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SON HAVADiSLER 

12 A C U S T O S 1939 C U M A R T E S t 

Dost tıe müllefik iki memleketin devlet reis1eri yanyana ... 

Lehistan hududucu geçen Uç ga
hıs, bir Leh hudud muhafızına hU
cum etmiştir. Milcadele esnaamda 
hudud muhafızı yere dilgmll§, mı.:

hafız silahını muhafaza. için uğra -
- ---- ----------- §ırken tüfenk patlaml§ ve mUteca-

Sovyef _ lngiliz _ Fransız vizlerden birisi derhal ölmüetUr. 
GilrUltU üzerine diğer hudud mu· 

A k 
""- hafızlan vaka mahalline k0§111U3-s e r ı !ardır. Bunun üzerine mütecavizle

( Devamı 4 üncüde) 

tıan işleri: Tel. 20335 

Bugün 

11<6 
Sayfadır 

müzakereleri 
Bugün saat 11 de · . 
Moskovada başladı 

Bir Felemenk 
bankası if /Qs etti 
Bankanın müdürü Paris civarında 

anı bir surette öldü Paris, 12 - İngiliz ve Fransız ı &eleri tarafından karşılanlllI§lardır. 

askeri heyetlerilc .mareşal Voroşi- Ba.ska higbir ecnebi devlet ataşe_ Amsterdam, 11 (A. A.) _ Oğ- Maııuheimer, dUn Parls rJvarmda 
lof reisliğindeki Sovyct askcrl he- si ist~yonda hazır bulunmuyordu. r.:?nildiğine göre Amsterdamdakl birdenbire ölmUstür. 
yeti arasındaki müzı:ı.kereler bu- lngıliz ve Fransız askeri heyet-
"'Ün saat 11 de Moskovada ba§la_ leri aza.en üniformalarını giymişler- .Mendclssohn bankası, tediyatmI Mendelslıon hanka.smm iflası 
::.ııştır. di. Mareşal Voro!lilof, heyetleri sa tatil etmiştir. Bankanın mUdilrU '(Devamı 4 üncikle), 

lngillz \'e Fransız askeri heyet • at 15 de, Molotof, general Dumenc ---- ---=-, ---~-----
!eri dün saat 10.20 de Moskovaya (Devamı 4 üncüde) M ah k e m e 1 e rd e s u· 1 rat 
gelmişler ve istasyonda erkanıhar ------ - --
biye ikinci reisi general Smorodi- _.... ... Mil._.~~~ 

~~f;e~s~~~~:~a;r~~:;u~;.bi~:.s~oln~ Bugünkü (Vakıt) de tem İn ed İ 1 ece k 
va garnızonu kumandanı mıralay Büyük Türk mütereıafu.ıerinde'.l 

Suvorof, ecnebi askeri ataşeleri ile merhum Übeydullah Efendinin neş- Adı· Vekı·ıı· "tal.ık ı·ııeıı· , , ne bı·r çare 
irtibata memur miralay Ossetrof, r:jilmemi~ yazılarını 1 ye 
~:§~~~~li;us~~:~eu~:;kc:~an~~~:~ Takip ediniz bulunacag\Jını temin ediyor 

ZcaV/a ~ O O 
askeri ataşesi miralay Türkmen, _ 

(l'a:ısı 5 incide). 
~ ~ Francız ve ve İngiliz askeri ata-y @l h lYI <dl Ü o <elr _ ____..:~--------:~====-~ 

Akdenizde altı muhacir 
,, . vapuı u dolaşıyor 

\';\Putrıır, 12 <Bu usi) - Panama cemıy. _ sı!ı geldi. Gemidr 
'"c.t<ı~ haıa hareket etmedi. Varşo- y _· .ıdilerlc görü~tü. Kendiler}re 
~ 'ıle \ahu-li ya:-dım (Devamı 2 incide) 

lrıgiliz hava man·evra
ları nda iki 

tayyare düştü 
(l'azısı 4 üncüde). 
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Vilayetler idare 
azahkları 

heyeti 

.\nkara, 11 (Hususi) - Dahili- j kamhğına Divrık 
ye vekaleti vilayet idare heyeti aza-! tayin edilmiştir. 

kaymakamı Ali 

lan, kaymakamlar arasında bir ta- ------------

\"İn listesi hazırlaıumştı. Bu lbitt' Bilecik Valiliği 
Yüksek tasdike iktıran etmi5tir. Ankara, 11 (Hususi) 

9ilecik valiliğine rniilkiye mü. 
Buna göre Konya idare heyeti a· 

fettişlerinden Ali Seyfi tayin 
zaıığma Seyhan idare heyetinden 

edilmiştir. 

ii A B E R - Aktam PMtan 

Zeki Yılmaz, Seyhana Maden kay· 

makamı Vakkas Ferit, Sivas idare 
heyeti azalığına Scrhanc!an lsma
ı l Hakla, Seyhana Sivas azası Veh-

. Çiçekdağ k1ymakamlığına hu 
kuk mezunlarından Fuat Ama, Sor

l{Un kaymakamlı&rına Kolp eski kay 
makamı Ekrem Talat, Dursunbe} 

--0-

Ziraat Vekili 
Karabüke gitti 

Ankara, 11 (Hususi) 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

rozgat halkcvi, şayanı tak.dir bir faaliyet göst:rmekledir. Bilhassa küy 
cıılük kot:ı .tesı 1ok çalışmaktadır. Koylere, koylülerin evlerine kadar 
gidilerek onlarm dertlerile alakadar o!ımmakta, ilaç verilmektedir. l/ii· 
kumel doktorrı, ziraat mi1diirii, oğretmenler l:öyliiyü tenvir lmsusım-

da g-ıyret sar/etmektedirler. Halkrvi bu sene bir seyyar sinema grtiıl· 
miş, radyo amplifikatör tesisatı yaptırarak şehrin dört yerine oparlörler 
koytlttrnmştur. Resimlerimiz halkeııi mensuplarım köyliiler arasırıd0 
göste-:hıor. . . 

. ·il ' •.b . '~, 
:~,..."- er.:· 
:: .. . . .. '. ' ' . . .. kaymakamlığına Yaylak kaymnka 

mı Münir Alkan, Sungurlu kayma· 

yanında orman umum müdürü 
olduğu halde bu akşam Zon. 
quldak treniyle Kara.büke gitti. 
Oradan Boluya geçecektir. . ' ' 1 • • ' ' "' 1 • • • 

lzmirde Darülacezeye kabul ettiremediği 
Tramvay işçileri Ç b ., kf 1 

YENİ SABAH 
On senelik fazla mesai ocuğunu ogma an SUÇ u 

nın 1,500.000 kişiyi silah altında Ü ı· · ı· 1 
bulundurduğunu ve Danzige yapı- ere 1 ıs ıyor ar k d Adı· ·ıd· 

Hüseyin Cahit Yalçın bugünkü lacak bir taamıza derhal silahla lzmir, 11 (A.A.) - Gazetelerin a ın ıyeye verı 1 
başmakalesinde, Almanya hükfune- mukabele edileceğini izah ederek verdikleri maltlmata göre tramvay 
ti ve onun telkinatma kapılan bazı diyor ki: ve elektrik şirketiyle işçileri arasın· DUn mUddeiumumilik tara- beraber, KaragilnırUkte bir ak -
Almanlann bize kar§I besledikleri 
kin ve hiddetin ne kadar yersiz ol- "lngiliz bas,·ekili, mükerrer beya· daki ihtilafı tetkik eden hakem ku· fından feci bir '"akanın tahkl- ra basına gittiğini söylemiş, bu · 
duğunu anlatmakta, bizim niçin ln· natına ve Polonyaya verdiği kati nılu, vali muavininin riyas~!inde üç katma elkonulmuş, bir aylık ço- nun i.lzerine KaragUmrUğe gl 
gilizlerle birleştiğimizi izah etmek- t7n:inata rağmen, bu defa da Dan· toplantı yapmış, iki tarafın mütalca cuğunu boğduğu ileri .sUrUlen den zabıta memurları Şöhret 
tedir. Türkiyenin Almanyayı değil, zıgı fedaya razı olur ve Polonyayı ve dile.~lerini dinlemiştir. bir genç kadın hakkında takibn- yakalamışlardır. 
Almanyanm, ltalya ile birleşerek Y~!'ld~ bı~ırs~ •. bundan sonr3: t~- Igilerin on senedenberi fazla ça- ta girişilmiştir. Şöhret, Keriman ve çocuğun 
daha evvel Türkiyeyi terkettiğini gıliz sıyasetıne ıtımat edecek hı_çbır ı- • • • 
hi)yliyen Hüseyin Cahit ezcümle di- devlet kalmaz.,, lıştıklan zamanlara ait ücretlerin. lddıa edildığine göre hAdlsc r.csedl dün öğleden sonra adlı-
}Or ki: de verilmesini İstedikleri haber alın· şöyle olmuştur. yeye getlrllmiş ve ceset adliye 

· \!manya ile Umumt Harpte mıştır. Bu para mühim bir yekfuıa Deyoğlunda Cezalr mahalle· dol\loru Enver Karana muaycnf 
muttefiktik. İngilizlerle, Fransızla- VAKİT baliğ olmaktadır. Hakem kurulu· sinde oturan Şöhret adında bir ettirilmiştir. 
r~ \e İtalyanlara karşı muharebe e- nun tetkikatı daha bir müddet de· genç kadın, uzun zamandanberi Enver Karan, cesedin morg: 
dıyorduk. İtalya sulh zamanında Asım Us "İngiliz - Rus müzake- vam edecektir münasebette bulunduğu birisin- kaldırılmasına IUzum gösteı 
Almanların müttefikleri idiler. Bu releri ümitsiz midir?,, bac;hkh bac;· • 
ittif~tan. birçok ta fayda görmüş- makalesinde, lngilizlerle • Ruslan"n • ~ den bir çocuk doğurmuştur. miştir. 
lerdı. Bizım harbe gelinceye kadar esas itibarile anlaştıklarını, anlaşıl ıstanbul mebusları Şöhret, çocuğu bir müddet bak· Güzel bir kadın olan Şöhret i!. 
Almanlara hiçbir minnettarlık bor · ···:ın yegane noktanın Baltık dev· mış, sonra Darlilfıcczoye yerleş- , arkada~ı Keriman müddeiumumilıi 
cumuz yokt~. B!'Y}e olduğu halele. •'erine veril~ garantide; bilvaS!t.:ı Beykozluların temen- tirmcğe çalışmış, fakat kabul te verdikleri ifadelerinde vaki ist: 
İtalyanlar sozlenru tutmadılar, AI taarruzun tanfı olduğunu, çünkü . • ... • • ettiremeyince, ismini bile koy· natları reddederek: 
manların yanısıra h.ar2?e girm~liler. doğrudan doğruya taarruza IngiJ- Ol ve şıkayetlerını mnıı:.a ıuzum ,g"'rmedig~ı· ya··ru- ç k ıı ı 1 kt öl 
Fakat bununla da ıktıfa etmıyerek d" I d'I ı;, v • - .ocu ece Ye ac ı an · 
aleyhimizde harbe İ§tirak ettiler ve tere ve Soyyet Rusyamn kat."§I ~O}'." 1 n e 1 er sunu !]ddiaya göre Keriman adında l\h. Hiç bir ana yavrusunu öl 
ellerinden gelen ko .. tülüuu·· ·antıl"r.,, m. ak hu~usunda anlaştıkl~rmı soylı· İstanbul mebusları dün de Bey· bir arkada<:! ile birlikte e•r\·elki gu .. n ·1 · ı U U? .BUtll b ı 'f · 

• Q )' •• ~ "' yer~ bılvasıta taarruzu ızah etm_çk koz kazası halkının dileklerini d·n· " • uı.:f ,,. JU • n un ar ı Oın 
tedır- ı boğmu~tur. ilrr." demişlerdir. 

• lemişlerdir. Yakayı Beyoğlu merkezine ih- .MUddeiumumillk işin daha 
CUMHURİYET "İtalyanın Arna\rutlu~ işgal et· Beykozlular sıtma mücadelesinin bar eden Refik isminde birisi bnzı karanlık noktalarının tah-

~ mesi doğrudan doğruya yapılan bir ·ı · · " . 
Yunus Nadi, dünya karışıklığı-, taarruzdur. Almanyanın Münih kazalann~ .d~ t~~ı mı, G~zt~pc ~- fecı Yakayı şöyle anlatmıştır. kiki için evrakı Beyoğlu mcrke 

nm, anla~mazlığının yeni bir harp konferansı kararı ile küçülen ç,e- )'Unun e ... osı gıbı halkın ıstıfadesı- - Şöhret beni çağırarak, ço- 1 zinC' göndermiştir. 
doğurma ı ihtimali kar§ısında bu koslovakyamn dahili iş1erine müda- ne b~rakılmasını, Bcykozda bir has cuğu Keriman ile beraber boğ- ı Yavnısunu boğduğunu inkar eder 
harpten muvaffak ve muzaffer çıka· hale ederek karıştırması v~ sonra t.pne inşasını. Anadolukavağına e· duğunu, fakat gömecek bir ycı jöhretin çocuğun ö!düğünü jhror c· 
~~bf~~~~:ıig~~~~n~ir al~~ ~? femlckdte el koyması bılvasıta lektrik getirilmesini, Karakulağa gi bulamadığını söyllyerek, cesedi derek resmi bir ~ilde defnine gi· 
muhakkak, denizlerde hakim tara· ır aarruz ur.,, den yolun asfalt yapılmasını, Pa~- otomobilimle götllrUp şehir ha ri~cdiği de tahkik edilecek cihet· 
fm olaca!:rınr kaydettikten sonra: bahçe· Beykoz yolunun biran evvel ricinde bir yere atmamı rica etti Jerdcndir. Tahkikata ehemmiyetle 

"Xevmidane bir harbe sürüklen- bitirilmesini ve İrva deresinin te- Bu vaziyet karşısındn. şaşır- devam ediliyor. 
~ek için ortada makul ve meşru ita lya da ki mizlcnmcsini istemi~lerdir. dım ve korktum. !''akut onlaı-a 
hır sebeb yoktur. Milletlerarası va· 
ziyctlerindeki aksaklıklan müzake- Al o bir şey sezdirmiyerck kabul e· 
relerle halletmeye çalışmak en doğ- m an 1 ar Sarkikarahisarda ıler göründllm. Akşama gelere1' 
nı yol olur. Biz, bu mülahazalara • k a old CCE-edi alacağımı söyleyip çık-
i tı"nat ettı"ğım" ı"z 1·,.ın· veru· bı"r harbe aSlrQ U D ~ l :.- J tını. ogruca kara rnla gclcrel: 
inanmıyoruz,, demektir. , lt~lyan tabiiyetinden Şarki Karahisar, 11 (A. A.) haber verdim." 

TAN 
Dün burada cenub istikametinden 

Çıkarıldı ar Bunun üzerine faaliyete gc-
12.30 da başlıyarnk 12.33 de nl - cen zabıta hemen Şöhretin e\'l· 

11.1 z k • • S it 
1 
~ _ _ hayct bulnn kuvveW bir kasırga. 

n . Je erıya e e uugunkü yazı- R 
sında Danzig için Jngilterenin ha oma, 11 (A.A.) - Parlamento olmuştur. Kasırga kasabanın yUk-
edip etmiyeccğini tahlil etmekte ~ kavanin encümeni, dahiliye müste· sek bir mevkilnde bulunan posta_ 
J>avnzigin Auupamn bir çıbanı ol· şart da hazır olduğu halde, Yukarı hane binasının çatısındaki saçlnr
~ug1:1nu ve bu çıbanın ka~grene Adige A!manlo.rımn İtalyan tabii· dan bir kısmını sökerek civara at
çeuılerek Avf1:1p~yı kız?<?t bır ka· yetinden çıkmaları hakkındaki ka· mıştır. Başkaca znyiat yoktur. 
na boyamac;ı ıhtımallerım söyle- · • G··ı d 37 
mcktedir. Zekeriya Sertel Polonya- nun 18.yihasını ittifakla kabul etmi~· o ge e ••• 

tir. Muğla, 11 (A. A.) - Burada 
şiddetli sıcaklar hlikUm sUrmcktc -

Moskovaya giden mu§tur. 
------------ dir. Diln sıcak gölgede 37 yi bul • 

ne gitmiş, fakat gene kadını bu-
1amam1ştır. E..-de kalan Keri-
man, Şöhretin çocuğun ccsedile 

lzmirde bir ltalyan 
vapuru kazaya uğradı 
İzmir, 11 (A. A.) - DUn akşam 

Rados gitmek üzere limanımızdnn 
hareket eden İtalyan bandıralı Bri. 
on1 vapuru mendireğe çarpmış vo 

Yıldız yapmak 

vadile ... 

-o- dalgakıranda bir buçuk metre gc-

Bul gar mebusları Et fiyatları hakkmda nl.şllğinde bir yara açml§br. Va -
pur da baş tarafından ve su kesimi 

tetkikler hizasmdan yaralanmış ve su alma.-

Dün Molotof tarafm- c. . . . Dahiliye vekaleti m:ıhalli ida•eler ğa ba.slanuştır. 
dan kabul ed"ld"le Amerıkah hır haydut genç umum müdürü Rüdnettin, Mez.ba· Knptan derhal gemi;; limandan 

( I r kızları kaçırıyormuş ha müdürü Servet ve Belediye reis çıkararak dcmlrlemiş ve deliği ka. 
l\lo3lm\•a 11 {A.A.). -Tas ajansı muavini Lutfi Aksoydan mürekke') pıunak için tedbirler almıştır. Vapu 

bildiriyor: Bo t {Fl . d bir komisyon dün belediyede b;~ run yarn!ı bugün liman fen heyeti 

S
. car onld orı a) 11, ( \.A.) - toplantı yaparak kasaplık havvar.: tarafından muayene edilecek ve 

ık k 
. 1• • ınema yı ızı yapmak bahan"'sile • J • •• 

Dün, ha omıserleri mec ısı re-
7 

'1 t ·t 
17 

, • . !arın mezbahaya v.irdikten sonra ge- hareketinde mahzur gormrzse yo • 
. . h . • halk k . • M 1 agus o:s a ~e 19 ~aşlarında Mı· . . . . . !una devam edecektir 
ı.:;ı ve arıcıye omısen o o· mili iki fl'enç kız üniversite talebesi· çı~dı~lerı fıyat safhalarını t~tkık et· · 
tov, başlarında mebusan meclisi re ni kaçıran 34 yaşındaki Jcfferson mı~ır. Toplantıdan sonra b r rapor 
i 'ekili Markof, hariciye encürne- ' hazırlana ak ak h · · d b tevkif olunmuc;tur. r ~am şe rımız e u-
ni rei i Govedarof ve maliye encü· • lunan Dahiliye vekiline veri'mic;t .... 
meni reisi B. A. Köseivanof olduğu P o 1 i s civardaki batak • ------------
halde Sovyetler birliğini ziyaret et· lıklarda 17 yaşındaki gencin kur
me'-:te bulunan Bulgar parlamento şunla delik deşik olmuş na~ını bu:· 
heyetini Kremlinde kabul etmiştir. muş, 19 yaşındaki genç kızı da Ma· 
I ~u kabulde, nrni zamanda, hariciye ris civarında bir kulübede hapsedil· 
ha~k komi erleri muavinleri Potem- miş bir hald.! fakat sağ ve salim 
),in \ e Dekanozov da hazır bulun· ele geçirmi~tir. Jefferson, bu kızları 
mu-;tur. I{abut resmi, çok samimi necat fidyesi almak için kaçırdığını 
\e dostane bir hava içinde cereyan ve 11 yaşındaki genç km dal 
eflemiştir. öldürmüş old:,,f;runu ·itiraf etmiştir. 

ırorrD'lr©>n amca 
asker 

---o---
Trakya 

manevraları 
Kumandanlar bugün 

Trakyaya gittıler 
Trakya manevraları harekat ko 

mutam Orgeneral Fahreı·· Alm' 
manevralar komutan vekili Ge"lci 
kurmay ikinci ba~kanı orgenere 
Asım Gündiiz ve birinci ordu kur 
may ba~kanr ger.erat Zeki Ero!rn~ 
mane\·r::ı~n: .. h bulunma1~ üzere bu 
sabah Trakyaya hareket etmişıer

dir. 

Şehrimizde terfi eden 
muaUımler 

lstnnbulda yenidt.>n bir derece 
terfi eden muallimlerin isimleri 
şunlardır: 

Beykoz 40 mcı ilkmektebdcn 
Macide Nurbige 20 liradan 22 lira
ya, Eminönii 6 ncı ilkmektebdcn 
N'crimc 16 liradan 17.5 a, 8 inci ilk 
mcktebden Aliye Güngör 20 lira
dcın 22 ye, Şile lmrandcrc köy mck 
tebinden Kemal Türker 17,5 lira -
dan 20 ye, 1-'atih 11 inci ilkmckteb· 
.len Hayriye Arat 17,5 liradan 20 
liraya. 

Zavallı 

Yahudiler 
Akdenizde altı 

6 muhacir vapuru 
do~aşıyor 

( Ba§tarafı 1 incıde) 
re gitmelerini söyledi. Parn \·eCC11 

,ükfinet, sabır tavsiye ede.~k gefl 
~itme!erini söyledı. Para \-cıd1 

1ınlemiyorlar, Bağırmakta de-.ıııt: 
~>diyorlar. Vapurun kenarl:ıa·ıl13 
ürkçe yazılı ıe,•halar asıp ekr!lel'· 
u isteriz demektedirler. 
Yapılan tahkikata göre vapur<!~ 

;!kmek vardır. Kaptana osnıa~.'. 
o.nkasmdan 300 İngiliz lira5ı \'tfl• 

miştir. Kaptan bu para ile körtıllr 
leh. Bu ak~.ı.n vapurun hareket et 
"l.'~i muhttmeldir. 

Haber alın .. u ,ın:ı göre FınikeG' 
: .. i \·apur yahudi vardır. Vaziyetıeıı 

tzmirdekilerin aynıdır. Yahudi dol:. 
üç vapurun daha Akdenizde dol&, 
tığı söyleniyor. 

Hatayda iki lise 
açılacak 

I Iatay vilayeti maarif teşkil~tılll~ 
1 ırlanmasına başlanmıştır. ArılB' 
yada mevcut olan erkek lisesindttl 
·o. -ka bu sene bir de kız lisesi :ıçı 
~a~ktır. Her iki liseye de leylt "" 
ım ilave edilecektir. 
lskenderunda bulunan ortameı-· .. 

1"11" 
•pp an .. '· c~!ecek sene lise ha 1

1 
. 

~etirilecektir. Lise ve ort~ekteP c. 
rin muallim kadrolarile ders le~~
ımı. ders senesi başına kadar \,. 

mal edilerek Hataya gö:ı · ~rilece _____________ ____,,. 

llml BU HAFTA ..-'f' 
1 LALE' de 

1 1-ALTIN ARAYAN 
KIZLAR 1939 

D1CK POWELL ve 
JOAN BLONDE:L1' 

2 - CEHENNENI yoLlJ 
PAT O'BRİEN v~ ..ı 

ANN SHERtDA1
" 

3 - Yeni MetrQ Jurnal 
ve Hatayın hükumetirniı:e 
teslimi merasimi intibaları ı 
Hıı11 ıq ı:aat l ve 2.20 <'" • $ 

M+PW !atlı matim>' • il 11!11 

•W.Un::tt;'SSHP&iC --

Ankara caddesinde 

Kir ahi< kat 
ve odalar 

Ankara cadd:?sinin en hfık 1 

noktasında , Orhanhey hanı 11" 
kat ve oda olarak kiralık ye:-lt> 

AltındaJ.:i ilôn b.:;,,.. •. . ~ ,.. J 

ra• aal. 
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~ CUJ ata dair,: 

Klübün yeri - Deniz sporları - Oyun sa- ~ 
fonu - Briç aşıkları - Gençler neler yapıyor· ı 
lar? - Yeni danslar - Boğazda bir mehtap 
gez1ntisi. 

''BAYKUŞ,, 
Ş AlR Halit Fahri Ozanso,· 
ta. /Jaykuş'u, dördüncü defa ol~-

•, lekr ba }irrn ar stırmış. Baykuş, yani 
Jlk 1 

sene evvele aıt bir hatıra ... 
~eı- ?~~dığı zaman ne kadar l:e 
fı lllı~tı!. .. Türk edebiyatında ne
'Jah 0

1'nez bir eser doğduğundaı 
li 

0 
e1enler oldu. Sonradan da hay

Ana~ llan·Jı; zannederim şimdi de, 
l\eı,. ?lu'nun muhtelif şehirlerinde 

c~~ ı 
tııış k '11" ar vtra alelacele toplanıl-
tı: ;. unıpı::nyalar tarafından oyna
bu . fakat öyle zannediyorum ki 
l~&un 1stanbul'da oynansa, göz . 
~~rı \"e ~lkı~tan ziyade, bir te -
t,ed Urnie karşılanır. Yinni beş sc· 
-'rt~bc~i Ze\ klcrimiz çok değişti. 
tı.ı} .aıranc masallardan hoşlan -
r:ı~ru~. Ben bunu bir terakki dir~ 

Anadolu l:lii!ıiinfin Biiyiikada şubesi 

4.lınu • 
[] nıyetle kar§ılamaktayım. 

O• kı ' 

Büyükadamn en nezih toplantı 
ve eğlence yeri <le Yat klübüdür. 
Bu klüp iki sencdenberi Ankara 
Anadolu klübünün Büyükada şu· 
;,esi halinde idare e1ilmektedir. 

Büyükadanın hemen hemen en 
güzel yerinde yapılmış olan klüp 
binası mimari itiba=iylc de güzel 
'.:>inalardan biridir. Her sene artan l"ı /' l§ u, budan on yedi. on se· 

1 "tıı.:~e._evvel bir kere tiyatroda rc..tbet üzerine klüp gittikçe te,•si 
L'.ıı Ustum ama şimdiye kadar açıp :ı:iilmekte ve diğer binalar ilave o· 
ı;ı.,!lla.'llı,tım. Bu sefer okudum: ı;.ınmaktadır. 
ı:.,.n Cabucak. bir saat içinde oku· Yaz mevsimini temiz bir muhit· 
~tı. noğru~u hayret ettim: yirmi te ve iyi bir hava içinde geçirmek 
·e~ .... ~ne cwel bu masalı na3ıl be- isteyip te mali vaziyeti biraz iyi o. 
1 · ıtc:]er? • • bew · 1 ? 1 1 kl"" k 1 - "h \ind • • neresını genmış er.... an ar upte a magı tercı et· 
ha k e hiç bir şey yok. Bir gece mektedirler. Çünkü yorgun dimağ 
rl)'.lı. uş Ötüyor ve bir adamın iki ları dinlendirmek için kliibiin bü· 
vı; "'Qj'" 
• Uyor. lşte o kadar. Bunların tün teşkilatı mevcuttur. 

'llda b" · k r 

Oynayanlar günde:ıg:ine aza
lıyor. Klüpte briç ve bezik oyna· 
yanlar ekserıyeti teşkil etmekte_ 
:lir. Briç oyununda iistadlar mer-
ebesine sıkan çok iyi oyuncular 

da varoır. Bu oyun ince ve bir ta
kım hesaplara müstenit olduğun
dan bazı kimseler de rağbet gös· 
termemektedir. 

Anadolu klübünü'l pek fazla 
.Jcğilse de ehemmiyt'tli bir gençlik 
grupu da vardır. Gen~lcr oyun 
salonuna girmezler, ıı:>or ve bir 
takım eğlencelerle meşgul olur
lar. 

Eğlencelerin başlı-;:asın: klül.ıün 

caz takımı ile yapılan <lans teşkil 

eder. Filhakika kliipte geceleri ı 
dansedenlerin heme-ı hepsi genç. 
ıerdir. Aza olanlarla onların dost- . 

llıc... ırtakım da şaıranc ·e ı- Sabahları deniz sporları yap-
'r \a · k • !arı geceleri toplan:ırak on ikiye ~llt r. Halit Fahrı, Bay uş tan mak için klübün sahili en münasip 
a dah · · d h d 1 ı kadar danscdcrler. Bu meyanda ) ...! a ıyı, a a o gun Şl'y.cr I bir yerdir. Gerek yiizmek ve ge. 
ı, faka 1 h" b" · b lstanbulun en güzel .d:ınscden çift 

r llıurn t on arın ıç ırı~b ~ rek kürek çekmek nzanın fazla !erine tesadüf edilmektedir. Bil. 
~ '·ernA •• mac;ahn gördüğü rag etı meşgul okluğu sporlardandır. 

~<c-. hassa yeni çıkan Pelcglayh ya-
llıı)'ı.., : . . . Klübün korolarında da tenis maç- h H H d J 

Cfq a " ~ta bır tragcdıa, bır dram- ları yapılmaktadır. Tenisten son- ut orcy - orcy ansı burt.I a 
ra;ııır1 1 1 l d w her yerden daha akademik bir şe-

i .:. mız unsur ar )U unma ıgı . a deniz ba11yclarının vücud için 
lı~_r.azım mczİ\.•etlcri de pek ~·ok. . 1 1A 1 . • . 1 • . ... 1 k kilde yapılmaktadır. 

···~ ~ .ev ta a e 1:1 tesır en goru me • 
d t~n ll her ~yfada insanı sinirlen- tedir. Klübün gençleri arasındn arka. 
l \lcemTJ 1 t d"" f 1 daşlarının muhabbet ve hürmeti-

l)r_ n 1 H ere esa u o unu - Spor yapmak istemeyip te din. 
rı_ akın 1-I ı·t ı~ h · - d · ni kazanan üsta.d şairimiz Mithat 
'<O]d a 1 •a rı, uç pe!'\ eyı lcnmek arzu eden nalar da klü-
ı... U:-rnak • · 1 • b h g·· Cemalin oğlu Vedat ,bütün genç. 
''

1\1 • () ıçın ne crı mu a or • bün denize hakim bah'"esindeki 
~ ·· n ~ d d M h ed'" ·r :]' leri etrafında toplayan:k Türk 

·tıııcı ~r c. e, " c m ın ° u- şezlonglara uzanarak serin rüzgar 
l en sonra ya\'Uklusu Ayse soy- gençliğine yaraşan vakarla onları 
t vr: ~ Jar altında fevkalade manzarayı muhtelif eğlencelerinde idare et. 
lııyo 3eyretmektedirler. 

1(011)z tsım drğil mi? ... Uyku yeler! mekte ve klübün ge:ıçlik grubu. 
ı la,,anıış giil yilziindc arlık ter. Bütün Adada olduğı.: gibi sa- nu hakkiyle temsil .:ylemcktedir. 

Uu • aşkım, bıı uyku çok siirdii. bahleyin işe inmeyen azaların da Arasıra tenezzühler ve toplan-
~ar }·~Un üzerine şair "sürdil .. ye öğle yemeğinden sonra uykuya tılar da tertip eden klü:-ı idaresiı 
t 1 buJamı'l·or· ne \•apsın? kı • f yatarak iki saat kadar uyumaları bilhassa bu eğlencei.:rde azayı çok 
ı. ''Zl . ~ . • 1 b" Ad h'"k .. . • . 'if'ı a\' crıni orada kec:sin mi? ... lşin ır a et u mune gırmıştır. memnun etmektcd:r. Nitelo:!::n ge. 
llit1. ını aramıc: bulmuc:: ihtiyar Bu zaman zarfında oyun sa- :sen hafta mchtap~:ı Sunt v:ı;:ı~ı -

·-.:tı 1.. •• i• • 
r.le il) 0~ Urtüyor \ e Ayşe. bu saye- !onuna devam edenler de varsa da, riyle yapılan tenezzi:h pek neş'eli 
'ilrtı ~un ve mukaffa sfülerine de- oyun fasit asıl akşam üstü baş· geçmiş ve sabaha kr.C:ar eğlenil-
Ôksı,,eclebiliyor: lamakta ve gece yarısın:ı kadar mi§tir. 
~u en sen mısm, kim öksürdii? ... fasılalarla devam etmektedir. Vapur Ad~<lan onda kalkarak 

fıt'r a"~lnız bir yerde değil. hemen Kli.ibün büyük oyun salonuna ::aehtap altında b:>ğ:".za l:•~:ar git
aıı~ ~b~da ... Zaten her mı rağm. •Jizilen yeşil çuhalı masalar bazı miş ve muhtelif yerlerde durarak 
dı~e ır eY\clki ile kafiyeli olsun akşamlar tamamen dolmaktadır. sabaha karşı Adaya C:~.ırr.Uştür ... 
ı '}a · · e'lq;-. nı hır zaruret olmadan s()y. Burada oynanan başlıca oyun Vapurda lüks mevki yerinde iyi 

·~ h" -
liitlit ,1 i duyuluyor. briçtir. iJir cazla dansedilerek vakit geçi· 

t ~tar bl•ahri Ozansoy'un Baylmş'u Briç oyunu son seneler zarfrn- rilmiştir. Dansetmiyenler de meh-
llet'll a~tırmakla ivi ettiğini zan - la fstanbulun kibar muhitinin tabın güzel manzaras.nı seyret. 

