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l ·ve kral' .-. llg ., . ıçe l.ondradan ayrı lacakları gün gardetı partiden d~ner?erkcn r 
f::' 1 ız kral ve Kraliçesi tarafından 

lransız Cumhurreisi 
~rıdraya davet edildi 

~ ~-~~-ır_n_~-=al-.O~o~U C§l~ıra=-~=:.@ıre 
011 ., · 
lıerz~:are_tle. geniş leyen lngiliz - Fransız dostluğu 

angl hır Avrupa devletini sergüzeşte atıı .. 
1~ıııı._~s. 21 <~nak ta n alakoyacak n1ahiyettedir 
)f) ~br-on V · A.) - İngiltere kralı i- linde Saro tarafından istikbal edilmiş • 
la.~Q <la ha/~sayn gitmek üzere saat terdir Cümhuriyet muhafız kıtaatı se • 

'"lr ıc.ıyo ne · 
> • znrellnden nyrılmı§- liım resmini ifa etmiştir. 
ı~raı 

.~ Ve tcisicümh Tren istasyondan saat 10,40 da hare-
~ ~nltınınd ur, nezaret binası- ket etmiştir. 
a~a ıı olan En l'd . 

tıı olarak va ı ıstnsyonuna 
lhaı Citnuşı d" 

<l.iıııu ınde İngiliz a~rlır .. İstasyonun 
L.. V hir a arı ile tezyin e-
'"4J· tak v"' 
~ro on dahıli 

1 
ucudı:ı getirilmiştir. ls-

Öğle vakti lngiltere krali~esi ile ma-
dam Löbrön de Envalid istasyonuna 
gitmişlerdir. Oradan hususi bir tren ken 
dilerini Versnya götlirmliştür. 

"' t bln,.,b ç <:e>kl~rle süslenmişti. Ne-"' t~ ...... ının .. ü Kraliçe ile madam Löbrön Versaya 
Ilı} t. aıın~ kadıır :: nclc>n istasyonun saat 12,50 de vnr::.:;lardır. Kendileri 

l\ mızı bir halt yayıl- krala yapılan merasimin a~·ni me-- · -. 
raı v 

e rcısıcu h . le istikbal cdilmişlc>rdir. Önünde Fa~ ve 
nı ur ıstasyon melha- Devamı 8 incide 

yıl dönümüdüri 
Bizi, birinci sınıf bir :Avrupa devleti 

kıymetine yükselten Boğazlar muka. 
velesinin bugün, ikinci yıldönümüdür. 
Montrö, yeni Türk devletinin hayabn. 
da, daima büyük bir merhale addedilew 
cektir. 

Bu mukavele, Kemalist , Cümhuriye· 
tin, Türk milletine verdiği yeni çehre· 
ye siyasal dünyanın gösterdiği hayran
lık ve emniyeti ifade eden vesikadır. 

Loznn muah edesini yumruğumuzla 

kazanmrştık; Montrö muahedesi, dün· 
yanın umumi itimadrnı kazanışmuzm 

bir ifadesi oldu. Akdcnizin üç kapı n . 
dan birinin anahtan bize teslim edil· 
miş bulunuyor. Kara deniz, Ege ve 
Şarki Akdenizin en mühim devleti biziz. 

Montrö muahedesinin imzalandığı 

anJan sonra bi .ıe temin ettiği faydalM" 
çoktur. Bunlardan bir kaçmı kaydede· 
lim: 

1 - Bnlkan paktı devletleri biribir
lerine di\ha sıkı bağlandılar. 

2 - Bulgaristanın, bizimle dost kal
mağa daha fazla ehemmiyet verdi&'i 
hiuediliyor. 

3 - E ge medeniyetinin iki asil va· 
Devamı 8 incide 

Fireni bozuK 
otobüs 

Bir t;ocuğa ~arpıp yaraladı 

Kızıltoprokta da 
bir bahçıvae ezildi 

Dc\'amı 8 incide 

llan işleri T el: 20335 

rn 
va 
? • 

lskcndcrım körfezinden bir manzara 

H ©l t ©l V <dl ©l 
Seçim kayıtlarına 
bu sabah· baş andı 
Reyhanlyede evvelki kayıtlarda Hatay 

vatandaşı olmayanların tescil edildikleri 
resmen anlaşıldı 

Antakya 21 (A.A.) - Anadolu 1 T ürk ve Arap cemaatlerinin şika. 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor : yetleri üzerine yapılan tahkikat San-

Seçim komisyonu verdiği bir karar. cak vatandaşlığı sıfatını haiz olmayan 

da ezciımle diyor ki : Devamı 8 incide 
• 

•• un Kimya ensti e 
yangın çı masının 

önüne geçilemeı m"? 
~lYI ftml}t~ !Fil 5 a ~saı <e lfll s'{Çn~lYI maılhl aDne 

aıraıs o IFil~ <aı (Q)ı ıra ko om ama n o~ o r 
Dün enstitüde bu senenin 

dördüncü yang nı çıktı 

- 1 J 

.. _... 
l' azısı 8 itıcida 

Alman iktisat Nazırı 

Bize kred· erdiği 
için lngil ereye 
hiıcu e ·yo 

" Deyli H erald,, gazetesi Röytcr A
jansından naklen yazıyor: 

Alman ekonomi nazırı Funk, lngil
t erenin Türkiyeye son verdiği krediler 
caret müzakereleri dolayısiyle cumar
ve Balkan memleketleri ile yaptığı ti
t esi gün:i Ludvigşafen'dc söylediği 

nutukta tekrar hücum etmiş ve demiş
tir ki : 

"- Almanyanın açtığı Milletlerara
sr ti'.:areti siyasi krediler gibi gümüş 
mermilerle bozmaya çalışanlar olsa 
bile, biz yolumuzda devam edeceğimi-

ze eminiz.,, 
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dladisefu, tifınfec 
Uzak şark 
haberleri 

Vaza .1: ızamettin aıı 

Uzak Şarktan gene "endişe verici 
haber., Jer gclmeğc başla.dı. "Ne oluyo
ruz? Rus - Japon harbinin arifcsinde
miyiz? .,, diyenler çoğaldı. Bunlann en· 
dişelerini gidermek için soralım: 

"Acaba Rus • Japon harbi bitmiŞ 
miydi ki bir yenisinin başlamasından 

(Sulh) ün mustarip olacağı sanılıyor?,, 
Bu harp, oldum olasıya devam edip 

gitmektedir. Mançukuo hüktlmetinin 
kurulmasiyle neticelenen 931 - 932 
harbi bir' Rus - Japon harbi idi. Bir yıl
clanberi Çinin bütün ıchirlerini tahrip 
eden, Uzak Şar"kı felce uğutan harp bir 
Rus - Japon harbidir. Dünyanın bu 
semtinde herhangi bir şekilde patlak 
verecek her hang! bir diğer yangın ge· 
ne, mutlaka bir Rus - Japon gerginliği· 
nin kundağı olacak. Ve bu hal iki taraf
tan birinin kolu, kanadr adamakıllı kı
rılıncıya kadar sürüp gidecek. Bina· 
enaleyh ortada hiç bir yeni mesele 
yoktur. Ötedcnberi, biribirini çıtır çı. 

tır yemek için azami iştiha ile avurtla· 
nnı oynatan bu iki siyasal mahluk, 
müzmin arbcdeleri için bu sefer er 
meydanı olarak, Çinin göbeğini intihap 
etmiş bulunuyorlar. 

Güniın birinde bu meydanı bırakıp 

bir başka sahnede güreşmeğe karar 
verebileceklerini aslii hatıra getirmeme
lidir. Zira harp vasıtalarını kullanmak· 
ta gösterdikleri israf neticesinde, bet.

baht Çinin uğradığı felaketi iyice gö· 

rüp a:Jamakılh tedehhüş etmişlerdir. 

Biribirlcrini yemek için avurtlannda 
iştiha sezdikçe hep başkalarının mem. 
leketlerindc ve bugünkü hakimane üs. 
JUb ile çarpııacaklardır. 

Gelelim son bir iki günün haberleri-

ne ... 
Ne olmuş?. 
Olan şu: 

''Sovyetler, Sovyct - Mançu budu· 
dunu Çankufeng civarından ansızın 

geçmişler ve Çangçi gölü havzasını iş· 
gal edip Mançu topraklarına hakim o
lan, bazı tepeleri işgal etmişler. Japon
ya bunu protesto etmiş. Sovyet harici
yesi de, cevaben, Moskovadaki Japon 
maslahatgüzarına 1869 tarihinde yapıl· 
mış bir harita göstermişler ki Hunşun 

muahedesiyle tesbit edilen bu harita -
da, bir kaç gündenberi işgal etmekte 
bulundukları topraklar, göl ve tepeler 
''Rusya., ya ait tepeler içinde görülü· 
yormuş. Japonya buna rağmen vaziyeti 
prostestoda devam etmiş, "Statükonun 
iadesi,, ni istemiş, fakat Scvyetler bu 
yerleri işgal etmekle statükoyu bozmuş 
olmadıklarını, bilakis st: ·oya uygun 
bir tavırtakınmıı olduklannı tekrarla

mışlar • ., 

Hangisine inanmalı?. 
Hangisi haklı?. 
Uzak Şark meselelerinde bu ''hak , 

ve "inanmak,, kclin:eleri Orta Avrupa, 
İspanya ve Şarki Afrika gürültülerinde 
ki ''hak., ve ''inanmak,. kclimclerin:Ien 

daha manasızdır. 
Binaenaleyh aranacak şey "hak.. ve 

"inanılacak söz,, değıl. sadece bu hadi 
senin mAnaııı ne olabileceğidir?. Bu 
"hudut tashihi., veya "esasen temellük 
edilmiş olan bir topr;:k parç ~sının an· 
cak şimdi işgaline lüzum görülmesi, 
meselesi, siyasa tJnasında bir mantar 
gibi hiç yoktan mı turemilitir? Şüphe· 

siz hayır .• Elbette bunun mühim bir 
sebebi vardır, Ve bu sebebin, uzun. mü. 
talealara ihtiyaç bırakır.ıyan izahı şun

dan ibarettir: 
•Ruslar, Çin bataklığında burunla

rına kadar b:ıtmış olan Japonlann adam 
akıllı boğulmalarını istemektedirler ... 
Motıkova, blitün zahiri görünü~üne 
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1 re , 
terinde umumi balolar tertip ec c , .• ~il 
gece birhiri ardı sıra dansetm~Jeıiçtsl• 
l(t!çirirler. Hu ıkfa tnl{iliz Kralile kr9 ııırııo· 

Valaniinonun 
benzeri de öldü! 
Delikanlı, dikkatsizliği 
yüzünden bir kazaya 

l<uı ban gitti 
Holıvudun ıkıncı Valantınosu geçen 

gün bir otomobil kazasında ölmüştür. 
Cek Dun ismindeki bu genç arfü.t aynı 

zamanda büyük bir sporcuydu ve olimpi. 
yatlarda dünya patinaj şampiyonluğunu 

kazanmıştı. 

Bundan sonra Holivuda giden Cek 
Dun orada bilhassa Valantinoya benze. 
mekie tanınmıştı ve kendisi yakında t· 

kincı Valantino olarak il~n edilecekti. 

Cek Dun ıçin hazırlanan film Valanti· 
nonun hayatı idi. Bu filmde Valantino. 
nun benzeri. artistin hayatını yaşayacak 
\'e onu. bütün aşkları. maceraları ile tem 

sil edecekti. 

Cek Dun kazaya dikkatsizliği yüzün
den uğramı~tır: Kendisinin kullandı~ı 
otomobilde giderken. a!rzındaki cigarası 

düsüyor ve benzin ateş ah yor. Artist ken. 
disini kurtannaya muvaffak olamıyor. 

alevler içinde kalıyor. 

Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldı. 
nlan Cek Dun biraz sonra orada ölmü~· 

tiir. Bu suretle. Valantinonun henzeri o
lan artic;t onnn hayatım çe\"irmroen öl. 

müş bulunuyor. 

rağmen. Çinde harbin devamından mem 
nundur. 

Zira harp devam ettikçe Japonya 
'Dilli bankasındaki altın dağlan ve Ja
pon ordusunun iyi talim ve terbiye edil 
miş tümleri sür•atle erimektedir .. Baş· 

langıçta kolayca kazanılacak bir harbe 
ginldiğini sanmış olan Japon efkarı 

umumiycsi, harp uzadık!:a. ekonomik 
buhran arttikça ve Çine muhakkak bir 
zafer için gidenlerin ölüm haberlerini 
aldıkça hayat kınklığına uğratmakta

dır. 
_... Devamı 4 llnrllrle 

Nizarneddin NAZiF 

Londra itfaiyesi geçen giln gaz mas

kelerini takarak, şehir harb esnasında 

bir hava hilcumuna uğramı §gİbl, çalış. 
mağıı mecbur olmuşlar ve adeti zehi· 'i 
gazlcre karşı mUdafna tedbirlerinin ilk 
ameli tecrübesini yapmışlardır. 

Büyük bir dondurma imalfıthanf',sınde 

yangm ,,-~ıyor. Fabrikada 300 kız çalış· 

maktadır. Yangın o kadn. an bastırıyor 

ki hiçbiri knçmnıyor. 

!o'abrikanm soğuk hn,·a maklnelerl,.., 
gic!Pn amonyak borusu da yangın esna
sında patlıyor ve boğucu gaz etrafa ya
yılıyor. 

lçcrde kalanlar da, dışardan yangmr 
söndilrmP.yc çalışan itfaiye de bir yan
dan yangınla, bir yandan da boğucu ga

ze karşı mücadele etmeye mecbur olu
yor. İtfaiye neferlnri derhal zehirli gaz 

maskPlerini takıyorlar ve alevlerle gaz 
bulutlarının arasına atılarak fabrika 
d:ıki kızlan kurtanyorlar. 

Üç yUz işçi kızdan altmışı amonyak gn ' 

zini yutarak bayılmış veya boğulaca" 

bale gelmiı;Ur. İtfaiye tarafından kur -

''l·ıl::ın bu krzlar hastı>neye kaldrrılmış. 

lır ..• 

Eqf el kuiesinde 
balo 

Kulenin yıl dönümünde 
şen li kler yapılacak 

Paristeki meşhur Eyf el kulesi gelecek 
sene elli yaşına basacak. Bunun için bü
yük bir şenlik programı hazırlanmaya 

başlanmıştır. 

1889 Eariş seı'.2isi münasebetilf! v.anılan 
bu kule 1939 da ellinci senesini kutlular. 

ken etrafında büyük bir bayram kalaba. 

lığı görecektir: Meydanda dansedilecek. 
kulenin birinci katında bir balo verile 

cektir. 

Bu şenlikleri tertip için ressamlar ve 
mimarlar arasında bir müsabaka açıl · 

mıştır. Mimarlardan, kulenin birinci ka. 
tı hizasında bir salon yapılması için de 
proje isteniyor. Bu suretle halo 5ahası 

genişlemiş olacaktır. 

!\ Tüsah:ıkayr kazanacak 
frank \'eritecektir. 

olan 30bin 

Mnn o etneır g ü zeB 
osırnırn ı seçlycırDaır 

20 nci asrın 
Heı /,üt 'ü 

Resmini görr}:.iğünüz adam dünyanın 
demir büken şampiyonudur. Con Çi· 
lard ismindeki bu genç İngifü:dir ve 
hiç bir insanda bulunmıyan bir kud· 

rettedir. 
Con Çilard Cersey'deki bir tersane· 

de a meledir. Arkadaşları demirleri 
mengenelcrdc bükerlerken o, en kalın 
demir çubukları ensesine dayayarak 
veya iki elinin arasında bükmektc.dir. 

Bir demir dövüleceği zaman, önı va
zifesini çenelerine gördürüyor: Be1 
S'l,tim kadar kalınlığındaki bir demir 
~ .. 'luğu ağzına alıyor ve diğerleri ağır 
alyo.ı:larla bu demirin iki ucuna vuru

yorlar ... 

Con Çilard'ın çenesi de çok kuvvet· 
lidir. Fai<at o çenesinin kuvvetini boş 
lakırdı etmeye değil, faydalı iş gör
meğe kullanıyor: Herkes bir tahtadan 
çiviri kerpetenle çıkarırken, o bu işi 

dişleriyle yapryor.. En kalın ve çık· 

ması zor çiviler bu demir büken her
kUl'ün dişlerine söz geçiremiyor ... 

Con Çilard Umumi Harpte Hindis· 
tandaki İngiliz ordsunda çalışmıştır. 
Orada 4,5 luk topları omuzunda taşı
drğı zaman herkes hakikaten hayrette 
kalmıştr ... 

Bu dev kuvvetindeki adamın yeyip 
içtiği de pek fazla bir şey değildir. 

Yalnız her gün bol bol et ve hububat 
viyormuş .... 

nın Pıırisi zivaretleri münasebctilc it dılt' • <t 
zuıı 20 ınci JıÜniinOn gecesi de d:ıl'I 

0 
ıtt11' 

<"ekti: bu mılll ha.,.ram ııünlcri ile 2 rıvl • rna 
ınuı orn!'iınıl:ı olnn 4 ş:iinden hirl cu. tıtl'· 
di~cri dı- pıı7.ar 11iinhrlür. işte pıırı~k ~~ 
rliVMİ hu ,·nriveli ııör.öniine ıılıırll ıert!P 
knhn iki ş:ünrle de umumi hıılo~ıır ~8dsr 
Ntilı-rı-k tPmmımın 13 ünrlcn 20 ı;ıne rtc' 
l'ııri~I lrrln <lıın<l'lmrlcrine hiil;ı)tıl ud' 
rniı'i ınıic erlllnıc.!lfni f<~mlş. "e btı ~ıtıl~ 
ııılr \'l'rilmiştir: hu !:tıl'('tlc Fr:ın<a 111

,_9bol 
rlr ilk tfrro olarak hir rlnn~ h:ıftası 
cdilmlşllr. 1,,.,ı 

nihlr \'Pılı ı:ıiln n•rli Ş::CCt' fn~ılıı<l1 0 ..ııt . . r pi' 
rhn<elmek fırsatı hııl:ın Franc:ızta <•''' 
1111111 z:ımnn dan~ ihtiyacını dııYl'JlP 
gerektir . ., 

~ 
Kuşe kağıdı i ptiıfısı 

A U/lJ/.\' Davu ya:ıyOıT: 
elt~ 

"Önilmde, muhtelif d.,..·ıet müessc~t 
tarofından ba!ltırılmış bitiıaç tane ın dl' 
O rluruyor. flunlnrın hepsi pap)'e kUŞ~şlıf" 
nilen parlak ve pahnlı k~ıda basılf11 lı" 
MO<'ınuoların mündericat itiharile d~;. O' 

sıldıklıırı k~ğıt kadar yüksek kı;)·rııt O>'d' 
lup olmaıiıkl:ırını tetkike lüzum slirtıl ,ııc'' 
rum. Mc,·zuum k1iğıt me:;e)e!'.idir. IW ,fiil 

1 ·or· munl:ı r, n icfn, kuşe kAllıdma bac;ı ı) 1' ~t· 
kiı~ırlın topu 1!160 kuruştıır; ~'ll"orl~ 11 • 
~nhln 20 lirn dcmı-k. Bazılarının hıı~·ıı~'~tl• 
hııyet bir aylık olnn bir takım ncşrı;tl -
hu k:ıdar pııhalt kağıda b.1sırı do de."~ııf 
parao;ını israf etmenin manası ne ' 0ıı
kıi~ıddnn sonr:ı gelen ''e ıışnğı yukarı 0111ııt 
kndar beyaz '\'e parlak ola.n birinci. b~ il" 
kôğıdın topu 8110.950 kuru:;tur. Birırı~n~ 
mura nazaran, k:ılitesl biraz dah::ı •O~ 
olan ikinci hamurun topu ise 650·8:ı ı ı" 
dardır. O mecrnunlımn toltunn. ııstl ~jlt 
birinci ,.e ikinci nevi hamur kA~ıll•r pff 
fazladır. Öyle olduğu halde hepsi r'rı•f 
kıışc\'İ tercih ediyorlar. Çünkü bu P' 
kliAırle vurgun ,.e tutkundurlar.,, ~fıl 

"RIS\'lc kısa ömürlü ve ek5erı~ııı~i. 
~eQln nlıuınıtt~ı...mı::crnualaI'. icln. k~. 
'1'11 ynı;ıı.ttr. (,;Ol{U Oe<l0\'3 saga ,ljO!I' Jf 
lılan hıı gihi neşriyat itin, alrlndc 1' 
!ar kMi ,.c vafldlr.,, . ,.,, 

"F.cnebt memlel<ellerlnde emsali s ~1 
hualıır, resimsiz ise alelAde kA~ıda. rt ~~ 
ı .. c nihayet birinci hamura basılır· 4111' 
rla '.'ıılnız resimler parlak l<:i~ıdn tı~ıf 
Jfülh:ı, tııı;arrufa dolma ozamt chrrt' d''' 
verilir. nlz, zenflln de~iliz. En zcrııı1~,.1ıııı' 
Jellerin yapmadıklannı yapmnğa h•" 

~ 
Terbiye sistemleri rt1 1 ~.a~' 

yoktur ... 

S 
AIJ/11.\ Zekeriya Sertel hul;ıık 1°1,ııt 
.stııde nnrf geremtuenlerln bil 1pıl' 

ı.:/ fa:lalığrndan ııe mekteplerdeki dil 111~' 
sl:lik hddiselerindw bahıtdertk ııJ 
ceye varıuor: ııtt' 

"EAer limen, fennen tedavisi "; e4' 
bulunmuş bir bastolıAı, doktor tetfll d'dı'' 
mezse kusur h~stada de#il . doktorl r'~ 
Meklebln, ıerbıyenin, tedrlsın aı:aJ1l,ın.,ı 
dıman ''ermesi terelerl, fen kadar "~redl~ 
le deftilse bile, bü:rük mikyasta k~11 rtıl"° 
mi$ ve uzun tecrübeler getirmiştir· ı1>i• r 
Amerikanın terbiye "iistemlerfnl ıe ıııı•1' 
derken bunların birisini nyncn 

11 rıl ııO· 
mecbur deAitlz. Fakat cloilrııJuğu f~~ erltll' 
kfimlere yakın bir kati yelle takorr. rırı'ıtl 
!eri aynen, ıli~crlcrini kendi ihlil ~I ~·~ 
ıı~·dıırıırok nlabiliriz. Bu cl:ı pcdng,

0 ptıt'ş~. 
!'tınrln salRhiycıtıır şahsiyetlerin ~" 1110~ıı 
rı bih·ük, derin, ve etraflı cıüdlrrl~e~iı\Jlf 
künrlür. nu sene t'n in•rsfle tal~ııt f" 
bn mfilhiş ırın~ı. hnı;tnlı~ın tefes~ 

·;~ı:ı·;;;~";·ta~Cl"ti 
Zelze 'e fel~.~~~ 
\ğu yaralıla r At naya ız~t ft(et,r 

Atina, 21 (A.A.) - Başvelcı ıe rrııtl' 
sas refikası ile birlikte dün zc~ı:1,.,ı-" takasını gezerek felakete .u~r ftif e'f 
ziyaret etmiş, yardım işlerını .te at .,et' 
lemiş ve icap eden talimatı bıtı . 

R d h . . "' ' m~~ ~ a ışa Bütün zelzele mıntakasındal<I 111ııt ti 
men dün oturacak yerler buturı 

k l
. L • iaşeleri temin edilmiştir. 

1 
t1 ,4~ 

Avrupa güzellik kraliçeliği için hazır- e e ferz Bir hastane treni ağrr yarall •,·se 1" 
hklar ~ apılmaktadır. Bu arada her mem l .\ ıııar ~,,.! naya getirmiş ve hafif ,..ara 5e'f1", 
lekct kendi güzelıni seçiyor. zele sahasında kurulan Krzıll1BÇrı~tl; 

Gct;en hafta Fransız guzeli seçildikten v B{EcSl lf1l: M o M a hastanelerinde tedavi altına_~~ ~e J ' 

F• d k' R l d k d' "zel 05manlı tarihin e dayanarak hazır. d~g\i 11 c::onra. ransa a ı us ar a ·en ı gu O roposda 14 kiıinin öl u bı·JdifY 
1 · · · ı d' 11.1 ·· · bak d n 1 )anan b•J tarihi roman, okunnuya rı erını seçmış er ır. ı~ usa a a ı~us arı kitinin de yaralandığı resıne ..4 

değer bir kıymettedir. 11ır 
temsil edecek olan matmazel Daşkeviç y , mektedir. ya.11 • 

akm b ir zaman da H A BER de oku- ~r• Ji! 
24 yaşındadır ve P ariste bir kadın ter. ı ı K ral v e veliaht felakete u~rıi bil(J' 
zisinde canlı manken olarak ralışmakta. 1

1 yaCJlksmız. telgraf ç k k habbetlerı 
ır .--------------• ! e ere mu dır. mit lerdi r. 
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dCa '/ita daic 
--~-------

Bir şair 
hakkında 

~ liMET Hamdi Tanpınar ilk ye· 

011 • zılarını Dergah'ta yani bundan 
~ se!.ız yıl evvel neşretmişti. Şiire on 

n s:ın b . kita ra aşlıyanlar arasında bır kaç 
l) .... ~ çıkaranlar, şöhrete erenler oldt. 
a,ıa dı"" 

tlıt , • .ın şiirimizden bahsedenlerin o· 
1
•1" hat l · · h ~ •.ı :r ır amamalan kabıldı; atta 

"~1 bu ·· 
~:ı gun de bir çok kimseler tarafın-
,1,:' tanımamanın verdiği hayrc ·.~e kar· 
ı "'nabT 
thc '. ır. Fakat bir gün onun çok 
tdi)lllllliyetli bir şair olduğunun takdir 

tce"· 
ara gınden eminim. Zaten gençler 
~~ . 

hnı a onu severek, anlıyarak oku-
~·t· ~r gözükmeğe başladı. Gençlik ga-
, "Sl " 

~ısı nın 16 Temmuz 1938 tarihli sa· 
r.ı. llda onun hakkında Abdülkadir Ka"'lln • "llr. ıınzalr oldukça uzun bir yazı 

1-r~r ı>en · "b" b" k "h tiYa ., tın yazısı gı ı ır ta ım ı • 
ffa rJı~tarla başlıyan o makale, Ah-n('t 

1:~ ~1 'l'Jnpınar·ın sanatini gerçi iyi
k~~,!"I atamıyor; fakat bıından ne çı -
tıı.c··· asıı lazım olan şiiri tahlil edebil
t,1~: a.nlatabilmek değil, tatmaktır. 
~iir)ı ~1 

Abdülkadir Karahan Hamdiı.in 
erın· t 

ı:ı.esi . ı adıyor, onun bir kaç manzu· 
haşk nı Yazısına katarak muhabbetini 

tıy0r~larına da sirayet etdrmeğe çalı-

Derg· h 
l: !lı 

1 
a şair ve muharrirleri Yahya 

t trara' Ahmet Haşim ve Yakup Kadri 
ıı,1a t l k !:irlc . . op anmışlardı; bittabi fren 

O zarını, rnünekkitlerini de okurlardı. 
ına ı ' hach n ar aramızda en çok Roden· 

11icr ' ~~main, nihayet Henri de Reg
'ar ... -~ıbı şairlerden bahsederdik, Mzl· ·••c n· 
)i\trıa:ı ~n adı da geçerdi ama onu anlı-
l! lldiıgımız pek belliydi. Ahmet 
<!ı, si ~anpınar o merhalede kalsay· 
:n,~ lndıye kadar kolayca bir kaç yüz 
tcnç U~e neşrederdi. Fakat Dergah'ın 
h.-.• ,saırleri arasında, Yahya Kemal'in 

•1 tes· · 
1'- t -1 ırıne en ziyade kapılan Ah-
ll-.airı• arndi, o kadarla kalmadı, Sa· 
n·tr• ddc, Rodenbach•ta, hatta Reg
ka·tı, ~ göı·:.ilen kolay güzelliklerden 

:t.\1 t allarme'yi daha iyi anlamağa 
~ " • '-"olunun ;;,. • .,..: .. .;a,.<---().,. •• 1 ''• 

~a kel'llar· · Kendisine evvela Yah
tıılıiahhe .

