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5 A Ci u s_-r o s ıs:g c u M A R T E s İ 

Ordur11uz Trakya 
nıanevrasına hazır 
Donanmamızın lngiliz f ilosigle müşte
rek bir manevra yapması muhtemel 
Romanya ve ırandan önümüzdeki hafta birer askeri 

heyet gelmesi bekleniyor 

Mareşal 
Çakmak 

13 Ağustosta 
şehrimize gelecek 

Her sene mut.ıd olduğu gibi bu 
sene de Trakya mıntakasmda 

birinci oııdu kıtaatı tarafından 

büyük mikyasta bir manevra 
yapılacaktır. 

15 Ağustostan 21 ağustosa ka
dar olmak üzere altı gün devam 
edecek olan bu manevrr. Kırklar • 

ilan işleri: Tel. 20335 .. 

Bulgaristan 
manevr-aya 
· hazırlanıyor 
Filibe civarına asker 

sevkiyatı 
devam etmekte 

Sof ya 5 - Bulgar ordusunun Trakya da yapacağı manevralar için 
askeri hazırlıklar yapılıyo: ve Bulgaristanın her tarafından Fıli-
bc havalisinc asker se\kiyatı devam ediyor. 

20 gün müddetle silah altına çağrılan memur, ve amelelerin milli 
hizmet ifa etmeleri hasebile, mezun addcdilmelerini Bulgar erkanı ha:· 
biyesi müesseselere tebliğ etmiştir. 

1htiyatlardan birkaç kura silfih altına çağrılmıştır. 

Halk bugün lngiliz amiral 
gemisini gezecek 

eli - Edirne arasında ve Hasköy ı· • d k • 1 · ı · d • · ı • 
~imal mıntakasmda ynpılacaktır.

1 
z m, r e , "g, , z e" , z c, en 

- 25 Ağustos günü manevraya ~ş- Af f •• k b"d • f k k d ı 
tırak eden bütün kıtaat tarafın - a ur a 1 esıne çe en oy u ar 

. - dan Edirne civarın.da büyükerka-1 

111f,!iltc1'1ıin A~deniz filosımım mmıcl'Talamıda Susrksl kmvazöriı torpil atarken ..• (Devamı 4 ii•• i ! > 

!KENAN 
HULÜSİ 

!
,, k üçük hikayeleriyle Türl< 

edebiyatında haklı bir şöhret 
Yapan ve çok beğenilen Kc- ~ 

~ nan Hulusi, bugünden iti- ~ 
~ haren, her cumartesi HA· ~ 

lıER•e hil..aye yazacaktır. 
ı Okuyucularımız, cumartesi 

$ g~~leri, değerli muharririn l 
S hı~ycsini, bir sayfa halinde 
< &azetemizde bulacaklardır. 
~ llugün (10) uncu sayfamız
,, dakj (Bir otelde 7 kişi) ismini 
\ tasıyan nefis hikayeyi mu· 
~kkak okuyunuz. < 
~ """'VV'VVVV'VVV,~'V 

lngiltere Uzak Şarka 
filo gönderecek mi ? 
Japon Ahnan - ltalyan askeri itt ifakı 

rivayetleri gene tazelendi 
Roma 4 (A .. \.) - Oğrenıldıgıne 

• 1. l!f •.. 

Bugün 

41 (§5 
Sayfadır 

gore Japonynnm Roma ve Berlin u " h t 
;cfirleri diin \'illacestcdeki mülii r~~~~ ·~ mum 1 arp e 
katlan cc;na,ında Tokyoya ltalyan · 
Alman siyac::i ,.e askeri paktına gir-

mesini teklif etmeğe karar vermiş- • M ev I ev "ı 
.erdir. 

Sefirler, bu hususta hükumetleri· 

ne bir telgraf çekmişlerdir. Ta b u r u 
Çemberlaynın beyanatı 

Londra, 4 (A.A.) - Baş\ckil 

Çemberlayn A\•am kamarasında u· 
zak şark me<;clesi hakkında sorulan 
muhtelif suallere cevaben aşağıdaki 
izahatı venniştir: 

"- lngilterenin uzak ~arktaki fi· 
losu, Japon filosundan yüksek de- • 
ğildir. Bazı şerait tc uzak ~rka ba· t: 

zı ıremilerin gönderilme~ini lüzum- ... 
lu görebiliriz. Fakat Japonla:- ile ' 

( Drııamı 4 ıincıicle) 

Yazan: Rahmi Y ACiZ 

Jüriye aleyhtar bir avukat ve 

Her türlü silahla mücehhez 
koca bir düşman taburu ney 1 
çalınarak nasıl karşılanır 

ve korkutulur ? hakim fikrini anlatıyorlar 
"Jüri gibi ekleme
le!e ihtiyaç yoktur .. 
lllar;:ndan bir müddet evvel ti
"'il.s' .ancctc bulunan bir hastanı.1 

ısı s f . 
ıile 1 atıyle karısını boşama:c 

il. ıu~c mahkemeye müracaat ede:ı 
kısa at Mes'ut Selen anketimize 

ca ~·· ., ıtOYle cevap vermiştir: 
tcşk:-: Mahkemelerimizde JUn 
ili) ılı rncvzuu tctHk ediliyor de· 

llıcktcd· 
İl ır. 

hi" u mevzuda en büyük sala· 
.7Ct)c k 

tıı 1 .. ••• onu§acak hukukçuları-
.. Ju • • 

ll~ı.ı rı tın f;ı}<b ve m ,lır.urfarını 

n zanıandanbe.i münakaşa 
( /Jrııamı 5 i11cicle). Attukal Mesut Selen 

Umumi harbin tuhafl ıklan arasında garabet rekorunu kı· 
ran bilhassa iki hadise, iki teşekkül, bugüne k:\dar yalnız ... 
müntesipleriyle tarikat mensuplarına münhasır kalmı~ 

perakende malumat halinde uzayıp gelen ve ac!eta efsane. 
lc~cn MEVLEVi TABURU He AKSAKALLILAR a
layıdır. 

Enver paşanın cepheden cephe
ye sürdüğü Mevlevi taburunun 
muhtelif harp sahnelerindeki 

harekah 
Taburun, bazan göz ya~rtan, hazan gülmekten katıltan 
maccralımna dail· vesikalara müstenit t.'lrilıi tcfrikamı7ıı 

~. . -- .... _ .. 

Jngiliz amirali l'eşilköy tayyare nıeyaanınaa .. 

Misafir İngiliz amirah dün akşam 
üzeri saat 18,30 da husust tayya -
re ile Yeşilköye dönmüş ve as
keri merasimle karşılanmıştır. Aa
kara'daki temaslarından çok mem
nun olan amiral otomobille Dol-

.CERÇEVE. 

mabahçcye gelmiş ve ora<1an ı;c~ 
misine gesmiştir. 

Harp filosu kumandanı amiral 
Mehmet Ali dün saat 13 de M"'oaa 
deniz klübünde misafirlerimiz şe

( Dcı•amı 4 it11ciidc) 

Trakya sınırı 
Trakya. sınırından haber sızmtılan geliyor. (Mı~) ,.e (manıı~) 

cli.liıule. Ulr iki hudut bekçisi Türkle Bulgar çarpı mı~ da meğer 
çarıu-:m:ımı , lıir Türk neferi yaralanmı~ 'la. meğer yaralanmamıı,ı. 

Ilulgrır askeri ınalmııılnrı hadi e~ i tekzib eder, gazetelerimiz lhU. 

nuı.l vermez, fakat ml' ele ortaya konur: (mı::) 'e (mamıS). 
X c oluyor, nnlıytılım ! 
neri hırrıl tan dahıı. neler öylcıımiyor, neler? Çete, mitralyöz a.. • te~i, daldığı udan bir daha ı:ıknmıyan dalgıs:Iar \C saire ... 
Xc dönüyor, aıılı~almı? 
Uu (nnlıynlım ! ) lıilnhı, iı,:inılıe değil clı~ım ıza, Tür}c değil Bulgar 

hlil.iınıctinc ı.aısı. Yok a Tiirk Jıiil,ümctl, nnlıyacngmı kah ettiği ka
dar anlı~ n<'a!;ı gi!Ji, nnlntnı:'ağmı da icab ettiği ka<lar anlatacak Yatl
yeltcdir. 

J{afıılara clnnk ıliye ohırtrnak lfızınıılır ki biitiin Türk hududu l"C 

'frnlQ n <.mırı, riil~iırl:ı 1ıernbcr dil<'yenin ucunu kaldırabileceği blr 
ııe~teınnl hiilnıesi dr.j:;ihlir. !\lr.ıll'niyct 'kcfrıldi nltmılnld bu tarzda 
ııeşknınl bülnwl<'l'iııin, trıknuı ııalabıyıklı sahte hıçkmlar tarafından 
iist iisf.c teca' üze uğrrıdı~ı sene içiııtk) i1~ O senenin içimle) iz ki mc
ıleniyct kcfah'tlcri, ~imdiye knılar bu hah• ağlnmaldan gayri bit. 61'Y 
~·nıı:unıHlı. Uii) le bir ene içinclc ınırlarının peııtemal hölmesn olma. 
ılı~ıııı iddia cclcbilmck için mahml kefalete sıj:;rınmaldnn 7.lyade, mahut 

kefaleti l<l'ncfr•inc sıj:;rındırııcak bir '117.İ~ ette olmalı. 
i~tc 'l'tirl.iyc lm;Un bu \aziycttedir, medeniyet kefaletlcrlni•kcn. 

tli kefaleti altına almı'I bulunmak vaziyetinde. 
!ılolm~ c:ıkmal• le-in hlle Mr aJ;l\lw-y hlnı:ı~ ""1nC" mulıta( elan taf· 

ılil l.ıırıısıııııuz, l\rlıl, hu lıaJ,lkntl eılıC'rll'nwll lleğtı ıııl! 

Necib Fazıl KISAKVREK 



, "KlT 
.\sım Us, btıgünkü B:ışm:ıkalesinde 

ı ıgiliı harp gemilerinin İstanbul "t""e 
1.;ı:mir limanlarını ve Amiral 
uningbamın Ankarayı ziyaretinin 

uyandırdığı umumi memnuniyeti an
latarak, lngiliz bahriyelilerinin her 
sınıf halk tarafından coşkun bir k
z:ıhürall:ı k:ırşıl:ınmal:ırının buna bir 
ıııısal teşkil elliğini söylemek.le v~ 

demektedir ki: 

5 ACUSTOS - 1939 

"İngiliz bahriyelileri Türk liman
larına kendi limanlarımı girer gibi 
girmişlerdir;Türk limanlarında Ti.ırk 

habriyeUleri ne elele vererek dün
:rn sulhanun bekçhi olmaija, fakat ı-
ııbınd:ı kun·ete karşı kuvvetle mu

kabele ederek ayni sarın yanr:ın:ı 

gene sulhun zaferi için h:ırbetmeğc 

nhdetmişlerdir. 

yarattığı hukuki müsavat fikrinden 
sonra, fertler ara ında yıkılan den
di - uşak zihniyetine devlellcr :ırasın 
ua da yer kalmamıştır. ~lerııleketlcd 
içinde hüküm süı·en sosyal karışıklık 
l:ırı ıslahtan aciz bir takım zümrele
rin, çaresizlik zihniyelile ıııeyd:ın:ı 

ı.ıctirdiklcri rejimler, istenilen gaye
yj temin edemiyeceklcrdir. Çünkü 
bunlar sosyal refahı yanlış yollard:ı 

:ırıyorlar. TeHi~lı \'l' beceriksiz aılım· 
l:ırla dolaştıkları yer bir Jnbyrinthe 
lir. l\lilleller arasında yeni başlan 
lıır efendi - u~ak nizamı tahayyül cı 
tikleri miiddette .karanlıkta kalrıı:n .. 
ın:ıhkumdular. işte, İngiliz • Türk i') 
birliği ve onun mensup olduğu suıı. 
cephesi, karanlık içinde dolaşan ba 
zı hükumetlerin herhangi bir· hata 
işlemelerine mani olmak ve şayet iş
lerlerse o hatayı tashih etmek azmi
le kurulmuştur.,, 

~l<'mleketlmldn misafiri bulun an İngiliz Akd~niz fiJosu kumanda
nı dün tayyareyle Ankaraya gidip gelmiştir. Rcsimlerimizde misafir· 

lcr ,.e mihmandarları tayyareye bin eecklcri sırada \ 'C tayyarede görü· 
lüyorln.r. 

··H.;,ber. Her hakkı silfıbta gören ve sililhtan 
tı:ışka hiçbir lıakik:ılin sesine kulak 
vennek istemlyen diktatörlerin bu 
manzaraya biraz ibret Ye biraz da 
ılıkkalle b:ıkm:ıl:ırı Irtzımdır.,. 

. ' ' JYü'U'~~ 
iktisat Vekili TAN 

"Bugün,, sütununda Omer Rıza 
Doğrul Fr:ın~ız Ye İngiliz askeri he
yetlerinin Jll>skovaya giderek Voro· 
şilofun riyaseti.altındaki heyetle ne
ler konuşacaklarını tahmin etmelde 
ve bu tahminlerini şöylece izhar ey 
lem.ektedir: 

"Bu gibi askeri konuşmaların sizli 
tutulması adetkir,. Fakat konuşul::ıcak 
meseleleri tahmin etmek güç deitil· 
dir. Üç memleketin diplom:ı!l::ırı, 
yaptıkları :ınl:ışm:ı:·n, askerlere \'ere
rek hu anlasmanın tatbiki için im
kteılar aram;l:mnı istiyeceklerdir. 
Bundaıı hnşka "bilvasıln tecavüz me· 
selesinin diplomaUnr tarafından gö
rıişiilılüğü gibi askerler tarafından 
d:ı görüşiilccel(i şiiphe götürmez.,, 

CUMHURlYET 
Nadir Nadi, İngiliz amiralinin 

Cumhurreisimiz !nönü tarafından ka
bulünü, donnnmanın ziyaretini me\'· 
ıuubahs etliği, yazrnndıı fngiliz -
Türk iş birliğini tebarüı ettirmekle 
7e,..demektedir ki: 

Tns:ınlar :ır:ısındaki münasebetle
rin efeııdı - u~:ık esasına dayandığı 
lcvirde milletleri de gene efendi -

u"nk v:ı7.ivetlnde giirmeğe tahammül 
ı lchilirdık. Fnkat on sekbinci asrın 

YENİ SABAH 
Hüseyin Cahit Yalcın komşuları

mız ve dostumuz Yunanislanın hüku
met mesuliyetini üzerine almış bulu
nan Metnks:ısın, iş başına geçmesinin 
yıldönümü münasebetile yapılan şen
liklerden bahsettiği yazısında, Yunan 
idaresinin Metaksastan evvelki vazi
yetlerini hüliis:ı etmekte ''e rejim de· 
ğişi kliklerinin hangi scbeblerle vü

Yerli malt 
sahtekarlığı 

Bir kanun projesı 
hazırlanacak 

cud:ı geldiğini kaydettikten sonra Yerli mallan ecneb i damga. 
Metaksas hükumetinde hakiki hedefi- tar vurarak satanlar hakkmdak1 
ni bulduğunu işaret etmektedir. tahkikat neticelenmek üzeredir. 

Hüseyin C:ılıit Yalçın bu yazısının . . . 
sonunda aynen şu cümleleri kullan- Şımdıye kadar tahkıkatın 
maktadır: verdiği neticeye göre birçok 

"Yunanlılar, vaziyetleri iktizası yerli fabrikalarımızın maalesef 
lıir Balkan devleti iseler de terilılerl bu i~i yaptıkları meydana çık. 
Ye mazileri onları şarki Akd.e,~izin en ID!Şhr. Bilhassa bazı büyük 
esaslı unsuru yapmıştır. l urklerle ticarethanelf!r bu fabrikalara verdik 
Yunanlılar şarki Akdeniule biribirle- l · · · l d ku l ·· · 
rine karşı bir ıerevvuk iddiasına kalk en .s:parış er e maş ann uzenn" 
salardı, mazinin acı hatıralarile salıil lngılız damgaları vurulmasını şart 
olduğn üzere, her iki tarı:ıf için de koşmakta ve bu fabrikalar da 
çok ıarar1ı hir hataya düşmüş olur- kabul etmektedirler. 
lar~ı •. ~albuk~ ~ugünkü gibi halis b.ir Tetkikler bittikten sonra işin 
elbırlıgı her ıkı memlekete de emın . .. . . . . 
ve daimi bir inkişaf sahası açmıştır. om~ne. geçmek ıçın hır kan~n 
Bugün iki memleket evlütları biri· proıesı hazırlanacak, bu şekıl. 
birlerinin memleketlerinden bahse- de hareket edenler için kanuna ağır 
derken kendi v:ıtanlarınrlan konuşu· cezalar konacaktır. 
yormuş gibi bir yakınlık duyarlar. 
İşte bu yakınlığın sevkiledir ki dos· 
tumuz ve müttefikimiz Yunanlıların 
milli bayramlanndnki sevinçler.ini 
biz de kalbimizde hissediyoruz . ., 

Hava taarruzundan 
korunma manevraları 
Dahiliye Vekili şeh irimizde bunların 

.hazırhklariyle meşgul oluyor 

Beş ~işiyi 
öldüren, .. 

Hüseyin KAhyanm aklında 
bozukluk görülmedi 
Çatalcanın Ocünnü köyün. 

de bir tarla meselesi yüzünden 
tüfenkle beş muhaciri öldüren 
ve üçünü de yaralayan Hüsf!. 
yin Kahya ile babası Ali Kah. 
ya ve kardeşi Hasan Kahya a. 
ğırcezada muhakeme ediliyor. 

Dün sabah şehrimize gelen Da
hiliye Vekili Faile Ö:z:trak: öğleden 

sonra belediyeye giderek vali ve 
belediye reisi Lfitfi Krrdardan 
nıuhtelif işler hakkında izahat al 
mıştır. V~kil lbir müddet te vila
yette meşgul olmuştur. Faik Öz
trak kendisiyle görüşen gazeteci
lere su bcy~tta bulunmu~tur: 

"- İstanbul ~ehri büyük bir 
sehirdir. Buralda Dahiliye Veka
liğini alakadar eden birçok işler 

vardır. 

Yakalanan zehi.r 
kaçakçıları 

40 Paket eroin bulundu 
Kaçakçılık bürosu memurları 

dün Çalanakçılar yokuşundan çık
makta olan Kemal isminde bir sa
bıkahda:ı şüphelenmişler, Kemal, 
memurlan görünce cebinden bir 
paket çıkararak yere attıktan son
ra kaçmağa başlamıştır. 

Memurlar Kemali derhal ya
kalamışlar v e attığı paketin eroin
le dolu olduğunu görmüşlerdir • 

Kemal bunları Salim isminde 
birinden ald!ğım söylemiş, yaka 
]anan Salimin üzerinlde ve evin
de 40 paket eroin bulunmuştur. 

---0--

Galatasaray klubunun 
kongresi 

Vekalete eeldiğimdenberi, İs- l clı 

tanbulda bu işlerle kafi derecede arH:. . K"h • l diw. 
. • useyın a ya suçu ış e gı 

meşgul olmak ıçın, zaman bula- d ki k b tt. w • • ·ı · . sıra a a mı ay e ıgını ı en 
mamıştım. Şımdi birkaç gün ça- ·· ·· T bb' dl4 d ·· h d . . • . surmuş, ı ıa ı e muşa e e 
Jışmak ıçın geldım. Bellı başlı me- altına alınmıştı. 
scleler üzerinde tetkikler yapa· D'" ı· .k. • h 

•• y •• un as ıye ı ıncı ceza ma • 
ral: tenevvur etmege ve tuzum- k · d d d 
1 ··~d .. w.. db' 1 . alın y emesı uruşmaya evam e e. 
u go y ugum te ır erı . aga rek tıbbıadlinin raporunu oku. 
çalışacagnn. Bu ara.da bılbassa d R d tt·· · K"'h · . . ~ u. apor a useyın a ya. 
pasif korunma ışıyle alakadar ol- kl d h" b. b ki k } nm a m a ıç ır ozu u o • 
dum. Yakında yapılacak manev- d w t hl' tı· 
ralarla bunun alakası vardır. Pasif mb a) ıgdı v: cezayla amd e ıye ·1 

. . u un ugu yazı ıyor u. 
korunma mevzuunda beoledıyelenn S l l ·· ··d f h.di 
"d 1 . Dah' . V k4l . . uc u ar uç mu a aa şa ı 
ı are enn ve ıliye e a etımn ·· t ~diki · d hk 

üh. ·r 1 . d B' d gos er erın en ma eme 
m ım vazı e en var ır. ız e b ) " 1 kara.· 
b ·r 1 .. b . 1 un arın çagırı masma 

u vazı e er ıti arıy e manevra - d' h k · başka 
1 . . k . 1 y V kA ver ı ve mu a emcyı 
ara ıştira etmış o acagız. e a- b. ·· b ktı 

1 . f b l'k .. d.. .. .. b. ır gun e ıra . etın se er er ı mu urunu ır 
0 
__ _ 

kaç gün evvel buraya yolladım . 
Şimdi kendim de valiyle temas e· 
derek, gerek bu işlerimizi ve ge
rekse diğer işlerimiz! tertiple • 
mekle meşgulüz.,, 

Casusluk 
,suçluları 

Esnafı haraca 
kesmekten suçlu 

polisler 
Galata esnafını haraca kestikleri 

iddia. olunduğu için tevkif edilen 
komiser muavini Niyazi, Tal§t, po_ 
lis HUseyin, Kam, Kahraman, Zeki 
ile yalan yere şehadet eden bazı 

müdafaa esnafın muhakemelerine dün asliye Dünkü celsed® 
şahitleri dinlenildi 

Bir müddettenberi ağırceza 
mahkemesinde, aleyhimize ca
susluk yapmak suçundan m u
takeme edilen Doktor Fuat Sa. 

Galatasaray •por kli.ibünden: bit, lslam oğlu Süleyman Nuri 
Son kongrede kararlaştırılan ve Bakırzade Rıza Bakırın mu

nizanmane tadilatı mucibince ida- hakemelerine dün de devam ... 

birinci ceza mu:ıakemesinde devam 
edilmiştir. Müddeiumumi ınütalea.. 
smı serdetti, suçluların hepsi -
ne ceza verilmesini istedi. Mahke
me suçluların mildafaalarını hazır
lamaları için başka bir güne bıra_ 
kıldı. 

Karabüke giden 
lngiliz mühendisleri re heyetimiz sukut ettiğinden ye- edilmiştir. 

. sergiyi gezdi 
Hatay malları satmak üzere şehrimizde 

bir Hatay pazarı açılacak 
Dün sabah Ankaradan şehrimi

ze gelen İktısat Vekili Hüsnü 
Çakır öğleden sonra yanında zev· 
cesi ve kızı olduğu halde Yerli 
mallar sergisini gezmiştir. Vekil 
sergiyi en küçük teferrüatma 
kadar dikkatle dolaşmış ve her pa
viyonda yerli malı ve sanayii hak
kında izahat almıştır. 

Bilhassa Sümerbank, Etibank, 
Hatay, Kauçuk, deri, kitap pavi· 
yonları ile çok alakadar olan ve
kil bazı sanayicilerin işlerind;: 

karşılaştıkları güçlükleri dinle
miştir. Hüsnü Çalar, kitap paviyo· 
nunda bir m.iktar kitap ta satın al
mıştır. 

Sergiyi çok beğenen Hüsnü 
Çakır, gazetecilere verdiği beya
natta demiştir ki: 
''- Y erlimallar sergisi ifade 

ettiği mana itibariyle seneden se
neye mükemmelleşiyor. Her se
ne yerli mallarımızın ne derece 

tekamül ettiğini burada goruyo· 
ıuz. Sergiyi her seneden daha 
güzel, ldaha cazip ve daha zen· 
gin buldum. Bu milli sanayiimiz 
için iftiharla karşılanacak bir ne
ticedir . ., 

D ünden itibaren sergideki pa
viyonlardan bir çoğu teşhir ettik· 
leri mamulatı deği~tirmeğe ba~

lamıştır. Bu arada Sümerbank ta 

paviyonunda esaslı t adilat yap -
maktadır. Yann s ergi hayli yeni -
lenmiş bir hale gelecektir. 

Bu seneki s:rgidc en çok rağlnt 
gören Hatay paviycnudur. Yalnız 

teşhir edilmek üzere bu paviyona 
konulan nümuneler bir çok kim
selerin israrı üzerine satılmıştır. 
Bu rağbeti gören Hatay sanayici
leri 1stanbuJda bir Hatay pazarı 
açmağa karar vermişlerdir. Ma· 
ğaza için şimdiden hazzrlıklar:ı 

ba~lanmıştrr. Burada bütün Ha
tay mamulatı satılacaktır. 

Satye binası meselesi 

iddianame suçlulara 
tebliğ edildi 

Yusuf Ziya Öniş ve arkadaşları 
Pazartesiye kadar itiraz 

edebilecekler 
Satio binası suiistimali ile Denizbank hukuk müşaviri 

205 ve meşgul olan İstanbul dördlincü İsmail 1sa Canişin de 
sorgu hakmi Sami mliddeiu 
mumlUk tarafından gönderilen 
iddianameyi dun blitlin suçlula· 
ra lobliğ etmiştir. 

Müddeiumumilik iddianame-

240 rncı maddeleriyle cezalan
lırılmalan yazılmaktadır. 

MUddelumumllik suçlu oldu· 
ğu hakkındaki delilin sadece is· 
nattan ibaret kaldığı eski Reas 

sinde, yolsuzluğu esas itlbariy. sürans mUdtirU umumisi Refi 
le, "Satie binasının istimlakerı 
alınması mümklin bulunduğu 

halde pazarlık ile alınmak ve 
r.azarlık sırasmda muamelat u. 
zerinde tahrifat ve sabtekA.rlık 

yapeırak satışa fesat karıştır· 

mak" şeklinde mtitalea etmiş· 
tir. 

Cela.l Bayar hakkında me'i mu 
hakeme kararı verilmesini iste 

mlştir. 

Gııçlulardan şimdi mevkuf 
bulunan Yusuf Ziya Onlş, Tuhir 
Kevkep 11e mühendis Knsım Ne· 
şetin muhakemeye mevkufen 
s~vkleri, tahliye edilenlerle tev· 

Udianamede maznunlardan kif cdilmlyenıerin de gayri mev
c!Skı Denizbank umum müdliril kuf olarak muhakeme edilmele
Yusuf Ziya Öniş ile eski Deniz- ri istenmektedir. 

bank umum mUdUr muavini Ta- İddianameyi dün tebellöğ e
hlr Kevkebin Türk ceza kanu- len Yusuf Ziyanın avukatı Sad! 
nunun 205, 339 ve 240 ıncı. R rzn öğleden sonra adliyeye ı;e

Denizbank yapı ve binalar terek diğer maznun vekllleri ile 
servisi şefi mlihendis Kasım Ne· nvukatlar odasında, iddianame· 
şetin 205, 339 uncu. nin hangi hususlarına itiraz ede· 

Reassürans ikinci mlidürii bileceklerini görUşmUşlerdir. 
Malik Kevkep, Reassurans hu- Maznunlar n ihayet pazartesi 
kuk müşaviri avukat Atıf Ödül 1 unune kadar itiraz etmek bak
ve Jerans şirketi mildilrU Mete- kını haizdirler. 

osun 205 inci. Ceza kanunu maddeleri 
Eski Denizbank müdür mua- hangi cezalan Amirdir 

vinlerinden Hamdi Emin Çap 
• Mliddeiumum lllğin , maznun. 

Bu sabah semplon ekspresile Denizbank meclis idare azala-
ların tecziye lerini istediği ceza 

ııchrimize, Karabük fabrikalarında rmdan Ziya Taner. Sedat Ödül 
- maddeleri şu cezaları !mirdir: 
çalışmak üzere dört İngiliz mUhen- ve Şahin Gi ray'in 2 3 O uncu. 

20:i - Rir kimse Tiirkiye clrvlet 

Almanyada 
tahsil güçleşti 

Mısırh talebeler memle· 
kellerine dönüyorlar 

Almanyada tahsilde bulunan Mı
sırlı talebeler birçok müşkilllta 

maruz kalarak tahsillerine devama 
imkan görmemişler ve memleketle
rine dönmeğe başlamışlardır. 

Dün Köstenceden limanımıza ge. 
len Besarabya vapuru ile bu We
belcrden büyük bir kafile gelmiş ve 
akşam üzeri ayni vapurla memle .. 
ketlerine gitmişlerdir. 

Verilen malumata göre, Alman
yada elektriklerin erken söndürül • 
mesi, petrol verilmemesi ve birçoJc 
muhtelif müşkülat çıkanlmasr Mı • 
srr hükumetinin talebeleri haldun .. 
da müdahalesini mueib olmuştur. 

-0-

Gazinocular 
Yüzde onbeş tenzilata 

itiraz etti ler 
Gazinolarda tatbtl{ edilen ta· 

rifelerde yüzde on beş tenzilat 
yaptırılmıştır. Bu tenzilat gazi· 
no sahipleri tarafından itirazla 
karşılanmış ve bunlar belediye 
ye rnUracaatte bulunarak ziyan 
ettiklerini bildlrmişlredir. Bele 
diye vaziyeti tetkik etmektedir. 

Bundan başka otel ücretlerin 
de de dlinden itibaren yüzde on 
tenzilat yapılmıştrr. 

her nevi eşyanın ohm ve satımında 
''e pahasında ve miktarında ,.e yap
ınasınd:ı fesat karıştırarak her nt 
suretle olursa olsun irtikap eylerse 
beş seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkat ağır hapis cez:ısiyle ceza· 
l:ındırılır Ye iiç seneden on seneye 
kadar riilhe ve memuriyetten mah· 
rumiyel cezası dahi hükmolunur. 

230 - Her ne vcsileile olursa ol· 
-;un memuriyet vuıifesirni ynpmaktıı 
ıhma! ve terahi eden veya :imiriniıı 
'rnnuna gfö-e verdiği emirkri makbul 
bir sebep olmaksızın yapmnyan me· 
mıır, otuz lirıırl:.rn yüz Hr:ı:rıı kadM 
uğır c:~z<ıi nakdi ile cezalandırılır. 

Hu ılımal ve lerahiden veya dmi
rinin kanunl emirlerini yapmamı~ 

olmaktan de.vlelrc bir ma::orral /ıu• 

sııle gelmiş ise derece~ine göre bif 
rıı!dan iiç serıeye /.:adar hapis ce:O• 
si11le birlikle mii.rbbeden veya mıı.• 

vakkalen memııri11etterı nıalırumiyef 
ce::<m dalıi hiikmolunur. 

ller iki surette memuriyet ferahi· 
sinden veyn verilen emri yapmama
wıclan efratça bir türlü zarar hasıl 

olmuş ise o da ba~l.-aca ödettirilir. 
240 - Kanunda yaıılı hallerdetı 

başkn her ne suretle olursa 01suıı 

nızifesini suiic;lim:ıl eden memur de
recesine ~öre iic aydan üç seneye :ı.a
ılar hnpsolunur. Cezayi tahW edt• 
cek sebeplerin vücudu hıtlinde bif 
ayılan az olmamak iizere hnpis ~e 
otuz liradan :rüz liraya kadar ağır 
cezai nakdi ile cezalandırılır Ye her 
halde mücbbeden veya muvakkateıı 
memuriyetten mahrum edillr. 

339 - Bir memur memuril-·etinl 
icrada ıomamen veya kısmen sahte 
:ıir varaka tanzim eder veya 1ınki1'İ 
bir ,·o.rnkayı ta~ylr ve tahrif eyler 
ve bundan dolayı umuml Te husu5f 
bir mazarrat tevlit edebilirse üC 
seneden on seneye kadar ağır bapiS 
rezıısınıı mahkl'ım olur. Eğer işbu .,,.. 
r:ıka s:ıhleliği isb:ıt edilmedikçe nıu· 
lchcr olan e\'rnk kabilinden ise a~ır 

llİıllı9. int.i.Aap yapmak üzere 15- Gizli yapılan celsede Dok-
1 · tJg ~h gllnfl saat 17 de Be; tor Nadire Sadi, Diş doktoru 
Bebek de~izcilik şubesinkie ya· Madam Rener ve Hüseyin Af .. 
pdacek f~maa sayın azanm teş- ~:ır müdafaa ~ahidi olarak din-
rifleri rica olunur. l~l'lilmiştir. 

dls gelmlııtir. Buradan Karabtike Den!zbank şeflerinden Saclur: 
gideceklerdir Galip Savcının 2 4 O ıncı 

hcsahııı:ı olarak :ıloınğn veyn solma- lıapi~ rezası beş seneden on iki 
An. l ahul yapmağa memur olduğu neye kadar verilir. 

se· 
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El ve ayak 
M EDEN1YET başparmağın e 

seridir, derler. Yani insaı. 
elinin bawarmağı, diğer elli hay 
~anlarda, mec:eıa maymunda oldu 
&l~ &tbi, öteki parmaklarla bir hiza 
~:\ u:~a imi5, medeniyet kurulamaz· 
~ı~ ... Buna ben de inanırdım; her 
l:.ııı:ıe ba~parmağımızm elden ayr. 
01~a~ı çok işimize yanyor. Arzula
rızr.:-:ı yerine getirmek hususund~ 
Cı:ı~.n ı;ok hizmetini görüyoruz. 

d .~~k<!t bugünlerde gazetelerde gör
b u,;ıım birkaç resim, medeniyetir 
aSP:ınnak sayesinde kurulduğu ka· 
~atimi hayli sarstı. lki kolu da ke 
Sılıniş bir adam, ayakları ile her is· 
~ediği İıii görüyor: yemek yiyor, ka 
~ıt oynuyor, traş oluyor, çalgı çah· 
~or. Avustralya'da kolları felce uğ 
l"arnış Yedi yaşında bir çocuğa da 
ay<:kları ile yemek yiyip yazı yaz

~ag_ı ~ğretmi~ler. Demek ki bu, her· 
es ıçın kabil olacak. Ayaklanmızıı. 
~aklarını kullanmasını bilmeyi 

iniz onlara ıhtiYacımız olmadığın 
~an._ lhtiyaç has;l olunca belki bil:;· 

utun parmakc:ız da birçok şeyleı 
~aPabileceğiz. Acaba . insanın, elle· 
tıncteki ba~parmakların diğer par· 
lllaklardan aynlmac:ı da sırf kendi 
~ri değil midir? Maymunun ba~· 
~tıntlğı olmadı~ı için birçok işleri 

ercmt'di~i iddia edilebileceği gibi 
~arı Yapmağa kalkmadığı. onları 
di" cremedıği için bac:parmağımn 

ger Parmaklardan ayrılmadığı da 
Pekala akla gelebilir. 

l'Bazı kimseler, saıır elimiz gibi rol 
~ 1Inizi de işletmemizi tavsiye eder, 
atta· "Sol l' · k ı y b. ırh · e ın arısto ·rat ıgına ır 

I\~ ayet vermelidir,, derler. Elleri· 

1 ın her ikisi ile istedikleri gibi ça· 

1
1~nlar 'ardır. O gördüğüm resim· 
,e'.den sonra bizlerin avaklanmızl:.ı 
ıur· · 

tımekten başka bir şey yapma· 
ll'ıarnızın blr tembellık e eri olduğu· nu du .. y d .1.· i 5Unmege başladım. Ma enır:ı 
krıı-an, herhangi bir sebcble ellerini 
ulan!'! .... ~ ı ... Yak -•1.<1Z olunca on.arın ışını a· 

.. 11 l~rına gördürebiliyor, o halde 
' er · • tet ını kullanmac:ı kabilken de, gay 
" l'decek olursa avaklarım terbi· Je t- ' • 
\a~;"11e:i kabildir. "Ne lüzumu 
Ya\ •• dıyeceksiniz. Lüzumu var. 
"' nız iki eliniz olmasını kafi bul· 
·•ıactı" 
"t gınız zam:ınlar yok mudur? ,\ e 1 • 
~ ıe ~ bu yazıyı yazarken duydu-
~ ~tn bır ihtiyacı anlatayım: iki elim 

zı ıle . 
~aJtnı ınc~gul; camm bır cıgara 
hiç :ık i tiyor. Bunun için yazıyı 
\ya~lınaz~ biran bırakmam lfızım 
n1 b·ı Parmaklarımı da kullanması· 
tıga 1 

"!em şimdi yazı)'I bırakmadan 
in(~ ). akmam kabil olurdu. He!<' 
ayaı 

1 
erı ko~mak hususunda şimd: 

b lir{.:U-ımızdan pckfılft i tif ade ede· 
' :.•cıık. Kcndi<:mi olduğundan faz 

'<.{tılı .. • d y 

S~r cev~ ----Ada mektubu 
.................................................................................. .................. . 

no.r \ 

Büyükadanın meşhur Dünya tetik üstünde duruyor! .. 
mehtap geceleri 

lt-lialumat fruş\uk 
Burrünkü Tan gazetesinde, (l la· 

ber) e \e (Haber) in yazıcılarına 

çatmakla mükellef bir kimse, lngi· 
!iz filosunun lstanbulu ziyareti mü· 
ııascbcti!e koyduğumuz ingilizce baş 
lığın yanlı~ olduğunu yazıyor. (Ila· 
ber), İngilizce muterciminin tahriı 
müdürümüze yazdığı husu<:i mcktu· 
bu ayn<'n dercetmekten ba.ka hiçbir 
mukabc!eye Hı zum ~örm~z: 

•n·~--n~~""""""~""""'""""""'~"""""VV'V'VVV'VVVVVVVV'V 

Işıklı gecelerde Ada halkı - Çam hol~ulu 
yollarda - Fettan bakışlı ayın altında dola
şan çiftler! - Bu sene denizde mehtap salası 

yok! - Lastikli tarife - Felekten beklenen 
bir mehtap - Gelecek mehtapta 

Adaya geliniz! 
~~'"""'~"""~""""""'"""'"""~'"'"""~~ 

.__,_. .... .ı;.,,,... ... ,;.......:ı,;;.ı..o;.;.. 
Biiyiikadada ( Aşıklaryolıı .. 

