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. kCSprü üstü, bomba düftn bir bina ve Beyoğlu caddesinin ıssız hali .• 

. ı 

~~~~~~~~~--------~----~~~~ stan bul iki tayyare fil Ü- Edirne ve Hasköy civarında , 

\J . i MANEVRA MUHAREBELERi KATI sun un baskınına ugradı: SAFHASINA GiRMiŞ BULUNUYOR 
''[) •• t . ı • b •• •• J_ 1 Geçit resmi için Edirnede 35 

aşman,, agqareıerı ugu.1e,. Bugün bin kişilik tribün inşa edilmektedir 

bi! zarar q~pa~ad~n .. 16 Milli Ş~f ~ırklarelinde 
& 'eh ı r den p u s kurt u l d u s f d m!ır~~:~:n9 ~~eıaı;:: ~ısa::~~~~:afEdi~;i~)~:~ u.,, d . .. . d Ca 1 k k k b' k ay a ır tanbula hareket etmesi kuvvetle meydanmda 35 bin ki§ilik bir tıt.. 

l aresme bomba duştu, Taksım e m 1 ÖŞ le yıngm ÇI tı, ır aç muhtemeldir. (Devamı 4 fl·ır:i:fo} 
kişi gazlardan boğulmak uzere iken kurtarıldı 

• 

lstanbul semalarında Mütearrız tayyarelerden üçli 
( l' azm 4 ü"cüdt.), 

Son dakika Romanga Macaris-
Almany_a tanı pr_o_tes~':1 etti 

Slovakyayı işgal Hudut hadısesını ~er ıkı hokomet te 
edebilecek başka türlü ızah ediyor 

Bu hususta iki tarafta 
bir itilAf imzaladı 

Londra, 19 - Macaristan ile jansı bu hususta şu tebliği ne3· 
Romanya arasında vukubulan hu retrni§tir: 
dut hadisesi ehemmiyetini mu· 'Hongdaki Romanya hudut ka· 
hafaza etmektedir. Romanya a· (Devamı 4 üncüdt} 

Bcrlin, 19 (A.A.) - iyi haber 1 

alan mahfillerde söylendiğine gö. ••••••••••••••••••••••• 
re Slovakya toprakhnnın Alman 
• ordusu tarafından işgal ve tahkim 
edilebilecek olan kısmının tahdidi 

i,sin Almanya ile Slovakya arasın· 
• d.ı bir itilaf imza edilmittir. 

Bir Alman aske:-i heyeti Bra
tiılavada bulunmaktadır. Heyet 

Opel ve Ribnik 
arasında 

Almanya tarafından 
kapatıldı 
Danzig - Lehistan hududu
na da dikenli tel çevrıliyor 

{)'azısı 4 üncüde). 

CERCEVE 

Siyasi manzumeler 
EmJnönil llo Galata arasında münz7ller auz anı haykın~r: 
- Bayım, bu arslana dokunma! ~yan, dokunma bu arslaaa! Ka. 

ra gömleklilere cenb, yeni çıktı! Bu arrnlana dokantneuı !! ! , 
En~lki günden beri de, bu sesin ~ir süt kardeşi peyd-. oldu: 
- ttaJyanlara açık mektub, Jtaısutara ~ :mektob ! 
Son zamanlarda yüzsüz ltalyan ·ne!jlr YL<ıdalArınm, Türkiye hak· • 

kında kullandıklan lbana ce,·ab, gi'ıya bunlar. 
Haydi ilkine bir ~Y dcmlyelim. Bir manumtti ~lkmil}, nuım 

d<>.nllen ileti, en değttfliz, en hakir işe 1ahsüı etmekte mahzur görme
mi~. Tıpkı bayan Nureddin HO<.'anm, Uç karul}luk yoiurda muka'bll, 
dirhem küfesine altın bileziğini atması gibi. · 

Haydi diyelim ki bu manzumecl, Matbi bir halk iafialiııe &amlınt
yetle tercüman olma~, her ifade kıymetinin üstüade tutuyor, olar a. 
Ya bu siyasi manzumelerin ildnclsinc, ~üncüsüne ve bir gazetealn 
rozet gibi göğsüne dizdiği ~ yUzüncüsUne ne .-tiyelbiı ! 

Her şeyden e\' el blldlre3im ki ben &liri, ferdlc kainat anıAıada.. 
ki mahrem temasların sünepe alfabesi telakki etİniyorum. Şiir lM!nee, 
baş ağnsı ,·eya mide gunıltusu gibi fenli bir hidise değil, kolera n 
ya (Nuh tufanı) gibi içtimai bir kıyamet. Onun içindir ki milli ve 
içtimai danların tahassüs kutbunu ~lln1"1 daha mükemmel tayin ede· 
ct'k hlr ilet tanıma."am da, bir ucu büyük ferde \"C öbür U<'O <lip11ir. C<'. 

mlyde bailı f)lan bu soylu nakili, günübirlik halk df'dlkooularma iH"· 
tlrmeğl t'.stetlk bir <'lnayct kabul ederim. Şiirle demagocya yapıla. 
maz. 

Kaldı ki, haysiyetsiz pala\1'M'ılara nrilmeıd lhımgelen cenbı, 

bir Ud salihlyet sahibi kalem ~oktan ,·crmlı ,.e bltlnnlıtfr. 
Sükutun Tilrk \e yaygaranın bizzat ıtaı~·an ohluiunn Ula anlı· 

yanıadık mı! 

Necib Fazıl KIS.4KÜREK 
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CCMHUR1YET • 1 harp çıkarmal: veya sulhu iade et 
Bugün Yunus Nadi "Mütnr:..k· menin Ilitlcrin Plincle olmadığın• 

ve konferans rivayetleri .. ba..~1ıklı söyliyt:rek demektedir ki: 
başmakaleıdinde yeni b:r dört!cı 
konferansının sulh ve huzuru i 
ade edip c<lcmiyeccğini anlatma.~ 
ta ve zatcn sulh vnzi:xetinde tı>k 
lif edilen bu otuz gtinltik müta 
rekenin ancak :mhuru muhtem l 

"Bir taraftan dünya gazeteleı i 
Jiğer taraftan en meşhur devlet 
1damları, mütemadiyen "Hurı 

\'Cya sulh M. Hitlerin clindedl.r ... 
teranesini tekrarladıkça, niha 
yet bu diktatörün blzzat kendisi 

bir harbin bir ay zarfında zuhur 
. rdı d b"l V• . nip. de fevkalbe. er bir kudrete 

etmemesıne ya m e e ı ecegmı l"k ld - . .. . . ma ı o uguna ınanmamasmr 
soylcml'kte ve demektedır kı: · k" kt "B" k 11 d 

ım an yo ur. ır a ı ı a '.rn12 

"- Avrup:ıda bir dörtler direk·! kırk gün delisin deseler nihay·~t 
tuarı teessüs etmesi ötcdenbC'ri ı hakikaten deli olur,, derler. Had 
İtalyan hükumet şefinin iltiz"m ıiizatında çok kuvvetli bir adaml 
edegeldiği bir fikirdir: Bütun Av· .. 'la, bütün dünya mütcfckkirkri 
rupanın hayatını kanştıran ve muharrirleri ve politikacıhrı 

belki bütün dünyayı alakadar e- m\ittefikan gece gündüz: "Heı 
den şimdiki garip vaziyetleri yal ~ey senin elindedir, istersen ciha 
nız dört bilyük devletin kendi a· nı yakar yıkarsın,, derlerse o a 
ralannda verecekleri kararlaı 1:;, damın nihayet buna inanmasına 

düzletmelcrine imkan var mıdır'.' \"C bir gün dünyayı tutuşturmağ'a 
Bu karışıklıklar içinde kendi hu· kalkışmasına şaşmamalıdır.,, 
dut ve hukukları, hatta hayatları 
bahis mevzuu olan diğer milletle· YENİ SABAH r 

rin sözlerine ve harcketleric kıy- Hüseyin Cahit Yalçın bugiin, 
met vcrıniyecek bir konferans geçirmekte olduğumuz kabus· 
hatta toplanabilir mi? Toplandı· lann iyi kötü bir neticeye vara· 
ğını farzetsek salim kararlar al cağına dair alametler peyda ol· 
mak ümidinde•V• ~ulunabilir mi; masından bahsederek, dünya ü· 
}{ararlar verdıgını kabul etsc.n: zerinde bir huzursuzluk ve C'm· 
bu kararlan, onlardan memnun 'niyetsizlik havası yaratan totali 
ol.mıyacak ~illetl~re kim cebir- ter devletlerle bazı şartlar; me 
le kabul ettırccek . ., sela Çekoslovakya ve Arnavutlu· 

VAKİT 
ğun, istiklalinin iadesi gibi me 
selelerin halledilmesi şartile ve 

"Bize göre,, siltununda Has!l.ll kati bir lisanla demokrasilerin bu 
Kumçayı, Hüseyin Cahit Yatçı· meseleleri halletmeleri lfızımgcl· 
mn bile mevzuu ele alarak, otuz diğini söylemektedir: Hüscy:ıı 
günlük mütareke teklif havadisi- Cahit ezcümle diyor ki: 

ni tahlile çalışmasını garip ?ul· "İngiliz gazetelerinin ileriye 
~~kta v~ he: şey~cn evvcl.kclın:_e sürdükleri şartlardan biri Çekos· 
nın kend~Sinr~?kzip etmenın dog- Iovakyanın hiirriyct ve istiklali 
ru1o cagını so~lemekte ve de· nin iadesidir. Filhakika, buncıan 
mektedir ki: tabii bir talep olamaz. ÇünkU Ç,'c 

"Bize göre bu kelimeleri 3u koslovakyanın imhasını kabul •!· 

mecaz üslUbunun elinden kurta· decek demokrasi devletleri i~in 
~ asırlık hakikatine vermek gc- başka istilulan da kabul etınc
rek.- mck manasız olur. Rinaenn.leylı, 

Harbi, mütarekeyi gilnde!ik 
i:ıya1.ın zaruretleri arasına sokup 
ta,"'Tyerlcrine yeni ıstılahlar ara· 

miYii gitmiyelim. '(Harp) gene si· 
lalii'r çarpışmaların, (mütareke) 
mÜvakkat ta olsa gene b,u çarpış
maları durdurmanın adı olsun.,, 

İKDAM 

Eblizziyazade Velid bugünkü 
baı;:mnkalesinde sabık İngiliz bafi· 
vekili M. Baldvinin Amerika ga· 
zetecilerine vaki beyanatında 

"Harp ~ıkarmak HiUerin elinde.· 
dir,, demestni tenkid etmekt~ 

Sofyada bir 
casusiuk vakası 
Romanya elçiliği kuriye

sinin çantası çalmdı 
Sofya, 18 (A. A.) - Bulgar a

jansı tebliğ ediyor~ 

Dlin n.kr;aın, Romanya. elçiliğinin 

kuriyesinc fevkalade benziyen bir 
ad~ otele gelerek çantasını iste. 
miş ve çanta kenclislııo verilmiştir. 
Bir sant sonrn hakiki kuriyc gel· 

• miş ve hır.uzlık meydana çıkmı.stır. 
Romanya elçiliği memurları ve ku.. 
riye derhal polis mtidUrlilğüne git
mişlerdir. Elçilik mcmurlnn polis 
mildürUnün y.anma giderken otomo 
: ilde iknlnn kuriye intihara tl'~Ob

bü.s etmiş ve gayet ağır surette ya_ 
ralaıım.ışt1r. 

Polis hırsızın bulunmasını temin 
c:decek mallımat; verene 50.000 le· 
va mtiklifat vadcylem.iştir. 

Romen diplomatik kuryesi yUz _ 
başı Paulfüıu doktorların bütlin ih
llmamlnrır.:t rağmen bu akşam ve -
fut ctmtsUr. 

-0--

KarabUk fabrikası ıçm 
gelen mühendis 

Bu sabah Semplon ekspres:le 
• elırimiz~ 'Mr. G. U. Noden ismin
de bir !ngillz mlihcndis gelmiş ye 

Parkoteline inmiştir. Bu .akşam 
Karabüke hareket edecektir. 

mihver devletlerile konuşabilmek 
için her şeyden evvel onların Çc· 
koslovakya topraklarını terk~t· 

meleri lazımdır. Fakat tahliye e· 
dilecek topraklar yalnız onlar de 
ğildir. Bugün zavallı Arnavutluk 
da faşizm medeniyeti altında in· 
liyor. !talyanlar Anıavutluğu isti· 
la etmekle hem b:r milletin istik· 
lal ve hayatına suikasdettiler, 
hem Balkanlarda bir barut depo· 
suna ateş vermek üzere fitili tu· 
tuşturmaktır. Bu tehlikeyi biran 
evvel Balkanlardan defctmcli:Eı-. 
Balkanlarda herhangi bir ecnebi 
devlet ancak !ıarp ifade edebilir. , 

İzmirliler 
Fuar ziyaretçılerini 

ücretle evlerine misafır 
alacaklar 

İzmir, 18 (A. A.) - Belediye 
reisi doktor Cz, lzmir halkına bir 
beyanname neşrederek her sene. 
kinden daha cazlb olmasına çnlı;Jı· 

lan İzmir fuarını görmek için bu 
sene pek çok ziyaretçi geleceğinin 
tahmin edildiğini bildirmekte Ye 
hemşerllerinden Ucretle evlerine 
misafir alabileceklerin adreslerini 
en yn.kın merkeze bildirmelerini 
istemektedir. 

Belediye reisi misafirlerin tam 
bır mihmnnnUvnzlığn mazhar olma. 
lannı temin için bu akııam halkc
vinde İzmir esnafiylo bir görüşme 

yapacaktır. 

Sıhhat Ve!<i!i Samsunda 
Samsun, 18 (A.A.) - Sıhhat 

ve içtimai muavenet vekili Hu 
10.si Alata!1 bugün saat 14,15 d~ 
şehrimize muvasalat etmiştir. 

Vekil Knvak istasyonunda vnli 
vekili tarafından ve Samımn 

istasyonunda da başta korgelic 
ral olmak üzere askl'ri ve sivil 
erkan ve büyük bir halk kütlcs: 
tarafından karşılanmu;tır. Bir as· 
kerl kıta istasyonda selam resm\ 
ni ifn etmiştir. 

Mıs ı r askeri 
heyeti de bu 

a kşam geliyor 
Memleketimizcle askeri tetkikler 

yapacak olan Mısır askeri heyeti 
bugün akşama doğru P..omanya va· 
puruyla şehrimize gelecektir. Heyet 
İstanbul merkez kumandanı ve ha. 
rlciye namına CC\•adla mlhmandar
Iığa tayin edilen general Hüsnü Ri 
za tarafından kat'§ılanacaktır. 

Heyet nzaları Perapala.cı oteline 
misafir edilecekler, manevralarda 
bulunmak üzere yarın Kırklareline 

gideceklerdir. 

-0-

Basarabya vapurunda 
yapılan tetkikat 

Denizyol!arı umum mi.idürü 
lbrahim Kemal Beybura ile 
muavini Yusuf Ziya Kalafat. 
oğlu dün limanımıza gelen Ro. 
manyn bandıralı Basarabya va. 
purunda bazı tetkikler yapmış
lardır. 

Bu tetkikler bu vapur siste
minde olan, yakında şehrimize 
gelecek yeni 5300 tonluk va. 
purlamtuzın idaresi hakkında 
bir fikir edinmek üzere yapıl
mıştır. 

Romanya \.apurunun dahili 
tertibatı ve muhabere memur· 
larınm, lokanta salonundaki 
garsonların çalışması tetkik e
dilmiş ve mürettebatın kama. 
raları ve istirahat ~alonları gö. 
rülmü>:tür. 

19 ACUSTOS - l 

·w: il 

.. 

l 
ir yazımız 5 inr.i ıı;ayfadııclır. Burrulaki rcsimkr Adliye 

tetkiklerde bıılunnıu~tur. Buna da- bu ziyaretine ait rnıı'·tclif intlbalnrı lt">tJH chnel•tedir. 

~~ ~ıJ~;; ....... '-JıK..-J!LeC/ 
20 Kişilik bir . ilk mektep 

barem 
muallimlerinin 
derece~eri 

eczacı katileS1 üııu 
çıP ~le 

. 
Va fi tarafından fesb1f edıldı 

Beyne:mile. l<ongre 
A1manyara gıttı 

8402 mualll
·m tertı· 21 :;1 ::ıgul'.ittii>tcı s'ııiııc.ıe e f tı anacak olun ') yaehnil... cc'I' 

. . ~ ak kongreı:ıı.1e b,tirak t tın'ıı 
llkmektep muallimlerinin vrıni n:ıı~ oln~ .633 muallıme de 1 lef- ı .ere 20 kişıl; lt bır heyet tıilrı 

bareme göre dereceleri tesbit e· rınden ıtıbaren bu zamların tl' .am Trans !.·nn,·a \"'tpurılt 
dilmiş \'e alakadarlara tebliğ c· liyesinc baş'~nawktır. ~omnnyn yulıt\"H! 8 ·ı 'itıc n 

dilmiştir. Ayrıca lıaz:raıı. lem muz, ağuı· <et etmi.,tir. Et·zacılamnız v~ 
Vali ve belediye reisi b:ırem tos, cylfıl aylan:ı:ı. ait cı'.an cli,rı ·e~te bir gün krı!acr.klar ve 

derecelerini tamamen muallim ıylık meEkcn bedellerinin d ,.h~ nanyah eczacıların cV'·(' 

lerin lehine olarak tesbit etmi.~· ')denmesi için de vali tarafınclar. m"rnlekctimıze yap!.ıklan zJ) 

tir. Bu suretle kıdem zamr.ıı muhasebeye emirler verilmiştir. tı icde edeceklerdir. 
mevzuubahs olmadan 840 ~mmıl· Techizat bNlcli almak hakkı o-
lim terfi etmiştir. Bundan başka lan m milimi re de bu paralar KO"o"TC, nıllnas"b tile J\lııf 
geçen ısenc kıdem 't.ammı hak'cl- 'ydkınti~ fStlt'ifoc'~ti'ı'.'',..,., .... " ·• ... t1Cl7.acılar ccm·yctl. P"'rlin tf 

Jiyesi, mal~uat H Alnıau ı:ıU1 
mcti tarafmdan resmi knbı.11 

tertip edilecektir. Kongrenitı ...ıt 
rinei günü ilmi. ikinci güniİ Y · T rariıvay paso ları 

kimlere verilecek ? 
fik farmasi ve ilçiincü günü ıı1 
leki siyaset mevzulanna llllı' 
edilmiştir. Kongrenin sonı.111 

Şehl"r mecıı·sı" du""n tanz ı"m o~unan Berlin civa!"lnda tertip edilC~~ • günlük ge7.intiy.? iştirak ed1lf. 

1. t · 1 d k ti ten sonra 1 eylul · 4 eylUtdc ' 
ıs eyı as 1 e 1 nehri civarında karadan \'C ııe, 

Şehir meclisi dün saat on beşte .:eza reisine, 5 asliye ceza reif'le· den gezintiler yapılacak, 0 ~dl 
valinin başkanlığımla fevkah l•) rinc, 13 müddeıuınuınılilt heyeti zada bulunan eski eserler, jb 

lcr ve mlizalere gezilecek, 131,.. 

ı, 

la 
~il 
~ 
t~ 

ictimaının son celsesini yapmışı ıı. ne, 1 icra reisin..:, ~O tramvay i· ')-9'-

Elektrik, tramvay \'e tilncl u faresi emrine, 4 temizlık işle::-i yer ve Merek fabrikaları zı t1ıd tıı 
edilecektir. He'-·et, 5 eyi" ,, . 

mum müdürlüğü mürakipliklert miidlirlüğilnl', ı baroya. 5 bl'le· J d r 1 
ne Beyoğlu Halkevi Reici Ekrem• liye hukuk işleri. zat işleri. tef· J{Öln'den hareketle g cylul e h ıı 
Tur ve Kadıköy azasından Zatlı ı tiş ve yazı i.şlerıne, 17 Usküdar tanbula avdct edecektir. •ı,;~ 
din intihabı tasVlp edilmişi ir. tram\•ay idaresine, 5 deniz yolla· o 1 

tstanbul tramva ylarında parasız nna, 9 şirketi ha)Tiyeye. 2 Haliç 2 9 M ı ı · kf 8kltı.ı a 
seyahat edecekler bakında divanı ~rkcline, 4 devlet demir yollarr .ua ım me ~I 1 

riyaset mazbatası okunmuştur. na, 1 Anarlolu aJanEına, 18 ye,-m! ! 
Orgeneral Buna göre kanun~a 300 adet ula türkçe gazetelere (her gazeteye 1 

rnk tahdit edılmiş olan tramva \ Lkişcr tnnc hamiline o?mak üze. 
G alip Pasiner ~asolan şöyle tevzi olunacaktıJ' re), 2 iş amirliğine. 20 Istanbul. 

74 adet vali ile umumi meclis cı.· rnman<lanhğına. 1 milli saraylar 

mezunu 
Kura ile münnaııere 

tayin edildiler ııı 
.~~ 

Vefat etti zaıanna, 2 adet vali muavin1erint-. müdürlüğüne, ı acrterdarıığa. bi-
Askeri temyiz mahkemesi ikin· 1 adet vilayet mektupçusuna, 1 l rer tane Fatih, Beyoğlu. Emini>· 

ci reisliğinden mütekait orgenP.· adet kaymakamlara. 5 vilayet ~ıh· nü, Beşiktaş başmilhendislerinc, 
ral Galip Pasiner dün vefat etmiş· hat müdüriyetine. Beyoğlu, Eınin· 3 belediye levazım müdürlüğüne. 
tir. Merhum iki seneden beri kan· önU, Fatih Beşiktaş hükumet dok- S hastahane başhekimlerine, 8 
ser hastalığından rahatsız bulu· torlarına, 8 emniyet müdürlü belediye riyaset makamının emri· 
rnyordu. ğiine, l O emniyet müdürüğü emrt· ne olarak verilcct:ktir. 

General Galip Pasiner elli yıl· ne, 1 İstanbul jandarma kuman· Bu mazbata kabul cdild'~eu 
lık şerefli bir askeri hayata ma danlığına, 1 nafia .müdürüne. 3 >onra belediye imar programı hak 
lik bulunan faziletli bir insanJı. nafia vekaleti komiserlerine, matı- kında mülkiye, ndia ve kavanin 

Merhumun cenazesi yarın saat rif ve seferberlik müdürlerine bi· :mcüınenlerinin müşterek mazbn-
11 de Gülhane hastanesinden as· rer tane, 2 belediye reis muavin tası okunmuştur. Kadıköy aza. 
lıerl merasimle kaldınlac:ık, E 1 krine, 10 belediye fen heyeti mU· '>ından Zahit imar işinde Kadı
dirnckapı Şehitliğine defncdile· dürlüğüne, 5 belediye muhasc köy tarafının ihmal edildiğini söy
cektir. 1 besine, 1 belediye sıhhat müdiirii lemiş. Vali şehriıı her tarafının 

ne, l adet Fntih. Eminönü, Be ııynı ehcmmıyctle gözönline alın
şiktaş, Beyoğlu b.1ş hckimlerıne lığını, Kadıköy semtinin hetıUz 

6 parti vilayet merkezine, 5 lstan· lcat'i planının yapılmadığını söy 
bul müddeiumumiliğine, 1 ağıt - !emiştir. 

Ankara. 18 (A.A.) - MU8 
1 b 

mektepleri mezunlarında» r! g 
defa mesleke girenlerin kurll .,~ ~l{, 
mek surcUJe münhallere tll~tı 
leri için maarif vekilliğince ~!1' 
haz edilmiş olan ka.rann tııt 
ne ba.5lanmışt.ır. "~ı 

Bu suretle gazi terbiye ~ 
tüsünün haziran 1939 de~ ıf.~ 
mezunlarınean orta tedrisat J'll~.ı 
esseseleri için ayrılan 29 -~~·tt'J( 
birinci defa olarak enstitU / ııı 
Wrlüğünün reisliği altındsl< eJ>!l 
komisyon huzurunda kuf8. ~el 
mek surclile münhal öğrCt i) t 
liklere tayin edilmiş ve kCyf 
ilgililere tebliğ olunmuştur· ·~l 

·re ı 
Bu gençlerden Uçü tzrnı 

1 
;~ı ~İ 

si Eskişehirc. ikisi Kon)ra.ytJ· ;~r 
si Denizliye, üçü Balıkcsi_rc• ).~$· 
si Sı,·asa. ikisi Karsa, Utıııl t1l~ 
naya ve bireıi Edime. ft.Jl 0ııil 
Bolu, İnebolu. U§ak, l{ast.811'1 ~il 
Afyon, Tekirda~. Erzurııl1'1· 1111ı' 
tahya ve Oiynrbakıra n)'I'l 

tır. 
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· Yağmur altında Türk tiyatrosu; 
A t t i 1 S 

1
. iç:n bir miting! i 

R oına kap ılaruı :ı. ı 
5 

ı:mı.m:u:nı~ ı~'"" ;,::~~.~ •• ~:. ~~~:~:~:,~; •• ! . . dayan m l ş t l ? hücum ('(fiği ~u znnıaıııl:ı, hu lıfü·um iiııliıııle k:ıhnuııam·a i n l ç l n ~:ırııı-ı:ın bir süı.cl snnatıınıı \nr: i 
Tlrntro. : . .: 
'Il:ratro 'r: onun ~iinlilliilcri, h!ıli'ı J'l~ :ıııln ıliiğii-;ii~ or. . 
ı:L~dt· lıfıll ht>nu~n hi~Mr tiyatro l~i ı,aı . .ııı.ıııyor. 1 akat ~ine : 

nml.::uldes mücaıh:lt•,.,j ıı[:;ı unıl:ı, s:ınnt lı:ı~·ra;;ıııı &,\ ;ı!;ta tu.ııbilııll'k 

içiıı. ":ıt'rcr .. i;>l'tlerini tcrkı•tmemi.,ll•rılir, ı•tmrmrJ,tetlirlcr. 

. . . . . 

Düşündüğüm gibi; -- - -----
Dördüzler 

Geçenlerde bir gazetenin birin • 
~i sayfasında bir re::ıim gördüm. 

Bu resim b:r köylü çiftle ve bir 
)atında dünyaya elmiş ve yanya. 
,a y:ı.t•rılmış olan dört çoct:kları

r.ın :-es~i idi. 

~Qflata daic:: 

köprüdeki kitap 
kulübesi 

Q~ÇF.:N gün bir sabah gr.· 

Attıla ordus.u, 'Roma.va bir 
hılekarlığın hıncını atmak 

için g e H ~'o r d u. 
Ualkmı11, chı,\·~ulu 'e ::;uul'lu hall,ımıı bu k:n ~ıının milli ruhu· j 

ııu ..;elmİ":"lir. Bu t'<'tıhrdc ,\'aln1:1: h:ı.,ın:t ... :l\.ı':!an .. aııatl.arlarla ! 
ılun~ıılu \'C !!-tıurlu Türk hn.llmıın \'iul:ını b·•rabı•r ~ırpmı:vor. ;:. 

Basit ve faki rkıynfctli ana. ba· 
J;ıa ortalarına dört yavrularını al_ 
nışlar, resimlerini çektirmişler . 
3u resmin altında da dört çocuğu 
>irden dünyaya getiren bu mesut 
annenin daha evvel üç çocuk an. 
nesi olduğunu, bu dört yavrusile 
~craber şimdi yedi erkek çocu· 
~unun anası bulun~uğu yazılıydı 

1 Pa,?avralara. bür?nmüş b·.ı dört 
;-ıcugun rcsıır.lcrınc bakarken 

Çr.ıJt ıctcsindc Keme! Aç·kc:• Attila muz:ıffcr or<lu!arilc !~o 
Okuııhak}ı ve acı bir !ıikaycti manın kapılarınn dayandığı za • 

f! -4.da Uın .. Köprünün Kadıl.cy mnn, elini semaya kakhrmış: 

Grçrn ~eee, btuıılıuld.ı, bii,\ lr "on dcn•re uh i manalı \e -.ı·m-

bolik bir ınlting ~"'a111ld1. : . 
~ ;ayri ihtiyari olar?.k Kanadanın 
ı.es'ut beşizlerini (!üşündüm . 

~eıı.ıc ~r ıskclcsinden vap~ırn - Göğün buyru~unu şimdi y1: !\-6. 
llırJa rın hepsi, Kemal Aç·kdi rinc getirdim. Buyrusıı ile bura· ıı ı ~t'Y 
ı. r. ll:sk' · k ı ya gön :le ren sema bizi utandır - . · :ı..~:> "!!el ı ıs e c zamnnıntH:. v 

Uç~k n. görebi!-:ceği bir ycr:b mıyacaktır. 
. hır r- k 1 b • D.?mişti. ~, · orad ,,,azctc u ü csı \'a:-· ., . ...,,., 
aıı~a ~ tUrkçe, fransızca, nln.· Attila bu sozu, ı;:lişi güze.\, ~'-> 
~~a; ıngilizce gazeteler, mcr "söz söyledi,. dedirtmek için or· v 
~~in:atardı. Biz de, Kem~ll,'iıı ~aya atmamı~tır. Bunun bir se - -~~ .... -:t: 

ı, ltı c, fransızca gaz:!telet · _ bcbi vardır Jd; saiki doğrudan 
a ı. ccınualanmızı ta Il"'yon-- loftruya kin ,.e intikamdır. 

ı..ıt • w o 
ıı., ta tnanmağa mecbur olı~~r.· Atlil:inın ordusunu, vatan 3rn· 
Uııuıı. llıanında alır, okurduk. yan bir göçebe gibi tavsif etınc·k ,,~~~~ 
ti birinde Ba!!dat vnpuru 'ıiç de doğru olamaz. Duna Ed • ~ 
C~C - d. ~i. içi Çarpıp ı<:emalin kulühe· mon ö Molen (1) de pek iyi dik 

En•t, Tiirkiin bu giiıel snn:ıf ıııın ~·iicı•lıııl' .. i n~runda bu mitin::., 

~t•rclc,\·in, ~·a(i;ınurl:ır nllıııda, ı .. ıanhulıln, Tı•pt•b:ı~ı bahçc,.inde 

ynpıhlı. 

J-.tanbul bili~·or ki 1'r1wha51 lıalı~·csindc J::ı:-ltl niı:ı • l~rtıı~rul 
Sadi ·rcı, tc::;ıekkülii 

0

bir ct'phe aı;ntı~tır. 

nirdt•nbire y:ıj;'lllurlıır bo .:ınornğ:ı b:ı~ladı. Ciu:ıt Ra5lı1 Riıa 

~:ılın enin önüne çıktı 'c hall.:n biletlerin lwr 'nkit mutebı•r ola· 
cat;ını 'e arm etlcnlerin ı~lanmnııı:ıl:ırı için tenhili tcrkeılt-bil<'t'ek

lcrinl bildirdi. 
Fnkat tek ııdam ~-e riıulen kımılılnma<lı. 11 ıll• b:ı":-l:ırmn ma'i!\ 

iiı·tülcrini çekerek orada, Türk ı:iiı<'I :ınat mm n.ut.ndderatı için 

döğü:::\ilcıı rcphe önundc, tcm-.iliıı o"'nnııa kadar hilmıetlc tlıırdtı. 

lıır. 

Bu, Türl< .,anatk!irlarına kır~ı Türk hııllunm, rnkur ,.e a~klı 

hlr "iiki'ıt içinde çok ':-t'ylel' ~ü~ lrncıı. çol< <;t'l IC't konu::;ulıın 'e ha~·· 

ı.ırılan bir :;cee mitingi kadar hcyhctll~·dl, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
! • :ı-ta be tideki kitnplar, mecmua· kat ctmi~, tam tcşldlüta sah.;ı 

~ıı 
0 

taber denize deviriverc!ı. bu şahane ordunun, scrscıi uir 

1 
kbadar büyük bir felaket göçebe alayı olamıyacağını kay -

• ~ !eylemiştir. ' 
Attila 

t:miniz ki oracla, o "'anat repht'Sl iinünde. her ~cre böyle hal- ~: 
km fe'ç fen; , ·c n5klı, derin manalı mitin~lrri ileya.m cılercktir, 

t.ll'"b -'.i on gün sonra yenı 
ılll·U e Yapıldı. Fakat Kc· Bir defa Attila, cennet gibi lannı sii,,;lcmek için hararetle a· 
lıııı/ediği darbe, Bağdat va· topraklardan kalkarak buralat<ı: ."anıyordu. 1 

Yine eminiz ki bu hl'yr<':ın <'rgcç brletliyclcrimizc de sirayet : 

cdcreklir. İ . ················-·······-····· ................................................................ · 
lıııad~ ~arpmasından ibaret :-ımiştir. Baykal gölü \'C civnl'l· 1 Antuvan, Türklerden ipek ala-
~·11Ye?i iskele yapıldı, Kop .ls\'içrcden daha mükcmmt!I bilmek için, Türklerle bir ittifak 1 d h 1 ht t H 

u l'e ... ~~tı. Kemal zarar gör olmadığını kim iddia edebil!ı? akdetmişti. (3). behma reç1ere mu] aç .~l.keder b~e 
"'' ı k B ıt rt k 'k' . . C 1 .. ki a a~ına o ursa o sun, u e ır s eleye kulübesini ku- u a ın yu var en ı ıncı Lır esur, namus u Tur er. kar - _ h 1. d t 1 11 :.,, , bi t - 1 d k. . d k 1. . . . yıgın a ın e op anan ma aıı 

"I ~i ... r şerbetçi ile berabet· yur aramaga ne lüzum \'ardı 7 şı arın a mı c ·ene ılerı gıbı zan . • .. 
l l "il f k O halele Attila· nııı Rotn" kn[Jtla· tt 'ki . . . .. 1 . . ıhraç etmek lazımdı. Bunun ıçın 

ııUvı-,,' n nt nylık kirası ~a ... ne ı ~rı ıçın soz erıne ınanmış· .. . 
Cnb "'<lt b' ına d b . d -· 1 1• d . . ,1• ·''kl . 1 de ya namuslu muştcrıler b. ul -
. " Ur ır dükkan açmağn • . ayanması. se epsız egıl nr, ~ara enızc ır.µıruı erı ma . . 1 . • •• •• 
•ıı ~ld S dı'. \Te bu ordu ora)·a bı'r hınç ... . t 1 T" k .1 • ..kl mak, \a.ıut da r.ılekar muşteıı -· u.. onra o dük~; - ... arını, ur genu crınc yu eye- . • . . . 
· ltetq bir kat daha yüksel· ınak için gelmişti. Attilanm gö · rek, Uomaya göndermişlerdi. ~"ır lerı yola gctırmek ıcap cdıyordu. 
iılıı. h a\ de çıkmağa mecbtır ğe hamdüsena etmesi bunun en kat ne giden gemiler, ne de ipd: Hile ile alınan ipeklerin derdi· 
~ 11a.~1 - b · b' d l'l'd' 1 · 1 1 · d le yanan ihtiyarlar meclisi, he -

'\'tı,.. 'ı1·"'.a bir cilkkanda keneli arız ır c l ı ır. 1 crm para arı ge mıyor u. 
~ıı ~~ 51 kadar bir yer bulrlu: Türklerle Romalılar arasında • İtalyanlar, el çabukluğu mari· men her şehirde toplanmış, Ro· 
ı-.Ull~Unu düzeltti, adeta bir ki münasebet çok eskidir. Ve bu fet hüncrile gemileri ve ipekle • manın bu nsın sahtekarlığına bir 
.~ıı~ k?c hnline koydu. Ga;ı:et geçen zaman arasında Türk her ri deve yapmı1jlar, yutuvermişlet nihayet vermek istemişlerdi. Ya· 
·~ıtılli 1lap getirirdi. Okunı'l zaman medeni, cesur, eh·nnm~rt di ! kında olsalar, kahraman Türl: 
.ı~~l'irıtat~ıı; kimselere Kemal doğru görünmüş; Roma <la aksi- Dahf;edilen bu ilk muahede bu onu bir ~·umruğiıe ezer. tedip e· 
~ h 1 k h tt h' k'ld k .1 · • derdi. Nitekim buna tevesHUl e -ı~ ~· ızmetini Asım Us'ıı ne o ara Ya şc en, ıyanetten, şc ı e enuı kcndınc fcshcdil • 
la~·a 'illlasi Dursun'a Galip hileden başka bir şey gösterme . miB, Türkler karş•larınclaki müş· den Çin, birc;ok acı derslerle ak· 
Quıı.ij \ra·:Nu·ya sorun'... miştir. terilerin ne dal:l\'creci oladukln hm başına toplayabilmiş, inek 

~a ~~rı, birinde J\cmal'in b:ı!;ı- Bu ırk, daha vahşi bir sürü hn- rını anlayarak biı daha mal ver- inhisarını Türklere vermek mcc· 
b 11dı11 ~at \'apurunun çarpm~· ı linde, .Eğ~ .sahilkrine indiği za . mcmişlerdi. buriyetinde kalmıştı. 
.:"~Uk h~ ağır bir darbe incit. man, ılk .. ışı, Egede .kur.ul.an mulı Ellerindeki ipekleri. Çine, JJirı .Halbuki Roma. Türk diyarı i -
:% kıtap meşhcrini ka

1
,.... teşem Turk medenıvetını yok~-t - le bilhassa trana ~atıyorlardı çin dünyanın i)bür ucunda bir 

tır1: l:r G ... • ı ~ ~ tı' · Unlercc uğraştı, di· mek olmuştur. (2) Roma, ipek ile ı<Üslenebilmek i - yer c emekti. Maahaza Türkler, 
~ tıı dU\~~Yct emanetçi Sultnn:ı.' Orta Aı:;ya Türkleri ile Roma • çin bu Türk sanayi mahsulüniı hudutlarını bu zamanlarda bile 
" 1tıı11 <lnında ufacık dar bir lılar arasındaki ilk münasebet lrandan almak mecbuı iyetincle hemen hemen Avrupanın içine 
'~~ ı.. an ' ' T s · · 1 k ı rd ~ "lllq Cnk sığabileceği bir mı attan e\'vel ezar ılc Antumh .<a mıştı. so muş a ı. 
~ı.%1', il, oraya sığındı. Bir ay zamanında başlar. Dördüncü asrın başlangıçla • Türkler nıhayet Romalılarııı 

lıt \a.ı~eına1 bundan da mah· Bu zamanlard& Romada tef es- rında ise, Roma Orta Asya Türk· hiyanetini, Hünlerin büyüklerine 