1rl aşıladığı mük'emmellik 
11 1ıı tı, o ik" b" "k F · · tcsj • ı uyu ransız şaırı· 

l\h tıyle bir kat daha arttı. 
\>ahy:~ liarndi bunun için az yazar, 
toııuııc . crnaı gibi az yazar. Bittabi 
a•ı tın de .. . a duy rnukemmelhk sevdasını 
~c, <>na ;amış olanlar Yahya Kemal'e 
ar ki a kısır diyorlar· görmüyor· •u • en b"" .• • 

~. en ı_ •• U}'.ık velutluk asıl o pürüz· 
ıtı· .ıtuçk 1Ytn 8 u kusura bile tenezzül et· 
~~~Clind:nattadır. Yahya Kemal' in bir 

1
1 bir tn veya "Rindlerin ölümü .. gi-
., anzurn . 

d a'tina esınde koca koca kitap· 

1 lı:lcadir ~n daha çok şiir vardır. Ab
c 1lle •arahan, Gcnçlik'deki maka· 

~llzunıc~-h~et Hamdi'nin "Sfenks .. 
lıı. ını tam . 

b. 1 1tn, ' "Ne • . arnıyle almış, onu o-
~lıhn ın ıçındeyim zamanın ..• ., diye 
lııı1 anzurn . b 

tj . ~rı OkU(! eyı ulup okuyun; 
d ltıızın es 

1 
u~tan son ra öteki şairle· 

tıı,· er crıni b" h. 1Yeceğ" ır daha sevmezsiniz 
'-·!ita .. ırn: fakat bun b"" b"' t'" 
111 • otck·ı un us u un 

r t' ı erden ,. k ' "k k ·ı 
iıtık· ·l'lat Oldu~ :sO yu se ve ası 

an Yokt gunu takdir etmemenize 
l\h ur. 

)lık illet liama·· • 
io1d.8Ck fiı-· 1 

1 nın şiirinde bir takım 
il ıa 11;1r er b. 

k• tdc ' ır felsefe oldu"unu 
ıtab tek değT b 

lcti 1 <leğild" ı ım: şiir, bir felsefe 
laı ili Okurk ır. Fakat onun manzume· 

tllıı en bü ""k . tc,, ! Olma Yu fıkirlerle karşı-
.. l> nın ze k .. 

f1•. atıl \7 1• v ını tadarsınız Za· 
rı. . a ery'dc d .. 1 d" · 

<co •tın do~ c oy e ır; o şair, 
ili ; •oğult ~~Şundaki zevki terennüm 
•. :.ıa...... ır kelime a.... _, h • . . 
''tıct "•adıın) .. a Ya a ıyısı · 
~ ille bir fel f ettiği için manzumelc· 

tr se e bul d v 

~:... oldu li un ugunu z:.nne-
" '•ınd · albuki he b"" ··k . . .. il~ e oı_, ~ r uyu şaırın 

'ille 'Q.Ugu ·b· 
~i bi Şİitin .. gı ı onun eserinde de 
,~·YI . r Ço'k şga~zl elliği vardır. Şu kada r 

ed•ı. it er g·· '"1 
\İir- • 111;lerj h onu dilinin şiirini 
~ ıllı a·· alde Vaıe.ry f"k· ... 
Ylc~· 0Yleınişf • ı ır dılının 

ır. ı r. Ahmet Hamdi de 
~!U1t 

a11ıi etrınıeıı · k 
~ıı>' .... ~hm ı arzusu, sevdaların 

lı d et Hama· T en 
lilht llYduğ . . ı anpınar o ar· 
t • ~~.e ereın~ 1.çı~ henüz geniş bir 
il._ In <l rnıştır: fakat "H ·44t • ı§ında er te-
~rıa ıstiyen b " aarçı'"!ar tamamla· 
tc t edec '- . u sanatın büy:· "Y" •• 

ç t c,..tır. Ah .,,unu 
~•la t et..:ctt, fak ınct Hamdi şöhrete 

tırı at ancak •1 erdiği .. en ası sanat-
§ohrete erecektir. 

~urullah ATAÇ 

• l'r.rli 11101/ar sergisi bugiin saat 16 da açılacaktır. iktisat vekili Şakir Kcscbir, 
diin sergıyi gezmiş ve sergi hakkında alôka larlmdan izalıat almıştır. Resim, vekilin 
ziyaretini tesbit ediyor. Ta/sildi buna dair )azımızdadır. 

• Şehrimize 29 Amcril:alı öğretmen gel mişlr. Kafile, öğrclme11lcrimizin rcfakatin
do tarilıi abideleri, kiiltiir miiesscsclcmnizi gezmektedir. llmerilwlı öğretmenlerin 

hepsi de, Tiirkiyede gördiikleri terakki ve inkişafı "/ıarikrıladelik,,lc tavsife değer. 
buluyorlar. 

~ IE IHI ii· I~ ID IE VIE IMllE iMi iL IE I~ IE ır ır IE -... 

Mekteplilerin 
yazı 

müsabakası 
Gönderi len vazife le r 

tasnif ediliyor 
Cümhuriyetin on beşinci yılı müna

sebetiyle Cümhuriyet Halk Partisi Ge· 
net mer~::zinin ilkmekteplerin son sı

mflariyle, ortamekt.rp, liseler, sanat 
ve t~;aret mektepleri, kız enstitı:.ilc.ri, \ 
ögretmen mektepleri, hususi mektep· 
ler, ekalliyet ve yabanccı mektepleri 
tal:beleri arasında tertip edilen yazı 

müsabakası sonunda her mC'ktepten se· 
silen beşer vazifeyi tetkik etmekte o
lan maarif müdürlüğündeki komisyon
ların işleri ilerlemektedir. Türk genç· 

liğinin Cümhuriyet rejimine ve onun 
Kurucusu olan Büyük Çefimiz Atatür
ke karşı sevgi. saygı ve bağlılığı ifade 
,.rl,.rr\r """"" h .. 3,,. .. , -·i .... h:ıt.,. •• rln1:ı 

yısiyle mekteplerden gelen vazikLr
dcn ilk, orta, öğretmen ve meslek mek· 
teplcriyle liseler için maarif mü:lürlü· 
ğünde teşekkül etmiş bulunan komis· 
yontar her kısım vazifeler arasından 

b::şer t ane seçerek maarif vekaletine 
gö:ı.'.:.rc cektir. 

Bütün vilayetlerden gönderilecek 
m:.isabakada tasnife uğramış vazifeler 
bu ay sonuna kadar maa rif vekaletinde 
toplanmış olacak ve Ankarada her mek 
tep zümresinden büti":ı Türkiye için 
birinciler seçilerek Cümhuriyet bayra· 
mı günü m:ikafatlar verilecektir. 

-0-

Marmarada hatan 
yelken il 

Izmirde yapılacak 
şarap fabrikası 

önümüzdeki sonbahara kadar 
yetişti ril mesine karar verildi 

İnhisarlar idaresi, İzmirde Bornova ( muhafaza edecek büyiik mahzenler bu-
yolu iızerindc inşa edilecek olan şarab lunacaktır. 

fabrikasının önümüzdcki şarab mc,·sl -
mine kadar yetişmesine karar vermiş

tir. 

Hazırlanmış olan projelere göre Ege 
bülg0sin'iP ı;:ırapçılığın geni§ mikyasta 

ıhyası için 1zr- irde kurulması mukarrer 
bu şarab fabrikası Tekirdağ fabrikası -

nın üç misli bilyüklük ve kudrette ola
caktır. Bu fabrika senede hcş milyon 
lilro sarab imal edecek ve eski şarabı 

Bebek - Islloye 
yolunda dinamitle 
atıl acak kayalar 

Belediye, yeni yapılan Bebek - lstin

ye sahil yolunda dinamitle atılması la· 

zım gelen kayalar bulunduğundan yolu 

hergün sabahları saat dokuzda ve en 

ikide yarmışar saat, akşamları da saat 

on altıdan itibaren iki buçuk saat ka -
patmağa karar vermiştir. 

-0-

Se ıl ze hall inşaatı 
Belediyenin Kerestecilerc;e yeni mey 

ve hali yanında yaptırmakta olduğu 

!nhisarlar idaresi, lzmir şarab Inbri
kasiyle bilhassa şarabın maliyet finlını 
düşUrcrC'k ımrabı ucuzlatmak ve bu su
retle de piyasada şarab imalflh ile meş
gul olanların da fio.Uarı indirmelerini le
min etmek gayesini istihdaf etmekte • 
dır. 

nu,uriıh:•l'"k olan maliyct fiatmn yal
nız bir litre Eıarnbm inhisar resmi bulu
nan bcş kuru un ilfl Vt:'silc 5arab piynsa
yn çıkarılacaktır. 

Y-alinin beraatı kararı 
Baş müddei umumi

lik tarafı od an 
t e m yiZ* ed ildi 

Ankara, 21 (Hususi) - Asri 
mezarlı!{ davasından dolayı lstan

lıul Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 

üstUndağ ve arkadaşları hakkında 

temyiz mahkemesi dördüncU cezn 

dairesi tarafından verilen beraet ka
rarı temyiz haşmüddelumumlliği ta. 

rafından i ddlanamecle serdedilen 
mülfıhazalardan dolayı temyiz ceza 

umum! heyetine sevkedflmlştir. U-
sebze halinin esas kısımlan mey.dana mumf heyet davayı mahkemelerin 

ç.ıkmıştrr. İki halin arasında bulunan tatil müddetinin hitamından, yani 5 
yangın duvarı da yıkılmı!;tır. c>ylülden sonra görecektir. 

:O~ğ_rlı deji/-,ni.·? 
Beş kuruşa diş fırçası 

Evvelki gün Marmarada Kaşık adası 
sahillerinde bir yelkenlinin battığını ve 
bu htıdisf'yi gören .Manzinl isminde biri
sinin polisi haberdar etmesi üzerine 
tahkikata başlandığını yazmıştık. Dün 
ak§am hfıdisrnin mahiyeti anlaşılmıştır. 

İlkönce bu hadise kurbanı, .Fenerbahçe 
sahillerinden içinde beş ki~iyl!" 1·-ıybo

lan lzoni isimli bir İtalyanın kotrası sa. 
mlmışsa da, kotrnmn ·· ·ın Fcnerbahçe
ye döndüğü görülmüş ve bunun üzerine 
blitün sahillerde yapılan tahkikatta ba
tan teknenin Kınahadada Dimitri ismin 
de birinin boş sandalı olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Geçen sene, diş tabipleri cemiyetinin kongresinde diş fırçalarının bir sok has· 
t:ı1:!:1arın nakline sebebiyet verdiği ve bu ytizden çene iltihaplarının günden gü
ne çoğaldığının mevzuu bahsolması münasebetiyle cemiyetin teşebbüslere giriş· 

tiğini yazmış ve bunun altına sıhhat müdürü A li Rızanın da diş fırçalarının ka
palı kağıtlar içinde satılmasının - kısa bir zaman zarfında - temin edileceği 

hakkındaki sözlerini de ilave etmiştik. 

. O zamandanberi geçen zaman zarfında vaziyette büyük bir değişiklik olma
mıştır. Diş fırsaları · mallarını temiz ambalajlar içinde çıkaran fabrikaların ma
miı!atı rn:.istesna - gene rastgele yerlerde, tozlu vitrinler içinde, attar ve bakkal 
dükkanlarında raflarda durmakta ve satılmaktadır. Bu kafi gelmiyor gibi son 
günlerde şehrin hemen her tarafına yayılan seyyar satıcılar mahiyetleri fiya
tından belli olan bir takım diş fırçalarını beş kuruşa satmaktadırlar. 

-. 
Yerli mallar 

• • 
sergısı 

Bug ü n saat 16 da 
açı hyor 

Onuncu yerli mallar sergisi, bugün sa
at 16 da büyük merasimle başvekil na
mına iktısat vekili Şakir Kesebir tara
fından açılacaktır. Kordelfı. kesilirken 
Şakir l{et1cbir bir hitabede bulunacak 
ve bütUn bu merasim rudyo vasıtasiyle 
yurdun hcr tarafına dağıtılacaktır. 

Dün gece de sabaha kadar devam e. 
den çah5m3lar sonunda serginin hazır -
lıkları tamamlnnmıRtır. İlk yerli tayyn -
remiz de hazırlanan yerine konmu§lur. 
Dün sabah gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Tarhan, öğleden sonra da. ik
tısat vekili Şakir Resebir sergide son 
hazırh!tları gözden geçirmi§lerdir. 

Şukir Kesebir yanında vali Muhiddin 
'Üstündağ olduğu halde sergiyi paştan 
başa gezmiş ve alakadarlara hüküme -
tin ve başvekilin sergiy<' verdiği büyük 
ehemmiyetten bahsederek milli sana~i
in bugünkü ileri vaziyetini tebarüz et
tirmek için azami gayret gösterilmesini 
bildirmiştir. 

İktısnt vekili sanayi birliği umumi kli.
tibi Halid Gilleryüze gelecek seneki 
serginin daimi sergi binasında açılıp a
çılamıyaeağıru sormuş, o da, gelecek son 
baharda bunun kabil olabileceğini söy _ 
lem iştir. 

lktısat vekili ilk olarak milli mUesse
selerimizin pavyonlannı gezmiş, Sümer
bank pavyonunu tertib eden Ankara 
yerli mallar pazarı mUdürü Ekrcmi teb
rik etmiştir. İlk. yerli tayyareyi inceden 
inceye tetkik eden Şakir Kesebir mil -
hendis Salahaddinin ölümünden dolayı 
Nuri Demirağa taziyette bulunmuştur. 

Etibank pavyonunun gezilişi sırasında 
Şakir Kese bir Muhiddin Ustündağa: 
"- Görülüyor ki İstanbul sergisi için 

bu yer çok dar, elbirliğiyle şehre daimi 
bir sergi binası kazandırmalıyız,, demiş. 
tir. 

1ktısat vekili sergide bir saatten faz
la kalarak ayrılmıştır. 

Saylavhırı davet 
Milli sanayi birliğinden: 
Şehrimizde bulunan sayın sayla\•lan. 

mızın hepsinin adresleri birliğimizce rna
lOm olmadığından onuncu yerli mallar 
sergisinin bugün saat 16 da yapılacak a. 
çıhş töreni için davetiye gönderilememis 
tir. Bu itibarla mezkfir saatte bugünkü 
törene şeref vermeleri sureti mahsusada 
rica olunur. 

ıroıntoırn am~a\ 
y aı ın g o ırn <dl a li"\) 

adam 
kuır'\caıroyoır R 

N e kadar gariptir ki herkesin gözü önünde cereyan eden şu hale dahi mani 
olan yoktur. 

Acaba bu hususta verilen ve kısa bir müddet içinde tatbik edileceği temin o· 
nan k:rarlar ne oldu? 

1
'Gökten 
1 düşen 

koca! 
Aaş, macera ve his 

romanı 
1 _,....._ __ __.._, 
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Logd Corcun Versay 
muahedesi hatıraları: 12 

!ÇERDE: 
• Eğlence yerlerinden alınan vergi 3-'ÜZ

de kırktan yüzde ona indirildikten sonra, 
bu yüzde onun yüzde yirmisi bcledi}"e, 
otuzu tayyare, otuzu Darühicezcye, yirmi
si de damga resmine olmak üzere taksim 
edilmiştir. 

• Pazarlıksız satış usulü Ankara, İslan
l>ul ve bmirde eylı'.ılden itibaren tatbik 
edilecektir. Yalnız bazı maddelerin gene 
pazarlıkla saWması kabul edilmiştir. Pa
zarlıksız salılacaklar gıda maddeleridir, 
fakat belediye bunlara, narh koyacak de. 
#ildir. 

•Bebek - İstin ye yolunun açılması için 
yıkılan mezarlıkla meydana çıkan kayalar 
'dinamitle parçalanacaktır. Bunun için mu
ayyen saallerde vapurların sahilden 200 
metre açıktan geçmeleri bildirilmiştir. 

•Şehrimizde son altı ay içinde 303 bina 
yaııılınış, 1374 bina tamir cuilmiştir. 

• Süt işlerinin idaresi hakkında İktisat 
vekaieti tarafından bir talimatname hazır
Janmıştır. Bu talimatname süt fabrikaları 

açıldıktan sonra tatbik edilecektir • 
• Meriç nehrinin iki t:ır:ıfındaki su iş

lerinin tanzimine dair Yun:ınist:ınla ara
•uzda bir kararname imza edilmiştir. 

• Varşova lisesi talebesinden yirmi kişi. 
lik bir kafile dün şehrimize gelmiştir. Dört 
gün kaldıktan sonra Bulgnristana ve Yu
nanistana ~ideceklerdir. 

• Dünyunu umumiye kuponları hakkın 
'rh Paristeki son anlaşmanın müzakeresi 
iç-in gitmiş olan İktisat müsteşarı 1Ialll 
N:nmi dün şehrimize gelmiştir. 

•Adliye vekaleti yemi adliye binasının 

yapılacağı hapishane yerin in tarihi kıy
meti olup olmadığım :ıl5k:ıdarlrırdan sor
muştur. Orada bulunan Frenk İbrahim 
p ışa köşkünün tarihi kıymeti olduğu anla 
şılırsa adliye sarayı başka bir yere yapıla
caktır. 

• Türkiyede bulunan Suriye tebealıların 
15 ağustosa kadar Suriye lehine reylerini 
bildirmiyenler Türk tabiiyetine girecekler 
(lir. 

41 Bursa muallimlerinden mürekkep bir 
grup birkaç gün şehrimizde kaldıktan son 
ra bugün Edirneye gideceklerdir. 

• Oni\·ersitenin ikinci devre kampları 
ay başında bilecek, üçüncü devre açılacak 
tır. Lise kampları da 2 ağustosta sona ere
cektir. 

.• Balkan memleketleri kulak, boğaz, bu. 
run mütehassısları 16 ve 17 eylıilde Ati. 
nada bir kongre yapncakl:ırdır. Kongreye 
memleketimiı namına Ekrem Behçet Tezel 
iştirak edecektir. 

• Ne"·york sergisine gönderilecek eserle 
ri hazırlamak üzere Ankaradan şehrimize 
bir heyet gelmiştir. 

• Rasathane müdürü Fatin bir ameli. 
yat geç-irmiş!ir. 

• Ağu5tosta Münihte toplanacak olan 
.. akı] hıfzıssıhhası,, ve Romadaki "cinayet 
hasta!tkları,, konferansına memleketimiz 
namına doktor Fahreddin Kerim Gökay 
iştirak edecektir. 

• Avcılar birliği dahiliye vekaletine mü 
racaat ederek başıbo' avcılığın menini is
temişler ve böyle giderse av bayrnnlarının 
tükeneceğini bildirmişlerdir. 

•tık okul kamplarından alınan neticeler 
manrl! "ekAlctince tetkik edilecek ve ona 
göre kampların l{elecek sene her ''ilayete 
teşmili bmusnnda karar verilecektir. 

Amerika HUkt\metl 

Çarli Çaplini 
dava etti 

Nevyork 21 (A.A.) - Birle~ik A. 
merika hükumetleri trüst aleyhindeki 
kanuna istinaden başlıca sekiz Ameri. 
kan sinema kumpanyası aleyhinde Nev 
york mahkemesi nezdinde dava açmış
tır. 

MezkQr kumpanyalann bütün Ame. 
rika sinema endüstrisinin yüzde 65 ini 
ellerinde tuttukları iddia olunmakta.. 
~r. 

Diğer taraftan ayni kanuna istina
den mezkur kumpanyalara tabi 25 
müessese ile ayrıca 132 kişi hakkında 
da takibatta bulunulması istenmekte. 
dir. Bu §ahıslar arasmda Mari Pikford 
Duglas Fairbanks, Çarli Çaplin de 
vardır. Hükumet bunların ya film yap. 
maktan yahut da sinema salonları üze
rindeki mülkiyet haklarından vazgeç. 
melerini istemektedir. 

Or. IHSt\N SAMi 
GONOKOK AŞISl 

Belsoğukluğu ve ihtilatlanna karşı 
pek tesirli ve taze asıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut tllrbesi No. ·ı 13 

'• 

DI§ARDA: 
"Aruerikada Vaşington vilayetinin şin• a 

li garbisinde on gündenbcri devam ede :ı 
ve 35 bin hektarlık ormanı mahveden y:''l 
gın bir afet şeklini almış ve Cambir şehri. 
ni tehdit etmiye başlamıştır. 

• Pragda çıkan Die Zeit gazetesinin yn'l. 
dığına göre İı;:landa Alınan olup da deYlct 
memuru bulwıanlar polis merkezİne dan·t 
olunarak Alman isimlerini Çek isimlerilc 
değiştirmeleri kendilerine tebliğ edilmi:5-
tir. Bu muamele Almanlar arasında derin 
bir in[ial uyandırmıştır. 

• !ngiliz hava nezaretinin bir tebliğine 
göre, tayyarecilik merkez okulu direk!iiı Li 
yüzbaşı nolı, İngiliz hava kuvHlleri pilcıl 
larının antrenmanlarını tetkik etmek üzen: 
Kanadaya gideceklir. 

• Fransarla Anzin kömür havzasında lı:ı ş 
lıyan grev hareketi endişe vermeye ba~lı
yan bir tarzda süraUe diğer havzalanı da 
sirayet etmektedir. 

• Mısırda lsmailiyeden dün sabah sn~ t 
4 de hareket cılen İngiliz hava kuvvef1C'l"i

ne mensup bir filo saat 20,5 de lngilten " ·· 
Heyforda ''aı;ıl olmuştur. Bu filo, 3680 l ı 

lometrelik mesafeyi 16 saat 25 dakik:ııl ı 

yani vasati olarak saatte 224 kilometre •ii
ratle uçnıuşlur. 

• İngiliz Avam kamarasında bir muh:ı
fazaUr mebusun sualine cevap veren nıali 
ye nazırı Simon, İngiltere hilkıimctinin ıı~ 
Fransa ne de Amerika ile üç memleketiı1 
parasını istikrar ettirmek için hiçbir ınii
zakcreıie hıılunm::ı<lılhnı söylemiştir. 

• J\Tmr h:ı;nkili Mahmut paşa dün T.rıı1 
cfraıla Ccmhl'rlııyn tarafından kabul olun. 
mn~tur. l\fürnkrıı yarım saat siirrniiştür. 

• Yunan kralı ikinr.i Cor('. her sene olrlıı , 
~u gihi hu sene <le lamamh·Je hmmst J-.ir ı 
surette, <loltumun un yıldönümünü 'dii n 1 

lrnllnmı"tır. 1 

~ad.iseler, tifücte-;-! 
Uzak şark 
haberleri 

Yazan : Nizamettin Nazif 
_.. Baştarafı 2 incide 

Bu hal ne zamana kadar devam ede
cek? Belli değil .• Fakat Rusya, gesen 
herg~nün, ezeli düşmanını harp kabi
liyetinlden ma'llrum etmekte olduğuna 

emindir ve kendisini her zaman telaşa 
dü§ürmüş olan bu rakibin halini bir kat 
daha berbatlaştırmanın yoluna bak· 
maktadır. 

damat! 
.1 Sulh masası başında 
--~ din münakaşası ! .j 

''"°" 'il Foş • Tardiyö plA.nma gBre, Almanya- } vermedi. İngilizcesi çok mük~ 

Amerikanın garip İnsanlarmJan l :
ri evlenirken boynuna at nah takmı · .• 
Fakat kendisince, böyle hareket t t· 
mekte hakkı var. Çünkü başından h -:.
kikaten çok garip bir macera geçmi_r 
tir: 

Tomas ismindeki bu gençle Lili ir.
mindeki nişanlısı bir seneye yakın l•:t' 
zamandaberi yemelerinden, içmelerin
C.:n, süslerinden keserek, düğünleri i
'i .. 1 para biriktiriyorlar. İkisinin de k1-
z,;.:1çları pek az olduğundan bir düğün 
r:- ısrafıru arttırabilmek için epey bek

dan ayrılacak eyaletlerde itlllf devlet- r duğu halde, kendisinin fazla eh 1' o#
lerinden mürekkep asker! kıt'alar bu - verdiği şeyleri fransızca. söyleJJle eti 
lunması lazımgeliyordu. Fakat sonra l adetiydi. Bu sefer de öyle yaptı;; 
Kl~manso anladı ki, Amerika, İngiltere ı elime edecek birisini yanına. ç& 
ve Belçikanm itirazları karşısında plan- l fransızca olarak şu cevabı verdi~,f 
da bu noktadan vazgeçmek icab ediyor· - Vilson, Napolyonun en . j 
du. hak k·ıvvete galebe eder diY9 bit ıı#ı ~ 

Bu suretle, Fransız hüküm eti Ren ü- nU ileri sürdü ve bunu Na.po1>'011
ttl· ~ 

zerinde milstakil bir dev:et kurmak ltim döşeğinde söylediğini uAv0 e 
11 
~ 

fikrinden vazgeçti ve benim Fontenblo söz doğru olsaydı kendisine ''bUJl ~· 
piannnda ileri sürdüğüm teklifi kabul fetmekte geç kaldınız,, derdiIJl• 
etti: Rendeki köprüler muayyen bir doğru değildir. r1_ 
müddet için işgal olunacaktı. 1· e yş ı. 

Ordu ve sağ cenah Klemansoyu bu el -
hetten asla affetmemiştir, çlinkü onlar
ca bu, düşmanın mağlubiyetinden isti • 
fade ederek Fransanm mefkürelerln! 
tahakkuk ettirmek im.kam varken bunu 

Vilson, Amerikanın istikla ill ener 
etmis olan genç Fransız rnefkO~ jlD' 

nin sözlerini de zikretti. Laf aY8 ~ 
şanbonun mefkureleri nekadat tJOI 
olursa olsun, kuvvete mUracsat :ıerd~ 
terdi bunlan tahakkuk ettirell'le 

11 
-.1 

kaçırmak §eklinde bir muvaffaJuyet:::iz. 1e .A "Amerikaya. varlığını temin e y 
lik sayılıyordu. ktsfl vettir; Amerikayı parçalantrUI 

Klemansonun muarızları bunu hiç U• 

nutmaıruşiar ve cümhurreisliği için n~ 
zetliğini koyduğu zaman aleyhinde rey 
vererek intikam almrşlardır. 
Şunu da işaret ebıek laznndır ki, 

Fransa\:la, lngilterede olduğu gibi, sulh 
muahedesini tenkid edenler hep kuv .. 
vetli gruplardı ve muahede hükümleri-

taran da yine kuvvettir . ., J 
Vilson bu sözlere cevab ve~; , 

ettiğini anladı. Fakat, ele aldtğ'l el 
ri izah ederken • galiba mmetıer rôd 1 

yetine dair bir şeyden bahsedl)':ıe~ 
hıristiyanlTğm, o ytiksek meflcOt .,1 
niçin tahakkuk ettiremediğine 
gitti. Diyordu kt: .::,..ıı 

d ~r 

- Niçin İsa fikirlerini ya.ytıl~, /, 
tUn dünyayı seferber edememi~tit~I 

Fakat bu mesut gün nihayet geli· kil mefkO.resine ulaşmak içill e"I 
mesinf istesin. Bunu dü§ünen birkaç ki- t ı kulI k b ı etıtl f 

r~.r: Biriktirdikleri para bir düğün, vası a ar · anmayı a. u -~ ,..,ı 

: r ~ıek lazım. 

ni sulh konferansmm tesbit ettiğinden 
daha §iddetli yapılmasını · istiyorlarclı. 
Sulh konferansınm devamı esnasmua 
kimse yoktu ki hükümlerin haflfletil • 

şi varsa onlar da bizzat mUzakere ma- t t b ı · · t MV ... :·- ~ta balayı seyahati masrafına yete- § e en, onun gaye erını a 
sası başında olanlardı. tirecek ameli bir va,sıta. bul ' 

c:': miktarı bulmuştur. Hemen, evlen-
G- ·ye karar veriyorlar. teklif ediyorum.,, "' 

Klemanso ile VHson Klemanso o siyah gözlerinl yı;l'~".J 
Fakat, aksilik bu ya, evlenecekleri tıs~ 

g:.inden bir gün evvel, Tomas paralan karşı karşıya lak açarak, etrafına. bakmdı: (P'._.r 
başmda toplanmış bulunan hl "' .. .,/ 

yankesiciye kaptırıyor .•. Zavallı aşık, Konfera.nsm ilk beş hafta$mda Kle - ~· ~,V-, 
t • .. k" d · · d .. ·· dal mansonun Vilsona kar"'I nasıl hareket kimselerin, tsanın beceriksizllgt dot 

er esı gun u saa ctını uşunmeye ., da söylenen bu sözlere karşı Jle 
rmşken bu saadeti temin edecek olan ettiğini görmek hakikaten zevkli ·r.ir 
paralar u~uyor.. şeydi. Fransız başvekili, Vilsonun bil • duk!armı öğrenmek istiyordu.1;)// 

. tiin. .u.t.,ı.,;...;._: --- ,..,,_.;;, ••• ı- ... .& ... ıo~'-' (Devamı vat) 
Ad.ca..nu:-n: ~la'b.~1 -,,J.U.jU.J.a-Uu-t Dw.u.ı.. 

dört açarak dinliyor, acaba. Fransız nok. , herkes a!;ryor ve eşdost, hısım akraba 
bir olup para topluyorlar, nişanlıların 
evlentnesine yardım etmek istiyorlar. 

Fakat Tomas'la Lili'nin başında 

1eytan hala dolaşmaktadır: Genç a-

tainaz3r;ı11 zaafa uğratacak bir teklifte 
bulunacak mı diye endişe duyuyordu. 

•• 

~ıı~ 

İşte sen hadisenin bamteli burad .. 
dır: 

Japonyanın şu anıda,, kontinantal 
Asyada bir buçuk milyon askeri oldu. 
ğu söyleniyor. Japon genel kurmayı 

bu kuvvetin ancak 900.000 kişisini 

Çan Kay Çekin karşısında bulundura -
bilmektedir. Zira Sovyetler tarafından 
gelecek herhangi bir taarruz veya 
tahriki önliyebilmek için Mançu'kuoda 
600 bin kişi bulundurınağa kenldisini 
mecbur etmiştir. Moskova, Mançuku 
·Rus hududunda ~ıkacak mühimce bir 
meselenin Japonları ürküteceğini, da
ha ihtiyatlr harekete sevkedeceğini, 

Japonların Çindeki kuvvetlerinden bir 
kıımınr daha ayırıp Mançukuoya sev -

ket.meye lüzum göreceklerini düşünmü~ 
tür. Bugün 600 bin kişi ile Mançu hu. 
dutlarının emniyetini koruyabilen bir 
Japonya bu emniyetin bozulmasından 

korkarak buraya bir o kadar daha a;:'° 
ker scvketti mi, şüphesiz masraf der• 
hal iki misline çıkacaktır. 

ı dam, paraları cebine koyup o gün ha
zırlıkları yapmağa, mobilye ve öteberi 
almağa şehre inerken kasaba yolunda 
haydutlar önüne çıkıyorlar ve elnideki 
bütün paraları alıyorlar ... 

Vilson sözlerlııi hiç fena bir gey tek
lif etnılyerek bitirdiği zaman Klemanso
nun yüzil biraz güldü ve memnuniyeti
ni derin bir nefes alarak izhar etti. Fa
kat Vilson mühim bahislere her ter ·as 
ettikçe Klemanso gözlerini açıyor ve 
bana, endişeyle: 

- Ylııe ortaya atıldı! diyordu. 

Maslak yolund•·~ ~,'; 
Feci kazanı 1 < 
muhakeme~, '•oı 

Şof6r, öndeki ot0"'oı "-
bili kabahatli görtt!ı ~ 

• o1ı111 ~ '}, 

Rusların istediği de bu: 
Japonyanın altın stokunu biran 

evvel eritmek ..• 

Bu h§ıdisenin Hankeu üzerine Ja· 
ponların büyük dalgalarla taarruza ha
zır landıklan bir zamanda olması da 
Moskovamn bir taşta iki kuş vurmak 
arzusunu güttüğünü hissettirmektedir. 

Yani Ruslar:' 

1 - Japonları telaşa sürükleyip 
Mançu'ya acele acele takviye kuvvet· 
leri sevkettirmek istemi!Jlerdir. 

2 - Hankeuya taarruz edecek Ja:
pon kuvvetlerini azaltmak ve yahut 
Mançuya bir Rus taarruzu olabileceği

ni ihsas ederek Japonları ihtiyatlı ha
rekete sevketmek ve Hankeu taarru
zunu !durdurmak istemişlerdir. 

Japonlar bu hüd'aya fazla ehemmi
yet verecekler mi?. 

Amor nehrindeki adaları Japcn top 
çekerlerinin işgal ettikleri ve Sovyet 
hudutlarına iki gilnde bir dalıp çıktık
ları gilnlerde Rusların bu işlere fazla 
aldırış etmediklerini görmüştük. :Si. 

Tomas bir kere daha b:itün mesut 
hayallerinin uçtuğunu görmüştür ... Ar 
tık evlenmekten ümidini kesiyor ve 
nişanlmle beraber ağlamağa başlıyor. 

Fakat Amerikalıların iyi tarafları 
vardır: İlk felaketten sonra yardım et
miş olanlar tekrar yardıma karar ve-
riyorlar. B~ sefer Tomas'la Lili'nin u
zak arkadaşlan da, hatta kendilerini 
tanımayan meslek arxadaşlar: bile y;ı.r· 
dunda bulunuyorlar ve milEtakbel ge
linle güveye,düğünJeri için lazım olan 
paradan daha fazla pra toplanıyor .. 

Yalmz, bu sef~r parayı bu dalgın a·
şığın eline vermiyorlar, düğün hazır
lıklarını da tamdrklan yapryor. 

Tomas ta nikah günü bfyle bin bir 
müşkalat içinde nihayet yapılabilen 

düğüne nazar değmesin diye, boynu
na, uğur işareti sayrlan bir at nalı ta
kıyor..... (Görenler Maşallah desin!) 

Fenni Sünnetçi 

lMiH f iDHH 
Kabine: Beşik taş 

Erip Apartzman 
Tel: 44395, Ev Su-
adiye istasyon yanı. 
Ücreti, herkes kudre•.::ı.e göre verir • 

Holivudıda yaşamış kadar olmak '.s_ 
tiyor musunuz?. 
Holivuda giden ilk Türk gazetecı 

Turan Aziz Beler'in ''Yıldızlar A· 
raınnda,, kitabını okuyunuz. 

naenaleyh, bu tecrübelere dayanarak, 
Japonların da bu son işe !azla ehemmi· 
yet vermiyeceklerini, Çin macerası de
vam ederken Çangçi' gölü üzerinde 
fazla durmak istemiyeceklerini söyliye· 
biliriz. 

Nizameddin NAZlF 

Bu iki mühim şahsiyet arasında gerek 
düşünce, gerek ruh itibariyle öyle bU -
yük bir tezad vardı ki! Vilson, ytikr '3k 
fakat dar alnı ile, rüyalı fakat itimat 0· 

dilmez bakışlariyle tam bir idealist, ~ a
ni bir hodbindi. Klemanso ise geniş c lnı 
ile bir mantıkçı kafası taşıyor, büt jn 
hayatınca avhyan ve avlanan bir hay\·a,. 
n.m ateşli ve cevval gözleriyle bakıy:; r. 

du. 
Bir bahis esnasında Klemanso en ze. 

ki sözlerk-:~n !;irini söylemiştir. Fran· 
sanın • -· 4 d~ki Sar vadisi hududunun 
geri ver:ımesi meselesi ko_::ışuluyo--···. 

İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya.

dan mUrekkep olan o zamanki itillf dev 
Jetleri Napolyonun 1814 mağlubiyetin
den sonra Fransanın şimatf şarki hudu
dunu Fransızlara Sar vadisinden bir kr
snn verecek şekilde tesbit etmişlerdi. 

Klemanso o zaman Fransa mağlıib va

ziyetteyken kendisine verilmiş olan bu 
hudutların bugün de iadesini h!tiyordu. 

Vilson itiraz etti: 
- Yüz sene evvelki bir mesele o! 

dedi. Yüz sene öyle uzun J:>ir zamandır 
ki! 

Kiemanso buna şu cevabı verdi: 
- Evet, Ameırikanm tarihinde öyle

dir ... 
O zaman Vilson tekrar, hakkm kuv. 

vote galebesi şeklindeki o ezeli iddiası-
na döndü. ı 

Bundan bahsederken Lafayet Roşan
bo gibi Fransız mefkurecilerinin sözle· 
rint zikrediyordu. Bunlar, Amerilı:alı1ar 

arasında ölmez bir hürmete mazhar bü
:Y-Ük adamlardı. 

Vilson nihayet Klerrıansoya Napolyo
nun ölürken ıöylediği meşhur bir sözil 

ile mukabele etti: 
"En sonunda yine hak kuvvete gale

be eder •.• ,, 
Klemanso buna. ingilizce olarak cevab 

Bır kaç ay evvel Maslak ~. ii,tSlU .f t 
1 kadaşlarımızdan - Tahirin _oı 11eıl-

dört kişinin de yaralanmasıyle 0tıı!~ ft 
leneıı fect bir otomobil kcıı~~ &U~ ııf l'ı 
tu. Bu kazanın muhakemesırı ı1"f ~, S· 
ğırceza mahkemesinde başlıı~esİI ~liy' 
Okunan ilk tahkikat kararrıa 6oJç/ 1'rıı~ 
şoför Kemal'in öfüme ı;ebebi1e;11• ~ı~~ 
dan cezalandmlması isteniyor ôL '/ ~1~ 1 

İlk olarak şoför Kemal derıteıı ~~ti 
ılı 'lt~ı 

diseyi şöyle anlattı: iflı'clj 
"-O gün sabaha karşı. S '9erİ ~ ~i 

beş arkadaş otomobile bindıle~ ıiıl / ,,l '.t 
lun.dan bir kaç şişe rakı aJara 

111 
I 1 .~•~ı 

likuyudaki Basrinin gazinoSll 0tıJl~..t )~t 
k ıı ,. 'I\~ 

tik. Onlar içtileı: ben alı' ı. eYe ı?' bit t 
ğımdan kmedim. Sonra tstırıY' ,,~ ıi ı. ~ 

• 
3 d·ıer, ,.. 4". ·~ 

dar hır gezme yapalım de 1 t>if J ~ı 
Yolda gi.derken önr'Jrniiıde ııll rj ~li 

mobil peyda oldu. KlaksiY.~ ;ı:ıi!e i~ 
yanından geçiyorduk ki, 'bı e I ~~~ı 
reksiyonu önümüze kırdı. uıW~I, ~. 

Ön.deki otomobilin sol ça~·teıc41 ~ l' 
çarptrk. Bu sırada bitiın ~0ııt1 tl 1 

kırıldı, başım cama çarptır ~ 
olduğunu bilmiyorum. t,ıı ..ıı 

1. ille• 1ırr 
Bundan sonra Kema ın 0ıctof ~ 

kat sırasındaki ifadesi ve 
0 1'~ İ 

raporları okundu. Bunlar d:,.t,e .ıt 
k'JO!...- 1'.' 

sarhoş olduğu ve 80-90 1 
• titi P~ 

ratle arabayı sürdüğü ve ı~s ysP / 
clığı için de fren yapan:ıadı~ı ıerıtlfl' ıe, 

· dırı Jıı0 Arkasından şahitlerın lıeYe -tJ 
ne başlandı, belediye fen . ıcetİ ~ 
Tevfik İbrahi~, elektrik şı:ıı 1'~ 
teriler dairesi müdürü osm f1 $ 
ve hadi~ede yaralanantarda ~( 
hadiseyi anlattılar. , 0f0t jJi ~ 

Tevfik İbrahim kazada~ tc~tJ~ 
mali ve Ekrem ise öndekı 0 1',111Y· 
dare eden Osman l{errıali 'o'; 
gösteri yor la rdr. · çit1 

Mahkeme diğer şahitler 1 

güne kaldı. 