Her gün ortalık kararınca, tüne ., Fakat ne kadar yazık ki m!!hta -
meğc ba~layan kuşlar gibi, evlerine bın bu haşmetli gecelerinde Bü)•ü · 
çekilen ve hiç dı~an çıkmayan Ada kadanın her taraf mdan istifade e -
halkı mehtap geceleri, bunun aksi- denler çok azdır. Halk yalnız Ada. 
ne olarak, ederinden içeri girmez- nın merkezine yakın olan ~laden 
ter. Fakat birkaç geceye inhisar e - yolundan mehtahı seyreder. Burası 
den bu mehtap gezintileri yaz gece- o kadar kalabalık olur ki, panayır 
!erinin en bedii eğlencelerini teşkil yerine benzer. lnsanın bu görünüs 
eder. Büyükadada mehtap, bütün kar~ısmda dalıp geçmesine imkiin 
parlaklığı ile tepeleri, sahilleri ve vermezler. 
denizi gümüş ziyalı bir gündüze ka. Zaten onun bütün ze\•kini almak 
,·uştururken çam kokulu yolları gö! isteyenler Ilüyüktura koşarlar .. 
1?:eli pırıltılarla doludur. Burası sessiz, ıssız ve tabiatın dü§-

Ayayorgi ve Yemsi tepelerinin manlarındaı~ uzak~ı:. Burad~ .sa · 
üstünde mehtap, gecenin parlak gü :ıtlerce kendı kendınıze kalabılır ve 
neşi olduğunu b.izzat gösterir ve in· ~üzel ı~ığın bütün zevkini kana ka
sam kendine çeker .. Büyük turun na içebilirsiniz! .. Burada mehtap 
yalçın kayalı sahillerinden akarak seyredenlerin ekserisi arabalarla 
hafif hı5:.ıltılarla titreyen temiz deni gelmişlerdir. Çünkü oldukça uzak. 
zin yüzGnc düşen Ada mehtabı bir tır. Yürümek zevkini de beraber 
siirden güzeldir. Çünkü mehtap bu· tatmak isteyenler ikişer, üçer ki~i · 

rada bizzat şiirdir! 'ik gruplar teşkil ederek gezerler, 

Yazan: M. DALKILIC . 
E

VET, diyonıı ki hir <'ilıan harbi na:r.:ni olarak iınkf111..,11dır. 

Zira orfada lıir ııılllı·tin krndini bö;\ le bir ıık~c alınası için 

ne bir ebPh, ne <le bir ı;:ı.) t' 'ardır. Dün~ a ;rnlnı:t. A iman.) anın 
Jıir ha.rb açabilcnf;lııdt>n korl.tı;\ or. 

Fa!mt ('il h:ı ... it ı:ııılıal,cınc hııoun ınC'rnunane bir korku olduğu

nu ıkrhal ı;~stcınıe.) c kafidir: Alm:ınynnın l•ir dhan harbi w;mak
tan, kendi .. inl bu ate e atmaktan ın:ıl;..,ııdı ne'? .. l\lii ... tcnıl<'l>ı•lr.rlni 

:ılm:ıl~ n~.r:ı iJ;.fı,.,:uli darlıji,ını dü:r.ltııwk mi? ..• 

Fakat her il.isi için tle sulh ccııJw .. i namına in~ilterenin dt-\'. 

lct aılamları rC'ı-ıncn '"' tf'krar tf'l,rnr ıııiizalierı• ~·olıı~·la hak 'e 
adalet dnire..,indc ,\lıııaıı,yanın hu gibi ihtiy:ıı:l:ırını tntmlrıı• h:11.ır 

ohluklarıııı bildirıni-;-lerılir. O halde müıakere \ '(• .. ulh ~olu;\ la alı· 

nabilc<·ck )t') lcr için kcnıliııl h:ırb at.-'::'iıtc atac:ılı mecnun bir mll
iC't fa<.a n nr olunabilir mi·~ .. 

li:ıldı iti ~cı:<'n J!)l J cih:ın harbinılc oldu:;ıı ~ibi ,\lmnnların 

yıldırım gibi Jıudutl:ırı dısınu çıl<nrak oralarda harhı•tııı<'lf'rlııı• '<' 

mağlüb olurı.a hemen :.iliıhları ((•rkt>diıı ) ine vatanlarını olduğu 

;ibl muhafaza ctınel('rlne arlık imkfın olmatlıii,ını hcrlH•o; blliJor. 

Zira, yt>ni harbdc Cf'phc yoktur. 0<'phc ardı harbi vnr. 

Yani ln~ili:r., ı-·ran ız, Rus tnn·arcl<·ri m<>rk<•:li 'nLi~·ette \'e 

ba)tan ba5a. ~mai !jehlrler olnn Alman ~ehirlerini yakne:ıldnrdır. 

Son nutlrnnda Jn~iliz ba~n·klli Çcmherlayn ela bir harb tak-

dirimle gnllh 'c.ra mnğliıb dti ihımek abl'~ olnca~ını, çUnkU her 
iki tarafm da ayni d<'re<'cdc nıahYola<'ağını ii)·lemcdi mi! •• 

Buna :rai:,'llıcn buglin durum bnş <Hincli.irüriiıhir: Almanya 

Jıall•ma, ilk df'fa, 1914 de Alnıanynnııı hnrb ilan <•ttiği ~iiniin yıl. 

<lönümii fener nla~lariyle tt>s'it cttlrili~·or. Ayni ı.amnnda Fran. 
~a. ingilfore \"C Polonya)·o. karşı erııclıi ata~<'milit<'rlf'rinin <':ığnl

madığc biiyük manevralar ynııılıyor. 
İtalyanlar l'ran"'" tnarrurnna Ju\r:ıı ~imali ital~·anın miidnfa-

3"1 mnne,·ralıı.rıın yaıııyorlar. 

Frnsa. Jntlhahnh t<'hir etti. 
Y<'lhiisıl gerek ~ulh rf'Jllısi, g<"rek totaliterin hUtün hazırlık-

lannı ikmal etnıi5, n.ı taraf Jı:ırhe ate ta bir halıJcılirlcr. 

En ufak bir ~nr, bııılalacn bir har<'k<'t wya nıe,,'um hlr t('_ 
"n<lüf bir ııncla diinynnın ntc,, almasına kafidir. 

hte en tehlikeli imli. inıcll girmi5 lıulunııyonı7.. Zira, lkt ta. 
raf lılribirinden bu kadar nyrıldıktan YC bu kadar A'f'r~in bir lınlc 
girdikten sonra tetiğe lınsııc.:ık fek bir hiıdi,.,c l<fıfiılir. 

O \"akit \ akııyi, milletlerin lnıd<'"İ harkine !;'ıknbillr \"C akıl, • 
mantık, na:r.arJ)·c, Jrnrku, hrr ~ry ifliic; cdrbllir. 

l\lndemkl lflacı C<lf'bilir, o halele tehlike Yardır. Zira nneak 

bunlar iflıi"I ctmcılik!;<'dir Jd harb olnmaz. 

Korlm surıuladır ki rnJ,ayi binat n:ızal"l~·ntı ,.~ mill~Uerln 

iradelerini l•ir anclıı t>ziıı ge~ebilir n diinyayı malın\. c;iitiirebilir. 

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

Hab~rin Jngiliz fila:.unu <;;c!fımlı· 

yan in~ilizce cümle:ıinin yanlış ol· 
duğu hakkında bugünkü "Tan,,da 
bir yazı var. Asıl hata onlarda. 
Cümlenin mana:;mı yanlış anl.!lllı:: 

,.e bu manaya göre cümlede "bir kc· 
limenin fazla ve cümlede yerr-iz ko· 
nulcluğunu., zannetmi~ler .. 
Onların anladığı mana şu: 
"Türk milleti lngilterenin Akde

niz bekçilerini dostça selfım!m .. 
Bu takdirde çümlenin ~öyle olma

sı lizımgelirdi: 

"Turkish people salute f ricndly 
England's mediterranean guardi· 

ans .. 
O zaman, pek tabii olarak fricnd· 

ly'den evvel thc ye lüzum yoktu. 
J Ialbuki bizim kasdettiğimiz ma· 

na şudur: 
"Türk milleti dost lngiltcrenin Ak 

deniz bekçilerini selamlar.,, ki, bu 
, da İngilizcede ~u şekilden başka tür· 

ili yazılamaz: 
Turkish pcople salute tize fricndly 

England's mediterranean guardianc:. 
Buradaki "the friendly Englanrl. 

"Dost İngiltere.. manac:ınadır ki 
bunu ingilizceyi pek az bilen bıı 
kimsenin bile anlaması lazımdır. 

Mumaileyhin Habere c:ata~ma) ı 
fdet edindiği bugünlerdeki saldırı~ 
larma bir vesile olan cümlenin, ha· 
tasız da olsa, benim elimden çık 

mış olmasına müteessirim. Belki 
gazetede bir cevap verir ve tavzih<: 

lüzum görürsünüz diye bilcliriyo· 

rum. 
Selamlar. Bu <;;iir Yürükali koyunun durgun Esasen araba ile gitmek m:!htabın 

deniztni parlak altın ziyalarile yı · Ze\1<ini tamamlayamaz. .!olu sahiline kadar götürüp getir -
kadıktan sonra, çamlar arasından "Dil,, e doğru sarkacak olursanız ınekte idi. Fakat bu sene tarifede 
süzülür ve "Dil,, e kadar inere\, pek neşeli gruplara tesadüf edersi - !Jukadarcık bir §e~' de unutulmuş _ 
bütün güzelliğile bizi kendisine çe. niz!.. Burada eski bir gazinonun an- tur. zaten esaslı .bir gezinti şekli 
ker. <azından kalan çimentodan yapıl • değildi ama, gene bir ~:!ydi. Halk 

"Maden,, in mehtabı başka bit mış bir yer gençlere dans sahası pekala rağbet etmekteydi. Bu sene 
alemdir. Burada mehtap, 13üyüka - vazifejni görmektedir. Yirmi otuz hiç yapılmayıc:ı herkesi hayrete dil· 
danın Anadolu sahilleri hizasında ~ift beraberlerinde getirdikleri gra. şürii}•ordu. A~aba toplanan bilet 
uzanıp giden kıyıları için ebedi bir mofon veya akordionlarla saatlerce paraları kömi.ir parasına tekabi.il ct
ışıktır. Ay, şiirli ışıklarını "~la: danşederler .. Yalnız tabiatın ışığı mediği için mi yapılmadı? diye 50_ 

ruhlulara tavsiye ederim, bir defa- -
l'alıdct GOLTEKI \ 

da ayın parlak ışığını Biiyükada . SükrU Kaya Ankarada 
dan seyretsinler! Hem de semanın • 

Ankara - Bir müddet evvel 
pek nadir olarak gösterdiği yeni bir . . 1 k ' nah·ı·· 

.. .. " d Fransaya gıtmış o an c.:s ı ı ı 
manzara\"! da gormuc; olacakta~ ır. kT ş··k .. K h · · 
Çünkü g~lecek ay da. de\'am edecek Y~ V ~. 1 .~ u n~ aya ~e rımızc 

den,. c gönderdiği z..1man mevcudı- ·ıltında ... Ne bir fener, ne bir elek- ranlar çok!.. 
yetinden hir ~ey kaybediyor! trik lambası ... Sonra dansa fa5'ı\a • • • 

Ve sonra insanın ciğerlerini dol- ,·erildiği bir anda içlerinden güzel Artık Adanın temmuzda başlayıp 
duran mis gibi koku\arile bitmez 5esli olanlarının ~arkıları, mehtabın 
tükenmez bir berekette uzayıp gi • altındaki müsamereye baJka bir 
den çamlarla dolu "A~ıklaryolu ..... parlaklık verir .. 

Ay bu yola iğne yapraklı çam Adada, inc:anın canı sıkılarak 
ağaçlarının arasından platin renkli wylemesi lazımdır ki, denizcilik 
ziyalanın gönderirken sihirli gölge- hayatı hiç yoktur. Mehtabı denizde' 
ler tc)kil eder. Sonra çamların tepe- geçiren ne bir sandal ne bir motör 
\erinden kendini gö~terir; o zaman tesadüf edilebilir. Dört taraf cleniz
bu gölgelerde gezinen çiftlere fet • dir ama, yüzmekten başka denizci. 
tan bakı.;;\arile onların sevgi duygu· lik sporları ve va ·ıtaları yo!dur. 
!arını ta;cler ve cüret\er verir.. Geçen .c<ne Denizyolları ı~ıaresi 

l"tc mehtabın bütün güzellikleri ı\dalılarm da mehtap safac:ı yapa
Bü~·ükadanın iki lepesilc Madenin. bileceklerini dü~ünmli5 ,.e mehtap 
de,. Dilinde ve Büyük turuncla top - :;cferlcri tertip clıniş9. Küçük bir 

lanmıştır. \"apur halkı Adalardan alarak Ana. 

ağustos ba~ında biten mehtabı ela 
bitiyor .... Bir ağustos sonu mchta
bımız daha vardır ki. bütün meh -
taplardan daha parlağı ve daha faz 
la rağbet görcnidir. Ondan sonra 
artık felekten çalınması ümit edilen 
bir mehtap daha beklenebilir. Son· 
ra k15! .. 

ı\ğustos sonundaki mehtapta A • 
danın en ze,·kli geceleri yaşanır. 

Yalnız bu son fırsa tı kaçırmaktan 

korkan arabacılar da 15.stikli tarik. 
!erini gerdikçe gererler. 
Şimdi yaz bitmeden önce. tabia -

tııı güzelliklerinden ıcvk alan jncc 

olan bu manzara harikuladedir. donmuştur. 
-0-

Du haftalarda her akşam ayın et· . • · · f 
rafında yer alan Zühal, .Merih, \"e Adlı ye ve sıhhıyede ıkı ter i 
Müşteri semanın en parl~k kandille Ankara, - Adliy~ Vekaleti 
rini teşkil etmektedirler. l\lehtabın muhasebe mü.dürü '.Zihni ve Sıh
ku\'\·etli ziyaları karşısında hile biye Vekaleti muhasebe müdfüü 
parlaklıklaı ına halci getirmiyen bu Rıza birer derece terfi etmişler • 
yıldızlar dünyamızın yetmiş gün - dir.' 
:ük ınisafiridirler. 

Basvekalet müstesarı 
· şehrimizde · 

Uç haf ta sonra bir gece için olsun 
Adada kalmak üzere gelenler bedii 
zevkin en yüksek kademe ine çık -
mış olacaklardır. Ba~vekfılct müsteşa:X : 1

chbi ~u 
Çünkü orada mehtabın platin saç snbah Ankarndan şchnmızc gelnu_&

larından örülmüş dalgalı bukleler tir. Vehbi tcdnvi olmak maksadilc 

teşkil eden çamların altında ya~ - Avrupayn gitmeKtedir. 

nacak saatler vardır. Ay, o akşam 
onlara en sü-:lü \'e en parlak ı şıkla
rını gönderecektir ve onlar yeşıl giıl 
"eli çamlara inen.mehtap ile konu
şacaklardır. 

o. Ç. 

Çek ordusu ınevcudu 
9 .IJine indirildi 

• ~ • - ... r ' :.ı ' ,ot , •_.._,..,,, , l ~ .. ,, ~ ... , .,......_1• • r . >·~~ ... ·ı.:.._· 4 "-.,, ....... , 

Prag, 4 (A.A.) - Alman makanı 
!arı tensik edilen Çek ordusunun 
kadro undaki jandarma me\•cudum.: 
12.000 den 9.000 e indirmi,lerdir. 
Fakat bu indirme hakikatte daha 
büyük mikyasta yapılmıştır. Çün 
kü 9000 jandarmaya ancak 6.00C 
tüfek \'erilccektir. 

Durmamış Ali 1 Ona kim muhtaç ki? ... 

G E(,'J~.1\· gün İstarıbulcln yecli sekiz ıı-

ımrhııınn O.) muş l 1 ya::-ımla bir 
\~~d .. an'lcden bır tanı ı~m1 

on Uı: i\nkara'da - bundan on iki 
~·~t ç ene CV\el - sineklerden şika· 
kuy Ccl_:rken: "Ke5ke bizim de birer 
h1t ~gumuz olsaydı da inekleri ra· 

tıı~a ~at kovabilsck! .. derdi. Kuy· 
ti\ acı acr.t yok! Tabiat bize o ih 
lt·ı r.~ızı da tatmin için Jfız1mge· 

<tıeti ' • b' . ·c d 

ı:ocul.: hırsız ynlmlanını h. Uu ckr de A. 
ılanndn Ceylıandıl 7, Q,,ınaniy~ıle 9 ev :.oy

mu Uurmıı~ Ali bnılnılc 12 yn~ında bir 

Jıın>ı:r. iklnc·i defa ... uç li<:tii ynkalunm15. 

nu yaınnn çorul< hırsız miiddC'iumumi

yc ne clP~ı· h<'ğl'nirsinit: 

- 1111 .. :ınnt lıana babamdan 

H:ıhaııı nıe.,hıır at Jııı~ızlıırınılıınılı. 

katılı! 

Jlııtlll 

Siyasi helva sohbetleri ..• 

A üllm.\~J.1 ..,iya ... i mal<alcclr, ~nrib. 

<lir t.i, ıni:rnh Ç<":ati..,i almaya ba~la. 

ılı. Allnh eııcnmıııı lı:ı;\'r et<.in. M<'..,ela Juy. 
nwtli nııılıarrlr 'f1 nıchıı<.nmuz ;\luhldılin 

)liı·~ı>ıı'in son m:ılrnlt>J(.'rindcn 

I<'' tın .. c :-ii)·lr: 
::::ıılh hC'h11<.1 ! 

birinin !'>er· 

1 X<ilLTEREnı~ lln<ldcrsflcldcle bir 

fnbrilmıla çıkan ~"angın ncti<'e inılc 

ı;:ı•lcrck me' ~ını i~in clcpol:ırıla 1 tir ctlil· 
ıni:;; olan 200.000 fut bol topu yanmış? •• 

Ynnını'::'":l ne çıkar~ Ei:;cr enılise hi-

ıiın '"'''/;:İli fut holdileriıııiz içinse ~ <'rsi:.ı 

hir ..,ı·y ... 
(iiııl.ti hiıiııı futholriill"r için 'urnrnl.: 

N·nchi ııı:ılı toı• yok-,a hali.., yerli hakem 

\ l'\l" ?.,. 

~tll\e i . ermış, fakat ız ıstı a e 
nı bılmiyoruz. 

........__ Nrtrullalı ATAÇ 

A-----
~kara valisi şehrimizde 
·~tık 
~ av ara Valisi Nevzat Tundoğan 

illi lf.r trl!'zuniyetlc şehrimize gel 
• · Ankara '-nlisi Haydarpaşa 

t\ it.\~~~ mml'fini T .. ~t
<; tı ka ~ 'trt~clıı: d~tlan tar:ıfm 

ı ılannıış•ır 

ıh•ılr.ıniıı atını çal:ırl,<'n dedem tnrafındau 

tnh:ınc:ıylıı öhlürtihliiğiinü annem siiy lü. 

ror! .. 
Ul:ın, bnbıı.clıın luılma bunra <ıanatlar 

y iiz ii"tii dııruy or dn im cıanatta mı baba 

nılrnsııın Jıiinıwtln tuttu? .• 

Bôy le süfü lıo111l.:l:ırı - lınlb ~iit lü İs
tanhuldan b:ı hsetmiyornz! - :ul:ımakılh, 

e,,eı, Tcrl.os SU) undan S('Iİl\Cl'ye kadar 
ılüğr.rrl• töhve cttlrmcH .. Yolma bu ~ 
fmrlkt~kt ~tddann a,mrtnnftn1ftn bftıınp 

ıııoılf'rn nıııı<'lnln ıııcın(.'lerinden 

ı:alılıl,laruu i5itcr<•ğiz ! .. 

bile süt 

~lnlıtcrı•m 

ı:öy le bitiriyor: 

ınıılı:ırririıııiz · mnlrn.ksini 

- Ej;rr, eliyor, ~·akında tanı me~·un<'• 
c;ini bıılnenğını limiti ctiiğimi7. hclrnyı ("ulh 

Jwh·nsı) ntes ibtiinılf'n tam rnktiıule ala. 

nı:ıısııl\ milletin<• bir ı-ulh 1'iy·afcti çekmi. 

ye inıkfııı lıulı\may ız!. 

Uıı sulh Jıııy:ı-:r, p;aliba, ii:r.erl<'rine mu• 

nlwıkler ynLılı kiığıt Jıclya.o;ının ~·eni fo;mil 

o 

* ... 

Yaşasın trenler 1 
S~l.\XiYJ~ • Adana arn .. ıncln i liy<'ıı 

t N'ndc iki çoculi birılcn dlin)"B;:\'D 

;..ı·Jnıis ! (.'ok şık ıl<·ğil mi~ •• Uercl•ct. 1esn. 

diifı•n trenıle hir de ehi' bulıınııyonnıı-:. 

~ıı fr<'nlnin, 'allalıi, en nrkn \1lf;onu· 
nu öpnıdl! 

Zira, bali!ıanl7.a, zaYnlh c,oeoklıı.r oto-
9"t1bmc,., trnmYnylar, oto1ıibl<'r1n altların

da ıliiıt) adan gidi)·orlar, kahraman t n•nlf•. 

tin ii fl<'rinde dünyaya geliyorlar! .. 

- Torbaya kayna,nasmm J'<'Smiıı: 

ynpt ınnca nııtrenmanl:ınııı hlı. as • 

mnmağa. b~Jadı. 

- Fransız karikatürü -
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Avrupada 
manevra 
haftası 

Almanyada benzin 
satışı tahdit edildi 

Riga, 4 (A.A.) - Yarıresmi 

"Brive Zcme,, gazetesi, Avrupa
& manevralar haftası başlığı al
tında ve beş sütun Uzerine yazdı
ğt bir makalede, İtalyan, Alman, 
Türk, Rumen ve İngiliz manevra
lan hakkında mallımat vermekte 
ve bu manevraların uyandırdığı 

büyük alakaya ~:taret etmektedir. 

Almanyada benzin kıtlığı 
Berlin, 4 (A.A.) - Berlinde 

otomobilcilere benzin tevzünin 
ciddi takyi.dlerc tabi tutuiduğu 

görülmektedir. Bazı tevzi merkez
leri ancak mutad müşterilerine ı O 
litre kadar benzin dağıtmakta, 

diğer müşterilere ise 5 litreden 
fazla benzin vermemektedirler. 

Bu talı:yidatın, sarnıçlı vagon 
eksikliği ldolayısiylc nakliyatta te 
sa.düf edilen müşkülattan mr, yok
sa gittikçe artan ordu ihtiyaçları
nı karşılamak üzere bazı tedbir -
ler ahnmış olmasından mı çıktığı 

malfım değildir. 

Hamburgda da vaziyetin ayni 
olduğu bildirilmektel:liı'. 

Fransız gazetelerinin 
Mütalealari 
Paris, 4 (A.A.) - Figaro,, ga

zetesinde Romier şöyle yazıyor: 

''Meşhur tarihler oyunu ile ken 
di kendimizi aldatrruyailm. 20 a
ğustostan itibaren mukadderatın 
tecelli edeceği söyleniyor. Eğer 

25 ağustos kapalı geçerse bütUn 
tehlikeleri unutacak mıyız? Bu
gün A vrupada Uç mmtaka ani bir 
harekete s a h n c olabileceğe 

benziyor. Danzig, Almanya ile u
yuştuğunu hemen hemen hiç tc 
gizlemiyen Macaristan ve üzerin 
de İtalyanın açık emeller besle
diği Makedonya ... Bir çok şeyler 
eilr'etleri durdurabilir veya tehir 
edebilir. Fakat ani olarak da her 
hangi bir harekette ibulunm:ıcı 

muhtemeldir. Binaenaleyh devam 
Jı bir tesanUd göstermek icap e
der.,, 

''Ordre,, gazetesinde de Vi
viere şöyle diyor: 

vete karşı kuvvetle mukabele et· 
mek hususunda müşterek azimle
nnı göstermemi§ olsalardı kim 
şüphe ederki Danzigin Almanya
ya ilhakı çok zamandır bir emri· 
vaki haline gelmiş bl.lunmazdı?. 

Bu da ümitsizliğe düşmemek 15· 
zımgeD1i~ini isbat eder. Ancak hiç 
bir sahada zaaf göstermemek 
lazımdır. Bu su:-etledir ki eğer 

mümkünse harbe mani olabiliıiz 

ve şayet harbin önüne geçemez
sek onu kazanırız.,, 

Avam kamarasmda verilen 
ızahat 

Londra, 4 (A. A.) - Avam ka
marasında bazı mebuslar, hariciye 
parlfunento mlistcşarı Butlerden, 
Danzigde nasyonal - sosyalist tch. 
didinin fazlalaşıp fazlalaşmadığını 

sormuıılardır. 

Butler, verdiği cevabda son haf. 
talar içinde Danzigde askeri \'eya 
yan askeri faaliyetin fazlalaşmış 
olduğunu kabul etmiş ve maha!Jl 
vaziyetin çok yakından takip olun
duğunu, Polonya hükUmetinin de 
lnglltere hilkfunctl ile sıkı bir te -
ması muhafaza ettiğini iliive eyle. 
miştir. 

Muba!az&kar m~buslardan Adams, 
Danzlgc bUyUk çaplı toplar yerleş
tirilmesi doğnıd ın doğruya bir tc_ 
C!l.vUz telakki olunabillp olunıımıya
cağuu sormu§tur. 

Dutlcr, "böyle bir Beyden habe -
rim yoktur., cevabını vermiştir. 

Butler, diğer bir suale cevaben 
?e eu malQmatı vermiştir: 

"- Milletler cCıiniyetlnin Da.nzlg 
yilksek komiseri, Danzig vaziyetini 
takip için milletler cemiyeti kon • 
soyi tarafından seçilen Uçlcr komi
tesi ile temas halindedir.,, 

Nihayet liberal Mruıder, şu suali 
sormuştur: 

"- Acaba. hariciye müsteşarı, 

Danzigin hnlcn pratik bakrmdan 
Almanyanın elinde bulunduğu ve 
Gdiyniaya bakim olması için de yal 
nız birkaç bUyilk çaplı topa muh _ 
taç olduğu fikrinde de~ri.l midir?,, 

11Eğcr İngiltere ve Fransa, ku ... j 
Butlcr, §U cevabı vermi§tir: 
'.'- Hayır, bu fikirde değilim . ., 

Moskovaya gidecek olan 

Fransız .askeri 
lıegeti L·ondrada 
Çemberlayn mütecavizin tarifi 

formülünün söylenemi yeceğini bildirdi 
Paris, 4 (A. A.) - General Dou- blldiremiyceeğinl, zira mUzakerc 

menc'in rlyasct ettiği nske.rl heyeti ynprnakta olan dlğer tnrafların mu 
Londrnyn gitmiştir. Heyet Lon- .;:ıadesi olmadıkça bu gibi vesikala
drada İngiliz askeri hcyetilc te - nn neşrinin Adet olmadığını bfldir
mas edecek ve omdan beraberce mlştir. 

:Moskovaya hareket eyllyccektir. 

General Hutzinger Bafra yı sel bastı 
Londra.. • (A. A.) - Tilrkiycyc Samsun, 4 (A. A.) - Birkıtç giln 

gitmiş onln Fransız askeri heyetL dür fasıla ile devam eden yağmur
nin reisi general Hutzinger, iki lar dun saat 16 da şiddetini arttır. 
gündenbcri Londradn bulunmakta

mış ve Bafrnnın İsmet paşa, Ta _ 
bakhne ve Gnzl paşa mnhallelerinl 

dır. Bu sabah harbiye nczart'tine 
giderek İngiliz ıwncl kurmay reisi 
general Gort ile uzun bir mUlı1kat- su basmıştır. Herhangi bir kazayn 

ta. bulunmuştur. mahal vermemek için derhal gere-
Avam kamarasında liberal Man- ken tedbirler alı:ımış ve su basım 

derin bir sualine ecvab vC'rcn Çem. mahallolerdcki evler tahliye edil -

"-lıt.ya, ~ Birliği Te tngil. miıı. içinde oturanlar emin yerlere 
tw bnatmdan blhaMta ~vüzü yerl<.>şt.irilmiı.ılir. Zarar tesbit edil -
tarif için ileti llClrUlcn formiılleri mcktedlr. 

Halk bugün lngiliz amiral 
gemisini gezecek 

Altın bileziklerde 
agar salıtekô.rlığı 
Bir kuyumcu ile Darphanenin eski 

bir işçisi zan altında ... 
(Baş tarafı 1 incide) giderek oradakı bazı e ki eserleri 

refine bir öğle ziyafeti vermiştir. tetkık etmişlerdir. 
Amiral Sir Cuningham da ge- Bugün saat 15 ten 18 e kadar Ma-

cc saat 22 de Vorspite zırhlısın· aya zırhlısını lzmir halkının ser-
da bir slivare vermiıtiı. >est ziyaret etmesine müsaade edil- 14 ve 16 ayarlı altın bileııklen sine verilen, Kapalı~~rşı kuyuıtı' 

Vorsı}ite amiral gemisi bugü:r -niştir. ~lalayanın motörleri halkı 1 Darphanede damga i~isi Mehmc' ::ularmdan Kfunil ile Darph 
öğleden sonra saat 16 dan 17 ,30 ~emiye kadar götürme!<teydi. Ziya- ile uyuşarak 22 ayar damgası \'Ur lamga iş~isi Mehrnedin duruşıtl' 
a kadar halkın gezmesine açık bu· retçiler kendilerine tefrik edılen 

1 
durup piyasaya ürdüğü iddiası i· arına bu sabah başlanıld!. 

Jundurulacaktır. mihmandarların delaletilc ve h:ıic- le asliye dördüncü ceza mahkeme Her iki maznun da vaki isnat! 
Bu gece saat 22 de Trabyada 'annda gö terilen büyiik bir misa· reddederek böyle bir şeyin varit d 

Tokatliyan otelinde amiral Okan irperYerlik havası içinde gemiyi madığmı ileri sürdüler. Şahit olJ 
tarafından İngiliz amiralı gerefi· ~ezmişler ve verilen izahatı dinle rak dinlenilen kuyumcu Kamil 
ne bir suvare verilecektir. , ·niıııcrdir. Trakya adamlarından naıiı ise ııunıarı saı 

Türk ve lngiliz gedikli erbac:lar. lcdi: Ankaradaki ziyafet 
Ankara, 4 - (A.A.) - Bu sa· 

i.>ah Ankaraya gelmi§ olan İngiliz 
Akdeniz başkumandanı amiral Sir 
Cuningham öğleden evvel Çan 
tayada riyaseti cumhlr köşkü.ıe 

ı~:ierek defteri mahsutu imzala
mış, müteaki~n genel kurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmakı, 
milli müdafaa Vekili Naci Tınazı 

Hariciye Vekili ŞUkrü Saracoğlu· 
yu ziyaret etmiş ve bu ziyareti !r 

iade edilmittir. 
Saat 13,30 da genel kurmay 

baıkanı maregal Fevzi Çakmak 
tarafından muhterem misafirimiz 
şerefine Ankarap:ılasta bir öğl~ 
ziyafeti verilmit ve ziyafette 
Milli Mü:iafaa Vekili Naci Tı

naz, Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu ve amiralın refakatinde 
bulunan zevat ile genel kurmay ve 
milli müdafaa erkS.nı, Hariciye Ve 
kaleti umumi kitibi muavini Ce· 
vat Açıkalın hazır bulunmuştur. 

Reisicumhurumuzun 
nezdinde 
Ankara, 4 (A.A.) - Reisicum

hur ismet !nöqü bugün saat 15, t 5 
4e Çankaya kciŞkünde İngiliz 

Akdeniz filosu başkurr:anldanı a· 
miral Sir Cuninghamı kabul b:.ı

yurmuılardır. 

Malaya kumandanı abide
ye çelenk koydu 

lzmir, 4 (A. A.) - Malaya ku
mandanı albay Tover bu sabah saat 
10,30 da cumhuriyet meydanındaki 
AtatUrk heykeline merasimle bir 
çelenk koymuştur. Bu merasimde 
bulunan İngiliz krl.ası saat 10 da 
Konakta karaya ç•kmış ve merasim 
yerine gitmekte olan Türk krtası i. 
le selam teatisinden sonra yUrUyü. 
§C geçmiştir. Mernsime başlarında 
mızıkaları olduğu halde Tilrk vo İn
giliz deniz silahendaz kıtalarllc Ma 
layadaki piyade al!Ahendaz kıtası 

iştirak etmiştir. Kıtalar meydanda
ki yerlerini aldıktan sonra albay 
Tover, vali Etem Aykut, tUmgene
ral Rasim Aktoğu, İngiliz ve Türk 
kurmayları crkfuıı, deniz ve mer • 
kez komutanları heykel önilnc geç. 
mişlerdir. 

Albay Tover İngiliz arma.smı tem 
silen yapılmış çelengi on bUyük 
TürkUn .heykeline okyarken eşsiz 
kahramanın abidesini çevrellycn 
Türk ve İngiliz kıtalan selam res
mini yapmakta idiler. Çelengin ko
nulınasını takiben Türk bandosu ln 
giliz marşını, İngiliz bandosu istik. 
lal marşını çalmışlardır. 

J.lernsbnin akabinde Türk - İngi
liz kıtaatmm vali ve komutanlar ö. 
nünden geçit resmi başlamış, şark 
ve garbın en asil ve centilmen iki 
bUyük milletinin deniz erlcrtnln baş 
larında bandoları olduğu halde bi

ribirinl takiben geçişleri halkın 

coşkun tezahüratı ve sUrekli al • 
kışlarlyle karşılanmıştır. 

Ziyaretler 
Malaya kumandanı albay Toweı 

0

Jugün İngiliz general konsolosunur 
Bucadaki yazlık ikametgahında hu 
;mi bir öğle yemeğinde hazır buluı 

mt:~tur. 

lngiliz kraliçe inin do~ yıldb 
nümü olmak münase!:ıctile limanı 

mızda bulunan Mala.ya zırhlı->ı ,\ 
lay sancaklarile donanmı-ı \'e öC:!ı 

\'akti 21 top atmıştır. 
Malara zırhlıc;ına mencup ba· 

İngiliz subaylan bugOn Be~am:wa 

::lün gece -;ok eski bir maziye istınat m a ne \J f a 1ar1 - Yolsuzluğu ihbar eden beııiJ11 
~en Türk • İngiliz silah arka:ia~ll' .\.amil eksik ayarlı bilezikleri 
:{mrn bir tezahürü mahiyetinde ol~ ( Rnştarafı 1 incide) 1imlc gönderip damgalatıyordıJ. 

nıharbiye reısı maresal Fevzi r·cd _..,ı rak bir arada hu_usi surette yem0
: - • ı anımın ıstırabına dayan3'•T 

vemişle:-dir. Çakmağın huzurunda yapılac3k Jım. lhbar ettim. 
:,,ir geçit resmi ile manevraya son Kuyumcu Kamil bu eksik a)'3~ 
>1erilecektir. bileziklerden geçen seneki Izınir fi N işanlanmak 'ç~n 

hırsızhk yapan ... 
Ecnebi ataşemiliterlerin de da· armda 36 bin liralık bir devir )'3 

vct edilmiş bulur.dukları bu ge· 

B ir genç kız hapse 
mahkum oldu 

~it resminde gazeteciler de hazır 
bulunabileceklerdir. (A.A.) 

General Asım G ündüz 

Misafir olarak yattığı arkadaşı 

Takuhinin Kumkapıdaki evinde, Genel Kurmay asba§kanı ge
geccyarısı, kalkarak küp ıçinde bu- .1eral Asım Gündüz bu sabah A.ı· 
ıunan 13,5 lira ile bir altın yüzüğü. karadan şehrimize gelmiştir. Ya· 

nU çalan Hikmet admda bir genç !unda Trakyaya gitmesi muh -
kız yaka.la.runı§, 3 üncU sulh ecza temeldir. Gen:) kurrnc.y başkaıu 
mahkemesi tarafından tevkif edil • Mareşal Fevzi Çakmağın da 13 
mi§ti. ağustosta Ankaradan şehrimize 

Hikmet mahkemede: geleceği ve Trakya mcınevrlrmda 
- Sevgilimle Jlitanlanacaktık. Fa bulunmak üzere buradan Edirne 

kat ne param, ne de yüzüğüm var- ye gideceği hab~r verilmektedir. 
dı. Takuhl arkadaşrm olduğu için 
parası ile }"UzilğUnU almakta bir 
mahzur g'örmedi:n. 

Paralarla ayakkabı, çorab, Ja.
vanta falan aldon. YUzUğU de sev
gilime verdim. icnikapıda bir ga_ 

zl.noda oturup müstakbel evimizi . ... . . 
konuşurken polisler gelip yakala. 
dılar,, demişti. 

Hikmetin muhakemesini bitiren 
ilçUncil sulh ceza mahkemesi bu 
sabah kararını bildirmiş ve genç 
kızı 6 ay müddetle hapis cezasına 
mahkum etmiştir. Ancak sabıkası 

olmadığından cezası 3 ay hapse 3 
ay da emniyet nezareti altında bu
lunmağa indirilmiştir. 

Hikmet karardan sonra ağlama
ğa ve kendisini affetmesi için haki
me yalvarmağa başlamı§, fakat 
jandarma tarafından mahkemeden 
çıkarılmıştrr. 

lngiltere Uzak 

TUrk - lngiliz filolarının 
müşterek manevraları 

Tür\< donanması yakın~a İngi
liz dona~:nasınm ziyaı etini iarle 
edecektir. Şehrimizdeki İngiliz: 
~ahafilinde söylendiğine göre 
ağlebi ihtimal Türk - İngiliz do
nanmaları Akdeniz:de müşterek 
uir manevra yapacaklardır. 

Memleketimize 
askeri heyetler 

gelecek 

Bir Rumen askeri hyetinin ö
nümüzdeki hafta içinde Ankarayı 
ziyaret edeceği haberi verilmek
tedir. Verilen haberler: göre bir 
İran askeri heyeti de gene bu
günlerde memlcketiir.izi ziyaret 
edecektir. 

