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Alman Mareşalına 
ta·b anca· ile 
ateş edildi 

edilecek 
Ağır ceza mahkemesi geçen kıt. kararını tasdik etmiı ve evrak, 

İatanbulda on senedenberi ilk de- hüküm infu olunmak tızere ta- -
fa olarak Küçilk Ali adında bir tanbul müddeiumumiliğine gön. 
katil ıuçluıunu idama mahkfun derilmiıtir. ·. 
etmigti. tdam mahkfunu Küçük Ali bu 

Küçük Alinin idam karan tem- gece yansından sonra, uat 2 de 
yizce tasdik edilmit ve Meclis u- Beyazıt meydanında aıılacaktır. 
mumi heyetinç ıevkolunmuıtu. Tevkifhane müdilrlillll mah. 

Büyük Millet Meclisi tatilden kQmun ıon dileklerini ıormuı, son 
evvelki son toplanbaında bu i'dam ( D 1tJtll1" 4 üncüdt) 

Meşhur ltalyan lanoru 
Tlto Kipa Le 

tanda aske 
is
i 

'Tlto Klpa kendi pllk lamadan blrlal dlnlerlı•-
t l Jıl . ıineüd~) 

Kör ltalyanlar hava müdafaa 
işlerinde calıştmlacaklar ! 

.(Ya:ııı .t ıillcüde) 

Piyasada kömür 
tröstü mü kuruldu·? 
Geçen sene 110 Paraya olan 

kömürün kilosu 3,5 kuruşa 
kadar yükseldi 

Öğrendiğimize göre, §ehrimizdeki ı tirmek için aralannda ıiz!i bir trÖlt 
kömür tacirlerinin mühim bir \ıs- kul'JJlU§lardır, 
m, piyasayı tamamile ellerine al- Geçen sene bu mevsimd~ kilosu 

·- fiyatları istc.:·kleri gibi deliş- (Devamı .ı ıincilı' J 

Esnaf, cemiyet 
aidatınt 

/azla buluyor 
• ESnaf sarayı. yapılması yerine 

mevcut hastahanenin 
genişletilmesine karar verildi 

Şehrlmizdeki cana! cemiyetle~ A:ncak bu iş için 80.000 liralık 

bir araya toplamak Uzere bir esnaf paraya IUzum görUlmll§tUr. Fazla 
sarayı projesi hazırlanmıştı. (Devamı 4 ünciidt) 

Fakat birçok esnaf daha mUb. 
rem ih tiyaçlan kal'fılanamadığı bir 
zamanda böyle parlak projeler tat
bikı için para harcanmaama itiraz 
etm.işlerdir. Öğrendiğimize göre, 
bunlar gözönUnde tutularak ılmdi
lik esnaf sarayı infumdan vazge
çilmlş, bunun yer!ne mevcut hasta
nenln ıenltletllmeai sureWe bir 
sağlık mUe11eaeal kurulması ka -
rarlaatınlnuttır. 

Bugün 

16 
Sayfalhr 

.17 Bin Alman 
askeri var 

Bir lngiliz nazırı bugün 
tayyare iJe Varşovaya ~:diyor. 

Parla, 17 - Havaa ajwmm bll- gelerek halen Dar. 'g ordusunda 
dirdiiint göre, Danztıdeld ealAJıt- hizmet eden Alınanların mikcllmm 

D 

ra ız askerıi 
heq.eti Ankarada 
General Hutzingar diyor ki : 

"Türkiyenin iltihakı sulh cephesini 
yenilmez bir hale ~irmiştir .• 

CERÇEV~ 

MUHASEBE 
llarlıl davet e4ea S IMelt: 
ı - totlmal --=· Gult ._..... ~ allttQa mlltlllt ... 

ıaıdlar, köftltlilbnleı'IB ................. \'Wta115 ~ 
ı - SIJUI HWn Jllkver •lk6metıerl, artık n..t ....,._, 

ederlene _,....,_ ..,..._mal olaeak war .w, .. lledJ'e _. 
mittir· 

s - tldmesB .-.: lllllvere laUdm 80 mllJoalak )'lim, Qaıfi 
misbet bllgllerlle te.Mr Uetlerlala en nvvetWerlne aa1ı1b oldqa hl. 
de, istismar uball takwlalMe ea az pay aldılı kuaaUndedlr. 

4 - Askeri aebeb: Mihvere hlklm 80 mllyqnluk yıiqa, askerlik el. 
hazmı, hl ve tepeclea lame bir metoclla netice albıak eeuı etralllltla 
bulrlaaultlr. 

ş ...:. IJ'erdl lebeb: 118 mllyoaluk bir ldltle, bealllderlal -
harble u....,.J.necek l,S adamın lndmbie e.mn... 

Jf. 
Hane miat olacak 1 aebeb: 
1 - lçfbul sebeb: &rll1D doiunlula ~ korlm, eemlyet1erl 

bir harb ~ea ~ lçlerlndeld teadlarla yıkdmaya ...,. 
a edecek kadar deıt.DCQr. 

ı - Siyasi ~beb: Deaaokratlar maazameıdaln polltlbaı, ..... 
mlal olaeak tedbirleri 10a hadcllne kadar lttUlu eden bir fuli)'et ... 
hlbldfr. 

S - lktmacU sebeb: Zirai ve ,smal ham madde fU'Uan, Mllaver 
ztlmre8ln.bı bllyllk noksanıdır. 

t - Askeri sebeb: MUıpet bllgllerln ullcrUk &abumclald terakki
si, harbi bir medeniyet tı0nu haline getirecek kadar korkaaçtur. 

1 - Ferdi sebeb: Demokratlar mU1Z11111eslnla Mbcllr ferdlerl, bil. 
yUk sermaye sahibi ferdlere ad olarak bUtiln ku,·ntlerlyle harbi ön.. 
lemek gayretiadedlr. 

* Bllkttm: 
Harbi da\·ct eden aebebler, harbe mlal 

daha ınn"'·etH. 
O halde: 
AJmuya n ltalyada bir hyu ve mllka,·emet hareketi patlak ver. 

mecftll ,.e c1önekllille maruf ltalyııa ıd)uetl Mm d•ldkum-ı:la .&-... 
f!\!'B :-tiz ı: '!~·irmoolğl t&lu:l:dc P ,\ R P mnl:nl>tı:ak! 

Necip Fazıl KISAKVREK 



2 

YEi\1 SABAH 

Hüseyin Cahil Yalçın; (fost tekme
si adını verdiği başyazısında, Dan
zigin Almanyaya verilmesile dünya 
sulhunun temin edilemiyeceğine da 
ir 1Jir ltnlyan gazetesinin neşriyatını 
f(iizönüne nlmakta ve onun: 

"Tunusu, Cibutiyi, Süveyşi Italya
ya vermelidir. Malta gibi ltalyan top 
rnklarını llalynyn, Ccbelültarık gihl 
İspanyol topraklarını İspanyaya ia· 
de etmelidir. 

memleketin en mak köşesinde yaşı
yan bir adamın maişeti üzerinde mü
essir olabileceğini lllzım geldiği ka· 
dar alaka ile düşünmüyoruz.,, 

VAKİT 
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Danzig ile Alman koridoru da Al· 
manyaya Yerilmcıi ve ayni zaman
da Almanyanın eski müstemlekeleri 
iade olunmnlıclır . ., 

Asım Us .. Dandg için harp olur 
mu?,, başlıklı yazısında, Almanların 
bir türlü Danzig yüzünden harp çı

kacağına kani bulunmadıklanoı, bır 
Alman şehri olan Danzigin Alman· 
yaya iltihakından dolayı nasıl olur 
da bir harp çıkabilir dediklerini söy
ledikten sonra buna İngilizlerin ver· 
dikleri ceTabı şl5ylece anlatıyor: 

"Almanlar İngilterenin ahalisi u
dece Almag ırkından olan bir şthir 
Almanyaya iltihak ediyor diye har
b~lmt'sini akıllarına sıAdıramıyorlar; 
!ngilizler ise hu hayrete karşı şu ce
vabı Teriyorlar: 

Dtln sabah şehrimize geldiğini yazdığımız Fransız askeri heyeti ak'am Ustü Ankaraya hareket etmiştir. Tafsilatı diğer sötunt:mınız. 
da bulacaksınız. Burada heyetin k&rşııanm~ma a.ld n heyet azasını gösteren. resimler görüyorsunuz. 

Dediğini söyledikten sonra şu mü
talend:ı. bulunmaktadır: 

· Hil61ız., 
. .. ' • .. 

~~ . ,. 
~füJW~~ 

, -~ .ı ' , t ._ r • " .~ l • • , , •• 

"Faknt farzı muhal olarak, Danzi
ğf feda etmek hesabına dilnya sulhu
nu ''e müstakbel umumi anlaşmayı 
temin etmek düşünülmüş olsaydı 1-
tulyan gazetesinin ortaya attığı bu 
sözler buna bir mania teşkil ederdi. 
Çünkü görülüyor ki Danziğln arka· 
sından başka ağır fedakArlıklara da
ha katlanmak icap edecektir ve bu 
fedakarlıkların bir türlü sonu gelmi
yecektir. Bu şerait dahilinde, İtalyan 
gazetesinin bahsettiAimiz yazısı an
cak bir "sabotaj., mahiyetini haiz o
labilir. Sanki İtalyanlar. Danzig Al
manyaya verilip de ortalığın süku
net bulacağından Te kendileri gene 
avuçlarıoı yalamak vaziyetine düşe
ceklerinden korkarak böyle bir uzlaş 
mıya meydan vermemeife çalışıyor

lar. ve ancak Almanların zoru ve kuv 
veli sayesinde kendileri de bir men
faate konmak ümidini _ besliyorlar 

- İngiltere Danzlg Almanyaya il
tihak etti diye harbedecek değlJdir; 
Danzigin Almanyaya iltihakını ken
disi için bayati bir tehlike sayan Le
histan o vakit kendi hakkını müda
faa için harekete geçecektir; İngilte
re de Lehlstana verdiği garanti ile 
b.ı memleketi mildafaa edecektir. Ya
ni İngiltere Danzlg için değil, bey
nelı.ıilel garanti taahhütlerini yerine 
getirmek için harbedeccktir.,, 

Eknıek nıeseıesi 

'denJJebilir..,, -

İKDAM 

Ali Naci Karacan, liugünkü maka
lesinde sene maliyet fiyatı işile meş· 
gul olmaktadır. Ve demektedir ki: 

"Bilhassa mill1 sanayiimizde mali
yet fiyatınııt hesabını katı bir zap
türat altına :ılmak llizımdır. Ayağının 
giydiğim kunduranın yarım lira u
cuz olabilmesi için imal eden mües
sesenin m:ısarifi umumiyesinde aza
mı bir tasarrufa riayetkllr olması 

ilk şarttır. Bu kadar lüks teşhiri için
de böyle bir tasarrufa imkan var mı
ılır? Bizde herhangi bir milli sanayi 
evi kurulunca müd!h·ünün ilk düşün
dıi~ü mil~·onlarıı. malolan muazzam 
bir bina, muhteşem koltuklar ve da
ha hircok parıllılı tesisat oluyor. 

Neticede bütün bunlar muazzam 
bir masarifi umumiye yekiinu halin
de senenin sonunda bir deftere sı
rnlanıyor ve defterin öbür yaprağı
na yazılım istilısaJAt yekQnu bir tak
sim ameliyesine tabi tutulunca kuu
ılurayı ancak şu fiyata giyebileceği
miz, ~arabı ancak bu fiyata içebilece 
ğimiz ve bütün maddeleri şu veya 
hu, fakat mutlaka pahalı iştira ede
.bileceğimiz anl:ışılıyor. Davanın ru
hu budur. llerşeyt pahalıya maledi
yorıız, çünkü millt sanayi mQessese
lerinde bir yazıhanemizin üzerine 
ıılıhğımız hokkanın fiyatının bile 

Acaba Almanlar İngilizlerin bu 
kada~ açık olan sözlerini yine blöf 
tclAkki ederek bütün dünyayı tamir 
kabul etmez bir felakete sürükliyc
cek bir hataya düşecekler midir? 

CUMHURİYET 
/ 

Yunus Nadi, tapu ve kadastronun 
adliyeye bağlanışını büyük bir ka
zanç ve bunun en bayırlı bir iş ol
duğunu anlatarak şöyle demektedir: 

"Kadastro düne kadar bizde tapu 
ile mücadele halindeydi. D::ıha doğ
rusu memleketteki çok geri, karışık 
tapu zihniyeti bu sahada yalnız doğ· 
ruyu isliyen ve onu kuracak olan ka
dastroya husumet gösteriyordu. İm· 
paratorlukta ve onun meselA Kanuni 
Süleyman zamanı gibi en parlak de
virlerinde büyük itinalara mazhar 
olmuş olan gayrimenkul kayıtları bi
!Mıar-. çok tereddi etmiş ve halk i
çin yıkım binbir tezvire sahne ola
cak derekelere yuvarlanmıştı. Diine 
kadar süren bu ayıp mücadele, Ta
pu ve Kadastronun Adliyeye bağlan 
ımısilc artık nihayete ermlşUr aayı
labillr. Artık bundan sonra tapu, ka
dr,stro da kc!ndlslni en iyi ve.en doğ· 

ru tesis edecek fenni ve medent te
kaı.ıüllinlln en kuvvetli istinatgAhını 
bulmuş olacaktır. 

Tapu ve Kadastronun Umum Mü
dürlüğüne getirilen Halit Ziya Türk· 
kan Türkiyemizde bu mesleki kendi
!>i için aşk haline getirmiş bir müte· 
hassıstır ve kendisile beraber heye
canla çalışacak çok iyi arkadaşlara 
maliktir. Son hayırlı kararından do· 
lııyı hükOmeti tebrik ederken mes
leklerini süratlc ilerleteccklerinde ve 
yükselteceklerinde şüphe olrnıyan 

Tapu ve Kadastro mensuplarına du 
muvaffaJdyeUer temenni ederiz . ., 

Banliyö trenlerinde şikayetler 
dikkate allndı 

Memurlar kontrol yaparak 
uygunsuz harekette bulunanları 

polise verecekler 
Devlet Demiryolları A vnıp:ı ı. ~t -

tr isletmesi müdürlüğ•l canliyö tren 
!eri hakl~ındaki şikayetleri ehemmi
yetle gözönünde tutarak yeni ted · 
birler almağa karar vermiştir. 

Üçüncü mevki yolcularının küçü 
çekmecede, trenlerin hareketinden 
epeyce vakit evvel birinci mevki 
vagonlara yer}r><1memeleri için tre."'! 
kalkmadan sıkc; bir kontrol yapıl
ması kararlaştırılmı§trr. 

Buna dikkat etmiyen tren men:'llır 

Olüm 
lımir tüccarlarından Odemişli 

Hü<1eyin Hüsnü ôzödemi~in nezfi 
dima!;;ıiden vefat ettiğini kemali tee ... 
sürle ·- er aldık.Cenazesini kendi 
sini se\·en dostlarının i§tirakile ya
rınki ı:.ah gunU Beyoğlunda Aga 
camiinde öi}eyin namazı kılındık
._ sonra P'eriköyünde medfeni 

.ı mıa defnedileceğini tcessü le 
rimizle bey!n ~eriz. 

lan şiddetle cezalandırılacak, bilet
ler behemehal kontrolden geçe:cl
zımba!a.:.ı.;., •. ı..ı::.:nacal:tır. Bundan 
başka trenlerde rakı içilmesi, müs
tehcen sözler sarfedilmesi, kalaba
lığı ba.lı:ıne ederek adeta kucak l~u
cağa vaziyette oturulması gibi ha!
lerin de önüne geçmek için memur· 
lara talimat verilmiştir. Bu ta1 iır..:ı

ta • yk rı hareket eden yolcular;
tesadüf edilirse bunlar ilk istasyon· 
da polise teslim edileceklerdir. 

EyUpte bulunan ceset 
Eyüp sahillerinde cesedi bulunan 

Refikanın polis taraf ın:Ian yapılan 
tahkikatta deniz düşerek bo~ldu
ğu tesbit edilmiştir. Maamafih 
morg henüz raporunu vermemiştir 

--o--

" Savarona ,, havuza 
alındı 

Savarona yatı temizlenmek ve 
boyanmak için İstinye dokfarın. 
da havuza alxnmıştxr. Bugünlerde 

denize indirilecektir. 

ilk Yeni plajın 
kurbanı 

Yirmi yaşlarında bir 
terzi boğuldu 

Dün öğleden sonra Anadolu 
hisarındaki Küçüksu plajınlda bir 
genç boğulmuştur. Kaza kurbanı 

Arnavutköyilnde francelacı so
kağında 3 numaralı evde oturan 
ve Beyoğlunda terzilik yapan yir
mi yaılarmda Mehmet Usludur. 
Mehmet Uslu akrabasından üç 
çocukla plaja gelmiş ve denize 
girerek uzaklara açılmıştır. İyi 
yüzme bilmiyen ve üstelik kalb 
hastalığına da müptela olan genç 
geri dönemiyerek boğulmuştur. 

Cesedi sudan çıkanlmııtır. 

Maçkada dünkü kaza 

Bir çocuk kamyon 
altında öldü 

Diln öğleden eonra Maçkada 
bir kamyon kazası olmuıtur. 

On dört yqlarmda henilz hü
viyeti antaıılamıyan bir çocuk bir 
kamyona atlamak istemiı, bu 11-

rada dilıerek tekerlekler altmlda 
kalarak ölmUıtilr. 

Müddeiumumi muavini Neca
ti Mdise tahkikatına el koymuş~ 
tur. 

Guraba hastanesine kaldın • 
lan Muzaffer dUn kurtarılamrya. 
rak ölmüştür. Bu suretle U ya
şında katil olan Mehmet bugUn 
1dliyeye teslim edilecektir. 

---0-

Nevyorka gönderif en 
müze eşyamız 

Nevyork sergisindeki paviyo
numuzda teşhir cliilen tarihi eş
ya yarın şehrimize gelmiş olacak
tır. Eşyalarla beraber müzeler 
umum müdürü Aziz Oganla, An
kara etnografya müzesi müdürü 
Osman Ferid de gelmektedir. 

Avcıların kongresi 
İstanbul Avcılar kurumundan: 
Kununumuzun İstanbul avcılar 

ve atıcılar birliği ile birleştirilmegi 
hakkında görü~ülmek üzere 22 7-
939 cumartesi günü saat 14 de A
lemdar caddesindeki Alaykö~kün<le 
sayın üyelerln ham bulunmaları c
hemntiyetle rica olunur. 

Fırınlar birer birer 
kapatılmağa başlandı 
İmaliye ücretine zam hakkında 
Belediye bugün karar verecek 
Şehrin muhtelif ve bilhassa kıyı 

semtlerind~ ekmek buhranı başgös
t:rmektedir. Bu vaziyete daha ziya
de sayfiye yerlerinde tesadüf edil
mektedir. Boğaz köyleri lie bilhass:ı 
Büyükada ve .Yeşilköy bu aradadır. . 

Bu semtlerde evvelce iki ve hat 
ta üç fırın varken bunlar kapanmış 
ve içelrinden bir tanesi müştereken 
işletilmeğe başlanmıştır. Fınn sa
hipleri üç fmnm muhtelif masraf 
ve vergilerinden kurtulmakta ve bü 
tün bir semtin ihtiyacını bir fırınla 
karşılamağa çalışmaktadırlar. 

Bu suretle. ba§ka rakip olmadığın 
dan bu bir tek fırınlar ekmeği fena 
kalitede çıkardıkları gibi hazan kı.• 

km ekmeksiz kalmasına da sebebi
yet vermektedirler .• 

tsviçrenin Lugano şehrinde top 
lanan Avrupa milletleri akıl hıf

zıssıhhası kongresindeki Türkiye 
murahhası Dr. Fahreddin Ke-
rlm bu sabahki konvansiyonel tre 
niyle şehrimize gelmiştir. Kon
grede üniversitemizi de temsil e
den Fahreddin Kerim, bir muhar
ririmize şu izahatı vermiştir: 
"- Kongrelde. Türkiye akıl 

hıfzıssıhhası cemiyeti namına ha
zırla.dığım raporu okudum. Rapor 
büyük bir alaka ve takdirle karşı· 
landı. Memleketimizdeki tababeti 

Son günlerde bu vaziyet genişle

miş, şehir içindeki semtlerde bile 
büyük fırın sahipleri küçük fırın

cılara fırınlarını kapattırmağa ve 
istedikleri gibi ekmek işile uğra~a
ğa ba~lamışlardır. 

Belediyenin bu yolda biran evvel 
kati tedbirler alması beklenmekte
dir. Çünkü bu vaziyet gittikçe ge
nişlemekte ve fmn adetleri eksi:
mektedir. 
Diğer taraftan belediye iktisat 

müdürlüğü frrmcılann imaliye üc
retlerine zam yapılması hakkında
ki teklifleri üzerinde bugün son ve 
kati kararını verecektir. Fırıncılar 
ekmeğe on paradan fazla z~ olma 
mak üzere belediyenin imaliye üc
,.etlerini bir miktar arttıracağını :::a· 
nryorlar. 

Dr. Fa~reddin Kerim 

ruhiye ve akıl hıfzıssıhhası faali; 
vetll ri hakkında verdiğim izahatı 
ehemmiyetli buldular ve Türkiye
ye karşı ~"k sempati gösterdiler.

1 
Kongrenin bir gün öğleye kadar 1· · ahh • svıçre mur asr, raporunda 
celselenne riyaset serefini Türk k ı tı f d . • ısrr aş rma mevzuu etra m a 
murahhasına verdıler. Kongre a- ht lif ·11 t1 • ahh 1 . . mu e mı e enn mur as arı 
zalanna tertip edılen ziyafette tarafında il . . ... 1 .. 1 

1 k 
. . . -· __ . . n erı suru en muta ea-

mem e etimızın kulturel ınkışafı, 1 d hah d k A • . ar an se ere umwnı vazı-
karşıhklı anlaşma, ıcte ve dış:a ti" h··ıA . .. . - . ye u asa ettı. 
sulhdavamrz uzerınde bır nutuk F k t b h h" b" k .. . . . . a a u ususta ıç ır arar 
soyledım. Memleketunızc daır ·ı eli t b. k ·u ·· .. , verı me za en ır aç mı et mus 
sozlenm çc:ık memnuniyet uyan -
dırdı. Kongre de ak~l hıfzıssıhha
siyle alakadar olan terbiye, aile 
ve kısırlaşma meseleleri de görtl
§Üldü. 

Toırntton amca 
nan Yaş 

yoD~ğlf\lümü 

150 Bin lstanbullu 
Dün Pazar gezmesine 

çıktı 
Dün havanın çok güzel olması 

dolayısiyle şehrimiz halkı daha 
sabahın pek erken saatlerinden 
itibaren plajlara, mesirelere ıdö. 
külmüştü. 

Bilhassa Florya trenleri, Bo-
ğaz ve Ada vapurları zuhurat pos 
taları da işletmelerine rağmen a
ğız ağızma dolmuş bir halde gidip 
geliyorlardı. 

Florya trenlerinde tehacüm o 
derecede idi ki, sıcak ve kalaba
lıktan bir çok kimseler bayılmı'.j, 
bu arada bir hayli kavgalar da ol
muş, işe polis müıdahale etmiştir. 

Dün yalnız Floryaya 50 bin ki
şi, Boğaza ve Adalara 100 bin ki
şiden fazla insan gitmiştir. 

-0--

Dökümcüler 
çarşısında 

Mevcut dükkanlar birer 
birer kapamyor 

Beyazıtta Bakırcılar caddesin
deki Dökümcü dükkanlarının 

kaldırılması kat'i surette karar _ 
laşhrılmıştır. 

Bunların toplu bir halde bulun
maları, döküm esnasında bir ta
knn gazlerin çıkması yüzünden 
şehir halkının sıhhatine dokun • 
maktadır. 

Belediye, dökümcülerin ancak 
dağınık olmak şartiyle şehirde 

bulunmalarına izin vermektedir. 
Bakırcılardaki dükkanların 

mühim bir kısmı kapanmıştır. 
Diğerleri de yakında kapanarak 

şehrin muhtelif yerlerine dağıla -
caklardır. 

tesna olmak üzere diğer memle • 
ketler kısırlaştırmaya taraftar de
ğildirler. 

Kongre, Avrupa milletleri ara
sında temasları arttırmak için da
imi bir büro tesisini kararlaştırdı. 
Merkezi İsviçrelde olan bu büro 
azahğma Türk murahhası da 
seçildi. Gelecek seneki kongre 
Stokholmde toplanacaktır. Kon. 
gre raporumu bugün dekanlığa 

takdim edeceğim.,, 
Profesör Fahreddin Kerim, bir 

ilim adamı olmak itibariyle, siya
si vaziyet etrafındaki suallere ce
vap vermek istememiş, sadece: 
"- Avrupa.da Ağustosta bir 

harp çıkacağınldan bahsediliyor .. 
Fakat seyahat esnasında geçtiğim 
yerlerde hiç bir fevkaladelik gör
medim. Her taraf sakin bir halde 
bulunuyor. Harp olacağını zannet 
miyorum.,, demiştir. 
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l
•,\'ifı.1..ll~l:·•e•ıuTL•. •A•..:.,• ı, p AZAR cUnll, bUtb medeniyet dünyumda oldaiu pbl, 

gN AR """I blzclo de rcemea taW günU olarak kabul cdllmlştlr. ı·anı, 

=: ~:!~ :~ : Sovyet Rusyayı ve demokratları tehdit hl" lilpbem, ba o &Unün resmen etıenceye tahsl• olanduianu 11 .. 

.. :=. •. i; ••• t=Li.J eden bu tehlike " Alman tehlikesi,, dir de ed:1e" taranan bizim ıtehlrlerlmlzfn, eııenceslzllkten patladı. 
iuu, bir eilence yerleri lutlıiı oldutanu sölyer, flklyet eder da. 

3l,CUJQ1a dair,: Bu korkuya karşı alınacak ruruz. Halkm ~ olmazsa yamı bol bol gezip eilenmeslnl, çalıı· 
ma kabWyetlnln ma,·azenede kalabllmHI için, te-1'1k etmekten 

- tedbir, birleşmektir bir-:.ı~ ~=:enmesı ı(ınse, ran11mıyona1c, bır pazar günu 

Bir cevap Yazan : HENRI GUER MOT "~albald htanbulda pazar gönü tram,·aya bin<"mezslnlz, oto-

GEÇENLERDE bazı kimscle· 
rin alfabemizi değiştirmek Bu aatırlan yazarken lnıUtere, 

ıstediklerini duymU§ bunun hak· Fransa ve Ruaya arasında daha he· 
kında ·düşündOklerinrl yazımştnn. nUz anlqma Jıusule gelmemi§ bu -
Bunun üzerine Abdülkadir Ceyhun luıuıyor. Bazılanna göre bu anlq
İınzasile bir mektup aldım. 0 t maya ergeç vanlacak. Bazıalnna 
bana Adeta çılapyor: benim ha~ göre de anlqma hiçbir zaman ol. 

düzeltmemekle çok büyük bir gaf· mıyacak. 
let içinde olduğumu söylüyor,. Ha· iyi maHmıat a!an mahaflle ba. 
lanı, tilrkçede tı, .n, lıı gibi harfle- karsak, esas itibarile anlqmaya 
rin lüzumunu kabul etmemek, Arat vanlmJf. Fakat o zaman inaanm 

Etıkl Fransa nazırlarından· btlıııe binemezsiniz, nparlarda hl~ yer yoktur, trc61ere binemez

Fakat, hiç ıüpbe yok ki, blSyle 
söylemelerine rağmen, içlerinde, yL 

ne bağlı bulunduklan akidelerden 
kurtulamıyorlar. 

Mesell Fransa ve İngiltere ta. 
rafmı dlnliyelim. Duyacağmıız ne -
dir? Şunlar: 

"Ne de olsa JtomUııiat onlar; ya
ni mülkiyet, din, vatan gibi ıeyleri 
inklr eden kimseler. Şimdi onla -

siniz! •• 
Bu ne prib lıaldlr ı 
En garibi, halka: 
- Gedalz, tozmıuz, eilenlnlz ! ..• 
Dedljlmb puar gtlnlerl eilence mahallerinin umamlyctle ba. 

na karp koJUllancbr. Çtink\l: 

Pazar gtlnlerl hemen lstlanuu bütün eilenee yerlerinde ftat. 
lar Ud mlslbae ~rt .. Yoksa pazar günleri eilencc blWds 

3 

Ha midiye 
mektep gemisi 

Çarşamba günü lskende
runa hareket ediyor 

Hamidiye mektep gomisi Ha· 
tayın ana vatana iltihakı dolayı • 
siyle yapılacak büyük şenliklerde 
bulunmak üzere Çarşamba günll 
limanımız.dan İakendcruna hare. 
ket edecektir. 

Hamidiye 23 Temmuz bayra
ırJnda bulunduktan sonra dönüt
te Akdenizdeki bazı dost mem
leket limanlarına uğrayacaktır. 

Bir buçuk ay kadar sürecek olan 
bu seyahatte Denizharp mekte.. 
t.inden bu sene mezun olan genç
ler bulunacaklardır. 

T ramvay,elektrik 
ve tünel 

idarelerinde 
Nafıa memurları 

ayrllmaga başladllar 
İrfanına da fazlasile hayran olma- aklına ıu sual geliyor: nn, icabmda bizimle beraber bu 

Madem esaaiar üzerinde anlqıl- kıymetleri müdaf~ edeceklerine 
ıtıak.... O hatada, Bay Abdülkadir maktan bqka bir ıey dUtllnmlyen 
Ceyhun'un irşadına rağmen devaır mış, neye hill nihai kararlar üze- nasıl inanabiliriz? bu devletlere nasıl itlmad edebill-

Tramvay, elektrik ve tünel 
tehlike var, onun için biraz ihtiyat idarelerinin belediyeye ldevri ta• 

ister.,, mamlanmıt ve ferağ muameleli 
İngilterenln kendilerini yan yol- de bitirilmiıtir. tıletme tamamen. 

da bırakmumdan korkan Rualara 

a..1 rinde anlqamadılar? "Bunlar ne de olsa Rus komu.. 
""iyorum. "Hılann, tdanp, zılan-: riz? 
tekrar dirilmesinin :ıleyhindesiniz. iht~t;.orvarlar·. ki, iki nokta tlzerinde niatleri, yani 1917 de lWlf devlet. "Farzedellm ki Franaayla lncll-
l.Yalbuki bunlar 1 .. _ d~I, elzem· uıu. !erini bırakıp ayrılanlar, ve ya on- besi 
n cuıuı ~· tere böyle fena dUtUnceler e -
dir.,, diyor. Yoool 

1
.Qte onlar olm"· İngiliz hUll:tlmetı, meseli. Baltık lann çocuklan. Yine lSyle yıapmıya- artl ,_ _, .. _ 11 ~ " memleketleri gibi, himaye edilmek caklanna bizi tim temin edebilir~. miyorlar. Fakat P aav......... e 

dan da peldll yazıyor ve biribiri- kemirilen, parllmentolu demokra • 

belediyeye ıeçtiğinden bazı nafıa 
veya Rua taraftarlarma ela ayni vekil eti memur lan vazifelerinden 
ııeyl söyllyebilirim. ayrılmağa batlamıtlardır. Bu ara. 