~~~· deıı 1.acilıe 
~lru ve şadıırvaın 

lıir l' 
•Çı( 

1 
ıse talebesiyken, yeşillik ütıtü 

~4;•.~n teınaat yerine uzanarak ders 
ı. ·t:ını .. 1 
"lllf gun eri hatırlıyorum. Her 
1 Yanıp t . o lltd utuşurken burası ne serın 

b u. Ba · 
ıra• zan kıtabımı şöyle yanıma 

<ır uı 
'1ıd u Çınarın sayısız yaprakları 
t , an gü .. . 
o<t'iİiı" ınuş tozları gıbi parhyan 
~ sc..,:~: dalardım galiba ... Bir g:izel 
tııı.ı r ırn Bilınem. Camiin kenarla-

>.an gü 
'l::cr p vertinler, kan'ltlanmış mer-
~ • .arçaları gibi kopardı boş bulu-

, &:lltjn ' 
kc~rl.i erek yerimden fırlar. sonra, 

ltcndiıne ··1 d" 15. gu er ım. 
b· ıle 20 
lt v 

1 
yaş arasın.da, kafam. 

ııı,.~ıeı:t, Y~ romanının tomar tomar 
ııı rıesı h l' a:ı 1 i . a ıııdeydi. Bu şövalye ro-
d Çin, }'eRil ' 'l • ır ., . T çını en ve mermer şa-

•llılc . 
11• Yeşıl cami ne kadaı motif ti. 

r • .ı:, }'e~·· .. • . 
t ••• ~cn '111 camıın ıçıne açık pe11';e-

lıtrıı2 "'b .. valınayak. uçarı bir küçük 
~ t.I ı g' 
~~an ırer.Halılardan çiçek, şadır 

~;>fala su. rrı'jzehheb bir kuranın açık 
~ 'ih;tıl rı~an ıtır çalardı. Semra, usul-
t• ._. rı • 
~::Ş ,: nı kaplı duvarlara yaklaşır. 

aa. hır rak . ·ı . 
~ ıınc b T ının ucuyla o çını erın 

..:artın enim Güzel'in çırılçıplak 
~'ar ,_.aıar·nı yontardı. Öyle kabart
tııı. "1

• elin· · ıçil'l<I ızı uzatır uzatmaz, duvil-
~: llcfis ~~.sanki iki kıskanç kol uzanır, 
"tı ıt.}'b ... lrtmayı du .. arın içine çe· 

t:ıu Oluverirdi. 
~ ~ Sııra b 

'io!1ı Y urnunu dolararak Bur-
~rı~ .. 1 ~u tutarken Evliya Çelebiyi ha· 

ııı:ı ş ırrı n r . ı .. '.taıe · ug ın de Yeşı camıı, o-
" trı le gezeb.lirim: 

illi dil~ ·. Bir mürtefi mahalde bir ca-
~ r. '•'l.ı 
·-ı•r a ır. Ku' leri beyaz mer-
'~· lll'.lıt .,_. k . • ı . ta lllatı · lıq ubbclıdır çınde asla 
r '•c.. ~01ttur. Mihrap v,. minberin ,,.. .• ıcı . 

·q k; zını. Ancak bir kıble kapısı 
~ .. 'a. 
~at·nca it gında ve solunda takı alisine 

~} 'l ıt-~t kat nakışlar C'lmuştur ki. 
l·a:i\ lta;Rıt Üzerine kıl kalem ile yaz· 

• 1 lt it değildir. Ama mermer us· 
h.ı~. a'>ıya t •. ı . 
, ~"I t~ a~"m \'I tı!ic vur\lp 
~... 1a•ın1 a · h"b· b' 
•.. ' l!tın .. • ya.~ etmış, s~. ı .: • ~~~ 
~illl;ır ~ ll'ııştır. Bu .:<ımide ziyba 

~ thlı •vtı.ırJii tlirlü tearriifler etmiştir 
~ tı ltcıa asır rnethinde lt.izdirler. Ne· 

~ '.ııU:ıdrn, husün cihetinden ve leta.fe

tt ~ _14ı bi~~ dünya üzerinde böyle in-
1 lılıı 01:.ınrnamıştır. Taşra ha· 

Çınarları .. d' a muzeyyen ır ... 

Re§ııt Ekrem KOÇU 

~aarif Vekili 
lt)ı~'l~oadan şetırl

~ l'r•~ı ~ hareke l el ti 
~ ~arrct

0

~ 21 (A.A.) - Kültür Baka-
t }'t tıkan · . . 
' tc;,1 C: rnaıyetınde heyetı tef-
~~ 111-faıtıt e..,ad, ilk tedrisat müdürü 
~ ~t ~dil 1

' _kalemi mahsus müdürü 
a. ~t • lllıına A . . 
«; 19 

7 
r rıf Bıkmet olduğu 

ı, tı,.,,.. • tar'h 
~ ·«ı~t 1 ınde Gümüşhanederı 

·ıııd gelnıi ... v b . . . 
~ an h ~ e üyük bır kalabalık 

lit ;ıli.ır n araretle karşılanmıştır • 
ı· a~ . akanı ·· · 
"<b. •ın U . uçuncü umumi müfet 
f '"Ilı b ZCtın nı' f' ' ~ Cltd' ısa ırı olmuştur. O 
~~ b~l'li•- ı~e tarafından bakan şere
b tıı:~ .... hır z. r 