>rq 1~orum. Bir za~anlar rağbet başlıca eğlencesi hükmüne geç - mişler.dir. 
• &u i · l!'l"ri Çın ne de o!sa bazı mezi - miştir. Klübün idare şekli pek iy~:lir. 
c, Otıa Olduğunu düşünüyor, böyle- Taksim, Şişli ve Maçka apartı_ Yalnız azadan ek:ı·:risinin ye· 

0 d hayalimizde iyi bir mevki manları arasında briç oynamıyan mekleri az bulduğu ,.e adeta doy· 
~~}~ uk. Bugün okununca çok kimseler gittikçe azalmakta.dır. n :ıdıkları hı::dkat:ni söylemek 
~ l'ltıi ~ği l:anaatindeyim.Baykuş, Poker artık baya_;c bir oyun In.ı::mdır. 
1'' 1 "") sene cwclki ze\ kimiz :ıaı:ne düşmüştür. Garsonların metrdotelin iyi in-

' ncta <I 

H ER gazetenin, her sayfasında !>ık sık herhnıı~l bir mcnllc
ı,ct n•ya chir yarasına ncı:;ter 'urulur; Yal:ı.nda)ların 

:;;U.fıyctine, dileğim• tercüman olunur; dcrdler ırnlanıı, dökülür 

\"C ~ıliıkad:ırbrd:ı.n tedlıirlrr, ıslahlar iırtL'nir. 

Gazctclcrlmlz, her ncdcns<', R<''.::'riyatlarıııın nkı.ülaııwlini okıı

yuC'ulanna da du,rumıa.rı ı:ok tlef:ı. ihmal ederler. 
Yine bu s:ıyfalardıı .raııtıj:',rımıı liii!:iik bir teni.idin doğurduğu 

aksi, bizr, Türklycde ''p;azcte'' nin lu~·mctlni , ·c lıükumd mal•am
l:ı.rınm "ı;aıctc,, -ye göstcrıti~ ehcınmlyctl trb:ır\i·1. cttimırk fır

satını 'eriyor. 
Belld hatırlıya<'aksmız: Ilnbcrılc, t ... tnnbul ticaret \e :ı:alıire 

lıor.,ası abdesthanelerinden tR-.arrur cndi~csile ... ıronlıırın kaldın!· 
ılı"m:ı. ,·e orada ı:atı~nn nwmurlnrın, i~ o;alıib?eriııln pb bir ko

lmv:ı. mııru7. bırakılılı~ına clair bir yazı çıktı. Bu yarnla, abdt>st
lıa~cl<•rdmı sifon kalclırılı~ı surc•tile raııılan tasarrufun yerinde 

olml\dığına i)aret edildi. 
Tenkidi~ yapılı5mdan 2 ı -.aat ıı;onr:ı mes'ul makamların ha. 

rcJ..cte ~eçtikl:!rlnl w: sıhhiye miif<>tllı;lerlnin bahsi g~<'n daireye 
ılamlaılıklarınt scYinçlc c;J';remlil<. Çirkin 'azlyet artık ortadan 

, J.:nlkmı~tır. Ora~·a 151 dii<:<'n 15 s:ıhlhi mrmnunllnr: orada çalı5an 
memur memnundur. Hiç -.üphe yok ki bir. de iftihar du) uyonız ... 

'e, dü~linüyonız: 

"Yarakı nılhri nfayı kim okur, kim dlnlc.'r .. söY.U, Oumhurl

~·et rC'jlmlnln ortadan yok ettiği, kıymetini hiçe indirip safsata ha· 

line soktuğu bir elimle oldu. Uuı:lin Tiirk ı:azetesl okunmıyan \"C 

dirılcnmiyen bir 'arakı mihrl nfa olmaktan çıkmış bulunuyor. 

Gazeteci, hükfımct mckanJ:ı:masmın cn chemmi.retı;l:ı:indcn 

en rJıpmmiyctlisine kadar her tnrnfına c;erbe-.tc:r. ~irlp çıkabiliyor. 
ı-.tedlğl herhangi bir makama, clllcılli!;l hcrhan!:,l bir suali sormak

ta tert"ddüd etmiyor. Salıihlyetiıır amir, ~ahsınds <•fkiırı umumlyc. 
• nin mümessili 'asfını ta~ıyan ~a1'.eterinln sualine <"enıb ,·ermcğt 

J\cndi!tinc Yazife ..ayıyor. Gazcteriğ ılinlcmckl.- ,·e ~örmekle kal
mıyor. Yanlışlıktan olduğu gibi <'fkiırı umuml)'«'~·c ~·c mes'ul 

makamlara arı.L'dlyor. 1r.abına "ttre, ıslah yollarını gösteriyor. 
Demokrasiler; matbuatı, efkarı umunıiycyi yapan dördüncü 

lmnet olarak tanır. O demokrasi, Jd anrak ~u:ck ile mümkün 
olabilmlı:tir. Dtmokras11crcle htr işin yolunıla gidişi, millettn ha. • 
kikatl olduğu gibi ~ğr<'nl:il ,.e onu strbestçe münakL~a edebm,ı 

neticesidir. 
'riirk dcmokrasisindn l'ürk hükfımcti ıfaha ileri gidiyor: Mat

buıı.h dörılUneü lrnnet dt>ğll, bir yardımcı sayıyor. Ona. yazifeler 

ve mt".ıı'ull~·et hiııııclcri ayırıyor. 

Çok yakın bir mazldt', bir na,w:killmlzin sii)·lcıllğf cümle, bu

J,:ünmüş gibi nckadar kun·etıc kulağımızda çınlamaktadır: 
''Gazctt>cilL'ri ben pek senrlm. Onlar benim her i5i gören \'C 

takip eclen müfcttişlcrimdlr !,, 
................................................................................................ 

Haliç idaresini 
ıslah 

Yeni vapurlar alınması 
düşünülüyor 

Beş sınıfh köy 
mektepleri 

Maarif Vekaleti bir 
broşür hazırlıyor 

Paristcn bildirildiğine göre, 
TUrk - ı-~raıısız ticaret anln.;nw.
.;ı parafe edilmiştir. Anlaşma 

ile evvelce yUzde altmış olan ta
kas pı·im farklarının yüzde yüze 
çıkarıldığı söylenmektedir. Bu 
'aziyette TUrk - li'raıısız ticaı-i 

mllııasebellerinln artması temin 
edilmiş ve bilhassa Almnnyaya 
~ıntınakta olduğumuz lıirçol~ 

mnllnrımıza Fransaıım dn mliş· 
teri olmasına saha hazıı·lanmış.. 
trr. 

Ynlnız anlaşmanın kat'i lll<'t-

111 belli olınaclığıııdaıı ihrncatçı
hırımız Frnnsn ile hentiz ticari 
tcmns'lara başlamağa cesaret e
cl<-memektcdlrler. 

Şimdi Pariste bulunmakta o
lr.u murahhas heyetimiz oradan 
J.ondraya gidecek Ye Türle -
İngiliz yeni ticaret muahedesi 
hakkında mtizakcrclcre başhya
caklardır. 

---oı---

Satye meselesi 
Muhakemeye bu aym 
24 ünde başlanıyor 

Satie binası yolsuzluğuııull 

, LıUtUn tahkikat safhaları bitiri
lerek dosyanın ağır ceza mnh
kcmesinc intikal ettiği ınalüm
dur. 

Tatil mUnasebetlyle ağır ceza 
mahkemesinin jş!erine bakan 
asliye ikinci ceza mahkemesi, 
duruşma gUnUnU dUn tesbit ('(. 
nıiş, maznunlara celp ~ık ani 
mıştır. 

Muhakeme bu ayın yirmi döı 
dUncil perşembe gUnU sabah sn 
at onda başlıyacaktır. l 

Diğer taraftan mUtcndcli: 
tahl!ye istekleri redde u~ı-a~ aıı 
Denizbank mUdUrU Yusuf Ziya
nın ıon tahliye talebini tetkil;; 
eden asliye ikinci ceza mabke· 
mesi riyaseti dün akşam knra
rnır bildirmiştir. llu karara göre 
Yusuf Ziyanın tahliyesi i;enc 
reddedilmiştir. 

Köy ilk mektepleri önUınUz
deki ders yılı başından itibaren 

Du da, Yusuf Ziya Öniş, Ta
hir Kevkep ve mühendis Neşet 

Vali \"C belediye reisi LOtfi Kıı· 

dar Haliç vapur işletm~sini ıslah i
çin bir komi yon kurmustur. Bele
diye muha-.ehe müdürü r\lulıtar; 

muvazene müdürü Necati, daimi en· 
cümen azasından Suphi \'e umuru 
hukukiye müdürü Feridun:ien mü· 
rekkep olan komisyon dün ilk top· 
lantısını yapmı~tır. İşletmenin va
ziyeti tetkik edildikten ronra vazi
yet mü-:ait görülürse Haliçte işletil
mek üzere yeni ntpurlar alın:ıcaktır. 

Uç sınıftan beş sınıfa çıkarıla- Kasııwın muhakemeleri başln

caktır. Beş sınıfı bir öğret- yıucay~ kadar tahliye cdilmiyc· 
menin ne şekilde okutacağı hnk. cekleri tahminini teyit ctmek
kıntla :Maarif Vekilli~i bir bro· teclir. 

-------

şUr hazırlamaktadır. 

Bu broşUı:tjc sınıflarm ders 
taksimatı, hangi derslerin müş
terek ynpılncağ'ı, idare şekilleri 
hakkında öğretmene esaslı mn
IU mat verilmektedir. 

Talebesi fazla olan köylerde 
icap ettiği takdirde çitte tedri. 

---o---
Münakale 

Vekilinin şehri
mizdeki tetkikleri 

tihap edilmediğini ~yleyenler .de 
var:iır. 

Birde klübün spcr faaliyeti bi
raz noksandır. Gençlerden daha 
fazla spor hareketleri beklenebi
lir. Mesela deniz yarışlarr ve miL 
s::bakaları tertibi kabildir. 

Bu ufak noksanlar istisna edi-

sat usuıu tatbik edilecektir. Öf;· Şehrimizde bulunan MUnaka
retmene çift tedrisat için iltıw ıtıt Vekili All Çctinkaya dün nk
Ucrct vcrileeektir. Okulun bir- şanı Uzcri saat 17.30 dıı liman. 
kaç sınıfı iiğleden evvel, Lılrknc:: ıar işletmesi umum mUclllrlUğU
sınıfı da iJğlcdcn sonra teclrlsaı ne gelmiş ve bir saat kadar mcş 
yapacaktır. Çift tedrisat şekli eh g-ul olmuştur. Vekil bilha~sa 

l'chberde iznh edilmiştir. • yolcu salonu binasının inşaatiy

ıirse klübün ıütfen idarcsi~i eıe lstanbuJsporlu Hasanın 
<llan parti grupu reisi ve Trabzon 
mebusu Hasan Saka ile .diğer me- B•r oğlu oldu 
bus arkada~larını ve klübün mü· '

1 
lstanbulspor birinci ta~ım fut

dürü Şevketi tebrik etmek kz.•Jirşi- bolcularından Basanın bır erkek 
naslıktan daha zirade bir vazife- 1 evladı diinyaya gelmi~tir. Çocuğa 
dir. ı uzun \'c ıhhatli omiirlcr diler; ana 

O. Ç ve baba ını tebrik ederiz. 

ıe al(t.kadar olarak bu yolda 1-
zahat almış ve clircktiflcr ver
miştir. 

'ltık\a · .. aha doğrusu aleyhinde. 
<ıgır bir \·ec;ikadır. ~ " ' • .. 1 ' 

. . ~ .. . . . 

Nurullah AT AÇ 

Adliye için yer 
1 "J'iltlıac at anıyor 

tı" r n sonra yeni malıkcme
llJıl l\liyt>lc scçecrği anlaşılan 

1!~ 11 ' ~nrav 
1 ı J Yapılıncıtya knıl:ır 

ı Y n k ı 'I\ lıı ne rosu n u sıgclırnıa k 
t r Ye • 
" 'lr r <>ıılnıaı~a karar ,·er 
ııı . . 

"l tı rl ~Ik 
1 

fıl( 01 tapu dairesinde mu 
c 1 r d . 
h ın ~" . nıre bulunmıış ise <le 

r hırı.1
111 " \<' daha kullanışlı 

• ar f nnııınktndır. 

Ha gayret! 

B 1Zİ)1 istanbulda, balcsa.nıza, me~hur 
ı .. aronten hikayeleri ıie oluyor: 

KumkaııııJa oturan l~on \'C Çn~ıka-

11111:.ı kalı\'ecl Hakkının oğlu Osmıın Jsmin. 
do iki çocuk Çar~ıkapıda, okaktn, yaYnı
larl;\·le dolaf!makt~, olan bir kcdi)·i taı;r.ı 

tulmu~lar. 

Kl•di ı;ocuklarııı \İ7.crinc hürum cdl'. 
n·k h('r ikisini de ba<'aklanndan ısırmış •.• 

f\cdl iildiirülmUş, ÇO<'uklar teda\i altı

na alınmışlar. 

J>cmck ohı~·or: Ha~·varıları koruma <'I'. 

nıiycti;\ lı• ı,:oruld:ırı koruma C'<'miyeti rar
ııı~ıyorlar ! !. 

Bulgar maskesi... 

B İR gnzct<' ~<>ylc yazıyor: 
Uul~aristanda 30 ya~ına kadar 

hcrkf'S asker! 
Yeılc!c <itıha~·ln.ra, \'C ihtiyat rrata mü

rcttch mahalleri de ilin edildi, halka gaz 

nH\<ıkcsi ılağıtıtı:ror ! ... 
Gaz ma. .. kesl mi dağıtılıyor! •• 
Fakat bunları hangi yiizlerine taka. 

raklar·~ .• 
Yıi;o:IPrinıkl:i 

J..an:rorlar mı ki?! 
komşuluk maııkt•sini rı-

Çekirdekli ekmekler ! 

8 J P. gazete son ıamanlarda Fransa... 

ıl:l yapılan söyle bir hesabı kayde
diyor: 

nır 1''raııı;ız sen<'dc co &7. 200 kilo ek.. 
nıck yiyormuş! .• 

nu h~ab yanlış değil ama galiba ek
sik. Eı(er hu İstanbul <'kmcğiyse demek 

Fransı7. scoc>de en az ~unu yiyor: 
200 kilo ekmek ve 20 kilo da ekmek 

çtklrılt-il. 

J;knırl• ~cldrıll'ği de ncıllr buyurauk 
bu 'Frn.nsı1_ .• 

Jo:frnılinı rlmıf'k ~t>kirdc·ğl ':-": 
Bir nc\i ta..~!~.. Mim. 

Hırm: - Ne! hep sahte tah\illcr 
ha! Kuada 1ıir tek lira bllo para 
yolc. 

Banka müdürü - Aman kim"l' ... 
ye siiylcmc a7.İ7. ml!fllekdaşım ! 

- Fransız karikaturi.ı -
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lstanbul mülakatı 

Avrupada büyük bir 
alaka uyandırdı 

Sovyet- lngiliz - Fransız 

4skeri 
TAYYARE PiYANKOSUNDA 

Kazanan numaralar 
mn.zakereleri 

italyada 
( Baştarafı 1 incide) 

!el amiral Plunketti sruıt I 7 de kn
bul etmişlerdir. 

İngiltere ve Fransa bUyük elçi-

50,000 
Lira kazanan 

31038 
8 SINIF ASKER !eri, genel kurmay dairesinde ken- 38 ile biten numaralar 2 şer lırc. 

di askeri heyetlerini mareşal Voro- amorti alacaklardır. 

Paris, 12 - Türkiye Reisicumhu t::ırafın.:atd büyük mer.divenli ka. 
ru İsmet İnönü ile Romanya kralı pısından içeri girmiştir. 

Karol arasında dün yapılan milla M"l"k R r· · · 
k t J k l · d b.. ··k u " atta omanya se ırı ılc a • vnıpa mcr ez enn e uyu . . . . . 
b

. ı · k d t G t 1 Hancı ye V ekilımız de hazır bu-
ır a.eı a uyan ırmış ır. aze e er 

1 1 
dı 

bu mülakatın ehemmiyetini teba- unmuş ar r. 

rüz ettirmekte ve sulh cephesinin Cumhurreisimizle Kral Karol 
birkat daha kuvvetlendirilmesi yo· Dolmabahçe sarayında bir saat 
}undaki manasına i~ret etmekte· kadar görüşmüşlerdir. 

<lirler. 
*il'* 

Dünkü nüshamızda haber verdiğı 
miz İnönü - Karol mültlkatı dün 
yapılmıstır. 

Majeste Karol mülakattan son. 
ra rıhtımdan motörle yata geçmiş 

ve Milli Şefimiz tarafından nhtım 
da uğurlanmıştır. 

Dost memleket hükümdarı ve 
velihatı hamil olan yat gece saat 
22,15de Romanyaya gitmek üze
re fstanbuldan ayr:lmıştır. 

Bır'.>uçuk aylık talim 
devresi ıç1n 

Sı ia:ı altına davet edildiler 

şlkıfa takdim e~lerdir. • 

Görüşme yirmi dnkika kadar silr 
müş ve çok srunimi olmuştur. Ma
reşal Voroşilof müzakerelere he -
men sabah saat 11 de başlanması-

Homa, 11 (A.A. - R~en bil· nı teklü etmiştir. 
diri'.dığine göre büyük mane\•rala
nn bitmd dolayısile 1901 ve 191::. 
clo'(lımlu efrat terhis edilmi~tir. 

Buna mukabil 1902 ve 1910 do 
ğ..ım!u efrat 31 cylwde nihayet bu· 
lacak olan bir talim devrc:;inc i5ti 
rak etmek üzere 21 ağustostan iti
earen silah altına alınacaktır. Bu 
tarihte ayni talim deyresin" iştirak 
etmek üzere 1901, 1903, 1904, 190f 
,.e 1910 doğumlu zabitler \'C küçill. 
zabttler silfth altına davet edilccel:
lerdir .... 

Siyasi müzakereler 

Paris, I1 (A. A.) - Hariciye na-
zırı Bonnet bugtln öğleden 

Sovyet büyük elçisl Suriçi 
etmiştir .. 

sonra 
kabul 

Havas ajansının kaydettiğine gö 
re siyasi sahada müzakereler artık 
esaslı müşkülata uğramıyacağa ben 
zlyor. Binaenaleyh askeri müzak<:'-
reler de müs:ı.it bir hava içiııd~ ce
reyan edecek ve süratle nNfoele-
nebilccektir. 

Bir F ele"ıenk 
bankası if lô.s etti 

( Baştarafı 1 inddr) Mezkflr banka bugUn mühim 
Hollanda ekono:ni mahafilinde de- miktıırdıı ingiliz lirası sattığından 

rin bir tesir yapmı§tır. sterling ve dolar düşmüştUr. 
Haber alındığına göre iflasa se-

bcb Fransanın yaptığı istikrazlar- Paristeki akisleri 

15,000 
Lira kazanan 

36961 
61 i'e nihayet bulan biletler 2 lira 

amorti kaz:mmışlardır. 

12,000 
Lira kazanan 

16928 
10,000 

Lira kazanan 

25639 
1000 

Lira kazanan 
32111 

Bir müddettenberi Lucefarol ya· 
t":c Yunan adaları civannda dola
"an 't' m olarak Giride • uğnyaP 
<Jo:.t Romanya kralı Majeste Karol 
\'C "era!:t P.cns Misel dün öğleden 
sonra limanımıza gelmişlerdir. 

Majeste Karo! akşam üzeri mo
tl)t le Dolmabahçc sarayına çıkarak 
H.eisıcuınhurumuz ismet Inönü ile 

ir m: :Jrnt yapmıştır. 

\ 

da bankanın çok büyük urarlara 
lngiliz sefirinin 2iyareti uğram1§ olmnsıdır. Bıınkanm elin -

de mev~ut olup satılma.sına imkim 
Şehrimizde bulunan İngiliz Bü- bulunmavan Fransa istikraz talivH

yük elçisi, dün akuam üzeri Dolma- !erinin ):ekfınu dört milyon florin 
bahçe sarayına gider<:'k Hariciye tahmin edilmektedir. İngiliz piya -
Veki'ıleti Umumi Katibi Numan Me- eası bu tahvHlerl satınnlmaktan 

Paris, 11 (A. A.) - McndclShoa SOO L' kazananlar 
bankasının tediyatını tatil. etmesı, ıra 
borsada derin hir hayret uyandır- 24237 377 5 10515 284 29146 

mıştır, Vaziyetinin sağlamlığı mü
nakaşa götürmiycn bu müessese

13698 4980 25844 13~96 12894 
12234 9291 13550 38187 37116 

!\1ajeste Karolu ve \'eliahti hamiı 
bulunan yat tam saat on beşe on 
ı,n~a &ır:ıy onlerine demirl= ·ı~ ''~ 
)atı takip eden muhrip de Salıpa
zan açıklarında yer almı~tır. 

1 
nemcneioğlunu ziyaret etmiş ve 20 imtina etmiştir. Fransanm satınal-

nin böyle bir tedbire müracaat cdc- l 13617 16019 

dakikıı knd3r kaldıktan sonra sa- 1 ma:n için müzakerelere girişilmiş
raydan ayrılmıştır. 1 tir. Frnns~ hllkfımetinin devletin 

c~ğini kimse beklrmemekteydi. Bu • • 
haber, ııoıınncta c:ınamma da tesir 2CO L•ra kazananlar 
etmiştir. Bu ~ham, piyasaya ilk 12053 18070 1120 24522 28854 
a.rzodildif'.;ri. zaman mahsus dereccdol 38423 9773 12975 16778 14117 
düşmüştür. - 26213 24216 7685 9084 29732 

Ya~m demirlemesinden ... ~ dakı 
ka sonra Riyaseticumhur umumi 
katibı Kemal C'...edeleç, Hariciye ve
kili Şükrü Saracoğlu ve Seryaver 
Celal sarayd:m ~ıknuşlar \'C Sakar
ya motörile yata giderek dost dev
let hilkümd:mna hoş gelC"ııiz demiş 
lerdir. Bir müddet yatta kralın nez· 
dinde kalan Kemal GedeJeç, Şükrü 
Saracoğlu, ve Celat 15 da' · 1 sonra 
saraya av::!)t etmişlerdir. Saat on 
altıya çeyrek kala Romanya veliah 
di prens Mişel yatın husuSi motori
le Tophane rıhtımında karaya çık
mıc: \ e otomobille lstanbul tarafına 

~ 

geçerek Sultamıhmet camiini ve 
Ayasofya müzesini gezmiştir. 

Bir müddet sonra Rorr.nnya se. 
firi Tophane rıhtımından Sakar
ya motörilyle yata gitmiş ve Kra-
la mülaki olmuştur. 1 

Muhterem misafirimiz Majeste 
Karol tam saat 17 yi 10 geçe ya. 
tın hususi motörüyle saraya mü-
teveccihen hareket etmiş ve saat 
on yediyi çeyrek ge~e sarayın bü-
yük kapısında rıhtıma ayak bas. 
mıştır. 

Reisic-.:nıhurumu:: İsnıet İnönü, 
yanında umumi katipleri Kemal 
Gedeleç, Hariciye Vekili Şükrü 

Saracoglu ve Serya•ıer Celal ol
duğu halde rıhtımda misafirini 
karşılamıştır. 

Majeste Karol başında kenarı 

mavi çizgili beyaz ir kas'·et, ar
kasınd.ı mavi bir ce·~et ve beyaz 
bir pantalon okluğu halde ve Ro. 
manyanın Ankara !ıefiri Stoyka 
ile beraber m:ltörde.1 çıkmıştır. 

Harp çıkarsa 
Ruzvelt bitarafhk kanu· 
nunun tadilini isti~ecek 

Hidepark, 11 lA. A.) - Reisi

cumhur Ruzvclt gazetecilere ynp. 
tığı beyanatta, Avrupa veya uzak
şarkta vnziyct bir h~bi muhak - , 
kak gösterecek derecede buhran h 
bir hal alırsa parlamentoyu fevktı
lıldc topla.ntı~a çıığırncağmı ve bi
taraflrk kanununun tadilini isliye
ceğini söylemiştir. 

Relslcumhur, Amerikanın cidden 
bitaraf kalmasını, yani hukuku dil. 
vcl kaidelerine kabil olduğu kadar 
yakın· bir siya.set takip eylemesini 
istediğini söylemiştir. 

Üsküdar asliye hukuk hakimli 

fnönil bizza~ elini uzatcrak mi-
-na\ ru:ıa 'n'm olmak üzere ke~ 

~a ~iri:-.h motörden rıhtıma çık· 
fıyet gaztte ile de ilan olunur. 

ma11ına ynrdırr. ctmı'> v:: <;onra be. 
ra!Jerce s:ır:ıyın tramvay cııdde::: J 

kredisini kurtarmak için bu tahviL 
kri satınnlacnğı Umid edilmekte

dir. 

lngiliz hava 
manevralarında 

iki taqgare düştü 
Hava nezareti manevraların muvaffa

kiyetle, gazeteler muvaff akiyetsiz;ikle 
netıcelendiğini söylüyorlar 

Londra, 11 (A.A.) - Dün gün· btilim ışıkların söndüriılmcsi gib. 
düzün yapılan hava mane\·ralan VC' çok güç bir me.elenin halli bahsinde 
geceleyin de şehrin karartılması ta· gayet faydalı bir tecrübe teşkil et· 
timleri hakkında gazetelerin mli~a- mıştir. Uu geceki müşahitler, büyük 
hcdeleri hilafına olarak hava neza- bir kıymeti haiz bulunmaktadır.,, 

38119 20861 11936 21266 

100 Lira kazananlar 
16381 25662 29602 29344 29988 
13264 13311 32690 34175 2423 
8583 28545 12647 21180 2848 

12374 36463 4515 6771 22830 
12648 34107 12370 24730 5535 
9097 3230 10180 14105 18340 

38718 25835 29133 38884 4624 
1949 17599 7223 23318 36071 
7273 28371 3502 850 39436 

15461 12110 1277 1273 31123 
27885 7941 3385 3181 38186 

2063 17315 4096 23398 31123 
l"' " " ı 2682 2421 

50 Lira kazananlar 
38738 30565 3524 6959 25593 
21896 2818 39196 2811 23587 
26227 29676 39771 23621 7336 

Son 10 bin liralık miikifat 

22046 
20 bin liralık mükafat behef-' 

mara beşer yüz lira alacaktır· 9 
2127 39123 28518 3145 357

1 

17079 36695 4803 19127 365
1 

36810 36806 14752 10349 236~, 
23690 7704 5484 39294 299 
26701 25201 658 7132 

53
1 

7578 10276 995 23450 3031 

23492 19106 18893 15390 176~ 
35807 7178 19397 33263 

30 Lira kazananlar 
7126 22962 33375 26755 29°:! 
1506 28375 29012 14704 264 

5 

30623 21935 39309 38699 245~1 
18627 38111 14256 19323 2s5~ 
1920 13100 4976 6'709 20\ 

34452 37118 21101 17942 16~ 
16840 26979 14538 23188 263 
4204 37533 25702 26410 3692' 

16736 16257 28942 12092 2124 

22147 20283 7099 34383 9~ 
2067 35107 3292 6134 16°. 

23045 30795 7781 29532 364~ 
8505 30155 35426 ı12ıı 113

5 
39540 48796 14139 10879 226~ 
12565 8197 32875 17675 291~ 
29116 13503 35514 38410 97~ 
9529 18650 29029 11577 34'; 

33412 14132 69 29358 231ot 
13133 23878 14637 5669 347~ 
31597 31513 39363 26054 sı5 01 
21973 1266 35111 10296 ıs9~ 
13970 10711 6517 35185 94 

25858 24766 6396 29101 49 

37791 39513 4712 27277 463 

18383 12010 686 8939 31 
1ıeo6 3657 ı305g 18441 13 
15615 15444 30657 28377 ı7.l 
21568 

Leh -Aln1an hudU' 
dunda bir had.se 

daha oidu 
·at (Başta ... ~ ı J ittC1~,.ıi 

rin snğ kalan ikisi Alman a~u 
iltica ctmıştir. Va.kn mahal 
mütecavizlere ait on bir tabaıı'' 
lunmuı:ıtur. ~ 

Polonya gazetelerinin D3ll 
:ıldıklnn haberlere göre, DaJl 
bir suikast teşebbüsü me~ da~ 
karılmış vn ezcümle on kadıılt 
:is memuru da tevkif oıunrnııs t 
Diğer taraftan, Daıuigde S 

~inlik, eskisi kadar vahim dEl ~ 
odiyor. Danzigin ~eniden nsl'e 
lt'şUrilmesi işleri pek yıı.Kınd8 1 
na erecektir. Vistlil üzcrindC'ııı 
:ıi köprtinüıı 15 ağustosta açıll 
faaliyet sahasında mlihinı tir 
'lale teşkil edceekUr. l 

Ayni zamanda tcmiz.lcın<1 

::le dC\'am olunmaktadır. 5o.ıı iJ' 
mnnlarda beş yUz kndar "sıı 

11 
~ı.. Berline gönderilmiştir. J3ıl 

•tiri rın Berlinde muhnkemesi bt 
ve bazısı idnm dahi C'dilmiştİr~ 

Danzig, I1 (A. A.) - oan .. f 
ki nazi şefi Fıirster Hitıcrc ..., 

•tJC'' 
lonyanın şehri tahrib tchd1 rtl 
Protesto için toplanan ebedi sıı 

nıııı 
Alman Danzlg ~ehrl halltı, •• 
bir telgraf çekerek murre.# 
olan itimad ve !:adakati bild1 

tir, ./ ____ ___..,,,, 

C yaııo. Ribbentroı 
mülakatı 

ror.I 
:5alzburg, 11 (A.A.) - " ,c 

ano, ö~le üzeri burara g •JJl'liı: 
ta yonda yon RibJcntrop . ~~ c 
~'•·n l:arsılanmı tır. 11d 11=ırıc • . . . 
zm. hal~ın =ı.ll.ı.1 arı a =ı ı ,ı 
la otele ora·IJn da F.ı c'1l • 
gitmi~lerdir. Gorü.m~:c.e 
baJanmıştır. 

ı 
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Şampanya düşkünü 
sabıkalı hırsız 

"Kemiksiz .. Kenan ufacık bir delikten V et S8D8yİ ve 
dükkana girerek para çaln11ş • l J • d 

l{u~~:~·::·~ı!!~ç::.:ıtHe~~:~:; ba;;:~::•;oll:~n:: del~:::~k~~~ ış e m e e n e ye 
uz.un nıUddettenberl sık sık eo-

• teş 
~rak bir türlü ele g~yen. :::~~;r;~:;~~:nka~ı:~:~zl!:~ 1 ktısat Vekı· ı ,· yapı lan tetkı· kler·ı ve 
k enıtksiz Kenan adındaki sabı- dUkklin içinden birisi tarafın-
ı ah &ece hırsızı nihayet yaka- dan işlendiğin\ zannetmiş, fakat • 

c:~nıış \'e dUn de asliye btrin<'ı tahkikat sonunda bir neticeye verılen kararları anlatıyor 
Illahkemesinde duruşması- varılamamıştır. Bunun Uzerlne 

na başlanmıştır. 
dUkktrnı sıkı blr göz hap~ine n- K d M 1 I b k 1 aı!enanın .. Kemik~iz' llıknbını la.o zabıta bir gece yarısı Kenn- re İ Ve a iye iş eri ir te .müessesede top a-

lt ası vücudunun bir cambaz nı o kUtUk delikten girerken ya- k 1 d 1 k 1 k 
d adar elAstikl ve çevik olmasın· knlamıştır. l{enan bu sırada naca İŞ etme İ are eri ayrı ayrı Ve müsta il Q aca 
adır. Kenan ancak polis ro- dUltklındakl şampanya şişele • 

1 

lrıanıarrnda tesadtlf ettiğimiz rlnden birkaç tanesini açmış ve Ankara, 12 (Hususi) 
~eklldc, kafasını sokabildiği eo tlkolata ile fçmeğe başlamıştır. Etibank ve Sümeıbankın lS.ğ. 

lic;:Uk bir delikten kolnycn içe- DUnkU muhakemesinde Kc _ vedileceği ve Devlet i~letmele-
~h ı b sıyrıııvermekte Ye iz, delil nan. suçlarından bir kısmını in- rinin ktısat Vekaletinde kuru-
ıraıunadan sıvışmaktadır. k!r. bir kısmmı kabul etmiş ,.e lacak Umum ~ü~ürlüğe ~ğ-

b 'Yaptığı hırsızlıktan bilhassa duruşma şahit çnnğılmak için !anacağı şekhnc;e neşnyat 
hır tanesi hayli enteresandır. Bu başka bir gUne brrakılnırştır. yapılmıştı. Pek ziyade ehemmi. 
ırsııiık, Pangaltıda •rodorinin yeti olan ve dahil ve hariçte 

A.rııtnr b kk 1. . d Kemiksiz Kenan mahkeme- b" .. k k" 1 k _L· a a · a ıycsın e cereyan uyu a ·ıs er yapaca munı-

etnııştir. Kemiksiz Kennn bir den dışnrıya çıknrken; bakkal yette bulunan bu mevzu üze. 
liel'e dlikk~nın Uzerindckl he- Todoriye gülerek şunlnrı söyle- rine kendisinden malumat rica 
~en bir insan katasrnrn sığnbı- miştir: edilen lktısat Vekilimiz Hüsnü 

1 eceğ1 kndar geniş bir delikten - Azizim şnmpanyaJarından Çakır gazetecilere aşağıdaki 
~erı~e kaymış \"e çekmeceden çok memnunum. ama, çikolntn· beyanatta bulunmuştur: 
:o lira aşırdıktan sonrn kaçmış· larıo hiç de iyi değilmiş. Midemi "- Filhakika son günlerdı> 
ır. bozdu"!!... matbuatta Sümerbank ve Eti. 

bankın vaziyetlerile Devlet 

M h k 1 d • • t Sanayi ve Maadin i~letmeleri .. a eme er e su r a ne ~erilecek §ekiJler hakkı~cla 
hakıknte uymıyan haberler ın .. 

t 
• d ' I k ti§ar etmektedir. Binaenaleyh, e m 1 n e 1 ece . hem. fena tesir!cri d~ davet e .. 

