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Ba~ gösteı en tıadiseler ln
gıı tereyi endi~eye dlişi.irdü 

lngilizce •·sandey Ekspres,, gazetesi. 
flin yazdığına gure Hindıstan meselesi ln 
giltcrcyi gene endi:.eyc dü:.ü:ıncyc başla
mıştır. 

Hindistanda başgö.:ıtercn yeni Mdise. 
!er üzerine umumi ,·ali Lord Linhitgo\ 
ve on bir vilayetin \'alilcrinden dordü, 
Londraya gitmişlerdir, hükumetle vazi
yeti gorü~eccklerdir. 

Gazcterun veraıgt ıı dl CH.~, E;i!rrı' 

bugünkü Hindistan "itaatsizlığı,,ııin ba
şında gene Gandi bulunmaktadır. Garı.. 

di, l Iindistanın yeni kanunnu esac;isin-

deki müdafaa, harici işler \'C maliye ba. 
Jıi,lerine şiddetle itiraz etmektedir. Bu 
gibi hükümler değiştirilmezse bütün Hin 
distamn grev ilan etmesinden korkulu
yor. 

Hindi tan umumi valisi Londraya gel
meden ewcl Gandi ile uzun müddet gö
rüşmüştür. Fakat, Gandınin, Ingilterc.. 
nin bu f cderasyon usulü idaresine itiraz 
ettiği anlaşılıyor. 

Diğer taraf tan, bundan bir iki hafta ı 
evvel Hindi tanda Gandiden sonra gelen 
en büyük lıderlcrdcn birinin Londrayll 
gittiği de hatırlanırsa, "Sandey Eks.. 
pres.,in bu haberi ile o ziyaret arasında 
sıkı bir münasebet bulunduğu kabul e· 
dilir. 
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Bayram yapıyor 
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Kral. kraliçe ve 
Paris, 19 (Hususi) - İngiliz k 1!1 

ve kraliçesini taşıyan Anşantres yatr, 

kiiçiik prensesler 
yanındaki gemilerle beraber 12,30 d:ı 

Bulonya limanına girmiştir. Kral ve 
kraliçe saat 12,50 de karaya çıkmışlar 
ve şid1detli alkışlarla karşılanmışlardır. 

~ Dcvıımt 8 incide 

Romanyada 
milli gas 

Maıtem ~D'lto ay 
slbiı ırcecee~ 

Eğlence yerleri cenaze 
nıerasimine kadar tatil 
Bükr~, 19 (A.A.) - Valide Kra. 

liçe 1Jarinin vefatı üzerine, men:le. 
kette milli matem başlamıştır. Res • 
mi binalar, bayraklarını yarı olarak 
çekmiş1erdir. Bütün sinema, tiyatro 
ve emsali eğlenceler, eczane mcrasi _ 
mine kadar tatil olunmu~tur. O gü:ıe 
kadar bütün kiliselerde ruhani ayin. 
ler yapılacak ve çanlar mütemadi su. 
rette her gün çalacaktır. 
Merasim 24: Temmuzda 
Bükreş, 19 (A.A.) - Kral Sarayı 

nazırrnm bir tebliğine göre, salı günü 
saat 14 de Kraliçe Marinin naşi Sina. 
ia'da Pelesh şatosuna götürülecek ve 
halk, salı ve çarşamba günleri tabu. 
tun önünde eğilmeğe kabul olunacak_ 
tır. 

Perşembe günü, cenaze, hususi 
trenle Bükreşe Controceni sarayına 
nakledılecek ve halk, burada da, per. 
şcmbe, cuma ve cumartesi günU Kra. 
liçeye son hürmet vazifesini yapma. 
ğa kabul olunacaktır. 

24 temmuz pazar günü, cenaze ala. 
yı, saraydan kalkarak istasyona gö _ 
Lürülccek ve oradan da hususi trenle 
I<urtca _ Argcs'e nakledilerek orada 
pazartesi günü Kral haoodanı mezar. 
lığına defnolunacaktır. 

Kral sarayında matem başlamıştır. 
Matem, üç ayı büyük matem olmak 
üzere, altı ay sürecektir. 

De\•tımı 8 incide Tehlik e var! 
Lüsyen Abdülhakhamit Sovyet - ManÇuko hududunda 

S<e>vy~1t lko1tc§l0c§lrro 
t~kvöy~ ~<dlöDöy©rr 
JQPon Hariciye Nezareti, Çangf uçeng dağının 

protesto etti l • , • • 
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Ç 11 '1ir· .A..) - R" 

lllgfı.ı 1Yor: oyter muha· ci bir Jukuçido hadisesi olmasından u· 
itti tarç;ng tepesinin S mumi surette korku izhar edilmektedir. 

a ından işgali k o;yct. ~sker · Malfım olduğu üzere Hukuçido hadise· 
cyfıyetının ikin· si, Çindeki muhasamata sebebiyet ver· 

Japon tayyareleri 
11 Hankov üzerinde 

ölüm şaçıyor! 
- ~Yazı.sı's incide 

mişti. 

Cc. ;yetler biyliği - mançuko hudu -
dunda havanın gayet tehlikeli bir ma· 
hiyet arzettiği söylenmektedir. Man· 

çuko ve kore hududlarının muhafazası 
na memur makamlar, Mançuko hudu· 
dunu ihlal ettiklerini ileri sı:.irdükleri 

Sovyet kıtalarxnm derhal geri çekil· 

mesini taleb etmişlerdir. Japon menbala· 
rından mtistacel kayd;;ıe gelen haber

lere göre, bu makamlar, Sovyet asker
lerinin kendilerine bildiriJen talebi isaf 
etmedikleri takdirde, şiddetli ve kati 

W": Devamı 8 incide 

aleyhine dava 
BlYıylYı!k şanırDlfll ~O= 
~u maılfi1 l}(®m®~~ 

m lYı ıra©aıaı~ ce~1tn 
. Merhum büyük şair Abdülhak Hfımi
din kızı bayan Emine ile merhumun re
fikası bayan Lüsycn arasında mahke
meye intikal eden bir veraset ihtilafı 
çıkmıştır. 

Abdülhak Hamit intişar etmi~ veya eL 
memiş bütün eserlerinin hakkı telifini, 
çok eskiden, noter. sen edile bayan Lüs
yene bırakmıştır. Fakat diğer taraftan 
bayan Emine üstadın kızı olması dolayı 
sile bu eserlerin geireceği kazançtan is. 
tif ade etmek istemektedir. Bunun için de 
noter senedinin iptali hakkında üçlıncü 
hukuk mahkemesine müracaat etmiştir. 
Davacının avukatı Ahmet Nuri büyük 
üstadın son isteklerini bildiren ve içinde 
birçok alfıka}'I celbedecek mühim mart

del~ bulunan vasiyetnamesinin bir su-ı 
retini de mahkemeye venni~tir. 

20 eylfil salı günü saat 14 de başlaya-
cak olan bu davanın netice::.i 
beklenmektedir. 

merak!< 
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B ir mektuba 

cevap 
Yaza.1: Nizumettin Nazil 

-Kardet ıevgiıi münaaebetile-
Bana, haddim olmıyan, aala istihkak 

kcsbcttiğime inanmadığım bir "üa
ta'd,, lık payesi bah§edilmesini, aınsı 

bir istihzanın bir katre zehri addetmi
ye gururum mani olsa bile bunu •'ne
zakette bir parça israf,, suretinde te· 
lak'lci etmeğe dürüstlüğüm müsaittir, 
sanırım. 

iki gün önce bu sütunda kardeş 

sevgisinden bahsetmişt:m. Yazıma, bir 
okuyucum 18 • 7 - 938 tarihli bir mek
tup ile mukabele etti. Şahsıma izafe e
dilen üstadlığı tiycttikten sonra l:u 
mekt

0

ubun ehemmiyetli kısımları şun· 
lar: 

"Nizameddin Nazife; 
''Yazılarınızı o:untazaman takip 

ediyorum. Fikir ve görüşlerinizi a
§ağı yukarı kendime yalcın buldu
ğum için hoşuma da gidiycr. "Kar
'deş sevgisi,, başlığı altında neşretti
ğiniz yazıyı da okudum. Size "ço
cuklarım benim kanımdan, canımdan 
kopmuşlardır. Onlara feda olsun ... 
Ama kardeş, olsa da olur olmasa 
!da,. diye cevap veren dostunuza 
hak vermemekle beraber, sizin fik
rinize de iştirak edemedim. 

Zengin olduktan sonra karde§İni 

kovan dostunuzun düşündüğü gibi 
hiç bir zaman -düşünmem. Fakat si
zin " ..... hem serseri de olsa karde§ 
dtğil mi?.,, demenizi de doğru bula· 
marn. Tasavvur ediniz: 

Yirmi beş yaşlarında bir kardeşi
niz var. Kendisini ç.ck seviyorsunuz. 
Her hareketile samimi surette alaka
dar oluyorsunu. Ç:>cuklarını eli -
nizde büyütmek · ·orsunuz. Kar
deşiniz, tahsili } :. -·« olmadığı için 
ancak ayda yetryı:ş, seksen lira ka· 
zanabilecek vaziyettedir. Fakat er -
kek giizeli mi erkek güzeli .. 

Bütün israrlarmıza rağmen, be 
ğenemiyeceğiniz bir ka'dınla evleni
yor. Kadın o kadar adidir ki ondan 
olacak çocukların size amca diye hi
tap edeceğinden çekiniyorsunuz. Bu 
ka:dın bir gün sizi sokak ortasında 
görüyor, aralar nı bozduğunuzdan 

şüphe ederek sizi dövmek için hü· 
cum ediycr. Böyle daha bir çok ha
reketler oluyor. Neticede kardeşiniz 
hep bu kadından taraf çıkıyor. Aile 
nizin bütün şeref ve haysiye· 
t ini ayal: altına aldığı halde, karde
§iniJ bu kadından ayrılır.ak şöyl-= 

dursun, üç, dört çocuk ta yapıyor. 
Ailenizi bu kadına karşı daima kö 
tütüyor .. 

Bu kadın yüzünden maddi vaziye
ti bozuluyor. İstikbali mahvoluyor. 
Buna rağmen verdiğiniz hiç bir di
rektifi kabul etmiyor. Kendi bildiği

ni okuyor. 

Yazınızdan; "kardeş nasıl olursa 
olsun, m~hakkak sevilir., demek is
tediğinizi anlıyorum. Ve şimdi size 
ıornyorum: 

- Böyle bir kardeşiniz dahi olsa 
ıever misiniz, daha ':loğrusu sevebi
lir misiniz? . ., 

Derhal cevap vermeliyim: 

- Evet .. 
s~vimli ve içli okuyucum mektubu . 

nu bitiren şu satırlarda benim böyle 
bir cevap vereceğirr.i tahmin etmemiş. 

Diyor ki: 

• - H iç zannetmem. Kardeşleri

nizi makul ve dürüst olduktan için 
ıeviyorsunuz. Böyle kardeş ben de 
bulsam, ben de sevsem, hatta onun 
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M ezardan z i l 
sesleri geliyor! 
Mar afetıını gösteırmek Dçd ın cı n rn dnırn topıraı~a 

gömüue n "IFaıkn ır,, a z B<a9soını öuü~ordu 
Ra.lunan bey isminde bir Mısırlı fakir 

Londraya gelmiş \'e türlü marifeltler 
göstererek herkesi hayrette bırakmıştır. 

Fakat. fakir bununla kalmamış. bir 
"ölüm tecrübesi .. yapacağını söylemiş. 

tir: 

Ralunan bey, diri diri bir mezara gi. 
recek .. Üzeri toprakla örtülecek .. Mısırlı 
fakir orada tam bir saat kalacak .. Ondan 
sonra mezarı açacaklar ve adam sapa 
sağlam dışrı çıkacak .. 

Ya ölürse? O, buna hiç ihtimal ver
miyor. Fakat kendisine bir ihtiyat tedbi· 
ri tavsiye ediyorlar; 

Mezarın içine bir elektrik zili konacak. 
Eğer Rahman bey üzerine fenalık geldi· 
ğini, havasızlıktan boğulacağını hisseder. 
se bu zile basacak \'e yukardakiler der. 
hal mezarı açıp kendisini kurtaracaklar. 

Bu suretle karar verildikten sonra, tec 
rübe sahasında toprağı kazıyorlar ve de
rin bir mezar açıyorlar. Canlı, ölü, hemen 
mezara giriyor ve ölmüş gibi boylu boyu 
na uzanıyor. Sonra üzerine tahtaları ko. 
yuyorlar ,.e toprakları atmağa başlıyor
lar. 

Mezarın üstü iyice kapandıktan~nra, 
"mezarcılar .• bir saat beklemek üzere çe· 
kiliyorlar. 

Fakat, daha bir iki adım uzaklaşmışlar 
ken zil çalıyor .. 

Mezarda boğulmak üzere olan Rahman 
bey imdat çağırmaktadır .. . 

Hemen ko~uyorlar. küreklere, kaımala 
,ra yapışıyorlar ve mezarı açmağa başlı
yortar. Fal<at, Mısırlı ıaxınn <1ışa.n çıx;. 

mak için bu kadar acele edeceğini hiç a. 
kıllarına getirmediklerinden, toprakları 
fazlaca atmışlardır. Bunun için mezarı 

a~ak yirmi dakika siltüyor. 

• Bu mUddet zarfında imdat zili müte
madi;-en çalmaktadır. Rahman bey. her. 
halde boğulmak üzeredir ve imdadın git
tikçe acele gönderilmesini istiyor. 

Tam mezar açılmaya yaklaşırken bir
denbire zilin artık çalmadığını görüyor
lar. Acaba ~:hsırlı fakir öldü mü? 

Bir iki kürek toprak daha kaldırıldık. 
tan sonra Rahman bey ortaya çıkıyor. 
Fakir, üzerindeki tahtalan kendi eliyle 
kaldırarak arzı endam ediyor! 

Yüzü sapsarıdır .. Gözleri yu\'alarından 
fırlamı~tır .. Oyle ki. mezarın ba5ındaki. 
ler toprakların altından hakikaten bir 
ölil çıktığım zannediyorlar. 

Mısırlı fakir. kendine geldikten sonra 
anlatıyor: 

- Toprağın altında fazla kalamayışı
mın sebebi tahtaların çökmesidir. Toprak 
tahtaların arac;mdan seçerek üzerime dö. 
küldü. ağzımı. burnumu doldurdu. Nefes 
alamıvacak bir vaziyete geldim .. . ' 

Fakir "canlı ölü.. tecrübesine tekrar 
haşlamak niyetindedir. 

için canımı, hayatımı feda etsem .... , 

Kardeşlerimden tikayetim olmadı. 

tyi insandırlar. Fakat tekrar ediyo· 
rum : Fena <la olsalardı, ben onları ge
ne sevecektim. Zira iyiyi, iyiliğinde 

taltif eden sevgi clduğu gibi ''fena,, yı 
iyi olmağa ıevkcdecek §ey de gene ve 
an~ak sevgidir. • 

Sevgi 1 Sevgi l Sevgi!.. 
İşte bizi insanlaştıran, bizi insanlı

ğımıza inandırabilecek olan kudret! ... 
tyi de, kötil de olsalar, kardeşlerinizi 
sevmekte israr ediniz. Size iyilik te, kö· 
tiilük te etmiş olsalar, sevgililerinizi 
sevmekte israr ediniz. Etrafınızda yaşa
yanların hiç birini sevmemezlik etme· 
yiniz •. Ve mutlaka affetmesini biliniz .. 

Bilvesile gıyabi saygdariyle ... 
Nizameddin NAZtf 

/ 
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Belçika kralı Leopolde hayatı facia ıçınd~ geçmiş bir kral İ5mı verilir. 
Leopold tahta bir faciadan sonra çık mı~tır.: Babası Albert dağ sporu yapar. 

ken kayalardan aşağı ruvarlaıunış, ölmü~ tü. 
Leopold tahta geçtikten 8 ay sonra da karısı kraliçe Astrid bir otomobil kaza

sında öldü. Otomobili kral kullanıyordu. Bir ağaca çarptı \'e yambaşlarındaki göle 
yuvarlandılar. 

Kraliçe bu kazada derhal ölmü~. kral kurtulmuştur. Oç çocuğu da ök~üz kal
mıştır. Kralın tekrar evleneceği mevzuu bahs olmuşsa da aslı çıkmamıştır. 

Bugün Ferdinant ltalyada, Balzamo da bulunmaktadır. Plajda alınmı, olan 
resminde Roza Vayringer isminde bir ka dmla beraber görülmektedir. 

lngiltere dişlerine 
kada~ silôhlanı.yoı· 
Büyük b:r tayyare fabri / aslnın 

temeli atı:d ı 
tngilterenin Amerikaya tayyare ıs -

marlamaya karar vermesi, büyük müna
kaşalara sebebıyet vermiş ve hava nazırı 
bu yüzden istifa etmişti. Yerine geçen ye
ni hava nazırı Sir Kınısley Vud lngılte. 
renin ihtıyacı olan tayyareleri dahılde 

yaptırmaya karar verdi. 
Bu kararın tatbikine doğru ilk adım 

atılmış ve gayet seri 1000 bombardıman 
tayyaresi için sipariş verilmiştir. 

Fakat, bu tayyareleri yapacak olan lab 
rikanm temelı de bu sipari~le beraber a. 

tılmıştır! 
! ngilterenin hava ordusuna 1000 tay

yare yapacak olan fabrikanın sahibi meş 
hur lngiliz milyoneri Lord Nafilddir. 
Büyük otomobil \'e motör fabrikaları 

olan bu milyoner. e ki ha\'a nazırının A
merikaya tayy:ue yap•ırmasmı şiddetle 
tenkid etmiş ve yeni nazır işe başlar bP<; 
lamaz ona bu tayyareleri memlekett e 
yap:nak ıçin bir proje vermişti. 

Kingslcy Vud'dan 1000 tayyare siparış 
alan Lord, bunları yapmak için yeni bir 1 
fabrika kurmaya karar vermiş ve fabri
kanın temeli geçen gün merasimle auı
mıştır. Merasimde yere ilk küreği bizzat 
hava nazın \'Urmuştur. 

Fabrika büyük bir tayyare meydanı 
ch-arında yapılacaktır. Fabrikada 12-15 

bin İKİ çalışacaktır. 
Lord ~afild bu işe üç milyon ·tngiliz 

lirası se,rmaye koymuştur. Buna muka. 
bil hava nezaretinden ilk aldığı sipariş 
on milyon sterlinliktir. Bu ilk parti hin 
tayyare yapıldıktan sonra hava nezareti 
fabrikaya tekrar sipariş verecektir. 

Nafild fabrikasında yapılacak olan 
bombardıman tavayrelerinin sürati saat. 
te 350 mil olacaktır. Makineleri 1,050 
beygir kuwetinde<lir. Fabrika. 'başka tip 
tayareler de yapabilecek ~ekilde kurul

muştur. 

Fransa mem n un 

Faıril:n•ırn temrl atma mera~iminde ili~ 
kıireğı lıaıın nazı11 atıyor 

tir. ''Parisuar .. gazetesi bu mesele hakkın 
da şöyle yazıyor: 

lngiltere çok müthiş bin tayyare sipa
riş verdi. İngiltere dişlerine kadar silah
lanıyor, dişlerinin de t1:zun olduğl,ı 

malCtmdur. 
lngilterenin kuvvetlerini arttırması 

Avrupa sulhunun ,.e bizim emniyetimizin 
et;aS unsurlanndan biridir. 

Esrarh seyaha~ 
Hlllerlo ya veri 

J\ l m ~ nva\'a dUndU 
Berlin, 19 ( A .A.) - Hitlerin yave· 

ri yüzbaşı Veidmanın tngıltereye yap 1 
tığı seyahatte Alman • Çek münaseba· ı 
tt ve İngiliz - Alman müzakerelerine 
başlanması hakkında İngiltere bliküme 1 

' tine bir mektup tevdi etmiş olduğuna 
dair çıkan haberler tekzip edlrr.ekte· 
dir. lngiltemıin ye.ni lay,yareler yapmağa 

karar vermui Frqnsayı memnun etmiş. • Veidman Almanyaya dönfuÜ§tür. 

~ 
Bir talak davası 

H A~ı\.\' l\lllıır11111 ya::ıuor: ~ 

·ııe b 
"~.1111dan Avrup<t aazeteıerı ,r3 

neS' rıldığıııc göre, Bcyrul nıahktl 111111 
l'ıır lıılıik dıHtlsını gornıeğe 1>3Ş ,.,ııf 
~1:ııeh:rdcnuerı µek ıyı bır aıle tııı ~ 

~ın• 
ı,;ırıııckıe olıın l>u kıırı koca ıırs it 
ıııescl~ı .} uıunden ihtilılf sırra ~rtP 
l'urk olıın liııdın llııln}·ın ıstikli1 '• e 1 
lan crı-eı.: ı-.e bu kılanın Surı~e)n .~ 
ıuroıııırı muş. Anıl:ırında bır ı~r~ 11ı 
mı~uıı l'lirk kadın ıle Arap erkeıer· 
bu ıtıtılAlı mahkemeye göturınil~ ~~ 
lık ı~·ın kanuni sebeb olarıık d• 

uncunr,ıızluAu.,nu göslermişler .. d•' 
Beyrut mııhkemesinln bu tııJalt jld'' 

da. n.ısıl kıırar ,·ereC'e#i belli dl'!! öri' 
7f: k:ılır~:ı $İmdilik hu dtl\'anın ~.~ 
~ini c\·lôl &\'ınrlan ~onroya bırıı~ , 

d ııııts· .l ru olur. Zire bu tarıhe ka ar fılf' 

lio;i toplanaroktır, crn<lan sonra dıı ~ 
ile Fransa arasındaki anlcışı11 11 ~·• ~ J", 
illlhnk edecektir. Bu takdirde le•~ 
arcı!lınrfa geçim:ı;izlik mevzuu 01

811 ~ı" 
ort:ırlan kolkmı1 bulunac.aktır. ne>d•ıı ~ 
kt'mcsl rfe karar vermek zorlu~uıı 
tul muş olacaktır.,, 'f s4~ 

? 
Türk mimarına 

güvenebilirız 
~ ZChcHlrA 11azı11or: 

"'I• rıd•~ 
"uenc Tı.irlt: mimarları, aı ıartı• 0,':,/_ 

yuk c~erler , -ererek kendileri~e 11rııı 'ıl 
bileceğim ıı.b.ıt etmişlerdir. Mısol .ı 
sinu·ı işle sııyıyoruıu: r5''. 

Ankarada ~ergi sarayını mıf119 

l ııpııııştır. . ~e 
Anknraıfa çocuk bnkım evlerı rıl' 

lorı cc;ırgt'me kurumunun ap:ırtınıP 
sineması mimar Abidinin e eridir• ıD 

Ankarıı polıs • jandnrma mektebi ııt 
Hcşal ,.c Cellıl lorafıudan yapıllll 1~1 
lo\'aıln Otel Termal 'e An karada tıı st 
vekAleti, mimar Sedat Hakkının e 

Brlcclıveler bankası mimar Sc)·fl 
tararınd~n )&pılınıştır. tlı 

Bu saydıklarım ufak tefek bina!~< 
dlr. Demek ki Türk mimarları, tıl' 
mlmara ihtiyaç hi!i~eltirmiyece1' ,,. 
rııuı ,. "" .. . ""u· ••'"" o•• ·-•., .. ı ... ,,. • ' (tt1 

mck 'e Oerletmek bizim ellmiz~trtıl' 
Jara tş verir, tecrübelerinin 8 -O~ 
lmkAn hazırlarsak, yarın daha bil~ 
lcr de vereceklerdir. 

Mimarlde Türkün zen~in ve ıı~~ı·ı 
tıır maıl<ıi vardır. Yeni nesil m•ı O' 
Oıerinde yürümeye başlamıştır. J 
t'..mnlyet edelim. rıı"°J 

Halhnkl öğrendl#:imlze göre '°· ~':J 
Sıhhiye ,·ekli leli, yaptırmak ur.ere pi''; 
ıluı:tu yeni Tıbbiye binasını A'·~: ~~ 
yaptırmak tasn\'vurundadır, hol ı;tlf 
<ıno;tcı bir müsabaka açılmasını te erı~ 
Turk mimarlıırı cemiyetine- rle J11 
nıp ,·erilrniştir. 17ıt 

Türk çocuklnrı tırıı~ında böyle 1111 C 
c;ııtıııkn :ı('mıık, onları dimaı:ı~n °1~ sı 
m:ıyn "e' ·ke<lecl'Ai için rayclcılııfır·: ,,0 
,·eknlrtlnin Renç Tiirk mimarııırıl1 tlı11 
cl:ır lhmnl elmrk i~tlyereği nl %9

1111 

Alman -Fral'I~ 
Ticari an Jaşll168 

y 8 pi idi e ~ı/.. 
Pariı, 19 (A.A.) - ~ra~sıı :ı-Jf'"I, 

heyeti murahhaılan tıcan rn gti~ .J 
başl.•;a meseleler üzerinde bU 1,4ııır1 anlaşmaya varmı~lardır. Bu arı ıclİ'' f. 
yarın parafe edilmesi muhtC~~ti\fl 
la~alar a~adaki üç noktayı ı ,J 
]emektedir. "eıı'.ı 

1 - 10 temmuz 1937 muıcıa ,,ıııı' 
t ecdi.di ve avusturya ile Alrnarı}_ f" 
}eşmesi üzerine hasıl olan yerı• 
vücuda getirilmesi,. ~tı ~ 

2 - Fransız maden istih rfrıİ~ 
atman kok kömürü mübadctele 
za tecdidi,. 

1
, ,J 

Yeni anlaşma Fransız - A 11_,ı, 
ret mübadelelerinin oldukca ~ 

nı intaç edtcektir. ""'~ 
Mali meseleler ve bilhas~.;Ufuı..-J' 

borçları bilahara Berlinde ~o gi,.. 
tir. Bir Fransız heyeti Berıırıe 
tir. 

,ı• 
Arnavutluk "~1,f 

Son baharda Çrkos: o.-ıı ~ 
~idecek dlıı~ 

a"" Prağ, 18 (A.A.) - Art: geıe'' 
rah, son baharda Slovakyaya 01~ 
Malum olduğu veçhile arna"" f''-1 
!içesi J eraldin Apenii, Aslctl 

vakyada kain oplenis' Jidir. 
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:?f ~Lıata daü: 
{ . . . . . ' 

Rozet iptÜ'6sı 
(' OCUKLARD 
~ §ı AN tutun da ya-

~kalı aga~~başını almış, hatta saçı, 
!arına ro ş adamlara kadar yaka 
bılir? b zet takanlar pek "Oğald' K" -
b u sat l :r ı . ım-
ıılunan _ır_ arı okumak lCıtfunda 

l?ıu sızın de k 
b
. tıseseni . ya anızda belki bir 
ır h n, bır ıspor kl'"b"" .. 

