiz eıtiriyor. 

reddi halinde So\•ycllerin Alm:ınyıı· VAKiT 
n cll'ınokrn-;ilcrlc bnşbaşıı hır:ık· Kont Ciııııonun Brrlir. ziyaretin· 
maktn lerrrldiit elmiyeceğini kayt den lınlısrılcn .... mn Us. bu ziyure· 

H A B E R - Akşam Postası 

JilipWMı~ 
lngiltereye 

•smarlanacak 
11 vapur 

ihtik3rla mücadele kanunu 
bu hatta MecUsten çıkacak 

Münakasa müddeti 
Dün bitti 

Bazı büyük tüccarların ellerindeki stokları A
nadolu merkezlerine dağıttıkları ihbar edildi 

1ngiltereyc ısmarlanması karar. 
laştırılan 11 \'apurun münakasa 
müddeti dün bitmı5. Lonclra se· 
faretimiz vasıtasile şartname vr 
proje'.eri alan bir çok büyük ln· 
giliz firmaları tekliflerini bildir. 
mi§lerdir. 

Teklifler birkaç güne kadar ~l"ı· 
rimize gelecek ve Denizyollarm:la 
teşkil edilecek bir komisyon tara· 
fından tetkik olunacaktır. 
Şartnamede en ba~ta ileri sürü. 

len esası. vapurların biran en·el 
teslim edilmesidir. Fakat l ngiliz 
kanunları da harp e~,nasında in~a 
edilen vapurların harice gönderil· 
mesini yasak etmektedir. Bunda!' 
dolayı teahhüre uğrıyacak gibi ~er 
rünen ,·apur işi için Mlinakalat 
vekaleti İngiltere nezdinde te§eb. 
bü5lerde bulunmuştur. 

Nafia Teknik okuluna 
alınacak talebeler 

Nafıa teknik okulu inşaat, mü
hendis ve makine kısımlarına mü 
sabaka ile almacak talebenin 
imtihanı bu sabah başlamıştır. 

Netice bir kaç güne kadar an

laşılac~lttır. 
-0---

Hususi muhasebelere 
gönderilen emir 

Dahiliye Vekaleti tarafından 

vilayetlere gönderilen bir tamim, 
fuhascıbci hususiyelerin masraf -
lamu aza.mi surette tahdit etme
lerini fazla sarfiyata hiçbir su
retle meydan vermemelerini em
retmektedir. 

Mudanya hattında kış 
tarifeleri 

lstanbul - M uda.nya deniz 
hattının loş tarifesi yanndan iti
baren tatbik edilmeğe başlanıla
caktır. Yeni tarifeye göre, poo
talar İstanbuldan pazar, pazarte 
si, sah günleri 9,50 de, çar§Clmba, 
perşembe ve cuma günleri 15 te, 
cumartesi günleri de 13,30 da kal 
kacaktır. 

tin sebebini araştırıyor, ve bunu 
unlamak için, son Rus - Alman an. 
luşmasında Ingiltere ve Fransaya 
yapılmak istenen sulh tekl1Cine ba· 
zı dost devletlerin iştirak ettirilece
ği yolundaki fıkrayı h:ıtırlamanın 

kafi olduğunu kaydcdiyo: , 
;\hılıarrir, Itnlyonın sulh teşcbbü

).Üne iştirakte mahzur görmiyeccği· 
ni ancak bu teklifin reddi takdirin· 

Yakında çıkması beklenilen 
ihtikarla mücadele kanununa ha· 
zırlık olmak üzere eylül başın

danberi her hafta fiyat ve stok 
kontrolu yapan Ticaret Vekaleti 
kontrol teşkiliitı bugün de hafta· 
nm kontrolünü yapacaktır. 

Alakadar makamlara yapılan 
bazı ihbarlara göre. bir kısım bü
yük tüccarların ileride ihtikara 
devam edebilmelerini temin için 
ellerindeki büyük partileri Ana
dolunun kontrol yapılamıyacak 

merkezlerine dağıttıkları ileri sü 
rülmektedir. Bu ihbarlar üzerin • 
ele ehemmiyetle durulmaktadır. 

Mmtaka ticaret müdürlüğünde 
teşkil olunan muvakkat ihtikarla 
mücadele komisyonu bir kaç ih
tikar hadisesi üzerinde yaptığı 

tahkikatını bitirmek ve karar;nr 
vermek üzeredir. 

Ağır cezai hükümleri ihtiva e
decek olan ihtikarla mücadele ka 
nununun bu hafta içinde Millet 
Meclisinde müzakere olunmasına 
intizar edilmektedri. 

Afyonda 

Yedi kişi diri diri 
yandı 

Afyondan bildirildiğine gö~. 
evvelki gece vilayetin Akçeşar 

iköyünde Musa oğlu Hasan Şato
nun evinde yangın çıkmış, yedi 
ki§iden ibaret olan ve uyumakta 
olan ev halknun hepsi de diri 
diri yanmışlardır. 

Hadiseden sonra 'kavr!'11mU§ 
cesetler çrkanlıruş, yangının se
bebi anlaşılamamıştır. 

Sokak ortasında genç 
kızı Öpmüş! 

Çağaloğlunda Yamksaraylar
da oturan iki kızkardeş evvelki 
akşam evlerine dönerlerken, so-
kakta Mehmet admda bir gencin 
te<:avüzüne uğramışlardır. Meh
met yavaş yavaş yanlarına sokul
duktan sonra birdenbire Üzerleri
ne atılmış ve genç kızlardan biri 
ni öpmeğe başlamıştır. 

Kızların feryadına koşuşan 

bekçiler Mehmcdi yakalamI§lar, 
dün de cürmümeşhut asliye ü
çüncü ceza mahkemesine venniş 
lcrdir. 

de ltalyanın, Rusya gibi Almanya Mahkeme, sokak ortasmda zor 
ill' :ıncak 1 • • 'stişa · borcu olma· la kız öpen M.ehmedi iki ay hap
dığını, ltaly:ının Almanyaya hfıla se mahkum etmiş, ancak yirmi 
bir askeri ittifakla Lağlı olduğunu 
işaret ediyor. Teklifin reddi !akdi- yaşmt bitirmediği için cezasını 
rin<le füılyaııın nskeri müttefik sı- 1 ay 16 güne indirmiştir. Meh· 
Catilc Alınanyanın yanında hnrlıc met derhal tevkif edilmiştir. 
iştirak vazifcsile karşıla;;abileceği· ---<>---
ııi ı;öyliyeıı mııharriı· ltalr:ınııı K d • d • • b• 
lıöyle bir ııcticcri ıııemııuniydlc ara enız e serserı ır 
k:ıbul edip ctmiyeccğini ar:ışlırı· mayn görüldü 
y~r ve a~tık Derlin • H~ı~a .ınihve· Karadenizdc, Kefkcn adasının 5 
rını.len hıç l• ~ lısedılınedı1ını ve lııı . ~ • . 
~eyahatin Berlir - nonıa mihveri · mıl açıgında sersen hır mayın 
nin ceıı:ızc merasimi yerine: gcçnıc· ı görülmüş, bütün gemilere ihtiyat 
si ihtim:ılini ll'lı:ıriiz rlliriyor. lr davranmaları bildirilmiştir. 

Bugünkü Avrupa 
yolcuları 

Türk ya•aklt 
\lagon memurları 
Servis kaldırıldığı ıçın 

F ransadan geri 
döndüler 

Bir müddettenbcrı Sofrada bu· 
lunan !\lacarbtanın Ankara sefa· 
reti a~kcri ata~~sı yarbay l\l. A· 
daye bu sabah" i Konvansiyonel 
trcnile gelmiştır. 

Çek profcsör!erinden 13iwn bu. 
günkü KonYanc.iyonelin getirdiği 

yolcular arasındadır. 
Ç,ek profesörü, Almanların elin· 

deki gıda maddelerinin ihtiyacı 

karşılıya.mama::ıı yüzenden Çekya 
halkı üzerindeki tazyiklerini art· 
tırdıklarım, sırf ekmek vermemek. 
sadece bir çorbayla yaşamağa mec 
bur etmek için Alman olmamak· 
tan başka hiç bir kabahati olmı· 
yan 70.000 Çek vatandaşının hap· 
:;edildiğini, bu tazyikli idareden 
kurtulmak için kaçan binlerce Çe
kin Yugoslavya ve Macaristana 
iltica ettiğini ve mühim bir kıs.. 
mmm Almanlara karşı harbe işti
rak. maksadile Fransaya gittikle· 
rini söylemiştir. 

M. Bioom bundan sonra Tür· 
kiyede çalışmak niyetindedir. 

Semplon ekspresi, harp vaziyeti 
dolayısile Fransadan ge.ç çıktığın· 
dan bugün ancak saat ona doğru 
gelebilmiştir. Fransada yataklı va· 
gon servisleri kaldırıldığı için bu 
servislerde açl:rşan Türk memurlar 
bugünkü trenle memleketimize 
dönmüşlerdir. 
Fransız kumandanlarından ge

neral Lepeti, beş yahudi ailesi on 
dört İngiliz memuru Suriye ve 
Filistine gitmek üzere transit ola. 
rak ekspresin getirdiği yolcular a· 
rasındadrr.Lorıdrada temaslarını ta 
mamladıktan sonra Parise geçen 
ticaret müsteşarımız Halit Naz
minin yarın gelmesi bekleniyor. 

Beraat edince ağlayan 
maznun 

Y etli kule civarında Eminin 
mandırasında bir saatla bir ora.le 
aşıran Cavidin asliye ikinci ceza 
mahkemesinde duruşması dün 
bitirilmiş, suçu sa!bit görülme -
diğinden beraet karan kazanmıı· 
tır. 

Bundan sonra hemen serbest 
bırakılması kararlaşan Cavid he
yecana kapılmış, ağlaya ağlaya 

mahkemeden çıkmıştır. 
~ 

Barem tatbikabna 
müteallik bir karar 
lcra Vekilleri heyeti, yeni ba-

rem kanununun tatbikatmdan o· · 
larak Maliye ve Münakale Ve
kaletlerinden bazı memuriyetle
rin ihtisas mevkii addedilmesini 
kararlaştırmıştır • 
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Düşünceler 

H AHUIN gelccl'ğrni scnclcrdcil 
lıcri hiliyorıluk: .\lnırınyıı· 

ı.lu milli - :-osy:ılıı:.l rı rk:ısı reisleri· 
ııiıı cilıaııu llll') dan ukııraıı nutuk• 
!arının, ,\\ ııslur)ıınııı,. Südcllcriıı, 

sunr.ı lıütün Çc:ku:.lov::ıkyaııın iUııı· 

kı ı;:ıbi hiıdiseh.:riıı ıhıııyayı nere· 
ye götürdiiklı•ri lırlliydi. Tclılila•)"I 
her al l :ııtıkç:ı lıi nıı ~c:vi ıı i~ or, f;ı· 

kut lıiral ıl:ı iı;imizden; "~ıı hnı P 
biran C\TCI ·ikso <l.ı ne olaca!iıııı 
:ıııl:ısak, neticesini öğreııc;c!; !,, di· 
yorduk. licrçi im l<·m ... nni hiç de 
gı.iıd lıir ~ey dc';ildi; :ıııı:.ı yıllarca 

sual iı;iıı<lc kalmanın insanı bıı gibi 
tcıııeııııih-rc sevkctınesi ıle t:ılıiiydi· 

Bir ayılır lı:ırp içindeyiz. Bu 1.:ıı· 
dar k!!>a lıir 1.Hın:ııı ı:ırfıntlll neli• 
cenin bclirıncsinc şüphesiz imkUB 
yoktu. Fakat harp hali ıiıı fçiıniı· 
deki suallere lıi\·bir cevap vermedi· 
ğini, bfüıkis hcrgün yeni endi,clcr 
doğurmakta olduğunu gördük. Şiıtı 
di anlıyoruz ki y:ılnız bu harp de· 
rnm ettikçe değil, o bittikten sonra 
da düny:ı rahata, endişesiz, korku• 
suz lıir deneye kavuş:ımıyacaktır· 
Dizim nesil harp havası içinde bü• 
yüdü, fikirlerini harp havası içinde 
edindi, gene harp havası içinde ib· 
tiyarlayıp ölecektir. Bunun içindir 
ki bugünün insr.nlarından yarın• 
esaslı bir eser .kalamıyacakhr; biı 
bütün ömrilrnü7. müddetince içi'" 
mizdeki sualleri, korkuları, endioe• 
leri söylemiş olaca~ız. 

-ıc * * ' 
Y JR~tl Yıldanberi durıyada 

sulhçuluk hayli ilerlemişti: 
sulhun her şeyden kıymetli oldu
ğunu, hiçbir şeyin milyonlarca in• 
sanın ölmesine değmiyeceğini söy
liyenler vardı. Fakat şimdi an.IıyOJ 
ruz ki bu fikirler tam:mıilc ıtaı:ninıl 
de~ilmi~: öyle düşünmek istiyot"' 
muşuz ama gerçekten öyle dü~ült" 
miyormuşuz. Harp bize, sulhten T• 
hayattan çok üstün tuttuğumuz kır' 
metler bulunduğunu isbat etti. Dün, 
mutlak surette harp aleyhinde söy.ı 
lenen sözler bugün bize pek ÇD"' 
eukça geliyor. Fakat onların, o fi· 
kirlerin de bir kere tecrübe edil· 
mcsi liizımdı. Bu harpten sonra in• 
sanların kendi hakilı:aUerini daha 
iyi anhyacaklannı, mayala11ftt!I 
kahramanlıkla yoğrulınnş olduğu• 

nu itiraftan hicap du:vmıJ"llcakla· 
rını sanıyorum. Destanlara istih• 
rana bakmağa baş!amı,lık; fimdi 
onlarda Jnsan oğlunu TC insan el· 
lunda onlan görüyoruz. 

Namllah ATAC 

Üniversitede edebiyat 
tarihi profesörlükleri 

üniversite edebiyat fa.lriilıesi 
profesörlerinden Fuad Köprü • 
tünün çekilmesi üzerine Türk e
debiyatı tarihin eski edebiyata a
it olan laammt doçent Ali Nihat 
deruhte edecek. tamimat edebi• 
yatı tarihi hocalığına da Gazi 
Terbiye enstitüsü prole.örlerin • 
den Mustafa Nihat gctirilecektirı 

..... :nrocuum tE D ıE I B ' I ROMA N·I • · . ı i ... ., ... . . R
0

IN EDEBi ROM ANI 
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Yazan: .. CAHil UÇUK 

- 33-. . 
Ahmet, yayık yayık söylüyor 

du: 
- Hap:ıte dostun varmış! 
Zeynep, irkilerek ona haktı: 
- Ne olmu~? Neymiş? 
- Dostun varmış! Onun çıkma· 

c;ını bekliyormuşsun. O hapisten 

~- :Wıwş~m .. 
7.eırnebin kafasında bütün bir 

~cçml'5 am'flrı~·ordu. Kocac.ının 

:Y;y-ia1iklerini hiç <iüşünmemi~ti. 

O, "Uçan su .. daki evinin pencere· 
!erini kapar gibi. Aliyle tekrar ya
şamak ümidinin de bütiin kapıla· 
rım koca::mm, 1:;lak elbi:::eli vücu· 

dudaklarının kenarından salyalar 
sızıyordu: 

- Varamazsın kahpe varamaz· 
sın! 

duna, örtmüştü . Buruşuk yüzüne i\cden? 
bakarken, yüreğinde yeni bir ha· 7..eynep, Aliden ba~ka bir şey 
yatın doğduğunu hissediyordu. düşüıımüyordu. Kocası tekrarladı: 

Kendi kendine c:öylenir ~ibi mırıl· - Varamazsın! Çünkü geber· 
dandı: mis! Herif ~ebermi5 hapi:ste! .. 

- Elbet \'arırım ona.. Zeynep, yüreğinde birdenbire 
Bu söz ihtiyar erke?!in üzerinde doğan hayatın. kuv\·etin gene bir· 

garip bir tesir yaparak. acı. bay- denbire öldüğünü anladı. B.'l~ının 

ku~ ağlamac:ına henziyen kahka· içinde zelzelt'icr oluyor, yıkılan ev· 
halarla gülmeğe basladı. !erin taşların, kerpiçleri dii5ünce-

Zeynep, bütün dikkatile ona ba- ' !erinin üzerine yığılıyordu sanki .. 
kıyordu. Adam tıpkı bir hayvana Dışarda fırtına ba~lamı5tr. Yağ· 

benziyordu: mur dolu gibi sert tanelerle cam· 
- =--:eden ~ülüyorsun? tara vuruyor. sonra kec;iliyor. Hüz-
Ahmet, ~ahkahalardan ho~ılu· : g~rın ağaçları çatırdatan oğultı:ı:u 

yordu. Gözlerinde ya~lar · aktyor. j cluruiuyordu. 

Ahmet, Zcynebin kıpırdısız, göz 
leri dalgın durdu~'1lnu görünce, 
yeniden söze ba~ladı: 

- Çakır Ilüseyinin dedikleri 
yalan mı? sen kahpe değil misin? 
Dostun yok mu? 

Zeynebin ba~ının' içindeki dün
yada da, dışardaki gibi !ırtrn:ı'.ar 

kopuyordu. Kulakları uituldu:·or, 
ı\hmedin sesini uzaklardan geli· 
yormuş gibi işitiyordu. Göııeriııi 

ağır ağır kaldırarak, Ahmede bak
tı. Kendine bile yabancı .ı?:elen kı

sık bir sesle: 
- E,·et dedi. Kahpeyim! Hu~e

yinin, topal Durmuşun, Ye ckha 
biitün şehrin. hütün erkek!eiin 
dostuyum! anladrn mı? Ben kah
pr,•im' kahpe! .. 
Ahmeıdin yüzunü ağlamakla gül 

mek arası bir sırıtış kaplamıştı. 