Adliye müsteşarrnm 
te tk ık '.e ri 

'Tll!jtır.,, 

Diğer Şahit, Darphane d 
memurlarından Fehmi de: 

- l\1ehmet bilezikleri benim ' 
ya arkada~ımın huzurunda da~ 
ardı. Altınlardan niimuneyi kcttıl 
i alır ve tahlilhaneye gönderirdj}; 

Pakat isterse bileziklerin üzef1 

.<azır ve cebindeki 22 ayar altın tOS 
anndan numune vc::-ir, ve ekc;i\< 1 

rarlı bileziklere tam damgası ' 
:J.urabilirdi. 

Kendisi bu vakadan sonra 
kında hasıl olan itimatsızlık üzefl 
ştcn çıkan1rnı~tır.,, dedi. 

Muhakeme başka ~hitlerin 
rılması için başka bir güne bıraJ1l 

Bir haftada 51 
kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta zarfında gurorn' 

muhafaza teşkilatı, Suriye hud11 

dunda, kırk Uç kac;akc;ı, bin iki ) 
kırk dört kilo gümrilk eşyası ııe 
altın lira, bir :üfcnk, dört keç•: 
çı hayvanı, lstanbulda dokuz kat• 
çı, bir kilo Uç yl.!z elli gram u)11" 

turucu madde ele geçirm~tir. _./ 

Kadastro iş lerinde 
yeni lıkler yapılaca~ 

Ankara, 5 - Kadastro urt'lıı 
müdürlüğü erkanı ara!.mda >'~ 
tayin ve nakiller yapılmı§tır. . 
arada istanbula teftiş heyeti re 

Şarka 
filo gönderecek mi! 

Hakkı, tzmire muamelat miid~ 
Osman, Bur~ya Ankarc: grup ~. 
dürü Celal Agah, Ankaraya ı.ıı 
fi, Kadastro müdürlüğüne şe 

D·u·n vapa., Albay, tapu sicilleri müdürlUğ.U adli:,:cde iki toplantı ,, ı 
rak muhakemelerin süratlc intacı Sıtkı Fosfor, muamelat müdiıf, 

( Başlarafı J incide) 
muallakta bulunan meseleleri mü 
.akere yolu ıle halletmek daha ıy. 

ve mUnfcrid hfıkL~ mes~!cleri et • ! ğ~ne 1.z~irden Ah~et ~avakll~ 
rafında tetkiklerde bulunan adliye yın edıJ.dıler. Başmu!ettış Ah 

S Ph d ild" itik ıeffli müsteşarı Selim Nafiz bugUn de a ' e umum m ur 
adliyede bu işlerle meşgul olacak, heyeti riyasetine getirildi. ol Jlur. 

ı3ütün Çin arazisinde dağınık b\ 
ı:m.ie bulunan bütün İngiliz vataı, 

• .•. mı muhafaza ve siyanet ede 
•ılmek, güç bir meseledir 

reis ve azaların fikirlerin! alacak- AdHye Vekaleti bu sene fot 

t rametri usuliyle kadastrı:murı ti. r 
ır. U 

biki tecrübelerinden elde ed ~ 

Arita • Cı.ı.igıe lormu.u üzerindcı 
ttlerimizi muhafaza etmeliyiz.,, 

Japonyada lngiltere aley
hınde nümayişler 

:ek neticelere göre teöbirler 
nağa karar vermiştir. 

Çubuk kazasının kadastrosll 
.ısule göre yapılacaktır. Bu re 
da askeri harita dairesinin ta:Y>'' 
ve vesaitinden istifade edece 

bir aıılaıımaya varmak için tngilte 
:e ,.e Japonya hükumetlerinin bü 
yük guçlüklere maruz kalmamaları 
.cap eder. lngiltere, Japonya ile 
>'alnız nakid mesele!:!:-ini 'e Çin pa 
rası işini halletmeye hazır dcğildiı 

Tokyo, 4 (A. A.) - Domci ajan- tir. 

lngilterc hükumetinin Brüksekk 
ı;e Cene\'rede Çin hükCım~tine mü 
;:ıheret kararı alması scbebile lngi 
liz - J<'!pon ticaret muahedesinır 
fcs .. cdilmesi ltızımgeldiği söyleni · 
vor 'C bu yüzden hükCım:?t tenki< 

sı bildiriyor.: 
Bu sabah İngiltere aleyhine bil

yük nümayişler olmuştur. Hükfı. 

met merkezinin titaret mahallesi o
lan Nihanbashi mahallesinden 25 
bin kişi s:ı.at 8 de toplanarak bir a. 
!ay tf'şkil et.mi§ ve İngiltere bilyük 
nlçiliğinc gitmiştir. 

lum•yor. l lalbuki lngiltere. bu mt Nümayişçiler, ellerinde "kahrol -
ıheaPyİ feshetmemek için hi;bi sun lngiltcre,, .;ibı İngiliz aleyhtarı 
aahhüt a!tına girmiş değildir. yazılar taşıyan bayraklar olduğu 

lJ?.ak şarktaki hadiseler, ciddeı '1alde elçiUğin önilne gitmişlerdir. 
_, ı .:1 edilmeye değer mahiyettcdi: :\ümnyişçilerdcn beşini büyük elçi-

,. t unutmıyalım ki, önümüzd" ak mliııtcşarı Cupningham kabul 
•ylar içinde çok daha ,·ahim \'C bi ntmi§ vo nümayişçiler buna bir ka. 

'!e çok daha rakın m~ ·eleleri tetkik rar sureti tevdi etmişlerdir. 
-necbur kalmanıız im''ii.nı \'ardır \ 

)U v::ıziyettc muht:m~l h~r türli 
>uhranlara kar~ı koymak için km 

Sapporo. Nara. Shizuoka ve diğer 
büylik şehirlerde de mümasil nü -
ma:,işlcr vukubulmuştur. 

4 
: - ~U HAFTA ..- , 

LALE' de 
1 - YAKAN BUSELJ'.:1' 

TlNO ROSSİ 
V!VIANE RO~IANCE ve 

MICHEL SIMON 
2 - KAR A Af,AYI 

HUMPHREY BOGGAR'l' ' 

A~'"N SHERIDAN 
3 - 1' eni 1'1ETRO. JURI'J f. 

Yaz fiyatları: 20 - 2!5 - SO kutll• 
Bugün saat ı ve 2.sa 

' da tenzilatlı matineler. ,ti 



HABER - Aktam ra.1aN • 

Uşak qolunda bir ELJiift?11Srd@L~@rbf:illll 
otobüs devrildi 
1 Olü 28 yaralı var Gümrükteki Italyan malları 

u~.' (A.A.) - Dün Gediz. nesine nakledilmi~ler ve burada has neden Italya a . d d · ıd. ? ~§ak §09eSi üzerinde ve Upka be~ tane sertabibi ile devlet demiryolla· y 1 a e e 1 1 
kil~tre mesafede Söğütlüçqme r ve §eker fabrikası operatörleri geç • 
lbevkiınde fed bir otobüs kazası ol· vakte kadar yaralıların tedavileriy • , , , 

ı;ayaP.dacakbi~düğüneiş ··:ı::::ıı·;:mizdebüyük Tıcaret Vekılı muhtelıf mesele-
tmek uıere Gedllden otobu~ bir teessür ile ka,.~·'-ınmıştır. • 

~g==:..i~~rik:~: Tnn bir arabaya ~rptı lere daır beyanatta bulundu 
nıi sekizi otobüsün devrilip yuvar· Uşak, ~ (A,A.) - Bugun ~fyon- _ 
1anrnası neticesi ağır ve hafif oı- .ian.tımıre geçen posta trenı •. ~a· Ziraat Bankası müstahsile mahsus zirai kredilerinin 
inak üzere yaralanmış ve bir kişı ma ıle Lanaı arasmda makınıst 
de ölmüştür Sinyal verdiği halde arabacının dik f • 1 ' d '" h • f · ı Af 1 d 

lUdise, ~kazadan kurtulan yol katsizliği yüzünden, bir yaylı ara· 812 erin en mu tm enzl a yapl 1 
CUlardan biri tarafından haber ve basile çarpışmış ve bu çarpışmada Ankara, 5 (Hususi). - Tica- klnlarmı temine çalışacağız. alıcılan memnun bırakacak ve 
rilınıı. bunun üzıerine vaka mahalli atm birisi yaralanmış ve birisi dt ret vekili Ceımi Erçin • dün Almı aatmım cereyan edeceği hem de ihracatçılanmıza asgaı1 
ne derhal sıhhi imdat otomobili ve ilmüştür. Araba içindeki yoku!ar- guetecilerl kabul ederek muhte bina ve tesisatı hMl yapmamıı bir fedakArhkla uaml kıymette 
Sıhhat memurları gönderilmi dan birısı ağır diğ~ri hafif yaralan- lif meseleler hakkında ıu beya. bonıalarmıız vardır ki, bunlarm mal hazırlama imklnlarmı vere.. 
llliiddeiumumi ile hükumet tabib mıftır. Yaralılar trene alınarak tren rıa.tta bulunnuqtur: . rolü Adeta varidat cihetine miln cek tekilde tekemmWUne çal11. 
Yerinde mec:eleye vaziyet eylemiş ;aat 12 de Uşağa gelmiştir. Hasta· - İstanbul matbu&tmd.a ttaı. hasır'\kalmaktadır. Bu hal tecviz maktadır.· 
lenfir 'ar memleket hastanesine yatmlmı~ yanların bazı malla.rmı gümrük. edilemez." Tatbikatta alm&n IOD neticele 
Yaralılar derhal memleket hasta- ve tren yoluna devam eylemiştir. lerden çektiifne ve ltalyaya ter. P•ıarlıkııı aabf kanunu re göre, niu.mnamelerde bir ta • 

kolunan bazı mallarmıu:a ait be. tatbikab raftan daha yUklek evu.fta mal 
• • dellerin de kliring hesabına yatı .. _ PuarbksIJ satq kanununun ihzarına ve diğer taraftan da hL s e rg 1 s 1 nlmadığm& dair bazı malQma.t tatbikatı gazetelerde hemen herJUn len diğer tiplere kanftınlmak 

görüldü, bu doğru mudur? ne derece yer almakta ise vektleti ıuretile satılm qağı ~eviden 

1 d 
- Hadise ıu:lur: ı.tanbul güm de . . bett menul tmekte- mallarm ayn olarak ıhracma aç 1 1 rüğüne gelmit olan İtalyan men. di/~t~~atı 'çok yakm:a.n ta. imk~ vcrHm~ine lüzum görill. 

Şile hayvan 
dün şeli 76 sandık pamuklu memu - k1 ,,__,.-.:111 1 

_,_ kt t mUştur. Bu !uzumu k&l'lılamak 
t 30 ton ko trpllk ve üç aan P ve ~ye ene IU emu ·· · · ı tad"ı 

Şile ikinci hayvan l!lergisi dUnlneye nazaran Uçte bir fazlalık var- ':k' bo uğun n b' i inde muhafaza etmekteyiz. Bununla ~l:ie~~'l b:~:epe~yaaan~ 
la&t on dörtte açılnuit.Ir. Sergi a- dır. Bunlardan 42 si beygir, 141 i I 1 

ne i&d :.~~r .. ~Y ~imi beraber ka.nunun f8tiiıdaf ettifi 
Çtllftnda bulunmak üzere vali mua.. mğırdır. talyaya e a• ogrenı 1 abatİ 1 1maktan h kontrolun icrası ve mevcut tole. 
~ Muzaffer, Belediye reis mua.. Karamandereli kömUrcU Alinin, Ur .. Ma;~~~. göriltaklen ha~~'~ mtlz ld: vaaı ktao ŞU h ~ ranslarm genişletilmesi lıakkm 
'Yini Rı'f t y ı belcd' daimi K ı1 k" lU R' nA~ A anne .ıauwuw mm a muuı.u-. n ° ça uza iYJZ. p es daki temennileri prensiplcrimWıı a ena ıye en ız ca oy ıza .uosısarınm, rcı. ın~n.... n----t -~- İt.al '-' .... -..1.ğm kı•• bir ••-anda Clinı ' "'6ı.&&IG mu.ı~ ~ yan L ıu, a-u :- -". müsaadesi nisbetinde go··zanlinde 

eni azalarmdan bir kmmı ts - koru köyünden Hilsameddinin bey. •·--t ukl tta •• n. ortadan kalkacagmı ne tımıt et. 
t&ııbuı ka.,,..,.,- 1---ıarmdan b~••lan girleri birinci gelmlatı.. ~' pam u mensuca 3 ,_ tik de --b·ı· · Bö' 1. d • tutulmuştur. 

,,~.a.AAID ._. 11
..... de 15 ten fazla aunf pamuk bu. •ne - 1 ınz. Ye enn F d k1 • • ~---ı · d 

otornoblllerle l!labahleyin Şileye git- bir itiyattan BilraUe kurtulmak ın. 1 an;111ız ıçı~ 141~ erı a-
l!ı.i~lerdir. Bu beygirlerin Bahiblerine on be- lundufundan. ithali halinde ce • kol o1m K .ddi ha mıitecanıs ve bınnetıce daha 

l) oer lira mllklfat verllml§tir. za veril..._,15.; .. ..t.. .. dola'", kontr. . ay uyor. an. unun cı yilksek evsaflı bir serı· ihdas o. 
avetJiler Şilenin çalışkan kay • -a~ "· b ---J4.- tatbl l!ıaJc pllklarm, kon~l!k talimatna • ır •'"~ve muaırrane • lunml,lftur. Kuru tızUmlerimlzfıı 

da anu RebU Kan.tekin ta.rafın • Bunda.n bqka iklncllift kazanan meaine muhalif olmalan itibarile k~ t.embl etmek için mQınktlD IOJ1 i1lnJerde bazı alıcı pazarla -
n bUyUk bir nezaketle kargılan.. dlSrt hayvan sahibine onar lira, U· ithaline imklıı olmadığmdan ı. olan bl1tUn pyretlerl earfetmek rm isteklerine uyarak yıkanmış 

l!ıışJar ve parti merkezinde lltira- çOncnIQğU kazanan bef hayvan la· • . teyiz. Belediyeleri bu noktadan ' 
hat ettlrilml§lerdir. hlbine be§er lira verllmigtir. talyaya iade edildifinı, esasen . . fakat killrilrtlenmemiş bir halde 
L Öğle yemeği tahlisiye civarında· Ahmetli k5vilııden SUndUz, Kıta. ehemmiyeti olmıyan boncuklar dd~ima ıkaz .,~elAtteşci ettık. Bedımle. ihraçlarına imkan verilın;ştir. 
IQ ' hakkmda malll.matı olmadığını ıye te~ı 4 ma yar cı Dig"' taraftan · d' k d 

&ahil gazinosunda yenildikten atlı klSyUnden Ahmet Tevfik, Şile. ·a .. ..ıl .. 'lrn Jdn1 er gım ıye a ar '°11ra P&rti bbıasmm yanmd.& ha- den lrleiiıi\et ttm1Cadan' 'll~Hfdet söylemiftir. ltalyaya terk~ttilt • kattık. ..,WfiloM&A.. im anmız ihraçlarma imkln olmayan ecne. 
~.la.nan se-ı maballirie gidı1-ı.. Recai Ka~zd İbrahim T m1z bul malların bedellerinin bundan u.,ettır. bl maddeleri temlzlenmif fakat, 
"U' • a• wws> ' an oy • kliringe yatırılmadığı keyfiyeti • Bazı ~erde puarlıJanz tasnife tabi tutulmamrı fmchkla. 

Burada vali muavini Muzaffer 
ler · fiYi açmt§, mllklfat alan bay -
~nlar görülmtııtur. Sergiye 163 

~ iştirak etml.ttir. ~en ae-

kar, lmrendereden Safer, Darlıktan Din ile ıııtınferit ve şa.bst vaka • aat11 mecburiyetinin ilga ecllle • rm çok yağmur yemiıı veya ezil. 
Ahmet GUnUn aığtrlan birinclllği 1ardan ibaret bulunduğu ve e • ceği yu:ılmJttır. Bu haberi t.e- mil kuru tızlimlerin içinde y\iL. 
kuanarak para m~kifatı, ahnıı - sasen ara aıra bu kabil muame. yit veya tekzip ec!ecek vaziyette de yirmiye kadar hafif kirli bu. 
;;;;17· n::ı.: Uçilnctllere de mu- lelerin wku& gelerek tashih edil bultmmuyorum. lunan taTJe yumurtaların nüfuz 

a ve · dikleri de malQmdur. Binaen&. Zira henüz bir karara varma· niabetl yUr.de yirmi befe kadar 

-
!CERDE: 

• Şile kaymakaqıhlı İstanbul li· 
man reisliline mOracaaUa AJva dere 
ıfoe bir fener konmaıını iatemfttir. 
* Tırban ilk seferini yarın Karade 

nbe yapacak Ye yalnız yük ve yolcu 
taııyarak, ba:rnn almıyacaktır. 

* Ankarada bulunan !nıillz li· 
man milbenediılerl pazartesi, ıünü 
tebrimize ıelerek lstanbul lımanı 
hakkında tetkiklere başlayacaklardır. 

• Belediye lstanbulun muhtelif 
semtlerinde çalııan hamallar araaın· 
da bir tasfiye yapmalı karar vermiş 
Ur. 

ft Şehir tiyatrosu İzmir fuarında 
temıiller vermek için hazırlanmak
tadır. 

• ltfaJye mlldilrlQil ile orman mu 
hafıza taburu kumandanlılı Ada ('am 
lannın muhafazası hakkında bele· 
dfyeye birer rapor vermişlerdir. 

* Şehrlmlzde bulunan İngiliz me
bus ve muharrirleri ıerefine diln ak· 
tam saat 20,30 da Parkolelde bir zi· 
yafet verilmiştir • 

* Yalovanın Çınarcık nahiyesinde 
bir orman yangını çıkmıt ve dokuz 
saat devam etmiştir. 

* Şilenin lrva deresinde bir ceset 
bulunmuştur. HAdise tahkik edilmek 
tedlr. 

Kayseride açılacak 
kız enstitUsU 

Kayaeri, 4 (A. A.) - Şelırimbde 

açılması kararlqtınlan Jaz enatitU
eU için istasyon caddesi üzerinde 
yeni yapılan mekteb binaaı tahsis 
edilmiştir. Ankaradan gelen lemet 
pqa kız enstitüaU mUdUrUnUn yap· 
t1lı tetklbtta mektebin ilk ve orta 
tahBil verm-. akpm dershaneli 
ve yatılı olmuı kabul edilmiştir. 

Memleket lwlmlıjmm kiiltnr ae. 
viyesini yükseltecek olan enatitU 
vallmhdn lcymetli yardmılarlyle bu 
devrede tedrisata başlıyocaktır. 

J ' ' • ı h t b ' leyh ortada mQJıim bir hldi8e dık. Şu ciheti tavzih edeyim: varan palamutlarm ayn tip ad_ u rı ye a ey ar 1 r görmüyorum. Muhtelit memleketlerin mevzua. lariyle harice gö.::derilmeleri de 
Ticaret ve Sanayi odalan tını da tetkik ediyonız. Bu nevi milmkUn kılınmıştır. Prenses JUlyanm bir 

k t h A k, kongresi kanunlar tatbikatmda belediye Turizm " b ki . 
av u a ve a 1 m ••- Tiaret ve sanayi od~lan· ==::m~~:::ı: -Memleketimiz turizmin in. sJ::.u: (A.e :.~~O~ktor 

nm befinci umumt kongresı 23 killtm imklnlan ile mUtenuip kişafı bakımından büyük imkan Dejonk, bir çocuğu dUnyaya gel. 

f I' k ' ı ' ' ı t ı teşrfnievvelde Anka;ada to
0

pla • daha fazla kabiliyeti tatbikiye. lar vadeden bir memlekettir. Coğ met üzere olan vell&ht preD8M 1 r e r 1 n 1 an a 1 y o r a r nacaktır. Ruzıwnenın en mühim yi haiz başka bir formUl aramak rafi vaziyeti, tabii güz.ellikleri ve Jullananm yanmda bulunmak üzere 
maddesini oda ve borsaların ye. tan da hali defiliz ikliminin çeşitliği, tarihi servet. Laheyden hareket etmiatir. 

( Bqtorotı 1 incidt) Ben, jürinin ihda11na tiddetle nklen te§kllltlandmlmaaı mev • '" lerinin ehemn\iyeti ve tenevvUU 
:ıtıiı .. lri~selerclir. Fakültelerde aleyhtar bulunmaktayım.,. zuu teşkil etmektedir. Gerek ıim lbracah kontrol itibarile adeta imtiyazlı bir va. 
~fe~rlerın genç dimağlarla tec- HAkim Sallhaddin diye kadar elde edilen neticele. - İhraç maddelerimizin kon • ziyettedir. 
1tıi len neticeainde memleketi· Demirellinin mütalluı re. gerek yaptığımız yeni tetkik trolu ve standardi~~nu i?in Bu servet kaynı.aklan tam ma. 

Zde jüri ihdas ve tesisine lii- Ş b . . dl' . . )ere müsteniden oda ve borsalar alınmakta olan tedbırler tevaı e. nasile istismar edilebildiği gUn 
tıırıı olnıaldığma kanaat getiril- e n~z a ıye~ının . tanı~ı için birer kanun lAyihuı hazır. dileceği, bazı nizamnamelerin tat turirm halkımızın refahına ve 
Qıclcted' blkimlennden Salihaddın Demır· ı '~-~- K ed b 1.1.yi bikatmcia m" .. "Ulat görilldUğU dolavısile milli ekonomimize mil. 

ır. 11" d ... • k.li al yh b anmaalo&Ulr. ongr e u a - ~ ,,. nu.... e ı e. JUrı teı ı ne e tar U· hal ü·-'· , ca.k ileri Bilrillüyor. Bunlar hakkmda essir bir ı:u>kilde hizmet edebile. ,_ -,un, jüri bulunan memle- 1 d v .. 1 . b -'-- ar m MIAere mevzuu oıa • o.r-
ııtttl un ugunu soy emıı, unun e-- tır "-ml k tim'-..:ı hal ne düşünüyorsunuz? cek ve Türkiyenin turizm geliri 
c er de bile bu esaaın aleyhine b 'b . . d kı .. 1 . b · .-e e e ız.ue en mev -
ere~ . ı mucı camı e saca ıoy e ızı cut ..nJan odalarm bü.,.",, ekıeri. - ...._ ___ tı kontrol& •"'bı· mal. ihracatının yanında mWıim bir liir· ve neınyat mevcuttur. etmiıtir: s- ;ru.a. .uıraca ı.a 

1 aleyhinde bulunanlar artık ., . ... . . . yeti gayri faal veya bütçeleri • lanmızm dig pazarlarda gör. mevki tutacaktır. 
lııUt'-r· - • Bızde JUn teş_kılıne ve b~ nin darlığı yüzünden faaliyetaiz. dUkleri itibar ve bunlarm tica. Bu gayeye varabilmek için bir 
lıllJ ıfe halinde buı jüri ua - siıtemın ~li mekanız?'at~a tatbı· Jiğe ınahktlm haldedirler. Oda.la.. retinde müşahede edilen diirüst. çok tedbirler almağa ihtiyacmm 
nz~~ranaısca "Evet., kelimeaini iane ne luzum, ne de ihttyaç var- nn hem tüccara, hem devlete lUk ve fiyatlannda vukua -len vardır. 
,...., gı beceremedikleri için d 0

- tık dmı lmak ·· b" (t "•ltıı ır. hizmet edebilecek teşkili.tla tak. kıymetlenme şimdiye kadar yu. a o mera ır u.. 
014 ızca (No • hayır) yumakta Evveıt. bugünkü ful adil me- viyelerine ve hayatiyeti haiz ol. urta, f dık k'rd ks" k rizm tegvik kanunu projeai) ha.. 

uJciannı anlatırlar k . 1 ,__ lan h' m m çe ı e ız uru 1 kta · aruzmarun e emanMUı o a- mıyanlann da tüccarm arzusu· ı:..:ı- pal t maddel • ·· zır ama yız. 
"'li&kinılı'lrt tı" tı'&' "tn k. 1 · k h k l~'-= ı · LU.wu ve amu en uz.e. H ··-• t · ....... bbüsl · , \ir en ye ı .un ı::ı ım erın ~a a ~.e aa -.uıye~ erı veçhile ortadan ~aldmlmalarmı rinde teuif edilmif bulunan ça. USwtı urızm """!l"' erıne 

Kab.ine buhranı dolayıaiyle bu 
sabah Laheye dönmesi mukarrer 
olan kraliçe Vilhelmine hareketini 
tehir etmiftir. Sarayda çocuğun 

doğmaaı için. her oeY hamla.nmit
trr. Ve bUtUn millet çocuğun oğlan 
olma.amI sabnızltkla bekliyor. ÇUn 
kU yUz l!lelledenberi Hollandada er
kek bir veliaht dilnya.ya ~elmemlt-
tir. 

lzmirde fundalık 
yangını 

hm.ir, 4 (A.A.) DUn lSfletWı 90llr& 

Bucanın Ulupmar köyü civarmıWd 
fundalıklar tutuamuı ve yangın Uç 
bin dönllmlWt hali arazideki fun • 

"t .k ltlilleti namına icrayı kaza araımda luzum gordilkçe müra- istihdaf eylemekteyiz. lıfDlalarm diğer maddelere de balışedebilecek himayeden yal. 
jlitjıta.yı hükme mezun blldmlere, caat edecekleri ~hlivukuf, ehli· Bonıalara gelince; bunlar 1302 tetmilinl teevik edici mahiyette nız turizme elveri§li görillecek 
Pu tibi ( denne çatma) bir gr.ı- hı bre. tıbbıadli ve diğer müessese- sayılı bir nizamname ile idare .,.;ı;""'l U..+-t' Bu Umled 

1 
şehirlerde ve turizm istasyonla • 

tl
.li? •uçluyu tefrik kanaatiyle il· ı h-cli · · · k'k t edil ktedir BunI i · de · 6 ...... m 9 .... r. c en ° a • rmda bulunan ve ayni zamanda da.tıklan yakımftır. Ateı gece yan. 

er ' a ı~nın ıyıce tet 1 _ ve e • me · ar çm bir rak ticaret vekAletinln yukarda ama doğru aöndilrillmü§tUr. 
~ir 01tnaıına tahammül edemem . raflıca miltaleasına imkan ver· kanun llyihaaı hazırlanmakta • ...:ıt-- dö'rt ~~- :u matlup teknik evsafı haiz olan 
ı..~.1 bu s tl h"k. · t kJ' k d' dır B ı · aw.acı geçen mauıueye >.ıave. veya ihzar tmek · ti il -...ltıııa ure e a unın a · ır me te ır. . u mU~erin ~ıl e~. ten buğday, arpa, tiftik ve yapa. e ıs yen m es • 
~ tecavüz edilmiş olur. Hakim böyle bir hadisenin en mekte olduktan Uc~enn ha~ı. ğı gibi dört büyük ihraç r.ıadde. eeeeler derece derece istifade yüzde 7,5 faizle açmakta olduğu 

ltıiz; "•~? Ortada, mahkemeleri- hurda te(errüatına kadar nUfuz ki himıetlere tekabül etmeai mı sini kontrol& tabi tutmaya ka • edeceklerdir. kısa vadeli kredilerden istihsale 
bir e jüriye ihtiyaç hiasettirecek edebilmek imkanına malik bulun· rar vererek bu hususta hazırlık. Zirai kredi taaılCik eden ve takriben 12 mll. 
l\ir~dıletsizlik mi mevzubahis?. dukça, sathi bir görüıle ve hisai· adli tatbikat aahamua ilhe et- larmr ilerletmiıı ve bu işlerle tav - 1939 senesi bütçe milzake. yon liraya baliğ olan kısmının 
'ı d .>'eo:ie terfihi ve ihtiyaçları en yatına uyarak hareket edecek jilri mek bence, fayda yerine mahzuru zif edilecek kadroyu meydana releri sırasmd:ı Büyük Millet faizleri yilzc1e 5,25 haddine indi. 
t\ğ Ü!Unülmü! zümre olmaaına heyetlerinin tefrikinden çok daha mUeddi bir harekettir. getirmiş bulunduğu malfundur. Meclisinde zirai kredilerin açtl • rildı"ği gibi, bankanm müstah&i. 
lt\lllıen na.musklran~ ve fedakar dürüst ve çok daha mutlak bir aa· Bunun mucip sebepleri,bir, on, Bidayette memleketimiz mahsul. masmdaki formaliteleri azalt. le doğrudan doğruya açtığı ve 
klı 41

' en büyük ferağatle çahpn llhiyetle maznunun· auç aahibi o- yüz değil, belki bin rakamiyle ifa· ]erinin milteamil tiplerinin mak, krediyi geni§letmek ve vadeleri beg seneye kadar yükse 
~~•lar hiç şüphe yok ki adliye lup olmadığını tefrike muktedir· de edilecek bir ıenitliği bulduğ-.ı yavaş yavaş tekimill ettiıilerek mümkün olduğu kadar ucuzlat • len.orta vadeli kredilerle, vade-

ıu'Uplarıdır. dir. için burada zikre lüzum görmü· standardla§ması gayesini ;;a31yan mak için tetkikatta bulunuyoruz. leri beş seneden fa.zla olan uzun 
lrtr ca ederim, bu aall zümreye Vaktiyle ihdas edilmiı. an•ane· yorum. Yalnız kanaatimce bu te· bir planla tanzim edilen ihra. demigtim. Bu tetkikatın krediyi vadeli kredilerin faizi de yfuıJde 
JUrjşı Cahil ve gayri mes'ul bir ye uyularak cŞevam ve temadisi· ıekkülün lüzumsuzluğu meydan- catı kontrol nizamnamelerinin ucuzlatmağa taallftk eden klBmı 8,~ tan yD2de e ,.. tılml1 ı Dz'ı 

"t~erı bahsetmiyclim ne meaağ verilmi! ecnebi adliye .ia iken tatbiki adli aahada teced- tatbikatı aırMmda gerek alıcı pa neticelenınit ve blr karan. baf. bulunmaktadır. 
lb. Urkıycde adli inkılap yapıl· sistemlerinde bile jüriye aleyhtar düt yerine bir gerilik hareketi zarlarda ve gerekse lhracatçıla... lanmıştır. Bu ka.ra.rm meımleketim1z!n zi 
'\. ~rr. Buna jüri gibi eklemelere 1 fikirlerin kuvvetli tereyanlar ha· gibi miltalea edilecek mahiyette- runız nemindeki akisleri yakm.. Bu karara göre ziraat banka. ra.zl istilma1 h&ya.t:mda son. dere 

"'2\&ızı, ne de ihtiyaç vardır. lini aldığı bu aırada bu tetekkülil dir. Ben jüriye ale,btanm . ., dan takip edilerek bunlann hem smm kredi sa.t.If Jrooıpentifleri ce mtlıim bir ı.trl daN\tu. 
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lngiliz ordusu 
Şu veya bu gaye için değil, Hitlerle mücadele için 

Rüzgô.rların 
tesiri 

.Harp istiyor! Yazan: lô>ır" ~a A. 
Bugü.,le11:ie sıcaklara 

karşı imdadımıza yetişen rüz. 
garlar baZ'larının sinirlerine 
dokunuyor, kimisi sıcakta rü!. 
garın zararı olur mu diye me· 
rak ta ediyor. 

lngiliz h alkı kestirip ahyorl cu-: 

" Artık Almanya ile 
hesab ı görmeliyiz ! ,, 

lngiltere 
Ay nihayetinde bir milyon 
insanı silah altına toplamış 
bulunacak; harp bu yaz 
muhakkak patlıyacakmış 

gıbi bütün tedbirler alınıyor 

Va~an 

Stanislas 
Roşefonkold 

Bu günlerde Londraya yapılan 

bir seyahat insanın kuvveimanevi
yesini arttırıyor. Efkô.n umumiye. 
nin hükumet mukarrcratı üzerinde 
bu kadar mühim tesirler tevlid et. 
tiği bir memlekette ferdi ve şahsi 
nksüliuneller şu voya bu resmi be. 
yanattan ~ok daha clıemıniyetli ad
dolunmak icab eder. 

firnd devrinin tamnm!yle geçmiş ol-
duğunu anlrunağa kafidir. 

İngiltere payilahtmm en ütihar 
ettiği yer olan parklarda geniş si
perler kazılıyor, binaların tepeleri. 
ne tayyare defi top ve mitralyöz. 
!eri yerleştiriliyor. Londra hava. 
lannda mütemadiyen tayyare motö 
rU sesleri işitiliyor. -Londra bir Al-

Blrçok muharrirler, idarecilerinin man istiliı.sınıı kanjı koymağa ha. 
zayıf olmaları dolayısiyle İngiltere- zırlamyor. Çünkü bu tehlike, şim. 

yi artık bir dekordans halinde n<L diye kadar Avrupa kılasında olup 
dettiler. Şurası muhakkaktır ki u. bitenlerden müteessir olmamılii in. 
mumi harbdenbcri İngiliz idareeile. sanlar ve eşyaya da şamil bir tch
rinin gerek Avrupa ve gerekse u- likedir. Efkô.rı ı:mutniyede büyük 
zak şarkta tatbik etmiş oldukları bir inkılap mUşahede olunuyor. 
fena politika İngiltere için bütün !A>ndra caddelerinde halkı milli 
dünya mikyasında birçok sıkıntılar vazifeye davet eden muazzam afi~. 
verdi. Fakat Habeşistan, Çin ve lcr var. Kışlalar ve talimgahlarda 
Mtinihte lngiltcrcnin maruz kaldı- toplanmış olan yeni efradın talim. 
ğı izzetinefis darbeleri nihayet !eri halk tarafından büyUk bir alfı. 
halk üzerinde tam bir aksülamel kayla takip ediliyor. Bütün bun -
uyandırdı. lnglltcrenin çehresi asıl 1 !ardan anlıyoruz ki lngiltere tam 
hatlariyle meydana çıktı. Bu çeh. bır hnrb ynpmağa hazırdır. Bütün 
rede azint, sebat ve cesaret mana. ı ahminler hilafına olarak gençler 
sı mevcuttu. büyük bir hahişle asker kaydolun • 

Maamnfih Çemberlaynın. parlfı. 

mentoya mecburi aıJkerlik hizmeti
nin tesisi işini ve Avrupada birta
kım yeni siyasi taahlidlere girişi!. 

mesini teklif ed<'bilmesi için Prag. 
m Almanlar tarafından işgali icnb 
etti. 

Çembcrlnyn bu suretle en mü. 
him muanzı ola:ı Vinston Çörçile 
de hak vermiş oluyordu. 

İngiliz efkarı umumiyesi bundan 
dolayı ~mberla~ na kızmadı. İngi
lizler peygambe:likten pek anla • 
mazlar. Buna m\ıknbil hatasında 

ısrnr clmi~ en bu adama knrşı mü. 
tcşekkirdlrlcr. 

lnfirat devri art11
\: geçti ... 

maktadırlar. 

Orduların en büyük kuvveti di • 
siplinlerindedir, derler. Bu şerait 

altında lngiltcre niçin askeri bir 
Jtvlet olmasın? Rütbe farkının en 
.ı.:.:kem.nel şekilde tatbik edildiği 

vr ,'!Öne memleket İngilteredir. 
lrıgııtC'rcde mPeburi hizmet usu. 

lilnün ihdasıı halkın kuwei mane
vi~·esi üzerinde ı:ok iyi tesirler tcv. 
lid etmiştir. 

M. Ramsey Makdonaldın sözleri, 
bugünkü şerait içinde herhalde ay. 
ni aksi Sfldayı tevlid edemezdi. Sol 
temayüllü bir İngiliz bana şunları 
söyledi: 

"Gcn~lcrc lliıh kullanma ının 
ıiğrctllme 1 bunların psikolojileri ü. 
Lcrinılr çok hii,rıil• drğişikliklr.r fr.\ 

1ki senedenberi fngiltercye git. liıl rtmt ... tir. lnı;:ilMrr o !mılar ııra. 

memi~tim. Londrndn birkaç saat tfl< :::örli~lii ln"anlanlır ki <'ğ<'r bu. 
getirmek, 1ngiltcrcnin muazzam in.! nu ku'' ete kar~ı kU\ ' etle mukah<'. 

lngiliz ordu erkanmdan bazıları şöyle diyorlar: "Hitler, Münih
te biT.İm hay::iyelimizi kırdı; sö.-ünde durmadı. İşte bunun 

içindir ki onunla clövüşmck istiyoruz! . ., 

le f'fıncl< Ü7ere yaııtıi;ırm:ı anlat. bM ve ayn! zamanda mebus olrın 
ınadığııııız 7.aman onlar için a .. -.kcri Harold Nikolson şunu anlatıyor: 
hiımctln hiç manası kalmaz. Her 
eye ra~'llıcn sulh isti)·cn millet, bu 

ı:;iin ortadan ) ok olmn~hır. ingilll, 
~eııtli&ri )·eni bir spor kc rctmi bu. 
lunuyor. nu da, harb .;ponıdur. 

Gen!;lik bu ı.porda da lıirinri ol • 
nıak istiyor.,, 

- İngiliz kara ordusu erkanın _ 
dan iki kişiye demokrasiler için 
harbetmeğc hazır olup olmadıkları. 

nı sordum. Hayır, dediler. "Nasıl 

olur, siz harb etmek istemiyor mu. j 
sunuz?,, diye ısrar ettiğim zaman; 
"Elbette ki hıırbctmek istiyoruz, 
diye eevab verdiler.,, 

diye ccvab verdiler, ancak, şu ve
ya bu gayo için değil, Bitler ile 
mücadele etmek için ... O bize ça • 
rrıur muamelesi yaptı. Münlhte bi· 
zim haysiyetimizi küçülttü. Sl>ıün. 
de durmadı. 1şl" bunun içindir ki 
onunla döğüşmek istiyoruz ... 

Onlara müstakbel bir harbde ne. 

