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Cumhur Reisimiz 
• 
Inönünün 
Bir lngiliz gazetesine 

beyanatı 
"lngiliz mtlleti, Türk milletinde 

en sad ı k bir müttefik bulacakhr.,, 
lzmir, 10 - Yeni Asır gazete inr ı .\1uharrir bu mülakatı ezcümle şöy· 

köre Londrada çıkan Dcyli Telgra 'e anlatmaktadır: 
gazete i Cumhurrei i lsmet Inönt "Cumhurrcisi fı;mct lnönü, beni 
ile mühim bir mülakat yapmı~tr (Devamı 4 üncüde) 

Çin - Japon harbinin feci plançosu : 

iki milyona yakın 
ölü ve yaralı / 

Çinliler, ordularının gittikçe fazlalaştı
ğ11u ve iyileştiğini söylüyorlar; onlar 
1941 de muzaffer olacaklarına kanidir 

londra, 11 - Çin menbalarından yıldönümü 
gtlen haberlere göre Çin-Japon an· söyliyen 
la§nlazlığının başlamasının ikinci } 

SON HAVADiSLER 

AK. AM POST~~ 
11 T E M M U Z 1939 S A L 1 

Alr1ıan 11ıall 
boykot yc;ı~~ 
"Mihver,, gazetelerinin neşriy a •• 

na 
1 

gore 

Harp feh 
Danzigin Almany~ 

• 
esı 

verilme
d~ğilmiş! siyle de uzaklaş 

ltalyaya da birçok yerler verilme ~iman müstemlekeleri iade · 
tatmin olunmalı imiş l edilmeli, mihverin 

Çemberlayn 
Almanyayı son 
defa ikaz etti: 
Danzigi zorla almaga 
kalkışırsamz karşmızda 

lngiltereyi de 
bulacalcsımz 1 

VarJova, 11 (A.A.) - Sallhi· 
yettar mahfellet, Çemberlaynın 

Danıig hakkındaki beyanatını de .. 

rin bir memnuniyetle karıı~ 
tadır tar. 

Bu mahfellerde tnıiliz b"§ 
1i tarafından söylenen 
kimseye yeni bir teY öğr 
mamakla beraber 1 

(Devam 

l 

Lelı - Alman 1ııiduduna sevkedilen 'Le1ı alır topları ve Almanyamn Baltik sa1ıinerintlt to]Jfadığı tayya
re defi topları ... 

Payl mıyan çocuk 
· istemedi 

da bunun üzerine çocukla 
er Adliyeden kayıplara karıştı 

·--" P a )• 1 aşı lanı ı yan çornk .. daı•asının tarafları davanın deııanıı müddetin-
ce sokakta biribirlerile karşılaştıkl<J rı zamanlarda da münakaşaya ıu

tuştlrlar ve etraflarına halk toplanırdı. Resmimiz böyle sokak mimaka· 
şalarından birinde toplanan kalaba lığı gösteriyor. 

Satge binası tahkikatı 
" Hakkı sUkOt ,, olduğu iddia edilen 

8 Tane 500 liralık 
Adliyeye teslim edildi 

Muddeiumumtlik Ankarada istinabe 
yoluyla ahnan ifadeleri tetkik ediliyor 
Satye binası yolsuzluğundan maz tıfın ortağı avukat Ekrem llhamı 

nun veıı mevkuf bulunan Milli reas· dün öğleden sonra adliyeye müra· 
~üransın hukuk müşaviri avukat A- (Deı•amı 5 incide) 

ÇERÇEVE 

Tayyare hücumu 

Partinin lstanbul 
bayrağını mıntakası mü/ et-
teslim etti • • /ı • • J 

Dün Sirkeciden EmlnönUne doiru yürürken garib bir manzarayla 
yiizle§tim. Gençli ihtlyulı, kadınlı erkekli .koca bir kalabalık, başmı 
yukanya kaldırmıs, göklerde esrarlı bir b1dlseye bakıyordu. Uk na. 
zarda, ne olduğunu kestiremedim. Kalabalığın içinden birçoğu, san· 
ki tepeden üzerlerlnc bir ~yler yağıyormuş gibi, teli.ı \'C korkuyla 
sağa sola kaçışıyordu. &<-aklarından, saçlanndan, göğüslerinden an· 
laşılmaz bir maddeyi silknıı>ğe ~ahsan kadınlar; en~clerlnden, omuzla
rından, kollarından belirsiz bir ~yi koğmak istlycn erk<'kler ! Hiçbir 
sey anhyamadan semaya baldım. lla\a, bent'k benek kırmızı nokta. 
lar la dolmuştu. Bu kırmızı noktalar mütli1ş bir süratlc gidip geliyor
du. Nihayet bir boyacı ~ocuğu, burnunun önünden geçen kırmızı blr 
noktayı a\"lar &\ lamaz mcsele3i kanadını. İstanbul, çekirgelerde 
büyük bir tayyare filosunun hücumuna uğramıştı. 

Ekin sahalannm bu gaz bombalı müthis tayyal't'lerl yanlıılıkla 
Ş4'hre tlüŞC'r düşmez sanki ne yapacağını sasınnıstı. Mağazaların came
kanlanna çarpıp yere yığılıyorlar) yerde ge'.dp ayaklar altında <>zlU· 
yorlar, tram\'ay arabalanndan kaldırıma \'e kaldırımdan ot-Omoblllcre 
ınçrayıp duruyorlardı. ın .Ankara, 11 - Cumhurrcisi is- Hataylıların tazim ve şükranlarını t lŞ l şe rım ız ue ç:t İnönü dün saat on yedide bildirmiştir. s p 

n::,~;· k~t~ünde eski Hatay İsmet İnönü Tayfur Sökmen- Tevfik Fikret ılay arti teşkilahnın 
'l' Reısı Antalya mebusu den bu emanetleri almıı ve vaıi-
..,:Yfur Sökmeni kQbul etmiıler fesini hüsnü ikmalinden dolayı deg" iciklik Olmıyacağlnl Söyledi 
alı:anlarında yarım saat kadar kendisine iltifatta bulunmuıtur. ~ 
li 0Yaıuılardır. Tayfur Sökmen Tayfur Sökmen Cıımhurreiıimi· 
rt~t1~Y Devleti bayrağiyle ldevlet zi H;ıtay halkının arzularına ter· 

a ıgi bina h Ön"' sının ana tarlarınr İn· mücan olarak Hataya davet etmiş-
unc vermis ve bu münasebetle (Devamı 4 iincüdc), 

Cumhuriyet Halk Paritiıi b·ı lay yeni vazifesine batlamak üze· 
tanbul nuntakası miifetti!liğine re bu sabah Ankaradan gelmigtir. 

tayin edilen sabık Adliye Vekili ı Haydarpaşa istasyonunda va· 
Konya mebuıu Tevfik Fikret Sı· (Devamı 4 üncüde), 

Şimal Kutbuna hacı leylek, 'e tstü\ a Hattına be3 az lttylek sökü 
nü gibi, bu tarla ,.e çiftlik unsurlanam böylece yolunu P!Jımıuı 
kadar tnhafmıa gitti ki, 1988 yılında azgın milletlerle beraber çeki 
g<'lerln gldlıtln«- de ltlnıad t'dilt'mlyttt'ifnl anladım. 

~'tclp Fa:ıl A'/~4.1\l'JU:K 

Bugün 16 sayfadır 
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~Ei}I 
Orta okul kitapları 

tesbit edildi 
Ankara, 11 (HU8Ull) - lıılaarif clld okuma kitabı maarif veklleti

VeklletlDbı Bolu mebusu l'allh Rıf ne verUmitUr. 
knım rell'ltinde orta okul olnmıa l'aerler talim terbiye heyetince 
kitaplanm yeniden ,ucbnnU be. tetkik edllcllkten IOIU'a &ıUmllzde
re tePil ettiği komlsyOA vulftlll - ki ders senesine yetiftlrilmek Uze
Di bitirmiş ve vi1cuda pt1rtlen 300 re b .. tmlacaktır. 

Kunduracının katili Dahiliye v~ Maarifte 
• tayınler 

Kaysenda ~ıo (Ruual>- J'azıl 
Ör.O~- açılaA dahiliye veki.leti 

Yak a 1 an d 1 mmmr1ar lld1 ft muamellt umum 
mlcllrlOjtbae mllltetar muavini 8e 

Ankara, 11 (llalaıll) - Bundu ldp Blcioll111U11L veklleten baluna
Ud sOn evvel ltfal1e meydumda sı kararl&fllllltlr. 
bir kundura ~ meçhul bir Nafia veklleti tlrketler relai 
tüm tvafmdalı kafam parçalan - muavlnUğine za\ lt1erl. mUdUrllli"l· 
mü lnlr8We ~. nD. veklleten ~ olan mllfet 

Katil Yakub 1Ü"11"•11 ft An- tJt Ziya Altmbq, Na& veUleU 
karaya ıeUrlJmllt:lr. zat lllerl mUdUrJOltlne sQmrUk ve 

.KatD boyacr Kebmet admda bir iaJU8ar1ar veklleti ltftlllll m"dllrü 
aclamdlr. Suc- ileldltten•9Cma Ah Cnat Olan terftu tayla ldllm• 
aet boca ininde 1ılrbl.ln .... -- Ur. 

mil ve cınmı.la beraber Karezide ========== 
bpiJtludlr. Xat9 ...... ~ 
'l'ldekl kBytlne sttmlt ve orada ahil 
meaıurlardaa ilk hml•, bet po-

HA B Elf-Atpmfimtuı 

• Ktldıilyüntlı İnftl tdilmai iororlo,rırıln ~ '1intmnın, 
lün altşam saat 18.30 da tımel atma mtrtmmi ya'""'"*'"· Merasim 
de t1ali ve belediye reisi Ldl/i Kırdar, Recep Pdn, Saldla Cimcoı, 
g111naı Hakh Şinai, Kadılıöy ve Kartal ltayınakaMları, ve ltalabauk 
bir lıalk küllısi lıaıır bulumnıqtur. Vali Ulfi Kırdar kısa bir hitabı-

• 

-11 TEIDIUZ - 1939 , 

.. 
de brtlunmıq ve soma • ttı,,.,, ,,,,,,. . DtlwtliWrı liıno 
nala ikram ttlilnril oı ""1atİ1fl soat 19 do bitiriüıliftir. 

• Adliye vekili Fethi Olcyar ıelarimiıde tetkilclm111 tl1t1tlfll ıt· 

mekledir. Vekil dün adliyeyi ıızmif, bu arada gazıtuillrı dün nır 
rtttiğimiz beyanatta hlamnuqtur. Resmimiz flftili adliyl4e müddei 
umumi ile bnabn göıttriyDr. 

Hastahaneye 
buakılan çocuk 
Ebeveyni kim olduğu 
anlaşılamadan öldü 

InkılAp müzesi 
halka a~ıldı 

Yakında Ebedi Şefimiz için de 
Şişlideki evinde bir muze açdacak 

Maçkada feci 
bir kaza 

Bir çocuğun iki 
bacağı kesHdı 

Evvelki ıece ıarip bir hildiıe 

olmut " otomobille Hueki has· 
tahanesble selen iyi pylnmif bir 
erkeltlı bir kadın hlata oıdufunu 

YBNl SABAB ton beı on )'l)da ıUAhlanmala aarlo- a ledlld ri k~flk bir &.. ha 
Hllae)'ia Cablt Yalçın, Bulprilta- lunaı\ senetler bu ilrartan kqrtarı· 1 y 1 .. ~ ~u... 1 

Dün saat on bet buçukta Maç· 
icada bir tramvay kazası olmuı 

ve dört yaılarında k\:.çük bir ço· 
cufun iki bacağı birden keıilmİ!J• 
tir . 

Kasayı yapan tramvay arabuı 

ıatman Mebmedin idaresindedir. 
Araba Maçka mezarbiı 6nUnde ıe 

aıa takJp etmeal laamplea ai~ueU.. larak insanlıltn hayrına tabaiı edile- tahaneye yatırmak iatemifler ve 
ne olması icap iff'll•I ulatan hu ,. bU.,dl belki timdi ortada n etra- kayıt muamele9f ,apıbrken orta • 
nuada, Bilke•"n lllteama bir fanda nasıl balloluacak d1)'e car· dan ka~~ 
.deYletin J'9rJeftJliai •610alae ala- jmııJaea ~le k'l) .. m'I olurd•. On aylak ola f11ft11 da bir 
.nk.,. hu dnleUa ............... bar ddeJktıa sonra fUD)an IJAye elllleklP- müddet aonra hutat.lac:ılanD ku· 
kwnıaı baıat ..... .anuacla dil': 
lwadulmuı açakfa 81l1lelatlerlat h- BadDdea JUID& a.hükuku kabl "lmda aımutttr. Bp ,..ı,et ~
karak. taklp edllmal icap edea ıo- ••ma•ı. Mnber düllde m~cf• zerine it MliM W ..Ma 1UUdeı· 
lun ne oldalQu lllllirmtDla 1soJaJ .le llıymeUJe lwtotekl tuJ k&pıeli umDife abetmft. mlddelumumi 
baluadutuııa ipı:et diktta ._. ~ fart anebal18D bir mlbHe- muaWılerinclen Ktma1 tlll~kata 
'6Ylt 811~: le T ................ kendi çalı..... blıp'"'tm• 

"İtalJanua Anaa~ 1erı,-e- laruada aıciatmaaa 71rtlten Te m111t .... kaldırıl• 
ıi ve BaJMDluıe,-.~ onlr ~1N 
mesi Balkanh•,..,.~,..a 'ntlm-iii ~ .... :!)Pll~M 
aa toplamaJarddWiiil bJr tehdltUr. miliye e Ye satışla dilnya fi ıı ın:ı nm hiıvı an qılamamııtrr. 
Dimıara pirillOI il~• rlMt umllUD kealln1ıe yola da ba o1ia Q6cfıfun 1'l6ai ""*' & an;. 
bulprdla .olmak db8 • ....,. bb .....wır. Eler batıla milletlerbı bir tmlmaktadır; 

r~ müzenin açtltffa mtrasiminde bulunanlardan bir grup , . . . 

iye dönmek için mannra yapar
'ten Maçkada Küçükçiftlik 101:1-

• ında 15 numaralı evde oturan 
Clmilln otlu dört yqmdald s.i· 
1e çarplDIJ ,vatI:'.an fren yapma · 
•!la ratmen araba vat."tindı dur· 
adıfından küçük tekerleklerin a 
asına prmİ§ "• araba dur4urul
L ktan IOlll'a A'#&QI .r.-ypacı.ıiUA 
f,. ti•• dli~da kew 

ilip koptuiu görülmii§tür. 
Saim baygın bir halde otomo • 

UIUD Aımndanheri bamlanan rek alııımq ve gene o maksat ve P bille Amerikan buta1wmtne kal 
sis Tudar. Dobrlca 'fit 1'raQan • tlD ba eaaı tberbıde kafa yormata 
leÇlrmek için Bırlla YI Rcwaaın b- bqlıraeaklan ltanetll bir ihtimal 
calına atılacak bir Bullariltaaıa )'&• be onun bir dn tahakkuk edebilm 
nn bİllln BalpıUlaaı eldea kaybet- slae fpUzaren Cumhuriyet TOrklye
mesl, iatikW.als; tiliri1etais bir kille alnin de fimdiden bu yolda leli& 
balinde CekoaloYIQQa aulre lif- Ye istihzar '8klllerlnde mesai sarfelı 
kil eylemesi korlua pek ciddidir. meal yerinde olur un1rıı.,. 

lnlalAp milzeli dün mt 17 de vali yelere ıöre sıraya konmut. bu su· dm1mlt " ••tman yablanaqtır. • k • b V9 belediye reisi LQtfi Kınlar tara· retle muayyen birçok mevauu tet· • 
ı ı ço an ımclan .pmqar. Menaimde eski kik etmet istiyenler ıçtn hamlddar M f V ._ ı 

Ki vgıthan&dl tabanca vali w belediye reisi Muhiddin üs- yapılımf. bol mtlwme ve leDlfr 8 8 fi e IC i i 
Balkanlı kolllfUlan BulprillaJıa par-
lak ümitler ftl'IDlıwlar, arazi v1&
dlade bulunmQJOl'lar. Fakat aakin, 
mllteür, lm1A bir ba1at teaala ed.i' 
rorlar n hüW •1' dostluk IGateri· 
rorlu. Biz. kompılanmwa pratik 
:Ye reallıt hiul Hllmlerlne enılniı. 
Onua için mihTer membalarındM 
_çıkan taY1aları b)"da ihtlyaU lle kat"' 
ıılıyarak fiiliyatı bakllyecelis., , 

Romancı izzet 
Melih 

''Normandi,, vapurunda 
bir konferans verdi 

tilndal ile belediye ertaru, Topka kaynaklar temin edilrnifttr. n_ • 8 Si.fi 8 ki 0 8 
İl8 ltirbirllrİIİ VUrdUlar J>J m01esi mQcftfril Tahsin, maarif Selefim Muhiddin Ustilndal tan unll r f ftl 
DGn dat aa cllSitte Diıtbue umumi mOı.ttlli Fethi ve parti ida· fmdan tesisine karar wrilen bu m(i glr0f 10klea IORrl 

civanncla Osman Te •urtu• iı· re heyeti a.ıalan bulr bulunmiııtur. CwJeteDİD bOtiln ebikliklcdnl ta· An karaya döndü 
miıd'e iki çoban blrlbirlerinl mail Vali LOt.fi Kudar milıeyi açarken mamhyarak açmak ve htanbul ~-
telif yerlerinden tabmca ile ap şu nutku a&ylemlttk: tür milesseseleri 8(8'311'!8 bir yenbıin: Bnelld ıUn Anlramlaa ıelmit 
surette yaralamlflardır. Hldlse .. _ Arkada§lanm. 14ve etmekle bQyQk bir eevinç du· olan 11..tf VeldB 8- AJI YU-
inek ot1atmuı . ytlztınden çılmq Beledi)le ~ bet J01 bin· yuyorum. ce1 dUD Jl'enerbahçedeld ninde 
ve biç y~ktan iki çoban tabanca· den fazla varidatı bulunan flhir vt' Birkaç ay 9Ônra Büyük Hal•tldn kendlelni slyaret eden Uninnlte 
larmı çekerek blriblrJeriııe •tete kuabalann birer kiltüphae Uı bi mız ve Ebedi Şefimil AtatilrtOıı rekteril Cemil Bilsel, edebiyat 

Romancı bzet Melih ıercfyi batlamıtlardır. Sillh tetJerlne rer mO. açacaktan yanbdır. Bu inkılAplannı l6lteren ildnd b1r mil faJdllt..ı dekanı Hlmld, Tnfttc 
l' AKIT ıumek mabediyle Amerikaya koıanlar ikilini de kanlar ~de medJarl vilifeyi gözönünde tutan ze daha açacalımm tebfir ediyo- Kut, U. muhtelif maarif itleri il· 
Asım Ua, Aııkanda toplanaa Ba· ptmlftir. . yerde bulmUflar, derhal Mataha- lstanbul belediyesi, 1929 danberi :um... nriiıde skUfmUftill. 

un koqnü bakiıDcla 7udılı maka· !net Melih ,oıda Normancli neye kal.1-··'••cbr. bu ; • ...a ı--..--ya ...,!!!!!!! ve Ha· Nutuktan soma mille psilmf1ıtir Vekllet muallim kaclrolan 15 lede, Buna blrliliae Yerilmif olan ' _......,_ ..-• ..,........ '81- • edilme 
ltanet n ..WU)'eller aayeaiade, ba· vapuru tlyatr01unda, TUrlriyeye lil Etem, Fuat Köprilltı, Doktor SU· ~üıede lüde matbaa tesis edilme •luatosta teblis it bap 
UD bayabnıa normal Ye bakikl mec• dair Jl'ramuca olarak bir 1ionfe- ı· . d koçuk kaı·ı beyi 'Onvet ve o.nan Erat sibi cif. len 9Vwl Avrupada ba·tmtan eeer nacaktlr. Bu )'11 yalms llhhl ... 
rauna lirdilinl a6yliyerek diyor ki: nma ftt'mittir. • zmır 8 1 lerli lefttm ~bir mille ve ı ... maleketimiıde ilk basılan eııer beplen latluclen naklDer yapda-

"'KanunUD Buın Birllli tepkküHl· Konferansın, incili- .. Jl'ran- o it h . ldltOpbane kurmaya ı..aımqtır. ~r. Vankulu lQpti, OsJdldar at caktlr. Jtadroda 1*fka delfılklltr· 
De Terdili Dnel yt aJAbl,.aler -·•--•- -1- --•- --'--dan na 1 sene apse 0n Jı ~ n-ı...ı: Wlt~ .. ;r ...__ LU...-1 J()() ---11.• )er ............. -. anlaplıınaJrtadzr .. yainde bir taraftan birlile dahil _,... .. ya,.~ IOn am.f-...- ·~ı uaRMlye -~au ' la3IUIQ anauıan, llelle ~Yt:W\' -,-.. r • 
olan buın mmsuplarının baklan ve sonra verilmit ohnuı, vapurda mahkQm oldu Adi ve fevkalade kDan1arma ko- 'm-ı.t'M t8Jllerl. hunıfu munfuda Haua Alt Ylcel .•kpmkl eb-
meafaaUerl temin olunacatı mesle- bulunan ecnebi dinleykilerl ~Jc tmlr, 11 (llunll) -BirUo-llD mm tüsiatla inkıJlp ve Belediyt ile yadan ..ıer, Dk harf inlallbı prelle Aakara,a 4 8am0ftllr. 
il• lerükialne bbmet edece~ bir a. aıtbdar etmlttlr. evvel, BcısyabDm Bllu"Pt .-w. mevsuJanm yaınnct~ aJAkadar ~ te,ebbOslerine alt ve etiler birçolr 
kım tedbirler abaablleceli aibl ba· izzet Melih bu münasebetle lc1lnde flrmcl Ahmet f.b'a JllllDe ta den bir bayii eeya, kitap, pııete .. serler vardır. lnca edilecek 
aa meslek Tt Taaıtaiannı mWl men- yeni TUrkiyedttkl büyük inldpf- m1an mahalle mlmıcittnı Ud blQü mecmua ve ftSim alDUllJI, faka~ Beyazıt medr1111lnde tesis edilf'!' Y = ~::k~:: ~:..::: tan •e Ebedi Şef AtatUrkten bah· darbelllle &Jclth'en BdUl olta Ha- bunlar tasnif edilmemit. etiketleri mille puartesl, ~ ve aımt 1im8n18 r iç İn 
81 iMi mealella baJllJet n tereflle lttmit ve onun eserini tamamla - laDiD muhakemm afauuda neti- koaulmlmıt oldulundln fimdiyt ıUnleri halka açdcbr. f--!I!- telmı•k heyeti• 
ıallenuip, olmıJacak surette istla- mak vazifesini ll%erine al11111 olan celenmiftir. kadar halJan istifadesine IJ'ledil ... ~ ----
mar edelllere J>asuı ailesi içinde 7er Cumhurreiai ismet tnanUnUn yük lııluhakemenln rGyetl eaa1111da memift,i. Son zamanlarda Selim Nil: ----------- ,.nn geliyor 
•erllmiyecektlr,. aek meziyetlerini anlat1iJıttr. bir pollııe de hakaret ett.lll için bet bu ite memur edilmekle bu nok Eğl k 't • ı.tanbul. Trabzon. lakendenm 
CllJIHURIYHr S&UnU~ Türk milletinin bqm . bakkmda zabtt varakası tamim o- sanlık başanlmış olduğundan müze ence Oml e&I ve ENfll veya Çataıapmda bi. 

Yaınua Nadi: "ı.t1haal ve ihracat da İ11met İnanilnU görmekle lunan bu kll\ ilk kaW; yqmm kU- ve kütüphane açılmıp. rer Uman ini& edecek olan !nıiL 
ıaaüyot fiyatı,. adıyla rodalı bir ma mes'ud talihine •e pa'tlalt at1ılne çüklUğft mahktme heyetince gazö_ Görül ... üze ek kQtQ h . Puar milddethace hmtft P-:. terenin methur inşaat mU~e. 
blede düoya brıtıklıtının e.uıaı inanmakta bulundupnu itaret nUııde tutularak 16 sene ağır hap- ecegı re, ger 

1 
P a lccelderin hoı vakit ıeçinnelerini .ı Gipa firmasmm iki mtıdilr mu. 

lktfndt Iılerde bularak ~e fakat dil.n· ederek bitirmittir. se mahkfinı edilmiştir. lıılahkeme 1a nt, g~ müzeye a!man ~ ~., temin için fuar komiteai karad1Je aYinl ve bir teknik mUpvirl ya. 
ı• )'hinde alda •e manlıga Tedıı lonunu Bozyakadan gel~nler ve p- hep hır maksat, hır gaye gozettl'!· bir fuar ellcnee komiteıi tqeldrW rm ıehrfmi7.e geleceklerdir. 
ederek tehlikeli bir maUhWya ile aı K k b hltler c;loldurmuş, herkesin aevdiji etmittir. tık toplantısını yapmı~ Ağustos ba•mda da aynı mil. 
çok PDif uhalarda hetıemonya kur- a Z a Ur an 1 mahalle mUmesailinln ne nretle Q olan komite, ( 30 1iln, 30 Cect ei· eueeenin mUhendislerfnden mil. 
mak isti)'CD deTltUer bulundukça Ton t on '!!t m c ft 
diler milletlere tıöre kendi vıırlakla· t kondokfo .. fU.. dilrUldUi:'il katil tarafmad:iı antatı- lenceleri) bazırlamaku.Jır. rekkep bir heyet daha tehrimlm 
rınm Ti lslikJAIJerinin müdafaası en ren lırken b1*~ ki."DSelcr ljJ~tır. ~ 0 .. ıs na~ ıİ y a 3 l gelerek yapıl&CÜ limuıJar .Ale • 
::~ru bir, zaruret oıocn#ını sı>yuy.- Ailesine beşyUz lira rinde tetkiklere baeiıyacaklarmr. 

"OrtadaJd bularıınh vuiyeLin baki- tazminat VSrifdj 
l sebebi ikliadl oldukça v~ ikus. 
i zorluklar ancak kcncU bllnyeşlnıo Geçen cuma JÜDÜ Yenikapıda 

k• d b ılun:ın tedbirlerle haltedile- tren altına dilıerek parçalanmak 
leeeği muhakkak bulundukça, batı> suretiyle öldilğilnil haber verdiği. 
sun olmu!n• erttô mtlleder derdin mis tren kondoktöril Hayrulla:lım 

-illıldU l.;•zl ...... kler"" o- -n-..:_ -n- D ' Dan 'da 
n•JMıll ...... lll•dl ledbirlerlc --..ue .1.rııa·let emıryo ı · 
ııhtı .... ..-..... i lakd!r --- resi tarafmdan 500 lira Terilmit-

u bet~ ll'r" HerdtT. Tllhm tfr. 

Vali F ransaya gidecek 
Vali •e Belcd17e Relal LQtff 

Kırdar Jl'ranm ~eleri .... 
rinde tetkikler yapmak Gnre J&· 
kında Pariae ptecü&. Bu tet• 
kilder Şlfllde inp edilecek hata· 
hane lCin yaprbıeaktır. ~t oa 
gün kadar deYam edecektir • 
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Talih 
T ANINMJŞ Frenk muharrir· 

lerinden biri, M. Paul Morand 
tençliğinde el falına baktırmış. ta· 
lih çizgisinin kısa olduğunu öğre· 
?lince: "Zarar yok! kola:pnı bulu 
ruz,, deyip çakısını çıkarmış, elini 
}'aralıyarak çizgiyi uzatmış. Roman 
larmı, arasıra okuduğum musaha· 
helerini sevmem ama Büyük 
İsJcender'in Gordiyon'daki kördü· 
liıınü kesmesini andıran bu hareke· 
ti hoşuma gitti. 

On yedinci asır mütefekkirlerin· 
~ biri: "Talih, başkalarının üs· 
t'Unlüğüne takılan addır,, der. Acı 
~zlerin yüzüne kırbaç gibi inen 
hır Sôz! Büyük bir hakikat tarafı ol· 
dutunu inkira imkin yok: 'hayatta 
lllu\'affak olanların, talihli diye gö~ 
İtrilenlerin, ötekilerde bulunmıyan 
Vasıflara malik olduklarını görüyo· 
ruz. Bu vasıflar daima birer mezi
~t, birer fazilet midir? Hayır, ço-

2aınan birer ahl~ki kusur sayıl· 
:ları dahi kabildir. Ancak o vasıf· 

Onlarda vardır, muvaffak ola· 
'nııylıllarda ise yoktur. Demek kı 
~:affakiyeti doğuran talih, şans 

1 
1, birtakım gözle görülen, anla· 

şı an vasıflardır. 
Fakat o vasıflar niçin buı kilJl!e· 

lerde \'at da ötekilerde yok? Bunu 
da terbirt-~ balı ~ 
kabildir. Fakat niçin bazı kimseler 
llluvaffakiyete elveri~i şartlarla 
dünyaya geliyor da ötekiler bu şart· 
larctan mahrum oluyor? 

l'alihin sadece kusuria. dan geldi· 
lini didia etmiyorum. Dü~üncem 
bundan çok uzaktır. Bilakis muvaf · 
fakiyetin, hele devamlı muvaffaki 
):~in meziyetlere, zeki.ya istinat et· 
:~ne kaniim. Ancak insanı şöhrete. 

UYük mevkilere sevketmiyen mezi· 
Yetler de vardır. Talih dediğimi1 
§ey, bi::- insanda ekseriya fazilet 
~azan da kusur sayılabilecek vasıf 
a·\n zamanına, cemiyete uygun ol· 

HABER-Akpm~ 

Italy~da 
neler oluyor? 

Gazetelerde F ransaya yeniden başhyan 
hücum Berhnin arzusu 

Dzerine mi yapıhyor ? 
!talyada gazetelerin Fransa aley 

:1inde neşriyatları tekrar ve esk; 
şiddetile başlamış bulunmaktadır. 

Faşist rejiminin bütün gazeteleri 
bizzat propaganda nazırı M. Alf:· 
erinin direktif \'e idaresi altında 

Fransaya karşı en şiddetli ve müte· 
caviz bir lisanla bir ağızdan tenkid· 
erde bulunmaktadırlar. Bu tenkid 

lerin haricinde hiç bir şey bırakıl· 
mamaktadır. Fransada faşistlere 

en fazla yakınlık ve sempati göste
ren şahı lar bile en büyilk tahki:
ve tenkidlere muhatab tutulmakta
jırlar. 

Fransız romancılarından Henn 
Bordeaux'nm akademide söylediği 

bir nutukta Jtalya hakkında yap· 
tığı bazı küçük telmihler Teve\ 
-:azetesinin şedit neşriyatını mutip 
olmuştur. Eski başvekil U\'alin 
Fransl% - İtalyan teşriki mesaisi le· 
hinde söylediği bir nutuk Popola 
d'ltalia gazetesinde bizzat Musoli· 
ninin yazdığı tahmin edilen bir ma· 
kalede çok mütecaviz bir lisanla 
cevaplandırılmıştır. Her yerde 
Fransa binbir kabahatle itham e· 
dilmektedir 

Simon ltalyaya gelmi~tir. Mumai· 
'eyh Hitlerin çok itimat ettiği mah 
:iut şahıslardan biri olduğundan ve 
bu ziyaretile Alman führerinin yeni 
l>ir emrini getirdiği zannedildiğin· 

:ien bu ziyarete büyük bir ehemmi· 
yet atfolunmaktadır. Bundan baş· 
ka hücum kıtalan şefi Kvickınan 

da İtalyan milis teşkilAtını müraka· 
be etmek üzere halen Romada bu-
unmaktadır. 

Alman nazırlarından Joseph 
Vagner faşist idarecileri ile birlikte 
Alman • ltalyan kültür paktının e
>aslannı tesbit etmekle meşguldür. 
Bu paktın gayesi İtalyanın bütün 
.>anat ve kültür filemini Berlinin sı
kı kontrolü altına alabilmektir. 

Almanların "çelik misak,, adını 

•;erdikleri Alınan • ltalyan ittifakı 
yakında son derece ehemmiyetli bir 
iktisadi anla~ ile tamamlanmak 
üzeredir. Bu ittifakın gayesi de l · 
talyan iktisadiyatını bir Alman mü
messilin tam idare ve kontrolü altı
na vermektir. Bu mümessil bilhassa 
harp halinde iki memleketin otiUlik 
mukavmıetini temine yarayacak ted 
birlerin alınması vazifesile tavzif e

1--........ , .... -•• -......... ----·-.. ····-·-.................... ·-··-··-···-----...... ---..-. 

1 
Turkiyede gayri medeni bir 
çahşma ha yatı yoktur!. . 

Yazan: M. DALKILIÇ 

GEÇENLERDE. uuederlm (Camhariyet) gazetHI, lstaa. 
balda ıteJriMfer lpret memlll'lanam durduklan yerlere 

AD.kanda old•ia PM birer aemslJ• koaulmaamı ı n.rla taleb et
mekteydi. v~ ı.taaı..ıu JUi pek bana zaruri bir hale koya
cak kadar llddetB deilldlr· l..,.-et memurlanmm ndfe baŞ1Dda 
yuna ...-ıetmek, IDtm aıtmak gibi bir yol &(alması doğnl ol· 
mudJ. Qbldl, bb Ttlrlder, vadfe görilrkea askerce \'adfe gör
me7e alllkm bir mWetb. Vazife bqmda rahat etmeyi diltllnenL 
mis yoktu. 

N eteldm bu kabil bir dttılinüı tarzı hiklm olmuı, olacak ki 
gazete.la flddetll taleb ve llieamlarma raimen 11eyrtisefer memur
lamun llzerlerlne felUlye koymak tuvib olunmadı. 

Filhakika bblm milli Mel7emb \'Uife bqmda her tül'lü mlll· 
aete katlanma11 latUsam edene de modern Türldyt'de ,·azlfe ıör
mek \'e ~ak ~bir zaman bir lıkence manzara."' hallnde bıra
kdamu, 

1 . Neteldm ayal eadfteyle, yani siyln aneak medeni bir ~idi. 
ı de olablleeell mVılU.Heetledlr ki autta y\ik ta.,ımak ~lbl gayri ln

aal ed7etll cahPna mauaralamu ortadaa kaldınnıı bulunuyoruz. 
Ba pruslp balnw•du t.tanbulda MI& bazı bariz ku5urlann me\'• 
calJyetlal elemle 1örmelde1lz. 