A 
den bu haberlen tashıh, hem de 

dlı· e Vekı·ı,· "talı'k ı·ııeıı· ne bı·r çare mc:mleketimizde sana~ •.. kre~i-
' ı sı ıle Devlet lşletmelerı u~erın .. 

bulunacag.., ını temı·n adıyor d.! yapılan tet~ikler h~k.kmda 
halkımızı tcnvır etmek ıçın ha. 

lltrkaç gUn evvel şehrimi· Adli tebllsatıo yakın bir za· zr izahlarda bulunmak faydalı 
~t Celerek BUyUkadııda.ki evin- manda posta idııres.i tarafından snys'mıştır. 
e lst1rahata çekilen Adliye ve· deruhte edileceği malumdur. Vakıa son zamanlarda gerek 

ktıt 1<.,othi Okyar, dUn öğleden Fakat bu, mUbaşirllğin Ugn S~merbank ve Etibank, gerek 
'onra Adllyeye .gelerek mUddci. edileceği demek değildir. Tebli- bıınlara bağlı işletr.ıclerin müs
'b.t1unıı Hikmet Onntla görüş· ı;atta kullamlıın mübaşirlerden tnkbel şekilleri ve çalı§ma tarz. 
tnuş, lıazı a<l·· meseleler ctra- . ları hakkında vekaletimizce 
fıtıd bir klşmı posta idaresince fstih- b .. l l k d B 
, a iıabat almış, direktifler . w • azı etut er yapı ma ta ır. u 
l!rtn.ışur. elam edilecek, dıı;crlerı de mah· etütler ve araştırmalar Cumhu. 
4d1iye Vekili Fethi Okyar ö- kcmelerde çahşncaklır. riyet Halk Partisinin son teb. 

~Utnllzdeki hntla ic;lndo tmraU r1 1'başirlcriu teblignt Ucrct. liğinde ifade edilen esaslara uy. 
it •tıfsbaneslnt ziyaret etmeğc ıcrindcn kesilor('k bir z: .• n • gun olarak başlamıştır. Bu e. 
lrar ,.crmi~tir d b'ri' 1t 1 t 1 'lt saslçıra göre Sümerbank ve Eti. 
\' .. • ır , en para arrnr o (aı , ba k ha k lık f k . I 

b Ckll bir arkadaşımıza şu n ın n acı on sıyon a-
tyanatta bulunmuştur : yardım eandığı halinde kulJnn n ile fabrika ve maden tesis ve 
"- Adliye mUstcşa..rına. tek ma.k emollndeyiı. Bu da mUba· işletme i~lerinin birbirinden 

bt1tıınu1t usulu Uzerindo tetkik- şirlcrln istlkbnll noktasından ayrılması icabetmckt~dir. Bu 
~tde bulunmasını söylemiştim. pek hayırlı neticeler verecek- suretle hususi sanayie de §a• 

etklkntın neticesi alınmıştır. tir." mil olmak üzere devletin en-
l MahkC'meleri dnha cabuk iş- düstri ve maden finansman ve 
b13

t bir hale koymak ve TUrli kredi işlerine müstakil bir te .. 
l lllltının, Türk adliyesinden bek B ı' r batında .. şekkül elinde toplanarak işlet-
edı ... , • UÇ "l'kt b" ~ t:. hizmctlcrı, yani adaletin mec.ı ı en tamamen ayn ır 

1 
abuk ve luıt'l bir surette tevzii • mahiyet verilmesi, Devlet sa-

t •nı tenıtn etmek için bazı ka- ÇOC U k nayi ve maden işl~tmelerinin 
~rıar almak uıereyiz. de muayyen gnıplar halinde 

1 Ilu kararları şimdi tnfslJtıtiy· Üsküdarda oturan Adliye polisle· birlc:~tirilerek keza müstakil bi-
e 'lıc bildirmekte mazurum. rindt.n 241 numaralı Yusu(un refr rcr hiiviyet sahibi kdınmmıı dü. 

y t:'aknt alınacak tedbirler sa. kası dün bir batında üç g\irbüı ço· ~ünülmektedir. 
1 asınde her halde yukarıda söy· cuk doğunnu,tur. Emniyet müdilr· Filhakika diğer ileri memle. 
~a~lQiın gibi değerli, vakur ve lüğü çocukların sıhhati ile alfıkada:- ketlerde görülen ve hakim olan 
'l'uraatıne merbut müstakil olarak Yu ufa m~d~i yardım yap· ŞPkil. d? .budur. Bu bakımdan 
ta k htı.kimlerlnin bilhassa ls- mağa karar vermıştır. P?rtımızın son kl\rarı memle. 
t llbuı gibi adliye işlerinin pok -o-- ketimizin iktısadi inkişafının 
t'kUnı ettiği bir yerde eum· B I d. J bir icabmı ve bu sahada kate. 
l~urı, t adına daha çabuk ada· e e ıye ceza arı dilmesi lazım gelen bir teka-

t te ·:t h 1 · · "f d k ~la:z.ı edeceklerine eminim. İstanbul birinci ceza mahkemesi r.ı~. mer a esını 1 a e etme·-
~·a komeıerlmlzde meşru Y~· azası Tahsin İstanbullu tarafmdan t~c'ır. 
~Ok gtYri tneşru sebeplerle pek beledirc cezaları isminde bir kitap Bugünkü Vaziyet 

lluş:r talik edilmektedir. neşredilmiştir. Bu eserde belediye Vaziyetin bu §ekli memleke. 
llı &e alin mahkeme kararları· ceza kanunlnrı ve belediye cezaları· timize devlet sanayi kredisi ile 
\·ebe n~ıcrce uzattı~ı ınnllımduı na müteallik orijinal 28 Temyiz Mnayi ve maden ·işletmeciliği. 

'JJur es bundan şlka.yetçidlr. mahkemesi karan tetkik edilmiştir. nin Cumhuriyet yıllarındaki in. 
ltıek talik illetini de teda\'l et. Alman, Fransız ve ltalyan kanunla ki;:d seyri takip edilince daha 
a tc '"e hunu ııncak pek kanuni rile mukayeseler yapılnu~tır. iyi 2nlaşılır. Çünkü malumdur 
libıd~:ere inhisar ettirmek. eme Hakimleri. avukatları, belediye ki, Ti.irkiyede Devlet sanayi 

lltı.ki cezalarına uğnyan herkesi alakadar kredisi ve buna bağlı sanayi ve 
ı~ı- lebı rnıcr kanununda. htı.klm. eder. 176 sayfadan ibaret bulunan maden işletmeciliği 1925 te te. 
~al>tn. :c nıUhim değişiklikler bu kitap 50 kuruşa satılmaktadır. şekkül eden Sanayi ve Maadin 

'~t i~letmelerinin azlığı ve ipti. 
~a:liği, hem bankacılık i~lerinin 
hem de Sanayi ve Maadin iş. 
!etmelerinin tek müessesede 
toplanmasma imkan verecek 
mahiyette görülmüştü. Ancak 
Devletin bu sahadaki faaliye. 
tinin artması Sanayi ve Maa. 
din işlerinin bankada temerkü
züne meydan vermediğinden 
Maadin işletmeleri ve buna ait 
kredi ve finansman muamele. 
!erinin ayrı bir teşekküle veril-. 
mesi zarureti hasıl olmuş ve 
Etihank bu ihtiyaçtan doğmuş. 
tur. Halen Devlet Sanayi ve 
Maadin kredisi işleri bu iki 
bankanın elinde toplanmış ve 
bnnkacıhk fonksiyonlarilc sa. 
nayii ve maden i~letmelerini 
kurmak ve İ§letmek fonksi. 
yanları kezn bu !ki bankanın 
elinde birleşmİ§ bulunuyor. 

Ancak aradan geçen mUddct 
zarfında sanayi tesislerinin iler
lemesi ve maadln işletme faliyc 

l:mdırmak ve bUtUn bu tel}eb
bUsler için lbım olan kredi ve 
finansman muamelelerini de 
tek bir diğer teşekkUldo topla
maktan ibarettir. S6ylemiye 
hacet yoktur ki mesela henüz 
tetkik safhasındadır. Bunların 

kat'I bir şekil alması ve filllya
tn intikal etmesi için totklklerln 
bitmesi Te hazırlanacak kanun 
projesinin BüyUk Millet Mecll
since kabul edilmesi lhımdll'. 

HUHlsn, anla~ılıyor ki, §imdi 
tetldkimlze esas olnn fikir Sü • 
merbank ve Etibankı bankacılık 
fonksiyonları itibarile birleştJre. 
rek ayni zamanda hususi sanayi 
ve maadin i§lerine de kredi te. 
min eden tek bir (Endüstri ve 
maadin finansman ve kredi ban
kası) na vücut vermek ve diğer 
taraftan da devlet 63Nl.yi ve 
maadin işletmelerini muayyen 
gruplar halinde birleştirerek 
ıniistakil devlet müesseseleri vü. 
cuda getirmektir. 

tinin genişlemesi, lıu işlerin ida- Bu suretle kredi ve finans. 
re ve işletmesinde yeni ve m Us- man işleri çok büyük sermayeli 
t.nkil tcşekktillcrc vUcut ''ermek bir tek bankanın (mesela Sümer 
zaruretini ortaya çıkarmıştır. bank) elinde toplanmakta, işlet. 
MesclA SUmerbank'tn toplanan meler ise !ktısat Veklletinin tef 
sanayi ıUmrelerl nrnsında Kara. tiş, nezaret ve mUrakabesi altın. 
bUk demir ve celik fabrikalar: da ve keza 3460 No. lu müraka. 
Rcrmnyesinin bUyUklU6U ve iş be kanununa üı.bi olarak Dev. 
hncmtnin senişliğl ltibnrlyle let Ağır Endüstri Müessesesi, 
başlı başına muazzam bir ık- Devlet Dokuma Endüstrisi mUes 
tısndT teşobbUs halini almlş bıı- sesosi, Devlet Kimya Endüstrisi 

Müessesesi gibi ve her biri bü -
lunmaktndır. Bu teşebbtıs bu
gUnden müstakil bir işletme i
daresine muhtaç ,.c oıUstahal\ 

bir vaziyette bulunmakta, keza 
Sümerbo.nkta toplanan mensucat 
rabrik-alan i~in de ayni mülaha· 
ın ve ihtiyac kendisini hissettir
moktedir. Etibankta toplanan 
maden grupları arasında Ere';-ıı 
kömllr ha,·zasının istismarı yal
nız bnşına bir idnrcyl işbft. ede. 
cek kadar mUbim vo hnyatl bir 
mevzudur. Binaenaleyh yapıl. 
makta o1nn et Udler. kcndiıüoi 

hlssottirmeğe bnşlaynn ihtiyaç-

yUk sermayeli mUstakil mUe.sscse 
ler halinde teşkll~tlanclırılmak • 
tadır. 

Alman bu tedbirleri milli, ik • 
tısndi f nkişafımwn yeni bir te. 
rakki hamlesi olarak kaydetmek 
icap eder. 

Bu suretle memleketimizde sa. 
nayi ve maadin işleri snhasındıı 
yeni bir krc<ii kontrolü cihazı 
teessüs etmekte, hepsi de devlet 
malı ve binaenaleyh hepsi de dev 
!etçilik prensibimizln canlı birer 
ifadesi olan devlet tesisleri mil. 
li iktısa.diyat sahasın.da müsta -
kil YC bizatihl müteşebbis yeni 
kuvvet olarak yer almaktadır. 

Mevzularının icap ettirdiği 
süpleslere malik ve binaenaleyh 
lktısadt dinamizmi daha Ustiin 

nunla yapılmak istenilen b11sus. olarak çalışacak bu milessescle~ 
i;:nh etti~lm gibi, dc,·lct elin. re ileride yeni devlet p.rogra.mlıı.. 
dc:kl iktısa~.ı .teşebbüsleri, to- rmın kurulmasını cmred~eği 
şebbUsU~ 't; Us nli~o göre kffn. yeni müesseseler ve ana sanayi 
yetll ,.c ışin mahıyollnc ,.e ica- grupları ta.biaUle kohıyca iltihak 
hına uygun bir şekilde. teşkllAt- edebileceklerdir. 

lara cevap vormcğo vo devletin 
iktısadl faaliyetleri 6nhnsıodn 
varılması icap eden yeni blr te
kf\mUI mcrhak5inin esaslarını 

tcsbit eylemlyo mat.uftur. Bu-

,. il 
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ARKA .. BEL .. oız -KALÇA AGRILARI 

lurıu a Uzcre tctk;kıerde bu- -o--- B-<lnkası ile bacılamııııtır Gerek 
th roru z P k k bi b :ı ~ • 1 '"ıtrıd · e ya ın r za • . u banka ve gerı•k istihlaf ede ... 
11\t ~a' kanunda ıcap eden tndl B:r yangm başlangıcı ' Siimerbank diğer bilcümİ~ 

ıı<!:ı~a .ı. ... ur. _ . Eyüpte Kapı~~me caddesind~. 7 b~nka mua~elıitile beraber TESKiN ve iZALE EDER 
Sıhhat "ekiıletinin 9·10·93S tarih ve4/{l3 No. h nıh.,atın1 hnlıdlr. 

IÇERDE: 

* Dcnizyollan idaresi \'3zifelerini 
iyi gören denizcileri taltif e~e 
karar vermiştir. 

* Maarif vekaleti kadro darlığı 
yüzünden Avnıpaya tahsile gitmek 
istiyen muallimlere müsaade verme-
miştir. 
* Mektep talebelerinin her mek· 

tep değiştir.nelerinde aşılanmama· 
lan karar~mıştır. 

*Yeni Brüksel elçimiz Nebil Ba· 
tı vazifesine gitmek üzere Ankara· 
dan şehrimize gelmiştir. 

* Sunt kumaşlardan ceza alınma· 
nıast hakkındaki gümrük karan 
yalnız öundan sonrası içindir. Ev
velce aiınmış c.eıahrla alfil{ası ~ok· 
tur. 

• Maliye \'ekfileti pul müfetti~le· 
ri Istanbul takas muamel!tı üze
rinde teftişlere ba~~lardır. 
* Ticaret vekaleti emrinde çalr

şan maliye müf cttişleri sigorta şir· 
ketlerini tefti~ ~amı~ardır. 
* İhracatçı ve.iUıalfi~ılar yerJ ... 

takas şirketinin muhtelif memleket 
takaslarına ait primleri kaça sata
cağını beklemektedirler. 
* Yerli mallar sergisindeki bütün 

paviyonlar bugün tamamen sökül
müş olacaktır. 

* 1stanbul elektrik, tramvay ve 
tünel §irketlerinin 60 kadar Turk 
tebeası gayrimüslim memuru dün 
U olarak tekzip edilmektedir. 

* Belediye Galatasaray scrr;itin· 
de teşhir ettiği imar pla.n ,.e maket
lerini lzmir sergisinde de te~hırc ka· 
rar vermiştir • 

DJŞARDA: 
* Guidoniadaki ltalyan hava tec 

rübe merkezinde bir cac;u 'uk i5m
den bahsettiğinden dolayı f\.c orva· 
tore Romano gazetesinin müsadere 
edildiğine dair bir ecnebi kaynaktan 
çıkan haber papalık maha!ilincc ka 
ti olarak tekzip tdilmektedir. 

* Amerikanın Moskova h~ ük el
çisi Steinhard dün itimatnam~sini 
vermiştir. 
* lngiltere hilkfunttinin Skoda 

fabrikalanna silah sipari~ ettiğir:e 
dair matbuatta çıkan haberi lng:Fz 
mühimmat nezareti katt olarak tek· 
zip etmektedir. 
* lngilizce Evening Standard ga· 

zetesi, Ç,örçil ile Spearsin pazartesi 
günil Parisi ziyaret edeceklerini ve 
sonra da üç gün Maginot hattını 
eeıeceklerini haber vermektedir. 
~ Mısır maliye nazın. memleke

tin silMılanma masraflannı kar~ı
lamak için tngiltercnin yardımına 
güvendiğini teyit eylerni~tir. 
* Ingiliz da."1iliye nazın Samuel 

Hoare dün yeniden 11 l rlandalmm 
ihracım emretmi~tir. Bu SUJ"etle In· 
giltereden tıkanlan lrlandalılann 
sayısı 73 ü bulmuştur. 
* Italyan ve Alman gar.etele..-i, 

Venediktc, mihver preno:iplerlnden 
ilham alan bir "enternasyonal gaze
teciler birliği,. kunnu,tardır. 

Hava korun,ma 
tedbirleri 

Dun vilAyette i.ki içtima 
yapıldı 

Dün vilayette hava korunmasına 
ait mühim bir toplantı yapılmı:tır. 

Vali muavini Muzaffer Akalın ile 
seferberlik umum müdürü Hüsa· 
meddin Tağaç ve hava genel komu· 
tanı general Hüseyin Hüsnü Kıl· 
kış, Hava kunnay b:ı~kanı ve dört 
subayın iştirak ettiği bu toplantı 
akşam geç vakte kadar siirmuş ,.e 
bazı mühim kararlar verilmiştir. Bu 
kararlar ileride ilan edilecektir. 

Dün gene vı1a,yette pasif korunma 
komisyonu da içtima ctmistir. 

ltfaiye müdürünün de bulunduğu 
r flı:ıı lde TUrk adlll esinin nwnaralı lcblebıcı Abdullahın duk· bılhassa sanayı finansman ve 

!'\alt 1,.1 
daha Yükseklere cıknr· kanındaki bacada kurumlar dün kredi işlerile uğraşmak ve bu 

ti " b n .. :ldrn gcılen gnyrctl gc iirdenbire tutu~muş. başka yere si· meyanda Sanayi Maadin i~let. 
r •aı,1li/ ""lıyac:.nğımıza emin rayet etmeden itfaiye tarafından mderile de meşgul olmak üze-

IE••••••••••••m•••••••••rll bu içtimada mescit ve eski hama.'l\· 
lann sığmak haline getirilmesi ka· 

ııılntz - d- -1 ·· t" k l O · son uru mu~ ur. re uru mu§tu~ zamar. Dev '.t rariaŞllll'§tır. 
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Leonar 
O yalnız 
fende de 

do Davinçil 
sanatta değil, 

bir dehadır 
Leonar do Davinçinin Milanda teşhir edilen bazı eserleri Buhar 

makinesi, 
seri atesli 

paraşüt, matbaa, ltf aiye merdiveni, 
too. tahtelbahir. tüfek. havan topu, 

teleskop, vinç, 
tank ve ilah ... 

~-

İtfaiye merdh·cnl: nı,n ~r11lar1a inip çıbn bu mcn1!ven esas 
ltibarl.)IO fimdl kulla111lao merdh·enlerbı a)'D1dlr. 

Bu ilk para~üt yllksek im.yalardan aşağı inmek için yapılmış. 
ta. Lconardo derdi ki: Bir çadll'Jll kenarlan böyle bir çerçeve ile açı
lına bir adamı kazasızca >"~eklerdP-u ·aşağı indirebilir. 

l.eonar Do 
Dulnçi 

Leonar Do 
Davinçi nefsin -
de fen ve sana.. 
tın en bUyük

1 

cı,hasmı topla.. 
mıştı. 

Rönesans dev
rinde ltalyada 
yetişen bu büyük 
adamm. tablo • ' 
ları beş asırdan- ı 

beri ' şöhretleri. 

ni muhafaza etmektedir. Bu giln t. 
talya hUkiımeti (Milan) da Leonar 
Do Davinçinin fenrJ eserlerini de 
teşhir etmek suretlle biltün dünya
da bir merak uyandırmıltır. 
Dilnya~m her tarafından Milana 

akın eden seyyahlar bu efsanevi 
mUzeyo giderek, 15 inci asırda o 
koca dahinin o genig muhay)ilesin. 
de doğan esaslı ihtiralan görünce 
hayretten hayrete düşmektedirler. 
Son günlerde birçok kimseler Leo
nar do Davlnçinin öteye beriye da. 
ğılan ve okunamıyan notlarını ve 
krokilerini tetkik etmeğe başlamış. 
lar ve onun fenni dehasının geniş. 
Uk ve derinliğini anlamışlardır. 

Bu notlardan ve bu krokilerden 
miltehassm İtalyan mühendisleri 
250.000 dolar masrafla 200 model 
vilcuda getirmişlerdir. 

Leonard'ın Milanda teşhir edilen 
fenni eserlerind-3n bazılarının re 
aimlerini okuyuculanmıza veriyo • 
ruz. 

Bunlar: buhar makineleri, kayış
lı çarhlar, paraşüt, dişil çarhlar, 

• ınatbaa, itfaiye merdiveni, teleskop 
hadde makinesi, vinç, tekerlek Us • 
tilvanesi, seri ateşli top, tahtelba. 
hir, tüfenk, havan topu, tank ve 
daha birçok §eylerden ibarettir. 

Bunlardan ba§ka Leonard kuşla
nn uçuşu, suyun ı..kması, rüzgarla. 
rm sebebi ve teşrih hakkında bir
çok mütalcalar ve notlar bırakmıR. 
tır. Lconardo zamaı.ına güre matc. 
matik, heyet, jeoloji, nebatat. mi
mari, flzik, istibkıimat, köprücü • 
tük, ve sair fenlerde de büyük bir 
fikir sahibiydi. Hatta askeri müte
fenninlerin son Jspanya harbinde 
hallettikleri (tankların pi yad esiz iş 

göremiyccckleri) meselesini o, kcn 
di zamanında ileri sUrmUştür. 
Dünyanın hangi mU..zesinde Leo. 

_..... bllı1o1sft ~. bunlar 
1lıfllnt Mftzeefne gf)nderfhntşttr. Pa
risteki Lu"T mUzı•si (Monaliza) ve 
(Virjin of zi rolr J) tablolarmr, 1n. 

I J 

Buhar makinesi: Buhar mal in~ .. ı ("r·'l"s \'at) tan 250 sene 
cnel LMnardl) tarafından ilı:h-ıı. ctli! ... ~:.1tir. ., 

1'1uharebe arab:-sı , ." tanlt 

tik teleskop Leoııardo tanıfmdan resmedllml,tır. Bu model 

1000 dolara mal olmuştur. Bugün rasatlıanelerdc lmllanılan teles. 
koplar da e88.8 itibariyle bunun aynidir. Telcf;lrnpu cm C\l\N bilfiil 
kullanan Galllo Lir nsır sonar ılünyaya gelmi~ti 

giliz kral ailesi de Leonardonun 
krokilerini muhtevi kıymettar kol
lcksiyonu göndermişlerdir. Bu kol. 
leksiyon kral UçilncU ,Jorj ~anın
da Vindsor kasnnda bir çekmecede 
bulunmuş ve dört sene evvel kata. 
loğ halinde ne§redilmiştir. 

Geçen hafta Oksford üniversitesi 
matbaası bu büyilk adamın bUtun 
eserlerini (Leonar Do Davinçinin 
edebi eserleri) namiylc iki büyük 
cildde toplamış ve neşretmiştir. 

Leonar do Davinçinin 
hayatı 
Leonar Do Davinçi hakkındaki 

tarihi malümat pek fazla değildir. 

1452 de, yani Rönesans devrinde 
dünyaya. gelmiştir. Kendisi bir no
terin gayrimeşru evladıydı. Yirmi 
yaşına kadar ressam (Verokyo) ile 
birlikte çalışmış ve bu yaşta FJo_ 
ransa ressamlar cemiyetine aza ol
muştu. Otuz bir yaşına kadar (Lo. 
renço dö Mediçi) için çalışmış 've bu 
sırada ziya ile gölgenin tam sure. 
ti istimalini, gözün fiziyolojisini, su 
yun kuvvet ve hassalarını bulmuş
tur. 

Sarı saçlı bir delikanlı olan Leo. 
nardo şehirde dolaşır, eski riyazi
ye hocalarından, doktorlardan ve 

' heyetşinaslardan malfımat toplar _ 
dı. Bir aralık Milanda Lüdvig Sfor
ça 'nın yanına gitti. Burada istih • 
kamlariyle, kili!l"..sile yeni bir şeh
rin planını yaptı. Fakat kabul ediL 

' medi. Milan sarayında bir müddet 
tiyatrolar, hikayeler ve i9tikbal 
hakkında yazılar yazmakla geçirdi. 
Bu esnada da (Hazreti lsanın son 
yemeği) ve gayet kıymettar (Vir
jin of zi roks) tablolarını yaptı. 

Sforça tarafından askeri başmU_ 
hcndisliğine tayin edilmişse de pek 
ez sonra Sforça Fransız orduları 

tarafından tardcdilmckle Lconardo 
1. 6 yaşında olduğu halde Mantua· 
ya, Vcncdiğc, sonra da Floransayıı 
kaçtı. 

Burada hendeseye, coğrafyaya 
\'::! mühendisliğe çok ehemmiyet 
verdi. EJli yaşındayken pek az mild 
det Sezar Borjiynnın hizmetinde 
bulundu. Bu sırada garbi İtalya • 
nın büyük mikyasta altı haritasını 

yaptı. 1517 de eline hafif felç gel
di ve 1519 da öldil. 

Leonardonun hakiki tarihi bu se. 
~·ahatlerinde değil, notlarında ve 
krokil<'rindodir. Saray adamların-, 

dan biri, hakkında §Öyle yazıyor: 

Hissettiğimiz 
sıcaklık 

Yazan : lD>ır .. Ga A. 
Bu mevsimde sıcaklığ1:1 

derecesini anlamak için, tabii 
termometreye ba!<arsmız .. Pen
cerenin kenarında, gölgede şu 

kadara çıkmış: Aınan, insan bu 
sıcaklığa nasıl dayanır? pufla· 
maya, sıkılmıya baş:arsmız .. 
Halbuki ..... 

Bizim hissettiğimiz 

caklık termometr~nin göster
diği sıcaklıkla bir değildir . is· 
terseniz tecrübe ediniz; Eliniz· 
de termometre, 20 derecede lıir 

su içerisine giriniz. Havada &ıcaklık derecesi 20 olunca baya· 
ğı sıcak demektir. Halbuki o derecede su size serin, adeta sa· 
ğuk gelir, bu mevsimde O derecede hava temin .-tmek yolunıı 

bulabilirseniz bir de o dereccıde hava içinde - tabii çıplak ola· 
.rak • dursanız. Ayni tesiri hissedersiniz. Hava O derecede ne 
tesir yapıyorsa, su 20 derecede ayni tesiri yapar. D<mek ki 6 
h!ssettiğiniz hararet bir kere muhitin tesirine g:Sre değişir .. 
Zaten bundan dolayıdır ki bu mevsim:le sıcaktan pek sıkılan· 

lar, denize yahut havuza girerler. Oralardaki suyun sr 
caklık derecesi hiç düşük olmadığı halde insan sıcaklığı 

daha az hisseder. 
Bulunıduğumuz yerin yüksekliğine göre d: sıcaklığın 

tesiri ba§ka başka olur. Yüksek bir yerde, mes:la 2000 met
re yükseklikteki bir tepede, muhitin sıcaklığı. vadıdekinin 

ayni derecesinda bulunduğu halde yüz.ele 30 dalvı az tesir ede:-. 
Bun::lan dolayı yazın serinlemek isteyenler dağlara, tepelere 
giderler. Orı la havanın sıcaklık derecesi d:ı:ıa aşağı oldu· 
ğu için değil, ayni derecede sıcaklık daha az hisı:edlidiği 

için ... Kışm ıda dağlara çıkanlar aşağıdayken g-iydiklerinden 
daha hafif giyinirler. Bunun sebebini kendilerine sorarsanız, 
dcıha çevil: olmak için, derler. Dağdaki soğuk hava daha az 
hü:sedildiği için öyle giyinirler. Yüksek yerde soğuğun. sıca

ğın da hissedilmesi daha azalır. 
Rütubctin, sıcaklık ve soğukluk üzerine tesirin; bilirsi

niz . Sıcaklığı 25 derecede fakat içindeki rutubet işba hali· 
ne gelmiş olan bir hava, 33 derecede, fakat rutubet derecesi 
ancak yüzde 20 kadar olan bir hava gibi tesir eder. rutubet 
sıcaklık hissini arttırır. 

Fakat soğukta aksine, o vakit his azalır. On~n için kışın 

bulutlu ve yağmurlu günler, ayni derece sıcaklı~ta, fakat açık 
ve bulutsuz günlerden daha az soğuk gelir. 

-"ftdlWlrı ttıtgllHf"blftalt: aa fatklıdır. Meseli 25 derece. 

de )'ıem de rutubetle ıdolmu§ bir hava, saniyede 3 metre sür'a
tinrte rüzgarlı olunca 20 derecede ve rutubetle dolmuş bir 
hava gibi hissedilir. 

içinde bulunduğunuz odanın havası ile d•Jvarları ayni 
derecede sıcaklıkta bulunmaz. Bu farkın ıda his"ettiğimiz sı

caklık üzerine tesiri vardır. Mesela havası 40 derece sıcak 
fakat duvarları 13 derecede bir cx"ı.ıın içinde hiç hareket et· 
meden oturursanız adeta üşürsünüz. Bunun =:ksine havası 

nakıs 3 -derecede buz gibi soğuk: fakat duvarları 28 derecede 
ısınmış bir odada rahatlık hissetdersiniz. Bundan dolayıdır 

ki, duvarların yanına konulan ve duvarları ısıtan kalörifer
ler dlha az sıcaklık çıkardıkları halde, insanı orta.::lan yanan 
sobalardan daha iyi ısıtırlar. En yeni teshin usulünde, gene 
11undan doayı, dolğrudan doğruya duvarları, ısıtmıya çalı· 

şırlar. Fakat duvarları kızmış bir oda içinde hareket edilin
ce., sıcaklık hissi daha az olur. Bunların hepsi de fiziyoloji 
sebepleı1:1en .. 

Demek oluyor ki insanın yazın sıcaktan, ve kışın so· 
ğuktan rahatsız olup olmıyacağını anlamak için.bayağı termo. 
metreye bakmanın pek te manası yoktur. Havanın ağırlığını, 
rutubetin derecesini, rüzgarın hızını gösterecek aletleriniz 
yoksa kendi duygunuza emniyet edersiniz. 

