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Türk-Alman ticaret anlaşması 
yeniden müzakere ediliyor 

Anlaşmanın tatbikini 
kolaylaştıracak husus· 

lar tesbit olunacak 
Yakında mal mübadelesine 

başlanması bekleniyor 
Ankaradan şehrimize gelen malfunata göre, 

21 milyon liralık Türk • Alman ticaret anlatma· 
ıının tatbikına lüzumlü bazı huauılann teıbiti 

için müzakerelere başla~ştJr. 

S 1 
lki tarafın birbirine vereceğı mad. 

Almanya Ovyel e delerin fiyatları tesbit edil~. ve 
anlaşma iyi işler bir h'!le ge~ınle. 

Birliğini n için =~· !~-:t·m=~ı= 
T u~a konfer~ ısınaı bqlaynacaktır. • Alman 
Çagırmadı ? ı ~ 

Yazan: ASIM us tıcaret 

BULGAR 
KRALI 

Oobrucanın işgalile 
intikam hislerinin 
söndoğunu söyliyor 

8ef7a, t t (A·A·) - Bulp.r L 
janaı bildiriyor: A '::11;.y:::pı::; müzakereleri Kral Borla, Bulgar lutalannm 
Dobnıcaya girmeai milnasebctlyle 

Berlin, 21 ( A.A.). - D.N.B. millete hitaben aşağıdaki beyanna. 
Ajansı bildiriyor: meyi ne§l'etnüttir: 

Yunan ve Alınan heyetleri 26 Bulgarlar, 
Ağustostan 10 Eylüle kadar beş 7 Eylill 1940 da Krayova'da Bul-
mfü;terek top1antı yapım§lardır. priBti.nla Rotnany& arumda hma 

Müzakereleı ıu mewular üıe. lldil•nnnahecie :mudblnce •ki hu-
rinde cenyan eylemiıtir: adt tlkn.r t.e.Oll ·~ve Dobnı. 

1 - 1940 • 41 senesi ıarfmda ea. BuJprilltaDa dönmuttUr. Kah
yapılacak ticaı1 mübadelelere tah- raman Jataatıma ul& Bulp.r köte
sis olunacak kontenjanlar. lhıi ifgal için emir verdlın ve sev. 

(Devamı 2 incide) 1 (Dtt1amı Z incide) 

SURıYELiLER 
Komtulariyle teşriki 

mesai ebnek için 

istiklal istiyor 
iT AL YANLARA 
KARŞI KAT'I 

MUKAVEMET 
CEREYANI 

Kahire, !1 ( A.A.) - Röy
ter: 
Elmısrr gazetesinin Beynıt 

muhabiri yazıyor: 
Suriyeliler ltalyanlann Suri. 

yeyi Mısıra ve SUveyş kanalına 
kal'§l askeri bir hareket için 
U8 olarak kullanmalarma. ma· 
ni oJmak azmindedirler ve ! tal. 
yaya ve hatıl Frans&ya karşı 
koymağa amade bulunmaktadır 
lar. 

Suriyeliler, Fransa kendileri" 
ni müdafaaya muktedir değilae 
&ıriyeyi mu.ta.kil bir memle. 
ket olarak illn etmesi ve konı
tularile tefriki mesailerine im • 
kin bırakması icap edeceğini 
aöylUyorla.r. 

'(Devamı 5 incide) 

Bu bir tutun 
davası değildir . 

tt.veı edlleıa Eatenaaayonal Tmıa 
llt elelt Ell8perler Jroaferaıuımcla 
'8 nehir 116 doğrudan doğraya ali
..... obD'1U ttalyaJ' birinci dere. 
Cleıie mtmd \erllcllği halde So\1 et. 
lep BlrQbıln gnlmam olmrun 
~ ....... ...ıaltlacle haldi bir bif1a1 
llymıdmhl! ft ... laftalln 118Vkl ile 
!Sovyetler Hariciye KomlaerUğl ia
l'afmdan Alman llarlclyeslnc bir 
llota verildiği malfımdur· Bu nota 
VerfJdlğl zaman So'J·etlerlc Alınan. 
1a arasmd~ dosta:ıe münasebet. 
lertn ~kllne bakarak derhal Mos
llova HUkUınetinl tatmin rdecek bir 
~lap verileceği tahmin olunuyor. 
ela; halbuki anulan bir haftaclan 
fazı. zaman getmeslne rağmen 
ISerUn HükWııetlnln Mmıko,·aya 
lblbbet veya menfi bir ce,·ap \"er. 

• • ı • d yazan: hakkı tarık u• 
1ng1 iZ O· : M-· d. B ö '"I ı M eaele ~ıt= ıngiltere hüktl.. 

anması ura ey g ZI e 1 meti Türkiyeye geçen 

4111 duyulmadı· 
Alman ce\'abmm bu tarzda ge. 

"'-nesinden Tona Konferansınn 
8ovyetıerln da,·et edllmemlş olma
~~l~ anotkanhk eseri olmadığı, 
~ bu ademi da\·etin l\lih,·er 
~~letlerlnce <"ldıli bazı mlUahaza.. 
--uan Deri geldiği manasmı çıkar· 
~~ bilmeyiz, yanlı' olur mu '! Jh. 
:-ıaı ki Romaya giderek MuollnJ 
lJe haşbqa konu,an Alman HarlcL 
~e ~azın Von Ribbetrop'on meşgo-
>'etJert arasında Tuna işi ,.e Sov. 
!~ llotuma verilecek cenbm §Ck. 
-.ııı ta)in etmek meselesi de \"&r. 

:ır ,., eğer Mlhl·er De\·letlcrl men. 
'&tltırfni .Japonyayı kazanmak için 
!°"1etıer BlrUğlnln feda edllmC8lıı
"t e göriiyorlarsa ve bundan dolayı 
it Okyoda toplanan Ssltanat Meellsl 
itte ltoına konuşmaları arumda bir 
.._ llflasebet bulunuyorsa bu Tuna 
ea~~l~nln kolay<".& halloluaaımya. 
~~a ~dldı-n hökmolunabillr· 
il hakikat halde Tuna mti.nakalı\tr. 
~ kontrolli ı,ı yarmkl Auopanın 
tliıc lnılne alt meseleler içinde kü.. 
~ bir noktadır; fakat bu nd.rta ü. 
l'e~lrıde Almanya ile İtalyanın SO\'• 

ler Birliğine karşı alacaklan 
::1Yet ba memleketler amsmdakl 
bit 11~betıerln istikbali hakkında 

llldr vereccldir. 
klı':°Vyetıcr Birliği Karade.nlzc dö. 
ile en &iızlanndan biri Bes&rabya 
ıılıı birlikte So\')'ct hodotlan lçerl
'l' e glrnıfJ81 bakımından da bir 
)~:ı. dC\Jetl olduğu halde Alman. 
tbaı le ltalyanm Mosko\·a llükfıme. 
Vet 'l'una Konferansına nltln da
&lua elrnecJJklerlnl anlamai< için 
,._!er ınemleketlerinln ''Yeni nl. 
11,."'e adını vcrdlldcrl yeni A\"ropa 
.._. ttnı hatırlamak lazımdır· Al
'- lktlA&t nazın Doktor l<'nnk,un 
~I hatlannı bir nutukla ilin 
...... bu 11lyuet bogUnlerde bil. 
rrı 11 1 

ltaıyan gauteıcrt \"O mec.. 
ı_ 111 an tarafından ~eniş ner;ıriya-

evzu tesldı ediJ or· 
(Devamı f incide) 

n Ah d M. dh t yıl verdiği altınların faizini pi· 
Sollum'da hiç bir me 1 8 =';_ızdan tütün olarak aıa.. 

mukavemetle Bunu alma i§ini, bu kük4' 
karşılaımadan met, bir lngtıiz • Amerikan tü· 

A k b
• ı tün ~rketWıe, §irket de veblle" 

S eri ına arı ti Mithat Nemliye vermi§tir. 
:tçln mo.araat ~rmecum; alfln ~ Piya.sayı ehemmiyetli ycrkrde 

muvaffakıyetle u ben de bllmlyorom.,, Mithat Nemli açmış, üç buçuk 
(Be§lncl Hyfamızdakl milyon 1;floluk tütünii.n üçte i.. 

b b lad tefrikayı takip ediniz.) ki.!i8ini 8ayı3-ı altı bine varan om a 1 zılrrci elinden, üatünü de tüccar 
dan tedarik etmiftir. 

ZAMANE BALIKLARI : 

I şte bir muharririn r&kayet 
mevzuunu bu 1ıMi8c teşkil edi. 
yor; takrı'ben deniliyor ki: Bu 
aatm alma i§i bir tek ele geçin· 
~ f iyat aleyhine o'larak re'IM. 
bet kalmamıştır; mutava.oısıt 
tüccar muameleden uzak tutul • 
dıtğıı için dahi ortadan knlk. 
mak tehlike8i altında daha va· 
him bir "yann,, tn tohumu at1l. 
mıftır. 

Mithat Nemlinin cevabı mev· 
ZJıun ehemmiyeti ile uygun kar. 
§tUındı. i zahattan anlıyoruz ki: 

1) l ngilizlerin miifteri çıktı· 
ğı tütünler, mii.ften1ikte Ame. 
rikanın da, Almanyanın da 
müşterek olduğu nevilerdir. 

(Devamı 2 incide) 

Deniz harbi cneyan ıdm ~krdı zahmetli bir balık 

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

Mimar Sinan meselesi ......... ~ -
euıg8r MatbÜatın& 
Kısa ve kat't 

bir cevap 
Guet;elerde .tuhaf blr ha.'ber var. Bulgarlar; 
- Mımar Sınan bizim aoyumuma.ndU" ı 
Diyorla.nnl§. 
BiiyUk töhretlerin; bUyilk ve cenit iınremııelere yol açına· 

sma l&ftlamaz. YerytizUı:ııde bu türlü davalar hem cok eskidir; 
hem de bunlara peık Bık rastla ... ----------iııl 
nır. '.Anca.k böyle lbir fikri or j ===================== 
taya atmak, atılan §eyi, hayal 

Son Haberler ve k~tu çeanisinden çıkar. 
mak ~çın elde mUnakqaya de· 
ğer lbır ta.knn vealkalarm bu • 
J~aaı gerektir, Davacıların, 
hıç olmazsa meeeım bir fara: 
zlye halinıe koyacak, ihtimal 
hududw:ı:-a soka.ca.k birtey, bir 
sebep cöetermeleri li.zan gel 
mez mi? • 

''Mim.ar Sinan • yıe:ryUzUn· 
de eşine pek aa ·~ bir 
dlhidir. Hele eser venne ve 
Y&ratıcılıtmm cömertlifi ~ 
kmundan hemen hemen eti de 
yoktur. 

Büyük impara.t.arluğun u.a· 
tu.;te ikli~er değioen, renk 
deiıeen, dın ırkı, boy ve eoy 
defiten U<:S1J.Z bucakaız top. 
raklarr, onun dehuile eilslen· 
dl. Ma.bed, lröprU., kerva.naa. 
ray, imaret, WıiJe teklinde te· 
celli eden bu eeerleritı bepa 
ayni deha.nm yUbek d&mguı: 
m taşmıaktadır. 

Mimar SinAna bqkalan da 
sahip qıkmışlar, ''bizimdir!,, 
demi§lerdi. Meşhur ''İsken 
der,1 i d*' 'hl.la. l)aylqamıyan 
mllletler var. 

(Dırıtnn1 Z incidı) 

Hakkı SUlı.a GBZGIN 

Mısırın "harp 
kararı,, 

Kablre, J1 (A..A.) - Röyter: 

Eibel&c razeteaı. ltaıyan hare· 
keti h&kkmd& ~sırda Jkl noktal· 
nazar mevcut olduğunu kaydtyle. 
211ektedlr. Blrlacl noktal 11:.zara 

&'ÖN, İtalyan Jlerl hareketi ciddi 

bir latil& gibi teıAkkl olunamaz "e 
bu 11ebepten ltalyan niyetlerinin 
aydmlanmaamt beklemek §&yanı 

tercUıllr. İkinci noktal naz:ı.ra gö

re, büyük kuvvetlerle Sldl • Berra. 

nl'ııln zaptı, ltalyanm lılrAır fstlk· 

l&unl lhl&le hazır olduğunu aar\h 

.surette •ö•t.ermJfUr. Bu ikinci 
l'Öl'Üfll müdafaa edenler, yeni JıA. 
dlaelcrl beklemenin tebllkeU oldu· 

ğU tıkrlnre bulunmakta \'e Mmrm 

de~ 1taıyanlara kar§ı mUcaü· e 
ye fillen 1ıtlrA.k etmealııl !E~l'rıcl<. 
tedlr. Bu her ikl noktal nazar, ka· 
bhıcde de teman edilmektedir. 

•••••••••••••••• ------- ---~---- - - ·------~- - - ,~, 

Günlerin peşinden: 

Türkçemizin 
haysiyetine hörmet 

. Bırkaç gün ewel Fazıl Ahmet Aykaç (Vakrt) ta. çıkan 
~~r ıc"~~ını ~rkçcmiz.in müdafaası dava.sına tahsis etmişti. 
• a a enın bır tarafında ı=;Ciyle diyordu: 

"Bazan öyle makale yazanlara rastlıyoruz ki bir lise 1 
~c_:unu k~ar türkçc bilmiyor. Unutmayalım. Bir gazetenin 
agı~ı, murekkebi, tertibi kadar türkçenin de haysiyeti ve 

§C:efı vardır. Bu kıymetli unsur bir cimri kayıtsızlığa. feda 
~dılemez. Her az.iz ~y gibi lisanımızı mildaf aa. edelim. YUI"' 

umuzun ana sesi, milletimizin can dili diye .... , ~ 
t Garip bir tesadüf eseri olarak gazetede Fazılın bu sa. ~ 
rrlarını okuduktan sonra diğer bir sütunda ajans haberleri 
arasında Çörçilin şu sözleri gözüme ilişti: 

''~du teşkilatında ancak 250 kişinin zayi olmasına 
~k~bıl .. hava hücumunda sivil ahali arasında. 10.000 kişi· 
k sd~lrnuş veya yaralanmış olması bunların ne derecelerde 