Tlrld7ede ..... llJo ilimse vadfNlnl görürken :tayrlmedeal 
bir niyet ldade ltlnlnlunu, bınlnbnamabdrr dL Esasen yum 
•Jeaimda ku ter IP&de vulfe görea adamlann mamanı luana 
aılddetU bir uab Yermektedir. 

llaaclaa dolaJllhr .. Mlttba polla, meJrilsefcr memurlarmmm 
I 

tramva1 IRUerlmlda, otoMs memarlanaıa, batta ,ehlrde ~ 
talaıl IOfirlerlDla dalal 1Ulll ucakta kan ter içinde ~bpnak 1fb1 

• pyrlmecleal bir musara11 bt'ln• ortaaaa aldırmak lcla JU
lık elltlMler llJID•ie mecbar tatalmalan lisandır. 

Tlrldyede pyrlmedeal l&rilula, lıkence n azab ınauarut 
vera lıılr .. , llayatı oldaia uaamı 'Yerecek olan bu mauan ba 
aaretle ort.daa bJJgn• ollleaktır. ________ , _________ .._ __ ...... _ ..... _,_," __________________ __ 

Paylaşılamıyan çocuk 
annesini istemedi 

"Çenberleme siyasetinden Fran· 
sa mesUldür.,, Fransa, gerek kuv
vet, ve gerek hile ile ltalyayı zayıf· 
!atma~ ve kendi tahakkümü altına 
1lmağa çalışıyor.,, 

clilıni~ bulunmaktadır. 

yi~~~ ;,:r:;rı-: Babası da bunun uzerine çocukla 
diden tayih ~ilmiştir. Bu zat ge- beraber Adliyeden kayıplara karıştı 

1 neral Von ~endir ki mar~ 
Faşist matbuatın bu hiddetinin Göring ile mutabık kalınmak sure- İki Uç aen-.nberi hayli merak 

menbaı nedir? tile Hitler erkim harbiyesinin ikti- uyandıran. bir "paylqtlam.ıyan ~ 
sat bürosu tarafından seçilmiştir. cuk,, davuı vardı. Nermin adında 

Berlinden yeni bir emir gelmiş· . . bir çocuk, mahallebici Mehmet Ali 
tir. Viyanada ltalya ve Almanya Esasen Alman hava kuvvetlennın ile 011111 Fatma Neuhat ve Fatma 
>ropaganda nazırları Göbels ve Al· şefi general Milch birkaç saat ken· İlhan admda bir kadın tarafmdan 
fierinin son mülikatlarından sonra dini tanıtmadan Romada dolaşmış· kendilerine alt olduğu iddia edil _ 
Hitler İtalyanın da, asab harbine tır. Bu anlaşmanın sureti tatbikini mit, nihayet it altmcı hukuk mah. 
'Jütün şiddetile iştirak etmesini ve faşist idarecilerile birlikte tayin ve temMine intikal etmlttl lılalıkeme 
bu suretle hali bir Fransız • ltalyan tesbit etmek gayesile teftiıte bulun· uzun ıllren muhakemeden 80~ 
-ınlaşmasının tahakkuk edebileceği· maktaydı. oocufun Fatma llhana alt oldufu 
nl. um" it edenlerin son ümitlerini de n~~'-'- .. &..-Bazı faşist muhitlerde Almanla· vu...._..e 'Y&nnJf 'Ye çoc ... - ona 
1>ökünden kazımalarını istemiştir. rm bu son metalipleri, hiç de iyi iadeeine karar vermJtti. 

Afman matbuatı lngilterenin hareke karşılanmamıştır. Fakat Göringin Kuar temyiz mahkem-1 tara _ 
tine karşı ateş püskürmekte devam emri o kadar kuvvetliydi ki bu hu· fmdan da tudit eclilm1ı, fakat 
ederken diğer taraftan İtalya mat· ;usta gösterilmek istenilen bütün bundan memnun olmlyan Mehmet 
buatı da Fransa aleyhine seferber mukavemetler tamamile neticesiz Ali karan taahih ettirmek iıltem.lt· 
:?dilmiş bir haldedir. Bütün propa· kalmıştır. (Fransaıcadan) ti 

le.mata bqlam11, adliyedeki halk 
da ıtırllltll üzerine icraya dolmut
tur. 

Nihayet Fatma llban çocufu 
röttlrmet üzere bir otomobil ca -
imnala gitmif, fakat bu fırsattan 
iıltifade eden llehmet Ali Nermin 
ile beraber ortadan kaybolmuıtur. 

Fatma tıhan göz y .. lan ile bir 
müddet yavrumnu aradıktan 10nra 
d6nmUt, gitmiftir. Bu 'YUlyete ı~ 
re polla, Nermlni Mehmet Aliden 
alarak ann..me teslim ed«ektlr. 

Yüksek Muallim 

3 

Genel Kurmay 
başkan ı 

Yanmdaki generaller;e 
beraber MilAsa gitti 

Milas, - :!\iareşal Fcui <;ak· 
mak dün saat yirmide yamnd:ı or· 
1eneral İzzettin Çah~lar, korgeneral 
Muc:tafa ~uğlalı, ti.imgeral Amı 

ve diğer zevatla Milac:a geldi. 
Halk mareşah büyük tezahüratla 

;arşıladı. Her taraf bayraklarla do 
nanmıştr. Belediye parkta mar~al 

şerefine bir ziyafet verdi. Halk Re· 
ce yanlarına k-,,.ı., .. -" rkın etrafın 

da tezahüratta bulundu. 

Fevzi Çakmaiın tcıkki:rü 

Ankara, 10 (A.A.) - Genclkur· 
may başkanı mar~l Fevzi Çakmak 
Hatayın anayurda kavuşma~ı mu· 
nasebetile her taraftan almakta ol· 
duğu telgraflara teftişte bulundu· 
brundn ayrı ayn cevap vermeğe im· 
kan bulamadığından ordu ve kendi· 
si hakkında gösterilen sevgilere te
şekkürlerinin ib!Apna Anadolu a· 
jansıru memur etmişlerdir. 

-o--

Otobusten kolunuzu 
çıkarmayınız 1 

Dün bu yüzden bir 
kaza oldu 

Akaarayda Bllytlk Lanıada otu
l'&Jl Raif adında biriıli, dün otobüs
le Etyemezden &'ec;erken, elini dı

pn ~ıkann11, fakat elektrik direği
ne çarparak kolu omuzundan kı • 

nlmllbr. 
Kon\lf&IDıyacak bir halde olan 

yaralı Cerrahpqa hutanMine ya • 
tınlıqtır. 

Adliye mutemedinin 
muhakemesine 

başlandı 
Birkaç ay enel adliye mutemedj 

Alllll 7 bln ktı.ur Ura lbtilla auçu 
ile tnldf olunmqtu. 

Aq 'Ye Suç orta.klan ll. Emin, 
Tevfik, Fennl ft Necminln bu ıa.. 

bah ağırceu. mahkemeainde muha
kemelerine betl&DlllJlbr, 

Uçurumdan yuvarlanan 
çocuk 

Kireçbumunda oturan kaaab 
HU.ünün 12 yqmdald oğlu Ci· 
had, dllll Kireçbumu eaddelinde a· 
Nidan dofru celirken, ayağı kay-
11111 ve cadde kenarmdald ucunım.. 
dan qaiıya yuvarlanm.Jlbr, 

rnacııdır. Fakat talih vardır. Onu in· 
~?.r edebilmek, muvaffakiyetin da 
1~ iradeye tabi olduğunu söyliye· 
hılnıek iı;terdim; çünkü bunun akh 
daha tat~in edecek bir iddia ve in· 
~n olclu ;~in daha şerefli olduğunu 
~annediyorum. Fakat talihin olma 

~anda vasıtalan bu gaye etrafında Geçenlerde tubihI karar t.teji 
toplanmııtır. Ancak bu neşriyatın reddolununca, beeincl icra daireli 
bu derece mübaliğacı oluşu halkın HBSk 6yde vuıtuiyle llebmet Aliye çocufun 
buna itimadını da baltalamaktan e· d k. bet glln u.rfmda ll'atma tıhana ia-

mektebi mezunları nın Tehlikeli surette yaralanan ~o -
cuk butaneye kaldınlmııltır. 

gezintisi 

ığına, insanın istediği zaman mu· 
<teri kalmıyor. Zihnen, bir seri ma· ır ev e se iZ deei tebliğ olunmue, Mehmet Ali de 

kalelerle Fransa:ra küfredilirken bulundu çocuğu aun tealim edecefini 116yle. 
Yüktek Muallim Mektebi me- Bir garson ÜÇ gündür 

ı:unları tarafından buıün bir va· kayıp vaı al . b'ld'ğ' . ,·,·ete ere ı ı ıne ınanamıyo· 

~· Gördüklerim buna mani olu 
.ı>Or, 

Fransada yaşıyan İtalyan \atandaş mavzer mitti. pur ıeı:intiıi tertip eldilmiftir. 
tarının orada bir cehennem hayatı Mehmet Ali dün Nerminle bera-
1eçirmekte oldukları ısrarla söyle· Haaköyde HUanüpap yalı11n • ber icraya ceımı. ve çocufu ana-

Bütün bunlara rağmen Paul Mo· nildiği zaman en saf insanlar bile d ıduvardaki uvalar altın.da ıe- mıa talim etmek iltemift1r. ll'akat 
~ın hareekti ~ma gitti. lnsan resmi makamlardan çıkan haberle- kiz mavzer tüfeği ve torbalarla çocuk Fatma ·tıhanı görtınce: 
oglUnun, iradesi ile her şeye hakim rin ne dereceye kadar şayan ıitimat fiıek bulunmuıtur. İlt 

Mektebin bir çok eski mezun • 
lannm da ittirak ettikleri bu te
ncrzühe tahıis edilen Akay va
puru bu sabah saat dokuzda köp 
rUden hareket ederek Bostancıya 
gitmittir. 

o~abılecetini, talihi her zaman ken· olduğunu anlamakta gecikmiyorlar Yalıda kira ile oturan Ahmet nin7 k~meuı babacıjun, ben 88 
• 

d.ıne Yaver edebileceğine iman etme· Diğer taraftan, Alınan heyetleri- duvara çivi çakarken tüfekleri b ı:. &cağım, diye ağlamağa 
~1 ~k güzel bir şeydir. Kendisini nin İtalyayı ziyaretleri günden gü· görmüt ve polise haber vererek, m'! ı.:· v:u.~ anaama ait -
~ntıdsiıliğe düşmekten, hldiseler ne sıklaşarak devam etmektedir. bulunan ıillhlar askeri makam • me • 

Bostancıda Çamlık gazinoaun • 
da verilen öile yemeii çok umi· 
ıri Ye neı'eli geçmi1, eilenceler 
akpma kadar deva metmittir. 

al'§lsında zaaf duymaktan kurta· Geçen gün Nazi partisi teşkilatı er· lara teslim edilmiıtir. Tahkikat Fatma İlhan da çocuğunun bu 
rır. kAnı harbiye reisi general Heinsich yapılmaktadır. hareketi kartmmda fenalqm11, ağ 

Talib vardır. lnsanlann bazdan ::ruf tabiri ile, müsait bir yıldız 
ın<1a doğuyor; bazıları da ne yap 

salar m . . uvaffak olamıyor. Talıh, da· 
~~ başkalarının meziyetlerine ve· 
Ye': ad ~ildir; gerçi muvaffaki· 

0 
° .ıneııyetlerden doğar, fakat 

Bö llleıiyetıer talihin bir hediyesidir. 
rn~' olrnaıcıa beraber her hakikati 
lnrd akkak kabul etmemiz lamn 

ır,Bal d 'k" · llt " zı an a çır ın, ınsa· 

()n~ §ertfi için acı olanları vardır; 
11,. a~ ~a göz yummak daha iyi o
kt · 

1 
.ılıh, sans, işte böyle çirkin 

Uıc y · · kı·' · anı ınsanı küçülten haki 
.erd- b' 'd' ~ ın ır. 

Sınullalı ATAÇ 

Tanrı mı korusun! 

B lR gazete, ba pazar günü balkm 
plijlan kendlalıd dar atqmı bay• 

retle §Öylece yazıyor: 
- Pazar gttaü buaDJD fevkalide ~ık 

olutu haUua sablUere, sayfiyelere, pl&Jlan 
llilcumanu maelb olmuttur. Bolu vapur· 
lanıun dünkü kalabalriı, • Şlrketlbayrlye
aln bUet utr11na göre • dört eenedenberl 
ıörillmemlt bir teldldeydl. 

Boiaza \"e Adalan giden vapurlar ender 
görillir bir tekilde halkla dolayda ... 

lyl ama, bu gidi le muhterem llalk ıtll· 
• lıhtaae e11der 16rillilr tekilde dejil, 
göriilmemlt ~ldlde npurl• birlikte ban
yo edene ne baynılacak!!! .. 

Sahibi bulunsa 

G AZETELD tirle JMIJ•rlar 
Adalarda ~ bdutro ı.e,..t

lerl llOll samularda elmert.l camhk olaa 
bir k•ım an.dala ........ olchia• ıire-
rek baralanaı ....._e ......... taf•J& kay. 
detUnnek lçla tefebbhe &lrllmeldedlrler. 
Alüadarlana bua ...._.. S~ 
dirler. Çtlaldl Derde .......... Wular ,..,.. 
laeak, lıılU.W ~lrklar da _.volMMtır. 

A iki ~ kardetlm, ePr tamlııllla
nn naaln·ohuaulan dola11 ı.e ........ 
bUtthl ~hldan -- ........... 

-- .... 
Beyaz mı, Sarı mı 

D 'VNY ANIN Urb llalbaden düa tl· 
sbtlllll \'e daha kuntll olaa bu. 

stbtkl llallae •"Beyu laub ! .. ,, dealllyor. 
Olaya ykllnde '61• lalli Rlll .ad•· 

P.• iddia edealercllr ki sırf (un) daae
mek lcla ba aealb aealb tahlrlerl lcad Mi· 
yorlar sanılır. 

Peki, !flmdl K~ , .• d11 lloıoU.tan 
h11d11duda e&J'U' e&J'U' tan•re mallaret.e
led oNyor. Salla mlltlıusrblan b•u ae 
.. ,..neaklarf •• 

Fakat, oalafta .. da ilan dejll, yul 
m.aı ilan dejll tlpllMis. .. 

San • lleJ'I& ..,. ! ! .. 

Beyoflunda Boetanbatı ca~ie· 

ıinde 50 numaralı evde oturan 
Diamiı oilu Haralambo Mil~·otiı 
adlı Yunanlı bir garıon üç gü:ı· 
denberi kayıplara kanşmııtır. 

İtinden muntazaman evine dö
nen bu yatlı garaonun böyle gün 
lerce görünmemesi üzerine ai'esi 
teliıa düşmüt ve zabıtaya mt:ra · 
caat etmittir. 

Kl'ndiıdnin bir kazaya kurb.ın 

ıitmiı olmaıı ihtimali var.:lır. Fo· 
tograf ı bütün merkczl:re gör. :leri 
lerek aranmasma ba;lannuıtır. 

Kirahk apartman 
ve dükkan 

Befiktaıta akaretlerde 86 • 1, 
36 • 2 numaralı apartımınlarla 

28 numaralı dükkan açık arttır· 

ma suretiyle kiraya Yerilecektir. 
lıteklilerin 22 - 7 • 931 cumartc
ı\ günü saat on ikiye kadar Be 
tiktaıta akaretlerde 54 numarl'.da 
mütnelli kaymakamhğrna müra • 
caat etmeleri ( 13480) 
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SON DAKiKA 
Bulgar - Yugoslav müzakerelerine dair 

Belgratt neşredi-
"" len mı tebliğ 

Belgmd, 11 (A. A.) - Bulgaristan Bngvekill Köseivanof, dlln 
Brdo eatosunda Naib prens Paul tııarfmdan kabul edilnilo ve öğle ye_ 
meğine alıkonulmU§tur. 

l~öseivanofla Markoviç arasında. yapılan görüşmelerden sonra a

§ağıdakl tebliğ, matbuat mUmessillerine tevdi edilmiştir: 
l - Yugoslav - Bulgar te5ıikl mesai politikasmm da.imi dostluk 

paktmm ruhuna uygun bir şekilde inkişaf ettirilmesine ve derinleşti
rilmesine devam edilmesi lfızmıclır. 

2 - MUm.kUn olduğu kadar sıkı iktısacll bağlarla birleşmek ikJ 
memleketin menfaati lktızasmdandır. 

S - lstiklal ve bitaraflık siyaseti, ikJ memleketin olduğu kadar 
Balkan sulhUnUn de menfaatlerl.ne en iyi bir şekilde tetabuk etmek.. 
tedlr. 

4 - tki hUk.0.metln blitUn komautarile iyi ve dostane mUnase
betler Jdamesi siyasetine devam etmeleri lfızmıdır.,, 

Mısır filosunun ilk kısmı 
Kahire, 11 (A. A.) - Nazırlar mecll.sl, Mısır filosunun altı muh

rib, 4 mayn gemisi ve l sa.hll muhafızı kruvıııörden ibaret olacak o
lan ilk partisini vUcuda getirmeğe karar vermiştir. 

. Kaza nan numaralar 
1,000 

Lira kazanan 
4251 

500 Lira kazananlar 
23462 20291 1593-4 

200 Lira kazananlar 
151 33701 1163 38969 17017 

38364 31519 3108 21801 29434 

100 Lira kazananlar 
5989 23274 14568 37202 19415 
21900 28188 28335 7361 27387 
20182 28076 

50 Lira kazananlar 
32863 21318 626 39200 10907 
37092 5689 5755· 14308 13620 
17387 9149 6501 31085 14594 
22452 19841 11818 19498 t507g 

8 3690 5698 30688 16580 
34254 5097 8673 35221 18798 

10041 11654 21113 38565 30487 
10892 15010 6856 1040 14725 

812 23512 11790 3939S 3416 
38350 6070 31807 18M 32960 

6244 7696 11990 35330 9015 
2356 16090 31991 34757 4160 

30 Lira kazananlar 
18637 17341 10799 13978 38229 
26388 16459 18352 9,871 36614 
22736 8367 84 10492 30118 
36252 14276 10718 34036 36900 
8739 19809 29235 26787 37177 
1001 6324 13121 4587 ısso.ı 
3712 19756 21695 34652 22846 
1199 14923 19342 35336 7970 
957 179 39219 8248 34565 

19454 5326 22610 27526 20686 
7294 22353 22848 9826 30617 

31376 11163 17636 
26894 737 6878 24788 26613 
10686 39607 39246 7029 35461 
3763 28531 17488 15162 4301 

27472 1948 29857 1&158 22704 
11040 4907 20585 34577 

lnönünün lngiliz gazetesine beyanatı 
( Baştorafı 1 incide) fi olarak yeni bir müstemleke siya

kabı.tl buyurmak suretiyle, bana bü· setinin başlangıcı olduğuna dair i
;!,ifü: bir seref vermiş oldular. Ken· şaa edilen ve ortaya atılan rivayet· 
O.ilerine teşekhiirlcrimi söyledikten !ere dikkatlerini celbettim. Bana 
tcınr2. Atatilrk tarafından tesis edil· Hatayın Türk sınırları içine avdet 
m.•• buluron rejimin ayni kalmakla etmesini mucip olan hususi sebcb· 
be:aber bur.a daha demokratik bir ler oldutrunu söylediler: 
yeçhe venniyc gayret ettiğini söyle· "- Hatay Fransa ve Suriye ile 
menin do~ olup olmadığım sor· olan münasebetlerimizi zchirliyen 
öum. Bana §U cevabı verdiler: müzmin bir mesele olmuştu. Onun 
"- Rejimin, halkın nefine ve halli, bu münasebetleri yeniden 

