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Japonyanın müttef=ik~~~r~i=f=u=s=a=u=a~n 

istifade etmeğe kalkacaklar mı ? 
, Japonya Çine sulh 

S~-d~kö k@l Sov9et - :Japon askerleri 
" Yarım milyon H u d u t t a 

Japon askeri b e ş g Ü n d Ü r 
hudutta toplandı harp ediyorlar 
Sovyetler de mütemadiyen 
takviye kıt'a1arı sevk ediyorlar 

~ \ı tt Paris, 4 - Rus - Mançuko hududunda vaziyet sa- J 
.·~ en saate vahimleşmektedir. Moskova mütemadi- \. 
• • 11 tayyare, tank, asker ve top göndererek oradaki \ . 
. ~· a.atını takviye ediyor. 

teklif etti 

• 
1 

. ~.. . .. . . . ,, 

· ·;ı.1 Sovyet kıtaları şiddetli bir top ateşile zemini ha
f~ a.dıktan sonra 30 tankın himayesinde Cang K u Fen· -- -~ - - --

e Y~~iden taarruza geçmİ§lerdir. 
le ~ıger taraftan Tokyodan gelen haberlere göre Çin
M arbin elyevm devam etmekte olmasına rağmen 
ti a~çukoda yarım milyon Japon askeri tahşit edilmiş 
cı:· u. askerler Japon ordusunun en güzide efradm
lıa 11 llltiteşekkildir. Japonlar ayrıca Mançuko hududu
k lfiopei ve Çantung garnizonlarından da kuvvet sev· 

' , e lllektedirler. 
•~nı 
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1 Edirne ordumuza 
~akında kavuşuyor 

CQ!Jri askeri mzntakanın kaldırıl-

~ · 

1901 • 1905 Rus • Japon harbinde ecnebi ata,emtllterlcr btr muliarcbcYi takip ederlerken .. 

lnası dolayısile Edirneliler Sovyetlerin resmi ajansı bildiriyor : 
ıı.ı;"'• bayram yapıyorlar "Bu vaziyette muhasamatın devamı önüne 

-

l~nta il 3 (Haber)' - Son Selfuıi!{ an- tır. Halkevinde toplanan Edirneliler, •l b • k f • f l k t l "'kk"' d •l ki J • 
budutı c l.ozan muahedesinin Trakya orduya kavuşmaktan doğan se\inçle, geçz mez zr ey ıge 0 ara e Q l e l me e zr. 11 

kilrııı ~rının askeri vaziyetine dair hü- bu mesut hadiseyi büyük tezahürat ya. 1 h •• k k 'l 
:~: ~r~:a~gdan~alkrmşbulunuyor,şim. parak kutlamışlar, Ulu Şef Atatürke ta. ayljare ucuma or USl e 

"' Yakı ayrı askeri sayılan Edime, zim ve sevinçlerini bildirmişlerdir. 

~Tfiı-korduunakavuşacak- Japonyada geceleri ışık 
Cekoslovakqa meselesi 

Almanlar Prağ'ın yakmak yasak edildi 
fek I İ f I er İn İ Tokyodaki Sovyet mümessili istiskale uğra-

yarak Hariciye Nezaretinde ancak bir 
beğenmediler katip 1 e gör Üş e b i 1 d i a u tek ı · f 1 ;o • • k 1 Sovyet - Japon ihtiliifı silahlı mü.sade. Uzerlnde her gUn mlli!ademeler olmak. yardım tablatilo az olacnldir. Almanlann 

1 er 1 n m UZ a ere ere meler şekline dökülmUş olarak devam e. tadır. bu fırsattan istifadeye te§ebblls ve Çe. e Sa s t k · ı d • v • • diyor. Telgrafların bildirdiği gibi hudut Bu arada Parlste bir endişe belirmiş. 1 oslovakyaya hilcum etmeleri takdirin. 
eş 1 e emıyecegını tir: de ise Çekoslovakyanın müttefiki sıfa. 
•ı DÖRT SATIRLA ya ile İtalya ve bilhass:ı. Almanya tile Fransa işe mlldııhaleyo mecbur ola. 

l>ra 1 er İ $Ü r Ü y O r 1 ar ya ile İtalya ve bilhassa Alınanyadan caktır. Fransanın bu mildahalesi Çekoslo 
~et g, 4 (.t\ A ) .JJ al (p> O li1l fır.saltan istifadeye teşebbüs edecekler vakya ilo hem hudut olmadığına göro 
l'{ t!sinh1 ' • - Nnrodni Polltika ga.. atindcdlr. Bu sebeplo Lord RUnciman'm mi? Ettikleri takdirde umum! bir harp ancak Alman hududunda Alınan ordusu. 
eııeıııelnisu~;ıncttiğino göre, Hodza ile tesiri altında vaziyetin alacağı şekli <dl D p o @mat B aı ıro felaketi hemen hemen muhakkak gibL nu işgal etmek suretile mümkün olabilir. 

en llaarnda b arasında yapılan mUlakat beklemek daha muvafık olur. Turistik bakımdan, lstanbulun bu yıl dir. Filhakika vazlvet audur: Görülü'-·or ki mevcut ittüak.lar ve mu 
"~l qenıe· ,. J ,. J 

ı:ı §öyıe d ın ın mümessilleri ez. Narednl Llsti gazet~l ise Sildet mil. en büyük hadisesi, hiç ~üphesiz Japon Sovyet Rusya Çekoslovakyanm mUL nhedeler Almanyanm da taarruza geç. 
,ı;- >-hnan se·~Ierdir: messillerinin bu beyanat karı;ısmda bu_ diplomatlannın toplanışı olacak. tefikidlr, taaamıza uğrarsa yardımda bu mesl halinde bUyUk bir harp doğurabtle 
l dl1tt ,...r J u et Partisi hilkCımctinin gUn fçin ynpılmaın teklif edilen nnzır. Bu toplantıyı Fr tİ\-al komitesinin lunmayı taahhüt etmiştir. J<'akat SovyeL cck mahiyettedir. Faknt bazı Fran.sızla. 
~lkl t' 0 eleri · 1 <ıl.Jn ~ nın nılizakcrolere esa.e Jnrln Hcmleln'in murahhasları arıuıındnki bir mu,·afrakiycti gibi gö:ıtcrmek miim. Jc-r Uzak Şarkta .laponyıı ile uğraştıkla. nn bu endişesinin varit olmadığını bli. 

ege kifayet etmediği kana. ..-: Devamı 4 üncüdı ~ Devamı 12 incide ıı sırada Çckoslovakyaya yapabilccckle.ri ..-; Devamı 12 incid• 
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Metaksas artık 
bir milii şef 
olmuştur 

Yazan: Nizamettin Nazif 
Birlbirinden kanlı isyanları ile avukat 

Elefter Vcnizclosu siyasa dünyasına ta. 
nıtmış olan Ciritte yeni bir isyan tec. 
rübesi suya düştükten üç giln sonra, bil 
tün Yunnnistan Vcnizelosun büyük düş. 
manı Mctaksa'ya bayram yapmaktadır. 

Bugün 4 ağustostur. 1936 yılı 4 ağus 
tosunu ve o güne takaddüm eden Yuna_ 
nistnnı bir nn gözönUne getirip bugün_ 
kil Yunanistanla mukayese etmek Elen 
milletinin bu bayramı niçin yaptığını ga. 
yet kolaylıkla izah eder. 

4 Ağustos 1936 dan önceki Yunanistan 
içten ve dıştan sayısız hiyanetlerle pa.. 
ramparça edilmiş, bütUn inkişaf ve terak 
ki lmknnlanndan ve hatt.n milli eerefin. 
den ve istiklalinden malınım olmak teh. 
llkeslne yakla§mı§ bir memleketti. 

Kabinelerin en kuvvetli sayıldıkları 

gUnUn gecesinde devrlldiltlcri görülUyor, 
biribirini takip eden suikastler, taklibi 
hUkfunetler, grevler, memleketi kUltlL 
rel, ekonomik ve sosyal herhangi bir mUs 
bet yola girmekten alıkoyuyordu. Hiya.. 
net bir taraftan komünizm kisvesine bU 
rllnmUıs meınleketi sınıf mUcadelesine 
tahrike savaşıyor, bir taraftan liberal 
bayrağı eline alınış, vatan hainleri için 
söz, yazı ve kavga hUrrlyetl anyordu. 

Eflı:fı.rı umumiye denen gey, her biri 
bir başka yabancı menfaate saWınıl} o. 
lan gazeteler tarnfmdan kontrol edlldiği 
için, fikirlerini ve memleket sevgisindeki 
ateşliliği çok geniş bir sabaya duyura.. 
mıyan Metaksa Populaire olamıyor, ve 
dUşmanlan tarafından müsbet iş yapa. 
bilecek kabiliyetten mahrum bulunmakla 
itham edilebiliyordu. 

Fakat 4 ağustos gUnU, memleketin 
kargaşalığını bir kat daha artıran ve 
memleketi bir dahill harp arlfeslne yak_ 
la.~t.ırdığı sanılan umumi grevin kar§ısın. 
da cihan, yeni bir bUyUk adamın tulQ. 
una §ahit oluverdi. 

Ancak memleketini seven münevver 
ve mert bir askerden beklenebilecek şu 
urlu bir cUretle Parjamentoyu lağveden 
emekli General Metaksa'nm Elen mille
tine şöyle hitap ettiği duyuldu: 

"Yunanistanı bir inkıraza sürUklemek 
istiyenlerin elinden kurtarmak için 
muhtaç olduğu bütün kuvvetlere sa. 
bip bir hükümct reisi sıfatile be 
yan ederim ki Ell'n Kralı Ue Elen 
milleti huzurunda yüklendiğim ağır va.. 
zifeyi başarmak için her vasıtaya bag. 
vuracağım ve yılmadan çalışacağım. 

Hükumetin giriştiği bUyUk sosyal ha. 
reket karşısına çıkacak her maniaya te. 
pelenmek ve devrilmek mev'uttur . ., 

İki yıl. 

Neşredildiği anda birçokları tarafın. 

dan yan mUstehzi gülUmsemelerle kar_ 
otlanan bu beyannamenin üzerinde yaL 
ruz iki yıl geçmiştir. Bugün karşımızda 
iki yıl öncekinden ne kadar bambaşka 
bir Yunanistan, ne dinç, ne gönül ferah 
lığı verici bir Yunanistan var. 

Sudan ve derme çatma bir kadrodan 
ibaret olan milli müdafaa kuvvetleri Yu 
nanlstanın dostlarmı memnun edecek ve 
dU§manlarını. eğer varsa_ kedere soka.. 
cak derecede mUkemmelleşmiştir. 

Yunan devlet kadrolarının eski emek 
tarlan olan rüı:ıvet, bahşiş, ihmal, me. 
muriyet nüfuzunu suiistimal ve tembeL 
lik mlill hudutlar dı~ma tardedllmiştir. 

Yunan şehirlerinde vatandaş tam bir 
emniyet içinde yaşamakta ve vatandaşın 
§ahsi baklan her taarruzdan masun bu. 
lunmaktadır. 

Yunan milleti, tek millet olmuştur. Kar 
deş kavgasına tutulmak illetinden tn
mamile hnlAs bulmu[1tur. Bu hal devletin 
harfçtokJ ltfbnrmı yUkselttikçe yükselL 
mi§ ve Egede müttefiki Türkiye ile yan 

HABER - 7\lCsam 00tttan 

~ırezDOyayo kasop kavuran 
maceıraoaırındaın 

haydl\Jldlun bDın bDır 
bDır lkaço 

Halk "ona kurşun işlemez,,! 
diyordu! 

Köylülerin 
ha9dudun 

Yirmi senedenberi Brezilya içerlerinde 
ortalığı kasıp kavuran müthiş bir haydut 
çetesinin, reisleri Larnpeao da dahil ol
du!:'ll halde imha edildiğini ve başlamım 
Rio dö Janeyroya getirildiğini aün yaz. 
mı~. hayatı maceralarla dolu olan bu a
dam hakkında bugün tafsilat vereceği
mizi ilave etmiştik. 

Larnpeao'nun asıl ismi Virgolino Ferre 
iro Silvadır. 12 şubat 1900 da Pemıam· 
buko hükCımeti içerisinde Bella kasaba. 
smda doğmu5tur. Kulübesinde dört kar· 
deş ve üç hemşiresile beraber mesut bir 
hayat vaşıyordu. 1916 da kom~larından 
biri babasının bir keçisini çaldı. Bu sir
kat Lampcao'nun yaşa},şmm ~eklini de· 
ğiltiren bir sebeb oldu. Larnpeao ve kar. 
d~i Antoniyo hırsızı öldürdüler. Vaka 
polise aksetti, polis tarafından arandık
larını haber alan iki kardeş kaçtılar ve 
Manuel Porsino çetesine iltihak ettiler. 
Bir müddet sonra Lampeaonun babası 
Joze de bu çeteye karıştı. Joze jandar. 
malarla yapılan bir çarpışmada öldü. 
Larnpcao ve kardeşi babalarının öcünü 
alm:ık için rastgeldıkleri yerde jandarma 
ve askerleri öldümıeğe başladılar. 

Çete reisi Porsino bitip tükenmek bil
miyen milsademelerden yorulmuştu. I~. 
ten çekilmeğe ve çetesinin idaresini Lam 
peao'ya b~ağa karar verdi. 

Lampeao (lamba kıran) demektir .. 
Genç çete reisi bu ismi bir köy meyhane
sinde almıştır. Meyhanede arkadaşlarile 
beraber şeker kamışından çıkarılan 
kakrasa isimli bir içki ile sarhoş olan ye
ni çete reisi, meyhanenin bütün lfunba· 
lanru birer kurşunda kırını§ ve söndür. 
müştfir .. O g!inden sonra !rkadaşlan ken 
disini Lampeao ismile anmağa başlamış
lardır. 

Larnpeao merhametsiz, kimseye emni
yet etrniz bir adamdır. 1932 de bu çeteyi 
ortadan kaldımıak üzere sureti mahsusa. 
da hazırlanan askeri kuvvet, uzun araş
tımıalara rağmen Lampeaonun iziııi bile 
bulamamıştı. O } ılan gibi sıvışıp kaçı
yor, şimşek gibi en umulmadık yerde gö
ri.ınüyor; ormanların her köşesini, sert 
ve yalçın kayaların her noktasını karış 
karış tanıyan bu ada."lun yakalanma~ı 
imkftnsız sa}'lhyordu. 

Senelerce ormanlarda dolaşan ve Brezil 
ya içerlerinde, arzusunu kanun gibi ic. 
ra ettiren bu adamın şahsı etrafında bir 
çqk efsaneler dolaşıyordu. Kendisini ara
yan asker \'e jandarmalara köylüler: 

- Nafile aramayınız, diyorlardı, onun 
koynunda bir muskası vardır; kendisine 
kurşun işlemez! 

Bu adamın vahşetine dair binlerce hi
kfiye anlatılır. Mesela: 

Sabina isminde zengin bir çiftlik sahi
bi çeteyi bir müddet çiftliğind0 misafir 
eder. Çete ayrlıdıktan sonra çiftliğe jan. 
darmalar gelir. Sabina söz arasında hay
dutları çiftliğinde barıındırdığmı ağzın -
dan kaçırır ve gittikleri istikameti işaret 
eder. Birkaç gün sonra Sabinara Larnpc
ao'dan bir haber gelir: 

- Bizi casusladığıru öğrendim. Bu ha. 

yana ve elele çalışan, sayı itibarile belki 
küçük, fakat keyfiyet baknnmdan büyUk 
bir medeni millet türemiştir. 

Venizelosçu Girit'te Venizellst bir is. 
yanın, yayılamaması ve :Mo.kedonyanm 

merkezi olan Selanikte, Yunan milli em 
nI yetinin ne yüksek bir dereceye ulagtı 
ğmı izah eden son siyasal vesikanın im 

zalanması Metnkaa.'nın memleketi için. 
de ve memleketi dıgmda ne çapta bir 
tınhsiyet olduğunu göze vurur. MUttefL 

kimiz Yunanistana mes'ut bir çehre ve. 
ren bu şefin, milletine, Balkan pa~tma 
Şarki Akdeniz sulhüne ve medeniyete 
hizmeti bUyUk olmu§tur. 

Bu güzel ve çok şerefJi Karlyer'in u. 
zun zaman de\'ammı temenni etınek her 
Elen'in ve Elen milletini sevenin \'azL 
fesidir. 

Metaksas'a yürUdUğU yolda daha bU. 
yUk başarılara ulaşmak mev'uttur. O 

artık basit bir hUkümet reisliğinden çık 
mt§ bir milli lider olmugtur. 

Nlzameddlıı Nazif 

dilinde dolaşan efsanelere ~öre, 
tıLısımlı bir mıskası vaı ıııış I 

l.amptao "(1 numarnluı) tmhn 

rcketin sana pahalıya mal olacaktır. 
Salina selameti firarda bulur. Şehre sı

ğınır ve polısin himayesini rica eder. Fa
kat bir ciftlik sahibi il! nihaye ~irde 
kalamaz ya .. Mahsul toplama zamanı ge
lince çiftliğine dönmeğe mecbur olur. 
Daha çif tlığe geldikleri gün çete çiftliği 

sarar; Lampeaonun gürleyen sesini i~i. 
tirler: 

- Sizi bekliyorum! 

Lampeao, Salina ile büyük oğlunu bağ 
lar. Oğul önde, baba arkadadır. İkisini 
bir uçurum kenarına yerleştirir. Sonra 
delikanlıyı bir kurşunda öldürür. Yuvar 
lanan delikanlı babasını da uçuruma sü
rükler. 

Lampcaonun maceralarını tamamile 
anlatmak için sayfalarca yazı yazmak ıa. 
zım gelir. Onun için yalnız bir macerası· 
nı daha anlatmakla iktifa edeceğiz: 

Küçük bir çiftlikte düğiın yapılırken 

Lampeao ve adamları içeriye girerler. 
Haydut, korkudan taş kesilen adamlara 
haykırır: 

- Herkes dışarı çıksın. güvey de be. 
raber! 

Bu emre derhal riayet edilir, gelinle 
başbaşa kalan haydut. gelini genç kızlı
trından çıkarıp kadın haline soktuktan 
sonra çiftlikten çıkar yaptıklarını anlatır 
\'e: 

- Beni alkışlayınız! der. 
Ve alkışlar arasında çekilip gider. 
Brezilya hüktimeti, "tek gözlü Serato 

kralı,, lakabile anılan (haydut çocukken 
sağ gözüne bir diken batmış ve gözü kör 
olmuştu) haydudu yakalamak için kati 

Prenses } ulgana 

Dani inar ka'da istirahat 
edecek 

Holanda veliahdi prenses Jüliyana is.. 
tirahat için Danimarkaya gitmiştir. Fa. 
kat bu seyahatte kocası kendisine arka
daşlık etmiyor. O, bilakis başka bir yere 
seyahat etmek niyetindedir .. 

Prens Bernhart Akdenize inmek ve ya
zı oralarda geçirmek istiyordu. Fakat ka· 
nsı, yakında ikinci çocuğuna ana olacağı 
için bu seyahate çıkmak islememiş, İs. 
panyamn tehlikeli sahillerinden geçmek
ten korkmuştur. 

Prenses Jüliyana Danirnarkada kont 
Ahlefeld Laurvinge misafir olacaktır. 
Kont Danimarkanın eski Londra sefiri
dir. Resimde prenses Danimarkaya ayak 
bastığı zaman, kendisini kar~ılayan kon.. 
tun oğlu ile beraber görülüyor. Kontun 
oğlunun elindeki sepet beşikte prensesin 
kızı Beatris bulunmaktadır. -

~dllm çefes11e bfr arana 

tedbirler almış, motörlü kıtalar sevketmiş 
ti. Nihayet bu çetin çarpışma askerin za. 
!erile neticelenmiş. ölen arkadaşlarının 

öcünü almağa azmetmiş olan yüzbaşı 

Mezense, haydudu ve 11 arkadaşını ölU 
olarak ele geçimıiftir. 

Okyanusun al
tında yanardağ ! 
Denizin di binde mütema
diyen ateş saçı yormuş 

Norveçli ve Alman arziyat alimlerin· 
den müteşekkil bir heyet uzun müddet
tenberi yaptıkları tetkikler neticesinde 
Atlas Okyanusunun altında bir yanar 
dağ bulmuşlardır. 

Yanardağ. Okyanusun en derin nokta· 
tarından birindedir ve denizin dibinde 
ateş saçmaktadır. Yalnız, volkanın üze. 
rindeki su kütlesi çok kalın olduğundan 
feveran, suları püskürtmeye muktedir 
olamıyor. Fakat, ateşlerin harareti ile 
sular ısınıyor •• 

Bu keşifle Golj Strim cereyanının ve 
lngiliz iklimindeki mutedilliğin sebebi i· 
zah edilmiş oluyor. Şimdiye kadar bu me 
sele bütün coğrafya ve arziyat Alimlerini 
meşgul etmiş.fakat birtürlü izah edileme . 
mişti. Bugünkü yapılan keşfe göre, bu 
yanardağın deniz altındaki feveranı, bir , 
taraftan sulan ısıtmakta, diğer taraftan 
bu sıcak suları, volkandan ateşlerin çık.. 
tığı istikamette, yani şimale doğru sev
ketmektedir. 

Amerikadan Avrupaya doğru akan bu 
sıcak su cereyanı İngiltere sahillerinde 
nihayet bulmaktadır. Burası soğuk şimal 
memleketleri ile ayni arz dairesinde bu· 
lunduğu halde, onlara nisbetle çok mute
dildir. Bu da, atlas okyanusu altındaki 
volkan sayesindedir. 

Bundan başka evvelce denizin altında 
böyle bir volkan daha bulunmuştu. Dün 
ya coğrafyasında büyük bir rolü olan bu 
ikinci yanardağa Alter volkanı ismi ve-
rilmiştir. 

:"······················································· 

ltt Ağustos 
H A B E R okuyuculannın 

H A B E R ' i yepyeni bula
caklan tarihtir. 

O gün : 
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Yunan is tanda 
Meta ksas hükumeti 

t rıdlf Jll-

D fJST ve miilltfik Yun~nis 0 baııttİ' 
tak~a~ hükdmetl bugun iş ·betli " " -ııasc 

üçıincü yılına basıyor,. Bu mu rıdO l'-
Ke.mal /ren başmakale sütunları 
elimle ~6y1e ya:mal.'tadır: ol. 

d- rınceıer~ 
'Glrld ahalisinin siyasi uş ·ıeJO~"' 

tnhiatlerlni ,.e Giritlilerin, Ve~ rdtolı' 
hcmşerileri olmak yüzünden sen e ıııe• 

. . l 1 nsınn ~-rl Yunanlstanda temın ettık er .
1 

bılr 
kileri diişünür ve adanın nüfusu 1 e ~6S~ 
ihtıliılc iştirak edenlerin nılktar~~etloi"' 
nüne getirirsek, Metaksas hilk oıdııf 
\ unnni~tanda temine muvaffak k"rıJ" 

f "l cı .. ,,.. ınevkiln ve Yunanistanda 11 e uv,ı•-
ictlrnnt kanunlarla elde edilen ~ve~ 
klyetli neticelerin ne derece parla 
sek olduAu derhal anlaşılır. ~ 

n bUıtil ...ı• Do~t ve müttefik Yunanlstanı sıral•,...., 
rejimin Qçüncil yılına kavuştu~u 

01 
).,ı~L 

geçirdiaı Glrld hlıdisesl ımtıha dtf"' 
Metaksa~ hükCımetinln kuv,·etin\ere" ııJr 
Elen milletinin vahdetini de gös 
delil olmak itibarile kıymetlidir. 6" 

rük'e1' 
Türk • Yunan ittifakının en 'UJI ~ " 

reeesinl bulduğu ve Balkan bir bir olt' 
henslnde öteki müttefikJerimlıle 

1 
ıcııyd°' 

rak bir dilzüye ilerleme hareketler old# 
lunduAu devre de sene bu devre 
nu unutmıyoruz.,, iJ)tıY 

"Dostumuz ve müıerikimlz Ele~ :ır d~ 
nin reiskArında bulunan ve yükse 11ıı ıerl11 
Jet odamı \•e yüksek bir insan ka~ıet•ks" 
filiyat ile gösteren sayın başvekil dilııt' 
sın müttefik Balkan devletlerinl~uııd• • 
~lya~ctlndcki me,·kiini tersin yo .~ 
mum! sulha hizmet etmesini de cll ~ 
kayda IA:)'ık görerek rejimin Oçilll 1111s İ' 
nı kutlıyan biltün Yunanlı dostları ve fi" 
bl biz de Yunan mllletlnin refah d• '1 

. d t yoJUO . ~ ' detınl ve bu refah ve san e . dil•> 
neral Melnksasın muvaffnkiyetını 
ruz.11 

~ ... 

fstanbulun tarihi. 

estrleri 

N AD/R NADi ya:ıyor: 
1 ~rlll 

"Yanan eski adliye sarayının ıc!ıı ot• 
bir yenisinin yapılması dfişüniitilr yıııtırt' 
taya umumi hapishane binasının t ~.,, 
lncaAı h3vadhi cıktı. Mimar Seda ıı1' o ~ 
baş, gazetemizde bir makale,)'n.zarır sJP'· 
nnnın tarihi kıymeti haiz eskı l> ıdıli11 

olduAunu, yıktırılmeması IAıırnse 
iddia etti. ,ıefl 

ııdlr· ,r Eder a. Bu, onun şnhst kanan d ıısı 
Jekt mesuliyetinl mildrJk bir hal e. 
sile fikirlerini neşretmiştir. s•ı•"ı, 

Buna karşı ne beklenebilirdi? ıııt "" 
yettar makamlar, millehessıs ~e1);1.,e ~ 
zırlamış olduau tarihi eserler Jıs ·ııcııl'~ı1 
kerak o binanın yıkılıp yıkılarnı~dil ~ 
dair kati bir hilkilm "ermek t d• ti' 
Çünkil bir bina ya tnrlhldir, yabU ııııtfll 
lJildlr. İkisi ortası mevzuu bahse O. 

Öyle yapılmadı. bir ı' 
Ortaya bir sürü iddia atıldı ,.e 

nnkaşadır girliyor: 
Bina tarihidir. 

Dc~ildir. 

Mlnıan kim? - ır 
Kimin zamanında yapılmış? ·el file~ 
Bir giirilllil, bir kıl·amet. Nlhll~ 

11
011 ,_r 

hassıs bir heyet kurulmasına \'C ~e ıctı 
receğl hükme göre hareket eııne ~ 
verHmlş. 'bl ıııe,.ı~ 

Manzara hazindir. İstanbul gı d; ı• + 
dlycllni tarihe borçlu bir şehir ;l)~li)4' 
eserlerimize dair salAhiyelle söı r or'' 
cek bir teşekkülün, bugüne kııd~/ ,, 
bulunmaması şnşılacak bir şeyd ır'ıııer1 11 

Adliye sa9'1Yt gibi, bütün şeh dil ıııoı'_,ı 
JAkadar eden bir mesele karşısın ttıııl~ 
,kaşn çıkabiliyor. Heyet topıuyorki ııf'..-. 
yaptırıyoruz. Mahalle aralıırındıı rıı" ~ 
fek fakat kıymeti büyük eserleri? ' "i' ıı" 
fozasını nasıl temin edebileceA1

' 11 si 1" 
biri çıkar de, göAsümüzü kabar~1;111l I' 
harikası o (!Üzelim çeşmelerden 10~ 1' t" 
kıp yerine iki ka l lı kübik bir kt~ş S's'J 
durmnAa kalkarsa hangi vatand ~ rı;,, 
Jcrimlzdcn birinde itiraz edecek ·ııııt • 
makam bir heyet tophyarak ıctk• ~ 
tıracak 'l ao c• ,~ 
Yarın biri çıkarsa, diyorum. D dtll:.. 

dı§ı ne malQm 1 Jnşaat dislpll~irı ,r etıf. 
rum bulundul\lmuz milddetçe, ıııı 1111 :.JI 
istediğimiz bu se\"glll yurt parc;

5 ıı F 
bütnn kabah~e sUrükllyeceAirrıtı e 
ctmiycllm. nb"ı"~ 

Hnllıukl, tekrar cdiyorumJ tst9 n' de.:,ıı 
morı yalnız İstanbullular nam• oJ•" 
insanlık namına başarılması rarı 

_vazifedir. , 
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~ata dait --Görmek 
'y .AZ ınevsimi, gezmefor, kır l'~lcn-
"- Celeri me . . . "' . 
"4 bir 'lil'!ımı ... ~ehn bırakıp 

lctlıılüğij lal'fiy 1 ne veya Uç dört aylığına 
lattııtıı:: ere gidenler, tabiatın zevklerini 
ı._ arınaa b lliYa d • n ahaedcrler. Şüphesiz, 
~den ~gişUren, ciğerlerine şrhirdc
~tlfad aha az toz giden adam bundan 

e ede 
l'ıırtııad r. Fakat bu, pek farkına 
bıaı .... han Cltfğirniz bir istifndedir. Ta_ 

"'il akik" 
herke . 1 zevklerini tadınak iııe öyle ••n ka d w ~llıda b rı egildir. Tanıdıklarımız a-
1tır1aru~ Utun gününü, bUtun günlerini 
de Ceçi' deniz kenarında, ağaçlar için
lt!ş, hl~ilklert halde hiçbir §ey görme
~lt lti r eşytn farkına varmamış bir-

lllııeıer .. l>or gosteremez miyiz? 
.. rusu .. 

