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Fon Ribentrop yarın 
Moskovaya gidiyor 

·Londra ve Paris hayrette! 
Fon Papen, Hitler ve Fon 

Ribentropla mühim 
b i, r m ü 1 a k a t t a b u 1 u n d u 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman is· Von Ribbentrop bu husustaki sının bildirdiğine göre "Alman-

tihbarat bürosu Alman ve Sovyet müzakereleri intaç etmek için 23 ya ile Sovyet Rusya arasında ak· 
hükümc:t.'erinin bir ademi tcc:ı··üz a<Yu to<;t.sı.. foskovaya gidec ktiı". tedilen son iktisadi anJCl§ma<lP 

l
paktı hnm!amağa karar verdi!<· Mütemmim malOmat sonra iki taraf siyasi münasebet· 

' Milli Ş~f Trr.ky:ı man~vrnlarının dünkü safhasında harekatı takip ederlerken.. Jcrini bildirmektedir. Paris, 22 tRadyo) -Tas ajan· )erindeki gerginliği kaldırmak ve 
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a nö~derd.iğ.' mes.a.jıa 1 T e hl 1• k el 1• h 8 f t 8 '· ~s;:::::~;~:xi~1:~.:~ 
Diğer taraftan Berlindcn s met 1 n o o u ~~~~~!~~::en şat~~::da ~~e~-

G ©> ırn n gnın gazetesnne göre ne ouacaksa yanın Ankara sefiri von Papeni 
ıı.:... 8 ~ ft 1 """' U n- ...ı- ve von Ribentropu kabul ederek 

Orduyu LehistanbAını;ny; hududü;dakty;ıve·
0

köprüıeri ::i~!r:~~::~?~~~-;~:~ 
· etrafında cereyan etmiştir. 

tebrik etti 
l r~kya manevra lan kırmızı 

Jrdunun zaferile neticelendi 
ta111tıhurreisimiz dün gece manev. 

Sahasından avdet buyurdular 
~~ltılıurreisi i met lnünii ı incr<'I< dcnit. köl)kiinc gitınh•· 
~ l;ece <i:ıat 28 15 de Trak· lcrılir. 
~'d J 

l'~ıı husu i trenle anlct Cumhur[l<.'İsile bcrahcr ılö. 
~ler, 1'1oryada ,trenden (Devamı S incide) 

Vasfi Rizamn Bulgarlstanda 
~"' k başına gelenler! 

a 1 Çalınan Romanyalı Kurıyenin otelde 
V . oda komşusu olduğu için 

ç8k astı . v Rizanın 
~ Qj, ~~dıgi kalmadı! 
r1~. tra1111itadar evvel Bulgaristan. 
~il 1~cn ~l1ırak geçen talebelc. 
~ ~lltlar l11Urekkcp bir kafilenin 
.a\ "-ıL ırnı 'a l" • k ı b' le ··ı~ltı, · ge ıncıye ac ar ır 

tc • 'llat 
tılt_ ~tuı a Ve kaba muamele-

kaldıklarını yazmış.. 
Sorır 

~.~ a tı. i•· • . 
il tc. b-ıgırniz tarafından ya. 

ııC !>•· 
Uslcr üzerine Bul-
0Jcııcımı 2 itıciıle) Vasfı Rıza Zobu 

dinamitledi. Lehlilere iki hattal~k yiyeceklerini 
hazır bulundurmaları bildirildi l'azısı .J iinciide 

Bu haber Pariste hayret uyan· 
dırmıştır. 

Havans ajansının Berlin mu· 
habiri Almnnynnın, Sovyet Rus
ya ile akdCaeccği paktı istismara 

Devamı 4 iincüdo 

ı \ •. 
.... 

1 Mısır askeri heyeti Heybeliadayn gitmek i.izere Tophane rıhtımında 
ınotöre binecekleri sırada ... 

Apartıman sahibi mi, 
kiracı mı haklı ? 

Şehirde harıl harıl apartıman yapıhyor; 
buna rağmen kiralar gıttıkçe 

yükseliyor, sebebı ne ? 
Haber röportajcısı şehrin bu ıni.ihiın derdini bugünkü yazıcı· 

ı na mevzu yapmış, kiracılarla, npartımnn sahiplerile konuşmuş, 

1 

her iki tarafın iddiaları etrafın<'a vali ve belediye reisi Llıtfi Kır· 
darın da fikrini sormuştur. Yedinci sayfamıza bakınız. 

ÇERÇEVE . 
lslam ansiklopedyası 

Hayret 'e ibretle duydum: 
}'ran ızlarm yeni tamamladı~ı İsliim An lklopedyasmı türkçeye 

re' irmek üı:ere istanbul t\ninrsitc indı' bir heyet t<"şekkül c!1ml5. 
ilim, milliyet, fiah iyct <"e' hcrleriyle yoj::.'l'Ulmuş bir kafa, çatlar 

bu ayıbın karı;ısmda. Bundan 'laha ağır bir kültür gafı ben ta a\'\"llr 

l'tlcmem. 
Acaba ansiklopedya mefhumunun manasını, doğru dürüst biliyor 

muyuz'! Ansfüloııed~·a, mü,ahhas isim \'e hadiseler dünyasmm anah· 
tarlarıni nren bir izah kitabıdır. Dcm('k ld herhnn~i bir i~in anslk
loııedyaı.ında, o i c alt e ·f•r, insan, har<'ket, \lıl•a, tabir, ıstılah gtbi 
müşahhas tatbikat un urları kısaca 'e kabaca tarif edilir. 

Frnn azların yaptığı İslam Ansiklopcıla~ ı ela, i lanı dünyasına alt 
biihiıı mii~ahhaı. ifade unımrlarınm llıgat!)c.'\i, hem de çok yakından 

bikrck iddia ccliyoruın. ~·anlış yunlus liıgatçcsidlr. lstanbulu gczmeğe 
~elcn Anwrlkan kokonasının, seyahat ıwcnt~ından satmaldığı, her
hangi bir tatlı ·ufrcngine ~-azdınlmış İstanbul rehberi gibi .•. 

htcrse dünyanın en büyük eseri olsun. l'anl biz, Arab, Acem, 
Türk 'e Hin

1

d ana bölilmlerinden ibaret \ 'C en a~a~"t dörtte biri biz· 
zat kendimiz olan bir dünya~,, }'ransızlardan mı öğreneceğiz ki bu 
nnsikloııc•cl~·ayı tercümeye kalkıyoruz? Böyle bir hareket, Hacı Ucldr 
lokumuna dair Anııp:ula çıkan bir r~<'İ('~·i bizrnt Hacı Bekirin getir-
tiı> ondan lılr t-rylcr iiğn•ıımc~c ~ dtennıf' ine benzemez mi·: 

niiylr hir <'ser biıdt> yoksa ~ tıı>ahııı, ne dnru~·oruı? Kenılimizin 

'ticuda getiriıı biitlin dilnyaya sunması gcr<'krn bir eseri, -.ırf A ,·ru
palı vlicuda getirdi diy<' dilimize çe\ lriı> n<•fsimizc sunmak!!! 

1>enlzln'.imizin, fmrnlnrımızın haritasını A' ruıı:ılı yapar, biz ele ka· 
bııl cdNiı: şimdi nıhumuzım haritasını ıla onn mı ~ılı:arla<'ağn:, yahut 
ı;ıJ,arttı diye hemen benim emeğe mı ka1kacağ17.! Pes artık M b41a. 
rınıı ! 

Necib Fazıl I:ISAKVRD' 
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CUMHURİYET ristanın gösterdiği bu mUcadcle· 
Yunus Nadi bugün İbrahim pa· nin heybetinin orta A\•rupa mu· 

şa sarayının yıktırılması müııa· kadderatını tayin edeceğini ka) 
sebetiyle Scclat Çetintaşın bütün dcdcrek sulh cephesinin Macarh· 
iddialarının dinlenmiyerek saln· tanı kazanmak için hiçbir ga)TCt 
hiyeti ~üpheli heyetin verdiği ka· sarfetmemesini esefle karşıla.· 

rarla sarayın yıktırılmaya baş maktadır: M. Zekeriya Sertel cz-
lanmasının doğru olmıyacağmı cümle diyor ki: 

söylUyor ve diyor ~: ·"Bütün dünyayı Danzit'J' m"s'· 
"Saray denilen binayı yıka~ak· lesi ile meşgul edebilmekte -Aİ 

lar, yok edece~l~r, sonra dıyc· rnan propagandamnın bir muvaf· 
cekler: lşte gorUyorsunuz bura- fakiycti eseridir. Çilnkü Alm:rn· 
da saray maray yok! k d b"·t·· 1 · . yanın ma sa ı u un gaye erı ve 
Eğer orada hakikaten bır saray alakalan Danıig üzerind t 1 • rd . ti f . .d . e op.a 

va _a manasız ızze . ne ıs 1 di· mak, ve bu fırsattan istifade ede 
alanle yıkılıp yok edılmiş olursa rek diğer bir noktada ve me 1" 
işte bu hal sadece bir cinayet o· cenubu şarki Avrupasında ;;n~ 
lur.,, hamleler hazırlamaktır.,, 

VAKlT YENİ SABAH 
Sadri Ertem, İtalya ve Alman· 

ya hükumetlerinin takip ettikleri HUseyin Cahit Yalçın, "Mana· 
siyaset bizim politikalarımıza uy- sız nümayiş,, başlıklı yazısında; 

U\}iineü Reich'in bir taraftan a· 
gun olmadığı için ayn ayn cep· 
helerde yer aldığımızdan bahsi!· ç~~· fıkarayım diye feryat ederch 
derek, ne Alman tC'cavüz politil:a· d:rn~·~yı ateşe vermek tehditl~ıi
sı ve ne de ltalyan emperyalizmi nı :ılıyata yakln~tırdığını, dieer 
dünya milletleri için tahammüle· tar:-f.tan da TU_rkıy~ye karşı bec;· 
dilmez bir istibdat olduğunu söy· ledıği husumctı açıga vurmak· 
liyerek diyor ki: tan ger~ k:ılmadığını kayder<!re:k, 

11B··t·· t 'hb h t d\yorkı: u un an oyunca aya ın 
dinamizmine ve zamanın şartlan· Türklere karşı bu hiddet, can 
na intibak eden TUrk milleti zn- sıkıntısı, düşmanlık hissi nüm:ı· 
man zaman haritasına elastiki· yişini görünce bizde hasıl olan 
yet vermiştir. Sulhu bizim kadar aksülamel bir hayretten ve Al· 
arzu eden halk kütlelerine mer- man~ar hesabına bir teessüften i· 
hamet edelim ve onların kurlu- baret kalmıştır. Almanlar da, 1· 
luş günlerini bckliyelim.,, ts!ynnlar da bilir!er ki Hatayın 

Türkiyeye iadesi hiçbir taahh:t-
T AN :lü, hiçbir prcnslpi ihlUl etmemek 

M. Zekeriya. Sertel buglin Mıı- te, bilakis, modem medeni dün· 
caristanın vaziyetini ele alarak yanın enhakim prensipi olan 
Nazi · tazyikine kar§ı Macaristn· milletlerin kendi mukadderatları
nın bir istiklal mlicadelesinde bu iıı kendiler: tayin düsturuna mu· 
lund~ptnu söylemekte ve Maca~ ~afık bulunmaktadır. 

,... .. 

lk·inci havaıtaar:~uzu denemesinin 
de gündüz yapılması muhte·meı ... 

Hava tanın-uzuna· kaı'§I yapıl· 
.. ~k ik' • ;..,..,,,.;fl,k ' ması mu arrer ıncı ~ orun· 

ma. tecrübesi de bugünlerde ya.
pıı.icaktır. Bu işle me3gul olanlar 
birinci tecrübeden nlınan nefice
lere göre llzımgelen tedbirleri 
almışlardır. -

Bundan sonra pasit korunma 
amiri olarak emniyet müdürü 
S:drcttin Aka seçilmiştir. Bütün 
kÔrunma grupu ve ekipleri Sg,d· 
rettin '.Akanın emrinde olacak, vi· -· .... lay~t:ise nazım vazifesini göre· 
ccktir. 

ndnci tecrübe de yapıldıktan 
sonra hava tehlikesine kar§l ha· , .. ~ 
zırlanan pasif korunma nizamna-
me~inin-. tatbikine giri~ilecektir. 

' lkinci taarruzun önce gece ya· 
~ . 

pılması kararlaşmı§b.. Fakat bu 
t 

tecrübenin de gUndUz olması 
muhtemeldir. 

~ ... 
Hükumet bir harp sırasınd3. 

şehirlerin hava taarruzlanndan 
korunması hakkında kaü tedbir
ler almağa karar vermi§f.ir. 

Oç eroinci 
yaka l andı 

. Gümrük muhafaza memurları 

uzun zamandanberi takip ettik • 
leri Ali ismindı; bir eroin kaçak. 
çısını nihayet dün ele gcçirmi§ • 
!erdir. Ali Küçükayasofyada Ne. 
cati 'adında bir arkada§ma eroin 
ssı.tarken yakalanmL'.ilır. 

Ali ve Necati derhal gümrük 
muhafaza başmüdürlüğüne götü. 
rülmüşlerdir. 

Hfidise tahkikatı yapılmakta 

olduğu bir sırada ikinci bir ka. 
çakçılık cürmü meşhudu daha 
yapılmıştır. Hadisenin şahidi o. 
larak başmüdürlüğe getirilen Ya 
§ar isminde biri gizlice iki suç ~ 
lunun yanma yaklaşmış, cepleri. 
ne bir şey koymwıtur. Fakat bu
nu gören memurlar derhal Ali ve 
Neca.tinin Uzcrini aramışlar, cep. 
lerinde esrar ve af yon paketleri 
bulmuşlardır. Resmi bir daire i. 

Bunu_n içia her şehrin vaziyeti çinde yapılan bu hadise hakkın • 
hakkında tetkikler yapılmakta- da da derhal zabıt tutulmuştur. 
dır. İstanbul için de bir rapor ~ugiln. Uç suçlu. da adliyeye tcs~ 
hazırlanıp alakadarlara verilecek lım edıleccklcrdır. 

& Ok h 1 
Dün Silivri ile Çorlu arasında Çe lrSIZ ar ı 

manevralar dolayısile uçmakta o mahkum oldu 
lan bir tayyare filomuzun lstan- Geçenlerde Ahırkapıda lastik a-
bula geleceği sanılmışsn da son· yakknbı ökçesi fnbriknsmdan yilz
radnn vaziyet öğrenilmi~ ve halk lercc lastik çalarak muhtelif kun -
lüzumsuz bir telii.ştan kurtarıl· duraeılara satan sucu Salih, amele 
mıştır. Ahmet oğlu Mustaaf ve Mehmet 

Hava taarruzları sırasında Be- oğlu Mu'3tafa tevkif edilmişler, 13 
yazıCk~lesindeki düdüğün daha kundurncıyla beraber muhakeme 
hızlı çalm:ı.sı temin edilecektir. altma alınmışlardı. 
Şehrimizcl~ki Amerikan konsolo· Hınıızlann birinci sulh cezada 
su vali rnu1vinini ziyaret etmi~, muhakemeleri bitlrllm[ş ve sucu Sa 
°Jirinci tecrübe sırasında ataşemi- llh 14 ay hapse, 14 ay emniyet ne. 
literle birlikte yolda olduklarını zaretindc bulunmağa, Jastiklcri sa
\"C tecrübenin çok mükemmel bir tan Mehmet oğlu Mustnfa da 10 
netice verdiğini gördüklerini tak· giln hapse mahküm edilmiştir. 
4W'le bildirm.İiÜl'. Uıstlklerl satınalan 10 kundura-

1 cı da Uçer lira para ceznsma çarp-
Pa~lt Jconınma komisyonu dün tınlmışlardır. 

v~{ıyette toplanarak ikinci tecrü· Fabrikanın suyunu taşıyan &ı.lih 

bc'hazırlıklar!le meşgul olmuş· lastikleri tenekesine doldurnrnk ka 
tur. çırmıştır. 
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* Resiın n\Uallimi Şahin Özgü .. halke"inde "' Sandıklı hall<evi gençlerinden altı kişi bisikletle 
bir seyahat yapmışlardır. B isık letçi kafilesi cuma günü sa•: 
de hareketle Resil, Ekinhisar. Başağaç, köyleri gezilerek, ı<ıl•"' 
dıras köyünde yatılmış ertesi gi'"" gene saat 7 de hareketle t'•" 
Sandıklı, Ürküt, Kozvan. DodLı .. ğa. Başkuyucak, Olfeciler, "~ 
hisar köyleri gezi lerek akşam Sandıklıya avdet edilmiştir. 

açılan Samsun lisesi talebesinin resiınl~rinden mürekkep sergi de 

vam ediyor. Sergide en çok beğenilen kısıın linolyom işleridir. 

Bundan başka afişler, graf:kler, portre ve natürmortlar vardır. 

Recbıde serginin linolyonı köşesı görülüyor. 

~Mı.~ 
Şehi r Tiyatrosu artistlerinden Hava taarruzu denemesi esnasında 

Vasfi Riza nm Bulgaristanda Hastaneqe kabul 
başma gelenler? 
Baştarafı 1 incide gayı yedim galiba .. Ben timdi ya 

gar hükumeti işe el koymağa katil, yahut siyasi evrak çalan 
mecb,ır olmug, bu gibi hadiselerin bir hırsızdım. Yani casus ı. 

edilmigen bir kadı~ 
ağırlaşarak öldü 

bir takım küçük memurların ha.. Öğleden sonra, Sofyaôan hare. 
talarından ileri gddiği, bir daha ket ettim. Filibe yoluyla Edirne· 
teker:-ürüne meydan vermemek ye geçecektim. Yollar bozuk. 

Hasekı hastahanesınin o günkü nöbetçi doktord 
hakkmda tahkikat yapı lıyor 

için tedbir alındığını hükumetimi. Bana, bir orman içinden geçen pa. Hava taarruzu tecrübesi sıra· 
.ze bildirmi§ti. tika yol gibi bir yer gösterdiler. sında, Aksarayda Sülüklüçe§me 

Bi.;.. de, artık böylece mesele- Saatlerce orman içinlde döne do. sokağında komiser Adnana ait 
nin kapanmış olduğunu, her fır. laşa ilerlerken müthif bir yağmur 70 numaralı evde oturan 65 yaş· 
satta Türklerle dost geçinmek is. altında kaldım. lannda Ayşe ıisminde bir kadı'l 
tediklerinden hararetle bahseden Daha fazla ilerlememe imkan heyecana düşmü~ ve hastalar.
Bulgar kom§ularımızın memle - kalmadı. Karanlık bastı. Pazarcı· mı§, derhal Haseki hastanesine 
ketlerinden geçmekten başka ken. ğa gelmeden bir kasabaya girdim. götü.:ülen_ Ayşeyi şi~ay.etlere gö· 
dileriyle hiç bir alakası bulunmx - tsmi l.ie Panagüriıte imif.. Kötü re nobetçı dokt~r !lılmı ha~tane· 
yan Türk yolculara muameleleri. bir otelinde yatacaktım.. Derhal ~e kabul .e~memıştı. Bu ytizden 
ni !değiştirerek nezaket göatere • bir polis beni pasaportumla be.. ılk tedavısı yapılamıyan kadınca· 

.ceklerini umuyorduk. Fakat yeni raber alıp isticvap etmek için bir ğı~ g~~tlkçe ağırlaşmış ve dUn bl· 

htıdiseler, bu ümidimizin bo§a git. dükkana soktu. Neler sordu. Ne mU§tur. 
tiğini meydana koymuştur. cevap verdim, bilmiyorum; fakat Bu vaziyet karşısında hadise a-

Bunun son misalin tanınmış bir saat isticvaptan sonra beni ve lakadarlara aksetmiş ve hastane· 
san'atkarlanmızdan Vasfi Rıza yanımda seyahat eden iki kadını nin nöbetçi doktoru hakkında bir 
ZoLoya Avrupadan dönüşünde otele hapsettiler. Altımdaki oto. hastayı kabul etmemesi ve ayni 
çıkarılan sayısız güçlükler ve mobili garaja kadar polis nezare. zamanda böyle bir hava tecrüb~
keyfi olduğu kadar kaba ve ma- ti altında götürmeme zorla mü.. sinde içtimai yardım vazif eaini 
nasız bir takım muamelelerdir. saade aldım.. de yapmamış olması noktaların· 

Şehir tiyatrosunun bu değerli "Sabaha kaı:iar oteldeki odan. dan tahkikata başlanmıştır. He· 
:;an·c.tkarı otomobille bir Avrupa dan dışarı çıkrruyacaksın !,, emri- dise tahkikatına Sıhhat vekaleti 
turncs: yap•nı§ ve sonra Amerika. ni verip çekilip gittiler. umumi müfettişlerinden Sükuti 
ya gitmi§tir. Ert esi sabah beni polis marife. memur edilmiştir. 

Vasfi Rıza dönerken Bulga • tiyle karakola götürdüler. Komi. 
ristan'dan geçmiştir. ser midir, zabit midir, nedir? genç 

Müfettiş dün hastaneye gide· 
rck başhekim Nazmi ile goruş· 

müş asabiye mütehassısı Şükrii 

Hazım ,.e Rıdvandan ölüm ıı.> 
kında izahat almıştır. 

Müfettiş ölen kadıncağızın 1 

vinde tahkikat yapmış ve ev ' 
hiplerinden Naciye ile oğlu si 
feddinden hastalığın nasıl J 
dığı hakkında malumat almıştı' 
Bu iki şahit kadının saat 11 dl 
16 ya kı:ıdar scdiye üzerinde ~ 
tane antresinin ta§lan üzcril 
bekletildi!i:ni ve doktor Hil~ 
beraber lıaıstanenin karantfn• 
mttru Alinin müşkülat ve aıcsi 
gösterdiğini söylemişlerdir. ~ 

Ölen kadının kızları Zeki~" 
Nezihe de, hastaneye muracf' 
ettikleri zaman hiçbir doktor ııd' 
lamadıklannı, koridorda gtf_ 
mcktc olan bir hastabakıcı ne~ 
raber lavmanı bizzat kendileri' 
nin yapmağa mecbur kaldıJdJı< 
nı ve bir ara nöbetçi doktor Jt"~ 
miyi bularak müracaat ettilclt 
zaman da Hilminin "hastııJll0 
vaziyeti beni alakadar etmez., ,,ı 
!inde cevap verdiğini söyleJJlif' 
terdir. Hadise tahkikatına bU,u' 
de devam edilecektir. işte bu kısa geçiş esnasında yu.. ten bir adam; yanımda gelen o

karıda bahsettiğimiz garip vazi - telciye bağıra çağıra Bulgarca 
yetle kar§ılaımııtır. Sevimli san- on bet dakika, konferans mı ver- ==================:1-----------..,. 
atk5r, bu hadise hakkında bir mu. di, küfür mü etti, bilmem ama mı indirip, iğne deliğine kadar her 
ha~.ıirimize şu iza...~u vermiştir: her halde iyi ~eyler söylemedi . ' şeyimi didik didik ettiler. Ta, Pa. 