"Leonardo zarafet ve gtızelllğe a.. f Notlarmı sol eliyle ve kendi, 
it bütün meselelerin hakemi idi, 1- mahsus bir yazıyla yazardı. ~ 
)i rübab çalar n güzel sesle tagan kelimeleri birleştirir, uzunlaM s 
nl ederdl At mt"rakhsı, çok içki L rırdı. Hususi i§lerinden ziyade uJl1 
çer, latifeci bir adamdı. Bir gün mun istifadesine hfi.dim meseıel 
ressamlardan biri liıtife yollu: (O üzerinde çalışırdı. Her şeyin se 

, 

kadar güzel figürler yapıyorsun beblerini arar, gördUğU kapalı Jı 
da (ocuklarmı niçin çirkin yaptın?) kikatleri derinleştirirdi, Hasılı ti 
dt"ylnce Lconardo: (Re81mlerlmi , tiln kllnatm kendisinde uyandı 
ı;ündüzün yaparım da onun için!) ğı merak ve tecessüs hemasırl 
cevabını vermiştir. 1 dan hiçbir kimaede görülmeınıtdı 

Uçup ilk tahlll eden Leonar~J no na,!n~!.~tr. !:.,:ı:ı'lan 111' 
caklarm kuwetile hareket eden bir tayyare .) apmı5tı. Ge...:I .,
ta)· yare uçmamıştır. Fakat kuşlarm 1\~oşu hakkındaki fenni nıil~ 
hcdcc;i ı;;oo sene C\' el ne idiyse bugün de aynidir. 



z 

d' 
11 

l}'c kadar Defineadasmda 
~ardan, fillerden ve boa 

~ rı lxışka ancak yerli ile 
~ltıJı ve bir iki insanın da 
~ ~eçtiğini görmüş olan 
~ l'lıhayet iki zenci ile daha 

'· 
11 

hayvanlardan çarpış-
t1ı 0 kadar bıkmış usnmıştı 

tıll "rıa. çıkan bu iki adam en 
~ Yamyam cinsinden ol· 
~rabc ~ r, neredeyse onların 
atılıp sarılacaktı. 

t 
r1 ' Vahıilerin dik dik ba· 

\'c \r A :·~~-tllli ~ adeta uzaktan yiye· 

h~ fıl gibi yutacaklarmış yapacağını, zihninde tasarlama. 
allı Urdanmalan karşısında dan önce yamyamlarla çarpışmak 
'll: hu halisane arzusu yan a tereddüt ediyordu Fakat, p.li· 

a kaı.J K d' · · ·· -tıı "1• en ısının un· n: zehninde ku11::1uktıın scnra der. 
~tltıJya hazırlanan yamyam., hal karar verdi ve düşündüğünü 
. ,, tnüd f h .. 
ı aldı a a ve ucum va· yapmıya geçti. 

İıı • Evvela, yavaş yavaş, yamyam. 
ıttı; erı korkuns canavarlarla Lara doğru bir iki adım attı. Yam· 
~~1 "'e bunların hiç birind.e~ yamlar, ellerindeki mızrakları ona 
ı ite ! olan Tarzan, bu ıkı doğru çevirdiler. Kendilerini gö· 

rıısınd . . h. 
tol~ ~ a vazıyetın ıç te rüp de korkmadan yanlarına ka-

~ adıg, .. .. d 
"llıya nı goruyor u: dar yaklaşan bu adam onları adeta 
ll:ııı fllların elinde uzun u· şaşırtmıştı. 
ıı {altları vardı. Tarzan vah- Homurtuları, boğazlarından bo. 

llıaıı ll mızrakları m:ı.sıl büyük ğuk boğuk çıkan bir takım sesler 
disfl1 dıı. arcue kulla:ıdıklarını bi. halini aldı. Gözleri dehşetle da· 
ı~ a1t4 Sonra, vahşılerin bu ha fazla açılmış ve ağızları sulana· 

n ıı} ~litnırı ekseriya zehirli olur rak dudakları açılıp kapanmıya 
uııt di 1t· de bu öyle müthiş bir başlamıştı. 

srıcl . ile 
1
' seyyahlann anlattığına Tarzan, yamyamlara karşı da, 

sc ·•c h Yılan zehrine benzerdi, kaplanlara, aslanlara, karşı tatbik 
nlı Jı t ~;:~ngi bir .::ehre.. 1nsanı ettiği usulü tatbik ediyordu. 
ılı b ltrıı Urürdü.. Karşımızdaki ne kadar kor. 
dırd 'nı a herazer, işin tehlikesi kunç bir mahluk, bizden ne kadar 

ırlıı~ bi ~ıldırmıyordu. Esasen kuvvetli bir hayvan olursa olsun, 
mı~t 1-tı le ne yapabilirdi? Yam· ona doğ. ru korkmadan ve cesur a· 

n er 
tırııa 1nden kurtulmanın ça- :lımlarla yürürsek onu şaşırtırız. 
~ti rıa Çarpışmak ve mağlup Çünkü bu hayvan d:ıima kendin • 
~' ~oksa, yamyamlarla an. '.len küçüklerin, önünd.en kaçma
ttjl'llUtnkün değildi. Çünkü, sına alışmıştır. 

i1t· rıe hasret kaldrklan anla· Ormanda bütün küçük hayvan 
l \'ah .. 

'rı1 Şının gözlen ateş gı· Iar daima onu görünce kaçmıya 
Yor• fıldrr f d'. ·· ıl::lır onuyor- başlarlar. Halbuki, ona doğru yü. 

-tıa rüyenler daima ken.füinden daha 
Otil)rı kararını vermışti: büyük ve daha kuvvetli hayvan· 
" trle . k'll' "tiı • ve ga: tp şe ı ı, es· !ardır. 

tlt ~ \'e korkunç canavarlarla, Siz de ona doğru ilerleyince, 
11ti he boa ile çarpıştığı gibi. ,izi de kendinden kuvvetli zanne· 
~tı. ı;-~Yam vahşi ile de çarpı- derler ve derhal atılmakta tered • 
}' \'e kat, bu çarpışmada en düt ederler. 
~crı;i~·kestirme yolu bulmak Vahşi ormanlar kanununun ilk 
tırı 1 kurtarmak. hem yam mar·de1erinden biri olan bu nokta. 

istıt 1~ını cehenneme yolla· yr Tarzan pekala biliyordu ve 
''lt C\<:ıll',dı. ~imdiye kadar tatbildde bir çok 
'~Y'rı ekseriya y~pııcağımı.ı: 'llUvııffakıyetli neticeler almı§tı . 

I> '"kl' . -.tlir. l' ını tasarlgdıkt.,n ~<:n· Şimdi de bunu yamva'lllara karşı 

arzan da nasıl bir şey tatbik ediyordu. (Arkası var) 

1l __ Ş_e_n_S_ö_zl_e_r _ 

Aferin 1 
Arkadaşlarına kızmış, bağrı· 

yordu: 
- Bizim bahçen'n tahta pertde· 

sine "Orhan delidir., diye kim 
yazdı?. 

Demir derhal atıldı: 
- Beni dedi. 
:.... Aferin 1 Hakikati söyJeCJiği. 

ne memnun oldum .. 
O zaman Demir: 
- Demek, dedi, "Orhan deli· 

ciir,, diye yazarken hakikati söy· 
lemiı oldum ha?. 

- Nasıl, yaptığım binayı be • 
ğendin mi?. 

- Güzel ~lmuş ama, galiba ya· 
parken eli~ki planı başaşağı tut· 
mu§sun?I .. 

Para 

ı n İki arkadaş yolda karşılaşmıJ· 

!ardı: 
1

- - Nasılsın bakalım? Paran var 
mı?. 

- Ne gezer? Cebimde bir tek 
on kuruşluğum yok .. 

- Nereye gidiyorsun?. 
- Dondurma yemeye .. 
- Hani on kuruş'.ln bile yok· 

tu?. 
- On kuruşluğum yok ama, 

iki tane beş kuruıluğum var?. 

AMERİKANIN GARİP 

ADETLERİ 

Amcrikadaki şehirlerden birinin 
belediye nizamnamesinde şöyle 
bir madde vardır: 

"Sabahın saat yc:Hsiyle akşam, 
saat dokuza kadar berberlerin 
sarmısak yemeleri yasaktır.... ,, 

Tenbel 

Dere kenarında oturuyorlardı . 
içlerinden biri: · 

- Şu dereye bak, dedi. Ne 
tembel tembel akıyor ı . 

Bir tanesi cevap verdi: 
- Evet, dedi. Hiç yatağından 

çıkmıyor. 

~!------.... HASEP 
..;ocuK SA v;•Ası 

Bilmece kuponu 
J'l ,,... .. - .. s - 1939 il"·-- - ------· 

BİLMECEMİZ 15 inci Sayfada 

YAZISI ZHIKAYE 

Mi ki deniz safasında 
Miki yelken açmıı. enginlere a. 

çılmı§tır. Giderken giderken !deniz 
kıyısında yüzen çocuklara rastgel· 
di. Miki, çocukların çok sevdikleri 
bir ahpabı idi. Çocuklar hep bir 
ağızdıı.n: 

Bir, ki, bir ki, 
Yata Mikil 
Bir, ki, L:r kiı 

Yaşa Mikil 

diye bağnımıya, alkıtlamıya 

batladrlar. 
Miki, yelkenleri elinden bıraka. 

rak onları ıelimladı ve : 
Çocukla~. çocuklar! • 
Sevimli yavrucukları. 
Suya batıp çıkarak, 
Islanan sucuklar 1 
diye cevap vel1di. 
Çocuklar bunun üzenne rr?p 

bir ağızdan gUlmiye baıladılar. 
Fakat, yalnız içlerinden biri 

Mikiye katlarını çatım§ bakıyor • 
du. Bu, AygUn isminde çok zeki 
bir çocuktu. Onun için, arkadaş -
lan, Aygünün bu halini görünce 
merakla sordular: 

- Ne var Aygün? Kilciye ni. 
çin kızdın?. 

Aygün, fimdi sanki onlara da 
kızmıştı: 

- Görmüyor musunuz? deldi .. 
Miki bizimle alay ediyor. Siz de 
birde üstelik gülüyorsunuz. 

- Peki, ne dedi Miki? Biz duy· 
madık?. 

- Nasıl duymadınız l Bu fındık 
faresi bizi sucuğa benzetti! . 

O zaman çocuklar işi anladılar: 

Hakikaten, Miki: 
Suya batıp çıkarak, 
Islanan sucuklar t 

I 

Derken onları sucuğa benzet • 

mişti. 
Çocuklaıldan biri Aygüne: 
- Canım, dedi, bunda Uzeri. 

mize alınacak bir şey yok: Adettir 
ıslanan insanlara sucuk derler. Me· 
sela yağfllurda ıslanan bir adam 
için: 

Sucuk gibi ıslanmıJ dendi· 
ğini hiç işitmediniz mi?. 

Bu sırada Miki yelkeni kırmış, 
sahile doğru gelmiye ba~lamııtı. 
Gene, Aygün müstesna olmak ü. 
zere, çocukların hepsi bağrı§arak 
Mikiyi selamladılar: 

Bir, ki, bir l.i. 
Yaıa Miki! 
Bir, k;, bir i<i, 
Yaıa Mikil 

Miki de kayığını sahile yanaş· 

tmp karaya atlayınca onlara ce· 
vap verdi: 

Çocuklar, çocuklar, 
Sevimli yavrucuklar,' 
Suya batıp çıkarak, 
Islanan sucuklar!. 

O zaman Aygün kenaTSttır ~u. 
tamadı. Mikinin üzerine atıldığı 

gibi: 

- Seni fmdık faresi, seni 1 de· 
di. Bize. sucuk demeye utanmıyor 
musun? Bizim sucuğa benzeyen 
neremiz var? Şimdi sopayı alarak 
seni bir güzel nlatırsam o zaman 
asıl sen sucuğa dönersin 1 

Miki onun kızdığını anlamıştı. 

MESLEK ALIŞKANLIÖI 

Berber, bahçesindeki çiçekleri 
buduyor ..... 

İki Yumurcak ... 

-

1 - Alo! Stn misin Demir? l Z - Yalmz gtlirken komşımım 
Evet benim, Çelik. Bize gelse- köpeğitıe dikkat et. O yalnız siilçii. 

nt, oturalım . ye bir şty yaf>tnaz .. 

1 

tiözlerini fıJdtr fıHır etrafa çc· 
virerek kaçacak bir delik aradr . 
Mikinin korktuğunu görünce ço. 
cuklann hepsi onun üzerine yürü· 
diller. 

Miki kendini kayığına dar attı 

ve yelkenlerini açarak sahilden 
uzaklaştı. Çocuklann yetiıcmi. 

yeceği kadar uzaklaşınca onlara 
uzaktan bağırmaifa ba.sladı.: 

Suda yüzen, 
Beni süzen, 
Küçük küçük 
Çocuklarsınız. 

Neye beni, 
Deminl:icnberi, 
Bucak bucak 
Kovalarsınız?. 

O zaman, AygUıı de dahil ol· 
mak üzere, çocuklar hep bir ağız· 
dan Mikiye cevap verdiler: 

Mi.ki, Miki, 
Şunu bil ki, 
Biz seni 
Çok severiz .• 

Fakat, Miki, 
Ne yapalım ki 
Elimize geçersen 
Bir güzelce döveriz 1. 

.. 
lhtiyath ! 

3 - Madem kö[>ek sütçüye dokun 
mnmış. ben de işte böyle silt şişe· 
sı ile gidC'Tim ... 



Şeytana pabucu ter· 
giydiren bir yıldız 

• 
Simon Simon bir müddet evvel sayfiyeye gitti. Beraberinde 

olarak yalnız iki kUçUk valiz götürdü. 
Simon Simonun bir türlü düzgün duramıyan saçları halô. d 

Son dec1Ikodu1ııra glire Konıı

tans, bugUnlcrde ayn ya§adı.. 

ğı Ü9'ÜncU kocası Markidcn 
bo5ana.rnk a.ktöı •,, Jilber Ro.. 

lanla e\'lcncccktfr. 

Konstans Benetin niçin çok 
düşmam vardır ? 

N cvyork tiyatrolarının birisinde 
oynıynn Rişar Bcncti pir tiyatro 
münekkidi bUyUk Saşa Gilriye ben
zctmi.cıti. O gUndenbcri Rişar, bü -
;) ilk aktörü kendisine model ittihaz 
etmiştir: O da kumral saçlarını 
Saşa gibi arkaya tarıyor. Ağır ve 
sa.kin bir sesle konuşuyor. Hususi 
hayatında bu tesir altındadır. Kn.. 
rısıyla döğü5Urken bile Fransız ak
törünü taklid eder. 
Rişar Benct karısıyla çok sık 

kavga ederdi. Kavgalannm mevzuu 
kızları Konstans Benetin jstikbali
dir. Kız aktris olmak istiyor, ba
bası bu fikrini uygun buluyor, hat.. 
tiı. t~vlk ediyor. Fakat annesi bu 
fikrin aleyhindedir: 

- Kızunın herhangi bir mesle
ğe girmesine razı olabilirim. Fakat 
nktörlUğe asla. 

- Neden canun. Ben aktör. de
ğil miyim? 

- Fakat çocuklar neden baba
larmm mesleğine girmeğe mecbur 
olsunlar? Sen bir aktör olmadan 
boksörlük, terzilik, bar garsonluğu 
yapmadın mı? Babanın bu meslek 
lerden hangisiyle alfıkası vardı? 

Kızlarını seven Ri§ar Bcnet on. 
ları iyi yaşatıyor ve milkemmel su
rette tahsil ettiriyordu. Onları ha -
yatta yürüyecekleri )~lu seçmekte 
serbest bırakıyor ve bu yolda im -
kfı.n nispetinde muva.fafkıyet vas1. 
talan vermeğe çalışıyordu. 

Kızının mesleki hakkında. karısıy 
la uyuşamıyan baba, Konstnnsı tah
sil için bir mUddet Fransaya gön -
dermeğe karar verdi. Ve kızma bu 
kararını söylerken Fransada bulun-

r 

duğu mUddet içersinde annesinin 
de üzüntüsüz ve sa.kin kalacağını 
ilave etti. Fa'kat Konstans kendi 
yoklubrunda da annesinin rahat e • 
deceğine kani değildir. Çünkü iki 
küçük karde3i de tiyatro ve sinema 
da. çalışmak arzusundadırlar. Bu 
sefer de anneleri bu kızlarla uğra
şacak. 

Konstans tahsil için Fransaya 
gitti. Omdaki hayattan memnun -
dur. Fakat knrarmdan vazgeçmiş 

değildir. Konstnns muhakkak ak -
tris olacn'.ktır: 

Dönüş 

. i 

Konstans çok sevdiği Fransad nn 
yurduna dönerken bayağı mUtees _ 

sirdi. Fakat ana yurdunda bu tees
sür çabuk geçti, Onu Virjinya Uni- l 
versitesine tahsile gönderdiler. 1 • \ 1 

Bir gün Konstnnstan gelen bir l 
mektup hem annesini, hem de baba 
smı hayrete dUşUrdU. 

"' -. 

Konstans bu mektubunda sekiz 
gün evvel, Çestcr Murehad ismin
de bir talebeyle evlendiğini lıaber 
veriyordu. 
Babası vakit kaybetmeden trene 

atladı. Doğru kızının ynnmn gitti. 
Fakat Konstansı çok değişmiş bul. 
du. Kız istikbal hakkındaki bütün 
tasavvurlarını unutmuş, ~klan 

başka bir §eyi gözti görmez olmuş
tu. Babası derhal nikah memurlu
ğuna giderek kızının reşid olmadı

ğını ve bu itibarin nikühın hüküm. 
süz olduğunu bildirdi ve kızını ya
nma alarak Nevyorka döndü. Kız ö
nüne her rasgclenc babasının san -

(Devamı 14 iinciide) 
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l,_K_u_·ç_ü_k_S_in_e_m_a_H_a_b_e_rl_er_i_I 
* Holivutta en mü~kül sayılan artist olacaktır. Bu film, lıir buz 

rollerden birisi de ceset rolüdür. dağına çarparak batan Titanik 
Saatlerce gözü kap:ılı, hareketsiz vapuru faciasını bütün tcferrüa -
olarak durmak çok güç bir iştir. tile canlandıracaktır. 

Holivuttn her şeyin mütehassısı ol-
duğu gibi, ceset rolti oynamanın * "İşler yolunda gidiyor ma
de. bir mütehassısı vardır. Le .Mur dam,, filminin kazandığı bUyük 
isminde olan bu adam ölü rolü oy- rnuvnffakıyetten cesaret alan s:ıh. 

namak sayesinde rahat ve miircf. 
feh bir hayat sürmektedir. Devam
lı ölü rollerinde günde 4000 frank 
(20 lira) yalnız bir defn için 10 bin 
frank (650) lira nlır. Havadisi o. 
ltuduğumuz sinema mecmuası, bu 
kndar bol p:ıra verildiği halde dahi 
ölü rolUnU yapan sanatkürlnnn çok 
nazlandıklnrını yazıyor. 

Konflbns ftcnrt, e\ lcncccği lll C\ :ı:uuhahs .Tmıer not:ı.nıa 

~ "Kedi ve kanarya.. filmir,: 
çeviren Polet Goddar yakında çcv· 
rilccck olan Titanik filminde baş 

ne vnzıı Ray Vcntura ayni cinsten 
ikinci bir lilm çe\·iımeğe karar ver
miştir. Bu filmin ismi "Paris ka • 
sırgası,, olacaktır. Filmin musiki
sini, nyni zat, yani Pol 1-tiraskl ha
zırlıyacaktır. Fakat bu sefer bu 
musikişinas yalnız film musikisini 
hazırlamakla iktifa etmemiş, film. 
de bizzat rol almak istemiştir. Re
jisör bu teklifi knbul etmiştir. Bu 

-urC'tl<:' Paris kasırgaları filmi Pol I 
.Mirskiyi ~inema meraklılannıı ta. 
nıtacaktır. 

halii. gözlerinin içi gülüyor. 
O, sayfiyeye giderken )'anınn annesinden başka kimSC)i 11 

Hatta kalbinde bir sevgili bile götürmedi. Bu yalnızlığın scbeb 
ranlara: 

- Artık hayatın silkünetten başka bir f 
temiyorum, cevabını veriyor, r.ükünet, d~ 
künet. 

Bir milddettenberi Slmon Simon LabOI 
larındadır. Deniz mevsimini gcçı 
için bu tenha plii.jı seçmiş oıınaS1 

zın yalnızlık hakkındaki nıyctlı 
samimi olduğunu gösterir. 

Yıldız, burada ya deniz keıı• 
istirahat etmekle, yahut datgalıı~~ 
sında kulaç atmakla vakit geçiPJ 

Simon Simon yıldızlar arasıııd• 

g:ırib bir tiptir. Kendisini yakrn tanıyanlardnn bazıları "Amarı. d 
!:3imon çok yaman bir şeydir. O kadar kurnaz ve beceriklidir iti ~t~ 
pabucunu ters giydirir.,, 

Diğer bazıları da "Dilnyndn Simon kadar kibar Simon kl\dıı.' 
le\·azı bir kız bulmak imkansızdır!,, fikrinde bulun~rlar. Bu ıııı 
Simon bazıları tarafından çok sevilen ve diğer birt::.laın insanlııt 
fmdan adeta nefretle karşılanan bir yıldızdır. tıf 

Fakat Simon Simon başkalarının ne sevgisine kıymet verir, 
nefretine. Bu lii.kaydisini şu cümlelerle anlatıyor: 

- Aleyhimde bulunanlar beni kıskanıyorlar, lehimde 
:yenlerse bana yaranmak için dalkavuklu!: yapıyorlar. 
)'acım var, ne de hasetten ürkerim. 

Amerikadaysa, altın anahtar hadisesinden sonra. 
mumi aşkın muhafazasına memur sayan ihtiyar kaciınlar Siınoır 
na bütün kuvvetleriyle dü5man kesilmişlerdir. 

~Inamafih Simon Simonun garib ruhlu bir yıldız olduğıınıl 
etmek icab erler. Kendisini iyi tanıyanalrdan birisi: 

- Simon harikulfıde bir malılüktur, diyor. Ona ya yalçın te 
de nt koştururken, yahut çamurlu bataklıklarda yoğurulurken 
lirsiniz. 

Simon Simonun gazetecilerle de arası iyi değildir. En.güt; ~ 
kat alınabilen yıldızlardan sayılır. Gazetecilerle konuşması \\il 

hakaretamizdir. 
Simon Simonun meslek hayatında ilk günleri herkes gibi JtC 

de şaşırtmıştır. O, kendisine '"füıdınlar gölU" filminde µU~d 
verildiği vakit ikinci sınıf ibr aktristi. Ve uzun zaman bu b9 ' 

lacağını sanıyor. 

Halbuki bu film Simon Simon için bir muvaffakıyet oldu ve 
mi dünyaya duyurdu. Ru muvaffakıyctten sonra epeyce bir 1t1 
genç yıldız sakin ve malıcub IJir çocuk hayatı yaşamakta dc''11 

Yahut bö) le yaşıyor s:ııııh.lı. Hakkında hiçbir dedikodu işidilrılc 
Fakat günün birinde genç yıldız kiitibcsinin ki'ndisindC'O pıı 

clığıııı fnrk<'lli ve hırsız kiıt ihryi koğdu. Ynlnız bu kadın yıtdıt.',: 
hine ve ha ~·ntııın ait sırln rı bilivordu. ~inıon Sim onun vatnk od~• ,, • - dl"' 
pısının altından yapılmış birc;ok nnnlıtarı vardı. Bu nnnhtnrlM 
birisi aşıklarının birinin cebindeydi. Katibe bu sırn mcydantJ ç 
VP- yıldızın ismi etrafında bir rezalet havası yayıldı. Çünkil 5ltl' 
monun hu işte aşk gibi hir mazereti de yoktu. 

Bu vakadan sonrn Siınon Simon hiç kimsf'ye rmnlyct ctnıcı: I 
san oldu ve belki bugün de sırl:ırı var. l"akat bu sıı lı:ın öğrcnn1 
kimsızclır. Yıldız artık yalnız zevklerini değil, ıstırablarını d:ı sıı 
yı öğrenmiştir, 

(Dıwanır 11 ünciidc) 
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At yarışlarının 
dördüncü haf tası 
Yarınki yarışların çok heyecanh 

olacağı tahmin ediliyor 
':tıı. A.1, Y~rışlarınm dördüncüsü ya- Bu mesafenin en i~i atlarından 

Benim görüşüme göre Meşhur futbolcularımız tat ı l i nası l geçiriyorlar 

A!...~~~~!~'!~~~d ... !!.'!-nı~~ F~ iı e ~ li a hÇ ~1 i 
ff üsameddin 

[Q)en nzden çokmayoırP . 
\ Clıcfendl yanş mahallinde ya- biri olan Al Derviş geçen hafta 

Pllacaktır. fena bir koşu yaparak ancak UçUn

liİ İki ~üştcrck ve bir de ikili bah. •:il g-clebildi. Neticenin herhalde 
Ço!(ihtıva eden ynrınki ynrışlann ı.::eylan'la ÜıılU nrruıında pnylaşrla. 
tab heyecanlı ve sUrprizli olacağı ı:ağı tahmin edilebilir. Fakat Un-

tnln edilebilir. ' ilnün bu yarıı;;ı kazanması için 

Hüsameddin an latıyor: " geçen sene en çok heyecan 
duyduğum maç Galatasaraya karşı 

oymyamadıgım müsabakadır ,, 
Tanınmış futbolcularımızın tatil

lerini nasıl geçirdikleri hakkındaki 
anketimizin ikinci yazısı için, görüs
tüğüm fut bolcu; Fener bahçeli Hü· 
samettin oldu. Kendisine Haber 
gazetesi namına konuşmaya geldiği· 
mi söyleyince memnuniyetle kabul 
etti \'e yaz tatilini nasıl geçirdiğim 

Artık ben ne yaptığımı bilmiyor· 
dum, biraz sonra Galatasaraylılar 

bir tane daha atıp 4-3 galip \'a· i
ycte gelince ... Aman artık buı adan 
ötesini hiç sorrnayım. 

lılJıtNct KOŞU (Çamlıca ko
~u Q): 

mesafeyi tutması beklenebilir. 

rı~ 
U 0tt \C daha yuknn yaştaki yer-
il hrıınkan İngiliz nt 'e kı!o>rakla· 

ınah ustur 
l\1 • 

1 1%are: 2.ıoo metre. 
,kranııye 1: 510 lirn. 
a· 
~ ganak (Pren Halim) 
C ona (Şnban Atlı) 

el·lan (S Temel) 
~lahrnurc "es. Temel) 
l'\iın (Den i5 Elcr~in) 

l;ı~eş atın iştirak edeceği bu ko
~t en ziyade nazarı dikkati çe
Lı:ı,~ hayvanlar Sağanak (Prens Ha. 
l' ' Mahmure ve Ceylfın (Sailh 
ttıı"ı> d" \' ır. 

~ erıı yanmkan İngilizler arasın
llo eıı iyi bir at olan Sağannğm 
11.a~aı ı.ıartlar dahilinde bu yarıııı 
~sına muhakkak nnzarilc 
'4ı: llabiUr. Ceyliı.n ve bilho.!Sa Mah 

re,·· 
ılı: ... ı de ihmal etmemek liızım-

lıa~ıi • 
I.>..h •• ıı fn\orilcn: 

'l4lllJRE. 
SA CAN AK, 

l\t~ 
lıı: .ı. CI l\OŞ U (Göksu l:oşu u) : 

r.. 1 l"asında ve lwı.u ka7.anmanııs 
~u - • • 

lll~la halı kan İngiliz erkek , .e ıli~i 
·~ ta hlah ustur. 
t·lcs r . 
i l( a ~· ı: 1100 metre. 
~( l'anıı3·~si: 400 lira. 
(' art 1 (Filiret Atlı) 
'lira 
1 

Yak ( S. Ba::lan~ı~) 
' 1~l'har (l-1krct Atlı) 

s (N"ihnl Allı) 

-~~, J 1. '~-
, • -~~ 
~,- , . ,. o o n:_9ıı .. ' ::-: .... 

Çift 
l aı, e bahislerden birincısinin ilk 
tuıı:1111 te§kil eden bu tny koşu
oıaca~ C::ok heyecanlı ve sUrprizli 

tı .. ın tnuhakkııktır. 
''il h f ~iı:et.,. a ta evvel ynptıkları koşuda 

lir harı~ GUrayak ikincilik ıçın 
ta d a~·lı çekişmişlerdi. Bu haf

lll'aıı a tnUcadelcnin yine bu iki tay 1 
L 

1nda "at ta olacağı muhakkaktır. l<"a. 
~uııır: koşuları ckseriyn mühim 
l:~r 11/('ı-Jc neticelendiği ıçın di
ları ht tayın da bir sUrpriz yapma· 
dır. ç 0c imkan haricinde değil-

l(lb 
Ccn ('tin ra, orlleri: stGETV AR, 

A. \> /\.K. 

Ucc 
"ıı>: l\'cc Koşu <S:ıtış koşu-
horı 

li'"aıı \·c daha yukarı yastaki ha. 
111t't1ı •tab nt 'c kısrnklı:ra ınah-r. 

l\f 
ı ~re· 21 
l(l'anıi : • 00 metre. 

•\ I 1) lesı: lDO lira. 
<Jeı ı·<'l"\iş (l'chmt \'ur:ı.I) 
~ll <Hec<'b Halkan) 
U~il <lh an Atlı) 

(A.hınet Gcll~) 
l)(j 

~ı·t rt atın ı _t. k ·-· , .. . . "" e b .uj ırn clUgı ,.<' uırıneı 
b~ ahsin ik" . . ko ıncısıni teşkil eden 
k""l'l'ıc ~~un dıı hnyli çelin bir çe-
'r, cındc Seçeceği muhakkak-

- . 

Fakat Çetini de yabana ntmamak 
Hı.zımdir. 

lüj;ünün Mrcldiyck\iy ı.aha lle yakından me~gul olması .7.amanı gel· 
Haberin favorlicri: CEYLAN, 

mı,tır. Yaz ve sonbs ha rm müsait günlerinde e lde meYcut pnra~·la \'C 
UNLU. 

planlı bir mes:ıi ile bu saha önümüzde sezon lik ma.çl:ırı yapılabilecek 

oOımüXCO KOSU (Il - . . bir hale !.:onur. Fakat her ::;eyden enci kırtasire ile değil, fiili~·ata 
~ oga7.ıçı . ·1 i 1· 1 A • iht" ·· ~ "k b 1 d. - · l·' -

lıo-,usu): 
gC!:I mcs aznnı ır. ynı ıyacı muc.rı u nn u~ma emın o uugu. 

Üç YC daha ~·ulmrr ~·n~takl tn;;i-
muz dirt"ktör bay Ft•t lll Tnhsindcn Yakit kaybetmeden harekete ~cç. 

liz at Ye kısrak lara mahsustur . 
l\lcc;afcsi: 2400 metre. 

nı~in i beklerken h:ı~arılll<'ak bu önemli i5 neticesinde bir kısla n,·ıu-

1luamİJesl: 850 Ji ra. 
Dandy (,\sm1 Çırııan) 

sunu kaybettiğimiz için üzülmlyccek, bilfıkls sporcularımı7.a. ı:imcn bir 
saha hediye ettiğiml1. için se' inç duyacağız. 

Sun Andnir (Prens llnllm) • 
Comissrz (Ilurh::.n l~ıl ) 

P:ırist:ı (Ila~ an Stathatou) • 
Ate~ (G. Salih Omurtağ) 

Adil l'URDAKUL 

At yarışları 2 
Romans (P rens Ha lim) 
Kaya (Atıf l};enbel) Muhtelif spor sahala.nnda ... 

Duyduklarımız, gördüklerimiz ... 
Mukavemet yarır;ılarmdan birin-

1kinci çifte bahsin birinci koşusu· dl', ismi lazım değil, bir atlet çak. 
nu ve ayni zamanda ikili bahsi de tırmadan yanında koşan bir milsa
ihtivn eden bu koşunun çok heye- bıkn hafütcn tekrrıe ve dirsek vu. 
::anlı ola;ağı ve belki de hiç ümid ruyordu. Bu iltifatlara nail olan 
?dilmiyen bir sürprizle ncticelene- koşucu nihayet dayanamadı ve so
ceği tahmin edılcbilir. Fakat en ğuk kanlı fısıldad:: 
ıiyade nazarı dikkati celbeden at. k d , y l ı iı · - Ar a aş. anış gem şsın ... 
lnrm Sun Andair, Romans (Prens At yarışları Veliefcndidc !.. 
Halim) ve Kaya (Atıf Escnbel) * • • 
Jldukları muhakkaktır. Herhalde Atletizm müsabakalarının son 
m büyük çekişme bu üç at arasm- ~ünü, seyircilerden vazgeçtik, ala. 
fa olacaktır. 47 kiloyla koşan Ka- kadar ve vazife almış olan hakem· 
•ıının mesafeyi tutarsa bu yarışı lcrden bazılarının gelmediği görü. 

ba ne zaman §ampiyon ilıin edile. 
cck? 

- Millt küme şampiyonu ilan e
dildiği zaman. 

At yarışların da 
Veliefcndide at yarıı;lan yapılı. 

yor. Arkadan birinciyi göremiyen 
biri meraklı telaşla bir nhb:ı· 

bma sordu: 
- Hangisi kazandı? Hangisi 

kazandı? 

- Şu beyaz elbiseli bay kazandı. 
Çifte bahisten on beş lira nlıyor !. .. 