~dan gorebilmek, bir gösteren ol-
be\ a Corebiltnek, insan oğullarından 
~~rn:~ nası~ olan bir kabiliyettir. 
ltta Yal RÖzlerınıiz önUne yayılan tabi
dl'ııberı nız kendi içimizdekini, bize öte
hUkilnııE' ~el~e~lmiş olanı, kendi peşin -
~iııı 80~1Zl görürüz. Tabiatı pek sev_ 
\a Ylı.ren ' tıaıı k 

1 
ve evlerde, kahvclerdo 

~"tnı ~~nlara lstihfafla bakan bir şair 
bir havad çam yaprağından, fırtınalı 
baharı~ a ortalığı kaplıyan keBif sisten 
•:· "lll§ti T "'!:""l" . r. abiatın nesini görmUş ki., 
\"ıı 0 :•ötelllfz bir hava tenrffüıı eder ~ 
dcıL o zl~ri l k 11ın1ı1 n -apamış, kendi haynlin-
lı:azııı bz:vkinc dalmış; bir zevki tad -
Ilı • ırt k tıtllılş. a ını zevkler taddığını veh-

k naı:an k 
erıel'fn d apaJı gözlerin, anadan doğma 

dlr; 0111 e Çok şeyler görmesi kabil-
\>e arda . 
. l'a hiç te sezgı, anlayış, kaybolmuş 
~I tuta ııekkUJ etmemiş hassanın ye-

~ır kt' ö Bu~a ~ukabll öyle insanlar 

1 
il ~lı:e h~ zlerı nıükemmel olduğu hal
er, Cö Çbir eeyi gc~ekten görmez-
~dıın ı: nedir ki? görmek için ancak 
l'll\l eden bi a la &.tılarn r let. Onun zaptettikle_ 

r, neu ak, onlardan birt:ıkım mana-
~ ceıer 
hır ·t'ııınsaıt .. çıkarmak kabiliyetinden 

zen~ Coz ne yapabilir? herhangi 
~ Pa!ıaıı ' Parasına kıyınca, dünyanın 
•ü l ~alrn~ en iyi kemanını alabilir; fa
lla %•o ,_ ını bilnıiyorsa onu ancak bir 
" r l\Ullanm k • til... Q y y k a tan b:ışka yapacagı 

~" İşte 0 
tur. lnsanların çoğunda da 

t/' latrı ·~ keı:nan gibidir. Belki gUzel-
<adar· ' oş bakışları vardrt· ama i"te 

' 'Sah'b ' "' ~ "'ehın· 1 1 için avutmaktan, görilyo. 
ratlıa.. ını vermekten başka bir işe :a ... 
~ a~ırı da 
.. · e.ıı1ı" görnıediğimir:, göremediği-
.. ·lJıı_ "allladıw 
t 4flerı gnnız yalnız tabiatın gU-
'-a'~ el srarı değildir. Aralarında ya-
ııı' nsa l k. orılılra n arı görUyor muyuz san-
~ tallı~ntetkik ediyoruz diye baktı_ 
g~I lı:end· bUe ancak onlar hakkında 
~~Yol'\ız. 1

:ize kurduğumuz hayalleri 
c, e, bfıe :ıkı gönnesint bilen bir 
~.~ır §eyı gostermek lütfunda bulunun
cı;ı:ıa deği~r anlar gibi oluyoruz. O da 
'o(tı. "ehinı1' Zlhniınfzde teşekkill etmi§ 
~o lıle.ıı §tı"ier, hayaller, ti gözUmUze 

r, b ~ bile g·· . . 
~ •1aıı1 bi ormcmıze manı olu-
l'iirı lılar J'<'şi~· göz hastalığı varmış, bazı 
clır "tnı1ş. ~ kırmızı, kırmızıyı ye§il gö
t:ı· · lliz bi hastalık çoğumuzda var
dı~ 0rıuıı ~~e ıı:ye bir kere kırmızı df'dik 

lfl~ §1! O)d -tt ~· ('dils1:ı . ugu nekadar tekrar e-
tıı l'§il <lly ' :Yıne farkedemeyiz. Hat
-~ '-tıırıı. ~nlerın de kırmızı dedikleri
lı~!.ll' arııa ,.. .. (\ndi kendine görebilenler 

.. to t>OSterT k de~ı 1 ınce görenler de öyle 
6 ld!r. 

Nurullnh ATAÇ 

~oeu k 
1< ba ı~ H•ı m~ k tebl 

r ahuı ti 
t >-o~ık • Şar arı 
ar,,k "'•rscm 11ıh t h:ıkı<'ı k c kurumunun Anknrııdaki 

l) t) 1.ııebeo 
1 
ultına 1 temmuz 938 <kn 

tı 1 l!'ln•ı ' 113' U ın:ı b:ı .. l:ınrıı ıştır K ·ı 
~kı ' ., ne Tj - ' • ' -

~l 1k ır flkuı :ısııstos 938 de on ,.e_ 
t 1 Sı- ;):ılı)ı ''C d T d . · fık ne lir. De p:ır:ı<;ız ır. e rı 
lııa 1 ltl~ı mu rslcrf na7.:ırl Ye pratik 
rı rı b \:ıffak· -

llrı 113 11111 •Yelle bitir<'cck diplo-
t rıı. ~ltı r"rA~r \'ocut.; esirgeme kııruınu_ 

()k 11taı,~llıa~1 ~rlerdc ıki sene m:ı:ışlı 
~t' l'lllrı11 j c C'MJhlC' cıleC'cklcrdlr. 

lııa. 11~ lıak >al nnı:ır kındir 
·ıarıı ıcı okul · 

1 .... arı şunı unn y:ızılma Ye alın. 
., 111 , '1rdır: . <..... '.'ıaşınd 

lftırı;ı lıkllıekı nn aşa~ı olmam:ık. 
1 l'tıek l'Plen d' 1 'rı len "' . ıp om:;ı nlmış olmak 
3 .. e lı~e tnlebrleri terdh rdi-
4 11•hh ~ 0 atı l ('T" 

;ı t kıııa •nele, ahllıkı iyi olm:ık. 
~~ Oru~ l azılmnk 1 . 1 r eııır stnenler <Ankarıı • ıı, geıne k -., i\tl•I"' .1 urumu başkanlı"ın:ı) 
'~I\ "leı " ·•I • 

1 
:ı, ıt ıçin nuraca:ıt ctmclidirlcr. 

~ D •liııı Rcrckll olan evrak: 
t- 1 h Olll:ı\t • •) 1 ll\j,, • 
it llt \' et C'ı°zd:ını 

' e n,ı , C "llhıı i raııoru 
t' foı0r. lmühaucri ' 

ısrar... • 

HABER - ~ oostuJ 

ı.:4i~~~& 
• Tiirk tarih kurumu asbaşkanı profesör Bayan Afet Avrupadmı dönmıiş, nlz- tılarım lsta11bulda yapmayı kararlaştırmışlardır. lrtimaa ]apo11ya11m Atıkara 

tımda 1'iirk tarilı kımmm azaları tara fwdan karşılanmıştır. elçisi Taketoni riyaset edecektir. Japon yamrı Kahire elçisi ve lskcnderiyc kon. 
• japo11yamn yakm şark merkezlerin deki buyük ve orta clfileri lıcr sene bir solosu, dün sobalı, toplantıda bulunmak iizcrc şehrimize gelmişlerdir. 

araya gelerek siyasi hadiseler etrafında konı~urlar. Elçiler, bu defaki toplan-

$ IE IHI ii I~ il> IE VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE ır T IE 
Rozetle iane_ j Elektrik fabrikası 

toplama yasagı ~ • • 
Kamun projt>sl alAka- Islah edılı yor 
darıarı memnun ettı Deg.._ ·ıştı·r·ıımes·ı ·ıc. ap eden 

Eski "cemi ianat kanunu .. nu kaldı_ 

;:::kt:ı:n~~~::~::ze~te~:~rn:ı~:~:~~= m a 1 zem e s Ü ra ti e sipariş 
projesinin hazırlanması bu §Ckilde iane e d 

1
, 1 e c e k 

toplıyan ve umumun menfaatlerine hfı_ 

dim cemiyetlerden olan teşekküller ta_ 

rafından dn memnuniyetle kar§ılanmış_ \ 
tır. ÇUnkU bizzat bu cemiyetlerin men_ 
suplan da bu şekilde iane toplamanın 

çirkin bir şey olduğunu görmekte idiler. 
Kızılay İstanbul merkezi bu şeklin kaL 
dırılması için geçen sene umumi merke_ 
ze teklifte bulunmuştu. 

Rozet tevzii suretile iane tophyan ce
miyetler şunlardır: 

Kızılny koresi, Çocuk F..slrgeme Ku
rumu, İçki düşmanlan kurumu, Türk 
Maarif Cemiyeti, Esirgeme Ce.miyo... 
tl... Bu cemiyetlerin iclnde rozet 
hasılatı en yUksek olan ve §eker hayra_ 
mmın birinci gUnU rozet tevzi eden Kı~ 
zrlaym lstanbuldakl rozet hasılatı son 
!lenelerde beş yüz lirayı bile bulmamak'
ta idi. Bu itibarla yapılan iş tama edL 
lecek bir merteb~de bulunmamaktadır. 

" Hamldiye ,, deki 
denlzcUere ziyafet 

Sinop, 3 (A.A.) - tki gündür Iima· 
nımızda bulunmakta olan Hamidiye -
mektep gemisinin komutan ve subay. 
lan şerefine parti binasında dün akşam 

bir ziyafet verilmiş ve bu vesile ile par
ti önünde toplanan kesif halk kitlesi ta
rafından denizci kahramanlarımız ha_ 

raretle alkışlanmıştır. Hamiye, ziyafeti 
müteakip limanımızdan ayrılırken fe -

nerler ve bayraklarla donatılmış bir çok 
motör ve sandallar ile ıdenizde yapılan 
tezahüratla uğurlanmıştır. 

--0--

3 üncü ve 4 üncü alaylara 

Merasimle 
sancak ver-ildi 

Umumi harpte ve lstikHll sa\'aşında 
büyük yararlıktan görülmüş alaylan
mızdan olan 3 üncü ve 4 üncii piyade a
laylarına, Atatürk namına sancak veril· 
miştir. 3 üncü alaya 1 Iadımköyiınde, 4 

üncü alaya Çatalcada sancak verilirken, 
büyük mera<;im yapılmı~ ve merasımde 
birinci ordu müfettişi orgeneral Fahred. 
din Altay He İstanbul kumandanı kor
general Halis, birinci tümen komutanı 
korgeneral Zeki ve daha biıçok a keri 
ümera hazır bulunmuştur. 

Nafıa Vekaletinin eline pek çürük te. 
sisat ve ihtiyaca kafi gelmiyen bir §e
bckc ile geçmiş bulunan İstanbul Elek. 
triğinln ilk olarak Silahtar fabrikasmın 
ıslahı ve şebekenin tevsii için Nafıa 

mUhendislerince yapılmakta olan tetkik 
Ier neticelenmiştir. Tetkikat ynpan he. 

1 yet §ebekenin ıslahı için tık projeyi Na_ 
fıa Vekaletine vel'.mlştlr. 

BugünkU halile İstanbul elektrik §ebe 
kesinin ihtiyacını kal"'§llamnktan çok u. 
zak bulunduğu malmdur. Fakat fabrika.. 
nm ı&lahı meselesi hepsinden mUhim 
telfiltkt edilmektedir. ÇUnkU eehir elek
triğinin candamarım teşkil eden fabrika 
nın kazanları köhne bir haldedir. Elek_ 
trik şirketinin kaçak malzeme dolay1si. 

Veki ler 
Ankara ya 

dönüyorlar 
Dahiliye ve MI ili 
Müdafaa Vekilleri 

gittiler 
Bir müddettenberi şehrimizde bulu -

nan vekillerımiz Ankaraya dönmeye baş 
lamışlardır. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve Milli 
müdafaa vekili Kazım Ozalp dün ak~m 
ki ekspresle Ankaraya hareket etmişler
dir. Başvekil Celal Bayarla diğer vekil
lerin de bu akşamki ekspresle hareket et. 
meleri muhtemeldir. Yalnız maliye ve
kili Fuat Ağralı istirahat için Yalovaya 
gitmiştir. 

iş kazası 
Taksimde Ayaspaşada Kumrulu sokakta 
28 numaralr apartımanm üçüncü katını 
sıvalamakta olan Ahmet usta, bastığı 
ic;kelenin yanlış çatılmış olması yüzün
den on beş metre yükse..1-liğinden yere 
yu\'arlanarak vücudunun muhtelif yerle.. 
rinden ağır surette yaralanmı~tır. l fa
de Ycremiyecek bir halde olan yaralı Bey 
oğlu hastanesine kaldırılmı~tır. 

ir@lfl)'\COlfll almca 
m e w ifil a lfö ce c§1 e 

le tetkikler ıapan heyet fabrikayı ge. 
zerken dokundukları kazan cidarlarının 
çöktUğtinU görmüşlerdir. 

Fen heyeti, A vrupadan yeni kazanlar 
getirilmesine kal'i lUzum göstermiştir. 

Bunların derhal sipariş edilerek ve JJ)üın 
kUn olan sUralle getirilerek yerlerine 
yerleştirilecektir. Bu za"mana kadar yeni 
muhavvile merkezleri ihdas ve §ebeke 
tevsi olunacaktır. 

Otobüs 
garajları 

Belediye kendi 
otobüsleri için yer 

hazırlıyor 
OtobUs imtiyazını kullanmıya karar ve 

ren Belediye bu işle esaslı surette me§ 
gul olmaktadır. Bu iışte kullanılııcak oto 
bilıılerln tedariki yanında bir de otobUıı 
lerin çeklleceği bUyük garajların ve t&
mirhanelerin kurulması da vardır. Bu_ 
nun için muhtelü hatlar üzerinde bUyUk 
arsalar Uzerlnd'e tetkikat yapılmakta.. 

dır. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin üs. 
tUndağı, bu garaj ve tamirhanelerden 
en büyilğünUn kurulacağı EyilbUn Def. 
tedar iskelesi civanndakl sahayı bizat 
tetkik etmiştir. 

--<>--
Hapishane binasında 

tetkikler 
İstanbul hapishane binasının tarihi 

kıymeti olup olmadığı hakkında tetkikler 
yapmak üzere toplanmış olan heyet, dün 
''alinin de i~tirakile hapishane binası ve 
müştemilatı üzerinde uzun uzun tetkikat 
y::ıpmış heyet azalan arasında epey mü 
nakaşalar olmuştur. 

Heyetin bu tetkikat neticesinde ne ka
rar verdiği bugünlerde belli olacaktır. 

-0--

Stenogra fi kursunu 
bitirenler 

Ç. E. K. Çocuk klltüphanesindcn : 
lkın:ıl imtih:ını lııııırlık derslerine A_ 

ğustosuıı on beşinci p:ızartcsi giinünclcn 
itibaren btışlanaca{iından arzu eden ilk o
kul çocuklarımızın kuttiphnnede isimlerınl 
kaydettirip dc'\'nm etmeleri ilan olunur. 

Terkos tesisa
tını takviye 

Şehire verilen su 
Yeni makinelerle bir 

misil çoğalacak 
Bllhassa yaz günlerinde, §ehrin ihtiya 

cma tamamen kifayet etmiyen terkos 

eebckeslnin tevsiine imkan hazırlamak 

llzere geçen sene sipariş edilen makine 

lerle süzme tesisatı vo ana. borui;rın 
birleştirilmesi işine başlanmıştır. 

lngilterede sureU mahsusada yapt.ırı_ 
lan yeni makineler de ana borularla §eh 

re verilen su miktan bir misline yakın 
fazlalaştmlmış olacaktır. Aynı zamanda 

taz)ik de artacağı için Terkos suyu §eh 
rfn en yUksek yerlerindeki en yUksek 

binaların üst btlarına dahi tazyikle sev 
kedilebilecektlr. 

BugUn suyun klifi olmamasından do
layı eehrin mühim bir kısmına verilemL 
yen suyu bu yeni tesisatın ikmalinden 

sonra şehrin her tamfma. verilecektir. 
O vakit bugUn el'an kaldırılmasına. im. 

kll.n hll.sıl olmıyan fakat içinde koli basil 
bulunduğu da sabit olan kırkçeşme sula_ 

n ketsilip geçen sene yapıldığı-halde 
su verilmemiş bulunan Terkos musluk_ 
larma su verilecektir. 

-<>--
Beygir bir zavallının 

gözünü çıkardı 
Mecidiyeköy caddesinde 32 numaralı 

evde oturan 19 yaşında İbrahim, dün 
Mecidiköyü fmnınm önünde bağlı bulu
nan tablakar Ahmedin ekmek yüklü a.. 
tının kuyruğunu çekmek isterken beygi
rin attığı çifte ile sol gözünden yara
lanmıştır. 

Sıhhi imdat otomobili ile ka1dınldığı 
Ccrrahpaşa hastanesinde yapılan teda -

viye rağmen yaralının sol gözü kör ol
muştur. 

---o-

Bir zehir kaçakcısı 
yakalandı 

Kadırgada liman caddesinde 53 numa

ralı evde oturan Yuvakim oğlu balıkçı 
Yuvakimin -esrar ve eroin sattığını haber 
alan zabıta memurları uzun zamandanbe 

ri kendisini takibe başlamışlardı. Niha.. 

yet dün akşam saat dokuzda mallarım sa 
tarken yakalamak fırsatını bulan zabıta 
memurlarının kendine yakla~tığım gören 

Yuvakim bir kibrit kutusu içinde sakla
dığı 6 paket eroinle 9 parça esrarı yere a. 

tarak kaçmak istemişse de kısa hir takip 

ten sonra yakalanmı~ ve hakkında taki-

bata başlanmı~tır. 
-0--

Ust ile Üstündağ 
arasında kavga 

Harbiyede Sipahi ocağı arkasında 4 
numaralı Mustafanm mandırasında çalı . 

~:ın Osman oğlu Kazım üst ile ayni yer 
de çalı~an Sülcym::m oğlu Süleyman Üs
tündağ" arasmdJ çıkan kavgada; Kazım 
Ust, Süleyman üstündağı kürekle, Üstün 
dağ da Kazımı sopa ile başlarından yara. 
lamışlardır, 
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Fuarları hazır" 

smm husus! muhabiri bildiriyor: netice lle tamamlanan seçimin aynı ı;u_ B h dan nda ,.. ..... idU 
retle devam etmesi tabüdir. Seçim a. lYI ur 1 1 cek derecede hOyllk bir sahada kuru . _.k FevkalAde murabhasmıız orta elçi 

1
yecr 

maliyesi tam bir sllkfınet ve dikkate B ' k d lzmı'r enternasyonal fuarına Atatürk 1 rupa memleketlerinde görillenı -' .Jlll' Cevat Açıkalm ile delege Kolonel Kole ır a ın rvır 
değer bir intizam içinde cereyan etmtı;ı. ve bacı.vekili Izmir halkı namına davet ı:ıekilde gu"zellec:miı:ıtir. Bu sene-~..& bugUn ıınat 18 de bent kabul ettiler. Ka :ıı ı.i :ıı -.s gtıt:,.. 

yıt neticesinden memnun ve çok negeli Ur. etmek üzere dün lstanbula gelen lzmir panın muhtelif memleke~nde it tf' 
görUnilyorlardı. BugUn ikinci mUntehipliklerin namzet. Çok eski de\'lrlerde, Allahm mU- belediye reisi doktor Behçet Uz fuar hak ğüm sergilerin hiçbirisinın, ızınğu.' 

ilklerini kabule bqladık.,. messlll olduklanna hıanılir.n rablb. kında §U beyanatta bulunmuştur: arının malik olduğu saha kade.1' 
Evveın Cevat Açıkalm söze başladı: 
"- Elde edilen netice, dedi, iki hU. 

kumot arnamdakl halisane teDrlkf mesa 
inin semeresidir. Bu netice, samlmt bir 
şekilde ve bilhassa iyi niyetle olan tes. 
rlkl mesailerin neler yapabileceğini is.. 
bat etmt>ktedir. Bu kndar gUzel nlfuneL 

Delege Kolonel Kole, ounlan Ulve eL 
ti : 
"- Ayni hnllsanc teşriki mesai bun 

dan böyle de devam edecek ve her sa 
hadn aynı güzel neticeyi verecektir.,, 

. ' . . .lv'ulı -~ ıı:t ... • ' • • . . . 

~ . - . . - .· 1. 
IÇl'..~-!OC:. 

• Tuluat kumpan:rnlarındaki sanntkur. 
ları hir teşkiliıta ba~lamak için tetkikler 
yapan Ankara Şehir tiyatrosu rejisörü Ra
şlt Rıza çalışmalarına devam etmektedir. 

• Festh·al cıilcnccleri arasında cumar _ 
lesi ak~mı Beykozda dulıuliyeslz bir kır 
balosu tertip edilecek, Jlazarıesl akşamları 
r'a Beyazıt meydanında temsil verilecek. 
tır. Bu temsiller Taksim stadyomunda da 
tekrar edilecektir. 

• Yunan bandıralı "Akli,, vapuru evvel
ki siln Çanakkale civarında karaya otur. 
mu~tur. Vapuru kurtarmaya "Alemdar •. 
tahlisiye semlsi çalışmaktadır. 

• lnhisarl:ır idaresinin tütün satışların. 
dan malCıllere ve şehft yetJmlerlne verdiği 
ikramiyelerin blrleştlrllerek bir b:ınkn 

kunılm:ısı ve yardımın bu bankadan yapıl 
m:ısı düşilnntmektedfr. 

• Amerikalı sanatkarlardan müteşekkil 
bir kafile şehrimize gelmiş ve bazı tetkik
lerde bulunduktan sonra Karadeniz kıyı. 
larına hareket etmiştir. Heyet Tuna hav_ 
za.sında da dolaştıktan sonrtı Belgrnd 
yolu ile dlineccktlr. 

• Galatasaray sergisinde mallarını en iyi 
teşhir eden müesseselere verilecek mükA. 
faUan teshil fçln bir komisyon kurulmuş. 
hır. Mükdrallar sergi kapanacağı gün Teri 
leceklir. 

• Adil ttıblblerln son aylarda eskisinden 
fazla meşgul oldukları görülmektedir. Ad. 
il tabiblcre sevkolunan muayenelerin ade. 
dl temmuz ayında 830 u bulmuştur. 

• Gilmrilk müfettişlerinden iki kişi tet. 
klklerde bulunmak üzere Londraya gönde_ 
rilecektir. Şimdiye kadar tetkik için Av
rupaya on gümrük milfcllişl gönderilmiş_ 
Ur. 

• lıalyadan bugiinlerde şehrimize gele_ 
cek bir ticaret heyeti devletle ve hususi 
müesseselerle bazı temaslnrda bulunacak-
tır. 

• Gayrinılibadillere tahsis edilip satıl. 
mamış olnn emllık hazine namına bir he.. 
yete devredilmektedir. Tasfiye heyeti de 
yakında faaliyete b:ışlıyacaktır. 

• Nevyork sergisine iştirak hazırlıkları 
devam etmektedir. Maarif milsleşarı Rıd
\"an Nnrlzln başkanlığında kurulan komis_ 
yon sergideki paviyonumuzda bulunacak 
neşri)·at ve propaganda malzemesini ha_ 
zırl:ımnkladır. Paviyonun iç tezylnatı, için 
açılan müsabaka heyeti de eserleri tetkik 
etmektedir. 

• Telsiz telgraf ücret tarifesi vekiller he. 
yeti tarafından tasdik edflmişllr. Umu_ 
mun menCaat ve selAmetJne tnnllflk eden 
telgraflardan panı alınmı~·acaktır. 

• l\fanrff veklılell orta okullardaki çocuk 
Iarın beden terbiyelerine yardım edecek 
oyun kitapları hazırlnmaktaµır. 

• Çocuk bahçeleri dilnden itibaren ilk 
tedrisat müfettişleri tarafından teftişe baş 
lanmıştır. 

• İlk tedrisat kadrMu bir iki güne ka_ 
dar tamnmlnnnrak tasdik edilmek üzere 
maarif vekôleline gönderilecektir. 

• Spor teşkilfılı için hazırlanan proje 
ile en·elA ünh·crsite spor teşkilôlı ıslah 

edilecektir. 
• Maliye vekili Fuat A~rnlının yakında 

bir Avnıp:ı seyahatine çıkac:ığı söylen • 
mektedir. 

• Şehirde bozuk imlil ile yazılmış lev. 
halar sıkı bir kontrolden geçirilecek, bo_ 
zuk türkce ile yazılmış oloıılnr sökülecek. 
tir. 

• Şehir meclisinde yarın valinin başkan 
lı~ı ile bir toplantı yapılacak ve, k:ıymn. 
kam ve n:ıhiye müdürleri ile emniyet, ma. 
nrir müdürlerinin de bulurınc:ığı bu toplan 
lıda halkın ve r:orııkların denizden istifa. 
desi hususunda görii~ülecekt i r. 

• At:ıtürk kCprüsilnün Öuhal:ırının ku. 
rulrnası tamamlle bitmiştir. Yakında köp. 
rünün üst kısım inş:ıntm:ı başlanacaktır. 

• Ünh•crsltc kütüphanesine alın:ıcnk il. 
m! eserlerin bir kısmı mlib:ıyaa edilmiştir. 
Neşriynl dairesi de tercüme ve tem olmak 
üzere l'Ozden fazla eser bastıracaktır. 

• Jandarma umum kum:ınd:ını general 
Naci şehrimize gelmiştir • 

• Trabzondn şiddetli sıcaklar ve kurak. 
lık de,·am etmektedir. 

• Ccilncil umumt müfettiş Tahsio Uzer, 
dün Gilneysu "apuru ile Trabzondan ls. 
ıanbula hareket etmiş ve kalabnlık bir teş. 
vici lcnfilr<ıi t:ırnfınr1nn nıtıırlnnm1~tır. 

UJŞAHDA: 

• Macnristnndn en mühim iki nasyoıı n 
sosyalist partisi birleşmiştir. Bunlar koııl 
Festetiçin M:ıcar na5yonal sosyalist parti ı 

ile şimdi mahbus bulunan Zslaslnln '':\!n. 
car hareketi,, isimli Macar nazı parllsldır. 
Zıılasl partisınln reisi mebus Hubat şiıııılı 
"lllacar nasyonal _ sosyalist partisi., "~lıı 
c:ır hareketi,. ismini almış olan yeni par. 
tinin reisi olmuştur. nu parti de resınrn 
kaydolunan azanın miktarı 25.000 dlr. 

• Filistlnl taksim komisyonu evvelkı 
gün mesaisini bitirmiş dün lngillereye ha. 
rekct etmiştir. l\lesalslnin neticelerini son 
balı:ırda neşrcdecekllr. 

• So\'yel t:ıynyrecl Tedasev dün i!'IR~, 

metre vüksckliğinde uçarak Fransız tın·. 

l'arecilerinden Japox ta.rahndan tesis Nlı. 1 
len beynelmilel rekoru 2717 metre fazla. j 
sile kırmıştır. Yüksekliğin rekoru allı bu_ 
çuktan dokuz litreye kadar silindirli birın ı 
el sınıfa ait tayyareler için lesi~ edilen 1 

rekordur. ' 
• IlükQmellcr nrnsı muhacirler komite 

si dün Londrada lnsiliz hariciye nez:ıre. 
tinde lord Vintcrlonun riyasetinde topl:ııı 
mıştır. 1 

lngiliz Bahriye 
Nazırı 

Baltık denizinde 
seyahata çıktı 

Londra. 3 (A.A.)- Bahriye Nazın Duf 
Kuper, Amirallık dairesinin anşantercs 

yatı ile bugUn Portsmut'dan Baltık denL 
zlne hareket etmiştir. 

Anuanteres yatı, Kiel kanalından ge.. 
çerek aşağıdaki proğram mucibince ae. 
ya.bati ne devam edecektir: 

5 • 7 ağustos Kiel, 8 _ 10 ağustoe 

Gdinya, 10 • 12 ağustos Dantzig, 13 .. 16 
ağustos Helsinski, 17 - 20 ağustos Stok.. 
holm, 20 • 25 ağustos Kopenhag. 

Sa!Ahiyettar bahriye mahafilleri, amL 
rallık. birinci lordunun bu seyahatinin 
husus! ve gayri resmt mahiyetini teba_ 
rilz ettirmekte ve kendisinin bu aayeha. 
te birkaç phsl dostu ile birlikte çıktı.. 

ğmı kaydetmektedir. Maamafib aynı ma 
hafillcr, Duf Kupcrln Baltık limanların. 
da bulunduğu günlerde 1ngilterenin Sov. 
yetler Birliği ve Almanya ile yaptığı 

tarzda deniz anlaşmaları mUzakere eL 
tiği Baltık ve İskandinavya memleketle 
rl bahriye nıaknmlan lle §ahst temaslar 
da bulunabileceğine do i~aret etmekte. 
dir. 

Kuperln ynpacnğı bu husust görU~me. 
lerln ehemmiyetini izam etmemekle be 
raber, iyi haber alan mahafiller, bu su. 
retle diplomatik eserin eahat temaslarla 
ikmal oluna.bileceğinden memnuniyet iz 
har eylemektedir. 

Öl Um 
lzmit orman müdürü merhum, Bay 

HulQsi refikası, Etibank idare meclisi 
reisi Bay Hfunit Esenişin validesi bayan 
Fethiye mübtern oldu~u dahatsıılıktan 

kurtulamıyarak irtihal eylemiştir. Cena
zesi yann ~aat 1 l de Taksimde Ayatirya 
da kilisesi sokağında çrracı apartımanm 
daki hanesinden kaldırılarak Beyazrt 
camiinde öğle namazını müteakip cena. 

ze namazı eda edilerek Edimekapı mezarlı 
ğma defnedilecektir. Gazetemiz Bay Ha. 
mide taziyet eder ve merhumeye rahmet 
diler. 

ZA Yt - 2955 numaralı sandalcı ehli-
yetnamemi zayi ettim. Yenisini ç.ıkaraca 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Balıkp:umrtndR Alih::ıc;ı oğlu Ahmet 

lerle evlenmlı kadınlar nrclı. "- Fuar hazırlıkları 10 ağustosta ta- yeri yoktu. d# 
Ve, onlara, Allahla evlenmlt gö- mamlanmış bulunacaktır. Bu seneki fu. Hulasa olarak bütün .,,.atan tttP' 
ztlylo bakılırdı. Mabudun karısı, ar, her hususta Türkiyenin yüzünü gül. şunu bılmelidirler ki, lzmir ~ ·euııl' 
bUtUn erkeklerin mUstcrck mıılı dilrecek kadar iyi hazırlanmıştır. yona! fuarı, Türkiye cumhurı~e 1ıef· 
dcmcktL "Bnbll" il her kadın, Fuann, bu sene gerek iştirak noktasın. medeniyet ~nemindeki kudrct.\ereb! 
Afrodltln buhurdanında. oturup dan ve gerekse dekorun güzelliğinden ve leyişini bütün canlılığı ile göS ~· 
cinsi münasebette bulonmakln kültürparkm hemen hemen heyetium~- lccck bir kabiliyette ?.a:~rıan~ğıı l~ 
kudsile irdl. Ve, buna mecburdu miysinin ikmali, eğlencenin bolluğu ile Fuar bu sene çok buyuk old l<•tıı" 
da. .• Ya bugün??! hem buraya gelecek yurtdaşlar, hem de bir gUnde gezilmesine imkin 

'trı-fc n m a ô hariçten gelecekler tarafından çok beğe- mıştır. ti ec 
"Y nileceğini ümit emekteyiz. Şöyle bir görmek için asg8 ıııliO' 

ROMAN lzmir enternasyonal fuarı, gerek da~il gün lazımdır. Bu yüzden fuar d~u~l1" 
de ve gerekse hariçte yapılan geniş mık· de nakil vasıtaları ihdasını 

ı · · ı ııayf a, renkli kapak, 25 kuru~. Her 

J ı.~ıdan araymB-

,--------------------~------

\?y ına ifil~ stta n ©! S1 

Melaksas . .. . . 
re1ımının 

yıl dönümü 
Atina, 3 (A.A.) - Atina sokakla -

r·nda ellerinde çalışma aletlerile yaptık. 
1:.rı bir geçit resminden sonra, onbe§ 
bin köyllı delegenin iştirakile bugün 
Zeuı mabedinde birinci milli ziraat ko· 

O?eratifleri 'kongresi toplanmıştır. 
Kongre azasını selamlayan başvekil 

Metakaaı demiştirki.: 

''- Elen ziraat dünyası mümessille
rin 'n bu toplantısı, 4 ağustos rejiminin : 
bii.:.in elen milletinin ruhuna ne kadar 
nü:uz etmiş olduğuna bir idelildir. 4 

ag~ıatos rejimi dahilinde, her çifci, ser. 
beJtce ve iftiharla baımı kaldırmakta 
ve hedefi çifcinin himayesi olan devlet 

le doğrudan doğruya temasa gelmek • 
tcuir,. Bu toplantı, gittikc.e inkişaf eden 
ve bütün ziraat ldünyasma şamil olmaya 
lıa§lıyan koperatifcilik fikrinin zaferini 
göatermektedir. 