a ı ve hedef çekmeksizin ( ?) yapıldığını isbat eder.,, 
. Ben bu "hedef çekmeksizin,. tabirini birdenbire anla. 
~~~adım. İhtimal. ~i ''hedef çekmeksiz~,, ibaresi aslında. 

efe çekmeksızın,, yazılmıştır da bır tertip hatası ile 
0 şdekle gi~iştir. Fakat böyle de olsa yine şive hata.Bt yok 
~u. ur? Turkçcrniz.in öz selikasma göre "hedef çekmezsiz.in .. 
~erınc "hedef gözetmeksi7jn•• , yahut "hedefe bakmaksızın" 

emek. daha doğru değil midir? 

41 

<l v.~ır neşri~atta yapılan dil hataları çok defa bilmemekten r:t . d~ha ı:ıyade dikkat <'tmemekten ileri geldiği için af· 
mek ıstemıyonız. ~ 

1/ASAN KUMÇAYI ~ 
,,.. .~ ..... ,........... .. 

··~···N'b•············· ··· ······ ··--



~ - VAIUT 22 RYJ.1lL 1940 

ve öğretmenle~e ter z·aatlıl1ariAl'ıtuıd: k. z k b k 
================ b•I l t • d ra a ı ıar a a ın ! 
1 

:ı 1 e e m 1 n o u n lJ v i18.yetimiz mektupçusu tepte türkçe, ibranioe ve tran -
Hadise:er aras~da.J Bay Osman Ergin'in 1517.C& öğretildiği zaman babam 

H 
(Tılrkiye maarif tarihi) adlı lar fransızcanm talısilini gUna.h 

t•ınd S'an mesales• USUSf mekfeote mükemmel eserinin ınti§arDU sayarak dehşetıi propaganda 1 
i u J Bu bir tu•· tu·· n . 1 ı· donanması Vakıt okuyuculannıı. evvelce yapmışlar ve mektebi himayesi okuyanları alaka- ngı iZ müjde?emiştik. altına almış olan Yahudi zen• ne ıç;n 

llalledılemı yor w? 

1 ngllizlerln Hindıstan m~ 
se!esi bir tilrlil lıalledı • 

lemiyor. Bombııydnıı gelen ha. 
berlere göre, Hintliler kongresi 
İn"'iltere ile bugilnltU Avrupa 
hnrJindc işbirliği yapmıyacağı 
hakl.ında yeni bir karar almıe· 
ttr; kongre bu l:arc.r ÜT.erine 
istikbalde takip edilecek hattı 
hnreketi göstermesin! G:uıdi. 
den ist1,;m!şUr. 

Fnknt Hint kongresinin bu 
kararma bakıp da Hintlilerin 
tngiltereye kar§ı hasım olduğu 
manasını çıkarmak doğru değil 
dir: zira Kongre bundan sonra 
ikinci bir l:nrar ile lngilteroye 

1 ve İngiltere ile birlikte hareket 
ecen memleketlere ve milletle. 
re oo.m>atisini ve Ingiliz mille· 
tinin bu harpteki mukavc.."Deti 
karşısında ha>Tanlığmı ifade 
etmiştir. 

Bununla beraber Hintliler ln. 
giltercyc lmrşı herhangi f;Ckil · 
de müşkülnt çılı:armak fikrinde 
de değillerdir. Hint kongresinin 
kendi siyr?scti de taarruza karşı 
mukavemetten Lbaret olup bu 
husustnki hakkını kullanmak 
salihiyctini mahfuz tutmnkta • 
dır. Yalnız bugUn için milletle· 
rin hürriyeti namma başlanmış 
olan mücadeleye girişmeği mü 
nasip bulmamaktadır. 

H intlilerin İı\;ilizlere karşı 
belli başlı serzenişleri kendileri 
ile işbirliği yapmaktan çekin· 
melcridir; çUnkü bu tarzı hare. 
ketten İngilizlerin Hindistana 
ctiklfü \' (; :mcğe niyetleri olma· 
lığı mu.n.ı.sı çıkmaktadır. Bun. 
! .n başka İngiltere bugünkü 
ıarbc girerken Hintlilerin reyi· 
• ı alnmğa lilzum görmemiştir 
d bu da a)'TJca. muahe~ mev. 
mu addedilmektedir. 

lşte Hint kongresinin lngi· 
:izlere kaI'§'I aldığı son vaziyet 
bu suretle hülasa oluna.bilir. 
Yalnız Hint kongresinin kara. 
rma ıbaknrak Hint meselesinin 
halledilememesinden dolayı In · 
gilizleri kabahatli görmek do~
r.ı değildir. Zira Hint meselesi· 
nin halledilememesi İngilizlerin 
muhalef ctinden ziyade Hint a. 
halisinin kendi aralarındaki ın
tfüi.flardruı ileri gelmektedir. 
Hindistan denilen memleket 300 
milyon nüfuslu bir ülkedir. Bu. 
rada yaşayan insanların dilleri 
o kadar muhteliftir ki 547 leh· 
çe tcgbit edilmiştir. Siyasi nok. 
tai nazardan Hint kongreei 
Hintlilerin yalnız bir kısmını 
temsil eder; ondan başka. bir 
de mibracalar partisi va.rdrr. 
Daha sonra seksen milyon nU · 
fusu Müslllmandır. Gerek mih. 
racalar, gerek Müslümanlar 
Hintlilerin isteklerine muhale· 
fct etmektedir. İngilizler sade. 
cc bunlar arasında bir muaddil, 
bir nazım hizmetini görmeğe 
çalı§nw.ktadrr. 

EIR ASIR SlJREOEK BiR 
rırJDIRlılt HARBi 

İ sviçre gazetelerinden biri 
Almnnyanm İngiltereye 

karşı yaptığı yıldırım haminin 
l::ugiine kadnr verdiği neticeye 
göre ne kadar zamanda nilıaye· 
te erebileceğini hesap ettikten 
sonra şöyle diyor: 

'
1Britanya adı:ıları ile Alman. 

ya üzerinde cereyan eden hava 
harbinin verdiği insan zayiatı 
ile Bcrlin ve Londra şchirkri · 
n in nUfus!an mukayese edilin • 
C'C her iki devlet merkezlerinde· 
ki nüfusu imha etmek için bom. 
ba.rdımanlara bütün bir asır de· 
\'ll.I!l ctmc't ltizrmgcldiğine bük. 
molunur.,, 

Bize kalırsa İsviçre gazetesi· 
nin yaptıJı rnukayOEOdc tashihe 
muhtar; bir nokta \'ardır. Zira 
Lon:ira veya Berlin merke~eri. 
nin ah:ılisi tamamen imha edil· 
miş olsa bile h arp yine cl<'vnm 
dcbilir. Bu taktirde mukayese 
ye csns olarak Londra veya 

dav d ..., · ıd· lskcr..dcriye, 21 ( A .. 1.) - Röy. Bu güzel tetkik ma.hsulUnUn ğini Kam.ant.oyu aforoz etmig. 
ası egı ır dar eden yenı ter aja.nsmm hususi muhaJiri ikinci cildi de çıktı. Her sahi. lerdi. 

• salı akşamı Sollum ve Sldibar· fesi ayrı ayrı bir dilşünce mev· Yine bu zamanlarda Hasköy 
(Baş tarafı 1 inciılt1 t raniyc yopılan bombardımanla. zuu olacak kadar mUhim olan de (Şulel Maarif) adile a~ılmıt 

f) Bi.::zat lııgiltcrcyc ih:-cıç Ş3f i ar rı anlatıyor: bu eserin bu cildinde Yahudi bulunan mektebe haham yetit-
vcycı ithali kabul olunan tiitün Sidi . Barranide fngiliz gemi mekteplerinin ııu yetmiş yıl ev. tirmek Uzere 1S95 te aynca 
bu mlkdar ile mahdut ve bıı . De\ !ı:t LJt·mıryolları trenleri da leri sahile bir ve bir çeyre~ mil velki haline bakmız: iki sınıf eklendiği zaman ha. 
mikdar lngiltere ihtiyacmm ter nılınde s~yahat etmek ıstiyen pro yaklaşarak aydr.ılatıcı fiEckler ·•1875 de Alyans lsrailft hamlar oradan ha.han;. olmak 

değik!' fesör, oğretmen VC talehelerın bı 
mamı ır. :)Cyahatleri esnasında kendilerine ve r1roj:)ktcrler!e hedeflerini te~ fstanbulda ve da.ha sonra TUr· üzere yetişecek çocukların öte. 

Şıt 1ıa.lde M lthat Nemfü: · tatoik edilecek olan tenzfüıtlı tarilı bit ettikten sonra büyiik obüc:lerl,. kiycnin diğer ~hirlcrinde mek. kilerden başka bir vaziyette bu· 
(193!J) a bakılınca kendi r"Jım hazırlanmıştır. Tarifeye göre: pro ate.ş açmı~n.rdır. tep açmaya b~ladığt vakit lunmalnrına llizum göstermiş. 
fiyatlarının da yUzda yirmi tesör, öğretmen, doçent. a si::-tan Gemiler limanın önilnden Ur Türkiye Musevi cemaatlerinin ler ve şu şartlan ileri sUrmtlş" 
yüksek o?duğu:tu bildiren reva· mua\'İn ,.e müdürlerint. mayıs ba defa geçerek hedefleri ob''<ı :'nğ !'}iddetle muk:ıvemetlerine ma • lerdi: 
bı ne luıd.ar rnfls1dt ise, lıı91Zte. şından birincitesrin sonuna kadaı muruna tutmuşlardır. Yalnız nız lmlmıştı. Hele l{udüs ha. Ewela: Haham sınıflarında 
re için aranılan bu malların, fi 5atın alaokları iki aylık halk tica tn;;iliz gemileri çeki!irken sahil llaml:ın Alyans aleyhine kale· tilrkçe okunacak, fakat Kafir 
yatını taybıde de beynelmilel ret biltt!erinin ücretleri ÜZ<'rınden bataryaları c.teş açmışlardır. me aldıkları bir aforoznameyc dil( olan fransızca okutulmtya. 
tesir o kadar .'terbesttfr rli.yebili· yüzde 30, Sollumda İngiliz ı;emilcri ay. dini bir renk n~rmişlerdi. Al. caktrr. 
rl:. Talebderine; bütün sene ıarhr lınlatıcı fi;:ekler k':!llanarak af yans dini bırakmayı istihdaf Saniyen: Ha.ham olacaklar as· 

da, tenzilatlı ıidiş · dönü~ ve a~ !<eri binları ve FJl.hll yolunu bclT' etmediğini is"bat için açbğl ri Emıf rahlelcrinde değil, ka. Hatta biz, Ticaret O~ıımı 
reisi, bu işte §t:&Mi aldkalı ol.. 
duğu için Mithat Nemlinin ken 
di ccuabtna almaJdan çckinme
:rini pek tabii göreceğimiz bir 
noktayı da tcbarUz ettirmek 
için 85y!iyebiliri:: J:i lngil.tcre 
hilkumeti Jıcsabtna yapılan bir 
alım ookilliğinin yalnız ismen 
veya resnıen Türk olmayan ue 
hc:rhar.gi bir mcm'leket hizmeti· 
,..e çağırılınca kabcttcn kaÇ1114-
yan liyakatli bir vatandaşa tw 
di cdilmi.§ olmMtndal:i tyi ta,k.. 
dire de umumi ve içten bir i.1ti· 
raki mtlhakkak görebiliriz. 

TMvir mııharririııin temM 
ettiği dat'a, bir Wt!in dava"ı de. 
ğil!lir; dtılıa geni.1 bir tamının 
malıdır: 

Bir yanda mesela Sovyct'ler, 
Almanlar ııc ~ıt ?ııtuımckıde gö· 
rftldUğü fü.crc büyflk bir rakanı 
içbıde lngı1izlcr gibi alım bir 
elden idare eden millotler bulun. 
aım; bımlann karşısında da M· 
ld dağımk, mfinf ent 3fmalarla 
tcl}kı"latsız t·e biribirine rakip 
tiıccarlar çıkarılsm. 

Bir de bt' tcklqm~ altcuarm 
birinin aldığı bir malı öte1..-intJ 
elvermez farzediniz: Bu tilcca. 
nn daha fazla işi 1:endi$inc cel· 
betTMk hırsının J...··l(rbcını zUrra 
aırtından ke!ileoeği içjn bugihı 

malı ::ürrô.dan almak nmtava3 • 
c!ıfları a.:altarak fiyat farkını 
- olursa - milstah<~ı1e ka:::an· 
dıran bir tedbir cazibesi halin. 
de görülecc1dir1• lakin bilmeli· 
yiz ki yamı asıl korl:tuyumıı::: 
başınma gelecek, mesela satış 
koopcratiflerilc başı bağ?aıımı. 
yıın zitrrci, bıı arada işsiz kala
rak dağılacak tüccann müdafaa 
tertibatından da mahrum l~ala. 
ca1:, ister i.stemcz tek alıcının 

fiyat emreden pençesine dü.,.e
cektir. 

KııUanacağımı.z müdafaa si. 
lıiJı.ı, kuUanıla;ı siüihtan daha 
iptidai olmamalıdır. 

hakkı tank us 

dö Gola iltihak eden bir 
general daha 

Londra, 21 (A.A.) - Hür Fran 
sızların umumi kararg~hmdan 
resmen tebliğ edildiğine göre, Ca
sablanca'da Zouave kıtaatı ku. 
mandam bulunan ve evvelce Te. 
tuan'da kumandanlık etmiş olan 
Fransız generali Leon, lngiltereye 
gelmiş ve General dö Gol'ün hiz. 
metine ginniştir. 

Berlin ahalisini değil, Almanya 
ile lngilterenin umum nüfu3.;. 
nu almak daha doğru olur ki, 
bunun neticesi de harl:>in bir a· 
sır değil, birçok asırlar sürme. 
si demektir. 
Şimdiye kad:ır İsviçre gazete· 

lcrinin neşriyatı daha z.iyade 
~l~anyanın Fra11sada oldugu 
gıbı İrıgiltercye karşc yaptığı 
yıldn ım ha..rl::ıindc muvaffak o. 
lac:ı.ğı mUliı.hnzasma istinat cdi· 
yordu. Yukaııdakl mukayese 
gösteriyor ki bitaraf memleket. 
terdeki cfkarıuınumiyc yavnş 
yavaş d~ği~mi~iir. lno'ilizlerin .. o 
gfüıdw g.mc artmakta olan 
muk~l\·emetlcrine b::ı.k:ırak nrtık 
Britanya adasını bir yıldırım 
harbi ile ;.e.ptetmek imkfı.nsız· 
lığı umumi l.ı i r kanaat haline 
g<'lmistir. 

A. 

gari on klşi olmak şartile teşk• · d .. 
bardmıan etmislerdir. me'rtcplerı ayni znmanda. iba· napelerdc oturacaklar ır; çun · edi :ecek gruplara mahsus ücretler ~ 

den yüzde 50, tenzilat yapılal·:ü Burada da İtalyanlar biç bıı iethı::.ne ittihaz etmişti. kli asri rahle fre:rı.:k işidir. 
l nukavenıet 2'Östermemiş, a.ncaJt Bu s•ırctle Alya."ls mekteple. Salisen: Sm.ıf sob:ı ile değil, ır. q 

Talebelerin teşkil edece~i grup ateş kesildikten sonra mayr ·ine devam eden talebe sabah· mangalla ısıtılacaktır. 
ıarda her on kişi meyanında hı tarlalarını infilak ettirmişler. 'eyin dersten önce ve akşam Nisbelen çok son zaman de. 
öğretmen de bulunacak ve nrnı üı dfr. Fakat Jngiliz tre:nilcri bit icrste:ı Bonra l!l.Uallimlerile bir. mek olan bu <levirl~rdeki ha· 
ret ve sartlarla sevahat ec•ecektiı bir hasara uğrnmamış ve heps· li!ite ibadE.t ederlerdi. hamların şu vaziyetleri bizim 
Temi:at için öğretmen Ye talebele üslerine dönrrıü.,ıerdir. 12i0 (1854 l te ilk Musevi a.s- hocalardan daha :eri oldukları 
mensup olduklan okuilardan ve1, • B h k. t 0 el" • '·t · · a"ıldı~ b k 1 t 
maarif memur ve müdürlüklerin 

u are e esnasın a uş rı me.:\ eoı •. 6 1 \"e •1 me • nı ıu1 a ıyor ... 

d f toğ ıı .k 
1 

ki 1 man tayyareleri hkbir hilcum. en o ra ı vesı a a aca arc ır 
Talebe \'e öğretmenleı in seyaha• da bulunamamışlardır. 
\:esikal~n. tanzim tarihinden itib:ı ı~Gtı.tz TA \·Y.\!!l~UmtXL"'\" 
ren 6 ay için muteber olarakttı BOllBARDLl\IA~l 
Maamafih aynı makam tarafınclaı J.om~rıl. 21 (.\.,\.) _ Hava ne. 
altı aylık müddetin hitamından e' zareti bildiriyor: 
vel mühür ve imza ile tasdik edi1 Diln g~ce. !ngill1. bava ku\'ı;etle-
mek ~rtile bu milddet, aynı ,·ec:ı rlne mensup bombardıman t:ıyya. 
ka üzerine temdit edilebilecel~t ir. ı ..ı 1 1d dU re en grup :ır:ı, yc.n. en. §lll3D 

Talebeler arnı vesika}, mütcad i!}g:ıll altındıı hulunan fünanlara 
dit şevahatlerde ku!lanabilecekler· yani Anvcrs, Zeebnıgge, OCJtendP.. 