:1a.ıt1ıı~· ~hrin güzelliği, köp· süh etmiş bir ahlô.k, halktan sa· !erini bir daha k:ındırmafra mu . bildirdiler. Hün ordusu Hem 
. icall kı. barakalann kalktn:ı r~Y,a, sar~ydan halk.n d~rmaJnn vaffak olmuştu. Kafkas liman • Türk ticaretini te\'si etmek, ve 

t \
0 

e~ıYormuş?... Olabilır: ~ıdıp gelıyor, kendıne layık bir !arından yiikletilen on iki biiyhk hem de hilekar müştcı ilerini t.e -
~l~İtıi~tl.i.nun, günde on binler ımparator. imparatora liıyık bir "'emi ipekle dolu olduğu halci( dip ile onlnrı namusluluğu alı1 -

U~de it' geçtiği Kadıköy iskı>· halk yaratıyordu. Sefahat son Romaya gönderileli. tırmak için yola çıktı. 
~ ltirı ~tap, mecmua satan b:r derec<'yi bulmuştu. Sarayı süs-:-, I<'akat "Alışm115 kudurmm;taıı lf:tc Attila bu {;ıye ile harek:?i 

1 
~a t Ulunınası, onu işleten kadınları ve erkekleri giyinmc~o beterdir .. fehvasınca. bu gemi . etm işti . Yanlarında kadınlarırı 
~ %ı orıuıt çıkartılmayıp var muhtac;tı. İşte onlann bu süs ıh- ter de, ilk defaki kardeşlerinin bulunduğunu görenler, onu va -

a.t ltıcs· · t· · l ı İ~iıt ı de şehrin güzelli.İl. ıyacını, sanayı noktnsındnn ~ok akıbetine uğramışlardı. tan arayan göçebeler zannetmiş· 
:ereltt· zararlı bir §ey olma· yüksek bir mertebeye vasıl ol - İpekler alınmış, kendi!cti di'• lcrdi. , 

br: ell\aı ır. muş olan Orta Asya temin etli - odun diye yakılmı~tı. Halbuki Türkler, harb~ daimrl 
guatc .A.çıkel'~ belediye ko~ay yordu. Türk ipekleri bu tefessüh Bütün bu tehlikelere rağmen kadınları beraberlerinde olduğu 

Qı dcRi~elidir. Bunu yalnız 0 • etmiş saltanatın dejenere insan • son derece ilerliyen Türk sana) ii halde giderlerdi. Onların kndııı • 
~a~ ' kcnd· · 
il.ıh. litcrı . ı namımıza, ya•ıı 1 • fi • • .,, ... • • - •• .. ' " ,lf ,: ,,. ' .... ,, ' ... 

lan da muharipti. Kocasının y:ı.

nında kadın da oku atar, onun 
yanında o da kılıç sallardı. 

Attila; Türkü hileleri ile alda. • 
tan sahtekarlara karşı açtığı bu 
seferi, (mukadrlcı:: bir sefer) ol -
mnk üzere telakki etmişU. ' 
AsırJardanberi Türk ticareti -

nin hırsızı. hilekar bir halktan in· 
tikam amak. (semayı) memnun 
etmek olacaktı. 

Ordu. işte bu mukaddes va· 
zif eyi ifa için yola çıktı. 

Rıza ÇAVDARL! 

(Arkası var) 

(1) Les routes. 
(2) Gnıs~et: Les premieres ci

vilisation. 11. 
( 3) Les relations commercin

les des Ronıairıs avec L'A.sie oc
cidentnle. 

Bir haftada 68 
kaçakçı yakalandı 

Gecen bir hafta içinde gümrUk 
muhafaza teşkılatı. Suıiye huch: 
dunda, <'ili sekiz kaçakçı. se!<iı 

vüz yetmiş altı kilo gümr\ik eşya· 
sı, bir silfı.h, 297 defter tiİgara ka 
~ulı. 9G ketiim hayvanı. 

lzmirde: dört kaçakçı, 

;ram uyuşturucu madde, 
153 

Ege denizinde kara sulnnımz 

da avlanmakta olan. on yabancı. 
ile dört kaçakçı kayığı ve av mal 
zcmesi ele geçirilmiştir. 

~ ·~ llğ erı Kemal'in diii-·
Jllı tat~t:ayıp \'apurda oku:.:.-
•ııı~l'liıı ' kıtap bulan birçok Tayyareler nu ~uk kursülügü

ne mi yarıyor ? 
Jlasqefe 

rnr ınllyarılC'r k11.1 tı;in, ı.:arib l'lrral;. 

u.1 ~l'iıı rıaınına rica ediYo:-uz. 
~~ dU1t~ecnıualar, kitaplarla 

1 r1tiıııe a~ı, Şehri de, köpri.iyil 
Ştırrniyordu. Bilakis. 

c Nurullah ATAÇ 

A~~Uk ıslahhanesi 
~iv atada Solfasol 

arırıd 
"ıı a yapılacak 
~ıa:il.ta: ıo .... 
ahh a.lt ota - Anknradn yap· 
a ~ aııe b'n Çocuklara mahsns 
'• ltaııoı ınasının baraj yolu-.-

• .,, cıva 
h'l.,1 rında yakında 

:ı"""ı>lrtır, 

A J.\NSL \R bilclirl~or: 

l\ont ('hıno tayyare ile .\rnnnıt

luğa. ;;:itlrrtk, oradıı üç ~iin kaln<'ak, Ar. 

na\ ut millC'tlnc hitaben bir mı hık irad c· 
d<'(·clmıi::-... 

,\rna' ut milletine ııcnb:ı ne nutku l· 
rıııl edecek: 

Ilir mill('tin na'ill nutım tuhılduğıınu 

ınu? .. 

Tabiatin muzipliği.. 

A ~rnRIK.\D.\ l apılan btatbtiklrr

drn nnla:=ıldığınn göre her harb. 

d"n -.onra doğan l'rh.el\ !;Ot'tıl,lnrııı mlkdarı 

kız ~ocuklarına. nhı11el le daha fa7.la. olu-

Ciltiin nrn~fınııalnru raiinwn f('n n. 

damları hu artını~nın nrdt•ıı ilrri ı;cldlj'i;ini 

bir tiirlii :rnlıımarnakta)ını)lnr. 

Uunıl:ı :uıl:ın11)arak m• \ar? 

nu ... ('frr dl' k11:ları 

hnrh olsun ıll,\ ı• ! .. 

c: * • 
Garip bir Amerikan zengini.. 

A ;\llmlli.\U bir tiitiiıı kralının ı-.11 

h:ıb:ı>.ınıl:ı.n mill·onlar<'n in~ifü lira· 

ırnıı;rnnın en 1.r:ngln kadını olan hn 
hayan, ~imdi Londrada. bulunu)·ormu,. Bü-

tiiıı ııwrakı da ucuz c~ya aramakmı~! .. 

ılr:?:;il mi'.' \ 
,\ nla-,ıl:rn k11:, Jtnyı•t lmmaz bir kıı.. 

Zira ıu·ııı <'':'~·a aıır .. a bu munnnm 

'i<'t\ et in hit ml~·l'c·t'ii;ini ıannedi~·or. Allah 
ıı-,liın:ı, t-.tnııhulıı ça~ımlım. Uruı mal al. 
"111 dn iiç ayda sen rti da~ anır mı ::,iir-.iiıı !, 

**it 

Torpil Rıza ! 

I• ST.\~·cuı.ux hemrn hn .,r.mtin · 

de• SO C\' 'e aı>ıtrtınıan coo~ an Tor

ııll Riıa i .. nıindr: hir hır .. ır adliy('Je \eril. 
ıııi;: H! 'iorguya ~kelimi.,! .. 

İJI ama, bn adam SO C\' .. oyuncaya 

kadar na.,ıl bıral,ılmı-:-?. 

Adamı bu <'ilı<'lh'n or;.;ul·a ı:cktn yok 

mu? •• 
Mim. 

O, be~ yavruya, yalnız Kanada
nın değli, bütün cihanın göster -
Jiği alaka ile dört Türk yavrucıu. 
la Türkiyede göste;-ilen alaka e 
raunda bir mukayese yaparak te· 
essür duydum. 

Çok büyük ihtima'llla yetiştiri

lebilecek muhitlerde bile, dör. 
der değil, hatta ikiz çocukların 

ne kadar müşkülatla büyütüldük • 
.erini biliriz , 

Bunun için basit' ve fakir bir 
kcy muhitinde doğan bu dördüzle· 
r:ıı hayatı bana tehlikede gibi gö
rür.dil. 

Çocukların ve çocuklu anaların 
memleketimizde • ma.ılesefe daha 
bugün bile • layık olduktan ihti· 
marn ve alakayi görmediklerini 
hep biliriz. Bunun için, bu dördüz . 
lere karşı, bütün memleket mik· 
yasında bir alaka f?eklemenin, ye 
:ii çocuk anası olmak şerefini biı 

defada dünyaya dört evlat birden 
getirerek kazanmış olan bu anne 
ye de en ufak bir yardım yapılma 

sım ümit etmenin fazla hayalpc 
restlik olduğunu biliyorum. 

Fakat· ne de o1sa, bu dört ç ~ 

cuğun yaşaması ve yetişmesi ic . 
onlarla ve onların ailesiyle mahall.' 
ve içtimai müesseselerin alaka 
duymalarını ve çocukların sıhhat· 

le de orada bulunan ijolCtorların 

me~gul olmalarını istemenin de 
fazla bir şey istem:k olmadİğını 
zannediyorum. 

Kanadalı beşizlere bütun 'dün· 
yanın gösterdiğ: bir alakayr, Tür
kiyeli dördüzlerin, kendi köy ve 
kasabalarından beklemelerini Ç<"k 
kimse haksız bulamaz. 

Suat DERViŞ 

Ada mektubu 
Cumartesi günleri bu sayfada 

çıkmakta olan "Ada Mektubu,. 
bugün ( 5) inci sayfamız<ladır. 

Ol' ELDE 

Gfüliilil('riniı.l yntarkcn ~ıka· 

rır nıı .. ın11? 
- Hayır. Xt•den -.onlunuz! 
- )-'ıtlak ~:u~afl:ınnı dti',ttr • 

rnrk lalim oluı> olmadığını anlamak 

i~in .•• 



Adalar 
suya 

bu sabah 
· kavuştu 

, / ~'19» .. 

Trakya manevrası Istanbulda hava manevr 
( Baştarafı J rncıde J 

bün inşa cdllmektrdir. Pazartesi Günlcrdenberi her saat yapıl ;onra imdad otomobillerile has 
ta.mamlanmııı olacaktır, Ilcsmiı:;<'çil ması beklenen hav:a hücumln.n ;.aneye kaldırıldılar. 
tc hazır bulunacak r cncbi sefaret nihayet bu sabah ani bir suret er Tayyarelerden atılan tahrip 
askeri ataşf'lcri pazartesi sabahı ynpıldı. İstanbul halkı hakikatcıı .>ombalarından biri TakB:mdeki 
manevra sahasına hareket edecek_ ! ~u hücumlarda }){; k gafü avl:ın sular idaresine isabet etti Yt' 

le ufukta kayboldular. 
Aradan birkaç eaniyt 

mez, iki koklan filo 
ründü. 7 §er tayyareia 
cenubp kısmındar. gelip 
ca Beyoğlu tarafına 

adahlann sevinçli 
tesisatı 

Dahiliye Vekili, 
tezahürleri arasında, 

işletmeye açfl 

krdir. ınıştı. Çünkü birkaç gündenb• n derhal binaya siyah bir bayrıık 

Cu mhurreisimizm E:iirne
deki tetkıkleri 

len emenin öğleden sonra yapıl.,ı. · ~ekildi. 

.:ağı söyleniyor ve hemen herl<cE Pasif müdafaa tedbirleri ou 
iğlcden sonraları ihtiyatlı davı a ~uretle alınırken hücum eden ta~· 

!!ek binalar arasında gaed 
~ldu. Garb tarafından ucd 
küdar cihetine giderek 

Adalar bugün saat 11,3.0 dan! şiyle başknılmış. ve Lutfi Kırdar 

itibaren suya kavuşmuş bulunu. !bir nutuk söylemiştir. Vali, su 
y'lr, Bu münaseb::tl:: BüyükG!dada derldinin belediyeler için en mü
Dahiliyo Vekili Faik Öztrakm da him mesele bulunduğunu bilha~sa 
hazır bulunduğu bir merasim ya- belirtmiştir. 

8 ) D uyordu. }"arelere karşı mtidafanya da gı· Edirne, 1 (A. A. - ün gc· 
Tecrübenin snnti de halkın 'iş ıişildi Şehrin en mUsajt yer'<' 

sahilini bo~ldan boya 
'.mşladı. ccyi Karaağaç istasyonunda husu_ 

si trenlerinde geçiren Milli Şef Is. 
met lnönli bu sabah tC'krar viliıyct 
örnek fidanlığını tc~rif etmiş ve 
tetkik:ıtta bulunmuızlardır. .Milli 
Şef öğle yemeğini \'agonluruııla 

güçlerine başladığı veya hemiı ri.nc konulan tayrarc topları. ıığn Her gün bınleıcE: in 
rn.şlamak üzere yo'lnrda olduğu makinclitüft kler ı.•c apartımanln ~aJar gibi c.-radan oraya 
':ıir zamana tesadüf eU.iğindt:n nn iizerine ycr'eşlirilcn mitr:ıt 
tecrübeler tnm lazım gelen Ş<'!'a yözlcr tayyarelen amansız bir 
'tte yapılm·ş oldu. 'mrşun ve top ynğ•·niuruna tuttu 

pılmış, ilk su tankının a.daya ya-
naşı~z ve yeni yapılan tesisatın 

çalışmağa başlayışı, Adalıların se. 
vinçlı tezahürleriyle kutlulanmış· 

tır .Merasim şöyle olmuştur: 
Dahiliye Vekili, refakatinde Va. 

1i ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
belediye erkanı ve gazeteciler bu
lunduğu halde Adaya gitmişler -
dir. Adaya çıkıldıktan sonra ara_ 
balarla" itfaiye. meydanına gidil
miştir. 

Saat 11,15 .de, ".Liman idaresinin 
su tankı, şehir ibandosunun teren. 
nü~lerl arasında İthiye meyda· 
nındaki1 iskeleye yana~mıştır. 

Merasime 11,20 de İstiklal mar 

Bundan sonra Ariaları Güzel. 
!eştirme Cemiyeti Reisi Emin Ali 
belediyeye, belediyenin değerli 

reisi Lütfi Kırdara, Adalıların de. 
ri!"l teşekkürlerini bildirmiştir. 

Buna rağmen halk fc\'knliı<ll ar Tayyareler ou vaziyette ~el' boluyor. Her .rilzde ciddi 

1 

wğukkanlıhk gösterdi. Ve gen it in üzerinde :ki cc,·rıandan sou?"ıı j var. 
Kır'clare i ,d~ las·f ve gerekse aktif tcdbir'erd<> ızaklaşmağa m~"t ut kaldılar Bir tecrübe yapılıyor. 

yemişlerdir, 

r.· ki ı· 18 <A A ' B .. '.ok muvaffakivetli neticeler alır, ~terkcz 
0

:;ikıeti Taksımde o ~l. 11 ınngi ciddi bir hıırcketı.o 
aır · arc ı, . """ - ugun .J 

Nutuklardan so.ua Dahiliye saat H de Edirncdcn ayrılarak \ı. >nsif müdata~ tedbirlenni cnmi· urlu. İ!ıtanbullular muv 
Vekili öztrak, "Aı:ialılara kutlu manevra sahasına gc:en ,.e hare- Tayyarelerin şehrimize hÜ"Um yet umum müdurü Ali Rıza <;e t~hnn verdiler. 
cılscn !., te:!:en~isi ve Adaların ya· katı yakından takip ed:n ;.:mi Şef 1 •tm~k üze.re Trak~adnn har krt Jik. vali mmwini Muznffcr ve 
kın bir zamanda arada vasıta bu· lsmct lnönü, saat on dokuzu ) inni .;ttikicri tam s:ı.at 9,45 de Be>y:a· lolıs müdürü .Stı. :ırcttin Aka. R~ 
lunmac.lan, (bğrudan doğruya su. ı;cçe :refakatlerinde Enşvekil Re. :ıt ve Galata kulelerinden dU .ııı;k frcbcrlik müdürü b' zzat ye:-iıı 

HaYa Gerıel 
ıhtısaaları 

ya kavuşarağı tebşiriyle, yeni ya· fik Saydam, milli Mi!iafaa vekili ~almak suretıle ilan edilmiş \'<" len tnkip ediyorlardı. Muvaffak maııenadaı. 
pılan •esısatm bulundu binanın j Naci Tınaz, Nafia v<>!.ili Fuat Cc_ forhnl şehird kı bütiin fabrıka Tayyarelere kıtrşı alınan mu oim mcydantndl olomobiıill' 
kapısındaki kordelayı kesmiştir. bcsoy, Trakya umumi müfettişi gc ar, limand •kf vapurlar dü ıu:.ıc iafaa tedbirlerini teftiş eden mil iten kcndısini gor' n bir 

Saat 11,30 da m::kin~lcr çahş. neral KBzım Virik, Ri.:aseticumhur ini çalmo.ğa bar-lanm•lardır t.tr i mlidafaa \'f'ki'tlt·ti ·hS\'8 mUi.t· mıza, havıı ı;cnel komuta 
mağa başlamış, ve ilk su, tanktan umumi ikiıtibi Kemal G~eleç, yn. osikletli ve bi...ikl .. i..li polisler ı, faa genel komuhm general Hi'~ Kılkış lstanbı:llulıırı tıık~J 
A-:laya alınmıştır. verlcri ve maiyeti c:.ı~ halde ~navar dii:lükleri çalarak sokak ıü fülkış ve g:ız genci ıkonmt:ı.n 'ıyar .. k ı;unları "ci.tlf"mıı:tlr 

Kırklarclini ııcreflcndirmişlcı'tlir. 'arı dolaşmağa ve tayyare hUcu ;cncral Hifanü Utıal da Tak~iın~ .. _ lııtanbu)da 

RomanyaMacaristan·ı 
protesto etti 

Milli Şef, e\·inin v.; dükka. 
ı:nın işini ve gi.iciini.! giinlerce 

' )trakarak şehrin giriş nokta

Jına akan on binlerce halkın 
;oşkun tczahiirleri RtaSlnda O· 

tomobillcrindcn in~rek halk a
·Jına kendilerine (h<'~ gddiniz) 
-:!iyen parti belediye ,.~ halkevi 
re=slerinin ellerini sıktıktrm ve 
:llerile bütiin halkı selam ladık. 

tntından halkı haberdar Ctnl\!~( ~ClÔilef \'e ()8S1f tPdbirlerİn '\!JO 

;irişmişlcrdir. Halkın sığınai:'ıı· 1 nasmı tctk :k -eUilcr. 
ta ve evlet;~ e saklanmnsı o kr Tayyareler şehirden uzakJ-.:.9· 
iar kısa bir zamanda olmuştur k! :ılttan sonra ~erhtl tahrip edile11 
1 dakika içinde köprü. Eminönü . .ve gazlanan mıntakaların temiz 

1 
Beyoğlu ve diğer şehrin en kala. lcnmcsine geçildi. Gnz'anan mm 
'>alık yerlerinde caddeler, sokıık- takalar arnzozlarla y:kandı. Sor.· 
'ar tamamen boşanmış Ye m "Y :a buralara temizleme müfrezc:e· 

:ar kendilerine d\!ı.;cn 

>U) ilk blr muvarf'l~tı) cll~ 
'er. tık hn\'a korur:nnm ot 
de kısa bir an ıı:ındt> b9 
u bir acclclikle umumt ( liaş:arafı 1 i11cide) kovanlarile teeyyüt eylemekte· 

rakoluna mensup bir devriye mm dir.,, 
landa tek bir adam görünmez d kireç kaymağı tozu dök~rck r.c takaları teftiş ederken Romanya Romanya hariciye nazın Gr..· 

topraklarında ·ansızın taarruza. fenko, gerek Budap~e Macar 
uğramı§br. Devriye üzerine bır hariciyesi nezdinde ve gerek Bük· 

tnn sonra "hoş ge!diniz Bi.iytik 

:>!muştur. 'ıirli :;azları tamamen imha .-ıtf 

Tramvaylar, otomobiller, tren. 'er. Bir sa:ıt içinde Ş "' lıir hücum 
ler derhal oldukları yerde durmuş· •den la,\·yarclcrckn kurtarılr.ııış 
lar, içindeki ahali de derhal vesaiti ıc §~hirde mühim bir tahıiba\. 
tcrked :rek civardaki en yakın ve zayiat vlme.dan hadise at:P. 

kaç el ateş edilmiştir. Askerler- reşte Macar elçisi Bardossy nez· • 
den biri arkadan atılan bir kıır- dinde protestoda bulunmuş ve \ 1illi Şefimiz., ibarl!sİni taşıyan 
şunla öldUrülmUş, bir çavuş sür;.· hadisenin ne gibi şerait içinde \'U ~akın altından geçmiş. yi.iz elli 
gü ile yaralanmış ve diğer. bir kua geldiğinin tesbiti için muhte· >dım kadar.~~.lkl~ ya?yana ya· 
aSke?kaybo1muştur. Tnarruz ma, lit bir tahkikat komisyonunun ~·a olarak yurum.ıs vr:- tekrar o· 

~omobillerine bi~erck ~ehirde 

;1ğ-makh .. •.ı ke>J n·ı,ıardır. tılmı~tı. Saat 10,4!1 de yeni•lcr. 
Denizdeki küsük vc&ait ve va ,almağa baŞlıyan rlil lüklcrlc hnlk 

purlar en yakın sahil ve iskeleye :dçrar , sığınaklaraan dışau 
j'anaşarak derha.l yolcularını bo. :ıktı. Ve bir iki dakika içinde ıe-

halk ~nğınak \'J'! e,·•erc 
li:rninönilnde bir hacfüe o' 
:ice adında bır kadın v~ 
rıy'amı)·arak he\ <:"<'«na 

aylık çocuğunu di.ışurmur:t 
tice hemen can Kurtarall 

hallinde Macar modeli kovanlar teşkilini talep etmiştir. ~ 
bulunmuştur. Macar ajansı ise hadiseyi bU~· küçük bir cevelfm yapmışlar-

.. • ll --C cı...· bütiln başka bir eekilde bildirmek d:c. 
SungU e yuı'"anan çavuş ıu· . A 1. •. Şehir içinde de aynı candan 

N
. 

1 
. k eli . k b t tedır. Macarların resmı teb ıgı t 

ı 1 :! 1ir tekrar normal hayatına ka· mhpaşa ha6ıanrsınP ıtal 
~.a.tn.ış ili' ır. 

Trenlerdeki halk. tren, garda 
ise, gar haricine çıkmışlar, a:::ıklık 
at •zide duran trenl~rln halin da 

rnstu. Bu arada Pcra;-a:afl k• 
osa ıco aonın en nı ay ~ - d e~ahürlerle karş.lanan \'e halkm 
meden verdiği ifade tahkikatın şu ur: bu i~li gösterilerinden fevkalade 

D:mcmedPn ı:;onra \•ali munvini Krom apartımantn,..a otu 
'1uzr i'~er ihti ::;ı:ısl .., nnı §U klsa mut Şevket adına~ bırinill "Macar - Rumen hu:ludu'l':!ıt 

diğer unsurlarile de tetabuk et· mütehassis olan Cumhurrcisimi~. 
nagyszabontrn ile Mezgyan ara· ~eırlalar:ı yayılmışlar:iır. 

ür.11~ ile hü 'asa etti: ya'jındaki F••\'tİyf- dP 
hiıkım olam:~ fi r ık ba~ ılrrt 
s;hhi !lP S"yoğlu t.:ısıan 

dınlmışttr. 

m ektcdir. Bu ifadeye göre dört sında dün öğleye doğru knnlı t-i!' ~at yedide Ediıneden ğeleıı hu 
Macar askeri Rumen toprakları- 1usi trenlerir>e <,.-cbilmis \'C :yemeği 

hudut hadisesi olmuştur. 
na gelerek Rumen askerlerile ko· vagonlarında yemiı-;lerdir. Cum 

;-.ıN tarafta kapılr, pencereler 
·.a--ı•t;lı", şehir tam bir sessizlik 

"- Tccrüb · leı esas itibarile 
~ok mükemmel o'mu!i'Ur .. 

... 5 Rumen jandarması Macar 
nuşmağa teşebbüs !!lmi§lerdir. 'ıurreis.imir.e kaföfjan Kırklareli ve sükünete gö>nülmiiştür. Manevrayı köµrü c'en takıp 

nunlardıı n ba .. lo Be' 
polis mrmuru iiı:- lı .ı itfal~ 
d~ v~ı.i f P sırıısın i P f•ı't 

topraklarına girmiş ve rastgeldik· 
Devrivemiz ilcrlemLr; ve bu esna· . -:örülmedik bir bayram nanzas: 

" teri Macar devriyesine taarruz 
Tayrrelerin şeh~r üzcrirv"e ilk 

~öıükm:::leri, düdü\lerb ötm::~c 

:· aşl.:.:na·;;;.cian tam 20 dakika son· 
ra saat ı:ı u 5 dakika geçe olnıuş 

llnYa korunması manc,•rasını 

:cöp ı Udcn takip etlen bir ar'ıadaşı· 

mız da v:ulyeti G)·lc anlatmakta • 
da mısır tarlasından altı Macar ırzctmekte ve diger taraftar. kah 

eylemiştir. Üç kişiden ibaret ol:ır. 
askeri daha çıkmıştır. Bunlarır. raman ordumuz a,_iz yurdun bu 

~acar devriyesi müdrıfaa iç'n ?..· .iır: 
hepsi Rumen devriyesine ateş 'cö.<;csindeki !)üvül< &3lceri rn <> " '"" 

le§ açmıştır. Rumen deYriyesıoı tur. Saat 9,GO de köı•rU bombo~ bir 
açmıştır. :-alarma devam ctmekt~dir. Bu 

teşkil eden beş askerden ikisi kaç· münasebetle denebilir ki, bütün Bir filo ş~hrin Rur.1eli tuafı:-a 

diğer bir filo da Anadolu t:ırnfın:ı 

ıalC:e uza.11yor<lu. Ya~ffc :ıları flO .. 
isler gaz mnskclerfal taknufjle1", e
ıektrik df~: ... l<'nnin dibine yakla -

Bu ifade, hftdise mahallinde mu 
şahcdc olunan mücadele ve ayak 
iZICri ve bulunan Macar kurşun 

leh-Almanhududu 
Pans, 19 - Leh _ Almnn ihtilafı 

bUtün gerginliği ile devnm etmek 
tcdir. Alıruı:ı makamlnıırun verdiği 
emir iizcrine Leh • Alman hududu 
Opelle Ribink arrunnda kapatılmış. 
tır. 

Lehliler tarafından verilen 
bir emirle evvelce Silezya hu. 
dudu imticladmcn bütün hudut 

· · ahalisinin bir vesika ile geçtiği 
huduttan geçilmesi yasak edil
miştir. Almanlar, mukabelei
bilmisil olarak hududun kapa-

. tılmasmı emretmişlerdir. 
Leh - l)anzig hududunda ye. 

· ni kanlı hadiseler olmu~ ve Leh 
hudut memuru Roz Vadovski 
öldürülmüştür. 

Diğer taraftan Danzigden öğre 
nildi~ine göre serbest uehir Alman 

. makamlnn L<'histnn hududu boyun. 
ca dikenli tel örgüleri yaptırmaya 
başlıJmıştır. 

Polonya polisi, Ciccı7.yn mıntnkn_ 
smdn a mrlc)i Moravyaya kaı:mnğa 
teşvik t'dcn bir Alman memurunu 
yak~'am~tır. 

BC'r linden gelnn hnbrrlcrc göre, 
Alman polisi, Almanyndaki Polon 
yaM&r bfrlfğinm merkN:lnl mühUr_ 
1 mi'i. Polonyalı tnlcbelcr cemiyc • 
tinde araştırma yapmış, "Slav ban· 

kası" nı ko.patJmştır. 

mıştır. 1 

Bu hadise hakk:nda tahkikat a 
çılmıştır. 

Trakya. tun~ yüzlü Me1'metriğin 

•atıı bakı:1arı \'C ti1.c İMPn ve loğru uçmuş, tahrip ve gnz bom 
;üven veren \·:ı.r:1r:1 ile Ö\ :nere!• '>alarmı atmağa bagia ıı:şlardır. arak giıienmlşlu di. 

,,. .J ~ e .. -. ....... u om aar ~ m c emsıı . . ... 

Mihver 
devletleri 

"'ıa•,,..am """'m .. 1··1 ~..... B b b 1 t b" til t .,.

1 

J,iman:faki bütlir vapurlaı dur • 

1 b b Ö 
• ' mı~. Jıattn l:avıkl t l tık xcnnı.crı 

> muı:t. , gaz om as•nı ,., s C!'mC ı-o • • • Ak "t"' i .. f> "U 
· k h . 0b b u oldukıarı yeı leı,. mıh lanrştı. n gaz.., "'m .. • 
ı::ere ırmı::ı, ta np :>m ~,., • , . . . 
, . Umumı sı.,,.ı:ıtk <lan Ycnıcamı ı • 

Al S 1 1 .emı;:ılen beyaz, ve yangını iqaret . h lk • n1anva 0"13.{ya 'çin de ha\•ada yanan bombala"; j'Crsır.e y(zlC'f'CC ıı Sıgıı.ml~ll 

1 
3:ı tıları merm"r sihunlr.rın ara -

· f d , · • c _ • lılmıştır. İlk yang"n bomh .-.• 

YI ışga C an n; C )~ ı i:'aırnimctc cam'ı ko:1t~ isub~t e ı:ııd ıı n buyuk bir heyecanıa ba§la· 
Flacaristanı nası l ·.nı 1 uzatmış'ıır. hiicumu glizliiyor • 

'ni~ YC orası derhal yanr.rn~n 1-ı.~ rerd kalmamıştı. 

k 11 J • ı · l -ıı ardı. t 
U anma" 1$ lyOr ar. r 1 • • ı 1m·~.tır. Alzvlcr c·km" ~:1 b:ı.s, ı". . . • Yalnız Re.,ikHt' P ... " { n -.~ 1-.~ .. ı 1 ıı• •·u - 8.ı dcnlr re SUlel- manl~·e ıl~ fa • " '" 

Paris 91 - Almany-da Salzbugr· ir Tirr.es tnafı ·.-· n •:cr .. ı: n h1 :.-:· "ıktan :J drl::k'.l !" ,rn 4 tf · i·;~ Yf . th car.ıiicrinin aııt.sımlski bo luk. ı 'XJ!Jaltılmaet biraz re<;•• 
:ia bulunan ve Hitlcr ile mülcikatı l~ri.ı a;lt bu olcl•·ğ· :-:·pi mai1:iı: h m:1 YC :;-:.z mınke \'~ elb' ::: ~ı: ı · ; ..a ma,·i kuv,·etlere mcnsul) bir bom 1 laklkadR tcmlzl~nmişt. .. ,. 

k M 1 • • . • ~iymiş efrn .. lı, alr\1.ı:-t s · ri t "d'iı :- ' 1-' • k" Almanlarca te zip olunan acar t0 ıcie ıla.-e cdılmcltt:uır. - >n ı·.tl ıır .. an .. n.ı.osu_ kl n.n.ıta. ııının tayya 1 ıa o ı yan ~ 11 
. ı rl .:ı at{'~ b ~:t c1n1 i' a iç ; ı~c1c t-ını '.· - ı Hariciye nazırı Kont Çak i dün Diğer cihetten "Al r an urıhrıyc .. .. . .. .. ·csı g-.1run lu. K ndı.: ını arkasından Tayyareler istanb:.. \l . ı ne11 sondurlilmuştur. . . . 'ki 1 d .. , ..ı. Alman hük\ımeti tarafından bır g<:zetesi,, Alman ve Slovak asker· . . Jçeı tanarelik ı part Rı•B ta · na:<la meş~ul olduğu 11111" 

tayyare ile Münihten Romaya git- ı kti ara ında sclci.m t ~ 1t i-.. i ıi . tan. Bu arada m yJanın. ı~d .~·~nn.. tip ediyordu. 7 tk~yarelık bu filo 8e iktaşta Köyiçi se ._J, 

. . le gaz bombası u:bactinı gos crıı 1 masmavi semada ,.ellk kanatlan . , • b. k fıPf' 
mıştır. zim eden bir kararn::tm::nin metni· . · . . .. · ;cı ır yangın çı mış . 

hal ya hariciye nazırı Kont Ci· n: neşretmektedir. lır şekıldc sn; dumanları n .!.şı c 1 :ıa çarpan güneş ışığını aksettire • bckliyen mahalle t'JI 
len kutular konmuş ve meydamn rek r"atihlc Sü'e:...menh·e scrr.ıleri· I · d .. d"t ano akşam üstü Macar hariciye d w ,.. ı · • · ıın ıın hemen son u 
ramvay uragından 1 urk sine ni dolaştı ve içlerınden bir tanrı:in · k ..-

nazırı Kont Çakiyi kabul etmiştir. .. .. k d 
1 

k ~ Avrupanm hır ço r-
nası onune a ar o an ısmı · •·•· len kırmıtı bir dumanla berabeı . · 

İngiliz Roytcr ajansının Bük - T. v , 
1
. . 1 t. .. f 1 . dakı hava korunması 

rc3reı e ·,( ~. I la ye ışen g~z mu reze erı tnrr. ~ir zehirli gu oombaın atıldı. • ·· 
rcşten öğrendiğine göre Macar r .J • ~ 

1 
. . de bulunmuş. asken u 

.ın11an ışnr_t enmıştır. Bomba havada kırmır:ı dumanlıu *•"' 
Hariciye nazırının son temasları t · ı •ıları fstanbulda }"aJll.-

perıt gnıma k'irşı kauçuktun bırakarak Slllevmanive eırtlarına · . tt1 
Romanyada büyük hir alaka ile Bu ıün Eg3 · !;~ '•lb' 1 k 1 . . . · ranın bu şehırlerdc vı,,-

ıse er \'C gnz mas e en gıyıtıı., füştil. Arkasından füğer tayyare . • .. 
takip edilmektedir 1 · t \ ~f. t b 1 b . kl . k ~ok daha •uurlu, hevee,..· . · ZiTlıre g ll · ıu ura ara san a)rn nı o ler de bombalar salvermeğe ba§la. · ı.- w • 

Oah ilıye Vekil·n·n ıarak ip germi~lcr ve böyle' ildı iı. Artık arka arkı.ya hoyaz dumar !a~sız olrlugunu ıfade 

h d Ticaret Vekili Cezmi r.rçin bera. ~ehlikcli mıntı\kayı işarrtlcnı .ş· 1ar saçan tahrib l:<:'mbalan, ha\'adıı 1,_e_r_. --------
Ş0 rım z e .cı tel ı.< lerı betinde U'füR heyeti reis \'Ckili Cc· 'erdir. '3ÖZ kamaştırarak yanan yangın 
Dıhiliyc vckidi diin akş'.lm il mal zı~·a. iç t icaret umum müdürü Bu sırada iki kişinin gnzdrıı bombaları, kırmızı zehirli gaz bom-

zeri Üsküdar kaymak!l.mlığını zi : ahit ve kalemi mn·ıtms mlidürü -:chirlendiği ve bııygın bir hal I· • '1alıırı biribirini takip ederek lstan· 
raret etmiş ve muhtelif mevzu· F'azıl olduğu halC:o bu ııabah saat vere yuvarlandı •ı görüldii. D~r ul iizcrine yağmsğa başladı. 
lar üzerinde tetkikler yapmış· 11 de F'~c vapuru ile 17.mirc git . hal motosikletli imdnt miifrcze:,- lstanbul bombalıınıyordu. Hemen 
tır. Paik Öztralc ş~hriınizde bu mietir. · i yetişti. Yerdeki adam'ann el· hir'.rnç şaniyelik bir :ıarnan ic;lnrlP 
lunnn Büvü!· Millet Mcc1isi r~isı Ayni VE!"Brla r::ı.yl ., vlnrml'z'l~n ')is~krini ~·kırttı . lnerit g~ .. m ·a:ryattl<'r Ilflyd:ırpaşa tizPrine dor 
Abfüllınlik Rcndayı ziyaret ct· I lfü.,.nU, Galip Bahtiyar, Asım da lan vticmn fa h"'..BJ olan ya•rklar.ı ru siizüldUlrr. Şimdi ora~n !Xımba. 

mi~tir. !zmire gitmişlerdir. !:ireç kaymağı tozu sürüldü. V<- lanıyordu. Ve birer martı ııliengiy. 
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~ 19 ACUSTOS - 1~39 

1da m~ktu~~ iT~~-iit~Tij@~iDfl~ 
Ada çamlarinı Paristen verilen bir habere göre 

H A B E R - Ak~am Postaıı 

~~~ak i~~~ ... Yugoslavya 3ltın mevcudunu 
Camsız ada olur mu? - Halkın kabahati 1 1 • ı • b k •• d d • 

-Belediyenin ihmali-Çamlarda yemek sa- ngı ız an asına gon er l 
~:~;;; !!_ ~~~;.~;.~.ae;;a:~:~:~,;;'": it';?,.~ • 
~leııhala~~;.-.S~~~~~~~!1.'!'mızgibi&e::r'.'":! f Buna siiJasi vaziqetteki ~~ 

gerginlik sebep g~~teriligor::!~;.~~IA~ı;~··~il:~~ki:~ 
Sofya (Hususi) - Utro g:ı ••En emin bir membadan oğ· sı, bankadakı altın mevcudunu, şm ~ • .Y • 

' · · · .. · f ııt kl tti isti B lil!~ine tayın edılnuştır. zctesi Pnıist.e çıkan Epok gazete· rcndı.ğımızc gor~, ~c~elmıl:ı vn- kng crcyc nğa : f:n "hr. u • Yeni kurulan Takas Şirketi 
si dircktörli Hanrı dö Kcrilisin ziyctin emnlyctsızlığinı gözonUne araIJ verme e m • er şey- . • . ı h 'k' 

· • d •· '~ la an n · · d bugUnden ıtıbaren ı anının ı ın-yazdığı eu hcıberi naklediyor: alan Yugoslav mmi banka ıdnr~- en once .1.ugos vy ı ıçın c . • 
bulunduğu fcvkalft.de ahvaldir. eı katında çalışmağa baflayatak 

Ad I • v k · ı · Fet h 1• Yugoslav mUıt bnnka idaresi dev- tır. 1 ye e 1 1 leUn emrivakilerle karşıla§abi- • Lise, orta, muallim ve meılek 
leccğini, çünkü iki komeusunun mekteplerinde talebe kaydına 1 

O k d • ' ı ı arasında hususi bir vaziyette bu· eylülde, dcr&cler~ 25 ~ylülde bat· 

Ya r u n m r a 1 lunduğunu ve bir harp vukuu ih· lanacak~r. . 
Umaline kal'§l altınların emin bir • lnbısarlar ~daresı cepte ta§t. 

