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Romanyada mı? Almanyanıli gözü 
Beraber har.eket için 

ı lP> ~ ~ t ~ lhl lY IK lUI lfi1i1 ~t ö 
~ tc§l~yök ~©J üU öy©rr 

' ,,,, 

:--___ 

~· Mihver gazete!eri tehdit savuruyorlar 
eı· 151 ~.um._ur jı Lehistan Danzigi vermezse 
nonu . 

~ 1 orya da ( tr.~ l~ ~an~nd'!';.l.~kı bk '!~~u~c '!ın !lm.~an~bu'! m~le~t!.~,~ 
~ ılli Sef Florya c ı va- < !ıab~rlerc göre b~tUn Almanyadn SI işçi ve ihtiyatların silfıh altına dır. 

rtnd·a tetk ık l erde ! bU~uk askeri faalıyet vardı::-. YoL alınması nazan dikkati cclbetmck. Diğer taraftan Angriff gazetesi 
: lnr askeri otomobilclrle doludur. tcdir. Balkanlarda toprak tadiliıtından 

b ' d Çekoslovak buhranında bile bu kn. Alman siyasi malınfili 1talyanın ( Deramı 4 fi'"'lri:rfp) u.un u . ~ 
, C dar faaliyet görülmemişti. Alman taleplerine müzıı.hcrct ede _ 
~Un .~~urreisimiz İsmet İnönü Salzburg görüşmeleri, bir hare- ceği mlitaleasrndn~ır. ÇUnkU Al-

hat ogıeyc kadar c;arayda istira- ketin arifesinde mi vukubuluyor? manya Tiroldcki Almanları çekmc
Ctrni§, saat 13 :le Bay<ın İn· ı Asken nakliye vasıtalnnnın mti- ğe razı olmakla 1talyayn karşı mü-

'--.. (Devamı 4 ıı• • ·:./, ı hlm seyrüseferi, benzin satışının .sı saadcde bulunmu~tur. Şimdi ltaL 

Şehrimizde yapılacak 
hava hücumu manevrası 
~ 
'akya ozennden y c 1 t yyar le in hüGumunu 
~~rşı korunma manevrasının günü gizli tutulacak 

\'aı·<l.riJiye \'ekili Faik Oztrak dün ll<>lis. ~-'~cdiye memurları derha. !mer' levha asılmak surctile ilan c· 
~tc: \e Belediye reı:,ile beraber ma kelerini tal.aca.,.ıar 'e vazıfelefr Jilmi~tir. Bunlar arac:ında hastane· 
<la ~"hanına gitmiş, pasif korunma l'i bu · :-etle görmeğe başlayacaklaı !er de bulunmaktadır. 
tııı e ektrik fabrikası ,.e tram\ a' la· dır n • . 
rıı;.tı~ ıl korunacal,lannı tetkik et· Taarruz zamanı kumandanlık 

l'r 
d~rı ~vaylar böyle bir zamanda 
\e la~}lektriklerini söndürecekler 

1ka maskelenecektir. 

tarafından ,·ilayete dahi haber Yeril 

miyecektir. Tayyarelerin şehre doğ· 

ru hücuma geçtikleri Ç.Orlu \e !\Jar 

mara sahillerinden telefor.la 1 tanb 

Şehrimizin en büyük sa71ık mü· 
eo.;se e::ıi o!an Cerrahpaşa ha tanesi· 
nin kapısına: 

'Tmumi sıbrınak, adet: 800,, yazı· 
lı bir levha konulmuştur. 

Hava 
serinledi 
Yağmur fasılalarla 

devam ediyor 
ııa,·alann serinlıği gittikçe artı· 

yor. Bu sabah ~ehrimizde ortalık 

adeta bir sonbahar halini almı~. 

dtin baJ ... )"4n ~ ~.&rmur. ı ~l~lar
la bugün de de\•am etmiş ve saat 
dokuza doğru çok şiddctlenmiı.tir. 

Birkaç gün 36 dereceye kadar çı
kan hararet bu sabah şehir dahilin· 
de 21. Boğazçindeki sayfiye yerle
rinde 19 dereceye kadar dü~m:i~t'.ir. 

l la\ a:ann böyle değişme i yazlık 
eğlCilce yerlerini felce uğratmıştır. 

Bugün gerek Florya plajlarında, 
gerek d;ğ~r plfıj \'C açık eğlen· 

( Drııamı 4 iincitde) 

.tı~e 
llı ' r taraftan pa:ıif konınma k? bula haber \'erilcccktir. Haber ile 

•O U 1. 
tııı:ı • cıun toplanarak çahşmala· hücumun ba5lamas1 ara ında yirmı 
I'~ 

1 
~evanı etmiştir. Pazar o!ma'51· :lakikalık bir zaman geçecektir. 

Maresal Fevzi 
~ 

1 ı~' till'ı:!n hugıın de toplanacaktır. · htı Bu zaman içinde bütün konırım< 
b:Jl · 1 

üzerinde yapılacak hm a mzırlık:arı yapılmı5 olacaktır. Çakmak 
cı..,._ lıınu nı .. .. b il ""'"ltl . ancvnı·ının gunu e • 
t dır 1• _ . 
:.:t;ıca~ · '-Unıandanlıgın bunu gızlı 

l,,. gı anlac:ılmaktadır. 
'l l • 

''tr;~·ay te~kilatr manevra gunu 
lor ı. ?r.uhtelif mahallerinde dok· 

''it\ t;ı,..,, 'Slabakıcı ve sedye bulundu· 
~tır ı.ı 

· ıa\'a taarruzu sıra ında 

120 milyon 
y dalarlık silah 

edi ayda Amerıkadan 
v~~rupaya gönderildi 

til:a !Jbı_ngton, 12 fA.A.) - Amc 
li ırlcş'k · ~'tan 1 devletleri hükurnc. 
Ilı~~ 811Yıı. ihraç edilecek kırk 
~at 0~ dolarlık silah ve mühim 
\ 1Çin J·~ t·ı lııiıru <4Zım gelen p~rmıyı 

I r. 
h tıı'<lç 

C! tnn edilecek mallann otuı. 
ı-l'd[.. Yon dolarlık kısmı tav"·a 
ıtır • . 'au Pe»·-. . b' . ~l :h 

"'Cı • .. .ı. yem ır sı a 
liltnı.,. ~l'lluşnıası mucibince ve 

.'\ ·;Lır. 
c· ııı"tik 1 !;lifi· anın lngiltcrcye vcrdı. 
ıtıiı ti ·1 

\:c mühimmat ihracı pc1 
l'ı<ı.h· de '·cı·"· h ·•ı;J~lll:. .! r.un olarak kanum:. 

\ıll)ı Cl 1• 20 milyon dolall 
Ul)t.ur 

l O.ı9 • 
Çille'~ se:ncsinin ilk '"'cdi ayı i 
l• Vttj} "' • 
l ll:fl?ıu d en Permilerin umumı 
ır. n 120 milyon dolarlık. 

T:ıyvare hiirumları esnac;ında, 

Halkın iltica edeceği umumi sığınak 
yerleri te~bit edilmiş \e kapılarına 

Seınplon ekspresi 
yoldan çıktl 

Al tı ölü, bir çok 
yaralı var 

Londra, 13 Scmplon ekspresi 
İtalya hududunda Demcdes civarın· 
da hattan çıkmı~. bazı ı·agonlar 

parçalanmıştır. Altı olü ve bir çok 
ye· alı vardır. 

şehrimizde 
Başkanı bu akşam Genelkurmay 

Trakyaya hareket edecek 
Genelkurmay Ua5kanı :\ Iareşal ihtimale göre akşam lizeri Trakya-

Fe\ zi Çakmak bu sabahki ekspres ya hareket edecektir. 
lrcnile Ankaradan şehrimize gel· 
mi~tir. Mareşal, 1 laydarpaşa istas· 
yonunda vali \'C belediye reisi LCttri 
Kırdarla ~elı:imizdc bulunan a keri 
erkan tarafından karşılarunı.,trr. 

I\ lare5al Fevzi Çakmak bugün Cum 
hurreisimiz Lmet lnönli tarafın· 

dan kabul edilecek ve kuwetli bir 

Trakyadaki askeri mane\•ralara 
i:;tirak edecek ac:.keri erkandan şeb· 
rimizdc bulunanlar \"e hakem heye· 
ti azaları bu sabahki Edirne trenile 
manc\Ta sahasına hareket etruişler 
dir. Dün Ankaradan ge\en i\ l illi 
Müdafaa vekili geııcral Naci Tınaz, 

( Dewmı 4 ilnciide) 

Jngiltcre sailleri11de müdafaa 'tcrlib'atı iakt'iyc cailmeklcair. BmaaaJj•ctii .. konttlan ağır sahil toplarm· 
- ~- dan biriıgörülüyor 

fıiareşal Smig1y Ridz'in idaresi altınaa va/anlarını miida1aaya hazır 
milyotı!arca Lchdcn dördü 

• 

Yeni ıcra ve 
kanunu projesi 

Nafaka borçlarını . ödemeyenler hakkın
daki ceza hükümleri şiddetlendiriliyor 

(l' azısı 2 incide) 

Polislerin tekaütlük 
esasları değiştiriliyor 

Dahillye Vekaleti bu hususta bir 
kanun projesi hazırladı 

(l'azısı 2 incide) 

__ ÇERÇEVE 

Bir kahranıan 
TrcndC'yinı. Gebze (inlcrindCJ i1.. Ilnsımı Jmdifo dö~C)iC dayn

'"'' • dalgıH, iniıt ı:ıkau telgr:U tellerini scyreillyorum. Dirclcn, 
yanımda bir adanı pcyd:ı. oldu. .Koltuğunun altında bir yı,'ln kihıb. 

genı;, iri~·arı, clüT.gün ı~ıJıklı bir in nn hancı. Jıitnb ct1i: 
- h itab sah nalmak f ter mi iniz? • 
Ilir an, lmrı;.ınıdnl.i tiı•I ~iizdıim. Uu ne tuhaf kitnb s:ıtrrm:! Kol

tur,'llnun altıııdnld ı,itnblar, hep birbirinin ayni. tclik bu zanııına lm
dar h içbir seyyar J,it:ıb sntıt'ısmda gönnctlii,rfm. hüzünlü bir gülü!i\i, 
' akarlı bir ha il \ar . 

G<'nç adanı ele' nm elH: 
- nunlnr l•cndi ~iirtcrlın. Satıyorum. Çol> gilzı-1 iirlcrl 
Uonakalılım. Uznttıi,'l nüslıal ı çektim, içini açhın. l\lulıarrirlnin 

re,., mi. Ta kcnıli!>.i ! 

r nrn mı bit.zat mulıarrlrlnin eline sılnş1ırmak f.'İbi bir hieab iı;in• 
de, J,;itabı aldım. nır ~<'Y söylemek ihtiyaeında~dım. Hangi ~iri en 
çok sc\ t.liğini sorıluın. Ol il' bir binı ' 'erdi ki büsbütün arsılclını. \ 'cr
di,i:.ri bınln nhibini t:ınınııyordu. Halinden belliydi, hilc!!il yol.ta. 
l ük.,ck bir mcl•tebtle okumu~ olan, Gebzcclc oturan 'c biislccc tren
le rde e erini satan air benden n~ rıldı. 

G(•ıt ı; adam! 
llal,il.i s:ınntkiır, gururunun if:ulc ini Jılı;blr gcı;lt resminde bula. 

rnıyan bir benlik ı.n~ asıdır. Onun listlin kadcrilc yaptıi,rın bu i~ nrıı.

ı.,mda iiylc bir tezat rnr lii, hu tezadın dcJı..,cti seni kalıramaııla':tırı
~ or. en bcllti de iyi bir :ıir değilsin. Vnkat nef ine bu nğır haka
n •ti hll \ urmak cesnrt'tinl gü tcrC'lıilmİ) ilk ~airsin. Ilnlo hak J.i tc '· 
lliif, mliştNi ıfnti~ lo kar~ınn, sair olmanın hüsranını senden ar. rrJ,. 
m('mlş birini çıkarıyor. YC ııcn ona, khn olduğunu bilmc<lcn, onu se\-
cllj:,riııl s iiylii) orsun. O 

Seninle ben, biribirinc s:u.lıı.l•& vcnnek 11ıtlyncmıl:ı lkt dlt('nci~i ö~. 
lo nndırı~·oruz ki ... 



12 HABER - Poıta11 

. . 
pro1es ı 

.\nkara, 13 - Dahiliye vekaleti Hükmen ve sicillen tekaüde se\'l . 
.ıskeri ve mülki tekaüt kanunalrı- vaziyetinde bulunmıyan emniyet 
nm 13, 18, 31, 46 ıncı maddeleri mensuplarından 15 sene bir derece 
hükümlerinin emniyet amir ve me_ ve srnıfta kalıp hizmet etmi.~ olan. 
murlarına teşmıli hakkında bir ka- tar mafevk derece maaşile tekaüt 

Uııkapanı P1eyılamııı11 ileride alacağı şekil ile Taksim ba1ıçesi gazino su-11 gösteren iki maket ..• 
-- -~------ ---------·--- ------------------------~ 

lr nun projesi hazrrlamıştır. edileceklerdir. Bu suretle tekalitle • 
Yeni projeye gere hükmen ve si- sevkedilmezden evvel vefat eden -

rillen tekaüde sevk edilecek emnL !erin eytamına gene bir derece ma 
yet fı.mir ve memurlarından hizmet fevk maaşı verilecektir. 

Vazife esnasında ma!Ul ve sakat 
müddetleri 15 seneden az olanlara 
son aldıkları m'l.a.ştn beher senesi 
irin birer a.ylı:C hesabile emsali 
hasılası defaten verilecektir. 

lzmir Belediye 
reisi Ankarada 
Yarm şehrimize 

geliyor 
Ankaca, 12 (Husu.si) - İzmir 

belidiye reisi Behçet Uz §ehri • 
mize geldi. Kendisini başvekil 

kabul etti. lzmir belediye reisi 
yann öğleyin radyoda fuar hak. 
kında bir kof erans verecektir. 
Kendisini gördüm. Bana şu be. 

olan veya bu yüzden hastanede ö-
len emniyet mensuplarına ve aile_ 
!erine birer derece mafevk maaşı 
verilecektir. 

Siyasal Bilg iler 
okulu mezunları 

Ankara, 12 (Hususi) - Siya . 
sal bilgiler okuluooan mezun o -
lan talebenin daha ziyade diğer 
vekaletlerde vazüe aldıklarını gö 
ren Dahiliye Vekaleti bundan 
böyle her sene bir mikdar tale
beyi kendi hesabına okutmaya 
karar vermiştir. Siyasal bilgiler 
okulundan bu suretle mezun olan 
talebe yalnız Dahiliye Vekaleti 
emrinde çalışacaktır. 

yanatta bulundu: ;eıdiiiiıiz 1zmiri ziyaret edecek -

Esnafın parasını 

suiistimal 
Bir memura isten el . 

çektirildı 
Deniz hiiçük r.nkliye csncfı ce -

miyetinde bir yolsuzluk olduğu icL 
dia. edilmiş ve üç senedcnberi es
naftan toplanan tayyare paraları -
nm İsmail isminde bir cemiyet me. 
muru tarafından &uiistimal edildiği 

ileri sürülmüştür. 
!smaile işten el çektirilmi~, ha

zırlana.n evrak müddeiumumiliğe 

gönderilmiştir. 

---o----
Hamidiye mektep 

gemisi izmirde 

Yeni icra 
kanunu 

ve iflas 
• 

prOJ8SI 
Nafaka borçlarını ödemeyenler hakkın
daki ceza hükümleri şiddetlendiriliyor 

Ankara, 12 (Hususi) - tcr:a 
ve iflas kanununda tadilat ya.p. 
mak üzere Zürih üniversitesi 
profesörlerinden Lcmanın hazır_ 
ladığı rapor Adliye Vekalctin.:~c 
teşekkül eden bir komisyon ta. 
rafından tetkik edilmiş ye hazn· 
lanan proje vekalete verilmiştir. 
Diğer vekaletlerin de mütalcaşı 

bri aya kadar hapsedilebilir,. de· 
nilmektedir. 

Profesör nafaka rçblurını 

k~tck 

Rüşvt t almak ~~~tı 
bilgi\ 

suçlusu polis nı~~ı 
Alt ay hapse mahkOm ol~~ ~~~c! 

Pangaltıda Hasan Şahin isrıııtı ~ıl e\ 
de bir bakkaldan on lira rüşvet flıan 
z.lmaktan suçlu polis Ethem ha~· di., 

k:!ıclc: dün asliye ikinci ceza mah' İ<'ran 
';e~esinde karar ve~ilmiştir. leh 

Ethem müdafaa.oında paril)1 Şillla 
amiri Adil namına aldığını söyı:_: ~~ 
miştir. Fakat mahkeme bu ııtil ten:e 
dafaayı kabul etmemiş ve suçlll}11 &iirı 
a!tı <:ya mahkum etmiştir. kohıı 

·--o-- ı,t~ 

Lehistandan bir talebe ·\1111 

ld 
~er.ç 

grupu ge ı ~ı~·e 

''- Yarm 1stanbula gidiyorum tir. 

Milli Şefimize İzmirlilerin tazim-ı Behcet Uz İzmir belediyesinin 
ı7rini bil~i~erek fuar ~ünase~ .- tale~i üzer~e Nafıa Vekaletinin 
tıle İznurı şereflendirmelerını İzmir elektrik, tramvay ve su şir 
rica edeceğim. Fuarı Ticaret ketlerini satın almaya. karar ver
Vekili Cezmi Erçin açacaktır. f diğini, müzakerelere sonbaharda 

f zmir, 13 - Hamidiye mek alındıktan sonra proje Meclisir, 

en esaslı ahlaki' bir borç telakki 
ederek bu cezayı az bulmuş ceza
nın bir aydan üç aya kadar çıka
rılmasını istemişti r. Ancak bu . 
gün muhtelif icra daireleri nafa
ka borcunu ödemiyen borçlular 
hakkında asgari bir gün hapis 
cezası verebilme~ı::tedirler. 

Dün şehrimize L:histandan 3
3 ita, 

kiş:lik bir talebe grupu gelmiştir h~~ 
Talebeler şehrimizde 9 gün kıı:ıar tı k· 
kalacaklar ve bu müddet içinde ()~ ~la 
:atasaray lisesinde misafir cdilt 
:eklerdir. Misafir talebeler diil' 

tep kruvazörümüz dün saat 'tasdikine arzedilmek üzere Bnş 
13. l O da limanrmrza gelmiş ve vekalete gönderilecektir. Projede bu cezanın müessir ol

nuyacağmı kabul eden komisyor 
maddeye "hal ve vaziyetlerine,, 
kaydini koyarak hakimi burada 
tamamen serbest brakmış bulun 

Manevralardan sonra da Baş- başlanacağını da söyledi. 

TAN Böyle Öfr azmin ve' dHu'·~'J{u'V\·et-
M.'. Zekeriya "Alman kun·eti bir le filiyata geçirme kararının sulh ni 

efsanedir!,, başlıklı yazısında, Al- metine yapaca.~ı hizmet de ayndır 
man propagandasının yalana da- ve çok büyüktür. Hakikaten Balkan 

mendirek açığında demirlemiş. 
tir. Hamidiyenin 'lluvasalatmr 
3ören kalaba1rk bir halk rıhtı
ma toplanarak sevinç tezahü. 
ratr ile mektep gemimizi alkrş. 
lamıştır. Hamidiye bugün lstan 
bula hareket edecektir. 

Döviz. kaçakc ıl ı ğı 
idd i ası 

yandığından ve mumunun yatsıya birliği bugünün halleri ye ~rtları Gümrük muhafaza teşkilatı 
kadar yanacağından, Alman kuvve- içinde öyle bir azimle kendi ba~ma 
tinin de efsaneden başka bir şey sulhu ayakta tutacak bir kudret bir Yunan bankasnın şehrimiz -
olmadığından bahsederek bunu or· bile gösterebilir... de bulunan şubesinin de alet c. 
ta~·a <ıtan vatanperver Prof. Lajos dildiği bir döviz kaçakçılığını 
i~imli bir Macann bütün delillerile VAK.İT meydana çıkarmıştır. 
ortaya koyan kitabını işaret et· Asım Us, bugünkü başyazısında 
mektedir. (MalOm olduğu üzere bu pirinç üzerine yazılmış fatihadan Yarım milyon drahmilik mua 
kitap Macaristanda toplattmlmış· bahsetmektedir. Bunu mevıuubah~ melenin kanunlarımıza aykm 

, tır.) l'vL Zekeriya diyor ki: etmesi, Ilindistandan bazı tanıdık· olarak yapıldığı iddia edilmekte. 
.. ~ "Doktor Lajosun bu kitabından larma gelen hediyedir ki o da bu· dir. 
bahseden bir Ingiliz muharriri, in· dur. B'!- münasebetle şunu ~öyle Yunan bankası merkezi Ati • 
giltere için bu vaziyetlerden alına· mektedır: d bul s ·f·d· t· "Pi · ·· · f t•h H. t na a unan arı ı ıs ır. cak dersi şu suretle hülasa ediyor: rınç uzerıne. a ı a yazan ın · 1 "Bu hakikatlerden alacağımız li sanatkar bu mahareti yeni sigtem Bankanın stn.nbulda bulunan 
ders, sulhü temin için sarfettiğ:imiz bir otomobil, yahut bisiklet keşfinde ajanı Aristoklin ifadesine müra. 
faaliyeti azaltmak veya harbin deh· göstermiş olsaydı muhakkak ki ay- caat edilmiştir. !~ dün adliyeye 
şetini h-üçük görmek değildir. Yal· ni emekle nisbet kabul etmez bir aksetmiştir. Tahkikat yapılmak. 
mı Almanyanın harp tehdidinin kazanç temin etmiş olurdu. Haya: tadır 
Hitler ye Göbbels'in bizi inandır· ve sanat sahasmda sarfedilen emek- · 
mak istediği kadar müthiş olmadı· ler ve gösterilen maharetler umumi 
ğınr görerek onların tehditlerine bir faydayı mutazammm olmadık- Şeh rimize gelen 
boyun eğmeği ve bilakis karşıla· ça daima hederdir... Japon t icaret heyeti 
rında dik durmayı öğrenmeliyiz. Al- YENİ SABAH 
manya dünyayı korkutmak için sa- H.. . Cah.t y 1 ulh Japonyanın en büyük ithalat fir 

d ~ t hd't b" d · d useyın 1 a çın, s un l ·· ·ıı · d .. k rnr ugu e ı ten ız en zıya e olmayışını, Ingilterenin hodgamlı- ma ar: mumessı erın en murc 
kendisi korkmalıdır. Çünkü UZW1 ğmda bulan bir Italyan gazetesinin kep bır heyet Balkan memleket. 
bir harbin vahametini onlar bizden haberini ele alarak, onları bu dü· !erini dolaşmış ve bu sabahkı 
ziyade nazarı dikkate almağa mec- şünceye ve neticeye vardıran müta- Semplon ekspresile şehrimize 
burdurlar!.,. • leayı kaydetmektedir. Onlar~ ltal- gelmiştir. ı 
CUMHURİYET. ya ve ~lmanyanm hareketlen h_~rp Heyet burada bir müddet k . 

Yunus Nadi dilnya buhranı kar· tehlikesı doğurmakta fakat, dıger .' a 
~ı~ında Balkanlı .devletlerin vaziye- tarafın sulh havası içinde yaptıkları. larak pıyasalarla temasta bulu. 
tini ve Balkanların tutması icap mesela Türkiyeye Hatayın verilme· nacak ve başlıca mahsullerimi -
eden yolu ı;u satırlarla anlatmaya si vesaire ayni neticeyi doğurma· zin vaziyeti haldnnda tetkikler 
çalışmaktadır: maktadrr. yapacaktır. 