t t kö it"' ıya et, dün akşam da 
~~~- a:lltnpş Unde vilayet ıarafm::lan 

"' art· t.~ 'itrı.· ı Veril mi"' tir Kült.. b l•1 ı lis . ıı • ur a. 
\}'tlıııınu t ınşaatı yerini, bseyi kız 
J ttin.ı geznıiottir Kültü b•k 
"\~ lltk· ~ · r a ant 
" il ı zevat ·ı b' . ·ıı ~ "aPu ı e ırlıkte bugün 

ara ru ile 

Çin -Japon harbi 
SlQıyltJ!k lb>ftır Avır1UJpalo mulhalırırnır <CJDvoır lkD : 

"lkı millet de harbe öqlesine girmiştir ki, ikisinden 
biri içın mu2af fer olmak ihtimali yoktur,, 

lkı senedir 
durmadan devam 
eden ve milyon
larca cana mal o
lan Çin - Japon 
harbi için Avru
panın en büyük 
siyasi muharrir
lerin.den Pi yer 
Somınik entere
resa:ı bir makale 
yazmıştır. Muhar 
rir bu yazısında 
şöyle demekte • 
dir: 

Çın - Japon 
harbinin ilk vıl

dönünıünün ktıt· 

lanışından üç gün 
sonra, bugün, i
ki tarafın vaziyet 
leri. harbin iki hf' · .. ·~n b:ı inin mağ
HibiyetinMn başka bir suretle nihayete 
ermesi ihtimali ve bu ihtimali ve bu 

hrabin Avrupa için doğurabileceği ne
ticeler hakkında bazı r:.:ışünceler yü· 

rürtmek istiyorum. 

tki tarafın karşılıklı vaziyetleri 
dört devlet adamının durum1ariyle 
tarif edilebilir. Asker olmıyan başvekil 
Prens Konoye. Japonyada, harbi sonu
na k:ıdar devam ettirmek istiyen bir 

arinm rolünü almıştır. onun için. Ja· 
ponyanın asla mağlubiyet görmemiş 
ve görmiyecek olduğunu haykırmasına 

şahit oluyoruz. Bu yakınlarda prens 
Konoye on senelik bir harpten bahse

diyordu. 
Fa~at onun yanında bir general 

Ugaki var.dır. Bu general her şeyden 
önce bir diplomat ve bir idare adamı
drr: h.endnıı dış bakanıdır . .t$ır kaç se-
ne evvel başvekil olmasına ordu mani 

olmuştu. O, söz söylemiyor ve bir mü
zakereyle girişil.diği takdirde prens 
:r:onoye'nin yerini almava amadedir. 

Çinde, ön plandaki adamlarda ayni 
~ey müşahede edilir. Şang - Kay • Şek, 
hiç olmazsa askeri bakımdan, bir nevi 

diktatördür. "Mukavemetimiz, J2pon 
istilr kuvvetlerinin çekilişinden önce 
kesilmiyecektir.. diyor. 

Fakat. 6 Temmuzda askeri halk mec 
lisi işe başlamıştır. Bu mc•;lis, Kuomin 
tangın reis muavini B. Vang - Şing • 

Vey'in riyaseti altın.dadır. Ve B. 
Vang·Şing-Vey, Çinde Japonyanın ge 
neral Ugaki'sinin tamamiylc ayni va
ziyettedir. 

-- dir, Üatelik bu yol 
dan Sovyetler Bir 
liğinin bilvasıta 

İki memlekette de, harp partisi ile 
sulh partisi hük\ımette temsil edilir. 
fakat harp partisi başta, sulh partisi 

ikinci derecede bir mevkie sahiptir. Ko 
münist olsun veya olmasın1 bizim 
garplı telaşçılarımız iyice anlasınlar: 

Çin - Japon harbinin' devamı m:imkün
dür. Fakat biz günün birin.de müzake
relere şahit olabiliriz. 

ikinci düşünce: Gerçekten, iki mil
let de harbe öylesine girişmiştir ki iki· 
sinden biri için muzaffer oimak ihtima· 
li yoktur. Çinin Japonyayı mağlup ede
rek ordularını denize döktüğü tasav
vur edilemez. Fakat harp ne kadar u

zun tt:irersc Japonya da askerleri o nis 
bette arttırmak mecburiyetindedir. Şim 
diki kıtaları ancak münakale düğüm 

noktalarını ve demiryollarmı elde tuta
bilmektedirler. Ekseriya birbirinden 
:r"'L. ........ ı... ......... r,ı:ı, cın dcm.icyolları 

arasında, memlekette oturan Çin kıta· 
ları çete harblcrine baş vurmakta.dır-

lar. Öyleyse ki, Pekin bu başıbozuk çe 
teler tarafından adeta istilii.ya uğramış 
gibidir. Diğer taraftan, Japonya, Sov· 
yeller Birliğile daima mümkün bir har 
bin kendisi iç.in fena bitmesini müm
kün kılacak derecede zayıflamak is 
temez. Aylarca ve aylati;a müddet top 
rakları :.izerinde harabelerin çoğalma

ı;ında da menfaati yoktur. 

Gerçi Çin, mülki tamamiyeti bakı

mından kendisi için şerefli olacak ve 
Kuomintang'ın hiç olma~sa zevahiri 
kurtarmasına imkan verecek bir sulh 
yapmaya kalkıştığı takdirde. komünist 
ler bunu kabul etmiyecekler ve red· 
detmek için nasyo:lalist görünecekler· 

veya bilavasıta bir 
mldahalesine şa

hit olurduk. İşte 

Ugaki ile Vang
ş:ng • Vey'in ha 
reketlerinin mu

vaffakıyetle neti· 
~ •.:elenmesi ihtima

lini azaltan da 

budur. Çünkü bu 
hareket Çinle Ja· 
ponya arasında 

sulh yapmak ar
zusuyla harbi ge· 

nişletmek tehli· 
Lesine maruz bu· 
lunurdu. 

Üçüncü &:.işiince: Bu harp, devamı 
ve nct:.:esi hakkında bir çok faraziyeler 
miimkün olsa bile, A vurpa her hangi 
bir §ekilde, uzak ~arkta harbin bir Av
rupa mağlUbiyeti ile neticelent•.:eğine 

emin olmalıdır. 
Çinin mağlubiyeti ve Japonya tara

fından kolonize edilmesi yalnız Fran· 
saya, lngiltereye, Belçikaya, Holan
daya ilah. değil, ayni zamanda Ameri 
ka Birleşik devletlerine ve hatta Ja
pon;anın dostu olan totaliter devletle
re indirilmiş bir darbe olur. Tamamen 
imkansız olan Japonyanın rr.ağlCıbiyeti, 
Çini, hiç olmazsa ekonomik bakımdan 
uzak şark ve hatta Asya pazarlarım 

elde e.decek, Singapurdan ve hattı A· 
-den'den öteye Avrupanın nüfuzunu sı
fıra indirecek muazzam bir imparator· 
luk haline getirirdi. Uzlaşmaya istinat 
edecek bir sulh, Uzak .Şarkta, beyazla
ra karşı b1rıfürıne dayanacak iki 'l:iüylik 
devlet bırakacaktır. Parasel adalan me 
selesi bize ders olmalıdır. Çin protesto 
ediyor. Fakat ayni zamanda Japonya 

da. Galip gelecek bir Japonyanın enter 
nasyonal imtiyadann ipkasma muva
fakat edeceği tasavvur olunabilir mi? 
Galip bir Çin için de vaziyet aynidir. 
Fakat Japonya ile topal bir anlaşma 
imzalıyacak, ve bu meselede, Japonya
yı ardında hissedt•;ek bir Çin için de 
vaziyet ayni olacaktır. 

Bunlar, henüz Avrupada ittifakla 
kabul edilmiyen m:.italealardır. Çünkü 
Avrupa evvelce tek ve birleşik olduğu
nu hal§ anlamamıştır. Fakat yavaş ya
vaş anlıyacaktır. Ve Uzak Şark'ta ha
diselerin inkişafı ancak zihnini açabi
lir. 

300"000 kaırtv~zntttelfll 
m ~ ırs!kl)(ep 

AmeırDlkaOoOaır lb>Oır ırekoır 
dalhıa koırdo 

ro>~ır kcOe~sDycını 

J APONY ADA kartvizit toplamağa meraklı insanlar gün
den gUnp artıyor. Bunlar kendi aralarında bir klüb, 

bir de borsa açmı15lardır. Bu kartvizit kolleksiyoncuları bil· 

hassa Avrupa mcşahirinin kartJannı toplamağa meraklıdır-

A LMA~LA~, silahl~nmn için muhtelif milletlerin sar-
fettiklen para mıktanna ait bir istatistik neşretmiş-

lerdir. Bu istatistiğe göre 1938 de silahlanma için yerytizü!1-

de bir sone evveline nazaran yUzde 11 fazla snrfcdilmiştir. 
Bu miktar 1913 e göre ytizdc 350 fazladır. 

~ >'a ha ve İstanbul yoluy]a 
r(lq reket etmiştir. lar. 

Si J İ ~ Kartvizit kolleksiyoncularınrn kralı Asiga isminde bir Ja-

Silah ticareti yapan milletler arasında en fazla silah sat

mak rPkoru Ameriknlılardadır. lngiltcrc, btitçesinin yüzde 

t' 1 k t:' den 1erf11 O ~ 81' pondur. Bu Japon hu maksnt lc;in dUnyanın hemen hPr tara-

l'ltijrı t• t t j k 1 t' r A fını dolaşmı§, ve üzerlerinde bUtiin dünya mn§hur adamları. 
~ ıı ~r 
t~~~ llıııa~~~erıık şubesi haşknnlığındnn: nrn adları yazılı 300,000 den fe;o;la kartvizit toplamıştır. 
~ lıl ı \c d h . 

~. ij'll..ır a ıı l üksek okulhıı don 
l lı:ı U~kcrlıklt·rını l ıtpnıudan 

b ıı ,ltlu Lııt..ıırıı~uruklıırınrlun 
1 il t::ıhı •. 937 .938 

tı, 1\111. 0"ırllııı ılıııı ıııezuıı o. 
tı tıııt: 1 1 
ı \(;~I 11 ııı~eı H·rc('t•k okurlu. 
~ ~ Jtıı ıııı 1 

lltuı:ıı·ıık 11 k~ıl,:tu., uo;kcılık ŞU. Dşe ycnıramaz 
~~ ·~nııı 11 ~kcrlık ııwclisindc 
~ t l!ıııı ~ıınunı· kııclıır \apıl.ıraklır. s OFY ADA bir Bulgnr takımıyla bir Romen takımı ara-

ıçınıle k 1 
~t 1 'rz, 11 t ıınıınt hlr nın7.ercıc 

1 
l'llnda bir futbol maı;:ı yapılmış ve Bulgar takımı, Ro. 

~ • 
1kk 111 nı<'<'lio;e murnront cim 

•· lıı.ı ı. 111 '1.ı k:ınıınt ı men takımını yenmiştir. Gayet tabii olan bu hadisenin bu sil-
~ 'lııhiı nıuoıııele rapıln. 
~I ı-t f't 0kıırlnrın niıfu<ı riizclnnln. tunda ne işi var demeyiniz. Bu maçın çok orijinal bir noktası 
\·~ ııı, cıı ·ı 

·~.,. ':ıh.,,1 l' 1 l'rı c l~<irlıknıınıc \'cyn vardır. Gerek Bulgar takımı, gerekse Romen takımı tamn-
1t""- ~okı nıınırlrrıle hirllkl<' ıı. miyle 1'ağır ve dilsiz oyunculardan teşekkül etmiştir. Bu oyun

~~" 1l'\ınrı k rının \'(' mtın\'rnr için ne-
.. ı~li kuıı 1 tnl'C')I c ııönderilınek il- culara hakom düdüğü hiçbir i"e yaramıyacağındnn düdük yc-

:Yelerlni almaları.. rine başka başka renkte bayraklar kullanılmıştır. 

7 sini, Fransa da ytizde onunu silah almağa 

lstatistikte yalnız Almanya, İtalya ve Sovyet 
rakamlar yoktur. 

sarf ediyorlar. 
Rusyaya dair 

* 
Gemnoeırnn stYııraıtn 

G EM1LER1N pervaneleri de nsrilcşiyor ... İtalyan gaze
telerinin yazdıklarına bakılırsa Piyer Kalmar ve Jan 

Dani isminde iki genç .Macar mtihcndisi, pervane yerine ge
milerin teknesi altına takılacak hPJczon 6Cklinde yeni bir alet 

icad etmişlerdir. Bu iilct gemilerin hızını arttırmakta çok işe 
yanyacnktır. Ktiçtik bir model üzerinde yapılan tecrilbeler 
gayet iyi netice vermiştir. 

Pervane suya hızının bir kısmını kaybederek çarpar, ve 
suda, geminin süraline mani olnn çırpıntılar yapar. Halbuki 
helezon şeklinde olan yeni pervano su kütlesini bir burgu 
gibi deler. Hızını kaybetmez ve çırpıntı yapmaz. 
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~raımnzdla 

dcDaşanoaırdan 
lb>Dırlkaço: 

2- !Vikbin 
\'az1tn: Hara Davut 
Şık piposu, odayı kokulu bir duman

la doldurmuştu. Küçük odc:nm yansını 
kaplıyan maroken kanapeye gövdesini 
gömmJş, mavi gözlerini karşısındaki 
masada yazı yazan bir arkadaşın tüy
süz kafası üstünden, duvardaki hari

taya daldırmıştı ..• 
- Kuzum ...• - dedim - fikrin ne? 

Nasıl görüyorsun "Ahvali alem,, i .. 
Gülümsedi: 
- Ne varmış ·Ahvali ale'm,, de? 

Alem yine ol alem, deveran yine ol 
deveran işte "Yiyoruz, iÇiyoruz, uyu
yoruz, arasıra oynuyoruz. Günler de 

geçiyor., 
- D;inya politikasını nasıl görüyor

sun? Günün birinde bir harp patlar mı 
dersin? 

- Patlarsa patlar: patlamazsa pat
lamaz. Kriz, cemiyetlerin nezlesi gibi 

bir şeydir. Had veya müzmin bir krize 
tutulmuş bir cemiyet, kendine iyi bak
maz, iyi tedavi edilmezse, bu kriz bir 
ihtilat yapabilir. Nez]eli adamın zatür· 
reeye tutulması kabilinden, kriz için.de 
cemiyet te bir harbe atılabilir. Bina· 
enaleyh, harp bence diş ağrısından 

farksız bir şeydir. 
- Farzet ki yeni bir cihan harbi 

patlayıverdi. Biz ne oluruz? 
- Hülya ... Yeni bir cihan harbinin 

patlayamıyacağı, bugüne kadar patla
yamamasından açıkça belli olmuyor 
mu? Diplomatlar yeni bir kelime keş
fettiler. Bir yerde bir harp veya ihtilal 
beliriverdi mi. hemen "lokalize edi
verelim şunu 1., diyorlar. Yani işi bir 
çalımına getirip "Mevzii,, leştiriveri
yor:ar. Yangını yakan dünyaya sirayet 
ettiremiyor, kendisi yanıyor. 

Ve birdenbire bahsin meı..:rasmı de· 
ğiştirdi: 

- Biz, yeni devletimizi kuruncaya 
kadar, istila harplerinden ürkerdik. 
Geçen asırda ve bu asrın ilk yıllarında 
Avrupada altı bo'.iyük devlet vardı ve 
Osmanlı İmparatorluğunun başına h~r. 
biri, bir dert yüklemiiti: 

1- İngilterenin bizi parçalamak ar· 
zusu. 

2 - Rusların boğazları almak arzu
su. 

3 - Fransanın Şarki Akdeniz kıyı· 
larına dikilen gözü. 

4 - Almanyanrn "Drank nah Os
ten,, adını verdiği Şarka doğru ilerle
yiş planı. Yani Hamburg - Bağdat yo· 
lu masalı. 

5 - İtalyanın (1) yayılma temayül· 
!eri. 

6 - Avusturyanın Balkanlan ele 
geçirmek ihtirası. 

Umumi Harpten önceki İngiltere 

muradına erdi. Osmanlı imparatorlu· 
ğu kalma.dı. Ne Hindin iç politikasiyle 
meşgulüz, ne de Süveyı ve Kızıldeniz 
politikasiyle. O da rahat biz de rahat. 
Ruslar boğazlar için bir tehlike mi? 
Görünürde böyle bir şey yok. Onlar 
da rahat biz de rahat. Fransa Şarki 

Akdenizdeki muradına erdi. Rivayete 
bakılırsa kendisine verilen manda'dan 
biran evvel ailkinmek arzusunda. De
mek ki, üçüncü mesele de kalmadı. Al· 
tıncı meseleyi Umumi Harp kökünden 
halletti. Avusturyanın ortadan kalkma-

siyle ve bizim Balkanlardan çekilme· 
mizle bu eski bel§ ya bitmiş. oldu, ya
hut Alman "Dırank nah Osten,, i ;ile 
birleşti ve mevcuttur. Bu takdirde bir 
bu mesele bir de İtalyan yayılması me
selesi kalıyor. Acaba bu iki devlet bu 
temayüllerini bizim ve müttefiklerimi
zin zararımıza olarak başarmak ister· 
ler mi? Haydi istediklerini farzedelim, 
Bunun için tabii clcle vermek istiye· 
cekler. Bir Alman • İtalyan ittifakının 
böyle bir davaya girişmesi kadar, tu
haf ve güldürücü ne olabilir? Alman· 
ya koskoca bir ı.:er katanası. İtalya ise 
cılız mı, cılız. İki atın bir arabaya ko· 
şulabilmesi için boylarının ve kuvvet· 
lerinin birbirine uyması lazımdır. Bal
kanları, kü9Jk Asyayı, Elcezire ve I· 
rakı çiğnemeğe karar verdikleri gün 
bu iki devlet kendi silindirleri altında 
ancak kendi istiklallerini ezmiş ohu 
laqparamparça olurlar. Esasen farzı 

muhal ya, bizi ve müttefiklerimizi mağ· 

.... ner•nmt 11 inridı 
Kara DAVUD 

.(1) Ekıpanıiyon. 
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Birdenbire söğüt ağaçlarının 
arkasında bir alev sütunu qükseldi 

_ Aman yarabbi! Ne yapacağız o hal l 
de? 

- Yapacağımız ~y. burada gizlenip 
beklemektir. Holandadan veya Almanya 

tarafından bir otomobil gelip içindekiler 
pasaportlarını vize ettirince maniayı kal 
dıracaklar. Vize muamelesi yapıldığı sı

rada biz sessizce ve yavaş yayvaş yakla
şırız ve mani kaldırıldığı \•akit son sürat 
le ileriye atılırız. Bu suretle geçmemiz 
mümkün olabilir. Geçemezsek. 

- Başımıza gelene razı oluruz. Kork
muyorum sevgilim. Senin yanında olduk 
ça korkmam. Senin olduğum akşamdan· 
beri uğrunda her felakete razıyım. 

Benua, cevap vermeksizin, 

kolunu muhabbetle sıktı. 
Beklediler. 

genç kızın 

Bir saat geçti. Hiçbir otomobil görün
memişti. 

Benua metresine sordu: 

- Yol yürümek seni korkutur mu ci-
cim? 

- Hayır. Niçin sordun? 
- Söyliyeyim. Deminki planım iyi de. 

ğil, çünkü işi tesadüfe terkediyor. Saba

ha kadar beklediğimiz halde hiçbir otomo 
bil geçmemesi de mümkündür. lki saat 
sonra şafak sökecek. O zaman karakolda. 
kiler bizi görecekler, otomobilimiz içinde 
kapana yakalanmış gibi ele geçece~riz. 

Aklıma başka bir fikir geldi. Beni iyi 
dinle ve söyliyeceklerimi harfiyyen yap. 
Şu söğüt ağaçlarının yanından akan dere 
bir kilometre kadar Hende Ho\anda ara.. 
zic;ine ı;{irer. Dereyi takip et. fakat müm 

kün mertebe "-Uyun kenarına yakla~. Bu 
savede çukurda kalırsın. Biraz da eğilip 

otlar arasında gizlenerek yürü~en seni ne 
Holanda karakolundan ne de Alman ka. 
rakohından ~örehilirler. On be~ ciakika 
yiiriidiil.;ten "rınrn kurtulursun. 

Ben bir müdet burada kalıp onlara 
bir oyun oymyacağım. Cesaret se\'gilim. 
Haydi. çabuk ol. 

- Peki sen? 
- Sen bana bakma ve merak etme .• 
Doroteve c;arılrn rtıırtaklanndan öp· 

tük ten sonra devam etti: 

- Ne olursa olı;un. h::ıtHI tek ha~ına 
kalc:an bile voluna devam edece~ine ha. 
na yemin et. Hududu ~eçer ve Arnhame 

~ider"in. Orada M:ırta c:nkatrı 2~ """"'" 
rava müraaC"at et. Başından ı?eçenlcri an 
tat. Onlar c:eni yalnız hırakmazlar. 

- Ne c:övlüvorqın? 

Dorote ağlamağa ba~lamı~tı. Bcnua 
Mu tekrar öperek tec:kin etti: 

- Korkma. Bana bir şey olmıyacak. 1 
Allahaısmarladık. 1 

Dorote, karanlıkta, sessizce ilerliyerek 

kayboldu. 
Benua yalnız kalınca mendilini çıkarıp 

onu ~rit halinde beşaltı parçaya yırttı. 
Parçaları biribirine düğümledi. Sonra 
Benzin tenekelerini çıkarıp birinci yere, 
motörün altına döktü. Diğerile de lastik.. 

leri ve arabanın oturmağa mahsus yerle
rini ıslattı. Mendiliyle yaptığı şeridin 

bir ucunu arabanın altındaki benzin bi
rikintisine wktu, diğer ucunu ileriye doğ· 
ru uzattı ve böylece yaptığı fitili aıe~le. 

dikten sonra biraz evvel Dorotenin gitti
ği yolda :nümkün olduğu kadar süratle 
ilerledi. 
Beş dakika kadar olmuştu ki söğüt a. 

ğaçlannrn arkac;ında büyük bir alev sü
tunu yükseldi. Alman hudut karakolunda 
bağrışmalar oldu: 

- Yangın var! 
Karakolda bir adam kaldı. ötekiler 

koşa koşa alevlerin 
te koştular. 

göründüğü isikame-

Holanda hudut karakolunda da Al-
man karakolundaki bağn5malann aksi 
sadast duyuldu: 

- Yangın var! 
- Yangın \'ar! 
Hududun her iki tarafındaki karakolla 

nn efratlan hepc:i gözlerini ateşin görün
düğü tarafa çevirdiler. 

Benua Doroteye ) etişmişti. ·Gülerek 
metresine planını izah ediyordu: 

- H DSİ '.ail2llla bakJYOI Bu taralı 
kontrol etmek akıllarına bile gelmedi, 
Şafak söktüğü vakit iki sevgili Holan. 

da toprağında üçer kilometre ilerlemiş
lerdi. Yolda te adül ettikleri bir araba i. 
le Arnheme gittiler. 

Üç gün sonra Benua ile metresi Lahey 
ekspresile Parisin şimal garına girmiş 

bulunuyorlardı. 

Sabık posta memuru Dorote Şmit ar
tık Fransada idi. 
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- Ne var ne yok? 
- Yeni bir şey yok. Fakat herıfı sıkış 

tırıyoruz. Yakında öğreneceğiz. 

- Palavra atma! Oç haftadır hep ay
ni masalı okuyorsun bana Smoking! 

- lşi kolay mı samyorsunuz? Herifle 
Bertrand uğraşıyor. J(an kurnazdır ama 
heril de r< atakull iye ~eleceklerden değil! 
Eğer yalnız onu yakalamak iı;;teseydiniz 
mec:ele yoktu: çünkii kokain paketlerini 
gözlük kutu"-unun içinde ac:tar arac:ına 
~izledi~nı biliyomı Fakat bunlan nere-

11111ıaJUDRJ•ırrın =c:•ıınt!l':J'Efm••••• 

den tedarik ediyor, o malum değil.. Bunu 
öğrenmek için de sabretmek lazım. Bert
rand, geçen gece, herif sızdığı zaman bü 
tün e~yasını karıştırdı, bir ipucu bulama 
dı. 

- Herif ikinizden de kurnaz desene .• 
- Hatta sizlerden de .. Beş haftadır 

peşindesiniz. bir şey bulamadınız. Şimdi 
benden şüphe ediyorsunuz. Smoking o. 
nun gibi kaç tanesinin hakkından gelmiş.. 
tir biliyor musunuz? Sizinle ilk dejam ı 

beraber çahcşıyoruz. 
- Smoking sus. Gelen var. 
Bu muha\·ere Pariste Monmartr'ın en 

şık barlarından birinde alçak sesle cere
yan etmişti. Uzun boylu. kızıl saçlı, çap
kın bakışlı güzel bir kadın iki adama yak 

laşmıc;tı. 

- lc;ler yolund\I mı? 
Bir tabureye oturdu. Amerikan bara 

dirseklerini dayadı \'e bu hareketile göğ
sünün dekoltesi büsbütün açıldı. memele 
ri hemen hemen tamamile göründü. 

- Eee. bu akşam bana ne ikram ediyor 
sun bakahm? 
Muhatabı omuz silkti. 
- Haydi haydi, bu akşam meteliğe 

kurc:un atıyorum. Bir !';ey ıc:marla. 
- 1Ile i:::tersen pekfüa ama s.1nıı'.ım ki 

ho~1ına $tİtmez. 

- Nedir o ısmarlıyacağın? 
- Senlazan ( 1) şoyle bir ziyaret? 
- ~anay! Vesikam yolunda. göndere-

mezsin ki! 
- Haydi defol! Bizim işimiz var. 
- Pekalft l!idiyorum. 
Demindenberi konuştuğu adamın arka 

daşma hitap etti: 
- Smoking bana biraz para ver de zil

liyi kırayım. 
- ~leteliksizim! 

- Kopuk sende! Hep böyle der, atla_ 

tırsm. 

Dudak büküp uzaklaştı. Smoking ar

kasından söylendi: 
- Güzel kadın doğrusu! 
Ahlaki zabıtadan sivil komiser ~Iaks 

Rönar gülümsedi. 
- Tadına baktın değil mi? 

- Evet. 
- Senin de sıradan geçirmediğin yok 

ki!.. 
Mahir bir zabıta memuru olan ~1aks 

Rönar Monmartrın muayyen muhitlerin 
de c;ayılı zanparalardandr. thtisac:t fahi. 

şeler arasında idi ve polis oluşundan iS
tifade ederek onlarla gcçinh·ordu. ''ve· 
c:ikalı .. kadınlar içinde p;üzel olup ela rına 
kendini arzetmi\·en hemen yok gibiydi. 
H.-n~i h~ k.,1...ı.1:1.,,., .,..,,,,,., c:"lh:lha karc:ı 

İhtiyar l'Estorad ile oğlu bana nasıl bakacaklarını bilemiyor- ,. 
~r. bPn onlar için sanki yepyeni bir insan oldum: sözleri, bakışla- ................... ~ 

'Jllaccrcı.~nı' 

Muvaf f akiyelimiz, sağlam göı~' 
beni günün kahramanı qapmıl 1 

-16- , 
Burada durup ta ne olacaktı-~!; 

ra:foda bir milyon kazanmanın 
Gelenler yüz kişiden fazla idi. Ya· 

rım saat sürmeden mağaranın onu 
temizlendi, kapı meydana çıktı. Dina
mitlerin patlamasından ve mağara ka
p•sının taşlarla, büyük kayalarla ka
panmasından kuvvei maneviyelerini 
kaybeden eşkıyalar, mağaranın önün -
de yüzden fazla silahlı bulunduğunu 

görünce, büsbütün şaşırarak teslim ol· 
dular. Bunların arasında lokantacı Con 
Ebertle uşak H üdson da vardı. 

Muhakemeleri çifte yapılan çeteci -
lerin bazıları idama, bazısı da müebbet 
küreğe mahkum oldular. 

Bu muvaffakıyet, Sağlamgözle beni, 
günün kahramanı yaptı. Kolorado:Ia 
herkesin ağzında Sağlamgözle benim 
adlarımız bi rşarkı nakaratı gibi dolaşı
yor, s-;kaklarda gezerken, halk biribir