Devlet ziraat alemine, vazifesinin bü
tün icablarını kendi kuvveti ile başa. 
rabilmcsi için bütün vasıtaları vere • 
cektir. 

Kongre aldığı bir kararda, başvekile 

sadakatını bildirmİJ ve kendisi ne ko
operatif cilik madalyası vermiştir 

Başvekil, madalyayı kabul ederken 
demiştir ki;: 

- Bu madalyayı, köylerinize dön. 
düğüz zeman, daha fazla surette koo· 
peratifcilik için ve köylerin terakkisi 
için çalışacağınıza bir sened olarak alı· 
yorum,.,, 

Kongreciler, Kralın ismini alkışla • 
mı§lar ve baıvckile bağlılıklarını bildir· 
mi§lerdir. 

ltalya siıahlarını 
arttırıyor 

Roma, 3 (A.A.) - !tayya askeri kuv 
velini daha ziyade takviye etmek niye. 
tindedir. BugUn ne§rcdilen §U tebliğ bu 
niyeti göstermektedir. "Mussolininin rL 
yasetlnde Maliye Nazın ile genel kur. 
maylar baııkanlnnnm iştirakilo yapılan 

müteaddit görUıımoler esnasında, İtalyan 
silAhlı kuvvetlerinin kudretinin artırıl. 
nıa.sı için ilerde tatbik edilecek bir pro. 
gram hazırlanmıştır.,, 

Yahudilere 
ltalya ve A'manyada 

Yasaklar 
ltalyada yabancı yahurliler 

mektebe giremiyecekler, 
A1manyada yahuı1i'er Almım

ları muayene edemivecekler 
Roma, 3 (A.A.) - önümüde'ki 

tahsil yılından itibaren, İtalyan mckteb· 
!erine ve Universitelerine yabancı ya. 
hudi talebe kabul edilmeyecektir. 

Almanyada 
Berlin, 3 (A.A.) - 30/9/938 tari

hinden itibaren Almanya yahudisi ldok
torlar, Alman kanından erkek ve kadrn. 
lan teclavi edemeyece'klerdir. 

yasta propagandada ile her tarafa tanı- mekteyiz. 'oliı' 
tılmış bulunmaktadır. Ziyaretçiler i<;in icap eden ııal~ 

Dahildeki nakil vasıtalarımızda ol. tedbirler ve bilhnssa V;kan '~ıe~ 
duğu gibi, Balkan ve Avrupa devht. tamamen temin edilmiştir· O i r)S' 
leri neminde yapılan teeebbüslerle bu gayri birçok nilcler, evlerindek I/)· 
memleketlerdeki tren ve vapurlar<la, ları imkan nisbetinde pansiyoııda.•1' 
insan ve eşya nakliyatında. yüule 70 e lınde kiraya vereceklerdir. 13U ge~ 
kadar tenzil~t yapılması temin eöıl- rıca 1r.nirliler için yeni biri~ ,-e 
miştir. Bu cihetten de ziyaretçilm in kaynağı halini almıştır. __./. 

geçen senelere nisbetle daha çok o'.a.. ç k 1 a k"s 
cağı muhakkaktır ve bunun için ce e o s ov J 
~:ı;r~den tertibat alınmış bulunm::.!:. meselesi 

.(t,uara resmen ietirak eden devl~t- stF Baştarafı 1 ıııc~~~ 
ler şunlardır: tolaotmın al:tedilcmiycceğini Y~ Sil' 

lngilt~e. Sovyct Rusya, Alman:·~. dır. Bu t-.:Jtcnin zannettiğine gö~ °' 
İtalya, lran, Yugoslavya Yunanistan dotlerlo doğrudan doğruya yapıla ıt 
Filistin. Bundan başka Çekoslovaky.a.. lan milznkcrclere AlWar konUsyo111lıet' 
nın da iştira.ki muhtemel bulunuyor. tırak ettirmek fikri kafi surette ~ 

Resmen iştirak eden devletlerin dr. kedilmi.ştir. Müzakerelere nazırla! ~ 
~ında birçok yabancı firmalar da lcen miteei devam edecek faknt AltılJf ıet· 
di namlar~"la iştirak etmektedirbr. misyonunun proJ"eleri bu ınuzıı1'ere_,ıı, 

d M 1 ı ·ı· elt" Bunların arasın a acar ar ngı. z· do ee:ıs tutulacaktır. Bu projeler. te'' 
ler, Almanlar, İtalyanlar, Yugoslav. yet mümC'ssillerile Lord RUciıJ'lB111 

lar ve ilah .. bulunmaktadır. dl edlleccktir. 
Bizim ticaret odalarımızın hemen Ç bl !:at ek başveld:inin ceva ı<Aıv· 

hepsi de fuara iştirak etmişlerair. Prng, 3 (A.A.) - Alman suaöt I~, 
Bu seneki fuarda bilhassa san;.ı.yi Kundt'un beş sualine Başvekil ttP~ 

kısmına ıştirak pek fazladır. Pavi;·on e~re 
tarafından verilen cevapları n 

larımızm hemen hepsi tamamlannıı&- tedlr: ~ 

tır. Bunlar hazır ve portatif oldukln.- 1 _ Milliyetler statilsil "e 1~1 ,J 
rmdan iki gün içersinde kurula.bilmek vw 
tedir. projesi hakkında. Südetlere terdir·, 

Dahilden iştirak eden müessese ier len metinler "Skisi gibi mutebe geri" 
arasında Sümerbank, Etibank ve İş metinler gerek meselenin esaJ!lo roJel" 
bankasile beraber birçok hususi fir. sa SUdetlerin 7 haziran tarihli p ı t" 
malar ,·ardır. rl hakkında yapılacak muzıı:d~: ı 

lzmir enternasyonal fuarında bu esasını teşkil etmeğc devam &J'ı? 
sene bilhassa binalar da fevkal:.de 2 - İdari i;şlorde muhtariyet b côO~ 
güzeldir. Gazino ve bUyilk antr ·de da Alman Südet partisine tevdi 1eıl' yapılan tesisat ile fuar, birçok Av. metinler, son t:ınzim edildikleri rde ~C 

, göre. cereyan edecek mlizakerele 
K ay ı p k oe us ı n ı krı.metçe esas ittihaz edneccktır· ıe~· 

·ı11ııd• ' arıyor 
~ 

Dün matbaamıza ağlayarak gelen c!ört 
çocuk anası Rabie isminde genç bir ka
dın, Bakırköyünün Osmaniye köyü ·de 
otururken, kendisini bırakıp giden kc:a. 
sı Hasan oğlu Mehnıedi aradrğını, dün 
yada dört çocukla kimsesiz aç ve perişan 
kaldığını ve kocasının nerede olduğunu 
bilenler varsa insaniyet namına kendisi· 
ne haber vermelerini rica etmektedir. 

ikmal imtlhanlarıoa 
· huzırlıl< 

Eminönü halkevinden: 
Stenografi kursunu muvaffnkiyetle biti. 

ren aşağıda isimleri yazılı yurtdaşların 

şahndetnaınelerini almak üzere 8.8-938 pa 
zarlesi günü saat 16 da evimizin Cnğaloğ.. 
lundııkl merkez kuroğında huluıımaları ri. 
en olunur. 

Hüsamellin, Fehlme Dural, Güzin Ülkü. 
tay, Liıtri Ozer, Behçet YoaUJ'tçuoğlu. 

----0--

Askflrliğe davet 
Kadıköy a&kerlik ıubesinden: 
1 - Kndıköy yerli ve ynlıancı askerlik 

şulıesinde kayıtlı olup 937_938 ders yılın. 
da kısa hizmet şartını haiz lise ve buna 
muadil okullarla ayni derecedeki ecnebi 
mekteplcrlnclen mezun olan ve daha yük. 
sek bir okula glrmiyccrk bulunan tam 
ehliyetnamclilerln son yoklamaları 1 A. 
Austos 938 günilnden başlıyarak 15 M:us. 
tos 938 gilnüne kadar lleşiktaş askerlik 
,ubesinde teşekkQI edecek olan askeri mcc 
lıste l'&pılacaktır. 

2 - 334 (dahil) doğumlulara kadar olan 
bu glbilerin nüfus hü,·iyet cüzdanları as. 
kerl ehliyetnıımeleri ve mezun oldukları 
mektep şnharletnomelerini al::ırak muame. 
lelerıni yaptırmak üzere bu müddei içinde 1 
Kadıköy l'erli ve yabancı askerlik şube. 

3 - Parti tarafından 7 bazı ıııifl 
di edilen proje ile bildirilen t~ 11ıJ 
hükumet projelerinin çerçevesin ),tf 
nlsbette hUkumetçe yeni tektlf~::tl~ 
lacaktır. Bu teklüler en geç su ",;' 
diğer projeleri tetkik edildikten 

bildirilecektir. t1 ııtJ" 
4 - Slidet projelerinin hC>'e ol~ 

miyesine ka11ıı hükmetçe kat'i 
1 

itl 4' 
ittihaz cdi!ecck tavrı hareket ç 
aynı usul takip edilecektir. c:Ud~1 

5 - Şimdiye kadar hükCunetlC :e 41 

ler arns:uda yapılan mUzakerele 

vam edilecektir. ;ciı"' 
Prağ, 3 (A.A.) - Lord ~ı.ı\,11rıf 

,karısı ile birlikde saat 15 ide el~~ 
gelmiş ve ista:ıyonda tngiJter~ci)'e ~ 
Çekoslovak protokol şefi, ~a~ 'le ~ 
2ırının hususi kalem direktorii 

1 5ud 
larında Cundtcf olmak üzere b' 

ştır· _A 
heyeti tarafından selamlanıtl1 11e~ 

Lord Runciman, saat 18 de g t'Of 
leri kabul etmiş ve kendilerine • • 

beyanatı oku:nuştur. ıatı ~ 
BugUn Praga gelmeme s~beb ~~df" 

zifeyi ben kendim istemeldtrıl·· ~~ 
dan harek"Umden evvel, sudet gel~I' 
lan ve hükumet, benim buraya 

bahsinde mutabık kaldılar. •atııı1 ~· 
Benim kırk senelik siyasi bil) ~JJ ~ 

Bu uzun devre esnasında, de\' &ctı~' ~ 
sulhun, ancak mütekabil feda~ 1'ııl~ 
la elde edilebileceğini öğrenınlt .~i 
yorum. . ., jdl'' 

herkesin !dostuyum ve hıç 1'1 rl. 
nin düı;manı değilim. t• '.JJ 

L-:>rd Runciman, bu beyaoa 
11

ti,,,.. 
ı ı.ngi bir şey ilave etmekteı:ı 

eylemiştir. 
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bcyo u a<dlemo 

A LMANYA'DA Helsenski şehrinde dünyanın en u. 
zun boylu adamı olduğunu idia eden biri vardır. 

Bu iddia her halde pek de boş olmas:ı gerektir. ~'Unkii 
bu adam 2,51 metre boyundadır. 62 numara ayakkabı gl

~iyor. Birtakım elbise yapmak için 6,5 metre kumaş gidi 
yor. Otelde iki karyolanın ortasına bir divan konularak 
bu adama bir yatak yapılmıştır. Kapılardan geçmek için 
iki büklilm oluyor. 

Bu adaın babasmm 1,90, fakat bUyUk babasının 2,05 
metre uzunluğunla oldl!ğunu söylUyor. lsvirrcde gezer. 
lten Holandalı bir rakibe rastgeldlğinl, fakat bunun 
saçlarının ancak burnu hizasına geldiğini iftiharla anla
tıyor. Bu adam 29 yaşında 76 kilo ağırlığındadır. 

Akıre~o Mosoıra seınıede 
n~n mnavcınıa 

F 

Kosıra~Dalr 
ça0olfi)~ffi©l~ 

lLlSTL.~'DEKt kargnşdığm fecı sahneleri yanın
da hazan da hiç beklenilıniyen bir tarzda garip 

vak'alar oluyor. Hele bunlardan bir tanesi bedevt Ara,P. 

larm ya§ayış tarzmı ve huylarını bilenler için innnılmı

yacak kadar tuhaftır. 

NablUste oturan bir İngiliz askeri doktor gece asI n-
ropların hUcumuna uğramıgtır. Araplar doktorun hayatı. 

na tecavüz etmemlııler, fakat halis kan çok kıymetli bir 

kısrağını alıp gitmi§lerdir. Doktorun çalınan kısrağmm 

güzelliği bUtUn memlekette dlllere destan idi. 

Askert doktor kısrağının çalındığına çok UzUlmU§ ve 

oyuncağı elinden alman bir çocuk gibi höngUr höngiir 

nğlamıya koyulmuııtur. Aradan birkaç gUn geçtikten eon-
maı 0©0 lUl'fCtr 

M ısın gazetelerinde akrebe dair meraklı 
tikler çıkıyor. 

ra bir Arap ast bedevilerin reisinin bir mektubile bera
lstatls. 

ber kısrağını getirip doktora teslim etmi{ltlr. Reis bu 

Yalnız Kahirede 1937 senesi içerisinde dokuz bin in 
Mnı akrep sokmuştur. Bu sokmalar ekseriya geceleri 
vaki olur ve en ziyade akrepler çıplak yUrUyen Arapla· 
rm ayaklnrmı sokar. 

Akrep sokniasma karşı kullanılan seromdan Knhirede 
senede 10,000 tllp ve bütün Mısırda 30,000 tUp kulla
nılır. Bir tüp serom 45 frank kıymetinde oldu~na göre 
akrepler her sene Mısır biltcesine 2 milyon franga mal 
oluyor demektir •• 

mektubunda §unları yazıyormuş: 

"Bizim ananelerimize göre şahsnnızı yahut dinimizi 

korumak için öldünnc.k mubahtır. Fakat hiç kimsenin 

l:arısma ve atına illşilemez. Bu asil adetimizi bozarak 
kısrağınızı çal~nlan idam ettirdim. Kısrağınızı geri gön. 
derlyorum.,, 

nursa yeni devlet için çok nazik bir va. 
ziyot ortaya çıkar. Bundnn bn§ka, millL 
yetler umdesine de deh§etli bir darbe 
indlrilml§ olur.,. 

Dörtler Meclisi bu teklifi tetkike baş. 
ladığı zaman Doktor Bene§ ortaya çıktı 
ve Masarlk'in fikrinin yanlı§ olduğunu 

söyledi. 
Avusturya için en bUyUk tali.sizlikler. 

den biri, mukadderatı mevzubahs olan 
bir günde Çokoslovakyanın, dirayetli 
CUnıhurreisl Masarik tarafından değil 

do, heyecanlı fakat daha az mantık sa. 
bibi ve daha fazla kısa göril§IU bir siyasi 
tarafından temsil edilmesi olmuştur. Bu 
siyasi bilmiyordu ki eline ne kadar faz.. 
la mal geçerse onları o kadar fazla gUç. 
lUklo muhafaza edebilecektir. 

Fakat Çekler iUlfıf devletleri bilhassa 
müzaheret gösteriyorlardı. ÇünkU Çek. 
ler, harp esnnsmdn Avusturya ordusun 
da bozgun çıkararak itilaf d(lvletlerine 
bUyUk bir yardımda bulunmuşlardı. 

Nihayet birçok ayn anasırdan ve ba§ 
ka bnşka dil konuşan mllletlerdcn mü. 
rekkep bir Çekoslovakya. resmen tanın. 
dı ve yUz binlerce itiraz eden Macarlar. 
la hiddete dilııen milyonlarca Alman bu 
devlete ilhak olundu. 

Avuslmynmo infiali 
Teklif edilen rr.uahedenin esaslan 

malilmat olmak üzere Avusturya hUkQ. 
metine bildirildiği zaman Avustur>·adal:i 
bUtUn Almanlar arasında bUyUk bir in. 
fial hareketi g8rUldU. Bu heyecana Bo _ 
hemyndakl Almnnların ırkdaşlarmdan 

n~Tılması hnkkmdakl hükUm sebep ol 
muı;tur. 

Fakat hariciye nazırlarından mUteşek. 
kil komite şu noktada mUttefiktl: 

"Çekoslovakya ile Avusturya arasın. 

dakl hududun, esas itibarile, eskiden Bo 
hemya. llc Moravyayı Avusturya eyalet. 
lerlnden ayıran idarl hudutlar olarak ka. 
bul edilebilir.,, 

Komite bu karar Uzerinde birle§iyor. 
du. Diğer taraftan bu sahadaki Alman, 
Leh Macar ve diğer ekalliyetlerln hhna 
yesi için de tedbirler almıyordu. 

(Devamı Vlll') 

("') Te~cn Sllezynnm Çek - Leh hu. 

dndunda hlr eyalettir. Nüfusunun bir 
kısmı eÇk, bir kı mı da Lch'Ur. (l\IUter. 
clmln notu) 
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Şarkı derleme 
heyeti 

Akhlsarda çok 
kıymetli şarkılar 

toplandı 

- Dur, daha bitmedi.. Yarından itiba
ren Sakızlı Yakup reis diye tanıyacağın 
bu zatı, kapiten Palmeri bekliyeceksin. 
O, buraya, her yaptı&rı seferde yetecek ka 
dar malzeme getirecek. Benzin, motorin, 
\'aktım yağı, erzak ve cephaneden ibaret • 
olan bu malzemeyi burada muhafaza e
deceksin ve .• Buraya gelecek gemileri
mize birer senet karşılığında istediklerim 
\'ereceksin. Ben, arada fırsat buldukça 
uğrarım. Mister Palmerle birlikte sen 
bu işi idare edeceksin! 

- Başüstüne kapiten. Sen rahat ol. 
Hiç merak etme. Her iş senin arzuna gö
re, hazırladığın plan iızerinde yapılacak
tır. 

Bundan sonra Da,·istle Romilo biraz 
da gizli konuştular. Palmer, kendisinden 
gizlenilen bu konuşmayı merak bile et
medi. 

Yeraltı garnizonundan çıkarlarken Da 
vist tekrar Ronıilo ile arkadaşının elini 
sıktı. Sandala doğru yürüdü. Sandala 
binip ayrılırken bir defa daha ihtar etti: 

- Dediğim bibi Romilo ... Çok dikkat 
et.. Can damarımız sana anlattığnn işe 
bağlıdır. 

Suya dalan küreklerH Davistle Palme 
ri tekrar yelkenliye götürdü. İki İngiliz 
yelkenliye çık"tılar, o gece gerisin geriye, 
Istanbula doğru yola çıkan iki lngiliz, 
Davistle Palmer, Marmarada binbir fa. 
ciaya yol açacak tahtelbahir faaliyetinin 
candamarım kurmuşı bu işin başarılma
sı için icab eden tertibatı almış, kendi
sinden beklenilen esas vazifeyi yapmış, 
gizli istasyonu kurmuş bulunuyordu. 

E 13 ün limanda meydana getirdiği ka 
rış1klık İstanbul halkım büyük bir deh
şete düşürmüştü. 

Herkesin ağzında dolaşan tek fikir: 
- Tahtclbahirler donanmayı bombar 

dıınan etmi~ .. Sarayı da tehdit ediyor. 
Ya sulh yaparsınız, yahut padişahı da 
sarayile birlikte havaya uçururuz, diyor
larmış, dan ibaretti. 
Karargahı umumi, polis müdürlüğile 

merkez kumandanlığına ,·erdiği emirler
de bu kabil dehşet havadislerinin men' 
ini, bunları söyliyenlerin tevkifini bil. 
dirmi~. her iki makamca sarf edilen büyük 
gayretlerle bu sözlerin biraz önü alınmış· 
tı. Maamafih, Bahriye nezareti gerek 
saray ve gerekse umumi karargah tara
fından şiddetle müahaze ediliyor. ma
tuh tacidar Sultan Reşadın bir ·iradesin
de: 

•·- Bu işi mihverine koyamıyan Balı.. 
riye nezaretine esef olunur.,, cümlesile 
sarayın kuşkusu tebarüz ettiriliyordu .. 

Bahriye nazın Cemal paşa Şamdaki 4 
üncü ordu kumandanlığına gitmiş, FiliS

tin ve Gazze muharebelerini idareye uğ. 
raş!yor, Istanbulda, bahriye nezareti u
muru bilfiil müsteyır Vasıf beyin mukte
dir ellerine bırakılmı şbulunuyordu. 
Vasıf bey çok müşkül bir mevkide kal 

mıştı: 

Donanma birinci kumandanı amiral 
Şoson (pac:a) Vasıf beyin nezaret namı
na ısdar cttıği emirlere istcmiyerek baş

eğiyor, fırsat buldukça kendi bildiği gibi 
hareketlere kalkı~ıypr, bazı nezaretle 
kendi arasında çıkan ihtilaflada da Al. 
rnan karargahı umumisine baş vuruyor, 
oranın müdahalesile kendi arzularını tat. 
bik ediyordu. 

Şoı;on, son \"<lziyet üzerine şöyle bir te. 
ranc tutturmuştu: 

- Istanbulda çalışan gizli eller, gerek 
ordunun gerekse donanmanın bütün ha
reketlerini halt~ tasavvurlarım düşmana 
haber 'eriyorlar. Bu vaziyet karşısında 
ne donanmadan, ne de ordudan bir mu
' af fakiyet beklemek imkanı vardır. E\·
vela. Q;;manh umumi karargahı, istihba
rat ~ube-;i bu mclCınane , .c esrarengiz el
leri m0 ydana çıkar!:.m ... Bu şartlar da. 
hilındc o--manlı donanmasında amirallik 
etmek mümkün değildir. 
Vaı:;ıf bey, bunun çok kuwetli bir se. 

beb olmadığını pekala biliyordu. Fakat. , 
Şoeoonla açıktan açığa mücadeleye giri,_ 
meği de istemiyordu. 

Almanların o zamanki nüfuzu hükfımet 
üzerinde o kadar kuvvetle müessirdi ki 
böyle bir ihtil~f Vasıf beyi müsteşarlık
tan ayırtabilir, bu takdirde de zaten hiç 
bir iş görerniyen donanma büsbütün Şo
sonun elinde kalır, hatta donanma neza
rete değil, nezaret Donanmaya tabi bir 
şekle düserdi. Işte bu scbeble Vasıf bey 
içinde bocaladığı zorlu duruma ister İS
temez idarecilikle karşı koymağa çalışı. 
yor, bir taraftan Şosonu, ve dola)1sile Al 
man umumi karargahını idareye çabalı. 
yor, diğer taraftan da Enver paşa ile 
Osmanlı umumi karargahına meram an
latmağa uğraşıyordu. İşte bugünlerde, 
bilhassa son vaziyet üzerine Osmanlı 
bahriye erkanının ağızlannı açıp da ge
rek donanma kumandanına gerekse iskc.. 
le ve limanlar umum müdürlüğüne atıp. 
tutmağa başladıkları sıralarda Enver pa. 
şa eniştesi kaymakam Zeki beyi iskele ve 
limanlar umum kumandanlığından al
mış, yerine İzmir liman komodoru Şükrü 
(1) beyi gctiı tmi~ti. 
Sarıkamış muharebeleri, şark cephe

sinde Osmanlı ordularım eriten ateş ve 
kar f rrtınalan arasında Osmanlıların a. 
leyhine inkişaf ediyor, her yandan ta
arruzlarını ilerleten Rus orduları Erzu. 
rum, Erzincan, istikametlerindeki işgal 
taarruzlarını aktif bir mesai ile beklet
meden ileriye doğru götürüyorlardı . 

Kafkas cephesinde Rus kurşunların • 
dan, güllelerinden. bombalarından ziyade 
tabiatin şedit \'e insafsız hamlelerine da. 

yanılmaz soğuğa. bora ve kar tipilerine 
.karşı vasıtasız, yalmayak başı kabak 
taarruza kaldırılan Osnn.nlı orduları dur 

madan eriyor, eziliyor, mahvoluyor; ye
rine gönderilen taze lnıvvetler kötü bir 
sevk ve idare ile hcrgün yeni diri kafile. 
leri §ehitlere ilhak ediyordu. 

Enver paşa Sarıkamış taarruzlarını ni 
çin bu kadar ehemmiyet ve ısrarla takip 
ediyordu?. 

"Bu tarihi mesuliyetin cevabını bu 
tef rikamızm ikinci faslında kati delille

rile birlikte okuyacaksınız,, Hindistan 
yoluna sarkmak, lngiliz idaresindeki 
Hint müslümanlarını kıyama kaldırmak, 
lskendervari bir hamle ile bü}'Ük harbi 

bir çırpıda Osmanlı imparatorluğu, itti
fak devletleri lehine halledivermek için 
mi? Hayır ... Bütün bunları \'e buna mü

teferri siyasi ve askeri sebebleri bir tara. 
fa bırakarak şurada şu kısaca cevabı ve 
rebiliriz: Genç kumandan kendi ihtirası. 
nı tatmine uğrasıyordu .. 

Şükrü beyi~ daha limanlar umum ku
mandanlığına tayininin ikinci günü o 
zamanki seyrisefain idaresinin üç kapta
nı, san Etem, İsmail \'e Osman kaptan- ı 
!ar, komodora başvurarak şöyle bir rica 

Akhisar, (Haber) Kültür bakanlı. 
ğınca halk türklilerini derlemeğe me • 
mur cı:lilen mütahassıa hey'et burada. 
dır. 

Bu hey'et otuz Beş gündenberi fa. 
aliyet halinde bulunuyor ve Ege vili.. 
yctlerini dolaşıyordu. İ§e ilk önce Kil. 
tabyadan başlamış, aıra ile Afyon, De
nizli, Ay.dm, İzmir,. ve Manisaya ge
linmiştir. Beş kişiden mürekkep olan 
Mutahassrs ehy'et azasile konu~tum. 
Bana şunları söylediler:: 

Şimdiye kadar yüz otuz yedi lehçe, 
dörtyüz altmış Beş türlü tespit ettik. 
her yerin kendine göre hususiyetlere 
malik bulunduğunu gör.dük. Bilhassa 
afyon da milli cidali terennüm ederek 
eski hatıralan canlandıran türküten, 
Denizlide bağlama ile söylern:n halk 
şarkıları, İzmirin zeybek havalarile 
Manisada aldığımız (genç Osman) 
şarkıları kay.dedilct.:ck kadar kıymett:
dir. 

Şimdiye kadar altı vilayet gezdi; 
görüyoruz ki şehirler büyüdükçe hu • 
susiyet azaliyir yini Lehçe ve türkü
lerdeki orijinal hassa kayboluyor. bu -

nun için büyük yerlerde derleme ya
parken mevzuu küçük yerlerin bilhasssa 
küçlik yerler.de oturan eski adamların 

okuduğu parçalardan aldık. Bazı yer· 
lerde de eskiden aşiret halinde iken 
sonradan köylerde iskan edilmiş adam-

lar buldurarak eyi parçalar elde ettik., 
Miltahassıa hey'et kıymetli kültür

cülerimizden,, tarih Dil Coğrafya fakül 
tesi Türkoloji Doçenti,, Doktor Tah
sin Banguoğlu, Gazi teri:>iye enstitüsü 
öğretmenlerinden Cevat Memduh Al
tar ve Hatil Bedi yönetgen, Riyaseti 
Cümhur Filarmonik Orkestrası şef mu
avini Hasan Ferit alnar ve teknisyen 
Riza Yekşen den müteşekkildir. Akhi· 
sarda dündenberi otuz beş kadar türkü 
ve onbeşe yakın da lehçe derlemişler 
ve yanlannda getirdikleri fenni vesaitle 
derledikleri parçaları ayni zamancla hal
ka dinletmişlerdir. 

da bulunmuşlardı: 

- Beyefendi, biz, idarenin Mithat. 
paşa, Bezmifüem, Bahriahmer gemileri 
süvarileriyiz. Umum müdürlükten veri. 
len bir emirde Karadeniz boğazı sahille
rinde bulunan x inci kolordu kıtaların
dan mürettep bir kuvvetle bir kısım 
harp malzemesini irkap etmemiz, bun
ları şark cephesine götürmek üzere Trab 
zona doğru yola çıkmamız ernrolundu .. 

(Deı·amı Var) 

(1) Şiikril bey, şimdi Denizbank liman 
işletmesi işçiler serr,isi şefi Yavuz siivari 
liğindcn mütekait albay Şükrüdür. R. l'. 

1 
Yurttan manzaralar 
----

/\aramanın mcşTıur kalesi tmistlcrin sık sılı ziyaretine ıılrar t'C zama1f zamaıı 

tr.tkik mcvwu olıtr. Karaman oğulları mn ;aplırdığı btt biiyiik eser kasabanın 
en hakim yerinde ve adeta bir şato tar zmdadır. Rcsimd cbll biiyük eseri gö
rıiyorsunıtz. 

Zonguldak Haikevı 

Fakir köylülere ilSÇ 
kitap ve çamaşır 

• 
verıyor 

Çaycumada tarDhl ronr şehit 
ınıaraD:>esD buDuındu ed 

Sağhk müzesi, veremle mücadele ceoılf 
kurulacak ve modern bir stadyoıll 

yapılacak 

Zonguldakta elişleri sergisinin 

Zonguldak, (Hususi) - Halkevimiz 
bilyUk bir faaliyetle çalışmakta içtimai 
ve kUllUrel sabada muhite çok genlı 

faydalar temin etmektedir. Bu faaliyeti 
kısımlara ayırarak sırasiyle anlatıyo-

nım: 

KONSER 
Zonguldak Halkevi, tanınmrş halk 

musikisi sanatk~n Osman Pehlivanın 
memlekete gelmesinden istifade ederek 
bir konser tertip etmiştir. Çok zengin 
bir proğramla verilen konser, bUyUk 
bir alaka ile karşrlanmıştır. Osman peh
livan, halk türkülerinden henüz plak
lara geçmemiş olan mühim bir kısmını, 
Zonguldak Halkevi adına doldurmayı 
kabul ve vadetmiştir. 

