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Vekiller şehrimizde 
ADto v~lkö D 
Dün akşam ve bu sabah 

lstanbula 
geldi 

Başvekil Salıya 
Karabüke gidecek 
Sıhhi}e ve ziraat ,·ekillerimiz dün ak. 

.. -

toplanıyorlar 

sılııarilcrimizd e1ı bir grup 
Şam, !'\afia, Adhyc, Hariciye ve Gümrük 
\e lnhi arlar vekilleri de bu sabah An
~aradan şehrimize gelmi~ler, Ila}darpa~a 1 
1 ta yo:-mnda \ali, polis müdürü wkfılct
ler erkanı \C do tlan tarafından karşılan 
mı !ardır. 

mcl atma merasimi yarın yapılacaktır. 

Bu merasimi bizzat baŞ\ ekil Celal Ba} a 
nn yapması çok muhtemeldir. l\ler:ısim
de Jktisat vekili ile Sümerbank umum 
müdürü Nurullah Esat ve birçok davet. 
liler bulunacaktır. 

Salı günü de Başvekil Celal Bayarın 

Aksu vapurile Zonguldak yoluyla Kara. 
büke hareket etme~i mukarrerdir. Bu 

seyahatte de lktisat \'ekili Ş ... kir Kesebiı 
ile Sümerbank umum müdürü ile Iktisa. 
di mahafil erkanı ve mütehassıs zevat · 
bulunacaktır. 

Antakyada ordu şerefine 
Vekiller heyeti c::chrimizde bir toplantı 

Yapacaklardır. Vekillerin bir kısmı bu 
top! ntıdan sonra memleket dahilinde 
tetkık eyahatlerine çıkacaklardır. 

B ışveki lin seyaha tı 
l zmitte kurulacak klor fabrikamızın te 

lıulgaristan bizimle 
dost kalmak istiyor 
Başvekil Mebusan Meclisinde 
bu mealde bir nutuk söyledi 
Sof~a, 8 (Hususi) - Başvekil ve ha

riciye nazırı Koseivanof mebusan mecli
l!indc kralın nutkuna verilecek cevab 
llıUzakcrc edilirken beyanatta lıulun
nıuştur. 

Köscivanof dahili meselelerden bah
settikten sonra harici siyasete temas et
miş ve şö)le edmiştir: 
"- Milletler cemiyetinin şeref ve o

W-- Devamı 4 üncüde 

Parlsteki Amerikan Sefirinin nutku 

Beynelmilel ahlak 
sukut ediyor 

''SllA · h adamların silôhsız kadın ve çoeuk
Jarı öldürmelerinden utunmıyachır var,, 
Reiıns, (Fransada) 8 (A.A.) - A· 

llıerika Birle ık Dc'ltlctleri hüyük elçi"ı 
~.~llitt, umumi harpte harap olan l>ii
}"uk Reims Kateıdralının inşaatının biti-
t ilerck k.. . . 1 b .. uşat resmının yapı ması ve u 
~unascbctlc kendisine Reims fahri 
b~ınşehrisi unvanı verilmesi dolayısiylc 
ır nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

.. _ Bugün Rei:ı:sliler, Katedrnlları-
11111 Yeni ' · d"l · · k 1 k b c.:en ınşa e ı mesını ut ar en, 
'-aışka memleketlerde başka şehirler yı
ıı;ı ıp • 

. narap olmaktadır. B\.lndan ancak 
}"ırınj sen 1 ·ı~hl · 1 •• 
d e evve , sı a ı ınsan arın mu-

afaa 
Öl . sız erkek ve kadın ve çocuktan 
durrneı · b .. t.. d.. d d · · erı u un ıınj·a a erın hır 

nefret h" . 
ıssı uyandırmıştı. 1918 denberi 

en ter • ' 
8 • nasyonal ahlakın sukutu, o derece 
erı olrn . b .. k uştur kı, ugun bazı memle -
Ctlcr rn ·ıı· ı· "k ı · · • ı ı po ıtı a arı ıçın bu gibi 

..____ 09'"" Devamı 12 incide Rcims J(afrdralı 

ıc l\Jı ıro ~ d'.lı <dl ce ın n .?g ~ a ~ aı o aı ır u 

''T rak,, kaptanını 
kazada kabahatli 

görenler var 
Yazısı S üncüde 

bu akşam ziyafet veriliyor 

llataya ilk giren Türk askerlerinden bi
rine çiçek veren lI ataj•lı kiiçiik yavru 

........................................................ 
Sovyetlerle 
dostluğumuz 

hal elden 
masundur 

Çıkarılan şayialar 
tanuımile asılsızdır 

Ankara, 8 (A .. \.) - S:-ımimiyet \ e 
re anetini her \akit muhafaza eden \'e 
edecek olan Turkiye - So\ yet münac:e. 
batı etrafında Hatay meselesi ,·esilcsi· 
le işaa cclılcn muhtelif ~\:il ve mahi. 
y ·tteki haberlerin hep i de> tamami· 
le a ıl ı olduvunu Anadolu ajansı be
yana mezundur . ......................................................... 

ftltllıımutH""ıtılı ıı ı ıııtllmınıtı ıı ıııııııınıııııuııııııtııııııııuııııııtıın 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

Süvarilerimiz dün 
Reyhaniyeye girdiler 
Çok kahı r gören Reyhaniye

u:erin sevinci hudutsuzdur 
~-, 

Ordımııwm llalaya ilk ayalı basan men sııplaımda11 komutan Süleyman Di ıçer 
nıüfrczrsinin başmda... ~ l'a~ısı 4 füıciidt. • 

Müthiş bir 
tramvay kazası 
Dün mucize gi~ bir tesadüf 

sayesinde allatıldı 
Fireni bozuk tramvay yokuş aşağı inerken bir 
taksiye çıt rp t ı, I•'ıreıı vazı l"cs i gören bu ta l\si 
s ayesinde faci aııan öniine geçi ldi 

DUn bir tesadüf Şic;!ıane yokuşunda l maruz kalmıştır. Otomobilin hemen her 
biıyiık bir facianın onüne geçmiştir. för Suminin idaresindeki otomobil lıu ba 

Saat 15 sularıntlu Şişli - Beyazıt sefc- şıboş tramvayın mUthi bir çarpmasına 
ıini )np:ın vatman Mahmudun idaresin- DIF'" Devamı 12 mcide 
deki kapılan otoma tık tı ıımvay arabası 
:;;iişlıanc yokuşundan inerken birdenbire 
son sl.iratle se)re baslnmıştır. Vatman 
bütün frenleri kısmağa başlamış, fakat 
tramvayı durduramamıştır. 

Arabanın içindeki halk tehlike) i gö
rUnco feryada başlı) arak kapılara hU
cum etmiş ve otomatik kapılan kıran ba-
7.ı c0sur kimseler kC'ndilC'rini nım ~ı at -
rnışlardır. 1 te tam bu sırada biiyiık bir 
tcsadllf vukua gl'lmiş ve hat Uzcr:in<le 
ynva.~ bir yolla giden 3004 numaralı şo-

iki tramvay 
arasında 

ezilen ihtiyar 
Zavalh köylü tram

vaya ters 
basamağından binmiş 

1J11F: Yazısı 12 incide 



12 8 TE:\f.\1:UZ - 1938 

; , • • '· ,. • •• • - .. • .. • ., 1 ';. • • ~ • • f . : , . ' " ... ~ •.. . . . ,a .... : j.: .· .. J " .'>:·'-~!·;... .. ..... ·~~· . . . . •""• . ·. . rı ., .. : .... · . .... . . ~·e ~ . . ' • , . ·.. n • ... • 1 - • ~ __ , 

• 
1 r lih 
ku;~naş ve tüllerle duvar k~ğıtlarınızı 

ahnazdan evvel bir kerrede 

• 
1 z 

Mağazasına uğrayıp 
fiatlarını öğrenseniz 

malları görseniz, 
ne kaybedersiniz ? 

~ H arbiyede BE 
Münhasıran 

Bahçesi ~ 

'· Münir Nureffi ın 
Yaz konserleri için açıllyor 

lLK KONSER 

1 10 Tetnrmız Pazar akşamı Saat tam 9,30 da 
Tel. 42344 

200 Liraya acele 
satılık otomobil 

28 nodel açık hususi Buik markalı al
tı lastiği vardır. Uıstikleri yenidir, kul
lanılacak haldedir. 

Milrncaat Galatnda Ziraat _sankası 
yanında Abalı han numnrn 3-1. 

1 LA N 
''Yağlama yağların mamulat usulü,. 

hakkındaki icat için Sanayi Müdüriyeti 
umumiyesinden istihsal edilmiş olan 
10·5· 1928 tarih ve 718 numaralı ihtira 
beratı bu kere ferağ ve yahut icare ve
rileceğinden mezkur ihtiraı ı:atın al
mak veya isticar etmek arzusunda bu
lunan zevatın Galatada Taptas hanında 
18 numarada mukim Bay Teodor K. 
Sinanidise müracaat etmeleri. 

1 OPERATÖR 1 
Dr. Halit Ziya Konuralp 

Tıp Fakiiltcsi i kinci Cerrahi 
Klinigi Doçcrıti 

istiklal Caddesi Elhamra Apar. 
tı.manı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Muayene 3rıatleri : Pazardan maa

da hergütı saat 15 - 79 1;nifnr. 
Telf'{nn: !!.'i • ~ı!I 

Çünkü 

--Radyolin 
Diş doktorunun bütün hastalarına 

söylediği gibi di,!lcri sadece parlatmak
la kalmıyarak onlrı:- ı mikroplardan mu· 
zır salyalardl'ln ve hamı:.dl'lrdan temizle· 
yip çelik g ibi sağlamlık veren yeganeı 
iksirdir. 

Her sabah-her öğl eyin-her 

1
akşam yemeklerden sonra 

Rady lin 

Adres ; Beyoğlu istiklal caddesi Numara 353 
( Singer mağazası yanında) Telefon 40345 

r 
İstanbul -Ankara - İzm i r 



Her pazar 
sanatkar bayan 

Safiye'yi 
Muhteşem bir s:ız 

heyetiyle 

Çubuklu 
Bahçc~inrle ılinlcylniı. 
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Vekiller şehrimizde 
ADtn vekôD 
Dün akşam ve bu sabah 

ıstanbula 
geldi 

Başvekil Salıya 
Karabüke gidecek 
Sıhhiye ve ziraat \•ekillerimiz dün ak. 

Şam, Nafia, Adliye, Hariciye ve Gümrük 
ve İnhisarlar vekilleri de bu sabah An
karadan şehrimize gelmişler, Haydarpaşa ı 
ista-:yonunda \ali, polis müdürü vekalet
ler erkanı ve dost lan taraf mdan karşılan 
mışlardır. 

Vekiller heyeti !;ehrimizde bir toplantı 
yapacaklardır. Vekillerin bir kısmı bu 
toplantıdan sonra memleket dahilinde 
tetkik seyahatlerine çıkacaklardır. 

R uşvekilin seyahati 
lzmitte kurulacak klor fabrikamızın te 

mel atma merasimi yarın yapılacaktır. 
Bu merasimi bizzat başvekil Celal Baya 
rm yapması çok muhtemeldir. Merasim
de İktisat vekili ile Sümerbank umwn 
müdürü Nurullah Esat ve birçok davet
liler bulunacaktır. 

Salı günü de Başvekil Celal Bayann 
Aksu vapurile Zonguldak yoluyla Kara. 
büke hareket etmesi mukarrerdir. Bu 

seyahatte de İktisat \•ekili Şakir Kesebiı 
ile Sümerbank umwn müdürü ile 1ktisa. 
di mahafil erkanı ve mütehassıs zevat · 
bulunacaktır. 

8ulg·aristan bizimle 
dost ka ID-ftk istiyor 
Başvekil Mebusan Meclisinde 
bu mealde bir nutuk söyledi 
Sofya, 8 (Hususi) - Başvekil ve ha

riciye nazırı Köseivanof mebusan mccli
•indc kralın nutkuna verilecek cevab 
lrlUzakere edilirken beyanatta bulun
lrlu!Jtur. 

Köselvanof dahili meselelerden bah
settikten sonra harici siyasete temas et
miş ve şöyle edmlştir: 
"- Milletler cemiyetinin §eref ve o

_.. Devamı 4 üncüde 

Parlstekl Amerikan Sefirinin nutku 

Beynelmilel ahlak 

. . 

su k u t e d i y () r Hataya ilk giren Tıirk asktrltriııden bi-''S rine çiçek vcrm llataylı küçiik yavru 
.: llAhh adamların sllAhsız kadın ve çoeuk- ---------
ları öldUrmelerlnden utunmıyanlar var,, 
Reims, (Fransada) 8 (A.A.) - A

merika Birleşik Devletleri büyük elçisi\ 
lluUitt, umumi harpte harap olan bü
>-.ük Reims Kate:lralının inşaatının biti
rılerek küşat resminin yapılması ve bu 
lnünasebetle kendisine Rcims fahri 
h~rnşehrisi Unvanı verilmesi dolayısiylc 
bır nutuk söylemiş ve demişti~ ki: 

" B .. - ugun Rei:r.sliler, Katedralları-
nın yeniC:en inşa edilmesini kutlarken, 
baıka memleketlerde başka şehirler yı
kılıp harap olmak~adır. Bundan ancak 

Yirmi sene evvel, silahlı insanların mü

:;:~asız er.kek .. ~~ ka~ın ve çocukları 
rmeler.!ı butun dun:,·ada derin bir 

nefret hissi uyandırmıştı. 1918 denberi 
cnternuyonal ahlakın sukutu 0 derce~ 
•eri olmu t k' b .. ' le Ş ur ı, ugun bazı memle -

etler, milli politikaları için bu gibi 

Devamı 12 incide Reims Katcdralı 

Dünkü dennz kazaDaıro 

"Trak,, kaptanını 
kazada kabahatli 

görenler var 
(Yamı 3 itncUde) 

•••••••••••n••••••••••••••••••ft•••-••••••••-•••••• 

SovyetJerle 
dostıuğumuz 

halel den 
masundur 

Çıkarılan şayialar 
ta mu mile asılsızdır 

Ankara, 8 (A.A.) - Samimiyet ve 
resanctini her \akit muhafaza eden ve 
edecek olan Türkiye - Sovyet münase
batı etrafında Hatay meselesi wsilcsi· 
le işaa edilen muhtelif ~j~il \'e mahi. 
ycttdd haberlerin hepsi de tamami
le a~ıl~z olduğunu Anadolu ajansı be
yana mezundur. ......................................................... 

i 

-= ıı•llliiıı_....ıını.._ ............ 
Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

toplanıyorlar 

Ordımırmm Hataya ilk aya~ basan mtn srıplarmdan komutan Süleyman Din(tr 
müfrezesinin başında... ~ Ya~ısı 4 üncüde 

Müthiş bir 
tramvay kazası 
Dün mucize gibi bir tesadüf 

sayesinde atlatlldı 
Fireni bozuk tramvay yokuş aşağı inerken bir 
taksiye çarpll, Fıren vazifesi gören bu ta"sl 
sayesinde faciaııın önüne geçildi 

Dün bir tesadüf Şişhane yokuşunda l maruz kalmıştır. Otomobilin hemen her 
büyük bir facianın önüne geçmiştir. för Saminin idaresindeki otomobil bu ba 

Saat 15 sularında Şişli • Beyazıt sefc- §Ibo§ tramvayın müthiş bir çarpmasına 
rini yapan vatman :Mahmudun idarcsin- _.- Devamı 12 incide 
deki kapıları otomatik tramvay arabası 
Şişhane yokuşundan inerken birdenbire 
son silratle seyre başlamıştır. Vatman 
bUtün frenleri kısmağa başlamış, fakat 
tramvayı durduramamıştır. 

Arabanın içindeki halle tehlikeyi gö
rUnco feryada başlıyarak kapılara hü
cum etmiş ve otomatik kapılan kıran ba
zı cesur kimsel<!r kcndill"rini asağı at -
mışlardır. İşte tam bu sırada bilylik bir 
tesadU! vukua gelmiş ve hat Uzerinde 
yavao bir yolla giden 3004 numaralı ıo-

iki tramvay 
arasında 

ezilen ihtiyar 
Zavallı köylD tram

vaya ters 
basamağından blomlı 

..-: Ya:ııı 12 incide 
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a ey1o11 ••• •• ••• • 
t eylılı ile • 1ee • 

atadıse,tu, /ildtlec 
Suriyelinin 
yanlış yola 

• • 
sapmaması ıçın •• 

tazan: Nızamettin Nazıt 

Ş Alıl pzeteleri ya çok yanlıt bir 
yola eapmıelardır, yahut eapmak 

veya aaptmlmak llzeredlrler. 
Surtyo Bqveklli s. E. Cemil Mardam'a 

alenen beyan edelim ki emri (veya lrp.. 
dı) altındaki nelir vasıtaıarmı, arap ile. 
m1n4e aleyhlmbıde bir efkln umumiye 
)'aratmak için 1eferber etmeılne ulan
ama yoktur. Şaınlı mellekdqlara da, 
kalemleriııln gak nezih ve mUspet yazı. 
lar yumak hUIWSUDdaJd iltidadmt kör
letmekten ukmmalanm ve 6nlertne ltl· 
rUlecek zehirli hokkalara iltifatta bu
lunmamalarını (halisane) tavsiye ede
riz. 
Vakıl biz, dost arab ınemleketlertnce 

llyık olduiu tekilde tanlllDUI olan hakl
Jd hüviyetimizin herhangi bir surette 
tagyirine mAni olacak kalem kudretin
den ve duyunDJ imklnlarmdan mahrum 
detwz. Böyle bir propaganda mllcadele
ılnde, hakikati müdafaa eden biz olaca_ 
imıı:s için ve Arab Alemi Suriyeliyi de, 
bizi de ezeldenberl sayısız tecı1lbelerden 
geçirip eaynıu mehenklere vurmut bu • 
lunduğu lçill karşımıza çıkacak olanlan 
kolaylıkla bastırabiliriz. 

Yemen bizi bilir. Hlcar ve Necid de 
bilir. Dostumuz ve mUtteflldmiz lrakm 
hakkımızda yphf bir zehaba kapJlma. 
ama tmırb ve lhtbUI mt tuavvur edi
lebilir? Mılırda, Fillltin ve MaveraU§fe
riada, yan mllataldl ve tam mu.temleke 
rejimler ldareemde bulunan, dlfer btl
tfln "Adaplar ve are.pça konueantar'' 
dtlnyasmda ise, mım ıeclyemlz ve yer
)'Gztlndekl llyul manaımz hakkmda ta 
hauW etmif kanaat ne l&J'lılır ne deli· 
tebilir. Şamdan fmıldanacak yanlJI pro
pagandalara bu doet diyarlarda kulak ka
bartıp zerre kadar ehemmiyet verecek 
tek ln8an bulunaınu. 

Binaenaleyh, çıkarılacak bir neıriyat 
stlrUıtU.U, sadece Suriye • Türkiye mu. 
ll&lcbetlerini bir parça mayhotlandınve
rlr. İtte bu kadar. 

neter mi? 
Biz aanmıyoruz ve 8amdald meslek· 

datlara Hatarlt Tllrkiln hakkı 6ntınde 
dllrlllt ve &Ucenab olmalanıu tavaiye e
deriz. Ancak b6yle hareket ~erlenıe, 
SurtyeGJ.n mllU haklarma karlı daima ne 
&ucAnab ve dlirUst dost olduğunu göa
tennif olan TUrkiyeye, bugüne kadar 
talmıdtit clvanmerd tavrın hatalı bir yol 
olmadığını bir daha iu.h etmi§ olurlar. 

Haber, dün, Anadolu ajansının Şam· 
dan aldığı bir telgraf haberini neıredi
yordu. Bunda ~u satırlan ha,>Tetle oku
duk: 

"... eam hük6met1, bugün neorettiği 
hır tebliğde, Ankara mümessilleri Adil 
Allan'na dört temmuzda hariciye veka
letine davet eclllcUğlni ve mUmeaailln, bu 
davetteki kastın kendisini Tllrk .. Fran. 
m anlaşmasmm tıuası me.nuılınlne i§ti· 
rak ettinnek olduğunu öğrenince der -
hal itizar ederek çekildiğini ve binae
naleyh, Suriyenln bUtUn hukukunun 
mahfuz kaldığını zikretmektedir.,, 
Şu ite bakın hele ... Açık gönUUWUkle 

yapılan bir davetin ne yanhf tefsiri bu? 
Demek, bani kıl lralmqmış... Emir Adil 
.Aa1am faka baatırabilleyınişiz Suriyenin 
blltUn hukuku gilnıe gidJyormuş. Fakat 
Aslaıı Şamlı diplomat, zamanm, entrika· 
mmn farkına varmış ve... Suıiyeyi bir 
"'fellket" ten kurtarmr,. 

Garib \'C geri tclAkki ! 
Ne olacak acaba ıundJ? Suriye, kolu· 

muzdan tutup bizi Hataydan atacak mı? 
Bana tfmaentn gOcU yetmez tablJ, dQftl
lllHm• bile b6yle bir hal. Biz kendimJzi 

_..Devamı 4 Dn,..nde 
NIAmeaclln Nulf 

9 TEMMUZ. - 1938 

-
Barbara Hutton davası enteresan saf hada 

Boşannıak için 
300 bin liral! 

Dünyanın en zengin 
bu tekllfte buDundu; 

kadını, kocasına 
fakat, kont, para 

açan haıll<aı1ret savcfll miktarını kendisi 
Çocufunu kaçıracatına dair kansını 

tehdit etmiı cldufu haber verilen kont 
Hancvitz Reventlovun Londradaki mu
hakemesi bat1amıı ve bununla mahut 
Barbara Hutt'"1 davaıı en heyecanlı 

bir safhaya girmittir • 
En küçük teferilatı ile takip t"derek 

bildirmit oldutumm bu bldi.senln ma
hiyeti karilerimizin hatınndachr: 

Amerikanın en büyük milyarderle
rinden birinin kın olan Barbara Hut· 
ton Danimarkalı kont Hancvitz Re • 
ventlov ile evlidir. Fakat aralanndald 
darcınhk yilı:Unden ayn yapmaktadır. 
tiri yaıındald otlu kendiaiyle beraber 
Londrada, kocatı ise Pariıtedir • 

Adam, oğlunu kendi yanına almak 
istiyor. Mahkeme vermeyince kaçır • 
mak istediği f8yİ oluyor. Son defa Bar· 
bara Huttcn koca11nın, çocutu kaçır

mak için kendisini tehdit etti~ni ileri 
sürerek mahkemeye müracaat ediyor 
ve kontun, tn.giltereye ayak basar bas· 
mu tevkifi için karar çıkartıyor. 

Parlate bulunan kont, buna rağmen 
Londraya geliyor ve mahkemeye bizzat 
kendisi cidiyor. 

Muhakemenin ilk celsesinde çok he
yecanlı safha geçmigtir: 

Londranm kibar ailelerinden birine 
menıup blr ad&m bu mesele dolayıtiyle 
kontun kendisini tahkir ettiğini ileri 
ıUrmekte ve aynca dava asmaktadır. 

Barbara Hutton: 

Dişi 
deniz kurdu 

Atlas Okyanu
sunu 108 defa 

g~çmlşl 

Misis Vilyam Polk, ismindeki bu 
80 lik ihtiyar kadın hayatını denizler
de geçlrmit olmakla me§hurdur. 

Daha Uç yaprJda iken İngiltere ile 
Amerika arasında ilk seyahatini yapmıı 
olan bu kadın, o zamandan bu zamana 
kadar Avrupadan Aınerikaya 108 deh 
ıitmif, gelmigtlr. 

Bugün İngiltere - Amerika yolculu· 
lu, dünyanın en bUyUk vapurlarında , 
çok eğlenceli bir ıeydir. Fakat bundan 
altmıf, yetmiı sene enel bu seyahatin 
ne kır:lar zor ve tehlikeli olduğunu dü
tünüraeniz, kadının bu deniz ıevgiıinı 

biru ifrat derecede bulmak kabildir. 
Miıiı Polk, bu 108 Atlas Okyanosu 

teyahıtini sırf eflente maksadı lle 
yapmııtır. Bilhassa ıon em sene ıar· 
f ında her yıl, bir ikl defa Lorıı:Sradan 
Nevyorka eidip ıelmittir. 

Bucün bu "ditl deni.ı kurdu,. artrk 
fazla lhtiyarlımıt bulunuy.er. F~ 
deniz ıevgiıi hüi ceçmit değildir. th 
tiyarlıktan satır olan kulaktan deniz· 
ldeki fırtına ıUrUitüıünü duym11:na 
mini oluyorsa da, batkalan ile konu
ıurken kendisini bir. ilet kullanmaıa 

mecbur etmektedir. 
Fakat. son seyahatinden memnun ol

dup )'iiJUndenki çiscilerden okunu • 
yor. 

Kont Reventlov 

''Kocam çocuğumu kaçıracak r.,, diye 
etrafa i11n ediııce bu ''cen~n .... 
iradını kendi hlmayeıine almak iatemiı 
ve konta bir mektup göndererek düel· 
loya saiırmııtır • 

Kont, kendiıinin asilzade olduğunu 
ileri sürerek bu adamla düelloya te -

nezzül etmiyeceğini başkası vasıtası ile 
bi dirtmiı ve şöyle dedirtmiştir: 

- Ben onu köpek gibi yere ıcrerim .. 
işte, bunu kendisine tahkir .uyan 

Londrah kibar ngiliz, şimdi kontu dava 
ediyor .. 

Barbara Hutton - Kon Reventlov da· 
vasımn meraklı bir tarafı daha vardır: 

Barbara Hutton kocasiyle olan bu 
ihtitıiftan artık bıkımttır ve meselenin 
bir an evvel kapanmasını istemekte • 
dir. Boşanmak için mahkemeye müra
caat etse kocasının itiraz edeceğini bili
yor ve kendisini bopnmağa razı etmek 
için bir para teklif ediyor. 

Babası ölünce onun blltün aervetine 
varis olarak dünyanın en zengin kadım 
e>lacak olan Barbara Hutton kocaarna 
ıulh olmak için 50 bin İngiliz lirası 

vermiye ha.zır olduğun uaöylüyor. 
r Danimarkalı kont gene: , 

- Beni tahkir ediyo,rıunmt diyor .. 
Bu para benim ıerefimle mütenasip d'· 
ğildir 1 Kınmdan, bopnmak için bir 
mılyon lngiliı: lirası isterim, fakat ben 
çocuğumdan vu geçmiyorum. 

Kontun keooisine 50 bin tnciliı: lira
sı teklif edilmesini bir tahkir saydığını 
duyan Barbara Huttcnun avukatı : 

- Keşke beni de birisi bu suretle 
tahkir etse .. Böyle tahkir, dostlar ba
ıma, demittir ... 

Kontla karısı uzun bir ayrılıktan ve 
ltarpııkk~ "°'1fa ilk cWa olarak o 
gün mahkemede biribirlerini görmli§· 
ler, fakat hiç görüşmemişler ve göz gö
re celmektne bile çekinmiılerdir. 

Muhakeme, bazı tahitlerin dinlen· 
meıi için 13 temmuza bırakılmıştır ... 

Vaydman, Roje'yi 
ikinci defa öldürdü! 
Parıs canavaıro hakkındaki 

tahkikat son safhada 

Yedi ki.inin katili canavar Va)dm:mm 
ismi gene duyuldu: Cinayetlerin tahkıka 
tı son safhaya gırmiş ve karanlık kalan 
bir noktayı aydınlatmak için geçen gün 

bir "tecrübe,. yapılmıştır. 

Bu tecrübe, bir katil hadisesinin "tek
ran.,dır. 

\'aydman eh.ayetlerinde meçhfil kalan 
kısım Roje Loblon'µn kimin tarafından 

öldüri.ıldu~üdür. Vaydman bütün diğer 
cinayetlerini itiraf etmiş, fakat Rojeyi 

arkacfatı Mılyonun, oldürdüğunü sôyle
miştir. Milyon ise bunu inkar etmekte, 
Roje}i de Vaydmamn öldurdiığünu ileri 
sürmektedir. 

Geçen gün gerek Vaydman, gerek MıL 1 
yon cinayetlerin işlendifj Vulzi köş1'üne 
götürülmüş ve Rojenin öldUrOldüğü kö. 
fede kendilerine bu sahne tekrar ettiril. 
mittir. 

Evveli Vaydman getirilmiş, polii ko
miserlennden biri öldürülecek adam ro
lünü alını~. katilin de eline tabanca ve
rilmiştir. Vaydman, Milyonun söyledili 
gibi, cinayet sahnesini tekrara davet e.. 
dılmistir. Vaydman, bunu yapamıyaca.. 
ğım, çünkü cinayeti kendisinin islemedi. 
~ini söylemiştir. Fakat istenilen, kendi· 
sine zorla ~ aptınlmıştır. 

Bundan sonra Milyon ayni yere getiri· 
!erek kendisine de ayni sahne tekrar et· 
tirilmı tir. O da cinayeti kendisinin i~ ı 

lcmediğini söylemiş, fakat ısrar üzerine 
Roje farıedilen adama ateş eder gibi va. 
ziyet almıştır. 

Bu tekrarlanan cinahyet sahnesinde a. 
caba hangisi asıl katil oldulunu hareketi 
ile, yüzünün aldığı şekille isbat etmiştir? 
Polis memurları henüz raporlarını ver
miş değillerdir. 

Sahnenin tekrarından sonra iki suçtu 

KURUN 
Hataydaki Türk 
askerinın vazıtesi 

A SiM US 11azı11or: ..__, 

"H.ataya Jkl bin beş yüz Türk askeri fir· 
di. 

Memleket elklrıumumiyesl bundan do .. 
layı bayram yaparken bu askerin vazifesi 
ne olduaunu da kısaca yazmak faydalıdır. 

Halayda intihabat olacak. Bu intihabat 
neticesinde toplanacak Millet Meclısi bu. 
rada müstakil bir Türk idaresi kuracak. 
Ondan sonra Hatay askerlikten tecrit e
dilmiş bir mınlaka halinde idare oluna .. 
cak. 

Ancak bu netice taay~ ün edinceye ka.. 
dır Hataydaki bugilnku idare muvakkat 
mahl)ette olarak duracaktır. Bu idarenin 
esuı Franıız mandasına dayandığı için 
Halayda Fransız askeri de bulunmaktadır. 
işte Hatay inllhabatının böyle sadece Fran 
aız ukerlnln lt1ali altında olarak yapılma
sı dolru olamazdı. Nitekim bunun mah. 
surlan pek acı tecrübelerle görüldü. 

Hataya giren Türk askerinin vazifesi 
oradaki Fransız askeri ile birlikte muvak. 
kat bir ltpl mahiyetindedir. İQffalln bu
ıttnktl hedefi Halayda intihabat yapılıp 

Milli Meclfse müstenit bir milli idare kuru 
tuncaya kadar burada hem dahiU, hem de 
harici emniyeti muhafazaya hiımet et.. 
mektlr. Milll idare kurulduktan sonra Fran 
sızlar Ue beraber Tftrk aakerlerl de (eki. 
lecektlr. Ondan sonra yalnız sembolik bir 
IJ"al mahiyetinde olmak üzere Tftrklerden 
ve Fransızlardan birer tabur asker kalacak 
tır." 

TAN -
Mühim bir mesele 

M ZEKERIY A Sertel, di1n bizim de yaz. 
• dı/lımız bir mepıu azerlnde dl11or 

ki: 
..Cihaıa harbinden sonra MilleUer cemi. 

yetinde teıekkQl eden beynelmilel bir ko. 
mite afyon istihsal ve kuJlanılııını umumi 
surette kontrol etmlye teıebbth etti. Afyon 
istihsal eden birçok memleketlerde anlat
malar yaptı. Fakat birçok memleketler b6J 
le bir anlaımıya girmediler. Milletler ce.. 
mlyeti namına kontrol itini Ozertne alan 
heyet de vazifesini yapmadı. Billkla el al. 
'llll6,. Upkcıiii& lclam elti. Ba mretle 
afyon ve ondan yapılan zehirli maddeler 
gene dünyanın htr tararına yayıldı. 

Şimdi bu tehlikeli ıehirin kurbanı olan 
memlekeUerden biri de biziz. Biz afyon 
antantına dahli oldutumuz için, komşu 
memleketlerin buraya afyondan yapılmıı 
:r.elılrli maddeler sokmasına k&l'fl tiddelli 
bir mücadele açmalıyız. Memleket dahilin 
de bu memleketlere ajanlık eden toptancı 
ve komııyonculara kal'fı insafsızca hücu
ma seçmeliyiz. Bu mülhit zehlri hudutla_ 
rımızın dışına almnk tein elimizden geleni 
yapmalıyız.,, 

CUMHURiYET 

ltalyadaki kıtlık 
ve Sovyetler 

A BIDIN Daver ltaluada bu ıtne giJril. 
len buğda11 azlığından bahıederek 

diuor ki: 
••su derde deva bubnak ve harice altın 

verıp buJday almak mecburiyetinden kur 
tulmak için ekmeAe yilıde 20, hattl )'tlıd 
30 nlsbetinde mısır unu vesa\re karıtlır 
mıtlar. Halbuki Bü)'ilk harbin \!n ııkıntılı 
zamanlarında, bile ltalyada, bulday unu. 
na yalnız yüzde 10 nisbetlnde batka WI 
karııtınlmı, imiş. 