Anadoluda, olsun, İstanbul. 
da ve Karadeniz kenarındaki 

sahillerimizde olsun bu mev· 
simde esen rüzgarlaroan mem. 
nun olmalıyız. Yurdumuz, arz 
derecsi bakımından sıcak olma· 
sı lazım gelen bir iklim ol<luğ•ı 

halde, bu rüzgarlardan dolayı memleketin Toros dağları. 

nın şimalinde bulunan kısmı sıcak iklim olmaktan kurtu· 
lur. 

Anadoluda bu mevsin-.:ie esen büyük rüzgarlar ta 
Asyanın ortasından gelir. Oraları ancak bu mevsimde ısın. 

mıya başladığından, hararet derecesinin değişmesi üzeri· 
ne, Asya ortasından kopan rüzgarlar Anadolunun şarkı

m açık bularak bize kadar gelirler. Anaclolunun şimali 

Antitoros, cenubu da Toros dağlariyle kapalı olduğundan 
şarkı da kapalı olsaydı bütün memleket bu mevsimde pek 
sıcak bir iklim olurdu. 

İstanbul, ve Karadenizde bu mevsimde esen rüzgarlar 
da bize ta Rusyarun ortasındaki steplerden gelirler. Gene 
oraların bu mevsimde ısınmalarından dolayı, İstanbul da 
bu sayede, pek sıcak bir iklim olmakta;ı kurtularak, 
senenin vasati sıcaklık dereceı;iyle, istanbuldan bir kaç 
arz derecesi yukarıda bulunan Kopenhag şehrine muadil 
olur. Halbuki tamam htanbul gibi 41 ıclerecede 

Nevy~rk şehri deniz kenarında bulunduğu halde bu mev· 
simde cayırcayır yanar ve orada sıcaktan bir çok insanlar 
telef olur. Istnabulda çocuklar arasında tektük sıcaklık 

vurması görülse bile, sıcaktan telef olan insan işidilmcmiş. 

tir . 
Demek ki bu mevsimde rüzgar esmesi bizim için bü

yük bir iyiliktir. 
Rüzgarın tesiri, estiği yerin sıcaklık derecesine 

göre başka başkadır. Vakıa her nereden rüzgar esince, ha. 
raret derecesi daha az hissedilir. Mesela hava 20 derece 
de sıcak, hem de rutubetle dolmuş o)juğu halde bulundu· 
ğu vakit saniyede 3 metre hızla esen bir rüzgar gelse 

l\.ava 14 derecddC,lmiş ıibi serin olur. 
Yazın hararetin daha az hissedilmesi bir iyiliktir. Fa· 

kat kışın soğuk zaten ziyade olduğu vakit rüzgar esersc. ı· 
soğuk daha fena hissolunur, zarar verir. Amerikalıların bir 
çok şehirlerinde, rüzgar esen günlerde tuttukları istatis· 
tikler, rüzgarın, mevsime göre faydasını yahut zararını 

pek iyi göstermiştir : Rüzgar estiği. vakit sıcak mevsimde 

ise telefat azalır, soğuk mevsimde ise telefat çoğalır. 
Bununla beraber rüzgarlardan bazılarının her mev· 

simde z<:rarları olur. Mesela. istanbulda kuvvetli lodos rüz· 

garı estiği vakit, hatta lodos rüzgarı daha başlamadan ön. 
ce, pek çok kimse rahatsızlık duyar. Bu fena tesir, bizim yur· 
dumuzda ve yakın iklimlerle Akdenizden gelen rüzgar 
lara mahsusutur. Ccbclüttarık bir boğaz olduğu ve oraya 
Akdenizdcn gelen rüzgar şarktan geldiği halde, Akde • 
d~nizden ~eldiği için İstanbuldaki lodos rüzgarı tesirinin 

aynini yapar. Oralarda bulunanlar da. şark rüzgarı cstiğı 
vakit, bizim cenup rüzgarı estiği zamar..daki gibi sinirle· 
nirlcr, uykusuz kalırlar, başağrısma tutulurlar, içlerine 
sıkıntı basar .. Gene Akdenizden esen ve Tirol dağlarının 
araı1ından yukarı çıkan Fransara Ron nehri va.disir.· 
den şimale çıkan rüzgarlarda öyle .. Bu rüzgarın her yerde 
adı başka•dır, Bizde Lodos, Cebelüttarıkta Levante, Tirol. 
da Töhn, Fransada, cenup rüzgarı, fakat her yerde ayni 

tesiri yapan A kdeniz rüzgarı. 
Bunun fena tesirini rütubcte hamlederlerdi. Halbuki 

rÜT.gar daha başlamadan, rütubet gelmeden rahatsızlık 
hissedilir .. Akdeniz ıdüzgarı daha gelmeden, yerden çıkan 
elektt)kte karışıklık olur. Belki fena tesir de bundan ileri 

gelir. 
rede döğUşmck istediklerini sor -

1 
. Lodos rüzgarından her mevsimde çekinmeli. fakat be 

başvekile çok bağlı hissetmektedir. dum. Bana: "Almanyada ! ,, diye ce. mevsimde esen şimal ve §ark rüzgarlarından memnun ol· 

Tabiatiyle kadınlar buna iştirak 

etmiyorlar. Nevi! Çemberlaynrn ka. 
dınlar nezdinde l:u kadar geniş bi.r 
şöhret ve sempati tesis elmiş olma. 
sının sebebi de budur. Maliye na. 
zrrlığı zamanında bıraktığı hatıra • 
lar ve lam bir meclisi idare reiı:ıi 

nutkuna benziyen nutukları dolayı. 
sile İngiliz mali muhiti de Çembe>r. 
!ayna çok sadık bulunmaktadır. :Mu 
hafazakılr mahfcller de kendilerini 

ler. Fakat, eğer bir sergüzeşte kn. rnb \'erdiler. malıyız. 
pılarak yeniden bir MUnih hadise. ~ .-. .-. -. -. .-. -. -. .-. .-. .-. -. -. .-.-:--f"!W' İşte Almanlar için uzun zaman ~...&.A..4.Y.W...LJW4..A..V4,...l~ •. !U • .A-· - -
sini tckrarlamağa kalkarsa mem • müspet bir fikir be.:;:emiş olan ln- ____... 
leket bu projenin tahakkukuna im. gilizlerde yepyeni bir fikir. bütün tedbirleri ittihaz clmcktcdit· 
kfın hırnkmıyacaklır. Anlattıklarına göre lngi\tNenin kat'i intibadır. lııte bunda~ dolayı. Çemberlaynın ~emsiycsi bu giıfl 

Bu hususta en manidar ' alamet garbındaki çül<;iler açıkça şöyle ı dır ki lngiltercnin istikbalınc cm • fiilen bir kılıç olmuştur. 
So .. '";ı·u· ,·orlarmıF ·. niyetle bakmak Jcab eder. . 1 Bu da sulh ün en bü"·ük gnranti-

Vinston Çörçilin kabineye girmesi ., ,, " 1 ı k ı "' 
b f Alın .1 · ngiıtere hava kuvvet erı cm . 'd" 

hakkında son zamanlarda gazete • "- Artık u Ee er anya ı e . . . . . .. .. . sı ır. ·· ı· . 1919 ,·et ve keyfıyetl ıtıbanle butun dün 
terde tesadüf C:dilen fikirlerdir. hesabı tamamen gorme ıyız. • . . . . .. 

h d 1 
. k'·r d d k ti' ya mık\'asında bırıneı mevku al -

Çü"nkU ''asat "eraı"• ·çı d mua e c en ..... ı ereee e UV\'e ı · .. 
., ~ 1 n e yaşıyan _ mak volundadır. Donanması dunya_ 

lngilizlcr müzakere .vollarını ta _ dcgildi. Almam•n. başkalarına en u. · • · . nın en kuvvetli donanma.sıdır. Ka. 
mamiyle kapamış olduğu için Hitlc. fak bir 'Zarar vercmıyccek hale ge. . d b"'til ra ordusunun tcçhızalı a u n 
re son derC'cC kızmaktadırlar. Jn. tirilmelidir.,. ·ı · 

B 
·t ıu d bü .. k bi dünvada bir eşine tesadüf cd; cmı-

gilizler her ihtilafın müzakere yo _ u şernı a n a, yu r ma- • . .. . . . ··r 
1 

Lo d H lüak yccek bır mukemmelıyettedır. 
luyla ve iki tarafça yapılacak mu. nevı .~u uzu o an r a sı~ Sulh cephesinin en kıymetli ele. 
a:r:ren fedakarlıklarla kabili hal ol. prest13inln artmasını gayetle tabu biri h kk k ki İ 

· 
1 

k . b d manlanndan mu a a n. 
duğuna kanidirll'r. Bitler herhangi ımrşı nma ıca e er. gilteredir. En nıhayetinde donan. 

bir müzakere yolunu tamami.> le fay Eğer Çcmberlayn mevkiinden ay ima pratik olarak seferber edilmiş 
!asız bir hale gctircliğiııdon lngiliz. 1 k ı · · ı k 1 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü· 

me kü lliyatı 

No. 31-40 4 cü seri 
31 Rasin külliyatı IV 
32 Metafizik 
33 tskender rı ac:ı o ursa onun yerını a aca 1 oıacak \'e ngilterc bu !luretle bir 

ler için büyUk bir cina:r<'t işle. olan muhakkak Lord Halifakstır. milyon insanı ıııi13h altına toplamış 34 Kadın \"e sosyaliznı 
mi!ilir. 

"Hitlerlc müc1delc •çın 
harp istiyoruz ' ,, 

Meşhur İngiliz muharrirlerinden 

Fakat eğer bir hrrb olursa Vinston bulunacaktır. 
Çörçilin başvekalete getirilmesi Londrada tesadüf ettiğim bütün 
kuvvetle muhtemeldir. 

1
1 ngilizler mecburi hizmetlerine ha-

1ngiliz milleti idarccill'riııden rok zırlanıvorlar. 
daha kıymetlidir. Bu J..ondrııya 1 lngillerc, sanki harb muhakkak 
yaptığım son sC'yalıatten edindiğim sure>lte bu yaz patlıyacakmış gibi 

35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 
38 

F'iln;nfl \'C Mn:ıt 

Et ika 

39 Hrraklit 
40 Ruhi mucizeler 



Defi ıı e Pesinde 
"' t larzanı o müthiş yılanın git -
~•Çe • 

~ti sıkışan halkalarından, ü-
l ne bir zehirli ok gibi çevrilen 

L ırıden lıı·" d • b. . .. . 'il .. umma ıgı ır tesa::ıu : 
ttard: 

'l'ar' bo· zan, kamasını hayvanın 
~ne saplamış, fakat canavar 

U.ıı ~. hiç bir şey olmamış gibi o
'ır, .uzerine hücumda devam et • 

1;~ı. lfatta şimdi can acısilc -a-

... 
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bu zaf cri gorunce sevincindı•n 
müthiş bir çığlık kopardı ve biı 

lastik top gibi ağaçtan yere atla
yarak Tarzanın boynuna' sarıldı. 

İki dost, müşterek zaferlerinin 
başucunda biribirlerine sarıldı -
!ar ve Tarzan, kendisine evvelce 
de bu kadar iyilik etmiş olan may 
munun, daha sonra, harekatın -
(ian şüphelendiği için adeta ken • 
di kendine utanç duydu. h~ 1~a~~ fazla saldırıyor, onu 

11 r 
1 dı!ı ile sokmak istiyordu .. 

ir '6 ~1rndn Tarzan birdenbire 
~ C:hk duydu: 

Vah§i hayvanlar ormanınd:ı 

~ '~1 Tarzanın başına gelecek macc -
f, ~ ralar bununla bitmi§ olmuyordu. 

~açlardan birinin dallarııı 
~. an Kay'il. Güllenin sesiy -

\ · ~ Tarzan, Kaya Gülle ile beraber, 
...._\. i'j yerde ölü yatan boanıny.mından 
~ 2 "f ılacaği -mrada birdenbire ar-a . . . ,ı; . \il. 

lti~ Zeki rnrıymun Tarzanın feci { " • • !rsi sı?~~.P bir .hışırt.l 
~ h~ette bulunduğunu anlamıf; Yılan eski avını bır(lkmış, üzcrı I şıttı ve, ll!'kasuıa şoyle hır ba -
ııu e~ecanından bir çığlık atarak ne yeni saldırana doğru harekete kınca:. . 

1 
• v 

U n .. ıındadına koşmayı düşün • geçmişti. Fakat maymun serbest. -Fil gelıyor. dıye h__agırdı. :tu. ti, kendisini müdafaa edebilirdi May~~o· .. da~a o ba~rm~dan 
a ak~~· canavar yılana kar§ı ııc Diğer taraftan Tarzan da serbest evvel, fılı gormuş ve tehlıkeyı an. 
~bıhrdi? kalmıştı. Gerek ltcndisinin, ger:ek lam~ştı. .. .. .. 

ir Ununla beraber, Kaya Giillc maymunun müdafaası için bir çn- .. Fil, .onlan gorur. gormez bU . 
haYVan insiyakı ile, kendini re düşünebilirdi ve elinden eski . yuk bır ho?1urtu ıle, üzerlerinc 

~~:~n dallardan aşağı attı ve bir sinden daha fazla bir iş gelcbılir- d~ğru gelmı~e ba.5ladı. Yolda ö-
bıre ~ılanı U . ,,,

1
d .

1 
di. nune çıkan fıdanlan eziyor, yap-

n zenne sa ıı. ı. kl · ~ 
Şitn . Hulasa. yılan yeni düşmana kcır ra an çıgneyor, ağaçlann alçak 

'."ltıt dı o. rnüthiş boa yılanı, eski şı harckte geçmek için eski R\'lnt dallarını birer kibrit çöpü gibi 
t'iıt~ brraıcmı~. zehirli diiini, üze- bırakmak gafletinde bulunmuH koparıyordu. 
tı. 'l' Saldıran hayvana çevirmiş- ve §imdi karşısına bir dUşmr.~ Miitl:i§ yılanın zehirinden ken. 
"iıcu~&.ııı bir kıskaç gibi sıkan yerine iki düşman çıkmıştı. dini kurtaran Tarzan, filin hor • 
' j' unu gevşetmişti. Ş mdi ya Kaya Gülle, boanın üzerine atı tumundan kaçmağa mU\·affak o-
~~- a.va.1 çözülüyor ve nş~~ı lamadı. 

uııt su .. 1 lıp onu kendisine doğru çektik . 
,, zu Uyordu. ~ Fil o kadar ani gelmis ve heır-
.c 1 ~cn sonra t;eri.iin geriye sıçram:~. ~ 

'1~~ ~rtın vücudunu kıskıvrcı.k \"e oradaki ağaçlardan birinin u . t unıunu 0 kadar isabetle sallaya. 
lltıı asından ziyade onun iizerin- zerine çıkmıştı. rak Tarzanı yakalamıştı ki, buna 
~ ~hk bir temasla k~ymasın. Yılan, gözleri dönmüş, zehir!ı ~ay~un bile şaşırmış \'e hemen 
b.... daha fazla 

81
· ı· 1 .. d'l· b bır agaca zıplamıştı. 

~~I°{!?\ '1' n r enen ve 1.ır - • ı ı ir karış dışarı çıkmış va?.i-
tııııhl!f arza.n da soğukkanlılığ•ı.ı yettc, kendisinden kaçan bu avm 
~~ aır llıaya yine rnu\•affak old ıı iizerine atılrnıc, o ağaca fırlavın-
f "'Ya c·· :i " ı..~Ya h ulle yılana karşı rnüda. ca. kendisi de oraya çıkmak iste. 
~ta~ aıırlanırken o da boayı mişti. 
~U~u11 l"ee tepelemek için bir plan Fakat arkada kalan Tarzan bor 

~; lkıcye başladı. lurmuyordu: · 
• ·llıcti va . Yanındaki taşlardan en sini 

,1ıt~li d . ııyet eskisi kadar tch - 1 411,l'ıan eğıldi. Çünkü biraz evvC'l uç usunu ve en keskinini bir ham 
~lnıya'cYllanın elinde, bir şey yn. lede seçerek bütün kuvveti ile 
":J. J:ı,, ak bir halde bulunuyor . ~ılamn üzerine fırlatmıştı. 
~l'Jl "lla rrı k . Yılan o saat yere bir külçe ha 
(}ıı 1ŞabU u abıl yılana kn~ı Jindc düştü. Bir karış a"ık duran 
11,~ ec k vaziyette b:r Kaya w ~ 

"ardı. agzı kapandı, zehirli dilinin yarı-
~ . liatbuk· 1 dışarda kaldı ve gözleri süzii 1-
b~I" r>lıltt 1

• zeki rnaymunu'l mu - I dil ... 
ılı JU~ b~Ue ~~~! yılana karşı Bütü~ bunlan ağaçtan seyre . 

· . Ustunluk kazanmışlar· den ve ıcabında Tarzana yardıru 

O koca fil, biraz evvel yerliyi 
yaptığı gibi, Tarzanı hortumilc 
yerden kaldırdı, havada bir iki 
kere salladı salladı ve pat! din• 
yere bıraktı... • 

Tar?.an yere- bir killçe halinde 
düştü ve bir takla atarak olduğu 
yerde kaldı. 

(Arkası var) 

............. ıını ...... 
HABEP 

.;ocuK SA y;. ASJ 
Bilmece kuponu 
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'çin tetikte duran Kaya Gii:le. B1LMECEM1Z 15 inci Sayfada 

ll(f YUMURCAK Kolay bir çare ! 

..... Ya sen bana ne vereceksin . , - Ne mi vereceğim Senden 
soyle bakalım? Çabuk 1 • yutuğum lıayclcri geri veririm. 

- _ __ ı' ŞenSözler Bakalım ne çıkacak ? 

B1UIEZM1Ş! 

- Söyle bakayım, yavrum. Do -
kuzdan sonra ne gelir? 

- Bipııem ki! Dokuzdan sonra 
ben daima yatanın, uyurum ... 

CANI ÇIKMIŞ! 

Yazın, tatil 
günlerinizi her 
halde sporla ve 
oyunlarla ge~iri -
yorsunuzdur. iş -
te, biz de size bu 
haf ta spora ait 
bır resim boya -
ma eğlencesi ve -
riyoruz. 

Fakat, ortada 
~örülen bir şey 

yok diyorsunuz, 
değil mi? Acele 
etmeyin. Boyalı 

kalemlerinizi ve -
ra sulu boya ta
krmınızı alıp res 

!\Jiki, Karabaşa rastgeldl. Kara· 
ba~, yolun kenarıoa oturmuş, din
:cniyordu. Miki: 

mi, aşağıda söylediğimiz şekilde boyayacak olursanız öyle güzel bir 
resim çıkacak ki, siz de şa~mp kalacaksınız. 

- Ne o, kardeş? diye sordu. Taş 
r.u taşıdın da bu kadar yoruldun? 

Şimdi resmi, şu suretle boyayın bakalım: O - Beyaz; 1 - Sarı; 

2 - Açık kahverengi; 3 - Koyu kahverenği; 4 - Mavi; 5 - Kur-
~uni; 6 - Yeşil. • 

Oteki cevap verdi: 
- Taş taşımadım ama, buraya 

~clinceye kadar canım çıktı. 
O zaman Mi ki: Ne garip-şegler / 
- O halde, dedi, madem ki ca -

nm ~ıktı, yorgunluğu hissetmez _ • Su içinde ateş! - Resim.de 
sin artık! gördüğünüz dalgıç elinde bir nevi 

makineli tüf ek tutuyor. Su içinde 

NE SÜRAT 

de muharebe mi edecekler? 

Evet. Artık karada, havada ye 
lenizde kullanılan silahlar bile 

, kili gelmiyor, denizin dibinde 
muharebe ihtimaline kar§l da ha
zırlanıyorlar. 

Bu, Amerikan bahriyesinde icr.t 
olunan bir silahtır. Bunları deni -
zaltı gemilerindeki askerlere veri. 
yor ar. Oıitar aynı zama~a dal -
gıç elbiseleri de giyecekler ve de-

Sümüklüböcek kaplumbaiaya niz altına inip tahtelbahirden. çı -
t ld

. Bakt . karak dUgmanla harbetmek ıcap 
ras ge ı. ı. ed • · d t ed b . . . erse, su ıçın e a eş en u ma 

Bu hayvan kendısıne _pek benzı· kineli tüfekle çarpıgacaklar. 
yordu. Onun da arkasında kabulu 
vardı. Yalnız, sUmüklüböcek kap - •Bir çandan beg ses!_ Adam 
lum~ğaya .haktı baktı da, sonra merak etmiş dinliyor: Çandan a. 
kendı kendıne: caba nasıl bir ses çıkıyor diye. 

- Bu ne sürat! dedi. O da bana Eğer kulağı kuvvetli ise farkede
benziyor ama, ne kadar hızlı gidi • cek: Bet ayrı ees çıkar. 
ror! 

CEVAP 

Y<'ldan geçen adam: 
- Al Deliğe mi dü5tünüzı 
- Yok, deliğe dü~meclim de, ben 

Bir çanı vurduğunuz zaman 
uzaktan bir tek ses çıkıyor gibi 
gelir. Halbuki yakından dinlerse· 
niz çanın vınladığını da duyarsı -
nız. 

lşte, hassas aletlerle yapılan 
tecrübelerde görülmüştür ki, bir 
çandan evvela, en kuvvetli ola _ 
rak bir ses çıkar. Bu ses bir nota 
ile tayin edecek olursak, ondan 
sonra daha hafif olarak çıkan 
seslerin de ayn ayrı dört nota ol
duğunu görürüz. 

Demek ki. bir çandan çıkan ses 
beş muhtelif nota üzerine imi: 
Böyle bir \'Uru§ta dört nota bir -
den çalan musiki ileti gördünüz 
mu Hiç! 

Halbuki biz her şeyi gözümüzle 
görürüz. Onlar da bizi aldatırsa 
artık neye inanmak lazım? 

Şüphesiz, şaşmayan bir §eY va ... 
sa o da hesaptır. Onun için gö;ı;e 
inanmamak, hesaba inanmak lii
zım. 

Fakat, Fransızlar bayraklann1 
hE'saptan ziyade gözün tesirine 
l\ıymet vererek yapıyorlar: 

B'lirsiniz, Fransız bayrağı sol -
dan sağa sıra ile mavi, beyaz ve 
kırmızı renkte üç yoldur. Bu Uç 
par~anm bin"biriyle aynı enli!ik
te olması 18.zım değil mi? 

Evet, ama, Fransızlar öyle yap 
nuyorlar. Çtinkü tecrilbe ile g5 
rülmüştür ki mavi göze daha g~
ni3 görüniir. Onun için Frans~~ 
bayrağında mavi parça daha dar. 
beyaz biraz. daha enli, kırmızı hep 
sinden geniş yapılır. Fakat, göze 
hepsi bir endo görünUr. , 

• Top içinde define! - Ucsuz, 
bucaksu; çöllerden birinde yüz -
lcrce sene evvel, korsanlar altın 
sak!amışlardı. Bunu sonradan g~
len!er öğrenmişler ve aramaya 
çıkmışlar. Fakat, altınlann nere. 
ye saklı olduğunu bilmiyorlar. 
Bunun için uzun müddet arıyor -
lur, kumları e§iyorlar, ağaçların 

ciplerini kazıyorlar. 

Ni~ayet, yine böyle bir arqtır· 
ma esnasında, içlerinden biri bir 

top kovanı görüyor. Onun ucun . 
daki tıkacı çıkanyor ve o zaman 
toplan oluk gibi san san altınlar 
boşanıyor. 

Topun isinde bulunan bu defi. yolda dururken etrafıma bu kal • 
dınmt ördüler! ~ Cöze inan olmaz! - Gözleri- ne bulanhir arasında taksim edil

mizin bizi aldattığını bilirsiniz. miş, tor da mUzeye kaldınlmı§tır. 



.. 
Çe>k saımnmô ıo>nır lhıaı\?a nce;n n cdle ovnanaıır=n maç 

1 ürk donanma muhteliti mi
saf irbahrigelileri(l-0 }gendi 
Müsabakadan sonra amiral Mehmet Ali lngiliz ekibine 
bir kupa ve bir bayrak hediye etti misafir bahriyelilere 

pasta ve cigaralar ikram edıldi 
Şehrimizde misafir bulunan lngı· 

liz Akdeniz donanmasına mensup 
cüzütam muhtcliti ile donanmamız 
muhteliti dün saat 17,25 de Fener· 
bahçe stadında karşılaştılar. 

I\lüsabaka saatinden evvel Türk 
denizcileri stadı doldurmuc;lardı. · 
Biraz sonra misafir arkadaşları da · 
geldiler. O anda stad cidden görüle
cek bir manzara arzcdipordu. Daha 
en el biribirlerile ahbablık tesis e
den iki devlet bahriyesine mensup 
;ençler biribirlcrile müsafaha edi· 
ycrlar, ikramlarda bulunuyorlardı. 

- --

Merasim 
P~ arada şeref locasında da harp 

filosu kumandam tilmaamiral Meh· 
met Ali, Denizaltı birlikleri kuman· 
dam albay ve yarbaylar yer almıs· 
lardı. 

Tiirk takımı kaplam !ngiliz takımı kaptamna buket veriyor. . 

Şehir bandosu maçtan önce evve 
ıa İngiliz sonra istiklal marşlarını 1 

Ç~dL . 

Saat tam 17,25 de lngiliz hakem 
\'e yan hakemlerinin idaresinde ma
ça başlandı. Müsabakadan evvel 
Türk takunı kaptanı yüzbaşı Ad· 
nan lngiliz ckipi kaptanına güzel 
bir buket verdi. Misafirlerimiz de 
bir bayrak verdiler. ..... 

Maç iki dost memleketin balıri>:elileri maçı Tıcy_tcanla takip ediyorlardı. 
Her iki millet bahriyesi mensup· 

lannın alkışlan ve teşci sadalan a· 
rasmda oynanan maç zaman zaman 
çok zevkli ve heyecanlı anlar geçir 
di. O kadar ki bazı anlarda ftdeta, 
seyircilere milli kiline maçı heyeca· 
nım verdi .. 

-

llk anlarda her iki takım da arka 
da~larile anla~mağa çalı~ıyorlar. 

Bir ara Türk takımının santrforu 
rakip oyuncuları atlatarak kaleci i
le karşı karşıya kaldı. Fakat çe~tiği 
şütü kaleci karşılamakta gecikmedi. 
İngilizler de Türk•kalesini sıkıştır· 
maktan geri kalmıyorlar. Bu arada 

Jngiliz baTıriyelilerinin 'takımı 

misafir takım merkez muhaciminin Melimet Ali ve misafirler sahaya çı· 
çektiği §Üt kale direğine çarparak kıyorlar. 
geri geldi. Bu sefer başka bir oyun· 
cunun vurduğu kafayı kaleci kur· 
tardı. 

Bu sırada tribünlerde misafirlere 

Ortada bir kupa ve bir bayrak. 
Bayrağın bir tarafı Türk, diğer ta· 
rafı lngiliz sancağı. 

pasta ve sigara dağıtılıyordu. Ma~ Müsabakadan sonra amiral Meh· 
gittikçe güzelleşen ve heyecanlaşır· met Ali misafir takıma kupa ve bay 
ken birinci devre 0-0 beraberlikle rağı bugünün hatırası olara~ verdi. 
bitti. 

İkinci dev2e 

Takımlar kumandanlarım ve 5e· 
yircilcri sclfımladılar. 

l Ialk da misafirler de neşe içinde 
ye bahriyclilerimizle kolkola stadı 
oo~altılar •• 

Dün; gerek maç \·e gerekse mera· 
sim cidden mükemmeldi. 

Serbest 

At yarışlarında 
üçüncü- hafta 
Yarınki yarışların, çok heyecanh 

olacağı muhakkaktır 
Yarışlara gittikçe rağbet gösteren halkın rahatı içi~ 
organizatörlerden i stedığimiz ... 

At yarışlarının üçüncüsü yarın ] Bu kıymetli hayvanların hemen 
Veliefcndi yarıı; mahallinde yapıla- hemen hepsi koşuyu kazanabilecek 
caktır. güzel atlardır. Fakat en ziyade lb_ 

Gittikç~ rağbet artan koşula- ni Radyo ile Mavzika nazarı dikka
nn yarınkileri de hiç şüphesiz çok ti cclbedebilir. Geçen hafta güzel 
heyecanlı olacak ve meraklılar bir- bir koşu yaparak Nirvananın ar • 

gUç ve yine her handikapta ol" 
ğu gibi bu handikapta da sııdt 
mlihim rol oynıyacağı malümdııt 

Geçen hafta güzel bir park" 
2400 metre mcsafdc rahatlıkla 
znnan Bahtiyarın bu hafta Ald 

çok sürprizlerle ka~ılaşacaklardır. kasından ikiciliği kazanan ônkcs'in ve Ceylan arasında ne yapa 
Yarınki koşular ayni zamanda de bir sürpriz yapması beklenebilir. kestirilemez. 

iki çüte ve bir de ikili bahsi ihtiva Haberin ra, ·orileri 1BN1 RADYO 
etmektedir. Çifte bahisler ~ ıncı MA VZİKA. Hem ikili \'C hem de ikinci 111 

koşu ile üçüncü koşu ve dördüncü terek bahsin ilk koşusu olan bil ) 

koıju ile beşinci koşu arasında ve D Ô RDUX CÜ ICOŞU (llandikaıl) rıııın günlin en güzel ve heye<: 
ikili bahis de dördüncü koşuda ola.. Dört Ye dalıa yukan ya5ta Arab koşusu olacağı tahmin edilebilir· 

caktır. at , .c kısraklara mahsus. Haberin favorile r i: ALD.Elt' 
Halkın bu kadar rağbet ettiği ve Mesafe: 2200 metre, ikramiyesi BAHTİYAR. 

uzaklığına rağınen her hafta. bin- 300 lira. 
terce kişinin bir sürü zahmet ihti. Al D en ·i5 (F<-hmi Vural) GO kilo. 
yar ederek gittiği koşu mahallilc Bahtiyar (Şcın 1 Tanak) 59 kL 
hiç olmazsa tren istasyonu ara- lo, 
smda ucuz bir otobüs servisinin ih. 
das edilmesi lüzumu muhakkaktır. 
Organizatörlerin bunu nazarı dik· 
kate alacaklarını tahmin ederiz. 

Cı:ylan m<'ceh Ualkan ) 58 kilo. 
Karaku5 (lla.,an :\lutlu) 48 kilo. 
Selma (Kadri ~.) 45 kilo. 

Her handikapta olduğu gibi bu 
BtRl'\'Cİ .KOŞU (Satı5 ko,usu:) handikapın da galibini bulmak çok 

3 :ra.,mda haliskan Arab at ve 
kı ;;raklars malı.sus. 

~le!J&fc : ~400 metre, ikramiye 
100 lira. 

Tüzün (llikmct Diker) · 

Bir tek atm iştirak edeceği bu 
koşunun ne kadar heyecansız ve a
liıkasız geçeceği malfımdu.r. Favori. 
si tabialiyle o bir tek attır. 

1K1NCİ KOŞU (Centilmen ko~u
su ): 

Üç ,.e daha. yukarı ya5ta. \"O bu 
ko5uya. kadar kazanı;ları 1500 lira.. 
~·ı.geçmiyen hallsk an in~ili:r. at ve 
ı .ısraklarıı rnah<ıus. 

:\lcsııfe: 200 metre, ikramiye 

310 lira. 
Parista. (B. Stalhaton) 
Ate.5 (G. Salih Omurtağ) 
ı)ipka. (TeYhlde Çırpan) 
Kaya. (.\tır J:senbt'l ) 
ı;oo (Salih Temel) 

Amatör binicilerin i~tirak rdcce
ği bu koı:uda nazarı dikkati Paris
ta, Kaya, Şipka celbcdiyor. Parista 
ilk hafta yaptığı koşuda güzel bir 
parkurla birinciliği kazanmıştı. Fa. 
kat o ko~uda taşıdığı sıkletle bu 
haftaki ta.51yacağı ~ıklet ve mesafe 
arasında fark Yardır. :Mnamafih 

İstanbul Tenis 
birincilikleri 

·Dömif inal müsabakaları 
bugün ya.pılıyor 

Beden Terbiyesi İstanbul 
Bölgesi T cnis Ajanlığından: 

ıj Ağustos Cumartesi 1stan
bul Tenis birincilikleri dömi 
finali, (T. Dağcılık klübünde 
lstanbul şampiyonluğu unvanı 
için yapılacaktır.) 

Tek erkekler: s:ıat 2,30 
da. ( 56 kişi iştirt.k etmiştir. 
Dömi finala kalanlar) : Tel. 
yan - Vedat Abut . Jaffe . Fch. 
mi .. Bugün T elyan Fehmiye 
karşı, Vedat, Jaffeye karşı oy. 
nayacaktır. 

Çift erkekler: Saat 4.15 te. 
23 çift girmiştir. Dömi fina. 

la kalanlar: 
( Kris - Arevyan) • ( Armi

tagi • Mimcos) a kaı sı (Hasan. 
Bims • (Vedat • Ce~aı' . Ben
jamin) e karsı. 

BEŞ1NCl KOŞU: 

Dört ' e daha :rnkarı ya~ta 1ıJ1 
kan Arab nt \ C İt.ısraklar: malı~ 

~lcsafc: 1800 ntcrte, 
180 lira . 

İn ci (llasan Akay) 
Uahtiyar (Şemsi Tanak) 
tlntü (.\hmet Geliş) 
('etin <Ihsan Atlı) 

'cima (Kadri) 

Günün son yart§mI teşkil t4' 
bu ko~unun da çok heyecanlı 1 
ceği muhakkaktır. 

İki haftadır aşağı yukarı '· 
mesafelerde iki birincilik kaıY 
İncinin normal şartlar dahilindt 
koşuyu da kazanmasına muha~ 
nazariyle bakılabilir. Fakat t;~ 
yü de ihmal etmemek ltiznndır· 

llab<'rln fayori lcri: lNCl, 13~ 
TİYAR. 

Eski gayrifederel~ 
tescıl edıhyorıar 

Gelecek sene lik maçları 
girecekler 

Eski teşkilatların haricinde 1' 
ve (gayrifedereler) ismi ycrilıı1' 
te olan birçok spor teşckkülltC. 
derhal beden terbiyesi teşkil~ 
dahil olmaları kanun icaba!•~ 
olduğundan son gelen bir cınır 
klüplerin tesciline başlanmıştı!'· 

lkinci de\rre başladığı zaman bi· 
zim ckipin daha canlı ve kombine 
bir oyun tutturdukları görülüyordu. 
Nitekim 3 üncü dakikada bir akın 

yapan bahriyclilerimiz derhal misa-

Boğaziçi spor klübü 
senelik atlet komple 

müsabakası 

güreşlerin finalı 
normal §artlar içinde bu atın kaza

Bir müddettcnberi Süleymaniye nabileceği tahmin edilir. 
klübü lokalirılde devam eden İs· 

Kadın, erk~k: Saat 18 de. 
19 çift girmiştir. Sona kalan 

dört çift ( Bn. Kudtelli • Vedat 
Ahut) a karşı (Bn. Tomkins . 
\1. Binss). 

(Rinns) (Bn. Gorodcski ~ 
Hasan a karşı ( Bn. Mezbu:. 
yan • Arevy<\n). 

Tesci'. :~ini süratle ikmal cttiı" 
klüplfr, ünümüzdeki me,·sifl1 
.ııa ·!arına girccekler<lır. 

fir takım kalesi önünde belirdiler. Bebeb erkek kolej sahasında: 
Soldan pas alan Saim açık güzel bir 6·8·939 pazar saat 10 da Yüksek 
şütle topu zaviyeden kaleye soktu. disk 400 metre. 
Şimdi fisafirlcrimiz 1-0 mağlOp va-
ziyetteler. 8·8·939 salı saat 10 da Cirit 1,10 

Oyun Türk ekipinin hakimiyeti :\!., Gülle 100 metre. 
altında oynanıyor. Birkaç tehlikeli l 1·8-939 cuma saat 10 da Uzun 
akm daha görüyoruz. Gene soldan atlama, sırık atlama, 

bir pas alan sağaçık karşısmdakl 
bütün rakipleri atlatıyor. Kaleci i· 
le ka!)ı karşıya kaldıktan sonra 
çektiği şüt, çarptığı bir taşla falso 
yaparak boş kaleye girmiyor. 

Bu de\•rede Türk kalecisi güzel 
kurtarışlar yaparak kalesini birkaç 

13·8·939 pazar saat 10 da 3000 ?\ ı. 
r\lüsabaka gününde Yaktinde bu· 

lunamıyan atlet bütün topladığı 

puvanları kaybeder. Birinci, ikinci 
üçüncü olanlara mükfıfat \'erilecek 
tir. 

-o---
tehlikeden kurtarıyor. 

!\ taı;ın Mn dakikaları.; oyunun Hakem komitesi re '.slig i 
Diin umum miicliirlükten gelen 

tanbul serbest güreş rr.üsabakala
n seçmelerinin final karşılaşmala· 
n bugün yapılacak ve birinciler 
taayyün edecektir. 

Atletizm 
lstanbul birincilikleri 

İstanbul atletizm birinciliklerinin 
bir kısmı bugün 16 da Kadşköy 

stadında yapılacaktır. Müsabaka
lara yarm devam edilecek, neti
cede en çok puvan alan takım İs· 
tanbul atletizm birincil:ği kupasını 
alacaktır. 

---ıO"----

Yüzme teşvik 
müsabakaları en hcyer.anlı :mlarım te~kil ediyor. 

!\füc;alıaka ecri; mütevazin. Bir ara 

"'""'1nh ft~ ••f ~h"'1ch 
m'T1:J<frT'1Mr ~rlf!üror. 

Müklfat tey~ii 
Oyunun son dakikaları .. 

bir emirle eski hakemlerden ve İstanbul susporlan ajanlığı ta
kıymetli spor idarecilerimizcle•ı rahnclan hazırlanan yiizme teşvik 
Atxtullah, htanbul hakem komite- m: sablkaların3 b11giin sant 14 · 
si reisliğine tayin edildiği telıliğ de Beşiktal} Şeref stadında devam 

Amirai edilmiştir . ~dilecektir. 