• • • 'ı:azanaca~ı tahmin edilebilir. Fa- lüyordu. Yanımda , oturan iki kişi 
'•at Homans ve Sun Andair'in de bunun sebebini araştırıyorlar. Biri- f İki kişi favori at yUzlinden hiri
':ıu yarışı kolayca Kayaya kaptır- si: birlerine girdiler. Kendi üst başla. 

anlatmıya başladı: 

- Tabii yazın herkes gibi ben de 
sık sık denize giriyorum. Denizin 
faydalarım söylemeğe lüzum mu 
,·ar? Kı~ yorgunluklarımızı bütür. 
futbolcular bu suretle dinlendiri-riz. 
Hemen her pazar ya Suadiye Yeya 
Caddebostanı plajlarmdayım. 

Hüsamettine, geçen mevsimin er 
çok heyecanlandığı müsabakanın 

hangisi olduğunu sorduğum zaman 
çenesini oğu~turarak biraz dü~ün· 
dü. Sonra o heyecanlandığı maçın 

sanki içindeymis gibi, tekrar here 
canlanarak anlatmağa başladı: 

- :N'e kadar gariptir dcdi,iştirak 
etmedii:rim bir müsabakada hayatı
mın en heyecanlı dakikalarını yaşa.
dun. Biliyorsunuz geçen sene Gala· 

llüsamcltin plajda 

tasarayla yaptığımız bütün maçları - Bu .sene şampiyon sizce kirr: 
kaybettik. Hele bunlardan bir tane· olmalıdır. Demirspor mu? yok&. 
si çok acıklı oldu. O maçta ben ce· Gal;.ıtasaray mı? 

zalı oldur;rum için iştirak etmedim. - Vallahi ben şehrimin klübü ol 
Balkondan maçı takip ediyordum. duğu için Galatasarayın olmasını 
Evvela Galatasaray 2·0 galip vazi- isterim. Fakat bitaraf bir futbolcu 
yetteydi. Son~a bi_ziınkiler ~ ta~e gözü ile söylemek icap ederst, bence' 
a~ınca 3·2 gal_ıp vazıyete geçtik. Se- tkisinin de puvanlan bir olduğun
nnçten yerımde duramıyordum. dan sampiyonluk ikisinin de hakkı 
Son:.a o ?cıkl_ı ~ey ~ldu. Hatırladık dır. Tabii iki §alllpiyon olanuyaca· 
ça tuylenrn dtken dıkcn oluyor. Ga- ğmdan, son maçta hangisi iyi ve te
latac:araylı l\lı:sanın 3? ?1etrede~ miz bir oyun oynıyarak galip gelirse 
kaleye yolladıgı topu, hızım kalec: c:ampiyonluk onun hakkıdır. 
içeri almasın mı? Gözümden iki • 
damla yaş iniverdi. Vaziyet 3·3 be- Bundan sonra Hüsamettine gele-
rabere oldu.. cek sene kendisinin de dahil oldu· 

-namayn çnlışaeakları pek tabiidir. _ Yahu, fijiinca kişi hakem du. rı toz içinde kaldıktan başka et - sında koşu yolunu bırakıp otların 

Diğer dört attan da bir sürpriz racaktı; neye gelmemiş?.. rafta oturanların elbiselerini de tek 1 büyümüş ve mebzul olduğu çny:ır 

ğu en ku\'\'etli Fener takımının na
sıl teşkil edilmesini istediğini sor· 
dum. 

':ıeklcnebilir. Di~eri: me yerleriyle damgaladılar. Kibar tarafına doğru k::ıcmağa başladı. 

_ l{adıköyc gelirken yolda ha • bir zat nezaketi bir kenara bıraka. 1 Biraz önünde oturan birisi: AN-llnbcrin ra, orilcri: SUN 
')AİI1, ROMANS, J{AYA. kem Tarık Ö?crcnginc raslamış, za rak: - Yahu, bu at böyle nereye gL 

m;~iXCJ l\OŞU 

lliirt \C dah:ı Jııl.;arı ~-a~taki ha. 
lb.l.:an nrnb ~ alnı1. kı!>ralilara mah
,ustur, 

~k...,afc•<,i: 1800 nwtrl"'. 
İkramı~ 1'.Si: ı:>a tim. 
llahti~·ar C:;rın...,i Ta nak ) 

İnri (llıısan Akay) 
Selma (Kadri ~<'nyur) 

Günün son koşusu olan bu yan
şın en milhim çekişmesi §Üphesiz 
lnci ve Bahtiyar nrasında geçecek· 

vallının yüzünün halini görünce 
birden vazgeçmiş! 

• • • 
Meşhur İstanbul atletizm birincL 

ıiklcri Kadıköy stadında icra edi
liyor. Koca stad baştan başa bom. 
boş! Kapının önündeki ağaçların 

gölgesine birkaç kişi sığınmı§ me. 
rakia müsabakaları seyrediyorlar. 

Birisi: 
- Neden seyirci bu kadnr az a. 

caba? 
Yaşlı başlı olan diğeri: 
- .Neden olacak, eskiden bir kaç 

seyirci vardı, onlar da tnkrar atle
tfzme başladılar. Kala kala biz tc. 
kaüt atletler seyirci olarak kal -
dık! 

*** 
tir. F()nerbahçe atletizm tnkımı. 

Üç haftadır 1400 ile 2ÖOO metre nı ortalarda göremiyorum. 
arasındaki rnesafclorde yaptığı ko- _ Ama yaptın ha ... Knrş ıdn göl-
'jularda birinciliği rnhat rahat ka
zanan İncinin normal şartlar dahi. 
linde bu koşuyu da kazanacağına 
muhakkak nazarilc bakılabilir. Fa
kat iyi bir gUnüntlc olursa Bahti
yardan da bir sürpriz beklenebilir. 

llabcrln fnorileri: 1NC1, BAR· 

T1YAR. 
Kii:r.ım UERK.\ll<~X 

ged0 oturuyor ... 
Merak ettim, baktım . Gölgede 

çimenlere uzanmıı, Melih duruyor • 
du! 

* * * 
- Atletizmde ı.:~yirci toplamanın 

bir tek çaresi var: dışarı kapıya 

Fenerbahçe • Galatasaray futbol 
maçı var di) e Jevhn asınsın, içertlc 
koşu yapaı11,ın ! Bu budıır ! 

- Atletizm birincisi olnn klüb 
bir türlü belli oalmıyacak guliba. 
lş ma.sa. ba§ınn dökülüyormuı:. Aca 

Demek Vclicfendidc mcrkeb 
mUsabakaları da yapılıyor! .. 

Parmaklıklara abanmış bir koşu 

diyor? 
Halinden siyasi olduğu belli ar

kadaşı: 

- Nereye olacak azizim, "hayat 
meraklısı beyaz bir ntm nrdmdan sahası" na! 
durmadan bağırıyor. Her halde U. 
zerinde bahse girmiş: 

- Haydi aslanım! Sık kendini! 
Aç ayaklarını! Kıs bn.sını ! Ha go:.·
ret, ha gayret!! .. 

Bir tnraftan bağırıyor, bir to... 
raftan dıı etraftakileri tartaklıyor
du. Yanında bulunan bir adamcıı. 

ğız artık dayanamadı: 

- Bt>yi.m bu kadar kazanmak 
istiyorsanız, bu kadar meraklıysa. 
nız, buyrun kendiniz koşun! 

**'it 
Üzerinde bahse girdiği h:ıyvan 

Yüzmelerde 
- Aman, dikkat, dikkat! Çabuk 

kronometreyi çıkar! 
- Ne o, ne oluyor? 
- Mahmut ııynğını denize sok. 

tu, bclki Türkiye rekoru kırar! 

*** 
- Şu genci gorüyor musun? 
- Hangisini? 
- Hani canım, elleri kalça.smda 

duran delikanlıyı ... 
- Ey, ne olmuş? 
- Kendisinden herhalde bütiln 

yarışı kazanmıştı. At sahadan ç:ık- gnzetelcr yann bahsedecekler. 
tıklan sonra hay\·ana sokuldu, sır. - Yok canım? .. O kadar iyi mi 
tını okşadı ve cebinden çıkardığı yüzer? 
bir kıiğ:ttan hayvana ııchr ikram 1 - Ne münasebet? .. Geçen sene 
etmek istedi. Onun bu teşcbbilsü- bir yüzme müsabakasında az daha 
nü gören alın sahibi aceleyle mani bo~ıluyordu da ... Şimdi de yansa 
oldu: girerse diye söyledim .. . 

- Nr o şeker mi? Aman beyim 
vazgeçin! Evvelki hafta birisi hay. 
vanı severek biraz acı badem ku. 
rabiycsi verdi, hayvan bir hafta -
dır kurabiyeden başka l.ıir şey yP. 
mlyor! .. * • 

• ,,. • 
Mahmudun bu haftP. da bir rekor 

kırdığını işitince bir meraklı kapı. 
dan çıkarken geçen bir ahbabına: . . 

- Mahmul yine kırılı! 
- TUrklye re~orunu mu? 
- Bayır .. , flekor kınnn rckonı • 

At yarışlarında. müsabaka lmşla- nu! 
dıktan 3onra atın biri yarışın orta. 

- Bunu şimdiden söylemek doğ
ru olmaz dedi. Çünkü elemanı:\-.. da· 
ha belli değil ki.. Cihat bize girdi 
diyorlar .. Rasih girecek diyorlar .. 
kati bir şey bilinmiyor. Fakat ben 
futbolü bırakmak niyetindeyim. El
r:!c mevcut elemanlarla en kuvvetli 
Fcnerbahçe takımı s()yle olabilir; 

i rfan - Gazi, Riilent (Lebib) -
Ali Rıza, Esat, Reşat - Kiiçiik 
Fikre/, Basri (Naci) Melilı, Rebii, 
Fikret, 

- Futbolcuların klüp değiştlı

mcleri ha~kmda ne düşünüyorsu· 

nuz? 

- Bazı scbcbler yardır ki klı.ip 
değiştiren oyuncuya hak verırım. 

Mesela küçük bir klüpteki herhangi 
bir fut bolcu tabii büyük klüplerde 
de oynamak ister. O zaman eski 
klübünü terkcder bu makuldür. Fa
kat klübüne kızıp ta çıkmak bir 
futbolcuya hiç yakışmayan bir ha· 
rckettir. 

Jlüsamcttinc son olarak yeni mev 
simde - eğer oynarsa - seyirciler
den en büyük ricasının ne olduğunu 
c;ordum. Gı.ilerek: 

-- Bizde futbolü tamamen anla· 
yan çok az olduğu için ben seyirc; 
lerin tenkidlerini de, takdirini d 
hoş görürüm. dedi .. 

ı )aha fazl:ı sıkm:unak için H ii a 
metline ba5ka sual sormadım ,.e le 
~ekkür ederek yanından ayrıldım . 

Kadri KAYA11AL 
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her cl."\5 milletten insanların 
görUldUğU meşhur yıl.. Harp bit -
mi§ti. Omer ) nzı geçirmek üzere da 
yısmm sayfiyedeki evine geldi. 

Omcr yedi ytl.§ındaydı. Bahçede 
bir sürU kruıaUı böcekler ötüyor; 
evde harpten başkn hiç bir şey ko
nuşulmuyordu. 

Harp! .. 
Sayfiye) i böcekler ve askerler iş

gal ctıniştl Uzun boylu, zayif, es
mer ve yanık yilzlil bir taknn ns -
kerler ... Bunlar Hindli askerlerdi. 
Ömer kulıı.klnrmı böcek seslerinden 
ayxra.bilirse "harp,, kelimesinin ma
nasını anlamaya çalı!}ır; bir ağaç -
imkan gibi ağaç g6vdelerini <:nkılar 
la oyduğu bir sıra ise bundan vaz
geçer, yahut bir kuşun pcı;inden 

yuvasına doğru koşuyorsa onu ser
best bın:ıkmlı. 

Hnrp! .. 
Çok kereler sayfiyedeki evin ka

pısı önünde bir ökUz arnbasmm 
durduğu olurdu. Kaim bir ses işit!· 
lirdi: 

- Omer! ÇüUiğe hazır mısın? 
Ömer bu sesleri nerede olsa du

yardı. Araba iskeleye mcyva gö -
tUrmckten dönilyordu. üst üste yı
ğılmış bo§ kUfelerle doluydu. Ömer 
arabaya atlar; ökllzelrfn kuynı{;'ll 

Ömerin burnuna vurur, ve sayfiye -
yi tıpkı bahçede bıraktığı böcek 
seslerine benzeyen bnşka bir gıcır· 
tı kaplar, ruııba yilrilrdil. 

Bununla beraber Omerln çok ke
reler çiftliğe yaya gitlğf de olu -
yordu. Bu sıralarda araba ile gi -
derken biç de tcsadilf ebnediği hal
de birdenbire önüne bir takım as
kerler çıkardı. Bunlar yedi yaşın -
Jn Ömere gillerler; ve ellerinde 
karavnnalnr yoksa, Ömcrl top gibJ 
h~vaya frrlatarnk eğlenirlerdi. 

Ömer, apoletleri ve dUğmelerl 

.eviyordu. Hele gtlnc3 altında san 
iilğmelcrln panltısma bayılırdı. Fa
nt her nedense çiftliğe giderken 

rastgeldiği nskcrlenn san dU(;me -
!erini b ; enruiyort!u. Aslı.erll'r el -
vnr çifUiklerdc t.avcit hırsızlımn -
dan dondUkleri vrJı:ıt bırdenbıre ö
nün4' çıkınca hemen eegirtiyor, on
lnrın esmer renkleri Ömcrl kor • 
kutuyordu. 

S A YF1YE, Öre erin geldiğı se
ne çok sıcak oldu. Geceleri 

bahçede yatıyor a:rdı. Ömer kulnk
lanna çarpan b&ek saslerl, ve iler
de, dere kenarında, Hindli askerle
rin yaktığı ate yalıızlan arasında 

birtnkun parça parçn kellmeler işi· 
tiyordu. Sadece bunları bir araya 
getirip bir mana çtkarmıyn vnkıt 
bulamadan hepsini avuçlarından 

kaçmış birer ser,-:c gibi kaybediyor, 
kelimeler adeta kanatlanıp uçuyor· 
larclı. 

Omer de uyuyordu. 
Bütün bu dakikalarda Omer dn

yısmm ne yııptığmı fnrkcder, Ye 
dUştlnUrdU: 

Belki de çütlikte çalıaıyordu. 

ÇUnl..-U erken gidiyor ve daima geç 
geliyorclu. 

Omerin bundan bn§kn merak et
tiği bir şey daha vardı: Mavi renk 
badana geçmiş odalıırdan birinde 
bir çMye ıı.sılı duran mavzer! .. 
Duvarlarcla başka hiçbir şey yok • 

mckn. 'lY.m.a ~u blltnn gm:ı, 
böceklerin dut ynpraklan ve fın -
dık dallan arasında güneşten bir nğ 
içine kurduklnn yuvalarını keşfet -
mcğe çah~ırdı. Fa.kat ikl ynzdnnbe
ri bir türlü buna muvaffak olama
mıştı... ÇUnkil böcckl~r birer k~ 
değildi; ve Ömer onlara tuzak ku
ramıyordu. Halbuki Ömer bunlar -
dan herhangi birini daima eline gc
çırmcği dilşUnUyor v hayvanın na· 
sıl öttUğunU anlamak için de bir 
jiletle kanatlarmm altında mühim 
bir otopsi ameliyesi yapmayı tn -
sarılıyordu. 

İkinci sebeb dayısıydı. 
Omcrin dayısı elli yaşında kn • 

darclı. Geniş omuzlan, kemikli elle· 
ri, ve kırçıl bir sakalı vardı. Ömer 
dayısının gözlerini bBceklere ben -
zelir; ağaç yapraklan anısında gün· 
!erce ko~tuğu halde vurnmadığı bu 
küçlık hayvanları orada yakalamıu 
gibi dayısmın gözlerine uzun uzun 
bakarclı. Fakat böcekler orada su· 
suyorlar ve ötmilyorlardı. Nitekim 
dayısı da konuşmuyordu. Daha doğ
rusu Ömerle ko'luşınuyor; ve eğer 
etrafında birkaç kişi varsa onlara 
bir şeyler anlatırkcn Omerl kucağı
na oturtuyor; ve parmaklarilc O -
merin kulaklarını tıkıyordu. 

•• tu. Q MER, silah seslerinin mana • 

H 
ADlSEDEN bir gece evvel, sını ilk dakikalar nnhyama -

Ömer yine böcek seslerini dı. Evde teyzesiyle beraber yalnız· 
dı. Gün yeni sökUyordu. Sesler, ev. 

dinlerken kulaklarına çarpan keli - vela deniz tarnfmda~ gclmeğe baş· 
meleıi bu sefer de blribirl yanına 

lamıştı. Sanki Omerin bulunduğu 
getiremedi. Yalnız kap1 vurulmuş-
tu. üç kişi dışnrda konuguyordu, yerde büyUk çinko duvnn vnrdı. 
ama, bir cümlenin içindeki kelime- Kur§unlar birer lıirer, adeti sayı i· 

lerl he n U d anki 
le atılır gibi bu duvara çarpıyor, 

r ç c s n}TI ayn yer- . . 
1 

• de sö ıu lıı.rdı ö her !kısı arasında dakikal.nr bir u -enn n y yor . mer, son- • i k 1 rcl çunun gib boş a ıyo u. 
ra kapmm kapandığını ~itti. Erte- • • 
-' gün bir UAh · il d - : Ömer alelacele kalktı. Ayagına 
ıı.ı. s u sesı e uyan ıgı va-ı· kıt mavzerin asılı olduğu mavi ha- bir pantolon geçirdi. Dıııarda_ bu da 
.;ı ___ , d bo bo b ld kikalar ku!}larm yem arndıgı za • 
uawuI uvan m ş u u. 

•• ı manlardr. Teyzesi, gece yemekten 

O MER1N yazı geçirmek için ! sonra dTB kapmm hemen önUne sof· 
sayfiyeye gelişine iki sebep ra k~tılannı silker. küçük serçe • 

\•ardı. Biri böcek seslerini dinle - ler, yahut bir iki kırlangıç, gUnUn 

u;.~eıcroc n~nuz "Dnş go::ıceıaı51 wr -

rnlar ince gn.galarilc toprağı terte· 
miz yaparlar, sonra tam pencerenin 
UstUne gelen bir dalda teyzesine bir 
şarkıdan bazı parç:ılar söylemcğo 

kalkarlardı. 

Bu §ıı.rkılan ara sıra Ömer de i
şitiyordu. Fakat bu sabah ne şar -
kılar, ne de cltmck kınnWan var
dı. Onlarm yerine sayfiyenin yukarı 
m:ıhnllclcrinde b~l.nyan bir fişek 

vlzıltısı yapraklan delip geçiyor; 
s:ınki kanatlan tüyden değil de, tu
haf bir madenden yapılmııı bir arı 
ordusu gibi bütUn sayfiyeyi istila 
etmeğe çalı~ryorclu. 

Ömer, kapıya doğru yUrUdU. Ora 
dakl duvar alçaktı. dışarda neler 
geçtiği görülebilecekti. ,Fakat hiç 
bir aey gözUkmUyordu. Yalnız iler
de, tepelerden inmiş büyük bir ku§ 
gibi Hindli askerlerin çadırları var· 
dı. Sonra birdenbtre beş on nl'lkerin 
bir kovandan fırlar gibi ileriye atıl· 
dığma dikkat etli. Fnkat aynı da -
kika biri vurulup dilştü. Çadırlar 

arasında yUksek bir boru sesi du -
yuldu. Güneş i.}ice yUkselmiştl. Bir 
kurşun kapıya yakın kaplamalar -
dan birini deldi. Ömer içeri kaçtı. 

!erini bir düşünen vardı. Fal ... t 
tebessümü dudaklarının etrafı -
na henüz yayılmaya vakıt kalm.1 
dan sert bir kanat gibi orada bır 
denbirc gerildi... Ka?1Jısındaki 

gülmüyordu. Halbuki tavuk hır 
sızlığından döndüğü sıralar eğer 
Omerc rastgelirse onu sevm.l: 
için arkasından koşardı.. Ömer, 
kendi kendine: 

- Belki de benzettim! defü. 
Çünkü ciftliğe giderken önüne 
çıkan bütün Hindli askerler biri

kadar geliyor: Ömer, )'ine d :1 · 
3ını diişünüyordu: 

lJci nkşamdanberi yoktu o. soo 
lcfa konuştuğu zurnan bir ınör6 
iıareti gibi kesik konuşmu!rtıl 
Geceleri uyumuyordu. Bir dut sı;ıı 
cmın altında gözleri ynn k&. 
fnkat daima uyanıktı. Çiftli~ 
Ömerlc berabm- gitmezdi. Gt ı · 

dUzleri evde olursa. silahını te • 
mizliyor; akşam geç valdUer bir 
kısrakla dönüyordu. 

birine benzerdi. Ve bütün bun - Ömer daha uzun düşüneın-di: 
lamı geçtiği bir iki saniye snrlUn· Yine bileklerinden yakalar·ş • 
da bileklerinden yakalandığım lardı. Başlca bir çadıra götürU • 

8 
ÜTÜN bu dakikalarda ö- duydu. Kurtulup kaçmak isterl: ... yorlardı. 

mer teyzesini hatırlama - Belki de da)1smı yardıma çağı - Akşama kadar ömere hep da)1 

mıştı. Belki ara sıra onun :::esini rncaktı. Fakat teyzesinin dud ... tr· sını sordular. Gözlerinin öniin~e 
duyuyordu: lanna giden baş parmağını ha - iki silah bilediler. Kulaklanntll 

Ö 
, O J ri 1, tırladı. Sustu. - mer... mcr ce ge ... ı ctrnfında bir kamcı şakladı. Fs· 

Ömer, bu ~el.imeleıi i~itiyordn. Ömer kendi evleriyle yabn .• c.ı kat hep ömcrin ,gözleri önUnt 
Faka~ teyzesının seslennden da- çafurlan arasında bu sefer dayı • teyzesinin dudaklarına giden bsf 
ha zıyade onu merak ve teces- sını değil teyzesini düşünüyor - parma~ geldi, Omer hep sustu 
süsü ellerinden yaknlamışb. Ni- du. Kadın y::ı.lnız kalmıştı. Kur· 

0 

tekim içeri girdiği zaman da bu- §Un sesleri birer ikişer h·aıiı d~- • KlND1YE doğru Omcri ı· 
lunduğu yeri tayin cdemedıği vam ediyordu. ömeri bir çadıra 1 nıktıklan zaman si'A 1 

aynı ses yanına sokulmasını tav- soktular. Hindli asker omuzların 1esleri kesilmi:ıti. Bir ashcr Y 1 

siye ediyordu. Ömer, etrafınn dan bir erzak yükünü bırakır gi· -;östC'rm"k için öniinden yiirU • 
baktı; sesin bir karyola nltınd&ıı bi onu yere attı. yordu. Cünkü rndırlar cok sık 'c 
geldiğini işitti. Kadın kirli çama- "traf cldip gelenlerle . do!uy,h· 

1 k ıd y - Burası :ıdeta bir ev içi gib:yJi. -1• 
şır nnn ı:ıo ·u ugu yere dogı:u ~ crd(' sed'-·cler !!Özüküvordu. \, • 

y Küçük ve tahta bir masa b;r kti - " ., " 
girmişti. Egcr kurşunlar kapla • ~erlerinde b:ıı, vahut n:rnklan bC' 

1 d l k 1 
şeye çekil mi:' i Arknsındn z~ ~·ıf " -

ma an e ece o ursa Allahm yaz s:ırciılarla bağlı, gözleri kil. 
orada kendilerini koruyacağını bir ad~m oturuyor, yanındn ve :ıah insanlar yatıyordu. örrtcr 
söylüyordu. nyakta esmer yüzlii, siyah b.yı .. - , 

1ı başka birisi duruyordu. '-. "r ·çerlerinden bazılarını yine tnııı 
Ömer, dayısını sordu: - Ço!r 

erken gitmiş olacak! dedi. 
Kurşunlar dı5arda aynı vızıl -

~ tıyla devnm ediyordu. Teyvsi 
karyolanın altına bir köstebek 
gibi kıvrılmıştı. Ne başı ,.e ne 

za)if adamı tanımadı. Fakat a - -;ibi oldu: Çiftliğe giderken kcfl 
yakta duranı hatırlıyordu. ıe lisine yolda hep gülenler ... Sof1 
çiftliğe giuerkeh önüne çıhn ra birdenbire başka bir ~adıt'lfl 
Hindli askerlerden biri. Önı~ı· önünde durdular. Yerde tultııf 

bir yığın vardı. üstü bir kaput 
başka bir tanıdığa ratgelmiş gibi 
tekrar gülecekti. Gülmedi. Yii _ la örtülü bir yığın ... ömeri gc · 
zünü astı. tiren aslc"r eğildi; kaputun bı~ 

İlk t!da o1arn1c Nevyorlc sergtslnlic bir !Urreallst ressamın eserlerine teşhir hakkı verilmiştir. Bu 
evvelce tngiltercde, bcgün ise Amerik:ıda herkesin alô.kasmı çeken, sanat dünyasını yerinden oyna -
tan meşhur İspanyol ressamı Salvador Dali'dir. Dokuz sene evveline kadar müte'>'azı bir ressam olan 
Dali sürrealist eserlerile bir.denbire meşhur olmuş ve bugün bir dünya sergisinde ilk defa yer bulan 
sürrealist ressam olmak şerefini kazanmıştır. 

Dalinin Ncvyork sergisindeki eserleri resimden zirade heykel veya sahne dekorlarıdır. 
Bunların arasında bir "Venüs ün rüyası.~ vardır ki, bunda Venüs rolünü bir karyolada yarı ölü bir 

vaziyette yatrn bir varyete kızı üzerine• almıştır. Knryolar.ın baş tarafın.:ia ve etrafında:tı dekorlarda 
da acayip tekiller canlandırılmıştır. 

M-efa Dah""yc iami bizim füanımızda ''deli,, yi andırıyor Amerikada deli divenlcr olm:.::.tur. O 
bunlara '8y1e cevap verıyor: 

.. Benimle deli arasır.da bir tel: fark var: Den deli .feğillm ... ,, 

icollan gözükmüyordu. 
Fakat bütün bu garip uzuv yı

İtnI arasında Ömer baş parma - ç ADIRDA ömere birçc:c :ıey 
';mm dudaklarına doğru gittiği- sordulcr. Mcsclü nerede o
ni gördü; C.cyısını bir daha sor - turduğunu! 

madı. Halbuki oturduğu yeri bili -

O
•• MER ne dil .. .. d ,, yorlardı. Dir katlı tavanı ve y.ı-, şunuyor u. . . . 

921 yılıydı Yed' ,.a da rı çınko, yan kırılmış kırcmıtle _ 
. ı " şın ·1 k .. Uk k I"be ö 

Mi. Harp bitmemişti. Bir ge<.'e n e şu uç l~. u ·:· mcr ız -
evvel kapının dışında işittiği ke- lı~pl.a bunları soyledı. Sonra te~, 
limeleri tekrar yan yana getir - zcsını sordular. Ne iş yaptığ ıı 
mek istedi; Ye bunu ilk silah se.:. ö~:r dudnk biiktü. Teyzesini de 
!eriyle gözlerini açtığı dakika ma goruyo.rlardı. Her gün evde~ i. 
vi badanalı bir duvar ü::~rintlc Karşıkı ?eş1?edcn su la'"ıyor; ta
senelerdenberi görmeğe al ~ığı vuklan ıçerı alıp dışarı çıkarı -
bir mavzerin yokluğuna bağl~clı: f 0 r; ara sıra da kabak ka ., . :i 

. yapı'l.'ordu 
Harp! Ömer teyzesine bir daha " · 
sokuldu. Yukarı mahallelerde - Eh, Ömer, dediler .. Ya da . 

tarafını kaldırdı. Omer hakli oıı · 
Belki .... Yerde, yığının henv • 
bnı::ucundn mavi badanalı du' nt' 
daki mavzer duruyordu! 

Ömer kendi kendine: 
- Dayını, dedi... 
Dayım! .. 
Eve gelinceye kadar yolda n:ı~ 

ka bir hadise olmadı. J{apıd!! 
teyzesi bekliyordu. ömeri kll • " 
cakladı, ve öptü. 

Fakat Om er dayısından, ına ,. • 
zerden ve yerde gördüğü yığı:l' 
dan teyzesine bahsetmedi. 

Kenan HULOSI 

kurşun vızılt:lan k'ırılan camla -ı yın! .. Dün gece evde yokmuş!.. ~ 
nn seslerine karışıyordu. Bu :ı· 
rada ba§k:t bir ses işitildi mi., Ömer başına bir tuğla düşmüs 1 9 3 9 

st 

l\aôın karyolanın altında hal.i gibi birdenbire sersemledi. Zayıf 
iki kattı. Ömer işitir gibi oluyor- a~am. iskcm.ıesi~~e ~turuyordu. Resı· m 1 ·, Hafta 
ju. Yahut birdenbire işitti. Tey- Hı~dlı nskerın gozlerı öm:rc. b:ı-
zc \'e Ömer, ikisi clelc hapıvn k~~ordu. Ömer dayısını duşUn . 

doğru yüriidülcr. Kapı, sanki b:ı du: 
~ifühla yuruluyordu. Öm~r man _ I\npı arnsındaki iki adam mavi 
-lala doğru ellerini uzattı; ve bi- badanalı duvnr üzerindeki mav -
·nz ferahlar gibi oldu. Dayısını -.:er! Silah s~leri: ''e teyzesinin 

:luda!.larına gide'n baş p. ·~g·ı ! 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
47 numarah sayısı 

!-;-örmek iç'n çiftliğe gitd wi .... -
'<ikalnr yoluna çıkanlarclan biri~ Ömer: - Bilmiyorum, dedi. I' 
li bu! Ilindli bir nskerC:i.. Birçok güzel yazılar ve reti.ıııler 

Ayalcta duran asker Ömeı e doludur. Almağı unııtınayuu:ı· 

Ömer · "fİf güldil. D"mck ki. lo!;ru yüriidü; elinde bir kamçı 

yulnız olJuklnnnı bilercl• l:c:ıui· var<lı . Silah sesleri çadırın iç:ne 
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ö be 1 s I e d e s t f Orman insanl;rı ara:;md=ı: 80 r Yazan: L. ~~;~h (36 Y;lı.ıı v~lış!l~r arasırıda g3;!r:ııiş bir Almııı sıtyfahı) 
"eren adar11 ! 
l<ing - Hall yeni bir mablesinde şöyle diyor: 

''Alman milleti bugün düşürü ldüğü 
uykudan ergeç uyanacak! ,, 

At, ı. 
· «\lng-1/all Almanlara nıtklıtf> göndcrcrc/{ Göbbtls't propaganda dersi vtrdilini ve llitltr'in sakla· 

dıkl arım Almanlara oğretmeye çalıştığı '" so ylüyor. 

"Jrnsn halkma mektuplar 
:°"dererek onlara, kendi ifa· 
~~Yle, "hükumetlerinin gizle
~ hakikatleri öğretmiye" ça
S lng"liz s:yaıi muharriri 
~en Kipg - Hali günün en 
~~ur bir ıima·ı oldu. lngiliz 
'eıeırinin "Almanyaya ha
'1.. ti ?ireten adllm,, de:likleri 
'- • king - Hali, Umumi Harp· 
ııa:.°'"d;ıya gönüllü olarak gir
~ harı>tan sonra ıivil hayata 
'ek kendi bııma "Newı 
'-i ~ (Haber mektubu) is
lııı.... İle bir sazete çıkarmıya baı
~br Bqün las.iJterenin en 
~le aiyui muharrrilerinden 
Liiı: oı.n Mı. Kin& - Hali, -da
""'111( •İyaaette büyük bir nüfuzu. 

""' b=.,. !ahıiyetf r. 
~hıi hidiıeJere dair kuv
-.._ ıörüıler ihtiva eden ya
~ bir çok defa evvelce 

' tlıaize r.aldetmiı ol 'uiu· 
~ "-barrir, busün alclıi mı?. 
'~esinde de seçenkinıle 
~ h &ibi bize, Almanyaya 
....,., =ı-;Jği me?ıtuplardan bah
~'ll)or: 

dır. Medeniyet aleyhtarıdır, insa· manyaıda halkın ilk lıiuettiği ıey. 
niyet aleyhtarıdır. Alman milleti büyük bir ferahlık '>lmuıtur. Halk 
bir fikir inkılabına kavuşup ruh· artık bundan sonra tamamiyle ve 
kuzunun en iptidai hakikatleri ola hakikaten bir sulh devri başlaya • 
dar dünyada sulh h~~üm sücmiye- cağını ümit ve zannediyordu. Çün 
c'!k, belki de harp olacaktır. 1 kil ahali artık ''tehlike içinde yaıa-

Nazi idaresinin dayaııdığı esas· maktan., bıkmııtı. 
lardan biri fikir hü• riyetinin kal-1 Fakat, nazi idaresi ancak, bir 
dmlmasıdır. Bunu, halkın gözünü . buhran havasını devam ettirmek 
tecrit kampları ile korkutarak, 

1 
sayesinde yaıayabileceği için Dr. 