• • d ' mahalde bulunması muvafık ola- nacak kadar küçük §İ§e kolonya c eza ev 1 n 1 g ez 1 cağını, dil§Unmtigtür. çıkaracaktır. • •. 
çı • 11 Ağustostanben ehrımıı-lıoğaıiçi nasıl memba &uları ile 'mini olamıyorsak bari çıkan yan• Kısa bı"r zamanda fevkalAde muvaf- dgeitmbui~luenrdanir.Polonyalı lıeiler dün ~?\mı§ iac Adalar da çamlariylc 1 gınları s~ndUrebilceck ve ait kul. Cl • 

~et almı§tır. Çamaıı ada uçsıı lanıltm. f k 1 b " . t - d'I k Beynelmflel ;;. 20 Ağustot pazar günü Ma· 
t ba§tan daha çirkin ve daha 1 Ada i~falye l~.v~.ıımı ~ok azdı~. a Q an U asrı ceza BVf evsı e 1 ece nisada üzüm bayramı yapılacaktır. 
~dır. Böyle • Qlduğu h~lde ~evc~t ıkl arozozun k~fı gclmedı· Adliya vekili Fethi '°'kyar dün Okyar buradaki mahkfımlara da parlamentolar Açılacak üzüm ıergi&ine bütün 
"~~bulun etı mühım ve en guı:cl ğinl bır tarafa hır.akalım, bu ıra. sabah röfakatindo A .. ye veka· bazı sualler tevcih ettikten son· üzümeU köylWer ittirak edecek • 

ıyelı!rinden biri olan Adaların ıöderin Nuh Neb!dcn kalma oldu· leli mUBte~:m Selim Nafiz: Ak· rtt kendilerine ve diğer dnvetlile· konferansında !erdir. . . • . 
t~ huyUk süsünü hiç mi hiç c· ~unu mUbalSta . e~lp a5ylcMiyc. yollu, Adliye Tefti§ heyeti reisi 1 re ikram edilen bir kır eıofraSJn· • Bumuva beledıyesının ~ay~ı 
~rgczniyoruz. Her g\in biru da. htn anu Şehremını Haydar bey· SczAi Bilge, Tapu vo Kad'astro da adada yetlf;tirllmio kavun, Ebedi Şefimizin fedakarlıklarla kau.bıya ~tırtti· 
b~ }'anıp kavrulan ve her an yeni den kalma olduklarını da &akla Umum MUdUrU Halid Ziya TUrk· karpuz, UzUm ve incirden yemil;I· hatırası anıldı ği içme suyu dUn ilk defa olarak 
ır ht&talıkla ölUp giden nvallı ııuyaltm 1. • , • .. kan, İstanbul müddeiumumisi lcrdlr. Vekil bilha9eıa adan\n ka· evlere dağıtılnuya baJlanmıttır. 
~la.r, hiç bakınryoruı.. . O kad&r e'kidır ki bu aroıoıl~r Hikmet Onat, Ankara mUddciu· vun mahsullerini fevkalade be· Oslo, 18 (A.A.) - Beynelmilel Burnuva belediye reisi bu mUna. 
S ~llrida hemen kabahati, bı~ çok yokuıa gelince dcrmanıa.rı kesı. mumiliğinc tayin edilmiş olan ğenmi§, takdir ctmiatir. Mete parlllmentolnr konferansında rcıl· scbctle yapılan törene riyaset et· 
~lcrde oıtluğu gibi. beledıyeye lerek stop ederler ve ~iltUn gay· BnşmUfcttiş Arif Yazar, Adliye burnunda kısa bir tevakkuf ve is sin teklifi üzerine Atatilrkiln ha· mi§tir • 
~~ttcck değilim. Çamlara ~: retlere ra~mcn yerlerın~.en .. kım.ıl: müfettişi Ekrem Salyam, cezJ. tirahatten sonra tekrar adaya tıra.sına hi!rmeten ayağa katkı!· ııı izmir mebusları diln Mene· 
~ ~nın en büyük ka.bahatını damular. Bunlar ~rtık omurlerı~ı ve tevkif evleri umum mUdUrü dö 'llmUş .ve öğle yemeği yenil· mış ve Türk delcg~si reisi Naci men ve Foça kazalarrnlda bir tet· 
~ta Yilklcmek lazım ıeliyor. çoktan ikrrial etmı~lerdir. Amerı- Rifat Umum mUdUr muavini miştir. Makfımltmn kendiler( ta· Eldeniz tarafından Türk hükiı· kik gezisi yapmışlardır. Bugün 
l~t~u çamların altı lokanta de· kalılar bu modelleri yirmi sene ev Muzaffer, Adliye husust kalem rafından istihsal Milip kendileri metJ namına konferansa tcşck· de Kemclpap ve civarında tetkik. 
ııı~r ki yüzlerce halkın bilhassa vel mUıeye koymuşlatidır. mUdUrU Şakir, ceza işleri umum tarafından pl§irilen yemekleri kür edilmiştir. !erde bulunmuılardır. Mc.buslaı 
~~ gUnleri elleritıde çtkınlar, Esasen bunlar arada sırada olsa müdUr muavini Bekir, üskiidar de F_ethi Okyar takdir ederek be diğer kazalar ve İzmir. halkı ile 

llltltrlc, sepetlerle yemekler ta. da ?kakları sulama!c için kullanıla c~zaevi mUdUrU Cemil ve bazı ğenmiştir. Bundan sonra mah· EIAzı "'gda bir genç de müteakip günlerde emaslarda 
~!'ak ziyafetler çekmelerine mli· ~!iyorl r. Eh sokakları ulamak ı;n.teteciler olduğu halde 1m1'8.!ı kWnlar vekilin önUndcn g~it. 

1 
pulunacaklardır. 

~ht edibin. ıçın aceleye 'tatum olmadığından cezacvini ziyaret etmiştir. resmi yapmı5lar; bu geçide ön· arkalfaŞlnl yaraladı * Trabzonda belediye meclisi 
0lı8onra bazı imıa.bır:llnn, taıe kullanılmalatmda mahzur ~0~· Vekil ve diğer davetliler S,45 dC: orakçılar, diğer ziraat i§lerilc Elôıığ, - Şchrlmizdc feci bir riyaseti için yapıla:ı intihabatta 
1 

11
n diye, kebaplarını, külbastı • tur, diyelim Fakat yangın ıçın te Tophnnc nhbmından hru-eket ugraşan mahkiımlar, bahkçıla.r, cinayet olmuştur. Kahveci Ferid is. Temel Nucumi ittifakla riyasete 

datllı..r \'t ~iroılannı çam diplerin. kullanılmalarında büyük mahzur. eden Trak \'apurlle Adaya geç· demirciler, h:ıyvan i§çileri, doku· mindo biri kndm yUzUndcn posta- seçilmiştir. 
li~ l>İ§irccck kadar medeniycıts~ır: • lar vatdır. Zaten Adada ne ka~a.~ mişler Ada önlerinde kcndile~nl mac.ılar, iplik ö;enlcr v~ ber~cr- cılık eden blr genel yedi yerinden • Hastalığı dolayı&iyle mez~ni· 

etmelerine nasıl izin verilsın? yangın olduysa susuzluktan önu cczaevine alt bir motörde hapısa· ler ı§tlrak ctmış; hepsı cllermdc çok ağır surette yaralrunr~tır. HA • yet almı§ bu1unan üçüncü umumi 
~ir iki hafta evveline gelinciye ne gtçilcmddi.. neler m U f c t t i ş 1 Cemil sanatlannn mahsus levazım ve cllseye scbeb, umumhane kadmln- müfettiş Tahsin Uzer, ldün Erz:u· 
\'' ar Ç'ltnlar altında kuzu çe- BUyUkadada va.tiyet böy1e olur· ve tmralı cezaevi müdürü ŞUkril Aletlerle geçmişlerdir. Fethi Ok· nndan birini ikisinin birden sevme rumdan şehrimize hareket ctmiş-
~tQıclc kepazeliğine kadar varan. ıa bir de diğer adaları .dilşüniln.. Hakkı kar§ılamı~, vapurdan mo· yar bu geçit resmi esnasında dn sidir. tir. 
b t~ görüldUğilnU ilave edersek Oralarda vesaitsizlik daha fecidir. töre aktarma 'eden davetliler sa· gerek hapisanelcr müfettişi Ce• .;: Tokyo sefirimiz dUn valiyi 
~ lıuıuıtul buı iunaızlann il· itfaiyeye yeni alınacak vcsaittcn at on bir buçuğa doğru Adaya inil, gerekse lmralı cezaevi mll· . . ziyaret etmi§tir. 
~di ~ merhametsltliğini ta• bir kısmının Adalara tahsis edile. çıkmı§lardır. dUrii Hakkı Şü~rüden maliımnt hus~s~nda b~ı tcdbırler tavsıyl'.l "' Romanya kralı Ayuofya mo • 

.;11atrııı olurut. ceğini Umit etmek acaba bo~ bir Adada vekili iki sı..ra halinde alınıfj; bilah~rc mah~~mlan .. ça· etmı§tır. • . .·. zayiklerini meydana çıkaran pro-
lı lltat bazı halkın çaırJara yap. hayalden tnl ibarettir?. mahkumlar alkı§la istikbal et· lıema yerlennde de gormek uzc· 

1 
Bu nra~a sayı~ 'ekıl gazetccı fesör Vitteman "Pourl Merite,, 

ı._iı ııuikıst, bu yemeğe ait fasıl· Maamafih, bizde ekseriya bir mişler; Fethi Okyar mahkumla· re kovuş ve ambarlan nyn ayn .erle de. b~r h~bıhalde bulunmu§ nişani1e taltif ctmiştlr. Profesör 
S C1a bittrıiyor. Ada batrruı diye felrıket vuku bulmaldan, önüne rm bazılarına ne gibi sebcbler· gezmiştir. . · ve.,demı§tır kı: . . • Ceıayirdc toplanacak Bizantino· 
ı ~ dtıllrına asılıp koparan mı geçilecek tedbirler alınmadığı için den yattıklarını, kaçar o.ya malı· Çalışma yerle~.ı mahkum~~- Asri ceza mefhumu ıle :ama loglar kongresinde Amerika hey
., trsirıa, yoksa ıönmemit kibrit Ada çamları fcUketir.den sonra kum edildiklerini, daha knç sene· nn ennatlanna gore muhtefü men uygun olarak ve mnhk~mla etinin reisi olarak bul\,\nacaktrr. 
ı.?'• trgaraaını yallı çamların al· da bir takım tedbirler alınmağa lcri kaldığını sormuşlar; ve sonra kısımı.ara aynlmıe bulunu~ord~. n :na~en. ve bedenen ~az_yık Ye ~ Ali Çetinkaya dün CSğledcn 
ııa •tıye ., btı:ı.landı cezaevinin misafir salonunda Evvela sardalya yapılan ımalat· tazıp ~erme onluı cemıyete nafi li sil"ğl ,.,,;derek 
~ ren mı.. ır • h ·ı · b d ·1 bir unsur olarak yetiştirmek \'C sonra man re 1 ne 11• ~ı~ i~di Çamlarm mahvine &tbep Ada kaymakamlıfı son günler· kahve ikramile ağırlanmı§la:rur. anc gczı ~ı§; ura an sırası e ·a tıklanndan kendilerine neda· geç vakte kadar me~gul olmuıtur. 

iti ~llrın ik1nci ls:ramına eli oruı de çamlann muhafazası için fev. Mahkumlar lmralı cezaevınde arpa ve. bugday ambarları, yaz y p • . . lf. Kade§ vapuru CebelUttarık • 
O• ~ların mes'ulü de be~ddtye lie kalade tedbirler almaktadır. Bü· iki bölük halinde iki takımda sebzclcn, kumn:2 deposu: yeme~· dmet gtetırml ek gay:sı.ni ötad~ıkpt e- tan germiştir. Pcr§embo glinil li· 
'l\lq ı t kl d d ı b r dan hane ve dershane sırasıle gez:ıl· en mra ı cezaevını g r u en lf lcrdcn~daresf-dir. Bir defa. &~e. tün çamlıklara halkın at~ş. ~ak. ~~~: ım~~~ı:~d;ı~ Met~ abur· miş daha sonra ceza evinde ek· sonra hasıl ettiğim intıbaı kısa· manımıza gelecektit • 

lztu.ia rJ Evkafla Belediye ara· ı maması, crgara a~mamasz ıç;~ ev· nuna gidilmiş ve yolda hapiahn· mek imal eden fmoa gidilmiş, ca hilllsa etmek IA.zımgellrse bu :;. Dün ak§anı saat ondan iti· 
'ııaıırıJilınlarm ciheti aidiyeti hu-,h~~ar asılmıştır. yrıca '~·ıs k.te nekr milfettişi tarafından vekile evin hamamı gezilmiş· ve hep· gibi mUesseselerin sayılarını aza· haren Ankarada şi~detli yafmur. 
hıı ıa l çıkan ihtillf yiitUnden ~utcyak~.ı bulunuyor. ı ıte ı~ cezaevinin kuruldugwu "'i.indenbe· sinde de Fethi Okyar ~~Tl ayn i· mt surette çoğaltmak ve eski ha· lar yağmağa ba§laını§tır. 
t "allı ağ 1 bak kalnu .. ı bir kaç gUn evvel gene tatcpesı • . h 

1 
. bi 

1 
_.~d '·· ş· aç ar ımaıı '6 • ri geçirdiği istihale anlatılmış ev zahat nlarak daha neler yapıla· pıs ane en ran evve Oı 1.4 an 

~c ~c ırncu mesele hallolduğu bal- clv~rında hır raı:grn çıkını. .ve vela valnız 50 mahkumla açılmJfi cağını, adada ne gibi yenilikler kaldırmak nrzu ve ümidini bcsli· DIŞARDA: 
rıe "i ı · · bakıl yor polısler halk, ıtfa1ve gehncıye . 

1 İıilh :s m ara ıyı mı · k d .. d.. ~ • ff k 1 olan cezaevinin şimdi adedi 800 mutasavver olduğunu sormu~; yorum.,, Jf. İtalya hariciye nazın Kont 
~1~ lsaa huausi bahçelerdeki a ar son urmege muva a o zil bulan mahkumla tam bir is 'yol ineaatını gözden geçirmiş; Vekil adadan ayrılrken cezae· Ciano dün Romada Almanya in. 
lııı,ıı:ida §iddetli hutalık vardır.. muştur. . .. tihsal membaı haline geldiği tc· henUz temiılenmemis olan ön vinin 2iyaret defterini imza et· giltere ve Amerika büyük elçileri. 
l~t. liaılalt~lar bunlara bakamaz- Kanaatı~e .. go~e .. çamlarda Y~· barüz etUrilmiştir. Vekil hapjsa· kısmın biran evvel park haline mi,~ ve §U satır:lan ~zmı§tır. . ni kabul etmiştir. 
~ı>'dc bukı bu afaçlar onlardan 1mck yemcgı busbutun menetmeh. neler mtidUrUnden daha mUtem· getirilmesini söyledikten sonra Mahkumlann hapıs ve tazyık ~ F h . . B 
1 /\cıa • · B d. Ad 1 ·· ı h t . • r· . 1 1 t k , ransız arıcıye nazın on-tı.~tı baıttn nkrndıt, herkesındi~. un j ırf.f" a ça~ arı guzt ava. ~· mim matnmat ta nlmıs ve adada - Daha da yeni bınalar yapı· usu utilyetnnbe. on atrı ekça I§kırma - net dün Tilrkiyenin yeni Paris 

ırı L a acaba neden kımge • ne us etme ve on arın mıs gı· nolcr ekilip biçildiğini nlabkunı· nız demiştir. sure e er ıye e m ve usur· .. '.. . . . • . . 
·~atır . · · k ı ı d · · h k· ' ' • dil 1 k k . . buyük elçısı Erkını kabul etmı§tir. Sal'lll ına ıclmıyor? Umumı hı oku arı a tın a ıt .. ıra at etme )arın uslanma vaziyetlerini 3 da· Bu suretle Fethı Okyar hal lannı ze tme ve enclilenne .. . .. . .••. 

ı arda d I · · f d lıd ll lk ki · · ' • . . . . • • t f ·d 1 b' Turkıye buyük clçısı ıtımatname. '~" a hastalık ve bakımsız- ı~ın ay a ır. a , yeme en· da hi~bir vaka olup olmadı~nı dilzeltmı~ dığer memleket hapı· ccmı~e e a~ a ı ır unsur ola· • . . . . . . 
"

0
ktu d f · la dak' k h ı d k h :. b' . • rn.k ı..+' k • t · · sının bir suretını hancıyc nazırına \:a r encmez. nı s;am r ı a ve er c, a ve- sormuştur. Adada. bugüne kadar sanelennde bulunan bırçok mah· ye~ .. ırme sıs emırun muvaf . . . 

lı llllar ·ı . ' r . 1 d r fak. tr b' b l 1 b tevdı eylenuştır ı.._ı.ı>'iıltadaıdn muhafazası iç.~n koca 1 cdı' erı0n m
1 
esdu ıyet1ı a tınk ab ye

1 
mc ı. hiı:bir vaka kaydedilmemiştir. kumların da lm~h ccz~e~c b.ır .. ıyce ıe !r .. aş katngıcı ok an u :;. Derpiş ediien İngiliz • Fran· 

'<afıı b a topu topu 'Clort mu· ır. ra ar a, on arın e ap arını, Mete burnuna gelince bura.d:ın an evvel nakledılmelennı tenaıp muess s yı gorme en pe mem· • . .• 
l;ır, Ulunrnaktadır. Şimdi Ada. 

1 çirozlannı pişirecek tehlikesiz o- tekrar adaya çıkılmı§ ve ıı.,ethi etmi§tir. nuırnm. Mahkumlann çalışma· sız • Sovyet askerı. ıt~aflar~n 
'' d,taha~j edilen 15 muhafızdan 6 eaklar ıda bulmak kabil olacaktır. • Burada cezaevi müdtirü vekile lannda intizam ve müessesenin Uzak Şarkta da teşmıl ed~lmes~nı~ 
bıı a ~UYUkadaya verilmiştir ki Zaten çamlardaki yangınlar ekse· gibi istifade ~tsinler, fakat ateş iİZC'rinde giydiği elbisenin tmrn.· tutuluşundaki temizlik takdire S~etl~r tara~ından teklıf ~ıVdı
dqcla lttttlc toplu olarak BüyUka- riya pazar günleri Adaya şehir. sevdasından vaz geçsinler. Iıda dokunup imal edildiğini söy şayandır. Bu i5i organize eden ~ınc daır • verılen haberlerı P~· 
tlıt 1 .~ 0 1'11ıthafız vardır. Bunla. den eglen1er tarafından çıkarılmak Yoksa senede bir kaç gün tat- lemiş, vekil bu cins kumaşlardan müfettiş Cemil Ay;ataya, ve rnU· rıste Sala.hıyettar mahfcller tekzıp 
de a(S Uturrıu kadar gezm~ikleri ta.dır. ÇilnkU Adalılar çamları tıklan çamaltı misafirli~inin zcv yapılmış elbiselerin dıearda satı· dür Hakkı ŞUkrU Talimcioğ!u· ctmcktedırler. 
a.ltıa {ileniyor. Ben takip etmedim: canları gibi severler, onları esir • kinden, bu gidişle bizim gibi onlar lıp satılmadığını sonnuşt.r. na teş.ekkUr ederim.,, :,. A~erika posta na~rı F~rl:y 
tıl'l'ı.. r kaç yerden §İkayet iıit- gerlcr. da mahrum kalacakhrdır. lstanblu Adada bu sene 15000 kilo bak· Vekıl ve maiyetindeki zevat Vcnedikten R~maya gelm~§tir. 

S ı ~.!mdi Adalarda oturan sıhhatli da en güzel bir sayfiye yerini kay. la, 120.000 kilo sovan istihsal o· saat 6 da lmralıdan moUSrle ny- Nazınn seyahatı hususi mahıyet-
ba.tıOrıra Yukarıda ıöylediğim gibi v~ya sıhhati zayıf binlerce ki§i bedecektir. !unmuş. zeytin ve diğer ağaçlnr nlmışlar, Ada. açıklanndan Mıt· tedir. . . • 
'Utt. halkın mUnuebetsidikleri 1 namına, iehirden bir gün için çam Çamlar, bütün lstanbulundur. dikilmiştir. Vekil bilhassa lmra· danyadan gelen Trak vapuruna 4 Yugoelavyada Chıbcnık cıva. 
hı lı lı:lcn ~l\"nlarda yangınlar alıp 1 

lar altına mifafir gelenlerden rica 
1 0nları canımız kadar sevelim! lı SO\•anını takdir etmiş, gelecek binerek tı.kşam 21 de fstanbula mı'da mühim bir .demir madeni bu· 

du. llu yangınların çıkmasına ediyorum! Çamlar.dan istedikleri 1 O. Ç. seneler daha fazla yetiatirllmesi avdet etmişlerdir. lunmuş. 
• 



6 H A B E R - Akıam Postan 

Istanbuldan· Amerikaya eroin 
sevkeden gizli şebeke! 

Zehir kaçakçılarının korkunç şirketleri vardır; bunlar, 
adam öldürmek üzere aylıklı katiller kullanırlar 

---· --····--·· ......... ---.... . .................................... . 
1 

Resimler: Tedavi altında bulunan ve eroin verildiği için çıl· -
'dıran bedbaht bir kadın; Kahire gümrüğünde bir kuryenin 

' eşyası arasında cı~ esrar torbaları; esrar tiryakisi bir 
J. şarşlı. 

Milletler Cemiyetinin yeni aa· 
rayı göze hoş görünen bir binadır. 

Buranın _çok iş gören bir yer oldu. 
ğu ıddia edilemez. Fakat her gün 

Sofya civarında bir evi gözetleme· 
ğe başladılar. Bir a:C~am evin ka. 
pısı önünde bir kamyon durdu. 
Bekleyenler sevin::liler. Kamyon 
biribirine benziyen paketlerle do· 
luydu. Bunu gören polisler: 

- Bu paketler esrar olamaz, 
dediler. Bu kadar esrar biriktir ~ 
mek için milyonlar lazımdır. 

ıçerisine giren çıkan binlerce 

vardır. 

insan 

Bu binanın dördüncü katında u- Bu fikir yanlıştı. Buraciaki pa· 
ketler bütün eı:.rar değil. Fakat 
hepsinin içerisinde bir miktar es. 
rar gizlidir. Otomobil yola koyul
du, Esrarın gi.deceği yolu bilen 
memurlar daha evvel davranmak 

vuşturuc:u zehirlerle milcad ele eden 
merkez bulunur. Burası geniş bir 
odadır. Duvarlara klasör istif edil· 
miştır. Amerikan polis dairelerine 

biç benzemez. 

Bir Fransız gazetecisi geçen 
terde buraya baş vurmuş ve uyuıı. 
turucu maddeler imaline karşı ne 
suretle mücadele edildiğini öğ

r enmek istemiştir. Gazeteciyi kar

ıılayan memur: 
- Biz mütevazi insanlarız, yap· 

tJğunız işlerle öğün:nekten hoşlan 
lllayız !. 
Demişse <te bu sözlerle gazcte

tiyi atlatamamıştır. Bunun üze· 
tine memur ıu izahatı vermiştir: 

- Biz beynem1ilcl bir polis te~r 
kilatı değiliz •• Milletler cemiyeti. 

nin hi~ bir sahada silahlı kuvveti 
yoktur. Fakat biz uyuşturucu mad 
delerle allkası olan her memleket 
le iş birlifi kurmuş bulunuyoruz. 

Gizli zehir ticareti meselesini 

rin istihsalini talı .Et ve tevzii.; .,ali Amerika ya gön 1 ::-rn- · ·~ üzere istedler. Nhayet esrarın br kısmı
t< nzim,, mul:a. ;:!csiniıı ne kada. ;alışan gizli bir {a~rikanı.1 mev· nı K a h i r e d e gümrük da. 
!hemmiyetli olduğunu gösterir. :udiyeti Bulgar polisi tarafından iresinde yakaladılar. Esrar buru. 

Bu mukavelename zchiı satan l!:ıtanbul:la eroin çıkararak Ame· da sandıklara konmuş ve bir ecne· 
.arla kurbanları araiıııa konan ilk ikaya sevkiyat yapan bir şebeke· bi devletin sefaretine ait kuriye
;e:ldir. Mukavele hükümlerine gö ıin yakalandığı Türk polisi tara· nin bağajı olmuştu. Sivil polisler 
re, mukavelede imıı:ası bulunan I ından bildirilmiştir. sandığı açmak istedikleri vakit 
-Jevletlerlcrden her biri uyu§turu· Bu suretle bütün devletler el- sandığın yanındaki memur: 
cu maddeler istihsal v'! iır.alini nli~iyle uyuşturucu zehirlere - İmkansız, dtdi.. Ecnebi ku· 
merkez büroso.ınun göstereceğı ;arşı mücadele ediyorlar. Bu daire .. iyenin eşyasına bakılamaz. 

r.iktara in1irecck ve uyuşturucu lU bilgileri biribirine raptediyor, Polis: 
-r.addelerin alım ve satımını, gel ıliikadar hükumetlere 1-:ab:r veri- - Şu halde, dedi, sefarete ha. 
;l i ği ve göndnildiği yeri sıkı bir ·ıcır. Bu suretle takip daha müs. be rveririz. Zannederim sefir san· 
'tontrol altında bulunduracaktır. nir oluyor. 1ıkların açılmasına razı olur. 

Ef:er bu mt:kavelename im· Zamanımızda en fazla moda o- Sandıklarla beraber bulunan mc 
!alanmamış c,Jsa ' .iı bugün yeryü 'an zehir eroindir. Eroinin kimya· 11ur, ucu sivri şi şlerle sandıkların 
:ünde ze:1irli mad Jdcrle tesem lr i:mi diasetil.morfindi~. Bu m: v -nuayenesine razı oluyordu. Fakat 
nüm edenlerin mil:t;ırı hiç olmaz ;ut uyuşturucu zehi~lerin en teh· .andıkların kenarlarında hususi 
tıı bir misli laha fa •la olacaktı. ikelisidir. Ondan sonra h~len Mı· surette yapıl mı!? kauçuk torbalc:rla 

Jsta 0 bulda ya 'n la 'la 0 ur:la pek çok kullanmakta olan ka~ırılan esrarın ucu sivri şişler-
L l :srar gelir. le keşfedilemiycceğini bilen me· 

şe~e•e ı 
zı:ndır. Bu işin evvel~ bir nal;il >Je Milletler Cemiyetinin uyuştu • Mısıra gönderilen uyusturucu murlar bu t eklifi kabul etmiyerek 
satış safhası vardır. Bu safhay· ' ·ucu ma·:delerle mü~adele büro naddelerin Bulgaristanda • hazır. konsolosu beklediler. Sandıklar 
idare eden muazzam şirl;etler me\ •\• dünr<ın:n her tara fivl muhabe 'andığını Milletler Cemiyeti bü. konsolosun ö nünde açıldı . Ve i. 
cuttur. Bu şirketler kaçakçıları ı' .: halincl-:dir. Mrsela 29 mayıı: :-osu vasıtasiyle öğrenen Rusel c; e~sinden iki kilo esrar çıktı. Bu 
muntazam bir teşkila tla i .!a re edeı t 939 günü: Üzerlerinde 10 kilo Paşa ve albay Ayyas beyin polis· ~a alanış kaçakçıy~ ~u içerisinde 
lcr. Hatta ihbar edeni öldürme1' 1 ' "nm:ş afvc-n bulunan iki Çinli· \eri Akd:nizi asarak Bulgaristana >OO.OObO' franklık (hızım paramız· 

iy:ce anlamak için meseleyi her 
iki cephesinden tetkik etmek ıa 

.. 1 kl ı ·11 d D' • . • 1a 30 ın lira) bir : iyan idi uzere ayı ı :atı erı var ır. . :n Loıı dra ·iıı va ı-aıa .,ıiığı, T.ond "'ıttıl~r. Esrar hazırlayan yer ola- · 
ğer afhası da yapış safhasıdır. D polisi tarnfındnn; Sof yada Şi· rak kendilerine ihbar edilmi~ olan 
zehirleri imal e:len ve hazırla,·ar 

lar, nakledip satanla:"dan tamamer 
ayrıdırlar. 

Milletler Cemiyetinin yaptığ 

ista'itistiklere göre ye;·yüzünclc 
istihsal edilen uyuşturucu zehiı 

miktarı, tıbbı ve ilmi ihtiyaçlar 
için lazım olan miktarın 2500 mis· 
li fazladır. Demek oluyor ki bir 
gram r.'\orfin bir hastanın ıstırabr: 
m uyuşturmağa sarfolunurken 
diğer taraftan 2499 gram morfir. 
2499 insanı garip ve manasız bir .. r~lrriıllll 
znki tatmak için ölüme doğnı 1 · .-J' 

sürDklemektedir. 1 Csrar istihsali için modern maki:1clere, l~boratuvarlara hiç d·1 
Bu rakam, kırk bir hükumetin llizuın yoktur. O, gördüğünüz ~asit imalathanelerde de kolaylıldc:. 

imza etti~i ''Uv11!'lt11rııcıı marlrlrlı-- c.ık~rılıthiliyor. 

l ztı raplı ve feci bir ö lüm 
muka j der Jır ... 

Uyuşturucu madtleler baııları-

11n iddia ettikleri ~ibi insanı tat· 
lı ve eziyetsiz bir 5lüme ~ürükle. 

:nebı. Ölüme varmadan evvel ıs· 
tıraplar ve işkencelerle ' dolu bir 
;klimden geçmek lazımdır. Uyuş-

turucu maddelerle 1<endilerini ya
vaş yavaş zehirleyenlerin ölümü 
1ek fecidir. Can verirken müthiş 
>ir korku içerisindedir. Gözler yu 
1alarından fırlar, ağız köpüklenir .. 

ı 
;:;_an acının elinde bir oyuncak o. 

Afyon aleyhtarları cemiyeti ta· 
1 rafıncian hac:tırı1an hir irnnrl;ı " 11 

19 AGUSTOS 1939 

1 ozlar ve 
mikroplar 

Yazan: D r .. G. A. 

=--· 

Bir şehir ne kadar temiz 
olursa olsun havasının için:lc 
a.z çok toz bulunur. Tozların 
terkibindeki maddelerin de bir 

kısmı cansız, bir kısmı canlı· 

dır. 

Cansız olan -:.addeler ocak 
bacalarından çıkan korumlar 
ve dumanlar. yerden kalkan 
toprak veya kum, yahut maderı 
parçaları, birde nebatlardan ve 
hayvanlarıdan çıkan kırıntılar • 
dır. 

Şehirde, fabrikalar ne kadar çok olursn bacalarından çı· 

kan kurumlar ve dumanlar da, tabii o kadar fazla olur. Mesela 
İngilterenin fabrikaları en çok bulunan Lancashire tarartarın· 
da bir kilometre mürabbaı kadar geniş bir ye11de senede bin 
ton kömür tozu yağdığını hesap etmişlerdir. 

Bizim güzel 1stanbulun fabrikaları pek ço~< olmadığın. 
dan burada bir yıl içinde gökten kaç ton kömür tozu yağdığı 

henüz hesap edilmemişse de, deniz kenarında vapurların sık 
işledikleri yerlerde, hele Karaköy köprüsünün üzerinde bir 
gün için haylice kömür tozu yağdığını herkes, bilhassa gözle
rine kömür kurumu kaçmı§ olanlar, pek iyi hisseder. 

Şehirlerde daima yağan bu dumanların ve tozların sık· 
lığı yeryüzünden havada 300 metre yüksekl.iğe kadar ayni 
derecededir. Şehirlerin üzeri daima dumandan bir kubbe ile 
örtülmü~ gibidir. Bu tozların birinci i~i nefes yollarını tahriş 
etmektir. O nun için insan şehirde iken sık sık nezle olur. 
Kırlık ve açıklrk bir yere gidince, gittiği yer toprağı çamurlu 
ve pis bir köy bile olsa nefesi ferahlar. 

Bundan başka, şehrin tozları güneşin ışıklarının yeryü. 
züne kadar gelmesine az çok mani olurlar. Bir ~ehirdeki fab
rikaların, yahut İstanbul gibi ~eniz kenarında bir şehrin va· 
purların çokluğuna göre şehre gelecek ültra • viyole ışıkla-
rından yüzde ondan yüzde otuz kadarı tozlardan dolayı gc· 
lemez. Güneş banyosu yaparken da aranılan asıl bu türlü 
t!ıklardır. O nun için şehir içinde, mesela evin bahçesinde 
yapılan güneş banyosu ile şehre uzak bir plajda yahut bir 
köyde yapılan güneş banyosu ayni derecede tesir etmez. 

Şu kadar ki bu kömür kurumu ve dumanı arasında mik. 
roplar bulunmaz. Onlar yerden kalkan toprak ve kum par
çalarından m ürekkep tozların arasında bulun urlar. Bir yerin 
üzerinde ne kadar çok hareket bulunursa, yani orada hava ne 
kadar çok cereyanlı olursa yerden o kadar çok mikropkalkar. 
Bir yerıJe hava s:ıkin oldufu vakit, o yerden mikrop havaya 
kalkmış olsa bile, gene az çok uzun bir müddet sonra tekrar 
yere düşer:: Tabii mikrop ne kadar küçük olursa 0 kadar 
uzun müddette ... , 

Halbuki hava hareketli olunca havaya kalkmış olan mik. 
roplar bir daha yere düşmezler ve hareket eden havanın sc· 
viyesine tabi olarak durmadan hava içinde dolaşırlar. Hava. 
dakı mikropların kimisi kuru, kimisi de ıslak, yahut su habbe· 
leri içerisindeki mikroplardır. Kuru olanlar, kuru topraktan , 
kumdan kalkanlardır. Ötekiler de insanların ndes alırken, 

söz söylerken, ağızlarm:lan ve burunlarından su habbeleri için· 
de çıkardıkları mikroplardır. 

Şehrin üzerindeki havanın mikropları, havanın az veya 
çok hareketli olmasına tıbi oldukları için sakin yerlerde me· 

l
A 1 

se a en kalabalık şehirlerin bile umumi bahcelerinde hava 
içinde pek az mikrop bulunur. Pariste bir pa;kta bir metre 
mik'ap hava içinde 760 tane mikrop sayılabildi"Yi halde çok 
işlek olan bir sokakta gene bir metre mik'abp bhava içinde 
5500 mikrop, büyük bir mağazanın çok satış yaptığı bir günde 
de hep bir metre mik'p hava. içinde dört milyondan ziyade 
mikrop bulunmuştur. 