Ayni zamanda çütc bahislerden 
ilkinin birinci koşusu olan bu ya_ 
rış herhalde çok enteresan olacak 

ve belki do tahmin cdilmiyen bir 
slirprizle ncticcler..crck bahsi müş
lerekc girenlere bir hayli kazandı-

racaklır. 

lla berin fMorilcri : PARİSTA, 

ŞlPKA. 

t'<,:tl~CÜ KOŞU (Conk hn~ ırı 

ko511su ): 
Oç n daha ~-ukarı ya~ta yanın. 

kan in~iU1. at \ e kı ... raklara. mah-
... us. 

l\l(•saff": rnoo mctn', 
G20 lira. 

Ol~a. <rtf. ('<'k bl ) 
M aHika (S, Atalır.k) 

:\in ırna <•·. Kuaosman ı 

İhn i Ra rl ~·o (P rf'ns Halim) 
Po.rraz (P r<-nc; Halim) 
fıSKF.S (Frhmi H ' Arif t'\ı) 

Altı hayvıınm i.:ıtirak ('ittiği bu 
koşuda kıymetli hayvanlar vardır. 

Tek Bayan: 

'ı.'el Ü"~ 78 kadar olan bu ı.tiif 
rin b·. \'e. esa"ına göre nasıl ı> 
lcre ayrılacakları hakkında ~ 
bir emir yoktur. Bu karara n3 
bu sene lik maçları birkaç kil 
ayrılacak Ye bu kümelerin 

14 kişi girmişti:. Bugün sa
at 3.30 da dömi final oynan•
caktır. Kazanan Pazar günü 
Bayan Gorodeski ile final oy. 
nnyacaktır. pek kabarık olacaktır. A 
,--·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiill"iiil' 
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ARKA - BEL . DiZ - KALÇA ACRILARI 
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Pratik kıymetleri kaybolnıu': lıulunmaldn bcralı<'r hiiyiil• 

!Cınltcr bugün de denizlerin bir güzelliğini te;::kil ctınclttcılir. in anın 

1
1
r makara kadar ufnl.: lmhlığı ~u dcrnsa diı·<'ldt•r, uol lıalinıkl,i hulat. 

tar Okl nnu larnı dalgalarına, engin ;;öklcrin hcpbulutlrınn belki 
l'ansatıantiklerdcn daha fazla kafa tutuyor ~iti ~öriinınüyor mu! 

" Bugün l ine bu gr.milcrlc nakliyat ynpıhlı~ım ~üriiyoruı. 1\JC'selii 
Pamir" ismlndcld bıı 2i00 tonluk diirt ılin•kli Fiıı ,·ı•Jlwıılisl A nıs· t , • 

l raıyadan 52 hin ÇU\ al lmi;da~ alarak yola çıt.mı~ \ c 96 ;;üntle İngil. 
~reye ı;elml~tir. 

lli11;oğumuzun çocukluğunda halonı lsHUb:ıtde c~dninü! rdcce !• 

Yeni bir fen eseri)di. lluguıı be ~al~~o ·~'l.;~!Ffnİlf •ffill ll";ıt)tıır. 
1 

Sc, ki kabil halonl:ı.rm ilk mucidi ol:ın Alman l<0ntu Zcpııcilnıkn. 
ı::ri Almanya ynkm \'akit' l\ndar bu balonlara biiyiil\ bir alakayla bağ
ı ınıstı. Almanyadn §İmdiye kadr yüz kadnr zcııliıı balonu ynıulıııı;:;. 

dır. Hatta "Hinıl<-nburg,. balonunun üç sene en el l.ııı~iinlnılc uğra.. ,. . 
b gı kazadan sonra bile Almall\n balon in5u ından \aıg~ınenıi:;., )enI 
lr zeplinin tezgiilıa konulma .ına karar 'crmi,ti. 

•' }'aknt bugün .Almanyada da artık balon itilıardan ılii5mii:-tiir. 
l'İc{}rj Chafcn \'C l<'rnnkfıırt gibi IJd büyiil\ balon btasyonu atıl bir 

''z.i d • Yctte<lir. lnrriltcrcnin IUOO, UIOI halonlarının arka ar"ayn ui,'Til· 
ıgı kaı.alarclan onra Cardiıı~toıı i-;lnsyonu da ayni ıiel.ilıle terkrdiL 
~~u. . 

Kırk cnelik tccriibeılcn onra bngiin harn<'ılıkfR balon fncıh ka. 
llaııını~ lıulıınıı) or. llurbılcnhcri ili, dt'f a olarak bu~iin nrtıı, ;\ Ynıııa
llın h' hl "l\ ıı,; r tarafında balon eferlC'ri yapılmıyor \ ' C Alınan)anm meşhur 

rar Zeplin'' balonu 

.!\lıısolinlnln kızı, harldyc nazırı Ront Çlanonun ]{ansı Etlıla ~cçl'n 
ay Breıilyaya gitti ,.e Rio de ,Janciroda Bretllya tahtınıı hak lt.lılia c

,deıı Don Pctlroya mi artr oldu. R~ıo.imde }Altla Dom Petlronıııı 22 y:\. 

~ırıılaki oğlu prens Gabri<•I ile dans ederken giirüliiyor. • 
Prens Gabriel'in ablası l"ransıı. tahtına hak lcldia eılcn Pari-; kon. 

tunun karısıılır. Fa~h.tlik taraftarı olan prens Gabricl geçen "cncl,i 
bir bynn hareketine İ'5tiruk ('fmi~, ba~mdan H~ kamından yaratanını::;· 
tır. Ilun:ı rağmen çarpışmaya dc\'anı etmek lstemi_ş, fakat te\kif c<llL 
ml5Ur. 

Birkaç ay cwcl A \Tltpa i)·ac;efiml<', llitler tnrnfınclan , ·erilen ,·a
zife ü11•rinc, bmi sık sık gc~cn )·üzb:ı':iı Fritı Wicılcmann bugün AL 
nıanyanın Sanfransi-.ko ha5konsolosudıır. 

Umumi lfarbtlc llitlcr aslwrkcn onun yfübası ı olan Wicdemann 
son scnrler<le Alman siyn.,c•tinılc fiili lıir Ynzifc alınış \"r. bunu biuııt 
llitlcrin emri üzerine• kabul etmi~ti r. \ 'i('dt•mnnn hu~iin, nk1ile kcndi"i 
nin emirberi olun llitlcrin ('mriyle harck<>t ctnırhtc:lir. HN-iındl', Wic-

Sa.ııfraıısiı.ko b:ışıııda görülüyor. 

\ 1 
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Bn~ün Amerika.da, c erleri en me. hur rC' samlllnn fablolan ne 
rcakbct eden bir ressam Yarclır. George Pl'f1y ı ... ır.int.lı•ki bn re sam. 

bir tip kadını cnnlamlımınkla siihrct ka:mnmı5ür ki bu, bu~ünkü .ı\mc. 
rikıın gencinin sevdi~rf kadrn tipidir. 

Bn sene bir üniver itenin son sınıf talebesi :ırac;mıln, .. f"ll se\ ıli

ğiniz ressamlar kimlcrdir!ı, cliye ynpılıın bir anketti! birinciliği Gcorgc 

Petty kazannuo;;, mcshur Hollandnh ressam Rcmbr:ııult ikiueiJ;ğl nl· 

mı~tır. Georgo ı•ctty'ııin mu\'arfakıyetini teşkil edl·n tarafı, Ame. 
rikım kızı tipini bilha.,sa kcntllsiııc mahsu bir resim u ulü ile çi:r.. 
m~iılir. Rn, Amerikıılılıırm "aerobru ... h,, (havıı fır<:ıı), Fr:ıns11.lanıı 

"ııcrograph" (hava yazı) dedikleri usuldür ld boya, berberlerin kolon. 
ya rı ... kırttıkları tulumba gibi bir iilctte, fo7. şekllnilc ııü kürtiılüyor 'c 

bu suretle renkler koyudan gittikçe açılan bir tanda clıırulu~or. Bu 
da George Pctty'nin !'!>erlerinde "l'etty Girl" ln (rcsoınmm bu kahra
manına verilen isim) \iicutluna bir clii tild yumn.aklık \'eri~ or. 

G. Pctt~·'in bu ,\mcıikan kızı tipi ~ençlcrtn yatak oclalamn, sa
lonlarım, mcktchlcrde mütalca salonlarım sii,Jiyen hir kahraman ol. 
muştur. 

Ressam C\"liılir \'C 'al.tiyle kendisine moılcllik C'ıl"n kansmın ye. 
riıw ... iııııli Pt·tt~· Gir! moılcli olarak J,ullanılıi:'ı hir km \'ardır. Resim· 
lerdl', n· ... -.am, karu.ı \C re s:ıına modellik eden kız görülüyor. 

Knılın moılıılıırınıl:ı "<'nl'll'rılen 1,<'ri ıl<'~İ5111iy<'n lıir sl'y ,·nr;n o ıl:ı "iiıılı<'"İz çor:ıbılır. Son SP?<-lerıle 
kııılııı (,,'.ı•rnhlanııııı ba~d (,'alııık )ırtılııı:ılaıı \I' l,otal:.ıra lııiyiil, lıiı nı:ı,.ral lmpısı lt'~l,il l'lınclPıi lıir miı.alı 

1111:\ZUU oldu. Huna r:l~'llll'll, hatla brJl,:j bunun için, kndınJar ÇOrllb lllOdalarllll ıh•~i5tirnwk istelllİ)Or)ar. 

1<~/ngUfcl'1'<1c kadın polisler ) imıi srıwıh'n!ıcri i) ~iimwktt.•tlir. ilk fr..,i._ cılilıliği zaman katlın ııoli" 
lıotı80!iu 20 katlardı . Um;Unsc 100 ld!/idir. Bununla beraber, 8,5 mil~·on niifusluk l.oııdranın 19 bin ki~ilik 

)\lcadrosunıla hu 100 ı.aılın polis ııel• :ı:r. hir yckfın tı'-•kil t•tmcktrd ir. 
"o lldın )lolislı•rc• cuıJılrlcrıh• n• ııı:ılıl.Pııwlı•rıh• '111 if ı• \t'rİIİ) ıır. Oııl arın \azil ı•si lıillıus :ı k:ulınl:ırl.ı , ·c 
da<',lı!\ı~rla lllPsgııl olınnl.tır. FııJı-;a dii,,iiriilı•ıı kızları hıılııp kıırtıırınal,t a da lmılın polish•rln lıiiyük lıir fııy. 

ı ''o ·· ı 

J.'akat her .eydı• inkılabı C\'l'n llolh ud bunda da yeni hir moda çıknrıiı. Uu~iin llolh ut.ela \ 'C diğcı 

lıir~ok ,\nwriknn ~chirlı•rinılc lıilhııs~a kabare arti ... tlt•ri ) l'ni 1ar1. r;orahl arln ~iiriiniiyorlar. 
U1111lar iki çcı:ittir, niri ağ tarzınılaJ,j çornblardır Jd bilhn ..,a yır!ıl m:ık tehlikesi pek azdır \ 'C giy ene 

ıı)·aklnrını ı ... tcdıi:.-i ~ibi oynatmak "erbrstl-.inl \'Crınektr.dir. 

l>i~ı·ri c;iı:ı·l•li ı;orahl:ırılır. Hıııı ların forriııt' <:İı•ı:klrr y:ı islt'nlyor, ) ulıııt yn~lı boya ile boyanıyor. Ç'-0 
rnlılaru, i-.lmrpiııe ) al ııı hir yı·rılı•ıı 1.orılt•l!ı lı:ı~l:ıın:ık, hatla S!lJlkalarıf :ı oltlu~u ~llıi çiçt>k ta.knıak da yeııı 
moılanııı il'uhıdır. 

~ rıı nıc•ktedir. (;C'<:cn st•ııe ı.aılııı ııoli<;lt'r 784 kızı kurt:ırıııı':>larılır. 

adın ııolislcr hu':imsi bir mcktcıılc bir mütlılct ders sördüktcu soıı ra kudrol a nlııu~ or. 
Uıı;;ün um·ak artistler arn,.,ında göriilcn bu motlul ı ııc.k yalmıda lJ iitiin kat.lııılann bcııiın iycccb-indcıı 

::iiııhc ctmi~ ebiliriı. 
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G EÇEN yaı; oturduğumuz otel 
bir plajın yanındaydı. Fakat 

hiçbirimiz denize plAjdan girmez -
ilik. Otelin <Sn tarafında, ayakları 
deniz içinde yeşil yosunlarla sanlı 
tahta bir merdiven vardı. Orasını 
tercih ederdik. 

temizliyor; ve bUyUk bir ihtimam KUçUk Kont M'adnm Korpofu de- r.:.Oden birini çıkarmıştr. Eti bol ve nız belden aşağı tarafları c::lzlhnlş 
g3steriyordu. Maryanın bu mtis • nizde sandalla tnltlp eder; merdi- dolgun elleriyle tabanlarına yapış- bacak resimleri bulunan garib bir 
tak bel mi.safire fazla ehemmiyet venlerden :> ukarı çıkmaya başladı- ml§ kumlan silkiyordu. Birdenbire paravan; arkasında gizli bir kapı 
verdiği belliydi: - Genç bir adam, gı zamnn sandalı plCıjın kumsalına bile vardı. 
diyordu; hem de yakışıklı!. yanaştırır, asfalta bizim otelin bah- Küçilk Kontu hatırladım: "- Ma. 

dam K pof to.b 1 rmda e gü Bütün bu sıralarda asıl tuhafı 
Yalnız unutuyorum; otele yerleş- ! çcsinden çıkardı. Bir defaemda or un an a n -

tiğim sıralar içerde birisi daha var- madam Korpofun hemen nrkasm- zcl bir koku var! .. ,, şu oldu ki ilk günlerimizden ltiba- yon olmadığmı, yeni tanışmış blJ' 

Otelde 7 kişiydik. Hayır; sekiz! 
Belki de seklzlncl olan Cimm1 hepi
mize, bUtiln bir sayfiye mahallesi -
ne bedeldi. Ekseriya bizim gUndUz 
uyuduğumuz bir hamakm altında 
geceleri yUzUkoyun yatar, en kUçUk 
bir kJpırtı onu derhal harekete ge
tirirdi, Cimm1 de bizimle yemek yer, 
bizim uyku saatlerimizde uyumnk 
ister, bizimle denize girerdi. Hatta 
biraz sonra anlatncağmı Madam 
Korpof yUzerken bUyük bir rnaha. 
retle yarişa kalkar, tam onu yaka -
ladığı sıra ön ayaklarile beline doğ
ru sıçrar; ve ~ok kereler de kadı -
mn omuzları Uzerindc gnrip bir vn
ziytete ayata durmaya çalışırdı. 

dı: Çok kereler birinci katın bah - elan merdivenlere tırmanmak iste- Ba§ımızm ilzerindeki dalda bir ren hepimizin gördüğü halde U::e- takım insanların bir ııile gibi y~ 
,.eye bakan penceresinde fakat da- mL1ti. Kadın daha ilk basamaklar- ku§ ötUyordu. Bahçe tatlı bir yasc- rinde durup ehemmiyet vermediği- dığını ileri sUrtiyor, aktörUn do 
ima ara sıra gördilğUm sarı saçlı, da nyaklannm tnbanile kontun bur men kokusu içindeydi. miz biri meydana çıktı. Bu, otelin vaktinde eve dönmesini istiyordu. 
za:>~ bir kız!.. Sayfalık 3 _ Niçin rahnt değilsiniz, dedim; alt kat penceresinde gördilğilm sa- Birden deniz yolundan doğru ak-

nu üstUne yerleştirmiş, denize ar-

Koca Cimml? 

M ADAM Korpoftan evvel otur
duğumuz otelden bahsetmek 

mecburiyctlndcyim: 
Bizim otel hakikatte kllı;Uk bir ev 

dC'n başka bir şey değildi. İk1 kat 
lizerine yapılmış, yedi sekiz odadan 
ibn.ret bir ev! .. Dalma. zenginlerin 
oturduj'.:ru snyfiyede otel bulunmadı. 
ğı için bizim gibi iki nylık bir dtmiz 
mevsimini sahilde geçirmek isteyen 
ler orasmı oda oda kirnlamı3lardı. 

Biribirlnl tnnımnynn yedi kŞDin 
bu k\lçllk otelde nasıl oturduğu 
meraklıdır. Bir kere, ben kendim, 
herhangi bir kalabalığa ·tahnmmlll 
edecek bir insan değildim. Zaten, 
oteli şöyle bir görmek, otel sahibi 
"Marya hala,. başka hiç bir mUşterl 
almaksızın odaları baştan a.~ğı ba
nalkirnlayabllii'se tutmak arzusun
daydnn. Mari ihtiyar bir Rum ka -
asıydı; ve bütün sayfiye kendisini 
Mnrya Hala diye çağmrdı. Kocası 
oldükten sonra dul kalan 'Marya e
vini <>da oda kiraya. vererek geçi _ 
niyor, beliti de bu odnlardan blrln
!e gizli bir takun işler bile görüyor
iu. Bu sıralarda Madam Korpofn 
astgcldim. 

Saat on bir sularıydı. Otelln bah
sinde oturuyor, bir taraftan Mar

·a Hala ile konuşurken bir taraf • 
an kapınm iki kanadında yeşil 
>ir desen Uzerine çizilmiş, çiniden, 
Jirindc bir deniz kızı tablosu, öte
dnde yosun, ~çek ve sandal rno -
1flerini garip bir armoni ile biribl
ine karıştırnn bS11kn bir tabloyu 
lCyrediyordum. 

Birdenbire, önümden bir köpek 
'•oşa koşa geçU. , Otel sahibinin yn
ıında beni görünce bir dakika dur. 
lu. Bir iki havladı. Aynı saniyeler 
> kadar hızla geriye döndü ki, bu 
1areketinde' hiç bir vakıt ynlnız 

llmadığmı anlatan bir hali vardı. 
Marya lfala: 
- Madam Korpofla kocaST gell -

"or!.. dedi. 
Madam Korporun başında ma\i 

·lir bone vardı. Uzun boyu omuz
nrından itibaren ba§ınt biraz ile -

riye doğru götürmesine sebep olu
yordu. Yalnız bu şekilde sarı ''e 
parlnk tüylU ensesi biraz daha mey. 
dana çıkmıştı. Btıcaklarmda }ine 
mavi renkte bir şort vardı. Ynnmdı:ı 
Jtocı:ısı deniz kıyafetinde değildi; ve 
belli bir nkMklıkla. topallıyordu. 
Madam Korpof ayaklannda denlz 
.skarpinlerlyle otelin hafif kumlu 
oa.hçesinde llir böcek gibi çıtırdılar 
:Jırakarak y\1rü)1ip geçti. 

Marya Hala: 
- Müsyö Korpof bir piyano mu

ıllimidir. dedi. Beyaz Ruslardan .. 
;eçen senedenbcri yazlı kışlı otelde 
:almayı itiyc.t ettiler. 

Sonra Cıın:nlye döndil. BUyUk 
.Jir ahbaplıkla: 

- Cim mi, diye scselendi; hişt 
::;Immi? .. 

Cimmi koşa koşa geldi.. Ayaklo.
-:nıı oturduğumuz hasır iskemlenin 
ıcuna dnyaynrak toprağa sUrUndU. 
Ellini hayvn.nm kafa.sına doğru u -
!atlım. BillrsinJz; bUtün köpekler 
bu harekete bayılır. Cimrni de ba
yıldı. Başmı bafü yukarı kaldırarak 
gozlerimi yokladı. Madam Korpof 
kapıda duruyordu. Kocası topallıya. 
rak içeri girdl. 

1 LK dakikalar hiç de niyetim 
olmadığı halde bu Jtü~Uk o

tele yerleşmekliğimin yegllne s~
bebi madam Korpofun kısa panta
lonudur. Bunu ~ok daha sonraları, 
sayfiyede kcndisıne "Pöti Kont" is
mini verdiğimiz bir bahriye mütc
kaldinin Madnm Koropfa ıı.111k ol
duğu zaman bana anlattığı §eyler. 
den, daha doğrusu bir hareketinden 
anladım. 

Madam Korpofun kısa, mavi pan
talonu hakikaten tuhaftı. Bir kere 
çok kuw. bir şeydi bu! .. Belinden 
bir buçuk, yahut iki karış kadar 
uzun... Paçaları o kadar bol değil
di. Ancak bir elin rahat rahat so
kulacağı kadar bol... Bu kısa pan
talonun altında bacakları daha kn. 
lın ve daha uzun duruyordu. Ma
dam Korpof, denize girdiği zaman 
mllstesna, mevsim sonuna kadnr 
bu kıyafetini hiç bir vakit değiştir
medi. 

Biraz evvel de söylediğim gibi o
telde bulunduğumuz aylar hemen 
yanıbaşmnzdnki bir p18.jdan değil 
otelin ön bnhçesinden denize girer
dik. Plaj kumsal olduğu halde bu. 
rasmı tercih edi!}imizln garib bazı 
sebeblerl vardı. 

Her §eyden evvel Madam Korpof 
otelin bahçesinden denize inen dar 
merdivenleri seviyordu. Daha doğ
rusu, kumsalda. uzanıp yatmaktan 
ziya.de denizden çıktığı dakikalar 
bu tnhta merdivenlere bir ayı yav
rusu, yahut bir canbaz gibi tınnn
nrrdı. Bu yüzden olacak ki madam 
Korpofun hareketlerini görmek i
çin snyflycde oturanların birçokla. 
n da. bizim otelin merdivenlerini 
tercih ediyorlardı. Bunlar, :şllph.esiz 
ki daha çok erkeklerdi. 'Madam 
Korpof bu merdivenlerden yukarı 
çıkmak için ilk basamağa elleriyle 
tutunduğu zamanlar otelin önünde
ki deniz birtakmı atletik erkeklerin 
idare ettikleri sandnllardnn geçil
mezdi. Madam Korpof bu dakika -
larda uzun bacaklarından birini L 
kinci basamağa fırlatır, ve kalın 
bacnkJnrı merdivenleri birer birer 
yukarı çıktığı saniyeler şayanı hay 
ret bir bilyUklükte gözükUrdU. De
niz .suları ayaklarından birer sicim 
gibi tahta basamaklara damlardı. 
~ladam Korpof kuvvetli bir adese
de büyütülmliş garib bir fotoğraftı 
sanki ... Neteldm ekseriya denize 
kUçUk bir sandalla başka iskeleden 
çıkan bahriye mütekaidi de madam 
Korpofn yine böyle bir dnkikıısm
da ro.slam~tı. Ondan sonra artık 
pltıjdan değil. otelin bahçesinden 
denize girmek onun için bir itiyad 
oldu. 

B AHR1YE mUtekaidinin ara. 
mızn gelişinden sonra eğer 

nkförU §imdilik s::.ymıyacnk olursak 
altı kiaiydik. 

Bahriye mütekaidi kısa boylu bir 
adamdı. Sanki tabiat onun boyun -
dan bir parçasını madam Korpofn 
vermişti. Netekim madam Korpof 
belki dahı:ı. alunlr görlinsUn diye ko
ca.sınm hareketlerinden bir kısım 
da yine 'Madam Korpofun bncnkla
rına ilave edilmi5U. 

Sadece bahriye mütekaidinin tL 
pik bir adam olduğunu s5ylcmeğc 
mecbunu:Q. Sayfiyenin on beıı se
nelik eıki sakinlerindendi. Asfalt 
Uzerindc bir evi vardı. Fakat <>ro
da oturmuyordu. Daha doğrusu e
vini kendisi için bir otel gibi kulla. 
nıyor, ruıcak geceleri saat on, on 
bir sularından sonra yatmava l!idi
yordu. Bekô.rdı, knrısı öldükten 
sonra evlenmemişti. Biri on altı, bi
ri qn yedi yaşında iki kızı vnrdı. 
Fakat hiçbir vakit kızlarm savfi
yede dolaştıkları görlilmemi.<1tl. B~ 
ka bir tarafta geziyorl!ırdı. Sö\·le
"lkll'rine ~öre denizden daha 1i•·a
ılc bir tenis meraklısıydılnr. Klilbc 
gidiyorlar: babalariyle meşgul ol-
muyorlardı. 

8 U sıralarda otelde benden, Snrfiyedl' bahriye mUtekai"f .... 
Madam Korpof ve kocası.. "PöU Kont" dt>rlerdl. Hakiki il'll"l" ; .,ı 

Cimmi, otel sahibinden başka kimse bilen yoktu. Kimisi ''Kadri'' kimisi 
voktu. Odalnrdnn birl kilitliydi. Fn- "lbnıhim" bey olduğunu iddia e
kat burası ben gelmeden dahn e\• - dE"rdi. Fakat biz Pöti I\onttan da
vet mevsim başında bir aktör ta - h'\ fazla Kilçük Kont diye ç:ığınr
rn.fmdan klrn.lnnmı tı. Anadoluda dık. 

' ... ~ bi k t g··r tt11Cf!tf8 *8 üt6r aftet!lr temmuz ıaVa"! '"' r On tın 8 
bnşlamıa doğru g!'IP-cekti. Marya harek<'tl<'rivle vtiriirdU. <"'11rr"'-'"0i:ı:, 
Hala geleceği ı;tlnU pek i •I bilmedi- kelebek bir j!fülUğU vardı. Y<'l 'a 
ği için daha. çok bizim denizde ol- hiç kimseye üikktıt etmezdi. Mn
du~muz' saatler kiHtli odayı açıp dam Korpofun bacaklan mü:;tesna. 

ka üstU boylu boyuna yuvarlamıştı. Marya halanın en çok ııimdilik size rışın kızdı. törün sesi duyuldu. Marya hala 
ve tuhnf bir tesadUftU: Küçilk itibar ettiğini zannediyorum! Marya hala genç kızı bize tak- hemen fırlnmıetı. Hepimizin her
Kontun kızlan oradaydı. Kont bun- - Bilakis ... içerimde büyük bir dim ettiği zaman "yakın dostla- hangi bir isteğini daima geciktiren 
dnn sonra bir daha Madam Korpo- merak var. Marya hala tuhafıma rımdan birinin kızı,, demişti. Bur- otel sahibi aktörün bUtUn cmirleri
fun arkasından mcrdJvenleri tecrü- gid' d ~ ş d ı sada oturan ailesi iki ay için Mnr- ni yerine getJrmekte bü"Uk bir ıyor obrusu... u o a canım... J 

be etmedi,. Ynlmz, bir gtin otelirı Anlamıyor musunuz? ya halaya emanet etmişlerdi. Çe- zevk duyardı: 
bahçesinde oturduğumuz sıcak ve Şu oda Ya • tu ed d-ne kingen ve biraz da hastn,,·dı. Ara- Madam Korpof· 
tabiatin gizliden uyanık olduğu bir - ... Jı m en o - J • 

dakika: cek nktör için kilitlenen oda... mızda bulunduğu sıralar dalına bir - Evet, dedi, bıktmı, Yine bu 
- Azizim, dedi, madıım Korpo- Birden aklıma geldi. Marya hala kuş gibi ürkek oturur; eğer Marya padlbot ... 

:un tabanlanndn ne gllzel bir ko- bir iki saat evvel, hiç de mt.Jtadı ol- hala yoksa odasında kitab okumayı Marya halanın gitmesilc geri dön-
ku ''ar?· ma.dığı halde perdenin iç taraftan tercih ederdi. Bu yüzden, ona Mar· mesi bir olmuştu; bana: 

B AŞKA tarafta da söylediğim k t • ö ı · ti Hnlb ki ya halanın kızı derdik. - Sizi isti"·orlar. dedi·, eg· er isi-gibi btitUn bu dakikalarda op ugunu s Y emı§ · u yu. J , ~ 
.na<lam Korpof ve KUçUk Konttnn karı kısımda pancur yoktu. Bum. niz yoksa iyi bir rnchtab var, di. 
!:>aşka hepimizin müşterek bir eğ- sını boydan boya kaplamı§ olan def Yeni misafirin otele geldiği sı- yor. 
cncruıi deha vardı. ne dalları dikkatle aralık edilirse ralarda ben, madam Korpof gibi dü Küçük l{ont arkalıklı bir lskero-

Bu Cimmi idi. içersin! görmek mümkündü. 4ünmüyordum: Madam Korpof ak· lede uyuyordu. Mösyö Korpof nota.-
Madam I\orpof denize "Ok kere- t" .. h ı ti · · k t l di l · t ld" M h 1 .. - Eğer islerseiz Mar.oa halanın orun arc ce ennı on ro e yor, arıy e meşgu u. arya a anın 

ler Cimml ile çıkıyordu. Kocasının J 

b g izli odasında noler S"klı oldugu· nu onun sanatkar bir tarafını bulmaya kı?.I aktörUn hediye ettiği bir zabı-
!a ah dersleri vardr. Bunlardan "' 
-'kserisi haftanın dört beş sabahını anlıyabilirlz; dedim. ;alışıyordu. ta romanı okuyordu. 
alırlardı. Eğer hava çok durgunsa - Nasıl? Yeni misafirin kUçUk bir botu Madam Korpof ilk dakıkalarda 
piyano seslerini denizden işitirdik. _ Kolay. Belki de şu iskemlenin vardı. İlk zamanlarda yalnız olarak belki de hu davete itiraz edecekti. 
Fakat Cimmi hepimizden daha iyi iizerine çıkmanız kiüi ! denize çıkıyor, aramıza pek sokul- Çünki yalnızdı. Mösyö Korpofutı 
1'Sitirdi. Hatta su~·a gnniş bile olsa. H ·· muyordu. Bot, denizde o zamanlar t 1 k d' · · 1 t · pek ?..ah met çekmesine rağmen her en uz mayosunu değiştirip ma - no a arı ·en ısını me~gu e mı yor, 
tuş mukabili bir defa havlar; ve vi pantnlonunu giymemişti. Az iler- gözüken bütün beyaz botların hila- en doğrusu Mö.::yö Korpofun nots 
ancak madnnı Iforpofun bir par- deki bir bahçe iskemlesini kilitli fına tirşe bir renge boyanmıştı. Sa me5guliyetinde kendisini se~best ,., 
rnak işareti Cimmiyi susturabilir- odanın penceresi yanına çekti: balı olunca, geveden Marya halanın her hangi biri ile kürük bir filörte 
ili. - ~ 

Cimmi hakikatnn ho., bı'r ha'"''an- - Sizi bekliyorum, dedi. mutfagma bırakılmış olnn bu kilçUk hak kazanmış telakki ediyordu. 
...

0 ~ J. şeyi omuzluyor, elinde kürekler, F k b f · · 1 d 
dı. Madam Korpof denizde oldug~'ll Bu dnkiknlar Mar ... ·a halanın ek- a at U se er sesını çı <arma 1 

J yamn bir mayo ve çıplak ayaklaıi- M d K f .. 
sıralar onu bir tUrlü muhafaza ede- seri.ra çarşıya çıktığı dakikalardı. Mütecessüs a am orpo Aktö• 
miyorduk. Hemen .sandalın baş ta- le biz daha çayımızı içerken denize rün gp.r vakıt beni davet etmesindr 

Küçllk Kont gözükmezili. Mösyö k d 'f d K f t tin -:r 
rafına gelir; denize girmesi için çı ıyor u. " a am orpo 0 e bazı şeyler sezinliyor biraz omantik 
madam Korpof tarafından verile- Korpof piyanoda çalışırdı. İskemle. bu yeni misafirine "Ördek,, adını 1 cek müsaade işaretini beklerdi. Bu yi nyaklarından tuttum. Fakat 0 takmıştı. tabiatlı bulduğu Aktörün, mehtabı 
işaret verilinceye kadar iki ll"'akla- kndar fazla gıcırdı,·or, ve sallanı- - bir gecede bazı itiraflar yapacağm .. 

J J Aramızda bu ısmi en çok bege-
n üzerinde durur; madam Korpof ''ordu Jel, madam Korpof·. dan şüphe ediyordu. 

J nen, yahut en çok sinirlenen kim 
herhangi bir sebcbden kızdıysa işa- _ Ha ... ·ır, dedL Beni tutara"nız Hakikaten her şey Madam Kor• 

ti • d k'k l 11 J .,.. oldu?. Şu dn var ki küçlik Kont ak· X:P :u a ı a. arca vermez; znva ı d h · · pofun dü.,ündüğü gibi cerevan etti. 
Cimmi havada titriycn ayaklarlyle a a ıyı seyredeceğim. törü züppe buluyor; madam Korpo- ~ J 

.arnsırn bize bakarak yalvarırdı. Dizlerimle isk~mleye bastım; ve fun taktığı bu isme bayılıyordu. Bazı itiraflar ... Fakat hiç bir vakıt 
Daha ziyade bana bakar; nerede omuzlarımı biraz daha yukarı vere- ?larya halanın kızına gelince yilzü ne Madam Korpof, ne de içim:zdc 
olursı:ı olsun beni bulmaya çnlışır- rek Madam Korpofun arkasına bir ekşi bir meyva gibl birdenbire 'bu· başka biri bu §ekilde bir itirafı dil· 
dı. Madam Korpofun ricalarımı da. ·· zd' destek gibi dayandım. Mütemadiyen ruklaşırdı. Eğer hep beraber otu- şunemc ı ... 
ima yerine getireceğbıi biliyordu. · ı· Gece, bütün mehtabh gecelerden 
Eun!lDla bernber en çok nefret et- gti üyor, ve ıslak mayosu çıplak o- ruyorsa.k masayı terkettiği bile 0 • 

tiği adam küçük konttu. Kelebek muzlnnmı gıdıklıyordu. Fakat ayni turdu. Fakat bu dakikalarda Ma- çok daha durgundu. Dünyanın ÜZ<'· 
gö:ı:lüğü her nedense Cimminln sini- dakikalarda bir araba çıngırağı du- dam Korpofun gtilUşU! ... kulakları- rine adeta gümüş bir ağ atı1mı~ 
rine dokunuyordu. Bir defasında yuldu; yirmi sekiz, otuz yaşların. ma kadar sokulur: gibiydi. 
kontun )•eni ve gıcır gıcır giydiği da kadar gen" bir adam elinde kU- F d d" M ı Bu ağ denizden çok ötelere ufkun 
be~·az bir pantalonn di'l geçirdi. Fa- " - cna.. er 1

• arya ha a e-
knt bu dakikalar Küçük Kontun en çük bir bagajla bahçeye girdi. maneti aldığı gibi teslim edemiye • ilerisine ve gökyüzüne do&rru uza· 
ıınuUımıyacnğı dakikalardır: .Ma- Şüphesiz ki Marya halanın mevsim cek zannedersem. yordu. 
dam Korpof konta itizar ediyor; başmdnnberl beklediği rnitıaflrdi Netckim bir akııam da bahçede Merdivenlerden aşağr indiğim za· 
bacağında herhangi bir yara ve be. bu!... kitab okudui;rum bir sıra koşa koşa man: 
re olup olmadığını soruyordu. Bu geldi: - Sizi rahat. ız ettim, dedi; Fa· 
hadiseden sonra beni bir köşeye D O(~RUSUNU söulem"'k J#.. M"hi b' k ı:ı · · f"k · · · l ak · çeken madam Korpof: J "' u - u m ır keşif! dedi. at en•e a sızın ı nnızı a m ıs· 

_ Eğer, dedi, kont belediyeye zımgelirsc genç aktör otel- Bileklerimden yakalamıştı. Deni• terim. 
müracaat edecek olursa... de y~ni bir hareket yaptı. Bir kere ze inen merdivenlerin yanıbaşma Bunu samimi \"C doğru söylüyör· 

Cimmiyi iyice tanıyordum. Onda günlerdir hepimizi tahrik eden ka- doğru silrUklüyordu. Burada dik ve1 du. Çünki Madam Korpof un daima 
ne bir kuduz, ne de küçiik bir has- palı oda açılmıştı. Ben, madam Kor kayalar içinde biten bir keçi yolu itiraz edeceğini bilir; daima da bu 
talık alA.imi vardı. Yalnız konta si- f bö ı ı k k #.d t' d N ı·j po , Ye ~ey ere nrışma u e ı var r. ~ e P a , ne de bizim otelin itiraza kar<:ı Madam Korpofu be· 
nlrlcniyordu. d .:;... bnh • :ıı olma 16' halde kocası, Küçük Kont, çcsinden denize girmek istemi· nim jkna edeceğimden emin olurdu. 

