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Türkiyenin politikası sarihtir: s u ı h ç u - --~- =-~~!" _:_- -;:; 

olmak ... 
Roma bu hususta 

tereddüt etmesin 
. Alman ajansma göre 
ltalya, lngiliz - Türk - Rumen mu· 
kaveleleri dolayısiyle Ankara ve 
Bükreşten malumat istiyecekmiş 
~ ~onıa, 16 (A.A.) - D. N. lJ, • yorlar. 

C>tna siyasi mahfilleri Roman. Montreux anlaşmasına rağmen, 
~ - Türkiye müzakerelerini dik. İngiliz - T ürk - Rumen muka
d tle takip ediyorlar. Romanya· velcleri sebebile, Çanakkaleden 
~ gelen haberlere göre, yalnız serbest geçiş yalnız bazı imtiyazlı 
~asi bir vesika olarak değil, bil. devletlere münhasır kalacaktır. 

8sa askeri bir anlaşma olarak Burada beyan edildiğine göre t. 
telakki e:iilmekte olan bir paktın talyanın Bükreş ve A nkaradan bu 
llcdi yakındır. Buna binaen iki iki memleket politikasının yeni 
lt'ıcnııcket Balkan Antantını bita.

1 
veçhesi hakkında sarih malfımat 

ruuk prensipinden ayrrlmış göril- istiyeceği zaman uzak değildir. 
~-~----------------------------------------
Mecl iste dünkü müzakereler 

Hatayla anavatan 
arasında hudut 

muameleleri kaldırıldı 
Barem 
kadar 

layihası birinci maddesine 
müzakere ve kabul edildi 

ııtllkara, 16 (A. A.) - B. M. Mec. ı Başvekil Dr. Refik Saydam, Mec
b bugün Dr. Mazhar Germenin !is ruznamesinde bulunan ve cenub 

~ğında toplanmıştır. (Devamı 4 üncüde) 

Uzakşarktaki hadise 

lngiltere, Japonya ile ıktisadi 
anlaşmasım feshetmeğe 

karar verdi 
~dra, 16 (Hususi) - Baş-vekil Çemberlayn L ondradan 
\.F __ -.-. .-. _-. ı ayrılarak k öye çekilmiştir. Pa
b Lt.ı.A.LA-A.,V.WA_J __ zartesi gUnU dönecek, avam ka 

ougünkü sayımız marasının lçtımamda b uluna. 
rak Sovyet • İngiltere anlaş. 

41 6 
ması ile Uzak Şark meselesi 

~ hakkında h Ukflmetln katı kara 
~ rını bildirecektir. 

Söylendiğine göre, İngiltere, 

1 
Japonya ile olan l 911 lktrsadl 

(Devamı 4 üncüdt} 

Ttyen~lnde beynelmllel lmtlya.zb mmtalia Jiaauttann·aa lianıl&ıı bari Jiadla~cım biri ve TlyençtnMô6'kıafmaltt~ipon -ulle'rlerl. .. 
~-(Yamı tne s~timlamnmla) 

Hindiçini denizlerinde bir facia 

71 Mürettebatı ile bir 
denizaltı daha battı 

Bütün araştırmalar, netice vermedi 
Fransız denizaffı gemisinin, dalış _ a_a_v_c_ K_A_N_K-:-E- T-1 M_l_Z_: _ _ __ 

falimi sırasında muvazenesini "M l~'l.A ~ NtA 

kaybederek battığı anlaşılıyor i ılyef,,kelimesi 
Patis, 16 - Fönika admda b!r 

Fransız denizaltı gemisi. HlndiçJD1-
de Saygon açıklarında bir talim 
sırasında denize dalmıv ve bir da
ha çtkamam11tır. 

Hindiçinideld Fransız deniz 1lal&
rine menııub deniz tayyareleri ve 

mhı.de ve geçenlerde batan ••pro
mete" tipindeydL Uzunluğu 92 met 
redir. On aan timetrelik bir top, bir 
tayyare dlfi topu, 1 mitralyöz ve 
11 torpil kovanı ile mUcehhezdi Su 
Uzerinde 18, su altında 10 mil yap· 
maktaydı. 

harb gemileri, den.iz altıyı kurtar. Netice vermlyen araştırmalardan 
mak için derhal vaka yerine git- soara, uzak §arktaki Fransız deniz 
mişle:rse de, bütiln kurtarma te- Jmvvetlerinin başkumandanı, henilz 
şebbUslerl akinı kalmıştır. malQm olmıyan bazı sebeblerden 

Fönikste 71 klşl bulunduğu ha· dolayı: Fönibin bir dal11 talimi es
bcr verilmektedir. 1930 da denize numda muvazenesini kaybederek 
indlrilmi§ olan gemi 1379 ton hac.. battığı kanaatine varmıştır. 

Mısır Haricige 
Nazırı şehrimizde 

gerine nasıl bir 
kelime seçelim ? 
Cumhurreisimiz İsmet İnönü· 

nil tavsif için seçilmesi lazımg~len 
tabir hakkındaki anketimize ce
'Tap verenlerden İstanbul erkek 
lisesi felsefe muallimi Yunua 
Kızım Köni ldiyor ki: 

' '- Milli Şef tabiri soğuktur •• 
Bunda milli sözünün eskiliği ve 
Şef sözünün yabancılığı sebeptir. 
Aclalde devlet reislerinden fark"' 
lI bulunan şahsiyetler ünvanlamu 
da kcndHeriyle birlikte getirirler. 
Devlet reisimizi tnaımak için kısa 

(Devamı 5 incide). 

ÇE~ÇEVE 
_,.. .. 

l:'onm Ki ve '.AD Rlza 

UFWK 
Ufuk yine bulanmaya bqladı. Yağmur lnkıbazı çeken kan bu.. 

Abdülfettah Yahya 
paşa yarınYalova .. 

da Reisicumhur 
tarafından kabul 

edilecek · 
.. Iut tar yine tizerlmhde çadır kurmak sevdasmda. l:1oe barb lhümalle· 

. \ rlnden bab.eedlllyor: 

Yazısı 4 UncUde 

~ . 
Vayclman 

• Ba ı,, bitişik evde Allahm günü lnUhar §&lltajı yapan gella hanım 
j ıtamatası kadar kanık.satıcı bir bal aldı ama, nziyet teşbllılmbıleld 
\J da.ramdaa biraz daha ciddi. Her çığlliı basıpula bir tutam hak da

ha koparmayı idet edinen bu gelln hanmım pkası yok. Kendini kııl· 
clmp kuynya atar mı atar. 

Zaten ufuk, Çekoslo\'akya \ 'e Amavutluk hidlselerindeaberl, işin 
ıo yUzllnü görenlerce hiçbir zaman ~dmıı1 değildi. Sahnede ikinci de. 
reoede akslyonlann kalabalığı ~ekllmt,, fakat bunun yerine büyük ak· 
slyona yol ~an !>insi bir tekcn'ÜD, yani politika hazırlığı bal'göstcr• 
ml!Jtl. Dı!J planda hareketin duruşu, iç plinda müthiş bir hareket kay· 
oaşmuı yllzllodendl. En fena alimetl 

Vaydman bu sabah 
; idam edildi 

Hi.dlselerln akı' tarzı \'e bu son ruhi düğüm belli ediyor ki, 
bundan Myle ilk kıpırdanış büyUkaluılyonu, ~ıkçası dünya harbini 
doğuracak. 

Bütün ikmal hedefleri a.sılmış, hazırlık noktalan tutuımu,, saflar 
çizilmiş, ordular yayılmış ,.e yazı im ası mukadder ldtabm başlangıç kıs. 
mı bltmı,tlr. 

' ~':::•ıla tla tngııterede olduğu J!bl kadm gönUUWerden ha\'a bUcumu ıM1aa korunma bö"iİİkhrl ~kil edil· 
• 'fterıimlerlmlz Uç gün e\-vel bu gönUUWerln P arlate yaptıklan tllllıer smsmda almmqtır. 

Paris, 17 (Hususi) - Kadın ve 
erkek 6 kişiyi öldüren ve mahkeme 
tarafından idama mahkfun edilen 
Vaydman bu sabah Giyotinle ba~ı 
lCesilmek suretile idam edilmiştir. 

Orta Anupanm dC\·let n cemiyet bünyesinde esaslı bir lnkılab 

olmadık~a, nasıl ol§& bir gün pati ak \'erettğl muhakkak otaa harb, 
lnanalmı ld artık sert bir üksilrllk yUzlloden bile rıkablllr. 

Hele 1989 sonbaharmilan rok korkalım. 

N ecip Fozılt](ISAKlJREI\ 



VAKiT 
Asıın Us: "Vaziyet )·eniden umu

mt bir vehamete gidiyor,, haşhklJ 
yazısında Almanyanın Slovak:rayı 
işgale hazırlandığı yolunda gelen ha· 
herler ısırasında, Japonynnın uzak 
şarkla Fransız ve İngilizlere karşı 
cephe almasını manalı bir hlldise 
olarak teitıkkl ederek diyor ki: 

"Blr taraClıın Alman yanın orta A ., •• 
rupada harp tehlikesini arttıran bir 
takım yeni tedbirler alması, diğer fıı· 
raftan Japonyanın Cindeki lıütün ec. 
nebi menfoatlerlni inkdr etmek neli· 
ceslne varan yeni kararlar vermesi 
Slr Strııngın iki gOndenberi Mosko· 
\•ada devam ettiği müzakerelerin bir 
lnglllz - Rus anl:ışmasınn vannası· 
nı J,;olaylaştmıcnktır. Belki Japon. 
yanın llldı~ı vaziyete karşı Amerika· 
nın da açıktan açı~a Jngiliz - Fran· 
sız - Rıu tararın:ı geçtiği görQlecck. 
tir. Fakat bu takdirde Berlin • Ro· 
ma askeri JttHakının Berlin - Ro. 
mıı • Tokyo askerJ fltlCııkı şekline 
girmesi ihtimali de kuvvetlidir. 

Son harta zarfında İngiliz harlciyc 
nazırı Lord Halifaks IJe hıışvekil 
Ccmberlnynin söyledikleri nutuklar 
iptida ltnlya m:ıtbuatında çok müsa· 
it bir karşılık buldu~u halde birkaç 
gün sonra ayni gazetelerin evvelki 
mütalealarını bir tarafa bırakarak 
lngiliz hük<ımetine tekrar şiddetli 
bir hOcum hareketine girişmiş ol
maları Derlinde hnzırlnnan gizil bir 
tertibin tesiri gibi görülmfiştü. Slo. 
vnkyo hudutlarına yeniden askeri 
tohşldat yapılma5ı da tertibin bir 
ne,•i tezahürü s:ıyılabillr. Tam bu 
sırada Japonyanın Çindeki lnglliz 
\'e Fransız menr:ıatlerini kökünden 
sökecek tedbirler almasile lıu htıdl· 

seler arasında bir münasebet bulun· 
dıığu da tasavvur olunabilir. 

Herhalde İngiltere ile Rusya ara· 
sınd:ıki anlaşma müzakerelerinin 
son safhaya girdiği bir sırada Al. 
manyanın Derlln • Roma mihverinin 
orta Avrupoda, Japony:ının İngiltere 
ve Fransa aleyhinde olmak üzere 
Uzak Ş:ırktn yeniden askeri mahiyet 
le tedbirler alm:ıları çok manalı 

hAdiselerdir. 

Hm SABAH 

Hüseyin Cahil Yalcın "Sulha var
mak için,, başlıklı ynzısında, demok 
rasilerin iyi hareketlerinden totali· 
terlerin istifade ederek şlmarıklı~ıı 

kalkl~larıııı, makul tekliflere ehem· 
miyet nrmez görilndüklerini nınn 

uzadıya anlattıkt:ın sonra: 
"Berlin • Roma mihverinin akla 

Ye m:ıntılta ıısı~ar hiçbir ııiyasetleri 
yolttur. Harp etmek istiyorlarsa gQn 
geçtikçe muvarrakiyet ihtimalinden 
uzaklaşıyorlar. Harp etmek istemi· 
yorl3rsa en n:ızik, en milliyim ve 
ciddi anlaşma teklifierfnl neden red· 
dediyorlar? diye soruyor ve bunla· 
nn bu çeşit hareketlerine karşı nim· 
ması icap eden vaziyeti anlatıyor: 

"Bu vaziyet karşısında sulha varıl. 
mak için en iyi çare, fikrimizce, on· 
larla hiç meşgul olmamak, sözlerine 
ehemmiyet vermemek ve kendileri· 
nı, nutuk n beyanat yoluyla, blln· 
sıla katryen hitap etmemektir. Teca· 
yilz ve istilA kuvvetlerine karşı mil. 
e.tslr tek bir tedbir vardır: Muka· 
nmete hazırlanmak. Bu vazife yapı· 
lıyor bıı kftfldir.,. 

:ı'AN 

M. Zekeriya bugünkü b:ışyazısın 

~a orta Avnıpad:ı, başsüstercn yeni 
J>ir meseleyi bahs me\'ZUU ynpmakl:ı· 
'dır. Bu, Almanyanın Slovııkynyı AI. 
man hudutları içine nlmnk tcşcl.ıbüs· 
lerl ve bu teşebbüsü haber veren hli· 
disclerdlr. Almnnyn lıurad:ı, karışık· 
Jık çıkaracak, kıırışıklıf:lı yatıştırmak 

için tazyiklere b:ışlay:ıcak ve nlh:ı· 
yet ilhak edecek. Alman)·onın buna 
ihtiyacı vardır. Çünkü mart nyındnn 
beri Almnn milletine yeni bir mu. 
vaffnkiyet gösterilememiştir. Dnnzis 
işi urncluklıırı neticeyi vermemiştir. 

ikinci scbebde ele burayı işgal 
etmekle Polonynnın cenup kısmını 
çevirecek ve Poloııy:ıyı sinirlendiren 
vaziyet ihdas etmektir. Çünkü Slo· 
v:ıkyanın Polonya hududunda bulu· 
nan Alman kuvvetleri Polonyayı leh· 
dit eden lılr telllikedir. 

Üçüncüsü, Slovakya, Ma<'oristanı 
mihvere nlıırnk onuııln askeri bir it
Üfak yapmak iı;in ele iyi bir par.ar. 

• ı1t mevzuudur. 

Kredi F onsiyeden 
kazananlar 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 
faizli ve ikramiyeli Mısır Kredi 
Fonsiye tahvillerinin dtinkü keşi. 
desinde, 1903 senesi tahvillerin· 
den 719.059 numara 50.000 frank, 
1911 ıenesi tahvillerinden 359 
bin lH numara da 50.000 frank 
ikramiye kazanınqlardrr. 

CqMHURtl'ET 

Yunus Nadi, ha.-p ve sulh karşısın· 
da milletler adıyla yazdığı b:ışmaka· 
lesinde, tfirJll rejimlerin kendi ideo
lojilerine tabi olarak ne kadar harp 
cQ bir hareket hattı tutmuş olurlarsa 
olsunlar milletlerin meşru ve hayati 
bir sebeb olmadıkça harbe sürük 

d X BE R - A.kpm Postası 

lenmekten aslA memnun olnıııdıkla: 
rına ve olmıyacnklarına şiiplıe bulun 
madığını sö~·Iiyerck ve lıarhcıl biı 
yol tutmuş olnn devletlerin sulh cep· 
heslnl tutmu~ olanlar karşısında kı· 
mıldanmaya ve uzun sürecek bir 
hnrbin mesullyelinl yüklenmelerine Ctımlıımeisimiz ismet Inönü "lstanbul avcılar birliğini., himaye. 
cesaret edemiyceeklerine emin bu- sine almıştır. Dün akşam üzeri m1 lik azası f evkalôde olarak toplan 
lu~duı!unu kaydderek şöyle diyor: mışlar, ismet lnöni4ne teşekkür etmek üzere bir telgraf çekilmesinı 

l\lünihte sulhu alkı~layan insan 
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... -

Etibba odasi umumi heyet toplantısını dün Calaloflundaki mer 
kezinde yapzlmışlır. Doktor Orlıan Tahsinin reisliğinde yapılan bil 
toplantıda altı aylık faaliyet raporu okunmuş ve bazı işler üzcrindt 
görüşülmüştür. lar meşru sebebi olmı)·an harplerd; kararlaştırmışlardır. 

ktıri kalb kuvvetile yQrüycmezler, ve --------------------------------------·------------------
giderek nihayet gene bu insanlar 
uzun süren ve muhakkak ıafer Taa
detmlyen haksız bir harbin sıkıntıla· 
rı içinde niçin harbettiklerini sor 
mamazlık ve öğrenmemezlik edemez 
ler. 

Bizce sulh cephesinin mukavemet 
tedbirleri kuvvetlendikçe harp ihti· 
malinin zayırlaması muhakkaktır vt 
bu çt!ntber şimdiden kllfi derecede 
kmvetiidlr . ., 

••• 

Dr. Kazım lsmail 
Cerrahi doçentliğinden 
pref esörlUğe terfi etti 

Peyami Safa "bir Takla, bir ra· 
kam te,hisi,, adıyla yazdığı fıkrasın lüniversitenin ye-
da, dört sene evvel blr mecmua çı- ni kadrosunda 
karan birinin yazdığı makbuza eksik Tıp fakültesi -
pul yapıştırmasından dolayı 25 ku· nin cerrahi do-
ruş ceza yazılmış old~unu bunun , lçenti operatör 
dört senedenberi, mecmua sahibinin 
bulunmaması yOzünden takip edile 'Klzım İsmail 
edile kocaman bir dosya vücuda gel profesörlüğe ter 
mlş olduğuna nihayet bu yirmi beş ,fi edilmiştir. 
kuruşu kendisi ödiyerek hem dos;>•a· Kftzım lsmail 
yı, hem takip eden memurlan kur- mektepten çıktı· 
tardılhnı söyliyerek diyor ki: 

"Kırtasiyecilik aleyhine ne yazar· ğındanberi ilmi 
sanız yazınız. Kırtasiyecilikten baş. sahada çalışmış· 
ka bir şey yapmış olmazsınız. J\Cı· J(ôzım lsmail tır. Memleketi. 
ğıdın kAğıttan korkusu yoktur. Me- mizde ve Pariste 
mur yetiştirmekten başka işe yara· . t 1 ak 1 tıkt n ·· 
mıynn terbiye sistemimizi de de{liş- asıs an ? ar. ~ ış a so~ra ~u 
tirelim, eliyorlar: Fakat 0 sistem de, sabaka ımtıhanıle Tıp fakülte~ıne 
kırtasiyecilik gibi, sosyal bir bahçe girmiş ve uzun yıllar fakülte cer· 
mahsulüdür; ancak o bünye ile be_ rahi tedrisatında temayüz etmiştir. 
raber değişir. · Kazıın 1 ·ı G" k t" k ed 
Şahst teeşbbüs kabillyetinin geniş v • ~maı ur. an. ur. Ç e 

ıemesi için burjuvazinin teşekkülü oldugu gıbı ecnebi dıllerındekı neş· 
znrurlc.lir. diyenler var; fnkat .şah5t riyatı, ilmi mesaisi ile de mesleği· 
teşebbQ.a olmadan burjunzi teşekkül nin her sahasında çalışmış bir genç 
eder. Her bOytık daTU g\bi bı.m m tir:-Bugun genç yaşında: profeSör!U· 
kökleri de bünyede.,, • J ~e geçmekle simdiye kadarki mesa. 

--------=------ isinde vaadettiği derece imkanları· 

Vergi cüzdanlan 
Mal müdürlüğüne 

verildi 
Mükelleflerin vergi nevilerine 

göre tahakkuk ettirilmi~ olan 

na geçen operatöre mubaff akiyetler 

dileriz. 

Ebedi Şef Atatürk
ün anıt - kabri 

borçlariyle bu borçlarına karııı Ankara 17 - Ebedi Şef Ata. 
yatıracaklarr paraların miktarını türk için Rasat tepesinde yapıla· 

kat'i olarak bilmeleri, herhangi cak anıt • k®ir için ıaznngelen is· 
bir vaz~yette maliye ile ihtilaflı timlak ve proje işlerile uğra~mak 
vaziyete ldüşmemeleri, ellerin.deki üzere Ba~vekAlet müsteşarı Vehbi 
makbuzlara ve maliye şubelerin. Demirelin başkanlığı altında bir 
deki kay:tlara müracaat etmeden komisyon kurulmu~tur. Diğer aza· 
derhal devlete karşı taahhütlerini !ar maliye vekfileti müsteşarı Ce.. 
anlayabilmeleri maksadiyle vergi mal Nebil, belediye reisi muavinle· 
cilz~anlan ihdası 2184 sayılı ka· rinden HalQk ve Ankara imar mü· 
nunla kabul olunmuştu. dürüdür. 

Kıymetli madenler dahilde 
satılabilecek · serbest 

Vekiller heyeti tarafından altın, Madde: 1 - Sikke ve külçe ha· 
platin ve gümüş gibi kıymetli mı· tinde olduğu gibi kıymetli made:ı· 
denlerin gerek dahilde satışı, ve lerin hurda ve masnu halde de 
gerekse harice çıkarılması hak • memleket dışına çıkarılması mem
kmda neşredilen bir kararname a. nudur. (Kıymetli madenlerden 
lakadarlara bildirilmiştir. maksad: Platin, al tıp ve gümüş. 

Bu mühim kararnamenin esas tür.) 
htiküm;eı; şunlardır: Madde 2 - Yolcuların şahsi 

S 1 
zinet olarak daimi\ taşıdıkları,... kıy-

U ama p ro Q r a-, metli madenlerden mamut eşya 

tb
• k f birinci ma.dde hükmünden mUstes 

mı ta 1 a 1 nadır. 
Şahsi zinet olarak daima taşın-

1941 Senesinde tesisat ması mümkün olan kıymetli ma • 

tamamlanmış olacak denlerden mamul eşya.dan mem· 
leket dışına fazla çıkarmak· 

Havalar yurdun her tarafmda 
t · · •tt'ıı:.ı"d b d ti suretiyle kıymetli maden kaçak· gaye ıyı gı At>... en u evre • y A 

· d ı ... ıı rak 1 çılıgı yaptıkları alakadar makam zenn e çau;;ı a su ama progra -
t tb'k ı ak 'd f li ı ve memurlara tahriren ihbar edi. 

mı a ı o unac arazı e aa -
yet süratle ilerlemeğe başlamıgtır. len yolcuların gümrük kapıların· 

"Ru ~ .. vrP. ~.:-.1~ .... J.,1 • ..: a .... oı. da Üzerlerinde; arastırma yapılır. 
Bu yolcuların berabetıermoc 

gekllde ele alm&rak sulama progra-
mı tatbik olunan nehir ve çaylar memleket dışına çıkarmak iste • 
Susığırlık, Büyük Menderes, Bakır. dikleri kıymetli madenlerden ma. 

mnt zinet eşyası içtimai mevkile
c;ay, Gediz, Uluçay, Kızılırmak ve 
Sakaryadır. Bunlıı.r üzerinde ınuh- rine nazaran fazla bulunduğu tak 

c'iıde fazlasının ihracına müsaade telif ııedler inp olunmakta, ba -
rajlar vUcuda getirilmekte, kanal- cdilıniyeceği gibi yapılan tahkikat 
lar açılmakta, reglllA.törler kunıl- neticesinde kaçakçılık kasıtlan ta· 
ınaktadrr. hakkuk ederse haklarında takibat 

BUyUk sulama programı 3132 ea 
yılı kanun mucibince beg sene zar. 
fmda ikmal olunacaktır. Bu sene 
programm UçüncU tatbik senesidir. 
1041 senesipde yurdumuzun en e
saslı kısnnlarmda sulama işleri ik
mal olunacaktır. Bu suretle haata-
lanın& ve ölüm kaynağı Jıalinde o
lan sahalara bayat ve sıhhat gele. 
cek, ve evvelce kuraklıktan dolayı 
ckilemiyen arazi mUnbit \•e mah -
suldar bir arazi haline gelmiş ola· 
caktır. 

icra edilir. 
Madde: 3 - 30 • 6 • 939 tarihli 

ve 1715 sayılı kanun hükümlerine 
göre yapılacak muameleler bu ka 
rar hükmünden müstesnadır. 

Son madde ile kıymetli maden· 
lcrin dahildeki satışları tamamen 
serbest bıraktlmakta.dır. Evvelce 
yalnrz Merkez Bankası tarafından 
satılan altın ve emsali madenler 
bundan sonra herkes tadından ve 
hiç bir kayda tabi tutulmadan sa. 
txlıp alınabilecektir. 

Belediyeler 
varidatını 

çoğaltmak için .. · ı 
Hazırlanan kanun IAyi
hasınm esasları nelerdir? 

Belediyelerin varidatını arttıra ' 
rak eehirlerimizin iman için dalı' 
müspet bir §ekilde çalışıımasuı• 

imkan vermek için dahiliye veka!e' 
lince bir kanun la~ihuı hazırlan • 
mııı olduğunu yazmıştık. Bilhasıı•· 

İstanbul belediyesmin istifade ede· 
bileceği husustan ihtiva eden bil 
kanun layihasının esaslan eunlar ' 
dır: 

1 - Bugün 9elediyelerin kantı' 

nen almağ& saJAhiyctll bulunduğtl 
vergilerin iyi tahakkuk ve vaktin' 
de tamamen ta.hsil. edilebilmesıni 
temin edecek imkfi.nla.rm belediye· 
!ere verilmesi. 

2 - Halka ağır gel.miyecek baıI 
varidat kaynakları temlni, b~~ 
ı-..ı- , , •• • - .... ~av-" 

nununda bazı dcğ'~iklikler yapıl • 
maktadır. 

3 - HUkftmetln belediyelere yat 
dmılarmı tem.in etmek. 

4 - Belediyelere uzun vadeli ve 
az faizli istikrazlar temini iınkiı.n•· 
nı vermek. 

Belediyeler içinde en çeşitli va ' 

ridat kaynakh.rmıı sahih olan İ! ' 
tanbul belediyesidir. 

İstanbul Belediyesinin id•' 
rei hususiye ile beraber mUştl' 
89 a baliğ olmaktadır. BlJll' 
ların içinde 48 kalemi belediye ti' 
rafından doğrudan doğruya bd6' 

diye tahakkuk ve tahsil teşldlAflll
ca alınmakta, fakat hiçbir ~ 
ne tahakkuk ne de tahsil tanı ol' 
mamaktadır. MeselA. gelir ka~ 
lannın en mUhimmlni teşkil eai!# 

viJi1fı bina, buhran, arazi, yol, ten tf 

Bu kanuni hükümlere uyularak-----------------------------------------------------------------------
vergi ve resimlerinin tahsil niSPe1' 
yilzde 70 i geçmemektedir. E~e 
bu tahakkukatm azamı bududıııı' 
kadar tahsili temin olunacaktır~ 

mükelleflerin kullanacağı vergi 
ctiz.danlan hazırlanmış ve malmü· 
dürlüklerine tevdi olunmuştur. 