Bundan dolayı, tutulduğumuz hastalıkların bir kısmı 
da bize, teneffüs ettiğimiz hava ile gelir ve b:.ı hastalıklar 
şehirlerde daha çok olur. 

Şehirden uzaklaşıldıkça, yükseklere çıkıldıkça, yerde, 
deniz üstünde hava içinde mikrop bulunmaz. 

.;özler okunuyor: "Uyuşturucu ze- • leri topraklarında ekilir ve Artı'• 

:1ir satan tüccarın elinde bir oyun· 
1 
rikan polisinin ''cinayet kaynağf,. 

;ak, bir esir olmayın.,, H axikaten adını verdiği bu zehir Amri1'll11 

.ıyuşturucu maddeler kullanmak delikanlıları ile genç kızların:1al1 
muvakkat bir zevk için esarete kat : yuılercc~ini ya timarhaneye rıı· 
lanmak demektir. Uyu~turucu hut hapishaneye götürür. Vaktile 
maddeleri kullananlar daima bir B t.lkan yarımadc.sında bilhassa 
sinir buhranı, mütemadi bir korku 

1 
Bul2"aristan gizli esrar ticaretirıİl1 

içerisindedir. Kalb bir lokomotif 1 merkezi idi. Mısır da Avrupa)'il 
pistonu gibi hızlı çarpa r, boğaz loptan e~rar gönderirdı . 

kurur, sinirler bozulur. Ve bu mad j F k M ' IJ ti C . . . ç•• _, 
1 

. . 
1
. • • • a :t ı e er emıyetının 

·.ıe erı gız ı gızlı sa tanlar da mıl - 1 t . . · or• 
1 k 

1 

ışm:sı top an esrar tıcarc:tını 
yon ar azarur. . ı. t • tadan kaldırdı. Şımd~ bu mer .. c 

Cmayet kaynağı ! ler ancak az miktarda esrar uıe • 
Kokain Avrupa ya Cenubi A-

1 
rinde ve müteferrik teşebbüslt' 

merikadan gelir. Afyon ve afyon-
1 

halinde iş yapmaktadır. Yalnız J~ 
dan çıkarılan zehirler Balkanla r- ! pon idaresine geçen Çin topra1' 

d_a~ ve Çinden Avrupaya gönde 
1 
ıarinda çeş\t çeşit uyuşt~ru':. 

rıhr. Balkanlardan Avrupaya ge-
1
madde kaçakçılığı mühi;;n bir. 't• 

in kaçak afyon miktarı &ünden , rette artmı~tır. Bu hususta Mı11\ 
~üne azaldığı halde Çinden g elen ler Cemiyeti arşivinde mevcut ))ı 
ıfyonun miktarı artmaktadır. 1 vesikada aynen şu cümleler ,,,,.,. 

Esrarın çıktığı H ind keneviri dır : 
~n r otc Rirl ... .. ik Aml"n\c'I rt .-vk t • I ·rn 1 ~ .. ,.r.,,, J rt•11n11 , .... 
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-23-

r:> 
J_) 
\V( 

r.: .Futbol topu. Resimde lan koca koca kesme taşlarla kısma bir tel geçiriyorlar. On -
ı;ördUklcrlnizl belki futbol topu örlilmUştilr ve taşların arasına 1 dan sonra ellerine sopalarını a-ıı.111111 

ı a,
11

·a .?c.~abcr, Tarzanın, vah 
ha du~u.rmek ıstediği tuzak 

'Ycrı"~·~ ıJı. Fa'kat, evvela on 
~ Ctın.:ıc bır müddet kımıl· 

ir ı: tutmak, hc!lta mümkün· 

ır.ışlardı. içlerin.den biri Tarzana: 
- Zannedersem yabancısınız? 

dedi .. 

- Hükümdar hi~ sarayından na pek benzetemedlntz. ÇUn • harç konulmuş değil4ir. lıyorlar ve verec!lyorlar blribir 

~~ 1 ildım ger:letmek, şüphe. 
tctı·'llı tatbikte d21ıa muvaf · 

1 net' ~itti . ıce almasına yardım 

arıa 
~ld 11 başını dıkerek, göğsü · 
:ıi'Y~taraıc iki vah§iyc doğru 

cc onlar homurtularını 
~l; arttırdılar ve mızrkala· 
~t •tarak hiicuma geçecek 

,,il • 
~ zıyet aldılar. 

t, l' 
1 ııııı. lrzanın h•.rkeEh bir ba· 
11t~, tı adeta oleukları yere 

<ııı ' sanki bütün vücutları 
4 t atısı ku,,rvetınc tutul· 
h~' dimdık kaldı, kolları 

't~. l'ırı-s .... •• •• ... ~ • uuşmııştu. 

- Evet .. 
- Buraya acaba nasıl düştü· 

nüz? Geminiz kazaya mı uğradı 

ja karaya çıktinız? . 
- Hayır, öyle bir şey yok .. Biz 

bcraya kendi isteğimizle geldik. 
- Biz diyorsunuz, halbuki kar· 

şımızda yalnız sizi görüyoruz. 
- Şimdiki halde yalnız ben va. 

rım .. ;. 
- Öteki arkadaşlarınız nerede? 
- Nerede olduklarını bu anda 

ben de bilmiyorum. 
- Çok kalabalık mısrniz? 
- Hayır .. Benden başka da-

ha beş kişi.. 

- Pekala .. Buraya nıçin geldi· 
ğinizi M>rabili miyim 7, · 

dı~arı çıkmaz .. 
- İyi ama, hükilındarın bulun 

duğu yerde nıç oıınazsa oc~ on 
insan da tazım değil mi? Bu hü
kümdar kime hükmediyor?. 
Tarzanın konuştuğu mızraklı 

muhafız verecek cevap bulama -
0

mıştı. Biraz durdu. O sırada öte· 
kı muhafız arkadaşına: 

- Anlaşilıyor, det.ii, buralann 
çok yabancısı. Alalım, götürelim 

kll futbol topu yu.,·arlak olur, Fakat, bu koca taşlar harçsız !erine sopaları. Fakat sopayı 

değil mi? Halbuki bu, kavun olarak birlbirine nasıl tutturul- yalnız ucu değecek şekilde \"Ur. 
biçiminde. Fakat, bunun haki. muş ve bunca senedir de yıkıL mak H\zım. Yani aşağı yukarı 

kntcn bir futbol topu olduğunu ınadan kalabilmiş? şimdiki fskrfme benziyor. 
söylersek her halde yine iddia Bu. hakikaten, o zamanki Bu spora dUşkUn olanlar en 
etmezsiniz. ÇUnkti gözlerimize lluvarcı ustalarına vergi bir ma şiddetli dövüşlere bile taham • 
pek inanmamamız IA.z1mdır: haretmiş. BugUn tetkik edince muı ettiklerini söyliyePek övU -

Hakikaten, futbol topu, a - t;örUyoruz ki, bu duvarları ya • nUyorlar. 
yakla vurulduğu esnada, ga - pan ustalar, taşlan, aralarında ~: Jtckor kırnn yanardağ. -
yet kısa bir an için bu şekli a - hiçbir boşluk kalm1yacak şekil- Son günlerde memleketimizde 
Iır. Jt'akat bunu gözle görmek de, biriblrine geclrmlşler, o ta- sık sık zelzeleler duyuldu. Bun 

' kabil değildir. şın çıkık yerini bu taşın oyuk larrn, ttalyadaki Vezll yanarda-
0 halde nasıl görmUF,1ler mi yerine uydurmuşlar. Bu suret· ğmm yine yavaş yavaş taşmak 

diyorsunuz? tnsan gözünden da. lo adeta taşlar biriblrlne kc _ alArnetl göstermesinden ileri 
ha hassas olan Aletlerle. Böyle netlenmiş. O duyarların sağ • · geldiği zannediliyor. 
fotoğraf makineleri vardır. Ha. lamlığı işle bundan ileri gcll - Fakat, sönmüş oldutu halde. 
rckettc olan bir şeyin btiUln go- yor. sık sık ve birdenbire coşan ve 
çlrdiğl şekilleri saniyenin bin - * Eski bir spor. - Ellerine ka etrafı ateş dal6alnrı iclne boğaıı 
de biri gibi en kısa bir zaman • lın sopalar alınış, biriblrlerine bir yanardağ yardır ki Fillplıı 
la, zapteder. Soı::ra bunu, film saldıran bu iki adam kavğa cdl- adalarındadır Ye adına l\layon 
şeklinde, fakat daha nwaş ya.. yor sanmayın. Onlan...,.aptık • yanardağı derler. Bu yanar<lağ 
yavaş çcYlrerek gözUnU Uıı ij ~ ları. spoı:. son bir asır zrafında yirmi altı 
nUndcn geçlrlrslnfz. O zaman Du, eski bir Japon sporudur. defa pUskUrmUştur. Şimdiki 
ayakla vurulan topun bu şekli Ve Kendo oyunu derler. Oyun baldo yine uslu duruyor. Fn -

•ıı~ günlcrdenbcri bir tek 
, ~t lakırdı etmemişti. Onun 
~ı iL~ısına dilinden anlayabi. 

t 111 it' . 
t~t 'c . ışı çıktığı zaman so:ı 
t•ııı~ "indi ve bir an, adeta he 
Ç~ıı~ .'1tı dili tutulur gibi oldu. 
tıtijll bu adamlar onu görünce, 

-..... Sorabilirsiniz ve ben <le ce
'V:lfi venbtıi iı'b. ~ 'F~"!fıi't ~rct\la'blr.t 
her halde pek hoşunuza gitmiye
cek .. 

- Nedeiı?. 
.._ Çünkü, zannedl"rsem, biz si 

zin muhafazaya memur olduğu
nuz şeyleri ele geçirmek için gel
dik. 

saraya, orada bizi daha iyi anlar.. aldığını gayet nçıkca görUrsU - şöyle oynnnıyol': Oyuncular CY. kat, bilinmez, belki yine bir _ 
Hem belki hükümdarla da konu. nUz. veIA. Uzcrlerine oyun elbiseleri. dcnbire öfkeye gelir, ateş saçar. 
şur.. * Harç.sız dıırnr. - Binlerce ni giyiyorlar. Bu, adeta zırh gi- Onun icin, yanardağ cf\'arında. 

!Jıııı11 "'alııiler gibi mızraklarına 
~ t~~?ı ve ne o yırtıcı hay. 
llı:ı~ 1 1 Üzerine atılmıya kal· 

Tarzan, hükümdarla konuşmak sene evvelinden kalma gayet [ bi bir elbisedir. Başlarım da ki şehirlerde, kasabalarda her -
lakırdısını duyunca çok sevindi: sağlam duyarlar Ustustc konu. örf\ıyorlar ve yüzlerine gelen kes her an heyecan içindedir. 

't rcıı. 
'r~l 

li.~c ç~ bu Defineadasında her 
t~r ~n canlı mr.hlUktan hü. 

~'ti.:ır ~ .lllıye alıştığı gibi, onları 
'llıı4 :rrrıcl derhal yumruklannı 
t tdt: kendisini müdafaaya. 
~dt. ~ onları haklamıya ha

ltr •kat, bunların zararsız 
'°c htı~~duğunu görünce dur· 
0~alt 1 .haftalardanberi ilk de. 

~ 1tııı}';tl bir hemcinsine karşı 
~ c gülmek hissini duy • 

lld lt~klı "ki . 
l ~Ur 1 adam. onun karşı . 

ltıct eder bir vaziyet al~ 

- Anlamadım .. 
- O halde biraz da ben 

sual sorayım .. 
- Buyurun .. 
- Siz kimsiniz?. 

size 

- Bura :Jaki saray;r. muhafızla· 
rı ... 

· - f-ekal.t. Saray nerede?. 
- !şte, duvarları §Ur<!can gö. 

rülıiyor .. 
- C Ec:rayın sahih: kim?. 
- Buranın hükümdarı .. 
- Ya? Demek buranın hüküm-

:lari var?. 
- Evet .. 
- Fakat ben etrafta şimdiye ka· 

dar kimseye rastgelı:ıedim. 

aakalım ne çıkacak? 

- Beni hükümdar:ı mı götüre
ceksiniz? dedi. Aman ne iyi 1 Bu 
memleket öyle esrarengiz bir yer 
ki nihayet kendisi ile konuşup her 
şeyi öğrenirim ve beni buraya 
sürükliyen maksadıma da belki 
o zaman ererim .. 

Mızraklı muhafızlatidan biri 
Tarzanın bir tarafına geçti, biri 
öbür tarafına.. Aldılar saraya doğ 
.-u götürmiye başlaJılar. 

Yolda bir aralık Tarzan muh;;ı. 

fızlardan birine döndü: 
- Siz hangi millettensiniz? di

ye sordu. 
Şu sual üzerine muhafızlar bi. 

ribirlcrine bakıştılar ve gülümse
diler .. 

Tarzan hayret etti: 
- Ne gülüyorsunuz? diye sor. 

du. 
O zaman öteki adam: 
- Saraya gidelim, hepsini an_ 

larsınız, hepsini anlatırız, dedi. 
(Arkaaı haftaya) 

BİLMECE 
-3 ıg"ıılerde gazetelerde ismim 
• ~u:ı yazılan bir şc-hrim ben ... 
( 1 ve 2, ô 4 üncii harflerimden 

su akar. ( 5, 3 ve 4) üncü harfle· 
.im bir isir;,dir. S ve 6 ıncı harf -
lerim uzunluğun tersini gösterir. 
Bilın bakalım ~en nereııiyim. 

Sı~ 
Bu bilmecemizi doğru halleden· 

terden birinciye bir büyük şişe 

insanın li değnekle do!rnnmuşsunı da blonya ikindye orta boy bir ko_ 
bir man. ortaya çıkınirnliş. çok gUzcl 1 l 1Jny<i, üçüncüye bir c:l~i;m ve ay

i>ir manzara cal'lanncak. çizgi. rıc;:ı 20!ı ckm·ııc.ımt:ca n~uhtelif 

mi sorı~yor • ter nrasmdaki yerierc. içindeki hediyeler verilecektir. 

t% il.it b 
llııu lr Yaz sunu 

ra, '<;:an ne gUzcl ..... 
l~ ~er 
ııu~, cıcı~? dl 
lf . Ye 

it kıt ) hıız , 
·ı~1 tljt«:ılllı 'ar, siz hnnU~ bir 
• ~~ b Yorsuııuz I .. akat e 
"~ı oyaı a .. , , . -
1 ~aıtı rıuızı alıp reı;ml a. 
• <I tnrı r 

;ı f) ~thl\I k t>örC' boyadın 17 
1 1111ıhı arqırıızda . mıtsnllar 

Slbi, sanki bir sihir-

yerleri numarnlarına ~Öre şu 
rehklere boyayacaks11117.: 

6 - Siyrth, 1 ~arı:..:! ...... Kah 
"'er<'nı;i. 3 Yı'şil. 4 Kırmı· 

ıı, 5 Beyaz, s· - Mll\'I, 7 - ı 
Menekşe'. 

...................... imi 
HABEP 

;ocuK SAY~·ASI 
Rilmf'c~ kuponu 

Hl ,,..... ·-q, - 1 t':'" ------------· 

-
Bizim ördek kardeşle Knrtıbaş k8pok ve TeDell t!Yfik biriblrlno çok katadenk Oç ı:thbab 

çavuşlardır. Geçen gün UçU beraber yar. eğlcııeeetne çıktılar. Tepeli tavuk eline akordeonu al. 
dı, Karabaş o keskin ses ile şarkı e8y1eıntye başladı onlar caldılar, söylediler, Ördek kardeş 
de oynadı. 

Fakat çalıp söyler ve oynarken hepsi başka bir hava tutturmuşlardı. iakın hepsi ayrı 

nyrı kendilerine dair ne söylUyorlardt: 

ÖRDEK KARDEŞ 
Vak vak derim, 'ak derim, 
Çık duyara bak derim, 
Vaktinde eve gitmezsem 
Bizim bayandan dayak yerim •.. 

KAH.AB AŞ 
Bağırırım hav! hav! diye, 
Biri girerse bahçeye. 
Bağırmazsam eğer bir gUn 
Bizim bay Yermez hediye .. 

TEPELİ TAVUK 
Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak 

Uağırırım hep yumurtlayarak. 
Bir gUn yumurta vermezsem 
Bayanımdan yerim dayak!. 

- Bizim saksılardan biri hu sa- ı -- Ya! Haberim var. Bilirorum. ı - Nereden biliyorsun 
bah sokağa diiştü. Saat 9 da. t - ~aşıma bak ... 

• 
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Mısıra ihracatımızın 
arttırılması 

TIRAŞ BIÇA 

En mükemmel ve e 
traş bıçağıdır, bir 

2'3 clefa traş ecl 1 • 

temin edilecek ,. 
10 adedi 15 kıı 

Ticaret Vekili, muhtelif meselelere dair yeniden, 
mühim beyanatta bulundu 

HASA 
Tıraş Bzça 

Bir adedi huzur ve re 

100 defa tra~ ec:let· 

10 adedi 35 kur 

Evvelki iÜn Ankaradan şehri· ziycti tereddütle kar§Ilamı§larsn 
ınize ielen T icaret Vekili Cezmı la, şirketin gesen hafta sonuıı fa 
Ege bugün Perke vapuriyle iz- "akas prim nisbctlerini tesbit et· 
mire gidecek ve yarın enterııas ınesi üzerine, faaliyet tarzı, gc· 
yonal fuarı bir nutukla açacak- rck İstanbul ve gerek İzmir ihra 
tır. catçıları tarafından memnuniyet 

Vekil, dün kendisiyle göri.i· le kar§ılanmL5tır. Takas Limit.~·j 
şen gazetecilere muhtelif mese· Şirketinin ilk tesbit etiği fiyatla!. 
leler hakkında şu beyanatta bu· ı faaliyete ba~ladığı günkü fiyat 
lunmuştur: lardan iki ila beş puvan daha dü· 

"- 20 Ağustos pazar bilnli 1 şük olmu~tur. Gerek alınan U· 

9 uncu İzmir enternasyonal fua mum.i tedbirlerin neticesi ve ge· 
rını açmak üzere 1zmire gidiyo· ıek şirketin muntazam müdaha 
rum. Mühim ihracat hareketleri- le ve tesirleriyle, primlerin yavai: 
mizin başlamak üzere olduğu bu· yavaş düşerek normal seyrini ve 
günlerde aynı zamanda vaziyetı seviyesini alacağına kanaatimiz 
gerek İstanbulda ve gerek lzmir \ardır. 
de yakından takip etmek lüzum- Yeni bir teşekkül olan Takas 
lu olduğu için, bu maksatla lstan. Limited Şirketi çok :::;ür'atle vü
bulda dündenberi tetkiklerde bu· cuda getirilmi~tir. Şirketin do· 
lunuyorum. Yarın saat on birde ğu~unden ancak bir hafta, oıı 

lzmirc hareket edeceğim. Paza:- gün gibi kısa bir zaman geçtıfp 
günü fuarı açacak, aynı gün \'•! halde yaptığım tetkiklere göte. 
bunu takip eden birkaç gün zar. için çok girift ve ağır olmasına 
fında İzmir muhitinin, ticari w.- rağmen, bu iı,lerin organize edil· 
ziyeti, ihracat hareketleri, koope. mcsine muvaffakıyet hasıl ol · 
ratifler, te~kilatlandırma işl~rı ınu~tur. 

ve vakıt bulursam üzüm ve incir Ticari mübadelelerimizde, an. 
istihsal mıntakalannda sür'atle la§mamız olan ve olmıyan memlc· 
tctkikatta bulunarak döneceğim. ketlerle cari ' 1takas" usulünün e· 

Dün, mıntaka ticaret müdür- hemmiyetini evvelce tebarUz et· 
lüğünde bir müddet meşgul ol- tirmiştim. Tacirlerimizin, diin 
dum. Kadrosuna ,·ekaletin bütün olduğu gibi bugün de sc'rbest ta
teşkilıitını alan "e yeni bünyeı:,i kas muameleleriyle uğraşan kin~ 
itibariyle geniş bir mahiyet ikfr selerin ve takas limitedin lcolavca 
sap eden mıntaka ticaret müdiir çalı§abilmelerini teminen, takas 
lüğünün- blitün hareketlerini ve muamel~leıjqi tanzj{ll.f!den ve fa. 
ihtiyaçlarını, mıntaka ticaret mii- limatnamelerdeki hükümler dır 
dürU ile birlikte gözden geçirdik, layısiyle tatbikat zorluklarını mu. 
ve bazı kararl:\r aldık. Öğleden cip olan bir takım teknik cihet 
sonra, muvakkat bürolarını İs- ler üzerinde de ehemmiyetle te
tanbul Ziraat Bankasında kuran vakkuf ettik ve bunları tadil e· 
ve kararnameye mlisteniden üç: den tedbirleri sür'atle aldık. Uu 
büyük milli bankamızın iştirakiy- tadilat metinleri dündenberi ala· 
le te§kil olundu3unu evvelce yaz- kadarlann elinde bulunmakta· 
dığınız "Takas Limited Iirketi" n- dır." 

de uzun müddet me~gul oldum. TEKNİK KOLAYLIKLAR 
Fikir teatisi yaptık. Bugün de 

yine mıntaka ticaret müdürlü 
ğünde me§gul olduk. Ticaret O· 
dasında muhtelif mevzular etra
fında arkada§ların mütaleala11 
üzerinde müzakereler yaptık. 

Bilahare zahire borsasında borsa-

"- 2/ 8099 sayılı kararname
nin tatbikine dair olan talimatna 
menin (2) nci maddesinde mev
zuubahis ihraç malının değiştiril · 

mesinde1* zorluk. yeni tadilat
la önlenmiştir. Bu suretle, talcı• 
namede bidayeten gösterilen ih

nın iı;leme tarzı etrafında alaka- raç malının kısmen ihracı halin-
d:lrlardan malumat aldım. Je dahi, mütebaki kısmının fiili 

Bilmün~e~e söyleyeyim_: 1.s· ihraç muamelesine ba§lanılmasm
t~ nbulda hır tıcaret sarayı ~nşası dan evvel deği§tirilebilmesi tenıiıı 
hakkındaki .tasavvurları, ticaret edilmiştir. 
odasının elınde esasen mevcut Kezalik talepnamede bidaye•. 
nakdi i~kanlar~.ve b~ imk~~la- te maıum' olduğu takdi;de göst;. 
rın temın edece~ı ~redı vesaıtın: rilen firma veya firmaların tiı 
de_ dayanarak s~r-~t_ı_e tahakkuk daha değir;tirilemiyeceği hakl:ın 
e~tırmek ve E~ınonu meyd~~ı~ı daki fazla takyidkar hüküm, bıııı 
s~sle~ecek §ekılde arsa tefnkı ı- dan böyle alakadarların müracııa· 
çın~ tıc:aret <>?asın~ !~tanbul be· tı üzerine takas tetkik heyetle · 
l~~ıyesı nezdinde sUr a~e teş~~- rince veya Cumhuriyet Merkez 
bueatta ~ul~mak suretiyle_ ~~lt- Bankasınca deği~tirilmesine im· 
yata geçılmesıne karar verdık. kan verilmek suretiyle souple biı 

TAKAS MUAMELELERiNDE mahiyet almı~tır. 
TEDBİRLER Aynı mahiyett~. talepname ve· 

"- Taka.c:ı Lta. Şirketi, hem rildiği zaman. maliım olmıyaıı 
yeni almakta olduğumuz tedbir- firmaların bilahare isminin tayi 
]erin tatbikatını sür'atle ifa et- ninden sonra, herhangi bir ihti 
mek, hem çok mühim olan bu )'aç halinde dahi değişlirilememe 
mevzu üzerinde şimdiye kado.r Ei vaziyeti zorluğu da, ·yeni ta
mütefcrrik ve başıboş bir tarz':l:ı dil ile izale edilmiştir. Tatbikaf.· 
ceı·eyan eden muameleleri tanzim la uğr~anların verdikleri izaha: 
ihtiyacıAdan doğmuştur. ile de teayyüt ettiği veçhile, bı 

Aldığım malumata nazaran, da muamelat için pek büyük biı 
Takas Limited Şirketinin teı;ek · kolaylık temin etmi.stir. 
külü, ithali.tçılarımızı memn'.ln Diğer mühim bır nokta da, biı 
ettiği gibi, hususi takas yoluyla sene zarfında tekemmül \'e iııtnı 
kapatılmak üzere bankalar tara· Jttirilmemiş bulunan takas muıt 
fından açılan akrcditi(leri daha melelcrinin, taı:;fiye edilcbilmdc· 
emniyetle kapatmak imkanını tc- rini temin idn 9·10 senesi bida~·~ 
min ettiği için milli \'e eenebı tine kadar bir zaman tayin e.:tıJ 
oankalar tara.Cından da iyi karsı- milj olmasıdır. Aldığım intilı:•a 
lanmı§tll'. nazaran, bu tedbir piyasada bü 

bıracatçılar Ue takas komis · yük bir ferahlık temin etmi~tir. 
yonculan, şirketin faaliyete ba.s - Takas yoluyla mübadelatın ma· 
ıadığı ilk iki üç gün zarfında va - ruz kaldığı mü~küller arasında, 

tetkiklerimiz esnasında mutt.;.'i 
1lduğumuz diğer bır nokta da. il-: 
açtan evvel itlu .. Iatta. ithal e.:r 
;ası üzerinden ağır bir tazyik yR
;an nakit veya. teminat mektubu 
:aziyctidir. Kısaca bunu şu ~c 

.ilde izah edey;m: Bu kabil it 
·~alatta, ithal e:;;yasının çıkarıla

oilmesi için bilfa: z 100 liralık hir 
.nalın ''esaikini, muamele yaptığı 
lankadan alabilmek için, itha
. atçı, bu 100 l;:ayı bu bankaya 
;atırmakta, buna ilaveten "de 
ıynı kıymette bir parayı nakit ,·c· 
teminat şeklinde Merkez Banka· 
·ına yatırmaktadır. lhracatm 
tevsikine kadar bu külfet ithalat
çının üzerindedir. Buna bir de 
takas primi ilave olunursa (güm
rük vesair masraflar hariç) it
hal eşyası üzerine çöken mükcl~ 
lefiyetin derecesi anla§ılır. 

Bir kararname mevzuu olan bu 
mesele üzerinde ehemmiyetle te· 

\•akkuf etmekteyiz ve lazım gelen -=============:----------

ı>aslanmaz Ha
1 TIRAŞ BIÇAG 

Dünyada m evctu trf! 
çaklarının en keskİI" 
en mükemmelidir •. 
lerce suda ve sablll' 

d e ka lsa katiyeı' 
paslanmaz • ...6 

1 O adedi 60 kıır.-

ı srar ile Has, H 
ve Paslanm~ 

tedbirleri de alacağız. Umutnt- - - - • 
yetle, ticari mübadelelerimizi ko- arttıracak tedbirleri tekemmül 
layhkla ve geniş bir surette ya- etmiş bir şekilde ve kısa br za_ 
pılabilecek bir ~ekilde tanzim et- manda piyasanın ıttılaına vazet;.. 
mek, hedefimizdir. Kolay olmıyan meğe çalı§acağız.,, 

-
lÇ TiCARET 

v!! zaman isteyen bu büyük mev
zua her cepheden girmiıı bulunu
yoruz. Ticari politikamız tariki· 
le, anlaşmalar kanalından, bu "-- Bazı E;azctelerde pazarlık. 
hususta esaslı teı;ebbüslere giri15· sız satış kanununtın ilga eJilecc. 
tik v~ gitişmektt-yiz. Bazıları- ği yolunda. haberler intiea:- elmiş 
nın neticeleri alınmak üzeredir. ve hu haberlerin tesi'ri altında 
Diğerlerini de melodla takip edı- tüccar ve esnafın kanun hükUm. 
yoruz. terine riayette gevşekliğe :;evke. 

Baş, Diş, Nezle,. Grip, R.omatizn1' 
·-··ra~; · ~:ır1 • • • ... c b::: ·:.. ağrılarınızı derhal 

.. & icabında !!ÜnC:e 3 ::.aı:e alır.abilir . .. 
Aynca anlaşmamız olmıyan den bir haleti ruhiyenin hasıl ol. 

memleketlerle, kompansasyon de- mağa başladığı nazarı dikkati • 
diğimiz, takasa istinat eden mu· mizi celbeylemiştir. 
ameli.t hacmini arttıracak ve mü- Evvelce söylemek fırsatını bul. 
badeleleri kolaylaıştırmllğa r,ok duğum gibi, pa1.arlıksız satı~ ka
yarayacak olan mühim birkac nunu tatbikatı, daima müşahede 
tedbirimiz pek ya.kında ahnnıı~ ve tetkik mevzuu olmaktadır. 
bulunacak ve piyasa bundan ha- Bununla beraber, bu tetkikler 
berdar edilecektir. mezkur kanunun en müsmir bir 

Polonya ile yapllan Yabancı parala 
klıring anlaşması vasati kıymeti 

Bu cümleden olarak aynı ma· surette tatbiki imkanlarını bul . 
hiyette aldığımız bir tedbir yarın maya matuftur. Tatbikatı gev -
alakadarların ıttıliına arzedHc· şetmek için hiç bir sebep mevcut 
cektir. Mısırla aramızdaki ticari değildir. Esasen meriyetini mu. 
mübadelelerin inhitata gitmesi e haf aza. ettiği müddetçe, bu kanu. 
hemmiyelle nazarı dikkatimizi nun aynı ciddiyet ve ittirat ile 
~elbetti. Ankaraya gelen İsken· t~tbikinde!1 tabii bir şey ~o~tur. 
deriye ticaret ataşemizin de yap· ~ınaenaleyh kanunun tatbıkınde, 
tığı etüdleri gözden geçirdik. Mt· ıdare_ o~ganları t.arafından .. her 
sıra eskiden geniş mikyasta ihrnç h.angı bı.: ge~şeklık ve)~~ ~usa -
edilen ve bugün tamamen durmuş maha gos~~rılecek dcgıldır. Bu 
bir halde bulunan memleketimi· noktayı tuccar ve esnafrr.ıızın 
zi mallarının ihracını tahrik e- bOyle bilmeleri lüzumludur. ' 
decek acil tedbirler aldık. 2/82'"'3 Dün ziyaretine gittiğim İstan. 
sayılı kararnameye istinaden y~- ~ulv Valisi Lütfi l\.~r?,ar!_a da bu 
pılan ikinci ilanda zikri n-ecen ve e zu etrafında goruştum. Te . 
fakat pek mahdut olan m:ıı~rımız mas ettiğimiz r.oktaları:Jan biri 

- de tutulan zabıt varakalarının 
arasında: Fındık, Antep fıstıgı. .. 
kuru üzüm, mahlep ve maden sıı- ~uratle muameleye konması ve 
lan ilave olunduğu gibi böriilc<:, ınt~cı ~ese~~i?ir. ~zai hüküm . 
nohut, fasulve, bilumum kunı lerın muessırırıyetı bakımından 
sebzeler, an~son, kimyon, pala- bu noktanın ehemmiyeti n:aliım . 

mut hülasası, mazı. sumak, c_:am duri . . • . • 

Vekiller Heyetinin 
tasdı kınden geçti 

Ti.irk"ye Cumhuriyet Mer. 
kez Bankasiylc Polski ln:.:ıytut 
Rozrachunkovy arasında kli
ring yolu ile yapılaca'< tediye· 
lerin tanzimine dair anla~ma 
icra vekilleri heyetince kabul 
edilmi~tir. 

Bu, hükumetimizle Polonya 
a:asında yapılan ticaret anlaş. 
-:nasında yazılı malların müba
:lelesinden doğan alacakla 

rın ödenmesini kolaylaştırmak 
maksadiyle yapılmıştır. Anlaş
maya göre Ti.irkiyeye ithal o
lunacak Polonya menşeli bü. 

ti.in malların bedeli Merkez 
Bankasına yatı lacak ve ban. 
k::ı bu parayı Polon va hcsa hma 

~c:acağr kliring hesahına Türk 
lirası ve faizsiz olarak kayde. 
decektir. 

fıstığı. kereste. (Tra\'ers dal: il stanbul yalısı Lutfı Kırdar 
de.Yil) kuru incir ceviz ve içi sa bu husustn ıcap eden tedbırleri T· k r d b ı 
1 

"' b .d .. ' f t ~. ·ı· almış bulunmaktadır. Bu işe mc ı ur ırasın an aş.<Alpara-
ep, a em ve ıçı, çam ıs ıgı ı r.· . • . . t · 

1
.arla yapılmış olan fat•ıra ar lu· 

ve edilmi tir mur ettıgımız stanbul mıntaka •• _ b . 
. § · . Ticaret müd"'rl .. ğü t !'lki)" t be 1 "rı merkez ankasınca son 

lç fıyatlarımızın Mısır alıcı r.· 1 d" . ~ ·i'u CJ, • a_ ı.. . lnCYiliz korlarına gi)re tahvil o-. . . e ıye teşkılatı.e ~ıkı hır ırtıbat 0 ~ 
yatlarına ıntıbakmı temın edecek t . d k 'd b 1 lunacaktır 

esıs e ere mesaı e ulunacak . · 
?e Mısıra satıa imkanı vücuch t 
getirecek olan bu tedbirimizden 
çok müsbet ncticf'ler beklemek· 
1 • 
.cyız. 

Atiyen mübadelel~rimizde mH· 

ır.,, 

BİRADA Kİ 1'E.NZ1LA TIN 
TATB1K1 

him bir mevki alacak olan Sun· "-Bira tenzil:ıtının ivi tatbik 
Y•! ~·e Filistinle m~badclclcri~ıiz: 1 cdilmediği b<>nim de na~rı dik . 
;enı~lctmek gaye:~ıylc malrnllınnı; katimi cclbetti. K:rnııatimcc hii 
'tiİd yapmak iizere halen Ank2 · lkiımctin yaptığı trn;dliıt niı;betin 
racla b.ulunan lsken~eriye_ ticar:~~ de birahanelerin cie tenzilat yap . 
ta~esı _bu. ~arşelcn tctkıke :ne· maları lazım gelır. Bunun hilafı. 

:nur edılmıştır. na bir karar olacağmı tahmin et 
Aynı zamanda diğer bir ta'cım memektcyim. Varsa tabiatile ve 

memleketlere ihtiyacımızı kolay. süratle tashih edilmek iktiza ey. 
la~tıracak ve ithal imkanlarımızı lcr . ., 

Po;or.yaya ithal edilmiş ve 
bedAlleri vatınlmı-: olan malla
J ı. bedellerini üdem"'k i.izere 
I 'olonyA en~titiisi.i merkez ban. 
! aı,,ına giinii gi.iniine tedive e
ı ıi~lerini ... ; ;,.,dercr ~ktir . Tiirki 
:·e·'e ve Polonvrıda tediye \"e 
t 1hrihit n mrnılf'1<~tin Jı(lr,.. .,; J,. 

:·nnıla,.~1<tır. •·'"'r ;k; ıremleket 
t::liyel .. ri tnrih <ıırasma göre 
'opacaktır. 

Akit memlf"l· .. tlrrc!en biri 
nen~eli olup diğerinin Rrazi
$İndc açıbn sergi ve pnm\y~r· 

Gümrüklerinıize gelen ): 
malların ecnebi parası _.ıı 

tanzim edilmiş fatu~dl 
Türk parasına cevrilmesıt - \ 
zarı dikkate alınacak olatl 
~iyatlar tesbit edilmiştir. 

Bu vasati fiyatlar, e~:ıal ,.,j 
ayı içinde gümrük ve saır 1' 
lerin tahsilinde esas olarl ı1I 
nacaktır. Ecnebi paratar~tıl 
bit olunan vasati fiyatlaı' 
zıyoruz: 

Bir f n~iliz lirası 593 ~ 
yüz dolar 126.62,25 kurtlft.., 
fi"raıısız frangı 3:i35,50 ktıl'li't~ 
:iret 6G6 kuruş. yü:: tsviç~e 6 
~ı 2855.50 kuruş, yüz fJorı~ 
'.curuş. yüz ravşır.ark 50Sl··~' 
vüz bel"'R 2151.5V kuruş.)~~ 
mi 10 25 kuruş. yUz le,·a 4~ 
-uş. yüz Çekos!orn~ kroıııı "'ı 
'•uruş. yüz l"CZP.ta J·10:J .kll~ r 
~ıoti 2a84 ktır:ış. /JZ peıı .~ ı 
'mruş. ~·iiz ley 90,50 kurt- , 

linor 2~9.25 l:u· uş. yii~111, 
l460,75 kurııc:;. \-!ı; l)afl• .

0 
il ' ··ronu 264 7.:?5 ku!"uc: y z ~I. 

'•romı W70 50 lnıruş. yiiZ. 1Jf 
liya markı 237.~e kuruıı. ~.il' 
'0nya markı :t25(; kurll~· ) 
1i 4119 kuruş. 

-~ 
tıl~ 

"rdn te"'ıir ,. ,.ı:ırnİG ve ~3~ 
·bn ·nnhs\ıJlerin nedelı· 'o1 

·ıerı•· 
·-: , .. , '"'" "~''•r \ 'e ~crS1 • ~ 
.J,.J .;;, ,.....,...,,ı C' ı~ ,.tin katıtl~I' 
. ;imleri hıı rrınddeleriu it ~d 
·~ t:.,.,,, rrıiisait olduğu t1J

9 
l.ı" 

' · te ·livn tın t1.rih sırı:ıs"';te 
·· ·lm;-ıt.~·-·n klirin/ yoİıl 
1cnccektir. 