Fakat, yine iki taraf için söyli- da bu idarelerin eski müdür mua
yeceğim sözlere ıunlan da lllve et- vini Sururt Devrimer de vali 
mek isterim: 

nıiıin ne dediğini anlıyoruz. Zater. iatem!yen devletleri himayesi altı- "Zaman değişti diyeceltslniz, de. silerin devamlı ve azlmkir karar-
Bay Abdülkadir Ceyhun, mektu· na almak istemiyor. Sovyet hUkL ğil mi? Fakat, Leninin yerine Sta. lar veremiyecelilerinl bllmlyor mu-

metl)'le Almanyanm bu memleket. Un geçti, Litvlnofun yerine de Mo-
bunda o harflerin niçin elzem oldu· yuz? 
x...-u anlat................... acaba kendı"sı·· lere muhtemel bir taarnmıııa kal'§ı lotof. Rusyanm bugün başında bu-

"İki tarafı da tehdld eden daha LCttfi Kn1dan ziyaret etmiı ve 
büyük bir tehlike var: Alman tehll Nafıa Veklleti prketler komise~ 
keıd. ı.wa. hırsıyla iki tarafı da lifinde çabpcağmı söylemiştir. 

5wı ~ui Cenevrede görmedik mi, ne va -
şimdiden kendisini muhafaza altı - lunanlar yine Bolfevikler. lhtllil 

hatib.ten korkutabilecek biri var: Şimdiye ka:!ar bu suretle ayrı-
lanlar arasında umum müdür 

ni de ilma edecek mı·saı mı· bulama 1"dler etWer. Neler verdiler, ltaı -
· na almak istiyor. gayelerini bırakmıt değiller. On -

dı?_ lh .,. yanm bu istlllmıı, hiçbir ceza ver. 
Gel-•=- Arap irfanı -~• . W'" teokll eden iklncl nokta !ara göre, ihtilAlin muvaffak ola • C Hitler. Halbuki, insan en bUytık teh 

Ukeye karii tedbir alır, en bUytlk Kadri Mualuoilu, müdür muavini 
korkudan kurtulmaya çahpr. Devrimer, fen heyeti müdürü E-

QMU ~eıır~c meden, tanıdılar. Avusturyayı. e-
. • · ıu: bilmeli için clbantümul olmuı lL 

Bay Abdülkadir Ceyhun diyor ki: Sovyet hWcQmetl, bir taarruz zmıdır. Ve lhtllll de bütün dllli - kOllovatyayı, Arnawtluiu, hpan-
"Evet, biz ~~ irfanına ~r_ran~. k&r118111Ü. anlqmalar derhal oto - yaya ancak bir harb vaaıtulle ya- yayı brrattddanm gfSrmedfk mi? 
Arap~. dili~ ~. ':'"iJDdır. \ l' matlk ·bir ıekllde faaliyete geçsin yılabilir. Binaenaleyh, onlarm harb Bundan aonra bat efdlkleri ikin
~ b~ dill\JUZ ıçınde çok mü· l!ıtlyor. lngWz bUll:Qmetlyae, hare - emeli beslemeleri, bu harbi ham- cl bir MUnlh yapıldltı .l&ID&n bizi 
him rollen vardır. Çıkarın onları kete .,.e.....,eden evvel Ü" devlet a. lamalan ve bizi sUrUklemeleri cra_ kurban etmiyecekleri ne malilm ?,, 

"Bunun için de bir tek çare var: min, teftit müdürü Abdülkadir, 
Blrlepıek. Birleştikten aonra da, tramvay teknik müdürü Fethi n 
uimklr bir vaziyet almak. İçtimai iki memur vardır. 
mUeaeaeleriniz ve fellefelerlnlz bel Belediye aynlan bu zevatın 
ki blrlbirlııtze körUklSrllne itimada i;rlcrine bu~ünlerdc yenilerini 

dir ... inden, -~ • ,, P.. 

bir ımızın .1' • ortaya ca~vl~ raamda konUjup öyle karar veril • yet mantıkidir. Fakat bizim, kendi GkudU'ğwlıııi veya d11ydl®ımu 
~ kümeli çıka~tır. Sız bilr ~ te~ eb f.lkirlerimizhı ve menfaatlerimizin o müt.lealar:I füphep buraya hiç 

Arap "!""' ~m)esjnı ~ a- Bfer iiiüW $.~~ 1;i ıiT al~Ylibie ö1ü ~ 1li "lt«'11t!118r'e 'bk' taratj Uftlc •rnı~ p
rapça hır kelıme olan ırfan'~ kul~a· noktadan ibaretae bunu halletmek kabul etmemls dofru mu?,, çlrlyoruz. Bu sözler blsim Jı:ulait
hlyorsun~. ~ cümlenın f~· kadar kolay bir teY olamaz: Yapı- Bazı Rua mahafWnde de baell:a oma pllnceye bdar Lelldrada, Pa
den .o kelımeyı de başka bir tane ko- lacak kartılıklı yardım miaakma türlU fltir yUrUtUJUyor: rtate, Moüoftda bal mantmm " 
Yun. Fikrinizi izah edebilecek misi· erkinıharb anlaf1Da1an denilen ve "Fransa ile İngiltere demokrat ya mUteaıımb ldımeler tarafından 
niı?,. anlqmayı imıaJamq taraflarm fa- devletler ama, diyorlar, ne de oL söylendi. 'Oç memleketin hUll:Qmet-

....... ~ .. ~r. MM \19 ,...._ yiıı edecektir • 
cabıım, bqka çare yok: Ya birle. • 

Ben dilimlıde arapça kelimeler allyet ve yardım derecelerini t.ea - sa, sermaye imtiyazı tlzerlne da- leri de bunlan duydular ve ciddiye 
Yoktur, yahut olanları hemen atı· bit eden hUll:llmler lllve olunur. yanan, burjuva demokrasileri. On- almamakla beraber bu alSzlerle zi -
verelim demedim kil Fakat türkçe· Bizce itin hakikati blSyle değil, lardatl amıf dlltUnceai onları biz - binleri bulandı ve tereddüde düte
de öyle kelimeler bulunması, Arap bu b&ait fhWi.f altında daha derin den ziyade öbür tarafa meylettir • rek müzakerelere hız vermediler. 
irfanma fazlasile hayran olmak i· şeyler ılzll. Bizim hiaaettl~ mektedlr. Hakikaten, komUniatllL 
Çİn kAfi delildir. Türle milleti, tar göre, her iki taraf da tereddUd e. ten korkarak, bugünkü mi1U dDl:
rihinde, Arap irfanı ile temas et· diyor, çünkü her iki taraf da kar. manlanna kendilerini daha yakın 
ıniı; Araplardan birçıok eeyler öi· §I8mdakine tam bir itimat besle - buldular. 
renmiı, birçok kelimeler almış. Bu· m!yor. Franaadald, İngilteredekl kapl -
ıünkft zaruretler bizi başka bir me- Neden T talllt hWdmıetler "komünistlik ve-
deniyetle temasa sevkediyor. İtiraf • • • baaı,, ndan kurtulmak düşUnceslle. 

Bu till:iytleeri, hiç olmusa şim • 
dl burada tahlil edecek değiliz. 

Gençlljtmde bir ruhiyatçmm kita -
bmda okumuştum: Ek.lerlya kor -
ku tehlikeden değil, tehlike kor -
kudan pllr, diyordu. 

edelim ki o medeniyet, Arapların- Bir fnsilize, bir 1l'raallla, bir dir ki Almanyanm karada ve deniz.. Vaktim olsaydı, hatlkatea, bir • 
kinden daha ıenil- Benim yamn- Rusa IOraeak olunak dilfUDceleri • de 11iliblanm&9IM mUaaade ettiler. çok hldiaelerde tehllll:eyi itlmat.m.. 
dan irfan Wmesini kaldmnak i· nüı arkaamda hiçbir ideoloji gaye- "Almanya evveJl komünist mem lığın doğurduğunu ve bu itimatm
için bir lüzum görmüyorum. O ke- al aüJım•d•larma bl&1 temin eder. leketlni ortadan kaldıram diyedir hiuı korkudan evvel mevcut oldu
liıne artık türkçedir, bizim malnmz ler. DahiU .aiyuet bqka teY. ha • ki onun prka doğru ytirüytqUDU ğunu birer birer g&aterirdlm. Bal
olmuştur. Zaten belki de kökü arap ricl eiyuet bqb feY, derler ve kolaylqtırdilar. Berlinde söylendi- bukl korku da felaefe lı:ulyeleri Ue 
~ olmakla beraber, Türkletin icat devam ederler: Mefl'Utl)'etle idare tine göre, İngiliz ve Fransız mu - giderilemez. 
ettikleri bir kelimedir. Bizde arap- edilen tqiltere Napolyon .sama - messllleri Hitlere, garbdaki iatatU- Sovyetlerle müzakereden çekinen 
~ denilen kelimelerin çoğu öyledir: nmda en koyu mutJalDyetçUerle, koya riayet ettiği takdirde kendi • vatandqlarmıa ıunu IBylemek S. -
Arap onları ne tanır, ne de anlar. ı ncl FrançoJa devrinde l'ranla sine Ukranyaya doğru ilerlemesine terim: 

irfan kelimesini kaldırmak ... O TUrk padip]ıı ve Alman pıotestan- BO.yUk Rusyayı almaama mtlaaade "Rualardan korkuyor musunuz? 
kelimeyi kullanmıyan insanlar fi· Iarıyla, Jı:omtlnllt Rusya ela daha edllecelini anlatmqlar! Akideleri Lı Sizin gitmek istediğin.la yerden da. 
kirlerini izah edemiyorlar mı? .. A- bundan blrkaç 1e11e evvel Bitler Al· Ubartyle bizim idaremizi ortadan ha uıatıara ailrUklerler diye mi 
rap irfanı,, derken biz, Arapclan manyuıyla pek &ll anJaınnıtır. kaldırmak, topratlanmm parçala - korkuyomınuz? Evet, blSyle bir 

tlnlnJa, ya mahvolunmıu: ya e -
lllm, ya mevcudiyeti muhafaza. 

"Sonra, çabuk olmak da 1&m.1. 
Karar vermek lbmıgelfrken tered
dUd etmenin dllfmana cesaret ver
mekten, tehllk)i fulalatmaktan 
bqka faydası yoktur. Siz ban.da 
Uç aydanbri konueup duruyorını • 
nm. Hitler orada mütemadiyen lı:en 
dl lehine kazançlar yaayor. Saat on 
ikiye bet var. 'Omld ederim Jd IOn 
dakika çalmadan birletlrlinlz de, 
düpıana kareı mukavemet ceaare • 
tini buluraunuı.,, 

Çocuk düşürmek 
isterken öldü 

Xadircada Cinci meydanmda 
oturan Sabriye isminde bir kadın 
k.,qulanndan birinin taniye et
t~fi bir illcı koyarak çocutunu 
dütürmUı, fakat kendisi de hasta
lanarak Haseki hastabannine 
raltnen 8lmüttilr. Ceset morca 
kaldmlmaaına rapıen 8lmUftli.r 
Ceset morca kaldırılmıttır. llicm 
mahiyeti araıtmlmaktadır. 

deiil,Avnıpalılaıdanaldıiumzbir,._ .................. _...~~----------------lllllllll..-._..~.ıılllllllıılllllllıllllıııllllıı"""' ........ ~~-------------fikri kullaruyoruz: "Culture ara-
be,, demek istiyoruz. Bir fikri ifade 
eden kelimenin kıymeti var da o fik 
rin kıymeti yok mu? Arap medeni· 
Yetinden uzaklaıtıkça onların keli· 
lllelerinden de vazgeçeceğiz. 

Bay Abdillkadir Ceyhun devam 
ediyor: "Soranın size: Dün~n en 
iyi bug(inkQ aklı selime uyan, man· 
hlm kabul edebileceli (dinde man· 
tık aranmamamna ralmen sisin 
aramanmfan dolaJJ yudmı) din 
hangwctir, StlJ>hesis ki: ''MilıHl
Dlanlık.,, Bir kere benim dinde man 
tık aracfrlum ne biliyor? Ben şim· 
dire kadar öyle bir eeY söylemedim. 
Sonra bir dinin aklı selime uyması, 
lllantJinıı onu kabul etmesi, ancak 
o dinin salilderi tarafından hisse
dilir. Ben hissetmiyorum. Ben, Yu· 
nan papnismini ötedenberi diğer 
dinlere tercih ederim. 

Nurullalı AT AÇ 

Olusu şansh adam 1. .. 

BAZAN ftblanD keaclllerl Mrel' 
DlktecUrler. Bqln, pılb bir ieaa. 

cltlfle, itiyle ftblar ftl' .. 

Aneclellm: 
Bul ..................... b,..tlum· . , 

da adet& Wcele •un.ııan gibi mmllat o-
lar. Bls bö1'81eı1De pUı. lçerlediilmlz l· 

- Dlrt &JÜ ..... cllftll .. .,.... 
Fakat .. , ...... hlJı lfltUıds miydi: 

bmlıde Tlrk Bava Kurama bfliumm 
y&lllllda llafrl)'at J'&PllJ1orma1o Toprağın 

altmdaa bir baa oııamt: lçlade 60 tane 
altın Ura, elmu )1lztlkler, J'&hm Mısır 
talav1Wmc1aa 108 tue olmak \lzere birçok 
tahvillt ftlb çılmıq. 

- Yul, .u..-.e 1ok, ba mübarek b
ayı oraya gömen ldmle zaten hayatında 
46rt ayak ... cllfealerdeamlt! 

ftae ,Uphe 70Jr, ba ........... iL 
mU,. .. Faka& ae oı.. belealnlab: 

Mmır tahvUAtmı tetldlr ........... 
ler bir ilıllellae 931 eeneehule IOOMO 
inak labet etmemlt mi f .. 

'l'ul adam deiU dört •fak U.ttl dit
mek, nalları c1Udlil halde hile Dalma c1a1a1 
... Jaiaalll .. 

A•hplu .... adamma Wyle PO b
luak olarsa alll"ette dald 1et1t11erı .. 

• • • 
Bir darbımeselin katli ... 

B
ALIKESİRDE de meıhar bir dar. 

bmaeteHa teni bir nb olmq: 
Babkeelıla Kileler köytlnc1e bir klyll 

yoldan an.ı. ıeçlrmemek ytldaden cllier 
bir köylü He bvpya tutupnas. Diler u,_ 
ıu tutm.., Wndell tabaneuna ~, 
ac1amcair- an11uma lmtal• öldbtba Wi· 

rlae dayanue, •tef ettljl 11111 lldlztl 61c11-
rtlvermlt.. Fakat öldls katllbd myJı:-eye 
vennlflerl •• Yani, beDd Dk defa ama, ol· 
•111: 

Öldls lldlil Dlc1e dava Wtmfmltl .. 

• • • 
Kestirme mudavıtl.. 

B tJ ela aJDI seriden bir cllierl: 
y etllk61 llkokal kamp talet.la.. 

d• 11 Jllllllda bir ~ olmhlll Nil_. ... oyurkea ta,nueı.ta ıeome. 
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Bela diye işte 
buna derler 1 

Karısın1 müdafaa edeyim 
derken 

Samatyada oturan Akif adında 
birisi, evvelki gece kamı Mmaf· 
ferle beraber semtlerindeki bir 
ıuinoya ritmiı, evlerine ldener
lerken ileride yürüyen Sotiri a. 
dmda bir cenç 11taşmı1tır. Akif 
buna lmmıı ve Sotirinin U.~ 
atılarak dövmefe ~. 

Biraz tlOlll'I ömer adında bil: 
polis memuru yetiıerek Akifi ya· 
kalanuı. karakola cötUrmek iıte
mi1tir. Fakat Akif bu sefer de me
muru yumruldamıya bqlamıı ve 
elini ısırmqtır. 

Akif, cUrmUmqhut mahkem....._ 
ne veiilmlı ve tevkif edilmlftlr. 
Muhakeme bqka rüne kalmııtır. 

Şubeye davet 
Fatih kaymakamJıimdan: 
Yedek subay Süleyman ~llll 

Şim~n askerlik şubesine miifa. 
caati ilin olunur. 

Fotoirafçs (llaşis müştniyı) 

,,., lnluı11 """ ıibi "'""' ,.. 
bultnalı 1ülÜ#Uıyt111iyen "'İiflm 
ip. bl1Mıt1or1m1 .• 
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Fransız askeri 
heyeti Ankara• a 

Esnaf, cemiyet aidatmı 
fazla buluyor 

Tito Kipo Lebis 
tanda asker 

hazır bulunuyoruz. Son hadiseler 
sulhu muhafa a için kuvvetli ol· 
maktan ba~ka çare oillıadığmı te· 
yit etmiştir. Mustcrih olduğumuzu 
söyliycbilirim. Çün!,U. kuvvetliyiz. 

. . (~aştara:ı 1 incid1>) j şıktan birini tercih ederek planını 
geJ· .. li esnaf cemıyetlen kasaların- hazırhyacak ve para elde edilince, 
daki paradan tasarruf suretile top-

1 ağlebi ihtimal sonbahara doğru 
la.nan mikdar 25.COO liradır. Bu tatbikata geçilecektir. 
para hastaneye harcanabilecektir. 1 Bundan başka esnafı işgal eden 
Üst tarafmm teberrü şeklinde te_ bir mesele de cemiyet u'datıntn faz 

Son posta ile gelen bir Fransız 

..;azetesinin verdiği habere göre, 
meşhur İtalyan tenoru Tito Kipa, 
buglin Polonya ordusunda askerlik 
;apmaktadır. 

Bütün dünyac<ı meşhur bir ltal· 

Dün sabah A vrupada ~ehrimize 
~iğini haocr verdiğimiz Fransız 

aSkcri heyeti akşam trenine bağh· 
nan hususi vagonla Ar.l:araya git· 
miştir. Heyet azaları bu sa 
balı An.1-araya varmı~lar ve çok 
parlak mera imle kar~rlan..ıtnşlardır. 

Şarki A!~denizin en kuvvetli or 
dusuna sahip olan Türkiyenin sulh 
cephesine ilt'hakr, sulh taraftarla· 
nmn blokunu yenilmez hır hale ge· 

mini muvafık görülmüş ve bu m ... k- lalığıdır. yanın, Polonya ordusunda hizmet 

Heyet reisi g ·neral Hutzinger bu 
merasimi müteakip kıc;a bir müddet 
istirahat etmi§ ve wnra alakadarlar 
la tem.,slanna başlamıştır. 

1 
satla. cemiyet reislerinden mürek- 1 Bunun azaltılması yolunda bir :;örmesi, ilk nazarda hakikaten in. 
keb bir kom.ite teşkil edilmiştir. cereyan vardır. Mesele tetkik edil- sanı şaşırtan bir hadisedir. Hele 1-

tirmiştir. 

Bütün Fransa, Türklerle Fransız· 
lar ve İngilizler arasında aktolun ... :ı 
paktları alkı~lıyor, Mert \'e nezih 
ruhlu Türk ordusuna saygı besliyor. 

Kom.ite hükilınete müracaat ede- mektedir. Gizli kalmış esnaflar da talyada birçok t!fradın silah altına 
rek 50.000 liralık teberril temini L cemiyetlere kayıtları suretile gelir çağırıldığı bir devirde ... 
çin faaliyete geçmek üzere mü.sa- a,·ttrnldıktan sonra aiıiatm tenzil Fakat işin iç yüzünü anlatırsak General IIutzinger dün akşam h:. 

re!~etinden en·cl ;u beyanatta bu· 
lunmuştur.: · 

ade istemiştir. Müracaat tetkik e- edileceği umuluyor. vaziyetin gayet tabü olduğu mey-
dilmektedir. Böylece hastane be _ Esnafın, cemiyetleıinden başka dana çıltar. 

- Avrui}a sulhu çok nazik bir 
safhadadır. Buraya, Türk · Frn:ı· 
sız yardım paktı l:trafmda sulh ~·e 

medeniyeti kvnı..'Tl<ık için ,nüştere
ken yaptığım•z işlerin tatbikat ve. 
teferrüatmı kahraman Türk ordu· 
su kumandanları olan arkada;larnr. 
la görü~rnek ve fikir teati etmek i· 
çin geldik. Bu görüşmelerin iki rnem 
!~etin ve dünya sulhunun menfaat 
mne hizmet için oldui'.ru malumdu:-. 

Bu ordunun icap ettiği her za
man, alacağ1 her vazifeyi muvaffa· 
dyetle başaracagmn katiyen eminiz. 

deli elde edilecektir. ticaret odasına da bir defaya me.h. Tito .Kipa, Gl.liçyada doğınut'tur. 
sus olmak Uzere 20 kuruş ücrcüle Ve trkeıı İtalyan yabudiı::i olmas1_ 

Ancak bu teşebblisü haber alan tescil edilmeleri l&.zımgelmektedir. na rağmen, daima Polonya tebea!"ı 

Fransız ordusunun sevgi ve se· 
bazı hususi sağlık yurdlan, kendi Böyle vaktinde tesdl edilmiycnle- '.:almı§tır. 

Mihver devletlerinin ne yap.'!lak 
~iklerini bilmiyoruz. Fakat biz 
sUihu ko wnak için her badireye 
fıer fena harekete karşı tamamile 

:arr.alarmı, can::la. . . _ gımız ve ô· 
\'Ündü~ilinüz Türk ordusu kumar.
lanlarına bildireceğim için çok hah 
ti yarım ... 

Lonrlra radyosu. Fransız a:;keri 
heyetinin Ankarada, Türk · Fra!l· 
sız anla:masmm tatbikatr hakkın· 
cla müazkerelerde bulun:-c:ı~·r.ı, he
yete daıı·ı mütehassısların Türk 
ekspcrlerile temaslar ya~caklanm 
bildirmektedir. 

binalarını esnaf hastanesi yaptır • rin isimleri o:la idare heyetine ve· 
mak için tekliflerde bulunmuşlar- rilerek hak!armda be~er lirahk ce
dır. Şimdi üç nokta tetkik ediliyor: za kesileceğinden aluk:ıhlnrm bir 

1 - Mevcut 24 yataklı esnaf an evvel odaya müracaat etmeleri 
hastanesinin satınalmarak genişle- ~aruri görülmektedir. 
tilmesi. Cemiyetlerin varidatından 1JODO 

2 - Yeni bina yaptırılması. liralık krı:mı, cemiyet idare hryet_ 
3 - Hususi hastanelerden birinin leri emrine ''~rilcrck mul1taç csna-

satınalrnma.sı. fa yardım edilmesi temin c:iilmiş-

Teberrli meselesi halledilinceye tir. Bu para idare he··et'eri kara
kadar alakadar komisyon bu Uç riyle sarfeililcbileceklir. 

Danzigte 17 bin A man 
askeri var 

Bir katil bu gece 
Beyazıtta asılacak 

(Baştura,'ı 1 iııcidcJ bir zatın Polonyayı resmen zi. ( Bcştarafı 1 ir..cide) 
:m ila 17 bin tnhmin etmektedirler. t t · ·ık d f l k yare e mesı ı e a o ara va. dini vazifesini yerine getirmek 
Doğu Prusyası hücum kıta.larına ki lm kt d A da o a • a ır. ym zaman için de tedbirler almıştır. 
mensub 400 kic:i serbest cıel.rin hil· 1 'd • · d · k .,, ~ ronsı e nın enız~şm uv. Küçük Ali iki cana kıymıştı. 
c:mn kıtalannı takviye için Danzigc 
gelmi-:lerdir. Keza Danzig sokakla. 
rJn.da motosiklet üzerinde ünifor -

vetleri umumi müfettişliğine Çatalca köylerinden birinde Ne
tayinindenberi harice yapmış fise adında çok güzel bir kıza a
olacağı ilk ziyaret, bu ziyaret şık olmuıı, fakat müteadıdit talep

malr rayşver askerleri de görülmek- ] kt o aca ır. !erine rag-men kızın ailesi ve 
tedir. 
Diğer tarn.ftan Londrndan alman 

rfu.berlere göre !ngilterenin eski 
Ciibelütt.arık valisi general !ron.. 
ıAde bugUn tayyareyle Varşovaya 
" liS:reket edccclttir. 

1935 senesinde Polonyada bilhassa babası Asım evlenmele. 
ikamet etmiş olan mumaileyh, rine razı olmamıştı. 
Polonyada bulunduğu sırada Küçük Ali bunun ü·zerine çıl
Polonya harp sanayii merkez. gına dönmüş, bir gün tabancası
lerini ve her şeyden evvel Po. nı alarak yola çıkmış ve bir köp
lonyanm garp hududu boyun- rü altında pusu kul'muştu. Mak-

Yanmda. bir subayla. Polonyo.nm d k' ··d f h I · 

yere sermiş, sonra babası Asıma 

ateş ederek onu da öldürmü:ıtü. 

Kendi kendine karakcla gide
rek teslim olan Küçük Alinin a
ğırcezadaki muhakemesi hayli u
zun sürmüş ve neticede mahkeme 
katilin cinayetini kasten ve taam
müden işleıJiği neticesine vararak 
kendisini ölüme mahkum etmiş -
ti. 

Müddeiumumilik idam işi etra· 
fında icap eden hazırlıklara başla
mış, Emniyet müdüriyetine de 
vaziyeti yazmxştrr. 

a ı m~ a aa at arını zıyaret sadı tarlaya çahşmağa giden ba· 
Dondra elçiliği ataşemiliteri bulu- edece.ktır. . . _ .. 1 ba ile kızı dönüşlerinde öldür · nacaktır. Gent'ral halen yeni ihdas İng lt e L hist 11- d Afyonda bir idam 

ı er e anm mı 1 mu a. nıekti. Nitekim akı:am üzeri Nefi-
~en "Denizaşırı müdafaa şeflig·i,, f 'hti ı · ' 12 ·1 1n · ~ aa 1 yaç an ıçın ıru yon gı- se ile babası çapa ve kürekleri Afyon, 16 (A.A.) - Behiye is· 

Son zamanlarda Romada çalışır

~en, buradaki Polonya konsoloslu. 

Satye binası 
tahkikat! 

M~vkuf'.ar muhakemenin 
çabuk baş'.amasın ı 

istiyoriar 
Satye yolsuzluğu tahkikatı blt· 

\:.niş gibidir. Hadisenin şahitlerinin 
hepsi dinlenilmiş, icab eden tetkik. 
ler de yapılmıştır. 

Şimdi sadece bazı banka ve mü
esseselere müzekkere yazılarak is. 
tenilen izahatın tamamlanması bek
lenmektedir. Bunlar da buglin ya
rın alınacak ve dosya mahkemeye 
sevkeclilmek üz:::re müddeiumumilL 
.";e tevdi olunac:ı.l~tır. 

Alınacak izahatta tahkik edile-
cek noktalar görülürııe bunlar da 
yapılacak, belki de bazı eahidler 
daha dinlenileccktir. 

Diğer taraftan mevkuf maznun. 
lar müddeiumumiliğe ve sorgu ha -
kimliğine milracaat ederek tahki -
'.:atın bir an evvel bitirilmesini ve 
muhakemelerinin milmkün olduğu 
kadar çabuk başlatılmasını iste • 
mişlerdir. 

Almanca ders 
rra:zifesini yapmaktadır. "- li !ık b' k eli t A u;ı; ra ır re açmış ır. yrı_ omuzlarmda yorgun argın yolun mir.:e bir kızın bikrı·nı· ı'za:1e ettı'k- S · 

Londradak.i Leh mahfillerı·n. ca Lehıs' tan 1 gı·lte d 600 mil erı ve asri HABER metoduyla 
'.! I n re e yon baıı:ında görünmüşler ve Kür.ü.k ten sonra suçunu örtmek için krz• 
oen verilen malumata göre, • franklık bir istikraz ak•ec.te ektir ~ ~ ve mutedil ücretle ders almak istL 

d V 
c · A 1i ıde saklandığı yer.den meydana ze irıiyerek öldüren lshaklı nahiye yenlerin "almanca öğretmeni" is-

ronsi e, arşovada dört gün İngiliz mildafaa işlerini tanzim 
k I 

çıkmış, tabancasını evvela Nefise- sinden Rernzı Uzun ! -·~!•ındaki ; mine mektupla gazetemize mUra-
a arak Mareşal Smigly Rydz na .. !rı Lord Şatfild bugün İngiliz le_ ye doğrultarak birkaç kur§unla C:am hükmü bugün infaz edilmişti caati. 

goruşecektır. ıkta demi~tir ki: 

ğu kendisine askeri m:uevral 
milnasebetiJe ihtiyat efradmdan 
lunduğu orduya hemen iltihak 
mesi icab ettiğini tebliğ etmiştir 

Artist, tebaası bulunduğu me 
'eketln bu emrine hiç vakit geç 
meden itaat etmiş ve hazrrlad 
l:ıtiyUk bir turneyi yanda bırakar 
,.,olonya ordusuna girerek vazife 
11 yapmağa ba.şl:ımıştır. 

Fakat bu yeni işe başlar 'başl 

'naz hastalanan Kipa, şimdJ bir 
:ceri hastanede tedavi altrna ahn 
mıştır. 

Düşünün bir kere, bugU~ 
'ıarb patlarsa, hepimizin halie m 
lis 1ta1yan tanıdığımız Tito Ki 
!talya.nırı dilşmanı olan bır ordu 
1arbedecı-ktir. 

Şu taliln ne garib cilvelen va 

Kredi fonsiyede 
kaz.anan numarel~r 
Kahire. 16, ( A.A.) - Yüz 

'iç faizlı ve ikramiyeli Mısrr kr 
·li fonsiye taJıvillerinin 15 tem 
nuz 1939 tarihli ke3id~sinde: 

1903 senesi tahvillerind 
H0.885 numara 50.000, 1911 
ıesi tahvillerinden 176. 773 n 
:nara 100.000 frank kazanmış 

!ardır. 

Damdan düşüp 
ağır yaralandı 

Eyüpte Bahariye caddesin 
69 numarada oturan Süleyman 
lu T evfik Kurnaz dün C\inin d 
mmda tamirat yaparken soka 
düşmüıtU. V ücudunun muhte 
yerlerinden ağır surette yaralan 
adamcağız baygın bir halde B 
lat hastahanesine kaldırılm:rıtır. 