halk tarafından mürakabc edilmeğe memnuniyete şayan bir şekilde sıkı 
matuf bulunmak itibarile bidayet· ve sağlam bir mesnede raptetmiş 
tenberi demokratik bir esası haiz ol· bulunuyor. Ancak bunun yeni bir 
öuğu ~phcsizdir. Geçmi~ten tam müstemleke siyasetine delalet etti
bir ayrılı' teşkil etmesi ve bunun ğini söylemek hata olur. Komşuları 
milletin atisi için hayatt ehenuni- ile kal]ılıklı itimada dayanan iyi 
y~ti haiz bulunması dolayısile reji· milnasebetler Türkiye için arazisini 
min tatbikatında başlangıçtan iti- genişletmekten daha kıymetli ve da 
baren az çok sıı..., davranmak icap ha lüzumludur. Çünkü, bugünkü a· 
etm: .ti. Lfıkin hiçbir zaman cebir ve razi hudutları içinde kendine uzun 
~iddet kullanılmamıştır, ve rejim seneler yetecek me~galeleri vardır. 
daima her §eye, teşkilatı esasiye G~mişte müstemlekeler Türkiyeye 
kaşesini vermiş olan BGyük Millet pahalıya mal olrn1',ştur. Ve bunlar 
Meclisi yoluyla tatbik edilmistir. Türkiyenin varlığı için hayati ehem 
:Vaziyet inkişaf ettikçe rejimi yeni miyeti haiz olan kaynakların inkişa· 
hal ve şartlara uydurmak zaruret fı ve vaziyetinin takviyesi hususuna 
ve imkanı ha'ıl oldu. Ve mesela ciddi surette engel olmuştur.,, 
Riyaseticumhurda vukua gelen d 0 Reisucumhuru, ı n g i 1 i z • 
lğişiklik müna:)Cbct ile yapılan serbest Türk beyannamesi ile müstakbel 
fintihap ve son zamanlarda M ecliste ittifaktan bahsederken İngiltere 
lbir müstakil grupun tef'd li halleriı kuvvetinin Türkiye için ne kadar 
ôe olduğu gibi halk, tedricen idare ehemmiyeti varsa Türkiye kuv· 
~e daha vasi bir i~tirak hissesi ka· vetinin de İngiltere için o derece 
zanmıştır. Bütün milletin hürriyet· mühim olduğu kanaatinde bulun· 
terin tedricen genişlemesine karşı &uklarrnı söylediler: 
blan :nukabele tarzr, beni bu mesa· "- fngilterenin Akdenizdeki 
imde teşvik e'mi~!ir. Gerek halk ve vaziyeti zaa(a ı•ğrarsa Türkiye 
~ek mathnat t "~' .,,; ........ ıı t:ılea der bunun aksülamelinden müteessir 
vanmm rnİ7 'Jh"'l' 1 e!:·"'~İ hudut!::ı:- olu:-. Her iki memleketin gayret· 
~~~ ~yanı taltdlr bir '<a\'1'3" 1eri biribirinin ayni, yani sulhün 
5r.W ı.;><:~rmı~! .:. dır>. ( -nııhafazası olduğu için karşılıklı 

-~,1ftt'rlr.e lta'~"'1an rahsettim. menfaatleri namına eski nmanlar· 
un, evvelce tesbit ediknc mO~ .31 olduğu gibi gene yanyana mev· 

Çin- Japon harbinin 
feci plançosu 

(Başlara/ ı 1 incide) 
ye nazm, general Hoyingçing, bu 
nutkunda ezcümle demiştir ki: 
"- Japonlar, ellerinde bulunan 

48 fırkadan şimdiye kadar 31 fırka· 
yı Çine sevketmiş bir haldedir. Bu 
sebebten dolayı Çine yeniden tak
viye kıtalan göndermeleri ~k güç· 
tür. 
Japonların Çin topraklarındaki 

zayiatı, Çin zayiatı ile ayni hizada. 
900.000 ölil ve yaralıyı geçmekte· 

dir." 
Diğer taraftan rnillf konsey aza· 

sından Çengçen de ayni münasebet 
le bir nutuk irat etmiş ve bilhas::.a 
şunları söplemiştir: 

"Çin, 1941 den evvel muzaffer o
lacaktır. Zira Çinin ordusu, gün 
geçtikçe fazlalaşmakta ve iyil~mek 
tedir. Japonyarun ordusu ise gün 
geçtikçe har kabiliyetinden kaybet· 
mektedir. Japonya bugün başka bir 
büyük devletle ka~ıla~mıyacak va 
ziyettedir.,, 

Fransız askerleri 

Sopget - Japon harbi 
Japon bombardımanı 

9 saat sürdü 
Londra, 11 - Gelen haberler, 

Sovyet - Mançurl hududunda bir 
harb şekline dökiilmil§ olan çarpıı
maların devam ettiğini gösteriyor. 
Japon tebliğlerine göre Japon -
Mançu kuvvetleri, Hoaten ırmağı_ 
nın karşısında Noro ve Bulşagal te 
peleri ilzerine yerleşmekte ve bu 
ırmnğın kenarlarındaki sazlık ve 
bataklık araziyi buraya girmiş olan 
son Sovyet - Mogol mUfrezelerin -
den temizlemektedir. Japon krtala
n arazinin kumlu ve bataklık ol
ması sebebinden ileri hareketle -
rinde güçlüklere maruz kalmakta
dır. 

Diln, şafakla beraber, Sovyet 
topçusu, fasılalı ate§e başlamıştır. 
Öğleye doğru, Japon kıtalan, sa 

vaş sahasma varmış ve Japon ba
taryaları Kala rnnağınm garb kıyı-

ımdalti mevzlleri'li bombardnnana dıman tayyaresi dil§Urmtııılerdlı;. 
ba.şla.ınıştır. Japon avcı tayyarele_ Bombardıman, saat 21 de nibayet
rl de on ild kadar Sovyet bombar- len~tlr. 

Lehistanda Alman 
mallarına boykot 

( Ba§lara:ı 1 incide) 
hattı hareketini tcyi.d ve teksif 
ettiği aöylenmcktedir. 

ni olmak arzu ve azmini bildire • 
cekJerini ve göstereceklerini zan. 
netmek aiterim.,, 

Londrada Alman 
propağandası 

Paris, 10 (A.A.) - Figaronun 
Londra muhabiri, gazetesine telgraf 
la bildiriyor: 

Hataydan çekiliyor ~ . . . 
<Devamı 5 ıncıd~> Cumhur Reısımız 

Ayni mabfeller, İngiltere baı

vckilinin Danzig hakkında çıka • 
cak bir ihtilafta mütecavizi sara
haten tarif ettiğini bilhassa kay· 
detmekte ve Danzig atatüsünde 
tek taraflı tadilat yaparak Polon. 
yaya tecavüz addedilecek şekilde 
akaülameller tevlid etmekten iba
ret olan Alman pııinının Polonya 
hUkQmetince suya düJürülıdüğünü 
h~ tırla tmaktadrr lar. 

Birkaç gündenberi Londrada Al
ma .. propagandası, teskin taraftar
larını tak\.iye için bütün gayretini 
sarf etmektedir. 

tir. İn<SnU bu daveti kabul ederek 
önUmU.ı.deki ilkte!rin ayında Ha
tayı ziyaret edeceklerini bildirmiş, 
ve Hataylılara aelam ve muhab
betlerinin bildirilmesini istemiş -
tir. 

Fransız askerleri birkaç 
güne kadar çekiJiyor 
Ankara, 11 -Fran.aız hükQ -

meti, Fransız askerlerinin 15 Tem 
muza kadar Hatayı tamamen ter
kedeceklerini ve Hatayın o tarih
te teslim edileceğini Hariciye Ve
kaletine resmen bildinni§tir. 

ki almaları zaruridir.,. 

''lngilterenin mecbu.rt askerlik 
hizmetini kabul etmiı olmasından, 
Türkiye çok memnun olmuştur. 

Çünkü, kuvvetli bir İngiliz ordu· 
su sulh cephesinin bakası için el· 
zemdir. 

"Bu yeni münasebetin TUrki
yenin halihazırdaki ticaret ai ... 
temini serbe10t mal mübadelesi ha· 
tine getirme~e yardım etmek hu· 
susunda da büyük ümtiler beslen
mektedir.,, 

Nihayet cum.hurreisi Balkanlar· 
daki vaziyette bahb buyurdular. 
Bu münasebetle TUrkiyenin, Bul
garistanın Balkan Antantına il· 
tihakını görmeyi çok istediğini 

ve bunun için Türkiyenin her za· 
man çalışmış olduğunu ve bu ga
yenin tahakkuku hakkındaki ümit 
dini Mla kesmemiş bulunduğunu 
söylediler. 
Konuşmamızın sonunda, cum • 

hurreisi, tngiliz milletine iblağ e
dilmek üzere Daily Telegraph 
gazetesine aşağıdaki mesajı verdi· 
ler: 

"1ngili% milletine Tilrk milleti
nin muhabbetli aelamını tebliğ 

etmenizi sizden rica ederim. İn· 
giliz milletinin Türkiye cumhuri
yeti ile ittifak fikrine karşı gös
terdiği samimiyeti memnuniyetle 
karşıladık. Bu ittifakı ilham eden 
siyasete gösterdiği hararetli mü
zaheretten dolayı, İngiliz matbu
atına bilhassa teşekkür ederim. 

"fngiliz milleti, ittifak hakkın· 
daki hissi, deruhte etmiş oLduğu 

vecibeleri yerine getirmekteki ar· 
zusu kadar samimi olan Türk 
milletinde en sadık bir müttefik 
bulacaktır. İki millet aarasında 

mevcut olan eski dostluk bütün 
o çetin yılların devamınca kökle
rıni Türk milletinin kalbinin de· 
rinliklerinde muhafaza etmiştir. 

"Memleketlerimizin her saha • 
daki karşılıklı menfaatleri namı· 

na ve cihan sulhilnün muhafazası 
için bizim elele vererek, ilerleme· 
mizi mOmkün kılacak otan bu dost 
!uğun yeniden canlanmasına iti· 
matla intizar etmekteyiz . ., 

inönü 
Ay sonuna doğru 
şehrimize gelecekler 
Cumlıurreiıimiz lımet f n. 

önünün bu ay ıonuna doğru 
ıehrimize geleceklerini ha· 
her aldık. Bu sabah Anka
radan gelen Parti latanbul 
Müfettiıi Tevfik Fikret Sr· 
lay da bu haberi teyit ebniı, 
yalnız henüz seyahat pnü 
belli olmaıdıiım aöylemiıür. 

Partinin lstanbul .. 
mıntakası müfettişi 

şehrimizde 
( Ba1tarafı 1 incide) 

ile ile partinin §ehrimizdeki erki· 
nt tarafından karıılanan Tevfik 
Fikret Sılay doğruca Partinin t.
tanbul merkezine gitmittir. 

Parti müfettişi, eski latanbul 
şube başkanı Vali doktor LQtfi 
Kırdarla parti işleri hakkında gö· 
rüşmüş ve reislik vazifesini veka
leten ifa eden idare heyeti azasın
dan İbrahim İbrahim Kemal Bay· 
ııurttan işleri devralmıştır. 

Tevfik Fikret Sılay partideki 
müfettişlik makamında ziyaretine 
gelen zevatın tebriklerini kabul 
~ttikten sonra iıe baılamııtır. 

Parti İstanbul idare heyeti bu 
akıam aaat on sekizde parti mü
'cttişinin riyaseti altında bir top· 
lantı yapacaktır. 

Tevfik Fikret Sılay, bir muhar· 
rimize kısaca demiıtir ki: 
"- Buradaki parti arkadaıta

rımla temas ederek işe başladım. 
Müfettişlik mrntakası, bütün mül 
k iteşkilatı ile İstanbul vilayeti • 
<lir. Burada temaslarımı tamamla
dıktan sonra vilayet kazalarını do 
laşarak halkın dileklerini dinleye
ceğim ve parti teşkilatını gözden 
geçireceğim. Seyahat gUnil he· 
r.üz tesbit edilmiş değildir. 

Parti şefliğinin tensibiyle de
nıhte ettiğim bu vazifede muvaf· 
fal. olmak için arkadaılarımla bir
likte çalışacağım. 

İstanbul gibi mühim bir yer4e 
parti müfettigliği vazifesine tayi· 
ninden dolayı memnuniyetini ifa· 
de eden 'Tevfik Fikret Sılay, mu· 
hamrimizin sualine cevap olarak 
parti genel sekreteri doktor Fikri 
Tilzerin §ehrlmize gelişi tamamile 
hususi mahiyette olduğunu, İl· 
tanbul parti te~kilatında deği -
şiklik mevzu bahıolmadığıru ıöy· 

lemittir. 

Bu mahleUer, aaıdece Danzig ve 
Pomeranyadan geçecek otomobil 
yolu hakkındaki Alman talebine 
karıı Polonyanın 26 • 3 • 39 da 
verdiği menfi cevabın ve lngilte 
renin Polonyanın tamamiyctini 
garanti ettiğine 1air 30 - 3 - 39 da 
ne~rettiği beyannamesinin tarih 
terini karşılaJtırmak suretiyle Po
lonya siyasetinin Almanyaya kar· 
§t istiklAlini tasdik etmekte İn
giliz baıvekilinin Leh noktai na
zarına tamamiyle uygun bir ıe· 

kilde harek~t cttifine i~ret eyle: 
mektc4irler. 

Polonyada göı:ülen ailkfuıetin 
Çemberlaynın bütün temennile· 
rine tevafuk ettiği eiyasi mahfel· 
lerde söylenmekteldir • 

Çemberlaynın beyanatı 

Londra, 10 (A.A.) - BaJvekil 
Çemberlayn buglin öğleden sonra 
Avam Kamarasında beyanatta bu· 
lunarak demittir ki: 

·•- Son Dan.rig h!diıeleri ,bu 
şehrin mUstakbel atatüaü mesele· 
sinin el altından bir taraflı bir 
hareketle halli arzusunun mevcut 
bulunduğu endişesini zarurt ota. 
rak tevlit eylemiştir. 

HA.d.iıeler bu faraziyeyi teyit 
eylediği takdirde mesele Danzig · 
lilerin hak ve hürriyetlerine taaı. 
ilik eden tamamen mevzii bir i~ 

olarak telakki edilmiyecek, derhal 
Polenyanrn millt mevcudiyeti ve 
istiklalini mUteeasir eden daha va 
him meseleler ortaya çıkaracak· 

tır. lstik11li sarir. bir surette 
tehdit altında kaldığı veyahut böy 
le bir tehdide milli kuvvetleriyle 
mukabeleyi hayati ehemmiyette 
addeylediği takdirde, Polonyaya 
yardım edeceğimizi va.deyledik. 
Ve bu taahhüdümUzU yerine ge· 
tinneğe azmetmit bulunuyoruz . 
Evvelce de söylediğim gibi Dan
zigin bugünkü ıtatUsil ne haksız 
ne de mantıksız olmamakla bera. 
ber bazı ıslfillat ve tadilat yapıl -
mağa rnüaaittir ve vazih bir h~va 
içinde bu ıılihatrn müzakereıi 

mümkündür. Fakat İngiliz hükü
meti son hadilelerin halen makul 
tavsiyelerin faydalı olacağı bir ha 
va bulunmaarnı .zorlattırdığı kana 
atindedir. 

Bu vaziyet karııaında Polonya 
hükumeti aükOnctini muhafaza et 
mittir ve İngiliz hükumeti Dan
zigin muhtelif milliyetlerin haki· 
ki menfaatleri birleıtiği zaman 
teşriki meıi edebileceklerini bir 
kere daha isbat edeceğini ümit ey 
lemektdir. Bu arada, bütün alika· 
duların Danziğe müteallik her 
'1angi bir hAdisenin blitUn Avru· 
?& banıı için bir tehlike teıkil e· 
decek bir tetebbils olmasına m1-

Gazetelere, biribiri ardına ~yle 
haberler verilmektedir: 

"Fransız ve lngiliz hükfunetleri, 
Van Zeelandı Hitler nezdinde bir 
t~ebbüse memur edeceklerdir. Vnn 
Rib!:>entrop, on beş güne kadar Lon 
draya gelecek, pek yakında Varşo· 
va ile Berlin arasında görüşmelere 

başlanılacak.,, 

Bütiln bu şayialar, asılsızdır. Fa· 
kat işin şayanı kayıt ve ayni zaman 
da en vahim ciheti, bütün bu şayia
ların, bundan daha iki hafta evvel 
Alrnanyarun yakında Danzigi işgal 
e:leceğini bildirenlerin ilhamı altın 
da--:)rayılma ıdrr. 

. Lehistana lngilterenin 
vereceği para 

Londra, 10 (A.A.) - Polonya 
mali heyeti reisi miralay Koc, tay· 
yare ile Var~vadan dönmilştür. 
Polonyanın lngi!tereden yap~ca~ı 

5 milyon sterlinglik istikraz müza· 
kerelerini idare eden Koc, bu i~ a· 
it son teferrüatı tesbit etmek üze
re Lo ' :::·a gelmiştir. 

Alman mallanna boykot 
Varşova, 1 O (A.A.) - Lodz 

tüccarları tarafından Alman 
mallannm boykot edilmesi ka • 
rarı üzerine, bir çok Lodz ma • 
ğazalan camekanlarına "bura • 
d!l Alman malı satılmaz,. lev • 
haları asılmıştır. 
Şarki Prusyadan Danzige giden 

~enç Almanlardan mürekkep bir 
grup, Polonya topraklarında Polon 
ya aleyhinde şarkılar söylediğin· 

den tevkif edilmis ve şarki Prusya· 
ra i::ıde olunmuştur. 

Neler ne'er istiyorlar! 
Roma, ıo (A.A.) - "Sesto del 

Corbino,. gazetesi, şöyle demek • 
tedir: 

"Danzig meselesinin Almanya.. 
nm arzusuna göre halledilmesi 
halihazırda Avrupayı tehdit e -
den harbi uzakle.ştrrnıağa kafi de. 
ğildir.,, 

Faşist organı, bundan sonra. 
mihverin şartlarım sayarak şöy. 
le devam etmektedir: 

"Hakiki bir sulh, silahların 

tahdidi, lktısadi iş birliği ve ya. 
pıcı uzun bir sulh devresine gi • 
rilmesi imkanım veren hakiki bir 
sulh isteniyor mu? O hakiki sul. 
hil tahakkuk ettirmek için vazi. 
yeti yeni bir görüşle mUtalca et.. 
ınelidir. Binaenaleyh Tunus, Ci -
buti ve Süvey3 !talyaya. verilme. 
lidir. Malta gibi İtalyan toprak. 
ları ltalyaya, Cebelüttarık gibi 
İspanyol toprakları İspanyaya i. 
a.de edilmelidir. lngilizlerin an -
ca.k o zaman deo.iz.lerdeıı eerbesL 
çe geçmelerini garanti edebiliriz. 
Danzig ile Polonya. koridoru, Al
manyaya verilmeli ve bu memle
kete eski müstemlekeleri iade c . 
dilmelidir., , 

s 
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Madridde bir 
tecavüz 

Franyız konsolosu 
Yüzünden yaralandı 

ır~gRPiiflr~·L§i~W@J ~~~. 
Madrid, 10 (A.A.) - Fransa

.nrn M.adrittcki konsolosu Pige
<>~ncau, dün gece evine dönerken 
bırkaç kiııinin tecavüzüne uğra -
nuş ve yüzünden yarala.nını~tır. 
SıhM vaziyeti, vahim değildir. 

B S 1 n b ·ı r lı. g"'ı. ~~d:~~~~l~~!~!s~:n s:~;!;~iti~~m ı 
• Milletler cemiyeti nrzdindı.: 

murahhas he)·etimizin k~tibl Tevı 
Erin ailesile birlikte lıu s::ıbalı St-n. 

1 Ağostosta faaliy.ete geçiyor 
ton ekspre~ile Cenevreden şehriını , 
gelmiştir. 

• Dün şehrimizin üzednde ke~ı 

çekirge bulutları görülmüş ve buıı 
lnrdan bir kısmı şehre düşmüştür. 

• Haydarpaşa b:ıstanesi nde 140 ' , 
Heybeli sanalor~ omund~ 200 yatakı • 

DahDODye Vekh ODırn Dın k©>lfil~IF<e<§Je!KD bev;anatoıııı(§lan: 

!?.1~:;-~ <1'.:.~ıdil~~!..Y'""" "Matbuatı vazife ve mes'uliyet 
Patis sefiri Boneyi ziyaret ede • o rtag"' 1 o 1 arak tan 1 y o ruz 

verem pavi) onları yapılması hakkın 
laki proje Sıhhat vek5leti tarafın 

Jan tasdik edilmiştir. 

rek Fransa konsolosunun maruz 
kaldığı tecavüz dolayısiyle özür ' 7 

:~
1

'::i;h;1e t:~~:~sir~~şıa~~~:: Basın Birliği merkez ve mıntaka idare heyetlerine, 

• İstanbul jandarru:ı alay kuman 
danhğına tayin edilen DiyarbaJ;.ıı 

jandanna kumandan muanni Niya1.ı 

Rıza şehrimize selerck .a:ıifesinı• 

uaşlamışlır. 

bıldirıniştir. 
0 

haysiyet divanlarına seçilen arkadaşlarımız 
Meclis Reisi şehrimizde Ankara, (Hususi) - Basın BirIL ı~ım için bir borçtur. 

• Ese denizinde fırtına hüküıo 

sürmektedir. Küçük Yesait muntazam 
sefer yapamıyor. 

Bü .. . . . . . ği kongresinin dahiliye vekaletin- Çalışmalarınızda muvaffak1-
yuk Mıllet Meclısı reısı Ab- d ki k nf 1 d ld ~ t i b 

lstanbul mrntakası idare heyetine: kendi §ahsmı hesabına rey ver-
1 - Hakkı Tarık Us - Vakıt gaze- :nem demiştir. 

tesi sahibi. 2 - ~tem izzet Benice - Ri;aset makamn:m daveti ilzeri-

• Gazi terbiye enstitüsü talebelerin 
den bir grup bir hafl:;, kalmak üze· 
re dün şehrimize gelmiştir. <lülh rk . e o erana sa onun a açı ıgmı ye ve sa et temenni ederim. 

. a ı Renda şehrimıze gelmiş- d.. b·ıdi · tim B kil D R .., l 1 · b' k d Son Telgrar sahıbi. 3 - Orhnn Sey- k d arti umt idar h • Alemdağmda inşa edilen jandar· 
ma karakol binasının açılma merıısi 
mi belediye reis muavini Lutfi Ak· 
soy tarafından yapılmıştır. 

tır. . un ı rmış . aşve r. e- .:ı z erı .r ere aha saygı vE> fi Orhon - Akbaba sahiplerinden. ne . ongre e P . um . e e
t - M. Zekeriya Sertel _ Tan gaze- yeti matbuat bürosu ııefı Cevdet 
lesi sahibi. 5 - Peyami Safa - Mu- Kerim !ncedayı, listenin kurultay
barrir. daki murahhas arkadaşlardan bazı

B' fik Saydamm, Cumhuriyet Halk sevgi' ile selAmlıyarak ruzna-
sonrır . m~ddet b.ura~a kaldıktakın partisi idare heyeti azalarının, par- me mucibince işlerimize de-

ri 
a .ıntihap daıresı olan Çan - tl mU•takı'l .,.,..,,pu reı., vek'li Alı' 

., c• ~ - • vam için kotıgre reisinin intiha· 
Ya gıtmcsi muhtemeldir. Diğer Rana Tarhanm da b ı d ~ k lstanbu.l mıntakan hayıiuet diva. lan tarafından hazırla.nmış olduğu-

• Sümerbank Mersinde bir yerlı 
Illt.'b 1 u un ugu on_ bma dayet ederim. 

~s arda yakında intihap deli- gre tafsil!tmı veriyorum. Dahiliye Vekili Faik Öztrakm nına, asil. aza: . . nu, kendislıılıı bu listeyi gördüğil-
mallın· şubesi açmıştır. Karabükte de 
yakında bir şube açılacaktır. 

r(;1erın .d k r 1 
ya k e gı ere . mec ıs açı ıncı • Kongreyi, Dahiliye Vekili Faik kongre mesaislıii açan ve sürekli 
lardır .adar tetkıkatta bulunacak- Öztrak şu nutukla açmıştır: alkışlarla karşıla.nan nutkundan 

1 - Enıs Tahsın Tıl - Akşam neş- U k •d d k. "Al hte b. ü-
riyat müdürü. 2 - Ömer Rıza Doğ. n a) e ere . ey ır m 
nıl - Muharrir. 3 - Refik Ahmeı taleamız yoktur. Arkade.şla.r seç-

• Belediye reisi Lı'.itfi Kırdar (':;
küdar iskele meydanının tanziminf' 
başlanması için emir \'ermiştir. Çor> 
iskelesi civarındaki binalarla itfai· 
ye binası kaldırılacaktır. 

Satye binası 
tahkikatı 

DahiJiye VekiJinin nutku 
Sayın Başvekilim ve aziz ar· 

kadaşlarım, 

Birinci bastn birllği kong rest. 
nJ açmakla bahtiyarım. BUtUn 
ır cı.mleket matbuatının kıymet. 

li mUmessiJlorini burada ve bir 
(~ta.ra.fı 1 incide) nrada sel~mlamakla büyük bl r :t e?erek bir ıarf içinde bulunan zevı.. ve iftihar duyuyorum. 

etrn~ l~rayı müddeiumumiliğe teslim Matbuatın ehemmiyetini te-
.ştır. Avukat Ekrem Ilhamı bu ba ıı. ettirmek için saltı.htyetli 

Paraıan ·· kkiı· 11. 1r·11· R ·· b mue ı ı.HI ı eassurans dillerden çok kuvvetll sözler i-
sa ık ikinci müdürü Malik Kevkeb şitilmiş ve hatta. ona dördüncü 
namına t sı· tm· R . e- ım e ış ve paranın kuvvet diyenler de olmuştur. 

k:i:e ~ar tarafmdan Malik Ke~ Biz kuvvetlerin teaddUdilne 

l .. kut hakkı,. olarak odacı ı- değil blrlfğine ve onun TU ki-
e gonde ·ıd·~· · ·dd. t · t· • r J\I;· . rı ıgım ı ıa e mış ır. ye BUyUk Millet Meclisinde te-

b u~de~urnumilik Ekrem !!hamiden celll ettiğine kail olduğumuz 
h u ıddıa etrafında uzun boylu iza- içln böyle bir ifadede buluna-
.. at ~lnnş, bilhassa değiştirilen zarf mayız fakat onu tr . 
uzerınd d Ç" .. R fi • vaz e ve !UC 
l3 e urmu.şt~r.. ünk1: e 1 suliyet ortağı olarak tanımakla 

ayar b~nun _bır. lf~!radan ıbaret enemn\ffetfiil'~~ha '!t{f:V fO~O'id • 
bu!undugunu ılerı .surerek: g · ze ~e a 

"P zOO ı· ·ct· k t ha samımı surette ifade ettiği-ara ıı:a ı ı ve o ramı . 
t:.-.· • • .. d · t· fak t M mıze inanırız. Bunun i~indir kl 
'"'uır ıçın gon errnış un, a a- . 

lik Kevkeb odacıdan zarfı alarak aıatbuat müntesipleriyle her 
Yırt 00 li dalı k arak temasta. bu noktayı daima ve sa
b .}:11'iı ve 38 ra Eka oy 

1 
rahatıe ifade ettim ve ediyo. 

a'F\a bir zarfla avukat reme ~o: rum. • 
lanıı~tır. Bu bir iftiradır . ., demıştı. . 

Ekrem llhami rnüddeiurnurnilikte Bır daha tekrar eder!nı: Mem 
Zarfın değiştirilmiş olduğunu itiraf leket ve millet işlerinin mesuli
etrniş, ancak Refi Bayarm, aldı~ yetini bera.ber ve mUşterek ta-
6 bin lira komisyonu söylememesi şryoruz. Sızı de kendimiz ka
i~in Malik Kevkebe sUk(lt hakkı o- dar '\"azifelf ve mcsulfyem bili· 
larak verdiğini iddia etmiştir. yoruz. HUr, fakat ciddt ve ve. 

Para, üzerinde kırmızı kalemle karlı, memJeketin yüksek mcn-
4000 rak 1 be b. rf faatleı1ne dahna dikkat ve hür-

amı yan ı yaz . ır za 
içinde 8 tane beser yüz liralıktan i· met ooen matbuat medeni vo dii-
barettir. Müddeiumumilik paralan riist bir lda~n Mla mllsta.ğnl 
gördükten sonra zarfı kapatinış ve olaınıyaca~ bır yardnncıdır. 
emanet ka<;asma saklamıştır. Samhnt irşatıarımzda, doğru 
Diğer taraftan dolaşan bazı ~ayi· ve hUsnUnlyete makrun tenkit

al::ıra göre, bu 4000 lira Refi Bayar lerlnizde ancak f\ )•da -ve kuvvet 

~rafından verilmiş olmayıp, Malik buluruz. Hareketlerimizle sizi 
Revkebin yolsuzlukta hissesine dü- daima bu yolda teşvikten hall 
~n Paradır. Ve nemadet getiren kalmamağa çahşryoruz. Bu ka
?-..talik Kevkeb ileride hakkında bir dar mUhim ve memleket ve mil
tahfif müsebbibi olarak sayılabil- leta en faydalı blr surette ifa, 
ın:si için hissesini iadeye karar ver 7'lı>Sleğtn ve onun meslekdaşlar 
?l'lı§tir. ar:ısında muhadenet ve tPsanii 

Bu hususta, ala.kadarlar sıkı bir d 1t temin ve oriıarrn hal ve ati
~eturniyet göstermekte ve işin giz- sini tanzim edebilmesi elbette 
1ı tahkikat safhası sırasında olma· çok arzu edflir bir şeydir. 
sı ~olayısile bir şey söylemek-ten Df!yük Millet Meclisince k a
çekıtırnektedirler. l\faamafih bütün bt:l edHen 3511 numaralı basır. 
b~ kan51k i~ler bir kaç güne kadar bh"liği kanunu btt arzunun tat
agır ceza mahkemesinde bütün çıp minini istihdaf etmektedir. Bu 
1akhğile ortaya konacaktır. kongre de o kanunun emri ica-

Dördüncü sorgu hakimliği tara· t .drr. 
fından, Ankarada bulunan bazı ta· Cumhuriyetimizin mliesslsi 

~mrnış kimeslerin istinabe yoluyla Ye matbuat hürriyetinin cidden 
ıstenilen ifadelerini havi dosya bu A!Şığı olan Ebedf Şet Ataturk'Un 
~a.?ah sorgu hakimliğine gelmiştir. yUce hatırasını huzurunuzda 
~Otdüncü sorgu hakimi ifadeleri tet htirmetlo yAdederim. 
ık etm~ğe baş1aımştır. Bu bUyUk eserde Ebodt Şefin 
~?osya bu tetkik bittikten sonra en yakın arkada~ı ve milletin 

~U~deiumumiliğe tevdi olunacak~ hakiki gözbcbeği olan Millt Şe-
1, d·anarnesi hazırlandıktan sonra fimlz ve Reisicumhurumuz l s· 
c;a rnahkemeye gönderilecektir. met lnönU'nUn her veslle ile mat 

buat ve onun hlirriycti haklon· 
• R da bize ne gUzcl dersler verdI-

1 eledi•·e S J kt k' " I'· J • a ıtC':ı . ::ı ı pnrasız ~· i h . . b·1· . . 'f tb a ·• " Plı\' ıı 1• f'ın ep1nız ı ırsınız .• , a u · " " . una rıhtım y::ıpm:ı~a .;arar 
ill ıştir. tın esaı:; prıensipleri demek daha 

ı . l.l ~!eıtı ye reis muavini Rıfat ile tioğru olan bu işaretlere uymak 
'· .. 1 · ~ .şuhcsi müdürü G:ılip Ankara- hepimiz için milli Ye vatant va. 

rııun ıi ş lerdir. zire olduğunu hatırlatmak be-

sonra, yapılan teklif kabul oluna
rak kongre riyasetine Faik Öztrak 
ve kongre kntibliklerine de Ana-

Sevengil - Muharrir. tikleri takdirde hepsine muvaffa -
Yedek aza: kıyetler temenn! ederiz,.. demi§tir. 

r.iolu ajansı muharrirlerinden Ke -
rami Kurtbay Ue Haber gazetesi 
muharrirlerinden Yekta Ragıb se 
çllmişlerdir. 

l - l\fitat Cemal - Muharrir. 2 - Bu sıra.da. dinleyiciler ars.smd& bu
Hal~t Fahri Öı:ansoy - Muharrir. 3 - lunan bir meslekdaş, Ahmet thsa
Rasım Us - Haber gazetesi sahibi. run sözlerini herhangi bir arkad&-

l::mir mıntakası idare heyetine: w 
Genel Sekreteri Kemal Gedele• . 
Parti Genel Sekreter Vekili Hn-1 - Haydar Rüştü _Mebus, Ana- şa hakaret addederek dognı olma-

dolu gazetesi sahibi. 2 - Rahmi Gök- drğmı söylediyse de riyaset maka.
Kongre riya.set divanmnı böyle- ce - Anadolu gazetesi neşriyat mü mmdan herhangi bir namzedin in

ce tc;ıekkülünU takiben verilen tak- dürü. 3 - Hakkı Ocakoğlu - Yeni- tihab kabiliyeti ha.kk.ı:nda söz söy-
asır gazetesi başmuharriri. 4 - Sev. 

rirler tnsvib edilerek merkez idare ket Bilgin _ Yeniasır sahibi. 5 
heyeti riyasetine Ulnıı başmuha?Ti- Sırrı Sanlı - Halkın Sesi sahip ve 
ri Falih Rıfkı Atay, merkez idare başmuharriri. 

heyetine yüksek haysiyet divanı a- l:zmir mznlakası hayaiyt't divanı. 
za ve yedek azalıklara da. aşağıda... na, aılt aza: 
ki murahhaslar seçilmişlerdir: 1 - Hayrettin Karan - Mebus, 

Türk Dili gazetesi sahibi. 2 - Hamdi 
.\JERKEZ İDARE HEYET!: Nüzhet Can can - Anadolu gazetesı 

Asli a:a: başmuharriri. S - Rahmi Balaban -
1 - Asım Us - Mebus, Vakıt ga- Fikirler mecmuası neşriyat müdürü. 

ıetesi başmuharriri. 2 - Ahmet Şük- Adana mmtakası idare heye/ine: 
rü Esmer - Mebus, muharrir. 3 - 1 - Coşkun Güven - Muharrir. 
\ bid!n ' ıDaver - Mcbtıs, muharrir. 2 - Basri Orkmen - Ese gazetesi 
l - Sadri Ertem - Mebus, muhar. sahibi. 3 - Ahmet Remzi Börcğir -
rir- 5 - İbrahim AI:'ıetlin Gö,·sa - Yeni Adana gazetesi :sahibi. 4 - Fu. 
~Iebus, muh:trrir. 6 - Kerami Kurt· nt Akbaş - Yeni Mersin gazetesi sa
bay - An::ıdolu ajansı müdürlerin- hibi. 5 - Nuri Genç - İskenderun. 
den ,ınuharrir. 7 - Selim Ragıp E- Adana mıntakası lıaysiuet divanı-
meç - Son Posta sahiplerinden. 8 - na, Asil aza: 
Sedat Simavi - Yediı;ün Ye Karik:ı- 1 - Nevı:ıt Güven - Türk Sesi ga. 
lilr sahibi. zetesi sahibi. 2 - Rüştü Ala - Halk 

l'edek a:fl: Dili gazetesi sahibi. 3 - Seyret Ba-
1 - Ferit Cel~l Güven - Mebus, y:ır - Ulus Sesi gazetesi sahibi. 

mubarrir. 2 - Fazıl Ahmet Aykaç - Yedek aza: 
~tebus, muharrir. 3 - Kemal Onal - 1 - Ragıp Yazman - Kilis gazete-
~fcbus, muharrir. 4 - Şerik özde- si sahibi. 2 - Fehmi Barlas - Ye. 
mir - Mebus, Babalık gazetesi sa- ni Adana muhardri. 3 - Nihat Tan· 
hibi. 5 - Cemal Ali~ • :ı.ıcbu~. Bar- güner - Türk Sözü ne~riyat müdü. 
tın ı;aıetcsi sahibi. 6 - Ethem Hida- rü. 
~·et Akımsar - Muharrir. 7 - Ali Trabzon mıntakaıı idare heyeti:Re. 
Ekrem Uşakhgil - Son Posta gaıc-- 1 - Ali Rız::ı Gilrsoy - Gür Ses 
tesi 5ahlplerindcn. 8 - Ali Naci Ka- ııazetesi neşriyat müdürü. 2 - Bekir 
racan - fkdam gazetesi sahibi. Sükuti Kul:ıksızo#lu - Yeni Yol ga. 
\'ÜKSEK JJA YSlYET DİVANI: zelesi sahibi. 3 - Nuri Eyupoğlu -

Aslf a:a: Olcay ga7.ctesi sahibi. 4 - Nuri Ah-
ı - Nafi Atuf Kansu_ Mebus, t"l- met Cemşit - Yeşil Giresun gazete

kü genel direktörü. 2 - Necip Ali si sahibi. 5 - TalM Akyazı - Güı· 
Küçük:ı - l\Icbus, muharrir. 3 - Nec Ses Aazctesi sııhibi. 
mettin Sadak - Mebus, Ak,nm baş. Trabzon mınfakası 

nına, Asil aza: 
haysi11et dlva-

muharriri. 4 - Reşat Nuri Günlekin 
- l\Iebuc:, muharrir. 5 - Halil Nihat 1 - İsmail Cenani Orla - Ahalı 
Tloztepe - Mebus, muharrir. 6 - Hü. gazetesi sahibi. 2 - Bi!Al Göyük -