REStM SERGİSİ: 
Halkevi, ikinci bJyük resim sergisi· 

ni açmağa karar vermiştir. Ressamlerı
mız, Halkevinin kararını, sevinçle kar-
1ılamışlardır. Bir yıl önce yapılan bi
rinci sergiye, Müstakil ressamlar ve 
Heykeltraşlar Birliği 150 ye yakın e· 
serle iştirak etmişti. Bu resim ve tablo
lar, büyük bir rağbet kazanmış ve mü
him bir kısmı satrn alınmıştı. Müstakil 
ressamlardan (D) .gurupu da ikinci ser 
giye iştirak edecektir. Bu suretle sergi, 
çok zenginleşecektir. Sanatkarlarımızın 
Maden Kömür Havzasının hususiyetleri 
ni belirten yeni tablolar hazırlamakta 
olduklan anlaşılmaktadır. Sergiye, arzu 
eden bütün ressamlarımız iştirak edc
bild.:eklerdir. seginin 29 ilk Teşrin 
Cumhuriyetin 15 inci yıl bayramı gıJ
nli açılması kararlaşmrştır. 
FUAT KUMAY'IN KONFERANSI: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı 
Kırklareli Saylavı Fuat Kumay, sonhaf
ta içinde Zonguldağa gelerek Kurumun 
faaliyetleri etrafında tetkiklerde bulun· 
muştur. Fuat Kumayın temaslarından 
ileri için kıymetli neticeler elde edilmiş
tir. Fuat Kumay, Halkevinde., Çocuk., 
mevzuu üzerinde çok değerli bir konfe
rans vermiştir. 

SOSYAL HAREKETLER: 
Halkevi, köy gezilerine ve sosyal ça

lışmalara hız vermiştir. Son zamm1larda 
Filyos'a yaprlan büyük geziden çok fe
yizli neticeler alınmıştır. Başta Vali ve 
Parti Başkanı olduğu halde Halkevli • 
!erden mürekkep (150) kişi trenle Fil
yos'a gitmiştir. Burada !ncikum Plajı 

bahçesinde şehirli ve köylü yüzlerce 
halk, i~içe ve can cana birbiriyle kaynaş 
mışlardır. Köylü ile alakalı belli başlı 
lı:lkümet adamları, mütehasıslar bu ge· 
zide bulunarak köylülerle konuşup onla 

ri işleri üzerinde aydınlatrl'u~lardır. köylü 
ve okul çocuklarıdan (500) kişiye halke 

vi a.dma gazete ve çc•.:uk mecmua ve ki
tapları dağıtılmıştır. Halkevi hekimleri 
(200) hasta köylüye bakup parasız i· 

Iaçlan vermişlerdir. 
Milli havalar çalmışlar ve yerli oyun· 

--~' .... 
I 

orılma merasiminaen bi1 i1itibll 

lar oynamışlardır., . çı.ıı ,1-
Halk istekleri ve köy ihtıya 

edilmiştir. . "'$1 t.. 
Halkevi Köycülük kolu, yenı. vı~ 

ı · cı~· lerine hazırlanmaktadır. kın~ 
"Kozlu" köylerine yapıması 
mı~tır. ~ 

Halkevinde hastalara parası~~ 
ve ilaç dağıtma faaliyetleri i_le~ b•'~ 
dir. Zonguldak merkezinde 1~1 ~ 
bir dispanser ve (18) h:ki~ ~ 
Kendilerini canla başla üll<~ fi"'_.. 
bağlıyan kıymetli hekiınleıi~e~-~ 
vimizde seve seve kabul et dııtl". 
yal vazife ve hizmetlerinin Jıtl 
gittikçe genişletmektedirler:· ~ 

Halkevimizin teşebbüsü il~ ~ti) f. 
bir (Veremle mücadele Ceoıı~ 
rulmak üzeredir, hazırlıklar '(Jul;,!_ 
lanmı§tır. Halkevi, cezaevinde r dJf 
lara ve fakir köylülere çaınaıı 
mak hazırlığındadır. 

YAYIN: .. eJJiİ ~ 
Zonguldak Halkevinin, gilJ ~ 

bolluğu ile takdir e.dilen ~aY,~~~ 
larr, gittikçe ilerlemektedır. ti ~'J 
den köylüye öğütler'' adlı bir ee 

ne başlanmıştır. --~ 

MÜZE t.ıı~' 
Zonguldak Halkevinde, g~ ~.J~ 

vleri bayramında açılan "Ta·nl~..I 
deniyat Müzesi" epey zengt ~ 
Halkevinin mJracaati üze~ne t O'~ 
Bakanlığı, bu müzenin "VılSYCe~ 
si'' haline konulmanı ka~ul ~ 
Müzenin pek yakında, bırço1' ııl f'~ 
tarih eserlerilc doldurullaC:-ğıse1~ 
edilmemektedir. Çaycuma ıled .,ır ';, 
arasında, 1 O uncu kilornetre~J 
degerli tarih parçalan elde 

1 
~) 

bir şehir harabesinin ana izlet fl,JJ9 
mi~ olduğu haber alınmıştır·~~ 
hey'eti, yakmda tetkikine ÇI~ ,çı'P 

Ayrıca bir ''sağlık müze51•' ~ 
kararlaşmıştır. 5..4tl J 
DÖŞEME, SİNEMA VE ,.tol""'/ 
Halkevinin bütün oda ve e~'/ 

nın modern bir surette döşentıl dS' ·.ti 
teahhide verilmiştir. iki ay3 ıcaııt V"cf 
le teslim alınacaktır. Sinernaıt 1"'~ 11": 
peleri gelmiştir. Salonda Y~pı ele 

11
,0 

dilatı miiteakip sinema işletilıtl te' 
l . t .,e .MI• 
anacaktır. Sahne tertıpa taclJY 

da aynı zamanda yapılmış 0 f 
SPOR VE STADYUM: ~ 
Spor faaliyetleri için esaslı ,1. 

lar devam etmektedir. ıUf ti' 
Eski parti binası, spor lcUre~ . . . . - ·a• tahsıs edılmıştır. Hususı 1 ... 

• V" \ 
fından yaptırılacak olan ycn1

1 
rıl ~ 

bir binada spor için bir_ (s~ı;e ıl 
mrştır. Stadyum için §lrl1 P""./.. 
( 40) bin lira toplanmıştır- :su .• ,e 

..ulcS" 
ederse arttırılacaktır. Sog dıılLI '.,I 
<le, maden direklerinin bulun 1'~ 
saha üzerinde, stadyuınuıı 
uygun görülmliştür., 



~ XOUSTOS- IOD 

• 

~---------------'""~-"'""-"" 
~Öcüşlec: 1 

Pratik hayatta 
iyi insan tipleri 

~Gtu Yazan: Dr. R. ADASAL 
~~ruhi tahlillerimde olduğu gibi dükkan sahibi, çocuk garsonunu dışarı 
daL ~ :v~uuma temas eden ve esa- göndermişti. Biraz sonra sapsan bir çeh 
~ıtıi ka ~azıyı da yazdıran mü~e- re ifadesi ve tutuk bir dil ile dönen ço
~ dOhud farnın hayali tiplerinden de- cuğun beş lıra yerine dört lira iade et.. 

tinden a~ doğruya hakiki hayat sah. mcsi dükk~nda şiddetli bir fırtına ya-
So a IYorum. ratmıştı. Usta bir liranın düşürülmüş ve 

le:d n IIUnıerde H her · ya noksan verilmiş olmasına bir mana ve 
.,.,~,en !lakı a de, yabancı gazete 
; "ltseıc ruıııen, adsız bir kahramanın, çok remi yor ve çocuğu azarhyarak yeniden 
ttt~İni d u bir genç kadının fazilet de- aramaya gönderiyordu. Çocuk ikinci dö. , 
ı _ e aşan fedakArlığını okudum: nüşünde çehresinin rengi düzelmiş oldu-

dt "IJtldra civar . ğu halde eksik lirayı iade etmişti. Meğer 1 

• &enç bır ha tnda bır çocuk hastanesin bu \'akaya benim gibi §ahit olan ve kar
~ ın stabakıcı acil bir ilacı hazır şımdaki masada oturan zat kimseye belli 
~la}'an i:~l ~lduğu sırada birdenbire etmeden dı~rı çıkarak cebinden çıkardı. 
.... "'ili tut o ambasının alevleri göm ğı bir Jirayı çocuğa vermiş ve ustasına 
·cıfı Ustu mı 
~ nda but ustur; koğuşun öbür ta. dikkatli araştırmalardan sonra )'olda bul 
~ kııttuırn~~n b~nyo dairesine ko~mak duğunu söylemesini de tenbih etmiş idi.. 
~n~na k 1rnkanı mevcutken bir tür- Sonradan. bu meçhOl şahsın orta halli 
~llltlerinarar Veremez; çünkü hümmalı ve çoluk çocuk sahibi emekli bir subay 
' ıaılltı VeYattıkları dar koğuştan geç- mevkii ile şerefini sezdirmeden kurtar
~f inr 0~Ian da ateşe tutuşturmak mak istediği çocuğun da yazın bir lokma 
r,ı..,,tiı 1 tı:aı~ ~evcuttur. Vazifeşinas elanek hatırı için çalışan öksüz bir talebe 
~~ı tercih P ıç~nde kıvrana kıvrana öl. olduğunu öğrendim. 
ili~ ''lcu~rn~ş ve imdadına yetişenle- Her sene bu mevsimde yurdumuzun ta 
~erelı: &özı~n.me bir şey olmadı ya?.,. lskenderun ve Kars gibi en uzak öşele
~'Strr nı ebediyyen dünyamıza rinden bile süel mekteplere girmeğe he
fiı_ 'rt ~h~erh~de bu facia, klasik vsli olan bir çok yavrular lstanbula ü. 
~lların file kıtaplanndan. moralist şüşürler. Ne çare ki bunların bir kısmı 
~rı ~renrn~dalı nazariy~e~inden fazL derece derece arızalıdır ve asker hekim
~r llı.ısaıdir ğe çalışanlar ıçın en veciz leri bütün gün bunları muayene ettnek 
llıa~n · Ben de yurdumda çok kısa ve ayıklamakla mükellrftir!er. Bunlardan 
~~ıaıtıa beıarhnda tarnamile ayni ol- l\for5inden buraya kadar okuma aşkile 
rıııı \'e insa raber buna benziyen bazı i. koşan iki ya\TU da ancak burunlarındaki 

lını. nhk tecellilerine bizzat şahit fazla etleri aldırdıktan sonra mektebe 

~ girmek hakkını kazanıyorlardı; tabia-
~ bir ~::rtesi günü güneşin en kız- tile henüz sivil hüviyette olan bu vatan. 
't1 l'etinde a Sultanahmet tramvay du- daşlara askeri hastaneler müdahale ede-
~ ti kısrn ve park ağaçlarının gölge. mezdi. İyiliği seven bir dostumun dela. 
ıa..~ 11rtrnd;nda duruyardum. Ortada yal letile bu memleket çocuklarım büyük 
le )'all ve l<urun yazılı ma\i bir ceket hastanelerimizden birine ve genç bir ku
~tıcı 1 ;Ocuk denecek kadar bir gaze- lak şefine gönderdim: derhal ameliyatla
~b ~i de ardı: ve }'azımı ihtiva eden rmı yaptığını ve mektebe girdiklerini bu 
~tlırdiın. 0

. a~da ancak bu çocuktar gün öğrenmiş oluyorum. Genç hekimin 
~~Darası Bır lıra uzattım; bozabilecek yolladığı pusula)•ı da insanlığın ve fa
\t~ ha~urı ~oktu .. Fakat gazete okumak 'ziletin bir hücceti gibi saklıyorum. l~te 
~ 1 ~sa'3 ç ndekı §iddetini sezen zeki üç dört s.ıtırla muhteviyatı: "Ookto
~~ f:ktar D'~ "sizi tanımıyoruz; be 