Bir Fransız muharri 
şehrimizde 

Fransız mecmua muharrilerin 
den M. Gradiç bu sabahki Avr· 
pa tereniyle şehrimize gelmiıtir 

A vrupanın son vaziyetinde 
bahseden Fransız muharriri, m 
telif memleketlerdeki h~yecan 

neşriyata rağmen şimdilik b' 
harp çıkacağına ihtimal verme 
diğini bir mubarririmize söylem· 
tır • 

1 BÜGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~] 
~~~~~dk~ ıi~IJ n~~~~~~~~ -----------------------------------

Mezkur mahfiller, Lu "" y .. _ Askerlik davetinı; ir.:ı.bet e- Ko"" r it 1 1 
liatin ve alakadar memleketler den efrad, 1914 senesindeki selefle_ a yan ar 
l:lrasmda aktedilen karşılıklı ga. ri gibi ayni şevk ve heyecan hamle
ıantiler anlaşmalarının tabii bir sile mütehassis bulunuyorlar ve 
neticesi olan bu görüşmelerin vazüelerini ayni fedakirlıkla ve 
ehemmiyetini kayttan müstağ. feragatle yapncaklardrr. Temenni 
ni olduğunu bildiriyorlar. edelim ki, Almanya, 25 sene evvel. 

Roma, 16 (A.A.) - Askeri ma· 
kamatm ittihaz etmiş oldukları mu 
karrerata nazaran körler tayyarele-

İngiliz orduı;u erkanrndan ki hatayı tekrar etmesin.,. 

Piyasada kömür 
tröstü mü kuruldu? 

re karşı müda~aa i~lerinde istihdaır. 
edileceklerdir. Filhakika işitme kuv 
vetleri fcvkalMe münkeşif olan kö· 
lerin ses ile mevki tayin etme işinde 
kullanılacak ~Jetlerin istimallerin· 
de istihdam edilebilecekleri anlaşıl· 
mıştır. 

Yakında mebusan meclisine bu 
(Başlarafı 1 irı ideJ 

110 para olan Tra':;a kömürleri bı.; 
tröst yüzünden üç bu:;uk kuruşa 

:Anadolu kömürl~ri 90 paradan üç 
kun·§a çıkarılmıştır. 

,.e fakir vatandaşlan zarara sokmak hususa ait bir kanun layihası tevdi 

Spekü:asyoncular fiyatları daha 
ziyade arttıracaklardr. Fakat Bulga 
ristandan gelen kömürlerin üç bu 
çuk kuruştan yukarı çıkmaması bu 
na mani olm\l~tur. Maam:lfih hele· 
diye harekete geçmezse kömürür. 
dah:ı. fazla pahalıl~acağı muhakkak 
görüliiyor. 
Diğer taraftan perakendeciler, kö· 

mir fiyatlarını sadece dükkanın 

bir tarafına astıkları listede göste· 
rerek kömürlerin üzerine etiket ko;·
madık 1'lnndan bir k1sım dükkfinlar 
da bu vazıyetten dolayı halk aldan· 
maktadır. dükkjnc:tlar, üzerine 
fPyat konulmamasından istifade e· 
derc.l{ en adt kömürleri, Bulgar kö· 
mürC fiyatıntı1 sflrmekte ve bilhassa 
gi.ınü gunüne kömür alan orta halli 

tadır. :dilec...!dir. 
I\'ömürcüler cemiyetine, piyasaya 

tazyik yapan tröst hakkında şika· 
retler vaki olmuştur. Cemiyet ya
kında bu husmta ticaret odası nez· 
!inde tcşebbü<;lere giri~ecek hem es 

nafrn, hem de halkın zararına olan 
tröst sahipleri hakkında takibat ya· 
ıılmaqm istiyecektir. 

Son zamanlarda seyyar kömür sa· 
tıcılan pek çoğalmıştır. Şehrimizde 
1000 dükkancı olmasına mukabil 
100 kadar da seyyar kömü;cü bu· 
lunmaktadır. 

Birçok seyyarların mahalle arala· 
rında birtakım karışık. taşlı vr 
tozlu kömürleri sözde ucuz satarak 
dükkancıların işini bozdukları iddi· 
asile kömürcüler cemiyeti tarafın· 

dan ticaret ".>dasına müracaat edil· 
mii ve bunlann yasak edilmesi ıc

tenilmi§tir. 
Ticaret odası, kömürün yedi bu· 

çuk milimetrelik bir elekten geçiril· 
meden satılmasını meneden Beledi· 
ye hükümlerini gözönünde tutarak 
meseleyi tetkik etmiş ve cemiyet~ 
haklı bularak belediyeye vaziyeti 
bildirmiştir. 

Maamafih bizce de belediye bu 
işi esaslı surette incelemeli, seyya 
"'atıcıları ortadan kaldırmanın pe· 
,.ake:ıde 5atı~larda kısmen rekabete 
;mkan bırakmamak suretile ihtika 
ra sebeb olup olmrvaca~ını, bu
na karşı ne ıı;ibi tedbirler tatbik e 
dileceğini ort<!.ya ko:-malıdır. 

Bu sene piyasada odun pek bo1 

olduğundan odun fiyatlannı yük· 
seltme.k teşebbüsleri neticesiz kal
mıştır. 

--·--

..... ----------. ---

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
· ·~· 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 
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lzmir mektupları 

Fu r a eğlence kısınma ç k 
ehemmiyet veriliyor 

Uza eleri • 

Kültürparktaki sun'i gölde Venedik geceleri 
tertip edilecek - Atinadan bir kitar t kımı, 

Romadan da bir sirk getirtilecek 

Altın paralar ve tahvilatla dolu 
bir define bulundu iktısat Vekili 

Bugün Kozludan KarabUke 
gidiyor 

Zonguldak, 16 (A.A.) - lkti.::at 
vekili Hüs.'lü Çakır, dün Zonguldak 
limr.nını, Klimli maden mıntakaSI
m tetkik etmiş ve Ereğli kömürleri 
ılet .. ıesi merkezinde yapılan toplan 
tıda mütehassıslar, maden müessese 
leri clirektörlerile görüşerek havza 
hakkında kendilerinden malCtmat 
almıştır. 

Bugün de Kozlu mıntakasmı tet· 
kik etmekte bulunan İktisat vekili· 
miz, bu aksam Karabüke hareket e
decek-tir. 

FnnrdaJd hususi göl ve ııdıt.nm uzıı.ktan gorilnU~n Maliye Vekilimiz 
lskenderiyede Iz:m!r, (Husus!) - h:n1r fua.'1 

ha.ztrlık.Ian blltün şehirde nazarı 

dittati çekecek bir §ekle girmi3 -
ttr. Temmuz sonuna kadar arkası a

lnıacak olan infaat, içlıı binlerce e.. 

mele gCC".Ji gilııdUzlil çalıuma.kta • 
dzr. 6 mfihendis, 7 mimar, 12 df-.ko
rat&-, 23 des!natlirde:n mtlrekkeb 
ftıar hışa:ıt bllrosu, kfiltllr parka 
:akledllmJştir. Belediye reisi Beh
get Uz'un başkanlığında toplanan 
twır komitesi de içtimalarmı kW -

ttır po.rktn, ia btl:ro3tında }"apmal:. 

tadır. 

Bu seneki fuanıı açılış :Ulrcninlıı 
:Japdacağı dokuz eylfil knprsı ta
momlanmak D.zcrcdlr. Bu kapm.'ll 

tlzerJ:nde bir de lokanta - gazino bu 
lmıacaktlr. Müzelerde inşaat ikmal 

edllmi'1 dckonı.eyon ve ttnzim iş -
!erine batlanılnuşttr. Altm?JJ ko.dar 
Polonya sıuınyi mUesscsesinJn ma
mulat ve esc:rlerlnln teşhir edile _ 

ceği Polonyn 1>3vfyonu inşaatı ller. 
?emiştir. 

Fuar komitesi, fuar ziyarotçlle
rlnln bol eğlenceyle kar§ılll§lD.ala. • 
rmı temin maltsadile birçok sUr. 
prlzlre hazırlıım:ıkt.ıı.dtr. Killttlr 
pıu-kta Dd ycraltI mağara ve til..'.ıe

ll ynpilmlğ!.lr ki, küçtlk ıı.&kll vasr
talan bunlann altindan geçecek -
tir. Sun'i gölde Vencdilt geceleri 
tertib edilecek, balolar verilecektir. 
Atiıuı.da.n bir gitar gnıpu celbir e 
karar vcril.mlştir. Romndan fuar ko 

mltesine mUrncnat eden bir Itnl ,. 
yan sirki de bu seneki fuo.ra gele. 
cekt!r. 
· Bulunan define 

M.imnr Kemaleddin cn.ddesınde 

bir binanın temelleri ko.zrlırken, bU
:rnk yangından kalma vo üzerine 
tıış!ar, topraklar diletuğUnden bo
zulm:lmıo bir ka&a meJ·dnnn çıka -
nlm:g; içi ar,:ılmc:ı. da. ytızlcrce san 
lira, beşi bir yerde, birkaç bin iL 
r::ılik evrakı nakdiye, mUcevhernt 
ve 90 küsur aded Mısır kredi Fo'l.. 
siye tahvilleri bulunmuııtu. 

Mllıt emlAk id:ıresince, bu kred.J 
Fonsiye tah\1llemdcn birine 500 
bin altın ikr:uniye isabet ettiği bil
dirllm}Jtir. Du define içinde saklı 
define senelerce sahibsiz oları:.k 

toprak oltındn yatmıştır. Şlınill di
ğer tahvillere de i.Bs.bct olup olınn
dığı te.tkik edilmektedir. 

Yeni oto~üder 
Son deft. olarhlt Almıınyadan g~. 

tirtflcn otobUsler!e 1zmirln nakil \'a 
sıtıı.:n ihtiyacı artık ta.."llamcn kar
şı!~ gibidir. f7ebrln her: ttı.rn -
fmao. reodcrn otobil5ler I:lcme!t. 
tcdl.r. Beiedlyc, iç semtlerde otu • 
rn.n llalkm da bu otobUf'lerden ~ti
~f cM§f'itrmliş yen! 1hdas ~ 

deceği Eeı-d l"''ı\ - Konak hattmı, 
ur.ın bir ttır1a Ml"nar Kemaleddin 
caddesi. 1::::- t pn":a 'ı>~h·arr, :Mc:mr. 

lık başı, 1l:i Çcşmellkten geç~
tlr. 

Gllzel Yalı otobils eeferle...-1 bu Knhlre,f16 (A. A,) - Anadolu 
yolun devam etmekte bulunan par- njıınsmm lıusust muhnblrl bildiri -

ke ~tmm hitammdan sonra yor: 
başlrya.caktır. Seferlerin, !ncltnıtı _ Mııllye vekili Fuat Ağralı Tran. 
na kadar umWması 011 muhtemeL sihanya. vapuru ile ve Mısır hnri
dir. ciye nazın AbdUlfettah paşa. ile 

Belediye, nnfia vekaletince sanı- birlikte lskcnderiyeye gelmi§, ba
nalmdıktan sonra devir alacağı tz- ridye milstcşan, mahnllt erkan, la 
mir tramvay §irkP.tinln Gilzelyo.lı banknsı direktörü ve knlnbıılık bir 
semtindeki tramvnylannı kaldırma- halk tanıfmdnn kar§IlanmI§tir. 
ğı da tasavvur etmektedlr. Yapılan BugUnkU gazatclcr bu mUnnsc. 
tct.kiltlerde .. tnımvay ;(. ine otobtıa betle neşrettikleri ynztlnrda cu.m
i§letm.enhı daha Jrô.rlı ve halka. ko. hurlyet mıı.llyeisnin t~uı ve in.. 
!aylık olacağı neticesine varılmış- tiznmmdan ve 'l'ilrkiycnln dünya -
tır. clnkl mali itlbarmdn.n sitayişle bah-

Ktır§ıya.kanm Soğukkuyu caddesi setmekte vo vekilin fotoğra.flnrmı 
parke; Bstanlı, Alnybey sahil cnd- derceylemektedirler. 
deleri de turistik yola dahil bulun- -o-
duğundan asfalt alncnkt:r. Bu cıı~L 
deler tamamlanınca, 1zmirin bura
da işlemekte bulunan son ath tram
vnylan da tarihe karışacak ve ye
rine belediye otobUaleri iQliyccektir. 

Gördeste 
Yeni parti binasının 

temeli atıldı 

Bir İngiliz 
vapurunda 

Esrarengiz bir infilak 
neticesi yangın çıktı 

Londra, 16 (A. A.) - Colombo. 
da bulunan ?arkucla vapurunun 
mensı.ıb olduğu kump:ınyaya gelen 
bir tclgrnf a göre vapurda yangın 

Gördes, 115 (Hususi) _ Gör· çıkmı§ ve tııyfads.n Uç kişi yarunış
deı Parti ve Halkevi binasının te· t.ır. 23 yaralı vardrr. 
mel atma merasimi bugün bü. Vapur 150 yolcu ile Londrndan 
yilk bir kalabalık önünde yapıl- Awstralyayn gitmekteydi. Yolcu _ 
dr. Merasime Salihliden gelen b:?n lnr:ı bir §ey olmo.mr§tır. 
donun çaldığt İstiklal mnrşiyle Vapurda vukua gelmiş olan esra-
başlandr. rengiz infllllk, iyi malQmat nlmnk-

Parti idare heyetin.den Ra- ta olan mah:Uilde bUyUk bir heye. 
• d b' .. can tcvlld etmiştir. 

mı Er em ır soylevde bulundu. S l" hUkil ti 1 ~-'-. . ey un mc memur an uuı-
Ka~akam vekılı tarafı~_dan . te- kikntn girlemişlerdir. 
mele Jlk taş kondu. Muteakiben 
şimdiki binay:a gidilerek mer:ısi- A --e>--

me iştirak edenlere şeker ve limo- iman Hariciye 
nata ikram edildi. 

Nazırı Bina arsası manzarası itibariyle 
Görde&in en güzel yerin.dcôir. Bi. 
nanın l:eşif bo:leli s bin soo li- Von 
radır. Gördesliler bunun Us: bin 
lirasını kendi aralarında temin et
mi§lcr ve işe başlamışlardır. 

Rıbbentrop Sofyaya 
mı gidecek ? 

Sofya, 16 (A.A.) - HaYas: 
Resmi Bulgar mahfiUeri, von Rit 

bentropun ağu:,tosta Sofyayı z'y:ı 
ret edeceği hakkındaki habef: ) n 
Ianl::ımakla beraber, bu hususta hir 
bir maltimatları olmadığını bildir; 
yorlar. 

lzmir - lstanbul hava 
seferlerı 

İzmir, 16 (A. A.) - !znıir - ts
tnnbul nre.smda doğru bnva ecl'er_ 
!erine on beıı güne kadar batılnnıı-

caktrr. 
--0-

9 Metrelik bir sandalla 

Diplomatik mahfiller, Yugojla• 
hariciye nazın Markoviçin Sofyay 
ziyaret etmesini daha muhteme 
görüyorlar. Bununla beraber bu z". 
"aret de teyit edilmemektedir. 

Atlas denizini geçti 1 R d ---<>-b. t • oma a ır ramvay 
Londra, 16 (A.A.) - Sunday 

Dispateh gazeteı.;i yazryor: kazası 
55 ya,ında Frank Edvard Clark Romıı, 16 (A. A.) - Gar mn-

9 metrelik bir sandalla Atlas de- hıtllesinln istikll!l meydanında iki 
ni:dni geçmiştir. Clark bu mesn· tram,·ny çıırpı!jmış, 11 kişi yara -
fo:;i bir ay üç gtine;c kat'ctmiştir. lıınmıştır. 

a 
s 

Mevkuf lngiliz askeri 
ataşesinin muhake

başlanıyor 
• 

mesıne 
Moskova, 16 (A.A.) - Japon. J elı harekelierde bulunmuş olan 

ya büyük elçisi, Sahalin petrol ,ir subayın diplomtik vaziyetini 
kumpanyası aleyhine mukavele _ :ıazarı itibara alamazlar. 
sini bozduğundan dolayı bükme. Bundan başka, Japonya Çinde 
dılen 374.000 ruble eczayı teyit şgal edilen bölgelere diğer dev. 
eden karan hariciye komisteri ıctlerin diplomatlarına hiçbir hU
nezdindc şiddetle protesto etmiş. 3usi imtiyaz bahşetmemektedir. 
tir. lngiliz - Japon müzakereleri 

Keza sefir, bu para 19 tem.mu. Tokyo, 16 (A.A.) - Dünkü 
za kadar tediye edilmediği tak _ gnmteler lngiliz - Japon görü.s
dirde kumpanya emvalinin mü - melerinde daha ilk dakikadan 
sadere edileceği hakkındaki teb. müşkülat çıktığını bildirdikleri 
liğe de §iddctle itiraz eylemiş ve halde bu sabahki Japon gazete. 
japonyanm tebaasının hukukunu eri, daha niı.bin görünmektedir. 
müdafaa için daha nzimli bir er. 
hattı hareket ittihazına mecbur Bazı gazeteler İngiliz hattı ha. 
kalacağını bildirmi§tir. cketindo bir değişme mevcudi. 

Sovyet • Japon harbi yetini bildiriyor ve mUsait bir 
netice ümidini bu intibaa istinat 

Hsingking, 16 (A.A.) - Do. ~ttlriyorlar. 
mei: Bu hususta Domcl ajansımn 

Mogol - Sovyet Cumhuriyeti. verdiği bir kaç gazete tefsiri n. 
nin bazı tayyarecileri gecele'" in ~ dad .J şagı ır: 

Harbin'in 300 kilometre batı §İ- Usahi gautesi yazıyor: 
malindeki Fularki şehrini bom • Craigie, tngilterenin Tiyençin 
bardıman etmişlerdir. Dokuz ,ki. iijinin esasroı teşkil eden umumi 
şi ağır surette yaralanmıştır. nescleleri mUzakereye amade ol. 
Mo.nçuko hariciye nazırı dı5 Mo. iuğunu Aritn'ya. bildirmiştir. 
golistan hWdimcU nezdinde §id. Gazete, bu suretle İngiliz hattı 
detli tcşebbUme bulunmuştur. harekctınde bir değişiklik görü . 

Japon - lngiliz ihtilafı vor ve tngiltcr<'nin Japon mille -
Tiyenı:in, 16 (A.A.) - l4 tem. tinin azimli kararını hesaba kat. 

ı:nuzda Ç".ııng Hakuan'da meşhul tığını yazıyor. 
~hıslar bir İngiliz askerini öl _ Asabi gazetesi diyor ki: 
dürmüşlerdir. Japon makamları Gönismelerin neticesi ne olur. 
ahkiknt yapmaktadırlar. '3a olsun, Japonya İngiltereyi 

T k f Çan.Kay.Şek siyasetinden vazge. 
ev j edilen h:Jgiliz ~irtmck hususundaki azmini gös.. 

askeri ataşesi "reccktir. 

Pekin, 16 (A.A.) - Pekindeki 
Japon ordusunun salihiyettar 
mUmessill eu beyanatta bulun • 
muştur: 

Ge;;enlerde Kalgan yakininde 
~evkif edilen lngilız ataşemilite. 
fti albay Spear'in muhakemesini 
)'npacak olan o.skeri mahkeme, 
Spear'i diplomatik bir miımessiJ 
)}arak telakki etmiyccektir. Zira 
3pear tevkif edilirken hilviyetini 
)1ldirmek istememi§tir. 

Japon askeri maknmlan şüp • 

allJan 
Zl l 

Üç Japon tayyaresi 
düşürüldü 
Chunking, 16 (A.A.) - Çin 

tnyyarclcrinden mUrekke:;' bir fi. 
lo, evvelki giln Kanto .. ve Kong. 
moon'dakl dUsmnn mevzilerini 
':>ombardıman etmişlerdir. Jn • 
ponlnrm Uç avcı tayyaresi havn. 
.anmış, bunun ti?.erine Kanton 
-chrinin üstünde bir hava muha. 
rebesi başlamıştır. Bu muharebe. 
nin sonunda Uç Japon tayyaresi. 
nin ilçU de dilşürülmü~Ur. 

• • 
arıcıge 

• 
erı 
• 
1 

lÇEHDE: 
* H:ıva tehlikesinden korunrnn ko

misyonu bugün vlll'ıycttc toplnnacak 
ıır. 

* Liman idaresinin 80 nunı:ıralı 
ronıorkörO köprü gözOn<kn geçer
ken Ördek lslınll bir motörc cnrpnıı~ 
ve pnrcnlamıştır. Molordnkiler kur 
lnrılmıştır. 

* Şilenin zlrat kalkınması içın 
1.ılr rapor ha:ı:ırlanmıştır. Kazad:ı asrı 
bir otel ve lokanta da inşa edikcek· 
lir. 

* Orln tedrisat yabancı dil muallı 
mi :retiştlrmck için veklılet yeni kur 
lor açnıoijn karar vermiştir. Kursta 
nıu,·oflnk olanlar bu yıl A \•rupa~ o 
gönderileceklerdir • 

* Alhıstos nihayetinde lnşnntı ta· 
nıamlanmış olncak AtntfirK köprü(ü· 
nfin belediyeye teslimi için iki ay 
daha müddei verilmiştir. 

* Duyükadad:ıkl su tesisatı ıkmnl 
edilmek üezrcdlr. Yakında su sev 
kine lınşlnnncaktır. Belediye ileride 
Elmalı suyunu Moltcpcyc ve orndnn 
dn borularla Adaya seçirmek tnSO\'• 

vurundndır. 

* Devlet Hnvnyolları Anknrn, ls
ınnlıul ve Adana hava meydnıılnrını 
dnhn modcrnleşlirmcğe karar ver· 
mlştlr. 

* fü•,•clce yapılnn intlhnh:ı fcsnı 
karıştırıldığı iddia edilen Moda kliı 

bü idare heyeti seçimi dün ~ :ıpıla• 
c:ıktı. Fakat ek~crlyet olmadıgınd:ın 
geri b1r:ıkılınıştır. 

Sırp .. Hır"at 
anlaşması 

Hırvat mUmessil'eri 
kabineyfl gırecel< 

.. d. 16 \.\.A.ı - l.~çen hat· 
talar zar:fmda rapılan gizli muza 
kereler Uıcrine takarrür eden Sırp· 
Hırvat anlaşması'"'n ve yeni hükQ
met li tcsinin prens Pol lngiltcre· 
den döndükten sonra neşre.dileceği 
bildirilmektedir. 

Bu komrrc-· • n 27 r:· -·· tarihlı 
anlnşmadan farkı, Hm·at ,·iJayetı 

hududunun tesbiti için artı.,_ plebi • 
te müracaat edilmemesi karan ve 
rilmic; olmasıdır. 
Diğer taraftan yeni hük"iL-n"'t de; 

'.\'.latekin köylü hır:at partisi mü· 
ııessillerini ihth·a edecektir. 

•-0-

Çek ordusu 
teşekkülleri 

Yeni seneye kadar 
tasfıye edilecek 

Prag, 16 (A.A.) - Alman ma. 
kamlaıı, muhtelif Çek ordusu te. 
~elcküllcrinin temmuz nihayetile 

330 kanunuevvel nihayeti ara -
ındn tasfiyesine karar vermiş -

'E>rdir. 

Diğer tarnftan, Çek mlidafaa 
1ezareti l a.ğustostan ltib3 ren 
eski Çek üniformasını menet. 
miştir. 

iutukta lspanyol • ltalran dostlu·' 
~unu r.ena ettikten sonra: 

"Salibi, L~tin denizinde ! spanyo 
Kont Ciano Madritte Frmıkn•ıu•ı / 'lriciye 11azırı general ]orda11a ve kı!yanlarm omuzlan üstünde 

ile ~~· -LN... yükselteceğiz .. , 
To'edo, 16 (A.A.) - Ciano b•ı 1 lan fiyinde ha-ır bulunmu5tur. Demiştir. 

~a_bah ~lga-~r kalesini ziyaret et·j l pan) a Prmnsı kardinal Gua~ Ciano, saat 16,30 da tın-are ılf 
m•B. muteakıben Katedralde ) apı· Torna, bu münasebetle söylcdıği Sevillaya hareket etmi~tir. 
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N evyork morgundan 
korkQnç bir röportaj 

Avrupa mecmualarından biri enteresan bir röportaj neşretmiş- meydana çıkarabilmek için nekadar büyük bir enerji ile çaliıatığmr 

tir. !Ik defa olarak bir fotoğrafçı Nevyorktaki morgun müteaddid gösteriyor. 
servislerine girebilmiş ve re$imler almıştır. Şimdiye kadar hiçbir ga- Şimdiye kadar nice esrar içinde kalmış ölümler, bu faaliyetin sa. 
zete fotoğrafçısına bu müsaade verilmi3 değildir. yesinde aydınlığa çıkm1ş bulunuyor. 

Bu resimler, Nevyorklaki morgu ve orada nasıl çalııaıldığını gös
Bu röportaj Nevyork polisinin, meçhul ölülerin kim olduklarını teriyor : 

N evyork morgunun antrcst 19:S9 
i da. Nevyork morguna. 888 ölü geti
' ) rllınlştir. Bunlardan 120 ölünün hü
fl ! \iyeti tesbit edllebilmiştir. Morg bl. 

·. nası f}ehrin gMbmda, belediye has· 
· ta.nesine a.it bir bina.nm bodrum ka.
tmcla.dır. Bnraya "kaza, intihar ve 
cinayet,, neticesi bulunmuş ceset· 
)erden maada, bütün NC\'York has. 
tan~lerinde ölclı kim olduğu meç
hul \'eya ailesiz tnsa.nlarm cesetleri 
de ~ctirilir. 

~ 

Bn iki memlll', Jin.ybotnıu:ı olanları methııa çıkannağa uğra5an 

polisin en iktidarlı memurlarındandır. Bunlardan soldaki: Aie\'oli par. 
mak izi mütehassmıdır, dlğerl ise f ot.oğrafçı Gerhard'tır. 

Bu fot.oğrafçı bilhassa ölülerin fot.oğraflarmda yaptığı rötuşlarla 

meşhnrdur. Bu rötnşlar sayesinde fotoğra.fta görünen simalar canlı 

hallerine getirildikleri için, bu, meçhul insanların hüdyetlcrinin t~bit 

cdilmesinJ çok kolaylaştmnaktadır. 
Bu iki memurun polisfold mevkileri ehemmiyetlidir. Ve haftada 

altmış dolar a.ylıklan vardır. 

Nevyork sergisinde 
........... _ ..... zwwwg .. 

garip bir vaka 
_.-. __ ... ~ --

Paraşütle 
atlarken 

Havada 5saat 
asllı kaldılar 
Nevyork sergisinde garib bir va

ka olm~tur. 72 metro yükseklik
teki paraşüt kulesinden her gün 
atlıyan on binlerce in.san arasına 
karışan bir avukatla karısı, para
şütü takıp kendilerini boşluğa br -
rakmı~lar, ve fakat aksi bir tesa-
düf. Aiernli, burada bir ölünün parmal 

onların paraşütünü, kuleyi tu-. 
tan .. teld b" . . .. izini almaktadır. Me~hul olan bu ö. uç muazzam en ınnın uzc-
rine dü§ürnıü§ ve zavallı karı koca, lü, eğer bir sabılcalıysa bu suretle 
yerden (40) metre yüksekte, bu hü\'iyeti h~men meyclan:ı. çıkabilc-

tele asılı olarak kalmışlardır. ccktir. 
Sergi)-i gezenler bu vakayı gö-

rünce, havada asılı kalanların altı
na t-0planmağa başlamL5lar ve bu 
kalabalık gittikçe artmıştır. 

O kadar ki, bazı açık gözler, a

yakta beklemekten yorulan seyir -
ellere ikişer üçer dolara iskemle 
kiralamağa başlamışlardır. 

duran çift aydınlatılmağa başla

mış ve zavallıların neşesinden eser 

kalmadığı gibi, içlerine de 
bir korku düşmüştür. 

Projektörlerin ynrattığı manzara 
ılc havada asılı kalan jaraşütün gö-

Karı koca, vakanın ilk dakika la- rlinüşü daha garib olduğu için . ci
rı işi alaya almışlar ve derhal kur- varda toplanan kalabalık harikula
tulacaklarını ümid ederek gülmeye, 
kırk metro a-s:ığı larında toplanan de çoğaldığı bir sırada, yani hadi-

3cden tam beş saat sonra, itfaiye k:ılabalığ: -:C'yrcJere1' eğlenmeye 
1-11• ....... grupu büyük bir gayret sarfiyle, 

Pa~ır!, ~ıırtarm11. işi 117.adık·~a u- k:ırr ll'ôcayı bulundukları feci vaıi

nmış, ::''ff olmuş, !'ı 0 r lnrnftan yelten kurtarmağa muvaffak ol -
projc~ti.>r yalnum~Jc havada asılı muştur. 

Elckhikli l>nz dolablarmda 270 ölüyü muhafaza. edecek nwnaralr 
l·erlcr \'ardır. Bura.da. muhafaza. edilen ölüler, mühim bir sebeb olma
dıkça bir aydan fazla bu dolaplarda bıralal.mazlar. 

Hü,·lyeti anla.,ılamıyan, ve ali esi tarafmdan istenilmlycn her cc. 
set, bir miiddet morgda kaldlkta.n sonra profesörlerle talebelerin tec
rübeleri için "üniversiteye,, yollam lır. 

:-""· 
r~ 
~ tı\-,'\ı, 

nıı. rapor ma.oıama yukardan ~örünii5üılür. "'.\lasanrn üstünde, he. 
ıiiz ı.ıııı o!duldarı anla~ılamamı~ ölülerin resimleri, ve son günde lrny

'1olıııu~ olanların listeleri vardır. 

Mor~ hı; ileri. Jhı adamlar Jı aft ada l!J <lola ra. mukabil rcsrtlcri, 
..,ıra numarasiylc tnbutluk Ya.ıifesini ~ören kutulara intizamla. yerle~· 
tirmek \:e lüzıun oldukça bunlan teşhir , .e muayene salonwıa ta!)tmak· 
la miilwll<'ftirler. 

Oldul•~a ) iiJ\s('k olan bu iicretc mğnıeıı bu i~ı;ileri bulmak pelc 
mü~kül olmaktadır. 

17 TEMMUZ - 1939 

Neden bakla 
alıqorlar? 

Yazan: [Q)rr. ~o ~. 
Geçen gün gazeteler yazı

yordu: Yabancr memleketler
den biri için bizim piyasadan 
büyük miktarda kuru bakla 
alıyorlarmış . Bunun sebe
bini belki merak etmişsinizdir. 
Her yerde ve her mevsimde 
velinimet kuru fasulye varken, 
kuru baklaya neden bu kadar 
rağbet gösteriyorlar?. 

Bu rağbetin sebebi bence, 
kuru baklanın, insanın başı 

sıkışınca, pişirilmeden büsbü· 
tün çiğ olarak yenilebilmesidir. Saklanılması mümkün 
olan kuru sebzelerden, ne fasulye, ne bezelye, çıg o-
larak yenilemez. Halbuki bazı memleketlerde kuru bak
layı, yalnız tuza batırarak, çiğ yemeyi sevenler bulunduğu 
rivayet edilir. Bu rivayete göre çiğ bakla yiyenler onu ta
ze fındık gibi lezzetli bulurlarmış. 

Zaten, kuru bakla çiğ yenilmese de pişirildiği vakit 
öteki kuru sebzelerin hiç birinden aşağı kalmaz.. Suyu 
mercimekteki ile bezelyedekinden pekaz fazla - yüzde 11,5 
yerine 12 dir. • ise de kuru fasulyedeki yüzde 14 nisbetin
dedir. Beslemek kudreti kuru fasulyeden yüzde iki ziyade 
demek olur. 

Azotlu maddeleri mercimekle omuz omuza, yüzde 23, 
fasulyedeki (yüzde 20) bezelyedekinden (yüzde 21) zi
yade, yağlı maddeler zaten kuru sebzelerin hepsinde de. 
vede kulak kabilinden daha az. Vakıa, sulu ~arbon madde
leri öteki kuru sebzelerdekinden az, mercimekle bezelye
de yüzde 59, kuru fasulyede 57 olduğu halde kuru baklada 
ancak yüzde 55 .. Ondan dolayı bizde baklanın tazesine bile 
biraz şeker katmak adettir. 

Fakat sellüloz maddesi bakımından kuru bakla, 
maddeden onun terkibinde yüzde 6,5 nisbetinde olduğun

dan, kuru sebzelerin hepsinden üstündlir., 

Madenlerinin umumu düşünülürse biraz yavan olmak. 
la beraber iyot madeni kuru sebzelerin hepsindekinden 
fazla, yüzde 0,514 miligram olduğundan tirait guddesini 
işletmeğe hepsinden daha ziyade yarar ... 

Sonra da baklanm • kuru sebzelerden hiç birinin nail 
olamadığı - Püyük ve meşhur bir tarihi vardır: Eski Mr
sırlılar .ruhun tenasübüne inandıklarmdan insandan hayat 
çekilince ruhunun baklaya geçtiğini iddia ederlerdi. Bun 
dan dolayı Mısxrhlar bakla yemekten çekinirlerse de, bak
la falı bu itikat ve icildia.dan kalmıştır. Fal insanın ruhunu 
taşıyor diye falcılar fallarına bakla katarlar. 

Eski İsrail oğulları Mısırlıların haylice adetlerini almı§ 
olmakla beraber onların bakla hakkında fikirlerini kabul et
medıklerindcn kuru bakla İsrail oğullarınca - aksine - mu
kaddes bir gıda sayılırdı. Tannnın pey~amberlere gön.derdi
ği ekmeğin tcrkibinfde daima lbakla da bulunurdu. 

İsrail oğullarından gördüğü bu rağbet neticesi olarak 
bakla ortaçağlarda pek şerefli bir yer kazanmıştı. Hekimlerin 
en meşhurları ilaçları arasmda baklaya faydalı hassalar isnad 
etmek için adeta biribirleriylc rekabete girişmişlerdir. Kimisi 
öksürüğe karşı, kimisi ishale karşı, bir çoğu da zayıfları se
mirtmek için bakla yedirirlerdi. Şarkın meşhur hekimi Razı 

böbreklerden gelen taşları eritmek için baklayı ilaç olarak 
tanıttıktan sonra bizim l bni Sina lda onu ağızdan kan gelme
sine karşı deva diye tavsiye ederdi. 

Ortaçağlarda baklaya atfedilen bassalar şimdi unutul -
muş ise de, bu yirminci asırda bile, daha 1913 yılında Pariste 
idrar söktürmek üzere baklya çiçeklerini kaynattırarak su