Ç ayır cemi . . u unun veya 
li •karıp atın d Y~tının, rozeti vardır. 
11Yoruın ki d" cmıyorum, desem de bi-
c bu hus ınlemezsiniz; fakat benim 

ı:::c Usta dü,,,·· d"" • t ltıc darıl :rUn uklenmi söylt-
~ mayın s· altla b" f" · ız yakanıza rozet 
l?ıu ır ıkri "d 1 tsscsen·ı .. mu afaa veya bir 
olu n ustü l" v 

el Yorsunuz. .. n ugünü iddia etmiş 
c kendi fık·.m~saadc buyurun da ben · ı • Denizbmıkın llamburgda yaptırdı~ı sıt tankı limammıza grlmiştir.T!aziramn 

rımı "d 
noz mu afaa edeyim. Jı) unda llamburgdau kalkan ve kaptan IJer'in kımıanılrısında bulunan ııapur yo!dn 

'ocPtcnct takmağı bir dcg·· ı b' k biiyiik fırtıwılara tutulmuş ve batmaktan giiçliiklr. kurtulmtt§lur. 
tak &evrne ı • ır aç &e· 

- ....... --- -~~ 
• il ayvanlar da, miillıiş suaklara ilk kmbanmı verdi. Giimitı en cıcak saatindE 

koşulu bulımdutu arahayla Cağa/oğlu yokuşunu tırmanan bir at, Türbeye çıkar 

plmıılz apansız diişiip öldii. 

"'dan bunun1 m. Yakasına bir işaret 
"• ıı· a ne ·· · ı. gıı ıne-sı ğ' gosterıyor? Mensup 
"a av e ı mi, M ı· 
0 

Ukat oldu. · ese a doktor ve 
tlıa hile d"k gunu mu? Hayrrt Öyle 

1~~· llıiihe~d~01~luğunu veya avukatlı- VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE T T IE: $ IE IHI ii I~ I[) IE 
ıtllıa ıs ığini b . 

sına ne cnım gözüm~ --~~ -~-~- -~~~~~~~--------------------------------------------------------------l'ol;ıa h sebep var, B 
tııııı Cthangi b" • en ona 
i~· • kcndis· ır adam diye bakıyo 
aın d • ınc olan h'" d.l Cgil, •ad urmetim mesleği 

J, h .. h ece herha · b' 
l:ı ~r angj b' . ngı ır vatan-
i a.'la b;r d k ır ınsan olduğu içindir. 
11.tsa o tor v 
kaıc CşcYta k eya avukat lazım o-
ltat ta görcceng· . ulağına kurşun!). ao -

ro . ım ilk d k 
laıı Zetınj ıc . o tor veya avu-
\._ 

1dıkıa d Çmıyeccğim tab'ı"d" • y 
~Pi r an b' . ı ır. a 
liıı arıı:tıa soru ırınc gider, yahut ah • 

de böyle P sağlık alırım. Herke-
licıtı Yapması lazımdır. 

t-<ıı.ı ~akasına 
~t n Yirrn· rozeti takan adam 
le ~a a..,Ukat 

1 
dôrt saatinde doktor 

a11t tnı? ş·· h . 4 an, ins up esız hayır; so • 
tat anlar a 

}'~ \.... &eçh.0 tasından bir insan o· 
"' uıı . " r. O h 1 
~ '!areue h a de kendisini şu ve 

~ Ozct tak erkesten ayırmasın. 
tnsu an ad 

~ıı P Oldu· am falan müesseseye 
ll\u .., gunu mu .. . 

tan ar? r.. gostenr? Ne Jü-
•ıtıa "'endi · · <ıld11,. Y'lllara sını tanıyanlar tanır· 

d- "'121\ıı da n · ' illJ f{ • t c l§te, ne meslekte 

ihraç mallarının 
standardizasyonu 
Ankara ve Olresundh 

da toplantılar 
yapılacak 

Şehrimizde yapılmakta olan ihraç mal. 
lanmızın standardizasyonuna ait top
lantılar yarın nihayetlenecektir. Bir ay
danbeıi şehrimizde devam etmekte olan 
bu içtimalarda evvela buğday. sonra ar
pa ve arpadan sonra da tiftiklerimizin 

standardıze edilmesi, tiplere ayrılması 

için birer nizamname projesi hazırlanmış 

bundan sonda ihraç olunacak yapakları
mız için de bir standard nizamnaesi pro
j~i hazırlanmasına ba~lanmıştır. 

Bu toplantılar dolayısile şehrimizde 

bulunan iç ticaret umum müdürü :t-.lüm
taz Rek bu hususta bazı etüdler yap. 
tıktan sonra gelecek hafta Giresona ha-\ıbi ClJdine bta.falarına vurur ve 'bun-

" ' biı... l' iftili rehel t:ll~cl\ ~~ ôıadn tndık ve tütün 1-
,,0~t ·~ıtrrıc . ar payı 5ıkarır 

lıt, ' 1 isin hiç bir -sebep çin yapılacak toplantılara riyaset -ede-
:.-. cektir. (lir 

0ıd.ı 18
Por kliib" Gireson toplantılarından sonra An-

t !:'Unu 'llnc 
~lıf111 tnu beıı· aza veya taraftar karada deri ve zeytinyağların standardi-

b t da ı ttrn k - . ? A • 
u~d • taraf c ıstıyor • zasyonu içın toplantılar yapılacaktır. 

tc ~ c "'Ya 1 tarlığını da gidip klü- Hazırlanan proJ'eler bir defa da lktisat 
ataca. spor sah 

lııa.k gı, az asında, gazetele- vekaleti tarafından tetkik edildikten . aıeı Çok rn 
tıbi ı... erde .,,.. eydan ckuyacağı sonra De,·let şılra"-ına sevkedilecektir. 

vır · .. osıer8• 1nsan 01 ın. Şehirde herkes 
'fen sun .. 

tııtı ı ay C 
U. tk ar erniyeti 
ç beş zusunda nde olduğunu ilan 

ta,l içi}'ar1ta:1aş bi mıdır? Meseli siz, Awupa hattının de,·let demiryolların-
~ İle kOtsıın"uz; : ~;rde oturmuş, bi· ca satın alınmasından sonra eski şirketin 

Veni mahalle 
istasyon h1na~ı 

lldt ilt§ın12d Yakasında roze-
ta • tct.,. an ge . pis vagonlar. içinde halkı beklettiği Ba. 
c~'ttc sj:~nda değiJs;'~~r; kendi ha· kırköy Yenimahalle istasyonunda yeni 
. "a 

1 
ay1Plar k" .. 

1 
e yakasındaki istasyon binası infa ına karar verilmişti. 

'ttıtr t, İster . ' otu görür gibi bir 
~i ona ıstemez Hattın iki tarafına yapılmakta olan ye_ 

)c ı.._,_ • o da . canınız sıkılır. 
~· ~~ ı BızJcre "H 
'lll ~I ·•· der g'b• ele şu ena-
ltı}'lt {?inde i ı ı bakışırsınız. :tçki-
ti U1>y1 sc, canı 
l P ti11CI c ettiğine d ": §arabrn insanı 
Ctj i), Yctlerc i aır çıkarılan ga-
:~ı,t~ ~Yazıları na?lıyorsa fikrini söz. 
<:ıı "il' ı e tn '"d ç lij~ tozcu .. u afaa etsin ; 

lıtrı e gostcr· 
ll Yoktur ış yapmasına 

•i ~lı k• • 

ni istasyon binalarının inşaatı epey iler

lemiştir. Kış gelmeden reni binalar ta· 
mamlanmış olacaktır. 

Kadın çorapları 
Ni1an11ıa ın eye uygun yap ı l m ıyor 

!pekli mensucat üzerinde Ankaradan 
gelen ::;anayi müfettişleri tarafından yapı 

ile h ıltl, l 
ll<ıı trba c er de bir h lan tetkikler ilerlemi~tir. Bilhassa kadın 
() dukıa ll.gi bir su ayır ınüessese-

ııı. tırıı · ı rette h. 
~ "l:ıtı'-· lan iç ızrnette bu· 
~ ~ı ın rozet l'l n<lb 'adece b' takıyorla ... 
ır it "et ır nahv 

)ııı. ltllıı eseri gibi et eseri ve 
t '(tııı da Var tuhafça!. 
o~t ın .., • Otom b' JI 
~ tıni cya so. o ı erinin, rad-

:ı:ı ta1t1 gutma d 1 lcıc llara Yorıarmı~ o aplarını:ı 
td tıııc a almadan ve, işin tuhafı 

Ctt:C h ı:ırıır do· Yapıyorlarmış O 
ı cm grusu. li . . Y· 

1 ~oı de bir k • crn ılancılık 
'k tt ı.. azancı ol 
, ~t h .. uya b' mıyacak 
c~ a~ik ır topı 1 

~tt fı :ıur at.tc daha u ~k alametidir, 
d~ •Lhcni ••. .' Sızin "ak zıyade ayrılı~a 

•ı ' .• , y k -1 anıZ':f "" 
li1t ı~ l'er· a atllda rı · a falanca ro-• •t ı Yok ı ancas A tıliJc kcn b' . ı.. ramız· 
~ ··· ır t'kilik b" b 

t>ıtti . • ır en-
ıııq ae..,tll 

~c ~ ~o2 cyi~imi 
tr1t et tak n asıl sebebi· y 

$. ~. bj cıs t:ibi b' an adam ortada .b a. 
'llıı t to l ır ferd' en 
~ı. il ırı'- P uıu6 ırn diye d 1 'il "'ar .. un b' o aş-
•d ~ iıı~ Cdcr. Ark ır Parçası oldu -

... t ~ ntar b asında d h 
--ıcıı c, b Ulund - a a bir 

clai .... undan 1 ugunu söyler · 
·~a t a dı~ k gı · 

cc:avu '-· sı uvvette h z,..ar b' ' c. 
N ır hali vardır 

l"lı)lnh ATAÇ . 

ipekli çoraplannm nizamnameye uy~un 
şekilde yapılmadıkları görülmektedir. 
Ayrıca piyasadaki çorapların ekserisi 

çürüktür, müfettişlerin raporlarından 

sonra iktisat vekaleti bu hususta ıkı tcd 
birler alacak ,.e hala eski şekilde Çjilışan 

çorap fabrikalarım • ağır cezalara çarptı· 
racaktır. Müfettişlerin tetkikleri daha bir 

müddet sürecektir. Fnbrika ,.e mağaza. 
lardan alınan niimuneler Ankaraya gön

derilmektedir. t\lüfettişlcr lstnnbuldan 
sonra bazı ~ehirlerimizde ele bu husu~ta 
tetkikler yapacaklardır. 

\ 

Sayhanın taşmasını 
önlemek için .. 

Alınan tedbirler kAfi göril lm lyere k 
yeni tesisat yapılıyor 

Nafia vekaleti. geçen kış zarfında,, 
yapılmış olan tesisata rağmen seylap teh 
likesi gösteren \"e Adanayı tehdit eden 

Seyhan nehrinin kıyılarında yeniden ter 
tibat alınmasına karar verilmiştir. Bu 
hususta hazırlanan projeye göre, nehrin 
50J sahilinde evvelce yapılmış olan sula-

ma kanalı seylaba meydan vermiyecek 
ve fazla suların tamamını alacak şekilde 
uzatılacaktır. Bu suretle ayni zamanda 
ovanın sulanması işinde daha geniş bir 

Bahahhk~a 
mücadele 
tetl<ikleri 

Bir ecnebi müte
hassıs m emleketi 

do laşı yor 
Pahalılıkla mücadele için lkti:;at \'e

kateti hesabına tetkıkler yapan ikinci 
yabancı mütehassıs doktor Benhay ~h
rimizdeki tetkiklerini bitirmiş ,.e buradan 
Bursaya gitmi~tir. 

İktisat vekaleti l!lüşavirliğine alman 
mütehassıs şehrimizde bulunduğu sıra

da bilhassa sebze halinde ve mezbahada 
tetkikler yapmıştır. Sebze, meyve ve et 
gibi esa~lı üç gıda maddesini ele alan 
doktor Benhay bu maddelerin şehre ge
liş, komisyonculuk. toptan ve perakende 
satışları ile halkın eline geçiş ~lini, 

maddeler üzerinden devletin ve belediye. 
nin aldığı vergi \ 'C resimlerle muhtelif el 
lerin temin ettiği kazanç nisbetini tetkik 
ve teı:bit etmiştir. 

Hayat pahalılılğiyle mücadele esasları 
m tesbit edecek olan mütehasqs Bursa 
ve diğer şehir \'C kasabalarımızda da ay. 
ni şekilde tetkikler yapacak ve bundan 
sonra mücadele için bir proje hazırlıya
caktır. Bu projeye diğer mütehassısın 

da projesi inzimam edecek ve buna göre 
tedbirler alınacaktır. 

-o-

Esirgem e Kurumu-
nun ço<•uk ha tı çest 

' 

Çocuk e irgeme kurumu küçük ya\Tu- ı 
!ar için Dizdariyecle bir çocuk bahçesi 
açmağa karar ve.rmiş ve inş..ıata da baş. 
lanmıştır. Bahçede küçüklerin oynaması 
ve i. ti rahat etmesi için yerler yapılacak 
tır. Bahçe yakında açılacaktır. 

Tcınıtoırn amcaı 
· vaıntır oDck 

saha faydalandmlmı~ olacaktır. 
Yapılacak yeni tesisat için 600.000 lira 

sarf edilecektir. 

Diğer taraftan Bergama ovasını tehdit 
eden Bakırçayı da sulama programının 

bu sene tatbik edilecek kısmına ilaveten 
ıslah edilecektir. Bakırçay ovası ve nehir 

ıslahatı için yapılacak yeni ve büyük 
tesisata bir buçuk mil)'OD lira harcana
cak \'e tesisat bu sene zarfında ikmal e
dilecektir. 

Kasım paşa 
havuzlarında 

Büyük kız1:1gıo kurul
masına yakında 

başlanacak 
Kasımpasa fabrika ve havuzlarının 

tevsii hakkında hazırlanan projeye göre, 
Azapkapı tarafındaki boş sahaya inşa e
dilecek büyük kızağın kurulmasına yakın 

da başlanacaktır. 
Bu kızak gelecek yıla kadar tamam ola. 

cak ve 2000 tona kadar gemiler burada 
in~ edilebilecektir. Kızak en son modem 
tesisat Ye techizatı ha,·i bulunacaktır. 

Burada bilhassa işlerin kısa bir zamanda 
bitirilmesine çalışılacaktır. Kızakta A
kay ve Şirketihayriye vapurları tipinde 
vapurların yapılmasına daha ziyade e -
hemmiyet ,·eritecektir. Bu iş için hazır
lanan projeler \'ekalet tarafından da ka
bul edilmiştir. 
Kızak inşaatını Alman miıtehassısla

rının nezareti altında tamamen yerli iş
çiler yapacaklardır. 

--o---

Bebekte büyük bir 
elektri k santralı 

lstanbul elektrik işleri müdürlüğü Bebk 
te büyük bir elektrik santralı kurmağa ka 
rar vermiştir: Bu hususta yapılan tet
kikler üzerine hazırlanan proje tasdik i
çin vekalete gönderilmiştir. Santral Be. 
bekte eski Mısır sefarethanesi binasının 
yanındaki arsaya ve deniz kenarına inşa 
edilecektir. Buradan Anadolu sahiline 
geçen kablolardaki cereyan kuvveti art
tırılacaktır. Ayrıca donanma geceleri bu 
sahillerin elektriklerle SÜ"-lenmesi için 
tesisat ta yapılacakt1r. 
Elektrık i~lctmesi şehrin muhtelif yer. 

!erindeki diğer santralları da tevsi ve ıs
lah edecektir, bunun için tetkikler iler. 
!emiştir. Muhtelif mıntakalara yeniden 
santrallar da inşa edilecektir. 

Mektep 
kitapları 

Maarif Vekaleti vaziyeti 
izah ediyor 

Ankara, 19 (A.A.) - Kültür bakan· 
lığından: 

Bazı gazetelerde okul kitaplarının 

tetkik işlerinin bitmediği, basımlarına 

henüz başlandığı, yine kitapların vak· 
tinde yetişmiyeceği hakkında bir ta -
kım -:cşriyat gö:üldüğ•:.inden kültür ba· 
kanlığı bu hususta efkarımumiyeyi 

aydınlatmayı faydalı görmüştür. 

ı - Yeni terimlerle hazırlattınlarak 
bir tetkike tabi tutulduktan sonra neşri 
icabeden kitablann tadil ve tetkik işle· 
ri aylarca evvel bitirilmişt!r. Yalnız ilk 
okullar için müsabakaya konulmuş olan 
ve henüz komisyonda bulunan geometri 
kitaplarının tetkiki de iki, üç güne 
kadar bitmiş olacaktır. ı · 

2 - Önümüz.deki ders yıl! için bas;la· 
cak kitapların kaffesi hakkında icabeden 
emirler daha kanunusani ayında devlet 
'basımcvine tebliğ edilmiştir. Basımevi 

bunların hazırlanr.ıa durumlarını, baskı 

sayılarını ve depo stoklarını göz önünde 
bulundurmak suretiyle mua:·yen bir 
pHi.na göre geceli gündüzlü çalışarak 
basmaktadır. Şimdiden bir çok kitabın 
basım ve cilt işi bitirilmiştir,. 

3 - Önümüzdeki ders yılında bir kı· 
sım kitabların deği~tirileceği ve bu ara 
da tarih ve okuma kitaplarının yeniden 
yazılmakta olduğu hakkındaki haberler 
de bu ders yılı için yapılmakta olan 
hn::ırlıklarla alakadar değildir. 

Geçen yıl birinı.:i sınıflarda tatbikine 
başlanan orta okul ve lise proğramının 
tatbik sahası bu sene ikinci sınıflara 

da teşmil edileceğinden bu sınıfların 

~ .:ıi programa göre hazırlanmış fen ki· 
taplarından başka geçen .seneki kitap· 
lar aynen okutulacaktır. yalnız terim
leri Türk dil kurumunca tesbit edilmiş 
olan derslerin kitapları yeni terimler· 
le basılmaktadır. 

--0-

Kültür 
Bakanı 

Diin Trabzona vard ı 

Trabzon, 19 (A.A.y- kültür bakanı 
saffet arıkan beraberlerinde üçüncü ma
fettiş Tahsin Uzer ol<luğu halde bu
gün şehrimize gelmiştir. 

Açık muhabere 
Bay Adnan ve bay Faik Otogana: 
Şikayetlerinizi iş dairesi İstanbul böl· 

gesi amirliğine bildirdik Haklarınm ko
rumakla mukellcf olan bu dairenin ya. 
pılan hako:ızlıklara hemen mani olacağı· 
nı umuyoruz. Fakat bu da bir fayda 
vermezse o zaman bize te.kl'ar bildiriniz. 

ZA Yl - Nüfus tezkeremi tatbik mü. 
hürümii kaybettım. Yenilerini alacağım· 
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Fatilı, Sofular, ](arakadı sokak 8 /\'o. 
da //alice Hacer 



t ÇERDE: 

• Balmk6yfinde Ayamamo çfltliklerinde 
s·eni kurulacak ziraat koleji için haıırlık
lara başlanmıştır. Yapılııeak ziraat için a. 
raıinin projesi teshil edllmcktcdlr. Ziraat 
mektebi koleje naklolunacaktır. 

• flolkanlar orası demirloll:ır konreran. 
sına <!On de devam edilmiş ,.c Avrupayo 
denizden yapılan nokli)·atın demlryoluna 
nakli işi ılirütOlmüştür. 

• Sfimerbankm lngiltereye tahsile sön. 
derdltll talebenin teftişi Kembric ve Lon. 
dra üniversitelerinin eski türkçe profesörü 
İzmirli Ali Rızayn nrilmiştir. 

• Ziraat Hkilleli tarafından \·erilen bir 
karara söre, şehrimiıdeki zirııot müesse. 
seleri bir ar:ıy:ı lopl:ınnc:ık ve bir dairede 
biri eşi irilccektir. 

• Denlzhank tarafından 1 tanbul limanı 
itin Hamhursda )'aptınlon su tankı dOn 
getirlilmlşlfr. Ahn :ı nrndan ııyrılan, fakııt 
fırtına yfüünden yolcln kalan ikinci tnrılı 
da bugQnlcrde seleccktlr. 

• Donanm:ı J\omuııını amiral Sükrü O. 
kon dün deniz ticaret mficlürlününe side 
rek limanlar umum mOdürO Müfit ~eedcı: 
le, sonra Şirketi Hayriye idore ınecJisi re
isi Xecmcddin Kocotıışla ve isletme miirlü 
rü 1shakl:ı İt\rOşmOşUir. • 

• Sonat okulu öı'?rclmenlerindcn mO. 
rekkep l'lrml kişilik bir lcnfilc Berlindeki 
"'.ıııııt c;crgişini gezmek Oıerc dün Almon
ynya hareket etmişlerdir. 

• Amerikalı öl!retmenlerden mürekkep 
2!l kişilik hir k:ıfile bugün şc11.!"imlze gele. 
cekler, dört gün kalıp kQllQr rniicsscselc. 
rinde tetkikat ynptıkt:ın sonrn füıc;ynya 
Mıdeceklerdlr. 

• Amsterdamdn toplanııcnk olan Milleı. 
lerarası coğrafl•a konferonr.ında memlcke 
Urniıi ünh·ersite doçcnllerinden Ahmet 
Ardol Ye Desim Yarlmt lem il edecekler. 
dlr. 

• Anadolulu iş adamlarından mürekkep 
30 kişilik bir seyyah kafilesi cumartesi 
~ünü bir .Al'rupa seyahati için ~ehrimiz_ 
<len hareket edecckllr. 

• Yunnnlstanın memleketimizden üç 
bine yalcın koyun ve kuzu alması üzerine 
fiyatların l fikselmesi ihtimaline karı; 
bfr tedbir olarak, harice koyun ihracı me.. 
nedilmitUr. 

• İş dııiresi reisi Enis Behiç. Karadeniz 
mıntaknsındııki iş bölgelerini teftiş ftln 
yann bir aerahate cıkacaktır. 

• Ke e kAllıllarında, ıı1tlarına ağır bir 
madde yaJ)ıştınlıırak hlJc ;rapıldı~t ;ürill 
mfiş ,.e belediye tarnfından sıkı bir kon 
trole karar verilmiştir. • 

• Dolmııbahçe s:ır:ıyına alt hlnnlarclan 
)irinde tarihi arabaları bir oraya toployn 
bir mlize ~ ücude gelirilcceL:tlr. Bunun 
için t~kilat ,.e proje haz.ırlanm11ktadır. 

• Deniıb:ınk umum müdürü Yusuf Ziya 
Ön iş dün Kıırodenizc bir tetkik sey:ıhatine 
çıkmıştır. Sinop, Samsun ve Trabzona gi_ 
deccktlr. 

• Eroinönündc, istimlak meselesinde çı. 
kan ihtilaftan dol:ıyı yıktırılamıyan bina. 
nın d , banlcııya yüzde, 20 fazlasilc para 
yatırı1:ırak yıktırılmosınn kıırıır \"erilmiş_ 

tir. Bundan başka 14 bina anha yıktırılo. 
caktır. 

• Aaustosta Zürihte toplanacak olan 
milletlernrım tarih konferansına mcmlc 
hUmlı nomtna J'rores6r Fuat Kliprilln iş: 
Urat edecekUr. Profesör, l5 ağustosta 
Brilkselde toplanacak olan Türkiyat kon
feransına da gidecektir. 

• Muallimlerin Eclirnc:re yapııcaldım 
gezi çok büyük rağbet sömıüştür. Bunun 
üzerine, hususI bir tren hareket ettiril. 
meşi içln ıe,ehbüsnto gfrfşflmişllr. 

• Azlık ve yabancı okul talebesinin eum 
huriyet lınyramı tohrir müsnbaltnsı eYrokı 
bir heyet tarafından tetkik edilmiştir. 