~tt..ı. ı:ı.Ordu);.;:n.. . . rum. biz bu vatan çocuklarım kurtarma. 
~ Um 

1 
6U uz zaman verırsıniz . ., 

L~haue bu lllı}•an bir centilmenlik ve ya vicdanen mecburuz. Binaenaleyh te-
"Ql ana b' reddüt etmeden sana müracaat eden bü-
~~~ et ır gazete uzatıyordu. tün bu bikes yavrulan bana gönder. Ben 
~a bile meydanında başında resmi vazifem haricinde olarak elimden 
~ nı b' taşımıyan etiketsiz ve 
~ d .. ıı. ır · J{eldiği kadar çah~ır; ameliyatlarını ya-
a.,~İ1cliın . ınsandan ba§ka bir k' 

~ıı~ti \'• . · Bır taşralı da olabilirdim. parım .. ., Bu çalışkan ve duygulu he ı. 
.'ili ıf " ınsanı ğ min ismini zikretmemekle insanlık de
~~"<ldeJerde v ı fı fiili}rattan ziyade e- recesini reklam \'e gösteriş boyalarından 

"rrıuşk . e antazik tezahürlerde 
~ . bir l'a ülı>esent insanlar, fakir ve kurtarmı~ oluyorum. 
~. ~t oı~1''nınun beş kuruşluk bir kıy. Bütün bu saydığım müşahedeler alfiyi~ 
d, · lr,,ı. en hassasiyetini anlayamaz- den ve nüma'-·iı:ten tamamile uzak kalan 
cııv ~ve h' .; :t 
:ırıı t tauak ımayeki.r bir aile ocağın- hakiki insanlık vakalarıdır. Sıhhatini ve 
,~bU'<:ek a~aklannı kızgın güneşten hatta hissiyatını, parasını, zamanını 
~ Qlan \' bı~ deri parçasından mah. başkalannn sıhhatleri ve saadetleri hesa-
~ "'aı~ıa~ 'Onıversite kürsillerinin fa- bına olarak feda eden ve bu iyiliklerini 
~ 11 bu haı ndan da çok uzaklarda bu. sezdirmeden yapan insana ahlfil< kitapla 

\~itlerj k çocu~~un bu jestine bil- n altroist yani diğerbin derler. lkinci bir 
'~ \·e be n ahl!k kıtapları (fazilet) yazı ile ilmi cephesini de tahlil edeceğim 
~~ altınn :ncak beş gün sonra borcu. bu nefis feragati ahlaki meziyetlerin en 
~ ~ bir Yurckli halk kahramanına yükseğidir. Esasen ahlakta hareket nok 
'du~'ltıa;o~ Yüksek aile çocukların- tası olarak egoizmi yani ferdiyetçiliği a
~l 1le de b~&ımız "teşekkür ederim., ke lan cemiyet ahlakı inkar ediyor demek-

tıldıı.... ır kat daha hissen kamçılan tir. Ne yazık ki asrımızda ve medeni dün 
~ "'4{), 

~~.lıafta . . yarnızda ferdiyetçilik felesefesini ahlak 
~~ileci 1~nde bir gün tanıdık bir olarak yü[liten cemiyetler ve insanlar 
~ ~~G~t~~turuyor ve gazete okuyor- görüyoruz. 
~ liraı1~ erden birinin vermiş oldu. Doktor Rasim ADASAL 

banknotu bozdurmak için 

Fantezi bir görüşle, Florqa ilkokul kampı 

Florva kampında 
Yalova safası 

Çocuk kampınon çocuk Kaıragö~cilOeırn nelleır aHrıı ... 
Datıyoır - kampta satıraınıç en sevlUelril C'11l\Jl~cfluır -
şamdlye kadar boş kaıllmoyan mnsafnır ~aı©Jaıro 

vesanıre, vesanıre ••• 
Yazan: Süheyla Şefik 

- Bol ve temiz hava ... GUne~ ... De
niz ... Hayat ne tatlı! ... Modern kampı 1-
cad ederek hiç değilse yılın birkaç ayın
da bize iptidatıiğe ve tabiata dönmek 
imkAnını veren zekAnın ruhu §nd olsun .. 

- Kamp hayatı ..• Ah kamp hayatı .•• 
Ne yazık ki yarın akşam çadıra veda e. 
deceğiz ... 

Bir bayan - Bay " ... " biliyor musu-
nuz? bir ay içinde tam 3 kilo aldım ..• 

Bir bay - Ben 2 kilocuk nlnbildim ... 
Bir bayan - Ben beş kilo aldım .•. 
Bir bay - Ben 6 kilo! .. 
Bir bayan - Derimin tunç halini ala

bilmesi için bir ay kD.fi geldi ... 
Bir bay - Sırtım mcşinle§tl ! .. 
Delice esen ;rüzgft.nn çırpındırdığı bil

yUk çadırın gölgcliğindC'kl cıezlonglara 

yan gelmiş Uç dört delikanlı... üç dört 
genç kadın... hararetli bir mUbahaseye 
dalmışlar ... 

Kızgın öğle sıcağında tırmandığım yo
kuşun beni Floryn ilkokul kampına ~ı

karacağından o kadar emindim ki! ... Fa
kat ... görünürde tek çocuk yok... Ah, 
ne dikkatsizim ! .. İşte ilkokul kampı di
ye ... 

- AffedC'rsiniz, bayan ... İlkokul kam. 
pını ararken ... 

En son moda bir plA.j pizama -
sının yan yarıya açık bıraktığı gü
neş yanığı bacaklnriyle yanımdan geçen 
genç kadın, kara gözIUklcrinin altından 
beni gülümsiyerek sUzdU: 

- Yanılmadınız, efendim ... Burasıdır. 
Arkadaşlarım ve ben öğretmeniz ... Ziya
ret saatiniz çocukların istirahat znmanı
na rashyor da efendim ... 

Bayan öğretmene, birkaç kelimeyle 
hüviyetimi ve maksadımı anlattım. 

- Demek, kampıµıııa dair bir yazı 

yazacaksınız ... O halde, gelinlz, sizi bir 
öğretmen arkadaşa tanıtaYJm... Sanırmı 

ki, izahatı sizi tatmin edebilecektir ... 
Rüzgar, deli gibi esiyor ... 

oeı * • 
Açık önU Marmaraya bakan bir çadır

dayız ... 

Kenarlannda küçük küçük iskemleler 
dizilmiş muntazam yemek masaları ... Ü

zerlerlnde buz gibi suyun buğulandırdığı 
temiz surahiler •.• Göze görUnUr bir yer
de AtatUrkün fotoğrafı ve iri yazıyla 

yazılmış bir hitabı ... Siyah tahta Uzerin. 
de günlük program ... 

7 kalkma ... 
7,15 - 7,30 jimnastik ... 
7,30 -· 8 yıkanma .•. 
Bay öğret.meni dinliyorum: 
- Sabah temizliğinden sonra ba)Tak 

töreni yapıyoruz... Kamptaki bil -
tün öğretmenler ve kUçUkler bu mera
simde bulunmak mecburiyetindedirler ... 
22 kız, 46 erkek okur ... Buna bir de 8-10 
kişilik bir öğretmen kafilesini ilave edi
niz ... Florya, hemen her sabah, yüze ya
kın göğüsten kopan istiklal marşıyla u. 
yanıyor ... Bayrak merasimini çadır te
mizliği takip eder ... KUçUkler, kendi ça
dırlarını kendileri temizlerler... Yatak
larını düzeltirler... Çadır iplerini mua
yene ederler ..• 

Kampın rekirge avcısı Ozrelik ... O, 
rekirgelcritı, ağııstos böceklerinin 

amansız diişmamdır .. 

da beyaz dekolte iskarpinlerlylE', güneş
ten mc§inleşen derisiyle modern bir 
züppe ... 

İşte, ayni oyunun tiplerinden biri da· 
hn: Arnavud ... l§te mahut küp ... Çanta, 
ev ve saire, ve saire .. 

Per<lo lmrduın, ~cm·a yaktım ... Oyna. 
dı zıl11 bayii, 

1 KcmaU haktır perdemiz yar bana bir 
<0ğlcncc ... 

1 Evet. .• Melihln Yalova safası, Hacıy-
vadm bu nakarntiyle ba§lıyormuş ... Ve, 

t~cuk, hepimizin bildiği malO.m oyunu 
bir çırpıda hulasa ediveriyor ... Ne ze
ka! •.• 

İ Çok geçmeden etrafımda beş on kU
çUk toplandı. Hararetli hararetli, kamp 
lınyaUarmı anlatıyorlar. Kendilerinden 
öğrendim ki, vatranç merakı aralarında 
alınış yUrUmUş ... Melih, Aleksandr, MUn

şit, Jsmall, Boris, Doğan, Özçclik ... sat
rancı çok iyi oynıyanlnrm başında geli • 
yorlarmış... Terbiyevi kıymeti haiz bu. 

Öğle yemeğinden sonra 2 saat uyku ... I 
Hava iyi olursn deniz ... Deniz çırpıntılıy
sa ders ... 

lunduğu için bilhnssn öğretmenleri ta
rafından bu oyuna teşvik ediliyorlarmış. 

Satranç, dUaündürmeğe, sevk ve ida
reye Alıştırıyormuş! .•• 

Ve, bay öğretmen, birdenbire, denize 
şapkasını uçurmuş bir adam telitşıyla ye
rinden doğruldu: 

- Özür dilerim, hanımefendi... lstan
bula inmek mecburiyetinde olduğumu 

şimdi hatırladım... Müsaade ederseniz 
sizi kamp dircktörUmUze takdim ede. 
yim ... 

- Trenlnizi kaçırmayınız, efendim ... 
Kamp direktörU bay "xx", göbeğinden 

ve iştihasından anlıyorum ki, şikemper
ver bir zat... O, bütiln dikkatini ve a
lft.kasını, geniş beyaz tabaktn minimini 
birer zenci kolu gibi yatan zeytinyağlı 
patlıcan dolmaları Uzerincle teksif etmi
şe benziyordu. Ve, itiraf edeyim, ben hiç 
bir sıfatımla onun alakasını gıcıklıyama
dım ... 

Çırpıntılı çadırın gölgesinden hep ayni 
sesleri duyuyorum: 

- Beş kilo aldım! 

- üç kilo aldan! 
Çadırın kenarında, sevimli bir çocuk, 

garib bir işle meşgul. .. Yanına yaklaş-
tun ... 

O, kampın eğlence hayatında mühim 
rolil olan bir küçükmüş meğer." Melih, 
kampın knragözcUsüymUş ... Evet, evet. •• 
KaraglizcU ... Kampçılar, akşamlan, llyas 
öğretmenin "Ali baı;.•n Hindlstanda", 
"Çarşı.nba ile perş~b~.. masallarından 
ve radyodan bıktılar mı, Melih'in perde
si önüne can atarlarmış .. 

Meli hin iki de yardnnctsI varmış : Do. 
ğan, Kudret. .• 
Yarın kampa nihayet veriliyormuş. 

Çocuklar, bu münasebetle bir veda ge
cesi tcrlib etmişler .. Küçük karagözcü, 
sanatını ve meharetlni gösterebilmek i
çin didiniyor ... "Karagözün Yalova safa
sı,, nı oynatacakm1§ ... 1nce mukavva tize

rino "Yalova safnsı" nm mUJıim şahsi -
yetlcrindcn biri olan "zUppe'' ~i öyle 
kuvvetle tersim etmiş ki! .. , Bu, kırmı:ı:ı 
suratı ile, kara gözlUkleriyle, ayakların-

Dikkatimi çekti: satranç merakhları
nm hepsi de erkek ... Kızlar nedense bu 
oyuna karşı allika duymuyorlar." 

Bunun manası sarihtir: küçük bayan. 
lar, daha şimdiden, sevk ve idaredeki 
kabiliyetlerinden emin bulunuyor, "dil. 
şUnmek" hassalarını inkişaf ettlrmeğl 
lüzumsuz sayıyorlar! 

Satranı;ı şampiyonluğu Alcksandrda. 
- 6 yaşımdanberi satranç oynuyorum 

abla .•. diyor. 

- Fakat, yaşm kaç, yavrum? 
- On lki. .. 
Satranç tahtası karşısında 6 yaşından 

beri düşünmeğe ah§tmlan küçüğün şey. 
tana kUlah~ı ters giydirtecek zckdsı 

gözlerinden okunuyor ••• Münşit, oyunu 
bana izah ediyor: 

- Şunlar kaledir, nbla ..• Kaleler iste
diği kadar dUz gider ve dilz alır ••• Vezir
ler Qapraz da, dUz de giderler... Atlar 
çok marifetlidir ••. İcabında atlıyabilirler. 
Şah en bilyUktUr ... Her tarafa bir ayağl
le lnor .. Şah sık~ıraa oyun biter. ve ilb .. 

Çocukların, kampı gezdirmek arzula. 

rma memnuniyetle uydum. Kampın ei
kemperver direktörünü patlıcan dolma
lariyle başbaşa, kamp öğretmenlerini 

"be~ kilo aldım, Uç kilo kaybettim!,, mU

bahaselerlyle dizdizc bıraktık... KilçUk
Ier, bir misafirin, hele bir gazetecinin 
nasıl :izaz edileceğini çok iyi biliyorlar! 
Kampı dolaşıyoruz. 

- Şu· çadır, misafir çadırıdır ... Öğret. 
menlerin, direktörün misafirleri burada 
yatmlır... Şimdiye kadar misafirsiz kal
dığı görUimemlşUr! 

- İşte mutfağımız ... Ahçımız, Hardi-
yc o kadar benzt'r ki! ... Meşhur ikiz ko-
mikleri herhalde biliuiniz... Ahçonız, 

Hardinin sanki hınk demiş burnundan 
dil§müı::tür •.. 

- !ete 12 numaralı çadır ... 
(Devamı 14 ündide) 

Sühcyıa Şefik 
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940 olimpiy;tl~~ h~kkında mühim Finlandiya ve Macar Mil 
beyanatta bulundu takımları Türkiyeye geliyO 

El topu, hokey, basketbol ve polo &J 
oqunları programdan çıkarıldı RomenTamşvarekibilede17 aO 
Helslnskl A.A. blldlrlyor: komi·' dalnşa.edllecekttr. tasta mu•., sa bakalar yapılacal< 
Enternasyonal ollmpiyad Gazetecilerin işlerini kolaylaştır • 

; 

teslnln vermiş olduğu karar üzerine mak maksadlle önUmUzdekl gUnler 
burada yapılacak olan 1940 olimpl· tclnde Helslnskl ne Stokholm arasın
yad oyunları hakkında Baron Fan· da yeni bir kablo çekilecek ve bu 
kel şu beyanatta bulunmuştur: suretle ayrıca 2~ telefon hattı tc· 

"1940 olimplyad oyunları 8 • 20 mln edllmfş olacaktır. 
Temmuza kadar aevam edecektir. Yabancı memleketlerden gelecek 
Programdan eltopu, hokey, basket • 
bol, polo çıkarılmıştır. Oyunlara iş· 
tlrak etmeleri hakkındaki davetiye
ler EylUlde milletlere gönderilecek· 
Ur. Bitmek üzere olan Helsloskl Sta· 
dı 52 bln seyirci alabilecektir. Bun· 
dan başka bUyUk bir yüzme havuzu 

' 

olan seyircilere kO.fi miktarda ika· 
motgtı.h temin etmek mnksadlyle If. 
manda yatan bUyUk vapurlar otel o
larak kullanılacak. sporcular fçfn f. 
se bir ollmplyatköyU tesis edilecek, 
ayrıca kendllerlne bUyUk otellerde 
yer ayrılacaktır.,. 

Finlandiya atletleri 

Olimpiyada 
hazırlanıyorlar 

Ilelslnskl (A.A.) - Finlandlyanın 

ntletıerl pazar gUnU memleketin 
muhtelif yerlerinde yapılan musaba· 
knlarda yeniden Jy! muvaffakıyetler 
kazanmışlardır. Suonenjlkide, Mi· 
kancn 74.80 metreye, Mnttl Jaervi· 
nen 70.60 metreye clrld atmıştır. 

Nlmel 15,45 metreye gUlle atmış· 
tır. 

Airlb.IETDZM 

Macar ve Finlôndiyalı rakipler karşısm. 
da boy ölçiişccck kıymetli giircşçimiz 

Çoban M chnıct 

Bu hafta Avrupada 
·/ mühim müsabakalar 

yapıldı 

- 1 'ukarda atlarken gördüğünüz l\lnurc. 1 

en Dodd ııdındald İngiliz luzı babası ta
rafından daha dokuz aylıkken denize 
eokulmap başlanmıs, iki yaşında mü
kemmel bir yüzücü olmu. tur. Bu gün 
. ekiz ya.~mıla olan l\lnurccno istikbalin 
en bllyllk atlayıcılannılan biri gözü ile 
bakılmaktadır. 

Bu hafta Pragda )ıapılan atletizm maç 
ları yakında Pariste yapılacak olan Av
rupa atletizm §3Illpiyonasına iştirak ede 
cck atletlerin göstermeleri icap eden as. 
gari kabiliyet haddini tayin etmi~tir. Bu 
na göre: 

100 metre sürat koşusu 10,8 saniye 

200 metre sürat koşusu 21,8 saniye 
40 metre sürat koşusu 49,2 saniye 
800 metre sürat koşusu 1 da. 54,4 sa

niye, 

1500 metre mukavemet k~su 3, da. 
59 saniye. 

5000 metre mukavemet koşusu 15 da. 
10 saniye 

10000 metre mukavemet koşusu 31 da. 
55 saniye, 

4x100 metre bayrak koşusu 3, d. 22 sa
ni;>'e, 

4x400 metre bayrak koşusu 3 dakika, 
22 saniye. 

Maraton koşusu 2 saat 40 dakika. 
110 metre manialı 15.3 
400 metre manialı kosu 55 saniye 
Yük-sek atlama 1,92 metre 

Uzun atlama 7,30 metre 
Sırıkla yüksek atlama 4,05 metre 
Üç adım uzun atlama 14.50 metre 
Gülle atma lS,50 metre 
Disk atma 46,50 metre 

Cirit atma 65, metre 
Çekiç atma 52,50 metre 
10 kilometre yürüyüş 46.30 dakika 
30 kilometre yürüyüş 2 saat 35 dakika 
50 kilometre yürüyüş 4 saat 34 dakika. 
Brcslavda 25 bitı seyirci ötıiindc yapı-

lau atletizm şampiyonlarttıda aluıan ne. 
ticclcr şunlardır: 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - llavnisvnskcl (Viyana) 4 metre 
100 metre sürat: 
1 - Hombergcr 10.5 saniye 
2 - Kcrş 10,6 
3 - Layhum 10,6 
Uzun atlama: 
1 - Long 7 ,40 metre 
2 - Gotı;alk 7,10 
3 - Bibah 7,08 

Cirit atma: 
1 - Ştok 69,50 metre 
2 - Gerdes 64,57 
Küçükler arasında yapılan masaoaKa-

larda da: 
Çekiç atma: 
1 - Boyer 54,55 metre 

100 metre siirat: 
- Meloviç 10,9 saniye 
400 metre: 
1 - Müller 49,4 saniye 
40 metre: 
1 - Mililer 49,4 saniye 
1500 metre: 
1 - Şvayster 4 da. 48 saniye 
Uzun atlama: 
1 - Kron 7,07 metre 
110 - manialı: 

1 - Ştrelav 15.6 saniye 
Ytiksek atlama: 
Si bert 1 ,75 metre 
800 metre: 
Giscn 1 da. 57 saniye 
Cirid atma: 
Strunk 60 metre. 
Stokholmda Isvcçte bulunmakta olan 

Birleşik Amerika atletleri Oeredroe'de 
yapılan atletizm müsabakalannm hemen 
hepsini kazanmışlardır. 
Alınan neticeler şunlardır: 
100 metre: 
1 - Ben Jonson 10,8 saniye 
200 metre: 
1 - l\falot 22 saniye 3 de. 
400 metre: 
l - Malot 48. saniye. 
800 metre: 
İsveçli Andc.rson 1 da. 55 1 sani~·ede. 
2 - Berk "B.A ... 1 ela. 2 saniye 
1500 metre: 
1 - Fenske 3 da. 52.8 saniye 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Varof 4 metre 
Goflede yapılan atletizm müsabakala

nnda, Hanri Jonson iki lngiliz mili me. 
safeyi 8 da. 58,6 saniyede koşarak bu 
mesafe~·i 8 da .59,6 saniyede koşan Sa. 
boyu g1..-çmiştir. Dünya rekoru 8 dakika 
58,4 saniye ile U~adır. 

Türk gür~ federasyonu tarafından 
yapılan bir angajmanla üç maç yapmak 
üzere memleketimize davet edilen Fin· 
landiya amatör güreşçilerinin 3 eylül 
de İstanbulda bulunacakları kati ola
rak tesbit edilmiştir. 

Takımlarında iki Uç tane dünya 
şampiyonu bulunan Finlandiyalıların 

memleketimizde yapacakları güre§ler. 
senenin en ehemmiyetli spor temasla
rmdan biri olacaktır. 

Türkiye- Finlandiya müsabakalarının 
ilki 4 eylül pazar akşamı Taksim sta
dında yapılacaktır. İkinci güre§in tarihi 
henüz kararla§mıJ değildir. Bu müsa· 
bakanın da pazartesi ve yahud sah gil· 
nü akşamı yapılması muhtemeldir. 

Finlandiyalı pehlivanlar şehrimizde
ki iki kar§ılaşmadan sonra Ankaraya 
giderek orada da bir m:isabaka yapa· 
caklardır. 

Romanya mim güreş takımına en 
çok eleman veren Tamşuvar klüp gü
re§ ekibi §Chrimize davet edilmiştir. 

17 ağustos günii !stanbula gelecek 
olan komşu memleket pehlivanları ilk 
ve son müsabakalarını 19 ağustos cuma 
günü ak§amı saat sekizde Taksim stad 
yumunda Güneşli güreşçilerle yapacak
lardır. 

Bunlnrdan ba§ka festivalin spor temas. 
Jarından birini teekll eden Macar • Tilrk 
gUreş mtisabnknlnrı da yapılacaktır. 

.. -
Likmaçlarz 

11 Eylfılde başlıyor 

Milli küme hakkında henüz 

resmi bir tebliğ yok! 

Ne§redilm.iş olan spor kanunu mu· 
cibirl.:e kurulacak olan beden terbiye
si müdürü umumiliği henüz teşkil e· 
dilmemiş olduğundan Halk Partisi ta· 
rafından -verilecek ikinci bir emre ka
dar- Türk Spor Kurumunun vazifesi
ne devamına karar verilmişti. 

Bu vaziyet karşısında İstanbul şam 
piyonunu tayin edecek olan iki devreli 
fudbol lik müsabakalarına 11 eyl:ilde 
başlanması Tı:.irk Spor Kurumu tarafın
dan 1stanbul mıntakasına bildirilmiş· 
tir. 

Mıntaka fudbol ajanı Abdullah fiks 
türün tanzimi için klüp murahhaslan
nı bugünlerde mıntakaya davet edecek· 
tir. 

İstanbul-Ankara-İzmir mıntakalarx 

arasında iki senedenberi yapılmakta o
lan milli küme müsabakalarına bu mev
sim de devam edilip cdilmiyeccği -fe
derasyonun reisinin üç, dört gün ev
vel gazetemizde çıkan beyanatında
Milli K•Jme maçlannın bu sene de ya· 
pılmıyacağım söylemiş olır.asına rağ

men İstanbul r.1ıntakasına resmi bir 
teblig veya emir verilmiş öcgildir. 

Geçen haftalarda ajan tarafından 
fikstür hazırlanması için davet edilen 
klü:ı murahhasları milli kiime maçla· 
rım yaptıkları takdirde iki devreli tik 
müsabakahırmr oyniyamıyacaklannı i
leri sürerek kura çekmekten istinkaf 
etmişlerdir. Ajann daveti güntine kadar 
fudbol fedarasyonunca milli küme ma 
sabakalarının yapılıp yapılmıyacağı ka 
ti olarak bildirilmezse bu defa da klüp 
murahhaslarile ajan arasında lüzum· 
suz münakaşaya yol açılmış ol&i.:aktır. 

T 

tlf 
Diinya şampiyonunııtz 

Olimpiyak05 

Yunan taktn11 
' 

·ıe IJ 
Festival milnasebetı 

yapmak uıere,,~ 
Türkiyeye 9 6 , 

• • 5pO 
Festival cğlenceierının • . ;ıı 

ı ıÇ.. . 
rmdan f udbol karşılaşrn<l5 ttte~tl· 
davet edilmiş olan Mısır mu "'raf 
caristan şampiyonu Feren~ 
talyan ekibi Ambrozyan ]ctift 
menfi cevaplar üzerine ."/a 

11 
~ 

yüzünden- ancak "'Xunanista 
nu Ole:npiyakos klüb:lne t>aŞ 
mecburiyetinde kalınmıştı· "'tere 

Festival maçtan yaprna~~cisİ• , 
bula komşu memleket b~ dirtııiftl 
ceğini dün alakadarlara bıl ,e~•b 

Olempiyakostan alınan bll r0i 
rine yapılacak maçların P r 1 

ıdl •• 
hazırlanmasına ba§lannı 7 bit' 
fudbolcüler -üçü şehrinıizcl~~cfe 
de olmak üzere- memleketı 
maç vapat.:aklardr. e•~ 

Jtalya milli talollll .:ı ~ 
merkez muaf 

Andreol~tı' 
Artık cenubi AJJ18!1 

ını kalacak · 

P ki dedim.. şım· ,,y_nuna as.. c 1 • " ·.ı.-~rhın.. 
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""odern°&Ş;k~:Ol8nıadırn! 
:::...::.:::;~ -:.b:::. .. .=:~·:;, ___ i M arkopolo 
~ dGrt genç kadın saadet arı. •-·t h 
e;..ı..:: kasırga, "'"" her -yden üstün duğun gibi sev17oram. o er tıa ne· 

~ :.- de, ister hayatta genç &§ık rolönU al· A . / h l ? "-.-· s:a:-~=:o Ameşin mağa kalkaftlan ~enden aynlınm! • ı ~ası_ a~~r O'f!ZYO~: 
~ki meanuamımı ~ku~?11aı:ı Benim de bu filmde bir roıüm varoı,ta Fılmı çevırmek ıçın Holıvut study~-
1tcı1aa ~ar.?~ d~ika ı~ın bı- kat tabii bir aşık rolü değil .• Çalıştığım larında kaleleri müstahkem kapılarıle 
ta.......:' .~ benim gıbı dalına golgede stüdyo henüz benim bu dereceye erişme. ' 
).~~bir adamla karşı karşı. miş olduğuma pek haklı olarak karar Pekın şehrı kuruldu 
lıt .::.~doğru olmaz. Fakat madem vermişti. H=:.livutun ço'k güzel bir an'anesi vardu. Heıiwıc• 
O~ nıutlaka bir yazı istiyorsunuz. Filmi çevirirken düşündüm; "Eğer bir meuuu ele almaktan çekinmez, bu mevzu tarihin ek-
~ben de dalına baş aşık rollerini aylardanberi bana verilen nasihatleri dın leri içeı.isinde kaybolmuı olsa bile onu diriltmeğe tqebbUıı. 
~ benim gibi adamın meslek ha- !emiş olsaydım, şimdi bu fflmde Loretta etmekten ürkmez. İşte bu an'ane sayesindedir ki Geri Ko 
"" arkasında gizlenen faciayı anla- Yungu ben öpecektim.,, penn bize hiç yabancı gelmiyen eevimli yüzünde Marko 
~ Artık Tirone Poverin her hareketine polo ismindeki garip ıahsın hayalini sinema perdesi ilzerin-

llene radyoda çalıştıktan sonra dikkat etmeğe karar vermiştim. Ondan de görebileceğiz. 
~llVbhı geldiğim vakit beni bütün tanı- sonra beyaz perdede bugünkü meşhur Bu fikir Samuel Goldvinin aklına nerelden geldi. Ve 

~alıp. sinemada muvaffak aşıkların aşk sahnelerini nasıl çevirdikle- Markop<-lo kimdir?. 
~~ için bolbol nasihat vermeğe rini tetkik ettim. Bununla da iktifa et· Markopolo o devirlerde dünyanın en zenpn tehirle. 

·Bunlar hemen hepsi bir ağız- medim. Tetkiklerimi sessiz sinemanın rind~n birisi sayılan Venedikte yqayan bir tUccann cjlu-
tamruruş aşıklarına kadar ileri götür. dur. Yirmi bir yaıına gelince o vakit Haten diyan iamı 
düm. Elde ettiğim netice 3\1 oldu: Bu- ile arula.'l Çine &itti. Binbir c«e masalları, macerayı ıever 
güne kadar gelip geçen artistler içerisin- gencin kulaklarını Çin efsaneleriyle doldurmuıtu. Deli.· 
de aşık rolünü en iyi becerebilen RU- kanlı hu masalları dinlemek ile iktifa edemiyor, bizzat ya. 
dolf Valantinodur. tamak iıtiyordu. Binaenaleyh babasının bir çok qy&llQl 

Valantinonun aşk sahneleri kendine beraberin~ ftltrak bir kaç uşakla beraber Çine doiru hart 
mahsu tur. Sevgilisinin k311ısmda dim. ket etti. 
dik. kadının gözlerinin içine baka baka Bu seyahat daha ziyade karayoliyle yapıldı; Vene
durur, bütün hareketlerinde kadını ba- dikten Akiya çıktılar, Akadan Semerkande gittiler, soma 
yıllan, kendinden geçiren Mkim bir eda bozkırlar arasında uzun bir yolculuk batladı, Moeolistanı, 
vardır. Kadın bu bakışlar karşısında SU· Tibetl, Mançoriyi qtılar; nihayet Çine ve KQbılay hanm 
suz kalmış bir çiçek gibi solar, iradesini merkez yaparak oturduğu Kambalu (bucUnkil Pekin>: 
kaybeder, sonra Valantino birdenbire ıehrine ulattılar. O vakitler Çin Türklerin idaresi altında 
harekete geçer, kadını kolları arasına a. idi. -
lır. Kadın büzülür, başı Valantinonun Markopoloı bu yolculuğu O.ç eenede bitirdi: Yolda bil' 
göğsü üzerine düşer .. Aşk seyircileri <:O§- çok maceralar!a karıılattı; hadmilerin hilcumuna uğradı, 

turan aşk sahnesi başladığı şekilde devam Türk reislerinden yardım ıördU, mtıalümanlarla çarpıttı. 
eder. Ben de hocamdan öğrendiğimi 
yapayım, dersimin ilk tatbikatını karı
mın k3111Slllda tecrübe edeyim. dedim •• 
Fakat karım romandan hayata fJrlamq 
bir mahlQk değil, sağlam vücudlu, sağ. 
lam ruhlu bir ev kadınıdır. Karpsma ge
çip gözlerimi süzmeğe başlayınca gülünç 
olduğumu anladım ve bu işten vazgeç
tim ve başka bir aşk hocası ~a 
başladım. 

s 
•• 
.l 

"\ 

Don 
Amej 

Bu karardan aoma yeni fllmlerlnden 
birisinde Rober Tayloru belendim onun 
çevirdiği aşk sahnesindeki vaziyeti Va. 
lantinodan farklıdır. Valantino sevgilisi 
ni kollan arasında boğacak gı'bi sıkar. 
sonra kadının hiç mukavemet edecek ha
li kalmayınca mun dakika si1relı buse 
faslı ba§lardı. 

Fakat Taylorun kucaklayışlarmda da
ha çekingen bir hal var .. Yalmz zaferin. 
den süohe eden bir çekingenlik delil

n 
~ Det1111111 14 ündkle 
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On yedi sene Çinde Venedik ticaretinin yayılmasına çalı 
tı ve muvaffak oldu. Kubilly hanın ölümünden M>n 
clönmeğc karar verdi, memleketine gitti ve orada hatır: 

lanm :-udı. 
Bu mevzu üzerine zengin aık masallan eklemek ç 

kolaydır tabii.. Holivutta, bu mevzuu fantazilerle ıUalem 
ie karar verdiler. Filmde Markopolonun §&hsı her ıeye 
kimdir; muhtelif seyahat maceralan çok kuvvetli olar• 
göıterilmiıtir. 

İnsan Markolonun hatıralarını okurken, muhar 
rinin kwUteri hakkında bir fikir edinebilir: Markopo' 
bir tövalyeyi hatırlatır, ceıur bir maceracıdıt', fınattan iıt 
fade etmeği bilir, en kantık maceralar peşinde koprk 
phst menfaatlerini ihmal etmez. 

Bu satırlar bir filmi doldurmağa kafidir. Bunlar 
bahusus iaveçli genç kız Sigrid GUri'nin hari:.utade bir 
haretle canbndıNığı bit prenıes, prenses Kaküten ili 
eder ve bununla Markopolo aralinda tatlı, hazin bir a 
yaptınanız filmin çok mükemmel olmasına hiç bir mı 
blmas. 

Filmin çevrilmeeine baflanmak karan verilince etil 
olar çok mütkül dakikalar yaşadı: Filme limn gelen 

(Devamı 14 üncüde) 

-- -- ---- r±e 

.... Simon Simon pli)da dinleniyor: 

!vet Lebon yüzmiye hazırlanıyor 

-
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Casus kadın, Brosilof u çıldırtan 
bir hareketle dudak!arından öptü. 
- Ne dlyonıun? arzulann benim için 1 

emirdir. 
- O halde sözüm söz, geleceğim. 
Brosilof, Ernanm ellerine ynpışrp ha

raretle öperek teuekkUr etti. 
- Bu akgrun saat onda Loren bira

hanesinde beraberce evime gideri%. Ka
pıcı o saatte yatmıa olacaktır. Kimseye 
duyurmadan içeri gireriz, çünkü evvelce 
de söylediğim gibi eimdlye kadar evime 
hiç kadın almadım, bu ltlyadmu bozdu
ğumu duyurmak istemem. 

- Bu esrarengiz macera ho§Um& gf t
meğe başladı. 

Casus kadm, Brosllofu çıldırtan bir 
hareketle duadklarmdan öptü. 

Saat dokuzda Erna gece için glylnmla 
bulunuyordu. Aynanın önünde son defa 
tuvaletini gözden geçirdikten sonra tu
:valet C!}Yası arumdan bir pudra kutusu 
çıkarrp açtı. Kapağını hnfit çekince pud
ralıkta llµncl bir kapak açıldı. Erna bu 
gizli yerden, kUçilcUk bir gUl yaprağı 

eeklinde ve zar kadar ince ecffaf bir ta
baka alrp kutuyu kapattı. 

Esrarengiz zan manikür "gom lak., f. 
le sağ elinin serçe parmağı tırnağının 
tlstüne yapıatırdı. Elinl sallıyarak ku -
ruttu. Parmaklarına baktJ, serçe parma
ğı renkçe ötekilerinden farklı değUdL 

Otelden çıktı. Otel ıassarUnün çağrr
Ciığı taksiye, onun ıoıteceğl bir sesle: 

- Kupol barına! emrln1 verdi. Fakat 