seyin Cahil Yalçın - l\Iebu~. mu. Gilzel Ordu gazetesi sahibi. 3 - Şük· 
harrir. ril Uygur - Halk gazetesi sahibi. 

Yedek a:a: Yedek aza: 
1 - Zeki Mesut Als:ın - Mebus, 1 - Fuat Kaya - Karadeniz ga. 

mııh:ırrir. 2 - Muv:ıff:ık Menemenci- zclesi sahibi. 2 - Veysi Aksan -
o~Ju - Ajans umum müdürli. 3 - I\aradeniz gazetesi başmuharriri. 3 -
Sabri Baysuğ - Ajans müdiirlerin- O:ıhadır Dülgl'r - Erıurum Atayolu 
den. 4 - Ilurhan C:ıhil - Köroğlu neşriyot müdürü. sccilmlşlcrdir. 
gazetesi $ahibi. 5 - Ahmet th~an Yedek aza: 
Tokgöz - Mebus, Uyanış gazetesi 1 - Fuat Kaya (Karadeniz ga-
sahibi. 6 - Rifot Yüce - İzmille ga. zetesi sahibi). 2 _ Veysi Aksan 
zete s:ıhil>i. (Karadeniz gazetesi başmuharriri) 

!ılerke= idare lıeyeli ve yüksek lıay- 3 - Bahadır DUlgcr (Erzurum A
'ı'yeı divanları a::alıkları inti/ıal>alı- tayolu n~şrlyat mildüril) seçilmi'}
nı mü/rakip mıntakalar idau lıeııeli !erdir. 
ve Jıaysiyet clivanları a:alıkları seri- S 
mi yapılmıştır. Ankara mınlakası i· eçim sırasında münakaşa 
dare Jıeyr.tinc secilen/er: Yalnız seçim yapılırken bir ha.di-

li1 Türkmen ve Parti idare lı 

yeti Uyelerl. MUstc.kil Grup R~ 

Vokill Ali Rana Tarhan, ve ' 
lenmesinin v~ hattA seçilmemesinin ka.Ietler ileri gelenleri ha.zır h 
ııah.sa bir hakareti tazammun et - ıunmuşlardır. 
miyeceği cevabı verilmiş ve bu ye- Toplantı nihayet bulurken Dnh 
gii.ne mUnaka§a ve itiraz da ~yle- liye Vekili Faik Öztra.k demişL 
ce nihayet bulmuştur. ki: 

Kongre, seçimlerden sonra al- .. _Bu ~ bana şeref ve i 
kışlar arasında okunan ve MllU tihar verdiniz. Hepinize teşekl-. 
Şet İsmet İnönü'ye, Büyük MU- ederim. Slıdnle beraber memlel 
Jet Meclisi Reisi AbdUlhallk Ren- ma.tbuatmda Sok feyizli ve yeni ı
daya, Başvekil Doktor Refik ~evrenin mukaddimesini hazrrlar.· 
Saydam ve Parti Genel Sekre- olduk. Memleket hesabına buncl 

terliğine kongrenin yUksek htlr· çok hayırlı neticeler a.lma.cağma 
met ve tazimlerinln arzına alt minim. Hepiniz muhteUI yerlerö 
takriri ittifakla ta.svtp eylemiş- geldiniz ev yakmda işlerinizin ı- . 

tir. oma döneceksiniz. Hepinize l!ıhhat 
Murahhaslardan Hilmi Dil- ler ve sellmetler temenni ederiın. 

meç, TUrk gazeteciliğinin istik- Oradaki arkadaşlarmı:z& bizim de 
bali için bir hareket noktası o- muhabbet ve eel!mlanmw götilrü~ 
lan Basın Birliği kongresin!n n~ 
topla.nmastnı totnfn eden hük~· Bugün de söylediğim gıöi· aramız 

met ve Partiye kongrenin mfn· dald ra.brtanm muhabbet ve mes -
net ve saygılarının bildirilmesi- uliyet rabıtası olduğunu arka.d~ -
ni istemiş ve makamı riyasetin laıımza blldirlniz.,, 
teklifi üzerine kongrenin izhar Ziyafetin sonunda. hariciye veki
ettiği yUksek tazim hislerine li ŞükrU Saracoğlu da meslekdaş
kongre divanının tercUman ol- lamnızla h11SU8t bir ha.sbıhalde bu~ 
ması gene alkışlarla kabul edll- lunmu,tur. 

mfştir. Seçilen heyetler 15 Tem• 
Kongre, ruznamesindekf mad· muzda faaliyete geçiyorl:ır 

delerin m Uzak eresini tamamlı- Kongrede seçimler yı:.pıldlkt.an 
yarak kongre başkanı Dabil1ye aonra. yeni merkez heyetile mmta" 
Vekiıt Faik öztrak'ın muvaffa- ka heyetleri a.zalart öğleden SOlll"& 

kıyet dileklorlylo mesaisine nl- 'tunu.mi bir toplanu yaparak Basm 
lınyet veTmiştir. lturumunun illeri etrafında iki aa-

Murahbaslar şerefine at kadar görilfmil3Ierdir. 

verilen ziyafet Bu sırada yeni heyetlerin 10 tem-
Ankara, ıo (A.A.) - Tttrk muzdan itibaren faaliyete gf.'lç:rnia 

Basın Birliği kongresi mu:rah- olmaları ka.rarl~tırtlmlJt.ı:r. 
hneları şerefine Anknra.pa.lae'da 
Partl Genel Sekreter Vekili Zon
guldak Mebusu Halfl TUrkmen 
tarafından bir öğle ziyafeti ve-
rilmtştlr. 

Bu ziyafette Başvekil Doktor 
Refik Saydam He Dahllfye Ve
klll Faik öztralc, Riyaseti Cum
hur Umumi Kft.tibi Kemal Gede
lec, MünakaU\.t Ve~m Alt Çetln
kaya, Nafıa Veklll General Ali 
Fuat Cebesoy, GUmrUk ve lnhl-
sarlar VekUi Raif Karadeniz, 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, 
Parti MUstakil Grup Reis Veki
li Ali Rana Tarhan ile Parti 1-

1 Ağustostan itibaren 1 ay u.r
fında Til.rldyede çıkan gazete ve 
mecmualarm sahibleri ile bunlarm 
ve Türk istihbarat ajanlarmm yazı, 
haber, rceim, fotoğraf ve tashih it
i erinde ücretle devamlı ve munta
zam .surette çaıı,arak bu işi ken
disine meslek edinenlerin hepsi bir
liğe yazılacakla.rdrr. Bu yolda lıl-

l - Nasuhi Baydar - Melrns, mu· so olmuş ve sıra İstanbul mmtaka
harrir. 2 - Kemalettin Karni Kamu sı idare heyeti seçi.nıine geldiği ı:a
- ~feuııs, muharrir. 3 -..Mümtaz Fa- nıan naın.zed listesinin okunmasmı 
ik Fenik - Ulus neşriyat müdürü. mUteakip İstanbul murahhaslarrn- dare Heyeti azaları da hazır bu-
4 - Naş it Hakkı Chığ - ~luharrir. 

zmıgelen muameleleri idare heyet· 
leri yapacaklardır. Basm Birliği Jcn 
nununa göre, bu kimseler birliği 

asit azası olacaklardtr. Kendilerin 
den duhuliye olarak 50 kuruş ile r 
lira arasında bir para o.lmacak , 
aynca aidat olarak gazeteler d 
25 lira ile 125 lira nra.smdıı. çal 
şanlardan maaşlarmm ytlzde J 
nispetinde para a.lmacakt.ı:r. 5 - J\fekki Sait Esen - Muharrir. dan Ahmet !hsa.n söz alınış ve bu 

Ankara mıntllkası haysiyet diuanı- söz kongrenin yegane itirazını te11-
na, a.~rı a::a: kil etmiştir. Ahmed İhsan, bu lis-

1 - ~urellin Arfam - Ulu~ mu- tenin kimin tara.fmdan tanzim olun 
b:ırriri. 2 - Hıfıırrnhman Ra~it Öğ. duğunu, eğer Partinin bu listeye 
men - Muharrir. 3 - Fnzıl Kurliş müzahereti varsa bir diyeceği olına 
- Ajans muharrirlerinden. 

makla beraber gözüne çarpan bir 
ı·edek ~a: isim dolayısile bunu öğrenmeğe JU-
1 - Sab:ılıattin Sönmez - Ulus 

zum hissettiğini söylemiş ve : "Mem tı harri rlt'ri n den. 2 - Şerif Arzık -
Ajans muharrirlerindt'n. 3 - Fe\'zi· sela ben arkad'lŞlarm ekserisinin 
ye Abdullah - C'lkü muharrirlerin- Zekeriya. Sertele rey vermek iste -
den. miyeceklerini zannediyorum. Ben 

lunmuşlardır. 

Ankara, 10 (A.A.) - DahlU
ye Vekili Faik Öztrak tarafın
dan bu akşam Şehir lokantasın-

Birliğe ait nizamnameleri merk<: 
idare heyeti ha.ztrh:yaca.k, slgorti' 
tekaüt ve saire gibi birlik !zasr:ı 

tla Basm Birliği kongresi mu- menfaatlerini koruyan işler iç' 
rahhasları şerefine bir ziyafet de Balkan devletlerinin baam bir • 
verilmiş ve bu ziyafette Harici- liklerinden maliima.t istenecek w 
ye \'akili ŞUkrü Saracoğlu, MU· aynca oralarda gazetecilere ne gi
m• kaJa.t VckiH Ali Çetlnkaya, bi kolaylıklar yapıldığı ~ğrenileceh 
Nafıa Vekili Ali Fuat Cebe13oy,I tir. 
GümrUk ve İnhisarlar Vekili ı Ağustoot:an itibaren her hu.swı
Rait Karadeniz, Reisicumhur ta faaliyete geçilmiş olacaktır. 
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hadde ulaştık 1111? 
····•·•···•···········••·····•·······•••·•••·••••···•·····••• 

yükselişin elbet boyuna yükseliyor, fakat bu 
vardır, bu son gelmiş ve sürat 

haddine dayanmış 

bir sonu 
imkanların 

gibidir 

,.. 
azamı 

Fakat bizden sonraki 
hiç iş kalmamış 

nesiller 
değildir 

• • 
ıçın 

Naknyattnki sürat hakkında 
bir çok medhiyeler yazıldı, sürat f · 

sahasında elde edilen başarıların 
biltiln inkilablarm en derini ol -
duğu söylendi; medeniyetin ya -
ytlmasmda oynadığı hayati rol 
belirtildi. 

Fakat, bu ' 'sUrat inkilabı"nin 
artık bir döne.meç noktasına, hat 
:tfı. belki de sonuna. varmış bulu
nuyoruz. Asrın başlangıcından -
beri, hususile harbm sonundan
~ri, münakale vasıtalarında sü
ratin baş döndürücü bir hızla art 
ınasma §ahid olduk: Rekorlar, 
kUtlelere emniyet veren bir inti- ••• 
zamla. ve büyük zahmetlere ma
hal kalmadan yükseliyor. Sokak 
adamı, her giln daha hızlı gidece · 
ğiz, diye düşünüyor. ~iıli:i.~~~..J"" 

Fakat hayır! imkanlanıntz 20 inci uır •Ürat asrıd ır. 21 inci asır bu ıürate ne il&.e 
son haddine varmış görünüyor. 
Bunları aşmak için, kalbi ve asa- işliyen trenler vasati 110 ve hat .

1 

frenlerin ıslahı suretiyle bu 120 lantan bir kenara bırakalım. Bun 
biyle insanı ve fennin kanunları- ta 120 kilometreyi aşmaktadır - kilometre haddını azami 150 kilo- lann sürati hiç bir zaman saatte 
nı değiştirmek icab eder. Sürat lar. Otoraylar 130 ve 140 kilo • metreye çıkarmak kabil olabilfr, 150 kilometreyi aşamaz. Tayya.
ekmeğini neslimiz bitirmiştir, ge metreyi kolay"'kla. yapabilmek. - fakat daha fazlası mümkün gö- relerde çok daha fazladır. 1500 
riye ancak bir kaç kırıntı kal - tedirler. Ticari hatlarda rekor, rünmüyor,. Yüz sene sonra bun- kilometre kadar uzunlukta mesa
mıştır. Ve haleflerimiz, pek kü - Berlin - Hamburg arasında. 127 dan daha fazlasının yapılabilmesi felerde en iyi münakale tayyarc
çük farklarla, 1939 rekorlnriyle kilometre süratle giden trene a· için bütün hatların yeniden inşa- leri saatte 330 kilometre ile ikti
iktif a etmek mecburiyetinde ~a- iddir. Elektrikle müteharrik olan sı, blitUn köprülerin yeniden ya- fa etmek mecburiyetindedirler. 
':ıcaklardır. bazı italytı.n trenlt'!rı vasati 1.40 phması ve 5imdi hiç bir fikir sahi- Eşya yUkUnU azaltmak veya t ay-

!zah edelim: kilometreye kadar çıkmışlardır. qi olmadığımız ycp yeni bir fren yareyi daha hafif mal~e ile in-
Altı bin sene evel tekerlek 1 - Tecrübe seferlerinde Fransada sisteminin keşfi icab eder. şa etmek mümkün olduğu tak-

cad edfldi. 40 sene evcl koşu oto- 50 tonluk altı vagonlu bir tren dirde, kompresörlü motörlerle 
mobilleri Bordo - Paris arasını saatte 164 kilometre yapmış, ln- Gemilere gelince saatte 430 kilometre yapılabilir, 
vasati 25 kilometre ile alıyorlar- gilterede 220 ton yük çeken bir fakat ancak SOO kilometre yük-
dr. Bugiln Campbell'in bütün bir lokomotif sUratini 173 kilometre- Normandi vapuru Amerika hat- sekten gitmek §artiyle. Fakat bu 
servete mal olan otomobili on, ye çıkarmıştır. Almanyadn 250 tında "mavi kordcla" yı kazandı. neviden tayyarelerin, yolcuların 
on beş, ~niy~ zarfında sUratini tonluk bir tren 10 kilometre üze- Bunu uzun zaman ve belki de e- hava tazyikinden müteessir olma
saatta 485 kılometrcye çıkar - rinde vasati 187 kilometre yap- hediyen muhafaza edecektir. Bir malerı için hususi surette hazır
m~k~ddır. O dla bub. koşuya. "ktek mış ve bazı noktalarda 192 kilo- çok kimseler bu süratin aşılamı- lanmış kamaralara malik olmala-
musaı yer o an ır amerı an tr k d k yacağı kanaatindedirler. Gerçi 

1• . d D h ? Dalı b me eye a ar çı mıştır. Elekt - rı icap eder. 
P aJın a. a ası· ası u. "kli t 1 1 1 .. su üzerinde daha hızlı g"t k 
Belki b k b" be ak" .1 n ren ere yapı an tecrubeler- .. . .. • ı .~«: Bununla beraber, aynı kuvvete 
bir ~:: :u~rç~~:de ~OO ın~~o~ de, 1talyada saatte 190 kilomet- mumkündur. Mesela tek kışılık sahib kalmakla beraber motörle
metreye varmak mümkün ola - reden faz.la sürat ~l~e. edilmiı:ıtir. yanş motörleri saatte 140 kilo- rin ağırlığını yarı yarıya indire-
caktır. Fakat otomobilin sürati Buga~tı oto~otrısı~ın I•'ransa- metreyi a§mışlardır ve 2600 ton· eek olan yeni keşifler sayesinde 
iburada kalmaya mahkOmdur. ya tc~ın etmış oldugu 196 kilo- luk yeni fransız torpidoları sa- 13 kilometreden fazla yükseklik-

Fakat bu da bir istisnadır, a- metrelık rekor, Amerikada Zefir atte 83 kilometre yapmaktadırlar te saatte 800 kilometre sürat tc 
lelftde cinsten koşu otomobilleri arabası tarafından saatte 197 ve (dünya rekoru) . Fakat büyük min etmek mümkün olabilir. Fa.
hususi sahalarda ve o da bir kaç Almnnyad~ 200 kilometre .. yapıl- yolcu gemileri yanş için inşa c- kat böyle bir netice de pek yakın 
saat için 300 kilometreyi güçlük- mak. suretıle kırılmıstır. Boylece, difme~ler ve her şeyden önce ti- bir istikbakle tahakkuk edeceğe 
le bulabilmektedir. Bir çok mem· demıryollannda kullanılan vası cari maksadlar göz önünde tutu- benzememektedir. 
leketlerin bugünkü yollarında i· talar ne olursa olsun 200 kilome:t larak vücude getirilirler. Sürati Şimdilik 710 kilometre azami 
ee 100 kilometre sürat demek, re surat bir azami had olarak art~ır~ak için hacmi de arttır - haddinde duran tayyareler yerine 
bilyük bir sinir gerginliği ve ka- kalmaktadır. Bu rekor kırılacak m~. l~zı~dır.. jroplan'lann {* ) gösterdiği im-
paklanmak ihtimalleriyle dolu mı<lır? Eğer demiryolu bugünkü ·~ upbesı: ki .. 25 ve ya 3? se~e I k·ınlar çok daha müsaiddir,. Şim-
bir canbazlık demektir. şekliyle kalırsa ha~1r! çünkü c,ok sonra ugunku transatlantıklerın dıden bugün sahih oldu~ 

,J • • 1 k 1 • gumuz 
100 sene sonra için tahminler süratli seyir esnasında vagonlar- yermı ' aca 0 an yenı gemiler materiyellerlc 16 tonluk bi J"-

Cie mi bulunalım? da hiç de hoşa gitmiyen bir sar- inşa edilirken vücuda getirilecek roplan, 12 yolcu taşıyarak ;a~i~-
Bazı cüretkarlar 600 ü aşa sıntı husule gelmektedir, sürat olan bazı tadilatla bugünkü 58 ten Nevvorka 10 saatten d h k -

caklar ve belki 560 yi bulacaklar daha da fazlalaştığı zaman bu k~ometre süratı belki GO a veya sa bir z~manda gidebilir. a a ı 
dır. Fakat bu sürat hususi oto- sarsıntı, raydan fırlamak tehli - G:J fie çıkarılacaktır, fakat hiç bir Fakat yıldızlara gitmek · • 
mobil sahaları üzerinde ve ancak kesi şeklini almaktadır. transatlantik lOO kilometre sUra- mermigibl atılması dlişün~f~ 
bir kaç saniyelik zaman için o- Gerçi traves sayısının arttır} - tu ula~mıracaktır. nakil vasıtalanna gelince, bunla
laeaktır. Otostrad'lar Uzerinde ması, daha ağır raylar kullanıl- Su üzerinde bundan daha bii- rın ortaya çıkardığı büyük güc:
muntazam kamyon ve otokar ser- ması gibi hatları kuvvetlendire- yük bir süratc eri5mek için bir lükler hcnliz hal edilmiş olmak
visleri vasati 150 kilometre ya- cek tcdlıi:-ler düşünülmektedir. fransız mühendisinin projesini tan uzaktır. Pilhakika bu neviden 
pacaklardır. Sizin ve benim gibi Fnknt bu mahzur önlense bile tatbik mevkiine koymak ic:ıb c- mermilerin hareket ve sukutu, 
otomobil sahibleri de 70 veya S<' münhaniler gene sürata karşı deccktir. Bu projeye göre yeni müstakbel keşiflerle, insan vücu
vasatiyle iftihar edebileceklerdir. büyük bir mani olarak kalacaktır. 3emiler 8 ila 14 metre geni~liğin- dunun tahammül edebileceği bir 
Bu kehanetlerin yanlış çıkması Otoraylar için sUrat kilçük viraj- de ve 100 metre uzunluğunda şekle sokuluncaya kadar bu saha 
iı;in biyolojistlerin insan vücudu !arda 120 yi, orta virajlarda 160 küçük hacimde olacak ve kaptan da hayallerin tahakkuk haline 
nu tadil etmeleri. hissilcrimizin ı ve geniş virajlarda 180 i geçe- köprüsünden mada kısımları su- girdi&rini görmek mümkün olmı
ve harelcctlerimizin iki misli sü- mez. Daha hızlı gidebilmek için yun içine gömiilecektir. Bir nevi yacaktır. 
ratlenmesi icab eder, Böyle bfr münhanileri azaltmak lazımdır Jci denizaltıları andıran bu neviden 
neticeye varmak içimle yüz sene çok defa arazi arızalan buna im- -;emilerle Amerikaya belki 48 s:ı
bir dakika gibidir. Fakat demir- kan vermez. Bunlara karşı çare- atte gitmek mümkün olacaktır. 
yolu için vaziyet böyle değildir, ler bulunsa bile, fren mcsel,,si Fakat bUylik transatlantiklerin 
otomatik :mrcttc ilerliyen tren, mühimdir. lüksünti \"C r:ıhatlıftını anyanlar, 
makinisti ani hareketler yapmak Frnnsada bir tren kapalı iş:ı- yüz s ene sanra da Amerikava dc
mccburiyetinden kurtarılmıştır. rctini gördükten azami bin metre niz yoliylc 4 günden evel gidemi-

sonra durmak mecburiyetindedir. yeccklerdir. ,, 
D e m iryol u nda süra t Halbuki bugünkü frenlerle bir 

Bug\'tft aııı.tte 1~ knometrcden lokomotif, :t20 kilometre sUratl-3 H a va yollarında 
fazla sUmtle giden trenler az de- giderken fren yaptıktan ancak Şu halde sürat bakımından 

Sür a t hududu 
Bu izahlar, ileri sürdüğü tah

didler dolayısiyle bazılarınca faz
la cürctkar teJakki edilecektir .. 
Terakkinin ticari ~kh selim ve 
insan \"Ücudunun fizik imkanlariy 
le mahdud olduğu çok defa unu
tulmaktadır. Nevyorkta, 300 met
re yüksekliğinde de\· binalar var
dır. 

ğildir. But daha kısa hatlarda bin metre Eonra durabillr. Gerçi bUtUn Umidlcrimiz havadadır. Ba 100 sene evci aynı 11ahalarda 
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Fındık dalının 
esrarı 

Yazan: Dır .. G a A . 
Fındık dalının pek eski za. 

manlardanbcri iki büyük mari· 
feti vardır: Bu marifetlerin bi
ri, bir nazar isabet etmesiyle 
hastalık gelebileceğine inanan 
eski zaman hekilmlerinin işle

rine yarardı. Bir hastada nazar 
değmiş olduğundan şüphe edi
lince fındık ağacından taze taze 
bir dal koparıl;r. Ateşte yakı. 
larak bıraktığı kül elenir, na
zar isabetine uğramış hasta bu 
kül üzerine idrar ettirilirdi. 

Bu acayip mahlôl ateş üzerinde kaynattırılır ve duman 
çıkması bittikten sonra kalan maddenin arasında saç telle. 
ri görülürse hastalığın nazardan geldiğine şüphe kalmazdı. 

Bu zamanda nazar isabetinden hastalık gelebileceğine 

inanan - hem ide pek yeni fikirli - hekimler bulunmakla be
raber bu türlü hastalık teşhisi için fındık dalının külü ile id. 
rar kullanıldığı artık hiç işidilmez.. Buna karşılık, ellerine 
bir fındık dalı alarak yer altında su cereyanı keşfeden çarık

lı mühendisler hala vardır. Bu mühendislerin buldukları su 
cereyanını gözle gördükten sonra onların kudretlerine inan
mamak mümkün değilse de, fındık dalı ile yeraltından akan 
su arasındaki münasebet şimdilik esrar halirJ:iedir. 

Fakat fındığın yemitinde öğrenilmemiş esrar kalmamış
tır, denilebilir. Fındığın en yeni keşfedilen büyük sırrı iki 
mühim vitamin hazinesi olmasıdır. Fındığın tazesin.de Bl vi. 
tamininden, baıka hiçbir yemişte, ve hiçbir sebzcıtle buluna
m.ryan yüksek niabette, yüzde 200 ölçü vardır. Bu vitamin, 
hatırlarıınız ki, sinirlerin müvazenesini temin eder, onlara 
kuvvet verir. Fındığın bu türlü vitamininden yeni çıkan bu 
haber, daha eski zamandanberi kullanılan "fındıkçı,, tabi
rinin pek isabetli olarak kullanıldığını da gösterir. Bu tabir 
• tabii bikiiğiniz gibi • bir taraftan işveli olmakla beraber, bir 
taraftan kendilerine hakim olarak yakayı ele vermeyenler 
hakkında kullanıldığına göre, fındıkçılar sinirlerini kuvvetli 
tutmak hassasını Bl vitamininden alırlar demektir. B2 vita
mininden de fındığın tazesinde yüzde - gene başka hiç bir 
yemişte ve hiç bir sebzede bulunamıyacak yüksek nisbette 
olarak . 270 ölçü vardır. Bu vitaminler de yediğimiz şekerle
r i n vücuda yar117~ak hale a:e\Jnesini temin ettiğinden, hamur 
tatlıları arasm:ia fıntlığın neden pek yakıştığını göste rir. C 
vitamininden ae fındıkta yüz4e 50 miligram - yani limondaki 
kadar - bulunduğun.dan bununla dişlerin ı çürümemesine hiz
met eder. Bunl:ian dolayı olacak ki insan fındığın kabuğu. 

nu dişleriyle kırmaktan hiç yorulmaz. 
Beslemek bakımından da fındık pek değerli bir gıdadır. 

Tazesinde bile su nisbeti yüzde ancak 3.5 olı:iuğundan geriye 
kalan yüzde 15.5 azotlu, 61.16 yağlı, 13.22 şeker olacak 
maddeleriyle insana bol bol kalori verir. Yüz.de 3.84 nisbetin
de sellüloz maddesi de pekliğe karşı hizmet elder. 

Kurusunda su hiç olmadığından öteki maddelerin yüzde 
nisbetkle biraz artar : Azotlu maddeler 16.30, yağlıları 63.3i, 
şekeri • e şeker olacak maddeleri 13.70, sellüloz maddesi de 
4. Besleme bakımından da, hazım cihetinden de fındık ceviz
klen üstündür. 

Fındığın cevize nisbetle büyük bir iyiliği de alkalen ol
masıdir. Ceviz bütün yemişler arasında tek başına olarak, 
kana ekşilik verdiği halde, fındık öteki yemişlerden ayrılma. 
mıştır. Hem de alkalenlik derecesi yüıl:ie 7.35 olduğundan, 

ayni miktarda ekmekle birlikte yenilince ekmeğin kana ver
diği ek~iliğe tamam taman karşı koyar. 

Madenler cihetinden, fındığın en ziyade göze çarpan 
madeni 200 miligram kireçtir. Bu bakımdan fındıktan üstün 
ancak incirle ha.dem vardır. Şu kadar ki fındıktaki fosfor yüz· 
de 300 miligram olduğundan, aralarındaki nisbet 0.66 clunca 
ikisin:ien de istifade o derecede olur. Fındığın çeliği - badem. 
den başka, yemişlerin hepsinin üstünde olarak - yüzde 3 mi
ligram olduğu için kansızlara deva gibi gelir. Erkekleri baha 
etmek için lüzumlu çinko madeninden - cevizdckinin yarısı 
kadar - yüzde ı miligram vilrsa da zekayı işletecek ve bayan· 
]ara güzellik verecek iyot madeninden fındıkta - maalesef -
hiç bulunamamıştır. Bundan dolayı fındıkçı, hem de güzel 
olmak istenilirse taze fasulye yemeği ihmal etmemek la
zımdır. Tabii, fındıklı taze fasulye değil, yemeklerde ayrıca .. 
iyot madeni bakımından sarmısak herşeyden Üstün olmakla 
beraber taze fındık sarmısak kokusunu bastırmaz.. Taze 
fc:sulycden bıkınca da pancar turşusu tam onun yerini tutaı. 

ancak tek katlı evler görülürdü. 
Bundan 100 sene sonra, 600 met
re yüksekliğinde binalar görece
ğimiz manamnı çıkaramayız. Şim 

di iftiharla koltuklan kabartan 
.Normandinin iki misli büyüklük
te bir gemi yapmak neye yara
yacaktır? Campbcll'in 2500 bey
girlik otomobilini bizim yolları -
mıza salıverebilir misin iz? 

Sürata • usamış bazı ruhların 

ümidlerini kıracak da olsak, muh
telif sahalarda büyüklük ve sürat 
hususunda azami hadlere artık 

' • •• ' • "t. .. ., ' . 

varmış olduğumuzu söylemekten 
~ekin mi yelim; gelecek asırlardn. 

bu ölçülerde pek büyük değişik· 
likler olacak değildir. 

Bununla beraber bızden sonra
ki nesiller için iş kalmamış de
ğildir. Bugün elde edilmi§ olaıı 

süratler dahilinde nakil vasıta.· 
lannda emniyet ve rahatlığı te
min etmek için de ünha pek çok 
çalışmak icap edecektir. - F. 

(*) Pcrvanetsi büyük ve üstte 
olan bir nevi tayyare. 

i 
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- Kuru dal kesmek diye sen buna mı denin! 

- - Dalı IA§rnmpll ı 

Karı koca 
kadın, bir dilim ekmek aldığı 

halde bptdan ayrılmıyarak para 

da lıteıı:ıeyen dilenciyerı dilenciye 
kızdı: 

- Raydı artık ıit. Yoku ko· 
C&1l2z S&fırmm.. 

tJç hasis 
m!'Ytr Olllılyetlerinden biri DL 

rin l'Oqt delıtıluı ıUnlerden bi-

l de tlç abbabıgm ortak çalqtık -
&r1 nıtı 

nn<llQ ._.ye sttmlttl Ortakla-

halde .... ~ canlan llkı1nut bir 
.. 164V&k IOrdU: ;:e var Allahqtma! 

_ ~ cevab verdiler: 
_ a.. çıkacaktık da. •• 

Caiııuar ıelcUğJm için çıkamıya -
Yabaıı l&ıuyorsaıım danlD"IDl. Ben 

cı değiltın, beraber çıkans. 
Ortakı&l'da.n biriai: 
.- Uzeıine olınma dedi leDln. 

ıçuı değil,.. ' ' 

Peki nedea ~rnnusf 
- Uçtıncü ortafimm belrllyo -

f'UI. llUeueae namına hayır cemi -
Yetine verdiğimiz kırk para muka
hilbade aldığımız rozet onda... GeL 
:ıı ki bb de mayJa sokağa çıka-

llnı. 

Koca 
rnUr Caıetenuı illn itleri bUroeuna 

•caat eden k:ıdın : 
ci - Elinden her it celen bir ·
il~ arıyorum.. dedi. Gazetenize 
v n •ereceğim.. BLçe tanzimini 

t Çiçek Yetittirmeaini, çocuklara 
nezaret et . . . 
al meıını, Çll'fldan öteberi 
..,.~'· bulatık yıkamasmı bilen 

1rıal olrnab •. 

ban nıenıur itiraz etti: 

Dilenci evveli irkildi, glilümsi. 
yerek: 

- Kocanız mı! Onu tamyorum 
b4"n . Dün bana kapıdan çabuk git 
rrıemi, yoksa kanımı çağıracağmı 
söyleyen ufak tefek değil mi koca· 
mz ?. 

Selim un>fa ::: ~~f:. Q ~U~: li~~ :Üf~dlifti !Or IOkak· r 
allim azarladı: ta kalabalık toplanmı§b. Bunu 

_ Nerede kaldın?. Geç kahtı bulmağa çahp.nlann oradan uzak· 
taıması için beklemeğe mecbur 

na nasıl bir mazeret göıterecek· 
kaldım. 

sin .. 
- Neden? Beklemeğe niçin 

Çocuk cezalandmlmak korku · mecburt:!un ı. 

siyle heyecanla anlattJ: - Çünkü bet liralığın üstüne 
- Mektebe gelirken bir adamın basm1§bm 1. 

Moııla re&IUDI 1939 senesi için mayo moileU cltı1Un&Jor. 

,.. 

... Franlız karikatürU -

- Doktoram IU'kı Mlylememl 
mcncttt. 

- Doktoranaz size pek ;yakın 
kom,u galiba. .. 

- Şimdi fanedellm ki §Uruı &losko\-a, pnaı da Berlln olsun. 
Tayyare filolan harekete geçince.. - İngiliz karikatürti -----------

Sigorta 
Sigorta ıirketinin memuru : 

- İtte bayan, dedi, poliçe 

niz hazır, bir inu:a etmeniz kaldı. 

- Hay hay! .• 

Kadın poliçeyi imzaladı. Me -

mur bu ıef er de : 

- Şimdi, dedi, ilk taksit olarak 
yirmi bet lira vereceksiniz. 
Kadın cevap verdi: 
- Ne lüzumu var 1 Evim yan. 

dJğı zaman bana vereceğiniz para· 
dan bu yirmi beş lirayı kescrsb~z 
olur, biter .. 

Kurnazhk 
Gece yansı elektrik direğine sa

nlmıJ, bekliyordu. Onu karşıdan 
bir mülddet seyreden bekçi ya· 
vaıça yanına yaklaştı : 

- Ne bekliyorsun arkadaş? E· 
vine gitsene ... 

Muhatabı peltek bir sesle cc· 
vap verdi: 

- Eeve gideceğin• ama yok 
kıealtmak için bekliyorum .. 
Bek~i ta§ıtJ: 

- Bekleyince evin yolu kısalır
mı ?. 

- Kısalır tabii 1 Ortahğrn dön· 
düğünü görmüyor musun? Ev 
önüme gelince kapıyı açıp içeri 
&irecefim •• 

Sernoş 
Epey içmişti. Fakat her zaman 

olduğu gibi sarhoj görünmek
ten fevkalade çekiniyordu. Mey
hane dönü§U bir ahbabına rastgel 
di. Ahpabı sevinç içindeydi: 

- Çocuğum oll:iu, ikiz 1 Bize 
uğrasana, ç0<:uklarım1 görürsün, 

Daveti kabul ederek ahbabının 
evine gitti. Karyolanın yanına 

geldiği zaman çocukların ikiz ol
duğunu sarhoglukla çoktan unut· 
muş, lakin aarhoı görünme:: kor
kusunu unutma:nıştı. İçkinin tesi· 
rilyle çift gördüğünü sanarak ço 

. - Affedersiniz, deldi, gazeteye 
tzdi~ç taleb:ne dair ilin konul • 
"1l1a kanunen yasaktır. 

~
ı.. cuklara bakıp: 

•1 - Aman yarabbi, dedi, ne gü· . ··' ... _ _. ........................ ...;·;.;.· _________________________________________ _. zcl çocuk maşallah!. 

, 

... :. .............. ~ ............. cJltlllerek 
b ........ ..... 

- lqWz karikattlrll -

GedDkte taş 
Tırqçı iki aat bütün davetli • 

lerin canlannı aıkmııtı.. Gider· 
kcn ev sahibi ile veldalaıırken: 

- Sizi ziyaret ne fevkalide o
luyor, insana ne hot vakit geçirti • 
yor. dedi. Buraya geldiğim za • 

" --. -

man mUthit batım ağrıyordu. Şim 
di bir ıeyim kalmadı. 

Ev sahibi elini alnma ıötüre • 
rek cevap verdi: 

- Merak etmeyin, bat ağrınız 
pek uzafa gitmedi .• 

---. -

- K4!181p Jllellm maf Yoba po._. ...... .._ lcla .....,._ 
hm mıf - l'raDall karlbttıril -

- .... cım-, ..... git Uo llr. ?*- - .... '°' ... 
.......... ft11D17or. ' 

- Olülllr efeadlm. l'ü:at .. ,.... ........... --- •Jlll9". 
............. para veıt,or. - tnsms kartkattlrtl -



Yarınin harbi nasıl ·olacak? 
.......................................... ! ................................... . 

Zafer, piyadenin süngüsü ucundadır 
lnsanlik lıenii.z bir 

kadar kuvvetli 
milleti birgün içinde gokedecek 

ölüm vasıtaları qaratmamıştır 
t 1111111 Ul il l il lllll l l l l l lllf I 1 

Yannın harbi dü
nün harbinden fark
lıdır ıözü bir bakı
ma aöre doirudur. 
Motörlü vasıtaların 
tekinlülü, yolların 

inkipfı, tanklar, 
kuvvetlerin lüzum 
aörünen yerlere 
naklini kolaylatb -
racak, tayyareler iı
tilqaflan tamamile 
bqlq.. bir t ekle ao