dir. 0,1retmenler \'CSikalarile ya Fltulngua, Dlinkcrk. Ca.bis, ve 
nız bir halk bileti alabileceklerdir Boulogne':ı hilcum et.miı;lerdir, Aı. 

Ô~rretmcn \'e talebelere \'CrİlcceJ: kcrl thtiyn.tlara \•e mavna ve \'I\. 

seyahat \'esikalan tathikatta birlik nur teccmmU!erine yeni h&Mrlar 
olmak için ili~ik nümuneye mu\'a yapılr.ıışt:rr. 
fık o'.a:-ak tanzim edilerektir. rnr;cr bombıırdrman gnıplan, ye. 

Bundan sonra tenzilatlı bilet al nlden. ?.Ianhcim, Ebıang, Krefeld 
mak üzere giş•lere ihraz edilecel; Harnm, f'pcst, OsımbrUck ve Bı ilk
diploma, ta~ikname. belge, hüvi sel tevzi merkezlerini ve eşya is
yet varakaları muteber olmıyacak tasyonlarmı ziyaret etmişlerdir· 
ancak bu seyahat vesik:ılarile ten Do:-tmuntl - Enıs k1int\lı, Du~~~ 
zilli bilet ı.·erilerektir. civarmda dcmlryolu mltnakalatı, 

Tasdikname alan taleheden pi bir iaşe treni, Maaetricht civatttı .' 
nız bir okuldan diğerine ailevi da bir mühimmat !abrikıı.t11 ve uir. 
sıhhi \'e buna benzer sebeblerh c;ok dtieman tayyare mcyd&nlan da 
nakil mecburiyetinde olanlarla o ağır surette bombardnnıuı cdilm!ş. 
k tir· 

ul doktorunun veya mahalli ~ıh LO:\'DRA ÜZERİNE lIÜCtr~ı 
hat heyetlerinin gö:terdiği lüzum Londra, 21 ( A.A.) _ Royter: 
üzerine başka bir mahalle gönderi 
!enlere ,·esika \·erilecektir. Bu ak5tim. altmış. retmiş kadaı 

Seyahat w~ikalarma 2J kuru) düşman tayyarc~ı. mahtclii irtifa. 
larda on iki~"ılik grnplar halinde 

luk pul yapı~tınlacaktır. Taymis nehri boyunca ilerlemiş· 
lerdir. lngiliz a\'cJ tayyareleri. düş 
marn karşılamış ve bir seri c;a:-pış 
madan sonra süratle geri p~skür
tülmü~lerdir. Hiç hir bomba atıl. 
mamı~tır. 

Huoıucıt mektep talebeleri için 

Hususi okullarda. tahsil ettikleri . 
ni ilerlyc sUrerek hususi okulların 
herhangi l)ir s1nıfrna imllhıı.nla gir
mek isteyen talebelerin imtihanla
rı vekalet tarafından görülen lü. 
zum üzerine rcsmt okullarda ya. 
pılmnsına karar verllıniş ve tatbiki 
için yeni bir talimatname ha:mlnn. 
mıştrr. Talimatnameye ;öre; şa.hn. 
detaname ve tAııdiknamc ile müra
caat eden talebeler ellerindekl bu 
vesaka!arına göre imtilıan olarak 
layık olduğu smıflarn alınacaklar. 
drr· 

Bir üstUn •mifa geçecekler de 
resmi okullarda inıti1ıaıı geçirecek. 
terdir· 

Yunan - Alman 
müzakeresi 

(Baş laraft 1 incide) 

2 - Yunanistanla Alrnanvanın 
işgali altında bulunan memieket. 
ler arasındaki kliring meseleleri· 
nin halli ile bunların Yunan • Al· 
man kliringine ithali. 

Bu hususlar hakkındaki iti!M
name her iki heyetin reisleri tara. 
f mdan imza edilmiştir. 

Yugoslav-Alman 
ticaret 

müzakereleri 
/Jelgrad, 21 (A.A.) - D.N.B. 

Ajamı bildiriyor: 
Yugoslavya ile Almanya ar:ı.~ın· 

daki ticari münasebetler hakkında 
müzakerelerde bulunacak olan Al
man heyeti fızası diin Bclgrad'a 
va~ıl olmuştur. 

Bu heyet iktisat müsteşarı &ık. 
tor Landfried'in riyaseti altında 
bulunmaktadır. Günde iki defa 
toplanacak olan her iki ko..'llisyon 
dün ilk ct-lscsini yapmı~lır. 

Almanya Sovvetler 
Bıriiğini ne ıçin 
Tuna konferansına 
Çağırmadı ? 

(Baş tarafı 1 incide) 
ıtaty:ın mıı.tbuatmm ba tilrlU 

netırtyııtlamıdan ~rlran manaya gö
re Mlh,·er De\letlerl Slav olmak 
itibariyle So\"f<\tlcr Blrlib-tnJ bir 
Asya dC\·Jiltt addctmcktedJr; bu.. 
nnn itin Mnınr De\'letlcrlnln yrnJ 
A 'n1p:ı. <111!1t<ırnlnc göre So\'yetler 
Birliği A\'rupa. lş!erine kanşmnk 
b.:ıkli.mı holz dcğtldlr \'C bu dc\Je. 
tin lktl!adi nllfor, dalttSl AAya. Kı. 
tasında lnWşaf cde«!cttr· lngllte
rc dahi Jafa harktnde bir ada o!A. 
rak biiyük blr imporatorloğun kU
çiilc hlr pa~a.st dtnıek olduğundan 
ba <fo,·tcttn mok:uldcratı ,.e lklt.. 
~i nlifu:r. dalre«I de angt~ksoa 
alemino ,.e daha doil'1JS11 Amerika. 
om hayat. f'MBSUL& h\ğl&n&cakhr
Şn halde lstlkbt\t A\·rupuı bld 
(Roma), dlğcrl (nerlln) kutbu et
rafmda toplıına.caktrr. 

İşte İtalyan A"azt'f.<':lerinln bu 
farzda propaganda.ıtmı l'llpntAya 
bac,ladıklan bu nazariye gözönllno 
getirilir!4e bir Avrupa mC'~<'le"li o. 
lan Tuna müns.kalatınm lrnntroHl 
t,inc neden dolayı 1.fihnr nc,ıet. 
terinin Sovyetıer lfüll~i karıştır
mak istemedlldcri kol:ıy :uıla~dll'· 
Falut ln~lterenin hiç bir r.nman 
kabul etmiyec-t'ğl böyle bir haya.t 
"'ah:ıın <l:wa .. -ıı ka1"51'i11ula 8oYyetler 
Blrll~!n boynunu bükerek bert ç~. 
killp gitmlycceğinl Tuna Konferıın. 
sı ha.kkmdakl Sovyetler notası gö'
tcmıi:;~ ir. İstıl.bııl hizl' <lnha pek 
ı;o!• :;;eyler ı;-ii-;tcrr<'el.fir· 

ASl:U US 

Bulgar r~a1buatına 
bır cevap 

( B~ tarafı 1 incide • 
Fakat ''Mimar Sinan .. ı be. 

nimqeyebilmek için, bu davayı 
ortaya atan millı;;tin - hiç ol· 
mazsa - kendi topraklan Us. 
tünde böyle dahiler yetiştire 
C('k; yaradılış istidadma dair 
örnekler gestennesi beklenir. 

Bulgaristan ülkesi, bizim ta. 
nn:ıadığımız bir toprak parça· 
El değildir ve orada de~ll böy. 
le yl\ksck dehalarm eserleri· 
ne, orta çaplı s:nnatkarlarm bi. 
le mimari abidelerine rastla 
yn.mıyorıız. 

''Mimar Sinan .. n "'tbe ka. 
lan .Pir mi!l.ctin arkasında Sel· 
çuk nı1betleri , Timur türbele. 
ti, Kurtuba cn.tr.ileri, Hora: 
san. I<!:;gar, Buhara saray ve 
ken·ansaraylarr rriM ta.., ve 
<,:İzgi S'llbn5thrı bulunması 
~arttrr. Dt!n1ar:ız iddialar, 
herkesi gü!dilrnıekten ba.§ka 
hirbir i~e ~·a.!"amaz. 

I\:aldı. ki b iz :V!imar ~inanın 
mezarını da a<-mıı:. k:ıfr.t:u~mı 
"ant-oooloji., ilminin mt1talıı.. 
r-rı~ ı:;i>re de inceliverek ırki 
h iiviv~tini be'irtfl"'P!ı:tcn cekin· 
n'em \ i:;.!;r. H cm bımı hiç b:r 
rn~ı·ı .1 yokken. bu lüzumsuzlu. 
ğa. :~n..:; c·:-~\ .. CJ '''"':ı Jl! i~i :,·:.p • 
mra b•ılunııvoru.z. 

!-!;. 1ar ~!l""n. kTTI""'ZI biher 
\'e pr:ısa gibi yctiljt!rilemez 
tırre-ıeı,Ier hcl'ı1cyde., evvel ~u 
büviik gerçeği anlamağa c;.altş. 
'iill'3ı. 

llaT:l.·t Sü1u1 GEZOIN 

Alm.an Hariciye 
Nazırı 

Romadan bugün 
dönüyor 

Roma, 21 (AA.) - D.N.B.: 
D. \'on Ribentrop, Pazar günü 

ya öğleden sonra \·eyahut aktanı. 
Romadan hareket edecektir. Cu. 
martesi günü programında görüş
meler mevcut değildir. B. Von Ri. 
bentrou. Roma civarında bir ge
zinti yapmış ve öğle yemei:rini Ti
volide Kont Ciano ile birlikte re. 
mi~tir. 

Yeni hat •oretlerlnclea 
hahsolanuyor 

Roma, 21 ( A.A.) - Stefani a
jansından: 

ltalyan gazeteleri, Alman bari .. 
ciye nazırının Romadaki ikameti 
etrafında geniş mikyasta neşriyat 
yapmakta ve Hitlerin mesai arka· 
daşına Roma halkı tarafından gös 
terilmiş olan iyi kabulü tebariiz 
ettirmektedirler. 

Bilhassa evvelki gün Venedik 
sarayında Von Ribcntrop1un Du~e 
ile samimi bir hava içinde yapm15 
olduğu müzakerelerden ronra ne:r 
redilmi~ olan tebliğe ehemmiyetle 
işaret olunmakta ve bu samimi ha. 
v:ınm mihver de\'letlcri adamları. 
nın telakkilerinin mümeyyiz vas
fım te~ki! etmekte olduğu ve bu 

Bulgar Kr ahnın 
nutku 
( Ba~ tarajı 1 itırickJ 

giU mll!etbıe bu mC~!Ut hadlsı>yl 
bildiririm· 

Bu daltlkart iatlkba.le Ç~\'rlbnlş 
bir azlın ,.e irade ve adaletin ıa.rc. 
r1ne olan M.rsılmaı bir Um!tle bek
ledik· Müsalemetperver gayretleri. 
mlz ve mtitcyakkız sahmnız milklı
ratlandı. Dobruca t.c.krar bizlm o. 
luyor. Anayurda avdet sonradaıı 

bir kin tohumu, bir intikar;1 nrzusu 
bırakmıyacak ve fakat iki ko~u 
memleket arasında.ki ıı.n'anevi dost. 
luğun tekrar tecssüeUnc yol açn.calı 
olan milııv.lemet yoluyla \"Ukubul
mu~tur. 

Dobruca bııgün milli orduyu kar
,ılıyor ve feyizli ova lıırı ıı~erlndf' 
ölmez bir 11an ,.e şerefle dolu isim. 
ler ve tarihlF·r yanlı olan bayrak
lar da.lıı;alnnryor. 

Dobı uc:ı Bulgarları, 

Siz ki uzun müddet knderin nğır 
yükUnU t~ıdın;ı;, t uhlarınızda gÜ3. 
terw{in:t (;'"Jrur \ ' C kahramanlığı 
ebccit oiarak :nuhafnz'l c.ttinf::. nuı
c;":tr ruhunun !}uiesini lrnr::us'lz yü~. 
sette tuttunuz. Bulgar nn'ancnlni 
ve Buh:nr dillıtl nwkııı'ldes bir ,~v 
olarak muhafaza ettiniz. annyurdı1 
aıılıı. unutmadınra. Blitiı.n Bulgar 
milleti aramıza clönmenizden dola. 
yı büyük HC\'İn\ i~iııdedir. 

Bııt~arlar. 

Mı.::~aıMe.q Bulgar emeli tahA.k
ku~ r.t.mlştir. Diri bu Uırihi gilr.c 
erişti.rdi~inden <!olayı Allaha teşc r. 
kür edelim. 

Ur.ıumt milli !!~\incin milli bir. 
Jlğl dah:ı zl}·ade talniye etmr!!inl 
Ye cleYPmlı b!r tera..1<kl ve mesut bir 
istikbal i~in olan ilham hsmlesl.ni 
dah:ı yilkscllınesini dilerim· 

lluTgar Başl"ekWnln Mih,·ere 
tekrar tc,ekkUril 

Sofya, 21 (A·A-) - Stetani: 
BaJ}vekil Filov, mebu.san mecli

sinde Crajova anlaşması hakkmda. 
b~yanatta bulunarak bunun Salır,.. 
burg müzakerelerinin bir neticesi 
olduğunu roylemif vo Musolini ile 
füllere teşekkUr etmiştir-Mebuslar 
dıı ,tezahüratta bulunmu~lardrr· 

Dobnıeanm Bulgarlara hrraktlmasr 

Sorya., 21 (A·A·) - Stetanl: 
Stefanl ajaruımın Dobruca.yı i(ı. 

gale memur Bulgar kıt:ıatr neıdln
dck.i husu!i muhabirinin Ba.l~tkt.cn 
telefonla verdiği malflmat& göre, 
Bulgar kıtantı bu s:ı.bah saat9d.:ı 
eski Romanya hududunu geçerek 
Cenubi Dobrucada. Balçık ile Tut. 
rakan arasmda ilk mmtakayı işgal 
etmif lcrdir· 

telakkilerin Avrupa için daima 
mühim neticeler tevlid etmiş bu· 
lunduğu kaydedilmektedir. 

Popolo D'ltalia, mihver devlet. 
lerinin Baltık ve Tuna devletleri· 
ne ait meseleleri halletmiş olduk. 
!arını hatırlat.maktadır. 

Bunları diğer birtakım hal su· 
retleri takip edecektir. Zira A\TU• 
panın sağlam ve deyamlı bir ima. 
ra ihtiyacI vardır, 



~olltfka: 

~oma 
~onuşmaları 
.\hna.n harlclye nazırı Fon Rlb. 

hentrop yine Romaya gitti· l\Ilb. 
tel' de\·letleri n.rasmd:-.ı;d dostlu. 
tlı.tı yeni bir tezahürü seklnide ya_ 
Pılan neşriyat in.sana Tıı.leyranm 
~~hnr söılerinJ tı:ı.tnlatma.ktadıT· 
l'ansız diplom.'ltı "nutuk insana 

ltıaksatlarrnı söylemek f~in değil, 
tldem<t";c için Terilmi5tir" derdi. Bu 
'1Yasi mahiyetteki tebliğler de göl. 
~inde söylenmemiş, fakat boylu 

Yunca yatmıs olan hakikatleri 
khJeınekteilir· 

F'on Ribbcntrop'an R-Oma ziyare. 
f1 ehemmiyetli hH.diselerin cereyan 
tlıııel<tc olduğu günlere tesadüf et. 
~esı ltiba.riylo daha. ziya.de na.zan 
'lllıkatı calbettı. 

lUr taraftan Manş üzerlndo t ay. f llre muharebeleri her gün §ldde
~ııı arttırarak de,·am ediyor, diğer 
t tart.an Almanyanm mütfofild 1-
b alyn 1\lısıra. doğru 250 bin kişilik 
lr ordu ne yürüyor. 
Diğer ta.rafta Tuna boylarmda 

~l~:uı tezine göre b_ir sulh siyase. 
b~llin tatbl'.mtına gcçılmek için tcd. 
itler almıyor· 

d nomaf a. mihverin Balkanlara 
)? 0!;ru blı'f1uı.Jesl haline solmloyor· 

1 °ınanya • Sovyet münasebetleri 
~111ıassa rnlh,·er devletleri tanı.fm-
aıı bu devlete nrilen garantiden 

~11tıra. daha iyi bir Jın.1 almadı· As
illi \'O politik hiidiseleri böylece 
~l\ıalamak mümkündür· 
l?oma ziyaretinde konuşulacak 

llıesolelerin de aşağı yukn.n bn hl\. 
~~elcrle alakalı olabileceği hın. 
"'IJQ (l{lileblllr. 

l?oUtik hildl"lelere nazaran bngfuı 
~keri hadise hem bbincl pliinı iş.. 
tl~l etmeJ.i.edlr; hem de siyasi hfi.
tl Sclcre relıher rolünii oyna.makta. 
'l'· Polltik hli.diseleri bir mütem. 

ltıltn lıfüliso h:ıline ko:ran Jıarp me. 
~lcfıırinin de en elıe~mfyetli unsu. 
l olan l\fan~ moha.rebeleri, yani 
l' 

11RilterC'nln lşgall l~i, Mtsll' ha... 
~~l· ct~eri bu konusmanm merkezi 
,Jetmı tc>sldl eclcbllir· 

l' lR.ı:aı lıa;eketi Jı:ı.rbl neticelendi. 
i:~bil{'eek mnlılyette telii.kkl edlldl
h. l~in hem Almanya., Iıem İfa.lya, 
,,{ın <le İngiltere için çolc ehemmi
" Ctlidir. 
tı lt.aıyanm ha.rbo giriş şekli T6 o. 
ı ~ tekaddiim eden Norve~ hadise. 

1~ gözününde tutulacak olu~a. 
)ı alya lı;ln d:ıvanm simdiye kadar 
arıedilınis olması lkU.r.a. ederdi· 
. 1~Jyıı Norveç muharebeleri ile 

~6yJe bir hiikme ,·anmştı: Hanı. 
İll\"\•ctıori ()nünde ne donanma ,.e 
~e ~1ifrr Jruv\'otler iş görememek- , 
"ılır. llimıcnaleyh lıa,·a. lnn•·et1e-. 
l'h·ıe 'kat'i neticeler elde edilebile_ 
l!N,fir. 

1 ~orvcç Jıarclmtlerl bu dii~ünooye 
~al( 'erılirecek bir mahiyet aneJ 
'I ~r gihi oldu. Diğer t:ı.rnftan Fnın. 
t~ın fnhilii.li üzerine harbe &en 
ı~ 1Ya lnı:dlfrrenin de derhal L<;tf. ( 
1il.i~',11 1n mümJ...-ün olduğu kadar 