lerini bizi gösteriyordu. 

Hükumet, vaad ettiği on bin dolar 
mükafatı verdi. Ve Sağlamgözle he -
men paylaştık. Ben, bu para ile bir iş 
yapmak, yapacağım işe Sağ!amgözü ~·e 
iştirak ettirmek istiyordum. Fakat o 
b..ına razı olmuyor, aldığı mükafatı kay
betmekten korkuyordu . 

Böylece günler geçti. Hiç bir i~ 

yapmadan, Koloradoda dolaşıyor, hazır 
para yiyorduk. 

Paralar suyunu çekmeğe başlayınca, 
tuttuğumuz yolun çıkar bir yol olma -
dığım, Sağlamgöze anlatmak istetlim, 
laflarıma kulak bile asmadı. 

Bir gün Sağlamgöz dedi ki: 
- Sana veda etmeğe geldim Tem! • Yarın gidiyorum .• 

yoktu. bllııstttf 
Ertesi günü şehrin dışında 6JI 

Sarıldık, öpüştük, ikimizin de ~o. r 
yaşlıydı. A tlarrmrzr mahmuzlar 
ğızlarımızdan şu sözler çrktı: 

- Yolun açık clsun Tornl· f 
Öl ' Yolun açık olsun Sağlarng 
. ti 

. 1 • 1 La goJO .ııı' Bır karta uçuşıy e pas, 1,"'. 
ya tam (450) mil uzaktaydı. ~o d~ 
ğum devam ettiği müddetçe, !"" pt!, 
madım, bir kaç defa at ticaretı ~ I 
Çok defa sattığım hayvan. ald~ ret' 
tan daha iyi idi. Dört hafta siibudi' 
yolculuktan sonra Lapasa var~. ;I 

Bugünlt:rde Rio Grandenin ot.;; 

Madero adında bir adam, Me~~f 
birleşik kuvvetlerine karşı hat'P"'-

duT. l"h" . d k . . bir d~ a ı ını eneme ıstıyen scıJ 

Amerikalıyı yanına almıştı. bit~ 
bunlara katıldım .. Ve asilerle ~ 

yola çıktık. Jaurez şehrini ~ap fe~I 
ken bir kaç tane de makinelı. tU ~ 
geçirdik. Bu muvaffakıyetirnııe .::.ti 
lık olmak üzere Madero, Artıd'~ 
rın her birisine kendi eliyle bet" 
altın dolar verdi. ,,..-~ 

Madero, kendisiyle savaşa de -
memi istedi. Cumhurreisi otdıJ~ 1 
man bana, p::-lis müdürlüğü, Y~ ~ 
yiz mahkemesi reisliği gibi m . ~ 
memuriyet vereceğini vaad ettı- 'el. 
kim, bu adam sonradan Meksi~ t 
hur reisi oldu. A V'.ıkat olmadıi'°' 
rei~~~ .. : .. a..J>:1:1~::c~~~~~. söyle~, af 

istersen sen • ~ 
· - Temyiz mahkemesinin rı' f'uı1 

- Nereye?. 
- ı eKsasa aonecegım. 

de gel!.. 
- Ne var ki orada?. 

- Elbette bir iş buluruz canımı. 
- Zannetmiyorum.. Benim niye-

tim Lapasa gitmek .. 
- Ne zaman?. 
- Bilmiyorum daha 1.. 

toplanacağı belli değil ki 1 1'0t ~ 
bile, oraya reis olmak için avıJ~,ı I 
ya lüzum yok. İ! olacağına ,,,dl' 

Teklif fena değildi. Hoşıı ,, 

gitmedi değil! .. Fakat vatan,"' 
dut işaretlerinden uzaklaşma~ .:I 
yordum. at'..ı 

Bir gün, kuytu bir kahve \il' il'" 
büzülmüş, milyona kavuşm.~~ ı. tt~ı 
gi yola gitmek lazı:n geldı~1~;di
larken karşıma bir adam dık . ./ 
ilk sözleri şu cldu: rıf':~ 

- Günlerdenberi sizi ' tılP"ı.t 
Hangi delik te yaşıyorsunu:ı: 1, I, 
ki! Bilhassa sizi aramak için Y:,~ 

yeni bir "i~ .. den ümit kesince bir veya rıldım. Şikagodaki Sehig l'0ıJ~ııv 
birkaç defa onu yataklarına almışlardı. kumpanyası yüksek bir para ~ ot"~ 
"Adam sende! ha olmuş, ha ha başka ıde size bir film çevirtmek istır!· .lf 
sı !.. .• b()ylece onun gözüne girmek gaye- Yüksek para!. Acaba ne k• rı'ı fYJ 
sine gidiyorlardı .. ''Bu mendebur işte yona yakın mı? Yoksa daha 17" r 
polislerle iyi geçinmek lazım.... Kavuş:nıya azmettiğim rni1Y011

' 

- İstersen yarın beraber yola çıkar, 
birimiz cenuba, birimiz de şarka doğru 
atlarımızı mahmuzlarız. Sen bir köşe
de, ben bir köşede höayatımızı kazan -
mıya çalışırız. Ve kimbilir, belki gene 
bir gün buluşuruz, zengin olan olmr -
yana yardım eder. 

(Devamı var) dan mı gelecek acaba?.~J "'' 
f l) Porisin kadınlar Jzapishancsi. (De,·ıı 

lf--1 .. •lm~!·t:ldC!Jlla!JUDlt!"l~lfilrJIE~l3 ·r 
Bilsen bir çocuk anasına neler öğretiyor. Zayıf bl ,şJlıe' 

borçlu olduğumuz bu daimi himaye devresinde bizirıı10 "tJll 
sında öyle vaitlcr oluyor ki bir kaduı, ancak ana oJdılbutlll'_ae 
hakiki benliğine eriyor diyebilirim; blz ancak o zam~ isi -r' ı 
vetlerimizi inkişaf ettirip hayattaki bütün vazifele~tıı'~ 
hayatın bütün saadetlerini ve neşelerini tadıyor. ı\Ila ~eıı 

bl"ktııt· ..,.~ kadın yarım kalmamış, yanlış yaratılmış bir ma u ~ ..ı 

M ti ruhuma işliyor, beni ne zaman görseler, benimle ne zaman 

ıı:onuşsalar etmedikleri iltifat, etmedikleri ikram kalmıyor. lhti· 
~·ar bUyUkbaba zannederim çocuklaşıyor; bana hep hayran bakı 

yor. Lohusa döşeğinden kalkıp da sofraya ilk indiğim gUn benim 
bir taraftan yemek yC'rken bir taraftan da torununa meme verdi

ğimi görünce ağladı. H<-r zaman para dUşlinccsinden başka bir pa
nltı görlilmiyen o iki kuru gözde beliren yaş. kalbimi o kadar fe

rahlandırdı ki tasvir edemem; bana öyle geliyor ki sevincimi i~ 
tiyar da anladı. 

Çeviren~ N OJI ırOJI O Dalhl 
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ATAÇ 
an mrvel anne olmağa çalış, meleğim! görecE>ksin ki 

0oııd 
diki saadetine benim duyduğum bütün hazları da ıca 

Lul'yi sorarsan o, bir oğlu olduğunu ağaçlara, yolun taşımı top. 

rağma anlatacak. Çocuk uyurken başında oturup saatlerce baktığı 

oluyor. "Buna ne zaman alışacağım, bilemiyorum!., diyor. Sevinçle

rindekl bu ifrat, vaktiyle geçirmiş oldukları korkuların, duydukları 

endişelerin nekadar bUyük old-.ğunu göstermez mi? Lui nihayet 

itiraf etti: kendi kendinden şüphe ediyor, hiç çocuğu olmıyacağı. 

nı sanıyormuş. Benim zavallı Lui'ciğim birdC'nbire drğişlp dahıı 

iyileşti, şimdi eskisinden de daha çok çalışıp okuyor. Çocuk, baba· 
smın yUkselme hırsını bir kat daha arttırdı. 

Bana gelince, canım kardeşim, ben günden gUne daha bahtiya
rım. Her saat, bir anayla yavrusu arasında, yeni bir bağ tC'şkll edi 

yor. İçimde duyduğum için biliyorum ki bu his mahvolamaz, tabi 
idlr ve her an canlıdır; halbuki diğc>r hislerin, mesela aşkın böyle 

olmadıfmı, arasıra lnkıtaa uğradığını sanıyorum. lnsan ömrUnilı 

her lnmda ayni surette sevmez, hayatın o kumaşı Uzerinc işlcner 

"'eekler daima parlak olmaz, hem qkm ergeç bir sonu olur; anne· 

llk sevgi.3ınlnse hiç bir inkıtaa uğramaktan korkusu yoktur; o ço
cuğun ihtiync;:ları ile artup çocukla beraber inkişaf eder. O sevgi 

hem bir ihtiras, hem bir ihtiyaç, hem bir his, hem bir vazüe, hem 
bir zaruret, hasılı saadetın tft kendisi değil midir? evet, benim ci. 

el kardeşim, işte kadına mahsus olan hayat. Biz, annelikle, hem 
kendimizi bir kimseye sadakat, fedakarlıkla bağlamak ihtiyacımı-

zı tatmin cdlyorui: hem <le kıskançlığın o üzücU heyecanları ile 
karşılaşmıyoruz. 

Zaten biz kadınlar için Tabiatla Ccmiyet'in itilaf cttiklC'ri yPgô.
ne nokta, annelik değil midir? doğrusu Cemiyet, bu hususta, Ta
blat'ı zenginleştirmiş, analık hissini aile rubu ile, soyadım. kanı, 

serveti devam ettirmeklP bir kat daha arttırmış. Rir kadının, ken
disine bu büyük sevinçleri ilk tattırnn, ruhunun kuvvetlerini inki
şaf ettir~·n. kendisine analık denilen büyük sanatı ilk öğrC'tcn sev-

gili mahluku, büyük bir aşkla sarmamasma imkfın mı \"nr7 insan
ların ilk kurduğu cC'miyetlerdc bile mevcut olan, diinya kadar es
ki olan "ckber evlat hukuku", bence münakaşa bile edilmemeli_ 
cllr. 

sın. 

., 
• tıJb;' 

Vaftiz oğlunuz beyefendinin ağladıb'lnı duyunca rne:ııı ııC 1.. 
rakmağa mecbur olmuştum; onun ağl~as.ını tiı .b~h~uıı~el' l 
duyuyorum. Mektubu bir iki veda kelımcsı de iJave ttJ~.ı. 

. anla (lV .; 
dermek istemedim; bir kere de okuyayım dcdıın, 

1 
uı?' ıe' J 

aleladeliği, sırf bana mahsus hiçbir şey olmaması be~ ıaııııe f k 
nim hissettiğimi, heyhat! bana öyle geliyor ki bUtU~ d~' / 

nim gibi hissetmiş ve benim gibi söylemişlerdir. ııan;1'~~. 1 
lannda, kimsede görülmedik bir hal bulan, onların ı al•>' ed 
?.elliğinden bahseden babalar vardır, herkes onlarla ~ 
de bunun gibi benimle alay edeceksin. ~ d1" J 

Benim cici nkrdeşçiğim. işte mektubumun bUldat bfo11 I 
ben, eskıden nekadar betbaht isem şimdi de o k~ e gel~./ 
Bu köy evi, yakında bir malikane, bir meşruta batın geçe-:1tl'.., 
bu kl5y evi benim için "Arzt - Mev'ud". Çölü nihM'et ettııl P" 

Bin bir şPfknt, ciciciğim.\ Bana mektup yaz, saad daJl 

satırları artık içim bı.:rkulmadan, gözlerim yaşarma ~) 
rim. Şimdilik Allah'aısmarladık. _ .... ~· 

(Pev--
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~2 TEMl\tUZ - 1938 

Yazan: Rahmi YAli/Z 
Dstanb\Yllla vaı ıro D olfilCS\0 ODmaı lf"il 
~aı~tt D Dınde ~aınn ııc ll'iı aısno e<!:lle e e ll< 
a ıre~ceil:D~ıre IQ)a.ış v lYlır lY!O aceaı~'tr;u 

-40-
'h ..... Bunu m d'' .. .. . t 
.r-:ıı- u uşunuyorsunuz mıs er 
-11erı :r-, 

1.:ıun · laamafıh hakkınız da var. 
&Uzeı Yıllar bulunduğu memleketin en 
!erin· lll<ınzaralanna, en havadar mphit
lelılı~: alışmış bir insan, denizaltında 
liJc d dolu sahalarda daracak dört çe
durtı~var ara ,ında kalmak hayli düşün- 1 
kaıe ~ Ama üzülmeyin azizim.. Çanak
lıkta rzahını aşmak bahtiyarlığına ulaş 
eflen~ ~~ra, buradaki harekatımızla oçk 

ırsınız. 

~o~a.nı~ bir türlü fıkrimi anlatamı
ca~ırn, kapıten .. Sızinle beraber mi kala-

...... -e·· Bunu öğrenmek istiyorum. 
İçjtı ·• Tabi azızim .. c.;0minın tedariki 
\re ~·enıdcn tcşcbbü lcre girışecehriz. 
kn d~nu mutlaka temin edeceğiz. Çün
ı..~ ort ge . 
cı.utıeı . mı. ooyle her tarafı düşman 

~İbi be~rıle muhat bir gölde öbür insanlar 
tün la ~tiin materyallerini, ellerindeki bü 
ler 1 ~.da!ı hamulclerini çabucak bitirir· 

.. §1 
kar ~ n fecaati de o zaman orta"a çı. 

- llar~ u c;ok dehşetli silah o andan iti
~et k ~~.Para etmez bir hale girer. Hare
bitınia ılıyetini kaybeden bir tahtelhahir 1 
'Cel( ~. sandalcılar tarafından imha edi- l 
~en l);'<lliyete dü5111üş zavallı bir tekne l 

e· ~kabir !:ey dcğilrlir. 
rn .. , ınaenaıe~ h - l"' d . . . . . . ~~ . / on p c1n a ızın 1şınızı yap 
Siıbah lelkenJiyi bulmak lazım.. Yarın 
thtı.it ~i&ados önlerinde bulacağımızı 

edıyorum .... l\ .. 
tılaecık apiten artık diğer gemilerden ay. 

rnılız'> ...... ~. . 
tekı· 'tndilik e\·et.. Fakat bu ayrılık c:.ü-
fa;k ı~lrnıyacak. A~ağı yukarı bir gölden 
2~ ~' ılan l\larmarada hemen her
ilerd,,n·hbiribirimize raı:tlamamız. hattıı 

. ı r 
~Un b 

1 
'Yaç ve lüzum halinde hazan her 

u Uc:rnamız da kabildir. 

:::. ~~rekatı kim idare edecek? 
\7 . Uphesiz ben ı 

&.. akıt ileri' - .. 
ıı.11ıııukı '.Yordu .. Efrat. buyük yor-
Cı ını ~ &eçırdikleri koca gündüzün a
':atdi~·~~ a':"ak için mangaya çekilmiş. 
tırahate akılerden ba5ka hemen herkes is 
~ 13 can atmı~tı. 

!etin ~·e~e derin bir sükQt \'ardı. Makine
t\ıituıa nasak takırdısı uyuyanların ho
Bıtıda drına tempo tutuyor; preskop ba. 

en· · tdeıı ged· ızın karanlık sathını tarassut 
~er P ıkJi ile Teodor Brodey \'e Pal-
lı rec:kop k 
ıı~Yorl amarasında karşılklı ko-

lllaııı h ardı. Brocley şöyle bir taarruz 
azırlamıştı: 

l'tanb 
ta t "el· ula do~ru yapılacak ilk akın her 
t "' ınen 
• Ot rn \asıtayı torpillemekle Te-
lt e~dana · .. . fırsatı getırecck, bu arada musa. 
ı~ ı arda Mar ·ı . . 
,-•eıeJeri 

1 
maranın ı en tıcaret 

li ler ,. k' stanbulu besliyen liman ve te 
•··· ~ a ılacak bo laca~tı. · mbalanacak, topa tu-

h-..~.tanbuıa . . 
.. ~ılt ha \arılınca lıman dahilinde 
~· Sirksıl .ed:Cek hareketlere başvurula 
ı;1 Pidoıa~cı lımanı, köprü. Kızkulesi, 

~~'lıncıa ~ .o) hedef tutulacak. İstinye 
ıı:.tım ü . 

~ anlı d zerınde aleste bekliyen 
ı ~arı onanmasının birinci zırhlı fır

ecı ı 1 a\'lan k 1 ec"k h ara torpidolarla berhava 
~~ltıla~k arc~ket daha ileri götürülmeğe 
"\.'1} hutık11 • Sarav rıhtımlan torpillenir 

l{ rtr daire!<' · d -fo av'\I cih('r rı c topa tutulacaktı. 
aı açık dl' . 1 çok zengin olan bu pro
l:~'tıda l)J~zdc ve hiç bir tehlike tehdidi 
' 11l' ... ıyan b' 
j,.:Ya olab·ı· ır kamarada hoş bir 
"''İtı ı ırdi il :-d· . a."' . tatbiki · .ı ısc \'C ırrıkanlar pro. 
"<tQe ecı ne ta.;~rlandığı Ş<'kilde mü-
llrOd erler miydi? 

ııo~ ev. mua hh" b· tav, ih e ır olmasına rağmen bu 
ıtrır mat edi ··o . . 
l> ış nazari) ; r: ~ımdıden i~e olmu~ 1 
<\aı:ııt e bakıyordu 
~ t-n. bizzat h · · 
ı.. 'tctti ~ • arıta masasının baı:ı-
ı.ııraı ·• efınenin m k" . -

Ç<tlıı;t ev tını tayin içirı 

ıı~ hakan 
1j:, ~1"r~ nonuk gözlerle kendi-

' f • a mPre• ı ~ }"i. ~att 7 ·. 
~ "aat 11 : mıl ile ilerlemckteviz: 
b• :aat 6 d .. gp l\•or .. 'Rn :ıhı>ı:te ~dis.. 1 

~I ı: . . :ı fll'P"le ha~ .. l-
~ ~klirer lr - P• •·pl\:rnliTlin 1 

buıunab'Jc ' 1 
\"erde, Rİl!:1dos kıylann- l 

ı er<>ğizf 
t 

Dedi.. Ve .. arkadaşının cevap vermesi
ni beklemeden ilave etti. 

- Geceniz hayırlar olsun dostum! .. 
Artık istirahat edelim. 

Süvari, kamarasına çekilirken Palmer 
de kendi yatağına yürüdü. Kamarasına 
girdi; elbiselerini itina ile yerlerine astı, 
r.anzasma uzandı, derin bir uykuya daldı. 

E 13 bütün gece su altındaki müşkül 
yürüyüşüne devam etti. Sabahtanberi 
mahsur hva teneffüs etmekten bunalan 
mürettebat tahtelbahirler ayrılacakları 
zaman suyun üzerine çıkınca ha\'a değiş 
tirrnişler. herşey yolunda \"e arızasız se
yahate ha~lamıc;l:ırdı. 

Varçlıya neterler vazifeleri başında 

uyanık durmağa gayret ederlerken arka
daşları hak kazandıkları huzurla uyuyor 
lar, yorgun \'Ücutlarım dinlendiriyorlar
dı. 

Brodey kamara kapısına vurulan hafif 
vuıuşlaı la gözlerini açtı. Elekt-riğin do
nuk sarı ı~ığı altında titriyen gölgelerle 
irile~en etrafındaki eşyaya baktı . Uzandı, 

ranzasının yanıha~ına düşen lombuz ka. 
paltını açtı. :\Iavi. ışıklı bir tep<:i gibi 
parlayan camda, suyun ışığından sabah 
olduğunu anladı. Saate baktı: hcşi 25 ge
çiyordu. Kapıdaki tık tıklar tekrarlandı. 

Brodey seslendi~ 
- Giriniz! 
Kapı açılınca içeriye ikinci süvari 

girdi. Süvari sordu: 
- Ne var te~rınen? 
- Kapiten hir buçuk mil kadar i~kele 

haş omuzhığumuzda enginde hareketsiz 
duran bir Osmanlı yelkenlisi görünüyor. 

- . 'e yapacağımızı sormağa geldim 1 
- İyi ettiniz. Gemi ayni hızla üstüne 

do&rru gidecek. Ben şimdi giyinip geliyo
rum. 

ikinci, süvari Brodeyin yanından çı
karken mister Palmer içeriye girdi: Kon
solosun yüzünde sevinç irade eden bir 
mana, gözlerinde haz dolu ışıklar görü
nilyordu. Brodey ranzasmdan inerken 
Palmcr onu seliimladı ve hemen söze 
başladı: 

- Yelkenli bizi bekliyormuş.. Şimdi 
preskop rasıtı haber verdi.. İşler yolun
da gidiyor demek kapiten! 

Prodey bir tarartan acele hareketlerle 
~iyiniyor, diğer taraftan Palmere ce. 
vap \'eriyordu: 
-Bakalm.'.lizi bekliyecek yelkenli mi 

bu? 
Palmer güldü: 
- Oo .. Ona ne şüphe kapiten .. Başka 

bir gemi ne diye bu saatte şurada hare
ketsizc.e beklesin? 

- Kimbilir .. Maamafih sizin ileri sür
düğünüz ihtimal daha kuvvetli .• 

Brodcy ceketini giydi, Palmeri kolun
dan tutu: 

- Haydi mister Palmer. c;ıkalım. 
Dedi. tki l ngiliz subayı kamaradan 

çıktılar, Preskop bölmesine geldiler. Bro
dey preskopa gitti. dışarı baktı. 

Uzakta. bir mil kadar açık-ta kırmızı 

aşı boyalı karinesinin ön kısmında, bur
nundaki serenin altında Arap harflerile 
"Sancaktar., ismi okunan iri bir yelken
li duruyor; bütün arması vira edilen tek 
ne bulunduğu yerde kıpırdanmıyordu. 

Brocley bu yelkenliyi iyice gözden ge. 
çirdi .. İçinde görünürde tayfa yoktu. Sa
de, baş ~üvertede halat ve yelken yığın
ları arasına yerleşmiş bir adam, denizi 
gözlüyor. hütün dikkatini !\larmaranm 
boğaz istikametinde teksif etmiş görünü
yordu. 

Brodey gözlerini objektirten ayırmadan 
yam başında sabırsızlıkla bekliyen Pal· 
mere mınldanclı: 

- Evet .. Yelkenli bizi bekliyora ben
ziyor! 

(Devamı ,·ar) 

(1) TalıtelhaJıir lerirı ravmduğu mer
milere bu isiıiı ı•crilir. Riz yanlış olarak 
buııu (torpil) şeklinde kullamyoruz R.l". f 

Festivaldeki 
•• 

gureş 

müsabakası 
lzmir panayırında lstanbul, İzmir, An 

kara ve Trakya kan şık fut bol takımları 
arasında yapılacağını evvelce haber ver
diğimiz ''panayır kupası,, maçlarına da 
l stanbuldan altı klüp muhteliti iştirak e. 
decektir. 

Gene festi\'alin eğlenceleri esnasında 

Türk ve :-. racar güreşçileri arasında ya
pılmasına karar ,·erilmiş olan amatör 
güreş rnüsahakalarr için f esti\'al komi
tesi 1\lacaristanm güre~ rederasyonuna 
müracaat etmİ§tİ. 

Aradan bir hayli zaman geçmiş olma. 
sına ra6rıncn festival komitesinin bu mü
racaatine !\!acar federasyonu henüz ce
vap vermemiştir. Bu vaziyet karc;ısında 

ya güreş organizac:;yqnundan sarf mazar 
edilecek veyahut da komşu meı:nlcketler. 

7 

Süleymaniye klubü 
Spor sahasnıa kavuştu 

Memleketimizde en eski spor teşekkül
lerinden biri olan Sülcymaniye spor klü
bü, scnelerdenberi en büyük ihtiyacı o
lan sahaya nihayet kavuşmu~tur .. 

Siyah • beyaz idare heyetinin, uzun 
zamandır yorulmak bilmiyen çalışması 

sayesinde Şehremininde bir saha vücuda 
getirilmiştir; tesviyei türabiyesi ve etra
fının taştan örme dıvan tamamlanmış o
lan stadın resmi küşadı gelecek ayın or
talarında yapı}acaktır. 

Süleymaniyclilcr, bu büyük bayramla
rını zengin bir programla tesit edecek • 
lerdir. 

Harbiye 
Yılmaz 

O giin klübün davetlileri Siyah _ Be
yazlıfarın Şehzadeba~ındaki lokallerinde 
toplanacaklar, öğle yemeği orada yenile
c-"k ve biraz i:;tirahatten sonra otomobil
lerle yeni sahaya gidilecektir. Stadın res 
mi kü-;;adı yapıldıtkan sonra Süleymani
ye birinci futbol takımile ya Galatasa
ray veyahut da Fenerbahçe futbolcuları 
bir maç yapacaklardır. Bundan sonra da 
Süleymaniyenin meşhur hakemini, Or
hanı. Hüsnüsü gibi eski zamanın büyük 
sporcularının dahil olduğu mütekait ta. 
kımlarile son günlerin en şöhretli futbol 
ekibi! halini alan Mabtuat futbol takı

mı arasında bir müsabaka yapılacaktır. 

BUyük bir futbolcu
nun oğlu 

den birinden başka bir ekip davet edil- Reislle Umumt kAtibl istifa 
Fransızların m~hur eski kalecisi An. 

dre Charige'nin oğlu büyümüş koca a
dam olmuş ve geçenlerde Fransızların 

Red Star klübüne amatör futbolcu ola
rak girmiştir. 

mek icap edecekse de bunlar hakkında ettiler 
henüz bir karar verilmemi~tir. 

Atletizm 
şampiyonluğu 
İstanbul atletizm şampiyonluğunun 

her gün birer tanesi yapılmakta olan 
karşılaşmalarından ciridatma, dün Tak 
sim stadyomunda yapılmıştır. Netice
ler şunlardır: 

1 - Melih (Güneş) 52,56 
2 - Kurd (Beşiktaş) 47 ,82 
3 - Varak ( Robert Kolle) 45,97 

--o-

Atletizm 
milsabakalnrı 

R umelihisar idman birliği tarafından 
hu sene yapılmakta olan atletizm m:ı-

sab:ıl:alan bu defa de önümüzdeki pa

zar günü saat 3 de Robert Kollej sa
hasında yapılacaktır. 

-0--

0kspor 
Altıncı atışlar 

Bu hafta yapılacak 
O kspor genel sekreterliğinden: 
Kurumumuzca terlib edilen ok atışla

rının altmcısı 23.7-938 cumartesi saat 

15 te OkmC'ydanrncta yapılacağından 

saygı değer halkımıza ve üyelerimize 
arzı keyfiyet olunur. 

-0--

Şazl baba oldo 
Ga=etct.;i arkadaşlarımızdan ve 

memleketimizin kıymetli hakemlerin
den Şadi Tezcanın bir oğlu dünyaya 
gelmiştir. 

Tezcan ailesini tebrik eder, yavruya 
uzun ömür dileriz. 

Gayrifedere teşckkülerden Harbiyeyıl
maz spor klübü reisile umumi katibi ta
rafından gönderilen bir mektup aldık. 

Bu iki idarecinin de klüplerinden is. 

tifa ettiklerini bildiren bu mektubu ay
nen n~rediyoruı: 

"Bundan üç ay mukaddem açmak te. 

şcbbüsünde bulunarak faaliyete başlıyan 

Harrniyeyılmaz spor klübüne umum üye 

lerin arzu \'e reylerile reis olarak seçilmiş 

ve bu zamana kadar vazifemi ihmal et-

miyerek samimiyetle çalışmıştım. 
Lakin 17-7-938 tarihinden itibaren gö • 

rülen lüzum üzerine sırf kendi arzumla 

bu klüple olan alakamı kesmiş ve istifa
mı da klüp idare heyetine vermiş bulu. 

nuyorum. Binaenaleyh bu tarihten itiba

ren klüpl~ hiçbir alaka ve ilişj~im kal-:. 
rnadığı gibi Şişli yeni istasyon Rerikbey 
ap. No. 2 deki klüp adresinin de ayni ta-

rihten itibaren bu klüple bir münasebeti 
olmadığım sayın gazetenizin muteber say 

falannda dercini en içten asygılanmla 

diler ayni şerait dahilinde klüp genel sek 
reteri Şerif Kurdoğlunun da istifa etti-

' ğini bildirmenizi a~·rıca rica ederim.,, 
l/ arbiyeyılmaz kliibü 

Gmel sekreteri Şerif Kmdoğlu 
llarbiyeyılmaz klübii reisi 

Fikret Devrimeri 
-<>--

Kongreye davet 
Barutgftcü kıtiblumumiliginden: 
16,7,938 cumartesi günü akdi mukar· 

rer oian kongra iştirak eden üyelerin 
ekseriyeti teşkil cöememelerin.:::n yıllık 
kongramızın 23, 7,938 cumartesi glinü 
saat on altıda Bakırköy ha!k evi salo -
