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Varşova, 21 (A.A.) - Pat ajansı bildiriyor: Polonya müfettişleri mukabele etmemişlerdir. ka mahalline ·muavini Perkovıki -ile -iki memur 
k• Ji Dün akşatn Danzig ile şarki Prusya arasında- Saat 3 de Danzigli bir polis komiseri Polonyalı göndermiştir. Ayan meclisi bunlara bir polis me
dı ududda kain Kalthoa'da bir Alman - Leh hu- müfettişleri binayı tahliye etmeğe davet etmiş, muru tefrik etmek istememiştir. Komiser muavi
l~t hadisesi cereyan etmiştir. Bu noktada ateş te- aksi takdirde mesuliyet kabul etmiyeceğini söy- ni ile iki memur otomobille Kalthoaya geldikleri 
· ~edildikten sonra naziler Leh gümrük binasını }emiştir. zaman beş kişi şoföre taarruz etmiştir. Şoförken
ı&ti!l ve tahrip etmişlerdir. Polonyalı müfettişler o zaman Simonsdorfa dini müdafaa etmek mecburiyetinde kalmıtbr. 
li I S~at 20 ye doğru naziler Leh gümrük müfet- hareket etmişler ve halk hücum ederek gümrük Memurlar mütecavizlerden birini öldürmüale~-
\t f e~ınin oturduğu binanın önünde toplanmışlar binasını tahrip etmittir. dir. 
e hır kaç el ateş ederek binayı istila etmislerdir. Danzigdeki Leh komiseri, Marian Şodaki va-
~ n;w+c:•+ve+••~•çıı+cı;c••1+vc•• ou;voovow++•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ooooooovooooooovooovooooooooooooooooooçc 
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Musolini ,, ..... - - - -
diyorki 

- __ ,_,, -- ~ -• 

• • 
Yürüyüşümüze 

sulhü cebren 
manı 

\"eıı· l..' llıstov y 
"'4 ~ . ugoslav takımı bu sıı-
~ııi~.0:1 nıaçını gayrüederelerin 

'
,,ı_ u Şişli takımı ile Taksim 
~Ya• . 

a,u Pu. 6ıııll her zamanki 
e ~IklJ, 

Yugoslııvlar da yalnız Sc:mliçi de 
ği§tirmişlcr ve dünkü maçtaki kad· 
rolarındn başka değişiklik yapma _ 
mııılardır. 

(Devamı 4 iinciicle), 

Hongkong, 20 (A.A.)~ - Japon· mek için bulundurulduğunu anla· 
lar Paşanın §imali garbisinde bulu· yan Japon kuvvetlerine mensup iki 
nan Çin kuvvetlerini muhasara et alay tam Tarpineçeni geçerken ibaS-

k ·· " k ld ·ı 1 k . t !Hna uğrarnı~ ve imha edilmi§tir. 
me uzere uç o an ı er eme ıs e- 1 k t t T . d k" ç· . . . . . . . . apon ı aa ı angapışan a ı ın 

mı~lerdır. Ymnı hın kı~ılık mezkur garnizonuna mensup kuvvetlerle 
Çin kuwetinin orada bilhassa Ja· dümdar muharebeleri yaparak ricat 
ponlan aldatmak ve pusuya düşür· etmektedir. 

Valinin T arabyadaki 
ziyafeti 

Davetliler, güzel ve neşeli 
bir vakit geçirdiler 

J.l' azısı ı incide). 

yeni romanlan 

1 ğ ,, e 
Cinayeti 

Bir casusluk romanıdır 

Bir aşk romanıdır 

Bir macera romanıdır 

Yarından itibaren okuyacaksınız 

• Jf ozef Balsamo 
J:ntrlka romanlannın şaheseri dlr. l 6 ncı J,ül ııaraymda cereyan 

eden hadiseleri anlatıyor. Yakımla. tefrikasına ba:şlıyacai;rız. 

@ta® 

Resimle Büyük Lôgat 
Tahmlnlerlnıizin ~ok üstünde b lr rağbet gördüğilnU, ylizlerce 

okuyucumuzun müracaatinden anlı yoruz. Lisan öğrenmek ıst.eycn
lerln her r;Un takip ederek b~ok ~y llfrenebltecel<lerl 1m kıymet
li eseri toplamayı ihmal etmcmell slniı~ ..................................................... 



Vakıt 

Asım Us, bu~u makalcslııde 

Türk 1ngillz ımlaşmasmm, Almanya 
ile yaptığımız tlcarl muameleler üze
rinde bir durgwıluk yapıp yapmıya 

cağını, "yapar ve yapacak,, §!l.}'ia ve 

sözlerinin no dereceye hakikate uygun 
olduğunu araştırıyor \'e .Almanya He 
ticarl mUnascbetlmlzln mnz!Blnl hU
lA.sa ettikten sonra ~ ncUccye "arı. 

yor: 
Beynelınllel dostlukların lnkl:atın

da lktlsadl mUnruıebctlerin bUyUk bir 
teslri olduğu §Upheslzdir. Buna muka· 
b1l mllloUcr anısındaki dostluk mUna
sebetlerinln zaata uğraması ister lıı· 

temez iktisadi ve ticari sııhada bazı 

tesirler yapacaktır. lt"akat ııunu da dik 
kate almak lD.zım gelir ld, Almanya
nm Türldyeden ihracat malları alma· 
SI Türklerin hatmnı hO§ etmek için de. 
ğll, belki kendi 1htıyaçlarmı tatmin 
eylemek içindir. 

Bu ltıbnrla Almıuılar olmdlye kadar 
memleketim1%den satın aldıkları ma.lla 
n bundan sonra da nlmağcı devam e
deceklerdir. 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi, "Bir tarih dersi,. adını 

verdiği yazısında, Alme.nyada bugUn 
ha.kim bulunan rejimin ilk gUnlerlnde, 
Versaya karıp m1lcadelelcrinde: 

- 1ılllsav1 onrtıar aıtmcıa. sulh: 
Sözlerlle sempati kazandlğmı fakat 

Almanyanm bu mtısa.vl oartı elde ct
Ukten sonra: 

- Benim &ıe.rtlanmla sulh! 
Diye bağtrmasmm ve dUnyada Al· 

manyadan bll§ka hiçbir milletin mUs
takll ya§aIIUlya hakkı olmndığmı an_ 

bir mUstemlekeal halinde bulunacak
tı ... diyor. 

Ik dam 

Ali 1'ııcl Karacan: 
bayragı yükse!Uyor!,, adını verdiği ya
zısında, Çcmbcrlaynln Avam kamara.. 

sında TUrklyeyl meUı ve aena edl§ln!n 
ilham ettiği bir haklkaU anlatmaya 
çall§arak Balkan paktının yapıltııı 

günlerinde, lnönUnUn çalııımalarmı ve 
neUccde AtatUrkUn bir yemeğinden 
sonra AtatUrkUn lnönUne bir sözUnU 
ve lnönUnUn AtatUrko verdiği cevabı 

J1. '/{. 9 E''R-:1m!afü FOSC!!f 

kaydetmektedir. 
herkes Dün, mıtlıorrir, tniUef ek kir Ağaollıı Alım edin cenaze merasiminin ya O zaman, yemekten sonra 

dağılırken Atatürk tnönUnU kapıya Pıldığını bildirmiştik. Vali Lutfi Kırdar, mebuslar, tlçiler, eski ve· 
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mm ne kt!dar sevilen, ne kadar kıymelli bir şahsiyet oldulunu bir d 
Jıa anlatmıştır. Resimlerimiz, üstadın cenaze merasimini göstermek 
dir. Sağda resimde tabut yanında görünenler, merhumun sevtili 
cuklarıdır. 

kapıya kadar te:ıyl etmııı. lnönUnUn killer, üniversite Profesörleri ve biiliin matbuat crkôm gibi memleketi 
bıı.gını elleri arasına alarak: n değerli u.mvlarının i~tirak elliği cenaze merasimi Alımet Ağaoğlu. 

- Senln1çln vehlmlldlr, derler. Sen- -----------------------------------------------------
de \'ehlm diye gördükleri akıldır, bul_ 
rctUr, tedbirdir. Senin ileri görUşUn sa 
yeslndedlr ki bu devlet bu ltlbarı, bu 
hayatycU, bu hürmeti kazanmıştır. 

AtatUrkUn bu sözUne ln/JnU ıu ce
vabı vermlııtı: 

- Her oey senin e.serindlr. Ben an. 

cak hocamm bir talebesi. ukert ve e· Yurdda bayram 
seriyim. 

AH Naci Karacan. "AtatUrkUn, ııert 19 Mayıs yurdun her 
g6rU§Unll takdir ettiği !nönUnUn gö_ 

rUolerlle devletler arasında bugünkU köşesinde coşkun fezahu
ycrtnı alan TUrktye hakkında, Çember-
Iaynln •'Almanyanm clvarmda, blu rat ile Ve doyulmaz 
bUtUn kuvveUerlle yardım edecek bU- • 
yUk ve erkek bir milletin bulunduğu- şenhklerle geçti 
nu dll~nmek memnlyet verici bir hl.· Urfada· 
dlscdlr.,, demc!l haldkaUn mlııt hu~ • .. .. 
dutlar dışındaki O.lemde itiraz kabul 19 Mayn ıorulmemiı bir ıekil
etmez bir tarzda tahmln edilt.,lnl Ua- de kutlandı. Atanın heykeline çe· 
de eder.,, demektedir • lenkler kondu. Hatipler nutuklar 

Valinin Tarabyadaki 
ziyafeti 

Davetliler, güzel ve neşeli 
bir vakit geçirdiler 

Amasya 
Çekirge afeti karşısrnda 

Acele yardım istedi 
Amasya dahilinde So-60 bin 

tarlık sahada beş gündenberi ~ 
vetli miktarda ve müstevli §cltıl 
~ckirge başladı. Mahallt vesa~t ; 
fi göıiilmiyerek ziraat vekaletın 
acele yardım istendi. Evvelce bU 
:la o!'l dört köy mahsulMı dolu ) 
zündcn mahvolmuştur. 

latacak ocldldo hareket etmesinin har- ------------ söylediler, Spor kolu İdman ıen. 
tikleri idare etti. Gece balo veril-

Son rakamlara göre bu miktar 
köye baliğ olmuştur. Dolu ve Ç ' 

"e vilayet mahsulatını ciddi bir t 
like altında bulundunnaktadır. 

b1 hazırlamaktan bll§ka bir oeye yara
mıyacağmı s6yledlkten sonra: 

''Unutmıyalmı kl bugtln11 doğuran 

;versay idlyse Versayı doğuran da Al· 
manyanm tqkm lsUll emelleriydi. 

Tarllıten ders aımasmı ne zaman 
Dğreneceğtz? demektedir. 

Tan 
m!!'!!!ll 

,s.. Zekeriya ••lnglltere ile ticareu. 
mh:,, aerlcvhasmı ta,,ıyan yazısında, 

ı&onomlk, siyasetin belkemlğl olduğu_ 
nu anlayan .Almanlarm, prkta, 81~ 
tulden evvel, ekonomik fstillya ehem
mSyet vererek buradıı da memleketle· 
:rtn cı:ı bUyUk vo er. ltuvvctu mllatert· 
si olduğunu bu 8radıı, Çcko!lovakyaya 
dn Almanyaya lltllınk edince meselA 
'l'Urk harici ticarctlnln yüzde altml§I. 
nı ellDe W.dığma buna mukabll lngllte. 
to llo tıcarctlm1z1n ancak yüzde on 
olduğunu s6yUye.rek bunun sebebleri
nl §6ylece gösteriyor: 

ı - Almanya ne tıcaretım1z nor
mal değlldlr. ÇUnkU Almanlar ille elin, 
2 kuruşa aldığını bizden be§ kurup. n. 
llyorlar. Buna mukabil bize verdiklerini 
yll.ksek !iyaUıı. ve çUrllk ola.rnk veri
yorlar. Bunu ba§ka memleketler yapa
mıyor. Biz de beş kuruııa sattık dedlk
lerlmizl neUccde dUnya plyaiaaI fiya.. 
lilc yani 2 lcuruııa ve~, buna mu. 
ltabll çUrUk mal ~ bulunuyoruz. Bu 
bizim .zararmuzadır. 

2 - lngiltere ile klering hesablle 
lo görüyoruz. 1nglltereden getlrtuğl

mh: malla.re. mukabil yukankl sebcb 
ytızUndcn 1'cızla mal vcremcml§!z. 1ngi
llz t1lccarları bize verdiklerinin pıı.rıı.

ıarmı nlıımıı.mıolıır. Hazlrnndan ftiba. 
ren gazete ve mecmua da gelmlyecek. 
tir. 

Muh!lrrlr bundan sonra lngillz - TUrk 
anltı§m&SI tlzcrlnc Almıınyanm Tllrk 
plynsasmda ne bulursa ııldığml 1ngil
tcreyo bir §CY bırakmıı.mağn çalıştığı· 

m söyllycrck iki memleket Ucarl mu. 
nasebetelerlnln lnld~:ı.fmo. engel teııkll 

eden manllerin kaldınlncal;'lllI utıphe_ 

siz saymaktadır. 

Yenisabnh 
BUseyln Cııhlt Yalçuı "bir sinir 

buhranı,, ıı.dlı yazısında., Alman mat· 
buatmm TUrk • lngillz nn.lB§DUU!J m11· 
nasebetilo Tllrldyc hakkında pek ~ırı 
n~rlyntta bulunduklarını ve Alman 
matbuııtmm rejim içindeki vazlyetln1 
de gözönUno gctlrlllrse bunlıı.rm kf. 
mln ıı.ğzmdıın çıktıCtru anlnmanm im. 
kAnı buluuamıyacağını söyllyerek bir 
Alman gazeteslnln TUrklerl Adeta nan 
körlUklo lth:ı.m etmesine, Almanyanm 
vakUle TOrk topraklıı.rmıı yalnız Bo
ğazlan ve Osnı:ı..nlı lmpnrotorluğunu 

mUda!o.a lı;ln glrml§ olduğunu, dost Al 
m:ınyanm Osmanlı fmparotorluğundan 

Surlyo)1 kendi topraklarına ilhak et
memi§ lnılunduğunu ve harp neUcesln. 
de yorgun dll~en Tilrklycyc saldır· 

nuı.yı Almanyanm tc7vlk etmediğini 

söylemesine uzun uzadıya cevap ver
dikten ,.e o zamankt '\"Ulyeti hfilA.sa 
ettikten, haltlı sualler sorduktan sonrn 
hUIAsııtcn ••.Almanya umumi harpto 
TUrkiycyc yardım ettiyse knra gözleri 
tçln dcftll, Rusya ile İngiltereyi blrlblr 
1 rlnden ayıran bo~llZlııra Mlt!m oldu. 
~ !cin vo mllttc!iki Sifııtllc yardmı et. 
mıııur. Dlz b11fyoruz ld, kargı tarat 
mağlQp ols:ıydl, bugUn 'l'Urldyc onun 

İ n z i b af cezaları di. 
Rizede:. 

Ş8kİlleri üzerinde mühim l9 Mayıs töreni çok parlak ol
du. Geçit resmi yapııdr. Talebenin 

değişiklikler yapıldı beden hareketleri şiddetle alkış _ 

Maarif VektileU, talebenin cemi - landı. Rize hakiki ve büyük bir 
yete en mUfit bir U%UV olarak ye.. bayram yapdı. 
tJ:ıtirllmesi, mekteplerimizde disip
linin mutlak eekilde teeesUsU için 
inzıbat cczalarmm vekilleri fu:erin
de mUhim de~er yapmrv ve 
yeni esaslar vazolunmuotur. 

Yeni lnzıbat cezalan, d.Wpllne 
riayetsizlik gösteren talebeleri ka-

deme kademe tecziye}i gözönUnde 
tuttuğu gibi verilen cezalardan mU
tcnebbih olarak hal ve hareketini 
ıslah eden, fazla çalışan ve gayret 
gösteren talebenin bu ce.zalannı yi 

ne kendi nlacağı mUkifatlı:ırla af 
ettirmesini mUmkUn kılma.ktndır. 

Uşakta: 

Uşak, 19 mayıs gUnü gibi bir 
gün geçirmedi denilse yeridir. 
Stadyomda görülmemiJ bir kala· 
balık vardı. Şenlikler çok eğlen. 
celi oldu. 

Çorumda: 

Çorum heyecanlı ve coıkun bir 
tezahürata sahne oNiu. 19 mayıs 
gniş ölçü.de kutlandı • 

Cumhuriyet meydanında top • 
lanan halk, görülmemi§ bir kesa· · 
fet arzetmiı, idman 9enlikleri fev. 
kalade güzel cereyan etmittir. 

Yüzlerce atlı ve yaya köylü vi
Uiyet mer'lcczine toplanmıştır. 

Yeni şekilde TUrk genci bUyUkle. 
re saygı, küçüklere şefkat göste -
ren her tUrlil ahUUti tenkitelrden 
mUberra normal bir insnn ölçU.SU 
içine alınmaktır. Bu ölçUnUn dışı -
na çıkan gencin suçuna göre hiç 
mUsamaha göstedlmeden lüznngc -
len ceza tertip edilecek ve bu tale
be üzerinde daimi bir takyit göste. 
rilerck gittiği yanlış yol hiçbir iz 
bırakmryacak tıekilde tashih oluna
caktır. Bu suretle her ne ha.hasma 

1zmirde • ı I 
Bütün ~ençliğin ittirakiylc Kr 

olursa olsun cemiyete muzır bir 
ea.hsm yetişmesine meydan verllml
yecektir. Bu suretle mektep hakild 
mannsile yalnız btlgi veren bir mU· 
essese değil, ayru zamanda dUrUst 
ve temiz in.san yeti§tiren bir mlles-
sese olacaktır. 

zılçulludaki Türkkuşu alanında 

büyük bir heyecanla bayram kut. 
landı. 

Yirmi bini geçen halkın sporcu. 
ları ve idman ıenliklerini alltt§la· 
malan müheyyiç oldu. 

Halkevinde toplantı yapıldı. 
Maraşta: 

Hatipler 19 mayıs gununun 
mahiyet ve ehemmiyetini tebarüz 
ettirdiler. Cogkun tezahürat oldu. 
Şenlikler yapıldı. M&raf miııilsiz 
bir bayram günü ya§<ldı. 

-o- Artvinde: 

Cam tröstü m Ü? Bayram saat onda ba§ladı. Ha. 
• • • • tiplerin sözleri şiddetle alkışlandr. 

lkı tacırm teşebbUslerı Hapa orta okulu talebesi geldiler. 

Şikayetleri mucip oldu Atatürk antına çelcnlder konuldu. 
Milli Şef tnönünün eserinde yürU

Bazı cam tacirlerinin a.ralannda 
bir tröst kurmak suretile cam it • 
halatını bir elden idareye ve piya
saya hfildın olmnğa teşebblls ettik 
leri hı:ıkkmda §ikayetler ya.pılmak
tadrr. Alilknlılar bllha.a.sa iki bUyilk 
mUcssesenin bu i~le meşgul olduğu 
nu, diğer tncirlcrin cam idhal et • 
mclerine imkan bırakmarnnğa uğ
raştıklarını, bu hareket neticefilnde 
cam fiyatlarını istedikleri gibi ko. 
yabileceklerinJ, tröstün klln, men
supları nrasmdı:ı ticari .ıufatıarma 

göre tnksim edileceğini resmi ma
kamlara ihbar etmişlerdir. 

Diğer taraftan tröst sahipleri, bu 
iddiaların yanlıa olquğu, kendileri • 
nin sadece, daha g~ mikdarda. 
ldhalılt yapabilmek için bir Umitet 
eirket kunnağa çal~tıklarmı, bu 
suretle cam fiyntla.rının indirilme& 
mümkün olncnğmı söytuyorlar. Tn.h 
ldkat neticesinde vaziyet aydmla • 
nacaktır. 

yeceklerine and içtiler. 
Tekirdağrnda: 

Tekiridağında 19 mayıs bayra· 
mı misilsiz tezahüratla yapılmış. 
tır. Atanın anıdı çelenklerle be • 
zenmig, nutuklar ıöylenmiş, şiir

ler okunmuş, apor sahasını doldu. 
ran binlerce halk huzurun.da idman 
şenlikleri yapılmıştır. 

Bunu müteakip bir heyet has
tahaneleri ve ihtiyar sporcuları zi 
yaret etmiştir. 

..._.,._..:ıııı:;;::;.ı;.mo_...,~~'"°"".-....-_.....-::o:,_..M_J 

\'ali ve Belediye Reisi Uılfi Kcr- kan, vilayet ve belediye yUkBek m .. 
dar şehir meclisi nisan toplanma murları ve matbunt mUmcssllleri, 
devresinin bitmesi milnasebetlyle Şirketi Ha~Tiycınln 73 numaralı va. 
dUn akşam Tarabya Tokatlıyan o • purile Tnrabyı:ıya gitmialerdir. 
telinde bir çay ziyafeti vermiştir. Kendileri otelde vı:ıli ile eşi lara-

Davetlilerl teşkil eden şeh1r mec fmda.rı kı:ırşılanmışlar ve bir müd
lisi azalan, lstanbuldaki a.'3keri er- det istirahnt ettikten sonra hazır • 

lstanbul limanı 
Yapılacak yeni tersane 

ve rıhtlmlar 
Münakale ve muhabere Vekaleti, 

limanların inşaat projelerini göz • 
den geçirmeğe başls.mrştır. İstanbul 
limanı ııhtnnlarına ilave edilecek 
krsnnların yapılması mllstacel sayı
lan i:11er aro.snıdadrr. 

Tophane rıhtımı Gilzcl Snnatlı:ır 

Akademisine, Sirkeci rıhtımı Saray-
burnuna kndnr uzatılacaktır. 

Velı:Alet, Haliçte vUcude getirile· 
cek tersane i§ine çok ehemmiyet 
veriyor. Bu sene içinde inşasına 

başlanmak Uzere hazırlıkları ta -
mamlanncağı söyleniyor. 

Tcntcırn amca 
çnçen< 

gt; 'U:d'.Jı rdlycr 

!anan büfede izaz olunmuşlardır. 

Davetliler aynı vapurla saat yir • 
mide köprüye dönmU§lerdir. 

Afyon meselesi 
Müstahsiller müşkül 

vaziyette 
Toprak mahsulleri ofisinin, tUc

car ve müstahsiller elinde kalan 
afyonları ucuz bir fiyatla 11atın a.l· 
mak istemesi ve tediye için sekiz 
sene müddet tayin etmesi alfı.kalı

ları tclii~a dUaUrmUştOr. Mallannı 

satmak için şehrimize gelen bir 
kısrm müstahsiller, bu vaziyet knr. 
ıp~ıındıı. ne yapacaklarını enaırml§ -
!ardır. 

Ticaret Vekaletinin işe mUda.hıı.le 
etmesi bekleniyor. Mesele, müstah
slllcr lehine halledilmezse a!A.kıılı • 
lnnn afyon yetiştirmekten vıızgeçe
ceklcri söyleniyor. 

--o-
Samsun sergisi 

Samswıda beşinci yerli 
sergisi valinin nutkile açıldı. 
hem çok güzel, hem de her ıaJl1 
kinden çok üstündür. 

* 
Y ER yU.ıUndeld tnsaıı 

teneffüs neUeeelnd• 
dakika ıı:erslnıle havaya 1 

ton karbon gad yayılır. 
>:: 

A MERIKADA köpekle!' l 
çin 150 kilo koııtd' 

gıda. yapılır. 

* 
A MERlKALILAB 400 

zUne muzlu ı:lkolafa re 
Jer. 

* 
D 'ONY ADA dokuz ~ 

lo amyant yapılır· 

* 
J APO~YA?lı"IN yeıll 

senelik bahriye pro 
mına göre yeni bahrlye lıı 
lt!ln d&ldkad& 7600 frank •-" 

dlllyor. 

* 
B IR insan gtınde ııo 

çah mak prtıyle 
lınıla 2SOO kalori u.rfeclCt• 
kalori Uç lillo plrzolayı pi~ 
llr. Yahut 150 ,·atlık bir ılJll 
yı 2t saat yakablllr. 