lı a! le yapılacn~mı nmuyordll· 
1ı:tta tahmin edilebilir ld tt.a.lya. 
la~ l'i_?nhaiı:mlıı. harbin nihayet bu. 
ııa a~, dalı:ı. cn·clki ''Muta" lan. 

t.'llaznr:u~ h.cklcmekteydi· 
)!lıh aJmt luıılıo:;eler umoldui:;'1l whi 
la .. rır etm<'tli· l'ı·itckim son hafta-

• Jp· I tpd· .ını o Stnmrı:ı gm:ctcsinıle neş-
liıj '.1l'n bir makalede tnız-ilkr<'nin 
~·n.\ıt!lo i"~al edilmemesinden lta.1. 
lıaı-ı tın ıloi:"lln ıstıraıılr manzaradan 

J~''.lnn uyorılu· 
l"'lrı lınıaı bir tarnftan l\fısırıle. ttaı. 
~·aıı h:lrC'k<'t.Jeri bnslıı.rlten Alman. 
le htıı <!a İngilkreyi işgali sureti. 
J '<' ~.rl.ıın nzam:ısmm önüne g'!~l-

;;.;ı tahmin <'diHyordu. 
lıı1k?kııt bıı lla siir':ıtle t:thntrlmk 
>i:ırıanrnı hnl:ı.marlt. Bu me\"ZU üze
latt ~ l'i~ht'nf rop yeni i<ı~al plii.n.<" 
......._ ~zrrınıfe lmnuczmnktan ziyade 
"r1,:lınkli işr;-al p'fmlanm lıü:rllk 

•ll•ı 1 • 
Jı., t 1 ı:ırhiycJertn konusması da-" aı·· · · tlircı ııı olur - h:ı.rp U7aclığr t.:ılc. 
l~te c n1ın:ır!)k t<'dhiTJerl görüşmek 
1'i""~ da1ıa mUmkürufür. 

tıı ıs:ekırn Jıarbin sür'atle bitmesi. 
l'lfıln ey~n mi:wer del"letlcrinden bi
ıla h l'f'ısı Roıı nutuldarmılan biıin
l'1ti a:ıuın uzun iircccğini ftir.ı.f 
"ar; tı,. evvelki hesı>plarıı. n:ıztı. 
Ilı 7.:ı Yf''!lden Ynzi.retin miital<':ı~ı
t\lrn ·l't.ırı kılmakta<lIT· ttalv:ı.nm ,-e 
tıatş a.n~·nnın uzun süre<'ek '1Jlr harp 
ltaıı, ısınılıı. takip edecekleri pollt.i. 
teı, 11 ınalılyetinl hakll<aten müştc. 

ll;~ kararıa~tırıl:ıe:ı.Jc bir iştir· 
\·eru~"r taraftan Tuna. boylarma 
ııl\ )\ <'<:>k nizam mihver dc,·Jetlni 
nı.,a111<l:\r birlbirl<'riue iniibalc etrni<ı 
ııı.ıl'tıt~r Yine her birini hmmsi bi~ 
l<ıııaın ° alalcalandırmahf.nn uza.k 
rı fer ~Z· llinaena.Jeyh Tuna seyri 
nJ:ıııak e. emniyeti meselesi de dahil 
lııı.ııırnı Uzl're iki dcdctin bu iş 
lıfıJeıı ılnJd no':d.al 11ıızıırl:ı.t'mı ye
liıı,-y t ınııta1ea etmek bilha..<ısa 
lırıınıc nusya.ıım Tona. ~el"ri sefer 

~ o~ • 
rı-ırır llna i!'itirt!1d istemesinden 
~ 'dea daha çok chcınmiret ar. 
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Vaka sarhoşluğu 
Şehir Haberleri 

h*•·····························~································ 

Bir haftahk piyasa 

Buğday f igatları 
10 para düştü 

Toprak mahsulleri ofisinin değir 
mencilere fazla buğday vermekte 
devam etmesi üzerine buğday pi 
yasası durgunlaşmıştır. Tüccar mal 
larına çok az talip olduğundan 
buğday fiyatları bug-Qn 10 para 
clü~:nüştür. Alıcı azdır. Arpa fiyat· 
lan ihracatın menedilmesi üzerine 
düşmeğe başlamıştır. Son satışlar 
beş kuruş 10 paradan yapılmı~tır. 

Sebebsiz yere yükseltilen susam 
fiyatları da 25 kuruştan 21 kuruş 
30 paraya inmiştir; piyasa durgun
dur. 

Diğer taraftan pirinç fiyatları 
yükselmekte devam etmektedir. Bu 
na, mevsim SQnu olması ve gerek 
müteahhitlerin, gerekse halkın 
fazla mübayaata başlaması sebeb o 
larak gösterilmektedir. Şehrimiz· 

deki stok mallar bu ihtiyacı kar 
şılıyamadığmdan tücca.rlar vcenub 
vilayetlerinden mal getırmege mec 
bur olmu5'lardır. Eskiden denizden 
getirilen bu mallar şimdi .. trenl.e 
nakledilmektedir. Navlun ıçın eskr 
sinin üç misli fa~la para veril~iğin 
den bu masraf fıyatlara tesır et· 
mektedir. Ye~ıi ~ne pirinç mah· 
sulünün geçen yıldan fazla olduğu 
gelen malumatta~ anla~ıln:ıştır. 
Bir ava kadar ycnı mahsul pıyasa 
ya çıkacaktır. Bu itibarla fiyatla· 
rm derhal normal seviyesine düşe· 
ceği tahmin edilmektedir. Tiftik ve 
yapağı piyasaları d~rgundur. Fa· 
kat Romanyaya yemden ve eski 
partilerden daha fazla ihracat ya· 
pıiacağı haberleri memnuniyet u· 
yandırmıştır. 

r-.-..-.. ---~·-· ............ ·: Tanzimntı milteakip, bu mcmle- yuculardaki heyecanın eksik kala.. 
ı.: M ese 1e1 er : i kete garp küıturü, büyük mikyast..'\ cağından korktuğu için bir ha..c;iye

ı;irmeye başlıyalıdanberi hemen de bulunur; onun bir anne oldu. 
i Amele evlerı· bütiin ediplerimizi bir vaka sarhoş. ~'Undan. annelerin ise her türJ(i a-i Juğn kaplayıvcrmisti. Yalnız nesir- cıra tahammül kabiliyetleri bulun.. 
• de değil, man.zuın -Yazılarda da bu duğundan bahGc-der· 
i Belediye temizlik amelesi i· hale rastlamak her z:ıman irin Scn·eti Fünun edebiyatını, iıize 
! çin evler tesis edecekmiş. Bü. ınümkilndür. Divan edcbiv:ı.tu;ın rcaJizm.i oldukc; :ı. tammış usta. ka~ 
İ yük şehirlerde bu gibi tesisle· lıayattaı: ço~ zaman uznkt~ ya.c;a. lemler tanıtır ve onlar mevzuu 
: re ne derece şiddetli ihtiyaç •• • mrş mahiyctıne göre gerçi bu "va- <'Ski ü.stadlarrndan daha "Ok inan~ 
. ! "lıkd'. " : olduğunu anlamak i~in stan. ~ ka cı • e ebı eserleri biraz oku dırıcr kılmaya çdışırlar. Fakat va-
: bulun arka sokaklarında.ki: m.~ ir_:ık~nmı vermiş buluııuyor<l; ka onlann peşinden de ayrılmış 
f köhne hanları şöyle bır dolaş·: Çunku nihayet hep ferdi tahassiis- değildir. Gerçi çe~itli vakalar ter. 
c nıak kafidir. ler araşma sıkıı,mış divan veva. di kedilmiştir. Fa;cat yine hemen bü
: Yalnız temizlik 2melcsi için van taklidi edebiyat malısuÜerin: tün eserlerde t ek bir kahr:unanm 
j değil, serbest ameieler için de deki .~a.~hi .~iadeler sönük, hiç, bir dcvelopc cdiln;iş yı;.1:.asmı takip 
i b:ı gibi yerler k:.ırmak lazım - ı:ıey duı:ıundurmeyici ve hlssettirmc ederiz- Daha sonraki yıllar, belki 
i drr. ·Birçok seyyar esnaf han y~ciydiler. Şair kendi kendin; siyasi hannm dalına biribirini ko. 
i odalarında. pislik içinde yaııa· hır ~eyler söyler dururdu. Ama valayan hiidise!crle dolup ta.,-masr 
i maktadır. Bunlar yemeklerini bu kendi kendine söyleyiş de zahiri neticesi edebiyattald tesirlcrile bizi 
i de han. od.alarmda pişirmekte, o~ma_ktan. füri geçemezdi. Madem kar~ılaı;trnyor· Gar'bt tanmıak ger
i çamaşırlarını yıkamakta, ge. ~ bır mılletlcr halitası mevcut; çi biraz daha. §uurlulıışnuştır· Fa.. 
~ ce de yattrklarr yerleri bir 1 oylc.r~? ~cydana çıkıvermiş müşte- kat vaka ve va.ka.Jar kalemin !bi
l mikrop yuvası haline getir· :. rek ~oru~lere bel bağlamak lazım. ricik sihri imiş gibi cserlcrdo baş 

T
1 

anı Zlmatt:n evvelki edebi resiL gaye olmaktan kurt>Jlnıuyor. • NL 
!• mcktedir. : ere d ı h.. " ·· 
: Belediye, Istanbulda bu gi~i ~ ar ıgr, urriyctsizJi<Yi acıktı. tekim. Türk ı;;iiri de cumhurivct in-
! kimseler için büytik fakat ı. ! !§te " 18.39" cular bu bak~dan kılabma gelu;ceye kadar hik~ye ve 
l çindc çamaşırhanesi, yemekha· i ser~est~ı~er.. Şahsi hürriyetlerine romanın pcşisrra. bu yolu az çok 
i nesi 'culunacak bir "ev,, ku~ : s~hıp gıbıycliler. Gazel yıktılar, ka- zikzaklar çizerek takip etmiştir. 
, k • sı~c boz~ul~r, vczn çiğnediler, ~ \"' -~ i rarsa, birçok vatandaşt ·ur·! klişe ?.evırdilcr, dil sadeleştirip sa. Bugün eskiler o kadar çok okwı.. 
: tarınış olacaktır. i nata oncm verdiler. Fakat vak 7 • muyorsa bunu, zevklerin . deği.şik-

A 1 m a n Ya ta r 1• k ı·ı e .......... ·-····- --· l~te bugünlere kadar uzanan c~~~ Jiğinde ve artık okuyucunun dizgin.. 
bıyatrmı:zm hürriyetini elinden a 1i olsun, dizginsiz olsun bir sürü 

1 k Gu .. mru·· k lerde lan,flçok zaman kudretinden çok ,m.aklayı oykum~ ~ istemdey.işi~de arda-

U• • n 1 m a m em e e du. Kendilerini hür sanan b··t romanda geçen değil, hayatta go. 0 Ş 
• 1 t zaa arını hazırlayan şey de bu 1- a ryız. aşaoıgımız enı.n sa e 

- b ,· rı· km,. ş m a 11 ar dünkü ediplerimiz, bir va kaya ~a~ çen va.kahra bile yüz çevirecek ka.. .. . 
1 1 

d • lantn.anm, okuyucuyu onunla kar- dar reybi oldu~unu söyliycbiliriz. 

1 d m a g e 1 
şılaştınnanm mecburiyeti altında Nitekim gençlerin de bir kısmı ay. 

e r 1 n en Tevzb.b Ticaret gi~li gi~li şahslretlerinl köstekle nı akıbet~. u~ray~rlar .. Okunmuyor-v k '' 1 t • k mışlerdi- • Iar. Ne killturlerı eskilerden azdxr, 

t .. . d . t "ht'k• e a e 1 yapaca Gnrp romantizm m kt b' . • - ne de sanat ceYhcrleri eksilt! Fa.. 
Almanya yoluyla şimal memle· 

ketlerinden mal gelmeğe başlamış· 
tır. Dün ilk defa olarak lsveçten 
üç vagon çivi gelmiştir. yak~nda 
kağıt ve diğer maddeler uzermd~ 
de mal gelecektir. lsve~ ~efar~~ı 
müsteşarı !stanbul ~ıcaret m~
dürü Avni Sakmanı zıyare~ e~mı~ 
ve iki memleket arasmdakı tıcarı 
temasların genişletilebilmesi husu· 
sunda alınacak tedbirler hakkında 
görüşmfüıtilr. Almanyadan ge~mek 
üzere di~er şimal mcınleketlerıle de 
ticari münasebetlere yakında baş· 
!anacak ve lüzumlu ithalat eşyala· 
rımızdan bir çoğu getirilecektir. 

AYAKKABI LEVAZIMINDA' 
Kl !HTIKAR 

Diğer üı.raftan ayakk'a't)ı Iev~ı: 

zıma 1 uzerın e me' cu 1 1 ar ,..1ul1telı·f seı...-blerle ..... nelerden- r d ı· c c ını lag. kat bu oku · t·ur· l"' -'1- l rl ·ad tl . . 1 1 1 · ı . n ıx ""' j ve ıp rea ızme g<'~fr~i srr 1 . ::ıma) ışın u swcp e 
şı e enmıştır. ta ya ve ngı te beri aümrüklerdc birikmis olan b. b · -'. " a aıcla, nrasmd:ı bu "Y"ka" lık d · 
ed 

. . . . . ,., " ız u romantızmuı uzaıc Ye k:ı · " cı a \ıır. 
r en getırılen ayakkabı sıcımlerı mühim miktarda iföalat eşyasrnın ı şık yollarında k · .. · ~r- Hala ona inanmal~, samiminttcn 
5·6 kuruştan 30·40 kuruşa, kösele· memkkete it.hal edilmesi hakkın· l bir taklit ::1ihni,yei~ 1 ~amd :m buyuk uzak kalarck okuyucu üzcri::ıde 
1 1501 t 3,..,_ k ·d lA dak" h 1 kl ·ı 1 · t' B · 1 a ın a emekle- k t 'k t · 1 k · · er mruş an ıo uruşa, yı e u ı azır ı · ar ı er emış ır. u ı :vıp duru:rordıııc. Bu vüzd S ti e san rı esil' er yapma ıçuı çı.r-
55 kuruştan 1-10 kuruşa, çivi 25·30 maıl~rı ticaret ':ekalcti ~ıkaracak j' J<~unu~·a kadar Türk c~~bh~;ı:a pınm~l~-·. II:7cci'.er, ş:ı-ir oı.~r~ n.e.. 
kuruştan 100·125 kuruşa, ayakka· 1 re pıyasaya ~evzı cde_~e~tı~:v.. .. bır cıhetçe vaka dc~il. hatta Ya.. ~~n silinıp <>ıtn11~lerdır? .ç~~u bil. 
bı yüzlerinin dikilmesinde kullanr .. Mmtaka ~ıcar~t mudurlugu bu· kal~r edebiyatı :ıdmı YcrebiliriJ:. tun rnalz;.::ııele:ı?de bu ıptila b'ÖZO 
lan iplikler lfr22 kuru

5
tan 60·BO t1:1.n a~enta, ıthalatçı Ye banaklarl2 Kemalin intibahı sadece bir 1 ek çar~ar. N ol.ıetçı ile yıldı.1m, salım. 

kuru<;a çıkmıştır. Bu vazi,·et ayak· g~mru~~re .b~ maııa:ı~ mık~~r Ye vakadan ibarettir? Cariye krzm ~a~ı:ı bahar Ye orada geçe~ e3~i 
. • . . • . cım;lennı bıldırmelerını trblıg et· ba~mdan geçen maceralar CC'zmi- '.o.Kahır ve hatıralar::n hikO.ycsı, 
kabı fıyatlarına da tesır etmekte mi<;tir Bu hususta mu'"dürlugv·e m"'· de esas vaka\•a t .. • :-.ollarda :ıltm ve nı di~k'"i to~ll'-., 
d . Al.k d 1 . b ld . , . "' .. eme gu·ıııcevc ka , " ., • ı- ,, ... 

~r. a a ar aı 111 u. yo a tet ICımat verilmeğe ba~lanını~tır. Bu dar geçen hadise üstü.ne hadise:, ra:ı: ... 65 :;~.c:.><le ı;rçilı>n Hind yolh . 
kıkler yapmaları beklenıyor. maIUnıata göre piyasanın ihtiyacı ler diğer e~erlcrde aynen tekerrür} =~ seı·~uze~tıc.ri ve ~n küçük L 

olan mallar sıra5ile formalite müş· tmektedir. Hayret edilecek bir su. t kış~~a 'c • ~~~-1 ... 1n,ra bile zorla s·. 
killatlan halledilerek gümrükten 1 rette realist bir kanevaya sığdınl-l' ' lıa.k'r vmeış"uuralu'"'c.ıcr.: ?k:ı; ı.:1·cu Demir levha:. stokları 

Demir ıa vha stokları hak.km· 
da 8G kişinin beyanname verdi 

k"} k " b } ; ' ;ı o:araı.;: YUZ ~ l Jı;· 
çe ı ece · t ır. mış . u unan ''Araba sevdası" bir~, edebiyat mensuplarının' ·bu '" 1. • 

. vaka~ar resmi geçididir diy~biliriz. 'sarhoşluğundan kurtulmalarını ~~~ 
T k . . ._ "' • Sankı romancr, Bchruz öbeyı yaka- liyor. Tilrk şiirinin ve nc:::r;nin :r~-

ra _ .. uru tamır smdan tutmuş, o vakadan bu va- J ni şahsiyetler elind"' esk'l,., · t .• _ 
h8.dlseleri mlhvcr devletleri ile edildi k~~·a sokup çrkarmak için önceden rar etmeden samim~·ete ~.~~ıüı::ı: 
Sovyctler arasmdald münascbatm Mıntaka ticaret müdürlüğü muke~~l hazırlıklarda bulunmuş. ) yete kavusmasını istiYonız' Hiç 

ği anlaşılmıştır. 

adeta. müş'iresl tC'lakld edilebilir· be Birkaç ay evvel Mudanya ci · tur. BiitUn R_ oman ve hikayelerin- : c::üphe yok~ ki ,·- 1-a ,..,;"tı'klı";,.ın. den 
yann.:ımelcrdcki mikdarın ye. d Ahın t ' fith " ""' .. ..., "' 

Bu mUş'ire blr ,.,.ıı.ranti ile de tak. varında karay t k t kn e e ,,. at ne yaman bir v~ k t 1m.ak h-1.:1.e - .• 