otomobili Envalld köprilsll baamda dur
durarak indi. Alma meydanına doğru yn. 
rUdU. Yolda rastladığı bir taksi De Lo • 
ren bira.hanesine gf ttl. 

l3rosUof sabır!Izhkla onu beklemekte 
Jdl. Emayı görünce hemen garsonu ça
ğırıp heısabmı ödiyerek casus kadmla 
beraber sokağa çıktı. Cadde kalabalık 
değildi. Monso parkının yanmdan geçe -
rek evveıa. sola, sonra eağa saptılar ve 
biraz sonra bllyUk bir binanm önünde 
durdular. Brosllof fısıldadı: 

- Buram .. aman gUrUltü yapmaym. 
Zili çaldı. Kapı açıldı. Smoklng kapıcı

ya seslendi: 

bilye Rus biçimiydi. ı 
Brosllof, Ernanm önünde eğilerek a

yak bileklerini öptü. Gözlerini ona doğ
ru kaldırıp! 

- Mabedime hoş geldin ey melek! 
dedi. 

Ema geri çekilerek sırtmdan manto. 
sunu attı. Brosilof ayağa kalkmıştı, geı:ç 
kadına sarıldı, suare elbisesinin yan çrp 
lak bıraktığı göğsilnil öpmeğe koyuldu. 

- Uslu dur. Acelen ne? ÖnllmUzde 
koca bir gece var. Evvell yemek yiye. 
Ilın. 

Erkeği kudurtan hareketlerle dudak
larını vermiyor, fakat enee11inl, omuıı -
Jarmı, kollanın öpUcUk bombardrmanma 
tutmasına seı çıkarmıyordu. Nihayet 
kendisini saran kollardan mynlarak içki 
so!rası batma geçti. 

Votka, ıampanya, havyar, gene vot • 
ka ve oampanya içmekle dakikalar geç
ti. Ema mUtemadiyen Brosllofun kade • 
hini ve bardağını dolduruyor, kendisi de 
yavacı yavaa sarhoş olmug görUnUyordu. 
Fakat bu yapmacıktı, pek az içiyor, Ru
Bun tamamiyle sarho3 olmasını bekliyor
du. 

Brosilof divana oturarak caBus kadını 
dizlerinin üstüne çekti. Dekolte Buva
re elbisesini omuzlarda tutan bağlan, 

sarhogluktan ve 3ehvet hırsından titri • 
yen ellerle sıyırdı. Erna airndl beline 
kadar çrplaktı. Bir hamlede Rusun diz
lerinden sıçradı. 

- Aaktan evvel biraz daha içelim 1-
van! 

- Evet sevgilim; qktan evvel biraz 
daha içelim. 

Erna masadan bir bardak alarak p.m
panya doldurdu. Kondı.t biraz lçti. Son
ra serçe parmağını §araba sokup afır a.. 
fır Brosllo!a doğru yürildU. Brosllof bar 
dağı ve kadmm elini yakaladı, Uıerln
dokl ıeffaf tabaka aarabda erinllı olan 
ıerçe parmağını öptU. 

- Miniminl ve ılhirkAr parmağınla 

takdis ettiğin şarabı aııkımıza içiyorum 
ıevgllim! 

- Ben geldim, Brosilof.. Bir yudumda şarabı içti ve bardağı 
Ema admılannı ona uydurarak sessiz- Rus usulü kaldırrp atarak döşemede par

cc Rusun peglnden yUrildU. Brosllof a- çaladı. Kristal parçalan yere dU"tUğü 
nahtarla bir kapıyı açtı. Glrdller. Ruı mrada o da divana serlldi. 
kapıyı yavaıça kapadı ve elektrik düğ- Erna eğilerek baktı, Brosilof ağzı a-
meslni çevirdi. çık uyuyordu. Ellerinden biri divandan 

- FevkalAde ! qalı sarkmıştı, öteki göğaU Uzerindey-
Erna samtmlydl. Br08llof Parlsln gö • dl. Casus kadm ıallm nazarlarla bu uy

beğinde, oda oda, daire daire kiralanan kuyu seyretti: "te§kllAt 1Aboratuvarm
bir binada eski Rusyayı yaoatmağa mu- da mUbal!ğa etmemiıler, narkotik çok 
vaffak olmuı, apartımanmı ona göre kuvveill ... 
döşemişti. Bir kö§ede, gilmUuten bir Brlsolifa hltab etti: 
Meryem ana kandlll yanmaktaydı. Mo • - Uyu sevgili prens. Şimdilik 6111 • 
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mUn bekleme salonundaısm. Ahret ka • 
pılarmı sana ben ıı.çaca.ğmı. Acele etmo ! 

Robunun epoleUerini tekrar omuzlıı.n
na çekerek göğsünU kapattı. Saçlarını 

dlizolttl. YilzUnU pudralayıp dudaklarım 
kırmızılndı. 

Söylendi: 
- Şimdi bula§rk yıka bakalon kUçUk 

banan! 
Yemekte kullandığı tabaklan yıkadı. 

Kullandığı bardak ve kadehi çalkalayıp 
sildi vo yıkadığı tabaklan yaptılı gibl 
peçeteyle tutup kaldırdı. Şampanya ve 
votka giaelerlnl peçete ile alldl. Yalnıs 
Brosllofun kullandı~ yem.,k takmıına, 

bardak ve kadehe el sUrmedl. 
Yere diz çökerek halı Uzerinl uzunu

zadıya tetkik etti. yere bir ıey dUaUr -
mUa olup olmadığını arqtırdı. 

Doğruldu. Mantosunu ve ıapkasmı 
giydi. Banyo odasına geçti. 

Şofbenin havagatl musluğunu açu. 
Banyo odaımım kapısını açık bırakarak 
tekrar salona döndU. Son defa Brosllofa 
baktı, etrafa göz gezdlrdl. Oraya gel -
mi§ olduğuna dair hiçbir iz bırakmadığı
na emin olunca yavagça kapıyı açrp Bro
ısllofun dairesinden çıktı. 
Kapıcmm odası önünden geçerken ıa

yanı hayret bir mUoabebetle Brosllo • 
fun aeslnl ve ılvesinl taklid ederek: 

- Benim, dedi, Brosllof ... 
Sokağa çıkıp tenha yollarda dolqtı ve 

on dakika aonra geri döndU. Br08llofun 
içeri girerlerken yaptığı gibi 1kl defa 
blriblri arka.ama zUt çaldı. Kapı açıldı. 
Geı;erken gene seslendi: 
• - Benim, Broıilof ... 

Fakat blr hamlede sokağa fırl&m11, ka 
pıy:ı !çerden defll, dııardan kapBDUftı. 

Ertesi sabah Parla gazeteleri, sabıta 
haberleri eUtununda Broetlofun '51\lmUnü 
haber veriyorlardı. Bunlardan blrl dör
dUncU tab'mda hldlsenln tafellttmı ya
zıyordu: 

"Prens oldutıınu ıöyllyen hu Broal· 
lof lslmU zengt\ bir Ruı, Monso parla 
el \VIDdakl apartımanmda dUn gece in- , 
tlhar etm.lftl,r. 

Sefih bir adam olan Broallof, hayatm
dan romantik bir ıeldlde, ıampanya ve 
votkalı nefta bir ıapeden sonra aynlmı1-
tır. Ha\'&gazl maıJakJamu açmJt ve kav· 
vetll bir narkoUk alarak divana azuıp 
61tlmtl beldemtıttr. 
Kapım aabahteyln uyandıit zaman 

kuvvetli bir havagul kokusu lılnetmlf, 
pollle haber vennlf, BrOillofun kap11ı 

QQıldJlı vakit ıeftb Bas öitl bulıuımuı • 
tur. (Devamı vıı .. ) 
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• 
ihtiyar mandayı solıvermeleritı1 

söyledim. Hayvan bize doğrll 
yola çıkmıştı. 
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gelnıezj:li. Torbamda bulunan ::;; 
bol,, fotinlerimin çivilerini çık ~ 
çizmelerimin tabanlarına çaktJf.; 
B8ylece kaymıyacağunı zannediyord,... 

Cumyon'nun çiftliğinde sinema aah. 
necileri kı§ın kannı yapabilmek için 
on dönilm kadar yere mika ile karı§ık 
on iki fıçı tuzu dökerken birkaç 11ığırt • 
maçla birlikte biz de bu işleri bUyülo: 
bir merakla seyrettik. Evet sinemacılar 
yazın tam ortasında Oklahomanın ıim 

diye kadar görmediği kadar sert ve 
§iddetli bir kı§ yapmıılardı Öyle kar 
tepeleri yaptılar ki Oklahomanm en iyi 
bir kanunusanisi bunların bir mislini 
daha vUcuda getiremez. 

Her ıey hazırdı ... 

Ben daima atın hueasiyetine hürmet 
ederim. O vakitler (De.rvif) adında 

bir binek atım vardı. Tony bUyUyUnce. 
ye kadar bu atı kullanmr)trm. Derviıi 
mandalann yanına götUrdüğilm zaman 
her ikisinden ve bilhassa sahne için ıe. 
mit olduğum en lhtiyarından hiç de 
h<>§lanmadr. ikinci atım Tony'nin de bu 
satırları yazdığım güne kadar, hislerin~ 
hUrmet ettim. Aramızda bir lhtilAf çı. 
kana ben he:nen fikrimden cayar, hay. 
vanın dediği ıeyi iltium ederim. 

Nihayet sıra manda uhneıine geldi 
çattı. Turner diğer manzaraları evvelce 
çekip bitirmişti. Miss Stedman gelm\J 
benim marifetimi seyretmek için ıabır. 
11zlanıyordu. Hesap ettim: Mandayı 

yere çarptığımı gördükten sonra artık 
yakı§ıklı, levanta kokulu baı aktörle;; 
gece gezintilerinden vazgeçer ve benim 
le, ıece mehtaplarında at sırtında d.o.. 
la§ırdı. O vakitlr bilmiyordum fakat bir 
çok yıllar sonra öğrendim ki; Baba 
Turner, fikrimden caymıyayım diye be. 
nI aıkııtırması ve pohpohlam.aSI için 
kıza hususi talimat vermi§ti, hattl ibu 
filmde bana yaptıracağı ikinci rol hak. 
kında da bir 1ey bilmediğime isabet ol. 
muı: meğerse bana kırmızı derili mat. 
mazeli hudut harici koğan aJiretin 
reisliğini de yapmak mukadder imi§. 
Kabileıi genç kııı kovarken bu katı yü 
rekli vahıt herU hiç tc müdahale etme. 
mitti. Halbuki ıahnede genç kız rolünü 
yapan kimdi, biliyor musunuz? Bizim 
1dilber Mlsa Stedrnan. 

Birkaç sığırtmaç mandayı deı:rıit ~ 
buklu küçük bir kafes içinde, bUyilk •" 
mn arkasına kadar sürdü. Bu . ~ ıı.
da Mayk d4 ç.ıka geldi. Mayk bütilrt dl' 
rUnU burada gcsinniı bir adaın ~ 
yaban mandalan hakkında derin dl 
mat sahibi idi. Ayni zamanda beJ11S:,~ 
arkada§ımdr. Evvel! gidip ınal'; 
gözden geçirdi. Sonra da bana gel 

aordu: ' 
- Tom, l&hi mi 1 Bu manda il• 

cüreıceckıin? 
,,ır 

- Neden olmasın, ben berbansi
1 

ihtiyar manda Ue boy 81çUıeblliriıl' , 

Bir dakika kadar dü§ündükteı1 '°;;:: 
- Hmım ı ... Birkaç hafta evvel, ~ 

ca'daki evime, iyi bir eğer tala~ ... 
vinçester tüfeği ve bir tabanç& 
nuıtın, bunlan no yapayım? ~ 

- Ne mi yapasm? Ben geUp • 

ya kadar ukla l ~· 
Bununla beraber Mayk'm f 

ken yUıilndeki lfaıde hiç de hOfUıss' 
medi. 'ft' 

Koca Derviıin ıırt.ına atbyara1'ı 
ba Tumerin ı8sterdlğl yere g~ 

Daima karlı mıntakada -.,,, 
manda buradan dı13nya çıltmıy• 

tırsa onu da ıeri e;etirmemi ıö~~ 
Mlu Stedawı'a elimle :iıar~ 

Yanmdaki -"t&Çlan poaıadalı, r/ 
kokulu bq akt8rlerin duyabilısıeti 
bağırdım: ""-

- Manzaraya dikkat edinis· :S..,,, 
10nra bunun bir qhii cSaha 1eytecl 
ıinisl t1f'I 
Meğer ki ben bir ikinci lcleıf• 

bir halt edeyim! .. ,81 
İhtiyar manda}'I ıalrvermeJerı~ 

]edim. Hayvan bize dofru yol• ~ 
tı. Kar yığınını d8ndil. Ben de 1 /. 

sırtında onu karıılamak için yol~ 
tım. Ata doıdoğru gitmeai ~in ~ 
mahmuz vurmak icap etti. Yere" 
atlıyacağınu ve mandayı boytı 

Bu cınıda her tilrlU gizli haıırbkla. ldan yakalıyırak ıırtilıtU atacalıd! 
nmr yapmı§trm. Geceleri ihtiyar boğa. 
mı kuru otla beılemiı, kendisine neza tayı evvelden heaaplamıJtını

manda cenaplan tepenin Uerlaitl• 
ketli ve tatlı MSzler taylemiıtim. Sah. •-' "J 

rek durdu. Kllçilk, tuhaf 18ılel'IP" 
neye rıJanadan evvel ihtiyar manda ııı. ıw'1 

:s u dikti; ıonra da UıtilmUn dot• -,t 
mediği takdirde benim hesaplarımı alt dırdı. Ben ve Derviı bunu e\'elC 
üst edecek hiçbir ıey göremiyordum. 
Kar yapmak için kullanılan mika ile tuz heaaplamamııtık. 
yerleri kaygın bir hale ıokmuıtu. Man. (Den.mı ftf) 

da güreşinde ile kaymak hiç de itime -~ 

•-• EIDilMTt·•=ıı•o•~ ıs o PO 
meal, bir ııabun parçasmm elden kayması kahkahataruı uetıll 
mest için klfll gerçi zafer zor elde edlllyor ama dofruau b ~ lf 

Bir anne için çocuklarmı yanında bulundurmak nekadar fay
dalı! bir hizmetçi, istediği kadar iyi olsun, ana yerini tutablllr, 
mUthla bir kiibusun uyandırdığı çocuğu kucağına alır, avutup tek
rar uyutablllr mi? Çocukların da rUyalan var, ltardC!iÇiğim i onlara 
bu deh§etli rilynlarm ne olduğu-ıu arıtatmak çok zor §ey; çünkü o 
esnada çocuk annesini yan uynr, yıın uyanık, §ar.ıkın, hem akıllı, 
hem de alık denecek bir halde dinliyor. lki uyku arasında bir 
polnt d'orguc. Bunun içindir ki benim uykum da pek hafif oldu, öy
le ki yavrumu, göz kapaklarımın tülll altından görUp duyuyorum. Çeviren ı Nuruıoah 
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de imklnsız olmadığı için Uınld keallmlyor! Fakat o Ud kilıı:,, f 
sanı gfydlrdikten sonra sabunlar, ıüngerler, lefenler, kUJ'U ~ 
ğıtlan, fan.llAlar, hasılı bir çocuk odasmm bin bir eıyall • J)lt ~ 
tertemiz görünce Meri ile blrlblrlmile naaıl baklltıtını!O ~ 
lahım, bir de sen veya melekler blllr; babalarmm bunlard,ıs ~ 
rl blle yoktur. Ben çocuk bakımı hUIWlunda İnglllz k•d O/ 
döndUm; itiraf edelim kl bu it yalnız onların elinden gelfY0r~~ 
çl onlar çocuğu yalnız maddi ve beden! lıtlrahat, refah~ f 
dan dUgUnUyorlar ama bUtlln fcad ettildert ıeyler de do~ f 
rinde. Bunun içindir ki ben de çocultlanmm ayaltlanna ~ 
nllllı kundura giydirip dizlerini a.çtk bırakacafım. ·Onları *"J 
cık ıeyler aruma 8ıkıaurmıyacalrm ama yalnız da b~I. 
fım. Fransız çocuğunun aargılar içine hapaedllmesl, ,ıs /. 
beet kalam dly~dir; itte itin iç ytlzU. Halbuki hakiki bir ~ 'İ 
serbest değildir: benim de sana mektup yum&YJlunın ıeb;, -~ 
hem evime barkıma bakıyor, hem de lJd çocuk büyUtUyorıl J"". 

Derin bir nefes nlmn.ları, bir kıpirdanmalan ile uyanıyorum. Jhtt-
JAç hcyu!Ası sanki daimıt yataklarmm ucuna diz çökmü§, oturuyor. 

Gün doğunca çocuklanm da kuşlarla beraber uyanıp cıvılda
mağa baalıyorlar. Son uykunun perdeleri arasmdan onlarm pıtır 
pıtır konuumalan bana sabnh vaktinin 6tUvnıelerl, kırlangıçlnnn 
kavgaları, sevinçli veya §ikliyetli kuş sesleri gibi geliyor; doğrusu 

ben onlan kulaklarımla. değil de gönlilmle duyuyorum. Atcnais 
beııiğinden benim yatağıma gelmek için ellerile, ayaklarlle, dUııo 
kalka uğragırken Arman bir maymun çevikllğf ile hemen tırmnnı-

verlyor. Benim yatağımı bir oyun yerine çe\iriyor, benimle de 
bildlklerJ gibi uğraşıp duruyorlar. Kız saçlıınmı çekiyor, boyuna 
meme emmek istiyor, Arman da kendi mıılı,y1nış gibi göğs\lmil ona 

bırakmak istemiyor. Bnzı halleri, birdenbire kopuveren öyle kah
knhnları var ki ben de dayonrunıyor, gBzleriınl açıp uykudan vaz. 
geçiyorum. O zam:ın dev anası oyunu oynuyoruz; ben dev anası 
olup o tnze, beyaz, yumuşak eti okşamalanmla yemeğe bqlıyo

ru.m; kurnaılıktan içleri parlıyan o gilzel gözleri, gUl omuzları 

doymak bilmeden BpUyor, öpüyor, nihayet blrlbirlerlnl kıakandın· 
yorum; bu halleri görsen bayılırsın. Öyle günler oluyor ki ıaat 
sekizde çorablanmı glymeğe kalktığım halde dokuzda daha bir te-

Nihayet kalkıyoruz. Giyinip kupnma b&flıyor. Arkama &&· 

bahlığmu alıyor, kollarmu sıvayor, muaamba önlUIUmU takıyorum; 
eonra o iki çiçeğimi, Merl'nin yardımı ile yıkayıp temizliyor, eu-

yun sıcak mı, ılık mı olduğunu tayin etmek bana aiti çocuklarm 
bağırıp ağlamasında suyun hararetinin çok teılri var. Klfrttan ıe
miler, camdan kazlar, ördekler itte o zaman meydana çıkıyor. Ço

cuklıırı iyice temlzliyebllmek için onlan eğlendirmek lAmn. Yu. 
muııacık sUngerlcrl, bu mutlak hUkUmdarlarm vUcutlarmm her ta
rafına ıUrebllmck için ne kadar dlence fcad etmek lfwmgeldlğt
ni bllaen, annelik Banatmı hakkiyle ifa için nekadar meharetQ, ne 

kadar dirayete ihtiyaç olduğunu o zaman anlar, belki de korkardm. 
Yalvarmalar mı ieterain? paylamalar, va!dler, tehditler mi ister
sin? hepsi var; insan dalkavukluğa, ıarlatanlıfa mecbur oluyor: 
hem de bunları açığa wrmamak, gizlemek 11.zım. Allah, çocuğu 

kumu etttfl gfbl annesini de kurnaz etmeıeydi halimiz bilmem 
ne olurdu? çocuk, bUyUk ılyaatler gibidir; fakat bUyUk ılyaatıer gi
bi onu da avucumuz içine almak kabil... fhtlraalarmdan yakalamak 
prtlle. 

Bir kadmın: "Ben annelik ilmini blllrlm" dlyebnmeıl l~ ~ 
dislnde hiç kimseye belli etmedlft, zaten gtsııterlne geıııı;.,~ 
kım meziyetler, tükenmez, yorulmu bir fedak!rlık kab~ f 
lunması lft.zımdır. Ate11n· önünde pifen yemeklere ba'- f 
gelmez. Sen beni, dikkatten, itinadan kaçmacak insani ~: ~ 
sanır.sın? zaten her dikkatin, her lUnanm da bir mUkAf•tJ ıJP ~ 
cuğun ıe!katl, memnuniyeti. Yemeftnl iyi bulan bir çoC •fit .J 

beıuınmu o kadar güzel bir aey kl doyum olmuyor! Arın.ıs~~~ 
yemekten hoııandılı zaman, btltlln bir qk hayatına bede!ııss; Y 
lamaları var. Atenala'I daha yedi ay evvel memeden ke• ;,; 
da anyor; onun yiyeceği çorbayı üflemek keyfini dadıY• 
rakının? ya pek 11cak ıelirae '? ... 

r 

d 

b• 

li 
t 
d 



,--- Lacivert gözlüme ! -w, 1 
\'ilzünc bakıyorken benim •;ime itler, Gözlerime akscder açılıp kapaaank ı j 

; 
~ 

Gözbebcklerindckl lich·ert menc\'lıler! Gözbebeklerlndekl lkh·ert menc\1flerl 

Sanki her zaman benim gelir kalbimi dltlcr, 

Gözbebeklcrlndckl lich·ert mene,·ltlerl 

Her gün yanıbatmda tutuprak, yanarak 

Bazan blnl«'n tıuroarrm gözlerine dalarak 

Sabah olur odamız aydmhp bUrilnllr, 
Bir dakika yanajmı yanapaa allrilnllr, 
O an ldrplklerlnln arumdan görilnllr, 
Gözbebeklerlndekl liclvert mene\'lılcr ! 

ŞEYTAN ÇEKtCt 

! 
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IBlr doktor 
fıkrası 

RESMi DAiREDE 
Eslti memurlar - A! Şl4 hale bak, ça. 

lışıyor. Gö.,memiş adam ne olacak! 

:tdi lisan biliyormuş baba t 
ta..; 8ki o halde seninlt tv1enmelt iste- ,. 
'ıôykyebilmek ıfin mrinasip ktli· 

flfde,. lıôld bıilamamıJ? 

- Doktor sizi çağırttım amma doğ~ 
rusunu isterseniz doktorların bir şey 
bcccrcbileccklcrine benim pek aklım 
ermez. 

- Fransız karikatürü -

Tehllke vokl 

ıı. °:::;obilde~ 5!:: r ...... ihtiyar 
~ rle karııtaıtı. Zavallının pro. 
' idi. 1 dilencilerden olmadı&ı beıbel. 
~ 1'cıdı ve çantasını karııtırarak 
~ bulduiu bir on paralrir ver. 

...., )f lorara sordu : 
~;den bu bale &ddini~? tpiz mi 

·~ ~ ' •danı nükteci biri idi. İçini çc 
, cevap verdi: 

'liıbı Cibi yaptım efendim, böyle 
'&elene bol bol udaka verere' 

har vurup harman aavurdum f 

Avcı 

S:t IOlııöı blm miyoptur. Da. 
'. •va çıkınııtı. Dönüıte kihya. 

l>t~etliJ t. erin hepsi döndWer mi f 
... et. 

b. 1 "' salim · ' ""•et. na. 
o hald 

e ben bir tavıan vurdum ı 

... ~ . 
ÇOCUKTA Al llABERI! ! 

- Baba bak, misafir bay ıulu dıırma. 
dı da annem onu karanlık odaya kapattı! 

Amerikan 
fıkrası 

!ki Amerikalı eenç Vcnedikte balayı 
seyahatini yapıyorlar ıondolleri "E. 
cel KöprUıU,, ~ün altından ıeçerkeı1 
ıenç kadın ıordu: 

- Neredeyiz Darliny? 
- Dur hesap edeyim. Bugün ayın 

kaçı? 

- 1, may11 ... 
- Saat kaç? 
- 13 U 20 ıeçtyor. 
Delikanlı cebinden bir muhtıra def. 

teri çıkarıp baktıktan sonra kanımın 

merakını tatmin' etti : . 
- 16 mayıs saat 13-,20 olduğuna gö. 

re Venedikte bulunuyoruz. 

- Omuzları pamuk dolu diye ben sana 
söyltmemiı miydim? 

ROvalar: 

- Onun ebemi yeti yok efendim. 
Baytar tarafınian muayene edilen bir 
eşek de baytarın ne yaptığını anlamaz. 
Amma yine iyi olur! 

- ı Şiis-;;Tz--"™I 
: 

inanır mısınız? i 
• * Nurullah Ataç'm huır ctıara iç- i 

meğc, plll\'J ka.,ıkla değil çatalla yeme-1 
ie ve ıl)'ah camh ıözltlk kullumap 
bqladılıaJ. .. 

• Nlzamcddln Nadfln iddia ve bul 1 
tarihi \'csfkalarla ispat etmeie ~alqtı- İ 
İl gibi hakikaten ancak ota yecll ya- ı 

§mda oldutana... 1 
• htanbalda yum tehrla ea temls 

caddelerinde toz toprak lclnde blma
du dolaflnanm mllmktln oldajaaa... 

* Saacl Dervlt'ln Hatice Batlh'le, 
(l'& • N6) nan Hatice Sllre;na De ve 
RC8acl Enls'ln Süheyl& Şefik"le kavga 
ettiklerini ve bir daha b&npnalarma 
da lnıkln olmadıtmı ... 

• OtolttWerla leJl'IHfer qweıe. 

rlne rlafet etmele ~ 1 • rramvay flrkeUıala freni bonk .. 

1 
raba lmllanmamap bqladıpn ..• 

İ§ltscnlz inanır mısJDJZ! . ..... _... . ._ ............ ________ ._ 

- Kancalım, bugün ne il yaptın? 

Kan koca çalıııyorlar. Geceleyin 
geç yattıklan ve genç olduklan için 
çabuk da uyumadıklan cihetle o sabah 
biraz geç uyandılar ve işlerine yetif 
mek ilzere alelicele hazırlanıp eokaia 
çıktılar. Tramvaya binip Sirkecide in. 
diler, aynlacakları aırada kadın telif. 
landı: 

- Eyvah l UtüyU masanın üzerinde 
bıraktım ve fiti ceryandan çıkarmayı 

- Pardon bayan. siz kumaş almağa mı ~a unuttum. 
geldiniz, yoksa mavanlırimizi çıkaracak- Kocaıı karı11nı teıkin etti : 
sınu? · - Merak etme yangın olmaz. Ben 

Marslıya fıkrası 
Mariyila hiddetli bir tavırla kahveye 

girdi. Ar'kadıır Oliv ıordu: 

- Hanr ola? Nen var? 

- lımaaız bir mektup aldım. 

- Ne !diyor? 

- Kanmm beni aldattıfuu haber 
veriyorler. 

- Ne yapmak niyetindesin? 
-Hiçi 

- Nasıl hiç? Namusun ne olacak? 

- Bir teY yapmıyacapn, çllnldl ya. 
pılacak bir wey yok. 

- Neden? 

- Evveli mektupta yazılanlara ka. 
ti yen inanmıyorum; hep iftira... Sani. 
yen kanının itıkı olan adam boksör! 

- Hayır, imk4nı yok! Saat dörtten son 
ra tediyat yapamayu! 

- Fransız karileatürü-

de banyonun musluğunu kapamayı u. 
nuttumf. 

Kadm- Braoo! Kuıııet il4nmz ftvlta 
l4de i'"I. Esltdm ltüçük çoculu bile dö. 
lnreziln limdi karkudan kocam bile 
eve gelemiyar! 

iki işsiz 
arasında 

!ki iısi.ı arasında: 
- Böyle acele acele nereye gidiyor. 

ıun? 

-tıbuldum. 
- Yok canım. 
- Buldum diyorum ya aana... 
- Nuri bir it? 
- Kanma yıkatacak çamapr iti 1 

ıvı · tanımıvorı 
- Bana kahna lazım sizin vaziyeti. 

nizde yapılacak bir tek hareket var: 
Karnınızdaki çocuğun babasına bir mek 
tupla müracaat edip yardrmnu meyiniz. 

- Nuıl olur? 
- Neden olmasın? 
- Kendiıile mektuplapcak kadar 

aramızda ahbaplık yok ki 1 

Komiser - Vay canına! Lokatdada 
yanltblıkla bafkaıının pardesWünü giy
mitim! 
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BaşlataJı 1 ıncide r 
tiln beşeriyet namına temenni edelim. 
E3:ıacn sık sık sulh emelinde olduğun. 
dan bahseden Almanyanın böyle bir ta. 
arruza gcçmlyeceğinl tahmin etmek de 
mUmktin olabilir. 

* ... * 
Hongkong, 3 (A.A.) - Burada 

E;Öylendlğine göro Japonya Çin hüku
metine muhasematn nihayet \'ermek 
Uzere ileri stirdilğU yeni şartları bil· 
dlrm!ştlr. Bunlar ş!nıdl Hankeu·dn 
tetkik edilmektedir. Bu şartlnr pek 
ağır olmakla beraber bundan evvel· 
ki şartlara nlscbtle pek hafif adde
dlleblllr. 

Harp devam ed yor 

Tokyo 3 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Harbiye nezaretinde muntazam Sov 
yet piyade kuvvetlerinin dUn ilk defa 
olarak Çang - Kuf~ng ve Şactsaorıin. 
ge karşı yapılan taarruzlara iştirak 

ettikleri tasrih edilmektedir. Şim-

diye kadar hareknta i~tirak 

etmiş o!an Gcpcunun hudut muhafız 

kıtaları takviye edilmiştir. Japonlar 
bu. taarruzları tardetmişlerse de har_ 
biye nezareti muntazam kıtalar tara. 
f ın~an yapılan mUdahelenin hadise. 
nin mahiyetini vnzıhleştirmi§ olduğu 
kar ıati·:i izhar etmiştir. 

I ıger c!hetten Hariciye nezareti 
namına s<Sz söylcmeğc salfthiyettar 
bir zııt, 31 tcmmuzdanberl bu mıntaka 
da muha::crtıatın durmadan devam et. 
tijmi söylcmi~tir. Bununla beraber 
Japonlnr, Sovyetler azami kuvvetleri 
ni istimal etmemektedirler. Müsade
m'elerin pek §iddetli olduğu tahmin 
edilmekte ise de bunlar yalnız zikre. 
dilen mıntakaya inhisar etmişti. Har 
biye nezareti namına söz söylemeğe 
sal!ı.hlyctta olan zat dUn saat 15 de 
dört Sovyet taburunun önlerinde 30 
tank olduğu halde birkaçı ağır olmak 
üzere yirmi topun himayesinde olarak 
Şatsaopinge hUcum ettiğini bildirmiş. 
tir. Japonlar bu kıtalarm 200 metre
ye kadar yaklaşmasını bekledikten 
sonra mukabil taarruza geçerek Sov. 
yetleri mevzilerine kadar tarcetmişler 
dir. Saat 20 de Çang • Kufcnge karşı 
yapılı.o yeni bir hücum diğeri gibi 
tardedilmiştir. 

Dokuz kadar tayyare saat 19 da 
hudutta kain Kaojo kasabasını bom-

Ja on 

diplomat arı 
_... DoştaraJı l incide 

kün değil şüphesiz. Eğer öyle olsaydı, 
İstanbul kapılarına "bu şehir dünyanın 
en zeki, en münevver monden'lerinin bi
ribirlerile buluşduklan yerdir,, şeklinde 
bir levha asılması teklif edilebilirdi. Zi
ra bir otel üzerine hiçbir misafir, bu mi 
satirlerin bir Beyoğlu oteli üzerine çektiği 
dikkati çekemez, uyandırdığı merak ve 
tecessüsü uyandıramaz. Hani organiza. 
tör akıl edip de bu ekEelanslarm otura
cakları odalara birer gizli mikrofon koy. 
muş olsaydı lstanbuldaki diğer diplomat 
lardan okkalarla altın çekebilirdi. 

Japon diplomatları bu yılki toplantıla 
rı için ~hrimizi tesadüfen seçmiş ol. 
duklarını söylüyorlar, haydi diyelim ki 
uzak şark festivalinin bu seçiştc bir il
gisi yok. Fakat İstanbul festi\'alinin de 
mi bir tesiri olmadı? 

* • • 
Bu numaranın, lstanbul şehri festİ\·a

Jf Qezrine umumi dikkati Rumen baletçi. 
lcrinden daha çok çt:ktiği inkar edilemez. 

HABER 

n 
etmeğe 

o ya ç· e su 
bardımnn ederek birkaç gayri muha. 
ribin ölmesine sebebiyet vermi.§ler. 
dir. 

Bombardımırnlar 

Tokyo 3 (A.A.) - Royter ajansı. 

nın muhabıri bildiriyor: 
Japonya namına söz söylemeğe sa. 

18.hiyettar bir zat Sovyet tayyareleri
nin Koı enin merkezi olan Seul civa. 
rmda bir köprünUn Ustüne sekiz bom. 
ba attıklarını söylemiştir. Bu zat iki 
veya Uç Sovyet piyade taburunun saat 
9 da Çang - Kufeng ile Şaotsaoping 

arasındaki Japon mevzilerine yeniden 
taarruz ettiklerini fakat yine geri 
pllskUrtilldUklerlni ilave eylemiştir. 

Sovyellerin zayiull 

Tokyo, 3 (A.A.) - Kore ordusu 
genel kurmayının bu gece yarısı neş 
rettlğl bir tebliğe göre, Çankufeng· 
deki Sovyet kun·etleri, takriben Uç 
piyade alayı ve 200 tankı muhtevi 
bir motörlü fırkadan ibarettir. 

Bugiln saat 15 e kadar Sovyet kt· 

taları, Çenkufeng tepesine ateş et
mişler ise de Japonları herhangi 

mühim bir hasara uğratamamışlar -
dır. DtinkU mutıarebede ölen Sovyet 
askerleri 200 kadardır. 

Tokyodttki Sovyet mümessili
ni istiskııl 

Tokyo 3 (A.A.) - SovyeUerin Tok. 
yo maslahat~üza.rı Smetanin dün öğ. 
leden sonra Hariciye nezaretine 31 
temmuz ve 1 ağustosta Japonların 

"Sovyct arazisine dahil addedilen,, 
Çang - Kufenge karşı yaptıkları taar. 
ruzları protesto eden hükumetinin no. 
tasını tevdi etmiştir. Sovyet maslahat 
gUzarı ne general Ugakl ne de nazır 
muavini Horinuşi tarafından kabul ı 
edilmiştir. Bunun için nota general 
Ugakinin katibi tarafından alınmış- 1 
tır • l 
Sovyeller bo!JlbHrdıman ha
berlerini tekzıp edıyorlar 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass Ajansı 
blldiriyor: 

2 Ağustos sabahı, şafak sökerken, 
Japon kıtaları, SoYyet arazisi dahi· 1 

llnde kAln Znazernaya tepesine ta
arruzlarına yeniden başlamışlardır. 
Bu tepe, bütün gtin süren bir ı;:arpış
manın sebebini teşkil eylemiştir. 

Japon kıtaıarı So,·yet hududunu geç 
tikçe, bunlar Sovyetler tarafından 

topçu ateşine ve tayyare bombardı. 

manına maruz tutulmuş ve bu su· 
retle Japonlara büyUk zayiat verdi
rilmiştir. 

Japon ajansı \'e Japon gazeteleri, 
Sovyet bombardıman tayyarelerJnln 