* 
BELÇİKA 50 bin f~ 

eiJef• kadar eşya lbraÇ 

* 
I• NCtL neşrtyıı.t. etrJletl j 

tap bastırmak ı~Jıt 
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~: •1!;;"~1:;:;~-:-~7,- Yazan: Antoni EDEN kadar beklenen bir iyilik 1 
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. 1 . M UALKILJÇ . I•··· .-.. . : 20335 Eskı ngilıı hariciye nazm Yazan: . 1 Yazan : H. M. Da1kıl 

•, Aa(>NE • ŞA iH-tAR j 1 1938 rılrnın büyük bir kısmını birçok diğer noktaları ihmal ediyor Bugünkü poli Hka adamlar 
İ =;.': ~~~ "'· :~ Kr. : Avrupa, Jorj Dühamclin son kita.] !ar. Bugün A\TUparı parçalayan Bu ıütunumuzda mtinaka.5a Ye tahlll ederek Maarif \'C'klll Ha- bir cihan harbinden bahset 
• ·••rııı. !·!o • 14.oo • ı bmda "1938 silahsız harbi., i~rnini esaslı farklar tamamile bir memle. 1 san AU ı·ücel'ln ehemmiyetle dikkat nazarına koycluğumul \'e ha- gibi bir fantezi yapabilmeler 

Dünya ebedi su 
devresine giriyo 

--~~ı. .~: · s.oo • 1 d 'W" · b" • · · · · d k hAk· 1 "d ki' zfranm on ikisine kadar tedbir it tihaıı gibi müstaceliyet ifade d" . -•••••••~~-.. \"er ıgı garıp ır vazıyet ıçerısın e ·ette a ·ım o an ı are şe ınden ! unyanın her memleketınde 
---- ------ geçirdi. Mihverin 1938 yılı sonba· doğmuş değildir, daha ziyade bey· il eden bir dileği yeniden me\zubahs etmeğe lüzum görüloru7~ çok rnüsbet düşünüşlü insanı 

h dak. h ek ı · 'b" 1939 1 ·ı ı be 1 • · 'd' Bu lüzuma bizi sevkeden alıh ğımız bir mektubu da aynen b" 'h h b' hl'k . . arın ·ı ar ·et en gı ı mar ne mı e münase t enn netıcesı ır. ır cı an ar ı te ı esını ci 
....._ 01ı ~~ -- dai !19' tındaki hareketleri de bu tabiye sis· Bundan sonra bütün demokrasile- koymağı muvafık buluyoruz: : olarak ileri sürüşlerine hayret 

....... ~ _ __..,.s,.. İstanbul: 18-5·989 A - temine uygundur. Bugün bu mese. rin ayni olduf;runu ve beynelmilel memek kabil değildir. hm d A"" ""1 lenin münakaşa götürür yeri kal· meseleleri ayni noktai nazarla kar- "Jlaber gazetesi heyeti talırirlyeıtlne, Bu insanlar, her halde, bug e gaog U mamıştır. lki ay ewel Alman ordu· şıladıklanm iddia etmek doğru ol· l4.4-939 tarihinde gönderdiğimiz bir mektubumuzta l\Iaarlf kü teknik dünyasmm (potansi Y ETMIŞINDE . . !arının Praga girişi bu fikre en mü· maz. \'ekllimfzden rlcamızrn mahfl etini az rok blldirrnl~tik, bu meyanda hakikatlerinden gaflet gösterm 
A- §ın ve ı h t ıml ğış, fak~t ya. temayil olmıyanlan bile iknaa knfi Doğruyu söylemek icap ederse i. kıymetli Vekilimize de hususi mahiyette bir mektup ya.zdık. Pa.kat tedirler. Vakia Berlin - Roma 
''<lYb h as a ı rın nıcudu 1 . . 8 . k b' .. B h l k'll . 1 1 .11 t lmtiha.na çok az bir 1.a.man kaldığı halde hiçbir haber alama(hk. ven'nı· teşkı"l de 'k' b" "k rı.ı.. rrpaı~.... 1 ~ ge mışlır. ısmar ır gun o em- c are şe ·ı en ne o ursa o sun mı e ' e n ı ı uyu 
-'ili k [ -•'1§ Omasına ragmen . . Bu şerait altında imtihana ı;iriıı de kazanmamız pek az bir imkan :i" t · ml k t" h" . t fıı • .' a a &enr kaim t E . yadan bahsederken bu toprakları !erin mühim bir ekserıyetı tarafın· 

1 
ur rı me e ·e ın ma ıyetı 

~ırJ.... :.- ış I. n Yem 'A 1 d ~ d k b 1 d'I be 1 .1 1 hukuk dahilindedir. Bunun için slzd<•n gene bir ricada bulunacağız. Bu da. ruzı· mı· tedafu""ı mı' old ğu b ,,.. "•e a~ıktz de . , . • ' llarıın orta Avrupa a )'arattıgı an ·a u e ı en yne mı e , u 
·•q h nıı' orum o umu eğer bir mahzur yoksa bu mc\"Zu ilz('rlnde kwmctli Yekllimilln na-

1 
k • b' . "f arpt .ı ' ' • •• l b" "'/ f J ti c"'mles'I mefhumları bugün de mevcuttur. " o mıyan as erı ır ıttı ak yap (j Jı'ı.._raJeln' evvelki, 190() den e""e)· guze'f ır t.'ıu.c aBaa 

10 
•• d

1
'c' u h tıtc zan d11• 1··tlnl bir daha rekmcnizdir Ilunu Türk g"'nrlı'U.i \·e nıem 

ve ik •' tavsı etmı.:tı u mu a aa a ı Bu mefhumları kabul eden millet· ULAA " • • "' ~ "' • !arı, buna mukabil sulh ceph llırttı fikirlerine sadık kal· .. ,. · leket namına saygılarımla dilerim. \ 'c illa bu 5eralt altmcla lmtfha-sıı.~. · Ahmet Ag ğl 1848 F _ bugun Almanya tarafından zapte. ler her devletin müstakil toprakla- memleketlerinin sarih surette 
ihtil • r ao u ran dil · b 1 Fakat b istih n üzerinde ya~ıyan fakat diğer na girmemize lmkin yoktur. Bittabi bRyle olunca ~imdild hükiımet dafüi ittifaklar akdetmek gibi t 

la bUıru··a ınin Yetiştirdiği adamlar_ k""~'ış u unutyobr'.. · .. k· B 'tu n. \'e maarifin mefkuresi hilafına olarak bilgisil ve claha l.iiçük Y&§ta birlere bacvurmalan ve he lıatı • .ı lllü~. ontan t · · d k ·dluıann zap 
1 

uyu· rı anyanı topraklar üzerinde ya~ıyan millet- hayata atılacağımız için millet bizden lazım olan ranclınıam alamı- ':6 

""1'rn k n esınn e a- h • • • f d b' d w• h 1 !erle aralarında bir""ı.. münasebet. bütün dünya devletlerinin mily L -:lı'k 1 
• u. nnuştu. Fakat onda Ji- a:ıcı sıyase ın e ır egışme ası !r""' yacaktrr ,.e pek tabii olarak kendimizi anındurrnak için gideceği_ ·-.raı Ik tt ler olduğuna ve bu hususta bir ta· larca harp endüstrisi stokları tahrik 
1 

ırleri eskimemiş, ruhu e yı. 1 1 1 mh yerler de kah\'e ,·e meyhane köşelerinden ba}ka bir yer olmı- cuöa getirmeleri, bir Habeşist llıaı. etmek lllÜ d 1 - "kl apı mış an a~a ara taarruz e- kım kaidelere riayet etmek mecbu· yacaktır. J-;ğcr kıymetıi \'cldlimiz bizim bu hayata düşmemizi arzu 1 
""' iaz·ı ' ca e eye suru e- d ek ··1 d' t k l t ri~·eti bulundug~una kanidirler. Bu harbi, bir İspanya harbi, bir 

1()., 
1 

etini kavbetm · t' O er mu ema ıyen e ·rar anan e· .ı etmiyorsa ki bunu hiç bir zaman fosa nur ettiklerini zannctme.viz, 
.. def J emış 1

• nu ·· h k ı · sak ı ·· . fik · k b 1 t ek · t · d ı t navutluk harbi yapılabilmiş ol ı.... a 21 nisa d ·· - 1.. cavuz are et en mı ması mum ·rı ·a u em ıs emıyen eve • lütfen biz gençlerin bu ııck halih isteklerini biran ev\'el nazarı ltf-'GUcı a· b n a gormuş um: k'" 1 · · l't t · B · 1 · 00- 1 b' · · sı ve h<:tta Japon • Çin harb" k '$Cl t \'e doğ b'ld'W• 1 run o mıvan netıceyı te\' ı e tı. rı er ıse ye ır camıa arasına gır_ bara alarak bu talimatname nıadd~lni değl tirrncsinl bizim için •• -~ıq tar ru 
1 ıgı şey er tan ;il t' · h k t mek hakkını kendilerinden nez'et. hala devam etmekte bulun };'İl\'ır Pr~ınağa hazırdı. l . ya kmı e ık yenbı ·ıtaark~. ar_ed·e - değil, bütün l'ürk .ı:encliil icln :;onsuz say~ılarımrzla. istirham ede· İ karşısında, bir cihan harbinin d ~ ve · erme ·ar<;ı oya ı me ırın ı are mişlerdir.Bu milletlere bu camiadan r1 E f 

t "liıın h sıyaset adamlarının ço· . . • 1 :a , Ih • z.. •:elki mektuplarmıızı gön- imkanı, otomatik olarak, müna t: ,11 azin bı' '""b t" d .. sıstemlen ne olursa o sun, su ıs- dışan çıkmayı hiç kimse teklif et· de e ek sizi b' k d r I 
· erjn r <U\.l e ı var ır: go. . .11 1 1 b' 1 w k r r ır aç c a me§. şa edi~mez görünür. ~'ilin·' ,''Ybilik çöker. Jules Sou· tıy~n ;• et r.~ ır ;;ege_ . arar memiştir. Fakat beynelmilel hukuk gut eden genç belgellierden Milletlerin hiçbir ;şe ya 
'%Uiİı 'lluhun kanseri.,. dediği v_~r ı. u ·f'? ıtı aya. an_gı ısı~ ~e- mefhumuna sadık kalan ınilletier Faruk K.nmb,, Y'P yalmz ~enize di>Külmek iç 
r,.1.,ıı;/lallerinc!e bir yorgunluk rı ırsek ven b '; n, tare_sı, m~şler~ sıs: müşterek men faa Ilerini korumak Ba m .. eıe hakkmda y.,d•ğmnz yanda O'•<leri hakh bulmu, bu derece muauam harp stokl 
l'ıla, Uz. Gerçi eski imanlar ı t!llll ura ı ıne ıçın mu5ler ça için birleşmek zaruretini bugün her ,.. bunuu zua•lannı loba•üı ettirmiştik. vücuda getfrmck gibi beyhu 
l· e•~e .. ler· f k t sk" • ı~- lnmaktır. Eskiden muhtelif millet. zamandan zı·,·ade olarak du'-ınakta- l'alnrz t t b ld b d rtı ı· ı 600 k··• ıuı lllı.ı.."'

11 

.. a a onu e ısı gı ·~·· .ı " 9 an u a u e e ma u ·auar genç '·ardır. nu. • bir yolda olamıyacaklan fikri, 
t-.. ."'ıafaza :A ed'kl . bell'd" !erin sulh istiyen tezahürlerine kar- dır. Bu mü.:terek menfaatler valnız tiln memleket hesap olunursa, yel<ünun chemmi,,·efi f{'baru"z eder. i -:.ııerjzl' q,ıem ı erı ı ır. ak d ğ . fhf fk" · ~ .ı cihan harbinin realitesi hakkın ~letj.ı~;l gözlerinin yorgun hare- şı ~ ~~ _ı ;:nız ıs ı a ·ar kvazı~ maddi menafatler değildir, mede:ıi· Bu çocuklar okumak istiyorlar. Tahsilleıfoc mani olan tali- 1 kontrola lüzum bıra1muyacak 
.oU d • ~te bu k da ı Fa 1 s k • yetın ızı arp uçurumunun ena yeti anarsiden ayıran beı•nelmılel matrwne maddesinin deif,tlrilm~sinl istiyorlar. f bcdihilik gösterir. ı ..ıt·ı a r. z a 1 a k d t" d'ğ" · ··d 'k l '" M aff·" z .ıcltrtll)~ı .'"" der. lnsanlığın fikirle nna . a ~r ge ır ı mı mu n o a- hukuk mefhumudur. u,· - olamadıktan ders :ıümrclerlnden imtihana tabi tu- ' Halbuki dünya belki de hen' 
bıi§lcr a~ı'Ce~i ümidini kaybetme. rak şımdı sulh semasını kaplayan l Bu noktai nazarı takip edelim: tutarak bütün zümrelerden imtihan mecburiyetinde bırakılmamalan f şuuru tam olarak kavranmaıru 
ta .1 dır. l3aza ·'- b' . t'h bulutlan dağıtmağa çalışıyor ve Büvük Britanva milleti idare .... ı..li gibi, çok haklı olduktan bir dileğin bir an C\ \'el yerine getirilmesini f fakat mutlak ve muazzam bir h ! e "t• n 11.1unu acı ır ıs ı · .1 tl nd fk ·ı " .ı .,....... ,. b u bl !. ~t ı ltaf ttikl . d l Ah· nu le er arası a taarruz ı rı e ve ne olursa olsun bu hukuk kaidele.. e u sure e r !'<'nelerinin daha kaybolmamasını istiyorlar. kikatm içine girmiş bulunmakt 
be "-boğıu ~· b"cn e o ~r. metodik bir ııekilde çalı~nlann sA· rini kurtarmak ~ayesini gilden mil Maarif Vekllf HMan Ali l 'U<'.el, bu mesleğin çekirdeğinden ye- ı' (LUtfcn sayfayı ~c,irfntz)' ~ btı ''ıtıeıaı 1

9 
1.~<: zam~n u rey· yin~ ~ani olmak, beynelmilel emni· Jetlerle iş birliği yapmak istiyor. Utmlş maarl~clmlzdlr. Bu hakkı teslim <'de<'ekleriııde ~Uphcmb; 

'ç' 'l\ ( ,,e ~u~medı.ni ld ğ yetı bır dereceye kadar olsun mu· B . 1 'nd Rus ·a da dahil oldu· yoktur. Bu Türk gençlerini, lstrcllklC'rl çok mübarek arı:ulanna ka... i Yeni Neşriyat 1 
;,/" d~llıa •drctıne .:;at d 

0 ıı" u hafaza için uğraşıroruz. • \'.'t:n eli ti ~- b" 1 !" ebilecek \-u5tunnak, Maadl Vekilinin de Jını-" domc,-ccoğl bir •ey 
01
,. ge 

ll ~" to,,;azardr.nlF ı·ak os an· Bu politikayı de\'am ettirebilmek, gıu ub'unhukmıuke erıfh ır eşdır 1 ...:1 rektlr ka.naatindeyfz \ 'O mcmlelu~t \'e ~ençliğ'İn adına b~ '\"ardım v~ i Bahar eg"" lenceleri 9:~ .,"1: ~~. ·ı o ar a ·onuşma. . . . . .. ek o an ır me umu ur. ni!iou hlm 
1 

• : 
l{(ll>ı'i..,, dl. bnceı 1 bax. haldcıatlen olôüiil &ıöı ıonn ce- ta. bu fh "nandığ . . R ayen n ewlrlt'<'nmemesJnl b<"kJeriz.. : "Yedi ı.re~aıe,, edcbl grupunun te ~: -."'lir en r, ıı;ırır, f • ve noJCtai nazarımızı tali me uma 1 ı ıçın US- --.......... ·----... i iri k W hlkA C1m1z K ~ ~ • gene de dinlemesini bilir- sare mı _rak bel k d ya ile müzakere halindedir. Hukuk nll§ ıyme ye e 

~la ı_'lısındakine kendi görü~ünü fikirler ve kmduil b~nl' :r. ~~ştısın ~ mefhumunu muhafaza için yapıla~ di tebeaları, gerekse hariç karşıSln· yahut harbe götürür. Bunun irin ~;!~~ hi:~ky!ie~e~: bir dıı_ l'iabu1 tt" k . terketmeme r 1 ığını gos erme . . ek ·ı da d rr . haki . .. .. . :r " altında ."\~ e ırme ıstemez ona b "nk- cak anlaşmaya gıren ve gırec mı· og u " · ı ış gorur vazwet- dir ki Büyük Britanva bugünlerde kitapta toplamı~ bulunuyor •'Ken ~-·Celenn· k t ld ' ğe bağlıdır. Dünvanın ugu u va. . . 
1
. te kal ... pek d 

1
-

1 
.. · • · 

lJ:_';!l k ın sa a o uğunu ger- . . . k · .1 .1 d 'kt t" letlenn, demokratık veya tota ıter magı e uzumu gorme- diğer birkaç milletle beraber ola· Huıosı,, imzasr, gazelemizdo çıkan. b ""~ abul ettirmeğe çalışırdı. z_~yetı?1 • demo rası ~r 1
. e 

1 
• ~ or- bir zihniyel!e idare olunması bu mişlerdir. Hile ile insan fikirlerini rak, milletler arasında adalet mefhu knç değerli hlkAyest dolayısilc, ıra· l 

~ ı~" ':""iınl olduğuna inan· ~~le~~ ~~rı~ ~~~~~:,:a:e:.\'~r:~ mesele ile hiç alftkadar değildir. iğfal etmek sanatini iyi kutlanmış. m"nu gözetmek lüzumunu takdir._ ~k"";;""-;;;,'" ~';.~,.~ "'"'~.': 
I 'lıııı, trdı. Bir gün kendisine, ıf.'-k !r 1 eokoıı • 'b" ' k 1 Bernelmilel işlerdeki hareket şek· tar '"' bu suretle verdikleri söze sa· den de,•letlerle anla<mak yolunu , ';;'"uıı:.'.; .;,.~a yapa:~'"'~ ~li~. ~ünekkidlerinden eoğunun te d ı ~tmeB' umud?.1

1 ır ·anala !ine ait bu biribirinden farklı te!Ak· dık kalanlan ezip kırabilmişlerdir.. tutmw:tur Zira bu ;.ol tutulmazsa ;lktıyeıerı nl hora.retle tavsiye ederiz ~ ~llle~ıne · ak . halindedır. ıze, unyayı parça a- . .. 
1 1 

· · t "' · ~ " 
ta~rn · .. ına~m caız olamı- . . b b" "b' . t . ki tarzları, bugün bu camıara ayrı cum e erını yazmış ır. beynelmilel cemiyet, daha umumi ============~=~ ~ r, !;Unk" t""b"l . k tan hMısenın u ın ırıne zı na . . . . . ·~· .

11 
. . til tttiı.1 • u " ı erın ço • para . d ğ 1 • ed' . 1 bulunan de\'letlerden bırısının sıra- Bugün vazettiğimiz gaye için bir tabirle bütün insanlrk günden zakere ettıgı mı etın Slyase e e ın .... : .... erıni . . . . h zanvat ol u unu emın ı)or ar. . ; . . f •• , . . . . . • ,,,. 'ht'lt:f h ı· d bul ~ "-~aat k • ışın ıçıne atır ve · k . . k lh . t' setınde esas olan fıkrın felse esını n1akya\·elın delıllerının asırların gıine artan bır kan~ıklık içerisinde lı vır ı ı a a ın e urunasıaır. an t ~ .. 1 . . Bu muha eme}e tt}arsa su ısı. . . . . 

1 1 
z· "be . . • 

1
, d k k 

1 
;a;; .. ~ ,.,. § rgmı soy emıştım. . ·c . d "' . . ht l'f tetkık ıle daha ıyı an aşı ır. ~ıra tecru sı sonunda ne netıce verdiği· yuvarlanıp gidecektir. ::\Iesele bu >Un an ır sene evve prens .nu ı·~ .. - -.., bUy··k .. fk . _ ld yenlerın vazı e~ı. un) a) ı mu e ı . . .. . A w· . Al b ekT ik I T a;.,.~~ • • u o esı o gun o u. "d 1 .. 1 .. • k 1 "k' ta· bu de\'let beynelmılel camıanın muş nı aramak zarurı degıldır. köşeden görününce, Rus hükumeti· !ov man a~v n ı ·en ng• 

1 r'Yl .. - &ıbı h k . d" .. d"Y" .. ı eo OJı er uzerıne uru muş ı ı ek k "d 1 1 b' 'b' . h ğl l B 1 be be . ""l . . d 1 t d 1 "rnk ı ikbin ola ~"llltk er ·esın u~un ugunu b .1 .1 .. d 1 ter ·aı e ere ırı ırıne a ı o· ununa ra r vem u emın me· le tec:rıki mesai hiç bir güçlük gös· eve a am arını :r~ ı ., , 
te Se be 1 y • rafa ayıran u rneyı ı e muca e e w . . b 1 .11 • .. • • . . .:. , 'f t • t" B ··n b 

~?ııün r st o dugu bır mem. k b .. "d . t ml · 'Ü dugu fıkrıne muarız u unuyor. yı en, mutemadı temas halıne gı. termez. Bu elbirliğinin yapılması- rruc tavsı c mış ı. ugu u pro ~ b ekkidlerinin asıl kanaatle· e~.mde '·:ht'l~gfuhn 11. adre bsısle e:;.1• Makyavel kitabında "bugün prens.. ren milletler, mesafe mefhumunun nı bu dakikada d.ünya için çok lü· paganda tekrar ediliyor. :Ve Büyü! a~ka b' ki zun en ı ı d a ın e u unan ı . . . ·d·ı~ b" t d . . B 'ta ·11 t' . "' - Clah' b 
n \' ır şey yazaca · anna 1 . b" 'b" .1 1 t kt Fa· lerın Mdıselen a ı ane ır arz a rarattığı hadıselerm yeryüzünden zumlu gösteren bac::ka sebebler de n nya mı e mm ıuugun ı 

eflnh· d .. • . f . let en ın ırı e uz ao: ırma ır. 1 . ~ . . "dd' 
1 

, t 1 .,,.,~,.· tmed'Y• ·ı 
), , \' • .ıOr u. Humyetm azı- b k"ld h~ak edenler \'e tam olarak muhakeme etme en kalkması beynelmilel işlerin \'ardır. ı~ı cı ı o araK e aN'ol e ıgı ı e-~- - e ınsan "'! . ert kat u şc ı c mu eme A ld ·~· . h k k b l • ..ı k . . - "l" B r·1: • takvi\·" ede ~ 0 

k . og unun cıvanın • ldzımge . ıgını er es ·a u t.,ıcr Ma ·yavelın prensiplerine göre, Yakın bir istikbalde sulh için en rı suru uyor. u ll\.rı . . ."' • 
. \'~la adar ınanmıştı. rinde, kitaplarında yaydı 'c haya- \'e böyle hareket eden hükümdar· halledilmesini imkansız kılmıştır. rsas?ı tehlike Britanya milletinin cek hiçbir delil olmasa Ôahı Brı· 
."l. diııt~nı ?kumak kadar kendi· tını bağladığı sahada kendinden tarı boğenir. Fakat buna rağmen Maziden alınan tecrüb..ler ne olur- halen takip etmekte olduğu harici lan} a hükilmeti bu fikri ha~ardan 
~i anıltıeğı \"e ona düşündükleri. sonra çalıc;acaklara örnek oldu. tecrübe bize göstermiştir ki büyük sa olsun Makya,·elin tuttuğu yol siyac::et ile bu hükumet tarafından çıkarmağa uğraşıyor. lngıltereôe ~U İl at~ağı severdik. Onun ~ Nurullah ATAÇ i~ler yapan hükümdarlar, gerek ken bugün bizi ya beynelmilel anarşiye, tanhlıüt cdilmis esasların, halen mü mecburi askerliğin kabulii bu yolda ~-· · e 'I'urk ·ı·~· · · 1 · · b" d d R s -·'<IJtal gazetecı ıgı en ırı .., .- _ - .-__ .- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ atı an en ıyı ır a ım ır. u ya • 
~~·betr 'ınuharrirlerinden birini ~Z..:V.W..ZL\L\LZLL-ALK..L<.L Lı7..LZLZL~ Fransa· lngiltere araSJnda seri bir 

bııı; ~- 1 ı\çık kalan yeri çabuk Bedbaht aıeı :Jl.a.~Pt.e Buz dolabından intisar anıao;ına. dilnya iı!erinin seyrini de· 
. ?lir~ a~1Yacaktır. Biz gazete M AHMUT Yesari (İstanbul düiiln c\"I) ~ •· ği~tirccektir. Bu müzakereleri ağır. 
r fehbc erı de çok büyük bir dost, 1 bqlrğı altındaki yazısında ,öyle dl· cak oJduiunu anlamazlar mı! Blrl eden gaz ı. la~tmın müşkül noktaların mevcut 

lıııııı ı.._~ kaybettik. Onun bir '-'a·· ' ·or: nlha"ct o l\'A;sı·oı.tJNDA. a~ı Omcrln dük oldul"..rc. kabul cdili~·or. Bu mesclele-ue ,; " Yanmak fiil ale\ lf', ate,ıe \'O ,, ..,. t> .ı "'lıl~: b~e.nınesi, illifatkar bir iki "(h·Je ııanı,·orum ki rad,·o kullanmanm kanmda t;alı,an llasan llc Me,·ınt, rin mahi,·eti \"C karısıklığr iyice ma -...ı " " " gönillle olduğuna göre: .ı -1
1u. ç~

2

• ıın için en bü,_·ük tesvik da bir usulü, adabı, erkinr, terbh·('1;1 ,·ardır. buz dolabın<lan lntil)ar eden gazle zehir • ıu· mdur. v c bu müc;kUlatI yalnız ba ı - " "Su ile bir ~O<'uk ha.,laııdı,, ,. 
batrr . ~nkij hiç kimsenin yazısı· Ellerfmlıe düı,en bu bedbaht ileti ciyak rl- Demek daha doğru dl'ğfl midir! İkll - lcnmc ililml göst.t'!rmrğe b~lamı,lar, her şına halletmek lngilterenin elinde !l'ıi~j ,_ rçın beğenmedİPİni, hiç bi· '·ak bagwırtmal.;, neden! Ba1.an bir sokakta, ikisi ele Gülhaneye kaldmlmışlardır. d""ı"ldı'r. Fakat Britam.-a halkı bu t-a 1 <!:> " Hqlanma 1111 ancak mayiat lle olacağı. o..o 

%k, ~~~~lan çekinmediğini .,,.,, ile blitüu e\I.,, nulyolan., birden .. ,. na naıanıa' Bu, dolaplarmda gf'11 h•'P ı:azıori da gUçlükleri aıılm~ m~':' _olarak 
;ıı ~·aır ~arnı Safa ondan bahse· yorlar. Bu canhıra~ oğultu, araba, ho~a mı Bir çocuk haşlandı,, (le5ek aynı mannyı pocuğu olduğunu. zannetmiyoruz. Sanınz kabul etmiyor. Zıra lngılız hükCtme 

• ~ııa §(iı·Jc başlamış: "Ba. gfd!yo•?., lrado rtmı, olmax nu? l'ç! ki bl• konannda p•yn"., yoğurt, et, bal•k, tiri bu güçlükleri süratle yeııcceli ~;, .. ~~nra. '.en \.'akın ·,ılaka de· A ı·esarl, ,,·a '"llnn fC'lc,·ll.l"on "<'111'1'fl ne'"· a ıııuruk Ye emsali gibi bir gıda. maddesi me,·. k.,, dar azı"mlc harekete germic bu· ı.ı,. '.>\: ~ " Sc-rfo\·hada haı:h' ı!iyf' buna ()erlrr, dört! " - - :a ... :1 
1 Aı._et Vdığırn insanlardan biri pacak:ı;m ': Sokaklara aksettiren tt'le,·b:.,·on- eut olsa gerek. tyke araştırmnk lihımr ~- .:'lltt I.it kıtlığında rast~cJe de böyle olur 'hın. z Beydi.,, O!ümünü haber lar) yüriirl<<'n başka htr ilcm Uzerlnd<- hora beş! * * * 
~orenı aınan duyduğum tecssü· tt-ptıreeek IJlzt". * * * iki Aliyi döven dudu 

!dar ~:re .ben de: "Onu babam Bu eh,·en ,~rdlr. ŞinHllden buna hu:ırlan .. 
ıı ÖIUın erdıın; ölümü beni baba· ki, ötekJ pek acayibine gffmf'8in ! Bir kadıncağız peynirden 

zehirlenmiş ! ~U Q kadar yaktı., dedim. Cu- Hem !!!oranın ıııana, bu nılyct~ radyo mu 
tirı'1i <>nun ölümünli duyan mu. bedbaht, yoksa 8<'n, ~n mi! 'n toğu hiç şüphesiz ki bu- * * * 
it lıic ~~·~özler SÖrıemişıercıir ve Akşamda bir serlevha 
y dt.ıy~UPhesiz ki bunu gerçek· A KŞAMDA bir serıe,·ha ur: 
~ıtı.i, k SÖylemişlerdir. "Sıcak ııu ile çocuğun muhtelif 
~ "-ı ~'lllık havalı mücadele· 

"U Ud · yerlt"ri yıı.ndı !,, 
il.bili . Ur, Mezarında müsterih Bu rUmloyl lhtbıar el!ıt"k: 

,1~ke~· :·azifesini yaptı. Bu "Su ile bir ÇO<'uğun muhteıır yerleri 
; "nı bırçok '·eni fikirler ge- d v a .J yan r., 

rı lllakalelerindc, dersI~- _ . DMck, -.ıba okuyucular bu auyun ıı· 

U•• SKÜDARDA oturan Bayan Fatma, 
ı bir peynlrdıl<'n aldığı peyniri ye
l dlktt"n ıonra ıehlrf<•nme bazı gösterrnı, 
n derhal ha.tıtaııeye naklolunmuş, pt"ynlr. 
el hakkında da takibata başlanmışl 

Ah e11ki 1.amanlar olsaydı, 
- Yoğurt ye g~t'rl 

Derdik, nma, maalesef daha fa7.. 
fa zr.hlrlcnlr diye ~imdi tanlyeden korka-
m. 