., kr. t· t k • ı t· a 0 urara e e. kaeıdır. Baloz meyhanelen'nde Hı" 1 .u. r u . . i:LlUA.l sana.ta dogru yu. 

'
·Jve edilml" b.ı1unmaktadır· ununu ıcare ve a e ınc bil· sinden has v ı rum b ~d f k h li " d" ara ugrayan ve o za· sar sırtlarında Okme danl ' - .. ~~ ır şar'-' rr; a ·r.t ay· 
'uzun sürmesi mümk ün olan bir ırmiştir. man yaraları muvakkaten kapa okuyucuya h~ b" Y l ~da ' n:ıühımdır! Gelecek yazımda son ne-

harpte bu mü-,'lrenin göstereceği Yarından itibaren beyanname tılmış olan Trak vapuru !Kasım. telkin etmek, hemırkmenodraı·nı noektuıete sıl hi.ka.ye~cri ve şairleri üzcri.'l.. 
m:ınzara.lar kıır-;ısmcla. alınacak de ı kik ti t ı !erdeki mikdarlar kalınlıkları _ paşa havuzlarında esaslı ıbir mak gayesiyle çeşitli h•..:ı:- 1 . - _ ıa a araş rrrnaya ça IŞ!l.ca.. tedbirleri c1c mü'itcrel;:C'n kararlaş. t . au.ı.ıse er ih- gmı. 
trrmıı.Jn.n mantıki tela~ edile. na göre ayrılacaktır. anıırden geçirilmiştir. d.:ıs ,eder dtıru~. Onun bir Yeniçe.; 
billr· İki aya yakın bir zamandan· riler i vardır, hır ev içinde Yeniçe-

Roma. konusrna.lan fohmin edile- Mıntaka ticaret müdürlüğü beri .. tamirde bultman vapur, r~ Hasan,_ Civelek Hüsnü, Çorbacı J 
bilir ki uzun ·sürecek bir harbin vekaletten bir emir gelinceye bugunlerde seferlerine başlaya . ~ı~em ~ ve dalıa bir iki kadın 
doğnra<'ağı poliUlt ica.)llar etrafın. kadar tüccarların. ellerindeki caktır. ustu~te ?l~r, öldürülür veya kendi 

ted. malları satmamalarını kendileri E k" kendılermı öldilrüı:Ier. da. cereyan etmek ır· s ı yaralar yeni saçlarla 'Es · 
SADRİ ERTEM ne bildirmiatir. tam k erınv sonunda romancı bir ka. 

•ııdJWIQııl __ l'l _ _._,__._.U~~~~~~ ~~. ~~a~m~c~n·1!1.~a;'fcpal'twıı~lm)-:ı~ş~tır~. ~~~ftdtr"'mın~::: ka~~~ dolay1siyle oku-
~· -...,....._,~ .. ... 

-11 - 1 

Haziran akşamlan çok sakin .. 
Saat dokuza doğru, her akşam 
pencerl'min önüne oturup kızıldan 
mora geçen ışıklann kara:rn~sını 
seyrediyor, serin a.kşam rüzgarla· 
rmm titreştirdiği yaprakların ~· 
muşak hışırtısını dinliyonıın·· 

Sakin bir dekor.· Sessiz bir be
şeriyet komedisi için milke?1111el 
bir mizansen·· Arkamda kıreçle 
beyazlatılmış olan şu küçük, .basit 
odada tanınmayan artistler bır fa. 
r.ia ovnemış ~e alkışlamadan or-
1.ada~ kavbolmuşlardı·· ÖIUm daL 
ma sırr~ muhafaza etmişti·· İtina. 
ile makyaj yapmış olan primadon· 
na ortadan kaybolmuş, haklo~~a 
toplanan malumat Avrupa polisı
nin hiç bir işine yaramamışt~· 

Geçen gece sanki beyaz bır k.o
lun, yorganımın üzerinden şakagr_ 
ma doğru uzandığını gördüm· Ka· 
dmm eli bir brovniği sıkıyor, par
mağındaki yüzüğün pırlantası pml 
pırıl parlıyordu .. Sıc;r:ıyarak uyan
dım-· Ellerimi yastığın altma u:aL 
tmı ve henüz okumağa başladıgım 
bir kitabı buldum. 

Dün gece yatağımın üzerine u
zanmış oknyordum. Pencere açık
tı .. Rüzıı-ar rengi uçmuş olan ince 
perdeyi uçurdu .. Kumaşın duvarın 
soyulmuş kaplama kağıtlarına çarp 
ması başımı ya.strktan kaldırttı. 
Sanki tafta elbiseli bir kadının ya· 
vaşça yatağıma girdiğini hisset. 
tim .. 

Garip hisler!· Hayretimden u· 
tandnn ve şöyle düşündüm: 

•'Keşke gllzel Madam Löblond 
gelmiş olsaydı! Konuşmamız ne 
kadar enteresan olurdu·., 

Aşk ve macera roman ı 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
İşte bu akşam da koltuğuma gö

mülmüş bulunuyorum .. Ne yapıyo
rum ki sanki? Ben seyahatime de
vam etmeli, dindirilecek ııtırapla
rı, sarılacak yaraları benden bir 
mucize bekleyen zavaİlıları sefille
ri bulmalıyım .. 
_ Kafamın içinde bin bir sual c1o
guyor, ve ben bunların hi<: birine 
cevap veremiyorum .. Zayıf mıyım, 
muhakemem mi. teşebbüs kabili· 
yetim ıni noksan? 
Koltuğuma gömülmüş bir c;ok 

faraziyeler yürütüyorum. Zavallı • 
lann vaziyetlerini ıslah için mi? 
l~a~·ır değiJ .. Bir cinayetin hikayc
:_ı.nı t~zclemek için .. Ben bilmec1i
gım btr rnalıallede bir cinayeti 
meydana çıkarmak için ailemden 
dostlarımdan ayrıldım ve şimdi 
artık bu izden, bu yold~n avrılma· 
ma imkan olmadığını görüyorum. 
.~u~~um şöyle fısıldıyor: "Git 

uluvvu cenaplığını takdir edecek 
faki~~ere yardım et .. " ve insiyaknn 
da şoyle ıntnldanıyor: 

"Şu unutulmuş facia etrafmda 
bir iz keşfedebilmek iı;in bu odada 
dolaş .. " 

Asıl garip olan benim bu odayt 
yeniden tekrar tekrar tetkik et· 
mem· 

lşte üç geccdenberi on iki met-

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
re murabbalık yerde dolaşıyor, a
ralıklarına kadar biltün çekmeleri 
a~aştmyor, mobilyaları inceden jn • 
eeye gözden geçiriyor, komodinin, 
ctajcrlcrin belki onuncu defa ola· 
rak yerlerini değiştiriyorum. 

Sanki ne bulmak istiyorum\> Bu
nu ben de bilmiyorum. Artık keş· 
!olunacak hiç bir şey yok· Fransız 
polisi benden evvel buraları ince
den inceye tetkik etmiş .. Fakat be
nim yerimde kim olursa olsun her 
halde bu kadar büyük bir alaka ile 
bu işe bağlanmaz. Bir kadın sahte 
bir nam altında, adi bir otel oda· 
smda smokinli bir adam öldürmüş. 
Bu kadın hem şrk hem de güzel· 
miş.. ihtiyar hi?.metçi kadın bu 
revlan bakrşlı kadının melekler 
kadar güzel olduğunu söylemişti. 
Ah bu kadmm itirafatmı bir dt1le-
yebilsem··· ' •• • 

Vakit "'ece yarısını yarım saat 
geçiyor· Cadde uyuyor· Bir kedi 
karşıki kömürcünün bahçesinde 
miyavlıyor. Saatin muntazam tik 
taklarını duyuyorum· Okuyamıyo· 
rum koltu"'umda. bayaller kuruyo
rum'.. Bird~nbire bir fikir aklım
dan şimşek hızxylı:ı. geçiyor.. Şap
kamı eldivenleriDli alryor ve der· 
hal ~addeye çıkarak bir taksi ça-

veriyorum : 
Şoföre kısa bir emir 

.-: ~abuk .Jurnal gazetesine .. 
Rışlıy~.caddesindc fikrim belki f • 
na degıldir. F k e . .. a at her ~eyden ev· 
~~.~ecessusunıü tatmin etmem ıa.. ~ 

b Gazeteye geldiğim zaman istih
arat ş~fine kartmır gönderdim .. 
Hadenıc: 

. -. - Demek Mösyö Mcrkadiye'yi 
ıstıyorsunuz? 

Dedi. 

- Evet, dedim.. Şahsi bir · için. ış 

Beni :r:ızr .. .. .. Kend· . oda.sına goturdulrr .. 
ımı Ralifo . 1 b" olarak t k . rnıya r ır gazeteci 

kadi . ba ~iın ettim. Mösyö 1Icr-
, Ye enı b"'t'· cilerini u un Fransız gazcte-

d'kl . n .meı::lekdaşJarına ,.,.östcr 
1 en hır ., -

dı .. Fran açık kalplilikle karşıla-
<:aat d Eızlar kendilerine mtira . 

c en ecnebi nıeslckda:şlar:ı · 
-Ar b · 

bana :~ a hangi mesut sebf'p 
• Sı:>.ı tanımak f" . b 

şetti' d' , şere ını ah-
. 1Jı c sorarlar. 

- Mösyö Me k d' d d' 1 ııe en k .. r a ıye C' ım.. -
.zetem Aı~a Yoldan gireceğim. Ga
olnn c· vrupadn işlenip unutulmuş 
yamy~:~~~ler hakkında bir tc>tkik 
burada ·b 

1 
en de bu münasebetle 

sene evvu unu~·orum. Bundan berı 
dcsind : 1 G_röncl'de Berjer cad
Mada~ ~~~bl cınayet işlenmiş.. Bir 
susta b 0 ond meselesi .. Bıı hu· 
si..·ıi;? ana rnallımat verebilir mi. 

-e-=:ıcl3i~ dakika .. Madam Löblond • .. ~.. sı dca· · ~ 
evet uıız degil mi? Evet Cok i• · h . " 
nıa b J'l atırln-onun- O z:ı-n en .· · bir } ~no. bu gazetf'de küçük 

b lllUharrırdım .. Bu işin takibini 
ana -vernı. 1 . , 

1 ış erdı.. Gazete:vc yazr-' 
arı ben Yazmı~tmı. . . ~-

(Devamı var) 

RÜŞTÜ ŞARDAO -
Sir Denison Ros 

dün defnedildi 
Evvelkl gUn şehrimizde vefat eden. 

meşhur lngfüz Alimi ' S.ir Dcnlsıon 
Ross'ln ccnıızesl diln sabıı.h ihtiramla 
kaldırılmıştır, , ,j 

~ 1, 
Amerikııo lı:ı.stahanesinde \'c!at et· 

mlş olan Sir Denlsson lnı;-lllz sefaret 
erkAoındıuı birçok klnısclerin ilıliıruı.· 

mile ııeı::cıı·et binasına. getirilmi§ ve 
diDl Ayini yapılmak üzere sefaretiıı 
kU~Uk kilisesine: konulmu§tur. 1 

Ayin esnasında. İngiliz sefaret ve 
konsolosluk crkAnı bulunduğu ~bi • 
şehrimizdeki lnı;iliz koloniBiııdeıı 

mümtaz .kimseler, y~ıli \'e yabancı 
gazeteciler ve birçok diğer münevver. 
ler bilhııssa göze ~arpma.ktaydı. 

Ayini sefaretin rahibi idare etmı,· 
Ur. Cenaze bilO.!ıara, sefaret kilucsı.n· 
den kaldırılarak 'l'cphane nhtıınm& 
iodirilmi~. motörle Hııyoarpıışaya ge. 
çirileı·ek oradn. ln~illz mezıırlr~a 

göm Ulmüştilr. 

izmirtle bckliyen 
ticaret malları 

1znıirdc bckliycn ihracat mal· 
larmm naklini temin etmek için 
mmtaka ticaret müdilrü A\-ni. 
Sakman dün den.izyolları idare .. 
sile temasl:ırd:ı !bulunmuştur. 

İdare elinde fazla vapur ol· 
ınadığmı, maamafih vapur te. 
min ederek ihracat mafüı rını 
naklelmeğe <_;alışacağım söyle· 
miştir. İdarenin bu iş ic;in ayrı. 
ca ~ilep kiralaması muhtemel· 
dir. ,r 

Altın fiyatı 
Altın yükselmekte devam & 

mektedir. Dün 'f piyas.-ıda 2110 
. kuruş i.izerin,dcn muamele yapıl· 
7nuştır. 

, , 
I , , 
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ı·:JJ •il•] Isparta hal.~e.~i üyeleri 
22.s.s4oPczar Sav koyunde 

8.30: Program ve memleket saat 
ayan. 8.s:i: :Mll%1k: 9.00: Ajana ha· 

berlerl, 9.10: Ev kadmr, 9.20/9.30: 
M:Uzik: 12.30: Program ve memleket 

saat "Yllort, 12.as: Mll%1k, 12.60: .Ajan.! 

haberleri, 13 05· Mllzlk: 13 2lS/14.SO 

MUzik: 18.00: Pro;ram ve ıncmltltct 
saat ay:ırr, ıs.os: :MUzllt: ıs.ao: Mıı· 
zik, lS.4:ı: Radyo caz orkestrası, 
19.SO: .MUzlk, 19.4:1: :Memleket aaat 

ayan ve ajans, 20.00: :M.Ur.lk: Tllrktı. 
ıer, .20.-45: Konu;:ıma. 21.00: Mllı:lk, 

2ı.so: :MUzlk:, 22.so: Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri, ve Ajans spor 

llerv.ls!, 22.50: CaZbıUıd (Pl.) 23.23/ 
23.30: Yannki program ve kapanış. 

~ Pazar Pazartesi - 2l Eylül 23 Eylül > 
~ 
<( ı • >tbao ı 2u ,,.., ,._ 

lı~·ı 40 """ •41 

Vakltll"r \ a..atJ t,1.a.ııı \ tı U tı:z:aıU 

Ollneşbı 
dofa~ ô 45 11 34 () 46 11 36 

ôglo 12 07 5 56 12 07 :S 57 
lkiııdl l:I 3.5 9 21 l:S M D 2• 
.Akpm ıs ıı 12 oo ıs oo 22 oo 
'l"atm 19 45 ı 32 19 MJ l 31 
1mak ·U>ı5 9 53 4 06 9 M 

.-SARAY-. 
Sinemasında 

Bu batta görtllmemts mnn.Uald.· 
yetle göstıcrllmcld.c olan 

POMPEi'nin 
SON GÜNLERi 

Mun.nam ve emsıı.laJıc TtiRKÇZ 
SOZLtl' pheeerf • 

lle:r 11C&Data Mlonu dolclw'an halk 
klttlıelerl taıatm<'lan atıo151anmakta 

da. 
na.rollerde: 

MAıılA JtORD& -

VİC11'0B VABOO] 
tıA.vet.en: FOKS .JUB..'"\AL 

* nu: s:ıa~ ten:dlAtlı 

l' ali T:öyliilcrle bir araila 

Isparta, (Hususi) - (!spar_ evi ta.rafmdnn hnzırlanan ilaç . 
ta. lıalkcvi bütün şubelcrile) 15 l:ırr dağrttılar. 
eylül 91.0 pazar günü saat 8 de ~aat 14.30 da halltevi temsil 
aralarında. C. H. P . halkcvi tem şubesi tar:ıfınd:ı.n Jrnl:ıbalık bir 
sil şubesinin de bulunduğu üç halk kütlesi önünde ~O ağustos 
kamyonla. milli marşlar söyliye· piye.si alkışlar ar~ınd:ı oynan -
rek civar köylerden (Diycdin, dı. 
Büyük Hacılar. J{üçükhacılar, Köyün gezilecek yerleri gezil. 
Kı§la, Da.nvirnn Aliköyü) ne dikten sonra ~aat ıs de kafile· 
g c ı ro i § 1 c r ve Sav kö.. Jer 1spartaya hareket etti. 
yüne yapılan hu gezintide sayın Bu suretle halk,..vinin gczisin 
valimiz, C. H. P. ve halkevi a: den halkevlilcr ve köylüler biL 
z.alan maarif, sağlık, ziraat yük istifadeler tem.in etti! 
mensupları ve tüm zabitan da 
bulunmuşlardır. ı 

Gidilen köylerde valimiz ve 
parti erkanı tarafından maarif, 
bayındırlık ,.e sağlık işicri üze.. 
rinde görüşmeler yapıldıktan 
sonra ziraat memuru Kemal ta· 
rafından köylüye fidan bakım 
ve elcimi üzerinde bir konferans 
verilmi,tir. 

, Saat 13 de halkcvi taraf mdan 
hazrrlan.n.n yemek köylülerle 
birlikte samimi bir neşe içinde 
yenildikten sonra sosyal yar. 
d.Dn şubesi tarafından ha.zırla · 
nan 33 kat çocuk elbisc3i 2 tor 
ba sabun ''c kinin dağıtıldı. 

Kütüphane ve yayın şu.besi 
tarafından da köylilyil ilgilen -
diren kitap ve mecmualar vem· 
d1. 

Köycülüli şubesi ~ka.nr dok 
tor Reşat Ayan ve arkadaşları 
doktorlar köyün ihastala.rmıı pa 
rasrz mua~er yaparak halk 

Salatalık yüzünden 
çıkan cin:ıyetin dava~ı 

Bir müddet evvel Çulmrbos.. 
tanda. Hüseyin adrnda biri, Bay 
rama ait bir bostandan salata· 
lık çalmak ve koyunlarım da 
Bayrnmın tarlasında otlatmak 
istemiştir. 

Buna pek ziyade kız.an Bay _ 
ram da :silahını çekerek Hüseyi· 
ni üç kurşunla vurm~tur. 
Bayramın Çatalcada muhake. 

mc edilmesine karar verilmiş, 

fakat ibililıara. Çatalcada ağır 
ceza mahkemesi bulunmadığm· 
dan dolayı muhakeme bura :ı... 