HABER - ~Qam ooatu 
~~~--~--~~~~=--:-=-====:::::==== 
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DISARDA: 

• Mısır başl'ekili Mahmut paşa dün ş:ı_ 
hah Mnrsllyaya varmıı ve Par:ise altmC''{ 
üzere trene binmiştir. Mmr başvekilin in 
Avrupa se)·nhatl koi)•en şlyast mahiyeti 
halı deAildlr. Mahmut paşa, Avrupıya }'oz 
mevsiminde islfrahta etmek fcfn ıclmiştir. 

• FlnlAndlya hükCımetl 1940 olimpiyaıl 
Jarmın Helslnkidc ya_pılmuını kabul et. 
ti!inl resmen olimpiyat komitesine bildlı. 
miştir. Anca\( hu O)'Unlar ananevi yani c ~ 
ki Yunıınlslandıı yapılan o11mplyotlı.mı 
inhisar elllrlleeektlr. Modern oyunlar ~ 11. 

pılmıyocaktır. 

• R.S.F.S.R. Sovyet yüluıek mecll_sl hıı . · 
gün J\remlincle ul~lAde icllm:ı devresinın 
ilk toplantısmı ynpmış ve divan riyııGc· 

tein ittifakla mebus Egoroviçi seçmiştfr. 

• Prnnsıı hıırieh e nımrı JorJ Bont•, 
dün sııh:ıh Flnlfindlya hıırlci)'C nnzırı B ıı ! 
şllyl kabul clml5tir. 

• llindlstnmn şimali g:ırbt hududu11cia 
)'eni mfisadeınclcr olnıuJIUr. lkl İngiliz ııs. 
keri ile bir Hiııdli subay \'O iki asker ,·ıı. 
rulmuş ve ölmüştür. 

• lnılliı mahmatı KudOste harice gön . 
dcrilecek ıcJgrnClora sansür kOYnıUşlur. 

• Gecen h:ıflo itinde Filistinden tak ı . 
h:ı ta maruz bulun:ın 50 kişi dört kamyon l.ı 
Soma gelerek illica etmiştir. 

• Yunan başvekili l\Ietaktıas Korfucl.ııı 
dönerek dfin ö{ilc üzeri Atinaya gelmiştir. 

• lranın Dağda t eltisi MuznHer Ahım 
hariciye nazırlığına tayin edilmiştir. 

• Filfpln rcJslcumhunı Japonyaya ·yaptı 

~ı ser11hatıen dönmilştür. Gazetecilere Jıl' 
y:ı nat ınrla, Japonyanın Filiplne karşı o 
lan v:ııiyclfnden endişeye muhal olmndı. 
l:ını, Jııpon horiciyc nazırının Filipln mıı-; 
takll olur o1maz Jııponyanın onunla biln. 
raflık muahedesi aktedece#fnf btldlrdl#ini 
SÖl lem iştir. 

Bir gUnde 4 otomobil 
kazası 

Son ıünkrde QtomQbil :k..-1.n ~o

çoğalmaya başlamıştır. Dün. bir gün ı · 

çinde dört otomobil kazası olmuştur. 

l - Dün sabah Sultanceşme cadde ·lll
de. 162 numaralı mahalle bekçisi. Hu e
yin, Tevfiğin idaresindeki 4ll6 pli.kalı 
otomobilin -sademesine maruz kalmı~ vü 
cudunun muhtelif yerlerinden yaralana. 
rak tedavi altına alınmıştır. Şoför l'aka
lanmıştır. 

2 - Galatada kapıiçinde oturan Dur .. 
sun Tophanede Necatibey caddesinden 
geçerken şoför Şefiğin idaresindeki 1727 
numaralı otomobille karşılaşın~ kaça. 
ınıyarak tekerleklerin altında kalmı,tır. 
Sağ ayağından ağrrta yaralanmıştır. Şo

för tutulmuştur. 
3 - Dün ö~le üzeri Antalya anbarı 

önünden geçmekte olan Mahmudun ida. 
resindeki 297 numaralı otomobil 2231 nu 
maralı Sirkeci Edimekapı tramvayına 

tarpmı~tır. Otomobilin ön kısmı tama· 
men parçalanmıştır. 

4 - Dördüncü kaza en fccii olmuştur. 
Kadıköy Altırol a~zında. şoför Cevadın 
idaresindeki 2754 numaralı otomobil, 
D o 1 m a b a h ç e s a r a y ı telgraf 
müdürü 54 yaşlarında Şe' kete çarpmış 
ve ba~ından tehlikeli surette yaralanma. 
sına sebeb olmuı::tur. Şevket baygın bir 
halde Haydarpaşa hastanesine kaldırıl
mış Ye şoför yakalanmı~tır. 

Bir eroin satıcıs;J 
kadın 

Kendisini yakalamak isteyen 
memurlan o ellerini ısırdı 

Emniyet ikinci şube memurları e~·~L 
ki gün bir kadın eroin 5atıcısıru su; ü:r 
tünde yakalamr§lardır: 

Otedenbcri Unkapanı civannda ero • 
in kullanıldığım ıören memurlar kıyafet 
değiştirerek oralarda daimt bir tarassut 
vaziyeti meydana getinni~er, evvelki &ün 
§Opheli bulunan Nahidenin evine geç va
kit üstü ba~ı perişan bir gencin geldiğini 
görmüşlerdir. 

Bu genç, pencerenin altında durmuş, 
yava~ sesle yalvarmış, para göstermiş, 

evden bir ~ey istemiştir. 
Biraz sonra evin kapısı açılmıs aralık

tan genç adama bir şey verilmiştir. 
Kıyafet değiştirerek civarda duran 

memurlar delikanlı kapıdan ayrılınca ~
virrnişler, üstünü aramışlar, ve bir mi':
tar eroin bulmuşlardır. Delikanlı bu ıu 
o evde oturan Nahideden aldığını söy' e.. 
miş, memurlar evde arama yapmak fü e
re kapıyı çalmışlar ve i~ girmişlerdir. 

Nahide zehir müşterisi yerine polisl.•r
le ka~ıla~tığmı görünce şaşırmış. sofa ia 
bulunan konsolun gözünden aldığı bir 
paketi imha için musluğa doğru koşmak 
istemiştir. 

Memurlar kadının bu hareketine mani 
olmağa kalkışınca Nahide üzerlerine a. 
tı1mı~ ve memurlarla 10 dakika kadar 
h ... fu~u~. memurların üstlerini yırtm:ş, 
ru.ılerini trmaklamrş, ellerini ısmmştır. 
~ihayet memurlar güçlükle azılı kadı

nın elinden paketi almışlar, açmışlar ve 
ıçı nde 40 gram kullanılma~a hazır be. 
y<;ı zehir, eroin bulmuş1ardır. 
~ahide emniyet direktörlağüne getiril

r.• ı ta~kikata başlanmıştır. ~"abidenin 

evi arandığı sırada, ewelft ele geçirilen 
eroin alıcısı genç ortadan kaybolmuş, 

kaçmıştlr. 

tik tahkikatta Nahide iki ay kadar ev. 
vel eroine alı~trğmı, para~ı olmadığı i
cin filicliılc!P tarlori1'- .ttioi bu •• ı.~.ı ... 'h.; .. 
miktarını sattığını diğer kısmını da ken
disi kullandığını söylemiştir. 

Polis. mahkemeye verilen Kahidenin 
ifadesi üzerinde tahkikatı derinleştirmek 
te diğer taraftan da ortadan sıvışan deli
kanlıyı aramaktadır. 

l oyd Corcun Versay 
muahedesi hatıraları: 10 

Almanya Renin sol sahilinde ka1ırsl 
Fransa i.;in dainıtJ 
bir tehlike vardi••' 
Konferansta bir taraftan lngiltere ile, resmi itiraz bizzat cwnhurreisi.~ 

diğer taraftan Amerika ile Fransa arasın- dan gösterildi. Puan.kare ta~ rrıl 
da ihti14fa sebcb olan bir mesele ortaya şal Fosla beraberdi. Prusyadafl a>i 
cıktı: Almanyanın garp hudutları nasıl bütün Ren devletlerine tekrar 
tcsbit olunacakt; bununla Ren hududu ve verilmesini o da istiyordu. ııfli'' 
Sarın müstakbel va.ıiyeti mevıuubahs o- Vil::ıon ile ben Ameı:ikaıı ,re ı ~ 
luyordu. kerlerinin işgali altında bulun~ t ~ 

İhtilafa scbeb olan meselelerden biri de böyle birer yalana cumhurı>;u 
de Fransızların Almanlardan istedikleri · masına taraftar olmadığımızı . ~ 
harp tazminatı idi. Bereket versin Fran- ve Fransız generallerinin, elle!l ~ 
sa konferansta müstesna derece kuvvetli bulundurdukları yerlerdeki eıı eS(le 
ve cesur bir adam tarafından temsil edi- protesto ettik. Bu suretle JTl 

liyordu. Böyle olmasa)·dı sulh konferansı düştü. ~ 
bu ihtilaflar karşısında daha ilk g\inlcr- Puankare ile arkadaşları çok ~ 
de akamete uğrardı. Jardı. Onlara göre, KlemanSO !' 

Her türlü maniaya· 1e Fransanın müf- det gösterseydi Fransız va tarı~~ 
rit taleplerine muhalif hareketlere karşı nin bu arzularını kabul ettirebılı .1 
lSrar etmemesi M. Klemansoyu sa~ ce. Bu ithamda hakiakt olan bir şt~ fİ. 
nah ve merkez liderlerinin şiddetle hL:u o da yalnız şudur ki, Klerna~ 
muna maruz bırakmı§trr. Klemanso bil· gerek sağında , gerek solunda ~ 
tün tenkidlere büyük bir soğuk kanlılık· dan ayrı bir Ren mıntakası bı.il 
la mukabele etmiştir. istemiş değildir. , 

Fakat matbuatın Klemansoya, hücu. Bununla beraber, konfera?st~ 
mu Vilsona \le bana karşı olan hücum sonra, general Fos ile Tard

16 ıJP 
kadar şiddetli değildi. Gazeteler bfzi Fran noktai nazarını gene Klemarıs011 

sanın m~ru haklarımı karşı gelmekle it- vibi ile müdafaa etmişlerdir. 
ham ediyorlar ve K.Jemansonun fikrıni Klcmansonun en fazla itimadtı'l ~ı: 
bizim çe!di~imizi söylüyorlardı. Birim mış - daha doğrusu, itimadıll~ 
birer yabancı devlet mümessili oldu~11.. memiş - tek nazırdı. Nazır, 11uıı 
muıa göre, hakkımızdaki hücumlar daha f eransına muhtırasını Klerna~~~ 
§iddetli idi. vibi ile verdiğini de açıkça SO}~ 

Raki ı rl Ki k hü Mar~al Foşun bu mesele l1 d4 

P e emansoya açı ça ctrm muhtırası 10 l:anunusani 1919 " 
etmemekle beraber, gizli gizli onun a!ey.. ~ 
hinde bulunuyorlardı. Efüedeki kabul rahhas1ar önünde okundu. !vill ' 
salonları, erk!mharbiye daireleri, sen<> to göre, Renin, öbür tarafındald ~ 
ve meclis koridorlan hep Fransanm ha'~. tin herhangi bir düşmanca · t 
Janna itiraz eden Klemanso aleyhinde karşı bir askeri set teşkil etıne51 
fısıltılarla doluydu. "Bunun için Ren Alman toPT. 

Bu muanzlann b:lo;:tncfa noa•n·1; ..... atrrbfrıltl Mbcrt hııdudu olı11f7r' ;ı-J 
meşhur şahsiyetler bulunuyordu. Mc>e.· yor. Bunun için, Almanyanın ~~ 
la mareşal Faş: Hayatta olan en büyük sahilinde hiçbir hakimiyeti ol bl 
asker, Klemanso ile beraber Fransanm Aksi takdirde gene 1914 deki_ l'0ı 
kurtarıcılarından biri sayılan bu sin-3 ka ııe Lükscmburgu kolayca ış~ 
Klemansonun açıkça muanzı idi. Ce"ur lccek. §İmal denizi sclzillerine ~ 
bir adam olduğu için. 2!eyhtarhğını da liyccek, lngiltereyi tehdit edcct~ 
gizlemire lüzum görmüyordu. Bütün mil sanın mildaf aasını Jıiçe indiref' 
Jetlerin mümessilleri bulunan konferans.. kadar gelebilecektir., • 
ta, sulh muahedesi için hazırlanan mad· Foşa göre. "~ulhü temin jçİ f'f"J 

İstanbul a liye 3 üncü hukuk mahke. delere itiraz ederek birdenbire ay<>~a buna lüzum vardı .• , Çünkü ~ 
mesinden: kalkmış. ve salonu terketmişti. Me~U· manyanın gerek maddi, gerek a}d'I 

Fatih çarşamba Tevkii Cafer mahalle- san meclisinde de Bartu müfrit tarafın ziyeti, saniyen, garbi Avrupad 'jl 
si 200 No. da oturmakta iken 11 nisan en kuvvetli bir mümessili idi. rat devletlerin adedtçe fazl!l o 
933 tarihinde ikametgahını terk ile ta. Brian. her zamanki sükuneti ile. K 1p.. zumu bunu icap ettiriyordu.~ 
gayyüp eden ve bugüne kadar hayat ,.e lana (Klemansoya) gülenlere uzak tan Şuna emindi ki, sulh mua. '# 
mematmdan haber ahnamıyan kocası bakıyordu. O da, Renin sol tarafmdclci razi teminatını venncıse. mil1 

mızıka 2 inci sınf gedikli zabitliğinden Almanlar müstesna olmak üzere, d!w:er yetinin kıymeti kalmryacaktl· 
mütekait Ali Rahminin kayıplığına karar Almanların müstakil bir cumhuriyet t~· Bu muhtıranın muahedede~11 f 

.
1 

. h kk ı..;1 etmelerine taraftardı. Bununla bc;a- senelerde ve diğerleri tarafıll_ ı~~.ııl 
ven mesı a · ·ında Veçhiye tarafından ıtWıo:.ı 
mahkememizin 938·731 numaralı dosya- ber, sulh muahedesini beğenmedi. müdafaa olunan hükümlerı &rlJ 
sile açılan davadan dolayı Ali Rahmiye Fakat Briyan, tabiat itibarile.. in~·çı miyetinin iflasa sürüklenlll 
gönderilen dava arzuhal sureti mumailey ve fikrinden dönmez bir adam değildi. mikyasta amil olmu~tur. .~ 

l\Jaalescf Klemanso Briyanı pek sev. Fransa1 'Ren meselesi Uzerl il' 
hin mezkur adresi terk ile bir semti ub~ mezdi ve onutı yardımım ve.ya beraber lerinde, bundan sonra, .m. S . 11 meçhkle giUiği şerhile bila tebliğ iade ı ır çalı~masını i•tcmiye hiç lüzum görme· ısrar etti. Bunlardan bırı .:tıef.I 
edilmiş ve evvelce ınaasını almakta oldu mişti. mareşal Foş muhtırası idi, 01b 

ğu Fatih malmüdürlüğünden gelen cevap ı · d" htı ası Fakat, Klemansonun ngili.z ve Ameri. şubattakı Tar ıö mu r · ) 
ta da mumaileyhin ademi müracaatı üze.. kahlann arıulaıına tabi olmasına asıl (Devamı -var 
rine 933 tarihinde maaş kaydı terkin e-
dildiği bildirilmesi üzerine bit talep H.U. P W 4 ış;a:w 
M. kanununun 141 ve 142 inci maddele. 
rinc tevfikan bir ay müddetle ilanen 
tebligat ifasına k-arar verilmiş \e dava 

ilhan 1'arus'un 
Küçük hikô.qeleri 
Coktc r 

G EOI K PAŞA O A ~ arzuhal sureti de mahkeme divanhanesi- VAV R u N u N LJ 
"zak $:nema v e bahtesiod ne talik kılınnuş olmakla mumaileyh Ali g ecp 

iki fft l m Rahnıininbumüddetzarfındamahkeme HAM.ıVET GECr!'~ı J.I Monro'nun 
Mektubu 

ye müracaaUa dava arzuhalini tebellüğ .... =1' ,;-~ 
Şe uh Ahmet Tfirkçe söıtu eylemesi lüzumu tebliğ makamına kaim bıs 

' olmak üzoro ilin olunur. (26201) ve Yavruyu seven beateklr ve san'atklr arkadqları mültehi~ 

- Yakında çıkıyor - ~~ i:>Clt)(l 9 9 ı .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim•İİİİİİİİİİİİİİİİİİliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi!mtlmramkİİİİİİedmeeieikileiı'dmiir.iTieüı.m
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Yavuz Sezen 
DDpDcm ter zi 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ve erkek 
terzilik akademilerinde san'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
ıeret madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük ka:lm ve er· 

kek terzihanelerinde bUyük muvaffakıyetlerle çahııruJ olan Yavw: Se· 
ıen ilk mütehassıs terd olarak memleketimize dönmUJ, Beyoilu Par
makkapı 113 numaralı Gayret apartmıanmdald atelyctinde sayın mU1· 
teı ilerini kabul etmeğe bc;lamııtır. 
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DOktorurTIUz 
(1iyor ki: 

·c:ıı ~eli a u a 17 o ırıı o zaı 
au ka~ ednınaz u 

li( l!Un, insa l 
eye ko n arın hayatlarını teh-

tUcrini Yarak avladıkları hayvanların 
nbani ~e ağaçlardan koparabildikleri 
to~ eyvaıarı · 
~ Ya§a:iıkları y~ycrek yan aç, yarı 

tdcni ad devırden çok uzaktay12 
dııy arn dem k • . llııyan d e • açhgın ıstırabını 
lıııan· a anı demektir B .. .. 
lo • Yernek . · ugunun 
•~ıı§tur "ŞYımeği bir zevk haline 

llı·llı · unu · t · • " diyeb'}' ıs erım, §unu iate-
liilDu ı ıyor. 

rı .. nun d "c.,..,.u e gı a sistemi b~lluk ve tc· 
"'ıtı sasına d lYttinin ayanıyor. Milleti:~ 
}'ııti.ln J hıfzıssıhha b'' b· c rn h . urosu yer -
b ·•l~ndiğin u t.elıf milletlerin nasıl 
ıı a k c daır b' k lı n ete ır an et açrr.ı§ ve 

dilde neırc~e~en. cevapları bir cild ha
ı ·:c ş~ ~ıştır. Bu cildi tetkik ·-

tıınJ netıccye b' . • 
"li rı Rıd 1 vara ıhyoruz: B·1· 

. a arı~dal . bo ı r e · :ı lluk ve tenev· 
tl). ' n Yer y " .. d .r hcnı :! uzunde bir çok mil • 

ı. 'Ya:lcır ah ~ :arı vahşi sayılan uzak 
'<lll rtı·ıı alısı de · ·1 i}'i 1 C•lcr . . gı • en medeni sayı-

l'iı hlaJarı 1~'.. ~~da almıy~rlar, bazıları 
ı:~t~rıdclti bi;tu tarzda pi~iriy,ar. Yer 
.ı_ 1Ptıitatt çok hastalıkların, hatt5 
~ a arının b . 

raınalr:t se cbıni gıda tarzın 
O:ı ır. 

hıısıı lln iç:n f e • 
}'a •urıaa nnı tarzda beslenmek 

lıls~ ne kadar t"Ok düşü "l 
t . Yerj v d I nu se ve 
}'ı bi ar ır 

tö~ .. r gı:la ta · . . 
0nllnde rzı ıçın !iU noktaları 

1 tutrnak 1• da ....... Ha:1a. . nzımdır: 
:t:.:-}'oktur. ı~:atınde iyi veya kötti gı
tıı hc'll liizurn:nın ycyebildiği her şe
ih/nuhaltkak ' hem de faydası oldu
ıc;Yailar1rn1 tır .. İstediklerimiz, vücut 
Cd de~iH· zııt tfadesinden başka bir 

ıl~ ır, Dol 
>'t ' ~l'l"arJ ttor tarafından men· 

;cıc en d ~ıkça canrmızrn istediğini 
dı~i :-- lıazrog~u bir harekettir. 
th, ~tcdcnb g. ~alarm güç hazmedil-

.rCJ t crı ıdd' J 
ba.ıa ' nu naz . ıa O Unan bir naza. 
bir •l:~ır. 1i arıye yanlı§ değil. mü-

tort er gıd h tıdac1 U bırak • a azım borusunda 
trıa n Zi}'~~ .r. Bu tortunun miktarı 

~;ı•· ""C h 
"""'" r ı •111, t" azım borsunun çalış· 

lerirn·,. . r~n Ore artar. Hazrm borumu· 
't it,. ~ si • ı · · t i•t h .rl Ça\ nır erımızdir. Sinir-
dı}'c hı a!?lıı .,,1~ı.Yorsa, yani neş'emiz 
d Crh "crınd . 
o~tıı angi bir c ıse hazmı, güçtü·, 

3....._ 0 lrnaz. gıdadan çekinmek 

tillıi Gr:ıanı 
~ı.. n tnikt , 

~iıı c··" llı iitenas· arı hazım kabiliye-
hc: .., 1t~ıniycce '.P 01malrdır. Midemi· 
t>.· akit gı kad ·-.ıdc. zararı ar çok g•da almak 
tc r/' Yorrru"aıJ ve tehlikelidir. Fakat 
" l'!a " ını d ' c ba tesir " ıyerek az yemeJ: 
Jı.ı r .. ak ,,apar O k 

lt'llık ternbelli ', . 0 t~rların rrıide 
tlıc~ • hasta 

0 
ğı ısmini verdikler! 

Ycnı, . lrnıyay d' 
~ nın tab·· ım ıye az ye-

lay ....._ 1nsan ~1 bir neticesidir. 
ıı il yarı uıvı Y t' 
Otll\•ı bir ırak' e 1• tabiata en ko-

ı .. b· ıned' ıC~ıJ..ı ır ad ır. Binaenaleyh 
t •c arnın 
'.l:lı-a · tıda aJrnı şu tarzda veya §U 

'ırı,( hatadır. 0 Y.a kendisini mecbu.-
leı. . Çok aırna a · . 

.rdır Zararlı ynı çeşıt gıd1 
h ~ıı · ve 'daha tehlikeli bir 

Clı,ll Zarar kc . r, :la C>.. ndısini 
ıı~, t t-.O:>terrn Yalnız hazım ci-

)a c irj ez, vUc d 
r ita erini h' u un her ta:-'!· 
a •aç d ıssetf · 

t 
lla Ilı'• ÖkUiıne . . 1rır. Mesela genç 
:! Y.ta d sının 1" 

) a iti r a ve d . ' uzumundan 
d tl- İd~~nırı neticeg~ırna ayni çe§itt~ 
ır a eden b' ı Olduğunu salahi-
tı ır Çok d 

il ~ d" oktorlar var-
crı· Ort 

dı '}'el\ h Prensip son 
ıı tı l'lcr ıfzıssıha il . ~enelerde çok 

ti ıceı rnının 
d 4cı .. r Crd:r. Iiıf en son var-
c "c t .. ' \>arnbil-c .z·rsıhhanın bu 
~ '-Ct" . ., Si bi 

\ aat · ... llbclerin . r tok müşahe-
t>rıın lltı l'r.ik netıcesic!ir. 

a:t ., ltıak nı ropları ke f' . 
lıı;ı c rn erakiyJc . ş ın':!en sonra 
}. ~rll"tı :Y\>a Yernek~nsanlar çiğ seb-
t' ~taı,•.1 ttiJ~r. Bu en kendilerini 

il<at arın . suretle belk' 
ırı btı sırayet d . ı sari 

r.b na - aıresı' k'· 
tıı "tı t '"Ul>;ıb'l UÇtild" Cyd Chrlit ı ferdlerl a . 
11 a., aı eden bU e beraber 

~lld :lı ı.. nvcvi h 
t1rı cı ... ifr · "emik ha".. astalıklar 
1 1tıs11 a2hrın ~tahkları dah· 
ilr 'l1as· ın bozul • ı
cıd Ço~llldı . g<ıyri mu ması, boyla-

ıı it• . nu ntaza .. 
t11 ı do1t ÇoğaJı m vucut -
\>~tırrn~~ torluk b ş 0 kadar fa 1 ı~ . r.a li' unun s b z a 
'tb l'tıırılcr· ızurn PÖrrl" c eplerini a· 

zc ı it .. f u. Du 
d:ı "'c cttırd' 

1 
araştırma 

"dıı. ll1eyvay 
1
' .. nsanlrk çiğ 

Orı a rucu 
\ıı.., doku zaruretini 

"et ZlJn ıı-1 tf li bi cıı asırda f 
~icı . 1rıaa~la grda olduğ en §ek~in çok 

tılal'I ! r, miktar unu isbat ct-
el:er ı az fak 

c saldır ' at besle-
_... dılar. Hü 

l)etıa cum. 
,,,, R bır.ftie 

DOKTOR 

HAREH - Aksam oosfftst 
==============-=========~ 

Macaristan n 
vaziyeti nedir? 

Bugün Macaı ista.ndaki Alman azlığı ve Macaris
ceıeqaniarı ! .. taııdaki 

Avusturynm 
Almanyaya ilha 
kından sonra, 
Macaristanın va
ziyeti de çok ..... :. 

şünülecek bir h: 1 
almıştır. 

Fransızca L~ 

Tan gazetesinin 
Peşte muhabiri, 

ı gazetesine bu me · 
seleyi tahlil eden 
bir makale yolla • 
mıştır. 

, .. yahudi aleyhtar lığı 
Müphem ve Füh -
rer namzetleri bir 
çoı<tur, bu da ha-
re ketin 
sebebiyet 
mektedir. 

zaafına 

ver· 
Fakat 

bu fikre taraftar o

lanlar kalabalık

tır. Ve bu kalaba· 
lık içinde bir isim 

daha sarahatle be-
lirir gibidir. 
Mesela hükfıme

tin takibatı, binba-

Muharrir 
yor ki: 

di- Amİrl\l Hoı·ti bir merasimden dönerken .. şı Szals'e bir nevi 

"Eski Ba§vekil Daranyi memleket 

istiklalinin tehdit altında olmadığını 

söylemiştir. Fakat bu beyanat d.ı 

gizli tahminlere veya un:umi bir <'n. 
jişeye cevap teşkil etmez mi?. 

Bir sene evvel, Alman müfrit sağ 

cenah mümessillerinden biı iyle yapmış 
olduğum b'.r konuşmayı hatırlıyorum. 
Ona birdenbire "Almanyanrn komşu· 
nuz olması hoşunuza gider mi?,. diye 
sormuştum. Hiç trr~ddüt etmeden 
' 'Hayır., levabını verdi, fakat buna 

karşı koyıt:ak için kimse bir şey yap· 

mayacaktır. Alman dinaniT.mi Kara
denıze kadar her şeyi silip süpürecek. 
tir: Bu itibarla cnunla anlaşmamız bi· 
zim için ehven şer olur.'' İstiklal tabi
rinin çok elastik bir manası vardır, ve 
geçenlerde liberallerin gazctcıu 

Esti Kuris'in işaret ettiği gibi, bir 
memleketin istiklalini tehdit etmek için 

bir çok şekiller vardır. "Ekonomik hu
lul., bunlardan biri ve en tesirlisidir. 
Bu cenubu şarkı Avrupası aevletler\nin 
bir çoğunda bu hullılün vüludµ hisse. 
dilmektedir. 

Avusturyayla birleştihen sonra 

Macaristanın harici ticaret tablosun -
da yüzde 50 den fazl~ bir mevkie sa

hip olan Almanya, ona fiyat şartlarını 
dikte etmek ikti:iarmı haiz olmayacak 
mıdır?. 

Ve bu derece kudretli bir dostun 
hafiften tazyikine tebessümden baş~<n 

ne suretle mukabele dilehilir? iktısa

di bakımdan Macaristan ve onunla be. 
raber meşhur mihverin şarkında kalan 
bir çok devletler, İtalya il.inci p13.n
da kaldığı ve kırıntılarla iktifa ettiği 

için, Almanyamn arzusuna tabidirler. 
On asır müddetle Almanlaşmaya karşr 

ve istiklali uğrunda mücadele etmiş 

elan Macar milleti için bu, düşün.dürü-

cil bir vaziyettir. Diğer taraftan u~ 

nutmıyalım ki Avusturya - Macaristan 
imparatorluğunun dağılması, Macaris. 
tanda yarım milyona yakın Alman bı· 

rakmıştır. 

Senelerce müddet propaganda vası
tasiyle mükemmelen işlenmiş olan bu 
Almanlar, bugün yukarıdan almakta 
ve gitgide endişe verici tavırlar takı:-ı
maktadırlar. 

Bu Alman azlı}tı, Almanyaya 'kale
yi ıçeriden fethetmek için bir vasıta 
rolünü görüyor: Hükumet. tehlikenin 
farkındadır. Macaristanın dört •· Alzas 

• Loren,, inden biri olan Burgenland 

nasıl olsa şim::iiden kaybedilmiştir. 13 
Mart günü, müfrit sağ partileri tarafı:J · 

dan yağdırılmış olan olan beyanname
ler, bu viHiyetin iadesini nezaketle Al
manyadan istiyorlardı. Bu vilayet hal
kının ekseriyeti Alman olduğuna gl: : -:: 
bu hareket mantıksız, fakat acı bir in
kisarın ifadesi olmak bakımın:ian c· 
hl'mmiyetliydi. 

Aklı başında•Macarlar, bilakis. ;garbi 
Mac~~stanın Almanca kcnuşan bir l:a!r 
şehrının de plebisti istemediklerim 
görmekle kendilerini bahtiyar hisse · 
decckledir. 

Bu inkisara mukabil yeni ümitler 
belirmiye başlamıştır. Macaristan göz 
lerini, Çekoslova1:yaya verilmiş olan 

şimal vilayetlerine çevirmiştir. Çzı k

koz Macarlannın kayıdtsız şartsız Ma
caristana ilhakını istemekle iktifa et. 
miyerek Çekoslovakyanın Slovek un . 

surları.nın iktısadi sebepler dolayısiyle, 
Ma:arıstana bağlanmayı arzu ettikleri
ni söyliyen Macarlar az değildir. 

Bununla berabıer, müfrit sağ de
ınogojisi memlekette seri terakkile.r 
yapmakta:hr ve Anşlus bu hareketı 
hrzlandırrlmıştır . ., 

-~~~'~ 
vnu:mı sen@<Qlenbeu:n 

kurban manzarası 
vermekte ve itibarını arttırmaktadır. 

Szalsi 'nin memleketinde şimdiki !tibarr, 

iktidar mevkiine geçmesinden bir kaç 
yıl önce Hitlerin sahip olduğu itibar . 

dan fazladır. Szalsi, kat~liktir, kilise
den kendisini himaye etmesini istemiş, 
fakat reod cevabı almış, bunula beraber 
devirle kanaatler de değişir. 

Yahudi olmıyan, yahudi düşmanlığı 
propagandası ve çılgınca vaa:dlarla nas
yona} sosyalizme doğru sevkedilmek • 
tedir. Bu yahudi düşmanlığı, tıpkı, Al
manyada ol :foğu gibi, din bakımından 

değil. ırk bakımından ileri sürülüyor. 
Üstelik bu cereyan yeni değildir, fa1<at 

şimdi ~id:fetnelmckte ve dişlrini gös. 
termektedir. 

Yahudiler on -dokuzuncu asrın ikinci 
yansında burada güzel servetler edin
mişlerdir. Yahudi meselesi bugün M;\
caristanda güniln ıdavasrdır. Hüklımet 
partisi içinde, yahudilere karşı alına • 
cak tedbirleri müzakere etmek için r ir 
komisyon teşekkül etmiştir. Yahudile

rin memmluklara alınmaları hususun. 
di!lci nis~et esasını ticaret, endiistn 
serbest meslekler ve matbuat sahasına 
ıcla teşmil etmek mevzuu bahistir. 

Bütün mesele, yahudilerc karşı alına 
cak t ::dbirlerin merhale ve ihtiyatla mı 
olacağı. y~ksa müfritlerin sabırsızlığı

nın tesiri altında şiddetli bir hareket 
mahiyetini mi alacağı bilmektedir. 

Daranyi, geniş bir silahlanma sosyal 
reformlar programının tatbikine haş • 
!andığını haber vermişti. Son seneler 
zarfında geniş ölçüde salah bulmus 0 • 

lan Macaristanın mali vaziyüeti bu:< ka. 
rann tatbikine müsait bulunmaktadır. 

Ayrıca iş sükunu temin etmek lazım 
d r. Amiral Horti ordunun bitarafhğ·nı 

m~ıh~Iaza edecek scdleri viicuda getir
mıştır. Buna el uzatacaklar çıkacak mı
dır?. 

it» ey n uı <dl ca ~ QJI ır aı l1ll ık QJI ır ş u..n ın D N~1.L.TE~ENİN en meşhur otomobil fabrikalarından 

B UGUN Lehistan tabaıı.sından olan, fakat ı.:ihan har-
binde alman neferi olarak sava~an Veladislav is

minde bir adam beynine bir kurşun saplı olduğu halde yir· 
mi senedenberi yaşıyor. Harb içersinde bir gün bu adam 
başında yaralanmış. ve kurşunun benine kadar girmiş ol
d~ğunu gören doktorlar yaşayacağından iimidi kesmişler

dır. Fakat. doktorların bu ümid kesi~i Veladislavın ne i
yileşmesine, ne de bugün tam bir sıhhat içersinde yaşa-

bınsı, hır kaç ay evvel Çin milyonerlerinden biri· 
sine _çok güzel bir o tomobil yaparak Çine göndermişti. 

F_abı ıka otc m obili beğenip beğenmediğini so•mak maksa 
dıle zeng in müşterisine yazdı ğ ı mektuba ceva p olarak şu 
telgrafı almıştır: ''Otomobiliniz beş para etmez I" 

masına mani olmu§tur. .. 

Nevyorktaki (Rokfeller enstitüsünün) daveti Jzcrine 
Veladislav Amerikaya müteveccihen yola çıkmıştır. Ora
da fennin hükiımlerine karşı gelerek yaşamakta inad e
den adamın sağlığının biyolojik sebebleri araştırılacak

mış ... 

iC 

fQ> oşca 'fil a ca "~O a ırU 
B E~L~NDE "boşanma. k~n~nu" ismi verilebilc.ı.:ek ye -

nı hır kanun ne~redılmıştır. Bu kanuna göre Avus
turyada ari olmiyan bir erkekle evlenmiş alman kadının 

veya ari olmiyan bir kadınla evlenmiş erkeğin nikahları 
ve evlenmeleri hükümsüı sayılacaktır. Bu kanun maziye 

de şamildir. Alman hükumeti bu suretle evlenmiş olan 
karı ve kocayı muvafakatlerini almağa lüzum görmeden 

. Bu k~sa. haber karşısında hayretten hayrete düşen 
~~-brıka, Çt~lı milyenerin ne için otomobili beğenmediğini 
ogrenm~k ı~temiş ve garip bir hakikatla karşılaşmıştır; 
Otomobıl Çın milyonerini hiç sarsmryormuş. 

Otomobili satın alan çinli midesinden mustariptir · 
h' ~ • 

şe m.;e gezerken otomobil sarsıntısının mide rahatsızlı-

ğına i:'i geldiğini tecr:.ibe etmiş ve h".nun için de kendisini 
tedavı mak~adile bir otomobil almağa teşebbüs etmiştir. 
~a~at, fabrıkanrn yolladrğı son sistem otomobil Çin şeh
rının bozuk sokaklarında bile kendisini sarsmadığını gö
rünce canı sıkılmış ve fabrikaya yukardaki telgrafı gön
dermiştir. 

Meseleyi anhyan fabrika , otomobilin kusurunu kolay 
l~kla crtadan kaldırmıştır. sarsıntıyr men için konulan ter
tıbat çıkarılmış. bu suretle otomobil Cinli milyonerin is-
tediği sihhi şekli almştır !.. -

biribirinden ayırabilecektir. Kezalik karı koca, tarafeyin
den birinin ari ırktan olmadığını isbat suretile isteklerile 
de biribirinden aynlabileceklerdir. 

1Jaı-ıa luıtıcsa 

ÇiçeK 
\'azan~ Nızcımcll111 Nazif 

-11-

5 

Daha evvelki yıl ve evvelki yıl, iki de. 
fa şımali Italyaya gıttım. Garda ve :'\1ac. 
cıyore göllerinin kıyıları baştan başa çı· 
çek içındedır. Esa en İtalyanın çıçek ız 
olan tarafı yoktur. Briyanın çok :)e\ diğı 

Lokarnoda, mühim siyasi konleranslarn 
sahne olan Etreza'da evler çiçekten gö
rülmez. İstasyonlar, bahçeler, damlar. 
yollar. her taraf çıçck içındedir. 
Meşhur ve merhum ihtilalci Zıya, "İs. 

tanbul ve Boğaziçi., adlı eserinde şimen· 
difer yapılırken Demirkapı civarındakı 
eski bahçelerın ve Saraybumundaki Gül. 
hane şımşırliğinın tahrip edilmış oldu. 
ğundan bahseder; 

"Böyle bir şimşirlik bir daha nasıl 
yetişir? .. der. 
İstanbul ~ehrine ve tarihine \'e şehirci. 

lik terbiyemizin inkişafına çok hizmetı 

dokunmuş olan rahmetli sağ olsaydı 

Triyestcden Tirollara uzanan asfalt ı;o-ı. 

seyi gidip görme ini tavsiye ederdim. 
Zira yuzlerce kilometre devam eden bu 
şosenin iki yanı şim~ir ve taflanla süslü
dür. 

Hele İsviçre.. Çiçeği bu kadar 
bol yetiştiren bir başka memleket olma. 
sa gerek. Bu memleket, adeta, dağları, 

göl kenarları köyleri, ormanları ve kasa
baları ile büyük bir paktır denilebilir. 

Bereket versin Devlet demiryollarma. 
Şark şimendiferlerini alır almaz bütün 
istasyonlarımızı, çiçeklendirdi de çiçekli 
memleketlerden gelenler, her tarafta çi. 
çek görmeğe alışanlar, garlanmızı ol un 
yadırgamıyorlar. 

- Çiçek yetiştirmek bu kadar pahalı 
bir şey miı 

Bu suali tanınmış ziraatçilerimizden 
birine sordum. 
Şu cevabı verdi: 
- İstanbul parklarına verilen tahsisa

tın yarısı ile bütün lstanhulu ha~ hah
çe haline sokmak mümkündür. 

E niçin yapmıyoruz? 
Zira çiçek. belediyemizin tesrifatında 

Arnavut kaldırımından sonra geliyor. Ev 
!erimizde ise sadece, misafirliğine ayda 
yılda bir tahammül edilen bir yahantı 

addediliyor. Bu hal böyle deYam edemev.. 
Marmara mıntakasmı en az şimali ltal. 
ya kadar çiçeklemeğe karar verip derhal 
işe başlamalıyız. 

Turizm işinde çiçeğin kıymet ve ma
nasını anlatmak için fazla söze ne hacet! 
lşte birkaç gün önce Denizbank İstanbul 
gazetecilerinden bir kafileyi Yalovaya 
da\•et etmişti . Ko koca otel Termal'dan, 
bir tarih inciı;i olan eski kaplıcadan ve 
her şeyden ewel göze çarpan parktaki 
çiçek yığınları oldu. Zekeriya; 

- Oh! - diyordu. çiçek .. ne dinlendiri. 
ci şey. 

Çiçek sevmek iptila.,ını ,.e çiçek yetiş
tirmek itiyadını bize unutturan. hiç şüp
hesız Balkan harbi \'e büyük harp oldu. 
Ondan evvel l lacı efendi sarığına karan. 
fil sokmadan sokağa çıkmazdı. Katip 
efendi, vezir pa53 mutlaka yaka ma bir 
çiçek iliştirirdi. 

Kadınlarımızın. çarşaf pelerinlerinin 
ucundan gözüken ellerinde çok defa ufak 
buketler görürdük. 

Sucu dükkanında çiçek vardı. Bekçi 
kulübesinin etrafında çiçek vardı. Polis 
karakolunun bahçesinde çiçek ,·ardı. 

Mektep bahçeleri çiçek~iz olmazdı. Hele 

e\'lcrimiz .. oh! dört adım murabbaı bah
çesi olan en az yinni saksı karanfil, şeb. 
boy yetiştirirdi. Kafes arkalarından kız. 
larm çiçek suladıklarını görürduk. Cum
balardaki saksılardan üstümüze ba~ımı
za az çamurlu su serpintisi mi gelmiş., 

tir? 
Uiz, masallarında sık sık has bahçe. 

lerin bah i geçen ve çiçek iptilasını bir 
Uıle devri inceliğine ulaştırmış olan bir 
milletin çocuklanyız. Daü sılaya tutulan 
köylümüz, gezi bağlarındaki üç top gü
lünü hatırlar. Güzel bir esere hayran o .. 
!anlarımız; 

- Bil}'iik sanatkar! Çiçek gibi işlemiş 
doğrusu .. 

Derler. Zira biz, kendini en akla hay. 
ret veren c;anat eseri halinde işlemesini 
bilen çiçeğin ba~ma, Romalı gibi "Flo
ra .. adlı bir ilfih musallat etmemişiz. Çi
çeği güzel duygularımızın sembolü, biz
zat iHlhı haline sokmuşuzdur. Divanlarm 
da güle ve sünbüle çok yer veren eski sa. 
• • ı; 
m tenkide kalkışmıyalım. O bizden çok 
üstün bir sanatın müminidir. 

Nizameddin NAZiF 
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Esrarengiz maden halitasından nü-
mune elde etmeğe muvaffak olmuştu 

Otobüsün fabrikaya muvasalat etme- ı 
si Benuayı sual bombardımanından tam 
z<ımanrnda kurtardı. 

İçeri girerlerken telgrafları birer de 
fa daha göstermek icap etti. Bu sefer ki 
tetkik daha ciddi idi, yüzbaşının heyeca 
m "artmıştı; fakat hilenin farkına var
madılar. 

O g:.in hadisesiz geçti. Gcğsüne, ye
legenin altına hususi surette bilhassa 
1.:c:susluk teşkilatı için yapılmış yamyas 
sı bir fotograf makinesi yerleştirmiş 

olan Benua, yeleginin bir düğmesini teş 
kil eden objektifinden dikkate değer 
bulduğu her şeyin fotografını rahatça 
çekmeğe muvaffak oldu. 

Atölyelerden birini geztikleri sırada 
fabrikanın bir mühendisi, bankacılara 

yeni maden halitasının hususiyetlerini 
izah etti. Onların gözü önünde maki
neler bu madeni işliyor, çelik aletlerin 
dişleri altında şerid bük;.ilen halitadan 
parçalar makinelerin dil:.:ne C:üşüyordu. 

Atölyeden dışarı cıkarlarken, yanın
dan hiç aynlmıyan Nageberger ile be
ıaber olan Benuanın ayağı takıldı, gay 
ri ihtiyari onun caketini tuttu ve birlik 
te yeni halitanın makinelerden arta kal 
mış k:içük parçalarından müteşekkil 

bir yığınının üstüne düştü. İşçiler ye
tiştiler, kaldırdılar, üstlerini başlarını 

süpürdüler. 
Benua, ro):.inü mükemmel } apara!: 

mahçubiyetle mırıldanıyordu : 

-- Affımı rica ederim her direktör. 
1. inden müthiş seviniyordu, esraren

giz oaden halitasından nümune elde et 
ıneğe muvaffak olmu§tu. Mahsus dil§· 

tüğü zaman halitadan avuçlamış, doğru 
lunca pantalon .:ebine bunu sokmuştu. 
Pariste halitayı tahlil ederek terkibini 
öğrenmek artık işten bile peğildi. s 

Akşam yemeğinden sonra direktör
lerden ıJçü Benua ile bir kare yaparak 
poker oynadılar. Bu esna.da Benuanın 
gayet şık, Paris malı cigara tabakası 
mütecessis Nagebergerin dikkatini 
~kti: 

- Müsaade eder misiniz? diye elini 
uzattı.Çok §ık,çok sanalkiırane <loğru

su ... Paristc aldınız galiba? Kuyumcu
nun ismini ben de işitmiştim. Pek meş-
hurdur. J 

- Evet! .• 

Saat ikide poker partisi bitti. Oda
sına çekilen Benua, yatağının yerini ta 
yin ettikten sonra elektriki söndürdü 
ve k::ıranhkta soyundu. İsabet etmişti. 
Çünkü Nageberger anahtar deliğinden 
6nu gözetliyordu. Bir şey göremeyince 
icind~:ı küfür ederek uzaklaştı. 

Ertesi gün Benua, yam başından hiç ı 
ayrılmıyan Nageberr .:le beraber tec
rübelerde bulundu. Fevkalade bf r ha-
dise olmadı, Benua epi mallımat edindi. 

O gece yirmi iki kişilik bir ziyafet
ten sonra fabrikayı ziyaret tamam o
luyordu. Davetliler ertesi pazar sabahı 
h:reket edeceklerdi. 

Sahte Grünert bu ziyafette buluna
rr.ıyacağı için özür diledi, Şafingen di
rektörüne pazar gün:.i öğle.den evvel 
Berlinde bulunması icap ettiğini söylc-

c!i: 
- Berline Morzelbergden saat 21.30 

da bir tren var. Ona yetişmem lazım. 

Direktör cevap verdi: 
- Çok üzüldüm. Fakat vazife vazi

fedir, kalmanız için israr etmiyorum. 
Hususi otomobilim sizi gara kadar gö
türür. 

Benua istasyona vardıktan sonra tre
ne binmeden şoförün göz•:.inden kaybola 
bileceğini düşünüyordu. Fakat, bir si
nek kagıdı kadar .Yapışkan olan Nage
bergeri hesap etmediği için evdeki pa
zar çarşıya uymadı. 

- Sizi teşyi etmek isterim, istasyo
na beraber gideriz. 

- Rahatsız olmayın!.. 

- Rahatsız olmak ne demek? Sizi 
pek sevdim, dost kalmak isterim. Hem 
ben de bu sayede biraz gezmiş, hava 
almış olurum. 

Benuanın bu a.damdan kurtulması 

mümk-:.in olmadı. Onun g3zü önünde 
Berlin için bilet aldı, kcmpartimana yer 
leşti. Onun gevezeliklerine pareket i
şaretine kad r tahammU c'ttl. 'Vagvnu11 

basamağından Nage15etger hayır1r yol
culuklar temenni ederken ilave' etti: 

- Dostum Skorla selam söyleyin. 
Zaten ben hemen bu akşam ona telefon 
edece ğim ya .. Şimdi fabrikaya dönün
ce telefon ederim. 

- Ne? Ne diyorsunuz? 

Bu ani darbe karşısında Benua haya 
tında belki ilk defa olarak soğukkanlı
lığını kaybederek şaşırmıştı. Nageber
ger devam etti: 

- Hatta daha evvel neden telefon 
etmedik? Telaşla biz unuttuğumuz gi
bi siz .de unuttunuz anlaşılan .. Halbu
ki patronunuzun sihhatini merak etme
niz lazımdı. Ne ise ben onun hakkında 
sizden önce malumat alacağım. Allaha 
ısmarladık! .. 

Tren hareket etti. 
Benı.ıa ye.rinden fırladı. Kendi kendi
''h ne apı yuttum!" diye söylenirken ba 

vulunu alıp vagonun bulvarına koştu. 
Kapıyı açtı, bavulunu dışarı attı. Son-

ra kendisi de, Tekerleklerin altına düş
memek için ileriye doğru olmak şartile 
atladı. Boşluğa uÇtu. 

Başı bir toprak yığınına çarptı. Boş 
bir fıçı gibi yuvarlandı. Yüzü trenin i
şaret tellerine takılarak sıyrıldı. Yeşil 
şapkası rayların arasında yuvarlanıyor, 

sanki trene yetişmek için koşuyordu. 
Benua bayılmıştı. 

Şafingen fabrikasmda ise Nageberger 
telefon başında şehirler arası muhabere 
memuruna söyleniyordu: 

- Kön~gsbergle konuşmak•için kırk 

beş dakika beklemek mi lazım? Daha 
evvel olmaz mı? 

IX 

Benua bir müddet sonra kendine gel 
di. elleri ve ytizü biraz çizilmiş, elbise
sinin dizleri ve kolları yırtılmıştı. 

Ayağa kalktı, vücudunu yokladı. 

Her tarafı bere ve çürük içinde olmak 
la beraber kırık ve mühim bir yara yok 
tu. Biraz topallıyarak

0 

rayların arasında 
yürüyüp açılan ve içindeki eşya etrafa 
saçılan bavulunu topladı, scnra şapka· 
sını aldı ve demir yolunu bırakarak tar 
lalar arasında Mörzelbe:g yolunu tut
tu. 

Yür:.irken epi zahmet çekiyordu. 

S:ıpa yollard.ın belediye maydanın
gitti. Bcnua uzaktan gözetledi. Otel-

ci kapının önünde duruyordu. Yüzbaşı 
bekledi ve sabırsızlanarak söylendi : 

- Kapının önünde hep böyle nöbet 
mi bekliyecek bu sersem!.. 

Nih;ıyPt ntPlri. i~•r> ııi.r..li., ll ... ,... ~A 

Rndan bir müddet sonnı kimseye gö· 
rünmeksiıin otele girip odasın~ çıkma
ğa muvaffak oldu. 

Hemen soyundu. yuzull'..ı, gözunu 
yıkadı. İç çam.ıjırı ve elbise deği§tirdi. 
Sonra eşyasını toplayıp bavuluna yer
leştirdi. 

Oadada yalnız masa lambasını yak
mış, onun da abajurunu ışığı aşağıya 
verecek şekilde <li.izeltmişti. Her şey 
tamam olunca şapkasını başına koyup 
zile bastı ve gelen hizmetçi kadına : 

- Hesabımı hazırlasınlar. dedi. Ko
lonyadaki halam çok hasta; derhal o
raya dönmem lazım ... Hesabımı gara
ja getirsinler. Bavulu da otomobilime 
koyunuz. • 

Benua, otelcinin hesabını, tavana a
sılı yirmi beş mumluk bir ampulle şöy 
le böyle aydınlanan garajda ödedi. O
telci bu sebeble onun saçlarını kestir
miş clduğunu farketmedi. 

( nc,·amı ,·ar) 

11 ı ııııill aınrnınum•1rn:J!ınla11ın~FJrn1111 •ıın• • • • J. • • • 

öyle korkular, öyle dehşetli ölüm düşünceleri çöküyordu ki, 
yavrumun nasıl ve ne olaı.:ağını merak bile edemiyordum. ''Ti!· 

biatın hiç bir isteğinde korkulacak bir şey yoktur." diye ken
dimi teselh etmeğe, e:.iklın bulmağa çalışıyor, anne olmağı ken· 

di kendime vaadediyordum, amma nafile, bana içimden mini
mini tekmeler savuran o çocuğu düşündüğüm :zaman gönlüm-

de muhabbet duyamıyordum. Kardeşçiğim, çocuk doğurmuş 
bir kadın o tekmelerden belki hoşlanabilir; fakat ilk d!!fasında 

' <C • • .. ~ .- { 00'" ·~ 1 1 • • • • 

• '* 

· ~~ ~--~ ·~ 