At yarışları 
Oçlü bahsi olan yarınki yanşlar 

çok heyecanlı olacaktır 
At yarış.larınm be§incisi yarın Ceylan (Salih Temtl) btklct 5! 

Vclie!endi koııu mahallinde yapıla- kilo • 
caktır. .Nou (Şaban Atlı) sıklet 45 kilo. 

kıymetli boksörllır1lz 

Kini 

Serbest güreş 
lstanbul birincilikleri 

Dün yapılan müsabakalarda 

Geçen hafta havanın yağışlı ol
masına rağmen büyük bir halk küt. 
lesi önünde yarı§iar muntazam bir 
ııeldlde bırakmış ve bilhassa beşin_ 
ci yarış fevkalade güzel ve heye
canlı olmuııtu. 

Yarınki yarıııların muhakkak ge
çen haftadan daha heyecanlı ve 
~ürprizli olacakt1r. Çünkü yarın

ki koşulara §imdiye kadar memle. 
ketimizde yapılmamış üçlü bahis 
konmuştur. 

Üçlü bahis 3 ncU, 4 üncü, 5 inci 
koşular üzerindedir. 

Üçlil bahsin birincisini ve birinci 
çifte bahsin ikincisini ihtiva eden 
bu koşuda en fazla dikkati çeken 
Nona ile Mavzikadır . .Fakat Diğer 

dört atın her birinden de bir sür -
priz beklenebilir. 

Haberin fa\orileri: MAVZlKA, 

NONA. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU (Bt'ykor. 

ko usu): 

Uç n daha yukan ya~t:ıki halis. 
kan İngiliz at ,.e kısraklara mah. 

Bu aı.,am, G ra,·ndlık bir maı:ta Emektar , .• 
görcccbrimiı Kaninin yeti}tlrdiği 

genç boksörlerimizden Mustafa 

Bu akşamki 
boks maçları 

Çok enteresan karşılaşmalar 
seyredeceğimiz anlaşılıyor 

1,t ahnan neticeler 1 -·-------: ... 
t~tc§il.~but birincilittlerine giren 
ıaııı s~~lcrin seçmelerine dün ak
haııa ulcyrnaniye klübü salonunda 
"' ndı M·· b 

Üçlü bahis de ayni çifte bahis gi. 
bi oynanır. Bunda ııart olan üı; ko· 
şunun birincisini bulmaktır. Bu ko
şunun biletleri el ile yazılıp verile
ceğinden iştirak eden meraklıların 
biletlerini ko§udan çok önce teda. 

sus. 

ııl'ılıl · usa akalara saat tam 
Olara.ıt de 56 kilo ile başlandı. İlk 
l\aa1ın Ahrnet Çakır. (milli takım) 
i~§t Pa§a.dan Ahmet Yener kar
)ı he'· l-f eticede Ahmet Çakır sa. 
lki&a~iyJe galip gelcii. 

l.\ ne, .. 
ı..1 y . gureş: Oktav (Kasımpa-
-thnı ~~~~ttin (Beykoz) , neticede 
teldi, et Oktav (Kasımpaşa) galip 

fil I.• li ııı;ılo· H • K ·1 
~~ · yseyın araca ı c 

de li~ Akpınar karşılaştı .. Netice· 
61 ı_.CYin Karaca galip geldi. 

ili.. ııı;ılonu "ki • .. • • Ah 
~ ti n ı ncı gureşını • 

\> Olo"'l · 'Ptı. li ~ u ile Adalt Mehmet 
l\UI\ İl\: Ctıcede Mehmet Adalı gü
lca<la) tuşla galibiyetini ( 6 da ki· 

bsU:a~tl. 
(l)liıı}' tU güteş: Yaşar Erhan 
(~ili a !arnpiyonu) Halil özer, 
~ı takırn) t a·· .. .. li tilr . yap ı. unun en gu. 
ttitcdcıı hiç şüphesiz bu oldu. 

'651t·1c: Yaşar galip. 
~ 1 O• S tıı}a • ervet, izzet Kaplan 
tcı.ıi. !tı. :Neticede, Servet galip 

>ıt ;~ kil 
d t~c o: Faik (Galatasaray) 

1
.1• licut :Pekdemir arasında yapıl
ı~ tcl~Cde: Faik ekseriyetle ga· 
t. iltiıı .. ·. 
<l. ~ı .. 

'liı k gureş: Mustafa Çakır, 
~ vıcr· c tfu 1n arasında oldu: Neti. 

ıg ltiı stara galip geldi. 
\ııı,L o: 'Be • K A • ; "' old sım, oç hmet ara-
~ltikadu. 1'1eticeıde Koç Ahmet 

'::ı87 itil ~ tuşla galip geldi. 
~ ~. t 0 

• Refik Ali, Ahmet ara· 
r " ecenin .. . . 

t..ı.' "Ole .. son gureşını yaptı. 
1 l\h~ i:Uzel bir güreşten sonra 

}' Ciirc
11 

et galip geldi. 
t ltıubuere bu akşam Süleymani

'de devam edilecektir. 

l 1 rik etmeleri lazundır. 

1
. Eğer oyuna l§Urak edenlerden 

hiçbiri.si Uç koııuyu birden bulamaz.. 
, sa, toplanan para herhangi iki ko· 

• ııuyu bulanlar ~ında taksim edi· 

Mesafesi: '}00 metre. 
iknuniyt>Si: 470 lira. 
Ateş (G. Salih Omurtağ) 

GO kilo. 
Şiııka (Tevhide Çırpan) 

60 kilo. 
Romans (Prens Ilallm) 

58,5 kilo. 
Yılmazkaya (~lu a. Kaya) 

sıklet Bu akşam saat 18,30 da Tepe· 
başında eski Gardenbar bahçesin

sıklct de çok merakll boks maçaln yapı
lacaktır. 

sıklet Birkaç haftadır organizasyonu 
hazırlanan bu müsabakalarda mem 

sıklet leketin en iyi boksörlerinden Fey. 
zi ile Tevfik, ve Kani ile Ekrem 

Kaya (Atıf F.senbel) sıklet 55 karşılaşacaklardır. 
kilo. Tecrübeli boksör Kani ile genç 

Ece (Salllı Temel) sıklet 53,5 boksör Ekremin maçı tam bir inti-
kilo. kam ka~ıl~ması olacağında~ ne-

ticcsi merakla beklenmeğe değer. 
Yine ayni organizasyon içjııde 

Refikle Şemsi de bir müsabaka ya
pacaklardır. 

Genç boksörlerimizden bir kısnu. 
nın karı;ılaşmaları da bu organiz:ıs· 
yon içine alınmıştır. 

Boks meraklıları çoktandır has
ret kaldıkları müsabakaları bu ak
şam doya doya seyredeceklerini 
tahmin ediyoruz. 

lir. Bunun için bu biletlerin yarış -
!arın sonuna kadar muhafaza edil. 
mesi lazımdır. Bilet almdıktan 

sonra at deği§tirmek olmaz. Bunun 
için biletleri alırken at isimlerini 
.:ayet sarih yazdırmalıdır. 

Bundan başka ayrıca da iki çüte 

Altı İngiliz atrnm arasında ge -
çecek olan bu koııu hem çüte hem 

vo bir de ikili bahis vardır. ilç!U bahse dahil ve ayni zamanda 
Çifte bahislerden birincisi 2 nci ikili bahsi de ihtiva etmesi dolayı

Kürek yarışları 

Yahdcddln (Beykoı.) 

izmirde yapılacak 
Fuar müsabakaları 

için hazırlık 

ve üçüncü konular Uzerinde, ikinci. 
si 4 cU ve 5 ci kosuJar üzerindedir. 
İkili bahl.11 de dördüncü. .ko~udadır. 

siyle günün en mühim ve heyecan
lı koşusunu te~kıl edecektir. Bu 
yarııtın birincilik ve ikiricilfğinl Ro. 
manala Kayanın payla§acağı tab • 
min edilebilir. 

Yarın yapılacak yarışlarda lstanbul 
• ..,, • '" rr · 

Gelelim konulara: 
·şampiyonu belli olacak 

BİRL'°Ct KOŞU (~tı~ koşusn): Haberin fnorilcrl: ROMANS, 

tl"c; "\e daha. ynkan ya5taki halis· KAYA. 
kan İngiliz at \e kısraklara. mah· 
sustur. 

Mesafesi: 14:00 lira.. 
lkramiyesl: 255 lira. 
Dandy (Ason Çırpan) sıkleti 68 
P&rlsta. (Bayan Stathatu) 58,5 
So-.a.ndalr (Prens Halim) 58,5 
Yatağan (F. Karaosman) 54 
Oya (Fahri Atlı) 41,5 kilo. 

BEŞiNCt KOŞU: 
Dört ve daha. yukarı yaştaki ha

liı-.kan arab at \"C kuıraklara mah-

Uıtanbul kürek şampiyonası ya
rın Yenikapı ile Ahırkapı arasında. 
yapılacak ve bu senenin mmtaka 
kürek yarışları da bu suretle sona 
ermiş olacaktır. 

Mektepliler hakkındaki karardan 
sonra, esasen soğuk geçen bu ya
rışlar, büsbütün zevkini kaybetmiş, 
heyecansız bir hal almıştı. Mü.sa • 
bıklarmın çoğu talebe olan k.lübler 
yarışlarda varlık gösterememişler. 

dir. 

Satı~a çıkarılacak bu halis'kan sustur. Yarışlarda yazdığrmız gibi müsa· 
İngilizler arasındaki kO§unun çok Mesafesi: 3500 metre. bakalara girebilmek için lisanssız 

İkrami.:vcsi: S20 lira. k.. k 'le k"' k ekt" · l ....:ı:-enteresan olacağı muhakkaktır. Bu ure çı re ure <: ırmış e~uu. 

. Bu mUsabakalarda tek ve ilci 
çiftenin yüzde altmış Galata.saray 
tarafından kazanılması ihtimalini 
söylerken, dört tekin de Beykoz ve 
GalatasaraylıJarm talebe olmaları 

yUzünden Güne§ tarafından kaza -
nılmast muhakkak gibidir. 

Beylerbe:,i takiml da geçen haf
ta yapılan iki çiftelerde ikinciliği 

alması ve ayni ekipin yarınki ya -
rı§larda da yer alacağı düşünülür. 
~e. puvanlar dağılacağı ve bu \'azi · 
yetin de daha ziyade san - kırmızı

lılar lehine olacağı kanaatindeyiz. 

Beden Terbiyeai htanbul böl· 
gcsi futbol ajanlığıntlan: koııunun mesafe&ine göre birincilik 

ı _ İzmir fuar mUsabakalarına ile ikinciliğin Dandy ile Sonandalr 

Çetin (thsan Atlı) '.'iıklet 58 kilo. 
sıklet Bu vaziyette, klüblerin hakiki 

· kıymetleri bilinmediğinden ve bu 
güne kadar yap1lan teııvik milsaba
kalarında Beykozun umumi puvan 
itibariyle başa geçmesi bu klüb le
hine gözükürse de, §ampiyonada 

Alden is (Fehmi \'oral) 

Yarın seyredeceğimiz yarışlar a. 
rasmda en heyecanlısı tek çiftel61" 
dir. Bu müsabakada Galatasar&ylı 
Ali, Beykozlu Mehmet, Güneşli A
hilya ve bu müsabakanın ~ki §am

piyonu Fenerli Seyfi çekişecekler • 
dir. 

hazııhk olmak üzere yapılacak 

ant; cr.manlara 21 Aiustos pazar
tesi günü saat 17 de Taksim sta. 
dında l:e:;.~Janacaktır. 

arasında paylaşılacağı tabii gözü -
kürse de, bir süı prizle de neticele. 
ne bilir. 

Haberin fnorilcri: SONANDA!R 
DANDY. 

,l8 kilo. 
Ceylan (Receb Balkan) Mklct 58 

kilo. 
Bahtiyar (Şemı.l Tanak) 56,5 ki

lo. 
mliptt'di ve kıdemsizlerin puvanla. 

2 - isimleri aşağıda yazılı id· İnci (Hasan Akay) sıklet 56,5 ki. 
lo. rı nazarı itibara almmay1p sadece Sovyet Rusyada büyük 

s ·· ı 
lJ eymaniye 

mancıların spor levazımlariyle bir. lKJ....'°Ct KOŞU: 
likte muayyen gün ve saatte stat Üç ya~mdakl hall~kan arab erkek Karaku., (Hasan 
ta hazır bulunmaları lüzumu rica ,.e dlJ!I taylara mahım!ttur. .;6,:> kilo. 

kıdemlilerde verilen puvanm rol b" b" 'ki t .. b k 
oynıyacağı hesab edilirse; bu hal 1 ır ısı e musa a ası Mutlu) sıklet 

~ ~~kımı 
olunur. ~lesafc: 1600 metre. 

b.~~irazıtııde yenildi 
~b ırc d 

Güneşten: Cihat, Rasih. 
Beşikta~tan: Mehmet Ali, Hüs· 

nü, Şe:."ef, Hüseyin. 
Fener bahçeden: Fikret, Basri, 

İkramiy~i: 180 lira. 
Diker (Hikmet Tü7.ün) 
On Al Oluzarrer Batur) 

~ lllıın avet edilmiş olan is-
a~ilJ· S "l 

1 
S' 1dcn u eyrnaniye takımı, 

Melih.. İki at araı:ıın:la. cereyan edecek 

~ t'Por gelen bir habere göre, 
Galatasaraydan: F&ruk, Eşfak, bu ko§unun herhalde fazla heye. 

' ~ı .a ~ i lakımiylc yaptığı ilk 
Bu.duri. canh olmryacağı tahmin edilebilir. 

i~: a~ılJi kaybetmiştir. 
~c· ııpC>r 
~ 1 llıaç, takımiyle yapılan 

Vefadan: Hakkı, Lut fi. Dik erin bu koşuyu kazanması kuv· 
vetle muhtemeldir. 

t a.11tnı1ı,, nı <la Nazillililer 3 - ı 
ı.. ..rdır 

~ "'l ıtı·· . 
~:~a. iç~~haka da çok samimi bir Boğaziçi klübünün· 

fa.ı1a. 0Ynanmışt ve altı bin. yıldönümü 
Seyir . 

b cı bulunmuc:tur. B - • · kl"b" d il :r ogazıçı spor u un en: 
Qkltkij ~ K!übümüzün yıldönümü müna-

lll y halkevinin atıs sebetiyle 20 - 8 - 939 pazar günü 

Usabakaları . Bebek erkek kolleji sahasında ya-
~ak pı1acak spor töreni programı aşa. 

•11c1~ 1tköy li ğıda arzedilmiştir: 
(- Yclict koıu Yaalkevi spor şubesi 1 Saat 15 ıde Resmi geçit, 15.15 • 

b. cildi D rın ııaat dokuzda de bayrak merasi:ni merası·mi 
""llıcı bil.li • 1 

' 

itti il.tı' rııu nosunda ava baş- 15.20 de Söylev, 15.30 dan 17.10 

ları/allılaccı~bakala:-ı, av eğlence a kadar muhtelif atletizm müsa • 
~lar a.._. l'tıcra:•r. Arzu eden avcı· bakaları, 1 7 ,20 de Süleymaniye -

a gclrrıcı lı~ar~n,, bu müsaba. ı Boğaziçi spor tlostluk maçı, 19 da 
erı rıca edilmiştir. mükafat tevzii. 

ÜÇÜXC tiKOŞU (Handikap): 
Dört \ "C daha ~·ukarı yaştaki yer

li yanmkan lngiliı. at 'e kısraklara 
mahsuS: 

Mesafesi: '!600 metre. 
İkrami~ c-si: :?.>.> lira. 
Andra. Budln (}"ahri atlı) t-ıklct 

68 kilo. 
Mavzlka (Nulf Atabay) ~ıklet 

62 kilo. 
Mahmure (Salih Tem~l) ~ıklct 

.39 kilo. 
Ol;a. (M. Çelelti) !lıkltt 56 kilo. 

Günün bu en son koşusunun da 
çok heyecan ve merakla takip edL 
leceği tabiidir. 

Uzun mesafe hayvanı olan Al· 
dervişin bu koşuda güzel bir netice 
almruıı beklenebilir. 

Haberin farnrileri: AL DERVİŞ, 
KARAKUŞ. 

Kazım Bfo.~RKMt:x 

lranlı kadınların 

kat1lısında §ampiyonluk ihtimali da . Moskova, l8 (A. A.) - Zo~.cnı 
ha zivade Galatnsarayın lehinde dın - Moskova ve avdet bisiklet 
tebarİız eder. müsabaka.sına iştirak eden beş ki 

Atletizm birincilikle
rinde verilen puanlar 

şi, 79 saatte 10.217 kilometre me • 
snfc katettikten sonra Moskovay:ı 
gelmişlerdir. Bu müsabaka, Kha.s · 
san muharebesinin yıl dönilmü mil· 
nasebetile tertib edilmiştir. MUsa -
bıklar, StaJine Khobarovsk'm ko • 
mUnist gençliğinin memleketin sc

Beden Terbiyesi İstanbul böl- ferbcrlik vaziyeti hakkındaki blı 
gesi atletizm ajanlığından!; raporunu getirmişlerdir. Beş mil -

sabık, Moskov:ıda bir kaç gün is -
bir spor İstanbul atletizm birincilikleri· tirahat ettikten aonra tekrar uzak 

Jn 
.
1
. 

1 
. d'kl . ne iştirak etmiş tesekküllerin ka. şarka doğru yola. çıkacaklardtr. 

sevdikleri 
gı ız erın pek sev ı en sııor- J 

lardan biri olan polonun çok eski zanmış oldukları puvanlar sırasile -o-

b. ld - kk k T . ila nolunur M h b' b K 1 ır oyun o ugu muha a . arılı- . eş ur m aşı ampe 
te, milattan evvel altıncı asırda 1- 1 inci Fenerbahçe 81 sayı, Bir motörle gölde 134 mil 
randa, bilhassa kadınlar tarnfın - 2 · • G t t 55 ıncı a a asaray sayr, sürat yapabildi 
dan oynanan•bir oyun olduğu kay- 3 üncü Beşiktaş 25 sayı, 
dedilir ki bu, tıpkı bugünkü polo. 4 .. .. T y y K 11 Londra 18 (A A ) B Mal. uncu . . . . • sayı, • · · - · • 
dur. colm Compbell, yeni Blue Birtti i· 

Ata binmeyi çok seven lnuılı S inci Subay 7 sayı. 
kadınlar bundan 26 asır evvel bu 6 ıncş Dcmirspor 3 sayı, 
sporu yaparlarken güzel kısraklara 7 inci Boğaziçi li,,;esi 3 sayı. 
veya taylara biner ve cllcı-in,ue bu 8 inci Kuleli 2 sayr, 
ı;ünkü polo sopaları gibi :ııopalarla, I 9 uncu Doğanspor 2 sayı, 
kar~ıhkh dörder dörder oynarlar - 1 O uncu Galatasuay Jiı;esi 
mı~. sayı. 

le Lank§ayrda kain Coniaton ıaıu 
üzerinde yapmı şolduğu bir teerti

be csna.smda bir mil tlserind.-n •
a tlc 134 mil m e.ll&f e ltatetmifttr. 
Bu sürat. bir r,.k~r ~- ztnı 

3' Campl.ıC'll, bir i:st.Jcwn,.u. İ01$rrıuır • 
1 l tur. 



B U yaı:, ne bir otel, ne de bir 1 Kadınhr denize henüz girmiş -
pansiyonda oturmadım. terdi. Sadece, ayakları su içindey -

Temmuz başlarına doğru alelace - · di i ve Üzerlerindeki renk renk 
le edindiğim bir çadırı, bir gazino 1 mayolarla sahilde bitivermiş garip 
sahibi ile uyuşarak deniz minare· bir deniz nebatına ~nziyorlardı. 
leri, beyaz çakıllar ve ayakları - Hah, ha ... Evli kadınlar ... 
tırmalayan yüz binlerce kumla Bı.ınu çocuk sö;·lüyordu. Bir 
.dolu bir sahile yarım saat içinde ı sandalın kıç tarafınrıa iken bulun· 
kuruverdim. 1 duğu yerden iki adırr.da sandalın 

Yeni evimi bu ilk dakikalarda başına fırlamıştı. Ytiziı mosmor . 
görmüş olsaydınız belki de arıla· du: 
nn bal yapmak için kendi kendi - _ Niçin, dedi: öyleyse kadın -
}erine icat ettikleri bir kovan, ya - iar hamamından denize girmiyor
hut çocukların elişi mukavvalann- sunuz? Bur.ası bizim ... 

• dan yaptıkları bir köşk, hatta bir Bir saniye durdu: 
garaj zannedebiliıı~iniz. Şıınu de - _ Biz erkeklerin ... 
mek istiyorum ki, bütün bir yazı Bu sefer kadınlar gülüyordu: 
tavanı altında geçireceğim bu por _ Ay, sen de kendini crl:ekten 
tatif ve bezden ev, içinde yatıla - mi sayıyorsun, pis balık ... 
cak bir meskenden başka her şeye _ Erkek tabii .. hele bir denize 
benziyordu. girin... Bak nasıl bacaklarınızı 

llk zamanlarda evimin önünde sıraya dizip birer birer altından 
Yahuc~i çocuklarından başka de - geçiyorum. Kadınlar müşkül va 
nize giren kimseler yoktu. Bunlar ziyette idi. Dışarı fırladım: 
daha nisan başında belki de bütün _ Hişt, dedim; buraya baksa • 
sayfiyeyi kiralamışa benziyorlar. 
dı. Çünl:U geceliğin ağustos bö -
cck!erinin sesleri durduğu zaman, 
uzaktan uzağa, mahalleler arasın
da onların s:sleri ışitilirdi. Sa -
bahleyin dokuzda geliyorlar, ve 
gazinoda yedi sekiz kişilik aileler 
halinde birer masa kiralayarak o. 
rada soyunuyorlar; kombinezon -
l;mnı oraı:la çıkarıp siyah ve beyaz 
nasında rengi kaybolmuş mayo -
.arile orada denize giriyorlardı. 

B tR gün, geldiğimin birinci 
hctftasıydı. Denizden yeni 

dondüğüm bir sıra, banyo havlu
sunu çadırın kapıs:na asmıştım. 

Bu, işlerime bakan gazinocuya 
verilmiş meşgul işaretiydi. 

tçerde yanıma aldığım kitaplardan 
)irini okumaya hazırlanıyordum; 
ıe artık, denizdeki çığlıklar bir 
ığaç üstünde yaz kış öten böcek • 
er gibi beni meşgul etmiyorlardı. 

Birden, çığlrkların iistünde bir 
>ltaya dokunan balıklar gibi l:u -
aklanma bir iki kelime çarptı. 

Capıya gerilmiş havluyu hafifçe 
raladım; beş on metre ilerde, on 
!ört on beş yaşlarında kaldar bir 
,ocuk, etrafına toplanan yedi se· 
:iz kadınla münakaşa ediyordu. 
~ğer ıkadınlardan her hangi biri 
ıahse girecek olursa, denizden yü
erlerken ıbacaklarının arasından 

nr balık gibi kayıp geçebileceği -
i iddia ediyordu. 
Kadınlardan biri: 
- Terbiyesiz, diye atıldı; sen 

· numarayı git de canbazhanede 
ap .. Biz hepimiz evli kadınlarız. 

na sen ... 
Belki de ileri doğru yürümeğe 

hazırlanıyordum ki, birdenbire 
s:ırldaldan denize atladı; ve kay -
boldu. Sular evvela köpüklendi; 
gözlerimle uzun uzun çıkacağı bir 
noktayı aradım. Yoktu. Neden 
sonra, ta balıkçı kayıklarının <.1al
yan etrafında ağ tuttukları yerde, 
onu bir nokta, belki d: bir kuş gi
bi ancak farkedebildiır.. 

B 
ALIK Osmanm &azinoya 

nereden geldiği belli :k • 
ğildi. Yalnız üç dört senedenberi: 
yaz başlarında gözükilyor; kanun 
aylan gelir gelme~. gazino kapa -
nınca, Balık Osman .ia kaybolu • 
yordu. Uzerinde omuzllrı }ırtık 
bir gömlek, hem denize girip, 
hem sokakta dolaştığı kısa bir 
pantolon vardı. Ar.akları daima 
çıplak geziyordu. Fakat hiç kim
se diğer fakir ~ocuklar gibi tır. 

naklarının uzadığını görmemişti. 
Bununla beraber onları ne zaman 
kenstiği ve ne vakıt yıkandığı da 
bilınmezldi. Sadece bir balık gibi 
sert bir derisi -. a~ Jı. .:iözlerir.in 
iç1 masmaviydi. Demzc gir:liği 

zaman bu gözler sularda bir boya, 
::al t.t bir caı:: giLi eriyor, ara sı -
ra kayboluyordu. 

A K~AM, denizden sonra ga -
zinonun bahçcsinlde oturu • 

yordum, Birdenbire Balık Osma. 
nı yanıbaşnnda bu11um. Deniz -
den yeni çıkmıştı. Islak yün pan· 
tolonundan sular bacaklarına doğ 

j 

/( 

~\'"1pa plijlnnnda büyüklerin çocul< oyuncal:briyle oyna· 
....... adet obıu~tur, clcnibbilir. B:lhas~ lnr,iltcı-cnin tiyatro, Sİ· 

- ~' Tll!'Yd• yı1:1ızlnnmn pek fazla devom ettikleri 
plnjlarda yÜzmo havuzlarında ı,üçiik küçült oyunettk l"Cll«·nli•ı r 
yüzdürmek en büyük eğlenceleı-dcn bir!ni teşkil etmektedir. 

Balık 
Osman 

ru silzülüyor; kirpiklerine takıl. 

mış bir iki damla, nıirn or.Hla du. 
ruyordu: 

- Ha, dedim; sen! .. Gel baka. 
hm.. demek ki kendi ayaklarınla 

geliyorsun .• 
Başını mı eğdi: yo~sa gözleri • 

min içine mi baktı, IJHmiyorum: 
- Öyle, dedi. Ken.;ım. 
-- Hesa? vermeğe tnbii !.. 
E ~:den, içerlcrina,• ~ünc;:1i v.; 

.ııasmavi bir deniz :.ıza\• ... ıı ıcı::c:r~
ıd loeıldırdı: 

-· Hayır, dedi, tıı.nk t-tnışma
~ ~ geliyorum!.. Ka'ı1hatim yv!c 
çünkü .• bana Balık Osman diye 
takılc.lılar. içlerinden biri de evi. 
ne çağırdı. 

- Gidecek misin? 
- Bilmem!.. Şimdiye kadar git 

medim. Gazinoda yiyecek bula • 
mazsam .. 

Arkasını, gazinoyu denizden a -
yıran tahta çitlere verdi; kolları
nı yine arkaya .doğru dayadı. Yal. 
nız gözlerime henüz bakamıyor -
du. Ba§ı yan ıclönük, ilerde, sabah
leyin onu daldığı yerde kaybettik
ten sonra ilk defa gördüğüm nok. 
tada, balık ağlarının bulunduğu 

tarafa bakıyordu. 
- Niçin, dedim, sana Balık 

Osman diyorlar? 
- Bir balık gibi yüzüyorum 

çünkü ... 
-Ya? .. 
- Babam balıkçıydı. Yaz kış 

denize çıkıyorduk. Çok defalar 
büyük balıklan avlamak için yem 
diye beni denize attığı olurdu. Bir 
çinekop gibi önlerinde kaçar, san. 
dala atlardım. Vaktinde atlamı -

rına alıyorlar, gözlerinıde, bahk 
Osmanın deniıe çıktığı, balıklara 

yem olarak atıldığı, ve bir ba
lıkçı kancasının omuzlarına takıl· 
jığı dakikaları dinHyorlardı. Ba
lı!,. Osman bu sıralarda yırtık ağ

ları işaretler; yahut balıktan yeni 
dönmüşlerse gazinonun çardağın.ı 
yahut ta bir ağaç gövdetöinden ö. 
teki ağaç gövdesine ağları bir baş 
tan bir başa gererdi. 

Hele tamire çekilen sandalın 

biteceği gün .. Osman mütemadi
yen bugünü bekliyor, ilk balığa ~ı 
kacağı dakikayı düşünüyordu. Ağ

lar yeni alınmıştı. Belki de deniz. 
de o zamana kadar tanıyıp görme 
dikleri yeni balıklar bulacaklar, 
yahut bir el ka.dar büyük güneş 
balıkları ile gazinoya dönecekler· 

di . 

O 
SMAN, s a y fi y e d e , 
balıkçıların "erdikleri ye 

yeceklcrden başka garip bir nu· 
mara ile daha para kazanıyordu. 

Bilhassa bu numaraları y<lptı. 

ranlar kadınlardı. Sandaldan de 
nize para atıyorlar; Osman ne ka· 
dar derin olursa olsun, hatta en 
dalgalı zamanlarda bile gü~üş 

paranın arkasından bir kurşun gi
bi fırlıyor; ya parmaklarının u. 
cunda yahut dişleri arasında, ba· 
zı kereler de sol ayağının iki par-

Yeni sandalı nismini "Bulut,, koydular. Etrafı mavı 

bir çizgi ile çizilmit, ustü tenteneli. •. 
ince 

Gece, Balık Osman uyumadı ... 
Ne olur ne olmaz diyordu; ağlat 
belki sürüklenir, belki bir köp:R 
balığı parçalar: belki fupna çıkıp 

harap eder. en kork:uğu şey gün 
düz ağları taran.ıya başladığı za. 
man ka.dının ag içir.den kurtuluı. 
kaçmasıydı. 

S ABAH çadırın önünde o· 
turdum. Osman gazincı. 

dan denize doğru uzayan tahta 
iskelede ayaklarını sulara uzatm:~ 
kırmızı köşkteki kadının kendi 
isklelcrinden denize ineceği da
kikaları bekliyor-Ou. Şimdi kapı 

yavaş yavaş açılacak, kadın, de. 
nize, kendisini arka üstü rahat
hk ve emniyet içinde bırakacaktı. 

Hasan reis, sandalla az ileriJe 
dolaşıyordu Balık Osman hemen 
suyun altından kadını bacakların. 
dan tuttuğu gibi ağların kapısına 
doğru sokacak, sonra iki Uç ba· 
lıkçı daha ağları çabuk çabuk top. 
layacaklardı. Ka.dın bir balık gibi 
ı 'f ' , 1 J 
çınnacaktır. 

lın baş tarafına ben \·azdım. J( 

tarafına bir acem tasviri gı 
saçları omuzlarına :lbkiılmÜŞ lf. 
ieadın resmi çızdim. tstavri g• 
.ıocudan aldığı ödiiı.\- fara ile 5' 
J"la kadife iki minder tedarik eı 
Dümen iplerini eski biı sandaıd' 
~eçireceklcrdi, Osmanla tst•1 

.. k . • ô Jzun uzun muna aşa ettııcr. 
~üşc kalktılar. Istall'rı para~ırı1 
ıl .r.auığını söylüyor: Osman P~ 
Jalda her şeyin venı olmasını • 
zu ediyordu. 

Bir sabah erkend:::r. Bulut de 
zc indiril:ii. Hcj)imiz ve Balık Of 

man sandalla küçük b:r geı1~ 
yapacağımızı zanne Jiyoröuk. 
tavri, Bulutu i..;ı<ck) c bağl~ 
Jsman gözleri s .. ndala takılı: 

- Tıpkı, dedi, "Jiı Gi.ıneş tı' 
~ına bcn~iyor. 

.fstavri bunu ışitmek i.:.tc:rıed 
:.lsman, ogün akşam2 kadar '' 
:lalın etrafında dcnızde doJaf 
ı{akat parmakl3.rır.ı dcğdirnıcJ 
'.istiine su bile sıçratmadı. 

yacak olursam beni tekrar denize 
fırlatır, içeri girmeğe çah~prsam 

'balık kancalarile omuzlarımı kana 
tırdı. Bir keresinde bir köpek ba
lığı parmaklarımdan birini ko • 
pardı. Nah, görmek istersen .•• 

Sağ ayağını diz kapaklarına ıdoğ 
ru kaldırdı. Küçük parm~ğı bir diş 
yahut bir satırla koparılıp uçu -
rulmuş gibi orada bomboştu. 

O gün, bir çay içti; bir dilim 
ekmek yedi; fakat iskemlede otur-

Fakat, Osman bunu yapamadı. 
mağı ile yakalayıp onları yukarı Çünkü ne gündüz. ne gece kadın 
çıkarıyoıdu. Yalnız birçokları O · denize girmo1i. Pencerenin ö
nar para atardı. Fakat, hiç birini nünde yaln;z kitc.p okudu; karşıda 
denizde bırakmaz; hatta suya balıkçıların ağ tutmısını seyretti. 
inen para gözlerinden nasılsa Bir defa da tam sahıle iscıbet eden 
kurtulup kuma değmiş olsa bile duvar üstün.deki bir iskemlede '> 

gene bulup getirirdi. turdu; gazinoya baktı. Osman 

. E RTESi günü Osma .. a -!' 
gidcccgimı töyledim. 

- Osman, d~dim . han• b~n1111 

~elecektin ... 
1stavrınin sandalm2 b1lıl:Ç11 

..ırına, kırmızı köşke ve ga.ı:İll' 
cktı: 

- Gelirim! dedi 
küfretti: ve l?ir saba'ı da erkenden 

B lR gün suç işleyecek bir ağları topladı. Hctta kapısını ka-

G AZ1NODA benim portatif köpek gibi Osmanı ba§ı pamadı: içerdekilcrin hepsini ser 

madı. Çadırın cvvel.l k1 'ip bavraı• 
n-lird ı k. Osman topra.,a çıı~ 
~üçük kazıkları .;öktiı ırnzı:~ 
folu bezler bir<lcn'Lırc söncl"1'

1 evin yan taraflarına isabet önünde buldum: best bıraktı. 
eden yer, üstü çinko ile örtülü, - Hani şu kadın, dedi, bana • 
önü boydan boya asık bir yerdi. terbiyesiz diyen yok mu? Hasan G EÇEN hafta istavrinin ta- ı ~arlır yere kapandı. n''~ 

mire çekilen sandalı bit Os. :nanla bir ~aat ıçindc hCr .~ 
Gazinoya gelen Rum delikanlılan reisle sözle~tik; ona ağ kura<:a· .• mişti. Bu hem bir balıkçı sandalı '"rtop ettik. Gazinoc~muıı 8 

eğer gazino kadın miişterilerle ka- ğız !. t· 
hem de bir tenezzüh kayığı olmuş t ırafta yemek pişirdiği rıııı • 

labalıksa buraya çekilip gözleri Hasan Reis gazinoda yatan ba- ıW 
tu. Etrafı koyu mavi ince biı dkta k'lryolasının 'i ıtımı ko}' ı 

bir cam gibi kıpkızıl oluncaya ka. \ıkçılardan biriy.di.. ,.ş~ 
;izgi i)e çizilmiş . ilstü tenteneli Gelecek yaza kadar kat ve · 

dar burada rakı içiyorlar; yağ - - O da nasıl şey, dedim; Deniz ı11 
ve gıcır gıcır bir sandaldı. nurdan portatif evhıi<: orada ~ 

mur yağdığı zaman gazino sahibi de kadına ağ kurulur mu?. ~· Gaıinodakiler hep bır araya 1afa1a edile..:ek.. Ralık Os 
masa ve iskemleleri burada üst üs- - Kurulur, dedi? Hasan reis ,c 

~cldilcr: ismini bulut koydular. bu sene çarkçı mektebin"' vct 
te yığıyor; yahut bahçedeki müş· yapacak işte .. Onun kılıç balıkla. 

S k 
Bulut ... 

teriler buraya sığınıyorlardı. Bu _ rına kurduğu ağ var. onra adı· 
1im .. 

nunla beraber üstü iyice örtülme. nı tutup denizkızı diye balıkçılara 
miş ve yamalıydı. Yağmur dane - cösterip zevkler.ccek. 
Itri masaların üzerine birer ikişer - Sakın, de.':lim, biliyorsun. 
düşer, ve yağmur s i c i m 1 e r i Hasan reisi ikide bir polisler 11-

düğümsüz bir yumak gibi yuvar - rıyor . 
!anır dururdu. - Yok canım, küçük bir ders .. 