kacak. 

111111ıı11111111111111111111111111111111111111 • 

Geoen g11n pa.rllmmto .,. sase
tecllik arbdqlarlyle konutuYor. 
duk. Avrupa ve Asyanm tama
mlyle lillhlı olarak tetik Uzerin~ 
balundufu bu gllnlerde mWtlleme 
mevzuu tabii harb ve sulhtur. Ba • 

hia bir aralı:lt daha ıenllledL lstilt- re ~ ~ bke~.mua 
baldeld hai''b teJdllerlu iJıtJkal et- ~. 

p olursa olsun harbe ıfrlten bir 
millet, yenmek ve yenilmek ve hem 
de çarçabuk yenmek ilter. Çtlnkü 
geçen her cUıı dllpwı aaflarmda 
olduğu kadar kendi saflarmda da 
bolluklar açar, memleketin umu -
mi kuvvetini zaafa ufratır. İtalya. 

tl Bir pzetecl: 
~ ~ .. ,,.~. UııiliDl ""' 
qatta i~ersinde ~tf-Ula ~rpif;~~ek 

Gökte uçan tayyareleif, deniia'e vasıtalar olsaydı, kullanmaz mıy -
- General, dedi, yarm bir hali> 

patlana bu cihan harbhıden çok 
farklı olacakbr, deiil ml? 

Cevab verdim: 

klSpWt saça saça gelen zırhlılan, ka dı? Hele Japonya 1932 de ıtriftiği 
rada her tUrlü mlnllerl &l&n tank- Çin ifgalinl attı sene uzatacak yer. 
lan bir anda durduruverecek gizli de altı ayda bitirecek vuıtalan 
kuvvetlerden, ölüm ıuatarmda.n, malik olsaydı, yeni icadlanla mils
teridbl meçhul gazlerden bah.ııedi- talıcbel bir harbde ıUrprizler yap • 

- Ne demet JstecUltnfd anlıya. yorlar. Ve bundan ümitler, endi • malıctanaa hali k1ırtarmalıc için bu 
madmı L6tfen izah eder mlainJz? ıeler, korkular doluyor. vuıtalan lmJlenmaJrta hiç tered -

- Harb afllbl•n tamamlyle de- Hayale kapdmafa lüzum yok. dild etmezdi. 
iifti, teknlk bambqka oldu. Yarı.. Cihan harbindenberi harb sanatın- EQmlzde iyi bir iniaal var: 1s -
nm harbi dllnlln haıi>lerlne benze- , da bllyWt bir defitiklik olmadı. HL panyada henlb yen! biten kardcı 
miyecektlr. • harbi ..,_, raf d ~ beflatanda ilerliyen, Arnavutlugu ... .uu ta a &fl.a• yukan 

Gazeteci arkadıfl'D glbl dtlttl - qgal eden İtalyan kuvvetleri, Çin ayni slllhlarla mücehhezdi. ltalya 
nenler pek çoktur. Buglln her mem topraklan üzerinde yUrtlyen Japon ve Almanyadan her ttlrlll yardım 
lekette b1r eberiyet yarmm harbL kuvvetleri hlll bizim bildiğimla ta. gören general Franko harbi çabuk. 
nJ dtlııtln haıi>hıden çok farklı sö- biyenln ve bizim bildilfmlz aevkUl- . ça bitirebilmek için doetlarmm ye
rtıyor. Bu harbhı tım•miyle yeni cenfn eaularma dayanıyor. Asker- nJ vasrtalanna mllracaat etmek im 
bir ıeldlde olacağmJ, tehirlerin bir Ik ilmine yen! bir esas koymadılar. klnmı haizdi. Fakat bunlara mil -
t:ıyyare hllcumuyla bir kaç aaat L Bu mlltaleamı belki töyle kartı- racaat edecek yerde aevkülce)'I ve 
c:·nde temımlyle harab oluverece - hyacaklar bulonablllr: tabiye ilimlerinin eıki kaidelerini 
ıni, bllyUlt cUzlltamlardan mtırelı:- kullandı. Yarmalar, can taamula-

k b ordularm kıla bir zamanda pe.. İtalyan ve Japon kuvvetleri çar- n, muhuaralar. Hulba mektebde 
rişan ecllleceflnJ, hele bu1mı ıek- pllU'ken karplarmda kendi vasıta- okuduiumus ve cihan harbinde tat
lınde yapılan ıbqek harblerile bir 1armm aynhıe malik bir dllpwıla bitatını yaptrğıinız aüerl hareket. 
memleketin gayet Jma bir zaman çarppııyorlar onun lçhı bugllnlln ler. 
da mukavemet kuvvetlerinden. ta - yeni ihtlralarmı, yen! ketiflerinl Bütlln bu milaller bize ıunu gös
mamlyle tecrld edilerek ifp.l olu - kullanmıyorlar. Bu vaartalarl bir teriyor: Belki bir glln Jnsanlık, bir 
nuvereceltnl anıyorlar. Hele ~ • Avrupa nlhll lçln laklıyorlar. milleti bir gUn içel'lllnde yok ede. 
yalled c!aha smll olan. bul lnaan- Bu mlltalea çok laf bir llllanm cek Jı:adar kuvvetli &lUm vasıtalan 
ıar, psete handlllerinden blrta _ dUetınceal olabilir. Hakikatte harb yaratablllr. Fakat bu gUn benlb gel 
kmı m,wlır QJAr1.rak yenl k..ıtle daima bf:rbdir. Nerede ve kime karmeaüetlr. Ve bizden çok uu.ktır. 

17 ispanyada 
Alma ...... -.t ... : 

bin 

Kondor .gönüllü Alman alayının her lerdi vatanlan için malGıaat al· 
mak vazifeaile mükellefti ; fimali ispanyadaki hava meydanları öin
nildi; Alman tayyarecileri bugün, Fransız sahillerini ı-nl>arcLman
dan sonra nerelere kaçıp ıığmacaklarını biliyorlar 

- UünkU, bugllnkü harbde olduğu f 
gibi yarmld harbde de ordular ta
arruza geçmeden evvel taarruzlan 
top atetfyle besllyecekler, )aradan 
keti! kollariyle, havadan tayyare -
leriyle lstilqaflar yapacak, taarruz 
larmı inkifaf ettirirken bazı komu
tanlar yarma hareketlerini, bazıla. 
n çevirme hareketlerini esas ola -
rak kabul edecek. Müdafaa eden 
ordu siperden, tel örgtlden, bir tek 
kelimeyle malüm btltUn mildafaa 
vasıtalarından istifade edecektir. 

"Yarmm harbi dUnUn harbinden 
farklıdır., aözil bir bakıma göre de 
çok dofrudur. MotörlU vasıtaların 

teklmUlü, yollarm inkişafı, tank -
lar, kuvvetlerin llizum görünen 
yerlere nakllnl kolaylaştırncak, tay 
yareler l'ltlkpflan tamamiyle baş.. 

ka bir eeJı:1e aokacık. Fakat bUtUn 
değipıeler eauta defli teferrUat. 
tadır ..• 
Şu halde bugün ve yann l<;ln 

doğru olan bir hakikat: zafer piya. ' 
derun stınıtıeU ucundadır. 

1 spanyada Alman a!lterlni 
26 kinunusani 1939 ıünil öileden ıonra, .. ona dOpı 

üzere, nasyonalistler, muzaffer bir ıekilde, ıehre doln& ilerliyor 
Barselonanıa. ahnma11 dahilt harbin aonu olacak. 

Birdenbire, Franko askerinin ilerJeyffi duruyar. BanelonııMSaıll 
bir iki mil 6tedeki Eaphııu köyüd:le anarp.tlerln makineli t 
fekleri l'.Uyonallıtleri durdurmuıtur. Anaqlatler lJl bir mnld 
gal etmlfler ve dar bir köprilyil tutmUflanbr. 

Franko ukerleri uzaktan vuiyeti tetkik ederlerken ihtiyar 
kadın köprüye yaklapyor, kop kop ceçmek istiyor. Fakat 
neli tüfeklerden birinin ateflne tutularak vücudu parça pap 01 
yere yuvarlanıyor. 

Bu sırada, ayni noktada bir Alman taburu c6rWUyor. B 
tayyare müdafaa bataryuıdır, fakat toplan o tekildedlr ki 7erdt 
hedeflere de teı edebilirler. 

Alpıan kumandanı, sakin, kendine itimatb bir halde, dUA.U• 
ilt" vaziyeti ıözden geçiriyor ve yanındaki tıpanyol zabitlerble 
nü yor. 

- Otuz bq dakikada bunları .Uer aüpürilrilz, diyor. 
Emirler veriliyor. Biraz ıonra Alman toplan atqe bathYor. H 

top biribiri arkasını Uç kere abp duruyor. $Qnra tekrar bu.b~\I 
Top sesleri araaında, tüfeklerine ıünıil takan A1mMı ukerle 
sesleri de duyuluyor. Fakat, aakerlerden hiçbiri. atef 
toplara yaklaşmıyor. Bu, Alman orduıuntin deiifmez, kanunu 

Toplardan biri yuksek bir yere 1ronmuı ve her ne 'kadar, 
lerdcnberi gökyüzün.:le, bir tek cumhuriyetçi tayyareli cöiül 

(De\'Ull H llaelkle) 
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Kuleli Lisesin in hazırladığı 

Büyük su sporları bayramı 
Deniz ve Bursa 

yapılacak 
16 Temmuzda Maltepe, 

liselerinin iŞti rak iy l e 

F. I. F. A. 
Bazı kararlar 

verdi 

Şampiyonluk 
etrafındaki dedikodular 

Spor işlerine bUyük bir ehemmi
Yet veren ve okullar içinde en özlü 
bir faaliyet yaratan Kuleli a..-;keri 
lisesi, her sene bir de btiyiik su 
Sı>orlan bayramı hazırlnmaktsdır. 

Bu sene 16 temmuzda yapılacak 
olan bu bayramın, her senekinden 
daha verimli ve daha geniş bir fa_ 
aUyetle geçmesi ıçın büyük 
hazırlık yapılmaktadır. 

rinin yüksek kabiliyetlerini kazan- Paris, 10 (A. A.) - 3 ve 4 tem
mak için nasıl çalıştıklnrmı bir ke_ muzda toplanmııı olan F. 1. F. A. 
re daha yakından görüp anlıya - icra komitesi birçok mUracaat ve 
caklar ve iftihar duyacaklardır. talebleri tetkik etmiştir. Vaki olnn 

Bu büyUk bayrama bütün spor taleb üzerine, eski Çekoslovakya 
seven büyüklerimiz ve gençlik da- federasyonu bundan sonra "Ces -
vet edilmiştir. ky Svaz Footballovy" adını alarak 

işin hakikatı ve bazı gazetelerin 
yanlış iddi~lari nelerdir 

Pazar günü milli küme maçları 
sona ermiş ve Demirspor - Beşik

taş takımları yaptıkları maçta 
1 - 1 berabere kalmışla~dr. Bü-

Aldığımız cevapta: "Henüz rei
sin gelmediğini, fakat alakadar 
heyetin pazar günkü maçın neti -
cesinde Galatasaray ve Demirspor 
klüplerinin 35 şer puvanla başta 

gelmeleri üzerine gol averej usu
lüne müracaat edilerek meselenin 
tetkik edilmekte olduğunu, biraz 
sonra kendilerine tekrar telefon 
edersek neticeyi bildireceklerini 
söylemişlerdir.,, 

bilinemez neden bize adeta sitem 

Müstakbel subaylarımızın, büyük 
bir ihtiyac olan spora karşı göster
dikleri haklı aH\ko. ve sevginin bir 
tezahürü olan bu bayramda, onla
rın bedeni kabiliyeUerinin de erişti 
ği dereceleri ölçmek kabil olacak
tır. 

16 temmuzda beden terbiyesi ge
nel direktörU general Cemil Taner 
ve memleket sporunun hakiki ha
milerinden olan askeri liseler mü
fettişi albay Adilin huzurunda ya
pılacak müsabaka günü Kuleli as
keri lisesinin önünde yapılan 10 
rnetreUk muhteşem atlama kulesi
nin de küşat resmi yapılacaktır. 

Kuleli askeri lisesinin beş senc
denbcri büyük bir intizamla yaptığı 
su sporlan bayramına bu sene 
Maltepe, Deniz ve Bursa liselerinin 
de takımları iştirak edecektir. Bu 
ktYrnetıi liselerimizin değerli genç
leriııı bir arada görmek fırsatını 
hUlanlnr onların şerefli meslekle -

Yurdumuzun bu tunç renkli genç sadece Çekyayı temsil edecektir. 
lc>rini görüp alkışlamak için herkes 'Komite Helsinkidc yapılacak olan 
'ierbestçe bayram yerine gelebile- •1940 olimpiyadındaki futbol tur -
cektir. nuvasının 20 temmuz - 4 ağustos 

PROGRA!\f 1940 tarihi arasında icrasına ka -
16 temmuz pazar gUnü yapıla_ rar vermiştir. Dilnya kupası talL 

cak bayramda icra edilecek rnüsa- malının tadili hakkında, B. B. Mau 
bakaların programını neşrediyoruz: ro, Bauvens, Chcvalicr ve Sehri -

1 - Müsabakalara iştirak ede - kerden mUrekkeb komisyon tara -
cek sporcuların, teftişi. 2 - İstik- fmdan yapılan teklif, komitenin ge 
lal marşı. 3 - Liseler müfettişi lecek toplantısında görllşUlecektir. 

tarafından söylev. 4 - Geçit res_ Komite tasavur halinde olan uzak
mi. 5 - Bayrak yarışları. 6X50, şark kupası maçlarının kuvveden fi 
6X 100 serbest, 6 Xl00 kurbağala- ile çıkması için, esaslı bir surette 
ma, 6X200 kurbağalama, 6X50, harekete geçilmesine karar ver -
6 X100 sırt üstli, suda ördek ve miştir. 

yumurta yarışları. 6 - Kurtarma 
yüzmesinden: Su 

alma, su altından 
altında mesafe 
dalarak tabak 

tün şampiyonanın devamınca en· 
teresan bir hal alan ve son maça 
kadar olduğu gibi bugün dahi, ~u 
dakikada yazımızı yazdığımız an-

da bile alakadar heyetin neşretti· 
ği tebliğle de henüz anlaşılamıyan 
1939 milli kUme şampiyonu me-

selesinde gazetemiz haklı bir 
hassasiyet göstermiş ve gazeteci-

lik vazifesini yaparak ldün sabah 
telefonla Ankarada federasyon 
reisini aramıştık. 

Benim görüşüme göre 

ŞampilJon kimdir? 

öğle üzeri saat 12 de yaptığı-

ikinci telefonumuzda aldığımız 

cevap şu olmuştur: 
''- Tetkikatımızda devam e.di· 

yoruz. Resmi neticeyi henüz söy· 
leyemiyiz. İsterseniz hususi olarak 
hesabınızı yapınız. Esas şu olacak
tır. Hükmen mağlı1p olan takım 

iki gol yemiş addedilir. Binaena -
aleyh o takımın yediği goller ha· 
nesine iki gol ilave etmek icap e
der. O zaman elde ettiğiniz netice 
tasnifi meydana çıkarır. Biz res· 
mi neticeyi ilan için hakem rapor

toplama, su içinde boğuşma, boğu
lanlarr kurtarma, badelbolt yanş -
lan. 7 - Elbise ile atlama, su için_ 
de soyunma, (elbiseli) mukavemet 
yarışı, seferi teçhizatla atlama ve 
yilzmeler. 8 - Sutopu müsabaka
lar. 9 - Şarpi yarışları. 1 O - mü
kfıfat tevzii. 

Milli KtiJnc m~lan bitmi~ bulunuyor. :Fakat ıle<liko<lusu elim de· !arım tetkike mecburuz.,, 

\'am etmekte. 
Şampiyon kim! 

Ben flklrlerdc bu l ·tifbamm belirmesini ha.yretle k~ılıyonıın. 

Ha.tta, Federa.ı yonlar Ba.şka.nlığmda.n gelen tebliği de lüzwn!>u:1. tclilk

ki ediyorum. 
Bizim elimizde bir Milli Küme Talimatnamesi me\'cuttur. J\lllli 

KtiJne talima.tnamcsi cari oiduğu için Genel Direktörün Galatasaray -

Beııiktas ~mm tekrarı hakkında vem1iş olduğu emrin dahi geri a
lındığını dilşline<'ek olursak, :\!illi Küme Wlınatnanıeslne t ek bir 
madde lla\'C edil<'mi ·•t•ceği gibi, tek bir harf de debri')tlrilemc:1~ l}u ha.
le göre Milli Küme talima.tnamesini:ıı 6 meı maddesini tetkik edelim. 
Bu maddeye .~öre mü abakaya. !':ıkıruy:ın takım sı fn· pu\'an nlır \ ' C ~ı

kan takım ıla 3 pu\'an kar.anır kaydı ndır. Bunun haricinde t t>k bir 
harfe tesadüC edilmediğine göre, ayn ca. bu mü,.abal•adan ılolayı Ga
lata.saray aleyhine 2 ~ol daha. ilansi \'arid olamaz. Bu ili' e de ya
pılamıyacağına göre Galatıısara;>m 5ampiyonluE;'U kat'idir ,.e lıl!,;bl.r su
retle deği5tirilcmez. 

Yok. bunların hit blri na1.arı dikkate almmıyarak Galata.c;araya 2 
gol yemiş nıuariyle b:ıkıla<'ak olu~a, müsabakaya da oynanmıs naza
rile balnlıyor demektir ki, bu yaziyette de Gnlatasaraya. bir ııu,·an 

vermeleri laıundır ve Galata!ooaray ~ine 5ampiyonılur. 

Bazı idari seh~blerlc Galatasarayın 5ampiyon çıkmaması matlub. 
sa buna. bir diyeceğimiz yoktur. 

Bazı gıuetelcrin yazdığı gibi karara Galata.saray - Dcmirsporun 
yeniden yapacaktan m~ esas te::ıkil edemeı. F:n('ıa c;ampiyon taay
yün etmeli Ye bilahare bu iki gü:t.idc klübümü1.ün yapacakları bir dost
luk ma~ı ze' klc se;yreclilcbllir. 

İki ~ık ,·a.rdır. Niı.amname \'arsa 6 mcı madde aynen tatbik edi
lir. Xizamnarne yok da. i ıı<li müta.l«>ala r c<:as tutuluyor..:ı Beden T<'r. 
biye!ooinin en yüksek me, kilnl J<;g-al eden \'C nihai kararlıtr , ·ermek 
salahiyetini hai1. bulunan gt·ncl direkförün Galata.saray • llc~ikta~ ma
~mm tckran hakkında. ' ennio; olcluğn <'mir caritlir. 

Son sözii clii rüsflüğ\indm ve hiisnüııiyetimlcn bir an süııhe etme
ıliğiın \'c bütün icraa t ;na. samimi)· e tle i nand ığım -.:ı)· ın General Ce
mil Tahir Tancr 'e bırakıyorum ' e netice~ i eınııiyetı" bekliyorum. 

lzmir klüpleri eski 
isimlerini ahyorlar 

Aıiil YURDMWT. 

lzmir Fuarında 
spor haftası 

Biz kendilerine israrla, bu va
ziyette Demirsporun şampiyon o
itip olmadığını sor.duk. Telefonda
kiler bize kat'iyetle falanca takım 
şampiyondur demediler. Sadece 
anlattıkları usule uyarak ve husu

si olarak hesap yapabileceğimizi 

söylediler. 
Bunun üzerine bizde hesabı -

mızı yaptık ve son vaziyet Uzerine 
gol avereji ile Demirsporun şam

piyon o1duğunu ve Galatasarayın 
da ikinci vaziyette bulunduğunu 
yazdık. Biz telefonla futbolün 
memleketimizde en büyük mercii
ne müracaat etmiş ve aldığımız 
cevap üzerine yaptığımız hesap
lar ile neticeyi ilan etmiştik. 

Ve neticeyi ilan ederken de An
~ara!lın şampiyonu resmen söy
lemediğini sarahaten ilave etmeği 
de unutmamıştık. 

Bu sabah çıkan refiklerimiz-

lngiliz 
takımının 

milli 
maçları 

Londra, 10 (A. A.) - İngiltere 
futbol federasyonunun mutad son
bahar milli kar§ılnşmalnrı için da
vet ettiği ls\·eç mllli takımından 

maada Hollanda milli takımını dn 
davet etmiştir. Hollanda milli ta -
kımı 8 ikinciteşrin sah günü Şefild 
de İngiltere milli takımı ilo karııı -
!aşacaktır. 

Dünya yuruyüş 
şampiyonluğu 

Lozan, 10 (A. A.) - 200 kilo
metrelik dünya yUrUyUş şampiyon
luğunu bu mesafe;>i 23 snnt, 36 d11-
kikıı ve 35 saniyede kateden Fran-İzmir, - Alsancak klübli ıımU- İzmir, (Hususi) - Beden Ter-

. sız Florimond Cornet kazanmıştır. 
mi heyeti senelik mutad kongresı biyesi genel direktörlüğil, İzmir 
için toplanmıştır. 

İçtimada kanunen yapılması m
zurnıu görülen değişiklikler meya
nında. klübün eski ismini alması da 
mevzubahs olmuştur. Alsancağın 

eski ismi olan Altny'a tahvili ka-

Fransız Husson, 10 adımdan Cod
enternasyonal fuarı münasebetile net'yi takip etmekteydi. 
fuar ayı içinde şehrimiz.de çok Dünya yürüyüş şampiyonu unva-
zcng~n bir spor haftası hazırla - nı ilk defa olarak verilmektedir. 
mıştır. Spor haftası iki eylülde 

başlayacak ve :ıokuz eylüle kadar Hol anda 
devam edecektir. 

rarlaş~ı~ılmıştır. . . • Hafla içinde futbol, t enis, esk- fed e ra SyQ n U 
Ycnı Jdare heyetı JÇın yapılan SP. ri ·· ·· lk k'" k 

• • • p m, gureş, yuzme, ye en, ure 
çunde avukat Nurı Erboy, Dr. he- müsabakaları yapıiacaktır. Türki· 50 İnci yılını kutlu '.ayor 
mal Tahsin Saydam, Maliye memu- ı ye serbest güreş müsabakaları :la Aınsterdam, 10 (A. A.) - Hol-

1 ru Baha Konornlp, Kemal ve Ah- hafta içinde olacaktır. landa futbol federasyonu bu sonba-

l\\Jlki ton diye anılan meşhur bi- neticesinde feci bir vaziyete düş· met Ersan kazanmışlardır. İstanbul, Ankara, İzmir, Atina harda 50 inci )"Ildönümünü kutlı-
J': 1 Ve viskili antrenman yapan mü§, fakat bir milyon frank ka- Üçok "Altınordu,, oluyor veya Selfinik muhtelitleri arası:ı- yacııktır. Bu mUnasebetle Hollanda 

ediyorlar. Ve yukarıda yazdığımız 
şekilde cereyan eden ha.diseyi, is
tetlikleri gibi tevil ederek yanlıj 
yollara sapıyorlar. 

Bunlardan bazıları guya biz An 
karay! ilk aradığımız zaman te
iefonda bize cevap veren federas
yon başkan vekilinin "Galatasaray: 
şar.ıpi;;ondur,, dediğini. İki saat 
sonra gene ayni zatın telefonla 
bizi arayıp bu sefer .de Demirspo
run şampiyon olduğunu ve ayrıca 
bir telgrafla bize müracaat ederek 
kendisinin söylediklerinin gizli 
kalmasını rica ettiğini; diğer biri 
de gene refiki gibi Ziya Atcşi:ı 

evvela telefonla Galatasarayın, 

sonra ikinci bir telefonla Demiı:; 

sporun şampiyonluğunu bildirdi
ğini ve nihayet kenıdisine gene te
lefonla müracaat eden bir Galata
saraylıdan, biraz evvel telefonla 
\ e gazetemizle kendisi arasında 
cereyan eden muhaverenin ga
zeteye aksettirilmemesi hususun
da spor muharririmizle temas et
mesini rica ettiğini yazmaktadır

l:ır. 

Halbuki mesele tamamen bizim 
yukarıkla yazdığımız şekilde vu· 
ku bulmuş ,telefonla Ankara bi
zi değil, biz Ankarayı aramıştık. 

Aramızda geçen muhavere har 
fi harfine yazdığımız gibidir. Tek
rar ediyoruz. Ankara bize: ••şam
piyon şu veya bu takımdır.,, de
memiş, ancak israrımız üzerine 
bir hesap yapmamız için bir yol 
göstermiştir. 

Bir başka refikimiz ise, her hal
de her zamanki gene klüpçülük 
gayreti galeyana gelmiş olacak ki, 
kocaman puntolarla Galatasaray 
şampiyondur diye sarahten yaz
mış ve gene ayni yazının altına 

lda fe.derasyonun henüz şampiyo
nu tayin etmiyen tebliğini de 
neşretmekten geri kalmamıştır. 

Bu arkadaş; Galatasaraym 
şampiyon olduğunu bildiren yazı
sında da tebliğde hakem rapo -
porunun tetkik edildiğinden bah
seden kısmını ele alarak, hakem 
raporunun netice üzerine hiç tesi 
ri olmaldığını bildirmektedir. 

Klüp taraftarlığı ile gözleri ka
raran bu zavallıya, hakem raparla 
rı tetkik edilmedikçe bir maç hak 
kında nihai hüküm venniye kim
senin salahiyeti olmadığını şura

da h a t ı r 1 a t m a y ı ve bi
zi hükmen galibiyette verilecek 
puvan adedinin ne olacağını bil
memek! cahaleti ile itham e.den 
bilgi dağarcığına bunu da ilave et
mesini acizane tavsiye ederiz. 

Federasyonlar 
dairesi bir tebliği 
Ankara, 10 (A. A.) - Beden ter 

biyesi genel direktörlüğü federas
yonlar dairesi ba..5knnlığından: 

J Orny Calento'un zenci boksör zanmıştır . üçuk klUbU nza.lrıııııuan ultmış da fuar kupası turnuvası yapıla- mmt takımının, Belçika ve Alman 
oc Luiı:c mağll'ıp olduğunu yaz· Yüzündeki sayısız çürükler, kişilik bir grup bir mazbata hazır- caktır. milli takıınl:ıriyle de karşılıışmala_ 

nııştık. B d b . 1 1 . • patlaklar muhakkak ki geçecek Jıyarak heyeti umumiyenin yeniden e en ter iyesi teşkilat~ umum rı mutasan·erdır. ta yan mıllı ta -

Bu hafta 1stanbulda yapılan maç 
larlıı milli küme müsabakaları so
na ermiş ve Galatasaray ile Demir
spor 35 şer pu\•anln başts kalmış
lardır. Bu iki takımdan hıuıgisinin 
milli küme şampiyonluğuna hak 
kazandığı vesaik ve mc:vzuat üze
rinden federasyonca tetkik edilmek 
le olup bu husu.'ita henüz ve~ 
hiçbir karar yoktur. Her iki tnra
fln hakln.rı kafi! ola.cak kan:ı.rın 

tebliğine değin söyleni~k sözle
rin veya intişar edecek yazılann 

indi mütalealardan ibaret olabile -
ee~ini ta \'Zİh eder.iz. 

c:··:~rny Galento resimde görül- ve bu para ile Tomy meşhur ga- içtimaa davetini ve (Altmordu) a. müdürü general Cemil Cahit spor kımile de bir maç yapılması çok 
• .;;u r:ibi dört ravundluk <lövüş zinosunu ldaha çok genişletecektir. dının alınmasını istiycceklcrdir. haftasında İzmirc gelecektir . muhtemeldir. 
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• 
~AH ISLAR: 

Emin - Genç bir doktor. 
Peran - Kan ı, 

BiR 
Cemile - Bir hasta. 
SAHNE: Doktorun muayene \"e 

oturma odası. Öğle yemeği zamanı. 
Gayet az eşya vardır. Doktorun pa· 
raca sıkıntıda oldUb'U ilk ba1cı~ta 

göze çarpar. Fakat bu birkaç pcırça 
eşya tertemiz. pırıl pırıldı. Ortada· 
ki masaya sofra kurulmuştur. Pe
ran, büfenin kapağım ac;ar. Biıtün 1 

tabaklar bom~tur. Te'.efon çalar. 

Peran - Alo? Bakal mı? Ha
yır cf endim, burası doktor Emi
nin muayenehanesi yanlış numa
ra vermiş olacaklar. Zarar yok. 
(telefonu kapar, büfenin içini 
kanştırmağa devam eder. Dok.. 
tor elinde bir tava, önilnde bir ön 
lUk bağlı olduğu halde girer.) 

Doktor - Telef on nereden? 
Beni mi aradılar? .. 

Peran - Yanlış numara. Df'
mindenberi ekmeğimi arıyorum. 
nereye koydun? 

Doktor - İşte ı;urada, ktitüp 
hanenin alt rafında. 

Peran - Kitablann arasında 
ekmeğin ne işi var? Öyle yaptıl\:. 
tan sonra bUfe~i almamıza lüzum 
yoktu. 

Doktor - (dalğın) Bilmem. 
Deminki telef onun bize olmadığı 
na emin misin? 

r·eran - Tabü. Sordum. 
Doktor - Garib §ey •. Bir ha. 

PERD 

ber bekliyordum da. Doktor - Ala (karısının bos Dcıktor - Peki (Karısına bir a 
Peran - Nen var Emin? Sabah tabakları dizmesini seyreder) ta. 1 1 n&.htar uzatır) dolabın anahtarı. 

tanberi pek sinirli görünüyor· bak takırtısı ile karnımın doy· evı·ren 1 ·ı L H A N TA N A R Hasta - Karaciğerim berbaJ 
sun? duğu asla vaki değildir. 1 bir halde ... 

Doktor - Bir insan, ayrı bir Peran - Dur ... Evvela ekmek· Doktor - (muayene eder) Hiç 
ev tutamaz da, kansını muaye- ten başlnnz. bir şey yok. 
nehanesinde oturtursa, sinirli ol. Doktor - Bayat. i§im eve erzak yollamak olacak. Hasta - Sıhhatim pek bozuk. Hasta - En bUyUk mütehas· 
maz mı? Peran - O kadar de!';ril. Artık aç kalmak yok, Perancı· Doktor sokağa mı çıktı? Hastn- sıslara gittim. Elli lira vizite ver· 

Peran - Şimdi bunun telefon· Doktor - Bayat ekmek yiye- ğım. (Eline bir kitab alır) Ooo, lan çok galiba?.. eliğim oldu. Hepsi karnclgerimin 
la ne alakası var? mem. Kızarmış olursa belki!.. bu anatomi kitabı nasıl olup da Perin - E\·et, beş dakika bile hasta olduğunu söylediler. Siz ne 

Doktor - Muayenehanemi a· Peran - Biraz plavımız ola. kalmış. Bunu da satıp et alırım. boş Yakti yoktur. Yemek yeme· cesaretle bir şey yok diyorsunuz·: 
çalı altı ay oluyor. Geçen bea ay- caktı (kalkar, mıtfağa gider ve Aylardır ilk defa olarak rabıtalı ğe bile vakit bulamıyor. lki gün- Doktor - Eaşka ne hastalığı. 
da bütün kazancım ne kadar bili. elinde tabakla döner.) bir yemek yiyeceğiz. Ben arka kn dür ağzına bir lokma bir şey koy nız var? 
yor musun? On bir lira. Sekiz se Doktor - Nedir o? pıdan çıkayım. madır. Hnsta - Verem! .. (Öksürerek 
ne çalıştıktan sonra ayda iki yüz Peran - Plav. • Peran - Neden?.. Hasta - Ben gide;im bari, gel oturur.) 
yirmi kuruş kazanıyorum. Doktor -Aman, o daha dün· Doktor - Münasibi odur. Ye~ miyecek. Doktor- (Hastanın göğsünü 

Peran - Her genç doktorun den kokmu~tu. ni i~ime göre ... Ne zaman hayat Perah - Aman rica ederim o. dinler} derin nefes alın ... A .. de-
başından scnın çektiklerin geç· Peran - U~ g\in e*e1 pi'şfr- ta.muvaff,.,ıc olursam, ön kapıdan t~nuz. Nerede ise gelir. 'Mü· ytn._ 
mi§t r. Biraz mlıcadele ettikten dimdi, tuz k<>ymağt-unutfüğum i- ~rip ç,ılw.b.iJirjn;ı. (ç~ar). " him ~ir amelzyat yamy9r, HM~ -;- Af..F..)'"t. 
sonra eJde edilen muvaffakiyet çin pirinçler birbirine yapıştı, yi· Peran - Gitme Emin, zarar Doktor - (Anahtarla kapıyı D_oktor - Öksürün. Nefes al. 
daha tatlı olur. Biraz sabrederiz. yemedindi. Plav kolay kolay ek~i yok, aç kalalım. (Doktor bu söz· açar, Elinde bir sepet dolusu yi- mayın. Bir şe;iniz yok, ciğerle-
Aç de~liz. mez ... Bir şey yok. Hem de ne kri duymadan gitmiştir. Bir ız yecekcekle konuşarak girer.} Pc riniz mUkcmmel! .. 

Doktor - Evet, eski tıb kitab· çok var bak, iki gün yetişir. sonra kapı çalınır. Peran pence· ran, neredesin. Bak noler getir- Hasta - Nasıl? Veremli değil 
lanmı rehine koyarak tedarik et- Doktor - (kalkar) Allabıqı, reden hastayı görünce, tabaklaıı dim: İki kilo et, patates, şeker ... mi ciğerlerim? Ne diyorsunuz: 
tiğiın para ile g~iniyonız. bir haftadır tuzsuz plfiv yiyoruz, bir örtli ile gizler, hastnbakıcı ön Bir de kocaman pasta! (Mutfağa Öyle ise nedir benim hastalığını? 

Peran - Ne? Kitablannı mı daha da Uç günlük var. lüğilnU giyer ve kapıyı açar.) girer) Peran - Doktor, belki başl<a 
sattın?.. Peran - Muhakkak sen çok Peran - Buyrun Hanımefcn· Peran - Niçin ön kapıdan gir. bir hastalık bulursunuz! (Dokto 

Doktor - Sana söylemek iste. meşhur b!r doktor olacaksın. Bü di... din?.. ru usulca çimdikler, gözlerini a-
memiştim: Bir aydır eski kitab- tün mesele biraz sabır edip bek· Hasta - Kapı çalınınca açmak Doktor - Çünkü ellerim paket çarak fırsatı kaçırmaması için i· 
lanmı yıyoruz. Diln "Mide hasta lemekten ibaret! Adetiniz değil gali~!.. lerle dolu olunca, kendimi hayat şaret eder.} 
lıklannı sattım. Ekmek, şeker, Doktor - Evet, açlıktan ölün Peran - Çok mu beklettik e- ta muvaffak olmuş addederim. Doktor - Şimdi iştiha mese· 
çay falan aldım. Yumurtalar, Op ceye kadar beklemek! (pencere· fendim?. Hasta - (Şaşkın) Ameliyat lesine· gelelim. Bu sabah ne ye. 
penheim'in mikroblara dair kita- den bakarak) Şu beklediğim te. Hasta - Saatlerdenberi bu has dönüşü. diniz? 

ha_,ta olduğunuzu anlıyacaktrr. 
Doktor - Tıb Lisanında sizin 

gibilere {hypochondriac} derlE:r. 
Y:..ni evhamlısınız. Paranız bol o! 
duğu ı;in, sizden para çekmek i
çin sizde tlirlil hastalıklar bulan 
doktorlara gidiyor ve kendinizı 
ciuden hasta zannediyorsunuz. 
Ned~n, mesela demin ismini scy 
l~diğiniz meşhur operatöre gidi· 
yonıunuıı: ': ÇUnkU yakı[;ıklı, ko 
nu~kan bir adamdır, güzel gi}i. 
nü-, şık bir muayenehanesi var· 
dır. Bütün zengin kadınlar on.ı 
giJe;rler. 

Hasta - bunların beni cezb~. 
deı.;eğin! mi sanıyorsunuz? 

Doktor - Evet, yan deli olan 
her krcha gibi... 

Hnst'l - Ben yarı deli miyim ? 
Doktor - Hayır, yüzde dol:-

mı.ı.: .. 
Hasla - Terbiyesizl"k si ~ın 

yaptığın:..z. (Kapıya doğru "'i· 
rür). 

Doktor - Durun bakalım. Mn 
tchassısl:ıra o kadar \"iz:te para
sı Ycriyorsunuz. Benim ücretim 
nerede? Hesabı yapalım da. öy.e 
gic.iın. 

Hnsta - Şimdiye kadar kimse 
bana t.~yic haşin muamelede bu 
1 lllll"atnı~tır. 

Doktor - ÇUnkii kimse va~ite 
sı i : aprnamış. Borcunuz üç lira. 