- Yugoslavyadan Bulgar hu- Ben ide Bulgarca bir tiyatro riste yerleştirdiğim, hiç bir hu • 

A lmanyada 
yapı lan 

gemilerimiz 
Savaş vs Egemenin 

makineleri tamamlandı 

duduna muntazam pasaportumla seyreder gibi onları seyrettim. Ni. dutta da "nen var, nedir bunlar? . ., 
girl:lim. Huduttaki gUmrlik ve hayet müsaade çıktı.. Yollarda diye sormadıkları bavulları paket 
polis memurlan da kayd kuyut. sür'atle yürümek 9artiyle gi- leri, düşmandan kaçırılan muhacir 
tan sonra ''buyurun,, dediler. O debileceğimi bildirdiler. Oradan eşyasına döndürdüler. En sonun
gece Sofyaya geldim. "Plavyanska da çıktık. · da.1a Bulgarca uzun uzun bir şey. 
Bcscda,, oteline indim. Çok yor - Pazarcığa geldim. Bir alay ler yazıp altını imzalamamı teklif 
gun olduğum için erkenden yat. iaticvap ta orada oldu. Filibeye ettiler. 
tım. Günlerden beri ne gazete o- geldim. Tahkikat geni111ledi. Har· Almanyada in~ edilmekte 

0
: 

:s Bulgarca bir kelime bile bil· ~~ 
kuyor, ne de dünya işlcrinlden ha. manlı da keza ... Nihayet Mustafa- ;an 5300 tonluk Savaş ve ı:.ı•-.ıc 
b 

mcm .. Neydi o yazdıkları bir sürü l _-tl!Y 
er alıyordum. paıa yolu üstünde bilmem ne men vapurları tla tamam aı .. - .,e 

laf ... Acaba beni itham mı ediyor- ti d. t · ıc·ııt 
Scrbahm saat altısında odamın köyüne üç kilometre kala, bir siL zere ır. kı vs.ı:urun ma ı tardı. Kim bilirı. Ama ben her k tuf• 

kapısı şiddetle vuruldu. Aldı•m:ı- rü süngülü asker beni yolumdan azanları yerlerine konmUi~, 
şeyi göze alarak, bir an evvel bu M.. k l V k"l · · dım .. "Sofyada, bu saatte beni ara. durdurdular. Bir buçuk saat orada una a c e .a eti deni.J ~t "komşu, dost., memleketin top • rı 1"da s· b" · ·· dererv 

yacak kimse yoktur.,. düşüncesile güneşin altında aç ve susuz bek- re ıne ır emır gon · ~ raklarından kurtulmak için, imza- rark"l m k. . t tc riltf'Y 
tekrar dalmışım. Kapı şiddetle bir !edim. Nihayet bisikletle bir kil. !!< ":t ' a ınıs ve a ş~ ~ mı atıp yakamı kurtardım.. mürekkep bir Aut11aJ1) 
daha vuruldu .. bir daha.. Kalk· çük zabit geldi. Bir buçuk saat grupun ;rtO tım, alaca karanlık odadan kapıya evvel aldıkları pasaportları iade işte azizim, bir seyahat ki de· ya gönderilmesıni ve buıtl )il' 
ilerledim. Yarı kapalı gözlerimin ettiler. Yanıma bir de süngülü aı- me gitsin ... Mct:leni Avrupa ve makine \'e kazan montajını!&~ 
arasından anahtarı bulup kapıyı ker katarak hareketime müsa. Amerikanın bana verc1iği neş'e ve luna.rak vapurun inşaatı h91C ·ı • 

t A d 
·· l" d kt egylenceden sonra, komsu Bulga. da fikir edinmelerini bildirıı1

1 

aç ım.. çar açmaz a, uç po ıs, a c çı ı. Böyle süngülü asker • 
· · d .:ı • bö 1 tir. .. ... ı. bır iki sivil memur ve otelcilerle nezareti altında köyün içinden rıstan a -ua ıştc ·y e zevkli gün- t ,., 

k 1 1 · d. Bugunlerde hü müretteb• 11r1 
arşı aştım. dışına kadar yürüdük. Orada as· er geçır ım.,, " 
Hemen odaya girdiler, Karyola ker irJ3i. Bana da "haydı· bakalım,, v r· R k · manyaya gönderilecektir. SU • .-., as ı ızanın ço açık ve sami· geminin zabitan kadroları d• F" 

altlarını, elbise dolabını, banyo dedi. m· b. "fa' ·1 ı tt y b h~d· ı ır ı ue ı e an a ıgı u a ı. bit edilmektedir. 
dairesini sür'atle gözlden geçi:-di. "Eh, Allaha şükür kurtulduk,, se hakkında alakadar makamların · O' 

ler. Arkasın.dan bir de "pardon,, .diyordum. Asıl bela bundan son. Jazımgelen teıebbüslcrde buluna. 5300 tonlukların en birinclfl Jel' 
dedikten sonra çıkıp gittiler. ra başladı. Hududa on üç kil::>· caklarmı §Üphe yoktur. lan Doğu vapuru da ıazırıt ! • 

- Sebep?. metre kala, bir jandarma kışlası Vasfi Rızanın Avrupa ve Ame- tadilatı tamanı!anmış oldllgııııf' 
- Meçhul!. önünde beni tevkif edip, kışlanm rika seyahati çok dikkate değer dan bu günlerde tecrübeleı'~ e · 
Gündüz cldu. Sağa sola baş bahçesine ctomobilimle soktular .. bir şeki)rje geçmiştir. pılıp n:ıemleketimize harrl<e 

vurdum. Anladım ki mahrem ev. Akla ge~mcyen sualler. korkunç San'atkar, bu büyük seyahatte decektır. 
rakı çalınan, sonra da intihar eden korkunç laflardan ve tam iki Fa· gördüklerini ve intibalarını gaze., * D . 11 ... • bUtUrı,r'1ıt' 
R b

. · b k · cnızyo arı ı...ar<'!I 
umen za ıtı ana omşu ot urur- at geçtıkten sonra yeni geJen bir t(;mize yazacaktır. Yakında bu m·ııer" h d 1 b k , -"a ~ 

ı b d 
· ·b · ı · , . j "' uz o a ı O) ma., 

muş. şt:: ura an ıtı arcn dam. emır e otc-moiJıhlen bütün eşya- yc:zıla.rı neşre b:şlayacağız. vcı·mişllr. · 
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A t ti l B 
Türk hakanı önünde 
Romanın zilleti ... 

Attila, entrikaların intikamını 
almış, Roma imparatorluğunu 

yoketmiş, çiğnemişti Çok ç'.~1Yorum; ha va. doğru·· 
bu11a'f1zeı. Ne serinlik var, ne 

ha tıcı bir sıcak. Hasılı in· İmparator \'alantiniyen Attilfıyı ı Fakat yemini bu Za\'allt generale 
ler .Yatı sevdiren, insanı mu· durduracak çareler araııtırıyordu. 1 tekrar kılıcını eline aldırmıştı. o, 

\·a ... ik~nına inandıran bir Bütün nazırlarını, sarayın ileri zaten Romalı değildi. 
dalıa, e?ı olduğum gibi değii gelenlerini yanına çağırdı. • • • 
erııı~~~de karikatürcülerin - Attilayı parayla durduramaz 
'8(~ ~bi görmekten hottla· mıyız? 

' ?'\ 1 bıı· arkadaş sesleniyor: Diye sordu. 
·l':r::l~ah, bu havada da nu - Paramız yok! 

~llıd "<lŞlyorsun? Dendi. 

Attila, bir dal~a gibi sıaldırıyor

du. Yanındaki general Skotta: 
- Şehir gayretimizle elimize ge 

çcccktir. 
Dcmlııti. · Co~ §~,rnsiye değil, baston lmparator ancnk kız kardeşi va-

' ~rıyorum ve: sıtasile bunun önüne geçmek isti. Attila dindar bir vaziyette cevab 
a da ettin! diyorum; yordu. Güzel hemşiresi Honoryayı, verdi. 

Saat .~.§crnsiye mi taşınır? Attilaya göndermekle onu tekrar 

1 

- Bizim vatanımızda gök Tan. 
~r hı~ buçuk. Hava, müthiş kandıracağını zannetmişti. naıı ha - rıdan aldığımız oir buyruk \'ar: Se
vap~ e:r verir gibi kararıyor. rcmağasma: ma bizimle beraterdir. Hemen hil· 
ilcı d··Una yetişeceğim; önce - Peki, dedi. Öyleyse Honorya. cum edelim . • 
't ~kkana uğramam lazım: yı ona götür, alSm, bu seferden Sanki bir kasırga kalenin duvar-
e geı;.~. almak için. Emir.(i· vazgeçsin!.. . lnrına çarpmış, bütün istihkamlar 

.................................................................. -... ····················--·: 

: 

Devlet ve yaratıeJ irade .. 
Yazan: i\ DALKILIÇ 

1 • i 

OSl\l.\"SLI imparatorluğundan Cumhuriyete\ dcue~ilcn Ti.ir- • 
kiyede öyle ı;ehirler 'ardır kl orada h:ıy:tıtın bırlnd 'ıartı 

olan ısuy·u insanlar hayvanlarla beraber ayni ı:am~r dtrelerindcn 
i~crlerıli. AMrlarca hi~ 1.im-;e, bir 5ehir halkına ~1111 gibi en a:r.iı. 
nimeti ~etinnek için ne bir metelik, ne bir urak hinu-A~t '.!>:ırfrtıııe

den ı;eçip ~ltmi-, ... 
Uza~ gitmeye h~et yok. llumumuzun dibinde \muhtc~cııı 

Jstanbulumuzun en güzel . ayfi) c~i olan adalar, "<'nel.•ı cc can 

ı;eki~lrecsine su diye say ıklamı~tır. \ 
llu hal bir i;,kence) di. Cir ;;ünahtı. Uir n•ı.nlctti. 
llu ayıbı htanbu1un )İİl:ÜllC O knılnr «;ok \Urulmu']tur \~~ hii

ki'ımct acl:ımlarımız adaların "u)·u ınr.,elcsinıle hemrn Iıerla"cnı• 
) cnı boru!>u yl'rine . u boru.,u öttiimıf'Je nwcbur olmu~lar, t.l,ırr 
..,rnc Mlalara !'iU ~clrccği ,·aaılrılilC'rrk nw,.,imlcı· açılını~, fıı\iı'\t 

hi.ltiin me,.,imler ac:r.in ııtan<'ıvl:ı l•aııaıımı';ofır. \ 
1Ura.f etmcliyi:r. ki bu sı:'n~ ılahi aclalnrn .,u ı.::<>tirll<'C~·ğine hi;, 

kim.,c, ne adalar. halkı, ne htanbul halkİ inannıamı;:tı. ~ 
Muharrirleriml:r.in ro~u. ala~· dahi <'flilcr. i'~ 
Fakat, muzaffer h•kikat önünılc ~ünü ~ününe. s:ıati, <ıaatine 

bayraklarımızın dal~al\lnr1ığını ~ördük. Su. ~iıil.ı>n plan, kurulan 
teknik ' e tesbit edilen gün lc;intlr, fı":-kırılı. 

• k ı · .. De' Jet , ·e yarahl·ı irade onun )'anında «il nC' ·r un<'· •.. 
DeYletin yaratı<'ı lradf'sil<' n1tanı iizcrine eğilen "ayın \'CkilL 

! mi:r.i 'e Yalinıi:r.i "aygıyla tebrik c·llc ri:r.. 

: ································································································ 

Çünkü Attilanın Romaya girme
si bir giin mcseksiydi. L<'on bütün 
rahibleri yaiıına topladı. Attilfının 
karşısına dualarla çıktı. 

Attila buna: 
- Adın ne? 
Diye sordu. 
O kafileye tek bal}ma yana8mış· 

Kızına tecavüz 
suçlusu 1 

Beşiktaş~a bi.r 'adam 
tevkıf edildi 

·~el •gırn zaman ilçe çeyrek Haremağası kıbarlığı bilmediği i- Hiln askeriyle dolmuştu. Romanın 
' eye lüzum yok ama ca'.i· çln damdan düııer gibi ccvab ver- kaleı1i Akilea dUıımü~tU. Romaya 
·, b~ lltkUtUyor. Belli ki he- di: art.ık serbestçe gidilebilirdi. Şehirde tı. 
~c ·~aklardan boşanır gibi - O artık Honoryayı ne yapa- imparatoru Gollerin memleketine Papa: 

Beııiktaşta Köyiçinde oturan 4 O 
yaşlarında Abdürrahman isminde 
bir adam sekiz ya.slarındaki kızı 

Snbriyeye teca,·üz etmek teşebbü
sünde bulunmaktan suçlu olarak ya 
kalanmıı>- ve :!.Clllyeye teslim edile. 
rek sorsu hıik•.nliği tarafından tev

l\op:~· _Şimşek, gökgürültü· cak, sarayı kadı:ılarla dolu. kaçmağa 1cşvilt ediyorlar, bazıları - I.eon 
tıı. '"Yli Yfirümeği göze :ı.'a· İmparator her şeye rağmen, hat- da Hünlere teslim olmasını söylü. Dedi. 
d;alen herkeslerin kaçış· ti bütün kadınlarını da vermcğe yorlardı. Ona din namına, Tanrı namına 

'a~lakkanlann saçakları altr hazırdı. Evvelce Hünlc-ri zemmeden ltal- yalvardılar. Atti!ıi mcrd tavrı ile 
~Ot' llınası da gözümU kor· Fakat çoktan beri Attila ile ken. yan şairleri, A ttilıi.yı, yazdıkları durdu. Bu ak sakallı insanlara bak-
~l ~~ liasıtı otomobile bindim; disi arasında mekik dokuyan sefir- medihlerle karşılı:,•orlard ı. tı: 

üpt.ıı .. . . !er, Hünfori artık kandırmanın, Jıi- Attila bunların hiçbirisine ehem· - Size merhamcten Homnya ı;ir-
~~ı "a" · "nun merdivenlerını 
~lll ~~a girinceye kadar sır· le ile biribirlerinc katmanın müm - miyet vermeden, ·mürai müdahale- miycceğim ... 

kü olunmuştur. \. 
---o---

Eski makine şu~esi 
müdürünün 

il' lcaı.. "IC!um, §apkamdan hiç ha· kün olamıya,çağını söylüyorlardı; ierc bakmadan yürüyordu. Dedi. 
'tıa~ı. Vapura girer girme.?, Şaşkın, ileden b83ka bir ıey bil· Lonbardiya da .suliut etmiıti. VEl elini semaya kaldırarak: muhakemesi 
Jıa~ arkadaşıma söyledi· tyen imparator: • Bundan cvvc:ı Kalaberya bir glin - Gök Tanrı buyruğunu yerine Belediye eski makine aubcsi mü-

7e tııl <ttladım. "Ağustc-sta ı;em· - Eyaletlerimizden birkaçını bile dayanmamıştı. Burada tuhaf getirdim. dürü Nusret aleyhindeki vazifeyi 
k t .. _ı ., verelim de çekilsin... bir hikaye de geçmişti, İtalyan ha. Dedi. suilstimal davasına dün asliye bi -"lll!Q. ~~nır.,, Taşınmaz ama ı l 

1 Dedi. Jeti ruhiyesini gösteren bu vnkayı peklerin, hilelerin, fesat atın, rinci ceznda devam edilmiştir. 
ııı oı ayınca da insan s1r- rlk 1 • ·k ı bU 

lr. • Ur - O hepsini alıyor, çermenize ne kaydetmeden geçemiyeeeğiz. rnt a arın ıntı amını 8 mı§, - Dilnkü celsede itfaiye müdürü 
'ql.. ı.: s. u içine kadar işler... ü R · 1 • k t 
~" ili. k lüzum var? Romalıların Kalaberyah nnmile t n oma ımparator ugunu yo c - İhsan ile bazı memurlar şahit sı -
iiıbi 01 rı atUrcUlcrin gördii· . .• . t' 
~l'""''sanı da yaz kış evimden Dendi. maruf milli ;sairi }.fantu Ehtiyatrfuı mış, çıgnemış ı. fatiyle yüzleştirilmişler ve kendile. 
~.~•ıı çıkmasam! ... GUlecek· Kız kardeııinin Attilıiya gönderi. de, Hün askeri ile Roma askerini Türk halkının zarar ve ziyanını rinden bazı yeni hususlar hakkmda 

e ti ... 3eınsiye taşımadığını leceği haberi, imparatoıun en kah- mukayese eden tir şiir yazmış ve !azlasiyle koparmıştı. Zelil Roma, malümat alınmıııtır. Muhakeme bir 
ı... " o- raman generali Aetius'u da §aşırt- Attilanın huzurunda okumuştu. At- Türk hakanının elinden, ancak ihli-· "ahidin rag·ırılması için başka. gUne 
"11Ub

0
,.
1
"enc uydurup uydurup " .,, 

t.... J ' a tr. Çünkü onun ~·egflne gayesi, o- tilii, milli bir Roma şairinin, mille- yar papaslariyle kurtulahilmlşti. kalmı,.tır. 
ı.~"' r.ını? Vecize: "Şçmsi- ,, " 
"" " 1ll &ı:ı nun hemşiresini almaktı. Hatta im- tini unutarak yazdığı bu şiire son Orduı1unu çek~p giderken, bütün -o---"lia 1. bu Unç olmak, yağmur 
ır.,, ,~alıp ıslanmaktan hayır- parntorun gösterdiği iltifattan bu. derece hiddet etmiş hem şairi, hem Ilomahların kulağında !!U se~ çın- Takas ofısi mi kurnlacak 
a.t v~;~ nun olacağını zannediyordu. Hile- de şiirini yaktırtmak istPmişti. Fa- lıyordu: 

Haber verildiğine göre, yeni ku-
rulan takas limted şirketinin bir ta 

, a tq,, . "e meraklısı mecm·u-
•sıy kar imparator, bu sefer de hilenin kat adil hakan, Romalılardıı.ki bu - Gök Tanrı buyruğunu yt>rine 

, ı. . e ederim, bunu da al· 
ı. 'aııı cezasını çekiyordu. Çünkü o da bı- zelil ruhu görmekle iktifa etti ve ~etirdinı. • 
lı""l', erine iyilik etmiş o· • 

rakını" gı"tmi,.tl. vapılan davetle- sade şürini yaktırttı. llt~ " " ... Fakat hiçbir Romalı bunun ne 
il o k re cevab bile vermiyordu. Bundan Roma, karga.c:alık içinde Attila. olduğunu merak bile etmemişti. At 

kas ofisi ııekline sokulması için bir 
proje hazırlanmsktadır. Şirketin o. 
fis şekline sokulması için bir proje 
hazırlanmaktadır. Şirketin ofis hn-

~ llları. ~Çtşanları, saçak. al~ı başka bu general nasılsa dürüst ve nın gelmesini bekliyordu. Papa Lc-
llı l'e aı §oyıe çadır gibı bır doğru çıkmıl}tı. A ttilanın erkekliği. on krala: 

lila çekilir çekilmez, eski düzen, 
eski fitne, eski hile başlamış; sah_ 
tekarlıklarla Türklerin başlarına ö
recekleri yeni çorabların şekilleri 

dUşünUlmilştü. 

A oı.... tından sc'-TCtmek ne 
•!\\ l t\('• bir d'· .. ,, d" .. mU., ni, mertliğini görerek, kalbi ona - AttilA dindar bir adamdır. Di-
tıJ% htirıd uşun unuz · doğru meylediyor, bu' cesur, adil nimiıc karşı da hürmet.kfırdır. Ge

linc getirilmesi lüzumlu görülmüş -
LUr. 

' e bir de karikatiirrü muharibin her haline gıpta ediyor- çen sene trıetrepolit Kurcl'un ricnsi· 
Q itıtılta~ Seş dakikada insa du. Çünkü onun nazarında, Roma le Truayı yağma etmedi. Kendisi. 
~ ~ç~rı .. 

1 alınmı§ olur. müdafaa edilmeğc layık bir halk, 
lll: Be)>.. t?n bir gazetede oku-h "'ll!ıy bir memleket. değildi. 

ne rica edelim, Romayı kurtarırız. 
Dedi. 

Bu sefih saray, bu sefih halk, 
bundan başkasını da ;yapamazdı. 

Ziraat Vekılinin 
tetkikleri 

,.,, atı ... )>.. e hayli eski imiş. lyi· 
"\le ·• ... ıd - Pis Romayı müdafaadan, pi~ 
ı•,.ı.t'iıtı ta ~ kalmadı ama zan- Romalıları muhafazadan bıktım, ar 
·"il~ tihten önceki zaman· 

tmparator, çocuk gibi 
ellerini öpüyordu. 

Yalnız, Tiirk intikamını tam ve gü· 
Papanın 

:ı:el almıştı. 

Rı za ÇAVDARLI 

-SOX-

Ziraat vekili Muhlis Erkmen, 
Boludan sonra Mudurnu ve Göynü

! kc giderek tetkiklerde bulunmuş, 
1 halkın dileklerir.i tesbit ctmi~tir. 

ha \•arnı tık karı§mryorum ... 
~k ttıuıı:e ış. Fakat her şeyin Diyordu. 

- Çabuk, çabuk git ... 
Dedi. 

l'""llıı Y l'nntclini, daha kulla-
0 tt, ee a~an bugünkü mcrlc· 
a.~%~~Ye üzerinde hiç zihin 
t~Sa. 0 tıu asırlardan nasıl 
~~ıp ~e~le bırakmı§. Şöyle 

1~e ica e sokulabilecek bir 
Q 1Cab111dt edilmiyor. Yağmurlu 
~etiıı· a Gantaya, cebe konu

~6oı:ı. ı Yaptılar. Köpeğin bi· 
~o euııdi. ~arasına sıkıştınlnnı 
n !', Şlt "~ernaiye eski tcrtib ka· 
"llat ~eın • Otıla sıyc}i bastonlar var; 
~ ile ~ r Çok çirkin şerler. On-

(?tıd· illan g" ·1 'tı • ır, 1• orsem, bı me111 
,ad~ b~l!lik yakalığı hatırlı:ı.· 
l.ı ı:r tiksinti duyuyo-

!!detı. 
'lı · 1Yct d 
~1

1l'c icat aha kullanışlı bir 
" lt gQ · ctnıedi ama ·en ya{:'-
t- bL. lllel'd · 
~~tıına c bile ne yapıp ya· 
~l'lu 80:anın çaresini bulan, 
'la lı111n l> aklarda gezip panta· 

~ ~~lar Yet~Ç~larıiu kirletmiyen-
ıııtaı:ı.1,, §tırdi. Doğrusu onla

.rorurn. 

Nurullah AT AÇ 

Manh~ ta galiba sillh 
altına alındı ! 

D t)"S\'.\ gazeteleri son ~ünlerde he· 
Y"<'anlı haberler 'eriyorlar. Bu a

la, dlycceğimh: bir ~Y yok. 

Zira harb darb haberleri bugünün he-
yecana muhtaç iıısanlannı bcdna sarho~ 

ediyor! •. 

Fakat verllen haberler !'!&dece b<-ye-
canlı olması dt>ğil, nyni zamanda, sanın7., 

manttkh da olma.111 gerektir. Her ne kadar 
piyasada _ sanki o d& silah imalinde kul
lanılıyormu, gibi - mantık da kalmadıysa 
da .•• 

Bakınız ajanslar ne bildiriyorlar: 

Danzigde harb haı.ırlığı oluyormu,. 
Hudud boyund& yerler kazılıyor, tel örgü

. Jeri gerillyormu,. N azl ~cfi ele ültimatom 
~ibi müthiş bir nutuk söylemiş ... 

Hakikat nanzlgclo lıarb hazırlı.klan ol-
duğuna inanır nmunız ~ 

~ac:malı~a bakın: 

Sanki harb olursa ) alnız Danı.igtlc O• 

lacakmı~ gibi! .• 

• • • 
Tramvaylar kalkmıyor! 

B 1':\'0GLU <'lhctindcn tramnyların 

kaldırılarak bu tarafta yalnız oto. 
bü~ l')lctllmcsinden bahsolunuyordu. 

B<'lccliye komisyonu bu scklldeki tat
bikatın hir fayda temin etmi~·t>ceğinc ka
rar \ermi_ş. Onun l~in gazeteler yazıyor, 
tram\ a~· kaldırılmıyacakmış ... 

Eh, 'u halde demek oluyor kl Bt>yoğ
lunda yalnız can kurtaran otomobilleri ı,. 
llyettk! 

Yani, mad<-mkl tran1,·ay kalkmıyor, 

ı:u hah!<' bu <'n Aeri nakil ya.-.ıtasilc J'M a.s 
ya,·a, Btyoğlu h'1kı kalkacak! ••• 

Temizlik güneşi çamurla 
sıvanmaz ! 

PAZ.\R ı;üf}ü ii~led<>n en·cı t .. tanbu. 
la y3ğınur yağdı, m:ılünı. Yarım 

a.aat kadar .,ürdü. 

Gazetelerde okuyoruz: 

Ilcyoğlu cihetinde seyrüsefer clur-
mu~. 

- Şi~haııe yoku5undan bankalar cad
ıleslne doirru akan sular tramYay rayla
rını hemen h('men kapam15, faali)·ete ~c
tirilen temizlik amel<'si suların ı:etirdlği 

ı;amur yıj;'lnlarını siiratle kaldırmak sure. 
tiyle s<'yriı.,efcri temin cclelıilmiı;olcr! .. 

Acalb. 
Temiz istanbul <'acldelcrine bn kadar 

ı;amur nereden ~l'lmis! 

O halde neclrn ~u gazeteler yalan ~·a· 

1arlar; n('(len ıkmc:r.lcr kl: 

Yağmu değil, <;aınur yağdı! .• 

Mim 

Kaza ile ... 
Bir\Çocuk arkadaşına 
ta~nca ile vurdu 

Büyülçekmecc ilk mckebi 
muallimldrindcn Cevdet, oğlu 
Semihe klfô avlaması için bir 
Flober tabancası satın almış -

tır. 

Çocuk dun l\fostafa adında
ki bir arkadnşı ile beraber oy -
narkcn, tabancasını göstermi~. 
Mustafa da merak ederek alıp 
bakmak istemiştir. 

IVIustafa tabancayı karıştırır
ken silah birdenbire patlamış, 
çıkan kurşun Semihin başına İ· 
sr.bct ederek beynini parçala· 

mıştır. 

Çocuk kaldmldığı Cermhrn · 
şa hastanc<Jmd"! ölmüş~ür 

Cesedi adliye doktoru En -
ver Karan muayene ederek def 
nim• ru'hsat vermiş, Mustafa 
yakalanarak tahkikata ba~l"':-ı -
mıştır. 

Münakale 
. şehrimizdeki 

Vekilinin 
tetkikler; 

Şehrimizde bulunan Müna~·q. 

le Vekili Ali ÇetinJSaya dün öi.; • 
lec.\?n sonra saat 15 de 1stantul 
Lin\an reisliğine.gitmiş, geç v9k· 
te ı:.adar tetkikler yapmı§tır. 

Ve.itil bir ara liman işletmeleri 
umum\ müdüri.i Raufi Manyası 

yanın~ çağırtmı~ v~ xe~sinden 
yolcu ~ı,alonu in~aatr hakkmda L 
zahat aiar:;ı.k plimlar üzerinde tct. 
!~iklerde, bulunmuştur. 

-<>-

~adeş yarın 
limammızda olacak 

Almanya.dan memleketimize 
gelmek üzere yola çıkmış bulu _ 
nan 3500 tonluV. Kade~ vapuru 
ynnn gelıniıı bulunacaktır. V.ı 

pur gelir gelmez havuza alınacnk 
ve fen heyetleri huzurunda tecr:~· 
heleri yarı~~ıktan sonra Me.· •• ~ 
hattında jşJe.mF-ğe başlayacaktı ... 