~~~' 
... 
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Herif iıı dayanmasına, kımı/datı' 
maszna meydan vermeden 

tüfeği elinden aldık 
-14-

ve matemin fırtınalar kopardııı Fakat eşkıyadan ne bir iz, ne bir e
ser, ne bir hareket, hiç bir şey yoktu .. 
Dağlar, yamaçlar, sarp ve dikenli yol
lar ve gök kubbenin altında iki yolcu, 
iki eş'kıya takipçisi: Sağlamgöz ve 
ben ..• 

Yürüdük, dağ aştık, tepe aştık, bir 
kıvrıntıdan dönerken, epey ileride gö
züme bir insan şekli ilişti. Dikkatla 
baktım, evet aldanmıyordum, bu bir in. 
sandı. 

Nöbet bekli yen bir adamdı bu! .• 

Sağlamgözü dürtere1< dedim ki: 
- Dikkat lcizım ! Bak, şurada, on .,_ 

dım ötede biri nöbet bekliyor, dereyi 
gözlüyor. 

- Peki şimdi ne yapmak lazım? 

- Yakalamak! .• 

Büyük bir ihtiyatla ilerliyorduk.. 
Nöbet bekliyen adam, olanca dik1catile 
dereboyunu gözlediği için, bizim yak
laştığımızı duymadı, hemen üzerine a. 
tıldım. 

Sağlamgöz de benim gibi yaptı, heri
fin davranmasına, kımıldanmasına mey 
dan vermeden tüfeğini elden aldık, 

elini ayağını sımsıkı bağladık. 

Sağlamgöz herifi görünce tanıdı: 

- Meşhur Hover ! müebbet kürek malı 
kümu, jandarmaların elinden kaçan 
katil! Gazeteler onun yaptıklarını yaza 

yaza bitiremediler. Okumadın mı sen? 
Demek Nevyorktan kaçtıktan sonra bu 
raya gelmiş, bir çete kurmuş, başlamış 
so;;ygunculuğa ..•• 

Hovere sordum: 
- Söyle bakalım!.. Çetenin reisi 

hanginizsiniz; Con Ebert mi, sen mi? 
Sert sert cevap verdi: 

- Sana ne? Ha ben, ha o, ha baş
kası .. Bunu öğreneceksin de ne olacak 
sanki ..• 

- Zarar yok söyleme, biz öğreniriz. 

Seni yakaladığımız gil.ıi, arkadaşların 

da çabuk elimize düşecektir. 

Hiddetli, haykırır gibi bir sesle: 
- ötekiler mi? dedi. Nafile arama-

yınız, onları hiç bir zaman tutamıya

caksınız. II iç bir zaman yerlerini bula-

sesie: ti 
- Vay canına 1 dedi. şeytan rl 

mz, peri misiniz, nesiniz? orasını .J. 
·ıe r 

buldunuz?. Fakat şurasını da 51 d 
liyeyim ki, arkadaşlarımın bu11111 

yere gidecek olursanız, hiç te ]10f/ 
za gitmiyecek bir manzara ile ıca. 
şacaksınız. Sizin akibetiniz de aYJll 

caktır. . ~ 
Hoverin sözlerine cevap bıle 

dik: Ne ben, ne de Sağlamg~ı:: d' 
Onu ıeniden muayene ettıkı 

kaçmak, yerinden bile kımıldall?"~ 
imkan yoktu, o kadar sıkı ve oı~d 
bağlamıştık ki 1 Sonra çitin bu1uıı ~ 
tarafa doğru yürümeğe başladılc· eJ 
adım atışta büyük bir dik1cat.~e 1 
gözden geçiriyor, pusuya duşt11 
için gözlerimizi dört açmış buluıııl ti 
duk, bir hayli yiirüdüğümüz halde 1 
ka bir nöbetçiye rastlamadık. 1/I )tf 
Hoverin söylediği sözlere nazarallı; 
kunç bir manzara karşısında buııı;a~ 
ğımızı kat'iyyetle tahmin ediyor 61 

Öyle de oldu. Çıkıntılı bir 'Jca}"}1~ 
laşır dolaşmaz ikimiz de hayret .;e 
ku içinde durakladık: 

Bir heykel 1. • oJ 
Fakat bu, ne kış günlerinde ç 

11
,r 

lann yaptıkları gülünç kar dede ( 
kellerine benziyordu, ne de kuşl~ 
mesin diye b:>stanlara dikilen 
luklara ...•.• 

ı1J Anlıyorum . sabırsızlanıyor, sO fl' 
sunuz: Bu nasıl bir heykeldi?· 
dın hir ~nr1' .. 1nlrtıı? l 

Dallaıtlan, paçavralardan ~ 
bu heykelin iki biçimsiz omuzu. 
na N agarın başı yerleştirilmiştt· f' 
kıyalar, kendilerini takip edert !, 
ve hodbin zabıta memurunu öldı.1% 
ler, başını keserek, kazıgın ıe 1 
geçirmişlerdi. Nagarın başınd~11 

/ 

kanlar heykele feci, dehşetli bır 
zara vermişti. 