... nr. 

Hasta - (Ücretin azlığına ~a
ııarak Sadece üç lira mı? 

Doktor - Evet. 
Ilastn - Siz benim kim olduc?ıı o 

mu biliyor musunuz? Ben :";emı. 
l:? JJcvelioğ uyum. 

DoMor - (Hayretle) Bat:; r.17. 

Mısıılı imi~ galiba! Gazetele:- d z 
den sık mk bahsederler. Bir mil· 
yon miras yemişsiniz. Hayır işlt'
ri ynpmnğı severdniz. 

Hnsta - Bil 'iğiniz gibi... ş·m· 
di b iki b ni tckrnr muayene et· 
mck iı:tersiniz ? .. 

Doktor - (Hiddetle} Hnv r 
Mil) onlarıuız için mesleki şer~fi~ 
mi fods. edemem. Kim olursauız 
pi~, sıhhatiniz gayet dUr,~n. 

tista .__ Midemde sancılar his 
sediyorum. 

Doktor - O kadar ağır kahve 
altl ettikten sonra ne olsun isti
yorsunuz? 

Hasta - Ne siz bir doktorsu. 
nuz, ne de bu hanım hastabakıC1 
zevceniz galiba? •• 

Peran - Vakıa ben hastabal.t
cı değilim amma, Eminin doktor· 
luğuna diyecek yoktur. Seki~ s · 
ne çalıştı. Henüz para kazanma· 
ğa ba.§lamadığı için, bazan ye· 
meksiz bile kaldığımız oluyor. 

bmm varasiyle alındı. Yann da lefon haberini alsaydım. ta halimle kapınızda bekliyorum. Doktor - (Hnstayı görmemiı; Hasta - Hiç .. lki yumurta, tc Doktor - Ve ben, mesleğimi si 
bir gey yememiz icab ettiğine gö· Peran - Peçeteleri al da gel. PerAn-(Ümidle) Rahatsız mı tir) Anatomi kitabı pirzola oldu. reyağ, reçel... Sütlü kahve... ze yalan söyliyemiyecek kadar 
re, bu akşam 11Astheme hastalığı Doktor - Bayat ekmek leke sınu:? Peran - Doktor, hastanızı mu· Doktor - Bu kadar mı? fazla severim. Doktorların adeta 
ve tedavisi" isimli kitabımı sata. yapmaz. Hasta - Hasta olmasam dokto a.yene etmeğe vaktiniz müsaid Hasta - Biraz da soğuk et ye· mukaddes bir vazifeleri vardır: ls 
cağım. Peran - Yumurtalar nerede~ ra ne diye gelecektim?.. mi?.. dim. tırab çekenlere yardım etmek, yt>r 

Peran - Ne yapıyorsun, E· Doktor - Cemi değil müfred. Peran - (sevinçle kapıya ko. Doktor - (Hastayı görünce Doktor - (Açlıktan ağzı su. yüzünde hastalığın ve acının iza. 
min? Midesinden rahatsız veya Bir yumurtamız var. İşte tavada şar) Emin, Emin! (Hastayı kol- kendini toplar.) Bakayım defteri- !anır, midesini eliyle bastırarak) lesine çalışmak. Ben, sizin gibi· 
'.Aatheme'i olan hastalar gelse, Peran - Zarar yok. Sen yer- tuğa oturtarak) Buyrun, rahat me ... Bugünlerde pek meşgulunı Pek az gibi görünüyor. lerin saflığından istifade eden mii 
kitabsız ne yapacaksın?.. sin ... Ben hiç aç değilim. oturun! Doktor yakın bir yere de ... Vizitelerim var. Hasta - Daha fazla mı yeme- tehas!lslara benzemektense, fakir 

Doktor - Patatesli omlet tav· Doktor - Ben yemem .. Sen ye. gitmişti, şimdi gelir. Peran - Hanımefendi sıhhatin liydim. ve namuslu bir doktor olarak kal 
siye ederim .. Benim mide sancı- Peran - Ben yumurta sev· Hasta - Siz kimsiniz? den çok şikayetçi... Bir çok bas. Doktor - Siz ne dersiniz?. mağı tercih ederim. 
Janmı mükemmel tedavi etti. mem ki... Peran - Hastabakıcısıyım. talıklan var. Hasta - Kuş gibi iştiham var, Hasta - Beni saf mı buluyor. 

Peran - Biraz sabret, insanlar Doktor - Ben nefret ederim. Hasta - Yoksa, doktorda mı Doktor - Sefa geldiniz, efen· pek çabuk doyarım. Maamafih la- sun uz? 
oyle çok hasta oluyorlar ki, belki Hiç iştiham yok zaten!.. hasta?.. dim. zımsa biraz daha gayret edebi· Doktor - Çok. Hastalığın, fe-
bir salgınhastalık çıkar, filan. Peran - (Yumurtayı tavadan Pcran - Hayır, yani doktorun Hasta - Doktor siz misiniz 7 lirim. laketin ne demek olduğunu bil-
BUdcemiz düzeliverir. tabağa boşaltarak) ne ile pişir- yaroımcısıyım. Ücretle çalışıyo- • Doktor - Evet... Doktor - (Reçete kiğıdlannı mediğiniz için kuruntu ile kendi 

Doktor - Bu hastalar benim ö din? (Koklar) tenekedeki yağ i. rı.ım... Peran - Siz şöyle oturun. Dok çıkanr, fakat bir §CY yazmadan kendinizi hasta sanıyorsunuz. 
nüme hiç çıkmıyor. Temas ettL le mi?., Hasta - Bendeki hastahklar, tor, iki üç hastalık hakkında ~i kalkar.) Dün bir ameliyat yaptım, hasta· 
iim insanlann sapsağlam olduk- Doktor - Şurada, beyaz hok- bir doktoru ömrünün sonuna ka. zinle gmrüşmeğe gelmişler. Peran - Doktor, hastanıza re ı mın bana verecek parası yoktu, 
lannı gördUkçe, kederimden ben kadan aldım, ne var?.. dar uğraştırmağa yeter. Doktor - (Oturur} Neniz var çete ya.zmıyacak mlsınız? benim de başka hastam yoktu, ö 
hastalanıyorum. Midesi boşken Peran - Emin, aşkolsun, yu· Peran - (Seviçle) Emin, E· Hanı~efendi ?.. 'l:I ta M d k" . be . ı deşmiş olduk. Tren kazası geçir· 
· d u del k H c. as - a. em ı sız nım . w • Ü ınsan a m ca e abiliyeti de murtayı vazelinle pişirmişsin. min, ne diye gittin sankL (Has asta - Evvela hiç iştiham h . . . mış ... Bacagını kestim. ç çocuk 
kalmıyor Ak · lb" ·~·haı b" D kt M 1 ta } D k k · astalıklarımı teşhıs edemedınız. k H ft d lt 1. .1 • · sı g ı, ıs~ı ı ıra· o or - ese e kalmadı, de· ya o tor çok muktedir bir yo . b d b k b" d kt "d ve ansı. a a a a ı ıra ı e ge<'ı 
damımdır. Biltün gUn aç dolaştık mektir. Birbirimize beyhude ye. mütehassısıdır. Bir dakika bekler Doktor - Ya? (sepetteki yiye ~n (cK alkş ak ır 

1
.0

1 
okralb"~ e. niyorlar. Adam şimdi de bacak-

tan k·t b b"J ki bak yım. a ar en e ıy c a ını tu kal - f ıı:.k sonra, ı a ı e okuyamıyo re ikram etmişiz. (kalkar, şap- seniz gelir. Ne gibi hastalıklar- ce ere ar. Kansı sepeti ala· . . sı:ı; muma ragmen, e a eti 
nım. kasını alır) Ben artık tahammUI dan mustanbsınız?.. rak mutfağa gider.1 tarak oturur) Ah kalbım, kalbım. güllimsiyerek karşılıyor. Ve sfa 

Peran - Bütün gün aç mı do edemiyorum. Kendime bir iş arı· ı Hasta - Böbreklerimden ra. Hasta - Yiyecek bir şey bu· Peran - (Son bir ümidle gözle kendinizi hasta zannediyorsunuz. 
lqtm ?.. yacağım, doktorluktan hayır yok hatsızım. lamıyorum. rl parlıyarak) Doktor, kalbini· Vaziyetinizi o biçare adamla mu. 

Doktor - Yani, şey... Peran - Nereye gidiyorsun? Peran - Öyle mi? (Ellerini çır Doktor - Derdinizi anlıyorum muayene etmediniz. kayese edin de utanın. Yeni a~ı· 
Peran - Dün gece geldiğin za Doktor - Para bulmağa. it ve par) mtikkcmmel, yani tnm o has Ben de bir kaç aydır ayni şeyi Doktor - Dereceyi verin (De- lan "Şefkat" hastahaneslne ya-

man, lokantada yemek yediğini yiyecek (Telefon ~alar} Alo? E lalıktan anlayan doktora g"'ld.i· "~kiyorum. re-::eyi haRtanın ağzına koyar ı tırmak i~in epice uğraştım. 
söyledin. \.'et, şimdi geliyorum. (kansına) ni~ mükemmel demek istiyo. Ilasta - Öyle mi? Sonra ne ~fabzınız gay:?t muntazam!.. Hasta _ Benim yaptırdığım 

Doktor - ikimize yetecek ka. Bir arkadaşım bana iş buldu. Bak rum. ıaptılar? Hnıota - Rica ederim doktor, hastahane. 
dar yiyecek yoktu. Senin aç oldu !ediğim haber buydu. Bir bakka- Hasta - Ciğerlerim de zayıf- Doktor - Şey, bir çok §eyler b:ındcn hakikati gizlemeyiniz. Doktor _ Sahi mi, kendi para 
ğunu da biliyordum. lın hesablannı tutacağım. dır. adım. (Mutfağa bakar). Doktor - Sizi biraz sukutu h:ı nızla mı yaptırdınız? .. 

Pcran - Demek, iki parça pir· Pcran - Gülünç bu düşüncen. Peran - Ala, ala! .. (~ncerl'!- Hasta - iyi geldi m1? yale uğratacağım amma, kalbi. Hasta _ Demiryolu işçileri i-
zolayı da ben yiyeyim diye bu fe O kadar sene emek verdiğin mes. den bakar). Doktor - Zannederim artık ıa ni:lde bir ~ey yok. J çin yaptırdım. 
dakirlığı yaptın! Şimdi sana ha- leğini feda mı edeceksin?.. Hasta - Kalbim gayet bozuk. tırab çekmiyeceğim. Hasta - Ben kendimi biliyo- Peran - O adam da demiryo. 
rikullde bir J,emek hazırlıyaca· Doktor - Orada ça.lıştJ.ğım 1- Peran - Sahi mi? (Doktoru a. Hasta - Aman ayni gcyi ba.. rur.ı ... Hastayım... Junda amele idi. 
ğım. . ~in bana itlmad edeceklerdir. nk ramak üzere camı açar). na da verin. Doktor - Evet. hastaamız. . (Dtvamt 14 üncüd,) 
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YAZAN L.: Busch 36 Yıhm vahşiler arasında geçi rm i ş bir Alman seyyahı 

Mağaranın dibinde bacakları olmıyan, kara 
On sekiz yaşınd 'l 

yeni bir yıldız 
Anni Verne olgunluk imtihan

l arı nda üç dersten döndü ! 

renkte yarım adam gördük 
Sabu • I{avti bizim bu hadiseye lıktı. Enela hiçbir şey göremedik ~onra hepimızi ürp:?rten gayet kalın, 

hayretler içinde kaldığımızı görünct Karanlığa gözlerimiz al ı~tıktan son- hırıltı l ı bir sesle, yerde yüzükoyun 
bir ço: uk gibi neşeli neşeli güldü ve: ra gördüğümüz manzara karşı,.md:ı '.:al)anmış olan biçare Ulungaya: 

- Şa_ştmız değil mi? Hakikaten Jrperdik. - Sabu - IIa,1:i l di ye haykırdı. 
hiçbir insan bu sarp uçurumu gö· Derin \'e kar:rnlık bos bir ma;:tar Adamcağızın t itriyerek başını yer 
rüp de .buraya bu kadar kolayca i· içindeydik. l\b~aranm ~ dibi~dc ,ko. Jen kaldrrdığını gördük. Sihirbaz 
nileceğini aklından geçiremez! Hiç lan omuz ba~larmdan geri r e bur ına· sordu: 
bir insanın buraya ineceğini düşün 'mlmuş, bacakla:- ı olmıyan, kar; - 13u beyaz domuzlan ne diye 
mezler! Halbuki sihirbaz Ucala - renkte bir im:an parçası ~rdük. !Ctirdin? 
Guala bu uçurumun dibindedir! Bı ; Bu insan parçasının başındak ı Adam tit riyerek kekeledi: 
usulü bana o öğretmiştir! Ba~ka !uvırcık saçları bem~eyaz olma..;ay- - Ucala - Guala! 

V 18 yaşında bir yıldız.. Anni 
ı erne.. Fakat o öteki yıldızlara 
benzemez. Gündüz saat ona ka -
dar yatağında bir yandan öbür 
Y~na dönmeği adet etmiş dcğil4 
~ır. Tenbellik, başağnsı, hercai -
1~ ne yaşına yakışır, ne de zev
kıne gider. 

Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse vaktinden evvel inkiş.ıf 
eden istidadı sayesinde yaptığı 
hızlı ilerleme, genç yıldızın ba
§ııu hiç döndürmemiştir. O, her 
genç kıza benzeyen bir kız ola
rak sade yaşayışında devam edi
Yor. 

. Vakıa bir buçuk senedenberi 
ıntisap ettiği sinema mesleğinin 
~aruretıeri onu tamamile serbest 
i 

1ra~rnıyor. Fakat Anni, meslek 
§ erıle ancak öğleden sonra u<r-
~aşır, sabahtan öğleye kadar ~
a~ Vakti tamamile serbesttir. 

Ykudan erken kalkmağı s e
~:: Yıldız, sekize doğru olgun
si .sınavlarına hazırlayan husu
Aıı. b~r dershaneye koşar, çünkü 
~rne sinemacılığa başlar -

Boksör 
İstelyonun 

ff ek kollu Cihada cevab ı 
Gazetenizin 27 Haziran 939 ta

rihli nushasmda Tek kollu boksör 
Cihadın ben Ye ismi m~hul bir ar
kadaşa ve !z.mir ve Ankara 51 kilo 
Üoksörlerine hitaben yazdığı yazı
yı okuduğum zaman çok t~essur 
duyduın ve bir sporcunun kalemine 
~· ...... 

ı - ~Şrnıyacak kadar manasız ve 
~antıksız yazılan bu yazıdan dolayı 
ınsaf ehli boksör ve sporcu arkadaş 
lalln da te'ellüm ve te'essürlerine 
§ah· d ıt oldum. Bu yazıyı yazan arka d;. Y~zryı yazdığı zaman aklı nere
b' .l.lllı§ acaba?... Kendisine şöyle 
.~r cevab vermeği mert şerefi! bok

sor ve sporcular münasib ve muva-
fık buldular. 

- Her şeyden evvel, ismini sak. 
lamak suretile ~nun bunun hak. 
kında ,.. . . 

J azı ) azması spor kaıde ve 
· t~rbiresile kabili telif olmadığı gL 

bl 1 bizirn gibi gençlere ve amatör
ere h' ıçte yaraşmaz bir hareket ol-
şa gerektir. 

- Ben kendisine kazıı ne bir yaz 
~~ Ye nede defi etmiş değilim ki, 
d grudan doğruya 'bana hitap c_ 

1 erek benim mag·tubivetimden pa 
avra J , 

ref . · Yaptığımdan ve boksun şc. 
ect 'e Yumruk işi olduğundan bahc: 
rn e~ek adeta taarruz ve hakaret eL 
~e ~·eltenmiştir. 

olrn en •. !\fuvaffak'a abandone 
ve ~~ degı~, Hakemin idaresizliği 
adil ~s~~hgr Yüzünden seyircilerin 
tile g ruşlerine dehalet etmek sure_ 

1• maçı terk etmiş idim. Umumi 
' anaat ve fk~ 
li ey! . e. ·.arda bu ~kilde teccL 

rn 
e:nış ıdı. Bay Cihadın bu 

açı rn , 
şebebi eyzu a karı~tırmasındaki 

de anlayamadım. 
-Cosk · had' . un a yaptığım davete CL 
, ın ıcabet t k . . J.?ül ~ .. e me ıstemes.ı de pek 

unçtur Ç .. k.. . 
~ahsi 'bed. un u, Bu ış vekalet ve 
di ~i pJ' el kabul etmeyen Ye bir 
oldu~ın ,.e kaideye bağlı ring işi 

gunu da bil l' · d. _ E me L ı ı. 

f'ıa~ı ~:asc~ kendisi sinek 'iklet oL 
~; nin "sebıle bana maç teklif etme. 
r1"kliı;; e .rnaçr da benim kabul et. 
j ,,,ll \~ın ):ersiz Ye mana..;ız oldu. 
' ._1 ılrn~ ,, için yazılarımın ııü 

ıı.rınıı-i 
( ·., . '.l aynen yer almac;ını 

~. on 
:füz saygrlanını sunarım. 

Anni Verne jimnastik yapıyor 

ken lisenin son sınıfında idi. O vuzunda geçen saatler yıldızın 

sene bir taraftan film çevirir- en çok hoşlandığı saatlerdir. An
ken, diğer taraftan da olgunluk ni çok iyi yüzer, iyi dalar. Bir 
sınavlarına girdi. Fakat kolay tahta parçasına kollarile asıla

kolay not vermiyen zalim mü- rak, ayakları suya çarpa çarpa 
meyyizler, yeni yıldızın şöhreti - bir motör hıziyle havuzda yüz -
ne pek kulak asmadılar. Netice- düğü her gün görmek mümkün

de Anni Verne, matematikten, dür. Dans hocası da ekseriya :A.n 
coğrafyadan ve Fransız edebiyatı ni ile beraber yüzme havuzuna. 
tarihinden ikmale kaldı. gider. YıldiZ mayo içersinde dans 

Hayatta, hangi meslekte olur - eder. Çevik hareketlerini, güzel 
sa olsun, insana lise diploması - vücudunu herkese gösterir. 
nın muhakkak lazım olduğunu Öğle üzeri eve döner , ayna 
pek. iyi bilen yıldız, bir seneden- karşısında jimnastik yapar. Bah
berı muannit bir azimle bakalar çcde barfikse tırmanır, medcin. 
ya derslerine çalışıyor. Resimle- bal oynar. 
rimizin birisinde olgunluk talc - Yemekten sonra hayatın tatlı 

hiç kimse bilmez! dedi. dı bunun insan ~ekli nde bir ~ey o!· - Bu domuzlan ne di)1e getirdin 
Yarrm vücutlu sihirbazın hakika· duğu katiyen a '1 1 ac;.ıl amazdı. Bir dl liyorum? 

ten yaman bir adam olduğunu anla· bu bembeyaz kıvırcık saçlar a' tm· Sabu - Havli büsbütün korkmuş
mak için bunu görmek kafiydi! IIe- da gayet iri iki müthiş göz parıl pa tu. Yerde sürünerek ilerledi. Sihir
rifin ecinni gibi zeki bir adam oldu rıl yanıyordu. '>azın kopnlUş bacağmın parçasını 
ğuna şüphe edilebilir mi? Yanm Gariptir ki karanlıklara alı<:m ı• >ptü. 
\·ücudile düz duvardan inmenin ha· gözler daha parlak olurlar. Herifin - Ucala - Guala diye mırıldan· 
rikulade çaresini keşfetmi~ti ! ıtözleri c;ı rtlan gözleri gibiydi. dı. Onlar sana ne fenalık , ne hilik 

Filhakika açılan oyuklardan kolay Köşeden doğru bize yarı belinin .•apmak için gelmediler .. Senin cin· 
lıkla inmeye başladık. üstüne hafifçe i~ilmi~, hayretle par !erini ve (Uhtahlha) yi görcmey gel• 

Uçurumun sonuna geldiğimiz ya- '.ayan gözlerile ba';:ıyordu. Sabu · di ler!.. 
kit Sabu - Havti birdenbire yere Havti bala yüzü:;tü yere kapanını< Sabu - Ha,·tniin Uhtahlha dediği 
kapandı. Ve eliyle bir takım işaret· bir haldeydi. El inde de aF;aç lifin· Ulunga dilinde (cehennem) idi. 
ler yaparak ağzını bumunu oynat- den bir ipe dizili olan goril dişlerir' Ben hemen şaşırıp kalmış ve yanı 
mağa başladı. Evvel~ uçurumdan tutuyordu. :)aşımda dehşete düşmüş olan Bu• 
i ne:-:~en kendisine bir şey oldu~unu Nihayet yerden başını kaldırdı bayı dürterek dedim ki: 
zannederek telişa düştük. ve dudakları titriyerek: - Buba! lafı sen al!.. Bu herifle 
Meğerse sihirbazın mağarasına - Ucala - Guala! dedi. Bunlar ~en görüş!.. 

\Takla~tığımız için ecinnilere dualar beyaz adamlardır ! Bunları senin hu Buba deh-ıetten büyümü5 gözleri• 
0~myor ve etrafı efsunlıyorrnuş'. zuruna ben getirdim .. . \rzu et~i ğir. le yüzi.imüe bakarak yutkundu: 
Tekrar ayağa kalktı. cuanik dişleri de işte yanımdadır , - lhi L. diye bir ses çıkardı. 
Zavallı adamın Meta yüzü değiş· takdim ediyorum.. - Ne diyor~un, a ılamıyorum, 

mişti. Gözleri korkuyla büyümüş. Adamcağız bu söz'eri g-üçlükle söy Buba! .. Zenci tayfa kekeliyerek: 
fml fml bakrnıp duruyordu. liyebilmişti. Sözünü bitirir bitirmez - Bebebc .. ben.. konuşamam! 

Buba adama: de mecalsizlikten başı tekrar yere dedi. 
- Geldik mi, Sabu Havti? diye düştü. - Canım söyle .. Biz varız, ne 

d 
Fakat sağ elinde cuanik d i ~lerini !;:o: :~uyorsun! 

sor u. 
mu .. thı' sı'h"rbaza uzat t - Ne sö,_·lh.·e,.·im ki? .. 

O artık konusrrıuyordu! Başile ş 1 mış ı. . • -
(evet!) makamında işaret etti ve Sihirbaz, yarım insan şeklinde - Benim sana söyliyeceklerimi! 
eliyle uçurumun karşı tarafında bir büyük bir hacıyatmaz gibi süratle i· - Peki ... 
hendeğin ağzını gösterdi. ~lip ~~n~rak ellerile goril dişleri- Buba benden cesaret alarak iler!•' 

Yarım vücutlu sihirbazın mağara nın ~~ısını aldı Homurdanarak ba· di ve : 
sı buradaydı. Sabu • Havti hiç ko· şmı ikı tarafa salladı: Sonra kaldı· - Cuala • Guala! dedi. 

rıp mağaranın derı·n ve ,..,.t-ur kose·· Sihirbaz Bubamn kendi ismı nı 
nuşmadan, korkudan elleri titriyerek . ~CU\. :. • 

benim elimden goril dişlerini aldı ve sıne attı • çağırdığım duyunca Bubaya idet:l 
hendeğin kapısında yere kapanarak Herifin korkunç manzarası hepi· ~imşek çakan korkunç bakışlarını 
sürüne sürüne mağaradan içeriye mizin tüylerini ürpertmişti, o Yak da vuruyordu. Bubanm gırtlağını 
girdi. te kadar hiçbir şey söylememiş olaı oynattığını ve arka tarafından bir 

Biz de onu takip etmiş, yere yüzü Hansm kendi kendine: kuyruk gibi sallandığını ~ördüm. 
koyun yatarak mağaraya dahil ol- - Aman yarabbi! diye mırıldan Buba gene: 
muştuk. Fakat mağara zifiri karan- <lığını işitmiştim. - lhii.. 

Karanlık \'e basık mağaranın için· Diye bir ses çıkarmıştı. 
besi yıldızı güç bir müsellesat faslı bitmiştir. Artık, akşama terde bulunur. de böyle parçalanmış bir insan göğ Hemen Bubanın yanma gittim. 
meselesi karşısında apışıp kal - kadar film şirketleri mümessil- Anni bu mecburiyetlerden hoş 
mış, ter dökerken görüyorsunuz. teriyle çekişe çekişe pazarlık c- !anmadığı halde tahammUl eder. 

Bu yorucu çalışmadan sonra der, senaryoları okur, rollerini Fakat neşesini de gaybetmez. 
Anni dershaneye yakın olan yüz öğrenir, reklam m1ksadile veril-, !nsan on sekiz yaşındayken ha
me havuzuna koşar. Yüzme ha- miş ziyafetlerde, gala müsamere- yatın herşeyini güzel bulur. 

~ İ l<İ Nİll 
USTAÇI NJ\ 
Bö'fL~ BiR 
ı~ v EfHL 
"'1E"S i ıJ l>E 
A"-Al3A 

Ni: 
""A>IA v A. 

1)1 ••• 

~i~ı İL~ 
UST.l\SI 6Al'l. 
l<~l>A ALOI~ 
\.~Rı ""IENl 

L~E 
SA!ıL~MIŞ. 

V\RDI 

desinin hala ve tek başına yaşamak Kulağına: 
ta olması insana dehşet verecek bi ı - Budala! ne korkuyorsun! diye 
marızaraydı. fısıldadım. Söyle şu herife ki biz 

Sihirbaz dişlerile cua'iik d iilerini kendisine sırf dost olarak geliyoıı1zl 
alıp mağaranın arka~ına attıktaı Buba bir solukta bu sözü söyledi. 

O yakit sihirbazın yüzünde srrtlan 
gibi kanlı bir gülüş belirdi ~deta .• 

O ürpertici kalın ~sile: 
- Beyazdan dost olmaz! diye ho

murdandı. 
- rcala - Guala bizden e\'Wl 

beyaz insanlar görmüş mü ki? 
Buba bunu da tercüme etti. Sihir-

baz birdenbire müthiş bir surette 
\:a5larrnı çattı . 

- Ben dünyada nasıl mah111k 
,·arsa hepsini grödüm ! dedi. 

- Beyaz insanları nerede görrnü:? 
Sihirbaz iri ve akı büyük gözleri· 

ni mağaranın tavanına çevirdi, di~
'eri arasından müthiş bir kinle: 

- Onlar her yere gelirler! diye 
homurdandı. Buraya bir defa daha 
~el diler! 

- Ya? Kendb inc bir fenalık yap 
:nı~lar mı? 

Buba bu sualimi de tercüme etti
~i zaman o yarım iman Yücudu bir· 
denbire yerinde sallandı. Gözleri il4 

ı ey saçarak: 
- Fenalık mı? Onlar beni bu ha· 

le koydular! dedi. 
Sihi rbazrn o kadar korkunç bir 

kinle verdi~i bu cevabı duyar duy 
maz şiddetli bir heyecan duydu
ğumu itiraf ederim. Zira son de
rece kindar bir mahltık olduğu 

her halinden belli olan bu sihirbaz 
elbette ki kendisine bu fenalığı 

yapmış olan beyaz insanları karşı
"ında görünce intikam almak isti
yecekti. Onun için derhal bi.:İlll 
tayfalara döndüm ve: 

(Dcnmı \'ar) 
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iki Türk kartalı ananevi merasimle 
kan kardeşi oldular 

· - Yok Mecdi ha.ksız.sm ! Bu kadar arkadnş a. 
rasmda biribirlni en iyi a.nlam13 insanlarız. 

- Bunu demek istemiyorum Fazıl ... Sen, 5iın
di imtihanda muvaffak olmuş, sevinçten ba§ka bir 
11ey dtişlinmiyen bir kafaya sahihsin! 

Fazıl Mecdinin sözünü kesti: 
- Sen muvaffak olmadın mı? .. Birinciliği alan 

sensin! Yine niçin mUt.ccs.c;lr olduğunu, söyllyecek 
yerde boş kuruntularla kafana, kendini ve ben! üz.. 
mene bir lürlU mana veremiyorum. Meıktub işine 

gelince: Anneler hep böyle düşünUr. Onlar evlat
larının tehlikesi az, kaT.:ıncı bol ~lcrde, refah içer_ 
sinde, gözleri önünde dolaşmasını isterler. Boş en
dişelere geçiştirici cevablar vermek en muvafık 
hareket tarzı olur. Sen de öyle yap. Annene, imti
hanın muvaffakıyetle neticelendiğini, istediği gibi 
izinli geleceğini yaz, nisanlm herhalde dnha nor
mal dOşUnccli, daha taze fikirlidir. Ona anlat. .. 
Aldığın '-azifenin ehemmiyetini, memleket mUda.. 
fansı noktnsmd:ın lilzumunu bildir. Isrardan vaz
geçerler. 

- Mıı.ltsndun onlan r.ırardan vazgeçirmek de-
ğil ! 

- Ya nedir! 
- Ba.na bir hal olursa. onlan koruyacak, be-

nim yokluğumu duyurmryacak, endfaelcrinc ortak 
olacak bir vasıta teminidir. 

Fazıl arkadaşrnm yanakla.rmı ok'8dı: 

- Boşuna UzUIUyoıınm Mecdi! Bundan evvel, 
burnya, kursa geldiğimiz zaman seninle bir and
la§DllUllız vardı. Bu, ölUmUmUze kadar sürecek. 
Ben ölürsem bcniın anama ve knrdeglcrime ka!'§ı 
olan vazifeleri sen deruhte edeceksin, Sen ölürsen 
bu vazifeyi ben omuzlaruruı. alacağım. Andımız ba
ki canım! 

:Mecdi, gözlerinde §lmı;ıekleşcn bir sevinç ışı

ğını arkndaşınm bakışlarından gizlemeğe lüzum 
görmedi. Hızlı scele Fazıln. yeni bir teklü yaptı; 

- l3tc benim de temas etmek istediğim bu 
nokta, andlll§ma meselesiydi. Gerçi aramızda bir 
nnd van. Ve biz TUrk çocukları sözUmilzUn ömrü
müz oldukça. esiriyiz.. Bunu biliyorum. Yalnız 

uu aramızdaki a.ndla.şmayı daha sağlam, daha sar_ 
sılmaz: bir hale sokmak, TUrk adetlerine göre per-
kiştirmck istiyorum. :' • • 

- Neyi perkiştireccksin? 
- Anlaşmamızı! 

- Nasıl? 

- Dur, onu da anlntacağİiii. ~talarmımn 
çok sayın tuttukları bir akrabalık, hatta akraba
lıktan da.ha yakın bir rabıta sistemi vardı. Kan 
kardeşliği. İşte biribirfrn.lzi bu kadar sevdiğimize 

göre aramızdaki kisbi kardeşliği kan kardeşliğine çe 
virerek nisbi bir hale koyalım diyorum. 

Fazıl bu teklifi tereddild.sllz kabul etti: 
- Haydi, yapalım. Ne du.ruyonJun? Yalnız kı-, 

mız var mı? 
- Oh, mutlaka. kısrak sUdilnden yapılınıfj ay

ran liızmı değil ya. .. Kullandığmuz ayran pek ala 
knnız yerini tutar. 

- Haydi öyleyse hazırlan! 

1ki Türk kartalı sağ kollannı dirseklerine ka
dar sıvadılar. Mecdi nefere bir desti dolusu ayran 
getirtti. Bunu genişçe bir çanağa boşalttılar. 

Sonra iltisi de sıvalı kolla.nnm dirseğe yııkm yeri
ni kanattılar. Buradan akan kanı ayrana karıştır
dılar. Ayranı yarı yarıya içtiler. 

Bu mlitevazı merasimle en yakın akrabalığı 

bir anda kuran iki genç uçman biribirlerlni sami -

miyetle ltucnklııdılar. Mecdi, kollarını Fazılın boy
nundan ayınrkcn sevinçten titriycn bir sesle mırıl
dandı: 

- Artık gözlerim huzur içinde dUnyaya kapa
nabilir. Bundan sonra aklım arkadakilerde takılı 

kalmryacak. Kafam, blinyem, dUşUncem, her şeyim 
kayıt.sız ve şartsız memleket mildafaa.sma bağlana
cak. Yalnrz onunla meşgul olacaktır. 

1ki arkadaş sevinç içinde hazırlıklarma devam 
ettiler. Tırtı.§ oldular, yeni elbiselerini giydiler. 
Kumandan tarafından verilen çay ziyafetine gittL 
ler. 

Salon, beyaz örtUlll masalarla kaplı, koltuklar 
muhtelit riltbede generaUerıe komutanlar tarafın
dan Lsgal edilmif} bulunuyordu. 

GUnUn kahramanı, iıntihaniıırmı muvaffakı

yetle veren genç Türk kartalları bir sıraya duru
yorlar, kalpaklarmdaki orta.cıı ay yıldız iki açık ka
nadın parıltısı gözleri çekiyordu. 

Kumandan kısa blr nutukla Türk göklerinin 
müdafaası işinde, beş kartalın göstereceği fevkala
delikleri gimdiden tahmin ettiğini, hava muharebe
lerinin, meydan muharebeleri neticesine kadar 
müessir olduğunu izah etti. 

Sonra, birer birer gen~ zabitlerin ellerini sıktr, 
brövelerini kendi eliyle ceketlerine taktı. 

• Salon umumt bir neşe içinde geç vakte adar 
bu toplantıya sahne oldu. Gece, herkes ayrıldı, 

yeri.ne çekildi. İki arkadnş, Mecdi ile Fazıl da ken_ 
di bölUk odalarına döndiller. Yattılar. 

Ertesi sabah, motör gUrültUJeri meydanı sa
rarken posta neferi kapıyı vurdu. İçeri girdi. 
MnBa başında. slikütla çaylarmı içen iki arkadaşa 
selam verdi. Kumand nın günlük emrini uzattt. 
Fnzıl kağıdı aldı, yUksck sesle okudu; 

OtlNLliK ElllR 

1 ..:... lmtlhanlarmr bitiren ban kursu zabltle
rinıkn berblrl, han. taburu emrindeki bölüklerde 
tayin emirlerinin gelmesine lntfıa.ren vazife göre
ceklerdir, 

A - Bunlardan yUzbaşı Mecdi, birinci bölük 
u~u lcrta.sı kumandanlığına, yüzba§ı Fazıl ikinci bö
hik uı:u, kıtası kumandanlığına bakacaklar, müla· 
zimlencl Rnlf UçUncU biilük kumandan \'eküietlnl 
yapauk, yüzbaşı \'cdad 5imdillk meydan lınirliğl

ni ifa edecektir, 
(Devamı var) 

Hayın mahcuptu: 
- Ben onu yalnız ünifonna ile 

Jörmüştüm. 

- Kabahatiniz de bu ya .. Bu ko· 
medi artık lüzumsuz. Papaz Gay
:·ardm Stifel işile alakası yok. 
Haymın, çirkin ve zeki yüzü ge

ne buruştu. O fimiriyle ayni fikirde 
değildi. Bunu açıkça söylemekteı. 

')ile çekinmedi. 
- Kolo:-ıel, müsaadenizle söyliye

yim ki iJen papaz Gayyardı Stifclin 
öli.mü dolayısile takip ettiriyorum. 
Takıp ettinnemin sebebi onun bu 
şehir ahalisi arasında en mahir, en 
tehlikeli bir vatanperver olmasın· 

dan §Üphelerunemdir. Size tekrar 
rica ediyorum: Bu adamı Belçikaya 
sevkeetlim. 

- Havır. Efk~n umumiyenin dü 
~ürıceleri hakkında malOmat alma 
menbalarım olduğunu size evvelce 
s0ylemiştim. Bu menbalardan aldı· 
ğım malOmata istinaden böyle bir 
hareketin halkı sinirlendinnekten 
başka bir işe yararnryacatrını, esa· 
sen buna lüzum da olmadığını ha· 
ber vereyim. 

Bu papazı şehirde herkes seviyor: 
Sizi dinleseydim Fransızlar nazarın
da vahşi telakki edilip gidecektik. 
Maamafih bana delil getirirseniz va· 
ziyct değişir. O zamana kadar bu a· 
damı rahat bırakın. Anlaşıldı mı? 
(Hayın iğildi) ahbablanmdan bir 
genç kadın ... 

Amirinin biraz gerisinde oturmuş 
olan Ştroberg belli etmeden kol sa
atine baktı. Kolonel sevdiği kadın
dan bahsetmiyeli tam yirmi bir da· 
kika olmuştu. 
Fransız kadınının kolonel üzerin

deki nüfuzunun gittikçe artmakta 
olduğuna artık şüphe yoktu, onu, 
kölonelie kısa ve muzafferane mın& .. 
katındanberi merkez kwnandanlı
ğmda bir daha gören olmamıştı. 

Onu görmüyorlar, fakat heran mev 
cudiyetini hissediyorlardı. Kolonel 
Niderstof artık evrakı sadece imza· 
lamakla iktifa etmiyor, bunlar üze· 
rinde münaka~ yapıyor ve mütalea 
beyan ediyordu. Şahsi fikir sahibi 
olmağa altmış yaşında başladığı ih· 
timali kabul edilemiycceğine göre 
bunları ona birisinin öğrettiğini ka· 
bul etmek lazımdı. 

Merkez kumandanlığında geçirdi· 