--o--
Camiferi soyan iRı 

hırsız yakalandı 
Said ve Yusuf adında iki hırsız 

Yerebatan, Zühdü paşa, KızılcatB§, 

Mcrkezefendi ve daha bircok cami
den halılar, seccadeler, kıymetli ki 
tablar çalmış, yakalanmışlardır. 

Asliye birinci ceza mahkemesin
de muhakemelerine bafilanan hırsız 
lardan Said, suçunu inkar elıni§, o 
srr:ıda tstanbulda olmadığını ileri 
sürmüştur. 

Duruşma §ahidler için bırakıl • 
mıştır. 

rlCahit UÇUK ! j 

1 UÇAN SU ı 
Genç kadın nıuhnrrirlcrimiı- i 

den Cahiıl Uçuk, okuyu<'nların ~ 
ıııc<'mtıalarcl:ı kü~ük hikaye- ! 
lcrlni sm erek \'e b<'ğcnrr<'k o- ! 
lmdııkları bir ~a:r.ıeıdır. JI:ıbcr l 
l!:in ha:r.ırlıulr~ı bu yeni ronın.n, ~ 

l iı;li fü .. Jühu Ye nkalarilc okuyu- ( 

l{ cularımızı <'<'zbcı,Je<-rk la~ met- { 
f k<lir. J>rk ~·akmdn. <>ku~·acak· l 

!'IOfL. ! 

_......___ ___ _ 
. ~~--.....,...,,...-

DJ<~tz KIZI 

- Jla~·ır. Si:r.inlc danc;a gftmeır. 
- Xr.<len? Bana bunun bCbebi"i 

İİ) lcnıcllslniY.. 

- Fransız karikatürü -



~lmanya Moskova 
ile anlaşma yaptı 

y / J!aştarafı 1 incide ' T nscalosa kruvazörü ile . ~crrc· 
kalkışarak şerefı bozulmaksızm neuve açıklarınd.ı bir gezıntı yap 
içine girdiği çıkmazdan ~ıkmak tığr esnada telsiz telgrafla bildi

' imkanım bulacağını bildirmekte- rilmiştir. 

dir. Fransız gazetelerine göre 
:Ademi tecavüz paktı, Alman · Paris, 22 (A. A.) - Reuter : 

Sovyet münasebetlerinde bir ye- Fransız matbuatı Almanya ile 
nllik teşkil etmiyecektir. Zira Ra- Sovyefler birliği arasında yakında 
pallo muahedesi iki hükumet tara bir ademi tecavüz paktı imzalana
fından feshedilmemişti. Rapallo cağına dair veHlcn resmi haberi 
muahedesi bir ademi tecavüz pak· büyük harflerle neşretmektedlr. 
tı addedilebilir. Bununla beraber bazı gazeteler bu 

Berlin gazeteleri, Alman - Sov haberin sonuna bir istifham işareti 
yet ademi tecavilz paktı haberin i koymaktadırlar. 

mütalea beyan etmemekle bern- Haber pek az tefsir edilmektedir. 
her bilyUk manşetle neşrediyor- Oı-dre gazete.si diyor ki: 
Iar. Maamafih Berlin mahsfili "Bu paktı pek ciddiye almamak 
bu paktı Avrupada mevcut vazi· lazımdır.,. 

yetleri yıkacak bir mahiyette tc- ôvr gazetesi müstehzi bir ifade 
lakki ediyor. ile Rusyanın komintern aleyhindeki 

Londrada hayret 1 pakta mı i§tirak ettiğini sormakta 
Londra 22 (A.A.) _ Alman.ya ve şöyle yazmaktadır: 

ile Sovyetler birliği arasında bir "Dlin gece iktısadi paktın siyasi 
ademi tecavüz misakı akti ıç1n bir pakt şekline inkılab ettiğini öğ. 
müzakerelere başlanacağına dair rendik. Bu haber bizi pek şaşırt -
Berlinden gelen haberler burada matlı. Soğukkanlılıktan ayrılmadık 
bUyUk bir ha)-Tet uyandırmıştır. ve vaknyi hakkındh delice tahmin
B u'hususta sarahat mevcut olm~ lerde bulunmak niyetinde değiliz ... 
dığı için r esmi mahfiller bu me- Pctit Journal gazetesi bu şekilde 
sele .. h akkmda t efsirlerde bulun· bir paktın imzası c;oktanberi ve her 
m aktan içtinap etmektedirler. fırsatta dtişünülmuş olduğunu yaz-

maktadır. Bu hususta tafsilat alına Siyasi mahfiller, misakın şü· 
matlığı için siyasi Pari.s mahfelle • 
rinde, bu haber Londrnda olduğu 

gibi Pariste de bliyük bir hayret u
yandırmış olmasına raj;'Illcn, biç bir 
tefsirde bulunulmamaktadır. 

mulü hakkında bir hüküm ver· 
meden evvel bu hususta mütem
mim malümat gelmesini bekl·~

mek Ifızımgeldiği kanaatindedir
ler. Filvaki her şeyden evvel Sov· 
vet• hükümetinin bu paktı hangi Vaziyetin bu yeni inkişafı umumi 
J dikkati bugün Paris ve Londrada 
şaitlara dayanarak kabul ettiği- yapılacak olan nazırlar meclisi içti-

Cumhurreisimizin 
• orduya mesajı · 

İstanbul, 21 (A.A. ) - Altı gündcnberi 
Trakyadaki büyük manevralarda bulunan Mil
l i Şef İnönü, manevraların neticelenmesi mü -
nasebetile Genelkurmay Başkanı Mareşal F ev
zi Çakmak'a aşağıdaki mesajı göndermişler
dir: 

Doğantepe - Menekşe sırtları 
21-8- 939 

Sayın Mare§al Fevzi Çakmak 
Genelkurmay Başkanı 

Altı gündenberi devam eden büyük ma
nevraları arazi üzerinde ve kıtaat içinde yakın
dan takip ettim. Ordu manevranın tabiatından 
bulunan zorlukların hiç azaltılmamış olan şart
ları içinde kumandanlar, uygun ve İsabetli ted
birleri ile ve kıtalar anlayışlı inz.ibatlı ve yorul
maz faaliyetleri ile temayüz etmişlerdir. Ta
lim ve terbiyenin en feyizli devri ve mühim me
seleler in tetkik sahası olarak 1939 manevrası 
ha kiki bir muvaffakıyetle hitam bulmuştur. 

Yüksek sevk ve idarenizin bu .mesud neti -
cesi için sizi ve mümtaz vazife hissinden ve kıy
metinden dolayı Cumhuriyet ordusunu hara -
retle tebrik ederim. 

M illetimiz emniyet ve itili.sının mesnedi 
ola n büyük ordunun kumandanlarına, subay ve 
erlerine itima d ve iftihar duyguları ile sarsıl 
maz bir sur ette bağlıdır. 

1 ehlikeli 

Reisicumhur 
iSMET INONO 

hafta 

Bulgar kilisesi 
neden kırmızıya 

boyandı? 
Diğer binalardan 

ayard edilmesıni temın 
için mi ? 

Bu sabah çık'ln gazetelerden 
biri F enerdeki B ulgar kiliseshıin 
kırmızı ren ge boyanarak dığer 

binalardan tefriY. edilmek istPn· 
neı::inin sebebinın ne olabilece~:; 
ni roruyorou. Biz de mahallin :c 
~ahkikat yaparak bunun sebcbi:ıı 
ınlamak istedik. Kilisenin sa'a· 
hiyettar şahısları bu kırmızı ren
gin asta r boya olduğunu ve bi
nanın tekrar eski rengine bo:.: r.· 
nacağın ı söylediler. 

F'a kat bu astann 4-5 ay du?"a
::ağmı da ilave ettiler. Halbuki 
bmal&ra sürülen astarlar azami 
bir ayda kuruyabileceğine göre, 
Bulgar kilisesinin kırmızı asU:.
r:;ıın 4·5 ay bırakılmasını biz de 
5arıp bulduk. 

Poliste 

Be yazıtta bir çocuğa 
kamyon çarptı 

Dün akşam Bı:!yazıdda, bir kam
yon küçük bir kızı çiğniyerek ağır 
surette yaralamıştır. 

niIU bilinmesi lazımdır. malan üzerine toplamaktadır. 
Vaşingtonda hayret ! lngilız gazetelerine göre 
Vaşington 22 - Alman • Sov- Londra, 22 (A. A.) - Alman -

vet ademi tecavUz paktı haberi, Sovyet paktına dair tefsirlerde bu. 
lUrada beklenm edik bir sürpriz lunan gazeteler pek azdır. Bu hn
•eik il ediyor. Paktın h akiki değe- ber burayn pek geç gcldği i<;in res
.. i .hakkında hiçbir mütalea ileri mi mahfcllerde bıraktığı tcslrl anla 
ıü'fulmüyor. Siyasi mahfiller, mak ka.bil olanıamıştrr. Bununltı be 
:ıi'tıerin cilretkarane bir şantaj- raber gazetelcır bu haberi heycıcan
!a'Vat'§ova. Londra ve Parisin lı başlıklar arasında. vermektedir _ 

Berlin, 22 - Alman rnenbaların
do.n verilen haberlere göre, Bo -
hemya ve Mornvya hudutlarını ka
pattıklarından sonra, Leh ıı.skerlc

ri yollan ve köprüleri dinamitle -
mişlerdlr. Lehistan Bohemya ve Mo 
i-avya hudutlarında Tescheno mın • 
takasında büyük .kuvvetler tahşid 

eylemektedir. Virbiçte Reichvaldau 
da, Potersuvaldda ve Friedcckde 
mühim harekat müşahede olunmak
tadır. Diğer taraftan Leh mlifrc -
zeleri Julburnacau istikametindo 
ilerlemektedir. 

sansasyonel bir mahiyet arzede • rette yaralamıştır. Bir§en hastane
cektir. Hitıer bu nutkunda ya 5 ey kaldırılmış, şoför yakalanarak 
mayıs tarihli Polonya muhtırasına tahkikata başlanmıştır. 

Kazayı yapan 3760 numaralı kam 
yondur. Şoför Novnrkln idaresinde 
bulunan kamyon Beyazıddan geçer
ken bir kaldırımdan diğerine ko. 
şan ve Şehzadebaşmda oturan ma
kinist Nazımın çocuğu 4 yaşlarında 

Bir§ene çarpmıg ve sağ bacağını 

kırarak başından da tehlikeli su -

bir cevab verecek, yahut da ark:ı -
sındaki bütün köprüleri yıkarak 

şimdiki buhranı son haddine g5tUre 
cektir . ., 

ı~kavemetlerini kırmak istediğı· l er. 
~eyan edilmektedir. Bütün gazeteler ne olursa olsun 
Anlaşmanın neticeleri ne 1ngilterenin Polonyaya verdiği söze 
olabilir? sadık kalacağını tebarüz cttirmek-

Nevyork 22 (A.A.) - Akti tedirler. 
'erpiş edilen Alman - Sovyet ade· Daily Hernld gazetesi, yeni bir 
1i tecavüz paktı hakkında tefsir- Milnih anlaşmasına. imkan olmadı -

· ... rde bulunan Nevyork Timcs, ğmı kaydetmektedir. · 
·azetesi diyor ki: \'on Ribbl'ntropun ' Moskovaya gl 
' ":F'aşist devletlerle demokrasi· deceği hakkmdııki haberi Times ga
•.,r arasında ihtilafın vahamet. zetesi bliytik bir hayretle :.,.rşıla • 
~esbettiğini gören Stalinin bun· mamakta, fakat Sovyetlcrin bu t.ar
ı.nn kendi aralarındaki çarpış· zı hareketlerinden bir şey anlama

"'lalara seyirci kalmağa karar dığmı kaydettikten sonrn §unları i· 
· ·erdiği kolayca tasavvur cdilebi- ıavc eylemektedir: 

r. Sovyetlerin bu karannın yap- ''İngiltercnin 1914 deki tcred. 

Gene Alınan menbalan Polonya. 

Pat ajansı, bazı Polonyalı asker. 
lerin kaçtıklannı ve Almanyaya il
tica eylediklerini bildiren şayiaları 
kat'i surette ynlıınlamn.ktadır. 

lngiliz ve Fransız kabine
lerimn fevkalade 
toplantıları 

lılann hudut civarında mühim as- Paris, 22 - Fransız kabinesi bu 
keri hazırlıklar yaptıklarını bildi - gün saat on yedide fevkalade ola. 
riyorJar. 

Tilmanovada Polonya askerleri 
Dunajec nehrinin sol sahlllnde si -
pcrler kazıyorlar. Szvanicn yolu ü
zerinde tank maniaları vlicuda ge -
tirilmiştir. Slalj&-ıcze hususi kıtaat 

rak toplanıp beynelmilel siyasi vazi 
yeti görüşecektir. Başvekil Daladi
yc dün hariciye ve bahriye nazır. 
lnriyle uzun müddet görü5mtişt\ir. 

ı;elmiştir. layn dün hariciye r.azırı Lord Ha-
Keza Konitz mıntakasında Zan. lifaksl~ üç buçuk saat görüşmüş _ 

Bugün lngiliz kabinesi de fevka
lade olarak toplanacaktır. Çcmlfer -

dcrsdorf ve Doccc çütliklcri do kı- ttir. 

Yıkılan duvar bir kadını 
yaraladı 

Şişlide avukat Orhana it iki 
katlı kirgir binanın üst kat duva
nndıuı bir kısım dün birdenbire yı. 
kılmıştır. Taşlar sokaktan geçen 
Dilber i~minde bir kadının başına 

isabet ederf!k ağır surette yaralan-

taneye kaldırılmıştır. 

P.a,a gider.can sandal 
devrıldı 

BüyUkadada oturan Safinaz is
minde bir kadınl3. <;ocukları Fikret, 
Nejad ve Zarif Yörükali plajına 

gitmek için bir randala binmişler, 

fakat ii.ni çıkan fırtına ile sandal 
devrilerek denize dökülmüşlerdir. 

Etraftan yetişenler hepsini .kurtar
mışlardır. 

Oevrılen b:r sandal daha 
tığı ani tesir harbin muvazenesi- dütlcrl hakkında birçok şeyler söy
ri değiştirmek olmuştur. Bu ka· lenmişse de şimdi kim.senin §liphe 
r:ır bundan başka Danzig ihtilfı.· etmeğo hakkı yoktur. Polonyanın 
• nda Polonyanm vaziyetini de istlklfıli Danzigdc veya başka bir 

ta.ıt tarafından işgal edilmiştir, Saat 17 de aktcdilccek olan Fran 
Bcuthen civarında mitralyözlerle sız kabinesi toplantısı İngiliz kabl- Pangaltıda Altınbakkal sokağın. 

sekiz, on kişilik mUselliih Leh çete- nesinin içtimaından birkaç saat son da 199 numarada oturan Faik oğlu 
leri hudud karakollarına yerleşti • ra yapılacaktır. Bu toplantı esna - Memduh Karaköyden Sirkeciye git
rilmiştir. sında hemen münhasıran muhtelif mck üzere bir sandala binmiş, ya-

yerde tehlikeye düşecek olursa, İnf:'lrsmıştır. 
Nevyork Herald Tribune şöy- giltereyi ilk günden son güne ka -

dar yanında gor.::ıcektir . ., !f''diyor: 
Diplomatik mahfillerde müta- Daily Express gazetesi, kabine • 

"'lVver misakın "müthiş bir inki- nin bugünkli içtimaı esnasında bazı 
kararlar ittihaz edileceğini tahmin t.:ı,, teşkil ettiği söylenmektedir.,, 

Mareşal Göringin gazetesi olan 8erar<'tlerden Parisc gelen raporla- rı yolda sandal Konya vapurunun 
Nalionav Zeitung bugünkü başma- ra müsteniden harici vaziyet tet • deniz içindeki halatına takılarak 
kalesinde diyor ki: kik edilecektir. Fransnnın vaziyeti de\'rilmiştir. İçindekiler kurtarıl -

"1.,;Ino girdiğimiz hafta, Danzig jc 1ngiltereninki gibi sarih ve §Üp- mıştır. 
mesele.sinde olduğu kadar diğer bü heye mahal bırakmıyacak bir şekil- ------------etmekte ve icab ederse müdafna Ayni gazeteye göre bir yüksek 

şeflerine derhal emirler verilece -nemur şu mülahazada bulunmu~-
tün mühim meseleler hakkında dn de tesbit edilmiş olduğu için bu iç-
mutlak bir karar getirecektir. Aydm mebusları halkla 

temas edecek 
tur: 

"Naziler bir pakt akdetmeğe 

- 1uvaffak olurlar ve lngilizlerl~ 

7ransızlarla da askeri bir itilaf 
mza etmeğe muvaffak olamazlar 
r'l b u pakt büyük harpten sonr:ı. 
.,ir Avrupa. devletinin kazandıı;t 
"':ı bil yük diplomatik zaferlerden 
biri olacaktır .. , 

Sovyetler birliğinin zahiren 
'~phe değiştirmesi komUnist m:ıh· 

fillerde o kadar büyük bir f]aşkın
'•k husule getirmiştir ki "Deyli 
\'orker,. gazetesi bu sn.hah Al
ma~ • Sovyet misakı hakkınrh 

\ıiçbir kelim:? ne~:rctmemiştir. Bıı 
--:ızete b"'amulu.nirinin bu habc· ,... ' ~ 
r in teyidi ve tafsilat almak için 
Mo~kovaya bJr telgraf çekmişse 

le' henüz cernp :ıltımac:ıı;ını !\ay· 
; 

ğini ilfive eylemektedir. 

Is Bankasının ticari 
ieşekkUl!eri lagv mı 

edılecek? 
lş bankasının ticari mahiyetteki 

bazı teşkilatını lağvedeceği söylen
mektedir. Bu nrnda ilk olarak ya -
rım milyon sermayesi olan İş lim. 
ted şirketi vardır. 200 memuru o -
lan bu şirketten sonra da Adnna
daki pamuk ve Mısırdaki lş limted 

BütUn dünyada kat'i hil.dlselerin 
hazırlanmakta oldut;'tl hissediliyor. 
Mih\•cr devletlerinin ötedenberi it
tihaz ettikleri açık hattı hareket ve 
hukuki ve hayati talcble ri o kadar 
itiraz götürmez ve geri alınmaz bir 
mahiye ttedir ki, alınacak kararlar, 
şimdiye kadar vaziyetin tabii ve iyi 
olarak inkişafına mı\ni olanların 

hattı hareketine mlitcvakkıflır.,, 

Lehistanda harbe hazırlık 
şirketleri ile Hamburgdaki ticaret Varşova, 22 - Yarı resmi Ga. 
şirketinin lağvına geçilecektir. zctta Polska neşrettiği bir ynzıdn 

Yen ı lstanbul Merkez sivu halkı melhuz bir harbe karşı 
müteyakkız bulurmya davet etmek 

kumandanı te ve her aileye iki haftalık erzak 
Başka bir vazifeye nakledilen tedarik etmelerini tavsiye ctmc.ktc

İstanbul merkez kumandanı alba~ dir. 

timalar esnasında mühim kararlar 
ittihaz edilmesi beklenmektedir. 

l<'ransız ve İngiliz gazeteleri va
ziyeti müttefikan son derece va -
him görüyorlar. 

Amerikaya göre ..• 

Aydın, 21 (A. A.) - Şehrimizde 

bulunmakta olan mebuslarımız, 

halkla temaslar yaparak mahalli 
ihtiyaçları tetkik etmektedirler. 
Mebuslarımız diln de Ortaklıı.r kö 

Ncvyork, 21 (A. A.) - Ncvyork yline giderek tarını kooperatifinin 
Herald Tribune gazetNıi bu gün umumi heyet toplantısında hazır 
A vrııpanın istikbali hakkında pek bulunmuşlar ve bu münasebetle gc 
bedbinane mütalealarda bulunmak. rck kooperalli orlaklarının ve ge -
ta ve Hltlerin demokrasilerin azmi 
kar§ısrnda eğilmektense, her ne pa
hasına olursa olsun mücadeleyi ka. 
bul edeceğini yazl!laktadır. 

Bu gazet~nin zannettiğine göre, 
demokrasiler boyun eğmediği tak
dirde Hitıer, pek alçakça olacağı l
<:in yapılmasına imkan olmıynn bir 
ricat veya askeri bir hareket şık- Üç gün sonra yeni sezonu 

r:;-~ 

~ Macerad 
) 

I 
I 

~ 

) 

I 

macaray 

yunları uzun görila 
ıın~art ki nefslnlıd 
lıklıı.rdan \'ikaye lı1'I 

ı•ck fazla kıymet 
rab hocanrn kehu 

te hulunmıılarmı b 
radc adir Oİmll§. ffit 
hekimden bir\ 

Nihat Re 
Bel ger 

dlr. Son yıllarda A 

ı 
müda\i tabibUlhd yafll'. 
tor, başından g~en. blll 
cerayı muharrir 

! Sabih Alaç 
$ a anlatmış buluaayor. 
I 
") 

~ 

ı 
bir macera 'e siyasi 

le geçen krrk yıllık 

nacaktır. 

o 

Milli banka'arda 
hasa 1larmm a 

Merkez bankası etüd 
li bankalarda tasarruf 
nin inkişafına dair çok 
bir istatistik hazırlanır. 
tatistiğe göre son beş '
tasarruf hesaplamlda ni 
mmdan en ,·üksek artıt 

milli banka -Türk ticaret 
nm 931 de 549,493 ura 
ı;arruf tevdiatı. 938 se~ 
6.37 misli bir artışla 3~ 
olmu~tur. 

Şehirler içi n 

2'tmP.kle ikt.ita eylemiştir. 

AJmanya ilo Sovyctier bir!iği 
- rasında b ir mlFak aktedileceği
rıe dair alınan haber Ruzvclte, 

Cemal Akanın yerine Albay Hüse- Gene ayni gazete bir Bf'rlln mı>k 
yin HüsnU Taşer tayin edilmiş ve tubunda ezcümle şöyle demektedir : 
vazifesine başlamıştır. "Salahiyettar Bcrlin mahfillerin -

Yeni mNkez kumanrlnnınn mu • de hasıl olan kanate glfrc, Hitlf'rln 
vaffakıyct temenni ederiz. ~7 Ağustosta söyliycccği nutuk 

ianndan birini tercih etmek ıstıra. BUYUK FiLM 
rındn kalacaktır. Bitlerin vcrC'crıği S E R G 1 S 1 N f 
t öyle bir karardcn doğacak huh - • B k . . 

.. ., "' .. cır... ~ . ı .. vmıo: 
ran pek yakındır. Uzun muddc t ge- , ~ ..-.1111""""'1ııı-lllllr.:..11111111ııttıuıntlllııııuıııııft cikemez. 

<1C mut:dil ücretle dert 

tcycnlerin "Almanc:a ş 
.~ 1 ismine mektupla c••• 

racaatı. 



HABER - AJ~şam Postası 

lVfı arımızla 
ldalı r haşhaşa ! 1 
~nbul mebusları BUyUkadada te!kıkat yaptılar n 
'e~,~dalıların dılekler;nı d.nhyerek tesı>ıt ettıler 

de 
is ta.___,. t·~ ~ cumartesi günü Adalı- _anlar da az zaman sonra kapat -

nu ~ bayram giınü oldu. O .naktaı:iırlar. Yaz münasebetiyle 
bay katlaya akar su temini ~tirahat İ!Sİn gelen doktorlar 

ll:a~la~~ıcı idi. Bu hayırlı ;nevcuttur. l~akat kışın hiç olmaz H 1 k h t .... t • k 
tali .ıçın Dahiliye .. :'ekili .. a bir sıhhiye memuru bulu~du. İ 11 i şef a 1 arp e memege eşvı 
ili llliz.den ba§ka butiln is. rulması Adalılar tarafmdan bılhas , 
Cbuaıariyle belediye az:ı- 1 

sa rica edilmektedir. Son :ıaharda An tal ya ya • 1 1 t 
ttt~::ya geldiler ve halkla ı B_~z me.sele~ne gelince, buz Qld8C0Kıer iÇ İn n aş r 1 ya yapıyormuş 

r 
o u 

lÇERDE: 

'•'- . bayıı beledıye ılc mukavele ya • A tal 22 (H i) S l 
"4ll ba k . . • ı • •. .. •• n ya, usus - ay a- I 

ılar ! a şımdıye kadar parnen butun Acblara buz gon. R 'h K 1 H Ik · d Lorı:lra 22 (A A ) Sulhru-
ırı hi . · ~ · 1 ~ · •• ••• vımız ası ap an a evın e • · · - -

•tt ç dınleyemedıgı şe. 1 dermegı taahhut ettıgı halde yaptığı bir konuşmada !\filli Şef ı. j yanc mesajlar neşrederek İngiliz 
bıstraaı da davetlilere Plaj Kınalıadayı meskut geçmi§tir. nönünün sonbaharda Antalyayı şc- milletini Danzig için harp etme -

Evvlki gece bu istasyonun neş- * 300 kişilik adliye terfi lstesi
nin bu gUnlerde tPbllği beklenmek. 

riyatr bir saat silrmüştür. Bu lcdi r, 

t kon · ı B ·· d b b ·ı ' istasyonun yer değiştirerek in • lisr· s_cr verdıkten sonra u y_uz en uraya uz ven me. rc!lendlreceğini söylemiııtir. Rasih meğe davet eden gizli bir radyo 
da ~ ıskele meydanım!a ı mektedır. Kaplan Milli Şefin Antnlyahlnra istasyonu polis tarafından aran· gilterenin muhtelif noktalarından 

* Adliye rnilsteşarı Salim Nafiz 
eün de İstanbul adliyesine gelmiş 
ve yeni teşkilat ho.zırlıklariyle mcı 
gul olmu§tur. ÔYJc ltlizeı bir konser dinlet. , Buzıaan az kar olduğu için hiç selamlarını da bildirmi,tir. maktadır. 1 neşriyat yaptığı söylenmektedir. 