Modern hukuk tekniğinin bil. 
tün icapları göz önünde bulun -
durularak hazırlanan bu icra ve 
iflas kanunu projesi yeni birçok 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

"1.fü.eleri gezmişlerdir. 
--0--

maktadır. • h 1 !cra ve iflas kanununun yine istasyon e ası 
Bu cümleden olarak ticaret aynı maddesine o-öre, eğer bor<:- Volnıa.; ~il" Ui 1uhı•• ,.., 

.. ... 1nn:ım:1c1 ı.u..ı .. 110.1.,,,. 1.u1.:v1.:ı.u; o- Iı.1 nafakanın kaldırılmasını da - ... 
lan itirazların ref'i taleplerin.in va etlerce cezanın: tatbikl tehir için midir ? 
tetkik salahiyetinin kaldırılma - olunabiliyordu. Profesör Leman Dün Yeşilköy tren istasyorıll11 

sı, haciz esnasında borçlunun raporunda bunu haksız bulmu!7 da bir hadise olmuş ve ista.sY"~ 
kıymetli evrakını sakladığı gö - . ve nafaka borct..nu vermeyen da çalışan memurlardan bif'I 
rüldüğü takdirde kendisine bir borçlunun borçlu dava etmiş ol- halktan birkaç kadına söytedilC• 
defaya mahsus olmak Ü7.ere ih - sa bile kendisi hakkında hüküm !erine göre, çok kaba muameıe·'.e 
tar yapılması, buna rağmen kıy - edilmiş olan cezanın tehir edil • bulunmu.stur. 
metli evrakını göstermemekte memesini istemi~tir. Bu kararda İstasyondaki helaya ginııe1'1 ısrar ederse üç aydan ÜG seneye komisyonca ayn~n kabul edilmiş istiyen bir iki kadın, kapıya ~ 
kadar hapis cihetine gidilmesi, tir. dikleri zaman· içeride birisiJ\'.: 

Belediye ve köylerin hususi ol- Borcunu ödeyememekten dola- olduğunu anlamışlar ve bir ıxıli 
mıyan mallarrnm haciz olunamı yı borçluya hapis cezası verilme· Jet beklemişlerdir. 
yacak mallar meyanına sokulma- si usuliinün hürriyeti şahsiye • ııı Bu sırada birdenbire heliill ti 
sr, iki aylık yiyecek ve yatacak - prensiplerile kabili telif olma - kapısı açılmış ve burası helall' 
tan maada bir aya tekabül ede - dıg-ını sadece Fransa ve Belçika k d 1 . 1 k ıd· '~ıl · · - • a ın ara aıt o an ısını o. ..ıı 
cek yıyecek ve g!yecek karşıhgı da devlet borçları için tatbik edi d 

1 
d ·rYol· . . halde, başında ev et emı . 

olan paranın da hacız edılr.1eme- len hapis usulünün kurunuvus - . . bit 
· ·b- h .. k .. 1 tt llanna aıt bır kasket bulunan 

sı gı ı u um er mevcu ur. tai bir hareket olduğunu ileri sü- memur dışan çıkmıştır. Fjl}<ııı 
Vekaleti ziyadeı;ile meşgul e - :ere~ ~ahsa ait borçlarda oldu - memur çıkıp gitmek şöyle dil'' 

den noktalardan birisi de istih - g~ gıbı devlet borçla~ında da .ha- sun kadınlann bu kısımda erııcl' 
kak davalarının tahdidi ;10ktası- pıs cezası verilmesinın aleyhın - b 1 h tl k şıl"J1l:lo' . .. .. u unmasını ayre e ar .- . 
dır. Komisyonda bu mevzu üze- de bulunmuş, hapıs usulunun dev 1 h'dd t t . u··"·le •· _ arına ı e e IDJŞ ve oJ 
rinde şiddetli münaka~alar ol · lct borçlarından aa kaldırılması- b d .. h 1• b krnaıt'·' 

Le 
. t . . se en e sızı e aya ıra 

muş ve nihayet profesör ma - m ıs cmıstır. d . t" 
kl·r· k b 1 1 K · - b ı·· 'nd emış ır. e nın te ı ı aynen a u o unmuş- omısyon u usu u yerı e K d 1 b harel< 

tur. Bu teklifte aynen şöyle de • ~örmiyerek reddetmistir. t' ab!:ıb~:t.~emurh un tu t..., jaJef · - ıne us u un ayre e ... " t 
nilmektedir: Komisyonca kabul edilen esas- ve bunun sebebini sormuşlardı · 

"İstihkak iddiasını sırf satışı lar arasında temyiz mahkemesi - eı 
tehir etmek gayesile suiistimal · ~ · k ı k t Memur, bu defe. da : "Bl.1r' 11 
edildiğini kabul etmek için ciddi ~~~i :e:;:;~sul~~: a;:rdr~~şı as bileti olan yolculara aittir. 'ftC 

sebepler bulundub,;;u takdirde malı biletiniz varsa girebilirsini~ •• cC· Adliye eka.Ieti iflas ve konkur· 
keme takibin talikini reddedebil- ''ahını vermiştir. . dato i şlerinde :srar hakkının ııı • 

kabul edilip edilmemesi etrafın· Kadınlar, başka kimseden 
l t d - h ld k dilerifl• 

Projede diğer mühim noktalar da tetkiklerine devam etmekte - e aranma ıgı a e en dl· 
dan biri de nafaka. davalarında clir. den istenmesinin doğru oınıa 1111 

melidir.,, 

"Biz Balkanlarda sebebiyet veril- Hüseyin Cahit Yalçın bunun böy -o--
merm~ taarruzlara karşı Balkanlıla· le olmadrğım anlatmak için, mihwr 
rı:1 umurnen milli müdafaa vazifele- devletlerinin sulhu tehlikeye koyan 
rini ifa edeceklerinden emin bulu- hareketlerine çok önceden ba~ladık
nuyoruz ve bir Balkanlı memleket lannı anlatmakta \"e şimdiye kada~ 
olarak Bulgaristanı bu işte Balkan· yaptıklarına lngiltcrenin nasıl mu 
lılar cıiiesi camiasından dışarda tut- kabele ettiğini hikaye etmektedir. 
mryoruz. Bulgaristanın kendi kom- Sonra da şu neticeye varmaktadır. 
şu:a:ır.dan şikayetleri ne olursa ol- "İngiltere ile Fransa kendilerim 
sun bütün Balkanları isti!~ etmek is zararı dokunmıyan bir takım hare 
tiyecek harici bir taarruzda bu şi· kctlerden dolayı itiraza kalkarlar
kiwetler Bulgaristanı akibeti va- sa artık onlara "hodgfunlık., isna
him .ır.acc;alrıra sevkedecek kuvveti drdma m:ıntıkan imkan olur rnur 
a;:Ja haiz olamaz. Şimdiki Bulgar Sokakta birisini döğ<.liiklerini gör
hükfımeti bi!hassa bü.Yük devletlere düğünüz zaman evimizden çıkıp 
alet olmak suretile sergüzeşte süriik- bir yardıma koşarsak herhalde bir 
lenmek siyasetinin ~ametine ciddi- hodgamlık suçu irtikap etmiş olma-

borçluya verilecek cezanın mikta 

lzmirde bektaşı ayını rıdır. lcra ve iflas kanı.;nunun 
341 üncü maddesinde "nafaka 

yapanlar vermeğe mahkum olup da ilam -

' ğını söylemişlerse de mernur 
Raporu hazırlıyan öldii sözlere aldırmamıştır. 

Ankara, 12 (Hususi) - Zürilı Bu vaziyette i~tasyondaki ~5 
üniversitesi profesörlerinden Y(> ltS•.:! fjikayet edilmiş VC ~(IJ 
~eçen sene memleketimize gele. i.ıu memura hareketinin dog fi 

rek icra ve iflas kanununun o~m1clığını söyliyerek kadJnl• 
ıslahı hakkında bu raporu hazıt bırakmasını bildirmiştir. 

İzmir, 13 - Bayraklıda seyyar d'l gösterilen şartlara riayet et
satıcı Vehbinin evinde Bekta~i a- miyen borc;lu tetkik mercihince 
yini yapmakta olan Ratip Coşkun 
yaya isminde bir ihtiyarla üçü er
kek ve sekizi k<:IJın olmak üzere 
11 kişi yakalanmıştır. 

vetle kani bir hükftmettir. yız ... 
Balkanlılar kendi memleketlerin· "İ~te bu sade ve kısa tahlil bizı:

de kendi hudutlarını ve kendi hak· isbat eder ki bugün dünyada su!- · 
larmı ı;iinetmemek azmile müceh· hun tesisine yegane mani Almanya 
ı-.a.- ,_ 'kıt::aımı sel9metinden ile İtalyanın hmıcahlarından başk<' 
~~ilEJe m rmrfmt l!'lınaz, Ç!rpış· bir'}(!'! ~cfir. Bir fmrp çıkar::a 
m<ılar nek!ldRr b<lyük ve 5iddetli o- ~uliyet yüzde yUJ Alman ve t 
, ır~:l OISi'"'· ,• -- r,,;:mJe:inİn OfaC:aKİTr .. 

. 

ır o ifil~©> ifil <SJ m <e ~ 
iri' u n ını a m aı Jı o 

layan profesör Lcmanın bu ay Fakat polis oradan ayrılır '~: 
içinde birdenbire hastalanarak nlmaz bu defa demiryolla.rl ti' ,r.. 
öldüğü haber verilmektedir. muru. "Bir de beni polise ~;el ~<t~ 

y~-1. ediyorsunuz ha! öyl~ ~ 
r;imtli hiç bırakmam,, diye l"t 
t-ski inadında ısrar etnıiştlr·•',11 ·\l 

Devlet demiryollan idare~eJ 
bu hadiseye nazarı dikka.t1n1 f' 
retler ve helanın kadınlara ~ r. 
lan kısmına. giriliği yetiş~Y~ , 1~ 
mu:ı gibi halka karşı nazık erf>l I·. 
r ··t't etmiyen hu memura t 

5
;, 

yeli davranmasının bildirilrlle 
ı ni isteriz. 
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~Clyaia daü:: 

irfan meselesi 

S '4~ zamanlardaki siyasi hf: 
erci( .ııselcr, gerek gazetelerde, 

klıltu ~bab mecli !erinde, Alman 
satıecı~ aleyhinde birtakım sözleı 
bııg,~ .1 

ille ıne sebcb oldu. Biz artık 
~ 1 

Almanya' dan değil, ba~ka 
Uı i~~tlerdcn aramalı imişiz ... Bl: 

f "-· dıalar kulağımıza hiç de ya· 
~I • • 

ı:ı' Yırt\ gelrni)·or. Onları, daha birkaç 
et n-.a., ~el Rene duyardık; ancak o za 
~ di ,.., 1rnanva'nın 'l.·erini "mütered· 
. ' "r . " 

b 1-'ra::s ansa tutardı. Daha ziyade 

fe~~ ~müelliflerinin e::erleı ındeı 
ltııal ış olan bizler az mı çek tık: 
%ı llledeniyetlerine hayranlık , 

ıı te:ı:e~aın:m ezbere hayranlık göste· 
'!' l!rı 1\ ıstihfaf ma uğramadığımız 

kfıh11Pek. olmazdı. ''Artık bu millete 
ı ~ eıtl~ş F'ransıı irfanını a~ıl:umıh 
\lıııa 'lliıden bıktık!... Gözlerinizi 
er~ ~l'a'}·a çc\'irin, o memlcketiı. 
en~' _canlı irfanı ile beşlenın!, 

lca:<la~rın, bunu söylerken de ru· 
~b bir eda takınmalarm haddı 

ko: }Oktu ... Bugün Alman irfanı· 
ar iılerneğe kalkanlar da gene 

iitl 1 ~ık b 
~ıı. a ~ "saflık,,tan yaz geçme· 

ıılltı d U&unkü Alman idaresi be
i\e~ hoşuma gitmiyor; bilhas~a 

~~- e da,·anmak isti,·en ferdi 
~ ..... ı; ~· • .} ' 
b·~' " ine alan idareleri se\•mem. 

t ıJcı '!\ uµı1c;)l1.. 6'-ı.-lı...I, 6 .. ~ .... ..ı~ 
~rıtının eseri olan bu idareyi 
~ Ule ığirniz için Alman irfanını 
,~~: kalkmak ayıptır, fikre 

llı'(ter IZ\ık olur. Dün Fransa'nın 
~11i ~eli, .artık devrini geçirmi~. 

Ilı et ç hır §eY yaratmıyan bir 
%r0 °

1duğunu c:öyliyenler s.1çma· 
!il \e}~; bugün de Alman irf anma 
~~, a bu kabahati yükliyenler o 
ı lrtan sa!;Tnalıyor. 
1Gtıere nıeseıe ini, mütchavYil men
e kırıcı bağ}ı siyasi cereyanların 
~ada ~.tutmak lazımgelir. Alman
% lll 1tler iktidar mevkiine geçti 

la Sıa~~ekctin hastaneleri, kim· 
arı~ .... Yıı, fabrikaları Iaboratu-

~ ... , 111 , 
lcir h ahvolmadı, iptidailec;medi. 

d~llat \Uttireti tahdit edildığl için 
b llr&urııe ~el efe cercyanlannda bir 
, l'l', ı;-~ hatta bir gerileme ola· 
~ te\j t bu, Alman irfanından 
tır.ı ~lr· trnerniz, onu kötülememiz 
l:\t:rı hı _cleğildir. 

t.ı tçb' tq 'eya b ır .za~an münhasıran 
ti~ etın~ tnılletın irfanına taraf· 

~· lte ki ~ş bir adam değilim. El· 

1 r~ ııl dıllerini az çok bildiğim 
hatınkirı~tın tncdeniyetini, Alman· 

lı~'r irı:sa:~ ~aha iyi tanının. Fakat, 
d la hiç b~tın zaruri olan bu dar

dılll \e Alır z.'.lman iftihar etme· 

0~1lll ıçin ~~n medeniyetini bilme· 
:ı. 1-'ran °tülemeğe kalkmadım. 
tı' eQ Iıları mütereddi olmakla 

1ı~~ bug'.:nlere ne kadar sinirlen· 
fj~ ~lan~n de, Alman irfanına 
\J ~ltıı llle ara o kadar kızıyorum. 
~ ~rıYa'cl~l~e~ımizde, tahsillerini 
~ tlı irısa bıtırrniş, birçok kıy· 
~ıı ~lrtıan~~~r \'ar; bazı gençlerimiz 

1 tıi, bu da okuyorlar. Onların 
tj{ıa~ınakl:a~a .Alman propa~anda
ıq erı irra ıttıham etmek, edin· 
>,Qllakao:!> nın keyfiyeti hususunda 
-.ı~;ırı ... } a g· . 

ı bir h •nşrnek haksız ve çok 
İ-'r l:\ı.ıtun areket olur. 

\ı~rı ız, lng~ı~ny~ gibi biz de ne 
an İrfa ız ırfanından. ne de 

nından b"l' . vazgeçe ı ırız. 

lt Nurullah ATAÇ 
1 • 

l .......... ~ir 'l'ü 
':-.e llara h'bcrkun, ln titut Pas· 
o.:r,., ı etm . . . b 

" ~tınu esını garıp u· 
SO:-ahm: kendilerini. 

H /\ B E R - /\k~am Poııtıını 

Türk san'at 
üzerinde 

ve fikir hayatı 
taslaklar 

_ 3 _ verler zUmrcsi çıkmıştır. 1 
D(.XYA llAUBIXE ca:LtNC.E\'F. Ne bu mektebin talebesi bir C\'-ı 
KADAR, TAXZll'tlAT ~O~'RASI velki sanatkarın, ne de o zUmrc
S.\XAT \"}; ·FJKtıı AO.\MIXA nin politikacıları bir evvelki siya-ı 

KISA Brn BAKI!j set adamının çapındadır. Abdülhak 

Dtinya harbine gelinceye kadar, . Hamidlc herhangi bir (Edebiyatı 
Tanzimat sonrası sanat ve fikir a- Cedide) ci arasındaki fark, Ali 
damı, Tanzimat seciyesini deği§ik paşayla herhangi bir (Jeun 'l'urc) 
şartlar ve mikyaslar altında devam nrasındaki farka tıpntıp uygun· 

ettirmek \'C büsbütün zaafa dUşür- dur. 
mekten gayri bir şey getirmez. Dünya harbine gelinceye kadar, 

Tanzimat seciyesinin ilerlerc Tanzimat sonrası Türk san..ıt ve fi. 
do:;ru büründtiğU ifade, artık bir kir adamı, zümre ve kemiyet kıy-

• 1·çindc ku··çuıu··p metlerine evvelki nesilden daha kemiyet çcrçcvesı 
büyümek,· daralıp geni§lcmek ve çok büründüğü halde, fcrd ve key-

ke:,•fiyettc büsbüttin hafif kalmak- fiyct kıymetlerinden daha çok sıy

tır. 

Batı dünyasınınn tahlilsiz, teftiş· 
siz, iç ve dış mihenklere vurulma. 
dan imtihansız tnsdiki ve ihtiram
la baş köşeye ot~rtulmnsı, gittik
çe daha parlak bir (emrivaki) o-

!ur. 
Teslim olduğu tesir merkezinin 

en korkunç cahilı ve en şahsiyet. 
siz alkışçısı züppe tipi değil midir? 

Tanzimat hareketinin züppesi de 

bu sıralarda meydana çıkar. 
Züppe, yalnız mcnsub olduğu te· 

sirin cahil ve şa.hsiyetsizi değil, 
başlangıçta o tesiri idrakteki ac. 
zin ve sonda çabucak tereddiyi ih
tar eden hazin bir neticenin de ha

bercisidir. 

Netekim Tanzimat sanat ve fikir 

adamında, az çok ciddiliğe, vaka
ra. zarafete, saffete, asllyete ben
zer eda, sonrakilerde yoktur. Tan· 
zimat sanatkarının, _hiç olmazsa 
garb klasiklerini me~cdı'n gözleri, 
öbürlerinde, garbın ikisi orta&ı ör. 
neklcrine takılrr. 'I'anzimnt efendi
sir.in, henüz Türk, Arab ve Acem 
tefekkUr aleminden büsbtitüıı kop
mamış kültür bağları, onu takip 
edenlerde büsbtilUn gevşer. Buna 

mukabil garb dünyasına yakınlaş
ma derecesi, garbın ancak adi so
kak malları ve işporta eşyasına 

sokulabilmek surctile hedefini da· 
ha çok ııaşınr. Nıhayet, Tanzimat 
hareketinin baş!angıcınd:ıki sığlık 

ev akamet, ikinci devirde daha 
keskin vesikalara kavuııur: 

Ortaya (Edebiyatı cedide) ismi. 

rılmış, daha çok nksiyona g-irişti-

ği halde hadiseleri idrakte daha 

safdil kalmıııtır. 
(Edebiyatı cedide) yle sanatı ve 

(~Ieşrutiyct) el inkılabı kurduğu-

na inanmıştır. 

Meıırutiyeti kuran siyaset ada. 
mı, nasıl (Hürriyet, müsavat, ada
let) düsturlarından b:ışka hiçbir 
dU~ya ve inkılap görüşü tnıırmaz, 

hiçbir insan ve cemiyet \elakkisi 
yüklenmezse; (T~ebiyatı cedide) 
yi bina eden sanatkar da (rikkat, 
nükhct, nis,·iyet) gibi orta malı 

klişelerden gayri hiçbir unsur kul
lanmaz. hiçbir sanat doktrinine ak

lı ermez. 
Ne modem, ne de klasik sanat 

ve fikir, onlar icindir. Şiirde sevi_ 
yeleri (Alfred de Mussct) ylc 
(Sully PrudhomE:) u ve romanda, 
(Goncourt) kardeşleri aşmaz. (Tev
fik Fikret ve Halid Ziyadan başlı

yarak bütün Edebiyatı Cedide şa

ir ve romancılan). 
Artık onlara, bildikleri yabancı 

dil içinde en eskiden bir (Ronsard), 
bir (Racine) gelmiıı olduğunu, ye· 
nilcrden (Bnudelaire) öleli şu ka. 
dar, (Rimbaud) gideli bu kadnr 
yıl geçtiğini hntJrlatmak neye? Ro
manda (Balzac), (Zola) gibi mer
haleleri, tenkidde (Sninte. Bceu\'e), 
(Renan), (Faguet) gibi bas.."lmakla
rı ihtar etmek niı;in? Latinlerden 
başka bütün bir Yunan, Cermen, 
Anglosakson ve Slav sanat ve fi. 
kir dünyasını göstermek ncıden? 

Tanzimat sonrası sanat ve fikir 
adamı, kimlorin taklide değeri ol· 

le bir edebiyat mektebi, ve 
duğunu bile anlıyamamıştır. 

(Jeuns Turcs) adıyla bir mUnev-
F..:n çetrefil kelimeleri Arab ve 

Al!c.h esirgesin, bir köpek ısırır a 
,·eya çocuklarında, gene Allah e ir· 
ge~in, kuşpalazı arazı görünürse o 
müesse:;enin a~ılarından ,·e seromla 
rından istifade etmiyeceklcr mi? 

N.A. · 

Acem liıgatinden bulup çıkarmak 
ve ilk defa olarak kullanmak, 
en büyük sanat yeniliklcıri arasın. 

dadır. Cenab Şchabcttindc öyle 
mıcıralara rasgelirsiniz ki, Divan 
Edebiyatının hiçbir şairinde' bula
mıyacağınız şöyle dursun, ıst.ılah 

( Dcuamı 5 incide) 

,, ~" 

Hassas asfaltlar!.. 
• 

1 STAXBULDA yapılan yeni 
raddell'rin M<'ak günlerde, sulh 

asfalt 

L ............................................................................................... 
ltalyan Erkanıharbiyesıne açık raporlarım 
...,, ---- __.._. ~ ...__---... ._...-...._.. ______. 

Türk milletini yenmek için 
· az kuvvetle hücum etmelidir! 

1 
Tı\LY,\X gazeteleri İtalyan do!-ıtlarımızıu bize knr)ı tn.ar

ruz hnl~·alarıııı ge' i:; ı;ctlrdfülcrini .~izlcmi~·orlar. 

Fakat bit. ıtal~ an dostlanınızın hakikaten bi7.c ta.arruı. eme
li beslediklerine a,,ıa inanmıyoruz. Zira: 

itnlyanlnr suikast be leılililcri hNhan~i bir ılü:,manını ~ayl't 

ı~·i tanımadan, inceden lnecyc 1ctl•il< ctınedf'n, ~·iiı.ıll' hin he.sahlan 
;vapmadaıı, hattii ~·anın n;;ır, çı·~·rt'I• asır ınuıldetlc 1\'lııdc· dost 

giirünerek elini kolunu 11ağlamaılan taarru1. kabiliyet 'e ı•c ... arctiııl 

ırki olarak gfı,,temwl.ten fıclzdirlcr. 
Evet, bi:r. bu dos11arımızın. tanrruz Pnll'llr.rinde "amiıni ol

duklarına inanmıyoruz, zira bi1.I bu~iiıı diin) il ~ iiıiinılcki en buda. 
la insan kadnr fanımadıl>larını ~iiriiyoru:r.. Filhakika itaı~·nnların 
bizi o kadar tanın:a<lıldarıııı giirii~ o ruz ı.ı ltal;\ 1\ ıımına bu ;;arıct

tcn lıiz utanı~·oruz. 
Halhuld C!-ıki Homa lınııamforhı~u Tiirl•ii i~ i tanır n~ bu im· 

ııaratorluk Roma kaıııla.rına duyaı'ıaıı <'Nldimiz .\tilla ile k;;crrüf 

etmi.,tir. 
ı-;ski Roma imparatorluğu cliin~ a milletlerini tanımak husu

sunda. şüphesiz daha. ııya111kmıs. Zlr:ı rf'cll<'rlnıi1.c o 1.aman pren

cslcr 'e hediyeler veriıı yerlere l•aııanarak Türk ruhunu ol•5J1-

ma~ ı hilmi;:.lerdir. 
• Onun iı;in, müsıı.adelerinr. mağnırc-n, itnlyan dostlarımrıa. yi

ne biz bizzat ~ık raııorlar 'ererek kendilerini tem ir etmek ihti· 
1 

~acını duyuyoruz: 
ı - Türk mill<'fi doğduğıınrlıınhcri dnima- di~cr millcfl<'rc 

hükim ya-.adı~ı hi•· bovumluruk giirın<'diği 'c bü\ \ik ı:ıcrefh•r ta-., .. p, , :. .. .. 1 

)ı~·an bir millet Ykclanına !oıahlh ol<hıau için bfiklalinr 'e ~crcflnr. 
kar.,, <lünyanm bütün mlllc>tlerinılcn daha hassastır. nı,, menfaat 

için değil, fal<at )erefimize dokunan bir siiz iı;in ülüri.i;r, Ilinacna

ll'yh şerefimize kar.,ı söylf'nNı siiıl<-r, bizim için ölümden bett>rdir. 
nu realit<'yi~ ~afil İtalyanlardan maada, lıliti.in ılünya ı;ok i~ l bilir. 
Hitlcr bile son daldlm)·a kadar müradrlc-.inin ruhunu bizden ahlı

ğını sö)·lcmedl mi!. 
Dünyada, kunpt iinünde ayağa kaııanmaı.;mı bilıniycıt tek 

bir millet rnrdır: Biz. 
2 - Türk milkti, ırki olarnk, korkunç akıncı bir millettir. 

lfrmcn A nuııa tarihini taıihf<'n t'n clki zamanlardan <"ihan har

bine kadar Türk akıncı lığı çlnnlştir, ,\' ruı>anm en i~ i muharlb 
milleti olan Fran 17.lara bir Xapolyonchır ki hö~·le bir akın<'ılık ,·c
rebilmi;;f ir. Fakat bizde her ba!';ia ~cçen bir ~upolyon olur. \'lya. 
na, Pari.;1 Roma, Sahrayıkcblr "' llincllslan kaınlarında ayni nıh
lıl tlii~ü~nıii milletiz. O \'akit tarllıh·r yıl•an \'<'. tarihler ynratan 
nlanlarımızı, o \akitlrriıı al.ın \'nsıtn-.ı olan bc•ygirlt'rle en iyi bit. 

yn.ıııyordul.:. Bu~ün de b<'~'Air kun~tleriylc a;ıni akınalrı en iyi 
• hiı.im ~ nptığımıı ı;iirü\ecckiir. llu, bil.im ırktmmn lundır. 

3 - Türk milleti, daima, en son dal.ikada infilak f'dı>n pıırta- • 
yırı bir dinamit yığınıdır. Illzi tarihtı•n daima 10 mMi, 20 misil, 
50 misli üstiin kunetlcrl(• diiğii51Uğiimii1. zam'ln zafcrler kazan· 

mı::;, küçük harblcrde mağliıb olmuşuzdur. 

~için? 

Ç'iinkü biz ancnk l<orkune lıir fıılkiyetl<' ~rlc>n <lü~man ka~t. 

sında lıarikala::-ırıı. Tiirk, nnmk o "akit lmrkunı;tur. 

Calkan harhiıulc ınağliıh ohıru:r., Trabhısta ma~lülı ohını7, 

Cihan harbinıh• zayıf cr.phclrrde ~eri ~ekiliri7., fal>at bütiin düş. 
manların117.ın blrlc:,tij{i Çnnnkkalcdc nıağlüb cdcriz. 

Bütiin ıli.in~·a ile çnrıııştığıın11. zaman - i-.tikliil harbinde gör

diinüz • namağliıbuz. 
Onun için Tiirl•ü mıığliıb dmcl.: istiyorsanız iizc>rine az km·

nth• hücum ctıncli-.iniz. Xt•kaclar bii~ iik kunctlerle ~('lirseniz o • 
kadar mah\'olursunuz. 

Sizl<'r ki A ,·nıpa ahYalini hiç bilmi~·or füyc yüks<'k bir insan. 
Jık lıC'yet·ani~ le lıamle c>tmls olan Uuz' cltle alay t'tfiııiz, simdi 
kendi kenıliniı:ll' alay c>di~·o~11mı1. 

Zira. !-ıiz namlusu bcp1inizin ılibinde olan milletl<'ri bile .tana
mı~·or ... unuz. 

Onun iı;in, silin taarru:r. lüflarınııa hiç iıı:ınmıyoru7., çünkü 
tcc·C'nniin ('tmediniz. 