ği birkaç saatin haricinde kolonel, 
Bagatelle köşkünden ayrılmıyor

du. Fakat buna rağmen eskisine na· 
zaran daha az zamanda daha çok 
çalışıyor, merkez kumandanlığında 
acelesinden geçilmiyordu. 

On yaş gençleşmişti. Ştroberg o
nun bu halini, a.1cak sürat sayesin· 
de muvazenesini temin edebilen bir 
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canbazm vaziyetine benzetiyor, aşk 
hayatında karşılaşacağı en uf ak 
bir darbenin koloneli sıkacağını söy 
lüyordu. Kolonelin ctr'!fmdakiler 
evvela bu pastırma yazına gülümse 
mişlerdi. şimdi endişe ediyorlardı. 

- Şu Liyan isimli kadını sıkış· 

tmp itirafa sevketseniz daha iy· 
;aparsınız Hayın ... 
- Her şeyi; tehdit badehu, hile. sa· 
at!erce yorarak itirafa sevketme 
hücresine bir adam koyma usulleri 
ni tecrübe ettik, nafile .. 
Şehirde ahbabı da yok. Almanla: 

la münasebeti oldu~u için Fransız· 
lar onu karantinaya almış gibiydi 
ler. Suç ortaklarının kimler olabile· 
ceğini tayin etmeğe imkan yok. Heı 
tarafta bir çıkmaz görünüyor. 

- Her ~ye rağmen bu iz üze!'in· 
de yürümekte ısrar edin. En iyi is· 
tikamet o. Benim ... ajanun da :!üı 
öyle söylüyordu. 

Çeviren: Fethi !CARDEŞ 

zam bir casusluk merkezi oldu~ 
şeklinde izah edebilirim. 

Vaziyet de esasen böyle .. Hususi 
servislerimiz haber veriyorlar! Bu 
ay içınde buradan gelen sekiz itilaf 
devleti askeri A. 17 yoluyla Fran
.;aya geçmiş. A. 17 yolunun neresi 
:ılduğunu bilmiyoruz. 

Size 9 mayısta dikkatli olmanızı 

bildirmiştim. O zamandanberi ne 
yaptınız? 

Niderstofun bir işareti üzerine 
llaym, mücadeleye hazırlanan bir 
atlet gibi geniş bir nefes alıp, cesa
retle söze başladı: 

- Ceçit yollardaki tarassut işini 
tak• ;ye ettik. Devriyeleri üç misli
ne ç:kardık. Mütemadiyen araştı:
malar yapıyoruz. İki kişi te\'kif et· 
tik. Bir İngiliz kurşuna dizildi. 

Niderstof müdahale etti: 

Kapı vuruldu ve Niderstofun asa· - Vazifemizi güçl~tiren nokta, 
bi "eroin,, demesinden önce açıl· bütün şehir halkının suç ortağı 

dr. Tehlikenin geçtiğini bildiren dü olması ve yerli halktan bir ajan bul
düğün sesile geç kalmış tayyarr mamn, hatta halk arasına onlarla 
dafii bir mitralyözün takırtısı, ge- temas edecek bir ajan sokmanın 

neral fon Züşav ile beraber içeri =mkansızhğıdır. (1) Buna bir tek 
girdiler. defa teşebbüs ettik. Adamımız yir-

Ordu merhaleleri reisi, ilk defa o· mi dört saat içinde öldürüldü. Hem 
!arak Sen Korcntene habersiz geli· de mahirane bir şekilde ki mücrim· 
yordu. Endişeli bir hazırol vaziye· !eri elan bulamadık. 

tinde dimdik duran zabitleri lakay· General başını çenesi mantosu
dane selamladıktan sonra kumanda ' nun yakasına ·de~ecek kadar, önüne 
nm yazıhanesi karşısında duran kol iğmişti. Birden merkez kumandanı· ' 
tuğa oturdu. Ba~ı önünde, maiyetir. nm sözünü kesti : 
dekilere son derece uzun gelen bir (DC\"a.mI \"ar) 
müddet · dü~ündü. 

Elli ya~lannda olan general Zil· ( !J. Alman umumi erkanı har~i~ 
şav, sivri bıyıklarından şapkasına, y_esımn 1913 d.en !~19 za kadar ıs
mütehakkim ve mağrur tavrına ka- tı~barat. ~:b~sı. reısı olan k~l~ne~ 
dar Kayzere benziyordu. Ona refa· Nık~layı .. gızlı kuvve~~er,, ısı.mlı 
kat eden bir zabit mütevaziane ka· eserınde şoyle yazar: işgal e~ılen 

nıınlakalaMn Fransız. ve Bcılçıkah 
pı önünde kıil~tı. :r.z 

Gent-tal, Hayın ile Şmiti j§3.ret e- halkı askerlerine, casuslanna yafr. 

d k. ·h t ük" •t bozdu· tıklara yardım dolaytsile takdire la ere nı aye s u u • . . . 
_ Bu mülAzimler kimler? lstih· yıktır. lçltrınde yenılmez bır ı,oatan-

b t b'tl · · '? · · tesad"'f perverlik taşıyan bu halk, uzım ara za ı erınız mı. ıyı u . . " . 
B d k 1 1 harp scnelerı devamınca, uzcrlemıe 

ura a a sın ar. v .. .. b" 
"-T d · · k ı 1 b k ı çöken agır yuklere 1agmerı ıran . .... e 'rsınız o one , ana a ırsa . .. . . . . • 

ltilMçılann Artua taarruzu henüz bıle u~ıdını kaybetmedı. Er~ck ka· 

b·t ea· B be h lk .. 1 • dın bırçok Fransız ve Belçıkalılar, 
ı m ı. unu n a ın goz enn· 

d k d F ı ta a asker ve casııslann kaçmalarını ko· 
e o u um. ransız ann arruz . . 

· · eki · · .... k · laylaştırmak ıçıtı çok ağır cezaları 
geçıp geçmıyec erını ogrerune ıs· . . 
t be S K t d - le göze aWılar. llarrketlerı kahraman· ersem n en oren en e şoy . . 
b. d 1 H lk ı· b ca, cesaretlerı şayanı takdır dercce-
ır o aşırım. a ne~ ı ve urun G" 1 •• • nd. d , 

ı h d · dikk tl' 1 ak ı·· de oldu. oz erını ı ırmc en, ta· an ava a ıse a ı om uzu- k k h .. l .. 
tanlarım anara a romanca o ıt· munu duyanın. Eğer müteessir gö· 

rünüyorsa işler yolunda demektir. yorllırdı ... 
Ayni kitabın başka bir yerinde 

K0lonel, amirinin bu sözlerine, kolonel Nikolayi şöyle yazar: 
nezaketen güldü. Fakat onun tavrı· "Uzun siiren işgalimiz sıraların'i1a 
nı pek beğenmiyordu. Generalde bir halktan bazı kimselerin bize hizmet 
şeyler yardı. teklif ettiklerini sSylemeğc tabil ha· 

- Gülecek halde değiliz kolonel! cet yok. Böyle hizmet teklif lerile 
Ben telepatiye inanmadığıma göre Belçikada miUeaddit defa karşılaş
müşahedemi ancak bu şehrin muaz- mıştık, Fransada asla!,, 

Müdürün karşısındaki koltuğa oturm~ 
adamda büyük bir ~atkfildan, ziyade 
iyi yaşamış, zengin bir iş adamı tavrı var 
dr. Kocaman karnını hoplata, hoplata gü 
lilyor, kalın pannaklı tombul ellerile seı
best i~retler yapıyor .. Kırlaşmağa başla· 
mış uzun saçlarile örtülü intizamsız çizgi 
li başında sonsuz bir gurur ifadeı::i var .. 

M .ASAL çoc·uKLARI 
' işlerin tıpkı sana benziyor, zarif, sevim· 

li, cana yakın. 

Bu takdirin yürekten ıı;elmooiğini, kar~·. 
smdakini memnun etmek için söylenmiş 
bir nezaket cümlesinden ibaret oldu~nu 
Behire pek iyi anlamıştı. Ba~a bir gün, 
Nihat gene Behire çalışırken yanına gel· 
mişti .. O gün de Behirenin işlerine bak· 
mış, bu defa adeta açıktan açığa alay et· 
mişti: 

lyi kalbli ve mütevazi ibir adam olan 
müdür bu bil} ilk sanatkarın karşısında 

bir kat daha nazikl~miş, fideta silinmiş, 
yok olmu5tu. 

Büyük sanatkar elinde tuttuğu bir peri 
iğnesinden çıkmış kadar glizel bir hesap 
i~ine bakıyordu. Birdenbire müdüre dön· 
dü: 

- Bütan bu gösterdiğiniz işler arasın· 
da hakiki sanat kıymetine yaklaşan hiç
bir §ey yoktu. 

Sanatine olan itimat ve emniyetini, ya 
hut da gururu ona konuşmalarını dinliyen 
bir kadın olduğunu tamamile unuttur· 
rnustu. Kati bir scs1e: 

- Bütün hunlar binbir defa tekrar e
dilmiş motifler •• Yeni ve orijinal hiçbir 
şey yok .. Halbuki sanat orijinalite demek 
ıi1. KiWk aaieri. Sürwist tablolan ni· 
çin be~eniyoruz. Orijinal oldukları için 
değil mi efendim? Bütün bu gösterdikle
rinizi stz istediğiniz kadar rnethediniz. 
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 
Bunların zevksiz olduğu ve yeni olmadı
ğı muhakkaktır. Eğer biltün eserleriniz 
bundan ibaretse, jilri erkanından olmak· 
la mübahi.bulunduğum beynelmilel sergi 
için hiçbir şey intihap cdemiyeceğimi 

maalesef söylemeğe mecburum. 
iyi yürekli mütevazi müdür, başını sal· 

Iıyor, mağrur ve mütehakkim misafiri· 
nin fikirlerini kabul eder görünüyordu. 

- Maksadınızı anlıyorum tabii efen· 
dim, sergide teşhir ettirmek için çok gü
zel ve çok orijinal işler anrorsunuz. J.\ıt· 
fen birkaç giln sonra bir daha teşrif buyur 
maz mmruz? Daha bütün işler gelmedi.. 
Beklediğim güzel işler de vardı.. Belki 
onların arasında zevkinize uygun bir iki 
ş:ıhesere rastgelirsiniz. 
Şişman ve mağrur misafir bu mütevazi 

konu maya aldırmıyordu bile. : 

- Buradan bir ~Y çıkacağı yok .. Fa· 
kat sizi memnun etmek için birkaç gün 

sonra birdcfa daha bir arkada~ıru yolla
rım. 

Müdür, birkat daha küçülmüştU: 
- Nasıl emre .. lerscniz öyle olsun efen· 

dim. 
Bu konuşmayı dinliyen Behire için için 

kaynıyordu: 

"Bu herif de hiç zeYk yok diye dü~ün
dü, bir nefesle titreyip dökülüverecek sa· 
nılan bu ince laleler, bu yeşil gönül fısıl· 
tılan, ı:u çan çiçekleri, hele bu hesap iş· 

!erinin güzel hendesi sekmeri bu kaba a· 
damın ruhunda en ufak bir sanat heyeca
nını bile uyandırmıyor, ne yazık!., 

Behirenin düşüncesine birdenbire bir i· 
sim takıldı: ~ihat. .. 

Nihat zevksiz bir adam değildi.. Behire 
şimdi burada onun yanında ilk defa eli~i 
yaptığı günü hatırladı. Behire onun Ni· 
hadın eserleri hakkında vereceği hükmU 
büyük bir sahırsızhk, derin bir merak i· 

çinde bek.lemijti. Çünkü Nihadın zevkine 
ve istidadına emindi. Nihattan gel~k 

samimi bir takdir kelimesini o kadar öz: 
lüyordu ki... 

Nihat, Behirenin çalıştığı kasnak üzeri
ne iğilerek iğnesinden çıkan çiçeklere u· 
zun uzun \'e alaka ile bakmış, sonra g5z· 
!erini nişanlısının yüzüne dikmişt i. Ba
kışları Behirenin el! gözlerinde toplana 
toplana, dudaklarında tcbessilm: 

- Fena deiil , Behire., .. Bu çiçekler 
doıtrusu güzel şeyler, dtm.işti. 

Nişanlısının bu sözleri söylerken takın
dığı zayıf tavır yUzünden biraz meyus o· 
lan Behire: 

- Galiba bu nakışlar hoşunuza git· 
medi, diyerek nişanlısından daha :;amimi. 
daha içten bir fikir beklediğini anlatmak 
istemişti. 

- Neden hoşuma gitmesin, seviilim .•• 

- Sevgili Behire, çiçekleri ne kadar se· 
viyorsun .. Bir parça da çiçekten başka 

~Y yap Allah aşkına .. mesela çizgiler .. 
düz, iğri, kırık çizgiler .. Yahut ne bile
yim ... mahrutlar, ehramlar .. Gözü doldu· 
ran, kalbe ihtişam hissiYeren şeyler .. Ye· 
nilik ve güzellik bunlardadır yavrum .. 

Ve sonra birdenbire konuşmanın mev
zuunu değiştinnişti. 

Behire nişanlısının yanında kendisini 
küçük, çok küçilk hissediyordu. Bu ka· 

dar tılim bir adama sual sormaktan kor 

kan bir talebe ısrarı ile: 

- Nihat. diye sormu~tu, sen ç:çe1.leri 

~evmez misin? 

N~at gülerek: 
(Devamı var) 
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1 ebdili kıgaf et ederek Bur-
ikinci baskı hazırlanırken s ada dolaşmağa karar verdi Çeviren : iLHAN TANAR 

Genç papas Selçuk emlrinln yU
r.lndeki değişiklıkleri dikkatle ta

~ıp ettiğı ıçln emlrin tekrar bul 
~~itaizllklcre kapıldığını himıctmiı-

Ya vq yuq emtrin yanına yak
laıtı: 

- Size soyle<liğim hakikatlerden 
dola~ı katiyon meytis olmamanızı 
d~ı Uu emir verdi. 
Vakıa hünkar cihetinden hiçbir 

~ardnn g-rmek ümidi yok gibidir. 
<i 8.ka~ bunda ne zarar var?. Ma -
b Cln.k.i efendim Miray sizinle bera-

eı'd.ir, dcfınelerin meydana çık
nınsı için çok vakit de bekliyecek 
d o1 iz. Evve!allah bu ~in hakkm
dan geliriz.. Siz c.ndişe buyurma -
~·ın! .. 

. S lçuk emiri Şeyh papasm bu 
Sözlerini de makul buldu. Biraz 
:ınu terih oldu. 

- Pekal.1 !.. dedi. Ben adamla
rnnı derhal tara'lsuda memur ede
c ~.. Kendim de müteyakkız 
buluna ~ . 
d IDı ca6nn ! .. Fakat scnı lhon ol-
B u 2:alnan nerede bulabilirim? .. 

unun hakkında hi~bir ıey bilmi
Y0ruın ı .. 

Genç Papas, eararengiz bir ta
vtrla iUlilın8edi: 

ra;- Dev!etıüm!. Siz o ciheti me
~ et:nıeyi.niz !.. Ben llzun oldu
Sılc anda daima sizin kartınıza 

llrtnı. 

te nedi. Selçuk emiri hayra.tle ilah

a İ)ap8'In yüzüne bakıyordu. Bu 
d ~. garip bir adamdı. Fakat bu 
b a.nıa. öyle bir itimat bealiyordu ki 
u Sözle kat rıne de inanıyordu. Haki-

Cll 011un lban olduiu anda kar 
eısnıa Çrltacağına emniyet getir
ınişU. 

Onun Jçbı mtıatertla olcla. 
lJu kadar ZPkİ, kumu Ye her 

le.}i bilen dikkatle, btıtUn eanile 
talr..ip eden, saı;lık adamlara sahip 
Olduğunu gördiığU Mirayla bu işi 
b'larabUcccğine emniyet getirmiş 
u. 

t.I G~oriusu yakalayıp bir defa 
eryenı tablosunu ele geçirdikten 

•onra • nıeydıuıa çıkaracakları mu-
ltıaın 

k defineler, hem Miray, hem 
en<fis· . 

di.selerin yekQnundan bqka birwey 
değildir. 

l§te bir taraftan Osmanlı devleti 
kurulurken, yani Kayıhanhlann 

büyük yurt ve fetih emelleri etraf
taki imkanlarla boğueup yürür
ken, öbür tarafta bir çok insanlar 
hurr ve muazzam bir servetin 
kuvvet ve imkanlarını ellerine ge
çirerek t&rihin aerri üzerinde ken-
li emellerinin izlerini açmak lııtl -
yorlardı. 

Bitinya krallannm pli hazine
leri etrafında Bizans imparatoru, 
Miray ve Afroditi, GregoriUl!ı ve 
nihayet Selçuk tahtına gönderilmiş 
olan bir Selçuk emiri çarplfJllakta 
idiler. Bu insanlar ki, tarihi yU-
rUten adamlardı. 
Eğer bu mücadeleye Kayıhanlılar 

iıanedanı da doğrudan doğruya ka
rışmış olsaydı, ihtimal ki, Bizansla 
Kayıhanlılann çarpı§ması çok da
ha evvelden vukua gelecekti. 

Fakat Bitin)'& krallarının hazine
leri davasr, klfi derecede, etrafına 
felaket ve dehfet aaçm~tır. 

Tarihin en kuvvetlisi olmak isti-
yen kahramanlannm ne akibetlere 
uğradığını ibretle takip edelim: 

Selçuk emirl ~111ik Kodur ile İz
nik tekfuru Gregorlus definelerin 
peşinde kaI'§ılıklı milcadele ve ted
birlerinde devam ettikleri sırada 
Bizans hUkUmdan Andrfonikosun 
sarayında neler olu:rordu? 
Bizanı sa.rayında esrarengiz bir 

hava esmeğe bqlam11tı. 
Afrodlt.1 son zamanlarda aaray -

daki mevklinln acaibleft,iğlni pek 
ılli hiueder &ibiydi. 

Maamafih bu halin neden hasıl 

olduğunu anlamamJltı. Miray da 
bu ~~ :p~ Btntabi
re bu rüagir. nereden esmi§ti. Va
laa. kendialnin en çok itimat ettiği 
bq adamı olan Kızılca Mustafa -
ki Selçuk emirl Malik Kodura yol 
gösteren 111 genç ısahte papaa bu 
idi - Miraya Hakan Osınanm et
rafında da böyle bir değişiklik ol
duğunu JW5ylemi§ti. Mal Hatunla oğ 
lu Orhanm Miraydan garip bir 
surette bahsettiklerini iddia etmi3-
ti. 

uu, hem de bu zeki sahte 

bp~!Paaı bUtün emellerine nail ede- ( 
1 eceku. 

tU P-:aa· . Selçuk emirinin eUni öp
b h e Yille mutatlan veçhile, aa-
a 0 hnadan, ortalık henliz aiar

Oladan Ctktp gitti. 
Sel1:uk mı . ta. c n derhal ııoyunup ya-
&ına uzandı, rahat bir uyku u

~du. Uyan;r uyanmaz da adam -
ıı.ttnı ğı 
taı· ça rtı:p onlara llmn gelen 
r llrıatı vererek ayazmanın etra -
ınıı, gönderdi. 

F'..nı· 
etutı ır en sadık ve en çok ttim&t 
s5 1 adamlarını seçmi§ti. Onlara 

e emirler \•erdi: 

t~ Size söylediğim §eyleri ken -
le b en ve alJahtan başka hiç kim 

thnıy 
~Unu h ecek! .. Şayet dUşmanmuz 
llla.ıın. aber alırsa veyahut da dllf· 
l lııi hız tarafınızdan görillmeden 
~in alle ınuvaffak olursa, cümle· 
l<en~Yunlannız kıldan incedir! .. 

:Burs de tebdili kıyafet ederek 
a kah 

~·a ,.. ve otakJarmd:ı dolaşma-
, '-"reg · 

hang:t .0rıus'un adamlarının her 
ğın 1 k bır faaliyeti olup olmadı
şJph 1~fetmck için herkesi, her 
Ta~ eYi tetkike karar verdi. 

s "" eğer insanlarm kadın ve 
t ihti E:ori , rnsı değilse nedir?. Gre 

usun B'. 
aıza.:n der· ıtinya krallarmm mu-
ısı değil . ınelerine kavuımak hır -
Y. tine tnıdır ki onun mUthi§ fel!
n~ 8 b ve hanünıanmm sönmesi -

.,.., ep oltnuştur' L.g ·~ 

ııtır u: bu defineler vakaaı hqka 
buna b cereyan etseydi, tesadü! 
<'!, a &.şka bir hal sureU versey
l 'ta cb~ba bütün tarih büsbütün 

ır s · ~ yır a!nuyacak mı'-·dı? nu h' J • 

'r tih . ıç kunse iddia edemez. 
l. • n1artn ınsanıarnı ihtiraalarile im

tllrpışınunıdan doğan hA.-

Fakat Miray buna bir tilrlü ih
timal vermek Uıtcmemiştl. Kendi 
!erine bunca hizmet ettiği adamlar 
bir gUn bllasebep kendi aleyhine 
nasıl dönmüş olabilirlerdi? 

Fakat Bizans sarayında da ge
rek kendisi, gerek Afroditiye gös 

t<'rilen eski muamelenin birdenbire 
değiştiğini hissetmiyor değildi. 

Hemen her gün arkalarında muh 
telif tipte adam <>ksik olmuyordu. 

Gerek Miray ve gerek Afroditi 
kendilerini, hallerini tahkike ve 
takibe memur casuılar olduğunu 

pekala anlıyorlardı. Maamafih bu 
işin vaktile farkm varmış olmala
rından memnun olmuşlardı. Aksi 
takdirde il lizerinrlo yakalanıp baş
larına bir felaket gelmesi mllm -
kündU. 

Yalnız Miray eu defineler mese
lesi üzerinde olduğu sıralarda, bu 
mescle;i halletmelcı ini bir emriva-
ki olmasmdan endişl' ediyordu. 

Vakıa Kwlca Mustafaya son 
derece cmnıyeti vardı. Bu adam 
Devrik tilrklerindendi. Kendisinin 

yetif tirmesiydi. Fakat ca.sualuk 1-
çin yaratılmış bir adamdı. Hari -
kula.de kurnazdı. Ayni zamanda 

harikulade cesurdu. Kendisi kUçUk 
ken bir seyahatinde bindiği ge -
mi korsanlar tarafından ya.kalan -

mı§, Giride esir olarak götürül
mUljtü. Orada büyümüş, Rumcayi 
orada ana dili &ibi öğrenmigti. 

( Dünkü sayıdan dewm ) nıza, yarın gaze::cde çürük vı· 

Ley - Haydi siz yazılara baş· purlara nasıl ruhsatiye verdiğini. 
layın. Epeyce mevzu var. Eli· zin hikayesini okumak ister misi
mizde . niz ?. Direktörün üze ıorun baka· 
(Herkes yazı ile meıgul olduğu lım, ne diyecek?. 
için Leyin telefonla konuıtuğunu J Thomas - Yap, işte onların 
farketmezler.) ağzın.dan lakırdı ancak böyle ah· 

Ley - Alo! Evet, evet.. İki nır. Şimdi bülbUl gibi söylerler 
yüz ölümü dediniz?. (Heyecanla) Ley - (Telc'onda söylenenle. 
Ekseriyet çocuk ve kadın, öyle ri dinler.) Aman yarabbi! (Kapa
mi ?. (Not alarak) Belki liç yilz tır, evinin telefonunu açar) Alo, 
bile!! (Debıetle) rica ederim, Sen misin Meri? Hanımla. çocuk 
rakamlardan emin misiniz? (Ace· sabahleyin gittiler mi? Vapurun 
le ile) Nereye fidiyormu!f bu ka- ismini biliyor muıun? Denizkuıu
dar ahali?. Çok rica ederim, hiç nıu? Emin misin? Peki, hamm ak
olmazsa vapurun ismini, ne za. ıam eve gelmezse veya bir fevka. 
man hareket ettiiini söyleyebi.. liddik olurısa hemen bana haber 
lir misiniz?. (Yerinden fırlar) De· ver, e mi Unutma!. (Telefonu a
nizkufu ..• Dokuzlda hareket eden .. ur. Diltüncelidir.) 
Adaya gi.diyormuş.. (Sendeler .. 
Sesine hakim olmaia çahprak ) Pratt - (Telefonda) Dört yUz 

eJJi ölil r .. 
Malumat bu kadar mı? Tefekkür 
ederiz .. Yeni bir havadis olursa 
JUtfen bana bildirirsiniz. (Telefo. 
mı kapadıktan ıonra) Mektep te. 
neızühü imiş.. (Kendini toplar). 
Adamı, telefonla sor bakalım, 

Denizku1u vapuriyle hangi mek· 
tep gezmeğe gitmiJ?. Sonra kol -
leksiyonlanmızdan vapurun bir 
resmini bulun .. 
(Adamı telefonu açar.) 
Ley - Vilson, veznelden elli .io 

lar al. Hemen yangm yerine koı. 
Masraftan çekinme .. Resimler gü
zel olsun. 

Thcmas - Ooo, müthit mevzu 
çıktı .. Bir haftalık ıermaye var, 
demektir.. (Leyin daldıfınr glSre· 
rerek masasına bir yumruk atar). 
Hey, daldın .. Uyan, uyan, ikinci 
tabı yapmanm sırası. 

Ley - (Makine dairesiyle ko
nuıur) Birinci sayfayı tamamen 
bot bırakın.. Bir aayfa, yedi ıU. 

tun .. tyi değil mi?. Yazılan hazır 
olanlar eetirainler .• 

damı, bak! (Listede bfr teY g'i5ı· 
terir.) 

Adanıs - Yüksek sesle okur.) 
Lusi Ley ile annesi olduftı tah
min edilen kadın!. 

Prattı - (Arkadatını dürte. 
rek) Sus, patronun kanslyle .lrr· 
zı bunlar, sus .. 

Tmnaa - Hay yarabbi, nt ya· 
pacağız?. 

Prattı - Artık it İ§ten g~mit
Oraya gitmesi doğru olmaz. Şu 

iki ismi keselim. Listede iki kip 
eksik oluversin, ne çrkar? (taim· 
teri kalemle karalar ve listeyi A.. 
damsa verir. Bu esnada Ley ci· 
rer. Hepıi p§kın bir halde yerle
rine çekilirler. Bütün gözler Ley
dedir. ) 

Ley- Vapur tutuıtufu uman 
bin altı yUz kiti varımı içinde ... 
Cankurtaran ıimJtleri Jrurıun gL 
bi ağırlapp takanlan ıf,ir'atlı de
nizin dibine indlnni§ .. 
(Adamı, isim listesini yeniden 

kopye etmektedir. Ley yeni kop• 
yeyi muharririn elinden alarak 
yırtar. Eski listeyi olcur.) Bunu 
kullanacağız. Yalnız, doğru oldu· 
ğwida eminmiıiniz?. 

Adamı - (Şafkın, arkadatmı 
itaret eder.) Telefonda iıimleri o 
kaydetti, ben bilmiyorum. 

Ley - Zevcem ve kı~m. Annı 
ile Luti Denizlruıu ile gitmi§ler. 
di. 

Adama - Alo, cevap almıyo
rum. Buraaı Daily Neva idareha
nesi.. Deniz kazası baklanda tal· 

Pratts - (Telefonda, ahizeyi 
eliyle kapatarak) Battan bata 
alevler i~de olduğu halde kara. 
ya oturmuı. Beı y~ ölü 1 Nehir, Tobams - Ne cliyorıunur 
kadın ve ~ocuk cesetleriyle doluy- Zevceniz mi?. 

silAt istiyoruz. Denizkuıu vapu -
riyle hangi mektep gezmefe git
mi§? Efendim; anlamıyorum?. 

Ley - Ver, ben konupyrın. .. 
Alo. Evet, bekliyoruz. Hangi mek· 

mu!f. laimleri not ediyorum. Ley - Yapmacığm lüzu~ 
Ley - (Hemen liıteyl kapıp yok .. Ben hepinizden evvel öğ:-r 

isimlere bakar. Aral:lığı iki isim rendim. Orada bana yapacak 
yoktur.) İsimleri kaydettikçe he- kalmamıı, nasıl olsa, hem de r. 
men bana cönder. (Uftktan geleıı zetenin ~ıkınan Jhım. Hüviyet 
makine seslerinden bapa cürilltU teri naııl aniaıılmrı acaba? 

Sonra zeklsı sayesinde oradan 
kaçmağa muvaffak olmug, Mira -
ym yanına evvelA seyis olarak gir
~t.J. Fakat Miray bu adamın ha
rikulade kurruı.zhğmı görünce onu 
k8ıuU lflerine ka!'llbrmafI DUIY'a• 

fık bulmug ve fevkalide iyi netice-
ler almıştı. tep? Efendim?. Hay Allah, ka-

Miraya Bitiny:ı trallarmm hui- · pa<.lılar. Yeniden açarız. Alo, alo .. 
neleri meselesine dair haber veren Ben KUetenin yazı itleri mUdü -
de Kızılca Mustafaydı. rüylim .. Oraısr Tenezzüh Vapur-

yoktur. Birden sokakta mtıvezn Pratts - Çocuğun yemek ıep" 

Mustafa Bizans sarayında An· ları işletme Şirketi mi?. Baksa • 

dronikGSun en yakm adamları ara-
sında böyle bir mesele konuşuldu· defineler meselesi için ça.lqtıklan
ğunu işitmi~, işi gizliden gizliye a. 
raştırarak İznik tekfuru Grcgori -
usun Andronikosla mUştcreken bu 

nı öğrenmiş ve bunu derhal efen
disi Miraya haber verml§tl. 

(Devamı var) ----

Pllnt 34 .. 3! 
' 

çocuklann haykırdıktan duyulur. tinin üıtilnde ismi y~lryouf. 
"İkinci tabı, deniz kuumı yazı- Ley - Aklama, isimleri !U tt 
yoı .,, ve saire.. , kilde yaz: 

Ley - Ooo, bizi atlattılar .• Kot' "Miaiı David Ley ve Jmr Lusi 
Jimmy bir tane al bakalım. Bir Ley, on yaıındı.,, Telefon~n ba.. 
kaç dakika sonra bizim ki de hazır ttnda bekleyin.. Daha isim vere-
olacak (Çıkar.) c~klerdir. (Oturur). 

Pratts - (Telefondan elinde Thomas - (Yanındaki mııhar-

uzun bir liste ile ayrılarak) A· (LfiUen •Jfayl çıevlrtnla) 

4. A: die Schaufel (Schippe) 

5. TtiY [ tA>z almak için] 

5. ı·: le plumeau (le hous
soir) 

5. 1: t.he feather dwıter 

5. A: der Staubwedel (Staub
be!en) 

8. SAPLI TAm"A FIRÇASI 

6. F: le balai-brosse (le frot
toir, la brosse a ecurer, 
une broue a manche) 

6. t: the scnıbblng _ bruah 
(witJı a long handle) 

8. A: der Schnıbber (Schou
erbescn; eine Stleltıcheu

crbUnıte) 

7. P\RKE F1RÇASI [par· 
kt~ 1 C'llilamak ~in] 

7. F: la broase a pa.rqurl (la 

cireuse a parquet, la 
bro!SP. a cirer) 

7. t: thc floor _ polisher 

7. A: die BohnerbUrste 

8. KOMOR TENEKESİ 

(kömilr ko,'Uı) 

vm 

8. F: le bac l eha.rbon 

8. t: the coal - boa 

8. A: der Kohlenkuteıı 

9. TAHTA PABÇALABI 

[ llOba tatutturmak için] 

9. F: la bachP.tte 

9. t: the piece of wood ( coL 
lectively: stlcks, firewood) 

9. A: da.s Holzscheit 

10. TAHTA PABÇASI SEPE. 
Tt 

10. F: la corbeille aux b~ 
eh ette 

1 O. t: the wood basket 

10. A: der Holzkorb 

11. FARE (fmdık faresi, 
sıçan) 

11. F: la aouria (le aourfceau) 

11. t: the mouse (pct - name: 
the mousle) 

11. A: die Maua (du Mlu· 
schen) 

12. TARTA PARÇAIAJU 
DDIE'l'l 
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rir) Gördünmü gazeteci dediğin 

böyle olı.ır. 

Ley - Yazı hazır mı? Tertibe 
sen bakıver, Thomas, serlevhalar 
heyecanlı olsun. (Thomas kağıt. 

ları alarak çıkar.) 
Pratts - Bir kaç isim daha .. 

çocuk .. 
Ley - Yüzlerce yamk veya 

boğulmuş çocuk .. Nehir kryısmda 
bekli yen anneler ve babalar!. 

Thomas - (Heyecanla gire
rek) Demin çıkan ikinci tabı ga. 
zete, ölü adedini yedi yüz diye 
yazmış, biz de beş yüz? Ne de 
mek bu? 

Ley - Gülümser) Biz de se· 
kiz yüz diye yazarız. Basma ka. 
lıb kelimeler kullanmayın .. Doğ· 
rudan do~ruya vapur idaresine 
hücum edilecek. Sayfa hazır mt?. 
Baskıya verin.. (Elini saçlarının 

arasından dalaştrrarak bir müddet 
düşünür .. Yazıhanesinin bir gözü
nü anahtarla açarak bir tabanca 
çıkarır.) 

Adams - Kalkarak) Ne yapı. 
yorsunuz?. 

(Bütün başlar Ley'e ıdöner. Sil· 
kut.) 

Ley - (Bağırarak) Ne mi ya
pacağım ?Hemen gidip vapur iş. 

letme şirketi direktörlerini, kap -
tam, kurşun gibi ağırlaşan can· 
kurtaran simitlerini guya teftiş e 
den müfettişleri vurmağa gidiyo
rum. En sonunda da belki kendi-

• ? 
mı ... 

Thomas - (Tabancayı kapa. 
rak) Kendine gel!. 

Ley - Fakat, evvela gazeteyi 
çıkarmak lazım.. Yazın bitti mi, 
Adams? Ala 1 Gönder içeri, dizil
sin. (Telefon çalar). Alo, burası 

Daily Nevs iiarehanesi.. Evet, 
benim .. Ley... (Büyük bir heye
canla yerinden eıçrar). Nasıl? An. 
ne, Sen misin?. Neredesiniz? Ya 
şıyor musunuz?. Çok şükür, ya
rabbi! Ghmediniz mi?. (Thoma. 
sa) karım telefon ediyor. Çocuk 
ta beraber .. Tenezzühe gitmemiş
l~r.. (Telefonla konuşmağa de
vam ederek) evet, anlatsana ... 
Çocuklara çiçek alırken geç kal -
dm, öyle mi? Fakat Lüsinin ye· 
mek sepeti vapurda bulunmuş. 

Komşulardan biri mi götürmüştü? 
Evet, şimdi geliyorum, canım, şim 
di.. (Telefonu kapar. Asabi bir se· 
vinç içinıdedir.) Ölmemişler, ço. 
cuklar, ölmmemişler. Lüsinin ye
mek sepetini komşu !:ocuklardan 
biri götürmüş. Bizimkiler vapuru 
kaçırmışlar.. Akşam ikinci baııkr· 

mız için her şey hazır değil mi?. 
Şey, isterseniz, tashihleri okur -

PLANŞ 32.33 

12. F: la botte (le fagot) de 
bfıchettea 

12. t: the bundlc of wood 
(firewood) 

12. A: da.s Holzbündel (Bund 
Holz, das gebündelte 
Holz, da.s Gebund Holz) 

ıs. SÜPÜRGE (ııaplı frrça) 

13. y; le balai (la bro.sse a 
nıanche) 

ıs. 1: the broom (the long -
handled brush) 

H A B E R - Akşam Postası 

ispanyada 17 bin Alman casusu 
_.. BaşlaraJı 8 incide 

diyse de, tayyare hücumu ihtimaline karşı hazır duruyor. 
Bataryanın arkasında oturmuş, birkaç subay, laboratuvarıla 

tecrübe yapan kimseler gibi, dikkatle not alıyorlar. Topun doldu· 
rulması, ateş edişi, merminin isabet edip etmediği, hedefe ne kadar 
zamanda vardığı bu subaylar tarafından birer birer kaydolunuyor 
ve bir noktanın kaçırılmamasına dikkat ediliyor. Zira, Alman ordu. 
sunun makinesi burada tecrübe edilmektedir. 

Ilk Alman mermisinin anarşistler arasına düşmesinden otuz 
beş dakika sonra toplar susuyor. Barselonanın son müdafileri yer· 
lere serilmiş veya kaçmışlardır. Franko askerleri ilerleyişlerine 

devam ediyorlar. 
... :ıt-

Alman ordusu iki buçuk sene, İspanyada kendisine, geniş bi: 
tecrübe sahası buldu. Resmen, "Kondor gönüllü alayı,, veya ''6000 
kadar fen adamı,, denilen Almanların, son resmi rakama göre, r .. -
panyada en aşağı 17 .000 askeri vardı ki, bunların içinde topçu, 
kamyon şoförü, tayyareci, tayyare mühendisi, zırhlı otomobil aı; 

kerleri, tayyare karargahı memurları, muhabereciler, telsizciler 
mevcuttu. 

Bunlar yalmz Alman orduları üzerin.de değil,, ayni zamancia 
Ispanyol ve İtalyan orduları üzerinde de tecrübe yapmış. 

bunların faaliyetini görmüştür. Bu tecrübeler ve müşahedeler dik· 