Nagarın muavini ne olmuştu?· 
Onu da mı öldürdüler acab37 

1rt . e 
Genç adamı bulab:Imek içı.ll JıİY 

dikkatle aradık, fakat ona daıf 
mıyacaksınız. ize rastlamadık. 

- Sen öyle mi zannediyorsun? On - Sağlamgöz dedi ki: 11 ~ 
1• de 

ları yakalamak, nihayet bir saat, bir - Her ha~de eşkıyanın e ırt 1~~ 
gün meselesi.. Çitin olduğu yeri, oraya mış, kurtulmuş olacak! öyel. 

0
• b 

giden yolu biliyoruz.. dı, onun da kanlı bir heykelııU 
Son sözüm bir yıldırım tesiri yaptı.. duk.. 

Baktım Hover balta yemiş bir ğaç - Burada yapacak bir işiıflİ~ f 
gibi sarsıldı, rengi sapsarı olc!u, du - madı . Şimdi çitin bulunduğu yer 
dakları morardı, yüzünden bir korku lim !.. ) 
dalgası geçti. Ve sonra içinde acının (Dcrnrnı ,..,r 

lf-llll~•i1f!'l1l•rınJ~Q~[Eı.;,,[311 , cPf 
sonra sen, sütü gelsin diye ot yiyen inek gibi hiç bir şe} 
rnemeğe çalışz.•;aksın. I<'',t 

Ben de kendimi tabiatin istediğine bırakmağa 
0 

jJ 

rerek uyudum. Ah! Meleğim, bütün o ıstıraplardai1• ıt'" 
karışık duyğular.dan. her şeyin karanlık, ıstıraplı -.e vjll~ 
gözüktiiğü o ilk günlerden sonra uyanış ne zevkli. ııe ~, ... 

.:ı 11' 
luyor. Zulmetler, yavrumun ilk ağlamasından da "'a 'bU 
bir duyğu ile dağıldı. Gönl:im, bütün varlığım, içimde ~ 

o bilinmiycn canın çarpınmalan insana zevkten ziyade hayret 
veriyor. B n ki ne müraiyim, ne de gösterişi severim, sana 

kendimden ve sevdiğim bir erkekten ziyade Allahtan gelen 
(çocukları Allah verir.) meyvemden bahsediyorum. Amma bu 

Bu müthiş feryadları birdenbire içimda o k:içüçük 
mahlukun gümüş çınlamasını andıran ağlamalarının teşkil et-

ğim bir benlik, o ıstıraplı ve gamlı kabuğun içind~11'çiÇ',! 
parlak davetini duyup tohumundan yükseliveren bır 1,oı: 
h; uvandı. Küriik c ;ın;- v;ır ırr ı..,emi alıp emmeğe baŞ 
"Kün feyekun" sırrı Birdenbire anne oldum. pl,rı 

İşte saadet, .işte sevinç; gerçi bazı acıları, ~st~:"1ııÇ•1 
var amma yine tadına doyum olmaz, anlatılmaz bır ,411,ıı 
nim güzel kıskancım, ancak bizimle çocuğumuz ve rı' t 

ge;miş ve ümid ederim ki bir daha gelmiyecek olan hüv:.inleri, 
gamları artık bırakalım. 

Buhran ani geldiği zaman mukavemet için içimde öyle 
kuvvetler topladım, öyle ağrılara hazırlandım ki o müthiş i~
kenceye gösterdiğim tahammül bütün yanımdakileri hayrete 

düşürmüş. Kardeşçiğim, bir saat kadar bir zaman mahvolmuş, 
bitmiş gibi idim; kendimi, r:.iyaya benziyen bir hisse bıraktım. 

Sanki benliğim ikiye ayrılmıştı : Bir tarafta kerpetenlerle sı

kıştırılan, parçalanan, işkence edilen bir vücud, bir tarafta da 
sakin, rahat bir ruh. Bu garip halet esnasında ıstııap başım ü-

zerine bir çisek çelengi gibi kondu. Sanki kafa tasımdan ko
ı.:aman bir gül çıkıp büyüdü, beni sardı. Bu kanlı çiçeğin kızıl 

rengi havada idi. Her şeyi kıpkırmızı görüyordum. Vücud ile 
ruhun biribirinden ayrılır gibi olduğu o ane gelince öğle bir 

ağn ba§ladı ki hemen öleceğim ısandım. Müthiş feryadlar ko
pardım. Ve yeni ağrılara karşı yeni kuvvetler bul<lum. 

tiği tatlı bir nağme bastırıverdi. Hayır, hiç bir şey sana o anı 
tasvir edemez: Bana, bütün d:.inya benimle beraber bağırıyor, 

dünya.da her şey ıstırap ve feryad gibi geliyordu; fakat, bir
denbire o hafif çocuk sesi her şeyi kapladı. Beni tekrar büyük 

karyolaya getirdiler; kendimde fevkalade bir bitkinlik duyu
yordum, yatağa cennete girer gibi girdim. Gözleri>• ya~armış 

üç, dört neşeli yüz bana o zaman çocuğu gösterdiler. Kardeş
çiğim, onu görünce ürpererek bağırdım: 

- Ne şebek şey 1 dedim. Bunun bir çocuk olduğundan e-

min misiniz? diye sordum. 

Yanıma döndüm, içimde hala anne sevgisi du) rı1adığımdan 
çok üzü}:iyordum. O gece başımın ucundan ayrılmıyan an-
nem: 

- İçini ferah tut, dedi. Doğurduğun çocuk dünyanın en 

güzel çocuğu. Münasebetsiz kuruntulara lüzum yok; bundan 

sında olan bir zevk kim bilir senin de ne kadar hofi~· ııi~) 
cektir. O küçük malılük, bizim mememizden başl<il 11 

'plf'J' / 
~ey bilmiyor. Onun için cJ:inyada o parlak noktadart çdıı' ı 
bir şey yok, onu bütün kuvveti ile seviyor, o hayat 111()~ 
den başka hiç bir şey düşünmüyor, oraya koşuyor, D'ôf' 
yumak için çekiliyor, uyanınca da yine hemen oraY' ,pıf~ 
Dudaklarında tarif edilmez bir aşk var; memeye ~1' 
rı zaman hem acıtıyor, hem de zavk veriyorl4r: A ,,,.e 

• ı•· ~ 1 

giden bir zevk, yahut zevk ile nihayetlenen bi_r g;fbU 
başlayıp hayatın bütün kaynaklarına kadar gıdcrt ..rı~r 
yu ~lna anlatamam: Sanki o merkezden bin bir yol •J 
tün gönlüme, bütün ruhuma zavk salıyor. 

(Dc,·amı var) 

''n 
l3a~ 
ratla 
lece 
gizlı 

..... 

? 

Sin. 
?~ 

}'ola 
)tı 
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~r \''azan: Ralınıi YA (i/Z 
~esroaı<dla:ıkn sıeınıç ~e ~lYl~en ~sı<Qluırt 

ını ~ a ır m sı o lfll ~aı şu s o ırD o lfll ırıı a ;Eal ır o 
<dln~~atnınn ceulQ)e'ltttD 

Almanya - ivlacaris'an 
yüzn1e nıüsahakalaı ında 
ılk gün Almanlar 11 e karşı 

17 puvan kazandılar 

Bir ub 
ha,< 

Ze - 38 
b }'n~p hıka . · 
ır llok } e::ıını anlattı. Hem de hiç 

ı.._ la::ıını ~ki· 
""! ~en b amadan, olduğu gıbi 
2li b ırer bırcr s d d ıtırınee ay 1, oklu. ::iozleri-
...... ı t U~lu, önune baktı .. 
ı~ ı..,. ~ e, benım drı.ı·-
~ uuyıe ol '--Yıgım gibı yapsaydın 
Zararı Yokma:dı. l\laamafıh üzülme .. 
6

U. heniın d~ S~nı.? başı.n~ gelenler doğru 
ŞUklii gucume gıttı. Sırası gelince 
5orar12 ç~~uştan bunun he abını pekfüa 
ct ··-.>en ~ d nı alrnak . ı.ıım 1 bu yapılanların hm. 

..... E!be ~ ter misin? 
_ t ısterım .. 

tar Oyıe}•se . 1 . 
Çanakk s~z c:ıme kulak ver .. Tek-

..... Na 
1 

ale} e gıdeceksin!.. 
"
1 olur' 'B . 

g u ileler d -
ın Bu Ogruca kaleye rıkmrı.·acak 
~ ra•Jan B .., J 

ilnctı~ad andırmaya gidecek in .. 
~:laı da Çan kara yolu} la Balıke:;,irc. o
:ce hern zaanakkaleye 'aracaksın .. Böy
~IZl.ı:e ~irebman ~eçece!<, hem de kaleye 

....... J> • ılecek~in! 
ekı orad 

..... Du a ne yapacağım? 
~\'\! t"lnr .. acele etme, anlatı'"orum "en 

' ·• tnt'k J •• " 8\ın: 1 am almak istemiyor mu. 

..... l~vet 

~'a- ôyı~~-Se .. . 
lı Pacak Söyledrklerimi tamamen 

ke re \~n .. Bandırmadan yaylı ile Ba-
rt'r .... •. Qraca~ B 
• -..g rn bir · ın.. alıke-.ırde sana \'e-

tin. O acJa adrese bir mektup götürecek 
r~ ının san .. 1. ,.ı i ı . a soy ıyecerri \•e "Öste-
~<>l . erı ~ . . . s ~ 

a Çıka .. , ormek ıçın tekrar araba ile 
Sor- ;:a ~c;ın ç k . . 
Ct "I %re ~. ·· ana ·kaleve gıttıkten 

: '"rı., ce 'ın işleri mektupla bildire. 

~Y-
b\lt\\ p hiç . . 
..._ .trı ,, esını çıkarmadan bütün 
"<tt\a \ltnıecı. 
rj))d v ın ti 1

:· Karşısındaki güzel \'e 
Pn l)ı:ı.k lıkanlının söz \'e hareketle-

'· llİ\atı.ı. dını tamamile anlavamıvor 
ıo... ~ıt' • · 

~·· ı. Yler de hisseder gibi olu-

nı ı aaill<ı fih b 
liıa ':t, düşürızn \nokta üzerinde fazla dur 

i ~ :aln~z Su!·~ e lüzum görmedi. Genç 
b.,, } .. or: kaleve ı;a\'uştan intikam almak 
~ı •ı ·ı . vard v la " ı e Arr ıgı zaman kendi ba-
tla k •nln ebe, . . .. v• hesi onu,ına. ·eynını gorme~n. on-

trrı nı ona g-· } ı. ~eni bir hareket vec
/<>rctu. ore tanzim etmeği kararlaş-
4• · n 

tir. lk· P 1 tanb 
~ ıncı d f Ulda 10 giin kadar kal. 
Ulttı "' e a sürul .... 
~ · ı"•ha\' t . uşunlin ara<:ını ı::o-
Si nebi Pe~: e hır sabah Davio:t tekrar 

ile b' .ıne takt " 
\'\~t 1ndıler. B ı.. \.anakkale .. gemi-
b· Orada t:> andırmaya gittiler. Da. 
ır ~·a oalıke . 
~ek Ylıya ge ıre kadar kiraladığı 
~ ~~bu \'erd~ç kızı bindirdi. Eline de 
~el'1 1ne verıne·. ~unu, oradaki bir otel 

'13: kııı u~utl 1~1 lenbih ettikten sonra 
8orı •t Rün su a 1

• Yola çıkardı. 
\ta ta akşam ren Yorucu bir yolculuktan 

tclı D geç "akit z tr~ · a\•i tin .. .eynep Balıkesire 
tircı;lub,u verdi. ~Yledıği. adamı buldu. 
C\!1ui' l::~ i gün .. geceyı Balıke-irde ge
lıy~ b~na Çıktı v u ~ekrar bir araba yol-

" ı · 1 enı t ı· l'or ııcJi. A b a ımatla tekrar yav <lu ra acı d v -

taı: 
0
j Bu Yol ni be ag yolundan gidi-

tı~a an bir !;o .ten tenha ve az uğ-
k r ı:a ~ eyaı M . 
ınlatııı .1rşıya UYmad·ı • Çaaamaf ıh evdeki 

~·e · 11. arı · nakkaleye va-
ı ar L. ırada bir · · 

/\rab a,Ja} ı dttrd Jandarma devri. 
l'h~ a1a1·· urdu M . 
-."' orıb •• ~eııç , c .. · uayene cttı. 
~~ a,ı ın1 Ruıel kadın janrlar-
:~~ \ ik~ ~zdarı dikkatini celbetti. 

takı r u: 
ı. ~\ab · 
•ıi~bi ını aldı p . 
ti~e r ~ey olrnı,: zberınde evrak namına 
t .. , &alı Jan u g . 
~a 'ermedi Al anp Yolcuyu dev 
leştttjı)n~ ~ııturdu odı, kendi karakol mm 
<! rlı "/. · rada tahk"k . arı v -eYnep \Ok ı at derın-
rıaltk ermeden k" sıkıştınlmağa mey. 
tı le\ ım olduv 
1.Uı u e gitı~ini bi ~unu niçin Ça-

h: ~ erıne tahk'k rer bırer anlatı Bu 
v ruıcı ·ı at ba ı d · -
apta. u. l\urnand a ı. Çanakkale 
"i' . aniıktan gelen ce. 

.ı • vn 
\IU}.... !) naın f b· cı e\ ı. ırari k 

1tka,. <\ı,, bildir"ld ııın C'rıan kolor-
~l ., ~fin ı ı .. Ve 

~l'k r) Sonra ka k genç karlın 
~ ~::ı.1 8 hil b ra ol karakol ~evke-1 ı:ır atar, a 
e ıe~· . l'elrlj R ı neza:ethanesi. ,, •'tit.. . urarl~ c:ı" ı . 

JQ k 'l ıh ı · llllılelı olarak e-
ın.. rılrı 1 ,, ı ıle h" 1· 
-·ıııcıu re Uya "' . 1. . ır 11-te <'anakkale 

• C\ •Cdılmek Uzere ahko-

lşte bu sırada yapılan denizaltı geçidı 
tcşcbbu~u arasında furku\•az bu batarya 
tarafından gorulmüş. ateş açılarak te:;,lım 

olma~a ihbar cdilmış, Turkuvaz esır a
lınmış; kapıten üidiye ile arkada~ları 

ertesi günü kolorduya sevkedılmek üzere 
ayni nezarethaneye konulmuş, burada 
geç iakte kadar uyumayan genç kıza 
asi tahtelbahir gediklisi Serjan Şarl Kapo 
işaretlerle konuşmuşlar anlaşır gibi ol

muşlardı. 

Şarl Kapo bir yolunu bulup kaçmağı 
kuruyor; eğer firara mu\'affak olursa Ça 
nakkaleli kızın kıJa,·uzlui:ru ile ele geçme 

meği tasarlıyordu. 

Ertesi sabah kafile erkenden yola çı
karıldı. Süngulu muhafızların nezareti al 
tında Çanakkaleye ındırildi. Kolorduya 
teslim t.'(.(ildi. Şaı 1 Kaponun firar hülya. 
sına meydan kalmadan esir tahtelbahir 
mürctebatı l stanbula gönderildiler. Tur
kuvaz da merasimle payitahta getirildi; 
l lalice çekildi. Bu mühim muyaffakiyet 
matbuat vasıtasile \'e ajans haberlerile 
her tarafa yayclırıldı. İstanbul büyük 
şenlik çalkantılarile sarsıldı. Ba~kuman. 

dan vekili \'e umumi karargah kabinece 
tebrik edildner .. Donana kumandanı ami 
ral Şoson tahtclbahirin derhal tamirile 
Osmanlı donanmasına ilhakını btedi.. 
Bu talep yerinde görüldü. Tahtelbahirin 

tamirine başlandı. 
Safirin batırıldığı. Turkuvazm yakalan 

dı!tı ve diğer on bir tahtelbahirin de muh 
telif sebeblerle geçidi başaramadıkları 
güniin akşamı. 1\1annaraya giren Teodor 
Brod(•y kumand~c:.mdaki ·1 tahtelhahirlik 
kuvvet. ilk karanlıkla hemher suyun üze. 
rine çıkmış; işi. ,·aziyeti enine böyuna 
muhakeme eden Brocleyin yeni karar ,·e 
tertibatının miinakaşasına geçilmişti .. 

-4-

Kapıten Teodor Brocley. i§aretçisinin 

verdii;.rı acıklı tekmil haberinden büyük 
bir düşünceye dalını~. bir türlü kendini 

toparlayamaz olmu~tu. 
Bol'Yazm tehlikeli sularından kurtulup 

1\larmnranın eşiğine geldiği., bu iç Os. 
mantı denizine girmek üzere bulundu
ğu dakikada 17 gemilik rilotillftdan yal
nız di1rt gemi kaldığını öğrenmek az dü
şünülecek. veya dlişiindiiı1ecek me eleler 
den değildi. Kılavuz Fransız gemisi. 
Saf'ir ilk adımda batırılmıştı. Bazı ~emi. 
ler gerek bu ateşin scrpintilcrinden gerek 
se kendiliğinden baş gö teren anzalarla 
geri kalmışlar; geçidi başaramamışlardı. 

Mannara için 4 tahtelbahir de muaz
zam bir tehlike teşkil ederdi. Fakat. ha. 
rekctin tasarlanı5ındaki gayeye varmak 
acaha bu halde, kahil olabilir miydi? 

Brodey bu noktayı düşünüyor; gözle. 
ri preskopun objektifinde çakılı gibi du
rurken yeni vaziyete en uyacak kararı 
vermek için yeni yeni münakaşalar yapı
yordu. 

Palmer, uzun silrcn sükütu bozdu: 
-Kapiten! 

- Ne var? 
- Neredeyiz acaba? 
- Marmaraya girmek üzereyiz. Saat 

kaç mister Palmer? 
Palmer satine baktı: 
- 18.25 geçiyor! 
- Bir saat sonra karanlıkla beraber 

i\larmarada bulunacağız! 

Palmer, kapitm Brodcyin 
ekledi: 

sözlerini 

- Ve .. Yarın sabah Bigados önlerinde 
bizi bekliyecek olan gemiye karnşacağız! 

- Evet.. Kuwetimiz çok azaldı mister 

Palmer! 

Palmer kendi i~inin yolunda gidişinden 

doğan bir hazla gülüm edi: 
- Öyle .. ama ne yapılabılirdi? .. l Iadi

sat bunu meydana getirdi.. 
- Dört tahtelbahir kaldık .. önümüzde 

kapiten Nazmf'tin E 12 si var. Onu kapi. 
ten l Jironun B 7 si takip ediyor. Sonra 
biz geliyoruz. Arkamızda da hir Fransız 

tahtelbahiri Triton \'ar. 
(Dc\'anıı ,·ar) 

Almanya - Macaristan milli ekip
leri arasında Budapeştede yapılan onun 
cu karşılaşmayı teşkil euen yüzme mü
sabakalarının ilk gününü Alman ::kibi 
11 e karşı 17 puanla galip vaziyette 
bitirmiştir. 

Müsabakaların neticeleri şunlardır.: 
4 x 200metre serbest yüzme: 

1 - Almanya 9 da. 19 sa. 
2 - macaristan 9 da. 26. 2 saniye. 
200 metre kurbalama: 
1 - Alman bali<e 2 da. 45. 2. SA . 
2 - macar fabyan 2 ., 56.2 ,, 
400 ı :tre serbest vüzme : 

l - Alman pat 4 da. 52. 8.sa . 
t Artistik atlama: 

i - Alman Vays 157.77puan, 
2 - Macar hidvegi 148.66 
Su topu: 

.. 
1\fac'.lristan 3,0 Al.- ,yaya galip. 

Japon yüzücüler 
Çok iyi dereceler 

yapıyorlar 
Bu hr.: .:ı Tokyoda yap.:-.1 yüzme 

müsa:.:ıkalarında Japon yüzücüler çok 
iyi neticeler almışlardır. Dereı.::eleri ya-
zıyoruz. 

l 00 metre serbest yüzme: 
1 - Arai 59.2.saniye, 
2 - Sasaki 59.3, 
200 metre serbest yüzme: 
1 - Sasaki 2 da. 15.4.saniye 
2 - Taniguşi 2 ,, 16.8 
3 - Arai 2 ,, 17.4 .,, 
400 metre serbest y:.izme: 
l - Amano 4 da. 55 saniye 
4 x 200 metre. kurbalama: 
t - Rikkio 9 da. 15 saniye. 

.. 
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GSVIÇre 

dört 
ma 
sene 

e~ rj 

onra 
a afından 
z 1 i di 

Şiındi teşkilüt b rc:ok tHznıinat vermeğe 
ınccbur 1 ulu uyor 

isvi;rede, dört senedir tlevam edip Ve bu vaziyet karşısında zavallı Bel-
giden bir sürü ihtilii.fı, nihayet en bü. Jinzone takımı gene eski kümesinde bı-
yük merci olan fo:lcral mahkemeye in- rakıld:. Fakat 1düp idarecileri bu hale 
tikal etmiş ve ihtilafın ba~langı::mdar. pek kızdılar. Hemen mahkemeye baş 
tam dört sene geçtikten s~nra halledil- vurdular. Fakat rr.ahkeme klübün nok-
ı;niştir. Hadiseyi anlatalım: tai nazarını tevil etmiyerck aleyht:: 

İsviçredc l 934 senesj b'rinci küme karar verdi. 
futbol şampiyonası maçlarında birin - Bunun üzerine ken::lilerini gene 
ciligi alan takımın otomatik olarak ha"klı gören klüp idarecileri federal 
milli "kümeye terfi etmesi icap ediyor- mahkemede meseleyi istinaf et.!iler. 
du. Fakat bu hakkı kaz:ınmış olan Ali mahkeme 1 reye karşı 6 reyle 
Kreuzlingen takımı, kendisine güvene· klübe hak verdi. 
mediğini ve milli kümeye geçmekten Şimdi bu vaziyet karşısında İsviçre 
istinkaf edip gene birinci kümede ':a- spor teskilatmın Bellinzone klübüne 
lacağını federasyona bildirdi. Bunun milli küme haricinde kaldığı dört 
üzerine birinci küme i"kincisi olan Bel- sene zarfında kaybetmiş olabileceği 
linzone takımı, Kreuzlingenden açık parayı ödemesi de icap etmektedir. 
kalan milli küme!deki yere geçmiye Çün"kü mahkemenin kararı arasında 
talip oldu. bu da vardır. 

Lugono ismi verilen, federasyonlar 
heyeti umumiyesi tcplanarak bu vazi
yeti tetkik etti. Mesele reye kondu . 
21 e karşı 39 reyle talep kabul edildi. 

Bunun üzerine reis kararın mer'i o. 
labilmesi için reylerin laakal dörtt.: 
üçünün müsbet olması tazım geldiği 

noktası üzerine nazarı dikkati celbetti. 
Halbu"ki bu meselede, bu dörte üç 

rey temin edilmemişti. 

Üç mil lelin orduları ar asmdakı 

Gene mahkeme bu klübün uğradığı 
manevi zarar ve ziyanı tesbit i'iin de 
ayrı bir komisyon te kil ettirecektir. 

Bellinzone taraftarları, dört ı;cne 

sonra kazandıkları hakliırını, hala bü. 
tün şiddetiyle aramaktadırlar. 

Spor ihtilflarımııa böyle mahkemeye 
düşme i pek cn:ler vaki clduğundan • 
bütiin Avrupa gazeteleri bu h;dise et· 
rafında meraklı neşriyat yapmaktdır. 

-:--~~~~-~~-~'"-~~-11 e lnl B S turnuva hakkındı 

Pı ofesyonel oyuncuları 

nnıhafaza edebiln1ek 
..san'atı 

Uavis l{upnsı dömi finalinde 

Frflnsa ile Almanya 
Tenisçileri 
karşı taşıyor 

D:ıvis kupası maçlarının Almanya ile 
fransa arasında 22 - 24 temmuz tarihle
rinde yapıla1.::ak olan .dömi finali için 
her iki federasyon ekiplerini tesbit 
• etmişlerdir. 
Fransız timi, busüs, destremo, lesör 

ve petra'dan mürekkeptir. 

Alman timi ise, henkel, metaksa, redl 
ve Göfferd'dcn teşkil edilecektir. 

Çekoslovakya 
şampiyonası 

Çekoslovakya tenis milli şampiyona
sı, 22 .. 24 temmuz tarihlerinde Tabor, 
c!a ~-.ıacaktır. 

Garip bir istatistık 
Fransa, İngiltere ve Belçika ordu. 

ları futbol takımları arasında 1919 
dnnberi her sene muntazaman devam 
eden bir turnuva yapılır. 

Bir Fransız gazetecisi bu turnuva. 
mn istatistiklerini tetkik ederken şu 
garip neticeyi çıkarmıştır: 

Fransa lngilterenin yed:ği goller 
kadar gol yapmıştır (81) • 

Belçika Fransanın yediği gol ka. 
dar gol atmıştır. (94). 

İngiltere ise Belçikanın yediği gol. 
ler kadar gol yapmıştır. 

Tablo: 
J.'ransa 81 gol yaptı, 94 yedi. 
İngiltere 72 gol yaptı, 81 yedi. 
Belçika 94 gol yaptı, 72 yedi. 
Bu turnuvanın hakiki bir müselles 

olduğu göztikmtiyor mu? 

Olimpiyat 
bir 

oyunlarının kısa 
tarihçesi 

940 olimpiyatları i~in "yapılıyordu! Yapılacaktı! Yapılıuruy~~~ ... " filan 
~erken Tokyo hükumeti nihayet bu oq;anizasyondan vaz geçtıgını resmen 
bildirdi, herkes te rahat etti. Şimdi 940 olinıpiyatının nerede yapılacağı düşü
niilmcktcdir ki bunun etrafındaki k nrar da çok geçmeden verilmi§ olacaktıır. Bıı 
münasebetle olimpiyat oyunlarının kısa bir tarihçesini yazmağı fayd~lı 
bulduk: 

Eski Yunanistanda yapılan bütün 

spor tezahürlerinin yahut oyunları

nın - en güzeli ve en meşhuru dört se
nde bir defa yazın ya

0

pılan olimpiyat 

!ardı. Buraya bütün Yunanistan şehir
lerinden akın akın halk gelirdi. Olim

piyatlar Argolitde yapılan Nemesen 
oyunları Korintte yapılan bedii sporlan 

ve Dclfide Apollon şerefine yapılan o
yunları gölgede bırakmıştı. 

Ol:mpiyatlar, Zevsden dünya haki· 
miyetini tcrketmek istiyen Satürn ile 
Zevs olimpiyat dağındaki çetin kavga
nın hatırasını tebcilen ve Zevsin şere
fine yapılırdı . 