Tiirkiye denizlerinde hcnii:r. birçok ınillctkrin resetleri çürü
ml'mi".'tir. 

································································································ 

Bütün ekmeklerimiz moderndir 

ccııhc!-ıinin atc5Jenmr!oıi karı;ısmda mih,·cr 

;;ibi, ) umu-:aılıftı görülü)·or. 
Ekspres tramvay !.. 

B 1.ZJ:U blrind ~ıdamız ckm<'ktir. tn

ı.:.ilizlerln et, Almanların ııatates, 

Amrrikalıların yemi:; \'C domatı-s suları, 

Jtalyanlann ınal<arnası olcluğu ,c.ibl ... 

}~knwk bizim ha:, ~ıdamız olma.sına Il:ızı ~azetcl('r bu asfaltların İstanbul 

iklimine ~öre :raııılmasını ileri sürdüler ki 
pek de doğrudur. Zira eğer sıcağa daya

nan asfalt olmaı.!>a Arabl!-ıtandaki asfalt 
<'addt>lf'rin katran dcr<'leri halinde akması 

liuım~<'lir ! .• 
Her ne halse, belediyemiz bu )İka. 

yeti ere siiyle eernb 'eriyor: 
_ Asfaltların bu ~·~mu~aması yeni 

olmalarından, yani zahir istanl•ula henüz 

alıtımaclıklan iı:ln mahl·tabiyetl<'rindcn !. •• 
J<:sas<'n ha,·aların ft'\kaliide sırak 

~itmesi dola~·ısiyle adamakıllı so~umamı~

lar. 
Bunu hahı·r 'eren ı.;azete bt'lecliyenin 

ı;ou iddia,,ını da iline edi~·or: 
- tl7crinclen kış l!;«'çtiğl takdirde An

kara caddc ... inin al!>faltı hiç yumu~am·; ·ıt. 

cak bir C'kil alal'aktır!. 

Xcd<'n ii:r.erlnd<'n kış . g~ince asfalt

lar hiç ~·umu~amı~·a<'ak bir to<'kil alacak, 
bunu anlı~·amadık ... 

<iallha ortada n.sfalt kalmı~·acak! .. 

B 1R zat ~ıızete~·c 5oyle bir haıllse~ 1 
yazıyor: 

Akşam iiz<'ri Saudiye ista~yonunda 

tram\'ay bt•kli~·omnıs. bta..,yon dolu. 
Derkı-n Bostanrıclan doğru çift arabah bir 
tranway siikiin ctmi~. Fakat hiç dnrma~lan 

!ooiiratle "rçlıı ~itmis. Onlar istasyonda ka. 
la. kalmı.,Iar! .. 

Merakla. c>lrafına somtu~: 

- }~k.,ıırc.stir, durmaz! .. 

Demlşl<'r. Ilu cksıırc.ste de yoku ola. 
rak br., kl-:1 \'annı;;. 

Hiulis<'yl nakl<'drn zat C'k!-ıpres tram

uya hayret ediyor! .. 

A<'aba do~ru mu'! Bu tramvay <'k':l. 

pre mi? (ünkii bi:r.dr. tramva~· ~·aya bir 

aatlik ~·olu iki saatte giden 'asıta de

mektir. 

Sakrn fak!-ıil<'tt' kı11ıı hususi otomobil 

alanlar ı::;ihi biri de tram' a;:rlar:ı k11.111 hu. 

l!>U~i tramny gctirtmi:; olmasın?! .. 

rağmen h~r ncden!ote bunu dahi ıslah e<lc. 
bilmi:; değiliz. 

Anla::-ılan t .. tanbul b<'l<'di~·e.,i hu"u"i 
t<•sf'bbü-.IC'rin bu i~i basarabilc<'ekkrlnden 
ümidi ke;;fi, k<'ndisl modem bir ekmek 

fabril.11-sı ~·apıyor. Bu hamle, süphesiz, 

çok i~ i bir ~ı-y. Ba~ ~ıdamızm nefisini ye
mrk na.!-ılh ola<"uğı qmulur. ll<'r ne hal'e 

b<'lecllyenıizln <'kmek fabrikası aı;a('.ağını 

duyan finnalar birc:ok tC'kliflcrde bulunu
~·orlıır. 

(:azet clcrde 'cril('n bir hab<'re göre 

hu anıda bir Alman firma.....ı da bclc>diyı-~·e 
ıniiracaat dmis ,.e krndi-.inin otomatll• 

hir fabrika kurn<'ağını 'c bu fabrikada el 
değmcdtn ekm<"k yapılat'ağmı bildirml~ ..• 

Anlaşılan Alman firma-.ı bunu bizıl~ 

yeni bir ""~· zanncdi~·or ! 
Halbuki bizcl<' tlc biitün fınnlarda, 

·ıatcn ekmek hamurları f'1 ı1PimıP.ılf'n TA 

ııılryor: 

f\yakla! •• 

Adliye tehligat 
müdürü 

Zimmetıne para ge
çirmek suçıle 

mahkemeye verildi 
, \dliye tebligat dairesi mii

cHi:-i.ı Mustafa bir ıni.iddct ev. 
vel ihtilas suçundan te\'kif e
dilmiş. bilahara kefolete r•ı)ten 
serl)est bırakılmıştı. 

Mustafa hakkındaki tahki
~a· mı ikmal eden aorgu hakim. 
!iğ! işi yakında mahkemeye 
se\'kedecektir. Mi.iddeiumumi-
lik Mustafanın suçunu ihtilas 
c.İma:'ı!' zimmet mahiyetinde 
görmüştür. 

T ebliğat miidiirii ilt- birlik. 
te Hamdi, Kemal ve Osman :-ı
dındaki mübaşirler de mazmın. 
dur. 

---o--

Boğazda mazot 
dökenler 

Küçük vesait sahipleri 
şikayet ettiler 

Bazı gemilerin boğazdan gc • 
çerken mazot dökerek deniz su "' 
yunu kirlettiklerinden şiküyet 
edilmeğc başlanmıştır. 

Bu arada bilhassa Bulgar vG 

Romanya vapurları vardır. Bt' 
, vapurlar mazot döküntülerini a· 

c:ık denizi beklemeden boğaz su. 
lnnna bırakmakla ve denizi p:r.. 
yağlara bulamaktadırlar. 

Bu vaziyet hem denizde banyiI 
yapanların sıhhatine zarar ver· 
nıekte ve hem de boğazda işleyen 
vapur, sandal ve motör gibi kü 
çük vesaitin sık sık kirlenmesh~ 
mt.ıcip olmaktadır. 

Boya parası vermekten bıkarı 
kilçiik vesait saJıjpJeri htanbul Ji 
man reisliğine haş vurarak bu i
ş:n önüne geçilmesi ve bu 'vapur
;,mn ancak açık denizde mazot 
ıiükmclerine müsaade t?ailmosı -
ni istemişlerdir. Kanunen de bu 
vaziyet memnu olduğundan bu 
gemiler hakkında tahkikata bac: 
lanmıştır. 

Ziraat Vekili 
Moskova ziraat sergisini 

ziyarete gidecek 
Sovyetlerin Moskovada nç. 

tıklan büyük ziraat aergısını 
memleketimizden de biı- heye. 
tin ziyarete davet olunduğu 
haber alınmıştır. 

Heyette Ziraat ~/ekili 
Muhlis Erkmenle Ç. H. Parti
si umumi idare neyet~ a'zasm. 
lan Sinop Mebusu Cev'det Ke
rim lncedayı, Kütahya Mebusu 
muharrir Sadri Ertem ve m' 
harrir Suat Derviş bulunmaktı
dır. 

İstanbul Mebusu mullarrir 
Ahmet Şükrü Esmer de 'davet
li bulunuyorsa da kendisi 
Stokholmda beynelmilel parla. 
mentolar toplantı-ıına iştirak 
eden heyette bulunduğundan 
bu ziyareti belki oradan geç
mek suretile ifa edecektir. 

Heyetin hareket zamanı he
ni.iz belli olmamıştır. 

- Bir arkada! ım \"1U'. Atın n~ ::' ' 

sesin! "'1 tü mi aae rsldıe .wujuı. · 
öylüyor. 

1 

- Talunlnlcriıu.lt• isal1ct 'ar mı. 
- l'ok ramm, bir l<crc bllo s(n 

Jediif doinı ~ı. 



Almanganın gözü 
Romanqada mı ? 

(Ba1tar11fı 1 im:idt) 
~ bDh.-a Kacariatani:lan bahiıet· 
mektedir. 

••ııa.cariet.aıı şimdiye kadar iki 
JirlllYer deıvletl araamda mahirane 
bir aiy.-et takip ederek kendi is -
Ukllli için felüetli olacak bir ita
at politikasmdan,. kaçmabilmişti. 

Bundan aonra da &yn.i oyuna de_ 
vam etmek imklnı Macaristana bı 
rakılacak mıdır?,. 

Bunun için Macariatana teklifler 
)&J>ılmıt ve Macaristanm mihvere 
tama.men bağlanması istenrr.iştir. 
Budapeştede bu husustaki tazyL 

ke mukavemet ediliyor. Bqvekil 
kont Teleei, nastlere Irarıı tkldetli 
vaziyet almış, Macarktandaki nazi 
gazetelerini lrapatniııtır. Macar 
milliyetperverleri Almanya:;a bağ
lanmanm aleyhlildedir. Eunlar 
harb olunıa Polonyaya yardım ta
raftandırlar. 

gün Danzig etrafında yapılan gü -
rültüler, enternasyonal dikkati baş 
ka tarafa çcvirmC'ğc matuf hare _ 
ketlerdcn başka bır §CY değildir.,, 

Lehiıtanın takıımi ! 

Roma, 12 (A. A.) - Ya1't r<'smt 
"Relazioni intemazionali,,, mccmu
-.sı, Almanya ile Polon) a arasında 
çıkacak bir ih~!Afı demokrasilf"r 
müdahale ettiği takdirde !tal) anın 
Alınanyanın yanmda ~er alacağını 
kaydettikten sonra Varşovaya bir 
ihtarda bulunarsk şimdiki hattı ha. 
reketindc ısrar ettiği takdirde "in. 
tihar Sı) asetinin Polonyanm parça

lanma.'Jtlla müncer oalca~nı.. ) az • 
maktadır. 

Polonya, Fransız • İngiliz yardı
mının \•erdiği ümitle ııımdiki tarzı 
hareketinde iarar edecek olursa, in. 
tlhara ve parçalanmağa doğru yU-

Amerikat.lar 
Türkleri nasıl 
tanıyorlar ? 

Amerikada tahsilini 
tamamhyan b•r Türk 

kızı anlahyor 

Melek Siret Uncu 

Hava serini 
( Baıtaraja ı 

ce yerlerınde tenhalık ~ 

göze ;arpıyor. Pazar gunu ıçi' 
pılan haıırlıkların hepsi ~ 
mietir. Gv.ınocular büyük 
Jğradık annı iddıa ediyorlar· 
mukabil :yaz me,'Simİ ba. 
• _:ıhala~n inemalara bugiill 
rağbet başlamıştır. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

şehrimizde 
Havaların daha birkaç gün 

lct! ) e daıresinde misafir edılecek· ._rin ve } ağmurlu olma 1 ısı ( Boıtorafı l irıcıdt) 

diğer 'ckillerle birlıkte ~ ann Trak 
ya) a gidccektır • 

ManC\Talara sah günü başlana 

caktJr. 

Mılli Ş ef, as'<eri erkl!I ve 
dığer zevat için E:firne:le 
hazırlanan yerler 
E<lirne 12 Manevralar dola 

, ı .. ne Edimemizi şereflenöirmelerı 

beklenen Mılll Şef burada İk"n Be-

tir. Şımdidcn hazırlıklar yapı!mak· ~örulOyor. 

.adır. Mareşal Jo'eni Çakmağa er Manisada 
~ek muallim mektebirm ,orger.~-aı Jımir, 13 (Husu 1) 
Fahrettın Allaya kız muallim mek mıntakasında muthi!; ) a 
t binde yer hazı.rl~nmıştır. Vekiller yağmaktadır. Bu rÜzden .,_,_ • ...., 
c komutanlar ıçın de mekteplerd \kısmen ~arar gormiı~tur. 
verler ayrılmıştır. 

Büyük resmigeçidin yapılacağı Muğlada 
a':.ada 25 bin kişi alabilecek bir tri- Muğla, 12 (A.!\.) - B~ 

':li.ın inc;a ı kararlaetırılmı~ " mii bahle} in 8 ce burada bir yer 
•eahhide ihale edılmıştir. tısı olmu~tur. Hasar roktur. 

Cümhurreisimiz İnönü Fi orya 
( B•1tarajı 1 umde) Evi ıezen inönu izahat almıı 

Amerikada tahsilini tamamla· önü ile beraber otomobille §ehirde ve ayrılırken ev sahibine: 
İkinci bir vakıl da ııudur: Bazı 

Alınan gazetelerine göre Abnan) a 
artık yalnız Almtın Danzlg şehrini 
değil, fakat bol lt&mUr tedariki 
hatknu, yani koridordan maada 
yukan Silayayı da, Olzt. mmtaka
aım da Polo.,yadan ı.tıyor. 

rUmilş olur. Çünkil mihver '"1921 yan beden terbiyesi mütehassısı bir gezinti yaptıktan sonra Flor- "- Afiyetle, güle güle oturun, 
tarihli J'ransız - Leh muahedesinin Melek Siret Uncu b· ı sabahki yaya gitm;şlcrdir. Denizcvinde temenniainde bulunmuıtur. 

Şükrü Saracoglu da saat lf 
Floryaya gelerek Cumhu 
tarafından kabul olunmutt'81 

İsmet İnönü dün gecer' 
yada geçirmittir. 

Çiyano - Hitler mllllkab 

Pari,, 13 - HlUer dün Berçes
pdende ltal.) an hariciye nazm 
kont Çiafto ile uzun uzadıya g6rUş. 
müttür. Xüllllatta fon Ribbenlrop 
el& ibulunınuttur. İtalya ve Alman
va. hariciye nazırları aqam llzeti 
~alr.burp dönmUelerdlr. G6rilşme
ı re orada denm edecekletdlr. 

Polonya~a Avrupa harfüuıında nr. 
eliği mevkii tekrar muhafaza etme
sini,. kabul etm i,> Cct'lttır. 

Polonya Dal)ıig mC'scleslnin hııl. 

il için bulunan bütUn şekilleri red
dedecek olursa Almanya bir gün 
bu meseleyi en ağır ve en acı şe
kilde halledecektir. 

Avrupada yalnız d6rt bUyUk 
devlet mevcut olduğunu ve kendi. 
sinin Avrupa muvazene!i için el • 
zem olmadığını Polon) anm bilm'8i 
lbnn.dır, Beck, rğer Beneşt1 siya
setini takip edecek olursa bir gün 
Timt"e kıyılannda Bene$, Ncguıı ve 
Zoğo arumda yapdan Jı:onuşmala • 
ra itlfrak etmek mecburlyetüıde 
kalrr. 

Alfn*n ••etı11Mri
0 aL. 

neıri1ab 

semplon ekspresiyle şehrimize 

&elmiıtir. 

Amerikada yetiımit ilk kadın 

bccien terbiyesi mütehassısı olan 
M. Uncu, bir muharririmizc §U 

izahatı vermittir : 
"- Burada kolleji bitirdikten 

sonra Amerikaya gittim. tlç sene 
kalarak tahıilimi bitirdim. Bu 

uç saat kadar i::tirahat eden Cum- Cumhurreisimiz, buradan te~
hurrcisimiz saat 17.30 da ranların cieki bağa gitmiş ve köşkün tara
da yaverleri olduğu halde Florya sasında bir müddet oturmuştur. 
civarında bir gezin•i yapmıştır. Bu sırada halkın denizden ve 
Plajları tetkik cl:len tamet in-

1 
plajlardan ne dereceye kadar i.ati-

3nü plıij ücretleri ve halkın plaj· fade ettiğini soran ismet fnönüne 
lara rağbet edip etmedigi hakkın- vali ve belediye reisi LQtfi Kır-

da izahat almıştır. dar : 
"- İki yandaki kısımlar mecca 

Büyükçckmece istasyonuna çr 
'"dd t ·~·nde memleketı'mı'z hak· nen halkın girmesine mahsustur .. mu c 1:s1 kan Cumhurreiıimiz istasyondan 

kınlJa evvelce yapılmış fena pro- hareket etmekte olan trendeki Haremde de bu şekilde mecca.ıi 
pagandaların teairlerini izale için halk tarafından .alkışlıınmııtır. is- bir plaj yaptık. Büytlk bir sükse 
Ok g-raıtnn Bı'r takrm yabancı yaptı. Bu plaJ'lardan gelecek sene 

Ç u · tasyonun karşısındaki tepeye çr 
unsurlar TUrkleri Ameri~ada ~ kan İnönü, manevraya gitmekte lıhhç tane daha yapacağız.,, 
kadar yanlıt tanıtmıılar kı Arntrı olan askerlerimizle ağırlıklarını Cumhurreisimiz bundarı sonra 
kalılar buradan giden Türkleri nakleden katarı ıelimlamı!, asker· Fhrya çarıısını Ye iataayonu gez· 
görünce hayret içinde kalıyorlar. , Jer Cumhurreisimiıi çılıınca al· nıitı. yeni inşa edilınekte olan ga
Bir çokları, kendilerinden farkıız kı§lamı§lardır. ı:inoya ıiderek validen izahat al· 

,,. .. f .,,... .. .. •41 'r•"'""'"" 1'U ıııraaa yoı uzcnnac JICl cı:ia· mıştır. ı:su esnaı::ıa euı :muıı .MU· 

~( .. k Jj1y~ JChirlerde bizi h küçük bir ev gören İsmet 1nö· tlc:faa Vekili general Kasım öı· 

*** 
Cumhurreisimiz bu sa~ 

leye kadar l<'loryadaki dedi' 
künde istirahat ctmi§l~ 

İsmet lnönünün Trakya 
nevralannda ha~r bulunOl ... 
zere şehrimizden ne vakıt 
ket edecekleri henilz kad 
rak belli değildir. 
Bazı gazetelerin 2 gün 

zılannın da yann veya .,JJ 
nü Trakyaya gidecekleri 
daki neşriyatı üzerine bU 
ta malU.ma.t almak için b11 
bah müracaat ettiğimiz ~ ........ "" 
lardan milli şefimizin 
hareketleri zamanı da.ha 
rllr P.tmPmi;: nlrlııönnu .n-

Maamafih çok yakınd& 
yaya gitmeleri ihtimali 

3i inahafUde 86yleadiline 
göre, Berçeaıadeade bilhama Ma
car hududu me.el.a llrUttıımut • 
tir. Jılae&r hllChlciunun yalden ta.. 
,tfti ~menubahaıtır. İtalya, Kacaria
tanm !bllllilt rolilııU oynadığından 

Htt.ler bir tarar verinaden evvel 
müttefikinin muvafakatJnl almak 
llltemietir. 

layıkiyle öğıenmişlerdir. Fakat nü evi gezmek istemiştir. alp Floryaya gelmiş ve tamet İn-
Berlln, 12 - Bu eabahld Alman bili Amerikanın iç taraflarında Ev sahibinin küçük oflu Cum- 6nilne taıimlerini bildinni!tir. 

Türkleri bilmeyenler .ardır. En hurreisimizi kap ı:ıa karşılayarak: 1 Cumhurreiııi Kbrm öulpa iltifat 
iyi propaganda vasıta~ı Amer~ka: ''-Yuvamıza hoş geldiniz.,, de· ı ederek kendisini deniıeYine g6· 
ya talt::be g6ndermektır. Amenka mittir. .Urmilştür. Haric:ye VekiJimiı 

Cumhurreisimiz İstatıb 
tirahat ettiklerinden b~ 
pacaklan tetkik gezintUetl 
kında muayyen bir progr•"' 

Şu.ruı dillkat,. p.yandtr ki dün 
Berçe.pdende toplananlar, geçen 
8ene Çelıoelovakya parçalanırken 

'Macar hududunu COrUşmelt Uzere 
Viyanada toplanan kimselerdir. 

Çiano - Rlbbentrop mUllkatm
dan evvel lıbear Hariciye ııurn 

Cali, Almatt hariciye nutrtle gö _ 
rOtııillittllr. 

Çiano • Ribbentrop nıfilikatm

dan ba.h.9eden Jour diyor ki: 
"Sc:ın haftalar mrfmda Alnıan

yanm 'Macariatan Userindeki tesir
~ 
Jenı.tn arttığı mli§ahede edilmek.. ... 
ten hali kalmamıwtır. Her ıey tu-
nu ıa.t.criyor ki Berlin, nUfuzunu 
ve 11lzUmu haUnde ıuı1ı:erlerini Ro _ 
nianya ve Rodıanyanın arzu ile ba
lalan ~ zen(İnliklerine kadar yayma 
fi mUinkUn kılmak için, Macarı.t.a.. 
nı bir ulqma imı.&ııma mecbur et
mek iatiyor. Eğer Almanya, fılha

kika, en 1nQhlm gayretini orta Av. 
tupaya tevclh et.met isti) orsa, hu-

matbuatı Danzlg r.akkındaki Al. 
manya - Polonya ihtlllfmr geniş. 
letmekte, Polonyadaki Alman aka!. 
llyetleri meselesini ottaya atmak
ta Ye Almanyanm zullim gören va. 
tandatlannı koruyacBjını yumak
tadtr, 

Guetelerin, Uzerinde ıarar ettik. 
Jcri diğer bir n~ta dB Almanya -
nın kömür müaayakuıdtr. Gaze. 
teler diyor ki: 

"Bugün Polonyanm idaresine 
ıeçmiş olan Ylikan Silezyadaki es
ki Almıı.n k6mUr madenleii elimiz. 
de olsaydı, kömür istihsalahmııı 
arttırmak için cezri tedbirlere ırıU-
racaat zaruretinde kalmazdık.,, 

Fr&nkfurter Çaytung diyor kl: 
"Polonya hükümeli Bencşin yolu. 
nu tu. Valftmdur ki Beneşin po
ıltıkası Çekoslovakyayı felakete 
ııilrliklemiıtir. 

Ost Doyçe Jıılol'fen, Pololıya bu 
) olda devam cdcrso Çekoslovakya. 
nm akıbetine uğn) acağmı ıMSyle -
mi;, Ur. 

GUNEŞ BANYOSUNDA YANAN CiLDiNiZiN 
Yanıklarını teskin ve tedari için 

------·-- ·-· - ---· . -- - . 

ViRO:Z.A PATI KULLANINI 
Her til!'lü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihabı. .. 
nru ve çatlaklın, koltuk altı çıbanlannı, dolama, 

akneler, ergenlikler, çocuklann ve b:;yüklerin her 
türlü deri iltihaplarını 

TEDAVi EDER 

Sıtıhet Ve1r&letınin 22 4 935 tarih Ye l/Sl nuntuı1t nı1l11tt. 
yeaını haiıfdir. 

hlar ancak göıleriyle gördükleri 
1eyleri hakikat olarak kabul edi -
yorlar ve kökle9mit yanlıt kanaat 
terini böylece değlttiriyorlar. 

Nevyorltta açılan beynelmilel 
sergi, lebimbcle proganda için 

çok faydalı olmuıtur. 
Sergide ıbir Türk gUnU t ertip 

ed lmiş ve çok al&ka ile kartılan· 

mtıtır. 

Bu Türk günün tertibini bana 
tevdi etmitlerdi. Hazırladıfımız 
programı beğendiler ve takl:lirleri
ni lildirdiler. 

Gerek Türk gUnU eflenceleri, 
gerek sergideki paviyonumuz 
TCrltler hakkında çok hararetli 
dostluk tezahürleri yapılmaaıha 

f-rsat vermiıtir. Umumiyetle bizi 
tanıyan Amerikahbr, Türkleri 
Ç<'~ sevdiklerini, başta Ebedi Şe· 

fimiz Atatürk olduğu halde mille· 
ti:ni2in yükıek vasıflarına hayran 
ol4uklannı ıöylüyorlar. Ve Ata· 
tiırkün aziz hatırasını daima hür· 
metle yid ediyorlar. 

tl J senedenberi Amerika.da her 
gün harbin çıkması bekleniyor. 
Efkarı:imumiye, gazetelerin mü· 
baliğalı neşriyatı tesiriyle harbin 
olacağını muhakkaı< görUyor. 

Böyle bir feliket oluna, Ame· 
rika demokrat tarafla beraber ha· 
reket edecektir. 

Seyahatimin Avrupa kısmında 

bir fevkaladelik görmedim. Her 
tarafta silkünet var. Yalnıı Pari· 
si eakiaine nazaran biraz tenhal•t 
mıt buldum. Hiç ki'11se harbin 'le 
vakit çıkacağını kutiremiyor.,: 

Bulgaristanda iki Türk 
idama mahkum oldu 
Sofya, 12 (A. A.) - Fillbe mah

kenıetıi, komşu bir memlekete aske. 
rf malümat nrcn illi TUrkU ıdam 

\'C Uc; Eulgan da hapla cu.alanna 
mahküm etmiştir. 

, 
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cut değildir. 
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lil~ffi@Uli&m

; Türk san' at ve tikir hayatı 
taslaklar 

lngiJiz - Leh ittifak ının 
~--------~------------~ 

üzerinde 
müddei beş seı~e ... 

(:) 'l'llltlısı / Baştaraf ı 3 üncüde) fekkirinden lfıgat kitabı ağzıyla cz-
'lt!ııı.ab . ır Arnbla bir Acemı Jerlenmiş parçaların ördüğü, ter
ltii.bab/·~· (Kırık Saz) yerinL .dbden, sentezden, ahenkten, ifa. 