Şimdi, yüzde 2n ve SO nisbetlnde mab 
UU, İtalyan ekmekleri, bizim Umumi ha 
de yedliimlz ıüp6rıe tohumu karııık e 
mekler ılbl, kara vt fena lmif. Bu lezıe 
siz ekmele raAmen, iate meselesi halle 
dilcmedlll "e kıtlık tehlikesi baş gösterd 
si kin, nihayet hariçten ve bilhassa Soy 
,.·et Ruıyadan birkaç )"ÜZ bin ton balda 
nlmıık mecburiyeti hasıl olmuf. 

Sovyel Rusya, buldayını, alıcı)·ı meın 
nun edeqek bir fiyatla aatmala razı olmtıf 
JakJl şu tarlla: İtalyan gazetelrrl, SoY3eU 
rln ltalyaya yaptığı buAdaJ salıtından 
ıun uzadıya bahsederek Sovyet Rmyad 
ı:lrat lıtlhsılAtın toklnlu ve zenginli 
h11kkında bol reklAm )'apaca\larl 

~ın·)·etlerln bu talebi, İtalya 91atbuatın 
frilç bir vPziyete sokmuş. ÇftnkO faşist ı• 
7.eteler, aenrlerdenberi Sov)•et RuJıy& 
kıtlık kinde ılisterlyorlardı. Buna raıtme 
kolT'ilnlz'lle ve Sovyet Rusyaya düşman 
lan ltalyan matbuatı fhtfyaç karşısında 
yun elmek ve tükllrdillllnü yalamak me 
burfyetlnde kalmış. Ne yapınnlar? Achk 
darlık! Böylece blribirine dü,man kafalı 
çarpı~ırken ac Jıannlar banşmış oluy 
,.e ı,, ideoloji dinlemiyor.,, 

karşılaştırılmış. Milyon Vaydmana: 
- Deli misin sen? demiıtfr. Gene 

1:q yere itham ediyorsun? 
Vaydnlan da, soluk bir halde: 
- Yalan söylemeye timdi ne mecburi 

yetim var artık? demiftlr. 
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dt,a, :.J:Ua dait -._. .... ,._. -
Çabuk ve çok 
Y Al.NIZ znmanımızm değil , her 

dc\'rln gençlerinde çabucak öğ
renmek arzusu vardır. Doğrusıı mcktrp
lcr de, ötedenberl, bunun mümkün oldu
ğu zehabını kuHetlcndlrmi~lcrdlr: ma

demki tahsll başla~ ıp bl'liyor, maılcm'.i 
Bu kadar yıl ve birtakım imtihanlardan 
sonra fnc,anın eline artık bilgili olduf;u
ııu tasdik eden bir şehadetname ' crili
Yor, demek ki muayyen bir zaman zar. 
fında birtok şeyleri, hiç olmaz.cıa kendi· 
rnlzc lazım olan şeyleri öğrenmek kabil· 
dlr ... İnsan, böyle düşünmenin nckadar 
Yanı., olduğunu ancak ya~landıktan Mn· 
ra anlıyor. (f'akat gers;ekten yaşlanan 

kaç kişi 'ardırf insanların çoğu, ' licut
Jarının yıpranmasına rağmen gcn~llk se
bclerlnin bütün hulnlarını, blitün ze
hablarmı muhafaza ~derler. Hayatta Ye 
kitablard:ı umduklarını bulamamış olm:ı
larınr ya talih lzllklcrinden, yahut ken
di tcnbelllklcrlnden bilirler.) 

l\cndlmlzc lazım olan ı;eyJcrt çabu<'ak, 
b!r an C\'Yel <iğTcnip hayata atılmak ... 
Çünkü in an oğlu, bllhas....a genç yaşın
da, bilginin hayat denen kapıyı açacak 
bir anahtar ol<luğunu sanırlar. Bu, bir. 
tok sahalarda hiç şüphesiz doğrudur. 
Fakat man('\İ \'cyn ahlaki ilimler dedi
ğimiz s:ıhalarda da hfç §\iphcsiz yanlış· 
tır. Onlarda l<itnbl:ırın, öğretici kltahla
l"ın bize cılchllcccğt hizmet gayet kil· 
~illdiir; lıatti baznıı, biiyük bir ı,c ~·a. 
l"adı?<ları ,·chmlnl aşıladıkları için, hayli 1 

kütiilüklcrt dokunur. 

Bunun içindir ki felserc,i , sanatı, ı-ls
teınıcrl, dc\lrlerl, büyük ('~erleri holii.c;a 
ed-.rck, terkibi bir surette anlatan ki· 
tablardan öğrenmiş kimseleri pek sc\'· 
lll~m. Gerı:i hiç klmııenln ömrü bütün bii
Yük eserleri okuma{;'ll, bütün dc\irlert, 
sist~mlcrl tnfsi!ih ile bllmeğe kafi de. 
ği?dir; felsefe 'e sanat tarihi kltablan 
na, huliisalara baş\'urmıyanlar, insan oğ
lunun yarattıklarının ancak pek küçük 
bir kısmından haberdar kaimağa mah
kiun olurlar. Zarar yok : onlardan kaçı· 
rııp da ancak üç beş, hatta yalnız bir fi

lo ofun ('serini, ancak b!rkaç bii~Uk şair 
\'(.' muharririn kUlll~atmı okumuş olan
JarJa f<'ls-•fo 'c sanat bil;;~ı. duygusu 
da!ıa <lcri:ı, daha ince 'e daha sahih'tir. 
Çünkü onlar düşünen filosof ,.c hlsse
d"'n s:ınatlmrla doğrudan doğruya tema
sa gclmt11crdir, o in ·anlan parç.a parç.a 
d ğiJ, bütün olarak öğre:ımlşlcrdlr. İn· 
Kan 1 e hiçbir zaman parça'da değil, dal. 
hı:ı bütün'dedir. 

Fakat sistem sahibi filosoflarm, hatta 
daha müt<',nzı mUtcfokldrlcrln, plrle
ı-· ın, roman<'ıların, onlann eserlerini t ct-
ki <'dip <laha kısa, daha terkibi bir ıou
rcttc tekrar anlatanlardan daha mühim 
olduğunu - insanların çoğuna - gerçek
ten kabul ettirmek lmkilnı;ız denecek de
recede zordur. Onlar, her fikir manzume
ı!I" llldc, her sanat eserinde birtakım JU-
tuınsuı kı onlar bulunduğuna. onlar 

ka~karsa kıymetin azalma3,p belki a r ta . 
caı;ına kanidirler. Bunun ltlndir ki asıl 
C&crıerı bırakıp onlann anı-.ak birer göl
gesini tasıyan tarih ,.e tc nkld kifablan· 
rıa. huı· ı a~' asa ara ba.~vunırlar. Çabuk \'C ı:ok 

Jıfenmek arzusu ... fikrin b<'lkl en müt. 

'' fakat belki de en p•nilmez düşma
llı, 

Nurullah ATAÇ -----RuA-day tem•zlf>me 
fabri k aları kurulacak 

lç ticaret uı ... uın müdürü :hfü~t.azın re
lsliğ· it •nde ve bütün ihracat tilccarlannrn 

1 tim.kiyle ticaret odasında yapılan top-
antııar sonunda buğday standardizasyo. 
~u hakkında bir nizamname hazırlandı
~1 lllalumdur. Bu ni?.amnnmeyle içinde 
azla miktarda yabancı maddeler kan

§ık. olan buğdaylnnn ihracına müsaade 
<?dılınl'm · k b ı i eııı a u ed lml5tlr. Bu vaziyet 
llıenı1<.'ket ı · el b ·a f çın e ug ay temizliyen yeni 

tabnkalar kurulmasını rnccburl kılmak-
tıdır ç·· kU • 

~· . un bugdayı fazla kar151k olan 
b c:1crden ihracat yapılabilmesi için 

1 Ugdayların muhakkak surette temiz _ 

~~rnesı lazımdır. Bu kadar sıkr bir te
k ~Uk için muhakkak son sistem fabri-

11~ ar:a lüzum vardır. Bazı mUteşebbi!ler 
de dıdPn lktıs:ıt vekaletine müracaat e

ra:ek muhtelif mıntakalarda bu şekilde 
llıi ~kalar kurmak için müsaade iste • 
birfı ;ı'dtr. İlk olarak lzmirde bu iş için 

lfers~brika inşa t>dilmcjctcdir. ilerde 
;ı_ b ilde, orta An:ıdoluda ve Trakyada 
"<!. tı "da CaJttı g Y temizleme fabrikaları yapıla-

r. 

*' t 

Beledl~·c şehirde çok esaslı , .c fayda lı lı ir işe t <'$cbbft~ ctmll' bulıınmaldaflır: 

aile nüfus yazımı ••• Bu ıı:te takip edilen cs:ıs maksat SC!:hnlcre iştirak edecek 
vatandaşlarm isimle rini t-Oplu bir halde tesblt etmektir. •·akat bu yazımın diğer 
birçok faydaları da ola<'aktır. Meı.ela İstanbulda oturduğunu bildiğiniz bir a rka
daşmızm ı;oy admı ,·erme k sureti~·lc onu n adr<'sini hulmanır., nüfus yazanı neti-

cclcri bir mcrl<<'zdc toplanclıktan sonra kabil olabUetekttr. Belediye şimdi c,·.' 
lcre sual rnrakalan göııclcrcrck yazıma devam etmektedir. \'ali ,·e belediye 
reisi dün bu faaliyeti tefti~ ctml5tlr. R esimlerlmlz ,·alinin bu teftişi esnumda 
alınmıştır. _ .. 
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Şimendöferci
ler konferansı 
Çarşenha gUoU şeh-
rimizde top !anıyor 
Avrupa hattının geçtiği Balkan ve or

ta Avrupa memleketleri dcmiryolları i
dare ve şirketleri mümessilleri çar§am

ba gUnU şehrimize geleceklerdir. Per
şembe gUnU Sirkeci dokuzuncu işletme 
mUdUrlüğü binasında Avrupa hattında 

müşterek seyriserl tarüesinin yapılma
sı ve me,•cut tarifede tadili.t icrası için 

murahhaslar toplantılara başlıyacaklar. 
Bundan iki ay evvel bu toplantılara 

Sofyada başlanmış, fakat tarifenin tan
zimi ikmal edilememişti. Bunun için şeh
rimizde yapılacak toplantılarda Sofya -
dakl mUzakcrclero devam edilecektir. 

Diğer taraftan, Balkanlar ara<1ında 

mil§terek bir flat tarife5inln tanzimi i

çin cvvelee §ehrlmlzdc başlamış ve son
ra Bükreşte devam edilmiş olan toplan
tılara yakında Atinada devam edilecek 
ve ağlcbi ihtimal bu içtima devresinde 
tarifenin tanzimi ikmal edilmiş olacak
tır. 

Saç kıvırma 
mak:neleri 

Kontrola gelecek ay 
başlanıyor 

Şehrimizde bulunan \'O adedlerl git. 
tıkçe artan kadın saçlarını kıvırmağa 

mahsus permanant makinelerinin mua • 
yenesi ve bu makineleri kullananların 

sıkı bir şekilde imtihana tllbl tutulması 
hakkındaki talimatnamenin nihayet tat
bikına girişilecektir. Ağustos başından 

it ibaren, yeni talimatnamenin tntbikı i-

çin şehirde berber dükkanlan gezilerek 
muayeneye baı,ılanacaktır. Muayeneleri 

belediye f('n heyeti tarafından tayin e
dilen bir mühc>ndis, sıhhat mlidilrlüğU 

tarafından verilen bir mütehassıs dok· 
tor, berberler mektebi muallimlerinden 
bir zat tarafından yapılacakbr. 

Esasen şehrimizdeki permanant ma
kineleri şimdiye kadar belediye tara -
fından mühürlenmiş bulunmaktadır. Bu 

suretle o zamanki ani mühürleme hare-. 
keti neticesi olarak mevcut permanant 
makineleri tamamen teshil edilmiştir. 1 
Fakat yapılan muayeneler neticesinde 1 
mevcut makinelerin mUhim bir kısmı -
nın işlemcsino müsaade edilmiycr.eği, 

bilhassa makineleri kullananlara kolay 

kolay miisRadl' vNilmiyer.eğl muhakkak 
görülmck't•dir. ÇünlcU makinelerin bir • 
~oğu kötli ''cziycttedir. 

IO>lUıınkü !Kaaı::aoaıro 

"Trak,, kaptanını 
kazada kabahatli 

g örenler var 
Köprüde de bir sandal devrildi, 

içindekiler güç kurtarıldı 
DUn limanımızda feci bir deniz kazası l 

olmuş ve Denizyollarmın Trak vapuru 
Fındıklı açıklarında bir mavnayı babra
rak iki kişinin boğulmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Salih reis idaresindeki 20 tonluk "Na

mık Kemal" isminde yelkenli kayık, lz
mitin Dil iskelesinden )'tiklediği kumları 
Beşiktaşa boşaltmak için diln öğleden 

sonra limannnıza gelmiş ve Kızkulesi a
çıklanndan dönerek Fındıklı kıyılan is

tikametinde Beşiktaşn doğru yol alma
ğa başlamıştır. Kayıkta kaptandan baş
ka Hasan, Mehmet ve Satılmış isimlerin
de llç tayfayla kaptanın kardeşinin çocu
ğu on yaşında Cemal vardır. 

Kayık ilerlerken rıhtımdan demirle. 
mek için kalkan 'frak vapuru kayığa 

çarpmıştır. İkiye bölilncn kayık derhal 
balmıı,ı, sularda çırpınan kaptan Salih 
ile mürı>ttebattan Hasan ve Mahmut kı
lavuzluğun Uç numaralı motörü tarafın
dan kurtarılmıştır. Fakat biltlln araııtır
malara rağmen on yaşındaki Cemal ile 
tayfadan Satılmış_ı bulmak kabil olama
mıştır. 

Hadiseye, verilen ma!Umat üzerine, 
müddeiumumi mua\•inlerinden İhsan el
koymuş ve gece geç vakitlere kadar 
birçok şahitleri ve ger<'k vapur gerekse 
mavna kaptanları sorguya çekilmiştir. 

Trak silvarisi Kenan hadiseyi şöyle 
anlatmaktadır: 

"- Fındıklı açıklarında demirlemek 
üzere saat 2,5 da rıhtımdan hareket et
miştim. Salıpazarı önlinden geçerken J 
mavnaya rasl:ıdım. Sularla yolumun tize. 
rlne dii§ilyordu. Düdük çaldım, tornistan 
ettim. Fakat müsademe vukubuldu. 
Diğer taraftım "Namık Kemal" mav

nası kaptanı Salih de gözyaşlan arasın
da şunlan söylemı>ktcdir: 

"- lzrnitin Dil iskelesinden yükledi
ğimiz kumları Beşiktnşa boııaltacaktık. 
Salıpazarı açıklarında Trak arkamızdan 

geldi, iistilmilze doğru sfiratle ilerliyor
du. Dizim motöriimüz yoktu. Bu yüzden 
tnbiali~·ıo sf'ri manıwrn yapamazdık. 

T '°' ırıı 'le©> ;n) al liiiiHCal 
ve ~oDcap 

Trak iki uskurlu kuvvetli gemidir. Kap
tan istemiş olsaydı, derhal gemiyi ye
rinde durdurabilirdi. Fakat böyle yap
madı ve kıç sancak omuzluğumuza çar
parak ma vnamızı ikiye bölüp derhal ba
tırdı. Motörlcr bizi derhal kurtardılar. 

Fakat kardeşimin ı;:ocuğu Cemalle tay

falardan Satılmış boğuldu. 

Trak sUvnrisi Kenan evvelce de bu .şe
klide bir kaza yapını:ıtır. Bu son kazada 
da kabahat tamamen kendisindedir. Biz 
nihayet yelkenli bir mavnayız. Sulara 

kapılsak bile o uzaktan bizi görüyordu. 
Bunu hcsab ederek manevra yapacak ve 

dnha olmazsa gemisini durduracaktı. 
Sonra en mUhim nokta da, o arkamızdan 

geliyordu. Yani ka~ılaşmış veyahut da 
onun önUnden geçmek istemiş değiliz. 

Ben adaletin kararına razıyım.,, 
Hadise yerinin civanndaki gemilerin 

süvarileriyle Trakda. bulunan Alman mU
tehassıs ve diğer §ahitlerin bir kısmı 

kabahatli olarak Trak'ı göstermektedir -
ler. 

BugUn deniz ticaret direktörlüğU fen 
heyetinin iştirakiyle hô.dise yerine dal
gıç indirilerek mavnanın yarası tetkik 
edilecektir. Bu suretle, hakiki kabahat
li meydana çıkacakbr. 

i ki nci kaza 
DUn akşam saat 19,15 de ikinci bir 

kaza da köprünün Haliç iskelesinde ol
muetur. Öjenl isminde bir musevi kızı 

ile, Ben Josof, Kohen ve Salamon ad

larında Uç genç Mehmedin sandalına 

binmek istemişler, fakat en arkada ka
lan gençlerden birinin yukardan hızla 

atlamaslyle sandal alabora olmuştur. De 
nizo dökUlenler dubalann altına sürük -
lenmişler, bereket yetişen sandalcılar ve 
polisler tarafından güçlUkle kurtarılmı§
lardır . 

E aşvek i l 
Hatay zafe rini t e brik 

ed enler e 

teşe~<kü r ediyor 
İstanbul, 8 (A. A.) - Başvekalet hu

susi kalem direktörlilğüntlen: 

Son Hat.ay anlaşması ve bunun netice-

Matbaa işçileri 
Birliği 

Mesleğin emektarla rı menfaatine 
Uüzel bir eğlence 

tertip etti 
Türk mntbuntınn bütün ömürlerini \•ak. 

!ederek bugün cahşnmıyacak bir derecede 
ihtiyar, hasta ,.e mnlw kalan matbuat e. 
mektarı işci arkadıışlıırımıuı yerinde bir 
yardımda bulunmak üzere "Matbaa lşci
leri Dirliği,. tarnhndıın 6 Ağustos cumar. 
lesi nkşamı lstanbulun en gfizel bir mesi. 
re yeri olan Sarayburnu parkı alafranga 
kısmında gayet zengin bir progrnmln bir 
mfisıımcre ve gardenparti tertip edilmiştir. 
Sahalın kııdnr devam edecek olnn hu gar. 
denparlide şehrimizde bulunan bütün eğ. 
lence tcşkilütı vazife alacaklardır. 

Ezcümle miıkeııımel bir caz \"C salon 
orkestrası, ıncrnleketin en güzide s:ınatk:lr 
larınııı işlirııkile alnturkn snz heyeti ve 
gene ~·erli ve yabancı artistlerin iştirak 
edecekleri gnyet zengin va.,·ete num:ırnla
rı, ayrıca milll elbiselerle Ye milli sazJnr. 
lıı zc) bek oyunları, Anadolu oyunları ve 
t l:ınbul fcsth·alinc iştirak eden milll sa. 
natklırlarımız bulunacaklardır. 

nu gardenp:ırtide bütün bu eğlenceler
den başka ayrıca dans müsnbakaları, ha.. 
!onlu Yc külıihlı danslar yapılacak, ha\'al 
fişekleri ve ziya oyunları ile lstanbulda 
şimdiye kadar emsali görülmemiş fe,·ka. 
Uıde bir eğlence programı tntbik edilecek
tir. 

Bu kndnr fednkarlığa ve hnıırlıklara 
rnğnıen bu fevknlnde eğlenceli müsamere. 
ye herkesin iştirak edebilmesi için biletler 
çok ucuz olocuktır. Ayni :r.nmanda elbise 
serhc<ıtılr. Büfe de hnlkm lehine son dere. 
cc ucuz ol:ırak temin edilmiştir ''e mecbu
ri de değildir. Binaenaleyh hem çok yerin 
de \'C hnyırlı bir yardımda bulunmak, hem 
de emsal iz bir gece geçirmek istiycn h. 
t:ınhul halkının hu fırsatı kaçırmayacak. 

lnrı umulmnktndır. 
Bilcllf'r Ankara cocldcsi Cağ:ıloğlu yoku 

şunda nirJik mf'rknlnrle satılmaktadır. 

Kuruçeşmelllerln 
kazandığı dava 

Kuruçeşmeliler tarafından kömür de. 
poları aleyhine açılan da,·a hakkında ve 
rilen karar temyiz mahkemesi tarafından 
tasdik edilmi~tir. 

lcra vac:ıtasile bu tasdik karan 3 tem. 
muzda depo sahiplerine bildirilmiştir. 

Mahkeme kararına göre depo duvarla
rının beş metre yükseltilmesi, aynca tah· 
mil tahliye sırasında kömür ıslatılmış o
lacak ,.e böylelikle tozların etrafa yayıl. 
masının önüne geçilecektir.Bütün bu ter 
tibata on gün içinde ba~lanacak ve iki 
ayda bitirilecektir. 

lnşaata başlamıyanlar hakkında ka. 
nuni takıbat yapılacaktır. Bu işe temas 
eden kanunun maddesinde zarar ziyan
dan başka hapis cezası da vardır. 

si olarak askerimizin Hataya girmesi vc

slleslle gerek yurdumuzdaki gerek Ha

taydaki vatandaşlarımızdan alınan ve 

milli davamıza kendilerinin yUksek all
ka ve samimi duygularını gösteren tel-

grafların çokluğu dolayıslyle bunlann 

herblrinc ayrı ayn cevab vermek imk!. 

nı olmadığı için Başvekil Celal Bayar, 

derin t~ekkUr ve selA.mlarmm lblağına 

Anddolu ajansının tavassutunu rica et

mektedir. 



lÇb:ı:<Ob:: 

o\\ Yıkılan Mumhane antrepolarının ye_ 
rine yapılmakta olan büyük asrl antrepo_ 
ların inşaatı bu ay nihayeline kadar ikmal 
edilmiş ol:ıcaktır. 

.ıs; Elektrik ücretlerinin Ankarada oldu
ğu gibi lstanbulda da her ay alınması için 
tetkikler yapılınakt:ıdır. Bu usul kabul e. 
dilirse faturalar abonelere ayın son harta_ 
sında bildirilecek ve para ayııı birinci "Ve
ya ikisinde alınacaktır. 

.ıs; Yaz mesai saatlerine uymak için Sir_ 
keci _ Küı;ükçekmece tren tarifesinde de 
tleğişiklik yapılmıştır. Yeşilköyden 7 tre
ni 7,15 de, Sirkeciden H treni de H,5 da 
kalkacak lır. 

:t- Sıhhat ve ictimal muavenet vekaleti. 
nin geçen seneki frengi mücadelesine dair 
çıkardığı bir rapora göre bir sene de 
176.193 vatandaş muayene edilmiş, bun_ 
lardan 9.333 kişi hastalıkh çıkmış, 7083 ü 
tedavi edilmiştir. 

Jt. Lise ve orta okul diplomııları üç cins 
olarak hazırlanmıştır. Küğıt olanlar yalnız 
pul parası mukabilinde verilecek, karton 
ve maruken kaplı olanlardan ayrıca bir 
ücret alınacaktır. 

* Olsunlnk imtih::ınhrı pazartesi günü 
sona ereceklir. 

Jt. Eski halk şarkı ve ilahilerini plağa 
almak için kurulan konservatuvar komis
yonlarından biri salı günü Konyayıı gide_ 
ccktir. 
· * Üsküdar tramYaylarında hiletlerin 

ucuzlatılacağı haberi tekzip edllmckteclir. 
:ıt- Piyano, buz dolabı gibi ağır eşyanın 

uzak mesafelere ikl kişi tarafıdan taşına. 
rıık eötiirülmesi sıhht bakımd:ın zararlı 

güriHcrek yasak edilmiştir. 

llf. Eylülde atılacak olan Belgrad ''e Se
liln ik sergilerine hiikumetimiz tarahndan 
Cla iştirake karar verilmiştir. Alman ve 1. 
talyanlar da İzmir sergisine iştirak edecek 
}erdir. 
~ !spanya cumhuriyet hükumeli ile ara.. 

ınızd:ıki yeni ticaret anlaşması dün An
k:ırnda imzalanmıştır. 

:f. Almanyada yaptırılan ikinci vapuru_ 
muz "Sus,, limanımıza <loğru hareket eL 
ıniştir ve ayın 15 veya 16 sında selmiş 

bulıın:ıc:ıktır. Vapurun Bandırmaya yapa
ca~ı ilk sefer hususi mahi)<•elte olacak ve 
~;alnız davetliler bulunacaktır. 
~ Ehlt hnyvanat sergisinin bu sene ls~ 

tanhulun yedi kaznsınua açılmasına karar 
verilmiş ve huna 4000 Jira tahsis olunmuş_ 
tur. Sergiler Şile, Karla), Reykoz, Bakır
köy, Yalova, SiliYri Ye Çatalcada açılacak_ 
tır. 

#/- Liman işçilerinden sıhhati müsait oL 
mıyanforın kendilerine tazminat verilerek 
çıkarılması kararlaşlmlmışlır. Bunların 
yerine yeni işçi alınmıyacak, bu suretle 
işti ücretleri fazlalaştırılacaklır. 
~ Sebze fi}•utlarının yakında ucuzlaya

cağı tahmin edilmektedir. Çünkü bugün_ 
)erde civar köylerden şehre fazla miktarda 
sebze gelmiye başlamıştır. 
~ Belediye zabıta memurlan emniyet 

kadrosuna :ılındıktan sonra iki a:rdanberi 
hala maaş alamamışlardır. Memurlar dün 
belediye vasıtası ile Dahiliye ''ekfiletine 
rniir::ıc::ıatte bulunmuşlardır. 

~ Süt fabrikalarının Beyoğlu ve Kadı. 
köyünde kunılması kararlaştırılmış ve yer 
lerinin tcsbiti için tetkiklere başlanmıştır. 

* Üniversite doçcnllerinrlen Enver Zi
ya Arşiv tetkikatı yapmak üzere bugün 
Fransara harckC'l edecektir. 

* Erkek muallim rneklc~tne hu sene de 
meccani yatılı lıılcbe alın:ıcaklır. G5ndcri 
len tıımimc göre mektebe orla okulu iyi 
Ye pek i}; derecede bitirenler kabul edi_ 
Jecektir. 

* Yerli mallıır sergisinde paviyon inşa_ 
atına başlanmıştır. Diğer taraftan, bu sene 
ki sergi 200 hin lir::ıya siı.;ıorıa edilmiştir. • 
Ser~ide bir itfrıiye müfrezesi, hir de polis 
k:ır:ılrnltı buhmacaktır. 

* l'\orvcç sefiri Bcnı:ı:orı mezuniyet müd 
"detini rloldur:ıı·ak dün şehrimize gelmiştir. 

Jf. İngiliz sefiri Sir Persi Lornn rlün sa
bahki ekspresle şehrimize tlönmii51iir. 

Beyoğlu dördüncü sulh mahkemesin
den: 

Terekesine mahkemece el konulan ölü 
Boğosa ait ve Yeşildirek Sıvacıyan ha
nında bulunan dokuma tezgahlan açık 

arttırma suretile 13-7-938 tarihine mU
sadif çarşamba gllnU .saat 14 de satıla. 
caktTr. Kıymetinin yüzde 75 şini bulma
dığı takdirde ikinci arttırması 19-7-938 
Salı günU saat 14 de icra edilecektir. 
!steklilerin yukarda gösterilen gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh huk-uk mahke
mesinden: 

Fenerler idaresi sevk memuru olup 
Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda 132 nu
maralı apartımanm 1 numaralı dairesin
de oturmaktayken ölen Jorji Dapoviçin 
terekesine mahkemece el konularak tas
ftyesfne karar verilmiş ve defterinin ~a. 
y:ııfmamıa başlanmıştır. 

İlan tarihlnden başlamak tizere alacak 
ve vereceklerin bir ay içinde alacakları. 

/HABER - f\&am postası · 
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DlŞARlJA: 

* Çekoslovakyada gelecek ders senesin. 
den iLibaren Teşendeki Çek lisesinde Po. 
Jonyahlar için kendi lisanlarında dersler 
verilmeğc başlanacaktır. Bu suretle Çekos
lovakyada yaşıyan Polonyalılar, ilerde iki 
liseye malik olacaklardır. 

1 ~t.ec,.f:!idec Bulg·aristan bizimle 
Suriyelinin dost kalmak istiyor 
yanlış yola B k"I M b M . . 

sapmaması için.. aşve ı e usan eclısınde 
Yaza.'l ~ Nizametlin· Nazif bu mealde bir nutuk Söyledi 

* Almanyada iki kişilik bir turizm tay. 
yaresi dün bin kilometrelik beynelmilel 
hafir tayyareler sürat rekorunu kırmıştır. 
Tayyare saatle 208 kilometre 770 metre 
katetmiştir. 

ıe: J.ehislan hariciye nazırı Bek, 11 tem_ I 
muzda, tayyare ile Rigaya hareket edecek ! 
ve l\Iunlrin 1936 martında Varşovaya yap 
tığı ziyareli iade C'yliyccektir. 

1 * Fransıı hariciye nazırı Bone, dün 
Elen elçisi Polilisi, Yugoslavya elçisi Pu-1 
riçi ve mebuc;an medisi hariciye encü_ 
mrni reisi MistJeri k:ıhul etmiştir. j 

* Şiliclc Bradenkopper madenlerinde 1 

çalışan beş bin amele grev ilAn etmiştir. 1 
Maden müdüründen dahiliye nezaretine 

1 
gönderilen bir telgrafta bu grevin lrntiyen l 
siyasi mahiyette bulunduğu bildirilmek_ 
tedir . 

• Yugoslavya kral naibi prens Polon 
zevcesi prenses Olga, annesi Elen prens
~eslcrinden Elen ile beraber Afinaya va~ 
sıl olmuştur. _ 

* lsviçrede federal meclis, Almanya ile 
ezcümle tediye mukaYelesinin uzatılması 
hakkında son zamanlarda Berlinde yapı_ 
lrın anlaşmaları tasyip etmiştir. 

* Kanadada, Robert Manian, istifa eden 
Onnettin yerinn, Kanada muhafazakar 
partisinin şefliğine intihap edilmiştir. Ma 
ııion. bu suretle muhalefetin de şefi olmuş 
oluyor. 

* Dıınimarka başvekili Staunık tayyare 
ile Kopcnhagdan Parise ı;ıitrn.iştir. 

Resmi kağıtlar 
piyasaya çıkarılmış 

Emniyet Müdürlüğü, son günlerde 

piyasada filigramh kağıtlarld.an yapxl
mış kese kağıdr, bloknot bulunduğunu 

görmüş ve yaptiğx tahkikatı~ bunların 
!devlet müesseselerine ait kağıtlardan 
yapılın:rş olduğu kanaatına varmıştır. 

Bilhassa Tahtakaledeki kağıtçılarda 

bulunan bu kağıtlar müsadere edilmiş· 
tir. 

Bu kağıtçılardan bir kısmı bunlart 
Andon ismintı:Ieki bir matbaacıdan al
dıklarım söylemişler ve Andon da Ga· 
!atada Eğe matbaasından aldrğmx bil
dirmiştir. 

Tahkikat devam ediyor. 

Yeni 
bir 

cesedi 

doğmuş 
ı;ocuk 
bulundu 

Dün akşam Rumelihisarmda, deniz 
kıyısında ıdünyaya yeni gelmiş bir kü
çük çocuk cesedi bulunmuştur. Beyaz 
bir beze sanlı olan yavrunun göbeği 

bile kesilmemiştir. Hadise polis vasr

tasiyle müddeiumumiliğe aksetmiş ve 
1 

adli: tabiplik cesedi muayene ederek 
dört ,gündenberi su içinl:ic bulunduğu 
nu tesbit etmiştir. 

_.. Baştarafı 2 incide 
.lataylıdan '\-'e Hataylı kendini askeri· 
;nizden ·(daha doğrusu askerinden) 
mahrum etmek i.stemiyeceğinc göre, 
Suriye, bir taraftan bizi, bir taraftan 
Hataylı;"! bir çalıma getirip kündeden 

dmak için fırsat mı bekliyecek? 

Allah Suriyenin zekasxnı böyle kötil 
Ur düşünceden her zaman uzak ve ma
~un bulundursun! 

Sırf Suriyeliye karşı olan dostluğu. 

muzun sevki ile dudaklarımızdan çıkan 
Jıu dua da inşallah yanlış tefsir edil

r: ez. 

Yine gazetemizin dünkü sayısında,· se
kizinci sayfanın beşinci sütununda, Şam 
gazetelerinden birinin şu satırları neş

retmiş olduğu haber veriliyordu: 

"Türk askerlerinin Hataya girmesi, 
Türkiyenin Franstz mandasına iştiraki

ni tazammun etmektedir. Bu hal, mil
letler cemiyeti misakı ile ve manda 
şartları ile nasıl telif edilebiliyor?,, 

Şamlı meslekdaşımızm, bizim, devlet 
kurduğumuz gündenberi herhangi bir 
müstemlekecilik va.kasma iştiraki ka -
bul etmiyen bir siyasi durumda olduğu
muzu, nasıl olup da unuttuğuna hayret 
ederiz. İmzalanan son siyasal vesikala
rın milletler cemiyeti riusakı ve manda 
§artlariyle nasıl telif edileceğini ise 
• telAşa hacet yok - yakında elbette gö-
rürüz. ' 

Şam gazetelerindeki yanlış temayül
ler Şam hiikiimetinin, ve Paris gazete
lerindeki yanlış temayüller yarı resmS 
Fransız mahfillerinin, biz.im Hata.ya ni· 
ç;in girdiğimizi iyice anlıyamadıklarmı 

göze vurmaktadır. 
Biz niçin Hataya girdik? 