katıe not edilmiş ve neticeler birer birer tesbit olunmuştur. 

ispanyadaki her Alman faal bir fotografçıya benziyordu ve, 
gerek üniformalı, gerek üniformasız, bütün Alınan askerleri her 
gün yüzlerce metre film kullamyorlardı. Mihver arkadaşlarının on. 
Iarı ne cihetten alakadar ettiği görülüyordu. Zafer alayları gibi 
hadiseler.de, geçit resminin devam ettiğ müddet zarfında, saatlerctc, 
her geçen şeyin resmini almışlardır. 

Fakat, bu geçit resimlerinde Almanları herşeyden fazla l
talyan harp malzemesinin alakadar ettiği de görülüyordu. 

Alman askerlerinin, bütün etvar ve hareketleri, Almanyanm 
İspanyaya 17 .000 asker değil, vatanları için mallımat almak vafr 
fesiyle, 17000 mahir casus gönderdiğini gösteriyordu. 

* * * 
Almanya ispanyaya harp etmesini öğrettiği gibi, kendisi de 

bütün harp sahasında malumat toplamakla meşguldü. Havaıda, Ka
rada, denizde Alman tayyareleri, askerleri malzeme ve gemileri 
ehemmiyetli • hatta hayati ehemmiyeti haiz • yardımda bulundu. 
Buna mukabil Almanya da tecrübe elde etti. 

Mesela, Almanya bugün, Fransa.dan tayyare ile bir iki ıdaki
ka uzakta, şimali İspanyadaki hava meydanlarını öğrenmiş bulu
nuyor. Alman tayyarecileri Fransanın Perpignan, Toulouse ve 
Boyonne şehirlerini bombardıman edecek olsalar ne şerait altında 
hareketi edeceklerini, Fransız sahillerini bombardıman ettikten 
sonra nerelere kaçacaklarını biliyorlar. Alman mühendisleri lspan· 
yada bir çok, betondan, b:.iyük tayyare sığınma yerleri ve han. 

garlar yapmışlarıdır. 

Almanya, İspanyadaki askerlerinin ve fen admlarınrn faaliyeti 
ile, büyük bir hava filosu ile veya bir tek tayyare ile yapılan bom
bardxmanlardan hangisinin daha faydalJ. ojduğunu yakmdan tec· 
rübe etmiştir. Müstakbel harplcrdeki bombardxmanlarda geniş bir 
filo ile hücum ddilmenin daha muvafık olacağı umumi bir kanaat 
halin.dedir. 

Fakat bugün Almanlar, ispanyadaki tecrübelerinde - bilhas-

ken, cankurtaranlar meselesini' na! .. 
biraz hafif geçin .. Pek ağır yazdık 1 (Şapkasını alarak koşa koşa 
tı galiba!. Ben artık eve gidiyo • çıkar.) 

rum. Eve, karımın, kızımın yanı-1 Perde iner. 
- S O N 

sa Barselonanm bombardımanında • tek tayyarenin daha faydalı 

neticeler alacağını görmüşlerdir. 
ispanya harbinde havadan gemilerin, sahillerin bombardıma

nı Alman tayyarecileri için büyük kıymeti haiz birer tecrübe ve 
tatbikat olmuştur. Ingiltere ile bir harp edecek olursa Almanyanın, 
İngilterenin .denizden gelen gıdasını, denizaltı gemileri ile olduğu 
kadar tayyarelerle de mahve teşebbüs edceği muhakkaktır. 

Almanyanın İspanyol limanlarına, cumhurıyetçilcrin gemile· 
rine yaptığı taarruzların çoğu ideal şartlar altında olmuştur. Zircl 
haı bin son bir iki ayı zarfında cumhuriyetçilerin mukabil taarruz· 
)arı ve müdafaaları hemen hemen sıfıra inmiş bulunuyordu. 

Düşmanın mermi veya tüfeği ile karşılaşmak tehlikesinde ol· 
mxyan Alman pilotlan Alikante, Almeria, Valansiya ve Gandia 
üzerinde en mükemmel şerait .dahilinde uçmuşlar ve istedikleri za. 
man geçtikleri . yerlerin rahat r.ıhat resimlerini almışlardxr. 

Avusturyanın işgalinden sonra, Avrupaı:la Alman makineli 
vasıtalarının zayıfladığı hakkında şayialar deveran ederken, İspan. 
yada bir alay eski Almn mlzemesi bulunuyordu. Bunların bo· 
zukları tamir edilmiş ve tekrar kullanılır bir ha!e konulmuştur. 

(The Sphere) 

Meslek 
aşkı 

(Baştarafı 10 uncuda) rum. Bugün ilk defa olarak kah-
Doktor - Acaba hastahaneye kaha ile güldüm. (Gülmeğe de· 

kabul etmeleri için bir çare bu- mm eder.) 
ta bilir miyiz? Başhekim, böyle Doktor - Bana gülün demedim 
müşkül vakaları kabul etmedikle- size . 

rini söyledi. . 1 Peran _ Gücenik Günlerce 
. Hasta - Merak etmeyın ... Ben yemek yememenin m an ası 
ıcabına bakarım. • • . .. -· ı nı anlasanız, böyle gülmezdiniz. 

Doktor - Pek ala. Bu ıyılıgıne (Ağlamağa başlar.) 
mukabil ben de size bir reçete ya 
zacağım. ı Hasta - Size gülmüyorum. 

P D kt k 
kızım. Şehirde bir tek namuslu 

eran - o orun usuruna _ .. . 

b k A l k b d 
doktor bile bulamıyacagımı soylı 

a mayın.. ç ı aşına vur u. .. .. k 
D 

kt K lı p yen sersemlere guluyorum. (DCJ 
'o or - apı ça nıyor, e· tora) Ben garib huylu bır ka·lı-

ran· (Peran çıkar, doktor reç~te . .. d" · h 
) B

. 1 1 nımdır. Bır kaç gun ur, yem as 
yazar. ıraz evve yanı mışım. 

Siz cidden hastasınız... Aklınız tahanem için bir dahiliye müte. 
hasta! Buyrun reçetenizi. ha_ssısı arıyorum. Kapısını ç.alma 

Hasta _ (Reçeteyi alarak yiik dıgım doktor kalmadı. Hepsı, pa
sek sesle okur) "Almakta olduğu- , ralı olduğumu anlayınca bende 

nuz ilaçları derhal bırakınız. Size bir sürü hastalık buldular. Yal
sıhhat bahşettiği için Allaha şük. nız siz bana karşı geldiniz. Sıh
rCdiniz. Günde Uç defa kahkaha hatli olduğumu ben de bittYöt'iım, 

ile gülünüz." t bir şeyim yok. O hastalıklar si:ı:i 
Peran - Bakkal bir adam gön tecrübe etmek için uydurulmuş 

dermiş. tık günden geç kalmağ:ı. kurnazca bir hileden ibaretti. 
başladığın için, seni dükkana a-ı Doktor - Demek buraya geli. 
lamıyacakmış. ~iniz bir oyundu? 

Doktor - Demek açıkta~,m. 1 Hasta - Mütehassısa yüz elli 
Pcran - Sepeti de istiyor. lira ücret vereceğim. İster m;si 
(Hasta koltuğa oturarak kah. niz? 

k:ıha ile güler.) ı Doktor - Kabul ediyorum. 
Doktor - Ne oldu? Hasta - Size şimdilik yüz lircı. 
Hasta - Verdiğiniz ilacı alıyo- lık bir çek bırakayım. Dörtte c;i;:, 

IX PLANŞ 3Z.33 x 

1 15. A: der Wandbescn 
(Wandfeger) 

16. NEVALE ÇA~'TASI 
(çarşı çantası) 

16. F: le sac de mcnagcre (le 
sac a provisions) 

16. t: the marketing bag 

16. A: die Markttaschc (Ein
lıol tas ehe) 

17. BRİKET KUTUSU 

19. F: le seau a charbon (le 

seau chargeur) 

19. 1: the scuttle 

1!). A: der Kohlencinfüllkas
tcn 

20. LE(tEN (ı;ah"anize "!aç) 

20. r: baquct [de menage] 
en tôlc 

2D. 1: tlıe tin bath 

20. A: die Dlcchwanne 

11 Z2. t: thc ıımcaring bnısh 

22. A: dic Schmicrbürste 
(Auftragbürste) 

23. .\ l'AKl\ı\BI BOYASI 
(cilac;ı) 

23. F: le cira~c (la ereme 
pour chaussurcs) 

23. 1: the shoc poliııh 

23. ı\: der Schuhkrcm 

2-1. ClL;\ Br~Zt 

13. A: der Sticlbcsen (Stielfe_ 
ger) 

1 kömür tozundan yapıl
mı5 tu~ra 'e saire 5cldl
dcl•i yakacak için J 

21. Al'.\I<K.\BI FIRÇA~! 

(potin fırçaM, cila fırçası) 

21. F: le torchon (le chiffon) 
iı. polir 

14. S \ÇAKLI SÜPÜRGE 
(fın;a) 

H. F: le b:ılal a franges 

14. t: trhe mop (a fringed 
bnısh) 

ıı. A: der Mop (Fransenbe
ecn) 

1.). St'PÜilGE (fı~I\) [ du. 
Y:ırlann tozunn almak 

lı;'ln) 

15. F : le balai [pour epoUSS('
ter tcs murs1 

1S. t : the wa.11 brush 

17. F:la boite a briquctles (le 

rorte-briqucttcs) 

17. 1: the briquettc (briquet) 
box 

17. A: der Brikcka.,tcn 
( Prc 13kohlenknsten, 
-trager) 

18. FİT.E TOr.n \ (yiyecek 
torbacıı) 

18. F : le filet a provis:ons 

18. İ: thc marketing net 

18. \: das Eink:ıufsnets 

11 ıe. I\Öl!ÜU li.O\'ASI 

~ 1. F: la brossc a soulicrs (la 
bro~sc a reluirc, a polir) 

2 l. İ: thc shoe • brush ( the 
polishing brush) 

21. ,\: dic SchuhbUrste 
( Wichsbürste, Blank-
bürste) 

::'!. nOYA rır.ÇASI (bo;ça~, 

~·nymak, sümH~k i~ln) 

2'.!. .... : la bro.•se a ciragc t la 
brcı::ıe a etendrc) 

2 t. 1: thc polishing cloth 

:! 1. ı\: da! Put.r.tuch (der 
Pu tzla ppcn) 

2:J. 'Rt'ÇüK nRÇA DOJ,A• 
Bf 

., . ...,.). F: la pcdte armoire a 
bro..,ses 

25. 1: thc small cupboıırd for 
rolishin3' requiıııitc8 

ZS. A: das Putuıchriinkclıen 
il 

219 

11 TEMMUZ - 1~~9 

Hususi 
otomobillerin 

bitti • 
muayenesı 

Bugün kamyon kamyo
netlerin muayenesine 

başlanıyor 
Bütün motörlü vasıtaların renclik 

muayenesi, ewelcc de yazdı~mız 

gibi geçen ay başlamıştı. Bu sene 
sıra ile motosikletler. hususui oto· 
lar, kam~·onlar, otobü.:;Jer \'e taksi· 
ler üç ar içinde tamamen muayene· 
den ge:miş olacaktı. 

Hazırlanmış olan sıra usulü saye· 
sinde bu seneki muayeneler halk i· 
çin de muayene komisyonu için de, 
çok rahat ,.e kimsenin saatlerce !31· 

ra beklemesine meydan kalmadan 
aı:ııhbılmektedir. 
Makine mühendisi Hüseyinin ri

·ac;etındcki komisyon dün husu i 
otomt billcrin muayenesini taıtıam

ıa.~ı~ ve bugün kamyonlarla kamro 
nctl .. ~in muayenesine başlamıştır. 

.Du ~encki muayenelere arabaları· 
nı götüren herkes gördüğü kolay1 ık 
ve çabukluk ve nezaketten mem· 
nundur. 

Gelecek senelerde muayenelerin 
aynı tarzda yapılması temenni edil· 
mektedir. 

hastahanede bekliyeceğim. 

Doktor - Peki.. 
Hasta - Şimdilik Allaha ısmar 

ladık. Reçete için borcluyum her 
halde. Şu on lirayı alın. Küçük 
zevcenizle beraber bir lokantada 
yemek yersiniz. (Çıkar.) 

Peran - Rüyamı görüyoruz, 
Emin? .. 

Doktor - (Karısını yakalayıp 

dans ederek) Hayır, Çabuk giyin 
Lokantaya gideljm. On lira ile ne 
ler yiyeceğiz, neler. Bol kekikli 
külbastı, mayonez. börek, don
durma! 

(Elleriyle midelerine basarak 
hazırlanırlarken perde kapanır.) 

E. SAl>l TEK 
~cnyol Çınartlilıı 

.\ile bahçcsiııılc 

Bu ı;:ccc: Kıır • 
J\a/p/erin Fatilıi • 

l'ııra • ()/;ııyucu J\ysrl 

l'C'llK nEYO 
OPERETİ 

J'uksırn Allıntepe 

hıılı~·csinde hn ak
ş:ıııı 1 l~fwiıı a~/;ıJ 

!)EllZ .\DEIHŞI ll'll.\=' Sl!\mt~SI 
Bu ı:ıccc 2 fılın · 1.\lin:ı kıı~·akçılnrı \ ' C' 

Erkek ll:ıla) P:ızarıe ... i, S:ılı, Çarşnm
h:ı: R·n·a nl:ır;ı ;) kuruş. 'l'l·lcfon 2212i 

lST.\;'\lll L HALK 
TlY.\TROSlJ 

Bu ıık..,anı Ycliikule 
l'ın:ır siııcınasınıla 

l'ITI.\:\°(i.\1.1 piyes 
~ Jıt•rılc. :\li~l'I 

' tı ryl'lcsı. 

:'\ıırcltın Cit·ıı ~·dur \'!' ıır

ı ıl:ışl:ırı ı 1 Tcnıımıı 

ılı :ıkşaıııı ('s!,uıl,11 
~ , lcro"lıı h:ılıı'r\İllılc: 

. \l.~IZ BIH l\El.l~IE 

hıral ~nrnil varyrtcsı. 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 41.50 5 cı a.eri Kr. 
4 ı üö Profundis 50 

42 Gunun hulruki ve ıçtimai 

meseleleri 

43 Eflitun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeclinin hayatı 
16 Metafizik n"dir? 
47 Yeni adam 
48 irsiyetin teı1irler1 

49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

75 
35 
75 

100 

75 
75 

fi1 rı 

Bu serinin füıtı tı•n kıırı·~·ur. 

ttcıııııini alnrrlara yüzde> 20 iııkon

to yapılır. Kalan 4 .~~ kıır-.ı·n 

1.88 kuruşu peşin &lınRr" k rrıl\t" 

baki~i ıtydll birer lira ödcnmC'k 
üzere Uç taksite bağlanır. 



H A B E R - Akşam Postası 

Hitlerin beğendiği 
Amerikalı dansöz 

11 .. 7 .. 939 Salı OPERALAR \'E SENFO:-\I 
KONSEHLERI 

.~~·30: Program. 12,35: Türk 
tnuzıği: ı _ ... _ Hicaz peşrevi, 8.55 Dükrcş: ''Mnnon" (:\(o<;c;enrt) 
2 B 9 ?O Renncs: "1.nkme" CDelihe~). - edriye Hoşgör • Hicaz ~ar· ... lo· M 10 Roma grupu: "Königskinder·· 
b • iirnteziç aşkınla. 3 - No· · (llumperdinch). 
rn~~ - Hicaz şarkı: Ağlamış gül· 10.15 \'iyana: Schumann, Wolf. 

Alman devlet reisiyle nasıl tanıştığını 
ve onun kendisini hususi bir tayyare 

ile nasıl davet ettiğini anlatıyor 
Alman D~v' zt r. ~:::i IIitlerin uş .. 4 - Ahmet Rasim · Rast J \2ü Stutıgart: neethoven'in 7 ne 

şarkı: Bir gönlüme bir hali peri-' ~rnronisi. A:--.... -i,rnlı :..:r zcı.:; (. r.:i>z olan 
§anınıa. s _Mustafa Nafiz . Hi- ıı.ıt :'>1iinih: Schumann'ın 2 ne :faı 'r n Da:ıkl ::c ı: :~n macera· 
caz ~rkı: Göğsünde açılmış. 6 - senfonisi. .mı ev-v~lcc yazm::i.ır. 

12. Pr:ıJt: Dvorjak, Suk. Hıtlcr, b:r hususi tayyare gön. 
İ .k ..• Hicaz saz semaisi. 13: Mem ı cle:-ere!t genç kızı Münibe getirt • 

l·eole~. saat ayarı, ajans ve metco· OD.\ MüS1K1St VE KOXSERf.ETl 
• OJı habcrlerı·. 13.15 _ 14 .• Mu··- -,, .:kten sonra bütün dünya bu kü-\'arşovn: \'iyolonçello w ı 

z~k (Beethoven - S inci senfo- ynno (Rus hrstckiırla:ı) :;ük (:ansözle daha fazla a15kad:ır 
nı - PJ ) p 8 30 Oratisla,·:ı: H:ılk ş:ırkıl.ırı. .ılm;ı~a başladı. ,..,. . . 19: rogram. 19.05: " 
nıu~ k 1 8.30 lstokholnı: Şnrkı. Parsuvar gazetesi bu macera 
J 

1 (Vitali - Şakon, çalan, " 
ap "· ncromünstcr: \'iyolonc:cll ı;. hakkında enteresan bir röportaJ' 
. Ues Thibaud - Pi.) 19.15: j 

Tu-1• 
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•• • • • (F 
1 

h . piyano. neşretmiştir. Dansöz Marionla 
M "" uzıgı ası eyetı.) 20: 9.15 Budapeşte: Keman. k F .. 

Cfl1lcket saat ayarı, ajans ve mc- 9.30 Berlin llızun <f.): Salon or onuş~n ransız muharnrı onun 
teorvlo" h b 1 . kcstı·:ısı (\'frnlıli, Tia»ıfn). söylc<lıklcrini şöyle anlatmakta-

Jı a er en. 20. 15: Konuş· J 

nıa . .,O 30 T " k ·· ·ğ· (Kl1:. .k 10. \"nr~o,·n: 1'ııintct. dır: - · : ur muzı ı uzı 
Pro 1 l'lrrlirı (ı.;zun d.): Keman, ıı ı "-Sizi temin eıderim ki, Hitler graın). Ankara Radyosu küme • • 
se.;; ""= saz heyeti. 21.lO: Konuş· ~·ano. Je ba§kalarmdan farkscz bir adam 

rı.C! . z~.25: Neşeli plaklar - R. 21. Hı\FH· ~\llStKt \'E OPERETLER 1 dır. 
30: Crkestra programının takdi- rı . to Bıır!· rıe!'ılc: Çiıwn orkestı·:ı-.ı Size Hitler hakkındaki düşün-
~1 • Gi.uck, Beethoven, Vagner i.:rn Pr:ıg: lfnfif mu-;ıki. 1 : ı-lcrimi söylemezden evvel ken-
nM.·· Halil Bedi Yönetken. 2 1.45 : 8.30 Londra CR. >: .\skeri mmku ~isiyle nasıl tanış'mış olduğumu 

u 'k 8.30 \'aqov:ı: Halk orkestrası. :ınlatayım: 
Y.ı··azı (Radyo Orkestrası . Şef: 9.15 Kolon,·ıı: Lrhıır programı. G • 
r. san F " eçen senenın kanuuusani ayında 
ti .. erit Alnar.) 1 - Gluck: !l.15 Brcslnv: Dans hnrnlnrı. 

ı 1en idi. Ben evvela V"ndrada sonra 
B

' Ya Aulis'de uvertürü. 2 - 9.15 H..ımburg: Hespieghi progru- " 
Ccth Berlinde ve nihayet Münihte tem· iô 0 ven: 1 İnci senfoni Do. ma mı. 

· .. r. 3 _ Vagner: Rienzi uvertü· 9.30 Brntisl:ıvn: Ifofif muc;iki. sıller veriyordum. Bu temsilleri
ru. 22 30 M" 'k (S' . 9.30 htokholnı: Gcr:;.hwin progın. min birinde Hitlerin de hazır bu-
Pl.) · : uzı ınema sesı -

23 mı. luncluğunu ve beni dikkatle sey-
raat : Son ajans haberleri, zi- 10. Pr:ı~: Çek musikisi. rettikten sonra herkesten evvel 

n • esham, tahvilat, kambiyo - 11.30 Lrip~ig: Hafif musiki. 
utuıt b . alkışlamağa başlamış olduğunu 

zik orsası (fıat.) 23.30: Mü· söylediler. 
y (Cazband - Pl.) 23.55 - 24: \'ARYETE \'E KABARELER 
arınki ~ 1 • J ! en ) K J Bu vaziyet beni biraz ~ımart-program. ;,. ;ı .onı rn . : a ı:ırc. ,. 

8.4:; H:ıılio Eireann: \':ıryctc kon. mrştı. Halbuki birçok fırsatlarda 

12 . 7. 939 Çar~amba 9.15 
serı. 

l\lii ili h: !) (,ı; t'. 
Lveç kralı, Vindsor Dükü önün
de dam:etmiştim. Hitlerin takdiri-

halde beni tebrik ediyor tdiye fn. 
g!lizce teşekkür ettim. Konuşma
mız çok tuhaf bir şekil almıştı. 

Her ikimiz de gülümsemeğe baş

ladık. Yüzündeki sert mana kay· 
bolmuş, hatları yumuşamı§tı. 

Bu ilk görüşmemizden sonra 
Hitler birkaç gece ilstüstc tiyat
roya gelerek beni seyretti ve de
dikodular bu gekilde başver· 
miş oldu. Fakat ben bir d:ilia 2 
:ubata kadar kendisini göremedim 

O tarihlerde Kan gazinosile bir 
angajman yapmıştım. Fritz Fischer 
her ne kadar beni l'vflnihte alakoy· 
mağa gayret ettiyse de şubat başın 
da Fransaya gitmeğe mecbur ol· 
dum. 

Hitlerden gelen telgraf 
Böylece iki hafta geçti. Bu sıra· 

!arda gazeteler bizim macerarnıı 

hakkında hakikate uymıyan şeyle 
yazıyorlardı. 

Bir gün Paristeki empresaryom 
Henry'd~n bir telefon aldım, Ara· 
mızda şöyle bir muhavere cereyan 
etti: 

- Dinleyiniz! Münihten bir tel· 
graf aldım. Hitler sizin yarın Gart· 
nerplatzda "Şen Dulun,, ellinci se 
neidevTiyesi için verilecek galada 
dansetmenizi istiyonnuş. 

- Fakat ben Kan gazinosunu 

12,30. p 12 35 T .. , 1 ni kazanmış olmama fazla bir kıy M , t . , b b t' 
m.. . · rogram. . : un · n \~S :'IWSIKlSt k A k - era.c e meyınız, gay u e ı 

UZığı r.ct verme te mana yo tu. 
, • Pl. 13 • Memleket saat a- 1 ?.'.10 Nıırilo grupıı. niz bir gün sürecek .. Bu akşam Hit· 
yarı, a· · 11 cı • 
1 . Jarıs ve meteoroloji haber· . ı l\olony:ı. Birinci tasadüf !erin emrini yerine getirmeniz için 

böyle bırakamam .. 

e rı. 13 ıs 14 M"' 'k (R' . 12. l.ondr:ı rX.). b' t h 1 
C un.L • • : uzı .ıyasetı l" ıo ı.ondr:ı m.). Locama girdig"im zaman tiyat- namınıza ır ayyare azrr anmış· 
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Wtlerfn bcğeodiğf dansöz l\larlon annMDe beraber 

'dum. şarab boşalttı. Hiller konuşurken 
ben de onu tetkik ediyordum. 

Hakikaten bu da dlğerleai gibi 
bir adamdı. Hiçbir hususiy1ti yok
tu. HattA ıseri bir hareket yaptığı 
zaman sol gözünün üzerine düşen 
perçemi ona bir çirkinlik veriyor _ 
du. 

Bundan sonra HiUer dansözlüğe 
nruııl başladığımı sordu. Kendisine 
bütün hayatımı anlattım. Son se
yahatlerime ait bazı hadiseleri nak 

Sahneden çekildiğim zaman dakı 

':atarca alkış devam etti. Locamda 
karanfil, gül ve leylakdan yapılmı~ 
muazzam bir buket ve buke.tin üze· 
rinde.ki beyaz bir kurdelede gamalı 
haç vardı. Çiçeklerin arasında dn 
Bitlerin kendi eliyle imzalamış ol· 
:luğu kartviziti duruyordu. Biraz 
sonra da Hitlerin benim şerefime 

bir ziyafet hazırladığım ve beni e
vinde beklediğini söylediler. Dışarı
da binbir gece masallarında oldu- lettim. Memnun oldu. Bilhassa 
"ru, gibi büyük bir araba beni bekli· Londraya kilçük köpeğimin kabul 
•
0 

d edilmediğini söylediğim zaman çok 
y r u. •. 

H 'tl · ik t At. 'tt'"'' çok gllldll, Nihayet dayanamayıp 
ı enn ame giilıma gı ıgım . . 

k d nlık b
. kendisme: 

zaman ço muazzam, ay ı ır 

salona kabul olundum. Hitler beş - Mösyö Hitler mademki siz de 
böyle herkes gibi gülmesini bili -

altı arkadaşına yüksele sesle bir şey 
~er anlatıyordu. Üzerinde beyaz 
uzun bir ceket vardı. Benim girdiği
mi görünce derhal sesi yavaşladı; 
l:>ana doğru ·akla~tı. 

Biz eski dostuz 
Ifülcr elimi sıkarken: 
- Dansınız fevkalade hoşuma 

5itti. 

yorsunuz, §U halde neden herkesi 
korkutmak istiyorsunuz? demek is· 
tcdim ..• 

Mükellef bir hediye 
Yemek nihayete erdi ği sın' 

da gamalı haç işlemeli em~ııl~iz ı 

altm kupa getirdlle:-. Hitler buı 
biz.zat bana vererek benim <!aha Lı 
kaç gece orada dansetmemi arz 

uuıur B;ındosu - Ş•f • ihsan -· t Ertes' .. d hal d t' . I'"ü ~ · 12 '' Torino grupu. ronun müdürü Fritz Fischer .der- ır.. 1 gun er av e ınız 
: nçer. ) l - Meyerb~er • Le qo,,,~.(H~ .~or~nııuflic .... ~ ,c.. , 'hal Y ...... -a geldı'. Fevkala~de he. mümkündür. ., d b' t bili t ~ 
rr.ophetc opçrasırun mar"ı, 2 - ·•· • ........,_... Ert . .. b" ilk b" L tfth zinle eski dostuz. a ır o omo e ayyare .mey.,.a· 

Dedi ve sonra derhal ilase etti: 
- Öyle zannediyorum ki biz si- ettiğini bildirdi. Bir müddet sonr, 

Lın .. k M h ( )"' r~pt\·~ •. "..r. •t!~~r;./E""." ..... . ı..~ .,E .. ""' 11eoanlıydı. Hitlerin benimle tanı§- ' esı gun uy ır u auc;a o gece Fritz Fischer aramızdaki nma hareket ettim. Bizi Münihe 
S . "' .e • e tap Vals . ~ _ ı~ ;) .o,,ı tt.;,. .,;::, ' t · · Ka ld·w· · ·· dük" 

L'Q,""l '.-='.tALAR mak istedigı"'nı·, benı· kendisı'ne tak ayyarcsının na ge ıgını gor · h · t · eli rd t· u t" ıu iltnt - Saens . Kahramanlar mar- "' ·' · "I·' . . k' mu avereyı emın e yo u. ge ıren il mo vr muazzam tayya-
'"ı .. • .ı.ır. Pnris cp·ıvr> .· "!\liınart". dim edeceg"ini söyledi. Hitler lo· Hitler annem ve benim ıçın on i '! Hitl d tti · · d eli s bah 
:ı • ~ - Pucci:u - Madame But· v k' 'l 'k .. t·· 1.. b' h er evam e : re emrııruze ama ey . a saat 
ttrfly operasrndnn fantezi. 19: 6. t o E~ rrı kulesi: "Queen Victori:ı casmda birkaç zabitlt' .- birlikte ışı ı uç mo or u muazzam ır a· - Sizin dansınızda, gözü yoran, üçte Fransaya mUteveccihen hava-
p ile Prens Alhrrl" (Prnxy). oturuyordu. Benim girdig-imi gö- va sefinesi yollamıştı. can sıkan akrobasi fazla değil, OL landık . 
. rograın. 1905 • Müzik (Mozartın 

1 

9. J.ondra (N,): !ıtusikili komedi H' d t h d 
ıkı' • rünce yerinden kalktı ve benı· kar- ıç saa e • eyecan uymuyor· bil ı d k 11 "'Orsunu ı .. te benim Hitle ı uvertürü • Pl.) 1915 : Türk 11.:J:> Soııen~: "l.o Fleur d'oraııgt>r" sa e yer n e u an.; z. ~ re maceram 
tnU · O 30 l ·' ("') uç· 1 J " c:•Jadı dum. Esa!\en Hitlerin karşısmd~ Doğrusu dansınız fevkalade hocıu - bundan ibarettir. Maceram dı·~·o. 
lck zıği (tncesaz faslı.) 20: Mem- 1 .. .onura ''· : ın c opon . :ı: · • ~ " 

Hitler ilk nazarda bana zannet- bir çok kereler ct~ ... ~~·~:~tim. ma gitti. Bu akşam sizin ııerefini- rum, çUnkü o tarihtcnberi almış 
1 
et saat ayan, ajans ve meteo· 1!'\Glr.lZCE IJA \' ADIS y d 

ro OJ'i h 1 1115 K 1 tiğim kadar büyük görünmedi. emeğe avet ze içeceğiz... olduğum mektublar bunu tc)id ct-
20 aberleri. '20.15: Konuşma 1.16, 8.18 Roma ; . o onrn_ 

.30: Türk müziği: 
1 

_ Sala· H:ıınhıırf{; ll.10 nuıl:ıpcştc; 11.4, Fakat elbisesi çok yakışıyordu... Hitlerin karşısında bu kere de he" Ve Hitlerin bir işareti üzerine mcktedir. Hakkımda yazı yazanlara 
hatr 1 ı• - k . J? 13 \ ' nrsova Almanca bazı sözler söyledi. Her 1 zamankinden daha fazla muvaffak prson yakla.,arak bardaklarımıza şimdi ben de hak veriyorum. 
k ın Pınar • Hüzzam şarkı: Aş· _,u_r_e_ş_. _._. ___ ,_,_·----------------------------------------..,----:--------------------
~nla sürünsem. 2 - Satahattin • 
ınar - Hüzzam şarkı: Seviyor· 

durn Ii . t>nu. 3 - Faiz Kapa:'lct · 
l:?zaın şarkı: Büklüm büklü n 

sırına Sl " 4 H lk .. k" . :ıın. - .... • a tur-
UsU: Karanfil oylum oylum. S -

b: · · · Keman taksimi. 6 - Cemil 
'r~y - Muhayyer peşrevi. 7 -

ıı.nbunri Ali efendi. Muhayyer 
§arıt • F 
rif 1 

• eryada ne hacet. 8 - A • 
et Sey - Muhayyer şarkı: 1Itim:ıs 

ttıeyc . ha yare. 9 - Şevkı bey - Ma 
dciYcr şarşı: Hicran oku sinem 

Ct, 10 u sc- . - ...• - ınuhayyer saz 
.... 1. 

tus 11
• 21.1 O: Haftalık posta ku-

21.~~ .21.25: Ne§eli plaklar .• R. 
Nih • Müzik (Saksafon soloları • 
çük at Esengln.) 22: Müzik (Kü
l _ 

0~keatra • Şef: Necip A§km.) 
zeri ( aither Schrader - Akşam ü· 
her,., hazin parça.) 2 - Gangl
paracr • Küçük flüt için konser 

Çası 3 . 
kür. "k • - Gan~lberger - Bemm 
ças~~ 'l'eddiayım. (Saksafon par
Grizin 

4 
- Fritz Recktenvald -

Vinkl gdc potpuri. 5 - Gerhad 
Pan er - Donna Şikita - 1s-

Yol Üve t"' .. 6 R' h H her r uru - ıc . eu· 
ger - Ş kt .. · · d R k d"n k ar a s .: ıtın en a se-• ızı 

Derl' ar. 7 - Adolf Grunov -
ın , •. 

ha.be 
1 

:'7ana valsi. 23: Son aja:ıs 
r crı · 

ltanıb· zıraat, esham, tahvilat, 
ıyo . 

23 2Q ıı .. "":" nukut borsaıı (fıat.) 
23.ss u::ık (Cazband - Pl.) 

- 24: Yarınki program. 

Yab 
atıcı Radyolardan 

Se ·ı çı rniş Parçalar 

~roora .. , 
ı•ı- oğlecJ tn Turklut &aali üztrınt 
miılir: erı ıonraki ıaat olarak veril-
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mey.dar kalmıyacağını ümit et. 
miy. başladı. a 

Belki :::en{:;in N ;kol delikanlıya 
daha güzel görünecekti. İşte bu 
düşünce ile Jilbere halini anla. 
tarak bir kere de onun fikrini 
sormıya karar verdi, Nikolün 
bu hareketi yalnız alicenaplığın· 
dan ileri geliyordu. 

Belki bazı kimseler, Nikolün 
bu halinde Jilberi küçük dü
şürmek isteyen bir gurur hare
keti olduğunu !asavvur eder. 

Fakat o anda Nikolün aklına 
böyle bir düşünce gelmediğini 

açıkça söyleyebiliriz. 
Andre Nikolün derin derin dü_ 

şüncesini seyrediyor, ve bu kızın 
o anda kafasmıdan neler geçti • 
ğini düşünüyordu. Kendi kendi
ne söyleniyor gibi hafif bir ses
le: 

- Biçare çocuk! dedi. Mesut 
olmıya ne kadar layık bir genç!. 

Nikol bu sözleri işitti. Bir e
lektrik sademesine uğramış gi. 
bi titredi.. 

Andrenin "mesut olmıya HL 
yık,. tabiri genç kızın gözünün 
:>nünden bir çok ipekli kumaşlar, 
parlak elmaslar, süslü dantela
lar, zevk ve sevgiden müteşekkil 
parlak bir panorama geçirdi .. 

Andre kendi için bunların hiç 
birini hatırına getirmemişti. 

Nikol istikbalin ufkundan ge
çen altın bulutlardan gözünü çe-

BALSA!\10 

virdi. Biraz d:jşündülrten son. 
ra: 

- Matmazel, dedi, ben buraı::la 
kalırsam belki mes'ud olurum, 
belki bu saadet küçük olmak. 
la beraber benim işime daha gü· 
zel gelir. 

- İyice düşün kızım. 
- Evet matmazel dil~ünece· 

eim ... 
- Akıllıca hareket etmiş olur

sun, istediğin gibi kendini 
mes'ud etmeğe çalış, fakat bun. 
dan sonra delice hareket etme. 

- Hakkınız var matmazel, ma 
ıdem ki sırası geldi, bu sabah de
lice bir iş, daha doğrusu büyük 
bir kabahat yaptığımı söyliye
yim .. ümit ederim ki matmazel 
beni affederler. İnsan a~ık olun
ca ... 

- Sen Jilberi cidden seviyor-
musun ?. 

- Evet Matmazel seviyorum. 
Andre güldü: 
- inanılmaz §ey! Bu çocukta 

beğenilecek bir şe · mi gördün?. 
İlk gördüğüm zaman şu kalbled 
te:;hir eden Jilberc, bir kere dik. 
katle bakayım. 

Nikol son bir şüphe ile Ar.ı:L 
renin yüzüne baktı. Maksadı, 

Andrenin bu sözleri, bir hilekar
lıkla mı, yoksa temiz bir kalble 
mi söylediğini anlamak idi, And
re belki de Jilbere bakmamıt idi. 
Fakat, Jilberin Andreye balamf 
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bir şey söylemeden hareketi 
imkansızdır .. 

O sırada avluda bir ıslık sesi 
i§idildi. 

Labri: 
- Mösyö .• 
Barcn : 
- Ne var?. 
- Çağnyorlar?. 

- Kim çağrıyor?. 
- Avludaki mösyö .. 
- Kralın zabiti mi ?. 
- Evet, işte Jilber ide orada 

söyliyecck bir §ey varmış gibi 
dolaşıyor. 

- Öyle ise haydi koş .. 
La~ri ko§arak gitti.. 
Andre babasına yaklaştı: 

- Bab:ıcığım, •dedi. Sizi bu 
dakikada üzen şeyi anlıyorum .... 
Biliyorsunuz ki otuz lira kadar 
param var. Aynca Mari Lekzins
kanın anneme verdiği elmaslı sa
at yanımdadır. 

- Evet, evladım, evet... Fa· 
kat iş bunlarla bitmez.. Çünkü 
senb sarayda bulunman isin gü. 
zel elbiselere ihtiyacın var. Bun
lar sana lazım olacak .. Bize lüzu· 
mu olan parayı bulmak beaim 
vazifemdir. Sus, işte Jabri geJL 
yor. 

Labri bir elinde bir mektup, 
· 5teki elinde bir kaç altın olduğu 

haJcle: 
- Mösyö, diye bağlrdı. pren

ıes huretlcri benim için bun1an 

bırakmış, on lira mösyö! on lira 1 
- O mektup nedir. 
- Mektup sizin için, 'sihir -

bazdan geliyor. 
- Sihirbazdan mı? Kim gc. 

tirdi?. 
-Jilber •• 
- Ben sana söylemedim ml 

çabuk ver .• 
Baron hizmetçinin elinden 

sür'atle aldığı mektubu açıp kcı1 
di kendine okudu. 

Mektupta şu satırlar yazrlıy. 

dı: 
"Mösyö, sofra takımına. evi-

nizde okadar büyük ve rr.uhte; em 
bir el değdi için, bu tal:ırrlar d. 
ze aittir. Bunları bir yzıJie~r o· 
]arak saklayınız. Li'ıtfunuza mii. 
teşekkir olan misafirinizi hatır -
laymız . ., 

''Jozef B.-l=amt',. 
Baron, biraz düş '.ir:.~ükte:ı 

sonra : 
- Labri, dedi.. 
- Efendim .. 
- Barlödük ka:::ablsmc!a l::ü. 

yük bir kuyumcu var mı?. 
- Evet, ır.ösyö, ırot r.::::zel 

Andren~n madalyonunu tz.mir c 
den kuyumcu. 

- Pek güzel .• 
Sonra kızına döndü: 
- Anldrc, dedi, Prenses haı

retterinin kullandığı kadehi ayır. 
da diğerlerini arabaya gönder •. 

Labriyı:: 