Rober Kollejde dip!oma tevzii 
Belediye varidat kaynakl 

6 arttırmak için mümasil eehirl~ 
belediyelerin gelir kaynakları 

tetkik olunmuştur. Belediyelere.~ 
nunen verilmi§ olan 8alAlılyetleı,... 
istimali ve bazı tarifelerde u!~tr 
fek tadilat yapmak suretile btıe' 
diye varidatına yarım mllyo~ 
yol vergisi kaçağı olduğu ıJJ' 
edilen 33.000 mUkellefin bulun iP 
yol vergisi almmak surctile 200 b 

Verg' ciizdanlan iki nevidir. 
Birincileri l:.ez ve ikincileri meşin 
kaplıdır, ve bez kaplılar 20, me
§in kaplılar 50 kuruşa mükellefle. 
re tevzi olunacaktır. 

MükeJlef maliye veznelerine }'a 
tırdığı vergi borcu mukabilinde 
makbuz almakla beraber bu cüz· 
dana da verdiği para miktarını ı 
yazdıracaktır. Sonra herhangi bir • 
talep veya zaruret mukabilinde 
bu cüzdanı ibraz ederek borcunu 
ödediğini isbat edebilecektir. 

Cüzdan almak mlike11efler için 
mecburi değildir. Yalnız bucüz
danlarm temin cflec,.ği kolaylıkla
rın faydası aşiknr olduğun.dan va • 
tAndaşlann her medent memleket 
te olduğu gibi bu cüzdanlara rağ· 
bet gösterecekleri, ve bu suretle 
makbuz kaybolmasında:1, !defter· 
terdeki herhangi bir kayıt yanlı§· 
tığın.dan dolayı düşUlen ihtilaflı 

vs.ziyetlerin tamamen bertaraf e. nobert Kollejden bu yıl mez~n profesörlerinden Hilmi Ziya ttı. 
ô~lcceği muhakkak görülmekte • ı cl:mla.ra dün merasimle diploma. ker birkaç söz söylemi§ ve genç· 

d:r • ları verilmiştir. Merasime saat lcre muvaffakıyetler temenni et. 

--<>- J 17 de talebelerin hep bir ağız.klan miştir. 
Amasyada hararet söyledikleri istiklal marşiyle ba~- Diplomaları mektep .direktörü 
Amasya. 16 (A. A.) - Sıcak lanmıı bunu müteakip üniversite doktor Rayt bir nutuk söyleyerek 

gölgede 32 ye çıkm..r§tır. ' "' 

nıııe , 
lira. arazi tahririnin neticelc bJJi 
sinden dolayı buradan d~ 100 t(lil' 
lira gelir temin edileceği um.ıd (" 
mektedlr. Yeni verilen snlii.tıiYetle~ 
le belediyenin varidatı bir btıÇ 
milyon lira kadar artabilecektit• 

Deviet Demiryolfarı 
memurları arasında 

tasfiye . 
~ Ankara, 17 - Devlet ~ 

talebelere tevzi etmi§tir. lan yaş haddini dolduran. ın~3P' 
Mektebin edebiyat kısmından lar arasında geniş bir tasf~ye ~i\e 

6, fen kısmından 1, nafıa mühen· mağa karar vermiştir. Tasfıre dıı.f' 
disliği kısmınıdan 16, elektrik mU- cek memurların sayısı 12~ :~ıcri· 
hendisliği kısmından 3, makine dır. Kendilerine hizmet mud e ~· 
mühendisliğin.den 1 o kip olarak ne göre tekaüdiye ve tazıninat 
36 kiti mezun olmuıtur. lecektir • 
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J:0-1T1 L-<'A 

Her kaybettiğimiz 
Hitler kazamyor ! 

il il gunu 
)) 

Soyvef ve İngiliz Fransız 
anlaşmasının derhal ya
pdması lazımdır; biz ye
rimizde sayarken Hitler 
i1erliyor ; biz tereddüt 
ederken o darbeyi indiriyor 

v azaT'il: G=fl <e ll\l ırn @1 u eır IF1l o'lt 

J::' RANSIZCA bir magazinde, 
ı kadınların yüzlerini, vücut
~ıı1 güzelleştirmek, yaşın izleri 
, ,arı kınşıklan gidermek için tü:-lü 
lılt Eski Fransız nazırlarmclan: ;,., ence aletleri,,ne katlandıklarını . 

"'Uatan birtakım resimler gösterdi- Gazeteler 1ngıltere, Fransa ve \'erı!miş bir memlekete karşı olursa, 
;r. "işkence aleti tabirini 0 maga- Rusya arasındaki misakın yakında 5ene üçü de derhal mukabelede bu

~ıı kullanıyor. R~siınleri gösteren Y~~ıl~cağım Y~~yo~lar. ı ?e~ek k~ !unacaklar. 
a~ltadaşın gözlerinde de alay eden, muzakerelcr hen uz bır ?et.'~~e~ e va~ 3 - Taarruz teminat verilmemi~ 
~!~~!}'an bir gülümseme vardı. ~amı~: Gene .~azetelenn ıla\e ettı. ')ir memlekete karşı olursa, yeya sa
,_Uttın 0 kadınların güzelleşmek, gıne gore her uç taraf da hemen he- dece ta::ırruz tehdit veya tehlikesi 
~rıçl~mek istemelerini bir kabahat, men bütün noktalarda müttefikrni~r varsa !ngiltere, Fransa, Rusya ara. 
!tiinah saydığı belliydi.Biliyorum lcr: Demek ki bütün noktalarda larmda görü~ecekler .. 
~ iıısanıann çoğu bu hususta o ar müttefik değiller. Bu üç tekliften Rus hükumeti ilk 

............................................................................................... 

Milli ve beşeri bir zafer 1 

Yazan : M. OALKILIÇ 

AN i\ \·atandan uzak kaldığı yıllar zarfında llata.ya ikJ defa 
gJdip gelelim. Birinci defasında. orada milli gurbet içinde 

kalmış olan Türle gcnçlij;,ıinin yurd duy:ı;ularmdaki kemale, ate~<", 

enerji~·e, yük!!el• milliyet aşklıınna Ye disipline hayran olarak dön
dfun. 

Bir füi sene sonra tekrar gittiğim zaman bu a<;ık ,.c iman, bu 
yücelme daha büyümüştü. Oradaki millet pa.rçasmr bu yurddan 
ayırmanın imkansızlığına. yetmiş bin defa iman getirerek dön. 
dilin. 

Türk hiçblr zaman tarihin arkasından gitmerni~tir. Daima fa. 

rihln önünde yürüdük. 
İşte Jlatay gençliği, bütün l'ürk mUleti gibi, bizzat tarihi ne

ka.dar süratıe irademizin çizdiği hedefe ge1lrdi6'1llizi bir defa daha 
g(irüyor. 

llallc Partisi Meclis g-ıupunun salı toplanışında. muhterem Baş-
• vekilinliz Rata.yın anuyatan:ı. kaYuştuğu günlerde olduğumuzu müj. 

deledl. 
Bu müjde, Türk vatanının bütünlii6'iinün de son kemalini bul· 

duğu miijdesldir. 
Türkiyeyi , ·e Hatayı senelerdcnberi ıshrab iı:inde bırakan bir 

daüs-.ıla. kfı.buım, hakikatin şanlı bir sabalu ile ağarıyor. 

Tarihin sulh ve dostluk içinde bu kada r güzel bir sabaha. eri-
şi, bu kadar ~Uzel ve büyük bir çiı;ek açışı muztarib beı;.eriyetin ya.
nm için de \'icdanJara limit dağrtı<'ıdır. llatayda yalnız milli değil, 
sulh ve dostluk cluygu ,·e idealleri i~incle beşeri bir zafer ele kaza. , 
nılmıştrr. 

Düşündüğüm gibi: .. ______________ _ 

Bir ltalyan 

1 
mecmuası Yine 

;hezeyan savurmuş 
Yazan : SUAD DERVlŞ 

Bir kadın meslekdaşımın fıkra

sından öğrendim. "Gerorchio,, is· 
miyle intişar eden bir İtalyan mec 
muası 1 haziran tarihli nüshasın. 
da: çarpışma anı gelince, İtalyan 

ordularının gezine, gezine Boğaz • 
içine ineceklerini yazıyormuş. 

Bu satırları okuduğumuz za· 

man gülmekten kendimizi alama
drk, İtalyanların çok fazla konuş· 
maktan hazettikleri ve ekseriya 

da sözlerinin çocukça olduğu bti
tiın cihanca maliimdur. 

Bir İtalyan mecmuasının laf 
diye yazdığı bu abuk sabuk lfilcrr-
dının kuvveden fiile çıkmasının 

değil, hezeyan damgasından sıyn· 

hp cidd1 söz olarak telakki ddil. 
mesinin imkansızlığını bizim ka
dar İtalyanın mukadderatını elle· 
rinde tutan devlet a.damlan ida bi-
lirler. "ada~ırn gibi dücünürler.Yücudu ha Hakikaten, müzakereler ne saf- iki$ini kabul etmi-ı \'e bunu da izah 

I!' rr" " h da? b vl ncu Türkiye, gözlerin a.ydm olsun 1 Türk toprakları. Türk milleti. ~orüp bilhassa ruha ehemmiyet a · edilnıek şartına ag amı~; sonu • ............. _ ........ _................................... ........................... ............ , 
''ten dini zihniyetin tesiri... İyi malılmat alan mahafil dedi- sunu pek kaCi görmemiştir. nin en zayıf olduğu devirlerde bi-
1\tı.dınlarm böyle zaaflarmı af- ğimiz yerlerdeki kanaate bakılırsa . llk iki teklif üzerinde Rus hüku- nin müsbet bir iş olarak ne yapa. telakki ediyoruz.,, le, bu nevi gezintilere elverişli ol· 
l~k bile erkeklerin kendilerini esas itibarile hiçbir ihtilaf kalma. ::netinin istediği izah da şunlardır: cağının tayin ve tesbit edilmesi is- !stiyen birisine bile himaye mamıştrr. Hele dünyanın en mü· 

, ~elleştirmek, yaşlarından daha mı~tır; müsa\'i şerait altında ve 1 _ Gönderilen teklifte Milletler teniyor. O halde mesele, elimize teklif etmek güç bir meseledir; ne- kemmel ve en modem orl:iuların • 
ııç göstermek istemelerini hiç af- mütekabiliyet esası üzerine anlaş- cemiyetinin 16 mcı maddesinden kağıt, kalem alıp her şeyi birer bi- rede kaldı ki bunu reddeden birine dan , 1r' - :- sahip olduktan ve bu 
'lletıiyoruz. Niçin? Kadın olsun, mak fikrini her üç taraf da kabul et bahseden bir nokta var. Bunu cidd.i rer yazmak ve sonra bunları icra et ~yle bi~ teklifte . b?lunabilclim. millch \ ~ur~ fertleri geçirdik. 
~ ı: olsun bir insanın kendini gü. miştir; nihayet, Sovyctler Rusya- olarak mı mevzuubahs ediyorsu· mekten ibaret. Hımayeyı reddetmış bır devlete de, lerC tec. ~belerle tam manasile 

~ı_Röstemı~k, sevdirmek istemesi sını? bür~~. bi~ devle: tel~ki edil- nuz? Buraya kadar, önüne geçilmez bir taarruza uğradığı z~ma~, on~n mazrde bile hayal olan bu nevi go· 
~ar t'''u·~ "e mesru bı'r arzu mesı, verdıgı nısbette ıstemıye hal\:. hiçbir güçlük yok. arzusu hilafına, otomatık bır .şekı!- zintiler bugün ''hayal(muhal,, ol. 
ı J • ~ 2 - Teklifte, alelumum erkanı- * * * k d h dd d Ur rnu? Tabiatin bize verdiği çeh- kı oldu&ru, birçok hallerde yaiclım d .1 N'hai de yardıma koşma a a ın en muşlardır. 
~· d d harbiye anlaşmalan em en 1 F akat, üçüncü teklif daha nazik fazl b. 1 a a? ·.t <Ieği~tirmegve ... -ac:ımızı gizleme- ed€ceğinc göre icabın a onun a 

1 
A b a ır şey om z mır . 

~ 1. ~ ' J :ı • k ul ı· 1 v· anlaşmadan bahso unmı)·or. ca a bir mesele. Bu vazi,:et dahilinde !ngiliz hü- Türk nasıl harp eder ? 11.aiknıak bir nevi yalancılıkmış .. yaraımma oş ması azımge ecegı 1 ak J 

tl ~alancılık çirkin, biçimsiz ol- pek tabii görülmektedir. böyle hiçbir anlaşma yapı mıyac - Moskova hükfuneti bu teklifte, k!lmeti ancak bir şey yapmak kabil Umumi harpte ona düşman cep 
.. tan duyduğumuz iç üzüntüsü- Bu esas hükümler üzerinde anlaş- mı?. . . • Baltık devletleri meselesinin kendi olacağını düşünüyor; bu da, böy~e hede dövüşmüş olanlar bunu· pek 
4 inkar etmektir. Çirkinliği aldr. tıl.tan sonra İngiliz ve Fransız hü- Bı_:1?1 _gaye_~ samımı 01.a~ak ., z~ ho~una gitmiyen bir şekilde halledil bir hadise zuhurunda, müttefik}ev iyi •bilirler. Fakat bilhassa Tii.rl-rb 
~ eınıeden kabul edebilecek hiçbir kf1metlcri ~unlan teklif etmişlerdir: ~~hti=~:r~ore, bunda ıkı ~uıt miş .olduğuı:~ görüyor. "Y~. ası~ b:1 Jetlerin ba~ba~a verip kon;ı~s~ a~c~~ede b'ulunmu§ olanlarm 
ııut'llıQl 1 ... ,. t edilemez ı Uç devletten biri açık v'e doğru .. noktada tngıl ız ye R us goruşlerı bı· dır. Bu da, dogrusu, en mantı.in go- ~ t k ~ 

1 ~~.__. mah UA. kas~,'\~r "nk" on~ ,i·~ doğruya bir taarruza du~ar o. 1 - İngiliz - Fransız tekli~~· tibtrine muarız bir vaziyet alıyor. rünen bir teklif. l'~~~ unlu ması pe ayıp ve pe.< 
. ba~k';;"'lı~~~la~aalfı\J~zıy~tıerı- ~~a,, uıscr ıKısı aernaı mukabe1e- -;Uph-i:ı, Milk tler cemiyeti misrun lngiltereye göte. Baltık devletleri F.akat, i,te, Rusl~ itiraz ediyo çır ın ° ur . 

· 6\'ilnürler ve bunun için daha re geç~c;ekler. ,. ••• ._ •• 1 .. , ... ~ani karşılıklı. yardıma __ da~anan mesela Lehis.tanla veya Romanya i. Diyorlar ki : Çünkü Türk milleti uını.:mi ha! . 
%de tahammül edilmez birer in- 2 -- Ayni şekilde, bu açık ve müşterek emnıyet esas~ . uzerınden le bir plan üzerine konamaz. Çünkü "Siz Almanları tanımıyorsunuz! bin en müthiş yükünü t~§ıını ş bir 

n Olurlar. Hele çirkinliğini istiye· :loğ:rudan doğruya taarruz, bu üç yapıl~ıştır. Fa~at lngılız v~ Fran· tehistanla Romanya, gerek müteka Bugün Slovakyada, Bohemyada müttefikti. 
arttıran adam, hilkatin bir ha- :levletten biri tarafından teminat s~z. h~~etlerı Ccnevr_e m~~ese~ biliyet şartı ile, gerek bu şart olma- yaptıklarını yarın Baltık memleket Türk milleti dört felaket 8Clle~i 

ldır, _ cıru butun yavaşlıkları ıle dınltmek dan, İngiliz ve Fransız himayesini !erinde yaparlar. Hitler, bu tirtir- içinde bir an yılmamış, bir an 6e:-
Z~ .-ınstitut de beautc ~örmekten k.u:tarı):.orlar. ~iz de ~n- ve fa~l~yete geçirmek istiyorlar de- kabul ederlerse de, bazı Baltık mem titriren küçük devletlerden birini~ memiş. bir an ürkmemiştir. Ve e
t~™-k enstitilsü,, denilen icadına !ara bunun ıçın muteşekkır olacagı- mek ışı şakaya almak olur, O hal- Ieketlcri var ki Fransız, İngiliz ve- reisini veya diktatörünü gene bir ğer harp dört sene devam ettiyse 
}.ranım. fnc:an ovglunun hiçbir mıza ayıplamağa, gülümsemeğe , de, bu suitefehhümün ortadan kaL ya Rus himayesinin, her ne şekilde akşam Berchesgadene çağmr ve o- b d k B - 1 "d f 
y . • 00. ,! .1 · "dd' , · 1.1• . . ük' ·O . . t ~ . . . . . . . u a anca ogaz arın mu a aa. 1

. tabıattc bulduğu gibı kabul et- v ) e şey en cı 1) etsız ı \. :ayma. dmlması ıçın, Rus h metıne, ıs e olursa olsun, lafını bıle ışıtmek J$te- na, Almanyanın "hımaye,,sını ka- smda Türkün gösterdiği kahra • 
1 doğru değildir. Her kullandı- g~ kalkıyoruz. D~ğr:1~~u. ıste~se- diği izahatı ;·emıek lazımdır. miyorlar. Bu memleketlerden biri- bul veya red için kırk dakika müh ma.ıilık yüzünden':iir. 
fı ~~düzeltmek kendi arzula- nız bu, sadece muraılıgımızden ıle- 2 - Erkanıharp anlaşması da nin mümessili geçenlerde fikrini !et verir. d" .

1
Ah 'Ik 

ı ' · ı· k h k ld 'V' l d..., 'b' Ve ort sene sonra sı a ını ı _ ~a '"'-·- bir hale getirmek is. n ge ıyor; yo sa er ·es, rastge ıgı öyle. l\foslm\'ada oma ıgı: gı ı oldukça kaba bir şekilde şöyle an_ "Hitler de bir kere Litvanyanm, ·k d , .. f ·a "t k 
1 •· "'"'' U.O. k' 1 · ·· ı b. · l' l . . teı e en \ e mun en mu are e ~ltniz gibi yüzümüzü vücudu- · ımsc erın guze, ıçım ı o masm- Londrada da, Panste de anlaşma- )atmıştı · Lelonyanın Estonyanm veya Fın- _ k Ik 'Ik "tt f" 
~ ' . d h ı . .. . lm k' . · . . ' . . , yap:naga a ışan ı mu e ı;c, 
1• \.l da "Ü"'el bulduvgrumuz bır şek- an os anır. mn havaıyat uzerıne o asını ım- "Kımden olursa olsun, bır hıma- landiyanm hamısı oldu muydu, Al T . k 

1 
d - .b. ..tt f'k 

11 " " N ll A Ç . . : . ' . . . . _ ur oma ı gı gı ı son mu e ı 0Yınağa ugr"' ac:mamız da pek hak mu alı TA se ıstemıyor. Üç taraftan her bın- ye kabul etmeyi biz bır nevı ılhak (Devamı 5 ıncıde), f tıe T .. k d -· ıa· 
it Y • ur egı ı. 
· Bunun için "İşkence filetlerı,, .. . . . . . _. 
cenct cl d k tl nmalı ~z. Turk mılletı. kendı çızdıgı 

er ere e a a } . h d 
1 

.. d k b" 
lt'!da kadınlar için de, erkekler Ye11 ı· hı' r fı' I m l1J ~ rib talil nr. Ti\ bizim çocuklnğumnzdan ·mılli u ut arı ıçın e te ecne 1 

e.!.Cirkinlik bir ayıp sayılacak- JWSflP(,e, beri Jıer sene değişir durur. ırakmaymcaya kadar silahını C• 

Y- li ıvlen terkctmemistir. ' güzelleşmek, yücudumu· y AKINDA Berlinde şu garib isimle Galiba bizzat imtihan talimatnamesi a ~ 
(ı1dUlu gibi bırakmayıp düzelt.· bir film ~evrlleceğinl gazet~!~r ha· Yumuşağım gördUkmU ki? de her sene hntlhan oluyor!... l Bu söylediklerim ''Tira.ı;_dan 
,, artık kabildir. ber veriyorlar : G AZE TELER1N yazdıklarına göre * * * Boğaziçine gezine gezine yürü.. 

~ilik o güzellik enstitülerinin - P aramla ne yapayım?.. şehrimize senenin llk buğday BüyUk ballkfar küçük bahkları mck., arzusu gibi safsata tdeğil, 
!~ büyük mahzuru var: pahalı Anladı!<: mahsulü clün gelmiş. Falrn.t ilk ~elen buğ- tarihtir. 
tr. Gerçi insanın yüzünden kr- 1 day cenub vilavetıerimizin sert cinslnden- yutarlar !.. Hayır!.• ~· lier memlekette orta mektep ı. Iln fUm<le stanbuluıı yaz haya.tı gös- ., • • \ 
qıcttt siliyor, biçimsizlikleri dü- t ril miş!.. Allah Allah !.. O halde bizim şlmdL ı ŞTE mim: tahsili gören çocuklan dahi bu 
~Otlar ama çok da para alıyor· e ecek !., ye kadar ~·ediğimlz ekmeklerin buğdayı of Yan beli Baltık, yan belJ Şimal hakikatleri bilirler. 

· lterkes oralara gidemiyor. U. nereden geliyordu ? ı . · Denizinde olan , .e ikide birde ağzından 
M * * * ,"'4erirn ki bir gün gelir, o mücs- * * * püskürdüğü sularla dünyayı bir nargile 
~ . 

.1 belediyeler açar. Hastaları I K d' • Ü I • Ü Ü gibl tokurdatan şu koca. Alman ballriası 
~t1rtnek için hastane açılıyor;: o urbin stanbullular !. ı en ısın e m ş erı s s veren ne ya.pil ? .. Çcko~lovakya. hamsisini yU'illİr 

!iği, yüzdeki kmşıkları da Q rnDUNUZ mu ? bir küstah 1 Yuttu ama, Çek hamsisi mJdeslnde çırpı-
lıastalık saymak kabildir. Her Bu sene açılacak yerli mallar ser· 8 ALIKPAZARINDA bir hırd&va.t.çı nıyor. Kladnov hiidlsesl gözönünde ..• 
ntıasın, her medeni insanın gislnde belediye de bir 'pa,·yon hazrrlıyor- dükkanına Jozcf isminde biri gel- Çekoslo;'akyada nefes almak bile ka... 
ı~ olsun, fakir olsun, kendini mus. Bu pavyonda. müstakbel l stanbulun mi~. Kendl5ine müşteri süsü \'ermil}l Fa· nunen menolundu. Alm!ln polisini öldüren 
~tirrneğe hakkı olmalıdır. k:ı.t dükkan !'lahibi dükkanından bir aralık Çeki bilenler idam olunacaklar. Yakalat&· 

. nku" ::-artlar ı·ç·ınde güzellik 5u meşhur mal.eti de t<>slıir edilecek.. Bu na sen ·et vaadolunuyor ! : cl ışa.rı~-a. çıkar ı,:ılonnz herif 100 lirayı .aşı-
• Zengı'nlere mahsustur. Fakir- pa\'yona. bu sebebi~ (Ynnnld İstanbul) k Fakat "ekya tınmıyor !., , rıp a~mış... .., 

hl. b' ük' ·emm"l ola ismi v«>rlli,vor. Ciddc>n merak oluna~ak 
, ' Ç ır zaman m • Şimdi eminiz l<l bu dükkan sahibi 100 11tak tabii güzellikle • o da Al- şey. Zi r:ı la f değil: 
~etdj i:ıe ~ ~ktifaya ~ecbur ka- 1000 sene c;;onr:ı~· ı gii recei:!z! 
ilr, Gı.izellıkte- muı:avat... O 
~eSeler, hastaneler gibi beledi~ 
tarafından idare edilmek, her4 
İIStk olmak c:artile i5te bunu te-

* • * 

1!.ı ~ ~ 
ı.ıebn i rl er. 

Sinema mahmurluğu 

Ç OK hos bir h:n ad.is : 
Yedikulcde oturan J,fgor ismhıde 

tı~an yalnız çirkinler, oralarda 
tırıj \'e vücutlarını tedavi etti-
~ İStifade etmez, herkes istifa.. bir rntanda'j sinemadan ~ıklp e' ine döner-
er. Sokakta rasgeleceğiniz her ken a.yağı kaymış, scdd «>n yuvarlanarak 

~ İl'\ sevimli olması sizin için basından ynr:ılıı.nmış, Ccrrahp:ı~a. hasta-
ıı.y\lk bir mükafat değil midir? n<"Sine tı.aldırıhnı~ .. 
dibini güzellc*tirmeğe çalı·, ı ~ ı 

"' 1 o' degi mi? 
' bunun için hizlere de iyilik Adamcağız zahir sinemada gördüğü 
0Iu,·orlar, bizi rirkin yüzler • ~. ı l rd ..:: •. .u tmJ 1 ak 1 

J ~ sc,IJ..lı:. e e ~u.cuyorunı zanne j o ac ... 

lirasının gittiğine yanmı-yordur. 

Son 7.amanlarda bu im.bil dükkanlar. 
da. müşteri o katlar görünmez olmuştur ki 
muhakkak dükkan sahibi herifin kendisi· 
ne müşteri sUsü \ eri5ine tutuluyordur!... 
L zlld de adameağl:.ı;, hakiki müş~rl olsun 
100 değil, 2DO lira ' 'ermC'ye razıydı! ... 

* • * 
Uslu durmayan imtihan 

tal '.matnamesi 

G ÜRDÜNC'Z mü? ~fektcblcrde Iıntl· 

han tıılimn.hıarn«>slnde ~ine eleği-

ı;ildlk tebli~ olunuyor ! 
Bu Iıntihım talimatname-sinin n e ga. 

t ihan oluyor ! ..• 

llamsi demek başladı oynamaya.! ... 
Ama. Alma.n balinası bu pis boğazhğmdan 
hayli çekecek. Çek ya ! ... 

Diğer mlsııl : 

J\jans1a.r, Akdenizin s:ırdalya azmanı 

olan İta.lyanm yuttuğu Habeşistan mürek
)\eb baWı:çığmm da rlepreşmeye ba,ladığı

nı bildiriyorlar! .. 
Bu asırda milletler Ye milliyetler yu

hılıı.ma7. Yutul~& da, bl:r.im SUC'Uk _ ı>a.s

tınna gibi şt1ylcrfmlzc ben:r.cr : 
Hamlo tun amaz? .. 
hte bir defa. da.ha görülüyor ki hayat 

ı.:ı.hasmda. <la, memat tııahasmda ela olsa. 
büy ük balıklar kü~ük _ balıkları yutamaz
lar! .• 

Mim 

Eğer bu basit ı maltimatı 

yecck kadar cahil insanlara 
~ada muharrir deniliyorsa, 
yan kültürüne acırrz. 

bilmi· 
ital-• 
İtal. 

Suat Derviş 

Asri me2bahanın 
temeli atıtaı 

Kayseri, ltı ,(A.A.) - Beyne!· 
ı§1ff1bir şöhreti olan Kajseri pas. 
ttmacıhk santinin inkişafını te. 
İıiin edecek olan asri mezbahanın 
temeli bugün atıldx. 

'törende belediye reisinden sc-nJ 
ra söz alan vali Şefik Soyer mez· 
bahanın halkın sıhhati ve Kayseri 
iktısadi durumu üzerinde yapaca. 
ğx tesir ile önemini tebarüz ettir. 
di. Belediyenin verimli çalrşmala· 
rı ile pek yakında şehir su tesisa· 
tının da yapılacağını müjdeleyen 
~~leri sürekli alkışlarla karşı. ..... 
landı. 