ğır cezasma nakledilmişti • l lk 
celac diln. yapılmış ve wı eaıııt 
dinlenmiştir. 

Diğer ~itlerin de dinlenme 
si için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

S- ' Bu Balta U mer ılnemasında 
Beyoğlu Halk Sineması 

Boa;Uıı 11 de: 1 - Kaaırga: Türkçe 
sözIU, 2 - Hudud kahramanları, 
3 - l.!Jkl. 

Neoe... Aak. .. Macera. .. KaJtkaJıa -ve cfb,el kadmJar ftlınl olan vo 

MELVYN DOUGLAS • VlRGtNtA. BRUOE 

tara!m4&ıa _,.,. bir tarzda yarat&lan 

AH. NE KADIN ••• 
FR.AJ.~SIZOA SOZL1' ctb:eJ ft1ml mutlaka giSrllnlh:. 
11Avetm: :! kuımbk ltlr komedi \-e MlOKEY • !L\ USE 

Bagi!n saat 11 de UazllAth mııtbıo 

Yeni Neşriyat 

Stad Mecmuası 
lk1 ay kadar evvel yaz mUııa.sebe· 

tiyle taalıyet:lrı! tatn eden Stad mec· 
nı.ue.sr spor faallyeUntn bqlamMt 
mtınascbctlyle tekrar inUF edecek
t1l'. 

• I•,!-' l ,' ;,t , •:.t.,ı:t•,/• 1 ·- . 88 u a ON AŞK-HEYECAN·IHTILAL-MUAZZAM ve korkunç sahnelerte dolul 

i~!:< KANLI D .\VA :::::=:..-
A ynca FOKS D"VNYA. HAV ADtS LERt 

-~ :&ııgiin c· :ıt ıı ~ J <!o tenzllAtlı matineler .... 

Çeviren: ~ua~ DeırvDş - 31 -

- Memnuniyetle. 
1 

- Mister Farguharson bana 
yollamış olduğuruız mektupta bu 
tahkikatı Mis Lamort hesabına 
takip etmekte olduğunuzu söylü
yor ve müvckkilcniz namına benim 
doktor Erosby'yi tekrar sorguya 
çekmemi ve Sir Philip Fennimore'i 
de zikrediyorsunuz. 

- Pek doğru. 
- Mektuplarınızda hu şahade-

tinize yeniden müracaat edilme. 
sini neden istediğinizi izah etmi
yorsunuz. Tahmin ederim ki, dün 
birdenbire Mis Lamor.t'u ortaya 
atan hftdiSeden sonra böyle bir ar
zu izhar ediyorsunuz. 

- Evet. 
- Siz Baronun bir r,ığısıruz 

Mister Farguharson. bunun için 
bu talebinizin pek yerinde olmadı. 
b'Illl siz kendiniz benden iyi takdir 
edersiniz ... Eğer bu talep sizin de
recerezde bir ~ahsiyct tar:afmdan 

yapılmamış olsaydı.. EYvela bir 
kere düşünürdüm ve sonra.. ne i
se ..• Şimdi mektubunuzda izhar 
etmediğiniz hangi sebcp!e doktor: 
Erosbynin şahadetir.e yine müra
caat edilmesini istediğinizi jüri he. 
yeti a.zas.ına izah etmenizi isterim. 
~ Memnuniyetle. Müekkile. 

mın menfaati bakımından bir an 
ev:eı dün Violet BUJ'.rage'in ifade· 
!erinden çıkan isnad ve ithamın 
edille ve berahin ile reddedilmesini 
vakit ge)irilm..."Clen reci ve cerh edil. 
mcsini istiyorwn. Mü~kkilem bil. 
yük bir cesaretle huzurunuzda doğ 
ruYl! söyledi. Hiç bir şey inkar et
medı. Gece maktulün odasına git. 
miş olduğunu saklamadı. Bunu 
kabul ediyor. Fakat katli kabul 
etmiyor ve ~faxvell Bruntonu öl. 
dürmü~ olmağı inkar ediyor. 

"Size söylüyorum efendiler. Bu.~ 
gün efkfirı umumiye kr~ısında 
bulunan mückkilcn1 kadar.~ E\·et 

o kadar büyük bir güzelliğe malik 
bir kadrn eğer Maxvell Bruntonu 
öldürmediğini isbat edecek, öldü
remiyeceğini isbat edecek bir de. 
lili ortaya koymağa <,.cilıfacak o. 
lursa w neticeye varması için bü
tün çarelerden istifade edebilmesi
ne yardım etmelidir. Onun vekili 
sıfatiyle ben size burada şunu söy 
Iemeğe geldim ki, o bu suretle bir 
delil gölgesi değil bir katiyet orta. 
ya ç.ıkarabilecek vaziyettedir. Ona 
bütün şüphelerden synlabilmesi 
imkanını elbet te \'ereceksiniz. 

- Bir dakika Mister Farguher. ' 
son,bir dakika müsaade ediniz rica 
ederiz. Siz de biliyorsunuz, burası 
tahkikat ha.kimliğidir. 

- Pek iyi biliyonun. Yalnız ben 
şu dakikatla, burada akli selimin 
mantıkını re3mi muameiatm ni~ 
zam ve usullerinden üstün tutuL 
masını istiyarwn. Şimdi si:::e §unu 
söylemek istiyorum ki Violet Bur
ragc'in söylediği ~eyler ne oluraa 
olsun müekkilem şu dakikada 
yalnız Maxvell Bnınton·u öldür. 
mediğini, öldtirGo"lliyeceğini de is-
bata muktedirdir. Ve rica ederim, 
siz bu mahkeme üzerindeki adli 
kuvvetinizi. i!rtimal ediniz ve bu 
me~!cnin en ince teferruatına ka-

r ~~. ıko~~"··ıu.ru.i?. 
'lta zıa O.:ıi SKEJ~QER.f.~SERTH\21 . J 

Yusuf k iminle isterlerse 
lıazır olduğunu söylemiştl 

- Çanakkaleli Mehmet. A.. 
rap H:ı.kkı, 'I'ophanı~li lbrnhim .• 

- Hiç birini taııımıyorum a. 
ma, Çana.l:kaldinin ~öhretini 
duydwn. 

- Arap Hakkıyı da tanırsın 
canını! Halim Paşanın köşkün· 
do yenmişsin onu. 

- Hatırlamıyorum. Orada 
birkaç d <?likanh ile t;ü~~miştim 
ama. .. Görsem ·l:clki tamrrm. 
Bandırmalı Hüseyin, yer sa.. 

hibine döndü: 
- Ht'ydı hemşcrim, bizi ra -

hat bır:ık. Ba;Tam güni §Ura.· 
eıkta başımrnı dinlcmeğe gel
dik. Yusuf pcllliv::n :·cırgundur. 
Gürcşnıc~e ı ı iycti yok. 

- ~enin ne vapfen be ku
zum! Gür rr.ecek, p:ıra alacak o 
değil mi? Sen yorgunsn.ı1, otur ..• 
Sann söziiınüz l"Ok. Fakat, böy. 
le ibir yiğitin de bayram günü 
yakasu:ıı l;ol~y kolay bırakır 
mıyız yn ?! 

Yusufwı koluna. girdi: 
- Haydi arslanım, sen ona 

bakma! O galiba tckaüdo çık
ını§ ... Seni de kendi gibi korkak 
sanıyor. 

Bıındrrmalr Hüseyin kendini 
güçlükle tutuyordu: 

- Kolum sakat olmasaydı, 
ben size Hanyayı, Konyayı: gös.. 
terirdim ama. Dua edin şu ko
luma. 

Yusuf dayanamadı; yerinden 
kalktı. Yer sahibile birlikte yü. 
rüdüler. 

• * • 
Yer sahibi, Çanakkalelir:ım is.. 

mini de saymıştı ama, l\lchmet 
pehlivanın tekrar güre'.}meğo 
mecali ~On~ e.vine :ııoı:la 
götürmüşlerdi. MehJl!ct nehli., 
van giderken: 

- Buna güreş demezler ... 
Dayak yemek derler .. 

Diye söylenmişti. 
Yusuf kiminfo isterlerse gü .. 

reşe lıazır olduğunu söylemişti. 

Yer sahibi, Yusufun ~
mek isteyişinden. memmmdu, 
hemen kapıya çığrrtbr.lar ÇT.o 
kıırarak: 
-" Dudulluda Makarnacıyı 

yenen Yusuf pehlivan, §İmdi meş 
hur başpehlivanlarımızla güre_ 
şecek. Duyduk duymadık deme
yin ... Bu fırsat her zaman elo 
geçmez!,, 

Diye ilana başlamıştı. 
Ça.dmn i<:i beş on dakika: 

sonra, ilk gUrcş gibi hıncahınç 
dolmuştu. Ayakta duracak ye~ 
yoktu. 

Yusuf .soyunuyordu. 
l1Ik: güreş Tophaneli İbrahim. 

le Yusuf arasında. yapılacaktı. 
Yer sahibi: 
- İbrahimdcn sonra, Arap 

Hakkı ile güreşir.sin! 
Dcnti!}ti. Yusuf soruyordu: 

dar aydınlanmasına yardım cdi. 
niz. 

- Doktor Erosby ile Sir Fen
nimore burada mıdırlar? 

- E\·et ef er.dim. 
- l\lutabık kaldık Mister Far 

guharson, Doktor Erosby'yi çağı. 
racağım. Yalnız şimdiden öğren.. 
mek isrerim bu şahitlere sual so
racak mısınız? 

- Bu lüzumsuz olar.aktır Mös
yö, Doktor Erosby ile Sir Philip 
Fennimore size yalnız şu maluma. 
tı ycreceklcrdir; doktor Erosby 
Maxvell Br:unton'un cesedini Per~ 
§CDlbc sabahı 3,:30 da muayene et
tiği vakit maktulün en a~ üç 
saat ev:vel ö!diirülmü5 olduğunu 
söyle.mis l Ialbuki müekkilem 
yazı odasına ancak saati biri otuz 
geçe girmi~tir. Daha evvel girme
miştir. Bu suretle Violct Burrage·. 
in ifadesiyle müekkilcmin oozle
ri birbirini tamamiylc tutmakta
dır. Bu suretle Mis Lamort yazr. 
haneye girdiği vakit cinayet işle. 
neli asgari bir saat o'.uyordu. 

- Doktor Ero3by'yi cab'lrınız. 
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DOKTOR nrcıı ~RD EHÖSBY 

- Doktor ~izi niç;n ç<>.ğırtmış 
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- Çanakkaleli Mchrr.ctlc de 
güre~cceğim. O nerede? 

• tanıyordu. Yusuf o civarda °' 
nun kadar tanınmamıştı. Fa· 
Yusufun J\iaknrnaer ile ya 
ğı gUreşıcr herkesin ku~&nıd 
:yer etmişti. Seyirciler cleı-h 

- Arap Hakkı onu biraz şid 
detlicc yere ç:ırpmıştı da, arka.. 
sr incinmiş olacak ki, hfılii. dön 
medi. I"nkat sen hunlarla güre. 
şinceyc kadar umarını ki gelir. 

Yusuf kisbcüni takarken mı
rıldandı: 

- Ç' •• anakkaleli Mehmet pehli. 
vant mrrt bir adamdır, dediler. 
Söz verdiyse gelir. 

- Söz vereli ağam, söz ver. 
Oi n.mn, canı fazlaca. yandıysa. 
belki gecikir. 

- Cam yanan pehlivanın er 
meydanında ne işi var? Böylo 
uf ak tefek incinmelerden kor. 
kup kn!:an da pehlivan mıdır 
ya ... ? 

Yer sa.hibi ağzı kalabalık bir 
adamdı. Seyircilerin sabırsızlan 
dığmı görünce: 

- Haydi arslanım, dedi, er 
meydanı seni bekliyor. 

Top'haneli lbralüm lbu sır.ada 
meydana çıkmı~r. 
İbrahim ince yapılı olmakla 

beraber, uzun toylu, şişkin pa· 
zılı ot11z yaslarında vo sevimli 
bir adamdı. tbrahimln kimlere 
mensup olduğu belli değildi. 

Onu, meydana yemlik diye 
mi çıkarmL5lardı? Yoksa o da 
bu kUlhaı.bcyler çetesine mi 
mensuptu? 

Yusuf bwıu anlrya.mamıştI. 
Yer sahibi, ~adrrm arka. kö 

şesinde soyunan Yusufa seste· 
ajyordy · 

-;- Daha. hazırlanmadın mt, 
a gözüm? 

Yusuf çarçabuk yağla.naralt, 
kollarım sallaya sallaya mey • 
da.na. çıktı : . 

- Geliyorum işte. Aceleniz 
neye?! 1 

1 

Cinci meydanında. güreş sey
redenler, lstanbulun uzak yalan 
her semtinden gelmi~ kimseler. 
di. Bunlar arasında. orta; iboyl~ 
şişmanca ve tem.iz kılıklı ibir n· 
dam, Yusu!u görünoo haykır. 
eh: 

- Ya.~ be arslanım! Heliil 
olsun verdiğim p:ıra.. Seni bu· 
rada göreceğimi aklımdan bile 
ge~irmezdim. 

Yusuf bu adamı tammamali. 
la beraber sela.mJadr. 

Bu, belliydi ki, Halim paşa.· 
nm güreşlerinde Yusuf u seyre. 
dcnlcrden biriydi. 

Şimdi, daracık meytlhnda iki 
gösterişli pehlivan güreşmeğe 
başlamıştı. 

Topluıneli !b::-ahim, Sara~a • 
nebn.§mdaki müsabakalarda. sılt 
sık güre§tiği için, onu herkes 

olduğumdan malümattarsınız zan
nediyorum. 

- E\'Cl. 

bivbi r!erine: 
- 1~. Makarnacıyı 

Yusuf pehlivan! 
Diye fısrlda.mağa başladılat• 
Yusuf carça.buk tnnınclı. ş· 

di herkesin gözü onun tizer" 
de ... Herkes onun el atışım ' 
lrn.t ve merakla s yrediyonhı. 

Tophaneli lbrnhim dahn il 
hamlelerde birkaç kere adn.tn 
kıllr sendelemişti. Hele bir kC 
resinde öyle srrscml<tl!Üşti ı<l. 
'A7. kaldı topa<; gibi cJOnüp y 
yuvarlnnacaktr. Yusufun bir 
ense etmesi lbralıimi ayıltmJf 
tr . 

On dakika kadar, güreş hK 
kimsenin kati hüklimlcr 'erıl1 
sine meydnn vermeden de\• 
etti. Fakat on dakika. so 
Yusufun bir hamlesi İbrnh· 
hirdcnı1Jire yere düşürm."" ş ' 
Yusuf derhal üzerine abaru:ıfl 
tI. 

Bnyram yerinin bu eski ·· 
~riaçi pehlivanı ne< ba Yusuf! 
danIŞlklr bir r;ürc:ı yaptrğını ~ 
sanryord u? 

Yusuf çok ciddi gilreşiyordıf. 
Bayram yerind"ki r:eyirciler: 

- lşte, sa.bahtanberi ilk del 
ciddi bir güre~ ~yrediycruz. 

Diyorla:dı. Yusuf o ka~ 
sert güreşiyordu ki bir aralı 
1bra11imin: 

- Yahu, be:;.ı.imlc dö\~t,fOi 
gibi güreşiyorsun! Ben scniII 
düşmanın değilim. . 

Tarzındaki mmltılan bile iŞI'' 
tilmişti. 

Yusuf bu sözlere aldmnryot• 
Hnsmmı bir pa.ça.vra gibi yer 
den yere vuruyordu. 

Nihayet Tophanelinin srrt 
yere gelmişti. 

:Yusuf, geniş bir nefes aıarıı> 
ayağa kalktı. 

Seyirciler Yusufu alkIB.ladI' 
la.r. 

Biraz geride oturan A~P 
Ha.kkrmn yanında şimdi ibir /J 
Yusufun düşm:ınlnrmd::ı.n Kat' 
Sait belirmişti. 

Kara Sait J.~pkaprnm ta.nll' 
nıış lkülhanbcylerinclcnili. Arr,,9 
Hakkının da santimi arkada;ef 
dr. Artı~ belliydi ki, bunlar J:ıİ• 
le ve tehditle, kancıklıklıı ga»r 
gelmeğe çalı~an bir gUre~i fi 
t.esinden ibaşka bi.rşey değildi· 

Yusufün gözüne ilişen !Knf> 
Sait, Hakkmm y:mmda cine> 
gibi büzülüp oturmu~tu. 

Yusuf dinlcnmcğe liizı:!n g5!• 
meden: 

- Giyineyim mi. yoksa mcf 
<la.na çıkacak başka pclılivatl 
var mı? 

(Devamı ,_~r) 

şeyden emin misiniz!. 
- Bunun böyl" olduğuna t..'1Jl1 

kanaatim 'ar. Eğer size izah cdt' 

_ nu ~crait içinde söze do~ru- cck o~r:ad~;lka, ~er halde bu iz3: 
can doğruya rnevzua geliyorum. 

ka d ~ hınız uzun ve ilmi olacaktır. AY1! 
Notlarımı nştır 101m zaman zamanda Sir Philip Fenn!nmore: 
görüyorum ki, siz: "Naşini mua. de dinleyeceğimiz için ~imdiki htıl· 
yene ettiğiniz vakit Ma.wcll Brun.. de size zahmet vennekten ferag3t 
ton kaç saattir kaHedilmic:ti?,. su- edebiliriz... A•mi fikirde misiPiS 
alime: ' 'Belki altı saat ~lmuştu. J 

Fakat her halde daha fazla olma- efendiler .. Teşekkür cd'!rim. . 
dığı muna!~kaktır,. cevabını ver. "PckfiHl Do1(tor Exsby şirnd 
miştiniz. yerinizi Sir Philip Fe:mimorc'e 

' terkeder misiniz? 
- Filhakika.... Evvela mahke. Sir P.tiilip Fennimore'i çağırıntZ· 

meden özür dilerim ve Mis .. 

- Rica ederim Doktor Eresby 
sadcddc kalınız. 

- Affedersiniz. Beni Mösyö 
Max.vcll Bruntonun ce_cdini mua
yene ettiğim pek açık bir surette 
1(bu ''aziyctte ölümün tam olarak 