Muvakkat mi bu girişimiz? 
Evet muvakkaltir. Tıpkl Fransız man~ 

dasmm muvakkat olduğu gibi. 
Hataydan günün birinde çxkacak mr· 

yız? 

Evet. H:ıtayda vatandaş tam hürriyet· 
le reyini kullandıktan sonra, 

Hataydaki kahir Türk ekseriyetini bir 
ayna gibi aksettirE>n bir meclis teşekkill 
ettikten sonra. 

Hatayh Türkün milli irade ve tema· 
yilllerini olduğu gibi aksettiren bir icra 
kuvveti Hatay mukdderatına el koyduk. 
tan sonra, 

Ve Hataylının yeni şekil içinde kendi
ni idare edebilecek ekonomik, kültürel 
ve siyasal rilşde ulaştığını görüp anla
dığmıız gün. 

Sözümüzü bitirmezden evvel &unu da 
hatırltalım ki Frenkler, Suri) eliyi, 
modern millet olmağa ve devlet idare 
etmeğe alıştırmak için 18 yıl çalıştılar, 

Mla verdikleri dersi kil.fi görmüyorlar. 

Nb;:ımcddln Nazif 

• . ·••HER AKŞA\f.. 'i 

Taksim Belediye bahçesinde 

HAMüVElr 
Ve 

Nezahat öl Bağdadi Bedriye Ahmet 
Büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor. Pazar günleri saz saat 17,30 

da bs~Jaır. Tel. 43776 

• 

Harbiyede BELVU Bahçesi 

Münhasıran 

Münif Nurettin 'in 
Yaz konserleri için açılıyor 

l L K KONSER 
10 Temmuz Pazar akfB.llU 

Tel. 42344 
Saat tam 9.30 da 

.... 1 
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ri ve malüm mirasçı~r haricinde miras- ninin 561 - 56!) ncu maddeleri tatbik edi-
çx varsa 3 ay zarfında mahkememize mü- leeeği i.Ian olunur. 

_... Baştarafı 1 incide 
toritesi sarsılmış bulunmakla. beraber, 
Bulgaristan milletler cemiyetine sadrk 
kalmI§tır. Onu küçük ve zayıf devletle
rin hamisi olarak telakki etmektedir .. 

1935 de iktidar mevkiine gelindiği va
kit evvel.ki hükumetin harici siyaseti 
gayrivazıh ve mütereddiddi. O zaman -
danberi hükumet bütün devletlerle ve 
bilhassa komşu memleketlerle dürüst, 
samimi ve muslihane siyaset takibine 
koyuldu. Bu siyaset Balkan ko~uları
mız tarafından lil'ıkiyle takdir edildi ve 
çok hayırlı neticeler verdi. 

Bulgaristan hakkındaki itimad yeni -
den teessüs etti ve enternasyonal ehem 
miyet arttr. 
Bu, hükfımete Yugosia.vya ile ebedi bir 

dostluk paktı akdetmek imkanını verdi. 
Bu pakt iki memleketin tarihinde sam.i
mi dostluk ve muslihane teşriki mesai 
yolunda yeni sayfalar açtı. Bulgar • Yu
goslav münasebatındaki bu müsait deği
şikliği bilhassa kaydederim. 

Türkiye ile olan dostluk mlinasebet
lerimiz bir müddet kan§Ikl1k geçirdi. 
Fakat şimdi münasebetlerimiz 1925 ta
rihli ebedi dostluk paktının zihniyeti da
hilinde inlrişaf bulmaktadır. 

Memleketimizin Balkan antantına. gir· 
ınesine mani olan sebeb1er hala bal\'.idir. 
Bununla beraber Bulgar hükfuneti Bal
kan antantı devletlerile, anfantın Bul -
gar menafille tezat te;:ıkiI etmiyen he
deflerini takip ederek dostluk ve teşri-

ki mesai münasebetleri kurmuştur. 
Bulgaristan keza. bütün büyük devlet. 

Ierle de dostluk münasebetleri idame 
eylemektedir. Bulgaristan bu mUnase
betleL'llen jstifade ederek Bulgar mah
sulatının ihıacım arttırmak emelindedir. 
Bu yolda çok iyi neticeler elie ettik. 

Yüksek sesle ve samimiyetle beyan e 4 

derim ki hilkfımetimin harici siyaseti 
taınamiyle müstakildir, bu siyaset mün· 
basrran Bulgar milletinin menfaatlerini 
azami derecede vikaye etmek azminden 
mülhemdir. Bulg:ıristan ne küçük ne de 
büyiik hiçbir devlete herhangi bir siya
si taahhütle bağlı değildir. 

Bu siyaset sayesinde Bulgar milleti 
ecnebi menfaatler uğrunda harbedip ka
nını ökm.ek mecburiyetinde k:~mak teh
likesine maruz değildir. Bulgaristamn 
harici siraseti realisttir, sulhcudur, dü
rüsttür. Gizli kapaklı hiçbir ciheti yok • 
tur.,, 

Mebusan meclisi, ba§vekil Kfüıeivano
fun nutkunu müteakip kralm küşat nut. 
kuna verilecek cevabı kabul etmiştir. 

Karar suretinin son kısmı §Öyledir: 

"Mebusan meclisi kom§u Türkiye ile 
dostluk münasebetlerinin takviyesini 

büyük bir memnuniyetle mil§ahede e
der. Mebusan meclisi Romanya ve Yu~ 

na.nistanla muallakta bulunan bütün me
selelerin dostça halli için hükumet tara. 

fmdan sarledilen gayretleri de keza 
memnuniyetle karşılar.,, 

Süvarilerimiz dün 
Reyhaniyeye girdiler 

Reyhaniye, 8 .A.A.) - Türk ve Fran. 
sız kıtaatmın biribirlerile temasını temin 
etmek maksadile Kmkhandaki süvari 
kıtamız bugün öğleden evvel buraya 
gelmiştir. 

Halk askeri 16 kilometre mesafeden ı 

karşıladı. Birkaç yüz atlı birikntişti. Rey il 
haniyeye beş kilometre mesafede Çatal
höyükte ise 500 atlı bir okadar da yaya 
kahraman Türk askerini bekliyordu. Ka
sabada ve civarında toplanar halk onbi. 
ni geçiyordu. Belediye önündeki meydan 
da geçit re .. ıti yapı:ldı. Ve asker takviyeli 
alayın kumandam al bay Şükrü Kanatlı 
ile Reyhaniyeye dün gelmiş olan Tunuslu 
nişancı taburunun kumandanım selfı.mla. 
dı. 

Antakya ba5konsolosumuz ve parti re
isi ve erkanı bu merasimde hazrr bulwı.. 
dular. 

Reyhaniye bastan basa donanmıştır. 

Buradaki manzara !skenderun ve Antak
yaninkinden farklr ve daha pitoreskti. 

Köylü kadınlar çift arabaları üzerinde 
çok çeşitli frapan renkte elbiselerle nazarı 
dikakti çekiyordu. Albay kasabaya girer 
ken kurulan takın önünde siyaha bürün
müş mini mini bir Türk çocuğu tarafın. 
dan karşılandı. 

20 senenin matemini temsil ·eden bu 
küçük Türk kızı Türk kumandanının ka. 
sabaya ayak basmasile birlikte matemin
den sıyrılarak albeyaz elbisesile ve büyük 
bir heyecanla kıtata hoş geldin etti. Yav
rucağız temsil ettiği rolün kiidsi tesiri al
tında hüngür hüngür ağlıyordu. Bütün 
hazır bulunanları da ağlattı. Çerkez kar
deşlerin uzun elbiseleri manzaraya baş • 
ka bir ahenk ilave ediyordu. Süvarileri
miz çok muntazam geçtiler. Ve dakikalar 
ca alkışlandılar. 
Fransız kıtasmın kumandam, albayı~ 

mrz Ye subaylarımız şerefine bir öğle 
yemeği verdi. Yemekte kadehler Atatür. 
kün sıhahtine ve iki ordunun şerefine 

kaldınldı. 

Diğer· taraftan halkevi tarahndan da 
bir yemek verilmiş ve bu yemekte süvari 
kıtamm bir subay temsil etmiştir. Bu 
yemek de çok samimi olmustur. 

Çok kahır ve tazyik gören Reyhaniye

lilerin sevinci hudutsuzdur. Şu anda, mey 
danlarda ve halkevinin önfu:de davullar 
çalınmakta ve milli oyunlar oynanmakta 

dır. Albay Şükrü Kanatlı Reyhaniyeden 1 
ayrılmadan önce, halkevini, hükfunet da. 
iresini ve belediyeyi ziyaret etmiştir. Bay 

ram yarın akşama kada: devanı edecek 
ve gece bir fener al:ıyı tertip olunacaktır. 

Antakyada fener alayı 
Antakya, 8 (A.A.) - Anadolu ajansı. 

nm hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün gece Antakya.da muhteşem. bir fe

ner alayı tertip edilmiştir. Alay, konso. 

loshanemizin ve ordu mümessillimizin İ* 
kametgahmm önünde uzun uzun durmuş 
başta müzika olduğu halde istiklal marşı 
ve diğer milli marşlar söylenmiş ve bü. 
yük şef Atatürk için tükenmez sıhhat ve 
saadet temennileri tekrar edilmiştir. 

Halk: sabahlara kadar eğlenmiştir. Hava.. 
ya fasılasız fişekler atılmıştır. 

Anadolu Ajansının hususi 
bildiriyor: 

muhabiri 

Halk partisi başkanı Abdülgani, yarın 
akşam ordu şerefine büyük bir ziyafet 
verecektir. Ziyafette delege albay Kole' 
den başka Fransız ordusunun d;ğer mü
messilleri de hazır bulunacaktn-. 

"Anlaşmat Fransız - Türk 
dos · ıuğunun delildir,, 

Faris, 8 (A.A.) - Fransız - Türk par
lamento grupu reisi Bosutro son HtaY. 
anlaşması üzerine Türkiyenin Faris bü.. 
yük elçisine aşağıdaki mektubu gönder
miştir: 

"Riyaset etmekle milltehir bulundu
ğum Fransa - Türkiye parlamento grupu 
- ki iki memleket arasındaki asırdide 
dostluğun ihyasını kendisine vazife edin~ 
miştir - Hatay meselesinin hallinden 
dolayı bilhassa mesuttur. 
Karşılaşan bütün meşru menfaatleri 

hesaba katan bu tarzı hal Fransız _ Türk 
dostluğunun kati bir delilidir. Parlamen.. 
to grupu, iki büyük cumhuriyetimiz ara
sında bugün mevcut olan sam.im! müna~ 
sebetlerden de daha samimi münasebet.. 
lere erişileceğini ümit eder ve Türkiye 
cumhuriyeti hakkındaki derin dostluk his 
!erimizin teminatını reisicumhur Ata tür. 
ke iblağını zatiaiinizden dilerim.,, 

-----------------·, 
Yeni N"esriynt: 

içten dıştan 
Hasan Ali Yücel gazetelerde çıkan !ık

ralannı hn i:sim altında lopJııynrnk bir ki
tap çıkarmıştır. 
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1'..et&ilt i~-ii~~-o::~ 
Köljün ijolu H d va tebdillerimizde 

Süzan Langlan 'ın 
hayatı 

Yazan; Nizametlin Nazif 
Refik Ahmed Sevengil'in on bir hikil.

Yeslni bir arada sunan yeni kitab bu adı 
tagıyor. Hikayeler de §unlar: 

1 - KöyUn yolu. 
2 - Medeniyet dersi. 
3 - Her şeyin en iyisi. 
4 - eostumuzun hakkı var. 
5 - Yengeç Ali 
6 - Böyle intihar olur ~;,ı? 
7 - Bir tabak kırıldı. 
8 - Belediyecilik. 
9 - Çelenk. 
10 - Gece i§çlsL 

Çadırda kamp kurmağa büqük bir ehemmiyet 
vermeliyiz 

Çünkü: En güzel ve en faideli hava tebdilini, bizim pek çok ihmal 
ettiğimız bu usulle yapmak kabildir. 

l'az geldi. c .. 
me' imde, dünya-
nın her 
hıuhlz, 

tarafında, 

sayısız 

kıımplar kurulur. 
Avrupalılar, Ame
rikalılar kamp r n 

Dikkat etmişler: 

11 - İsimsiz hikaye. 
Bunlarnı hııngisi g:ızetelerdc ne§re- sıhhat Jçln ne fay. 

dUd' h dalı, ne mUkem • 

bir çocuk ilkbahar
da havatebdili n e 
ı;ölUrUlürse Ytılnız 

15 gün yer değiştir 
mek çocuğun sağlı
ğı için yetişiyor. 

Yaz mevsiminde iki 
ay lizun. Halbuki l 

; yazın çadır altmda J 
' hava tebdili için 
yatılına çocuk ge-

ı; angisi edilmedi bilmiyorum. Hep-
8lııi d mel bir lı; olduğunu 

e okumndxm. Fakat köyUn yolu, 
Gece 1.§çl.sl ve Çelenk adlı hikayeleri yııldnen bilirler. 
ZO\'kJe ve her satırında bir kat daha Fakat, son se • 
tahrik nelere kadar biz, 
'-- ~ edilen bir merak ve tecessüsle o-

no on be§ gUn için. 
de sağlığını kazanı
yor. 

-.udugumu söyliyebillrlm. bUtün dünyanın ta. 

Refik Ahmed Seveııgil her şeyden nıdığı bu güzel usu
C\'\'el "gazeteci" dlr. Küçük hik.Ayeci- le hep yan ı:;özleı 
lik sanatında keııdinJ ilk tecrübe ettiği bakar, hiç yanaş • 
rtlııden bu gtlne kadar verdiği bütiln e. mazdık ... 
... _l B<'reket ki, on 

Dalma ayni ik
liınde yaşamak, o 
iklim ne kadar iyi, 
içinde y~ayanm 

sağlığına ne kadar 
uygun olsa gene in 
sanı bozuyor. 

~ erde muvaffak olu§unun sırrını ben 

onun bu hUviyetinde bulurum. Hangi va

~dq, hangi edebt sahada, zeki, tecril-
eu, görUıı ve se%la kudreti yüksek, fn-

8antarı gönUllerinden kavrayıp sUrükle

llıeyt bilen bir gazctecl kadar yüksek 
l'ıliUJ olablllr? Sanatı tamamiyle edehl
Ya.tın dışında olan gazeteci, edebiyat 

beldelerini zabta karar verdiği gün bu 
rıe\'fden bir karan tatblka kalkışmış, 
~ka mesleklerden rakibi kolaylıkla 
gölgede bıroknbilir. Neşriyat meydanı 

senelerde, mek -
teplerde ,.e hatta 
ilk mcktepl<"rd c 
kamplar kurulmaya başlandı. Gençlere, 
çocuklara kampın kıymeti, iyilikleri öğ
retildi de hepimiz, kamp bakkmda birer 
fikir edinmeye başladık. 

Kampta, çadırda, yatmağı yadırgama
mız yıı'ıt' ya\'aŞ geçmeye ba~Jadı. İki se
nedir yazın hlrlıaç haftalık zam.anını ça
dırda g~lrmek 1 tlyen '-atandaslann 

Sonra, çadmn kolaylrkla istediginiz 
yere göKirülebilmek imkanı bugün bir 
ovahkta çimen üzerinde, ilcigün sonra 

bir dere kenarında, sonra bir dağın yama 

cmda, daha sonra deniz kenarında. 

En iyi havalı köylerde ya.şıyanlann 

bile yılda az çok uzun bir müddet hava 
değiştirmeleri lüzumlu oluyor.. İnsan 
ne kadar sık hava deği§tirirse o kadar 
sağlam olur. Sık sık seyahata çıkanhnn 
keyflerini, ne§elerini, sağlıklarnıı elbet
te bilirsiniz. 

bunun sayısız ınl5allerlyle doludur. Böy- Kampm gUzclllk ''C faydasını anlat -
le az ınlsal vermemiş olan Refik Ahmet mak I~ geçenlerde Ulus gazetesinde 
Se\7engU'ın son kitabıyla da bu misal- "G. A." lmznslyle çıkan ı:u yazıyı oku
lere, mutlaka, bir yeni.sini katmış oldu- mnlannı knrllcrlmizc tn\'slye ederiz: 
hnu kabul etmeliyiz. 

çoğaldığını görmcktcyb.:. 

Hava tebdili için en fena tarz, bence, 
insanın kendisinin yazlık evi bulunması
dır. Peynır yerine sabun alan adamın 

ister istemez yemege mecbur olduğu gi· 

bi, her yıl aynı yere gitmek mecburiyeti 
nihayet sıkıcı, bıktmcı bir şey olur. Her 
yıl aynı mevsimde aynı manzaraları, çok 
defa aynı adamlan görmek nihayet in
sanı usandırır. 

Sık sık seyahata çıkanuyanlar için de 
hiç olmazsa, yaz mevsiminde iki üç haf
ta çadır altında sık sık bava değiştirmek 
onun yerini, az sok tutar. 

Geçen gün sevgili komşumun yazdığı 
gibi, bizde de bir kamping kulübüne pek 
çok lüzum var. Öyle bir kulüp !bulunsa 
bize yaya olarak, 'bisiklette, motörsiklet
te, otomobilde, §imendüferde ve kayıkta 
kamping tarzlarını öğretir. Gençler için 
de, yaşlılar için de en iyi hava tebdili u
sulü olan ve başka memleketlerin o ka· 
dar iyi tatbik ettikleri -çadır altı haya
tını bize de tanıtır. 

~için gazeteci Refik Ahmet, muvnf. 
fe.]t bir hikA.yecidlr? 

Zira gazeteci Refik Ahmet, gazetecl
l"l llıanalnndıran en bUyUk hüneri, yani, •• 
cer:nıyetten mevzu alnı~k.. hfincrlni 
~kiyi biliyor. Tnsannudan fui olan ya
ıt§ tarzr, "ille ölmezler arasına kaWa
ca~.. diye tepinenlere nsla benzeme
l"lşi, her kelimesinden, her sabrından 
biıı tane; 

- Meşhur olacağını! aman beni be
lenınız, arsıulusal bir edebi kıymet ola
l'ttn ! vaveyUisı, feryadı, yalvarışı fışkırt
:aYişı ile, vakarı ve ağırbaşlılığı ile ilk 
Clnasta okuyanın sempatisini kazanıve
?i~r. Ve asla çam sakm çl.ğnetmiyor. 
aır hikfı.yeyi "bir cıey söylemek için., 

~r. bir ı;;eyi "okuyanın insiyakı ha
~e SOkmak için,, yazıyor. Fakat bu bl-

Ye.ııin hiçbir tarafında; .. 
- Muharririn beni yazmaktan kastı 

ltdur., 

Şeklinde bir ZMtma sezilmiyor. 
b l3u hal ancak olgunluğun bahşettiği 
lr PrPstljdir: 

"Ona, isterseniz, modern terimle, 
kamping deyiniz, fakat yaz mevsiminde 
hava tebdili için en iyi usul bu olduğun 
da hiç şüphe etmemelisiniz. 

Bir kere, çadır altında teneffüs edilen 
hava, ne kadar açık yerde kurulmuı o
lursa olsun, hiç bir bir evin içinde bu-

lunnamaz. İnsan ter temiz havalı bir 
oda içinde yattığı vakık bile, odanın ha· 
vasınr, başka ihiç bir kimse bulunmasa, 
kendisi kirletir. 

Sonra o kirlenmiş havayı temizlemek 
için pent.;ercleri, kapılan açmağa mecbur 
olur ve gene odanın havasını iyice te
miz1iyemez. 

Halbuki çadırlarm havasını kirletme 
ğe imkan yoktur. Küçük bir çadır altın 
da kaç kişi yatarsa yatsın, daima açık 
olan havayı kirletmez. 

Onun için çadır altında yatmaga, bir 
kaç gün içinde, alışmış bulunanlar artık 

evlerde, odalar içinde uyuyamaz olurlar. 
Yatacakları oda ne kadar geniı olsa gene 
çekinirler. 

Her yıl yaz mevsiminde başka başka 
yere gitmek için kira evi aramak da bü
yük bir dcrd. Hava tebdili yerlerind~ 

evlerin piyasalan her sene her yıl deği
}ir, bu yıl bakalım bizim büdccmize uy
gun gelir mi? 

Kimisinde döşeme bulunur, kimisinde 
bulunmaz. Ev oluı1.:a eşyasız olmaz:,.Hc
le misafir geleceğini de hesablarsanız 

götüreceğiniz eşyanın haddi hesabı bu
lunmaz. 

Halbuki, hava tebdili için, bir çadın
mız bulunursa her yıl değil, her hafta, 
k~ndiniı:c güvenirseniz her gün istedi
ğiniz yere götı:.irebilirsiniz. 

Şimdilik, kamping usulü bizde de ya
pılmcıya kadar, çadır altına misafir git
mek adet olmadığından, çadırla birlikte 

taşıyacağımız eşyanız pek az olur. Ça
dır altında oturulunca elbise için de pek 
çok külfete lilrom kalmaz. Bir iki kat 
elbiseyle, tuvalet ve makiyaj için bir kü
çük el çantası ... 

Bir izah 
7 temmuz tarihli gazetemizin "Mese

le" sUtunundn, temizlik işleri hakkında
ki bir yazmuzda, belediye çöp kamyon
larından birinden, denize çöp boşalttığı
nı gösteren bir resim vardı. Bu resmin 
allmda d:ı: '1stanbul çöpleri böyle ipti
dai bir şekildo denize dökUIUyordu, de
niyordu. 

Bu kelimeler geçen sene çöplerin 
Kumkapı sahlllerfnc döküldüğü sırada a. 
lmmış olan bu resmin geçmlş bir zama. 
na ait olduğunu pek güzel ·gösteriyordu. 

Fakat bazı zentta rcs:nin yeni çekil
diği kanaatinin uyandığını öğrenmiş ol
duğumuzdan şu satrlarla va.Ziyeti dü
zeltme:;i faydalı bulduk. 

ll 
1 
· ' m olgunluğunun, bilgi olgunluğu

teUn, sanat olgunluğunun, müşahedede, 
zn:kikte, tahlilde ,terkipte ve vcriv tar- .. --=~~~ .. -ır~ 

da olgunluğun ... 

• • • 
dır 'Itefik Ahmed Sevengil'i, bize kazan. 

rfın dJ~ 8~~ eser için tebrik etmek iste
&i~ KöyUn yolu", bana çok ileriye 
taıa il olanlar için modası ge~iş vası
Ultra rrn Çok geride kalmış olanl\U' için 
..,,1_ ntodern bir vasıta kıvn-ı:eti alabil 
v.ıl\Je . . ,,_ -

rtnı seve seve kabul ettirdi. 
8e;e1e.nıı:. kötU ve hodgfım menfaat için 
~tber olmuş kurnazlığın riya ile kn
b:ı .... bir "it'' lik halini aldığı gün "netr 
~ ı·g .. 1 

hı 0 gede bırakan ne "cemiyet dı§ı 
r iıuıan·· 

l'e • ne çakal olduğunu bir daha 
ııerrcue hahrlattı. 

BO ır [fl)eh ırn ın mecıraıso 
<dle~ n ştı ırn ı ı vo ır 

C 1HAN harbinde çok kanlı taarruzlara ve müdafaalara 
sahne olan lzonzo nehrinin binlerce senelik eski ya

tağı edğiştirilecektir. Bu nehir Uzerlnde Avrupanm en bU
yük elektrik tesisatını yerleştirmek üzere akıllara hayret ve· 
recek tesisat yaprlnıaktadır. 

Mühendisler 200.000 beygir kuvvetinde bir muharrik kuv
vet elde etmek için !zonzonun sularına yeni bir akış istika· 
mcti vermeye uğraşıyorlar. 

Bu işi yapmak için birçok dağ parçalan atmak, birçok tU. 
neller açmak ve birisi 9 milyon metre mikabı, diğeri 120 mil. 

Nlzamcddln Nu.ır yon metre mikabı su alacak iki sun'i havuz yapmak icab et

......___·------------- miştir. lzonzo harbinin geçtiği sahanın en kanlı savaşlara şa-

i!'nn~~~·-••nım••••••• hid olan bir noktasında, Sabotino dr.ğı altmda 9 kilometrelik -/ i h bir tünel açılmıştır. Bu çalI§malann ilme de yardımı olnıuş-

an Tar us 'un tur. Sa15.hiyettar arziyat mütehassıslan bu nehrin tarihten ev-
~ velki zamanlardanberi kat'iyyen mecra değiştirmemiş olduğu-6 İlQ0 Ç Ükk th~{ırqeleri nu da tevsik etmişlerdir. 

. ._. Talhl ıraıını 

IVlonro'nun 
IVlektUbu 

* 
snınemaDaıro 

- Yakrnrht ~ıkıyor --
1 RANIN merkezi olan Tahranda 11 sinema vardır. Bu 

sinemalarda gösterilen filmlerin ek!!eriyeti lııgilizce 

olarak çevrilmiş filmlerdir. Tahran sinemalarmm son bir haf
talık programı gözden geçirilecek olursa, 11 sinemanın yalnız 
bir tan~sinde fraruıızca bir film gösterildiğini görtlrilz. lki si-
nemanın filmleri almancadır. Geri kalan 8 sinemada ingilizce • . filmler seyrediliyor. 

11 
AVırlYlpaı(Çj)a eını Ç<O~ SDIMl~

maso oDaını memDeket ' s İNEMA ~irkctleri mecmuasında neşredilen bir istatis-
tiğe göre A vrupada en çok sineması olan memleket 

Almanyadır. Bugün Almanynda 6182, Fransada 4471, lnı;riltc· 
rede 4305 ttalyada 4100, İspanyada 3351, Çekoslovakynda 
1937, lsveçte 1670, Romanyada 900, Belçikada 790 sinema 
vardır. 

Sinema seyircilerine gelince, en çok sinemaya giden 
millet İngilizlerdir. 1937 senesinde 864 milyon lngilizo muka· 
bil ancak 450 milyon Alman sinemaya gitmiştir. 
, ~ 

SaurdlaPya ~aDağno©lan 
d~ırnaımnt 

B ALIKÇILAR ve babllann gi)zlerini dört açması laznn: 
ısardalyn balıgmda patlayıcı bir madde varmış ... 

Demek oluyor ki bu tehlikeli hayvan asırlarca zararsız bir 
mahluk görünerek bizi aldatınış. Tıpkı bir aktör gibi. Riya
kiirlığı çok ileri götürmUş .. Sessiz sadasız, altışar altışar sar
dalya kutularına bile ginneye razı olnıuş... Sardalya balık
larının yaşadığı kıyıların korkunç bir tehdit gizlediğini ve bak
kal dllkkinnıdn güzel giızel yerleştirilmiş yüzlerce kutunun 
bir harb malzemesi fabrikasındaki dinaı:ıit tübleri kadar teh
likeli olduğunu kim tahmin edobnir? 

Kimya sanatında Almanyayı bile geçen Japonlar, bunu bir 
hakikat olarak kabul ediyorlar. Bundan eonra Japon sahille. 
rinde avlanan bUtUn sardalyalar konserve yepılmıyacak, ahtti 
ycnıniyecekmiıs. Dinamit yapılmak Uzere Korcde kurulan giz
li bir fabrikaya gönderilecekmiş! 

15 Yaşında, Fransız 
tenis şampiyonu I 

Si4zt:11 Langlan 
GC!çen gün ölen Frnnsız kadm tenisçi

si Silz3n Langlruı spor dUnynsuun en 
meşhur bir simasıydı ve ölümU yv.lnız 

sporcuları değil, genç YB§mda ölmesi 
dolayısiyle herkesi müteessir etmiştir. 

Süzan Lan"'len 1899 da Fransada, 
Kompiyeniy de doğmu§tur. Orta halli 
bir ailenin km olan Süzan, daha küçük 
yaşmdan itibaren oyun ve spora. büyük 
bir heves gösteriyordu. Yalnız, bu oyun~ 
larda zekasını son derece iyi ~leterek 
kullandığı için kendisine anası, babası a
facan, yaramaz ismini veremiyor, bila
kis onu bu hevesinde te~vik ediyordu. 
Yaşı ilerledilı:ço kendini daha ciddt 

sporlara veren SUzan Lnnglen, bilhassa, 
kadınlar için en iyi ve kibar bir spor o
lan teniste muvaffakıyet gösteriyor. 

14 ya§mdayken, bulunduğu §ebrln te .. 
nJs §ampiyonluğunu alan Süzan, bir se .. 
ne sonra da Fransız tenis pmpiyonu ol
muatur. 

Bu tenis dehası herkesi hayran bıra
kıyordu. Onunla. çarpışan en btlyük te
nis gampiyonl:ırı bile hayrette kalıyor. 
lıırdr. Bunlardan ütkost, Süzan L:ınglan
le ilk defa olarak bir maç yaptıktan 

sonra §Öyle diyordu: 
"Daha oyunıı bn5lar başlamaz p .. 

ı:ırdnn lmldun. Ben kar§Illlda bUl ük 

blr gayretle ko~. kendini o köşe
den bu kö5cyo atan bir oyunf"u bula
cağımı zannedJyordum. Halbuki o ka· 
dar rahat YO sakin oynuyordu J.i, bu 
''azlyettc Ustün bir muyaffakıyct ka· 
zanmssı hakikaten htı.yrete pyandı. 

SUznn J..anglanla bir iki karşılıışhk
tan sonrn anladım: ondaki büyük 
meharet zckG.smı ,.e hareketlerini 
blrlblrlylc ahenktar bir sınctte kul
fanmasıyd! . ., 

Süzan Langlnnm yenildiği de çok ol
mu§tur. Fakat, kendisini mağlQb eden
lerden biraz ~onra intiknmmı fnzlasile 
almıştır. 

Onun en btlyük galibiyeti, 1919 da, ln
gilterede yaptığı maçtaki muvaffakıyet{ 
olmuştur. Bir başkasına mağlUb olarak 
dünya şampiyonluğunu kaybetmiş olan. 
bir tenisçiyle yaptığı bu maçta onu yen
miş \'C herkesi hn:;Tette bmıklill§tır. E
ğer Süzan Langlan onunla daha evvel 
karşıla§IXU§ olsaydı, dünya §ampiyonu o
lacaktL 

Süzan Langlanrn 1921 de Amerikada 
yaptığı bir maçta ağlamış olması meı
hurdur: 

Amerikan kadın tenis şampiyonu Mi
sis Mnllori ile karşılaııan Fransız tenis. 
çisi oyunun ilk de\Tesinde mağlCıb ol
muş ve bütün cesareti kırılarak, sahayı 
ağlıya ağlıya terkctmiştir... Bu, oyuna 
bUyUk bir ehemmiyet vererek girmiş o
lan ve muhakkak Amerikalı rakibini 
mağlüb etmek istiyen Süzan Langlnnm 
nekadnr müteessir olduğunu göstermiş
tir. 

Fakat tecssüril geçen Süzan, bir sene 
sonra Mnllori ilo çarprşmayı kabul et
miş ve belki büyük bir intikam gayreti
le oynamıştır. Hakikaten bu maçta SU
zan Langlan rakibini kahir bir muvaffa
kıyetle mağlüb etmiştir. 

Frnnsız kadın tenisçisinin mUtemadi 
muvnffakıyctleri, kadınları bu spora 
teşvikte büyük bir amil olmuştur. Bunu, 
İngiliz ve Amerikan tenisçileri teslim 
etmektedir. 

Son senelerde Paris kadm tenis mek
tebinde muallimlik eden Süzan Langlan 
birçok talebe yetiştirmiştir. 

Silzan Langlan son mac;mı bundan bir 
ay evvel yapmıştı. Hastalığı ilk zaman. 
larda hic; endişe uyandırmamıştı. Fakat, 
kansızlıktan muztarlb olan tenisçiye 
kan naklC'dildiği halde hayatı kurtarıla
maınıııtır. 
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Teğmen lhsan bu mınldanı~ duydu; 
J{aponun taratma baktı. Esir çavuşun 

işaretlerle bir şeyler anlatmağa çabaladı
ğım görünce nöbetçiye seslendi: 

-Bana bak .. ~ Te oluyor orada? 
- Efendim bu esir yerinde durmuyor, 

sıradan çıkmak istiyor! 
- Buraya getir onul 
- Ba5ü tüne efendim! 
Komutanından emir aldıktan sonra 

nöbetçi Şarl Kapoyu önüne kattı suba. 
ymın yanına getirdi. Gedıkli. bütün alay 
kabiliyetini gözlerinde toplamı~. en müs
tehzi ta\Tinı takınmış. süvarisinin karşı. 
na geçmişti. 

Genç subay, Şarl kapının yanında sü
variye tekrar sordu: 

- Demek cevap vermiyeceksiniz öy· 
le mi? 

Didye omuzlarım silkti: 
- Esaretin ne olduğunu bilirim. Ger

çi vaziyetim ketum davranmayı istilzam 
ettirir ama ben böyle yapmadım; sor
duklarınıza karşılık bildiklerimi söyle
dim! 

- Bütün bildiğiniz bu kadar mı? 
- Bu kadar! .. 

- Demek yalnız başınıza donanmadan 
ayrıldınız, şimala doğru harekete geçti
niz; vazifeniz de düşman gemilerini tor· 
pili emek, batırmaktı 1 

- Evet!.. Bütün bildiğim, ve öğren. 

mek istediğiniz bunlardı. 

Teymen 1hsan yanı başında duran 
gedikliye döndü: 

- Baki dedi, çavuş. kaptanınız ne 
söylüyor! 