Gene öyle hıçkırıkla kahkaha ara. 
sı bir sesle, homurdanarak, sor
du: 

- Çakır Hüseyinin de d'>stu 
mu.ydun? 

- Ben herkesin ~ostuyum!. 
Ama, bunda benim de hiç kim· 
senin de suçu yok! Kaderin işi. 
Tannnın yazısı!.. 

Birdenbire doğruldu. Kocac;mın 
sırtmdaki ıslak ceketi çıkannağa 

uğraşarak: 

- Soyun dedi. Ha~ta olacaksın! 
Ahmet Zeynebin bir ana duygu· 

su ile dolu sesinde, dağılan başını 
bulmağa ç~lışıyordu. Ceketir.i çı

kardr. Mintam da ıslaktı. Zeyneb. 
sanrlığm üc.tiindeki yatakları yere 
indirerl'k, s.ındığı açtı. Çama~ır, 

alarak, kocasmm yanma döndü. 
Onu soyarak, temiz çamaşrrlatl 

ve kuru bir ceket, pantalon giy· 
dirdi. Ahmet, hll~ sopa yi)erek 
sersemlemiş bir hayvan gibi, p~· 
kın llaşkm bakmıyordu. 

Zeynep, bir sade kahve pi§ire" 
rek ona içirdi. Sonra: 

- Haydi, dedi. Çakır Hüee)in· 
lere gidelim. KAğ'ıtları geri a1. ı<en 
dim için değil, sen yersiz yurtsUZ 
kalırsın diye korkarım .. 

Ahmet, ayılır gibi oluyordu. Ra· 
kının kuvvet, cesaret veren dınna· 
nr başından dağıldıkça yumuşuror 
Zeynebin senelerdenberi ahştJ~l 
himayesi altına giriyordu. ÇocUI• 
gibi onu dinliyerek kalktı. Zeyrcp. 
öndt', o arkada saz damdan çı1'tı· 
tar. ( Deı:amı ı·ar) 
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Almanlar 64 tayyare 

düşürdüklerini iddia ediyorlar 

Anlatan: O r. N lHA T REŞAT BELGER. 

- 31 Yazan: SABiH ALAÇAM 

100 ltalyanlar T rablusgarbe 
asker çıkarmışlaraı 

Bu zat kısa boylu, koca kafa_ 

bin 

lı, Hacıyvad suratlı ve sözü, soh-

A m erik ada silah ingilizler ve Fransızlar f?J:~~l ~~·.;~~::.:::.~~.~,::::':::'. 
~ • liahmer kongresinde o kıı.dar lü-

dinlediğim parçalar, hali kula
ğımdadır diyebilirim. 

1ı;te Amerikada günlerimiz böy-
lece geçti ve Vaşingtonda iki ny 
kaldıktan sonra, Nevyorktan 
Pro\'ans Trans atlantiğinc bine_ ambargosu 

Ruzveltin muhalifleri 
d~ onun fikrini 

müdafaa ediyorlar 
i\'evyork, 1 (A.A.) - 1936 A

merika reisicumhur intihabatında 
Ruz,·eıte kar~ı ~iddetli mücadelede r 
bulunmu~ olan ı\lfred Smith bü
tün .\m~rika radyolarınca ncşrcdi. 
l~n bir r.uLkunda Huz,·clli bilaraf
lı!• Y:! silah ambarKo;;unun kaldı
rılma:;ı hu:;u-.unda hararetle tut- ı 
nıu~tur. 

Smith, entcrna!'yonal 
mdct•e·1 bah-etmc:lin 

kanuna 
mümkün 

olm:ıdığını, çünkü buna .:\imanla
rın riyact etmdığini -.i)ylemiş ve 
cımharr,onun kaldırılması aley
hinde 'aziyct alan Ye hu ~uretle 
ı\m~:ikan ':ıpurlarının batırılma
~ına gJz ) uman iııfiratçılan tenkit 
elm\~~ir. 

İ :ıbra tçtlarm 
de~işiyor 

fikri de 

\'r.~ington, l (,\ .. \.) - - Cumhu. 
riyctçi partiden rei:>icumhur nam
zedi ayan l\i'..<l..,ından, 13rici~C$, rnd
yorfa bir nutuk :;iiylcrniştir. 

lnfiratçılıihn en hararetli taraf
tarlarından biri olarak tanınan 
Ilrid~e.;, bu nutkunda reisicumhur 
RuzYcltin bitaraflık hakkındaki 

dü~üncc-.inc ~·ok yaklaşmış bir va-
7iyette olduğunu gö::;tcnniş YC cz
cümk demiştir ki: 

"- Hitlcr hakkıııda, Slalin hnk 
kında \ c bunların temc;il etlikleri 
fikirler hakkında ncf rct duyuyo
ruz. Biz. demokrat bir rejimde ra
~tyan hür bir milleliz. Biz. naziz
min YC komünizmin yayılmasmı 
~önnek btcmeyiz. Bizler, bu sb
tcmlerin memleketlerimizde yayıl
maı;;ma mani olma!i;a azmetmiş bu 
lunuyoruz.,, 

Almanların 
zaptettikleri 
Danimarka 

gemileri 
Londra, 2 - Alman harb gc. 

mileri dört Danimarka vapurunu 
müsadere etmiştir. 

Danimarknda, Danimarka ge -
, milcrinc karşı Almanların aldığı 

tedbirler büyük bir hC'yccan u
yandırmıştır. Zaptolunan gemiler 
de ia17c maddeleri vardr. 

Hollandanın "Jan Van Gclder,, 
mıı;11 gemisi dün öğleden sonra 
Terschelling civarında bir torpi
le çarparak mühim hasara uğra
mıştır. 1nfilak esnasında müret _ 
tcbattan iki kişi ölmüş, üç ki~i 
ağır ve üç kişi de hafi[ surette 
yaralanmıştır. Mürettebattan di _ 

ğer üç kişi de ar:ınmııktadır. 
Ma~11 gemisi bir romorkörle Pcr
chcllinge getirilmiştir. 

lrlandalı 
Cumhuriyetçiler 

İngilterede sabotaj 
hareketlerine tekrar 

basladılar 
ı\msterdam~ 1 (AA) Dcyli 

Hcrald gazetesinin yazdıi!ına göre 
1 rlanda cumhuri yctçileri lngil lerc. 
ye kar~ı olan mücadelelerine yeni 
bir şekilde tekrar başlamı~lardır. 

Bunlar pa~if ha\'a korunma te~
kilatmın ilanlarını yırtmakla ve 
mahzenlerin ,.e <>ığmakların tem ir 
için me,·cul elektrik tellerini ke"e
rek büyük Britanyada pa.:;if mli
hfaa tcrtil::atını i~kfıl cylcmekıe
t:ir 

b U n U Ya 1 a n 1 J Y O r 1 a r zumsuz bir harekette bulunmuş_ • Frans:- lıükiıınctl komüııi,ı ))ar-
füirıirı ve lrn ıı:ırtiye ıııcıı,up lıiiliin tu ki, eteğinden çekmeğe mec -
ıce~kküllcrin mat ve miilklcrinc el bur kalmış ve kendisini güç hal· 

Almanların topçu ateşi şiddetli 
' 

ve devamlı bir mahiyet aldı 
Paris, 2 - Fransız menbala -

rından alman malümata nazaran 
"l<'ransız orduları kumandanlığı, 

hareket teşebbüsünü muhafaza 
ederek ve ihtiyatlı hareket et -
mek ta biyesine sadık ka !arak 
Zigfrid mevzilerine karşı muhte
lif noktalardan mahalli küçük la_ 

arrıızl:ırda bulunmağa devam e _ 
diyor. 

Dlin Sarrrlouis'~n cenubu garbi 
mıntakasında yapılan harekat 
Fransız mevzilerinin esaslı su -
r('ttC ıslah edilmf'sini ve mühim 
tnrassut mahallerinin i~galini 

mümkün kılmıştır. 
Alman topçu ateşi geçen hRC

taki kadar hiçbir zaman bu ka
dar büyük siddette ve devamlı 
olmamıştır. Binaenaleyh bunun 
sebebini asnbiyetc veya endişe -
ye atfetmek lazımdır .. , 

· Ingiliz teb;iji 
lngiliz istihbarat nezareti de 

ııu malümatı veriyor: 
"lngiliz hava kuvvetleri dün 

n.kşam Almanyanın şimalinde ye_ 
ni bir kc§if uçuşu yapmıştır. Ha_ 
re>ket tamamilc muvaffak olmuş 
ve bütün tay~·arclcr geri gclmiş
lir. 

Garb cephesinde küçük bir ke
şıf linvn. ku~ctimizle birc:ok düıı 
man lıarb tan·arclcri ara<1mda 
vukubulan müsademeye gelince, 

Almanya - Romanya 
iktisadi müzakereleri 

Berlin, 1 (ı\.J\.) - Alman ajan 
t'I bildiriyor: 

1935 Almanya - Romanya eko
nomik anlaşması hükümlerine gö
re, Bükre~tc yapılmakta olan ::.c
nclik görüşmeler nihayete em1iş
tir. Muallakta bulunan bütün me
ı;;clcler dostane bir surette halledil 
mi~ Ye 1 teşrinievvel 1939 dan 30 
ey!Ul 1910 a kadar olan müddet 
zarfındaki ticaret mübadelesi tc~

bit olunmu-:tur. 

Seyhan barajının 
temeli atıldı 

Adana, 1 (.\.A.) - lhzari in~a
alt bilen Seyhan barajının bugün 
merasimle temeli atılmıştır. Bu 
münasebetle sular umum müdürü 
Nafia vekili namına bir nutuk söy 
liyerek başlanılmış olan işin bü
yük ehemmiyetini ıebarüz ettir
miştir. 

Dikilide zelzelerler 
seyrekleşti 

lzmir, 1 (A.A.) - Dikili fela
ket mrnlakasmdaki sarsıntılar scy 
rekle~meğe ve hafiflemcğe başla

mıştır. Buradaki halkın vaziyeti 
de ya\'a~ ya,·aş salaha } üz tutmuş· 
tur. Gerek merkezde gerek diğer 

zelzele rnıntakalarındaki halka 
§imdiye kadar 1050 çadır tc .. ·zi c 
dilmi~tir. 

istihsali arttırmak. için 
hazırlanan kanun 

Beynelmilel buhranın devam 
etmesi üzerin,e her memleket gi
bi, hükümetimizde istihsalatımı

zın arttırıJmasma karar vermİ!! • 
tir. Bu cümleden olarak Ziraat 
Vekaletinin hususi bir kanun la
yihası hazırladığı haber veril
mektedir. 

Yeni bazı zirai mi.ikcllefiyetlcr 
tahmil edece!: olan kanunun tat
bikinde zirai kombineler malze
mesinden de istifade edilecektir. 

düşmanın iki tayyaresi alevler i

çinde düşürülmüştür.,, 

Alman yaralı treni 
Alman - Hollanda hududundan 

bildirildiğine göre, ilk yaralı tre
ni Almanyada Vcstfalyaya gel -
mistir. Şarktan gelen bu trende 
Polonyadaki seyyar hastaneler _ 
den 500 yaralı ve hasta Alman 
askeri ''ardır. 

Diğer taraftan Ren nehri üze. 
rinde se~Tüsefer eden gemi mü
rettebalt Manhcim hastanelerinin 
!;!ark cephesinde yaralanan asker
lerle dolu olduğunu söylüyorlar. 

Dünkü Alman harb tebliği şu

dur: 

Alman teblıği 
"Garpta, düşmanın topçu ate

şi Sarbrück mmtakasında daha 
ziyade şiddetlenmiııtir. Bunun 
haricinde mühim hiçbir faaliyet 
ve lıarb kaydedilmemiştir. 

Garpta, iki Fransız ve 10 !n • 
~iliz tayyaresi ve şimal denizin_ 
de do yine iki İngiliz tayyaresi 
düşürülmüııtür. Alman hava kuv
\"etlcri 2 tayyare kaybetmiştir.,. 

Kaç tayyare düşürüldü? 
Alman radyosu bir ay içinde 

37 Fransız ve 27 1ngiliz tayya
resi düiiüriildüğünü iddia ctmek
tf'dir. I<~ransız vo İngiliz makam
la rr bu iddianın doğru olmadığı_ 
nı bildiriyorlar. 

Almanların 
Le. ıistandaki 

· zayiatı 
Ölenlerin çoğu otuz 
yaşından yukarı 

kimselermiş 
Paris 1 - Fransız istihbarat 

dairesinin bildirdiğine göre Alman 
larrn Lehistandaki zayiatr umumi 
şekilde 15 bin asker, 400-500 tay_ 
yare olarak tesbit edilmektedir. 
Bu rakamlar eyhilün ilk üç hafta 
sına aittir, ondan sonraki zayiat 
da mühim bir yekun teşkil etmek
tedir. 
Diğer taraftan, Lehistanda ölen 

Alman askerlerinden ço.~unun o
tuz yaştan yukarı kim!\eler oldu
~u bildirilmektedir. 

Yıkık cami 
hadısesi 

Kız kaçırma suçluları
nın muhakemesine 

:: aşlandı 
1stanbulda yeni teşkil edilen i-

kinci aR-ır ceza mahkeme~i bu sa
bahtan itibaren faaliyete ba~la_ 
mıştır. 

?\lahkemenin ilk işi bir "zorla 
C'Ye girmek Ye kız kaçırmak., da
rn<:.rdır. DaYanın suçluları Hü':'C. 
yi n ve :\fozaffer bir gece Çember
li taştaki aile bahçesinden çıkan 
Saime Ye Perihan adlarında iki 
~enç kızı Aksaraydaki evlerine 
kadar takip etmişler, eye giren 
Perihanı h.;.kıvrak yakalıyarak 

"Yıkık cami .. i"imli yangm yerine 
sürüklemişlerdir. 

Biraz sonra reti~enler Perihanı 
kurtarmışlar, suçluJarı da poli:;e 
teslim etmiş'erdir. 
Suçluların her ild~i de !'uçlarını 

inkar etmhilerdir. Muhakeme şa
hit celbi için ba~ka bir güne bıra
kılmı~lır. 

koynı ıı~t ur. 
• Jrıgiltcre<le l.r:ıl n krali\·c, diin 

!foinl P:.rnl'daki hir dini ayinde 
lıazıı· bul un mu )!anlı r. l\llil ldi ki erin 
zaferi i\·in dıı.ı eılilmi~tir. Ayni dua 
lııgillcrcıı in llHI kilbcsinılc tckraı· 

olunıııuşlur. 

• Ccrnir hckc.liy; reisi, DaJutlyc
~ c gönderıliği lıir lclıırafla Cczair 
v.llanda)larının ::c\·rıı lı:ı rplc oldu
ğu gilıi bu :sefer <le kali zafere ka
dar çfüdilıııcz lıiı· lwğlılık ,.c lanı 

lıir iliıııal i\·iııde ıııiicadclcyc azıııel 

ıııi5 bulunduğunu Lildinııişlir. 

• Danimarka ziraat nazırı, !>Chı:e, 
hayvuıı ynğı, siit ye süt konsene
Jcriniıı il "· cıııı yasak clnıi)lir. 

• Hoıııuııy:uıın yeni :\loskova or
la cl\·isi Davidcsco Mosko\'aya var 
ııııştır. 

• Buııiinlt'rılc n ihnycle eren 'ı tı· 

goslavya - llolanda licarcl muahe
desi 1010 lt•şrinieYvclinc kadıu- lem 
dit edilmiştir • 

• Sabık Lilvanya lrnşvckili Tu
lıcls, diin akşam ölmüştür. 

• Dr. Sehnurre, knl11lrnlık bir Al
man ekonomik heyetinin haşıııda 

olar.ak pek vnkında Mo . .,kornya gi
clcccktir. 

* Frnnsanm ~·rk ordulal'l baş
kumanda111 general \'cygand, :son 
h:ıfln zarfııııln, bir lr.11.:ik seyahati 
yapmış ,.c llalebc, Şama, ve Trau
lusa gitmişi i ı-. 

• P >lnıı_,... · "losko,·. 1 ··, ::k el-
çisi Grzybovski ve refikası, dün 
akşam l\loskov:ıc' ltalya biiyük el
çisi llnııonun cin·- '!isi olarak ak
şam Yenırğini Jt:ılv:rn büyük c!çi
liğiııdc ~·rın işlcrclir. 

• ~ht:soliııi, \'cııcdik sarnyıııda, 

f.15isl şefleri önünde, l:ııııaıni~ le 
ılnlıili .. -~~r.lclt'l"İ Iı::ıhi~ lllC\"Zllll c
clC'.'11 lıir ııuluk sövlerııiştir. ~hısoli

ni, bu ıııııkuncla, .ezciiıııJc,' bundan 
. ··~ı .. ra~; l milisinin lı·ıly;ın onlıı

:-.unun bir rii ii ol:ır:ı•~ıııı bildirmiş· 

tir. 
• Diikrcşlc rc~nıi nrnhfillcr, b:ızı 

~:ıh:ınrı rncl~·ol:ırın hırkiyc n:ılırı 
li:ıfcııkonnıı 21,ro .. ·:rn...,:·ı ', rc-1 r

ılcc-cği h:ıkkın 'ı vercli~i h:ılıcrkl'i 
1;.ıli ı;ı"·n'(r •· ' "'·ıın:ıktadır. 

• T.onuı·~ · \" ·slr.;n,IC"r kiJisC'sin 
ıle vaaz Yeren Canteıılıcrry başpis
koposu, Jnı;ıi llC'rcnin Almanya l{i hi 
:ııli 'c- ın"zıı linı:rne ı .... "., ıı'ııllrı-iııe 

111iirncaat l'lııı iyC'rr,tt:,.: .. ııı il clınck
lc olıluı:(uıın söy]('ıııiştir. 