Bu oyunlar hakiki Yunan vahdetin• 
temin eden milli bir bayrama vesile o
lurdu. Olimpiyat tarihi yakınlaşınca 

bütün Yunan dünyası arasındaki hu
sumet kapanır, yunan ırkına mensup 
fertler arasında mukaddes bir mütare
ke ilan olunurclu. Her Yunanlı haya-

tında hiç olmazsa bir defa .climpiyat 
oyunlarına iştirak etmeğe kendini mec
bur hisseder ve buna muvaffak olma -
dan ölürse kendini günahkar sayardı. 

Yunanistanda hiç bir şeref olimpi -
yatlarda kazanılan bu mükafatın verdi
ği şeref ka::lar büyük olamazdı. 

394 tarihinde lağvedilen kanlı ve 
vahşi Roma oyunlariyle nezih ve be
dii olimpiyatlar arasında mukayese 
yapmağa imkan yoktur. 

Olimpiyat oyunlarının unutuluşun • 
dan tamam 1500 sene evvel Piyer de 
Kuberten isminde bir Fransız baronu, 
bu oyunları Yunanistanda tekrar ihya 
etmek istedi ve 1896 -da Atinada muh
teşem merasimle yeni olimpiyatların 

ilki yapıldı. Buna bütün milletler iş· 
tirak etti. Beynelmilel bir olimpiyatlar 
komitesi te§ekkül etti. Büyük harp
ten f.~nra ilk olimpiyat 1920 de An • 
verste yapıldı. 1924 de Paris bu şerefi 
kazandı. 1932 de Los Angelos, 1936 da 

Profesyonel oyuncuları muhafaza 
edebilmek te, klüpler için mühim bir 
iştir. 

Romenlerin en iyi OJ-'Uncusu Bog -
dan, tahsil .için gittiği Pariste evvela 
Rcdstar, sonra Hennes klüpleriyle 
anlaşmalar yapmıştı. 

Tecrübe maçlarında büyük bir mu. 
vaffnkiyet kazanan bu genç, nihayet 
Roubarin'de Exelsior klübiyle bir 
kontrat imzalamıştı. 

Bu arada Exelisior, Bogdan'nm asıl 
mensup bulunduğu Romen Rapid klü. 
biyle de mutabık kalmıştır. 

Fakat Romen federasyonu bu maça 
razı olmadı ve Bogdan'ı dikafiiiye ile 
tehdit etti. O kadar ki, Romen oyuncu 
nihayet gene memlekete döndü ve 
dünya kupası maçlarında da milli ta_ 
kımda yer aldı. 
Boğdan'ın Romanyanın Kubo kar. 

şısındaki l\Inçında da çok muvaffakL 
yetli bir oyun çıkarmasından sonra, 
bütün Romen gazeteleri federasyonun 
lehinde neşriyat yapmakta ve Bog. 
dan gibi bir oyuncuyu yabancı mem. 
leketlcrc kaçırmamakta gösterdiği a. 
çıkgözlülükten dolayı federasyonu 
tebrik etmektedirler. 

Bunlardan birisi diyor ki: 
- Profesyonellerimizi muhafaza e. 

debılmek için diskaliyfc tehdidinin en 
müessir .bir <;arc olduğu, şu misalde 
çok güzel gösterilmektedir. 

lstanbul ııtıctızm birincilıkleri: 

D1sk atınalar1n neticesi 
lstanbul atletizm şampiyonluğu müsa. 

lıakalarma dün Takc;im stadyomunda 
di k atmalarla başlandı. 

l\1uhtelif günlere ayrılan karşılasmala
rm dlınkü ilk gününde) apılmış olan disk 
\C Yunan ri<ilii şu neticeyi vermişt~ 

DlSK 
1 - Ya\ru (Güneş' 36,59 
2 - Sava (G.S.) 34.62 
Yt:N\~ DtSKl: 
1 - Yavru (Gün~) 32,47 
2 - Arat (Güne<;) 32.3 ı 

B::rlin olimpiyatlııra sahne oldu. 1940 
olimpiyatına sahne olmak şerefi ide 
Japonyaya terkedilmişti. 



8 /HABER - :A.ksam oostaa 

lngiliz 
ları 

hükümdar-~ 
Pariste · 

Doktorumuz 
diyor ki: 

Go~auaıır o Dıluza 
tdl o k~a~ e(dl n oıı D:E u _.. Baştara/ı l ırıcide 

Bütün Paris halkı bugün ~ehrin garbına 
akın etmi§ti. 

Kesif bir h<ılk kütlesi lngili.z 
Kral ve Kraliçesınin parlak v~ ıuu
tantan geçişlerini seyretmek için is
tasyondan hariciye nezaretine kadar 
olan yol üzerinde, polls k.ordonunun 
arkasında blrlbirlni çi,;neyordu. Bil
hassa istasyon civarında asker kor
donu halkr gllçlükle tutabiliyordu. 

Gerek garın içi gerek alaym,taklp 
edeceği yol bayraklaı'fle donatrlmış, 
süslenmiş ve halılarla. döşenmişti.. 

Muhtelif askert sınıflara mensup 35 
bin asker yolun iki tarafında sela.m 
duruyordu. Binlerce çocuk ellerin
de küçük lnglliz bayrakları olduğu 
halde Fransayı temsil eden ve mi-
eafirleri remzi olarak selamlayan 
heykelin civarında yer almış bulu
nuyordu. 

Tren istasyona saat 16,50 de gir
miştir. Borular çalınmış ve muzika 
da lnglliz gılllt havasını çalmıştır. 

Reisicumhur ve Bayan Löbrön, 
yanlarında bUtlin resmt zevat oldu
ğu halde, vagondan inen tnglliz Kral 
ve Kra.llçesine doğru ilerlemişlerdir. 
'.Asker sel!m resmini lfa ediyordu. 1-
kl devlet resinin mUIA.katı tevkalA.· 
de sa.mlmt olmuş, hUkUmdarlar be
raberlerinde Fransız ricali olduğu 

halde askerin önünden geçerek is
tasyondan çıkmışlardır. 

Alay protokol mucibince teşekkUl 
etmiş n merasim arabaları saat 17 
de hareket etmlştlr. Alayın önUn
den ve arkasmdan parlak Unlforma
h süv•t murrezelerl geliyordu. 

Alay, Parla halkmm fas1las1z al. 
kışları ve "yaşa" sesleri arasında a.
l:u ağır tlerlemtştir. !ngUiz Kral 
Te Kraliçesi müteheyyiç iki tarafı 

aeıa.m layorlardı. 

dan biridir. Hıç bir devlet bundan kuş. 
kullanamaz. 

Reisicumhur Löbrön, iki hükfunet 
taı atından sarfolunan gayretlerin bu 
canlı hakikate daima artan bir par • 
laklık vermesi temennisinde buluna * 
rak sözlerine nihayet vermiştir. 

Kral cevabında, reisicumhurun ce. 
milekar sözlerine ve bugün kendileri. 
ne hararetli kabulden dolayı teşek • 
kür e~tikten sonra şöyle demiştir: 

Tahta çıktıktan sonra harice olan 
ilk seyahatimizi BüyUk Britanyanm 
birçok mUşterek hatıralar ve feda. 
karlık!al'lıı. bağlı bulundugu bu dost 
memleketin asil kükiımet merkezine, 
Parise yapmak bizim için derin bit 
meserrettir. 

' " -·~ 
Müsamere ço~ parl 1k ol lu 
Paris. 20 (A.A.) - Elize sarayında 

İngiltere kral ve kraliçesi §erefine ve
rilmiş olan ziyafeti takip e'den artistik 
müsamere son derece parlak olmuştur. 
Tamaşa, saat 23 de başlamış ve yarı ge
ceden biraz sonra hitama ermiştir. 

Kral ve kraliçe. Elize sarayınr yan ge· 
ceyi yarım saat geçe trketmişler ve ha· 
riciye nezareti binasına dönmüşlerdir. 
Löbrön ile refikasr, kral ve kraliçeyi 
binecekleri otomobile kadar te§yi et· 
mişlerdir. 

Bu esnada askeri merasim icra edil· 
miştir. Kral ve ,kraliçe, bUtün gece yol 
üzerinde toplanmış olan halk tarafın -
dan şiddetle alkışlanmıştır . 

~ 8u~t.ıral• 5 itıdı.Ja 

yeryüzünde, eskıden nadir tesadüf o
lunan şeker hastalığını yirminci asrın 
en umumi hastalığı hal'.ne getirdi. 
Yakın vakitlere kadar tababet ilmi, 

insan grdasmı alböminlerden, yağlar • 
dan, karbunlu maddelerden, sudan ve 
tuz gibi madeni milhlerden ibaret 
olduğunu kabul ediyordu. 

Fakat yeni kimya vücudun başka 

madenlere de ihtiyacz olduğunu mey
dana çıkardı. Bu madenlerden bazıları 
bizzat grdadır. baztları da vücutta gaz:
Jerin işe yarar bir halde yanması için 
şart olan maddelerdir. Bunların hepsi
sini ağız tarikiyle almağa imkan olma
dığından kimya ilmi bunları, kopmrime 
ve şiringa haline koymuştur. Bilhassa 
gençlerimizi ve çocuklarımızı besler -
ken bu madeni gıdalara ihtiyaç vardır. 
Yirminci asırda doktorun tavsiyesi a· 
tınmadan çocuk beslemeğe imkan kal· 
mamıştır. 

Bütün buraya kadar yazdıklarımız, 

ameli neticesi clmryan sözler gibi telak 
ki edilmemelidir. Dikkatle okunacak 
olursa bu yazıdan çok esaslı ve tamamı 
le tatbiki kabil bir takım tavsiyeler 
çıkarmak mümkündür: 

İyi hazmetmek için neş'eli olmak 
şarttır. Binaenaleyh daima neş'enizi 

muhafazaya çalışınız. Canınızın iste'di
ğini yemekten korkmayınız. Eğer o şey 
size zararlı olsaydı canınız istemiye
cekti. Az grda, çok gıda kadar zararlı· 
dır. 

Yemek yirken hazzm kabiliyetinizi Romanyada daima göz önünde tutunuz .• Bir çok 
hastalıkların, bir çok bünye tagayyü -m j ı li yas ratının menşe'ini gıdanızda arayınız •. 
Daima ayni çeşit yemekleri yemeyiniz .. 

_.. :Uaştaratı 1 lnctde Yemek pişirmesine çok 'dikkat ediniz .. 
Bükreş, 19 (A.A.) - Bu sabah Sinai· Yağda kızartılmış gıda maddeleri vil· 

aya gelen hükfunet azası doğruca Foissor cutta korkunç arızalar doğuran zehir
sarayına giderek krala annesinin ölii- lerdir. Haşlama ve ıskaralan daim3. 
münden dolayı taziyede bulunmuşlar· bunlara tercih ediniz. Mikroptan kor-
dır. karak çiğ yemekten ürkmeyiniz. 

... 

--- -· -- -~ , 
Japon tay-yareler• 

ölüm saçıyor 
Han kov, 19 (A~.) - Çin ordusu ile ·bir büyUk harp gemi~ini batır: 

namına söz söylemeye salahiyettar lardrr. Bundan başka hır JaPo11 

bir zat Japonların Ilukov mıntaka . tayyaresi de düşürülmüştUr. bS 
sında fena bir vaziyette olduklarını Şanghay, 19 (A.A.) _ Japon. 
bildirmektedirler. kuvvetleri bu sabah HankoVU şı . 

Her ne kadar Japonlar Pengtseh'in li bombardıman etmiştir. şe 
şimali şarkisindeki dış mahallelere 1500 kişi ölmüş ve yaralan.r:nışt~~ş 
sokulmakta iseler de, Çin kuvvetleri Sığınak olarak ittihaz edilen tı 
Hukov ile Pengtseh arasında altı mü_ ro binasının enkazı altından 3oO 
him sevkülceyş noktasmı muhafaza set çıkrrılmıştır. ıdi 
etmektedirler. Vuçırnğ bombardıman edı 

Çin hava kuvvetlerinin Yangtu Hankov, 19 (A.A.) - dlin sa.balı 
nehrindeki Japon gemilerine yapt1k_ Japon tayyaresi vuçang•ı boınbardı fi 
ları şiddetli taarruz, düşmanın vazi. tesebbüs etmişlenede Çin a'9'.:ı ta 
yetini bUsbtitUn mUşki..lleştirmekte • releri tarafından hücuma rrıarııt 

3 
J 

dir. mışlardu. Vukubulan muharebede. 
Bugüm kadar Çin kuuvvetleri 25 pon tayyaresi dü~i.irülmü§ ciiğerlefl 

Japon harp gemisini batırmış ve on mı§tır. b 
dokuzunu hizmet göremiyecek dere • Şehirde evler yanmış, 17 ev ııar• 
cede tahrip etmiştir. Bunlar arasın. muş ve 200 sivil ölmüştür. ti 
da hafif kruvazörler, torpito muhrip. Çinhler NamoJ adasını ıs 
leri. mayn gemileri \'e bir nakliye ge. dat ettiler ıe 
gemisi vardır. K~nton, 19 (A.A.) _Çin kuV"et 

Japonların birçok Çin nakliye ge • nin ayın onbirinci günü, Kvantuııg 
milerini batırmış olduklarına dair linin şimali şarkisinde namoa adası1'' 
verdikleri haberleri ayni zat tekzip tir.dat ettikleri resmen bildidlnıeıcte 
etmektedir. Ada , bir ay evvel Japonlar tarafıll 

Japonlar Yangtze nehrinin memba işgal edilmişdi. Çin taarruzu ayırt 0: 
taraflarına birkaç topçeker gönder • da vaki olmu§ ve muhtelif Japort a 
mişler&e de, bunlar Çin sahil muha. gemilerile bir gün süren bir mtı~ 
faza topçuları tarafından durdurul • beden sonra Çin kuvvetleri adaY' 
muştur. mışlardrr. 

Bu sabah Çin tayyareleri Yangtz.e Namoanın istidadı, Kvantung'tıfl 
nehri Uzerinde bulunan 18 Japon harp mi mil cenubunda olan Svato\I' lİ 
gemisine taarruz etmişler, 3 topçeker nm emniyetini a;txrmaktadrr. 

Hatay' da 
Öbür gün kayıt mua
meUltıoa başlanıyor 

~ıır ongnon= 
VcSlfPlYJlrU 

bom baıOaıncJll 1 
Vapurda yangın çıktı ~8 

Antakya 20 (Hususi) - 22 temmuz 
cuma günü kayıt muamelatına başlana
cak ve on gün içinde bitirilecektir. Sekiz 

yerde büro açılacaktır. Türk ve Fransrz 
hükOınetleri mümessilleri, müştereken 
şöyle bir karar vermişlerdir: 

sekiz kişi öldü . 
Londra, 19 ( A.A.) - Röyter 'J 

srmn Valansiyadan öğrendiğine S 
mezkur limanda bulunan tngilit . 
lan vapuru bombardıman edill11

1t 
Vapurda yangın çıkmıştır. Rtlı 
bulunan sekiz kişi ölmü§tilr. 

Parla, 19 (A.A.) - Kral, lkametl· 
ne tahsis olunan hariciye nezaretine 

girdi~! :vakit tarlht elbisell bir bal· 
tacı Uç defa baltasının sapını yere 
vurarak kralı selAmlamrştır. Arka. 
smdan kraliçe girmiş ve onu da iki 
defa baltasını yere vurarak seıa.m. 
lamıştır. Alay methalde tekrar te
şekkül etmiş ve muazzam merdive· 
nfn her basamağında yalın kılıç du· 
ran muhafızlann arkasından geçile • 
rck yukarı çıkılmıştır. 

Müteakiben Pelisor sarayına gitmi~. DOKTOR 
lerdir. Marinin cesedi önünde eğilmişler _ . _ ~·- . _ _ . "Fransız hükftmeti ve Türk hükfuneti 
ve kuronlar koymuşlardır. '-= -_...,.;;:;;:;.;.;.;;:;.;,.;;.;.;....--..;:;..-.;;:,...;.;.._..;._....;:,,~----· ı ':: m~itteri, ternmu:a 

Bilbao, 19 {A.A.) -Varela ot 
V-iv,.., -muı.;_...._.. .. A,, hugli,.. ..w; 1 
runa devam ederek düşmanın l 
müstahkem mevkilerini ele geçirıı'1 

Viver önlerine gelmiştir. 

Hir miiddet sonra Reisicumhur ile 
B~yanı Kral ve Krali~eden ayrılmış
lar ve Elize sarayına dönmüşlerdir. 

Saat 17,46 de Kral ve Kraliçe E-
111;e sarayına. giderek Reislcumhur 
ile bayanınr ziyaret etmişlerdir. Re· 
tslcumbur kre.ltçeye fevkalade kIY.· 
metli bir mahfaza hediye etmiştir. 

Halkın alkışları arasında hartctye 
nezaretine dönen İngiliz Kralı ora. 
da Parl~te.kl elçileri kabul etmiş ve 
onlarla müsahebecle bulunmuştur. 

Etlzedeki z~yııfet 

Paris, 19 (A.A.) - Reisicumhur 
Löbrön bu akşam Elize sarayında. ve. 
rilen ziyafette İngiliz Kralına hitaben 

söylediği nutukta Fransız milletinin 
meserretine tercüman olduğundan 

dolayı -;:ıahtiyarhğını beyan ettikten 
sonra demiştir ki: 

En çetin imtihanlar geçiren ve ay. 
nl hürriyet ve sulh idealini besliyen 
Fransız • İngiliz dostluğu ancak in • 
sanlrğm kıymeti hakkında ayni dti • 
eUncenin temin edebileceği bir sağ. 
lamlık elde etmiştir. 

Yedinci Eduvardm teyit eylediği bu 
antant ne kadar müessir olduğunu u. 
mu.mı harp zamanında gcstermiştir. 
Sonraları ~kli değişmi~tir. Fakat 
harp ateşinin yoğurmuş olduğu tesa • 
nüt asla bozulmamıştır. 

Bugiln dünyanın geçirmekte oldu
ğu manevi buhran içinde sulhün en. 
ternasyonal kanuna riayet dahilinde 
muhafazasma ve her gtin sarf edil . 
mesi icabeden gayretlerde en küçtik 
bir gevşekliğe tahammülü yoktur. 

Majestelerinin Pariste bulunuşu, 1. 
ki memleketin müşterek i§birliği az. 
::nlnln en yUksek bir delilidir. Bu tam 
l'e mükemmel antant sulhlin lehine o. 
Jarak emniyetin en esaslı unsurların. 

Başvekil patrik Kristea dini Ayini biz
zat kendisi yapmış ve bu ~yinde kral ile 
veliaht, prenses Elizabet ve hükftmet 
erkanı hazır bulunmuştur. Tabut oradan 
saraya nekledilmiştir. Kral, sağında ve.. 
liaht ve solunda prenses ve hükfunet er
kanı olduğu halde tabutu takip etmiştir. 

Kraliçe, kendi vatanında öl
mek istemiş 
Bükreş 19 - Bütün gazeteler siyah 

çerçeveli ~rak çıkmı~trr. Matbuat, 

kraliçenin 1"ayatına sayfalar dolusu yazı
lar hasretmekte ve vefatını derin bir te.. 
essürle kaydetmektedir. 

Gazeteler bilhassa, kraliçe Marinin ga· 
yet ağır bir vaziyette iken bile memleke. 
tine dönmek ve pek çok sevdiği toprak
larda ölmek için ısrar göstermiş olduğu. 
nu tebarüz ettiriyorlar. 

Kraliçe Mar;nın hayah 

Romanya valide kraliçesi Mari, ana 
taraf mdan Rus, baba tarafından İngiliz 
eli. Anası Edinburg düşesi Rus Çarı ikin

ci Aleksandnn kızıdr. Babası da Edin. 
burg düküdür ve Rumen kraliçesi İngil
terede, Kentte doğmuştur. 

Eski Rumen k.rah Ferdinantla evlene. 
nerek Romanyaya gelen Mari orasını 

asıl vatanı gibi sevmiş, bununla beraber 
lngiltereye ve Fransaya karşı olan alaka
sını her fırsatta göstermiştir. Mesela Ro 
manyanm, Itilaf devletleri ile beraber u
mumi harbe girmesinde onun tesiri oldu. 

ğunu söylenilir ve hakikaten.kral Ferdinan 
dm üzerinde kraliçenin büyük bir nü
fuzu vardı. 

Romanyayı vatanı gibi seven kraliçe 
Mari bu sevgisini de muhtelif vesileler. 
le gösterirdi. Mesela., milli Rumen kıya
fetini çok seYerdi ve bu kıyafetle aristok 
ratlann arac;ma çıkmayY kendisi için bir 
iftihar sayardı. 

Kraliçe edebiyat ve tarihe cok meraklı 
idi. Karmen Silva ismi ile bir çok eserler 
vermiş olan diğer Romanya kraliçesi gibi 
edebiyat sahasında büyük mU\·affakiyeti 
yoksa da, eserleri tarihi balınndan çok 
kıymetlidir. Bu arada kendi hayatını da 
yazmıştır. 

Tehlike var 
_... Baştarafı 1 incide 

hir surette hareket ile tehdid eylemek
tedir. 
Japonyanın protestosu 
Tokyo, 19 (A.A.)- Hariciye nazrrı 

Ugaki, Japonyanın M.osl'.O\·a büyük 
elçi:dne bir telgraf göndererek derhal 
Litvinof ile temasa gelmesini Çangfu-

çeng dağmm Sovyet kıt'atı tarafından 
i§ıalini protesto etmesini ve bunların 
geri almmasmı istemesini rica etmit -
tir. 

Domei ajansı, neşrettiği yan resmi 
bir tebliğde bu mülakat neti;esinde 
meselenin müslihane hallolunacağı ü
midinde bulunmaktadu. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Seulden bura
ya gelen haberlere göre Çanfeng in gar· 
bindeki tepelerde bulunan Sovyet kıta
atı m:itemadiyen takviye kuvvetleri al· 
maktadır. 

Moskova, 19 (A. A.) - Lu~v hadi· 
sesi üzerine Mare§<ll Blüher in uzak 
şark ordusu kumandanlığından azledil· 
diğinc dair Japon kaynaklarmdan çı· 

karılan haberler tekzib edilmektedir. 

Gayri Mübadil Haklarının 
Tasfiyesi 

Ankara, 20 (Telefonla) - Gayri. 
mübadil isti.hkaklarınm tasfiyesi 
hakkındaki kanun meriyete girdiğin.. 
den Maliye Vekaleti kanunun tatbik 
suretini izah eden bir talimatname 
ha zır la maktadır. 

Talimatname Vekiller Heyetinden 
geçtikten sonra defterdarlıklara teb. 
liğ edilecektir. GayrimUbadillere 
mahsus emlakin hazineye devri ayni 
kanun hükümleri iktizası oldu~undan 
vılayetlerdcki bu kabil mallar hazi. 
nece yalrmda satışa çıkarılacaktır. 

--0--

General Asım Gündüz 
Ankara, 20 (Telefonla) - General 

Asım Gündüz bugün yüksek tahsil 
kampına giderek gençlerle gö~milş, 
istirahatlerinin temini için mahallin. 
de bazı emirler vermiştir. 

yannameleri mefadı mucibince . seçim 

muamela.tına devama karar vermiş ol· 

duklarmdan, aralarında anlaşarak ve İs 

kenderun sancağı teşkilatı esasiye kanu

nunun Sancağın muhtelif cemaatlarının 
hakkaniyet üzerine temsiline müteallik 

15 inci maddesinden mülhem olarak, san 
cakta ilk seçimin kontrolüne memur bir 
komisyon teşkiline karar vermişlerdir. 

Bu komisyon, Fransız hük.Oıneti mil. 

messillinden, Türk hükunıeti mümessi

linden, Sancak mutasarrfından ve Türk 
cemaatmm bir mümessilinden terekküp 

edecek ve seçim için kayıt muamelatı 

yapılacak dairelerde temsil edilen cemaat 

larm her birinden bir mümessil bu komis 
yona iltihak eyliyecektir. Bu komisyon 

nun riyaseti, münavebe ile iki hükOmet 
mümessilleri tarafından temin olunacak 
trr. 

Milletler cemiyeti konseyi komitesi ta. 
rafından tekrar ettirilmiş olan seçim ni-

zamnamesi ruhuna riayeti ayni derece
de arııt etmekte bulunan iki dost devlet 

mümessilleri yukarda ismi geçen komis
yon tarafından başlanan seçim muame. 

!atma devam esnac:mda, Sanca.l<"ta ilk se
çim nizamname.;ini yeni 'l.'aziyetin ica
bettirdiği tadiljtla tatbik eylemeği karar 
laştırm ışlardır ... 

Fransarun Sancaktaki delege muavi
alm tarafından müştereken neşrolunan 

alin tarafından mütereken neşrolunan 
beyannamede bilhassa ~öyle 'denilme!<
tedir: 

"Muamelata zarar verecek mahiyet· 
te bulunan en ufak kanunşiken hare· 

ket, iki zamin devlet tarafından deruh· 

te edilen vazifeyi müşkülleştirebilece
ğinden, Fran~rz ve Türk hükCtmetl-:ri 

mümessilleri, her türlü kargaşalığı men 
ve tenkil eylemek ve vaziyeti şahsi 

menfaatler lehine veyahut Sancağın 
1 

hakiki politik menfaatlerine mugayir 
ideolojiler lehine istismara kalkışacak 

herkesi kanun huzurun'da takip etmek 
için en şiddetli tedbirleri almakta te
reddüt etmiyeceklerdir.,. 

' 

--0---

Fransız - in gllfı 
Haı icize Nazarlaı ilk kanuşııl' 

nm bu ~Do yapacaklar. 
Paris, 20 (A.A.) - Fransız lıl 

nazın bonnet ile İngiliz: haridYe. 
Lord Halifaks öğle üzeri ilk ıı> ~ 
lannr yapacaklardır. Bu mJlalcllt 1 
deti bir buçuk saat olarak t~sbit 0 

muştur. ı 

öğleden sonra başvekil daladi~~ı1 
iştirakile iki hariciye nazm gör 
rine devam edeceklerdir. 

fro~klnln eski 1ı4! 
D ı r hurtadır ortada Y~ 

Paris, 19 ( A.A.)) - TrotçlC' te 
ki katibi olup ~imdi dörnüncii e~ 
yonalrn katibliğini yapan ..,e f' 11t 

tica etmi~ olan Alman l{ieıııt 
temmuzdanberi kaybo1muıtur· · 

Enternasyonal işçi partisi ~ile 
muracaat ederek KiemendİJ1ı l 
tarafından kaçmlmrş oıınası111., 
tiren bir çok sebeblerden batı 
tir. 