Şarl Kapo dişlerini sıktr, kin dolu 
gözlerle süvarisinin yüzüne baktı, Ihsa· 

na cevap verdi: 

- Yalan söylüyor teğmenim! 
- Kapiten, yalan mı söylüyorsunuz?. 
Diye kendini güç zapteder sinirli bir 

halle mukabele etti: 

- Benim bildiğim bundan ibaret.. 
Bu gedikli söylediklerimi yanlış bulu. 
yorsa kendisi doğrusunu söylesin! 

Şarl Kapo atıldı: 

- Söyliyeceğim .. Tabii söyliyeceğim! .. 
Her şeyi olduğu gibi anlatacağım ... Se· 
nin gibi hain bir adamın büyük hiyane. 
ti karşı !;ında hu if şaatım çok küçük bir 
hareket olacak! Sor teğmenim.. Bana 
sor! Bu adamın gizlediklerini ben an
latayım! 

- Nereden geliyordunuz? 
- Maltadan hareket etmiştik teğme. 

nim! Kumkale önlerinde daldık. Boğazı 
geçec.ektikl 

- Boğazı geçip te ne yapacaktınız? 
- Marmara denizine girecek; Boğa. 

zın denizden olan ittisal hatrnı kesecek. 
tik. 

- Nasıl? 
- 1\larmarada faaliyete geçecek, en 

küçük deniz nakil va8ıtasmdan en bü. 
yüğüne sandaldan zırhlıya kadar önü· 
müze çıkan her ccfincyi batıracak, tor -
pilliyecek, yakacaktık. l\ Jarmara denizi 
tehlikeli vaziyete düşünce buradan yapı
lan rnCınakalat duracak; Boğaz mrntaka· 
sının kara yollan da donanmazın ateşi 
altında bulunduğu için burada muhare· 
be eden kuvvetlerizin ikmal ve irtibat 
yollan kesilecekti. Sizi cephanesiz, aç, 
Ye ikmal iz bırakacak, ondan sonra ya· 
paca~mız taarruzlarla buralarını ele ge 
çirecektik! 

- Kaç gemi idiniz? .. 

Teğmen lhc::anrn busualini duyunca 
Alfred Didye ) erinden fırladı: Gedikliye 
doğru bir adım attı. Yanındaki nöbetçi 
onu da yakasından tuttu. e ki yerine gc· 
tirdi. Teğmen Ihsan haykırdı: 

- Ne oluyorsun kapiten, kendine gel 
bakalım! 

Didye, huna aldrnş etmedi; yakasın
dan tutan neferin elinden kurtulmak i· 
çin çırpınırken gedikliye çıkıştı: 

- Sakın Şarl Kapo; bunu sövleme!.. 
Bu en büyük hiyanct olacak! Tek gemi 
olduğumuzu söyle.. .Vazife yarıda kal· 

masm Kapo! ... lJüşün; bugünün yarını 

da var! 
Kapo tuhaf tuhaf sü\·ariye baktı. Müs 

tehzi bir tavır, ve yayık bir ağızla keli· 
mcleri çiğneye çiğneye söylendi: 

- Vay bu ne hidet? Bu ne yurdsever
lik! ... Gemi sayısını söyleme diyorsun 
bana!.. Hain karata madem bu kadar 
yurd sever sı;örünüyorsun ne diye esir 
olmayı tasvip ettin? Söyliyeceğim .. Bal 
gibi ~öyliyeceğim! Zaten sen hayatta 
bulundukça, buradan bıraksalar da be
nim bir daha Fransaya dönecek halim 
mi olur? .. Bunu evvelce düşünseydin' 
Biz gemimizde ölmeğe, onunla beraber 
gömülmeğe razı idik!... tik hiyaneti sen 

bize yaptın!.. 
Türk subayı bir el işaretiyle Kapoyu 

durdurdu, sorgusunu tekrarladı: 
- Söyle çavu~! Kuvvetiniz ne kadar· 

dı? 

-:vlaltadan hareket ederken 17 ge 
miydik ... 

Kapo sözünü bitiremedi. Daha ilk 
cümleyi !illylerken 17 rakamını duyan 
Alfred Didye yerinden fırlamış. birden· 
bire dehşetli bir yumrukla gedikliyi ye. 
re sermişti. 

Bu hal orayı bir anda karıştırdı. lki 
küçük nefer süvarinin üzerine atıldı; ge
riye çekti, ense köküne indirilen bir yum 
ruk, Didyeyi yerlerde yuvarlanan, toz· 
lara bulanan gedikli Şarl Kaponun ya
nma serdi. 

Ihsan bu hale, yüzbaşının bu tecavü· 
züne fena halde kızmıştı; emir verdi.. Bi 
raz evvel gedikliden çözülen ipleri ge· 
tirtti. Alfred Didyeyi kıskıvrak bağladı. 
Safın başında, ayakta durdu~u yere koy 
durdu. Iki neferin yardımı ile yerden 
kaldırılan Şarl Kaponun yüzünden kan 
geliyordu. 
Yaşlı gedikli, bir eliyle, avucunu bur· 
nuna kapatmı~.öteki eliyle de yerde ya 

tan sü\•ariye işaret parmağı sallaya sal· 
laya tehdide girişmişti: 
-Alçak haydut!.. Söyliyeceğim işte!.. 

Hepsini, her şeyi hattfi senin beceriksiz
liğine kadar bütün tefarruatı anlataca· 
ğım, ne yapacaksın bakalım! 
Şarl Kaponun kanayan burunu. mat

radan ıslatılan bir mendille silindi; ku· 
rulandı. Yumruk gediklinin tam burnu· 
nun üstüne indirilmiş: iri bir kank in
cirini andıran bu et parçasını adamakıl· 
lı zedelemi~ti. Kargaşalık ara$ında Ka· 
po'ya ilk tedavi tathik edilirken komşu 
kıta ve batar)•alardan tahtelbahirlerle 
esirleri görmeğe gelen subaylar teğmen 

Ihsanın yanına vardılar. Yüzbaşı Rıfkı, 

yanındaki tabur kumandanına vakayı 

anlatıyor, yol boyunca izahat veriyor· 
du. Yeni gelenler esirlerin başında du· 
runca binbaşı. batarya kumandanına 

sordu: 

- Siivari hangisi bunların? .. 
Yi.izba~mm gözleri yerde yatan ı\lfred 

Didre'de durdu. Onun baJ{h halinden 
bir şey anlamıyan yüzbaşı, teğmen ih
sanın gözlerine baktı. lhsan işi anladı: 

- llk istic:Yabı yapıyordum. Süvari 
sorgulanma lakayıt davranıyordu. Bu 
adam. gedikli Şarl Kapo doğru söyliye· 
ceğini bildirdi. Esasen tahtelbahirin tes· 
lim oluşunda büyük hizmet gören çavuş. 
anlatmağa koyuldu. Süvari bir ~ey söy· 
lememesini ihtar ediyordu. Ça\.-UŞ buna 
aldırış etmeyince birdenbire üzerine hü· 
cum etti. Ant bir yumrukla adamcaRı
zrn bumunu kanattı. Bağlatmağa mec· 
bur oldum . 
Binbaşı kaşlşarmı çattı. ters ters ka

piten Didye'ye baktı sonra lhsandan 

sordu: 
- Neler söylüyorlar? 
- Heniiz sorguya başlamıştım efen· 

dim. Emrederseniz istiC\-aba devam ede-

yim! . 
- Evet: bizde dinliyelim! 
- Başiistüne efendim. 
Teğmen lhı:;an t?:e<iikliyc ordu: 
- Kaç gemi idiniz serjan? 

(Dcnmı ,·ar) 
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............................ 
Yurdun 

Dı lekleri 

Kuşadalılar ve 
posta 

Kuşudıılılarıtı temini çok kolay ue 
faydası hauli büyük bir dilekleri var: 
Jlergün postayı mıınla:wnan alabilmek .. 
Şimdi aılayu ancak haf lada üç güıı 
posta gelmektedir. 
Kuşadası gibi Akdeniz kıyılar.ında 

plı'ijları, kültürü ve modern çehresile 
yıldız {Jibl parlayan bir ka:a halkının 
dünya ile mulıabcre ııe alôkası hafla. 
nın ıiç günıiııc nasıl ıığdırılabilir? Bil. 
has.fa taya11relerln birkaç gıinde dünya
yı dolaştığı, radyonun mesafe mef hu. 
munu ortadan kaldırdığı bir sırda Ku~ 
adcmnı böyle bir a:ap içinde görmek 
insanı şaşırtıyor, derin bir hayrete dıi. 
~iirüuor. 

lleruıin /:mirden l\'a:ll/iye /ıarekeı 
eden trene Kıışadası irin de poııta ver
mek Kıı~adalıları bu va:iyelten kur. 
tarnıaua kfı.f idir. / :mir po~la müdiirlıi. 
ğü, elbette bu kıirük dilr(jı' ~evr uı•r 

yerine getirur.ktlr. 
Kuşadah 

Turgutlu'da 

Sivrisinek 
mücadelesi 

Evlere mazot dHkUl
dU, kanallar açılıyor 

Turgutlu, (Hususi) - Belediyemiz, 
bütün evlerdeki kademhane, bulaşık 

çukurlarına mazotaj yapmak suretiyle 
yakarca, sivri ve kara sinek ve diğer 

haşeratın önünü almak için faaliyete ge
çmiştir. 

Belediyenin yeni teşkilatı olan mın
taka memurlukları, bütün evlerin mü§
temilatmdaki bu muzır membaları tcs
bit etmit ve b u suretle artma mücadele 
doktorunun kontrolı;,i altında çalışmağa 
başlanmıştır. 

Ayni zamanda sokaklardaki su arık
ları da temizlenmeğe başlandığı gibi, 
havuzlar hafta<la yirmi dört saat kuru 
bırakılacak ve bütün bahçelerin vesu a
rıklarının yolJarı ve otları tamamiyle 
tathir edilecektir. 

Diğer taraftan her memur kendi köy 
lerindeki bataklıklara ve birikinti sulara 
Paris yeşili dedikleri bir zehiri dökmek 
suretiyle sivrisinek sürfelerinin imha -
sına ve sinek yetişmesine mani olmak
tadır. 

Urganlı ılıcaları namiyle tanınmış 
olan yerde sivrisinek adeta uğul gibi 
kaynaşırken mücadelenin gayret ve faa
liyeti ile açılan ana kanal ve belediyenin 
büyük fedakırlıklariyle açtırılan tali 
kanalJar vasıtasile b<:itün büyük çukurlar 
ve hendeklerdeki sular tamamiyle çekil 
miş ve civar köylerde dehşetli surette 
mazarrat yapan sivrisinek membaı olan 
bu kısım tamamiyle kurumuştur. 

Bugün, ılıcalara gelenler cibinliksiz 
olarak rahat rahat banyolarını almakta 
ve hiçbir kimse sivrisinekten şikayet 
etmemektedir. 

Re rırnmada 

Çekirgelerle 
mücadele 

Çok muvaffak neticeler 
verdi 

Bergama, (Hususi) - Mmtakamızda çe
kirge bu yıl daha fazladır. Bilhassa Ber
gamanın Kouık da~ kısmında bulunan 
bu çekirgelerle bir aydanberi şiddetle 

mlicadelo edilmektedir. Mücadele müs
pet peticcler vermiş, bu muzır hayvan
lar yüzde seksen nispetinde imha edil
mişlerdir. Çekirgelerin aıçrıyacak bale 
gelmeden tamamen imhasına çalışılmak 
tadır. 

Kozak nahiyesi 18 köylü bir yayladır 
ve fıstık yetiştirir. Oralarda iyi üzüm 
yetiı.ıtiği gibi gilzel elma da yetişir. Na
hiyenin bazı köylerinde elma ağaçlarm
da görUlcn hastalıkla mücadele yapıl -
mış vo çok muvaffakıyetli neticeler a
lınmı§trr. 
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Cenuptan tetkikler 

M <e rr ss ü ifil 

Portakalları 
10 milyon 

milyona 
tane olan istihsaii 150 
çıkarmak kolaydır 

Mers"nde ne kada r ve kac c ins poı takat yetiştiri· 

l yor ve bunların evsafa nelerdir ? 

Mersin, (Hususi) - Mersin ticaret o
dası başsekreteri bay Lf:tfi Bükülmez 
bana Mersin portakallan hakkında eu i
zahatı verdi: 

Mersin ve havalisi, narenciye ağaçla. 

rınm neşvUneması için her türlü iklim 
şartlarını mükemmelen haizdir. Son se
nelerde, tabiatın bahşettiği bu mazhari
yet t amamiyle t a kdir edilmiş llulundu -
ğundan bundan azami istifadeye çalışıl-

makta ve bu sayede portakal bahçeleri 
sUratle genişlemekte ,istihsalatı da o 
nıspcttc artmaktadır. Yalnız bahçeleri 
bulunanlara ve portakalcılığı meslek it
tihaz edenlere milnhasır kalmayıp ayni 
zamanda muhtelif meslek erbabının, 

mali vaziyetleri müsait olan birçok kim
selerin de bahçe yetiştirmeğe teşebbüs
leri Mersinde portaknlcılığa verilen e
hemmiyete bariz delil teşkil eder. Bu 
suretle her sene 30-40 bin fidan dikil. 
mekte olduğu memnuniyetle müşahede 
olunmaktadır. 

Mersinde halen narenciye bahçeleri 
700 hektar arazi işgal etmekte olup bu 
sahada 175 bin yetişmiş ağaç ve 140 
bin yeni fidan varı:ır. Altı cins portakal 
yetiştirilmektf'yse de, Yafa cinsi rayi
ha, renk, çekirdcksizlik, mahc;uldarlık 

ve mukavemet itibariyle diğerlerine te

fevvuk etmektedir. Bu cins elli sene ev

vel bir meraklı tarafından Yafadan geti-

rilen bir aşıyla tcksirine başlanmış \ 'C 

evsafı a.c:ıliyesinden hiçbir şey kaybet -
mediği gibi daha sulu ve leziz olmak U
ıere başlıca bir cins teşkil etmiştir. 

Son :r.ş.manlara kadar daha ziyade tcc
rUbo mi' hlycıtinde diyehil<'ceğimiz bir 
tarzda yetiştirilen bu cin~ portakal a

ğaçlannm . yapılan tccriibenin bahş,..t

tiği bilgilerden istifade sayesinde - has
talıklarının tedavisi ve sair hususiyetle
ri tamamiyle malüm bulunduğu cihetle 
bundan böyle daha emniyet ve vukufla 
bakım ve tımarı milmkiin olacağından 

ııtiratle tf'kamül ve tekeı:;sür edeceğinde 
ştiphe yoktur. 

YafR cinsi ince ve kalın kabuklu olmak 
tizere iki sınıfa ayrılır. 1nce kabuklu o-
!anlar daha suludur. Yafalar yumurta 
şeklinde eti bol, çekirdC'ksiz, gevrek, ka-
fi derecede sulu ve çok iyidir. 

Yerli portakallar yuvarlak şekilde, 

rnngi Yafaya nazaran koyu, kabuğu or
ta kalmhkta, etine yapışık, çekirdeği 

fazda. sulu ve tatlıdır. Bunlar !talyan 
portakallarına müşabihtir. !ki sınıfa ay
rılır. 

Trablue; çok sulu, tatlı, fazla çekir. 
deklidir. Yafa cinsinden sonra makbul 
ve mergubdur. Bundan yirmi sene evvel 
Trablustan getirtilmiştir. Girid portakal· 
larma mÜ§abihtir. Bu da Uç sınıfa ayn
hr. 

Şeker portakalı; ufak kıt'ada çok tat< 
h ve suludur. Piyasada rağbeti yoktur• 
Tatlı limon aşılamak suretiyle yeti§tirl
len bu cins portakallarda rayiha ve ken
disine mahsus mayhoşluk yoktur. 

Kan portakalı; kabuğu çok ince ve 
kırmızı renktedir. !çersi damar damar 
kan rengindedir. Kıt'ası ufak vo may. 
hogtur. 

Dilimli portakal; kabuğu ince ve diliDJ 
dilimdir. Mayhoş, sulu ve ufaktır. 

930 da; 6(600.000 portakal istihsal C"' 

dilmlşken 936 rekoltesi 10.160.000 dir· 

Mersinde dahile her sene portakal sev
kolunmaktaysa da henilz kemiyet itiba· 
rlyle müsait olmadığından dış Ulkelere 
ihracat yapılamamıştır. 

İthalat itibariyle Dörtyol portakalla
rma faik olan Mersin portakalları bet 

sene mütezayld bir surette terakki ettJ
ğindr>n kemiyeten de yakın bir atide 
Dörtyolu geride bırakmak istidadını gös• 
termcktedir. 

Mıntakamızda 2180 hektar arazide 
narenciye mahsulil yetiştirmek imk{Uı 

dahilindedir. Her sene 30-40 bin fidan 

dikilmC'kte olduğuna nazaran sekiz on 
sene sonra yıllık istihsa!Atm 150 milyon 
adede baliğ olacağı kuvvetle tahmin O" 

lunmnktadır. 

Vitamin nazariyesinden sonra uz\.iyct 
üzerindeki gUzel tPslrlerl anlaşılması U. 
zerine istlhliıkl kat kat artan portakal
da pamuk gibi hn iklimde yetişmeyip 
kendine has şartları havi mıntakatarı 

istediğinden Ulkeleri dahilinde o vasıf-

ları cami iklim topraklarına malik olatı 
milletler bu sayede servet monbaı bul· 
mak imkanına mazhar olurlar. 

Bunun Phcmmiyctini takdir ederek. 
m,..mlPke>timizin geniş bir kısmını te~ " 
kil Pden mutedil iklimli cenub sahilleri· 

'llizdo tekcssilr ve taammUmUne ciddiyet 
le çalışacak olursak ilerde başlıca na -
renciye milstahsllleri olan İtalya, lspan· 

~·a ve Filistini geride bırakmakta hiç bit 
cn~Pl taM\'vur olunamaz. Bilhassa por-

takallarmuzrn keyfiyet bakımından ftal. 
ya vo İspanyol portakallanna olan fnikİ" 
yeti bu rekabette bizim için mühim bir' 

avantırj tcııkil eder. 

200 Liraya acele 
satılık otomobil 

28 nodel açık husı.ısi Buik markalı al
tı lastiği ''ardır. Ustikleri yenidir, kul
lanılacak haldedir. 

Müracaat Gala tada Ziraat Bankııll1 

yanında Abalı han numara. 3-4. 



ta•kave: 
~avaı ıı 

]\"· 
n..ı. OJ>ek Sahte bir oyuncak kö. 
""" olacak T b". b" racaıc ka · a ıı, ır yerde otu· 
sa dah dar uslu bir köpek var. 

a İyi olur. 
Ressarn b' 

da!ye li .1r sehpa \'eya bir san 
airn k ezrıne konmuş bir re. 
rı...-:· artonunda çalışacaktır. Kö 
.. -.ı;ın res . 
Oıerj rnı önceden, kartonun 
kan ne Yapılabilir. Bu takdirde 
tt\i otıun arka tarafım halka 

l'tneJi, 

~essarn (Atöl)·esınde dolaşa -
~ h- .Ressamıık insanın kar
ına d' ~ıkaten doyurmuyor. A
Yap 

1~eteksiniz ki, başka bir iş 
~·i~:0Fakat ben resim yapmayı 
' rurn .. Ba~ka bir şey yapa 
ilik ... ah! Bir gün evlenir ço-

ra ~k sahibi olursam. onla. 
royıe d' ltırı r ıyeccğim: "Sakın, sa. 

CUitıaessa1?1 olayım demeyin, ço
llıtış~''. Neyse!.. Işte kaç gündür 
}.,ıırı Yok .. Beş para alamı-

( · (kapı \-Urulur) . 
Çiftlık sah'b· . . . C ı ı ıçerı gırer.) 

1fa~lik &ahibi - Ressam bay 
~ canın atölyesi burası mı? 

e 'i<l'll - E · t Çif . \e. 
tiıuikUık ~ibi - Bayım, ben 
Cİ!Uik 5ahıbıyim.. Küçük bir 

il. sahibi. 

de r~~~ - Te~rrüf ettik. Ben 
'-urtırn 

Çiftlik . 
ıa'-rı sahibi - Biliyorum .. 
&eldi sırt bunun için buraya 
~'İllı~ .. Size bir teklifim var: 
rııı, ın duvarlarmı boyar mısı. ... 
~ 
t~~ 5arn - Fakat, bayım .. Ben 
cı~ d :_rn .. Ressam ... Bina boya· 

Cısftim. 
Çifttik . . 

}'tUc i~· sahıbı - Bayım, bü. 
~ıı. eİ°erle ~eşgul olan bir in. 
~teb·ıbettekı küçük işleri de be
~lla~ ır. Evime güzel tezyinat 
ijto~etek sanatkar birisini is
"tr~. ... Hem ga}·et bol para 
~ •ın .. 

dirıcı sanı - Ya!.. (Kendi ken. 
dı.ı ~?rabbim! Nerelere kadar 
1h ccgıın? .. Fakat parava da 
Cy u ·Cı'll var. Kabul ;tmeli. 
1. . ~k " 1 
ifıniıi ..,ec; e) pekcila. Bu tek 
b·r .. kabuı ediyorum. Bana gun ta ,. 
Roreyirn. } ın edin de. gelip evi-

\:ıfUik . . 
'nes &ahıbı - Hangi evi? 

~ın s· . . .. 
~irtlık - . ı.zın evınızı canım. 

t\·ını h ~~hıbı - Fakat benim 
ftı~, enuz inşa ecrı ed' k' 
~""Yı h ı m ı ı .. 

ıı §ını e?iiz satın aldım. Fakat 
ttllıt·ğe dıden tedbirli hareket 
b kara ve hazırlıklanmı yapma. 
~es r verdim. 

bet0ı~ın - Çıkm dışarıya! 
Çj n diyorum! 

t:ıı. lftlik 5ah'b' 
~> · 1 1 (odadan çıka. 

'rıt' Bu rcs 
kaçk1 dsaın değil. Timarha-

h nı ır 
l"I:~ • 

ta.() ~ (atölyesinde dolaşa. 
~ıııa b' Udala herifi Bana in. 
v· ıJe b 1 
l.tn <!u aş anrrııyan bir e· 
lf Varla 

~i}·or. rını ?<'Yamamı tek. 
~rıını Sankı bekli'"·ecek za. 
\'lı Varı A ~ 

l'\ıitır) : . Ptal herif! Kapı en ı1nnııı 
lıııı al'an ln . . 

!!% altınd:ık~~eri~e girer. Ko
a~·arı l . o~ var). 

~ ~~ın ncı - Merhaba. 
il. - Sata getd· . ba 
~ ınız -

Do ayarı lnci 
;:.e, Yaptı; Bay res am, bir 
~:~ ak lstiyonım. 

da1~~;- Su halde lôtren $U 
0turun. 

Ressam 
EŞHAS: 

Ressam. Bayan 
inci, çiftlik sahibi 

Baran inci - Size C\•·ela Mi 
kiyi takdim edeyim. 

Ressam - Mikiyi mi? 

Bayan lnci köpeğimi (köpeği 
ellerinde sıçratarak) Hop. l\li • . 
ki.. hop! 

Ressam - Portrenizi yaptır

mak istemekte cidden haklısınız. 
Bayan! .. Sizde, şayanı hayret. 
bir cazibe, bir güzellik, bir zara. 
fet var! 

Ba}·an lnci - Fakat, Bay 
ressam, ben kendi portremi de. 
ğil, köpeğimin portresini yaptır
mak istiyorum. 

Ressam - Fakat bayan, ben 
hay,·aıı re ·samı değilim ki.. 

Bayan lnci - lstedığiniz fi
yatı vereceğim. Çünkü köpeğıın 
çok kıymetlidir. 

Ressam - Pek Ala! (kendi ken 
dine) nerelere kadar düştük, 
yarabbim! Fakat karnımızı do. 
yurmak lazım. (Yüksek sesle) 
bu portre}i 15 liraya yapanm. 
bayan. 

Ba}·an 1nci - Efer portre gü
ı~l olursa 20 lira da ''erırım .. 
Fakat çok çabuk yapmanızı rica 
edeceğim .. 

Ressam - Size beş dakikada. 
köpekten daha köpek bir köpek 
portresi yapacağım. 

Bayan lnci - Ç.Ok iyi. (Kö. 
peğini bir sandalyeye yerl~ti. 

rir.) Uslu otur Miki, yerinden 
oynama! .. Haydi güzel Mikici
~im!.. Bay ressam, dünyada hiç 
bir köpek benim Mikim kadar 
uslu değil. 

Ressam - Köpeğiniz hakika
ten çok güzel ve uslu! Ç.OCukla. 
n var mı? 

Bayan inci - Hayır. 

Ressam - Ya annesi babası 
\'dl' mı? 

Bayan lnci - Yok .. onun an· 
nesi de, babası da benim .. 

Ressam - Tanrı bağışlasın. 

Bayan lnci - Teşekkür ede. 
rim .. Resim çabuk bitecek mi. 
bay ressam? 

Res5am - lki dakika daha. 

Bayan lnci - Mikinin sinir. 
lenrnesinden korkuyorum. 

Ressam - Hiç de sinirlenecek 
bir köpeğe benzemiyor.. Tıpkr 

annesi gibi.. (Biran sessizce ça
ıı,ır. sonra:) lşte bitti. bayan. 
(Portreyi gösterir) . 

Bayan lnci - Aman yarab
bim ne güzel!.. Bu cidden bir 
şaheserdir .. Bu hakikaten, görül. 
memiş bir tablodur, bu .. 

Ressam- Bu tam 20 lirahk 
bir iştir. 

Bayan Inci - Fazla bile eder! 
Bu kadar benzerlik olur .. Adeta 
canlı gibi.. Neredeyse konuşacak 
aman ne güzel. ne güzel.. 

Ressam - İltifatınıza te~k· 
kür ederim. bayan. 

Bayan İnci - Bu iltifat değil. 
hakikattir .. Bu portre o kadar 
canlı, o kadar canlı ki. bunu reci 
dedi yorum. 

Ressam - Ne dediniz? 

Bayan lnci - Evet.. Tekrar 
ediyorum ... Bu portre o kadar 
canlı ki. belediye memurları bu. 
nu evde görseler. canlı zannedip 
benden iki köpek parası alrnağa 
kalkarlar. 

Şceın FolkıraDaır 

Küçük Ha " 

sanın. mağa · 
zalarm came 
k§nlan önün. 

de saatlerce do 
!aştığını gören komşusu soru • 
yor: 

- O~le yemeğine geç kalır~ın. 

oğlum .. Bak vakıt bir hayli ıler. 

lcdı. 

- Bu cihetten hiç korkum 
yok. Ote beriyi C\"e ben gotüriı· 
yorum .. \'emek IJunlarla pi~e· 

cek .. 

Ba}'an ..- Ay

şe, odan bu ge 
ce ısınmamış .. 

Belki üşür -
sün. Bunun .. 

için sana mükemmel bir çare 

göstereyim: Yatarken. yatağına 

ütüyü koy. 

Ayşe - Peki bayan! 
Ertesi sabah: 

Bayan - 'Otürle yatınca üşü. 
medin ya, Ayşe? 

Ayşe - Yatarken biraz üşü. 

düm ,bayan. Fakat bu sabah, 
ütO bir hayli ısınmıştı. 

- 12-1 - -
EGLENCE -------------

~' ~" 
~ -

Başça\-uş. a -
cemi bir as • 
kere nişan ta· 
limi yaptın • 
yor. 

- Yüz metreden! .. Nişan aır 

Ateş 1 

Kurşun kocaman hedefe isa. 
bet bile etmeyince ça\'UŞ acemi 
a keri hedef ten elli metre mesa
Jeye getiriyor. 

- Nışan al! .. Ateş! 
Kurşun. bu defa da. yerını 

bulamıyor .. Bunun üzerine ça· 
,·uş. askeri yirmi beş metreye 
gctiriror .. 

- Nişan ali.. Ateşi 

Kurşun gene hedefe isabet et
miyor. 

Fena halde kızan ça\'UŞ bajı· 

rıyor: 

- Süngü tak!. Hücum! 

Psikoloji 
Hayatta mu. 
vaf!ak olan 

- nsmın sarf ede 
·~ bir erkek ka • 

ccği paradan 
fazla kazanabilen erkektir. 

Hayatta muvaffak olan bir 
kadın ise, böyle bir koca bula
bilen kadındır. 

-

Rakamlarla işaret edilen yerleri, a~ağıda gösterilen renk. 
!ere boyayın. 

O: Beyaz. 1: Açık gri, 2: Koyu gri 3: Açık kah,·e rengi, 4: 
Koyu kahve rengi, 5; Yeşil - mavi, 6: Siyah. 

YAZISIZ HiKAYE: 

Kim kimi avlodı/ 

Biliyor musunuz? 

Kanınmzda oksijen azlığından 
c nediğinizi biliyor mµsunuz? 

Herrey (Pansilvanya) daki bu 
muazzam binanın bir tek pence 
resi yoktur. Bu binanın içi suni 
bir sekilde havalanmakta ve zi
yalandınlmaktadır. 

i' * * 

M. Valker adında bir Ameri
kalı papaz, \'agona çok benziyen 
tekerlekli bir kilise . yaptırmış o. 
lup bununla Amerikanın her ta. 
rafını dolaşmaktadır. Bu garip 
vagonun içinde birçok dini a.yin 
ler icra edilmektedir . 

* * * Almanyada. ayni derece gü
zel ve ayni derecede temiz iki 
kasaba vardır: 
Şarlottenburg ve Vildermorf. 
Bu iki kasaba ancak bir sokağın 
geni~liğilc yekdiğerinden ayrıl

mıştır Ye hudut bu sokağın orta 
sıdır. 

Bundan şayanı hayret bir şey 
yok diyecek~iniz .. Fakat işin asıl 
garibi şu ki, bu iki kaı;;aba müte 
madi bir ihtilaf halindedir \'C 

mü takil olduklarım göstermek 
için şu çareye basvurmuşlardır : 
Kasabanın biri bütün caddeleri. 
ni büyük ta5larla döşemişti r. Di· 
ğeri ise baştanba53 asfalttır. Oy 
le ki, hududu teşkil eden uzun 
ı:okağm yarısı asfalt. yansı ise 
taşhdır .. 

lsviı;reli köylü kadınlar, tar -
Jalara çalışmağa gittikleri zaman 
çocuklarını da, ba~lannda ta. 
şıdıklar küçük beşikler içinde. 
beraber götürürler . • 

l} lf. )} 
!\ 

Bir Fransız aliminin ele geçir 
diği bu garip mahlôk bir kedi 
balığı kafasına, balık vücuduna, 
burun deliklerine maliktir. Ye
diği gıdaJan mütemadiyen çiğ
ner, kızdığı zaman korkunç çığ
lıklar koparır ve içinde yüzduj:':ü 
suyu ye~ilimsi bir renge boyar. 

Amerikalıların çok garip bu. 
lu~lu insanlar olduklan ınalUrrı· 

dur. Bir Amerikalı krymetli ço· 
ban kôpeğine, ayakkaplar yap· 
tırmış ve bacağına bir kol saati 
takmıştır. Tabii buna artık "kol 
saati,, değil, "'bacak saati .. de
mek icap eder. 

Yukardaki resme dikkatle ba· 
kınız. Bu resmi çizen ressam, 
bilhassa üç koca gaf yapmı~tır. 
Bakalım bu hataların neler ol
duğunu siz de bulabilecek misi· 

. ? 
nız .. 
• Bilmecemizi halledenlerden bi 
rinciye büyük bir şişe kolonya, 
ikinciye orta boy bir kolonya ,·e 
üçüncüye de iki şişe esans \'eri· 
lecek. aynca 200 okuyucumuz 
muhtelif hediyeler kaazanaca!~
lardır. 

~ ......... r... .... r;: 
HABEP. 

ÇOCUK SA Yi"·'ASI 
Bilmece kuponu 
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FiKiRLER 

"Satılık futbolcüler,, 
Yazan i Dr.Rasim ADASAL 

Bu yazıda ismi geçen oyrmcuların rolımrı ihtiva eden Fransanın diinya kupasına iş firak eden milli takımı. On sıra '(soldan 
sağa doğru:) Asto11, llcisserer, Nikolas, t1z11ar tıe Veiııanter .. Arka sırada (soldan sağa doğm): K eıırtois, I tlııtrbic, Ganzalis, 

Caze11ava, Boıtrbotte, Mattler, Dilorto, jordan ve Diague. 

Birinci sınıf oyuncularımızdan biri 
mensup olduğu klübünden maddi menfa
atlerini daha müsait şartlar dahilinde 
temin edebilen diğer bir klübe geçince 
derhal muhtelif tenkidlere ve çok acı 
sitemlere maruz kalır; ve hatta spor aş
kından ve terbiyesinden mahrum bir 
genç sayılır. Ben bile zaman zaman ba
zı tahlili spor yazılarımda takımdan ta
kıma mekik dokuyan ve spor mesleğin
de bir istikrar bulamıyan bu oyunculara 
çatmaktan geri kalmadım. 

Değil yalnız meşhur profesyonel kllib
lerdc, amatör takımların da idare mcka. 

nizmasında parayla oyuncu almak ve 
satmak teamülünün gitgide meşruiyet 

almaya başladığını gördükten sonra bi
zim çocuklara da yerden göke kadar 
hak verecek oluyorum. 