Alman milletine hadiseleri yal- Göbbels, Almanların ruhundaki 
nız bir tarafı.dan haber vererek buaük<tnu bozmak için gene faali
temin ettikten sonr3 siyas~ ve as- j yete giriıti. Daha 1938 teıriniev

keri faaliyet hazırlığı olarak müı- velinde Alman ıazeteleri lnıilte· 

bet propaıand:ı için zemin huır- ye inan olmaz diye vazıp çizmiye 
lanmıt oldu. baıladılar. 

Yeni neşredilen bir kitapta, 
Göbbel&'in ş~ parolıısım görüyo· 
ruz. 

Bundan ,beklenen fayda çıkma
dı. Bunun üzerine tekrar yahudi. 
lere hücuma batladı ve 10 teıri-

"Propagandanın ne kendini say nisani kararnamesi çıkarıldı. Bu, 
dırması, ne de yum~tak ve müte. Almanyada memnuniyetsizlik u
vazı olması lazımdır. Muvaffakı yandırdığı gibi, dı,arıda da büyük 
yetti olması 1arttır ... bir aksülamele hasıl etti. 

Almanyada bu pr~ganda si- Dr. Göbbelı de b-Jndan istifade 
yaaeti devam ederken tr.ıilterede I ederek, lnglitere, Almanyanın da
Nazi idaresine ve Nazi siyasetine hili işlerine karıııyor, Almanyayı 
karşı esaslı bir fikir değipkliği gö 

1 
çember içine ahyor diye tikayete 

rüldü. Bu değişikliği ilham eden : baıtadı. Bu suretle Çeicoılovakya-
1 ıgiliz hükumeti Jeğildi, fakat nın ilhakının askeri bir zaruret 
Çekoslovakyanın ilhakından son· : gibi gösterilmesine zemin bızır -
ra halkta uyanan bir akıtülamelin lanmış oldu. 
neticesi idi. 1 O günden bugüne kadar Alman 

Münib anlaşmasından sonra, Al yadaki bütün gazeteler lngilte. 

önümüzde çı ldırmış bir hayvan sürüsü gibi 
tepinip duran insanlan seyretmlya başb~dık 

Hadise artık hoşuma gitmeye ba 
lamıştı. Hayretle bize bakmakta (\ 
lan arkadaşlara kısaca olanları an· 
!attım. Şaşıp kaldı1ar. Alaylı alar 
lı gülüyorlardı. Bilhassa Hanalaı 
birerbirer önümden geçerken ga· 
yet tuhaf bir şekilde boyunlann 
iğriltip çarpıtarak yürüdükçe Han 
kahkahalarla gülmekten kendini m 
nedemiyordu. 

Maamafih, eğer ben buna kızsa) 
dun, Hansı artık bir emrimle paı 
;ala ta bilirdim.! 

işte bu suretledir ki hayatımd 
Ik defa dünyanın en iptidai ve \"ah 
ii bir yamyam kabilesine reis infr 
hap ediliyordum! 

Hanalar benim gibi onların akıl· Afrikada kibar mıislıiman kadmları Ç7TŞl)'Q böylt Sl'yyar ratlt.r altında 
lannı durduran mütlıiş bir sihirba· çıkarlar 

zın kendilerine reis oluşuna hakika-
ten pek seviniyorlardı. nma kana kana soğuk sular getirt- 'e bir servetten anlamazlar .. Gide-

Mecburen berhava ettiğimiz eski mek oldu. ceğimize rakın bu kupa), maiyeti -
reisin yerine tahta cülQsum mera - bu sefer bana getirilen su inciler ıiz olmak şerelilee bendenize hediye 
simini müteakip bütün Hanalar le işlenmiş hakiki bir arslanın kara edemez mi iniz? 
mütlıiş gürültülerle uzun bir dansa tası içindeydi!.. Omrümde böyle br Ilay hay! 
giriştiler. sahane kupa görmemiştim. Maama· Han .. m hakikaten ağzının suyu 

Hepimiz, yüksekçe kayaların üze- fih üzerindeki incilere bir göz atı - akmı; ve gözleri parlamıştı. 
rine oturup önümüzde çıldırmış bir hnca bu kupa hakikaten hüküm - So!:ruk c:u:an içip iyice serinledik
hayvan sürüsü gibi tepinip duran darlc:.ra :arık olmıyacak bir şey de=- tt>n sonra bize kuş yumurtası ka -
bu insanları .seyretmiye başladık. ğikii. Zira bu iri inciler en aşağı 2 buklan içinde Hanalann pek mak

Ben reis intihabıma sebep olan 3 bin İngiliz lirasından aşağı de • bui ıçkılerin.:!en getirdiler. 
zeki Hana delikanlısını yambaşuaa ğ· ldi !.. Ou i!lki ~mmzı renkte koyu bir 
aldım. Onu muavinim addediyor - Hatta llans benim şahane kade· şer'!:>f>te benz.ıyo::du. Fakat lezzeti 
dum. Esasen hakikatte Hanalara h::ni görünce şaşırdı kaldı. Elint güzel n koku. u muz kokusuna 
reislik edecek olan o idi. alıp muayene etti. Gözleri kamaş - benziyordu. 

Çünkü ben henüz bu insanları mış bir halde: Hanalar (uvarunga)' dedikleri bu 
ne tanıyorum, ne de Adetlerine ait - Kaptan! .. Acaba bu inciler h~ :çkiyi balla karıştırılıp güneşte bı -
bir şey biliyorum. Reis intihabı me kikl mi? -akılarak tahammür ettirilmiş ya -
rasimi biter bitmez ilk işim genç mu Dedi. !Jant orman yemişlerinden yapıyor-
avinim Bazaraya bütün arkadaşla- - Hayır, buradaki Hanalar fab- lar. içine ormanlarında bulunan 

reye karşı bir kin, düımanlık ve 
yalan neşriyata girişmiştir. 

Bu, sulh için ide büyük bir teh
likedir. Zira, Almanlara bizim on
ların can düımanı olduğumuzu 

söylüyorlar, ayni zamanda çok 
zayıf, münkariz ve huta bir millet 
olduğumuzu da ilin ediyorlar • 

Bundan dolayı, Almar. milleti -
nin fikrini aydınlatmak gerek on
ların emniyeti, için, gerek bizim 
için müstacel bir ittir. 

Alman milleti buıiln dütilrUJ. 
düğü uykudan irgeç uyanacak, 
Nazi idarcainin bundan ne kadar 
korktuiunu, bu hueustak'i teıeb

büalerime karıı aldıfı vaziyetten 
anlıyoruz. 

rikalarda ve kimyahanelerde sahte bir nevi ateş böceklerine benzer bö
inci yapıyorlar!.. cek!eri ezip katıyorlardı. Bu içkiye 

Dedim. Hansın ağzı bir karış a - kırırJzı rengi ve kokain nevinden 
çık kalmıştı. biı ktyif veren maddeyi bu böcek -

- Fakat kaptan .. Eler bu inciler :~r veriym J:u"dı. 
sahi ise bu arslan kafası bir ser · Esa~ 11 içkiyt verilen isim de bö-
vet ! .. diye kekeledi. ceklerın Hana difüıdeki ismi idi. 

- Ben, Hana reisi, daha aşai{ı l vaumg = Yıldız damlaları ma 
bir kadehten su içmem!.. nasma geliyordu ki, geceleyin or -

Diye alay ettim. ınanlarda uçu~n bu böceklere veril 
Fakat, Hansın gözleri dönmüştü .ni§ olan bu isim cidden ymnde i
- Muhterem reis! dedi. Hareketı ji. Hanalarda en harikulide hay • 

miz yak'a§tığı zaman harmetlQ za ret veren cihet bu insanların pek 
unızdan bir dileğim var!.. çı)< zehirler kullanmasıdır. Bu a • 

- Nedir Hans? Kendini kabile - Jam ar hemen yiyecekleri her şeye 
me diri diri yedirmek ricasında mı >ir mik.:!ar ve her defasında bqka 
bulunacaksınız? '>a~ka zehirleı karıştmyorlardı. 

·- AIT12 yaptın ha, kaptan!. Kadınların \"Ücutlarında, dişi ak· 
l'lt:ır.ek isterim ki bu herifler bö) :epler gibi en öldürücü zthirleri ta-

~•lanm, benim b;, kaç 
llberi Almanyaya bazı hu· 

~ l&hsi mcktuplaı r,önder -
•e bunlarla Almanların in 

ç ~Örütünü ögrenmelerine 
~ "'lllı fÜphcsiz bilirler. 

--------------------------------------- --------- şıdıklarmı genç Hana evvelce söy-

>tt "il bctdemedigim ve hic te ni
~il4eıp lcararlaıtır:nadığım bir 

1 
, l>r. Göbbels'e propaganda 

r it bazı ipti..lai dersler veren 
() Q\ e vazifesini gördüm. 

ttr llaı hu itde czun müddet 
..... , " •ahibi (sözde) bir müte· 

1, 1 
°ldugunu ve burY:ıan baş· 

t ~ tuc~ olmadığını dütünür· 
~llıtıı hidısc her halde onun nü. 

1clir •rttıracak !Jir mahiyette 
lı . 
l!~lct~ aııl maksadım sayın 

or, - .. 1 •. . .. k li -.. .. ı :gını ogrctme ve 
S"' 0ldugu ka.:ar küçwk bir 

t)t. e en büyük netic~nin na· 
b tdilecet.ni göıterm:k de-

t ~· Göbbels :stHasını ver
icar ~a bilakb pek üzülü· 

c ~hrı a 
lı elim ası: gayem Dr. 

ı,.1 t ders vermekten çok da. 
tre~ •di. Asıl maksadım ln. 
ıu il halkın yüzde doksan do
~ lli1cİ'l ~n iptid:ıi lıatikatler ala
~'ttıtlci~ ~eyleri Almanyaya da 

lııı tı. 
•ııreu 

llıtıe • e, Alma -:lara serbest 
ta 1" ~ 1rnlı:anı ver::rek, sulh da· 
~ı~ını etmek istiyordum. 

trb()e r IOn derece zeki, iyi 
o.ı:örnıu, bir :rıillettir. Bu· 

tlıp tc r, tirndiye kadar tarihte 
t' ÇQ!i 

" 1 en f:ra felsefelerden 
t ıı.rı.._ .. zıları tar •fından teshir 
lı ~dil . 
il '•laef nn, bu:unuyorlar. 

e hıristiyan aleyht:ırı. 

r:::, 1t(1 ~ 
\.Ac;o,..vll/ 

8v ...,E ""' 
,_,,&lll·~E 

lıııJE 
MAı""Q"ıJ 
lc'~LP-11'~ 

t' \ 

Mil<• •tE 
'<v6E ..ı 

SotJ 'i~ -
MEıı: lE e. 

N• 
1-4'1> 8 tR~ 
8ER "'f 
"'1EGE 1(4 

Q 't'i~eı» 

rtJ 

"emi~ti. Hanalarda yalnız kadmlar 
leğil. erkek ier de zehirlere pyam 
ı:1yrct de::erede alışkındılar, bu a -
Jaml:ır, mrseta, akrepleri, oldulu 
~ibi, pni zrhirlerini çıkarmadan la· 
:artıp )'iyorlardı. 

Keza küçük zehirli yılanların, r.e 
1irlı kertenkelelerin de zehirlerini 
;ıka:-.ınadan yıyorlardı. 

Bu r.ayvanlann zehirleri onlar i -
;:n adeta bir nevi hardal veya biber 
azı,ıo, görüyordu!. 
Genç Bazara bize bu izahatı ver

dikten sonra bize ikram olunan 
.ıer ı:e;-c dikkat etmek mecburiyetin 
:le kalıyorduk. Meseli unarunga 
Jedikleri içkide de zehirli orman ne
>attarından çıkarılmış bir mikdar 
rehır vardı. 
Vakıa onlar bu zehirlere alıP11 

olduklan için bu mikdarlar onlara 
rahatsızlık bile vermiyor, billlla 
"eyii \eriyor, hazimlerini kolaylat
tınyor, hayatiyetlerini arttırıyor • 
:hı. 

Hanalar umumiyetle uzun boylu 
ve adaleli, güçlü, kuv\etli insanlar· 
:b. 

Demek zehir rejimi bu insanlara 
i !·ı-..,;ıı:-l:taydı. 

1

1 fa\·,t, ~ı\ 5üphe yok, biz bu zehir
crt al~;.: obn~ için bL·t:ln 

ı ,,~:~::-·i ,..,·:e:-i ~mm.- ko~ manıs. 

.~.k~ıı :11-.tu. 
Onu:-ı i;in b:ze geijıileon n ·ar;:;1 · 

ıra ir.!<i!llnde de zehir Olup olvlad!:: 
nı biz:!m g<'nç Bazaraya sorup C" · 

~vat') 
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Mevleviler ney üfleyerek 
Haydarpaşadan Sirkeciye geçtiler 

Beyazıt meydanında, knldınmlann çerçevele -
diği ve harbiye nezaretinin - şimdiki üniversite -
geniş, parmaklıklı cümle kapısile mahdut meydan
dn birçc:C sarıklı, cubb li hocalnı la, mıkiyeli, föhir
li sikkeli mutnsavvıfların toplandığı gwriiIUyordu. 

lstıınbulda bir fevkalüdelik havası bütiln tcsi -
rile hakimdi. Ağızdan ağıza dolaşan rivayetlerde: 

- Mevleviler geliyormuş .. 
- Acnba kaçtn gelecekler? 
- Nereden geliyorlar ... Nereye gidecekler? 
Merakının tek cümle ile halledilen ifadesi be

lirtiliyordu: 
- Harbiye neuı.retine gklecckler, oradan sara

) a, hünkfınn huzuruna çıkmak için Dolmabahçcye 
g çecckler! 

Konyadnn hareket eden ve 800 mevle\i dede 
\·e dervişini Mmll bulunan katar saat 9,5 da Hay
d:ırpaşaya. gelmişti. 

Trenin gelmesL-ıdcn bir sant evvel sadarette 
toplannn nazırlarla harbiye, bahriye nezareti erka
nı, müsteşarlar, ııeyhislüm. ve meşihat mlltehay
yizant sa.draznmla birlikte seyrisefain idaresinin 
Moda va.purile llaydarp:ışaya getmişler, dı:ş kapı -
srnda. ild bUyük bayraktan yapılma perde ve pen
cerelerinden sarkan bayraklarla süslü gamı içinde 
mevki alnuşbrdr. 

Başkumandan ve.kili, seryaver, ba.5Jlla.beyinci 

ve mabeyni hUnınyun.u cenabı mUIUkiine erkfuıile 
Dolmab:ıhçeden SöğütlU yatı ile sonradn.n Haydar
paşayn gelmiş, sadrazamla beraberindeki ricale 
mülfilri olmuştu. Sam 9,37 de mevlcvi taburunu 
getiren defne dallrın ve bayraklarla donanmış ka. 
tar ganı girmiş, keskin düdüklerle hnzmınu sc
Ulınlıynrnk peronun ucuna krıdar gelmiş, orada 
durmuştu. 

Bn~takl vagondan 1lk j.nen Vcled Çelebi oldu. 
Vngonun mlll'§mdan ye:-c "aycık ha.san mevlevi baş. 
d~osl bir dakika. lbekledl. D!ğ .. r meşn)ih de yere 
ınlncc heyetin başn.a geçerek, ilerde defne dallar!. 
le süslenen bir revalı: h.ılinc getirilen kı::n:ıd:ı h k
liyen Talat P3f} .. , ':ı ll"YhUILsJllm ve dlgcr devlet. ti. 

caline doğııı l u. ujı:ı. 

Sadrıız.am yuvar· k ve >:·rıı:'k bıyıklı yUzU.nde 
tn.Uı bir gUIU:: ~hı klcrirJ belirterek dedeleri sc
lfunladı: 

- Hoş geldiniz! 
Dedi, bunu m1ltealdp baata Enver paşa olmak 

ilzere diğer nazırlar, Veled Çelebi ve nrkadaşlarile 
selı\mlnştrlıı.r. Çelebi bu ftuilı bitirir bitirm~z şey. 
• JILiam Hayri efendiye yaklaştı. Eline sanldı, öp. 
til. Hnyrl efendi. Çelebinin ardı sıra. eline sarılan 
ve pos bryrklarile ea.kallarmın. arasında nemli bir 
menfez gibi duran ni:".zlariyle e!_lıtln UstUnU ısla
tan. mevlcvilcri teker teker: 

- Berhudar olun! 
Diye tekrlmledl. 
llk milsaf'nhn birkaç dakikada nllıayet bul. 

muştu. S.'ldrazıı.m, şcyhUllsUlm, harbiye ve bahri
ye nazrrlnrr gardnn nynlmağa, lstanbula dönmeğc 
hnzırlandrlnr. 

- Konuşmamızın mecrasını siz değis
tiriyorsunuz. Evvela sualime cevap veri
niz. Ondan sonra size söyliyeceklerimi 
diı~ürüm. 

Talat paşa, mevlovi taburunun ı;cniş bir mera. 
sim çerçevesile payitnhta girmesini knrarlaştmmş, 
bir de merasim programı tnnz.im ettirmişti. Bu pro. 
grama göre mevlcviler dörder dörder bir ylirüyilş 
kolu teşkil edecekler, Beyaz:d!ı kadar caddeleri 
yUrüyerek geçecekler, mcyda.ndrı, vükela ve nazır
lar önUnde bir resmlge~it yaptıktan sonra harbiye 
nezareti avlusunda toplanacaklar, Enver p~anın 
hQZlrlatacağı konaklama mahalline gideceklerdi. 

Nazırları Haydarpaşaya getiren seyrlsefalnin 
Moda vapuru iskelede bekliyordu. Sadrazam Veled 
Çelebiye vapuru işaret etti: 

- Maiyetinizi vapura gönderin. Biz de ayni 
vapurla Sirkeciye geçeriz, orada sizden ayrılır, 
otomobillerle Bcyazıda çıkarız, sizi bekleriz. Siz, 
alayt vnla ile ney, kudwn ve tehlillerle caddeyi ge. 
çer, Beyazıt meydanında bir de geçil resmi yaptık
tan sonra dedegfı.n ile dervişanı n~zaret a\•lusunda 
toplu bulundurursunuz. Konaklama kej1'iyctini 
harbiye nazın paşa hazretleri temin edecekler. 

Veled,Çelebi teı;ıekkilr etti. Sadrazamın söy_ 

!ediği gibi ynplı. 
Vagondan inen mcvleviler, bir sikke kalabalı. 

ğı halinde gardan çıktılar, geniş menner merdi
venleri indiler, çmıa Ustünde bckliyen Moda vapu. 
runun gUverteslle baş tarafına yerleştiler. Sadra
znm.la nazırlar ve vilketıl vapurun birinci mevki 
üst kamarnsına oturdular. Mod:ı. vapuru ağrr ağır 
harekete geçti, Sirkeci ic:ıkelesine doğnı yola lto. 
yuldu. 

Dedeler, Sirkeci iskelesine yakln1Jırken ko1tuk 
altlarında bulurulurduklan siyah saten ney torba
larını çıkardılar, açtılar. Neyl~rini ellerine aldı
lar, kudUmlerln me§in gılaflan c?a çıkarıldı. Vapur 
Samyburnunu dönerken güverteden taşan nefts 
bir ttab'lne ynğmunı, kıvrak bir tempoya uyarak 
(Saba devri) nl kulaklarda aksettirdi. Vapur bir 
anda. <ierin bir silld'ıta. boğuldu. Ortnda. çıt yoktu, 
sayısı 50 ye var:.ı.rı ney, bunun yansı kndnr kudüm 
'Ve ziller.in iştirakiyle kryılarda rı.ksettirdilderl ft. 

hl'ngi sUrdilrerck ilerliyen gemi iskeleye doğnı 
yn.klnştı. Sahilde biriken ve iskeknın bfı.ıµnda. iki 

taraflı kesif bir knlabalrk meydana getiren karşı
layıcıların muka.bll ahengiyle karşılandı. 

lstanbul tekkelerinin şeyhleri, dedeleri tek. 
mil takmılariyle burada mevki al~lardı. RUfat 
tekkelerinin zil \'C kudilmlcrl, diğer musiki 8.letle. 
rilc birlikte saba peşrevlnl çalmağu" başladı. İki ta
mfm knrşılıkiı nhcngi, .sahil boyunu kaphyan ac. 
yirclerin alkışlarlle uğurlanırken vapur çıınn verdi. 
Sadrazamla nazırlar önden çtktılar, Velcd çelebi 
de onlarla birlikte vapurdan aynldı. Otomobillerle 
Beya.zıd meydanına gl'ldiler. Mevlevi ta.buru gö
nUllüleri saat 10 da alay kurdular. Dllrder dörder 
dizildiler. Neyli, kudümlU kısrm bl\-Bta mevki al. 
dı. Bunla.mı önlerine de lstıınbul tekkclcrlnln kar. 
§rlayıcı taknnları geçtller. Alay yoln koyuldu. 

Bayraklarla donanmış Sirkeci cacldesi, gnnn 
parmakhkh bahçeslnin dU\·nrlarma tırmanan ka
dınlı erkekli kalabalık arasından süzülerek geçildi. 

(Dcuamı var) 

L 
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Şaşılacak bir kımıazl1kla Madam bir asker nıcy{iana çıkarılıp tevkıl 
lökorii Kont Fon Niderstofla ta - edildi. 
ııştıran da gene odm. Bunda takip Teferrüata nıütrallik dikkate de· 
:!tliği ilk gaye şu olabilir: ğer bir nokta daha: Tevkif edılcı. 

Fransız diişmam hüviyetine ya • askerlerın hemen hepsi ltıgiliz ... Bı. 
fuşacak şekilde Sen Korcnten alıa - nıı kendisine soylediğim zammı bi . 
:isi a/eylzine en şiddetli le:lbirleri rincı 111iıllizim çok kızdı. !Ju lıid -
tel;lif etmek ve bunları yardımcıst deti, cevap ver111ckte müşkül<i 

kadın t•asıtasile rcd veya tahfif et - ;ekeceği için değil, şüpJıeletımeğ' 

tirmek. Dalla sonraları Madam Lö· I baş'cdığımı anladığı içindi. Biraz 
~örii çok tehlikeli ve lidl vaziyet - soma beni ikna için mükemmel bil 
lerde Jıaberci olarak da kullamnağ1 çare buldu. J(urduğıt tıuak salılf 
diişiindii. sağır ve dilsizlere karşı idi. Bi . 

U ydurmn "intikam,, gizli cemi - naenaleyJı bu tuzakla yakalanan -
yeti hikôyesinde llaym meseleyi bir tarın a11cak lngiliz olmasından da
kaç saat içinde hallediverdi. Mu - ha tabii ne olabilirdi?. 
hakkak olan dhet bu masalı lsviç
reli mevkufun duyurmadığıdır. E -
ğer o uydurmuş olsaydı mektubuna 
imza atar, mükôfat bl;klcdiğİ11e gö
re hiiııiyetirıi gizli tııtmazdı. 

15 haziranda iki Gayyar mevcut 
?lduğıı ve bunların nöbetleşe Sen 
Korotıtende kaldıktan ileri siiriilıin 
ce evvelô sirıirlendiği halde bunu 
ilk kabul eden Haym oldu. Çünkii 

!Jaym bunu tıedcn yaptı? Çiinkii müdafaa cdilemiyeceğini anladığı 

Sen Koron/en merkez kumandan - vaziyetfori derhal bırakıverecek de
lığının daha yüksek askeri makam- recede zeki ve kllrnazdır. Soma 
lor nazarında mitlemadi mıwa/fa - bımdan diğer bir maksadı da fi • 
kıyctsizlikleri ve skandallar yüzün - kirlerimi t'e şiiplıe/erimi tamamiylf 
den itibardan diiştüğünii, bundan anlayıp mukabil tedbir almaktı. 
da vazif edar olması dolayısilr. kcn· .. . . w 

d. . . l 1 1 1 b'l g· . b.1• 1' ılvakı bu şekılde çalışmaga baş-
ısının mcsıı tl u a ı ece mı ı ı- . . .. 

d 1 · 
1
. • • 

1
• b ladı. Farazıyemın ymılışlığı uzcrın yor u. svıçre ının ıs ıctıa ı nıer -

k k . .: K 1 l po de münakaşa edecek yerde bu yau-ez mnar.uam o onc e, ra rtttıll v • • 

~ ı b't' k • kJ: d' lışlıgı bızzal bemm kabul etmem 
şoy c ı ırmc mı unHıt t•cr ı: . . . v 

"~f d k. .. .. ·· • k . / ırm t•azıyetler yaratmaga çalışlı . 
ıı a em ı gozumuze gırmc ıs e - /k' G , 

9 1 · 
/ . • • ı ayyar arasrnaa ıazıratı: a 

yen bir casıtsım bıle Sen Koronten "b 1 d w• 1 .. 1 a·v· . k~t· b'I 
d 'hb ı·ı k b. b 1 110 e egış ın me ıgını pe u cı ı e ı ar ec ı ace ır şey ıt ama -
yıp hikaye uydıırnıağa kalkması 

şehirde gizli faaliyet olmadığma etı 
büyiik delil değil midir?,, 

Bı1 gayet gi1zel bir hesaptı. Mer -
kez kumandanı b11 nmhakcmedeki 1 

kıwvelinc kapıldı ve Haym mevki- t 
.inde kaldı. 1 

Bre vaziyette. lsviçcliyj hiımrli -
mize alması ve ona bir de mıwaf fa-

. kıyet kazanmak imkanlarını ver • 
mesi lôzımdı. Gizli bir matbaa mey- , 
dana çıkarıldı. Fakat bukadarı kafi 
idi. lsviçreli öldürıtldü; nitekim 
Stif rl öldiiriilmiiş, Sen K orontcnlc 
Fransa arasmdn gizli tayyare sc -
ferleri )'afJtldrğını bildimı casus 
ele verilmişti . 

..,.evıren: t-ethı Kardef 

dıgı için papazı Fransız yaralıtor1 ' 
mı başucuna gönderdi ııe bize ş: 
lıirıieki Gnyyar olduğmm kola>< 
sbat ediverdı. Böylece çalışorG 

• 111~ 
m beş gıin zarfında nazariyemı . 
~ayyile malısulii bir masal /ıa/ıll 
?elirdi. 

Fakat 15 hazıranda münakoşr.'1 

'ıarareli ile boş bulunarak iki ih1'; 
vatsızlık yaptı. Bunlardan biri ~ 
•lıcmmiyetsiz gibidir: Bana tııı~ , 
'daStnda bıılıman aynada zabit a 
~·amı parmak izlerınin foto~r01' 
ılıp almadığımı sordu. ı 

ikinci ihtiyatsızlığı daha miıh111 

~mit iki kardeşin parmak izltfl , 
tetkik ederken bunların aytıı odO 
ma ait olduğunu söylemişti. H0~ 
müdahale etti: "Mademki bıJ1l 
;ldz, bu kadar benzeyiş tabiid7~ 
'(.[albııki kimse böyle bir şe)' so~ . 
memişti. Haym dr.mek bımıı bı 1 

yordu.' Bundan llaymm Go>~I' 
ailesini yakından ııc iyice ıamt11 

-ıa hilkml'ttim. , 
Nihayet mahzenleri araştır'ııO~ 

karar verdiğim zaman ilam bil 

bir gün telıir ettirdi. Talzarr1~. 
17 haziranda yapılacaktı. 16 hO fı 
raıı akşamı evine dön'dr?ğii zoP:ır 
~elzirdcki siııil suç ortaklarımtı f,~r 
rini birer birer dolaşmağı tehlı <.. 
bularak Madam L<iköre piyarı0 ' 
resi l'asıtasile haber verdi. 

1 r D,, •• ,, - · ' ı•lf' ______ __./ 

Şehirde saklı itilôf devletleri as -
kerlerino gelince, ara sıra ihtiyaten 
bunlardan birkaçının tevkifi icap 
ediyordu. B11 tcvkifleritı llcpsi nuc
buri ve nıüşkiil vaziyetlerde yapıl -
dt. Slifeliu kaybolması münasebe
tile bir, merkez kumandanlılından 
evrak çalwnıası iizeri,ıc gele'ı ihtar 
miinasebctilc beş, fıapaz Gayyamı 

serbest bırakılması miinascbetile 

u,111' 
İnglltNedc ut ko ula.rma oldub'tl ka<lnr tnzı ynrı':larınn dn b • 1'9 

bir nıi;het gösknnlcr rnrılır. 186.) denbcrl görUlmcyo b:ı lanınıŞ 0 ,~ 
bu Met liilhnssa umumi harpten sonra daha fll7.la taammüm ctınlş ti' 
l.ıugün adeta ut J'arı!;iları lmdar halkı amuştı'.". Bilhassa J.al<t' rnı1l şPf 
kasında.ki nhnll köpek ..,·anştrmınya pek mcraldıdır. Ttuıhır t~şriııt•,r 
ayımlan itibaren bütün. bir kış mc\'slmlnclc bc..,ıeıılr, tcrhiJ c cdilit' pı' 
yan5larn hnı:ırlanır. İIJ,baharda 'c yazın da hüJ Ul\ t:ıu J anoılııJ1 3-ıı 
lır. 

Behire alay etti: ~ 
- Esrarengiz ku~lar, söyJMiğüııı ~ 

hayal iklimlerine götürdiıler ,·c 0
' 

bıraktılar. 
c Artık geç kızın arzusunu yerine getir

mekten başka bir iş kalmadığım anla -
yan Necdet: 
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ESEN 
- Yazık .. Bu güzel duygulo.r •.• , ~ 

kızbrm en tabii ~u~ıeridir. sen ~·1 \ 

tahayyüllü günlerin riiyası içerı:iıı c · 
- Pc!d, dedi öyle olsun .. Kusurlarını

zı sayayım. Gençliğiniz, uysallığımı, Hi
kaytliğiniz bir 'kusur değil mi? Hosunu
za giden her şe; i neticesini düşünmooen 
size yaptıran bunlar değil midir? Sonra 
istikbalinizin muhakkak iyi olacağına i -
nanıror::;unuz. Halbuki ati iyi de olabi -
liyor, fena da .. Fena ihtimallerini orta
dan kaldırıp gelecek zamanı penbe ufuk
lu bir şafak seması halinde gö;;teren de 
gençlik, uysallık, lakaydidir. 

Behire Necdetin sözünü kesti: 
- Yeter artık.. Eğer biraz daha de

vam ede:5eniz büyiık kabahatlerime beni 
de inandır:ıcak ınız. Fakat dü;ünce!eri -
nızi de cevap ız bırakacağUll saruna;•ı -
nız. Bir defa ben c:.izin zanncttİJiniz ka -
dar r,c:ıç deililim. Bu sonbaharda yirmi 
tiç yaşına gireceğim. Bir genç kız yirmi 
uç ya~mda çocuk sayılamaz her halde .. 
Hayatta bu gen; kızın kendini idare ede
cek kadar bilgı i ve görgüsü olduj:;runu 
lfıtfcn !·abu! buyurunuz. Sonra ben ıa -

Q!lsmlziımı le\'glli emin olü -
mf'.t::".fen !ônnı is!erimi yoluna koymak su
rctile isb3t ettirn. Si: bile evime il { gcl
iiğini: gı:in :ıbliı~ h:ırckctimncn dolayı 

Nakleden : MUZAFFER 
takdir etmiştiniz. lstikbalime çok emni -
yete baktığım noktasına gelince buna da 
hüküm vermekte acele ediyorsunuz. Belki 
a.timi de::liğiniz kadar penbe görüyorum. 
Fakat ara sıra gelecek z:ı:nanı <lü~ünür· 
ken saadetimin nerede ohluğı.ımı, va
zifemin beni hangi yola fötürdüğü!lü c!e 
düsünürüm. 

Behireyi sükutla dinleyen Necdet bu 
son cümleden sonra art!k dura:r.adı, o da 
genç kızın sözunü ke-ti: 

Saadetiniz mi? Onun nerede oldu -
ğunu biraz evvel size söyledim. iz cın -
cak yanunda mesut olabilirsiniz. J\nr.c -
niz bile beni çok severdi. Eğer o şimdi 
c:.ağ ola;aydı sizi hayatta ancak bcnb me
o::ut ede' ileccğimi söylerdi. 