Liman ve Denizyolları 
idarelerinin yeni 

kadroları 
Liman ve Denizyolları hakkın

daki proje kat'i şeklini almıştır. 
Yeni kadrolara göre Liman • 

lar ve Denizyolları idarelerinde 
hiç bir memur açıkta bırakılma -
maktadır. Kadro, yeni bareme 
göre hazırlanmıştır. 

Denizyolları U mum Müdürü 

İbrahim Kemal Baybora ile Li
manlar umum müdürü Raufi 
Manyas evvelki akşam yeni kad
rolarla beraber Ankaraya gitmiş 
}erdir. 

--o-

Petrol ve benzin fiyat
larının yükseltilmesi 

İsteniyor 
Ankaraya giden petrol kum-

panyaları direktörleri iktısat 

Vekaletine müracaat ederek, dün 
ya petrol fiyatlarmın 
göz önünde tutarak 
fiyatların artmasını 

<lir. 

yükselişini 

burada da 
istemişler 

Müracaat tetkik edilmektedir. 
--0-

Sını f mevcutları 45 şİ 
asmıyacak 

Maarif Vekaletinin verdiği son 
bir karara göre, mekteplerdeki 
sınıf mevcutları 45 den fazla ol
mıyacaktır. Talebenin iyi yetiş

mesi İ 5:İn alınan bu tedbir, fazla 
~ubeler açılmak suretiyle yerine 
getirilecektir. 

le susturmuştum! 
Nevyorkta bir kaç gün kal -

dıktan sonra doğruca Vaııingtona 
gittik. 

O vakıt Amerikııda sefirimiz 
Ziya Paşa idi. Onunla görüştük 
ve ikametimize tahsis edilen 
Niyfıwillard oteline yerleştik. 

Salibiahmer kongresi Pan-
amerikenbilding de toplandr. A
merikahlar bizlere karşı fevka
lade misafir perverlik gösterdL 
Jer. Her heyetin emrine hususi 
bir otomobil verdiler. Sabahlan 
içtima ediyor, bire kadar 
yorduk. Bilahere şaraplı, 

panyah bir öğle yemeği 

çalışı-

şam

yiyor 
ve tekrar bir, iki saat müzakere 
de bulunuyorduk. Her gece de 
kibar bir ailenin misafiri idile ve 
hemen hemen sabahlara kadar 
eğlence ile vakıt geçiriyorduk. 

Bizi kongrede şiddetle alakadar 
eden mesele şu idi: 

1talya hükumeti, Osmanlı İm

paratorluğuna bir ultimatum ver_ 
miş ve talepleri 24 saat zarfın
da kabul edilmediği için de 4000 
silahsız nefer ile müdafaa edilen 
Trablus Garbe donanmasını yolla
yarak 100,000 ~ilik askeri bir 
kuvvet de ihraç etmişti! 

Fakat bütün bu tedbirler fayda. 
vermemiş, !taJyanlar sahilden 2 
kilometreden fazla. ilerliyeme _ 
mişlerdi.; 

Bu suretle de Trablus Go.rp 
harbi ba..~Jamıştı. 

ltalyanlar, lstanbuldan vesair 
mahallerden Trablus Garbe .i.nL 
dat kuvvetlerinin gönderilmesini 
menetmek maksadile Akdenizde 
sefer halinde bulunan bütün ge
mileri tevkif etmek, araııtırmak 

istiyorlardı. Bu meyanda bir hi
HU ahmer heyctimi7J taşımakta 
olan "Manoya" vapurunu da tut
muşlardı. 

Kongrede keyfiyeti bütün tar_ 
siliitı ile anlattık ve beynelmilel 
bitaraflığa mazhar olan bir mües 
seseye yeni hilaliahmere karşı 

yapılan bu çirkin muameleyi şid
detle protesto ettik. 

Biz Vaııingtonda bulunduğu

muz sırada, Mister Tart Amerika 
cumhurreisi idi. 

Mister Taft, kongre azasına 

'Beyaz ev" de muhtcsem bir zL 
yafet verdi. 

Beyaz ev, büyük bir parkın 

içindPydi. Park, güzel bir üsHıb 
ile vücuda geLirilmls, her yer 
bol bol çim ve ağaçlar ile süslen
mişti. Benim, parkın yemyeşil ve 
genis ifadesi fevkalade hoşuma 

gitıniı,ti. 

Beyaz ev, harici manzarası iti
barile gayet sade idi. Bilhassa 
Elize, Dolmabahçe sarayları ile 
mukayese edilecek olursak. on
ların daha modest oldukları der_ 
hal göze çarpıyordu. Fakat içeri 
girdikten sonra, bu llfldelik kal
mayordu. Gayet geniş, fevkalade 
ısıklı ve zevkle, ihtisamla döşen
mi!) salonlarla karşıla!iıyorduk. .. 

Orta boylu, f tine dolgunca, 
be!juı; çehreli ve sempatik bir a
dam olan Mister Tart kongre a_ 
zasmıı çok iltüat etti. Hepimize 
birer madalyfl verdi ki bunu gü
zel bir· hatıra olarak saklarım. 

Amcrikada iken Mavnsvernin'e 
Ccmahiri. müttehidcnin kurucusu 
olan Vaı-ington Mozolesini ziya -
retc gittik. Bu seyahatı, riyaset 
cumhur yatı Meyflavr ile yap
t.ık. 

MPyflaVl' de hakikaten muh. 
teşem bir yat idi. Bilhassa. ga
yet mükemmel orkestrasından 

rek Şcrburga, oradan da Parisc 
döndük. 

Provans Okyanusa açıldığı za
man, Amcrikadan ayrıldığımız i
çin belki hüzün duyuyor fakat 
bizim üçüncü dileğimiz olan ma
hut Ermeni doktordan yakamızı 
kurtardığımız için mutlak sureL 
te seviniyorduk. 

Pariste, muhterem hocam dok
tor general Besim Ömer Akalını 
teşyi ettim. Onu götüren şimen
difer gardan a)Tılırken mahzun
laşmıştını. Fakat, aziz hocam, 
her zamanki beşuş haliyle tesL 
rini azaltmak istiyor: 

"- !nşa.aJlah, yakmda lstan • 
bulda görüşürüz!" Sözlerini eöy
leyordu. 

.Filhakika, bir müddet sonra 
ben de lstanbula gittim. tık i§im 
General Doktor Besim Ömer Ak
alınr ziyaret etmek Oldu. Fakat, 
kara bir haber ile kar§ılaştmı: 

Taliin şu garip cilvesine bakınız 
ki Okyanusları aşan, aylarca ac_ 
yahat eden muhterem hocam, bu 
uzun yolculukları kazas12l bitir
diği halde; Boğaziçi vapur isge
lesinde ayağı kaymış, denıze düş-
müş! (Devamı var) 

Silivri hayvan . . 
sergısı 

Dün valinin bir 
nutkile açıldı 

Silivri hayvan sergisi dün mc 
rasimle açılmıştır. Merasimde 
Trakya umumi müfetti~ gene
ral Kazım Dirile, vali ve belediye 
reisi Liitfi Kırdar, belediye erka
ni, daiınl encümen azaları ile hir 
çok davetli hazır bulunmuştur. 

Serginin açılışt münasebetiyle 
Silivri kaymakamı Ekrem bir 
nutuk söylemiş, her sene açılan 
sergilerin bir evvlekinden katkat 
mütekamil olduğunu söylemiştir. 

Bu nutka LCıtfi Kırdar muka -
bele etmiş, köylünün her sahada 
olduğu gibi, hayvan yetiştirmede 
de ilerlemeğe azimle devam etti
ğini işaret etmiş, bunun yalnız 

ferdler için olmayıp, umumun 
menfaati namına hayırh bir müj 
de olduğunu ileri sürmüştür. 

Validen sonra general Kazım 
Dirik te kısa bir nutuk söyle -
mi§ ve sergi açılmıştır. 

Merasimden sonra davetlilere 
bir öğle yemeği verilmiştir. 

Boğaziçi vapurlarında 
kış tarifeleri 

Şirketihayriyenin dünden iti
baren tatbikine ba~lamlan sonba. 
har tarifesine göre, pazar günleri 
köprüden Anadolu yakasına ilk 
posta 7.15, Rumeli yakasına 8 
de kalkmaktadır. 

Anadolu kavağından köprüye 
5,32 de Rumelikavağınd.ı.n da 
5.42 dedir. 
Ak~amlan kavaklardan 

posta 19.32 de, Üsküdardan 
22,30 dadır. 

son 
ise, 

Köprüden Çcngelköyüne ak
şamları 23, 15, Anadoluhisarına 

kadar 22, 15 ve Kavaklara kaclar 
da 21,15 tc son vapur kalkacak -
tır. 

Sair giinlcrde sabahları ilk 
posta Kavaklar ve Vaııiköyün

den 5.05 te. Köprüden Beykoza 
kadar 5.55 tc ve yukarı}~a kaclıır 
6,55 te ilk postaları kalkacaktır. 

Cumartesi günleri Çengelkö
yünden Köprüye 23,15 te iskcl~
]ere uğrayarak ve köprüdr,.. 
21.15 te gene iskc1clcre uğraya 
rak yukan Boğaza birer ya!'"' 
kalkacaktır. 



250 Bin genç ingilterede 
silah altma çağmldı 

Londra 2 (A.A.) ~ Kral, bir 
x yanname neşrederek l ilkteşrin. 

de lngiltercde bulunan ve yaşları 
20 ile 22 ara.,ında olanların askere 
ılıw bıleceklerini bildirmiştir. 

Bu beyanname mucibince askere 
:.ı.ınacakların 250.000 ki ,i oldui'.,ru 

hmin edılmektedir. Bunlar, son 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarnfı 1 incide) 
~ nıımnl• i tr.diğf sulh tçlilifioin 
ııctircsiz lmlacni;"l muhnkknl\ ol
du6'11na güre nnsıl bir Jıarb ıılilnı 

tntbll< edccc6'1 belli değflclir. 

Uıtimnl ki Almnnyıı garb ccı•

hc-;lndeıı, ) hııt is\içrc ''e llelçl. 
J,ıı. gibi bitıırıır dC\ lctll'r üzerin_ 
den bü~ ük bir taıırruza giri::;ecck
tir. Cüylc hir taarruzla Fran ayı 
istila et mel• 'e J\lanş denizi a
hlllerhıden Britnnya adıılıınnı 

t:ı.hrlblc tclıdid ederek sulhe ic

bar etmek he•lefini tutacaktır. 

İhtimal J.I J\lııjino lıııt1ınııı geçil

mcsl rok bü~ ük fe<lnkiirlıklııra 

ihtiyaç ~ö tcrecci;rini \'e bitaraf 
mcınlcltctler li:r.crlnden tn.arruzun 
tchlikl.'11 olabileceğini dü5ünerck 
malıdud ku\"\'etlcrle garb rephe. 
simle miiclafaıı mzlycti alacak, 
tıı;iliz 'c Fran ız nbloknsma 
So\ ~et Rusya llo \'C Tuna. Uzc. 
rindcn ark memlcketlorllc nor
mal ticari mUnasebata giıi.mek 
'e uzun seneler de\ ıım edecek 
hlr harbe hazırlanmak yoluna gi

rcccı.tir. 

Ancnk, Almıınyanın bu yolıla 

kcndbiııe bir program çlzobilmcsi 
lı:in İtnlyanm bugünkü bitaraflık 

I~ nsetlndc ı rar edlıt chniyecc
nl ,.e l•endi ine nskeri yıırdımda 
bulunup hulunmıyneıı.ğmı bilmesi
ne ihtiyaç 'ıırdrr, İşte buöün 
Berllnde 'aki olan J;:onuşmalnrda 
tnkiı• edilen maksat buılur. 

HASAN KUMÇA"i'l 

Orman istihsalatımıza 
ait bir statistik 

Orman umum müdürlüğü milli 
miıesseselerin idare ettiği orman
ların i~ihsalfltına ait bir statistik 
hazırlamıştır. Bu statistikte or
man büyüklüğüne göre en dol
gun randımanı, lğriceova ve Hel. 
kem" o'"manlan vermektedir. 
-~-----------

ıw -, 
Pek )'ı:lrnıda • • • loomasmda 
Şnrkm blitün harikalnn 

GÜLNAZ 
SULTAN 

Türl>r;o sözlli ve r;arkılı 

teşrinden evvel silah altına alın· 
,mıyacaklarsa d~ derhal kaydedile· 
ceklerdir. 

Geçen haziranda 240.000 kişi 
kaydedilmiştir. Bunların 100.000 i 
silah altına alınmı~tır. Dığerleri 

:-;onteşrinden evvel davet edilecek· 
lerdir. 

Amerikanın 

Varşova setiri 

1 

Paristeki Leh hükumeti 
nezdinde vazifesine 

devam edecek 
Londra, 2 (Hususi) - Ameri· 

kanın Varşova sefiri Bidde Pa· 
rbte teşekkül eden yeni Leh hüku 
mcti nezdinde rnzifcsine devam e
decektir. 

Belgrattaki Alman 
heyeti ile müzakere 
Belgrad, 2 (Husu i) - Yugos· 

lavya ile Almanya arasındaki ti
caret anlaşmasını halletmek 
için Belgrada bir Alman heyeti 
gelmi'itir. Ileyet dün ilk toplantı· 
sını yapını~. toplantıdan sonrn 

Aplençeye giderek mütevcf fa kral 
Aleksandrın mezarına bir çelenk 
koymuştur. Müzakerelere devam 
edilecektir. 

Eski Leh cumhurreisi 
nerede? 

Paris, 2 - Eski Leh curnhurre
isinin Romanyadan ayrıldığı ve 
Parise gitmek üzere Bclgrattan 
geçtiği Belgrat ve Bükreş radyo
ları tarafından tekzip edilmiştir .. 
Eski Leh cumhurreisi elyevm Ho. 
manyadadır. 

• Bu mevsim.in en bUyUk 
filmlerinden 

RIO GRANO GOL0..-

Başrollerde: JOHN CAR· 
ROL. MOVITA 

1 Dans ve ispanyolc:a şarkılari
le dolu büyük macera filmi 
öNOMOZDEKt ÇARŞAM-
BA matinelerden itibaren 

1 

Büyük Şnrk filminde ı 
"!~~~~ Sin<'mıısıııda 

~-"'·~ = • ~-~--------------
Kayseri iskan Müdürlüğü: 

Şar~ışla istasyonunda bulunan 164.630 metre mik'abı kereste
den 70.155 metre mik'abı Pınarbaşı kazasının Beserek, 37,790 met
re mik'abı Tersakan ve 56.685 metre mik'abı Panlı köylerine ve 
Sarımsaklı istasyonunda bulunan keresteden 45.348 metre mik'abı 
Viranşehir nahiyesinin Pöhrenk köyüne nakilleri ve her metre 

mik' .ibı kilometre başına 8 kuruş üzerinden pazarlıkla eksiltmeye ko 
nulmuştur. Talip olanların yüzde yedi buçuk teminatı olan 103 1i
raya mukabil teminat mektubu veya makbuzlarını hamilen i!lale 
günii olan 6. 10. 939 cuma günü saat 16 da iskan Müdürliiğünde 
müteşekkil komisyona ve izahat almak isteyenlerin de her gün 
l ';:.'in Müdürlüğüne müracaatları ilan oluur. "i934,, 

Kayseri iskan Müdürlüğü: 
Develi ve Pınarba§ı kazalarındaki göçmenler için muhammen 

İlt'deli beher çifti seksen lira olmak üzere pazarlıkla on bin liralık 

cif .. hayvanı satın alınc.caktır. Hayvanların boyları bir ondan aşa
~· olmıyacak, asgari üç, azami beş ya§ında olacaktır. Pazarlığa 

r;irecekkrin satmak istedikleri hayvanlarının çifte ~!verişli ol
cluguna dair baytar raporu alması şarttır. Talip olanların yüzde 
'ıi cdi buc:ul: tetT"inat tutan olan 7 50 liralık teminat mektup veya 
ma bazlanru hamilen ihale günü olan 6. 10. 939 cuma günü saat 

t 5 de Müd>JrTüğünde te§ekkül edecek komlsyona ve şartna 
..,..eyi görmek isteyenlerin her gün İskan Müdiirlügüne müracaat
'arı itan olunur. (7935) 

SON DAKiKA 

Bir .isveç 
Almanlar 

vapurunu 
zaptetti 

Stokholm, 2 (A. A.) - Sclltiloz nakletmekte olan Asten ismin
deki lsvcç vapuru Alman hnrb gemileri tarafından tevkif edilerek 
Kiel'e götürülmüııtür. 

Diğer bir lsvcç vapurunda Shuvnd'un cenubunda İsveç knrn su. 
lannda bir Alman tayyaresi tarafından araştırmalar yapılmı~tır. 

Tayyare gemiye evvela §nrk, sonra da cenubu şnrki istiknmetinde 
gitmesini emretmişse de bir İsveç tayyaresinin yııklaşbğını görUnce 
uzaklaşmıştır. 

Moskovanın Letonyadan falepleri 
Tallin, 2 (A. A.) "Stefani" - Letonya hariciye nazın :Muntcr. 

sin Sovyet hlikfımctinin daveti üzedne yarın Moskovaya gideceği 

teeyyüd etmektedir. 
Nazıra siyasi ve iktısadi bir heyet refakat edecektir. Zannc

dildiğine göre, Sovyet hUkumcti nazırdan Letonyanın 7indau v~ lli· 
bau limıınları hakkında ve oski Rus şimen<iifcrlcrinin Letonyanın 

Latgadia eyaletinde knin Rosılen ve Dilnaburg'dan geçerek Lcnin
grad ile Varşovn arasında işlemesine dair bazı taleplerde buluna
caktır. 