.- . - ,. ğıtl 
Pul Ve Kıymetli J(e. ~~ 
Ankara, 20 (Telefonla) -;'~ 

Vekaleti pul ve kıymetli ~ ıe 
bayiler Ye noterler vasrta.S1Y ~e 
rrlması hakkında bir ta1iJllS.~1ıı 
zırlamıştır. Talimatname ali 
relere ~önderilmiştir. 

-0--

• • ~~~& . . ~ 
Çimento Sirketlerirı; ti 

Alma Müzakere e çı 
Ankara, 20 (Telefonla). ~ı 4 

hakkındaki kararname ate.1' r,JO 
lere tebliğ edilmiştir. BU 1<;~11 
mucibince Etibank tara.fJll .. to 

'J'lle" alınmaları mevzuubahs çt ati1 
ketleri ile banka ansmda. g 
re yakrnda ba.şJanacaktJt°• 
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1 • il> uıı~" h d '-'YU: u. "US a an deuam1 
,,.,,_ }Ulıldl :\c ·1·· , 
'"'Uk g c a} ı gordu. Pırlanta 
kıı l4cl paı mcır• d 

ıl duua' 1 oın a ı~l} ı~ıl yanıyor 
l'h~ı. 1\ arı be k b ' 
~ ı~;n . 11 a ır kahkaha at

a:.ıııyordu 
'Guı · l'iz rne l\ccla . k • . 
· Scrnıha . ' ço agır bır 'aziyetle· l\1uzaffer Esen 

du .. Baban bu kıymette bir daktilo bul. 
mak için çok eziyet çekecek. Kapı çalın. 
dı. Herhalde baban gelmiş olacak ... 
Kalk giyin, seni salonda bekliyoruz. 

1Ô' • lj< 

Oğle oldu. Bütün aile yemek masac:ı 

başında toplandı. 0 da &eıı\o da bo} le soylüyor .. Hah ıste Se J r. ~ 
'! .. trııhanın 1 0 u &ibı } e 

1 
çe ucsı bembeyazdır .. Bir 

lhtiyarı::ız yüksek sesle söyleniyor: 
- Gök ne kadar güzel.. Fakat gece çok 

soğuk. Haziranda mıyız. ikincikanunda 
mı inc;an bunu l:ırkrd~miyor. 

Tebriz hahsı l 'zcrınde kocaman krizantem işlenmiş 
bir kimono var. 

Hizmetçi çorba kasesini sofraya koyclu 
Bugün yüzü neşelidir. Hırsızın kim oldu
ğu anla~ılmış, üzerindeki şüpheler clağıl
mı:tır. 

sıı ırel· ~ 1 ımtrak beyaz -=-~ · d 
t1. " IYor f' k .. ..;x; ız sa a. 
"<I b • ·a ·at 

rüya!'ız bir uykuya gômiiltiyor. 

• • • 
Annesı: 

d Ulundukl· ne oldu, na:.ıl oldu 
u ...: arı bu\ uk al d - . b · ~ırndı 1 J ~ on egışıyor. 

ı..:ır &ol kcn u an mürekkep kadar sırah 
uı· k arında b ı :l}alıkta . u unuyorlar. S<-miha 
~l}·or. akın, ravaş ya,·aş kürek 

.... Bura1;ı 
~k ~~ c)C'• 

1
"c <ırıyorı;un ·emih:ı? \'nkit 

-... ~I mı? 
lıöıı u~ :'l.rcrlt't ()1 

1 e }UI\ "'· • um ~olu kenarında 
olum " o:;p,ıe k 1 

Titriye titriye tekrar yatıyor. Lamba. 
yı söndürüynr .. Fakat karanlık o kadar 

korkunç kı .. Lfımbayı reniden yakıyor. 
hır çeyrek saat uruyoı, haykıra haykıra 

tekrar uramyor: 
- Kapı çalınror. 

<;ene riiya. gene hu hayal.. ;'\ihayet 
Necdet ynrı;!unhıktan hitkin. kar:rnlık ,.P 

Tekrar uyandığı \'akit her taraf ay
dınlıktı. Başucunda duran masaya yer· 
lcştirılmış lepsıdc:-:ı çaydanlıktan ve üt 
kabından ıcak dumanlar çıkıyor. Kızar . 
mış ekmek clilimlerı, tabaktakı tere) ağı 
neşelı bır adamın yüzünu hatırlatıyor. 

Güneş odaya serili halı üzerinde hendese 

~ekillcri çiziyor. Aıınesi de yanı haşmda. 

- Necdet, arlık uyan, diyor. Saat tam 
on oldu. ~n uyurken ne bu) ük bir !ehi. 
ket haberi aldık1 bılmezsin yavrum. Se
mihara akşam gıdcrken baban tenbih et
mi~ti: •·Yarın erken gel. komiser tahki. 

kat için eve gelecek, belki ~enden soraca~ı 
olur .. ,. Bu ahalı sekiz oldu, Semiha 
yok .. Sekiz buçuk olduğu gene yok .. Ba

ban telfi,a clü;ti.ı E\inc hıı u~ak gönder
di. ~e haber aldık, bılıı mı ın Necdet?. 

Semiha kendini öldürmi.ış. Artık Tebriz 

halıc;ını kimın çaldığını aramağa ihtiyaç 
kalmadı. Bu ö!i.im bir itiraf manac;ında. 

dır. Sefıl kız .. Baban bir otomobille do~
ru Se:nihanın eYine gitti. Her tarafı iyi-

Kamil. oğluna bakıyor: 
- i\ecdet.. en evde otunna. kırlara 

çık, biraz hava al. Çehren o kadar bozuk 
ki. 

Neriman bahse karışıyor: 
- Ba~ka çaresi yok .. Bu çocu~u balık 

yağına başlatmalı .. Sonra sabahki heye. 
canlar da çocuğa fena tesir etti.. Biraz 
daha çorba jo;;ter mio;;in yavrum? t1" ~olı111 • onu~u maz.. Bura"ı 

"ili'! ır. Rıır.,.J 
' l'n Z d h o• ıan kRç·anız t'\·e 

ar•· " a · · 11anı.·ı l'ı·ı olur. Nccrlet ,~ .. k" 
~n ko, 1 .• , un u 

..... L- a l\'orlar hc'lli. 
"'rnler ..... ı· .. 

!er b\ırtı olacak h 
"'· enı tuı • · ep'>1 .. Komıo;er. polis.. 

t 
:ıracaklar .,:ıcaklar • bıleklerımc kelepçe 
ı a . ı ebrı h 1 

le 1 ı:la 0111 rl· ı a 1 ını satın alan an-

b ıı Çrık ll'\n a i.l beraber .. Fakat o bu ı::;. 
r,,.. "mnun ,.. . ' 

~a ·••eraktıya ·· -..unku halıyı ecnebi 
t ne olu çok pahalıra c:attı bile. Fa-

ratı r, ne ol 
ıı ~oiTnern maz. o adamın sizi bu-
ı hu e,ı daha i\· B . d" ~ ~lirulı 

1 
J ı. enı ınlerse-

ı._ e ~akıa u u akan .el u. runun içen. 
•ıeırı b nınız s 1 . " ak 1..· • ' u ar ~ızı ,.ağırıyor 
~ ~~u . ' • 
l'\ a"talar d zerınde pırıl pırıl yanan 
rı.. 'ela hu a var .. Dikkat et Necdet.. 
vııla rıırlantaı 
ter r1 da 1 ter B arı g?nnesin. sonra 
~ .. ııer d r . aşın yenıden belava ~i-
' t'(' ı eaınd . 
b e>t ı· a senı kurtaramam 

ı ı · \t'ndın' ' llu ırt1na b 
1 

1 ıyı kolla . Aman , arab· 

&a·~l~Ct'k. ~;:~·or, ölum ~olü şımdı kö. 
,., ta hak !talar, yuk eliyor dal-
••;ıJI 11117.. s . · 
d ,_er~•ı n ' 1mdı bu dalgalara gö· 

YbN i T[SLiMAT 
iLMü~ABERLE.RiMiZ 

DAı.tAYUkSEK 

rAiZ, DAHA EYi 

ce aramışlar, taramışlar. hah yok ,·esse. 
lam. 1 Ierhalde çalar çalmaz satmı~ ola
cak. Kimbilir, belki de se,·gilisine ver-

ıni.,tir. I;cn artık ha~ıyı bulmaktan ümi. 
dimi tamamile kesmiştim. Fakat beş sene 
C\ imizde kalan, soframızda yemek yiyen 
kcndısine evlat gibi baktığımız bir ktz 

bize bu kötülüğü yap.m. İnsanın aklı 
almıyor .. A. sana da ne oluyor Necdet? 

- I liç anne. Birdenbire başım döndü. 
Ara sıra böyle başım dönüyor .. Merak 
edilecek bir şey değil.. Sonra her şeye 
rağmen Semihaya da çok acıdım. 

Bu sözleri söylerken memnun bir ta· 
vırla kaşığını doldurdu, ve ağız dolusu 

içti. 

- Bizde de kabahat var ya .. Evimizde 
bir yabancı çalışırken her tarafı açık 

bırakmamahrdık. Sernihanm babasının 

ihtilas yüzünden hapse girmiş bir tahsil
dar olduğunu biliyoruz. İnsan, ne de olsa 

babasına çeker. 
Bir dakika sustu, sonra sözüne devam 

etti: 
- Tnsan ilk hükmünde hiç yanılmıyor. 

Bu kızı göriir gönnez gözüm tutmamıştı. 

lloktor 
Hafız Cemal 
LOK MAN HEKtM 

.ı, rJ neraı...-
N 11rtar.a •ıcr, ranrana. elele. du-

h~·· "t1et ~ · 
'-'<tittı· 1 1\rava k 
1~ 1~ · ki, \ ra • U\·andı \ e .:aatine 
ı ''it:ı ,

1 
• Cık llencereden ı:;üzülen a\· 

- ŞAR.TLAR. TrMiN ro1;:R. 
-~ ~'E"°~~ WOLANTS[ RAN~-üNi NY. 

- Ben de acıdım, doğrusu. Bu işte her 
halde aşkın eli olmalıdır. Çünkü Semi. 
hanın paraya hiç ihtiyacı yoktu. Bizde 
yiyor,, sonra da çok bol bir aylık alı
yordu. Fakat heyecanlanıp da kendini 

hasta etme Allah aşkına Necdet. Senin 
Semiha ile aran pek iyi değildi galiba, 
sofraya oturur otunnaz, kız sana hain 
hain hakmağa başlardı .. lyi bir kız ol
madığı bu bakışlarından da belliydi a. 
ma... bütün kusurlarım örten bir mezi
''C'ti \'ardr· l\faklnc>dt' çok h1zh yaz1ynr-

Dahiliye Mütehassı sı 
Pazardan ba~ka günlerde öğleden 

sonra saat (2,S tan 6 ya) kadar 
tstanbuda Divanyouncb ( 104) nu
maralı hususi kabinesn:ie hastalannı 
kabul der. Sah, cumartesi günleri 
sabah "S>,S - 12., saatleri hakiki • \ı.,.e . • 

trıU ~ h'ii~İincJ rınde c:areleniyor. Yıldız. 
~arl\ l!r. ?lil!cd " ıc:ıktan hir tentene ör. 

R.ııt<\1i.lı~1 .. hu kadar ~fö:el hir man
tı hatırlav:::ı,..,,"·nr. 

i20 
~ RPRtOı\N 
d Urrı ra]t --- - -------------
ı~ı ılaç . 11 Yapılırken vücuda getır- 1 

1 

dımlarla oı:lada cro~aştığınr, omuzlarına 
ı Şışcıi o·· ·· .. Aıvr 

8 
.,orunuyordu. dökülen güzel saçlarını, kendisini ta. 

lard arayına . . an, ko .d gırdi. Bildiği sapa ye.. zip eden bazı dÜ§Üncclerden kurtulmak 
llın d . rı orta d . aırcsi r an geçerek krahçe- için baş sallamasını seyretti. 

Mar .ne vardı. BirJenbire: 
&ızı garıtin • 

kla ve .. agzından çıkan ve sabır· - Mabel ! - dedi. Sana hayırlı bir 
- 1<:12 n!Upheden doğan ilk söz: 

ll'ıcd,· erede) S . d" .. 
rrı. N • cnı un ge~e gor. 

erede"d' ? 
t - l<:ralj ol ın . - cklu. 
tvap ÇCztı, evv l. 'k' . . . verce • . e a ı ıncı suahnızc 

l:Ctc s' egım Du·· b- .. .. 
ti ızin i i ·• n utun gun v: 
a ll'l tksirin ç n ugraştım. Size getirdi-
l'tılrnarrıakıy·apılrnası, bir dakika bile 
~·1a ıgırnı ica . . d rgarit r p ettırıyor u . 
- ~· ıtreyerek. 
- Ş ırtiy nere:te, .. 

'l'ı cytanıa · - dıye tekrarladı. 
. anfuz bi r kulesinden çok daha 

''zi r Yerde ı . ~. . 
il' 0r:ıya göt·· · stedıgınız zaman 
ı~ b urcbir · UgUn bil 1rım Arzu ederse· 
- .... e .• 

•'4crcsi ...._ i oraıı? 
nnosan •• 

loıta ınczarlığ 1 r-· rgarit t' ı yanı ... 
~ıj c ıtredi M 
bir Cği Yere g" .: abel : ''Kızrnı 

Yol .. otur-ek . . " Yur" .. , ıçın çok uzun 
"c d·· .. urrıek ica . 

11 uıundu P etmıyecek ! ,, di. 
'\.t •• 

aliçc .. 
...._ li ınutereddit. 

dirıı ayır bu .. • 
..ı tncyirn' .. g.~n olınaı, de:ii. Biraz 
\ICll'lk· ' duşunu 

ı ernniyett d' p taş:nayım. l.Ia-...._ s· c ır de 
ız l .. 

ili~ o uvrda ne k 
ttd'. da orada . adar emniyetteyse 

ır, aynı de recede emniyet-

r· - Ala l 1k' ·· \jlll ı uç gi.ı . . 
ltı~ · Şitrıdilı'lc n ıçınde gidip görü-

1tı b acel • ôllll· aşına bi . csı yok. Mabcı, 

~uş hilrrıcı· . r §ey gelirse 'kendı·ı·ı 
ah ısın, • • 

Cl '• 
tebeıs" 

- ÖJ um etti. 
rııı;: ınü1 ın.. • 

· 13u · u bile · . 
•ı.- a ı§te al·k yım .. Emın olu 

:tlc•i . . a adar ol 
tti:iırı_' 1Çın onu . . an hayatımın 
t~ ıyıce muhafaza ede 
6~t >.! 

~•ın argarit b 
it 1 anlamış 01' u tebessümün ma-

'

.. taliçe b' ıay:Iı, korkardı. 
ıın~c ır kaç d 

~ ~t dald akika kadar d .. _ 
ı. Mabet u 

onun muttarit a· 

haber vereceğim .. 
- Hayırlı bir haber mi? Çabuk söy

leyiniz kraliçem .• 
- Senin Lansölo Bigorn, yakalan

dı. Şatölede .. Vaadimi yerine getiriy.c
rum. Onu ne istersen yap .. 

Mabel cevap vermedi Margarit ona 
ba!<arak ilave etti: 

- Bigornu kcrı.dim için tevkif cttir
m::dım. Şu kağıdı al ve oku Mabel.. O. 
nu. seni memnun etmek için yakalat • 
tım. O, senin malını::lır. 

Mabet, kraliçenin bir çekmeden çı· 
kard:ğı kağıdı alıp okudu: 

"Bu kağıdın hamiline kral hazine. 
sinden iki yüz taçlı altın Ekil verile· 
cektir. Bu para Bigornun katli bedeli. 

dir,, 
1314 Miladi sene 

Fransa kraliçesi 
Margarit dö Bürgony 

Hayrete düşen Mabel: 
- Haşır.etpenah ! Llıtfen bu irade-

nin ne olduğunu izah buyururlar 
mı? • dedi. 

- Ne var, bunu anlamıyacak ! Lan
:ıölo Bigornu sana verilmek için satın 
almıya mecbur oldum. Ücreti olan iki 

yüz altın Eküyü veriyorum. Kasaları· 
mızcla altın kalmazsa Marinyi sağ ol. 
sun. O, onları doldurabilir. Bu irade, 
l.ansölonun mahkemeye sevkedilmiye
ceğini gösterir. Zira dava, kaçılması 

kolay bir iştir. 1ş hakimlerin el!nd: 

kalır .. Şimdi Lansölonun hükmü elin

dedir. Bu kağıdı götürür, şehremlnine 

verırsin. Jan rlö Presıı; bu kağıdr alır, 
almaz, Lansölcya ait eır.irlerini yerin'! 
getirmek için emir abnıştır. Anlıyor 

musun?. 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. ...... ....................... . 

R{lRTDAN 117 

Mabel hemen aşağıya indi. Perili ev

den çıktı. 
Döndüğü zaman da Mirtiyi yerinde, 
bıraktığı gibi, ayni vaziyette bulmuş 

tu. 
-28-

ESRARENGIZ ZiNDAN 

Büridanla maskeli iki arkadaşı, ma
nastırın k-:.nuşma odasına bitişik mah
fuz, penceresiz, sağlam kapılı, bir oda 
sına kapatılmışlardı. Bundan başka sır.ı 
sıkı da bağlıydılar. Ne kollarını, ne de 
bacaklar.nı kımıltlatabiliyorlardı. Ka
patıldıklarından iki saat sonraydı. Bir 

adam: 
- Bonjur, - dedi. - Galiba bu §eytan 

papaslarmın yerinde pek sıkılıyorsu· 
sun uz! Azıcık sabrediniz. Az sonra size 
layık olan bir yere gideceğiz. 

Büridan içinden: 
- Strajil:do - diye mırıldandı. 
Mahpuslarla meşgul görünmiyen 

Strljildo: 

- iyi.. Güzel.. Pek gr .:el.. Pek gü
zel.. Her yer kapalı. Kaçmalarının im
kanı yok ... dedi. Sonra mahpuslara 
dönerek ilave etti: 

- Muht~rem cfen~:ter, tekrar gö
rüşürüz .. 

Gün, ne sebeple olursa clsun, birden
bire, hürriyetlerinden mahrum edilen · 
)erce bllinen müthiş bir yorgunlukla 
g~çti.. 

Böyle hürriyetinden mahrum kal
:nak, mağrur bir damın tahammül e
debileceği bir şey miydi? İşte Büridan 
bu vaziyette idi. Pek uzun süren bu 
günde §iddetli bir azapla kıvrandı. Fa
kat o, cesurdu. 

Düşünceli ve dalgın gözleriyle bu. 
Junduğu köşede sessizce uzanıp kalmış
tı. Ağzından bir mırıltı bile çıkmıyor
du. iki arkadaşı da bu sükutu bozacak 
hiç bir hare'kette bulunmuyorlardı. 
Akşam oldu. Gece karanlığı etrafı 

sardı. Mahpuslar, rahipleri duaya ve 

yemeğe davet eden çan seslerinden 
başka hiç bir şey işitmiyorl:ırdx. Kapı 

açılarak, oda, bir fenerin hafif ziyasile 
aydınlatıldığı vakit, saat trıkriben akşa

mın onuydu. 
Büddan başını kaldırdığı zama..-ı. 

Strajildonun geldiğini gördü. Büridan: 
"Bu adama en küçük bir korku eseri 
göstermemeliyim. Acaba bizi, sefil ha· 
misinin yanma mı götürecek. iyi onu 
:fa az sonra görüp anlamış oluruz.,, di

ye düşündü. 
Strajildo sanki bu düşünceye cevap 

vermek istiyormuş gibi Büriı.lanın ya. 
nına sokuldu. Dudaklarında müstehzi 

bir tebessüm dolaştı. Elindeki geni~ 
bir ipek sargıyı gösterip derhal deli· 
kanlının gözlerini bağladı. 

Katil haydut sırıtarak: 
- Muhterem asilzadem, daha par

lak görmek ve ldaha iyi muhakeme et
ctmenize yardım etmek için.. • dedi. 

Büridan: 
- Gözlerim ister açık, ister kapalı 

olsun, bence bir. Olanları ruhumun bi.ı

köşesinde parlak bir şekilde görürüm. 
- Acaba neler görüyorsunuz efen· 

dim? 
- Bağlı bulunduğum hahdc senin 

korktuğunu görüyorum, alçak herif! .• 
Müsterih ol.. Murdar kanınla zehirlen
mekten korkarak seni ısırmıyacağım • 

Strajildo boğuk bir sesle: 
- Haydi bakalım, $idiyoruz. - dedi. 

Büridan, gözleri bağlanmaıdan, iki 
arkad:ışının da kendi vaziyetine sokul. 
duklannı görmüştü. Onların gözünli 
bağlayan jandarmalardan biri: 

- Maskelerini gözlerinden çıkaralım 

mı? - ':liye sordu .. 

Strajildo cevap verdi: 
- Bu hırsızların yüzlerini görmek 

zahmet olur. Jan Büridanın yuzunu 
görmek kafi. Ötekiler de bunun ayni· 

dir. 
Bu sırada Büridan, odalda bir çok a· 
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Lüzumlu Tele/onlar 
1anaın: 

20 TEMMUZ - 1938 ÇARŞAMBA 
Hicri: 1357 - Cematiyelev\'el: zı 

... _. Mit .. 

19,36 
,..hal> Otıo 11<1.... Ah&• '•I• -
2,52 12,20 16,18 19,36 21,33 2,3t 

İstanbul için: 24222, OeyoClu kin: 44RU, Kndıkl'ly !ctn: 80020, OskOdıu 
tel n : 80625. 

Yeşllk6y, UakırkOy, Bebek, lnrnbyn, l\üyükıll·H•,hııı·rh:ılıçe, l\aııılılli, Eren. 
köy, Kartal, Büyüknda, Heyl.ıeli, Burgaı, Kınalı, için: Telefon muhabere uıerou. 
tuna yangın derr~k karıdır. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deni\ • .. 38 • .20 
Beyazıt kulesi: :.!1996. Gnlata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdad: 4 Ul98. Müdclcluıııumtllk: :.!22!l0. Emniyet mQdiirl~ID: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanhul: 24378. 
Sular: ldıırcsl: Be>-oiılu: 44783. lleşiktaş: 40938. Clbnll: 20222. Nuruo!lma. 

niye: 21708. OskOdar • l\odıköy: 60773. 
Hnvwtazl: lstıınbul: '24378. KadıklJy: 60790. Ueyollu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Be}·o~lu ciheti: 40084. Bebek ciheti: 36. ıoı. Kadıköy cibell: 60H1. 

Denizyolları 

btanbul acenteli~!: 22740. Knraköy: 4:.!362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 

Salı Tophaneden 9,30 hmlt, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 B:ındırma, Ga· 
latıdıın 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 

Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden l~ Ayn .. 
lık, 18 O:ırlın. 

B'CJRtDAN 

Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, J6,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 
12, Ktıradeniz, 

Cumarıesl Tophaneden U, Mudanya, 20, Rıındırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Aıırlın 

Pazar Tophaneden 9, tmroz, 90,30 lzmlt, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz
mlr Sür, 12, Karadenfa, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayuof)'8, Roma • Rizan!I, Yunan eserleri ve Clnlll Röşk, A~kerf Miiıe ve 

ınrnıçlar, 1'icorcl ve Sanayi Müzesi, Sıhht MOze: 
<nu mOıelcr herifin saat 10 daıı 16 ya kadar açıktır.)' 
Tilrk \'e lslB:rı eserleri milzesl: Paıarteslrfen b:ışka hergOn saat 10 dan 16 ya 

kadar \'e Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Herıün saat 13 den 16 ya kadar a('ıktır. 

M~mleket Dışı Deniz Selerleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Kö!;fenceye: Sıılı gnnlPrl tR de 

Pire. Beyrut, lskenderiye. 
İtalyan vapurları: C•ıma gOnJerl saat 10 da Pire, Urendizl, Venedık, l'rlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lslasyorı ~lüdürlüğfl Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergQn Sirkeciden saat 22 de kıılkar ve Anurıadan seleni 

Aant 7,~5 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
'.Edirne postaM: Hergiln saat 8,~0 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hatlı 
flf'rgün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15.15 de Diyarbakır •• S:ım!mn, 1~.30 da 

F.skişchir. 19.10 da Ankarn ekspresi, :.!O de Adaparnrı. 
na trenlerden saat 9 dn hareket eden Ankara muhtelit! rnartegt, Ça~amba 

\'e Curııo giinlf'rl Hnlf'h ve !\lıı<iııln knrlnr <rfn rlmPldı-dir. 

Rtı'RtOAN 

20 TEMMUZ- 1938 ~ 

lstanbul 
20 TEM>ruz - 1938 ÇABS·'~ 

18,30 p!Akla dans musikisi, ıs~, 
Asım ve arkadaşları tarafından 'fil ,SO ~ 
kisi (Ferah fczah ve mahur), 19 ~ 
ferans: Beyo~lu hnlkc,·i naınııı•• 
Güvene. (Halkın belediyeye kıırf1 l 
lcri>, 1!),55 Bors:ı h:ıhcrlcri, 20 sıı• ~ 
G 

. k]ellr ranv1ç rasatlıonesindcn nıı d" 
bandosu, Cemal Bölcner idaresi~; 
HaYa raporu, 20,48 Ömer nııa ~~ 
rafından arap('a söyle,·, 21, sıın=illı~ 
Tüzün, Stüd:ro orkestrası, refıık•1 rt~ 
Tahsin Knrııkuş ve arkadaşları 111

2 tf ~ 
Türk musikisi {IIicnzkiır faslı!'. 2b~~ 
zik ve varyete, tepebaşı be!edı)C r 
den naklen, 22,50 Son haberler ,·e 

oıı· 
sünün programı, 23 saat aya/ 

r Or. IHSı\N sı\ftfl 
1 Bcl~~~~.0~ın!~~ı~ 
1 

pek tesirli ve taze aşıdır. oı ı•' 
Sultan Mah:nut türbesi rııo. 

118 1~ 
-------------------------------------------------

______________________________________________________ ;._ ________ ___ 
üç arkadaş gofaraya oturdular· jjSI yak ~:sleri i§itti. Sonra Kaldınldıgını, 

nakledildiğini, araba gibi bir §Cyin içi. 
ne konulduğunu, arabanın yürümiye 
ba§ladığmı hissetti. 

Acaba nereye gidiyorlardı? Bürida•ı 
arabanın gidiJindcn takip ettikleri yolu 
keıfctmiye ve katcttı1deri mesafeyi 
Uhmine çalıştı. Fakat kendisinin ne· 
reye gönderildiğini tahmin edcbilece
irinden korktuklrı için olacaktı ki ara 
'ba çok dolaştırılmıştı. 