hangi dakikada oldu~"\lllu tcsbit 
gayri mümkünse de) bu cinaye
tin muhakkak surette bundan üç 
saat evvel işlenmiş oldui:ru IY-Jli 
idi. Ben cesedi saat 3 ü otuz geçe 
muayene ettiğime göre asgari ola. 
rak yarımda cinayetin işlcnmi5 oL 
masr lazımdı. 

- Anladım. Siz bu söylediğiniz 

- 3-., 

StR PH1LIP FENNlMORE 

Mahkeme nezdinde ehli hibrı 
k 

- lsminiz Ye soy adınız. 
- Philip Angust Fennimore. 

- Yemin eder misiniz Sir Phi' 
lip?. 

- Kadiri mutlak olan Allah nn· 
mma yemin ederim ki mahk~ 
huzurunda hakikati, yalnız hal<t· 
kati ve bütün hakikati söyliy~ 
ğim. 

(Devamı v(tf) 
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Dün Galatasaray Suriye 
takımını 5-2 mağlup etti 

ITürkiye şampiyonası maçında Fener
bahçe - Eskişehir Demirspor takımları 

0-0 berabere kaldılar 

BEYKOZ KOYLERiNDE BiR 
GEZif'TINiN HiKAYESI 

Mizancı Marad'ın Alımed Mltbat•a 
'-~ verdlitl kitap .•• ,, ••. 4 ~"' 

Diln mllll kll.me şampiyonu Fe.. 
nerbahçe ile gruplar birinci E9ki
şehir Demirspor taknnI ara.smda 
TiiTkiye §Blllpiyonası için 19 mayıs 
st.a.dmda yapılan ilk maç O - O be. 
raberli.kle neticelenmiştir· 
Beş binden fazla. bir seyirci yr. 

ğmı önünde yapılan bu ka.rşıla.şma. 
ya Fenerbahçe, yarm İstanbulda 
ka~ılaşacağı ve lig maçla.mıtn ba.ş. 
langrcmr teşldJ edecek olan Beşik. 
maçı dolayrsiyle A takımı getire. 
memi3 ve anca.lt taviyeli B takı.. 
mı iJe sahaya çıkmıştır· 

Ta.kmılar saat 16 da sahaya. çrk.. 
tıkları zaman §U suretle tertip edil .. 
mir;lerdl: 

FE?tı'ERBAÇE: 

Nuri - Şevket Orha.n - Meh· 
met Reşat, Fikret: Hayati - Kü
çük Fikret, Nad., Bülent, Şabıın, 
Faruk· 

Bu kadroda Fenerbahçe ta.lmnI. 
nm kaptanı olan Fikret ile Naci ve 
KUçtik Fikret asıl milli kiline şa.ın. 
piyon takımının malrdırlar- Mehmet 
Reşat ise formunda olmadığı için 
şimdiki halde B takmımdıı oyna. 
maktadır· 

ESK1ŞEH1R DEM1RSPOR: 
Ahmet _ Abdiilkadir, Nuri -

Mennan Celal, Fahri - Murat, 
Zeynel, 'Ah.met, 1mna.il, !skender. 

- Galatasaray yüzme birincilikleri 

:MURAD BEY GOZÜYLE 
AHMED MlDHAT 

Rahmet, necat ve intibah maka. 
mında olan o himmetinden dolayı 
Tabakat-i Süfla'ıun tec:;ekkürüne 
mazh~r ol~uğu gibi tabakat-i uıra. 
nm şıddetıne dahi pek o kadar u
zun müddet duçar olmamıştır· 
hatta akibet oranın da mazhari 
tahs!~ ve iltifatı olmuştur. 
Bızım Promete bir şahıs addo

lunamaz. Müntehab olan on sahsı 
cemetseniz, yine Prometenin 'cimi 
olduğu sıfaLi mütencvviayı topla. 
mış olamazsınız. "Darvin in 
"Buk l . · " ' . e ~· ın nazarıyat-i cüretkara. 
nesıne ılk ewel hasr.i anzar eden 
odur. 

Nakliyat-i milliyelmize yan ba. 
k~ ecanibe dil Yllttunnaıta 2 ilk 
musaraat eden yine odur. 

. A~r-i müteaddide ve mütenev. 
Galatasar::y klübü denizcilik şu· rmıdan kıymetli lbUyiiğUmilz mer vıasıyle "üstad,, ve "edib,, ünva. 

besinin tertip etmiş olduğu yüzme hum Fethi Başaranın ölilmUnUn mna ilk müstahak olan odur. 
ve atlama nüsabakalanndan ilki birinci yrldönümü mUnasebetile ~uhatabın istihkakiyle müte
olan yüzme müsabakaları büyük 25 eylül l940 çarşa.mlba gUni1 nasıb olacak derecede kalemini 
bir muvaffakıyetle geçen hafta saat 17 de Karacaahmetteki e _ bilyüdüb icabı halinde kalın tara. 
Bilyükderede yapılmıştı. Dün, bedi metfen.inde bir ihtifal ya· fmı çevinneğe muvaffak olan yine 
d~ Bebekte denizcilik lokalinde aL odur. 
lama müsabakaları büyük bir in- pılacakt.Ir. Uhim ve fünunun her biri o ka-
tizam içinde yapılmıştır. (Kendisini seven sporcu ve dar vasidir ki birinin huf aya ve 
Müsabakalara küçüklerin tramp. meslek s.rka.daşlannm bu ihtl - mezayasına tamamiyle vakıf oL 

lenden atlamasile baş.lanmıştır. Ne- falde lUtfen bulunnıaları rica mak için bir adamın ömrü kifayet 
ticede: olunur. etmez. 

42,32 puanla Nejat Tekbaş Prometenin bahsinden kurtul. 
(birinci); 37,22 puanla Ziya Çalı Boka seçmeleri mU§ ve bir meziyet.i ilmiye ve 
(İkinci) ; 36,08 puanla Yalçın (ü· fenniye kalmamıştır. 
çüncü) olmuşlardır. Dün akşam Süleyman.iye klU • Bu hal, mektebin dört duvarı 

"Büyüklerin tramplenden atla. bü lokalinde lstanbul boks ta. - arasında talim ettiğiniz nazariya-

kıllarına erkek rengini verebilecek 
derecede kuvvete malik değildir. 

Unsur gibi ele avuca sığmaz olan 
varlığının §.sar-i mütenevviasın. 
dan kimi nazar .i hayretimi, kimi 
de, en samimi rnuahezatnru celbe
der idi; fakat akıbeLi ahvalde et
tiği hizmeti sahi.hanın kimseye 
mukıs olamryacağmı teslim etme. 
ğe kendimi mecbur gördüm. Par
kalarını muaheze ettiğimiz a.s~
nın heyeti mecmuac:;r ter.biyei mil
liye meydanında bir binayi azim 
teşkil etmiş idi. 

Zatından kaçmmağa devam eL 
melde beraber namını bunun için 
takdis eder idim; fakat bilmünase. 
be kendisiyle tecdid-i ülfet edince 
ihatasına muld:edir olamadığım 
bir bahr-i umman olduğunu keş.. 
fettim. O ummam sükfuı içinde, 
mehtaba müstağrak bir halde bu. 
lamadım; mah\if fırtınalar içinde 
dalgalanır iken gördüm. Azameti
ne hayran oldum; fakat muhah. 
bet bağlamaktan kork'tum. 

Neşr-i maarif emrinde Prome. 
tenin herkesten ziyade mülke hiz. 
met ettiğine iştibah etmeyüb ale... 
nen ilfuı ve itiraf ettim; akvamı 
Osmaniyenin havacei evveli laka. 
bına elyak gördüm; lakin kendim 
neşr-i maarife vakf-ı vücud etme. 
ğe hazırlanır iken kendisine pey. 
rev olmak üzere maiyetine yazıl. 
mak için musaraat göstermedim. 

Dii.n.Tdı maçta gıirufiiz iiçiinctı Galatasaray goliJ:nii yaparken 
iki takım bir arada 

ma neticeleri: knnı seçmeleri yapılmıştır. ta muvafık değildir; fakat hayat 
1 - Kemal Kazas 79,86 puan, Kazananlar Ankaraya karşı ve maişet meydanında hakikat 
2 - Nevzat Pekin 70,32 puan, al k şeklinde arzı vücud eyliyor. 

Bugün kendisine olan hayret ve 
hürmetim her vakitkinden ziyade-
dir; maamafih tebdil-i meslek et. 
meye henüz kendimi muktedir gö. 
remi yorum. 

İzınirde fuar esnasında iki 
txlaç yapara:c şehrimize gelen 
Suriyımin EL11adiillriyaziyc ta· 
kıın.ı dtin Şeref stadında. Gala • 
tasarayb. bir müsabaka yapmış 
tır. 

Rakem Hüsnünün idaresinde 
0 Ynanan müsabıkaya misafir· 
ler kirde oynadıkları takını . 
la, Galatasnraylılar da aşağıda 
ki kadro ile çıknuşlardrr: 

llız.ır - Farıtl•, Salim - Bar 
baro.'l, Em:cr, Et1/ak - Cemil, 
Scılahattm, Gii?ulilz, Bodori, Bii 
l~d. 

Oyuna. rüzgarı arkasına alan 
~ala.tasaraylılar başhdılar Ye 
llk anlardan itibaren Suriye ka· 
lesini sıkı bir çenbcr altına aL 
dılnr. 

.B ı tazyik biraz sonra seme 
reaini Yerdi. D unc'J da:dkada 
Cün:ıaz bfüün müdafileri atla· 
~rak Galata.sarayın birinci go. 
Unü attr. 

h ~~ı gol Galata3ara.yl~la.rı büs_ 
Utüı::ı harekete getirclı, ka!eyı 

~ine sıkı bir t:enı1::er allma al. 
ılarsa da bir tilrlti gol c;ıkara· 

lllıyo1'1ar. Nihayet 35 inci daki. 
~~da SaJô.hattin ve 38 inci da· 
, 
1kad:ı da yine Gündüz Bcdori. 

elen aldrğı bir pasla ilçlincii Ga· 
1~tasaray golünU de attı Ye bi. 
~ci de'\-re O - 3 Gala.tasar:ı · 

galibiyeti ile bitti. 

ll·inci deı-rP.: 

1 İkinci devreye misaiir!er ca.~ 
1 acııhr. Bu devre Galatasaraylı. 
1~1 takunlannda bazr deği!iik· 
ıı ~er- yapmış!arclı. Sa.15 .. hı:.ttin 
~g ~afa geçmiş sol içe Ha.sim 
~ r~ış, sağ açıta SUleyman ve 
· .... en:~z mua,•ine de Bedii alın.. 
•ll!Jtı. 

hı lıu devre ta.kwı daha düz.gün 
sa';.o:\>iln oynam:ı.ğa taşladı. Mi 
~kım gelişi gi!zsl oym. 

'============= 
r'J!c~pı dı§ında!<i ceset 

t-t~lediye fen memurlarından 
llt$ı Un Topkapıda Belgrad ka -
Ra k dt§rnda bulunan cesedi mor 

üldırılmıştır. 

ea, liaUlin ölü.mil hakkında morg 
clerrunu vermi~tir. Halil hen.. 
"a 'ten atlamak istemiş ve mu· 
l'\'ıtZenesw kaybederek yuvarlan 

Ertır. 

<l:ten kalbi de za.yıf olduğun 
hi d faz.la efor sarfet.mi;ı ve kal. 
lir, ttrarnk ölümü tevlit etmiş• 

3 - Mehmet Ekerbiçer 69,12 çıkarılacak takımda yer aca • llk evvel mebadi-i fünuna mü-
yan, hemen hemen biltlin hatl~ puan. }ardır. teallik bazr asariyle birkaç roma-
rmda bir intizamsızlık olan bır ''Büyüklerin kuleden atlama ne- nını okumuş idim. Gayret kur. 
ekip, müdafileri biraz nazarı ticeleri: s . ı·ıer banı şanına malik bir zatın bu 
dikkati celbediyor. 1 - Kemal Kazas 51,42 puan, urıye 1 gibi asarını takdir etmemek elden 

Galatasaraylılar yın' e hakim 2 - Mehmet Ekerbiçer 42,08 ( f . .d ) gelmez. Asarını mütalea ederken, 
puan, Blll tara ı 1 ıncı e uzakta bulunan kendisini gözönü. 

fakat bir tlirlU gol çıkaramı. 3 _ Ziya ÇaJı 28,82 puan. Su.riyedeki birçok Fransrzlar ne getirerek, arzı teşekkür eder 
yorlar. Bu arada Galatasaray· Bu müsabakalardan sonra on vaziyet hakkında doğru hükfun idim; orta boylu, sarı benizli, ma-
kalecisinin yersiz bir çıkışın. ya~mdan küçükler arasında cesa· vermekte ve memleketi İtalyan vi gözlü, açık saçlı zayıf nahif 
dan istifade eden Suriye mer ret ve kuleden atlamada zerafet,. heyetinin bütün Fransız impa. • bir adam farzeder idim. 
kez muhacimi takım.mm birin. müsabakaları yapılmıştır. ratorluğunu tehlikeye koyan Vecahen arzı hul'Qs imkfuu hasıl 
ci golünü attı. Biraz sonra da. Atlamalardan sonra iki suto.. faaliyetinden kurtarmak çaresi olunca müsaraat ettim: Onüme 
sol açık ikinci Suriye golUnU de pu taknnı araamda bir müsaba· buhmacağmı ümit etmektedir _ bambaşka bir adam çıktı. Huzu-
attr. ka yapılmış, neticede beyaz ta. !er. runda kendisini çok aradığım gibi 

Bu iki gol misafir takımı bt· kım mavi takımı 4 - ı yen· bir hayli günler sonra yine gıya. 
raz canlandırır gibi oldu. Gala.. miştir. 12000 esir daha ben zihnimde şekil peyda eden 
ta.saray kalesi oldukça tehlikelı bırakıldı edibe basr.i enzar-i iştiyak eder 
anlar ge-çiriyor. Nihayet 38 in idim. 
ci dakikada Salahattin, son da. Merhum Fethi Başaran Brüksel, 21 ( A.A.) - Stefani Zan ve hakikat beynindeki bu 
kikalarda da yine Sala.hattin ihtifali Ajansından: mübayenet belki gözümü hariçte 3 

Uzaktan bir şiltle Galatasaraym Hilal spor klilbü g~Z sekre- 12·000 Belçikalı esir, dün AL gökleri mağmum diyarda açmış 

Niçin? • 
Bunu ben de bilemiyorum. 
Promete bir unsurdur. Muhab-

betten ziyade ihtirama karışmı~ 
bir ihtirazı davet etmekten hali 
kalmıyor. Şimdiye kadar hususi 
surette devamlı mülakatta bulun. 
duğumuz yoktu. Bu gece hanesine 
misafir olacağımızdan başka iki 
gün kırda, dağlarda, derelerde be
raberce imrar.i evkat edece~riz. Se
yahatte, refakatin ehemmiyeti der. 
kardır; belki dört gün sonra hak
kındaki fikrimi tamamen tebdil 
etmiş olacağım. 

(Devamı var) 

ı (Nakliyat) kelimesi (nflkul) ::ı:;' 

anane ve rivayetler veya masal ve 
bikAyeler yerinde kullanılabiliyor, 

2 (Dil yutturma), belki bizde '(kU.. 

çl1k dllim1 yuttum) glbl hayret ifade 
eden bir tAbirden bozma. olacaktır. 

manyadan avdet etmiştir. Liege bulunduğumun neticesi idi. O eli. 
dördüncü ve beşinci gollerini de terliği.den: kalesinde mevkuf tutulmakta olan yar ki şemsinin ziyası ile harareti 
attı ve mUsabaka 5 - 2 sarı · Türk sporuna vücudunu vak. askeri ve sivil esirler serbest bıra- bilhassa yazıhane önünde imrar-i s Murad Bey Dağıstıı.nda doğm~ı • 
kırmızılılar lehine neticelendi fetmiş, klübümüziln k urucula - kılmıştır. sa.at eden müntehiblerin yüzleriyle latanbula 1288 = 1878 de gelmi§tlr. 

.-----------------~--------------·--------------------~. /============== 

1 Güneş balıkları Küçük Hikaye: 
·~---

llk işim §U oldu: Birkaçını sahile doğru inen toprak zemin.. 
den acıağı kaydırdmı ! Oratla kayalar vardı· BliyU.k beş altı ka· 
ya ... Yanyana gelerek rahut omuzlarını biribirine vermek sure .. 
tiyle denizi bir havuz halino getlrml§lcrdl.. Sular sığdı; ve yan 
tarafta binlerce çakıl taşı ve hafif bir k um gözUküyordu· 

Bütün mesele bu tabil havuzun sularını dışarı atmak, sonra 
ta.ş ve çııktlla doldurarak üzerini bir kum tabakasiyle örmekti. 
İkinci iş sa.hile inen yolu tanzim etmek; küçilk, meyilli bir pati
kada tporak merdivenlerle inip çıkmayı kolaylaştrrmaktı. Bun. 
dan sonra birkaç direk ve tahta bulabilirsek den.ize doğru kil· 
çilll bir iskele yapacaktık; yalnız iskelenin bir tarafı iki Uç met. 
re gen~likte dc>nize doğru uzayacak; ve bu, Alınan kampının 