~Yat) . Şı.lteste) ve (Yeni Ede- Jeden mahrum yamalı bir bohça. 
1 QjYecek~erıne (Edebiyatı Cedide) {Ahmet Şuayp, Abdullah Cevdet, 

6 Nisan anlaşması kafi bir 
ittifak muahedesi haline getiriliyor 

. 
* Yeni tayin edilmekte olan ilk

mektep muallimlerine verilmek üze· 
re vilayet bütçesine 800 lira kon
muı~tur. Bu tahsisat ancak 10 mual· 
liinin techizat karşılığıdır. Halbuki 
50 muallim vardır. Tevziatta müş· 
külat çekilmektedir. 

~eJtin ka;iar öz türkçe bir keli- 3aha Tevfik, Şelıabeddin Süley· 
r.. ~ad ~ll§ıdığı clelalet cevherine i man.) 

tl:.ltı ll.)'J:ııazlar. BöyleykeL kul. Hele, arada bir zat var .~i (RL 
atı .)· k e fa a ası açılmamış arabca za Tevfik), gününü çok iyi şahıs-

• e hi~~a kelimelerin dünya.sile Jandırdrğl için, üzerinde birkaç sa.. 
' .\ •bır tn" 

~bcaı unasebetleri yoktur. tır duracağım. Ne desek ona, fi-

Londra, l 3 (A.A.) - Hüku . J nin yerine kaim olacak kaU bi_r 
met malıfellerincle söylendiğine ı ittifak muahedesi projesi tevdı 
göre, İngiltere hükumeti Varşo. /etmiş ve bu hususta. Polonya hU 
va ile 6 nisan tarihli muvakkat kitmeti tarafından s2rd2dilen 

1 

mütekabil yardım beyannamesi. ı mülahazaları tetkik etmeğe b4:_ı 

lam ıştır. 
Öğrenildiğine göre, derpiş e. 

dıJen ittifak muahedesi beş se • 
ne için muteber olacak fakat 
tf::cdit edilebilecektir. 

* Liman umum müdürlüğü li· 
manda işliyen romorkörlerin baca
larına büyük numaralar koymağa 
karar \'ermiştir. 

* Talim terbiye dairesi reisi Ih· 
san Sungu maarif vekaleti müste· 
şarlığına tayin edilmiştir. 

}
~cl·ı arı, A.cemceleri bile Fran· 
~iti A..8.tı.dırır. (Rübab) kelimesi 
btaııouıce~ değil de, ( Loti) varı 

Ü llıuıı~~ zıyarete gelmiş ve bu 
Lıı- lrelllt·t·le §arklı kılığına girmiş 
Oııu111 • ıtr ve asıl ismi (lyre) dir. 
'ııı çllıdır ki Divan gairinin hav
f.ıı~li; a sıh-tıyacak kadar çetre-

lozof mu, şair mı, mütesavvıf mı, 

'ıatib mi, siya.si mi, pehlivan mı, 
.1üktebaz mı? Bunlardan herbirine 
bir parc.:a benzediği halde hiçbiri 
·leiği. (Michel - Ange) gibi, birçok 
:iUbcleri erkekçe kucakhyan deha
'. a.rın hakkını kabul etmekle bcra. 

Sovyetlere kredi 
aç•lacak 

lng~ltere ve Fransa 
Sovyet · donanmasınm 

takn yesine yardım 
edecek'. er 

Evini tutuşturup içindekileri 
kaçarken vurup öldürdü 

* Köy mekteplerindeki tedrisatın 
beş seneye çıkarılmasına dair kara· 
rm tatbiki etraffnda çalışmak ilze· 
re avın 15 fode Ankarada bir ko· 
misyon toplanacaktır. 
* İnönü Türkkuşunda bulunan 

ikmalli talebelerin imtihanları 
kamp sonunda yapılacaktır. 

,1. ~ki ~en dili .dare eden zihniyet, 
~aytc~ ~ıitlılık deeil de Frenklik 

() dır. 
• d~~il'd 
' · h.j

1
, e tam mı:.nasile başlamış 

r . e de ;nış olan roman, ne Türk, 
~'1e~i 

1 
~nk hayatına uymıyan ve 

1 
~ ~ ııçbir ukde8i olmıyaıı ı bir 

'iıltlaııı llklalann oyun sahnesi. Bu 
(lş~ t lahta kaşık yerine giir.ü!i 

. ~ıı ~·em k 
~ ~·c : e yerler. (Dede I::fen-
·~g .~ne (Puccini) yi c:.i.nlerler. 

'"'"er" :ıtıakı ını bir Anadolu saffetile 
j t • ilrıııcıa f 1 ·~~~81 . ~ öpeceklerine, Frenk 
, ~~. l\ tavrııe enselerinden öper. 
' ~ee";_ndi cinsclrinden kadınlar 

v 1 •11le · 
e eı-ı. ,, l'lnc İstanbul çalgılı kah· 
~ '"l"C!lt' 

l'ılırı 1 Avrupalı şantözlere 

ber, Rulet tablosunun her numarası 
na para koyarcasına, bu kadar ü

mitsiz yayılmaları, garib bir bünye 
hayretinden başka neye atfedcbi
iiriz? (Tilmizi Bey kın - Bacon) di
ye imza atan filozof, ve Anadolu 
halk türkülerine muvaffakıyetli 

pasti.şler yapan şPir ve saire ve 
saire Riza Tevfik, biribirinc zrd bin 
tesirin çektiği her istikamete sar. 
kan ve hiçbirine varamtyan isti
dadh şark efendisine ne canlı ör-
nek! 

O devrin bıyıkları henUz terliyen 
genç ve zeki edebiyatçısı Hüseyin 
Cahid, ta§ıdığı hendesi ve müspet 
mizaç yüzUnden, politika v~ aksi· 
yon alemine geçmeyip de ne yapa
bilirdi? lat11\b ar. "-!ika dair herhangi bir 

'1~U1t "he Ukdeleri olacağına, yüz Doğuşları o devre içinde oL!IB. da, 
' '\! • ,_ 

ı!l:l."rı ı:ıllkabazlık ve açıkgözlli· tekevvünleri ilerilere doğt·u srzan, 
~~!'\ ~ıırıı,,. f!=!vkre dai?lannda Mehmet Akü ve Hüseyin Rahmi gi
' ll~la Otları tutmağa ve malik bi halis ve şahsıyetli örnekleri, bir 
~el'et'!h kadınları aded ölçüsüyle merhale sonra ele alıyor ve por. 
~~~ l\..)·ılırlar. Bu roman, ha· tresini çizdiğim sllsileden sayını. 
lııEı • bı.· 
t ~~~ •1tnsiz, ruhsuz, beyinsiz, yorum. 

1 ~q, ~alhcİ bl!rneccsiz, hailesiz, facia. Dünya Harbine geilnceye kadar, 

Stokholm 12 (A.A.) - Dagens 
.\yhctcr gazete::inin yazdığına gö· 
re, fngiltere YC Frama, Sovyetleı 
.ıirliğıne esasen mühim surette sou 
.!amanlaıda kuw~tlcnmiş olan do· 
n.:;ıınıasım arttırmak için yardım c· 
'.cccktır. 

Sovyetler birliğine modeller \'C 

.nühendisler ,·crilece!< \'C harp Jeya· 
zımı satın almasr için de kredi açr 
·ıc···:~ır. 

Müzakereler 
?\.loskova, 12 (AA.) - Fransız. 

fogiliz ve Sovyct a$keri heyetlerinin 
ilk toplantı~ı bugün harbiye komi· 
'er:·:;:ıc:- saat 11 de yapılmıştır. 

foplantı <;aat 18 e kadar devam et
miştir. 

Bunöari böyle heyetlerin hergün 
iki içtima akdctmeleri tekarrür cy
lemişt ir. 

~:~\le d~ .)"apma şahıslar:n gUn- Tanzimat sonrası sanat ve fikir a
) ıur. llı.ıskın h&yatlarınt geveler damının bariz vasfı bence, zihni ve M 

08 
k 

0 
va 

n~O·~l·Jl . rulıi ana idrak melekelerinden büyük 
elçimiz 

haıe ıle Mecnun) un torunalrı ma.hrumluktur. 

t~ l'lıı l'n!eltniştir? Dünya harbine gelinceye kadar, 
~·t~'. ~iıı~nın doğurduğu adi ve Tanzimat sonrası Türk sanat ve fi
t "'llte h 

1 
muhitleri, İstanbul sos- kir adamr, satıh Czeri idrak.ile Av

.~~~ irı8 etliye ettiği gülünç ve iğ- rupahl...,ma te,,ebbüsiintin ancak "a an · . ..,,. "' 
~ "e ee 

18
llnleri, onun bütiln ma· züppelik ve tereddisini getirebilmiş 

~~ı .. "'herj üetu"nde en vanılmaz ..- ., ve Tanzimat ruhunu daha iyı' if"a-
1"~ • "' 

1~11 r, feı ya hizmet etmiştir. 
11e &eı· •efe \"<' tcnkid cephe_ 

~-~'-e_-_____ Necib Faı:ıl IUSAKÜREK 

1 ~ 1 r kabinesi Rom 3nyada bir 
l,~ 1shf a etti petrol deposu 

tı~ ı._eııede . 
l~ "llbİlı t'iYe, 12 (A. A.) - Mı- ti d :l't ~a~ İlıtifa etmiştir. Kral is· P a a 1 

!~ lıl e•- . t' ~ il' h.. _ <.UlCl'niŞ ır. 

~bil'j11~<>vVekili Röyter ajansı 
1ı,.. l{taıa . e denıi•tir ki· 
·111 ıau ...,, · 

Zarar 70 milyon ley 
tahmin ediliyor ~ ~tlUrne r.aını verdim. İstifam ka 

~~~ lı~. '3ir:
1
• fakpt kabul oluna_ Bükre~. 12 (A. A.) - Moreni 

~ l{atu aç gün istirahat etmek 

f~ 
petrol mıntakasmda bora esnasın -
da Romen petrol endUstrisine alt 
neft deposuna yıldırnn isabet ede. 

Dün yeni vazifesi ne 
hcıreket etti 

Birkaç gün evvel Ankarad:ır.. 
gelen yeni .M.oskova büyük el<;i. 
miz Haydar Aktay, dün ak~:ım 
R0m:mya h~n<lıralı Bcsarabya va 
puı i!c Rm~ynya hareket etmi§ • 
tir. 

Haydar Aktay, Köstenceyc 
çıkacak ve yoluna trenle devam 
ederek Var~;ovaya uğradıktar, 

sonra Moskovay:ı. gidecektir. 
Elçinin B~lgr~ttan dönüşün<lc 

~ehrimize muvakkaten getirdiğı 
!{Üpetfi gürr.rük muamelesine ta. 
ti tutularal: boynuna kurşun 

nıühtirlü bir sicim geçirilmişti. 
Bu defa köpek tekrar muayc. 

ne ~dilmiş ve boynundan kurşun 
mühür sökiilerck yola çıkarilmG. 
.:;m'.l izin \'CrilmiBtir. 

'• ~ade~ vapuru- ı:ekb'~a~ık'neb~in infilılk eıktmesi üz~ri· 
Y ne uyu ır yangın ç mı1 ve şun-

~' diye kadar 70 milyon ley kıyme • yun a ri 
ı/ı.lllla11 9ehyor tinde 400 vagon neft harab olmu§- hariciye 

müsteşarı 

şehrimizde 

ıter Yada · 
~(! 11\liıe ınşa edilerek mem tur. 
biıı ~~eı-81 Sel~~k üzere hareket 1 Polestiye Dükrcştcn gelen itfai.. 
lQ .~ ~~ n tıpı vapurlardnn Uç ye efradı henüz yangını söndüre -

1~ 12 ~U tonluk Kadeş vapun, mcmişlerdir. 
!tın~ oıltcaı~tsonra limanımıza. Yar 
ı.ıl~ birçok ır. Vapur gelir gel_ ---------- Hariciye Veki.imiz fara-

İnegöl, - Burada şimdiye ka 
dar görülmemiş derecede feci 
bir cinayet olmuştur. · 

Piç Osman isminde bir adam 
aile geçimsizliği yüzünden evvd 
ki gece evini benzin dökerek 
tutuşturmuş, sonra da tabanca.. 
sını çekerek kapının önüne di . 
kilmiştir. 

Ateşi görerek evden kaçm'lk 
iı.:tıyen kaynanası Emine, kaynı 
papuççu İsmail ve kalfa lbrahim 
isminde bir adam kapıya doğl'ıı 
ko~arlarken Osmanın tabanca . 

Dün akşamki 
yangınlar 

Sultanselimde bir ev, 
Beşiktaşta bir klUbe yandı 

Dün akşam saat 17 de Sultanse· 
:imde Çukurbostan mahallesinde 
63 nwnarada oturan kahveci lbra· 
himin eYinde yangın çıkmış itfaiye 
re geç haber verildiğinden tamamen 
yanmıştır. Yapılan tahkikatta evin 
sigortasız olduğu anlaşılmıştır. 

* • • 
Dün ak~am saat 20, 15 de Beşik· 

ta~ta Kılıcali mahallesinde Çiftlik 
sokağında miralay Cevdete ait ar· 
sada be!;:çilere mahsus 22 numaralı 
kulübede yangın çıkmış, tamamen 
yanmı~tır. ltfaivenin gayretile yan· 
gın ba~ka bir yere geçmemiştir. 

Şehir suyu bu gece 
az akaca~ 

Bazı tamirat dolayrsiyle İstan

bul suları bu akşam saat 19 dan 
sonra yarın sabaha kac:ır az a
kacaktır . 

Riyaselicumhur daire 
müdUrlüfiU 

Eski Akay :.:faresi müdürü Ce
mil Enarun, Riyaseti Cmuhur da
ıre müdürlüğüne tayin edilıniııtir. 
Cemil En::run uzun müddet Bil· 
yük Millet Meclisi Daire müdür
lüğ:inü yapmı~. daha sonra Akay 
müdürlüğün.de, Denibank müşa
virliğir.lJ:.! bulunmuştu. 

arı~an ~~~tır ve noksanları Adliye için bina ftndan kabul edildi 
la.tjıı a~a ~Hk vapuru, Al. • ' lzmir fuannı Ticaret 
~tr 1,~il<iik gıdecektir. Vapur aranıyor Yunan hariciye müste~:.m l\.fay· 

ı~t.uan,nı~en sonra iki aya ka- ddi dün Romanya bandralı Basa· Vek i 1 i açacak 
·ıı.-ı~ ~le ':>ı ıa avdet edecektir. Adljyedeki yaz tatilinin bitmcsil~ ~abya vapuruyla şehrimize gelmiştir .'.nl•ara, 12 (A.A.j . İzmir en· 

a b<l§ı.a .! l't!Yahate hazırlan - bcı·aber açılacak olan yeni mahkc- :Vfoahr müste~ar rıhtımda Yunarı tcrra~yonal fuarını hükfunet narnı -
rrııştır • 

~ · meler için bina aranmakta.dır. :;cfa:-et , .e konso!osluk erkanı tara· na ticaret \'ekili Cezmi Erçinin aç· 

n·· raı karoı BUk Sultanahmetteki tapu dairesinde fmdan kar~ılanmı~ ve Perapalas ()· m::ısı takarrür eylemiştir. Haber al· 
~r~t~ ı2 (. reşte tetkikler yapılmış, fakat müsbet teline gitr.ı '.~tir. c.'.JUır.ı•za göre Ticaret vekilimiz bu 
hU!c:11 ~raı r· ,\.A.) - Köstenceye netice alınamamıştır. Şimdi be - Ifar'ciye \'ekillmiz öğleden sonra muna~l'' · ~;t umumi ikfoadiyatımrz 
ila\ ~ gtl~·arot ve Yeliaht derhal şinci ceza mahkemesinin bulun - : · • .man !tmic~·ie mfüte:a;ııı Pera- ,.e bı'h:-"c:-ı qrş ticaretimizin baslıca 

et eyıeıni:ş. Ve kabineyi içtimaa j duğu Sirkecideki yolcu salonu bi-! pa'.a5ta ka)ul ctmi~ . miltwkibc·1 ı m::cı: ~· :r • N:kkmda bir nut:ık !'ıi)) .. 
~tır. r.ası gözden geçirilmektedir. ln~iliz sc:i:·Hc ;thi; r.1ü: tlir. 'ı -. · · :: ,· ,. 

sıntlan çıkan kurşunlarla cansız 

yere serilmişlerdir. 
0:-;man kendi karısı Haticeyl 

v~ hmailin kansı Asiyeyi de. 
tabn.nca kurşunlarile yaralam1~\ 
hadi~.c mahalline yetişen bekçi 
Murtazayı görünce kaçmak is. 
temiştir. Fakat kaçarken ayağı 
taşlara takılarak düşmüş ve et 
lindeki tabanca patlayarak çı • 
kan kurşunla kendi de vurula • 
ra.k oin.ııı-:tiir. 

Ynraları ağır olan Hatice He 
hafifçe yaralanan Asiye hasta. 
ueye k'ıldmlmışlardır. 

Bir Bulgar 
casusu 

lzmirde beş sene • hapse 
mahkOm oJdu , 

İzmir, (Hususi) - Bulgar hudu· 
dunda ~Ielekbaba meYkiinden top
raklarımıza giren ve Hamza köyün 
de yakalanan iki Bulgar komiteci· 
~inin muhakemesine devam edilmi~ 
ve bunlardan Konstantin beş seneye 
mahkfun olmus. arkadaşı Kolin ise 
beraat etmiştir. 

Karaya çıkamı
yan yahudiler 

lzmırdeki vapur bugün
lerde hareket edecek 

İzmir 12 (Hususi) - Günlerden· 
beri şehrimizde bulunan Panama 
bandıralı Parita vapurundaki Çek 
\:.!~udileri hala §ehrimizde bulun
mak.a·~ır!ar. Vapur bugün Izrnir· 
den biraz rır.n~ uzağa denıirlemi~tir. 
. '\yni zarııandcı. İskenderiyeden gelen 
Yahudi yardım cemiyeti mümessili 
Türk hükfımetinin yaptığı yardım· 
dan dolayı minnettar kaldıklanm 

söylemiştir. 

Vapurdaki yahudiler buraya çık· 
nıanrn imkansızlığını anladıkları 

için günlerdenberi devam eden gü· 
rültülerini kestiler. 600 insanın bir 
aydanberi içinde bulunduktan Pa· 
rita vaı;urunun ih·:yacı tamamlanır 
tamamlar.maz g~-ın; derhal hareket 
edecektir. 

* Belediye her e\·in ağzı kapalı 
birer çöp kutusu tedarik etmesini 
bildirmiştir. Çöp tenekelerinin so
kaklarda bırakılması da mene<lile· 
cektir. 

* Samatya nahiye müdürü Nuri 
Erkmen Şi~li nahiye müdürlüğüne 
tayin edilmi~tir. _ 
, * İnhisarlar idaresi ucuz biraları 
bayilere teni i~ine yarmdan sonra 
başlıyacaktır • 

DIŞARDA: 
* İspanya nazırlar rnecli<;i saat 15 

de devlet reisliği binasında general 
Franko önünde ispanyaya sadakat 
yemini yapmı~lardır. Bu merasimi 
müteakip derhal saat 20,30 da ka
bine general Frank.onun riyaseti al· 
tında ilk toplantısını yapmıştır. 
* Nevyorkta dün sabah açılarak 

akşam kapanan işçi federaı::romı 
kongresi münasebetile bugün l 5v 
bin amele Nevyorkta beşinci cad.:..: 
de büyük bir geçit resmi yapmr~lı r 

· * ltalyanın İspanya bÜyük ciçi
Campallo vazifesinden affedi'rr: ~
tir. Yerine tayin edilen general Gaı . 
bara yeni İspanya hariciye nazırı 
tarafından ka'!:ml edilmek için Bur
gosda beklemektedir. 

*Amerika Reisicumhuru Ruz\'d 1 

otomobille Nevyorka hareket ctmi~ 
tir. Oradan Tuscaloosaı kruvazörü
ne binerek Kanada sahilleri boyun
ca bir gezinti yapacaktır. 

* Alman - Yunan ticaret müza· 
kerelerine 15 ağustosta Salzburgda 
başlanacaktır. Bulgaristanla da ti
caret müzakereleri 30 ağustosta baş 
layacaktır. 

* Singapura yeniden on iki İn
giliz denizaltı gemisi gelmiŞ.;tir. Tar 
le tayyare gemisinin de bugünler· 
de gelmesi bekleniyor. 

* Faşist teşekküllerini ziyaret, e~· 
mek üzere dün Triyesteye gelmıl2 
olan Yugoslav başvekili Çevekoviç, 
otomobille memleketine dönmüştür. 

* Polonyada bulunmakta olan 
Ame1lka posta nazırı Farby dün 
Krakoviye hareket etmiştir. Oradan 
Viyan;t•a sonra da Romaya gidecek 
tir . 
* Singapurdan bildirildiğine göre 

mahalli garnizonu takviye etmek il· 
zere Hindistandan Singapura 3.000 
tngiliz askeri gelmiştir. 

Romanyadan gelen 
sabıkall bir hırsı7 

yakalandı 

Romanyadan gelerek yalnız 

Beşiktaş civarında on altı ev so. 
• • . • yan Abdi ismindeki hırsızın mu 

Bısıkletle dünya seyahati hakemesine dün asliye ikinci c:c. 
Bisikletle dünya seyahatine çı· zada başlanmıştır. 

kan üç 1ngiliz talebesi dün şehrimi· Abdi Bükreşte bir çok hırsız · 
zc gelmişlerdir. lıklar ya.pmış, zabıtanın bütün a. 

Burada kısa bir müddet kaldıktan ramalarına rağmen tutulamamı~ 
sonra seyahatlerıne devam edecek· tır. 
ıerdir. Son olarak bir Romanyalı. kı. 

za tccaviiz eden Abdi marşandiz 

Üstündağın kızı 
Avrupadan geldi 

Sabık İstanbul valisi i\fohiddin 
Ü:stündağın, bir müddcttenberi Av· 
nıpada bulun:ın. kızr bu sabahki 
Semplon ck'1p;c.sil::- ~ehrimiz~ gel· 
mi5tir. 

vagonlarının altına saklanarak 
İstanbula gelmiştir. 

Su<;lu dünkü muhakemesin . 
de: 

"- Hırsızhklan ben yapma . 
;lım ... 

D~mi§til'. Mulıakeme ~ahitkr 

· c;in g~ri bırakılmıştır 



BoğaZT geçme mUsabakaı;ı \i>aşlarkcn 

Gfllat&s\ray k~Ubli tarafından Uzerinde yapılan yarı§ın teknik nc
tcrtib cdilçn Boğazı yilzerek geç. ticeleri şudur: 
me mUsabakası dUn Anadoluhi.Sar- BtJYtlKLER: 
la Bebek arasında bUyUk bir mu
vaffaluyetle yapıldı. 

Müsabakaya iştirak eden 36 
sporcudan 32 slnin tamamladığı bu 
yarışın en büyük hususiyeti bu l'L 

kamm yalnız Galatasaraylılar tara
fmdan doldurulmuş olması ve mil.. 
sabıklar arasında r.ıeşhur eski fut
bolcU ve atlet Nihadla eski hakem. 

ı - Sadullah 24.10 
2 - Erler 26.0p, 
3 - lıfurad 27,~3, 
4 - Suat 28,45 
ORTALAR: 
1 - Mehmet 27.04, 
2 - P. Kemal 27.55, 
3 - Ziya Tr,51. 
K1JÇ1JKLER: 

f F otbo'.cularımız yaz tatilini nasıl geçiriyorlar 

Kararda teenni Beşiktaşlı J{li, 
Benim görüşüme göre 

icrada sürat nü anlatıyor 
Futbolcularm müddet beklcmekslzin ağustos ayında klüb dcğiı:tı-

rcbllcceklerl hakkında futbol federa.'iyonunun bir tullmatnamc hazır -
ladığını duyduğumuz zaman korkulu bir rüya gördüğümüzü zannet. 

' Yine spor yapıyorum. Ne ya 

1 

ni~ \'CIC\' tecrübe mahiyetinde de olsa profesyonel tcı;ekküllerde cari 
alan bu uııulün amatör futbolcuların ahlaktan üzerinde yapacağı men

i fi teııirlerl tadad etmiştik. Şimdiden har<'kcte gc~en bazı spor bezir. 
~anlarının faliyetlnl de tebarüz etti rt•rck futbol fedcra.o;~·onuna teenni 

llm spor sahası bizim 
mabedimiz oldu.,. 

ile karar ,·ermesini, süratlc hareket etmesini ta\'slye ctml!,tik. Ha- Beşiktaşlı Hüsnüyü Beşiktr.ş 
disat bizim tanılyeleriml:dn tamamen aksine tecelli etti. Biz, yapı- aile bahçesinde gördüm. Milli ta 
lan bu batalı hareketin önüne g~Umek için son izahı yapmağı bir ,·a- kımımızın bu emektar futbolcu-
zlfc telakki ediyoruz. su beni büyük bir nezaketle kar 

H11tta ediliyor! Yapılan bu talimatnameyi tatbik etmekle lstcnm<'. şıladı. Kendisi bir hatip gibi düz-
liiği halde sporumuza, ı;porcularım11.a. en büyük fenalığı bizzat teşkilat gün konuşuyordu. Diyebilirim ~d 
yapmı' olacaktır. Zanllı sporun tecellisine bakın ki bu fc.>nahk ya- sporcularımız arasında, spor hak 
ıulacak ıslahatı görmeğe \'C mu,·affakıyctlcri alkışlamağa hazırlandı. kında en doğru fikirlere sahip 
ğımız bir sın.da bütün ikazlara. bütiln tcnkldlere rağmen yapılıyor. olanlardan biri de Hüsnüdür. 