Bir Danimarka şilebi torpillendi 
Kopenhag, 2 (A. A.) - Cumartesi günü Şimal denizinde bir Al

man tahtelbahiri, Vcndia isminde bir Danimarka §ilebini torpille
miştir. 

Şilep, derhal batmıştır. Şilebin 17 kişiden ibaret olan müret_ 
tcbatından 11 i ölmüştür. Sağ kalanlar tahtelbahir tarafından kur. 
tanlarak biraz sonra tesadüf edilen bir Danimarka vapuruna aktar
ma edilmiştir. Kurtulanlar, tahtelbahir görünür gö~"linmez Vcndl
anın durduğunu, fakat tnhtelbahirin hiçbir ihtarda bulunmadan şi

lebi torpillediğini beyan etmektedirler. 

,, Bana aşktan bahsedin,. 
Berlin, 2 (Radyo) - DUn gece radyomuz garb cephesindeki Al. 

man askerleri için bir konser neşretmiştir. Konser esnasında Ma. 
Jino hattındaki bir Fransız subayı, !sviçre vasıtasilc Berlin radyosu
nu aramış ve irtiba!. tesis ederek radyodan "Parlez - moi d'amour" 
şarkısını çalmn.srnı istemiştir. Fransız subayının bu arzusu ynkmda 
yerine getirilecektir. 

Hava muharebesi 
(Ba,tafı 1 İncide) 

lngiliz hava filosunun kuman. 
danı olan pilot basından yaralan 
mıştı. Arkadaşı ile mürettebattan 
birisi tayyareyi üssülharekcsine 
g:ötürmeği deruhte etmişlerdir. 

Tayyaredeki bütün aletler, parça 
parça olmuştu. 

Bizzat tayyare, acınacak bir ha· 
le gelmişti. Tayyarenin sathında 
89 delik açılmış bulunuyordu. 
Tayyarenin kanatlan ve dümeni 
hasara uğramıştr. Tayyarenin yu· 

1 
karı kısmında iki petrol deposu 
vardı ve tayyare sağa ve solda 
döndukçe petrol boşaltıyordu. Pi
lot, mendili ile deliklerden birini 

tıkamaJ:ı muv~ 1k olmuştur. Bu 
suretle tayyare, üssülharekc-ine 
dörune,ğe kifayet edecek miktarda 
benzini muhafaza edebilmiştir. 

Yere inme işi çok güç olmu5tur. 
Tayyare, yere iner inmez sarsılmış 
\'C kanatlarından biri üzerine yat
mıştır. Bunun üzerine tayyarede 
derhal bir iştial vukua gelmiştir. 
Tayyareyi idare eden pilot baş a
şağı düşmü~tür. Elbiseleri yanıyor 
du. 1\Iitralyözü kullanan, kendisi 
ni yere atmış YC kendisinin vazi
yetini düşünmeksizin pilotun im· 
dadına ko~uş onu yerinden al
mış \'e pilot da yanmakta olan el
biselerini elleriyle söndürmüştür. 

)Küçük Hikayeler Müsabakası 
Haber, edebiyata mcrnkh \'e bllhas a cdcbiyabn "blkiyc,, 

kısmlle mc~gul olan okuyuculan arasında bir müsabaka tcrtib 
etmıstlr. 

Müsabakamıza i tirıık edecek hlkAyecllerin gönderecekle
ri hikayeler arasından &cttlecek 90 hikaye gazetemizde n~rcdi· 
terek, her otuz hikayede birer eleme ile, en güzeli bulunan ü~ 
Wkiiyo sc~ilccck, 90 hlkfıyenin neı:rini müteakip elde edilecek 
9 hikaye arasından da birinci, ikinci 'c ürüncü hikiyeler ayn-

~ 
lacaktır. 

Gazetemiz. bu şrkilde aynlııcak 9 hikayeden birinciye 15, 
ikinciye 10, ürüncüyc '7, 4 üncüden 9 uncuya kadar be~cr lira 

~ \'erecektir. 
4 

) IUkô~m~:!.~ i>~~otn~:~!!~!atör nL 
mak ~arttır. Göndcrilttek hikayelerin me\"zularmı intihapta 

~müsabakaya ~irccek olanlıır serbesttirler. llikiyelerin hlı;bir 

j 
yerde intl5ar cfmi5 olmama 'ı, an('ak, me\"zula.rm yeril, hareket. 
li olması, hikaye tekniğine oyı;-un yazılmı ve seyrek satrrla 
daktilo cttirilmi~ bulunması, kdğıtlann yalnız birer tnrııJma 

yn:r.ılmı her 'hikayenin 1000 kc•llmedrn fn:r.la olmaması şarttır. 
~ Gömlcrllc('ck Jılkü:rrlcrdcn iyi olanlan ":\lüsabaka." ka~·cli
= le H~ sıra numarası taldp edilerek neşredilmeye bıışlnnncaktır. 
~ Hlkiiy<'lf'r, t-.tanbul Ankara ctulılcsinde Haber gazetesi Yazı 
~ ~liiıfiirlü~ne "Hikinc miisahn'cnsı'' kın·dlle ~iinderilmelidir. 

Dillerin yeni 
sulh teklifleri 

(Baş tarafı 1 ilıci<lc) 
ni vekayi ise malumdur.,, 

Berlin, İtalyanın bitaraflığını 
muhafaza edeceği kanaatindedir. 
Ondan yalnız tavassut bekleniyor. 

Tahminlere göre Hitler, Italya· 
ya "sulh taarruzu,, işinde mutavas 
sıtlık teklif etmek maksadile ltal· 
yan hariciye nazırım Berline da
\'et etmistir. 

Amsterdamda çıkan Telegraf 
gazetesine göre Hitler yeni sulh 
tekliflerinde şunları ileri sürecek· 
tir.: 

1 - Şarkta yalnız J:.ehlilerle 
mesklın yerlerde Küçük &ir hükO
met kurulacak, fakat bu hükumet 
Almanysının himayesi altında bu. 
lunacaktır. Yarşova, Lodz, Lub·
len, Kiyelç bu hükumetin hudut
ları dahilinde olacaktır. 

2 - Diğer meseseleri halletmek 
için be5 devlet murahhasları (ln· 
giltere, Fransa, Almanya, So\ı·et
ler, Italya) bir toplantı yapacak. 
dır. Toplantıda İtalyanın Akdeniz 
deki vaziyeti yani Tunus \"e Kor::ıi 
ka, Sovyetlerin Baltıktaki vazi
yeti ve ı\lmanyanın müstemleke 
talebi görü~ülecektir. 

Bu şartlar bir nevi mağlıiba dik 
te ettirmek gibi bir şey telakki e
diliyor. Fransız istihbarat komise
ri radyoda bir müsahabede verile· 

gilterenin harekete ges;emiyece) 
!erine dair söylediklerine kail" 
mıştır. 

Hitler, şimdi önlemeğe çalış • 
tığı garp harbini çıkarmakla -1• 
danmı§tır. İspanyanın, italy~ 
ve Japonyarun sempatisini kııf 
betmekle ve bilhassa Alman>"' 
nın Türkiyeyi iğfal edeceğini lY 
mit etmekle hataya düşmü§tlir· 

Keza "Mein Kampf,. taraftat' 
larımn bir çoğunun teveccühü • 
nü kaybetmekle hata etmişti'· 

Bütün bu sobepler dolayısiyl4 
Rayştagın önümüzdeki toplant' 
sı bundan birkaç ay evvelki toP· 
lantılara nisbetle ingilterede 0 

kada ralaka uyandırmaz. Filha ' 
kika Hitlerin bütün paurdılal'f• 
gürültüleri ve vaadlan kendisi• 
nin kredisi düşmüş bir siyaset~ 
ve şarkta Stalinin ve garpta dt 
Fransız • İngiliz ordularının e• 
siri haline gelmiş bir adam otdıl 
ğu vaziyetini deği§tirmez. 

Binaenaleyh Hitlerin Rayştd 
da İngiltere ve Fransayı sullı' 
yanaştırmak için yapacağı güril1 

tüler şimdiden akim kahn3~ 
mahk\ımdur. 

Estonya ve 
Finlandiya 

cek cevabı kati ~ilde söylemiş
Kaymakamlar arasında tir. Bu cevap rcdden ibarettir. 

Keza, Londra gazeteleri dipl ... 
matik muhabirlerinin zannetti 

gibi Bitler İtalya hariciye naı 

rırun Berlini ziyareti esnasınd 
İtalyanın bu hususta tavassutt 

bulunmasına Kont Ciyanoyu ile 

j Londra, 2 (Radyo) - Lcton-
ya hariciye nazın Montuez bu
gün Moskovaya hareket edecek 
tir. Letonya hariciye nazırı Mos 
kova hükumeti ı!e görüşmeğe, 

Letonya hükumetinin hususi bir 
toplantıda verdiği karar netice • 
sir.de gitmektedir. Kom§U Es 
tonya devletinin yaptığı yeni an
laşmalar vaziyeti öyle değiştir • 
miştir ki Letonyanın, diğer dev 
Jetlerle bilhassa R·ısya i'e müna
sebatmı gözden geçirml:si lüzu
mu hasıl olmuştur, deniyor. 

Estonyanın noktai nazarına 

göre, şimdi sıra Lctonyaya gel
miştir. Rusya ile Estonyanınkine 
benzer bir pakt akdetmek mec
buriyeti Lctonyadadır. 

Filhakika Sovyet Rusyanm 
Letonya ile bir ademi taarruz 
paktı akdetmek istediğ~ ögrenil -
miştir. Keza Rus harp gemileri 
nin Letonya limanında barınma 
sı ve bazı transit ticari salahiyet 
ler istenilmektedir. 

Haber verildi~ine göre Rusya
}'anın Estonya ile müzakere etti
ği sıralarda Estonya hududuna 
tahşit edilmfıı olan 20 Sovyet fır-

tayin ve nakiller Bunların kabulü verilen sözlerin 
inkarı ve Fransa ile lngilterenin 

Ankara, 2 (- Safranbolu kay hürriyetlerini feda etmesi olacak. 
makamlığma Bafra kaymakamı tır. Fransız başvekili Daladyenin 
Sadi Cidal, Gerede kaymal:~mlı- a 'keri erkanla görüşmeler yapma
ğma Safranbolu kaymakamı ih- :>ı sulh değil, harp planı düşunül· 
san Kaya, Mudanya kaymakam- düğünü ve tayin edilen hedeflerl' 
lığına Gerede kaymakamı Ramiz varıncaya kadar harbe dernın edi
Batuk, Kızıltepe kaymakamlığı- leceğini göstermektedir. İngiltere 
na İslahiye kaymakamı Bekir ı de avni fikirdedir. 
Sıtkı Tugal, Hayrabolu kayma • • 
kamlığma Kızıltepe kaymakamı lngiliz Ajansının tebliği 
Kamran Tuğman, Thlat kayma- Londra, 1 (A.A.) _ Röyter 
kamhğına Haran kaymakamı Sa- tebliğ ediyor: 
dık, Tuncel, Refahiye kayma -
kamlığrna eski Seferihisar kay
makamı Cevdet Çunka ve İslfihi
ye kaymakamlığına mülkiye me

Büyük Britanyada umumi inti
ba şudur ki, bu hafta bir çok ci
hetlerden kat'i bir mahiyet arze-

zunu Sadri Artuç tayin olunmuş decektir. Londranm umumi ka-

lardır. naati, bugünkü vaziyetin esaslı 

iki amili tazammun eylediği yo
lundadır: 

T ekirdağında zelzele 
oldu 1- Avrupa işlerinin gidişinde 

1, k" d v 1 ( \ A) B Hitler yüksek mevkiini kaybet-e ·ır ag, ı . . - u sa. • . 
bah Tekirdağında saat 5·46 da 1 r.ıı§tır. 
dört saniye süren şiddetli bir zel- 2 - Fransa ve lngilterenin 
zele olmuştur. Hitlerle sulh yapmamak husu -

sundaki azimleri Alman • Rus 

kası, şimdi Letonya hududuna 
nakledilmiştir. 

Rusyarun Finlandiya ile dahi 
Estonya paktına benzer bir pakt 
akcletmek teklifinde bulunduğu 
bildirilmektedir. 

paktı ile müteessir olmamıştır. 

Büyük Britanyada Hitlere he
saplarında aldanmış olan bir a
dam nazariyle bakılmaktadır. 

Müşavirlerinin ve bilhassa von 
Ribbetrobun tt•.;avüze karşı ln 

na etse 'bile sulh teşebbüsün· 
muvaffak olmak ihtimalleri yok 
tur. 

Çemberlaynın bugünkü 
nutku 

Londra, 2 - Gazetelerin ö"' 
rendiklerine göre, Hitler RayŞ 

t2!nfll ·toplantı:smda Alman ~ 
Jetinin nazi siyasetini tamatnıl 
tasvip ettiğini sür'atle yapılaca 
bir plebisitle ilan edecek ve Çcrı1 
berlaynm bugün Avam Kaına 
sında söyleyeceklerine cevap ~c 
reccktir. 

İngiBz bahriye nazırına 
göre 

Londra, 2 - 1 ngiliz bahriye na· 
zırı Çörçil bir nutuk söyliyerc 
ezcümle şöyle demiştir: 

"- Harbe başlamak Hitıeri 
elindeydi, fakat harbi bitirmek o· 
nun elinde olmıyacaktır. Fr~'"

ile bizim 85 milyon nnf usumıı 
var. Ve bu yekuna müstemleke 
!erle dominyonlar dahil debrildir 
Rusyayı, şimdi, Polonyada, b 
memlekete yardım etmek için bU 
lunduğunu görmek isterdik. Ru~ 
ya, bugün şarka doğru Alman Her 
lcyi~ini durdurmuştur.,. 



Balkan oyunları dün 
Atinada açıldı 

1·11kar1d re imde de gör'düğünüı gibi bütün oyun clc\'a.nımc& Galatasaray muliaclmkrf Fener Jra.lcsl 
önünden ayrılnıadıl&r. }"akat neticede alamadılar ... 

ostanbul Dik maçDarı başla<dlo - -
Takımımiz ilk günün karşılaşmalarinda 

ıkinci vaziyette bulunuyor 
Onuncu Balkan oyunları bu

gün hususi merasimle bizzat Yu
nan kralı tarafından açıldı. Me
rasimde velihat, başvekil Atina 
büyük elçimiz ve 30 bin kadar 
seyirci vardı. 

3 ünçüncülük, Türkler 1 birinci
lik, 2 ikincilik, 4 dördüncülük. 
Yugoslavlar 1 ibirincilik, 1 ikin -
cilik, 2 üçüncülük, R umenler 2 
ikincilik, 2 dördüncülük aldılar. 

-Galatasaray - Fenere 1- O yenildi 
Sankumızı takımm yediği tek gol hakemin yanlış ve 

On birinci Balkan kongresi pa 
zartesi günü ve kralın huzuruyla 
akademi binasında açılacaktır. 

dalgm bir hareketi yüzünden oldu 
nldığmr goruyoruz. Oytınun 
bundan sonraki kısmı büyük bir 
Asab bozgunluğu içinde devnm e
diyor ve maç dn hakemin yersiz 
bir dudiık çalması yüzünden 1-0 
Galatas3ray aleyhinde netlcele • 

ni)Or. 

Bu seneki müsabakalara Tür
kiye, Yunanistan, Romanya ve 
Yugoslavya iŞtirak etmişti. 

Atletlerimizden Haydarpaşalı 

u zun atlayıcı Muzaffer yüz met· 
re birinci oldu. Melih dördüncü. 
Yunanlılar Balkan oyunlarının 

birincisinden beridir ki ilk defa 
defa bu yarışta derece alamadık

ları gibi tasfiyeye uğradılar. 
Yüksek atlamada beş atlet de 

1,80 atlamıştır. Pulat ikinci A 
rat beşinci olmuşlardır. 

A tletlerimizin kuvvei manevi -
yesi yüksektir. Takımımız bura
da büyük bir aJaka ve takdir ka 
zanmıştır. Bayrağımızı şeref di
reğinde sallanırken ve milli mar
şımız çalınırken bütün halkla be
raber kral da selamladı. 

ikinci küme 
maçlarL 

Anadoluhisar: 4 
Galataspor: 3 

DUn Fener stadında mevsimin 
ve gUnUn en mühim maçlarından 
biri olan Galatasaray - Fener 
kal'§ılasması yapıldı. Hava yağ
murlu olma.sma rağmen maçın 
ehemmiyeti ve iki taknnm bir 
hafta evvı~l ynpt·ğı mUsabaknda 
sarı _ kırnuzmm maçı 4-0 kazan
ma.sı sa.haya 5·6 bin kadar seyir. 
ci· toplamıştı. 

Müsabakaya saat tam 15,10 da 
hakem Şazi Tezcanm idaresinde 
b:ı landı. Taknnlar sahaya şöyle 
çıkm•şlnrdı: 

Gal:ltas:ırıı~·: Osman - Salim, 
.Faıuli. CclUJ. Enver, E sfak - Sti-

4 x 400 bayrak yarışında ta· 
kunımız Yunanlılardan iki met
re farkla ikinci geldiler. 800 met
rede Rıza Maksut, 10000 metre· 
de Mustafa, ve güllede Ateş İb
rahim dördüncü oldular. Müsa • 
bakalara dört millet iştirak ettiği 
için dördüncüye kadar puvan ve 
rilmektedir. Beşinci ve altıncı ge 
len atletlere puvan verilmemiş· 
tir. 