K ON\"ADA Kıptfyan rna:ıalleslnde o. 
turan Dudu adındaki bayan, kocası 

Aliyi bir adamakıllı ılö,·dülden sonra, onu 
kurtarrnağa gelen kom~usu diğer Aliyi de 
demirle Ct"rhetmlş. Yaralılar ha.-.taneyl', ba
~·an da adlly.eyc ~ötürillmüı:Jer. Çifte Ali -

ler 'imdi ~u me~hur §arkıyı söylcs<'ler ge· 
rek: 

"Dllberlm, ........... dillim ben 
yanı~·onımt., 

Bir tekllrlm nr: Bu bayan Duduyu fut
- bol ma~larına hnkC'm yapalım! 

Mim. 

luvor. 
İ<elimcnin en dar manasile dahi, 

İngiliz • Rus münasebetleri mevzu. 
ubahs olurken bundan dört sene 
ewcl iki memleket mümessillerinin 
l\losko\·ada mil<~terek birer tebliğ 
imzaladıklarını hatırlatmanın za
manıdır. Bu tebliğde şu kelimeler 
vardı "Britanya Ye So\'yet Rusya 
hükumetleri arasında bugün hiçbir 
menfaat ihtilfıfı yoktur. Her iki hü· 

kumet beynelmilel politikaya • 
başlıca meselelerde tamamile mut~ 
bıktırlar.,, Son senelerin tecrübet-:. 
bu tebÜğin kudretini, gören E,C:;!e:": 
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Ekspres 
Banliyö treni yüzünden 

bir saat gecikiyor 

Hatay Meclisi 
Hataym milli bayramlarını 

tesbit etti 
Sabahlan saat 7,20 de Sirkeciye Antakya, 20 (A.A.) - ?\lillet 

gelmesi icap eden Avrupa Semp· Meclisi toplanarak anavatan resmI 
lon ekspresi bu Babalı ancak 8,10 günlerine ilaYe olarak Türk ordusu· 

Parti nizamna
mesinde ve 
programında 
değişiklik 

da muvasalat edebilmiştir. nun Hataya girdiği 5 tenunuz günü 29 mayısta toplanacak olan parti 
Öğrendiğimize göre, bu gecik. Kurtuluş ve Meclisin açıldığı 2 ey· büyük kurultayının mühim mesele

meye yalnız trenin hududumuza 101 gününü Kurtulu~ bayramı ola· teri müzakere edeceği anlaşılmak
teahhürle girmesi değil,, banliyo rak kabul etmistir. Meclis bundan tadır. 
terenlerine ait bir intizamsızlık ta başka Hatay ~ehitlerinin kemikle- Parti umumi katiplik büroları, 
amil olmu~tur. rinin bir yere toplanmasını ve bir kurultay için Ulzım gelen hazırlıkla· 
Trendeki alakalı bazı memurların şehitler abidesi kurulmasını karar- n ikmal etmiştir. 
da teyid ettikleri gibi ekspres sa- laştmruştır. Müzakere ruznamcsinin de hazır-
bah 6,50 de Kilçükçekmeceye var. . !andığı söylenmektedir. Gene ha-
dığı haMe önde banliyo treni bu· Antakya, 20 (A"\ .) - G~çlı~ ber verildiğine göre parti nizaınna· 
lımduğu ileri sürülerek orada boş ve spor bay:amı burada zengın bır mesinde ve programında bazı deği. 
yere bir saate yakm zaman bekle- programla lıse sahasında kutlulan- ~iklikleri ihtiva eden iki proje var-
tllmi§tir. mıştır. Bayram .mn:ıas~betile Ha· dır. 

Halbuki eksprese, banliyo tre- tayın bütün şehırlen Türk bayrak- Parti teşkilatında mühim tcbecl· 
ninden evvel yol verilmesi imkanı larile donanmıştır. diiller olacağı da anlaşılmaktadır. 
olduğu ve kspres yolculannm şi. Jskenderun, 20 (A.A.) - Devlet Ezcümle parti başkarilıklannın \'a· 

klyetlerine sebebiyet veren bu reisi Tayfur Sökmen şehrimize gel. liler uhdesinden alınması mukarrer 
vaziyetin bir intizam noksanından miş dün geceyi ordu evinde geçir- bulunmaktadır. 
ileri geldiği söyleniyor. Trenin miştir. Henüz tahakkuk etmemiş bulun-
hududumuza geç girmesine bir idi masma rağmen Ankara parti maha. 
yeceğimb yoktur. Fakat ekspres Benes'e suikast filinden tereşşüh eden haberlere na· 
adını ta§ryan bir trenin Küçükçelı: zaran parti umumi reis yekilliğinin · · ı._ .. _..ı Vaşington, 20 (A.A.) - Eski 
mecede, banliyo trenı yıuun.uen Bac:vekilden alınarak ayrı bir aza 

s.. kl ·lm • • h. d ;w., Çekoslovakya Reisicumhuru Be. ~ 
bayle ıue etı esını ıç 06... uhdesinde bulunması yolunda bir 
bulmuyoruz. nesi tertip edildiği haber alman 

b. ·k t k k · · 1" cereyan mevcuttur. Devlet demiryollan idaresinin ır 8Uı ast en oruma ıçın po ıs 
ite el koyarak vaziyeti dilzeltınesi ciddi muhafaza tertibatı almıştrr. 

u.zm+.ırr. 

ya yeni (politi'k bir h1idise), (po· 
lltik bir inkılap) yaratmıştrr. 

Sulh e'bedt olmtı§tur. 
Bizzat lbüyilk: sanayi tekniğinin 

bir muhassalbı olan harp sanayii, 
'tiugün, gayesini gcçmiı ve cihan 
h8I1bi nazariyesini öldürmüştür. 

Bugün artık bir cihan harbi tek
nik bakımdan im.k~zlıklar re • 
ptrtuvarma girmekte değil, gir -
mtı bWunmaktada. 

Vakıa hS.1! genel kurmaylıklar 
Ha ve ordularda imldin mefhumi
lo bisbir alikasr olmaksızm harbin 
harp olarak mUtalca edilmesi pek 

tabiiıdlr. 

Fakat bir (cihan harbi)' alelrt· 
lak harpten tamamiyle başka, ta· 
mamiyle mlistaldl vasıflar.da, yep
yeni, apayn bir bidisedir. 

Bir cihan harbi potansiyel bir 
harp, yani bir muhaasala harbidir. 
Bu harp alelıtllk bir harp değil, 

bUtUn potansiyel kuvvetlerin, bil· 
tnn muhassalalarm müdahale etti
ği nibal bir imba harbidir. 

Bu harbe, lbütUn teknik muhas
aalalar biç bir mini mileyyede ol· 
maksmn iıtirak edeceklerdir. Ya
nl bir cihan harbi ayni nmmda 
blr kimya aanayil ha.rbl, lbir fizik 
mıayil harbi, lbir biyoloji ve mik
rdbiyoloji harbi ve bir fizik .. ba· 
laıtik harbi vamflariyle diğer harp 
lerden tamamiyle ayn mütalea e
dilmek mecburiyeti vardır. 

Vakla zehirli gaz, mikrop kul
lanılmamau için bir çok devletle
rin ınU§terek taahhütleri olU§U, 
bir cihan harbinin bir muhassala 
harbi olmasına mılni sebepler gibi 
dUıOnebilir. 

Fakat bu milletlcrarası taahhüt 
lerc rağmen bütün diinyanm ze. 
hirli gazlara kaqr pasif korunma 
tedbirleri alması bu taahhütlerin 
hiçliğini göstermiye kafidir. 

™Esasin ban devletlerin son 
defa blitün cihana, mani müeyye· 
deleri olmadığı zainan taahhütle· 
r:ln yıkılabildiğini isbat etmeleri, 
tekniğin dünyaya getirdiği bu 
yeni inkılabı, son politik ve ahlaki 
meselelerini de halletmek suretile, 
tamamtamıı bulunuyor. 

Bütiin dilnya milletlerinin iki 
taraf olup harpettiği bir cihan 
harbinde düşmanı nihai bir bezi. 
mete düşürmek için en ö~:Iürücil 

teknik kudretlerin kullanılması

nı menedecek bir müeyyede ola
mıyacağı bugiln sabit hakikatle
den olmuştur. 

Kaldıki Sovyetlerin harbiye ko· 
miseri Voroşilov son 18 inci Sov
yet parti kongresinde Sovyet or
dusuna umumi durumu hak'kln
da töylooiği büyiik nutukta ordu 
techizatınm (maden bozucu gaz· 
lere karşı stperlenmiş olduğunu) 

Gerek Nevyork, gerek Chicago 
Çek mahafili bu hususta sıkt bir 
ketumiyet muhafaza eylemekte
dir. 

Gümüşhanede bir facia 
oluyordu 

Gümüşhanede 12 yaşında bir ço
cuk deli Hurşit suyunda yüzmek is
terken akıntıya kapılmış ve iki yüz 
metre kadar yuvarlanarak boğuL 
mak üzere iken polis memuru Mus· 
tafa, AW.eddin, Emin adlarında ilç 
ki~i çocuğu muhakkak bir ölümden 
kurtarmı~lardır. 

11öylemi§tir ki bu nevi kimyevi 
tahrip bombalariyle §ehirlerde da. 
hi haya.Ü sanayii felce uğratabile· 
ceği fikrinin bir fantezi olmıyaca· 
ğını isbat etmektedir. 

Tahtezzemin nebatatı öldüren 
gazlerle de bir memleketin bütün 
mahsulatını imha etmek, bütan 
hayat materyalini ve suları mik -
roplamak suretiyle indirekt bir 
imha ldahi mUmkün.dür . 

Tayyare sanayiinin tekemmülü 
ise, kendi müdafaasmı daima geç 
mektedir. Gene Voroşilov, Sov
yet bombardıman tayyarelerinin 
saatte 500 kilometre sür'ati geç
tiklerini tebliğ etmiştir. Buna mu 
kabil, Almanlar bir kac; gün evvel 
avcı tayayreleriyle saatte 7 55 kilo
metre rekoru kurmuş bulunuyor
lar. 

Hatt:i, Alman matbuatı, tngil· 
tere kralının Kanadaya tarihte 
ilk defa ~görülmüş seyahatini, 
Britanya adalarının müdafaası im 
kansızlxğınidan dolayı tngilterenin 
hükQmet merkezini Kanadaya nak 
lini dahi düşündüğü suretinde 
izaha kadar ileri gitmektedirler. 

Velhasıl bugünkü büyük sanayi 

tekniği hakkında az çok fikri olan 
her insanın, bir cihan harbi im· 
kanını kontrol ettiği takdirde, tek 
nik bakımdan bir cihan ha.rbini:n 
imkansızlığına vasıl olmaması ka
bil olamaz. 

Nitekim bütiln harp hazırlıkla
rına ve harp ira.desine, tahrikler 
dahi yapılmış olmasına rağmen 

bir cihan harbi açılamamış olma
ııır.daki sebep. yalnız büyiı1c sa
nayi tekniğinin dünyaya yarattığı 
bu yeni hakikatten ve inkılaptan 
dolayıdır. 

Nihayet cihan harbine doğru 

son hamlelerin de kısır kalışı, bu 
yeni hakikatin bütün cihan tarafın 
dan anlaşılması için bir fayda te
min etmiş olacaktı r. 

Teknik, ken.di medeniyetini c· 
bu.ii olarak kurtarmış bulunuyor. 

.. M. Dalkılı~ 

Günün polis haberleri 
Demir çocuğu havuza 

dUşUrmüşler 
Diin Y edikulede bir bahçede 

oynayan Uç çocuk arasında kavga 
çıkmı§tır. Henüz 12 yaşlarında o
lan çocuklardan Turan ve Şuay. 

yib, Demir aldlı bir çocuğu isteye 
rek bir havuza düşürmüşler.dir. 

Demir, boğulmak üzere iken 
güçlükle kurtarılmı§tır. 

Hakiki görünmez kaza 
Küçükpazarda oturan Malat

yalı İbrahim, dün Fatihte Şeyh 

Osman ıokağtnda kiralık levhası 
aııılı bir eve bakmak istcmiıtir • 

Ev sahibi 23 yaşında H amza, 
birdenbire delilik alimctleri gös· 
tererek 1brahimin üstüne atılmıg, 
boğmağa te§ebbüı etmi§tir. A%iz, 
etraftan yetiıenler tarafından ya. 
lcalanmı§tır. İbrahim baygm bir 
halde kurtanlnuştJr. 

Kuyuya düştü 
Dlin akşam Fenerde futa rakı 

içen elektrikçi Ahmet yanlıtlıkla 

bir kuyuya düşmü§tür. Elektrikçi 
ağır yaralı bir halde kurtarılmıı
tır. 

Sayfiyeye akın 
(Baıtarafı 1 incido) 

taşınacaklara mahsus eşya için 
yüz<i;e elli tenzilltlr göç seferleri. 
ne dün başlanmıştır. 

Sayfiye yerlerindeki müessese 
ı.ahipleri arasını:!a halkı kendileri
ne çekebilmek için büyük eğlen -
celer tertip yolunda yan ıederce. 
sine geni~ hazırlık ve faaliyet gö· 
ze çarpmaktadır • 

Belediye, bu müesseselerin ta
rif elcrini yeniden ucuzlatmak ka
rarındadır. Bu maksatla tarifeler 
gözden geçiriliyor ve garson üc· 
retlerinin kaldırılması muvafık 

görülüyor. Zaten alakalılar <la hal 
kı mümkün mertebe ucuz eğlen· 
dirme'k için kendiliklerinden ha. 
rekte geçmişlerdir. Son senelerde 
ideta yeniden dirilen Boğaı: için 
de ide büyük bir faaliyet görülü • 
yor . 

Şirketi Hayriyenin halka gös
tereceği yeni kolaylıklarla Boğaz 
içinin bu sene de, geçen yıllardaki 
rağbeti bulacağı umuluyor. 

Denizbank Yalova kaplıcalarını 
açmı§tır. 

Otel ücretlerinde, 15 hazirana 
kadar yüz.de 20 tenzilatlı bir ta
rife tatbik edilecektir. Termalotel 
de pansiyonla beraber bir kişi Üc· 
reti 650 - 770 kuruı, iki ki~i 950 • 
1100 kuruştur. 

Hususi banyolu o3ası ve salo.. 
nu hususi daireler 1210 • 1750 
kuruşa kadardır. Ayrıca servis üc 
reti almmıyacaktrr. Hastaların te. 
davilerl için esaslı tedbirler alın
mıştır. 

Musolini digorki: 
_.. Baştauztı l ıncidı 

ya giden bütiln yollar Alman ve 
İtalyan bayraklarile parlak bir .su
rette BUslenmiııUr. 

Kont Ciyanoya Kont Pariane r~. 
fakat etmektedir. 

Paris, 20 (A.A.) - Romadan Le 
Jour gazetesine bildiriliyor: 

İtalyan - Alman askeri paktı on 
senelik olacak ve ukeıi istişare 

ve belki de dalmi askeri istişare 

prenslpini koyacaktll'. lki kuman • 
danlık yalnız umum! bir harp halin 
de değil, taraftarlardan biri askeri 
bir harekete giriştiği andan itibaren 
birle§ecektir. Bununla beraber tam 
mana.sile "tek kumanda., meselesi· 
nln bertaraf edildiği anlaşılmakta
dır. 

Nihayet, bazı haberlere g6re. ta. 
raftarlardan birinin diğer bir nıem 
leketle giri.seceği bir ihlimf demok 
rM.ilerin ittifak ve garanti .sistem
lerinin faaliyete g~mcsini intaç et
tiği takdirde İtalyan - Alınan itti • 
fakr otomatik bir su~tte tatbik 
saha.'5ma geçecektir. 

İtalyan nazırlar meclisi 
toplanıyor 
Roma, 21 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi, harici vaziytei tetkik et • 
mek Uzere 31 maymta Musolininin 
rlyaııeti altında foplanacaktır. 

Almanya şark hudutlann· 
da ihtiyat tedbirleri almış 

Bertin, 20 (A.A.) - Ordu mal· 
buat .,ube6i reisi albay Von Vedel 
bugUn Völkischer Beobahter gaze
tesine yazdığı bir makalede Alman
yarun Polonya ile olan ndemi te • 
cavUz paktmı !~hettlktcn sonra 
şark hudutlarında ihtiyat tedbirleri 
aldığrnı ve bir takım mtistahkem 
hatlar vticudn geilrdiğini ynunak. 
tadtr. 

Albay Vedelin verdiği rnnlümata 
göre, ıa.rki Pruaya daha alrndtd~\ 

baştanba.şa bir kale haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

Şark mıntakası da gayet kısa bir 
zamanda garp hudutlan derecesin
de tahkim edilmiş olacaktrr. 

lngiliz Sovyet 
muza kareleri 

lngiltere, Sovyet talepleri
nin bir kısmını daha isaf 
edecek 

Londra, 20 (A.ı\.) - Van Siltart 
dün saat 19 da hariciye neıaretin
de Maiskiyi kabul ederek. mumaİ
leyhin &a.at 22 de Parise hareketin
den ewel bazı malumat almak iste
miştir. 

Van Sittart, sefirden 15 mayısta 
yapılan Sovyet tekliflerinin So\1·et· 
lerin son sözünü teşkil edip etmedi. 
ğini sormuştur. Çünkü dün tevdi e· 
dilen So\1·et notasr, 15 mayıstaki 

notanın muhteviyatının teyidinden 
ibarettir. 

Maiski. hükumetinin esas adde· 
dilen nokta hakkında kanaatini de 

yapılabileceği kanaatini izhar Tokyo, 20 (A.A.) - Japô 
cylemektedlrler. mahafili Japonyanm harid 

Londra, 20 (A.A.) - Dün Ma. tinde tam bir istikrar me 
iskinin hariciye nezaretine yap. ğunu teyit eden tebliğin eh 
tığı ziyaretten sonra kabinenin tini tebariiz ettinnektedir. 
hariciye komitesi toplanmı§tır. Japon hükumetinin kararı 

Bu toplantıdan sonra, lngi. ve Berline bildirileceğinden' 
liz - Sovyet müzakerelerinin §im susta herhalde milzakereler 
diki vaziyeti salahiyettar malı • ması lazımgcleceğinden 22 
fillerde şu suretle tarif ve tes. ltalyan _ Alman ittifakının 
bit olunmaktadır: merasimine Japonyanın fiil 

Sovyctler Birliğinin teklifleri ak edebilmec:ine ihtimal 
hiç c:üphcsiz İngiliz hükô.metinin r 

" yor. 
nazarında olduğu gibi diğer ba. Maamafih Almanya ve 
zı hükflmetlerce de zorluklar ar ittifakın imzasından evvel J 
zetmektcdir. Fakat bu vaziyet nm vaziyetinden haberdar 
zorlukların yenilemiyeceği de. ceklerlndcn rncıkllr ittifakı 
mek değildir. bu suretle Japonyanın da 

Londra meseleyi aı..ami hüsnü na irnk~n verecek bir tarzda 
niyetle ve kabul edilebilir bir 
tarza varmak arzusile tetkik ey_ edeceklerdir. --=--~.-ı 
}emektedir. Bununla beraber ala B abahk 
kadar hükumetlerle istişare için U S 
zamana ihtiyaç vardır ve yeni y 1 m 
bir merhale daha katı için bir ugos av 
kaç gün gecikecektir. ( Ba§taro.f• 1 

Halüa.ks Cenevre seyahati es
nasında. Fransız n.a.zırlarile ve 
Cenevrede Maiski ile temas ede. 
cektir. 

Sovyet murahhası Mosko
va ile görüştü 
Paris, 20 (A.A.) - Bu sabah 

Parise gelmiş olan Sovyetlcr Bir 
liğinin Londra. sefiri Maiski, 
derhal dün Bonnet tarafından 

kabul edilm.i§ olan Sovyetlerin 
Paris &ef iri Suriç ile görüşmü3-
tür. 

Moskova müzakereleri hak. 
kındaki Fransız ve İngiliz nok. 
tai na..zsrları hakkmda malumat 
tar olan iki Sovyct diplomatı, 
.Moskova ile telef onla kon\lj· 
muşlardır. 

lngiliz - Fransız 

İngiliz hariciye nazırı 
Cenevreye hareket etti 

Paris, 20 - Lord Halifaks, refa. 
katinde hukuk işleri müdürü Mal
kin, orta Avrupa işleri dairesi şefi 

Strang ve matbuat dairesi şefi Pe· 
ake olduğu halde Parisc gelmiştir. 

I ngiliıı; devlet adamları Bone ta· 
rafından karşılanmış. Başvekalette 

hariciye memurlarının ve Daladye 
ile Bonenin iştirakile diplomatik gö 
rüşmelcr yapJlmı§tır. 

Müzakereler saat 19,50 de bitmiş 
tir. 20 de, harbiye nezaretinde In~ 
giliz diplomatları ~refine sekiz ki
şilik hususi bir ziyafet verilmiştir. 
:Müzakereler neticesinde hiçbir teb· 
liğ neşrcdilmemiştir. 

İngiliz hariciye nazın 21,30 da 
Cenevreve hareket etmiş ve istas· 
ronda Bone taraf mdan selarnlan. 
mıştır. Ayni trenle Sovyetler birli· 
ğinin Londra büyük elçisi Maiski 
de Cene\'reye hareket etmiştir. 

Japonya ve askeri !ttifak 

Oyun, dünküne nazara.11• 
zevkli \"e süratli oynanıy~r. 
raf da kar§ıhklı hUcumlarla 
nin müdafaa hattmt zorlu) 

24 ncü dnkilcadn eaha o 

Ş~li aleyhine verilen fa\'\l 
gosalV' merkez muavini ha 
dırdı. Merkez mühacim de 
kafa \'UTU§İlC kö§eden Şi§U 
soktu. 

Bir iki dakika sonra Y 
Iar aleyhine bir penaltı v 
de Yl!stardi atamadı, top 
kaçtı. Bundan sonra de" 
dakikasına kadar iki taraf 
cesiz akınlar yaptılar. 
Kırk döröUncil dakilcada 

mak isteyen Yugoslav k 
Şişli taknnmdan Mikrop 
mat. yaptığı gibi şiddetli 
bh" şarj yaptı, kaleciyi s 

mm: 1J 1Jtnm~ 

oyuncusu Mikrobun Uzerin 
dU, it~meJcr, kakışmalcır 
lililer de arkadaşlarını kU 
geldi lor. 

HAdisc bir ka \"gaya m 
lurken polisler mUdahnle e 
dise yntıştmldt. 

Ondan Bônra mUhimce b 
olmadan birinci devre 
Şieli aleyhine bitli. 

ikinci hafta 
ikinci baftaym da seri 

le başladı. 16 mcı dakik 
goslav müdafii yanlış bi 
topu kendi kalesine sok 
yet berabere oldu. 

Sırasiyle 38 inci daki 
ci, 41 inci dakikada S · 
üncü dakikada 4 üncU 
attılar. Maç 4 - 1 Yuı 
galibiyetiyle bitti. 

ğiştirmiyeceğini zannettiğini söyle- ltalya. Alman ittifakının 
miştir. O nokta c:;udur: . · · d Ja 

Şişli ikinci ~evrede ço 
nadr. İkinci devre .dev 
müddetçe tribünlerde se 
rasında polisin müd 
mevzii kalan kavga hadi 
ı.iu. 