Son zamanlarda bütün meşhur Avru
pa klilblcrinde bazılarını kuvvetlendiren, 

bazılarını da zayıflatan bu kabilden o
yuncu mübadeleleri, kayırmaları ve alış
verişleri olmuştur. Namdar beynelmi -
lel İskoçya santrforu Gallacher altıncı 
defa olarak ve bu sefer yirmi Uç bin li

ra mukabilinde üçüncü dereceden bir 
klilbe geçmiştir ve ayda beş yüz lira a
lacaktır. 

Son dünya kupası maçlarında İtalyan 
takımında muvaffakıyetle oynıyan An
dreolo da Uç yüz bin İtalyan liretine sa. 
tınalmmıştır. Çelik armada dedikleri 

Brezilya takımının kalecisi Va.sconcellos 
Fransada kalacak ve usta bir futbolcu 
olduğu kadar değerli bir cerrah olan sol 
bekleri Dr. Nanz de Budapeştede tıbbi 
etüdlcrine devam etmek suretiyle Hun
garyada oynıyacaktır. 

Fransada bu ticari med ve cezir daha 
§iddetlidir; ve mütemadiyen cenubi A
merikadan, Avusturyadan, Ceza)irden 

oyuncu celbettikleri gibi mahalli takım
ların kıymetli oyuncularını aşırma re
kabetine giriştiler. Milli küme ikincisi 
olan Marsilyanın birinci takımı sızlana
rak en Ustad iki beynelmilel oyuncusu
nu Racing'in kucağına atmıştır. Parisin 
göz bebeği ve milli takımın rekabetsiz 
sağ açığı olan Oston da ayni klüb için 
bir mukavele imzalamak üzeredir; ve 
Racing bu sene F'ransız milli' takımının 
dünya kupası maçına iştirak eden yedi 
futbolcUsünU (Dlagne, Jordan, Bastien, 
Veinante, Heiserer, Aston) bir arada 
toplamış oluyor demektir. Halbuki bu 
takım milli küme sonuncularından oldu-

ğu halde şöhretine ve "parayı veren 
düdUğU çalar" darbımeseli ile üade edi. 
lebilen kudretine binaen futbol ticareti
nin elebaşılığını yapmaktadır. 

Bu misalleri öne sürmekten maksa
dım, çok kere haksız yere fazla tenkid 
edilen futbolcülerimizin müdafaaname -
lcrine makul bir destek göstermiş ol -
maktrr. Unutmamalıyız ki her memle -
kette birinci sınıftan takımlar arasmda 
oynanan futbol oyunu, tiyatro ve sine
ma seyri gibi parayla satınalınan heye. 
canlı bir zevktir ve saha üstünde meha
reti, canbazlıkları, güzel şiltleri ile bize 
bu heyecanı duyuran oyuncu tıpkı bir 
sinema artisti gibi bir sanatkardır. Hat
ta bir futbol maçı çok kere bir tiyatro 
temsilinin temin ettiği hasılatın birkaç 
mislini temin edebilir. 

O halde sanat kudretini senelik kon
turatlarla Paramunt veya Ufa gibi film 
§İrkotlerine satan bir Marlen Ditrih gi-

Dünyanın en mc~hur oyuncularından 

Galatasarayh Pu"at~an 

Pantatlon 
Klrlncillı(i nl kazandı 

Bu sencııin İstanbul Pentatlon şampi. 
yonunu ayırd edecek müsabaka diln bü
yük bir kalabalık önünde Kadıköy sta
dında yapıldı. 

Karşılaşma çok heyecanlı geçti. Alı-

nan teknik neticeler şunlardır: 
Birinci: Pulatkan (Galatasaray). 
lkinci: Şerif (Güneş). 
Üçüncü: Neri111an (Haydarpaşa). 
Dördiincü: ttçte>k (FenPı bahçe). 
Bt>şinci: Refik (F<'nerbahçe). 
Müsabakaların sonunda galiblere ku-

pa ve madalyalar tevzi edilmiştir. 

bi bir Piola, bir Sarosi ve bir Fikret ve
ya Cihad da birer artist değil midirler? 
I.anga veya bilmem ne takımını gör -
mek aklımızdan geçmezken bir Galata • 
saray - Fener maçına çılgınca bir arzu 
ile ve büyük fedakarlıklar pahasına ola
rak koşuyoruz. Çünkü bu maçlarda favo
ri aslarımız bir futbol temsilini verecek
ler ve bizi eğlendireceklerdir. Binaena
leyh lnı kudret ve lçtımal Jminetl ile a. 
v~en bir oyuncuya bir kltib hiçbir kAr 
kaynağı göstermezken başka bir klüb 
gündelik gıdasını bulacak kadar bir iş 

temin ettiği takdirde elbet ona koşarak 
ve emeğini satacaktır. Yumruğunu sa . 
tan ve sigortalıyan bir boksör, bir mu. 
sabaka hayvanına kazançlı bir zafer ka
zandıran bir süvari ile, pazar günleri boş 
klilb keselerini parayla doldurtan bir 
futbolcu arasında bir fark yoktur. 

Maddenin en kıymetli bir ölçU ve hat
ta kudsi sanem rolünü oynadığı bir de
virde yaşıyoruz. Her meslekte çalışan 

bir adamın emeğine mukabil aradığı vo 

bir hak olarak bildiği kıymeti, artist 
sporcularımıza sırf bir spor aşkı ve nefis 
feragati gibi yükletecek kadar insafsız 
olınıyalım. Kol veya kafa hücresini yıp
ratan her çalışkan vatandaşa verdiği -
mlz hakkı, liyakat derecesinde bir eser 
vücuda getiren sporcuya da çok görme. 
mek l!zımdır. Bu idi bir profesyonalizm 
değil, bayağı bir hayat mücadelesidir ve 
sparumuzun askeri hizmet gibi mecbu
~ bir vazüe şeklini alacağı ve artist 
sporcuların da dereceleri nispetinde 
seyyanen bir muamele ve yardım göre· 
cekleri mes'ut güne kadar bu 7.aruri te
amUlil normal telakki etmeliyiz. 

Dr. Rasim ADASAL 

Futbol 
Hakem nanızel leri 

Hakem namzetlerinden olup son defa 
yapılan imtihana girmiş olan Necdet 
Gezen, Feridun Kılıç. Samim aTlu, Li· 
va, Bahaeddin, 'C'luöı ve Halit aBy
kalın hakemlik lisansları federasyondan 
İstanbul mıntakasına gönderilmiştir. 

Yeni hakemler iki sene içinde staj gö· 
recekler ve bu müddet sonunda mıntaka 
tarafından verilecek referanc:a göre milli 1 

maçlar idare edip edemiyecekleri belli o. 
lacaktır. 

Arnavutköy sahasındaki 
maçlar 1 

Gayri federe klüplerden Barkohba ı 
klübü (A) ve (B) takımları gene gayri 
fcdereler ikin::isi Arnavutköyünün bi- ! 
rinci ve ikinci timleriyle yarın Boğaz 1 
içi lisesi sahasında bir futbol maçı ya· 1 
pacaktır. 

~ lUI c§l k.~ c§l lfifil k 
caı lÜI re~ o e ır 

l-langi müsabıklar karşzlaşacakt 
Güreş federasyonu tarafından I laziran 

bidayetinde Ankarada bütün spor böl · 
gelerinin iştirakiyle yapılan Türkiye ser 
best güreş müsabakalarında birinci gele· 
rek şampiyon olan güreşçilerle milli ta_ 
kım elemanları ara:,ında bir müsabaka 
yaptırılması ewclcc takarrür etmişti. 

Bu müsabaka bu akşam saat dokuz 
buçukta Taksim stadyomunda yapılacak 
ve bu suretle güreş meraklıları uzun za
mandır ringde görmedikleri sı;ürcş yıldız
lanmızı Türkiye serbest güreş birincile. 
rile karşıla~ırken göreceklerdir. 

Serbest güreş olarak yapılacak bu 
karşılaşmalar Eyllılde şehrimize gelecek 

olan Finlandiyalılara çıkarılacak. 
milli güreş takımını seçmek gaytsll 
tertip edilmiş \e ayni zamanda ı 

planda bulunan gür~çilcre milli t 
tcrfı imkanlarını vermek için haZ 
mıştır. Hu müsabakalara iştirak 
pchlİ\·anlar üç kategori üzerinde to 
maktadır. 

1 - l\tilli takım elemanları, 
2 - 1938 ~erbest güreş şampiyO 
3 - Federasyonun üzerinde dur 

elemanlar. 

Müsabakalara girecek güreşçiler 
)ardır: 

Serbest giireş biriucileri l\ilo Milli takım elemanları 
Mustafa (Ankara) 56 I lü eyin. Kenan, Ahmet. 
Halil ,(İstanbul) 61 Yaşar, Ahmet. 
Feridun (İzmir) 66 Sadık 
Celfil '(Ankara) 72 Ankaralı Ilü:eyin 
İ!_:mail "(Tekirdağ) 79 l\lcrsinli Ahmet 
I Iüseyin (Amasya) 87 Büyük Mustafa 
Samsunlu Ahmet (İstanbul) Ağrr Çoban Mehmet 

Müsabakalar cumartesi akşamı saat 21 ( sabaka tertib edilmiştir. Bu mUsa 
de Taksim stadında yapılacaktır. Bu 9-7.938 Cumartesi günü akşamı saat) 
karşılaşmalar için stadyomda nizami mi birde '!'aksim stadında yapılaca1'tıt' 
ebadda yeniden bir ring yaptırılmıştır. 2 - Güreıılere iştirak edecek Jtl 

Bundan sonra profesyonel ve amatör bıkların tnrtısı saat 18 den 19 a 
güreş müsabakaları bu yeni ringde yap- Sirkecide Öz lpekpalas otelinde )'• 
tırılacaktır. cakır. Tartıya zamanında gelmi)' 

Bunlardan başka da stadyum müdürlü· müsabaka harici addedileceklerdir· 
ğü memleketimizde ilk defa olarak saha 3 - Aı;ağıda isimleri yazılı hakeJll 
ortasındaki sandalyelere numara koyarak kadnşların mezkür saatte Özipek 
bu yerlerde oturacak olanlara büyük bir otelinde bulunmaları rica olunur. 
kolaylık gösterecektir. Başhakem Ahmet Fetgeri. 

Federaayonun tebNI' Halretn Sathlllah. 
Güre~ Federl\,'lyonundan: ,, Seyfi Cenab 
1 - 1938 serbC'st güreş şampiyonlan ., İsmail Hakkı Vefa. 

ile milli gUreşçile~imiz arasında bir mU-

• 
t 
' ~ 

~ 4;;;alil i 1) sw; fb 

--
Yarın ~~!~~~~~~luyor\ 

Bakırköy Barutgücüniln ikinci yıldönü
mü münasebetiyle yann güç sahasında 
büyük bir spor bayramı tcrtib edilmiştir. 

Saat 14,30 da başlanacak olan bu bay
ramda voleybol, güreş, basketbol, boks 
gibi muhtelif sporlardan sonra da evvela 

Bakırköylil mütekait sporcular arasında 
daha sonra da lstanbulspor ve Barut
gticü l.ılrinci timleri beyninde futbol 
maçları yapılacaktır. 

- Elimin lıirisini olsun hırnl•! 
- Olmaz! 
- O halde b1m11111ııın 11cımıı srn kaşı! 

.. 

lzmit deniz 
yarış~arına 

Ne şek ilde gidi llP 
gelinecek 

İzmit DcniL f<'csth all tcrtlb bef 

den: 
1 - Aşağıdaki isimleri yazılı ar1' 

!ar 10 Temmuz tarihinde lzmitte 
lacak deniz yarışlarına hakem o 
intilınb edilmişlerdir. 

Pazar günü saat 9 da İzmite b 
edecek trenle gidileceğinden bU 
daşlarm Haydarpaşa garında bul 
memurumuz Naili Morandan biletl 
almalan rica olunur. 

Ahmet Fctgeri, Riza Sueri, 
Naili ı.toran, Vamık Gezen, Hik.J!let 
tundağ, Şazi Tezcan, Kii.mil Ethell't 
ki Riza, Sait Salii.haddin, Nuri 130'1'" 

2 - İstanbul deniz klüpleriniıl 
kiyle yapılacak olan İzmit deniz 
rını takip etmek istiyenler tren ~ 
purdan istifade edebileceklerdir. 

eli vapuru sabah saat 8 de TophaJI~ 
tımından kalkacak ve seyircileri '/fJ 

baka mahalline götürecektir. 1 
gemiden ve sahilden seyredilebi~ 

Pnzar günü Adapazarına milte 
hen Haydarpaşadan kalkacak olsP 
tren lzmitte duracaktır. tzmitteO 
tren gece 23.30 dadır. Bu trene , 
kay vapurlnrı yolrulnrı Bostnncıdııl' 
larn VCI lfaydarpaı,ıadan lstanbulıı 
doceklerdir. 
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Akşam yemekleri • .)'Hhut 
gece ıiyurcllerı ı~in 
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Şehir 
elbiseleri 

l - İki parçadan te~ekkül eden bu güzel rop beyaz zemin üzerine ma 

Vi ve siyah emprimeli krep döşinden yapılmıştır. Kemer ayni kumaşın 
bı:-az daha kahnındandır ve gül rengindedir. Bu elbise ile siyah fiyonklu 

hasır şapka, siyah eldiven ve siyah çanta çok güzel gider. 

2 - Sıcak günlerde, gençlere pek yakışan, biraz yaşlılan çok genç· 
le · 
le t:ren güzel bir rop .. Siyah ve beyaz satenden yapılmıştır. Kolsuzdur. 

ı;:lller gül renginde ayni kumaştan yapılmıştır. Ve siyah bir fiyonk ile 

agıanır. Yakada la bir ucu kırmızı, diğeri siyah· bir fiyong vardır. Düğ
llleıer . 

· sıyah satendcndir. 

b· 
3 

-Etek kısmı mavi, ceket kısmı beyaz ipektendir. Belde iki rengi 
ırıe~r 

:r ıren güzel bir kemer vardır. 

4 
d'• - - Sarı epmrime siyah krep döşinden rop . manto .. üzerine ita ve e-
ııı·11 n Şarpa, giizel bir boleroyu andırıyor. Arkası düzdür. Sarı fiyonkl u 
Y~h h 

asır şapka bu elbiseye ~ok yakışır, 

1 ~ © ır l!::!l lhl l!::!I ~ 1 
1 Ce vap veı e ım 1 ----Eren köy .Kozyatagı S. M. : 
''Çok sevdiğim bir kedim var .. Sık 

sık kucağımda oturuyor .. Tüyleri elbi 
selerimin üzerine yapışıyor, fırçalıyo 

r um, l>h türW çıkmıyor, ne yapayım?,, 
Çok ince ve temiz bir bez parçası alı

nız, hafifçe ısla tınız. Sonra elbise fırça . 

nızı bu bezle sarınız. Bununla elbisele
r ini fırçalaymız .. Tüyler tamamen be
ze yapışır, elbise "tertemiz kalır: 

* Aksarayda oturan Bayan Fatma Gü-
nay, soğan ayıklar ve doğrar 1 ~n göz 
yaşarmaması için ne yapmak la.ıım gel. 
diğini soruycr. Evvelce de yazdığımızı 
zannediyoruz: Yapılacak iş çok sadedir. 
Geniş bir tas, daha iyisi temiz bir el ta
sı içerisine su d~ldurmah, elleri ve bı
çağı su içerisinde tutmak suretiyle so
ğanı suda doğramalıdır. Bu takdirde 
gözler kat'iyyen yaşarmaz. 

Srıııuıtyaı/rı IJ1111a11 .llııu::e: Se:ai soru_ 
11011: I-:1 ve dııdrıkları/cı /ııı.m/e gtlrtı f(lf. 

lakları ne 11a111ıı<ılı 9 

Okurucııınuza şunu ıa,·.siyc cdl'lıllirız: 
S:ılkııııclan koparılmış üzüm t:ınekriıı • 

elen IO srnııı, 50 grnın lınnı h:ılıııuıııu , 
100 gr:ıın lercyıığı alınız. Ter<'l <ığını ü • 
zümlc kıırışlırıııız ve hafif :ıleşle 40 cl:ıki. 
lrn knrl :ır knrışlırırnrak Jlişiriniz ve hırn. 
kınız soğusun. 

Sonrn hunu, kU\"\"cllice sık:ırnk tiillıcnt 
len geçiriniz. \'e hepsini çukur hir k:ıh:ı 

koyuııuz. H:ılınuıııunu dn ilfıve ediniz, a. 
leşin iizerinıle y:wnş yn\"nş eritiniz. lll'f). 

~i l'ricli ve hirlıiriııe kıırıştı ıııı, bir lulıa. 
ğı lı:ıfifçc ısl:ılınız , ·e lıunu ı.ılı:ığn ho5nl. 
tınıı. 

Donrlııktıın sonrn ldi\·ük çıılıukhır şek. 

.. 

Üzerinde hlr <'nkcl 
yahut bir lııılero hu 
lunan hofır dekolte 
lıir rob giyiniı. len. 
•ıın<lıı cnketi veya • 
1 •ııt holeroyu çıkn . 

· ılıilir~iniz. 

Eğer unın 

zayı f 

Açık renkli \'C lıii. 

) uk •,;i\'<•kJı l"lllPl'iıııt 
kuııııışları Sl'\" ınız. 

Enli şerit ve kemer 
kulhınınız. 

I 

Çok fıızlrı rkknllı lıir 
rop gi) ıneyirıız. An 
cak ranım:clıı lııılıı -
nan erkek snıok in 
\"Cll frnk Rİynıi ı~e 

o vnkit lıö\·lr lıir 

rop ~h r>lıilirçınlz 

boy'n \'C 

iseniz 

Çok kıc;:ı P!ck lrı ı ~ 
lm)IUIJııl.ı !löl\tl ~ r 
kın durur. l'11111 l ı•\ 
lu k:ıılınl:ır kı<.a ı it k 
cl:ırc:ı ceket \ ' l' ,.:ı•n15 

şnpkn kııll:ıııııı:ıııq 
lıclırlnr. llcsınc h.ıkı 

"1ız. Bö) le ı;i\ lnııı·~ 
hir k:ıılın no kıııl:ır 

çirkin duruyor! 

liıııle keserek lcneke hir kutu içinde hıf. 
zcdiııiz. 

Eğer kışııı elleriniz vcy:ı dıııfokl:ırınız 
çnllıırs:ı bu çulıııklrırrlnn hirisini nlcşlc ı. 
sıtnrnk çnll:ıl. l :ı rın İİ7.!'rine silriinii7. 

Pilli mantonuzu kendiniz, nasıl 
qapabilirsiniz? 

Ym: ~ehli. PJ[ıj itin 
z:ırif bir elhiseyp ilı. 
liyucıııız \"Ur. ister 
iseniz, banyo kos _ 
tilmünüzün yahut 
~üne~ Jınnyosu için 
kullnnclıj:iını7. Şort 

un iizerine giychile
ce~iııiz lıu kos!ümii 
kendiniz de ynpnhl
Jirsinlz. 

Bunun için size 1 
metre eninıle 3,!lO 
mclrc kum:ış lôzım. 
öır. 

llu mnnıo için p:ılı:ı 
lı bir kunınş ıste • 
nıcz. Açık renkli 
kröloıı küfi<lir. 

:\lnnloyu lwsıııcdcn 
C\"\'CI şcnıoıfa SÖSlc 
rilcn rnkrımlnrı ılik. 
katle tetkik ediniz. 

Dalın iyisi lıu ölçillcr iizeriııden eHet:ı kii 
ğıt ııntrorılnr kesiniz. i\Inııtoyu l.ıu knlıplar 
iizerlne kesı bilirsiniz. 

\'erdiğiıııi1 ölçüler 44 heden içindir. 
Eğen herlenınlz lmnd:ın d:ıh::ı fnzln \"ey:ı 
noksnn ise rnknnıl:ır :ırnsındnki nisheli 
ona göre tnrin etmek ş:ırlile kendiniz için 
hususi lıir lrnlıp kesiniz. 

Yerdiğimiz knlıı> yedi ıı:ırçnd:ın mürck. 
kcptir. J\ıımnşı ikiye knllıynrıık :ırkn knlı
hı !izerinc koyunuz. \'c kesiniz, Diğer pnr. 
çnlnrı kıılıplrır üzrrin<> birer kııtlı ol:ır:ık 
krsC'rsiniz. Yrıln ız kıımw~ ı 2 <ırın l lınel re 
"dlkis ınıyı,. hırnknr:ık kc•-;iııiz. t'nıılm:ı. 
yınız ki kııın:ı<; dikilirken hirnz ~·t•ker. 

I stersen lz cep k:ıJ!aklarını ve :>:aka ke-

.. l.. 

!·ı "': 

r 
~ 

t:: ~· 
h 

.. :~ 2 

2' 

CfJJ 
""'"'Ti- • 

DJ 
~ ır .. 

1 
1 

· ~ 1 
1 . 

..: g 

nnrlnrını lınşkn Lir kumaşları kc~ dıılıı ~ı. 
niz. 

E\\·eı:ı göjifü:; hü7.~Ül<>rini \npıı1 1 1 ı\B 

kenarını, nokt:ılı çi:ı:ı;:ılcr istik ııııl'li111· 11 ı• 

bükiiniiz. Nokl:ılnr ı;:örtinntkc o;:ıiM:ı il 1: 
yerlerini Ye solıln dııl;ı.ııc )t•rlrriııi İ 'i:ıı ı·t 

ediniz. 

Aranın orlnsı dikiş~izdir. 

l\lonloluğunuzıı :ılırken n~ ni kunı.ı.,l:• n 

lıir:ız fazla nlnıız, hunıınln eski z:ıııı :ın ~· -
ıneııilcrl şckllnıle şık bir lı:ışlık )npııhılır . 

siniz. ll:ınyoılnn cn·el \"<' soıır:ı lıir ':ııııl ıl 

ge:ı:iıılisi y:ıpııın~n kıılkıırs:ınız lııı lın şl Gın 

ııck:ııiıı r işe ynnyncnğını :ııılar!lınıı. 

/' 

I 
• 

_., 
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Yazan: Ş. Rober Düma - S - Çeviren: IF.. 6< .. 

Bize, cinsi cazibesi olan bir casus 
kadın lazım! 

- Düşündükçe he::~"nl fikre geliyo. \ 
nım, Baron, bu meseleyi hal için bir 
kadm Aj:ın ıtwm. 

- Fikrhıizo Acizane 1.§tirnk ederim 
ekselans. Fakat, maalesef, bu sırada 
kadromuzd,ı bu işi becercbilecc1• bir ka· 
dın yok. Size ne Ac. 17 yl, ne Me. 5 f, 
ne de Lf. l4 U tavei 'C" cnebilirim. Hep· 
si ikinci derecede aj::ınlar; gUzel kadın
lar ama bu işe elverişli değiller.. Çok 
zeki, bnc('rikli, fevkalade kurnaz biri 
lfızım bize .• 

Fon RogYiçle Baro:ı Strammer, Vey· 
gelmanı ziyaretten döner dönmez gene
rıılin odasında birle§mişler, meseleyi 
mUzakereye koymuşlardı. General ce -
:vap \.'erdi: 

- Böyle bir kadını bulmamız lfizmı 

~trammer. Pariııtekl tahkikata Sg. 45 
cephesinden baıılamalıyız. "Smoking,, 
Jakablyle anılan bu Rusu mUtcmadl pıı.ra 
sıkıntısı içinde bunalmış, mUthlş hlr se
fih diye tanıyoruz; kadınlara dil§kUn 
biri .... Çok para harcıyor, bizden aldığı 
onun yaııııyış eekllııe ktıfi değil, şu hal· 
de parayı nereden buluyor? lki tnrafö 
da. hizmet ettiğinden şUpheleniyorum. 

Onun bize vcrdlhi malfimab kimden 
aldığını Öh'TCninıek gaze dair 8ln'm ki· 
min tarafından çalındığını da öğrenme· 
miz: mUmkUndUr. Bu sefih adamı sısy. 

lctıncğe ise ancak gUzel ve zeki bir ka· 
dm muvaffak olabUlr. 

- Hnkkmız var ekeel!ns. Fakat de
diğim gibi maalesef elimizin altında b5y
le bir kadın yok. 

- Bu nevi bir casusluk işinde kadın 
harikulade bir Alettir Strammer. Fakat 
nasıl bir kadın, laalettayln bir kadın de
ğil; zeki, güzel ve cinsi cazibesinin kud
retini bilerek bunu kullanınasmı bilen 
cinsten bir kadın ... 

- Anka kuşu aesenlze ekselans! 
- Tabii, Fakat böyleleri mevcut. .• 

Hilekar, yalancı, cevval ve zalim olan 
kadında bir yırtıcı hayvanın birçok evea. 
fı birlcşmlııtir, şu halde bu vasıflan top
lıyan ltadınlnrın mükemmel bir casus 
olmaları icab eder. Bunlar avlarının üze. 
rine atılmadan önce onları cazibeleriyle 
teshir etmesini bf.ienlerdir. Umumi 
harb esnasında böylelerini gördUk. 

- Mesclli. Fransızların "Fröylayn 
Doktor,, dedikleri meııhur casusumuz · 
değil mi? 

- Evet. Fakat onda bilhassa bir fımir
de bulunması icab eden meziyetler mev
cuttu. Maiyetini çalıştırmasını blllrdf. 
Llkin tek başına bir kadm casus olarak 
harlkulMe değildi. ÇUnkU bunun için 

!Uzumu olan güzellikten onda hemen 
hemen eser yoktu. 

General sustu ve dUşUnccye daldı. 

Sonra birdenbire sısyelndl: 
- Dur bakayım baron. "Fröylayn 

Doldor,. bana biri.sini hatırlattı. Kimdi 
yarabbi 7 dur, düşUneylm ! 
Ayağa kalktı, eli çenesinde odada do- [ 

la§mağa koyuldu. Birden haykırdı: 1 
- Buldum! Hatırladım şimdi! .. Erna 

Flidcr ... 
Tekrar koltuğuna otunnu§tu. Baron 

tekrarladı: 

- Erna Fllder ••• 
- Siz bilmezsiniz. O zaman çok genç· 

tiniz. İşte bize lı\zrm olan kadın .•• Şey- ı 
tana külihı ters giydiren cinsten biriy
di Ema... 1922 - 1923 te fröylayn Dok
torun sağ kolu mesabeeindeyd.J. San saç 
lı, hariku16.de gUzel gözlU, nefis bir ka
dmdı; hele \'ilcudu, btr harika azizim ••• 

- Fakat ckselAns aradan on beş se. 
ne geçti. 

- Evet. Fakat o zaman Erna lirml, 
nihayet yinnl iki yaşındaydı. Şimdi de 
glinU geçmiş sayılmaz. Zaten göreceğiz, 
bııkalmı ne hal almı§. Eğer güzelliğinl 
kaybetıneniiş, lhtiyarlamamışsa iııimlz 

oldu demektir. Onu bulmalıyız baron; bu 
l§le siz meşgul olun. 

- Fakat ekeelAns, nerede buimah? 
- Orasını bilmem. Bulmanız J!znn. 

İsmini söyledim. Ema Flider ... Milliyeti-
ne gelince, melez. Babası Polonyalı veya 
Ronuınyalıymış. Ber; altı lisan biliyor, 
bilhassa rusçayı bir Rus kadar iyi konu-
ıuyor. Almancası bir Berllnllden, fran
eızcası da Parisliden farklı değil ... Mes
lekten epey zamandır çekildi. Kimbilir 
nerededir? fakat bulunması lmkAn~ı:r. o
lamaz, o güzellikte bir kadın nazarı dik· 
kati celbetmeden ynıııynmaz. Bir kero 
polis mildUrlUğUne sorunuz. Eski dosya
sını, fişlerini gözden geçiriniz. Velhaıııl 
onu muhakkak bulmak için ne lllzmısa 
yapmız. 

Derhal l§e ba§layınız. Bulunca kendi
siyle görüşllp tekrar hizmetimize gir -
mesi için ikna ediniz. Ne isterse kabul 
edin. Bizi ancak "Matmazel Şeytan" 

kurtarabilir. 
- "Matmazel Şeytan" mı? 
- Evet.. Ernaya vaktiyle bu ismi 

takmıştık. 

iV 
- Allo ... Evet kolonel Gero benim ... - ..... 
- Merhaba Benua, hoş geldin. - ...... 
- Evet, evet. .. Hemen gelin. 

•ınıımrıu;ıcı•1m:Jr3CDl~D11•••~ 
EvvelA bana, sonra duvarla yer aramıılakf adetli. bir uçuruma 

bcnziyen mesafeye baktı; bu iki bakı§, ay I§ığında, iki ııtmı,ıek gi
bi çaktı. Sanki ikimizin de beraberce dUşilp ezilmemlzl dil6ündU; 
fakat bu hiıı yUzUndo •e g8zlerlnde bir an parladıktan sonra, aşk
tan Uetnn bir kuvvetin tesir\ ile söndü. Boğazını sıkmışlar gibi bir 
sesle: 

- ..... 
- Pek ô.lıi. Bekliyorum. 
Fransız askeri istihbarat teşkilltı re. 

isi kolonel Gero telefonu kapattı ve zi
le bastı. Gelen sivil memura: 

- Lnntiyc, dedi, §imdi yilzbll§ı Bcnua 
buraya gelecek. Derhal buraya alın. O 
buradayken hiçbir ziyaretçi kabul etmi
yeccğinı. Haberiniz olsun. 

- Peki erendim. 
Albay Gero, önünde duran yUklU bir 

dO!lyayı açtı ve tekrar evrakı tetkike 
koyuldu. Fransız nskerl istihbarat tegki-
1!1.tı reisi elvll giymigU. Kendisi erkAnı
harbiycnin en gUzlde zabitlerindendi. 
Harbiye mektebinden birincilikle çık • 
ml§, senclerdenberl de istihbarat teeki· 
lltmda çalı§arak bu işte bUyUk bir ihti
sas elde etmlşt .. 

Telefon tekrar çaldı. 
- Lan tiye sen misin? pek altı, he

men gelsin. 
Ayağa kalktı, bu sırada kapı açıldı. İ· 

çeriye gireni sevinçle karşıladı: 
- Hoş geldin yUzbneı. 

- HUrmotlerim kolonol. 
Hana Brllncl, nmirinJn elini hUrmetle 

s!ktı. 

- Otur dostum. Bir cigara iç. Orada 
ne var ne yok 7 

- FcvkalAde bir eey yok, Fakat bu
rada? 

- Yeni ve acele işler var. Bu sebeb· 
le elzi çağırdım. 

- Ben do nUphelcntyordum. Kararla§
tırdığımız eekildeki füuıı görUr görmez 
hemen l3erllndon a>'l'lldım. ''Derhal ge
liniz,, demenizin herhalde mtihlm bir sc. 
bebi olacaktı. 

(Dcnmı ,·ar) 

- Bu koltuk değneklcrmi ne kadar za
man kullanacaksınız? 

- Bilmem. Doktoruma göre yakında 
bırakabilirim. Auukatlarımı dinlersem 
beş altı ay kullanmam Icizım. 

• .. . • 1 -: - ın~s 

Kampta, sağlamgö2ie birçok gece
leri hep plan yapmakla geçirdik 

-S-
Bunun bence hiç ehemmiyeti yoktu. 

Parasız:, servetsiz yaşamak, her gün 
bin kere, yilz bin kere ölmek demek 
değil miyıdi?. 

Sağl~mgözle planımızı hazırladık. 

Eğer gideceğimiz memleket ahalisi de, 
hudutta tanıdığımız baldırı çıplaklara 

benziyorsa, her halde Sağlamgözle ben, 
arkadaşlarımızla birlikte, bütün Ulkeyi 
kolaylıkla zaptedebilird!k. Bugün bile 
bu düıünceyi tuhaf bulmıyor, aykırılı· 
ğına bir türlil inanmak istemiyorum .• 

Kampta, Sağlamgözle bir çok gece• 
leri hep plan yapmakla geçirdik.Her 
şey Meksikada geçireceğimiz karanlık 
günlere saplanıp kalıyordu. 

Tanıdığım bir sığır tücc:ırı, .. Kampa 
gelinciyc kadar, günlerimiz hep böyle 
hazırlık pUinları düşünmekle geçti., Bu 
adam, Meksikada çok bulunmuıtu. O
rada bir çok ticaret itleri yapmı§tı. 

Memleketin hangi köşesinde, ne tara
fında bir milyon doların en kolay ve ' 
çabuk bir şekilde elde cı:lilebilec~ğini 

çok iyi bilirdi. Bunun için ona fikrimi 
açtım. Hayret dolu bir sesle: 

- Ne dedin? Bir milyon dolar mı ? •. 
Çrldır:tın mı? Bu paranın yarısı bile 
yoktur orada .. Vagingtonla Teksastan 
başka,bir milyon doları olan hiç bir 
yer, hiç bir ıehir tanımıyorum. 

Bu it böyle kapandı. 
· Bir gün Sağlam göz dedi ki: 

- Bir milyon kazanmanın bir tek yo
lu var: Avustralyaya gidip •davar ye· 
tiştirmek ... İstersen hemen yola çıka· 

hm. 

Bu teklif kar11mıc!a, oıua ~· oı.t 
sayg1mın &en bağı da koptu. Ne hür
met, ne saygı, hiç, hiç bir şey kalmadı. 

1.000.000 dolara kavuşmak için, bel
ki bir haydut, belki bir korsan, belki 
bir banka hırsızı olabilirdim. Fakat bir: 

- Davar sürücüsü 1 .. 
Asla!.. 