~k~serle~ p~~ti~hlılhlr e~dta bui~ ~eri~~mL -----------------------------------------

~ ·•ı.,. gün çok m•m~u· ~;;::.:d~_..ı .. d•d• buz bulun. Tr a k .Y a '11 a n e v r a 1 a r ı b i t_ ti * Ticaret odalan kongresinin 
23 teşrinlevvclde Ankarada top -
lnnması kararlaşmı§hr. !la 1 scı lstanbul mebuslarının Kaymakam bu işi üzerin~ aldı. 

\':lt\a~ ederek onların dert · ğını ve hemen bir şekil hulara~ 
l.."tttl' dıleklerini dinlemeleri buz temin edeceğini vaadetmesi ü. 

. ~ Oldu. Ada suyunun :ı. zerine bu mesele de halkın lehine 
hı~ n sonra saat on beşte kapanmış oluyordu. 

Baştarafı 1 incide 1 dolaşan ve vakıt vakıt karşı tara· 
nen Baş,·t'Jdl ,.e vcldllcr de fı bombalayan tayyareler büyük 
ayni trenle 12,50 de SlrJteci- bir maharetle gizlenmiş otomo
yc mum . .,alnt ctml~lerdir. biller, mermi isabetlerini temsili 

neticesinde karşısındaki mavi 
kuvvetleri kat'i surette hezimete 
uğratmak maksadiyle yiğitçe dö
vüşen kırmızı kuvvetler mavi 
kuvvetleri sıkıştırmış ve kendi 
lehlerine olarak tam ve kat'i ne-

.,. İstanbul tapu mUdürlUğilne ta-
yin edilen Hakkı dUn vazifesine 
başlnnıl§tır. 

* Maarif vekili Hasan Ali Yü
cel dtin akşam Ankaraya gitmiştir. 

* Maarif inzıbat meclisi diln top
lanmış, bazı muallimler hakkında 
idari cezalar veril~tir. 

er, t ltıebuslanndan Abidin Toplantıda bir aralık bugün be. Manevralar muvaffakıyetle 
t, :l'lcraı Refet, Ziyaeddin, lediyece Adada su meselesine hal. 

"t neticelendı diıı ıf, Hamdi, İbrahim A. !edilmiş nazariyle bakılmakla be. 
ij~ltcncraı Hakkı Şinasinin raber halkı, bu i~in tamamen bit. Edirne: 21 (A.A.) - Bir .h~.f · 

c Pa . • . • . ld ğ . d k . i tadanberı devanı eden bUyuk 
)'~ rtı binasında bır ıç· mış o u una, ınan ırma ıç n su .. 

Pıld.ı • . 1 • rrakya manc\7alnrı bugun sona 
~ilt · Bu ıçıtmaa halk yun adaya karşı sahılden boru - ro· B .. k"" l k. tt k t•" 

Criy} .. ı 1 1 •. 1 . 1• ld";;· d e ı. ugun u ıare a a a ı 
ttııı e fırka azası ıştı. ar a getırı mesı azım ge ır.ı c . . 1 k 1 t 1 ,1 tr. bah ld .1etıcenın a ınması arar aş ııı · 
·~ mevzuu so u. d w d b t M"ıı· lla.nı1 k w • f.k. d" ç·· k"" :rıış bulun ugun an aş a ı ı 
'ıı S· na, belediye müdürle. Bu ço dogru bir ı ı:: ı. un u Ş f ! .. .. M l ld 

ille • . e nonu ve saym areşa o u-
tri.'\i Yınan, Adalıların is· bugün Adaya su gelmış olmakla " h ld B k'l R f'k S d 

hiiı"' . . gu a e aşve ı e ı ay anı. 
:.. asa etti. Süleyman, b:raber maksaı:lı tamamıyle temın , 1.11• ,.1 .. daf V k"l" N · T 
~ırı is . . . . . .. " ı ı " u aa e ı ı acı ı-
~ ... tekterını Uç maddede den bıraz uzakçadır. Çtinku . ada. ıaz, Nafıa Vekili Fuat Cebt>sC\y, 

"' lu: Elektrik, su, li. nrn suyu, denizden nakledılecek Manevra Kumandanı Fahrettm 
t~ttj tanklara tabidir. Filvaki bugünkü :\!tay, yüksek kumanda heyetiy-
·~~k temin edilmiş olduğu· mevcut depo gittikçe tevsi edile. e, emekli generaller, Kazım Di
~ ~ da. bugün verildiğini. cekse de gene adanın susuz kal • ·ik. bazı asker mebuslar, Mu:;ı:-
~lııt t~sısinin kaldığını söy. ınası tehlikesi varid olabilir. :ıskcri heyeti, ecnebi ataşemia-

~tı 0~a.ıı:yh, artık başka bir Ç~nkü ~u bol olunca ıarfiy.atın ;~ı·Jeri, matbuat mümessilleri rlc 
it dıgın1 beyan etti. da artacagr muhakkak aıddedıle - laı.r bulunarak harekatı ba~ın-
~ &cnra söz alan diğer bilir. Nitekim şehir su sarfiyatı i:ır. sonuna kadar takip etmiş ve 
~ \' ~ Büyük~jada kışın 1 evvelce 24 bin ton iken bugün 60 I'iirl\, ~kennin '-"igtw' tlik ve meta-
'l. a, • l'i ı " ~ 'ld "' 
"it 'talarının bannmalan bin tona çıkan aıgı na e gene .-:.etini bir kere daha yakındım 
~ ~a §iddetle ihtiyaç o1. ı. U gelmemektedir. "" f,. sôr.müslercUr. 
~~}~0~lcdiler. Bun~ için .. b~~ed~y~~in adaya Sabah saat 8 de maiyetlerinde 

~- da.cıa taşları atılmış mr y<:pacagı en buyuk ıyılık Anadolu yüksek kumanda heyeti olduğu 
,~~;dır, 8 • ıo bin lira ile bu· I sahilinden Adaya denizaltır:dan su halde manevra sahasına giden 
~b11,:1ll'ıan inşası kabildir. boruları döşemektir. ~!areşal Çakmak yollarda. bir iki 

~ta.ıc a.t'ttnrz bu dilek üstünde O zaman Adanın ihtiyacı ta. :icfn tevakkuf ederek kıtaatın hu-
\~ b110tlar aldılar ve teşeb. mamen karşılanmış olacaktır. Be. rekatını yakından takip etmiş ve 

tılunacaklarını v<:adctti • lediyenin bunu da yapacağı anlaşh manr.vralara iştirak eden kuman
. ~ııd~ makta~ır. Esasen bunun için A. :fanlanmıza harita üzerin~e muh

I ~111 c~ &onra çiçek ziraati ilt: da tesısatına dokunulmıyacaktır . ~"lif sualler sormak suretıyle y:!.· 
~~'ıı~ lllar, bu sene meni isra. j Yapılacak masraf yalnız deniz al. ;)ılmıı; ve yapılacak harekat hnlc
"liUt/11ıl'lun tatbiki "üzerine çi. tı borularını döşemekten ibarettir. kmi'.!a terfi edecek yüksek rlit· 
tıııi'tc ıı ~YUk bir buhran geçir 1 Muhterem mebuslarımız içti - neli kumaııdanlarımızm tatbilrnt 

'iıı· lluğünlcre çiçek gönde., madan sonra fırsattan istifade ede ;ahasmdaki kudret ve kabiliyet
itııc 111 ınencdilmemesini ri· rek arabalara bindiler ve Adanın 'erlni yoklamıştır. 

kr-~- bü;--:~: turunu yaptılar. Halk, mc. S.Jn günlerin harekat vaziyeti 
1
•' 

8onra mebuslarımızdan buıılarımıza karşı çok hür- ~uydu: 
~. il~ la:ın başka bir derdi o. met _göstererek onları her yerde !Ut hedef olarak Edirneyi <:>le 
-c~~·d'gını sorması üzerine saygıyla selamlaıdr. !geçirmek ist~·en bir mavi şimal 
~i ~~eıı not almakta olan se· .ı\da halkının 19 Ağustos su ve ordusunun bir haftadan beri E<lir
t(: lıauınuz Ziyae.idin gü. mrbuslarla temas bayramı, tece ! ne • Kırklareli hattına knrşı yap
~ \'Ooo Ana~olu klü.bünl:le vcril~n mükel. tığı taarruzlar aktin_ıete ~ğra~ıl-
d dinı I.. dedi. Biz burada lef bır balo ıle sona erdı. mış ve kartıısındakı mavı lmv-
~ · e,~llıiyoruz .. Dilek dinliy.>. Orhan Çinili vetleri yıprattıktan sonra muka· 
'' tn Adada derdli bu· bil taarruza geçen kırmızı cenup 
tcrrth ~tıras1 istanbulun en ŞışJi, Beyollu ve Şehre- ordusu il~r~emek istc~en n~avi ~r-
~lıtb ır scıntidir.. mıni halkıyle temas duyu sUr atle gen çeltılmcgc 
1 

\le ı Ve le 1 d ·· ·1 İstanbul mebusları dün de Sifi· mecbur etmiştir. d tıı ınn ıa a mumessı • ~ ,... . 
lltt t ltı\ihim "st ,_1 · · ·· li, Beyog~lu ve Şehremini halkeov· Bu sıralarda kırmızı ordu Jle 
~ · fl ı e.K erını soy. ~ . 
~a. enuz Surgazda ve Kına. lerine gitmişler ve bura halkının ittifak edert>k harbe gıren san 
~da tlct..trik yoktur. Fakat, 1 dertlerini ve şikayetlerini dinle.' garp ordusu da Edi1:1eyi geçmiş 
il-di . ka..._ak l{ 1. mişlerdir. !Tunca garbında · mavı kuvvetlere 
et l:t!\... "... am cma ın I · 
~ıtiL ·'\: ~öre B k d Beyoğlu halkı bilhassa, yeni hir taarruza başlamı§tır. Bu vazıyet 

,. <: urgaza ya ın a , · k"l · 
~~ trcyan .1 k . K halkevi binası inşasını AbanC1z karşısında gerı çe ı en mavı or 

}'a b ı ven ece tır. ı· ' j 
1ııc . u Bene için cereyan v-:. sokağının kaldınlmasını, spor ciıı tedafüi bir vaziyet almaya 

t bıı 1rtlkan yoksa da elecek klüplerine devam etmekten mc.ne mecbur kalmış olduğundan sır.ı 
tl ı llun da tcm·ı d·ı g -· dilen mektep talebelerinin kahve- kırmızı ordunun taarruzuna gel-\> • n c ı ecegı an. . . 
~ !erden kurtanlmasınr, gayritürl~ miştir. Bu vazıyet dahılindc bu-
·~ 'z ~•naı d vatandaşların türkçe konuşmağa iuııan iki taraf arasında bu sabah 
~~i llc \re bu ıa :dada, doktor, mecbur tutulmasını istemişler- şiddetli muharebeler devam eder· 
~1 tpc>'<:c rrı~· ulunmaması me dir. 1 ken diğer traaftan da kırmı;:ı 
~a~a.da nı:naka.ş~ edildi. Şişli halkının dilekleri arasm- ordunun kat'i neticc~i almak için 

~~ "c c~de Otu rnessılı bu adada.
1 
dn da en mUhimleri, FeriköyUn· taarruz hazırlığında bulunduğu 

11 ııaçsızıı~anı~~ı~ doktorsuz de bir ilkmektep yapılması, Ş~· müşahede P.diliyordu. 
t1ııı ~aYatıa yuzünden her l lide bir lise açılması, Kağıtha:ıe Manevra sahası hakiki bir harp 
~dil Ve bu r;:;n tehl~kedc ol. 

1
yolunun biran evvel yapılması, sahnesinden farksızdı. Her ye:

tj ~ bulun a~a hır damla 
1 
Şi§li gençlerine bir spor sah:ısı 'piyade müsadcmeleri, hafif \'e a

l b Ctinc /\~adıgınr beyan et-, inşası, Şişli halkevi binasının ığır top ate.si, keşif maksadiyk 
r. tıııı"r a kaymakamı Ke. bahçesine 500 kişilik bir salon ======-========= 
'O) "ın • . . 1 1 --------
~ dllgun te~ın cdılmek U. yapılması ve Şişli pazar yeri hası- heyetlerinin yeniden ihdası isten-
b/°llla1taın u ~~yledi. lıatının halkcvi sosya:l yardım ko· 1 miştir. Şehremini halkı da kenı:li· 
~t tc~a d\!0 re b-..ırada yakın luna tahsis <.-dilmesi gibi talepler- )erine bir tenezzüh yeri, Yediku-

')ı. lı acı,..,., c -bı tesis edilecek. dir. leve su "'etirilmcsini ve ''eni ter· .. "''•a a • ,, "' 
' tcıa:ı,, z satış olduğundan.! A}Tıca mahalle mümessilliklc· lto:; ç::şm::l ::ri nçılmn.smı istemiş-

"ne n:ın<ı.maktadır. A •. tinde;ı şikayet edilmiş ve ihtiyar:lcrdir. ' 

mahiyette göstermek maksadiyle 
arazinin bazı kısımlarında görii
len sun'i dumanlar bu hissi tnma
miyle \'eriyordu. 

Bununla beraber şiddetli bir 
yağmur altında bir buçuk saat· 
~en fazla süren çetin bir müca.dtı· 
e neticesinde muharebenin bira?. 
hafifleyişi kırmızı ordunun kat.'i 
bir netice almak üzere taarı·uı; 

hazırlığına geçmesi ihtimalim 
kuvvetlendiriyor ve bu mrada 
yağmur da durmuş bulunuyor -
:iu. 

ticeyi almaya ve düşmanı mağlüp 
etmeye muvaffak olmuııtur. 

Bu sırada ordunun gösterdı~i 
Uksck muvaffakıyet! takdir bu

yuran Milli Şef Mare~ala çektik
leri bir telgrafla ordumuzun bu 
muvaffakıyetinden ötürü tebrik 
ediyorlardı. Az sonra kendileri 
de yüksek kumanda · heyet!ııin 
bulunduğu tepeye gelmişler ,.e 
bir müddet kaldıktan sonra ayrı
larak Edimeye dönmü§lerdir. 

MlLLI ŞEF TEPEYİ Alınan kat'i neticeyi mUteakır, 
TEŞRİF ETTİLER manevra kumandant da Marcşa-

Saat 11.25 geçe Milli Şef İnönü tın yanına gelmi§tir. Orgeneral 
yanlarındaki zevat ile birlikt~ l<.,ahrettin Altayı tebrik eden Ma
manevr.ı. komutanı ve ataşem~li·, reşa.1 Çakmak aynı zamanda ma
terlerin bulunduğu tepeyi teşrif nevra kumandanına Milli Şefin 
buy~r~ular ve misafir ataşele~in bir telgrafla ordumuza iltifatta 
ellcrını ayrı a)Tl sıkarJlk kendı.e· bulunduklarını da bildirmiş ve 
riuc iltifatta bulundular. bu esnada, gene ataşcm.ilitcrlcr,'! 

12 ye yirmi kala Mareşal Çak-
k d 

. . k. . 
1 

b" l"k manevralarımızda hazır bulun • 
ma a mnıyetı er anıy e ır ı - . 

. , . . ~ duklarından dolayı memnunıvct-
te Cumhur Reısımızın bulundugu 1 . • .. 1 · 1 rd" · 
t 1 k M.11• Ş fl ennı soy emış e ır. 
epeye ge ere ı ı • e e 
konuııtular. Bunu müteakip 
Cumhur Reisimiz, tepeyi terkl't· 
ti. Artık kırmızı taraf tamamen 
taan-uza hazır bir vaziyete ge~
mi§ bulunuyor ve bugünkü hare· 
kata tankların da iştirak ettiği 

söyleniyordu. Fakat manevro sa· 
hasında otomobillerle o kadar do· 
!aşıldığı halde tanklann toplar.
dığı yeri keşfetmek mUmkUn ol· 
madı. saat 12,30 sırala-

rmdn mavilerin mütemadiyen mil 
dafaa vaziyetlerini tahkim ettik
leri görUlUyordu. Ataşcmiliter

ler de olduğu halde öğle yemeği 
Lalnpaşanın koyu gölgeli ağaç· 
lık bir yerinde yenildi ve sar.t 
1.30 da Orgeneral, at.aşemilitcrler 
saat 14 do de Mareşal, · maiyeti 
erkanı ve misafir emekli general· 
!erle ve mebuslarla birlikte mH· 
harcbclerin cereyan ettiği sahaya 
hareket ettiler. Bu sırada kırmı· 
zı ordu bütUn şiddetiyle taarruza 
ba§lamış bulunuyordu. 
MÜTHİŞ BtR HARP OJ.,UYOR 

Ha f i f ve ağır topla-

Bundan sonra şehre dönülmü~ 
ve bir haftadanberi fasılasız harp 
::den kudretli kumandanlarımız-

la kahraman Mehmetçikler de is
tirahate çekilmek üzere dağılma· 
ya başlamııılardır. 

Bu manevralar ve neticeleri çe
lik TUrk ordusunun eşsiz harp 
kabiliyetini bir kere daha ortaya 
koymakla beraber Mehmetçiğin 
en biiyük silahı olan çelik iman 
ve azmine cumhuriyet devrinde 
dünyanın en modern harp vasıt&. 
ve tekniğinin dt! katılmasıyla ne 
yaman bir kuvvet olduğunu gös
termiş ve bugUn manevra saha
sında hazır bUlunan ecnebi de\•· 
letler mümessillerine askerleri -
mizin modern harp silah tekniği -
ne olan Unsiyetini de kabul ve 
takdir ettirerek güçlü ve yiğit 

Türk ordusunun bir kere daha al-
kışla?masını mucip olmuştur. 

Alınan tedbirler sayesinde bil· 
tün manevra müddetince orduda 
hiçbir bulaşık hastahk görUlmc • 

miştir. Her gün muntazaman ve· 
rilen kinin sayesinde Malarya vn
kası hiç bir suretle tesbit edilme-
miştir. 

Askerin sıhhati tam ve yolun· 
da ve her mUşkülü yenecek kud
rettedir. Nisbeti normalden a
şağı haddi geçmemi§tir. 

Manevra kıtaatı yemeklerini 
de muntazaman almı§lardır. Yal 
nız su noktasından görUlen milş· 
külat da arazözlerle temin vP 
bertaraf edilmi§tir. 

* Kaıialda bir yatı mektebi a.. 
çılmasma karar verilmiştir, 

* )lnarif idaresi yeni müfettiş 
kadrosunu hazırlamağa başlamış -
tır. 

* N.işantaşı orta mektebi binası
nın in§nntı bitmek üzeredir. F..ski 
valide konağı yıkılıp yerine yeni bir 
bina yapılacaktır. 

* İskenderun liman işletmesinin 
kadrosu hazıralnmış, şehrimizde bu 
lunan münakale vekilinin tasdikı -
nn arzedilm.iştir. 

* "Bu arslana dokunmayınız,, i. 
simli kitab, Türklilk vakarına uy -
gun olmıyacak mahiyette görülerek 
polisçe toplattınlmıştır. 

* Dahiliye vekili Faik Öztı ak 
dUn bC'lediycdc mcagul olmu~tur. 

* Belediye istimlflk komiEyoııu 

bu günden itibaren işe ba§lamakta· 
dır. 

* lktısat vekili HilsnU Çakır, ö
nUmUzdekl günlerde kömür havza
sında tetkiklerde bulunmak ilzere 
7..onguldağa gidecektir. Vekil bu se 
yahattc Gelik ve Çaydaman mevki
inde inşn olunan amele tesislerini 
de ziyaret edecektir. 

* Tilrkiyede yalnız Türk Ticaret 
bankasının tatbik ettiği ve her ayın 
birinci gUnU faizi verilen mevduat 
şeklinin gördüğü rağbet üzerine, 
banka bu mevzu Uzerinde tasarruf 
erbabını daha çok memnun edecek 
tedbirler almak Uzere tetkikler 
yapmaktadır. 

DIŞARDA: 

* Terrc _ Neuve sahilleri açık
larında bir gezinti yapan Ruzvelt 
bugiln si'3 yilzUndcn tayyare ile 
"Tuscalosa" kruvazörüne teslim c-
dilcmiycn gazete ve mektublnrmı 

almak Uzere Halüax - Yeni lskoç
yaya avdet etmiştir. 

* Kaliforniyanm muhtelü mm
takalannda çıkan orman yangınla.. 
n neticesinde takribc!n 600 ki.si mo 
künsız kalmıştır. Pincridge Orcgon 
kasabası tamamılc harab olmuı:tur. 
Dağınık bir halde bulunan yilz ka
dar çüUik harnb olmuş veya hasa
ra uğramıı:tır. 

* Varşovada gazetelerin Memel
den aldıkları haberlere göre, Ges -
tnpo, son gUnlerdc Mcmelde yüzden 
fnzln kiınse~i tevkif etmiştir. Bun.. 
larm arasında, nasyonal - sosycı. -
lizm aleyhtarı bir teşekkUI vücuda. 
gctirmcğe teşebbüs etmekle suçlu 
birçok genç Hillerciler de vardır. 

«· Amerlkada Filadelfiyada bir 
otokarla. bir itfaiye arabası arasm-

rın, makineli tUfeklerin. kırnmı 
ordunun taarruzunu durdurmak 
maksadiyle kıtalar üzerinde alçak 
uçuşlarla makineli tüfek atışları 
yapan ve bin metreden yüksel~te 
uçan iki taraf tayyare filolarının 
seslerinden başka bir şey duyu· 
lamıyordu. Ve bu ölüm ve dirim 
sahnesinde Mehmetçiğin ilerle
yişi görülecek şeydi. Bu esnad ı 
kırmızı ordunun tanklan da ha· 
rekete geçmişti. Büytik hendek
ler, koca tepeler aşarak ilerleyen 
çelik devler karşısında dahi yiğit 
erlerimizin bulunduklan yerleri 
pervasızca muhafaza etmeye ça
lışmaları ve saat beşe çeyrek ka
la süvarileriınizin dü§manın yan· 
gerisinden vuruşlım eşsiz bir kah 
ramanlık sahnesinin en canlı l:>i!' 
örneğini yaşatıyordu. 

A k · da \'ukubulan çarpI§mn neticesinde 
VrUpa 0 Spr8SI beşi itfaiye efradı olmak Uzere 29 

:\IA Vt KUVVETLER MAGLÜP 

OLDU 

Oç saat süren müthiş bir har,ı: 

gene gecikti kişi yaro1anmı5tır. 
Bu sabahki A\·rupa scmplon eks- * Almnn ajansı, HiUerin ltaıya

presi saat 7.20 de gelmesi icab e- nm Berlin bilyilk elçisi Attolico'yu 
derken ancak sekiz buçuğa doğru kabul etmiş olduğunu, Attoliconun 
gelebilmiştir. Bitlere Salzburg görUşmelcrindc ba 

Bu teahhura, trenin Almanya \'e his mevzuu olan meselelere 1ta1yn. 
Bulgaristanda fazla bekleUlmcsl se j r.m verdiği menfi cevabı yalanla -
bcb olmuştur. \maktadır. 



Beden terbiyesi 
direktörünün beyanatı 
İzmir, 21 (A.A.) - Burada bu· bir müsahabe ile kanun ve ni· 

Iunmakta olan beden terbiyesi zamname hakkında İzmir efkarı 
genel direktörü general Ceın~l umumiyesini de tenvir edeceğlnı. 