Genç kız bu sözleri bir kahkaha ile 
karşıladı: 

1 Iayır, dedı. Annem şimdi bu:-ada 
olc:::ıydı size iddiacı. kıbirli bir adam oldu
ğunuzu cöylcrdi. Kendinizden bahc,eder -
ken çok müS:?rr.aha!~fu" o!uyorsurıuz. E -
ğC1' Nilınttan da b~ni C9t çok mernt edc
bilcccl-: erh-;:n k:m o!duğt::-"J ~r:~1:lrc!ı 

tabii o da kendini göstercct 4r .i. 
Genç doktor biraz canı sıkılmış bir 

halde: 
- Olabilir, dedi. O da sizi benim sev

diğim kadar seviyorsa tabii aynı şeyi 

~üyliyecektir. Fakat bu s(:ızler ilk r.oktaı 
nazarı .. 'Tldan beni vazgnçircmez. Siz ço -
cukken masallardaki peri padişahının 

kızr:u andıran bir ihtişam içersindc ya
şadınız. Hayat sizin için bir şiirdi. Hül
yadan, tecessü.,ten, asil ze\·klerden do -
J;unmu~ bu r:ı~:ı:·ıs tarımı :ı.nca!: brnim 
I~ bc.a!>er d.~vru:ı ettii~:.,ıii:-.. .:Oiı. 

:Cchirc i~ini çcl:ti. 
E,·et . ~Iazi tatlı tir m:ı ·aldı .. Se:1 

\ 'C b~n hu m!l alın iki kahrama:117dık .. 
lki m~"~l çocuj~u .. Fakr.t tu r\ira art1k 
ulcHi. Bul? Un bir m:ı ;al cle!wrJ içcrsi:ıd" 
dcgıl, harat dekoru içer inde }"<!'.iıronız. 

- llnyır Behire, Siz bu masa!ı hıra -
kamaz~nız. Kırlar. geniş ufuklar. u::al\ 
diyarlar. <len!ı kıyilan .. Bunlar o zar.1an 
huly::ımzı besleyen ren!di şiirlc:di.. Bu· 
g.:.n yine By!edir. Yar.r: yine öyle ola -
d-:t!:-. Den::: kc~~:r.ıda c·1-ur, s~aC:ıro 

ufka bakarak dalar giderdiniz. Düşünce
niz ma\•i gökle ma,·i uyun birl~tiği bu 
yersiz çizginin arkasındaki masal iklim
lerinde dolaşırdı. Kırda boynu bu1 ~·: bir 
menek~c sizi kendinizden geçirirdi, hir 
kelebek arkasından hu!yalı gözlerle ba -
kardmız. Çiçekli bir ağaç manzarası size 
dünya nimctlı>rinin c:n güzeli gelirdi. 

- Dedim ya .. O vakitler bir masal ço
cuğuydum .. Giilünç bir mahluk .. Her yer· 
de, her şeyd~ şiir arayan hassas. mana -
qz bir kız. Fak!\t hııgiin ma,al çocuğu 
:ı.rtık ölmitştilr. 

l;nkan r:: .. Ö) le ohaydı çok "evdi -
i:im ma nl çocu~Jnun ölümüne benden 
e' ve! B~hire ağ ardı. 

- Saçmalama Necdet all:ı.haşkırıa' 
~ Hayır D~!1ire .. Hislerinizi gızleme

Tİ>e çah .... manı:: beyhudedir. Siz hudin. 
d;.indc:ı da!1a f<'ıl1 h:ı :ıa 3ınız. Gı.izellık 

b~ a ruhu:ıuula eski heyecan ateşini 

y.ı':alı::ıy:>r. Denizdeki mini minı yelken
leri. ır.:;hul c!iyarlara kanat açmış esra
ren~lz ku1larn bcr.zcten Bc!1;re hala de
ifürr.~miştir. 

şıyo:um. 

Behire gülmcğe ba~ladı: tlcıl 
- Demek ben e. kiden böyle kOfl ' 

yordum. Oy!e mi ~ecdet Bry? rıtıl 
- Birçok cüm1elcriniz hala Matı t>-1l1' 

Bchiı e .. Bir gün bana rnartılard:ıJ'l 
~etm' ıtiniz. 

- Martılardan mı? r1 
~u'ıı 

- Evet.. Demir.tiniz ki: ••Mtı 
1
.,' . b~·· 

bak .1. Tecdet.. Bu ku-;ük kuşlar 53.dif" 
çalı~ma sevgisinin e'Je:li tim aJlerı~udı 1 

- Demek o ,·akıt bu m'.lna .. ız 
seviyormuşum .. ıı l' - Sevmek d~ c;o? mü? Saatı~rcc ro:t~ 
lanna bakar. g')z!e'"İnı7i bu b"~ a~ c ı: 

i onlar <;Jt ' lıll:lardan ayıram"l: ı'1r. • ' 1' tı'• 
meçhul iklimlerden gn'cn ; oru!rr.7 1 r 
mr~ i~ilerdı. Dı":r: t ),luğur.a çı ~rıı" 
bcdiyctin em :ıı ·z nm !t'lcti.. Ak5 ıı: , 
ku lar sürü ürü uzak ,. e esrare"l~ 

" ' valarma do~ru uçarlarken: 
•'! 

"Bakın hele, derdiniz. Gün b::ıtı~ ,.. 
ni bitiren ameleler gibi C\ !erı='c 
yorlar. 

(D:Jvamı ı·ar) 
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Gregorius sarhoşluktan 
kızarmış IJÜzügle eğildi iki hikaye ... 

~'11 Cr~gorius tekrar garab kup:ı.srnı Afroditi birdenb.re atıldı: ' Mirayı oraya davet ederim. Ve ben 
lu Yarladıkta.n ııonra vahşl bir gU. • - Yalnız, dcd! herhalde pek gü· sizin en mutemed ada.maJrmızdan 
lrlseıneyle gülerek de\'am ctU: zel tnkdir edersiniz ki böyle bir biriyle buradan hemen bu yere ha. 

Cehennemde, insa.nır:. muhak. 
kak surette bulacağı aşıklar, gü
zel kadınlar, alim v~ şair ve mü • 
ncccimlerden mürek~cp bir kala· 
1:.ah kiçinde, ruhlarının çektiği a· 
zaptan kurtulmağa mÜ§tak cehen 
nemlikler arasında, kenarda gü
lümsiycn bir kadı nvardı. 

et~ ~ördUnUz mil?.. Mirayı arzu meselede si::in gihi adamır. yalnız.. raket ederim ... 
kad ll1iz Yere derhal getirtmrm ne ::-.a. söeüno itimat c~m.eğe imkan ~·ok .,. :r basittir: .. Yeter ki ııiz •• c;u tur. Bu.-ıun için sizin de i~inıze ge
b:ı atta kendlniı.i kurtarmayı ra- ı1 lecek hal çaresini Lizzat ben tckilf 

edesin.iz:.. edeyim! .. 
lio /\frocüu bqı önünde dilştintlyor, Grcgorius .Karsısındaki kadının 

Gitmek için 4 gün, dönmek isto
sek yine anc:ık 4 günde dönebilL 
riz. Eder sekiz gUn ! .. Binaenaleyh 
sizin istediğiniz de hAsıl olur, bizim 

istediğimiz <le! .. Yani hem çaresiz 
olarak biz sekiz gUn Bursadan u _ 

Bir yeni gelen bu vecit içindeki 
si:nanın tesiri altında kaldı ve ta. 
şıdığı ifadeyi nası ltcfsir edeceği:ıi 
bilmiyerek soruu: 

den derece kederli olduğu yUıUn. ı:ekasını ilk ttıkdirle göreyordu. 
n belli oluyordn. Biraz sonra: - Buyrunuz! .. Bulduğunuz şekli 

'Ya- Peki, dedi, şimdi bizden ne merak ediyorum! .. 
Sö~ınınrnu:ı istediğinizi sarih auNtte Dedi. 

.zakta bulunuruz, hun de sizin eli
nizde değil, her an hUr bulunuruz! 
ÇUnkü sizin benim yanrm:ı vere. 
ceğiniz adamlar herhalde Miraym 
beraberinde gelecek adamlara bir 
11ey yapamazlar!. .. 

- Bu kadın kim?. Saçları o· 
muzlarrna sararak dizlerinin Wı· 

tünde çaprast duran ellerine ka
dar düşen bir fildişindc.:. yapılmıı 
mevzun vücutlu kal.im kim 1 Yal· 
nız onun gözleri yükseklere bakı. 
yor. öteki dünyada ne gibi bir sır 
bıraktı acaba?. 

"' eYinlz' G • ·• - Sizjn söylediğl'ıız ancak §U şe. 
~iiz·ı~gorlus gayet memnun hir kilde olabilir!.. Miraym da benim 

bir- Buıt. .. dedi. Dediğim gibi, 
l"ln hatta müddetle Bitinya kr&lla
'trıa tn. defineleri ifiyle meuul olma. 
.... 1112 lazımdır! .. Bunun için de Ml 
•a.;yı b' 
11 ır yolunu bularak buraya, be-
t.ır: :Yanı.ına getirtmeniz laznndır!. 
6er · l'Qı sız kendi elinizle bir meh:tut 

raa ar \'e onu pek mühim bir men. 
şl!ıa linlzi halletm•!k Uzere yaluıı ba· 

11"'1 buraya çağınnııuıtz bu mesele 
ve : iyi ve tehlikesiz bir şekilde 
lequ 1t kiınec haberdar olmndan hal 

tı:ıl§ olur' n ... 
lbn e.n atzin yazacağınız mektubu 
ra.~: l1ldımn silratile yola çıka. 
~, b"nn en emin ada.mmıla yola çı-
:ıaya hazırım! .. 

fl'oditi dilşUnUyordu. 

0.; Fakat, dedi, bunun bir tuzak 
l'ıı ''Yacat'lnı kim temin eder? Mi. 
., ~'lıı da buraya gelip yaln.tz başma 
"'?"' l . Ilı e&Uın ohnası onun da hayatı· 

0 ,,••tın elinize vermesi demek o. 
.. r• 

d~ · ·· Böyle bir şe~1 nasıl teklif c-
"lnız, anlamıyorum! .. 
'riua ~ddl bir tavırla: b.:'- söz verlyonıml .• 

.\tl'<Y.Uu acı acı gilldtı: 
d ;;- Sııtn aöz vermeniz kl!i değil. .. 

t>e.sl. 
Q~!orius can sıkın ttsıyla &ordu: 

d~ :eaeka ne çare var, madam? .. 
~ ~ !h.ı işte eöıdcn bqka itimat 
bllit, tbıat edilecek baeka ne ola-

tırı~~ti dllfUnUyordu. Gregorius 
<l rh kllfıni kabul etme5e berlf onu 
rl'ce:ı 'Bizans hUkUmdarma glSnde. 
e~ ll. liorhalde bu teklifi kabul 
'ıtıı l:örUnmek ve Miraym gclmo· 
ı:llılll bı>kl~ek !uretiyle vakit ka • 
~da mUmkUndü. 

t ı \t Miray kt'lldisinden mek -
'alınca elbette yalnız gelmez, 
ı "11 gelen elemanlarla beraber re. 
1 lrıcİ au butuıma ise zaten 1znik 
da 

0
; 01a.ınaz, ancak kale drtaram 

"'•lbiUrdl (' llt . 
I{ c-tk at Grcrortua Miraya glSnderl· 
ı tn lncıktubu ıı:endlal yaıdır&cafı 

onu t~-
llı~~ı -.aıamlyle ve deli ıfbl b1r 
~aıc btr' Yalnız gelmeyi göze &ldıra... 
lr tertıb yapacağı muhakkak· 

Mira 
~ ıı.ra ~ b5yle tuıağa dUetil.kten 
r:ı ,.,.

1 
e herifin pençesine geçlrdL 

Ilı~ lııtlrtııı &onradan serbest brralt-

Onıı Unklıı mı vardı! .. 
~il btrn için ıihnindcn sUratle baı. 
bctnı haı çaresi dilşUndU. 

I~ 1:ı, ndc:ınber:ı nefret ve ha.karet
~:ı~1 rek"t cUğt bu mel'~n adama 
~llılJn~l'denblrc mUlflyimlcşti ve 
11 reıc '. bir tavırla onn doğru dö. 

~ ....... Cre .. rt 
a İliba ~o us! dedi. Teklifiniz.i c. 
c~g tiyle kabul ediyorum! .. 

lUıı k 0 riua sar.ı~luktan bfisbU-

tlar "~~~1§ Yilzil~·ıc yerlere ka • 

....... l'(ltt-kk 
-... "' Urlı>r edenm ! 

h C..\"et b 
t?ıaıt1 · u defineler işinde ça-

"''t• Şulrı b~n ve Miray vazgeçl~·o. 
tııı n,~ ııarııa ki ikimiz de ne eizin 
b ""'ne ' lltıııı 11?l lrnpar at.orunun, ne Mal 
hıı" buı ~~calnde kalmamak ve 

1 
C::rego~llınalt "8.rtlyle ! .. 

ı.ı 1~ t"lt us ga~-et memnun bir gU. 
-... ~ tar Yerlere kadar eğildi: 

1 o,.,. n de bu §8.rtlarmrzı kabul ... rn' 
l)(>cli. . . ., 

de bir hafta müddetle siz.i doflne. 
ler işinizde rahat btrakmaınıZl isti
yorsunuz değil mi? .. 

- ŞUpheaiz ... 

Gregorius hayrstıe: 
- Bra\·ol .. 

- O halde buradan 4 gUnllik me Diye bağmit. 

sa.fede bir yer tayin ederiz. Dt>n ( Devtımı var) Daha sözünü biti:medcn, alnın· 

da solmuş bir defne tacı olan biri 
atıldı: 

- Bu kadın eskiden, dünyada 
iken büyük bir artistti. Sesi, açık 
bir semada akıp giden yıldızlara 
benzerdi. Vakti gelinceı fevkalade 
güzelliği dolayrsiyle ölüme gör
mediği bu sesi, Allah, üainatın e
bedi musikisinin içine attı. O §im
dı daima bu sesi itidiyor ve k'endi 
sesini tanıyıp Allahrn ondan ıduy. 

"\ duğu hazdan kendine hisse ayın· 
yor. Onunla konuımayrnız; ~ün· 
kil kendisini cennette sanıyor. 
Solmuş taçlı adam susunca, di

~cri biri: 
- Bu kadının hikliyeai böyle 

değildir, deldi. Dünyada iken bir 
Jair yalriız onu terennüm etmiıti •. 

Dundan ohu sene e\'Vel tn •iliz Generali Slr Ba.den Potwcll tan.o. 
fmdan tesis olunan tzclWt, gUn !:ettikte büfün dün> aya. yayılınıs \'C 

teşldllt gftttkı,:e genlslcm.lştlr. Bu~rtin yalnız lngflterede yanm milyon 
lzcl \'ardır. Şimdiye kadar izclllhri kabul eden memleketlerin sayısı da 
elli)i bulmu§tur. Lord Baden Po"·en 50 yapıda iken orduyu terketml' 
,·e kendi tablrt ile, daha bllytik bir ordunun ba.'}m& g~ 17.clliği kur· 
mu~to. Buglln sek!'leninl g~mi5 olan Slr Bad<-n Powel yine bir g<mı; 
·rlbl dine \'e lng:lllz l:.ı:cllcrinln başındadır. 

Şairin herkese tanıttığı ismi hali 

insanların dilinde dolaşıyor. Şim· 
di bu kadı, dünyanın bütün in. 
sanlanndan kendi methini işitmek 
için kulak veriyor. İ§te, onun ha· 
kiki sırrı budur. 

Yeni gelen sordu: 
- O da şairi seviyor muydu ?. 
- Evet; fakat o kadar az ki, 

Her aeae olduğu gibi bu sene de bütün dünya izcileri umumi toplan 
tılannı yapryorlar. Her memleketten gelen izciler blr arada kamp ka
racaklar ve mUlctıer arasmdakl kardoşllğt canh bir ~kilde yaptacak
lar. 

bcrgün karıılaıactıklan halde o· 
nu tannnryor bile ... 

- Şair nou tanıy~r mu bari • 
Öteki gülerek cevap verdi: 

6. KUŞ AYAGI 
6. F: le pie:C!-d'oiseau (l'or. 

nithopus m., l'ornL 
thope m.) 

6. t: Scrrade!la or bird's foot 
6 . .\: die Serradelle (Scrra

della, der Vog"lfuB) 

7. BOSTAN BAKLASI .. 
ı. ı·: la fcve de marais 
7. t: thc bçan (here: tlıe tıck 

hean ôr Engli11b honö 
bcan) .. \: die Saubohnc (!'ferde. ı. 

bohne) 

8. \"AlrtıOI BAKLASI 
<bataklık baklası) 

8. F: le lupin 
8. t: t.hc lupin or lupine 
8. A: dlc Lupine 

9. BURÇAK (fiğ) 

9. F: la vesce 

l 

!J. !: thc common vetclı Cthc ıl 

a~s 

tare) 

9, A: die Wicke 

. 
10. K.\RA HABDAL 
10. F: la moutarde (le senc

ve) 
10. 1: t he whitc mustard 
ıo. A~ der Senf 

11. HA Yl'AN PANCARI 
J ı. F: la betlcrave fourragl>re 
11. t: the common beet (the 

mangel - v;urzel, alzo 
maııgold.w11rzel, lmovm 
morc commonly as ma.n. 
gel or fiold mangcl) 

11. A: dic Runkclrilbc 

12. KARA BUODAY c~rn 
sarma~ı~rı) 

12. F: le aa.rraain 
12. 1: thc (common) buckwhe 

at or brank 
12. ı\ : der Buchwcizcn ( dae 

Heldekorn) 

- O, §imdi bize sesinin hika
yesini anlatan adamdır. Dünyada 
iken onun için uydutl:luğu masal
ları tekrar edip duruyor. 

- Cehennemdeki bir insana sa. 
det bahşediyorsa, şairin hikayesi 
muhayyel de olsa ne ehemmiyet 
var!. 

-2-

Bir zaman büyük muvaffakı· 

yetler kazanan ve bir çok peres • 
tışkarları bulunan bUyWc bir ar
tistin gözleri, mazhar olduğu tak
.Jir ,,~ kazandıfı ıercf dolayıaiyle 

başka şeyleri görmüyoı1clu. San'at 
re mesleğinden başka bir istek ve 
hevesi yoktu. 

F.:kat bir gün, tcr.a.dlifün karıı. 
~ r.a çıkardığı bir erkeği delict. 
~ıne, bütün kalbi ile sevmeğe bq· 
ladı. Bu andan itibaren san'atı, za, 
ferleri ve takdirkarlannın medib
leri onun için bütün eski mw -
lannı kaybetti; artık yalnız aıla 
l~in yaııyordu. Fakat buna rağ
men, sevdiği adam onu hiç umur 
lanmal:lığı seyircilerden kıskana

rak sahneyi ebediyyen terketr!ıe

Ein diledi. 

Aktris: 

- Aık; sa.n'attan da, ıercften 
de, hatti hayatın kendilinden de 
üstündür! . 

Diyerek tiyatrodan uzaklaıma· 
ğa hemen razı oldu. 

Aradan zaman geçti. Erkeğin 

aıkı gitgide azalmağa batladı. Bu 
&§k için büyük fedakarlıklar yap
ını§ olan kadın da bunun farkına 
vardı. 

İçine soğuk ve sisli bir akşam 
hüznünün ~öktüğünU ve tlmitsiz· 
liğin kara kefeninin bUtiln varlığı· 
nı sardığını }ıjgsetti. Fakat, vazi· 
yeti soğukkalılıkla karJılayacak 

kadar metindi. Hayatının bu teh· 
tikeli vaziyet karşısında göstere· 
ceği cesarete bağlı olduğunu gör
dil. 

Zalim basiret yüreğini parçalr 
yoıfdu. Atkı için o her fCyi feda 
etmiJti ve !bu afla fimdi ondan u-

zaklaııyordu. Sönmekte olan at~ 
şi yeni.den alevlendiremezse, ha· 
yatı bir harabeye dönecek ve 
kendisi de elemle yoldaş olacaktı. 

Büyük artist olan bu kadın, 

san'atın kendisine ne bir ilham ve 
ne de bir yatıdımı olanuyacağını 

anlıyordu. Bilakis bu onun için 
bir engeldi. l'd:üelliflerin söz ve 
fikirleri ile, rejisörün işaret ve 
tashihlerinin acı eksikliğini duy
du. Bir an evvel karar verip ha
rekte geçmesi icap werken bir ço
cuk gibi ac:i% ve biçareydi. 

Zaman ilerliyor, bir şeye karar 
verck lüzumu kat'ile!iyordu. 
Nihayet, kalbi ümitsizlik içinde 
kıvrandığı bir gün, bir uman ku· 
cak kucak rağbet ve §Öhret topla
dığı tiyatronun rejisöril gelip, o
na büyük bir muvaf!akıyet temin 
edecek bir füamda rol almaanu 
tekliC etti. 

Çile çekerken sahte hisler gös· 
tennesi imkansız bir ıeydi ve tek
lifi redetti. 

Rejisörün fazla isran üzerine 
piyesi )>ir kere okumak istedi. Bir 
de ne görsiln?I.. Facia, aynen ken· 
di bayatı değil mi?. 

Bir kaç saat sonra sahneye çık

uğı vakit, büyük bir ki4lab:lhk S· 
nünde, hararet ve samimiyetle de 
haya yaklaıb; o akşamki kadat 
candan, hiç bir zaman rol yapma· 
mııtı. Allaılar, devamlı bir gök 
gürültüsü gibi oklu. • 

Yorgun Ye kederli, evine dönd:i 
Hallan gösterdiği tezahürden pş 
kın bir haldeydi. Kollarında dün 

yanın buketi, evden içeri girdi • 
vakit iki kiıi için hazırlanmış ola 
yemek masası ona, mukadderatın 
tayin edecek anın artık gelmiş ol 
duğunu hatırlattı. Sevdiği adar 
acele ile gelip: 

- Geç kalmadım ya!?. 
Deyince, gözlerini duvar saati 

nin rakkasma kaldırdı: 
- Tam vaktinde, 

çok geçi. 
Diye cevap verdi. 

fakat ge:ıe 

- OSkar Vay)d'ten -

m 

11. F: la longe [d'&ttaehe], 
la. chalne il 

ıı. t: the chahı. 
ıı. A: die Kette 

O Domua ahırı (domuz tav•••• > 
~· La porcherıe ( ı•etabl• d•• porc• > I" ı Tn• 
,.lgatle• Ar Der echwelneatall 

1. DOl!UZ YA \"RULARI boxo) 
KAFESLERİNDE 5. t: thc aty 

ı. F: la loge (le box, la 5. A: dic Box (der Schwcin~ 

boxe) aux porcclcti koben) 
1. 1: the ıty !or the suoking

piga 
ı. A: dic FE'rkclbox 

2. l'ALAK (suluk) 

2. F: l'auge /. 
2. t: the feeding • trough 
2. A: der Futtertroı 

S. SU YOLU (meera, lerbct 
mecraaı) 

8. F: la rigole 8. purin 
8. t: the ıutter for thc liquid 

dung 
S. A: dic Jauchcnrinne 

4. DOMUZ l'AVRUSl) 
4. F: le porc~let (le pettt co. 

chon, le cochonnct) 
4. t: the little pig (the 

sucking.plg) 
4. A: das Ferlcel 

S. DOMUZ KAFESİ Cböl 
me) 

5. F: la logo (le box, la 

6. LAGll\I DEL1Gl (şerbeı 

deliği) 

6. F: l'ori!ice m. d'ecoule • 
ment du purln 

6. ı: the guttor gratinı for 
tho llquld dung 

6. A: der Jauchonabfiull 

7. ı.A.om AôZı (kuia:k, de. 

ilk, ıağmı> 
7. F: la boucho d'6gout 

(l'egout m.) 
7. A: der Jauchenauılauf 

8. l' A \'IWl,ARL~ KAPISI 
8. F: lıı trappe des porcolets 
8. 1: the ıhutter to Jet thc 

Uttlc plgs in 
8. A: der Fe:rkeklurchlaB 

9. DJŞt DOMUZ (auç do-
muz) 

9. F: la. trufe 
9. l: the 80W 

9. A: di~ S:ıu 

8t5 
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Konstans Banetin niçin çok 
vardır ? düşmanı 

rl A 8 E R - Aktam Poıtaaı 

Şeytana pabucu ters 
giydiren bir yıldız 

(IJa~taraf ı 8 i11ciflc) 1 Her toplantıda Konstan.s yeni bir 
det katili zalim bir adam olduğunu elbiseyle görünUyordu. Sanıılkiır 
öylu)ordu. kısa bir zamanda Holivudun en gü_ (Baş tarafı 8 incide) 

Fakat bu buhran devri çnbuk geç. zcl giyinen kadını sıfatını kazandı. Slmon Simonun ismi böyle bir rcızalctli maceraya knn§mııı olmak-
tl. l\onstans, Holivuda gitmcğc ka Konstnns, Hollvudda yalnız milyo- la beraber aşklarında,n hiç bahsedilmcrni§tir. Sinema hayatında Simon 
rar verdi. Yıldız olmnk istiyordu. nunu sarf etmekle vakit geçirmiyor, 1 dan başka ni§anlanacağı yeya cvlcnrceği rh·ayeti çıkmamış tek yıldız 

Holivuda gidince hC'r acemi gibi ayni zıımanda çalışı) ordu da. Haf- yoktur. Seyahatlerini yalnız ynp:ır. I:kseıiya nnnesilc beraber gider, 
oradaki hayat tarzı karşısında a - tada )irmi beş bin dolar kazanmak erkeklerle beraber fotoğraf çıkartmaz. Simonun her vakit tekrarladığı 
pı tı kaldı. Fakat Konstans bulun- mukabilinde film çcıvinnek Uzere bir söz vardır: 
duğu y<'rc çnbuk uyabiliyor. Blna- bir mukaH~le de imııalnmıştı. - Eğer bir gUn evleneceğim alnımda yazdıysa, bunu o gi.ınUn sa
cnalc>) b kac;:ın fırsatlard:ın istifa.. Konstans bu fıırada bir tnrafta:a baht, hatta belediyeye giderk<'n bile bcnımle nişanlımdan başkr kimse 
dC' cdC'bilmck bahtiyarlığına kavuş- Glorya Suvansonun eski kocası o- bllmiycccktir. İşte bunun içindir ki Simona "esrar küpil ,>ıldız,, ismi 
tu. lan mnrki Dö in Fnlcz dö Gudravc verilmiştir. 

Bir s:ıbah C'rk('nden Metro Gold- ile evlc>nmck arzusunda bulunu,>or. Bu yıldızın mu\·azcncsiz bir hayat yaşadığı muhakkaktır. Hayatı. 
vın Meycr şirketinin başlıca direk- du. Çunkü bu aralık Konstnnsa da nın bir günahknr kadar ihtiraslı anlnnnı bir çocuk kadar sakin ve tc
torlerindcn birisinin bekleme oda. bir um·an mcmkı hasıl olmuştu. miz dakikalar takip eder. Sonmbirdenbirc yıldızın içindeki şeytan u-
sına girmi ti. Burada Uç telC'fon i - Markiz olmak istiyordu. ynrur. Bir mUddct sonra tekrar uyumak u~ere. 
llyor ve bckliyen memur kat'i bir Konstans bu arzu~unu daha mar. Aleyhinde en çok söz söylenen yıldız Simon Slmondur. Fakat 
lisanla evvelce randevu almadan ki Clo~'n ile eviiyken de mcydnnn yıldız aleyhinde söylenenlere ve yazılanlara kızmaz, yahut kızmaz gö. 
direktörle görüşülrnılyeceğini söy- çıkarmıştı. Halt.il o vakit mnrkidcn rUnUr. 
JUyordu. bahscdC'rken: Onun gUndclik hayatı bile esrarengizdir. Gazeteler Siomnun Paıis. 

I\onstans ters ters memura bak~ - Ben bir §eyi arzu edince mu. te olduğunu yazarlar. Halbuki o sırada muhakkak Londrndadır. Ke-
tı: hakkak yapanın, demişti. Göre - derli olduğunu ve hüngür hUngilr ağladığını görürsC'niz sakın inanma-

Sincmn 2 konstnns ccksiniz marki kocam olacaktır. ym, beş dakika sonra kahkahalarla ı;Ulcrkcn rasgclcceksiniz. Fakat 
- Benim direktörle bir rande_ Muhatabı, Cloryanm kocasını onun ağlayışı ıstırabı ve gülüşü neşeyi gostermcz. 

vum olmadığını nereden biliyorsu- sevdiğini ve kocasından ııyrılırsa Onun sözUnc de inanamazsınız. GeçC'n gün plajdaki arkadaşlarına 
nuz? dedi. muztnıib olacağını ileri sürdüğü vıı gazinoda randevu vC'rmi;ıti. Faknt tam randc\'U S."Ultinde Simon, şch. 

Memur önUndeki listeye bakarak kit Konstans omuznlrmı silkmiş rin öteki başındaki bir pliıjda bir köylil çocuğun yulnnndan tuttuğu 
ccvab verdi: ve: bir eşeğln üzerinde geziyordu. 

- İsminiz önilmdcki listede yazı - Belki demişti, fakat benim Simon Simon bu sakin plaja geldiği gündcnbcri her akşam kumsal 
h değil dCI ondan. ıstırabımı kimse düşUnüyor mu? üzerinde banyo eden son çüt de çekildikten sonra kumlar üzerine uza-

Konstans memura sakin s:ıkin Beni herkes fenalık yapmaktan nıyor. Ayın dalgalar Uıerindcki gümüş izlerine bakıyor. 
baktı ve: zevk duyan bir kadın sanıyor. Ma Belki yakında Siman Simonu §air olmuş göreceğiz. l.Iademki ha. 
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- Si:rJnle görilşccek değilim ki, demki öyle istiyorlar, ben de öyle yatı tatlı bir sırdır! 
dedi. Direktörü görmek isliy~rum. olacaf;rını. 12 - 8 - 939 Cumartesi ! çökdii. s - 11 111, ı ııı' 11'11 - ""• ~ 1 

1 ıldu l ine h:ısdı k:ırclcr. 9 - ./. 
---------------------· 
inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: dediğini Ve arkasına bakmadan direktö - Konslnns hakikaten 

13.30 Program. 13.35 Türk ıniizı . bey - lliizuım şarkı • ll:ılı:ır geldi tıt' 
Qi: 1 - Uşş:ık peşrc\'i, 2 - ı.cmi 'im e\'dl? ılurulm:11~ 10 - uııı1 

rün odasına girdi. 
Odadan çıktığı \akit Con Krav

ford \'C Sallioney ile çevrilecek iki 
fılmde rol almıştı. Yıldızın sonra. 
dan anlattığına göre direktör ken
di.sine cvvclô. işe figüran olarak 
başlrunasmı tavsiye etmiş. O vakit 
Konstamı direktöre: 

- Bu sö,>lcdiğiniz bekllyccek 
'akli olanlar içindir. Ben ya bir -
den meşhur olmak veyahut bu işten 
ç kilmck isU,>onım. 

I\:onstansın tahminleri doğru çık
tı. tik filmde mcııhur olmuştu. 

Fakat Konstansa bu şöhret kafi 
gPlmC'di. Milyarder Fil Planla ev _ 
lcnmck için sinemayı bıraktı. Eşiy
le beraber bir hükümdar ihU§ami
le A vruapyı dolaı;tı, Sonra ymiden 
boşandı ev Holh'Uda döndli. Bu sc 
f('r Konstansm cebinde bir milyon 
dolarlık bir çek vardı. Bir milyon 
Amerikada bile ols::ı mühim bir 
s rvc>ttir. l\onslansm A vnıpahlaş -
mış ha.li Holivudda opeycc naznn 

' 

yaptı. Bu konuşmadan Uç ny sonra 
marki Çloryadan nynldı. 

Konstans bugün de muhteşem bir 
hayat yaşamnktn devam ediyor. Ro 
bcr Hils de muhteşem bir evde o
turuyor. Boş saatlerinde evlatlığı 
Pctcri terbiye etmekle uğraşıyor, 
briç oynuyor ve okuyor. 

Rişar Benet kmyla iftihar eder. 

Düşmanları 

15 Ağustos 939 tarihinden itibaren 50 santilıtrclik birn şişe. 
leri perakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 
kuruşa satılacaktır. 14 ağustos 9~9 günU akşamı ellerinde eski 
fiatlr bira bulunan bnyiler mevcut miktarı, gösterir bir bcynnna. 
meyi en yakın inhisar satış depolarına Yermeler! ilan olunur. 