O TELE geldiğim zaman oda- sarışın kız, Cimmi heplıniz kaprnm yen çüUer, yolda Marya halayı at- _ Bu hafta nişanlanıyoruz, dedi. 
!ardan birinin mevsim ba- önündeydik. Yalnız aramızda Mar- tatmaya muvaffak olurlarsa, bu ke- Marya halanın Bursaya gönder· 

f!Jında tutulduğunu söyfomiştim. Ma. yn hala yoktu. Mutfakta ellerini u- çi yolundan a.ııağı kayarlar, orada diği mektuba iyi cevap geldi. 
dam H:orpofun otelde en merak et- ğuşturuyor; sinirli bir takım hare- fundalıklar arasında .soyunup, de· _ Marya hala demekki bu kadar 
tiği şey kapısı kilitli olan bu kü- ketlerle içeri girip dışarı çıkıyor- niz sazlannn aldırış etmiyerck yı• gizli isler görebiiiyor?.. Dedim ,,e 
çük odnydı. du. Henüz banyosunu bile nlmamış kanmayı tercih ederlerdi, üstelik birdenbire Madam Korpoiu hatır· 

Hakikatte oda.nm bir garsoniyer "'eni bir misafire ka,...ı gösterdig·ı - blitUn sa,,'f!yede burasını bı'l"n pe--
J .,. J '" ' ladım; bu gece için bu alelade kil· 

olarak kullanıldığı şüphesizdi. Bel- miz bu hafifliğe kızdığım anlıyor- azdı. Daha doğrusu birdenbire dik 
ki d M hnl in bütu··n b'ır rük kızın ötclde nasıl bir fırtına kO• 

e nrya a ev dum. Marya hala bizim gibi mUşte- kayalarla bittiği için kimse cesaret :r 

senelik kirasını yalnız bu odadan rilerin bu kilçtik garsoniyerden hıı- cdeme.zdi. paracağım düş\.indüm. 
çtkanyorc1u. beri olmasını hiçbir zaman iste _ Madam Korpok: Bir kere, Madam Korpof Aktörü 

Madam Korpofn bir deniz dönU- mezdi. Otel namuslu bir oteldi. _ Yavaş, ded!! GUvercinlcri Ut°"' hakiki bir donjuan olarak kabul 
şU bunu eoylediğim zaman: Halbuki burası küçük bir birahane kUtUyorsunuz. cdirordu. Marya halanın küçük 

- B!liyor musunuz, dedi, bura. taklidi bir odaydı. Yüksek bir ma- Madam Korpofun gUvercinler de- mavi odası .. Paravan üzerindeki re 
da hiç rahat değilim. s:ınm ctrafma ~ş altı taborc kon- eliği bizim aktörle Marya halanın ıimler ... Gizli kapr ... Ve nihayet iki· 

Otelin bahçesinde ikimizden baş- muRtu. Yatnktnn ba§ka yine mavi kızıydı. si... Bütün bunlar Madam Korpofa 
ka kimse yoktu. Mad:ım I~orpof, 1- lnplt'rnalı bir ıwzlong, yruıtı~:lnr, Bununla beraber madam KorpoJ Aktör için verilecek bir notu tarin 
çine kum dolan it.atik den1z bcbelc- ı b:r lfıvnbo ... Hatta üzerlcrinc yal- o akı.ıam çok fena bir aey yaptı. Be· ettirmi~ti, Mösyö Korpof belki se~ 

nim gibi otelin diğer bUtUn mlsaflr çıkarmayacak, s.-ıdece tek gözlür,rüniJ 
!erini, hatta Cimmiyl bile kucaklı-! sol gözüne götürmekle iktifa ede~
yarak oraya götlirdU; güvercinleri ti. Ya, şu Marya hala ... Mütecessıs 
gösterdi. Madam Korpofu atlatmtl}tıl •• 

Bununla beraber her şef bu kil· 

A GUSTOOS ortalarına doğru çille havadisle bitmedi. Otele döndil· 
otelde daha başka bir hadi· 

ğüm zaman Madam Korpofa daha 
s oldu. Yeni misafirin aramıza ge-
l. i d d k M başka bir ha•;adis de getirdun; 
ış n en sonra mey ana çı an ar- Ak ~ • . . h d' 'nd 1' 

ya halanın kızı daha bilyUk bir e· '" tor ıçın ~ışan •. ~ ıse_sı e 
11 :::mıni'-'ct kesbetti. Herkes hepL I fazla bu ehemmıyetlı ıdı. 1kı t;enc· 

J , ,. d be . zd ıı; b0 
• • • f -at 

miz onunla meşgul olmaya b~la· en n ya Iısı ır pıyes ıçın ı:> • 
dık. roda hiç bir kadın artisti tercih ede· 

Gece yemekten sonra saat on su· meyen Aktör :i'.Iarya halanın kızın· 
larıyrlı. Aktör otele heniiz dönme· da tam düşündüğü tipi bulmuştu. 
mişti. Fakat bekardı; ve Marya hn· Manam Korpof ellerini çırptı: 
ln::n göre hiç kimse.re hı:ısnb ver· - Gfrı:el birnu_rnara!.. Dedi. 
mck mecburiyetinde dcğilrli. Gerçi Küçük Kont uyandı; Ye Madall1 

madam Korpof buna içerliyor, bu· Kor~f ko~3 k~a içeri girdi. 
ra.eının ne bir otel, ne de bir pıınsi· f (Dc\llnıı 14 iineüde) 

B 



5 A~USTOS - 1939 

Hem deniz hamamı, 
hem kahvehane! 

Burada denize giriliyor; tavla, domino oynanılıyorı 
akşam yemeklerini burada yiyen Musevi 

ailelere tesadüf e11iliyor 

11 

---·---·------·-·-·---·--·---
. rman insanları arasında : 741 
------------~ 

YAZAN L.: Bus~h 36 Yılını va'.1~ıler arasınja gJç=rm=ş bir Alman seyyahı 

insan eti yemeseler dahi, gene bizi 
yiyecekleri muhakkaktı 

Biz danseden Hanaların arası:ı· ru~ulmuş ve sağlam şeylerı:ii ki Buba yanıma getirildikten son-
dan omuzlar üstünde taşınank bunların kuvvetle koparılmasını- ra l Ianalarm reisi mutadı olan şe
geçirildikçe çoluk çocuk durup imkan yoktu. Bu lifler bakır tel :ilde gene bagıra baj;ıra Bubay~ 

hayret ve ıdehşet içinde bize bak. terden hemen hemen farksız bi· )İr şeyler söyledi. 
nıaktaydılar. Anlaşılıyor ki bunli!.r :netanette idiler. Buba, susuz!:.ık ıstırabı içinde 
şimdiye kadar beyaz insa:ı gö~- Buna rağmen oltluğum yerd ~ Jayet muztarip görür.üyor, bil· 

._ °" mek şöyle dursun, insanın beyaz çırpınıp, dikkati çekmeden b.=ı . i:ıı maneviyatını kaybetmiş ol· 
olabilece~ini di.:şünmi,;-ş kimseler kendi hesabıma ~erinerek hay: .~ığu anlaşılıyordu. Bayagı, rci. 
değildi. denemelerde bulundum, Epcyct in ba~ırarak konuşmasından fe· 

Bizi her halde r~islcrinin, ev. uğraştım. Fakat bu cihette hi'. . ı& halde korktuğunu görüyor -
vela zannettiği gibi insana benzi· ümit olmadığını anı:ımakta gecik Jum • 
yen, binaenaleyh maymun olması mcdim. Tat:ınc-larrnıza, bıçakh Reisin bağırması bittikten son-
lfizımgelen bir nevi ye: bani mah rımıza, hatta bom!lalarımıza rağ ·a bana döndü: 
luk addediyorlardı! • men kuvvetle bi:- iş göremiyeceği - Bu zebani sana bazı şeyler 

Bizi omuzunda taşıyan kuvvet· miz aşikardı. ·nuyor, kaptan! .. 
li adamlar, danseden Hanaların O vakit hileye müracaattan De.di. 
Jzcrin':len geçirerek kayaların Ô· başka ne çare vardır?. O anda heı - Ne soruyor?. 
Jürbaşındaki düzlük zrazi üzerine hangi bir hilede d:işiinmektcn t<:· - Siz buraya ne yapmağa gel-
ıiribirimizden uzak mesafelerle, mamiyk aciz biı haldeydim. diniz"? diye soruyor.. Ne cevap 
.oyuverdiler.. Benden b:raz uzakta bağlı. 012 · \'ereceksin?. 

içtğimiZ', suğuk sular ve omu::· r~k yerde yatmakta olan Buba .ôubaya: 

r .................................................................. ~ Ja taşınmak suretiyle elde ettiği- tekrar: - Söyle, dedim, bizim arkamız. 
• tvlod d k" b k. d · h d İ miz istirahat hemen hepimizin :ı. - Su .. su .. su... elan kendilerinin 20 mislı· rok i a a ı u es ı zaman enız amamın a :s 
t §İmdiye kadar tek hırsızlık vak'ası görül· • k.llarını başlarımıza getirmişti. inlemelerine başlamıştı. içimiz· .;iHihlı insan geliyor! Biz onların 
j memesinin sebebi şuymuF Soyunma yerlerı· f Bu a.damların yamyam olup de bu adamların dilinden az ç::ık önünde gidiyor, yol arıyor:duk ı .. 
J ne cepheden bakan terasta, ücretle tutulmuş f olmadıklarım bilmiyorduk, Buna anlayan bu Buba hastalanır VI! .Biz dünyanın öbür tarafına gi-
.1: 8 gözcü, bütün kabineleri daimi bir neza· f dair görünürde hiç biı iz de yok· her hangi bir suretle onu kaybe - deceğiz t. 

ret it d b ı d ı ı tu. Fakat adamlar bizi niçin yaka· dersek halimiz dumandı. O aralık Buba bunlara mümkün oldug~ u 
a ın a u un ururmu~.. ı 

p
1
... ··-· --........................ '"'""'""'""'""'"·- lamışlardı ?. Hanaların reisi başındaki koca kadar Hanaların reisine anlattığı 

kan <ıJ'arın tureme ıle ortadan kal · :i plfık tekrarlaym1 bır radyo - gra ;,i ~ !-{' •• Gerek bu yollarda, gerek. Her halde insan eti yemeseler tüylerini sallaya sallaya gayet a- .:aman, herif karnını tuta tuta ve 

1nk 1~enız hamamları, lstanbuluı . nolon var. Denize girmeyenler, . ı: MI ,·.crın ara~ındakı tahta sahada dahi, gene bizi yeyecckleri mu- :ele ve heyecanlı bir halde bize bir horoz gibi öteye beriye sıçra.. 
ı l ı "Plan C\'\ el deniz banyosu ih .:uma. pazar tarifeler bulunmayaı ıtu• a • .ık bacaklarını aşağı sarkıtan hakkaktı. Zira, bizi intan saymı· Joğru gelmiye başladı. ya sıçraya gayet meş'um, ürper · 
~cını tatmin eden mücS:,e elerd· m göl evleri balkonunu andıran . ,alabalık, uzaktan bakılınca iri de- yer, bir takım garip hayvan· Yer<le yatanların hepsinin sür. tici, müstehzi bir gülüşle kahka • 

ııe/gun bunlardan yalnız bir ta· ~erasta mahalle kahvesi fiyatım ıiz ku~larının tünediği orijinal tü · l<:rdan sayıyorlardı.. atle yüzlerine ba!carak yürijjii balar atmağa başladı . 
. ı~· ~ da in~a tarzında bir değı· tlabildik!eri kah,·eleri höpürdetme!; l"k;eri andırıyorlar .. Ve hamam, Onun için vaziyetin vahametini ve nihayet benim öniim:le durdu. Herifin bu çirkin gülüşlerine 

y }apılmak surctile. I\loda ko· ıdiğıt, ta\"la \'e domino oynamakhı J""·: görünüşle kuleli, bedenli, maz_ kavrayıp evvela bu heriflerin elle- Herifin beni ar:ıdı:;ı anlaşılıyor hepimiz hayretlerle bakıyorduk. 
Uncıa h··ı· b . . ıtı('~ a a u ıhtıyaca cernp Yer- mr .~ul oluyorlar. ;.:ılıı ve kat kat müdafaa hatlı bir rinden kurtulmak çarelerini dü · du. Herif bir hayli müddet böy-

&c uğra51yor! Ak5am üzerleri. yemeklerini ala . >1 ta çağ 5ato--unun modelL. şiinmek lazımgeliyordu. Bu bayı da ayağından çekip y;ı lece sıçraya sıçraya güldükten 
a~u her tarafı çepeçevre cleniz!c rah. buraya gelen civar halk da de· Tahta köprülerle ayrılmış üç ha Vücudumuzu sardıkları ve elle. :ııb:ışıma getirdiler. sonra, Bubaya: 

;:>lı memleketimizde ınaale<;cf de- • · ,: seyrederek serin serin akşarr :uzdan birincisi bir metre derinli - rimizi kollarımızı bağlzdıklan a· Reisin ne yapacağını mera~la - Sen bu be;·az maymunların 
'. c \e denizciliğe otedenberi ehC'm. yemeğini yemek fırsatını buluyorlar (inde .. Burada bir de barfiksle bir ğaç lifleri o kadar mükemmel ku· bekliyordum . dilinden anlıyorsun!.. Bu, güzel!. 

a}ket 'erılmemış, bu ihmal, inkılfı; mı5. ;ift akrobasi halkası var. !kinci ha_ nes·ı me,·cut.. ·--- Fakat bu budala maymunlar akıllı 
adar uza"an a~ırlık zaman rer· T 1 .. 1 · 1.. ,, ..ı d . 1.w. d almak imkanını da verdiği için bu . 1 k d ak . . 1 1 • ... ~ em n ası mu um ro u, ourn .. 1 • uz. 2 metre erın ıgın e \'C \'ÜımC' I I h'h' . 1 tt ~ .. ... ınsan an an ınn ıstiyor ar .•• 

\clcrı'nd .: .. 
1
d .. w • • h. 1 , • b. b k"I" .1 Le • . l n d. amam sa ı ının ana ıgına go· ~J'>~t yerinde görlilü'. ormuo:.. Kurnaz mıdırl"r"'.. dedı· .. 

, e r:oru ugu veç ı ~ mcm- msu ı ır za ıta teş ·ı atının mev - >ı en r ıçın avrı mı<;.. ura a c;emt d b. k 1 f b. k b. " .. ' 
l\Clın ink' f l b" • t 1 d t b .. d" S 1 k. k ~ t l re e ır ço • < e a ır ·açı ır ara,·:ı • • • Ruba bana herifin böyle söy-

ı,ıınu ı,.a ına c a::; ı ır manı :u o mac;ın a e aruz e ıyor. o •porcu an sı sı va erpo o maç - gelerek böyle bir karne alı\"orlar ~·e 
" .lu. yunma yerlerine cepheden baka· arı yapıyorlar. b d d h . "f d. . k. Deniz hamamının sahibi eski de- lediğini anlattığı zaman uydurdu-

~o.u~un, sp~ra layık olduğu epem .era ta hamam sahibi tarafınclaı Hamamın de\ anılı müşterile:-ı un an a a ucuza ıstı a e ım ·a· nizyofüın kaptanlarından 1hsan ğum tehditkar yalanın para et -
t }~tı veren gençlik denizi ve dcnız ıcretlc tutulmuş. 8 gözcü daimi bıı :\1u evi vatandaşlar ... lktıc:;adi dü - mm buluyorlarmış.. !~aptan ic:;minde e ki bir deniz kur- meyişine son .derece canım sıkıldı: 
~ 1 on planda bulundurmak gaye. cccssii<:.le localara girip çıkanlan ;üncelcrle tanzim ettikleri her ha • Yine hamamın hususiyetlerinden du ... Burada plaj yapmayıp da de_ - Kandırmak mı? Kendisini 

rJ 1. gudiı)or. Bunu plfıjl:1rda, \'l wntrol ediyorlar. Tabii kimse dl ·cket apayrı bir tetkik mevzuu o. ı >İri olan, bir biletle sabahtan akşa- niz hamamı kurma~ının ebcbinı niçin kanı:1ırmağa kalkalım? de_ 
ı nız ıne,· imi olan bu sıcak al?;u- "mnun farkıııda değil.. Alınan neti· .an bu insanlar, yalnız Kadıköy n ·na kadar orada kalmak hakkı bu -0rdum.. Deniz ren"İ gozlerindl j dim .. Fakat kendilerine azıyoruz 

günlerinde sahil boylarında su· ;ede şimcliye kadar burada tek hır· ~loda şemtinden değil, vapur do- >aumda~ların rağbetlerine mühiır. Jenizcilere mahsus devamlı bir ne ' da onun için söylüyoruz 1 Çünkü 
• } hazla çırpınan kalabalıt~tan ko • 1zhk vaka ı görülmemesidir.. uc;u yolcular halinde htanbulun eı l1'" amil te~kil ediyi>rmuş. ~nin şim5ekleri uçu~arak Kadıkfı· biraz sonra bizim kendilerinden 

ca anlamak mümükündür. Terac;ın sağ ve solundan uzanar ıza'< yerlerinden bile buraya geli . Bilhas~a pazar glinleri güne. le )~~nünr~e)mrları.ndan itfaiyeci B 20 misli daha çok olan silahlı a· 
~ * * * 15 metrelik iki köprü var, bunlaı ·orlar. Hamamın 25 yapraklı de _ 'Ja~Jı,·an bam·ocu akını akşa;ır. mec ı ışarel ettı: damlarımız gelince hepsini ağaç -
~ kl·')(f· a k0yunun akıntı ui1rama~ ah;Jdcn 30 metre kadar uzakta ge. •amit karnelerini aldıkları takdirde • ı r · k d d - Bunu ona sorun, dedi o dah:- lara bağlayarak bütün ormanla 

0 "t ç 'a ~ ıne, gurupa ·a ar evam e. . . . h cd ' 
ltt. o.e inde, uçurumlu bir yamaca 1 r,:~ b;r atlama sahaı;ının iki tara . "ıer banyoyu 8 kurusa getirdikleri ·ı yor. lki taraftaki küçük Moda Yel ırı. ıza ~r! . beraber yakacaklar!. .. 
~ da}amı'i bol iskeleli bir tahtrı 'ıp.'a her biri be~r metre yüksek · •çin hemen hepsinin cebinde \eya 3ı·moııti bahçelerinin orke trala . ~nra 5-l'S.C"ııdı: Buba b uikinci felaket habc· 

\ar B ~ k t l" •. ~ .k. k l ··t·· t l t d 1 1 1 b' 1 .. . ( ncıı(lmı n ünı•ıi<lrJ . . • b.ld" :d" F k t d dakla ~ ·· u, adagı yu ·an o uz se- 11 ı;ı _e ı ·ı u eye go uren a 1 a an çantasım a x)y c ır abonman kar. ·ınc an taşan ahenk; muzıkle banyo nnı reıse ı ır ı. a a u · 
a ır aynı yerde kurulan deniz ha. rı halkalı reis buna da ycrinlde 

lQj !llının bugünl~ü ihtiyaçlara uydl zıplaya zıplaya, öteye beriye s.ıç-

.. :~~n~~unn~~~:~~'.:~. Çün - ~['{Sti ı1!1k~ ~1.1&'i?fi ~~~~!'{ Q.ı\LID.5..ıey ~ '.:.'~~:·~:~:ha~a~ğ:ı:"~m:;u•;:: 
\el r!aJlann taammümünden C\' • Ju. 
<lı: \' lanbulda bunlardan çok var- Sonra gelip benim kafama çrp. 
t;ı ınc burada, bir tane kadınla - lak ayn~iyle b::ni epeyce sersem· 
t 1\ ~ h us her tarafı kapalı, öteki kten bir tekme yapıştırdı. 

~":er için kurulan tahta a!a~taıı, Ve eskisinden daha çok bağır-
t • 

1 
ır ha, uzla bolme localardan mü mağa başladı. ) ;~cp iki deniz hamamı bulunu _ Pek ziya:de merak ettiğim 

. ı ~· Bunlar yazın, haziranda an- için Bu baya: 
ı.ap~ı ardan kaldırılan çh ıh köhne - Çabuk söyle 1 Bu karakeç: 
~ tı ama lahtalarile kurulur cyliılür. suratlı herif ne söylüyor?. 

ncı g 1 , B ba • } aza llnu kaldırılarak ge eCC1' U • 

<ttı b)~nı ı yapılmak üz~re tahta . - Vay canına! d~i. Senin klA· 
•\ a ıkçılara dağıtılırdı. vuz olacak Ulunga, herşeyi heri-

\t- .\d<ırnı~ta, !.jebekt~. Büyükdeıcdt fe söylemiş! .. Siz diyor, ne !diye 
t, trı• -ı!arcıa da bu çeşit deniz ha -1 yalan söylüyorsunuz? Buraya 
ı' ı.-'ı? o zam:mlar çok rağ~ettı: :iuenleri avlamıya ve Bada - Ba-

"ıj "·•llt buciun, tarihi bir mode Jaları soymağa gelmişsiniz!. 
tu Yalnız bir tanesi me' cut bulu · Bu baya: 

l\ıı ~r. O da kuçtik l\lodadaki c''" 
- Guenl~r nedir?. diye 

dum. 

sor. 

arnarnı. 
~ . . . 

ık a~t::ıneti c:ekıldc ~·amaca vapı -it • • J • 

ı:ıakıa a ıra localar, a,ı bo) alı ka 
<le ~tının yarı ü:ıtlerinden içersin -
ıı~·eır }'unanların gö\'deleri f arkedL 

'ı :n;·rl:Sura ı. hamamın soyunma 
ır. 

Ü:-ta 
ı :~ne }erde, üıc:-i her pazar ta -
ti'! ltl n Ye:il dallarla örtülü 50 met 
ta~ ~tabbalık bir kıı;;ım 'ar. Bu -
.. \:a h 
~"' uyd amamın • modem tekni -
ın1 t Utulan kı ımlarından - tera

ha. iı ~~n ediyor .. Tekamül o kadar 
t il(! a~ terac:t·ı plaid:ıki mii"11' rc

ahtan a':~ama kadar bir sc. 

., 

1 Bu H0-
CtJI"'\ 

N'EtiC~ 
Si.NOE 

\.\E.Ri~\-
SiOE 

WHi~i H.l\'I 
VAN L.l\R\N 
AR~S\IJ~ 
ı>'J~ i'Ü 

- Goriller! dedi. 
Ulunganm bizi tuzlu ormanla.-ı 

Bada - Ba:dalara götüreceğini ta· 
mamiyle söylediği anh:şılıyo11;:lu. 

Meymenetsiz klavuz üstelik on 
lnrı soymağa gittiğimizi ilave ede
rek iftira etmişti! 

Maamafih inkarın hiç bir şeye 
yaramıyacağını anladıgım için: 

- Evet!.. dedim. Biz Cuenlcri 
avlamıya Bada • badaları soyıruya 
gidiyoruz! Onun içindir ki bu ka· 
c;ar kalabalık gidiyoruz 1 Her hal-

ı 
de Guenleri beş altı kişi ile avla. 
mı ya gitmiyoruz!. 

(Devamı var) 
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Halay notları 

Iskeııderun ve Antak
yanın sayfiyeleri 

\ 

Milyonlarını kaybettiii halde neşesi ehsilmi-! 
yen hovarda şehir! - H alep/i faytoncu seyyahı 
evvela nereye llÖfürür?-lskenderun lleceleri 

~iz.mire benzer - Bala.yına çıkan çiftlere ye- ~ 
~ rinde bir tavsiye! ~ 

Yazan: HlYIDOısn ~üırıay 

Payastan kalkan tren biraz yol 
alır.ca, karşıda bir dizi ışığın 

titreştiği görülür. Ve tren yaklaş
tıl·ça bu ışıklar kıvrılarak biz: 
doğru gelirler. Geceleyin 1skende
derun, elektrik ampullerinin ses· 
siz parıltıları altında mışıl mışıl 

uyuyan şekilsiz ve cansız bir şe· 

birdir. 

Antakycroa, daimi bir durgun -
luk vardır. Ben orada her zaman 
hakim olmak istiyen, olur olmaza 
metelik vermeyen mağrur bir şe
hir hususiyeti buldum. Ha1buki 
İskenderun yaygaracı, her şeye 
burnunu sokan, bütün milyonları
nı kaybettiği halde neşesini 'kay
betmiyen hovarda ve şuh karak
terli insanlara benzer Oraya ilk 
gidişinizde, kendininiz.i hayatın 
yumruk değil, fiske bile vurmağa 
cesaret edemediği kaygısız bir şe
hirde zannedersiniz. 

Mesela, indiğiniz oteldeki genç 
Rum kadını arapça güfteli bir 
tangoyu, ağız dolusu söylerken 
yatakları düzeltir ve sizinle 
ritmik jestlerle konuşur. Gittiği

niz, gazinoda, bir kaç defa: 
- Garson!. 
- Garson, evladım!. 
- Ulan garson 1. 

Diye bağırdığınız hall:le İ§itme
mezliğe gelen Rum delikanlısı, siz 
hiddetten terter tepinirken, o ga· 
yet sakin bir halde yanınıza gelir 
ve ortada bir şey yokmuş gibi: 

- Buyur µasam, der, arkasın· 
d;ın bozuk bir arapça ile meşr~

batın isimlerini sayar. (Bunların 

bir çoğu Türkçe ldeğil, Rumca 
bile bilmez.) 

- Görülecek yerlere götür be
ni. 

Diyerek bindiğiniz tek atlı 

faytonu idare eden genç Halepli, 
sizi, ilk olarak umumi kadınların 
bulunduğu çıkmaza sokar ve: 

Sualinize karşı o kapı önlerin· 
de baldır bacak teşhir eden kadın

lara ağzının suyunu akıtarak ıw 

rıtır: 

"- Efendi, dünyanın üç di
reğinden bir direği .de bunlardır.,. 

* "' • 
Bana, İskenderun geceleri, da. 

ha ziyade tzmiri hatırlattı. Sahil 
caddesinin birinci kordona ben · 
zcyişi, şayanı hayret derecededir. 
Tabii bazı küçük farklar var. Fa
raza, tskenderunu:ı sahil ca!d.des;, 
daha geniş; binalar, birinci kor -
donda olduğu gibi, yükselip arka 
caddeleri kapamış vaziyette de
ğil... Yani burası, insana ferah 
verici "Je açıklık. 

ts~enderun körfezi de İzmir 

körfezinden az farklı. Hele gece
leri sahil gazinolarından karvya 
bakan bir insan, biraz lda dalgınlr 
ğa düşerse, kendisini 1zmirde 
zannedecek.. Payas cihetindeki 
gaz depolarının boylu boyunca 
uzanıverrni§ olan ışıklarında Kar
şıyakarun ve biraz sağda da Bay
raklının gece manzaralarını bul
mak mümkün. 

lskenderunun göklere erişmek 

isteyen, yarı beline kadc:r duman
lı !dağlarla çevrili nefis fonunu, 
güzel addettiğimiz bir çok ıe
hirlerdc bulmak kabil değildir. 

Bu dağlar, onu korumak için aya· 
ğa kalkmış devler gibidir. 

Antakyaya giden yol, isken· 
derunun cenubundaki çamlık te. 
pelere, döne ıdöne tırmanırken, 

- geceleyin seyahat edildiğine 

göre - sol koldaki yamaçta, su -
!ardaki ay kırpıntıları gibi bir 
ışığın kaynattığı görülür. Burası, 

bilhassa Suriyeli zenginlerin ka
rış karış bildikleri bir cennet .:;:::ı

•·'t parçasıdır. 

İskenderun, Temmuz güneşinin 

altında ağzını açarak solurken, 

<Soğuk Oluk) ta arzular uyandı

dmcı serin rüzgarlar dolaşır. 

nenlcr de bütün yazlarını orada 
geçirirler. ''Kesesine güvenen
ler,, sözü bana başka bir mesele
yi hatırlattı. 

Bizde yeni evlenen gençlerden, 
bazıları kendi keselerine değil 

de babalarının keselerine ve yahut 
baba, ana, hala, teyze, amca mi
rasma dayanarak, halaylarını ge· 
;irmek için: 

- Dayan Nis 1. 
Veya: 
- Ver elini Venedik 1 • 
Yahut ta: 
- Neredesin Napoli!. 

Diyerek yola çıkarlar ve bura· 
tarda yabancı yabancı dolaştıktan 
sonra bir karış burunla memleke
te dönerler. Tabii, çok defa bu 
seyahatin sonu, damat beyde, Ar
navut biberi tesiri yaptığı için 
daha yolda iken zırıltı başlar. 

Netice malUm !. 
Son Anadolu ve Hatay seya -

hatim bende, şu kanaati kökle~

tirdi: 

İsviçre de bizde, Napoli de biz
de, Nis de, Venel;:lik de ... 

Bolunun (Aband) r, Ereğlini::ı 

(iviriz) i, Samsunun (Derbcnd)i, 
Bergamanın (Kozak) ı, Akhisa· 
rın (Saydan) yaylası, Burdurun 
(Salda) gölü, Toros etekleri, De
nizlinin Tavas çamlıklarr, Van 
gölü kıyılan ve nihayet Hatayın 
(Soğuk Oluk) u, "Baylan yaylası 
ve (Harbiye) si, dünyanın bir çok 
sayfiye yerlerini kıskandıracak, 
güzelliktedirler. 

- Efendim, konfor yok .. 

Diyeceklere cevabımız şudur; 
- Balayi seyahatine çıkan çift. 

lere konfor ldeğil, hisleri kamçıla
yacak dekor ı;zım Bu dekor, ta
biattir. Kalabalık ve konfor ara
mak için balayı seyahatine çıkan
lar, ruhlarını tatmin değil, ancak 
maddi ihtiya~larınr temin ede':>i
lirler. Balayını nerede geçirelim. 
diye düşünenlere bulundukları 

memleketin en yakın kö,elerini 
tavsiye edeceğiz .. Bilhassa Hata· 

- Delikanlı, burası görülmeğe Bir kısım İskenderunlular pa. yı .•• 
değer bir yer midir?. zar günlerini, keselerine güve - HulUai GONA Y 

Kısa bir dü~ünceden sonra ilave 
etti: 

- . P.akkınız var. 
~belam Lö1<ör de\ am etti: 
- Mem!el,etk:im·z arasındaki 

öu harp tabiat haric üir. lki mil -
Jete, kinsiz ve garaz<::ız bir sulh dev 
resinin, Bismarkın hatasını unut -
tur:n~.:ı !azım. 

Bunu böyle size damdan düşer 

gibi söylememin sebebi sizlerin ara. 
nızda bu'unmaktan niçin kızarma
dığımı anlatmaktır. Böylece, sizin 
de, ikimiz için de hoş olması icap 
eden münasebetlerimizi gölgelendi -
rebilecek bir siyasi hatada bulunma 
nızı önlemek istiyorum. 

- 43-
mühim neticeler de almışlardı. Oy
lc ki bu gizli mücadelenin son saf. 
hasının gelip ge:memiş olduğu 

da sorulabilirdi. 

Çeviren : Fethi Kardeı 

Es~iden de böyle yapıp yapma· 
:fığını öğrenmeğe, gene ihtiyatlı b3 
reket kaygusile, teşebbüs cdilmed 
lki haf tada bir papazın ders ,·er 
mediğini ve kiliseye devam et~ Kompars, Kolonelin da\·etindeı: 
liğini söyliyerek iki Gayyar arasJtl' 

sonra, arkadaşlarını evinde top'.an-
mağa davet etmişti. Kolonelin e\'İn- :la değişme olduğu yolundaki far3 

ziyeme kuvvet vermiş olan pal"1' 
den ayrılamıyacak olan Long hu dl 
d 

· · a·l · · G luppenşlaht şimdi bunun belki a\·etten ıstısna e ı mıştı. .ece ya. d b" . d . 
53 

d b
. . a·· d ' ğ. t\' urma ır şayıa an ıbaret ~ 

nsın an ıraz sonra evıne on u ru - .. 
K d ·ı F~ · · k d" . . l 11\'or. Aldanmış olabılır. zaman onra ı e rıçı en ısını • 

beker buldu. !çeri girer girmez, hat · .Nihayet birinci mülazim Ha)11'> 
tA paltosunu çıkarmaksızın SÖZ< .arassudun devam ettiğini sörle 
başladı: mek suretile beni biraz teselli cd! 

- Evvela on beş gündenberi öğ • yor. 
rendiklerimizin tahlilini yapacağım. Şimdi bunlardan şu neticelere~ 
Papaz Gayyardın merkez kuman - lebiliriz: 
danhğı zabıtasınca tarassudu neti- 1 - Her şey, Gayyarlann crır 

Kompars sustu ve salona girdiğ: telerini hulasa ile başlıyorum. ne,•rasına dair düşündüklerimi 
zamanki kadar heyecana düştü. .. . . . ~ haziranda merkez kumandanlığı 
Sonra "acaba benimle alay mı edi· Hazıranın 15 şını 16 sına bag · b"tl . .. led·~· .. d ·t·bar~ 

ı erme soy ıgım gun en ı ı 
yor?,. diye düşündü. Fakat ne mak layan gece papazı, Fransız yaralı -

1
, k ·ıd·ğ· . .. ttfl .. ou mane\·ranm esı ı mı gos 

salla? larmm başucuna gondermek baha - II .k. k d b h Jt 
·
1 

·k· G d k. t yor. er ı ı ar ~. u ranrn s" Nihayet kendini toplayarak: nesı e ı ı ayyar ara ın a ı mu al . . ı· b"i h 11 • "'' . . mesıne ın ızaren ta ı a crınc " 
- Fikirlerinizi bir makale ile :liğışmenın o sırada yapılmamış \'e :l t t . b 1 1 '"Gazette des Ardennes,, de (1) i - şehirde bulunanın hakiki pap:ı · e e mış u unuyor ar. 

zah etmelisiniz madam, dedi. Bu olduğunu mü~hcde ettik. iki kardeşten hangisinin haııı: 
gazetenin neşir gayesi bu ama i~i hafta Sen Korentende bulund~ 

O zamandanbcri papazın hare- ıı: 
pek beceremiyor. öğrcnmcğc çalışmak eğlenceli 

- Ciddi mi söylüyorsunuz efen. ~~tın~~ ~~~el'. bi~ v~z~y~t ~örme • oyun olabilir ama, neye yarar? şı 
dim? Ben gazetecilik mi yapaca - 1 

·: .uıı uz crı ev crı 0 aşıyor ve diki halde muhakkak olan nok1 

ğım? Pek komik olur doğrusu! fakirlere.~):ardlım.dalbul~n.uy~:·hDle- zabitin, buraya 1 haziran gecesi f 
O h ld b. ki vam ettıgı ev erın 1cpsını , şup e C-f ı· 8 h . . "tt·x.·d· - a e ır · tap yazın. . . . ıp azıran gecesı ı?ı J.ıd ır. 

_ Ben tenbelimdir! rımızı açığa vunnaksızın araştırma- r. 
mıza ise imkan yok. Araştırdığımız Filhakika mahut traş makitı · 

Bahsi değiştirerek devam etti: _.ır 
birkaç evde ise hiçbir gaklanmış 1 haziran akşamı Freri sokağırıv-. 

- Burada geçicisiniz galiba? de- asker bulamadık; başkalarında ol - ki e\•de yoktu. Bununla berabtt' 
ğil mi? duğuna inanmamız için de bir se- ve 13 haziran arasında orada ~~ 

Kompors ona tabi olarak atıldı: bep göremiyoruz. Papaz gece!eri mak izi bıraktı. Son seyahatiıı. 1 
- Evet madam. Artık burada ya· J f 

pacak bir işim kalmadı. Yakında hiç dışarı çıkmıyor. 8 haziran gecesi yapıldığım bi '.~ı 
ruz; çünkü her şeyin 15 hazir.tf!V 

umumi karargaha dönmem lAzım - Tuvalet odasında, 1915 şubatında 
durduğuna vakıfız. 

gelecek. Amerikada imal edilmiş bir traş .... , 
- Umumi karargaha mı? Tebrik makinesinin bulunması bir tesadüf 2 - lki Gayyar arasında dd" 

ederim. in-an ancak orada wnumi sayesinde izah edildi. Papaz Htlp. mc olduğuna inanmamız i~Jn c'~ 
bir görüş imk~nını elde edebilir. penşlaht'ın oturduğu evin sahibi. ce mev,cut sebepler şimdi karı~ı~ıj 

- Evet. Ama, benim rütbemde kiracisına, papaz Gayyarm geçen _ ve gittilq;e manasını kaybcdı) 
değil... Siz niçin bir gün Meziper - lerde bir lngiliz esirinden hediye Bir müddet sonra bu faraziyeye 
Şarlvile gelmiyorsunuz? olarak aldığı son sistem Amerikan nanan bulunmayacak. . 

- Orada ne işim var? Affeder- marka traş makinesinin bir eşini 3 - Nazariyemi isbat için cliıtl 
siniz, Koloneli pek yalnız bırak - tedarik etmesi tavsiyesinde bulun - de tek bir delil vardı: Zabit Gll) < 
tım. Öğleden sonraları hep evdeyim. muş ve çok güzel olduğunu söyle - yarın 1 \'e 13 haziran arasında ş 
Gelin görü~ürüz. Ekseriya papaz miş... na üzerin~ bıraktığı parmak izltı1 
Hunpenşlaht ile Ştroberg bulunur- Kompars burada gülümsirerek Halbuki bunları gören yalnız ı:,e 
lar. ilave etti: nim; fotografını da almadım. tJ 
i Yalnız kalınca Kompors düşün - - lngilizlerin rahatlarını pek danrmş olabilirim. Hem ikiz k'' 
dil. Bu kadın onunla o gece oyna. sevdiklerini bilirim. Fakat esarette de,.lerin parmak izleri arac;ında ~ 
mış, fakat muvaffak olamamıştı. de bu kadar iyi teşkilatlanmış ol - ~;ılacak bir benzerlik var. 
Buna mukabil o, kadının casus ol- malarına hayret ediyorum. Haporu 1lk faraziyeme madde madde tV 

duğuna kati kanat getirmi~ti. hulasaya devam ediyorum: bir reddiye değil mi? lzah edilm~ 
Sen Korentenin sükunet zamanı hiçbir şey kalmıyor. Mük~ernJP":· 

"Muntazam fasılalarla alınan 
o gece ile nihayet buldu. hattfi lüzumundan çok mük 

parmak izleri 15 - 30 haziranda Sen 
v Korentende ya~ryan Gayyann pa -

Şimdilik geçelim. 

(30 Haziran 1915. Çarşamba) 
paz Gayyar olduğunu kati surette (Devamı var) 

Bu haziran ayı sonunda zahiri gö!;tcriyor. Haftada üç defa mektep 
c:ükununa ra~mcn Kompar~la ar - te munt~zaman felsefe dersini ver -
kadaşlan hiç bir zaman o günkü ka diği gibi dini vazifesini de gene mun 
dar faaliyet göstermemişlerdi. Epey tazaman ifa etti.,. 

(1) Bu gazeteyi Almanlar pro/I. 
ganda maksadilc /rarısızca ()/.014 

çtkamlardı. Fokal Fraıısada /ıc"' 
hiçbir tesiri göriilmcdi. 

Nihat bcnnim zevklerimi iyi görmüyor, 
fikirlerimi doğru bulmuyor. Kendi düşün· 
ederini ve arzularını her şeyden üstün 
görüror. 

- Mübalağa ediyorsunuz. 
MASAL ÇOCUKLARI 

layı titretti. Düşündü: 
"D~ek böyle ha. Behire 

çocukluk arkada~ı ara ında muk::ı) 
yapıyor. Hayra alamet değil., 

Necla ıztıraplı bir ciddiyetle arkad3 

~ınm yüzüne bakıyordu. Beh= e sözlcfl 
truru.mladı: 

- Hiç de mübalfığa etmiyorum. Nihat 
şahc:ının, zekasının, istidadının esiridir. 