Japon arazisi üzerinde uı;:uşlar yap
tığı haklunda haberler yaymakta · 
dır. Tahmin edJldiğinc göre, bu ha
berler, Sovyet arazisine yapılan mU· 
teaddit hücumları ve Japonlann dü· 
car oldukları bUyUk zayiatı mazur 
göstermek lı;ln Japon militaristleri 
tarafından bilerek yayılmaktadır. 

Gene tahmin edildiğine göre, ba· 
zı Japon dlplomntlnrı Japon mlllta· 
rJstlcrl gurubunu, bu tahrlkflt hare
ketlerine teşci etmektedir. Du va· 
zlyettc, fevlrn.10.dc dddf neticeler 
verebllecelt bulunan muhasematın 

devamı önUne geçilmez bir keyf~et 
olarak telAkkl edilmektedir. 

Sovyel Rusyada uümay·şıer 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass Ajıınsı 
bildiriyor: 

So,·yetler Birliğinin en bilyük 
merkezlerinde rnUteaddlt toplantı -
tar ve mitingler yapılmış ve bu top. 

\iUW • • 

lantı Ye metinglerde, işı:ller, mu • 
hendlsler Ye müstahdemler, Japon 
milltarlstlerlnln uzak şark hudu • 
·dunda çıkarılıkları tahrikçi h1hlise • 
lerden dolayı derin nefret hisleri ile 
kızkmlıklarını bildirmişlerdir. 

Serp - Molot demir fabrikası işçi
leri hükumetten küstah Japon 
militaristler gurubuna en nzlmkAr 
bir surette mukaYemet edilmesini 
talep etmişlerdir. 

Lenlngratta, Orconlkidze gemi in
şaat fabrikasında yapılan ruetlng • 
lerde aşağıdaki karar sureti kabul 
edllm iştir: 

"Japon militaristleri güruhu ve 
bunların Berlln ve Romadakl şerik 
leri şunu unutmasınlar ki Kızıl Or· 
du, mukaddes Sovyet toprağından 

bir karış yer dahi terketmlyecektlr. 
BUtün So\'yct halkı, seferber halde· 
dlr ve gtizel ,·e sevgiU Yatanınm 

mildafaası için parti ve hUkümetln 
ilk işareti üzerine silah elde kalka.. 
caktır.,, 

lvanova şehrinde mensucat fabrl· 
kalarında çalışan otuz bin işçinin iş· 
tirakiyle yapılan toplantıda.. hatip
ler, Sovyet gı:ınçllğlnln Sovyetler 
Birliği mllletlcrlne karşı harekete 
kalkacak herhangi düşmana muka
vemet için partinin ve hill•umetln 
eml'lnl beklemekte olduğunu teba
ruz ettirmişlerdir. 

Almaatn şehrinde 70 bin tşclnln 
iştirakiyle yapılan toplantıda da, 
heyecanlı bir hava içinde, Stallne, 
Voroşllo!a, Kızıl bayrak nişan!) le 
taltif edilen uzak şark hududunda· 
ki muhariplere selttm telgrafları 'C· 

kllmlştır. 

Memleketin her tarafından, bu 
gibi mitingler yapılmakta olduğu
na dair haberler mUtemadl surette 
gelmektedir. 

"Japonya aleş\e oynayor,, 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı bil 

diriyor: 
Japonların yeni tahriklerinden bah

seden Jurnal dö Mosku gazetesi diyor 
ki: 

Scvyet . Mançu hududunda olduk~ 
ça uzun zamandanberi nisbi bir süku. 
nun hüküm sürmüş olduğu mallımdur. 
Japon militariıstlerinin Sovyetler bir • 
liği ile anlaşmazlıklardan kendilerine 
iyilik gelmiyeceğini anlamış bulundu -
ğu sanılıyordu. 

Fakat bu militaristler, son günlerde 
ciddi hudut hadiselerinin vukua gel • 
mesine sebep olmuşlardır. Sovyetler 
birliği, hududun yeniden tahdidine ve 
bütün münazaalı hudut meselelerini 

halledecek muhtelif komisyonlar teşki. 
linc muvafakat etmişlerdi. Fakat Japon 
ya, Sovyet hükumetinin bu sulhperver 
teklifini, Sovyetlerce kabulü imkansız 
ve manasız şartlar ileri sürmek sureti!~ 
rc:ideyledi. 

Japonya, tehlikeli bir oyun oyna. 
maktadır. Ateşle oynamaktadır. Japon 
ya şu ciheti tam olarak anlamalıdır ki, 
bugünkü had:seler büyüklüğündeki 

mahalli anlaşmazl.l:lar p::k çabuk u _ 
mumi anlaşmazlıkları tevlit edebilir. 

Sovyet hükumetinin sulhperver zih. 
niyetinden müterr.adi surette istifade 
etmeğe kalkmayı Japonyaya tavsiye 
etmeyiz. 

Sovyctler Birliei, hudutlarına karşı 

yapılacak her hangi bir ihlal hareke. 
tine ve hele a.raz:sinden her hangi bir 
noktanın zaptı te~clıbü:.üne kntiyen 
müsaa::ie etmiycccktir. 

Sovyetler Birliği, Japon militarist . 
teri gurupunun gayrimeşru unsurları. 
nın ve bazı politikacılarının Sovyet hu· 
dut muhafız larını öldürmelerine ve kı
zıl ordunun bazı müfrezelerine hucum· 
tarda bulunmalarına katiyen müsameha 
göstermiyecektir. Bu hii.diseler karşısın. 
da Sovyetler Birliği hUkumetl, yalnız hu 
dut ihJUlertne bir nihayet vermek için 

4AGUSTOS-~ 

s 
acaka 
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tek if el 
değil, fakat ayni zamanda Japon - Mıın. 

çulann bu gibi tcıhrikci hareketlerinı 

kökünden kesmek için luzumu derecede 
müessir tedbirler almak mecburiyctind~ 
kalacaktır. 

Herkes ve bilhassa Tokyo, şu eihetı 
iyi bilmelidir. 

Kuvvetli ve müttehid Sovyet halkı· 
nm heyeti umurr.iyesinin azmine daya
nan sovyet hükumeti, hiç bir suretle, 
vatandaşlarının hukuk ve menfaatleri· 
nin ihlaline müsaade etmiyecektir. Bu 
hakların ve Sovyet hudutlarının mud;ı
faası için Sovletler birliği ne kadar mü· 
hiın olursa, hiç bir neticeden korkma.. 
maktadır. Bu neticelerin mesuliycti ise 
Japon hükumetine ait bulunacaktır. 

Japonyıı tayyare hilcumun· 
dan kort.uyor 
Tokyo 3 (A.A.) - Hava mUdafaa 

erkiınıharbiyesi gece tenviratı kontro 
lünün bu akşamdan itibaren işarıahi. 
re kadar Tokyo, Yokohama ve Japon
yanın merkez ve ~ark mıntn kalarmın 
heyeti umumiyesine teşmil edilmesini 
emretmiştir. Araba ve polis durak 
mahallerinden maada bütün harici 
ışıklar söndüriilecek sokaklarda ya. 
nan ışıklar da azaltılacaktır. Yn!nız 

Japonyanın şimali garbisi ışık kon. 
trolünden istisna e<lilmiştir. 

Tokyoda müzakereler 
Tokyo 3 (A.A.) - Prens Konoye 

saat 11 de bahriye amiri amiral Yo
naiyi kabul etmi~tir. Amiral prense 
Çang _ Kufeng meselesi hakkında iza. 
hat vermiştir. Mülakat telefonla ~ağ
rılan general Ugakinin huzutile de. 
vam etmiştir. 
Hurp ıçin Japonya altınlarını 

harcıyor 
Tokyo, 3 (A. A~) - Hiıkümetln, 

halka hitaben malik oldukları altın· 
ları memleket içinde vermeleri hak
kında!{! talebine cc\·ap vermek ve 
bir misal teşkiletmek üzere impara
tor, aile kollckslyonları arasından 

nyrılmış altından mamul 70 parça 
cışyayı satılısa çıkarmıştır. Hu al· 
tınları, Japon mlllt bankası satın al· 
·mıştır. Bu eşya, iki sene sonra ye· 
nldon parası laı'le olunarak satııı nll-
nabilecektlr. 

.Joponlar ecnchilerin tavassu
tunu kııbul ctm yof'lıt r 

Tokyo, 3 ( A.A.) - Siyasi Japon 
mahfellerinde Sovyet - Japon hrtdi· 
sesinde ecnebiler tarafından yapıla
cak her tUrlü tavassutun ademi mu
vaffakıyetle neticeleneceği beyan 
edilmekte ve ecnebi memleketlerde 
bu hususta ileri sUrülcn rikir redde· 
dilınektedfr. Bu mahfe!ler Japon· 
yanın doğrudan doğruya mtizakere· 
ye girişmeye hazır olduğunu kııy

detmekteclirle~. 

brı· ·anct 
Mosktıva, 33 (A.A.) - Tas aJ 

diriyor: .. 6 11azırıl' Moskova gazeteleri, bugun 2 na ır.e!• 
1885 tarihli Khunşum anlaştna51 ve ~ıı 
but olan ve hududu gö3tercn ~l~:uııırs
planı imzalıım~ olan Rus ve ç~ fotoğ• 
slllerinin imza ve mUhürleriııın 
raflarını neşretmektedir. -~13~1!· 

k aı" 
Bu fotoğraflardan tam olar:1 ~ııun ~· 

dığı veçhile, hudut, Hassan gö!U oil1 • ) 
kından veyahut Japon hükOrnetı ttle~tt· 
!ediği gibi, garp sahilinde .. gc~rne arftı~ 
dir. Hudut, bilakis. daha zı}:aae ;p0rl.l · 
daalar arasından geçmektedır. J d .. ıı·dı· 

o \lZ" 6$ 
rın ilk defa olarak bu 15 ~enun 1esevb ' 
yet iddia eyledikleri ve ışgale. t) ıı.·~· 
ettikleri tepe, sarih surtte ~~:ıed~ 
sinden bir par<;a teşkil eyl~ .... 

kay a. anı. 8!, 
Arası nde yeni tayın~ıJ' 

DL'l ı 
Ankara, 3 ( Hususi ) - 1'llıı;' 

Vekaleti mektupçu ve kayına ıııı'I& 
. . kararl1 . ' 

arasında yenı bır tayın t85d:i' 
hazırlamış, kararneme yüksek 

arzolunmuştur. ıııJığ'~ 
Bu meyanda Ugaz kayınak.B ~raıı!I, 

Bursa maiyet memuru Agab. jd•'eı:· 
Bala kaymakamlığına ınahalh 9,ıf' 
memurlarından Nafi AkınaY• :i . tıJı•~' 
kaymakamlığına ilgından :Be rı udil'' 
Kolp kaymakamlığına nahiye rıı.t ıcaY 
lerinden Cevdet Onday, ~dre~etl1ııt" 
makamlığına ist:mbul ına~yet •ıtı•ııa? 
Şadan Altınok, Cihanbeylı k~) t şaf· 

.. . Cıha' S 
lığına Şavşattan Huseyın ·d 11 v 

. azı e ~"' 
şat kaymakamlığına Seyıtg akall1\ııı ~ 
reyya Esenkan, Daday kayın V•'~ 
na Acıpayamdan Recep Aydıl1iıidjtı 
kaymakamlığına Tefenni.tlen ,;. ııa i'' 

k ınlır;l ,J• 
Diğenm:m, Gerze kayma a Jtll>'ıır 
boludan Şemsettin Akan, Olhl feııııı' 
kamlığına Gümüşhacıköyderı 0' 
Kayar Çankaya kaymakarntığırı' ıı•f' 

' ··dal' 
küdardan Lutfi Aksoy, t)skU ııısJı: 
makamlığına Karamürselden 1111 et 
Ünal, Karemürsel kaymakarnlığısoıı'~ 
ki Ayvacık kaymakamı l{ernal nııst• 
Seydişehir kaymakamlığına J\'°~ııP' 
Vehbi Güneş, Kahta kayınakll \'ıl!Jl,s 
eski Daday kaymakamı Sırrı 

1 
r ıı' · 

Kelkit kaymakamlığına Da\'ut 
11 ~1ıdı'' 

h. . .. d .. .. M f çakal, 't"ı 
ıyesı mu uru usta a ııı'ı' 

eli kaymakamlığına Ankara uıı1ııfll 
memuru Hilmi Tuncel, BursB 1'Jfıf>' 
hukukiye müdürlüğüne VartU ı.ıpÇııl~ 
kamı Vedat Ozdeş, Muş ıne.Jct Oç'~ 
ğuna Afyon mektupçusu Azıt t<•>~ 
Kars mektupçuluğuna Ulukışla ı.ıl'çııl11 
kamı Sadi Sevincan, Van ıne~. ıfıl~C 

'C ,,. ·~ 
ğuna Ulukışla kavmakamı • 3 ı,sd1 

akoğlu, Bitlis mcktupçuluğu~a ,AfSlj~. 
eski kaymakamı Osman Nu~ dağ ıc• 
Akkari mektupçuluğuna Eınır iiÇ~ 
makamı Hüseyin Papuççuo~ıı.ı. eo<e: 
cü sınıf mülkiye müfcttişJiğırı.e (iO\C~ 
mit kaymakamı Ömer Bedrcttıtl 

c1· / 
len nakil ve tayin edilmişi~ 

---------------------------------------------------

Sovyet
h' u 

~· a a ·? dD 
Fransızlar, Almanların fır\Jattan istif~e~ 
edip Çek os~ovakyaya ta ar ruz etnıesill 

korkuyor~ar ıtl:ıı:ı~· 
Parıs (A.A.) - Ovr gazetesi şöyle di. çen hadiselerle alakadar ?1~:1ı!P: r' 

yor: mızı tavsiye edenler ise ihtı~ a r)·cılt! ti 
•·Jtalya ile Almanya vaziyetin inkişafı" tennektedirler. Japonya ile 50~ ıo.>'°~ ı11 

nı o kadar büyilk bir dikkatle takip et. liği arasında bir harp çıktı a]{İ jll ~ 
mektedirler ki Alman ata§emiliteri bile Sovyetler birlıği ile ararn!~ c:ııf1t1 ıl/ 
şimdi 6erline hareket etmiş bulunmakta- tatbik edilmiyeceği doğru 1A1~311>~~ı 
dır. Geçen 10 teşrinisanidenbcri resmen nutmamalıdır ki 0 zaman c1' b

1 

le bir fırsattan i~titade eder ırııi~ r 
Japonyaya bağlanmış olan iki totaliter bir ittifak m.uaheclesi rmza ~ir· Ç 
memleket müşterek dostlarının tarafını Çekoslovakyaya taarruz edeb bİrıt'I 
iltizam etmekle beraber biraz da ihti~rat- istensin istenmesin hadisat 
kar davranmaktadırlar. Uzak şarkta ge- bağlıdır.,, 



~ 4 ACiUSTOS- 193& '4ARJ:':R - .O.k~TT) nMfılft 13 

ttiütıD ~~11~~& &~n~w~ YAZAN ve ,., ~· 
~ız E.N wALT~uİ::>N"E'tl~ 

'lıtt ~ere, bu ikt yt.WU insanlara, 

'~tntınıara inanmayınız!. Bu za
~ bir insanın inn.ncmı kaybetmesi, 
~it daha eldivenini bile kaybetmesinden 
fttt be kolay. 

' bl n de inancımı kaybetmiş insan-
~ riYinı .• 

'· ~dı ... Atlı tramvayla gidiyor-
1llbarı"l Ytlksek bir §ahslyet olmam 
d "etra. ~ ı.ıytlın b tnvayla seyahat etmem pek 

det11, b lr hareket sayılmazdı. Fakat 
~il 8~k bir kürke bürünmüş, yU

~ıııı lçhı U tamamen gizlemlgtim ... 
~ ~ traınvaya binmekte hiçbir 
,.eıı «0rıne ı tim l!n !lılih.hn :rn § ••• Sonra, hepsin-
~ ~mı: tramvayla seyahat etmek 
lia u ... 

~ ı-aıı.rn 
~ t~ 0111 Çok soğuk, vaktin de bir hay. 

1t 11l:ııdr. 1":a rağmen tramvay tıklım 
1 lttır1ı:11nı at beni kimse tanryamaDll§-

'· latı Un kocaman yakalı beni gtz
~\'a l:nınaz bir hale getfrmletı. 
,~or ~ içinde h9m hafif tertio u
"e a~d eın de etrafmıa bakmıyor
~ tellr Onbire kulağıma tamdık bir 

lıftte halt:~ oldu. SeBfn geldiği tatika

~ 'it oıaı; ıırrtında tavgan derialnden 
otıtıı. 11, • Ufaktetek bir adam konu-

' "'Cönce: 

~ 'l'lt ~t 1 
)01t, ~ 0 detfl diye düşündüm. !m. 
ıliıı. .. 0 k' 0 olamaz! Biraz daha dik

it~ ' anaatım değişir gibi oldu: 
beııctı.l ' dedim, kallba o ... Hem de 
~Q •• 

tGıı ' lıetrı 
~ erı~6 ~lan düşUnUyor, hem de 

~el'iti.r.ıden ~ istemiyordum. Tav _ 
~" • ~ hır kUrke bUrU.nmUı olan 
~ llıutıal'tı:ı 01dufum dairenin kilçUk 
~o?'dıı. dan lvan Kapitonlçe nekadar 

>,~ ltapito 
l'tı!Q bir ~iç, silik, sanUk, ehemmi-

~ ~'1~Yetu. Dairedeki bütun ,,linin Yere düıen mendilleri-

1"'4 f~U' resını günlerde tebrik ve 

' İtapı &mır kaçırmamaktı. 
~ l'\~en tonıç genç bir adam ol.ını.-
~ ~ blıJ 'Vakftsız çıkm11 bir kanbu
~rı. 1ı-..ı en daima bükUk durur, kk

'lı l>tııtaı~: ol Vazlyetındeymlf gibi, 
'l'ıtll. slıtat Unun diki§ yerlerinde bu. 

' ~l'la aıı~ adetA pis ve mlak bir 
b. ... halde nııv gibi acalb ve acma-

lııı . ~ıt Ydi. 
~~ 6 benı · ~ eceltın 8ÖrdilğU zaman, göya o-
~eğ0 l§lı:n gibi, adeti yerin dibi
~ ' Çall§ırdL 
~ ~ daııa ~~aha §ahırlyetslz, daha 
""' · altrı~~ ıı bir insan gördüğUmü 
~~ltıd ""lltyo,.,.-
:ııııa a bu • ~.. Hatta hayvanlar 
~le hiJece~=ndan sessiz bir mahlflk 

, ltı tav zannetmfyonım. 
§an kUrkUne bilrUnmUş o-

P'adışalı 
~elleieri 
~ El:taı liıı • ~ nun 
lı...'lı a uwu a uwu 0 

~ ~ ~~~e dayanarak hazır. 
'r,i~ lij., ~hı roman, okunmıya 
ı...' ı.. krnnettedir. 
·~~. 'Uit' l•-

. ""'~.. -...ıanda HABER' de -•--
~~ ı:ııtru• 1, 

A. Çehov 

insanlar 
lan adam, bizim lvan Kapitoniç'e ne ka
dar benziyordu!. Tıpkı o ... Yalnız bu a
dam bizim lvan Kapltoniçten daha dik, 
dnha serbest, daha rn.ubali görUnUyordu. 
Ve asıl kötUsü, yanındaki adnma siyaset- , 
ten bahsetmesiydi. Bütün tramvay hal. 
kı onu dlnliyordu. O, ellerini kollarını 

sallıyarak anlatıyordu: 

- Gambetta ölmü§ ... Bu ölUm herkes
ten fazla Bismarlan işine yarıyacak ... 
Çünkil Gambetta çok akıllı bir adamdı. O 
sağ kalsaydı, muhakkak Almanlarla har. 
heder, onlardan tazminat alırdı. o bir 
dô.htydi. Vakıa o Franaızdı ama onda 
Rus ruhu vardı. 

Bu sözleri işitince tepem attı. Ağzım
dan gayıiihtiyarl: 

- Namussuz! •• Alçak! 
Sözleri dökUldil... KondUktar bilet 

kesmek için kendisine yaklaştığı zaman 
o, Blsmarla bırakarak kondUktare çıkıl
maya başladı: 

- Vagonunuz neye böyle karanlık?. 

Mumunuz mu yok, nedir? Bu lntlzamaız
lığıı bir tur!U aklım ermiyor. Sizin Jyi bir 
dense ihtiyacınız var. Siz bu halinizle 
A vrupada kondüktör olsanız vay başmı
za gelenler!. Halk size boyun eğmeğe 
mecbur değildir, aiz halka boyun eğme-

ğe mecbursunuz! •• Sizin &mfrlerlnb: yok 
mu? Bu hallnlzi görmüyorlar mı?. 

O, bir dakika sonra yolculara dönerek, 
ayakta duran bir kadına yer vermek i
çin hepimizin yerlerimizden kımıldama
mrzı istedi: 

- Size ~ylUyonım, dedi, biraz öteye 
gidiniz! Madama yer veriniz! Kadınlara 
karşı biraz saygılı olunuz!. Hey kondük
tör, buraya bak 1 Parayı aldığınız gibi 
yer göstermeye de mecbursunuz! •. Bu 
sizin yaptığınız, dUpedUz edebsizllktlr. 

Kondüktör,' bu lafların altında kalmak 
istemedi. lvan Kapltoniçin sigarasmı 
Iaaret ederek: 

- Burada sigara içmek yasaktır, de
di. 

- Onu kim söylemiş? beni sigara iç
mekten kim menedebilir? Sizin bu mü
dahaleniz benim hUrriyetlml tahdid et
mek demektir. Ben hUr bir adamnn. Hiç 
bir kuvvet benim eahst hUrriyetlmi tab
did edemez! .• 

Bu sözleri igitince çileden çıktım. t _ 
çimden:. 

- Vay edepsiz vay, vay iki yilzlll 
hergele vay, diye söylendim. 

Bir ttlrIU glSzlerlme Ye kulaklarıma f. 
nanmak lstemiyordum. Hayır, bu "0" o
lamazdı. 110" ''hUrriyet,, "Gambetta" gi
bi sözleri bilmezdi. 

"O" aigarasmı yere atarak .sözUne de
vam etti: 

- Doğrusu buna diyecek yok. Mü
kemmel bir nizam. İnsanın böyle bir for
mallznı içinde ya§&Dlaar ne ağır bir eey. 
Bu hareket. .. 

Ben artık kendimi tutamamış ve gUI

mUştUm. Benim gUIUşUmU işiden "O" 
derhal eeııini kesti. Titrediğini farkeder 
gibi oldum. Herhalde sesimi ve kllrkil_ 
mil tanımış olacaktı. Çünkü sırtı derhal 
kanburla§tı. Suratı, paçavra ile sillnmi§ 

ekşi ve acınacak halini aldı. Elleri, pan
talonunun dikiş yerlerine yapıştı. Diz 
!•apakları bUküldU. Bir kelime ile "O" 
tamamen değişmiş, adeta tanrnmıyacak 
bir hale gelmişti. 

Artık tereddUdc, §ilpheye yer yoktu. 
Bu "O" idi. Benim daire memurlarmıdan 
!van Kapltoniç'in ta kendisiydi. 

Şimdi "O" tamamen susmuştu. YUzU
nU tavean derili kürkU içine gizlemişti. 
YUzüne dikkatle baktım ve kendi kendi
me söylendim: 

- Bu silik, bu sönük §ahsiyet nasıl 
oluyor da "hürriyet:' vo "Gambetta,, ke
limelerini tclAffuz etmesini biliyor. Na
sıl oluyor da bunlan söyliycbiliyor? 

Fakat ne yapalrm ki bu bir vakıadır. 
Bundan sonra bu iki yUzlü şahsiyetlere, 
bu bukalemunlara gel de inan!. 

Rusçadan çeviren: Ferah Ferruh 

~ ...................................................... . 
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11 Ağustos 

HABER okuyuculannın me· 
rakla ve büyük bir alakayla takip 
ettikleri bu eser pek yakında çıkı
yor • 

~····················································ı 
i HASAN RASiM US e 
: ....... -..---............................. . 

1 
H A B E R okuyucularının 
H A B E R ' i yepyeni bula
caklan tarihtir. 

O gün: 
????? • • • • • 
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.\U KOCA OLTA~I NE 6\JN Dll NtVAR1 
KOCA SAUNA°iİ 

OA İKi ELİM iL~ 
TUTACAK OE6İL 

DEN GETiRDiM 
D•~e ME~AK 

l:TTiM~ 
O\MYA / 
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Hıcri 1357 - Ccmaziyelfıhır: 7 
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4,59 
ruıı llabab 011• ntndl Alıtp,. J atu -• 

5,59 12,20 lü,14 19,22 21 ,11 2,59 

Lüzumlu Telelonlm 
Yangın: 
htanbuJ için: 24222, Beyoğlu için: 44644, l\oüıklS:y için: 80020, Uslcndaı: 

için: 60625. 
Yeşllköy, Bakırköy, Bebek, 'l'arabya, Büyükderc,Fcncrbahçe, Kandilli, Eren. 

kay, Karını, Büyllkada, Heybeli, Burgaı, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın derrek kllffdir. 

Rami tUalyesJ: 22711 
Deniz .. .. 36 .• 20 
Heyazıt kulesi: 21996. Galata ynngın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdııd: 44998. MOddciunıumtllk: 22290. Emniyet mOdilrlOğ!l: 24382. 
Elektrik Şirketi: UeyoRlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: UeyoSlu: 44783. Heşlktaş: 40938. Clbnll: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar • Kadıköy: 60773. 
Havagazl: lstanbul: 24378. Kadıköy: 80790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. ıoı. KadıklSY. 'CiheU: 60447, 

Denizyolları .. 
lstanbul acenteliği: 22740. Karo köy: 42362. 
Pazartesi Topbaıırden 16,30 .Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 Izmlt, 16,30 Mudan)·a, 19 Karabfga, 20 Bandırma, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 .Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karudenlz, 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Barhn 
Pazar Topbaneden 9, lmroz, 90,30 lzmlt, Galatadan 8,SO Mudanya, ı0,30 Jz. 

mir Sar, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Blzanıı, Ynnan eserleri ve Cfnlll Köşli, Askeri Müıe vı 

aarnıçlor, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi lıfOze: 
(Bu mOzelcr hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıklır.) 
TOrk ve lslll:n eserleri müzesi: Pazartesiden başka berg{ln saat 10 dan 16 ya 

tadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Milzesl: Hersiln saat ıs den ıe ya kadar açıktır, 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vııpurları: Cumartesi sOnlerJ ıs de Köstenceye; Sah gO"terl 18 de 

Pire, Ueyrut, f skenderi)·e. 
ltalyan vapurları: C•ıma günleri silBt ıo da Pire, Brendlıl, Venedik, Trlyesle. 

~vrupa Hattı 
Sirkeci lstasyon Müdilrlüğil Telefon 23079 
Serııplun ekspresi lıersfın Sirkeciden aaat 22 de kalkar ve Avnıpadan geleni 

saat 7,25 le Sirkeciye ınu,·asalnt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de selir. 
Edirne postası: llergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Herııün tınrekel eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 aa 

Eskişehir, 19,10 dıı Ankıını ekspresi, :.W de Adapa1ar1. 
Bu trenlerden sııat 9 da hareket eden Ankara muhtcllll Pazartesi, Çarşamb• 

n Cuma sünlcrl Hnlch ve Musula kadar sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 

Ordu hıılke,•I binasının 25000 lira keşif hcdelli birinci kısım inşaata kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8 atıustos 938 pazartesi sünü sa
at 1 ·de Ordu halk partisinde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Japon mektep gemileri bugün limanımıza geldiler, 

lstanbul Radyosu 

4 AGUSTOS - 1938 
18,30 pH\kla dans musikisi, Hl,15 spor 

mııımh:ıhelrrJ, Eşrer Şefık, 19,55 Dorsa ha 
herlcri, 2rı s:ı:ıl nyarı, Gram·lç rasathane. 
~inden naklen, Muzııffer 11knr ve arkaduş. 
Jnrı tarafından Türk musikisi \'C halk şıır_ 
kıalrı, 20,40 hıl\·n raporu, ~o. 13 Ömer Hıza 
Doğrul tnrnfından ım.ıpçn söylev, 21 saat 
ayarı orkestra, 21,30 Belnıa ve arkadaşları 
tnrafıııdan TLirk musikisi ve halk şnrkıln
rı, 22,10 konser: No\'olnidcn naklen, M. 
1\em:ıl idaresinde or~ csıra, 22,50 son ha
berler \'C erle f f;Üniln programı 23 sa. 
at ayarı son. 

SUBAY'ın 

Her genç kızın, her kadının 

her sevenin oku.,acağı ince, 

içli bir nşk romanı 

Yakında HABER' de 

Hizmetçi aranıyor 
Çocuksuz bir aile yanında ev işlerinde çalı ~tırılacak orta yıı-şlı kimsesiz bir kadın 

aranıyor. Ankara wddesinde Orhanbcy hanı allında ilan servisine müracaat. 



Fantezi bir görüşle, Florqa ilkokul kampı 

Florva kampında 
Yalova safası 

_.. Baştaratı 7 ıncide 
Beyaz karyolalarında sereserpe uyu • 

yan küçükler beni imrendirdi. 
- Biz, hepimiz Uç çadır işgal ediyo -

• ruz ... 12 ve 13 numaralı çadırlar ('rkekle. 
re aittir... Diğer çadır kızlarındır ... Her 
çadırın bir hususiyeti vardır: 12 numa
ralı <Çadır ''uJ ku"' culuğu~ la bir rekor -
dur. Sabahleyin kendilerini uynnchrmnk 
için oğrctm<>nler akla karayı s<>çcrlcr ... 
12 numaradakiler çadır t<>mizliğinde bl
rin<.'illği almı~lardır ... Oyunlara ve cglçn
c<>lne ilk çıkanlar dil bayanıar oluyor ... 

KüçüklC'rc sordum: 

...... lçinizdı- yaramazlık cdC'n oluyor 
mu? 

:· : 1 ·tl•• haş salla·lıl:ır: 

- Hayır! 

Kamp disiplininin yaramazlar için 
koyduğu ct-za bir hayli nğ"ır ... Yaramaz
lığın dC'rCcesine giire, kabahat işliyen

ler dcnizdı:>n, bazan da bir c;.adırda tec
rJd olunarnk bUtiln eğlencelere iştirak-

ten, arkadaı;larıY.la konuşmaktan mene
diliyorlarmış ... 

Küçüklerin gazeteeilikleri de var ... 
Kamp başladığındanbcri Uç gazete ncş • 
retmişlC'r: bu r;azetel<>r ayrı ayn güneş, 
hava, deniz adlarını taşıyor ... Renkli re
simlerle silslü ve birer duvar gazetesi 
halindedirler ... 

Yarının nesli muhakkak" ki daha şim
diden iyi görliyor ve kafasını işletmesi
ni biliyor: demin patlıcan dolmalariyle 
başb3 ıa brraktığımız direktOrlin şu kari
kattirünC\ bakıyorum da, çocuklarnnızın 

ineo czkası kat"§ı~ında sevinçli uir hay
ranlık duyuyorum. Şüıman direktör, yı
kılmak llzC're olan çadırlara bakıyor: 

- Tam, kilo alac~mız zaman uçu
yor"un ! 

Diyor. 
Bu karikatilr, direktörün, kampın so. 

na erişi dolilyısiylo duyduğu esefi nc
kadar hakikate uygun bir muvaffakıyet
le tcbnriiz ettiriyor! 

Şu karikatilr de hoş: kUçUk bayanla
rın çadırı ... Hepsi birden telişla ayağa 

fırlamışlar... Saçları diken diken ol
muş ... Bir avazdan bangır bangır haykı
rıyorlar: imdad, imdad, imdad .. Ve, kar
yolaların ortasında, kUçUk bir "kırka

yak" kıvrılıyor! ... 

Kamp gazetesini hazırlıyan kUçük ga. 
zctccllcr d~, ı.adını alay mevzuu yap
makta büyiık meslekdaşlarını kendileri
ne ÖrnC'k almışlar ... 

• • • 
Florya ilk okul kampı bugUn bitmiş 

bulunuyor, Burada, çocukların tcessüfil
nU kaydetmeden gcçC'miyeceğim. 

Hepsi de, bir ay sürr.n bu güzel ha
yatın bitişinden ve tekrar sıcak mahal
lelerin tozu toprağı arasına dönmekten 
muztaribdirler ... 

GönUI istiyor ki kamp bUtün bir yaz 
mevsimi sürsün ve sad~ce hali vakti ye
rinde mahdud bir zümrenin çocukları 

dPğil, diğer yavrular da istifade edebil
sin ... 

Markopolo nasıl hazırlanıyor? 
_.. Jlıışlıırıı/ r l1 ııtırıuln 

yanın i•iç biri yoktu, mevzularını .on yedinci. on sekizin:-:i 
asırlard;.n alan filmin pek çoktur; stüdyoların depolan bu 
asırlara r.it eşya ile tıklıfh tıklım doludur. Fakat Markopo. 
ol zamınındcıki Çine ait eşyayı bulmağa imkan yok... O 
vakit hümmalı bir faaliyet başladı: Eski kitaplar okundu, 
resimler, eşy.ı kollcksiyonlarr topbndr. Biritiş Müscoqıda' 

Markop:;lonun Çinden getirdiği silah kollcksiyonla.rının 

kopyası çıkarıldı. Ressamlar, dekoratörler ordusu faaliyete 
geçti. 

Bir taraftan da, stüdyonun büyük bir meydanında, 

kalelerilc. müstahkem kapularilc Pekin şehri ve hükümdar 

Modern Aşık 

taht salonu meydana çıktr. Çiçekler dikildi sırtlanlar, prcn 
sesin talıtn cvanını taşıyacak olan fiPer getirildi. Bir göle 
sazan balıkları korıldu ve bu balıklar insan elinden yem al
mağa ahştırıldı. 

Sonra stüdy'> içlerinden bir kaçı hakikaten ıcrefli fi. 
güranlarla doldu, mahir makiyajcılar kovboyları ve Am~
rikalr kızları kolelyca şarklı haline s.okmak srrnnr buldular. 

İste o vakit filrıe baıtamak imkanını buldular. 

Ma. kcpolo, seyahatini Uç sene de bitirmi:ıti. Bugün 
ayni seyahati tayyare ile üç günde yapmak mümkündür .. 
Fakat bu kış beyaz perde üzerinde ayni seyahati üç saat 
içerisinde yaşayacağız •• 

olamadım! 
_.- Baştara/ı 9 uncuda çiyor .. Sevgilisini hırsla, vahşetle sıktyor. 

Bu çeşit bir aşk sahnesini evde tekrar

layım dedim. Neticesi karımdan bir tokat 

yemek oldu. 

- Canın kimi isterse, cevabını aldun. 

Meşhur artistlerin birer birer isimleri