Benim gazinoya geldiğim sıra. Bakalım bana bir daha balık Os. 
!ar hava açıktı. Bir balıkçı anlat- man desin .. 
tığım bu çinko dam altında bir Balık Osmana sayfiyede her· 
sandal tamir ediyordu. Yanında kes Balık Osman ddiği halde, he:
tahta bir masa da renk renk boya nedense gazinonun az ötesindeki 
'n.:tuları vardı. brmızı köşkün ev s a h ib i n e 

Balık Osmanı her vakıt burada kızıyor, kadınla bir türlü anlaşa

~örüyordum. Ya, sandalın arala • mıyordu. 

r:na ince bir katran dökülmüş tah 1 Gece, Hasan reisle b:n de var. 
taları kalın l..ıir zımpara kağıdı ile 

1 
dım. Balık Osman, dalyanda ba 

~ımparahyor, ve yıllarca c1eniz lıkçıların yaptığı gihi ağları deni· 
yemiş tahtanın ince tozları dizle· I ze bıraktı. Burası tam kırmız kö,. 
rinin üzerinde beydz bir taba!\:a kün önüydü. Deniz derindi, ağlar 
•ı<:pıyor<lu. Yahut hoya kutula _ 1 kuvvetliydi. Hasan Reis: 
·ını dakikalarca ellerinde tutar. I - 0

Bu ağlarla kılıç bile tutulur. 
landal boyanırken, gözleri fırça 

1 
dedi. kadın neye uğradığını fark 

ia. boyanın sandala ,·,.rdiği renge bile etmez. 
akılı .belki de r;özleri kadar mavi 1 ikisini de boş yere ağları de 

':ıir denizde. sandalın sularla şıpır nize atmaktan vazgeçirn.eğe Ç3 

'\ıpır dövü~erck yelken açacağı bir lıştım. Hepsi nafileydi. Gece için· 
-:ünü tasarlar, &an~alın sahibi ola:ı tle ağlzrı atarken Osmanın gözk 
'1alıkçı istavriye yardım ederdi. l ;i bir balık gözü gibi parlıyor· 

Nitekim, bir çok defalar ela ç i· Hasan reis ağları çabuk r.abuk •ıı 

~er balıkçılarla beraber bir söğüt ra 1<ıyor: ve balıkçı cldukları ir,il\ 
-ığacı a1tınrla yırtık a~ları tamir c d: h'.ç kimseıin görme.;iııdeıı ~tip. 
diyordu. 'Uç balıkçı Osmaııı arala-

1 
he ctmiyorlarclı. 

~., 

1 ngiliz kr;:ıl ,.e ln·ali:;esi ceçcn pazar günü Londra dvarı""'rı· 
bir mckte, kampını ge:ııniı ve burada kamp göreıı 200 çocui"~ IJİf 
m:t:l h'lrc!tı::tlcrini scyrctnıişlcrclir. Kral çccuklarla beraber epeY 
vakit geçirmiş, oyunlarına fİlİrak etmiştir. 
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alep sokaklarında Yazan: L. Busch (36 Yı i ını va :1 ş:ler arasın:h gaı : rm ış b ı r Alm1n se1.1ahı) 

sefalet akıyor ! 
Ucuzluğu dıllere destan olar. 

Buba'ya : " Ştmdi biz bu kızcağızın 
ölümünü. mü seyredeceğiz? ,, dedim 

ve tüccar şimdı ışsız, güçsüz 

Eski bir Suriye nazm : 
Halepte bütün esnaf 

sinek avlıyor 

« Yanlış yola 
saptık, sonu hCsran oldu » diyor 

Yazan : iaıcıpt 
ba 0 dolaşırken her so - uzandığını görünce eşeknrılnrı- t.ij gUnltim. Ayakkaıılarımı ho-

~ınd k 
ıı Ist a a,·~ıııın, Piyerlo • nrn hUcuıııuna ui:;Tnyaıılar ka yayan aynalı boyacı, parmakla-

111 ,. anbuıundan ya bir çar. dar korku gcçiriısiııiz. rile ki\seleri d<ldurnn seyyar 
1 ('Yıı. "lı 

Hulusi GONAY 

Genç !!aııa kızı Han ın ne dı.:mel 
-tedığini derhal anlamış ve gayet 
nahzun bakışlarla bakarak son de 
cece lakart bir ta\'ırla omuzlarını 

ilkmi5 : 

- Biliyorum! olsun! 
1\lanasında cevap ,·ermi~ti. 
Fakat I lans kızın bu budalalığı 

la i~tirak etmek istemiyordu. 
Şimdi kızın iilüm ağacına bağla· 

1acağını \'e vücudunun zehirli di· 
'•enlerle delik deşik edileceğini dü· 
:ünüyordu. 

t>tıııır.. nygın gözler,, in !jinıdi Halep bl.I halded:ı. JonclurmaC'ı, sokak başında 
1 ol k r Buna kendisi sebebiyet ,·erdiği i-c J\ı. a esler Ye şahniş - Esnaf, f:;;sl7.liktcn ra nargile :rnhve kanıran yarı çııılak çı _ 
l t1sar ;in I lam; son derece azap duymağa 
•tın n; mahallelerinin tokurdatmakt~ı ,·cyahut sınek rnk \"e nihayet '~ığırtkan hur _ 

ı.. 1 Zan 11 d" 
0

)a ..... -ıamı".·tı. Hans o andan itibarer. "'Skid c ıyordum. avı ile "imrnrı eyyuın., etmek ma şııruııçusu, Türk olcluğumn 
llıaıı en Piycrlotiyi nılııt bir teclirlcr. iğrcndil\IC'ri zaman gözlerini ">içarc kızı kurtarmak çarelerini dü 

~İltdu~lara!< tanırdım. Hale- Bu durgun!uğun ı::ebcpıerlni culaklarını açaıak. hudutları - ~ün.meye_.?~~lar:. 
1 

•• 

aııs,l t~n sonrn, bu bUyUk en e:ıhiliııclen eıı nıüııen·criııe 1 rııızın clı:;ı:nda J;aimış k:ır.daşla- , h.ı~~ ~o)e donm~.erı~ı. orada 
Ilı hıs Cdı~lne karşı duydu · I kadar birçok Suriyeli tüccara 1 rımız gibi hasre:tle sevgi He \('ndı~nı ~aklayacagrnı ı~aretle an· 
Zira dt'ı;iştl. sordum. Oldukçıı dUzgliıı tllrk. l'Urkiyeden bah~ettiler. ı atmaga çalı~ır. · 
tıık' S'atabetıer kornıırlmcsi çe konuşan bu hdı.ınlar snııkl Hattil, politika ile u~raş:ın Kız Han ın köye diinmek btcdi 
fıiy ~ÖrdliğUm Hnlepd0 ben. ıözleı;rnişlcr 'gibi, uzun uzadıy?. \rap ıııUnevverlı•rinin <levam et 1ini anlayınca deh.ete dü~er. O da 
~ ~rıou · · l k · · "k · ·· t · b" ı b nın eski 1stnnhula knfa ağ·ırtıııağa !Uzum ı::örıne •iği gazinoda tanıştığım eski bir ı~aret e a ·sı ıstı ·ametı go'- erıp ır 
11ırıı ~S.lcdfği ek7.antıik hissin len. bir kağıt nl'kasıııa, yarı nazır, yumruklarını masaya ;eyler sijyler. 
lrıbi hnctırdı Bu noktadan burun halinde bıı şema çiıi - vurarak bana şunları anlattı: :-.:ihayet lI:ıns anlar ki kız artık 
•Uıı 11 ndcta S.?mpatlk htıl<lıım ,·orlar. Ye: - Ah, TUrkiyc .. Gıpta ediyo - IIanaların arasına dönmek fikrinde 
kı, l>~~ kaydetmek li\zını • - Dn "rnı'.yyet .. dahilinde ruz ~izlere .. Biz. hangi yolun .!eğil \'C JI:ın~ıa birlikt:.: gö-terdij!. 

ar,lld lCtlotir.!ıı ziyaı'E>ti sr- biz nıısıl can çckişme~·iz, ya rnlcusu olncağııııızı ve hatta meçhül i:-tikamete doğru firar et 
l~ıı kakı lstanbul. !;=inıcllki 'leydi?.. ';:cndiıııizi lıilrııcğe ,.e tan ımnğa 'llek ni:·::tinde! .. 
~tı~t a.dar Pa:-ıayır manzara- Cilmleslle heı şeyi lznh et IUzuın görmeden boyumuzdan IIans cenubi Afrika ormanların· 
lfaı lnıyordu. 

cııte h 
•( ~a er hangi bir kala . 

miş oluyorlaı·dı. ~>llyUl;: i:;ler yapnınk iı:;tedik. So. :la böyle a~ikane hir macera. ya~a 

Çizdikleri yarı buruıı halin • nu hep hUsran oldu. Cumhuri • 

m:u; \ a . _ • anlar ur:.ı ••• :·· . ı~· onc..an ba~ka hıçbır şey görmüyor
:nak niyetinde olmadığı için uzuı f .:rn; gibi Han ın yüzünden ~özlcri
zaman işaretlerle ve eı1\'ai aktör ta ni bir da'.;:i'rn ayırmıyor, onun en u
,•ırlarla kızı iknaa çalı~ır. fak hareketini büyük bir heyccan-

Bcni tarif eder, kabile rcU oldu- la takip ediyordu. 
~um için bana müracaat edeceğini. 
>enim kendi ini ~aklayacağımı ona 
;üç hal ile anlatır. 

Bu suretle kızı köye dönmere ik

na eder. 
Filhakika Hans kızı doğru bana 

.. etirdi ve hiidİ!'.'C); ba5tan nihayete 

Bazaranın kaııter içinde kalarak 
\"C bir panayır canbazhane i önünde 
rol yapamuş gibi deh~etli ta\'ırlarla 
gözlerini kovuklarından dı~rı uğ

ratarak verdiği izahat bittikten son 
f"<! ben gülerek Buhaya : 

,,adar anlattı. Bu a~k mac~rasına - Hana müddeiumumisinin mah 
ayli güldüğümü itiraf ederim. kumiyet iddiası bitti mi? diye sor· 

Fakat kızın zehir hikayesini din dum. 
le:·ince i!5 dc~i~ti. Çünkü hadİ5e\'İ Bu alayımın manasını anlamayan 
)ğrcnen mua\"İnim Bazara: Bazara: 

- Eyv • .' : .. ; ~ ayağa fırladı. Ve 
bağıra bağıra :;_>~ya bu i~in ne bü
yük bir facia olduğunu an:attp dur 
du. 

- Bu kız ölüme mahkumdur! 
Hiç kim;;e onu ölümden kurtara· 
maz! diye bağırdı. 

- Çare yoktur. hiç.bir çare yok
tur! diye tekrarladı. 

- Ben sana çare olup olmadığını 
~rmurorum! Şimdi biz göz göre 
~öre bu kızcağızın öldüğünü mü 
~yredeceğiz? 

Bazara heyecan ve asabiyet için
de yerinde zıphyarak: Muadnim llazara f:deta bir pan

domima dramı oynar gibi facialı 
,.e deh~ctli ta\ ırlarla L,.in kort:unç - EYet! EYel! dedi. Yoksa bütün 
n~'ıiyetini i1.ah edip duruyordu. Kı- Hanalar isyan ederler! 

!a baktım. - Bazara! Sen benim rejs oldu-
Za\'a... - kızı bütün bu ko· ğumu galiba unutuyorsun! 

ıu~ulanlara · :::~ı g-:ıyet liı' :ı:··tti. 
) yalnız mabuduna bakar gibi \'e Bazara gene yerinde zıpzıp sıçra-

dı: 
t l tşı~·a • 

cııh • vrya hıalettayln 

~ ı;:ö; Sokağa girdiğiniz za. 
1a\111 eeeğinlz dış manzara, 
bır 1:•nızdn muhakkak ge. 

t ~ı118 bessum yaratıH'aktır. 
~ ~r: it Satıcınm pesten. tiz -
1a ~o· li naraları, llalehi ilk 

Jel\İ şema, Tiirki;,·e~·e snkulıııuı; ··~t kurmakla \\e ııdiml~i topar- dnşlnr da bulundu. !'\e oldu'? knlfasınııı size f.ırn~ızca, ingi • 
oir toprak ıınrc,;ıı:ıını, yan Ha • lıyacnğımızı znnncttfü. "1''ikri Dnşınn Uç heş kişi toplayan, or. llzcc, hattı\ italranC"a hitııp et -
lelıi göstermekte. şiıııalcle \'e •tt.ihat,, yolunda ylil"Umediğl - tıı:rn bir fırka ettı. Ve şimdi Sıı. ·i;:;iııl görilnce hiç h:ıyret etme -
:;;imali şarkide cenup ,·i!Cıyetle -1 •niz ,.e memlek<-t içinde anar - riye şu görclUğUııUz hale geldi. yiniz. 

- Asla! reis oldu~unu b:liyorum! 
Fakat fayda etmez! E ascn bu kız 
.ıiç yalan söylemiyor! Uzun zaman 
:.izin dostunuzu öldürmek İ::ıtcdiğinı 

Ye ağaçtan kafa~ına ta~ı kendisinin 
attığını gizlemiyor! Onun için ar· 
.;:ada~ınızı öldürmek btiyen bu kızı 
elbette himaye etmek btemez iniz .. 

r t11 
aı~\ n bir insanda derin 

01ıı 3•0rlltıın uyanmasınn Yesi

~1aı:ı ,~·\re gözleri, onlnrın 
aıı. lzJarından ba~lı\'arak 

ı "~ıı ~ . 
rıtı~ ı, bıyıklarını ve kı -

r tlnı d" 
ı{ ıdlldeıneğe başlı _ 

'lab 
t 1 ı:ııl ~lık bir caddede göre • 

et"ar,anzara hayli orijinal 
~thı nızdaki tiplerden bt -

'h '"erı ~tıll,, ntz takılıj'OI" unkı · 
Ilı "Z· • 
~ a ba~ kelle kulak dUz~Un . 
~ıı.t, aıt C5zlt'k, şık bir res .. 
lar11 k tararı şişhane; tfi to. 

~-tıııa 1l'l lldnr uzanan alına al, 
ı. • oııu or, scniş etekli bir en 
ıı:r ıı U U " lıı ııt ııde de sa da kor 

{ ~~ltıı San kendisini karna • 

ıı:· ~ı~~clcrınde zannediyor. 
ltıı tırn ke tarağı ne tırnak-
la 1~ l:ib~ltlann maşa ile kıv -
tı: \ııra}\daI~ah bir hal almıı; 
ıru da, dolusu snkah olan. 
t. ııa\ llYnı kılıkta karşıdan 
ı;;lı tnıe1 . 

ır ~· ktıh){ erı, tebessllmle 
0tnı1c 11 ~ha ile gü!Unecek 

l'f ıı, 1te11dk aızediyor. Hani 
r l'lc 'lir lsıuı tutamasa. diz -

aılt a vu \· t>ak rn makaralar ı 
flııt . 

"iııı ıg 1 1lıız · 
~ıııı • ll'IE'd ın kıltıpların de • 
ı • 1Z ,,_ enıYet "'Oiundt1 n~ -

"IJ "ICrı.. J • 

il 
1all'l •ıaıenın ehemmiyeti 

~ ilk 
ıı bır "e ölçmek için Hn-
t:1ebııı&Un dolaşmak ktHI.. 

~~I\ Ildır. 11Ucuzıuğıı dillerde 
rıı 8atı1tn ese ı tı, bl zde 18 li -

ı ~ aıııt, 11 akta olan !pekli pi • 
lt1 '1

l'<lJ at aıeute Uç liraya hay. 
ı.. 1nab11 . . , 

~ıq lt~·ıı. ıyor. Bız de be~ 

1 11 ~l' llaı Satılan ipekli göm -
~ı lıı-u l'r>te bir lira,·a sek-
ıı. ılttı>-ı Şa,, <:e){ı9e çeki~e. Arap 

<la l'an "" 
b11 n aı 1 ,.. nıaga lUzum kal . 

ilin ••IYo 
lııte l'iııı r. Bu ucuzluğun 

'ıı 11 ~ ~·or~ltnştırmak iı;in bey. 
· tıı, 11 buııuunıuk yapmamalı 
~:~1lltıde rı SU rn ru k serbesti. 

111> Ur. lıu lenı1ı1 edildi~! rna-
toı. nunı •r "aı..ı a beraber ll a-
h " Ut · ı~ a.ıılld •ndn seraıeun çir 
~ıı.. e a\\t ~ 

tıı "'llı;ı,, ıg-ın ı söylersem 
rı~ J •nız 

'aıı lll('k . :· Orncln. bir eli • 
'1 ı a ı~ın 'llo dırn a,·uç açanlar. 
\~ 13rınr 11 başında rahatsız 
•t •• a. <.·ıı,.,,elı>, b<'nim ı:;ihi bl • 

"\:ili ··•eı·t 
·•ıı ~.o <:iv c,:e duYraıı:ırım 

ll\uctın. arda bulunan sa -
burnunuza kadar 

rimizi. garpta llatay dırt.reti - ~ilere ııı eydnn ,·erdiğimiz için l:licnz, Ercliin, hatta Ji'ilistin i - Anlaşılıyor ki, kollej mezun
mlzl irae etmektedir. Bununla hu c!a\'amız da lıllsranln netice. pin ucunu cllerıne almışlar; mli ınrınrn artmasına mukabil iş 
anlatma!< istetlilrleri nokta, ll ıı lendi. 1\lenfaatl r: rin çarpıştığ·ı tcmacliyen çekiyorlar. Ortada haC'mi onlara dar geliyor. 
lehin ihraç kaı.ıılarının kapan • Suriyeye lıugUn Alman ,.e ltnL oıilcn yalnız Suıiyc Ye Lübnan. Bu ,·akınyı bir misal diye kul
mış olmasıJır. Bilhassa isken • van propagandasının da bir yı- Ye eski na1.ır, başını sallıya- ıanahilirlz: Hıı.lepte konuştuk -
jcrun kapılnrmın da şırnk dl - lan gibi knfasm ı sokm ak iste • rak: ıar ı m, S11riyedck! fikir nyrıh -
re kapatılmas ı c ıılnrcla uıUthiş !iğini g<lrUyorı:z. Bu ned~ndlr? - Ah, Tllrklyc· diye tekrar o;ından şikfıyet ettiler. Bunun 
t>lr tolrnt tesil'l :-aıımış Şimdi Bu. hPp, bizim lıirlik fikrine ınled!; Türldye gibi olamadık. böyle ola<.>nğı }'ek tabiidir. I\:i • 

lfalcp tacirleri eklik arayı:n fa- yer vermcdiğimi:'.dendir. nır ele· Tlirkiye gibi olnmıyacağız.,, misi medresede, kimisi maarif 
relere dönıııllşleı .. Bu delikle. tutmuşuz da "Ar.rap ittihadı,, *** mekt('plrrincle. kimisi de kollı>j-
ı·i, kendi ifadl•ler1ne gör!?. nıa • diye htiylik bir hayal kurınnf;a Halepte, Lübnan için dinle • ler<'lc yetişen, yani ayr: ayrı 

llesef, bizim hudutlarımızda çRlışmışız. Kendi toprakları i - diklerim hayretimi körilkledi. 1cliltllr ınllesseselerlndc imal e
hi\lu bulmak ınUmklinmUş Ka- -;inde hirlik kuramıyan hir mil. Yedi yUz hin nüfuslu Llihnnnın li~ · n Arap gençliğ"i elhette ki 
~akçılığa geniş mikya~tn de - Jetin. bir "Ar:•p i\leminden,, kollPjleriııclcn her yıl l 500 Araı) hu ,-nziyette hir fikir Uzniııdc 

mm edeceklerini bizim şu dar- hahı;;etmcsi gll!Urıç değil midir? genci diploma nlmnktnymış. "ttihat edemez. Hııl:"ısa. Halcp
bımesellmlzlc hiıleştirerek söy. A\"UÇ içi kadar :::'urlyede ~cfıı • Bııııların, ancak lıil'l<açı me. te ilk gilıı, hrııcle şn iııtıbnı bı. 
leyip duruyorlar: !et içinde slirUklenınckteyl7.. ınıırlycte girebılıyor, geri kala. nıktı. 

- Deni1.e dllşen yılana sa IIer zaman, " iki adım ötemizde- nı tiı'aret ha~·atıııa atılıyorlar - Suriye. nıiiteınaıl!ycn karış • 
rılır. !ci komşumuz Tlırkiyeclen 'ibret mış. Diyorlar iti: tırılaıı bir ka7.an, fakat içinde -

Böyle olmakla hcrııheı·, Il a - alalım! .. diye haykırdım, he -t - Jfrr hangi Liilı n nnlı bir/\- ki lıir turlii lııılı.nıaç olamıyor. 

leııte, bize kar51 ;:.aklki bir pres nimle beraber haykıran arkn - rap garsonun, yahut bi!" · nşçı 1 Hııliı~i G UXAY 
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Ilansa döndüm: 

- lşitiror mu::-un, Han2 dedım. 
Senin kara SC\ gilin dereden çıkar· 

ken seni öldürmek için ağaçtan taşı 
kafana yu,·arlamı;: ... ne der in? Sc· 
ni öldürmek i::.tiyen bir kızı kurtar
mağa kalkışacak m· ın? 

l lans huyrctl~ ba~ını ~allıyarak 

kcndbinin siyah bir kedi gibi otur
duğu yerde büzülerek gözlerinin 
içine korka korkak bakmakta olan 
bu kıza baktı: 

- Vallahi, kaptan! Bu kızın ba
~ıma ta~ı yuvarladığına inanmak 
istemiyorum! Baksana, kız adeta bi· 
ze tutkun! Vücudundaki zehiri gö· 
zümün önünde lxı;ialttı! Ölüm vız 
~liyor anla~ılan! Bu kıza acıyo

ım! Kaptan, rica ederim, ne yapıp 
ıpıp bu za,·allı kızcağızı ölümden 

.urtarahm! 

Güldüm. 
- Şu anda do tun beyaz bir kap

canla değil, bir Hana rcisilc konu· 
şuyor~un! Dikkat et! dedim. Hana· 
tarın mukaddes adeti sevgilinin ö· 
tümünü emrediyor! Baksana Baza
ra bu günahkar kızı kurtarmak is
tiyenlerin dahi kim olursa olsun 
öldürülec~ğ·"'i anlatmak istiyor! 

Hans kızdı : 

- Bu ~msiye ~apı gibi oğlanı 
ne denliyor ... un, a SC\'~ili kaptan! 
dedi. Ben bu kızcağıza el süreni ya

kanın! ..• 

Maamafih \"aziyetin ~akaya pek 
tahammülü olmadığını ben de an
ıa,·ordum. Hanalan en hassas ll('.l.;· 
taİanndan, en çok ehemmiy~ı -
dikleri ananC'lerile oynayarak can 

1 

damarlarından \'urmak her halde 
tehlikesiz bir şer olmıyacaktı. 

j J lan la ş:ıkala~ırkcn hir taraftan 
. ıla bunu dü~ünüyordum. 
j za,·allı Hazara bütün işlerin alt 
olacai!ına. kızın mah,·olduğuna. 

1 Banalar için büyük bir felaket çı· 
kacağına o kadar inanmıştı ki, 

1 
meyus bir halde bir k~eyc olur · 

' muş. başını elleri arac;ma a larak 
1 dü5ünmcyc başlamı~tı. 

(Dc\'amı nr) 
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Zavallı mevlevi dervişi ıslatılıp 
ıslatılıp · dövülüyordu 

Bu sözler. bekledikleri mevzuu ele geçir • 
mfş vazi,rcttc bulunan polisl~ri harekete ge • 
tireli. mr anda yakasına sarılan, üzerine çul. 
lanan ti çift gliçlti Jiuv,·etJi kolun hoyrat tar
taklayışlarilc sUrUklenerek salcndan cıkarı • 
lan ve ne olduğunu anlamadan soluğu mer • 
diven altının dar, )caranlrk >e rutubetli boş
luğunda alan Reşit Efendi tekme ve yum. 
ruklarln hurdehaş edilmişti. 

Dervişi merdiven altına kapayıp emni -
yet altına aldıktan sonra 'konağın telefon • 
ları işlcmeğe başladı: 

Sivil memur KliçUkpazarlr.1hsan azamet· 
le nabıftli telefonunu yakaladı. Sadrazam 
paşayı aradı. Mühim bir iş, fe>kalade mühim 
bir hadiseyi arzcdeceğini söyledi. Mecliı.ivü . 
kclatlaıı çıkarak tekfon başına gelen Talat 
Paşnra beyec:ından boğularak bahsetti: 

- Paşa hazretleri.. Konağınıza kadnr 
gelen ve koltuğunun altında müthiş bir bom. 
ba bulunan bir sniknstçıy1 yakaladım. Mer
diven altına hapsettim. İradenizi bekliyorum. 

Talat paşa o sırada nıecliiıi vükela.da hara
retle meşgul oldukları mevlevi taburu ile diğer 

tarika.tıcrin de iştirak edeceği yeni silahsız kuv
vetler etrafında müzakerede bulunuyordu. Ve tu
haf bir tesadüfle, bunları başaracak zatın Reşid 

efendi isminde 1.stanbulda bnJundıığunu tahmin 
ettiği bir mevlm·l de<lesl olduğunu s?~·lüyor, Reşid 
cf ncu i:m m li ı \•ükeıfı. fa do ~rrı l.cn zı:·mıı· :r."
f'id efendi sille tokat sadaret l·o~-~ı.,m rr.cr 'iı:f'n 
n tma inditilmiş, hap::ıedilmiş, suıkastçi diye z~·ır • 
=ama haber veriliyordu. 

Sadra.zam sivil memura taşekkür etti, emir 
\·erdi: 

- Polis müdiriyP.tine teslim edin. Tazyik et
•· ler. Akşam üstü tahkikat neticesini dahili) c

ıı öğrenirim! 

Hu emir yerine getirildi. Polis mtidiriyetinc 
., lıcr verildi. Gelen kapalI bir arabaya ayni hox

• • merasimi<', sille tokat bindirilen Re!'lid efendi . , 
· 'olis müdürlüğünün ;Yolunu tuttu. Siyasi iıılcm 

akan ... blı7~'§ubey~ verilir verilmez zavallı bigil. ~ ... - ::.,\,; .. "' nah oerviJŞ.,aiemen tazyik aıtma. alındı. . .. 
~-- .... ~, 

İlk .sorguyu şube müdiri bizzat yaptı: 
' - Adın ne senin? " ·., 

- R~<:~d! 

nıı ccvab ~ur.c müdürünü kızdırmıştı. Yerin_ 
den fırlıynn müdllr Reşid efendinin yediği yumruk
J:ır<lnn yer yer çürümüş, şi~ suratına yeni bir 
yumruk indirdi, h:ıykırdı: fi' 

- Doğru<:ıurıu söyle ulan ;;htiyar haydud ! 
Zavallı dede inledi: 
- Doğrusu bu. Adrm derviş Reşid, Yedikule / 

mcvlevihnnesi nakibiyim. 
Bu iddia, müdürün hrrsını arttırmaktan baş

ka biı· i.§e ynramadr. Yumruk, tekme, sille faslI u
zun sürdü, zavallr Reşid efendi yediği dayak.. 
tan, gördüğü işkenceden istintak arpa boyu ilerli. 
yemeden düştü, bayıldr, kendinden geçti. 

Bu bayılma, bol bir ıslatma ile tekrar ayılm
cayn kadar adamcağıza yapılan sopa masajmm 
durmasını temin etmişti. Suçsuz derviş ilk :suale 
doğru olarak: / 

- hımim Reşid, mevelvihanc:dcn sorun i<Jtcr
ıseniz ! 

Der demEz dayak faslr görülmemi~ bir şiddet
le tcku~ .anıyor· 

- Doğru.sunu söyle karata. Ak sakallı katil, 
ihtiyar haydud. Leşini sereceğim senin! .. 

Diyen şube müdürü ile maiyctir.in arttırdığı 

sopa Reşid efendiyi avaz avaz haykırtıyordu. 

Fakat ihtiyar adamcağızın ne yürekler acısı 

feryadı, ne de ak sakallarından süzülen göz yaşla.. 
n birinci şube memurlarının merhametini tahrik 
ediyor; memurlar hah silker gibi adamcağızrn ta. 
bımlarında ve oyluklarında sopalarını var kuv
vetleriyle şaklatıyorlardı. 

Zavallı Reşid efendiye sorulan sual. komitacı 

arkadaşlarının kimler olduğu, :Ja~a başka teşkila

ta mensub insanlar varsa onların adresleriydi. 

Bırinci şubede ilk günü yed:ği dayakla tahan
lan patlryan, 0)1luklanndan Wcı.n fışkıran ihtiyar 
mcvlcı:i dervişi, birkaç defa bayılıp ayıldıktan 

ve: 

- Vallahi, billahi, pir hakkı için bir şey biL 
diğim yok, benim ne komitecileri tanıdığım, ne de 
komiteeilerle alakam var. Allah rizasr için yakamı 
bırakın! 

Feryadını binlo,rce defa tekrarlıyarak der. 
man~ız düştükten sonra bu dayak tasıma nihayet 
verildi. · 

Bir çuval kemiğe dönen dedeyi, eteğinden çe
kerek tıpkı bir hayvan leşi sürükler gibi, müdüri
yetin muşamba döşeli koridorlarında sürükliyerek 
getirdiler. Birinci şube nezarethanesi denilen dar 
rütubet ve küf kokulu karanlık bir odaya attılar: 
Yanma bir desti su bıraktılar. Kaprnrn dışına da 
bir 'nöbetçi koydular. Tazyik ve işkenceyi ertesi 
gUnU tekrarlamak üzere o gecelik fasıla verdiler. 

ı Reşid efendi, sabaha. kadar baygın \•e bitab 
yattığı tahtaların üzerinde ka1dı. Yer yer çürüyerC'k 
moraran vücudunun iler tutar tarıı.fı kRlmamış
tı. 

O akşam konağa dönen Talat paşa telı'fonla 
dahiliye nöbetçi amirini buldu. Keyfiyeti sordu; 

- Allo, ben sadrazam Talat ... 
Nöbetçi amiri Süruri bey, telefonda duyduıhı 

bu isimle mıknawlanrnış gibi bir tavır nldr. Talat 
paşa devam etti: 

- Bugün yakalanan dervi§ kılıklı ermeni ko_ 
mitecisinin istin takı ne oldu? 

- Henüz polis müdiriyetinden bir L<far vaki 
olmadı paşam. Emrederseniz tahkikle haber vere~ 
lim. 

- Komiteci hala poliıı müdiriyctinde mi? 
- Evet paşam! 

f - Peki.. Ben oradan öğrenirim! 
Sonra, Talat paşa telcfond9. polis müdürünü 

buldu. 

- İhtiyar komitecinin isticvabı ne oldu? 
Polis müdürü, birinci şube ttrafından Yerilen 

ilk iıııticvab raporunu telefonda sadrazama okudu: 
- Efendim. lstintakla bizzat meı;gul olan bi

rinci şube müdürünün vNdiği raporu aynen oku- • 
mama müsaadenizi istirham ederim. Rapor şu: 

(Devamı var) 
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l_G_izl_i _Va_zi_fed_en __ Ha_ric_iye ___ N_az_ır_lı_ğı_na~·· 
- J- NaJ<leden: ·F e thi KARO !C 

O zaman Kam.danın Ilalifa'.<s li- rani lı .::cket için evvelce kararla5 · 
n:ını~1da bulunanlardan hi~ kim:;e tırılmı~ vakıttan on saat önce, E · 
..:creya:1 eden müthi~ \"e feci sah - milia demir alarak A\·rupaya do~n 
;ıeleri unutamaz. Bunlar, Avrupa yola çıktı. 
l..!v'.et!~ri arnsmtja henüz p:ıtlamı Uç saat yolculuktan sonra 
Aan 1~ 1 ı umumi ':a;·i.Jinin ne kada I ;ilep açıı~ u'-'-··t!<le buluııduRu ~ıra 

için. memleketime dönmek 
.xı.dile bulunuyorum. Al 
:lörıeceğim. Bana yardıırı 

kaptan, ancak sizin xırcni 
tanrma dönebilirim. 

::>rkunç ola..:a~ı hakkında bir fikır da tehlike i:;ıareti makinede bulu • DÜr\Y AYI DOLAŞ.\N 
>erm-}e kafi ıdi. ı.'1nlardan ba.ı':a b_ ..... 1 müreıtcba ALM.\N 

Ila:lise:len birka)· aat önce Ka - tı tahli:;iye manevra'-ı için gÜ\'eı 
"Emilia,, çarşaf ı;tibi bir 

.ıada ga~ete'erı kocam:ın Jıar!lerlt teye top'.ajı. Bµ ~ı ı~:e bır m:.uıe\: 
crınde Avrupa istıkaın:!t 

nüthi~ haberi bildirmişlerdi: "//ar i adan iba:·etti; ~Ü\'arİ tayfaların;... alıyordu. Bu es.ki tc\ .. ~-: 
Jaşladı!,, - "Almanya ve Avııstmy<. >tr telıli'.~e anınia yap... '1"1 va 

telgraf cihazı yoktu. Es:ırc 
· Macaristan Rusya ve Fransayı :ifc;eri bir kere daha öğretmek Ü 

,anlar telsiz telgraf henı..iZ 
.arşı harbe girdiler.,. ı ere um~mi bir pro' a ya~tı rmaJJ 

1 

.uk ve ilk emek.lem~ de\'rc 
Bu haber üzerine ,gittikçe bii)'Ü üzu..'ll gö:mÜ'jtÜ. , 'e olur ne olma. . d S f .. c 

yen tela~lı ve hey~ ·ınlı bir hal :iyordu, harp zamanında bulunu · ~nu) ?rddu. e efr on dgun lw 
1 b 1 - ı· k · · o 1 ı d · b" ht·ı d.. ->U mu et ıar mda aşı .;:a a a ıgı ımana a ·rıı etmı-;tı. . or ar ı, gemı ır te ı (l'\'C u~e · h·..ı· 

1 
.
1 1

_,.
1

_ ••• 

a a u unan ıtara ev et erı• ı ı:-cı. ·.
1 

. 
1 

k 
0 

.. de d b 1 b. [ d 'ı 1 · ı· ı· · 
1 

va a;.ııse en e a o.ı\.a::>r ..u 
• • ,, • . ;,ı mış o aca tı. n gun 

oandıra.;ını ta:-ıran j.!emiler. Yt?r. Tahlısıre ~'!-Ilcla .. armdan bırrndl . ı· hAd• ı b"J" d" ı ·ı n~ 
Dünyadan Eski Dünyaya gitmek ·a;ak bır yokunun $aklanmıs ol - · 
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o 1. a ıse o a ı ır ı ,.1. µ• 

t 1 · h"' - d 1- · - .. d .. 1 ,rz ar r ıne, ya ut ın 
ıs eren erın ucumuna u~ra ı. ~a ugunu gor u er. . . 

1 
d" · 

:ıse gırer er ı. 
nadanın her tarafından ge!en trenler 

1 

Czun. hararetli bir koJl 
'.(anadayı, ~üratle terketmek i:ıte ''BAN.\ YARDI:'.\1 EDl:'HZ!,. ,_.,, 

.:onra Joachim fon Rib~ .. 
_;en Almanları li~ana 1).)şa.~tıyor · ı Bu gizli yo!cu. ~·i.·mi bir ya~'arır ;ıatçı ve aksi kaptanı hal' 
lu. Herkes, lngıllere, henuz Al · ı a bir ddika,1!1 ıdı. S;l\,;t, mın, ken ~una ikna et~e mu,·aff 
;nanyara harp ilan etmemiş olma!; Ji-;ine yağdırdığı küfür yağmurun~ Hatta 0 kadar ki kamarad 
a be_rabe'. bunun_~_rtık hır ;saat mc j ;a:;ı havada \'e bir tek kelıme !i()yleo x::rce çıktıkları Yakıt gemi 
;.ele;;ı halıne gcldıgınden ve bu tak· .ıekı;izin tahammül etti. Sürnri hic d ·· · ı -'· b 

.anın a .. ~ .. ·l o ar<.U\ 
dirde Kanadada bulunan bütün Al- J~~indcn boğulaca!.- gibi, bar bar 
manlarm tecemmü kamplarına sev· ~a;tınyordu: 

kedileceğinden emindi. _ Seni deni1..e atacağım! Seni A' 
Almanra ve Avusturya - Maca - rupaya kadar bedava bcı:;lcyıp pa 

ristan imparatorlukları tebaaların· rasız götü:-eceğimi mi sanıyorsun: 
dan bir kısmı memleketten kaçma'., Çıldırdın mı sen? Hem sen kim~in 
gaye::>ile ve şimali Amerikaya geç- bakalım? Nereden g~liyorsun? 
mek ümidilt cenuba hareket ettiler. 1 Delikanlı, soğukkanlı duruyor ve 
Şimali Amerika bitaraftı, hududu ses çıkarmadan kaptana bakıyor -
aştılar mı İngilizlerin teccmmü du. Dedi ki: 
kampına girmek telike::ıinden uzak· 
laşmış olacaklardı. Fakat kaçan
ların endişesi geç kalmaktı; lngil -
tere merkezi Anupa imparatorluk
larına harp ilan etmc<len önce hu~ 
dudu aşmağa gayret ediyorlardı. 

KAÇAK_ BlR YOLCU 

1 Hollanda şilebi "Emilia" liman 
da harekete hazır bir halde bekli· 
yordu. Hakiki bir. deniz kurdu ol~n 
gemi sü,·arisinin Anupa büyük 
devletleri arasında başlamış olan 
mücadeleye aldırı'5 ettiği yoktu; o
nun bu bahis üzerinde bildi~i ve e
hemmiyet \·erdiği bir tek nokta var 
dı: Holandanın bitaraf kaldığı. .• 

Yirmi ki~iden ibaret olan gemi 
mürettebatı, süvariden aldıkları e
mir üzerine, şilebe girmeye ~alrşan 
Almanlara şiddetle karşı !.n;:malda 
meşguldü. Bu kolay bir iş değildi. 

Birçok Alman denize aLılm11. yüze· 
rek Enıiliaya girmeğc tcşebbüe et -
mişti. 

Süvari yakarıp yakarm:ıları din
lemiyordu. 

- Israr beyhude! Gemiye kimse 
ri alamam. Kaçak bir ,\iman yü -
zündcn gemime ambargo koydur · 
mağa sebep olacak kadar deli de -
ğilim ben! 