Artık ~ıkça. söylenecek tek bir söz kalmıı1hr: 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünün teknik tarafı hatalı yolla- Sahad~ gödiiğümüz asabi 

ra sapmıı; bulunuyor. Madde sayıyoruz: Hüsnü dışarıda bunun tam aksi-
1 _ Demirspor _ Bejlktaş maç111J müteakip teıskUi.t tarafuubn ne olarak gayet sakindir. 

gazetelere verilen ve blrlblrlnl nakzcdcn beyanat spor efkln umumi. Yaz tatilini nasıl geçirdiğir.i 

yesbıl bakir olarak aleyhe çc\imılftir. sorduğuın zaman: 
2 - Demlnporun tstanbalda yapacaiı mllsabakanm Galatuara-

ym sabuı olduiu halde uuı.ttz n teamül hllUın:. Fenerbabçe saba. - Yine sporla, sporcular ara .. 
smda yaptınlması bltarallılrtaa beklenmlyen ltlr hareketti. sında dedi. Hergün daireden çı· 

s _ Demlnponın lstubalda yapacap mUMbüatar için miltabld kar çıkmaz soluğu kulübümüzün 
göndenne ualllalla lbduı bir prabettlr. Ba hareket mıw ldbnealn geref stadındaki yüzme havuzur.
btltlla mllubab•annda yapılmııt olsaydı beDd tayanı kabal olablllrdl. da alınm. Ne yaparsınız. Spor sa 

4 - llakeaala, mltabldlerla ve bizzat federuyoaJar dalre9I ...,. halan bizim mabedim~ oldu. O. arasında 

kaamm gördlftl, seyrini takip cttlil bu milAabab baklanda lali& Wr radan aynlmak kabil olmıyoı-
lerimizden halen hakem komitesi 1 - Nejat 32.57, karar verDememeal Md mllltakbel icraat laakkmda da dlfllaeqe .ev- Her günümü yine sporcu arka· _Bitaraf bir sporcu 
reisi Abdullahm da bulunmasıdır. 2 - Necdet 33,14 ketmlttlr. daşlar arasında geçiriyorum. Son ~öyliyeyim: Şampiyon G 

Heyecanla takip edilen ytımıe. 3 - Dündar 36. s _ Devam edea ba kepnek* 808 yapılan tallmatume bir na.. Galatasaray maçında aldığım rayın olması l&zımdı • 
ı.lc sulann tesiriyle iyi bir derece} MU.sabakalan Nihatla :Abdullah '1redlr. hd sene için teerllbe cdlleeek ba tallmahaamenla göeteneeil anza hali. geçmedi. Onu da teda· Demirspor şampiyon ya 
almak 'kabil olamadr. 'Oç .kategoı:( ~ tamamlamaiJI ~ftffsk~~~---.... ...,.-...w-~ 1'1L......-.,..._.-:....a..:ıı ....... -:.-:.....-...:.:.....4.1ııuıt11ııaıs-.:ı..ııta11mıtlllmliôt....'4i ,,___ - -..- -..ıra•·· 

a) FatbolcUler ldarecllerlnl klübJ.rmf terketmçklc te)J(IJd ederek Pazar günleri ae maideiif .,Iaj !arsınız biz Güneşle ayni pu 

lstanbul yüzme 
• 

birincilikleri 
Ounko yüzmelerde iki Türkiye bir de 

lstanbul rekoru tesis edildi 

Galatasaray'dan ilünll Boltflt·ıtr me müsabdasına iıtiralc ıdtnln 

İstanbul yüzme birinciliklerini 
meydana çıkaracak olan müsabaka
ların ilki dün Şeref stadında yapı!
dı. Muntazam cereyan eden ve iki 
Türkiye, bir de lstan»ul rekoru te
sis edilen müsabakaların neticeleri 

0unıarc1ır: 
100 METRE (küçükler) 

1 - Bedri (Beykoz) 1,17,4 
2 - Gültekin (Bqiktaş), 
3 - Tekin (Beşiktaş) 

100 METRE SERBEST 
1 - Saffan (Beyokz) 1,08 
2 - Ziya (Beşiktaş) 

100 METRE (klüp harici) 
1 - Mahmut (Galatasaray) 1,02 
2 - Vedat (Beykoz) 

200 METRE KURBAGLAMA 
,(küçükler) 

1 - Hikmet (Beşiktaş) 3,12,1 
(İstanbul rekoru). 

2 - Musa (Beykoz) 
3 - Yusuf (Beşiktaş) 

200 METRE KURBACLAMA: 
1 - İsmail (Beykoz) 3,3,4 

(Türkiye rekoru) 
200 METRE KURBAGLAMA 

Sadııllalı birinri :zelirkm 
(klüp harici) 

1 - Hikmet 3,30 
2 - Necdet. 

400 METRE SERBEST lKUÇ\ik· 
ler) 
1 - İbrahim (Beykoz) 6.51. 
2 - Gültekin (Beşiktaş) . 

400 METRE SERBEST: 
1 - Tekin (Beykoz) 6,10,1 
2 - Ziya (Beşiktaş) 

3 - Muzaffer (Demirspor) . 

W.k taıeblerde balanaeaklardır. tarda yine deniz banyosu yapa· başta idik. Bir a\•eraj ç 
it) Kllb dellfUrmecle esu meataat olaeaktır. ve bizim şampiyor'uğu nm. 
e) Perde arkumda gayrimes'ul !altnılar tarafmdan yapılaeak n· şında alıp Güneşe takdim 

ldlerl, temlll ec1Uecek menfaatleri genel dlrektörllilla tesblt ve tewL Yeni mevsime her zamankin· Mademki o sene bu averaj 
kma lmüa olnuyaealdlr. den daha dinç v~ daha kuvvetli edildi ve Güneş şampiyon 

d) firk g~Blbd dlllpUae ahıtırmak, moral dayplannı yük- çıkacağım. Bu senede ayni averajı ta 
seltmek ODlan IMıdeaen oldaja gibi fikren \"e rubu ka\'\·etll balan· _Geçen mevsimde en çok be meliydiler. Bu takdirde 
durmak pyeslle mle99ee bedea terhlresJ genel dlrektörlüiil pyeslal ıecanlandığınız maç hangisiydi? ray tabii şampiyondu. --·-
kaybetmlt olaeaktır. latasaray Demirspordan 

e) Ba hareketin a\'aldblnden bir mes'ul aramak lizongellne bu - Beykoz maçı .. Evet o maç düzgün ve muntazam o 
mes'al fatboletl deiU, blzut tetldl&t. olaeaktır. ~eçen sene yapbğımız maçlann bir takımdır. Son maçın 

Bir fUDplyoaaa tayininde bata edlleblllr, h&ünil.Dlyet sablW bir en heyecanlısı olmuştu. ÇUnkU ması hiç te doğru değildi· 
•·•---•- --ır.. L-~- b .. __ .. _, tin baır.. ı rW bl bu maç mukadderatımızı tayin ........., ..... ya_. -- uauUUlye e &•!t anarak mazur gij e • ÇUnkU asabi bir hava 
lir. Fakat mevcut tallmatıwnclerl yok ederek gençlik üzerinde men· edecekti. iki taraf ta hakiki oyu 
n bir rol oymyaeak bir taBmatumeyl me\"eadan yerine koymak lda. Hüsnüye tatil esnasında ba· nıyamazlar ve işte böyle 
re mevkllal ltgal edea ldıueler lçJn mazur görülmlyecek bir hatadır. şından geçen en garip vakaaının hi.diseler çıkar. Ben A 

Yapdaa 11ılalaat delUdlr. Eğer Anupa futbolilnden bir ııey kap- ne olduğunu sordum. Sparta _ Slavya maçını 
mak istiyorsak, amatör fatbolcilcre profesyonel te,ekldillerln oyunca 
ahtverltlade lnallancbklan asalil dPjl1, ~plyen tayininde iclz kal· - Vallahi dedi. Bu suali s:z miştim. Bu m:ıç şampiyona 
cbjmm averaj ve pa\"Utaj aaallerlnl a~ oyaıaca ahf\·crltlnln ,.e asıl gençlere sorun. Çünkü genç- idi. Görseniz ne hiçim o 
bu iti DUMldelere halbyan ltlr tallmaim unatörltlitl her , ·csllede te. lerin başlanndan neler geçer ne- dı. İsimleri söylenilmese ~ 
barllz etUrllell Wea terbiyesi ~enci dlttktörlilillad~ yeri olamaz. ler.. takımı zannedilir. Onun~ 
Fatbolciilerl profesyonelBie tef\ik eden bir tallmabıamenln tecrllbe- Anlaşılan H"' u k d" · · "h maçta Galatasarayın d~J 
ye dalll hı.hun•tUil yoktar. . usn en ısını ı _ - oyununu çıkaramamaaı ~tf 

tiyarlamış sanıyor. Fakat emın 

1 

h k"ki k ti . otP.'. 
Tekrar llltar edlJ"ona: lab'lir k" dah t" Çil kt rayın a ı ıyme m ·_ Mil o ı ı a genç ır. n ı . • JI'·~ 

Kararda teni, icrada stlnt. en genç futbolculann bile sahip ~~ymuş olmaz. Tabii ~ 'iJI 
"Adil YURDAKUL olamadıklan bUyUk bir enerjiye ıçınde cereyan edecek~ 

sahiptir. Zaman, HüsnUyU ihti- Galatasaray galip bi ---·--- yarlatamıyor. Ben bu kanaatteyim. ~ 

Hüsniye son sualim yeni 
için seyircilerden en bUyO 
sının ne olduğu idi. 

- Sizin de dahil olduğunuz 

en kuvvetli Beşiktaş takımı na
sıl teşkil edilmelidir ? . 

- Bunu size isim zikrederek 
söyliyemem. Fakat kuvvetli bir 
,ekilde çıkacağımız muhakaktır. 

Futbolculann klUp değiştirme Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
!erine taraftar olup olmadığını 

'tevra.lji,lanklık ve bütüu ağnlannızı derhal keser sordum. Hüsnü diğer futbolcu!a 

... I b J •• _ J 3 k l b·ı· . .. --uı fikrinde değildi. ca ınua g&ı1H1e cqe a ına ı ır. 
- Bence, dedi. Genç bir fut 

400 METRE SERBEST (ldüp ha· pÜ maçında Beşiktaşldar g~en haf· bolcu daha ziyade temayüz ede 
rici). tl mağlup oldukları Beykozu 6·4 ceği ve parlıyacağı bir klübJ 

1 - Mahrilut (Galatasaray), yendiler. Şampiyonun tayini ıçu~ -;trmekte haklıdır. Niçin kendiri 
5,12,3 (yeni Türkiye re!~oru) ayni ekipler bugün tekrar karşıla· için daha çok sivrilme imkanı 

TORK BAYRAK (küçükler), şacaklardır. '>lan bir kulüp varken parlıyama 
1 - Beykoz takımı 6,4 Dünkü müsabakalardan ~:-~., 1ığı bir kulüpte kalsın. Ama sc 
2 _ ıfeş~-tq takımı. · :ü;ülder arasında Beykoz 60, Be- ,elerce emek verdiği, yükseldiği 

TORK BAYRAK (klüpler), şikla§ 58, Demirspor da 20 puvan bir kulüpten aynlan oyuncuyada 
ı - Beykoz takımı 5,56, ı. aldılar. Büyüklerde Beykoz 63, Be· bak vermem. 

! Demirspor takımı. İktaş1a Demirspor 16 şar puvan tor - Ortada kalan şampiyonluk 
ı·111ar. için ne dersiniz. Şampiyon Gala 

SJ TOPU: Karşılaşmalara bu2iln de devam tasa.ray mı olmalı? Demirspor 
Küçükler arasında yapılan su to- edilecektir. mu ? 

- Ben, seyircileri bir kUl 
de görmem dedi. f çleriDcle 
bağı takmış öyle efendi 
vardır ki yuha diye baiJl'lt' .. 
külhanbey kıhklı seylrClcleO J 
bir farkı yoktur. Bir de~ 
seyirci varc!'ır. TakımJDJ!l ~ 
olan oyuncuların güzel ~ 
terini de alkışlar ve kendi.._.~ 
nın fena oyun neticesind.,_... 
tubiyetini kabul eder. il' 

Onun için ben aeyircllt..-
ğırtıııını duymam bile. 
· .atedikleri kadar bağ'lrsıoJlıf° 1' 

Vakit epeyce geç olr4~ _j/ 
kıymetli sporcumuzun ~. 
en büyUk takdir ve JıaytP". 
hisleriyle ayrıldım. ~ 

Kadri KAVf. 
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Genç muavinim Bazaraya insan eti yiyip 
yemediklerini sardum 

- E\·et, biraz Yardır!. 
Ce\abım alınca, bu içkiyi reddet-

i!~. Fakat Bazara bize güldu: 
l~eis~ Korkmayınız! dedi. 

1 Bu zehire karşı yambaşında ge • 
.. ilen şu meyva birebirdir!. Onu 
... ıa arkasından yeyiniz. Bu içkiden 

' jcnizler kadar içseniz hiçbir zarar 
·apm:ız, fakat keyfi o kadar arttı -

:ır! .. 

- · 

k..adının en Jıügük güzellik
biri yürüyüşüdür 

Filhakika kuş yumurtaları kabuk 
lan içinde getirilip yanıbaşımıza 

!<uma oturttukları bu içkilerin ya -
nında birtakım küçük küçük \'e 
mor renkte domateslere benzeyen 
bir ne\; yabani yemişler de bera -
ber getirmişlerdi. Anla~ılan (Cul:m) /erinden 

&uir · · · k" c- H · llİıı nıısınız ı, ... on ya enı-

tOtt ayakları bir milyon dolara si-
& a edilmiştir!. 

fa'ka ıı inanılmıyacak bir şeyı:lir. 
~~ hakikattir. Bu derece kıy. 
ili' ı ayakları olan patir.aj şam· 
''1 °llunun bu ayaklara ne kadar 
~ balttığını tahmin etmek elbette 
:İlşkül bir şey değildir 

'kat ayaklara böyle ihtimam 
~ .k. yalnız patinaj ~ampiyon· 
dır ıçın lazım olan hir şey değil· 
>o~ licr kadın için patinaj şampi
~(~ kadar olmasa bile gene a· 

Ç" tına bakmak lbımdıı. 
telli Unku kadının e:ı büyük gi.ı. 
\r ltlcrind b' · ·· ·· .. üd' •• c . en ın yuruyuş ur. 
tıı::ı'Yi yürümek te ayakların .du· 
~Una bağlıdır. 

ııı"' ~er ayaklarınız sağlc:m ve iyı 
ltıu~ilıcnc)i ise yoru:madan uzun 
t\l~ dtt ayak üstünde kalabilirsi· 
)or 'tc akşam üstü de bir sok 
lıo~ ıun kadınlarda gördüğümüz 
t~k \1c yıpranmış bir çehreniz 

ı. 

f"t ~ndam güzelliğinin ayakların 
t~ ltıiyJc münasebeti vardır. Bir 
ı:e:ı ~ere ayaktaki bir hata yüzün· 
~ Clkemiği öne doğru eğilir, 

lıı) 
tr b ar yuvarlaklaşır, yahut diz-
hııt afirçe bükülür, sırt ta kam. 

Olur l) • 

~nun için her kadın ayağiyle 
ııı,,. Ul olmalı, formunun değişme 

ıııc 
~U . • bozulmamasına g~yrct et· 

dır 
lı . 

~tr 11 fotoğraflar Sonya Heninin 
t t ~Un yaptığı ayak ekzcrsizlcri-
t. ~•tcrmcktcdir. Bu ekzersizle 

ıy· 
,

1 
ı fizik profesörlerinin 

~c ettikleri hareketlerdir. 

~•ı-- - - - """ ~ ~\.JihL..YJ... 

1193~ 

~esimli Hafta 
nıecmuası 

Bu hafta çıkan 
47 numaralı sayısı 

aır 
.ı çlllc .. 
"Ql.,.d ltlızct yazılar "e reıimlerh 

ıır Al • 

\a. 
· magı uııutrnayınız. 

•w. n----.-v -~.u 

,,___ 

... ----:-
.. _t~ı: tıJe 
~ ~"- n bir kadın C'!!'>İ - Çıkar. 
G.. ...:tıkla 
"'"il~ hl rı rahatsız etme, kapı 

1J a OJ nuyorlar. 

Parisin Bulonya ormanı ve civarı sıcak yaz gecelerinde ak -
şamdan sabaha ka·:lar devam eden bir şenlik yeri hı:ılindcdir. Sı

cak günleri evlerinde yarı gün uyuyarak, yan gün banyo yaparak 
geçiren şık ve kibar kimseler, akşam üstü Longchamps'ı doldur. 
maya başlar. Evvela spor müsabakaları yapılır. At yarışları kuv
vetli elektrik lambalarile aydınlatılan sahalard3 devam eder. On
dan sonra havai fişekler arasında kır balosu başlar ve dans sabah 
olup güneş doğuncaya ka:lar devam eder. 

demlen bu yemişler U\'arunga ıçkı .. 
.,indeki zehirin panzehir'idir. 
Aramızda içkilere fevkalade dü5-

:,un olan zenci Buba hepimizden 
.!Wel dayanamayıp bu içkiyi içti, 
..·,~·mtrrak olan bu yemişlerden de 
Jir iki tane ini yedi. Birkaç dakika 
3011ra bir tane daha içti. Yine pan
zehir meze i}·le beraber. 

O;iincü ünü içtikten sonra l3uba 
rerınde duramadığını, fevkalade 
n~elenerek llanaların ara ına atı
lıp onlarla birlikte dansa ba~ladı -
ğını görünce cümlemiz kahkahalar
la gülmekten kendimizi alamadık. 

JJir J(ikuyu kadım yıwosma, ycmrl~ pişirecek od1111 taşıyor. 

Bubanın bir zarar da görmediğin! 
.ınla~ mca yavaş yavaş her birimiz 
birer yudum bu içkiden içtik \'e 
ek~l yemişleri bol bol yedik. 

tçimize bir ferahlık geldiğini his- sonra gireceğimiz kızgın ve batak· ğu i;in UZ\ İ) et buna dayanamİya· 
edır.cı: yava~ ya\·aı;; ku5 yumurtası lıkh ormanlarda nebatatın çoğu zc· r • .k olmcktedır. Zehirlerın oldürme-

... abuk'<.nru boşaltmağa ba~ladık. hirliydi. i bundan ileri gelir. Binaenalc) ., 
Bu sur~·tle Hanahğa teme·sül et- Binaenaleyh Han::ıların arasında uzviyeti zehire alı5tırmak şartıle dn· 

mire baslamı~ bulunuyordum!. bir müddet kalı~ımız bizim için ze- ima kestirme yoldan be lcmck m . 
Biraz soı~ra ortalıkta ncşç .umu - hirlcre karfı bir alı§ma, bjr staj te§· kün olduğunu en iyi II1nalar isLaı 

mirdi. Bizim ağır ba~h Hans bile kil etmi tir. ~ .ı1cktedir. 
keyifle gü erek Hanalann dansına Hanalar, diycbilinm ki, zehirlerle 1:.~sen bizim nonnal gı alarımı 

karıştı, şerefime o da dansetmiye ke tirmc tagaddi etmektedirler. Bu zın bir kısmında da son derece az 
ba~ladı. adamlar az miktarda zehirin vücut miktarda zehirler vardır. Mesela 

Ben genç muavinim Bazaraya in üzerindeki faydasını na ılsa anla- yediğimiz yemişlerde ve nebatlarda 
san eti yeyip yemediklerini sordum. mı§lardı. Malumdur ki tabiatte zc :ılkolun envaı bulunur. Alkol ise 

Bazara: hir dediğimiz şeyler hüceyrelerimiz zehirlerden biridir. Fazlaca miktar
- Buraları çok sıcak olur, esasen deki hayatiyeti son derece arttırar da bir in5;ana birden şırınga edildi· 

et de çok yemeyiz!. Fakat kaynar maddelerdir. Zehir esas itibarile uz· ı ği takdirde derhal öldürür. Fakat 
ı.::.!a haşlanmı5 et yeriz!. Senede \'iyete menfi .bir ~Y değil, bilakis 1 az miktarı bilakis hayatiyeti son 

tıc defa da aynı ı.ekilde pişirilmi~ mü bet bir maddedir. Yani, gayet 1 derece arttırır, harikulade bir gıda· 
im~an eti yiyoruz!. :ız miktarda zehir en büyiık gıdadır.: dır. Bugun tıbbın kullandığı terkip 

Dedi. Hücerrc!erimizdeki hayatiyeti bir- ilaçlarının hemen cümlesinde bir 
J lanalarm zehirle bu kadar ünsi denbire ve müthiş bir derecede art· miktar alkol vardır. 

Longchamps yazın bütün Avrupa kibarlarının bir 
yeridir. 

~oplantı ı yct1eri bizim iı;in harikulade iyi bit tırır. l5te Banalar gerek yemeklerinde 
te adüf oldu. Zira artık bundan Bu artış son derece şiddetli oldu· .;ok zehirli hayvan \"C nebat bulun· 

iı<.; SERıc~ 
2. E~TCV -
A'1DA \K~~ 

- PAL'\. 
<;o YA,_.,· 
VAML#\RA 
l<APl'YI }\Cf 
MI~ tl/l 

iESL'ıM El. 
MıŞOı 

YA'2.AN 
VE çlZEN 

ma mdan, ~erek zehirlerin fayda· 
larını muhtelif tecrübelerle anlamış 
)imalarından doları kendilerini ze· 
1irlere ya\ a5 ) a\'·aş ahştınnışiar ve 
,mu ba~ gıdaları haline gctirmisler
dir. 

Kendilerinin akrebe tapmalan V:! 

dan-.Jarında dahi akrep yürüyüşle
rini tal~lid ederek onu takdis etme
lcrı bundan ileri gelmektedir. 

Hanalann hayatında zehirlerin 
pek bliyitk rolu var. McseH't avcı· 

• !ıkta \e in ... anlarla çarpı~alarında 
dü~manlanna karşı I lanalar bu ze
hiri kullanırlar. 
Onlar birçok hayvanları zehirle ko 

1 a;·ca \'f.' rahatça avlıyorlar. Koca 
l Afrika kaplanlarım dördünü, beşini 
ı Dir ::!rada :: \ ıamak onlar için hiçtir! 
1 Çunı i: zehirle oldürülmü~ bir hay-
\ an lc<;ini onnanda kap!anlann ci
\ :ırır.a aı:ı) orlar. Kaplanlar kokmu5 
h·~'\an ko!m una _ürü ile gcliyor
la:- ve bu hayvanı plrçalayıp yiyen· 
icr 5 ciakıkada kıvrılıp ölüyorlar. 

1 Ia:ınlar bu !.aplanları kaynar su 
r!J \ e pa:ızchirle birlikte kaynatıp 
r . .ıkemmel yiyorlar. Kaplanların 

etlerinde kalan hafif zehirler de e
sa en onların lezzetini arttırıyor! 

l~.ına' , bund:ın ba~ka, silah o· 
larak ok \'C kargı kullanıyorlar. Fa· 
kat Jerek bu ok!ar \'C gerek kargıla· 
rının uçlan müthiş zehirlidir. On· 
lann oklarının \ eya kargılarının 

bir hay\an \eya inc;.-ın vücudum: 
değmesi o mahlfıkun bir daha Ö' 

lümden kurtulmama ı için kafidir 
,(Devamı var) 
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Başlar iki tarafa sallandı, dudaklar L"' 
oynadı: geliyorlar . 

100 U mütecaviz zil, 50 kadu- ney, 25 e yakm 
kudilm HUseyni peısrevini çalıyor, önde ilcrliyen 
meşayih tchllller ve tekbirler getiriyor, bu ka~ık 
ahenk, senfonik bir tesir yerine :ç ürperten bir ha. 
va yaratıyordu. 

Divanyoluna vanldrğı zaman kaldırımlardan 

ta.~an ve caddeye kadar akan kalabalık alayı dur
durdu. Polis, a.aker ve kanun neferlerinin elbirliği 
ile dakikalarca uğraşmaları ancak oylu açabildi. 
Bir saatten fazla zaman sarfiyle ve ağır adımlar. 
la katedilen yol Beyazıd meydanında nihayet bul. 

du. 
Beyazıd meydanında büsbUtün başka bir ha

zırlık göze çarpıyordu. Meydanın Beyazıd camii ö. 
mine tesadllf eden kısmında tribünUmsü bir .salaş 
inşa edilmiş, bunun b:ı.saınaklanna halılar serilmiş
ti. 

llk basamakta §Cyhülisliim Hayri efcndı, sad. 
:ra.uım Talat paşa, harbiye ve bahriye nazırlariyle 
bir sUrU sarık ve cübbeden mü~klteb bir kalaba.. 
lık; isken1ıe1crc, koltuklara yerleşmiş, alayın gel
mesini bekliyordu. 

Koltuklara yerleşen "icalln arkasında nezaret 
erkanı, yUksek rütbeli memurlar, paşalar ve ku. 
mandanlar mevki almışlardı. Eller sık sık yelek 
ceblerindekl s:ıatfore uz.ntılryor, salaştan vükela 
mahfelinin al"ele çatılmış tentesi gUneşl :sızdırdığı 
için bu bcı1':ieyili 03.manlı imparatorluğunun nazlı 

vükelasını U:ıüyordu. 

Uzıı.ktan uzağa n.kseden zil sesleri, ve tehliller, 
biribir.yle kafa kafaya verip ftstldaşan rical kala
balıSuıda bir kayna.5ma, kıprrdan.ınn nıeydann ge_ 
tir.nişti. 

Başlar iki tnrnfa sallandı, dudaklar oynadı: 
- Geliyorlar ... 
Ve, kendilerine çeki düzen veren, feslerini, 

!unda sikkeli başlannı kesiyor, sağ ellerini göğüs
lerine bastırarak: 

- Hu! 
Diyorlar, yürüyorlardı. 
Etraftan yükselen alkışlar. ellerini fcslerL 

nln, kalpakalnnın kcnarınde tutarak ünlerinden 
geçen mcvlevilerin selaır.r:ıa mukabele eden sad
ra.zamla nazırların kulaklarında çınlıyordu. 

Alay, tribünU~ önünden geçti, harbiye neıı:arc. 
tinin dev ağzııJI andıran kapısından kaydı, içerde 
kayboldu. 

Sorı mevlevi safı da önlerinden geçtikten son. 
ra seüun vaz.iyetini bozan, elini yanına indiren 
Talat paşa başını çevirdi, gözleriyle yanında bu
lunması lazımgelen harbiye nazırını nrndı. Em·c r 
paşaya sokuldu. Gözlerinin içi sevinçle ışıklanarak 
arkadaşına fısıldadı: 

- Enver, muvaffak olduk! Yol boylannn dL 
zilen, avuç patlatırcasına nlkışlnrla alayı uğurlrynn 
şu kalabalık halk kütlesi muvaffakıyetimizin deli

li! 
Enver paı;a da bebcl:lcrinde sert şim.,ekler u. 