nundatoplanacagını arz ve bütün üyele
rin gelmesini rica ederim. 

Bakalım bu çocuk da babası gibi şöh.. 
reti bütün dünyaya yayılan bir futbolcu 
olacak mı? 

-<>-
Vefa klftbüniin yeni 

ida re heyeti 
Vefa İdman yurdundan: 
17-8.938 pazar günü yaptığımız umu· 

mi senelik kongremizde aşağıda isimleri 
yazılı zevat idari işlere seçilmiştir. 

Umumi başkan: lstanbul kültür direk
törü Tevfik Kut, 

l dare heyeti başkanı: Şahin Paşa oteli 
sahibi Saim Şahin, 
~Iuhasip: Sümerbank yerli mallar pa

zarı muhasebecisi Cevdet, 
'Gmumi katip: Maliye menıuria,pndan 

Abduş . 
İdman müdilrü: Beden terbiyesi mual

limi Ali Muhsin Akyürek, 
Yurt müdürü: İnhisar memurlarından E
dip Kut. 

Mürakabe heyeti başkanlığına İnhisar 
lar başmüfettişi Faik Kut. 

Aza: Adapazarı ortamektep müdürü 
Saim 

Aza: Maliye memurlarından Nuri Ye
ner. 

. ............................... ·-························ı 
SUBAY'ın 

koz 
H er genç kızın, her kadının 

her sevenin okuyacağı ince, 

içli bir a~k romanı 

Yakinda HABER' de .......................................................• 

Ok atma ve televizyon! 

' 
Annıiıl bizim " " <'sl.I btr SflOnımm obn ok ntmn, ştmdl bütUn mcdrni dünyada en ı:ott se,1len bir spor olmuştur. Geçen· 
lcrdc 1n ı,; i ltercclc tcl c\i.1.~·on il<' lıir "{lor l ıfıılis~si 'nıııeği frcrübo clııwk i tcnıi)er Ye bu tecrübe Iı:in ok atma sı>orunu 
tercih ctmişlcrılir. Resmimiz t ecrübenin nasıl yupıldığıni göstermektedir. 
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Kimya 
Enstitüsü 

Ha ieiye Vekili 
r ,. e .g·d·yor 

Romanıra vc::li e kraliçesinin 
cenaze m ras·mande bu unacak 

Valide kraliçe Marinb1 cenaze mera
sımindo hlikümetımizi temsil edecek o
lan heyetimiz, hnriclyo vekilimiz Dok-

tor RilştU Aras'ın riyasetinde olmak ü. 
zere cumartesi günil torpito ile şehri-

mizden hareket edecektir. Bu heyete 
Cumhurrelsliği yaveri de dahildir. 

Mezuncn şehrimizde bulunmakta olnn 
BUkreş elçimiz Hnmdullah Suphi Tann

över, valide kraliçe Mari'nin cenaze 

merasiminde hazır bulunmak Uzerc ha-
reket edecektir. (A. A.) 

Pazar günü saat 11,30 da Taksimd ki 
Ortodoks kilisesinde Romanya• valide 

kralıçesi için dini ayin yapılacaktır. 

Ceııaze Biik reşle 
Bükrcş, 21 (A.A.) - Bu sabah Vali 

ide Kraliçe Mar.nin cenazesi Sinayadan 
Bükreşe nıı.kledilmi§tir. Cesedi nakle
den treni çekn:ekte olan iki lokzımotif 

bayraklarla örtülmüşdil. 
Cesedin bulur:~uğu furgon, nıor 

ipeklilerle örtülmüŞ ufak bir kilise ha
line getir;Imişti. Trenin her uğradı~ı 
i'.ıtasyonda papaslar tarafından telini lL 
yinler yapılmıştır. Kotroseni şatosunda 
ölü i!jin ufak bir kilise vücuda getiril
mi~tir. Payt:ıht halkı bugün ikiden iti· 
haren cesedi ziyaret edebilecektir. 

Fransız Cumhurreisi 
.._ .... llnştarofı 1 incide 

C"zair :: • ~ilen bulunan ruay, Vers:ıy 

sarayına gitmiştir. 

Saat 13 de reisicUmhur Löbrön, krali

çeye, ve kral madam Löbröne kol vere
rek aynalı salona geçmi!terdir. 

BUyUk ziyafet sofrasının uzunluğu 37 
metre olup bahçelere nazır bir vaziyet
te kurulmuştur. Bundan b:.şka yedL3er 
metrelik iki sofra ile on dört küçük sof
ra daha vardır. 

Davetliler arasında fU veuıt göri\l • 
mekteydi: 

İngiliz .sefiıi, Dalady. , Bone, "~ilran, 

Janoney, Şotan, Kanada elçisi, Fransız 
hilkümet erklnı, Kayyo, dilşes dö Vest
miruıter, Vinston Çurçil, Hnnoto, Kan
das, Fransanm Londra sefiri Korben. 

Saat 13.05 de ma\i ve kırmızI renkli 
elbise giymiş olan perukah 92 metrdo
tel, servise ba~lamı{ilardır. Ziyafet. gö
rUlmiyen bir orkestranın çaldığı eski bir 
musiki parçasının nn~meleri nrasmda 
devam etmiştir. 

Yemekten l'IOnra kral ve kraliçe hu
sususi apartımanlnrında birkaç dakika 
istirahn.t etmişlerdir. Bu sırada da\•etli
ler de HerkUI salonuna geçmişlerdir. 

Geçıt resmi 
Versay, 21 (A. A.) - İngiliz hUküm

darlan, askerin geçit resminde ha.zır bu-
1 unduktan sonra Versay ato3unun bah. 
çeslnde yapılan muhtelif ıenlklerl sey
retmişler ve saat lS.50 de hususi tren
le l'nrise donmü§lerdir. 

Geceki müsamere 
Paris, 22 (A. A.) - DUn akşam İn

giltere kral ve kraliçesi ecrcfine veril
miş olan ziyafetin sonunda parlak bir 
müsamere yapılmış ve bunda ziyafete 
''""'Ptli kimselerden başka birçok zevat 
hazır bulunmuştur. Bu müsamerede bir 
çok artistik numaralar ~apılmıştır. 

Kral, Cumhurreıs1 ni Londra
ya çal?ırdı 
Pari8, 21 (A. A.) - Rcıisiefimbur 

Löbrön, önilmUzdeki sene başla:""'l!l doğ
ru Londrnyı ziyaret etmesi için kral ta
rafından yapılan daveti kabul etmiştir. 

lngiliz - Frnnsız dost uğu ve 
Avrupa 
Vaşington, 21 (A. A.) - Ayan hari

ciye encümeni reisi fütman lngiı=z 

kralının Paris seyahatini me·r-.. bahs e
derek demiştir ki: 

"- Bu rl~ arct Fransız • İngiliz an
laşmasınm 1tcnl leme ini \'O ku\'\·et
Jenmestnı tazammun eder. Bu lsc A,._ 
rupanm ha\"Bsmr 1 11C'!'ltlrccck ev her 
han~I hlr ı\\'nıpa de' Jetini scrgü
zc te atılmaktan alıkoyacak mahiyet
tedir., 

Frırnsanın 
a'dkaiar 

ltulyan guzeteleri 
m·s ıf!rlcrile niç"n 
o:mıyoı muş? 
İtalyan matbuatı İngiliz kralmın 

Farisi ziyaretine karşı tam ve mutlak 
bir kayıtsızlık göstermektedir. 

:revere gazeteni bu münasebetle di
yor ki: 

İtalyan matbuatının İngiliz kralının 

Parisi ziyaretini sükiitla geçiştirmekte 
olması Fransada birç":>k tefsirlere 
yol a!jmrştır. Fakat telnşa ve İtalyayı 
kabahatli göstermeğe çalışmakta ma
na yoktur. 

FHhakika Macar Başvekili ile Hari
ciye nazırı İtalyqnın misafiri bulunu 
yorlar. Neden İtalyan matbuatı, ken· 
di misafirleri ıdururken İtalyayı alaka-

dar etmiyen bir ziyaretle meşgul ola
cakmış?,, 

Paris ziyaretine ait filmler 
Londra, 22 - lngiliz kral ve kraliçe

sinin Parisi ziyaretine dair filmler hu
susi bir tayyareyle Amf.'rikaya götUrül
mUştür. 

"Mereury" isimli deniz tayyaresi 5 ton 
gazete ve film yükü !.le havalanmış, At
las Okyanusunu 13 saat 29 dakikada aş. 
mır.ıtır. Tnyyarn evvela Kan:ı.dada Mont
reale inmiş, bu nynhati ~O saat 20 da
kikada ynp::ııştır. MontrE:alde yükünün 

bir kısmını bıraktıktan aonra Mi~igan 

gölilnden Vaşington tayyare ,. - .. 'tla 
uçmuş, oraya da birkaç saat sonra vasıl 
olmuştur. 

Fıreni bozuk 
otobüs 

D:.in şehrimizde bir ki~inin öHimile 
bir !COcuğun da ağırca yaralanmasile 
neticelenen iki feci otomobil kazası ol
muştur. 

Bunlardan biri Kızıltoprakta vukua 
gelmiş ve saylav Cemile ait ve şoför 
sal5haddinin idaresindeki 2619 numa
ralı otomobil Panayot isminde bir hah 
çıvana çarparak ölümüne sebep olmuş.
tur. 
Haydarpaşa hastahanesine kaldırı

lan Panayot yapılan ameliyata rağmen 
ölmü tür. 

Diğer kazayı bir otobüs yapmıştır. 

Fatih - ş·~li ara:ıında işliyen şoför 
Erdoğanın idaresindeki 3421 numaralı 
otcb:ls Divanyoluna doğru gelirken 
frenin birdenbire bozulmas: yüzünden 
olar.t.:a hızıyla yokuş aşağı inme~:: baş
lamıştır. 

Yolcuların feryadı ile bi•sbütün şa
şıran şoför otobo!.isii cadde üzerindeki 
tramvay durak kaldırımına bindirmiş
tir. 

Otobüs kaldınmın ucundaki beton 
direği parçalıyarak üstüne kadar çık
mış ve o esna.da kaçmağa vakit bula
mıyan 13 yaşında Remzi isminde bir 
çocuğa !iarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Şoför yakalanmış Remzi 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Otobfü/in frenlerinin neden bozul
dugu kontrol edilecektir. 

Ayrıca bu vaziyet Ü?:erine emniyet 
al~ncı §ubc, otoblisleri sık sık fenni 
muayeneye t~?li tutmağa karar vermi! 
tir. 

ıa ya~ındakl katllln 
mu!J3kemesl 

Geçen nisan ayında on kuruş alacak 
yüziındcn arkadaşı Haydan Eyüpte bı
çakla karnından yarahyarak öldüren 13 
yaşındaki katil Tevfiğin muhakemesi
ne bu sabah ağır cezada başlanmıştır. 

Kiıçuk katilin hüviyeti tcsbit edildikten 
sonra müddeiumumi, Tevfiğin henüz 13 
ya!Unda olduğu için ceza mahkemeleri 
kanununa göre duru~smm gizli yapıl
macıım istemiş ve muhakemeye bu suret.. 
le dPvam edılmicıtir. 

vıpıomalı bir l!.BE ve bir hastaba· ı 
kıcı ile bir de hademe aranıyor. · 
Talip olanlar her gün sabahlan 

1 
saat 9.3-0 a 'kadar Şişli meydanında 1 
201 numaralı Şişli cerrahi kılniği 
sahibi Operatör Dr. Cafer Tayyar 
Kankat'a müracaatları. ı - ' 

Üniversitenin Cağaloğlundaki kim-
ya enstitüsünde dün saat 17 ,30 da 
bir yangın daha çıkmıştır. 

Kiınyahanede akşam nöbetçisi ka
lan Ahmet birdenbire kesif bir duman 
kokusu Buymuş ve pek az ııonrn da 
bir patlayış sesi işitmiştir. 

Derhal yukarı kata fırlayan Ah
met teneffüs etmek imkanı vermiyen 
dumanların ortalığı sardığını görünce 
derhal polise haber vermiş, biraz son
ra Fatih itfaiye grubu hadise yerine 
yetişmi~tir. Su ve kum dökmek sureti
le yangın kısa bir zamanda söndürül
müş ve tahkikata başlanmı§tJr. 

Di.inkü yangında 5000 lira zarar var 
dır. Kimya enstitüsünde bu yıl içinde 
çıkan dört yangın üniversite bütçesi
ne 30 bin liraya mal olmuştur. 

Enstit:.i civarın:la oturanlar pek hak 
lı olarak endişe izhar etmeğe başlamış 
lardır. Kimya enstitüsünde yangınla

rın bu kadar sık olması ehemmiyet ve
rilmeden geciştirilecek işlerden değil

dir. iki şıktan biri: Ya kimya enstitü
sünde, eczalar dolayısile böyle sık sık 
yangın çıkması tabii gör:ilecek bir i~ 
tir. Bu takdirde enstitünün mahalle a
rasında durması •.:aiz görülemez. Veya 
ciddi tedbirlerle yangın tehlikesinin 
önilr.e gc!jmek m:imkündür; bu takdir
de yangına mani olacak tedbirler alın
malı ve kontrol ypaılmalıdır. Her hal
de şimdiki vaziyet devam edemez. 

Sovyet-Japon 
ihtilafı 

BE.'rlln, 22 - Berlin gazc ·~!erine göre 
Sovye•ıer Mançuko hududunda 100 ""O 

"'"ker tnhşid etmişlerdir. Aııkeri hazır

lıklarına hummalı bir şekilde devam e-
diyorfar. 

Sovyet tayyareleri 
Tokyo 21 (A.A.) - Domei ajansı. 

nın Hsinkingden aldığı bir habere gö. 
re bu sabah fevkal!de §iddetli yağmur 
lara rağmen otuzdan fazla Sovyet tay
yaresi şarkt Mançurinin hudut §ehri 
olan Tuming üzerinden uçmuştur. 

Yt>ni bir hudut hadisesi 
Tokyo 21 (A.A.) - Domei ajansı

nın Hsinkingden aldığı bir habere gö. 
;e Mançurinin §arkında Politişan ci. 
varında yeni bir hudut hatlisesi daha 
olmuştur. Birçok Sovyet askeri hudu
du geçerek Man!iuko askerlerine bil. 
cum etmişlerdir. Mançukov askerleri 
mukabele eylemi§ ve bir Sovyet as. 
kerini esir almıştır. 

Mançukov hükO.meti bütün hudut 
boyunca karakolların takviyesini em
retmiştir. 

Jetpon mümessilleri 
kaybolmuş 
Tokyo 21 (A.A.) - Sovyetler ile 

Man!juk~v arasında yapılmakta olan 
müzakerelerin inkıtaa uğradığı reıımen 
bil dirilmektedir. 

Diğer taraftan ehemmiyetle kayd. 
edildiğine göre, Sovyet kumandanile 
görüşme'lç üzerı. Tabang Kutenge git. 
miş olan Japon ordusu mömessillerin
den altmış saat oluyor ki hiçbir haber 
alınamamıştır. Mümessiller ortadan 
kaybolmuşlardır. 

Nihayet Moskovadaki Japon büyül< 
el~isile Sovyet Hariciye komiseri ara. 
11ndaki müzakerelerin de inkıtaa uğra 
dığı haber alınmıştır. 

Bütiln haberler Tokyoda ikinci bir 
harbin ba§lamak üzere clduğu hissini 
veren fevkalide gergin bir hava ya. 
ratrruıtır. 

Kuyuya dilşUp ölen 
ÇO(•Uk 

Fatihte 6 yaşında bir )'avru düştüğü 
ku)'Uda can vermiştir. 
Kemalbaşı mahallesinde oturan Hati. 

ce ile oğlu 6 yaşlarında Yaşar dün arsa
da kuzu otlatmağa çıkmışlardır. Bu sıra. 
da Yaşar kuzunun peş.kıde koşarken a
yağı kayarak üstü açık olan kuyuya düş
müş ve annesinin f eryatlanna yetişenler 
küçüğü baygın bir halde Haseki hastane 
sine kaldırmışlarsa da Yaşar orada öl
müştür. Adliye doktoru Salih Haşim ce.. 
sedi muayene ederek defnine müsaade 
vermiştir. 

2'"! TF~TMt•z - 1~ 

Musolini Frankoyll 
tebrik etti 

kanıy le iştirak et1111Ş 
iftihar duyar,, 

teyid etmişlerdir. Muharebe devartl e~ 
mekt~1ir. Cumhuriyetçilerin ıiddetJ 
mukavemeti mütemadiyen artınakUdı11• 

" Italya zaferinlze 
olmaktan 

Romadan bildiriliyor: 
Mus~lini, ispanya harbinin yıldönü

mü münasebetiyle general Frankoya 
JU telgrafı gönderm:ştir: 

''üçüncü senesi zaferle neticelenecek 
olan milli ihtilalinizin ikinci yıldönümü 
münasebetiyle sizi tebrik eden, İtalyan 
milletinin sevgi ve hayranlığını ve iyi 
temennileri!li bildiririm. 

"Faşist İtalya, ispanyayı ve Avrupa
yı tahrip edecek bir kuvvete karşı ka· 
zandığınız zafere kanı ile ve maddeten 
iştirak etmiş olmakla müftehirdir. A
ramızda hiç bir sahada menfaat ihtilafı 
yoktur. Çünkü kahraman askerlerinizin 
yanı başında gönüllülerimizin döktük. 
leri kan iki milelt arasında sarsılmaz 
bir dostluk teessüs etmi~tir.,. 

İtalyan gazeteleri general Franko -
nun zaferinde İtalyanın oynadığı rorn 
ve İtalya ile Frankocu ispanya arasın-
1da bu suretle teessüs eden c'ostluğu te
barüz ettirmctedir . 

l\lulıııı e:ıe vaziyeti 
Barselona, 21 (A.A.) - Şark cep· 

besinde dün esir edilen tir İtalyan yüz 
başısı ile İtalyan askerleri bu mıntaka
da İtalyan fırkalarının bulunduğunu 

Montrö zaferi 
~ Baştara/ı 1 ıncide 

rİ~İ arasında, yani Türk ve Elen millet. 
leri arasında dostluk, kzrdetlik ve itti
fak bağlan daha fazlalaıb, daha kuv -
vetlendi, ve daha uzadı. 

4 - lngiltere He çok samimi bir 
dostluk kurduk. Bu doıtluk, Fransantn 
bugüne kadar, ikice bir tekrarladığı 

doatluk duya-ulan gibi pasif ve plitonik 
değil. realist ve ''agissante,, bir dost
luktur. iki tarafın müsbet ve maddi ka
zançlannı dı.ı asla ihmnl etmiyen bir 
dostluk. 

5 - Hatay üzerindeki haklı dava· 
mrzm kazanılmasında bu mukavelenin 
bize bahşettiği ''büyük devlet,, meziye. 
tinin mühim tesiri olmuıtur. 

6 - Fransızlar, Şarki Akdenizde bi
zimle dost geçinmekten ba§ka bir çare 
bulunamıyacağını anladılar. 

Montrö muahedesinin tesirleri, bun· 
lardan ibaret kalacak değildir. Bu mu
ahede bize büyük bir hız vc.·mİ!tir. Biz, 
her bakımdan, gittikçe kuvvetleniyo
ruz. Bu kuvvetleni,imiz mevcut bütün 
dostluklanmızın bir kat daha kuvvet -
leneceğine, bir kat daha aağlamlaşaca. 
ğına ddilet eder. Böylelikle K.arade-
niz, Ege ve Şarki Akdeniz ıulhün de· 
vamlı bir melcei halini almıı olacak • 

ıVlontrö muahedeşinin üzerinden ge
çen iki yıl, Cümhuriyetimizin bu bü
yük kazançtan asla hodkam bir men· 
faat gütmediğini, hükümleri aiaka
dar bütün devletlerin dilek ve menfaat
ICTme tamamiyle uygun olan Montrö 
mulmvelenamesini hiç bir ıikayet ve 
sızıntıya meydan vermiyecek bir dik· 
kat, zeka ve cürüstlükle tatbik etmekte 
oldufi'unu açıkça a-öıtermiıtir. 

Lozıtn muahedeıini imzalamıı olan 
' devletlerden iken Habeı harbiyle uğ

r:t~makta bulunmaaını bahane ederek 
Mot.tröyc geler.:ıiycn İtalyanın da son 
aylar zarfmda Boğazlar üzerindeki ni
hai hnkimiyetimi~ tanım.ağa karar 
vermİ§ olması bunun delillerinden biri
dir. 

• • 
Montrönün üçüncü yılına ıulhü, her 

gün bir parça daha kuvvetlendiren ve 
medeni alemde, seciyesine uygun rolü 
olan bir devlet çehresiyle giriyoruz. 

Bu hal, Montrö mukaveleıini imza. 
layan devletlerin her bxisine ayn ayrı 
itimat vermekte ve Boğıızlıır Üzerindeki 
hakimiyetimizi iade eden bu mühim 
vesikayı imzaJamrı olanlardan hiç bi
rinde en ufak bir haya) kmklığı gö· 
rülmemclctcdir. 

Bu mazhı:ıriyet, Türk Curr.huriyeti· 
nin medeni ve insani miınasına devamlı 
surette aadık kalmakta olu~.nun eseri
dir ki ~ıruluıal siyesayı anlayı~ta ve 
hadiaclere tekııddiimde ulaıtığımız tÜf· 
dün yükıek derecesini iz.ah eder. 

HABER 

"I. 
Berracasrn cenubunda, kuvayı lcU 

1 k .• .. l"" k tıat111 yeye yo açma uzere motor u ı . 
·1erıt1 

yaptığı taarruzla Cumhuhuriyetçı 
top ve mitralyöz müdafaasiyle karŞ1ıat• .. '°" mış ve dü~manın ileri yürüyüşunu . . 
iki gün i!jinde mühim surette ke5f!11f 
tir .. 

Cumhuriyet!jiler Espadon dağıl\~ 
§arkında mukabil taarruzlarida buııın' 
rak ovaya hakim bulunan Atalaya ıtle•· 
ziini geri almışlardır. . . 

11 
Taleıin garbinde düşman bir ikı ıu1, 

evvel kaybettiği mevzileri tekrar e • 
ge!jirmiştir . 

Ha tayda 
~ Baştarafı 1 fncld.• e 

birçok Arap ve Kütrlerin Reyh•"1.t 
bürcsunda uııulsuz olarak kaydedild1 

• 

terini göstermiı olduğundan i<eyb•~ 
ye bürosunun seçim cetvelleri uı1111 ıJll 
bir kontrole tabi tutulacaktır. 13urı 
için Reyhaniye bürosunda evvelce lc't 
dedilenler altı gün zarfında evvelce • 

'1' dıkları kartlarla birlikte Reyhanı 
b.. b' ·· d ıctel" urosuna ızzat muracaat e ece 

dir. Bu müddet zarfında müracaat e; 
miyenlerin isimleri listeden siJinece 
tir. 

Yarın 

aıağıdaki 

nacaktır: 

·ııe 
sabah kayıt muameıesı 
sekiz büroda tekrar batta-

İskenderun kazasında, iskend~ 
bürosu, Kırıkhan kazasında ReyhaJl11' 
ve Aktepe bürolan, Antakya kaı•fll1' 
~a Antakya şehrindeki Osmaniye bııı° 
ıu ile. ~arsu, Karbcyaz, Şeyhkor : 
Ordu burolan. Her büroda bir ret• 
bir an vC"1fç kttip bulunacaktır· 

Hususi mahkeme bir reis ve iki,? 
dan mürekkeptir. tik intihap r.izafl1~~ 
mesinin 16 ıncı maddesi tadil edilat1f 
. B d' ' ,eı. tır. u ta ıle göre Hatay seçirnı 

vellerinde müseccel olan askerter1'' 
• d .,,ısı 
ıan arma ve poliıılerin kayıtları lI". 

edilecektir. Bürolar saat sabah ııe~ 
den on ikiye kadar, öğleden sonra ııJ' 
beşten on sekize kadar açık bu111 

taktır. 

-lC-

Çimento 
endüstrisi hak
kında kararnaJlle 

. erıfD 
Ankara Zl (Hususi) - Çıı11 ırı' 

endüstrisinin devletleştirilmesi baklc ,, 
daki kararname bugünkü resmi ga~ 
tede ne§redildi. Aynen bildiriY.0~,_ 
Memleketimi~e çimento fabrılc3 e'f' 

rının iııtihsalleri bilhassa inşaat ııı ôl 
simi olan nisan ile ağusots ayları~, 
çimento ihtiyacını karşılayarna~~a' 
ve bir çok yerlerde bu yüzden ırı a11' 

işlerinin sekteye uğramakta old~gu5f'IU• 
laşıldığından gerek bu vaziyetırı alİ' 

·1 . k . . c.a fa ne ge!jı mesı ı;:ere ımar ve ınr . erı• 

yetimizin kolaylaştırılması için çıtı' 1,. 

to endilstrisinin devletleştiriltılesi ol' 
ruri okfuğu ve maden sanayiind~ıı tt

mak itibarile çimento endilstris!"1~rı
mamile mal ve idhalinin mezlci.lr rıtO 
ka marifetile satınalınması ve çitı'e ~ 
fiatının şimdiden ucuzlatrJrnasıflıt'l0ıa< 

l
. . ·-eııt 

yer ı çımentolarla yabancı çıı··. i ıçlll 
arasında serbest rekabetin tetıl1~ raıı' 
gümrük tarifesinin 462 A ve p0ıı511ıtf" 
larına giren çimentoların beher tO uıt" 
dan alınmakta olan 3 ve 9 Jira ~ it' 
rük resminin 50 kuruşa indirilı11e•\11ıı 
tisat vekilliğinin tezkeresile Y':~-
teklifi ve Maliye Vekilliğinin ~ 41 
anamesi 1 - Çimento endüstrisirıı~tl"~ 
letleştirilmesi ve mevcut hususi ~~ 
to fabrikalarının Etibanka satırı ~~~ 
ması 2 - ithal edilecek çimento g ,,f' 
resminin teklif veçhile ve 2294 ıJJıİ ' 
kanunun verdiği salahiyetle ~ I" ' 
yete istinaden tezili ve buna 81 ııiJW 
nun layihasının tanz.mi icra Y'/ 
ri heyetinin toplantısında karat

1 

tır. 
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Bir curn . 
L<ifbcr artcsı akşamı idi, madam 
'leni g sokak kapısı öniındcki merdi· 
mu~ n Yıkık basamakları üzerinde dur-

z, Janda 
kasab rma çavuşunun karısiyle 

_ ~ın dedikodusunu yapıyorlardı. 
ııa f atıahi yalan söylemiyorum, ba· 
lllar:~ncının kızkardeşi söyledi, ona da 
ta3ı ~c~un karısı haber vermiş.. Ko-

gozuylc .. .. 
l\ad . gormuş canım .• 

llıccbu ın ıstemiye istemi ye susmağa 
lı t Ol:iu ç·· k"' , kot · un u yoldan sırtı çanta-
tcri,, u ınatralı tanımadıkları bir adam 
b T rOrdu K d 
aşta • a ın dedikodusuna tekrar 
· ınak İrin b d k·ı· · '!'li bc'kr :r u a amın çe ı ıp gıtme-
Şa k •yordu. Fakat o -durdu . 

'>'ırta ~asını çıkardı ve ço!<: kibar bir ta
- r reverans yaparak sordu : 

ı. /\ffed · · <11:ıııyö l .. ersınız, meşhur kunduracı 

~ada ofb~~g burada mı otururlar"! 
latı1 hır ın __ ~fberg'in asık suratında 
Ço kt b~ulurnseme yayıldı. Karşısında 
l er ıy r 
undu· e ı, çok kibar bir adam bu· 

....._ ~unu anlamıştı. 
dılll. Bi~n. kundura iş~isiyim, işsiz kal
/\eaba i ~er. bulmak ıçin dolaşıyc-rum. 
l:ıhrcti y~ bır talih eseri olarak böyle 
bir kundcıvar kasabalar-la bile işidilen 
1.( bul b~~acının yanında boş bir kalfa-
d a ılır m· · . ~ ıtll? ıyım dıye sormaga gel-

ı... - l'alih" • 
uır kalf ınız varmış, h:\kikaten onun 

....._ ~?a ihtiyacı var •• 
dalll löı er Yanılmıyorsam sayın ma
Oluy0r bcrgle konuşmaK şerefine nail 

uın 
ltadın · 
....._ r:. rnernnun memnun sırıttı· 

~ ... ~ . 