"Müc:;terck em .. niyet mütekabil ımzası merasımın e • 
yard~ taahhütlerine• girişilmediği ponya iştirak edece~. mi? 
takdirde kabili tahakkuk değildir... Tokyo, 20 (ı\.A.) - Bugun saat Taşkınlık yapan baır 

sta.dyomdan dışarı çıkar 
arada Şiş1i klübü reisi 
tribündekilere karşı. hat 
yaptığı münasebetsi:r: bi 
ten dolayı poli!ı tarafın 
lanarak karakola götür' 

Bunun üzerine Ingiltere hükOme· ı 14,30 da kabine toplan.tısınm ... so
ti, derhal Varşova ve Romanya ile nunda n<ş~il~n kısa bır teblıgdf 
temasa geçerek bu iki memleketin Avrupa Yazıyetı karşısında Japon 
tarzı hareketiyle üç taraflı bir yar· j yanın takip ~eceği siyaset c:husu~ 
dım paktı ve bunun neticeleri hak- sunda tam hır mutabakat ha~ıl ol 
kında bu iki memleketin imtiyazla. dub'll bildirilmektedir. 

~~~~--:-~~~~_;__~~~~~--- ı 

nnın neıerden ibaret olduğunu öğ· 
1 

ta\ M a u 
15 1 g 3 g 

renmeğe karar vermiştir. ';;fZJ ,..., 

Kabine, Varşo,·a ve Bükre-;ten a- GENÇLı"K ve SPOR BA YR 
lacağı cevapların ve cumartesi ile 
pazartesi günleri Pariste ve Cenev- Kadıköy stadında 10 binlerce talebenin idman şenJikl 
rede yapılacak görü~melerin netice- mil tefcrrüatile 

sine göre çarşamba günü son kara- T Ü R K Ç E S Ö z L Ü F İ L M 
rınr verecektir. ve 50 scnedenberi Türk tersanelerinde ilk defa ol 

lngiliz hükfuneti mahfillerinde edilen gemimiz • 

söylendiğine göre, İngiltere, So\1•et D E N 1 Z A L T l ı AT 1 L A y , 
taleplerinin bir miktarını daha is' 
af edecektir. i 

Ayni mahfiller, sarki A\TU- Denize indirme merasimi filmi bugün matinelerden 

pada harp vukuunda ıngilterel TAKSl.M LA" LE e su·· M 
ile müttefiklerinin hareket c;er· - V 
bestiliklerine halel gelmeden Sinemalarında programlarına ilii. ve ten gösterilmekt 
Sovyetlerle umumi bir anlaşma ' ••••••ll1 • ~ • ~ .. #' • ~ \~ • .. • • • .... .-.. .-. 
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E~U{çff ®®J@ird~rfilmlll 
Alman propaganda nazın söyliyor : 

' ' Der1ıokrasilerin 
göğüsleri zayıftır!,, 

~~i!:P. - .i'. -

~~latasaray izci ocağınin vıldönümü 
bir 11ıa:'a Galat~saray izci ocağının ;·ıldönümii, mektepte ı•erilen parlak 
ıanıere ~er~ ı~c ktttlulanmıştır. "lzcaz konseri., adını taşıyan bu mü. 
tııa1za1~11 ır ızcı tablosunun açılmasile başlamış; ''lzcaz,,1n zevk ve 
'1:%r. }~ çaldığı seçme tangolarla devam etmiş, milli oyunlar oynan~ 
bu lTl4f>uttkarda Galatasaray izcileri temsil heyetinden bir grupu ve 

Bir f ransız filosu 
lngiltere, Hollanda 

ve Belçikayı ziyaret 
edecek 

Alman hudutlarındaki tahkimat I~ fk~! 
Tereyağ ve etten 3 yıl ~·~-..~:-: ----.... 

Paris, 20 (A.A.) - Bahriye ne 
zaretinden bildirildiğine göre ikı 

zırhlr, üç kruvazör ve on iki torpi. 
dodan mürekkep bir Fransız filo~u 
Amiral Consolun kumandası altın
da olarak 22 mayısta bazı lngiljz, 
Ilolanda ve Belçika limanlarını zi
yarete çıkacaktır. Bu seyahat Harl· 
ran başlarına kadar devam edecek. 

* vau ve belediye relal L~ttı Kır-

ma h ru m l' yete ma 1 olmuş Jar belediye muh&8ebecialle blrUkteya_ 
rm Ankaraya giderek §eblr bUtço ve 
imar l§lerl hakkında temaal&rdıı. bulu. 

M~ tnuvaflakiyctli tenoru Haluk Dolam görüyorsunuz. 

r Udanya haltında Maden ocaklarında 
kınal tarifesinin tatbi- Modern ve konforlu 

b a. bugün başlandı işçi daireleri 
Cfltıb kı 

ta ıtarifca? n Mudanya hattında tamamlandı 
~4.rın sıyle koyduğu ilave pos
~:ıtır Yapılrnas•na bugün başla."l. 
tıllıda · liu sabah saat 9 da rıh. 
~aı~ Mudanyaya bir vapur 
~arııatır. Bu vapur akşam Mu
'aat 

20 
an İs tan bula dönecek ve 

ttkct d de tekrar Mudanyaya ha. 
t 11 c etektir. 

Ccllıli:osta Mudanyadan sonra 
lqh tc~ de gidecek ve yarın sa
lccı1t1p tar Mudanyadan 8,30 da 
tclccclt l,35 de Galata rıhtımına 
l(lilfll Ve 13 ide gene kalkarak 

,ıt ttuc 1
17 de Mudanyadan hare. 

p l:l1ı •tanbuta dönecektir. 

~arı~IYete göre M udanyaya 

Cumhuriyet hükumetinin Türk 
işçisine refah ve azami istirahat 
vasıtaları temini için gösterdiği 

gayretler neticesinde bilhassa en 
ağır iş §ubesi olan maden ocakla. 
rında çahşan amelenin esbabı is
tirahatini temin edecek en mo -
dern ve konforlu yeni işçi dairele
ri ikmal edilmİJ bulunmaktadır. 

Zonguldak - Ereğli kömürleri 
işletmesi tarafından fktısat Ve
kaletinin tensibiyle Zonguldakta 
Karadut, Asma ve Çaydamar mev 
kilerinde in~a ettirilen işçi yatak 
haneleri, yemekhaneleri ve yıkan 
ma yerleri tamamen !ngilteernin 
en modern maden işçileri yurdla. 
rınm ihtiva ettiği konfor esaslan 
göz önünde tutularak yapılmı§ • 

tir. 

Holanda kraliçesi 
Üç gün kalmak üzere 
Brükseli ziyaret ediyor 
Brüksel, 20 (A.A.) - Hollan

dıı Kraliçesi Welhelmine, üç gün 
sürecek olan resmi bir :ziyarette 
bulunmak üzere Salı günü burayo 
gelecektir. 

Bu ziyaret, geçen sene Kral 
Leopold tarafından Hollandaya 

Göbbclsin çocukları 

yapılan resmi ziyarete bir muka. Berlin. 20 (A.A.) - Göbbels makla onların bAklmlyet huku
bele mahiyetinde telakki edilmek- nazi partisinin tezahüratı münase- kunu ihltıl ettik mi? Avustur
tedir. betile Kolonyada bir nutuk söyle- ya ve Sudet memleketi Alman· 

Bununla beraber, diplomatik miştir. yaya iltihak için cebredlldller 
mü~ahitler beynelmilel vnziyet Hatip, nazizmin iktidar mevkiine ~? Bohernya ve Moravyadn Al· 

tf ~1ğcri ~k İstanbuldan biri sabah, 
huıa t;lt §arn Mudanyadan lstan
la4\ bir posta hareket edecek 
bul~a.:atartesi sabahlan !stan -
Jtıp •aa~lldanyaya sefer yapılma-

clolayısiyle iki memleketin birbi- geçtiğindenberi vücuda getirdiği e hi 
1 1 

ih.. U 
· d h · d kl k · t . h" . d . . . man mnyes n n uası m s · 

tır. nne a a zıya e ya aşma ıs e. sen me usena etmı~ ve emıştır kı: t kb 
1 

bi h lı h 
1 

k 
Kalörifer ve sıcak su tesisatı da· dikleri ve bazı mahfillerin Hol. lngilterede bu kadar açık konuş- ak e bl r alhr he kazıtrl 1 

1 
imdlt?, 

• l3 de bir post kalkacak- . yo sa r su are e m . 
ikmal cdiLdikten 'Sonra açılacak o. landa ile Belçika arasında askeri mamıza hayret edıyorlar. Bu kadar 
lan bu üç yurada Türk maöen a- bir i§ birliği yapılmasına taraftar açık konuşabiliyoruz. Çünkü üç yıl Memel toprakları ltlraz g6tUr

ıt!~ııa mukabil pazartesi günleri melesi çalışma zamanının baricin- olduklarının söylendiği şu sırada kendimizi tereyağından ve etten mez bir surette bize aft değll mi 

e,30~vadan fstanbula biri sabah deki zaman istirahati için lazım bu :ziyarete hususi bir ehemmiyet mahrum ederek hudutlamnızı mu - idi? tngllterenln, Fransanın ve 
ı._ da d'.. · d 0ıc.11 b ü t ü n . sebepler temin atfetmektedirler. hafaza eden tahkimatı yaptık. Da· bilhassa Amerikanın bu men~t~ • ıgerı e 17 de iki vapur 

'I\ et edecektir. edilmiş olduğu halde fevkalade te -o-- ha az yağ ve kebab yememizden hiç faat bölgelerinde umumiyet ltt· 
t <lu tc . mizlik içinde, çok iyi gıda alara){ Almanya • Litvanya ticaret bir kimseye fenalık gelmedi. Dün bariyle ne işleri var? Hiç şUp. 
~a,.Jldar~ıp. alakadarlar ve halk geçirecektir. anlaşması imzalandı ya ile tamamen açık bir surette ko.1 hesiz birçok işleri ve zorluklnrı 
~llbat ıyı karşılanmamaktadır · Büyük Milli Şef İsmet İnönü Berlin, 20 (A.A.) - Litvan~-a nu~abilmek zamanının gelmesi için olduğu di~er yerlerde.. meşgul 
t11ıııct~ .~:çen sene cumartesi kömür havzasını son ziyaretlerin- hariciye nazırı Urbsys, bu sabah top yaptık. mese~eleri biribiri ar· olsalar daha iyi yapmış olmazlar 
~ lıta.nbogleden sonra Mudanya- den işçilerin yaşayışiyle ve gıda la- buraya gelmiştir. Mumaile}'h. öğle· dınca hallettik. Bu çetin bir devr~ nıı? Halen, hlc davet edllmedlk-

lltaqda. U~dan kalkan postaların rı ile yakından alakadar olup di- üzeri hariciye nezaretinde Alman · oldu. Versay muahedesini sayfa sar !eri halde Danzig Ye Koridor 
~ole koı bi~ gece kalacaklar için ıektıfler vermişlerdi. Yeni tesisat Lit,·anya ticaret itilafını imza et- fa yırttığımız zaman Avrupada ye· meselesi yUzUnden Almanya ile 

ı: 'en aylıgı mucip olduğu hald: bu direktiflerin tahakkukunu te. miştir. Sefir, öğle yemeğini \'On Rih ni bir vaziyet teessüs etti. : Polonya arasındaki thtildta mU· 
~ılık~ kaldırılmış olması hoşnut min edecetkir. bentrop ile birlikte ycmİ§tir • Hatip biraz ötede ~u suretle de- dnhnle ediyorlar. 

karşılanmıştır • ---o- --o- ,.am etmi~tir: 

Franko 41ına --o- Boğaziçinde bir ceset H . 1 ı· ı· . EylQldc harbe dokunarak geçtik. 
~lltıı nlar deri alıyorlar Dün Boğaziçinde Kandilli sahil- arıc ıcare ımız Bu çok tehlikeli bir şeydi. Hiç §ÜP-
~ ~Cltouınizden nv dcıisi satın !erinde bir erkek cesedi bulunmuş- Son aylarda hesiz bazı şeyler riske ettik, fakat Madridin çektiği ıztırabı 

1 d '~~te ik.i Alman firması mil- tur. ithalatımız arttı muvaffakiyet meydandadır. CUmhur'1y8lÇl.l8r8 
, ~ ilıı ,~·<llden ınUrekkep bir heyet Hü\•iycti ara~tmlmaktadır. Hadi· Nazır Almanyanın bugünkü kuv· 
ıı liıntze gelmiştir. senin bir cinayet mi, yoksa kaza mı nu~~mctin hazırladığı istatistik • vetinden de bahsederek "İşte bu yüklüyor 

Ak}' -o-- olduwgu henuz" maıu· m delrı'ld'ır. lere gorc, geçe nmart ayında, ih - em · t h · · ded'r k 01 Hı"tler 
"''ll ,.. nıye .avası ıçın 1 • Madrit, 20 (A.A.) - Radyo ile il d~ racatnnız 9,467,139 lira, ithalatımız 0 · 1 · · 1 d 

ort çelenk kondu -o--- anzıg l}lesc esını ortaya wy u.. nec:redilcn bir nutukta Franko 
r.ıa.._" §er d k' k 3 milyon lira fazlaslyle 12,522,481 d . . :. 
t "''\it~ AtatUrke tazim hatırası 2 Yaşın a 1 ço cu lira dcğerlndedir. emı~ır. .. • ''Kızıl çetelerin zulmüne ve Mark-

,ı ~(!\tf \>e ııguldak Halk Partisi, Hal- 12 Metre yiiksekten düştü Bu senenin ilk Uç ayında ihra - . Ha.tıp ~sasen muglfık o~an ':a- sist barbarlığına karşı,, kazanılan 
ıel ~~- tıılld:Uhendislcr birliği adlan. B i.kt ta V ld catrmız 30,155,170, ithalô.tmıız zıyetı hır kat daha gerıı;ınleştır- zaferi tebarüz cttirmiıı ve derniı;tir ·'" ~tlirıt lilen dört büyUk çelenk Dün gece eş aş a ec:;eşme mek için bundan bahsetmiyece. ki: ı. 
" lrııd Aktar sokağında 11 numaralı evde 4021239 lira farkla 30,557,409 linı- w· • 

1 
. I 

llıa konulmuştur. oturan Gani kızı iki ya§mda GU!ten lıklır. İhracatımızın yarısından ço- gını söy emı§, fakat A manyamn - Biz ~eref ve istiklfılimizi her 
k,l\atad -o-- 12 metre yükseklikte pencereden ğu Almanyaya yııpılmıştır. 1thalfıt serbest şehir Uzerindekf hakkı- seyden üstün tutuyoruz. Biz, Avru-

k'<lta.<:1 • tnizde kesif sis düşerek muhtelif yerlerinden ağır ta da Almanya birinciliği almıştır. nı teyit eyledikten sonra demiş· pada sulhün istikrarı :roiund·a teş· 
·tqr..ı. cnıı .,.,ı.·ı tir kl: 'k' . ek .. 't ~et~ "".ııı !erinde vapurları yaralanmış, beli kırılmıştır. Bundan sonra sıra ile İtalya, n ı mesaı ctm ıstıyoruz.,, 

bir Sin Ve vanştan meneden ke- Yaralı çocuk baygın bir halde 

1 

Fransa, İngiltere gellyor. Demokrasllerfn son saat çal- Franko, bundan sonra §Öyle de-
s de.. ed' dığ:ı zaman bizim kadar nefesle- · t• 

(

............_.......___ •anı etrnekt ır • Etfal hastaneBlne kaldınlmıştır. Adapazarı mış ır: 
~ rl olacağını zannetmiyoruz. De· Madridin çektiği ıstırab, bu şehri 
"1i1 .. Ş ) ITenezzUh seferlerine ba~landı mokrastlerln göğUslerl zayıftır. Rus komünizminin zimamdarlanna 
~ 8f; ebedi Şefin muvakkat kabrinde Hay.darpaşa • Adapazan te- Diğer memleektlcrde görUlen elleri ve kollan bağlı olarak teslim 

1 
nezzüh seferlerinin yapılmasına panikten dolayı mUtcessifiz. Bu eden Cumhuriyet zimamdarlarının 

1 
bu sabah baılanmıştır. Bu sabah panik bizde mevcut değildir. en vahim hareketini teşkil eder. 
Haydarpaşadan biri saat 6,55, Endişede olmaklığımız için htc- Kızılların hakkımızda söyledikle. 

·diğeri 7,30 da iki katar kalkmış. bir sebep yoktur. Alman milleti ri ''Gcçemiyeceklerdir .. sözüne biı 
br. Her iki katara da büyük bir Hitlere körkörUne itimat ede- bir zaferle cevap verdik . ., 
rağbet vardı. Akşam biri 18 de, bilir. Franko, memleketin imarı için bü 

diğeri 18,56 da olmak üzere Ada· Nazır, cihan halkına hitap tün tspanyollann birleşmesini iste-
pazarın.dan da iki katar hareket d miş ve demic:tir ki: 
d k • e .iyor 11 

e ece tır · "Zafere, mukaddes birliğin inzi· 
Göbbels, Yolkischer Beo· 

Yenigöz kfmigi bachter gazetesinde intişar eden nam etmesi lazımdır . ., 
-0-Universite, C-errahpasa hastane· bir maltaleslnde Londra, Faris 

sinde, Balkanlarda eşi bulurunıyan ve Vaşlngtondak1 harp nmlllerl· Sinop mebusu 
bir göz kliniği yaptırmıştır. ni takbih ediyor ve diyor kt: Yusuf Kemal 

Klinik )'eni ders senesine yetiş- Cihan halkına soruyoruz: On· 
tirilecektir. lara ne yaptık? Bu ıualin ceV&· Avrupadan döndü 

~ı:velki Burada daha ilmt esaslar dahilin· bı ancak "hiç" olabtltr. Hle btr Bir mnddettenberi Avrupada bu· 
tft tün Cumh11rreisimiı lnönıinün, Ebedi Ştf Atatürkiin de çalışılması mümkün olacaktır. tarafta. diğerlerinin menfaatle· lunan eski adliye vekillerinden Si-
• kabrini ziyartt ıttilini dünkil nüshamızda bildirm~tik. IOiniğin bir llboratuvan da . ola- rtne dokunmadık. Ren mıntata- nop mebusu Yusuf Kemal bu•· 
~ Alatllt-lılla "°'1rifll. bllltfl --~ ~ıdit. caktlr, sını .tekrar aakerl bir hale toı- l>ahki tksP,resle ~ ~· 

ıncakur. 

* Haydarp&§a llseainl blllrenler ce
.1lyeU dUn ŞlrkeUhayrlyenln bir \ '8. 

9urlle Değirmendereyo bir gezlnU t r 
Up etm.IJUr. 

* 1ııh1sarlar Jdareal, mU.kürat be,,. 
lerlnln ruhsat tezkerelerlnl 2:1 ma,, .. 
tan IUbaren yenlllyecekUr. 
* Mallye vekAletl, &llkalı d&lrelere 

gllnderdiğt bir tamimde Uda vUldeu 
kaldınlan bronz on ve nlkel yirmi be:'} 
kW11§luklarm halk araamda hllA kul
l&DJldJğtnı, bunun kaUyen yaaak ol. 
duğunu blldirml§tlr • 
* Takatmde eskJ Talimhane meyda

nında. birçok apartımanıar yapıldığı 
halde bir eczane bulunmamuı §tkAyet
Iere yol açmıotır. 

* .Mimar Sinanrn değerli bir eseri 
olan \'etad&kl Şeyh Vefa tUrbeslnlıı 
tamiri kararlqtmlmI§tır. 

* Me§hut ıuçlara bakan mabkcır • 
ve memurlara, mel&! aaaUert h e i 

cindeki çalışmalan lçin aynca bir l.~ 

ret verllnıesi dU~UnUIUyor 
* Belediye, aebze hali clvannda, 

toptancı e.ımatr bir arada bulundur-
mak fçin bir t1caret ısarayı mıaaına 
karar vennlotlr. 

* Evkat, camUerdekl tarilıı mezar 
tıklan taıızlm etUnnektedJr. -

* Burgaz adnsmdakl Verem aa.na
toryomunda kocası ahçı HUmıU;yU, bir 
baatabakıcı 1le görUJmesinden ,Uphe
ıcnerek tabanca ile yaralayan Urfalı 
Vaatlye dün b!rtncJ ceza mahkemeafn
de davacı oJmadığmdan beraat etml§ 
ve tabanca.at iade olunmuutur. 

* İngiliz erklruharblyesı, ordumuz 
da staj gllrmek tlzere kUçUk rütbell tıcİ 
subay g6nd~tir. Romany&dan d& 
yarbay rUtbcsinde bir subay &'elmf§-
lir. 

* Blnblrdirekteld garajm bir 11lne
maya tahvili te§ebbtlalerl üzerine be
lediye ite el koymuttur. 

* Elektrik, tramvay ve tQnel !flet. 
meler! belediyeye yalanda geçecek, 
bir umum tnUdUrlUk halinde idare olu
nacaktır. MUdUrlUğe, 11ular mUdUrü 
Ziyanın getirilmesi muhtemeldir. 

* Elektrik idaresinin Sila.htarağa 
fabrikasın& konulmak tızero Avrupaya 
mparl§ cdllcn yeni kazanm yola çıka
rıldığı blldJrUml§Ur • 

* DUn mlr tramvayda blletçlye h& 
lcaret eden yolcu Mehmet, c:11rmUm8§
hut mahkemelllnde Uç gUn hapse -.e Uç 
ıra para cezallllla mahkfun olmu§tur. 
* Sirkecide dUn ~ ötekfne beri· 

kine sarkıntılık ederken yakalanan Da 
,•ıt isminde bir sarhoı kend!alnl yaka_ 
!ayan bekçinin elinden kaçmı§tır. Za.. 
bıta. tarafından aranıyor. 

* Evvelki 8'lln denize indirilen 
Aatılay denlzalb gemislDiıı tecblzatı

nm konulmasma ba§lal:unl§tır. Uç aya.
kadar tamamlanacak, tecr1.lbelerl mıı. 
cUkte yapılacaktır. Bundan evvel m,a 
edilen Saldıray denizaltı geml.line ıe 
lecek hafta. meraslmle 11ancak çekile
cektir. 

DIŞARDA: 

* 1937 bidayetinde İspanyadan hare· 
ket ederek Fransız ırulanna 1lt1ca et. 
mit olan dokuz İspanyol vapuru bu
gün lepanyaya d!Snmek Uzere hareket 
etmııur. 

* Wlll teıanUt cemiyeti taratmd&n 
yarın lı;ln, '•Çek ve Alman b&rlfl,, ,U
nu olmak üzere tertip edilen bUtun 
tez.ahUrlcrl Alman makamatı yuak 
etmııtır. 

* Pragm merkezinde eak1 Yarma.
son kulübünde bir bomba patlamtfbr. 
Blna mühim surette haaara uft'amıı 

ise de in.s:ınca zayfat yoktur. Bu 11111. 
kud.m yabudi &leyht.&rı bir hareket 
o1duğu tahmin ediliyor. 

* lspanyadan ıooo lt&lyan ıısnuuu. 
ıU dlln Napollye gelmlftlr. 

* HIUer, garp huduUarmda yaplJl'ı 
tetUı seyahatinden dün öltedeıı 10nra 
a.tllne dtlnmU,tUr. 

• A1m&ııJa •temuycıeal tal* 
cemiyetinden resmen çekllmlftlr, 
* Frana&nm Glronde tugt.h1&nD4a 

hıp -edlllD 1.800 tı:ıaluk ~ 

muhıibl dDıl deam fn1h11mfl*'! • 
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Demir spor Vefayı 
6 - 3 yendi 

Ankara, 20 (A.A.) - 19 ~la- parnk beraberliği temine mu· 
yıs stadyomunda Demlrspor · vartak olmuşlardır. Devre 2 - 2 
Yefa tnkımı arasında yapılan neticelenmişti .. 
milli küme maçı G - 3 Demlrspo
run gallblyetlyle neticelenmiş· 

tir. 
Maçı, stadyomu dolduran bin

lerce halk bUyUk zevk ve heye
can fçcrlslııde takip etmiştir. 

D. lhsanın hakemliği altında 
başlıyan bu oyunun ilk devresi 
rUzgdr ve güneş lehinde olduğu 
halde Dcmirspornn bariz bir hA.· 
ldmiyetl altında cereyan etmiş 
\'C oyunun ortalarında hücum 
hnttmda oynayan merkez ve sol 

içi Orhanların nyakları ile iki 
sayı kazanmıştır. Bundan son· 
rn bassını artırnn Demlrspo. 
run fazla gol yapmasına mani 
olmak için bUyUk bir süratle 
harekete gecen Vefalılar yaptık· 

!arı ırkı iki akında merkez ve 
sağ l~lcrt vasıtaslyle tkl gol ya. 

İkinci devre llk haftayımda 
ve bllhassa son kısımlarında ha
kikatte tak tik bir oyun göste· 
ren Vefalılar rUzgAr ve gUneşl 

lehlerine aldıkları bu devrede 
gol adedini artıraacklarına mu· 
hakkak nazarı ile bakılıyordu. 

Fakat çok geçmeden ağır bas. 
mağa başlayan Demlrspor kar
şısında bocalnmağa başlıynn 

Vefa oyunu bu tahminlerin ha
kikate uzak olduğunu ispatta 
gecikmedi. Demirspor bu dev· 
rede de cok muvaffak olan oyu· 
nuyla 4 gol daha yaparak gol 
adedini G ya lbH\ğ etmiş bulu
nuyordu. Buna mukabil Vefa
lılar sarfettlklcri bUtUn enerji
ye rağmen ancak bir golle mu. 
kabele ederek sahadan G • 3 
mağlfıp çıktılar. 

üç şehir atletizm müsabakalarında 
Istanbul birinci 

Mislncztnln netıc~z lnr hbmıı ' Yugoslav 1M1ccisini11 bir 7cttr.tarı.şı 

Beyoğluspor Yugoslav 
takımını 2 - O mağlup etti 

Misafirler vücutça kuvvetli fakat teknikçe zayıf bir takı~. 
Yugoslavyanm S. K. Yedinstov gönderdiler. Fakat kaleciyi mağlup yarattı. 18 dışında evire çevire iki Devre sonlarına doğru Be}'<>glıl 

ta.knnı ilk maçını dUn Taksim sta_ eden top kale direğini mnğlfıp ede· Uç kişiyi atlatarak kaleye gönder - sporlular bilsblitiln hA.kiın o)"fl~ 
dmda Beyoğluspor takımı ile yaptı. miycrek geri geldi. diği topu mi.safir kaleci güçlükle ğa başladılar. Şimdi pasları d~ dJ 
Ve iki sıfır mağlQp o_ıdu. Stadda an- Oyun ortalarda ve geli§igUzel vu- kornere atabildi. (Devamı 7 ~ 

:!,!:~~:.:~~:.:ı: ':.":!'..;. ":.: :~::~:,
0

::.::ğ~.ı::~~d•.,~ lstanbul - Edirne bisiklet yarışı 
yoğlW5porun şöyle te~il edilmiş ol- bilhassa teknlkçc de zayıf oyuncu - __ __ _ _ ___ _ .. ~ 

duğu görUldU · lar olduklarını gösteriyorlardı. E k • h • b . • • 
Çafatlno • °Clnlek, Hristo - Fe· Saha ortalarından kale önlerine s 1 ş e 1 r 1 r 1 n c ı , 

don, Etlyen, Çltovlç • Canbaz, Çu- kadar gtizel paslarla iniyorlar, fa. 
lafl, Metılnezl, Bıunblno, Todorl. kat hedef sahası daraldıkça kısa 

-=~anmgoS~Vtı·. taknnI ise §U §ekilde paslar ve topu fazla çiğneyerek •ısta n bu 1 ·, k ı' n c ,· o 1 d u 
ı:u.nu .., bekletmeleri yüzünden müessir ola -

NoYak - Popoliı;, l'uı;kovtc, Pet- nuyorlardı. . . . ureıl: 
i MI i La 1 A l Ştitl · d k tli f k t i b t İstanbul - Edırne bısıklet ya- takım birincilikleri de şu s ro\ ı:, O\ ç, nı;aroy ç • nce o- en e uvve , a a sa c - . . . . 