(6120) • 

1' ş:ık ş:ırl.:ı - Günler gcçi)or. 3 - lurku - .S:ııınıl:ı )nf)lırıı~ını n:ır' 
ı.; ş:ık :ırkı - Rulıunıd:ı 1111ldıım. ıı - :ım.ııı. 21.40 Konu'jm:ı. 21.55 Nc<f 
Siikrü Tun:ılı - l'şşrık ş:ırkı _ Grzcr pl:ıkl:ır • il. 22 ll :ı U:ılık po ... ıo bı1111 
dol:ışır. fı - Suplıi Ziyn - [' <>:ı~ .;u (Ecnl'hi rlillC'rrlC'l. 22.30 ~ıı.ıı 
-;:ırkı • Dukülıniiş z.ıııh:ık gibi. G - ı K.ıı .şık lı.ırır 111117. ik • f>l.). 23 S • 
Dedenin • H:ılk lürkü~ü • Gitıi dı ııj:ınc; hnhcrlcrl, zir:ı:ıl, esh:ıın, 1 f 
tclııır.yh'crıli. 14 Mcııılckel ı;:ı:ıl u \ il:ıı, knmlıi~ o - nukul lıoro;:ı<;I ( 
;) arı, nj:ıns ,.c ınelcoroloji h:ılıcrkn 'al). 23.20 Müzık (Cnılı:ınıl • f'I 

18.30 Program. 18.35 ~lüzik ( Kiı E k Z a '
T,, 

1
• n :,~.1~ - 15.3() Muı.lk )D:ıns müziği . !"Cı~ı • 21 \'nrınki proııram. 

Konstans en çok dü§manı oain çük gfkl'strı~ ... Şçf: l\ı;cin t-~ktı\) 
)ıldız olarnk tanınmıştır. Bu dil§. Ektcm~m llacı~ır. ı - D"ılly Colvyn - Çamlı:ıztar ffoks 
manlar defterinin başında Gloryn ırol). 2 - II:ıns Znndcr _ Polka. 3 -
Suvanson, Ulyan Tasmnr gelir. Yara ve çıbanlarda kullanılır. Iler eczanede kutuı::u 50 kuruftur. II:ııı~clımnnıı • And:ılusi:ı (lspunyul 

Konstans düşmanlarına karşı yalnız \'tıl~ı). 4 - H:ıns Löhr - Büyük '':ıh 
ı:>.ıo Türk müzi(ii (ince snz f:ı Jı> 

müdafaa etmpkl~ iktüa etmez, ek. 20 ı\Icnılckcl s:ı:ıt n:rnrı. 20 Temsi' 
seriya taarruza geçer. 20.411 .\j:ıns \'C mclcoroloii lı:ılırrlf'ri 

Konstansın Alis Fey ve Dorotl dl ı rıırk ıııüzı~i: 1 - Acem nşı rıı 

Tarassi ilo de arası açıktır. Bu dıır. 1939 RESı.ML•ı HAFTA ı c·•rc,·i. 2 - Acrııı kürdi şarkı - Bı• 
gınlı!:rın Geri Crantı kıskanmaktan \Cfn•ız yare dü~ılüın. 3 - !\oh:ır 
ileri geldiğini söylUyorlar. E'·iç ş:ırkı - Sl'vhiliın hıı :ık5:ıııı. ı -

Son dedikoduıılr, yıldızın bu l!fin- Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu E\'iç lürkii • Yürüdükçe sch'i s:ııı , 
l"rde ayn }aşadığr Uçüncü kocası haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesi~ir nır. 5 

- HaiC hl'y • K:ırrıAnr :ırkı 
l.ülü\ rr sc\•ılığını. fi - Knrci~.ır k• 

mıırkldcn boşanarak &ktör Jllber ·ek • Pııınrııı lı:ı<>ındn. 7 - s.ıılrtı 
Rolnn ile evleneceğini söylüyorlar. ' Kn;rnnk _ lliizzarn arkı - Bir hli1ii di!tknti celbe~ ____ ,_....._ ---·~------~--.----~~----------------~----._.. ......... __ ...... ._.,_,, _________ ~--~------------------------------

.9 . 10 

Planş 54 

HAYVANA YEDiRiLEN OTLAR (çayır otları) 

Fı Plante• t'ourragere• h P'or•a• Plant.• 
Aı P'utterpt'lanaen 

1. KIRMIZI l'ONCA (tırfı1 , U Italian clo\'Cr) 
çayır yoncası) 3. ,\ : der Inkarııatklcc 

ı . ı•: le trcfle rougc (trcfle 
des pr~s) 

1. 1: the rcd clovcr (the 
elover) 

· l . . \ : der Rotklcc (mcc) 

:?. l'O!'\C',\ AZMAN I ( nı <ı· 

lez yonca) 
2 . F: le trene hybrlde 

{trcfle nlııike) 
2. l : lhc Alsike clovC'r 
:?. .\ : der Bastardklcc 

3. rt-:~rnı.ı: l'O!'\C,\ 

s. F : le .trcfle incarnat (trl-"l" 
du Roussillon, t r( '.le rn-
ı ô•ıchl') 

1. l: L11c cr~n:.on clo.,.cr ( L!ıc 

4. KAHA l 0~('.\ 

4. t;•: la luzcrnc 
4. 1: the lucern[c) (t}h. 

purple medic [ k l. alfnlfn) 
·1. ,\ : die Luzcrno (der Ewi

S'P Kice) 

5. ÇA \'In \ OXC'.\ SI 
.ı. 1': le sainfoin dcs pres 

(l'c>sparcette f., l'cpnr. 
cette 1., l'csparcct 111 •• l'c
pnrcct m.) 

r>. l : lhc sainfoin or snintfn;n 
(the common sahifoiıı · ~ı
Fo caltc.>d l'ock's.hC'od or 
eodt"h<'nd) 

ti. ,\ : ı;ıc Ee:>arsettfl 

~J7 

Mcıthur Çek kemanisti J nro•111
." 

""P - J c1al>•' pazar cunu rng ra yosun 
konser verdi 

"J{ıııl 

0Jş11 
AmcrikAn radyolarının 

iskelet,, İsmiyle maruf 
meşhur komiği 

------------------~---........-"" 
Almanca ders 

d
. ıe 

Seri ve ,1::;ri HABER Mcto ı} 
ıc mutedil ü-:retlc .:lers aımal< i~' 

(11 • 
eyenlerın "Almanca ögretırıe 

• • J11;,ı 
smıne mektupla gazctcmıze 

·acaatı. ~ ___________________ .....,,--_ 

Or. RFAN KAVRA 
~ "GEN M OTEHAS!>ISI 

Türbe. Bozkurd Kıraathant1· 

1 ~ 
•i karşısında eski Klod fare 
·okak No. 8 • ı O. öğleden sorı 
~, 3 ten 7 ve kadar. # 

bır 
Hlı 

) 

!, 

o 

ı, 
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~2 ACVSTOS - 1939 

Çocuk bilmecesi 
Ben lst b 1 

Seınt i _a~ ulun re::li ha.-ilı bır 
ınirct· Slrııyım. Ilk üç harfim bir e
s, 'l ~~· 2 ve 3 üncü harfleri bir renk 

4 •C 3 .. .. ' 
1 İllei ha un~u ha:-r.erı mata. 6 Vt 

ci ~fi ~flenm vazife; 2.4.5 ve 7 ır. 
s b' erım ateş kanştırmağa mah· j 

ır fü tt' "' ~esi . c ır. uilin bakayım ben 
fl ~ ITJl? 
ırın·i,. b" . { 

bır aıb··~ • e .. ~r kol saatı. ikinciye 
)iiı kı.tn. uçuncüye bir top. Ve iki· ~ 
~iyeler".l 

Ye· - ' 
~ 

1~~kım.r~r ve hukuku 
~sı 1' Ul ?ırınci ceza mahkemesı 
dan haJtiahs•n l stanbullu tarafın· 
bir iti rnler ve hukuku i mindı: 
hatcirn~P neşredilmi5tir. Bu eserde 
ı\ııkaın er kanunu tetkik edilmi~tir. 
"e 1-"ra~ 5abıkainız. Alman, ltaıyar. 
ltr }'a ız k.anunları ile mukaye~e
h111cUk ~ılını~tır. HMdmleri ve~ai. 
"ayfa~na3Jan alakadar eder. 4J fl 
150 k11ru rnürekkep olan bu kıtap 
~satılmaktadır. 
!ı .... 'llllc:··--=--------

·····r.::•···ı····:c········ ............ . NEÇATl .... PA"i("ş;······,··~~ 
P

1
h U1ş doktoru :: 

~ ...,rıJ •• 
•da an nıııııdo hl'rgfin ,:ı:ıı :: 
~l;ı n akş:ırn l 8,30 ııı kııılıır ııo~· fi 
>ııırllnı kabul \'e ıed:J\· ı etin :: 

ts· G •• 
t• t~ı-g • lntıı fünel meydanı H 
·~•ne Caılılesı ııa~ınıl:ı 1 ''J. !: 

N " ... 
~· rıım:ıvench:ıne :::::::: :: 

n~~· IRF AN KAYRA 
l'U 1 Gi::N MOTEHA:.ı~ • .S1 

•ile tbc, Bozkurd Kıraathane. 
'oıc_~Ş:sında eski Klod Farerl 
r~ 3 ~ :>. 8 - 1 O. öğleden son 

'1ııı,; ten 7 ye i<adar. 

br N ... 
s;b ecaettm Atasagun 

~ ahla 8 11 ı 7 rı .30 a kad:ır; nk~arı•. 
~ll·Oııı den sonra l.ıileli Tnyyıırt
aiı\ıı re2: No. 17 de hııstııf:ırını 

~- ·--

BUGÔN 
KUM6AQASINA 
PAll4ATAN 
KOÇUK EL 
\ 

1 

\ 

HA 8 E R - Akpm Postan 

_ YAWN 
CEt( DEFTERİNE 

iMZA ATAN 
~OYOK EL 

OLACAKTIJl 

TO~K(Y ---, rs 
r>ANKASI 

• & 

~ ır,ı,tvn: •:;::,. 

~ cı Radyolardan 
, ~ çilmi.ş Parçalar 

lııı 'iltdl'oJrı Tur/,fyc saati u:criııı 
ııc,. tn ıonraki saat olarak vcrı'I 

• }~;~iy~ .. ~~ki~b;d~~··{ VAKiT KiTABEVi 

Oun ve yarın tercüme külliyatı 
OpF. 
OJ> :RALAR l'BSHı\'FOı\'/ 

&. !::HAi.AH YE SE:'\FO:'\I 
t l\ONSEHI.EHİ 

1 ıı~ndrıı · ' •11nli konserlcrınıı 
~ "'8cı· 

. mcrlkan modası üzerine 
çalışır 

Yavuz Sezen 
1 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Numara ı 

21 HUkUmdar millet 
22 Yeni i1ınl zlluılyet 

29 Kapitalizı:a bu!ıranı 

30 Slımbo 
'50 

12.S 

61~ 
l::HcJ ı • 

ıo. t " l .ı.ı : "h.ormcn" (Bı 
,..,tlJ \'ıcJıy den. 

•arls kndm ve erkek terzmı. 
kııdemllerinden dlplomal 

ı 3 Beyoğlu Parmakkap 
:ayret apartımanı TUrk l<"o· 

to C\'I Usttlnde .. 

23 Mevcudu kalmadı 
24 ObUn lktısadi işleri 
25 Cumhuriyet 

60 
50 

100 
75 
30 

Bu serinin fiitı 6.15 kuruetur. 
t"Q ı . 

('j (IJ~ 5 (P1T): "Arlcsicnnc 

1 ().\ ~ tel). 

' \' l:SJJ..:tst \'E KO:'\SERl.EH 

1 nıatşo\'ıı; Bugünku Frnıısı. 
~ \'iU~ikfsi. 

:·
10 

t) ana: BaltaUor. 
1 l'feJ· s . 
ı~0 fi · oprans, pıyııno. 

[!Udapeşte: lf:ılk şarkıları. 
Ctlın ('' V (Jl ..,zun .) : Sonıı 

11.\ ~arns). 
1 f;tp KO:\SERLEH \'E 
·Is OPEHETJ.Im 

8, '-eı ... · 
llaır'ıg: Orkestra ve ~es. 

O it ııı ıo r:iroıınrı: Orkcslru, kı 
" JJ :ın, b:ıriton. 

& ı ertın · Bahrıyc lıando .. u 
· I~ "'Or0 • 

llt!rı · · 
O.ıs ler•.' 0 (l'ıun O.) "Wııldıncı~ 

ı,1 ıı <Strouss). 
ı 1' \•altılıurg; \':ır.)elc kon~crı 

.ı0 ötrş 
l•r:ı O\·n: Operet ıınr\'Uları. 

lı 3 h:ıvğ: Opcrcl p:ırçal:ırı, d.ı ıı 
D \ ııfar1 , 
\ ·~·a 8 ~ft\ ~no: "Yarın p:ız:ır". 

,· 1 011l::rı:: \'I:: KABAHEl.lm 
t 3fı ~· dra: \'ar.) ete. 

ı ·acı "Otı,n . K 
~. lsıo ~. nhnrc. 

•· khotın • l\:ı lıo re '"O\t • • 
e flarısıcn: l\olı:ırc • 

11 9·1~ ~· O.\r-.;s hlt.:SI KiSi 
'~ »hıtı d 1,ıukı ı:raı; 11 llııdnpc'llt 
1tı l•a 1 olı11; J 1.30 Miınilı; ı: 

l•J rı • I'• 20 \' \ Ps • -· :ırşo' ıı. 
~ ı· . ~ l\tı.:\I· l~H.\"~ \ E 
lo ~ 1-'rıı ONL'~:\l.ı\l.AH 

. llolli(furı: U.ıgl'ıl ::ı r rc,lht.lı 
lıtlJ:~a gruııu : 0Çıc,;cru' ' 1111.. 
Soıı . 
1.011~tıs; "~lu~ikitlc çocuk". 
ler

1 
ra: l\lw.ıcnılcl.c tı.ılıcı 

H.\ŞI r HIZA 
E. Sı\DJ TEK 

Hu gece Tcpcha~ 
balıçesin<ll' 

ı Saçları 11ıla11 ulan 

1 GE TiYATROSU 
TE:\ISI r.ı.ıml 

'\urcıtin Gcnçdıır \ ı 
ırk,ıılü'jL.ırt l 2 ı\ğU'ilO~ 
0

l1t11nrtc<;i nk.,::ı nı ı Bey· 
~t c' i İsl,elc tİ'\'81ro. 
"'rı: DÖBT ÇAHAH 

Alıl c l'crırc{ varyetesi. 

26 TercUmeniıl rolü 
27 Dcğigl.oler 

Hcpsl.n.i alanlara % 20 iakonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruıun 1.92 
kuruıu pqin almarak miltebakf. 
!!!I ayda birer lira ödenmek \nere 
Uç taksite baflantr. 

28 J..aokon 

26~ JOZEF 

.'.>r.tıan fazla bir dakika bile dur
mam, diye söylendi. 

On beşinci Lüi şöminenin kar
ş•sındaki geniş mi,1der üzerine 
uznnarak ?n beş dakikanın geç
mes.n: bekliyerek cözlerir.i saate 
eh!< rı 

Biraz sonra arabanın hazır ol
duğunu haber vermek i!zere ge. 
len hizmetçi Kralın derin bir 
uykuya daldığını görerek ses çı
karmadan geri dönrr:üıtü. Kral; 
kendi kendine uyanıncaya ka
dar ohalde kaldı. gözlerini açtığı 
zaman karşısında kendisine şef
katle bakan Kont;:s Dübarriyi 
gördü. ·•~amor., ilk emri yapma
ğa hazır bir halde kapının onün· 
.de duruyordu. 

Kral doğrularai<: 
- Sizmisiniz Kontes, niha

yet geldiniz, dedi. 
- Evet ef endimi.c. Benim. Gel 

cli;n. Hem de çoktanberi. 
- Çoktanberi mi? 
- Evet! Bir saattenberi, na-

sıl dCTin uyuyordunuz. 
- Kontes siz 1.:>urada değil

diniz. Benim de çok canım sıkı
lıyordu. Bilhassa ~'!celeri o ka
dar fena oluyorum ki.. Biliyor
musun kcnıtes az kaldı gidiyor
dum. 

- Evet! Arabaların 
mu~ olduğu:1U gördüm . 

Kral saata baktı : 

koşul-

BALSAMO 

- o ! O! Saat on buçuk. de. 
mek ki üç saat kad.ır uyumuşum ' 

- Evet efendim Lüsinde 
uyku pek rahattır. 

- Hakikaten de öyle. 
Zamoru görerek : 

- Orada kim var? l;iiye 
sordu. 

- Lüs.in şatosunun müdürü. 
Kral güldü. Acele etme dedi, 

bu çapkın daha tayin edilme· 
den müdüriyete mahsus el· 
biseyi giymiş! Demek k: benim 
rözüme itimat ediyor. 

- Efendimiz. Sözi.:nüz mu
kaddestir. Hepimiz ona itaata 
mecburuz 1 Fakat Zamor töz. 
den ziyade bir şeye daha sahip. 
Yani beri:~i elinde . 

- Nasıl olur? 
- Evet 1 Nazır beratı gön• 

dermiş. İşte gö~ünüz. Zamor va. 
zifeye başlaması için yalnız ye• 
min etmesi kaldı. Onu da yapı. 

nız da biri muhafazaya başlasın 
- Yakla§ınız direktör ! .. 
Zamor kralın önüne geldi, ar· 

kasında yakası işlenmiş bir res
mi caket o:ıJuğu gibi yüzbaşı ni· 
şanları takmış, beline kılıç ku
şanmıştı. iri üç köşeli bir şapka
yı koltuğu altında tutarak hey. 
betli heyb::tli yürüyordu. 

Kral: 

- Acaba yemi:ı ctmeği bil:
yor mu? C:~yc sorC:u. 

5 

18 AGUSTOS CUMA AKŞAl\ll 

Taksim PANORAMA 
Büyük sünnet düğünü 

SAAT 20 den SABAHA KADAR Zengin program ve 
·Muhtelif eğlenceler 

Dikkat: Çocuklarını sünnet ettirmek istiyenlerin hergün saa t 
16 dan sonra PANORAMA bahçesinde kabul olunur. 

Devlet Demiryoi1ar1 v~ Limanlar~ . 
işletme Umum · idaresi ilanları .~ .. 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 15 Ralem Matkap motörü ,.e 
teferrüatı 27·9·939 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usıı1ü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 562,50 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reis.liğine vermeleri lıizımdır. 

Şartnameltr parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha/·
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır . . (613J 

*** 
Muratlı istasyonuna üç kilometre mesafedeki Sirtköy taş ocağın· 

dan istihsal edilerek istasyonda teslimi şartile ve kapa'ı zari u~ulile 
13200 m 3 balast satın alınacaktır. Bu işin muha~:nen bedeli 23760 ve 
muvakkat teminatı 1782 liradır. 

Münakasa 22·8·939 sah günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bi· 
nasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin temi· 
nat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflanm aynı 
gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler para· 
sız olarak komisyondan verilmektedir. (5813). . •,• 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan a§ağıda yazılı iki 
gurup malzeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 
16. 8. 1939 ~rşamba günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşa gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın 

alınacaktrr. 
Bu iıe girmek isteyenlerin her gurup hlıasında yazılı mu

vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar. komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu iıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak ~ağıt1l· 

maktadır. 

1 - 2500 Kg. Turbin yagr: Muhammen bedeli 750 lira, mu· 
vakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 

2 - 20000 adet çalı süpürgesi (sapsız) muhammen. bedeli 
1000,' lira muvakkat teminatı 75 liradır. (5722) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 
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- Niçin?. 
- Kralı beklemek için .. 
- A ! a !. Beni kabul etmek 

vazifesi sana verildi öyle mi? 
Zamorla haşhaşa oturmak ne 
kadar güzel şey !Teşekkür ede· 
rim kontes, teşekkUr ederim. 

Kral öfkeyle ayağa kalktı .. 
Zamor: 
- Hayır, dedi, kral Zamorla 

oturmıyacak ... 
- Niçin ?. 
- Çünkü Zamor, ~=m:li gi-

decek .. 
- Nereye gidiyorsun?. 
- Parise .. 
- öyle ise ben yalnız kalaca· 

ğım?. 'Daha güzell Daha güzel! 
Fakat Pariste ne yapacaksın?. 

- Hanımım Düoorriyi bulup 
kralın burada olduğunu $Öyliye
ceğim .. 

- Ha! Demek bana bunu söy
lemek için kontes seni gönderdi? 

- Evet efendim .. 
- Burada beklerken, ne yap. 

ınC\k lazım geleceğini söylemedi 
'? 
~ .. 

· - Söyledi, dodi ki kral uyu· 
yaı:cık .. 

Kral kendi kendine: 
-Neredeyse şimdi gelir, diye 

ılSyiendi. Bana yeni bir takım 

hav<l.disler gctir::ce': gal:i:a. 
Yüksek sesle: 
- Çab..ık git t;:, ~cntcsi getir, 

ltledi, fakat nasıl gideceksin? . 
- Kırmızı takımiı büyük be· 

yaz atın üstünde. 
- Beyaz at Parise ne kadar 

za ır.anda gider?. 
- Bilmem, fakat at çabuk gi· 

cier, çabuk .. Zamor çabuk git. 
mt>ği sever .. 

- Haydi bakalım. 
Kral, Z.~norun gittiğini gör· 

:ndt için pencerenin önüne otur
dc. İri vücutlu bir uşak k~ük 

köleyi kucaklayıp atın üzerine 
bindirdi. 

Çocukluğa mahsus tehlikeyi 
bilmediği için iri ntın üzerinde 
büzülmüş olduğu halde köle 
dört nala oradan uzaklaştı . 

Kral yalnız kalmıştı .. Bir hiz
metçiye, Lüsiende görülecek ye
ni bir şey olup olmadığını sor. 
du. 
Uşak: 

- Madam kontesın ooua::uıu 

süslemeğc uğraşan mösyö Boşe 
var, dedi. 

Kral sevinmişti: 
-Boşe, zavallı Boşe, ouraoa 

mı? Nerede çalışıyor ıdedin? .. 
- Köşkte, büyük odada ... 

kral hazretleri arzu buyururlar
sa oraya götüreyim.. 

- - Hayır, hayır .. Ben gid~p 

l:n'ı1:1:m Scj.·redcc::ğim, c:.na bir 
b.~c:k ver .. 

- Bıçak mı efendimiz?. 
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Şiddetli ~AŞ ve DIŞ aQrılarını keser. ROMATİZMA, SiNi 
ADALE, BEL aQrılarına karşı -bilhassa müessirdir. Kırı 
lıQı, Nezleyi, Soğukalgınlıklarından mütevellid bütün a(I 
sızı ve sancıları geçirir. icabında günde 3 kaşe alınabll 

Ankara cadd~sinde 

Kirahk kat 
ve odalar 

Ankara caddesinin en haku. 
noktasında, Orhanbey harund: 
kat ve oda olarak kiralık ye:leı 

AUındalri ildn bürosuna mi. 
raraat • ...... ~ ........ 

1 A S E~P-11.A 
~~ y~~..ı~~ .. ~.~k i• 
~ banyo odalarını, mutfaklara 

J!! pllfl aptesanelere, kahvelere, ıazi-
~ ......... nolara, lokantalara, eıya depo

lanna asmakla 
Kan, Kuvvet, l ah 

VAKiT kitabevi 
c:>ün ve yaren tercüme 

Sinek. Si,r-: ~ · -~k, Güveler •·-: ,l::-.~ 

uzakla~tınnak kabil olur. 

1 

hqarab 

Temaı ıuretile mücadele ve imhası lazım gelen CUVELERIN 

OSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoi albr, tatlı bir iştah 

er, Vücuda gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bu:unur. 

külliyata 
SORFELERI, KARINCALARI ve HA.\fAM BöCEKLERI. Sıhhat Vekfiletinin 26-11-932 tarih ve 3126 numaralı ruhsatını haizdir. 

No. 11·20 ikiac:i aen 
11 Oorio baba 
l2 Dellllğbı pllkolojlal 
13 tlkbaJw: seıi1ri : 
14 Enıerek dlliUmtl 

Ki'. 
100 
IO 
75 
60 

NIN IMHASI iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamaprlara, halılı· 
ra, dolap çekmelerine ve sandıkla ra : 

Kutu iç::!~a~c Kristalize ASEPTA'yı 
kullenmab -

Devlet 
Umum 

• ı5 Rum Jdllll11-tı m 
16 slmımt Saadet 
17 latatlltJk 

!: t ıst. J<omullnblı imal• • illtlla J 
: Şartn~esi dahTiinde ıkfroflii4sı3ü;;;n;telsi; karisörü yapt;"n-
30 lacaktır. Pazarlığı 15 ağustos 939 salı/gühü saat l l de yapılacaktır. 

Denizyolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Acentalaruruz tarafından görüln:esi lazım gelen yolcu ve 
18 Çocuk dilfUrtenler 
19 l1hiı ve felsefe 
20 llncudu kAlmadı Muhammen tutan 3000 liradır. 30004'1iradır. ilk teminatı 450 liradır. . . '" isteklilerinin belli gQn ve saatte Fmdıklida komutanlık satınalma ko· 

tvük İ;!lcri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, tcilim ve tesel
lümüne aiı~ herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yl!pılacak 

tifahi ve tahriri müracaatların doğrudan dcğruya alakadar acenta· 

lanmıza yapılması icapederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. 

Bundan sonra bu gibi hususlara ait pfahi ve tahriri müracaatların, 
İstanbul Galatada eski Merkez nrhtım han hilen J..iman hanı o· 

lan binanın altındaki (Telefon 42362) baş accntalıga v• vapur

larımızın uğrağı olan iskeleletl~e de doğrudan doğruya mahalli acen 
talanmıza yapılması lüzumu ilin olunur. (617 S) 

l530 misyonuna kanunt vesaiki ile beraber gelmeleri. (6190) 

Ba terinin flab 8.30 hruttur. ••• 
Hepsini alanlara yilzde 20 fakon. İstanbul komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 40 ton kuru 
to yapılır. Kalan 4.24 kurufua ot satın alınacaktır. Pazarlığı 14 ağustos 939 pazartesi günü saat 15 
1,24 kurup peılD almarak mllte- de )'apılacaktır. Muhammen tutan 1200 liradır. ilk teminatı 180 lira· 
bakisl ayda birer lira Menmelr I dır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın al· 
llztre Uç taksite Mtlanır. ma komisyonuna kanuni vesaikle birlik~e gelmeleri. (6191) 

• 
' 
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- Evet, bir de iri ekmek.. 
Hi~metçi bir tepsi içinde'"' kra· 

hn istedifi ekmekle keskin bir 
bıçak getirdi. Kral hizmetçiyi 
beraber alarak memnun bir ta
vırla göle doğru yürUdU. 

Balıklara yem vermek Bur
bon ailesinin eski Adetlerindendi. 

Kral on befinci Lüi bunu ha· 
yatında bir gün bile terketmc. ..... 
DUJti. 

Kral ıölün kenarında yosun -
larla 6rtülmüt bir saDdalyenin 
üzerine oturdu. 

Manzara pek ıilzeldi.. Orada 
duran bir adam, e•1Vela küçük 
gölle çimenli kenarlannı, daha 
ôtede biri ıayet dik bir kaya • 
dan, diğeri asmalarla ıüalenmiı 

tatlı meyilli bir tümsekten iba· 
ret iki tepe araıırda bir küçük 
köyü, n bu köyün yetil sazlarla 
örtülü evlerini görürdü. 

Biraz atede Sen Jermen ki· 
lisesinin büyük kubbesi, geniş 

ve büyUk merdivenleri, bahçesi· 
ııin nihayetsiz ağaihkları, da. 
ha ötede zümrüt gıbi Sauva ve 
Kormey tepeleri, nihayet berrak 
ve mavi gölün ufukla birlettiği 
göriılüyordu. 

Hava nemli, ağaç yapraklan 
i> aha meyyal koy:.ı yeşil, gölün 
uyu blr ayna gibi saf ve berrak 

idi. 
Arasıra behklardan birinin 

ıuyun yilzilne çıkarak bir ıinek' 
avlamak için atlam:ıamdan mey
dana gelen !daireler yavaı yavaı 
ıenitleye genitleye ta kenara 
kadar ıeliyordu. 

Bazan da olta ipeaine, at 
gözüne tesadüf etmiyecepne e
min bulunan balıklar ıöUin ke- · 
nanndaki ot ve çiçekleri emmek 
için burunlarını uzatıyorlar, iri . 
gözleriyle etrafa bakarak yejil 
lnmı§lar arasmdalci ufak kur
bağa!an ürkütüp kaçıyorlardı. 

Kral vakit geçirmesini çok iyi 
bilen bir adam idi. 

Etraftaki güzel manzaraya u
zun uzadıya baktı. Küçük kö· 
yün evlerlni birer birer saydı •• 

Civarda görünen difer köyle
ri de ıeyrettikten conra, hizmet
çinin tutmakta olduğu tepsiyi 
dizleri üzerine alarak ekmeği ya· 
vaı yavaı ve iri iri doğramağa 
batladı. 

Balıklar, bıçafın ekmeği ke
serken çıkardığı çıtırdrya ahı· 

nuş olduklarından mümkün ol
duğu ka.:lar yalana wokularak 
kendilerini krala göstermeğe, 

giiya ondan iUtuf istemeğe ba19 
1amı1lardı. 

Gerçi balıklar ayni muamele • 
m U d d e t sonra bundan da 
yaparlardı. F·.: at kral gururun· 
dan dolayı hayvanlann bu ha• 
reketini yalnız kendine ka111 bir 

ihtiram eseri olma:< üzere kabul 
ediyordu. 

Göle atılan bir çok ekmek par 
çalarının binlerle balıklar ara
sında kapııdarak yenmesi haki. 
katen görülecek bir §eydi. 

Lüi, adeti olduğu gibi bir 
bir müddet sonra bundan da 
bıkarak ressam Boşenin hiç ol· 
mazaa bir kaç dakika kendini 
meıcul edeceğini idütündü. Ye· 
rinden kalktı. Yavaş yavaı yü
rüyerek köşke doğru gitti • 

Kralın salona ıirdiğini mös· 
yö c--:~ye haber vermitlerdi. 
duvarları işlemekle me1ıul gi· 
bi görünerek göz ucuylııı bah. 
çed: dolatan ve saı'>na doğru ge
len kralı seyrediyor ve bundan 
memnun oluyordu. 

Lüinin bütün bütün yaklaıtı· 
ğmı görf;lüğü zaman üstünü ba· 
tını düzeltip büyük bir gayret 
ve faaliyetle it görmeğe batla· 
dı. 

Kralın LUıinde olduğundan 

haberdar değilmiş &ibi görün • 
mesi Boş:ye tavsiye edilmişti. 

Dunun için Boıe. bl: rolü ya. 
pabilmek için kendiaini tamami -
le işe vermeğe karar vermiıti. 
Fakat elleri titriyor e kalbi 
r'.Udetle çarpıyordu. 

Kral o~anın kapısı 6nünde 
durarak: 

- A 1 mösyö Boıe, üzeriniz de 

ne kadar boya kokuyor, dedi. 
Lüi bunu &öyledıkten scnra • 

salona girmeyip geçti, gitti. 
Biçare ressam kralın güzel 

san'atlara pek az merakı olduğu· 
nu bilmekle beraber başka türlü 
bir iltifat bekliyordu. Bu soğuk 
tavırdan çek kederler.di. 

Az kaldı yere ılilıecekti. Fır

çalarını yıkamak ve boya tabak • 
lannı temizlemek gibı her ak
tam yapmasını unutmadığı iş

leri görmeli bile dütünmiycr k 
ppkaaını başma, ceketini arfca· 
ıma giyerek hemen savuşup 

gitti. 
Kral lnhçeye tekrar çıktığı za· 
man yeleğinin cebin::ten çıkardı -
ğı altın saat tam yediyi ıöste. 

riyordu. 
Kral köşke dönerek vakit 

geçirmek için bir müddet may
munu kızdırdı, paganı söyletti~ 

ıdolaplardn bulunan eıyayı bi· 
rer bjrer çıkarıp gözden geçir· 
dikten sonra öteye beriye dar
ma dağnık bir haHe bıraktı. 0 -
sında akşam da olmuştu. 

LW karanlıktan hiç h~lanma. 
dığı için limbalar derhal yakıl
dı .. Fakat o yalnızbfı da karan· 
hk kadar ıevmt Ji. 

- Bir çeyrek :~ate kad::ır a
rabc:.m hazırlansın, ~mrini ver<li. 

Kendi kendine: 
- Bir çeyrek daha beklerim, 

Krem 

ile 

1 
Eksir Balsa 

KANZU 
ıaimli 2 faheseri, bütUıı 
en mükemmel gilzellik 

1arıdır. ö tedenberi m 
kibar aleminin takdiriil• 
olmuıtur. 

Krem Balsamin Ki 
Kadın ıüzellitinin ~ 

.>;nde saklıyan en cidJa •• 
itimat markadır. Genç 'lfC 
bi.tün kadınlar için zaruri 
tiyaçtır. Cildi.1 letafet .C 

in~ arttınr. Yağlı, yatsı• 
'ıadem cinıleri vardır. 

Eksir Balsamin k 
Cildin daimi yumuıak11 

min eder. Yüzdeki çil .,. 
al r. Sivilceleri tamamen 
der. Traıtan ao~ cjldl 
serinlik verir. 