Dlin Slileymaniyo stadında 
ikinci kUme maçlarına başlan
mıştı r. Anadoluhisar ile Gula. 
taspor arasında o:nınnan oyun 
lki tarafın mlisa' l çekişmesi 
şeklinde devam etmiş 'e neti
cede Anadoluhisarı rakibini 

ıraksnm stado ~ 

Süleymaniye: 2 

İlk günü puvan vaziyeti şöy -
ledir: 

Yunanlılar 25, Türkiye 14, 
Yugoslavlar 13, Rumenler 8 pu
van aldılar. 

Bugünkü müsabakalarda: Yu
nanlılar; 4 birincilik, 1 ikincilik. 

An karada 
maçları 

lik 

Ankara, 1 (Hususi) - Fut. 
bol llk mUsnbakalnrına bugün 
de' am edildi. İlk mUsabakada 
Galatasaray Harbiyeye 5 - O 
mağlup oldu. lldnci maç Mas. 
ı, por ile MuhafızgUcU arasın
da idi. Bu kaı şılnsmadn 1 - ı 
hcrabcrllklc hittl. 

Son maç DE>mirspor ' e Gcnç-
1 rblrllğl be) ninıln yapıldı. MU. 
t('' azın bir mactan sonra bu 
mUsabakadn takımlar golstiz 
olarak berabere kahl ı lar. 

4 - 3 mnğlüp etmiı.tir. 

F eneryılmaz 4 
Altınordu: O 
l<"'encryılmnz ile AJatınordu 

arasında oynanan bu ma tah. 
minler hllUına 4 - O gibi mü
hi m bir farkla Altınordu nley_ 
hine neticelenmiştir. Jt'C'neryıl
maz rakibine nazaran daha iyi 
oynamıştır. 

Anadolu: 1 
Davutpaşa 1 
İlk olarak oynanan bu maç. 

ta iki tarafın 'yaptıgı lkt er 
golle 2 - 2 b"'rnberlikle neti
celenmiştir. 

Şişli 2 
Y eniyıldız: 2 
DUn Taksim stadında ikinci 

kümeye bu sene giren ~i 11 ile 
Yeniyıld ız arasında O) nanaıı 

mUsabnkn ela zevkli olmuş ve 
iki tarafın yaptığı ikişer golle 
beraber likle ncticelenmiştlı·. 

l(ale: 7 
Alemdar 4 
Kadıköyllnde oynanan hu 

musahnlrn ela tok zc\ kli olmuş. 
Ankarada sonbahar tur va neucecıe rakiblndf'n da

ııa güzel oynıyan Kaleliler o. 
at yarışları yunu 7 - 4 kaznnmnğa mu. 

Ankara, ı (Hususi) _ An. vatrak olmuşlardır. 
kara sonbahar at yarışlarına Eyüp 4 
bugün başlandı. D 

llk koşuda Prens Halimin emirspor: O 
Sonandalr'i, ikinci koşuda Ata- Şeref stadında ikinci ku.me-
lay'ın Tuncası, üçüncü koşuda niu ) egl\nc maçını E.> up l le 
FeITUhun Şipka'sı. dördüncü ko- Dcnıirspor yaptı 'c rakibine 
şuda S. Oyganın Yıldızı, beşin- nazaran daha iyi o,> nı) an E
ci yarışta da Apaydın'ın Basığı 1 ytipllller nttıkları clört olle 
birinci geldiler. oyunu 4 - O kazannu tır. 

Türkiye serbest güreş 
birinciliğini Ankara kazandı 

Kasımpaşa : 2 
Birinci kUmcden gUnün ilk ma

çını Slileymaniye ile Kasnnpaşa 

yaptı. 

Hakem Halid Galibin idaresin.. 
de oynannn oyunun ilk devresi 
Kasınıpaşo.nın 1-0 galiblyelile 
bitti. !kinci devrede SUleymani -
yeliler buna mukabel ederek be
m_berliği temin ettiler. 

T:ı.kmılar ş6yel çıkmlatı : 

~ y1~niy : Hadi - Ruhi, 
Burlıan - Mehmet, lbralıim, 
Hi'J.cmct - Süreyya, Daniş, l b. 
rahim, Sillc1..1ma11, Rauf. 

Ka.sımpaşa: l::ak - Selim, 
Riıştıi - Miimta:::, Hiiseyi11, Oa. 
fc1 - llamit, Jhsan, lbrahim, 
Alı, Hayli. 

Vefa 
Beykoz 
Taksim stııdında 

mucını Hakem İzzet 

gilntin son 
Muhiddinin 

idnrcsinde Vefa ile Be) koz takım 
la.rı ) aptılar. İlk devre Be,> koz 
bir türlil açılrunı)nn Vcfn)a can. 
lı bir oyunla iki gol attı. Vcfa
lılnr bunn nncak son dakıkada 

konı rdcn ir g ı:c mukabele l't. 
tıl r. 2 - 1 \azı tt ba h~ nn ikin· 

Be~ koz takımı oyuncuları biı ı -
ctm k ;>il. 

ziınd n tam men ::ı km bir o -
)Un o;ııama"'n ba lnmı !ardı. Hal 
buki Vefa git tık C' açılı) ordu. 
Net kim bu tC'sırinı gosterdı. Ve. 
falılaı bir gol daha utaı ak oyunu 
3-2 gallb \ nzıyctte bitirme> ~c mu
vo.ffak oldular. 

Ankara, 1 (Hususi) - TUr. 
kiye serbest glıreş birlncil!ği 

i2 kilo: Ccll\1 (Anknrn) . 79 
lcilo: Yahid ( \nkara). 87 kilo: 

Takımlnr öyle çıkmı tı: 
B 111-o:::: Safa - Ilrılit, Baha. 

clır - !tlf'hmrt. Gal p, fü'imı . 
raıı - Mı st fa, Şalıa71, l\cmal, 
Ka::: m, Tıırl aıı. 

mUsnbakasmn 19 MnYıs stadın_ 
da d mm edildi. Son. günün a
lınan ııeticolC'ı i şunlardır: 

5G kilo: Ahmet Çalor (1s. 
tanbul. Gl kilo: Suat (Anka. 
rn). GG kilo: Yn ar (Ankara). 

Mu tnfa (İstanbul). A ·ır ik_ 
lct: Çoban M<>hınet (1 tanhul) 

Sa~ ı Jıc ahi) le Ant.ara 13 
puvanln birinci, lstanbul 11 
puvanla ikinci, Konya da G 
puvanla Uçl\ncll olmu !ardır. 

Vefa : Sofa - Garo. Siilcy. 
man - Al>clııs, Lütfi, Şiil:rii -
Necip, lıfuJıte§em, Ga..--i, Iliisc. 
yin, Mehmet. 

Llk maçlarma. dün 15ebrln doı t stadında. birden ba..5landı. 
Kadıköy stadmcla. Galatasarayla Fencrbabçe günün en mllhim 

nıaçmı oynarken, Taksim, Şeref Ye Sülcymaniye stadla.rmcla clıı. bi· 
rlncl , .e lldncl kUmelcrc mensub birçok takımlar senenin ilk resmi 
karşılaşmasını yapıyorlardı. Bu m ıçl:m sırayla yıı.zalmı: 

lcynıan, Salahaddin, C mil, Bu· 
duri, Sararım. 

Fcncrbabte : Cihad • Orhan, 
L e bib - Re~ad, Ali Rlza. 1"1krct -
Küt ük Hkret , Uasri. laşar, :t .. -
sat, Rebii. 

Maçın tafsilatını uzunca vere. 
cek değiliz. Yalnız §urasmı bir 
kere daha hatırlatalıın ki, hnke
min bir dalgınlığı, yanlışlıkln bir 
düdük çalması mütevazin ve mü. 
savı şcKllde cerc~ an eden bu mnç 
ta bir taknnm mıığlubiyctlne mnl 
olmu§tur. 

Fethi Tahsin merhum için ) n
pılnn bir dakiknhk tevakkuftan 
sonra mlisabaka:ya san kırmızı -
nm hücumu ile baı lnndı. Ccllil -
den inkiı::af eden top Fen r nı ıf 
sahnsında oynanıyor. Fenc>rlıler 

Galatasaray muhacimlcı ini sıkı 

bir kontrola almışlar. Yuksek bir 
futbolcü olan Fikret, neden bı _ 
linınez bugün çok sert oynu)or 
\'e bunun netices; tribilnd<>ki ta
raftarlarından alkış toplll\ or. Bir 
nrnlık Cemile vurduğu knsti bir 
tckrnC'den dola)ı lıo.k melen ihtar 
bile alı,>or. Bu sırada Cemıl ıkl 

miıdafıın makasını.tan kurtulu,>or. 
Yakmdan ç kti" ı;Ut Cıhndın ku. 
ca ında. Daha oı ra \in bir Gn-

lntnsaray nkınında, h k mıı go 
zu ômind Fıkr<'t topu ce a. 
hası dahılınde in 1 ç lı or. Bir 
akında Cr.mıl bir gol \ apı) or Of

sn) d. Bu sıı n la Fikr!'tlc Sala • 
haddin çnıpı ı)oılnr. Vi' biıinci 

devre de l1C'r ıkı t kım bir n ti
ce alamadan (O·O) biti) or. 

gönderiyorlar. Fakat karşı ta.raf 
da Ccmıli sıkı bir kontrolıı tflbi 
tuttuğundan bir netice elde edi

lc>memektl'. 

i HTiI .. AFLI GOJ.: 

Maçın 29 uncu dakikasında Fe. 
nerlilerin Galatasaray kalesine 
gönderdikleri bir §ütü Faruk ke
siyor. Hızla gelen top Faruğun 
eline çarpıyor. Frikik. Bundan 

evvel ceza çizgisi dnhilindc ve 
hakemin gözU önUnde Fikret ta.. 
rn.fındo.n }apılan ayni hareket, 
topun dı:sarı çıkması Uzcrino 

kornerle teczi) e edildi. E adın 
ç ktıği şUlli O man yumrukln u
zakla tırdı. Top Fener sol açı -
"ının o.ynğmda, hak m dutluk çn. 

h)or ve Galatasnrn\ kalcsinın ö
nüniı gôsteri:,ıor. Bu snada R • 

bli de ayağına g~en topu h sıın 

oyuncuların müdahale in me)-

dan kalmadan {ıni bir şiltle ka· 
leye havale tli. Bu ı>snada san
tra) a doğru gıden hakem geri 

dı ınl \ 
sız bir 

Karagümrük 
sahasındaki maçlar 

Diın Kara umri.ık sahasında 
sant 2 30 da Bal ıt Türk ücü ile> 

Ayni nkıb t bundan 3-4 sene 
evvel yine bir Galatasaray -
Beşikt.ru maçında Go.latasaraym 
l)aşı:u:ı gelmiş ve o zaman maçın 
yan hakemliğini yapan dünkU 
maçın hakemi, çalman dUdiığU 
duyduğunu soylediği için epey 
heyecanlı -j ::ıkikalar g~i.rmi ti. 

T. K. Dl .. I.tDAG 

Şeref stadında : 
--- - .._..,_,-2 .. __... 

istanbu lspor: 5 
Hilal : 1 
Şeref stadında gı.inün ilk birin

ci küme maçını 1stanbulsporla 

Hilal yaptı. 
İlk devre hakimiyeti alan is· 

tanbulspor Cihadın ayağiyle ya
pılan bir golle 1- O ıistüsı vaziye 
te gesti. ikinci devrede de haki -
miyeti devam ettiren istanbul
spor yediği bir gole mukabil 4 

gol daha atarak neticeyi 1 - 5 ga· 
libiyetle bitirdi. Hakem Ferdiun 
Kılıcın idaresinde takı:nlar şöy
le çıkmışlardı: 

İstanbulspor: 

Saim, Hayri, Faruk, Tank, 
Seyfi, Cevat, Fahri, Ha.san, Or • 
han, Cihat, Bahri. 

Hilal: Murat, Akif, Muam -
mer, Cevdet, Hasan, Mehmet, 

İnayet, Ömer, Rüstem, Necati, 

Gsman. 

Beşiktaş 
Topkap ı 

• 
• 

Gunun son maçı haftanın gol 
rekoru ıle bitti. Be ikta 1a Top· 
k pı kar ıla tılar. Hata ız oyna
ya Be 'kta 20 inci dakikada 
akatla r k oyundan çıkan mer 

kc muhacimi Sal htan mahrum 
1 O ki ılik Topkapılılar t mamen 

h kımiyeti eline alarak ilk dev 
reS, ıkinci devre 7 gol attı ve ne
ticeyi 12 • O gibi mtıhim bir fark 
la kazandı. 

Takımlar hakem Tarık Özeren 
ginin idare inde saha~ şöyle 

çıkmı lardı : 

B ·ıJa : Ş ı J.ct - Ta i, 1' a. 
tl. - Cihat, Bcdıı, Fcıı .. i -

Hu r (n, Hıisniı, Sabri, Şcı r/. 

Bu devre Fencı lilc-rin s n bır 

hücumu~ la ba 1 dı. Mü ab kn 
birincı haftayma n ız ı nn daha 
heyecanlı. Her ıki takım l mu· 
çm neticesini lehlerine çcvi ım ğ 

çalışıyorlar. Sarı kırmızı ınsayt.. I 
!eri topu mUtemadiyen Cemile 

B !at Hozk ırt • B iktaş genç 

1 
J ri arasında \ apılnn maçta da 
6-1 le Balat Bozkurt kazanını • 

tır. 

Ere/. 
Topkapı: Süleyman - Saba_ 

lıattin, Anastas - Sadettin, So_ 
tiri, Tlamdi - Hıiscyin, Vecihi, 
Salô.1 attin, Fuat, Hamdi. 

Ulinkü ma~tan : iki tal.,m kalecisin in birer kurtım5ı ve neticesiz kalan bir Gafatasnray akını •• 

• 
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SJMJM~ 
Fransız yıldızla
rından pek çoğu 
garp cephesinde 

Gürültünün ölçüsü 

FI'a1'1.sada harple beraber sine
malar kapanmadı, hatta müşteri
leri arttı. Fakat Fransız stüdyola
rının kapılan tamamile kapandı. 
Bugün Fransada çalışan, işliyen 

bir tane bile stüdyo yoktur. Umu
mi seferberlik ve harp yirmi yaşın 
dan 48 yaşına kadar olan bütün 
Fransızları vatan müdafaasına 
davet ettiği, teknisiyenler, ya~Jarı 
ne olursa olsun ordu hizmetine a
lınclığı için stüdyolarda çalışacak 
hiç kimse kalmadı. Stüdyolar mec 
buren kapandı. 

Stüdyolar kapandı, deyince ha
tıra derhal bir sual geliyor, yıldız 
lar ne oldu? 

Son gelen Fransız gazetelerinden 
birisi bu suale şu cevabı veriyor: 
"Fransız erkek yıldızlan orduda 

vazifelerini yapıyorlar. l\.fesela 
"ikinci daire,, "kurtlar döğüşüyor,, 
gibi me§hur casus filminde Alman 
casus te§kilatma kaI"§ı muvaffaki
yetle çalışan yüzbaşı Benova ro

l ünü oyruyan Jan Müra ihtiyat 
topçu yüzbaşısıdır. Şimdi artık 
bir stüdyoda değil Majino hattı
nın herhangi bir yerinde Alman
larla bir topçu düellosuna giriş

mi~ bulunuyor. 

"Faciaların muvaffak sanatkAn 
Nefsiema.re filminin unutulmaz 
kahramanı Jan Gaben tayyare 
~idir. Artık ismi yıldızlar a. 
rasmda değil, Fransız ve Alman 
semalannda dolaşan kahramanlar 
arasmda anılıyor. Daha doğrusu 
dün ismi dudaklarda gezen yıldız 
bugün isimsiz bir kahramandır. 

"Büyük hayal filminde bir yüz
başı rolünü muvaffakiyetle can
landıtan Juliyen Carct bugün ha
kild bir yüzba~dır .. V aktile seyir
cilerini memnun eden yıldız bugün 
erzak dağıttığı Fransız neferlerini 
memnun ediyor. Çünkü Care le
vazım }iizbaŞISidır. 

"İngiliz, Fransız dostluğunun 

bir destanı sanılan "Samimi anlaş
ma.. filminde Faşoda şehri11in 
kahraman müdafii rolünü oynıyan 
Piyer Ri~r Vilm bugün Faşova
yı minlafaa etmiyor. Fran"ız harp 
gemilerinden birisinde vazifesine 
geçmiştir, Vilm bahriye teğmeni
dir. Sen Sitden üç kişi filmini oy
nıyan Jan Şevrire bugün herhalde 
bir süvari bölüğünün başında ide
al süvari subayı olmuştur.,. 

"Bunlar subay olarak iştirak e
denler ... Neferlere gelince: Başta 
"Lavaredin kırk beş parası,, fil· 
minde Lavared rolünü oymyan 
Femandel Fransız filosundaki va· 
zifesine başlamıştır. Sevimli kome. 
di sanatkarı bahriye neferidir. As
ker kaçağı filminde asi bir ruhun 
bütün feveranlarım çok mükem· 
mel blı::, tarzda yaşatmış olan Jan 
Piyer Omon bu sefer de bar;it !iir 
topçu neferi olarak ordudaki vazi
fesine ba§lamıştır. Asi ruhlu asker 
kaçağı vatan müdafaasından kaç
mıyacak, güzel bir itaat nümunesi 
gösterecektir.,, 

"Erik Fon Ströhaym "büyük 
hayal,, filminde bir Alman bölüğü
nün ~da olarak çalışıyordu. 
Milliyeti itibar:·e Alman olan ar
tist Fransız lisan ve sanatinin ta. 
nınmış bir yıldızı olmuştu. Sanat
kar Fransız vatanı uğrunda kanı
nı dökmek arzusunu da izhar et
miş, yabancılardan teşekkül eden 
krtalardan birisine gönüllü olarak 
yazılmıştır.,, 

t s t a n b u 1 sokaklarının 

en ziyade gürültülü olanla
rından hiç olmazsa bir kısmı· 
nın asfaltla döşenmesi gürül
tüye karşı mücadele yolunda 
mühim bir adımdır. Vakia şe· 
hirlerde hasıl olan gürültü
nün sebebi yalnız sokakların 

taşla döşenmiş olması değilse 

de, asfalt yollar bir taraftan, 
gürültüyü çıkaran nakil vasr 
talarının ldaha çabuk geçmesi
ni temin etmekle beraber, bir 

taraftan onların taşlanmasından çıkan gürültüyü olsun hazf· 
ederler. 