\iı;, Sekullç, PaycYlç, Matelo, Pa- sizdi. l5 nci dakikadan sonra Be • 

1 
nşımn ıkıncı merhalcsı olan E- tesbit edilmiştir: ' 

ki w 1 1 1 h"ki . t dirne - İstanbul kısmı dün çok . sans • yog uspor u ar ~ m vazıye e geç- · Esşışehir birinci. 
Oyuna, hakem Şazi Tezcanm ida- tiler. Fakat onlar da kale önlerin- muvaffakiyetle yapılmıştır. Saat İstanbul ikinci. 

resinde başlandı. Misafir takımın de biri.birlerine giriyorlar ve ellerine 6•30 da Edirneden hareket eden Kocaeli üçüncü. , 
ilk a.kmı muavin hattında kesildik - geçirdikleri fırsatları kaçırıyorlar - koşucular 4,30 da vasıl olmuşlar. r 

Ankara, lzmir ve lstanbıd şe-rmlr 64.13; ikinci Süreyya tstan· ten sonra Beyoğlusporlular kaleye dı. Paslan yerini bulmuyor, iyi gö- dır. Nizamname mucibince Y~ 
hirlerı arasında tertip olunan bul; UcUncU Fethi İzmir. kadar dayanan bir hücum yaptılar. rerek pas vermedikleri için topu Baştan sona kadar çetin bir çe. kinci, üçüncü, dördüncü "'e bre 
atletizm müsabakalarının nihat Disk - Birinci Arat İstanbul F k w dUd' .n Und kişme ile devam eden bu büyük ciyi seçmek üzere on kiloıllet a at sagaçık tered il )uz en miltemadiyen Yugoslav oyuncuları. 
kıstnı dün Ka.dıköyUnde Fe· 45.38; ikinci Yavru İstanbul; U- çok mUsait bir fll"Satm kaçmasına nm ayakalrma atıyorlardı. Kale yarış neticesinde: bir yarış yapılacaktır. • 
nerbahce stadında yapılmıştır. çUncU Atıf İzmir. .sebep oldu. Arkasından Yugoslav- önlerinde çok kısa pas yapmaları da Ankaradan Orhan birinci, Ko- Edirneden avdette yarış !.~ 

Alınan teknik netlclere şun- 4 X 400 bayrak - Birinci ls- lar mukabil akma geçtiler. Beyoğ. tam mUcssir olacakları bir anda caeliden İbrahim ikinci, Eskişe. yarış olmak üzere altı ın~ ~ 
lardır: tanbul 44,8/10. İkinci Ankara. luspor muavinlerinin elle topu tut- topu rakip mUdafilcre kaptırmaları- birden Osman üçüncü, İzmirde:ı konmuş ve bunlardan üçünll 

200 metre - Birinci İrfan ts- Uc;UncU tzmır. malan 'l'Uzilnden verilen frlkiki mi- na sebep olU'l'OrdU. Bu sırada O'"U - Bo.yram dördüncü, İstanbuldan ı· d İb h' ururıU ., ., ., cae ın en ra ım ve ~ \I 
tanbul 23; Bdncl Muzaffer ls· Sırık atlama - Muhittin An· safirler çok gUzel bir ıUtle kaleye nun ilk gUzel numarasını Bambino Mihal beşinci ve Haralambo altın- Ankaradan Orhan kazanrP~ 
tanbul; UçUncU Ccmll lzmtr. kara blrlncl 3.21 metre. lklnc1 ------~-:---::;<Gi;;;;;-C-;;--:-r-:ü;;;-:-ş=-o;;:e:-:=-::-=-ır~:-:-::-~====~.....,ıe.. .-ı-~·ıodir-~,.,.-~~--~-ı-.:tır. ıf' 

SOO metre - Birinci Cemal Vicaropulos !stanbul. ÜçUncU ...,__ ___ _ Bu suretle gidip gelme olarak Bu büyük yarışın mükif'~ 
tstnnbul 2.4,G; ikinci lbrahtın Şerlt İstanbul. ç k tertip edilen soo kilometrelik bu bugiln yapılacak olan oal• 9' 
İstanbul; UçüncU Ökktlş Anka· Umumt puvan tasnifinde: ©::> av D iP> ~ yarışın saat hesabı üzerinden de- ray - Fenerbahçe maçı esıı' 
ra. Birinci İstanbul 232 Puvan rece tasnifi şöyle' dir: ıi da Fenerbahçe stadında te" 

5.000 metre - Blrlncl Hüse- tıdncl Ankara 104 ,, Eskişehirden Osman birinci, 
nacaktır. 

Yin 1stanbul 16.9/4/10; lkincl ürüncü İzmir 93 ,, b 0 11~.. kun hl 1 1 • t h Ankaradan Orhan ve İstanbuldan r f > 19 Mayıs ayramr.. enç .~ co5 ser nın ~7.a ürünü gö t<'. Tevzi olunacak mükafatla 
All Ankara; UcUncU Artan İs· Müsabakalardan sonra gallp· rccck gençlik günU .. Radyonun başında Ankara 19 Mayıs :.tadında Haralambo ikinci, İzmirden Bay. !ardır: 
tan bul. le re kupa ve madalyalar tevzi ki mera!5lml dinliyoruz. . ram ve İstanbuldan Mihal üçün. 

Uç adım - Birinci Vakur İz· edilmiştir. Mikrofonun ba.5mdakl spikerden duyduğumuz kelimelere ha~-uli • cü sayılmışlardır. 
mlzdo can ,·ererek ıııtaddakl gençliği, muazzam l<alabalığı giirür gibi Bu tasnife göre bölgeler arası 

Binicilerimizin uğradığı 
büyük şanssızlık ! .. 

Yazan: CAViT S. TULÇA 
25 ntsamTa, cuma gtlnll döndük. milletler de kabul etmek zarurctin

lcri Clta. cll Bııriyle topraklarmıiz- dedirler. Zira bu cihet artık tabii 
dan aynlan milli binicilik ekibimiz leşml~tir. Fakat blzlm ekipimlzln 
bin tiirlU sıı..,ntı, \'e Jıeyccan için- bu sene bütün bunlardan ba5ka her 
do geçirdli',i 55 günlük seyahatun gün uğradıb"l talisizliği de nazarı 

sonra Galata. nhtonmdıı. toprakla. itibara almamak imkansızdır. 
ımın:a ayale bastılar. Dlin de gazetelerin yazdıklan gi. 

DUnyada hiçbir sporcla, hiçbir e- bl daha tik günlcrdo Niste topalla. 
kip, memleketi haricloo tam kuv- yan 8 atla çok zayıf \ 'aziyete dil5eo 
"et ,.e nerattiylo ~ıkıuna.z, bn za ,. eklplmlz, bu sene bu kadar mils -
nıretl her sene Xis ve Roma yahut kiilat l~lnde kalınma'ıına rağmen 

diğer kookurlarn iştirake giden _... Devamı 7 incidt 

oluyoruz. 
Nihayet mek~plllerln, sporcuların, gençlerin ııahaya gcli11 y<'rlcş -

tiklerini vo mllll ıruır,mıızm çalınacağını öğreniyoruz. 
Spiker ihtar ediyor: 
- Şimdi mllli maı,nnız çalınacaktır. llerke41 gibi siz de raıl~·onu

zun başında maı,ımm ayakta dinle ylnlz. 
Hemen oturduğumuz yerden fırlıyoruz. Tüylerimiz Ürpt'rmiş bir 

\"aıiyeUe içimizden taşan gururla iftiharla maf'timuzı bcldi~·oruz. 
Nihayet mal'8 başlıyor. 
Kıpırdamadan, göz kırpmadan nefes almatlan diııllyonız. milli 

nıarşunızı .. Fakat birden radyodaki !!es altüst olu)·or. 
Radyo başında ma~muzı ayakta dinleyen bütün Türkiyr, araya 

spikerin sesini kanşmı~ bularak irkiliyor, §a~myor. 
Ma~ın sesinden ne !iöylcdl~nl anlayamadığnnıı sııikcr, marşı da 

karı,tmyor. Söyl~dlğinl de anlatamıyor. \'c radyo<la bir an bir fırtına 
gürültü ,·e lnleylı;Ine ~hit oluyo~ unuz .• 

BUtiln stadın hazırol nzlytelnde dinlediği mllli marlj çalınırken 

konu,mak hakkmr kendisinde spiker nasıl buldu, na.<ııl buluyor? 
Yalnız ikl keilmc: Çok ayıp!.. Sa<'id ÖGET 

-----------

~ .. ~ ; 

lstanbul ile lzmir 

arasında 
B!siklet yarışı tertip .... 

eCiı , ıyor 

İzmir fuarı münnsebetile bi. 
siklet federasyonu tarafından bu 
sene lstanbul - İzmir arasında 
büyük bir etap yarışı tertip o. 
\unmtL~tur. 

, Yarışa Yalovadan başlanacak 
ve dokuz eylülde İzmir fuarının 
kurulduğu Kültürpark önünde 

son verilecektir. 
Yarışa on iki bölgeye mensup 

elli bisikletçi iştirak edecektir. 

... . ... 

Nls Jrnnkurlarmc!ıı !mhrıımnnTa~mıızm z4ferfnc1en aonra 

Birinciye bir motosiklet. 
İkinciye bir bisiklet. s' 
üçüncüye bir koronoınetre 

attir. 

Dün akşamki ziyafet 
ııb' 

Beden Terbiyesi İstanbul t• 
gesi tarafından Edirne - l• 1, 
bul yarışına iştirak eden bİ5~ 

"° çiler şerefine dün akşam N~',ıe 
salonlarında mükellef bir ıı1 
verilmiştir.___/, 

Türkiye bisiklel 
şampiyonluğlJ 

ııı 
1939 yılı Türkiye bisil<lct 1 

rinciliği bu sene haziran 9~ 
çinde şehrimizde yapıla~ · 
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Beyoğluspor Yugoslav ['ô~~~~·i:nsaniarı· ~r~~ı~:d&;"B] 
takımını 2-0 mağltip etti Yumruk darbesile yere düşen Hotanto ayaQa 
kı......_ (Baıtorafı 6 ıncıda) 
~ hrlertnı bulmağa bqlamış-

luc tol a. dert.:-- llantrfordan çok güzel 
4-.1ı1t llU alan aaflç Culafi yakm
<loldeQ kate 'VUruşile ilk golü yaptı. 
ha Çok, IOııra Beyoğlusporlular da-

bq.. ~Çildılar. 
cı rol 

4!°ıaç.tan gelen topa Yugcııs
'1'1 kaıecı ile sağiç Culafi 
~ Zlnıaııda çıkış yaptılar. 
b&rıeı:! 'tan top kaleye girdi ve 
111 Oldu. e Beyoğlu sporun ikinci go-

1'e~Ofluapoııın altmlan daha teh 
~ obnağa bqladı. Arada sı
~ )'apllan Yugoslav akmlan 
~run çok enerjik oynayar 

' ÖDUnde semeresiz kalı · 
a~ . '&ra ~ugoalavlar Beyoğluspo. 
,, Yerleıir gibi oldularsa da 

~ latlfade edemediler. 
~l devre bu şekilde ı - o 

iki UIPorun lehine bitti. 
ilci devre 

~ ~ Beyoğluaporlular bqladı _ 
~ op bir nıUddet ortalarda do -
~ ~ sonra Yugoelavlar 
~~elılerine çevirmek için gay 
)ı'ı bu k ağır basmağa başladılar. 
~ Uzun sürmedi. Beyoğlu 
1-t. ~ Yine hlkimiyeti ele aldı
~~ 'trada soldan yaptıklan ani 'ç' &'ÜZel bir orta yapan sol 
~en topu sağaçık ild met 

Binicilerimizin 
§anssızllğı 
~ ( Baştorafı 6 ınctda) 
'-' 'ltlerıe her aeteıtı:Wea cla"S lill'll\'affak oldapau kabul 

~~-
~ \nlmreuluk tarlhlndf' 

~ PotJa 
" bana lab&t için ftl ~ık de . 
ltt 

' .._~t içinde 1, 2, 3, ,.c 4 üncl 
lıa.... ~lerlnl dört binicimiz ra _ 

~ çekişe ~kitte adeta ko
._ " kazandılar. Esasen artık 
'._ kalıramanonrzı bütün bini
'- tııll erkezıerı, dünya blnlcllerl ı
~ cetln rakipler olduklannı 
lfa. ._~ etmlılercllr. Bilhassa 

' ~anımı fe\'kalide lntl -
'-t ~Pllnlnden sonra Komada 
I._ ~bu sefer sok ihmal edl 
>~ yon bozukJuğu yetml
"9 lılıL.~ Dlanllerde seçllen en 
._ ..:.,.~erle doldurulan parkurla-
~, ~ hakikaten çok büyük 

' -., h(ı. it olduğuna öğreniyoruz. 
1.a. .. ~e arayla dlzllep 1.40 -
~ 80 ÜÇiü manilerden her gün 
~ ~ '° dört tane)i qmak n 20, 
~ ile IDUcadele etmek bugün 
-... 'ldp için kolay bir iJ deif l _ 

""" ' M..ke her noktadan aJeylılmlze 
s'1bı lartlarla eldplmlz ha -
tı.. harikuıide itler başramıı -

1l-.ıı S ecle1tın ki 8 - 16 haziranda 
~ 'konkarlara lttlriklerinde 
'-~ lenekl güler yüzüyle yar 
~ etaıese bllc hiç olmazAa 
t"' dönınesln. 
~ ~e de söylediğim gibi elds: ay başında Romanyaya 
~ .._ eclecektlr. Fakat kadrosu 

•1fun deifldfr. 

'd~ltdersiniz efendim, ı;stüne '.? llnılı ıazeteyi okuyor musu· 

- Fransız karikatürü ........ 

reden atamadı. Top kalecinin elleri
ne çarparak kornere gittl Oyun, 
milsavl §ekilde ve gittikçe sUratle 

nerek oynanmağa bqlandı. Yugos
lavlar mağlllbiyetten kurtulmak için 

canlarmı dişlerine takarak oynama. 
ğa başladılar. Fakat aynı vaziyette 
oynayan Beyoğluspor müdafileri 
karşısında bir şey yapamadılar. 

Son dakikalarda biraz canlanır gibi 
oldularsa da oyunun neticesini de
ğiştirecek bir hareket yapamadılar. 
Oyun da bu suretle Beyoğlusponın 
galibiyetiyle bitti. 

• • • 
Yugoslav takımı oyuncuları vU • 

kalkmaymca diğerleri başma üşüştüler 
YAZAN: L. Busch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyah 

Bir müddet sonra misafirlerde yo 
rulma ve mağlubiyeti kabul etme 
alametleri görülmeğe başlandı. Ar -
tık yanlarından geçen topa dahi a
yaklannı uzatmadiklan oluyordu. 

cutlannm gösterişi nlı9betinde oyna. 
yamıyorlar, sistemleri de vücut ka
biliyetinden istifadeye dayanıyor. 

tekni.kçe çok zayıf bir takım. 
Beyoğlusporlular dün çok güzel 1 

denemezse de güzel bir oyun oyna-
dılar. S. A. 

Londrada yaşayan bir 
Polonya Kralı ! 

~ 

- . . ...._.._..__ - .... 

Kabile reisi lngoa teslis ifade eden iiç kişilik bir muharip heyet halinde 'ölü tlamlarına 1ıam1amrim. ı 

ipince bıyıklan, hain suratlı olan bu Hotantoların kendisini adam yerine rar dirilecek, göreceksinizL.. 
adama bir orman Otellosu korkunç- koymayışlanna o kadar kızdı ki a- M~er Buba bir Hotantoyu 
lu~ vermekteydi. Herifin koyu yağma basan bir Hotantonun kafa. gmhktan derhal ayıltmak usul 
kahve rengi ya~lx boyayla henüz sına derhal bir yumruk indirmesile de mükemmel biliyormuş! Zira 
boyanmı§ gibi, yahut bir bakır ten- adamı yere yıkması bir ol4u. de kendinden geçmi§ bir halde ya 
cere gibi panl panl parlayan yüzün Ywnruk darbesile yere düşen Ho- makta olan adamın bu sefer sura 
de gariptir ki, gözleri daha dehşetli tanto ayağa kalkmayınca diğerleri na §İddeW bir tokat a~etti. Ne 
bir surette parlıyordu. . hemen onun başına üşüştüler. Arka· siniz, bir yumrukla bayılan Ho 

Biltiln Hotanto kabilelerinin bu daşlannm öldüğünü zannederek kız- to bir tokatla derhal ayağa fırl 
adamın hunharbfmdan yılmakta dılar. Bubaya ancak o vakit ehem- maz mı? .. 
olduiunu biliyorduk. Hiddetli za- miyet vermişler, fakat bu sefer de Ne olduğunu anı~ bir 
manlarmda zavallı adamlarını, ne- ona kin ve gayzla bakmağa başla. de sersem sersem bakan bu za: 
reden tedarik ettiği meçhQI olan mışlardr. Bu hali gören Bubanm Hotantonun haline hepimiz 

6
,· ..... · uao.ııı 

dikenli bir tunç topuzla kafasına hiddeti hemen geçmiş olacak ki gü- ten kendimizi alamamıştık. Heri 
vurarak derhal ve kendi eliyle ora. lerek yerde Mla baygın yatıpakta derhal ayağa kalktığım gören ar 

~~ldll-.ikımtle töhm salımwtıl olan Hotantonuıı yanma döndü. Bu daflan da pek memnun olm 
K~ hududu saydı~ araziye banm yakla§biuu gören Hotantolar dı.Gülerek kollarından tutup 

girdiğimiz giln Hotantolar derhal hemen açılıp ellerindeki oklarına önümüze düştüler. Vakia önce 

Londra şehrinin Bloomburry is- "Polonya tahtının varisi!,. oldu -
mi verilen bir semtinde gayet garip ğunu söyler. Ceddi tarihte "iyi 
bir insan yaşar. Bu adam Londra Wenzlous,, diye anılan kraldır. 
şehrinin meşhur bir tipidir. Kendi- Bu kral 1572 senesindenberi mün 
si acayip bir kıyafette kapusen ra- kariz olmu§ Yagiellon hanedanına 
bipleri gibi giyinir. üstünde bol bir mensuptur. Polonya tahtının varisi, 
elbise, geniş bir pelerin vardır. Saç. tek başına bir gazeteyi yazar ve ba
larını bir kadın gibi uzatmıştır. sar. Bu suretle, kendisini istedilcle
Başına bir bere ve çıplak ayaklan- rine emin olduğu Polonya halkına 
na sandallar giyer. hitap eder. Ç.Ok fakir bir evde, çok 

Bu adam bir meczuptur. Kendi - basit bir hayat geçirir, munzevi gi
sine kim olduğunu soracak olursa - bi kimse ile konuşmadan yaşar. 

nız derin, derin titreyen bir sesle Yegane dostu kedisidir. 

etrafmuzı sardılar ve kendisine Al· davrandılar. bizim Bubanm bu gösteriı vımnnıı 
man kralından sık sık hediye geti- Ç.Ok ant olan bu hadiseyi görünce ğunu pek füzuli bir hareket 
rilmesine alışık oldukları için, bi- Bubaya ben de hiddetlenmiştim. mistim ama, sonradan, bunun 
zim de hayli eşya yüklü olduğumu- - Ne yapıyorsun, Buba! dedim. dası dokunduğunu da gördüm. On 
zu görünce hemen reislerine hediye Şimdi kuvvetini tecrübe edecek sıra müzden doğru !bizden evvel kO§ 
getiren heyet olduğumuza hükmet. mı? Heriflerle harp mi etmeye gel- giden bir Hotanto reisleri lngoa 
mişler, bizi yadırgamamışlardı. Bil- dile!. gene Alınan kralı tarafından bir 
akis büyük bir neşe ile karşıladılar. Buda panl panl dişlerini gösteren diye heyeti geldiğini haber vermi 
Hemen reisin bulunduğu yere götür- müstehzi bir gülüşle güldü. ti. 
meye başladılar. - Affedersin.. Fakat heriflere Reis lngoa buna herhalde 

Vakia bu Hotantolar bizim zenci bu ders lazundır!.. sevinmiş olacak ki derhal resmi 
Kongolu Buba yanında cüceler gi- Dedi. Sonra oklarına davranan formalarını giymiş, yani 
bi kalıyorlardı. Fakat onun bµ bey- Hotantolara doğru elini kaldırdı. balo kıyafetine girmiş ve bizi 
betli vücuduna ehemmiyet bile ver- - Durun! diye bağırdı. Arkada- Jamak üzere Hotantoların Pont 
miyor görünilyorlardı. Hatta Buba §ll1IZ ölmedi, korkmayın! Şimdi tek dedikleri kulübelerinden yap 

1 Kızıl Göl g e HABER' i N JIESIMLI ZABITA ROMANI · 
muhteşem sarayının önüne çıkıllJll 
tı. Çalılardan yapılmış olan bu 
rayın etrafını da ellerinde uzun kar. 
gılar olan hassa alayı sarmış, her 
ihtimale k~ı yalın ayak ormanl 
kralı harp tedbiri de ~ bul 

Bu 'luOu6ulV lJt 
ltlflf,,, ".,,, o j ,,, 
,Ollt llibUN "'4"' 

lfVlllf.. ll"IYPı 
-1•111101 UYU"lf 
IJJIN •• 

yordu! 
Biz reisin sarayına yaklaşınca 

kadar son derece mağrur bir ta 
la ve büyük bir dikkatle bize bak 
makta olan lngoa yerinden kmu1 
mamıştı. 

Tam on adımlık bir mesafe kalm 
caya kadar yaklaştığımız zamln B 
ba öne geçti omuzunda ta.;ı~ .......... 
olduğu, içinde hediyeler bul 
torbayı yere indirdi ve: 

-- Alman kralından ( !)' şere 
dostu olan Uitboy Hotantolan 
lngoaya güzel hediyeler getiri 
ruz! .. 

lngoa bizi iyi misafir sayarsa b" 
de kendisine bu hediyeleri teslim 
edeceğiz! dedi. 

lngoa, bizim Bubanm bu .sözleri 
ni gururla dinledikten sonra gözl 
rini yere indirilen hediyeler çuva 
ima dikti. Fakat yüzü hiç gülmedi 
Alman kralından gelen hadiyel 
böyle bir küçük çuvala sığmış o 
masmdan pek memnun görünmedi 
Maamafih iki elini bir hizada arka
sına uzatıp ağaç dalı çardakların· 
dan sarayını göastererek: 

· (Devamı var) 



Bir harp vukuunda mihver devletleri tarafından 

HABERi TARiHi ROMANI : 8 Yazan: Muza ffer Mu.nlhllttnn 
ispanyaya verilecek 

Miray bir top gi~i yakaladığı rol ne olacak ? 
ve ltalyan askeri erkanı için 

Fransayı müstemlekelerinden ayıran 
Alman ispanya, 

ve Fransız .. 

bulunan 
sahasıdır 

1 o/iy i beş metre 
çarptı , bir inilti 

"' uzaga 
duyuldu lngi liz deniz yolla rına hakim 

- Tensiplerl mukaddenı.tmıdır. 

sultanım, dedi. Hazırnn. Ve işte o 
gün llhanıfızam huzurunda yapıla -
ca.k bnşpchlivanlıklarn hiçbir peh

livanm tanımadığı yeni bir pehlivan 
çıktı: Miray! 

1lbanı3zam eğleniyor. Fa.kat bil _ 
tlln lbu eğlencesi sırasmdn Afrodlti 
bJr dakika nı.hnt nefes nlmaksIZID 

hnnl harıl memur edildiği işin ta -
hakkukuna çnlışryor. 

Eğer Miray bu güreşte mu.ınffer 
olursa onu llhıın başpehlivanlığa a.
la.rak hassadan çekecekti ve böyle
ce memlekette Mirnym dn mühim 
bir mevkii olncaklı. Afroditi henUz 
Andrenlkos Paleologosun hem§iresl 
Marya gelmeden gUreş b:ı.hanelc.riy· 
le Mirayı Bizansa göndermek ve 
yolda da Hü.knn Osman la göıi.lştUr _ 
mek istiyordu. 

Kendisi llhanıazıun yanmdn ça -
lışırken Miray da. Andrenlkosun sa
rayındaki girdi çıktıları öğrenebile
cek ve Gaznnm bu kadın ihtlııısı 

yilzUnden Anadoluyu uğratacağı 

tehlikenin böylece önlenmesine çalt
şılncaktt. 

Glircşle.r başladı. Toll adında Mo 
gol pehlivanı tunçtan yapılmış bir 
heykel gibi meydanda önüne geçeni 
bir Jıa.mlede yere çalıyor, kollar kı

rıyor, bağırsaklar döküyor, başlar 

çntlatıyor, kemikler kırıyordu. 
Ufak tefek pehli\'anlar ibu nzılr 

gilrcşçinin kar§ısma çıkmaktan havf 
ederek knçrşWnr. 

Sıra Miraya geliyor. 

Tolinin kafasının kenarlarından 

koyu knn fışkırdı. Başına ~UutU • 
Ier. Hafifçe gözlerini nçtı: 

- Hakkım heltll olsun kalırama
na ! 

Dedi ve ebediyyen yumdu. Miray 
böylece biltUn halkı ve seyircileri 
qehuete vermi3 oldu. 

Gazan Mirayı alnından öperek i
lan etti: 

- Başpcbllvarum. 

İlk defa Afroditi bu kalıraman ve 
bnhadrr TUrkU hayranlıkla ve perea 
t.fttle seyretti. Gözlerindeki mana o 
kadar lştlhalıydı ki elini sıkarken 

gözlerine bakan Miray, utanarak ha 
şmı yere çevirdi. 

Ba.zan ummadık hadiseler, umma. 
dık neticeler verir. 

Afroditi Mirayın kulağına eğile-

rek: 
- Bu akşam mutlaka beni gör! 
Dedi 
- Tehlikeli olmaz mr Afroditi ! 
- Ama çok lezzetli bir tehlike 

olacak bu Miray, Sen yalnız plln
larmım tahakkuk ettirmekle kal _ 

madm, Tilrk admı bUtUn cihana 
şanla yaydın. Meğer sende ne kıy
metli bir kudret varmış. 

Ve yine gözlerini tatlı tatlı süze -
rek: 

- Herhalde bu gece beni gör! 
dedi. 

- Peki Afroditi. 
Bu bir ahtlaşma idi. 
Mahaza Gazanıba.m hanlığında, 

imparatorluğunda da itler aut 11 -
manlık değildi. Olcnyto, Gazandan 

8-0nrıı imparatorluk mtıkammm ye -
glne varisi sayılırdı ve Gaza.nm u
zun suren saltanatı Olcaytoyu epey. 
ce telA.ş ve endi§eye dUgUrmUttU. 
Bu itibarla Afroditi bir taraftan da 
daha gizli hesaplara girişnıiş olu -

yordu. Mahua bwıun bizzat ken- geniş bir istinat 
dl semere! aklı olmadığını da söyle- v ~ 

_ b Yal Af di. b Avrupanın sahne oldugu son ha "'""""" """""""""""""""""• Demek oluyor ki, bir harp' mege m~ uruz. nız ro tı u . . . . 

1 
hu.su.ata aldığı direktifi iyice tatbik dıscle:.ın hepsı bıre~ . sevkulcey~ V cS' ~a in : unda İspanya için hiçbir . t.e il 
etmek için çaheacaktı. mevk.ıı tutma~ gayesı ıl~ ):apılmı~- p • • yoktur ve mihver devletlennırı 

Olcaytonun Gazan aleyhinde bu- tır dıyorlar kı, bunu soylıyenJerıı ı ıerre Domınigue i dan denizde bekledikleri rolil o 
lunduğunda eek ve şUphe yoktu ve hakkı _vardır. v • " " """ ' """""'""'""'-'" " ""' yabilecektir. 
bunu çok tabU görmek ld.zımdı. Ga. Hakıkaten, Amavutlugun ışgalı İspanyanın bu rolü şunlar 
zandan sonra ta.ç ve tahta sahib 