çuşan gözlerini arkadaşının bakışlarma knmılırdı : 

- Evet! .. Sonu da böyle olacak inı;nllnh !. 

- 1nıınllnh! 
Bu karşılıklı kısa ve özlU tr-mennidcn f:onra, 

kendi!C'rlnin ilerlemesini bckliycn diğ('r nazırlarm 

önünden geçtiler. Birlikte tribünden indilC' r. Ta 
lat paşa otomobiline doğru yürürken lınrbi) c na

zın sordu: 
- Paşa, sadarete mi? 
Talat paşa hoşnutluktan aceleleşen ve incelen 

sesiyle C"Vab verdi : 
- Evet •. . 
- Biraz görUş:::cydlk ! 
- Ne hakkında? 

13 ACUSTOS - 1939 

Bütün dünya avcılarının 
toplanarak yapllkları atış 

müsabaka ları 
l k U··:ıert• Harp sahaları müstesna o ma 

dünyada en büyül: bir kalabalığın silah atın'~ 
üzere toplandıJ-ı yer İngiltercdc Bislcy atış rrıef 
damdır. 1890 danbcri her sene orada dünyaıı111 

atıcıları avcuları toplanır ve atış müsabakalafl 

yaparlar. Bu müsabakalar yanız umumi ıııatP .. o 
esnasında dört sene yapılamamıştır. Çün~uı 
günlcroe silahlar cansız hedeflere .c:Jeg 

, insanlara karşı çevrilmiş bulunuyordu. 
Bu sene Bisley müsabakalarma ı 000 erJıelı 

ve 13 kadın iştirak etmiştir. 
.tjf 

Kadınlar arasında biri vardır ki, JP 

Marjorie ismin'deki bu atıcı şimdiye kadar Si., 
ley müsabakalarında "Kral mükafatı,, nı kaıaJI' 
mış ilk ve tek kadındır. 

kalpaklarını elleriyle yokhyan, bnstıran nazırlar 

me\•lovi alayının meydana girmesini, geçide başla_ 
nıasını bekliyorlardL 

- Bir~ok görüşUlecek şeyler var . Ilı:.zır Ce. 
mal paı:;:a da burada. İstersen gel blrnz bizim dairl'
de iBtirahat edelim. Çelebiyi de dlnliyelim. Ne 

elersin? 

Almanca ders 
:Nihayet (Saba devri) nin n.bengl Dlvanyolun

lan taşarak Beyazıd meydanını kapladı. Kaldınm.. 
lan istila eden halkın nlkışlan uzaktan yakına 

doğru gelirken a!aym kol başmda bulunan 32 tari
:mt eeyblerinin toplu ve ağır heyeti göründü. 

Me~·dan , alayın geli§iyle sükun içinde bir 
debdebenin, manevi hi.sleri gıctklıyan bir huşuun 
ürpcrtılerini için için hissediyormuş gibi uhrevi bir 
havayla kaplanmıştL 

Talat paşa otomobiline gitmekten vazge ç. 
ti. 'Dôntifi:-

- Peki... Gidelim! 
Decli, harbiye nazın Cemal paşa)·ı d:ı cevirdi, 

arabasına doğru ilerliyen şcyhülisüım Hayri efen. 

diyl yaver Mümtaz beye işaret etti: 
- Mümtaz, koş! Efendi hazretler~ne söyle, 

yanımıza teşrif etsinler! 
Emrini vertli. 
Şeyhülislamın da ililhakiyle 4 kişilik bir heyet 

t~kil eden 1ttihat ve Terakki saçayağı, önlerinde 
yasakçılık eden, yol açan kanun neferlerinin ardı 
sıra harbiye nezareti avlusun:ı yürüdüler. Boş 

meydandan, parmaklıkların yanır.a oturmuş mev
levilerin uzağından geçerek harbiye nazırının o. 
turduğu kapının solundaki köşke girdiler. 

Seri ve asri HABER Metoqiyl< 
ve mutedil ücretle ders almak is 
t~cnl•r.in "Almanca füi:retmeni_ 
ismine mektupla gazetemize mil 
racaatı. 

Yüzlerce sikkenin kahverengi boruları andıran 
dörder dörder sıralanışı Divanyolu köşesini kıvn. 
lırken, şeyhülislamın yanında hürmet duruşu ile 
bekliyen \'eled çelebi müsaade aldı, tribünden ay_ 
nldı, meycianı bafjtan başa g'eçerek alayın yanına 
vardı. Kaiabalığa kıı.rıştı. Mevlevilerin önünde 
kendisine mahsus mevkii aldı. Tehlillerle ilerli
yen kafileye ayak uydurdu. Ta.buru tribüne doğru 
yürilltU. Sadrazamla na:ı:ırlar bulundukları yerde 
nyağa ka:kmışlar, selama hazırlanmışlardı. 

D·ı hnzrrlanışla bekleme uzun sürmedi. Ba!'!. 
ta Rilfai §1.'\yhleri bulunduğu halde, taburun mızı
kası tribUnün yanında durdu, adamakıllı yorulan 
dedckıfa üfledlği ncylerlc merasim geçişinin deva. 
mmn çnlı:ıtı. 

Veled Çelebi, na:ıınn odasına giden koridorun 
başında, sofanın köşesinde duruyordu. Enver paşa 
ile Sadrazam ve arkada§ları odaya girerken başku
mandan vekilinin gö:ıü çelebiye ilişti. lşaret etti: 

- Çelebi efendi, siz de buyrun ! 
Veled çelebi onlara iltihak etti. llk defa Ce. 

mal, Talat ve Enver paşaların (Cihadı mukaddes)i 
takviye etmek fikriyle mcvlevi taburunu kurmağı 
karaılaştırdıkları salona geçtiler. 

)\adın - Daha dün tamamen 
lı:ış!.::ı bir adam olaeağını siiylemlş. 
tin. 

Crkek - Dediğimi ynptım şek<'. 

rlrn. l'aphm ııma o b:ı.~lm adam da 
içiyor. 

f:ı.,nnı r,ö:ıiinılcn :ın!:ıt'll\1\ bir Jı n~·:ıt ndamı t~ln ne kadar li::: 
iyi bir <,:lrtçl için de hayvanları gö;r.ündt>n anlamak o kadar eıze ~ 

Onun için, İngiltcrcdc bilhassıı tın ukc;uluğu ile meşhur bir köyd~ 
linılc pcrtc\"siıle ta' uğun giiziine bakan ı:;~ndn bu hareketini _.,J 
gönııek lazımdır. in~iıtercdc "Kiiııek adası,, nulak; bu ıa,,.JıÇ et• 
klübilndc, a7.:ıya ta.rnklara bakamak, onlarcl:ın en fazla lstlfadC ,t· 
mck ) olları iiğrctilnwktctlir. Ta' uğun hasta olup olmadığı , ·e yurt1° ıe' 
lama kabiliyetinin sözünden nasıl anla~ıl:ıcağı da bu klüpte öğreti 

Mevıe,·iler tribünUn önünden geçerken, yol ko- (Det:amı :l'ar) §CYl<'rden biridir. 

~ .. -. ,.,; . . ' . 

• Behire o l'akıt martılar senin için dü
şünen, belki ıztırap çeken kuşlardı. Onlar 
öttiıkçe bu ötiıJerden şikayetli bir mana 
çıkarır, martıları, iş saatlerinin azalma!;ı 
nı bteyen işçilerinize benzetirdin. 

Rica ederim Necdet Bey, eskiden 
deli bir kız olduğumu her dakika yüzüme 
\'urmaymız. 

Bilakis Behire, bunları çok doğru 

dü~ünen ve du~üncelerini zengin hayaı -
Jetle sü leyen bir kız olduğunuzu gö-ter
rnek için söylüyordum. 

Behire eski günlerinin safvetile alay e
den bir çocuk insaf sızlığile gülüyordu. 
Fakat düşüncesinin en derin noktaların
da ince bir hayal canlanıverdi: Şimdi 

kendisine çocukça ve manasız gelen cüm
lelerini dinleyen annesinin hayali. 

- Şimdi hatırlıyorum ı 1ecdet Bey. 
annem çocukken istikbalimden çok ür -
kerdi. Hayatta gözlerimin çabuk açıla -
cağı, ve bu yüzden betbaht olacağımı 

söylediği anlar da olmuştur. 
Siz de bu anlarda küser .. Ve sof -

radan kalkarak odanıza çekilirdiniz. O 
,·akıt annenizle beraber odanıza gelir ,.e 
!':ize banşıp sofraya gelmeniz için yal . 
varırdık. 

Behire gözlerini ağa; dallarındaki ışık 

n. t . 'fi , c' t • ·' • ~ " • 4 ,. . ~ 4 ı:. • Y ... -

MASAL ÇOCUKLARI 
H A B E R · ı N AŞK V E H i S ROMAN 1 : 57 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
oyunlarında Necdeti dinliyordu . .l'\ecde -
tin sesi Behireye şimdi çok muni • çok 
musikili geliyor. Necdet bugün mazi} i b· 
tikbale bağlayan sihirli sözleri müstesna 
bir talakatle söylüyor. 

- Eskiden perilerle konuşan \'e c;ihirli 
bir rübap çalan bu hulyalı ve hayalpere.;t 
kızcağızın rübabını k ırdığım ve periler 
tıleminden el, etek çektiğini nac;ıl kabul 
edebilirdim. Süsü hendeci çizgilerden iha· 
ret olan m!Xiern bir binada soğuk bir ha
yat yaşamak zevkli bir şey değildir Behi· 
re! 

Behire titredi, ~şkm gibi sordu: 
- Fakat niçin değiştiğimi böyle ı rar

la iddia ediyorsunuz. Yoksa hcndeci şe -
killerden zevk alan asri bir kız tabirinden 
ka tiniz ne! 

- Hiç.. Fakat mademki 
e\'lenmek istiyorsunuz. 

bir mimarla 

- Mimar sizce hUen mahrum bir a -
d::ım mı demeklir? 

- l layır. Fakat hulyadan hoşlanan 

bir insan değildir. Bugünün mimarları 

dünkulerc benzemiyorlar. Bugün bina 
kuran adam am::!'.i, her şeyi evvelden gö
ren, ciddi bir in andır. Her şeyi iyi he -
ap eder. Hayatında fantnziye yer ver -

mez. EV,er bu adamla C\ knir<:eniz mo -
dem bir evde oturnc:ı'ınızı temin <'de
bilirim. O> le bir ev ki, oraJa hayatın hiç 
bir ihtimali tesadüfe hıral~ı~mamı.tır. Her 
şey du~iınülmüc:tür, her ~ey be:saplıdır. 

Zira hu bina mim'lr efendinin mü-t:ıkbc: 
p!anları için örnek o:acak modern kon -
forlu bir bina olma!ı.lır. Duvar!ar, klişe· 

ler. hatta m:>bilya mo:lern ve rahat ola·ak 
hesapla:ımı), zt'vkc yer bırakılmam15tır. 

Genç kızın yüzü kıpkırmızı oldu. Nec
det evlenc::eği adamın k::ı :-aktc. ini na~! 

oluyor da bu kadar iyi anlaya biliyor ve 
onun aile ocağı hakkındaki projelerini 
tahmin edebiliyordu. l temcdiği halde 
bu hayretini Behire meydana vurdu \·e 
genç doktorun düşüncelerini tasdik etti: 

- Doitru siiylüyo:<:unuz. Nihad da an
lattığınız gibi bir yuva kum1ağı dü~ünü -
yor. Ben de böyle bir evde yaşamaktan 
çok memnun ola::ağımı zannediyorum. 

Behire sözlerine de\'am etmedi. Sanki 
gözleri önünde c;üneş birdenbire karar -
1.uş gibi baımın dö:ıdu~ünu hissetti. Du
daklarını sü ·ieyen teossiim silindi. 

Behire son cümlc')ini, temiz duyguları
nın. ya'a:ı olduğunu bile bile söylE'mi~t.i. 

Her köşeyi riyazi bir katiyctlc düşünerek 
bir liizuma ma ,tenit olduğu için ~ apıl -
mış bir e\·de ra~a:n'.lk ır·nç kızın ze\·kle
rirıe hiç de uy~un değildi. Böyle <:on rno
ı!:ı te!:tkkilcrine uy.;u:ı kubi!• tir e\ de ; ... 

·t1 
te'lliyc istemiye, Nihadm arzusunu yeı1 
getirmiş olmak için oturacaktı. ı.JllS' 

Behire hala çocukça bakışlannı J1l bİ' 
faza eden ela gözleri dumanlıydı. sebt ııJ1 
ni pek iyi tayin edemiyor, fakat ruh~~ıı' 
ıztıraph bir geceye ya\'aş yava_ş göm~\e, 
ğünü hissediyordu. Artık Necdeti dıfl ~, 
meğe tahammülü kalmamıştı. onu~ ~ıı" 
:·ar söz söylemeğe hazırlandığım gorU tcf'l' 
bir el işaretile genç doktoru durdU 
Yalvaran gözlerle: . b1ıe 

- Susunuz, dedi. Artık bir kclırne ıı· 
s<;ylerncyiniz. Ruhum melalle dold~·~e)°' 
tırabnru bir kat daha koyulaştırmak ıtı' 
) arar? Kurduğum istikbal hulyaıarııt~, 
ç:in kırmak istiyorsunuz? lstikbatde j'J9 
baht olacağımı isbata çalışarak bana ' 
çektirmenin size ne faydası var. tı·ııi· 

d 
.•. ı_.g 

- Behire, ben yalnız nazan JJ{ı- sı• 

zi celbetmck istiyorum. İşte o kad8~il , 
hakikatle karşı karşıya gelmekten O ·fert' 
yor::.unuz. Bana öyle geliyor ki "''

1

1,; ' 
çocukluk arkadaşımı hakikatle karŞI iif • 
tırmaklır. Hatta bu hakikat. insanı 
pertxek kadar korkunç bile 0153··· 

Behire bacımı salladı: . ı.ş 

-- Hayır. hayır. Artık söylcmeY!111ı111i · 
fi. Bu ba!"l e dair bir kelim~ bile ıst. 
yo:um. (Devamı ı•ar) 

ş 
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ıvöbetçinin giiksek sesle bir 
f:,qler konuştuğunu işittiler 

hayta g rıua Afrodltinin zckô.sma - Dostum, işittin mi? .. Dışarda - Bereket ki telaş edecek bir 
lll:>getlı~nı gizlcmcmi.'jti. Onun sesler var!... şey yok beyim! .. Bizans impara -
larılltıelı halleden teklifini minnet- Dedi. toru hünkar Os!llana bir mektub 

llıı. a kabul etti. Miray omuzlarını silkerek ne o- göndererek sizin tcsliminizi istedi! 
!e 0;:adan atla dört günlük rnesa- !ursa olsun kendısi için bir ehem. Mir~y birden ayağa fırladı: 
l>oııtU:ak Pontusu kabul ettiler. miyeti haiz olmıyacağını göstermek - Kimin? .. Achi:osun mu? 
\ıı ,, runı 'beyleri Grcgoriusun istedi. - Hayır! .. 3izin be~·im! .. 

•eru· -
.\[""-' . ıgi akrnba.sıydı. Grcgorius, Fakat birdenbire çndınn kapısı ı - Ya? 

'U\lltı~· 1 
heıııe ,,ı biraz uyuduktan sonra açılmış, içeri siyah sakallı, fakat 

1 
- Evet! Hem sizin, hem Afro. 

"e ) n Sabahleyin yola çıkaracak g-cnç bir adam girmişti. ditinin ... 
l>oı:ı~lltna Yaverile 30 atlı verecek, Miray bu adamı görünce birden· ; - Ne diyorsun? .. 
tııb "

8 tunı beylerine bir de rnck- bire müthiş bir sevinçle yerinden - Peki... Desene ki bizi şimdi 
>ır c~~ekti, fırladı: onun için mahpus tutuyorlar?.'. 

Sonra?'oditi bunu derhal kabul C'tti,. - Sen mi? .. Sen mi? .. Gel ba - Kızılca MuOJtafa gillcr<'k başını 
tli lti: Gregoriusa ncı bir sesle de. kalım, Mustafa!,, salladı: 

...... ~- Diye bağırdı. - Merak etm<>yiniz, bryim ! .. dc-
~l'll Rcr Uç taraftan düı;manla Okuyucularımız Bu Mustafnnın di. Hünkar Osman mektubu getiren 
llı"ı>ı:. olınasaydık, sizi defineler Miraym en sadık dostu ve adamı adamı koğdu ! .. 
b:ıı inde yalnız bırakmayı ka - Kızılca Mustafa olduğunu elbette Bizim adamlarımızı kim olursa 

l'tnıc .. .ı· 
l~··· .... ım ! . Fakat bizim için anlamışlardır. olsun hiç kimseye teslim ettiğimiz 

'•ah Oııillı 
1 

al·atıarımız meselesi var!.. Kızılca Mustafa hemen sarılıp vaki değildir cevabını verdi! .. 
b ~ıln bu hal şeklini bana ecb- Mirnyın ellerini öptü, Aehilos bu haberi duyar duymaz 

h~rha.ıı ~I ettirmiş olduğunuz halde Miray da onu a!nından öptU, tekrar kudurmuııtu. Ayağa fırladı, 
'tııu tı bir entrikaya teşebbüs Achilos sara~dan Kızılca Musta- kUfürler sa\•urarak çadırın içinde 

1• leceg·; ..... kendi hesabıma e - c d I • b 1 d 'll ..... ~ .ayı tanıyordu. O da: o aşmaga aş a ı. 

C: 
01

llnuz!.. - Gel bakalım, roş geldin!.. - Bunak! .. deyip duruyordu. Bu 
r~!ro . , C: ttus pek memnundu. Diye elini uzattı. Mustafa Achi. hükümdar değil bunak! .. Hakanın 

1ıı~ llZC'lliğiniz kadar da zeki ol. !osun hararetle E:.lini sıktı. kim ve nasıl bir adam olduğunun 
\l \~ı ış~z~ gördüm. Zaten sizin ma- Mustafayı hemen yanlarına o bile farkında değil!. K~ndisinin 

11\>r d E!l"j hemen kabul edeceğinizi turtular. "afletinden istifade ctmi!J bir ada-
tı~n tahmin etmiştim! Miray ona mahzun bir güülııle: mı sırf hakana hizmet ettiği için 

il 1'alnız, mUsaade ederseniz, - Hayrola, ı.;ızılca, böyle gccC' teslim edilmesini istemeye kalkı -
.\tr ~iraya mektub yazalım.. vakti ne diye rahatsız oldun?. Sen yor! .. l\1ecnun köpckelr!.. Hizan_ 
, OdıU: de uyumadın mı?.. sı bu suretle m:ıh,·eltirceekler! .. 
be:ıı söyleyin, ben yazayım!... Diye serzeniş etti. Diye söyleniyordu. 
r. Mustafa: Miray, hakanın mukabelesini öğ-
'~oli. ~~it us hemen tUy kalem \'C - Bizde uyumak ne gezer be - rcnince geniş bir nefes almıştı. 
(lt~ l'b ve kağıt getirtti. yiın !.. Burada fe\'kalado ahval ol- Düşünceli bir tavırla: 

·ı;o. l"ius mektubu yavaş yavaş du~ için birkaç gC'ccdir, uyumuyo_ - Şu halde Bizans bir budalalık 
Ilı~ A.froditi yazdı, Bu mcktub ruz!.. C'dip hakan Uzrrinc harb açacak! 
1-.t~ tleydi: :Miray merakla sordu: Di,rc mırıldandı. 
~' li Miraya Grcgoriusun ya- - Hayrola?.. nu clıem::niyctll Kızılca Mustafa Mimyın bu dU-
oıı~ ~ı tehlikelere binaen ah\'al dE;, dediğin nedir?.. ;ıüncesinc gülümsemekle mukalın • 

~ll<le ltacıar gitmek mecburiye - Bir tane dE:ğil, birkaç tane le etti. 
~ a~ldığını, mektubu alır al _ hadise var b<!Yi:n !... l\firay: 

"l'ta~~lariylc beraber kendini - Bize taallük eden var mı, sen - Neye gUn<lun ? ... 
ı\tl'r..>~t;a. gelmesini bildiriyordu. onu söyle!.. Diye sordu. 
t~V\llll mektubu yazıp zala . Kızılca Mustafa çekinerek: Kızılca ~hıstafa ciddi bir ta'\"tr -

r 110nra Gregorius mu:r.affera- - Bilhassa :::izi alakadar eden. la: 
, RUIU;,Je mektubu aldı: hayatınıza ait şeyler dönUyor!... - A beyim! .. Bizanslılar <'vvela 

t >.ıııhtercm Miray, bu imdad, Mirayın merakı gittikçe artıyor- k<'ndi müttefiklerini kurtarsınlar! •. 
, ~12nuıu alınca ne yapıp \'a _ du. Oturduğu peyke Uzerinde doğ- Dedi. 
~ a.tla ienb ederse firar cd~rek 1 rularak: - Kendi müttefiklerini mi'? .. 

HAKiM 
Caz şimdi güzel bir valse baş- r;tya geleceğimizi ı.öylemiştim ... 'Sıkılıyordu. r:crminte araların'da· 

lamıştı. Tozpembe, havai mavi Maamafih.... 1 ki samimiyeti dcre:::esin: öğren. 
tuvaletler için::lc, rüya perilerini Tektaş pırlanta yi:ıü'.~lü par. me!: istedi. Delikanlı omuz silkti: 

kıskandıracak kadar güzel genç mağını, çene.,i.:e gJtürerek de- 1 - Nermin mi? Hiç canım, u-
kızlar, kavalyelerinin kollarında vam etti: zaktan akraba oluru::, daha başka 

dönüyorıar, durmadan dönüyor- - Nerminin hatırı için .. O da ne olabilir ki?. 

lardı. b\r kere olmak ~artiyle peki.. li' • • 

Feri::!. baı:ını gogsune daya- Ko:nparsita çalıyor'~u. Deli· Ferid yalan söy~emişti. Ner-
mış, kenc.t;r,:lcn geçercesine dans- kanlı, genç kızı elinden tutarak .";ı ı Jt' aralarındaki uzak akrabalrk 
eden Nerminin kulağına fısılda· kalclırdı. Uzun müddet, Lir keli. b .. ğ:n..!an daha başkd bir şey var. 
cı: me konuş-ra 1.lar. Ö:1cc başlıyan .!ı. Tam beş seneden beri geç kızı 

- Ne kadar güzelsin bu gece Ferit oldu: ~y< ııyordu. Evde bile onlara 

Nermin! Seni değil başkaların· - Dan:etmenize müsaa·le et- .n~':ltak~l bir çift gözü ile bakı
dan nerdeyse kendimden kıskana- tiklerinden d:::layı o ka·lar minnet· lrycrdu. Nerminin s0n sınıfa mu. 

cağım . tarım ki annenize .. Sevincimin de- var:akıyetle geçmesi üzerine, ba

Genç kız minnettar bir bakışla 
=lclikanlıya biraz ddha sokuldu: 

-- Bu kadar tatlı :;cçen bir yıl

dönümünü hatırlamıyorum, Fe· 

rit .... 
Biran ayakları yerden kesilir 

gibi oldu. Sanki u;uyorlardı .. 

.-,:ct;sıni, tahmin edemezsiniz ba
yan İncilfi.. Çayın ııonuıı a kadar 
bu vaziyette kalmayı · 1-er şeye 

tercih ederim .. 
Genç kız, şhndiye kadar emsa

line tesadüf etmediği büyük he. 
ye an içindeydi. Ka\·aİyesi, bu ana 

kadar kimseden duymaôığı şeyler· 
:len bahsediyordu. 

,;ıası onun yıldönümünü Adada gü• 
zel bir salonda kutlulaır.aya ka. 

rar vermiş, aile daha biı hafta 
:vveldcn Adadaki akrabalara mi
Sclfir gelmişti. 

Ferit te amirinden bir haftalık 

mezuniyet almış, günlerini Ncr

minin yanında geçirmiye başla. 

mıştı. 

- Misafirlerinin çoğunu tanı

mıyorum, cicim, ne k:ıdar dalgın· 
sın! Hiç biriyle tanıştırmadın da· 

ha beni., , 

Tam bir hafta onunla adada ne 
Yüreğinin yerinden kopacağını . 

zannetti. Dudaklarından ara sıra çocukluklar, neler, neler yapmış

, 

- Haksızsın.. Dansetmcktcn kısık bir (-nersi) çıkabiliyordu. 

vakit mi bulan var .. Dur sana sı- İncilanın annesine pek fazla i:;-

r:ıf arkadaşım..... rarı üzerine, çayın sonuna doğru 

Sonunu getiremedi.. Caz sus. bir daha kalktılar. Ferid genç kı. 
muştu. Masalarına dönen çiftle- zın kimin nesi oldu~unu öğren -
rin arasından sıyrıldılar. Fcridi, mek istiyorJu. 
kapıya doğru çekti. Orada tam Müteahhit bay Rızanın kızı ile 
kapının yanındaki m.lsadı: şişman dansettiğini, bu ik:nci sefer de 

bir bayanla genç bir kız oturuyor- öğrenmekte pek ~orluk çekmedi. 
du. ilk ıdanstakinden daha fazla, coş-

- Akrabalardan Fcrrdi size ta
nıtayım. Bayan Saime ,.c kerime. 

lcri incilii ... 
Ferid, zengin gösterişli bayanın 

elini öperk~n. gözleıini yana k 
<lırdr; filizi tuvaleti isinde, n z. is 

bir endam arzeden kumral geiıç 

krz hafifçe kızardı 
Şuradan buradan, mektepteki 

\"aziyctinden konuşt~lar. F,erit te 

çalıştığı dairenin tuhaf tiplerini 

~nlattı. Caz tango '.Salıyo~u. İnci

lnnın annesinden izin istedi. Ba
) i!n Saime, bir an tereddütte kal

dı: 

kun, görün"llcye çalıştı. 