Şehrin işlek caddelerinden hepsi asfaltla döşendikten 

sonra da, gürültüyü daha azaltmak ve herkesin istediği sakin
liğe biraz daha yaklaşmak vazifesi halka ve bilhassa nakil va
sıtalarını idare edenlere düşer. Onların da bu vazifeyi, tama
miyle değilse bile, haylice ifa ederek gürültünün mühim bir 
kısmını daha yok etmeleribiraz dikkat ve himmetle mümkün 
dür. Bunun nasıl yapılacağını başka bir yazıya bırakarak bu
gün şehirlerde çıkan gürültülerin ölçüsünü söyliyeceğim: 

İnsanların kulaklarından bazıları çok iyi, bazısı az işidi'l". 
Fakat normal sayılan bir kulağın işidebileceği kadar yüksek 
olan bir sese bir resi bel denilir. Bu ölçüye göre: 

Mehtaplı bir gecede, bir kameriyenin içinde biribirlerine 
duygularını haber veren iki gencin fısıltı ile söylemeleri 10 
desibeldir. 

istanbulun kenar mahalleleri gibi, üzerinden nadir ola
rak bir araba yahut otomobil geçen, fakat uzaktan gelen şehir 
eeslerinden dolayı gene büsbütün sakin olamıyan sokaklarda 
30 desibel. 

Bir şimendifer kompartimanırida, tekerleklerin raylarla 
temasından çıkan gürültünün içeriye kadar gelen kısmı fıO 

desibel. 
Şehrin pek kalabalık, fakat asfaltla döteli bir caddesin

de, arkası kesilmeyen otomobillerin ve tramvayların çıkardık-
ları gürültü, 70 desibel. ' 

Tünel içerisinde, elektrikle işliyen kata1:1dan çıkan gü· 
rültü 80 desibel. 

Tayyarenin kamarasında işidilen gürültü 100 desibel. 
Kırda otlarken keyfipden coşan eıeğin çıkardığı ses 

74 desibel. Fakat onun kalabalık bir caddcıden geçerken ha· 
ğırdığını tasavvur ederseniz caddenin gürültüsü 80 + 74 -~ 
l 54 deRibcl eder. Aslanın haykırırken çıkardığı ses 87 desi
bel olduğundan eşekle aslanın gürültü bakımından farkları 

pek te çok değildir. Şu kadar ki aslanın sesi hayvanat bahçe
lerinde ölçülmüştür .. Tabii ormanında yapdığı vakit çıkardı
ğı ses heniiz ölçülememiştir. 

Şehir gürültüleri karıısında insanları üç sınıfa alırlar. 

Halkın bir kısmı o gürültüden adeta hoşlanır ve kendileri de 
gürültüye bir şey ilave etmeğe çalışır: Mesela sokakta gider
ken yüksek sesle konu9mak. Bir kısmı gürültüden h01lan
masa da onunla hoş geçinebilir ve ses çıkarmaz. 

Üçüncü kısım şehir halkının en rahatsız adamlarıdır. 

Onlar gürültüden sinirlenirler, kalabalık caddelerde gözleri 
kararır, başları döner.. Evlerinde otururken radyo seslerin
den muazzep olurlar. Onların sinirliliklerine çok kimse güler. 

• Fakat, gürültünün, ona alışmış olanlarda. hatta gürül
tüden hoşlananlarda bile fikir işlerine zarar verdiği ölçülerle 
sabit olmuştur: Mesela daktiloda çalışan bayanlarda fikir 
mahsulünün yüzde yirmi derecesinde azaldığı • Amerikada -
anlaşılmıştır. Orada üniversite talebesi gürültü içinde çalış· 
tıklan, vakit, sakin yerde çalıştıkları vakitte çıkardıktan işin 
ancak yarısı kadar çıkarabilmişlerdir. 

Şehirlerde en bahtiyar insanlar kulaktan az işidenler

dir. Ondan dolayı kulakları az itidenlerin çoğu iyi işidenler
den daha zeki olurlar. 

Gürültü insana zekasının mühim bir kısmını kaybettirir. 

[ ~rlitı l 
Alman denizaltıları 

Yarın iç~n bir tehlike olabilir I 
Almanya, 1940 dan Dibaren· · 1i'er · ay. yüz ~lhmizaltı 

için tertibat almış ' 1 gemisi denize indirmek 
.,........., 

Denizaltı gemisi avlayan tayyareler, son senelerin en mühim harp keıillerinclen biriclir; bunlar al-
tı clakika içincle 2000 m etre irt ilaclan 100 metreye iner ve çıkarlar. Alman tahtelbahirlerinin ln

giliz sularından uzaklaşışıncla bu tayyareler amil olmuşlarclır. 
""-~~~~~~~~-

Son günlerin telgraUarı Alman- suretile vatana karşı bir suç işlc
yanın şiddetli bir denizaltı harbi· .nekle itham edenler oldu. 
ne hazırlanmakta olduğunu gö:ıte İngiltere hükıimetinin, 1914 har
riyor. Hh·ayctler, Almanyanın bü. Jinden aldığı derslerle 1939 har
tün deniz imalatı tezgahlarında Jine daha iyi hazırlanmış bir şekil 
her çeşit gemi yaptırmayı tatil Jc çıktığı inkar edilemez. Harbin 
ettirerek yüzkrce denizaltı gemisi ılk ayı içeric;inde yapılan deniz ha
yaptırmağa baş'.adıkları merkezin 1 rekctleri bu tedbirlerin çok müsmir 
dedir. olduğunu gösteriyor. lngilterenin 

19t0 yılının başından itibaren 
her ay 100 yeni denizaltı gemisi
nin faaliyete başlıyacağmı öğreni
yoruz. Bu hazırlanmalar Alman
;·anın lngiltereye karşı denizden 
müessir bir tazyik yapmak i tedi
ğini anlatıyor. Bu itibarla tngilte
renin tahtelb"lhir harbinden ne de· 
receye kadar müttessir olaaağı 
ve yalnız denizaltı gemilerile ba.h
ri tam bir abluka tesisi edilip 
edilmiyeceği meselesi bugünün dü 
şünülmeğe değer işidir. 

İngilterenin denizden muhasara· 
sı fikri ilk defa bir romancının 

muhayyilesinde yer almıştır. ln· 
giliz romancı ı Stanley Vilmer:. 
1912 d ~ "Renksiz tehlike,, isimli 
bir roman neşretti. Romanda tn
giltereye küçücük bir devletin ilaJ 
nıharp edişi anlatılıyor. Herkes 
lngilterenin bu ufacık hükumeti 
birkaç haf ta içerisinde ezecegıne 

kanidir. Fakat bu devlet İngiltere 
ye on tahtelbahirle yeni bir harp 
sistemi takip ediyor. İngiltereye 
et nakleden bütün vapurları batı
rıyor. İki ay içerisinde lngilterede 
kıtlık yüzünder bir isyan zuhur 

tahtelbahir harbine karşı aldığı 

tedbirlerin bir kımunı biliyoruz. 

a) Ticaret gemileri kafileler ha
linde ve zırhlıların himaye i altı:-ı. 
da scvkediliyor. Binaenaleyh düş
man tahtclbahirleri a\'layacak tek 
nakliye \"apuru bulamıyorlar. Bu 
yüzden harbin başlangıcından beri 
pek az İngiliz gemisi batmlabil
miştir. Bunların bir kısmı da harp 
·zuhurundan evvel normal şartlar 

içerisinde yola çıkmış tek gemiler· 
dir. Alman denizaltı gemileri har· 
bin başmdanberi kafile halinde 
giden gemilere bir defa hücum et_ 
hıişler, bu hücumda gemileri hima 
ye eden tayyare gemi ini batırmış 
lar, nakliye gemilerine bir zarar 
\'erememişler, hücum eden deniz· 
altı gemilerinden birisi batmıştır. 

tere nakliye vapurlarını toplarla 
techiz etmek çaresini bulmuştur. 
Tahtelbahir karşıdan tek başına 
yoluna devam eden bir vapur gö. 
rünce avlamak niyetile derhal va
pura saldırmak istiyecck, umma
dığı halde silahla mukabele göre
cektir. Çörçil Avam kamarasında· 
ki beyanatında lngilterenin ü~ ay 
içerisinde 2000 vapuru teslih ede
ceğini söylemiştir. Denizlerde si
lahlı 2000 vapurun dolaşma ı tah· 
telbahirlerin faaliyetini bozacak 
ve endişelerini arttıracak mühim 
bir scbebtir. 

c) Deniza1~ı gemilerini 3\1lay:.ı; 

tayyareler: Son senelerin harp ke
şifleri arasında en mühimlerinden 
biri de bu tayyarelcrdir. Bunlar 
inme ve çıkma kabiliyetleri çok 
yüksek seri tayyarelerdir. Altı da· 
kika içerisinde 2000 metre irtifa· 
dan 100 metreye kadar inerler ve 
ya çıkarlar.. Tayyareler Çl1k 
müessir, rn altında patlıyan ?lom· . 
balar ve gayet kuv\'etli mitralyöz· 
lerle mücehhezdir. Vakıa bir aylık 
harp içerisinde bu tayyarelerin 
mühim bir iş başardığı görülme· 
miştir. Fakat Alman tahtelbahirle. 
rinin İngiliz sularından çok uzak
lara çekilmiş olmasında bu tayya· 
relerin amil ol<'ukları bir çok as_ 
keri münek' .idler tar-ıfından ısrar 
la iddia edilmelttedi·. 

üslerinden çok uzakta bulunduk
larını ve Ingihz donanm:t~ının al· 
dığı tedbirlerle bu gemilerin artık 
Aımanyaya dönemiyeceklerini ka· 
bul etmek lazımgelirsc bu da Al. 
manya için mühim bir ziyadır. 

-~••••••=•••-:: ediyo·. \'e koca imparatorluk düş-

Alemdar SinemasıÜ :~~ i~~ı~;:r~i kabuı eden bir 

b) Tüccar vapurlarını silahlan· 
dırma .. Bu tedbir tahtclbahirlere 
karşı alınan tedbirlerin en ehemmi 
yetlisidir. Kafile halinde ~iden ge
miler, denizaltı hücumundan kork 
ma iır. Fakat denizaltı gemileri 
de kafile halinde giden vapurlara 
yaklaşamıyacakları için yakalan· 
mak ,·eya tahrip edilmek tehlike· 
ı;ine maruz değildirler. Bu itibar. 
la denizler, tahtelbahirler için c:er
best kalır .. Bu gemiler gene mün· 
ferit olarak devam eden bitaraf 
vapurlara tecavüz etmek suretile 
denizler ve nlkliyat için bir tel~i
ke olarak me,·cut katmakta devam 
eder. Bu vaziyet karşısında lngil-

Bu üç tedbire harbi umumide 
de kullanılan tahtelbahir tuzakla· 
,nı, muayyen mıntakalarda tah· 
~elbahirler için vücuria getirilen 
mayn tarlalarım da ilave ed:!:~k 

')
1ursak deniz nakliyatının Alman 

tahtelbahirlerine karşı çok iyi mü. 
·lafaa edildiği neticesine varabili· 
riz. 

Esasen Almanların yeni denizal 
tı gemileri yapmağa ba~lamaları. 
kendilerinin de bu gcmile;den ü· 
mitlerini kesmiş olmalarına delalet 
eder. Bu izahattan sonra hatıra ~u 
sual gelir: Yeni tahtelbalıirlcr de 
eskilerin uğrıyacağı akibcte dü~mi 
recekler mi? Bu sual bugünkü 
şartlar içerisinde verilec~k ce\'ap 
tabii "e\'et;, olacaktır. Fakat Al
manlar, Holanda, yahut Be•çika 
üzerine bir i~gal hareketi ya!):ırak 
bu m:.':!ll'.eketlerin şimal denizi kı

yılarını ele geçirecek ve bu sahil
leri tahkim ederek buralarda kuv· 
vetli deniz üsleri vücuda getirec~k 
olurlarsa o vakit iş tamam ile d ~ği. 
~ir. Şimal denizindeki üslerden ha
reket edecek bu gemiler. İngiltere 
yakınlarında nakliyatı tehdit eder 
!er veya muayyen hareketleri pp 
tıktan sonra tabii bir hayli zayia· 
ta katlanmak şartile. fülerine dii· 
nebilirler. Bu takdirde ise bir ta
raftan Fransara yapılan a ·!-ce~ 
ve mühimmat nakliyatı, d;ğer t:ı· 

raftan nefsi I "~=·tereye yapılan 

erzak nakliyatı mühim tehlikeye 
girer ve İngiltere açık denizler fi 
losundan bir kmnını, bu filo!anr. 
da tahtelbahirler tarafından hücu
ma uğraması tehlike~ini göze ala
rak, bu sularda toplamak mecbu· 
·iyetinde kalır. 

CASUS AVCISI 
ii 1914 harbinde, Almanların lngil 
ii tereyi abluka tesebbüsünde bu ro· 

Ki RI K HA YA T li mandan ilham ~ldığını iddia eden 
•mn•=m:mrm·n:misl ler ve muharriri dOsmana lngilte· 

re aleyhine bir fikir ilham etmek 

Demek oluyor ki Alman denizal· 
tı gemileri bugün için lnıtiltere ve 
Fransa hesabına bir tehlike de 
1i1dir. Fakat yann bir tehlike teeo· 
kil etmesi ve hatta harbin netice!=i· 

Diğer taraftan halen denizde bu· cesine müessir olması da ihtimal. 
lunan Alman denizaltı gemilerinin den uzak sayılamaz. 

J.ry; ICADHtlAI 

Saçlarınız ağar 
dıye uzu:mevi 
Saçlarınız ağarıyor, di)·e 

üzülüyorsunuz? tik görünen 
telleri niçin itına ile ko 
Daha sonra saçlarınızda bi 
ko\'alayan akları gizlemek · 
yah ,·eya kumı al buk eler 
bunları gizle."llek ıçin 11·~1!1 
tınız? Halbukı bunlar tabıl 
selerdir. Bugün de b~c;ını 

müş bir tacın parladı;!:ı'l~ ·.AZ 

yakışır mı? Bu gümüş tele 
ihtiyar gö:...terd;ğini anı)' 
aldanıyorsunuz. Beyaz ,aç 3" 

laka ihtiyarlık alamc:ı 

Eğ~r yüzünüzün ıl:triP.::i 

gençliğini, bütün kıvraklığı 
hafaza ediyor,a. harek..-tlerı 
rüyı.;~ünüz, vücudunmmn :ıı 

lan genç kalmışsa. be)'az 
yüzünden yaşlı görünmek t 

c;i ortada yoktur Bu takdı 
yaz ::saçları gizlemeJe lüzunt 
tur.Hatıralarınızı yoklayın 

genç arkada~larınız ara ... ı 
mutlaka saçları ,·akit~iz a
bi.rkaç kişi ,·ardır. Beyaz • 
bu simaların gençliğini. g·· 
ni hiç bozmadığını gözlerini 
dünüz. 

Siz de 9nlar gibi olabili 
Hatta beyaz .a;lardan ke 
yeni bir gençlik. yeni bir g 
çıkarmak bılc mümkündür. 

Yalnız bu takdirde saç' 
her \'akitkinderı daha çok it" 
mek gerektir. Hele otuz ya 
itibaren saçl:ırınızı heı gün 
lamayı. on beş günde bir def 
puvan yapmadan e' ,·el sa 
zı ~ ağ"amarı dc\-rmh bir 
haline getirmek ihtiyatım 
bilmiş iseniz beyaz saçlard 
tiyen ürkme.ısiniz. Beyaz 
elinizde mükemmel bir 
vasıta ı olabilir. 

Saçlannız beyazlanmağa 
rmca e~kisinc nazaran daha 
bir tuvalet seçiniz. Buklele ' 
yüzünüzün etrafında ah 
bir ş~kilde durmasına bilh 
hemmiyet veriniz. Bu suretle 
nüzc çok tatlı bir ifade ' 
!ur unuz. Saçlarınıza gayet 
bir Permenan yaptmnız. S 
kıvrılmış, fazla bukleli beyal 
ların hiç bir çehreye yakı 
nı katiyen unutmayınız. 

Saçlarınız kumral ise reng' 
az daha açtırmağı ihmal e 
niz. Bu suretle saçlanmz 
zcl bir manzara alır ve bey 
!er hemen görünmez gibi olut 

Saçlarınız siyah ise rengi.nt. 
tiren dokunmayınız. Bilhassa 
lan boyamağa katiyen k 
yınız. Ağaran saçlar, siyah 
bir başta hakiki gümüş teli 
dar güzel durur. 

Daima iyi bir ~ampuvan 
mak her ,·akit çok dikkat 
bir şeydir. Bu şampuvamn 
olması saçların rengini al 
c:oldurmaması için şarttır. 
nızı bol yıkayınız. Yıkadığınıl 
ya bir parça sirke ilAve etnı 
nutmaymız. 

Saçlarınızı sabah, akşam 
layınız. Ev işi görürken 
kalır. bir bezle örtünüz. 