Mısır Hariciye 
Nazırı şelıri"ıizde 

Uzak Şarktaki 
bôdiseler 

Edenin bir kon/ eransı 
Zo~bahk umumi bir harp doğuraca 

Mısır Hariciye Nazm Abdül. 
fettah Yahya Paşa, bugün akşam 
üzeri Romanya banl:lıralı Trasil
"anya vapuriyle şehrimize gele
cektir. 

. Parı~, .16 (A.A.) - Eski İngi. 6İrmiş oh~ruz. Sulha doğru 
Atina, 17 - Mısır Hariciye _.. BaştaraJı l sncidı I mmtakaları hakkında muhtelif tarzı ~ızd harıcı~e nazırı ID:len, Ambas. ki terakki yolu şudur: Hd 

nazırı Abdülfettah Yahya Paşa anlaşmasını feshedecektlr. Bu haller tekli! etmek suretııe halle çıı. ,a eurs ~ıya:rosunda enternasyo· uzlaşma, enternasyonal n: 
Türkiyeyi ziyaretten sonra Bal- kararın Japon iktısadt menfa h§tığını lsbat eyleml§tlr. - nal vazıyetın başlıca veçheleri kurulması, silahların tenı 
kan paktına dahil devletlerin mer atlerini sarsacağı muhakkak 2 lnglllz mrntakuı makamları hakkında çok kalabalrk bir dinle. tahdidi ... 
kezlerini ziyaret edecek Sofya, görülmektedir. tlört Çinliyi teellmden tmUna ederken / "ici önünde konferans vermiştir. --=:;;;;;;;:;:;:::=-::--~nİİİİİN.t~ 

Nazırın karşılanması için Lir 
program hazmlnnımştır. Abdül
fettah Paşa Tophane rıhtunında 
İstanbul valisi, Merkez kumanda. 
nı ve Mısır sefiri tarafından istik
bal edileektir. Bu merasim sıra. 
srnda bir kıta asker selam dura
cak, bando Mısır ve Türk İstik. 

151 marşlarını çalacaktır. 

Bükreş ve Atina yoluyla Mısıra B d b k l samimi surette hareket etmemolcrln - İngiliz - Fransız dostluğunun 
un an nş a nglltere U- de t d dönecektir. 0 Il8§e e en Ttyençln vnztyctlnlll ehemmiyetini tebarüz ettiren sucoN Lale Sinema• zak Şarktaki deniz kuvvetleri. mesullyetlnt kabul etmelidirler tmu Ed "k" 

ni kuvvetlendirmek için de bir yaz mmtakaaı makamları aaml:ın ol - .. en ı ı memleketin siyasetinin Ati nada 
Atina, 16 (A.A.) - Ankaran 

gitmekte olan Mısır hariciye ~e
zici Abdülfettah Yahya Paşa Pi
reden geçerken Yunan hükumeti 
adına selamlanmııtır. 

formül dUşllnmektedir. duklarmı ve Çinde yent blr nlulmı~ munhasıran tedafüi olmaktan baş. 
tesisi içlll ke.ndlsllc te,,rtkl mesai ar_ ka hir şey olması lazım geldiğini 

2 yeni ve süper filim 

J - Julien Duvivier'in eı 
Londra, 16 (Husust} - Ame zusunu göstermedikçe, Japonya aldı_ söylemiş ve demiştir ki; 

SON ŞAN rika cumhurrelsl Ruzvelt, bu. gı tedbirleri gevşctmlyccektır. Bu siyasette, müdafaa sistemi. 
gUn hariciye, dahiliye ve bahri- 3 - Japonya, imtiyaz mıntakaları. nin ancak bir garanti vasıtası ol-

nm muvasataaız kalmıuıı yUzUnden A • 

Nazır Perapalas oteline misa· 
fir edilecektir. . 

Mııır nazırı, Ankaradan dönüş 
te Atinayı resmen ziyaret ede -
cektir, 

Mısırdan hareket 

ye nazırlarile hava müsteşarı i
le toplu bir görüşme yapmış, 

Amerikan harp kuvvetleri etra 
fında yeni kararlar verilmiş. 

tir. 
Londra, 16 (A.A.) - "Tlmes,. 

Abtilfettah Pa§a, yann sabah 
saat seld.zl:le refakatinde bulunan 
zevat ve mihmandarlığına tayin 
edilenlerle beraber Ulev vapurile 
Yalovaya gi.decektir. 

Misafir nazın Yalovada Hari
ciye Vekili Şükrll Saracoğlu kar. 
§ılayacak, İsmet 1nönU ı;aat 11,30 
da Albdillfettah Paşayı kabul ede· 
cek ve öğle yemeğine alrkoyacak
tır. 

fskenderiye, 16 (A.A.) _ Ha- gazetesi İngiltere hUkQmetlnin 
riciye veziri ekselans AWülfettah Tientsln meselesini bir hakem 
Yahya Paşa, maiyeti ile birlikte, komisyonuna havale etmek hu. 
Türkiyeyi resmen ziyaret etmek susundakt kararından h enUz 
üzere Basarabya Romen vapuru vazgeçmediğini yazmaktadır. 
ile hareket eylemiş ve sivil ve as- Diğer cihetten ayni gazete
keri makamlar ile Türk ateşesi, nln bildirdiğine göre, haU ha
İş Bankası direktörü ve matbuat zırda bazı lktısadt mukabele 
mümessilleri tarafından selamlan bilmisil tedbirleri tetkik edll. 

mıştır. mektedlr. 
Akşam ilzeri saat 16 da misafir 

nazrr ŞUkrU Saracoğau ile beraber 
Ulev vapuriyle Pcndiğc geçecek 
ve husust trenle Ankaraya hare. 
ket ddece'ktfr. Abdül!cttah Paşa
nm '.Ankara temasları ayın yirmi 
sine kadar .devam edecek ve o gün 
akpm gene husuat trenle lstan
bula hareket edecektir. 

Abdülfettah Yahya Paşa, ha- Bu tedbirler, ancak anlaşma 
reketlerinden evvel vapurda, A- suya dUı;tUğU takdirde llA.n edi. 
na.dolu Ajansının hususi mahibine lecektir. 
aşağıldaki beyanatta bulunmuş Nevs Chronlcle gazetesi, Ja -
tur: ponyaya karşı alınacak lktlsa -

M':ısafir nazır İstanbulda da ilci 
glin kalacak ve §ehri gezecektir. 
l!.u müddet i~indc vali ve beleldiye 
reisi Lfrtfi Kırdar tarafmdan Trab ... 
~daki Tokatliyan otelinde tere· 
fine bir ziyafet verilecetkir. 

"- Türkiye hariciye vekilinin 
ziyaretini iade etmek üzere Tür
kiyeye gitmekte olduğumdan do 
layı bilhassa bahtiyarım. Emeli -
m.iz, asırlık rabıtalarunızı takviye 
etmektir. Kardct TUrkiyeye Mr 
srrm derin muhabbet hiHiyatınt 
ötUrmekteyim . ., 

Millet Meclisinde 
dünkü müzakereler· 

( Baştarafı 1 incide) 1 bl bir fark gözetllmemeslnl is -
hududunda Meydnm Ekberln bir temişler ,.e bu maksatla mUte. 
kilometre §imali şarkisindeki 312 addlt takrlrler vermişlerdir. 
nurnarnlı hudut taşından Payasa Reye konulan bu takrlrler
kndar inen sabada. hudut muamele- den müsteşarlara ait hükmün he
lerinin kaldmlmnsma ait knnunun şlncl maddeden çıkarılmasına 
tercihan mtlza.keresini .istcmi.5 ve j ait olanı kabul edilmiş ve di
bu teklif tasvlb ed.ilmi§tir. Knnun 1 ğerlerl reddolunnrak maddeler 
a~lar arasında kabul olunduktan; olduğu ibi taıvip olunmuştur. 
.sonra İstanbul elektrik ve tram-' Kanunun yedinci maddesine 
vay, tilncl tcşkillı.t ve tesi:ıatnım kadar geçen bu mUzakereler. 
İstanbul belediyesine devrine alt den sonra, meclis pazartesi gU
kanun IAyihasma ve Tilrklye • A- nihayet vermiştir. 
merika ticaret anlaşmasmm Tilrki-
ye - Belçika iade! mllcrlmin mua- Barem projesinde tenkitler 

dt mukabele bilmisil tedbirle. 
rinin derhal tesblt edllmesl lL 
zım geldlğlnl yazmakta ve Sov
yetler Blrliğl lle her ne pahası
na olursa olsun bir ittifak ak. 

tan- bu da ayni şekilde de. 
tedilmeslnl istemektedir. 

BİR .AlıılER1KA.LIN ÜZERİ 
ARANDI 

Ttyençln, 16 (A.A.) - Burade.ki A. 
merika konaotoııu, mQhlm blr otomo _ 
bil tfcarethaııestnlll dlrekUlrU olan A. 
--ıu.ı. v-·m tmUvaz m.mtaka 
smdan Japon nöl)etçllerl taratıııdaıi 
üzerlnlll anı§bnlaıumı: Japon maka. 
matı nczdlnde proteato etml§t1r. Ja. 
pon kotıaoloııu bunun blr yanll§lık ese_ 
r1 olduğunu ~yllyerek 6ztlr dllemflUr. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Dömei: Japon 
mUkQmeUnln, !ııgi!U imUyaz mmta. 
kası makamlarmnm hattı harekeUe_ 
rinde ısrar ettikleri mQddetçe, Tlyen_ 
çlllde olddeUt tedbirler alınmaaı için 
makamlara muzaheret edecetı zanne_ 
dllmektedlr. 

sıyaat mahtller Japonlanm a§afıda_ 
ld noktalne.zarlan mUda!a& ettlğinl 

bildiriyorlar: 
ı - Çlll hAdlaeslndenbcrl Japonya 

diğer devleUerln haklarına riayet et_ 
tiginl ve bUtUn meaeteleri imUyaz 

- ması ıcab d ·· t k b" merika, İtalya ve Almanya gibi dev e en muş ere ır gaye Jean Gabin 
Jetler mentaatıerlnin de mUtec.ıııılr 01" hSkim olmalıdır. Viviane Roman< 
masmdan dolayı mUteeesit bulunmak: Eden, İngilterenin ,arki ve ce. 
tadır. nubu şarki Avrupasında verdiği 2- Denizaltı 

Ekmek narhı 
artır ı I mı yaca k 

garantileri haıtrlatmış, rakamlar 
zikrederek İngilterenin muazzam 
sil5hlanma faaliyetini göstermiş. 
tir. 

Fransızca ıözlü. 

Çeşni degiştiri"erek fiyat tir~en sözlerini şöyle bitirmiş. lngiJiz denizalb gemi 
(THETIS) in 99 kah 
nile batması ve birkaç 
zedelerin kurtulması. 
Buırün saat 1 ve 2.30 da 
zilatlı halk matineleri. 

yükselmesi ihtima:i "-Korkuya dayanan korkuya 

ön ~end~ ~~r.~caat. eden bir siyaseti hiçbiri 
. . . .. . . buyuk mıllet kendini sukuta mah-

Son bır ıkı gun ıçınde buğday ve kum etmeksizin kabul ed 
f . tl d 1 emez. un ıya ann a 10 kuruş. kadar bir İngiliz milletinin de bug·· d · ük l 1 • un erpış 

Y se me o mu~tur. Sert buğdaylar ettiği siyaset işte bu siyaset de. 
610-615 ve yumuşaklar da 665 ku- ğildir. Artık hiç bir kimse İngil. Yatak, yemek ,.e çalı 
ruc:a ,..ıkınıc:tır. ter · F 0·1 alarivle ı t k " ~. ~ . enın ve ransanın kararların. u ., sa on a ı 
Degırmencılerden unu pahalıya dan §Üphe edemez. Bizim azm" ._ velhasıl her nevi moblly 

aldıkl .. l" ımı 
,annı soy ıyen f~nncı~a~ ya 

1 
z~. ihmal edenler feci bir hayata avizeler ve kristal takı 

ekmege on pa:a ıazı: ~1lmesın~ ve. duşmüş olurlar. Zorbalık sergü. rı BAKER (eski HRY 
yahut da değ1rmencılenn un fıyat- zeştine atılmak istiyenler bilsinler mağazalarında teşhir 
!arma ~m yapma~ma mani olun- ki bundan umumi harp çıkacaktır. mekte ve her yerden 
~~,?ı ıstem!ektedırler: . ~ğer taarruzun bundan böyle iyi 1 fiyat ve müsait şartı 

ıger tara tan beledıye ıle toprak bır iş olmadığı anlaşılırsa işte 0 satılmaktadır. 
mahsulleri ofisi de değirmencilere zaman devamlı bir sulh yoluna •••••••••ı••llll 
yeni bir halita üzerinden buğday ----------...:.... __ 
satmağı kararlaştmmşlardır. Şim

diye kadar ofis tarafından değir

mencilere üçte bir sert ve üçte iki 
yumuşak buğday veriliyordu. Bu 
halita kırmızı buğday katılması i
le değiştirilmistir. Bu suretle <'k 
mele nyatıanna zam yapumama::ıı 

da temin edilmistir. 
Belediye İktisat müdürü fırıncı

ların bakkal ve tableMrlara onda
lık vermemesi i~i üzerindeki tetkik
lerini bitirmek üzeredir. Bu hususta 
son karan istişare heyeti 
tir. 

-o-

verecek. 

Bir haftada 34 kaçakçı 
yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza te~ilatı, Suriye hudu· 
dunda 26 kaçakçı, 307 kilo gümrük 
kaçak malı ile, 136 kilo uyuşturu
cu madde, 57 Türk lirası, 57 def ter 
sigara kağıdı, 10 kaçakçı hayvanı, 

iktisat Vekaletinden: 
.. . 1 - Halen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 kuruJ olan bir 
s_omıkok kömü~ü fiatları 15 - 6 • 939 dan itibaren Zongutd 
lımanda veya ıstasyonda teslim (tahmil masrafı dahil) 15 li 
farak tesbit odilmiştir. 

., - .......... ,., --~.....___-. ·--- ."" ~VA u...-.-11..&UQ DOmlKOk ısCl 

c~en diğer şehirlerde .mılıalli fiatlar yukarıdaki li'. O. :B· 
esasına göre ve zaruri masraflar il1vesi suretiyle belediyelerce 
yin ve ilan olunacaktır. (2267) (4197) 

I - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3758) metre mik 
mi.skirat "953,. metre mik'abı til tüne ait c .mak üzere ce 
( '4 i"l l) metre mika~' sandıkhk kesilmiş tahta pazarlıkla satıtl 
nacaktır. 

~I - Ttahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde . 
re mık!bmrn muhammen bedeJi ıif İstanbul 30 memleket dahi11 

verildiği. t~dirde 36.30 liradır. Muvakkat teminatı hariçden ge 
lecekler ıçın (10,599, 7 5) lira dahilden verilecekler için ( 12.szS, 
liradır. 

hedeelnin tasdiklcrine ait kanun IA. 
yihalannın ikinci mllzakercleri ya
ptlm.ış vo kabul ed.ilmi:ıtir. 

Ankara, 16 (Hususi) - Bugün 
Mecliste barem müzakeresinin de. 
vamı sırasında Refik İnce (Mani
sa' hükUmetin bu proje kanun ol. 
duldan sonra pek yakın bir za. 
manda ta.dil teklifleri ile gelmeye 
mecbur kalacağını tebarüz ettir. 
miştir. 

naenaleyh arzettifim husuılar na. 
zarı itibare alınırsa bu istisnalar 
içinde müsteşarlıkların yeri olma
dığı anlaşılır. Devlet dairelerinin 
iyi işlemesi için müsteşarları da 
kalemi mahsus müdürleri gibi 
şahsa bağlamanın fayda değil, 
belki zarar tevlit edeceğini düşün
dük. Binaenaleyh teklifimiz müs. 
teşarhkların bu ma.dde içerisin. 
den çıkarılmasına aittir. 

lrak hududunda: 2 kaçakçı, 40 
kilo gümrük eşyası, 34 Türk lirası 
289 kesim hayvanı, 

ili - Pazarlık 26 - VI • 939 pazartesi günü saat 14 de 1" 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım satım komiıyof1ıl 
yapılacaktır. 

~V - şartnamelerle eb' at listeleri her gün kabataıta JevaııOS 
mubayaat §ubesi müdürlüğü veznesinden (855) kuruş mukl 
de alınabilir. 

Bugünkü celsede barem lllyi
hasının UçUncü maddesinin mu 
zakeresine devnm edilmiştir. 

De\•let memurlarının aylıkla 
rına nıt kanun Uzerinde birçok 
hatipler söz almışlnrdır. 

Bilhnssıı devlet memurluğu
na ilk defa alınacak olanlar, 
vektı.1et müsteşarlıkları, umu_ 
mı murettişllk, rlynseticumhur 
dairesi memurlukları, hususi 
kalem mUdürlUklcrl, mütercim. 
likler, elçilikler, valilikler ve 
hukuk müşavirliklerine kanun 
UçUncü maddesinde yazılı kn. 
yıtlnra Uthi tutulmaksızın karı. 
rodakt dereceler maaşı ve me
mur tayin eclllehlleccltlcri hak 
kında bcşlnC'i madde ile derece 
terfileri için yüksek tahsil gö _ 

Emin Sazak (Eskişehir) kürsü
de projenin muayyen bir m~ddesi 
hakkında söz söylerken hususi 
müesseseler baremine de temas 
etmiş, bu sırada Rasih Kaplan 
turduğu yerden Emin Sazak'ın 

bu gibi müesseselerden sık sık 

bahsettiğine iıaret ederek hare. 
min hususi müesseelerdeki aksi 
tesirinden değil, biraz da köyler. 
deki aksi tesirini düşünelim, köy. 
lü vergi veremiyor, siz hata husu
si müesseselerden bahsediyorsu. 
nuz, diye haykırmıştır, 

Bu hususta bir de takrir veri. 
yoruz. 

Hatayla hndut muamelesi 
Ankara, 17 - Millet Meclisi dün 

Hatayla aramn:daki hudud mua
mel!tmı tamamen kaldıran bir ka
nun kabul etmiıtir. Toplantıda bq.. 
vekil Refik Saydam rumamenln 
beşinci maddesinde olG.D bu kanun 
lAyihasmın daha evvele alınarak 

mlliıtaeellyetlo müzakere edilm~ini 
teklif etıni§, bu kabul olunarak 
kanun görilşülın~tUr. 

Kanunla hududda mer'i olan ida· 
Fuat Sirmen (Rize) müstakil ri, mali ve iktrsadi ahkA.m ve rnua-

ren memurlar lle diğer memur guru ·· t l kJ b P namına mus eşar ı arın u melat tamamen kalJ!rılmıştır. 
ların tl\bl tntulncnklnrı mUd- · t" • dd · · d ıs ısnaı ma e ıçın e yeri olmadı- Dahiliye vekaletinde toplanan bir 
dete alt altıncı mndde üzerin - v h kkı d ·· ı · ·· ı · gı a n a ı,;u soz erı soy emış- komisyonda anavatanm bir vilayeti 
nU toplnnınnk Uzere içtiınnma 
tipler dc,ıet kadr0lnrının en bn 
de geçen bu müzakerelerde ha
şında gelen mUsteşarlarm ha -
riçten tnyln edilmelerindeki 
mahzurları işaret eylemişler ve 
maddeden bu kaydın tayini, 
•ewuı larrn devlet hizmetine> 
alınırken tahsil derecelerini na 

tir: olacak Ha.tayın teşkilAtr ile meı. 
- Malumu aliniz vekalet ma- gul olmaktadır. 

kamlarını işgal eden kimselerin Hatay \•illi.yetinin valiliğine em
meslekten gelmeleri asla zaruri niyet umum mlidürli Şükrü Sök
d e ğ i 1 d i r . f~in ba~ır.tia bulu· menııUer tayin cdihnietir, buna alt 
nanlarm meslekten olmaları za· formaliteler tamamlanmak üzere
ruri olmadığı için ve~aletin bütiin dir. Diğer ta;aftan emniyet umum 
i~lerine taalluk eden hususatta ınüdürlliğüne de bugiln Seyhan va. 
yarıJımcı bulunanları bu kayı~la lisi olan eski İstanbul vali muavi

zarı dlk::ntc almakla lıcrnlıer, meslek harkt added~rse'k veka n1 AU Riza Çcvlğln tayin edileceği 
terfllerlnde Uc ve rllirt sene gL leti:ı işJcri nasıl görülecektir. Bi. söylenmektedir. 

lstanbulda: 6 kaçakçı, 59 kilo 
~ümrük eşyası ile 7 kilo nihisar eş
yası ele geçirmiştir. 

----0--

lki iş kazası 
Üsküdarda oturan maranıoz Yu

sui siminde biri dün dükkanında 

çalışırken elini makineye kaptırmış 
ve dört parmağı kesilmiştir. Yusuf 
hastaneye kaldmlmı~tır. 
Edirnekapıda oturan ve Galata· 

daki makarna fabrikasında çalışan 
Ali Gülmez dün fabrikada elini ma
kineye kaptırmış ve parmaklan e.. 
zilmiştir. Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. 

19~9 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok KÜzel ya:r:elar 11e resimlerle 
doludur. Almaiı unutmayınız. 

V - tamamı veya bir kısmı, için pazarlığa iştirak etmek iste 
!er muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın yüzde 7,5 
hesabiyle teminat paraları veya banka mektuplariyle ve diğer 
nuni vesaikle adı geçen komisyona gelmeleri. ( 4ot4) 
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11 acyc~ ANK~TeMo~ • ~~~ 
MıllıŞef,,kelımesı ~ - ~ _ •• -
gerine nasıl bir Yunan - Ror11en r11 
kelime seçelim? zakereleri başla 1 

( Baştarafı 1 mcide) "- Şet kelimesine alışılmıgttr. 

Metaksas Romen 
ta, harp meydanrnda .. Milletin Bu itibarla kullanılmasında hiç 

JJ\ıkus taliini ~nerek,, kaza,1· bir mahzur gt>rmüyorum. Ancak lfafya harbe girerse 
dığı (İnönü) isminden daha bU· bununla ifade edilen mAnayı haiz • ı ı d 
~k ve ıereflisi olamaz. İnönü sö· öztürkçe bir kelime de kullanıla- ISpanyo ar a 
•unun ba§ına devlet reislifi bilir . ., b b 
linvanınd~ ~ka, mille~ ~~ ol· j İstanbul Ticaret ve Zahire bor- era er çarpışacal( 
inak hayaıyctiyle ve bu fıkrı ıfade sası umumi k!tibi Akif diyor ki: Jtoma, 1 6 c A.A.) - lspanyol 

Hariciye lÇERDE: 
• .MiJll m ücadelc senelerinde 

vakknt inhisarlar idaresinde 

~~s~diyle bi: . Unv_an .,1.~zımsa j ''.-:: Cu~urreisimiz ~sme: İn. hava kumandam general Ktn . 
Mülı Şef,. tabın yerıne onder,. önünu tavsıfe liyık kelımeyı bul· dalan Ccnovadan cıkan Stnm -

denilmesini daha fazla sempatiyle 
1 
mak için esaslı tetkikat yapmak pa ga,zetesinln gönderdiği hu. 

\ar§ılarım.,, j l!ırmdrr. sust muhabiri verdiği bir mU. 
1<uleli Lisesi felsefe ve edebiyatı Ecnebt memleketlerde büyükle- 10.kntta demiştir ki: 

N azırile görüştü 
Yunan Başvekili ile Romanya 

şan memurların o z:ımanki biz 
senelerinin tek:ıOtlük müdclctı 
sııyılması Jcin 2921 num:ır:ılı kan 
ek olarak bir proje meelhe sc,•k 
mlşfü. 

• Çifte Yozsat halkı kö) lcrincle 
ilkmektep inşasını istemişlerdir, 
arif mOdQrlOAü bu hususta !etki 
yapmaktadır. 

~u u· · h • 11" a ımı, mu arrır ve mua ım re saygı için kullanılan kelimele· A kdenizdekl İtalyan ve İS· 
~li Rı K d' k. 

za orap ıyor 1
: rin mlnalarını ara§tırmalr ve bi. panyol hava lrnYvellerlnln bir. 

.''- Milli §ef tabirini doğru ve dm tarihimizde eski btryükleri • leşmesl, bu denizin dUşmanıt 
tUıel bulmuyorum. Bu makamda miz için kullanılmış olan kelime- kapalı bir göl haline koyacak· 
~uhakkak Türkçe kaynağından I ferden bu manaları ifade edeni t 

Hariciye Nazırı mühim 
nutuklar söy'edıler • Yenlköyde Kalender binası 

bJr yatı mektebi acdacaktır. l\fa 
mQdllrll dün yerinde tetkikler ~ 
mıştır. b ö ır. 

~r tabir bulunması lazım.. yle bulmalıyız. Bu suretle kullanıla • ltalyan orduları her hnngi 
b~r tabir ki hem kulağa hoş gel. cak kelimenin Türkçe olması da bir hnrbe glrdlgl takdirde hiç 
lin, hem de kastettiği manayı ta· temin edilmiş olur. bir tspan\.•ol kuvveti ve her 
l'lla ' 1 b"ls' N . F rnıy e vere ı ın. ecıp azı- Her halde bu kelime, herkesin şc ... ·dcn önce tayyareleri la.kayt 
lın ğ ''Ul b t b. . " . ortaya attı 1 us aıı,, a ırı anlayabilecefi gekiıde olmalıdır.,, knlnmaz. 
11tndilik zevkimi sarmıı değildir. 
~elki zamanla alıımm ve alr§ırıı. 
~ğer malôm Türkçe köklerinden 
bir tabir bulamazsak ahenldi ve 

D3nize duştu 

lllanalı olmak §&rtiyle, bu husus. Beyoğlunda oturan Şişon dün 

--o--

lngiliz hükümdarları 
Amerikadan dönüyor 

Atina, 16 (A. A.) - Gafenko 
bu sabah Meta.ksas ile iki saat gö
rüşmü§tilr. 

Nutuklar 
Atina, 15 \A.A.) - Dün ak~ Ro. 

manya hariciye nazırı B. Gııfenko re. 
reflne verilen resrnt ziyafetin sonun. 
da BagvekJI ı.tetııluıa.s aşağıdaki nut. 
ku el5yleml1Ur: 

Aziz dostum B. nazır, 

Size boş gcldlnız demek ve §ahııı. 

nızda, kraliyet bUk{lmeU ve Elen mil. 
leli adına, dost ve mUtteflk asıı Ru_ 
men milletinJn muhterem mUme&i!inl 
ııelAmlunak, benim için bUyUk bir 
zevktir. 

talep ediyoruz. AY.nı sarsılmaz 
sulh azmi ve aynı şeref mefhumu 
üzerinde milttehit bulunan dört 
BalkanAntantı idevleti arasında 

'llevcut srkr tesanüdün birinci Ee. 
bcbi, budur. 