ni sardım, karım hepsine itiraz etti ve 
nihayet: 

~ :\GUSTOS - ı9ss 

ÇOClUlk lhaftaS 
Hediye kazananlarıl1 

isimlerini neşrediyor~ 
. • 16 s. 

16 temmuz tarihli bilmecemizi halle • 15 Yurda gül çevik Sırkecı.. ,,.ır'_ 
denler. ru Tozkoparan, 17 Müzaffer '-

·-r·rnser ":~.& 
Hal şekli: (Yuvarlakların içine nık· Telgraf memuru, 18 g.u u ~ıaıo c;ıl"'" 

kamları şöyle dizmek icap ediyordu:) Saraçhane başı, 19 Alı Sa~h _ d 
7 1 12 oğlu, 20 Behice Kemal Fatı fuJf~ 

15 8 BİRER KUMBARA KAZA rokil"' ,S 
4 2 11 21 - Mı;irşide Duysak ~u 1-ı't' 

10 3 mühriban Kız lisesi, 23 Atıye ..,, 
9 6 5 Fındşklı, 24 Türkan Kartaltepe,a~ 

BlR KOL SAAT! KAZANAN ray 64 üncü okul 25 Sabaha~,_ ... _ 
Birinci: Hicri lstanbul erkek li ec:i, Fatih Fevzi paşa cd. • 26 'fa S'. 

BlH PERGEL TAKil\II KAZANAN Fevzipaşa •.:.el. 27 Jak Soyak.se;~ 
lkinci: Lutfi Ozin Emirgaıı. okulu 9 uncu sınıf ,28 Fchım 1 , 

BiR ŞiŞE KOLONYA KAZANı\N •:isküdac 428 .29 <icmal ;::.~ 1'~ a 
Üçüncü Şükriye Koçbahçe e\'liya orta yom cd .. 30 Erdogan çan et ~ tn.. ~ 

sokak 13 çatmacılar sokak 43, 3 l .Af O ,~ 
d'h üzb&t1 :~ • 

BİRER ELEKTRİK FENERi Kasımpaşa 32 Me 1 a Y oJr 1""" 
KAZANANLAR kızı bostancı 33 &:Jzan ezald~' sJ 

- Nazire Özcan İbrahim paşa cami 34 Ömer Ersun dcvrişlcr s f r,d. _.t; ııı.... 
B. Çağh samatya milli rnüda at ç,,,.: .,, 

sokak N o. 1 O, 2 Fevziye sikcci hc•.:a N Jte 
36 Mahmut Kasımpaıa. 37 • .e - / 

paşa, 3 Perihan altunel Fener, 4 Mus· ~ 
tafa Kızıltan Taksim, S Gülçin orkunt kale,. "-
, 7 Riza Uzunyuımf, 8 Feyyaz kutun ~ 
Hayriye lisesi, 9 Behçet Baykut Vefa EGE TIYA'rnoSlJ 

lis"sİ, 1 O Haluk Sultanahmet, 
BİRER VAZO KREM KAZANANLAR 

Nuri Gen ,.e :ırk:ıdaştarı 

11 ._ Selami Vefa lisesi, 12 Mühbil 
Abay Üsküdar J inci okul, 13 Ferit 
Yel İımetpaşa c.d. 52 No.. mua11im, 
14 Nuriye Karagömrük ilk okul 83 

ıl" 
ffc'kof 

4 alıu:ı.to~ pcrşcmbe akşamı • /,P/i-
lc gazinosunda çır.DIR\=' 

Sahriye Tokscs konseri 

Denlzyolları l~letmesl 

Mudanya hattı postaları 
6 ağustos tarihinden jribaren cumartesi tilnlcri kalkacak ~'t.J 

hattı'JlCStalan yeni vapurlar tarafından yapılacağından cumartcJ r1'ia..S 
tanbuJ::lan eskisi itİbi !aat 14 te kalkacak vapur Armudluya uğnyarak 
to Mudanyaya ve 18'05 tc Gemliğe varacaktır. fld • 

Pazar sabahı dönecek bu vapur Gemlikten eskisi gibi 6,30 da ~ 
danyadan 8,30 da kalkacak ve 11,20 de 1stan'bula -gelecektir. 

Birçok kadınlar bana mukavemet 

edemediler, sen de muka\'emet edemiye. 

cekc:in, onun ~in ic;tiyorum ki ilk aşk 

hamlesi senden gelsin. diyen hakim bir 

tereddüt .. 

Karım bu çeşit aşkı da anlamıyor. Tec 

rübe yapmadan tatbikata geçilir mi ya? 
Bu hocamdan da vazgeçtim. 

Geri Koperi taklit edeyim, dedim .. 

Bilirsiniz ya kadınlar bu arfr:;tin ma"i 

gözlerinin bakı~an için ölmcği göze alır. 

Gene karım mani oldu: 

- Sen bana baksana .. dedi. Ben seni 
olduğun gibi seviyorum. Eğer ister sah. 
nede, ister hayatta genç aşık rolünü oy. • 
namağa kalkarıwn senden aynlınm. 

Ziraat Bankası 
Üçüncü hocam Con Barrimor oldu. 

O daima se\'diği kadına hakaret ,.e istih
fafla bakıyor. son daldkada harekete ge-

- Gözlerin mavi değil ki, dedi. 

Artık canım sıkılmıştr. Kimden örne'< 
alayım diy~ karımdan nasihat istedim. 

Ayrılmak.. işte bu hiç işime gelmez. 

O halde seyircilerimin beni olduğum 
gibi kabul etmeleri lazım .. lşte ben böyle 
kaldım .. Ve ömrümün sonuna kadar böy 
le kalacağım. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

30 I 7 ı 1938 vaziyeti 

AKTiF 1 Lira i 
PAS iP .... 

AlU. ..an ld.IOjJnun 17 1j5 9 4 
lle.DJLaoL • • • 
Utaklıa. • • • 

Jılrll ııruı : • 
&arit;Lekl ruubalnrwı 

Altm Atı ldJc>grllJ 9 llı4 614 
Altma t&hYW kabil eertıı.t 

dDTtmer. 
DIC'er cı ı "UI er •• l>Orçhı 

kllriDR tulklyelen 

lla&lae ta.il vWert ı 

'leninle edllerı ıvrakı naktlv• 

24. 131.UU.78 
16.271. HU.-

1.407.929.17 41 .810.244.00 

343.176.16 

aerm.11. • • • • • 
IJIUyaı uo-tı 

Adi •• rnk~ • , 1 1 
Hwıuat • • • 

l eda YWııeıu tl&DXııotlar: 

12.738.038.33 Oenıbt. edllea •"rakı :ı&Jrt119 

27.176.M Kanunun 6-8 inci madde-
erıne levtııu~n l"lazlnt taratm. 

10.276.2111.13 23.080.433.11 tıı.n "aıct teaöyat. 

Oerunıe ectıea enak.ı aaka,. 
oaklyeaı. 

" .... ~ 11')8.748.nM.-
Karşılı~ tamamen aıtm oıara• 
ua veten t9'Savt.ıle •uedllaı 

Kanunun 6 • 8 inci mad-
delertne tevfikan Haztnt ta,.. 

2.712.23.t.1 l 
-6.000.000.-

168.748.563.-

15.o:n.o.ıo.-

143.690.6 l 4.-

lD.000.000.-

1 
lir• 

us.000.000.-

8.'112.98-t.tı 

flndaa ••iri tertıvat. lo.U5J.IHO.- 148.ff00.61·1.-

r(eeııkunı oıukal'ıtll ııa ••teo teo 

t&MQ 

t'llrll ,.....,., lll'vduatı 

ıMvtt ı·aanhödab: 

1a.ooo.ooo.- l 7:;,600.614.- ı 

18.026.08.'J.20 llelledat obzdamı 
Baztne rınnn••r• 
T"~!lrt .,metler 

• • • 

Sabam •• l'llh,11At rnutanı 

10.ruııte 9'11ıen eYrallı ııall 

• l tıyenJıı •• ,..,ıııt. •11&19 .. 

f tab"f'fllU ıtt 1-A l"I llıvmf!tı. 

al llertle9t '"'1111.,. .. r A il Y!lllf 

Razin<'ye krı;;a \"&deli R\'an• 
~trrı .... 11 •• , ız.,rı.e 

llahY111U ıt2ertne 

lllmed11.......... 

4.200.000.-
5.'J.370.446.6.'J ... 7 .... 0 •• 6 68 k 

u ·"' ..... • ~ 

30.10~.188.48 

0.001'i.0~·uwı 4R.sıo.2 ..... :ı ·I 
073.ffOO.Hl 

7..a.ı;..ı~.1 a 9 s-ı, <>-- ı · ı 
0.131.122.2.1 . ' ·-' '. 

4.l">00.000.-

"tına tAtıY111 ıuı htl 0""1zler 
'1i?'P• 1ıw• ·• "' aıacatrl• 

c ıırt,,. ,.. ı·ıveıert 

"lullle&U 1 ı t ı ı 

38.289.42.'J.01 

1 

1 
1 

38.289.861.fılO I 
83.'18.607 .MI 

11. f>DS.Otı.t..17 

S.'JO. 137 .400.7t.H 339. 137 .400. 78. 

l Temmuz 1938 tarıhinden it haren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 j 

Sermayesi: ıoo,ooo.uoo rork 11r•st 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 
ikramiye verecek ~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t -''' 
hesar 1 'lrında en az 50 lirası bulunanlara seti "ttl 

defa çeı'lilecek kur'a ile CJfaiıdaki pi ana g9 
ikramiye dağı· tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 •• 20 .. 3,200 " • ·~ 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ıÇI 
j0 LiRADAN AŞAôl DUŞMIYENLERE i~' 
çıkh!ii takdirde ~o 20 FAZLA Si LE verilecekf!~,. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birine• 
1 Mart ve 1 Haziran tar:hler7n .. '"' r.el<ilecektir. -



c:u 

• • 
lsl~ıılbul Belediyesi llaıılaı·ı 

l .... 4lı 
._.:.:kapı bakını evinde mevcut 1386 kilo ıskarta çul tle kabatN Beyanı yangm yerinde yeni Tavpnta şı mahallesinin Bifyükhaydar sokalmda • 

J .... AH+,flnda mıvcut 26 kalemet1a paıarhk uıuıue satılacaktır. 

~ırma 18/8/938 tarihine raatıayan P•rt•mbı ıtınU saat 10.IO 

2 inci adada 679 kadastro ve 2-40 harita. N. h 14,70 metre yüılQ 135,38 metre mu 
rabbaı sahalı ana ne bu arsada bulunan kagir mutfak enkazı satılmak ilzere açık 
arttırmaya konulmu§tur. Arsanın beher metre m\U'8bbaına 10 lira ve mutfağın 
enkamıa da 250 lira bedel tahmin eclllmi§ tir. Şartnamesi levazım mOdürlfilünde gö 
rillebilir. istekliler 120 lira 28 kurueluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera 

• lnazını •• muba)'aat fubeslııdekl 1atıt koml17onunda 1'&JI-

1• llUaauaııırt ıhırkapı, ba 1nm evinde, 26 kalem ewa numu11• 
&lllbarnacıa ıeı1Uıbtur. 

~klllert11 puarhk tein ta )'ln edilen stın n 1&atta 71ık•nda a-
.... koaa1t1onuna ıılmılırl Uln olunur. (5080) 

ber 19-1.938 cuma gOntı ;at 11 de Daimi endlmende bulunmıbdırlar. (B.) (5089) L .... . ~ 

l 
~ı:::~~lll11 Likör Fabrltuı tein (10.000) kilo keıme teker acık 

• •atın alınacaktır. 

KiPi bedeli 46'3 lira rn karut olan Ualdldar itfaiye pııpu kararcllı binasının 
ikmali inpatı acık ebiltmeye komı1muş tur. Ke§if evrakile prtnamesi levazım mü· 
dGrlOlünde g&illebilir. İstekliler 2'90 N. h kanunda yanlı Wllkadan bqka fen it
leri mOdOrlOIQnden alacatlan fen ehliyet vesikasiyle 348 lira 23 kunı§}uk ilk te.. 
minat makbul wya mektubile beraber 5-8-938 cuma günü saat 11 de dalmt en.. 
cOmePde buhmmahdJrlar. '.(4673), 

Keoif bedeli 2048 lira 6 kurut Olan Çatalca ınfat istasronu ikmali inpatı açık 
ekailtmeye konulmuttur. KetU evraJdle ~ levanm mOdUrUllünde görO
lebilir. istekliler 2490 N. lJ kanunda ym lı vesikadan bqka en u 1500 liralık bu 
iıe berııer i§ yaptJlma dair vesika ile eksiltmeden bir hafta evveline kadar Nafia 
mOdOrlOIQnden alacaklan fen ehliyet ve 938 yılma alt ticaret odası veslkalarile 
153 lira 60 kurueluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22.&.988 pazar. 
tesi afinü saat 11 de Dainıl encümende bu hınmalıdırlar. (t.) (5084) 

'-a il 
~ ~-••11 ltıdtll bılıttr klloe11 (18.95) kuruş heıablrlı (2.891): 

ıt teminatı (117.11) U racin•. 

' . katı ~ Le lnıe 19/VIIl/938 tarihi ne rastlayan Cuma gUnU 1aat 10 da 
• '•ıım ve Muba;yaat aub eıtndekl Alım Koml11onunda 7apıl• 

s..ıpqıı.ı.ı., ... ,~1Uert11 eksiltme tcln ta )'fn edilen ren Te eaatte ,. T ,5 stıTen. 
• birlikte 111tancta adı secen koml11ona selmılırt ll61l olu. 

(IOTI), 

Senelik mubam- ilk temiN.-
men kirası tı 

Süleyman~ Samanviran Sani ma halleeinde Dökmec:ilerde Sü· 
leymanfyel ant medreaesl (depo olarak); 240 18 
Şehremininde BOyhbany meydanı IO kalında 36 metre murabbu 

ana. 15 1,13 ' lakt..n Mabammen be4e1t Ma~aldmt ekllltmenla Ey(lpte bClyOlc CUDi mahalle ve eaka lmda Ebussuut efdendi 

' Belaeıt Tutan ıemtaa ... u 
~ L.K. L. K. L.JL 

mektebi 36 2,70 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yadı olan mahaller 939 eeneli 

mayıs eonuna kadar ayn ayn kiraya ve rllmek üzere açık arttmnaya konulmut
tur. Şartıwneleri levazım mOdürlüğünde &6rlllebUir. lttekliler hill1annda seste-: 
rilen ilk teminat makbul ftYI mektubile beraber 1().8.938 "11111lbl. ıono .. t 11 

.. ~ •ıu Kilo -19 USl.H 17.H 11 
l lTU " -11 H9.71 H.87 11.10 

• ' laı..._ ... " ... :-r-clu n mlkt&rlan 3 kalemde :raıııı 11karta ipler lçla c1e daimi encOmende bulunmabdırı.r. .et.>' :<,m>; 
~de •ld• •dUea fi ntıar J&J'lk haddı ceraımıdllladu 
1 

10 ctlll temdit edil mltUr. 

-...._lllea btdtlleıVle m11va~at temlnatlan hlıalanada ıöate. lstanbol GlmrDklerl Bat MGdftrlDjUnden: 

• ~& 11 • 1 • Hl tarihi aı rutl&J&ll cuma stına lılıalarmda 
-...--:.-. ~kutta ı .. um •• mll»Q'aat t11blllndıtl ıatıt komı .. 

t ~-

"'--.ıır bır lb .üırkaıtı batım 1Tl1tde 1nrtıı11>m1. 

Mmat kaimi No. 9815 R C 11111' 425..427 No. il bnunl safi aildeti 861 
Ja'Jo alırlrlmda 19'1 lira 90 kurut dele rinde kesim yerleri belli top halinde pa· 
muk aofra peçeçtesi MKN 9426 IA marka bili. No.Kı III K '014 L36 Kd.tuvalet pud 
rası MKN Tn TTE 8 M.ve N Ks 69 K 761 L 36 K are§i kımil~ pamuk y(ln . 
mensucat 2501 MKN ~ mar 4 No. KS 24 K 800 G 696 lira deierinde tuvalet { 
için krem 15'9 sayıb kanun mucibince 8-8...938 gttnft saat 12 de 2490 sayılı ka· 

lrla arttırma ıota t&Jta •4llan ıon " ıu.tler4ı "° '1,5 gtı-
11t birlikte 111karda adı •~n •tıt JsOID!ı~\1•• .ıehıı• 

1lr. UOTI) 

nun hOldlmJeri dairesinde Sirkecide Repdi ye cad. gümrQk aatıı ealonunda 8'* art- '~O- lANJ tmna ile dahile ve harie» sablac:aktır. !s teklilerden yüzde 7 buçuk pey akçesi mak 
bulu ile maliye iln~ ~ ~ ~Y akse!An saat 11,& JwdJt .veılYe 
ratıniması w heittlft.ttla8\ D den .... ~ W8 De mütefe!htl: ~'8b1Jan 
vardır. Bunlarm liBteleri tabf salOll\l Din tahtumda asılıdır. (5074) 

~~----------------..;,..~;... ... _________________ .._... 

rlnin Jrarpunda butknu 4uru,orlar. 
dı. 

Arılan yine ıerilemlye bqlıdı. Bu 
ya Pilibln bakqtM'Qldan Jllautta taclm& 
Strajildo'dan tattıp demir ptaba llorku 
ıundandı. l'Wp Ueri 'bir lldllD atmadıp 
halde hayftll ıeri ıerl pw.k llaftli. 
ne cirdL Fillp ilerledi. Kafllia bpmı· 
m kapadı. 

Aralan, lçiııde Aldayumlıblı JalclMd 
penseJerini pumüJıktan pJranrak 
ldlknmtk ıundle &lltenH. 

FWp Got1119 d&adtL: , 
- Beni . affet brdttba. J>I,. mrıd. 

dandı. 

Ootn, Marclritt korlnaat 'bir tikllde 
bakarak omıulannı tUkti. BUlt ...... 
nl lttrok eakl koalm ,... altma 
cittl: 

- Büridan 1 diye balriL Galiba 
mahkGm olan Jlarprlt delll tüb. Kar 
dqlm bayle bnr .,.,....... 

Biiom: 
- Çdanıs, llllllr L diye haJlardı. 
Ayni amanda ,......... bir lp 

l&l'latılmlftl. Qot)'t tırmana tmDua 
çıktı. Filip blfım alaa'lb- SoJcun JU&k 
lanna ıazyap yunrludı. 

Gtizlerini kaJdırdılı aman llarpitl 
aradı. 

Krallçe bayılmıı •• bQslnln orta. 
unda u11naqtı. 

Biran kadar, bu atlfln balat bu .. el 
Jaidma mıhlı Jraldı. Ali to1ua aaa •ol
mak arıuıwıcJan ~mü .-'lnartuJmak 
lıtlyonnUf clbl bqmı ~k pence. 
reye dotru koftu. O da tıpla. Ootyt llbi 
ipe tırmanarak sıJamJ& bqfadı. 

• • • 
Strajlldo, bu ulınenlft, peacueslnclen 

ancak birinci Jmamu ılrmlttG. Got. 
yenin ıtladılmı ılrUr ı&mes d• yulıı 
den fırlayarak, vahfl bir ıe'flnslı titri. 
yerek dıp"" S\lmut~ Bu 11rada: 

- Bunıpı dl ltf•l bnald*la babın. ................. ~ 
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__________________ ...... ______________________________ ___ 
~urada yalnu bıraJmus da m Luvra dCS
ntlnu...t - dedi. 

Bllntla Jan birlbirlerlne b&'ktılar. 
SnUsenfn lmlrane bir ta~ n hareke· 
ti tlnrlM bahp kapmma dolN Utrile· ..... 

Marprit: 
- m. tabtıreftnla cidbüs. Ben late

*iim aman htedlllm Yllltayla Te 
Strajildo ile dönerim. - dtcU. 

Pnmeater slttller. 
ltrajlldoı 
-Allala 1llbrttlln ıu bdım, •dedi. • 

Htllllmaya tutuldula halde 1ıile kor
kunç.. Evvelce u kaldı beni IJılUrttı -
70rdu. Busiln de bfeae clrmeml !iter
• dlnlemes clderlm. ıtmtp ,apya
cak 1adar panm nr. • di1't clUtUndU. 

Ba aırada knJlst: 
- Btrajllclo 1 At bPJI l - lıltdL 

- Kapıyı mı .PJllD madam 1 
ikinci bahçeye mi ıeçmek tatlyoraunm? 

- Sina 1raJ11111S cllJOftllD o kadar .. 
Pula 1ir ..,. 16ylenen dilini koputı
nm. Strajllclo bayle t•dltıere allf'lmı 
olacaktı ki Jdç mtltemlr ol•dı. Yal· 
ms dudaklarmdan ebUr oJmıyan tebeı· 
aUm yerine bir eı1dite kllm oldu. O 
llrada bir fimleldo Jll1IJu bruhk 16-
ko baktı. Ve bir 191lu mmldanara'lı.: 
demirpumakbkh DPIJI açtı. Bu kapı 
lıul\llt bir tertibatla lı:mdl kendine n 
cllrilltil ile kapanırdı. 

QQrUlttlJll lfiden Jaaynnlu durdu -
lar. Burunlarını, kendllerlnl nılıatuz 

etmlye ıeleıılere uattdar. !sJeriııden 
ikili. 16k cürilltUlilntı baıtıracü bir 
11ldlc1e kökredi. 

Knlice: 
- Sıldop nıredı1 • • dl,. IOrclu. 
ltrajilclo yalvaran bir Hile ı 
- Madam • dedL lıldopu rüat bı· 

nlı:mının rica edecellm. BaJle bir ba
••c:Ja. bu ba)'Y&IUll hunharlıtma belki 
de demir panuklıldar Wle mabwmot 

Kraliçe Strajildonun bu tösüne e
hemmiyet vermiyecek Sıldopun bulun· 
dulu kafe11 doiru yilrildU. 

Strajildo omu.sunu lilkerek kraliçeyi 
takip etti. Elinde elifleri ima, keskin. 
ıim bir demir çatal Tardı. 

Marprit Sıklopun kafesi &ıUnde 

duldu. Bu kral cUatI Filibin laltanatı
nın ton si1ıılerinde tutulaıak Framaya 
getirilirken mubafızJan tarafmdan bir 
ca.o oyulan ıenç ve bqin bir allandı. 

Sıklop aakiıı bir vaziyette kafeainin 
bir k8pline 'bilrilmUftU. Belki de Af· 
rlb onnan1anm ve ilelebed mahrum 
kaldılı htıniyetinl dUfUnilyo~ 

Krallç.e: 
- Hey Sıldop 1 - diye baprdı. 
Allan tek g&Untl kapayıp ._ Ken 

ldiaiııe aealenen kadına baktı. Sonra tek 
rar gkilntl kapayarak kocaman bquu 
an iki pençeli üzerine yerleı~ 

lluprit, Strajildoya döndü: 
- Aç kainin kapıamı 1 •• - dtdl. 
Strajildo llr:i adım ıerileyerek elinde

ki demir ptah yere attı n kollarmı 

göğltl Uıtilne çaprulayarak yerltftk· 
dL •• 

Margarit: 
- Korkuyor mutun?. tcliye torda.. 
Strajtldo cnap verdi: 
- Eveti ,. 
Muprit, Strajildonwı yen attıls 

çatalı alarak bfeafn kapnma citti. 
Strajildoya: . 

- Haydi defol I - diye bafırdı. 
- Madamı Cammı:a kaıtbıis mi nd 
- Haydi, defol lıliyorum Ana ı .. 
Strajildo emre boyun eğdi. KraUp 

dnametti: 
- Bir aut için cözUme göriinme. .. 

uman içinde buraya dönenen kendini 
almOt bilmelilin 1 

Strajildo bahçeden çıkacak yerde 
lıloğru nine clrdl Ye her ıunan allan· 
1annı 1IAktan ~etdll peaıcere ,.. .. 
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KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaıiyle kuıtüyü yaatıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. KuştüyU kumaşla· 
rının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü Fabrikası. Tel: 23027. 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerlimallar Pazan ................ 
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ÇOCUKLARININ 
MALI OLAN HALK 
TRAŞ BIÇAGI HER 
YERDE ARA 
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10 TANESİ 
15 KURUŞTUR. 

Unutmayınız ki Türk oğlu Türkten 
başkası yar olamaz 

Sahibi: Fehmi Ardalı Mehmet Bozkurt - İstanbul 

Kurumu 
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' DOKTOR 

YUSUF P. Eczacıoğlu 
Hüdavendig€ir caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ve (14. 18) 

1 arası hastalanru kabul eder. 

----~~~~~~~~~~ 

Hizmetçi 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yıınmdn ev işlerinde 
çnhştırılacak orta ynşh kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Anknrn cnddesinde Orhnnbey 
hanı altında iıtın servisine müracaat. 

Bu yeni ve 

aihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu·- tenlerine U)'• r ıazll ;)' 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve Artık sizi yaşınızdan -~ 
yüzleri suni "makyaj görmüş .. bir şe- iyarlamış gösteren ut yaz att 6' 
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 'Plakalar,, halinde y~f'IŞ azılbk 
ihtiyarlamı, görünürler. Yeni icat e- 1 pudraları bırakınız ue mr.ıi Dlf' 

müteTıassısının dcdikler1
" dilen şayanı hayret "Chromoscope,, 

makinesi, pudra renklerinde bir inlo· }'Unuz: --

ıap yaptı~ gibi sihirli bir göz, mev- ~ 

cudiyetinden bile §Üphe edeceğiniz den Tokalan pudrasını ~aııll' 
nisbette pudra renkleri arasındaki a- lerini tecrübe ediniz. . Y ~ 
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon tarafına bir renk ve dı~;r i1J fl 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta- başka renk bir pudra sQ.r1'.lfl gel 
bil renkleri ~slı bir tarzda mezcet- dinize hangisi daha uygun b-ull . 
mek imkanını vermiştir. Artık yüzü. görünüz. Bu yeni pudra>'l bU ııır 
nilzde plakalar halinde yapısan adt cazip, sehhar ve adeta ta 
pudralara nihayet veriniz ve hugOn- zellik temin ediniz. 

r"-ırAV"Al~T~ Amı"'-1 
nazarı dikkatine: Türk Hava 

Büyük P iyang osu 
4. üncü keşide 77 Ağustos 938 dedir. 

Diş Dr 
Necati Pakşi 

Satın aldığımz T okalon kremi ·ıazolarınJ.11 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

--·ı iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, 

Büyük ikramiye 50.000 1-Airadır. 
Her gün muayene Karaköy Tünel 

meydan No 1 • 2 Salı gilnü parasız. 

ayni zamanda kıymettar mükafatları bıı· 
i lunan Tokalon müsabakasına iştirak h' 
.ı kını veren bir bilet takdim edecektir. 
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----------------------------------------------------------------Margarit, elindeki çatalın dişlerini, 

kafes kapısının sürgüsü üzerine dayadı. 
Bu sırada müthiş bir gök gürültüsü i§i· 
dildi. Sıklop gök gürültüsünden ifrite 
dönmüştU. Kraliçenin gelmesi büsbü
tün kızmasına sebebiyet vedyordu. 

Korkunç hayvan kafesin içinlde kök-
reyerek dolaşmıya başladı. 

Mar.garit sararara'k geri çekildi. 
Strajildo penceresinin yanından: 
- Kraliçe de korkuyo.r 1 - diye alay 

etti .. 
Dogruydu. Margarit korkuyordu. 

Kendisini ldeliliğe sürükliyen asabi hal 
biııdcnbire geçmişti. Kendini canavann 
burnu dibinde hissedince titredi. Yavaş 
yavaş bahçenin ortasına kadar geriledi 
ve orada geniş bir nefes alarak durdu; 
kendi kendine: 

- Benıdcli mi oldum? Az kalsın Sık
lopu çıkaracaktım. - dedi .. 

Bu sırada pencereden bir şey düştü. 
Yahut ta atladı. Bu bir adamdı. Yere 
düşer düşmez hemen ayağa kalktı. 

Bahçenin ikinci kısmının demir kapısını 
kapadı. 

içeriki sürgüyü sürdü. Sonra doğru-
ca aslanın kafesine gitti. 

Margaritin yanından geçerken: 
- Margarit öleceksin!.. dedi. 
Kraliçe kaçmak istedi. Fakat korku-

dan dizlerinin bağı çözüldü. Belki kor
ku, hissettiği tehlikeden gelmiyordu .. 
Bu daha çok gördüğü adamın, bedduası 
bir türlü aklından çıkmıyan hayalet ol
masındandı. 

Kendinden geçmek derecelerine gel
mişti. 

- Gotyel Gotye dö Nel.. diye mınl
dandı. 

Gotye dö Nel, kafesin sürgüsünü bir 
JUmrukta açtı. Aslan burnunu uzattı; 

esnedi. Dehşetli bir nefes aldı ve kök
rcdi. Sonra bir .sıçrayışta avluya çık· 

tı. Margaritin üç adım uzağında dur-

-42-

IKI KARDEŞ 

Büridan, Filip, Gotye, Giyom, Rike 
ve Larısölo Bigorn konakta pencerenin 
önüne yığılmışlar, kraliçeyi seyrediyor-
lardı. . 

Filip dö Nel korkuyla:· 
- Yalnız 1 • diye mınldarldı • 
Gotye de: 
- Evet yalnız 1 Cevabını verdi. 

Kraliçe alayla gelmemi§, gelişi boru-
larla bildirilmemişti .. Onuncu LUiniq 
senyörleri kendisine rcf akat etmemig .. 
lcrdi. Yalnızdı. 

Gotye bunları düşünüyordu. Filip 
Büridanrn kraliçeyle prenseslerin balı· 
çeye geldiklerini bildirdiği, uşa'klann 

çıkıp gitikleri, Blanşla Jamn gönde
rildiği zaman işin nereye va.racağınr an
lamış gibi tekrarlamıştı. 

- Yalnız! • 
Gotye buna şöyle cevap verdi: 
- Evet yalnız l Ve şimdi tam sırası ... ' 
Filip sarararak geri çekildi. 
Büridan dudaklarını ısıraı. 
Bazoş kraliyle Galile imparatorunu 

merak sardı. 
Gotye, Bigornun, şcıhreminin altılı • 

Jariylc hazırladığı mükellef sofranın 

yanına yaklaştı. Bir baı1dak şarap dol· 
durarak bir yudumda temizledi ve gill· 
miye başladı. 

Filip yanına sokularak kolunu tuttu: 
- Kardeşim!. - dedi. 
Dehşetli bir gök gürlemesi işidildi. 

Gotye: 
- Sus Filip, sus 1 Bana ne söyliyece

ğini biliycrum. Fakat bu anda yapmayı 
tasarlal:lığım şeyden beni hiç kimse 
menedemez. Filip senin sesini değil, 

Allahın sesini işidiyorum .. "Büridamn, 
Gotyenin, Filibin alçak katili Margarit· 
ten, Net kulesinin düşki:n fahişesin<len 
intikam al!,, diyor .. Benden ne istiyor· 

~JllllllllllllınuJ11!111lJnuııı1 ıııınıumın ııı ııuın ıı nııımıuı ıı u 11 

BÜRIDAN ~ ---------- --------: "''"' Filip alnından akan terleri sildi ve: 
- Af istiyorum l - ıdedi. 

Gotye: 
- Büridan! Giyoml Rikel Lansölol 

- diye seslendi, 
Hepside geldiler. iki kardeş arasında 

mühim bir hadise geçtiğini anlamakta 
gecikmediler. 

Gotye kabadayılığa yakışmıyacak ka
kiar sakin bir sesle: 

- Bilridan 1 Fransa kraliçesi Mar.ga
rit dö Bürgonynin ölümü hakkettiğine 
kani misin? • diye sordu. 

, Büridan ıpetin bir sesle: 
- Evet. .. • dedi. 
- Ya siz Giyom Biırrask ve Rike 

Odriyo ,siz ne fckirdesiniz?. 
- Evet, dediler. Giyom ilave etti: 

, - icap eıderse hançerimle kalbini de. 
(erim. Bu bir insan değil, bir şeytandır. 
Her mutekit hıristiyanm öldürmekle 
mükellef olduğu bir şeytan .. 

Gotye Filibe oöndü: 
- işittin mi kardeşim?. diye sordu. 

Filip cevap yerine bir kaç adım geri 
sekilerek bir tahta iskemlenin üzerine 
çöktü ve başını elleri arasına aldı. Ö· 

Jeceğini .sanryoı:tdu. 

Gotye: 

1 
- Ma!demki fahişe ölmeğe mahkum 

dur, o halde idam hükrr.ünü yerine ge· 
'tirmekten başka yapacak bir şey yok 
demektir. Yalnız da.. Bu da Allahın 
onu bize teslim ettiğine işarettir. Getir 
okumu Lansölo ! .. 

Lansölo dışarıya çıktı. Az sonra e
linde bir okla geri döndü. Bu kral as
kerlerindeki okların ayniydi. 

Gotye, aslanlı bahçeye bakan pence
reye yaklaşarak perdeyi yana çekti. 

Filip bu hazırlığa mani clamıyor, ar· 
tan bir korku ile yalnız seyrediyordu. 

Uzaktan: 
- Kardeşim t diye bağırdı: 
Gotye: 

Bunu söylerken yayını kurdu: 
ğına sivri uçlu bir ok yerleştirdi· 

Büridan şapkasını çıkararalc: 
- Aıdalct ı - diye mınldand1• 1,(' 
Gotye, Margaritc nişan aıarak ııı' 

bırakacağı sırada Filip korkUPY 
haykırışla yerinden fırladı. .. ustiJ11

1 

Büridan kollarını göğsünUll 
kavuşturdu. ~i· ·pe rır. 

Giyomla Rikc Filibin hareketi 1J ~ 
ni olmak istediler. Fakat delİ~:~i d' 
lan öyle bir itişlc itti ki her l l aıa-' 
yere düştüler ve biribirlerioin ~ 
alık alık baka kaldılar. 

Rike: 
- Vay canına! - dt'ldi. 

Giyom da : tıZJf; 
- Ne kuvvetli bilek.. jnsarı.r tııl' 

bir asilzadede böyle kuvvetli b1 deÔ1' 
bulunacağını düşünemez bile· • ,ı1' r 

Filip Gotyenin yanına yalclaŞ 
linden okunu aldı. 

1f11 
Gotyc: ~i 
- Sen hepımizi öldürtrnelc 

yorsun? - diye bağırdı. 
Filip sükunetle cevap verdi :.,ııı ~ 
- Eğer ölümün yaşamalclıgşd 

min edecekse beni ödür .. :sen ıs! ş"cf 
dukça Margarite karşımda JlC tırlı?"ı
letir, ne de ona bir fenalık yaP t<tfl ~ 1' 

Ootye bir an hareketsiz ve ş:,ş glicll 
dı. Kırmızı suratının sarardıg a.11' ,of 
dü. Sonra bembeyaz kesildi. p :filiP1'( 

ra gene kızaroı. Bir müddet dil tıf~ 
Büridana kayan bakışı sonu~,. ı;ıı '4 
garit dö Bürgonyde takılı ktıl ııf'" I' 

rada kraliçe, Strajildoyu kov:
11

• O"~ 
Sıklopun kafesine yaklaşıyor tit'1 

1,, 

• • b" etle: ,111" ye bır dakıka kadar .:sa ıy ·1cir g 
rek düşün:lü. Zihnine ani bir fı ııof" 
Birdenbire mUthiş bir kab'lc81111 /İ 
dr ve: şiıJl' ~ 

- Allaha ısmarladık kard.C it' 
lahaısmarladrk Büridan .. he.P1;,ıe 
haısmarladık. Madem ki dığ·oııı 
Jrurtarmak j in i imizdcn biı1 