Ve o gün öğleden . S<;lnra ikide 

- Kaptan, sizinle yalnız görüş · 
mek isterim. Kamaranızda bana bu 
mülakat şerefi vermek lCıtfunda bu 
lunur r::.usunuz? 

Kaptan söylendi. honlUrdanch, 
nazlandı ve nihayet meçhul yolc'.ı • 
nun dediğini kabule razı oldu. O • 
nunla beraber kamarasına gitti ve 
sert bir sesle sordu: 

- Söyleyin. Gemimde ne işiniz 

var? , 
Kaçak yolcu bunun üzerine i::a • 

hat verdi: 
- Babam .\lrnanyada faal ordu

da albaydır, Büyük babam da a-:> · 
kerdi, şimdi albay müte!:aidi. .. Am 
cam general. Büyük babamın ba · 
bası, l'\apolyona galip gelen gene -
ral Bluherin erkfüuharbiyesine 
menı:;uptu. Ceddim i1;e ... 

Hiddeti gitgide artan kaptanın 

tahammülü mü. aade etmedi. Muha 
tabının sözünü şiddetle ke.;ti: 

- Dur yahu! Bunlarm benimle 
alakası ne? Ecdadın asker olmuş 

veya olmamış cana ne? Gemimde 
işin ne, sen onu söy!e! 

- Ben de onu söyliyec~ktim kap 
tan... A'm:ınya, Fran ... a ve Rusya 
ile ha'.i ha:-pte ... So, elli sene zar
fında n~m.~ .• ~tıınin girdiği harple 
rin hep;indc muhakkak ailemdcr. 
0iri bulundu. ::::~minizde işte bur.ur: 

'rnrarlaştınlm1ştı. 

Delikanlı, t-... ıJan geçe• 
attı. Ancak yirmi bir ya 

fakat arka..;;mda fırtrnalı 
·makm15 olduğunu söyliye 
ıcbilirdi. 

Hemen heme:ı çocukh.ı"' 
ri beynelmilel bir hayat Y 
-Tahsilini Alman yada, Frll. 
viçrede, lngilterede yapi111 

mi yaşında Kanadaya gi 
miryolu in~aatı işlerinde 
3u aı:;il aile evladı is ,·e 
... ıkıntısı ile ilk defa yakı 
ı:.~.nı~tı. !\Iüteakiben banli 
ru, daha sonra da kenclı 
müt:!a!1hit oldu. 

Bir sene. içinde n~ ço.k 
Bu, kaptanın geminin ~aç 
suna muhabbet bc~kın~:ıı 
geldi. 

GEU!NtZDE ALMAN 1 
Y.\R MI? 

Emilia deni1..e açılalı iiÇ 
'11U~tu ki bir gü., "'··1,ta IJ 
nin sillleti belirdi. l\lürette 
ve: tc:k bulunan hep:.i. 
doğru ~'hıtie gelen bu ~e 
tı!ar. Eski model bir diir 
tasile ~em;nin mııhiyetini i 
yan kaptan oldu: 

- Bir İngiliz harp gemi• 
ne istiyor acaba? Bak fıl 
durmamızı i~arct ediyor. 

(De 

işgal Altın 
Tefrikamızın s 

11 inci sayfa 
• . . .. • . t • . 

İkisi de sustular. Fakat biribirine .baka· • 
rak konusmakta devam ediyorlardı. Bu 
sırada Behire birer birer mukaddes batı· 
ralannı !:ekmesine koymağa başladı. Be· 
hice hanım heyecanından söz söyliyemiye 
rek gen:; kıza bakıyordu. Nihayet ihtiyar 
b <lın mırıldanır gibi bir sesle: 

MASALr ÇOCUKLARI 
il 

günden güne azaldığını hi~:'edi)' 
Necdetin annesi buanda ogl 
m andı: 

- Necdet.. diye söze baş1Jd1 • 
Behire düşündü: . ; 
- Nihat hakkındaki hislerttıl 

- Necdetim için, dedi, sizin gibi maziye 
bağlı bir kız bulsaydım ne kadar sevinir· 
dim. 

Bu sözleri söylerken gözleri Behireye 

dikiliydi. 

Genç kız bu sözleri işitmemiş gibi dav
rann1\'.yı tercih elmiş, işine devam etmiş· 

ti. Fakat elleri titriyordu ve yüzü kıpkır 

mızı olmuştu. Çekmeceyi yazıhanere 

koydu \·e gözi.i kilitledi. Bu hareketile 
kendi kendisini maziden uzakla1tırmı~tz. 

Behice Hanım genç kızın karşı-:ındaki 
fökoltuğa oturdu. Hala etrafına bakıyor 

du. Behire mazinin azamet ,.e ihti~amı· 
ıı modern zevkin ba~itliğile kep iyi bir 
le,.tircbilmiş ve oda::;ına yepyeni bir a • 
lıenk kormtt":tu. Kadın takdir hi~lerinı 

aklıycırnaclr. 
- Bu eski ~yayı ne ka:-lar derin bir 

ze\·kle tanzim edebilmiı.siniz, dedi. 
Bchirt ceyap VC'm1edi. \arm e\rlendi~i 
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vakıt bu eşyadan ayrılacağ1nı hatırla · 
mış, müteessir olmuştu. 

Evleneceği günü düşünürken içinden 
bir nefret hissinin, isyan arzusunun coş
tuğunu hissetti. 

Bu sföutun çok manalı olacağını bil· 
diği halde dahi, Necdttin annesine ne 
ni:anlandığından, ne de nişanlısından 

bahsetti. Nihat, şimdi Behirenin naza -
rrnda ümit yolunun önüne dikilmiş aşıl· 
maz bir maniadan ba~ka bir şey değil -
di. 

Fakat Behire, bu dakikada bile nişanı 
bozmağı, Nihattan ayrılmağı dü;ünmu· 
yordu. :\ihada bir defa söı verm=ı:.ti. 

Kendi ~aadeti u"runda. daha çok beğen· 
diği adamla birle~mek için Nihattan ay· 
nlmaktan utanıyordu. Nihadm gözünde 
hl'\'e~ıerine tabi bir hercai menzclesine 
düc;.ınekten ürküyordu. 

Ah Nihatla uru}abilseydi.. Fakat huy 
ları o kadar zıd ki.. :\i~anlısı B::!:1irenir. 
se\'diği bu e,;ki mobılyadan adeta iğre -
niyor. Bunlardan bah~ederken eski \'a • 
ziyeti bile kafi gfümüyor: ''Bunlar, di -
yor, i.izerlcrine toz, ihtiyarlık, can sı'.<ın· 

tr'4ı ~inmi-;, modası ~eçıniş şeylerdir. Bu-
rada m'.lzinin çirkef kokusu var. !n -an 
bunları görür görmez kara düşüncelere 
dalıyor.,, 

Behire bu c:özkri kalbi parçalana p;ır
çalana, ba~~ e·~•ik din!emi5 ,-e mürebmsi· 
nin önünde titreym bir vah~i hawa"l gi
bi hiç bir ~ey sc>y!i) ememi~. hiç itira"' 
edememişti. 

~ihat Behircyc arzularını kabul t'ttır 

mok için t'"k"';.lik nufuzundan i~ti{a:it>re 

· ba~la.ını:tı bilr. ı'\çık \'C (ımiranc bir !I~~ 
le ni anlı ırıa: 
"Bıuı~. demişti, aydınlık. düı, ba«-it o 

lan modern ü;lfiptla'.'l bah:;ediniz. E\'İ · 
mizde her !FY yeni ve ültra modern ola
cak .. , 
Behire bu karardan üzüldüğü kadar, 
Nihadın bu sö;ı:leri söy!erken takındı?;ı 

tanrdan da üzülmü5tü. Fakat itiraz et
ınjyordu. Nihadın tıevgisine inanmıştı. 

Bunun için susuyordu. 
Bugün de Nihat hakkındaki hislerinin 

drğişti.~ini iddia edemezdi. Fakat bu ih
ti)·ar kadının karşrsmda kendisinde bir 
değ!c:ik!ik. bir başkalık görülüyordu. 

nec:letin anne5inin yanında Nihat ısmi· 
ni a~ ına almağa adeta .;ıkdıyordu. 

Behire yok a gwç mimardan ::;oğumuş 
muydu. hi le:-i başka bir tarafa doğnı 

mu akıyordu? 
H .. hire heni.iz kendi kendine hu ~uali 

somııış "e c~vap \'ermis değildi. Fakat 
Niha lın hayatında aldı~rı eh«'.'mmiyctin 

1 

tinneme acaba Necdet mi sebC1 

Behice l !anım sözlerine de' aJI 
ken Behire düşüncelerini taidP e 
bir karar vermı>lre çalı~J\'ordU· d ~.b '.: ., 6 1 

- Necdet bu sabah ban3 :.ıtıe 
1r ~th anlattı ki ihtiyarsız goı 
şardr. 

Behirenin yüzünden bir aJe'~ 
genç kızın simasını bir kat d3 

leştirdi. 
1 

r 
Behice Hanım kendi hatıra 3 

mıştr. Bu heyecanın tarkınd3 0 
Fakat oğ'u ile e~idenberİ uıtı' ~ 
kız ara~ında bir birleşmedeıt ~ 
nun olacağım belli etmektefl 11~ 
yordu. ~ecdetin. Behireyi Y~1 ı 
annesinin sahsivetinde ku,·' et 
vin bul.mu; ola~ağr şüpnes!zdİ·ce• 
B~hirc, Necdetin annesıne r!1 

retli bir dille çocukluk tı~tl ~: 
öahsetti. Genç kızın m::ııİY 1 

8 
rok memnun oldui:{'.J açı1'C 
ı- 7111 
yordu. ( vera 
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--s •MAL- HATUN rt ılift\-

-~,, ~ J'&'J~-~Veiiir. 
ABERIN TARiHi ROIANI: 79 Yazan: Muzaffer Muhlttnn 

Süvari bu garip adamı tepe-
Kumdaki • i Z den tırnağa· kadar süzdü 

lf'l~lrayı araya araya kanter j Clr., ben jçeri girip haber vereyim!. 
Yaıan: JAN RAMO Çeviren: : lUZAFFER ESEN 

r~~dc kalmış ı;e son derece yo· Süvari .razı oldu: 
Baç:ur;. olan adam bu kırmızı - Aman çabuk ol, göz;ilnü seve. 

Mal hatun Afroditinin el yaı:ısını 
dC'rhal tanımıştı. Yazıyı görlir gör. 
ın ez titredi. 

Ate§in yanında bir ;czlon~ üze· rgün denize giriyordum. iBir gün ğimi silktim. Ve bir banyo kıhi • 
rine uzanmış olan 1btiyar kadın, yalnıı ba;ııma kum üzerine uzan - nesi arkasında saklandım. 
torununu misafir bekliyor- mış, hülyalara dalmıştım. Elimle Hadiseler dilşündüğüm gibj 
du. O misafirlerini 'Qbul etmekten yerden avuç. dolusu kum alıyor ve cereyan etti. Aşıkım derhal :mey· t~kl' ~ı.r kadma ben:.iycn ve yim! .• 

ı.ncı 1 
'e kıyatctJcden ~endi Jıe- Fa.kat y&hudi ilmıhiın sallanan 

bu : birisi oldu~unn anladığı o il!kayt ta~1arll1e içeriye gir· 
etın öseden zerre kadar şüphe dikten bir dakikıı ı;onra dı:ıarıya irj 

hıir ek aklından geçmemişti. )"atı bir asker ç.ktı. Merakla kapı

Mektubu derhal açt1. Ayakte ·ay. 
ni lakayt ve abda.' tavrlyle. Fakat 

çok hoşlanır! Vaktiyle onun me;· bu kumu pa:-maklanm arasından dana çıktı. Benim yattığım yere o 
gfü:lerinin i~fnde denn istibuılı bir bur bir salonu var.dı. Bütün ona akıtıyordum. Parmaklanmın ara· da yattı. Etrafta kimse :bulun· 
eı.;nçle beklemekte olan lbnıhim 

_ Demek bu adamı bir tesadüf- perestiş edenler burada toplanır. sın dan kumun akışı ~ok hoşuma matlığından emin olduk sonra (be· 
!ardı. O umınuun en nüfuzlu ~/diyordu. r.im kabinenin arka51nda r>ldufu· le ele geçirdin, öyle mi? eddi. 
kadını idi. Kum tanelerinin ':l~rime her de. mc bilmiyordu.) dudaldanrn •ö•. .ı ay hakkmcla bir ipucu elde nm önünde bek1cmekte olan su,·a

"er· 
- Evet sultanım. • ., 
_ Peki, mük!fatmı goreecksin ! Bu salon akademi aıaları, gene- ğişinde vücudumda bir ürperme sümiln üzerine ya.na§ttrC:h ve lU'Un 

oJa.rı ırn UmJdiyle aptal kıl,klJ riye: 
bu adama crv.ab verdi: ..,.. Mirayı arıyım siz miııiniı? ... 

_ Sağh~nız sultanını!.. raller, valiler, nazırlarla dolup bo. duyuyordum. Her defasında kum uzun orayı öptü .. 
Mal hatun yanudl lbrahiıni din _ şalırdı. Şimdi bu eski günleri hatır daha hrzlı dökülsün diye elimi Sevincimden olduğum yerde 

- ıti bıı rayı niçin arıyorsun! Seıı D.iye .sordu. 
~lı tnısın? - E ... ·et, be.nim! •. 
ı.ılve )• • sordu. - Buyru.Jl!.. !emiyordu bile. O zaptedilemcz: bir 

ahudi Jbrabim cevap l"erdl: İriyan .adam Afh~arinin kolundan menıkla mektubu okuyor, okuduk -

layan kir.ı kaldı? Kendisi.. Bir de daha yukarıya kaldırıyordum. Ve sıçradım. Bu srrada hafif bir cü· 
nankör olmıyan bir kaç ihtiyar .. ellerime baktıkça içerimde güzel rültü yaptım. O beni gördü, ba~ı. 
Onlar arasıra ihtiyar kadına hür· olmaktan doğan bir gurur duyu- nı eğdi ve bir hır8r.z: gibi unk· - ı:;,.etı. çıkardığı dizginleri .eline alrp at.J ~ da. yilztine kan hücum ederek ar 

- ~ti rayı tanıyor m usu o? tuttu ve süvariye :içeri girmesi f\:in ~ık solgunla§mış olan yUzU prmbele metlerini sunmafa geliyorlar, por- yordum. • laştı. 

suınuş dudaklarla kurumu~ elleri. Annemin, babım..'ll yanına git· Haykıracak kadar heyectNı 

ni öpüyorlar. mek üzere a y a ğ a kalktığım idim. Bu zavallı küçük beni ne ka 
; 'ranımaz olur muyum? yol verdi. şiyordu. 

bud U\·arı, uzun eot.arisilıı Ya • !'akat fiUvari içHi girer gırmez. Evvela Afroditinin Gregoriusun e 
laıı ~ hir sarraf gibi giyinmiş O· iriyan tiç adam üzerine atılıp ada. üne gcçmiv ol"uğlınu öğrenince son 
rıat u Sartp adamı tepeden :tJr· ı:ru derhal yere yıktılar. Bir saniye derece hayret ct.n:i§ ve derin bir 

a kadar sllzdll: içinde elini kolunu bağlrunıı;lardı. se1':lnç ~uymu§tu. Pontosa nak1edi1. 

Saat dört. tik misafirler gcli· vakit karşımda benim yaıımda bir dar 'eviyordq. Ben '3e onu tevmep 
yorlar .. Saat yedi, salonda yüze !rkck çocuk gördüm. &na tuhaf ğe başlanu§tım. Fakat o ne ince, 
yakrn misafir var. Bunlardan kırk tuhaf bakıyordu. Bir taraftan da ne zarif bir şekilde a~kım ilin e· 
kadan erkektir ve konuşulurken bir mektep kitabını okur gibi gö· diyor1du 1 Dünycının hiç bir tiiri 
söz: arasında bir banyo şehrinin is· rlinüyordu. Fakat hakikat halde bu hareket kadar beliğ ol4mndı. 

tıı; ~lirnyı. kentfürlne bir ı:nek lclcrinde )tara sakallısı genç ola. eliğini de okuyunca bUsbUtün mem-
lledı."ar, onun için arıyorum! .. nma: nun oldu. 

..... l\ıektup mu? 
- E\'et! su\'. . .. rı BOnra: 

bu~ Sen bu zatm nerooe olduğunu 
~Ot [) nıusun? 
l~·e sordu t . 

ııu a~Udi İbrahim adıuıµn bu sözU-
b:ıs 1'J•tnıemiş gibi ağımda parma -
ı.,h t1'1erck son derece Wuvt bir 
~ .. ~ . 
~ktu a Öbtir tarafa, çarşı yoluna 
~ abdal abdal b':ı.kırup durmağıı 
~ : ~ı~tı. SUvarl adeta hiddetlen· 

s .. ; S~na l!!Oruyorum be adam! 
l'>t lılirayın nerede olduğunu bili. 
~ llııuıun? 

laıı 'htıdl İbrahim parmağını aszm
,Sttnıcdcn bir çocuk. ııafiyetilc: 
" nüıYorum! •. 
IJ·~· I~ e ?Jıınldıuu:p son~ tekrar sa. 

tcıQ,'tl_ak \"C )tendi alemiyle lllC§gıJl. 
eı. Rıbi etrafına b:ıkınm.,ğa haıila. 

su"arı: 
ırı~ ~~iti. nerede fllc1uğunu sö)'ltt 
~l.ıı · ÇUnkü çok yoruldum. Ken
dir. ~ llıelttub da mUhim bir yer<ien 

"'~ bulo.bilirıı~.n so.na da para 

bed· ··• 
\' ı. 

tu. ~hUdi İbrılli.-n içinden ıü.lmli§· 
l'ti~~at zahiren hi~ oralf.?'da gQ. 

l"Ordu ..... . 
l~~ 1:ekı, dedi. Seni onun olduğu 
" totur-..ı- , 
ı.}u\' '-.)'Ull oo• 

...., ~l'f birdenbire ııevlııdi: 
\'alı ayhay! .. Uzakta mı? ...., ;di İbrahim bön bön gülerek: 
su\t Ooo •• uzakta değil!. dedi. 

llrf: 
..... ~eki "I!', · sana kaç para ist.eneıı 

~aıı. b ··• Haydi ~u iyiliği bana j 
b~ ile önUmo bakalmı ! 
t . 

~tt-llblld.i lbrah.i.11 e\...,·ell. tertddUd 
,.~bl d~vrandr. Faka~ ııon:a. SU. 
t:ltttııı ÖJıUne dü~erek agır egır ve 
'"'ıi)'{ ' la.lale aalü bakUW'ak sil. 

~'lı tötflnneye ba§ladı. 
' ildi lbrahim Bursa sokakla
~11.Ut ~Iılern sersem yUrilyU§lerile 
tcı~ı bi.r lt!urunun ıilva~ mUk.e:ı:ıs 
~ çıı. •urette peılne takmıı, bil· 
lal'attıı~ıyı ge_çmitı, ıehrin eenub 
~~ doğru yollanmıştt. 

l\ıllh~ ~ İbrahim Miray hakkmda 
'iı derhbit- hıber olduğunu ıtıpbe
btr k"Q aı ltılaın15 ve hemen basit 

~~trıı~ıl~~a bu ada.mı eld~ll k&-
alil·e h~ı duşUnmü§, nctekın sil .. 
lağı levlı;:bir allphe vermeden ba -

~etc>lt~ir bile etmişti. 
~"•ı b un &bdaı İbrahim dört kö-

Cl•az 
ı '~~tı· tq bir binanın önUne 
r-lillln 

1
{)1 lanıan bir çoculı: gibi söz 

\·rı- ~I ..ı:ı la ar 0 .. erek, mahcub bir f4 -
•&ne rıQk'.18ın~ dönmüş ve süvariye 

.....,. İf tl le?llıfti : 
Suı-11ri \burada o adam! .• 
-..... 'e 'YreUe: 

ı. ... , Ura.da ., 
"lr <I nı.ı . •• dedi. Ben bu 

"' ' ...... olar;tnn d!' buralara gel • 

~.ırc:.ıı 1 

:ı ···· Fakat sen dur kapı 

- üstünü :mı., i;ı.ice ara baka • Gregorlusun bu muvaffakıyetiııi mi geçiyor: Getari.. b<:.kııları tamamiyle bana dikiliy· Onun bir tek kelimeeini bile iıitme 
lnn ?.. içinden hemen çdgınea alkt§lnmak Bu isim, davetliler torunla mc1· di ?. Bu her halde ikmale kalmış. miştim .. Ne zararı varf .• Onun is

gul oldukları için bir kö,1ede unu. sahilde bir kitap üzerinde pinekle· ::nini bilmiyordum. Ne ehemmiyeti 
tuhnuş gibi• duran ihtiyar kadını yen bir mektep talebesi olacaktı. var!. 

Emrini verdi. 

§a§U"II' kaim~ olım süvarinin 
!ıayret ve korkulu bakıı;la.rı araıııı:ı

da UııtUnü araöılar, koynundnr. mu-
3ambaya eanlml§ mektubu c;ıkardı. 
lar. 

Diz üstü aU\'ariyi aramış olan 
ıcnç adam bulduğu mektubu der. 
bal kara sakııllıya ,·erdi. O da mck 
tubu alır almaz hemen binadan içe
riye ı;irdi. lçerde :tbrahim şcytııni 

bir slilüşle kara sakallıyı knroıladı: 
- Terf:&in üzerinde )'alnı.z bunu 

mu buldunuz? .• 
- Evet! .. 
- Ver l>ıına ! .. 
- B&e lliitline, hu~"Ur! .• 
İbrahim mektubu aldı. üzerini o

kudu: 
(Miraya acele ve huııuııi verile· 

ccktir.) 
Yahudi İbrahim müstehzi tebcs.. 

sümU ile tekrar güldü ve artık lıde. 
ti olmuş 'bulunan o 15arsak ve ser
sem yürllyli§Uylc merdivcınlerdon 

çı1'tı. 

A!roditinin Mira.ya acele ve hu
ııW olarak yazdıi;ı meklub bir da· 
.kjka &onra ~lal hatunun elbıdeydL 

• 1 

AT il 

i.stiyordu. Gregoriusun Afroditiy:I 
tznikte tutmamasmm bUyük ve isa
betli bir ihtiyatkarlık olduğunu dU· 
<Jilndli. Fakat Afroditinin Mirayı 

derhal Pontoscı ~atız'dığmı ve ken. 
disini kurtarmak için imdadına ko§ 
mnsrnı istediğini görünce durdu. 

(Devamı vtrr) 

canlandrnyor, dudaklarının ara- Bilir misiniz, bu çocuk oradan ay- Ayni akşam, plaj boşalınca göğ
sından mırıldanıyor: Getari.. nlınca ne yaptı? Ellerimden dö· sümün i~ni taşıyan yere yanıı· 

Kadının yanında c.turan düşün· küfen kum yığınına yan~ştı. Bu tun. Parmağımda bir genç .kız yü. 
celi, ihtiyar bir erkek soruyor: kumu uzun uıun kokladı. Sonra züğü vardı, kıymetşiı bir yüzük •. 

- Buraya gittiniz mi madam?. ceplerine .doldurdu. Bu hareket üzerinde aört yapraklı bir yonq 
- Evet, hatta ilk aşkımı da o· çok hoşuma gitti. Bu benim ya. ve yalancı dört inci bulunan Pir 

Dahiyane fikirler! rada yaşadım. ıımdaki afacan, bana aşkını anlat- yüzük. Oracıkta kumu kazdım. 

B tr. İngiliz mecmuaıırnm açtı- Salonda bir çok sesler yüksddi: mak istemi§ti. Ve oyuğa küçük yüzUiü Alf-klııdım. 
ğı dahiyane fikirler mtlsa p - tık a~kıım: mı madam? LQt. Bu sevgi yürekten geliyordu • Akşam eve döndüğüm zaman ha 

bş.kasmda birfnclli.ği kazanan bir fen bu hikayeyi bize anlatır mısı· Çünkü utanma ile beraberdi., En yalimde bu yilzük artık amk alcı: 
teklif: nı.z? • d • 

ihtiyar kadın rok na .. Janmadan derin aıkJann en Cızla hicap hiaai e hır gilmil§ halka değildi. Al 
Kadın '°rab!anw bir ı:ift, yıııi ~ .. verdiğini sonradan öğrendim. tın bir nişan yU.z:uğU halini almıf 

,k, tane olarak değil, Uç tane ola- hikayesine başladı. İhtiyarlar, H 
Ya ben, ben ne oldum bilir mi- tı. . er halde o delikanlı ile gL 

rı:k satmalr. C'Cnlrll, ~roblamı biri gen~lik .zamanlarını anlatmaktan siniz?. Evveli kızardım.. Sonra nün birinde evlenecektim. Erteı 
nin bir ipliği kaQmea ıöteki, teki de çok zevk duyarlar: blittin kanının kalbimde topJ.rldı. gün socuk yüzüğü on& bıılacak 
kullanılmaz olJyo::.-. Halbuki Ü" tek - On beş on al•· ya••ndaydun 

'" ' "" ,,. ' fnsan on bej ya§tndA bir çok çıl· ve her feyi anUyacaktı. Ah bu ilk 
cılsa biri cskitfcee öteki diğer :lhti· Etrafıırıdaki insanlar beni çok ıe· ki 
Yl"•t tekle giyil!r. Bu suretle, hem vimli buluyorlardı. Getaride her gınlıklar yapabilir. Ertesi gün aş ar ••• 
çorapçılar - üç tek çorab birden sat uyumağa gidiyorum diyerek ayni Burada ihtiyar kadın auıtu, ba
t.'.rJarı :için • kuannlar, bcm de !;<>. ~onsa da poı.taeı apartwanla-. yere gittim. Deniz kenarında bir §ını eğdi, ve ufak ter tandmyle 
:..l:iarı giyenler. nn ta en yuk:m katlarına kadar: parsa ıslak kum üzerine uzandım. ıslanan soluk yiiWnü mendille .u. 

Dahiyane fikirlPrden birkaç ta- çıkmaya mecbur olmasa da.ha iyi 1 Bu ıslak kum üzerinde vücudum di. 
nc,151 daha: dPfil mi? 1 tamamiyle iz bırakacaktı, Kcnamı Dinleyenlerden birisi: 

Niçin lokar.t.2.!arda, gazinolarda Hattanın yod! ,ıUnU hiç kunna. 1 a~t1m. Göğsümü kuma dayadım.. - Peki maıdam, dedi, sonra ne 
df&ra lçmiyen!f're mahsus kö§eler dan iıliyccek saat yapılıunıız: mı? Göğsüm kum üzerinde orta11 lda. oldu?. 
ayırmıyorlar? Saat kurgusu bittiği uman çalar, ha derin sukuı; bir iz bırakmııtı . - Bu hikayenin ıonrau yoktur 

Her e-.1n kapısrna bir mektub ku· gider kurarız... Sonra yerimden kalktım. Etekli· (Lut/en sayfayı çeviriniz) 
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8 At: ırkları ( cln•l erf) 
P'ı .. ecea de chavaux h < D o m e•t:lc > •r••ll• 
of H o r••• Aı Pferderaaaen 

P"s Chevaı h Th• Mor•• A ; ll'f'er d 

A aınlclllk 

P": 1..••q u l tat:le>n < •• heu te •coıe ) h H er••· 
m•n•hlP o r T h • A rt of Aldıng, ( H lgh Sel c oı 
Rldlng , T h e Haut• llCco ıeJ Aı Dl• Re l t.kunat: 
< d l • Hoh• &chuıe > 

1. EŞtl''ME (tepinmf', r~· 
rinde sayına) 

ı. F: le plaffernent (le piaf. 
fer) 

l. 1: the piaffer (the Spanish 
walk) 

1. A: die Piaffe 

l""VRVl'CŞtl • 

2. F: le pas d'ecole 

2. t: the walk 

2. A: der Schulschritt 

8. G;f.:ÇİT YtlRth1JŞtl 

8. F: le passage 

3. t : the rıassade 

:mı 

3. A: die Passage 

4. ffiKİLME. 

f. 1'": la cabrade 

•· t : the lırvr.de 
4. A: die Lt;vade 

6. !'JAXiA ATLAMA 

;j. F: le Mut de nıouto1 
5. t: the capriole 
5. A: die K&priole 

6. .ŞAHI.A1'"MA 

6. F: ta. courbette 
6. t: the cun·et (the cour

bette) 

6. A: dle Kurbctte (der Bo· 
gen!!prung) 

1. SAF KAN 

ı. P': le pur fi&ng 

1. İ: the thoroughbred (i. e. 
a horse that 'haıı been 
entercd in the stud • 
book, sı record of pcdfg. 
rccs of hors~s) 

[hloodstock c: thorough
bred hor&es collectively] 

ı. A: da.s \'ollblut 

2. YARIM KAN 

2. T: le deml-sang 

2. İ: the "Warmblut" (i. e. 
an intermedlate between 
thorougbbrcd and draught 
breed) 

2. A: das Warmblut 

1. ÇEKİ (araba) IlAl'V~'l 

(Belçika clnsf) (~ hay. 
\"ant, IAğar haY\·an, yerli 
at) 

8. F: le ::heval de gros trait 
belge (cheval m. de race 
indigene) 

S. t: the Belgian draught 
breed (tho "Kaltblut", i. 
e. a typical draught -
horse) 

3. A : Belgisches Ar~it.s
pf erd (KrJtblut) 

4. l'ERU BEl"GtR (küCülı 

at, Poney cinsi) 

4. F: le poney (cheval m, 
de rnce indigcne) 

4. t: the pony (''Kaltblut", 
cf. 3) 

4. A: der oder dM Poııy 
(Kaltblut) 
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Eroin kaçakçı lan 
(Baş tarv.fı 6 ıncıda) 

"Mançurinin Japonlar idarc
ıinde bulunan kuımmda gün. 
de 50 kilo eroin istihsal edil· 
mektedir. Halbuki bütün dün
ya doktorluğup günde ancc.k 3 
kilo eroin sarfeder. 1 

"Çin de afyonun hem ekilme. 
si, hem sarfı artmıtbr. Çinin 
bünyesinde asırlardanberi ka· 
nayan bu yara, · bugün Japon 
süngüaiyle bir kata daha geniş
liyor ve derinleşiyor.,, 
Uyuşturucu zehirlerin en pa. 

halı satıldığı memleket Şimali 

Amerikadir, Amerikalılar ölüm 
satın almak için dolarlarını sarf· 
etmekten çekinmezler. Amerikaya 

uyuşturucu zehirler adeta akar .. 
Bunun önünü almak çok zordur. 
Binlerce kilometrelik Amerika 
sahillerinin her noktasına bekçi 
dikilemez ya. Posta vapurlarının 

muayenesi belki mümkündür. Fa
kat yük gemileri, bilhassa kork. 
madan açık denizleri aşan Japon 
yelkenlileriyle nasıl başa çıkmalı? 

Amerika bununla başa çıkmak 

için keyif verici zehirlerin alım 

:.atımından başka kullanılı\ıasını 

t;uç saymıştır. Bu hususta da ka
nunda çok ağır eczalar var. Te. 
kcrrüründc iki misline çıkan bu 
tezalara rağmen bu işin önüne 
geçilemiyor. Pol Viliycr isminde 
~8 yaşında bir adam üçüncü defa 
tıo sene hapse mahkum oldu. ,, 

mösyö .. Ertesi gün oradan geçer
ken yüzüğü aradım. Yerinde yok. 
tu. Çocuk sevgilimi bekledim, gel
medi .. Tatil mevsimi bitmiş, kü· 
çük, Getariyi terketmeğe mecbur 
olmuştu. Yüzüğymü de beraber 
götürmüştü? Bunu bilmiyorum ve 
bilmeme imkan yok •• 

Bu sözleri söyledikten sonra 
mendilini tekrar yüzüne götürdü. 
Fakat bu sefer sildiği ter değildi. 

H A B E R - Ak~am Postası 

56 - Çevıren: f ethı Karc!eş 

- Niçin? 1 ·1alde içeri giren Kolonel Fon ?\i -1 mek, mutlaka dövmek lazımdı. Bu 
- Vaziyetimi anlayınız rica ede· Jer ~tol dtjndü ve oradaki bir hari-1 na m:?cburdu. En çok korktu~ 

rim. Ben terhis cdilmi~tim, takat .ay ı tetkik edermiş görünerek ar-' böyle \'aziyctlcr Ye anlardı. En ço1 
ela~ a:J<er.~lk \'esikamı hiımilim .. \s· .ada.ına ınırm . .ı •.• ıı: j böyle \ aziyetlerde kendisini cesa 
kerlıkte duşman hesabına çalı~ma. - Boyle şeyleri görme!\ istemem. rt:lc rımlıt:lç hissederdi. 
yasaktır. .i\memczliktcn gelme:, claiıa iyi... j ı.:acri •i~ıcmcğe ba~ladı. Sarsıla: 

Haym, merhamet hLlerinc gak· )u Haymın burada p~!\ lüz,ımlu sinirlerinin kont.olünü ka,·bctttı \'( 
be çalmağa çalıştı. Etrafta i~ıeı ıı, ıdu~runa bir daha kanaat ~ ' tirdim. 1 )d.!:!tli tikler maymun gibi yüzür. .. 
ıne,.gul olarak gidip gelen Alman Aksi ve zalim mülfızim l Iarm böy altüst ettiler. Kamçı~mm sapını 

lann hiç biri bu sahne ile alaka - le bir hareketi ecza ız bırakamaz - ~ıktı. Kamçıyı kaldırdı. 

Jar olmuyordu. dı: Alsa lı llaym, vatanına o kadar Gözleri kararmı~tı. Görmüyordu 
Zabit işçilerden bir diğerine hi - faydalı _olarak hizmet ettiği mevki· Om.inde bulanık bir karartı halind!:' 

.ap cttı: ini ancak Fransızlara karşı besler gört:iiğü şeye kamçısım rast gelr 
- Brussor, çah~mağı kabul edi · ~öründüğü kin ve onlara yaptığı indirdi. 

yor musun? ulüm sayesinde muhafaza edebi - h .. amçı yumuşak bir cisme vur· 
Muhatabı on yedi yaşlarında ka irdi. du. 

Jar biriydi. Ce,ap \erdi: Sık sık olu)u, şiddetini hiç bir I lık gibi bir sesle söylenilen fran 
- l layır! ;aman azaltmayan deruni hir mü - füC<ı bir kelime l Tayının suratına 
- Niçin? cadclc vicdanında başladı. Irkın· - hir tokat gibi çarptı: 
Niçin mi? Bu Alman ama tu· ~lan, kanından olan bu çocuğu ku- - Alçak! 

.ıahı ha? .;\'içinin cevabı o kadaı :aklamak isterdi. Fakat onu döv - - SON -

açık ve belliydi ki söylemcğe bilt ;iiiiiiiiiiiiiımii•iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiim. 
üıum yoktu. Ilenüı çıraktı ve as· 1 il\ 
{erlik çağına gelmemiş olduğu içir. 1 ROMA TlZMA · LUMBAGO - StY ATIK 1 
;alışmak mecburiyeti de yoktt~. 

Fakat ,\imanlar he:ıabına çalışmak 
i temiyordu ve. elam! Bunun se -
.:ıeplerini uzun uzadıya \'e dCJğru 

jürüst izah edemezdi. Söyldiği şu 
Jldu: 

- 1 tcmiyornm işte, ne olacak? 
Bunu hiddetle ve bağırarak "'ö:, 

!emişti. Kı~a bir süküt oldu ve miı 
tcakibcn, Alman katiplerinin bu · 
undukları ki~clcrden yirmi '.:İl 

~oziüklü göz hayretle baktı. Daya. 
aslı başlıyacaktı. 
O sırada yanında Ştrobcr olduğ 

nede bir isim vardı. 
ihtiyar kadın torununu çağırdı: 
- Kızım, dedi, si:iyle bana ha. 

ARKA - BEL. DiZ - KALÇA AGRILARI 

TESKiN ve tZALE EDER 

lr•)•ılı•lı•n•l •'··c•k•iıl•r•ti•ıı•iı•ı •9•· 1.tl•9•3•~ .. tn•r•ih .. '•e•l•/9~3 .. ~.·o •.• l.ı •n•ıl•ı~.a.lı•ıı•1 •l•rn•iz•.ı•li•r ... 1~ 

• ,. • kayım, dün akşam bizd~ kimler 

21 Ağustos Pazartesi akşamı 
Bestekar Sela ~ıaddin Pınar-' ın ihtiyar kaı:iın, bu hikayeyi an· vardı. Bilhassa ihtiyarların isim

fattığmın ertesi günü posta ile ma Jerini unutma ..• 
\ri kağıda sarılmış küçük bir kutu Genç kız, büyük annesine otuz 
teldi. İhtiyar kadın bu kutuda ü. ka'dar isim saydı: Eski nazırlar, 

b!erinde dört yapraklı bir yonca eski valiler, emekli generalJer .... 
~c dört yalancı inci bulunan kü- Fakat bu kadar isim arasında ih· 
tük bir gümüş yüzük buldu. ti.yar kadın eski aşığının ismini 

Kadın elini kalbi üzerine koy- keşfedemedi .. 
k1u. Eski yüzüğü, Getarideki yü· Bu küçük hikaye.den şu büyük 
~ük .. Aman yarabbi bu yüzüğü 1 :1eticeyi çıkarabilirsiniz: Sevgili 
him ona gönderebilirdiıdi. da ima sevgilidir; genç iken ne 

Sanat hayatının 25 incı Yıldönüınü 

Taksim Pa1ıorama Bahçes:nde 

Kutlulanacakhr. 
Bu gece: Bütün San'at arkad::ş !arının iştirakiyle saat 

2 ye kadar devam edecektir. 
Kutunun üzerinde ne bir adres, yaparsa ihtiyarlıkta da onu yapar. • ... ,.,,., . ~ - ~ ... ~ ,."" . 