Taner, Anadolu ajansının bir mu-ı B·ı· k. bed t b. . . ı ıyorsunuz ı en er ıyr· 
habınnc §U beyanatta bulunmuş· . l a· kt'' }" w.. k 

sı gene ıre or ugu, spor uru-
tur.: . . • . . . f .. 1munun istihalesi değildir. Va7.ı 

. İzmırc _beledıy.:. .:eı~nın ua: ı ı fesi de yalnız spor müsabakala· 
çın yaptıgı davet uzerıne geldım. t rt" t k kı·· 'ht·ı· n . . . rı e ıp e me ve up ı ı a a· 
Fuar vcSJlcsıle lzmırde yapılacak nnı halletmek derudir. Bu işler 
güreş ve futbol müsabakalarım d ·r . · b" 

0 
k t k"l .. -· F k t e vazı esının ır ısmını eş ·ı 

da bu arada gorecegım. · a a a· eder. Nizamname mucibince ka-
sıl bu vesileden istifade edere:c 

nuna uygun gençlik klüpleri tc5· 
izmire gelmemden maksat, İzmir kil etmek ve mevcut klüpleri de 
vilayet istişare hcyetile birlikte gençlik klüplcrinc intibak ettiı · 
İzmir gençliğinin beden terbiycsı mcktir. Bu işe evvela lzmirden 
mükellefiyetini ne şekil ve tertip- başhyacağız. 
te yapması uygun olacağı hak· -------------
kında müdavelei efkar etmek ay· 
ni zamanda beden terbiyesi ka· 1stanbu1 mu hte 1 iti 
nunu ve beden terbiyesi nizam-

Japonyada at 
yarışlaı~ı 

Yazan: CAVlT S. TULÇA 

- ··------

1940 Olimpiyatla 
Finlandiya bu müsabakaların 

mükemmeliyetı için 

herşeyi yapmıştır 
Hclsinki, 21 (Hususi) - ken sporuna 118 erkek • 

.iinlcı.c.ııyanın günd::lik faaliyet • 
1 

haltere 44, bisiklet yarışları: 
ıerinin en mühimlerinden biri, sporcu, yüzmelere 185 er~ 
1940 olimpiyatlarının mernleketi:ı 92 kadın, jimnastike 61 • ~ 

1cıefiylc mütenasip bir şekilde boksa 181 erkek sporcu, kUre 
.nükemmel ve muvaffakıyetli olma. 1 yık yarışlarına 111 erkek • 
31nı temine matuftur. Bu nüfusu 

1 
girecekleri anlaşılmı~\ır. • 

::üçük memleket, bu gayeye var-I Futbol turnuvalarına fi 
nak için hemen hiç bir fedakarlı'<- itşirak edeceklerini bildirel 
tan çekinmemektedir. 1 le ketler şunlardır: 

Hazırlık faaliyeti var kuvvetiyle 
.:ıt:vam ediyor. Maraton kulesin<k 
radyo neşriyatı için muvakkat bir 
yapı kurulmaktadır ki yalnız bu 
tesisat ıçin bir milyon Fınlandiya 
markı tahsis edilmiştir .. 

Seyircilerin müsabakalardan 

Holanda. Polonya, Nor"* 
nimaı\a, Macaristan, Belçi~ 
!eşik Amerika, İsveç, AJrrıı.D 
Finlandiya. 

Q.8.mesi hakkında heyeti tenvir Gelecek salı lzm:re gidıyor 
etmektir. İstişare hcyctilc müza· lzmir fuarı kupası maçlarına iı;ti- ISD«•-" 
kereden sonra halkcvinde umumi rak edecek olan İstanbul muhteliti 

sonra geceleri de hoş bir vakit ge 
çirmelerini temin etmek maksadi. 
ye, belediye, olipmiyat stadı ile 
Elaintarha spor sahası arasında 

muazzci'm bir eğlence parkı tesis 
:ı.:iilecektir. Belediye bu tesisat 
.çin 22 milyon mark "beş yüz bin 
türk lirası,, tahsiı::ıt kabul etmiş
tir • 

Reval, 21 (Husuıi)

hükumeti de 1940 olirrıPi 
münasebetiyle bazı h• 
yapmaktadır .. 

lzmir 21 (1\.A.) - Yanm ve 
haliskan arap atlan arasında I\o· 
caeli idaresi hususiyesi tarafın

dan tertip edilmiş olan at koşu· 
lan dün yapılmıştır. Yarışa işti· 
rak e<len 12 atın dokuzu, viliı. • 
yetimiz dahilindeki damızlık kıs
raklardan yetiştirilmiş bulunu· 
yordu. 

~foticcde 1400 metrelik tay ko· 
şusunu /~hmet Keselinin Nebile 
isimli tayı, 1,45 dakikada birincı 
Hüseyin Kulelinin Neraklisi ikin· 
ci, 

dün birinci antrenmanını Tnksim ı••• 
stadında yapmıştır. 

İstanbul muhteliti Futbol ajanı 

Kemal Halimin riyaseti altında ö
nUmUzdeki salı lzmire gidecektir. 

---ıo---

Yozgat güreş antrenörü 
Yozgat, 21 (A. A.) - 56, 61, 66 

72, 79, 87 kilo sıklette Türkiye bi
rincisi yetiştirmek üzere beden ter-

~ 

J.:tm:ohata 3 yaştnda Tımıesol ve Fairy Maidenden 

l\!cvkiinin çok uzak olması dola· K. Arap aygır. 30 H.K. Arap kıs· 
yısile her hususta efkarı umumiye· rak. 10 Anglo-Arap aygır, 25 Ang· 

nin nazarı dikkatini biraz güç cet· lo-Arap kısrak. 

beden Japon ülkesinin atçılık faali· Bu sene damızlıklardan ikisi ln· 

.1, ·~ı erınden bir çoğumuzun bihaber giltereden, altm Amerikadan geli· 

Bisiklet pisti de bitmek üze. 
redir. Milano pisti örneğinde ve 
oval biçiminde çimentodan inşa 

edilen pistin uzunluğu 400 metre 
olup, saatte azami l 04 kilometre 
bir sür'atle koşmağa müsaittir. 

olduğu muhakkaktır. rilmis ye mütebakisi harada yeti~· - " Macaristan 1940 olimpiyatları-
tirilen atlardan seçilmiştir. Haranın na 200 aktif sporcu ile i~tirak c. Yaradılış itibarile her işin esası· 

na son derece ehemmiyet veren 

Japon karakteri bu sahada da beyaz 

yeti~tirdiği atların miktarı 261 e deceğini bildirmiştir. 
baliğ olmaktadır. Finlandiya hükumeti 1940 o-

ırktan aşağı kalmamak için iktiza 1939 Japonya Derbysi tesisinden 
biyesi birlncl sınıf gUreş monitörü eden her şeyi sezmis ve yapmıshr. beri sekizincidir. Bu 8 yan:şm dör• 
Kemal Türkel Yozgat spor bölge- Tokyodan 72 km. mesafede Shi· dünü harada yeti~n taylar kazan· 
sine gelmiş ve seçtiği yedi kişi ile mo·ha imparatorluk harasının se· mıştır. 

limpiyadı münasebetiyle muhte. 
lim posta pulları çıkarmağa ka· 
rar vermif ve Pinl!ndiyt ressam. 

ları arasında bir müsabaka açmış· 
tır. 

çah11mağa başlaml§tır. 

Olimpiyatlara gitmek 
gelecek olan otomobiller 
yer hazırlanmağa başlan 

l 000 otomobil için ayrı .. 
3000 otomobil için de bü~ 
lcr inşa edilecektir. 

Yapılan tahminlere gör' 
piyat haftasında Estonya d 
,·1.·lı<&ru!aa günde 5000 
seyahat edecektir. 

Reva! ile Helsinki arasıııd' 
günde 7 500 kişinin vapur 
ğu yapacağı hesap edilme 

Avrupada fut 
faaliyeti başlıf 
1NG1LTEREDE: 

nelerdenberi yetiıitİrmekte olduğu 

atlar, bu asırda bir memleket ihtiya 
lt•~9 Japonya Derbysi. 

Müddeti 15 haziran 1939 tari. Londra, 21 (A, A.) - • 
Bu yarış her sene en ehemmiyetli hin biten bu müsabakaya 103 san· futbol faaliyeti cumartesi ~' 

hadisedir. Zira dünyanın her yerin atkar iştirak etmiştir. Birinciliği koçya lik maçlarına başlaııı;i 
de olduğu gibi bir memleketin yetiş· M. G. A. }yekli disk atan bir spor. nUmUzdeki hafta İngiltere 
tirdiği en yüksek kanlı lngi\iz atla- cuyu musavver resmi, ikinciliği liyete geçecektir. 

Avrupa 

2.200 metrelik halkcvi kosn- Atletizm müsabakası 
sıında Rasim Meralın Ceylanı Roma, 21 (A. A.) - İtalyan ga. 
2,50 dakikada birinci, İbrahim zeteleri, Avnıpada bulunmakta o -
Czk~nın Sevimi dkinci, lan on. Amerikalının da iştirak e-

3.000 metrelik Kocaeli koşu· deceği enternasyonal atlctiım mü -
fııncla Ahmet Kesebirin Ejderi _sabakalannm - ki 3 eylülde yapıl • 
3.45 dakikada birinci, Hasan Alp· ması mukarrerdi - iptal olunduğu
aslanın Kurnazı ikinci olmuşl~r- nu bildiriyorlar. 
dır. 

laş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

cını karşılama ı için haraların tat· 
bik etmeleri icabede~ en iyi şekli 
Japonların çoktan bulmuş oldukla· 
rını bilfiil göstermektedir. rmı doğu5larından 3 sene sonra bu iki koşucuyu musavver Virkka· 
Mezkfır harada lngiltercden en yan';i tasnif eder. lanın resmi kazanmıştır. 

\.•ük ek fi~·atlarla satın ahnmıc: eıı Finlandiya radyosu mayıstan • 
J '.J Bu sene bu yarışta Tokyo · 

yük~ek sınıflı atlar esas ittihaz etti· Futchuh hipodromuna 33.000 se· b:ri her ayın ilk pazartesi günü 
rilerek buı.;ün çok yüksek taylar ye· yirci akın etmiştir. Yarış günü ha· saat 22 •30 (Merkezi Avrupa sa-
ll.-:ti"rı"lmekt""dı·r. f'f b. - . 1. b' d ati,, İngilizce, saat 22,45 de fam. :: ... ı ır yagmur pıs ın ır ereceye 

kadar ela~tikiyetini kaybettirmesi· sızca olimpiyatlara dair neşriyat 
Japonlann bilhas:.a takdir edilme yapmaktad(r A · · t t · 

ne rağmen yarış fe\·kaliide bir ~era· · ynı neşrıya er esı 
si icabeden cihetleri bir çok millet· günü saat 22.30 da almanca olarak 

itle cereyan e~miştir. ~lesafe (klfı· 
terin harpten sonra düştükleri ha· sik) 2,100 1\1. siklet 53 kg. 20 tay i~ tekrarlanmaktadır. 
tava kapılarak haliskan İngiliz atı· 

J tirak ediyor. 14 at ve 6 kısrak. 
na saplanmamalandır. Filvaki yarı;: 

!arda hakim olan ehemmiyet İngi· 

liz atıdır. Fakat haralar bunun te· 

Birinci kumohata, ikinci Rich 
mond, Ü)Üncü Colden Mor. 

siri altında kalarak bütün gayretle· Vakit 2.36. 115, (Paris büyük mü 
· · 1 k k"" 1.. kafalında Pharisin bu sene yaptığı 

nr.ı yarış ara verere · ·oy u ve mem • . ~ . 
ıek 'h · "h 1 t · 1 en ıyı I·ransa derecesı de aYnen be ·et ı tı\'acını ı ma e memış er· · 
dir. · dur.) Fakat bu senenin bu mesafe· 

nevralji,kırıklık ve bütün. ağrılarınızı derhal keıer Shimo ha imparatorluk hara ı 
de en iyi derecesini Sucenuma 3 sa 
niye daha cwel yapmı~tır. 

.. • icabı d ·· d 3 k l b ·ı · • .. l 144 hektar mesahasında hafif an· n agun e aşe a ına ı ır. . . . _ Mükt:fat 26680 \'ens (9338 Türk I zalı ye ıçınde 50.000 kıraz ag:ıcı o· · a . ' 
jİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiillmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi- 1 an muazzam b i r hara. ll aranır. i lira s 1 • 

iç ve dı, B A S U R MEMELERiNDE, 
melerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlanmıı 
kanayan BASUR memelerinin tedaviımde. 

bam .,.. I 
fiıtüllerde 

~EKTA 
(, 

ATI 

temin eder 

gayesi: Memlekete elzem yük, çift.! Kumohata Shimo·ha imparatM 
binek ve yarı5 atı yeti~tirmek. ! luk harasından yeti~mi5tir. Satı~ f 

Hara 939 damızlık kadrosunu ş~ 
~ekildc tesbit ediyor: 4 H.Ji. lngili 
aygır, 35 H.K. İngiliz kı&fak. 2 H. 

yatı 37.600 yens. ( 13.160 T. L.) 

Cadt S. TULÇA 

Olimpiyatlara iştirak etmek için 
!lu güne kadar kaydolan 47 mil· 
!etten atletizme 327 erkek. 84 ka. 
dm ile, güreşe 104 güreşçi. eskri 
me 128 erkek, 12 kadın, modern 
Pentatlona, 26 erkek sporcu. yel 

p 

Şifayı 
Tol:y:J · Fulclıuh 1ıipodromımda 19.19 Japon Dcrbysi l\11111o:ıata mı"irlnfaada Riclımond biitfüı lıiicımt 

larına rafmetı senenin yıldızı olamıyor. 

ALMA~'YADA: ~ 

Berlin, 21 (A. A.) - Alıtl 
li takımının gediklisi saytlafl 
artık futbol aleminden a>11 of 
Buna sebeb Siflingin sarb 
halde motosiklet kullanın•I'~ 
ması ve bunun neticesinde > 
den bir bisikleUiyi yaraıaııı11 
sıdrr. 

Hakkında polisçe yapılafl 
kat kendisinin hapis ce~• 
tmlmasını icab ettirecektir· 

Berlin, 21 (A. A,) - ıta)")ll 
den terbivesi futbol birli~1 - L1 
rettiği bir tebliğe göre, bil ) 
telif bölgelerde 25584 takııı' es' 
va maçlarına girecektir· 
10019 u genç takımlardır. 

)~, 
Berlln, 21 (A. A.) - ı;ııritll' 

'>nilmUzdeki spor hareketle. d' 
Juğu gibi futbol fnaliyetiıı111 ;,,,I. 
lefi, gelecek oliınpiyatıarB1111s 'anmaktır. Bu maksatlıı /. 

ıılll 
nm enternasyonal oyunc ,:ti 
iki takım teşkil edilerek. 
~linlerde biri Magdcburg 1' 

~pmnit.s muhtelitiyle ol~~ıt· 
1k karşılaşmalar yapılacB 

LEHİSTANDA: ~ 
Va1;1ova, 21 CA. A.) - ı;r' 

·utbol federasyonu antren~ 
·ak istihdam ettiğı tskoÇ)11

1 
lllr enternasyonal oyunc~ııa~ 
\lex Jame!'lle yı.ptığt .rn et' 
"ıir sene müddetle t~nıdıd 

BULGAP.lSTANDA: ~ 

Sofya. 21 < A. A.) - şıU 
•bol federasyonu yeni tt )"otı" 

•'ş olnn Slo\"a!:ya fede~ı'' ~ 
'\rıtığı bir nnln~mada, e~. ııt 

i takımı Slo\"ak milli talt ,_; . ... -ıl• '\"lulde Trcsburgda ,.a•s 
d\r. 
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h • b • • Yazan: L Busch (36 Yılını vahşiler arisında geçirmiş bir Alman seyyahı. 

sa 1 . ı m l ' Hans Cenubi Afrikamn karaböceklerinden birine 
haklı ? hiç 'akla ueımedik bir şekilde abayı yakmıştı! 

Şe~irde harıl harll apartman yıpıhyor; buna 
rağmen kira~ar gittıkçe yükseliyor, sebebi ne? 

GördUğUm şeye hayret ettim. 
Zira kayaların arkasında Cuan·· 
gi yere yuvarlanmıştı. Şüphesiz 
acı acı bağıran kadın da oydu. lraeılarla ve apartıman . 

Hemen koşup ytrden kaldır
dım. Cuan·gi müthi§ bir surette 
korkmuş, gözleri dehşetle dolmuş 
yüzü altüst olmuştu. "ahiplerile konuştuk 

kiracı ,, bina kiralarının mahalli beledıyelerce kont· 
lazımdır!,. diyor. Vali ve belediye reisi LOHi Kırdar, 

belediyelerin buna salihıyetı olmadığını söyliyor 
~da hanı harıl apartıma':l 

Demin yambaşımızda oturmak
ta olan Cuan·ginin nasıl olup d:ı 
kaş göz arasında k:ıyalann arka
sına gittiğine hayret etmiştim. 

- Ne oldu? Cuan·gi? Sen nıt· 
ısıl oldu da buraya geldin? 

Cuan·gi deh§et içinde soluyor, 
kendisini toparlayamamış bi;:-

'
0

hırıı harıl da apartıma:ı 
lterıİ '-"."tıy.:r ! 

harıl apartıman yapıldığı 
Belediyenin inşaat ıs.. 

tri, rakamların bariz be
'bıı ile bunu iabat ediyor. EH

b&.cuaeyi anlamak için, ri. 
~tıla da lüzum yok; gör
"lt:' 
~un yangın yerleri be
~ tuğla Y.apılar ile her gü'l 
-ıa örtülüyor. Beyoğlu ci. 

de ayni vaziyet. Ayaapa9a, 
e meydanı, Ma.çka tara!

>. ~telif rnimasi üslupta ve
Uı.~ılPluz apartımanlarla dolu!. 
ı!"1ll. hanı hani apartıman ki. 

lrtnıaaına gelince; bı.ı, 

'Ilı noktai nazarı.. Yakın
'-.. ~dıiım bir dostum, bana 
· ~ içinin derl:iini döktü : 

lramaktan, göç etmekten 
riyle, bilhalJ& kontura. 

:erken pazartık etmekten 
arv.:ım ı. 

.... aw. 
...... ~mki kiracııın, pek ta· 

.. ~ ev arayaca~ın, göç c. 

...._.:. \'e tiıtacağın apartıma -
t ~- ile de pazarlık edecek. 
?~• bıkıp usanacak ııe 

~ ~ !lddetle ;ifraz etti: 
~1tsele, senin anladığın gi-

' ~. 111111?. l ~ ftbı, _beni ıinirlenı:iiren tara. 
~ llQ ıenedenberi, ev, apar· 
~~Pleri, aylık miktarını 
~~ kira mukavelename. 
~tlbiyorlar. Meseli, ben. 

bıii. ~ Ue •~t~m~na M40 1lirah~b~~"1' 'ene cırmıttım. a sa ı :, 
1t 1, • aUcm etti, kallem et. 
~ S..~S e çıkardı. Ayda beş ı;. 
~ ~ lörtnedim, razı oldum .. 
~it..~ de 45 yerine 50 is. 
~~11nmı?. 

' ~hakkım yok mu ca
~ ~Ilı. e 120 lira fark az bir 
~~ B:n, on daireli bir a. 
-....""" oturuyorum. Diğer 
~ nr ıda bapna ayni hal gel
,,~ t, 120 lira ı 200 liraya 
~-·demektir 1 • 
~ ....,...__ IOn iki sene içinde 
~~ güçle1memif, kolay 
-.:..~ ı:.,~eaelA, mevzuumuz ile 
~~dan, maden kömü. 
".~· olara~ ~lalım: Fiyatı, 
lta --~ ındı .. Terkos, ke· 
-.,,_t tal...."":" keza .. Vergiler ise 
~ ~,_., ~de konan kıymetler 
~ °1l1trııı iradı gayri safisi ;;_ 

1'tı.ı ı.. . ''1ıııı1or ! . 
~ ~_:.bizim apartıman sa
~ 'ı --~ arttırması, hasis 
Jıt dttn~t ernelinden batka bir 
\t f... ~ini, kiracılaıidan da. 
[ ~ ~ hrı koparmak hırsı ... 
~ti ile •eri,, tarafların muva-

• )&Pılan bir akid demek. 
..... Gt 
~ 1::· ev sahibi ile uyup 
~ •Partımanından, tu 

~' Oıı~ 
't.ı tt bir )'ı da ayni vaziyet. Vstc 

halde kekeleyip duruyordu. 
Hemen Bubayı çağırdım. 
- Sor bakalım, Cuan·giye ne 

I oldu? Niçin bağırdı? Niçin yeıe 
lüşmüş? 

Buba.sordu. 
Fakat kız, müthiş bir ha!de 

. ~cvap vermedi. 
· O vakit son derece merak et-

.im hayretle: 
- Cuan·gi ! Hayatını bana borç 

'usun! Ben reisinizim! Ne oldu, 
söyle! Neye susuyorsun! sana kim 
':aarruz etti? 

Diye bağırdım. 
O vakit Cuan·gi hi.li. titriyerek 

'(ekeledi: 
- Bir gey olmad.l? dedi . 

Yaknayak Afrika kral ,.e krall~eterlnden bir çift kenatlerlr 
takcllm ol11DM hediyeleri mua)'elle ediyorlar .. 

. - Nasıl bir ~Y olmadı!. . Sen _ Niçin? na halde canımı sıktı. Bir defa & 

B
. d bö" 

1 
bi '·a 

1 
bızden olanı gızlemek ıstiyor- Cuan·gı· tereddüt ve korku için- len reisin kardeş oğlu olan bu a· 

da olacaksın .. Yeni bir apartıman ız e ye r « nun yapı ı. ı H b - ı · ., B led" 1 f d sun. ansa unu soy enm. de etrafına bakınarak sustu. Ce- damın benim aldığımı ilin e~ 
bulmak için, günlerce mahalle maz mı. e ıye er tara m an Bu tehdidim vahşi kızın tızerin ğlm bir kadına k -sıe~ 
n:ahalle, ka>dınm kaldırım, mer- kira ücretleri kontrol ettirilemez de Adeta yıldınm tesiri yaptı vap vere1?1yord1L b Uret h t ::; f0 

bir •. 
diven sürtecekain.. mi., ' Cuan·gıye: u c ayre ece fe~ 

· · .. Derhal gözlerinden yaşlar fışkı _ Peki .. Bu herif sana niçin di. 
Halbuki, bütün .bunlara ne ~ü. h~bo~t~m, bu~ları soylemekle ev rarak ağlamağa başladı: vurdu., Seni neden öldürecekmiş! Sonra da bu adam hunhar lı 

zum var? Mademkı umumi geçım sa ı ının aylıga zam arzusundan _Ona söylemeyin! Ona söyle· . · ğil H al da bil .. h;;; 
şartları değiımemiıtir, kira mikta- .kurtulmu§ dciil,di. Fakat, his pl- meyin! diye yalvardı. ~ıye so~m. Ce etmek ke:...: ... :r arasın e 

30 
laıırun a artmama• icap etme.z ~ derdini döktliiii i~ ..._'""" ,., •• ~d~ .Mille ~.,. -aJllla.t.. ısi;;ôM ·~u. ~ ~ Binaenaleyh Hans için hiç dt 

ftlrahatiaımş taı. . . O vakit Cuan·gi gene kor- _ S"ôyle ~ızım ! Bu adamın teh· hoşa gitmiyecek bir vaziyet ort4· 
Halbuki, bir çok Avrupa me:n. Ve, yanımdan yenı bır apartı- k k ka· . . a or · . . tikeli bir adam olduğu anlaşılı- ya çıkmış demekti. 

Jeketlerinde, bina kiraları, mahalli man bulup tutmak ıçın acele acele - Bu Alangu - Baua ıdi! bilm li · 1 
belediyeler tarafından kontrola uzaklaştı.. Dedi. yor! Ben ne varsa e yım. Bu herifin dediğini yapacağı 
tabi tutuluyor. Her hanıi bir a- Bir de mal sahiplerini _Kim bu Alangu - Baua? Diye ısrar edince kız heyecan- gerek Cuaiı-giye ve gerek - şayet 
partıman, bir dükkan için tayin~- d" l k ,.. Cuan·gi gayet çekingen ve mil· la: hakikati öğrenirse· bizim zavallı 

ın eme uazım... . . . ada al ak "sti H il .. ı.: .. bir fenalıkta bulu-
dilen azami kira miktan ne ise, n·· ··ncı·· ki --'-· 1 . d tereddit bır tavırla: - Beni bu m m ı yor- ansam w.ug 

uşu um , ev INUllp enn en . w .. e:lrlrdı 
mülk sahibi bundan fazlasını is- k ·ık kad ki d - Şey .. işte ölen reisin kar- du! dedi. Fakat sonra yanlı§ an· nacagı A9&A • 

. . ya a ıı en ar aşım, racı t:-. . . w dı· 
teyemez ! Aksı takdırde hakkında Binaenaleyh, bu meselede bitaraf deşının oglu.. lamamdan korkarak aW · . . Onun için hadiseden Hansı ha· 
kanuni takibat yapılır, mahkeme. d w•ıd· B" f A - Sana ne yaptı? - Fakat .. ben .. ben onu hiç ıs· berdar etmek ve reis nüfuzumu 
ye verilir ve bir cürüm telakki k~gıl ır. ır tara ~r. pd~rtıma~ - Beni tehdit etti: Bana (seni temiyordum! Hiç idemiyorum! kullanarak bu adamın "aresİl!e 

ıra arının artma11 ıcap e ıp etmı. .. . ~ · 
edilen fahiş ücret isteği sübut bul w. h kkı d b" k h"b" Hanalar bıraktılar, fakat ben C'l· dedı. bakmak mecburiyetinde olduğu-
duğu takdirde, mülk sahibi, teczi- yecegı a n a ır anaat sa 1 1 dUreceğim!) dedi! Suratıma w· O vakit vaziyetin vahi~. oldu· mu görüyordum. 
ye edilir. / Devamı 14 üncüde) j rup beni yere düşürdü! ğunu derhal kavradım. Hidise fe· 

Kızı yanıma aldım ve tekrar 
yerime geçip oturdum. 

Hans Hanalarla birlikte tepiıı
mekten yorulup da yanımıza gel
diği uman hl1i. btlyllk bir nl§eY 

le -gttltıp duruyordu. 
Kendisine: 
- Hans! işleınfena! Mütblt 

bir rakibin. oldıiiunu biliyor mu
sun? diye ili açtım. 