yunu hastalara içiren meşhur bir hekim hocası çıkmtştr. 

Şurası gariptir ki, bizim piyasa/dan büyük miktarda ku

ru bakla toplatanlar, baklaya şöhret kazndırmış olan İsrail i 
oğullarını hiç sevmeyenlerdir. Boğaz ihtiyacının gönül işle. 
rindcn üstün olduğu bir kere daha meydana çıkıyor. 

. . . ' . • ,~,. . ·_. f 

ASRI DENiZ J([Zf 

Baltkçı - l'edek aksama ihliyacırıız var mı.' 

- Fransız karikatürü -
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ıııerika ıları~ yüzde doksan 
beşi niçin nazi düşr-ııanıdır? 

H arp 111 u - Şiddet, verilen ahtlerde sadık kalmamak, Baltık devletleri 
_ _ müda aas.z k"çük milletlerin « hayati saha» endişede 

ma.n~a . 0 yap~a · çok derin surette yaralamaktadır 
.. ta nıçın ısrar edıyor 

Ben, Alman devlet erkanının l1sanında müsai· 
hir alamet görüyorum. Çiinkü lisanda şiddetl · 
d~vranmak ekser"ya R~· li ir tereddüdün i n.r"" : 
dır. İnsan, bir harekc~te bulunamayınca, dil·r · 
zorlar.,, ., 

I
~ Va~alfil -ı 

;~;~~;~;dan l 
..... "" 1111 il'"""'""'"'" """·~i . 

Çekosloluk istiklalinin acı bir 
§ekilde kayoolduğu o buhranlı 
günJerdenberi bütiln milletlerin 
~ihnini işgal eden bir sual var: 

Dünya muhakkak bir harbe 
doğru sürükleniyor?. 

Bu suali ba~ka türlü ide sora • 
biliri~: 

Almanyanm her ıeye hikim sa. 
hibi, emellerine başka türlü va· 
'11 olamadığı takdirde, yeni bir 
büyük dünya harbine ıebep ola· 
tak mıdır?. 

Bu suale ıimdiki halde katı bir 
cenp vermek kabil değildir. Ha· 
diseler arasında, devlet adamları. 
nın nutuklarında, gazetelertleld 
lllünakaplarda bu suale cevap a-
?Jtndr. .41man propaganda nazırı Göbcls 

Sulhcli gayeleri hakkında şlip-
he edilemlyecek olan devletler 
fen .vahim hidiaelere ka11r koya bllmck için müthiş bir gayret ıar-
edıyorlar. Fakat, barı§a karpbesledikleri arzuyu da her 
fırsatta tekrar etmekten geri kalmıyorlar. 

Diğer taraf ta, §imdiye kadar kendilerine bu kadar muvaffa
:Yet ka~an.dıran p~lavra ve birdenbire hamle siyasetin•den artık 
ır şey unııt edemıyeceklerini, artık harpsiz fütuhat devrinin 

taına . 1 • mıy e gcçmı§ olduğunu anlamış bulunuyorlar. 
. Bununla ıberabcr, ıeflerin lisanları değişmiş değil ve hiç de 
ınsana emniyet vermiyor • 

Almanyanın Memeli, İtalyanın lda Arnavutluğu işgalinden 
Bonra dünya vaziyetinde mühim bir sükunet görüldü. Fakat, her 
kes ?~un muvakkat olduğunu ve önümüzdeki aylarda yeni bir 
&crgınlık ortaya çıkacağını hissediyor. 

Bu gerginliğin de mevzuu Danzig olacak. Elverir ki Führer 
R~nc gizli gizli pi§irilip kutarılmış bir hal şekli ortaya çıkarmasın. 
ııra, o böyle beklcnmiyen şeyler hazırlamakta usta olmuştur. 

Dediğinden vazgeçmiyen bir ilerleyi§ hırsının yeni bir hamlesi 
acaba nereye kadar varacak ve bundan ne gi:bi bir netice hasıl ola
cak?. 

. Dürüst bir adam olan Mister Çemberlayn daha geçenlerde 
t:ırdıff'de tekrar etti: İngiliz başvekili Almanya ile işbirliği etme· 
~ın kabil olacağını söylüyor ve bu tahminde bulunuyor. Hatta, bir. 
~:k ve karşılıklı itimat havası içinde müzakere edilmek tartiyle 
değiştirmeler,, imkanından bile bahsediyor. 

Mister Çemberlayn'ın düşüncesi gayet vazih olarak anlaşıl:
Yor. Zira, hakikaten, milletleri mahveden şu rekabet hırsına bir 
' .0 n vermek ltzımdır. Umumi vaziyetin icap ettireceği değişik· 
ilkler Milletler Cemiyeti misakının 18 inci maddesinin de kabul 
ettiği bir şeydir. 
d Fakat, bl.Uldan evvelkilere olduğu gibi, bu antaıma teklifine 

1 
e kavgacı ~ir şekilde cevap verildi. Almanya, emperyalizminin yo· 

Unu kesmek i;in teşekkül eden kuvvetltrle esir Citlilebileceği ka. 
naaUni vermek istemiyor. Danzigin eski müstemlekelerinin ve ha· 
~at sahası dediği 9eyin verilmesini temin ed~cek bb' banştan 
aşka tUrlü bir antaımayı kabı.il edemiyeceğini aöylUyor. 

Fübrer de daha evvel hiç bir ıurette ''kendini aıağı görme., 
~ssiyle muztarip olmadığını IÖylemiı ve Almanyanm 1918 de si· 
hlannı bırakarak Amerikan Cumhurreiai Vilıonun davetini kabul 

;ttiğini, bu suretle itidal göıterdifini, fakat aonra pif1111n oldu· 
unu ileri ıUrmUıtU. 

t Dr. Göbbcla de, bunları, hem de tamklr bir lisanla, iki kere 
~lcrar etti.. Alman ıazeteleri tnıilterenin bUnUniyetle ıöyledi&i 

zlcri alayla kar911ıyorlar. 

1 
Bütü bunlar, Almanyanrn kararından dönmiyeceği, onu yo. 

huna:ızı hiç bir ıeyin döndüremiyeceği, Stekiler boyun eğmezlersc, 
ltbın muhakkak olacağı kanaatini vermek için yapılıyor. 

O halde, muhakbk bir haıbe mi ıOrWdeniycrud 
/D•CHUDı 111 üncüde).. 

Bir Fransız parlAmento murahhası grupu A
merikaya gitti. Bu seynhatinin gayesi Amerl.kalı
lann Avrupa h5.dlaeleri karşısındaki d~Uncelerlni 

öğrenmekti. 

Vaşlngtonda bize refakat eden se!iri.mizle be
raber (Beyaz • saray) da reisicumhur Ruzvelt 
tnrafmdan kabul edilmek §erefine nail olduk. 

Tam bir iyilik ve mUtebessim bir cesaret üade e
len bu gilzel yUzlil adamın bize karşı gösterdiği 

.,.n derece snde, fakat çok içten gelen hll.snilkabul 
~ısında nasıl olur da teshir tdllmi§ olmazdık? 

Bundan evvt'I birçok siyasi gahsiyctlerle gö-
uıımek iınklinmı bulmu§tuk. Bunların içinde bir • 
~ok senato azaları, mebuslar ve gazeteciler vardı. 
<apitolde meclis hariciye komisyonu reisi M. Saul 

Illoom tarafından kabul edildik. Bu zat gôrUşme
'0rimizln daha esaslı olmumı temin edebilmek için 

·anına demokrat ve muhalif partilerine mensub 
neslekda§lanndan birçok arka~alrını da topla
.• ııştr. 

Heyetimize VS§ington, Nevyork ve Şikagoda 
.,österilen alfıka Amerikan mlaafirperverllğinin ne 
ıtadar bUyük olduğunu takdir etmemize ve Amerl
:mhlarm memleketimis için besledikleri sempatinin 
.ıekadar kuvvetli olduğunu ölçmemize :imkin bah· 
.etmişti. 

Bu memlekette ilk olarak nazan dlkkatlmize 
arpan l$Y §U olmuştu: Amerlkellılar bizim ' işleri
~ kwfı ka~'!Y)"ell .aıt.kaallık 

;üstermlyorlar. BUyUk bir dikkat vo uyanıklık i· 
:inde Avrupa buhranmm lnkl§&fmr takip etmekte
l irler. Bazan hld.iaatı tahlilde bata 1.§lerlerse ve
. ilen izahatı dinliyorlar ve noktainazarlarmm da-
.ına kabili münakaşa olduğunu kabul ediyorlar. 

1 

Bundan başka, ıurası muhakkaktır ki Ameri
kalılar hisleri ftlbıuile çok yakınızmızdadırlar. De
mokrnsilerle olan ideolojik bağlılıklarını açıkça 

söylemekten çekinmiyorlar. MUbalfığa etmeden id
dia edilebilir ki Amerikalıların yUzde 95 i Nazi 
düşmanıdır. 

Şiddet, verilen ahitlerde sadık kalmamak, 
müdafaaınz küçük milletlerln "hayati saha,, beha
nesile ezilmesi Amerikan hassasiyetini çok derin 
surette yaralamaktadır. 

'dar Almanya ve 

ler vermektedirler. Bunlar İtalyanın bugUn mUt
tefikinc karşı gerek entcllektilcl ve gereks iktrsad1 
ve siyast sahada takınmış olduğu köle vaziyetinden 
nefret ediyorlar, fakat bu vaziyetin uzun zaman 
bu eeklldc devnm edebileceğini zannetmiyorlar. 

ldeal iştiraki ve sempati bağlan, harb halinde 
Amerika Birleşik Cumhuriyetlerinin Fransa ve İn· 
gilterenin yanıbaşmda yer almasını temin edecek 
kat'i vaziyeti doğurabilecek mi? 

Hltler emperyalf.znıine bütün yollan kesmek n-
zere Amerika işine müdahale etmeğe hazll' mıdrr? 

Biltün dilnya mukadderatının bu suale verile
cek kal'i ccvnbn bağlı bulunduğunu iddia edersek 
Amerikalılar bize kızmamalıdırlıı.r. Biz bir şey ta
leb etmiyoruz. Fakat zannediyoruz ki onların tam 
zamanında knt'i bir va~yet almaları harbin önilne 
geçebilir. 

Amerika tarafından keskin bir lisanla yapıla
cak knt'i bir ihtnrm milyonlarca insanın felakeU
ne sebeb olacak bilytlk deliliği imklnsız bir hale 
getireceğinden eminiz. 

Maamafih kendimlzi bir Amerika vatandqı 

yerine koyarak bize nit olmıyan bir dilşilnü§ tarmıı 
anlamağa çalışıyoruz. 

Bizden binelrce kilometre mesafede yaşryan 

Midle-Vest'll bir çiftçiden bizim dlinya tellkldmizi 
kabul etmesini ve bizlm. Avrupadakl kavgalarmı.ız
la aUtkadar olmasını istiyebilir miyiz? 

.Rahat ft m es'ut ~qryan bU adamdau: 'biZhn 

tehlikelerimizi dUgUnmcden payla.~ınasmı taleb e
debilir miyiz? 

Avrupa? Da.nzig? Çin imtiyazaln? Bu uzalı: 
karıeık meseleler onun için bir harbe değer mi? 

O hiç §Uphcsiz, bir gaye ve prensip uğrundn 

rahatını, saadetini, hatta hayatını tehlikeye koy
mağa amadedir. Ancnk, o henüz kendi menfaaUerl
ne tamamiyle uyup uymadığım bilmediği menfaat 
ihtilnflannn knrışmnktn miltcreddlddir. 

İşte A tlı:ı.s Okyanusunun öte tarafında Mlii bir 
rok lnfirad siynsôtl taraftan bulunmasrnm sebebi 
buradadır. Böyle düşUncnler eski bir siya.si an
aneye bağlıdırlar. Amerikalıların "Handsout,. ya
ni (ellerimiz oyunun haricinde) dedjkleri bu kaide 
henilz birçok Amerikalılar için Amerikan harict 
politikasının esas prensipi olarak kabul edilmek js

tenllmektcdir. 
Maamafih, omda cfknn umumive son derece 

has!as ve harckcıtlidir. Monroe doktrinlerinln u
zatılması çareleri arnnılıyor. BütUn Ameriknlı iş
sizler Almanlann cenub Amerika piyasalnnna el u
zatmnlnnnı bu noıttninazard:m mülalcn ediyorlar. 
Bundan ba.'.}kn Almanya ile J anonya arasmdnkI 

(Devamı 1'1 ilnclidc) 

Amerika cumlumeisi RuzoeU, büyiiltbir t6nül raltatlılı içinde kotra sa/0$Sndtı-

Çünkü bir harp vuku
unda memleketleri 
muharebe meydanı· 

haline girecektir 

~ Yaızanı :l 
1~erre Dominiq~I 

Geçen gün M. Gabriel Pe
ri "Humanite" gazetesinde §Öyle 
yazıyordu: 

"Şu suale açık bir cevab istiy~ 
ruz: Baltık devletlerine garanti 
vermek teklifi ne sebcble, ne fikir· 
le, hangi kaideye uyarak reddedi .. 
llyor?,, 

Bu suale kendim cevab vermlye
ceğim ve ayni gün madam Ta.bou1s 
nin "Oeuvre" de çıkan makalesin
den §U parçayı alacağım: 

"Latoyya (Letonya) nazm Mun~ 
ter yakında Almanya ile bir an -
laşma lınzalryacakt.Ir ve Alman .. 
yadan ilham alarak, Sovyetlcrin, 
batta Fransayla !ngilterenln bile, 
yardmum eiddcUc reddetmekte
dir.,, 

Bir kere daha madam Ta.bouis 
konuştu. Onun çok etıki şeyler söy
lediğini herkes kabul ediyor. Fa -
kat doğru söylüyor. M. Peri, Mos
kovaya olan sevgi.sinden gözleri 
başka bir yeri görmez bir balde, 
liU hakikati unutuyor: 
Dainın Almanyanm bUyUk bir 

tes!ri nltmda kalmış olan Baltık 

memleketleri, istlklfı.llerinl Alman
yadan kurtularak değil, Rusya.dan 
kurtularak kuanmt§lardır. 

Litvanya, Latoyyn, Estonya vak 
tiyle birer Rus eyaletiydi ve Fin -
landiya ile beraber, Ru.syanm Bal
tık denizine doğru uzaml1 bir bal
konunu teşkil ediyorlardı. 

Sovyetler Ru.syası Finlandiya, E8 
t.onya, Latovya ve Litvanyayı tek
rar bir gUn almak fikrini besllyor
lıır demek istemiyorum. Demek is
tediğim §U ki, birçok Finler, F.ston
yalılar, Latovyalılar ve Litvanya -
hlar eskiden moırileketlerlnin Rus 
hlikimiyetl altında bulunduğunu u· 
nutınamıalardır ve her ne pahn!mn 
olursa olsun bir daha bu hiikimiyet 
altma dil§mek istemiyorlar. Bundan 
kaçmak için kimin kollan arasına 
olursa olsun atılırlar, batın Almşn· 
yanm bile. 

Bu korkuda içtimai bir mnhiyet 
var, fakat yani zamanda milli bir 
mahiyeti de haiz. Baltık memleket
lerinde Rusyaya kar§ı vaziyet a -
!anlar bilhassa komünlsillk aleyh
tan memleketlerdir, bunu kabul e· 
diyorum, fa.kat onlarm hareketle· 
rinde amil olan sebebler yalnız 

Bolacviklik düvmanı olmalan değil. 
M. Peri de herkesten daha i~i bilir 
ki general Mannerhelm Finlandl -
yadan Rus ve Fin Bolrseviklerinl çı 
kartlığı zaman bunu Alman gene
rali von der Goltz'un ve Alınan gö
nUl!Ulerinln yardımı ile yaptı ki, o 
zamanlar daha Bitler ortada yoktu. 

Haklkat ıu: Finlandiya, Latov -
ya, Eatonya, ve Litvanya Lehistan 
la, Romanyayla ayni vaziyette bu
lunuyorlar. Bunlar da, taliln fena 
bir teııadU!U olarak, Almanya ile 
Rusya arasına yerleştlrllmis ve 41A· 
ima bu nziyetlerinden zarar ger • 
mUg bir memleket silsilesi teşkil e
diyorlar. Zira, Almanya p.rka doğ-
~ 15 incide), 



J.f erasimaen et'tıel !stanbul kumandam !\orgeneral Halis Bıyıkla1 sporcu gençleri teftiş ediyor .. Teftiş için sporcular yl'rlerini alırlarken. 

Askeri 
bayramı 

liseler beşinci su sporlar 
parlak bir şekilde kutlandı 

Yarış sahasını dolduran binlerce davetli genç subay namzetlerini alkzşladzla 
Askeri liselerin beşinci su 

sporlan bayramı dün Çengelkö
yündeki Kuleli lisesinin önünde 
binlerce seyircinin huzuriyle par
lak bir şekilde kutlulandı. 

Bayramı; orgeneral Fahreddin 
J\ltay, korgeneral Halis Bıyıktay, 

'Beden Terbiyesi Direktörü gene· 
ral Cemil Tahir Taner ve daha bir 

çok büyük rütbeli subaylar hu. 
zurlariyle şereflendirmişleıidir. 

Saat 4 de, Çengelköyüne ya
naşan vapurdan geç kalan davet
lilerin acele indiklerini ve Kuleli 
lisesine giden yolda sür'atle iler
lediklerini görüyoruz. 

Nihayet, bizi mektebe ulaştıra. 

rak son dönemeci dönmek üzerc
iken milli marşımızın, millı hisle
rimizi kamçılayan nağmelerini du
yuyoruz. Önünde yürüyen askeri 
bir talebe hemen selam vaziyetin
de duruyor. 

Disiplin, vazife muhabbeti ve 
vatan sevgisi için en büyük bir 
örnek olan bu hal, ayni zamanda 
caddede koşan bazı laubaliler için 
de güzel bir ihtardır. 

Onlarda bu talebeden ibretle 
ocrs alarak şapkalannı çıkarıyor. 
lar ve milli marşımızın 'bitmesini 
bekliyorlar. 
Marş bitince caddedekileri ge

ne acele ile koşarlarken görüyo -
ruz. 

İşte Kuleli lisesinin önündeki 
nhtım.. 'Uzcri binlerce insanla 
öolu. Herkes, tunç ordunun ya
rınki çelik ferdlerinin spor teza. 
hüratını seyretmek için dc-lmuş .. 

Rıhtımın öntinde yüzlerce ka
yık, motör, Söğütlü yatı, geniş 

bir havuz yapmışlar. Mektebin 
pencereleri, önündeki sed, rıhtım, 
vapurlar, sandallar adam almıyor. 
Hiç mübalağasız 7 - 8 bin kişi 

var. 

Beden Terbiyesi genel direktör 
lüğünün yaptırdığı atlama kulesi
rjn üzerinde büyük rütbeli su
baylar yer almışlar. Orgeneral 
Fahreddin Altay mikrofonun ya
nındaki sandalyede oturuyor. 

Nihayet askeri liseler müfettişi 
Albay Adil Türer mikrofonun ö
nüne gelerek şu nutku söylüyor: 

Sayın komutanlarımız, muhte· 
rem misafirlerimiz; 

"Cumhuriyet ordusunun yakın bir atide kahraman saflarında yer alacak s.ubay 
namzetlerini bugünkü spor liyakatlerile gözleriniz önünde bulundurmak fırsatını 

elde ettiğimizden dolayı tatlı bir heyecan duymaktayız.,, 
deniz spor bayramlarına yüksek 
huzurlannızla verdiğiniz ıerefi, 

derin bir şükranla ifade ederim •• 
Cumhuriyet ordusunun yalcın bir 1 

atide kahraman saflarında yer a .. ' 
lacak subay namzetlerini bugün
kü spor liyakatleriyle gözleriniz 
önünde bulundunnak fırsatını el
de ettiğimizden dolayı tatlı bir 
heyecan duymaktayız. 

Bundan üç ay kadar evvel Talc
sim sta'dmda kara sporlarındaki 

muvaffaktyetlerini sizlere arzet. 
miı olan talebelerimizin bugünkü 
deniz sporlarında da yeni mu -
vaffaktyeller göstereaklerinden 
eminim. Beden T erbiyesi genel 
direktörlüğünün) bugünkü deniz 
sporumuza at1ama. kulesini yap • 
mak gibi ma ddi yardnnlannı da 
§Ükranla yadederim. 

Askeri liselerimizin be§inci 
yılını idrak ettiği bugünkü bay
ramın bu suretle daha mütekamil 
olduğu kanaatini izhardan geri 
krılamıyorum. 

Biraz sonra görülecek deniz 
ıporlanndaki disiplin ve mtodlu 
ç<ılı§mayı temin e den mek tep mü 
dürleri ile Avrupada yüksek be. 
den öğretmenliği tah silini bitiren 
spor öğretmenlerimizin gayret 
,.e ferağatleri ni de lisanı şükran· 

la yadederim. 
Sözlerimi bitirmeden evvel, da. 

\·etimizi kabul etmek suretiyle • 

Yazan: Saclt Ta Oget 

Spor egitmen kursu talebeleri 

' 
... ···-

gösterilen liı tufkarlıklardan do- ._... ___ .....__~~ 

layı cümlenize arzı teıekkür ede- Miisabakalara iştirak eden sporrnlaidan bir kısmı ·ı 
rim. ,, 

Nutuktan sonra, orgeneral 
Fahreddin Altay, kendisine veri· 
len makasla atlama kulesinin 
resmiküşadını kordeiayı keserek 
yaptı .. Mikrofon, artık üç askeri 
mektebi arasında yapılacak gös
teriş mahiyetindeki su~ sporları 

hareketlerinin başlayacağını bildi. 
riyordu. 

Fahreddin Altay da Söğütlü 

yatma gitmek üzere iskeleden mc-
töre bindi.. 

Ankarada 
Güreş teşvik 

müsabakaları yapıldı 
Ankara, 16 (A.A.) - Muhte · ı Aziz Kipcr Ankaragücü, 3 üncü 

lif klüplerden 51 güreşçinin işti. Demir Ankaragücü. 

şinin heyecanla haykırıştıklannı 

işittik : 
- O rgeneral denize düştü!. 
Hakikaten, ani olarak hareket 

eden motörden, henüz yerine o. 
turmamış olan sayın orgeneral de
nize düşmüşlerdi. 

Atlama kulesinin üstü bir an 
karıştı. Elbiseli, elbisesiz, bir çok 
kişinin denize atılarak çok sev
fükleri kumandanlarının yardımı. 

na koştuğunu görüyoruz. 

Sayın orgeneral, üzerinden su
lar süzülerek elbise .değiştirmek 

üzere mektebe giderken yanla · 
rına sokuldum : 

- Nasıl oldu kaza efendim?. 
Üzerindeki suları silkelemeğe 

uğraşarak gülümseyen orgene. 
ral: 

- Motör ani hareket etti, - de· 
di- . Müvazenemi kaybettim, ve 
tam techizatla kuleden atlaya. 
düştüm. Biraz sonra evlatları:n 

caklar. Ben de elbisemle atlamış 

oldum işte .. Banyo oldu .. 
Su sporları hareketlerine, ev· 

velii kulenin muhtelif irtifalardaki 
atlayış yerlerinden elbiseli olarak 
c!rnize atlayanlarla başlandı. 

Bir yandan da 1,5 saat müd
detle ve elbise ile denizde muka
vemet yüzmesine girecek 7 5 genç 
denize atılıyorlardı. 

Bu harketler.de, yüksek kabili. 
yetlerine şahit olduğumuz bu üç 
lisemizin talebeleri, etrafı doldu
ran binlerce davetliler tarafından 

1 

hararetle alkışlanıyorlardı . 

100 metre serbest yüzme mü
sabakası gene üç mektebin muh
telit olarak teşkil ettikleri kırmı. 

zı ve yeşil takımla rarasında ya
pıldı. Neticede yeşil takım kır· 

mızı takımdan üstün çıktı. 

Sırt üstü 100 metre müsabaka
larından sonra deniz .dibinden me. 
safc kat'etme ve deniz dibinden 
tab:ık toplama da seyirciler tara
fından merakla takip edildi. 

Bu sıra:la etrafı dolduran bin-

Kaza 
rakilc bugün de Ankaragücü sa. 79 KiLODA: 

b k 
. 

7 
• •• .. • !erce insanın acı çığlıklarla bağır-

hasmda güreş teşvik müsa a a. 1 ncı \ ahıt Ankaragucu, 2 ncı dığını işidiyoruz. 
Bu sıra.da motör hareket eder 

Askeri liselerimizin bugünkü etmez, etrafı çeviren binlerce ki-
!arına devam edilmiştir. Çok çe. ~1ahmut Demirspor, 3 üncü Ah. I N 

1 
? d v k' k 

1 tin mücadelerle devam eden mü. :net Muhafız. c 0 uyor · emege va 1~ a -

87 KlLODA: 
sabakalar şu şekilde neticelen • 
miştir: 

56 KlLODA: 
1 nci Seyit Ahmet Dcmirspor, 

Z nci Halil Muhafızgücü, 3 üncü 
Ali Tomruk A. Gücü, Halit Ba. :\'c..zmi Muhafızgücü. 

lamur Demirspor, Mehmet J{oç 
A. Giicü. AL'.H:OA: 

61 KİLODA: 1 nd Hüseyin Ankaragücü, 2 
1 nci Mustafa, Beton A. Gücü, lci • Tan. ık Dcmirspor, 3 üncü 

2 ııci Habip Dcmirspor, 3 üncü Şük!'ü Dcmirspor. 
Haydar Ankaragücü. Yapı' :ın bu güreşlerin netice . 

6.> KİLODA: sinde klüplerin puvanları ve de -
l nci D·'ğan :::>emirspor, 2 nci ~eceleri tesbit edilmiştir. 

Rıza Ankıll'.gücil, 3 üncü Niy:ı 1'. ••• 1 "'İ.: .:ü b;rinci 20 puvaıı. 
~i AnkaragücU. j .:ı, Dcınirspor ikinci 15 puvan. 

I 

madan öğrendik : Bir sandal dev 
rilmiş .. içinden denize düşen lıi 

kc-ciın canhıraş bir feryatla imda 
istiyor. Fakat bu mürettep bir ka 
za:lır.. Davetlilerin alkışları ara
sı!'lda~ kadın kılığındaki genç, im 
dadına koşanların yardımiyle sa 
hile çıkıyor. 

' 

Bundan sonra Padilbotlar ara 
smda yapılan yarış ta finale pe 
az kala öttürülen bir düdükle bü 
tün Padilbotların birtden devril 
mesi görülecek bir şeydi. 

7 5 kişi arasında yapılan bi 
buçuk saatlik mukavemet yüzm 
yarışı şimdi bitmişti. 14 gen 
1,5 saat elbiseyle yüzmeğe mu 
vaffak oldular. Onlar da alkışla 

arasında sahile çıkarken artık mü 
sabakaların da sonu gelmi§ti. 
Akşamın saat altısına kadar ze 

gin bir su sporları faaliyetine şa 

hit olan binlerce davetli, Çenge 
köyü iskelesine doğru ıdağılırl c 
herkesin yüzünden sevinç ve gu
rur okunuyor.du. 

Tunç ordunun yarınki ferdlcri· 
ni teşkil edecek gençlerin sağlam 
ve disiplinli oluşlarından doğan 

bir gurur. 
Sacid Tuğrul Öğet 

Sporcular 
Klüplerini yalnız 
Ağustosta değ;ş .. 

tirebilecekler 
Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü bu hususta 
mühim bir karar verdi 

• B c<len tcrblye~i umum miidürlü· 
ğü son günlerde ~ok miihlm bir ku• 
rar vcrml::ttr. Sııorcuların klüb de· 
ğlştırmel<'ri et rafında \'erilen tıu 

karara. göre, bütün sporcular ~imdi. 
den sonra yalnız ağu tos a~·ı ic;iıı. 

de klüb değiştirebileceklerdir. 

Şimdiye kadar eski \ e yeni spor 
te..,kilitlanmızda .ıııorcular, dokuzar 
ay ~ldem<'k ~artiyle her me' "im· 
de klüb deği::;tirrblllyorl:ı rdı . , . e h u 

yüzden de senenin he r men.iminde 
(Derıamı 15 incide) 

t:cncral Tlalis kiiçük yiiziiciilcrc maılalyc t'criyor 
T2 KiLODA : I la, M:uh:ı.fızgiicii 4. puvanla üçün. 
l nc.i ~liil Atik Halkevi, 2 nci cü olmu§lardır. Sporwlar lef tiş yerine gidiyorlar. 
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Diin yapılan milsaba!wTarının en güzel koşuhımdan ikisi: J'üz metre biterken 

Dünkü atletizm müsabakalarind 
a letlerimiz muVaffak oldular 

lv!üsabakalar baştan sonuna kadar çok heyecanlı bir hava içinde yapzld 
Mısır, Romanya Yunanistan, 

ve Türkiye a t.lctlerinin iştirak 

cttiğı beyııel.ıııle. atletizm mü • 
"cıbakala rı düıı Fenerbahçe sta . 
..:.ıı ı.ı oıi_v;•l< b ı intizam içinde 
y.ı• ılmı tır . .:: 'r.r ınıız<le oıılunan 

Haıi i. c Yd~ili ~ükrii Saracoğfo ve 

beJ ıı tcrbiyesı ı.;mum müdürü 
general Cemil Taııeı de müsaba. 
k.ılar a hazır bulunmuşlardır. Yu. 
n nlı fil! :; ile Mandilmsm ve llo
m"ın; :ılı • • ın m gelmemiş olma
ları müsab imi rm rekabetini hayli 
za)ıflntınılitı. l\fös b:ıkalnra bayrak 

Atletler rekorlar kırdılar ~ Sfr~'.~2'.:.un • 
yeııı 

çekme törenile haş:nnmıştrr .. Dir 
ı; ,k yr ni r0kı'• !~J ,>lde edilen mü. 
sabal,aların tafsilatı şudur: 

100 ~IETl'E: 
Larıbrakis ve ~'!kretin çekişme. 

Demirsporlular 
Diin Aııarlolu takım ıy la 

yaptıkları 
İdman maçında 3 - 3 

berabere kaldılar 
C 'atL.ı;arayla yapacağı iki ma· 

. ı h zır!anmak için Kalamışta bir 
k.,mp kurınuı:; olan Ankaranın De: 
nıır por tal.::ımı, dün Kadıköy sa
h:ı mda Anadolu takımile bir id 
ı ı nn ;r yapınıs. çok s1kr bir 
\~n ·ı içiı: le oynanan bu oyu·· !? 
i:\i t:ı 1 :ı 3·3 berabere kalmı~lar 
clı·. . 

Dir gün C\'\ el G:.ılatac:arayın Pc· 
l: "rc:ındrıki ır •vaffakiyelsizli

ğin • .!n ı;onra, pemirc:porun d::: 
bo,.• ... b·r netice alma. ı in~ana ga-

;ıile geGen bu müsabaka Fikretin 
galebesile bitmiştir. Fikret de • 
parda ileri fırlanıış ve bu vazi . 
yetı yarış sonuna kadar devam 
ettirmiştir. Geçen yıl 11,3 ile l\Iı. 
sırlı Ebeyidde olan rekor da Fik. 
rete geçmiştir. 

1 - Fikret 11,2. 
2 - Lambrakis (Yunan) 11,3. 
3 - Melih 11,4. 
800 METRE: 
Rıza Maksut ilk turu önde bL 

tirmiş, fakat Yunanlı Stratakos 
başa geçerek ikınciden 10 metre 
önde müsabakayı tamamlamış • 
tır. Recep son metrelerde dör _ 
düncülükten üçürıcülliğe geçebil. 
miştir. 

1 - Stratakos (Yunan) 1,57,8, 
2 - R. Maksut 2,0,6 
3 - Recep 2,1,1. 
Stratakos'un derecesi hem bu 

müsabakaların Ye hem de iki sa. 
niye farkla yeni Yunan rekoru. 
dur. Geçen seneki 1,58,5 lik re. 
kordmen Mısırlı Muskuris ancak 
altıncı olabilmiştir. 

100 METRE (Katagori 3) 

1 - Cezmi 11.9, 
2 - Sezai 12,3. 
3 - Kamıran 12,3. 
110 METRE Manialı: 
Faik daha başlanğıçtan itiba 

ren öne geçerek kazandı • 
1 - Faik 15.5, 
2 - Yavru 17, 
3 - Hrisafoplos 17,1. 
200 l\IETRE CKatagori 3): 
1 - Sait 21,4, (Beynelmilel İs. 

5000 metre koşıı baş!1ıdıktan biraz sonra 

;~ tanbul müsabakaları yeni rekoru) 
~ 2 - Merih 24,5, 

3 - Üç tek 25,1, 

4 X 100 BAYRAK: 
1 - Fikret, Nazmi, M 

ve Melihten mürekkep tak 
GÜLLE ATivlA: 100 METRE (Katagori 3): 

1 - Ahmet 56,4, 
2 - Ali 56,5, 
3 - Hüseyin 57. 
400 METRE: 
En heyecanlı ya;ış bu oldu. 

Yunanlı Stratakos başlangıçta 

öne fırladı. Fakat güwl bir ko _ 
şu yapan Gören yavaş yavaş yak. 

l laşarak son virajda Yunanlryı 

geçti ve birinci oldu. 
1 - Gören 51,4, 

Ateş İbrahim ile Ro 
(Devamı ıs i 

Yeşilköyde 
yelkenli yarış 

Sporcu hariciye vckllimfa Saıac flıe müsabakaları alaka 
cdıyordu. 

2 - Stratakos (Yunan) 51,7, 
ile ta!~ip 3 - Ebeyit (1\Iısır) 51,8. 

Yeşilköy halk partisinin 
büüs ile yakında senenin e 
yelken yarışları Marmara 
lacaktır. Yarışlara Yeşi 

başlanacaktır. Bu maksatla. 
lıklara devam edilmektedir. 

Spor alem.inde çok eh 
verilen bu müsabakaların 
ta yapılacağı haber alrnmış 

Yeşilköy parti şubesi ay 
da bir kır balosu tertibini 

5000 METRE: 
Bir müddet evvel 800 metre ko

§ara k yorulan ve bu yüzden 
Müsabaka ortasında yarışı 

terkeden Rıza Maksuttan sonra 
Romen Kristea ve Yunanlı Ra . laştırmrştrr. 