0
_ bu mahiyettedir. Çekoslovakyanın trolu altına almak ve bu yolları de. :aktır: 

lacak Olcaytonun, Ga.zanın izalMi gi işgali, hatta Hen havzasının askeri ğiştirmek için i spanyayı elinde ı _ Cebelüttarıkı abloka et 
bi bir emel beslediği de muhakkalctı.1 işgali de ayni mahiyeti haizdir. Fıl- bulundurmanın elzem olduğunu dü ve orasının mukavemetini i~a 
Bu muhakemelerde aldanmıyoruz. lhakika, Ren havzasının işgali, Sieg· 5ünmektedir. bırakmak. Bu son derece güç 
o halde Aforditinln Olcnytoyu ka.. Irid hattının da tesisi ile beraber, ltalya da ayni düşüncede. Asker· şey değildir. Çünkü ~re ,·e li 
zanma.sı ve onun çevirebileceği hud Fransanın orta Avnıpaya herhangı !eri İspanyadan dönseler de, Al· na !ıii.kim olan tepeler İspa~) tJ 
alan hesaplıyarak ona göre yeni bir şekilde müdahalesine imkan bı· manya gibi o da, İ spanya ile sıkı elindedir ve bura!ardan şehırlt 
bir hareket yolu ittihaz etmesi el - rakmamaktadır. bir münasebet devam cttirmiye man bombardıman edilebilir. ~ 
betle çok muvafık olacaktı. Bohemya yaylasının işgali, Kar çalışacak ve bu suretle, bir harp ol· ~ _ Cebelüttarıkı abloka ecl rf' 

Halbuki Afroditi etraf d h8.. 
1 

pat tepelerinin de ele geçirilmesi bu duğu takdirde. İspanya ordusu san. boğazı kapamak. Ayni z2flla ~ 
olan hava Olcaytoyu : a ~1 

na inzimam edince, bütün orta Tu. ki Alman - İtalyan ordusu imiş gi- cenubi İspanya limanlan da k~ 
' azanmaga . . . 'lh M . b' .. .. _,_r d 

mlnldl. H erkes, Afroditl:>i doğru - na vadısını ve bı assa acan.st~ ı gonıncct:n: ır. rıacak, Rif sahillerine torpil ti#. 
dan doğruya Gazanıtzamm en baş. mmtakasını Almanyanın hfil<ırnı- ltalyan • Alman manevrası lecek, İtalyan ve Alman taht""'" 
1ı gözdesi olarak biliyordu. yeti altına koymuştur. Bundan baş- Tabii bunlar İtalyanların ve Al· hirleri. torpil gemileri ile tak 

. ka, Silezyanm müdafaasını kolay- manlarm arzuları. İspanya bu po· edilecek. 
Bu Vlllyet karşı.smda Olcaytonun laştmnıs ve Lehistanın uzanan kıs· litikaya mağlQp olacak mı, olmıya. 3 - Mallorka üssil ile Marsil1' 

~frodltlye el atmam bUyük bir teh- mını cenuba venneye yaramıştır. cak mı , o da başka bir mesele. U- Oran yolunu \'eya, ltalyan kU' 
like kopara.bllird~ ve bittabi bllmu. Nihayet, Arnavutluğun işgali Ad nutmamalıyız ki general Franko. Jeri ile müştereken, Palma ile ~ 
kabele Afrodltinin de giz!Jce böyle . ·k· b' t l d · · h 1' 1 "38 " d · h b" h mal' 
bl 

rıyatı ·ı ır a yan enızı a ıne ge- ~' agustosun a, yanı ar ın te :falena arasını tutarak şi ı 
r ı,eye teşebbUsU ayııi suretle teh- . . y s1 l' nl b l"k ı· b' h 1 ld ııY .. 1 d İ k !ile yi d t ed b'l'rdJ tırıyor. ugo avya ıma annı a · ı e ı ır a a ı~r gun er e, ı:pan· ka ile Fransanın rabıtasını e 
e ave e ı ı . k 1 1 k . k" . b' f ld v ·ı· . :; lo a a tına a ma ım unını \'erıyor yanın ıtara o ugunu ı an etmış· 4 _ Galice ve Andaluzya .. 
Gaza.nrlza.m laf götUrUr bir hU- ve ltalyaya Balkanlarda gerek, Bul ti. Şüphesiz, o günlerde Franko a. ile. ay:1i zamanda kanallarla, f fll' 

kUmdar değildi. Hele kalb oyunla. garistanın yardımı ile veya onun sıl cumhuriyetçi lsı>anyollarla meş sanın Bordeaux _ Casablanca •. .t. 
rnıda büsbiltun uaka krudırmazdı. yardımı olmadan, şimale ,.e ~rka guldu. Bununla beraber, İspanyol giltcrenin de Kap yolunu kesJlll""". 

Olcayto da bunu biliyordu Afro- doğru, gerek cenuba, yani doğrudan imparatorluğunun, .]imanlarının t ,panyanın denizde 0 ynn'3 
diti de. Ve Miray da. ' doğruya Yunanistana, dolayısile sahillerinin, deniz kuvvetlerinin bu rolden başka Afrikada da k 

Hldiseler pek sık.ışık haldeydi. Argirokastraya veya Yugosla,·~:ı- çok bü~·ük zararl!!.r göreceği bir har sine karada bir vazife veriliyor. 
Şu aıral&rda ne olursa olacaktı. Ha. dan geçerek Manastır ve SeH'inığe be girmesi - dün olduğu gibi ya· da, Fransız Fasına hücuma g 
kan Oaman, Gazanm eon verdlil e- karşı çifte taarruz imld\nmı temin nn da - onun menfaatine olmı •a- uUalulird ... ılll ~rol,& .... a.o;I,, 
mır Uzerlne at.mı a.hirii çelmiij, 1cılı- OOJ)·or. c3Ktır. gıç noktası teşkil edecektir. ~
cnu kmma koymuş ve üzerinden Demek oluyor ki bu üç hareket Diğer taraftan, telgraf haberleri zamanda ltalya da Libyadao ji 
11ipalıi elbisesini çıkarmıı,tJ. Halbu. (Renin, ç.ekoslovakyanın ve Ama- gayet vazih olarak gösteriyor ki cum ederek bu taarruza yardfOlr." 
ki devletin bUyUmesl için atından in vutluğun işgali) üç mühim sevkul· Franko ne bir Alman müstemleke- bulunacaktır. 
memesi gerekti. Ve hele eu anlarda ceyş hareketidir. F akat mihver dev- si olmak arzusundadır, ne de ltal- ispanya bu rolü üzerin• 
frrsatr kaçırmamak lazımdı. Ama., Jetleri tarafından, .. b7lki .bunl~nn yan müstemlekesi. Fakat Alman· almamalıdır . ...iiı 

Ma.hazn 'bu hadiselerin cereyanı 

sırasında Bursa tekfuru da bir ehli 
tekfur toplamıık için ~ryordu. 

Hakan Osman lıllıl bu Mdiscden 
bihaberdi. O, Afrodilinln Gazan 
nezdinde kurduğu B&ltanntmm bu 
akıllar durduran entriknla.rmı dik
knt ve c.18.kn ile takip ediyordu. 

Tolf, Mlroyı aUzdü ve gUlUmslye. 
rek !ih::ı.nıazamn baktı. nhan, Afro
diU kadar mllteheyyiç değildi, Af _ 
rodiU de gUre_şten nnlndığmdnn do
layı heyecnn duymuyordu. Fakat 
hu eekim pehlivan ka,rersmda henUz 
acemi olan Mlraym muvaffak ol -
ın:ı.smn imkan yoktu gibi dllşllnUyor 

ve bütün tedbirlerinin ınıı.s edece.. 
ğinden korkuyordu. 

(De,·ıunı var) hepsinden daha mühım bır. d.ığ~ ya ile Jtalya, bir harp çıktığı tak. Dahili harp bitmeseydi lspaı"J --H--.-.-,-d--k--.------.------------ sevkulceyş noktası elde edılmıştır dirde, biri veya diğeri bugün oldu· nın bu rolü üzerine almasına 

aiti e 1 Zenci Cumhurl•yet'ı ki bu da İspanyadır. ğu gibi İspanyanın müttefiki bulu· birçok sebebler vardı . Fakat b 
ltalyanlar ispanyadan nursa, onu da harbe sürüklemek i· acaba bu sebebler var mı? 

!ki pehlivan selfunla§ıp tutuştu
lar. llk hamlelerde :Miray dalma al 
ta doğru kayıyor ve kendini nynk.. 
ta güç tutuyordu, ama, birkaç de
fa Tolinin dudn.knlrmı :rnırdığr da 
göıi.llilyordu. 

Toli bir nnda. Mirn.yi altına adlı ve 
boynunu eğefor gibi ezerek Tilrk ıü 
pahmı yormnğa ç:ılıştı. 

Henüz gtlrcşin beşinci daklkasm
dnyız, 

BUtlln gözler bu güreşte. Eğer 

bunda da Toli muvaffak olurs:ı beş 
yüz balış alacak ve cihan pehliva
nı olacaktı. 

Ve elbette Gazan snraymdaJd 
yüksek mevkii de clde edecekti. Bu, 
Afroditlnln bir mağlfibiyeti olacak.. 
tı. 

Mirny a.ltta epeyce ezllmlş olu -
yordu. Fakat birdenbire Tolinln b:ı 

ca.klnn arasından fırlryarnk üstilne 
geçtiği görüldil. Miraynı snçlan ka 
MŞmL'1 \'e o.lnındakl damar ycmye. 
şil olmuş ve knbarnuştı. Alnmdn 
büyük t er dnnclerl görülilyordu. ı 

Bir Gaza.na baktı ·ve bir de Af 
rodiUye. 

Bu b:ı.kuıta tUyler Urperten bir 
enerji, bir kudre-t ve hükUm ve ka
rar vnrdı. Netcklm Miray bir top 
gibi yakaladığ1 Tollyt beş metre u_ 
zağa bir cam kadeh gibi çnrptı ve 
bir inilti duyuldu. 

Ha.lk ayağa kalktıl r r.· ~ ~ han 
llılııJP;rot (eh~ ~e yerinden 
fho:adr. Afroditi hafif bir c;:ığlrk ko
parnrnk tllıo.nıhamm omuzuna düş 
Ul. 

çıkacaklar çin ellerinden geleni yapacaklardır. ispanya komünistlik aJeyb 

Ordusunu modernleştl•rdı' f İspanya müstakil, kendi siyaseti. * * * bloka girmiş bulunuyor. FakBt 
1 ni kendisi idarede hür bir devlet ol· Bu mesele hakkında esasen bir nun büyük bir manası yoktu!· 

mak istiyorsa, İtalyanların muhak· çok erk!inıharbiye tetkikleri ve bil- panyanm idaresi Alman idar 
kak o topraklan terketmeleri l§zım hassa büyük akisler doğuran bir ra. çok yakın deniliyor. O da pek 
gelecektir.. por vardır. Von Heichenau'ın hazır nı değil. Almanyadaki idare ~ 
Bugün mihver devletleri ile mütte- ladığı bu raporda bir harp olursa açık şekilde totaliterdir, a)'Il1 

fik bulunan İspanya acaba yarın Almanyamn ispanyaya karadan zi· manda son derece hristi)ran ,·e 
da ayni vaziyette kalabilecek mi ? yade denizde bir rol oynaması la· tolik aleyhtarıdır. Franko ise. I" 

Esasen daha şimdiden İspanyada zımgeldiği nOktasında ısrar edil- panyol ihtil~linin bir hristiyao 
l talyan askerlerinin faaliyetine son mektedir. Daha geçenlerde "Bör. rakteri haiz olduğu noktasınd3 # 
verilmeye başlanmıs gibidir \'e 1- sen Zeitung,, gazetesinde Albay \'On fırsatta ısrar etmiştir. Demek " 
talyan kıtalannın l:;panyada daha Xylander von Reichenaum raporu· yor ki lspanyanın idaresi siya~ 
fazla kalabileceklerini zannetmek nu ve vardığı neticeleri ele almıştı. içtimai bakımdan Alman idar. 
biraz güçtür.. Daha şimdiden 80 Alman ve İtalyan askeri erkanı ancak görünü5te benzediği gibi • 
bin .Faslı. as~erin e~serir~:i sil~t~n için tspany~. Fransanın_ ötesinde, ni ve mane\'i cihetten de on~~ 
tccrıt edılmış ve l•asa gonderılmış- Fransayı mustemlekelermden ayı· Diğer taraftan, İspanya, 1" uk ~ 
t ir .. ~rada ~al!;~ıa:dr bunlar Fran- ran ve F~nsız • İngiliz de.niz . Y?l- da söylediğim g

0

ibi, 1 mily?n ~ 
sa ıçın tehlıkelıydı. Fakat ~u. teh- !arına bakım bulunan genış bır ıs.. bin kişi kaybettı . Bunun bır ~ fi' 
likc ayni zamanda İspanya ıçın de tinat sahasıdır. Onlara göre Atlas nu kahil kimselerdir \'e bugiifl 'f 
vardı. Okyanusu ile İspanya arasında kıs panyanın bu yaştaki nüfusu 1: ,ı-

27 milyonluk bir İspanyanın 700 men Portekizin bulunması hiç ehem milyon kalmıştır. O halde, yed~ 
bin kişilik bir orduyu muhafaza et. m.iyeti haiz değildir Ye Portekiz şide bir kişi ölmüş diye kabul 
mesi imkansızdır. Esa~en memleket bir abloka esnasında lspanya için biliriz. ~ 
bu dahili harpte 1 milyon 200 bin nefes deliği \'azifesi görecektir. Bu, askeri bakımdan değıl. 
telefat venniştir. ki,. b.unl~rın ~e· Diğer taraftan, ge~e Alm~.n Ye ~ · zamanda iktisadi balnmdan da tfJ' 
men hemen lırp'ı kahıl kımselerdır talyan a :>keri erkanına gore, bır mühim bir zayiattır. Bu kanlı. it 

Onun için. l~p.ınyanın her ne ka· düşman ordusu Portekizi İspanya· ğusmadan sonra,, şüphesiz ~ı_., 
dar ya,•aş yava~ da olsa_. ordusu~~u'.' ya karşı bir üs olarak kullanmaya panya, yeni bir harpten kn~ 
büyük bir kısmını terhıı:ı cdecegını , teşebbüs edecek olursa onunla yal· başını dinlemek fırsatını ara}'3 
binaenaleyh İtalyan kıtalarının mı İspanyol ordusu heı:ap gönneye tır. '-" 
memleketlerine ' gö:ıderileccklerini '•afi gelecektir. Bir şey daha var: lspan}1l ~ 
dü~ünebiliriz. Bundan ba~. Pirene dağları ls- günlere kadar ikiye a}•rılın~ 

ı\slccri bir programa ıöre yetiıtirilen zenci çoculılnr 

Fakat, birçok İtalyan ,.e A'rn:m panyayı Fransaya karşı müdafaa iki tarafın da biribirine karŞJ 
mute' assı1;,lannın, bilha 1 a • iman- ~tmekte:lir. Alman \e ltalyan aske. diği düşmanlık son derecede 

1 larm. Fa t~ kalmaları ihtimali \'ar ri erkanına göre, Lpany~ için bu Bu dü~manlık çok eskidir ve 

Amerika Birleşik Cumhuriyeti 
için iyi bir deniz üssü olan Haiti cie 
bir zenci cumhuriy-cti vardır. Bu 
cumhuriyet son zamanlarda 2000 
ki~ilik ordusunu mc.'.'lern l cl}tirmİ" 

ve yeni mektepler açarak istikbal 
için bu orduyu daha kuvvetler.:di • 
rccc1. şekilde b ir nesil yetiıtirmc1c 

yolunu tutmu§tur. 

hududu küçük ve nüfusu az 0 • dır. Alman fılosunun ispanyanın noktadan da korkulacak hır şey yok gıcını 1931 de bulabiliriz:. Ast 
lan bu zenci cumhuriyetinin mo· atlas Okyanusu sahilleri açıkların. tur. Çürikü F:-ansara Ren ve Alp· Komrnunası esnasında da bU 
dern olmak için gösterdiği gayret ' da büyük manevralara çıkmak üze- lar tarafından hücum edilmesi ls· manlık görülmüştür. 
çok büyüktür . 1 re olmaları da Almanyamn bu sa· ~anyanın bu şimaldeki komşusunu O halde, idare muhalefeti bir 

ı •. 1ada ''Ekol !::ntr:ı.l .. i:mi:-ı:!c hi11lere h~·,;m <.:1zr.:-:k Ltcd;ğini go~· ·ma tıa:-ruıdan alıkoyacaktır. Bi· ':;inde nacı! o:tatlan kalka 
bir yetimhane vardır. Bu mektep- teriyor. (1) naenalcyh tı:panya PireneJerdc an· ı ..- Dctıamt 9 un,.,JI 
~e zen:i yetim çocuklar askeri biri Hakikaten. Almanya garp devlet cak ihtiyat askerler, hattft sadece {1) Alman donanması nıevztll-
rrogram dahilinde yctiıtirilmekte· ılerini göz altında bulund~rmak. müdafaa kordonu halinde kuvvet. } bahs mantrıraları yapmı§ ve 
tlirler • onların deniz yollarını kendı kon· ler bulundurmakla iktifa edebilir. m~tür, 
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ispanyaya verilecek 
rol ne olacak ? 

~abit t '(Baştarafı 8 incide) hpanya ile, biri Pirenclerde, biri onu atacaklar ,.e kendileri biri §i 
ltaı>'ad 5Panyada da Alman yada ve de Fasta olmak üzere, iki hududu mal denizi sahillerinde ve Danimar ş • • h 
%, )' a .olan §eyler cereyan ede- \'ardır \'C bu hudutlar boyunca, ka siperinin arkasında, diğeri." Ak o re t 
~. anı her · .. · d · dah d w b ı d ti d · · · · t'I · d k ~ ı.ıır Silk ŞC}'ın u1.crıne erın a ogrusu u 1u u ar arasın· enızın gırm ı erın e az ço sı.!>.n-

1 ten~ ~ekilecek, hatta bir çok dan i~birliği etmeleri her iki memlc mış bir vaziyette kalacaklardır. Birinci mevki yolcusu, henüz hangi çarelere başvuracağımızı 
t~etek. p u.nsu:la? yeni idareye ket için de zaruridir. istasyonda yemek yiyerek ve ha. da bilecektik. Şunu da mülahaza 
t:Uı l akat ıhtırac:lann çok kuv Hakikaten, lspanyanm kendi ba- ispanya karşısında Fransa fifçe demlenerek kadife kanapeye buyurmalısmız ki efenıdi hazret-
~e 0 ~Uğu bir memlekette bu bir- sına ya~yabilmesini düşünmek ka· uzanmış, tatl tatlı kestiriyordu. !eri, ben gençliğimde ruhumun bü 
<ar;~~ger büyük bir mikyasta ise, bil midir? Almanya, icap ederse, Şüphesiz ki bütü bu düşünceler Beş dakikalık bir dalıştan son- kuvvetini şöhrete hasretmiştim. 
~ ık çıkannadan geri kalını- kendi başına yaşıyan bir hale gele- general Frankonun, arni zamanda. ra parlak ve istekli bir gözle Vis. Popüler olmak, benim için, nasıl 
~iti ~~e hat~~ ~:eni idarenin karaJ.. bi~ir, çünkü • topr:ık!anm büyük şahsiyeti yarınki İspanya üzerinde a - vis'sine baktı, gülümsiyerek söyliyeyim, bir mecnunluk halini 
~~. ~.1 •1~. degı~tırmek ihtimali var- mıkyasta genışletmıştır \'C kendL büyük bir rol oynıyacağa bcnziyen, dedi ki: almıştı. Bunun için, okudum, ça· 
"a.'n 1k~ıs, reni idare kendisine sine e;;asen bugün bile zirai madde· cni~tesi Serrano Srennerin muhake - Rahmetli babam yemekten lıştım, geceleri uyumadım, rahat 
1p Ço a~anmak siyasetini tutma- ter temin eden ve ilerde de temin melcrinde bir yer alacaktır. Vakia.' sonra karılara ayaklarını kaşıt. bir lokmacık yeyemedim, hatta 
~le ~~lan, yahut hiç olmazsa edecek olan memleketlerle komşu 1936 danbcri cereyan eden hadise- mayı severdi. Ben de tamamiyle o- sıhhatimi bile kaybettim. En bita
~Cih rı ıstediği gibi yctiştinncyi bulunuyor. !er Almanya ile ltalyaya birçok şey na çekmişim .. Yalnız, bir farkı. raf bir anlayışla diyebilirim ki, 
la>'lfla~ecck olursa, sol partileri Fakat İspanya öyl mi? onun baş- kazandırdı. Bundan başka, bugün mız var: Ben her zaman yemekten ben de buna erişebilmek için lazım 
tallda ~ak iı;in birkaç sene propa- lıca ticareti denizlerdedir. O halde, bu iki de\·let l panyaya karşı ala sonra ayaklarımı değil ıde dilimi olan her şey vardı. Evvela meslek 
ı\Jın }apmak lfızımgeleccktir. bir Alman • İtalyan - İspanyol ik. cakiı \'aziyette bulunuyorlar. Faka' ve dimağımı kaşırım.. !nsan ku- itibariyle bir mühendistim .. Bu -
la ~nYada ve ltalyada da böy- ti~adi blokuna ginnesi do~ru mu- ~u Yar ki büyük bir gayret sarfedc::n sursuz olmaz derler, ben de tok güne kadar Rusyaıda yirmiye ya. 
lı!.~~tnı~tır. Fakat ltalyan ihtila. dur? ltalya da ayni şekilde iptidai nehirler gibi kan akıtan borçlu da. karnına gevezelikten pek hazze· km muhteşem 'köprü yaptım. Uç 
~;a~n on Yedi yaşındadır, Al- bir iktisadi ,•aziyetle iktifa edebilir. biraz faz!e:.ca soğuk kaçan veya pa· derim .. Müsaade ederseniz biraz tane §ehri su yollariyle donathm. 

QJ ada reni idare kurulalı altı Çünkü Almanyanın Tuna ve Bal- ra verdiğini mütemadiyen başına dereden tepo:ien konuşalım .. Rusyada, İngiltere.de, Belçikada 
~ ki ınuşt~r. Yani demek istiyo- kanlardaki iktisadi faaliyet sahası kakan alacaklılarına ka~ı kafa tuta - Lutfedersiniz 1 • çalıştım. .Saniyen, kendi ihtisasr 

:ı ı' dahı!i harpten yeni çıkmış 1talyanm ki ile birleşiyor. Fakat, bilir. Diye, Vis _ a • vis razı oldu. ma ait bir çok makaleler yazdım .. 
~P:ınyanın, bütün kuvvetleri- A\TUpanın öbür ucunda bulunan İspanya kııYvetli bir nasyonalist - tyi bir öğle yemeğinden son. Salisen cfendiceğizim, ta çocuk • 
~r de taarruzi bir harbe gire- İspanya bundan nasıl istifade ede- meml~kettir; kabul. Fakat bugün ra, bakarsınız, en ehemmiyetsi; luğum:ianberi kimyaya karşı bir 

~ t e:ber etmesi' !spanya için bilir? ispanyaya büyük bir nüfuz icra et- bir §ey, aklıma en umulmadık bü- zaafım vardı. Boş zamanlarımda 
ı,;hlıkeli olacaktır. Hiç ~üphesiz, bir taraftan Fransa mck istiyen mtmlcket Fransa ile yük şeyler getirir. Mesela, demin hep hu fenle uğaraşarak bir kaç 
h iltıya kendi başına ve Fransız imparatorlui:'U, diğer ta- İngiltere d~.;ı, Almanya He ltalya- büfenin yanında sizinle beraber uzvi hamızın sureti istimalini keş. 
ş Şay .ıınaz raftan Ingiltere ve Britanya impa- dır. Binaenaleyh, birkaç ar sonun· iki genç gördük .. Birinin "tebrik fettim. Öyle ki bütün ecnebi kim. 
~ .. ~uda ilave etmek isteriz ki ıs. ratorluğu lspanyamn iktisadi yazi- da hpanyada Alman ve Italyan a- otlerim, artık meşhur oldunuz, la- ya ders kitapların.da benim adımr 
·~r:ın hö}'le bir harbe girdiği yetinde gittikçe daha mühim bir lcyhtarı bir aksülamel ba~göstere. yık olduğunuz Şöhreti kazanmağa bulabilirsiniz •. Daima devlet rne· 
~~,\~kazanacağı bir ~y yoktur. rol oynıyacaktrr. Bundan, İspanya bilir. başladınız,, diye ötekini nasıl teb. muriyetinde bulundum. Birinci 
~~. ?nan ve Italyan gazeteleri ln~iliz - Fransız kapitalistliği denen rik ettiğini siz de işittiniz .. Belli mülki müşavir !derecesine kadar 

- Hayır, i~itmediml. 

Dedi. 

9 

- Halbuki bu ,benim aile is.. 
mimdir .. Siz hem münevver, hem 
de yaşlı bir adam olduğunuz haL 
.de, henüz benim adımı işitmcmiş
siniz. Görüyorsunuz ki isbat m 
hiç te su götürmez l Belli ki ben 
şöhrete erişmek için çok yanlrş 
hareket etmişim. Demek ki ben 
şöhreti ta kuyruğundan yakala • 
mak istediğim halde, gene de ha. 
kiki çarelerini bilmiyerek, başka 
yoldan gitmiş bulunuyorum. 

- Hangi hakiki çareleri?. 
- Ne bileyim ben l Şimdi siz 

belki de istidat mı? Deha mı? Ha
rikuladelik mi? diye sorarsınız, 

Kat'iyyen değil efendim. Bana 
nazaran boş, değersiz, hatta mur
dar herifler bile hayatta benimle 
beraber müvazi gidiyor, birer 
mevki sahibi oluyorlardı. Benden 
bin defa az çalışırlar, kaplumba • 
ğa gibi kabuklarından dışarı çık

mazlar, isti:datlariyle patlamazlar, 
şöhrete de nail olamazlardı. Fakat 
bir de şimdi bakın! İsimleri ga· 
zetclerde, ağızlarda dolaşıp duru
yor!. Eğer dinlemekten bıkmadı
nızsa bunu size bir misalle anla " 
tayım. • "'0Ya Fas \'e Oranyavı isteme- şeyin esiri olacaktır.,, rnanac:.r çıka. • • • ki bunlar ya aktör.dürler, veya iki yülcseldim. Hiç lekelenmemiş bir 

~"" tİl?Jkü Fasın lspan;•adan bir nlmarnalıdır. Hayır. İspanya _ mikroskobik gazeteci.. Fakat me- sicilim de var. Yaptığım hizmet ve Bun.dan bir kar sene evvel ''K,, 
'<l. "ld 1 · lspam_·amn Fransava karsı duya- 1 11.. d d Y•1 B · 1 bac:.ar ... _Y • 1 · kl kt' :ı: tı'Jc 1 " uğunu, Oranyaya da bir "Phalangiste,, binaena eyh kapıta- J • se e uun a egı .. enı ası meş· :r .uıgım 1§ erı sayma a va - ı- şehrinde köprü yapıyordum. Şunu 
~~~nl'ollann yerleşmiş bulun- listlik aleyhtarı olduğu için - mil- bileceği kin, ne de olsa meşru bir gul eden şu ki, efendi hazretleri, nizi daha fazla suiistimal etmiye. da söyliyeyim ki bu uyuz ''K . ., • 