Bu hakikati tam bir Teksaslının ağzına 
yaraıacak bir küfürle Sağlamgöze an • 
lattım. Fakat, o halli davar yetiştirmek 
suretile çok para kazanacağımızı iddia 
ediyor, ve bu iddiasında sonsuz bir is
rar ve inat gösteriyordu. 

Onun israr ve inatlarını bir dudak 
büküşiyle karşıladığımı aö7lemcğe bil· 
mem lüzum var mı?. 

Milyona kavuşmak için yaptığım 

hamleler akim kahyoı1du. Fakat kolay 
kolay da milyon kaz:anılmazdı ya 1 .. Bir 
k~e, bir işi bulmak, bir ticaret itinin 
arkasında koşmak lazımdı. İyi ama, bir 
iş yapmak için de, azim ve iradeden ev
vel evet, her şeyden evvel: 

Para 1.. lazımdı .. 

Çalıımak kaygusu, <iidi§mek ateşi 
kalbimde alevlenmişti, yalnız eksik olan 

yukarıda söylediğim gibi pzra idi .. Ser· 
maye nanaydı ... 

Sermaye tedarik etmenin ycı!ne ça· 
resi, milyonu elde edebilmenin biridl: 
yolu, ancak bir memuriyet bulmakl:ı 

kabil <:lacaktı .• 
Bu fikir de bilmem kafamda nasıl 

doğdu? Nasıl tim1eklendi zihnimde bu • 

fikir? .. Buna rağmen, yirmi altı yaıın
da memur olmak iıtiyen bir aığırtma-

ca da talihin yardım et::-1iyeceğini, gü· 
ler yUz göıtermiyeceğini pek eUzel bi· 
Jiyordum. 

Ne bir i§, ne de bir ıennaye bulma· 
dan, aklımdan milyon, hazan ııfır ço
banıhğı, arada ıırada beygir ıUrUcülü· 
ğU, arada ıırada janda~lılc yaparak, 
ıurada burada ıilrilnUp gidiyor, ömrU • 
mün çilesini dolduruyordum. 

Günün birinde kendimi Cenubi Kolo· 
radoda bulldum. Çarııda dolaşırken, 

duvarda okuduğum bir ilin nazarı dik· 

katimi çekti .. Bu reımt bir iltndı. Hü· 
kQmet, Kolorado dağlannıda türeyen 

bir eıkıya çetesinin imha ve yahut gizli 
olduktan yeri haber verenlere en bin 

dolar mükafat vereceğini vaat ediyor • 
du. 

Bu güzel bir müjde, güzel bir tesa· 
dlif idi. Eıasen iman etmiştim .. Milyo • 

na kavuımak için macera ldolu bir haya
ta atılmak llzımdı .. 

önUmde bir macera sahası açılıyor· 
du. Muvaffak olursam 10 bin doları da 
elde edecektim. 

Karar verdim, çeteyi takip edecek. 
bir milyon dolara kavuımak için yapa
cağım ilk hamleyi, dağ bagında atacak· 
tım. 

Poliı hafiyeliği ve hıraız: takibi! .. Bıı 
heyecanlı bir gey olacaktı. Fakat bu işe 
gUrUltUsUz ve patırdısmız başlamak la· 
.zımdı .. Eskiden okuduğum Şerlok Hol· 
mes ve Pinkerton maceraları hatırıma 

geldi. Onlardan hatmrn:la kalanları şöy 
le gözümUn önUnden geçirttim; ve he· 
men bir pUln hazırladım. 

P!An hazırdı ama, bir de arkadaş la· 
zımdı. Talih, bunda da yaver oldu. Dal-

gın dalgın ıehirde dclaşırken karşıma 

Sağlamıöz çıkmasın mı?. 

Meıeleyi anlattım. On bin dolar lafı· 
nı itidince hemen razı oldu. Beraberce, 

Pinkertonla muavini gibi, Kolorado 
dağlarındaki eşkıyaları tutmıya karar 
verdik. 

•1111 ·mwEIR!El•":ıa:Eım!lın~ı .. ı'11 
1klnd sono 

l'yusam da. rüyada seni görsem diyordum: - Seni kıskaıı:ıtı 
uyku gözlerime girmedi; - Balkonuma yuklaıstnn göklere claını:ı1' 
için: - Ne zaman seni ansam yükseklere bakanın. , 

- Arabm, dedi, bir tek sözü vardır. Ben sizln köleniz, sizJn ma
lmızım: bUtUn hayatım sizindir. 

Balkona tutunan el lcesilmi3 gibiydi, elimi onun üzerine koyup: 
- Fellpc, dostum, dedim, ben bu nkııamdan itib:ırcn kendi rızam 

la sizin zevcenlzim. Yarın sabah gelip beni babamdan isteyin. O, 
benim servetimi alıkoymak niyetinde; siz do o paraya el sllnnez, 
nikflh mukavelenamesinde b:ı.na o nispette bir servet bağışlarsa
nız babam sizi reddetmez. Ben artık Armand dö Şoliyö değilim; 
hemen buradan inin, Luiz dö Makumer ihtiyatsızlık etmek lt1tcmez. 

Çeviren: INllYJlflYJDO©ıfFn .~lf ~Ç 

-62-· 

Askın c~.h'csl midir! ııcdlrT anhyamadım: - Gökte firuze ren~ 
kalmamıştı; ~·ıldızlar - Altın ~erçernler de sönmüş ('lmaslar gibi 
- Soğuk, ölg\in bir ı~ık scrplrodıı toprağa. 

Ay kaybctmis o gilmU~, :zanbak bcyazlıfmı, - Ufuktan mahıtııl 
mahzun stlzUUip geçiyordu. - Anladım, ııcn alnıı~ıım gökün :r.tyııcl" 
lcrinl: - Ayın bütün 13ıit timdi ıonhı &lnrnda, - V c ı.cnln ~öı!O" 
rinclo göklerin mıniliğl, - Senin klrplklcrlnılir ~·Jldı:ı:ın huzmeleri-

Sarardı, dizleri titredi, kendini on ayak ·yUksekliktcn aşağı bı

rakb; fakat bir tarafını acıtmadı. Bana bayii bUyllk bir heyecan 
geçirttikten sonra eliyle selam verip kayboldu. İçimden: "demek 
ki, hiçbir kadına nasib olm:yan bir aşkla seviliyorum!,, nedim! ço
cuk gibi sevinerek uyudum: artık kaderim belli olmuştu. 

Saat ikiye doğru babam beni odasına çağırttı, dilııes ile Mnku
mcr de yanındaydı. Aramızda konuştuğumuz sBzler gayet naalkA· 
ne oldu. Ben sadece: 

- Mademki babamla Mösyö Henarez anlasmışlar, arzularını ka
bul etmemem için hl~blr 11ebeb yoktur, dedim. 

Bunun Oserlne annem baronu yemeğe alıkoydu; yemekten ı50n
ra da dördUmOt Bulonyn ormanına gczmeğe gittik. MBsyö dö Mar
sa atı ile yanımızdnn J:P<;ı>rkf'n babaml.ı Malcumer'in arabada knr
fiinllzda oturduklarını sördü; ben de ona bakrp alaylı alaylı gillüm
scdim. 

Benim canım Felipe'm knrtlarmı u('ği§tirdi ; şimdikiler şoylc: 

JlENAREZ 
Sorla tlüklcrintic11, Ma?camor baronu 

Her eab=ı.h bann gayet tirin ve muhteşem bir buket getiriyor; 
çiçeklerin arasından bir z::ırf çıkıyor, bunun i ı;:indcn do Fellpe'nfn 
o gece benim ıgin yazdığı ispanyolca bir sone. 

.Mektubumu pek uzatmamak için sana bu sonelerin ilki ile so- · 
nuncusunu göndereceğim ; mısra mısrn terctimo ettim: 

Ilirlııc·I ono 
Kaç ilefa, orluıın<fa bfr ipek ccltct, - li.ılıncrm h:nnd:ı, korku 

bilmeden, - Boynuzu hlliıldcn sini bof;nnın, - flcldcdim üstUmo 
atılmasını. 

Gcı:tım, dudağımda oyıınl' bir ham, - Horb mc, danlnrınm ce
henneminden; - Fırlattım <'3Dtmı bir altın gibi, - Bu hayat 'le
nllcn bt\ht oyununa. 

Kapardım güllryl topun ar;"lmdıın ... - Şimdi Url<el< ohlum bir 
ta,·,an kadar, - Dlr hayalet ~örmU!l çorulrtan bct<'r. 

O tatlı h:ı.kıı;ın bana dci,rfncc, - Alnımı bir aoğu1' tcrdlr kaplı· 
yor, - Dllmlyonım artık cesaret nedir. 

Hangi erkek bir kıza gön1UnUn, fikrinin yalnız onunla meşgul ol• 
duğunu bu kadar zarif blr 1ıurctto anlntmıetır? inaanm <lnllne toıt" 
rağm da, zckCınm da blltUn çlçı·:ıorini döküveren bu a§l:a ne del"' 
sin? lspanyolların kadın ruhu okşamas.1111 bildikleri valttiylc dill'-'r6 
destan olmu~tu, on beı gündcnberi onun bir masal olmadığını kC11' 

dlm görilp anladım. 

La. Krampad'da ne var ne yok? kendim değilse de fikrim 1tl'P 
Sf'>ninlo beraber orada dola;ııp ekinlerimiz ilerledi mi diye bakt)ot· 
Dut ağaçlarımız. geçen sene diktiğimiz bütün ağaçlar lıakkında bj; 
nn bir bildireceğin yok mu? her eey istediğin gibi yetişip bili~·~ 
mu 7 dallar çiçek açlığı gibi senin kocana bağladığın gönülde d(ı c::: 
çekler açtı mı? Lui sana ~·ine aşk mektuplan yazıp 5.§ıknne söz s6) ..,, 
lrımckt(l devam ediyor mu? İyice anlMiyor muımnuz? tıenln b1r 1 

c<>cik su gibi akan aile ~efltntln benim seller gibi <;ağl:ıvıp al:an 8"' .,. 
kım kadar lyi mi? benim eteklikli haklm ke.rd<'şçiğim sakın bantı' 
rılmın olmasın? buna imkln veremiyorum: :Felipe'yo omroC:rcC'o'(.1 

<Devamı var). 
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Şayani dikkat hir anktt 

K©ı<dl o [il) o~ IF 
VE 

H~rrfPI 
Amerikalı kadınlar umu
mıgelle harp aleqhtarıdır 

Ken1llerının erkeklerle t>eraber cephede harp 
eıınes.ne hiç biri tarattar ueğ·ıJ 

Ameıtl\dlun en büyük mccmuaıaı m \ a~ı 30 dan aşağı olanların da ıeyleri 
dan bırı olaıı ''Leydız hom Camaı., (ka. yüzde 70 nısbetınde aleyhtedir. 30 ile 45 
dırıların ev •azetesı) "Amerıkan kadınla ara ındakilerin 68 zı. 45 den yukarıların 
rı harp hakkında ne dü5iınüyorlar? .. mev da 73 ü aleyhte rey \'ermektedir. 
zuu i.ızeruıcle bır anket yapmı~tıı. Aynı şekılde "bazı teikilatla harbin 
. Amerıkarım Avrupadakı bu harbe gı· önüne geçmek kabil midır? .. sualine şe
rıp ~ınnem~ ,ı me·elesının Sİ\'asiler ara· hirlilcrin yüzde 70 i, köylülerin 78 zi, 
ı::ında murıakaşa edildiğı bu ·ırada ka· kasabalıların da 74 ü hayır cevabını \'e.. 
dınlarm lıkn de şüphesız ki çok mühım. riyor. Prcıte-.tanlann yüzdl' 70, katolik. 
dır ve bılha ..a <ıulh lehindekı arzuları lcı ııı de yiizde 77 nisbrtinde ce\'apları 
ıle ivı hır un~ur teşkil eden kadı:.larm menfidır. Aynı suale c\'li kadınlar, yüzde 
harp ıakkmdakı du.unceleri dinlenmeye 72, bekarlar 71. dullar da 70 nishetinde 
d.!!;er. ha}'lr diyorlar. 

AnkE>tin neticesi hakikaten çok dikka. 
te ;;aran rakamlar go::ıtermektedir . 

Cevap verenlerın yüzde 64 ü harbin 
bazı hallerde zaruri olduğunu ve haklı 
Rorüteceğini düşünüyorlar. 

Harp hangı takdirde zaruridir ve hak
lı &örülebilir? 

Bunun cevabında yüzde 86 nisbetinde
kı rey şu noktada toplanıyor: 
Amerıka istila edilirse ve hücuma uğ

rarsa harp etmek zaruridir ve haklıdır. 
Amerika haricinde bir harbe gırmek 

aleyhinde kadınların yüzde 88 ı miitte· 
fiktir. 

Cevapların yüzde 72 si harbin önüne 
geçilemıyeceği ve hiç bir teşkilatın buna 
mani olamıracağı hakkındadır. 

Amenka umumi harbe ginneli miydi, 
&innemeli miydi? 
Kadınların yüzde 91 i Amerikanın har 

be girerek hata ettiği kanaatindedir. 
Amerıka hariçteki ticari menfaatlerini 

korumak ıc;in harbetmeli midir? Buna 
Yiizde 84 "hayır .. cevabı verilmektedir. 

Harbeden memleketlere Amerika para 
mühimmat ve zahire göndE>rmeli midir? 
Yüzde 78 ''hayır •.. 
Evladınızı harbe gitmekten meneder· 

misiniz? 

. Bu suale Amerikan kadınlarının büyük 
hır kımıı "hayır., cevabını \·eriyorlar. 
~un.tar. harbi bazı ahvalde zaruri gören. 
ercıır. Yalnız, küçük çocuktan varsa ko
talannın harbe gitme~ine razı olmıyor
lar. 

h Kadınların erkeklerle beraber cephede 
ar!Jetmec;ine taraftar mısınız? 
Bu uale Amerikan kadınlarının he· 

~en hep)i ''hayır .. cevabını vermektedir. 
er. 

Kadınlar ara ındakı bu anket bir ba~ 
ka • cıhetten daha dikkate şayandır: 
Harbı bazı ahvalde zaruri bulanlar. A. 

~erikanın harbe gırmesini haklı goren
ber. bunların aleyhınde bulunanlar aca· 
a han~ı !';mı( halktır: kimlE-rair? Evli-

111'.~ırler · hf>kar mıdırlar? 
Aınerıkanın büyük haı be gırmesı doğ 

-~-
~nıl11U}du? .. Sualine aı;len r\merikah o. 

arın · 
e\et } uzde 70 ı ha:- ır. yuzde 30 u da 

G Ce\abını .. ·ermiştir. 
evet~ bu suale şehirlilerin yüzde 7 i 
lerj~ , .u ha}·u cevabını \'eriyor. Köylü. 
J\a~a~ÜZde 72 i aleyhte. 28 i lehtedir 
.,O 1 ahıarda 'l'üzde 70 alevhte vu··ro .. 
u E'ht . • • . ~ 

~lezh: re~ .'·eı:nişlerdir. 
rle 71 P ıtıbarıle protec:tanların yüz 

Bir kadın ce\'abını "Hitlerle Musolini 
~ağ kaldıkça harbe mani olmak kabil de
ğildir .. şeklinde bir cümle İİlfl\'e etmiştir. 
Amerikanın ticari menlaatlerını koru

mak için harbe girmesine razı olmıyan 

kadınlar şehirliler arasında yüzde 82 yi 
köylü ,.e kasabalılar da 78 i tC'Şkil etmek 
tedirler. Protestanlann yüzde 68 i, kato
liklerin de 77 si aleyhtedir. Evli ve dul 
kadınların yüzde 84 ü. bekarların ise }'Üz 
de 81 i menfi ce\'ap \'eriyorlar. Yaşı 30 
dan aşağı olanların yüzde 81 i. 30 la 45 
arasındakilerin 84 ü, ondan yukarikile
rin de 85 i huna razı değildir. 

"Çoruğ'ıınuz ,·arsa kocanızın harbe git. 
mesinc mani olur musunuz?., sualine d~ 

ekseriyet eYet ce\'abı ,·eriyor. Bu reyde 
şehirlilerin yüzde 38 i. köylülerin 30 u, 
kasabalıların da ~5 i müttefiktir. Evlile. 
rin yüzde 35 ine mukabil dullar yüzde 
47, bekarlar da yüzde 40 nisbetinde bu 
reye i~tirak ediyorlar. 
Çocukları olmadığı halde kocalarının 

harbe gitmesine müsaade etmiyecek O

lanlar. müsaade edeceklere nisbetle biraz 
daha azdır. Kocalarının harbe gitmesine 
mani olmak istiyen çocuksuz kadınlar ka 
saba ve ~ehirliler ara.:;ında yüzde 46 yı, 
köylülerde 52 yi te5kil ediyor. Evlilerin 
de yüzde :.19 u, dulların 38 i, hekarların 
41 i. çocukları olmadığı halde. kocaları
nın harbe gitmesine mani olacaklarını 

söyliiyorlar. 
''Oğlunuzun c:uth tarartarı dire hapse

dilmesine mi rnmınız, yokc:a harbe git
mesin<' mi.. c;uali dE' yiiırle 70 aleyhte 
rey almı,.tır. Yalnız kadınların yiizcle 

30 rey o~ullarının hap~lilnıc1:.ini harbe 
gitme ine tercih ediyor. . 
Amerikalılar en !azla hangı milleti ken 

dilerine düşman görüyorlar: kadınların 
hu sual iizerindrki reylerine göre. en faz 
la dü~man sayılan memleket (yüzde 40 
:-r,-ahlı) Almanvadır. Yüzde :~5 Japon. 
,·an. ,·üzde 12 İtalyayı. yiiz:ie 8 de Ru$. 
rayı Amerika için başlıca cliicıman <::ayı. 

yorlar. 
Buna muka11il Amerikalıların kendi

lerin<' en dost buldukları m<'mleket han· 
gi~idir? 

En bac:ta. rüzde 63 nisbetinde bir ekse
rivctle. tn~iltcre ~ö$teriliyor. Yüzde 10 
Fran<::a, yfü:de ô Kanada. yüzde 3 Alman 
ya. yüzde 3 de l kandinav memleketleri 
<hweç. NorYeç. Danimarka) re\· almak. 
tadır r.r~i k:ılan rl;ğer re,·ler de Trtanda. 
Çin. Finla'ldiva. lc:viçre. Ru~ya ara,ında 
·~• --: . ., t"iilm.ekte1ir. 
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Tayyare sürat rekorları gittikçe yükseliyor 

Saatte 
kilor11etre 

634 
hız! 

BDır ~Oman Gıla~aı ~e1M1eıraooınıoln) ır~B<cırlY1 0 tYızeırDndle 
©JO~B<aiÇ:Ue cdllUlırlYlllmsı~J<Sl dce~eır 

Fransa 
telô.şa 
d .. t .. ' uş u. 
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i~ Sadık IJurnan i~ .. .. 
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Uçak sliratlerı gitikçe yükseliyor. 250, 
300, 400 derken saatte 530 kilometreyi 
bulan sürat rekoru, şimdi, Alman hava 
generallcrınden Vdet tarafından 634 ki
lometreye yük<::eltilmi~ bulunuyor. 

Alman tekniğinin ilerleyişi, durmadan 
tE'.kemmül edişi üze'rine dikkat davet e-
den bu rekor ayni zamanda insanı dil· 
şündiirüyor: 

"Acaba bu sürat artması daha nerele
re kadar yükselebilecek? Acaba uçakları 
idare eden insanın ve uçak yapılmasın· 
da kullanılılan maddelerin, sürat bakı -
mından azami tahamül derecesine yak· 
la~mr~ bulunuyor muyuz? Yoksa yarın 
saatte 1000 - 2000 kilometre yapan uçak
ların ordularda yer almasını mı şahit 

olacağız? .. 
Fransızlar. bu halden bilhassa endi~e 

etmektedirler. 7.ira hukClmetçi ispanya
ya gönderdikleri en son sistem uçakla -
rın, sürat farkı yüzünden Franko tara
fındaki Alman ve İtalyan uçakları kar
şısında i~e yaramadıklarını acı acı tec
rübe etmiş bulunuyorlar. 480 kilometre 
yapan Fransız avcı tanarleri 530 kilo- ! 
metre yapan İtalyan ve Alman tayya
releri önünden kaçamamakta ,.e yakala
nıp yakalampdüşürülmektedir. 

530 kilometre ile 480 kilometre arasın 
da 50 kilometre fark vardır. Halbuki 
şimdı Almanlar 634 -kilometre c:üratinde
ki uçaklariyle bu farkı 154 kilometreye 
ç1karmı5 bulunuyorlar. Bu hal böyle de
vam ederse. bir gün Alman ordusu karşı· 
smda cephe alacak Fransız kuvvetleri 
en mühim keşif Yasıtasından istifade e
dememek felaketine tutulacaklardır. 

Sürati yüksek uçak belli ba~lı iki mü· 
him fayda elde eder: 

1 - Ke~fe çıktığı zaman, vazifesini bi
tirince takibe çıkan düşman filoların -
dan rahat rahat ~açabilir. 

2 - Uçağa ka~ı müdafaa bataryala
rının ateşinden yakasını kurtarır. 

Fransanın tanınmış askeri muharrirle· 
rindcn hiri, umumi harpten bahseden bir 
eserinde ŞÖ)'le der: 

''1918 yılı mart ayının 21 inde t•e 
27 sinde. Fransız ve lngiliz Komu· 
tmılıklarının, Alman karargahı ta
raf mda11 hazırlanan biiyiik taarruz11 
rır bu taarruzım lzakiki istikamet ııe 
lıcddini iyire kestirememiş olmaları 
r·r. itilaf ccphe.,.i•ıin van/maması için 
lflzımgclen trdbir!CTi zammmıda ala· 
mrımış hulımmnları. kııllandıNarı 

waNarın Mfi derecede 'iiirnlli olma
marmd11n ilrri ~rlmiştir. 

Alman waklnrı çok dalın siirat· 
li\'tfi ııe taarmzım lıazır/rmdı/!ı mın

ıaı.arı drı·amlı smrttr- taravan Al· 
ma11 f ilolnrınm arasından f!Ppnck 
Frarısız keşif ttçaklamıa nasi.'> ol -
mttyord1t .. 

İnglltcrc, yeni ha,•a hı~atmıla bllhacısa ağır bombardıman tayyarclcrlnc <'· 

hemmiyct n~m1cktcdir. "U~nn kaleler, • lsmi \'erilen bil) Uk 'c Ç-Ok scrl tayya
relerin ba5lıcn hususiyetleri, üzcrlerind eki top lnılelcrlnln atı~ esnasında içe. 

ri ~cklle bllmesidlr .•. 
çalışmayı tenkit edenlere hak Yerenler yanlar, uçak meydanları gibi büyük he
çoğalıyor. Bir bombardıman uçağına fa· deflere belki yüzde kırk bir sıhhatle bir 
raza 10 ton bomba yüklediniz, bu uçak iki bomba düsürebilir. 
bombardımana memur"edildiği rnıntaka- Amerikalılar bombardımanları sürati 
ya varamadıktan sonra ha bir gramlık kısmadan yapmak için hedefe doğru baş 
tahrip madde i ta~ımıs, ha bir milyon aşağı. kartal gibi, hızla inmeyi ta\'siye 
kiloluk .... t~ yaramadıktan sonra kaç ediyorlar. Fakat bu hareketi iyice başa· 
para eder? rabilmek için az bomba taşıyan Ye ma· 

Sürat, a)'Tlİ zamanda az uçakla çok iş nevra kabiliyeti fazla olan yeni bir ur;ak 
yapmak imkanlannı da verir. Sürati tipi bulmak lazım gelecek. Çok bombalı 
yüksek bir ur;ak, aldığı \'azifeyi kısa bir bir ağır ur;ak böyle ani mane\'ralara i
zamanda bitireceği için derhal basım bir taat etmeyip. muvazenesi bozulup tepe 
işe memur edilebilir. taklak yere düşebilir. 

Bununla beraber. sürat çokluğunun bu Bununla beraber, ne de olsa bombar· 
faydaları yanında, bombardımanda isa· dıman uçaklarının yüksek süratli olma· 
bet sıhhatı bakımından ku.:;urlu tarafla- tarı değişmez bir harp şartı halini almıs 
n olacağı da söylenebilir. tu. Zira, süratleri olmazsa hu uçaklar 

Uçakların bombalarını sıhatle isabet yıldırım ~ibi saldıracak avcı uçakları a· 
ettirebilmC'leri her şeyden evvel bir he- rasından geçip hedeflerine ula~ak im· 
sap işidir. Hedefi görmek. hedefle ara- kanlarını buiamıyacaklardır. Demek ki 
daki mesafeyi ölçmek: uçai.!ın bulundu· prensip şu olacak: 
ğu irtifadan atılacak merminin ne kadar "Çok süratli bombardıman uçaktan 
zamanda düşeceğini hesaplamak ,·e bom yapılacak. Bunlar bombardıman edecek· 
b:ı mail bir hat çizerek yere ineceği için leri hedeflere yaklaşınca süratlcrini ke· 
atılacağı mesafeyi ta);n etmek hiç te sebilecekler! .. 
ba<::it hir iş dPğildir. General Udet'in yeni sürat rekoruna 

Bilhassa zaman i~idir. t.:çakçmın. bu kadar dünya devletleri, sürat bakımın· 
hesaplarını yapabilmesi için, hedefleri - dan birbirine az çok yakın dereceler el· 
ni· mümkün mertebe uzun bir zaman de etmi~ bulunuyorlardı: 
gözönünde tutabilmesi lazımdır. Bina· Bombardıman uçaklarında sürat saat· 
enaleyh bombardıman uçağı, bornbardı· te. 420·450 kilometre idi. A\'cı uçakların 
man vazifesini yaparken süratini kısma· da, saatte, 450.480 kilometre. Ve hemen 
ya mecbur kalacaktır. her devlet hava harp kuvvetlerini var 

4.000 metre yüsekte 200 kilometre kuvveti ile süratlendirme., ye başlamış
siiratle yol alan bir uçakta hesaplama tı. Bu yarı~ta, en ba~ta Sovyetlcr Birli. 
işi hedefin beş kilometre uzağından baş· ~i ile Almanya geliyordu. 
lar ve bombalar hedefe 500 metre yakla· Istcdikleri anda bütün endüstrilerini 
şınca atılır. Sürat beş yüz kilometreye istedikleri şekilde çalıştırabilen bu iki 
yükselince hesaplama işinin hedefe 12 devlet bombardıman filolannın üçte bi· 
kilometre uzakta yapılması ve bomba · rini \'e avcı filannın yüzde yetmişini 
lann hedefe iki kilometre öteden endah· yenileştirbilmiş bulunuyordu. İngiltere 
tı icap decek. Bu takdirde kü\ük veya bu iki silahlanma derecelerine yaklaş • 
eyi ı::etredilmiş, iyi gizlenmiş hedeflerin. mak üzeredir. 

ı\vr:ı:'. ~atoliklerin 66 ı aleyhtedir. 
aı kilı 00 dolardan <125.150 !ıradan) 
k~ı l'l ahncı olanların }iiule 68 zi Ameri-
"~' rtrbf. • k uu• h.ı}'f) S?ırme te hakc:ız olrhı?!unu 

lar:ın is:· ~<tzanç1 arı bundan fazla olan· 
Y\.lzele 63 il bu fikirdedir. 

Bu !';ur0 tle, ı\mE'rik:rn karhnlarının u
mıımintı.,. haı-p a\e,·htarı oldukhın. fa. 
kat nıl'mlek0t1rrini knnım~k için kor:ılrı · 
rım \'C çocuklarım harbe ı::öndcrmeyc l 
razı bulundukları anlaşılıyor. 

Mazide olduChı r.-ibi iı;tikbalde ete bir 
uçak. ancak faik süratte olur<:a, <füc:ma· 
mn hava hatları arac:mdan süzüliio ,geç 
mı>k ve ,.?.,ifeo:;ini Yaoıo dönebilmek im
karıını "ıct,, edehilec"'ktir. Yük$Ck sürat 
yalmz kac:;f uçaklarına değil. bombardı· 

nıın fi]nlarıl"Ja dı kat'i ~mettE' lıizımdır. 

<:iiirnttE'n fet'b'·fırhk e<!ip bu lilolarrla a
ğır t.-c:Jihatı fazla ver vermeyi. bunların 
mümkün mertebe çok bomba taşımasına 

12 kilometre öteden \'e 4000 metre yük· İtalya, süratli bombardıman filolarına 
seklikten görülebilmesi lazım. Göriilebil· sahiptir. Fakat avcı filoları pek o kadar 
se bile endaht sıhhatının asgari yüzde modem değildir. Ekonomik darlıklar ) u 
yetmi~ azal:ıcağı muhakkaktır. Bir bom zünden İtalya bu yarışta yaya kalmı5 • 
bardıman filo~u. bu şartlar iı;inde ancak tJr. Fransa ise yeni model uçaklarını f -t'l 

bir bomba atacağı yere elli ~ bomba tırmaya henüz başhyabilmiştir. 
atarsa şehir, endüstri merkezleri, istas - '(Devamı ıs ıtlddcj 
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nglltere le mali anlaşma 

lngiltere r i 
d i esi direk örünün 

mühim beyanatı 
"Türkiyenin yaratmakla olduğu teşkila

tın sağlamlığına kanaat getirmiş 
bulunuyoruz,, 

lngiliz ihracat kredi daire i direktörü bu yolda kendisine yardım edecek bü-
mister Nikson Ankaradan şehrimize dön yük devletlerle iş birliği etmesi §Üphesiz 
müs bulunmaktadır. Mister Nikson "Jur lazımdı. 

nal Doriyan,. gazetesinin bir muharriri· "Bu mali anlaşma lngilterenin de le
ne bulunduğu beyanatta son Türk - ln- hindeclir. Çünkü bu anlaşma ile, tngilte
giliz ticaret ve mali anlaşması hakkında re sınai mamulatımn bü}•ük bir kısmı İ-
§Unlan söylemiştir: cin Türkiyede pazar bulmaktadır. 

"-Türkiye ile lngilterenin yaptıktan ''Bu suretle, bu anlaşmaya vardığımz 
bu anlaşmanın ehemmiyetini ne kadar için memnunuz. Bilhassa, memleketini
işaret etsek azdır. Sanayiini inkişaf ettir- zin vaziyeti üzerinde yaptığımız derin 

meye hemen hemen yeni başlamış olan tetkiklerden sonra daha memnun olduk. 
Türkiye için bu siyaset şüphesiz ki istik. Çünkü Türk hükfımetinin yaratmakta ol 
lalini kuvvetlendirmeye yanyacaktır.Tür duğu teskiHitın sağlam olduğu hakkında 
kiyenin, istikUl.l hedefine varmak için, kanaat getirmiş bulunuyoruz.,, 

Çinliler ' Şanghaya 
taarruza geçtiler 

Japonlar hakiki vaziyeti bildirecek olan 
bu taarruzu gizil tutmağa çalışıyorlar 
Hongkong 8 (A.A.) - Çin gönUllü. 10 düşman harp gemiıi mütemadi ııu-

/eri efradı, Şanghaya şiddetli bir mu. rette Yangtse nehri sahiline .Matang 
kabil taarruZda bulunmuştur. Şangha- kalelerini bombardıman etmişlerdir. 

yın garbindeki yabancı imtiyazlı mm- Bunu müteakip bin kaıdar Japon aske-
takalarda oturanlar, top seslerini bariz ri, zırhlı kiiçük motörleıle sahile çık. 
bir surette işitmişlerdir. Japon mümes.. maya teşebbüs cylemişlerse de gemile. 
10illeri hakikt vaziyeti ortaya koyacak rin sahile yaklaşması üzerine Çin ba-
olan bu taarruz haberini ;gizlemeye çn- taryalan derhal ateş açmışlar ve bun. 
lışmaktadır. lardan ekizini batırmışlardır. Diğer 

Takviye kıtalannm gelmesi üzerine iki motör hemen derhal uzaklaşarak 
Çinliler, Hatangm 3 kilometre §arkında gemilerine varmışlardır. 

Çiangkavşeni geri almaya muvaffak ol- Hongkong s (A.A.) - Çiangkoçv-
mu~lardır. §en_de ku len-hava muh rcbesin. 

·n tayayreleri bu sabah, Ankingde de Çin tayya;eleri, s Japon tayyaresini 
Japon tahaşşütleri üzerine bir uçu, yap. düşürmüşler, Matanga civarında bir 
rnı~lar ve bir benzin deposunu ateşle-

düşman harp gemisini batırmışlar ve 
mi~lerdir. Yangın. söndürülememiş ve iki gemi de yangın çıkartmışlardır. Çin 
depo yanmakta devam etmistir. liler, bu muharebe esnasında bir tay

Toky.o 8 (A.A.) D.:>nıei ajansı bil· 
yare kaybetmişlerdir. 

airiyor: 

Cepheden alman malOmata göre, 
Şansinin cenubunda Japonlar, Çinlileri 
takip etmeğe muvaffakiyetle ldevam 
etmektedirler. Japonlar takipten elli Tr 
kilomtrclik bir cephedv Çin kıtalan 

üzerin:!e şiddetli bir tazyik icra etmek 

ü hiş b~r 
mvay !<azası 

te ve Sarı nehrin §imal sahiline yak. 
laşmaktadırlar. 

1-Iongkong 8 (A.A.) - Evvelki gün 

iki ramvay 
• 

arasında ez·ıen 
ihtiyar 

Dün akşam, saat 17,5 de bir ihtiyar 
.köylü Beyoğlunda iki tramvay arasın
da kalarak feci bir ;ekildc ezilmiştir. 