~~~~~~~~~ ........... 
gadas arasında geçen bu koşu 

başlangıçta öne geçen Romanya _ 
lının sonlarda flişmesile Yunanlı 

taıaf ından kazanıldı. 

1 - Ragadzas (Yunan 15,28, 
(Yeni rekor). 

2 - Kristea (Romanya) 16,4,5 
3 - l\1ustafa 16,11,5 (Ankara. 

Orta Alrnp 
kupası maçl 
iki macar takı 

finale kald ı 
lı olan Mustafa yeni Ankara re. Peşte, 16 (Hususi) -

~ koru yapmıştır.) Avrupa kupasr dömi fina 
200 METRE: l;urada F. T . C. takımiyle 

Sırıkla irtifa atlanıyor 

Su sporları 
~lYI selfil e '1'a po 3~<Çal!k re~mô 
m lYısa (Q)a!ka Dca1ır o ırn ~ır@ ~ ırcal:m o 
Beden Terbiyesi İstanbul mın

takası su sporları ajanlığı tara -
fmdan hazırlanmış olan bu sene. 
ki denizcilik müsabakaları ve bi
rincilikleri prociramı ncşredil -
miştir. 

Bu seneki yüzme, yelken ve 
kürek karşılaşmaları aşağıya ge
çirdiğimiz bu program mucibin -
ce yapılacaktır: 

Yüzme müsabakaları 
16 temmuz hazırlık müsabaka· 

sı. 

23 tem.muz federasyon teşvik 

müsabakası. 

29, 30 temmuz mmlaka seçmesi. 
12, 13 ağustos rr..ıntaka şampi _ 

1 - 100 metre serbest 
2 - 200 metre serbest 
3 - 200 metre kurbağlama 
1 - 400 metre serbest 
5 - Türk bayrak yarışı (10(, 
metre sırtüstü, 200 metre kur 
bağlam.o., 100 metre serbest.) 
d - Atlamalar. 
7 - Su topu ekzcrsizleri 
16 ve 23 temmıız müsabakaları 

1 - 100 metre serbest 
2 - 100 metre su topu 
'3 - 200 metre kurbağlama 
4 - 400 metre serbest. 
5 - 4 X200 bayrak 
5 - Atlamalar 
7 - Su topu ekzcrsizleri. 

Bu müsabakadaki bizim atlet. ya takrmı arasında oynandı 
!er evvelce başka müsabakalar 4 - 1 F. T. C. takımı kaza 
yapmış ve yorulmuşlardı. Yunan. lEcek hafta burada Avrup 
1ı Lambrakis kolay bir birinci _ [ smın finali F. T. C. ile Uy 
tik aldı. kımlan arasında oynanaca 

· yonluğu. 29 temmuz seçme miisbaalwları 

l - 100 metre serbest 

Disk atma nıiisabal.asmdaıı bir göriinüş. 

Karşılaşmaları n nevileri 
18 ve 25 haziran miiıwbakrılan 2 - 200 metre kurbağlama 

1 - 100 metre serbest ~ - 400 metre serbest. 
2 - 100 metre sırtüsü 
3 - 200 metre kurbağlama 
4 - 400 metre serbest. 

1 - Türk bayrak yarışı (100 
metre sırlüstü, ~00 kurbağlaımı , 

LOO serbest). 
5 - Mıntaka bayrak yarışı (50 30 tcnnmı:; scçme1cri 
metre sırtüstii, 100 metre kur - 1 - 100 metre sırtüstü 
bağlama, st•rhcst). 
6- Atlamalar 

7 - Su topu ekzersizleri. 
fJ ve 9 tr.mımu::: müsal.>al.:alcın 

2 - 200 metre serbest 
:J - 1500 metre serbest 
1 - Atlamalar 

(Devamı 15 incide). Gören 400 metre ko§uyu birincilikle bitiriyor. 



onuşan 

Çeviren: SUAT DERViŞ.ı 
le her ıtln vuifeml yaparak onun 
:tinden kurtulmata çalıpcaktım. 
Orada ıWdlnet bulacatımı ~anne. 
diyordum. Tabii «?fada bqıma ge 
'ecek fCyleri hiç beklemiyordum. 

Maymun seyahatimde de beni 
\wralmuyoıdu. 

Kiliseye her rUn l::enimle bera. 
ber ıeliyor. kürıüye beraber çı
kıyor. Vau ederken yanımdan 

ayrılmıyordu. Öyle bir hale ıel
nitti lı:i dua kitaptan okurken bu 
'citaplann üıtilne 11çnyor. oku
naklığıma m!ni oluyor.du. 

Varvickshir.den ayrılmak mcc· 
buriyetinde kalml§tım . Do!ct'"r 
Harleye giderek halimi anlattım. 
Doktoru bu çok alikadar etmit • 
ti. Beni kurtaracağını vaad etti. 

Söylediği şeyleri dikkatle yapı· 
yordum. Uç ay kadar maymund n 
kurtuldum. Ve gene doktorun ri
caıiyle Varvickshire avdet ettim. 

Oraya yaklaştığımız zaman ak 
şam olmuıtu. Arabadan ba"tmı u
zatarak Kenlis kilisesine bakıyor
dum. Mehtabın altında kilisenin 

- Bu mutlaka mehtabın bir 
oyunu.dur. Ay ışığının insan üze
rinde tesiri vaıi:hr. Hiç karanlık
ta, limbasız yerde kalma:nalısı-
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Ingiltere bir muhacir 
memleketi mi oldu? 
Muhacirlere yardım cemiyetlerinde yürek 

paralayan sahneler geçiyor 
n:_ 

Sa~dan: Alman yalıudi:.i muhacirlcrT,ondr:ışa gcldildı>ri rsmula - Danzl~e ~ıkarılan yahucli çocukları _ 
Gelen muhacirlerle konusmak btiyen bir Alman ~ ılıuilisi katlım polblcr rıhtıma girmekten meneiliyorl:ı.r 

Bugün Londrada ne tarafa doğru 
yürüseniz, adeta her yüz metrede 
bir, A vrupantn bir köşesinden geL 
ıniş bir muhacire rasgelirsiniz. Bu 
vaziyet karşısında İngilterenin ya
vaş yavaş bir muhacir memleketi 
olduğunu düşilnenler bile var. 

Fakat rakamlara bakacak olur_ 
sak İngiltereye iltica etmiş kimse
lerin çok az old:.ığunu görürüz. 

Hükumetin neşrettiği son bir ra
pora göre 1938 martında İngiltere. 
ye 6.567 Alman, 3.730 da Avustur
yalı kabul edilmiştir ki, bunlardan 
Almanların 2950 si, Avusturyalıla_ 
rın da 1.688 i kadındır. 

kapıda yazılı "Geschlossen,, (Al - yardrm cemiyeti ianesinden ve fer
manca "kapalı,,) kelimesini sanki di ianelcrden ibarettir. Hükumet de 
yanlış yazılmış sanarak, kapıyı Çekoslovak muhacirlerine 4 milyon 
vurmaktadırlar. ingiliz lirası vereceğini vaadetıniş. 

Maalesef bu kelime doğrudur ve tir. Fakat bu vaid henüz tahakkuk 
Çekoslovak muhacirlerine yardım etmemiştir. 

cemiyetlerinin evleri arasında bir 
tek boş oda kalmamıştır. 

Cemiyetin merkezinde memurlar, 
koltuklarının altında meşin evrak 
çantaları kağıt dolduruyorlar: 

- Yaşınız? 

- Mesleğiniz? 

- Geliriniz'? (Ekserisinin hiçbir 
geliri yok.) 

Mis Laytonun meşgul olduğu 

Çeklerin adedi 5000 kadardır. 

"Bunların bazılarının arkaların -
daki elbiseden başka bir şeyleri 

yok, diyor. lçlerinde bazısı evvela 
Çekoslovakyaya kaçan, oradan 
martta Lehistana, Lehistandan da 
!ngiltereyc gelen Avusturyalılardır. 
Nisandanberi Lchistandan 1200 mu 

Sonra memleketlerinde kalan aL hacir geldi ve bunlar son derece biL 
lelerine dair bazı sualler soruyor_ yük bir sefalet içinde kalmış k.iJn_ 
lar. sclerdlr.,, 

fOr __ ma_n i_nsa~J~~~~~;~~~ ~ : :~~] 
YAZAN L. : Busch 36 Yılını vahşiler arasında gaçi rmiş bir Arman S9yyahı 

Cuala -· Guala: -- Kollarım ı ve bacakla rımı 
beyazların cinleri çaldı ! dedi. 

Cinin bize getirdiği yemişin da benim de kollarımı ve bacak!a· nü gene akşama kadar bu bataklık-
ne olduğunu Cuala - Guala biliyor rınu kopardılart larm içinde uğraştım. 
mu?.. - Cuala - Guala! Sen bu vaka· .Nihayet tek bir ge~·it buldum. 

Sihirbaz şu cevabı \'erdi: ian evvel de cinlerle mc~~ul oluyor Canımı kurtarmak için o geçitten 
- Evetl muydun? geçtim. 

- Nedir o yemiş? - Evet! Bir orman içine girdim ki dayanıl 
- Siyah inci yemişi! - Demek ölm·mcne sebcb cinle: maz derecede sıcaktı. Ayaklarım 
- Inci yemişi mi? ~in seni kurtarmın oldu!.. .a~lanmı~tı. Yerden ~ıcak dumanlar 

- Evet! Onu buralarda bilmezler' - Evet! çıkıyordu. 
Fakat cinler onu denizlerden topla - Peki, sen cuanikleri niçin hi· Ağaçlardan bir takım gayet uzun 
yıp getirirler! maye ediyordun o ,·akit? Şimdi i;-,r 'X>ylu adamlar indiler. Beni yaka-

- Denizlerden mi? 3.ksine? adılar .. Kendimi kaybettiğim için 
- Evet! O vakit be~·az avcılara ka:-~ı oı ıe olduğumu bilmiyorum: 
- Kendisi bu yemişten hiç yemi~ lan müdafaa etmiş;in! Şimdi i-;e c:: Deh~etle sihirbazı dinliyordum. 

midir? na her ge!enin bir cuanik dişi g~fo lşte goril insanları görmüş bir a--
- Hayır! mesini istiyor"'un? lama ilk defa rastgeliyordum. 

- Bu yemişi cinin kendisi mi ı;c- - En-elce cuaniklerin ormanla· Sihirbazın anlattığı şeyler ise, bir 
tiriyor? Yoksa cine bu yemişi biıf rından geçip Bncla-Badalarrn or· üyaya benzediği için büsbütün me-
getirmesini o mu emrediyor? manlarına gitmek mecburiyetind~ ;ak ve heyecanımı tahrik etmişti. 

- En nadir yemiş bu inci ye· idim. Onun için onlarla dosttum. -Ağaçlardan inen mahlUklar mr 
mişidir! Onun için sizlere bundar. Bada-Badaların ormanlarına mı: ')u senin söylediğin Bada·Badalar-
getirmesini ben istedim. Ben sör· Bu Bada-Bada'ar nedir? dır? diye sordum. 
ledim!. - Bunlar etrafı geçilemez, kızgı:r Sihirbaz: 

Demek oluyordu ki inci yemişi dr sular kaynayan bata!dıklann orta· - E\·et, dedi. Onlar kendilerine 

diKi üzümü gene sihirbazın iradesi smda ya5ıyan cuaniklerin çocukla- bu ismi Yeriyorlar! 
getiriyordu. rı kabilelerdir! - Demek bu mahlukların hay-

Buba: Cuala·Gualadan bunu işitir işit- van olmadıklarına eminsin? 

- Cuala • Gua1aya deki: Biz mez tepeden tırnağa kadar titre- - Tamamilcl Bunlar cuanikler 
hakikaten kendisi gibi bir sihirbaz dim. gibi diğer hayrnnları paralıyarak 
görmedikt Cinlere hükmettiğine ta· Demek tahmin ettiğim gibi bu !'İ- yiyorlar. Gayet kıllı insanlar! Elle
mamile inandık. Bize gösterdiği hirbaz kollarını bacaklarını kaybet· rini ve ayaklarmı da ayni maharct

"eylerden doları kendisine teşekkür meden ewel goril adamlarla müna· le kullanıyorlar! 
~deriz. Ancak kendisinin kolları V( ~ebette idi. Bu adamlara da Bada· - :Kasıl maharetle? 
bacakları olmamasından dolayı son Badalar dediklerini ilk defa öğren- - Ayaklarını da el gibi kullanı
derece canımız yanıyor! Acaba bu miş oluyordum. rorlar. Onun için son derece ku\-

kol ye bacaklarım cinler mi aldı· Cuala - Gualaya hemen "ordum: vetlidirler! 
lar? Kendisi doğduğu zaman böyle - Sen bu Bada·Badalan gördün- - Konu~uyorlar mı? 

mü? - E\·et! mi doğmuştu? 
Cuala - Guala şu cevabı verdi: 
- Hayır .. ! Doğduğum zaman sağ 

Sihirbaz cevap verdi: - Sen aralarında ne kadar ıa~ 
- E\-et! man kaldın? 

- Nerede olduklarını biliyor mu- Sihirbaz dü~ündü: 

re gitmiştir. Yalnız bunlara hemen yine sokakta mı bırakılacak? mini ve mümkünse, en mübrem ın.. - Peki, kendisini cinleri nasıl hi- sun? - Bilmiyorum, dedi. Fakat uzun 
hemen ayni mikdnrdn Çek ve Su - Bütün var.ı yoğu ondan ibaret ol- tiyaçlarını kar~ıalmak üzere bir L maye etmemişler de kollarını bacak - Evet! zaman .. Evvela bir müddet hasta 

Fakat bu rakamlara da inanma -
mak lazım. Zira bunların birçoğu 

!ngilterede bir müddet kalmış, son
ra Anıerikaya veya müstemlekele. 

Bu muhacirler cemiyetin hiına -
yesine kbaul edilecek mi? Yoksa 

Bunlar için ilk yapılacak iş, ken
dilerine yatıp kalkacak bir yer te- tamdım! 

det!i Alman muhacirini ve onlarla duğu anlaşılan bohçası koltuğunun ki şiling para bağlamaktır. Çoğu !arını kaybetmiş .. Mademki kendisi - Nerede yaşıyorlar? yattım. Bada·Badalar bana baktı· 
beraber bir mikdar Macar ve Lehi altında, kadınlar memurun gözü - tarla iı;lerinde bile çalrşamıyacak cinlere bu kadar hükmediyor? - (Tuzlu ormanlar) denen or- !ar. Bana bakanların hepsi erkekti-
ilave etmek lazımdır. nü kendi üzerlerinc çekmeye çalı. haldedir. Çektikleri felaket onları Cuala - Guala kalın sesile gayet manlarda! lerl 

Burada memleketlerinden gelir - şıyorıar. o kadar ypırabnıştır ki sıhhatlerini acele acele cevap verdi: Sihirbaz hayretlerim arasında ı::u - Orada hiç kadın yok mu? 
kcn ailelerini, paralarını ve bütün Cemiyetin katibi Mis Layton ge_ düzeltmek için en aı;tağı Uç ay is _ - Kollarımı ve bacaklarımı be- izahatı verdi: • - Var! 
mallarını beraber gelirmiş olanlar- liyor. Bu, sarı saçlı, zeki bakışlı, ter. yazların cinleri çaldı! dedi. - Ben o zaman goril ormanları:-- - Kadmlannı yakından gördün 

dan bahsedecek değiliz. Bu mes'ut çevik bir genç kız. Mütemadiyen ça İçlerinde en bahtiyarı kadınlar. - Beyazların cinleri mi? da dolaşıyor .. Kendime bazı otlara- mü? 
kimseler nz, pek nz ve esasen İn- lan telefona cevab yetiştirmeye ça- Zira nerede olsa ev işlerinde çalış- - Evet! rryordwn. Bir gün volumu kaylxt - Gördüm! 
gilterede yerle§mek hak ve imkanı. lrşıyor, sonra cemiyetin faaliyeti mak üzere hizmetçilik bulabiliyor • _ Nasıl oldu? tim. Haftalarca or~anlar içinde - Peki, neden sana bakanlar yal• 
nı haiz bulunuyorlar. Biz burada hakkında maIUnıat veriyor. !ar. Bekar erkekler de başka yere - Cuanikler yüzünden oldu! dolaştım. Yabani yemişler, güneşte mı erkeklerdi? Kadınlar senden 
ıncmleketlerirlde her şeylerini bı - Çek muhacirleri yardım cemiye- gidebilirler. Mesela Kanada onları - Goriller yüzünden mi? kızartılmış yılanlar yedim. Ağaçla- korkuyorlar mıydı? 
rakıp gelen ve ekseriyeti teşkil e- ti, lord Baldvinin muhacirlere yar. çekiyor. - Evett Dört beyaz adam cuani!, rm köklerini delip emdim, böylecr - Hayır .. Onların kadınları g~ 
dn muhacirlrle mşgul olmak isti - dım iancsindcn hiç istifade etmi _ Çek muhacirleri için ilk yapıla_ leri öldürmek istiyorlardı. Ben onlcı <:.usuzluğumu gideriyordum. Sonra riller tarafından çalınıyor!.. Gorille
Yoruz. yor. Onun varidatı lord Mayorun i- cak iş hepsini bir araya toplamak rı müdafaa ettim . .Fakat onlar biı bir gece birdenbire bataklıkların i· ;in ranlarm~a yaşıyorlar! Fakat ge-

Yalnız evvela feci bir hadisenin anesi, "Nev Kronik!" gazetesinin ve orada onlara rencberlik öğret -ı tanesini avladılar. Onun üzerine bü- ~ine saplandım .. Ertesi güne kad:ıı lip Tuzl.u ormanlarda doğuruyorlart 
mes'ut bitişini işaret etmek isteriz. açt1ğr iancdcn ve milletlerarnsı (1Je11anıı tJ iııcide) tün cuanikler hücum ettiler. O ara- çamurlar içinde kaldım .. Ertesi gü· Hayretler içinde kalmı~tım. 
Harb csn:ısrnda lngiltcreyc iltica ------------------------------------ ----------- Maamafih bu kadar sevinç duy-
<'Jen 6000 tspanyol çocuğu vatan. duğumu da hatrlam1yorum. Zira ni 

lanna sıhhatU, ncşcli bir halde ve AA'ı~: j ~ A~~~~~ "A%AN ez c;.i? ~N 'ıayet goril insanların izini bulmuş 
güzel bir ingilizcc öğrcnmi:j olarak r 1 . n J9 ...,,., ~ ~ '\u . .41-"-t' c::bfsN~"')' -~ ~um. Onların içinde yaşamış bira-
clönctüler. . _ _ _ _ dam bu esrarı asla gizlemeye lüzum 

Bu çocuklardan müstakil işçi !Örmüyordu. Onların arasında y~· 
Partisi tarafından Somcrsette ba - mı~tı. l'IJ\.,1-lA Hll.· EoJET 
kıla11lar ilerde herhalde tiyatro sa_ IV1 ı-v~ T Bb.ı Df Se\·incimden o kadar şaşırrnı~tnn 
h 

ı.;,JtKıl)tN 8uNv DU'I· • · be · :ıi asında çok değerli unsurlar ola- u!>TA~ı VA ov o nı mhcyecanla konuşmakta ol-
cnktır. Bunlardan bir konser heye- vA~ '/AVA~ ltı~umu hayretle seyretmekte olan 
t: teşkil edilmiş ve küçük çalgıeL ~ÜPHE.lt. tJ Hansa döndüm: 

Met;;,~ lıır bütün memleketi dolaşmrı;ılar. 8.1\~L~ Mı~ - Hans! Muzaffer olduk! diye 
kendilerine sarf edilen paraya bir D 1 ')?.ğırdım .. 
Ynrdrm olmak Uzerc 200 ingiliz li- q-, Ilans bön bön : 
rası toplamışlardır ki bu da çocuk_ ~ - Ne oldu, kaptan? Ulungalarm 
l::ır için iyi bir kaz:mç demektir. memleketini mi zaptediyoruz! di}ıoe 

Bu İspanyol cocukları arasında sordu. 
bazıları vardı ki .Cksüzdü, yahut a
nalarının, ba.balarııırn izleri kaybol
ınuştu. 300-4CO arasında oaln bu 
Çocukların hepsi işçi veya orta sı

ıuf aileler tarafmdan manevi ev -
lat olarak alrnmı§lır ve bugün ana
lıklarınm, babalıklarının evinde 
ıncs'ut bi'r hayat sürmektedirler. 

Eski evlerine ait olan hatıraları 

daha şimdiden gittikçe unutuyor -
lar ve felaketli günler artık onlar 
için tamamiyle maziye karışmış bu 
lunuyor. 

Fakat bir de hala sefalet içinde 
Yaıjıyanlar var ki, bunlar zavallı 

Çeki erdir. 
Londranın kuytu bir kösesinde.

ki şu evler arasında dolaşın, günün 
h"rhangi saatinde olursa olsun, her 
eViJ:ı önünde>, erkek. kadm yirmi, O

h~ ltl~inln toplanmış ~lduğunu gö
rürsünüz. Bun!ar Ya evin merdi -

t;'.l i Ki ZJ!ı. 
81 TA 'I ı ıK.q1. 
~TMİ~ '1c 
HJ!ı1.1~LIK 

i <;iı-J BAı'l.ı 
TAv .Sl'fE. 

LE ı:ltı~ 
!ULU1'1MU~. 

tH.>- .. 

- Hayır! Hayır! Goril 
rın yerini bulduk! 

- 1\e diyorsun? 

insanla· 

(Devamı var)' 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercü

me kü ll iyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr. 

• 31 Rasin külliyatı ıv 60 
32 Metafizik 4-0 
33 İsken der 60 
34 Kadın ve sosyalizm 100 
35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat .{0 

38 Etika 100 
39 Heraklit . 25 
40 Ruhi mucizclet' . t 5 -1 .. ft."iO 
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ıa - Yazan: RAHMi YAGIZ 

Mecdi altı bombadan beş tanesini 
düşman gemilerine savurdu 

Genç TUrk kartnlı pilot yerine baktı. Aradığı- tirdi, sonra adanın üzerine, muhnfız tnbur knrar-
nı bulnınnmı~ gibi yUzUnU buruşturdu, arkasında gô.hının bulunduğu limana hfıkim sırta doğru uçtu. 
duran neferi i;;aretle yanma çağırdı, kulağına fı- Adayı herecan kaplnm14~ı. 
sıldadı: Fabrikalar dUdUklcrlni ç&.hyor, yağ değirmen. 

- Bir arkadaamla beraber git, 6 tane orta leri boşaltılıyor, halk farkında olmadığı tehlikeyi 
boyda. bomba al, kuyruk arnbasındn (1) buraya diıdüklerle haber alarak oradan oraya koşuyor, 

getir. meydanlarda toplanıyordu. 
Birkaç dakika sonra 6 tane bomba tayyareye ~abur çarçabuk silah baeı etJniati. 

yerleştirildi. :Mecdi kendine mahsus yere oturdu, 11Ave ayakları takılan Levi.s makinelltüfekle. 
sabah serinliğinde sükutu yırtan bir motör r esi rl tayyareye dnlreli arpacıkla nişan almış, sUrekli 
tabur karargahını sardı, Mecdlnln Fokerl acar lr takırtılarla faaliyete geçml!itl. 
kartal sUzUlU§Uyle ağır ağır yükseldi, meydaıırn Mecdi yıuusıra havayı delen buz.meye aldır-

Uzerinde bir defa döndU, sonra mUstabkem mev- mndan hücumuna devam etti. 
ki Uzerlnden kaydı, engine doğru gözden kayboldu. Pavtyonların aralarında gizlenen, çalı demetle-

rinin arkasına sokulan talim meydanında açıkta 
He.va gayet gilzel, gök bulutsuz, rilzgfır tatlı mevzi alnn makinelltUfekelrin il.terine doğru uçtu. 

tabiat ve her §ey cUrctlW.r TUrk kartalının bamle- Yerlerinl ker.tirmek için bir defa gözlerini, altında 
sine yardımcı gibi fevkalade. kilçilleı::. sahada gezdirdi. Paviyonun arkasına ;, Uk-

Mecdl, altmdnn kayıp giden Tilrk ıSahillerinc seldi. Cephanelik olduğuna hükme tiği küçUk ve 
bir defa. dnha göz attı. Engin, dilpcdilz, lekesiz bir yansı yere gömülU, önünde nöbetçilerin bekleşti. 
çanıaf gibi gUneşln ilk ~ıklarlyle yaldızlanıyor, U. ği barakalardan birinin Uzerine son bom basını sa _ 

zerinde ufacık bir arıza görünınilyordu. vurdu. Havayı yırtan ıslıkalrla bomba yere indi 
ve cephaneliğin yanında şiddetli bir infilak dı1yul

Tayyarc yarını santlik bir uç~tnn sonra Sakı:_ 
du, bembeyaz bir duman küçilk barakayı gözden 

zm üzerine geldi. İ.zmir sahillerinden az uzakta, kaybettL 
Sakız adası mahmurluğu içinde uyuyordu. 

Mecdinln savurduğu son bomba hedefini bul-
Türk kartalmın yüksekten uçan tayyaresi ada- mamt§, cephaneliğin 50 metre kadar uzağında, cr-

nm üstünde bir defa dfindll. zak anbarmın yakınında patlamıştı. 
lngiliz hıı.v!l filolarmm her gün Uzednd.en gc- , Anbar kapısmdaki nöbetçi bo::nha parçalariyle 

çişleriyle motör seslerine al13knı, Türk ~yyaresl- / ,( yaralanmış, yerlere yuvarlanmış, cephaneliği bek. 
ne aldmı:ı bile et:mlyorlardı. liyen sUngU!ü nefer de kendini oracıkta tr.r çuku. 

Mecdi stlratle adanın arkasın& kaydı. Kino ra atmIŞ, ölilm korkusuyla trıkırdıyan dişlerini zap
ta uğraşa uğraşa titre~ip duruyordu. 

burnu clvarmda demir üstünde duran M 11, 12 mo. 
Türk kartalı paviyonlarm üstUnden sUzfildü. 1-

nitörlcrinin üzerine geldi, mail bir uçuş ha .. tt Uzc. 
hlve ayaklarmnı üzerinde yUkselen, namlularını 

rinde kayarak evvela M 12 ye doğru stıznıdU, mo-
nitörün tam l\zcrindcn geçerken, ta~arcnln kuyru- her tnrnfa çeviren makinelitUfeklere doğru alçaldı, 

alçaldı, birkaç yllz metreye kadar sokuldu ve bu go-
..ğundaki ay yıldızlı kırmızı: i§areti gören nöbetçi- çişte, yc:ni takılan makinelltüfeğini denemek fırsn. 
nln tel8.şlı hareketlerle "alarm,, işaretine saldın. tını buldu. 
ıl smı.smda ilk bombasmt savurdu. Jf' 

Evvelil. çalılıklar arruıma gizlenen makinelitU. 
Her gUn bir fasü İzmir salıillerinl topa. tutan f._ğin üzerine dcığru pikeye geçti, keneli makinıt.i-

düşnıan gemisi bu beklemediği taarruz, ha\·a hUcu. tüfc~'inl de faaliyete geçireli. 
mu karştsmdn. eaşmrken ikinci bombayı da savura- TUrk kartalrnın tüfeği, ölilm tnkırttlarlle yü-
rak M 11 e dotru döndü. rtk oynatan saldm§ı karşısmda dllşman taburunun 

Türk kartalı Sakız g6klcrinde motörünüu. ak- cfr dı tilfenk başından kaçın.ağa, kendilerini çalı-
sı canlı ihUzazlıır uynndrm uyandıra. dolaşıyor, ların nnısına atmağa, isabet alanlar da kanlar için. 
lıpkı bir UzUm sepetine musallat olan bir bal arı- de ;} erlere yıktlmağa koyuldular. 
sı saldırrniyle monitörlerin Uzerinde dönüyor, mü. ll!ccdl bu hedefe tevcih ettiği ateş huzmesini 
temadiyen bomba sa.vuruyordu. bu-az ilerden bir dikilişle kesti, irtifa aldı, arkasın. 