. :ı ılen· su"nnesı'nı· ta\·sı·'-·e ettı' _ lctlerarası serma'-•eden tamarnile hükurr.~te bir miktar harp malze- acaba bu şöhret veya me§hur olma ceğim .. Yalnız, şunu arzetmek is- d 
J J • • B 1 d" .. e canım müthiş sıkılıyordu. E-

f'_ "' müstakil kalacaktır. Fakat, iktisadi me~:. vermış ve arse ona uşunce- kelimesin:ien bilhassa ne gibi bir terim ki, iştihar etmiş diğer her-
~"' ye kadar, Rusvanm gönderdig-;i si· h . b" d d k k f l ğer kadınla kumar olmasaydı, 
~ ha a}·ni usul bir büyük milleti, bakımdan Fransız - İngiliz bloku " mana kastolunuyor Ha, ne dersi- angı ır a am an at at aza belki de çıldıracaktım.. Neyse, 
~h-~ltasınm malını vaadcdcre~ ile gene sıkı münasebatta buluna- liı.hları nakletmiş olmasıdır. Fran. niz?. Pu~'kin, şöhrete, paçavra üs- işelr yapmışımdır. Fakat bütün geçmiş :ı:aman bu, can sıkıntısın· 
~~'l'Jt~ Çekmek. Fakat İspanya bıl bilir. sa bugünkil lspanyol hükOmcti ile, tünde açık renkli yama demişti... bunlar neye yarar? Artık ihtiyar- d lı' 
'1. ~ <ı~ · B' d h İ F bu yardımı yaptığı \'e 400 bin mu· Hepimiz şöhreti Puşkinin de.diği tadım: neredeyse geberip gidece. an '1r muganniye ile tanıştık .. 

11>1 b· '1Ül: Fransamn ondan ıste- ır §eY a a var: spanya, •ran- Uay, ~cytan götürsün onu?. 
<ı, " - ı ak k Bütiin kasabayı coşturup heye-c~~ >;,, ır ~Y '-'Oktur \'C bu"tu"n arzu. ~a gı'bı', iki taraflı bir memleketir, haciri kabul ettiği için ihtilaflı bu· manada anlayıveririz. Yani az ve- ğim: halbuki benim şöhretim, an. 

~'l"(ekı '"""'! ceıltıpta tek )·an·ı hem AkdLın "ızde ı:ahili vardır, unm tadır. Fakat bu ihtilaf geçe- ya çok sübjektif olarak; fakat kim- ca şu kaldmmda koşan kara kö-,run;. "~' _ cana getirmişti .• Halbuki bence -
~ır... olan bu memleketle sulh hem de Atlas Ok".·anusunda. Umu· k, uha irler İspanyaya dönecek, se bu kelimenin tam ve mantıki peğinkinden fazla değil, dene -