Necla, Nihatlı biraz daha müdafaa et -
mek istedi: 

- Oyle olsa bile haklı değil mi? Nişan 
im çok zeki ve çok kıymetli bir adamdır. 

- Evet. Bunu ben de biliyorum. Jşte 
bu yüzdendir ki kendisini çok yüksek 
görüyor. Konuştuğu vakıt onda talebc
sile konu5an bir muallim tahakkümünü 
seziyorum. Nihat belki beni sevecek, fa
kat daima kendisine takdirle bakmam 
şartile .. Ben onun elinde tamamile malı 
olan bir ~ya, bir oyuncak olacağım. Genç 
liğim, zarafetim devam ettikçe beni ya· 
nında dola5tıracak. Çünkii benden de 
kendisine bir iftihar hic:scsi çıkarma!< is-
tiyor. Sonra, ya sonra ... O zaman barın 

kar<;ı vaziyeti ne olacak .. . 
Bu defa ::-;;eda, artık Nihatlı müdafaa 

etmeii dfi,ttmnfiyordu. Arka:Iaşmın ağır 
ft1mrin !!l!9f omr yarnnm derinliğini gö~. 
termi5tl. 

- Bana anlattıkların çok korkunç şey-
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 
ler Behire! Eğer bunlar doğru ise nişan
lın senden daha deli. 

- Herkes gibi onun da garip tarafları 
var. Fakat bu tuhaf halleri benim garip 
taraflanma uymuyor. 

- Bu hisleri ne kadar vakittir duyu· 
yorsun? 

- Epeyce oldu. tık zamanlarda pek 
dikkat etmiyordum. Fakat... 

- Behire, galiba sen nişanlanmakta 

acele ettin. Bir gün yine seni biraz azar
lamıştım. O günü hatırlarsın değil mi? 
Bana öyle geliyor ki sen istikbali ciddi 
olarak hiç bir zaman düşünmüyo:-<;un. 

Çünkü Nihat seninle nişanlanmak İ'~te. 

diği vakıt sevincinden adeta çıldmnış -
tın. p günlerde kendini cennette anı. 

yordun. 
Evet .. O vakıt kendimi rn:lvi bir 

ufka açılan etralı çiçekli güzel günc~li 

bir yolda görüyordum. Necdetin hakkı 

var doğrusu .. Ben bir masal çocuğuyum .. 
Kendisine uzatılan her şeye gülerek el -
!erini uzatan bir çocuk.. i stediği şeyin 
i}•i veya fena olduğunu anlamarpası an-

nesinin yanında bulunmac;ı lazım. 
Necla bütün samimiliğiylc cevap ver. 

di: 
- Behire! "E' lenmek bir oyun değil -

<lir. Genç kızlar da kar .darına ilk çıkan 
adamı ma'iallardaki peri padişahının oğ
luna benzetirlerse bu rüyadan uyandık
ları vakıt kar~ıla~tıkları hakikat çok acı 
olur. 

Behire içini çekti: 
- lşte böyle Ne:·a. inc;a:ıl~r b1,.an 

çok kolıty alda•11yorlar. Kötü bir tahlo 
güZP.I bir c;anat c::~rin'len da'trı fazla mr
rak ve t"c~ süs uya:11ı,.ıyo•-. Fa1<at f'n 
feci Anımız yanlı;ımızı anladığımız da. 

kika oluyor. İşte ben tam bu vaziyette
yim. Nihatla ni~:ınlandığım vakıt ı~ıklı 

bir yolda yürümeye başladığımı san -
mıstım. Fakat bunun bir hayalden iba -
ret olduğunu simdi anlamış bulunuyo • 
mm. 

Necla söyliyeceği sözlerden ıkılıror _ 
muş gibi yav-cts yavaş fikrini anlattı: 

- Fakat başka bir erkeğin de Nihat
tan daha iyi çıkacağını düşünmek yan -
lış olur! Erkekler biribirine benzer. Baş
ka bir erkeğin de başka bir macerası o
lur. Bana öyle geliyor ki kadının talii 
erkekler elinde ıztırap çekmektir. 

- Fakat her kaidenin mü tesna~ı \'ar. 
1\feseJa: hayatını Necdetin hayatına 

hağ1ayan kadın muhakkak m~sut olur. 
Eminim ki Necdet evlendiği k::ı:lını al • 
datmaz. 
G~ilç doktorun i minin anılması i'~cc-

- Necdet başka bir kadınla beıilııt
bulw1S3.ydı bunu benden saklamıı> 
Nihat gibi yalan söylemiye lüzum gor 
mezeli. Vakayı olduğu gibi anlatır ı,e 
de hakem yapardı. Sonra mütaHial3rı 
ma kıymet verir, düşüncelerime istihf 
la dudak bükrnezdi. 

- Bunu tabii görürüm Behire, ;-:~ 
det seni çok eskiden tanıyan bir eri' 
tir. Aşağı yukarı bir ağabeyin sarı!ıf·, 

- Yalnız bu kadar değil. O, kib31 

anla~'lşlı bir adamdır. Bir genç kızııı 
1 

kalbi olduğunu, özlediği birşeyler bll 
nabileceğini düşünür. 

Bir genç kızın bir d:!likanlıdan ne ı,c1' 
liyebileceğini anlar. 

Necla bir hakikati Yeni an1am!Ş g 
- 1 , 

idi. Düşündü: "Necdet Behirenin ~IJ· 
binde iyice yerleşmic:, onu opa'ia11 "D~ 
atmaya imkan yok .. ve bu va:lide kOI1ıı 
manın lüzum uz olduğunu tahmin et!'. 
gibi fikirlerini söylemedi. (Devamı vl' 
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Miray atı üzerinde titremişti 
Achilos dudaklarını ısırdı. 

Gregoriusun adamları bu sırada 
tncşatcleri yakmışlard:. Bu meşale. 
lcrıe meydan derhal aydınlanmıştı. 
ı.t~alclerin aydınlığında Grcgoriu -
8Un yUzil görünilyo~u. lznik tek -
furunun yüzU gayritabü bir halde 
ltıpkırmızıydı. Bel!iydi ki yine ber
ınu tad sarhoştu. 

emrini takdim e.diyonım. LCıtfen ı Miray, Kara Halilln mütehayyir 
bir defa bakınız!.. bir yüzle dilşUnmeye başlayxemda.n 

Dedi. Sonra adamlıımıa eğildi: bilistifade: 
- Meşaleleri kaldırm! .. 
Dıye bağrrdı. 

Ha\'aya kaldınl:ın mcşalclerin 

&ydmlığında Kara Halil hayretle bu 
mektuba göz gezdirdi. 

- Devletlu serdanm! .. dedi. Ken 
disinde benim derdcstimo aft bir e· 
mir olsa dahi bu bir cıey üade el. 
mez! .• 

l{arn Halil başmı kııldırarnk bu 
cliretkAr sözüne kwnı§ gibi Mira -
ym yUrline baktı: 

- Niçin? 

- Ba§ tarafı dünkü aaymm;da --
- Ona bakmağa hevesim yok. 

Evine dönmesini istiyorum. Çalış· 
mağa mecbur kimseler için hiç 
hürmeti yok .• 

ihtiyar, bahçenin ötesine, &on· 
ra garsonlara doğru baktı. 

- Bir konyak .daha, dedi. 
Aceleci olan garson yakla§tı. 

Sarhoşlar ve yabancılarla konu
şurken ahmaklann kullandıkları 

Bir deli 
Acelesi olan garson demir ke· 

;ıengi indirdikten sonra doğrula -
rak: 

- Hayır, dedi, itimadım var .. 
;ok itimadım var ... 

Garosnlardan daha. yaşltsı: 
- Gençliğin var .. İtimadın ve 

bir yerin var.. dedi.. Her şeyin 
var. 

- Peki, senin neyin eksik?. 
- Çalışmaktan gayri her şe-

ıs 

••• 

Kara Halilin sert bir sesle doğ. 
rudan doğruya E><>r_;iuğu sual kar -
§ısında şaşı gözUnü telaşla iki tara
ta oynattığı görll!Uyordu. 

Sonra, birdenbire a.tı Uzerinde 
doğruldu: 

Bu sefer Miray kül rengi kesil _ 
mişU. Mal hatun ismi onu titret -
mişti. Grcgorius da Mal hatunun ne 
mUnıısebetle bir mektubu buluna • 
bilirdi? - Çünkii esasen hakana teslim 

yim .. 
ihmal ve Jabaliliklc: _ Ben.de olan her şey sende 

hitin temiz ve hoı olması da 1!· 
zım .. Çalgıya hacet yok .• Bu ne 
çekingenlik, bu ne korku idi? ı.., 
Pek iyi bilmediği bir çeydendi bu.. 
Her 'ey bir hiçten ba§ka bir §ey 
değildi. İnsan da bir hiçti keza. ••• 
Or.dan başka bir §ey değildi. Ve 
ışık, muhtaç olduğu her §eydi .. , 
Muayyen bir intizam ve temizlik 
te böyle .. Bir kısmı içinde yaşt• 

y~rlar ve bunu hissetmiyorlardı •• 
Fakat o biliyordu ki her şey hif, 
~aha fiOnra hiç .• gene hiç, hiç, hiç.. 
Hiç içinde hiç .•••• ,, 

Mektubu dikkatle okumakta o -
lan Çandarlmın yüıUnU merak ve 
heyecanla ta.kip ediyordu. Mektubu 
okuduktan sonra filhakika Kara 
Halilln yüzü değ!şml§ti. 

olmak üzere Bursaya gidiyoruz! .. , 
Hem yalnız kendim değil, ~nımda 
da bir Bizans kumıındanı ile bir BI. 
zans kıtai askeriyesi ile birlikte! .• 

Binııenalcyh kendimiz teslim ol. 
maya giderken bu adamın mUdaba-

- Bitti, dedi, artık 
yok. Şimdi bitti. 

ihtiyar: 
- Bitti mi?. 

bu gece 

- Serdar hazretleri! dedi. Va -
kıl §anlı hakn.n Osmanm hududu ci 
Yarında böyle bir harekete mUcnsc
rot bir küstahlıktJr. Fakat i§ AnJ 
Ye gayet mUstacel bir emri\'nkl ol. 
du. Karşınızdaki ser5erllerc kuman. 
da eden kumandan Achil~ Bizans 
hUkUmdan hıışmetlCı Andronikosıı 
i&ya.n et.mL, bir hayduddur. Onu a
cilen tenkU etmek mecburiyetinde 
kaldık. Haşmetlu hakan Osman, ki 
bUYllk ve eanlı dostumuzdur, keyfi
Yetten elbette kı haberdar edecek 
\•e özUr diliyecekti.k. 

Ça.ndarlı mektubu okuduktan lesi \'0 bizimle muharebeye kal • 

Garson masanın köşesini, bir 
bezle sildi ve başını salladı • 

sonra evvelil hayret ve tereddtid kı~ması iyi bir niyeti olmadığına 

ifade eden bir hareketle koc.:ı sar. ;üphe bırnktırır mı? 
ihtiyar kalktı. Ağlr ağır tabak

lan ısaytdı. Cebinden, deri bir pa· 
ra çantası çıkardl. Borcunu ver 
di. Ve bahşi§ bıraktı. 

Herif Kara llnlili bütün damar. 
18.rından gnyct mahirane bir ta • 
biye ile vurmaktaydı. Zira İznik 
lekfunı bir defa ma.llirane blr şe -
kiıde ozUr diledikten başka tcn!dl 
l'dilıncsi laıınıgelcn bir asinin ten. 
l-.Uine m!tnl olmak surerne Bizans 
lıUkUmdarına haknn Osmanm rey 
"e ruhsatını almadan husumet gös 
lernıck vaıiyeUno düeüyordu. 

kara Halil işin bu renkte oldu. 
~u anlayınca hattlı. belki de Grc 
toriusa yardım mecburiyetinde ka. 
latımrat 

Çandarh tunç gıbi bir sesle: 
- Kumandan Achilos kimdir? 
Dedi. 

kık bıyıklarını bilkmeye başladı. 

Bu mektuba s:ı.nld inanaınıyor s1 _ 
blydi. Sonra mektubu Gregoriusa 
uzattı ve: 

- Hakanın haremlerinin ~mrlni 
h!mil olduğunuz için size itimadı -
mız olacağı qikfırdır! 

Dedl. 
Miray atı üzennde titremi~ti. A. 

chilo!! dudaklnrmt rsrrdı. 
Gregorius muzafferane ve son 

eerccc riyakar bir gUlilşlc gülerek 
atı füıılUnde reverans yaptı, 

- Esasen ha§metlO hakanın da
hi samlmf ve dalma itlmadmı haiz 
bir dostu olduğunu arzetrl'J!'}tim ! de 
di. Binaenaleyh tnkdir buyurursu. 
nuz elbette ki Mirayı tevkif etmek 
uğrunda cananı v~receğim b!r va. 
zifcmdir! .. 

Kara Haiil bııyret içindeydi, zi
ra bizzat hilnkar Osmanm bu 1znik 
tekfuru Grcgoriusa karşı giz!J ha.. 

Achilos atını öne sUrdü. Tam rl"kfıta hnzırlandığına vakıftı. Fa -
nıC§alelcrin önüne gelmişti. kat ayni adamda .Mal hatunun sa.. 

- Senim serdar:ırı, dedi. mlıni bir mektubu bulunması ve bu 

Kara Halil tekrar pn.la bıyıklarını 
ıri elleriyle taraklıyarak düşünme
ye başladı ve bir dakika sonra ba.. 

şmı kaldırdı: 

- Her ne olursa olsun, dedi, ha. 
kanın hududu üzerinde gece mu. • 
harcbesi yapma.k nizama muhali! • 
tir!.. Eğer her iki taraf bunda nı
rar edecek olursa biz dA kuvveti. 
mizlc mildahalcye mecburuz!. An • 
laşıldı mı? .. 

Garson. ihtiyarın yola inişine 

baktı. Metin değil, fakat vakarla 
yürüyen çok ihtiyar bir adam. 

Acelesi olmıyan ~arson: 
- Neden burada kalıp içmesine 

müsaade etmedin? diye sordu. 
(Demir kepenkleri indiriyorlardı) 
Daha, saat iki buçuk olmalı .• 

- Eve gidip yatmak istiyorum. 
- Bir saat ne olacak?. 
- Benim için ona gÇ)re olandan 

Kara Halilin son derece va.kar ve 
heybetle söylediği bu sözler, mo -
~alclerle garlb bir surette aydm • 
iıı.nmt§ bu meydanda. c;:m çın çınla
mıştı. 

daha fazla bir ıey •• 

Hiç kimse cevab vermeye cesa • 
ret edemedi. 

Kara Halil sonra Gregoriusa dön 
dü: 

- Bizim size itimat ettiğimiz gL 
bf elbette sizin de bize ftlma.dmrz 
olsa gerektir?.. dedi. 

- Bir saat, hep ayni §eydir. 
- Sen de bir ihtiyar gibi ko· 

nuşuyorsun.. Bir şişe §Clrap alıp 

evinde içebilir. 
- Bu ayni §ey değil .. 
Kansı olan garson tasdik etti: 
- Hayır, ayni ıey değil.. 

Hak!ırhk etmek iıtemiyordu .. 
Sadece, acelesi vardı. 

- Peki sen evine mutad saat. 
ten evvel !dönmekten korkmuyor 

Yüzü değişmiş ve §a§l gözleri a
deta koğllklarmda titremeye baş • 
lamış olan Grcgorius isteksiz bir 
tavırla: musun?. 

de var. 
- Hayır. Hiç itimat etmedim. 

Artık genç te değilim .• 
- Haydi, aptal, aptal söylen· 

"lleyi bırak ve hepsini kapa .• 

Garsonlardan yaşlısı: 
- Ben kahvede geç kalmak is· 

tiyen adamlart:lanım .• Gidip yat. 
mağa hevesi olmıyanların hepsil~. 
gece için bir ışığa muhtaç olanla
rın hepsiyle .. 

- Eve dönmek ve yatmak isti
yorum. 

Bir bann önünde ayakta, ctra. 
fa lavılcrmlar saçan bir kahve <)."' 

ca~ına gülümsedi. 

Barcı : 
- Ne içeceksiniz?, 
Diye sordu. 
· - Hiç .• 
Barcı. 

- Bir deli daha r. 
Dedi ve dönkiil. Ga.non: 
- Küçük bir fincan, dedi. Ba~ 

cı onu boşalttı.. Garson: 

Garsonlardan yaşloı: _ Işık pek ayd.mlık ve hOJ .ı. 
- Biz iki ayrı dnıteniz, dedi. 

Şimdi evine dönmek için giyin
d. flave etti: 

- Bu şeyler her ne kadar pek 
hoş iseler de bu sade bir gençlik 
ve itimat meselesi değil .• Her ge
ce istemeye istemeye kapatıyo· 

rum. Çünkü buraya, kahveye ihti
yacı olan biri gelebilir. 

- Arkaldaş, biltün gece açık 

duran kapalı kahveler var yal.. 
- Anlamıyorsun, burası temiz 

ve ho§ bir kahve .• Aydınlık. Işık 

pek iyi ve şimdi yapraklann göl. 
geleri var. 

Garsonlardan genci: 
- Geceler hayrolsun, dedi. 

Diğeri de: 
- Geceler hayrolsun, ldedi. 

Fakat bar pek temiz değil, dedİ4 

Earcı ona baktı.. Fakat cevap 
vcrrr..t'di .. Konuşmak için gece pü 
geçti.. Barcı: 

-- Başka bir kadeh ister misi. 
niı? diye sordu. Garsou: 

- Hayır, teşekkür ederim, de. 
di. Ve çıktı .. 

Barlan ve kapalı kahveleri aev· 
miyordu • 

Temiz, iyi aydır.lattlmış biı 

kahve bambaşka bir şeydi ... Şim· 
di, daha ziyade düşünmeden od:ı.· 
sına dönecekti. Yatağına uzana · 
cak ve nihayet günün r§ığiylc u· 
yuyacaktx. Kendi kcnldine: 

l\ara Halil atının üzengileri Us. mektupta hünkarın mutemed adam 
~Und~ ~ğiler~k. Actilosun. hidd.etten l la.rmdan biri olduğunu da bildiği bir 

Ul &'tbı kcsıhnı9 olan narın ytizUne ndamm bu herif tarafından der • 
<1ikkaue bn.ktı. dest edilmesi emrolunmasmı bir 

- Şüphesiz ... 
Diye homurdandı. 

- Beni tahkir mi ediyorsun?. Elektriği söndürerek kendi 

' Nihay~t, dedi, uykusuzluk: • 
tar başka bir §CY değil •. Her hal
de, bu bir çok insanlarda da o
lur !.,, 

- Hayır arkadaş alay ediyo - kendine ldevam etti: 
l-' - Bu zat.J tanımıyorum! .. dedi. tUrlU ıınhyamıyordu. 

akat kendisinde bir eşkiya çch - -----------------------------------------------------------------t~ gı: .. t 

(Devamt u1Tr) rum. ''Tabiatiyle ışık bu, fakat mu- -BITit-

vrmuyorum ... 

O vakit Miray atıldı: 
- Müsaade buyurun, köleniz ar. 

ıedeyirnı .. 
nedi. 
._ Söyle, deJikanlı! •. 

~ ~ray Grcgoriusun şqı gözlerle 
0ncfuıL-ıe yan yan baktığını göre -

~ ona yıldmmlı bir na.zar attık • 
sonra: · 

ıı ._Erendim! •.. dedi, köleniz vell
(J illl.Clim hakanın sadık bendelerin
~n~ !. Achilos ise vakıa Bizans 

ltlirndarmm başmabeyincisinin 
0

'
1Udur! Fakat hükümdar kendWni 

i:~lice bakım Osmana baskm yap -
~. için tavzif etml§tir. Hıılbuki 
l(\ hııtun maiyeti ve benimle birlik. 
~ ~ursaya hn.kana ubudiyetini ar
d İlneye gelmekteydi, Tam bu sıra.. 
'l?ıa lınu. tekfuru askerleriyle önU -
ııı Uıe çıkarak ve benlm teslim edil

~~. iııliyerek buna mlni olmak is 

hı }(ara Halilin uzun bıyıkları asa • 
~eue saıtnndılar. Kendileıin.i dik
ıı.ı lle dinlemekte olnn Achilosa eli. 

uıatarak: 

ı-..' 'Delikanlının söylediği doğru 
·~u' ... 

l>ıye sordu. 

\o "-chııos tercddild etmeden cevab 
Ctdi: 

~ l'amamiyle! .. 
~ll regorius M!raym bu mUdafaası 

1tş18Inda fena bir ,•ar.iyete dUşUL 
~ ?lll derhal anlamıştı. Fakat he -

~il k 
ı- 11 o:vnunu karıştırdı. Ve koy _ 
~1,ll<tan ktrmIZT b&lmumu ile mU -

ı.ırı('I.. 1 ~ı ~ ••tn ş bUyUk bir mektuh çıknr_ 
.... lvaktır bir Lavır:a mektubu Ka 
"Haı·ı ı <' uzn.ttı: 

' ~iıe Mal hatun hazretlerinin 
~lld~nfz~ t:"mrleıil?Piş mahrem bir 

5. t: the belt - geariııg (the 
drlving • belt, the belt) 

5. A: der Tn.n.smJ.ssionsrie. 
men (Trcibricmen, Rie • 
men) 

6. PATRO!\° (rlraatle nfra· 
şa.n) 

6. F: le proprietaire [de 
l'exploitation agricole] 

6. t: the farmer 
6. A: der Gutebesitzer 

7. BUGDAl. YIGJ11il (tma.z) 

":'. F: la meule de ble 
7. t: the stack of corn (the 

stack) 
'l'. \: der Getrcidefeimcn 

(die Feime) 

8. ımGDA Y ÇU\' ALI 
8. F: la sac de ble 
8. l: the sack of corn (the 

sack of grain) 
8 .. \: der Kornsack (Getrei. 

desack) 

9. IlARlUA!\° MAKİ!'ESİ· 
NtN VSTV [ tara~ası, 11a.. 
hn.nlığıl 

O. F: fa plate - forme de la 
batteuse 

9. t: the threshfng • mill or 
threshlng machinc (the 
thresher) 
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9. A: der Dreschkuten 

10. BA~YA MAKİNESİ 

[eıamanlan balya yap
mlLk için] 

ıo. F: la. presae A pa.llle 

10. t: the etraw - preM 
ıo. A: die Strobpresse 

11. BUGDA Y ÇUYALLARI 
DOLU ARABA 

u. F: le charlot rempll de 
sacs de ble 

11. 1: the cart with the sacks 
of corn 

11. A: der Wagen mit den 
Komsacken 

12. SAMA!\" [ıwııan balya!ıı] 

12. F: la paille (la paillo 

l 12. 
pressee) 

ı: the straw (pre11sed 
straw) 

12. A: das Stroh (PreBstroh) 

13. KALBUR 'CSTtl 
13. }': la bale (halle, Mle) 

(la bauffe, les deehcts m.) 
13. f: the refuse 
13. A: der Abfnll 

14. KA:.~TAR (bukül) 
14. F: la bascule 
14. t: the contcsiınal balance 

or weighing • ınacbine 
14. A: die Zentesimalwaage 

(cine Brückenwa.qe) 

D 

8 Ha•at 
P'• La rnol•son lı The Harveat ot' csraın < th• 
Harve•t ot' Corn, Th• Harveat) Aı Dl• Get.rel• 
deernte (Kornarnt:e, Ernta) 

1. ORA.K MAK~'ESİ (biç.. 
mc maldİıcsl) 

ı. F: la mofssonneuae (la 

faucbouse mecanique) 
ı. t: the rcaping _ ma.chlne 

(the renper, the harvcs
ter) 

l. A: die Getreidemlihmn
schine 

2. D~'lET a saıruın (sap) 
bağ 

2. F: lıı gerbe (la botte) 
a le Iien de paille 

2. t: the sheaf (the bundie 
of corn) 
a the binder (a wisp of 
straw) 

2. A : die Gar be ( das Gcbin. 
de) 
a das Strohseil 

8. JfASATÇI (orak~r) 
a kosa (tıl"pan) 

8. F: le moissonneur (le 
faucbcur) 
a la faux 

S. t: the reapcr 
a the ecytlıe 

s. A: der Schnitter 
a die Sense 

4. ÇİFI'LİK RIZMETÇtLE
R~"Dl."N BİR KIZ DE. 
l\IET BAOLAMAKLA 
:\fEŞGUL 

4. F: Iıı fille de fer.ne en 
train de ller lea gerbes 

4. t: the woman.ha:rvester
bindlng the sheaves 

, 4. A: die Magd be.im Garben· 
binden 

5. DAR l"OL 
5. F: le pet!t <!hemin 
5. t: the field-path 
5. A: der Feldweg 

6. SINIR TAŞI 
6. F: la borne 
6. t: the boundary-stone 
6. A: der Grenz.stein 

7. SAP 
7. F: le chaume (l'eteule f., 

l'esteule '·· 1'~teub1e r .. 
J'eteullere / •• ) 

?. t: the stubble • f!eM 

317 
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Hem deniz hamamı, 
hem .kahvehane! 

Bir otelde 7 kişi 
( Baştaraft io uncuda) 

B l"GÜNDEN sonra otelin bir 
oda~r. daha tühafı bu oda 

Madam Korpofun odasıydı; adeta 
l)ir sahne haline geldi. 

S<.'yretmek istiyordu. 1 Yanız küçük Kont gelecek se 
Piyes hareketli fakat hazin bir için otelde şimdiden bir oda kiral 

meyzudu. İkinci perde kapanırken 1 rnak istiyordu. Marya halaya bull 
küçük bir ~hne türüğü ile genç kı-1 uzun uzun tenbih elti. Bu se ~ 

(Baş tarafı 11 incide) 
- A.h.ınet Bey, biraı teşrif eder 

misiniz? 
60 yılın yükü altında eski iriliğini 

kaybeden İtfaiyeci Ahmet sualime 
derin bir iç çeki~i ile şöyle cevap 
verdi: 

- Kaptan değilim ama, denize 
içim titrer .. Gençli~!mc!'! şu koca ko 
laçlanmla duman attırdığım, eski 
cicniz hamamının damından atla. 

da kuruluyor, eylüle kadar Jaal ka 
lıyormu5. Eylülde bütün bu köp -
rüler, bölmeler \'e kuleler kaldırıla 
rak gelecek sene için ~aklanıyor -
mu5. Bu sene 41 günde ve her gün 
14 amele çalışarak tesisat ba~arıl 
mı~ .. Hamamın sıhhi imdat te~ek . 
külü Ye odası, buna ekli iki kurtar 
ma sandalr ,.e. cankutaran simitle 
ri var. Sıhhi yardım t~kilatı bi• 
doktorun idaresinde bulunuyo· 

<lığını günlerin hatırası hala dima - aynca güçlü kU\' \ etli iki spon .. ı.. 
ğrmda taptazr. bir hayal halinde mayo!arla köprü üzerinde dola5aral 
) acıyor .. Şimdi tansiyonum artmış . kazaya u~rayacaklara yardım ile 
·1 kilo kan aldı ~~oktorlar, denizi de muvazzaf bulunuyorlar .. I~te bütün 
~asak ettiler .. Görüyorsunuz, suyu orijinal te-isat ve teşkilfıtile halfı 

k.K~klamak saadetinden mahrum 
bulunduğum şu günlerde hiç ol -

eski bir taamülün mütekamil şek · 
lini, deniz hamamını plaj devrine 
rağmen ya~atan lstanbulun tek 
müesse.;;esinde bunları gördüm. 

* * * 
Kapıdan çıkarken th-.an kapta: 

:!limi sıktı. Derin bir iç çeki~ n 
lÖ~Ü" ~eçirişile anlattı: 

- Kaptan köşkünden deniz ha. 
mamı kişesine inmek hoşa gider bi 
~P de~il şüphe:;iz. Fakat, hiç ol 
mazsa in;;;an deniz itiyadını böyle 
likle gidermek, ona yakın olma!· 
imkanını buluyor .. Haydi uğurla 

;))sun!.. 
Rahmi l' ACiZ 

.\ktörle l\1arya halanın kızı bu
rada piyesin ilk proyaJarını yap
maya ba5ladılar. Aktör birkaç tec
rübeden sor.ra rejisörü otele da\'ef 
:!tmek niyetindeydi. 

ı\şa,ğı yukarı proYaların hemen 
hepsinde bulunuyordum. Daha doğ 
rusu yalnız ben cle~il )..1adam Kor
pof, kocası, Cimmi, hepimiz ora
daydık. Cimmi bu sıralarda bir is
kemlenin üzerine çıkmayı itiyat 
edinmişti. Oradan Madam Korpo
fun sert i~arctleri bile onu indire
miyordu. Hayvan adeta ağlamaklı 
oluyor; proYaları mutlaka buradan 

zın ölmesi lazımdı. ! .Madam Korpof u yalnız bırak!118 3 3 
.Madam Korpof ilk dakıkalarda mak için hiçte rahat ctmemi~ti: ·~ P 

buna şiddetle itiraz etti. Sahnede - Alt kattaki oda, diyordu; t • 8a~ 
ölüme taraftar değildi. Küçük Kon Madam Korpofun karşısındaki erı'8n 

tun bir fikri yoktu. ~lüsyö Kor- da... li Şar
0 

Mıı ;>of karısından tarafa çıkmıştı. Bu göçten sonra da çok dur ııı sıa 
Fakat piyesin provaları ilerledik- madım. ~1ü5terisiz otel içinde ,·a ~k~~zc 

:;e r-.ıadam Korpof fikrini de~i~tir- mz outran I\fariam Korpofla bel~ ter': 
.:li: ,.e bu neticeyi herkesten daha de en iyi ve sakin günlerini yaş:ını3 l!:tıl~k 
\Ok da yine :\.1füyö Korpof rnüda - ya hazırlanıyordu. Fakat lc;tcı:ıJıtıl 1 10iı h 
aa etti. indikten bir ay sonra ~ladam Kof l>:ıns 
Bütün bu sıralarda hepimizin pof dan bir mektup aklım. Aktöriİ 8 3 

.\ktü. ün ni~ aı:·ı ~ı ile me~gul ~du- nişanlN Bursada ailesinin yanııl(f ~r~e: 
~um· ·: ~üphe yoktur. Pro,·:ılar ha,talanmıştı. Arkadan bir t~'"~ llratı 
e!;:c;eriya d~niz dönüşü yemekten daha ~eldi. Bir gece. hafif bir kll SPero 
~wcl yarım saat kadar, ak~am üstü ku$masınr müteakip öldüğünü h:t 3 -
:cni?e girmeden yapılıyo:-:' ı. Saç- ber \'eriyordu. Halbuki Aktörle h ~n:e . 

mazsa gözlerimi serinletmek ihtiya_ 
cile sabahtan akşama kadar bura -
da, çaro..ak altında yüzenleri seyre
diyorum! Deniz kadın gibidir der _ 
ler evlat.. Ç.ok doğru .. Ona bir defa 
tutulan, abayı yakan bir daha saP;
lığında yakac;mı kurtaramıyor! 

1 BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· ~-KUR~~ l 
!arını ıp ısla~< tarardı. Arkasında men evleneceklerdi, ve te~rinc\'\. l';c
kırmızı bir fiyong yüzünü daha za ba~larıydı; tiyatro mevsimi açı)mı~ tını: 
if gösterirdi ,.e kaarnlık bir zemi- tr. Aktörün piyesi ilan edildiği halel ı\Jn 11 
ne tutulmuş parlak bir ayna ışığı oynamadı. lki üç ~n sonra da 1\13 Urk 

·~ibi ara sıra dudaklarının etrafın- dam Ko~')fdan başka bir mekttı tıı IJr 

daki ~üh.im~eyi5 meydana çıkardı. aldım: ''Gelecek sene otelde değiliJ ~~ş 

Ve .• lç çekişlerini sürdürerek ba
kı~larını Adalara doğru kaydırdı. .. 

* * "' 
Hamamın s.~~bi lhsan kaptan, 

başını sallıyara! .. ~il hassa son cüm
Iere taraftarlığım bu tasdikle ikrar 
etti.. 

Yine sordum: 
- Peki, biraz olsun kum ihtiya

cını düşünmediniz mi? 
Kaptan antrenin yanıbaşmdaki 

etrafı kısacık beton sedlc çevrili bir 
sahayı i~aret etti: 

- 1-stedilcr, onu da yaptım. Fa • 
kat şu bizim meslekdaşlar, kaptan
lar yok mu? Onlar bir türlü rahat 
vermiyorlar .. Modadan kalkan va
pur Kalamı~a doğru giderken ban
yon uı: önünde düdük çalıyor, bu a. 
r.anevi bir merasim .. Sonra da ge
miye nır hızını veriyor .. Yakın geç 
tiği için hasıl ettiği dalga buraya 
çarpıyor, kumluğu çamur deryası-' 
na çeviriyor .. Kaç defa rica ettim. 
Aldırmadılar. Ben de kum sahasın 
dan yazgeçtim .. 

Sonra elini salladı: , . ' 
- Adam sende .. burada banyo j 

alanlar hamamın hususiyetinden is- I 
tifade ediyorlar. Kuma ihtiyacı o. 1 
!anlar plajlara gidebilirler. 

* * * 
Hamam yine eskisi gibi haziran-

PJ.ANŞ 48 

7. A: das Stoppelf eld 
8. HUBUBAT T.\RLASI 

(mesela ~avdar, buğday, 
arpa, yulaf gibi) 

8. •·: le chıımp de ccreale 
(par ex. champ de seigle, 
de blc ou forment, d'orgc, 
rl'avoine) 

~. ı.: the corn-field (c. g. 
ryc, wheal, barlcy, or oat 
field) 

-
• 

_, --

·---------.-ı -----......; .... _ 
o .. 

1 Yalnız, her halde çok yoruluyordu; diyordu "On gün sonra İzmire ~· teın~ 
'>üyük bir heyecanla oynadığı bel- diyoruz.'' habc 
1iydi. Akti.irün ni~anlısı bu dakıka- Madam Korpof ayrıca cimıni~ ~11lıbi 
~arda adeta ölüyordu: Birçok kere- Marya halaya bıraktığım. eğer i~ arınk 
!er l\fadam Korpof sarı bir benizle ter8em alabileceğimi yazıyordu. ı 
bana sokulmustu. Nitekim Marya vallı küçük Kont.. Halbuki bütiif. L _ 
hala da bir aralık proyafarı mene- bir mevsim, Madam Korpofun b3 'ua 
:iecek oldu. Bursaya mektup yaz • caklannı daha iyi görebilmek içi~ Se 
makla bizi tehdit etti. Fakat aktör ertesi sene otelde bir oda kiralamıt' 
'Jnu daima para iue tatmin ediyor. yı dü~ünmü5tü. Cimmiyi Küçii 
\farya hala da her defasında: Kont aldı. 

Renan llulı?si 
Son defa, diyordu; son defa 
Me,·sim her sene olduğu gibi ge

·;~n sene de pek kısa bitti. Bir gürı 

·Jcnizdcn otele döndüğümüz zaman 
-!rtımızın ü~üdüf:ünü hissettik. ~!a
dam Korpof ertesi sabah denize 
~irmC'kdcn<.:e kırlara çıkacağını SÖY· 
ledi. Bir iki gün sonra otelin önün

de bir sayfiye arabası durdu. Ak
lfü rnlizlerini ~eceden hazırl~m15tı. 
Ni5anlıs1. Marya hala ile tekrar 
dönmek üzere Bursaya gidecekti. 