'M. 12 ye ilk savrulan bomba. denize dUşnıliş, da durmadan takırdryan, kul'§unlımnı Türk tayya-
monitlirUn iskele bordasında bir su sUtunu yUk.. resinin etrafına göndermekte devam eden iki pa-
seltmlşti. İngiliz mUrettebatı bu infiliiklıı. heycca- viyon arnsmda mevzi almış dUşman makincllslne 
na kapıldı, Mecdlnln savurduğu lldncl bomba dUş- doğru bir dönüşle istikametini değiştirdi. Huban-
mangemisinln prova gUvertesinde 1nfiliık etmiş, tarda l!llık çalan rüzgii.ra karşı bUtun hızıyla uçtu, 
baş taraftaki topun mfircttebatmı, numara nefer- birdenbire sUzlilerek kendi tUfeğinin nişan hattını 

lcrlni yere sermişti. düşman silahına tevcih etti, levye Uzerindeki dUğ_ 
M. 11 derhal demirlnl kesti, sliratle bulunduğu meye baş parmağını 'bastırdı. 

yerden uzaklnşmağa, devamlı ı:ıancvralnrla da ma. 
klnelitilfeklerlnl tayyareye çevirmeğe uğraşıyor, a. 
tcş ~çmağa çabal'}'ordu. 

Mecdi altı bombadan beş tanesini düşman ge
mUerlnln Uzcrinc savurdu, bir isabet meydana ge-

(DC\1UD.I nr) 

(1) Tayynrcler hangara konulur, rıkanlırken 

ucunda. mahmuz bulunan kuyruk kısmı ufak bir f'l 
arabasllo taşınu. 

l'- a . ~ .. .,. f -"- _,,·.' \ •' •,. • .. • 1 <1. • • 

- 26- Çeviren: Fethi XARDEŞ 

- Ben öyle sanmıyorum. Bir k~n yoktur. Ciğerlerinde de köpük receğim manasız düşüncelere kadar 
ölüye atfedilen suçlar bana daim3 görülmü~; ayni mayiin tesiri.. de- sevkediyor. Allahaısmarladık. 
ıüpheli gelir. Deni ancak maznunun mek Stifel bu mayi içinde boğul Papaz dışarı çıktı. Kompars ::ı· 
itirafı veya hakiki bir delil tatmin muş. Çamaşır suyu ile boğu!mu; nuz silkerek devam etti: 
edebilir. Adamın bir fotoğraf maki- olmasın? - Papaz Ganardın yaşayış şek· 

nesine sahip olması onun muhak- Bo··yıe du··c::u··nmek k . b dal . 1i etrafında ne gibi dikkate değer 
k . 1 v d 1.1d . ., ı1 pe mı u a 

ka mücrım o duguna mı e ı ır . ca olur? Hayır! Diliyorsunuz kı nalQmat topladı. 

.tL burada çamaşırlan ayni zamanda Ştrobcrg hayretle sordu: 
Kompars sakin ve kendinden e- banyo \"azif esini gören genic kaplar-

min halinin te3irinde kalan zabitler ı1 - Ekipinizi, demek buraya arka· 
la yıkıyorlar. Böyle bir kab heı hal Ja;larınızı getirdiniz? Bize bunu 

:!erin bir sükut içerisinde susuyor
lar ve heyeti umumiyesi itibarile 
yanhs buldukları bu muhakemeye 
ne tarafından hücum edeceklerini 

Je gönnü~ünüzdür. Birisinin ba· öyliyebilirdiniz? 
şım su dolu bu kaba soktuklarım - Mühim bir ~Y değil. gelip 
tasavvur edin.. 1eçtiler. Bakın öğrendiklerimi ank-

H •a'-·ım: araştmyorlardı. aym mırıldandı: J 

Haym itiraz etti: - - Aman yarabbi! Tahkikata yeni Papaz Gayyardın şehrin lisesinde 
- Kati rlelil ha? Beni güldürü· 1 bir veche verebilir. fel~efe muallimliği var; iki haftada 

yorsunuzl Siz biraz evvelki nazari- 1 
- Tabii. Evvela Liyan isimli ka-,bir salıdan çarşanbaya kadar t:lers 

yenizi şa~maz ve neticeyi de mcc· ! dının mücrim olduğu noktasında veriyor. Ayni vaziyet ruhani işlerin 
lıuri nddettiğinize göre kendinize ısrar etmeyiniz, onun mücrim ol· '.le de görülüyor, iki haftada bir ra-
'>aşkal~dan daha müsa~a~akar ması imkansız gibidir. ıdan çarşanbaya kadar ayinlerde 
d~\Tandıb'l?ı~ı ~abu! etmeı.: laz:~ · - Yok canım! ')ulunrnuyor, günah çıkarmr•:): , , ·el 
~ız~en dehi ıstıyorsunuz ~m.a. sızı_r - Evet. Kadın budala değil.. E· 'lası! hiçbir kilise işilc m~gı.ıl olmu· 
ıddıalarmızı kabul etınemız ıçın sız ğer Stifelin öldü~ünü bilseydi onun yor. 
de delil göstermiş değilsiniz. namına sahte bir \'3Siyetname yap· Haym sordu: 

h.ompars gülümsiyerek CCYap Yer· mağa teşebbüs etmez, buna lüzum - Bundan ne netice çıkanyorsu 
di: görmezdi. nuz? 

- Ben psikolojik bakımdan ko·ı - Neden? _ Hcniiz hiçbir şey: zaten bu be· 
nuştum. Bu şahada hakikat isbat - Çünkü kırk bin markın bizzat nim vazife.'Il de dc~il. Ben sade<>E 
edilmekten ziyade hissedilir. Fakat Liran tarafından biriktiri'.mediğini ~ize küçük bir yardımda bulunma!< 
fotoğraf almı~ı ve evrak çalrm~ı ancak Stifel iddia edebilirdi. Bö,·· · t ı: F k t b 111. u tahk". 

dd• b" h"d·sed· b" 1 1 . ıs ec m. a a u ma uma . ı 
ma ı ır a ı ır, ınaena ey 1 le bir hata vaptrğını kabul edemem k t k J • tl" ö "1 · dd' d · · · · · a ın pe e ıemmıye ı g ru mıyer 
ma ı ehi ıstenebıhr. Bn takdirde vasiyetnameyi size der bir noktasile birleştirmekten kendi 

Haym hiddetle mukabele etti: hal gösterecek, ölümden kflğıdı kırk mi alamıyorum. 
- Siz parlak zekanızla yüksekler sekiz saat sonra ortaya ı;ıkarmaya-

de faydasız yere dolaşıp hakimane caktr. Stilel 11 mayıs salıyı 12 mayı 
1 1 çarşamba gününe bağlayan gccıj 

söz er söy üyorsunuz. Ben zavallı Vasi'-·etnam · t . k d v · h . . d .1 . 1 · J enın or a} a oy ugu jldürüldü ve o gece papaz Gayyar 
ısc e emmıyetc:ız enı en netıce er, tetkY fa d 1 1 1 1 d 

c;· k.fl . lh 1 1 l~d ı ı Y a ı mese e er şun ar n':" Vandövr civanna do~u gezmeğ 
mana. ız tev ı er, \e ası a e a. e "b tt· St"f 1. -1d .. ··ıd·· w ·· 11 . 1 1 v Fak . . ..k ı are ır: ı e ın o uru ugu çıkmı~tı. Papaz tevkif ve 18 mayı'> 
ı~ er e ugraşıyomm. ·at sızın yu ·ı k" · · 
el. . . . mayıs geccsı ı e yazı ma ınesının ta itham edildiği zaman suallere ce 

s ,..Jerden ınıp bu ışlerle meşgul ol· .. d ed"ld " ğ· 
12 

. 
.. k . t d" musa ere ı ı ı mayı;; gecesı vap vermek istemedi. 18·19 ma""I 

manızı gonne ıs er ım. .. J 

ara3Inda maktulun odasına gmp gecr.c:i geçti ve 19 mayıs gtinü pa 
Kompars sükünetle cevap verdi: vasiyetnameyi yazan kimdir? Ru paz kendisini fevkalade bir şekild 
- Hay hay azizim birinci müla· vasiyetnameyi kapı aralığından a· müdafaa etti. 

zim. tan kim olabilir? 
Hayma dü%an mıydı? Buna kuv Haym cevap verdi: 

vetle ihtimal verilebilirdi. Tenkid· - Bu noktnyı ben de dü~ündüm. 
!erinin şiddetini, biraz mütevazi gü Şmit arkadaşının sözünü tamam· 
rüncrck, azaltmağa çalışmıyordu, ladı: 

bilakis iddialı bir tavır takınıyor- - Bu müddet zarfında Sti{elir. 

du. odasına giren olmamış. 
- Tahkikatta bu teferrüat hata· - O halde, ıreç kalınmış; ya1ık' 

sı, size, önünüzde açılan bir çok yol Şimdi biitün bunların bizi papaz 
lan ihmal ettirdi. Otopside, Stifc· Gayyarda götürdüğünü hepiniz be· 
!in midesinden çıkan \"e doktorun nimle beraber kabul edeceksiniz sa· 
Javel suyu ile karışık dediği mayi· mrım. 
in siz hileli bir içki olduğunu kabul c ·t t ld 

umı a ı ı: 

Şimdi ortaya çıkan sual şudur: 
"Sen Kore.'lten mıntakasında S3 

akşamlarından çarşamba sabahia 
na kadar neler oluyor?,, 
Şmit müstehzi bir eda ile sordu 
- Peki. bu sualin sizce CC\'aÖ:i 

nedir? 

- Ben bi r!araziye kurdum am 
henüz mevsimsiz sayılabilir. 

Stroberg lafa karı~tı: 

- Mevsimi geldiği z:unan biz 
de bildirirseniz memnun olurum 

ettiniz. t~tc hatanız burada başlı· ı· "peki · ı - '-O enm vanı mazlar. O A w k 'k . 1 '-'Or .. . d b · 1 d b. yaga a. ·tı ve Şmıt e berabe 
J • gun onun evın e anyo arın a ır 

Siz hiçbir radyo!oji Jaboratuv~rın adam boğmu~ ol~n haydutların e- bar kı51:11ma geçti. Kompars da on 
::la, muayene olunan adamın vucu· ,.·nd t ki .b. d d 1 lan takıp edecekken Haym onu k . .. . . . ı e yap ı arı gı ı avran ı ar. . p 

::lunda, venlen mayıın scyrını takır. !undan tutup ı;ektı. Kompars te 
ettiniz mi? Hayır değil mi? O halde Papaz Huppenşlaht aya~a kalktı. rar koltuğuna oturdu. Hayın ken 
size temin edeyim: Stifelin 11 ma· Hiddetini rnüml•ün mertebe yen- koltuğunu onunkine yaklaştır';! 

yıs günü öğleden sonra içtiği içki· mcğe çalışarak: Dizdize geldiler. Haym söze blşl 
nın 11·12 mayıs gecesi ö!dürüldliğl.ı - Dostlanm. dedi. me<:lek a~ı- dı; 

zaman midesinde bulunmasına im· mz sizi işitmeğe tahaırunül edemi- (Devamı var) 

Kafasını kemiren düşünceler içerisinde 
Nihat kelimeleri tartmağa lüzum gönne· 
den maksadını apaçık söyledi: 
·- E\lendikten sonra hu çekmece evi· 

mizden içeriye girmez herhalde .. Ben et
rafımda ince şeyler gönnek isterim. Yu· 
vamız yalnız modern eşya ile süslenmiş 
olacaktır. Hatta bu eski mobilyal"' .. la da 

MASAL çoc·uKLARI 
madı!tları için tenis elbisesi giymezler 
tabii .. 

Behire henüz tamamile Nihadın fikirle 
rini kabul etmiş değildi. Tekrar eski fik 
rini müdafaaya çah§tı: 

yuvamrzı doldurrnı:ra .. B ~ 
- Nasıl? Ben mden yad ır ka-

lan bu güzel mobily .. ,_. uan a) ırmak mı 

istiyorsunuz. 
- Tabii değil mi ya sevgilim .. Bu a· 
ırda ecdattan kalan mobilya ile ev dö· 

~cnit mi? 
Bu te\·ap karşısmd:ı Behirenin afallaş· 

tığını görünce mutalca.,mı kati kelimeler
le hülfiı:a etti: 

- Tabii benim gibi bir meslek \e içti
mai ID:!\kİ sahibi bir adamın ancak içe· 
risi ve dışarısı tamamile asrile<'.miş bir 
evde oturmak istemesine hak verirsiniz. 

Bel:ıircn~n yanaklanr.da 'bir damla kan· 
kalmamı~tr. 

Titriycn bir sesle: 
- Demek oluyor ki. dedi, ann~in bu 

krym~tli hatıralarından ayrılm::ığa mec· 
bur kalaca~. 

- Tabii tabit.. Bunların ruvamıza ya· 
kı}-'11Iyacağı besbelli .. 
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ESEN Nakleden : MUZAFFER 
Behire cçvap vermedi gözlerini yumdu. 

Dudaklarını büzdiı. 
Bu Nihat her şeye karı5makta çok ileri 

gidiyordu. Annesinden kalan kıymetli ha
tıralardan kendisini ayırmak istemesi hak 
Siz!ıktı doğrusu.. Behirenin ruhunda 
bir isyan ihtiyacı, bir isyan arzusu uyan· 
mağa başladı. Bu dakikada kendisini Ni· 
hattan çok uzak hissediyordu. Nişar.lısi· 
le arasında aşılmaz bir dıvar çekilmiş gi · 
biydi. 
Odanın içindeki eşya Behireye hiçbir 

vakit bugünkü kadar güzel. b··..,ilnkü ka· 
dar kıymetli görünmemişti. Şimdi öm· 
rünün sonuna karlar berabe: )'3,amağa 

söz verdiği adam bu eşyayı beğenmiyor 
\'e evlen:iikten sonra bu mobilyayı yuva· 
larrna alm.vcıca~mı sbylüyordu. 

Behire üzerinde ilk mektep vazifeleri· 
ni yazdığı bu mini mini masadan nasıl 

ayrılabilirdi? üzerinde bir Saksonya ya-

zosu bulunan bu orta masa onun bütün 
çocukluk oyunlarına şahit olmuştu. Bu 
iki koltukta zavallı annesi son ıhtiyar 

günlerinde oturmuştu. 
Işte şimdi Nihat bunlan çirkin buldu· 

ğunu söylüyordu. 
Behire Nihadın emreden tavrı karşısın· 

da bir defa daha itiraz etli: 
- Fakat ben bu eşyayı çok sevirorum. 

Çocukluğumdanbcri bunlara alıştım. 
- S~vgilim emin ol.. Bunların moda ı 

çoktan geçti. Siz artık asri bir )"U\"aya ya 
kışırsmız. Eğer düşünürsen eminim ki 
bana hak verirsin. 
Nihadın kuvvetli iradesi kar51c::ında Be· 

hire yava~ yavaş mağ'Qp o'duğ•ınu .hisse· 

diyordu. Adet~ kekeliyerek cc,·ap verdi. 
- Fakat herkes s~nin gibi dil :ür-mü· 

yor Nihat! Bu eşyayı bir ~k bcğ~:ıen· 

ler var. 
- Yeryüzünde eski ~eylerc bnğlı ze\•k· 

siz birkaç insan bulunabilir daima. Fa· 
kat ben bunlardan değilim. 

Gcr.ı; kız sıkıla sıkıla cernp verdi: 
- Eskiye bu kadar nefret etmenizi bir 

tü·lü anlayamıyorum. Bana öyle geliyor 
l'i in::nn biraz da mazisi için ve mazile 
ya~ar .. Haf ııamızın bir dakika yok oldu· 
ğunu farzedersek hayat çekilmez bir ıs· 

trrap olur. Maziyi hatırlamak ve hali ma· 
zi içerisinde rasatmak çok tatlı bir şey .. 
Sizin de bu zevki tdtmış otmamzı öyle is· 
terdim ki... 

Genç mimar istihfafla omuzlarım silkti: 
- Bunlar, romanlarda okunarak ezber 

bnmış cümle'er .. Hayatta hiçbir ~ey yok. 
Der.ce hal.ikat şundan ibarettir: Her dev· 
rin kendisine mahsı.;s bir zevki Yardır. Ve 
muthk bu zevke uymak lbım1ır. Yeni 
zevke göre yapılmış bir eve eski mobilya 
koymak. ça~af giyip motosiklete binm:· 
ğ~ be:1zer. Büyük annelerimiz tenis oyna· 

- Fakat bugün yaşıyan insanlar ara 
smda dahi yeni sanat cereyanlarını zev · 
siz bulanlar, maziden tahassürle bahsede 
!er var... Nedimin gazellerini tatlı tatl 
okuyan yalnız ben değilim. 

- Ben eski eserlerin kıymeti yoktur d 
medim. Yalnız her şeyi yerine koym 
lftzun. Eskiler müzede yakışır. Hayatt 
yeri yoktur. Ben de mazide yapılmış bü 
yük sanat eserlerini takdir ederim. Süley 
maniye camiindeki azamet ve ihtişamı 
hayranıyım. Fakat bir bina planı çize 
ken hiç bir zaman Süleymaniyeden ilha 
almak istemem. 

Şimdiye kadar hiç kimse ile bu tarzd 
bir münakaşaya giri~memi~ olan Bchir 
fikrini müdafaa için söz bulamryord 
Nişanlısının karşnnda ilk defa olara 
zaafını hissetti ve mırıldanır gibi bir ses 
le: 

- Kimbilir, belki de haklısınız dedi. 

Mim.ır gittikçe hararetlenerek sözün 
devam ediyordu.: 

(Devamı var) 
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Çeviren: 

rag apsarı ke ilmi.. ti: 
u çok ehlikeli bir iş! de za a -- l 

F'lknt hlirny en ziyade bu gizli re-ı. definelere rahatça konacaktı. ı yorum no diyeyim? dc:di. Vaziyet 
kzt'ı:.Ir.rın ır.nhivctlni merak etmek- Mirny böyle bir bii.dis~dcn vnktile ç-0k çetin. Çok mUşkül. Jules Fouinet bütün hayc:tmca Çalıştığı dükkanla iş yapan zen
teJ dı. Bun;aya ani baskın ynpacak haberdar oluşuna son derece mem- Fakat Achilos birdenbire Mirnym talihsiz bir insan olmu~tu. Çocuk gin bir tacır kendisine aşık olmuş, 
olan gizli kıtadan murnd neydi? n.ın oldu ve bunıı yine AfrodıUnin :'--'llnma geldi. Ellerini tuttu. Ynlva- luğu büyük bir yoksulluk ve se- ve ona beıaber yaşamağı teklif 

G .. ~et kederli \"e ümit.sız bir hal- s1.:beb olduğunu dü§ünerck gfü:leri r r biı sesle: falet içinde g çmişti. Çok küçük etmişti. 

de gıyınmekte .:ılan Aclıilos:ı: l l ttnrdı. HaynUnı yine Afroditi kur - Ah, kard<'~im benim.. dedi. yaşında hem anne ni, hem de ba- Bu darbe, J ulycs için pek (eci 
- S:zlımmaktn, kufrctmekte de 

1 

t..ırmı3 oluyordu. SC'nden bil tün haynttmd:ı b~ Uk basını kaybetmiş olduğu için ha- oldu. Karısı bir ka~ kelime yazıp 
tamamiyle hal.kın var, dostum! de- Eu gizli hnzırlıktan haberdar ol. j) ard;mlar gördüm. Birknç defa ha- yatla tek başına mücadele etmek kendisine bmıkmıştı. Jules ilk 
dı. Bf·~ns ordusunda bu kadar za- duklan sonra)'sıı Achilos'un nkıbPti ' yatımı kurtardın , ~ana minnettn - mecburiyetinde kalmıştı. günleri aklını kaybedeceğini zan-
bit var: .. Bö· le tE'hlikeU işe seni 1.akikntcn yüzde :rilz bC'lli olmu~ 1 rım... Bir çok işlere baş vurduktan netti. Evde kÜ!:ük kızıyla yalnız 
ne di~e memur ediyorlar, anlıya- Jcgil miydi? Sanki bu sefih deli _ ! l\lirny mütee&ıil· bir halde: sonra, kuş ve küçük hayvanlar sa. J..:almış:;;.rdı. 

nuyorum?.. kanlıya onu bckilyen ma!Um ol - - Oh! bunları söylemeye ne lU. tan bir adamın dükkanında çırak- Bu zavallı yavrunun bakılmak 
Achilos mtrmer masanın Uzerln· ·.nş gibi şimdiden lnnetlcr yağdırıp n .. m var?.. lık bulmuştu. Ancak 0 zaman bi- ihtiyacı vardı. işte bu gayrttlc Ju-

de duro.n bir bıblo~ u bir ywrirukla :1uruyordu. Dedi. raz rahat yi.izü görebildi. les kendini toplamağa muvaffak 
kar§ıya fırlattı. Achllos'un şimdi mutlak surette Achilos son derece kederli bir Çünkü yarını nası !edeceğim en olmuş, ve büyiik bir cebrinefislc 

- Anlamryacak ne vnr dostum? ın.ınız kalacağı akıbet gözlerinin ö- tavırla: di§esi kalmarnı§tı. Yiyecek ekme- maziyi unutmağa uğraşmıştı. 
diye ba/;'lrdı. Beni bir domuz gib: 1·:ne geldiği içir. kendisine ne olur. - LUzum vnr, IUzum var, dos. ğini kazanıyordu. Sabah erkenden Fakat Lucieyi unutmak onun 
gcbtrtcceklcr! .. l\11;:sele bundan iba· 3a olsun büytik hizmetlerde bu • tum, dedi. Zira yine son defn ho. - işe, kafesleri yıkamak, hayvanla. için imkansızdı. Hatta onu kal • 
ret! .. Kahpe oğullları. Bunaklar... ut.muş olan bu gence derin bir ıner yatımı kurtarmanı diliyeceğim !.. ra yiyecek vermekle başlıyordu . ben af bile etmişti. Onu hala deli. 

I<iıfilrler genç adamın ağzından arnet hissetti. Miray hayretle sordu: Sonra bütün gün müşterilere cesine sevdiği için kendisini ma· 
nd trı. batarynlnrla çıkıyordu. Achilosa: - Nasıl?.. hizmet ediyordu. zur görecek şeyler bile icat edi· 

_ ny: - Peki, zavallı dostum .. Tayinin - Adi kavgalarnnıza. hep bera- Fakat akşamları dükkaru ka- yordu. için için bir ümidi de yok 
'<'aknt eu ~f'l1 de anlamadan! ~:nrlvalti mi oldu? Yol~ ta:..avvur .-er gittik, bu bUyük kavgada da payıp evine dönerken kendini son değildi! Belki gene 0 avdet eder-

Dedi. Gizil kıtayn kumandan olu· halinde ml? ocru yalnız bırakma. Eğer sen de derece bahtiyar hissediyordu. <li .. Değil mi yal Çocuğu vardı. 
ycırmu~sun? Gizli kıta da nedir?.. Diye sordu. ~eraber olursan, ben de mUsterih Gençliğine güveniyordu. Gü- Jules hiç şüphesiz ki böyle bir 

Achllos birdenbire daha ziyade Achilos b:ığırdı: g·aebilirlm! .. Çür.lı.U 0 vnklt hiç bir niin birinde rnhat bir hayata ka- şey olursa onu kolları araGına ala. 
pa.rlıynrak bağırdı: _ Allah belasını versin!.. Emir le'1like:krı korkmam!. Sana bu son vu§acağına imam vardı. caktr. Ona bir tek kelime ile bile 

- Ne bileyim ne anasının öreke- verildi. Emir kat'i, tnyin oldu bitti ricamdır!. Bizzat imparator ısrnr · . · 'd k 1 Işıne gelıp gı er en yera tı tre. sitem etmiyecekti. 
si! .. Elliyorsun ki ayın on Uçtincü bile!.. f'troeseydl böyle bir emri dinlemez, • k 

nin.de muntazaman ibır genç ıza Fakat Lucie avdet etmiyordu • 
gılnU pazartesi gl:nU:ıe rasgcliyor. _ Prki, bu gizh kıta nasıl kimse> rckip giderdim!. Fakat imparator . O • 

tesadüf edıyordu. da, aynı so- Kocasına hk bir haber yolladığı 
Her pazart si g ınU Bursada pazar l'ln h:ıbcri olmadan hareket edebi- l9i p':lrırağma dolamış, Allah bela- ~ 

kakta küçük bir !dükkanda çalışı· voktu. Birinci aşıkım digw erleri 
olur. Gfıya bundnn istifade edecek- l!r ki? .. Ne vakit hareket ediyor - sı--:ı veain •.. Bana bu knrdc§liği ;a J 

ıermı!} !. unuz? rnr mıbm? yordu. takip etmişti. Sıra ile: Amerıkalı 
- Nasıl istifade?.. _ Ayın onuncu gilnUndcn itiba. A.:h:lcs kUc;ük bir çocuk gibi Biribirlerini her gUn ve muay- bir boksör, bir tüccar, bir banka· 

- Ne b.leyim a canım?. Pnzıır. rc.n kıta ynvnş yavaı, ve peyderpey -nerhan.et ve ştfkat diicnerck ML yen saatlerde görerek nihayet ah- cı l. 
tcsi p:ız:ı:ına civardan bir çok köy. h,ıı-eket edecek. Tebdılikıyafct ede. rayın tözlcrinin içine bakıyordu. bıı.p oldular ve seviştiler. Genç Şimc:L o lUks hayatı ge!iiren ka
lü!er gelmek mut.ııd olduğu için Bi· rck tabii.. Mirny bu şrmank vcı scifh gencin 1-."Izın ismi Lucie Charlindi. Az za- dınlardan olmuştu. Ne ~ocuğunu, 
zans &skerlerl do o gUn g\iya paza- Biçııre Achilos gözlc>rl yıışlanmı ~iz'' ve askcrl bir ,·ıızifcye dahi gL manda evlenmeğe karar vermiş· ne de kocasını !düşünüyordu. O 
ra geliyorlarmı§ gibi köylU kıyafe- hır ho.lde Miraya döndii ,.0 derin e- dcrke:ı yanma kendisini istemesi terdi, e\ len.diler. Bir sene sonra da kendi alemindeydi. 
tiyle cehre gtrc~ek?cr. Kimis1 mnl lrmli bir sesle: giLi bir garabete hayret et.nti§ti. bir kızları dünyaya geldi. Julcs Fakat Jules hala ümidini kes. 
satacclt kö)'IÜ, kimi alışverif}e geli- Fak 1• i:a h:ıyretinl belli etmemek son derecede bahtiyaıldr. Karısına miyordu. Şimdi, eğer hayatta mu-- Dostum, ne dersin? Ne yapa -
yonnı.ş gıbı '.. Oöylece pazar ye~ yım ! N'e ylı.pacagımı "fıilemf~ orlıni '!. için ;ayet mlitcessir görünerek: ve çcx:uğuna karşı sonsuz bir sev- vaffak olur da meşhur olursa o 
ne torl n'.lcaklıır, oradan verilen bir ...._.._. :r t . 9 o~-'ı _ l3i"'are dostum, dodi. nu sefer ~iti vardı. Günün birinde onlara zaman kansının kendisine avdet U •• r.:ı 'tıe tın<>ıYC Cue mn . . '-"' • ~ 
iş:ırt"tle baskın yapılacak!.. 15tc Miray dUşUnmcğe ba~lndı. AchL va.::cUrı 0 kndnr fena ki sana ha- rahat ve geniş bir hayat verebil • cideceğini zannediyordu. Böyle 
gizli l:ıta dedikler1 kepazelik buy - los'un kendisine n kadar bUyUk itL vır aiyemiyeceğim !.. Evet, ben de mek arzusiylc uğraşıyordu. bir şöhreti nasıl elde edecek, bu-
muş !.. madı vardı ki, hakikaten bir fikir beraber goleceğim!. Merak otmel.. Fakat Lucienin başka düşünce nun için ne yapacaktı? 

Mıray birdc::ıtırc sapsan kesil • danı§mn.kla s.'Unlml olduğ1.4na e. Achilos son derece mUtchn&!is !eri, başka arzuları vardı. Böyle O znman Gporu dilşündU. Bi. 
mı·ti. Heyecanla: ::ıindl. Ne tnvsi.}e ederse onu ya • bir halde Miraya: mütevazi bir hayata tahammülü siklete evvelce de heves etmişti, 

- Fakat bu çok tehlikeli bir İ§ prıcnktı. _ Teşekkür oderim, te§ckkilr e- yoktu. çalıştı, turnelere iştirak etti, mu· 
kc.rde<m ! ... Dedı. • O!Ume m:ıhkum olmak demek 0 _ derim, son bir mcrd dosl!ıun !.. M üteesı.irdi. Kocası silik ve e- vcı~fak oldu ve az .zamanda rnuh· 

Achi!os müthiş bir öfkeye kapıl- lrrı bu vaz.yetten onu kurtarac t Diyerek alnından öptü. l hemmiyetsiz bir şahsiyetti. Ken- telif klüplcrde kendini gösterdi • 
mıştı. hor türlü çareye başvuracağı a.şL Achilos'un gözlerinden yaş gel - dısindçn çabucak bıktı.. Zengin İs~ini tanıtmağa muvaffak oldu. 

- S n d kue mü d!nliyorın.n, a kardı. Miray nlnmı ltn~ıyarak: mekteydi. bir hayat istiyordu. Nıhayet, meşhur Fransa turun:ı 
dostum?.. _ Biçare dostum, vallnhi bilmL (Devamı va) Bir akşam evine avdet etmedi.girip talihini orada ıda denemeğe 

Diye bağırdı. Yanm saattcnberL 
dir blı de bunuı:ı §eker gibi bir ı:ey 
olduğunu söylemiyoruz a!. Elbotte 
tt;hilkeli !Tchlik li değil, delice bir 
şey! .• Budalaca! .• 

Azlı:lm, sana outUn azizler üzeri.. 
ııe ycı:::ıin edcrun ki gizli kıta haki· 
k3tcn t.b dı,ncn gizlı kıta olup ka. 
ıc ~-tır ! Zira hrpsi budalocn kfhç
t~m g c;ecek, kimse böyle bir kıta. 
n•r gelip gıttıgınden bile haberdar 
l',mıyncak, cbedlyyen gizli kalacak! 

Bu donıuz o• lu domuzl:ır beni de 
r.:' ece g:zıı ola--nk cehennem fe • 
c:oısı yapmak istiyorlo.r !. Bak yedik 

ler1 h"rzcyc! .. 
ı chilos ağzına gelen kilfilrleri 

snvurarnk sö~ lenip duruyordu. 

PLc\NŞ 37 

83. .\Sl\IA GCL (menek~c 
gül, kapııım Ustündckl 
çardıı.ğa sarmı~) 

1

. s.ı. ı: the garden - gate 
8'1. A: dic Cartentiir 

v 

SS. F: le rosicr grimpant (sur 35• DAilÇE PAimAI\UGl 
un nrccau formnnt es
palicr) 

83. t: the elirnbing roso (tral-
ned over a trellised arch) 

83 \: elle Kletterrose (am 
Spalierbogen) 

(tnhta parmaklık) 

85. r: la clôture ten lattis, en 
lnttcs, a clnire - voie) 

3J. t: thc fence (tlıe garden • 
lcn~e. thc wooden fence 
or paling) 

PLANŞ S'1 

b the seat of thc swi g 

7. A: die Schaukel 
n das Gcstell 
b das Schnukclbrett 

8. l1iRSEI~ DALLI ( ~ klı) 

l\IE'l"V.\ AGACI 
8. F: l'arbre m. fruitler a 

haute tige 
8. t: the stnndard tree (the 

standard fruit - trce) 
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için! 
SUAD DERViŞ 

karar verdi. Çocuğunu bir komıu 
bırakarak, ümit içinde turnesine 
çıktı. 

Ba§langıçta, bilinmiı biıiklet 

~ampiyonlan ile başa çıkaıruyaca.. 
ğma benziyordu. Böyle olmakla 
beraber kendini göstermeğe mu· 
vaffak olmu§tu. Hatti bir kaç 
gazetede resimleri bile çıkmıştı. 