Bütün büyük devletlerle dost.. 
iuk münasebetleri idame etmek ve 
inki~f ettirmek mUıterek arzu· 
muz ve aynı zamanda da büyük 
memnuniyet ve heyecanlr JÜkran 
hisleri ile kabul edilen teminatlar 
ve garantiler, istikbale tam iti. 
matla bakmanuzı mümkün kıl

maktadrr. 

• Kambiyo müdürü Salih Ank 
dan şehrimize dlinmü~tUr. 

• Sultanahmette inşa edilecek 
lan yeni viJAyct konağına 600 hin 
ra sarfedlleccktir. 

• Belediye Fındıklı vapur isk 
si clnrını tanzim cttfrmc§e k 
vermiştir. Civardaki rlUkkdnlar '\'e . 
rakalar yıktırılacaktı r. 

• Prost Eminönü rn:ıkcU üzerin 
ki tetkiklerini bilirmiş ,.e bazı 
çük tadilAt yapmıştır. Şimdi hal 
ha~rnın p1Anını lıazırlıımaktad ı r. 

~ tabir iboda edilebileceği kanu. Tophane rıhtımında dola~ırken bir Halifaks, (Kanada) 16 (A. 
tindeyim. Nitekim bir çok garp denbire muvazenesini kaybederek A.) - İngiliz kral ve kraliçesi 
!tıUtefekkirleri ilim ve edebiyat ve denize doğru yuvarlanmış ve bu •;ı- tngiltereyc dönmek Uzere dün 
felsefe ıstılahları icat etmi§lerdir. rada rıhtımda ba~h duran bir mav- gece saat 21,40 da ''Empren of 
~eselS "mefkure,, kelimesi Zi- na ile rıhtım arasına 5ıkışarak ya· Britain., vapuruna binmi~ler ve 
h Gökalpın ihtiraıdır.,, ralanmıştrr. Hastaneye kaldınlmı~. resmt zevat ile gazetecilere veda 

Avukat ihsan Yöney diyor ki: tır. etmi§lerdir. 
...___ ~--~~~--------~~--~~~--------~--~-' H k b tt' t ı u 11 Vapur saat 22 de hareket et· ' er ay e ıgw ımız gunu mi:ı ve 21 pare topla aeltmlanmıJ-

tır. Vapura ''Southampton,, ve 

Evvela, Altes Ruva.ral veliahla ma 
jeste kral Karol ve Rumen milleti ta. 
rafından gösterilen bararetıl hiln.sU 
kabulll tebarUz ettirmek fSterJm. Bu 
hllsnU kabul, bu memlekette hararet. 
il aklaler uyandırmı§ ve Elen ruhunu 
derin surette müteheyyiç etmf§Ur. 

İşte bu zihniyetledir ki, kade. 
himi Majeste ikinci Carol'un sib· 
hatına, dost ve müttefik asil mil. 
!etin taali ve refahına ve, aziz dos • 
tum B. Nazır, sizin ve Bayan Ca. 
fenkonun sihhatlerinize kaldrrıyo· 
rum. 

• Dahiliye müsteşarı Nazif ılt. ı 
ledlyeye giderek nli ve he1edl\ t
isi LQtri Kırd:ırr ziyaret etmiştir. 

• Belediye tarafından alınacak 
otobfisün şarln:ımclerl bugünle 
ilAn edilecektir. 40 yolcu ıılncak 

lan bu otobüsler mazotla müıchar 
olacaktır. 

• Belediye iktisat müdürU et n 
hını kaldırmak f~l üzerinde tetk 
lel yapmaktadır. 

Hl'fler kazanıyor '· >> ~~~:~~c~~str:~~:~z!:ıe;!~~are~:! 
refakat etmektedir. Vapurun ha. 

Bugün blze sizi aramızda görmek 
sevlnclnl veren, bir anlaşmanın mUza. 
keresi veyahut lmzaaı defildlr. Slziıı 

burada bulunmanız, Roma.nya Ue Yu_ 

(BaıtQrafı 3 ilncil)de 
~an ordusu Sovyetler birliği hUdu· 

1 duna dayanmış, Rusya da bir isti!~ 
: tehdidi veya tehlikesi altında kal· 
~ ~ demektir. 
. "lialbuki siı, derhal mukabil ha· 
f ~ete geçmiyelim de llkırdı ile va. 

lt~t geçirelim diyorsunuıl Olur mu 
~t öyle ~Y ! Biz, diğerlerinde oldu· 
"l gibi bunda da anlaşmamızın o· 
toınatik bir makine halinde tesbit 
tdilzn •... 

esını ıstiyoruz; . ., 
Görüyorsunuz ki Ru~lar da haklı . 

* * * 
~akat acaba bu iki tezin telifi ka· 
ta delil mi? Bi..ıce kabil, her iki 
tafın da dilşiinceleri doiru. 
liakikaten, bu küçük devletler, 

Cı:>trafi vaziyetleri itibarile, iki mu· 
lrız gruptan herhangi birinin hima. 
~ini kabul kendileri için tehlikeli 
ır, daha doğru~ tehlikeli oldu~· 

llu zannediyorlar. Onun için, sağ· 
dan da, soldan da kaçmzyorlar ve 
:ecldüt içinde bitaraf kalarak ken-

lefini muhafaza edebileaklcrini 
'a~ıyorlar. 
~~ununla beraber tehlike onları 

tnletliyor ve bir gün, bütün ihti

~Uı hareketlerine ralznen, boyun. 
.. 11tuk altına girmelm mümkün· 
11Ur. 
~l"arzedelim ki öyle bir ~ey oldu 
() liitlcr Estonyaya taarruz ' etti. 

2<\rnan iki ihtimal \'ar: 
i~~a Estonya itiraı eder, yardım 
"'Cr, hatt! kendi kendini müdafaa· 

~ hazırlanır. O takdirde Lehistan 
~'a Romanyanm vaziyeti ile kar· 

::~~ o!mıyor muyuz? Onlar ~ 
"'<lllll sanlmağa mecbur oldukları 

~an. Fransa, \'e İngiltere ile olan 
l\trı a~ıan, dolayısile de Fransa· 
ti . Ve lngilterenin Sovyetler birli. 
ti ~le olan ittifakı tatbik sahasına 
~rıvor. O halde İngiliz - Fransız -
ti Us anta~sı daha evvelden ni· 
n bu tarzda tesbit edilmesin? 

ta lkind ihtimal: Farıedelim ki Es· 
~?Ya vaziyeti bir emrivaki te!Akki 
li ı~·or veya bunu telakki ctmcksi. 
) 1\, hiçbir mukavemet göstermi 
ı '.'lt, istiklfüine halel gelmediğine 
"\y ". ·rn;~ C!ibi ~örünü~·or, ne kendi· • u , 

r· '1:i'hfaa e':livor. ne de ba'}kasın· 
' "ı- h:-., i~t;yor. 

"h•=--1 · rd d" dfiı:.u··. reketin.de 150.000 ki§l bulunmuş-' ı..wUA.11 va ır ve en ı~ye ~ 
yonar. e yapacaırnınnı cm nu:. 
yorlar :veı 4ıu lıu8U6t:a İngiliz ve 
Fransız dostlarına fikir danışıyor· 

t~r. 

Hava çok cUze,ldir. Vapur 24: 
10 da Kanada sularından çrkmıJ-

lar. Bu da lngiliz - Fransız teklifin tır. 
deki isti:areden başka bir şey de· 
ğildk. Eski 

--o--

belediye memurları· 

Bilmem iz; ~e~ldik mi? Mak· nın tekaUtlügU 
sadımız muva'<katen biribirinden Ankara 17 - 931 senesinden son 
farklı olan iki vaziyeti izahtı. ra _Ank~ra ve ~stanbul bcledi}:eleri· 

tster Baltık memleketleri mevzu. le ıdareı hususıyelerden umu.mı mu· 
uba.lıs olsun ister Holanda iki ih· vazeneye geçenlerle umumi mu\·a· 
timal var: ' ' zeneden buralara geçenlerin tekaüt 

ı _ Ya istiklalleri aşikar bir şe- lükl:ri hak~mdaki. k~n~n layihası 
kilde tehdit altındadır, imdat ister- bugun l\teclıse verılmıştır. 

!er ve biz de derhal yardımlanna El kf • k 
ko~rız; e n ve 

2 - Yahut bitaraf kalıp, ba~lan· 
na geleceğe razı olurlar, hiç sesleri. tramvay 1 n 
ni çıkarmazlar. Fakat o zaman biz B I d 
gene kendimiz için endi~ye düşe- e e d iyeye ev r i 
riz ve aramızda isti~re ederiz. 

Bu iki noktayı bir siyasi cümle i·' Bir komisyon teşkıline 
le tesbit etmek zor mu? Zor değilse, karar veri dl 
anlaşma olmuş bitmiş demektir. Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır· 
Anlaşmanın da yapılması: ?em de dar dün elektrik idaresine gitmi~ 

çabuk ~·apı~as~ l_~zı~. Bızım her ve tesisatın belediyeye devri hak· 
kayb~tt•ğı~ız ın:ınu 1?ıt~er kazanı· kında Ankaradan şehrimize gelmiş 
yor dcmektır. Bız yerımızde sayar- lan lekt "k tramvay ve tünel ida· 

·ı 1" h. t edd"" ed 0 e n ' 
ken o 1 er ıyo::. 1~. er ut er. releri es!d müdürü Kadri Musluoğ· 
ken o darb:yı ınd!nyor. .. .. .. . ıu ile görü~müştür. Dünkü temaslar 

Acaba mu~eı:ıadıye~ du~unu~ ~ş dan sonra bu idarelerin belediyeye 
yapamıyan ıhtıyar mılletler mıyız devrile meşgul olmak üzere bir ko-

biz? . .
1 

misyon teşkili kararlaşmrştır. 
Hayır, değıl mı. . rt · ·· ·· · b 
O halde bunu isbat edelim ve der Komısyon paza esı gunu 1~ aş 

h 1 (Lat "b d ıı..r , ..... , layacaktır. İstanbul tramvay, elek· a ! - rı ıme es J\a ıo, ... ,, . 

Adliye Vekili 
Londraya gitti 

trik ve tünel idareleri müdür vektl· 
liğine vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdar taraf mdan belediye fen mü· 

şaviıi Hulki tayin edilmi~tir. Hu!· 

naııistanı blriblrlne bağtıyan sarsılmaz 
tıosUuğun ve :sıkı tesanUdUn parlak 
bir te.ialillilülU te,kll etmektedJr:-lra_ 
'Xat tnıradak1 buzurnus, aynı zaman. 
da, BUkre,tekt son bu11111ll8lllWWı 

sonra yeniden temas etmek ve bugün_ 
kU entemuyonal vaziyet kartmnda, 
gerek memleketimlzl ve gerek Balkan 
Antantmm heyeti umumJyeslnl alAka_ 
dar eden meseleler Uzerlnde, aamtml. 
yet vo lUrı:ıat hııvuı içinde, flklr tea. 
tlslnde bulunmak muıterek arzumu • 
run da bir ifadea!dlr. BugUnkü enter. 
ne.syonal vaziyet, halen en vahim en. 
dlşeler Termekteıı halt kalmamakta • 
dır. Fakat bunun yakmda sUkCUı ve 
anıaıımaya doğru lnk!pt'uu göreceği. 
mlze katı UmldlmJz vardır. Filhakika, 
vaziyetlerin en fenaamm tecelU edece. 
ğtnl dllşflnmeğt kabul etmek lBtemlyo. 
ruz. Zira, hUsnUnlyetin ve iş blrllğt 

yaptna.k arzusunun kin ve ve tahrip 
hialerine yerini terlcettl~lne lnanamı. 

yoruz. Y'Unyanm muklldderatmı elle. 
rinde tutan yüksek devlet adamle.rınm 
da bUtUn ınllletırln his.setUğl aynı sulh 
ozmJnden mlilhem olmadıklannr bir 
dakika için bile olsa kabul etmek rnan. 
tık ve hikmeti reddeylemek demektir. 
Harbe müracaat etmeden bir hal c;a_ 
resi bulunmıyace.k meııe!e olmadı~ 

hakkınrta daha aon gUnlerde en salA. 
hlyetıi a~ızlardan yükselen t'ikre ta • 
mamlle ittlrAk ediyoruz. 

M:U§terek bir idealden ilham alan, 
zamnnm anc:ık takviye ettiği bir dost. 
hıkla blriblrlne bağlı olan ve aynı men. 
faatler ve ananelerle blrlqmlı bulu • 
nan memleketıerlmiz, t'ae.liyeUerlnl 
sulh eserine tahala etmekten bir da. 
kika fariğ olmamıglardrr. Türk ve Yu_ 
gostav mUttetJklerimWe ulu blrllk 
hallnde, altı aenedenberi bir durma _ 
dM, Balkan Antantmm tecrübeden 
geçmiş çerçevesi içinde .Avrupanm bu 
mmta::aBltlda, mUıterek azmimizin Y•. 
ratt.Jğı muhadenet ve emniyet bava. 
sını idame içi nbUtUn laolll§ulanmızla 
iş birliği ve anlqma yolunda yürüyo_ 
ruz. 

Adliye Vekili Fethi Okyar dün ki de pazartesi günü vazifesine baş Sulh idealine derin surette bağ· 
:ı\,am ekspresle Londraya hare. layacaktır. Uç idare belediyeye- geç- lılığrmrrdan gayri, son harbin te. 
ket ctmi~tir. Fethi Okyar Saint tikten sonra kadrolarda hiçbir de· sirleri memlekctlerimiz Uzerinde 
Andrevs tlniversitesinin kendisi· ğişiklik yapılnııyacaktır. daha 0 kadar fazla mahsustur ki 
n'! verdifi fahri doktorluk için ya· milletlerimizin yaşamalarını ve 

pı1a:-.ak merasimde hazrr buluna-, Hamur tathsmdan refaha kavuşmalarını teminden 
eaktrr. 

zehirlendi başka bir emel gütmemfain imk~-
m yoktur. Bize, ancak uzun bir 

Yeşilköyde . UÇUŞ pisti Samatyada Narhkaprda 74 .nu· sükun devresi, dahili kalkrnmamr. 

l' '· R 1 .. ·•\lt gene us ar ıçın 

Yeşilköy hava meydanında ya· nıarada oturan Salkımsöğüt posta, za devam etmemiz imkanını vere· 
pılmakta olan uçuş pisti ikmal e· telgraf \'e telefon fabrikası l!lemur· bilir. Fakat aynı zamanda, hudut. 
dilmek üzeredir. Yapılan uçug lanndan telefoncu Ihsan bu sabah larımızdan ötesine bakmıyan ve 
pi&ti hc-r sene tevsi edilerek b~ş 1 yediği hamur tathsm:lan zchirlen· ba.şkasınrn m.ılına hürmet eden 
sene zarfın.da bütün meyı:lanı ka-

1 miş. Ccrrahpa~a hastanesine kaldı- bizler, bizzat kendimize karşı da 
tehlike patacak şekli alacaktır. 1 rılmı_ştır. '"lynr müsavi hürmet beslenmesini 

GAFENKONUN NUTKU 

Romanya Hariciye Nazm B. 
Gafenko, B. Metaksasm bu nut.. 

kuna a gıdalti nuftikta mukabel~ 
etmi§tir: 

Bay Reis; 

Hararetli hüsnü kabulünüz ve 
narik ve güzel sözleriniz, gerek 
sahillerine varırken hissettiğimiz 
heyecanı bir kat daha fazlalaştır
r..ıştır. BuraJda bizi kaplayan bu 
c!ertce muhabbetli ve bu derece 
heytcanlı hava, kalbimizde, Elen 
milleti ile Rumen milletini kardet
çe birbirine bağlıyan mUşterek 

hatıraların ve müşterek menfaat· 
lerin derin hissiyatrnı uyandır. 

• Bu yaz Ada:ra araba nakline 
saade edilmi:rccek bu sureUe nrab 
ların kazancı artacağı için tur Ci:r 
larındn tenziltıt yapılacaktır. 

• Belediye reis mua\·ini Lıitfi 
,oy dün Filoryayn sic.erek plQjlar 
tetkikler yapmıştır. 

Deniz kazası 
Diln K.ararnürselden Btiyükad 

ya hareket eden Hüseyin kapta 
idaresindeki meyve yüklü 'renid 
ğan motörü Adanm maden tarafı 
da yapılmakta olan su iskelesi 
çarpmış ve hasara uğramı~tır. M 
tör de yaralanmıştır. Tahkikat y 
pılmaktadır. 

m"lktadır. ==============! 
Siz, Altes Ruval Veliahdın Ro-

manyayı ziyaretinin bize vermiş 
olduğu büyük sevinci yerinde ha. 
trrlattınız. Müsaade ediniz de, 
Bay Reis, ben de Şubat ayında si
zi Romanyada misafir etmekten 
ve sizinle Balkan Antantmın siya. 
set ve mukadderatım, tam emni
yet ve dostlukla, müzakere eyle. 
mekten duyduğumuz zevki hatrr
latayım. 

Bittabi malumunuzdur, son gö. 
rü}memizdenberi, memleketimizin 
Majeste Kral Karol'un mümessi
li sıfatiyle, uzun bir seyahat yapa. 
rak Avrupa hükilmet merkezleri· 
ni gezdim. Fakat bugün uzaktan, 
Atinanın mavi semasr altrnda, mu. 
lraddes tepeyi ve hikmet ilahesi 
mabedinin beyaz mermer sütunla
rını gördüğüm zaman, seyahati. 
min sonuna vardığrmr anlaidrm. 

Filhakika bu mabet, misli ol· 
mıyan en parlak bir medeniyetin 
varisi olan Avruparun birliği fik. 
rini temsil etmez mi ve muhteşem 
fakat aynı zamanda müellim hara
besile, bu müşterek malı mevrusu 
bir kere daha kırmak istiyecekle. 
re beliğ bir ihtar teşkil eylemez 
mi? 
Anta.ntımııa, memlekeUerlmlzln or. 

tasındl\ bulunan merkezt dağ sils1lesl. 
nln ismini vermıo bulunuyoruz. Fa. 
kat Balkanlar, ne bugün Alp dağları_ 
nın y&maçla.rına ki.Car uzanan Yugos. 
ıavya üzerinde, ne ahalisi KarpaUa • 
rm her iki yamacmdıı ya§tyan Ro. 
manya Uzerlnde, ne aynca Anadolu 
dağlarına malik bulunan Tllrklye üze. 
rinde, ne de llAhlan ezeldenbcrl o. 
lemps'de oturan Yunanistan üzerinde 
hiç bir zaman kaU tesir icra ctml§ 

değllcllr. Eğer antıuıtnnı:zı bir da 
himaye81ne kaymak icap etseydi, b 
tUn tepeler arasında en lı.1lçUğtl:ı 

bugün g6lgest altında aranızda bulun 
mak zevldnl duyduğumuz tepeyi, kU 
çUk!Uğtlııc rağmen Uç bln senedenbc 
bütUn §!1hlkalarm ~erinden bııltn.n O 
lempl seçerdik. 

Burada denı verml§ olan üsta.Ua 
ve onların tclmlzlerlnln hatiralan ara 
smdan, site D.§kmm, umumı mena!I 
ve vatan hürriyetine b:ı.ğlı!ığm ne ol 
duğu öğrenilir. Ylne bunlar, bizlere 
mllleUer arasmda hakUd sulhUn ne ol 
duğunu anlatır. Bizler, ant.an 
içinde, l§t.e bu denılerc sadık ltıılmn' 

azmindeyiz. Birliğimiz, çok iyi söyle. 
dlğtnlz gibi, ecdadrmızdıın kalan malı 
mevrusumuzun mUdafaasma, mcrnle 
keUerlmlzln lstlklAllne ,.e, anıa11ma vo 
uzl~a zlhnlyeU ile fakat aynı za • 
manda bu güı; anlarda çok lUZl!mlu 
cesaret ve kaUyet ile taldp ettiğimiz 
sulh gayretleri yoluna münhasır bu_ 
lunmaktadr:r. 

Anka.radakl g6rUşmcleı1m, antan • 
tımıza v c r d i s i m l z kı:rmc 

t1n ehcmmiyeUnJ tebarüz ettlrmi§tır. 

sızın yüksek otoritenizin ve hikmetle 
dolu zekAnızm, bu rullştP-rcl< esere, si. 
zUı de sl5ylcdlğinlz gibi, bütUn sulhpcr. 
verlerl, tıere! hissiyatını ve !Ayık oldu. 
ğu parlakUk ve otorlte)1 vcrmcğe mu. 
hlm surette ya~ım edeceğinden eml. 
nim, bay reis. 

Kadehimi, Elen milleti için emln ,.e 
mUdebblr bir rehber olan mnj!$le krnl 
Georges"un sllıhatıne ka.ldınyorum ve 
Yunanlstanm umumi işlerini bu kadar 
bUyük otorite ile ldarc eden birinci 
müpvlrlnfn, sizin sıhhatinize içiyorum. 
Gerek rcfikıımıı serck h:ına göstermiş 
olduklan bu derece nazik hUsnU kn. 
buldcn dolayı B:ı.yan Metskı:asa butUn 
kalbimle teşekkür ctmct:I kendime bir 
borç blllrlm. Ati nanın ölmez fllll '" 
§ere!lne. Romanyanm Eadık dostu Y• 
naıılstarun refahm:ı içiyorum. 
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CazDbe 
Yolda arkadaşına rastgclince 

sordu: 
- Nereden geliyorsun böyle? 
- Hastaneden. Bizim Salibin o. 

tomobil kazası geçirdiğini biliyor 
musun? 

- Bilmiyordum. Yarası mühim 
"? mı. 

- Hayır, ehemmiyetsiz bir yara 
ama Salibin uzun mUddet hastane -
de kalacağı anlaşılıyor. 

- Salihln doktorunu mu gör • 
dün? 

- Hayır, hastabakıcısını gördUm. 

ca, gardiyan (gardiyana) 
lUahpuslarla poker oynamayın diye 
tcnbih etmemi§ miydim! 

- İngiliz karikatürü -

Tramvayda 
Trnmvayda iki kişilik sıralardan 

birine dev gibi §i§man bir adam 
oturdu. yerleşti ve yanında oturan 
ufak tefek adamcağızın adeta pes. 
tllinl çıkardı. Zavallı bir mUddet 
tahammülden sonra söylendi: 

- İyi ki tramvayda yolcularm 
ha.emine göre para almJyorla.r. 
Ş~man adam mukabele etti: 
- O zaman tramvay senin gfbl 

bir mllşteriyi almak için durmağa 
bile tenezzill etmezdi. 

DiKi - 'Karika.türcüsUnllz değil 
mır Oy ley e diJnlzl 1'arikatürlcri
nlzde kullanclığnnızt iddia ettiğiniz 

usulle ~ekeceğim. 

Mektepte 
öğretmen, talebeye katmer kat. 

mer gUl ile mütevazı menekşe ara
smdakl farkı izaha çall§arak diyor
du k.i: 
- Mesela yolda gayet hi giyinmiş 
azametle yürüyen bir kadm tasav • 
vur ediniz. Hiçbir tarafa bakmıyor, 
hiç kimseye selam vermiyor. 1ı.ıte 
bu güldür. 

Bit' de onun ardında boynu bU -
kük küçUk bir mn.hlükun geldiğini 
dUşUnUnUz. İşte bu da ... 

Talebelerden biri, bildiğini gös -
tererek mualliminln gözüne gir • 
mek için atıldı: 

- Anladık efendim, dedi, o da 
kocasıdır. 

- Bor .., lıazır. Atlayın! 

- Fransız karikatilril -

H A B E h. - '.Akıam Poıtaıı 

Hı~ız (kasadara) - Kasanda iki lira açık ~ıktı. Hırsızlık ettiğim 

için bana tcı:ckkür bile borçlusun. 

- Talilmlz va.rnıı,, kan koca l· 
kist de evde .•• 

K u s ur 
- Poli.s seni nruııl oldu da. yaka. 

!adı? 

- Ba.caklamn çok kısa! 
- Suçun ne? 

-,Elleriji çok uzun! 
1 

ıraım cnmrrn 
- Samuel hakikaten cimri ml -

dir? 

- Zannedersem öyle. Çocuklu -
ğunda kendi.sine verilen bütün o -
yuncakları ikinci çocuğu için sak. 
lıyor. 

- Çabok bir polis çairrm. ! 
- Fran.sız karikatUrU -

Kadm - Yarmdan itibaren 8en kendine bir yatak bul. Artık 
b~nim do bir "haya.ti saha,, )& ihtl yacun ur. 

- Fransız karikatUrü -

Ka.ı>tan - Bir ka:t.:ızede kıulın .•. Çl\buk ..• 
Tayf• - Hangi \incl çalıı:ıtıra· Jmı kaııtan,. 

/ " 

- 1taıyan karlkatUrll -

Amerlkada uzunca bir tıeyahat -
ten dönmüştü. Karısından özür di
ledi: 

- Sevgili karıcığım. Sana bir 
maymun getirecektim. Fakat vapu. 
run kaptanı gemiye maymun alma
ma mani omu. 

Karısı : 

- Aldırmn canım, dedi, sen sel
din ya, yeşitir ! 

- A">lana bö~·Je iki kişi 
\ e haber nrmckı,iıin hücum ctme
ği sporculuğa yakı,tmyor musun! 

- İngiliz karikatürü -

Tallılklr 
- Sen beni mükemmel bir bu -

dala sanıyorsun galiba? 
- Yok camın! Hiç birimiz mU -

kemmel değiliz! 

- Ben serab &anını11ton, meğer 
sahlcl janda.rmaynu~ ! 

vaıaınc• s e ni R 

Delikanlı, kapıdan içeri girdiği 

zaman ni§anlısını kanape üzerinde 
uyuyor buldu. 

Az sonra nişanlx uyanarak deli
kanlıya lıaykırdr: 

- Uykumdan istifade ederek 
beni öpüyorsun ha? 

- Sevgilim, o kadar güzeldin ki, 
dayanamadan, bir busecik aldım. 

- Ne? Bir buse mi? Ben uya. 
nmcaya kadar yedi tanesini say -
drm. , 

• nlr şarkının medlülü: 
- Ge •.• le ... cck ... sin l 

Ev sah l b nn n 
uyandoırınca 

Hnpi.shancyi ziyaret eden bir ih
tiyar kadın mahpuslardan birine 

sordu : 
- Ya sen buraya ne yüzden gel

din oğlum? 
Bir ev hırsızı olan mahpus cc -

vab ,·erdi: 
- A.ksmnak yüzünden! 

1ürlü türlü 
kabak var! 

Vakıa, şimdilik zerzevatçı 

dükkanların::la gördüğümüz. 

sakızkabağr ise de kabakları 

biribirinden ayırmak haksız 

olur. Kabakların kimisi koca· 
man yuvarlak, kimisi kısaca, 
kimisi up uzun, bazı kırmızı 

yahut yeşil, bazısı beyaz ol • 
makla beraber hepsi ayni, ka. 
bak cinsindendir'. Bir kabağa 

sakızkabağr, asma ,kabağı, bal
kabağı, helvacıkabağı denil • 
mekle o kabak kabaklıktan çık· 
maz. 