PJ,,\XŞ 58 

o Gidiş IFOkfllerl (yUrOyOı,) 
F: Len ~· ı.ures t: ·rh a Paceıs of t.h o H orsa 
A : D le Gansı•rten 

ı. ADl~I Catkta > 
ı. ı ·: le pas 

ı. 1: the •\'alk 

ı. A: der Schritt 

2ı H.\ 11\'AX 

-;": J'nmb.P m. 
!, l: thc p· c0 (thC' amblc) • 

2. ;\: der PaBgang 

~. TI~JS 

~- r: le trot 
~ •. thc trot 

.\: dC'r Trab 

ı. nOnT • 'AL 
·I. I': le "'nlop (galop de 

gnuche) 

1. i : th<' cr.ntcr 
4 •• \: dC'r Galopp (Linkst;'n· 

lopp) 

5. T!OYJU niZGl:'\' (h:ısltın 

diirt n'\h) 

a ıliirt a~·ak hın :ulııyl«•n il 

b fl('r ik; ön aya~ını yere 

lıa.,arken 

:;, ı· : Je pas de chnrg~ (Je 

galop foree) 
a au moment de la ıc,·ee 

des .:ıuntre pieds 

b au 'Tioment de la pose 

dcs deux. pieds d'avant 
sur •e sol 

:>. t: thc !" 11op 
n thc "l'oment in g:ı ıı,,_ 

ping whcn all fo•ır f<'C't 

arc ')tf thC' ground 
h thc moment of dc~cen. 

<ling eın thc two forc

feet 

.;. ,\: dic Korric're 

a im A ugcnblick clf's 
SchwrbPns mit nllC'n 

vier F'i:.!'\cn 

h im ~ugenbllek cfcf; 

.Auffufens (Aufsı-t. 

v•ns) r.-lt rien beiden 
VorderfüOcn 

.. rn J\vU::STOS - 1939 

19 - 8 • 939 Cumartesi 
12.30 Program. 12.3;) Türk mi1ıi 

ıı: ı - nıı.,t peşre\'i. 2 - ı.eıui 
1.ıııl ş:ırkı • Sazın gitıi sinem •lııh 

1 - Lemi . !\iha\'enl şarı'1 • Bir gi1 
ıkurıl'ılırn. 4 - l\~meııı:e tııksimı 

i - Re~ııl ~ı:-cr • :\ihıwl'nl '!:ırkı 
~kınla l.ıcn ey ne\'rh·an. il - o, 
ııııı l\llıııt • " 0 ":t7.kilr ~:ırkı • Ellr 
m1\trın h:ık. 7 - "~7. semaisi. 1 

,ırııılcket 'inal :ıy:ın. :ıfaııs ,.e rııC'leo 
·oloji hıılıerferi, t:ı.ı:ı • 1 ı Mülıl 

' l\arı,1k rıro.ımım • f>I.). 

19 Proızram. l!l.05 Mlizi'k rnıın 
niiziği • Pi.). 19.30 Turk muzıg 
dnl'e saz fao;lı) . 20.1 a' l\onu-;nııı 
~o.ao Memleket ":ı:ıl :ı~:ırı. ni:ın·, 'I"• 

ncteoroloji haherleri. :W.511 Ti.iri.: mi. 

1.i~I ( Klô'.'!ik eserlerıll'n ıııüteşeL:L:ı 
proı:r:ım). 21.30 l\0111ışııııı !\'rrC'rı 

lıııkkınrla • Doktor Muhit Tilmerkaı 

tarafından). 21.45 ~cşclı plaklar - R 
!l.511 ;\lıılik (Rır OJJt'r.illl•I ı.ı .• ·ıı 

1'1. 2:' ~on :ıian'! h:ılırrlt•ri, ziraat 

.:shanı. tahvilat, kaınhb o • nııL:uı 
bor'a~ı ( ri) :ıl). :!3.:!0 ,\liizik ( Cu1 
lııınd • Pi.). 23.55. ~t \'ımııkı prog 
rıım. 

Pazar: 20 . 8 - 939 

:.!l,30 \fiizik (Cazl1:111ı • l'l.l, 2:.!,45 
- :.!J,UO ''>il ujJıı' lı:ılıcrleri ve ~u. 
ı·ınki ıırnıınıııı. 

1:.!,30 l'rogr:ıııı, ı:ı,:ı:ı TiirJ.. ıııüziğl , 

ıkııy:ııı: ;\111,ınra <;uğlar, t,.;ılııııl:ır: 

lhı'.>ı·ıı 1-\:1111, Rc-:;nl Erer, \'ceihe Uuı 
\": ıl, 1 - Fcr:ıhııfık pr•şrcvi, :.! - ;\le. 
!eksel • Fl·rnhntık şarkı !Titrer ~ ü 
rı·ğiııı ol güli ter hcıme .'Wl ·rkrn). 

;t - fH. Sl'liın • Eviç ,ıırkı Hlir <ı;c. 

'ır plr ı:üı·rıımio;,in) i ·- f...ık \'aran 

E\'İt; ~:ırkı r 1-\:ılhirııılr :ı~·ılıııı')) :; -
ll:ılk liirkihii (Kn.Hın hl'nİ ~·[iksl'k. 

lrrr). li - Tıılk liirkii.,ü ( \.ıka~ ıın 

\Iİıl~yim ıınım eller inrl. 13.00 '.\lem. 
lckrt saııı :ırnrı. aj:ıııo; ,.e meı~orolo. 
ii lı:ıberlrri. 13,15 '.\lüzik 1 l\üçük or 
1\C'slrn • Srr: Xcdp A5kın), 

1 - fıounod .4. •:r '.\l :ıri:ı. :.! - Gnııı;ıl 

tıcı·~rr l\iiı:iik lupl;ıntı IRl'\"Ü - ln
1 

rrmrz10). 3 - Pııul l.fnı·kc lııılyan 
'l'rı·ıı:ıılı, 4 ..- lt:ılo Azııoııi :\lcloıli. 

5 - Frrire Av • . \y.,.\~. (i - Dizel Ar. 
lt·ziyrıı siiil ':\o. 1. p) Prrhıılr. h) ;\i l' 

1111rllo. (") \ d:ııtiPllo. ıl) <::ıril!nn. 7 

R. Brn:ılıkv r.riıııinı;ı ,.c lıir ılrıh; 
• \'al~. 8 - J. Sırım"~ \'i~·ıına orııı:ııı 

l:ırıııııı rf,.:ııır'i • \':ıl ... 1 t.1:i - 1 L:lrı 
\liilik (l)aıı-; ıııi'ızif4i • Pi.). Hl ,:IO 
ırogı·~ ııı. 1~.:lj \liiıık !Oırns ıniiziği. 
Pl.l, 19,0~ı Çornk ':ıali. 19.:ı.; Tiirk 

ııiiziği: IF:ı'ıl lıeyı•li), '.!!1,10 :\eşclı 
pl:ikl:ır • R., ~ıı.ı:; '.\lüzik ı \'abler), 

rıanş s~ 

:fü,30 Mrmlckct sn:ıt a~ arı, oJ:ıns 

meteoroloji h:ıbcrll'ri. :.!0,45 Türk 
ıiği, Ul.:ııynnl:ır: B~tlife ~c~dik, 
ıli flo')se<;, <;olan l.ır: Hr :ıt En•r, 
fik _Fer :ın, Kemal r-.1.)ıııi, Sr)h1 

/.ühlü llan.Jukoğltı, 1 - L"~şali P 
rCYİ, 2 - Rııkıın lhşuk ~:ırkı {I 
na hiç yakışını.)or) 3 - l'~s:ıl. 111 
tezat (J:l:ısretle hu şpp), • - :jrıll' 

tin Ziya - l"~ş:ık ~ı.rkı (()1 'iııhU 
fapen-cr ~örıliiııı), 5 - l.emi uş 
-,arkı C='clrr çekliıı nı•lcr). li - 1 
mi ıış~ak şarkı !Sı~ıılı l'hnıl:ırı 

7 - l\cıııcnı:l' tuhiıni. R - ııııı 
Sen • -.rıı:ilı 'l:ı• k• ı ~ıın ıl:ı jı: .. ııı ' 
rlinılrn). 9 S:ıliıhılfiıı l'ırı:ır. JI 
ınm 'lnrkı ılııll''''" ıHlıını ııııı"'· 
IT:ılk ' ıiirl.:ii,fl (Sl·lıı·rdc ıı!'.llıı):ııı 11 

hül), 

Yabancı R nclyoln rdr.tt 

Seçilmiş Parçalar 

T'rt1grm11 7 iirl.-iıır rnnli ii:rrf 
•r ii:ile<lcn .wııl'llki srUıl o/ara/." 11

'' 

•ııi~lir: 

Ol'l:ll.\I. W \'H Sl~.\TOSI 
/\. U,\'St;"/ll .ı: UI 

R. J.:iinic .. lll'l'll: ".\tu·ı f\'dıer1 

!l. 1.oııılr:ı: Ç:ı\ko\'ski. 

9.1.i Fr:ıııkfıırı. fl:ıııılıurg: oıır 
rıarı;:ıl:ırı. 

9.:m E"rı·I ı.ııll'"i: Oprro Cunılı: 
clrıı ıı:ıldl. 

10. Tol'lııo gnıpu: ".\1 ı.u 

( ~lull'l. 

(}/).\ Ml'S/l\/S/ \'B ırnssımı.Cfl 

i.111 ~liiııilı: ~l :ıılris:ıllrr. 

8. E\ rcı: l'iyono, \"i~ oıonÇC 
(Soıı:ılo). 

9.:ıo Sullcıı~: llal:ıl:ı~ kıı. 

ı ı.:ıo llom:ı grupu: \'lyolonçcJIO· 

11.IF/f' .llUSI KI \'!~ 01'/;'/WTJ.6/l 

7. \'arşo,·a: Halk orke ıraı>ı· 

!1.15 Bcrliıı ( lizuıı d.l: Xcşcli 

9. l'r··ğ: \'oryelc progrnını. 

9.ı:i Slro<ihurıı ,·es.: "1'ilııır 

mırıl" (ll:ı"tiıle). 

O. Xupuli 8ntııu: "~lcloôi 
Jlilııı" . 

ı ı .:ı;; Pnı~ : \'eni oııcralardoıı P 
~·ahır. 

ı 1.40 ll:ıııılııırs ''es.: J>:ıııs ha,·ıı19 

IJ.\SS ·'ll'SIKISI 

10.4 o ne rom iiııslcr. 

ı ı.:ıu l.cip1.ıfl, l.oııdr:ı. 

l ~. ll:ııl io l'aris. 

1 :.:. ı ;; Huma grupu. 

\
1.wrt:TE \'E K.tn.ınr:u~R 

9. Loııtlru: "Sing Song''. 

1.l5 ı:rrliıı: \'ıır~clc koıı'>cri. 

• ı.:.:u Müııih: \'ar~ctc. 

t» Po~te l'arhien. l\ubııre. 

S~ l.\ ŞIT HIZ ... J~. •' 

W l\·kTi\'Ulro!.ll uıı" 
şam T~pebaşı tJııtıJ, 
sinıte. Su.;I:ırııı . r 
Utan. \'odvil .t pe 

Ege Tiy:ılrosu ıeı11sl 
leri: :.!O ıığusıoı; d 
nü gündüz Cckii 

1111 
İnşirah b:ıl:çr'i 
.-'.naların ı.ıiiııuh 1 • ıı 
sııını Yrnisetılr 0 1

1

1 . . ~ 

ıııri~ et b:ıhçeslnde Son Saat. 
ı>cnı;ef varyrtesi. 

Dün ve yarırı 

tercüme külliya 
7 nci seriden 

61 ·67.7 kitap 

61 V ikontun ölümü 

62 l.endt U 

63 Li:ra 
64 Evlilik 
~5 Giı:lı Pa.mulc harbi 

l'ı6 Rı7an:ı- t<ırihi 

67 Senyolueo~ Avrupa 

• 



.. 
~ 10 1.CUSTOS - 1930 

ı----~~------..;_....;;... ____ ~-------------
S t. Komu.an:ığı ,.......,..__Komısyon_u ~ıanıarı f 

~?ınutanhğa. bağlı birlikler için ceralt ve c\·saf ı dahilındt. 
st ıralık kuru tıı:rnlye s::.tm alınacaktır. Pazarlıkla ihalesi 22 
r,06 

939 .salı günü saat 10 3(1 da yapılacaktır. Teminatı 150 li· 
~teklılcrlnrn belli gün ·;e saatte kanu=-ıi \'es:kalarile bert.· 

dıklıda K\.lmutanlık .saLınalma komısyonuı::.a gelmeleri. 
(6465) 

:ı;ı: * * 
lhaıe gUn·· t ı·b· k .. · l"l 1 · • .. t 1 ak kaı u ::ı ; ı c:1 mıyan guvcrcın ı c er ıc;m sa ın a ınac 
taa~trı. nıaızcmcnın paznrl:kı• ihalesı ~.ı ağustos perşembe gii· 
il 10,3() da yapıln.caktır M.ıhnmmcn tutan 1502 lira 20 ku t İlk tcmınau 22ti liradır Isteklilcrinın kanuni vesikala 

ollt'aber belli güıı \'C saatte Fındıklıda komutanlık satınaJma 
layonuna gelmeleri ( ô4'>7) , 

"' "' * 

~
li~ınutanlığa bağlı birlik :cr ıçin şeroit ve evsafı dahilindt. 
Sa~l'alık nohu' satın ahnaNt\tır. Pazarlıkla ihalesı ~2 ağııs 

1it 
1 g{inü Sctnt ll de va1 ılclcaktır Tem matı 150 liradır. I~ er· · 

d 1nin bcllı gün ve sftatt, ka!luni \'t.::..\kala:-ile beraber Ji'!ıı 
a komutanlık satınalma ırnmısyonuııa gelmeleri. (6166) 

• • • 
1 _ R . 

ilıaı alem va.pı mab;ern •s• s:ıtın alın:ı~aı-tır Ac;ık Pkr;iltrnf 
k ~ı 5 eylül 939 salı güniı :.mat ı 1 oe ··apııacaktır ı\luhanı , 
n e.şıf bedelJ 50() liradır. 111- teminatı 38 liradır ŞaıtnamcK 
~ koınisyollr\a ı;orü1Ur. l:;ıeldilerinırı ırnnımı veslkRIRı'''' 
0 r belli gür, ''e saatte f.'ırdıJ;lıda l{uıııulaııilH datmıııma !;r, 

nuna gelmeleri (64681 

H A. B E R - A.kpun Po.ta•· 

KUŞT .. ··vc· •"q- '-' • 
Yastık. yatak ve yorganlarım mutlaka kullanınız 

1 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak 

kuftüyü yastık ile rahatını temin eder. 
Ku§tÜyü yorgan, tilte ve yastık fiatlarmda mühim tenı..ilat 

yapıldı. ( 1) liraya alacniınız bir ku§tÜ)'Ü yaıtık bu ucuzluğu 

1 
is:>ata kafidir. 1 

ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandal yacılar sokcık kuş· 

tüyü fabrikası. Satıı yerleri: A11kara ve Beyoğlur:da Sümer 
bank Yerlimallar pazarlarında ~atılır. 

...... l .......... j ......... !lml .............. ~ 

Erenköy - Şaşkınbakk:ı.l iltisak yolunun katranlanması iş 
2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına göre ~ 

çık eksiltmeye konulmuştur. ~1.ıhammen bedeli 579 lira 10 kurnr. 
ve ilk teminatı St lira 87 kurtı!]tur. lhale 21 ·8 939 pazartesi sa· 
at 14 de dr.imi enrümende yap1ln.caktır. Şartnamesi Nafia müdür 

Jüğilndc g5. ül :?t:lir. Taliplc>J'Jn 039 y1hna ait Ticaret odaı;;ı ve 

bımn b .. m~ı en ııı 500 liralık ıııy~ptıklanna dair Nafia mUdürm 

ğünrkn nlacnldan vesikalar w• ilk teminat makbuz veya me;k 

tuplan ile ii·nle günü muııyy.-•r, saatte daimi encümende bu!ur 

mnlnn. lC:.!33) 

Temizli:< işleri için alınacRk 10 adet arazoz kapalı zarf ek 
siltme• ine ırnnulmuştur. lha:e 28·8·939 pazartesi günü saat J5 
de Istanbul bcledıycsi daimi encümeninde ~apılacaktır. Muham 
men bedeli 5300'J lira ve ilk temınat 4000 liradır. Şartname 2i:i 

:mruş mukabilinde lstanbul belediyesi fen işleri müdilrlilğün 
den alınabılir. Taliplerin 939 yılına nit ticaret odası ve ihaleden ~ 

gün e\'\'el fen ısleri müdürlüğiıne müracaatla alacaklan bu gibi 

işlerle iştigal et tiklerine dair vesikalarla ve ilk teminat makbuz 

veya mektuplan ile 2490 num:ıralı kanuna göre hazırlayacakla 
n kapalı zarflarını ihale günü r.aat 14 de kadar Istanbul belediye· 
si daimi cncümcnirıe vermeleri. (5504) 

1 Dan.z Levazım Sa'.ınalma Komisyonu ilanları 

l - Whmm cJİlen bedeli (Sf00.90) füa olan Gedikli Eröaş o\CU· 
.J bıi • tamir edilmek üzere 3! ağu tos 939 tarihine raştlıyan pcr· 
:embe günO saat 10 da açık ek il mcsi yapılacaktır. 

::: - !\ lu\'a'.ı:kat teminatı (6 l.07) lira olup !cnni şartnamesi ,·e ke~it 
name ı komısyondan hergün parasız alınır. 

3 - 1 1.:!:ii!erin teminrt ma:d:· zu veya mektupları ve 2490 sayı:ı 

am::vfa va"ıh ,.~ ıl:a'a-lr. birlikte \'C belli gün ,·e aatte Kasımpaşada 
.ulun:m l.~m:. ;·;,:;umuza mü:-acaa· lan. (6176) 
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Ekzar11in 
t:kzcmanm lll<'ıdır. 

·:ara ve çıb:ı:ı'ardrı kullanılır. Her ~ancde kutu·u 50 kuru~tur. 

I - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 30 · VI -939 
tarihin.den 30 _ VI - 940 tarihine kadar bir sene zarfında birikeceği 

tahmin olunan 350 ton kağıt ve karton kırpıntıları kapah zarf usu· 
lile satılacaktır. 

lI - Muhammen bedeli (7000) lira % 15 muvakkat teminatı 
1050 liradır. 

III - Arttırm::ı 21 • VIII • 939 pazartesi günü saat 15 de Ka· 
bata§ta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım Fatım ~om.isyonun. 
1a yapılacaktır. 

IV - Nümune ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden 
parasız alınabilir. • 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte '/( ı 5 
güvenme parasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri (5965) 

·Devlet· Demjryollarr ve ·~:Lim~nl~t~ 
t işletme ·Umum· idaresi· ilanlari" ~~~< 

Muhammen bedeli 23i50 lira olan Karabük köprüsü 
3 · 10 - 1939 Çar§amba günü saat 15 de kapalı zaıf usulU ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1781,25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaJan ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar kom!syon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daircs!ndcn, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(6356; 

* • * 

Zertinbumunda \'eya buna mücavir herhangi bir istasyonaa va· 
gon içinde te limi şa:tile 200 ton çımento beher tonu 15,5 lira muham· 
men bedelle açrk eksiltme usulile satın alınacaktır. 

l\lünakasa 30-8-939 çarşamba gi.ır:ü saat 11 de Sirkecide 9. i.,letıne 
t: -~mda A.E. komisyonu tarahndan yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni \'CSikalarile \'e 348,75 lira muvakkat teminatla· 
·ıe beraber komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler para~ı 2 
arak 

1 
kom'is)·ondan verilmektedir. (G295)'. 

lstanbul esnafının nazarı dikkatine: 

28 Ağustos 939 pazartesi günü Cemiyetlerine kayıtlı Esnaf 
çocuklarına mahsus parasız sünnet düğünü yapılacakt•r. Sünnet ço· 
cuklanmn kaydı için 24 Ağustos 939 perşembe akşamına kadar 
her esnaf kendi cemiyetlerine cüzdaniylc birlikte müracaat et. 
meleri ilan olunur. 
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Kontes Dübarri, vaki• kaybet· 
meden ihiyaıın baı:.a~ında sarılı 

olan bezleri süratle çözdü. 
fhiyar kadın inliyoı. fakat 

maııi olmuyordu. 
Kihayet hakiki oir ~rara gö. 

ründü ..• Bu bır t"\klid değildi, 

r:ı~>Smor, açık yara, hakikatı pek 
~~zel anlatıyordu. 

Kontes Dübarri bunu görün· 
ce hayrette kal:lı, ihtiyar kadın 

muzafferi-yetinden memnun gö 
rUnüyor ve yanı !:>aşında bulu
nan kontese bakryordu. Maclam 
Dübarri bağları n~zaketle tek. 
rar sararak ayağı ·andalyenin il. 
zerine yava~ça yerleştirdikten 

sonra ihtiyarın karşısuıa otur· 
du .. 

- Affedersiniz madam, dedi. 
Sizi bu kadaı kuv11etlı zannet· 
mezdim .. Ümijimden fazla kuv
vetli bulduğum için doğruca sö. 
ze girişmediğimc şimdi mütecs. 
sifim. Hiç vakit kaybetmemiş o· 
turduk .. Artık açı!<tan açığa ko· 
nuşalım. Haydi şartlarınızı söy
ler.niz. 

ihtiyar kadının gözlerinde 
bir şimşek gibi yamp sönen bir 
lamah ışığı parladı. 

- Arzunuzu açık söyleyiniz, 
dedi. Size ne gibi so::ylerde yar. 
:iım edebileceğimi anlall'ak is. 
terdim .. 

- Bu sabah çektiğir.i2 müt· 

BALSAMO 

hiş zahmetlerden ziyade bir zah
mete duçar olsanız bile ehemmi
yet vermiyerek V ersayda ~izin 
••asıtanızla takdim edilmek iste. 
rim. 

İhtiyar hiç değişmiyerek: 
- So:ıra ?. dedi. 
- Sonrası bu kadar. Şimdi 

siz de söyleyiniz ... 
- Ben de evvela davamın 

masrafı olan iki yüz bin frangın 

teminini istı:rim. 

- Fakat siz da\·anızı kaza • 
nırsanız o zaman dört yüz bin 
frank almış olursunı.:z, zannede· 
rim .. 

- Hayır, çünkü Salüslerle uğ-
raştığım iki yüz bi:ı frank bana 
aittir. D i ğ e r ıki yüz bin 
~rank sizi tanımak şerefine ilave 
~r.ilecek mühim bir servrttir. 

- Bu iki yüz bir. frank size 
teslim olunur, sonra?. 

- Fevkalade sevdiğim bir 
oğlum var .. Ailemızde kılıç, da
ima şerefle taşındı. Biz ;<umanda 
etmek için doğduğumuz için ne
ferlikte pek meharetsiz oluruz .• 
Gelecek sene miralay olmak şar

tiyle ~imdi oğlum i~in bir binba
şılık isterim . 

- Alayın masraflarını kim 
ödeyecek? . 

- Kral.. Alacağ•ır. iki yüz bin 
frangı alaya saded~rsem yarın, 

JOZEF 

<len dr•layı sizi görmek ve teselli 
etmek üzere geldim. Rica ede
rim !<az-a nasıl oldu, anlatır mı. 
~ınıt ? .. 

-- Fakat :nadam size böyle 
bı: kuı;:bede c.turmayı teklife ce 
saret edemem .. 

- Sizin Turende bir şatonuz 
olduğunu bildiğ:m için otel o

fac;rnı mazur göriirüm. 
Kontes DUbarr: bir sandalye· 

ye oturdu: 

Madam Bearn, k.:>ntes Dübar. 
ri•ıin işi etrafiyle anlamağa ka
rar v~rmiş olduğunu anladı. 

Dübarri: 
- Çok rahatsız görünüyorsu· 

nuz? dedi.. 
- Son derece zahmet çeki. 

yorum. 
- Sağ baca&ınizda mı? Ya. 

rabbim ! Nasıl oldu d:ı böyle ba
cağınızı yaktınız?. 

- Pek sade bir şey. cezveyi 
elimde tutuyorduın. Sap elimden 
kurtularak kaynar sular tama· 
miyle ayağımın üzerine döküldü. 

- Ne müthiş! .. 
İhtiyar kadın i.;ini ç~kerck: 
- Evet, madam müthiş. de· 

di. fakat ne yaparsın. felaket 
birden gelir .. 

- Biliyorsunuz ki, bu sabah 
kral sizi beklivordu ?. 

- l'.fa:ia:n iizüntiımi: arttın. 

yorsun uz ... 
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- Sizi görmediği i~n kralın 
canı sıkıldı .• 

- Hasta olduğum için maze. 
ret im meydanda.. İn§allah ya
k. nda kendilerine hilrmetlerimi 
arzedeceğim ... 

- Size, bunu bütün bütün 
merakınızı arttırmak için söy • 
!emiyorum, yalnız kral hazret -
)erinin bu işe ne kadar ehemmi. 
yet verdiğini ve n~ derece mU. 
teşekkir bulunmakta olduğunu 

bildirmek istiyorum. 
- Halimi görüyorsunuz ma

dam .. 
- Şüphesiz fakat : müsaade 

edersiniz size bir şey söyliyc. 
yim. 

- Buyurunuz, emrinizi itit
mekle iftihar ederim. 

- Zannederim ki size bu ka· 
za büyük bir heyecan neticesi 
olarak gelmiştir. 

- f nkir etmem madam, çün. 
kü beni bu kadar bir !Utufla ka. 
bul ettiğinizden ~olayı son de
rece heyecan duyuyorum .. 

- Zannederim ki heyecan için 
başka bir seLep te oldu •• 

- Başka bir sebep mi? Bil· 
diğim başka bir se~p yok ... 

- li:vet var madam, bir tcsa
~ı;f.. 

- Ne vakü?. 
Yanımdan ~·ktı~mız sıra. 

da ... 
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-1----' ll' Gazetemizin 
Kağıdı 

İstanbul Bas.ı- istihlak 
Kooperatifi Şirketin'den 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastahktan yeni kalkanlar için g1da : l 
alınmıştır. ---,-

·-------· Ankara caddesinde 

Kiralık kat 

r 

Piyasaya çıktı. 
\le odalar 

Ankara caddesinın en haki~ 
noktasında, Orhanbey hanında 
kat ve oda olarak kiralık ~·erler. 

Vitamin ~e Kalöri cih~tile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar• 
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 

Altındaki ilan bı"iro .. , ... ,, mü 
raraat. -

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

r fyi bir elbiı.e e n müessir •• 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Tavsiye mektubudur 
Amerikan modası Uzerint 

c;alışır Ka z k • • 
Cl esi 

Yavuz Sezen 
Paris kadın ve erkek t erzll!J 
akademilerinden d iplom n l. 
113 Beyoğlu P armakkl}P' 
Gayret apartımam TUrk F o 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak kullanıltr, kat'iyyen bozulmaz ve kurtlanmat· 

Umumi Depo: lNGtLi Z - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstnabul. İzmir Acentası: TÜRK ECZA DEPOSU 
to evi UstUnde •• 

11 n ı ıı1nıı ...._ M .. .. J O E ! ~ ııın~[~~ın~~ı 11\ 
ASKIN GOZ YAŞLARI 

VE 
YAŞASLN AŞK 

Filimlerinin yıldızları ABDÜL VEHAP ve 
LEYLA MURAD'ın 

Binat okuduklAn hkkiki film plikl arı ı;eldi. 
·= rcvkalBde olan bu plaklar Beyoğluİstiklil Caddesinde 48jl No 

ODEON 
•ı~umıımm T iCARETHANESiNDE SATILMAKTADIR ' llllffllı1 

Bisiklet Meraklılarmm Nazarı dikkatine: 
Galatada Voyvoda caddesinde kain 

Şimşek Elektrik Ticarethanesinde 
Meşhur HERCULE.S (Birmingham) İngiliz marka 

Mükemmel Yarış ve Vitesli Bisikletleri 
Teşhir etmektedir. Lutfen gidip göriin üz ... 
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- Kimseye tnadüf etmedim 
ma:iam, kardeşinizin ara.basın • 

•daydım .. 
- Arabaya. binmeden evvel.. 
Madam Bearn düşünmeğe ba§ 

]adı. Giıya bir şey hatırlamak is· 
ti yordu: 

- Kapının önün.deki merdi -
vcnleri inerken .... 

ihtiyu .kadın daha dikkatle 
düşünmeğe, sahte bir merak gös 
termeğc başlamıştı .. 

- Evet, siz evimden çıkmak 

üzereyken ora.ya birisi giriyor • 
du ... 

- Hiç hatırıma gelmiyor, ma. 
dam .. 

- Bir kadın ... Şimdi hatırınr 
za geldi mi?. 

- Gözlerim pek zayıftır, şim· 
di benden iki adım uzakta. ol. 
duğunuz halde sizi tamamiyle se. 
çemiyorum, binaenaleyh tasav
vur buyurunuz. 

Kontes kendi kendine : 
- Çok kuvvetli bir hilekar, 

diye düşündü, hile yapmaya ça. 
lışırsam beni mağllıp eder, doğ. 
rusunu söyliyclim. 

Sonra ihtiyara dönerek: 
- Mademki görmediniz, onun 

1dm oldufunu ben slSyıtyeylm , 

dedi. 
- Ben çıkarken. giren kadının 

kim olduğunu mu ?. • 

- Evet.. Kızkarde~im matma. 
zcl Dübarri idi. 

- Ahh 1 Pek güzel madam, 
fakat kendilerini göremediğim 
için ... 

- Gördünüz .. 
- Gördüm mü?. 
- Hatta konuştunuz .. 
- Matmazel Dübarri ile mi? 
- Evet matmazel Dübarri 

ile, yalnız o gün matmazel Fla. 
jeo adını taşıyordu. 

İhtiyar saklayamadığı soğuk 
bir tavırla: 

- Ah 1 o yalancı matmazel 
Flajeo .. Gelip beni bu1arak Pa. 
rise kadar yorulmağa r.ıecbur et. 
ti. Demek o kızkardeıiniz.di ?. 

- Bizzat kendisi madam!. 
- Onu bana kim göndermiı. 

ti?. 

-Ben .•. 
- Beni aldatmak için mi?. 
- Hayır, sizin bana hizmet 

edeceğinize mukabil size hizmet 
etmek i~in .. 

- Zannederim bu ziyaretten 
istifade edemiyeceğim .. 

- Mösyö Mopu, sizi fena mı 
kabul etti·;. 

- Faydasız iltifat .. 
- Zannedersem size böyle 

faydasız şeylerden başka t eklif. 
te bulundum. 

- Madam, insa;-ı düıünür, AL 
lah yapar .. 

Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur 
FOSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştah temine· 

der, Vücuda gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bu: -'nur. 

Sıhhat Vekaletinin 26·11·932 tarih Ye 3126 numarah ruhsatım haizdir. 

Taksim • Talimhane P alas No. 4 
Pazardan maada her gün 

saat 15 den so~ra. Tell'tı•n 4 •11 ~i 

DM 

~ NEÇATI PAKŞı 1 
:: Ui, doktoru 
K l'aıardan maada hcrgün saat ı n o dan akşam 18,30 za kadar has· 

1
:: talarını kabul •e tedavi eder. • 
a:
11 

Adres: Glata TüneJ meydanı i! 

I •• Tl'ro;ane caddesi başında 1 !:! il 
l:::aw r-\o. ıı mua•·enehanc r.:=:.: U •• J •• 

i N C i 
Gazinosunda 

.,ıı .... r K -1 K . 
ı·ıl ılız ı 1 

\ 'c Scmirn IHuhnnımed 
Snı. heyeti 

Arapc:a şarkı ve rakıslar, 
ayrıca varyete numnralarr 

~m~rı~ı~~ını~ııooıımı~~ıımıımımıımı~ımııımıır.-• 
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- Madam, ciddi konuşalım .. 
- Sizi dinliyorum .. 
- Ayağınızı yaktınız mı ? 

- Görüyorsunuz. ya?. 
- Ağır surette mi?. 

- P ek müthiş .. 
- Bu yaranın acısına taham. 

mül ederek ara.bayla Lüsi:':c ka. 
dc:r gelmcğe ve orada kralın hu. 
zurunda bir iki da~ı!.2 .d:.;rm:~a 
muktedir değil mısııı :z?. 

- Mümkün değıl. nıac.lam, 

ka.lkmağı hatırıma getirince ba. 
yılacağım geliyor .. 

- Demek ki yaranız pek bü. 
yük'!. 

- Evet madam, pek büyük ve 
pek zahmet veriyor .. 

- Kim bakıyor, ne ilaç kul. 
lc.nıyorsunuz ?. 

- Her ev kadını gibi yanık 

i~in mükemmel ilaçlar biJiyorum, 
:,rndi tertibim olan bir merhemi 
kullanıyorum. 

- Bu ilacı görebilir miyim?. 
- Masanın üzerind: ~işe de 

mallam .. 
- Ben de yanıklar için gıı.yet 

f.:ydalı bir ilaç biliyorum. Fakat 
onu ~·uUanmak yaranın cinsin : 
gC:rC'd.r. 

- Nasıl?. 

- Yalnız bir kızı llı k. şi mek:, 
u• ·c.yıp açılmak var .. Ben 'ıekim 
değilim, fa.kat herke:s hayatında 

u . Çt'k yanmı§tır. 

- Madam, benim yar irıı .ıçıl. 
mıştır. 

- Yarabbim! Kimbilir ne 
ka:lar zahmet seki yorsun uz? 
Benim ilacımı istiyor musunuz ? 

- Maalmemnuniye madam, 
demek ki beraber getirdiniz .. 

- Hayır, fakat gönderirim . 
- Bin kere teşekkür ederim. 
- Yalnız yaranın derecesini 

görmek lazım .. 
- Oh! Hayır madam. Size 

böyle fena bir manzara göst::r. 
meğe cesaret edemem. 

- Merak etmeyiniz, ben ya 
raları görmeğe alışığım .. 

- Madam, pe!c lütufkarlık 

gösteriyorsunuz .. Fakat .... 
- Komşumuza yardım lazım 

gelince liıtufkarh~ sözü ortadan 
kalkar .. 

Kontes Dübarri bu sözleri 
müteakip ihtiyar kadının bir 
sc;.r.dalye üzerine uzatmış oldu. 
ğu bacağına doğru elini uzattı . 

Eli yaraya dokunur dokunmaz 
m:ıdam Bearr. can acısiyle bir 
clcfa haykırdı .. 

Kontes kendi kendine: 
- Komcdy~yı ne kadar güzel 

oynuyor. dedi. 
- Ölüyorum madam, beni ne 

kadar korkuttunuz .. 
- Müsaade buyurur musu. 

nuz?. 
- Bakınız madam .. 

...., 
tnglliz Kanzuk eczanc5l 

müstahzaratından 

1 

Krem Balsar111 

KANZUf. 
ile 

Eksir Balsanıi~ 

KANZUf. 
ısimli 2 şaheserı, bütün dil~ıJ 
en mükemmel güzellik mU&t 

landır. ötedenberi meml~l<' 
kibar aleminin takdirine 11" 
)lmuştur. J 
Krem Balsamin Kanıd . . ,,1 
Kadın güzelliğinin sihrııt1 

binde sakhyan en cidd. ve ·"ti 
itimat markadır. Genç ve 1~, 
lLtün kadınlar için zaruri b~ 
ttyaçtır. Cildi.1 letafet ve tll ,. 

· ini arttırır. Yağlı, yağsız: "' 
~adem cinsleri vardır. ~ 

Eksir Balsam in kant~~ 
Cildin daimi yumuşaklığ'~e! 

min eder. Yüzdeki çil ve !',ıe 
alır. Sivilceleri tamamen ıı·f 
der. Traştan sonra cilde l§tl 
;erinlik verir. 

t~ 
tNGlL1Z KANZUK ecııı" 

BEYOGLU • ISTA~ 

Dr. iRFAN KAYR~;ı 
j ,ı·. N MUTEHA::ı' ıı' 
t fürbe. Bozkurd Kırast;:,e 

1 
~ı karşısında eski Klod 5~ 

ı ~okak No. 8. ıo. öğledel'I 
1 ~:ı 3 tl"rı 7 vC' kadar. ___ / 

<:nz 111~" ' '' ' J tı 
1t,f u .• ,." Rami AY ,', • 

ı~n7.nrılnn hnı;kn lırr ı:?rın c:ıı!ll' ı'. 
ıııırı ., 

· ı ı..:ıdilr rıık.;fın • r ııtırıı • ~ ı~J 
ıp .ırlırıı:ııı .'\o. ıo. l'ı:c l fOfl• 