Hans evveli alay ettiğimi zan· 
nederek: 

- Rakibim mi? Yoksa sen dE 
mi Cuan·giye tutuldun, kaptan? 
diye lltüe etmek istediyse de hl· 
diseyi kendisine olduğu gıöi nak 
ledince biçare Haneın birdenbire 
rengi değişti: 

- Vay canına! Sevgilimizin he 
lalısı da mı varmış? Gördtlıı mU ! 
Vallahi bu herifler insanı bir ze 
birle kalay gibi eritirler! 

Diye söylenmeğe başladı. 
Sonra ciddi bir endişeyle dö 

nlip yüzüme bakarak: 
- Haşmetlft reis hazretleri! 

dedi. Bendeniz temizlenmeden bu 
herifi temizlemek boynuma borç 
oluyor! 

- Peki ama, şimdi bir kız1n 
~ayatını kurtanrken bir erke~ 
havı:.tını mı söndüreceğiz? Bu a· 
~anım kabahati ne? Kendi kabi 
lesinden delice sevdiii bir lw
'J Penin elinden almış değil. Sezı 
onun elinjcn almış bulunuyor 
.:un! 

' lt)ııt iın &öç masrafı tdecel 
&amanda rahatından ı 

_, Hans benim bu insani dltfi· 
nll§O.m~ fena halde kızc!ı: 

.(De1'Gmt vn~ J 
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HABER' in Tarihi Romanı: 16 Yazan: RAHMi YAGIZ 

Derviş, cübbesinin yaka dikişi 
arasından 10 altın çıkardı ... 

İbrahim efendi sustu. Delikanlının gözle -
rinde teessür yaşlan belirmiş, karanlıklara da
lan bakışlan gölgelerle oyalanırken kafasında 

bu adama kimin nasıl yardım edeceğini düşün· 
meğe koyuldu. Bir kaç 1dakika süren karşılıklı 
susmayı yine Reşit efendinin sesi bitirdi: 

- Bana kimse yardım edemez diyorsun 
değil mi evlat?? 

- Evet, maalesef öyle! 
- Bizzat sadrazam da edemez mi acaba': 
lbrahim efendi omuzlannı silkti: 
- Oo .. O zaman bahsin şekli değişir. Fakat 

sadrazamın bu vakadan haberi olur mu? . 
- Bir çaresini bulup haber göndersek?! f 
- Kiminle, nasıl?? 
- Mesela sen ..... 
İbrahim efendi, ejderha görmü§ bir köylü 

ürkekliğiyle silkindi. 
- Ben mi? .. Maazallah, böyle işlere karış· 

maktan değil, uzaktan bakmak bile istemem! 
- Neden bunda ne var evlat? ? 
- Bcnide seninle cürüm ortağı tutarlar. 

- Ne münasebet? Sen gidip de bu hikayeyi 
sadrazama anlatacak değilsin ki. Senin yapaca 
ğın başka tUrlü olacak. 

Yine memur i§i kesti att: 
- Beni mazur gör babalık .. Böyle işlere 

ne kanşınm, ne de karışmak isterim. 
- Sen bir defa. Talat paşayı görsen bak 

mesele nasıl dilmdüz yoluna girer. 
- Göremem, karışmam! 
Dervişin inadı, lbr3:him efendinin red ve 

ısrarı bir saat kadar sürdü. Nihayet, sözü bıra
kıp deve tüyü renkli haydarisinin iç kenarını 
sökerek buraya dikili 10 tane san altını avucu
na alan ve bunları şıkırdatarak tekrar söze gi -
rişen Reşit efendi fikrini şöyle izah etti: 

- Bu altınları sana vereceğim evladım. 
Bir de ufacık bir kağıt yazacağım, Babıaliye gi
deceksin, sadrazamı görecek bu kG.ğıdı verecek
sin vazifen o kadar. 

San, çil altınların göz kama.~tıncı rengi, 
kuln.k ok§ayıcr ~ıkırtısı delikanlının korkusunu 
yan yanya azalttı .. Fikrinde değişiklikler mey
dana getirdi. Nisbeten yumuşak sesiyle konuş· 
mağa başladı: 

- Sen bir kağıt yazıp bana vereceksin, ben 
de onu sadrazama götUrilp vereceğim öyle mi? 

- Evet .. 
- Kağıda ne yazacaksın? 
- Ufacık bir kaç cümle .. lki satır bir şey! 

Hem sa.de bu kadarcık para ile kalmayacaksın .. 
Üzerimde olan bu. Çıkınca sana daha bunun bir 
kaç misli para vereceğim. 

Bu vnad İbrahim efendinin fikrini adamakıl 
h çeldi. Delikanlı san altıların cazibesine kapıl
dı. Her biri 8 banknot bozdurulan bu paralarls. 
maaşının üç mislini defatcn almış oluyor, bu
nunla mükemmel bir kazanç temin ediyordu. 
Yapacağı iş de basitti . .AJpcağı kağıdı, yarın nö· 
betten çıkınca Babıaliye götürerek, Talat pa· 
şaya verecek, ondan ötesine kan§mayacaktı. 

Fakat bu kağıt ya sadrazamı sinirlendirir
sc? Bu sual aklına gelince delikanlının vücu
dunda bir ürperti hasıl oldu. Fakat altınların sü 
rükleyici sesine saplanan hisleri, teklifi kabul 

için bin bir mazeret icat etti. Bir defa daha ko -
ridorun ucuna ve etrafa bakındıktan sonra n· 
zasını cevap bekleyen devrişe bildirdi. 

- İş bu ~adarsa bir şey değil. Yalnız yaza
cağın şe~i göreceğim, okuyacağım, sonra götU
receğim. 

- Hay hay evlat. 
- Haydi öyle ise, çabuk, yazacağını yaz! 

/ Reşit cf endi ötesini berisini araştırdı. Sor-
guya getirildiği zaman üzeri yoklanmış, kağıt, 
kalem, para kesesi hatta tütUn tabakasiyle en -
fiye kutusu da müsadere edilmişti. Yalnız hay
darisinin iç yakasına dizilerek dikili bulunan ~u 
altınlann farkına vanlmamı§, o paralar şu an
da zavalh adamın hayatını kurtarmağa elzem 
bir harekete yaramışlardı. üstUnli başını araş
tırdıktan sonra ümitsizlikle ellerini iki yana a
çan dcvriş, lbrahime yalvanr gibi karşılık ver
di: 

- Ben de ne kağıt var ne de kalem. 
- Dur bakayım bende varmı? • 
Genç memur iç cebinden ·bir defter çıkra·

dı. Bundan bir sayfa yırttı, bi~ de kurşun kale 
mi aldı, pencerenin parmaklıklarından içeri u· 
zattı: 

- Haydi al bunları, çabuk yaz. Karanlıkta 
yazabilecek misin? 

-Yazanın! 

- Al öyle ise! 
Reşit efendi kağıdı kalemi aldı, tekrar bulun

duğu yere çömeldi, kollanndaki sızılardan göz
leri yaşararak kağıda şu cümleleri karaladı: 

"Huzuru ali sadaret penahilerine" 
"Scııinikdeyken berayı hıfz nezdi fakirane· 

me bırakılan bombayı davetinizle konağa ge· 
lirken beraber getirdiğim için suikastçı diy~ 
tutularak polis müdüriyetine götürüldüm. 27 
gündür sopa ve envai eza ile burada istintaka 
tabi tutulmnktayını. Vaziyeti ilam ve cenabı 
haktan kurtuluş vesilesi düa ederim." 

Selfıniktenberi dostunuz Eddrıi 
mevlcvihaııe naibi devriş 

Reşit 

Sonra kağıdı dürdü, bliktü, kalemle birlik· 
te parmaklıktan dışarı uzattı: 

- Al evladım. Bir de sen oku! 
İbrahim kağıdı okudu, parayı istedi: 
- Pek aıa. Bunu yarın nöbetten çıkar çık

maz doğru Babıaliye götürür, bizzat Talat pa· 
fjaya \·eririm. Şimdi altınları ver bakalım: 

- Yanına nasıl çıkacaksın sadrazamın? 
- Oradaki polise, polis mUdüriyetinden 

geldiğimi s~ylerim ! 
- Yapmazsan iki elim yakandadır evlat. 
- Sana yemin ederim. 
- Al öyle ise! 
Reşit efendi, parmaklıkların arasından 10 

altını teker teker genç polisin avucuna bırakt:. 
1brahim efendinin gece yansına kadar su

ren nöbeti, diğer bir memurla dcği§tirilinceye 
kadar dcvrişlc polis öteden beriden konuştular. 
Reşit efendinin eski hatıralardan bahsedişi de
likanlıyı alaka ile dinletiyordu. 

( Dtvamı var) 

. . . • ' . • • 1' ·- . 

Bu dü§Uncc heyecanını bir parça 
yatıştırdı. 

Gecelik elbisesile, darmadağınık 

1 Gizli Vazifeden Hariciye Naznlığına .•. 
-4-

Kayzerin, şebekeye dahil olan. 
sadık tebeasının vatanperveranE= 
gayretleri, gemi batıran deniza! 
tı gemilerinin zabitan ve mürette 
batına verilen ve bazan bir m:ı· 
yon markı bulan müki.fatlada 
teşvik ediliyordu. Bu arada gem; 
nin bitaraf bir limandan itilJıf 

memleketlerinde bir limana ha 
reketini bildiren casus da bu mii 
kıif attan hisse alıyordu. 

On yedi gUn zarfında bu şekilck 
pek çok nakliye gemisi batınldı 
Bununla beraber Almanlar (ev· 
kaliıde gayretlerine rağmen az 
zaman sonra,, bu usullerinin ka· 
fi gelmediğini anladılar. Deniz 
altı gemileri mükemmel çalışı 

yorlar, casus §ebekesi iyi işliyor 
du ama Alman torpillerinden kıır 
tutan gemilerin adedi, onlara gö· 
re, pek fazla idi. 

TABİYEDE DE01ŞlKL1K 

Şimali Amerikadaki Alman a· 
janlan o zaman tabiyelerini de
ğiştirdiler ve Amerikan harp sa· 
nayii fabrikatörlerine müracaat 
ederek sordular: 

- Almanyaya harp malzeme· 
si satmak ister misiniz? 

Aldıkları cevap hemen hemen, 
her yerde ayni oldu: 

- Tabii satmak isteriz. Fakat 
nakliyatı siz üzerinize almalısı

nız. Mesuliyet kabul etmeyiz. 
Amerikalılar, İngiliz filosunun 

Almanlara harp malzemesi götü· 
ren hiçbir geminin abluka hattı· 
nı yarmasına müsaade etmiyeccğı 
ni pekala biliyorlardı. Bu sebeble 
ü:ı:ı derine hiçbir mesuliyet alına· 

ma~ı tercih ediyorlardı. 
Almanlar teminat verdiler: 
- Nakliy..:tı biz deruhte cdiyo· 

ruz. 
- Alacağınız malzemenin bede· 
li Amerikan limanında. vapurı 

teslim edildiği zaman ödenme.il· 
dir. 

- Şartlarınızı kabul ediyoruz 
Almanlar bu şekilde, memleket

lc:rine sevkedemiyeceklerinden e
min oldukları harp malzemesi sa· 
tın almak üzere milyonlarca mark 
sarf ettiler. Bundan maksatları da 
Amerikan silah fabrikalarını iş· 

gal ederek itilaf devletlerine mürı:ı 
lcün mertebe az silah göndE'ril· 
mesini temin etmekti. · 

Alman erkanı harbiyesi işte bu 
sıralarda Aınerikadaki ajanlarına 

yeni bir emir gönderdi: 
"İtilaf devletlerine malzem<: 

gönderilmesine mani olmak gaye 
si uğrunda hiçbir şeyden çekin
miyeceğiz. İcabında sabotaj dıı 
yapabilirsiniz. 

SABOTAJCILARA İDAM 
CEZASI 

Nadeden: lFetthl U<A~DE~ 
ğunu sanıyordu. Fakat bir ~~ 
:let sonra, kendisinden beklen~ 
.şkrin, bir askerl ataşenin f&, 
yet dairesinin çok dışında oıdııb' 
1u kabule mecbur kaldı. \'e 

Almanya harptedir; binllellp.l 
eyh harp kanunları caridir. 

l ıebeble elde ettiğim bütün ııt1 u, 
~ t -. uma ı... f 

Fon Papen durakladı, sonrıı ı 
ümsiyerek devam etti: t l 

- Pardon! hikayemde $l l a 
nn ehemmiyeti yok, bu sebeb' lıı 
·sim zikretmiyelim. Bu genç r· 
kerl ataşenin elde ettiği bU~~ 

1 

malumat Almanya için son der ~e 
· mühimdi. 1 ra 

Fon Papen, 1914 do Vaşingtoııda Ga~Teti gitgide arttı ve serıı:~ ~ 
ıken.. de umumi erkiınıharbiyeye d::, ~ 

mühim malumat göndenneğc ç• 
devirlerde §iddetli bir mücadel.e lıştı. İşte bövlece. bu askeri ştsl rı 
başladı: Bu geniş mem~ek.~~m farkında ol~yarak ve evve!d 
muhtelıf mıntakalannda ınfı.ak· :stemiyerek vazife~ni değişi 
lar oluyor, mühi~mat fabri~.al:ırı miş, Almanyanın Amerikadll ı' 
yı~ılıyor •.. ~.u felaketlerde yuzlcr· gizli ajanı oluvermişti. 
ce ınsan oluyordu. . . . ııı 

Bu tedhiş hareketleri karşısın· lşın fenası, Anıerıkan bükÔ 
da Amerikan kongresi, tahripç1 makamlarının oynadığımız ~ 
ve sabotajcılann idam c~zasnı~ keşfetmiş olmalannda ... on # 
çarptırılmalanna dair bir kanun gün kadar evvel Amerika h• ~ ~ 
çıkarmağa mecbur oldu. ye müste§an La.ng büyük t~ 

kont fon Pernsdorfa tahriri d 
"BU KORKu::ç- BİR ŞEY!., müracaatte bulunarak, beıl; I' 

Hususi bir vazife için Amerika ::~iz ç:~l~ial!!aşı B~~~~dc' 
ya hareket etmek emrini aldığı istemesini resmen talep etti. 
vakit Joachim fon Ribentrop .J 
"Ölüm Hussarları alayı,, nda mlı· Vaziyet 'şimdi bu merke~ 
!azimdi. Amirlerinih "hususi va· Yarın öbür gün Almanyayıı ~ 
zife., için arkada~lanndan her- meğe mecbur kalmam pek J11~ 
hangi birisini değil de onu seçm..: temeldir. Bu scbeble buradll 
!erinin sebebini bilmiyoruz. l{a· lunacağım çok kısa zamanı • 
nada dönüşü Almanyaya girer · kullanarak size işler hakl\1:1 

ken reddetmiş olmasına rağme!l malumat vermcli:yim. Evveli·~ 
ona böyle \·azifeler vermek isten yardımcılarınız ve meslekta~lJ f· 

mesindeki ısrarın elbet bir sebcbı nızla tanıştırayım. 

vardı. Bu sebeblerden biri de mun Fon Ribentrop söyledi: 
telif ecnebi lisanlarını çok iyi - itiraf edeyim ki binbııf' 
bilmesi ve gima.li Amerika ile Ka bana verilen 'askeri '\-azif( ~ 
nadada üç sene kadar yaşamış mahiyetini hiç de böyle w.tı~ 
bulunması o!sa gerekti. Onun gi· etmiyordum. Ve gene itirELf Jıi 
bi atılgan, daha yirmi yaşında i· yim ki eğer bu hususta uracılt l'I 

ken dünyayı dola§mıŞ bir ada şüphem olsaydı tayin enırl~~ 
mın amirlerinin gözünden kaç· geri alırıması için elimden gc·· 
maması tabiiydi. vapardım. 

Genç mUlazim, Berlinde kendi G - t d /. · · · . j eçen sene agus osun ıı. 
sıne Amcrıkaya gıtmek emrı v€· ct·· - ffııl< ıı; 
·ıd· -· k d" · · d b k manyaya onmege muva r1 

rı·ı ıgı zaı:ıfan_ en ıhs~nı t~rah akkc. duğum zaman, Alman toprıığı 
ıyen vazı enın ma ıye ı a ın· b b ba btl .. . ayak ası:ı.r asmaz na ( 

da şuphesı olmamakla bcraner b b" t kl"ft b 1 nııJ"ıs ~ . . enzcr ır e ı e u un " 
fon Papcn açıkça ızahat verıııce J C hcd b h . . olıtP 
·· rd" lı. cp e ır mu arıp (. 
urpc Bı: k k b" , d" değil, vatanıma ecnebi bir J11e; 

_ u or unç ır şey. ıye mı 
1 

k t . 1. h" t t k ı;tl 
ld d B h . b kl" e e te gız ıce ızme e mc n an ı. en er şeyı e ıyor- . sti 

d b.. 1 b" h tıle çalışmam mevzuubah · um ama oy e ır şeye azıl' . ı;f. 

lanmamıştım. Burada yapacağırrı Teklifi reddettim. ÇünkU 1~ iş bir casusun yapacağı işten markın "casusun Ucreti ,,-ct1 ·l • 
farklı değil! fakat eli sıkılmaz,. sözünU ıırı 

Fon Papen gUldü: mamıştım. fııP l 
- Size bir hikaye anlataynn. Fon Pnpe::ı itiraz cdccektl· e 

de:dl. Saf bir askeri ataş~nin hi· Ribentrop oııa meydan "eJ111 
Amerikan hUkumet makamlari kayesini... Bu adamcağız, askeri den devnm etti: 

le sabotajcılar arasında i~te bu ataşeliğin alelade bir vazife oltlu· 

hat bey tarafından gönderilmiş olıı'' 
sı daha yakışıklı olurdu. 0r 

saçlan ensesinde dalgalana dalgala· 
na tuvaletini bitirdi. Bu sırada hiz
metçisi kapıyı vurdu: 

H A 8 E R • ı N AŞK VE H i S ROMAN 1 : 66 

Bu sözleri söyliyen hizmetçi k!!ctJf. 
tadaki masayı boşalttı Ve Necv ~ 
buketini masa üzerine yerleştirdi 
birdenbire haykırdı: uçtl' 

- KUçUk hanım sizin için çiçek 
getirdiler. 

, - Buraya getir. 
- Getiriyorum. Aman bir görse

niz... Ne güzel çiçekler bunlar .. 

Hizmetçi demeti Behireye verdi 
- Bunları herhalde Necla hanını 

göndermiş olacak ... 

- Necliinın beni bu kadar düşUn· 
düğüne öyle sevindim, öyle sevindim 
ki ... 

- Fakat Necla hanım ne diye bu 
çiçekleri sabah sş.bnh gönderdi. 

- Bilmiyor musun .. Bugün benim 
doğum günUm de ondan .. 

- Ya öyle mi hanımcığım.. Eğer 
bunu bilseydim ben de bir şey getf · 
ıirdim. 

Behire kahkahalarla gündü : 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
- Daha akşam olmadı ya. Senin 

hediyeni de kabul ederim. Hele bu 
hediye kıymetli bir mücevher olursa o 
nu gece de alırım. 

- Ben mücevher getiremem ki ha· 
nımcığım. Onu getirse getirse Nihat 
bey getirir. Yalnız benim de dünden 
haberim olsaydı çoban armaganı çam 
sakızı kılıklı bir şey ben de gönderir
dim. 

- Canım, seni hediyen ne vakit ol· 
sa olur. 

Behire bir taraftan hizmetçi kadın 
la konuşurken, diğer taraftan <la N~c
lanın hediyesine bakıyordu. Şeffaf 
kiiı';rıtlar albndan bir demet güzel pen 
be karanfil göründü Bundan baı;ku 

blr zarf, bir de paket vardı. Pake· 
tin üz~rine gayet sanatkıi. rane 

örülmilş dantela bir bağ. Mel.tup. 
Behirenin yirmi iki yaşına basışını 

tebrik ediyordu. 

Behire açık pencerenin yanında 

durmuştu. Gittikçe parlaklaşan gü· 
neş genç kızın altın saçlarile oynuyor. 
Behire tekrar tekrar Neclanın mel•· 
tubunu okumakla meşguldür. Söyle· 
diğini anlayan bir insan hazzıyla Be· 
hire kendinden geçmiş sayılabilir bu 
anda. 

Biraz sonra başka iki demet geldi. 
Bunlardan birisi eski bir mektep ar· 
kadaşından geliyordu. Mütevazi bir
kaç beyaz gül. Diğeri en nadir çi· 
çeklerle süslenmiş muhteşem bir se· 
pctti. Uzun çiçekli saplar. inanılnw 

yacak bir tazeliktcyJi: C7.crlerinclc 
hii.la şebnemin izi olan çiçekkr. 

Behire ellerini çırptı: 

- Ne gUzel çiçekler, bunlar. Bu 
sepeti bana kim gönderebilir? 

Behire bu suali sorarken bu ~içek· 
teri kimin gönderdiği içine doğmuştu. 
Sepetin kenarına iliştirilmiş karta 
bakmaktan adeta ürküyordu. Orada 
umduğu ismi göremiyecek olursa c;oit 
üzülecekti. Bereket versin bu korku· 
su bo~a çıktı, kartta beklediği ismı 

gördü. Sevinçten yüzü penbelc§ti. 

Hizmetçi kadın merak içindeydi, 
sordu: 

- Bu gUzel sepeti gönderen kim. 
- Çocukluk r.rkada.şım Necdet 

I·fani .birk:ı.ç defa buraya gelmişti. Şu 
doktor .. 

- Hani şu zabit nıi? 
Evet. 

- r-;e yazık. bu ı:üzcl demetin Nı· 

- Küçük hanım! Burada lt J'lıf 
cük bir paket daha var. Onu açıfl9 

sınız. 

~ 
Behire hümmalı ellerle paketi ~ce 

Jayan kordelayı çözdü. Beyaz ıcs. 
kaplı mini mini bir kutu çıka.rd1• ~ 

• e 
Kutu açılır açılmaz güzel bır JCl~ıı 

mastan fışkıran binbir ışık genÇ 
yüziinc çarptı. .JCI' 

Behire kendinden geçmişti, b3) 

rır gibi: ~· 
- Aman, ne silrpriz .. Ne g0ı.el 

dantif. r;6ı 
Genç kız, hayretten l:iiyUnıUe d~· 

lerle, parmaklarının ucı:nda. pıııı 
lifin pl~tin zincirini luh.:yordU· ,,ıU 

Behire bir saniye için güzel ııt1 
cevh~ri bovntına taktı. Genç k

1 
el 

müdevver göğsü üzerinde parln~ııd'' 
mas. berrak bir ç:iineş dalgası , 
güzel duruyordu. 

(Dcvrnnı var) 
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tablosunu taşıgan 
•• 
uzerıne 

• atildılar ''MAVi ŞiŞE · ,, 
tt lltınd 
&İdcıı. an Cregoriusun sarayı 1 - Bre a~lnlar!. Şu herifi he - - Bre ay!!.. Söyle!.. 

Jıı' l Cilıe~~ Yolun methali lzniğin l men yaknlayıvcrcllm!.. Herif o vakit: 
~l'dı ~deki kayalıkların ara-, Dedi. - Bursaya götürüyordum! .. 

f tllt~ Aııray hl! kayalıkları bul. Akabinde dört kişi birden yattık- Diye kekeledi. 
ılıJar l tnethall bir türlü buln - Iım yerden fırladılar. - Ne yapmak için? .. 

1 . 
t 'iııdı Kayaların arka tarafından koşup - Orada .Manaham ismlnde bir 

Ilı ''11ktinc '· d b"t'' b · d b' " ·· k 1 · ~ ı<ıarı ... a ar u un u bır en ırc adamın onune çı tı ar Siıryani papasına teslim edecektim! 
e llıcth kanş kanş aradıkları J ve dördU birden ndnmın üzerine a- - Nerede bu Manaham? .. 

1 aıe benzPr bir yer bu· tılıp kıskıvrak y:ıkaladılar. - Bursada, Aya Dimitri manas-
Uer:tdı. Adam bu ani hücum karşısında tınnda ! .. 

e l'o e aradıktan için son de- birdenbire dehşeti" düşmUş, haydud - Güzel! .. Pek ala. Gregorius 
i' bu l'gun düı,,mUıılerdi. Aynca !arın taarruzuna uğradığını zanne. şimdi sarayında m:, yoksa o da Bur 

~iıı, 11.;aıiyete pek hiddetlendi- derck son derce~ korkmuştu. saya mı hareket etti? .. 
h hre 

1 al·cı kayaların dibinde Herifin 'fena ::nlde korktuğunu 
~ lt~r. otul'Up dirılcnmiyc mecbur gören Miray, ad:ıma: Herif hayret ve korkuyla bakı • 

nnrak: 
-.ıra,, - Korkma, çelebi! .. 
fıld;~_ )'anındakiler hayret için Dedi. Sana fe::.alık yapacak deği· - Sarayında, efendim, sara),n -

ı;qnu b da, dedi. Kendisi Bursaya yarın ak-
i(ı:. ' .uralarda mutlaka bir liz! .. Yalnız şu koltuğunun altında 
~ ' 1 ~am hareket edecek! .. 