Amerikalılar, her ne.dense, kabakların hepsini Amerika 
toprağına mal ederek bütün kabakların ilk vatanı orası oldu. 
ğunu iddia ederler, Sakızkabağr, asmakabağı için bu iddia 
belki doğrudur. Fakat balkabağım, heivacikabağım Amerika
.dan gelmiştir diye iddia etmek eski dünyanın tarihine dair 
büyük bir iftira olur. Hele balkabağı .• 

Çünkü balkabağı eski dünyanın tarihinde şöhretli bir yer 
tutmuştur. Meşhur filo-sof Tavro sofrasına davet ettiği misa· 
firlerine, mercimekle balkabağını karıştırarak pişirttiği ye· 
meği ikram ettikten sonra, eski zamanların boğazına düşkün 

olanları arasında en şöhretlisi olan Lüküllüs balkabağına ken. 
di sofrasında da her gün mühim bir yer ayırmıştı. O zaman 
balkabağını balla pişirmek adet olduğun!dan, şimdi onu şe

kerle pişirdikleri halde, balkabağı tabiri ondan kalmıştır. 
Fakat insanlardan bazılarını balkabağrna benzetmenin 

sebebi başkadır. Balkabağı ilkin inkıbaza karşı deva olarak 
kullanıldıktan sonra bir aralık "kuru kafalı., adamları uyutma· 
ğa yarayan bir ilaç diye tanınmıştı. Bura.daki kurukafa tabiri 
bizim şimdi bazı insanlara verdiğimiz kurukafalı sıfatının 

ayni değildir. O zamanlarda ";curu kafalı büsbütün hekimce bir 
tabirdi. Ne demek olduğu şimdi pek bilinemezse de, insanlar 
ıslak kafalr, kurukafalr diye iki türlü ayırd edilir ve kuruka· 
falı sayılanlar uyuyamadıkları vakit onlara bol bol balkabağı 
yedirilirdi. Sonradan kurukafah zekası az olanlara mahsus 
bir tabir olunca balkabağı da ayni mana::la kullanrlmağa 

baıladı. 

Eski zamanlarda kabakların hangi dertlere deva olarak 
yedirildiğini saymak pek uzun sürer. Fakat kabak çekirdeği. 
nin rıulucan düşürmeğe yarar ilaç ldiye hala kullanıldığını 

bilirsiniz. Bu iş için daha iyisi helvacıkaba2ı He balkahiliit 'ait 
a u u.::a.n::uııı, ıuycu, ..,,. ............. ., '.s"'"u u<:"11.'.\'c:ı ıyıc Karıştırar 

~kavur.duktan sonra yedirmektir. 
Kabaklann hangisi olursa olsun, terkibi yüzde doksan 

bcı kaldan sade ıudur. ttıt tarafına da büyük bir şey kalmıya· 
cağından ne olduğunu sormağa hacet yoktur. Kabakların sel. 
lülozu bile pek az olduğundan inkıbaza karşı bile hizmeti ol· 
maz. Sakızkabağı ile asmakabağı yağ ve etle pirinç kuvvetiyle 
balkabağı cfa ıeker kuvvetiyle insanı beslemeğe yardım ede· 

bilirler. 
Lakin, vitamin cihetinden kabaklar haylice değerli ye

mek olurlar. A vitamininden kabaklarda 2800 ölçü bulunur. 
Şu kadar ki, kabakların hangisi olsa, piştiği, hele havalı ten· 
cerede piştiği vakit bu vitamin kaybolacağından , vitaminlerin 
değeri anlaşıldığrndanberi Amerikada ve Avrupada sakızkc:. 
bağım pek az haşladıktan sonra salata haliil':le yemek moda 
olmuştur. Kabakların Bl ve B2 vitaminlerinden 20 ve 40 ö'.· 
çü C vitamininden de65 miligram bulunması onların değerini 
az çok arttırır. 

Madenleri bakımından da, kükürtle iyottan başka lü· 
zumlu madenlerin hepsi kabaklartda bulunur. Çelik made-nin
den yüz gramında yarım miligram vardır. Sakızkabağının Ö· 

te.denberi hastalara perhiz yemeği olarak yedirilmesi de, heın 
hazmı kolay olmasından, hem de madenlerin bol olmasından 
ileri gelir. Sakızkabağrnrn kendisi insanı besleyemezsc de, 

verdiği madenlerden dolayı başka yemeklerin beslenmesine 

yardım clder. ......... ...-.... ..-... ...-... ...-.... ..-... ..-... ...-... ........ ...-...mr---<T;-y.T.J'Tv""V 
"4.>..W.X..VJPW..V..VJ&..R.V.ı>-- - - - - - - ::/ 

<Cnmro 
Dzlın I 

- Köşe başındaki benzin deP" 

Gelecek hafta sizden bir ay sunu Mordchay almL~ eliyorlar, dOI 
ru mu? 

_ı Vallahi pek iyi bilmiyorum ' 
izin rica edeceğim. 

Direktör suratını asarak ıordu: 
U • d"Jl _ Ne için bu jzin? ma, otomatik pompanın zenn 

Delikanh izahat verdi: "lfuıtik 5işirmek için para nlınmııf 
_ Gelecek hafta evleneceğim levhası dUndenberl kaldınlmı~. 

genç kız balayı tıeyahatine çrkıyor. I Delikanlı, direktörUn odasına fır 
Ben de kendiBine refakat edeceğim. di: / 
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- Kamnın dairedeki harekatı mı giizetlcmek iı:in karşıld 

bir oda kiraladıpm öğrenince bu U!\Olü dri,ündiim. 

- Amerikan 1 



ı_Ş_en_S_öz_ler_I M i K i , n i n 
ÇALIŞKA~'JIIŞ! Papag~ anı 

Knçtlk Turgudun ann~i oğlunun • 
mekteb arkadaşı olan Abmede 80- • 

ruyordu: 

- Na.sıl, Turgud mek(ebde çalı-
şıyor mu? 

- Evet, çok çalışıyor. 

- Ya? Demek çok çalışkan? 

- Hayır, billkis çok tembel. 
Fakat, muallim onu ceza olarak 
bahçede çahatmyor ..• 

\ \ 

'\ı 

' . 

Define Peşinde Mikl, dayısr Afrlkaya seyahate 
giderken tutturmuş: 

- İlle bana papağan getir! diye 
yalvarmıDtr. 

Papağan kı1arsa, , 
Wddetlenlp uça.rsa, 
Kediyi ne yapmalı, 
Yemeye de kalknnıaf 
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~ 1 ' Cllzlerlnde ateş saçan acalp 
lnahlfıktu. Hem çok korkunçtu, 

ı ~e insanı ürkütecek bir ıse~il-

j ~n. kaçmaktan bqka çare ol 
~tını anlamı§tı. Fakat, kaçmak 
~ ~tniyordu. ÇUnkü kendisi e -

buraya macera hevesile geL 
. nundan daha heyecanlı ma -

~ 0Iur muydu? 
~ ~tltüa beraber, vaziyetin yal
ı ı!e lldisl için değil, başkaları i _ 

tehlikeli olduğunu dllııllnU -

1 Zlrn, buraya yalnız gelme -
'.r" n•lı-oti nın hir de kansı 

ı • arznn, zavallı karısını, bay_ 
~ §ekllde, ovada bırakmıştı. 

~ ı da onun başında bekli -

~ . lt tı, ı;ılmdiye kadar dil§ilrunek-
~ber, fazla merak etmemL2 • 
~ U, her adonda defineye bi

a. Yaklaştığını, nihayet hazi-
1 tide ederek döneceğini dilşU • 
(du. 

~t §imdi, ısonuruı geldiğini 
f~l ınacera, birdeııbire gidi
~·tol§Urın.Jş ve tekrar sarpa sar-

~ lııt için, maccrasmm diğer teh 
~ t'l/e endişeli tarafları da batı • 
b.~Yor, bir an evvel tehlike -
~"'t\ılınak istiyordu. 

taraftan, ı;ılmdi Kaya GUl-
0llUn bir arkadaşı sayılırdı. 

'hakikaten, bu maymuna 
?§, onu adeta bir insan gl 

lcı eye başlamıştı. 
. hlike anında o da aklına 

' !{aya GOile nerede idi? 
~n aklmd,pn bunlar yıldrnm 
, ~eçerkcn §Cytan yiizlil, kor 
~~ lük ona bir adını daha at

• ~akıaşml§t.r. 

~· kaçma}'a karar ,·crmf&ti. 
~ ~lldislni belki milthiş bir sü

\>aJanıak tehlikesi olan ca. 

~t~~asmda bu halde bırak 
""Ql!yordu. 

'<.ll bir geriledi ve sonra, l!s
'1 Rlbi sıçrayarak, canavarın 

a doğru bir yumruk indir _ 

i) 

"ı atı, hu hiç beklemediği um-
'ilıı darbe knrşısrnda bir çığ • 
ltı ~ \'e beynine yediği yum • 
~8İrile yere yuvarlanmıştı. 

onun yere yuvarlandığını 
t<ı ~ rtnez, hemen mağaranrn 

atma doğru ko~aya baı -

~ da muvaffak olmu§tu: 
;arın yere yuvarlandığını 
~ 6teki garip hayvan, bir an 

) l§, sonra Tarzana saldır • 
&.lıut arkadnşmr yerden kal. 
lttn ilerlemişti. 

~ 0 Yavq yavaı ilerleyince
~ ''l'aıu.n matanmm etra • 
~ere dolNDlll Y.t Bhx>kon. 

-14-
M1KtN1N AKU 

• 
dorosun oradan ayrılarak boı bı - izler kayboldu. Buradan ya bir rUz· 
raktığı kapıya kadar gelmieti. gar esmiş, ya bir hayvan sllrilsü 

Mikiye kı:z arkadaalartndan biri 
misafir gelmişti. M.iki, kadınlara 

yer verilmesi llmngeldiğinl bili • 
yordu. Fakat odaıımda bir tek is -
kemlesi vardı. Bunu ona verip ken. 
dlsi açıkta kalmaya razı olamıyor-

Biraz evvel de buraya kadar ge- geçmiş, yerdeki kum· !r kalkmıştı. 
lip çıkacağı zaman o canavarla kar. O z:ıman, ne yapacaklarını şaşır. 
şılaşml§ vegeri dönmcğe mecbur ol- dılar ve bu ŞB.§ktnlıkla çok tehli -
muştu. Şimdi yine, kapıntn kö§esi- keli ve yanlış yollara aaptılar. Bu • 
nl dönerken karşısında yeni bir ca. rada da başlarına gelmedik macera 

du. 

Aklma derhal dahiyane ( !) bir fi na var. çıkmasından korkuyordu. 
Fakat, korkusu boşa çıktı. Tar -

zan, hiçbir eeyle kar§tlaşmadan, 

dışarı çıkmağa muvaffak oldu. 
Fakat, arkasından, korkunç ca

na varın yerden kalktığını ve homur 
danara.k kapıya doE;'rtı koştuğ"unu 

duymuştu. Onun iQin, mağaraya gi

rer girmez, derhal arkasından kapı
yı kapadi. 

Aaeaba 'btt tahta kapı, ı:ıinavarın 

kuvvetine ka~ı koyabilecek miydi? 
Hele iki canavar birden dayanacak 
olurlarsa kapıyı derhal kırabilir -
lcrdi. 

Tarzan define mağarasında ca - ) 
na varlarla uğrqa dursun; biz biraz\ 
da, Tarzanm karısı nerede, ne oldu, · 
ona bakalnn. 

Dişi Tarzan, bayıldığından az 
sonra ayılmış ve yanında, kocasının 
arkadaşını görllnce: 

- Tarzan nerde? diye sormuştu. 
Öteki onun defineyi aramaya git

tiğini cöylem.iş ve: 

- Haydi biz de gidelim, demiş. 
ti. 

Dişi Tarzan hemen, koca.sının ar 
kada.şı ve diğer aeamlarile beraber 
yola çıkmıştı. Tarz:ınm ne tarafa 
gj.ttiğinl, yerlerdeki izleri takip e -
derek buluyordu. 

Fakat bir an geldi ki, yerlerdeki 

BİLMECE 
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Yukardakl üç sıra resme dikkatle 
bakarak acaba resmi teşkil eden 
mik'nplnrın, ehramların ve kürre -
lerin srkletlerinl söyliyeblllrmisi -
n.lz? 

Tabii her ayni cinsten olan oeklin 
sikleti eşiyle aynıdır ve ağırlıklar 

• da kilo ile ifade edilmiştir. 
Birinciye bir kol saati, ikinciye 

bir ııL,e bUyUk kolonya, UçUncUye 
yarun kilo çikolata ve aynca 200 
okuyucumuza muhtelif hediyeler 
verilir. 

H AS EP 
ÇOCUK SA Yr··AsJ 
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kalmadı. 

Tarzanın karısı ile diğer yanın • kir geldi: 

dakiler bir alay garip insanlarla Hemen bir desttre alıp iskemleyi 
karşılaşmışlardı. (Devamı t'ar) ortuından kesmeye başladı! 

N e garip şeyler ! 

:~ Anadan doğma. canbaz?ar - durdukça, yanma şeytanlar yakla _ 
Gnyet. uzun bir sırığın ucunda tak- şamnzmış ve onun bu şekilde du -
la atan bir adam görliyorsunuz. 
H<'m de direk bakın nasıl duruyor: 
Sadece iki kişinin birer iple çckme
sile. 

ruşı.ı, cinlere, şeytanlara karşı u -
yanıklık üade ediyormuş. Ne saç • 
ma §ey! Fakat, .işte, Çinliler böyle 
geylere inanıyorlar ... 

Eu marifeti yapım, Okyanuslarda >::nıı{::'lrırl•cn A~zını Atıyor! -
ki bazı adaların yerlileridir. Oalar "Bnnda şaşılacak ne var?,, diyor
:ıdcta anadan doğmn c:ınbazdırlar sunuz, değil mi? Evet, insan gibi 
v~ hemen hepsi böyle güç marifet • hayvanlar da bağırırken ağızlarını 

:er y:ıp:ıbilirler. açarlar. Daşka tlir!U bağırmak ka -
C:ınbazm, tınn.ına tırmana çıktı- bil değildir. 

_:: DI:."I:>, uzun bir bambu dalıdır. Ga- Fakat, bunun bir lstianaaı var. 
yet uzun bir ağaç olan bambudan Bazı sıcak memleketlerde, tesadüf 
kesilen bu dalı yere saplıyorlar, ıson edilen bir nevi kurbağa vardır ki, 
ra, dilşmesin diye, iki tarafından ip bunlar gırtlaklannm altmdald bir 
!erle çekiyorlar. Canbaz tırmanıyor. keseden ses çıkarırlar ve ağızlarmı 
En tepesine çıkarak takla atıyor, bağırırken, hiç açmazlar. 
tUrlU numaralar yapıyor. Fakat, Bunların tekrar bir cinsi vardır. 
sallanan dalı dilz tutmak için iple. Onlar her hayvan gibi, bağırırken 

ri harekete getiren ve !Uzumuna gö ağızlarını açarlar. lşte, bunlar di • 
re kullanan diğer iki adam da hay- ğerlerine nazaran garip görllnmek-
ll maharet sahibidir. tedir! 

* Balık Bitiminde Çan - Res • * Arka..~mda Ftner - Ayağında 
mini gördliğünUz bu bahk, bilyük ima pantolon, sırtında heybe$i yU. 
bir tahta heykeldir ve içi oyuktur. rUyen bu kadm, bir seyyahtır. Ar -
Bunu Çinliler, mabetlerinde çan ola.- kasında da yuvarlak bir ıey görll -
rnk kullantyorlar! Tahtanın içi b~ yoraunuz. Bu, t.rpkı, otomobillerln, 
olduğu için, bir Çinli elindeki aopa tramvayların, trenlerin, arkalarm _ 
ile vurunca boğuk bir ses çıkıyor dakl fenere benziyor. 
ve heykelin içindeki demirler tah- Hakikaten öyle: Seyahatlnl hep 
taya çarparak çan aesl hbıl edl • yilrllyerek yapan bu kadm, aqam 
yor. U.Stll ve gece, arkadan gelecek b!r 

Ama, acaba Çinliler niçin çanla • , otomobil veya otobila kendisbı! u -
mu böyle balıalt eekllnde yapıyor - zattan görsün, korna çalımı diye 

larf Buna da eebep varı Onlarm iti aı1wmıa bayle daire bfclmbıde to., 
.lcndnlca btı ba.tdt bal1e ahı acık .J)arlak bir levha. JmmJ1 bulunuyor!. 

Mikl biliyordu: papağan daha 
çok sıcak memleketlerde yaşıyan 

bir hayvandır. Onun için, Afrika gi
bi bir yerden kendisine en iyi he
diye olarak, bir papağan gctirilebL 
Jeceğini dUgUnmüştil. 

Dayısı Mikiyi çok seviyordu. Ha 
tınnı kırmak latemedl ve gelirken 
ona, gayet gUzel ve nadide cinsten 
bir papağan gelirdi. 
Papağan da ama ne papağandı 

doğrusu! Üzeri allı yeşllll tüylerle 
süslUydil. Gözleri parıl parıl parlı

yor, adetfı ate§ saçıyordu. Gayet 
güzel ve pamuk gibi tüylil blr ger
danı, yine allı, ycailli bir kuyruğu 
vardı. 

Fakat siz de papağan görmUase
iilZ gözlcrlnizo çarpmıştır: papa -
ğanın, biltün bu güzellikleıine rağ. 
men koca. koca ayakları vardır. A
det!, bu zarif hayvana o ayaklan 
yakl§tıramazsmız. 

İşte, Miki de bunu görmüş, fakat 
çaresini bulmakta gecikmemişti. 

Kendi kendine: 
- Bu kuşu bir heykel gibi, kal

de Uzerine oturtmak l!znn, dedi ve 
ona mermerden güzel bir heykel 
kaidesi yaptı. 
Şimdi papağan, bu kaide Uzerlne 

konuyor ve Mikiden ders alıyordu. 

* * * 
ders nnrkı 

* * * 
Papağan bunu ve daha bun~ 

gibi birçok ttirkiller ezbeı lemi~, 

söyleyip duruyordu. 
Bir gUn M.iki, köyün tarla bekçi

si Tahtabacakln beraber, bir go -
zintlye çıkml§tı. Tarlalarda dolaşıp, 
ağaçlardaki yemişleri toplarltcn, 
birdenbire lfikinln aklına geldi: 

- Eyvah! diye bağırdı. 
- Ne var! 
- Papağan evde yalnız! 
- Ne olur? 
- Ne oluru var mı? Ya kedi ku-

şu kaparsa? 
- Hangi kedi? 

- Hani benim bir kedim vardı? 
- Kaybolmadı ını? 

- Kaybolduydu. İşte o kediyi 
dUn buldum! 

-Ya? 
Hemen eve döndüler. Yolda Mi.. 

ki, komuu çocuklarından kUçilk bir 
fareye rasgeldi. Bu yavru fare O• 

na knr§I yumruklarını sıkmış, ba~ 

ğırıyordu: 

- GördUn mil yaptığın işi? 
- Ne oldu? 
- Daha. ne olacak! Senin kedl 

bizim çocuklardan bipnl yuttu! 
- Ne diyorswı7 

- "Evet. Fakat, yanma da kCı11 

kalmadı. 

- Ne oldu? 
- Papağan da kızdı. Kedinin U.ı 

Mikinin ona verdiği 
dersiydi. ÇünkU dayısı: 

- Bu papağana ne 
ezberler, dediği zaman 
hal: 

söyle~en zerine atıldı \•e ..• 
Mild der- _ E? ... 

- YilzilnU gagaladı ... 
- Fena değil! diye dUşilnmilştü. Miki kO§a koşa eve gitti. İlk 

Papağana, boş la.kırdı öğrcteeeğl - karşısına çıkan papağan oldu. Kuş 
mize, earkı öğretiriz. Bu suretle, J şimdi ona başka bir tUrkU söylU-
canlI bir radyo kazanmış oluruz. yordu: 

Hakikaten, Mi.kinin papağanı, bir Kedi fareyi tuttu. 
hafta sonra, canlı bir radyo olmuıı. Ylllamadan da yuttu. 
tu. Milel ona her gün, adet! sabah- B<'n hemen ııtlaymca, 
tan akşama kadar oa.rkı ve tUrkU Kedi yolu unuttu! 
okumuş, papağan da bunların hep- ııc 

s1ni birer birer öğrenerek tekrar et 
meye başlamıştı. 

Şimdi, eve bir misafir geldiği za
man, Mild can.lan srkılmaam diye, 
radyoyu açmağa !Uzum görmliyor, 
papağana kçı_arak: 

- Haydi '6fze bir tilrkU, diyordu. 
Papağan da bqlıyordu. Öğren

diği tUrkülerl birer birer okuyor. 
Papağan öyle güzel tUrkiller de 

öğrenmişti ki ! 
Bnnlarm arasında çok güzelle. 

ri vardı. Mesel! §U : 

Ya.z geldi, çiçek açtı, 
Her yere giineş saçtı, 
Benim bir kedim nrdı, 
Aldı bqmı kaçtı ... 

* 
Şimdi ben ne yapaynn? 
Nerelero bakaymıf 
Kediyi blr bulurum, 
Nerelere kaçayanT 

• 
Mırnav mırnav I deyin~ 
fJkembeyl feyhı09ı I 
Kenm.bd~ / 
Uyutmam~( 

1 

Ensesine blr gaga, 
Vurunca. kedi bııl:a, 

Illr çığlıktır kopardı, 
Ödü. koptu ı;aUba ! 
Bana papıığan derler, 
Çok da kıymet verirler, 
Bir kere kızdım mıydı, 
Duramaz hiç kcdJlerl • 



• 

Mihver'le Demokrasiler arasındaki far 
Fransa, lngiltere ve Sovyetler arasındaki birlik, kuvve 

bir 1 ürkige ile takviye edilmiş bulunuyor 
İngDb: • Fransız • Rus işbirli~i 

meselesinde, buılarr bunu dahili 
siyaset zaviyesinden görmeseler· 
di, tereddüt bile göiterilmezdi. 
Alman • İtalyan totaliter bloku, 
tunların vahşi nazariye ve hare .. 
ketleri, bütün dünyaya kaqı sa • 
vurduklarr harp tehdidi karıııında 
intihap edilecek vaııtalarr tayinde 
tereddüt olmaz.. Kendilerini vah .. 
ti bir hayvana yem olmak tehli .. 
kesinde gören bUtUn milletler, ne .. 
!islerini müdafaa için, birlepeye 
mecburourlar. Bilirler ki kurtuluı 
ancak kendi kuvvetlerine baflıdır. 
Kuvvetli iseler, ya ldll!man onlara 
bücum etmez, yahut hilcum eder. 
ıe mağlQp olur. Kuvvet de bu 
vahp hayvana kartı aıJa atla bir .. 
leşmekle vücuda getirilebilir. ı 

* * * 
Ayni sebepler, ayni neticeyi ha• . 

ııl eder. Bu, eski bir atale sözü ... 
dür, fakat bugün tekrar hatırlat. 
ınanın tam sırasr , 

\ 

• karıldıklarr zaman yükseti 
lere aza tayin edilirler. 

Bütün bunlardan çıkara 
netice ıu: 

1914 de Rusyayı, Harbiy 
zareti silahsız bırakmııtır. 
mat stoku yoktur; hakikat 
himmat yapacak ne fab · 
dır, ne itçiıi, ne de nakliyat 
yol. 

Ruıya liyıla ile bir 
~lılrtan da mahrumdur. 

20 milyon asker çıkarab · 
kat onlara ne silih verebilitı 

' de kumanda etmiye mukt 
' DUnyarun "en kalabalık, 
ıilihh, en iyi kumandalı 

ise Almanyanın elindedir. 
nedcnberi gençler ordu içiO 
lderece iyi bir tekilde hazır 
tır. Almanya aon ilç harpteO 
zaffer çrkmıı bulunuyor. 1870 
ki Fransaya kartı kazandığı 
ler çok büyüktür. Alman 
:rek maddi, gerek manevi 
mukavemet edilmez gibi ı3 
yor. 

Netice 
BugUn, hi~ tUpheaiz, . 

dusu ne tecbizat itibariyle, 
de askerlik itibariyle bund.SS 

1914 de Fransa ile Rusya rnüt· 
tcfiktiler. İsteye isteye mi? Hiç 
te değil r lki hükOmeti, hemen 
hemen tabiate muhalif olan bu bir· 
leşmeye, tecavilz'ldr, te11ditkir ve 
hakim YUiyetteki bir Almanya 
mecbur etmiıtI. 

1890 daki cumhuılye~ Fransa, 
kral!lık Avrupumı eııdifCYe aOfU.. 
rüyordu. Durup durup taçları, 
tahtları yerinden anan bu ebedi 
ihtfWci milletten herkes korku • 
yordu. Fransa bir ıergi mi lıanr· 
ladı, krallar bu sergiye iftirakten 
kaçmıyorlardı. 

Basyuun bagUn liavacla, 

nt feDIJeyor, Ruayayı açıktan 
açıfa tehdit ediyor, onu Fransa -

brM!a, c1enlic1t! u"rf'Ji'bn·etı ylnnl bet sene evvelklnclen ıon derece Ust6ndUr ... mi ıene evvelkine 
pek uzaktır. ErkinıharbiyesL 

Blltiln krallar fçkı(!e, C!emokra
aiyi temsil eden Fransa.ya en faz. 
la düıman, hiç ıUpheeü, Ruı Çan 
idi.. UçUncü Aleksaııar Fransaya 
Jrarıı duyduğu "Nefreti,, açı:kça 

ıöylemekten çe'ldnmemlıti. 1885 e 
kadar Fransarun Peterabu~aki 
ıefaretinden içeri ayak atmamı§, 

1889 ıergiıine ittirak etmemiıti. .. 
Bir.de bakıyoruz ki bu iki kutup 

biribirlne yaklqıyor ve birlegiyor. 
BUtün Rusların hlkimi, de· 

mokraailerin dü.şmanr, Bizans im· 
paratorlannm halefi, yumrukla 
hilküm aUren, oğlu yirmincl asır. 
aa bile ayni usulü tatbik edecek 
olan Çar, Fransa ile.. el ıılayor !. 
Numarası ayni olan Franat% alayı 
ile Rua alayr, her iki memleketin 
belediyeleri, ticaret odaları biribi· 
ne telgraflar çekiyor; SivastOpol 
ahaliai, ıehrin me,tıur muhasarası 
eınaamda kal~rin dibine ötn dil. 
ten Fran1I% askerlerinin mezarla
nna çelenkler koyuyorlar. 

Dahası var. Yapılan sadece iki 
hükQmet arasında bir anlapna de
ılj, ilci milletin ittifakıdır. Halkr.ı 
~'a.terdiği heyecan Petersburgda· 
ki kadar Parlate de, Moskovadaki 
~öar Toulonda da çok büyüktür. 
1891 lde onu, Peterhofda, amiral 
Servaiı ve kendi zabitlerile bera. 
ber, 'kendi muhafız alayının mızr 
k~ının çaldığı Fransız milli mar
tını, ayakta, dinlerken görüyo _ 
ruz. 

Bu inanılmaz mucizeyi tabak· 
kule ettiren ıey nedir? İmparator 
Vilhelm .. 