VAKiT kitabevi 
Dün 

N o. 
11 

ve yarı n tercüme 
külliyatı 

11-20 ıkıncı serı 

Gorio baba 
12 Deliliğin psikolojisi 

ilkbahar selleri 13 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR Xuretlin Gençdur Ye 
ıırkadaşları 5 A~uslos 

C.um:ırlesi akşamı 

Beylerbeyi iskele 
Tiyalrosund:t 

14 Engerek düğümü 
15 Rasin külliyatı ill 
16 Samimi Saadet 

17 İstatistik 

••..es:s• 

T. C, 
ZiRAAT BANKASI 

rn PLANŞ 48 

8. A: das Getreidc!eld 6. A: der Pfcrdcrcchen 11 

(z. B. RoggC'n., Weizen·, 
Gcrstcn-, Hafcrfeld) 

9. TARI.ASIN SIXIRI 
9. f': in lisicrc (la limite) du 

ehamp 
9. 1: the boundary • ridge 

(the balk or haulk) 
9. ,\: d~r Grl'.'nzraln (Rain, 

Ort) 

7. DÜKÜU::S BAŞAKLA. 
RI TOPLll'AX KADIN 
(ba.!'ak toplamakla me~

ı::uı kadm) 

7. F: la glııncusc (une fcmmc 
en traln de glancr) 

7. t: thc woman glcaning 
'7. A: die Frau bcim A.hren

lcsen 

1 

({;ö:lcrim görmemeli) 

E. S.\01 TEK 

W 
fl.\LIOE PISl\IX 

iştirakiyle 6 Asu~
ıos parnr ~iinii ıık

~ıımı ~cnyol <;ııı:ır

ılihi Aile hah~«'"İnılc: 

iV 

field stackyard) 
8. A: dic Fcldschcunc 

9. U('URTMA 
9. F: le cerf-volant 
9. t: the kite 
9. A: der Drachcn 

10, BiR BtRiNE 
BU(tDAl' 

(çit) 

DAYALI 
DEMETLI<;Rt 

18 Çocuk düşürtenler 
19 İlim ve felsefe 
20 Mt:vcudu kalmadı • _...,. o 

~~ ij 
rı 

l3u !ICrin!n fiatJ ~.30 k:ırıştıJ! 1) 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskoll· 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşııD .\plı 
1,24 kuruşu pcı;in alınarak mUlf' 

hakisi ayda birer lira ödenme» 
llzere Uc: taksite aağlımır. 
~~~~~~~~~~~--_./ 

Vakıt Kitapevi -<s 
3u 

Dün ve yarın tercü-
me k ülliyatı 

No. 31-40 4 cü serı 

31 Rasin külliyatı iV 

32 Metafizik 4 

33 lskendcr ı;O 

Un 
31 Kadın ve sosyalizm 10 

35 Demokrit 2~ 

36 Dinler tarihi ı~5 

37 Filozofi ve sanat 40 ~!),, 

38 Etika ıoO 11 

39 Heraklit 2~ ·~ 
C Hasat 

F: La mol••on 1: T h e H arvest ot' Graln A : Dle 
Getre 1 deernte 

8. ı\J,AÇIK (!:ar«lak, üı;tü 

örtülü yer) 

10. F: la doublc rangce de 
gcrbcs (la haic de 
gcrhcs) 

10. 1: a full shock of shra,·es 

40 Ruhi mucizeler '1~ 

1' 

1. ON DE~mTLiK TU,·Az 
1. F: le dizcau [ di~ 

gerbcs] (le föisecau ou 
le tas de gerbcs, la meu
lctte) 

1. f: the shock of sheaves 
(thc shock) 

ı. A: die Gctrcidepuppe 
(Puppo) 

2. DEMETLERt Yt'KLE-, 
YE."\ HiZ)rnTÇt ., -· F: le val~t chargcant lcs 
gerbeııı ., .... t: thC' farm - hand londing 
thc grain 

2. ı\: der Knecht beim Cc. 
trcidea uflad<'n 

3. nuGnA y ARA RASi 

a •= a. .-r " bJ6 <• char 
, ,. molsson \ 

"' 

1 

1 

3. 1: the eorn-carl (thc hnr. 

vest wagon) 
3. A: der Getrcidewaı;cn 

(Erntewagen) 

4. KOŞml 

,ı. F: lattclaı;e m. 
·l •. t: lhe team 
·1. A: das Gcspanr 

5. ATI.Ani TUT.\ :\' \',\. 
X.\Ş~I.\ (ldiçük Jıi·11""' •;i) 

5. F: le pctit domcstique 
qui gardc les chcvaux 

~>. i: the stable-boy 
5. ,\: der Pfcrdl'junge 

6 •. \TL\ ÇJml'...Kl\0 T,\T' ''\ 
(af!ı tımuı() 

6. F: Jn rntP.1111 lı chcval 

ıj 6. 1: the horse-rnke 

8. f': ~!\ grange ouvcrtc (le 

hangar a blc) 
8. t: lllf ficld • barn (lhe 

(in Scot land callcd a 
stook) ... 

ı. ıo. A: die Stiege ' 

D H a rm a n m a k i nesi v e tet'erruatı 
Fı L a b a tte u •• m • c a n l que e t ••• a cce••o •re• 
h The Thresh l ng outflt A: D e r Dre•ch s atz 

1. SU DEPOSU 
1. ı~: le tonneau a eau 
1. t: the water·cart 
1. A: der Wasscrv.•agcn 

2. l\IAKL°"JST 
~. }': le mecanicien 
Z. 1: the machinist 
2. A: de~ Maschinist 

3. ODU:\" f ~·alm1ak i<:in l 
3. F: le bois a brülcr (le 

bois de chauffa:;e) 
3. t: th~ rırewn°nrl (the woocl 

for thc boller) 

il 3. A: druı Feuerholz (Kcsscl
holz) 

4. J,OJ\OMPBtr~ 1 buhRt 
makinesi, harman maki· 
ne-sini çalıtıhnnak için J 

4. F: la locomobile 
4. 1: thf' locomobile (thc 

traction _ engine) 

1. A: dic Lckomobilc 

:;, l\A YIŞJ.A R 1 ı;ukla r r 

•föndiirmrl< için 1 
!>. r : in courroie de transmiJ. 

sioıı 

:!f!J 

,, 
"' • 111 4s i yi hir clhi,.,t' t•rı ııı ıksslı 1' 

Tavsiye mektubudur 
·ııerikan modası tizcriıı 

çalışır 

Yavuz Sezen 
'aris kadın ve erl{ek terzlJll 

'<adcmilerindcn diploma! 
l 3 Deyo;;ıu ParınakknJ' 

iayret apartımanı Türk FO 

to evi Ustünde .. 

Dr. iRFAN KAYRA 
!GEN MOTEHASSISI 

Türbe. Bozkurd Kıraathane· 1 
I 

·; karşısında eski Klod FareJ 
ı..,l<ak N 'J. 8 - 1 O. öğleden sorı 
·:- 1 ten 7 ve kadar. 
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Cumartesi 
l3o ProRram. 13.35 Türk müzı 
... Bayati peırevi. 2 - flahıı 

~ali şarkı • Gül hazin o;Uı 

1 ""· 3 - St'lı\haıtin Pınar 
at '8rka • Delisin deli gönlün 
llllıfa Çavuş • Bayalı şarkı . 

.. ~zd.lr sabredemem. 5 - Ton 
nıı. 6 - Halk turl•üsü • I. • 

tıııı llrenJer. 7 - Saı ıemalsı 
l'ket saat ayarı, ıııans ,.c mP 

~I haberleri. U.JO _ 15.30 Mu 
ns rnüzııı • Pl.). 

!~ Proıram. l8.35 Müzik C l\u 
il eth-a • Şef: Necip Aşkın) 
S "'bıns • Macar dansı No. 1·2 

1 Ptro Kochmun - l::bcdi arkıı 
- Pranı Könlıschorrer - Tı 
ternıeızo. 4 - Fredefi k H i pp 
.j. SrJyahat tarkıları Hantezi) 

Grk rnilzill ( lnca saz faı.lı ı 
~ leket saat ayarı. 20 Tenml 

Jans ve meleoroloJI hoberlerı 
lnilziıli (Eski e~erlerdcn mü 

>iJ>roırom). 21.40 Konuşm11 
"!teli plıiklıır • R. 22 Müziı 
-..&lk (Caıband • Pl.I. 23.:ı5 

ba "e saire • Pi.). 23 Son a 
~ berıerl, ııraat, esham, tahvı 
1 bıyo - nukut borsası (ri)at ı 
l'ınkı proıram. 

Opf::R.\LAR YE SENFONi 
KONSEHLl.HJ 

l\onigslJerı ( Hellil>l'rg): "Fa 
lotarr• (\'erdi) Salzl.ıur;ı'dııı 
hnkıı. 

I::,> fol kulesi: "F:ıust'un tel'in 
tdılişi" (llerlıoz) \'ıdny'den 
nakıı. 

fitnncs: ll:ı3dn, Borodin \C'I 

Straııburg: 4 uncü ı;enroni 
•Mendclssohn). 
~•Poli grupu: "Aida" (\"crılil 

lstokholm: Obua 'e \'İflı 
klarnete, 
.. ilnıh: Kreulzer sonalasL 
CIJeetho•en). 
\iuna: Şarkı. 
Sotten~: Frıınsız şarkıları. 
Poıte Parlslen: \'iyolontello 
8erlin (l;zun d.): Sonıılıılaı 

p ML'SIKI \'E OPEJU:.11.ER 

herlin ve dıler bazı Almaı 
i!lltaıı3·onları: Rııd3 o serglsir. 
elen nakil. 

\'•tıo•a: l~h musikisi. 
budapeşıe: Askert mızıka. 
lıt()kbolm: Eski dans havıı 
lıarı. 

Akil Kitabevi 
" ve yarın tercüme 

külliyatı 

41.IO 1 cİ Mn Ki 
aa Prot1llMI» ~ 

atba1a butuld ve içtimaı 
' lltlt1e1e1er1 1:0 
.. l'lılt.qa ~I ,, GiaJI ... ..,.., 
tt l>i.raeelinin hayatı 101 
q "-taılsUt aedlrT 2t' 
ta le.ar adam 7t 

•• lııı1etln tellrleı1 1r 
'e l'oUtika felae!eti 1e 

t.tetik 2t' 

~ ~· ~ lerbıln ClatJ eıo lrunıttur 
'4 alanlara yt1zde 20 lskon 
l..tt >l»ıhr. Kalan 4.88 kurtur 
~ ~u pefin almanak mUtf' 
"- •Yda birer lira ~f'nmPI " °' t&Jadu bellanır. 

~b Necaettin Atasagun 
~ 

1 
nhtnrı ll.30 11 kııılıır: ıık~ıııı•. 

'tı! flt'n Mnrıı r.wlrll Tayyıır~ 
1 lrf' 2: No 17 "" ha5lnln~ım 

t'dl'r. tT,lıofnn · 2lt~:u 

HABER - Akl'lftl Poetul 

BiLMECE 
1 
Selimiye Askerı Satın· 
ma Komisyonu alanları 

9. Prağ: \'aryete konseri. 

l::Seıı memlekellmızın tabıi zcı. 

ginliklerile meşhur bü)iik bir ~
riyim. (7 - 5 \•e 6) ıncı harflerim 
kocasından kalmış kadınlara veri 
\ir. 9-8 ve 3) üncıi harfleerim damar 
larunır.da dolaşan bir maddedir. 
(8 ve 9) uncu harflerile siyahın 

aksi yazılır. (2 ve 3) üncü harfle· 
:-im dokuzdan sonra gelir. (9 - 2·3 
8 \•e 9 ) uncu harflerim uzun yol· 
culuklarda istirahat yeri demektir. 

Seliıniye tümen birlikleri hayva· 
natı ihtiyacı i~in 30,000 kilo yulaf, 
20.000 kilo kuru ot, 10,000 kilo sa· 
man evsaf ve §ttaiti dahilinde 8 B· 

ğustos 939 sah günü saat 10 da pa· 
ıarhkla satın alınacaktır. lstekli!e· 
rin belli gün ve saatte kati teminat 
paralarile birlikte Selimiyec:Rki tü· 
men satınalma komisyonuna gelme· 
leıi. 

9. \'arso,·a: Dış:ırdııkl 1.chlcr 
il;in. 

9.15 Berfin, Münih: Ynryetc kon· 
seri. 

9.15 Frankfurt: Orkestra, şarka. 
9.15 Bl'rlln (l'zun d.): Hcırır mu 

siki. 
9.20 Hratislanı: H:ılk programı. 

10.10 Pari~ CPTT): Hafif orkestra 
partaları. 

Benim neresi oldu~mu hAli bi· 
'emdlniz~ çok yazık .. .... 

10.30 Haıııburg: llıılk programı. 
1 :!. tiudııpeJle: Çigan orkesl rası. 

\'AR\"E'l"E VF. KAD.\REl.lm 

9. l.ondra: \'ııryetc. 

O.lj l.eipzl8: \'aryete. 

Dnğru hallec!enlerden birinciye 
')it • · ' ·~a takımı, ıkınciye bir şişe 
bilyük kolonya, ücüncüye yanm ki 
lo çikolata. ayrıca 200 okuyucumu· 
... r.ıuhtelif hediyeler ver~iz . 

rolol Dr. Kemal Ozsa 

Se:ımiye t<ıınen birlikleri ihtiyacı 
için 75 ton marinlave kömürü evsaf 
\e ~traiti dahilinde 8 alustos 939 
salı ai.inü 183t 11 de puarlıkla ... 
tın alınacaktır. 

9.15 lstokholın: Kabare. 

9.30 Bcroınüıısler: Varyeıe. 
, r:ır yulları, deri ve frl'ngı lııı 

talıkları milldıa ,..,,,, 
ıınclbatı lııtikl~I cıd,foıf No. 
!O Burııa pazarı llstü Trl. 4 n35 

isteklilerin belli aün ye saatte 
kat! teminat peralarile birlikte Se
linıiycdeki tümen satmalma komis· 
yonuna gelmeleri. (5933) 

J" Poste Puriııien: Kabare. 

DA:-\S Mt;SI KiSi 

J 1.15 i'\opoli Hrııpu; J ı.:;G l.ondrn, 
12 Paris (PTT), Radio Parls, PraC, 
12.lj Homıı grupu; 12.20 \'arşorn. 

t ıst. _Ko~utanhğı ~atmalma Komısyonu .. llAnları 1 

J>IYl~S. KOXFERA!':S \"E 

KO~CŞllAl.AR 

9.45 • Londra: "iz ilzerinde" (E 
Wall.ıce). 

Çatalca müstahkem mevki birlikleri hayyanatı için 110000 kilo 
yulaf satın alınacaktır. ihalesi kapalı zarfla 22 ağustos 939 !Blı günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 5610 liradır. ilk teminatı 
421 liradır. Sa:rtnamesi hergün komiayopda görülebilir. isteklilerinin 
ilk trminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesl
kalarile beraber teklif mektup:arını ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar Fmdıklıöa komutanlık llfmalma komityomsfta vermeleri. (6825) 10. Homa grupu: Üç perdelik JJİ· 

lcri. * •• 
10.30 l.ondra: MOılemleke haber 

yes. 
10.4j l.onılrn: Peler l\ane - Picrre 

l.oul5 hoks maçı. 
l.SGll.IZCE HABERLER 

1.16, 8.18 Roın:ı 1: 10.30 ı.me 
Rndio Normandle: 11.15 Kolonya. 
Hamburı: l 1.45 Bllkrc'; 11.50 Uu· 
dapeşte; 12.13 \'ıırşova. 

lstanbul komutanlığına ballı birlikler hayvanatı için nso ton 
yulaf satın alınacaktır. lhalesi kapalı zarfla 22 af\lstol 939 sah gQnQ 
saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 65280 liradır. llk temi· 
natı 4514 liradır. Şartnametl bedeli mukabilinde verilebilir. isteklileri· 
nin ilk teminat makbuzu veya mektllplarile beraber 2490 eayılı kanun· 
da yazılı vesikalarile beraber ihale gQnQ ihale eaatinden bir aaat evve
line kadar teklif mektuplarını Fmdıkbda komuı.ntık atmalma ko· 
lDisyonuna wİ'meieri (5926) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komıayonu illnlan 

Miktarı 

'300 ton 
5 " 
8 .. 
5 .. 

Cin .. i 

'TolC61 
1 No. santral'~ 
2 No. santralit 
Difeniüretan 

muvakkat 
Muhammen teminatı ihale ta. saati 

bedeli Lr. Kr. 
90. 5T) • .oQ 141~939 Pazartesi 
ıo.o ~).4111~ 
16. 00 1200 00 14/81939 • 
10.000 "O 750 00 14181939 " 

O """" 00 7-" 00 14 it)~ 5 ., Akradit } .Vv l , 10':10>:7 " 

' 

Cins ve miktarlarile ~mmenn bedel ve muvakkat teminattan yukarda yazıb maIZGne hJıalannda 
gösterilen gün ve saatte uktri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satı!lalma komisyonunca puarbkla i 
ha'~ edilecektir. 

Bu malıeme evvelce ilAn edilen af• - olacak ve bedelleri serbest ~övizle ödenecektir. Şartnamelerde 
bundan başka değişiklik yoktur. Şartname almak istiyenl::re 300 ton toleol için 4 lira 50 kurup ve di· 
ğ;rrlerinin şartnameleri komisyondan parasız olarak verilir. 

Taliplerin yukarda )'azılı ter.ı:r JUarile 2"90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesalkle ve 
ı· ">misyoncu olmadıklanna ve bu gibi işlerle alakadar olduklanna dai. ticaret odası vesikasile mHk<ır 
gün ve saatte komisyonda bulunmdan. (5829) 
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Yol da kendisini teskin edecek 
bir ıey aklına ıeldi: Belki vak
tin gecikmit ohnau, möıyö Mo. 
punun kendisini kabul etmeaiı.e 
mani olacak .. o da yakında tek
rar geleceğini hizmetçiye söy· 
liyerek dönecekti. 

Saat akıamır. yedisi idi. O 
satte daha onalık aydınlıkta da 
aaılzadeler araamıda ıaat dörtte 
aktam yemeği yemek adeti ol
duğundan beri yemekten sonra, 
erteli glinü sabahına kadar bü· 
tün işler duruyordu. 

M a d a m Beam, müsteprı 
görmeği çok istemekle beraber., 
onu bulamıyacafı ihtimalini dU 
tünerek Adeta seviniyordu • 

Bu hal, insanlar aruında sık 
sık &örülen ve herkesin bi):iiği 

halde sebebi anlaıılamıyan biı 

tezat tetkil ediyordu. 
Kontes kaı:rcırun kendisine 

yol verecefi;.: ümit edere;, 
reisin kapısına müracaat etti. 

bmini ziyaret defterine kay. 
detmek ve memL?ru yumuptmak 
için on franklık bir parayı ava· 
cunda hazırlamııtı . 

Kontes, adliye mUıteprının 

konağ ı önüne gelıiiği zaman ka· 
pıcının bir mübaıi&le kouıtuğu
nu ve mübapri kapıc;;ya bazı e
mırler verdiğini gördü. 

Bunları rahatsız etmemek fik · 
riyle arabaıını bir kenarda dur
durarak bekledi. 

Mübapr, bir kadmm kira ara. 
basiyle oraya ıelerek durduğu· 

nu görünce kapıcıdan aynlarak, 
içeriye ıitti. 

O zaman kapıcı arabaya yak• 
laprak kadının ismini sordu , 

Kontes: 
- İhtimalki müsteıan gör

mek babtiyarblına nail olamıya
c.ağım, diye ıöyleı1di. 

Kapıcı aoridu: 
- llOtfen ismlnisl .CSyleyinU •• 
- Konta Dö llearn .• 
- Monsenyör buradalar ... 

Kontes hayretle: 
- Sahih mi? dedi. 
- Evet buradalar .. 
- Fakat kimseyi kM>uJ et• 

mezler aanınm .. 
- Madam kontesi kabul bu

yuracaklar 

Konteı, uyanık nu 'veya rüya. 
da mı oldutunu farkedemiyerek, 
arabadan inip kapıdar. ıiAli. 

Kapıcı zili çekip konağa ba· 
ber verdi.. 

·Biraz evvel içeriye gitmit o· 
lan mübatir geldi. Ve. : 

- Ef cndimizle cörUtmek mi 
arzu buyuruluyor madam? diye 
sordu. 

- Evet ... 
- Lutfen bt.nimle ıeliniz ma-

dam .. 
Kontes, mübafiri takip eder -

• 

Muhammen 
bedeli 

15 

ilk 
teminat 
386,55 5154,00 Temlılik işleri arabalarına Jüzu· 

mu olan muhtelif malremaıin mu· 
bayaası. 

416,74 5556,50 Temizlik işleri arabalan için alına· 
cak demir malzeme, 

Tahmin bedelleri fle ilk teminat miktarları yukarda yazılı malz~ 
nin mübayaası kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. lhale 7·8-939 pa· 
zartesi gUnQ saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler 
ıabrt ve mwunellt müdürlüjü kaleminde ıörülebilir. Taliplerin ilk te
minat makbul veya mektuplan ile 2490 numaralı kanuna göre hazır
layacaklan kapalı zarflarını ihale aünü saat 14 de kadar daimi encü· 
mene vermeleri. (5449) 

• •• 
Şile • Alva yolu Gzerlndekt GöklU köprils(l t09e iJllUb 2490 numa 

rah kanunun 46 ına maddelinfn B fıkrasına tevfikan paıarhp konul· 
muıtur. lhale 8-8-939 sah ıünfl !Ut 14 de daimi encümende yapılacak 
tır. Muhammen bedeli 994 lira 88 kuruş ve teminatı 149 lira 24 kunı,· 
tur. Şartname zabıt ve muamelAt müdürlüğü kaleminde görillehilir. Ta· 
liplerin yilale 15 niıbetinde kati teminat makbuz veya mektul:" " na· 
fia mOdilrlülünden bu i~ benıer en az 500 liralık iş yaptıklarına dair 
tlacaklan ehliyet vesikası ile ihale günü muayyen saatte daimt encü· 
mende bulunmalan. · (5672) 

Deniz Levazım satınalma komisyonu ilAnları 

Marmara U11iibüri K. Satan_.,,.. ıc.üa,_......: 
Cinsi Kilosu Xahmlni fiyatı Tutan 

Kunıı Sn. lira 
Yulaf 120.000 4 50 5400 

1 - 31 Temmuz 939 günilndekapalı ıarfia ebiltmeye konuları 
kara birliklerimiJde mevcut hayvan8tın senelik ihtiyaçlanndan yukar 
da !Diktan yazüı yulaf için muayyen l(inde talip çıkmadılından ye
niden kapalı zarf usulile eksiltmeye Jwnuımu.tur. 

2-Eksiltmesl 17 aıustos 939 pe!}eDlbe günü aaat 16 da lzmitte 
tmane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi her
gün komisyonda görillebllir. Ve bedelsiz olarak almabilir. 

3 - Eksiltmeye fstirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun is· 
tediği bu işin ehli olduklanm aösterir ticaret vesikalarını ve (405} 
liradan iham ilk teminatlanle birlikte teklif mektuplannı muan·en 
lilD ve uatten tam bir .. t enelfnekadarkomisyon batkanblma \·e· 
meleri. (5828). 

1939 RESiMLi .HAFTA 
Her nllba yeni bir gllzelllk ft olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Tilrkiyenin ye,ıne rakipıiz ıaıeteıidir 
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yaptıfı terblyeıisllkten dolayı 

kendi kendine taylendi. Çarpıt
mak neticeairide bozulmuı olan 
tuvaletini eliyle düzelterek in· 
meğe bqladığı 11rada ıUr'atle 

merdivenden çıkan adam avu. 
katın odasına girerek yilkıek 

ıesle: 

- Uıta, uıta t Bearn dan
ıı için 1 diyerek avukata bir kl· 
ğı~ mattı. 

Bu iıami itidir ititmes, indi
ği merdıvenlerden tekrar yuJca· 
rıya çıkarak. kapıyı tiddetle aç. 
mak ve Fela,e: r.un Uzerine a
tılıp kifidı kapmak, konteı içi'ı 
bir ..,ıiyelik it oldu. 

Avukatın elinden kaptıfı ki
irda bakıp bir ıey anlamıyaa 
kontes: 

- Flajeo, bu nedi yor? diye 
sordu. 

- Madam henüz bilmiyorum, 
eğer klğıdı veriraeniz anlanz. 

- Doğru 1.. Okuyunuz, çabuk 
okuyunuz! .• 

Avukat klğdm imza11na ba
karak: 

- Bizim davanın, mUddeiu
umumtıi mösyö Kildo tara· 
fından, dedi. 
Konteı sevinçle baiırdt: 
- Aman Altahım ! .. 
Avukatın hayreti gittikçe artr 

yordur 
- Beni 1&h gOr.ft mahkeme 

huzurunda hazır olmağa davet 

ediyor .. ÇOnlrU \tavamız cörWc. 
C<Jr .... 

Kontes yerinden sıçradı: 
- Garntecek hat.. Möıyö 

1"l•jeo, dikkat ediniz.. Bu tefer 
~e bldmle alay etmeainler .. ÇUn
kil artık mahvolurum.. 

Dedi... 
Avukat bu vak'adan çok ta· 

ıırınıttı : 
- Madam, dedi, eğer bu ae

fer biriıi alaY. ediyorsa bu ancak 
rr.&yö KiMo olabilir ki, o da 
böyle ıeylcr yapmaz .•. 

- Fakat bu mektup her hal
de ondan mı?. 

- Bakınız, kendi imzaıı .. 
- Doğru, salı günü muhake-

me ..• Ah, mCSıyö, Flajeo 1 Ban• 
gelen bu kadın bir yalancı de· 
ğllmit! .. 

- öyle görWUyor. 
- Fakat mademki onu bana 

siz göndermediniz .. Siz gönder. 
meditmize emin misiniz?. 

- Evet, kati'yyen eminim ... 
- O halde kim ıönderdi. 
-Bilemem .. 
- Her halde bu kadını bana 

biri ıöndermittir. 
- Aklım enniyOT .. 
- Benim de hiç. 
- Ptfüsaaie buyurunuz da 

tu klfıdr tekrar okuyayım, c 
vet dava görillecck... öyle ,a 
ZTh •. R~•. m8~y8 Mopunun 1tu 
zurunda ... 
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350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nişanlariyle büyük mükafat, birincilikle diplomalar kaza nan 

• 
~ Kol asan 

. t 
Benzerine Avrupa medeniyetinde hile tesadüf edilemez. Hastalara hayıtt ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstırapları azaltan bu met· 

h ur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütÜI' 
yüksek milletlerin kolonya larına faiktir. 

i ol ve Los onlar HASAN ın yavrusud~ A 
Piyasada Nesrin ayarJnda nefis ve ucuz kolonya ve Losyon bulmak mümkün değil ir. Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar çiçeği kokuları herke•1 

hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

a 

, Çocuk lfckiııı .---,~~~iPİiİiİiİiİiİiİiİiİiİiİİİIİiİiİİİIİiİiiiiiiiiiiiiiiİiİi'' 

1 R~:iınA_h.~~1!11ı~~kr~!~ ~~~ ·11 
Pnz:ırı.J:ın rnııaıla her ııün 

snııl Jj ılen sonra. Telrfnn· .ıll12i 

En son modeller üzerEinldbenı's: -e ~ 
Kusursuz 

Giymek isteyenler İstanbul· 

d:ı Sultanhamamında Cam
cıb<ışı hanında 12 No. da. 

TABLETi 
Yemek salonlarına, yatak "e 
banyo odalarına, mutfaklar'' 

aptesanelere, kahvelere, gaıİ" 
nolara, lokantalara, eşya dep<>" 
!arma asmakla 

FOSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir istah temine

der, Vücuda gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur • . 

LEVON PARLAK 
terzihanesine 

müracaat ediniz. Bizzat 
kendi eliyle dikilir, tediyatta 

Sinek, Sivri ~: .... ~k, Güveler v e ,.t; ;y,..... haşaratı 
uzaklastırmak kabil olur. 

Temas suretile mücad~le ve imhası lazım gelen GOVELERlr' 
SORFELERI, KARINCALARI ve HA.'\1AM BöCEKLERI· 

NiN iMHASI lÇlN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, batıla· 

Sıhhat Vekaletinin 26·11·932 tarih ve 3126 numaralı ruhsatını haizdir. 

.il 
lsJ. Emniyet SandıQi-Müdürlüğünden: ı 

Emniyet sandığına borçlu Bay Alioğlu Bay Mehmet Halit miras
çıla~a ilan yoluyla son tebliğ: 

.. Murisiniz, sağlığında mutasarrıf olduğu Erenköyünde Sahra}'ıce
dit,°lKqzyata~ı eski Kozyatağı yeni Bağlarbaşı sokağında eski 20,26, 
27,32,33, yeni 38,40,38,40 No, 1ı rnaabahçe ve mü~temilat bir evin tama 
mını birinci derecede ipotek göstererek 28·6·933 tarihinde 16829 hesap 
numarasile sandığımızdan aldığı 2250 lira borcu 24·11·937 tarihine ka· 
dar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarif ile birlikte borç miktarı 
2948 lira 16 kuruşa varmı5tır. Bu sebeble ve 937·5 numara ile yapılan 
takip \'e açık arttırma neticesinde mezkUr gayrimenkul 9600 lira be· 
dellc mü5tcrisi namına muvakkaten ihale cdilmi~tir. 

1 ~bu ilan tarihinden itibaren , bir aytiçinde sandığımıza müracaat 
la borcu ödemediğiniz takdirde kati~ ihale kararı verilmek üzere takip 
do'.:y1sının icra hakimliğine teydi_.edileccğiımalfununuz olmak ve .son 
lıtam:ımc makamına kaimtolmak'üzerc ilan olunur. (5938r . . . 

1 1 
H~rbiye,de Bahçesinde 

Ki Ki 
Ayı'lca cihan§Üımul illüzyonist artist 

PAN G AL i 
tarafından h tanbulda görülmemiş ıayanı hayret numaralar 
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- Bu da yazılı mı?. .. 
- Şüphesiz .. , 
- Teessüf ederim .• 
- Çünkü mösyö Mopu Salüs-

lcrin dostodur. 
- Bunu biliyor musunuz?. 
- Yanla•·ından çıkmaz .. 
- O halcle işimiz şimdi bü· 

~ " ı bütün bozuldu. Talihim hiç 
yok .. 

- Her halde itiraz kabil ije· 
ğil; ıgidip reisi görmeli .. 

- Fakat, belki 0 bana hakaret 
eder. 

- Jhtimal... 
- Ne ciyorsunuz, mösyö •. 
- Hakikati söylüyorum, ma. 

dam ... 
- Ne yapıyorsunuz mösyö? 

Siz kendiniz cesaretinizi kay· 
bettikten başka bendeki cesa • 
reti de kalciınyorsunuz. 

- Mösyö Mopunun reisli· 
ğinde, sizin için iyi bir hüküm 
ve.rilmesi mümkün değil .. 

- Sizin bu kadar maharetini
ze rağmen mi?. 

- En usta avukatlar bile 
iyi niyeti olmıyan hakimlerin 
karşısınlda hiçbir iş yapamazlar. 

- O halde gidip reisi görme· 
ıneği tavsiye ediyorsunuz de· 
m~ek?. 

- Size böyle nizamsız bir 
seyi tavsiye etmekten Allah be · 
ni korusun! Yalnız sizin böyle 
lıir görüşmeye mecbur oldu -

ğunuzdan dolayı teessüf ederim. 
- Mösyö Flajeo, siz nöbetini 

bırakarak kaçmıya karar vermiş 
bir asker gibi konuşuyorsunuz . 

1şi üzerinize almaktan korktuğu· 
nuza hükmedeceğim geliyor. 

- Madam bu davadan ziya
de kazanmak ihtimali olan bir 
iki davamı kaybettim de onun 
çin korkuyorum. 

Kontes derin bir ah çektikten 
sonra, bütün cesaret ve zekasını 
toplayarak : 

- Ne yapayım? dedi, sonuna 
kadar devam ve sebat edeceğim. 
haklı olduğum ha}de entrikanın 
önünde mağlup olduğumu söy
letmek istemem. Ben davamı kay 
bederim, fakat bugün sarayda 
eşi kalmamış olan bir asilzade 
kadının açık alnını, cesaret ve 
zekasını mahkemede gösteri • 
rim.. Mösyö Flajeo, benimi: 
beraber reisin yanına gelir misi-
. ' nız . . 
- Biz, parJ:imize muhalif o· 

lan başka parti erkanı ile mah· 
keme huzurundan ba§ka yerde 
karşılaşmamak için yemin et
tik. Birlik kuvveti teşkil eder, 
mösyö, Mopu, mösyö, Dökülyon 
işinde bizim p.utimizc kar§ı 

pek büyük haksızlık etmiştir ... 
Tabiidir ki onunla münasebet 
bizim ic;in imkans11..dıı. Yalnız. 

kendisi bizim fır':taya dahalet c. 
derse o zaman iş başkalaşır. 

kolaylık gösterilir. 

ra. dolap çekmelerine ve sandıkla ra: 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
i\lücssescmiz ihtiyacı için 6000 kilo ke~m~ şeker. 4700 kilo sacftf~ 

1300 kilo sabun ile 1030 kilo kınnızı biber kapalı zarf usulilc eksill~ 
ye konmu~tur. Eksiltme 11·8·939 tarihine müsadif cuma günü saııt 
beşte Bursa Veteriner müdürlüğü bir.::!::· · . .~ılacaktır. 

Şc: .. .. . :1::h"r ı·:ıosuna 30 kuru~, .>abunun 31 kuru;. sa::crağıfl t 
kuruş, kırmızı biberin 40 kuruş olarak muhammen fiyat konmu~t 
i'.\.IU\'akkat teminat 514 liradır. 

Ankara Valiliğinden: 
l stcklilcrin 2490 sayılı kanunun :.:ikümlcri dahilır.::: c1'sil~ 

günü ~aat on dörde kJdar tcklıf mektuplarını Bursa Yeterine! .J 
dü .. "'.:> ••• .:J J ~c.:a satımılma komisyonuna tc,· ..;.:. ::~.-:ı::;;:-i ve §artnaııı;, 
ııi görmek istiyenlerin İstanbul, Bursa \·deriner müdürı~·.:..!~rile fi Keşif bedeli "21343,, lira "33,, kuru~tan ibaret bulunan Ye kapalı 

zarf ~sulile eksiltmeye çıkanları Polatlı hükmet konağı in~aatı içir 
ihale günil zuhur eden taliplerin vaki teklifleri lftyıkı hat görülm~mi; 
olduğundan 12-8-939 cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak ü 

mu~J:cbesine müracaatları. (55':9) 

zere yeniden kapalı zarfla eksiltmeye · · ~.ıştur. 
Muvakkat teminat "1600,, lira "75,. kuru~tur. 

Ekzamanın ilacıdır. 

lstc!dikrin teminat mektubu veya makht.zu, ticaret odasının \'e
sikasr ve Nafıa müdürlüğünden b u işe aıt olmak üzere alacakları 

ehliyl't vc~ikalarilc birlikte sözü geçen güı~de !:aat 10 na kadar tekli! 
1 .. arflannı Naiıa komisyon reisliğine vermeleri, buna aid keşif \'C ~rt 

nameyi her gün Nafıa müdürlüğünde ;lirebilccel\!cri. (~350> (5623) 

Yaıa \'e çılxı.nlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 
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Kontes gene içini ~ekti : 

- Görünüşe göre, dedi, bi· 
zim dava sırasız meydana çık· 
tı. Avukatlar hakimlerle, ha· 
kimler avukatlarla kavgalı!. .. 
Ne yapalım, her halde sebat e
deceğim ... 

- Allah yardımcınız olsun 
madam .. 

Kontes kendi kendine söylen· 
di: 

- İşte korkak bir avukat! 
Onunla mahkeme huzurunda 
muvaffak olacağımı pek te ümit 
etmiyorum. 

Endişesini saklamak için gü· 
lümsiyerek: . 

Allahaısmarladık mösyö, 
dedi, rica ederim. dava evrakım 
iyice tetkik ediniz. Çünkü in
san ne olacağını bilemez. 

- Umarım! Beni endi şey~ 
düşüren muhakc:nedc ortaya 
koyacağım iddia d:ğildir. Zan
nederim güzel olacaktı, hatta o 
kadar güzel olacaktır ki iddiama 
gayet mühim ve ır.üthi§ bazı 

nükteler karıştırmak fikrinde· 
yim. 

Kontes telaşla sordu : 
- Bu nükteler neye dair o

lacak, mösyö?. 
- Kudüsün ahlak ve fesadın r 

ve oraya karşı Alblıın l!azebiııi 

ortaya koyarak nükteli sözler 
aöyleycceğim, malum ya Ku. 

d üsten maksadım V crsaydır ki, 
bunu herkes anlar .. 

- Mösyö Flajco, rica ederim, 
kendinizi tehlikeye atmayınıı: .. 
Daha doğrusu beniw. davamı 

tehlikeye koymayınız. 

- Madam sizin davanız mös· 
yö Mopunun huzunın:la zat~n 

kayb~lup git:niştir. Artık bizim 
ar::ıyacak şeyimiz o davayı ef
karı umumiye önünde kazan
maktır, mademki onlar bize 2da· 
lct yapmıyorlar. Bari biz onları 
halk arasında rezil e~clim. 

- Rica ederim mösyö. 
- M<:!:lam filozof olalım. top 

gibi gürliyclim .. 
Kontes kendi ke:ıdine hiddet

le söylen.eli : 
- Ton senin b;:ışına gürle. 

sin! Bütün bu işlerde felsefe • 
sinden başka bir şey düşünmiycn 
avukat ni.lmur.esi ! Haydi mösyö 
Mopuya gideyim, o filozof de· 
ğildir. Belki onunla scr.l:lcn iyi 
iş görmeğe muvaffak olurum .. 

ihtiyar kontes, avukatın evin
den çıktı .. 

Pötit Liyon sokağını terketti. 
iki gün içinde ümidin ve yeisin 
her derecesine ulaşmıı;tı. 

-30-
FE N A LIK 

İhtiyar k:!. .lır.111 nıiiı;yü Mopıı· 

nun evine giderken bütün vii · 
cudu hiddetten titriyordu. 

- - 8-ü r-h-an-iy_e_A--sl-ı y--e -H-:--~ 
Mahkemesinden : 
Bürhaniycnin 1 I isar köyürıd'ıı' • 

Hasan Taşcı tarafından karısı~ 
.ioyden ve halen yeri belirsiz A 

1 mı Fatma Taşcı aleyhine açı f. 
::X,ı;anma da\·asının muhakeme ~ 

• u•· 
.1u olan 12·7·939 çarşamba g 
.aat 10 da ilanen teblıgata ra~~ 
r:1 ~·ıı,cmcye gelmemiş olduğu ~ş' 
,.:?ndi~ine gıyap kararı tebliğine gfi 
·3r vrrilcrck muhakeme i 13·9' r 

'' · 1r')Cır.-:.ba saat 1 O na bırakılnıı, !fi 
1akkı:ı.~aki gıyap kararı mahl\t' ~· 
·alonuna talik edilmiş olup 111:ı 

1
1;:cmenin bırakıldığı günde J3Ü~ 
ıı\·c A. llukuk mahkemesinde .. 

• bil' 
m bulunmadığı takdirde gıya .~· ' ·ıııı· 
la devam olunacağı zımnında 1 

'ı_r. __ cs_9_ıs_> __ ~~~-----~ 

~----------\ 1111• 

t \lıııııııını yn\'rUıım.un sılılııt 
J9' dıı-:;uıınııııı. Oııl:ıra çocuk •:ırlıP 1 

1 

rıııııı krnliı,:csi ulrııı \'C <'ili) i llf11~ .. t••lılm ı•ı. en rnıln ıekt•ııııııııl el 
1 ıııt· rılrniş. t•n 'ılıhl arııbııyı a ı 

\eni selen l!l39 modelinin 50 drıı 
r.ızla çcşıcli \':ırdır. llcr ycrııc•~ 
ııı·ııı ri:ıl ,.e mii~ail ş:ırll:ırln )·:ı1 111 

Baker mağazalarında 
hıı l :ı lı ilirsiniz. 

Satılık Otobüs 
j· 

1 Ialcn Beyazıt· Maçka hattınıı.~ 
iyen bir otobüs satılıktır. Gö~t 

:c.;ıiycnlrrin L;i!Plidc Ş:ıir fıl~ 
.u!-:ık l 1 nunıar.ılı ap:ırt ı manı 110,, 

1 
·inci katımı !';aat 14 ten 17 ye ı:a 
müracaatları. 