Beyaz saç'arı çok kötü g"" 
bir nokta "ı: saçlann sa 
bir renk almasıdır. Bunun 
gl:'çr:ek için: 
Saç'annıZJ güne!'ten sakla 

Daima şap~<a giyiniz. Saçl 
sıcak maşa kondurmayımz. 

trik ile ı:aç ı urutm<:yını::. K 
li ~ampuvıt:ılardan sakmırus. 

Beyaz saçlı b~nnlara siyah 
!arı, c ·. yakıştığını katiyen 
ma;ınız. 

Saçlanm ağardı diye bfr fh 
gibi giyinmeyiniz.Fakat ful~ 
~}~teren tu"~lc!lerden c:~ 

mz. 

RA~IT 
E. SADi 
TİYATR 

Bu gece Vs~ 
Hale sinem• 
Saçlarından 
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Bu harpten nefret edişimin bi: 
bebl de zavallı vataıunı lrlan

içinde bulunduğu feci hal 
uğunu anlamıyor musunuz? lr 

lılann ekseriyeti bu harbe 
taraftan değildir, fakat 

rla allrüklenmi§ bulunuyorlar. 
rbln sonunda ise 1rlanda csa

te daha mkı bağlanmış olacak.-

Halbuki vatanmı kurtulmak il
e idi. Birkaç vatanperver ar
aş, İrlandayı eMret bo~ıındu

ğundan kurtarmağa azmetmiş. 
. Etrafımıza binlerce cesur lr
dah toplanmıştı. Parolamız 
a hUrriyet, ya ölUm,. dil.,. Ha. 
ete geçmemiz ve nıUstevlilerl 

landadan kovmamız için yalnız 
ih ve nıUhlmnıatmıız eksiltti. 
Stenhavscr haykırdı: 
- Bu silahlan, mUhinımatı si
temin edelim n.l? 

Boş bulunmuş ve huırladıkları 
llnı iUrar edivermişti. Nobodi, 
urduğu tuzağa Almanın gözti ka 

I dü3tüğUnU görüyordu. Qy. 

dığı rolde devam etti. Başını 
a&lhyarak meyus bir tavırla ce· 
vap verdi: 

- Neye yarar? 
Sonra filtrini izah etti: 

- GUzel hayalimizi hakikat sa 
buma çıkarmak Jçin güvendiği. 
ınız kimseler ne oldu? Hepsi, ya 
hut heınen hemen hepsi Flandr 
bataJdıklannda İngiltere hesabı 
bnıa döğUşcrek çUrUyorlar.Çoğu 
obUıılerinizle parça parça olmuı 
dinaınitıerinizle a.zalan kopmuıı, 
kur!lunlannızla vUcutıan delik de 
şik cdilmiıı bir haJde ebedi uyku
ya dalmış bulunuyorlar. Bu es
nada, lrlandada binlerce kadm, 
kendilerinin olmıyan bir davayı 
mildafaa itin ölen kocalannm, 
oğullarmm matemini tutarak ağ. 
hyorlar. 

H:Wn bir seale ilave etti: 
- Siz bu adamlan diriltebilir 

miııini.z? 

Stenha\'scr cevap verdi: 

- ÖlUlerl diriltmek :moruc:ıcf 
milmkiln değil! Fakat ölenlerin 
yerlerine bnşkalan konulab:lir. 

CC\"lllİS Nobodi. bilyUk bir hay 
tele dUşmUş gibi da\•randı \'eAl
mana dikkatle bakarak tchalUklc 
&ordu: 

- Nasıl? Ne C:edinlz? 
C ~nhavser, söyllyeccltlcrlnin 

teı1J ini arttırmak cmrli't le bir 
milddct ısustuktan sonra . kelime
lerin üzerinde durarak: 

- Size. dedi, on bin ki ı ''CrC'
blliriz. 

- Ne? Ne di:>orsunuz? Snhl 
mi? 

- ş refını Uzerine temin ede
rim. 

- Bun1nr lılandalı mı? 
- Evet, hem de cenubi lrlnn-

dalı .... 

- Il·ı mUmkUn olsa ... 

r: ·' : nct>yc dnlmt!} goı lindü 
Sonr:ı blr 'en bn ııu kaldırıp dc
\'.-m N'I: 

- Evet. bu m!!mkiln olsa f"V· 
k:ıl; ' bınııcy olurdu ve lı lan
d:ı esaretten kurtulabilirdi. ra. 
k:ıt .•. 

S.cnllll\'t!Cr endi. 0 slni glz'cmC· 
ğ~ muvaffak ol mıyarak ısordu: 

- F knt. m-? 

-· B ı y.:ıp~ığ' nız teklif tabii bir 
esır ol:ın bana <!<'·il, esirin §ah
ında ı.·anC:aı va· ... r>e.Hr •• 
n·nm? Şu haide lir gn;>enlz var. 
G:ı gaye n~dfr? 

D'"ıiıncc:> e dc.:rnıık s~rasr ftrn. 
ha\'!Cre gelml~ti. lki defa No· 
boJlyc baktı. Ona ı;U\'enip gUve. 
Ol"mPıncktc lcrcddiıl ediyor Sİ· 
biy li. 

Nihnyct karar vcr-li. : Iüthl 
bir rhakarlıkla aı lı>ttı: 

- İmparator lınzretlrri. 1rlan. 
elanın ıztıraplaı ili.' alıi.kadRr oldu 
"<' lriandahl:ınn jf;tiıtlüllerlnl ka. 
unmalanna yardım etmeğe ka· 
rar verdi. Bu scbrnle. lrlandanın 
lukikl parl5.mentoı1u telakki et. 
tj~ Slnn F~'n partisi merkrzi ko

f\ IM"nya tnr11fın. 

Hindlstanda dünyanın en eski insanlan arasında 
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Nakleden: Fethi KARDEŞ 

edilmiş on bin lrlandaJrdan mü. 
:rekkep bir ordu göndenneği mu. 
naaip gördil. 

35 yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Nobodl sordu: 

- Ne gartJarla? 

insanlar 
yatlarını 

7 

ha-her 7 inci 
değiştırir, 

senede ölürler 

senede 
10 uncu 

- İrlandahlarm lrlandadan ln-
gilizleri kovmaaı p.rtjyle ..• 

- Bu iş için, İrlanda.da ohıa on 
bin asker kafi değildir. 

- Daha gönderilebilir. 
- Muhakkak mı? 
- Muhakkak. 
Şu halde, tekllflerfıtlzi, blltiln 

kuvvetimle mUda!aa ede~k. 

Slnn Feln merkezi komitesi reisi 
dostum Artilr Ba.dmana bildirme
ği kabul ederim. 

Stenhavscr sukutu hayale uğ. 
radı: 

- Bu iş yaprlml§ bulunuyor. 
dedJ. Hatta Slnn Feln ile aramız
da bu hususta blı anlqma bile 

- Peki, dedim, muhterem Bo· 
ha - Ruti! Sen ammıı.a ancak a· 
rada sırada çarptığını söylediğin 

bu dalgaların ne vakitler wrduğu 
nu biliyor musun? 

Sihirbaz birden acaip bir otu 
kopararak cevap verdi: 

- Evet! 
- Ne vakitler çarpıyor? 
- Bunların çoğu tesadüfidir .. O 

nun için bunun zamanı yoktur .. A· 
rada sırada arza vur.urlar! 

- Fakat bazılarının muayyen 
zamanlarda, ~untazam olarak ar 
za gelebildiklerini söyledin? 

- Evet.. 
- Bunların zamanı ne zaman· 

mevcut... dır? 
Sahte İrlandalı, barit bir ta- .. 

vırla mukabele etti: - Bızım buraya çarpanların 
_ Ohalde benden istedi~· 1 birisi yedi senede birdir! 

.,ın z . __ ... _ • "? 
nedir? 1 

- Yedi 5eıK."UC bır mı 
Beklemesi icap ettiği halde bu - Evet .. Bu dalgalar vurduğu 

sual Almanı §8.§rrttı. Tereddütle zaman arz üzerindeki her şey bir
cevap verdi: denbire krunilcn değişir, her can· 

- Gayet garip bir vaziyette lı şey yeni bir devreye girer! 
bulunuyoruz. Eğer meseleyi bal. - Yeni bir devreye mi girer? 
letmezsek dUnyaya kaMJı gUlilnç Fakat bizler bunu niçin gönnüyo-
olacağız:. ruz? 
Ccym Nobodi, neşesini ~!li Hintli sihirbaz güldü. 
etmemeğe gUç halle m;ıvaffak - Görebilen görür! dedi. Abş· 
olarak sordu: mamış olan gözler bu büyük ve 

- Anlatın All&hqkma, nedir? ani değişiklikleri, tabii, göremez. 
v Stenhavser içini çekerek anlat- Fakat ufak bir dikkat kafidir. In· 

maga başladı: sanrn hayatını hiç tetkik etmedi· 
- Bakınız siz de bana hak wre· nlz mi? 

ceksiniz. Bi.ze esir düşen 1rlarıdalr 1 

lar arasından, Ingiltcreye do~t ol· 
ınadıklarını tahmin ettiklerimiz· 
den ayırdık. Bunlan Vilhe!m~ha· 
fendeki muhtelif üsera karar,sfilı· 
larında topladık. Kendilerine im
tiyafiı esir ~uamef~i yaptık. 
Bit~~teçtiltU lbn

ra kendilerine trlandaya gönderile 
cek kuvvei seferiyeye girrneğt raıı 
olup olmıy::ıcaklannı sorôuk. ~e 
oldu biliyor m:.ısunuz? 

Ccyrm Nobodi. ciddiyetini mu· 
hafaza ederek. sordu: 

- Ne oldu? 
- Kendileri için bu kac3r {e· 

- Ne gibi? 
Hintli sihirbaz ilk ~fa mUsteh· 

zi ve derin panltıh gözlerile yüzü· 
me baktı: 

- Her yedi senede bir insan ha· 
yatmm büyük değişikliklere uğr~ 
c\Jlını r.ımıez misiniz? Her yedi 
seneJe öir 1ilt~ar baştan başa 
değişirler .• Mesela 7 senede bu 
<falg:ılann tesirile bütün vüaıt de
ğişir, çocukluk devri biter! ikinci 
yedi senede yani 14 üncü senede 
insanların büsbütiln yeni bir dö· 
nüm devresi olduğunu da bilmez 
mi iniz? 

dak~rlık yaptJğımız. hürriyet \'a· ., 
dettiğimiz bu adamlar. teklifimizi zaman sillh kullanmıy:ıcaklannı 
reddettiler. HattA rtdde~mtkle kal ı söylediler. 
m:ı.dı'ar. \ 3tanlan aleyhiı~ hiçbir f l>tVtmf' "'" J 
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- Hayretle cevap verdim: 

- Evet! !4 ya~nda 
cinsi devre;·e girerler! 

insanlar 

- Elbet! ")~ncü yedinci sene· 
de, yani 21 yaşında insan gene 
tamarnile değişlrl Bu minval üzere 
insanın değişme devreleri 21, 28, 
35, 42 ve 49 durl .. 7 kere 7 devre
sinde insanlar en büyük tekfunül 
j~vrelerine gir ler. Ondan sonra 
dalgalar her yedi senede bir insan 
hayatını bozarak değiştirirler ve 
nihayet 8 ··eya 9, veya 10 uncu 
yedide öldürler! 

- Bütiln bu değişildikler kainat 
dalgalan dediğin bu cere)cınların 

arza vurmasından mı ileri geliyor? 

- Elbette! Fakat riyaze.tle vü· 
cutları ve ruhtan hazırlanmamış 

olanlarda tesir ancak bu kadar o· 

lurl Fakat riyazeUi olanlar bu dal 
galara bütün varlıklarile gidebilir· 

ler, o zaman arzın girdabından 
kurtularak asıl bilyük kainatın te. 

siri altına girebilecek hale gelebi 
lirler! .• 

Hintli sihirbazın verdiği izahat 
beni hayatımın en bUyük şaşkın· 

lığına uğratmıştı. Hayretimden 
yere oturdum. Ayakta bizi bön 
bir hayretle dinliyen Hintli uşa· 
ğım ve Boha - Ruti de oturdu. 

O vakit derin bir merak ve hay
retle Hintli sihirbaza oordum: 

- Boha - Ruti ! dedim. Şu hat 
de senin yıldızlara gittiğin doğru· 
mudur? 

- Hangi yıldızlara? 

- Mesela Merih l'ıldızma? 
Boh8 ... Rutl giyet tabii hir ~ 

den bahscdenniş gibi 

- Uç defa gittim! dedi. 

Yıldızlara gitmekten bu kadar 
tabii bir surette bahseden, bu ga· 

rip adama sonsuz bir hayrette bak 
maktan kendimi alamıyordum. 
Gayriihtiyari: 

- Üç defa mı gittiniz? 
Diye oordum. 

(Devamı var) 

iV 

b die Schlinge 
c der Köder 

6. \lltTICI KUŞ YAKALA
MAK iÇiN SEPET 
ŞEIUJNDE KAPANCA 
( aJa doPn kapuacuı) 

1. F: le piiJe a palette 
(cama] (il eıt tendu; 
piegc Drohıbe en Allc
magne) 

a av konduia zaman ka.. 
panaa kapak 

b Jf!lft ilk (inat) 

G 'F: la lrappe ı\ panter pour 
l"autro des palombea 
a l"an4'e f. double qui, ae 

relevant. prend le ra.. 
pacc au pleıe 

b l'appU m. (un oiaeau) 
G t: the hawk • trap (il bas-

ket for catchlng hawka) 1 
a the handle 

h the deeoy Ca blrd, a 'ı 
decoy - blrd) 

G \: dn Habichtakorb 
a dPr Bügel 
b der Köder (cin Vogel) 

7 . TUZAK (kapan) (kuru

lu bir S.alde, Almaayada 
memna bir tuzak) 
• t.ahta 
b kollar ( dJtler) 
~yay 

d renıt("I (çapa) 

a. la palette 
b la m1choire 
c le reuort 
d le grappin {servant a 

amarrer les piegeı] 
e la ch!line d'attache 

1. f: the iron (or ııteel) trap 
ııet for lhe victim. rt'ady 
to ca.tcn; now !orbidden) 
a the pan or plate ( Uıc 

bord) 
b the (pronged) bar 
c the ııprlng 
d the anchor (to anchor 

the trap [ hold it fa.st] 

in the ground) 
e the cl!aln 

7. A: du Tellereisen c Fang· 
t-laen, E~en: fingi~ch. 

fangbereit geetellt; jetzt 
verboterı) 

a der Tellrr 
b der l:fü~el 
e diP. Feder 
d der Anker (r.urn \r"1'· 

ıınlf .. .,.,, r Fc11thalten] in 
der Erde) 

~ die KE>tte 
( kapam 9"1Hanıak, tes
hlt 1-t't'lek için) 

e zincir 
l 8. r. .~ .... T' Tn~•R , ..... ~,. 

t'I kuı tuzağı, Almanya-

us 

UYKU 
Nakleden: IUhan TANAR 

Gece, saat on jkiyi geçmiştir. kular geliyor: Yazın, açıkta yıl. 

On ilç yaşındaki küçük dadı Erni· dızlan saya saya uyuduğu gece" 
ne, sinir bozan bir vIZJltı ile müte- lcr, kışın ocağın kal"§ısında dalışı, 
madiyen ağlayan çocuğun beşiğini hele burnunu annesinin boynuna 
sallayarak, ancak işitilir bir sesle iyice bastırarak gözlerini kapayı· 
mırıldanıyor: şı! Küçük kızın dizleri bükülüyor, 
"Uy11sım yavrum, tıitım, beşiğin yambaşına çökü~r ve be-
Büyti.sün yavmm ninni!,, şiğe dayalı kolunun üstüne göz-
Odanın tavanından aşağı doğru yaşlarilc ıslanmış yüzünü yapı§tr 

hadakasından fırlamış bir göz gibi rarak gözlerini kapıyor. Artık kü
sallanan ampul yanmıyor, kenar. çük çocu~run haykırmalarını duy
da bir masanın üzerinde yanan ye- ı mıyor. Uykunun, unutturucu re .. 
şil abajurlu gece lambası, odayı ı1 haveti iliklerine kadar yayılıyor. 
süktlnet ve uyku veren tatlı bir Ne çocuk, ne hizmetçilik, ne biti· 
loşluğa garkediyor. Tavanda lam· : şik odada u~'Uyan efendilerinin 
banın hizasında iri yeşil bir leke korkusu, hiç.hiç bir şey umurunda 
var. Odanın kar~ılıklı iki dıvan değil. Rüyasında, kendini anasr
arasında gerilen bir ipte çocuk ça· mn koynuna sokulmuş uyuyor gö 

maşırlan ile uzun, siyah bir panta· rerek bü bütün dalıyor. 
lo~ asılı. Açık pencereden giren Birden kuyruğuna basılııuş bir 
rüzgar, masanın üzerindeki 13.ınha· kedi feryadı gibi tiz bir çığlık ve 
nın ince ipek abajurunu u~·urunca, hemen o anda oda kapısının açr 
tavandaki iri leke. dıvarlardaki larak çoc\lbrun babasının hiddetten 
gölgeler, hep i sallanıyor ve uzun güzleri donmüş bir halde iceri giri· 
siyah paııtalonun gölgesi sanki şi, Emineyi yerinden sıçratarak 
canlanarak dıvarlarda yürüyor. uyan<lınyor. 