Bismark, Fransa ile Rusyanrn 
anlaşmasından daima endişe et· 
tni§tir. 1898 de sefir Arlof'a "Al
manya ya kartı bir ittifak yapıl

masından korkarak ideta kabus· 
lar geçirdiğini,, söylemişti. 

Ayni Ru.s sefirini 1890 da Vil
.... 1-' pderiyor, Rusya ile 
ıs haziran 1887 muahel:iesini y~. 
nileme}'I reıddedlyor, buna muka
bil 1891 mayısında ilçler ittifakr 

nm kollan aruma a~,_..or.,..~-~-~ 
))emek oluyor ki ortada esas o • 

larak fU var: 
Rusya ile Fransa, af yut bakını· 

dan, iki kutupta.. İkisi de her nok· 
tada biribirine muanztır. Evvel! 
Ruaya, ~lmanya ile müttefiktir. 
Fakat Almanya, ihtiras ertttığı 
için Rusyayı evvela Fransa ile, 
sonra İngiltere ile ittifaka sevke
Wyor. 

• • • 

Hınerctlarla façistmr pek iy' 
biliyorlar ki bir harp olursa 

mUthiş ezileceklerdir 
Yazan : ANDRE FRiBOURG 

Fransa, İngiltere ve Rusyanın 
gene A1manya tıebcp olarak, si- Eski Fransız Hariciye Encümeni ikinci Reisi 
yasi nizamlannm zıd olmasına 
rağmen, tekrar biribirine yaklaş· ı ordusu birletmiı bulunacaktı. 

1 
Harpten evvelki yedi sene zar. 

tıklan ıu sırada bir çokları: ''Rus- Umumi harpte de Rusya, bu an. fında mağlubiyeti hazırlamııtı. 
yadan umumi harpte biz hiçbir laşma mucibince, birinci ve ikinci Harp olacağını aklına bile getir • 
fayda görmedik, yarın da bize bir or.dularını Şarki Prusya civarında mez, orlduyu silih ve mühimmatla 
faydası dokunmıyacak.,. diyenkr topladı, ve orasını işgal etti. Hak- techize hiç yanaımazdr. 1914 de 
vardır. kındaki son tetkiklerle kıymeti bir mermi imalatı için 250 milyon al-

Onun için, fu sualleri .sormıya kere daha artmış olan birinci Rus tın ruble, yani 7 milyar frank bir 
lüzum hasıl oluyor: ordusu kumandanı, general Ren·' tahsisat vardır, fakat bundan hiç 

Ruayanın 1915 ide bize faydası nenkampf, Şarki Prusyayı alııııı istifa.de etmiyor. 
dokunmadığı doğru mu?. Gümbinnnen de adet itibariyle ken General Suhoınlinov, mağlfıbi-

Rusya harpte ne rol oynanuı- disine üstün bir Alman ordusunu yetten sonra, divanıharbe çekil • 
tır? mağlllp etmiştir. mit ve ebedi hapse mahkilm edil · 

Ne gibi bir rol oynayabilirdi?. Bunun üzerine, Alman erkanı - mittir. Rus ordusunun mağlıibiyc-
Bu rolü neye oynamadı?. harbiye reisliği ve general Von tini bu aldam tek batına izaha ka. 
Bunlara verilecek cevap 1939 • Moltlce endi§eye ldüşüyor ve, fidir. 

daki vaziyet için de ayni suallere Marn muharebesin.den pekaz ev. Rus erkanı harbiyesi reisi Dani. 
cevap teıkil edecektir. vel, garp cephesinden üç kolordu lov harp akademisinde yetişmiş, 

ile bir süvari fırkasını şarka atı. Dragomirovdan ders görmüı bir 
Rusyanın Umumibarpte yorlar. Bu 'kuvvetler tehlike anın· kumandandı. Suhomlinov'a oldu· 
yardımı olmuftuT da, garp cephesinde Von Kluck'in ğu gibi, Danilova' da Jilinskiye •de, 
1914 de Rusya bize yardım et· elinde bulunsaydı, acaba hadiseler yeni harp silahlarının zararlı ol • 

ti. nasıl bir cereyan alırdı?. duğu, çünkü askerlerin manevi. 
Esasen ldaha 17 ağustos 1892 Binaenaleyh, hiç şüphe yok ki, yatını azalttığı öğretilmitti. 

askeri anlaşması ile kararlaJtirıl· 1914 !deki Rus taarruzu Fransa· Dragomirov, seri ateşli topa, 
nuştı: "Fransaya Almanya ve nın Marn zaferini kolaylaştırnuı- makineli tüfeğe düşmandır. "mit· 
ya Almanyamn yardımı üe İtalya tır. ralyöz bence normal teşkilatlı bir 
taarruz edecek olursa Rusya. bü. Rua ordusunun oynıya- ordu için manasız bir şeydir,, der. 
tün kuvvetleriyle Almanyaya bil· bileceği rol O, telefonla telgrafa da düşman· 

cum edecektir.,.: "Rusyaya Al· Rus ordusu ne gibi bir rol oyna· dır. "bunlar tamamiyle yaıi:lımcı 
manya veya Almanyanın yardımı yabilirdi?. va11talardır; münaaebat tesisi ve 
ile Avusturya, taarruz edecek o- Fransız ordusu gibi iyi bir şe· raporların nakli için baş vasıtam 
lursa Fransa bütün kuvvetleriyle kilde müscllah, mücehhez ve ku- insandır ve insan olarak kalacak-
Almanya ile harp edecektir .. ,, mandalı olsaydı, Rus ordusu Al- tır., diye yazmıştır. 

Diğer taraftan, ayni anlaşmanın manyayı üç sene evvel mağlup e. * * * 
ikinci maddesi de §Öyle diyor: de bil irdi. Onun için, Suhomlinov da tay. 

''üçler ittifakı, veya onlarldan Halbuki umumi harpte Rus yareleri ç0<;uk oyuncağı saymış, 

herhangi biri seferberlik ilan etti- harbiye nazın general Suhomli· orl:iunun mermi miktarını fazlala§
ği takair.de Fransa ile Rusya der- nov'du. Saray entrikalanrJda uı· tırmamıştır. Almanya muharebe· 
hal ve ayni zamanda ordularıriı ta olrnu!} olan bu 66 yaşındaki sa- nin başın.da her topa 3000 mer • 
seferber edeceklerdir.,) Bu suret- lbn generali ikti.darsız bir adamdı. miyi kafi görmezken Rennen. 
le 1.300.000 kişilik bir Fransız Yahut bir haindi. Yahut ta iktidar kamprın toplarına ancak 420 mer-
~dusu ile 7 • 8 milyonluk bir Rus 1111 bir haindi.. mi di§Uyordu ! 

Çarın birinci ordusuna çafnlan bitleri, ihtiyat zabitleri, 
.ihtiyat efradmm eline • birer til • talim ve terbiyesi, techiıatt. 
fi'!~ :U..wf!Mfti~• _.._. l.IH111a- 1r11r. I•- ··--• • • • -s·-
§Un '.koymanın imldrıı yok .• ÇUnkü kinden son kierece aşağıdst• 
o devirde yeni bir fiıek kabul e. Almanyanm bugün 
dilmit, tüfekler ise kısmen değiı· teıkil eden ıey, kal"lısın 
tirilmittir. zayıf davranmasıdır. AlJııa!l 

Rennenkampra gelince; o, her biye nezareti de bunu ~yoC 
topa 420 mermi dilttilğilnden ıi· ğil. 
kayet ediyor. Kendisine bu mü- Buna mukabil Rusya bUyil) 
himmat harbin yansına kadar de. sınai devlet oldu. Hava ku 
vam ekler diye cevap veriyorlar. rinin, korkulacak bir ıey ol 

Halbuki Rennenkampf bunları nu herkeı teslim cldiyor. 
yalnız Gumbinnen muharebesin • Şüphesiz, Rusyanm bu 
de sarfediyor, bunun üzerine şi· askeri kuvveti her ne kadat ~ 
mali garbi cephesi mühimmat ku değil se de, yirmi be§ sene 
mandaru derhal harbiye nezaretine kinden ıon derece üstündilt• 
şu telgrafı çekiyor: Diğer taraftan, bugün 

,. . . . İngiltere, ve Sovyetler Birlil'.:.; 
Bırıncı ordunun son derece d 'k" bi l"k k tl' b'r 'fi':. . . . . sın a ı r ı uvve ı ı ~ 

§tddetlı muharebelerı büyük hır l .1 t k · _u,lm. b 1 ~ . . . ye ı e a vıye IC7Ul ıı u 
mühımmat sarfına ıhtiyaç göster. T "" k' d k d" · · • ';I . . ur ıye e, en ısı ıçın 

mıştır. General Rennenkampf İt 1 · t hl"k · · Jıi 
b

. . . . f. k ve a yan e ı esını 
125 ın mermı ıle 56 mılyon ııe 1 k tl d b' 'dir . . . . mem e e er en ırı . 
ıstıyor. Kendisine son ıhtıyatnmz B d b k .. tefi" 
olan 3 bin mermi ile 7 milyon fi. t un an aıhalı, • mu_..aeıı 'ı ayyare ve zır ınşa eu 
~eği veriyorum!.,, giltere harp zamanında 2 ıeO' ; 

* * * cak olan mecburi askerliği 4' 
Baıkumandana gelince, Ruı - tul etti. 11 

Japon harbinlde'ki bozgunlarda ol- Hülisa, mihve;le denıo~ 
duğu gibi 1914 harbin.de de onun arasındaki fark çojt bii~·i 
büyük mes'uliyeti vardır. Hakil:i Hitlercilerle faşistler pek 0 
bir kumandan olan general Mar- liyorlar ki bir harp olursa ılS 
timov ondan bahsederken şöyle ezileceklerdir.. - (La 1) 
der: 1 deı Na~ 

"Asri bir lokanta, Peteraburg • ,· 
daki daireler, aarayl•nn .. 1onı.. Yakıt Kitapef. iti 
rı: İ•ti Rus kumanklanlannm bü- :ı 

:ıı ou··n ve yarın tere~ yük bir kısmı buralarda yetişir. 
"Yüksek bir mevkie geçebilen külliyatı F. 

b!zim kumandanlar bu mevki· 
leri kendilerine bir mükafat te. 

No. 31-40 4 cü ıerİ 
31 Rasin killllyatı iV 

litkki ederler ve vazifeleriyle, an- 32 Metafizik 
cak zevahiri kurtaracak kadar meş 33 İskender 
gul olurlar. 

''Ekserisi silahtan anlamaz. As
kerlikteki terakkileri takip lüzu • 
nıunu görmezler, kendilerini ha. 
zırlamazlar, kıtalannı talim ettir. 
mezler. Çünkü, mevkileri emni· 

34 Kadın ve ao!lyallzıD 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofl ve sanat 
38 Etika 
39 Ileraklit 

yettedir. fstediklerir.i yaparlar, 40 Ruht mucizeler 
ihmallerini, cehaletlerini, kıymet· 

sizliklerini kapayacak her türlü 
delili ortaya koyarlar, askerlerden Bu serl.n!n flatı e.50 • 
en manasız §eyleri isterler. Fakat Hepsini alanlara yUzı' 
yaşları ilerlemcl:likçe, veya teda. tc yapılır. Kalan ' 
visi kabil olmıyan bir hastalığa 120 tunııu peıln 

.duçar olmadıkça mevkilerinden baldıl ayda l" 
çıkarılmazlar. Bu gııöi haUerde ~ 'nzere d~rt t · 
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Kavga çıkaran 
nıektep liler 
iddetle cezalandı rıldı 

Galatasaraylılar 
34 üncü yıldönUmleri 
için Arsenal takımmı 

davet ediyorlor 
Memleketimizin ilk spor klUbü 

Galatasaray eylQl sonunda 34 ün
cü senei devriyesini tes'it ctmeğe 

karar vermiştir. 
Galatasaraylılar _ iki sene evvel 

yaptrldan gibi - bu defa da fubol, 
atletizm, güreş ve deniz sporların
dan tertib edilen geniş bir pro
gram.la bayramlarını kutlulıyacak -
lardır. 

eir çok talebeler mecburi tasdik
name ve muvakkat ihraç 

Bugün ve yarm selırlmlzde iki m ~mı seyredeeefbnlz lımlrln Do~~ taJmm... 

ŞIEMRIMDZDIEKI MILLIKCBME MAÇLA~ 
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Doğanspor takım cezası aldılar 
Haydarpaşa ve Daruşşafaka liseleri bu mevsim 

)apılacak musa~akalara iştirakten mahrum edildiler 

Bu kal'lılaşmalar içinde bUtUn 
sporculan en ziyade alüalandira. • 
cağına eUphe edllmiyen futbol mil
sabakalan için, san - kmnızılılar, 
tngilterenin maruf profesyonel 
klübU Arsenali bir maç yapmak n
zere ııehrimize davet etmeği karar
laştırmqlardtr. TUrkiyeye ilk defa 
gelecek olan üatad İngiliz profea.. 
yonellerinin maçı senenin en ehem 
miyetli spor hldiselerinden biri o
lacağı muhakkaktır. 

Bugün Beşiktaşla, yarın 
Galatasarayla karşı1aşıyor 
Maçların zevkli olacağını tahmin ediyoruz 

~ 

Güreşçilerim iz 
Filistine gidiyorlar 

tzmirin şampiyonu Doğanspor i· da yapacağı maçta da farklı bir ga_ akın yapılan tarafta, bir beki 
kinci İstanbul leplasman maçında libiyet elde edecektir. diğerinin makul şekilde ge 
bugün Beşikta~. yan da Galata. Galatasaray müdafaası, !zmirlile ması olmalıdır. Bu suretle 90 
sarayın karşısında çıkıyor. re gol fırsatı bırakmadan maçı bi- ka omuzlarına yüklenecek ) 

Bu sene, her senekinden daha za- tirebiiecek bir kudrettedir. az golle çıkabilirler. 
yıf olan İzmir takımları her ne ka· Hücum hattından ise, fazla bir Müdafaa oyunu daima tehl 
dar kendi sahalannda İstanbul ta· gollü galibiyet teminini beklemek yunu olduğu için, kat]ılanndı 
kımlanm yendilerse de, üst tarafı doğrudur. nıyan muhacim kim olursa 

Cavoalz marta ba:ı laleb'eluin hakeme laarru:ıı böyle olmıı;~lıı 

Filistin gilreş klübil, iki maç 
yapmak üzere Kumkapı Haliç klU
bünün teşkil ettiği lısta.nbul Gllreş 

. klübl.inil davet etmiştir. 
Temmuz içinde yapılacak bu mU

sabakaya, lsta.nbul gUref klUbUn.. 
den altr gilreeçi gidecektir. 

biz bunları bir sürpriz addedebiliriz. Doğansporun geçen seferki dep- Doğanspor müdafaası, hafiari 
Oyle değil mi ya? Kendi sahasında, !asman maçında, sık,şık vaziyette Ia~rak açık bir oyun çıkarın 
kendi se)ircisi önünde, teknik ve olan müdafaanın bocaladığım ve Enerjik oyunculardan müt 
yüksek bir oyundan ziyade sırf iyi ortayı boş bıraktıb,rını gördük. Bu- tzrnirlilerin yapacağı her ik' 
bir derece alabilmek için çırpınır- nun neticesi bütün goller ortadan ta gol adedi ne olursa olsun lııekttbler arasında tertib edil -

~- olan §ampiyonanın futbol final 
,"'ÇIJlda, Haydarpaşa lisesi ile Ilık 
~ili arasında çıkan çirkin kavga
' Sonra yapılan tahkikat niha. 
'-.......___-~~~~~~~~ 

Spor eğitmen 
l kursu 
~erin askerliği bitmiş 

Ol1na1a,. şartı kaldırılpı 
aeden Terbiyesi fıtanbul Böl 
i Baıkanbimdan: 

Qe:Jen Terbiyesi ve spor Eğit
~ Kursunun kayıt ve kabul 
llddeti 26 _ 6 - 1939 Pazartesi 
Un" 
. u akıamına kadar temdit edit. 
1!tir. 

. ~"f\'elce vazedilen askerliğini 
tir-· 1 ... ıı olmak şartI kaldın mıttir. 
u ll'ıücldet içinıde müracaat eden 
, lcabuı şartlarını haiz olan nam
•lerin imtihanları 27 - 6 - 1939 
tihine müsadif Salı günü saat 
.da Çeigelköyünde Kuİeli Spor 
"hıde yapılacaktır. 
ltc)'fiyet alakadarlara tebliğ o. 
llr. 

Fenerbahçeli 
Zeki evlendi 
Cl nıilli takını merkez muha
~e Fenerbahçe klübünUn en 

hur futbolcularmdan Zeki Riza, 
taı:ı Vitol ile evlenmiştir. 
il eııki ve krymetll aporcumuzla 
ııaadetler temenni ederiz. 

-0--

erkezi Avrupa ku
sı maçları başhyo r 
a:-ı:ı muhtelü şehirlerde başlı -
-.it Ol:ln r.ıerkezi Avrupa kupası 
. a4'::ı:n ilk karşılaşması şöyle -

.. · hakem Mojorsky (Ma-
ı. • 

:::.ı.:e \'cnüs (R) - Bo -
( . 

). 

.• .,t de hakem Scarpi (ltal
J i.l::.r-- ::::ıde S!avia (Çek) Fe • 
\'arc:} (!facar). 

l'agaa, hakem Ksifond (Roman
llareı:inde Sparta • Eeograds-

ilan~da bir İngiliz hakem ida-
•ı:lc Ambroziana (İtalyan), Uj
<~ • ~~ft iı;.:ı.n) ta.kımlan karşı
~!~r ..lır. 

yetlenmit ve hAdiaenin mUaebbible
ri teabit edilerek ağir cezalarla tec
ziye edllmlelerdir. 

Ka"V'gad& allk&lan görülen Hay
darpap. llsesinden altı talebe hak. 
kmd& muvakkat ihraç ve mecburi 
tatıdlkna.me karan verilmiftlr. 

Bu talebeler, Haydarpap. lilesin
den bqka bir liaeye D&ldedilecek: 
lerdir. Altı talebeıılıı Uç Hile müd
detle llıseler araamda yapılacak mu 
sabakalara ~titak etmemeleri de 
karar altui& ahıim11tii'. 

Bundan l>qka, Haycta.rpqa liae. 
si, bu meVBimde yapılacak herhangi 
bir mlliıabakadan da mahrum edil - · 
miştlr. 

lılaçm aon daldkalarma kadar ga
lib vaziyette bulunan l§ık lisesJne 
verilmesi icab eden kupa hakkmda
ki karar da salı gUnü yapılacak ko • 
mite içtimamda tesbit edilecektir. 

Gene liseler ara.smd& yapılan vo
leybol maçmda da Boğaziçi ile Da
rilşşafaka arasında bir hlclise çık
mıştı. DarUggafakanm d& bu mcv. 
ılın maçlarmdan menedilmesine lta 
rar verilmiştir. 

lngiliz takımı 
Ankaraya vardı 
Misafirler birinci maçla-
rmı bugün yapacaklar 
Ankara, 16 (A.A.) - İngiliz 

Midilsex Wonderes futbol takımı 

bugün saat 12 de şehrimize üç 
tayyare ile gelmiılerdir. Misafir 
sporcular hava istasyonunda An
kara bölgesi beden terbiyesi dL 
rektörlüğü ileri gelenleri, futbol 
federasyonu mümessili klüp dele· 
gelerinden ve sporculardan mü. 
rekkep kalabalık bir heyet tara
fından karıılanmıılardır. Karşıla
yıcılar arasında İngiliz sefareti 
erkanı da bulunuyo~lar<1J • 

Misafir sporculara Ankara böl
gesi ve futbol federasyonu namt. 
na birer buket verilmit ve mih. 
mandarlariyle beraber ~ametleri
nc tahsis olunan otele görülmüş· 
lerdir. 

Misafirler akpma kadar istira. 
hat etmiıler ve akşam saat 17.30 
del ı 9 Mayıs stadyomunda bölge 
başkanlığı tarafından verilen çay. 
da hazır bulunmuşlardır. 

Çayda misafir sporcular, spor 
teşkilatı ileri gelenleri, Ankara 
sporcuları bulunmuşlardır. 

ken elde edilen galebelere· sürpriz yapılmıştır. olacaktır. 
demek yerindedir. lzr.ıir<ieki maçta da golleri atan- Sacit Tuğrul ·oc 

Nitekim bu sürprizlere kurban lan gözönünden geçirecek olursak, 

Ah met Fetger •I giden Fenerbahçe ve Vefa klüpleri, bmir müdafaasının gene ortada~ 
burada yaptıkları tzmir maçların.. aksadığını görürüz. Açıklar üzen· 

İzmir klüple 
Eski isimlerini ahyorl 

G f d · · da çok üstün bir oyun çıkararak ne çıkan bekler daima kendi haf· 
Ur~ş e erasyonu reısı farklı derecelerle galibiyeti elde et· larile bir anlaşma tesis edemeden 

GUret fede- mekte zorluk çekmediler. maçı bitirmişlerdi ve goller, o maç-
larda, beklerin ve hafların biranda lzmirden bildirildiğine gör 

~;::n:~eı;,~ Bugün ve yarın yapılacak maç- bertaraf edildiği anlarda yapılmı~- mlrdeki klUbler, evvelce ya 
larda da gene lımir tak.ımnun aley· tr. bir birl~medcn sonra almış ol muvaff alcyct l e hi ,_ · ;;.."' =• ,.,,,._. 

fdare eden Dftfs . ne uır gfü u§ ,.cu .. ~ sa, .IUüaz. IJob";anspor müdafaasmm bu maç lan bugünkil :isimleri (Ahı 
yarbayı Ahmet Be§ikta§ kendi sahasında, kendi la:da dikkat edeceği en mühim şe)', Üçok, Doğanspor, At~spor, 

seyircisi önünde, bu sene milli kü- açık u··zen'ne çıkma meselesidir. A- manlarspor) isimlerini değiştirıi 
Fetgcri ikl sene medeki oyunlarından herhangi bL · B d Als 
'evvel federas- çık üzerine çıkan bir beki, öteki be· Uzeredirler... un~ar an_ 
yondan aynl - rini çıkarabilmek şartile Doğanspo- kin hemen yam başından takip et· ve Üçok klublen, bugunlerde 
~ ru rahat rahat yenebilir. mesi müdafaanın bir tarafım ta.. grelerini toplıyacak, eski (A 

Ahmet Fetgerl Bu gUn spor Beşikta§ hücum hattını kesmek, ma~en yok ediyordu. Altmordu) isimlerini _aıa~~ 
ed Udilr Doğanspor için bir hayli müşkül o· ~ n ··dafaa sistemi, Bunları takıöen de digerlerının işlerimizi idare en umum m , .J.JVöansporu mu tzmırs· 

lacaktır. Zaten maç da karşılıklı isimlerini '(Göztepe, çok haklı olarak kıymetli eleman-
hücumlar, kalelerin tehlike atlatma· k Karşıyaka) isimlerini almaları lan gene iş b&.§ma getirmeğe ka- ., • f 

rar vermlttlr. Bu mtlnase'betle Alı_ sı ~klinden ziyade, Beşiktaş muha· Z m 1 r a 1m1 muhtemeldir. 

met Fetgeri de gUree federasyonu- cimlerinin Doğanspor müdafaasile D 1 t b 1 ld' --o-
nun b&.§ma tayin edilmlşt1r. çekişmesi halinde cereyan edecek ün gece s an u ~ ge 1 Beden terbiyesi hocal 
edilıni§tir. ve maç, elde ettikleri fırsatlardan Fakat takımın lısans- k"l;ı,.t d · 

ne kadar l•stı'fade etmesini bilirlerse spor taş 1 d m a vazı Kıymetli idareciDllz, Ağustosta 1 8 d d 1 ki 
şimdiki federasyon reisi Vehbiden gol adedini o kadar fazlalaştıracak arı an ırma a a amıyaca ar 
vazifeyi teslim alacakt?r. Beşiktaşlıların galebesile neticele- Un UtU 1 m UŞ Maarif vekaleti, kadrosunun 

-o- necektir. Bugfin Beşlkta§la, yarın da Ga- hğI dolaymile, beden terbiyesi 
5000 Metre koşuda Galatasaraya gelince: ıatasarayla milli kfune maçı için calarmm, beden terbiyesi um 

Milli kiline başında sonuncu vazi· k~ılaşacak olan lzmirin Doğan- nıildürlilğünde vazife almalann 
dünya rekoru kırıld ı yette olan Galatasaray, maçlar de- spor takrmı, dün gece saat ıo,30 da zin vennemi§tir. 

Helsinki, 17 (A.A.) - Finlandi· vam ettikçe yaptığı karşılaşmalar- ~ehrlmize gelmiştir. Kafile 13 fut- ---o-

yalı aMeki, dün atletizm mi.lsaba· da hakiki bir varlık göstererek )~.e- bolcil ve iki idareciden mürekkeb • 1 Spor tarihi hazırlam 
kalarında 5000 metrelik dünya re- ni yeni ve basamak basamak bugun dir. Futbolcuların lisansları bir Tilrk sporuna muhtelif vesi! 
korunu krrmıştır. Maeki bu mesafe· kil en iyi pu\'an vaziyetini elinde yanh3lık neticesi, Bandırma istas- le hizmet edenlerin tesbitile bil 
yi 14 dakika 8, 8110 da katetmiştir. bulundunnaktadır. (Beşiktaşla tek. yonunda unutulmuştur. Vesait ol - bir spor tarihi yazılacaktır. 

Gene Finlandiyalı Pernki 14 da- rar edilecek maçı da gözönünde bu· madığmdan bu lisansların bugün Spor tarihini hazırlıyncak k 
kika, 16 2110 ile ikinci gelmiştir. lunduruyoruz). gelmesine imkan yoktur. Kafile re- misyona, turban Felek, Fethi T 

14 dakika 17 saniye olan eski re- Saha, seyirci avantajım da silip isi, hakeme ibrazı mecburi olan 1L sin, Ahmet Fetgeri, Taib Servet 
kor Finlandiyalı Letinen tarafın- süpüren ve iki güzel galibiyeti pe~i- sanslar için futbol federasyonun - Yusuf Ziya seçilmi§tlr. 
dan tesis edilmişti. ne takan sarı • kınnızı takım, bura· dan müsaade taleb etmi§tir. -o-

Merhum Şeref için bug 
yapılan ihtifal 

Be.~iktaş klübil ve spor tC3kil 
idarecilerinden merhum Şeref i 
bugün saat üçte Yahya efendi 
glbmda bir mera.sim yapılacak 
Merhum Şerefin kabrine 1stan 
nımtakası ve İstanbul hakeml 
namına iki çelenk konulacaktır. 

Merhum Koçuk Kemal 
ailesinin teşekkürü 

Yeğenim, ağabeyim Gala tasar 
lı bol.:sör Küçük Kemalin ziy 
dan dolayı gerek J...'"l)'llletli Gala 
saraylı arkada~larile dostla 

Çay çok neşeli geçmiı ve geç 
vakte kadar devam etmiştir. Mi. 
safir takı~ ilk rr.:ıçını yarın saat l 

1 
;;,30 .da 19 Mayıs stadyomunda 
:Ankara~ücü ile yapacaktır. 