önündeki raft vazJesin.i görecekti. Fakat Kaya itiraz ediyor: 

_ Hayır; diyordu; tıbkı Alman klübUnUn raftı gibi ya-

pacağız! ... 
Alman klübilnlin raftı y~şile boyanmıştı; sulardan bir ka. 

rrş yukardaydı; ve kanatları açık ılır kuş kadar, ya.but bir ba
lrkçıl ku~u kadar dalgalarla inip kalkıyordu. Yaz kış sular onu 
bsştan aşağı yı.kayor; ve her defasında yepyeni yapıyordu· Da. 
ha Mnra küçilk bir sandal dJ.~UnUyorduk; kaburgası bir balık
çı sandalı gibi gen1§, ktireklcri bir kotra yedeği gı'bi dar olacaktı· 

Billiln bu arada, plajın benden sonra gelen yegane nıülıcn. 
cüsl Kaya fdJ •• Daha doğrusu plajı inşa eden o oldu. Toprak mer· 
divenlerin denize doğru inen tstikaınctıerini ç'zdi; ve otları 
yolmak suretiyle dar patikayı birdenbire meydana çıkardı. Bu 
ince yol scdin hemen başından itibaran Uç dirsek çevirerek de
niz kenarında nihayetleniyor; ve sed üzerindeki bir ağaç, en 
sıcak zamanda, bu toprak merdivenlerde oturacak olanlara göl
gelik vazifesi görüyordu· Sonra kayaların arasındaki sığ de. 
nlzi toprakla doldurmak lft.zml geldiği zaınan da en fazla Kaya 
yardım etti. J{aya ve biltiln diğerleri birer karınca kadar mer
divenlerden muntazam inip çıkıyorlar: a.rkalarmda küçük birer 
kiüe; yahut bezden bir takını çı:knılar içinde toprak ve çakıl ta. 
§ıyorlardı· Denizden yeni ııilanIŞ ıslak ayaklan, merdivenin y3ğ. 
mımmzluktan !:ııtlam1ş kuru zemini üzerinde bir nakış gibi iz. 

~AN nur .. nı:ıı 
ler bırakıyor; fakat 6.nide, toprak VG güneş. bir yastığı sUyliyc. 
cek kadar ince bir takım parmak oyalariyle krvrılnuıı, bu onlar. 
ca nakT3 çegiUerlnl hemen emivcriyor; gtlneş toprak merdiven
lerin başından nihayetine kadar biltiln izleri alrp götürliyordu. 

İşlerimiz k UçUklere verdiğim sözden aşağı yukarı on gün 

sonra bittiği zaman mayısın son haftalarıydı. Yaz i)ice gelmişti. 
Alman kampı tatillerini geçiren delikanltlarla dolu idi! Moda 
plajı açılmı§tr: 

- Yarm da b.izlm plaj açılacak; dedim; artık istediğiniz 
kadar deniz!·.· 

Bu son hafta tatilim.in büyük bir kısnunr onlarla geçiriyor. 
dum. Seddin üzeri bir aile bahçesi haline gelıni~ti. Tek bir ağa. 
cm yanma çaktığımız bir direkt.e küçük bir bayrak sallanıyordu. 
Modanın orta halli aflcleri güntln muhtelif .zamanlarında. sed 
üzerini istila eder; ve plajın inşa.sına bakarlardı. Hele akşam Ü~ 

zerleri küçlik Moda kazinosunun içine gireıniycn satıcılar plajın 
üst b~mda toplanmayı itiyat erinmişlerdi; ve, içerlerindcki bir 
muhallebici; kUçilk plij amelclerinlo en sevdiği şe di. Teneke 
bir ibrikten muhallebinin üzerine bir oluk kadar : l d".k"'len 

~ o o u 
koyu pekmeze bayılırlar; eger paraları Y<>ksa ziyafeti ben 
çekerdim! 

Plajın, biraz evvel de söylediğim gibi son gun·· ü b' d bi • , ır en re, 
i,.ıArtnde tuho.f btr his yakaladrm ! Adeta bir ev t dıkt ... yap ır an son-
rıı. hafif mai yahut tirşe bir boya sUremcmı·ş b" d h' . 1 • · ıra :ı.mm ıssı.··· 
Halbuki plaj hazırdı. Merdivenler tamaınıa"-ı t Elb' 1 . . 

~-. ş I· • :se crım 
koyacak yerler temiz duruyordu. neniz kenarma küfelerle kum 

dökiilroUş: ve ~z ilerde kliçiik bir 'landah direklerine bağlaya. 
Cak bir iskelenın kazıkları çakllmrştr. Fakat b 1 1 "t'" er nN 0nse rn un 
l)unl" rt bir bakışta öte tarafa geçer,.k Alman k ilk" k .. .. amprnın y sc -
teki denıir parmaklıklarma goz atıyor; renkli bir takrm mayo. 
ıarm sallandığı bir telin ard ta.rn.fında, bambaşka bir dilnya; 

kendi plaj dünyalar:ndım ~alıa r~at bir Yer hayal ediyorlardı· 
Hele kampın beton ıı::kelesınden bıraz ötedeki raft ! ... 

Ertesi sabah pl3jr ki.içük. bir tnerasimlo açacaktrk· !\fera
!!lim ~nat sekizde olacaktı· ·Kamp dircğinıize iiç kösrli beyar. ve 

(Vnrm hltf'<'e':,) ------ • 

Bir otel sakini 
mahkfun oldu 

Sirkecide Tire - Ba.fra. ot.e .. 
tinde misafir olarak lbulunan 
İsmail adında. biri, başka miişte 
rilcrin odaiarma girerek ceket 
ve çorap çaldığı görülmüş, ya. 
kalanarak zabıtaya ver~tir. 

Dün, İsmail birinci sulh ceza 
mahkemesinde muhakeme edile· 
rek altı ay hapse mahkO.m ol. 
muştur. 

BORSA 
- Ankara2l-9- 940 -
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22 EYL'OL 1940 

~~dF*'*Wii•· -i·-----.. 
Oev1et Denizyolları iş1etme 
umum müdürlüğü ilanları 

IVIerGin - İskenderun yolu tilep postası 
(DUMLUPINAR) vapuru 23 Eylfll 9.fO Pa:z:artm günU saat 18 de 

Slrl~ .elden §llep postasr olarak Mersin • lskeı:ıderun yoluna kalkacaktır. 
G!dl: ,.e d!Sntı~t• •i1'·11 o'"n iskelelere uf!rayacıı.ktrr. (8995) 

::itD;JııftnOB+e+;w 

11''-----------------...ı----------------, 

T. iş Bankası 
B~RiKTiR 

1 lldl'I 4!000 Urıt. • 2(ı()0.-llra 

ı • ı noo • - sooo.- • 
ft MO -8000.-. • ,., 

2rı0 sooo- • . -40 1()() - 4000.- • • 7!J . !)(} -6750.- • • 
'ZlO . 2' . -ll~"ıO.- . 

1 ~ aa,bu,d ::~ :,! :~~ u.:, ! , -T·u··· r_k_i_y_e_C_u_m_h_u~-y·e-ti-'1\ 
12 1.'1.cl bölüğüne!~ a\dı~..ı ft skcrllk 1 
tezkeremi zayi etUm. Yenlelni çıko.· 1 z e l B k 
raca~mclan eakislnin hUkmU yoktur ı 1 r a a a o as 1 

Bo3 &bo.d • Şıklar köy\lrul"'1 S:?o 
doğumla Mehmet o~lu Satılnuş 

l.i l o.ıuk. ( 38628) 

• • • 1 
İstanbul Umanmda Jroyrtlt ve Ercğ 

llde 940 rUaumunu verdiflm liman 
cUzdanınıı zayi eyledim. EsklslniD 
bUkmU yoktur. 

Tayfa Alehmct Baydar AkyU 
{33S26) 

tJskUdar Hukuk DAldmllğlnden: 

940/1183 

MotörcU Ekrem veklll avukat Ali 
Rıza Seyhan tara.tından Kartal Mal 

tapeslnde Karaağaç aokağmda 11 
No.lı hanede Sadık yanında mukim 
iken fUhııJ ikametgAlu meçhul Hecll 

ye aleyhine açılan tesclll tallk dava· 
ın Uzerlne mahkemece dava anuhall 
sureti ne davetiyenin müddelaleyba
ye illnen tebutlne karar verilip tah 
ldkat 23/10/940 Çarşamba &Unü aaat 

U de brralulm.1§ olmakla muayyen 
olan gün ve aaatte mahkemeye gel· 
mek ve davaya k~ı da tarihi llAn 

dan itibaren bir ay zarfmda cevap 
vermeat huausu aynca ı;azete ile de 
UAn olunur. (3~27) 

""' ' ,,_M . M ' · ~ echs-i eb usan 
1 

1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin m~
kereleri: '°° btl,rtlll -.hllaldl .,., ldtab. 

Her kitabcıda bulunur 

Sahibt: ASIM US 
Basıldığı ytr: VAKiT Matba0$1 

Umum neşriyatı idare eden: 
Rıfik Alımrl <;«vtneiJ 

Kurulu" Tarihi: l 888 
Serma vesi: l 00.,....,0.ono Türk Lirası 

Sube ve A 1;ıın~ ~..t~di • 265 
Zirai ve ticari her ne·Ji b ... nka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 

ikramiye Veriyor 
Mraat Bankasında kum":ıralı vı: lbbaraız taııarnu tıesapıarında en aı 

l50 lirası buJunanıara ıenede t defa çekllecek kur•a Ue &şağıdo.lll 
plllnıı göre ikramiye dağttılacakttr. 

• 
' ' fO 

100 
120 
160 

&det 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1.000 Liralık t.000 Lira 
600 • ı.ooo • 
ı60 • 1.000 • 
100 • 1.000 • 

GO • G.000 • 
fO • f.800 • 
ıo • 3.200 • 

D!KK.A T: Hesapiarmdakl paralar bir ıene temde 51\ liradan aşagı 

dtl~miyenlere ikramiye çıktığı ~kdlrde o/o 20 fa:z:ıaslyle verilecektir 
Kur'alar senede f defa: 1 EylO.t . ı Blrloclka.nun. ı Mnrt ve l Haziran 
tarihlerinde çekilecektir . 

........... ı:ım ........ ~d~l~f*SD·'±lrli'~•e•m1a!&?!llliiim~'~NliiB .. fl!!llGIW~·mı1111K.U 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
ı - Mühendis kısmı gir!§ lmtlhanlarr ı Teşrinievvel 940 Salı günU yıı· 

pılacakbr. Kayıt olunanların karneleriyle o gUn saat sekiz buçukta mcl.:tep· 
te haztr bulunmaları. 

ta!~~iklAI LİSf'.'Sİa51 
ı~I Kız ve Erkek • ~eyli ve Nehari~ Oniversite Rektörlüğünden: 

2 - Fen memuru kısmı lmtıhanla.rr günU aynca lltın olunacağı, 
3 - Tedrisata 21 TcgrlnlevVl'l 940 Pazartesi günü ba§ln.nacağı, llAD 

otunur. •(8997) 

fü! Talebe k&ydma denm otm=&ktadır, i orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmen! yeUı,ıtirmek mak8S· 
•••• •••• 1n •••• -- :ı: ...... - · dile geçen yıl İstanbul ünlverslteslnde açılmış olan Fransızca, glllzce ve 
•:::::;:.:mi~~ poU. lıarakolıı ark-.ında.Teleton: HSS4f!!:5!5:fü. Almanca kurslarına bu yıl da a§ağıı.1a. yazılı şartlar delılllndo yeniden 60 

lnhlsarıar umum 
m od Orl oo ünden: 

L - Şart:ııameal mucibince 1 adet 01%el motörU açık ekalltme usullle 

satın almacaktır. 

II. - Muhammen bedeli 1900 Ura, muvakkat teminatı 142,:SO llradır. 

m - Eksiltme 3/X/940 Peroenıbe günü saat 16 da Kabat&§ta Leva 

:mn ve MUbayaat Şubesindeki Alım komilyonunda yapılacaktır. 

IV. - Şartname eö:z:U geçen §Ubeden puaaız almablllr. 

V. - İateklflerln eksflbne için tayin olunan gtln ve saatte §artnamenln 

10 uncu tıkramıda yUllı veaa.tk ve % 7,15 güvenme paralarlle birlikte me:z:, 

kOr komlayona mUracaaUan. (8830) 

Kira ~ık depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

yerleri istiyenlerin Vakıt Matbaası idare memurluğuna müracaat 
etmeleri. 

Kayıt mo:unelCHl, Comarl.HI n Pazardan maada, her gün uat 
10 • 12 arn.'lmtla yapılmaktadır· Mektep 28 Eylitl' de açılacaktır· 
Telefon: 81078 ·---1---p; __ _ 

' ' ,; ' ~. • • ı ' ~ ' ' • .,, .. • 1 • • • r 

1 VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmışlıı 

talebe almacaktrr. 
Bu talebe bir yıl tstanbul Universlteslndekl yabancı dil kurslarına de

vam edecek bu müddet :zarfında her birine ayda 30 ar Ura harçlık \•erUo· 
cekttr. Bu bir yıllık tedrlsa.tta muvnf!ak olanlar slyast vaziyet nornuılle§Uğl 
takdirde tahsillerini takviye etmek üzere, bir yılda dillnl öğrendikleri mem· 
lekete gönderileceklerdir. Bu talebeni.:> .seçme sınavları 5 • i Te11rln sfuıie· 
rinde tstruıbul ünlverslte.slndo yapılacaktır. 

Sınava iştırll.k edebUmek lc;in: 
1 - Türk olmak 
2 - Yeril veya ya.bancıblr kolej veya liseden veyahut bir ıs~ctmen oku· 

tundan mezun olmak "olgunluk şart değlldlr.,. 
3 - üniversitede 3 Dlrlncltcşrln l!JılO da teşkil edilecek sağlık komlsyo· 

nunca mua.yene edilerek tahsile mani bir halJ olmadr~r bildiren blr rapor 
almış bulunmak şarttır. 

Sınavda muvıı.ffak olanlardan tahsil mUddetterlnlıı iki miall Maarlt Ver 
kA.leU emrinde çalıljacnkl:ırmr tesblt eden bir taahhUtname nlmacnktrr. Tcd· 
risat her gün üniversitede sabahtıın akşama kadar devam edecektir. li:urır 
talebesinin harlı;te bir işle mcşı;ul olmaması şarttrr. Smava gfrmeğe talip 
olanların en geç 1 Te~rin 1040 ak,amına kado.r lstmıbul Unlveraltesl rek· 
törlUğUne tahsil vesikaları ve 6 Fotoğrafla birlikte mUracaat etmeleri lA· 
zımdrr. (S9:SS) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen fakUlteslnde "Gnlenlk., doı;enUlt-1 açıktır. Namzetlerin yabancı dil 

imtihanları 2 BlrlncıMnun 1910 Pazartesi gUnU yapılacaktır. lsteklllertn 

sıhhat raporu, beş fotoğraf, nU!wı tezl{eresl örneği ve hUvlyetlnl gösteren 

rı11ıerlle "Fişler tedris ~!eri knlemlnden istenecektir.,. 15 lklncite~ıin ak11a· 
mma kadar rektörlüğe müracaatıan. (8954) 

Kolej 
iLK • ORTA • LiSE 

Nehari •• 
Kız 

T ahsimde Sıraserviler 86 - Yeni açıldı 
M UdUrü: !:ı.kJ şı,u l'crakJd Otrekti>rll &L AJI Haşme1 Kine 

Hususıyellerl: YABANCI DlLLEK OOHETIMINE geni§ mlkyast.ıı 

ebemmlyet vermek, sınınarını az mevcutla teşkil ederek taıe~ının ça I 
u~ma ve tnklşatı. aıbhat ve tnzıtıatı Ue yakında.o alakadar olmaktır 1 Mektebin denize nllzır k.alorlferll tenetıüııhane ve jlmnastlkhanesl vardır 

ı ner gUn saat 19 ile ıııı arasında taletıf. kayıt ve kabul olunur. Tel: •nrıo 

Dev1et Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlara 
Aylık 12 lira muhammen kira bedelli Derince istasyon bUfesl pa

zarlıkla kiraya verilecektir· 

1940 Küçük Cari 

Hesap/ar 

ikramiye Planı 
Ke~icleler: 1 Şuhlıt 1 Ma. Kitap, me~mua, go.zete basar. 

'''· 1 Ağuıtoı, 1 tlcincite,riıı Tabiler namına diz~ iAleri alır. 
Bu gibi işlerdo i?ıtisa!lt bulunanların veslkalarilc birlikte 25 Ey

ını 940 tarihine kadar Hayd:lrpaş:ıda İşletmeye mUracaatla §arlnam~ 
yt görmeleri ve yazı ile teklifatta bulunmaları lflzmıdır· tnr;i lerind~ opılır. im•••••••• G • • 

ı ........... ı.-............. ımııSP.:az:a~ntaaı .. rr•llK'2 .............. ... İdaro talip olanlardan en muvafık buldukları arasında. pazarlı1' 
Yıu>makta serbesttir. (8649) 
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