Çapkın delikanlı, zengin kızın 

avuçları içine düştüğü:ıe, ıyıce 

k&ınaat getirmişti. Öyle şeyler söy. 

lüyordu ki, kendisi bile bu derece 

güzel konuşmasına hayret ediyor

du.. 
Genç kız kendisini büsbütün br 

rakmış. Mesud hayallere dalmıştı. 

Delikanlı, köşedeki palrriyenin 

arkasından ken:füerine tuhaf tu. 

haf bakan Nermini farketmedi. 

lardı!. 

Hele gece bı.iyük Tur 
(erinde, haşhaşa kurulan 
p .. .:ıjeler ..... 

dönüş• 

büyüıt 

Pansiyondaki odasında, ~zlon. 

ga uzanmış, cıgarasından derin 
nefesler çekerek düşünüyordu • 

Bay Rızanın kız:, kaçırılacak 

fırsat değildi. Bu sefil hayattan 
bıkmıştı artık ... Ancak, kaç yıl • 
dnnberi ümit verdiği Nermin .• Ya 
o, ne oır..:ı;;t1? Fakat kabil değil, 

onu ·mesut el:lemezdi. Aldığı para 
zaten kendi ihtiyaçlarını karşıla • 

layamıyor.du. Sonra, İncila yalnız 

servetçe değil, güzellik bakımın· 
dan da zengin sayılırdı. 

Düşüncelerinin neticesinde, 
kat"i kararını verdi. Hemen o ak. 
şa:r. Bay Rızanın kı?.ına, uzun bir 

mektup yazdı. Mektup Şişli post

restanında bckliycc~k, İncilanın 

arkadaşı tarafından <?lır:acaktı. 

Kendisine çok uzun gelen bir 
hafta. tam yedi gün bekledi. Mer
divenden her iniş çıkışta madama 

~ ~ltarrnnğn gelecektir. Binnc _ - ?\eymiş onlar?.. - Evet! .. 
lıt~ llıeseı c halledilmiştir. Şim- Dedi. (Dceamt t'ar) (Liitfcn soy/ayı çeviriniz) 

tU~ lanan odanızda kemali cm_ --------------------------~----------------------------------------------------------..----------------------------------------------------~------

- Vallahi bilmem ki.. Kendi. 

sine evde iken. dan~etmczse bu· 

inciladan bir yc!"•İe buluşabil

mek için ,söz istedi. Genç kız bu· 
nun imkfinsız olduğundan bahset. 
ti.. Şimdilik ancak mektuplasa -
cak:ar. son:-a ... deva:ıı edemedi. ... 

~~~~baha kadar istirahat ede
~i hili: Yarın hareket edeceği -

l~~li ~ 0rsunuz, değil mi? .. 
' :Ye • 

1 
\ı- .4. trıren uşaklar yol göster-
1'1:,.~rOditi kendisine tahsis edi-

• ti~ leşem bir odaya girdi. Gi
ltatı:ı ~z kapıyı kapadı ve hemen 
,. !Uıtilne kapnnıp hıçkırnrak 
<\ ~a ba§ladı. 1 

ıı l"tıi ısa 
hoıu· attc Bursnda Kara HalL 

~ ıtlc · • ı ':t rınc n.ahsus bir çadırda 
a. Ot lt(l Miray ve Achilos baş · 

l41'a 12l'lnaktaydı. 
~ h.. .>'' son derece kederli bir hal-
,;~ Ilı .k 

•1• ~nul·o 
1 i cllcıi arasına almış, 

"il ille tdu. Achilos da akıbetle -
~lııı l'ak ettiği için uyuyamıyor, 

İl.it Yarııbaşında arasıra konu_ 
lltıı 11 U;yanık durmayı tercih ediv,,:. 

e1'' 'il 
·rıc' Cıı ea:ccc olduğu için Kara Ha. 
rdlJ' ~ f.!dl'ttı.tte hünkar Osmanı rahat

tı \'tı 1Yecek!erini söylemiş, on
ııa Achııosun askerlerini çadır-
<\~~13afir etmişti. 'la. 1( ertesi sr.l ah hünkar Os -
~ ()ara lialil görüşebilecekler, 
rb~t naan sonradır ki Mira) 
liaıb kalnbilccckti • ıı1t1 • 
tlıııl"or dclıkanlınm ıçı ıçıne 
~ ( dUş' 0 hemen Afroditiyi en bu 

tıııalt ~~nırıın pençesinden kur • 
~:. tı~ Çın lzniğe gitmek istiyor
·~lııı udYapamadıkça, rnclul ve 
"'1t ' ilşt: llda.zı nce ve keder içinde 

Otıı- hezıniıı bir halde çadırın, l "'Up 
le l.atn duruyordu. 

,~1ıın d bu sırada birdenbire 
. lesı IıJarsındaki nöbetçinin yük 

C'r e bir ~eyler konuştuğunu 
l\tt-·ı· 

J cıs 
ıı ~l ' d('rin tcfekkürol irinde 

taya: '" 
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~. sfT GtlGÜ~lÜ (tt'nckr) 
8. F: le bidon i\ lait 
8. 1: thc milk can 
~. \ dic Milchkanne 

q, t(' t .:ırn ı: sn:nıı.izı; 

<ııa~föriır, takim) ımtı.
l\lllj S l~1' :-)l~EI.I:llt mı_ 

LUXA:\' J{,\Ş,\ 

n. F: le porte - boutei)les 
ronlcnanl des boııtcilles 

de !ait ( du !ait pastcurL 

llc ou fıtcrilisc en bou
tcilles) 

D. 1: thc case wilh the bot_ 
tled milk (special milk, 
coolcd milk) 

O. ,\ : der l':astcn mit der 
;"Jnschcnmilch ( ôic 
\ orzugs-, Kiihlmilclı) 

'1 

10. S.YER ILJZ.\TÜR (takim 11 

111 

r':-kine .. i) 
lfl, I': le sterili .. atcur (la CU\'0 

a pastcuriRation) 
rn. t: thc pr ~tcurizin;;. or 

steriliz:ng, apparntus 
111. \ • ciıC' nauercr:ıitzun::~ 

,. nnnc) 

1 t. t:ONTIWJ, 

11. F: le ,·erificatrıır-

ı ı . ı: t\.ıe milk - tcstcr 
1 ı. ,\ : eler Milchprüfcr 

12. F : la boutcille a la it (le 
!ait en bouteillc) 

12. 1 the milk bottle (with 
lhe boltlcd milk in it) 

, ., ,\ : di" Mi!chflaııchc (mit 

<lcr Flaschcnmilch) 

c '"'Ot:h~ncıt alet:lf"rl ı lf'vl'-ı..,....,.+, ) 
F: ou1:ı11a,-.ıı d~ ıa•terıe 1: Dalry uten•ll• 
Aı Molkerelgerata 

J. PE\'11\İR 

(ta~~ik makin~i) 

a tabla 
h kol 

'I 

(ba.ı.,kının ) j 

:ı ~·ı J-

manh r.l i\!!ı 
1. F: la presse a 

a le platenu 
rromage 

h la manclle (le volant 
a poignces) 
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• mektup var mı? .. diye soruyor .. 
'Yok,. ccvabıru ahyot":iu. Madam 
s:1va, bir akşam ona mav! bir zarf 
uzattı .. Heyecanını yenemedi, da. 
ha m::rdivenlcrde zarfı yırtarak 

okudu. İnce bir genç kız yazısı, 
titrek bir üslfıp .. 

incilii, sanki bütün ruhunu, bu 
bir kaç satıra aksettirmek istemiş· 
ti. Kendisine karşı duyduğu te
miz sevgi hislerinin, ne kadar e. 
bedi olduğun.dan bahsediyordu. 

Delikanlı mektub~ zarfına yer· 
le§tırdikten sonra ellerini uğuştur 
dl'ı. ÇizBiği pilanrn tahakkakuna 
muhaI<kak nazariyle bakabilirdi. . "' . 

Tam bir sene, bu mektupla~ma 
devam etti. öbürünü a:-tık unut
muı gibi idi. Önceleri bulnştuk _ 
larr zaman, soğuk tavırlar alıyor; 
daha sonralan buna da lüzum gör· 
mediğinden, genç km boşuna bek
letiyordu. 

Nerminin bir kaç mektubunu 
cevapS?z bıraktı. Kızcağız,· sınıfta 
incilanrn arka sıralara çekilip giz. 
fü:e yazılar yazmasında, birşey sez 
medi. 

Yalnız bir akşam mektep dağı
Izıında Fendi, incilanın bindiği 

tramvaya atlarken gördU. Ken • 
disini görmemezUkten gelmişti. 
Bundan sonra, sene sonuna ka
dar onu hiç göremedi. 

bıçki kısmına devam ediyor. haf
tada iki gün evlerine gelen Alman 
:na.damdan piyano dersi alıyordu. 

• . .. 
Nermin, hukukun ikinci sınıfı

na bu sene birincilikle geçiyordu 
Her dersten aldığı iyi dereceler, 
dekanın ve profesörlerin diklıiat 

ti A 8 ER - Akfllm Pottaaı 

Sovyet Rusyada. 

40.000 Sporcunun 
yaptığı resmi geçit 

nazarlarını üzerine çektirmekten Sovyet spor günü münasebeti· rı, yeni yeni rekorlar tesis eyle
hali kalınıyor, ona, mükemmel bir le Moskovada Kızıl Meydanda mektedir. Yüksek sporcu ünvanını 
istikl.ıal, §imdiden m:ijlleli'yordu . 19 temmuzda yapılan ananevi spor haiz Nikola OzoJin, sırıkla 4 metre 

Bir kış sabahı idi. Sabaha ka· geçidine, bu sene bütiln Sovyet 29 santimetre atlamıştır ki bu ne· 
dar kar yağmış, her taraf bemoe· cumburiyetlerinden gelmiş olan tice, Avrupada alınmış en iyi ne
yaz kesilmişti. Her günki! gibi er 40.000 ~en fazla sporcu iştirak et· ticedir. Evt-Joksiya Vasiliyeva, 
kctıden kalktı. Öğleden sonra· miştir. l 000 metreyi 2 dakika 58.4 saniye 
lan fakültenin seminerine kaldı- Bu rakamın da açı;cça gösterdi- de lwşıın ilk kadındır . 

' 

ğı için, yemeğe gelemiyordu . ği veçhile. Sovyet spor hareketi· 
Akşamdan ninesi:ıin hazırladığı nin 1uıvveti, genişliğindedir. 

yemek paketini, çantasına yerleş- Memlekette me\·cut 89 spor scn
tirdi. Sokağa çıktı. ~ikal cemiyetinin idarcsınde. on 

Tramvayda sınıf arka'daşmı binlerco ktüp ve ekip çahşmakttı 

Futbola gelince, bu spor, bütün 1 

SovyetJer Birliğinde yüz hinler. 
ce ı.porcu tarafından memleketi 1 

her yanında oynanmaktadır. 

gördü. Elindeki gazeteye merakla vt b;.ınların da cmirltrinde miitc· 
eğilmiş, gündelik hikayeyi oku - addit mükemmel stadlar, spor 
yorıdu. 11iCY janları ve sahaları, yütme is-
Yanına oturdu. Merak etti. Hi- tasyonları, tenis sahıtlarr ve saire 

:-fa.iter sporuda, Şatov. KrılO'V, 

l'opov, Manukian ve Hamparsu· 
miyan gibi Sovyet sporcuları, 35 
dür.ya ukorundan 22 sini ker.:H 

kiyenin serlevhasını görmek için bulunmaktadır. Sovyetler Birli. ellerincle tutmaktadır. 

M e!!hur Sovyet yüzücüsü Sem
yon l:C:ıyçenko, "Butterfly,, stili 
ile 1 (1(\ r.ıc:treyi 1 dakika 6,8 sani. 
yc:e: ve 20 Ometreyi 2 dakika 
3u.z sani:ıede katetmek suretiyle 
mükerr.mzl ilıı! cıln) a rekoru kur-

eğildi. Sütunun tam yanı başında .. ğ:nd~. halen birkaç yüz yeni stad
gözlerine inanamadı. Geri çekil· yom, 58 hususi beden terbiyesi e
di. Sonra, bir daha baktı. E\•ct, vi, 500 yüzme istaayonu, 6.000 
hakikat .. rüya görüyorum sandı .... kaya!: isusyofıu mevcuttur. 
Arkadaşı kendisine tuhaf, tuhaf Bütiln spor klUplerinın kapısı, 

bakmrya ba§lamıştı. Eziidi .. Son- spor yapmak istiyen herkese açık
ra ba§ı önlinc düştü. Ağlamak is- tıt. Spor yapmak istiyen burada 
· mustıır. 
tıyor, utancı mani oluyordu. Tram her tU:lil aletlerle beraber büyük 
vay Bayedde geldiği halde o hala kola) lıldar ve ayni zamanda hu. 
kendisinde değildi. susi spor mekteplerinin, beden 

13 ACUSTOS - 19.'39 

Nermin bütün yaz mevsimi 
bekledi. Bütün o güzel mevaim, 
yilnıdığrn, terkedilmcnin acısını 
kat kat çekti. Ge~en yaz ne kadar 
mesut ve bahtiyardı. Bu saadet 
6na çok görtilmüştü, demek. Feri
C:!c gelince o da bütün bu müddet 
zarfında, eline geçiraiği bu müs
tesna fırsatı kaçırma..-ııaya çalıştı. 

Yaz mevsimini tncilaya kur yap
makla geçirdi. 

- Nen var kuzum? Ne oldun, terbiyesi enstitülerinin yetigtir -
birdenbire? diye bir sürü sualler diği aııtrcnörler de bulurlar . 

Enternasyor.al c1ünya patinaj 
rekorları bahs:n.de Sovyetlcr Bir
ı:gi. Nvrveçten ı:onra dünya:la 
hemen ikinci tdm-:1'.tedri. .. ?"--......-.· • 'S.,,,,,_ "'' . • 

Soıryet Rusymım spor gföıii şmlil. lcrinitı remzi geçidinde Kızılor;i 
donanmanın sporcuları, böyle muazzam bir top nümımcsi ile gcf 
dir. 

Kızma serbest bir terbiye ver
mekle beraber, ciddi bir aile reisi 
olan Bay Rııa, 1ncilayı bu deli 
l:anlınm elinden-'ktırtarmak itin e
linden geleni yaptı. Ancak ;evte· 
sinin bu meı:cl~C.: • k·zı ile hemfi· 
ltir olması, sor.r'1 1 ıc.ilanın (scvl
yonım, onıuz ) "r amam!) diye 
ayak diremesi li rine kendisi de, 

b:.ı işe razı olur görunmtye başla· 
dı. "Ma.dem ki b~ribirlerile anlaş
mıılar, biz ikin:i planda kalırız,, 

sözlerini her zaman tekrar eden 
Bayan Saime, nil1ayet kocasını 

kımdırmıya muvaffak oldu. 
Bir s:ne daha böyle geçti. İnci

llyı Kclleji bitirdikten sonra, 
yüksek mektebe göndermediler. 
Yalnız Ak~m San'at okulunun 

soran Selmaya cevap veremedi. 1938 senesi içinde, hükumet ve 
U . Sovyet nişancıları, dür.yanın en 
nıversite yo1und3, bugün fır- sendikalar, Sovyet vatandaşının 

iyi nişancılarile muvaffakıyetli mü 
tınalar kopuyordnu. Methali geç· bd:len terbiyesine ve spor işlerine 

sabakalar yapmakta•lır. Dc:ha son 
tikten sonra, daha !azla 'dayana- bir milyar rubleden fazla sarfiyat· 
maltlı. iztırap ve kederini ıcıne ta bulunmuştur. günlerde küçük kalibrclı silahla 

gömmeye muvaffak olamadı. So- Memlekette, şimdiye kadar 7 endaht yapan İngiliz klüpleri 
birliği tarafından muhabere yolu 

ğuktan donan yanal-ı;lanna sıcak milyon genç sporcu, "Çalışmıya 

bir damla düştü. ve müdafoaya hazır., rozetini taşı-

Sonra, ince bir sel tufanı boşan- mak hakkını kazanmıştır. 
dı. Demek, Ferid, onu yıllarca sc· 1939 senesinin ilk altı ayı için. 
\·er görünen, türlü tatlı vaatlarda de, sendikalara merbut spor te
ı..nıh:.1:ı:ı Ferid, hala inanmak is- şekkiillerinin organize ettiğj muh· 
temiyordu. telif müsabakalara, 2 milyon.dan 

Yolda, bir i!;j kere ayağı sürç· fazla genç iştirak eylemiştir. 
tJ, send:ledi. Tekrar yürooü . Sovyctler Birliğinde en çok 
Ken.diQcı. J'likinı ol~y~\inpıı~ sc.vilcno.. ve binnetice. en çok yapı
hüngiır aglıyordu. Yava~ yavaş lan spor, hafif atletizm, Jimnastik 

kendini topla.ek incilanın kcn- ve futboldur. 
dinden üstün meziyetlerinin aradı. Sovyet hafif atletizm sporcula. 

Daha mı güzeldi. 

Acı bir şüphe içine dü~tü. Bu miş tatlı anları, Feritlc yaptığı 
ihimal çok kuvvetli., idi. İncila on· s:ın •:!ansı hatırlıy<:r, kulaklarına 
dan çok zengindi. Feridın paraya vdasız sevgilinin "Bu gecl'! ne ka
esir oluşuna kızdı. Şimdi onc!an dar güzelsin Nermin! Seni nere· 
ne kadar nefret ediyordu l Merdi- dey!~ kendi kendim:fon kıskana
vc:nlcri, dalgrn, çıktı. bcr!tc: hiç bir l cağır.ı.,, sözleri c:mhycrdu. 
!CY anlayamadı. Vakit, vakit; geç· (D~l"amı \".tır) 

ile tertip eden an'anevi enternas· 
yoal müsabakada, Ossoaviakim 

merkez klübü ekipi, mümkün aza

mi 2000 puvandan 1992 puvan cem 
etmek ııuretiyle yeni bir dünya re· 
koru t !'!! i& etmişth-. 

Binicilik, bisikletçilik, motosik. 
!etçilik, eskrim vesaire gibi diğer 
spor ıaubel:rirün faali eli de Sov
yetler Birliğinde ço!c geniştir. 

Memlekette mukavemet sporu. 
na çok ehemmiyet verilmektedir. 
Her sene, birçok yc:-de, maraton 
kcşularr, bisiklet turları, uzun mc· 
snfeler üzerinden karak yarışları, 
uzun ath geziler ve denizde uzun 
mesafe yüzm::leri yapılmaktadır. 

1938 senesinde, dağcılık aha-
sında, 20.000 kişi yiiksek dağla-

ra tırmanmış, 14.000 ki§iden faz. 
la ıporcu kafileleri de Kafkasya. 
A:tay ve Tiençan dağlarındaki 

,dağcılık istasyonlarında çaıt~mış 
tır. 

Hükumet "yüksek sporcu,, ün· 
vanı tcı:.is eyh .. rr !btı;- BCyük ba· 
§arılara muvaffak olanlara verilen 
bu ünvan, halen 90 kişiye tevcih 
?ıunmuş bir çok sporcuya da ma
dalyalar ve nişanla: veril:rıiştir. 

Her sene, gerek Mockovada, 
ı;erek diğer Cumhuriyetler mer -

kezlerinde ve gerek sureti umu
miye.de büyük şehırlerde spor 

bayramları tertip e-dilmekte ve 
bu bayramlarda milsabakalar ter 

tip olunarak memleket sporculan
na ooşanlarının n:ticclerıni gös
teı rr:ek fırı: atı vcrilıncktcdir. 

n 

MANDIRA (Süthane) Planş 55 
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"' L.a ıaıterfe h The Dafry Aı Motkereı 

·A Mandıra <•Othane) OnOnde 
Pı Devant: ıa ıaıterl• h in front of' t.he oaırv 
4'.ı Vor der Molker•• 

l. SVTÇO ARABASI 
1. ı·: la voiture du laitier 
J. İ: the mllk cart 
ı. A: der ~rnchwagcn 

2. S0Tçt) 

2. F: le laiticr 
:?. İ: thc milkman (thcı dri

\"CT of thc milk cart) 
Z. ,\ : der :Milchmann (Milch

ktıt."lcher) 

3. SOH;ü Yı\)IAGI Cgar
on, çıral\) 

3. F: le garton de laitcrie 
C inrc;on laitier) 

3. t: thc druryman (thc dairy_ 

kccper) 
3. A : der Mo1kc>r 

1. SUT TENEKESİ Cgü. 

il ğtim) • 
~ 4. ı·: le bidon a la.it 

ı. t: the mllk can 
1. A: dic Milehkanne 

5. St'IT Ş1ŞEU;Rl KAS.\SI 
5. F: le porte _ boutcilleıs 

contenant dcs pouteilles 
de lait (un easicr porta
tif iı bouteilles) 

5. 1: thc ca:JC wjth the bot
tled milk 

5. A: dc.'r Kı.sten mit der 
Fluchcnmilch 

6. SAHA , .LIK (binek ta 1) 

6. f': la platc • forme de 
chargement 

8. t: the loading platform 
(the platform) 

il 
6. A: die Ladcrampe (Ram· 

pe) 

' 

F: Dan• ıa ıaıt.~rıe 1: in the Dalry Aı ın der 
Molkerel 

1. YA'H~< 

1. F: la barattc 
l. t: the ehum 
1. A: das Butterfa.B 

2. :'\IAI\t1'·t: 1\A \"IŞI 

( f.:arkları <Hinclürcn ka
yış) 

f) f': la [ courroie del 
transm!sslon 

:?. t: the bclt - ı;enringıı ( thc 
bcltings) 

2. \ : die Transmi~ion (der 
ı'iC'men) 

3. Ki\ \'ll .\K MAKİ"SY.Si 

(santrifii.ı - anilm<'rkC7. 

im\\ etli) 

~. r: l'ecrcmc.'usc f. ( ccntrl. 
fUg'C) 

:ı. i: thc sep:ıralor or crcam 
~cparntor (thc milk een. 
trifugal maehinc, thc erc
amcr) 

~. \: rie Milchzı!ntrifuge 
ı Z~ntrifııp\ Milclı. 

ıchleuder) 

ı• ... ı:IOCUT!rlA TERTfBATI 

(tchriıJ C'İha.zı, frigorifik 
tm11t.ala-.) on) 

4. J.': l'instnllation f. frigori
fique 

1. ı: thc refrigerating ma. 

chinc) 

4. A • die Kiilteerzcugungs-
ar.lage 

,), \" A \ 'IK MAKİNF..Sl 
(ofomatik ~-a~,k) 

!'i. F: la b.uatte mP.C'aı.irıue 
!>. t: the butter - making ma-' 

ehi ne 
;;, ,l : dr>r Buttcrfertigcr 

r.. •·: le sarçon laiticr 
r.. 1: thc dairyman 
ıi. ,\ · ~er Molkcr 

7. st'T Tt;Kı·w~t (drpooı;n) 1 

7. F: la CUYC a lait 
7. 1: thc mi'k cistcm 

•ı 1. A. der Milchbottit'h 

_____ __/ 

ı•=' TCHf.:JrE H.\l>YOUIFFt'Z~OJ'ı 
POST.\I.AHI $ 

flirki~c H:ıdro-u • Ankura }lad 
D.\ı.ı;.\ czuxı.ı;GlJ 

1 
.~ 

lü48 ın. 182 Kc/s. 120 K~·. '~ 

19,74 ın. 1~1!l~ı K<'/s. 20 }\w. 'f. 
31,i'U ın. 916;; Kc/s. 20 Kw. 

Tt'R K IYJ: S.\ATIYI.~ 
13-8-1939-Hl- _,~~~ 

H:.\fo·r, LlK 'P.HOfıHAM - • "' 

13 - 8. 939 
1···r1' rıı 12.30 Program. 12.35 ti ~ 

;:ti: 1 - Bcstcnigiır perc,·i. 2 - rt 
7.i~ n - Srıhn şarkı - Semti (lıld~ , 

Il ~·t dcııılcr. 3 - Haşim hey - ~ ' 
şarkı - Kııçınn me..ımrunclıın· ;J 
~Iııhmut Ccliılcllin paşa - s:ıl: 1 
kı - Fırııkın si nemi ıl;ığlar. !i 
rıı llİİ~llU • lle-;tı•nig;ır ş.ırl>I ; r 
o;ürıııcıli gl'~·ıli. G - Aşık ~hl 1 (C 

Saha şnrkı - Bir esmere ~fı1111 
8 

dim. 13 Memleket saat a~orıjs ~ 
ve meteoroloji hııherleri. 13· ıP > 
zik ( Küçiik orkcstr.ı - Şer: .ı-;c;i ııı 
kın): 1-Pnul 1.inckc. l\lı1.~ t./ 
2 -- Eduard Künnekc - Mıı 1 't 
hemşireler operetinden ınnrŞ iıt 
3 - Juc Gril - Çiçeklerin l1 ş1r 
,·nlsi. 4 - Hieh il eulıerı;rcr • ' • 
afıitiııdcn - Hak eden kııı:ır· 1,1~ 
Ernsl Sorgc _ Koy e\·indr' ~· 
(\'als) 6 - Cnrl Frick - neıı ~ 

. -Jıırında lıcıı c' inıdcriın. 1 ) 1\0( 
Paehcrnegg - \'iyana süiti: 11 

1 ııt 
geçit resmi. b) Opcrııdn b:ıı;,-ı 
ili. e) Grnhendc J;czirıli. el>() '' 
atlı knrınPa. 14.Hı. 14.3 
(Dans rıı[iıiği • 1'1.). ıt: ı" 

18.30 Program. 18.35 M11' ,t 4 
Oda miiziği - lbrııhim öz.sor,;. ıf 
höeeklerl). 19.05 Çocuk .ı; 11 ~0.ıo JI 
Türk nıüzi~i {Fasıl hcyctı) .. ı; lO 
şcJi pliıklıır - H. 20.t:> 1'111'

1

1 s~'ı 
retler _ Pi.). 20.30 1\lemtc\:t ııtıtt 
yarı. ajans ,·c mrlcoroloJ! h 1111ri 
20.15 Tiırk mlizığl: l - 1 ıırı ,,ıı~ 
mil - Mahur şarkı - \'ar i1'cıı z'•• 
höylc hiısnii .. 2 - I.iıtif pğııl l >ıt 
~arkı • Dü5dfını yine bir .ş~ 1.,... ~ 
karı•. ~ - Tnnlıur luk:.intı· 'f:lrı P 
Süreyya - Mahıır ş:ırla • surr'' 
niiıı hükmeder. 5 - ~hı.,ıı );tıl~ 
)lı.hur şıırkı - llülı\ ı,anıı) 1111 5cııı', 
11wk ntcşı.. 6 - ~tuhur sııı sılıı' 

I 
0 1\1 •' •7 - Rakımın • 1 şşnk şur • ı'ıı 

bir gün. 8 - H:ılk türl.:u5 i1 mel' ıı' 
Aıdır dnğlıırın hası. 9 - J~IJ _ flıl 
tıirkıısfı - O:ığl:ır dıığlıır. l 11• S1 

li halk tiirku'iii - S:ıhııh obll rl1 ; 1 

Thııı•cli hnlk liirl.;lıo;ıi. Çılill)~,. ((,J 
MiJJI" ~ 1111 he kuzum. 2 J .30 J ıtSı 

f:, ıııcl • Pi.). 22.45 Son :ı •ıı 
h ırll'rlcı i \C .,.·ıırınki progrsı · 

Almanca de~ 
Seri ve asri HABER )(;,.,_. ıı 

ve m~tedil ücretle derı a ~; 
··..ıretP..

teyenl~rin "Almanca Oo •
11 

~ 

ismine mektupla gaı:eteıııı 
racaatr. 



~atllık otonıo 11 
938 ı.· l.erili· ord ~odeli A\•rupa kare 
t!.ı<..LJ,.Fabrıka ve müesseselere. 
eJ\'tri .'!\ı \ c mal taşımak içiı~ 
bir $lı ve çok az kullanılmı 
~I otomobil acele s.::.ılı!:tır 

1 },:acaat: Marpuççul<.r E :.i· 
Abud Efendi han No. 4 

" 

HA~lT HIZA 
E. SADi TEi\ 
TIYATHO.SU 

Cu Hece Tcpeho
şı h:ılıcesinde 

'Sarı ikinci defo: 
11

' •• •-<111 utan) \'od\•il 4 pcr<lc 
~Yazım: Malımut l'esari. 

EGE TIYA'l'HOSU 
'\uri Gcnçdur \'C orkıı. 
rl:ışlorı 13 Ağustoc; p:ı
z.:ır gündüz. Üsküdar 
inşirah lı:ıhçeslndc 

YIKII.AN YUVA 
Mire Pençe( ooryefe.sl. 

1 llıJı11 • Akşnmı: Yenişehir 
tıyet lnıhtesindcKÖR DCGOM 

?ız_ Mire 1'enref var11etesi. 

btı •:oC'uk Hekimı ., 

Robert Kolej ER E., 1( S w 
Bebek, Tel. 36 .•. 3 : 1( ft 1 rı 

IM,.lctep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyati olarak m6tehas·ı 
:-.ıs muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı 
yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni 

tekemmülünü terr.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MOHENDiS KISMI: Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine v~ Nafıa 
Mühendisi yetiştirilir. 

KA YiT GÜNLERi : Yat tatili zarhnda Pazartesi ve Perıembe günleri saat 9,00 clan 
12.00 ye kadr. 7 Eylulden ı;onra her gün 

Fazla ıat için mektupla veya biz- - · ,....iira,.. - ~. · edilebilir. 
e sew 

--- ----------
l stanbul beşinci icra nıcmurluğım- .... ft zun senelerd~nberi mUessir ve tatlı sesini musUU 
dan: sahnelerinde dinlemediğimiz Türkiye ses Kraliçesi 

:Mahcuz olup satılmasına karar 
,-~ilen 15·6-938 tarihinde 36 ton 
olarak tesbit edilen ve halen vezni 
hakikisi rnalUm olmıyan yulaf hali
hazır vaziyetile satış sonunda tes
lim edilecek mal üzerinden bedeli 
alınmak şartile 18·8-939 cuma gü· 
nü saat 13 ten 14 de kadar Unkapa· 
nı demiryolu sokak 8 numarada ~
tılacaktır. 

HiKMET RIZA'yı 
Bu akşamdan itibaren Taksim Mete Caddesi 

ftZZrET BAHÇESiNDE 
Her akşam dinliyc.ceksin!;. 

l'tt. Ahmet Akkoyuniu ı 
:'nı · l'ıılımhane Palas No 4 
~ 1•23rd:ın maada her ııun 
~ 5 dPn -.onra. Tf'l"'nn ••ill!7 

FLiT ÖLDtiRUR I ...:::· ............ .,... •·sn-~ ... ,_ ___ ._ Gösterilen şerait dairesinde talip 
olanların yevm ve saati rnezkurda 
mahallinde hazır bulunacak satı~ 
meaıunına rnüracaatlan ilan olu

İZZET BAHÇESİNiN en mUke:m. r!f 
mel, en havadar ve en Vbi bahç"' J 
olduğunu nazarı dikkate alan m U

essese yine bu akşamdan itibaren 
HARBİYEDE BELvtt bahçesinin 
faaliyetine hitam verdirerek bayan 
ve bay samıt.klirlarıru esasen gilzl-

Cetata. W.,wetı .... 1 ......... ......... _____ _ 
~~ı Satınalma Komısyonu ılAnları j I 
~r ~ek ubay okulunca kaydı sılinmiş Berliye marka 1406 :-;o. 1ı 
~~- Yonet açık arttırma ile satı'acaktır. 1halesi 28 a< J to, 939 pa· 
ı le 1 ~Unü caat l 1 de yap·'-ı~ktır. Muhammen tutarı 30 liradır. 
~ı~-~ınatı 5 liradır. Isteklilerin1.ı belli gün ve ...aatte Fındıklıda ko· 

""'llık satmalma komisyonuna gelmeleri. ~U.Jji) 
1 • 

* * * ~nbul r ••• .l,cz komutanlığı kapama evi için mevcut bir şase 
ti( ~ Üzerine ~rait ve evsafı dahilinde Krösörü yaptırılacaktır. A · 
t~iltme ile ihalesi 24 ağustos 939 perşem:,e günü saat 16 da ya· 
>'il: hr. !11\l:ı:..nrnen tutarı 1200 liradır. llk tc.ninatı 90 liradır. 
~~esi hcrgün komisyonda görülebilir. Lt~: .. ııeı ı.11.1 1. •• teminat 
~ veya mekkplarile 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarile 

Fındıklıda komutanlık satınalrna komisyonuna gelmeleri. 
(6033) 

nur. 