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

Bugün tzmlrll raldbleil' Urificı a sıla bir lmWi.i.n ge'ÇIMCIC olan 

ve gerekse yüksek matbua 
&österdikle-ri Hltufkar ve nazik~ 
aldkaya karsı minnettarlıimım 

Dayısı Hemşiresi l
ıin teessürlerimizle arzederiz. 

~ Selman Vstiiner Sallıa Giirmtı 
... 



Şahıslar: 

Hapishane müdürü. 
Rahip. 
Bir gardiyan • 
Ceymı Dayk, mahkUm .. 
Bir genç kt.z.. 
Sahne: Hapishanelde müdürün 

odası. 

Hapiıhane müdürü, alt
mıı yaımı geçmiı, lar saçlı, 
mütehakkim tavırlı bir a
damdrr. Senelerce omuzla. 
nnda taııdığı mes'uliyetli 
vazife, &'Özlerinin, ağzmm 

etrafında, alnında derin izler 
bırakmııtrr. V azif eıinin ver
diği huıunete rağmen mer 
haınet hi11ini ve insanhğrnı 
büsbütün kaybebnemiıtir. 

Rahip alı:saçlr bir ihtiyar. 
dır. Yüzünde kederli ve 
muztarip bir ifade vardır. 

Müdür - (İçtiği sigann .du
manını tavana doğru öflJyerek) 
Yağmur ibaşlaldı galiba!. 

M U:iür - (Demir parmaklı!dı 

pencereden dışarı bakarak) Ben 
bu işler için pek ihtiyarladım .tr· 
tık galiba.. Evvelce, bir mahku
mun idamı bana pek tesir etmevJ ;i 
şimdi her vak'adan bir kaç gün 
evvel ve birkaç gün sonra azap 
içinde kalıyorum, sinirlerim ber· 
bat oluyor. 

Rahip - Her halde hoı bir va
züe kleğil.. 

MildUr - Bu gece en ziyade bu 
kadar rahatsız oluşuma kızıyorum. 
Hakiki hliviyeti ne olursa olsun, 
bu adam bir katildir ve cürmünü 
itiraf etmiştir. 

Rahip - Evet, hem de taammü 
den, soğukkanhlrkla öldürdilğü • 
nü ide biliyoruz. 

Müdür- Verilen hUkme l!yık. I 
Rahip - Kanuna göre, evet .. 

Fakat azizim, hiç dikkat etmdd.iniz 
mi, bir mahkQmda biraz asalet, 
uysallık görünce, işlediği cilriim 
hafifler gibi olur. 

H ü kÜ ni 
Gecesi 

Bir perdelik piyes .. 

ıey aöylemeğe lüzum yok, anlaşıl. 
dı mı?. 

Gardiyan - Evet efendim. (Çr 
kar). 

Müdür - Şimdi bana mahkUmu 
gönder. 

Rahip - Ya şahitlerle gazete
ciler?. 

Mildür - Kahve içiyorlar. Beş 
on dakika sonra yerlerini almış 
bulunacaklar. Biraz beklesinler .. 
(Telefon zili) Alo, burası, benim, 
evet 1 Kim dediniz? Vali mi? Alo, 
zatıaliniz misiniz, beyefendi? J:e
§ekkür ederim, pek iyi değilim , 

evet, yanın saat sonra tamam 1 
Her şey hazırdır. Hayır, bozukluk 
yok, dokuzda bir tecrübe daha 
yaptık. Kanuna göre, gece yarı

sından sonra derhal hükmün infaz 

nıeği mi tercih edersiniz?. f 
Mahkum - Burası biraz daha 

havadar ama .. 
Müdür - Evet?. 
Mahkum__: Orada cıgara içebi

liyordum. 

Müdür - (Çekmeden bir paket 
cıgara çıkararak, Ceymse uzatır, 
kibrit çakar, cıgarayı yakar) Bu. 
yurun?. 

Mahkfun - {Hafifçe gülüm
ser) Teşekkilr ederim.ikramcı bir 1 

ev sahibisiniz .. 
Mahkfun - Cıgaranın duma

azdır. Size bir çok defalar sordu· 
ğumuz suale doğru cevap verme • • 
nin sırası geldi, zannederim, kim
siniz?. 

Müdür - Ceyms, vaktimiz 
nıru seyrederek) Kim mi? Ceyms 
Dayk .. Bir katil! .. 

Müdür - Hakiki isminizin bu 
olmaıdığını biliyoruz .. 

Mahkum - Siz bir ismi değil 
biı ada.mı mahkQm ettiniz. Cinaye. 
ti bu eiler yapmadı mı? O halde, 
adım Ceyms veya Tom olmuş ne 
çıkar? .. 

Müdür - Evvelce başka bir i· 
sim taşıyor.dunuz. Neydi o? 

Mahkfim - Hatırlamıyorum, 
Unuttum. 

Rahip - Fikrini değiştirrniye • mı ?. 

Rahip - (Başını ellerinin ara
amdan kaldırmadan) Evet .. 

Müdilr - Gayri ihtiyari onunla 
al!kadar oluruz. Maamafih Ceym-

Müdür _Tam sırası! sin bu lakayd, asil tavrı beni fena 
Rahip _ (Saatine bakarak) halde sinirlendiriyor. Mücrim ol

Saat on ıbirl geçiyor. (Derin bir duğunu itiraf etti, tavırlarmda 
nefe.s alır) Çok beklcmiyeceğiz. r:ıilcrim hali yo'k .. Bu gece, hük-

edilmesi icap eder, fakat siz vali
siniz, tabii istediğiniz kadar tehir 
edebiliriz. Nasıl? Bir genç kız 

mı? Buraya mı göndereceksiniz? .. 
Ha, gönderiniz. Neredeyse gele· 
cek mi? Peki efendim, başlistüne 1 
güle güne beyefendi.. (Telefonu 
kapatır. Airunm terini mendiliy1e 
silerek) duy.dunuz mu? Bir genç 
kız, uzun zamandanberi kaybettik 
leri erkek karde§inin Ceyms ol
duğunu zannederek onu görmeğe 
geliyormuı. Vali, kız, Ceymsle gö· 
rüşmeden hükmü infaz etmeme
mizi söylüyor. Kızı buraya kendi 
otomobiliyle yolluyormuş. Ne 
dersin?. 

cek misin, oğlum?. Gardiyan - Evet .. 

Mahkfun - Hayır.. Müdür - Ustü başı ıyıce aran. 
Müdür - Ceyms !. d!ktan sonra bekleme oldasın!l a-

Müdür - Demek siz on y 
nızda iken kardeşinizi kaybe 
siniz. Şimdi görseniz tanıya 

misiniz? 

Mooilr _ Yanından ayrıldığı • mün infa.nnı beklerken ideta 
nız zaman, sakinmiy!di?. kendim, bir cürüm işliyormuşum 

Rahip _ Çok .. Galiba son daki- gibi geliyor.. Hemen hemen isti
kaya kadar sUkilnetini muhafaza famr vermek niyetindeyim. 
edecek. Rahip - Cidden pyanr dikkat 

Müdür_ Bu ıkadar soğukkanlı- ıblr tlpt .. Dinle hlç 1ıUkası yo'kt. 
Sözlerimi diJCkatle dinliyor, o kalığı ömrümde görmedim. Bazıla-

rında rasladığmırz gibi unutkan- dar! Konuşacak biri diye beni ça
lık, ldalgmlrk falan değil, bile bile ğırtıyor .. Yalnızlıktan biraz kur 

tulmak için!. yapıyor. Ne irade... b' 
MUdilr - Allahın karşnına ır Rahip - Böyle kuvvetli •bir ira 

dinsiz olarak çr'lanak istiyorsa deye sahip olan ada.mm hayatını 
faydalı bir işe basredememesi ne mani olamayıElzfmiki.1 .d 1 . 

~'- ı Rahip - z en ge cnı yap-yaı:;lA. • 
Müdür - Bu gece sizi çağnt. malıyız:. .. . 

~ b" ı ·· 1 k Müdur - Şuphesız. (Yazıhane-trgı zaman ır şey er soy eyece . .. _ U ak ·.t.· b' f 
. nın gozun açar §trın ır zar zannettım. . düf' ı y· · 

Rah. s·· 1-..ı· :ıc ı çıkarır.) Ne garıp teaa . ınnı 
ıp - oy ~ı. ço ıey er • ah"b" b' d .. 

1 
.. 

·· 1 d. k d'dd h" bah b~ bın dolar ı ı ı ıra am o u-
soy e dı. ama, en ı en ıç • me mahkGml Gazete tarafından, 
&etme ı.. . hali · uk b' 

Müdür - Hakiki .hüviyetini tercümeı nı yazması m a ı-
gizlemekte hali israr ediyor, de- !inde yirmi beş bin klolar teklif e

dilince, öyle memnuniyetle kağil mi?. 
bul etti ki, bu para ile görülecek Rahip - Hiç niyeti yok, arrnru 

mezara kadar götürecek. 'bir işi var sandık .. Fakat işte pa-
Müdür _ Muhakkak ki, ailesi- ralar, olduğu gibi duruyor .. Elini 

nin ismini kirletmemek için, haki
ki ismi gizliyor. Ceyms Dayk uy· 
durma lbir isim, hayatına ldair ver
'diği malCimatın da uydurma oldu
ğunu biliyoruz. Fakat buna sebep 
ne?. Aile11ini ve dostlarını 'kendi
sinin bir katil olduğunu öğrenmek 
ten men etmek mi? Hel halde 1 

bile sürmedi. Her halde maksadı, 
yazdığı uyidumıa hal tercümesi ile 
herkesi büsbütün pf1I1mak, şüp· 
heleri dağıtmaktı. Böyle bir fırsa
tı tabii sevinçle karııladı. Şimdi 

bu paraları ne yapacağız?. Hem 
de son defa olarak bir tecrübe yap 
mak istiyorum. Belki artık söyler, 

Bir kaç ıene evvel gene bir katil kim olduğunu! • 
ayni hileye bq vurmuştu .. Fakat Rahip - Hücresine kadar ben 
tahaımnül ddemeıdi, elektrikli san- de sizinle beraber geleyim mi?. 
dalyeye oturacağı gün yaklapn- MUdür - (Eliyle alnını .sıkar) 
ca, haldki hüviyetini ifp etti. Şim Aklıma bir şey geldi: Yiı'mi ae
di, yarım saat sonra ölmeğe mah- kiz senedir bu hapishanede tatbik 
kum ettiğimiz adamın kim oldu. edilmemiş olan bir §eyi yapaca· 
ğunu bilmiyoruz. Dört aydır mev- ğun. Bizim onun hücresine gide
kuf, bir kelime bile kaçırmadı ağ- ceğimiz yerde , onu buraya çağır
zından. tmz. Vakit gelince şu kapıdan, 

Rahip _ Bir insanın kendisini elektrikli sandalyenin bulundu -
ailesin.den ve ldoıstlarından uzak ğu d:laya kolayca gider. Bu oda

Rahip - "(Gözleri yerde) Zaval 
It kız 1 

Mahkfim - Efendim?. Iın. (Gardiyan çıkar.) Oğlum, bu 
Müdür - Bu mektup yığınını genç kadın, sizi görmek için ge-

görilyor musun? Memleketin her liyor. Görüşmek ister misiniz?. 

Kız - Bilmem ki, her hald 
nrrım. Biribirimize çok dil 
dük. Benimle uzun uzun o 

Müdür - Son t!akikada esrar 
çözülecek gibi görünüyor. 

Rahip - Galiba!. 
(Kapı açılır. Ceyma Dayk, 

gardiyanla beraber içeri girer. Ge· 
ni alıiıli. 'lnivvetll çeneli, H ıf. 
solgun bfr yüzü varldır. Dalgalı 
saçları vaktinden evvel kırlaşmış
tır. YilzünUn ifadesine göre ba -
zan yirmi bet bazan kırk yaşında 
görünür. Gardiyan, müdliriln işa
reti üzerine, mahkOmu içeride bı
rakarak çıkar ve kapıyı kapar.) 

MU:iür - Oturunuz - Ceym 
MahkQm - TetekkUr ederiı 

(Outurur). 

Müldiir - Dört aydır buradas:
ruz. ilk gilnden bugüne hdar son 
.derece kibarca hareket ettiniz. 

Mahktl.m - (Li'kayd ve biraz 
müstehzi) Bizi üzmenin manası 
yoktu. 

Mü.dür - Bizi hiç uğraştırma· 
dınız .. Ben de, kanunun müsaade 
ettiği kaldar mÜ$lmaha göster -
dim .. 

Mahkilm - İyiliğinizi inkar et· 
mem (Rahibe dönerek) Size de 
öyle. Bana karşı çok iyi muame. 
lelerde bulun.dunuz. 

Müdür - Tekrar hilcrenize 
gitmiyccek, burada, benim odam
'da kalacaksınız .. 

MahkQm - (Ukayd) Peki.. 
Müdür - (Mah'kilmun soğuk 

tavnndan alınarak) Sizin için istis 
nai bir hareket yaptığrmm farkın· 
d~. değilsiniz galiba!. 

MahkQm - Ooo, anlıyorum, 
fakat bu gibi §eylerin bana tesir 
etmiyeceğini siz düşümüyorsu-
nuz. . 

tarafından binlerce mektup aldık. MabkQm - Bilmem, kendisini 
Avustralyadan bile iki mektup tanımıyorum ki! .. 
var. Bu mektuplar1da neler yazılı, Müdür - Sizi kardeşi sanarak 

biliyor musun?. kilometrelerce uzaktan gelmit ... 
Mahkilm - Hayır.. Mahldlm - Yanıpyor. Benim 

' ~ ildür - Bi~ kiM. ua.,.,.. '1nırd"Jlnı y~ktur; Lfttfwı k•ndhtl 

zamandenberi kaybettikleri, of"4l· sine söylersiniz .. 
larr, kardeşleri, kocaları, niıanlıla- Mildür - Peki .. 

n olan adamın senin olduğunu MahkCim - (Müdür ayağa kalk 
zannediyorlar.. mak üzere iken birden atılır) Du-

MahkQm - Cevap verdiniz mi? run, madem ki binlerce kilometre
Mü.dür - Nasıl verebilirim? .. yi beni görmek için kat' etmiş, gör 

!(~ndim bilmiyorwn ki.. Cevahı sün de içi rahat etsin .. Nerede gö 
-~reksiniz.. Mecbursunuz?.. rüşebiliriz .. 

- anlamadım. Müdür - Burada .. 
- Siz birinin şerefini MahkQm - Yalnız mı?. 

muü--- . ..ı iiçn hakiki hü - Müdür - (Biraz ldilşündükten 
viyetinizi gizliyorsunuz .. Kim bu? sonra) Evet .. Burada, yalnız! .... 
Aileniz mi? Karınız mı?. MahkOm - Te~kkür ederim ... 

Mahkfun - Öyle bir §ey yok. 
Müdür - Ceymı, bir dakika 

beni dinle .. İsmini bize söylersen 
gazetelerle ilan etsek, bir aile müt 
hiş bir felaket haberini öğrenecek, 
fakat diğer binlerce kişi, ne ağır 
bir şüpheden kurtulmuş olaca'lc !. 
Bu da, şimdiye yaptığın kadar, 
belki idaha kahramanca bir hareket 
olmaz mı?. Bu mektupları yu:a:l 
zavallılara hiç acrmıyor musun?. 

Mahkum - Hiç. Bu mektupla. 
ıa cevap yazın, aradıkları adamrn 
ben olmadığımı bildirin.. Zaten 
hakikat te, bu .. Benim ne annem, 
ne babam. ne kardeşlerim, ne ka
rım, ne de uvgilim var. 

Müdür - Bir mesele daha var. 
(Zarfı uzatır.) Yirmi bet bin do. 
larınrz ne olacak?. 

Mahkum - Beraber götürme
me imkan yok.. Bir hayır işine 
sarf edilsin. 

Müdür - Bu şimdiye kadar 
hiç yapılmamış bir şeydir, §erefi
nize itimat ediyorum .. 

Mahkum - (Müstehzi) Şerefi
me, evet.. Çok teşekkür ederim ... 

Müdür - Siz biraz yandaki o
daya geçin .. Ben genç kadınla yal. 
ntz görüşmek istiyorum. 

(Rahip ve mahkum bitişik oda. 
ya geçerler.) 

Mahkum - (çıkarken) kaçmı

vacağımıza söz veriyoruz. 
• Müdllr - (Gardiyanı çağrır). 
üstü araıı.dı mı, gelen ziyaretçi • 
nin . bir şey yok öyle mi ?Buraya 
getirin .. 

(Çok genç, güzelce bir kız gi
rer. Sade ve zarif giyinmiştir.) 

Müdür - Oturmaz mısınız? 

Ceyms Dayk ile görüşmek mi isti. 
yorsunuz?. 

Kız - Evet .. Geç kalmadım ya? 

Rahip - Oğlum, mildürümil· 
size son bir iyilik yapmak arzu e· 
diyorlar. 

Mahkum - Biliyorum. Fakat 
benim için her yer müsavidir ... 

Müdür - Yarım saat kadar 
Müdür - Nereye gönderelim ? vaktimiz var. Size bir kaç sual sc-r 

Mahkum - Bana adres verdi- mak istiyorum. Nerede oturuyor· 
rip yakalamak mı istiyorsunuz? ... sıınuz ?. 

dı .. 
Müdür - Bu şüphe 

geldi size? Hem neden 
geç müracaat ettiniz? Altı a 
gazetelerde sütun eütun yaz 
resimler çıkıyor .. 
mı: - Bir hafta evvel, an 

bir gazetede, mahkilmun yaz 
makaleyi okumuş.. Resmi de 
zettik. Hayatt hakkında ver 
tafsilit kardeşimin hayatına 
mamakla beraber, anlatış tarzı 
ki bazı hususiyetler ,tabirler, 
landığı kelimeler, tıp'kı kardeşi 
ifadesine benziyordu. Annem 
ta olmasa -derhal gelecekti. 

Müdür - Muhabere edi 
muydunuz?. 

Kız - Son mektubunu alalı 
altı sene oluyor. Vaşingtondan 
bir kitapçının yanın.da çalı§ıY 
du. Küçüktenberi okumağı çoJc 
verdi. Okuduğu hikayeleri 
da anlatırdı .. Bilhassa Şekspe 
piyeslerinin mevzularını pek 
verdi. Aktör olmak hevesinde) 
piyeslerden bazı parçalar ezbt 
ler, bize okurdu. Hele Roı:nl 

Jülyet ten ezberlediği bir parÇ 
her gece ben yatarken, yatağı 
baş ucunda okurdu. 

Müdür - Bu delikanlı, Şc1't 
ri ezberlemek değil, adını bile 
mez. Maamafih bir defa görün· 

(Zile basar. Mahkum, rabl 
birlikte girer. Genç kız a 
kalkarak dikkatle mahkuma 
kar.) 

Müdür - Biz bitişik oday• 
çiyoruz. Konuşmanız pek 
sürmez, değil mi? (Çıkarlar). 

Kız - (Çekingen) Annem 
sizi görmeğe gönde11.1i .. 

Mahkum - Evet?. 

tutabilmesi, bilhassa öleceğine ya. 
kın olursa, büyük bir cesaret ese
r idir. Yanında, bir dostu, annesi, 
kardeşi ve sevgilisi olsaydı, biraz 
teselli edebilirlerdi. 

da yalnız ikimizle birlikte oturur
sa, belki biraz yumuşar. Dili açı
lır. (Bir gardiyan girer), oğlum 
Ceyms Dayk'ı buraya getiriniz .. 
(Gardiyan hayretle müdürün yü. 
züne bakar), evet, buraya getiri
niz. Derhal. 

Müdür - Ne demek istiyorsu· 
nuz?. 

Hayır, müdür bey .. Hiç kimsem Kız - Ohie'de, Penningtor. 
yok ki adresini vereyim. Bir daki- kasabasında, babam, ben pek kü· 
ka müsaıi3e edin, bir 9ey düşünü- çükken ölmüş .. Annem var. 

Kız - Kardeşimden altı 
nedir haber olmıyorduk. Gazctt 
yazınızı ve resmini görünce.:· s' 

Mahkum - Beni kardeşinıı 
.dmız?. 

Mildür - Kimbilir .. Saat kaç ?. 
Rahip - On bir buçuk .. 

ruıı11111111ı1111111 ı11111111111111111111111ul 

1 Çevnren ı 

~ ilHAN TAr~AR 1 

Gardiyan - Peki efendim. (Çık 
mak üzeredir.) 

Müdür - Hazırlık tamam mı?. 
Gardiyan - Tamam efendim, 

yirmi dakika var, değil mi?. 
Mii!Jür - Vakit gelince, bura

ya gelir, bir şey söylemeden ka-
~·-'ı dttr..ırsun Ben anlanm. Bir 

Mahkum - Burada ölüme 
mahkfun bir adamım .. Kendi hüc
remde de .. Bu kapı doğru hücre
lere gider. Bu pencerelerin altın · 

da silihlı muhafızlar bekliycr ... 
Şu demirkap~n. dışardan biri aç. 
mazsa. siz kendiniz bile çıkamaz 
sınız. Diğer kapının ise, hükm:.in 
infaz edileceği odaya açıldığım si· 
zin gibi ben de biliyorum. Şu hal. 
dd. 

Müdür - Hücrenizde bekl ... 

rüz. Hem beni niçin çağırttınız ? Müdür - Niçin anneniz gelme. 
Söyleceğimi söyledim., Bir ada!TI di ?. 

öldürdüm. onu öldilrdüğüm için Ku: - Ağır huta, evden çıkamı 
hiç te nadim değilim. Öldürmeğe yor. 
layıktı, tasarlayarak, planla öl- Müdür - Kandeşleriniz var mı? 
ciürdüm ve kanunun önünde suçu Kız - Bir erkek kardeşim var. 
mu hafifletecek hiç bir mzeretim dı, benden on yaş bilyüktü. Sekiz 
de yok. sene evvel, kasabadan ayrıldı, bil· 

( Bir gardiyan girer.) yük şehirlerde çalışmak istiyordu, 
Müdür - Ne var?. j Bir daha göremedik .. 
Gari:liyan - Validen size birJ Müdür - Şimdi kaç yqındur 

mektup, efendim, bir de ~iyaretçi nız?. 
,..,.,1.1; . Kız - On aeki%.., 

Krz - Evet .. 
Mahkum - Kardeşiniz olrt'' 

tdığımı görüyorsunuz. 111 
Kız - (Dikkatle bakarak) • 

mem ki, biraz aha benziyorsıJll~ 
Fakat o kadar uzun zaman ı' 
ki.. Ben on yaşında bir çoeut;tıl 
Sekiz sene oluyor.. ~ 

Mahkum - İmkanı yok .. Çrl' 
kü benim ne kız, ne erkek 1'11 

tim yoktur. 1"1' 
Kıı; - Sahi mi aöylüyorsurı } 

'(Devamı ıU üncüÖ1 
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Muharipler, ellerindeki kargıları şiddetle 
Af roditi bir dişi kaplan 
gibi kabarmış ve şahlannızş 

gömülü insanların vücutlarına batırdılar 
- Allah Allah! Bu faciayı gözü· \ 

nüzün önünde seyretmekle iktifa e· ~ 

bir halde duruyordu 
lraaııau Atroditi işin bir harbe Afroditi r 

deceğiz demek? 

- Çaresiz ne, yapalım Hans!? 
- Adanılan kurtaralım! Hem bel 

t11bneslnl e.sla istemiyordu. Çiln- _ Bu birinci ders! 
bu. harbin n:ı.stl bir• netice ve-

seyretmişti. Bir kadının ne büyük 
kudret olabileceğini o zamana ka -

·tğlnl 5imdiden tahmin çok güç- Diye haykırarak ince saplr uzun Ve ııimdi iki cami arasında kal-
' Olur Ki O.rınan mağlüb olabilir- bir hançeri bir savuruşta Raşidin 

dar hiç düşünmemişti. 

ki de onların konuşmalarından sen 
anlayabilirsin! Yahut şu heriflerden 
birine zorla tercümanlık ettiririz! 
Adamların kendilerinden istediğin 
malamatı alırız! ' \ mış gibiydi. Eğer bunu Olcaytoya 

.. 'c bu "\'!tı:t &~tında §imdi bir yeninden kapıya saplanmasına se- - Harp mı çıkaracakı.:ın, Hans! 
Hans, tabiati itibarile daha ziya

de sulhçu bir insan olduğu için be
nim hidddetle söylediğim bu harp 
rozü üzerine susmaya mecbur oldu. 
Kalabalık arasında bizim Baharan-

" söylese, evvelce kendi teklif etmiş ~ ldnre$;f b<:şına geçen Miraym beb olmuştu. 
"b bulunduğu için, nasıl bir kaçamak 

U harb sırasında "şerbeti şe - h k' 
~eu Afroditi ayakta ve bir dişi kap- bulabilecekti. Röylemese ya a ı-
lı.. nuş,, etmesi mümkündü. bi katen Çoban bey Osman han top-"lb. Uk..l ona ne kadar hasretti. Fil lan gibi kabarmııı ve şahlanmış r 

halde diğer bir hançeri de nişanla- raklarma saldınrsa bu takdirde 
koca imparatorluk içinde mı§ bir halde duruyordu. Afroditinin düşmanlığından nasıl 

:arengiz bir M.klmiyet ve salta- kurtulabilecekti? 
'I \>ardı, Biraz gözden düşmüş ol - Ben beli tarih yazamam §ev-
llıa rağmen yine vezir Raşldin ketllım ama, nl.9ancıyım, 

goyu göremiyordum. 'Af ri!:alı Kaf ferler (uçvala) dedikle ri biralarını PişiriJyorlar •• 
Osırada Nan·Huta meydanında 

?tyel!yn müşahede ettiği veç
Çok kuvvetliydi. 