landar~· 

tururu a çavuşunun, karısı yanında 
•c.,.inırı~u~ bu suretle okşanmasına. çok 

!{ §tı ..• 

1 alfa td 
c §ap'- aha hürmetkar bir hareket· 

ı... !{ası · 
uı.ı Yen· . nı çıkardı, madam Löfberg 
d' l lltif k ııtıcy ata ral sarayındald bir ne-

c Yak llıukab 
1 

ışacak kadar bir reveransl!ı 
ı . c c etti. 
!çı IÖz .. 

...... l< une devam ediyordu: 
dcb· 'llidilc · · • ılcc ~. nnı ne vakıt rahatsız e· 
lunur ;gırnj söylemek ICıtfunda bu -

13 Usunuz?. 
. u k"b 
Jandatrna1 

arca konuşma karşısında 
ltatıı a k Çavuşunun karısı, ağzı bir 
ltıbar a~; •. Şaş~rıp kalmı~tı. Kendisinin 
~ kaıdelerini bıld:ğini göster-
~ 

meğe lüzum hissetti. Ve tunun için on- ( 
lar gibi vücudunu eğmcge çalışarak: 

- Siz teşrif ederken ben de hare· 
ket etmek üzereydim, dedi. Ve arkada
şma elini uzattı. 

Madam Löfberg ayni kibar tavırla; 
- Güle güle canım, dedi, tekrar teş· 

rifinizi beklerim .. 
Scnra delikanlıya döndü: 
- Buyurun, kocam içeridedir. He

men görüşmenize hiç bir mani yoktur. 
Kadın kapıyı açtı ve eve girmesi için 

delikanlıya işaret etti. Fakat kibar ya
bancı itiraz etti: 

- Hayatımda kadının önüne geç -
mek nezaketsizliğini hiç yapmadım .. 
.Müsaade buyurunuz ela arkanızdan 

yürüyeyim .. 
Delikanlı, tamam eski zaman şöval 

yelerine yakışır bir nezaketle şapkası 

elinde kadının üç adım arkasından ge
liyordu. Delikanlır.ın bu n~aketi kun
duracının karısını çok memnun etmiş
ti. Kunduracının çalıştığı küçük dük
kana girdikleri vakit delikanlıyı aşikar 
bir gururla takdım etti ve sonra koca
sının kulağına doğr ueğildi ve yavaş 

sesle: 
- Dinle, dedi, bu adam her halde 

ç.ck asil bir ailenin evladı olacak, öyle 
kibar öyle kibar 'ki! .• 

Dükkanlarında yüksek tabakaya 
mensup bir kalfa çalıştırmak emeli, bir 
çok geceler madam Löfbcrgin rüyaları
nı süslemişti.. Öyle ya, dünyada olmaz 
ne var?. Çok kibar bir ailenin her ev
ladı da, aç, işsiz, çıplak kalabilir. Ya
hut ldaha iyisi zengin bir delikanlının 
hiçten bir sebep yüzünden ailesiyle a
rası açılır, baba evini terkeder, gurbet 
t:liyarına düşer. Talih neden böyle de
likanlıyı kendi dükkanlarına sevketme· 
sin? Ah böyle bir şey olsa.. Madam 
Löfbergin hayli geniş hayali tekrar iş· 
lemeğe başladı: Kocası tavassut edi
y~r. delikanlı ile babasının arasını bu-
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HABER - .Aksam oost~. 

Kibar adam 
luyor, biricik kızı Virjini bu delikanlı 
ile evleniyor! .. 

Madam Löfberg gazetelerdeki tefri
ka romanlarını heyecanla okur ve kun
ıduracı kalfası kılığında prensler tahay
yül ederdi. Dükkana her yeni kalfa ge· 
lişinde bu hayal gözlerinin önünde 
bir defa canlanır'dı. Fakat gelen çırak
lar çabucak foyalarını meydana çıkarır 

've madam Löfbergi yeniden ümitsizliğe 
düşürürlerdi. 

Bu defa madam Löfbel'g ümitlerinin 
tahakkuk edeceğini kuvvetle tahmin 
ediyordu. Hem artık bu gelişin tam 
vakti idi. Virjini hayli büyümüş, yir
mi beş yaşını bulmuştu .. işin daha kö

'tüsu de karşılarındaki fırıncının çırağı 
J.arsonla mercimcgi fmnl vermiş ol
masıyJı. Fakat Madam Löfberg biricik 
kızını çapkınlığı, ahlaksızlığı, sarhoş -
Iuğu kasabada herkesin dilinde dolaşan 
böyle bir serseriye verir mi hiç? 

Yeni kalfanın daima kibarlığı üze· 
rindeydi. Bu kibarlık ilk günlerde ma
dam Löfbergi bir hayli sıkmış, kalfa -
nın nezaketine daha üstün bir nezaket
le mukabele etmek mecburiyetiyle e
peyce üzülmüştü amma, yavaş yavaş, 
buna da alıştı. 

Nihayet bir hafta içerisinde kl.ındu· 
racının evi, diplomatların konuştuğu 

bir meclis halini aldı. Delikanlı her 
cümleye ''affedersiniz., kelimeleriyle 
başlıyor, tepeden tırnağa reverans yap
madan sözünü bitirmiyordu. 

s~fraya oturur oturmaz genç kıza 

hitap ederek: 
- Affedersiniz matmazel. Sıhhat 

haberinizi söylemekle beni memnun et
mek ICıtfunu esirgemez misiniz 1. 

Kabilinden bir cümleyi ihmal etmi • 
yordu. 

Fakat rratmazel Virjiniye bu teşri-

\ 7iktorya Benedikston 

l 
fat vız geliyor, o annesinin dürtmelc· 
rine, babasının dik dik bakmalarına e
hemmiyet vermiyerek bu kibar deli -
kanlı ile de fırıncı çırağiyle konuştuğu 
kiilden konuşuyordu: 

lhtiyar kunduracı ilk günlerinde de
likanlının hareketleirni riyakarlık san
dı, hayli öfkelendi. Fakat kalfa hem iyi 
çalışıyor, hem de işten anlıyordu. O· 
nun için sesini çıkarmadı. Günler geç
tikçe o da bu hareketleri tabii bulmağa 
başla'iı. Alıştı. Hatta kendisi de ko
nuşurken delikanlının sözlerini ve ha
reketlerini taklide başladı. 

Günler ge~tikçe işler daha iyi bir 
şekil <ılıyordu . Virjini de nihayet de
likanlıya alışmıştı. Vakia onun konuş -
tuğu gibi konuşamrycrdu ama sofrada 
yüzüne gülüyor, me11diven başında kar 
şılaştıkları vakit tebessüm ediyor, ak
şam iş bittikten sonra bahçede deli -
kanlı ile bir iki defa dolaşmaktan zev'k
-ılıyordu. 

Bu işlerden en çok memnun olan ma
dam Löfberg, hiddetinden küplere bi· 
nen de fırıncı çırağı Larsondı. Fakat 
o, henüz bu işi tamamiyle ciddiye al
mış değildi. Kendi kendine: 

- Sabret, Larson, diyordu, bir gün 
gelir bu kibar adam da ne malolduğunu 
gösterir, onun da pabucu idama atılır!. 

Delikanlının Löfberglerin yanma 
girişinden tam altı hafta sema idi... Bir 
pazar sabahı Madam Löfberg kalkmış, 
en kibar elbisesi sırtında, pencere ö
nüne oturmuş, elinde gazetenin tefrika 
romanını okuyordu. Romanın en tatlı 
yeri idi. Şahsından başka birisi için 
sevilmeğe tahammül edemiyen prens, 
saraydan kaçmış, seyyar kalaycr olarak 
ldiyar diyar dolaşıyor. Tamam aradığını 
buldu. Bir köy marangozunun melek
ler kadar güzel kızı ile tatlı tatlı sevi
şiyorlar. Şahsı için sevildiğine bir çok 
tecrübelerden sonra emin olan pr~ns, 
baklayı ağzından çıkarmak. kim oldu-
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ğunu söylemek üzeredir. 
işte tam bu sırada kızı açeri girdi. 

Birisini arar gibi etrafına baktı ve son
ra sordu: 

- Babamla kalfa nerede?. 
Madam Löfbcrg gözlerini kaldırldı. 

Paylar gibi kızına baktı. Ve kibar ki
bar: 

- Muhterem pederinizlc kibar kal· 
fası havanın letafetinden istifade ede • 
rek kasaba civarında küçük bir gezinti 
yapmak üzere çıktılar, dedi. 

Yalnız altı hafta evin içimle yaşayan 
delikanlı yaşayışlarında o kadar derin 
bir inkılap yapmıştı ki komşu kadınla
rın, hepsi, hatta jandarma çavuşunun 
karısı bile kunduracının evinden ayak
larını kesmişlerdi. 

Genç kız sustu .. Pencere/den bakm
mağa, kadın da tatlı tatlı romanını o
kumağa başladı. 

Birdenbire merdivende hızlı hızlı a
yclc sesleri işitti. Kapı açıldı. Uşta ve 
kalfa içeriye girdiler. Madam Löfberg, 
bir bakışta kocası ile kalfasının kasab:ı 
civarın'da dolaşmadıklarını, meyhaneye 
gittiklerini, zilzurna sarhoş olarak dön
düklerini anladı. 

Kunduracının karışı, kocasının içme
sine kat'iyen tahammül edemezdi. Fa
kat bu defa müsamaha .göstermeğe ka· 
rar verdi. 

Çalıştıktan sonra biraz içmek de 
belki 'kibarlık icabıdır. Sonra kitaplar
da da okumuştu: ''içki adamın mayası· 
nı meydana çıkarır.,, Şimdi asıl genç 
kalfa kimbilir daha ne kadar kibarlaşa· 
cak, ne zarif, ne güzel, ne eşsiz nükte
ler söyliyccekti 1 •• 

Fakat şaşılacak şey doğrusu.. Kalfa, 
selam vermeğe bile lilzum görmeden 
bir is'kemle çekti, çatırdata çatırdata o
turdu. Ve sustu .. 

Madam Lfber.g, !düşündü: 
- Hala kibarlığı üzerinde. Vakia se· 

lam vermedi ama ağzını da açmadı .. 
Söze kadının başlamasını bekliyor. Baş 
lıyalım da 'bari üzülmesin .• 

Sonra kibar kibar: 
- Galiba günün yorgunluklannı u

nutmak için şarapta sükun ve rahat a· 
radınız 1 deldi. 

Drvamı 11 incide 

125 ""'-=------..._ ______________ __ 
:S:gorn: ___ Y_'!_m_e_g_i_n_d-eı-1 ... ç_o_k_u-.. s-t_ü_n_d_ü_. -b-. ğ_l_e_y-emeği rekli değilse, beni bu hayaletten kur- - Ben ölmiye razıydım .. Fakat iş· 

la): M'~dem ki nilf uz 5ahibisiniz, o kuru şeylerden ve şaraptan ibaretti. tarır. kence görmek, yüz ölüm !demektir .. Bu 
'lorue Oglunuz için de endişe duymu· Büridanla Gotye iştiha ile yediler. Yal· Gözlerini kapadı .. Sonra tekrar açtı.. birisi için, derisi ne kadar dayanıklı ve 

rn. - dedi. nız Filip ıınahzun mahzun oturmuştu. Hayaletin hala orada olduğunu görün· sert bulunursa bulunsun gene bir a-

- Ne demek istiyorsun?. Tabii dereden tepeden konuşuluyor- ce duasının kabul edilmediğini anla'dı. zaptır, diy mırıldandı. Sonra yüksek 
rıı~ Onu Prcoklerde talebelerin is ya· du. Bu garip hapishanede gördükleri ildnci defa içini çekerek: sesle: 
~oru a tevkif ettiklerini söylemek isti- muameleden dolayı duydukları hayret - Of!. • dedi. - Bu defa artık şüphe- - Fakat işkence söyletmek için ya-
onu ~- Fakat beni kurtardığınız gibi gec;inee, üç arkadaş, bütün mahpuslar ye mahal yok .. Öteki dünya sakinlerile pılır. Benim ne söylememi istiyorsu-
•o>'l a kurtarabilirsiniz.. Sahi, ~iz: gibi serbest bulunmanın zevkinden münasebette bulunduğuma bakılırsa nuz?. 

erncrni«tı' o~ b · b kt ··1 ·· ·· "'" b 1 d. di:nd· ~ m.. glunuz enım efen- bahsediyorlardı. en ço an o muşum. .ı.na e cevap verme ı. 

lıdır ır. Cidden kahraman bir delikan . Büridan işi ümitsiz bir yiğitliğe dökerek Başını eğmiş ve lelerin bir düşünceye 
Çi.i11~ .. ~~unla iftihar edebilirsiniz.. _ Ahı Ne olurdu bulunduğumuz dcğruldu ve hayaletin yüzüne baktı. dalmış görünüyordu. 

lllert u dunyada Jan Büridan kadar yeri bir öğrenebilseydik. - dedi. Mabcl: Nihayet ağır ağır: 
tur.' cesur ve kuvvetli bir adam yok- Gotye: - Demek beni tanıyorsun öyle mi? - O meş'um manzara gene gözlerl-

E:nd· - Şu hapishanenin nasıl yapıldığını • dedi. • Evet .. Evvelce Nel kulesinde min önünde tecessüm ediyor. Diri ve 
~ad ışc ve korkuyla karı§tk bir fer- bir öğrenseydim. - diye söylendi. de görmüştün beni.. Benim kim oldu - ölü bir halde bulunduğum sırada Valu· 

-grJev meydanının 6Ükutunu bozdu. Filip sordu : ğumu biliyorsun. Senden nasıl bir he· vanm söylediklerini işittim.. Anasına 
"' an B'" · 'lİirid urıdan! Jan Büridanl Jan - Bundan sana ne? Ne faydası var sap soracağımı biliyorsun!. ve çocuğuna acımıyan, merhamet ncl:iir 

an mı' 
ı.. • ki?. Mabel bunları söyle'dikten sonra Bi- bilmiyen alçaklar .• Margaritin sana o 
ıı..orka B" 
- 'E: n ıgorn: - Belki kaçma çaresini bulmıya ya- gornun elinden tuttu. müthiş emri verdiğini işittim. Sen 

Oğlunu Yet, • dedi. - Jan Eüridan.. B:.ı rardı. Buradaki hayatım;z bir köstebek Lansölo, bulunduğu şerait içinde de itaat ettin!. Oğlumun feryadını işit-
bcı- ziun. adıdır.. h tı İ · b 1 • b b' d b" · d' ğ ik" • tı'm .. Oh 1• Bu"'tu··n kuvvetimle, bu'"tu""n Q ti; aya .. yıce es enıyoruz ama u ır en ıre miıhım gör ü ü ı ı şeyın 

- ;a~n .sesi uzaktan: kafi mi?. farkına vardı. ruhumla bağırmak ve kalkmak istedim. 
bağırdı. slıJer gece yarısıdır .. - diye J<ilip sönük bir tebessümle cevap Hayaletin sesi, kısık, kızgın, heye· Bunu yapamadım .. Ben, zavallı ben, 

t İJu defa An d .. D verdi: canlı, titrek olmakla beraber tabiiydi.. anne olan ben, çocuğunun suya boğul· 
11ld::ı- o raman da dudakla· _ Ne eksı"ğı"n var kı· '·. H ı · 1. k k mak üzere götürüldüg~ ünü gördüm ve .._., k ·1 aya etın e ı pe sıca tı .• 
~crıliycn e~ı ~n bir öküzlin hırıltısına - Ne eksiğim olmıyacak .. Gezemi. O hayaletlerin soğuk ve seslerinin bir şey yapamadım. Sen nasıl yaşıyor-
adı ve 

61 
t~"guk ve kısık tir inleme fır· yorum.. Sokakta dolaşan devriyelerle derinden gelir gibi olduğunu biliyor- sun sefil!.. Gece uy:kunu çocuğumun 

r ustü yere düştü. k d · A P'd 1 • • feryatları karırmıyor mu' .. avga e emıyorum. gnes ı e oı zı· du. :r 

- 31 - yarete gidemiyorum.. Fran'lrurne de Bigorn: Mabel hıçkıra hıçkıra ağl:ımıya baş-
l<'ilj ZEHiR ŞiŞESi bir kaç Ekü kazanamıyorum. Hayatı - - Oh! Oh! .. Siz ölü değil misiniz? lamıştı. 

ları lı~~ Gotye ve Büridanı, bulunduk- mın zevklerinden mahrumum!. Siz ölmediniz miydi?. - Zavalh yavrum, -:zavallı Janım! ... 
1tınduğu a;;.da Yemek ve içkinin bol bu- Bu sırada yemek tc sona ~rmiş ve Mabelin dudakları titredi. Acı bir - ldiye mırıldandı. 
Ccnc b" ır sofra başında bırakmıştık. uşak içeriye girmişti.. tebessümle büküMü: Bir kaç da'kika kadar zındanda Ma· 
hi..:Yd" ır gece ve vakı't gccenı·n •aat "'11 ş d ·· l' l" k. F"l" l G K k "I ·· 1 d 1 K k bel" h k kl d b k b" 'k ·• 1 :e·· ., ... unu a soy ıye ım ı ı ıp e ot· - eş e o muş o say ım eş e ın ıç ın ann an aş a ır şey 

aıl"l':al· oyle geç vakte kadar sofrada ye, belki gece yarısı içeriye girerler de Margaritin hançeri altında can vermiş işidilmedi. 
ttı arı kend· 

c:rıitti. ~ a~zularından ileri gel· kendilerini tanırlar diye maskelerini bulunsaydım .... Bu kadar azap çekme- O, galiba Bigornu, intikamını, dün-
l:ın r. • l<endılerıne hizmet eden uşa · uyurlarken bile çıkarmıyorlaıidı. miş olurdum ve bu kadar azap rekmez- ya\:la bulunduğunu unutmu«tu. O an· 
ttı beç gelm · :ı :ı 

lışlardı. esınden sofraya geç otur· Uşak, hem de zındancıya benzi yen dim. Fakat, mel'un 1 Şunu bil ki sen da, annesini imdadına çağıran oğlunun 
t Cotye k bu adam, masanın üzerine içinde berrak benim emrimle yakalandın 1 Bir kaç ıda- feryadını işidiyor gibiydi.. 
~k · "A ' apıya beyhude yere vura- bir su bulunan bir şi~e koydu. kika sonra senden ayrılınca vereceğim Lansölo hazin bir sesle: 

ttı · !ilıkta "'ı·· 1!lı, :Sun n ° uyorum !.,, diye bağır· Gotye: işaret üzerine seni yakalayaC4klar ve - Böyle bir cinayeti nasıl işlediği 
cc.,.ap a mukabil dışarıdan aldığı - Nedir bu? - diye sordu.. bitişik zındana götürecekler. Orasının mi ve hala nasıl yaşayabildiğimi so - • 
ı.~ ~iha~:toldu: "Sabrediniz!.,, Uşak: nasıl bir yer olduğunu öğrenmek isti· ruyorsunuz öyle mi? - !dedi. 
~daı ta sofra hazırlandı. tlç ar- - tçiniztden birisi için 'bir likör. • yor musun? Orası bir işkence odasıdır. Mabel dişlerini gıcırdattı: 

oturdular. Bu Ycmck~.ACı;.i&......ı-..&..-c1L&d.._ __ ~----~~~~~~~~~~~~~~~~.ı...:ı.a....QJ..cı.....,..__..._..__~~~~-~-~--L~"--~--~~--......ıı"'-~-.:ıı..-~..:...-a.::---:ı....a......._~~~--
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Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 

22 TEMMUZ - 1938 CUMA 
Hicri 1357 - Cemaziyclcvvel: 2i 

.._ııaa l)tl• llrlndı Aktar waı• ,__ 
2,55 12,20 16,18 19,35 21,31 2,37 

lsranbuJ için: 24222, Beyo!lla fcfn: 446.U, Kadıkl5y lcfn: 60020, 0.sJcDdar 
için: 60625. 

\'eşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Büyükderc,ı<cnerhnhı;e, Kıınflılli, Eren
ltOy, Kartal. Büyükada. Heybell, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere nıemu. 
runa yangın derrek kAfldir. 

Rami llfalyest: 22711 
Denfı • ,. 36. .20 
.Heyazıt kulesl: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet mfidilrlil!lD: 2438".l. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: ldaresl: Beyoı}lu: 44783. lleşiktaş: 40938. Cibali: 20222. Nuruosma. 

nfye: 21708. Üsküdar • Kadıköy: 60773. 
Havagaıl: lstıınbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyotlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadık~y clheU: 60447. 

Denizyolları 

l.stanbul acentellll: 22140. Karak8y: 42862. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 .Mudanya, 20 Bandırma 

Sah Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 
laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 

Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 
tık, 18 Bartın. 

·-.. 

-- ·----
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Perşembe Tophaneden 9,30 Izmlt, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galafadan 
12, Karadeniz, 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Bartın 

Pazar Tophaneden 9, İmroz, 90,30 lzmlt, Galatadan 8,30 Mudanya, 10~30 iz. 
mfr Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

• 
Müzeler 

Ayasofya, Roma • Bizan!I, Yunnn eseTlerl ve Cfnnt R3~k, Asker! Mibe •e 
sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Milze: 

cnu müzeler hergiln saat 10 dan 16 ya kadar acıktır.) 
Türk ve İslfım eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergün saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar aç1khr. 
Topkapı Müzesi: Hergiln saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi g()nJerf 13 de K~stenceye; Sah gı'lnletf 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderJye. 
İtalyan vapurları: Cıtma g{lnleTt saat 10 da Pire, Brendiıi, Venedik, Trlyeıte. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Mildürlü~n Telefon 2307~ 
Semplon ekspresi hergiln Sirkeciden saat 22 de kalkar ve AYnJpadan geleni 

saat 7,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar. 10,22 de getlr. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder. 19.33 de ızeUr. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şfmendiferler: 

Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15.30 da 
Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapa1an. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhtelit! Paıart~f, Ça.rşambı 
ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sef~r etmektedir. 

BURlDAN 

22 TEM1\1UZ - 1938 _/ ~ 

ıstanbul 

18,30 plakla dans mu~~ ı' 
plakla Türk ınu 5 9fl,6 
19,55 Borsa haberleri, 20 saat aY ,,..ıf 

"'zOi' vic rasathanesinden naklen, l\IU -r~ 
nar ve arkadaşları tarafından 'fUr 
kisi (Hüseyni, KaraciaT, }.füsle~ı' 
20,40 hava raporu, 20,43 Oıner 51,ı~ 
rul tarafından arapça söylev, 21 

{C ~ 
rı, orkestra, 21,30 Muzaffer tııı~r. ıf 
daşları tarafından Türk musik151elı'~ 
nak) 22,10 Müzik ve maryete 'fc~ sf!~ 
Iediye bahçesinden naklen. 2,5 
herler ve ertesi günün prograt111

• 

BÜKREŞ: 5 şB 19,15 salon orkestrası, 20,1 0 
20,40 plükla kavaleriya ve sigaıı \ 

BUDA PEŞTE: . ısrı 
20 sigan orkes trası, 21,35 şıırkJJıO~ 

kfiçlik orkestra, 23,(0 Budapeşte 
tuvar orkestrası, 

BERLIN: 1" 
19 bando, 20, opera plakları, 2~9~ı, ~ 

temsil, 23,30 hafif müzik, ve caı 
serenallal". 

VARŞOVA: J:t"~· 
19,10 Viyana müzi~i. 20 ş::ırk111 

23 Bethrıvenin pliıl\latı . 

Esas olan seni ele geçirmiş, olmaklı

ğımdı .. Sen üç ki§iden birisisin~ Valu
va, sen, ve Margarit .• Sen intikarnıma 
ilk önce kavuşacaksın. işte hepsi bu 
kadar .. Allaha ısmarladık Bigorn ! Bu 
zındanda işkence içinlde erirken seni 
öldürenin ben olduğumu bilmelisin., 

Bigorn devam etti: 

1~ 
------------------------------------------------------------------ ~ - Ne yapıyorsunuz? Kalbimi parça· kip ettiğine bakılırsa babayiğitin i§Jce 

Bigorn dışarı çıkmak üzere harekete 
geçen Mabelin önüne hızlı iki adımla 

geçti ve cebinden parlak bir şev. çı'ka· 
tarak kaldma uzattı: 

- An ldö Draman, • dedi. - Gitme • 
den şuna bakınız!. 

Mabel 'bir müddet, Big.cmun uzattı
ğına . baktı. Sonra titriyen eliyle aldı. 

· tçini çekerek: 

- Janın boynuna bağladığım madal-
yon 1 • diye mmldarıldı. 

Dudaklanna götürerek öptü .. 

Sonra da gözlerini mahpusa dikerek: 
- Teşekkür ederim, - dedi - Oğlu-

mu öldürmeden boynundan aldrğın 

madolyonu, kendin öfoıeden bana ver
menle iyi yaptın .. Bunu da, onun hali 
sakladığım elbiselerinin, kunduraları
nın, takkesinin yanına koyacağım .. O· 
nun her şeyini sakladım.. Dünyada 
nem var, nem yoksa onların!iır. Teşek
kür ederim Bigorn ! .. Rahatça, işkence· 
siz öleceksin .. Bu madalyon seni işken
ceden kurtarmış oluyc·r. 

- Bu madalyonu alan ve bngüne 
kadar saklıyan ben değilim •. 

- Ne demek i~tiyorsun?. 
- Çocuğu başkalarımn buMuğunu, 

ve madalyonu da onların ahp sakladı'k
larını söylemek istiyorum. 

Mabel başım salladı: 
- Zavallt yavrumun cesedi nehrin 

kenarında bulundu, ldeğil mi?. 
- Size cesetten değil, !tOcuğun ba}' 

kalan tarafından bulunduğundan hah· 
sediyorum. 

Mabel elini alnına götüridü. Vücudu 
elinde olmadan titredi. Gözleri, alevi 
titriyen meı'aleye döndü. 

- Çocuğu, bıraktığım metruk ku· 
Ii1bede bulmuşlar .. 

Mabelin göğsü, boğuk bir ıiç çekişile 
kabardı. Bir şey 5öyleyemedi. Lak.in 
eliyle Bigornun k.clunu öyle şiddetle 

sıkzyor, gözlerinden öyle derin bir 
ışık fışkırıyordu ki, Lansölo bundan 
çok müteessir oldu. Metin bir sesle: 

- Çocuğu kulübeye sağ bırakmış· 

trm. İşidiyor musun, An dö Draman ... 