Büridan bu sebeple arabanın ayni 
daire tdahilindc iki üç defa dolaştığım 
sandı. Tahmin te§cbbüsünden bilmec
buriye vaz geçti. Zaten yolu anlamış 

olsaydı da ne faydası vardı. 
Yolun bir hapishanede nihayet bu. 

lacağmda güphe cıdilebilir miydi?. 
Araba, Büridanın iki saat kadar tah· 

min ettiği bir ylirüyüıten sonra durdu. 
Bu zaman, ağır giden bir arabanın Pa· 
rise girmesi ve tehri baştan başa .geç
mesine kafiydi. 

Büridan yeniden kaldırıldığını ve gö 
türüldüğünü hissetti. Sonra ağır bir 
kapının kapatıldığını işitti; teneffüs 

ettiği havanın ağırlaşmasından ve rUtu. 
bet kokmasından yer altına indirlldi
iini, havanın vücudunldaki tesirinden 
bir ı:ındana sokulduğunu anladı. 

Kendisini taı gibi bir ıeyin üstüne 
koydular ve derakap bileklerinden bağ· 
)ayan ipi kestiler. Bir saniye kadar 

s~nra da bir kapının kapandığını işitti. 
Ell~rinin bağını kesen adam gözünde· 
ki sargıyı çıkarmıya, ayaklarındaki ipi 
kesmiye cesaret edememiıti. Strajildo 
dclikanlm·-:ı üstüne atılmasına vakit 
bırakmadan kendisini sahili ıclAmete 

atmıştı. 

Elleri serbest 'kalan Bilridan, evvela 
görlerinıdcki bağı astı; sonra bacakla
rındaki ipi çözdü. Ayağa kalktı ve ra
ltıtça bir ncf es aldı 

O :zıman, yalnız kapının üstündeki 
koridora açılarak içeriye hava girme~ini 

temin eden demir parmaklıklı bava de
liğinı:len başka pencereleri bulunmıyan, 
oldukça geniş bir odada bulunduğunu 
gördü. 

Burasr, o zamanlar, kibar evlerinde 
kullanılan balmumundan yapılan bü
yük mumlardan biriyle aydmlattlmıı· 

tL lçyağından yapılan mumları orta 
halliler. fakirler de reçineıden yapı· 
lanlarını kullanırlardı. Köylüler de da
ha sade, ya bir açm ıdalı yakarlar, ya 
yanan ocağın :ziyasiyle iktifa ederler· 

di. Gerçi zcytinyağına batınlmıt fitille 
yapılan lambalar da yok değildi. Fakat 
bunu hemen hemen kimse l:ullanmı • 
yordu. Çünkü zeytinyağı ç.ek pahalıy· 
dı .• 

Bürlı:lan: 
- Oh, oh!. • dedl. Bana büyük bir 

senyör gibi muamele ediyorlar. Bunu 
da ömrümde ilk defa görüyorum. Ki· 
barlık ve .zenginliğe kavuJ:nam için 
hapish:meyc gelmem Hizımmıı. 

Burası pek te fena bir yere ~nzc. 
miyord.ı. Burası yer altındı, ince ve 
:zarif sütunlar üzerine bindirilmlı tavı· 
nı kemerli bir odaydı. Oda olmak1a be· 
raber gene bir zından .. BUridan niha· 
yet bu odada bir ot minder tuavvur e
debilirdi. Halbuki burada üç yatak var. 
dr. 

Gene üzerine bir siyah ekmek konul
muş bir ıdcsti bulacağını umarken zın· 
danın ortasında hazırlanmış, bir 'ofra 
görüyordu. Hayret etmekten kendini 
a1amadı. 

Sofra üç ki§i çin hazırlanmıı. üç 
tane de sandaiye k.onulmuıtu. Zınclana 
yeniden göz gezdirdi. Bir kötede arka· 
daıtınnın hlla gözleri bağlı olarak 

durduklarını gördü. Hemen onlann da 
bağlarını çözdü. 

O zaman bu iki mahpuı yilderindcn 
maakclerini Gılu.rdılır. Filipin hüıUn
lil yüzüyle, kardeıi Gotyenin Jaıarmıt 
ve tellth yUzU g8rllndU. 

• 

Go~yc gerileyerek: 
- Hay Allah beli11ru versin, nere. 

deyiz?. • dedi. 
Büridan: 
- Kimbilir?. ·cevabını verdi. 
Filip: 
- Ölüm yolunda .. - dedi. 
'Uçü de titre:!iler. Bulundukları yer 

neresi olursa olsun, buradan gidecek
leri yer her halde darağacı olacaktı. Bh 

feaat kopmuıtu: Bu olagan ıeylerdcndi. 
Kralın askerlerine isyan etmişlerdi; 

Bu da olmıyacak bir ıey değildi. An. 

gerrand dö Marinyiyc hakaret etmişleı 
ve ıillhla hücu~ geçmiılerdi: Bu da 
mühim aayılmıyab;Jirdi. Aul mühim 
ve müthit tarafı, kraliçenin elino::le bu
lun :nalarıydı. 

Filip: 
- Fitne ve fesadın cezası asılmak

tır 1 • :dedi. 
Büridan: 
- İlyarun cezaar, celllt baltası al. 

tına baş uzatmaktır 1 
Sözünü ilave etti: 
Gotye de: 
- Baıvckilin tehdit edilmesi de 

bileklerin kesilmeıdni icap ettirir.- de· 
di. 

Büridan bir kahkaha salıverdi: 
- Kraliçe için bir şey kalmıyor, he· 

U}lSa.. dedi. 
Filip sarardı. Ne vakit Margaritten 

bahsedilse o, kalbinin sızladığını hiase. 
derdi. 

Gotye devam etti: 

- Ece Filip 1.. Eğer söylediğin gibi 
ölilm yolu üstündey&ek bizi oldukça 
münasip ziyafetlerle götürecekler. 
(Bir nevale aepetini yoklayarak) açlık
tan, susuzluktan ölmiyeceğiz. Haydi 
karnımızı doyuralım. Yarın, çok defa 

hikayesini dinlediğim Leont:iaı adın -
daki bir Yunanlının dediği gibi belki 
yemeği, cehennem kralı ve ölüler illhı 
Plotonun yanında yeycceğiz. 

Meyus olmakla beraber, bütijJ1 1 it' 
ağz.ına bir gey koymıyan Büri:tanıtı 1~ 
tihası yerindendi. Bu oturuıund• ·çııi 
kişilik yemek yedi ve üç 'kişihk l 

içti. . ,~ 
Gotye de cnun gibi, göndüziln ° e~' 

tutmuıtu. Uç kişilik yemek Jttıı' 
dört kişilik içki i911ck hakkıydı: •tt~ 

Yalnız Filip, aı yemiı ve az ıÇ~'fl' 
b·atı 

Yemek sırasında konuıma . t~ 1 ıssıJ· 
gündiızkü vak'alara, Marinyın~n flif' 
vaffakıyetine, gene Marinyinın, ··•' . ııı,.. 

tiy'in babası olması garabetine ıl1 
etmişti. gibi 

Büridan. kendilerine prensler rıi" 
muamelede bulunulan hapistı~;,,,. 
neresi ol~bilcceğini keşf için iç~ 
&ında bir çr>k faraziyeler yürUttıl~ , 

Filip bu faraziyelerin doğru 01 ~if' 
yacağını söylo:ii. Gene Bürid~' e'eii 
tiy ve Marinyi hakkında söylıY -o6iıe 
sözlerin böyle bir zamanda ve ıtıc'' 
bir mekanda hlç bir manası oJl!l•Yid.sı' 
ğını itiraf etti. Gotyc de yakında ı<lı'" 

• 1 • . ı - -ulı• •• 
merasım erının yapı acagı ...,.. .1e tt' 
olduğuna göre bunu bir uyku 1 ,6'f 
· • k · · · ıacağıtı' vıç ctmcnm pc munasıp o 

ıedi. 1'1,rsss' 
Bunun üzerine üçü de yata ,,l'l't 

girdiler. On dakika sonra rah•t 
uyumuıtardı. 

Büridan mükemmel uyuyordıl· 
Filip uyur görünüyordu. rı ti' 
G~tycye gelince o da, zın~an;tr'~ 

vanına desteklik eden direği tı_trısflf\J' 
derecede horluyordu. Bu gerÇ~·tıi <fi 

nun delili olamazdı. Fakat be :10,1 
müsbet bir nişane de olamaz: sfl 
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AŞK EKSIRl cıoP'.' 
Mabet, sabahın saat onuna ,c"'~ 

mahpu' kızı iyice kapattıkta~ petİ 
innosan mezarlığının yanındt 
evden çıktı. tJ'11,r'I" 
Mantoıunun altında, gece. 



işanlılar 

PHpas orl1 e~f rrıy~ işaret el nıc h1 n önce 
hayK llİl: 

Dökk©ıt 
Opücüklü bir dans 

müzaqedeqe 
'-...... kolfU"IJOl'Um ! ·························· ................................................................................ . 

r 

ij ıro ~ rı ute ıre<dl elJ 
ç~~au<9lo~Üıno g; ıren ~nır '9>eUedlüye 
ır~Dsn e~Oeırnme ~azaıırn açmoş ... 
~~Tinlaıınyaılfiloını saıacdlet da~oırildaJ 0 
~\?~enec en:t iKadloın ve erıKelkueır 

B<ocasoz lk o z u aı ır o li"il 

nas o u lblUI O u şu ır0 ta ını nşu ır "19 · 
va ! rueır ? ······ ········ 

"l<a 
.......... , .................................................•.............................................. 

tıtıı . 
~o,.,. 1 ııazara gctlrdım, mezada 

~ .. Jo .... 
~,. . .. nı; ttahnalmak lstiycn ,.ar 

~~- ....... 
~~~~ Golua şarkılarından birinin 
~ İlıll'lı:ırı • F'akat, ha moda art.ık geçti. 
~l'a. ~ lldcırı memnun olmıyan kan 
~ ~ 0~anın 
tı orı.ııa Pazara çıkarılması, meza-

1.ıatııu k tak başka birine devrolunma
~-~'llıd, alktı. 
"'! · •en · 
hıı 1 bıı-111 • ııyade yabancı iki ruhu, 

danında hiç kız kalmnmııı. 

Hel edıye Re•sinin "evlenme 
kampı,, 
tngtlter~de, f:ıkcges belediye reisi, ko

casız kızların çoğaldığını görünce buna. 
bir ç-are ar:amıfi ve> bir (evlenme pazarı) 
açmaya karar vermiş. 

Bu: adeti 1'1r kamptır. Ailo yuvası 

kurmnk istlycn kadın Vl'ya erkek iısti

rak f jebilir. kampta hayat gayet sade 
lltı,. ırıne b -1 

'l " içı ng amaya çalıvılıyor ve ve neşelidir. Yenir, içilir, dans edilir. 
~ ı:ıııırıı.ıyrı her tUrlil vasıtalara mtiraca- Civarda ziyafetler, eıırnezzühler tertib 
~tı) lldor. ~n ziyade (Nişanlılar pa-

~ lrıev~rı istifade ediliyor. 

' ~k f ın, Panayır mevsimidir. Anla-
~er aydası 3'SrUlü~or ki Avrupa-

~~ b Yerind 
~ 1r lll e açılıyor. Hakikaten bil-
ıı. 'il \>n eydanda toplanmak y!lzlerce 
"i · ı - C'tk • 

'

e hl! ek nrasmda gönlUnUn çek
men 

~ lakı oracıkta cvlenivermek, 
' defiJ. lJl> evino gotUnnck fena bir 

ıun tn'"d it. • fı.ııu)i u det aramaya, dUştln-
ınnsrnf etmeye de !Uzum 

' ~enııtıı 
t..,l:!t e CvlPnmek ister misin? .. 

'- }\ ' Ya sc>n., 
~ ~en .•. 

~ ~~ de. 
c~ haıır O 

tı. • bitı . · racıktn nikah kıytlyor, 
l{Q • ~or. 

~~ 81n'1 · 
h."l k 'b kızlar fttliplilerini 
\~ltı; ~e~ı ederlee? ..• 
' ·~ bir ~ıka hududu yanında kU. 

~naıı a8abadır. Evh•n.nek isti-
' 1111 delik 1 1 b r, ($C'\>d an ı arı hep buraya 
~~,_ oıllııu il Panayırı) ciddPn gUzel 
\~~ ı-. Sokak! .. 
. "lıı terıı· ara buyUk beyaz 

olunur. 

Bu seneki kampa iştirak edonlerden 
seksen çift evlenmi§l<'rdir. Bunların 

yaşlan on 8PkizlP yotmiş arıunndadır. 

Sevda yaşa bakmıyor değil mi! 
Kampın idaresi, kasabanın papası e -

!indedir. Papns, kadın ve erkekleri hiri
hirlerlne prezanta eder. Evlenmeye ka 
rar verenlerin nikahlarını kıyar. Bazı 

günler, dinlenecek, ağzına bir lokma 
koyacak vakit bulamaz. Akşnm olunca 
bitkin bir halde yatağına uzamr. 

Romanvadd izdivaç panıtv ı rl;trt 
Karpatlarda: Romanya - Polonya hu

duduna yakın MilntPsde kurulur. 
Bu kaşaba, 1MO metre yüksekliğinde 

bir yayı.anın üzerindedir. Pantckot yor
tuları yaklaşınca ahali rlbiselerini de • 
ğlştlrirlPr, itlnn ile tıraş olurlar. evleri
ni silerler, silpUrUrler. Bir hazırlıkdır 
başlar. 

Cumartesi gUnU. delikanlılıır bernir -
lerinP. merkl'plerin1' hinerlC'r, dağın 
yolunu tutarlar. KPmf'rlerindfl sUlka ., ır. Üz" ·l . 

il!• • ., ''t .. , .• Prındc>: "safa gel - (bir nevi içki) matrnsı. milli muı;ikl a-
• lrır llhıniı 

~~!\, ~'.llıılıdır. açık olsun!..... gfbl Jetleri olan TU!nik (tulum ı asılıdır. 
,, ıı:as ~andct dnğına çrkmnk için kırk kilo-
"lll abanın k 
Ilı ~n d<'l'k ızlnn evlPnnwk 1- metr" yUrtiMı>k llizımd1r. Manzara çok 

~ 11. r •1 ... rı 1 anlılıırn bol içl:I. mr>\'\'A ı;:Uı:el<lir. Y ..... '1 çnvrrlar, yüksek kaya -
~-.p'tfh. r. (• ·' "l°i -' • 
'lflı~ ·.raıı b n n RC'\'da ateşi<'· lar, sonra bir ya,·llı. ortasında kocaman 
~ Uıı ınu ~ gUzcl kızlara mukavr>met beyaz bir sallb dıkili. lşte pannyır yeri. 

~ııı· . 
1 ll de Vrn d . Panayır. pazar 11ahahı kurulacak. 

ı ~ 1 hır 1 ~ <' ık gıbi bir ( Hr.sret Şafak ııl)kllnrn hıtfm vo Prkek knlkı 
~lllle owiıı tllrı"ll\ tGüu•J k 
1 ıı l1ilts k . • a-

111 ı l' bır kayası "ardır. 
t, ....._ n ho 1 

'\•ı. ""raı ıın m 1 ır k"' kola gi-
'°"'' baıtda Yalnızca dolııı,?rlnr \'P 

l"lt>11tı 
' il rntP~·p karnr Vf'rir • 

ttı. 1 .... 

·'Clle1 t •• .uk parlak olmuş. 
oattıfı 

zaman Ekosln mey. 

.vorlar. PRpas hir dua olmvor, ortndakl 
salibin etrafında dönUvorlnr, panayır a. 
çılıyor. Köylü bir drlfkanlı, gözUne kes
tirdiği bir kı1.a ·nklaşıyor: 

- Hoşumıı <>fdh·orsun. Tarlam var. 
koyunlnrım var. ReniMlo Pvlonmek is
ter misin! ... 

Genç kız sadece cevab veriyor: 

Br>n ile senden hoşlıındrm. Haydi, 
babamın anamın yanıııa gidelim ... 
Diğer krzlar yavaş sesle arnlanndn 

konuııuyorlar, dertleşiyorlar: 

- Şu uzun boylrı, esmer delıkanlıyı 

görüyor musun? Ta karşıda duruyor. 
Ho§uma gitti, çok beğendim. Fakat, Sü
ika matrasını çoktan boşalttı. lçkiyc 
düşkün. Bu, bir kadın için tehlikelidir. 

Kasııbada tanılmış zengin ve şişman 
bir tüccar. güzel kızlardan birisine yak
laşıyor. evlenme lP.klifinde bulunuyor: 

- iki çiftliğim, yüzlerce ineğim, hin. 
lerre koyunum vsır. 

Diyor. Gene; kıı: hir knhkahn snlveri
Yor: 

- ı.~akat çok şişmansın. Biraz zayıf
lamaya <;'1lış. Eğer gelecek sPneye ka
dar serbest kalırsam o zaman konuşu . 
ruz. 

Bu sv('da nlış.,.·erlşf bUtün gün harn
rc>tle devam eder. ÇingPnP çalgıcılar 

şı>n, O\ ımt ıcı havalar çalarlar. Kız ve 
erkek biriblrinP sarılır, dönı rlPı ; b·ış -
lan döniinccye kadar döncrl<'r. Danı; 

bitince bir çift allnl('rinin bulunduğu ye. 
re do,ğrulur: 

- Bir çift d.ıhn anlaştı! 
All.ışlar. tein ik!C'r ... 
Akşama do;";ru yeni çiftler. kolkola 

girerler: ~nrkılar söyliynek hep birden 
kasabaya ;inı>rler. 

Kız veya erkC'k bulamıynnlar t<'nha 
vp kAstirmP \ ollardnn m<>yus VI'\ miikPd
der köylrrine gldC'ı ler. Arkada lan a
lay cıderler: 

- fl~Ulme, gelOCP!t Sl"ne bt>Jkl tnliin 
açılır! .. 

Rom:ınyada, Targo MiirP!:d<', yazın hu 
na benzf'r bir panayır kurulur. 

O giln delikanlılar yaylaya ı;ııkarlar. 

Kızlar daha cvvC'l gelmiştir. Cihaı:lRrı 

imlerinde yığılıdır: elbise ve yatak, gü. 
miiş sofra ve mutfak takımları, ilah .. 

Delıkanlı, e\'vela kıza, sonra önünde
ki eşyalara bakar. Bir an düşünür; son
ra kararını vf'rir, kıza iş:ıret eder. Eğer 
kız da kendisinden hoşlanmışsa kalkar, 
yanına gider, koluna girer. Sonrasını a

naları ve babal.arı kararlaştırır. Nişan -
lılar kolkola dostlariyle beraber müstak-

bel zı>vcin evine gidcrl~r. Gece nikah 
mc>rasimi yapılır, sabaha kadar içilir. 
f''?lenilir. 

Amerikacln öpüciik miiı ıyides 
Am.,.rikada, nişanlılar panayırı yok -

tur. Fakat bazı ccnuh eyaletl<'rindc ya-

zın kc-rm<'Slf'r tf•rtlb olunur. Ve kocaya 
vnrm'l.k i<ıtiyen gene; kızlann buselC'ri 

müz:ı.yedc>yo konııluı. Bu sur<'tle. taniş

malarınu, sevişmelerine, e\'lC'nmelerine 

·•- • olunur. 

Mlssisipinln küçUk bir köyünde, beledi 

kız ~ncuk':ırı duru" l\:'un arahn 1:' '.T'' :c 
ıçi.ı. .. 

Nihayet vakit gelir. Pnpas, komite a
. znsıy1n beraber yüksek bir kt'rcvotin 

üstüne çıkar, elini üç defa biribirine 
ı;:.arp-ır. OrkC'stra çulmnyn br 'ar. P:ıp:ıs: 

- Dikkat ediniz, dC'r. Busc>li bir dnnsı 
muzaycdc.re koyu~ orum. 

Dt'liknnlılardan biri ileri atılır, eiini 
kaldırır, grupun içindeki esmer güzC'li 
bir kızı g'istererek : 

- Dolly Dintayı öpmek ve beraber 
dans etmek için bir dolar! .. 

Der, şı l ın 1 çiftçi kalın ve yüksek 
ı1csiyl(' artlırır: 

- Bir dolar 25! ... 
Arkadan birisi: 
- Benden bir dolar 75 ! .. 
Gir bal: kal bağırır: 
- İki dolar! .. 

Bir doktorun oJlu: 
- lik buçuk dolar! .. 
- Üç dolar! ... 

SUküt. Herkes hayretle bu üç dolan 
verene bakar. Doğrusu, bir dnns ve bir 
buse için birnz fnzln .. 

Papas, orkestraya bir step çalmasını 
işaret cdC'rken elindeki tokmağı masa
nın üstüne vurur: 

- Satıldı! .. 

Üç dolara arttıran Dolly Dintaya yak
lıışır, sağ ynnnğından öper. Sonra bera. 

brr dans eder. Bu, akşama kadar sürer. 
Niha;·et papas, masanın Uslündeki pa _ 
kelleri işaretle: 

- Bunlann herbirinin içinde, hazır 

bulunan m:ıtmazellerln güzel elleriyle 

hazırlanmış iki kişilik yemek vardır. Üç 

buse dahil olmak üzere mezada koyaca

ğım. BusC'lerin biri yemeğe bnşlarke;: 

)e dıım·sinın ho!Undt!yiz. Ortada bilytik biri yemek arosmda, biri de sonunda a-
bir masa \'ar. J<~tmfında köyUn eıırafı o. lmacnktır. Paketler gclisigüzel mezad 

Luruyor. Piynnlrn san tiri be>kliyor. Civar · l;lr cektlr. Erl:cklcr, numaralarını gör-
köylcr<lcn birçok köylUler gelmiş. Bun- medcn arltır:ıcaklardır. 

lar çiftçi aileleri. genç kızlar ve deli - DC'r. Pnltetler birer birer mezada ko-
kanlılar, ilı\h... nulur; arttırılır, alınır. 

Komite kadın'ardan mürekkep. Hepsi- Bu suretle çiftler yerleşir. :\Iesela sa-
nın dndaklnnnd'l hafif bir tebessüm ıı§ın, güzel bir delikanlı; şişman bir 

\ar. Gelenler. g<'tlrdikleri hediyeleri bakkal karısı, genç ve gliz<'l bir kıza yaı 
ma :ının üs ·;., • ı ., " • nP\ va fle - lı bir adam isabl:'t ed('r. Fakat, hiçbiri-

pelll:'ri. l iskUI kutuları. likör şişeleri... nin şiküyete, itirnza hakkı yoktur. Kar-

Garibi şu ki gelen her kadın veya ktz şı karşıya gt>çt>rlcr, gUle gUle yemekle-
k'1'l:ılı bir paket g<'tirir, mukrbilinde bir rini yerler. 

num:ım alır. korsajrnın yakasına iğne - Bu cğl('nc<'den en çok ve füıima mem. 

l"'r. Ayni nıımrıra ~'.lk"tir' ·ı~..,rin<' de ı nun kalan birisi varc;:ı o da papaı;tır. 

i a · •t olunur. Bütün bu 1$e'.'ı !Pr, mı.ısnnın Çü:ıku kiliseye ıyi bir \'aridat temin et .. 
üzeıine sıralanır. Arka tarafında kUçUk miştir! 



Otomobilinize, deniz 
motörlerinize de dün 
yaca nam kazanmış 

VARTA 
Markalı 

fltimülatnrıeri 
kullanınız. 

~ <.D E.~IZ MaP. .. ~-ısı, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 
.mıı: ........... ... 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 77 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

~0.000) liralık iki 3det mükafat vardır . .. 

Diş Doktoru 
diyor ki; 

"Di~er; çürümeğe başlamadan çok 
evvel itina görür, hergün ve hatta günde 
birkaç defa !ırçalanarak mikroplar, za
rarlı salyalar ve ifrazat temizlenirse sağ
lam ve güzel olarak muhafaza edilebilir. 
Dişler çürüdükten sonra artık iş işten geç 
miştir. Bunun içindir ki di~lerin "RAD
YOLl.:--.~,, diş macunile her sabah öğle \"e 

akşam. her yemekten sonra bolbol fırça. 
!anmasını ısrarla tavsiye ediyoruz.,, 

Daima 

l«itanbul Beledi vesi ilanları ; . 

Zabıtaca baş boş olarak bulunan ve Abdülvahi<le ait clduğu anlaşılan v~ 

halen at pazarında ahırda bulunan bir adet kır beygirin sahibi şimdiye kadar 
bulunamamasından •dolayı mezkur bey- girin 25 - 7 - 938 pazartesi günü saat 12 

de talibine pazarlıkla satılacağr ilan olunur. ı(B. 4648) 

- OOKT()R ÇIPHUT ~ 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütebauııı 1 

B:yoğlu Yerli Mallar Pazan 
karşısmda Posta sokağı kö~esinde 

Mevmenet apartıma •. -.:· ·I: •3353 ....................... 

, Holivutta yaşamış kadar olmak isti-
yor musunuz? 

IIolivuda giden ilk Türk gazetecı 
Turan Aziz Beler'in "Yıldızlar ara. 

sında,, kitabını okuyunuz. 

Bükrcş Türk konsolosluğumuzun 106.6 
No. ve 8.2-938 tarihli pasaportile berabe 
rimde getirdiğim eşyanın Sirkeci salon 
gümrüğü memurluğunca resmi verilmek 
üzere alıkondu~runa dair aldıb'lm fisi kay
bett iğimden yenisini çıkaracağım için za 
yiinin hükmü yoktur. 

Kendir ı•e keten sanayi şirketi 
Mehmet leN Çalıko~lu 

1 Göz Hekim• 

1 
Dr. Murat Hami Aydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane 
Tarlab~ı Cad. URFA Apt. nrna 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan maada herglin: Öğleden 

sonra saat ikidPn altıya kadar 

....... ! ............. . 

Rahatsızhkları 

yanmalar, mide ağn • 
lan, ek§İ eğritiler, mide 
ağırlığı ve yemekler -
den ıonra bütün vu
cutta h issedilen çÖ• 

küntü ve ağırlık. 

Ne işkence. Bu hallerle 

kolayca mücadele et
mek için hazmın en mü· 
essir müsahhihi, alın

ması latif, t esiri tabii o · 

lan MAZON alınız. Ay
ni zamanda KABIZLl
CI defeder. EKŞlLIK 

ve Y ANı'1ALARI gi
dererek vücuda ferahlık 

• C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında 'kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 " 1,000 " 
~o ,, ıoo ,, 4,ooo ,, 

100 ,, 50 ,, 5,000 " 
120 ,, 40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 " 

en a.z 50 li~ 
ikramiye J 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAôl D() 
MIYENLERE iltrarniye ~ktıfı taMlirile °lo 20 FAZL'A.3tı:.~ verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylôl, l Birincikanun, l Mart ve 1 Haziran tarihJe1' 
~'~ ,.~kilecektir. 

11\lUJIMH~Al()A 
CAN KUQTAQIU. 

-. . . 