Turlan Cote d' Azur tarafları· 
na geldiği zaman Jules kendini da 
ha iyi, daha milkemmel hiuct... 
meğe başlamıştı. Kazanmak ilmi· 
di şimdi daha fazla idi. Şimdi ön
lerinde tehlikeli ve çok zor bir yol 
vardı. Juleı büyük ve parlak bir 
muvaffakıyet istiyordu. Yola çıl
gın bir sür'atle ba§ladı. Kazanrplt 

Kazanmak arzusu bUtün ben • 
liğini kavramıştı. Rakipleri, o:ıuıı 
bu gidikni endişe ile karıılayorlar 
dı. Jules on\ar için tehlikeli olma· 
ğa ibaşlanıı§tı. 

Son geçitte en önde Ye yalrus
dı. Muvaffakıyet hemen hemen 
yüzde yüz gibiydi. 

Fakat talihsizlik eseri olarak, 
tam kazanacağı sırada, süra'tle 
giden bisiklet bir taşa çarpmq, 
zavallı Julycı şiddetle yere yu.. 
varlanmıştr. Yüzü gözü kan i~
Jey.di. Onu görenler • ilk yardım 
için - kendisini en yakın olan bir 
köşke götürdüler. 

Jules baygındı. KöşkUn sahibi 
olan olan güzel bir kaduı onlan 
karşılamıştı .. K~ ve çamurla Ju
lcdn çehresi tanınmaz bir haldey

di. Kadm §imdi onun yUzündeld 
yaraları yıkamağa ba§la.mıştı. Bir. 
den bire hayretle haykıtldr. Julca 
de kendine gelmiı ve gözlerini aç.
mııtr. 

- Lueie? Sen misin?. 
-Jules •..• 
İkisi de blribıirlne hayret ve he

yecanla bakıyorlardı. Julce g~ı

lerine inanamıyordu: 
- Sen misin Lucie? diye mınt. 

daruyordu .• Nihayet sensin ha! ••. , 
Demek kibus artık ibitti.. Bana 

(Lfltfcn sayfayı çeviriniz) 

D 

tt-aner) 
12. A: die Schlingpflanze 

13. SÜSLÜ FE...'"'ER (Venedlk 
feneri, donanma feneri) 

13. F: ln lantcrne venitienne 
(le lnmpion) 

18. 1: tile Chinese lantern 
the paper lantern) 

13. A: elle Laterne (Papierla.. 
teme, der Lampion) 

Mir:ıy, Grcgorius melfınunun ib
lisçesine h :ı:ır1ndığı bu darbe ka~ı
~ nd şldtl t lc hcyecnna kapr ... 'ltak -
•a:ı kC'ndini a'amr.mışt1. Melün he. 

S l. IUll~ E KAPISI 
S-l. F: la pc>rte du jardin 

35. A: d r Zeun (Gartenzaun, 
L:ıttenzaun, das St.a.kct) 

8. A: der Hochstnmm (hoch
st.iimmiger Obstbaum) 

1
14. SU TULU?ımASI 
14. r: la pompe a eau 

· r d rbc:-.-; hal ikı.ten trhlikeli, fn-
l:at c;ok mukC'mmel haı.ırlamı~tı Hiç 
ı.;pt.esiz tznık tdırurunun hakiki 
mnksrdı Bursayı ıstirdad e•r• k de
~:.d:. Belki bütün bu gizli Bizans 
'i~kerlcrir.in hcpı:?inin lt•lıı;ttı.n geçe. 
c ğ ul o dl pek gUzc:-1 hesaba katL 
yordu. Fak-ıt o l(nrga"!alıl·te krndi
aı ıtı.hntça işini rörcrPkti Giz!i kı
ta kılxçttı.n geçe?1!e de geçebllirdi. 
Bu mellin hcrü onl:ı.rm nl.ıbctini mi 
r1fü-Unecekti ki. .. 

Miray eğer bu hazırlı<'; ,•nktlnde 
ö1henmcmiş olsaydı, hasıl olacak 
r.8tlrenin fecaatini dü•Unerrk tit • 

:~di, 

Zira Grc"'orlus darbesini anmda 
"c mUkemmcl bir surette '"ırmu~ 

01~r k. adamlarına gUvt>nf'n f:el -
r ık t'mtri budnlnStnI da Kendfainf 

d• velhasıl bU•Un dü,monlarmı bir !I 
•n Ciı> eline geçirecE'k, hC'r>sinl hi~ 

iiph~siz bilamcrbamet imha ede -

8 Çlçok bahç ~• 
F: 1..o ;ard n d'orncment ı, The Flower • aa::r• 

don A: Dor Ziorg rtun 

ı. UAl\lETI:YYE (ç:ırdnk) 

]. ·: le pa\l:lon (la tonne!le, 
le bereca'li) 

l. l: Uıe garden pavilion 

ı. .\: das Gartenlıüuschen 
(der Gartrmpavillon, die 
offene Lnube) 

:?. FIRIJ .. D.\I\ (yefüovnn, 
rüıgfım Uma} 

2. F: la 6lrouettc 
2 l: U1e wcathercock (the 

vane) 
2 \: d:e Wettorfahnc 

(WindfJ.hnc) 

2H 

ıı s. sıGmcm Yl~MI...tGt 
(l,uı: yl'm:iği) 

3. F: la boite a etournr aux 

8. t: the nesting - box for 
stnrlings 

3. A: der Starknsten 

4. ÇOCUliLAr.IX o~-un yeri 
[ ~mint l.'1lm döşeli] 

ı:. F: le box avec le tas de 
sab!e, ou jouent des en-

fant.s 
4. t: thc encloscd playground 

("-ith ehlldren pla)ing on 

tlıc sand heap) 

9. KORKUU;n: 
9. F: l'epouvnntail m. 
9. 1: the :!care - crow 
9. A: die Vogclscheuche 

lO. DESTEK (dayak) 
10. ı~: le tutcur 

14. t: the pump (the water 
pump) 

14. A: die Pwnpe (Wasser • 
pumpe) 

U. SU FIÇISI 
15. F: lı:ı. tonne a eau 

10. t: tile stnke (tbc prop) 
ıo. A: der Bııumpfnl 

1 15. t: tlıe wnter - barrcl (the 

11. 

l l. 
~'ARDAK, J{Atmmll'YI~ 1 

F: la to:ınelle (le bcrceau, 
in charmille) ı 

11. t: the arbour 
11. A: die Sommerlaubc 

12. TIR2UA1'"1Cl NE.BAT 
(mütelıisık nebat) 

12. r: la pis te grimp::ınte 

12. t: the cliınbing, or tr'liling, 
nlant (the climber or 

waler-cask) 
15. A: da.s Wass,,rfaB (die 

Wnssertonne) 
\ 

lG. FASULYE smıGı 
16. F: la rame (la perche) lı. 

haricots 
16. t : the bean - pole 
16. A: die Bohnenstange 

17. PIBAMİD [ehram şeklin· 
de terbiye ednC'ft a~] 

17. F: la pyramlde 
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Harp muhakkak mı 'J 
1 

( Başlara/ı 7 incide.) 
Ben kendi hesabıma, 'Alman devlet erkanının lisanında, bjla· 

kis, müsait bir alamet görüyorum .. Çünkü, lisanda şi..ddetli davran· 
mak ekseriya gizli bir teredüdün işaretidir. Insan, bir harekette 
bulunamayınca, !dilini zorlar, bir alay kelimeler bulur, onları orta· 
ya döker. 

Esasen, düşünelim: 
Dünyada harp isteyen bir tek millet yok ki harbin, galip çıkıuı 

memleketler için bile faydadan ziyade zarar getireceğine kani bu

lunmasın. Bunu her halde Her Htiler herkesten evvel biliyor. Zi
ra, muahedeleri evvela gizliden gizliye, sonra açıktan açığa yırttı
ğı sırada harekete geçmemiş olması bunu gösteriyor. Harp etmek 
isteseydi o zaman edendi, çünkü o sırala~da demokrasiler kayıtsız • veJıavaş hareket ediyorlardı, halbuki Almanya silah itibariyle on· 
lardan çok üstündü. 

Bugün zaman eskisinden iki misli fazlasiyle onun aleyhine 
çalışıyor. Hesap görmiye mecbur olacağı rakipleri her gün biraz 
daha çoğalıyor, her gün biraz daha kuvvetleniyor. 

Diğer taraftan, Almanyanın dahili vaziyeti, bir çok arazi eld~ 
etmesine rağmen, hatta bizzat ele geçirdiği bu yeni memleketler
den dolayı, gittikçe fenalaşmakta, iktısadi vaziyeti, içtimai va·zi· 
yeti, mali vaziyeti gittikçe müşkülleşiyor. Öyle ki Almanyanın bu 
vaziyetten kurtarılması için bir tek çare var: Ya dünyayı derhal 
fethetmesi Iazrm, yahut da derhal siyasetini değiştirmesi. 

' Almanyanın bu suretle bir harekete geçmesinde içine düştüğü 
ümitsizliğin büyük bir rolü olacak .• Fakat rakipleri Almanyarun 
bu ümitsizlikten kurtulmasına müsait bir vaziyet almışlardır. 

Onun için, Almanyanm, esasen vahim olan dahili vaziyetini büs
bütün allak bullak edecek bir çareyi tercih etmesi pek akıl karı 
olmıyacaktır. 

İşte, onun içindir ki Almanya blöf yapmakta israr edip lduru· 
yor. Onun bu usulü ile o kadar çok muvaffak oldu ki boylclikle 
gene bir şeyler elde edeceğini düşünebilir. 

ingiltereden gelen .davetler de gayet samimi bir sulh arzusu 
tef.sir ediliyor ki Londranm, ikinci kıerecede saymak istenilen bazı 
noktalar üzerinde Almanyanın lehine anlaşması iht\mali olduğu da 
zannolunuyor. Mesela, Berline göre, Danzig ekseriyeti Alman o
lan olan bir şehirdir; müstemleke devletleri kendi asıl toprakları 

arasına dahil etmedikleri ve kendileri için pek tc lüzumlu olmıyan 
bazı yerleri de verebilirler. 

Onun için, mukavemeti dden bırakmıyalım. Bu poker oyunu, 
ileri teklifi sürenlerin ya oyunu bırakmak, yahut ;mağllıp olmak· 
tan başka çare olmadığını anladıkları zaman bitecek ki, her halde 
mağlubiyeti kabul etmek onlar için daha fena olacaktır. 

(La Tribune deı Nationı) 

avdet edeceksin? Yeniden mesut 1 - Luice .. Karıcığım, diye yal-
olacağrz ! .. , varıyordu. Mademki seni affcdi· 

Lucie, ona soğuk soğuk bala- yorum .. Niçin benimle gelmek is· 
yoıidu. Kocasının bu hali onu temiyoraun ... 
kat'iyen mütehassis etmiyordu. - Sen çıldırmışsın! Bu şeyleri 

- ilk önce seni tanıyamadım. bir tarafa bırak. Eğer paraya ihti
dedi. Sen olduğunu bilmiyordum. yacrn varsa o başka .. Sana yardım 
Ne acayip bir tesadüf! Nasıl olu- edebilirim. 
yorda yeniden seninle beraber ya Jules ~irdenbire uyanmış gibi 
şamak için Parise döneceğimi zan yerinden fırladı. Hiddet ve yeis
r.ediyorsun? Buna imkan var mı?· ten titri yen bir sesle: 
Ben bir daha o sefil hayata klöner - Asıl sen çıldırmı§sın ! diye 
miyim, hiç?. haykırdı .. Ve arkasına bile bak-

Betbaht adam ilkönce bu SÖZ· rnad;m, titrek adımlarla adeta 
leri anlammaıJ gibi şaşkın şaşkın bir sarhoş gibi sallanarak bu ev-

kansma bakıyordu: ıden kaçtı. 

1'7. ı: the pyramid 
17. A: die Pyramlde 

18. MAHRUT (kon) [bu ~e
kllde terbiye edilen, ye
tiştirilen ağaç] 

18. F: le cône 
18. ı: tho (vertical) cordon 

(cordon: a fruit - tree 
traincd to grow as a 
l'lingle atem) 

18. A: der scnkreehtc Schnur
baum (Kordon) 

19. UFKi ŞEKU.DE ÇİFT 
DAL [afki şekilde terbiye 
edllml' dal, kordon l 

19. F: le cordon horizontal a 
dcux branehes 

19. l: the doublc, or horizontal, 
eordon (with two arms) 

19. A: der zwelarmige (lie
gcndc, waagrcchtc) 
Sehnurbaum (Kordon) 

20. SEBZE Mı\ŞAl .. ASI 
(tahtası, murabbaı) 

20. fo': un earre (une planche) 
de lcgumes 

20. i: the vegetablc bcd 
20. A: dns Gemüsebcet 

21. ÇiÇEK TAJ!lll 
%1. F: le partetTC de nnurs. 

J'ftr cx. une eorbeille de 
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plantes vfvaces 
21. l: the flower - bed (e.g. 

a herbaceous bcd, a bcd 
of pere:ınials or pcrennial 
herbs) 

21. A: das B!umenbect (z. B. 
Staudenlıeet) 

22. KUŞKONMAZ MAŞA_ 

LASI (tahtası) 
22. F: le carrc d'asperges 
22. 1: the aspnragus bed 
22. A :das Spargelbeet 

28. nnz TARAK 

28. F: la plate - hande 
23. l: the flower _ bed ( t he 

bordcr) 
23. A: die Rabatte (das Rand

beet) 

2!. noDrR GOL (l'alı p;ülü) 

(tahtası bıırahbaı) 

21. F: le rosicr nain (le rosirr 
bulseonnant a lige courte 
(le roskr bnsse ı igc bui"!
son) 

24. J: the low - growing rose 
(the bush rose) 

21. A: die ncidrigc r.c c (der 
Rosenstrauch, di" 
Busehrose) 

:.!J. (' (h r·•n. \:\ 1 l uzıı n s:ı :ı· 

lı, sül,lı J 

H A B E R - Akşam PostaSl 

Amerikalıların yüzde doksan beşi 
Nazi düşmanıd ır ? • • 

nıçın 
( Ilaşlara/ı 7 iııciı/r.) 

askeri iş birliği de tnmamiyle vo doğrudan doğru
ya Amerikaya tevcih edilmiş bir hareket olarak te
lakki edilmektedir. , 

Amerikalı, pratik olduğu kadar da ha.ssastır. 
Hollanda, İsviçre, Polonya tchdid edildiği zaman 
Amerikadaki infirad siyaseti taraftarları mücııdelc
Ierinde gerilemek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Geçen sene eylUl ayında Amerikalılar Münihe 
takaddüm eden hadiseleri büyük bir endişeyle ta
kip ettiler. Bütün haberler dakikası dakikasına 

radyo vasıtasiylc almıyordu. Münib halk için bir 
sukutu hnynl oldu. 15 martta Çekoslovakyanın 

Almanya tarafından islilasını Amerikalılar iğrenç 

bir hareket telakki ettiler. E~er yarın yine buna 
benzer bir hadise olacak olursa Amerikan efkarı 

umumiyesi ayni büyilk buhranı geçirecek ve ayni 
isyan arzusunu belki daha büyük bir kuvvetle tek
rar hisRedecektlr. 

ParHimento bitaraflık kanununun tadili işini 

müzakere etti. Meclisin hiç de limid verici olmıyan 
kararına rağmen "Caslı nnd larry,, denilen for
mül, yani, hükümete, bazı muharib devletlere be
delini peşinen ödemek Ye kendi ~emilerile naklet
mek şartiyle silah satmak salahiyeti verilmesinin 
kabul edilmesi pek mümkündiir. 

Maarif 

Bu, tediye imkanına malik olan ve bir denlı: 

hakimiyetini elinde tutan devletler için büyük bir 
avantajdır. 

Fakat Fransa ve İngilterenin ~tifade edebile
cc~rf bu avantaj Amerikanın derhal harbe girmesi-
ni icab ettirmez. Frar.sızlann bunu bilmeleri ve ha
yale kapılmamalan çok hayırlıdır. Esasen Ameri
kan efkarı umumiyesi üzerinde mUessir olmak im
kanlarını araştırmak doğru değildir. Amerikalılar 

kendi karar vermek hürriyetlerini muhafaza et-
mek isterler. Fazla ısrarla yapılacak nasihatler 
ve müracnatleri çok güç kabul ederler. 

Hür bir Avrupanın kendilerine temin edeceği 
maddi va manevi menfaatleri çok iyi takdir eder
ler. İngiltere kin evvelce Manş denizi ne idlyse, i
lerde Atlas denizinin de Amcrik:ı için ayni şf'y o
lacağını c;ok iyi bilirler. Artık Bchrimuhit, Birle-
şik Amerikayı dünyadan tecrid edcme7.. Amerikalı-
lar artık ulırlclerine dü<1en mes'ııl:\'C•ti tartmTA bu
lunuyorlar. Zamanı geldiği vakit, bu mes'uliyet-
lcrini tam bir namus ve cesaretle i.'!timal edecek
lerinden en ufak bir şüphe beslemek Amerikalıla
rı tanımamak demektir. 

Bizim için bugün yapılacak yednc şey Ameri-
kan vicdanına tam bir itimad göstererek bekle-
mcktir. 

Vekaletinden · 

VAKiT kitabevi Yekilliğimiz neşriyat müdürlüğü kadrosunda ~O lira a~li maaşlı 

derleme memurluğu münhaldir. 

Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 11·20 ikinci ıerı Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 ilkbahar sellerı 75 

14 Engerek düğUmU 60 

15 Rasin kUlliyau ll1 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 lsta tis tik 30 

Bu i~ alınacak memurun yük sek mektep mezunu olması ve asl:er· 
lik \'azifesini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat fakültesi mezunu 
olanlar \'e ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20·7-939 perşembe günü ak;amma kadar müsbit evrak 
ve fotoğraflan ilişik birer istida ile ,·ekilliğimiz ne~riyat müdürlüğüne 

müracaatları lazımdır. lsteklilcr arasında yapılacak müsabakanın ye· 
ri ve tarihi alfıkadarlara ayrıca bil dirilecektir. (298) (51·10) 

17 TEMMUZ - 1939 

Konuşan ha yal et 
( llaştara/ı ıU u11c1111JJ 

ve kasvetli görünmemesini müm 
kün mertebe temin ettikten sonra 
kendisinden müsaade alarak ev
den çıktım. Uşağa da giderken e
fendisine dikkat etmesini tenbih 
etmiştim. Oradan çıkınca eve dön 
medim. Küçük bir çiftlik misafi::-
hancsinde geceyi geçirdim. Ve 
bütün gün orada kaldıktan sonra 
ş e h r e avdet ettim. Eve ge
lince Yenningsden bir mektup 
buldum. 

Ben oradan çıkar çıkmaz ar
kamdan uşa~iyle bu mektubu yol-

1 lamış. Uşak beni beraber alıp gö
türec.ekmiş .. Mektubu açtım, oku
<lum: 

"Siz gider gitmez, maymun, 
her zamandan daha fena ve daha 
zaJim bir halde avdet etti. Peri
şar. bir haldeyim. Size yazdığımı 
biliyor. Merhamet ediniz, he -
men· geliniz!.,, 

Hemen oraya koştum. Evin ka
pısı açıktı. 

Uşağa merdivende tesadüf et
t:m. Elleri kan içinıtleydi. 

- Geç kaldınız efendim 1 dedi. 
Ffer.dim kendini öldürdü. 

Onunla beraber biçare rahibin 
oda!ına koştum. Yennings ustu
l'asiyle boğazını keserek kendini 
öl :lürmüştü. Yatağında, kan için
de yatıyordu. Aşağı indikten son
ra uşağa ne olduğunu srodum: 

Sözlerinizi dinledikten 
~on~a efendimin büyük bir teh
like karşısında olduğunu anladım. 
Onunla meşgul oldum. Kendi.si 
sabahın üçüne kadar yatmadı. 

M!.itema:Jiyen yavaş sesle bir şey
ler söyleniyordu. üçte yattı. Baş 
ucunda iki mum yanıyordu. Bir 
saat sonra odasına girince mum -
!arı sönmüş buldum. Fakat gece 
pek karanlık olmadığından ko
laylıkla efendimin masasının ba. 
şında oturduğunu gördüm. 

18 Çocuk düşürtenler 60 17 • 7 - 939 Pazartesi sa operetinin 1 inci ve 2 nci pcrc.le- - Efendim, ıdedim, sabah olu-

19 İlim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • . 

530 

t!l. Program. l!l.O:> .\liiı;ik ( Delıus~y-
"Prelude n J'uprc.s - midi tl'un f3u
ne"). l!l.l:i Türk nıiiıi!;i <Fasıl lıt'H · 

ti). 20 .\lemlekel saa t ııyarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. :rn.l!i Konuş 

leri : Pi.): :!~ Müzik (Küçük o~kesı. yor. Artık istirahat ediniz. 
::ı ,: Şef: Necıp Aşkın): 1 - J. Stnrns _ Hakkın var Gones, şimdi ya· 
. \ ıyana ormaıılarının efsane.si (vasi) ~ S d k"l t 

tacagım. en o ana çe ı .. 
~ - Ganglberger - Küçük toplaııtı . . . 
( [•c,·u·· 1 ) 3 •1 Dıve bcnı yc:-lladr. Bır kaç saat ' - en ermezzo - .• ous~orgs. · . . 

Bu serinin rıatt 5.30 k~l"'ıştur. ına (Uoktorun saati). 20.30 Türk miı· 
ıiği (SM ve saz eserleri) : 1 - Jlicaz

Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. k:ir peşrc\'i. 2 _ Zck:ii <lede _ llıcnz· 

'•Y • nir göz yaşı. 4 - Fcrcirc _ Ay, uyuduktan sonra saat yedıde ka· 
ıy, ay. 5 - llaydn • Yarnc.lılt~. 6 - pısrnı \'Urdum. Kilidli idi. Cevap 
Bize! - Arlezi)·cn süil :\o. 1. a) Pre. alamadım .. Geç yattığını düşüne
ııdc. h) ~fenucııo. r\ Adagicllo. el) rek uyuyor zannettim. On bire ka 
;;ırillon. 8 - T~chııikovski • AleJi rlar bir kaç defa kapısına geldim. 

ı llıllin parç:ı). 9 - C:oıınorl - A\'el o bird telaşa düştüm. Aşçıya 

to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun kar bco;te _ Hicri lcbinıJe. 3 - Kcmarı 
1,24 kuruşu peşin alınarak mUte- taksimi. 5 - Rakım - lli<"a7.kiır şar

bakisi ayda birer lira ödenmek 'kı - Bekledim ta fecre kod:ır. 6 -
Uzere Uç taksite &ağlanır. :\'uri hey - Yurük senıni - l\lızr:ıhı ı:::ı 

111 aşk ile. 7 - llic:ızkiır saz srıııaı 
,j, 8 - Muhtelif saz eserleri ,.e oyuıı 
111\'aları. 21.111 Konuşnın. 21.25 :\l' 

,eli plıiklar - n. 21.30 ~Hizik (\':ıra. 

l.ıria. 2:1 Son lHlJn~ haberleri, 7.İrıı- nb ed' B b k k' 
ı l, uhaın, talwilüt, kambiyo - nııkııl ııa er ver ım. era er apınm 1-
>0r~:ısı Cfiyal). 23.20 ~fiizlk (Caz. lidini kırarak içeri girdik. Zaval· 
ınnıl ·Pi.). 23.55 - 24 Yarınki Pl'Oll· lı efendimi bu halde bulduk. 

ram. Ç:>l.. geç kalmıştım. Bu evi bir 

' 

PI.A!liŞ 37 '" 
F: le rosier a haute tige I' 30. AS~IA 

2.>. 1: the standard rose (the SO. f<": la palmctte (arbre m. 
roııe - trec) 1 d'espalier) 

A: der Rosenstoek (Rosen 30. 1: the trelliscd fruit _ tree 
hoehstamm, die hochstiim
mige Rosc) 

26. DA1,ll (hallde) NEBAT 

26. F: la plante vivacc 
26. 1: the percnnial (the pe

rcnnial herb or plant) 
26. A: die Staudc (ausdaucrn_ 

de P!lanze) 

,,~ 

.. ı. ('AKIL DÜ~F.J.İ 1'01.. 

.27. I•': le scntier recouvert de 
gravier 

2i. 1: thc gardcn - walk (the 
grave-path) 

2i. A: der Gratenweg (Kies-
wcg) • 

:!ıt I": la bordu re 
2'1. t: the cdglng C the border) 
23. A: die Ein!assung 

21. Unil ll,\L (horılon) 
::m. F: le eordo11 horizontal n 

une brnnehe 
::rı. 1: the b'ırivmtal cordon 

f• .. i' 'ı o.,e> arrn) 

:::~. • • 1 ~~ ._..,_ - ... Schnur-

lıuur:ı (Kordon) 

(an espalier or espalier 
trce) 

30. A: dle Verrier - Palmette 
(Palmette, der Spalier_ 
obstb:ıum) 

17, 18, 19, 29, 3!> BODUR 
ME\'\'.\ A(iA('l,ARI 

(hudanmrs ağa~lar) 
17, 18, 19, 29, 30 F: 
arbres m. fruitiers nains, 
arbrcs t aillcs 
17, 18, 19, 29, 30 1: dwarf 
fruit-trces, fruit - trees 
pruncd to particular sha
pes 
1i, 18, 19, 29, 30 A: 
Zwerg-. Formobstbii.ume 

31. t.:\"to:m.t FİDAN 
31. F: l'arbuste m. a baies 
3J. t: thc berry - bush (berry. 

fnıit, bush - fruit) 
31, A: der Beerenstrauch 

(dns B('crcnohst) 

3'?. il.\ 11<'1\'A:\ 

~~. I": le ja,-dinicr 
3'!. t: the amateur gardt'ner 

(the al'ntment g.-rdener) 
't?. J • ~"r l{l .. j .... :; rtııf:'r 

( nchrclıcrgürtner) 

~13 

dah;ı görmemek üzere bırakıp çık
tJ!Tl. Z<ıvallı rahip Yenningsi daha 
evvelce tedaviye başlamış olsay
dım, faıo:la içtiği yeşil çayın tesi
riyle b:>zulan sinirleri, cinnet ha· 
line kadar gelip onu bu akibetc 
uğratmadan evvel, onu kurtar • 
mağa muva{fa kolurdum. 

18 - 7 . 939 Salı 
12.30 Pro~ram. 12.3j Türk nıİİ'İ• 

ği: 1 - :\evc~er peşrevi. 2 - S:ıılrl. 
ıiıı Knynıı:, - :\°c\C~cr şıırkı - llıcnın

lıı hnrııp olıl11. 3 - Srliılı:ıtıiıı l'ın ıır . 

~ıh.ı\'eııl ~:ırkı - llal:ı y:ı~ıyıır. 4 
'il il hır taksimi. 5 - :'.'\ilı:ncııl ~ııı. 

'.,ı - Kürfeııkki dulı::ııı uyıı bıı l>Jli. 
fi - .:\c~l'lkiir - ~lnlıur ş:ırkı - (;iı
ccnılim hen <;::ıno. ı:ı 1\lrııılekcl snııl 

O) urı, oj:ııı~ ,.e nıcteoroloji lı:ılıcrleri. 

r ı ;ı.ı;; - 11 \lüzik : llıclııırd Strouss'ıın 
l'~crlcrınden • Pi. H> Progroın. 19.0j 
luzik ı l.u<'ıenne Bııl cr'nin ııı:ıklıı· 

rıııdaıı ). l!l.15 Turk rııüzıgi (l~a ıl 

ııel eti). 20 .\lcınleket saat a) arı, njaıı 
·c nıeteoroloji h:ılıerlcrı. 20.15 Ko
nuşma. :W.30 Türk ınüzığl ( Kl:isık 
program) ( ~nkarıı rnd)osu künıe ı;cs 
\C s:ız lıe)clİ). :!l.IU Konuşma. 21.25 
.~c~cli pliıklar - H. 21.~0 Orkc~ırıı 
.ırograıııının tal,dııni - ~lcııdclssolııı 
'c Bızcl lı,ıkkıııdıı llalil Belli Yönel-

'~" tıırarın dan. 2 l.4j 1\liızi k (Rod3 o 
ırfü·strıısı - şer: l'r::ıetoriııs) 1 -
lentlrlssolın - Unrllııılll) : llehrill-

ler U\'ertürü. 2 - l~. Bızl'l • Seııfoııı 
.)o. mııjör. 2:!.30 ~liiıik (Sclıubertiıı 

l.ıeıllcrindcn - Pi.). 23 Son ajans ha· 
lıcrlerı ,ziro:ıt, e.slıaın, tall\'ılıit, konı

.Jiyo - nukut borsası (riyal). 23.20 
\liızik (Cazlı:ınd - Pi.). 23.55 - 24 Ya-

11\1 nroı:rn ın. 

SIT 0ZC.\~ • EH
GHt;J. S.\Dl TLK 

lıırlil.tc hu gece 

J\,ıd ıki_iv Siirr\ ynd.ı 
J, , 1 \1 .\ K ,\ H 1 Ş 1 I' 

\oıl\'İl 3 perde. Okıı~ ucıı Ay!icl 
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Su sporları AnkaraOa Baltık devletleri endişede haklıdır 
Yüzme 

müsabakaları 

(Başlaraf ı 9 um·udaı 16,30 Dört tek kik kıdemliler 
A. - Geriye adi balıklama 
8 - Önden bir perende kO§arak 
C - Önden bükmeli yarım bur-

Yelken yanıJarı 

(JJaştaraı ı l ıdt) 

ru yUrümektedlr, Rusya da - 1920 
de Leninin idaresinde bile - daima 
garba doğru yürilmi.i.ştilr. 

gu kO§ara.k 
O - Bir perendcli 

durarak 

Yelken yarışlan Moda koyun
te.rs atlama da icra edilecektir. 

Ankara, 16 (A.A.) - Beden 
Terbiyesi su sporları ajanlığı ta. 
rafından tertip edilen yüzme teş. 
vik müsabakalarına bugün de ka. 
!abalık bir seyirci önünde Kara. 
deniz havuzunda devam edilmiş.. 
tir. 

Hulasa, içlerinden dördil vaktiy
le tamamiyle Rt!,slarm hlklmlyeti 
nltmda kalnıı§ olnn bu altı devlet 
son dakikaya kadar ne Berlinin, ne 
Je Moskovanm hlmayesi altma gir
memeye biltiin mevcudlyetlerlle ça 
lışmakta. haklıdırlar. (Vaktlle Le
hi.atanın dörtte Uç toprağı, Roman
ya.nm da Bıısarabya mmtaka.sı ta
mamiyle Rusların hA.ldmJyeti al -
tındaydı.) Vaziyet tamamile vahlın
leşir ve artık ikisinden birini ter
cih etmek zorunda kalıralrsa o za
man §Üplıesiz dUşUnecekler ve bl -
cinden birini tc.rcilı edeceklerdir. 
Çünkil onlar için işin !eın.keti bil
hassa bir Rus - Alman ittifakı ola
caktır. Fakat ikisinden biriyle bir
leşirken bile, heyecana kapılmıya

caklar ve muvakkat müttefikleri 
lehine olarak kendi benliklerini 
k.aybetmiycceklerdlr. 

E - lleri çrkıp geri durularal: 
atlama 

5 - 4X200 bayrak yarışı 
6 - Su topu mUaabalcaaı 

12 ve 13 ağustos tarihinde ya . 
Pllacak olan mıntaka §ampiyon _ 
luk mUsabakalarmda da seçme 
Programı aynen tatbik edilecek
tir. 