Altmış yaşlarında olan bu adam Or
hangazili Osmandır. Kendisi ilk !defa 

§Chrimi.ıe gelmi;tir. Bir kaç gündenbe· 
ri İstanbulc:!a bulunduğu için henüz 
şehrin nakliye vasıtalarına pek alışa -
mamıştır. Dün akşam üzeri Galatasa -
raydan tramvaya binmek istiyen 0&· 
man Şişliden Tünele doğru gitmekte o~ 

lan vatman İrfanın idaresindeki 159 

numaralı tramvayın arkası:itlaki rq -
morke ters taraftaki basamağından 

binmiştir. Bu s:rada tramvay kalktığı 
jçin içeriden yckular bağırmaga baş-

lanu::tlar ve kilidli kapıyı a~mak için .. ğ
raşımşlarsa da muvaffck olamamı~lar· 
dır. 

Osman büsbütün şaşırmış ve hele 
kar§ıdan vatman tbrahimin idaresin
deki 107 numaralı tramvayın geldiğini 
görünce kentlisini yere bırakıvermi~:ir. 
Bu vaziyet çok ani olduğu için vatman 

İbrahim arabayı birdenbire durdurama
mış ve zavalh ihtiyar köylü iki tram· 
vay arasına sıkışmıştır. Tramvaylar 

durduktan aanra vücıidunun bir çoit 
yerlerinden tehlikeli surette ezilen 03-
man imdadı sıhhi otomobiliyle hasta -

Ba§taraf ı 1 incide 
tarafı parÇ&lanıruş, içinde §oförden baş
ka klıru!e olmadığından nllfusçn bir zayi
nt olmamı~. 

Tramvay önündeki otomobili de 30 
metre kadar silrükledikten sonra ancak 
durabllmf:ı, bu suretle sonu muhakkak 
bUyilk bir faciayla neticelenecek bir M
disenin önü nlmmıetır. 

Frenleri bozuk olan bu araba derhal 

muayene olunarak derhal Aksaray de -
posuna nakledilmiştir. Bilhassa nafia vc
kil.letI şirketler başmUfetti§liği ehemmi
yetle tahkikat yapmaktadır. 

Taksi §oförü Sami kazayı §Öyle anlat, 
maktndır: 

"- Şişhane yokuşunun üstilnde bu 
tramvaya raslamı,stım. lçi tıklım tıklım 

doluydu. Ben ilerledim, fakat bir müd
det sonra arkamda müUıiş bir gürültü 
duydum. Kafallll çc\•lıinco ne göre)im. 
Deminki tramvay arabam, olanca hızıyla 
üzerime gelmiyor mu? Derhal r;aze bas
tını, fakat knçmağa vakit kalmadı. Ara· 
ba bUtün kuvvetiyle otomobilime çarp
tı, bir miiddet sürüklendik ve ikimiz 
bfniAn durduk. Ben bir fren vazifesi 
görmcmL~ olsaydım, trnmvnyda bulunan 
birçok k!ı:;inin hayatını tehlikeden kur
tarmak bt'lki de mümkün olamıyncnkt.ı.,, 
Diğer taraftan vatman Mahmud da 

!junları söylemektedir: 
"- Altıncı daire durağından kalkınca 

freni ilçe nldım, tutmadı. Baktmı araba 
hızlanıyor. Derhal be~c çektim, yine 

durmadı. Elektrik freni mukavemet tel
lerinin yandığını anladım. Elimden ge
len bUtiln tedbirleri aldığun halde ara. 

bayı durdurmağa muvaffak olnmayınca, 
vaziyeti mukadderata terkettim. Bere
ket önümüze çıkan otomobile! yoksa 

Gizli 
milyoner er1 

Kardif şehrinin 
yarısını alanlar 
kimlermiş? 

lngiltcrede "gizli milyonerler,, in ismi 
) 

nihayet if§a edilmiştir ..• 
Bu gizli milyonerler bir §ehrin yansı

nı alan meçhul zenginlenii ve kimler ol
duğu, bütün zib.inleri işgal elliği ve nraı.;. 
trnldığı halde, §imdiye kadar anlaşıla -
maml§tı. 

Hadiseyi hatırlarsınız: 
lngiltercde meuhur kömür ve zanayi 

§ebri olan Kardiftcki binaların ve arazi
nin yansı, yakın zamana kadar lord Bul
undu. Bu adam, bir gUn biltnı malını 

mülkünü ~trnak istiyor ve bunu kendi
sinden 20 milyon lngiliz lirasına alı,>or
lar. 

Kim veya kimler alıyor? 

İ§te şimdiye kadar gizli tutulan ·ve bu 
gün orlaya çıkan sır budur. 

Kardif şehrinin yansını alanlar beş 

kişidir. ÜçU 33, dördilncüsU 39, beşincisi 
de 59 yaşındadır. llk dört genç milyoner 
Lionel Vigram, Con Foster, T. Aitken ve 
A. Poveldir. Beşincisi eski İngiliz sıh

hiye nazırı lord Kcnnettir. 
Bunlar, paralarını bir aray, toplıya -

rak ''Garb arazi akar şirketi,, ismi al
tında bir §İrket kurmuşlardır. Bu şirket, 
loni But'tan alınan ve Kardif şehrinin 

yarı servetini teııkil eden arazi, mali -
kane, fabrika, banka, sigorta §irketl v.s. 
gibi müesseseleri idareye başlamı~lar. 

dır. Şirketin mlldilrlllğllnll fiilen lord 
Kennet yapmaktadır. 

Beş senelik 
sanayi planımız 
'' LH Tan ,, da çıknn 
bir Anliara mektubu 

Fransızca "Lö Tan, ,gazetesinin f'.n· 
kara muhabiri gazetesine gönderdiği 

bir yazıda Tiırkiy nin be l!C ik sa
nayi planında!} bahsediyor. 

Yazıda Osmanlı imparatorluğunun 

siyaseti ve harplerin tesiri ile Türkiye 
iktısa:diyatının ne kadar zayıf bir halde 
bulunduğunu, Cumhuriyet h

0
ükumeti -

nin ise bunu kuvvetlendirmek için na
sıl çalıştığı işaret edildikten sonra bu 
sene sona eren beş yıllık sınai pliirunın 
esasları ve bunu tatbik cclen Sümer 
Bankın faaliyeti gözden geçiriliyor ve 
aon Türk - İngiliz kredi anlaşmasından 
bahsediliyor: 

Türkiye ne mes'ut bir memlekettir 
ki, cesaretle atıldığı yenilik hareketi-

ne devam için kendisine yardım edecek 
kimseleri bulabilmekteclir. Şüphesiz ki 
bu cömertliklerin amili dünya siyaseti
dir. Türkiye Cumhuriyeti, iktidar mev· 
kiine geldiğiridenberi, ilk zamanlarda 
kendisine edilen yardımı unutmıya

rak Sovyetler birliği ile odukça aıkı mil· 
nasebat teessüs etmiştir. 

... Büyük Britanya da, Tilrkiye}i 
göz önünde bulunduruyordu ve Ata· 
türk milleti tecrübelerini geçirldikten 
sonra İngiltere artık nüfuzunun zorla 
kabul ettirmek zamanının geçtiğini an
layarak, Montrö muahe-delerinden son· 
ra, Boğazların anahtarını elinde tutan
larla dostluk münasebetleri tesis etme
nin fena olmıyacağını düşündü. 

.... Bundan başka, llabeşistamn İ

talyanlar tarafından işgal edi!diktcn 
sonra Roma imparatorluğunun Süvey· 
şe bu kadar yaklaştığını endişe ile gö · 
ren tngiltcrcnin Şarkta dost bir Uss.! 
ihtiyacı vardır. 

Bu üs, icap ettiği takdirde, bir mü
himmat ambarı olabilecektir. 

Londra maliyecilerinin ~e. kendi he
saplarınca, istedikleri sermayelerin 
yer bulmaktı .Çünkü ''ihracat kredi te· 
minat dairesi,, bunu tayin ediyordu. 

Bu suretle Karnhük fabrikası İngi

liz altıniylc tesis edilmek üzeredir. 

Adi.yeye m· bttşir 
alınacak 

lsıanbul adliye'iinde münlınl bulnnn mü 
lıaşirliklerc memurin knnununun 4 üncü 
maddesinde l:JZtlı şnrlları h:ıiı; loliplcr a.. 
rnsınd.ın imtıhanln münnsiplcri nlınncak
tır. 

1mtihıın 11 temmuz pazartesi günü saat 
10 da t tnnhul adliye encümeninde yapıla 
caktır. 
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Filistinde ya er 
Arapları taklit ederek 

tetbişe ba a 
Otobüse bomba atan 

Suikastçi yalıudi kadın arına 
bile tesadüf ediliyor 

Kudils, 8 (A.A.) - Filistinin bütün 
mühim noktaları İngiliz J:ıtaatı tara. 
fından işgal edilmi3 bulunmaktadır. 

Hayfada askl'ri devriyeler sokak. 
larda mütemadiyen doln§maktadır. 

Yafada dünkü hadiseler i.ızerine 
protestolar devam eylemektedir. Bir 
çarpışma esnasında bir İngiliz polis 
memuru brçakla yaralanmıştır. 

Nasırada müs~llih bir çete Yahu
di işçilerin kampını tahrip etmiştir. 
Bir takside bir yolcu öldürülmU~. iki 
yolcu da ağlr surette yara lanmıştır. 

Yafa kampında bir Arap otobüsüne 
atılan bir bombadan üç yolcu ölmü§, 
on beş yolcu yaralanmıştır. Bu sui · 
kastr yapan bir Yahudi kadınla iki 
erkek tevkif edilmiştir. 1 
Arapların mukabelede bulunmaları ih- 1

1 timnline karşı Kudüsiin Yahudi mahalle 
sinin ba~lıca meydanına nöbetçiler kon- l 
muştur. 1 

Umumi grev hareketi, Arap mahfille- 1 

rinde ciddi surette genişlemektedir. Te. 
zahüratta bulunmak üzere yapılan da
Yetler bütiın memlekette akis bulmakta
dır. 

N'Pkliyat servisleri durmuştur. Grevci. 
ler. bütün mühim rehirlerde camiler et
rafında toplanmaktadır. lngiliz bahriye
lileri, Hayfanm mühim meydanlarını 

tutmuştur. 

Bilhassa şimalde bir çok taamıılar 

kaydolunmaktadır. Hayfada üç Yahudi 
yaralanmı~tır. Kanada ikisi hıristiyan ol 
mak üzere üç Arap evlerinden kaldırıla
rak katledilmiştir. Tadilci Yahudilerden 
tevkif edilenlerin miktarı 25 e çıkmıştır. 
Haytaya giden harp gemisi 
Hayfa, 8 (A.A.) - Saffıharp kru. 

vazöri} Repulse. Hayf aya gelmiştir. 
Ammanda umumt grev 
Amman: 8 (A.A.) - Geçen çarşamba 

günl·ü suik~stlara kurban olan, Araplara 
ka~ı bir sempati eseri olmak üzere bura. 
da umumi grev ilAn edilmistir. 

lzmilte 
ziraatine 
___ ü§aade 

• • 
pır nç 

r 
• 

ekr 
e il ı 

lzmit ve Koaceli dahilinde iki seneden 
beri pirinç ekimi ynpılamnmaııı köylüle
rin mall vaziyetlerini çok sarsml§tır. tkJ 
sene evvel yıldıı 1,5 milyon llrnlık pirinç 
ckP.n İzmit vilayeti dahilindeki köyler 
hcılkı bu ziraatın mcnedllmcal üzerine 

bu -sene de hUkümete müracaat etmi~ -
ler. Fakat vaktin gecikmesi yüzünden 

bu müsandenin verilmesi kabil olamn

mı tır. Müracaat Uıerlnc lzmit havalisin
dc tetkikler yapan .sıhhiye, nafla ve zi
raat vek!letleri müfettişleri verdikleri 

raporlarda lzmit ve Kocaeli civarına pi
rinç ekimine milsande ı>dilebileceğini bil

dlrmişlcrdir. Bunun üzerine Ankarada 
bu işi gözden geçiren hususi bir komis
yon gelecek yıl ekime müsaade etmeye 

Dünyanın en kü
çük büyük 

babası 
Geçenlerde Fransada otuz yaşında 

iken büyük anne olmuş bir kadından 
bahsolunuyoıfdu. Dünyanın en kUçi.ik 
haminnesinden sonra bugün dünyanın 
en küçük dedesinin tlc kim olduğu ha
ber veriliyor. 

Ettcre Ferniçe isminde Napolili bir 
İtalyandır. Bugün 33 yaşındadır ve to· 
run sahibidir. 

Ettore ı 6 yaşında evlenmiş, 17 ya
§ında bir 1· zı olmuştur. O da 16 ya~ın
da evlenmiş ve bu sene bir erkek ev
lat dünyaya getirmiştir . 

Beynelmilel 
hr A 1 a .aK 

Boştıırnrı 1 incide 
cinayetler işlemekten utanmamaktadır. 

Enternasyonal ahlakın yeniden vü -
cuda getir.ilmesi için lüzumlu rr.alzeme 
mevcuttur. Yalnız Fransa, İngiltere ve 
bıitlin Amerika memleketleri değil, fa· 
kat tdahil bir ç.~k memleketler, sulhu 
kazanmak için komşular, dünyasında 

iyi komşu olarak yaşamak arzusunda

dır. Bugün, Reimslilerin kendi şehir

leri ve katedrallarım yeniden inşa hu
susunda gösterdikleri ayni derece ener· 
jik ve ayni derece cesaretle enternas -
yonal ahlakın yenideı1 kurulmasına baş· 
lanmı:;jtır.,, 

mektep şahııclelnamesl, ııskert lerhls ''eya 
tecil vcsiknsı, hüsnühal moıhııtnsı, tcnebt 
ile evli olmndıi{ınıı dair ilmUhnber, sıhh:ıt 

- ı.ı•lct foto rafla birlikte encü. 

karar vennlştir. Bu haber köylüleri çok 
sevindirmistir. 

Yalnız pirinç tarlalarında fenn[ teai -
sat vücuda getirilmesi şart konulacaktlr. 
Bu suretle bilhassa sıtmanın önüne geç. 
mck için pldnç tarlalıı.ruıda su alıp ve. 
ren kanallar açılacak ve ekim arazisı 

haftada birer defa tamamen kurutula -
caktır. Bu §art dahilinde siwisinek sür
f elerinin canlanmasının önüne geçile -
cektir. Çilnkü sürfelerln canlanması için 
on gUne ihtiyaç vardır. Esasen İzmit ci· 
varında sıtmanın pirinç tarlalanndan ile· 
ri gelmedi~ iddia edilmektedir. Hasta -
lığın lzrnit şehrinin civarmda bulunan 
bataklıklarla çöplilklerden ve dahildeki 
Ustu açık lAğunlardan husule geldiği ile
ri sürfiliij·or. 

Alman a ·ıe 
ik ısadi 

•• muza re r 
Numan Menemenei
oğlo Fon Ribbent

ropJa görüşlü 
Berlin, 8 (A.A.) - Anaciolu Ajanw 

mn hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye nazırı Von Ribbentrop 

ıdün Berlin civarmda Sonnenbcrgdeki 
malikanesinde Menemencioğlunu öğle 
yemeğine davet etmiş ve akşam ge~ 

vakte kadar alıkoyarak kendisiyle sa
mimi bir şekilde görüşmüştür. 

Ekonomi nazırıle miilakat 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman ekonomi 

nazın, Funk, halen Berlinde bulunan 
Türk ekonomik heyetine riyaset eden 
Türkiye hariciye katibi umumisi Nu '* 

man Menemencioğlunu bugiin kabu1 
etmiştir. Görüşmede, Türkiye büyiıle 
elçisi ile Alman el.onomi nezareti mi.iS" 
te~arı da bazı bulunmuştur. 

N e~reldilen resmi bir tebliğe göre, b:J 
görüşme esnasında Türk • Alman tica
ret münasebetlerinin genişletilmesi .,,e 
bu münasebetler üzerinde halen tatbi!< 
dilmekte olan ıslah imkanları mevzul.l 
bahsedilmiştir . 

ım-mmm:111B1llm!liiZRll~..-

G §~ 09Jel}(Hmn 
llr. Şilk rü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7c cad. No. S 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı 

,. .:!... ' • • •• 



9 TEMMUZ - 1938 13 HABER - 1\"E~ postan 
-==-==---=-:=~============~===========------====-==--====-==-ııo=====================~==~~~:'=!'='==='"=='==~"'= ....... ---==-==-::==~~-===~====-==-===-=-:-::--==""=--=-~-=--=-ı 

Tahitide iken Morca ismindeki bir 
lriiçuk adayı o kadar hararetle methet
rnişlerdi ki grupları, tiyatro dekorları 
kadar güzel olan bu adacığı görme!: 
için, üç saat, yelkenli bir gemi ile dalga 
lır arasında sallanmağa razı olmuştum. 
Adaya çıktık, bir kılavuz aldım. Biribi
rinden farksız dere kenarlarını dolaş -
rnağa başladık. Küçiık bir tepenin et::
ğinde, yıkılmış bir evin temeli olması 
çok muhtemel bulunan taşların önünde 
durdum. Yerli kılavuzum kısık bir ses
le bana: 

- Eta metayi 1 Meşan tupaho .. 
Yani (aman buradan kaçalım, bura-

11 tekin değildir. Hortlaklar oturur.) 
dedi. 

Burası hakikaten insana firl:cklik ve
r~~ bir yerdi. Muz ağaçları ıdev gibi 
g?ğe yükseliyor, yerdeki otlar yılnnlar 
gıbi kıvranıyordu. 

Derhal uzaklaştık .. Sonra rehberime 
hortitıkların dolaştığı eskı t-vin hikfıye
gini sordum. Anlattı: 

Yeni Kaledonyanın henüz bir menfa 
olarak kullanıldıgı zaman:laydı. Kardck 
adında bir mahkum affedilince kalk 
ıtıış, bu adaya gelmişti. Kardek çok a. 
z'.h bir adamdı. Sarhoşlukla yapt1ğı bir 
cınayetin cezasını çekıyordu. Menfada 
uslu uslu oturduğu için, devlet kendisi 
ne evlenmek müsaades· vermış, o da 
&ene ahlaksızlığı yüzünjen ayni adaya 
nefyedilır.iş bir kad.nla evlenmişti. 
.. Cemiyetin, günahlarının kefaretinı 
0 dernck için dünyanın bir ucuna yclla
dığı bu erkekle, Parisin süprüntülük
ltrinden gelen bu kadın hiı leşince g ü 
zc1 bir yuva kurdular. Leontin adında 
bir kızları, Artür a;iında bir oğullaı ı 
0ldu. İşte bu sırada Kardek affedildiği 
ve Yukarda da söxlediğim gibi, Morca 
adasına yerleşti. Burada yaşamak çok 
güçtü. Onun için Artür bü}•iıyünce u
l~k ıncmleketlere para kaZ"nmağa git· 
~1 • Leontin bu ıssız yerlerde oturmak 
ıstcınedi. 

l>apit adasında iskele başında bir tü
tün .. d d cu ükk5ııı açtı ve ~alışmağa başla-
/ kardek ailesi artık mesut sayılabL 
ırdi, Yalnız, yüreklerinde uzaklarda 
çaı.ı .. n oğullarının hasreti olmasaydı! .. 

Seneler biribirini kovalıwı-rak r;eç-

76 ---

~:!!~~~=~~==~~~: 
* i.. Bir gün Tahiti ile San Fransisko a

rasında ayda bir sefer yapan vapur Pa
pit adasına yanaştı. Geminin yolcuları 
ile beraber, yanık Tenkli sık sakallı, si 
yah gözlüklü bir adam çıktı .. Her hali 
"Ben zenginim,, diye hayk:ran bir a
dam. Bu adamın karaya ayak basar bas
maz ilk işi Leontin Kardekin dükkanı
nı sorır.ak oldu .. Çantasını muayene e· 
den güqnük memuru: 

- Karşıki büyük binanın yanındaki 
küçük dükkan, dedi. 

Delikanlı dükka ıa girdiği vakit kız
cağız Amerikalı seyyahlara böcek ka
buklarından gerdanlıklar satmakla 
meşguldü. Erkek, kızı görünce sevinç
le: 

- Leontin ben; tlnunadın mı? diye 
haykırdı .. 

Eger erkek bu sözleri söylememiş ol· 
saydı Leontin kardeşini tanımayacak. 
ti Çii11kii Artür çok değişmişti .. 

Kız: 

- Ay sen misin Artür? dedi. 
iki kardeş sarıldılar, öpüştüler .. Ar

tür ablasına Ameriknda çok zengin 
olduğunu anlattı ve: 

- Artık sıkıntılı günler bitti, dedi.. 
Bundan sonra ihtiyarlar ıda son günle
rini rahat geçirirler, nasıl onlar da iyi· 
clirJer ya?. 

- Allaha şükür .. Sapsağlam .. Şimdi 
bilse{l ne kadar sevinecekler 1 Hep senı 
düşünüyorlardı, senden mektup almıı
yınca akıllarından bin bir fena ihti • 
rr.aller geçiyor. 

- Geçmişi unutalım artık.. Neyle 
geçiniyorlar?. 

Leontin onlara her ay para gönder
-diğini söyledi. Sonra da: 

- Ben şimdi onlara senin geldiğini 
de yazarım, dedi. 

- Olmaz, ben onlara bir sürpriz 
yapmak istiyorum. 

Artür ertesi giin akc: -:ı m iizeri baba· 

BORTOAN 

Sürpriz! 
sını görmek üzere bir yelkenliye bindi. 
Yola çıktı. Lcontin hafta tatilinden ev
vel dükkanı yalnız bırakıp gidemezdi .. 
Delikanlmrn babasının oturduğu eve 
yaklaşırken karanlık basmıştı. Bambo
lar arasından parlıyan cansız bir ı~ığı 
görmemiş olsaydı evi bulmasına im
kan yoktu .. Evi görünce Artür ''hey 
buralarda kimseler yok mu?.,, diye ba· 
ğ:rdı. Karr.bur, fakat kuvetli bir ihti -
yar evden ç·ktı ve "ne var, ne istiyor
ımnuz?,, diye sordu. Deliknnh, babasr-

•• 

Jan Dorsen 
nın senelerin yükiyle çökmüş omuzla
nnı görünce çok acımış ve ihtiyarın 

boynuna atılmak istemişti.. Fakat ya
pacağı sürprizin iyice tadını çıkartmak 
istiyordu. Ken:dini tanıtmadı ve: 

- Beni bu ak~am misafir eder misi
niz?. dedi. 

İhtiyar: 

- Buyurun, ev bizim değil, sizindir, 
cevabını verdi, vakia biz zengin değiliz. 
Evimizde pek rnhatsız olacaksınız. A
ma ziyanı yok .. Bir gece dediğin nedir 
ki.. Geçer gider .. 

Artür, ailesinin sefaletini gördükçe 

m • F 

RPRtnAN 

çok mütecasir oluyor ve içeriye gi 
cılız kadına"anne,anncciğim,,diy 

rrlmamak için kendisini zor tutu 
du. Bu iradeyi toplamak için o 
"ben sizin oğlunuzum, artık kork 
bir Şey kalamdı, size çok para g 
dim . ., !dediği zaman iki ihtiynrın 
retini, sevincini düşündü. Tahta 
iskemlede oturuyor, ve kafasında 
yığın hatıralar dolaştığı için hiç 
şey söyleyemiyordu. 1htiyar kn 
çatlak sesi onu bu hayalden ayırd 

- Yemek için ne istersiniz?. 
yumurtamız ve biraz da balığımız 

-Ziyanı yok .. Benne bulursam 
yerim .. Hayatımda aç kaldığım, ye 
miyecek şeyleri yediğim bile çek 
Hatta bir defasında kudurduğu içi 
dürülen bir sığırın etini de yedim .. 

Kadın cevap vermedi.. Bu deli 
ona mütemadiyen oğlunu hatırlatı 
du .. 

- Kaç yaşmdnsınız ?. 

-Yirmi beş .• 

-Tamam oğlumun yaşı l.z 

Kadın yemeği hazırlamak için 
dip geliyor. Aklı sevgili oğlunda o 
ğu için ne yaptığını düşünmüyo 

Oğlu da bu delikanlının yaşınday 

Fakat acaba §imdi Artür nerede id 

Merak, ıhtiyar kadının içini ke 

riyor, va.lığını kötü duygular san 
talihine isyan etmek istiyordu . 

Allahın haksızlığı değil miydi?, Ne 

ye oğlu bu meçhul adamın yerinde 
ğildi? Ah ne olurdu,bu adam oğl 
saydı 1 Şimdi onu bir çocuk gibi s 
cek, bir bebek gibi şımartacaktı .. , 
ra kendileri de çektikleri sıkıntıl 

mükffatmı görmüş olacaklardı. 

Artür de oturau;;u yerde düşü 
yordu. Annesi ile babasının temiz 
mazisi yoktu .. Fakat eski kürek 
kumiyle e§i, çocukları doğduktan so 
lekesiz bir hayat sürmüşlerdi. Ar 
bu zavahların önüne bir demet ba 
not attığı dakikadn buruşuk yüzleri 
alacağr manzarayı düşünerek için i 
gülüyordu. Artür cüzdanını açtı. 
çük bir yığın gibi lduran paraları s 
mağa başladı. (Sonu yarm) 

73 
- U.urunu .... ·dedi. - Şuraya, )anı· Bür.Jan cıdden mağrur olmıya hakkı Filip cevap vermedi. Titriyc • ..Ju . - Şimdi size, - dedi. - O göz ka

maştırıcı vahşi hayvandan farksız kra
liçenin yanına, hayatımı tehlikeye koya
rak niçin gitmek istediğimi anlatayım ... 

ına oturunuz .. Sizinle çok, ç.ck uzun 
konuşacağ z . 

olduğu bu dakikada, takdire değer lıir Ha:idinden fazla açılan gözlerinde ga· 
tevazu ile: rip bir şaşkınlık vardı. 

- Haşmetpenah ! Allaha nasıl yalva- Büridan: - Mazur görünüz madam 1 Kraliçe· 
nin karşısında ayakta durmaktan baş · 
ka br şey yapamam. 

rılırsa, sana da öylece yalvarmıya gel- - Gotye 1 • tdiye seslendi. _ 
18 

_ 
dim .. Bana merhamet ediniz demeye Gotye: 

- Kraliçe mi? Buraja, bu dakikada 
krı:liçe yok .. Size söylemediler mi? Nel 
kulesı.ıdc bekliyen kadının sizi candan 
sev ., cır kadın olduğunu söylemediler 
ıni ?. (Del.kanlının ellerini tut.arak); 
S ni gordü ,ı:.m gündenbcri seviyorum .. 
Fakat Monfokon gününden sonra artık 
llıuka ... e:r.,.te imkanım kalmadı.. Bak 
Yüzüme . 1 as vvur edebileceğin met -
r:slrr ıçınue, sana vücudunu veren be
nıın gıbi bir kadın var mıdır?. 

h Margarit, yavaş yavaş, fakat çok a-
enkli ı-.;: sesle söylüyordu. Bu terbi 

Yesizce sa 1 b'J k .. 1 . . F yı a ı ece soz erı, sankı 

k ransa kra1içesinin, önüne gelene 
endisini tnkd' t . b'" . . 'b' . • ım e mesı ta ıı ımı~ gı ı 

Sakın söylüyordu. 
Marg · · h . arıtın kalbi çarpıyordu. Bu ıclefa 

akıkaten aşkının esiriydi... 

ha - Bürid.ın, - dedi. - Talihin herkesı 
Yrettc bırakacak .. Sana önce aşkımı 

ve kend' . . 
d ' ımı verıyorum .. Scnra da ikti-

ar ve il k . ervetc avuşacaksın.. Yarın 
Yuksek ki' d • mev ın en dücecek olan Ma-
rınyi . -r 

nın yerini alacaksın ı. . 
tı :A.yağa kalkarak, delikanlıya yaklaş-

ld. ı d d' SEVDALI DiŞi ASLAN ge ım .. • e ı. - Söyle! - diye kc-şup içeriye girdi .. 
Margarit : Saçları darmadağın, yüzü şarap ve göz Akşam olmuş, gecenin zifiri karanlı· 
- Anlamıyorsun, galiba. • dedi.- yaşları ile kirlenmiş bir halde içeriye ğı Parisi tam manasiyle kaplamıştı, 

Sana biri, burada seni bekliyenin bir girdi. Şehirde hiç bir aydınlık görülmüyor • 
kraliçe olduğunu söylemiş .. Bunu za- - Beni dinleyiniz, Gotye 1 Filip siz du. 
ten ben de yapacak ve maskeırJ çıka· de dinleyiniz. Bu gece ben 0 meş'um Sen nehri, söğüt ve kavak ağaçlariyl'! 
rarak kendimi tanll'lcaktım" Görüyor- kuleye gide.ceğim .. Saat tam onaa ora- süslü iki sahil arasında gürültüsüzce 
sun ki seninle konuşan bir kraliçedir.. da bulunacağım .. Söylediğiniz söğüt akıyordu. 
O kraliçeki 11ana her §eyi veriyor .. Ne ağacının bir adım açığından geçeceğim.. Büridan bu akşamı, cehennem mey-
istersen yapacak... Yanıma silah ahruyacagım .. ikiniz de hanesinde geçirmişti. Cehennem mey-

Bir hıçkırık sözüne devam etmesine orada saklanmız ve beni geçtiğim sıra- hanesi ... Evet, meyhaneye, bu ismin 
mani oldu.. da vurunuz .. Yemin ederim ki Allah, verilmesine sebep, kalemden ziyade kı-

Koliarıru gayri ihtiyari uzattı. Bu meleklerinin ellerine 'birer kılıç vererek lıct seven kavgacı, bürültücü talebelerin 
hareketi sırtını:laki mantosunu dUşür- kulenin kapısı önüne koysa gene beni burasını gürültüleriyle bir cehenneme 
dü. Ortaya son derece güzel, ahenkli, Nel kulesine girmekten mencdmiye. benzetmelcriy<lt. 
mukavemeti müşkül bir vücud çıktı. cektir . Cehennem meyhanesi, kavga ve gü-

- BUridan, vereceğin cevabı bekli- Büri:ian kapıya doğru ilerledi .. iki rültüsü eksik olmıyan Darülfünun 
yorum, dedi. kardeş onun: se ntinin en meşhur bir meyhanesi itli. 

Büridan ayni tevazuyla: - Gel Lansölo 1 - diye uşagını ça- Büridanın akşamını burada geçirmesi, 
- Haşmetpenahilerinin sözlerine ğrrdığını ve: Bazoş kralı ve Galile imparatoru ile 

cevap vermek gUçtür .. Buraya ben kra· - Oteki ine girmek için bu inden çı· birlikte bulunmasından ileri geliyordu. 
liçemi bulacağımı bilerek geldim.. kalım ..• dediğini işittiler. Işıkları söndürmek zamanı gelip ça-
• dedi ve diz çökerek: Bu sırada Filip, hıçkıra hıçkıra ağla- tınca, Büridan manidar bir i§aretle ar-

- Bana merhamet ediniz. Sizin bir m:ya basladı. Koşarak Büridana yetiş- kadaşlarından ayrıldı. Lansölo ile bir· 
sözünüz bana kaybettiğim saadeti ka- ti ve kollarını açarak delikanlıyı ku- likte Sen nehri sahiline inerek köprü -
zandırrr ve beni tekrar hayata kavuş - cnkladı. nün tamiri için yığılı duran kalaslardan 
turur.. ....... Affet beni. • diye inledi - Aramız- biri üzerine oturdu. 

d. - l{ral, hic bir şey yapmıya mukt~ Margarit kaşlarını çatarak homur· da geçen sözleri unut .. Sen benim kar· Lansolö bir kaç dakika kadar ayak-
ır ola - . - · 

S • ınıyan bır çocuktur, Büridıın ı.. dandı; deşimsin .. Sen dünyada bulunmıyanla- ta durdu. Scnra e!eridisinin kendisini 
a.aYın m· d bb' b' k N · t' ? • 'k ~ · k el u c ır ır ola ihtiyacı var- - e ıs ıyorsun.. rın ıntı amını alacak bir delikanlısın... unuttugu neticesıne varara yanına 

h~;· benim gibi bir kadına, Fransa gibi _:,. Mirtiy nerede?. Biıridan yarın Preoklerkde beni yanm· y.ıklaştı ve: 
tıcı tnernlekcte malik ol'• ktan sonra Margarit doğruldu. Gözlerinı:le bir \fa bulacaksın .. Bu gece de Nel kule. - Sözüme itimat edinız, mösyö, 
'ta~~ Yapamazsın .. Etrafıma bakındım.. hiddet dolaştı .. Çehresini garip bir sa- sinde .. Fakat seni kurtarmak, senin bi· • dedi. - Bu delice teşebbüsten vazge· 
tılll .. ;ın iıstünden çok uzaklara bak- rılık kapladı. zi kurtardığın gibi kurtarmak için.. çiniz.. Marinyinin adanılan tarafın-
llrad ır adam, Se\'ebilecegim bir adam Boğuk bir sesle: Gotye göz yaşlarını sildi. Biribirleri- dan hançerlenmemeniz, Valuvanın a-
lia~ın. ve seni buldum.. Şcyt<ının, - Sen o çocuğun idamını mı istiyor ni kucakladılar. Öpüştüler. Gotye bü- damlan tarafından öldürülmemeniz bir 
••A t1 ~:ı Isaya dediği gibi ben de sana. sun? - dedi. yük bir neş'e i~inde gümüş bartlaklara baht, bir mucizedir. 
'"\~a~1a • 

)tile rının altına bak: Şeref ve bti- - Hayır haşmetpenah !.. §arap doldurmıya koştu. Uçii de bir - Şüphe yok ... 
diyo servet .. Bunların hepsi senindir!,, - Hayır mı?. masanın etrafına oturdular. - iyi amma tiz gene ... 