?ıt teı ..... Japı mış bulunması la. ne götürdUğünU aı.lamak isteriz! ... 
o "<lgını U Miray memnun bir tavırla: 
dıığu 1 midini kesmek Uzc Kızılca Mustafa adamın koltu • 
e di• nu SÖyliyerek mahzun bir ğundan hemen ta§ıdığı şeyi alm~ - Tamam! .. dedi. Sonra Kızılca 

~ "3Ün ~t l{ meye ba~ladı. \'e muşambasını bıçağıyla yırtıp aç ~Iuııtafaya: 
lıtıa. ız.ııea Mustafa tek başı - mıştı. - Bağlayın şu herüi ! .. İşimizi bi 

~ ~leydi ıncthali aramakta ısrar Kızılca Mustafa o vakit bir hay- tirinccye kadar bir yere kımılda· 
!(! ~ ~ ret nidası fırlattı: mamalı! .. 

t lor&'ıı Ustara, onlar ümidi kc- _ Ah, beyim! .. Bu ta kendisi!.. Emrini verdi. 
!.fi ~Ilı tı bir halde mola verdik Ayazmadan çaldıklı:.rı hakiki 1\Jer • Adamı derhal bağlayıp oracığa 

~dt,~ıı d.ahi, tc.k başına arama yem tablosu!.. bıraktılar. 
~t ı.. edıyordu. Miray sC\'inçlc atıldı: 
t "''Ztl Kızılca Mustaaf bu i§i de bitir-
karı- ca Mustafa da yarım _ Emin misin Mustafa? 

"«t b dikten sonra Mir.ıya döndü: 
tttıı.l Öy!ece aramağa de - _ Tamamiyle, beyim!.. 

1 
.k. k 

n~-~ en - Çok şlikür, bir taşa ı ı uş 
~la sonra o da geriye dö- Bunun üzerine Miray adama dön. 

~~ ~hıiı ve bitap bir halde Mi. dü: vurduk, beyim!.. dedi. Hem hakiki 
"'I na tabloyu ele geçirdik, hem de met -
~ ı.. oturctu. _Çelebi! .. Sana bu tabloyu tek-

ı... "'lzıl hali ele geçirdik! .• 
"!il.. ca Mustafanın da bir fur verdi, değil mi? 
1:_ "<llllad1• .Miray Se\incinden yerinde dura-
._ ı~ gtnı görünce bilsbUtün . Diye sordu. 

"llU§t mıyordu. 
u. Halli kendini toparllyamamış o • 

' lfu - Mustafa, §U adamlardan blrl· 
JI lııb. stafaya acı acı: lan adam kek~ledi: 
fi' t .,..tara ı N • ni bizimkilerin ynnına gönder, on -

t;1b ... e yapacagız? Ne - Evet, fakat... d'kk ı ı 
'a._·.,~eg·· ları rağınıın!.. Nazan ı at cc • 
~-'it\ ız? Buralarda herhal- .Mlray bağırdı: " 

da d • betmiyecek §ekilde ve ayrı ayn 
ır., b. •• · egişiklikler olmuş. _ Fa katı ne? Ne sorarsak doğ-
~ı:'ltaın yollardan gelsinler! Atla nnı hepsi 

tq " ıyacağız, dedi. ru söyle. Yoksa seni buracıkta ge· 
ı lıu tar · f!tı uzaktaki ağaçlığa bağlasınlar ... 
~ '1ı 8 a son derece ümit- bcrtiverirlz! .. Söyle bakalım, bu " 

f\ ~~t:arib biı halde boynunu tabloyu nerey'e götürüyordun? .. 
'~ 4\Unme&te dl. Adartt JrO'l'kuyla: ' • 
i~ L bc'l•ım' 1 K ıı ı · · · ·ı · bı 'O~d " ... e e enmızı or- _ Şey ... diye kekeledi. Bı mıyo_ 
ı.•e .. ilk! •. Biz ne ettik?.. ., 
f •ahı rum ... 
~t 

0 
andı. Miray ndeta gürler gibi haykır-

( 'tı Ve1t sırada taş ve toprak yı- dı: 
t'eıı. 1:.de bit gürUltU duya - _Doğru söyle! .. İnsan aldığı şe-
~llta Uını~ı yere uzandılar. yi götüreceği yeri bilmez mi? .. Yok 
~I! onlardan beş altı ku - , sa buracıkta kemiklerini akbabnlar 
l\Jı .. ,,~ık bir ~ı.:ndalıkta taş ve 'l'er' 

"lll{U! " ... 
t, he ~e~e ba3ladığım gör- Kızılca Mustafa da adamı şiddet-

~ti ~1 birden gürültünün ıe dürtükledi: 
r, n· fa bakmağa başlamış - -----------

~r 11'8.ı 'raı sonra fundalıktaki 
~ Jt;; andı ve fundaların ara -

L "r1tıu . ~ ı: in bır serpuş giymiş o -
~ •a 'an ba"ı .. .. d .. 
~ aın . ,, gorun u. 

i 

Kızılca Mustafa hayretle: 
- Vellkln beyim, hemen mi gl-

-· ? recegız ... 
Diye sordu. 
Miray gülerek: 
- Merak etme, Kızılca! .. Akşa

mı bekliyecek kadar sabredeceğim! 
Dedi. Adamlamr.ız gelinceye ka-

dar zaten akşam olur!.. Şuracı!cta 
biraz dinlenmiş oluruz!.. Zira çok 
yorulduk, takatimiz kalmadı .. 

( Drıırnn' ,.,, r ı 

~ bır- ta bır milddet gayet ihti
~( oıltıa \'ı~ıa etrafına bakınıp 
~ ltıı ~ dıgına tamamiyle emin 
~ tıra ~ahların arasından rcmplic de pollcn ıt A: dic Larve 

Kapıyı henüz kapamıştı ki an
nesinin kendisini çağırdığın1 duy. 
du .• 

- Luise, gel bak l Adrienden 
bir paket geldi. 

Genç kız odaya gir.diği zaman, 
madam Bon - Amour masanın üz~. 
rinc yerleştirmiş olduğu büyük 
bir paketin secimini çözmeğe uğ
ra~ıyordu. Heyecandan elleri tit. 
riyor ve sicim bir türlü çözülmi· 
yorıdu. lhtiyar kadın: 

- Görüyor musun? diyordu •. 
Bu zavallı çocuk hakkında fena 
düşünmek ne büyük bir hata .. 

İhtiyar anne bunları söylerken, 
sesinde garip bir gurur hisolunu. 
yor ve kızına alelacele burnunun 
ucuna yerleştirdiği küçük gözlü
ğünün üzerin.de israrla bakıyor. 

du. 

Sözüne devam edyordu: 
- Zavalh çocuk 1 Şu pakete 

bak, kızım 1 İnsan bunu gördükten 
sonra kardeşinin anasını unutma
dığını iddia edebilir mi?. 

İhtiyar kadın masanın üzerin. 
ve büyük paketin yanında duran 
bir zarfı eline almıştı. 

- Şu paketle beraber bir <le 
mektup bırakmış, bak <ılinle, ne
ler yazı) k . 

Ve ihtiyar kadın iftiharla tit. 
reyen sesiyle okumağa haşladı: 

"Sevgili anneciğim, görüyorsun 
ki seni unutmadım, Önümüzdeki 
pazar günlerinden birinüe beni 
bekle.. Seni alıp kaçıracağım ve 
beraber bir restöranda yemek ye
meğe götüreceğim. iki sene evvel 
y,aptığimız eibi seninle batba'ka 
bir safa daha yaparız. Hasretle el. 
lerin!:ien öperim.,, 

Louise içinde acı ve muztarip 

bir istihzanın ifade bulduğu bir 
ses1e: 

- Pekala, anne, ama, on ay· 
danberi hiç bir haber gönderme. 
miş olduğu annesine karşı bu ha
reket fevkalade bir şey değil. Zan. 
ncdersem bu mektubu kapıdan bı· 

ııra 
llQC l!ğl!i 
, ıı ta,

1
1a P l<!krar çalıların di-

G. t: the ccıı filled with pol. 
len (socalled bec • brcad) 9. 1<,'l:\'Dt; KRlZAUT (ko • 

ı,. • ~uııd r alarak çıktığı deliği 
~ ~ hıı" alıkları dilzcltti. 
~~:ı agbliyUk bir ihtiyatla ka
h U1t0l'lı ağıya inmeye başladı. 

~1 ııı il.ti n )'attıkları yerden bu 
~ aırı, .. 

~ }.ııtg ı;;ozetlemekte olan 
,01uııu 11ı;ra, Mira),n birdenbi -

' 'Elelthtı rttu. Heyecanla: 
r ltı it ' beyi.mı Bakınız! dedi. 
tt,. 01und 

, ..,Ilı-• a muşambaya sarılı 
~... . .. 

'~ l!l., 
il ağı 

, t;:,r lab~ca bir şey! .. Dört kö. 

t'(~..,et, ~~Ya benziyor! .. 
o ··.. Us•ara, bir tablo olsa 
~r..,altit l<ız 
, ~it ISoıı ılea Mustafa, sesi tit
~1<: .\h, fa1cderece bir heyecanla: 

t~~ıı ltıah:t be)im, mutlaka de
~ ··· d tabloımnu götürü-
~ ~, 

'l\lt tı 
~e ~etdi: 

''· dı~· ~. "lllhaıt~l'ISun ? .. 
ltoı 11.a1t b · 

~ Oldu eyım !.. Buranın 
"t11'arai'danğu •. ınuhakkak ! .. De -
'~l'de11 böyıe hiç kimseye 

' l'a l'tı h Grcgorius Bursadaki 
l'~0tıder~ Ud Meryem tablo _ 

' a.~aıa 'orı .. Bu adamı mut
tıı. ~a.1t1c ıtıaıı~ız ! . 

"°il 'n· " U l' hunu ar Mustafa! .. 
· '°"nınd der d"mttz arkuına 

a1t· 1 adamlara: 

6. A: die mil Pollen ( Blüten
staub) angefüllte Zellc 

'i. YU~IURTA 

7. F: l'ccuf ııı. 

'7. t : the egg 
7. A: das Ei 

8. st Rn; (kurt) 

8. ı··: la lan·P-
8. t: thc hın·a or grub 

Arıcılık 

ı.a) Bl'J.UN,\1'' KAr.u.ı 

ııccırn 
9. F: la cellule (l'alveolc f.) 

fermôe. avec une cbry
salide (ı.ne nymphe, un 
cocon) 

9. 1: the closed celi with the 
pupa (the cradlc - cell) 

!'I. A: die gesch lossene Zelle 
mit Puppe (Puppenwie
gc) 

G P'ı L'•1tlcuı•eur 
unk•r 

lı The •e•. Kee1ter A: Der-

• 
ı. Tımst~J<; ç.:vntuıtş ~ 

SEPJ<:T KOGA~ (köfün) 

1. F: la nıchc en clochP- (re. 

tournee) ! 

1. l: thc skrp ( turned upside 
down) 

1. A: der StülpkQrb (umgcs_ 
tülpt) 

2. ARI Pf:Tt;Gt 

2. ··= le rayon a miel 
• 2. 1: the honcycomb 

2. A: dic HonigwabP 
3. ,\RI('( (arı miitchası11oıı) 
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3. F: l'aplcu:teur m. 
3. J: the bee _ keeper (the 

bee. mıu;ter; ifa woman: 
the bee • mistress) 

3. A: der Imker (Rienenzüch-
ter, .vater) 

·1. ARICI Ttlı.ti (pc-c;ff!I) 

.f. F: le volle d'apiculleur 
4. t: the bee - veil 
4. A: der Bi<>r.cnschleier 

:i. .\RICI PlPOSU 
5. F: la pipc d'apiculteur 

Çeviren: SUAD 
rakacağına yukarıya kadar çıkıp' Müteakip pazar da ayni vazi
seni bir öpebilirdi. yet oldu. ikinci ve üçüncü paznr. 

- Hayret, kızım, kadeşine tarda öyle ... Böylelikle aylar geç
karşı ne kadar haksız davranıy.:ır. ti .. Maamafih ihtiyar kadın ccsa. 

sun!. ret ve ümidini kaybetmemişti. 
O.dada bir müddet süren bir su- A<lrienin gelememesinde 

kut oldu. her halde bir sebep olacak .. Emi-
- Baksan a, Louise acaba şu nim ki o, annesini unutmamıştır. 

benim dantel elbisemle büyük res. Her pazar, tekrnr ayni merasim. 
tı.>ıane gidilebilir mi?. Pek eski le giyiniyor, pudrasını sürüyor ve 
değildir değil mi?. Zannedersem İ sokağa çıkmağa haıırlanıyordu .• 
k 111arınm şeklini biraz değiştir· Nihayet bir pazar gi!nü kapı iki 
mek icap edecek.. kere çalınmıştı. İhtiyar kadın he· 

Annesini teskin edebilmek için yecanla yerinden doğrulmuştu. 
kızı annesine gelecek pazara er. - Allahım, işte nihayet gclldi, 
kenden gelmegi vaad etmek mec- dıyordu. !',.!n de hazır değilim •.• 
buriyetindc kalmıştı. Çünkü oğ. L<1uisc çabuk, çabuk koş kapıyı 

!unun, her an gelerek. ona neş'e a; 1. 
ile: "Haydi bakalım, anne, hazır- Telaşla oraya buraya koşuyor, 
mısın? Seni kaçırmağa geldim. ,, boynuna takacağı iğneyi, eldiven. 
diyebileceği o pazar günü ihtiylr !eri şapkasını arıyordu. Acaba biç 
kadını evvelden giydirmek ve gü. bir şey unutmamış nuydı? Mendi· 
zelleştirmek lazıın değil mi idi? H ... Evet, mendilini de cebine 

- Beni bundan evvel çıkardığr kcymuştu .. 

zaman ''Mavi Şişe,. lokantasın.:: önünde elini yıkamakta o~du. 
götürmÜ§tÜ. Şimdiki lokantal:ır ğu tuvaletin küçük aynası isinde 

da hiç bizim zamanımızdaki lo- Aclı:enin odaya girdiğini görmüş
kontalara \ıenzcmiyorlar. Doğru. tü. Acele ile: 
sunu istersen, oraya gittiğim za
man sofra örtüsünü görünce şa. 

şırdım. Köylülerin sofra örtü• 
!erine benzer, dört ;cöşe çizgili adi 

bir masa örtüsü .. Meğerse bu ör. 

tüler şimdi moda imiş. Eskide:ı 

baban beni böyle örtülü bir yere 
götürmezdi .. Maamafih yemekler 
de pek güzeldi. Orada bir güver· 
cin kızartması yodim. İşte kapı 

çalındı,. Adrien gelmiş olacak .. 
- Hayır, anne, kolumdaki bi. 

]ezik kolonya §İ§eıine çarptı da 

bu sesi çıkardı. 

- Ha, evet, ne anlatıyordum? .• 
Evet ... Güvercinden bahsediyor -

dum .. İtiraf ederim ki o gün ma. 
almemnuniye bir tane daha yeye
bilirdim. öbür yemekler de haki. 
katen pek nefisti .. 

- Anne, bak, ne güzel oldun? 
Louise bunu söylerken annesine 

bir ayna uzatmıştı. 

FI,ANŞ 60 

d'ur f ~aim d'nbeillcs: 
a I':-~ aim m. [d'~bc!lles] 

b la ruche 
c lll t'g a crochct 

2. t: skepping a swnrm of 
bees: 
a thc 1ıwarm of bces 
b lhc straw • hive (tite 

skep) Jı 

. 

- işte, canım, diyordu. Görü. 
yoıst:n ya, seni lıekliyor.dum .. Ta
r.ı:tmiyle hazırım .. 

Elleri havlunun içinde olan ih
tiyar kadın geriye dönmüştü .. 
.vıcmnuniyetlc gülüyordu. 

- Koca delikanlı, ihtiyar an

nesini kaçırmağa geMi.. 

Kimbilir, ne ka:lar güzel bıı 

gün geçireceklerdi. 
Çalışan evtatlann mütevazı 

yardımlariyle geçinen bu ihtiya~ 
kadının kalbinde gurur ve bira 
da oburluk hisleri uyanıyordu . 

Bu kadının bütün hayatı man. 
rumiyct ve sükunet içinde geçmı 
yor muydu?. 

Fakat Adrien ne için hiç bir 
şey söylemeden odanın ortasında 
hareketsiz duruyordu? 

Ey, delikanlı, insan ,ihtiyar an

(Lut/ cıı sayfayı çeviriniz) 

m 

c the hookcd polo 

.\: das Einfangcn clnes 
Biencnschwarms 
a der Bienenschwnrm 

(Schwarm) 

b der Bienenkorb 
c dic Hakcnstnnsc (dcı 

Brandhakcn) 

c Asri koO.,nlık (arı pavyonu) 
P'. Ruc:ner moderne U• pavlllon) lı Modern 
•••hlv•• or Hlv•• A: Neu•eltllcher Blenen• 
•t:anel 

ı. KOGAN 

a kopn dt>liı'.',rf 

1. F: le rucher 

a le trou de vol 

l. l: the woo<len hlve 
a the doorway (Utc en. 

trance) 

l. A: das Bienenhaus 

a das Flugloch 

2. ARICI (an mütchasmıı) 

z. F: l'apicuıteur m. 

2. t: thc bce - keepcr (the 
bee. master; if a wo. 
mnn: the bee • mist:ress) 

2. A: der Imker (Bicncn. 
züchtcr, -vatcr) 
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.!l•••••••••••••·Nişanta§ında eııki Feyziye Apartman. 
kiracı mı 

sahibi mi, 
haklı? 

Yatrlı 

Yatısız Işık Lisesi Kız 

Erke 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kaydiçiıı 
gün mektebe müracaat edilebilir. 1stiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44 

(Bcı.J tarafı 7 ncide) 

olabilmek için mal sahiplerini d~ 
dinlemek lazımdır. 

Son senelerde, doktorlarımtz, 

tıbbi şöhretlerinden maada, bir de 
«1partıman sahibi olmakla iştihar 

ttikleri için, onlarla görüşm~:< 

kararını verdim. 
Hazık ve mallı mülklü dok -

torlanmızdan Osman Şerafedd\n 

Çelikle konuştum. üstad diyor 
ki: 

"- Kiracıların iddialan doğru 
değildir. Vakıa, bilhassa İstanbul 

tarafında apartıman kiraları ha
fif miktarda artmıştır. Fakat bu 
tezayülde muhtelif amiller saik ol. 
muştur. 

Bunları incelemeden önce, a
partımanların inşa tarzları ve bu 
tarza göre tahavvül eden maliyet 
fiyatları hakkında bir iki söz söy. 
lemek isterim. 

konan katların tahd~di hakkında· de yoktur. Binaenaleyh, mal sahi. 
ki kararname de, apartıman irat. binin azmi 60 lirlık büyük avan~d. 

!arını asgari bir hadde düşürmü:r jı da mevhum demektir • 
tür. Çünkü, binanın temeline 
ır.asraf edildikten ve dört kat :a 
çıkıldıktan sonra, buna bir beşin. 

cinin ilavesi mal sahibi için büyük 
külfetleri icap ettirmez. Bu suret· 
le, katın çoğalmasına nazaran, 
masraf, o nisbette artmamış olur. 

Mevzubahis mesele, harcanan 
para ile elde edilen hasılatın yüz. 
de nisbetini epeyce düşürmüştür. 

Bu, bir! • 

Son senelerde, demir fiyatları 

ehemmiyetli miktarda arttı. On·ın 

için, yeni yapılan apartımanların 

maliyet fiyatları da yükseldi. Ev
velce, demirin tonu 80 lira iken, 
şimdi 120 _ 130 liraya kadar yük· 
selmiş bulunuyor. 

Ayni zamanda, son yıllarda çi. 
mento fiyatları da oynadı; kah in
di, kah çıktı ı . 

Bu, iki! • 

Kömür fiyatlarının ıdüşmesinc 

gelince; bundan hasıl olacak kar, 
ehemmiyetsizdir. Adeta hiç me. 
sabesindedir. Senede, kalörifer. 

Bu, üsıl 

Binaenaleyh, kiracıların iddia · 
!arma hak vermek lazım mıdır, 1 Muhammen bedeli 24050 iira olan 21 kalem muhtelif tenvirat 
değil midir? Onu da insanf erba. ampulu 6·10·939 cuma günü saal 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
hına bırakıyorum .. ., karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (1803,75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları vq tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

lşte, bir kiracı ile bir apartıman 
sahibinin karşılıklı noktai nazar • 
lan. 

Şartnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme dairesinden, 
Yalnız, burada nazarı ldikkate Haydarpaşa Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

alacağımız bir cihet vardır ki o dd 
bina kiralarının, mahalli belediy::· 
ler tarafından kontrola tabi tutul. 
masıdır . 

Lutfi Kırdarla da 
konuştum ••• 

Bu hususta, vali ve belediye 
reisi Dr. Lütfi Kırdarla konuştum. 
Bana, şunları söyledi: 

''- Filhakika, bazı Avrupa 
memleketlerinde bina kiralan 
mahalli belediyeler tarafın.dan ta. 

yin ve tesbit ve kontrol edilir. 
Fakat, memleketimizdeki kanuni 

(6479) 

* * * 
De\'let Demiryollan idareı;incı: lstanbulda Sirkeci istasyonu ik 

:aydarpaşa ista~~·onları arasında kurulacak feri bot servisi için bu is· 
.asyonlarda yanaşma iskeleleri inşaatı ile sair ameliyatın yapılmac:ı ka· 
palı zarf usulile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Bu işin muhamm~n bedeli <2) milyon liradır. 
2 - İstekliler bu i~ ait şartnameler, projeler vesair evrakı Dev

.t Dı~miryollannın Ankara ve Sirkeci veznele:-inden 50 lira mukabilin 

.:! a· a">ilirler. 
3 - Eksiltme, 16·10-939 tarihinde pazartesi günü saat 16 da A.1· 

rnrada Devlet Demiryollcırı Yol dairesinde toplanacak !\1erkez 1 incı 
.omi yonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif m~ktupları ile bir· 
ıkte a~ğıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar mak· 

buz mukabilinde komisyon reLliğine te\'di etmiş o!maları lazımdır. 
a - 2490 sayılı kanun .:!~1!<amma uygun olmak üzere 73750 liralık 

Satılmak için sümettedarik ya· 
pılan ve daireleri ufak olan apar. 
tımanların geliri bile yüzde 1 ı -
12 yi geçmemektedir. Muntazam 
ve sağlam bir tazda inşa edilen 
apartımanların varidatı ise yüzde 
7 yi bile tutmaz. Apartıman ida. 

resi için çekilen zahmetler ve eldi· 
len masraflar • su, kalörifer, ka
pıcı ücretleri ve vergi gibi • na
zarı dikkate alındtğı takdirde, bir 
irad, fahiş bir kar telakki edile
mez, zannederim. 

teri için 30 ton kömür yakılan müeyyedelerle tasarruf hakkına 

bir apartıman düşünelim. Fiyat çok riayet edildiği, bu hususta çok 
farkı, beher ton için 2 liradan, 5 ·) titiz davranıldığı için, bunun tat. 
lira eder. Halbuki, apartıman sa. bikine mevcut salahiyetimizle ım· 
hibi iyi kömür yaktığı takdirde, kan göremiyorum.,, 

nU\ a!;:kat teminat, 
b - Bu kanu- tayin ettiği vesikalar, 
5 - ~1ünakasaya gir.'.!c~k talipic:in liman, sabit havuz ve eklüz gibi 

.ı) iik su işleri yapmıış ve .~de bu gibi işlere lüzumlu vesaiki mevcut 
jİrket ve müteahhitlerden olması ~.ı:ttır. 

Anr.ak gerek Türkir~e \'e gerekse hariç bir memlekette 2 ır:': ·on 

ıira veya daha · . • :!:: kıymette bir nafia işini bir ihale içinde taahhüi 
.!derek bu taahhüdünü muvaffakiyetle yaprnı~ olan ve bu husu.,u mü· 
Jcyyin Yesaik ibr~ eden inşaat şirket veya mütc:.'.:hit!:!:İ de e: .... iltme· 
.:o-e ~irebilir!er. 

Halbuki son zamanlarda bele. 
iiye tarafından tatbik mevkii:ıe 

- sömikok, Alman koku gibi - ou 
kar da pek çok azalır . Kaldı ici, 
bir sok apartımaniarda kalörifcr 

esini böyle mi kucaklar?. 
şleri birdenbire ak'i gitmi§, bü. 
i.in parasını kaybetmiş olan bu 

nç adamın üzerindeki havı dö· 
: '!rr. Ü§ elbiseyi de mi göremiyor- · 
Iu ?. 

Hayır, o hiç bir 1ey görmiyor
du. Neş•e ile sordu : 

- Beni gene "Mavi Şi,:,,-ye 
ı: i götüreceksin?., 

O zaman genç eilam hıçkır
mağa benzer bir seil:: 

- Anne.,' kanımı aç L 
Demi1ti,. 