Yüzme müsabakalarına yalnız 
lisanslı sporcular girebilecekler 
ıre karşılaşmalar her defasında 
Şeref stadı havuzunda olacak ve 
Saat 13 de ba§lıyacaktır. Bir yü
~Ucü (su topu hariç) bir gilnde 
iki mUsabakadan fazla.sına gire· 

Kürek müsabakaları 

Kürek müsabakaları 23 tem -
?nuz, 6 ağustos ve 20 ağustos 
larihlerinde Ahırkapı · Yenikapı 
arasındaki 2000 metrelik hat ü. 
ıerinde yapılacak, müsabalmlara 
saat 10 da başlanacaktır. 

23 temmuz - Birinci te~ik 
lnüsabakaları, 

6 Ağustos - İkinci teşvik mil· 
8abakalan. 

20 Ağustos - Mmtaka §ampi
~onlukları, 

rARIŞ SAATLERi 
Saat 
10 Bir çüte kik mübtediler 
10,30 Iki çifte kik mtibtediler 
11 Bir çifte ldk bayanlar 
11,30 Dört çifte kik mühtediler 

(Yemek tatili) 

13,30 İki çifte kik bayanlar 
13,30 Bir çifte kik kıdemsizler 
14,GO İki çifte kik kıdemsizler 
14,30 Dört çifte kik kıdem.sizler 
15,00 Do. t tek bayanlar 
15,30 Bir çifte kik kıdemliler 
16,00 Iki çifte ldk kıdemliler 

Dünkü atletizm 

müsabakalan 
( /ln~taruf ı 9 ııncucfo) 

Curo arasında geçti. 
l - Guro (Romanya) 14,36, 

<Yeni rekor), 
2 - Ateş İbrahim 14,12, 
:i - Arat 13,75. 
ClRlT ATMA: 
l - Vamanu (Romanya 56,20 
2 - Melih 53,83, 
~ - Şerif 51,18. 
DlSK ATMA: 
l - Floros (Yunan 46,41, 

<Yeru rekor), 
2 - Havalet (Romanya) 46,24 
a - Yusuf 42,98. 
SIRIKLA ATLAMA: 
l - Muhittın 3,40, (Yeni re 

kor). 
2 - Viçaropulos 3,10, 

a - Şerif 3,10. 
UZUN ATLAMA: 
l - Lambrakiı (Yunan 7,3t 

<~eıu rekor), 
2 - Muzaffer 6,77, 
a - Ömer 6,69. 
lduzaffer bir atlayışmda 7,25 

~etreyi bulmuı, fakat kUçük bir 
atası bu derecenin sayılmamasını 

l.tıllcib olmuştur. 
l'üKSEK ATLAMA: 
l - Jerfi, 1,83 
2 - Pulat 1,75, 
3 - Süreyya 1,75. 
ÜÇ ADIM ATLAMA: 
l - Yavru 13,90 (Yeni rekor) 
2 - Lambrakıs (Yunan 13,83 
3 - Ömer 13,67. 

ae Mllsabakalar bittikten BOnrs 
den Terbiyesi genel direktör\ 

general Cemil Taner kazananla 
l'a kupa ve madalyalarını dağıt 
~ış ve kendilerini tebrik etmi~ 
ır. Evvelki gün yapılan Türki 
te nıaraton birinciliği musaba 
ıtsnıı kazanan Ankaralı Şevkiy1 

~~neraı tarafından bir kupa he 
ı~·e edilmiştir. 

30 temmuzda birinci teşvik mu 
,aba kalan, 

13 Ağustosta ikinci teşvik mU
sab&kalan; 25, 26 ve 27 ağuatoe 
tarihlerinde de mmtaka birinci -
llkleri yapılacaktır. 

Su sporları müsabakalarında 

jüri heyeti; Ahmet Fetkeri, Ab. 
dUrrahman ve Rıza Sueri teşkil 
edeceklerdir. 

Hakem heyeti de: Srtkı, lsmail 
1edim, Hikmet. Ali Rıza, Hüsa

mettin, Bekir, Behzat, Bedri, Ih
san, Nuriden mUrekkep olacak • 
tır. 

Sporcular 
Klüplerini yalnız 
Ağustosta değiş

tirebilecekler 
(Baştıırafı 8 ı ıı ıcle 

klüb değf~lrme muameJesl yapılı· 

yordu. 
Bu 1 in gerek mmtnlWan, gerek 

merkezde lisıı.ns \'e icll mcknniz
masmı lüzumundan fazla işgal et. 
Hğlnl 'e buna mukabil bu tedbirden 

ltlf'nen klüb değiştirme harclrnti. 
nln de önüne geçilemediğini giiren 
Bden terbiyesi umum mUdürlUğU, 

bizde transfer me\'sirni olarak n6'Us 
tos ayının kabulUne \'e bunun, önü
mlizdckJ me\'shn için tatbik etmek 
üzere uuotaka ve klüplerc tamim e
:lllmeslnc karar \'errni~tir. 

Bu suretle, bu ağustos aya zar
fında ltlUpler kendilerine mens11b 
olduğuna Wlll&lkle UıPllAta tcsc.11 
ettlrdlklcri oyoncularmı bu sene 
zarfında muhafaza edecekler ,.e ge. 
lccek ağtisto. ytite blr •'! müddet. 
ı ldtlkal devn.tnd& y~Dldeb rsıdı 

\"erip, hlr eene için azalarmı teshit 
ettireceklerdir. 

Bu usul tatbik edilince, ağustos 
içinde bir ay kesif surett~ 

çalışacak olan ı.e,kllit, senenin in
tikal yapılmıyacak olan on blr a -
vmda nhat edecek ve klilplerln 
ycltdlğerlne karşı olan izafi kuv

\"etlcri de mevsim ıarfmda deği' • 
mlyccektir. 
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BugUnkU müsabakaların tek • 
nik neticelen aı;= .)dadır: 

100 M.L:."TRE SERBEST: 
ı nci Ali Köpiık Devlet konser. 

vatU\·arından 1,15 3.10, 2 nci Ne
jat Nakkaş Gençler birliği 1,26 
3.10, 3 üncü Salim Ankaragücü. 

100 METRE SIRTÜS'I'Ü: 
ı nci Kamil İçli rakipsiz 1,30 

3.10. 
200M.KURBAGLAMA: 
1 nci Nejat Nakkaj Gençler 

birliği 3,44 3.10, 2 nci İhsan Tel
li Gençler birliği. 

400 l\I. SERBEST: 
1 nci Ali Köpük Devlet konser. 

vatuvarı 7,30, 2 nci Halil İ§lek 
7,43 A. Gücü, 3 Uncu Salim Kan. 
emir A. GücU. 

50 M. KOÇüKLER SERBEST: 
1 nci Natık Balker 42, 5.10. 

2 nci Kenan Kıvılcım 44, 3.10. 
3 üncü Muhsin Aksoy. 

ATLAMALAR: 
Bülent Gençler birliği rakipsiz. 

Bakırköy 
Bursadan 

istiklal 
döndü 

Cumartesi günü Bursaya bir 
maç yapmak üzere giden Bakır -
köyün 1stil<Uil takımı dün akşam 
tstanbula avdet etmiştir. tatikHU· 
Jiler Bursada yaptıkları çok gü
zel bir maçta Bursalıların hemen 
hemen muhtelit sayılacak dere· 
cede takviyeli bir takımı ile karşı-
laşmışlar çok güzel bir oyundan 

::onra bire karşı dört sayı ile ga
lip gelmişlerdir. 

Teknik bir oyun gösteren İs· 
tıklalliler halk tarafrnıdan çok al
kr§knmışlar, Bursalılar üzerinde 
iyi bir intiba hasıl etmişlerdir. 

Oyunu idare eden Bursa fut. 
bol ajanı SUleyman Sırrı.dır. 

Yarım devrede tek kale ile çem 
ber içine alman Bursalılar çok 
sıkışmışlar, tehlikeli anlar geçir· 
mişlerdir. 

E alk mUtemadiyen f stiklallile· 
rin lehine bağırmıştır. 

istiklalden Şükrü, Emin Ali 

JUl..Ef" BALSAMO 

Lehistanla Romanyanm vaziyeti 
uaha başka. Bu iki devlet Sovyct
ıer Birliğinden daha fazla korku • 
yor diyeblllrlz. BugUıikU halde Al
manyadan korkulan sadece vaziyet 
lcabL Yoksa, mesela Finlıı.ndiya 

Rusyadan yana daha az endişe ede
bilir, çUnkU Rusyanm Finlandiyayı 
elde etmesinde bUyük bir fayda yok 
tur. Bundan başka, Finlandiya e
sasen İskandinav memleketleri gru
punun bir parçasıdır. 

Fakat diğer zavallı üç Baltık 

memleketi hepsi bir arada topu 
topu 6 milyonluk bir nUfus teşkil 
ediyor ve ne üç Alman kolordu
suna kar§ı koyabilirler, ne de üç 
Rus kolordusuna .. Onun için, 
ne büyük enıdi§e içinde bulun -
duklarım kolayca tasavvur edebi. 
liriz. 

Baltık devletleri (Bir bakımdan 
Finlandiyada) gayet açık olarak 
görüyorlar ki, memleketlerinin 

ve Necibin attığı goller Bursalı -
lan şaşırtnuş döıidüncü golle o· 
yun sona ermiştir. 

tstiklallilerin h!kim bir vazi· 
yette sahadan ayrılışları sırasın

da halk misafirleri (yaşa) diye 
teşci etmişlerdir. 

Bursalıların Bakırköylülere 

gösterdikleri hilsnUkabul ve misa
firperverlikten dolayı İstiklal ida
rt'cileri Bursalılara te§ekkilr ede -
rek samimt bir bava içinde şehri
mize !dönmüşlerdir. 

- Bu kimdir Şon? diye sor
du ... 

~ Şüphesiz, çünkü biçare ço. 
cuk açlıktan ölüyor. Fakat ça
buk olalım, değil mi?. Kadın cevap verdi: 

- Çok tuhaf, bir küçük filo. 
zof ... 

- Nerede buldunuz?. 
- Yolda .. Fakat şimdi işimiz 

bu .1eğildir ... 
- Hakkın var 1 Bizim ihtiyar 

kontes dö Bearn ne oldu?. 
- İşi oldu, bitti ... 
- Nasıl oldu?. 
- Gelecek .. 
- Gelecek mi?. 
- Evet, eveti .. 
- Ona ne masal söyledin?. 
- Davavekili Faljeonun kı-

zı olduğumu, Verdünden geçer
ken uğrayıp davanın bugünler
de görülmek üzere olduğunu 

kendine haber vermeğe, babam 
tarafından memur edildiğimi 

söyledim. 
- Bu kadar mı?. 
- Evet, fakat davanın gö. 

rülmekte olması kendisinin Pa
riste bulunmaıma ihtiyaç gös· 
terdiğini de illve ettim. 

- O vakit ne yaptı?. 
- Mavi ıöılerini açtı .. Enfi-

yesini ittiha ile çekti.. Babamın 

dünyanın en büyük adamı ol
duğunu söyliyerek yol için e
mir verdi .. 

- Pek gUzel Şon... Sen, !ev
kallde acfır tayin edeceğim.. Ye· 
mek yiyelim mi?-

- Acelemiz ne?. 
- Çünkü geliyorlar. 
- ihtiyar kontes mi? iki sa-

at evvel gLdersek kafidir. Mös
yö Mopuya bir iki söz söylemek 
işi tamamlar .. 

- Gelen o değil, veliahtin ka. 
rısıdır •• 

- Yal .. O şimdi, Nanside 
olınalı?. 

- Bilakis Vitride •.• 
- Uç mil mesafede?. 
- Ne fazla, ne eksik .. 
- Kör şeytanı.. Bu hesabı 

değiştirdi.. Haydi, arabacı hay
di.. .. 

Arabacı sordu: 
- Nere ye mösyö?. 
- Postahaneye .. 
- Mösyö ~rabaya girecek mi, 

yoksa inecek mi?. 
- Ben olduğum yetide duru· 

rum. .. Haydi marı ... 
Araba hareket etti. Bir iki 

dakika ıonra poatahanenin ö. 
nünde dur!dular .. 

Kadın arabadan ıealendi: 
- Çabuk 1 Çabuk!... Bir kot

let, bir tavuk, bir kaç yumurta, 
bir §İşe Burgonya garabı, çabuk 
olunuz, derhal gitmeğe mecbu-
ruz. 

Posta müdilrll: 
- Affedersiniz madam, eter: 

bir Rus • Alınan muharebe mey • 
danı olması pek muhtemeldir. 

Yanlış bir adrm attılar mı barut 
ate§ aldı demektir. Onun için ne 
olursa olsun, ne Almanyamn hi. 
mayesi altında üç ldevlet olmayı, 
ne de Sovyetler birliğine dahil bi. 
rer Sovyet Cumhuriyeti haline 
gelmeyi doğru bulmuyorlar. 

Bu itibarla, Estonya, hariciye 
nazın M. Selterin de "The Bal
tic Times,, gazetesine verdiği be
yanatı dikkatle okumak icap e· 
der. (*) 
Nazır sözlerini Eatonyanm tn· 

giltereye karıı be"lediği itimat 
üzerinde israr ederek bitirmiıtir. 

Gayet vazıh: Estonyayı İngiltere 
teminat altına alacak olursa, Es
tonya ona karşı mütefekkir, hem 
de çok müteşekkir kalacaktır. 

Fakat Rusya himayesine alacak 
oluna: ''yutuluyoruz 1,, diye ba
ğıracaktır. 

Bu vaziyet karıısmda ''Tepms,. 
gazetesi de §Öyle yazdı: 

"Londrada, Baltık devletlerini 
şiddetli bir müdafa sistemi içine 
Almay• istihdaf eden eski formül
den kaçınarak, yeni bir formül a· 
rıyorlar. 

Bu formüle göre, Baltık dev
letleri kendileri yardım isterlerse 

onlara, muayyen vaziyetlerde yar 
dım edilecektir. 

''Bu suretle, ıüç küçük Baltık 

devleti bir taarruz karşısında ken 
di kararlarını kendi verecek va. 
ziyettc bulunacak ve Sovyetler 
Birliğinin vaktinden evvel mü· 
dahalesini kabul etmek mecburi 
yetinıde olmıyacaklar . ., 

lşte bütün mesele burada.. Şu
nu unutmıyalım ki, Baltık mem • 
leketlerinden bahsederken kendi· 
mizi Kauna.sda, Rigada veya Tal
linn'de, bir taraftan Alman birli
ği siyasetinin, bir taraftan İslav 

birliği BoI1eviklik tazyiki altında 
yaşıyor tasavvur etmemiz lazım. 

dır. Bunlar Baltık devletlerinin 
karşısını;Ja bulunan öyle iki müt· 
hiş ldevki, korkudan titremekte 
haklan var. 

(*) Daha evvelki bir politika 
yazımızda bu beyanattan bahset
miıtik. Eıtonya hariciye nazırı 

bu beyanabnda Sovyetler Birli • 
ğinin üç Balbk devletini müdafaa 
etmek teklifini gazetelerde Oku· 
duğunu, bundan resmen haberdar 
olmadığını, fakat böyle bir ıey o
lursa kendilerini tecavüze uğra

DUf ıayacaklarmı söylemiı ve Sov 
yet garantisine §İddetle muanz 
olduğunu bildirmitti.- HABER. 

lng.ltere muhacir memleketi mi oldu? 
(Daştaraı ı ı · ,,., f rl her gUn yüzlerce, kadın, erkek, 

mektlr. Bunun için de, geniş tarla- çocuk kalabalığı giriyor. Binaların 
lnr ve bahçeler arasmda evler is • avlulannda toplanıyor ve sıra bck
ter. Fakat !§in felilı:etl. eu ki, on. liyorlar. Bunların hepsinden bir -

dan sonra sıhhati sağlam muhacir
ler, lngiltcrenln renebere ihtiyacı 

olan mmtakalarmda çalışacak yer-

de, başka memleketlere gidecekler 
ve kıılnnlarsa, bu gibi L'lcrc yara. 
mryacak ihtiyarlar olacaktır. 

İngilteredeki Çekoslovaklnr için, 
İngiliz ve Alman ııwrumetıerr, da.. 
hıı doğrusu, her ikl memleketin a
lakadar makamlan temas halinde 
bulunuyorlar. Son olarak öğrendi
ğimize göre, vatandqlarma bak • 
mak üzere )irml Çek doktorunun 
lngiltereye gelmesine milsaade • -
dllml§Ur. 

Biraz da Almanyadan gelen ya
hudi muhaclrlerlle meşgul olan te
şekkUlleri gezelim. 

Yahudi yardım heyeti, mllletle _ 
rarast yardım cemiyeti bunların 

yalnız bir ikist 
Bu teşekkUllerin kapısmdan içe-

den, her giin 1000 milyon kişi ge. 
çiyor. 
Kapılardaki tabelAlardan anla • 

dığrmıza göre, buralarda genel mn
lümat, la, d~ın yerlere iskan, 
tıbbi yn.rdmı, mUstahdcm, paraca 
yardrm, mali kredi bulma dnirclcı ; 

var. Bu tnbclıi.lar iki 11.s:ın fu: :::-1... 
yazılmış. 

Bir kö§ede bir kadın, bir memur 
la konu3uyor. Kucağında. dokuz r · 
lık bir kız çocuğu. Miltcmadiy . 
bir eey Uzerinde ısrar ediyor. N 
hayet kollarındaki çocuğu kald:ı 

yor, memurun ~1izllne yaklaştın 

yor. Çocuk ağlıyor, o znman ana 
sı da ba§lıyor ağlamaya. Sonrn. 
bitab bir halde oracıktaki bir sırn. 
ya oturuyor. 

Ve bu sahneye kimse başını çc. 
virlp bakmıyor. Herkeste ümitsiz 
bir hal, kadere derin bir teslimiyet 
var. (Spherc) 
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Siirücü sözünü tuttu. Araba
yı parçalamak, fakat yetişmek 

için insanın elinde ne varsa yap
tı .. Araba o kadar sür'atle gidi
yordu ki kadın Jilberin, Jilber 
kadının kucağına belki yirmi 
defa düştüler. 

Delikanlının gözlerinden, 
gen~ ka.dını pek beğendiği okun
duğu habde dudakları gülmüyor, 
kendini zapta çalışıyordu. 

.Yalmzlıkta insan çabucak 
hususi olur. İki saat kadar bu 
tenha yolda seyahat, Jilbere, ar
kadapnı on senedenberi tam -
yormuş gibi bir teklif sizlik ver
miş, genç kadında delikanlıyı 

doğduğu gündenberi tanıyor

muş gibi bir teklifsizlik hasıl 

olmasına kafi gelmişti. 
Saat on birde Vitiriden Şalo

na giden caddeye çıktılar. 

Orada rastgeldikleri bir a. 
damdan prensesin yemekten 
sonra hiç olmazsa iki saat kadar 
Vitiride rahat edeceğini öğren· 
diler. 

HattS. öğleden dört aaat son
ra hazır olmaları için ileri men
zile haber gönderildiğini de ha· 
ber aldılar. Bu haber kadını 

fevkalade sevindirdi .. Gen~ ka
dın vaat ettiği iki lirayı sürücü· 
ye verldi ... 

Sonra Jilbere dönerek: 
- Biz de önümtızdelri men

ıdlde ;y:emek 1.CfU, d~ 

Fakat, biçare Jilberin orada 
da yemek yiyemcmes i mukad· 
dermiş .... 

-21-

YENİ BtR ŞAHISLA 
TANIŞILIYOR? 

Posta hayvanlarının değişti 

rileceği menzilin bulunduğu 

Şose köyüne varmak için bir 
yokuşu yavaş yavaş tırmanıyor· 

du. 
Kısa ve az meyilli olan yoku· 

şun üstündeki bu köy Üzerleri 
sazlarla örtülü, manzarası pek 
hoş bir takım evlerden ibaretti. 

Evler, caddenin tam ke11a 
rmdaki ufak bir ormanın kö" • 
sinde bulunan parlak bir dereni. 
iki sahilinde yapılmıştı. Her c 

vin kaplSI önünıde dereyi geçmc'.t 
için, vakti olanlar ufak birer 
köprü kunnu§, diğerleri de bi 
rer tahta atmıştı. 
Şu attda bu köyde en ziyade 

göze çarpan şey derenin scı [! 

sahilini takip eden caddenir 
tam ortasında Adeta nöbet 
gibi dotaıan bir gen~tl. 

Bu genç hazan yolu dikkat 
tetkik edıyor, 'hazan da bir k<: 
evinin alt penceresine bağlı b:ı 
atı hayretle ıcyrediyoordu. 
Sık ak caddeyi uzaklara kadar 
~en gesirdiği halde lbehl 
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Devlet Denizyolları işletme 
~ Umum Müdürlüğü i!anlan 

·S&.W'll----------------------=------ı 7 Temmuzdan 24 Temmuza kadar muhte.ıt 
hatlara kalkan vapurların isimlerı, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar. 
Karnd.~niz hattına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de 

(Tarı), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Bartın hattına - Salt 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antal

ya). Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattına - Salr, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top

hane rıhtımmdan. 
Mudanyn hattına - Pazartesi 13 te ve diğer ı:;ünler 8.45 te 

ı (Marakaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 
13.30 da ve Pazar 20 de (Trak). Çaraşmb~ postası Top
hane rıhtımından ve diğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8. 1 S te 
(Trak), ayrıca Çarşamba 20 ide (Antalya), Cumartesi 
20 de (Bursa). (Trak) Galata rı.htımından, diğerleri 

Tophane rıhtımından. 
Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane 

rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık haltına - Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımın.dan. 
lzmir sür'at hattına - Pazar 11 ide (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Mersin) Cuma 10 da (Konya). 

Sirkeci rıhtımından. (5275) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat a§ağıda te
--- lefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mm-

taka Liman Reisliği 
binası altında. 40133 

22740 Siı kcci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 

::~ * * 
I\araki.lydc bulunan lstanbul acentalığımız Galata rıhtımı 

üzerinde Devl~t Limanları Umum Müdürlüğü (eski Dcnizbank) 
binasının alt katındaki daireye nakletmiş olduğu alakadarana 
ilan olunur. (5274) 

İstanbul Baş acentalığı 
Galata accntalığı 
Si!"keci " 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

Muhammen bedeli 23,50~ lira olan muhtelif ölçü a.Jetleri 29-8-1930 
' salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binesmd::t 

satın al ınacaktır. 

nu işe girmek isteyenlerin (1762.50) liralık mm·akkat teminat ile 
kanunun ta~ in ettiği Yesikalan Ye tekliflerini aynı gün saat 11,30 a 
kar:la komi'iyOn reisliğine \"ermcle:i lazımdır. 

.._, ırtnameler para rz olarak Ankarada ~Ialzcme dairesinden, Har -
darp :;:ıda tesellüm ve sevk şefliğinden da~tılacaktır. (5132) 

JOZEF BALSAMO 

digini göremediği için canı sı
kıldıg ı tavır ve hareketlerinden 
anlaşılı yor el u. 

Arada sırada atın yanına gi
dercl: baştan aşağı süzüyor, 
hayvanın nazik bacaklarım, 

sagrısını okşuyordu. 

Bir kaç dakika sonra gene 
yola çıkıyor, dik:::atle bakıyor, 

ve başını sallıyordu. 
nu hal birkaç ıdefa tekerrür 

etti. Yokla kimsenin gelmedi
ğini görüne-: atı:ı yanına gele
rek yiiksek sesle: 

- Yahu bana bakınız. Ora
da l 'mse yok mu? diye bağrr. 
dı 

Bir l.öylü pencereyi açtı ve 
so: clu: 

- Kimi istiyorsun?. 
- Mösyö eğer bu at satılık 

ise m · terisi hazırıdır. 

Köylii: 
- Kuyrugunda saman bağlı 

oln.:d1Jınr görmüyor musunuz? 
dıye . ek tekrar penceresini ka
la . 

Eu cevap genci rremnun et. 
m · olmalı ki pencereye vu
ra ': ev sahibini tekrar çağırdı. 
Bu t tahminen otuz yaşların
~ lirisiydi. 

... rl viicu\!ta, m.,,,rn yü2lü, 
al sakat •e bıyıklı, tavrı ha-

1 ' :c inı.!en kuvvetli bir adam ol. 
ciu E_, t • .ı:ılaş1!1yorklu. 

Vilayet zabıtıerı gfbı şapka -
smr bir tarafa eğmişti. 

Köylü cevap vermeyince bir 
daha pencereye vurdu. Gene ce
va palamadı .. 

Sabrrsızhkla: 

- Dostum, sizde nezaketten 
eser göremiyorum, pencereyi a
çıp bana cevap vermezseniz e. 
min olunki kırmağa mecbur ola
cağım, diye bağırdı.. 

Bu tehdit üzerine pencere 
açıldı, köylü başını. çıkardı: 

- Size atın satılık olmadığım 
söyledik kafi değil mi?. 

- Ben de sana böyle bir ata 
ihtiyacım olduğunu söyledim 
duymadın mı?. 

- Eğer böyle bir ata ihtiya
cınız varsa posta idaresinden a
lın, orada kralın ahırlarından 

çıkmış altmış hayvan var. İste

diğinizi seçersiniz .. Bir tane ate 
olana ıda atını bırakınız, rahat
sı zetmeyiniz. 

- Ben bu atı istiyorum . 
- Hiç bir şey bilmiyorsunuz! 

Arap atı görünce ağzınızın su
yu aktı ... 

- işte ben de bunun için sa
tın almak istiyorum ya ... 

- Siz atı satın almak iste. 
mekte serbestsiniz.. Fakat at 
satılık değil.. 

- Sahibi siz misiniz?. 
- Ne kadar meraklı adamsı-

ruz?. 
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~ Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVı 

Her şeyde tasarruf 
fak at çocuklarımızın 

caiz olabilir, 
sıhhatinde asla ! 

1-1 O kitaplık b1rincı serı 
Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

Numara Kuruş 

1 Safo 100 j 

1 2 Aile Çemberi 100 1 
3 Ticaret, Banka. 75 

BOrsa 
4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
S Ruhi hayatta Iaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

1 O J. Rasin külliyatı II 75 

795 

• 
Üç ayhktan itibaren 1 vermek başta gelir 

FOSFATiN 
en mükemmel çocuk gıdasıdır 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

FOSFATiN 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş.• 

tur. Hepsini alanlara % 2{ 
•skonto yapılır. 236 kuruşı 
"eşin alındıktan sonra kalar 
1 lirası ayda birer lira öden 
nek üzere dört taksite bağla 
nır. 

ile beslenen çocuk ~;;:anlı, canlı ve daima sıhhatli olur 
FOSF ATİN Fransadan gelir, FAL YER marka sile arayınız. 

ER 
Şehzadcbaşı Turan sinemasında 

lıugün, bu gece 2 büyiik film bi rdeıı 
1 - A~klan daha kıwuel/i 
2 - Maskeli Jıayciııllara karşı 

. FOSFATi 
} ~~~!~~- eczane ve bütün bakkallafdil 

- ........ 

Nafıa Vekaletinden: 
................................ --, 

Takriben 165 kilometreden ibaret olan Erzurum - Sarıkamış arası· 
nın demiryol etüdü işleri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuşttır. 

1 - l\1ünakasa 2 ağustos 1939çarşamba günü saat on beşte veka
letirniz demiryollar in~aat dairesindeki münakasa komisyonu odasın· 
da yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 43000 liradır. 
3 - Mu\·akkat teminatı 3225 liradır. 1 

Saç eksiri 
• 4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, genel şartname, J· 

mumi fenni şartname, istikşaf haritasr, istasyon mesafelerinin ve ilti
sak kat'ı rnükfüilerinin hesaplarına ait 210 ve A 2 numaralı tipler
den ibaret bir takım münakasa evrakı iki yüz on beş kuruş mukabilin 
de Dcmiryolları !n~aat dairesinden tedarik olunabilir . 

omoJen 
Saçları besler, kök· 

!erini kuvvetlendi-
5 - Bu münakasaya girmek istiyenlcr 2490 numaralı arttırma, ek

siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları enak ve 
\'esikaları, muvakkat teminatları ve münakasa tarihinden en az sekiz 
gün evvel referanslarını ye diğer vesikalarını raptederek vckaletimizı> 

\'erecekleri bir istida ile bu i~ için talep edecekleri ehliyet Yesikaları
nr ve fiyat tekliflerini havi kapalı Ye mühürlü zarflarını mezkCır kanı: 
nun ye eksiltme şartname;,İnin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 2-8 939 
tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde Demiryol
lar in~aat dairesi eksiltme komisyor.u reisliğine teYdi etmeleri lazımdır . 

rir, dökülmesini ön. 
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- Siz de her şeyi benden 
saklıyorsunuz .. 

- Bu at evimde misafir olan 
bir zata aittir .. Atı evladı gibi 
sever. 

- Bu zatla görüşmek isterim. 
- Yatıyor, uykuda ... 
- Erkek mi? Kadın mı?. 
- Kadın ... 
- Bu mal:lama söyleyin, eğer 

beş yüz altına ihtiyacı varsa ba
na atı versin, paraları derhal 
sayayım. 

Köylü gözlerini faltaşr gibi 
açarak: 

- Beş yüz altın mı? İyi pa
ra! dedi .. 

- İstersen bu atı kralın iste-
diğini de söyle .. 

- Kral mı istiyor?. 
- Bizzat ... 
- Haydi siz de, her halde 

siz kral değilsiniz .. 
- Ben kral değilim, fakat o

nun vekiliyim ... 
Köyli.i şapkasını çıkarıp kar

şısındakini selamlaUr ve: 
- Kralın vekili mi? diye 

kekeledi .. 
- Haydi dostum, çabuk ol, 

kralın acele işi var .. 
- Pek güzel, madam uyanın

ca söylerim., 
- J'ak:ıt onun uyanmasını 

beklemege vaktim yok. .. 
- öyle ise ne yapalım ?. 
- Uyandırınız ... 

ler, kepekleri giderir, 

ıngiliz Kanzuk 
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- Cesaret edemem .. 
- O halde ben uyandırayım. 
Kralın vekili olduğunu söy

leyen bu zat, elin·de tuttuğu gU
müş saplı uzun kırbacı üst kat 
odanın penceresine vurmak üze
re uzattığı sırada caddede bir 
arabanın sür'atle gelmekte ol
duğunu görünce durdu. 

Bunun sabahtan beri bekle
diği araba olduğunu görünce 
koşarak karşıladı. 

Bu araba, Jilberi ölümden 
kurtarmış olan kadının arabası 

iıdi . Arabacı kendilerine doğru 

işaretler yaparak koşan bu a
damı görünce, postahaneye ka
dar gideceklerine pek te emin 
olmadığı atları hemen durdurdu. 

Genç aıdam: 
- Sevgili Şon sen misin? ..• 

Seni ne kadar zamandır bekli -
yordum. diye bağnyordu. 

- Benim Jan ! Burada ne ge. 
ziyorsun ?. 

- Seni bekliyordum. 
Genç adam arabanın basamağı 

üzerine sıçradı. 

Pencereden içeriye uzanarak 
kadım kollan arasına alıp öp
tü ... 

Jilber, bu adamla, kadın ara
sında ne gibi bir mün2sebet ol
du~unıı Lilenıcc.ligiııdnc elinden 
kemiği alınmış bir köpek gibi 
hiddetle bakıyordu. 

Jilberi gören yabancı, kadına: 

·~ 

1 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41-50 5 ci seri Kr. 

4.1 Dö Profundis 50 

12 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 

~3 ~flatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
'17 Yeni adam 75 
18 irsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 
Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4 .88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin s.lınarak mtitc_ 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
Uz~re üç taksite bağlanır. 

Dün ve yarın 

tercüme külliyatı 
7 nci seriden 

61·67-7 kitap 

61 Vikontun ölümü 30 
62 Leneit II. 1. 
63 Liza ı . 
r. l Evlilik 20 
fıS Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizans tarihi ı. 

67 Senyolbeos Avrupa 60 