~ k 
. nasıl söyleyeyim bilmem ki?. - bir 

~~~a tır. Hatta Fransanın rn·ı b"ır harp çıktıwgı takdirde lngil- zaman geçecek ve Fransa lspanya· bir tarifini henüz yapamadr. Bu bılir. 
r- - d ı r,k' · t' · ra yakla~acaktır. Biraz sabreder. tarif uğrunda ben neler feda et- çok emsalini göııdüğümüz alela-
~APRAZ EGLENCE tere gibi Fransa a, ta ·ımıye ını - Nereden biliyorsunuz?. Bel- de, basbayağı bir kıuiı. Bomboş, 
~ Atlas yollarını tutmakta ve hemen akıllı davranır Ye cenubu garbimiz. - Niçin buna. bu kadar ehem- ki siz de me§hursunuz.. sinirli, aç gözlü, üstelik bir de 

hemen 
rok ··ahı"m olacak olan Ame. deki kom~umuza karşı onun kendi· miyet veriyorsunuz? Size ne lü- H B '? p ki b b d 1 b' k y Ç ::r , - ımmm.. en mı e , ay, u a a ır ızcagız.. ok yer, çok 

rikanm müdahale5inde arayacaktır. ne be~lediği fikri besliyecek olursak, zumu var? di gelin sizinle bi rtecrübe yapa- !I içer. Akşamın beşine kadar uyur; 
İspanya böyle bir harbe aİılacak o- oyunu kazanırız. İspanya Fransaya Birinci mevki yolcusu · düşüne- lım? Lutfen söyler misiniz.. Siz ve galiba hepsi de bundan ibaret 
tursa ka~ısma Atlas Okyanusun- Ye Fr3nsız, İngiliz imparatorlukla- rek : hiç Krikunof diye bir aile aı:iı işit-! birşey .. Onu bir kokot telakki e-
da en büyük tehlike çıkacaktır: Al- nna kar~ı Almanyaya \'C ltalyaya - Bakınız, de..di, eğer biz şöh- tiniz mi?. derlerdi. • zaten san'atı lda hemen 
manya ile 1talya harpte en öne onu Yasıta olmıyacaktır. retin ne demek olduğunu bilsey - Vis - a -Vis gözlerini tavana hemen bundan ibaretti! - Kendi-
sürecckler ve en büyük tehlikeye - La Trlbun~ dNı Natlons'tlıın - dik, ihtimalki ona ula~mak için kaldırarak düşündü ve gülerek: (I,ütfrn sayfıı.J, ~c\'lrlnl:r.) 

PLA.'iŞ S iV 

:rn. F: l'a.stragale m. 1 akab) 
26. 1: thc ankle-bone (thc ta. 27. F: le calcan~um 

iNSAN: 111 PLANŞ: 3 
lus, pi. tali) 

iskele~ ( kad l d ) 
26. ,\ : das Spnıngbcin 

27. 1: thc heeLbonc (thc cal
cancum, pi. calcnnea) A Fı Le sQueıette (la charpente oss•u••• ••• 

27. ÜKÇE KEM10t (a7ın-ı 27. A: das Fcrscnbcin 

1 

Dl• B P'ı La d e nt h The T o o th Aı D e r Z a hn 

1. KESİCİ DİŞ (kııha) 

l. J': I'incisive f. 
l. t : thc incisor 
l. A: der Schncidczahn 

2. .\ZI DİŞİ 

n taç 

b kök (cezir) 

.:! F: la molaire 
a la couronnc 
b la racine 

AOı:m: 

2. t: tlıe molar ( thc back 

hooth, the doublc toolh) 
ıı. the rroy:n 
lı tlıe root (the fang) thc 

tcclh stand in thc gum!'I 

2. A: der Backcnzahn (Bnck
zahn). 
a dic Krone 
h dic Wurzeı 

(Hl' <'ti, ll"nf; F: la gr>n_ 
cive; t : thc gum; A: das 
Zahnflcisch) 

c P'ı la b o u c h e ( ıa cavlt6 buccaıe ) 1: The 
mouth Aı Dl• Mundhöhl• 

J. DUD.AK ( leb) 
l. l<': lR lcvro 
l. 1: thc lip 
l. A: dic Lippc 

2. Kı-;sıcı ntşI,ER 

lıır) 

2. f': les incisives f. 

(kaha.. 

1 
2. t: the incisors ( the fron t •

1 tcctlı) 

l6 

2. A: die Schneidezahne (Vor
dcn.!ihne) 

3. KÜl'F.K ntşt (Kelbi) 

8. }·: la canine (la dcnt ca
nine) 

3. t: thc eye.tooth (a canine, 
canine tooth) · ( 

3. A: der Eckzahıı 

o•> lı Th• ske ıeton (Th• Don••> 
A: Da• Skel ett (das Knochengerüst, Gerip· 
pe, Get>eln, dle Knochen) 

'.J. AUX KE~ltr.t (at.m·ı 

('C'blıi) 

ı. F: l'os m. frontal (le 
frontal) 

l. t: thc frontal bone 
l. A: das Stirnbcin 

2. \ 'AX KJ.;)ıtGt 
cillari) 

2. F: le parietal 

(a:r.m.ı 

2. İ: the parictal bone 
2. ı\: dns Schcitelbcin 

3. ~,\KAK l\El\IWt (a:ı:nı-ı 

sıulı:;i) 

3. J.': le temporal 
3. t : thc tcmporal bone 
3. ,\: das Schlafcnbein 

4. El..MACIK [l'A:\",\ Kl 
KElıtr.t (azm-ı n•crni) 

4. ı~: l'os m. jugal (l'os de la 
pommctc, l'os zygoma_ 1 

tiquc) 
4. t: lhe cheek bone 
4. ı\: das Jochbcin 

5. CST ~·ı:;xı: (fcl\.l<l uhi) 

5. J•": le maxilaire superleur 
(in machoire superieure) 

5. t: the upper jawbone (tho 
uppcr jaw) 

5. A: das Obcrkic.fcrbein (der 
Obetkic.fer) , ,. 

G. ALT ÇK'JB (fek.ki 6Ufli) 
6. F: le maxilnire inferleur 

(la mfı.choire inferieure) 
6. t: the lower jawbone (thc 

lowcr j:ıw, thc jaw) 
6. A: dns Unterkieferbein 

(der Untcrkiefer, Kiefer) 
1 'e 6 Knratnsı :ıJ.ısaınmtlan<lır 
1 <•t G F: font ımrtie du rrnııc 
1 anıl li İ: ııar1s of thc skull 
1 unıl 6 ı\: grhörcn zum 

chiidcl 

7. RATmt nKRALARJ nlR 
rIKR.\ 

İ. r: lc>s \'Crtebrcs f. cervi
calcs, unc vertcbrc 

7. f: the <'<:'rvical vcrtcbra ( n 
verlC'brn, ııl . Y('rtcbmc) 

7 . .A: der Halsw:irbcl (cin 

13 
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10 ,,{ A B E R - Akşam Postası 
ı ::ı :c 

Beynelmilel su 
sergisi rıçılıvor 

. Liyejde açılacak bu sergide tam yüz metre irtif aa 
yükselen fıskıye, yer yüzünde bir rekor tesis ediyor 

·= 

Möz nehri Üzerinde ecyya.hları gezdirecek hr:vai aubalar .. 

büyük bir teşebbüsün hatırasını 
kutlula)·an bir sergiye bundan da· 
ha güzel hangi isim bulunabilirdi? 

Belediye mecli,Şi sergiye beynel 
milel bir mahiret vcrebilmek ıçın 

irtifaa kadar yiik~en liskiyc yer 
yiizünde bir rekor tesis etrnis olu 
}'Of. 

Belçikaya kom~u devletelre müra. 

caat ederek sergiye iştiraklerini rica Güzel göz 
etti. Fransa, Almanya \'e Holanda 

bu daveti memnuniyetle kabul et· m Üs aba kam 1 z 
tiler, ve sergide üç güzel pavı)·on 

yı:ıplrrdılar. b 'f • f' 
S~i. verilen su sergisi ismine uy I m iŞ I r 

g-Jr· bir ~kilde hazırlandı. l 'mumi Beş göze 
binanın önüne Belçikanın sen·et 
nıenbalarından birisi olan tuzlu ba· vereceğiniz reylerle 
hk i~tihsali için fedak~rane çalışan 6() tane olan kuponları 
Belçikalı balıkçı}'! temsil eden "i· göndermenizi be~diyoruz 
·imsiz bahkçr .. abidesi dikildi. 
s~gi sınai ve ticaô bir mahiyet· r akında müsabakanın netıce. 

ten ziyade bu vesile ile Liyeje fazla si illin e<Jileceği cihetle biran 
Su ıerıiainin fide.iyeleri harika ı1tyılryor. ~eyyah celbetmek gayesini takip et. etJL'cl reyleriniıi tö1ıdcmıeniz 

BGtOn dQnya 1939 beynelmilel rından birisi sayılan Liyej müdafaa re5mi yapılacaktır. tiğinden sergide Belçikamn kendi· lôzınıdtr. 
Nevyork sergisile alakadar.. Her hattım yirmi dört saat içerisinde Liyej nehri belediye meclisi kana· sine mahsus hususiyetleri bilhassa L"zak yerlerdeki okuyuculan· 
milletin gazetelerinde hergün Nev- parçalayarak şehri zaptetrnişlerdi. lm açılma resmi münasebetile bir tebarüz ettirilmiş ve eğlence yerle- mız, kendilerine \·erilecek nu· 
york sergisine dair s{\tunlarla yazı Dört senelik Alınan istilasından de sergi açmayı şehrin hali ve istik rine de bilhassa ehemmiyet veril· maraları göndermek Ciıere ku· 
bulmak mümkün .. Serginin uyandır sonra Liyej, eskiden olduğu gibi bali bakımından çok faydalı gördü. miştir. pon ve reylerini bildiren rnek.. 
dığı bu dedikodular arasında, bas- kuvvetli bir sanat şehri olarak tek· Sergi için devletten ~-ardım istedi. Serginin en yeni taraflarından tuplann içine adresi yazılmış \'C 

ka bir serginin açılmak üzere oldu.. rar h"UI'Uldu. Ve 1930 daki dünya ik Fakat esasen mali sıkıntılar içerisin birbi de .Möz neh? üzerin~e ve h~· pul konulmuş birer zarf da ilA· 
ğu adeta unutuldu. Bu hafta gelen tisadi buhranı b~laymcaya kadar de bulunan Belçika hükOmeti kral var .telle:de elek~nkle_ muteharrık ,_,_·e_e_t_mel_id_i_rı_er_. _____ .... 
bir Belçika mecmuasmda bu sergi· günden güne tekfunül etmekten ge· Alber kanalının açılması dolayısile demır k~re şcklınde.kı balonlardı_r. 
Ye dair alfilcayı celbedebilecek "-'a· n kalmadı. Fakat dünvamn her ta· b" h ,1. f . ."' ld ğ • Bu ha\'aı arabalar ferah Ccr:ıh yır. 

J ,. J ır a1 ı masra a gırmı:.ı o u un . k' . 1 Bl' .. · · M" 
zılar ve resimler gördük. Bu resim· rafını saran iktisadi buhran Belçi· dan nakdf yardımda bulunamıyaca· mıh .'ş~ ka ır. ıtun ::rgıyı ."c oz 
lcrden bir ka~ almağı ve açıla· kavı daha rok sarstr. Bilhassa Li. ne rını uş bakışı gostt>rebılccek o· 

J ~ ğmı şehir belediyesine bildirdi. Li· ı b h i h 45 d ı 'k d cak "ıbcynclmilcl su sergisi, hakkın ycj bu buhrandan çok müteessir ol· an u a\·a sera. ~t a .<ı a e· 
da kısaca malQmat venneği faydalı du. Fabrikalar adeta durdu. B~·ej ~=!~dlty~s~ k~~an!1~ vazg~ti. 'iam etmekte ve gıdı~ ''e ,gelı~ 80.Jci .. ~--~-.... 

u uliU\.sa ıçın "> ımu ~ mil •on- me re !k ır mesafeyi Ra e mel( e· 
bW~~· • • _ . . . " Belçika hükfuneti şehrin iktisadi Juk bir istikraz akdetti. Tahviller dir Sergide dünuanın bugüne ka 
LıyeJ ısını dunya harbının ilk gu f ı· ı· · ·a · ek · · • • · • · · .1 • _ . .. aa ıyc mı ı ame ettırm ıçın sa çok kısa bır zaman ıcensmde Satıl· dar malum bütün heyecanlı eğlen· 

nundenberı Türk okuyucularının h ·ıd lduk ak l L. , · h 
w• • 

1 en o ça uz o an l~CJ ~e . dı. Ve derhal serginin yapılmasına celerini ihtiva eden bir kt ım da 
meçhulU det,rıldır. Alman orduları . · Bel ·kan b" ük' 1· 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

1914 de Bel ika irdikleri vakit nnı çı · m. en uy . ımanı ba~landı. ı ,·ardır. 
d.. ç ,~~ tgl. "stihk:ı-ı ı olan Anvcrse bır su yolu ıle bağla· Liyej belediye meclisi kral Albcr ~u sergisinin fişkiyelcr dairesi bu unyanm en ıı.une ı ı a.uua. w d .... d.. L. ·· .. "nd . =============== magı u~un u. ıycJın onu en kanalı kenarlarında açılacak o!an giinkiı sanatin harikalarından birisi 
ıini edebi bir lisanla ifade etmek 
istrdikleri .zaman aktris veya mU 
manniye dcrlcrldi. Eskiden ben d 
yatroya ~ok dU1kündUm. 

(Devamı var) 

geçen Möj nehrile §İmal denizini bu sergiye güzel olduğu kadar ma· ı1 sayılmaktadır. Burada gündüz ,.e 
birleştirecek bir kanal açılması ta. nalı ve aşiranc bir isim buldu. Su gece muhtelif rcnk!erdc h~kıran "e 
karrür etti. Bu kanala "kral Alber sergisi ... Bir kanal kenarında açılan •gökyüzünde başka başka şekil çizen 
kanalı,, ismini verdiler. Bu kanalın 1 ve sahilden yüzlerc.e kilomt>tre uzak yiizlerc.e fi skiye mevcuttur. Bu fi · 
önümüzdeki hafta içerisinde açılma bir ı:ehri bir iç liman haline getiren kiyeler arasında tamam yuz metre 

Birçok güzel yazılar v~ resimlerle 
doludur. Almağl 1111utmay1nız. 

PJ,A?-."Ş S 

Wirbel) 
8. KÖPRUciJx KEMIGI 

(amı-ı tcrkova) 

8. F: 111 claviculc 

8. J: the collar.bone, the cla
vicle) 

8. A: das SchlUsselbein 

9. GÖGtJS TAHTASI (azm·ı 
lmııı) 

9. F: le stcrnum 

O. t: the sternum (thc brenst
bone) rıl. stema 

9. A: dns Bnıstbeln 

O. PAZI KEMtr.t (ndud) 

o. F: l'humcnıs m. 

n 

lS. 0Mt1RGA KIKIBDAGI 
(gudnı(•U dıl') 

ıs. F: le cartilage costaı 
ıs. 1: the rib cartilngc 
13. A: der Rfppenknorpel 

(Omurga (kafeııı.I ı;adri) 

F: le thorax, l: thc tho
rex, A: der Brustkorb) 

11 vo 18 Saıln te~kll ederler 
11 et 13 F: form~nt le thorsr 

il and ıs 1: coml)09e th11 chest 
(thc thorex) 

11 und 13 A: bll<len den Brmt
korb. 

14. UATANI Ji1KRAJ,AR 
14. ı~: les vcrtcbres I lombaircs 

'O. t: thc bone of the upper , 14. ı: tbe lumbıır vcrtebrn 
arm (the humenıs, pi, hu- ı 14. A: dic Lcndcnwirbel 
mcrl) 1 (Bel krml!:oi (amuıt-u fr• 

10. \: dıuı Oberarmbcin (der knri) ı~: la r.olonne verte-
Oberarmknochen) bralc; t: the vertebral co

lumn; A: dlc Wlrbclsaule 
11. A ' ti, KABURGALAR 

(adla.ı haldkiye) 
11. F: les vrnies côtos /. 
11. t: thc truc ribs 
11. A: dic cchten Rippen 

12. KAZIB ADI.A' (adla.1 
linzlbe) 

12. ı:o: les fausses côtes /. 
12. t: the falsc (the floating) 

rlb! 
l 2. A: dle falschcn Rippen 

"dns RUckgrnl") 

15. ON KOJ, KEMl(;t 
1 (azm-r ki'ıberi) 

15. }": le rndius 

15. 1: thc rndius, pl. radll 

15. A : dic Speiche 

16. llİUSEK Kl~Mtr.t (a:>.m·1 

zendi) 

il 
16. Jo": le cubltu!I 

10. 1: the ulııa, pi, ulnae 

16. A: die Elle 

17. KUYRUK SOKtmu 
(um.1 aceze) 

17. F: le !acrum 
17. İ:the ııacnım, rıl. sacra 
l 7. A : das Kreuzbein 

18. KAl.Ç.\ KEIU1Gt (aım.ı 

har kafi) 

18. F: l'os m. iliaque (l'os de la 
hanche) 

18. t: thc ilium, pl. illa 
18. A: daa Darmbcin 

]fi. Arrn J\E:\ltGt SAKBESt 

19. F: le trou obturateur ou 
~us-pubien 

19. 1: Uıe obturator foramcn 
19. A: da.ıs Hüftbeinloch 

:?O. KINAK K"EMİGl (\·erek) 
20. F: l'ischion m. 
20, t: the isrhium, pi, ischia 
20. A: das Sitzbein 

:Zl. AXE KE:\ltGl 

21. F: le publs 
21. t: the pubis 
21. A: da.s Schambtin 
l'7 , . ., 21 Hnsalayı teşldl eder-

m 

1 22. OYLUK KEaıua (azın · • 
fııhız) 

22. F: le femur 
22. 1: the thlı;h·bone (the fe. 

rnur) 

22 • .\: das Oberschcnkclbein 
l "der Oberschenkelkr.o. 
1 chcn" 

1

23. DiZ KArAGI (ndfa) 

a Oynak (mafsal) 

1 28. P: la rolulc 
n l'articulalion f. 

23. J: thc Knce.cap (the patel· 
la, pi. patellae) 
a thc knee.joinl 

23. A: dlc Kniescheibe 
a das Gelenk 

24. J\A VAL KEMlGt (ka~a. 

ba-1 ımgra) 

2.ı. f': le perone 

zı. ı: the splinter-bone (the 

fibula, ,.ı. !ibulac, fibulas) 
2'. A: das Wadenbein 

25, BALDIR KJ;MtGt (ıum.ı 

kasaba) 
25. F: le libia 

25. t: tho .shin-bone {the tibiıı 
pi. tibiae) 

ler. 2:t. A: das Schlenbcln 
17 et 21 F: forment it ha.sl'ln. 1 

17 ancl 21 1: form the peM~. J 21i. TOPUK l\F .• MtGt 
17 und 21 A: bllden das Ilf'Cken U.ab) 

(um.ı 

21-5-1939 Pazar 
ı ·ııt 12.30 I1roı;ram. 12.35 ~ u }.~ 

çilk orkestra • şer: :KeciP ~OS 
l - Lindner • Şıırnp ilôhı sal • 
rdine dans. 2 - Cıırl H»d•h 
lodi. 3 - ı.~h:ır • Götıergatte ~ 
tinden potpuri. 13 Memleket 
yarı, ııjans ve meteoroloji h9 

• t/ 
13.15 Müzik (Kütlik ortestr• il 
(, 'ecip Aşkın) Ue\·anı: 1 -

10 
Löhr ·BÜ) ük \'als. 2 - car 50 • 
quita (hpan)·oı üverıürü>· ıs~~ 
iU 1'ürk ruüıiAi: 1 - Hfııı . 
:? - Şerif ltlinfn hicaz şarki· 
llimi ummana dükdüm). S -; 
\icbduhun hicaz :sarL:ı: t~• 11 
o tali). 4 - Udi Fahrinin hıt ) 
kı: (Bahar ol o tinıcnıar .. ) I cc 
faksim. G - Halk türklbÜ~ l 111aıl 
y ır bicilirmi). 7 - Karcığar.,,· 
(Benliyi aldım kncakdnn)· ~ 
semaisi. 15.30 Mill1 küme ı1I 

11
...,, 

t:ırı. (19 :'llayıs stadından l 
~ · ı.: 

17 30 Program. 17.30 Muzı ıJ 
ı;a; ı) Pi. 18.15 Çocuk s:ıutİ· hiOI 
.Müzik (Şen oda müziği : ]l>r91 ~ ~ 
gür ve ateş b6ceklcrı). 19·

1
,,. 

ınuıi~i (Fasıl heyeti). 20 rı ıoP 
saat a:rarı. ajans ve metco~01 .,, ' 
tıerleri. 20.15 '.!'ürk mü:ıığı · ' 

)10• 
h:it\'Oncl p~rc\'İ Osınıın l>C ki· 
Osman Nıhadın nihavcnd ~:ır~ 
ne lıu yıl ndo sensiz), 3 -,.~ ı 
tin Ziyanın şeterelı:.m ş:ı~\~ıı' 
Şep mahmurun). 4 - Hatıd ) J 

911. 
ıinük şarkı: (Söyle ey can ~ı· 
Şemsettin Ziyanın hicaz şıı~ •• rf 
ııılsııı rar ile) 6 - ls::ık • 
bestenigar ş:ırkı: (Gönül 

51111~~ . ııe• dan). 7 - llııncn Şenııı 
8

.,. 
,arkı: (Denli mi umınno:ı~>. ( 
rii Osnıonın buselik ~ark•· . 
harareti-) 9 - Artakinin ııı tf 
ı.nrkı: (Kokl:ıs:ım &:ıçlarıııı)• d 
• l'\eşt 
Ne,·escr soz semaisi. 21 - • ti~ 
ı:ır •• n. 21.10 Mür.ık cnha~0, 
lıur bandosu • Şer: Jh~nn Si~ 
l - Sousa • Marş. 2 - J. · 
Cenup süllcri \alsi. 3 -.11 
Franck - He minör !ienfonisın 
tosu 4 - Kors:ıkofr • Jliııl ~ 
5 _: T~clıııiko,·sky • ı.ı:ı!)llll 
si. 22 Anadolu ııj:ınsı (5P~1• 
si). 22.10 l\lüıık (Cnzband) ,., 
• :.!lJ S<.ın ajans Jıalıerlcrl 'e 
program. 

~ 
12.30 Pror:-am. 12.35 Tür~ 

l PI.). 13 Memleket saat e~ıır~5 • 
,.c meteoroloji h:ıbcrlcrı. 13·

1 
• 

rı · \lüzık .Operet ı.elek s iyonlı• us 
Program. 18 35 Müzik (0dlJ 111 ,J' 

• 11 
Pl. I. 19 Konuşma (Uoktorllıılrr: 
19.15 Turk müziği (Jlolk .. ti 

" t'P 
, c o) un hnrnları). 1().30 Tıı ı.tl 
~i (Fnsıl heyeti). 20 l\lcOllr 11ef/ 

·ı h•' aynrı, ajans \'C ıııcleoroloJ o#r' 
:w Tilrb: ıııiiı.l~i ( Kliısik pr /.~• 
idare eden: Mesut Cemil· . 11~ '' 2 l j\O rııd~ osu küme heyetı. . .0 • 

21.15 E<>hnm, tıılwilAt, kaıtı~•) ,ı 
kul ve ziraat bors:ısı (fiyat 'ıor ı 
~eşeli pli'ıkl:ır • n. 21.90 Fol~)· f1 

lil Bedi Yünclken tnrııfındn f: ?" 
Müzik ( Kücük orkestra • ~~ıı <f 
Aşkın): 1 - Grunov .Ber ~şılı: • 
yana \'Oisı. 2 - Zichrer • 1 l 
mans. 3 - Zichrcr • K~rnıı"'~. 1 
ları. 4 - llipmıınn • Fıınt.cıdttl 
Kozmıık • Vi)'nnn operetın 1' • ( 
puri. 22.45 r.l!izik (Senfoni ,•' 
23 Son najns haberleri ,·c 1' l 
prograın 23.15 • 2ıl MOıl 
b::ınd • Pl.l. 

GÖZ HEKtMt Jal' 
Murad Rami .AY,,ı' 

Pazardan başka her 8?11 ;,ıı• f 
...8 kadar Taksim - Tahıtl . 4i 
" ıroo· apartıman No. 10. Tee , 

Çocuk Hcktrni ıl 
DR. AHMET AKKO~rl~ 

Taksim • Talimhane pala ~il(. 
l'az:ırdan maada her • 40' 

saat 15 den .. onra. Teteroıı' -
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Vakii l<itapevi 
D .. 

un ve yarın tercüme 

külliyatı 

No -
al • 3J.4Q 4 CÜ seri Kr. 
a~ ~aatn kUIUyatı IV 60 
a;ı Ctafizlk 

' 40 ~ la1tender 60 
as l{ndın ve sosyaıımı 100 
3s ~'1tıokrıt 25 
37 lnıer tarihi 125 
as ~lozorı ve sanat 4(1 
aıı ~tika 

lOCı 
to liernkııt 25 

nllhl 
nıucizelex 75 

650 

llu 8 
lle~81 erının flntı 6.50 kuruştur 

1 lo ~a n.ı alanlara ytızde 20 iskon. 
l (Q ~llrıı1ır. Kalan 5.20 kuruııur 
tı~1 ~ba'taı l'\ıuu Peşin alınarak mUte-
ıı ~re d

5 
ayda birer Ura ödenmeli 

~ rt tak-aite bağlanır. 

t\j .. .. . ··--- .... ~--r.::.=ıt .. ...... ~ •.. 

e c a t i P a k ş i~~ 
~ .. ,.. Diş doktoru :: a ""'"d •• ıı la dan •kan m:ıadn hcrgOn sanı g 

~, >ı 4ırın ıanı 18,30 za kadar hns· ~ 
cltts.

1 
kabul ve tedavi eder. :: 

~sa~.?ııtn Tilncl meydanı f: 
.~ "-• caddesi başında 112:: 

"'O 1 •• • ı ınu:ıycnchnnr --=· ..._ ....•. 

No.. 
11 

12 
13 

14 
ı~ 

16 

Çünkü ASPİRlN senelerlenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ-' 

rılara karşı tesiri şaşm ... az.-bir _ilaç 

olduğunu isbat- etmi$fir.) 

• • • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden. emin olmak için. 

lütfen Q) markasına dikkat ediniz. 
·-'CD 

Gorio baba 
Deliliğin psikolojisi 
tlkbahar aelleri 

Engerek dUSUm!l 
Rasin killllyatı ID 
Samimi Saadet 

Kr. 
100 
M 
75 
60 
70 

Mudanya ilave pazar postası 

21 Mayıstan itibaren Pazar günleri saat 20.00 de İstanbul. 
dan 1\Iudanyaya ilave bir posta kaldırılacaktır. 

17 
+y ME !WjW1i 

n~ 't'E<CRlbDBIE IKAFD[O)DR R 1, 
=-~~--

50 
lstaUstik 30 

Gemliğe kadar gidecek bu posta Pazartesi sabahı 8,30 
da Mudanyadan kalkarak saat 11.35 de !stanbula dönecek ve 
saat 13,00 de tekrar Mudanyaya kalkarak Mudanyadan saat 
17.00 de mutat dönüş seferini yapacaktır. Bu itibarla Pa· 
zarteai günleri 1stanbuldan Mudanyaya yalnız 13.00 de va. 
pur kalkacaktır. 

18 Çocuk dll.,Urtenler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • Bas ur memelerini 

PAT 1 
'-- iLE TEDAVİ EDİNiZ ! 

530 

Bu serinin fiatl 5.30 kuruatur. 
Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. 

to yapılır. Kalan 4.24 kurutun 
1,24 kunııu peşin almarak mUte· 
baklsi ayda birer lira lSdenmelı 
Uzere Uç taksite &ağlanır. 

1939ResimliHafta 
Memf eketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

300 KArtRAMAN HA YDUO 
KAHRAMAN HAYDUD 291 

Bir dakika sonra Leonor, es. 
ki saadetini hatırlatan odasında 
bulunuyordu. 

İhtiyar Filip Leonorun mak. 
&adını anlamamakla beraber ge· 
ne bir tehlike hissetti. 

Endişe ile onu süzdü. 
Fakat, hiç bir şey söylemedi .. 

Düşünüyordu. 

Leonorun yüzünde açıkça o. 
kunan yeis, teessür, nevmidi iz. 
lerinin biçareyi nerelere kadar 
sürükleyeceğini düşünüyordu. 

Birdenbire aklına bir şey gel· 
miş gibi yerinden sıçra.dr: 

- Bir kere teşebbüs edeyim, 
bakalım, belki muvaffak olurum 
diye mırıldandı. Bahçeye çıktr ... 
Söğüt ağacına doğru koştu. 

On dakika sonra ihtiyar Cum 
hurreisini saklandığı yerden çı. 

karmış, eve getirmiş .. yemek o. 
dasına oturtmuştu. 

- Bura.da bir parça bekleyi • 
niz monsenyör! dedi. 

İhtiyar, şuursuz ve lakaytd bir 
halde duruyordu. 

Filip alelkele merdivenden 
yukarı çıktı .. 

Leonorun kapısını vurarak 
ıeslendi: 

- Benim. sinyora .. 
Leonor kapıyı açtı, tatlı ve 

müteeasir bir ıeslc: 

- Ne iatiY,onun? dif.e •ordu. 

Ayni zamanda da seri bir ha. 
reketle göğsü arasına küçük 
bir şişeyi sakladı. Bu hareket, 
sür'atle yapılmış olmasına rağ • 
men Filibin gözlerinden kaçn:a. 
dı. Rengi attı .. 

- Korktuğum başıma geldi... 
diye düşündü.. Leonor tekrar 
sordu: 

- Bir§ey mi istiyordun?. 
Filip helecanını :zaptedemedi: 

Sinyora 1 Sinyora! Genç 
kızlrk elbiselerinizi niçin giydi· 

• ? 
nız .. 

- Bunun için mi telaşa düş. 
tün?. Hiç!.. Sadece ehemmiye~ 
siz bir arzuya kapıldım. 

- Sinyora !Sinyora! Beni gö
rünce elinizde tuttuğunuz ze· 
hir şişesini niçin göğsünüzde 
sakladınız?. 

Leonor başını öbür tarafa çe. 
virdi. Ve üçüncü defo. olarak 
sordu?. 

- Ne istiyorsun? Niçin gel. 
ıdin? . 

- Sinyora! Aşağıda, yemek 
odasında sizinle görüşmek isti • 
yen bir a.dam var. 

- Benimle görüşmek istiyen 
bir adam mı?. 

- Evet, sizi tanıyan biri .. 
Vaktiyle baba dediğiniz muhte· 
rem bir ihtiyar! .. 

- Baba dediğim bir ilıtiyu 
mı~. 

ti .. Sessiz ve sakin semada göz 
kırparak ıJıldayan yıJ.dızlan 
seyretti. 

Sonra yavaı a.dımlarla gemi. 
nin içine, aşağıya doğru inmeğe 
başladı .. 

Bahriyelinin yolda rast geldiği 
gondol seri bir manevra ile ami. 
ral gemisine yanaşmıJ ve içinden 
bir adam ayağa kalkarak ses • 
lenmitti .. 

Güvertede nöbetçiler teHişla 
gidip geldiler. Geminin kenarr 
na yaklaşan bir zabit gondola bir 
şeyler sordu. Aldığı cevaptan 
sonra hemen bir ip merdiven sar 
kıttı • 

Condaldan bir adam bu mer
divene tırmanarak çıktı ve gü. 
verteye atladı. Zabite: 

-- Beni hemen amirahn yam. 
na götürünüz! emrini verdi. 

Bu adamın tavrmdan, kendi· 
. ıine emir verecek bir mevkide 
olduğunu anlayan .zabit sesini 
çıkarmadan itaat etti, amiralm 
odasına doğru yürüdü •• 

Meçhul adam, içerisi aydınlık 
olan bu odaya girer girmez ka
pıyı kapamııtı. Ma.amafih bu 
hareketi ne kadar ıeri yapmıJsa 
da ı:ene aydınlığın tesiri altında 
zabit onu tanımağa muvaffak 
oldu. Dudaktan arasından mı. 

1nldandır ; 
..... _ YenıdJli ori:!aJwz ~ ,, 

mandam!. 
Filhakika bu gelen adam Alti

yeri idi. Kaptanla yirmi dakika 
kadar konuştuktan sonra çıktı. 

Amiral kendisini merdivene 
kadar teşyi etti ve giderken de: 

- Emrinizin tatbikine ve 
manevranın yapılmasma he· 
men ba~lıyacağmı, dedi. 

Altiyerinin hareketinden son
ra amiral bütün zabitanı odası. 

na davet etti ve uzun bir konuş
ma yaptılar. 

Zabitler odadan çıkarak nefer. 
leri topladılar. Gizli bir takım 
talimnt verildi. Gecenin sessiz. 
Jiği içinde askerler yalrnayak o· 
]arak güverte üzerinde bir ta· 
klm manevralar yaptılar. 

Hemen hareket ettirilen san. 
dallar bir ucu gemiye bağlı zin. 
cirleri karaya götürdüler, demir. 
ler atıldı. Manevra başladı. 

Amiral gemisi yava~ yavaş 

nahile, rıhtıma yaklaşıyor

du. Saat dörtte ise, kimsenin ha· 
beri olmadan, lima.nıda bulunan 
diğer gemiler hiç bir şey hisset. 
meden tamamen Lido rıhtımına 

yanaşmıştı. 

Rıhtım üzerinde Altiyerinin 
as'kcrleri bekliyordu.. Saat bCJ 
te bu askerler aın1ra1 ıemlafııe 

~bulama~ 
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Yalnız bir tap kullan
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

RADYOLiN . 
'" 

Mükemmeliyeti hakkında en ıon 
ve doğru ıözü ıize o aöyleceketir. 

· Bembeyaz pınl pml parlayan 
dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatli diş etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız ... işte 

Radyolin 

fi A B E R - Akımı Poıtıa11 21 MAYIS - 193~ 

D 
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SAVIN BAYANLAR: 
Yeni Açılacak YUN - İ K Mağazası, Yana 

YÜN -1 PEK den Çok Mükemmel Bir Dekorla En Zengi 
Ve Model Çeşitlerile Ayın On Dördü Gibi PEK y AKIN·o~ 
Nurlu ipekli Ve En Nefis Yünlü Kumaşlannı Sizlere Takdi 
Edecektir. 

,~~~~~~Y~eni Postane Caddesi No. 53 lstanbul 
Kızıltoprakta kirahk ev in eseri 

Bugünden itibaren ıaDah, öğle 

ve akpm her yemekten ıonra 

~ günde 3 defa 

Rü~tire So. 16 su, elektrik, gaz. 
bahçe 4 odalı, deniz, tramvay çar~ı 
trene çok yakın. Yazlığı 140, seneli· 
ği 240 lira. Hizasında No. 20 eve 
Fatsada Fuat Aruna müracaat. 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta 
sıhhi kokularını terkibinde 

çiçekleri 
sakhyan 

•• 
enu~ amKo 

A YO ___ 
KULLANMAYA BAŞLAYINIZ . 

.............................. 

Karaciğer, böbrek, taş ve • 
kumlarından mütevellit san
cılarını, damar sertlikleri w 
ıişmanlık şikayetlerinizi 

URlNAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid ürik 
ve oksalat gibi maddeleri e· 
ı Hır, kanı temizler, lezzet 
hoş. alınması kolaydır. Ye
meklerden sonra yarım bar 
dak su içerisinde alınır. 

Dr. RFAN KAYRA 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

Türkiye Genel 
Mümessilliği : 

. MOTOSIKLETLB'Rİ 
.,. ;:/}.·:. •• ,.· .. ~ +-. ~. - - • J"/; ~ 

•• .>",,.. .,_,_,.,......_, ~ 

ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlı 
verir ve gönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONYASI' 
formülü bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: 

Nureddin Evliyazade, Alit, Ecza ve ltnyat de~ıu. hta 

INGILIZ KANZUK J. NiKITiTS RB 
ECZANESi . 

BEYOGLU - lSTANBUL' 
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İHTlY AR CUHURRE!St 

Foskarinin merasim alayının 
cenaze alayı ile karşılaştığını 

yazmıştık. Foskariyi, Altiyeriyi 
şaşırtan ve endişeye düıüren bu 
tesadüfü, Leonor kasdi olarak 
istememişti .. 

iki alay sırf talihin garip bir 
cilvesi ile karşılaşmışlardı Ayni 
zamanda V enodiğin sokaklarının 

taksimatı lda sebep olmuştu. 

Filhakika Venediğin bir çok 

mahalleleri tamamen. kanallarla 
aynlnuı olduğundan bir parça 
kalabalık bir alayın geçmesi için 
geniş caddeler pek azdı. Bu iti· 
barla iki alay biribirleriyle karşı
laştı. Fakat Leonor bu tesadüfe 
ehemmiyet vermedi.. Hatta far
kında bile olmadı. Tamamen dal. 
gın bir vaziyette, kenl:lini düşün
celerine kaptırmış, babasının ce
nazesi arkasmdan yürüyordu. 

Bütün dükkanlar bütün evle
rin pencereleri sımsıkı kapan. 
mıştı. 

So'kaklarda haydut kıyafetli, 
silahlı insanlar, esrarengiz tavır 
ları ile geçiyorlardı. 

Me~'um addedilen bu tesadüf
ten bir saat sonra LiJo istikame
tinden doğru bir takım gürültü. 

ler, bağırmalar yükseldi. 
Leonorun gördüğü esrarengiz 

tavırlı ve silahlı insanlar bir· 
denbire vaziyetlerini değiştir • 
diler. 

- Altiyeri 1 Altiyeri !.. 
Diye bağırmağa başladılar., 

Leonor mırıldandı : 
- Al ti yeri muzaffer olmuş! • 
Maamafih hiç bir alaka hisset

medi.. 
Gürültüler, bağırmalar git. 

tikçe artarak devam ediyordu. 

Bu gürültülere, silah sesleri 
de kanştı .. 

Sonra, birdenbire müthiş bir 
infilak, bütün Venediği sarstı. 

Patırdılar, bağrışmalar sustu. 
Birkaç dakika korkunç bir ses • 
sizlik oldu. 

Biraz sonra gene başladı, fa. 
kat bu sefer !daha vahşi, daha 
korkunç bir şekilde idi. 

Bütün kiliseler matem çanları 
çalıyorlardı ... 

Leonor işte böyle bir anda, 
V enediğin uzaklardan gelen ih. 
tilal patm:lılannı duyarak ba -
basının tabutunu takip ediyor. 
du. 

- Altiyeri muzaffer olmuş ! .. 
diye düşünürken intihar fikri da 
ha ziyade kuvvet buldu. 

Cenaze alayı Olivolo adasın. 

daki mezarlığa girince etrafı kap 

ISTANBUL • EMINONO. Tel. 22876 
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Jayan sessizlik içinde başını kal
dırdı. 

Dandolonun mezarı Sent Ma. 
ri Formoz kilisesi yakınında idi. 
Rahipler etrafı tel ile çevril
miş methalin önünlde durdular. 
Yalnız tabutu taşıyanlar içeri 
girdi. Dışarıda kalan rahipler a
lelacele bir dua okudular. Vene. 
dikte cereyan eden vak'alar bu 
ahret adamlarını da endişeye ve 
neler olduğunu anlamak mera. 
kına !düşürmüştü. 

Dandolo mezarına indirildi .. 
Rahiplerden biri Leonora yakla
şarak kendisine Altiyeri sarayı. 
na kadar refakat etmeyi teklif 
etti. 

Leonor kabul etmedi. Diğer 
rahiplere dönerek: 

- Sizlere, cenaze yemeğini 
veremediğimden ldolayı mütees. 
sirim. Fakat ortada olan şeyleri 
hissediyorsunuz.. Vaziyetim 
müsait değildir. Beni mazur gö. 
rt"nüz. 

Rahipler alelacele mezarlıktan 
çı~>tilar. Fevkaliide merasimin 
yapıldığı bugün Ven edikten yUk 
s~len gürültiilere bir türlü akıl
lan ermiyordu. 

Hele bir takım müsellah insan 
gruplarının: 

- Altiyeri ! Altiyeri!. kliye b.ı
ğırmalarma bir mana veremiyor. 

du. Leonor yalnız kalır kalma~ 
Olivolo adasındaki eve yollandı. 
İçeri girdi. Kapının önünde ih. 
tiyar ve sadık Filip endişeli bir 
halde uzaklardan gelen ihtilal 
gürültülerini !dinliyordu. 

Leonoru görür görmez şaşır
dı. 

- Nasıl? Siz ? Sin yora? Siz, 
burada?. 

- Evet, benim Filip.. Ben 
geldim.. Burada iken oturdu. 
ğum odanın anahtarını bana em. 
niyet edebilir misin?. 

- Emniyet etmek mi dedi· 
niz? 
·- Tabii değil mi?. (Zorla gü

lümsiyerek) bu ev artık bizim 
füğil.. 

- Oh, sinyora, muhterem sin. 
yora? Niçin böyle söylüyorsu
nuz? Burası sizindir. Çünkü o .. 
nun evidir. 

Leonor titredi.. Cevap ver. 
mek için ağzını açtı .. Fakat bir 
kelime bile söylemeğe muvaffa~ 
olamadı. 

Yalnız başı ile anlaş:lmaz bir 
i~arct yaptı .. 

Filip: 
- içte odanızın anahtarı, de· 

di. Hiçb:r şey değiştirmedim ... 
Olduğu gibi, bıraktığınız gibi 
!duruyor .. 

- Teşekkür ederim., 

VAKiT Kita 
Dün ve yarın ter 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci .eri 
41 Dö Profundi.9 
42 Günün hukukl ve lç 

meseleleri 
43 EflA.tun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 
46 Metafizik nedir?. 
47 Yeni adam 
48 lrsiyetin tesirle~ 
49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

Bu serinin flatı 610 
Hepsini alanlara yilzde 
to yapılır. Kalan 4 .88 
1.88 kurusu pesin alma 
bakisi ayda birer Ura 
üzere Uç taksite bağlanır 

r 
1 Giyime mer 

Bayanlara 
A vrupııdıın hususi !ıure 

lirtıiğim y:ızlık modelleri 
ılcr:ı görünüz. lstcycnlcro 
\'asız p:ılron çık:ırılır. 

Diplom Tu:I 

YAVUZ SEZ 
Pari'i !\adın Terzilik Ak 
ı1indt'n. nerniUu Pnrmıık1' 
. . 'l'" k 1 <•n) rcl :ıpıırtm.ıııı. ur 

üstünde 