Size bahsettiğim başkaları da onu sağ 
buldular ve oradan ve sağ olarak alıp 
götürdtiler. Küçük ]artı ne ben, ne de 
başkaları öldürdü. - ıdedi. 

Zmdanın sessizliğini müthiş lbir çığ
lık bozdu. 

- Oğlunuz yaşıyor An dö Draman •• 
Kendisini tamyorum, gördüm, Yakın
lar •da da onunla konuştum. An dö 
Draman!.. Onıı görmek ister misiniz? 

Mabel: 
- Oğlum demek yaşıyor t - diye in~ 

ledi.. 
- Evet yaşıyor .• Ben sevmenin ne 

demek olduğunu o çocuk yüzünden öğ
rendim .. Size yemin elderim ki, bu böy
le, eğer yalan söylüyorsam ahirette, 
cehennetnin kızgın sahralarınm karan
hklarmd.a dolaşayım.. Ben ömrümde 
daha böyle bir yemin etmedim .. 

* • * 
Mabelin sevinçle kalbi çarpıyor, ve 

I.ansölonun duldaklarına asılmış gibi 
dinliyordu. Serseri Valuvanm emrini 
nasıl yerine getirmddiğini, çocuğunu 

tekrar annesine getirmek için metruk 
kulübeye nasıl bıraktığını ve nasıl onu 
almıya gittiği zaman bulamadığını u· 
zun uzun anlattı. 

Sonra küçük Janm 'kendisini Beona 
götüren aile tarafından nasıl bulun -
lduğunu, Sim.en Malengrin kendisine 
anlattıklarını bir kelime kaçırmadan 

söyledi. 

Hikayesini bitirdi.fi zam.anı 

lıyorsunuz .. Gözlerimdekiler ne? Ağlı- ceye pek iştihalı olduğu anlaşılıyor;: 
yor muyum? Ben, ben ağhyorum ha!.. Eh ... Ne yapacağız bakalım bunll·· a.• 
• dedi. sacak mıyız, yoksa işkenceye :mi 1t0Y 

Bigorn da ağlıyoiidu.. cağız, dedi .• 
Büridarun annesinin ağladığını gö· Mabcl; t• 

rerek ağlıyordu. - Hayır, - ıdedi. ·Buradan çıkrııa5,. 
Mabel diz çökmüştü. Lansölonun 

katı ve kirli ellerini tutmuştu. Bu elleri 
öpüyor ve inliyordu: 

- Ben de sana lanet ediyordum .. 
Senin işkencelerle ölmeni istemiştim .. 
Demek oğlum yaşıyor. Demek onu sen 
kurtardın, büyük alicenap Lansölo ? •.• 
Senden daha iyi kalbli acaba başka biri 
var mıdır?. Şimdi nasıl? Kocaman, 
kuvvetli, güzel değil mi?. O zaman tela 
çok kuvvetliydi .. Yumruklarını sıktığı 
vakit vuracak sanılırdı. Elbette benim 
büyük bir nüfu:z:urt'.! olduğunu biliyor -
sur.? Artık hi:ı: bir şeyden korkma, en
ldişe etme •• Artık zenginsin ... İstikba

linle saadetini ben üzerime alıyorum. 
O da çok eziyet çekti değil mi? Onu 

alanlar iyi adamlar mıydı? Yeter ki, 

beni unutmuş olmasın! fügorn ist'.-.:i · 
ğini söyle .. Hemen yerine getirildiğini 
göreceksin. 

Lansölo gözlerini silerken cevap ver
di: 

- Bu dakikada yeg!ne istediğim 

şey, buradan çıkmaktı.r. Zenginlik me
selesine gelince ..• Cebimde para bulun-
1adığına göre bunu istememem de kabil 
değil.. Servet, iyi içmek, iyi yeme1cten 
başak bir şeye yaramadığma ve yemek 
ve içmek içinde yaşamak lazım oldu
ğuna bakılırsa ... 

Lansölo böylece alimane sözlerine 
devam ederken Mabel ayağa kalmış ve 
onu sürüklemiyc başlamıştı. 

Zrn1dandan çıkınca kendisini bekli
yen askerlere rastladı. 

J an dö Pressi : 
- Demek .onu kendi elinizle getiri

yorsunuz.. Sizi büyük bir arzuyla ta· 

na karar verdim .• Kraliçe adına bil ,e 
best bırakılacaktır. • 

Şehremini hayretini saklamıyaralc df· 
- Kraliçe adına ... - diye tekrarla ,. 
Askerler bu sözü işidince vaz~Y~t,e' 

larak sanki "kraliçe oradaymış gıbı 
lama durdular. 

Şehremini· " 
• fili'' 

- Zmdan çavuştan, kaı:;ıları açıtl ·ııi 
Mahpusu Şatöleden çıkarınız 1 • :&l'P11 

verdi. 

• • * 
J<t111f 

!ki dakika sonra, dışarıya Ç1 18ıc· 
bulunuyorlardı. Lansölo ağzını kıl al'' 
larrna kadar ararak Sen nehrinden Y M 

:ı: f"f .. 
selen temiz havayı bol bol tenef ı.ı 
diyor ve: . 

11
,, 

- Allah hak1cı için, zmdandal<ı ııı• 
vaya pek bol gelen ağzım, hürriYe.t ,ıli 
vasrna pek dar geliyor. Dünyada ııtydir 
gözü bir türlü doymak bilmiyor. Jlıı t' • 
bu sefil yerden bir an önce uzakla 
lım, diyordu. 

M~cl: ~~ 
- Alicenap Lansölo, 2rtık sefa 

sona erecek.. . rııd' 

Grev meydanına geldikleri sı iY1' 
bekçi feneri salbyarak hüzünlii ses 

bağınyordu: ~aııı• 
- Parisliler, gece yarısıdır .. 

rahat uyuyunuz.. . redl-
Mabel bir rüyadaymış gibi tıt 

Boğuk bir sesle: f'' 
- Gece yarısı, madem ki oğlU:usı· 

§tyormuş .• Artık yapmamahyntl' ~t 
ade etmemeliyim. Ben ne kadar cet l'e~ 
ve sefil biriyim. Geç kaldım. f1etı11' D1 
geç. Bu dakika Margarit nıuhaıctc; , · 
na zehri içiriyor •• - diye mırıldall 
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c~&şaın Daır<dlan 
l9>~ırkaço: 

2 - lvikbin 
liı~ cttn· _.. Baştaratı 5 incide 
ıı.1rlar kiış olsalar bile öylesine sakatla-
tırı • herne b' c }'a?"ı n ır başka kurt ensele-

\, '" 1Şl"lerir 
·~c .. . 

kc• guzcı k 
( \re ... 

1 
onuşuyordu. Sesi ne er· 

'l ~az e · 
bi azık ... F:ı ne kadar ferahlatıcıydı. 
lı r aralık zla konuşamadık. Gözü 
i'a· , duvardak' ·•· · ·aıt ı. ı saate 111şınce z:ıp-

.;alktı Rl' . 
' l3u .. · • ımı sıkarken: 

1rıı~ gunün · • bi a hcdb· sıyası manzarası karıı-
r hain d 1~ olabilene act ... -dedi - O 
'-- egılse mutlaka bir ahmaktır. 
'V .:---_ Karadavut 

~a-o ırıı • 
~ ...... - " 

n IFll a 1n1 m ova ıril 
~~m . 
~ 
Kibar adam 

bclikarıı { Ba§ tarafı 9 uncuda) 

...... Şun 1 a~eta haykırdı: 
h geldik lUı ~urasmda dünyaya ne di-
laltı .. 1çın ~ 
~ aktan e, eglenme ... Böyle ya-
~tıı<Uı:ııh t:. çıkar .. lçtik, hem de a
~ıı .. çık .. 

ıı Sozıe 
b t bir hant tnadam Löfbergin yüreği-
~'! Çer gib• 
.~ara da· . ı saplandı. Kibar sar-

l?ı1ı't" ır btitu" .. · ı · : ıı. n umıt en suya düs-
ı'ak ~ 

le at derk 
, ~ 11a aıuy 1 anltnın hali gittikçe daha 

ııuıı ordu s· d' c 'diki] . · • nn ı madam Löfbergin 
...... li nıış: 

kı~ııı aydi cad l 
r a söyı a oz, şu meymenetsiz 
~:cPsin be. d~ kalksın, önümüzde ho-

ı,,' • ıraz ~ 
~ 1~ordu eglcnelim !.. 
hrı tUı. · Attık madam Löfebrgin 

ıtcıırxı: • 
~ı:: \'arı ~~tı. İçinden : 

~tı> n gorü .... 
ı::"ı gib· §uruz:, dedi. Ve kmm 

b;; 1tc8i gı .. 0 dadan çıktı •• 
'<t" u 

'lttıııı tıazik~ ak}r başına gelen kalfa, 
ıı,. ilıı~lar- anc cümlelerine, kibar re
··"'tra ·"ıa rag~ dil . St er lllen çantası sırtına, 

Qı ıne v ·ı , 
l;' • en dı ve kapr dışan e-

le~ ıtıtıcı Çıra v • 

a ile giild-~ı, kalfanın çıkışma kah-
u. 

~Muzaffer ESEN 

1 
1 

i ı an 
Beyoğlu Dördüncü Sulb Hukuk 

Hakimliğinden ~ 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü Ali Kah. 

ya uhtesinde bulunan Galatada Arapcamii mahallesi Mahmudiye caddesinde 
eski ve yeni 192 ve 194 No. lı dükkanın yarısı ve keza Galatada Yolcuzade ma 
hallesi ve caddesinde eski 40 yeni 42 No. lı evin tamamı keza Arapcamii Emek 
yemez mahallesi Abdüssaelahaddin sokak eski yeni 9 numaralı evin yarısı 
keza Arapcamii mahallesi bayırlı sokak eski 6 yeni 12 numaralı evin tama· 
mı açık arttırma suretile 23~8~938 tarihine müsadif salı günü saat 10 da sa. 
tılacaktıt. Satış bedeli yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikinci arttırma· 
sı 7-9-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 

192.194 numaralı dükkanın tamamının kıymeti 1000. liradır. 
Eski 40 yeni 42 numaralı evin tamamının kıymeti 3100 liradır. 
Tafsilat: Ev ahşap bahçeli olup zemin katında zemini malta döşeli bir taş 

!ık iki oda ve ayrıca bir sofa ve birde hala ve bır odadan ibaret bir kısırİ> 
\'e taşlıkta malta döşeli büyük mutfak birinci katta iki oda bir hala ve çatr 
katında bir sofa bir oda ayrıca büyük hala vardır. 

Elektrik mevcut olup bahçe kapısr yanında bir kuyu mevcuttur. 
9 numaralı evin kıymeti 800 lira: Tafsilat: 
Zemin katı renkli çini ve arkada zemini kırmızı çini döşeli aydınlık ma

hallini havi bir taşlık üzerinde hala, mutfak, odunluk ve kömürlük ve taş
lıkta tulumbalı bir kuyu birinci katta bir sofa bir hala bahçe cihetinde küçük 
bir oda ve tarasın altında aydınlık ve sokak cihetinde büyük bir oda arka ci
hetfnde aynca bir oda camekan olup üstü açıktır. üst kat bir oda ve bahçe 
cihetinde diğer bir oda ve bir tarasa vardır. 

6 - 12 numaralı hane kıymeti2000 lira tafsilat: 
Mezktlr ev Bayrak çıkmazı halen Buğlu sokakta olup çift demir kanath 

! :apıdan girildikte mermer taşhk bir oda camekanlı kapı ile geçilir. !kinci taş 
lı1da zemini malta döşeli olup mutfak hala ,.e aydınlık mahalli vardır. Bod. 
rumda odunluk ve kömürlük vardır. Birinci katta bir sofa üzerinde iki oda 
bir hala vardır. !kinci kat birincinin aynı olup aynca bir dolapla zemini kır-1 
mm çini bir taras vardır. 

Tellaliye resmi ihale pulu yirmi senelik taviz bedeli müşteriye aittir. Art
tırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak l~-, 
zımdır. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine gelmeleri Han olunur. 

•• ~ ;..""f" ~ .- • • • ' • ... • .. ' 

Sultanahmcl birjnci sulh hulmk mahke
mesinden: 

ıııs kanununun 133 üncü maddesine tevfi. 
kan on beş gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Fatma Huhat ile Emine FinJevsiu şayian 

ve müşlereken mutasarrıf oldukları 1stan. 
bal Beyazıt Camcıali mahallesinde külhan 
sokağında 10 numarada beş oda ve bir san 
dık odası ve iki hala ve bir mutfağı havi 
1800 lira kıymeti muhammeneH bir hah 
hanenin izaleyi şuyua zımnında furuhta 
takarrür ederek icra kılınan acık arttırma 
neticesinde: Mezk(lr hanenin tamamı 1650 

lira bedel mukabilinde müşterisi hissedar E 
mine Firdevs uhtesine kalt ihalesinin icrası 
na karar verilmiş ise de müşteri mumnlleyha 

bedeli ihaleyi teslimi vezne etmemesi üze
rine bu babtaki ihalenin feshilc icra ve ır 

Açık arttırması 9-8-938 tarihine müsadif 
salı günü saat ondan on ikiye kadar icra 
kılınacak ve o gün en çok arttırana ihale 
edilecektir. 

Arltuma şartnamesi mahkeme divanha
nesine talik kılınmıştır. Talip olanların 

kıymeti muhammenesinin yüzde yedi bu. 
çuğu nisbelinde pey akçesini hamilen o 
gün Ye saatle İstanbul Divanyolunda dai
reyi mabsusasında Sultanahmet birinci 
sulh hukuk mahkemesi başklitipliğine 

938-8 numara ile müracallar1 ilan olunur. 
. (V.P. 2551)' 

\ 
ll\Uil~Ht\A11!A 
CAN KUQTAQ.ID. 
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i ı an 
Beyoğlu OlJrdüncD Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 
Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü Firdevs uhte-

·:inde bulunan Kasımpaşa Eyyuhwn Ahmet efendi mahallesi Dereboyu caddesi 
eski 29 yeni,33 NoJı evin tamamr açık arttırma suretiJe 23-8.938 tarihine mü 
sadif salı günü saat 10 da satılacaktır.Satış bedeli yfude 75 şi bulmadığı tak 
dir ikinci arttırması 7-9-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da icra 
edilecektir. Tamamının kıymeti 1500 bin beş yüz liradır. Tellfiliye resmi iha
le pulu 20 senelik taviz bedeli müşterisine aittir. 

Tafsilat: Ev iki bölmeden ibaret olup sağda.ki bölmenin kapısı sokaktan 
ve kapının yanında bir dükkan vardır. Ahşap çift kanatlı kapıdan girilince 
zemini malta döşeli bir taşlık arkada bir kapı ile bahçeye çıkmak üzere ı.e. 
mini çimentolu bir mutfak vardır. Bahçe taş dıvarla mahduttur. Bir kapı 
ile yandaki çıkmaz sokağa çıkılır. Bahçede bir kuyu vardır. 

Zemin katından ahşap bir merdivenle birinci kata çıkılır. Sokağa pence· 
releri olan bir sofa ile bir oda ve bahçe cihetinde diğer bir oda aralarında bir 
de hal~ vardır. Keza ikinci katta da ahşap merdivenle çıkılır. lşbu kat birin· 
ci katm ayındır. Diğer bölme: kapısı bahçeden olup zemin katında sokak ci
hetinde bir oda vardır. Ahşap merdivenle birinci kata çıkılır. Birinci katta 
bir sofa bir oda ve bir de hal! vardır. !kinci katta bir oda bir sofa vardır. 

İsteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hu. 
kuk ha.kimliğine gelmeleri, arttırmaya girebilmek için yüzde 7,5 nisbctinde 

1 pey akçesi yatırılması lazun olduğu ilan olunur. (937-6)' 

ı ............. _.. ............... . 

ADDIATICA 
SOC. A~. Dl NAVIGAZIONE-VENE_.ZIA 
Uğrayaea.ltian umanlar Vapurlann isimleri 

Pire, Brindial. Venedik P. Foııdlrl 
Trieste 

Bütiln Avrupa 1çiD ekspreı! trenleri F. Grımaru 
ile telaki ederler. 4 

Pire, Napoli, Manilya, CienOft 
Fenicia 

Meı-ano 

Kavala, Se19.nik, Goloa, Pire, Patraa. 
Aysa.randa, Brindlsi, Ankona, Venedik 

Trieıste 
Diana 

lseo 
Sellnik, Midilli, bmiı, Pire, Kılımıta, Al~ 

Patras, Brindisi, Venedik. Trieate 

Burgu, Varna, Köstence 

Sulina, Kalas, lbrail 

Meran o 
Albano 
Abbazia 

Fenicia 
Diana 
Merano 

Hareket gQnleri 

aı 
'O 

22/7 j J : 
29/ 7 ~ ~: 

s 1 
.! J • o 

28/ 7 
11/ 8 S&at17 de 

saat 11cı. 
4/ 8 

28/7 
11/8 Sut 18 de 

27/7 
29/7 
3/ 8 Sa.at 1'7 de 

13/ 7 
20/7 Saat 17 de 
27/7 

Kumpanyamız Venedik tarikile Pa ris ve Londra için, gayet tenzil edilmi§ 

fiyatlarla, birleşmiş biletler ita eder. 
Fazla malumat almak için Galatada Mumhane Şarap İskelesi 15-17,141 

"ADRiATİCA,, Umumi Acentalığına (Tel. 44877-8-9) ve Beyoğlunda Galata
saray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44685) müracaat olunur. 

i ı an 
Beyoğlu DHrdilocü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 
Terekesine mahkemece elkonuJan ölü Bedros Zeki uhtesinde bulunan 

Üsküdar Icadiye mahallesi atik !cadiye cedit Mektep sokak eski 6 yeni 14 
numaralı arsa açık arttırma suretile 23-8-938 tarihine müsadif salı günü saat 
1 O da satılacaktır. Satış bedeli yüzde 75 şi bulmadığı takdirde ikinci arttır. 
ma 7-9-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 

Tamamının kıymeti 921 liradır. Tella!iye resmi ihale pulu ve yirmi sene
lik taviz bedeli müşteriye aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. Tafsilat arsanın umum mesahai 
"athiyesi 614 metre murabbaıdır. Mezkfir arsada kısmen ev temelleri mevcut 
ol~p bir de sarnıç mahalli vardır. 

Isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü Sulh 
h ı ıkıık mahkemesinde hazır bulunmaları ilan olunur. (938-5) 

>W ı c .;, 

Türk Ha va~·Kurumu 
BLiyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, ı2.ooo, 10. 000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000)_ liralık iki adet mükafat vardır .•• 
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r.-J~rm-=-11::1.ıı----------··----·--------------------• Şirketi Hayr·yeden: 
Yarınki Cumartesi günü Opar'örlü-Elek rikl i 

71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. 
Saat 14,30 de kalkan 7 4 de mükemmel alaturka saz heyeti. · 
Saat 14,45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve caz orkestrası vardır. 
Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya Pas-

tahanesi tarafından deruhte edilmiştir. 

Bilet ücretleri her rki vapur için 75 kuruştu ............... ~ .......... 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..--~~~~~~~~ 

--------~--1 ................... -............................................ 1 

• 

GRiP NEZLE NEVRALJi 

BAŞ ve DiŞ 

AGRILARI ARTRiTiZM 

istanbul şubesi Müdürlüğünden: 
Telli tabye Klavuzluk bl na sının tamlrah 

l - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabye Klavuzluk binasının tamirat 
işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 28.7-938 perşembe günü saat on buçukta §ubemiz ~1ater
yel Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve ke§ifler bu serviste görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı gün ve saatte 
müracaatleri. 

Vav z 
c(pecm 

Sezen 
'lteır~n . 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ve erkek 
terzilik akademilerinde san'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
şeref madalyasiyle taltif dilen ve-:acns~aıitio CD bilyUk kadın ve er
kek terzihanelerinde bilyük muvaffakıycUcrle çalışnuş olan Yavuz Se· 
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğlu Par· 
makkapı 113 numaralı Gayret apartımanmdaki , atelyesinde sayın mÜ'.l· 

tcıilerini kabul etmeğe başlam•ştır. 

- -• • 
Eğinlilerin nazarı dikkatine 

Matbaa işlerinizi Ankara caddesinde 

Burhaneddin matbaasına veriniz 

1 işlerinizi kendi işi gibi düşünür. Çünkü kendisi de Eğinlidir. 

DOKTOR 
Necattln AtasaDun 

Her gün sabahlan ıc.ldı buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar UJe 
IJ ·ayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada b.aıtala.mu kabul edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ?la 
dat hastalarını para• ~. Kurun, Ha 
ber olruyuculanru dakupon mulca· 
bı lını1~ muavenc eder l't • lı•f 'l:{tıfi:.( 

Göz Hekim• 

Dr. Murat Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

l'azar<lan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

Telefon: 20845 

l 
1 

1 
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Sırrı Vok 

r Sebebi var 

RADYOLIN 
Dişleri mikroplardan, çürük -
!erden, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mine • 
!erinin bozulmasını ve sararma· 
sını menedcrek daimi bir güzel -
Jikle muhafaza eden asnn en 
kuvvetli diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve 
.•akşam yemeklerinden 

sonra 

ad 1 in 

ilhan 1·arus'un 
Küçük hikaqeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakmda çıkıyor -

~----------------------~ ER LeSaAB0A tJ· 
D h G G.. .. .. ' a a enç orunuyorurrı • •• r 

el~ 
.. Uyanır uyanmaz, heweıı ... ıoı· 

\Jc\JP 
namr alıyor ... Ve küçük bur .. ,11 ~·· 
, ... rınırn tamamen zail oıuncll)erlr 

dar günden gdne ub~ 
kaybolduğunu kcına 
retle görüyordum! ...•• 

"Ancak bir hafta süren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğlme şa
şıyorum ... BUtUn arkadaş 
larım böyle daha genç Ye 
dahn gilzel görünmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar . ., 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, .. 
birkaç yaş gençleşmiş ve 
bütün buru'juklukları 

kaybolmuştur. A.Itmler, 
buruşukluklarm; lhtl

yarladığımızda cildin bes 
leytcl ve ı hya ed lct bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den tlerl geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze. 
leşec(lktfr. lşto; \'!yana 
Unlversitesl ProfesörU 
Doktor Stejskal'in keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
ve caziptir. Genç hayvan-

Ilnyan J.ıeyfo•nın ynınız 
bir hnftnhk teclndılCfl 

sonra alrnmış ve rötUŞ 

görmemiş hnkiki 
fotoğrafı 

lardan istihsale muvn!"' 
1 •• fak olduğu ve "Diocc 

tabir ettiği bu canlı bil· 
ceyreler hUIAsası, şlıııdl 
pembe rengindeki Toka· 
lon kreml terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yntmazdan evvel tatbik: 
ediniz. 

Siz uyurken, clldtnlzl 
besleyecek ve gençleşti· 

reecktlr. Bir hafta zar· 
frnda bütün buruşukluk"' 
tarın ız kaybolacak ve 1 O 
yaş daha genç görüne· 
eeksinlz. Gündüz için 
(Yağsız) beyaz rengin· 
değl Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gUO. 
zarfında siyah benleri e· 
rltlr, açık mcsanıeıerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve mı esmer bir cildi yu· 
muşatıp beyazlntır. 

Bayanların Hazırı Oıtt~ti~H 

--- Satın aldığınız Tokulorı kreıııt nızolurının 

büyük bir kıymeti \'ardır. Onlnrı h:ıyiini7.c inclc 
ettiğinizde beheri için ö kuruş alnt·nk, ayni ı;a· 

mancla kıyınettnr müklirntlnrı hulıınnn Toknlorı 1 
nıüsnhnkıtsına iştirak hnkkını ,·eren hlr htlcl 
tnk<llm eılecektlr. 

KIZILA ~ 
ıstanbul Depo-, 
Direktörlüğünde'!' 

ı - Satın alınacak bir adet Rontken cihazı ve teferruntı 5 J 
938 tarihine rnstlayan Cuma günü saat on birde 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. t 

ıflll 
2 - Rontken cihazı ve teferruatının es as şartlarllc fenni vas ,J 

vaziyet plftnını görmek ve bu hu susta fazla izahat ııl~j~ 
isteklilerin ynni Postane cinırııı da Kızılay Hnnıııdn l~ 0ı 
tanbul Deposu Dirolttörlliğtinc müracaat etmeleri iJl\ll 

- =----•• -.www--.-.:w=-.. -.. -=:_::_===---.-.-. -,!"1-ıllJ-=-==-mmm:-.-. •••••ı•••n•o···o···E··o·~·N·~···~ 
~ nr. irfan Kayra H1 ıii Röntken Mütehassısı il 

YUSUF P. Eczacı oğlu 

Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 - 12) ve (14 • 18) 

, arası hastalarını kabul eder. 

Uegerh :>an'atkaı 

~~ Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 :ı MÜ n i r nur e ~~in' in 
ii ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- H 1 SON OKUDUCU 

11 
~ 

~i conker sokakta Aslaner apartıman H Nr. 27flJ:l7 - Bir neı'e yarat Hasta gönül. - Bu sevda ne t:ıt 
~t:::::::::::::::::::::~~;~;:!~:=-s:1111::maec::U -······ Plikı piyasaya çıkarılmııtır. 