Çocuk ağlıyor. Saatlcrdenberi Adam çılgın bir halde beşiğe ko.. 
bağırmaktan sesinin kısılmış ve şuyor, çocuğu okşıyarak sallıyor, 

küçük ciğerlerinin halsiz kalmış biraz teskin ettikten sonra, tatlı 
olmasına rağmen halft haykırıyor. rüyasından uyanan ve yiyeceği 
Emine artık uyku ile mücadele e· dayağı, işiteceği sözleri düşüne

demiyecck bir haldedir. Gözkapak rek pcsinen ağlayan kızın üstüne 
lan zamklı gibi biribirine yapışı. hücum ederek kulaklarını kopara
yor. Ba~ı göğsüne düşüyor, boynu cak gibi çekiyor: 
ağrıyor. Azar işitme kork:.ısunun - Bir ~ik sallama!:rı bile be
vcr~iği gayretle beşiği salln·(ır ve ceremiyorsan burada işin ne? diye 
esnircrck. kesik kesik: haykırıyor. lşin ne, ha? Yiyip içip 

''Uyu yavrum uyu, uyumağa mı geldin buf38a? Ç.0-
U >'" da büyii,, cuğu bütün gece sokakta kalmış 
Diye mırıldanıyor. kedi yavruları gibi ağlatıyorsun. 
Bo~ sobanın içinde rüzgar uğul- Sallanmadan uyumadığını bilmi· 

dıyor. Bitişik odadan çocu~'lln an· yor musun? Uykudan nasıl uyan· 
nesile babasının horlamaları işiti· dığmu bilmedim. Dayak yemeden 
liyor. Beşik bile sallanmaktan u· aklm başına gelmez senin. Ç.OCU.. 
sanmış gibi inliyor gıcırdıyor. Ve ğun sesini bir defa daha duyar
bütün bu sesler, gecenin uyanık- sam, gelir seni öldürürüm, anla· 
]ien korfCunç, uykuda iken pek tat· dm mı? 
lı gelen sessizliğinin içinde kaybo. Emine hiç sesini çıkarmadan, 

luyor. tokadın acısile sızlıyan yanağını 
Emine, beşikteki patlak gözlü. bastmyor. 

kıpkırmızı çocuk yüzüne bakarak - Demek sen akşamdaııberi ho-
annesini, pek uzaklarda kalan kö- rul horul uyudun, çocuk ağlamak 
yünü dü~ilnüyor, beş on para ka· tan harap olmu~. 
zanmak uğruna kapıya ginnemiş Ada~. kızın kulağını bir defa 
olsaydı, şimdi köy odasında, an· daha çekerek odadan çıkıp gidiyor. 
nesinin koynunda U}'kuda olacak· Emine, zamklı gibi biribirine 
tı. Uyku! Eminenin gözüniln önü· yapışan kirpiklerini aralamağa ça
ne köyiincle iken uyuduğu tatlı uy· nıilf en &a11fa11r çeviriniz), 
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P'ı Ch••••i t: The Ch•••• Aı ..lagd 

Av •••tlert 
P'ı Attıraıı de ch••••ur, ı: IEqulprnent t'or 
Shooter• ane1 Hunter•. A: ..l•gdgerate 

1. TÜFEK lav tUfeğl 1 
a arpacık 

b namlı 

c gr-z 
e mt'kanizma ı;andı~ı 

f sürgü 
g kabza 

h dlJ>!:IK 
i kayJ!} halkL'il 

k kundak 
1 el ktmdağı 
m köprü 

n tr-Uk 

O lklnd tPtlk 

p kabı:• 

q yan 

r taban demiri 
1. t•: le fusll [de cba.sae] 

a le guidon (le point de 
mire) 

b le ca.ııon 
c une hausse ou un cran 

de mire 

• la batt.e - cuı... 

c la. culassc mobile 
r le verrou (cra.n) de 

surete 
g la prignee 
h la cruESO 
i la grcnadiCre a anneau 

(l'annf'au m. de bretclle, 
le battant) 

k le füt 
1 le mııgasin 
m le pontct 
n la detentc (le eh.fen) 
a la doublc detcnte (un 

dcclic ou tliquct) 
p la. poignce de pistolct 
q la jouo 
r la plaque de courlle 

l. t: the sporting gun or gun 
(thc rffle) 
a the sight (tbe fore

sight, the front sight) 
b the barrel 

c thc bwmpt (tile rear 

~ 

44?1 



Saç eksiri 

Sa!iları besler, kök

ıerini kuvvetlen-1i
rir, dökülmesini ön. 

ıcr. kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesı 

Beyoğlu - Istanbul 

İlll .............................. ... 

Oenız Levazım Satınalma Komisyonu ılanları 

ı - Tahmin edılen hedcli (34.152) lıra olan (120.000) kilo ııiriııç 
l9 birinciteşrin 939 tarihine rasllıyan perşembe günü ~aat 

l 4 .30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Jlk teıuinalı2j83.90 linı olup ~:ırtıınıııcsi lıerı;iiıı koıııbyondan 

(1 i3) kuru' lıedel mukabilinde alınabilir. 
J - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifalı dahilin<lc tamim eılc

ceklcri kapalı teklif mektuplarını en geç brlli giin ,.e ~aallen 
hir saat evveline k:ıclar Kasımpaşada bulun;ın komi yon !Jaş

knnlığına m:ıkbuz mukabilinde 'ermeleri. (i7:! 1) 
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d thc 1ront part o! the 
bolt cover 

c thc lock (the b~

lock) 

f thc safcty (the (safe
ty bolt) 

~ thc small (of the rif
lebutt) 

h the butt (thc rifle _ 

butt) 

1 thc ring for thc strap 
or sli:ıg 

k the front part of the 

tılock ( the hand -
gunrd) 

1 the magazine 

m thc trlgger . guard 

n lh c : rigger 

o thc hair - trigger 
p the pistol grip 

q thc cheek 

r the heel - plate 

1, n, r thc "furniture,, 
of thc stock 

l. ,\: dic Rüchesc 

a das Kom 

b der Lauf 
r. das Visier 

d der Hülsenkopf 

" das SchloB 
f der Sich<'nını:r!nügel 

~ der Kolbcnhals 

h der Kolben (Gcwchr
kolbcn) 

t d,.r JtlemenbUgel il -

k der Vordenıcha!t 

l du Magazin 

m der Abzugsbügel 
n der Abzug 

o der Stechcr 

p der Pistolengrlff 

q dic Baeke 

r dlUI Kolbenblech 

2. AY BIÇA<11 

a "•P 
b yüz 

rı 

:?. P: le couteau de veneur 

a le m'ilnche 

b la lame 
2. t: the hunting _ knife 

(double - edged) 

a thc handlc 

h thc bladc 

2. A: der Ilir!chfanger 

a der Griff (das Gefaf?ı) 

b die Klingc (daıı Blatt) 

:t .\ \ ' BIÇA(;I 

3. J.': le couteau de chMl!e 

3. 1: the hunting - knife 

(single - edged: for 
stabbing thc vietim in the 

neck) 

3. A.: der Genickfiin~er 
(Xickflnger. Nicker. 

das Wl'id-• .TagdmE'l!l!er) 

4. AV Kı\R(ilSI 

a ııap 

HABER - Akşam Postası 

Nafıa Vekaletinden: 
17-10·939 salı ı;iinü saat 11 de Ankarada :-;ana ,·ekülcll binası içinde 

malzeme müdürliiğü odasınıla toplanan malzeme eksiltme koınis) onun• 
da ceman (ü9j0) Jir:ı mulı:ıınmcn bedelli llay<larpaşada teslim şartilc 
7U adet güncşlikli nınhrull ~erli çaılırın kapalı 1.arf usulilc eksiltmesi )a· 
ııılacaklır. 

E:.sillme şartnamesi \'C tcfenüalı bct!cbiı olarak rııalzcrııc miidürlü
ğündcn alınabilir. 

)hl\·nkkııt tcıııin:ıt < Hti,2;;) liradır. 
hlcklilcriıı tcklit ıııekltıplarıııı ıınff:ıkk:ıl lrıııiııal Ye ş:ırlııaıııc~illllr 

~azılı Ye..,ikalarla lıirlikle ayni ı.:üıı ~:ıaı IU a kadar ıııaklıuz 111ukahiliıulr 

komisyona ,·erıııelcri la1.ıındır. (1867) ( i!Jjl) 

-
Istanbul Belediyesi ilanları 

Taksim belcui) c ı,:;11.iııosuııuıı ıııcrnışutı i i k;ıpıılı zarf l'hiltıııe ine· 
konuhnuşlur. lhcılc f.10.!l:l!l ç:ll'şaııılıa giinü saat 1~> ele Islnnlıul helediyesi 
Daimi C'ncüıııcninde yııpıl:ıcaklır. )lıılı:ımıııcn hede! '.!1Hi3 lir:ı !12 k11nı5 

\e ilk lcllliıt!lll J9S;ı lirli :ı:; KUl'll'~lıır. !)arlnaıııe 133 kıınış muknJıiJiııılc 

hl;rnhul iıııııı· ıııiıdiirlii!Hiııılcıı alınabilir. 'l'nli(llcrin ilıulcdcn il siin C\'\'C, 

iııınr miiıliirliiğiiıııleıı nlncaklurı fenni ehliyet \'C 39 ~ılın:ı ııit ticnrcl otla· 
sı \'Csikııhırı 'c ilk leıııin:ıl ııı:ıkhıız veya mektupları ile 2 l!lll ~o. k:ınıııı.ı 
.ıörc hazırlıJaeııklurı k:ıp:ılı z:ırflarıııı ihale giinii s•ıal l 1 e k:ıılar lsl:ın -.. 
hııl llC'lt•diye~i U;ıinıi Eııeiiınrninc Yerıııekri. o:ı;:;) 

1 inhisarlar U. Müdürlü_ğünden 1 
l - ~artname.:ıı mucıbınct: :surmeıı pal<t:t yapan ı ac:ct .:ııgar. 

;laket makine i kapalı zari uı;ulile cksiltmt'yc ko ... 1uştur. 
11 - !\luhammen tx.-clcli sif ( 10000) lira muvakkat teminatı 75 

liradır. 

III - Eksiltme 17-X-939 salı günü saat i4 de Kabata~ta leva 
zım ve mübayaat şube,,,indeki alım komi:'yonu~ yapılacaktıı. 

IV - Şartnameler hcrgün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiyatsız lcnnı tckliflerı 

ni münaka,.~dan en az on beş gün evvel tetkik edilmek üzere tütün fat 
rikalar şubesine vercc~kler ve teklifleri kabul ola:ı '=rmalar münakasa 
ya i~tirak ettirilec · 'ir. 

VI - Münakasaya ~irecckler mühürlü teklif mektuplarını kanun 
\·c:aikle yüzde 7.5 güvenme para5ı makbl''"' ,·eya banka teminat mek 
t·ı':ıunu ihtİ\'d edecei~ kapJlt zarflarını eksiltme günü ihale saa•:-ıde? 

bir saat ev\'el mezkur komisyon ba~kanlığma makt-uz mukabilinde ve: 
'--ı Iazımd·.r. (6870) 

1 Deniz Levazım satınalma komısyonu ııanları 1 
Mannara U11übahri K. aabn alma komiıyonundan: 

Cinsi Kilo~u tahmini fiyat ilk leminalı 
Kııru5 Sa Lira Kuruş 

Sığı reli 9i9UO Jzrıı it 27 50 1!1;')7 32 
SıAıreti 73000 Darıca 27 50 ısu;, G:! 

16i900 
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2 BiRİNCiTEŞRfN - l~ 
!!!!!!--

ile Sabah, Öğle ve Akşa111 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaırı" 

dişlerinizi fırçalayınız. 
••••••••ı.;g.._.~-

Devle• Denizyollar ı 
Umurn Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

l Birinciteşrinden 9 Birinciteşrıne Kaaar muntl 
lif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalklf 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Kar:ııh:ııi1. hııllına - Sulı 12 de \Ege), l'cr~embc 12 de (Cuınhurh 

ve Pııınr Hi <la ('!'aı•ı). (İ;ılal:ı rıhlınıın<.lan. I 
:\OT; ö lliı·iııl'itc~ı·iıH.lcn itib:ırcn Cuma giıııleri sıı:ıl JO 
ılo;:;nı Trnlızoııa <lürıliiııl'i.i lıir po~ıa kaluırılac:ıktır. 

B:ıı-lın lıallın:ı - Sulı 18 ıle {<.:aııııkk:ılc), Cumartesi 18 de (ı\nafurl' 
Sirket·i rılılııııııııl:ııı. 

lzıııiı hııİtııın - S;ılı, l'erşemhc ve l'at.:ır 9.30 da (l:ğıır) ':l'oııh~ol 
nlılımındaıı. 

:\ludan)a hallına - Pıızı<rle i 13 le Ye l\15 tarifesi mucibince Salı 9, 
de, C.::ırşarnh.ı, l'crşeııılıc ve Cuın:ı s:ıat 1:; le Ye J>.ız:ır 9 
ılc (~laı :ıkaı;). Cum.ırtc.si 13.au da (Su'>). G:ılaln rılı 
ıııındıın. 

lbndırm:ı lı:.ıllına - J>az:ırlcsi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Suo;}. G: 
lal:ı rıhlımııııl:ın • .\~ rıc:ı <;nrşamb:ı :w de (Anaf:ırtıı) 
Cumartesi :m de «;ıınakkı-ıld. ToıJhaııe rıhtıııı111daıı. 

Kar:ıbiga lıallın:ı - Salı ve Cuma 1ll tla (.\lcr!-.İn ). Tuplı:ıııc rıhlıınınd-' 
lınroı hallın:ı - Pazar 9 ıhı \B:ırtııı). 'l'oph:ınc rıhlımındaıı. 

.\ yvalık hı-ıltın:ı - <;ar~aıııha 1:1 le (Keıniıll, Cunııırlcsi 15 le (Saııdt1 

Sirkcl'İ rıhlınııııdıııı. ti 
~OT: Cunııırtcsi posl:ısı Kış lıırifcsinc göre lzmirc ı.:ıd 
giuceektir. 

lzmir sür'at haltına - Pazar 1 l ılc (Tırlı:ın). Galata rıhtımından. 

~OT: \ "apnr seferleri hakkında her türlü malürnat aşa.ğıd' 
telefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhlımı, Limanlar Umum 
Miidürlüğü binası allında. 

Galata Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mınlaka Liman 
Reisliği binası allınılcı. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sil'keci, Yolcu salonu 

**• 

Dl 

4013S 
(22740), 

(i923), 

b kargmm elde kayma
ma.'iı için deriden örül

müş kılıf 

c die Gehörnslangc cine!! 

Yatak, yemek ve <:alışuı» 
:>dalarile salon takım 111 t1 

velhasıl her neYI mobllyatar: 
avizeler ve kristal takımları 
BAKER (ESKt HA YDEN) 

c demir (oc) 

d sap ~eçen yeri (ko\'an} 

a kar~ının Cazla batma-

sına mini olan kemik 

siper 

4. F: l"epicu m. [de cha~eJ 

a la hampc 
b la bande de cuir tres

scc ( unc garde) (elle 

empeche la hampc de 

glisser) 
c le fer (la pointe) 

d la douille 

c le bois de chcvreuil ser

vant de billette et arre

tant le sanglier 

4. t: the boar - spear 

a the wooden shaft 

b the leather strapping 

(to prevent slipping) 

<' thc ı;pear • head 

d the socket 

c the bcam of a roc

buck 's antlers uııed a.cı 

eross - guard 

·1. A: die ~aufcdcr (F'cder) 

a der Holzschart 

b der Lederstrcifcn <zum 

VPrhirıdern dcs Rut

~ch<'ns) 

,. ~i .. t."lin<?e 

d dic Tülle 

Rehbocks als Parier~ 

!lange 

5. AGAC.\ ASiLi KILÇ'A. 
(AlmanJa \ 'C Fransada 
kullanılması ya.sak bir 

tuzak) 
a çember (kıl~ayı a!llmak 

l~ln k" nlmıl! değnek) 
b ilmek 

c yem 

5. F : le la::ct m. (lac m. ou 

collet •11.) pendu a une 

branche d'arbre (piege 

prohibe en Allemagne 

et en France) 
a le ccrccau (la baguette 

ployee servant a sus

pendre les lacets) 

b le na:ud eoulant (le 

collct) 

c l'appıi.t m. 
•>. t: lhe ::ıpringe or slip -

noo!c snare (a 'lpring -

noose, a snare; now for_ 

bidden) 
a the gin (here: a bent 

piece of wood) 

b thc nooso 

<' the bnit 

·>· A: dic Hii.ngcdohne <noh_ 
ne. Dohnenschlingc; jetzt 

\'Prbot ('il) 

a der .Rtlgel 

, 

mağazalarında teşhir edil· 

mekte ve her yerden ucuz fi• 

lat Ye milsaid şartlarla s•· 
tılmaktadır. _________________ _./ 

• • 1940 T akvin1ı 
Resimliay matbaasının pek biiriil 
bir rağbet kazanmış: Arabt - ~~· 
mi seneleri, hava tcbeddüllerıll ' 
bayramları, yıldönümlerini gcW 
teren, cvk:ıtı şeriycli dm·:ır ta\'' 
\'İmleri satışa çıkmıştır. Her scot 
hu tak,·imlerin arkasına koOP 11 

hikfıyclcr ::1 erinde, bu sene burii~ 
lılr sürpriz bulacaksınıı. 

nmmır.IA y MATflAASINA 

BA~Yl'Rl'::\l'Z --·-
1 

Londra ve Parisln en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda \'C )'üksck fantıııl 
Mt:ŞAMBAl.AR Ye MA?-.'TOL/. 
Bcyoğlun<.lo BAKER mağazalarıı:ı• 
da teşhir cdi!mek n gayet rııO-
ail şerait ,.e ucuz fiyatlarla 5' 

tılmaktadır. Çeşitler tükcnmedt1 

enci ihtiyacınızı şimdiden tcrof 
ediniz. ----------------""" 