-------------- . r - - - ----

PJ.A~Ş 60 IV 

D A!J•ç g&vdeafnde bGyGk~iCöoan (dev k<"~•nl 
~!....!:!a ruc:~e s•ante dana un tronc: cS'erbre 
u Large Round Wooden Hlve A: Dle Rlo· 
aen...:.c.,~otabeute 

r- Arı yuva•• crneskenı. koOan) Fı L"habltatıon 
&::. (lo ıogement) d e• abelll•• lı Bee Ac:com-

-..adatıon!~Dle!aıenenbehauaung 

l, ,\GAÇ &UTUGUNDE 
Ol'ULMUŞ KOOAN 
a. lmpak t.ahtası 

d'arbrc crcwı: 
a la plnnchc de !erme. 

turc 
ı. 1: the hollowed log hivc 

a the shuttcr 
l. A: die Kloubautc 

a <las VerschluBbrett 

2. POHTAT.IP KO(~AX 

a ya' nılama. ~özü 

b bal gözii (iti boı;. ola. 
rak ~özUkiiyor) 

c kapak 
::?. J". la ruche a cadres mo. 

l'.iles 
a la chambrc (le compar. 

timcnt) de fccondatlon 
h ln chambrc a miP.I ( re

presentec sans irs 
rayons) 

l' c ıa parol de ıerm('ture 

2. İ: the woodcn bcehlvf (the 
movable - comb hivc 

ıı 

a the honey st.orf:\house 
{without combs) 

h the hrood - chıımbcr 

c thc shutter wa ll 

2. A: der Bicnenkasten < dic 
SUinde:beutC' ) 
a der H~nigraum (rıhnc 

Waben dnrgeste!lt) 
h der Bnıtrawn 
c dic Verschlullwand 

3. ımu AUILAm O(aTJ, 

(ya\ ru) \'ERI:CF<a m. 
RADA 

a ltiifUn ( epet) koğıı~ 

b oi;'UI filc.,.i (torha-.ı) 

3. F: abcillcs /. domestiques 
sur le point d'rssııim c>r 

n la ruche en cloche 
b le filet pour cueillir 

Sabih Alaçam 

6 - Bu işe girmek istiyenler referans \'e diğer vesaik!erini bir isti · 
.a}'a bağlıra.ak mü .. ~asa tarihinden en az 15 gün evvel Münakalat 
:!kaletine \'ermek surctiic bu iş \çir. ehliyet vesikası istiyecekle: ve ala· 

.:akları ehliyet \'~sikasını münaka~ komisyonuna verccc' ·lcrdir. Ehliyet 
ve ikası için münakasa tarihinden 15 gün evvel yapılmamış olan müra 
caatlar nazarı itibara alınmıy::ıc- · ı&, 1 (~~~~·~U".o.ı~~~~~:.; 

ılı *- * 
Muhammen bedeli 3232 lira olan muhtelif cins 3 kalem ampul 

2. 9. 1939 cumartesi günü saat (10 30) on buçukta Haydarpaşada gar 
binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacak
tır. 

Bu işe ginnek isteyenlerin 242 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vcsaikle bıı likte ekJltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para ız olarak dağıtılmakta-
dır. (S.113) 

- - ---- - ·- - - -- -

PI,ANŞ 60 

l'essainı 

3. t: Eitraw • hive becs about 
to swa.m 
a the <ıtraw _ hi\·e (the 

skep) 

v 

b the swarming - net 
3. A: J{or'!'.ıbienen vor dPm 

Sch" lirmen 
a der Stülpkorb 
b das Schwarmnetz 

F Pe•ek 
t"': Le ravon 1: Th• Honevcomt> A: oıe Watle 

ı. m r,y (Rna, dl<:l) .\RI 
nt;cnı~Ri (giiz.ii) 

1. F: la cc!iule de rcine (cel. 
Jule royalc, ccllulc mater. 
nclle) 

1. i : th<' cı uecn's cell 
l. ı\: die Königinncıızcllc 

'.?. \',\F.I BİT;\IfŞ .nt:c1m 
<nna hlkrcsi) 

2. F: la ccllule de relne a 
moitic finic 

2. t: the half • finishrd 
queen's ccll 

2. A: die halbfcrtige K<5ni
glnnrnzcllc 

3. ' 'ITt DOG.\X Ill~\' 
(ifüjl) 

S. F: la nal; nncc de ln r<'lne 
3. l: t hc quc('n sllpping out 

(or crceplng out) 
S . .\: ilic !!chllipfende ( aus. 

kriechendc) Königin 

il ı. TmKEK GÖZÜ (içindeki 
~·umurta!lı ile) 

.ı. F: la (grnnde) cellule de 
faux - bourdon avec un 
er uf 

ı. t: the (large) drone'e celi, 
with egg 

4. A: die (grolle) Drohncn
zcllc, mit Ei 

• 
;). AGZI ~IU~ILA KAPı"N. 

~nş (öriilmü5) bal gözti 
Cd<'Uk) 

.>. F: la cellulc Cl'alveo!e /,) 
iı micl fcımec 

."i. 1: the closcd (eovered) 
honey celi 

.,, A: die geschlossrnP <ged~. 
eke ite) Honigzcllc 

(İ, roT .Jr:-;J,1'~ (!nlhl'? fııı'I', 

inli' (07.rı) POLU GOZ 
(eklik, hürr~) 

lı 6. I'': la ccllulc (l'alveole f.) 

· 22 Salı 939 
J9 Program. 19.05 ~U 

~:ı müziği. Pl.). 19.30 'fil~ 
ııği: Fa.sı i heyeti. 20.15 
ma. 20.30 ~ıemleket saat 
aja.m ve meteoroloji hB ' 
?0.50 Türk mUziği (Anksıi 
vosu kilMe ses v~ saz lı 
1ı.BO Kor.uşmn n.45 N~ 
lar - H. 21.50 Müzik (Bit 
nın tak1irni - Halil Bedi 
ken). 23 ~on ajans habe 
raat, esham ve tnhvilt, 
yo - nukut borsası (Fiyatl· 
Milzik (Cazband. Pl.). 2 
Yarınki program. 

ilaçlar 
Bir çok hallerde, basit 

şöyle dursun, bilakis ~~ 
hatta hazan asırlarca sil 
şahede ve tecrübelerin ne 
lan bir hadiseyi t.abii bit 
telakki etmek adetimizdir· 
muhtelü ilaçlar hakkındaJI 
taleamız bu mcrkezdedi1'~ 
çok ilaç, o kadar maruf 
yanın her tarafına o kadat 
mıştır ki, artık onları "e" 
rı,, diye telkip ederiz. 

ilaçların mcvaddı 

nin madeni nebati veya 
olduğuna nazaran tee 
muhtelif olup, aynı zan'l 
reti tertip ve istimalleri 
dır. Bu tesirler, kezalik, il 
cutta temas ettiği kısı 

re de değişebilir. 
llaçlara, kelimenin m 

riyesile verilen kıymet 
pek çok tehalüf etmiştir. 
vuiiiti4ia bir ilacın ve ku 

"'Sl türlü türlü tali.mat ue 
Mesela, ilacı mehtaplı .~~ 
de almak ve o esnada yu 
ka doğru çevirmek gibi s.tf' 
adamı, tabiatiyle, böyle )1 

tara hiçbir ehemmiyet 
bir hastalığın ifakatini, tıf! 
nın teskinini doğrudan d 
ilacın tesirinden bekler. l' 

Ezcümle, 1820 de ilk de 
0 

rak Pellcstier ile Caveıtt 
kınakına kabuğundan çı ~ 
lan kinin, elzem bir ilM 
gelmiştir. 

Bununla beraber, birl<'~f. 
kininin şifa! tesirinden ~ 
dilmiştir. Fakat tababctı 
bu iliı.cın insaniyet için t 
bir rahmet olduğ~u isbS 111 
Kininin en ziyade ehCtJl ~ 
sıtmanın onuııe gcçrı1~1(' ı1 
dir. Çünkü nöbetlerde: 1 '~ 
kürcyvatı i.;tila eden hu'·c) ~ 
zerine doğrudan doğru)'ll 
tesir eder. ıco '\ 

Cemiyeti Akvam sıtıJlS. 4ıf , . . e. 
yonu, malarya mcvsınıı ·· ıtÔ~ ~ 
dil. tahaffuz :naksaclile gil ti' ıı 
miligram kinin ahnm~0~.1 ~ 
ye erliyor. Tedavi için ıSC ııfo;; 18 
müddetle günde 1·1,30 gr llJ 
kafidir. . • ıııflıı 

Tanıdığımız bUtün ıll!C: ô 
listesini \'ermek mumıdil1f\ 
dir Yalnız. rnuhakknk ~18111e' 
şey varsa. o da. kininıo bir 

1 ilrrçlar nras,,ıda b'lşııcıı 
kii işgal ettiğidir. 

Şehremini 

Şehremini halkednde!l: 

E\ irnizde te~kil edilert ~t 
1i ~amıtkarlarımızın idare rifl 
kestrada çalı~mak ic;tiy~rıJcıcıl 

.. ..v, d ' ~,.,,re ·• gun o" e en ı:onra e' -... ,~ 
' ... •(\J • 
müracaat ederek kayıtlar• 
malan ilan olunuı . pııl 

. mC' i San çalma derecesı ,e~ 

değildir. Hiç bilmiycnlc~rs g'tP 
bilcnl"r için de ayrıca c!~ 
leceklir. 



1 
rocuk llekımı ~alt\. , 

:, Ahmet Akkoyun:u l 
tı•~a; ralınıhanc Palas ~o· 16 ! ıs 

11 
dan nınada her ırnn t 
Pn 'onra. 1 ı-ı" " '"':! 

(jOliMNJij 

GOz HEhl~lı 

"rqd Rami Aydın 
fdaıı lı 
ar aşka her şıün ~nnı 'l 

11 faksırrı • fnlııntınne l ' rı 
arı l'\o, 10. 1 f'ellon · 4 l:ı5:t 
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Şek.er Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şişmanlıktan Şikô.get Edenlere: 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz Kanzuk Glüten ... üstahzarları 

piyasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza <.1 e-ıol;:?.r1 ve büyük bakkaE~·derden KANZUK Glüten ekmeği· KANZUK Glüten MA -
KARNASI • KANZUK GLOT3~1 ~:!.HRIYESt • KANZUK GLUTENGEVREGt (Biscottes) • KANZUK GLÜTEN 
P:::!NCt • KANZUK GLÜTEI l F1YONGOSU · KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitleriniisteyiniz. 

i(anzuk Glüten l.~:.i::;tclızarları, Fennin En Son Terakkilerine rıe Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak H azırlanml§tır. 

l{anzuk 
Fazla şişmanlığa 

Glü teıı 
istidadı 
Vücudu 

olanlar 
besler 

ıçın 

fakat 

Müstahzarları 
.. 

en mükemmel reıım 

yapmaz. Şişmanhk 
müstahzarlarıdır. 

Umumi depo: INGILDZ KAll\tıZUK ·ECZANESi • Beyo~Du, DSTANIBUIL 

IZMıR Acentamız TuRK ECZA DEPOSUDUR . 
.... :. .·"" .. , . , ... 

~ ....................................... im! ................................... . 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki h3.Stalıklann mikroplannı kökünden temizle· 

mek için HELMOBLÖ kullanınız. 

•• 
HELMOBLO 

Böbreklerin çalıtmak kudretini artbrır. Kadın, erkek idrar zor
lu'darını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısım, 
sık aık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar 
temin eder. İdrarda kumların ve mesanede ta§ların teşekkülüne ma
ni olur. Her eczanede bulunur. 
DiKKA T: H ELMOBLE idrarınızı temizliyerek mavileştirir , 

İstanbul Amerikan 

,1939 RESiMLi HAFTA 
1~1~,68ha yenı bir güzelli~ ve olgunlukla çıkan bu 

.c mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Ekzarnin 
Ekzcmanm ilacıdır. 

KIZ 
Koleji 

KISMI 
I<ız kısmında leyli yer kalmamı~tır. Lise İhzari sınıfı 

için de kayıt kapanmı§tır. 

~~iT Kitabevi 
o~ 

Ye yarın tercümt 
~Q külliyatı 

1 IJ • CI} 
,. '~ ua p .sn 5 cı ıerı 

t:4 ruıund~ 
ııuıı 

14 Ilı~ hukuki ve ıcııınaı 
tr leıe11 

'' ltııın 
" 's Cı21· 
~ ()1 

1 harpler 
ti ı1 ~e~acefinin hayatı 

'5 ~ eııı 1iıik of'dir? 
IQ lllı acıam 
ı.. 11" ~E!ttr. tesirlC'rl 
"' "it' ~t ika f cıse!csJ 

et.ık 

l'\.r 
5l 

75 

lOı 

75 

~h 
~' • tt-11 611 
~ ıı.1ıı1 nın Ciatı 610 kuruştur 
1 ~'tıtı:lanınra ~·uzde 20 ıııkor, 
b~~ ~lıtlJ Kata o 4 .~ k urşuı 
~ fıı ,,,ııı Peştn alınarak miıa 

•t ~da b e ~~ lreı Ura ISdeamPJ 
taksite b:ığlanır. 

Hnşit Hıın, E. Sıııl 
·k Tlyaıi·osıı. lın no\ 
nı Su:ıdiyc<lc Şrn 

'>lda çınarflihi oilı 
h.ıhc;csinde. Saçl:ırıı 
rl ıı• utan, , ·ocl\ il 
Pl'rde. 

Eıtr Tirntroı;u Nı 
rı C<'nçılur \'C ıırkn 
la şlnrı ıı nğu~ıos ;;· 

1
1 uiıııü nkşoını Kıı 
•ınıı:ışıı Y."·ıız sine 

'lın'iınrtn C:rll:ıı 1'nro 
~lu~tJrn, Miçc Pcnçef 

·:ara ve çı~:-.:a:-da kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kurustur. 

~ 
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- Fakat kim bu adam?. 
Gramon cevap verdi: 
- ismini söylemediler. 
Dük : 
- Teessüf olunur. 

- Fakat ben kendi kendime an. 
li..dım. Sen de b:nim gibi yap. 

Madam Kemene dedi ki: 

-Eğer saraya kabul edilmiş 
madamlar, Fransanın eski asilza· 
delernin şeref kaidelerine sadık 
kalsalar ve cesur olsalardı, hep. 
si bu köylü k<'.<lınının ziyareti. 
ne giderek bacağını kırmak gi· 
bi büyük bir fikrin sahibini te!.>. 
rik ederlerdi. 

Dük: 
- işte bu da bir fikir ki pek 

.tıünasip !. Fakat bizi böyle bü. 
yük bir tehlikeder. kurtaran mü
i<emmcl kadının ismini bilmek 
lazım. Artık korkacak bir şeyi. 

miı kalmadı, değil mi? Düşes? .. 

- O! Artık bir şey kalmadı, 
sizi temin ederim. Köylü kalın 

yatağında bacağı bağlı, en ufak 
bir hareketi bile yapmaktan aciz 
bir halde yatıyor. 

Bunun üzerine Kemene dedi 
. ki: 

- Fakat bu madam diğer bir 
vaJrlelik bulu ısa? ÇünkU pek 
ç.:lışkandn ... 

- Oh !J\rtık korkacak bir 

O.\LSA~IO 

şey yoktur, çünkü valdelikler 
l>öylc kolay kolay bulunmaz ... 

Dük: 
- Evet, evet, b::n de öyle zan 

ne derim ... 
Bu sırada kral bulunduğu 

~ t'rd:n kalkarak yürümeğe baş· 
ladı. 

Herkes susmuştu. O zamJ.n 
kralın şatafatlı ve parlak etim. 

lelerle hitap ettiği duyuldu: 
- liatmma geldi, yarın Ver

sayda takdim merasimi var ... 

Kralın bu sözleri orada bu. 
lunanlar üzerine bir yıldırım 

gibi düşte.. Lüi her tarafa göz 
gez::irdiği gibi yckdiğcrine ba· 
karak renkleri solan kadınlara 

da dıkkatlc baktı.. Sonra bir 
söz söyleme.den ka:pıdan çıktı .. 

J< ralııı kendi maiyeti erkaniy. 
le çıkıp gitmesini arkasındaki 

prens:slerle bera berlerindc ka
lanla:- meyanında bir gürültü • 
nün kopmasına sebebiyet verdi. 

Sapsarı kesilen düşes dö Gra
mon: 

- Takdim merasimi! Acaba 
kral ne demek istiycrdu? diye 
söylendi.. 

Dük dö Rişliyö: 

- Düşes, bu tak.dim resmi, 
takın sizin hikaye etmiş bulun. 
duğunuz mesele olmasın?. 

Diye cevap verdi.. 

MUDURIYET 
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Kralın ma~dan kalkıp git. 
mes1 iizerir.e mavi salonda §Ö· 

minenin C..nünde bır grup top. 
la'lmıııtı. Bi:llı!.de gezmekten dö 
nen ına..?am A dcleıyt ve madam 
Sofi ve madam Viktuvar şömi

nenin önüne gelip oturmuşlar 

ve bunların da etrafına bir ta. 
kım madamlar ve mösyöler top· 
lanmrşlardı. 

Mösyö Malrep ile konuşmak • 
ta olan kralın etrafınlda uzakça . 
bir yer~e duran kara ve deni-: 
;ı;abitleri, hükumet adamları, 

ı.ürmetle karışık bir sükut için. 
de toplanmış olan grup hafif ha
fif kon~§uyordu. 

Ru grupu teşkil edenlerin en 
mühimleri kralın kızlarından son 
ra Gramon, madam Kevene, ma. 
dam Şuvazöl, madam PJostron 
idiler. 

Bu grupta madam Adalayt et· 
rafındakilerin merakla dinledik . 
leri bir hikayeyi yüksek sesle 
anlatıyordu. 

Hikayenin mevzuu bir rahi
bin memuriyeti esnasında yap. 
tığı işlere aitti. 

Hikayeyi dinleyenlerden ma
dam Viktuvar bir aralık atıldı: 

- Evet, işte bu rahip bun. 
ckn b:r ay evvel burQda bizim a. 
ramızı:la bulunuyordu. 

Madam Gramcn iJave etti: 

- Eğer saraya şimdiye ka
dar gelmek istiyenler nihayet ge. 
iirlerse bura.Oa o rahipten çok 
fena adamlara tesadüf edecek. 
lerdir. 

Düşesin ilk sözleriyle maksa
dın kim olduğunu ve mükaleme. 
nin hangi zemin üzerinde geçe. 
ceğini anlamışlardı. 

Esasen yetmiş dört yaşında 

olduğu halde ancak elli yaşla· 

larrnda görünen ufak vücutlu, 
narin endamlı, in~ sesli, parlak 
gözlü, beyaz yüzlü, güzel elli 
bir zat söze karışarak: 

- Hamdolsun ki istemekle 
muktedir olmak başka başkadır. 
Öyle değil mi düşes? diye mı. 
nldandı: 

- A 1 lşte mösyö dö Rişliyö, 
Mahon muharebesinde olduğu 

gibi ileri atılarak bizim mükale. 
mem.izi zaptetmek istiyor. Biz 
de biraz askerlik biliriz. Pek 
kolay teslim olmayız dük. 

- Biraz mı biliyorsunuz? .. 
Yanlış söylüyorsunuz. Çok de. 
yiniz .• 

- Peki dük 1 Doğru söylemi. 
yor muydum?. 

- Ne vakit?. 
- Şimdi .. 
- Ne diyordunuz?. 
- Kralın kapıları 70rlanmaz .. 

S::ıraya zorla girilme.: .. 
- Yatak 0d- ·ı !-.. püw ı:ibı.. 
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Ben ıdc sizin fikrinizdeyim, d\L 
§CS .. 

Dükün bu sözü bir kaç yel. 
pazenin çehre üzerine çekil· 
mesini, yani bir kaç madamın 

mahcubiyetine sebebiyet ver. 
mckle beraber herks tarafından 

beğenildi. 

Her ne kadar eski zaman be. 
ğenmiyenler dükün aklı ihtiyar· 
lamış diyorlarsa da doğru olma. 
dığı bu vak'a ile de gözüküyor. 
du. 
Düşes dö Gramon kızal"dı, 

çünkü .dükün sözündeki ufak 
igne doğrudan doğruya ona kar· 
şı batırılmış bulunuyordu. 
Düşes gülümsiyerek kendi. 

sini dinleyenlere döndü : 
- Madamlar, eğer ıdük bize 

böyle şeyler söylerse ben hika. 
yeme devam etmem. Sizi temin 
ederim ki zararlı olursunuz, an
cıık .dük size diğer bir hikaye 
söylerse o başka .... 

Bu cümle üzerine dük te 
gülümsiyerck ilave etti : 

- Ben mi? Belki dostlarım. 

dan biri aleyhinde fena bir söz 
sarfcdecek olduğunuz sırada sö. 
zünüzü kesmek benim için müm 
kün mü? Tamamiyle kulak ke· 

silmit min dinliyorum. 
nüşesin e~rafında bulunan

. dr hlraz: daha yaklaştılar . 
.,.,1a faıu Gramc-n, kralın daha 

ora.da olup olmadığından emin 
bulunmak için pencere tarafına 

baktı. 

Kral hala orada mösyö Malrep 
ile konuşuyor, fakat göz ucuyla • 
küçük grupa bakıyordu. 

Hatta madam Gramon ile göz 
göze geldiler. 

Madam, kralın gözlerinde gör. 
düğünü zannettiği hiddetten 
biraz ürktü ise de hikayesinde 
devamdan geri kalamadı. Çünk~ 
bir kere meydana atmış idi. 

- Bir kadın ismini söyleme. 
ğe lüzum yok değil mi? Bizim 
gibi kendini de şan ve şeref için. 
ele görmek istedi. Çünkü o şe. 

rcfimizin şc:şaası onu hasedindei'T 
öldürüyordu. 

Dük atıldı: 
- Yani kendisi:ıi nerede gör

mek istiyordu?. 
· - Versayda, Merlide, Fon· 
tenblC.'lje ... 

- Peki, peki.. 

- Biçare mahllık bizim büyük 
ve ın;.ıl-ıteşem cemiyetlerimizden 
ancak i:ralm öğle yemeklerini 
görmüştü ki kralı yemek yer. 
ken görmek hemen hemen her. 
kese nasip olan bir şe}':lir. 

Dük atıldı: 
- Hal!ıuki kendisini Versayda, 

Merli de. Fontenblöde görmek 
için resmen takdim olunmak la• 
zımdır. 
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- İşte bunun için kendisin • 
dtn bahseylediğim kadın tak. 
dim edilmesini istedi. 

- Bahsederim ki müsaade ve
rildi. Çünkü kral pek alicenap. 
tır . 

- Kralın müsaadesi kafi değil. 
dir, bundan bıışka takdim edecek 
birıne ihtiyaç vardır. 

- Evet, mesela valdelik gi
lıi bir şey .. 

Hiç söze karışmıyanlardan 

madam Mirpuaks: 
- Fakat herkesin bir valde • 

liği yoktur. Buna şahit isterse. 
niz Labelbur işte ... Arıyor arı· 

yor da bulamıyor .. 
Dük: 
- Rica ederim madam la ma. 

reşal.. Hikayenin en canlı taraf. 
larını düşes Gramona bırakınız. 

Madam Viktuvar 'da gülüm:ıi. 
yerek: 

- Düşes, dedi. ağzımıza bir 
parmak bal çaldınız.. Şimdi de 
biz; yolun yarısında buakıyorsu. 
nuz .. 

Düşes atıldı: 

- K<:t'iyyen: çünkü nihayeti
ni söylemeğe kat'iyyen karar 
verdim .. Bu kadın valdeliği oL 
ma.dığından bir tane hazırlamak 

için aramağa çıktı.. İncil: ara 
bulursun diyor, bunlar ela o k::ı. 

dar aradılar ki, nihayet buld:ı-

1ar. Fakat ne valdelik ! Bir köy. 

lü kadını. pek sade, pek basit, 
bir köylü kadını ... Onu yuvasın. 
dan çıkararak süslediler, dü· 
zelttiler, elhasıl adama benzetti. 
ler .. 

Madam Kemene: 

- İnsanın titriyeceği geliyor. 
Mdam Gramon devam etti: 
- Fakat köylü kadın her su-

retle pohpohlanmasına ve ha. 
zırlanmış olmasın.ı rağmen bir. 
denbire merdivenin üst başından 
aşağıya düştü .. 

Dük Rişliyö: 

- Sonra? 
Düşes Gramon: 
- Ayağı kırıldı ... 
Madam Kemene: 
- Şöyle ki resmi takdimin .... 
Gramon: 
- Gölge: i bile kalmadı .. 
Bu söz üzerine dük ellerini 

havaya kaldırarak fısıldadı: 

- işte Allahın hi!<meti .... 
Madam Viktuvar: 
- Affedersiniz. fakat ben 

köylii madama acıdım, -dedi. 
Düşes: 

-Bilakis onu tebrik etmeli 
iki fenalıktan hafifini seçti. 

Bu sırada kral dikkatle ~fü

~ese bakıyordu. Düşe:; bı:nu gö: 
dü~ü için hemen sustu. 

1\Iare~al dö Ri~liyö, Eanki ki"1'1. 
den bahsedilcii~ini bilmiyor muş 
gibi scrdu: 

·-----'"': Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
ve odalar 

\nkara caddesının erı 
ıoktasında. Orhanbe:Y il rt· 
rnt ve :xla olarak kiralık~ 

4ltındakı i/Qn büro''' 

Jo aııt. -
Gazetemizin 

Kağıdı ~ 
htanbul Basım i•l. dt.9 

Kooperatifi Şirketi" 
alınmıştır. 

~-~ ıı--~ 
I~ ı hil· clhl:!oıc eıı oıiied•' 
Tavsiye mektubll .,~' 
ııerikao modası U 

~alışır 

Yavuz Seıe~r. 
ırıs kadın ve erkek ıe ıı•' 
: nderııilerinden dlP1~,,t . , .. ~ 
ı :~ Beyoğlu Parııı • r· 

:ayret apartımaoı rıır 
to evi UstUode .. 
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