~~~min edilen 20 lira aylık bedeli icarla Üsküdar \'e 55 lira aylık 
~ 1 ıcarla Beyoğlu cihetinde inzihat karakolu ittihaz edilecek birer 

kiralanacaktır. 

~ ~ eksiltme ile ihale i 24-8·939 perşembe '!ünü saat 10 da yapı· 
lırıaı~ır. İsteklilerinin belli gün vt> saatte Fındıklıda komt'tanhk sa· 

"'ııa komisyonuna gelmeleri. (6064) 

1939 Resimli Haf ta 

Pazartesi 

~ •
1

!~0 J>rogrııın. 12.35 Türk müzı· 
~t ıııci 13 Memleket sııat ayarı, ııj:ııı• 

lı( (~toloji haberleri. 13.15 ~ 14 
'- ıa I> l\ıırışık progrnm - Pi.). 
it ~l( rogram. 19.05 Müzik < H:ıfı 
ıı.. btl~ ~l.). 19.30 Türk müziği <Fo 
~~itle lı>. 20.15 Konuşma. :w:Jı 
tı loJi ~ saat ayarı, ajans \"e ınPIC 
~ · 1 ....._ llbcrlcri. 20.50 Türk müzı 
~' ~ Ali ıığo - Şehnaz peşrevı 
~nıı\ııı lllseuin Ziyo - Hicnı şarkı -
\ıı~'. inr ilç. 3 - l.cmi _ llic:ı 
ı llbı ~· 0ruımosın bana :resim. 4 -
~ttııt, s'l'a - Hicaz şarkı - Dün Şl('('I 
l 11~t h~ ._ Kemençe lakı.imi. G -
~ tıla l' - Hicaz şarkı - Niçin biil 

g lıı ... ~ C)•ler. 7 - Şükrü • llic:ıı 
lt' }faı ~r bakışda beni nıesıcıı 

l~ b 'llıı. 9 k lüiküsü - Büll.Jül ne ~<· 
o;,; ı.ı~· ıo ._ llıılk lürkiisil - Jki k:ır 
1 • 1~ hos;' Oyun hnvosı. 21.30 fl:ıl 
,ı t • it • kutusu. 21.45 Neşeli pllik 
r O ı/1 • f)j) 21.50 Müz.ik (Operı:ı ary:ı 

, •·Şer". ·. 22 Müz.ik ( Kilçük orkc' 
~t~•r11a; ~ccip Aşkın): 1 - ;.\lil"hcl 
• 1~ ııe}ı t·o. 2. 2 - Ktler Bela 
~ ~iııcı t kıyılarında. 3 - Boroıl 
it 

1 heıı ltuvartetin nollurnosu. 4 -qb ... ç 
~. ~~h Ocuk O) unları. 5 - Ol 
t•"nıa .. 1)· tı!uscııc (17 nC'i nsır dan 

11•1.!a • li - l\arl Komzok - \'ı 
'I Rec tıı • ~ita e. 23 Son ııJnm hnlwı 
~~ • tıu~ 1 • cshnın, tahviliıt, kıım!ı 
\. ı~ (C Ut lıor.!>:ısı (fiynt). 23.!! 
~'1ıı~i rı azband - Pi.). 23.55 • '2 

rogroın. 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 
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mcmek için de bağırmağa başla
dr: 

- Tazılar memuru !Tazılar 

memuru! .. 
Bu garp ismi taşıyan zabi~. 

koş:m.k kralın karşısına geldi. 
Kral: 

- Köpeklerin odasını f!çsın· 
lar, :ıye emretti. 

Zai : ., kralın önüne geçerek 
ile. i gi~n.esine mani oldu: 

- Efendimiz, dedi. Bir adım 
ileri gitmeyiniz!. 

- Ne var? . 
- Affedersiniz, sünkü sizi 

köpeklerin yanına bırakamam!.. 
- Anladım, c layı temizleme· 

mişler değil mi? öyl~ ise Gredi
neyi buraya çıkarsm!ar .. 

Zabit müteessir bir vaziyet 
al:lı: 

- Efendimiz Gredine iki 
gündilr ne yedi, ne içti. Kudur· 
muş olduğundan korkuyorlar. 

Kral avazı çıktığı kadar ba
ğırdr: 

- Ben hakikaten insanların 

en betbahtıyım !Gredincnin ku
dunnu' olması felaketlerin en 
mühimmi!.. 

Kral arkasına dönüp sür'atle 
o:fasına gitti. Orada kralı bek
leyen hizmetçi, kralı,1 karmaka· 
rışık yüzünü göriincc korku
sundan b:r pencerenin arasına 

saklandı. 

Kral ona dikkat bile et.;e·de~ 
ve oda içinden iri adımlarla do· 
!aşarak kendi kenı:line söyleni
yordu: 

- Evet, evet, görtı :orum 1 .... 
Mösyö Şuvazöl benimle alay e
diyor, veliaht şimdiden kendini 
yarım kral görerek küçük Nem· 
selisini tahta oturtur oturtmaz 
bütün bütün hükümdar olacağı
m zanne.diyor. Liliz beni sever, 
fakat bana olan muhabbeti pek 
sert .. Çünkü bana ahlak dersi 
veriyor, 'nihayet gikliyor ... ~ 
Diğer üç kızım bana budala Un
vanını veren şarkılar söylüyor 
lar. Kont dö Provans "Lüks,. a 
tercüme ile, kont Dartuvaz ise 
sokakları dolaşmakla meşgul.. .. , 
Köpeklerim kuduruyor ve beni 
mrmak istiyor. Hakikaten biça
re kontesten başka beni seven 
yok.. Binaenaleyh ona fenalık 
etmek isteyeler kahrolsun ... 

Kral, kat'i karar vermiş ol
duğunu gösterir bir tavırla on 
dördüncü Lüinin rnetrukatm
d~n bulunan tarihi } azıhanenin 
önüne oturdu. 

- Etrafında bu1unanların hep 
sinin de niçin veliahdin karısı
nın sür'atle gelmesini istedikle
rini anlıyorum, diye söyledi. Be· 
ni büsb~tün esir olacak sanıyor· 
lar. Buna mani olmak için gcfoı 
hanımı yoldcı alık0y:-1 m ! Rey-n 
ve Nöyon d:ı c1:.ırmıyarck 

. .. 

de ve kuvvelli olan İZZET BAH
ÇESl heyetine iltihak ettirmiş, bu 
suretle Türkiyedc §imdiye kado.r 
toplanması knbil olmıyan muaz

zam bir heyeti musikiye te§kil etmiştir. Müessesemizin bu feda
karlığa mukal:ll sayın halkımızıinn ayrıca hiçbir kUlfet ve masraf 

lll••••••beklcmediği saygılarla arzolunur. ••••••ı• 

1 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 
----· 1-Tahmin edilen bedeli (72.135) lira olan (75.000) kilo sadeya· 
ğı 29 Ağustos 1939 tarihinde salı günü saat 11,30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - llk teminatı (4856) lira (75) kuruş olup şartnamed her gün 
komisyondan (361) kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tariiatı dahilinde tanzim ede' 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten ?ir saat evveli 
ne kadar kasımpaşada bulunan komisyon baıkanlığına makbuz mu· 
kabilin.de vermeleri (6059) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden : 
15 Ağustos 939 gilnüriden itibaren 16 ve 20 kuruı satılacağı ilan 

edilmiş olan 50 ve 62 santilitrelik şişelerdeki ibiraların tenzili fiatlı:ı 

satışına 16 ağustos 939 günü sabahından itibaren başlanacaktır. 
15 Ağustos 939 günü akşamı ellerin.de eski fiatlı bira b'.ılunan bt· 

yilerin mevcutlarını gösterir beyannamelerini en yakın satl! depo 
larına vermeleri ilan olunur. (6217) 
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~ Çünlrlf Liliz, Şel manas· 
tırırun başrcr~ibini rahatsız 

eden şeytanın emri ve esareti 
altında olduğu için manastıra 

tecrübelere çekildi • 
Kral kızmıştı : 

; - Rica ederim, diye bağırdı. 
Kardeıinizin namusuna temas 
eden sözlere lüzum yok! Drşa
rıda bu kadar sözler söylenmek· 
te olduğu şu sırada or.un için bir 
§ey denilmddi 1 Bari buna siz 
başlamayınız?. 

Sofi hemen tıordu: 
- Ben mi?. 
- Evet siz .. 
Babasının "siz., demesinden, 

ve bunu tekrarındaki israrından 

canı sıkılan kız: 

- Ben onun namusuna ait bir 
şey söylemedim .. Yalnız tecrü
beler yapacaktır deuim .. 

Kralın öfkesi geçmişti: 

- Peki ı .. dedi.. Lüiz, silah 
talimi, du:iük çalmak. danset
:nck, piyano çalm:ık, ve daha bu
nun gibi bir çok §eyler öğren· 
mek ister ve onlarla uğraşırsa 

size ne zararı olur?. 
Sofi, babasının sözünü kesti: 
- O siyasetle uğraşacaktır, 

diyorum ... 
Kral titredi.. 
- Kızı deva metti: 
- Felsefe, ilahiy:tt, htikl\met 

idar:si usulü gibi ilimleri tahsil 
e.:iip, ke-:di parl::y:ıcal:, biz ise 

aile içinde lüzumsuz kalacağız .• 
Kral, kwnın ~u itba.miyle, 

Lüizin giderken hararetle aöy· 
!ediği son sözler arasındaki mü· 
naaebeti ldii§ilnmeğe başladı. 

Uzülerek: 
- Eğer, dedi, bunlar kardeşi· 

nizi cennete götürUrse bund:ı 

ne fenalık görüyorsunuz?, Yok· 
sa, ona haset mi ediyonunuz? . 
Halbuki bu ıize yakrşmaz ... 

Madam Viktuar sözt karıp
rak: 

- Yok, yok.. Bence nereye 
gi.derse gitsin, umurumda değil, 
ancak ben onu gittiği yerde ta· 
kip etmek niyetinde değilim. 

Maldam Adclayt ta bu sözleri 
tekid etti: 

- Ben de öyle!. 
Madam Sofi: 
- Ben de öyle dedi .. 
Madam Viktuar: 
- Bilhassa. o biz.Cen iğreni· 

yor, diye söylendi. 
Kral sordu: 
- Siz ne yapardınız?. 
Kızların üçü bi~en cevap 

verdiler: 
- Evet bz de Ot\U sevmezdik. 
- Zavallı Lüiz, ailesini gör· 

mck için cenneti tercih etmiştir 
Uç kızkardcş babalarının bu 

latifesinden me:nnun clmadıla . 
Madam A.delayd, hah daha m::
es•ir bir darb: vurabilmek içn: 
bütün zckasıı:ı toplaırakla r- ıı-
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EK KOlLILU C MA 

1 

Bu keşi dede beş büyük birden ikramiyeyi 

Tek" K ollıt .C:ımal gişesi saltibi CemC!l Güven 

·---------------------------., "" 1 - Divanyolu caddesi 35 - 37 hanede 

emekli Yarbay İbrahim ( l3iringer ) 
31038 numaralı bifetle Elli Bin Lira 

Tek ve paralarını 

lu Cema 
mamen aldı. 

kazandı 

o ''d · en ta 

1 

•4 ......................................................... .... 

2 a isim ve adresinin gizli tutulmasını arzu 
eden bir havan müşterimiz 36961 numarah 
biletle 15.000 lirayı aldı. 

3 . Kadıköy Altıyol ağzı No. 77 Bay Necati 
16928 numaralı biletle 12.000 lirayı aldı . 

4 - Emirganda 
10.00D lirayı 

. 
No. 22 yahda Bay Osman 
aldı. 

22046 numaralı biletle 

verdi • 

5 - Haydarpaşa Koşuyolu 17 Bayan Gülsüm 25639 numarah biletle 50.000 lira!zlı ihamiycyi ka:.ana:ı lbraı'ıim IJiringcr 

10. 000 lir.ayı ald1. · 

A drese çok dikkat: Eminönü caddesi 
Kollu Cemal ·gişesi saliitii Ceinal 

'Hiç ir y bes 
r=c --
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guldü. . Nihayet katldeşlerine -döndü ve ciddi bir tnvırla: 
· - Madamlar, dedi, siz Lüizin 
gidişindeki hakiki sebebi kralo:ı 

söylemeğe cesaret edemediniz. 
Kral, sinirli sinirli müldahale 

etti: 
- , Haydi, gene biçareye bir 

le~e 1 daha!. Devam et, Lok, ba
kalım bu sebep neymiş?. 

-·Beni affediniz efendimiz, 
çünkü sözlerimin sizi biraz ra
hatsız edeceğini biliyorum. 

Kral: 
- Rahatsız etmesini istiyor 

ve ümit ediyorum, deseydin da
ha doğru söylemiş olurdun .. 

Kız, ldudaklannr ısırdı: 

- Fakat ben hakikati söyli
yeceğirn, dedi. 

- Ne güzel! ümit verici )?i~· 

"-İiz ! Hakikat.. Çocuklar bö_l' 
le hastalıklardan kendinizi kur
tarmrz ! Ben hiç hakikat .denen 
bir şey söylüyor muyum? B:r 
kımz bunu söylemediğim isi:ı 

ele hamdolsun rahatm• .. 
Diğe riki kızkardeş de krala 

haber verilecek sebebi anla
mak merakına düşmüşlerdi. 

- Söyle kardeşim. söyle .. 
diye israr ettiler. 

karşr gösterdikleri sevgisizliği 

kendinin de onları sevmediğini 

düşünerek müteselli oldu. 
Adelayld: 
- Teşrifata çok dikkat ed~n 

Lüizin, dünyanın en ziyade 
korktuğu, ürktüğü şey, diye 
devam ederken, kral sözünü 
kesti.. 

- Ürktüğü şey neymiş!. 

- Yeni adamların hilekarlrğı4 

dır ... 
- Hilekarlar mı ı:ledin? Be

nim etrafımda hilekarlar mı var? 
Ben istemediğim, emin olmadı

ğım adamları yanıma almak içi:ı 
zorlanıyor muyum?. 

Kralm, sözü .değiştirmek için 
yaptığı bu hile oldukça ustaca 
idi. 

Fakat Adelayt başladığı mü· 
cadcleyi böyle kolayca terkede· 
cek kadar budala değildi. Bunun 
için sözüne devam etti: 

- Yanlrş söyledim, yanıldım ; 

yeni yüzlerin girmesi diyecek· 
tim. 

Kral; 
- Eh, işte, söz biraz yoluna 

girdi, çünkü öteki kelime caru4 

mı sıkmıştı .. 

=--
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1 
·Üç kızkardeş birden devam 

.ettiler: 
' - işte şimdi doğrusunu bul
duk .. 

K ral dudaklarım ısırarak: 
- Öyle mi zannediyorsunuz? 

diye söylendi : 
Adelayld cevap verdi : 
- Evet, Lüiz, yeni resmi k.ı

bullerden pek korkuyor ve ür
kıyordu .. 

- Peki ! Sonrası ? • 
- Sonrası, Lüiz, sarayda 

kontes Dübarrinin resmi kabu
lünü endişe ile görüyordu. 

·~ Kral, cansıkıntısmı açıkça 

l:,JSterdi: 
- Bir şey söylemek için böy

le bin dereden su getirmek, her
kesi üzmek, doğru değildir; he
men söylemeli ... 

- Bunu söylemekte bu kadar 
tereddüt edişim, hürmetimden
di. Fakat emir ve israrrmz beni 
size bu hakikati söylemeğe mec
'bur etti. Kızkarde§imin manas
trra çekilişindeki hakiki sebebi 
arzettim .• 

Kral: 
..-- Al<lamyorsun t dedi. 
4!ç kardeş birden : 

yım ! Demek ki bu resmi kabul 
bunun için olamıyor? Demek ki 
ziyaret edilmek istenildiği za
man madamlar, ıdairelerin.de bu
nun için bulunamıyor? Dernı!1c 

ki bunun için bütün ricalara ra~
men mülakat kabul edilmiyor. 

Kral yerinden kalktı, o za
mana kadar sakin olan gözleri 
kı:darmm üzt:rine, deh§etli bir 
yıldırım attı. Bn üç kızda ba
balarının hiddetine mukabelr, 
rdecek cesaret olmadığından ü
çü ide başlarını eğip yere ba!t
tılaı .. 

ı{ nı.l söylendi: 
- Dörtten en iyis: gitti, d.::

diğim vakit bana aldar.ıyors-.ın.tz 
diyordunuz, işte aldanmadığım: 

meydana çıktı ... 
Adelayd çekinerek: 
- Efendimiz, dedi.. Siz de 

bize adeta köpekler gibi mua
mele ediyorsunuz. 

- Ben de öyle zannederim .. 
Kral bunları söyliyerek oda· 

dan fırlayıp çıktı. Fakat daha 
c'on adım uzaklaşmadan evvel 
eıdz.da kalan kızlarının, kral ve 
kontes aleyhinde yapılmış bir 
şarkıyı söylemeğe ba°şladık -
!arını işitti. 

No. 27 Tek 

'""' ·.: .. ' . . . . 

--------- tz- - - ~ - - _ ;zç;;:@ ===- ----- =- ~ . -
Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
ve odalar 

Ankara caddesinın en tı~1 

noktasında, Orhanbey harı' ır 
'ı:.ot ve oda olarak kiralık 'it: 

1 ,.~ 

Allnıdaki ilan biiror•ı··~ 

rı• aot. . _d' ... ~ 
VAKiT kitabe~i 

·)ün ve yarın tercü
1116 

külliyatı 
~' 

No. l l ·20 ikinci ıerı I~ 
l l Gorio baba ı) 

l2 Deliliğin psikolojisi.,. ıl 

13 ilkbahar selleri (f 

l4 Engerek düğümü 1~ 

15 Rasin ktilliyatı Cl1 5i 

16 Samimi Saadet sO 

17 lstatistik 60 

18 Çocuk dUşürt!'n!er sO 

19 tlim ve felsefe 

' 20 Mt:vcudu kalmadı ~ ~ 

ıı" ıc:ı~t 
Bu serinin fiatı ~.30 JS~otl' 

Kral: Viktuar da söze karıştı: 
- Efendimiz, biz kat'iyyen 

aldanmadığımıza eminiz, diye 
cevap verdiler. 

Kral hemen geri dönerek" 
Hepsini alanlara yüzde zo tııf~~ 

24 kıl t 
•o yapılrr. . Kalan 4. ıııll' 

- işte cvHidlar böyle olmalı! 
ekeli .. Babakrını ne gUzel sevi
yorlar? .. 

Kral, çocuklarının kcn.dine 

- Halbuki efendimiz, karde
deşimin söylediği bu ikinci keli
me de t am m§nayı ifade etme•. 
Asıl 1:loğrusu "resmi kabul,,-dllr . 

- 'Üçünüz de ittifak• etmişsi· 
n iz .. Fesat ve fitneyi clı§arıda 

değil , ailem arasında aramalı-

kızlarına ~idcletli muamele et· 
me'c fikr:ne dü~tü. 

Fak;ıt, kc~1dini zar>tederek y o

luna devam etti. V e §atkıyı işit-

; 2·1 kuru!'l.11 p<'!'lin ıııın:lf~~ 11,ve~ 
11 !ti<oıi ıtvda birN lir:'! ode 

\zere üç. tal~site tağJanır. 