...... ~~~r_u_nı_._.ı_~_e_d~e=r~si:n~B::ü:ri:d:a:n:?~- ~~~~~.:_~~~:E~v~e:t·:· _:B~u:n=u:......;y~a:p~a=m=ı~y~a~ca~ğ~ı~n~ız=r~~~~~~~~~-B~ür~i~d~an;.;..;..: ~~~~~~~~~~~---~~~Bürida 
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Hicri: ı:ı,:;7 - Cerııaziyell•nel: 11 

u•n"''" t't•h• 

4,37 19,13 
fa.ati ... "'"'" ntı• tlltndı 411•"' ,,.,. ''"•' 

2,38 12,19 16,19 19,4.~ 21,43 2,20 

Lüzumlu 1 e/elcnlar 
'l'arıyın: 
htıınhııl için. 21:!22. flı•)<Jı'.;lu için: 411ii1 1-\:ırlıköy !\'in· ıvıo:w. t'skiiıla: 

için: liOtı:!;>. 

\'eşılkö\, H:ıktrkth lldıt•k, 1 :ır;ılı\a, 1111\ ııl-ıll·ft'.h~ııı-ı lı:ılı~ı" "aııtlıllı. Lreıı. 
kö}, "·ırlal, lltı\tıl.:ııdıt, llıal1tdı, Burııaz, K111alı, if;ın. J l'leluıı ıııırlıatıcıe memu. 
.run.ı \llıtllııı ı1 .. ,. ·k f.;llfıılır. 

H 11111 ıtlaıye'ı 4!271 l 
Den ıı " 31i .211 
Hernzıl kult·~i : ıl!l!lll (;:ıtııl:ı yrınıuıı kııle~I; 40fllil), 
Sıhhi ııııılaıl: H!ı!IX. i\lııdılt•ıl111111111ilık: ı:ı:ırno Eııırııyı>t mfiıliirlu~n· 2~31!2 
Elııktrık !)ı rkel ı; BeyuAlu: 4H\lt1 • bıan lıul: 2 ı:n~. 

:SuJ,ır: lılan·~ı; tlc)o~lıı· 447X:I llt>')rkla!>: 409:ııı. Cılı:ılı .ıoı~ı. I\uruo~ıııa. 
niye: :n 1011 f',k ııılar . l\ıırl ıktiy: lill773. 

Ha\'agun: ht:ınlıul: <!1Ji8. l\nılıl.öy: 60i!JO llt>yoğlu: 411i42. 

Taksi Otomobili istemek için 
Be} oğlu cilıetı: t!JUl\I llclll'k cılıetı: :rn. IUJ. l\:ıclıköy ciheti: 60H7. 

Dcnizyolları 
lst,111tıul acenteliği: 2:.?7~0. Knr:ıköy: 423fı2 
P.ızartesi Tuplıanııdt'n l!i,:rn l\luıl:ınya, 20 llanı1ırma 
S,ıJı Toplı:ıneılcn 9,30 lzınll, lli,30 .\luclanl a, 19 Kıırnhigıı, 20 Jl:ınılırm:ı, f.a. 

l:ılaılan 12 Koraıl\!nız, Sirkecıdcn 10 Mersın. 

(arş:ırııha Tophaneden lô,30 Mudanya, 20 Randırnıa, Sirkeciden 15 Ayva. 
lık, 18 B:ırlın. 

f>erşemlıc Tophaneılen 9,30 İzmit, 16,30 Murlıınyıı, 20 Aanclırmıı, Gıılatndan 
12, f\ııı:ıcfeni1, 

1:11111,1 1 opl ~rıC"rlı>n ıı; 30 \lıtıl·•rı•:,ı, 1!1 l{nr:ıhiı;ı:~. '\ırkN·idı•n 10, \lrr,in. 

BA"Al•Jıt\ TALi 
f)TERSe 0ELK• VtNE 

8VRALARA GElİ~• ":l....1 

Cuın:ırtMi Tophancclen 14, Mudıınya, 20, Bırncfırm:ı, Sirkeriılen 15, Ay,•alık, 
18, B;ırtın • 

Pazar J'ophant'rlen 9, lmroz, 90,30 rzm 1 t, (ialalacfan 8,:10 .\hııl:ı nya, I0,30 rz. 
mir Siir, 12, l\ıır:ıtleniz, 22,20 Muclanya, 

Müzeler 
A v:ı~ol yıı, l!orıııı • Uizıın'I, Vunıın e~erlerf ve Çlnlll Köşk. A~kınf Mıi1e ve 

~:ırnıt;l:ır, l'ır:ırı•I \"e S:ıııayı Mii1e~i, Sıhhi l\1ii1e: 
1 Hu miiıeler IH'l'lllİn s:ı:ıt 10 dan ltt ya kıırlıır ııçık!ır.) 
rtırk \·e hlii:ıı ı•st·rlerı 111ii1e"i :'l'ıız:ırle.,ırlerı hıı~ka herı;ıı1n saat JO dan 16 ya 

k:ııl:ır \'t' C:uıruı ırn11lcrı 111 rl:ın J7 ye kııclar açıktır. 
rorık:ıpı \hı71"'1: llnııüıı saat n den 16 ya kııclar oçıkltr. 

f "~mleket D-'.':ı Deniz Seferleri 
llııııı:ııl\ 11 \•apurları: Cuıııartesı ııiınlert 13 de T<ôstenceye; Salı ~iin lerl Hl de 

Pırı•. ile\ rııt, I-.ker11lrri~e. 
lıal\an \'llpurl:ırı: Curn:ı giinleri ~:ı:ıl JO da Pıre, Brendizl, Veııedık, J'riyesle. 

J\vrupa Hattı 
!'iırkl'<'• l"l!a"lyoıı l\lıidilr lültı1 felefon 23079 
:-icrııploıı eksrıre~ı lıer~un Sırkt-cıden saat :ı:.ı rle k:ılkar ve Avrupad:ın geleni 

ıı:ıııı 7 .:ı:ı iP ~ırkct·ı ye llllJ\W>n lal eder. 
l\oıw:ınc;ıyonel 20,30 rla kalkar, 10,22 de llPlır. 
Eılırne po"lsı<ıı: Jlergıirı ı;ıı:ıl 8,~0 de hareket eder, 19,33 de ııelır, 

Anadolu hattı 
lln~iin h;ırt!kt>t t>rll'n şinıeııtliferler: 
Sııııl ıı de Kıı11yıı, 9 cl.ı Ankara, 15.15 dt> Uiy:ırh:ıkır ve Samsun. 15.:m da 

Eskiwlıır, l!l,111 <la Arık:ını ek!.presi, :w de Aıl:ıpnnırı. 
Bu trcnlcrılen s:ınt 9 d:ı lı:ırcket eden Ankııra nıuhlt-lill Pazartesi, Çar~aıııba 

ve <:1111111 ı;ıiinlcri lfolelı \'e Mu.,ıılıı kaılar serer etıııekteılir. 

MPNAKASA İLANLARI: • 
1nhisarl:ır idaresi için, şartnamesi ve niimuneleri mucihinrc av kovanı, rli. 

nam it k:ıpsiil ve roYe)\'cr fişeği pazarlıkla salın alınarakfır. Pazıırlık 11 temmuz 
paznrlcsi ı::ünli saat 3 de idarenin Kabataşleki le"zım ve mülıayaat şubesinde ya. 
pılacaktır. 

GEC.:EN SENE BUC:ON NE OLDU? 
:r. Yunan velialıdi prens Pol bir tüccarın kıziyle evlrnınek istediği iı;in srıL 

tan:ıl h:ıkl:ırınılıın feraıtal erlecek. 

fi 

lstanbul Radyosu 

9 TEM:'llUZ - 1938 crnt.\RTESl 

18,30 Tepebaşt belediye bahçesinden 

n:ıklen, h:ıfif mlizik, 19,15 konferans, Prof. 

Salih Murat (Fen musalıaheleri,) I9,55 

Borsa haberleri, 20 Grandç rasnlhancsin .. 

den naklen saat ayarı, Belma ve arkadaş .. 

]arı Şehnaz, Hicaz, 20,45 JJn,•a raporu, 20, 

48 Ömer Rıza Doğrul tarafından ar:ıpça 
si:;yıev. 21 orkcslra, 21,:lO Necmeddin flııa 

vıı ark:ıdaşları: Segah, Hüzzam, 22,10 Te• 
pehaşı belediye bahçesinden n:ıkil: l\lüzık 

varyete. 22,50 son haberler, ve ertesi gü .. 
nün programı, 23 s~at ay:ırı. son. 

HALK OPERETİ 

Bu akşam İdman 
Yurdunda, pazar ak
~amı Beylerbeyi iske
le tiyatrosunda paııır .. 
lesi akşamı Suadiytı 

~enyolda, Salı giinLİ 
ııkşamı Gedikp:ışa A.• 

ıak hahçe~inrle ..• 

71 RfrR!OAN RfrRTDAN 75 
- v ... rcligim talimatı iyice anlaclm 

değil mi?. 

- Evet .... 

- O halde, ı::ana mühim bir haber 

vermem lazım ..• 

- Vereceğiniz haber iyise bunu ya

rın söyleyiniz .. Bu gece bu iyi haberi 

rüyamda görmiye çalışayım. Yoksa fc. 
na hır haberse gene yarrn söyleyiniz .. 

Bu gece rahat uyumak istiyorum. 

- Rahat uyursun .. Gene müsterih 

ol.. Vereceğim mühim haber şu: Pa

ra:n yok. 

Lansölo yerinden fırladı ve tekrar o-

turıJu: • , 

- Ooh .. Och ... • dedi. 

- Ne dersin?. 

- Mükemmel ve iyi bir havadis .• 

- Fakat Bigorn pek te iyi değil. . 
Yarın güneşin ış·ğını görebilirsem, bu 

gece Nelden, yarrn dövü~ten ölmeden 
kurtulursam senden ayrılmak mecbu

riyctınde kalacağım .. Çünkü içki param 

yok .. Seni de bu işkenceye sokmak is· 
temi yorum. 

- Ben su da içerim . 

- Benim saı::lık Lansölom !.. Ya oruç 
tumı) a da mecbur kalırsam .. 

- Ben de tut"" •m .. Fakat sizi ter · 
ketmem .. Siz b:- k içtimai rr.evkiimsi
niz .. Müsaade e tı.>eni zsize bir nasi

niz. M ii"aanc <"dcl·:..eniz size bir na si· 

- Böyle bir şey yapma .. Sonra ku
laklarını keserim .. 

- Burıu yapmamam için benim kula

ğım• değil, dilimi: yahut ta dinlememek 

içi 1 kendi kulağınızı kesmeniz lazım .. 

Ben sizin yerinizde ol!'aydım .... 

Bür. bn dinlemedi: 

- Vakit geleli! .. - dedi. ve aya~a . 
karak yürürr.iye başladı. 

Lansölo, başını salladı. Büridan, neh 

rin mecraı.ınr takip ederek ilcrlcmiye 
b:ıışladı. Tiig.:;rn, ağaçları siper alarak, 

izlene gizlene arkasından yürüdü. 

Lir kaç adım mesafe kaldığı bir zaman

da hareketsiz duran siyah bir hayalle 

karşılaştı. Onu tanımıştı. Bu Mabeldi.. 
Kadın, delikanlıya garip görünen bir 

sesle: 
- Demek geldiniz bu sefer?.· dedi. 

- Haydi götür bakahm beni.. Şu 

kuvvetli dediğiniz güzel kadına bir an 

evvel tazimde bulunayım. 
Mabel kımıldamadı .• Büridan kadının 

titrediğini ve yüzüne dik •dik baktığım 

hisseder gibi oldu. Gözlerinin, karan

lıkta, prnl pınl parladığım g<.irdü. An· 

latılamıyacak bir heyecana düştü. 

Delikanlr sert bir sesle: 

- Haydi! - dedi. - Ne bekliyorsun? 
- Ne kılıcınız, ne ıde hançeriniz var! 

- Garip ;ıey .. Nel kulesine gelirken 

silahlanmak mı lazım? 

Ka.:hrı bir kaç saniye sustu. Anlaşı· 

lamıyacak derecede yavaş bir sesle, bir 

şeyler mırıldandı. Sonra birdenbire: 

- Bana annenizle babanızı tanıma

dığınızı söylemiştiniz değil mi?. 

Büridan hüzünlü bir sesle: 

- Doğru, - dedi -. Sağ mıdırlar, öl

müş müdürler, bilmiyorum Bırakalım 

şimdi bunları .. Haydi düş önüme .. 

Mabel: 
- Oğlumun adı da Jandı .. - diye mı

rıl·:!anclı ... 
Büridan, kadının ellerini oğuşturdu

ğunu ve kendisini daha iyi görmek İs· 

tediğini fa;ketti. Bir kaç mütereddit ;ı. 

dım atarak delikanlının kolundan tut

tu: 

- Bana nereli olduğunuzu da söı1-

lcmiştin .. Rica ederim tekrarlar mrsı • 

mz?. 
- Adım Jan Büridan, Artuvanın 

Betrn kac;abasındamm .. Babamııı, ana

mın ne oldukları meçhul.. Sorbon def

terinde de bu böylece yazılıdır. Yeter 

artık bu sualler .. Haydi ... Yürü .. 

Kadın bir kaç adım daha attı. Sonra 
da durdu. Bu sırada kuleye bir hayli 

tı .. Içerısini ölü bir ziya aydınlatıyor· 

du .. 

Mabel birdenbire atıldı: 

-Kuleye girmeyiniz .• Allaha aşkına 

girmeyinız 1 Kaçınız, buradan.. Kaçı

nız .. Ne yap· yorsun uz. Oh 1 Ne yapı

yorsunuz .. 

Büridan bu sırada içeriye girmiş bu· 

lunuyordu. Kadm diz çöktü: 

- A ... - dodi. • Mahvcldu 1 İçeriye 
girdi.. Mahvoldu ... 

Sonra mırıldanmıya başladı: 

- Geçen sefer elimdeydiler. Krala 

söylemiş olsaydım oğlumun katilleri 

kraliçeyle Valuva mahvolmuş olacak~ 

Jardz. Ben kralı çağırmaya giderken, 

Margarit te saraya dönmüş bulundu .. 

Bunu şimdi de yapabilirim .. Her şeyin 

halledilmesi için Lfıinin buraya gelme
si kafi .. Fakat ... Bu delikanlıyı ben ni

çin kurtarmak istiyorum. Adının Ja:ı 

olması mr? Babasını, anasını tanıyama· 

ması mı? Merhamet mi ediyorum? Bu

dalalık .. Bana kim merhamet etti ki ... 

Oğluma, ]anıma acıyan oldu mu ki .. 

Büridan kuleye girmişti. 

O da arkadaşları gibi kendisine yoi 

gö·teren adamı takip etti. Dolambaçlı 

m:rdivenden çıktı. .Kokulu, ılık ve ay
dınlık odaya girdi .. 

Duvarlarda asılı duran resimleri sey

retti. Bilhassa "İsmet., levhasına hay
retle baktı.. Bu yatağrna yatmak üze

re bulunan güzel kadındı. Bu sırada 

arkasından bir kapı açıldı. Başınr çe
virii. Aydınlık, süslü, muhteşem bir o
d::ı gördü .. Yüzü maskeli, çıplak vücu

d ı, geniş bir mantc ile örtülü güzel ol· 

duğu belli bir kadın, kendisine doğru 
ilerliyordu. 

Bu esrarengiz kadın, Büridanın bu
lunduğu odaya girerken : 

- Hoş geldiniz, safa geldiniz .. Mös· 
·· "d n - edi. 

Deukanu eğildi: 
- Haşmetpenah 1. - dedi -. Monfo· 

konda, zevciniz kral hazretleri için çok 

kıymetli olan hayatınızı kurtardığım ~ 
·dan çok memnunum .. Bundan doğan 

gururumu size bildirmem benim için 

ayrıca bir saadettir . 

Margarit, dehşet ve hayret içinde do· 

na kaldı. 

Büridan devam etti: 

- Haşml"'\ penahımm, beni buraya 

çağrrmzş bulunmaları şüphe yok ki, b~ 

hareketimden dolayı teşekkür etme!-. 
içindir .. Fakat buna ne lüzum vardı? ... 

Kralla, kraliçenin uğurlarında ölır.ek, 

fedakarlıkta bulunmak her sadık ben· 

denin vazifesidir. 
Margarit yüzünden maskeyi çıkardı. 

Hakim ve amirane bir sesle: 

- Mademki kim olduğumu biliyor • 
sun. o halde bir kraliçenin bendelerine 

tl!'şekkür etmiye mecbur olmadığını bit .. 

men lazımdır. 
Büridan dizlerini büktü. Kraliçe ay

ni tavır ve ayni tonla: 
- Sana burada kraliçeyle karşılaşa· 

cağını kim haber verdi?. - de<di .• 

- Lansölo Bigorn ! .. 

- Lansölo Bigorn mu? Ben nereden 

i~ittim bu ismi?. Kim bu adam?. Nere· 

den biliyor? - diye mmldanan krali~e 

bir dakika kadar düşünceli ıdurdu. Ge· 

ne birdenbire sakinleşti. O bu dakikada 
yalnız aşk ve eğlencenin sarhoşuydu .. 

Bigornun kim olduğunu öğrenmek 
düşüncesi, o dakikada silinip gitmişti .. 

Büridan kendisini bekliyordu • Bı..i
ridan, aşkımn timsaliydi .. Kin, intikartl 

ve ölüm .. Bütün bunlar yann düşünü
lecek şeylerdi. 

Bu gece, bu saatte ancak zevk, eğ • 

lence ve a'§kla vakit geçirilebilirdi. Yii• 
zünıdeki düşünce çizgileri yavaş yavaŞ 

dağıldı. Yerine neş'e geldi .. Aşkını iti· 

af ede11bilmek için serbest bir vaziyet 

takındı .. Aşktan titriyen bir sesle· 



Askerlik 
bahisleri 

.. 

Bu . ~ 1Ja~tcır11fı 11 l11riılt 
nir as~hctı FFransızlar gizliycmiyorlar. 
tiği b'Kerl muharrir on gün C\'\'cl ne~ret. 

"B ır tnakelede şöyle diyordu: 
rindeuhYanşta fazla gecikirsek günün bi. 
:Paris g~angi bir dUşnmn filosu, Ruen, 
l'uı~ .1J.on, Lujon, Fcrran. Kılermon, 
atte g ~.ıhı büyük §ehirlerimiıde bir sa. 
rakrna e ıp, kımddamamıza me)•dan hı· 
tir dan bombalarını savuru\·~recek. ... 

General Ud ,. sonra F et ın kurduğu rekordan 
ha art ransızlann telA51 bir parça da· 
ınan rnış olabilir. Bununla beraber AL 
de ed g~?crnJinin 634 kilometre ilrnt el· 
~dı: ılec~i ur;a~n askei bir uçak ol. 
u~akt ını da unutmamak lazımdır. Bu 
1 'l':ı. a çok Yükcek kuwette bir mot<>r 
karb:ılınıştır. Bu mot9r için çok saf bir 
esna ran tedarik edilmişt ir ve tecrübe 
det'inında ur;ağa yük konmamı~tır. U· 
boınba ur;ağınaw bir mitralyöz, altı yedi 
kiloın t kondugu anda süratinden ı 00 
~u~ re kaybedeceği muhakkaktır. 

ditdik ak.kakt~r ama, 634 den 100 ü in. 

Urat t:ı &eny~ kalan 534. kilon:ıetre 
ki u~ gene dığer devlctlerın ellerınde-
llletrer~arı~ süratlerine gene 70.80 kilo
te aı 1 bır üstünlük gösteriyor ki hiç 

de~ildir. 
.........__ 

Y~t~J"i T[SLiMAT 
ILf1u~ ABER LE:Ri Mi Z 

htanbul Beşinci lcra Memurluğun· 

dan: 

Beyo~lunt!a Aiahamam, Ajayoku, , 
eıki Tülbentçi çıkmazı, yeni Güllabici, 
eıki H yerıi 40 numarııda Zehraya •. 

Patrik Mesrop Naroyan tarafından 

açılan 1938 • 2994 numaralı icra takibi 
ile Ka:lıköyünde Cafcrağa mahallesin
de M ühürdar caddesinde 18 numaralı 

arsanın tarafınızdan iggalinden dolayı 

( 1200) lira ıı:cri mislin icra m:ısra!lar:ıc 

tahıili iıtcnmiş ve bu suretle tanzim o
lunan illmsız takibe ait ödeme emri yu
kar; :la adresinize göndrilmiş ise de 
ikaır.etgihınmn belli olmamasından 

dolayı tebliğ cclilmeden geri gelmiş ve 
bu kere bir ay müddetle ilincn tebliğat 
ifasına icra hakimliğine karar veril
migtlr. 

Bu ödeme emrinin ilanen tebliği ta· 
rlhinden itibaren bir ay içinde yukarda 
yazılan borcu ödemeniz, borcun tama
mına veya bir kısmına ve yahut ala -
caklm.n takibat icrası hakkında bir iti
razınız varsa gene bu müddet içind e 
istida ile veya şifahen icra dairesine 
ôildirmeniz ve bildirmediğiniz takdirde 
bu müddet içinde 74 üncü madde mu· 
cibince mal beyanında bulunrr.anız la· 
zımdır. Beyanda bulunmazsanız hapis
le tazyik olunacağınız ve hakikata mu
ha:if beyanda bulunduğunuz takdirde 
ha pisle cezalandırılacaksınız. Borcıı 

ödemeı veya itiraz etmezseniz hakkı -
nızda cebri icraya devam c;lunacağr 

ilanen tebliğ olunur. 

~· 
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b~l-4AYUICSE:IC ~~ 
t~iZ, DAHA EYi 

~c::; 
ŞAR,TLA~ T~MiN rD~R 

.. "Z. . ;;; 
...__~~ UOLANTSt: RANK-UNi NY. 
~------------------------------
1' ürk Hava Kurumu 

3. ~~vü.k Piyang~su 
B·· Uncu keşıde 11 1emmuz 938 dedir. 
~ıı~Yük ikramiye 50.000 Liradır. 

O ıı an b· le 
· Oo) 1. ' ' •: ıs.ooo, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
Şı ıraJık 'k' tt l'lltiiy 1 1 adet mükafat vardır. 
it 11 c kadar bin] k' · • • d b · · • t de t . . erce ışıyı .ıcngın e en u pıyangoya ı§tırak etmek sure· 

alıbınizt "deneyiniz .. 

il 

b OPERATöR 1 
r~ lialit Ziya Konuralp 

ıp li'akuıt . 1 . 
csı kınci Cerrahi 

İstikıt l!linigi Doçenti 
lıttı.anı ~ Caddesi Elhamra Apar. 
4'"41/CJıe o.: l (Sakarya Sincma•ı) 

dQ herg~cuıt?eri: Pazardan maa. 
ıoı saat 15 • 19 kadar. 
7''"/r>fn tı · !tFı • Qrl 

a 

. ltlOi!<TOR 
~e~caıtın Atasagun 

•k, tün .. b 
ı. 1al'l'ılıl"'t 

1 
ahlan ı.ckb buçuğa 

q 'a 7 d 
ı > :fl'•re 

1 
etı 20 Ye kadar l.Slr 

Doktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan ba1ka günlerde öğleden 

aonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar 
tstanbuda Divanyounda (104) nu· 
maralı hususi kabinesn:ie haatalanm 
kabul der. Salı, cumartesi gUnleri 
sabah "9,5 - 12,. aaatlcri hakiki 

fukaraya mahsustur. Muaycnclant 
ve ev telefonu: 22398. 

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

:il DOKTOR 
c ııul'l'ıa,._daP8rtrnı:nJ"n ikiııci dairt 
d~rteaı 1~·~•nnı kabul edeı. YUSUF P, Eczacıo§lu 
be lıaıtı•- en 14" den 20 ve ~ Hüdavendigar caddcıl 55. Sirkeci. 

r C)L. 1Ct11\J 
hı ~"ı Par;. • Kurun. Ha 

11 
Hergün: (10 - 12) ve (14. 18) 

•rııt cıııanra, d 
' flııı~v <ılrupoa mub· 1 arasr ha&talarını kabul eder. 

tflt d 
--...... ıııiciil'•' ~r .. ~ı .. ~t~C!~:{~l·fı~:';.&• - • 

• , ' ••• f 1 '"' ... tı • .. , 15 ---------

T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarJ·uf hesaplarında en az 50 lirası 
'ıulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
:·ılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiK-KAT: Hesap1arınclal1 paralar bit-sene içinde 50 LiRADAN JtŞAGI Düş. 
MIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASJLE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin· 
-1~ r.~'<ilecektir. 

l~llDIMH~Ail»A 
CAN V<UQTAQlrl. 

.. 
' , -; 

-... 
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Guzelliği kadar şıklığila da maruf 
bir bayan yazıyor: 

"Güzelliğimi cıtdimin tazeliğine borçlu· 
yum. cildimin tazeliği ise JOLI FAM krem 

terine. Hakikaten bir çok kremler kullandım, 
fakat hiç birisınde JOLI FAM kremlerinin '-Lü~:-"3'i.

guzelleştirıcl. gençleştırıci hassaları ~lillliııi~~ 
bulamadım. "Gecclerı yatarken JOLI FAM'ın hafifce 
yağlı cinsini ve günduz tuvaletimde yağsız cinsini 
kullandım. Bırinci haftada cildimde hayrete şayan 
bır değışiklık gordum. lkincı ve uçuncü haftaların 
sonunda hakıkaten taze ve cazıbeli bir cilde ve 
parlak bir guzelliğe kavuşmuşdum. 

Bu sebeple JOLI FAM kremleri tualet masamdan 
eksik etmem ve onları bütun Bayan hemşirelerime 
tavsıye ederim ,, Bayan M. B. 

~- ~ 
...... ' \ •• & 
"\ '.. . . iZMiT~ 

yarışları • en ız 
Kocaeıi vapuru ile spor ve gezm~ 

175 kuruşa lzmite gidilecek ve gece dönülecektir. 
Ucuz Büfe) . Vapur yarın sabah saat 8 de 

hareket edecektir. • 

__ _,,) ~ııtm 
\C llAHSAKLABI is. 
l:ıh Nkr ,.c temizler. 

11.\ZIMSIZLIK 
ı:"Şll.IK, ŞiŞKiNLiK 
\C YAN:ılALARI gide-
rır. 

INKI BAZl 
dcrcdcr. lştih:ıyı tez -
l id, h:ızını kola~ lıışlı _ 
rır, oğızdııkl tnlsızlık 

\'C kokuyu kaldırır. 

ııonoz m.:ırkıısına 
-lild:ı>I 

t LAN 

GRiPiN 
Vücudunuzde ağn, sancı, sızı, 
kırgınlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
alınız; rahatsızlığınız hemen geçer. 

GRiPiN 
"Yağlama yağların mamuıat usulü,. 

hakkındaki icat için Sanayi Müdüriyeti 
umumiyesinden istihsal edilmiş olan 
10-5- 1928 tarih ve 718 numaralı ihtirn 
beratı bu kere ferağ ve yahut icare ve
rileceğinden mezkur ihtiraı tatın al
mak veya isticar etmek arzusunda bu
lunan zevatın Galatada Taptas hanında 
18 numarada mukim Bay Teodor K. 

Baş ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 
algınlığına, romatizmaya karşı en 
tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. 

GRiPiN' 
İsmine dikkat. Taklitlerinden sakı

nınız ve GRiPIN yerine başka bir 
marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

Sinanidise müracaat etmeleri. 1 

· AABER - l\l<sl\m nosfa~ 9 TE~t!\tUZ - 19~ 

OM 

ODEON No. S OOEOS No. 1 ODEON Ho. o 

- · rke i Hay iyeden 
Temmuzun 12 • • 

ıncı s~lı günü akşamı BOGAZDA 
ilk ı11ehtap alemi 

En yüksek san'atkarımız Bayan Safiye, hesteliil' 

meşhur Salahattin Pınarın iştirakile 
Saz t:ıeveti olarak: 

Kemani SAl>i ve NECATI Udi CEVDEf ldarnel ŞERE 
piyanist F~VZI 

Okuyucular: 
.NUHi HALiL, Hl\FIZ YAŞAR, SUAT,Bayan RADiFE, 
SUZAN ve Küçük SAFiYE 

Saz heyetini hamil bulunan "71,, No. lu vapurumuz Köprüden 21.15 de hare
ketle Y eniköye kadar RUMELİ yakasını takiben Beykoza gidecek ve o: da 
23.45 e kadar mehtap alemini yaşatacaktır. 
Boğazda oturanlardan bu tenezzühe iştirak edecekler için RUMELİ ve ANA
DOLU iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecek olan 74 ve 66 No. lu vapurlarımı:ı 
da Köprüden 21.20 ve 21.25 de hareketle 71 No. lu vapurumuzun iskele ve sanca
ğında olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile Beykozdan Büyükclereye gelece!< ve piyasa önünde sayın halkımıza eıt 
müsait bir noktada duracak v-: ~az heyetleri saat 1,30 a kadar mehtabın en büyük 
safasını ihya edecektir ... 

Avdette 66 ve 74 No. lu vapurlarda bulunan yolcularımızdan doğru Köprüye 
gitmek. isteyenler için Büyükderede ayrı bir vapur temin cdilmi§tir. 

FiYATLAR: 
71 No. da 100 kuruş, 7 4 ve 66 da 50 kuruştur. 
Paso ve kart abonomanla r muteber değildir. 
Fazla tafsilat el ilanların dadır. 

•-~ADEM 
• 
1 i K T • 

1 DAR~ 

~~~Ş~O<lLD~DINJ~ IK~~so 

OBiN 
--------------------·- fabletlerı t.er eczanede arayınız. ı Posta •;ulusu 12;;:; ;ior.nn3ın J 

- Birinci sınıl Operatör -

lur. CAFER l'A VY AHI r 
K U R T llJ L W,.Ş 

O uncu lşlctınc l\lü<lüı-lü~üııılcn: 
Yeni mesai saatleri mUnasebctly le ve 11. 7. l!l38 gününden itibaren ye. 

nl bir lş'ara kadar 15 numaralı katar Yeşillcöyden her sabah saat 7,25 ye
rine saat 7,13 de kalkacak ve lstaııbu la saat 8,02 yerine saat 7 ,50 de vara
caktır. 

Yine ayni tarihten itibnren 32 numaralı lcntar Jstanlrnld:ın her gün 
saat 14,00 yerine 14,15 de lcnlkncnk ve K. Çekmeceye 14,48 yeriııe Hi,03 de 
varacaktır. 

39 numaralı lrntar da K. Çekmeceden her gtin saat 15,05 yerine 15,10 
da lrnllrncak ve lstaııbula saat 15,57 de varacaktır. 

Yeni cep tarifesi bastırılmıyacağ ından elde bulunan Banliyö katarları 1 
cep tarifel<>rlnln hu tadilfıt ilnlıillnde tashihi rica olunur. (42S:n 

Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mckt::bliler velhCJSıl bütün 
Umumi cerrahi ve sinir, dımağ estetik 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
cerrahisi mütehassısı 

PARlS TIP FAKOLTESl S. ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yeo,.ane 

ASlSTANl 
Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 

estetik "yüz .. meme, karın buruşuk· 

tuğu ve gençlik ameliyatı,, 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c & ~ nen 
8 den 10 a kadar U 

Oğlcc1en sonra ücretlidir. Tel 4-1086 
He\cıi!lu Parmak~rıpı. Hlıml'li han. 1 

Avrupa<la dahi taslık olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkeblı 
k<ılemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten hu eziyet-

lstanbul Emniyet Sandığı llirektörlüJ?ündenj ~~~~~~~~~~--·-•_•_•_•• 
Haber gazetesinin 15-5.938 tarihli n:is hasile 12 inci sahifenin 4 üncü sütununda 

açık arttırması ilan edilen 37-156 dosya ve 20033 hesap • 10. lı Nuriye ait Kartalda 
Kartal mahallesi eski Hamam yem Ozcü sokak eski 22.285 21.285, 29·307 yem 
21.1257 numaralı gayrimenkulün son art tmnası mezkur saatlerin tatıle tc.adüf et-1 
mesi w ya!ntt saatlerin tebdilile 5-7-938 tarihinden e\·vel ilanına maddeten imkfın 
hulucmamn•u he~ahile tPmmuzun 12 inci salı gününe talik edilmiştir. 1cıhu son 
arttırmanın mezkOr tarihte saat 10.~0 il~ 12,30 arasında ayni ~erait dairec;inrle ya. j1 

pılacağı alakadarların ve herkesin mal O mu olmak üzere ilan olunur. ( 1312). 

ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 

maz, bol mü
rekkeb alır, 
kuvvetli 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve lcJ 
renkleri de ayni fiatta satıJrnaJ<tl 
Her yerde a:aymız. Fiatı 3 liradır• 

Deposu: Havuzlu" han No. 1, fstll" 

Taşraya postıı ile gönderilir. 1 
basılırsa 

3.4 kop-
ya çıka-
r hıhilir. r -