~roditinln İlho.niler içinde de -
~ eden büyük mikynsta bir sal

lı olduğundan bir an şüphe e
~eıdi. Afroditi Raşidi ziyaret 

Vezir için bu kadını merdçe öl -
dllrmeğe veya susturmağa imkan 
yoktu. Netekim hançeri yeninden 
ve tabadan çıkardı. İkisini de bir 

Vezir Raşid, belki memuriyet ha
yatı içinde bu kadar teliı.ş etmemiş, 

bu kadar Uzüntil çekmemiş, bu ka-

kopan müthiş bir gürültü ormanı' O \'akit bu zavallı adamların ağ.pçrr.e\.te~diler. l~n kanının ağır 
birdenbire uğuldattı. Bazutalar dan zından goril inlem~sine benzi yen 1 bir. lezzeti oldu~nu hemen herkes 
sederken birdenbire durmuşlar, hep korkunç iniltiler koptu. biıır. . .. 

dar ne yapacağını şaşırmamıştı. si yumruklannr göğüsleri hizasına Bunu müteakip çıplak kadınlar Fakat dm. ı~sa~!ardan alınını§ ka 
Olcayto da veıir Raşidi çağırt- kaldırarak hep bir ağızdan müthiş ilerliyerek, göm.ülü adarmlann. baş~ nın epeyce ıçılc1igı za~a? .~U\'\':~'. 

mıştı. Vezir huzura girdiği zaman, bir sevinçle bagwnc:ma''a bac:lamıc;· lan ucuna geldıler. \e ellerındekı son derece arttı:rdığı \C ıhtl\a etLı 
kenara bıraktı ve sararmııı benzini hanın "Üzündeki işmizazlardan ke- ~ J ~ "' ki ğ' b ddel d d 1 • 

" lardr. kamışları derhal kargıların açtı an ı azı ma er en o ayı tnsar.a elleriyle sıvazlıyarak oturdu: derli veya hiddetli olduğunu anla - bil ük 1 · · ·ı d'ğ 
'.(Ne oluyor?)' diye dallara asılıp yaralara sokup ağızlarile boru gi· Y · Jır ıştı ıa ver ı i me.;hulu-

- Halik seni memleketin ve ha- mış ve süt dökmtiş kedi gibi bir ... b 1 d 1 mUzdu•r• Bazut"'lar b kan tab' tt 
sarkarak bakmağa başladık. bi emmege a~ a ı ar. · .,, u ı ıa e " \rez.trlm, dedi, Ç-0ban beyin 

~an oğullarını tedib için şev
"U - Ne yapalnn, böyle olmuş. Şim
lt handan irade telakki ettiğini dl esasa girelim. Bütiln bu h8.dise-

nın başına bela göndermlş. Dedi. kenara büzülüvermişti, o esnada gene ağaçların arasın· olduğu gibi içmekle yiyecekleri a-
Bazutalar durup açılmışlardı. Or· dan iki ellerinde yanm devekusu damlan, anlaşılan, doya doya yiye. 

taya on on ~ tane kadın gelmişti. rum•.ırtalan tutan çocuklar koşarak bilmek için iştihalarını azami hadde 
~u. kadı~lar çı.rıl. ç.ıplaktılar. Her geldiler ve emilen kamışlardan fış- çıkarmaktaydılar .. 

Olcayto haykırdı: 

orunı. - Duydun mu Raşid? 
!erden Olcnytonun malümo.tı olma-

~·eıır bu k:ıdmın biltiln devlet ması lazımdır. 
~l'!ıı1ıı en mahrem taraflarına - Ya söylersem Afroditi! 

- Neyi ııevketlum? bırı ellerınde bır ıkı metre bo.yunda, kırmaya başlamış olan kanı bu de. Hans da, ben de nefret \'e istikrah 
bataklıklardan koparılmış bırer ka \·eh.~şu yumurtalarının içine damlat tan adeta titmmekteydik. Fakat, 

~~Unu hayretlerle görüyor ve 
'lll hayranlı:kla dinliyordu. Ce -
\'era.ı: 

' llundan ııana ne Afroditi? 

' llana mı ne? Anadolu benim 
rafını.dır. Çoban beyin Kara-
0fuııarmdan ııonra Osman Ul

~ 11 teveccüh etmesi milmkUn -

1J ~~ •enın de nJyctln budur. Bu
taıJ >'~. Ama, işte şimdi il 
t~ S§tr. Bunun netlceııl şu ola
t : • Sen ölecek.sin, Marya 
, euu hanın fir8.§ma nail olamı
'\(t.ır. 

~d Yerinden mçrryarak hay-
• 

~ lllre kadm artık bu kadarı Çok I 

~· Btni 81Um1e tehdid kudretl-
den ve nereden alıyorsun? 

.\t 
roa.ıu gtllüyordu: 

:--.. 'O • 
b! Z11Iıne şevketin vezlrim. Böy 
<r kudrete elmdilik malik değ,i-
1.~a, Osmanın btitiln tekfurla
·~d altına alıp büyüdüğüne 
ı en 1\-0yllyebilirlın ki bu kud -
~ eUnıe geçmesi pek yakındır. 

Sefer yanlıg kapı çnlıyorsu-

~b 
~~ bey mağlub olacak ve bu 
~ Yu bir harbe sevkedecek, 

o'>"- w 
-...ııan dana.nm kuyrugu e-
lıin cescdl b8.§ında kopacak! 

'l> e.ki, ne yapalmı yani? 

~ ~h ~yle eevketlüm. Biraz 
~ \'e sulhçu olunuz. Benim is-

U Çok, uey değil. Çoban bey 
eri geçmiyccek. 

' ()lanıaz. 

' Oıur vezirim. 
~Oıft_ 

ı U;'.az, buna artık emir ve-
.. 

l.lu tı:nır verildif l gibi geri a
l~ln de verilebilir. 

~ 
Uııu ben Olcaytoya söyliye-

S(ıl'liyecekaln. 
~nıi? 

. ~t. lı':mrediyorum aziz vezi-
1 takdirde yeniden biribi, ıı· 
anıharb etmi3 oluyoruz. 

~~lr 

ı 

\r llaşid hayatında bu kadar 
a u-
~ graınış değildi. Bunun 

'lUcı bUe tahammlil edemezdi. 
4-e Arroditi çok ciddi idi. Bir .. 
lı ~·erinden fırladı ve• bclin-
a~~~ -

ı 1 • re sarıldı, amn, yan çıg
b· it tr hnykn-ışla yerinde sap

'lldı. 

- En kuvvetli kumadanlar a -
leyhine hazırlanmıştır. Senin Ol -

caytoyu öldüreceğin rivayetleri ü

zerine kumandanlar heyecandadı -
!ar. Bu i~aretl benden pekliyor
lar. Bundan da anlıyorsun ki beni 
öldilrmek intihar etmek olur. Us
lu oturarak dediklerimi yap daha 

- Hani Osman diye bir emfr mış ~utuyorlardı. .. .. maya başladılar. söylediğim gibi. işleri sonuna ka -
var. Bu emir bizimle boy ölçtiı;me- Reıs Pathara yumruklarını butun Bu feci manzarayı bütün tüyleri- dar görmekte ~metmiştim. 
ğe kalkışmış. Bizans topraklarına. B t ı .. · d d' d'kt _ı. 

azu o ann. u~r~n e .gez ır ı · ~n miz ürpermiş olarak seyrediyorduk. Hans bir aratık yüzü gözü don -
saldırmaktan bir an fariğ olmuyor- sonra o gorıl gıbı \'ahşı hareketıle IIans ade~a dili tutulmuş bir halde, muş ve sabnnr güç muhafaza ede. 
muş. Bu kifayet etmemiş gibi ahl- d So 

göğsüne vurup çırpın r. nra elleri:e aıı;aca '-·apısmıc: dehşet için· bilir bir halde: ren de Bursa üzerine sefer hazır- ... d ıs J • :;; 

yüksek sesle bir şeyler bagır ı. de bakakalmıstı. - Kaptan, ~i. O zavallr gömü. lığına başlamış. • 
Derhal ağaçların arkasından ka. Tekr;r düdükler \'e korkunç çığ· lü adamlar ha.la ölmemi;Ier midir 

Kara Ali adında biri Geyve mUI- dmların adedi kadar da tepeden lıklarla Bazutolar bağnşmağa baş. acaba? •• 
hakatından Yeni kale, önde, Yıkın- tırnağa kadar ağaç dallarile örtün- lamıc;lardr. Çocuklar kamışlardan - Zannetmem, Hans!.. Çünkü 
cahisar ile diğer bir kaleyi fethe- m~ş, yüzleri kork~nç ecinni maske· birk~ç damla kan topladıktan son· öldürücü ol~ıy~n yerlerindeki da
dip kendi memleketlerine ilhak et- lerıle kapalı, ellerınde uzun kargı· ra bu. vumwia kabuklarını Bazuto marlan delıp kanlarını alıyorlar ... 
miiler. Bu ne haldir, biz burada ne !ar tutan muharipler gör~ndül~r. fara d~ğıtıyorlar, onlar da içerek Bu ~ilde hemen ölmiyecekleri aşi-
ya§anz? Bu adamlar htzh adımlarla ılerleyıp dan~diYorlardı! k~rdır. Kan ka}IDettikçe yavaş ya _ 

her biri yerde boğazlarına kadar B t- 1 , .. ülü orman in· \11' ölece.klerdirL. Maamafih, müs. 

iyi. 1Ihani1erin Anadolu içinde hiç 
bir emelleri olamaz. Bizanshlann 
arzularını yerine getirmiş olmak i
çin. de Tilrk unsurunu yeroen yere 
çalmak gibi bir kusura dü~memck 
IAzn:ndrr, 

Yine dostumuz Bizans imparato
rundan giklyet aldık. Bunu sen 

mi halledemiyeceksen çekil. - Olcayto bunu kabul eder 
Afroditl? 

t ... .. ül.. l d 1 h' azu 0 ar ) ere gom rih 1 ktan k d'l · · k be OP.raga gom u o an a am arın ı- sanlarının vifcutıarmdan diri iliri t~ 'f .o , ~ . en ı ermı ay t-
zalannda yer aldilar. k ık . . 1 d tooen ve artık acı du\'madıklan 

Her birinin ba~ucuna bir kargılr ·an ç anp ıçıyor ar 1' muhakkakt~l.. · 

- Sen söylersen e\'ct. 

- Peki! \ 
\ 

- Tebrik ederim Raşid. Sen us
lu ve akıllı bir ac!amsın. Memleke
tini seven Aciz bir kadının ricasını 
geri komadın. TeşekkUr ederim. 

Raşid bu istihzayı da hazmet -
mlt, Afroditlyl çıkarken dikkatle 

Raşid fena halde bozulmuştu. muharip geçmi~ti. Yamyamlarda bu insan kam iç- Hans, ağacın üzerinde hornurda-
H:ılbuki o bUsbUtUn başka bir mak ğ ak. ı 

Reis emir verdi. Herifler derhal menin doğrudan do ruya v. ı o - na homurdana müthiş küfürler sa. satla. gelecekti. Afroditinin istedi - ak' 'A 
adamların gömülü oldukları toprak duğunu hiç görmemi~tim. V ıa - vuruyordu. 

ğini söylemek şimdi ne mümkün- lan kargıların uçları ile e5meye baş rnstralya adalarında da bazı yam· - Bu adamc~zlan kanlarını 
dil? Bilakis bu iş ale\•lenmiş olu - · k · t'kl · · .. k' ı ı k öl 

!adılar. Yerde gömülü olan adamla. yamlann ınsan ·anı ıç ı · erını gor- ·amı~ ara emerc • ya\raş yavaş • 
yordu. Raşid sustu, Olcayto hay- rın vücutlarından birer kı~ı mey· mü~tüm. Fakat onlar kant rıtcştc dürdükten sonra hEr halde toprak ,. 
krrdı: dana çıkmıştı. kaynattıkları içkilerin içine ilaYc tan çıkaracaklar! .. Diri diri yiye -

:- Söylesene. Elimizi kolumuzu 1 . Mu!ıaripler elleri.~dcki kargıları edip içiyorlardı. ceklerini zannetmiyorum!.. Ateşler 
baglıyacak mıyız? şıddctle bunların vucutlarına batır· Bazutolar ise diri insan kanını üzerinde yapılmış olan hazırlıklar 

(Devamı var ) dı:ar. henijz sıcakken doğrudan doğruya gösteriyor ki orada bir de fıla ke • 

:OaP edecekerdir!.. 

lA'}Vj j~ ..6-0_A""D YA%A..tvQ7-i2.E.N ~ 
rı n ....... /,,,""'-~ \t)Aı:r'{)ı.sNi-.Y ------ . . - - .... - _ __:::::_.l - - - -----~ - - - ~----ita. - - - • 

· - Allah belfilanm versin! .• 
- Niçin Hans? 

- Nasıl niçin? Bu kadar gaddar. 
ca, merhametsizce yemek pişirilir 
ıni? .. Bu yemek değil, insana zehir 
ıılur!.. Şu herifler meğer ne hunhar 
adamlarmış! .. 

- :Adet, Hans, adet. Onların ne 
kabahatleri \'ar!.. Hem anlaşılryor 
ki, Bazutolar ormanlardan yakala-

dıkları bu insanlara da son derece 
düşmandırlar! .. 

- Acaba neden? 
- .Neden, neden? Eloc'f bunları 

da anlayacağız ... 

Hemen Bazutoların hepsi insan 
...,......ı<.;~ıııı..__ı ' ' kanı içtikten sonra meydan çılgın 

bir manzara almıştı. Herkes çılgın 
gibi bağrışıyor ve kudurmuş hay -
vanlar gibi hora tepiyoriardı. 

Bazutoların dansları şimdiye ka. 
dar gördüğümüz dansların en çirki. 
ni, en meş'um, en hayvanisi. 

Gariptir ki en çok yaygara yapan 
çılgınlık gösteren kadınlardı. Ka -
dmlar ateşin vuran sıcağında kan
ter içinde, hemen hepsi dişi hay • 

vanlan taklit ederek, iki büklüm, 
tepiniyorlar ve arkalarını edebsizce 

sine sallıyarak erkeklere çarpı,. 

miithiş feryatlar koparıyorlardı. ill 
n kadmlann a\nt ycr1erlni ~rten 
ince bağları da erkekler koparmış.. 
lardr. 
,,.. -

( Deumı \"ar) 
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f !azan: PEAKL S. BUCK, ____________ _ 

KAPLRN 
-----------1 Çevıren: VAHDET GÜLTEKiN j-:_ 
Molll sanki onları hiç görmemiş gibi, bakını. 

yordu bile, Sob'Uk ve ciddi bir tavırla annesinin ar
kasından gidiyordu. Böylcce,mabedln karanlık oda
larından geçtiler, buralarda. yanan tütsUlerln ko • 
kulu dumanları on lan kur§uni bir bulutla sarıyor. 
du. Bir müddet gittikten sonra annesi kızma döndil: 

- Hadi sen git, dedi. Ben yalnız dua etmek 
istiyorum. llfıhlardan bulunacağım hususI bir nlya
znn var. 

Molli uzaklaştı. Dua etmedi, hattA onun dua 
etmesi movzubahs bile olmadı. ÇOnkU Amerlkadan 
geldikten soara kati olaııık s5yleınişti: 

- Anne, demişti, senlrilc mabede giderim ama, 
bu kaba saba heykeller önUnde dünyada d1z çök -
mem ... 

Annesi oJkAye~i bir halle: 
- Fena çocuk, demişti. 
Sonra kocasına. dönmUtı, deheetle tltriyerck: 
- Heplmtz ilitlılann gazabma geleceğiz, de • 

mlşti 

Koca.61 da, yan gaka: : 

- Yok canmı! demlştl. Nereden haberleri olıı.. 
cak! Sen gidip söyl,_ersen, o başka! 

Sonı:a i!Ave etmfştl: 

- Senelcrdenbcri mabede gitmedlm: Haber • 
lerl bil• yok! Esasen senin sevdiklerine onlar fe
nalık etmezler! 

Molllnin annesi: 
- ln.50.Ilah, dem.fştf. 
Sonradan Molll baba.ama.: 

- Demek sen de bizim o eski ilAhtara inanmr • 
yorsun ha baba? diye sormuştu. Baba.aı, gayet cl<ı 
dl olıırnk : 

- Ama kimseye sı>ylcmiycccksin, değil mi? 
Sonra kütUphanesinden kUçUk bir kitap çı· 

karnı~: 

- Senelerce evvel okumuştum §Utlu, demişti, 

Genç kız hayretle, bunun Darvinin inruı.nlanı 
men§el hakkındaki eserinin terctıınesl olduğunlf 

görmllşW. Halbuki o babası romandan ve ;Pir ki .. 
taplarmdan başka eey okumaz aarurdı! 

İhtiyar, gözUnU kırparak: 

- A'nncn ilfıhlarmdan vazgeçemez, demlşU. 

Ama, sen, ben pckAlA vn.zgeçeblllrl.ı. 

O gün baba krz blrlbirlcrinl ~ok ya.km lilaaet:. 

mi§lerdl. Fakat ondan sonra. Molli ba.bamnnı yiyip 
Jçlp yatmaktan ve snatlarca uyumaktan başka bir 
ig yapmndığm.ı g5rUnce: 

"Neden vaktini ibos geçiriyor? neden zekAsm. 
dan istüade etmiyor?,, diye dilştlıımUştU. 

Molll, Amerika.da gördllk.leıindcn, öğrendikle

rinden bahsederken babası birdenbire canlanıyor, 

daldığı vaziyetten silkiniyordu. Kızının izah ettiği 
her oeyl do mUkemmel anlıyordu. Fakat bu allka-
st çok sUrmeden derhal kayboluyordu. 1 

Molli babasmm bu haline kmnryor dcğildl 

Fakat: "Bu uyuşuk kUçUk aehlrde yaşıyoruz da 
ondan" diyo dilşünUyol'du. 

Mabcdden, rahfblerin yeknasak ilAhlleri geli
yordu: Asırlardanberi söylenen 11Ahl 

Molli uzakla.~tt, tekrar mabedin bUyUk kapısı· 
na gitti Buradan mabedin kalabalıktan kaymyan 
o gilrilltillU ve pis geni§ avlusunu görebiliyordu. 
Avluyu seyyar satıcılar doldurm.Ufitu. Bunlar çö
rekler, tUssU, lliihlara verilecek hediyeler için ha
zır toprak çanaklar salıyorlardı. 

Birdenbire hafif bir ilkbahar rUzgll.n esti, 
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genç kızın yüzilnil yaladı geçti. Serin ve ıbfizel ko
kulu bir rüzgardı. Soğuk değil, serin bir rüzgar. 
Şehrin surlarından ötedeki dağlardan geliyordu 
herhalde. 

Molll kendi kendine: "BütUn ömrünce burada 
kalmak! bUtUn bu insanlar gibi burada yaşamak 
ve burada ölmek!,, diye mınldandı. Sonra heye
canla: "İmkll.nı yok ben yapamam!,. dedi. 

Bu .sırada arkasında birinin ök!l.irdUğlinU 

duydu ve döndU baktı. O kUçUk hizmetçisi Orhide 
gUlUmsUyordu. 

Molll hiddetle: 
- Ne var? ne gUIUyonıun? dedi. 
Orhlde §akacı bir tavırla: 
- Biliyor musunuz hanoncığrm, dedi, anneniz 

ilahlardan ne istedi 1 
- Yo ... Hem bana ne! 
- Nasıl size ne, hanımcığım? Size ait bir me-

sele. Anneniz illUıln.ra size yakmda bir koca gön
dermelerini dua etti. 

- Koca mı! ... Sus, a.bdal, sue! 

Bayan Çu mabedden çıkarken: 
- Dua için çok mUsalt bir gUn, dedi. Haki

katen, sanki ilahlar iğillyor, söylcdlltlerlmi kulak 
verip dinliyorlardı. Haydi gidelim eve artık. 

Annenin göıleri memnuniyetten parlıyordu. 

Herhalde dllşUndUğil güzel bir ıey vardı. 
Mabedin avlusundan çıktılar. Kapmm önUnde 

bekllyen tabtrevanlarma blndller. Genç kız ağzını 
açıp b1r kelime s6ylememl§ti. 

Eve gidince babasını görmek i9tiyordu. Ona: 
"Baba, diyecekti, ben evlenmiyeceğim. Evlenmeye 
ancak ne zaman razı olablllrim, biliyor musun? .. ., 
tilrUyorlardr. Molli de babasına ı5yliyeceklerini 

hazırlıyordu. Eve, çok çabuk vardılar gibi geldi 
ona. 

Kapmnı önilnde uşak uyukluyordu. 
- Babam nerede acaba? diye sordu. 

- KiltUphanede. 
Molll avluyu koşa koaa geçti. 

Klltuphaneye geldiği zaman hayret etti: Ba
basr, her zaman o saatte Bğle uykusuna yatardı. 
Halbuki şimdi içerde birileriyle hararetli bir ko

-1:l'UID\laya dalmıı,ıtr. RahaUıız ~erim falş.n diye dU-
§llnmeaen kapryı ac1r, ıçen girdi. 

Şehrin en ihtiyarlarından Uç Ç1ri.ıı, önJerlıide 
çay flncanlıı.n, yere oturmll§lardı. Fakat Molli 
derhal farketti: İhtiyarlar çaylarını içmiyorlardı. 

Biribirlerlne başlarını vermişler, alçak sesle ve bi
rlbirlerine bir sır tevdi eder ~ekilde konuşmalarma 
rağmen, hararetli bir görüşmeye dalmI§lardr. 

Molli içeri girince hepsi ba§lannr kaldırdılar. 
Babası da yerinden kalktı: 

- Ben de annenle seni çağrrtacaktım. Ma-ll, 
dedi. 

Anne nerede? Derhal Çangçov'dan çıkacaksı-
nız. Şanghaya gideceksiniz ... 

Molli: 

- Neden?.. Niçin? diye kekeledi. 
Babası onu odadan dışarı çıkarmaya çalışıyor

!u, kulğma eğildi: 

- Kaplan gebre hucum ediyor, dedi. 
Gözleri de~ct içinde, ilnve etti: 
- Toprağımıza göz diken Japonlar yetişmi

yormuş gibi, şimdi de Kaplan başmırza bela ke· 
sildi. 

(Devamı var} 
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- Merak etmeyin. Size şerefim hadisesinin cereyan ettiği sene baş-ı Fakat Faris gazeteleri rneyd~~ 

üzerine temin ederim ki Parsonla lanu~tı. Belki bu kadın Tulon h8. • >'U~wnu bugün yazdıkları ıçı 

Mongardın işlcrile hiçbir alakam disesine karı~ıştı, belki de o bir I akşam gelmesi daha b."Uvvetli 
yok. Sizin casus bizim "politika a- metresten ziyade bir dü5mandı. ihtimal dahilinde idi. 
jam,. dediğimiz meslek hakkında Dansöı Katalinamn kayınbirn • 
lngilterede Fransadaki kanaat bes- derime diisrnan olduğuna inanıyo
lenmiyor. Bence Parson şerefli biri rum. Mesela kainbiraderimle Mon
\'azifc görmekteydi ve hana teklif gardın casus!uk yaptıklarım sanı • 
etseydi kcndisile birlikte çalı5makta rım ki siz bu kadından öğrendiniz. 
asla tereddüt etmezdim. Böyle bir Oylr değil mi? 
teklifte bulunmadı. Size söyliyebile Komiser Tüliyc gülümsedi: 

- Katilin Luiz Pi~.o oldll 
tahmin etmiş miydiniz? 

- Hayır. Sadece bir tesadO 

- Muhayyileniz biraz daha 

vetli olsaydı Miray Estevin ııı 
haneden kurtulunca intikam al ccğim bundan ibarettir. - Bu suale c~\'ap vermezsem 

- O halde Tulon hadisesini ne. gücenmezsiniz de&-ril mi? dü~üneceğini tahmin edebili 
ı-eden biliyorsunuz? - fütağ(urullah! Bakın size bi. Onun ne ıztırap çektiğini tas3 

Hellis, kendi bulu~larını komi eı şey gö~tereceğim. edebilirsiniz. Su~lu olmakla be• 
Tüliyeye söylemek niyetinde değil- Hellis cüzdanından, kızkardeşine onu bu ise teşvik eden vardı· 
di. Cevap verdi: Parsonun bir kadınla ali.kası ol • ed'l . . A 

1 1 'ğfal 
P vak ·ı k 1 b' ·c d d ğ d · .. d .1 . ı mıştı. !'t suçu onu ı - arson tı e ap:ı ı ır ı a ( u una aır gon en en ımzasır 
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ile bana bundan kendisini çok ü . mektubu çıkardı. di. İsminin Baron dö Prove~ 
zen bir hadise diye bahseL"llılıiti - Bu kadının el yazısını tamı duğunu söyliyen bu adamı bıf 
Tulonda hayatının ilk muvaffakı - mı<;ınız? Acaba bu mektubu İspan. lü yakalıyamadık. 

yetsizliğine uğramı~tı. yol dansözü mil yazdı? Bu baronla kainbiraderlniı 
- Demek bu i~i o yapmıştı? Par.;onun kE-ndisini bırakmak is· 
- Tekrar ediyorum: O bir mu. tdiğin• anl'.tyarak Katalina ondan adam olJuğumı söylersem ne 

vaffakıyetsizliğe uğramıştı. Başka intikam almak mak~dile mektubu niz? 
bildiğim yok. göndermiş olabilirdi. _ Yanıı~. cl<.>rım. Parson 

- Bu eski hadise ile Parronun Kcmiser, el yamı beceriksizce ııı 
Tul onda muvaf {ak olamadı~ ölümü arasında nasıl bir münasebet değiştirilmek istenmiş olmasına rağ 

gördünüz? Bu nereden hatırınıza men Katalinanın yazısını tamdı. İtalyanın ke:1r'isinden ewelc:f 
geldi? Fakat: rakı aldığmı söylemişti. 

_ Çünkü Parsonun ölümünü - Hayrr. diye cevap verdi, ne _ İtalyan mı? Anladım, J\f 
'1ongardın öl" um" u·· takip etti de on. bu ,_·azıvr, ne de bahsettiğiniz ka • 
•" d t J öteki aşığı ... o beraet etti, tJ1 
dan ... Kız kardeşim ve ben Par~o • mı anıyorum. · 
nun intihar etti~ini sanıyorduk. - Neyse, bunun ehemmiyeti yok. fak olduğunu da sanmam. 
Kardeşimin kocasına büyük bir iti- Yalnız bu mektup, Parsonun etra - , mahkcme~e Mirey asıl hırsızıll 
madı vardı. Onun hayallerini yık - fında ona fenalık etmek isteyen kim ron olduğunu söylemişti. 
mak istemedim. Vaziyeti biliyorsu. scler dolaştığım göstermesi itibarile 

- Olabilir. Fakat bu 
nuz tabii? mühimdir. 

Parsun oldugu~ na delalet euntı - Hangi vaziyeti? Ancak Katalinanın Tulon hftdise. 
- Pasonun dansöz Katalina i!P. sile hiç bir alakası bulunmadığını, _ Evet. Fakat biraz muh3}'l 

münasebetini... sonra.:ian gazete kolleksiyonlannı yardrmile böyle farzedebilirit· 
E t b·1· tetkik edince öıç.rcndim. O zaman - ve ı t'-'Orum.. b bil' 

~ · 1 b' k k - Maalesef bende mu · Komiser Tüliyenin de söylemek hftdise ıle a akadar ır te adın 
istemediği bir şey vardı. Ba~ka bir vardı : Madam Jolivenin yeğeni Mi· kuvvetinden eser yok, diye siı 
söz ilave etmeyince Jiellis devam rey Estev ... Bu kadm da beş sene lüyordunuz! 
ui: bap mahkAın "°Lm~u.,"""''i'"--......,...,.. .. 1 

. . . .. Kompiyene giderek Madam Joli. Komiser ~yağa kalktı~ 
. - Bu kadının k~ınbı'.a.derımwuze. ve ile görüştüm. l\füay hapishane
rınde na ıl fena bır tesırı oldugunu den çıkmı~tı. Hapishanede bulun • 
çok merak ettim. Ölümüne ayrıl - dug'h.:. mü:i-Jet zarfında Parsonun 

- DL: hafta sonra beni görıfl 
rica ederim. O zamana kadar r. 
Estevin isticvabmı tamamlar, 

ma tehdidi, lüzumsuz ve hesap_ız metre~liğini yapamıyaca~na göre, ol 
masraOan yüzünden sebep olmu~ onun dansöz Katalina ismini almış kikatı da epey ilerletmiş . 
bulunmacır da muhtemeldi. olması ihtimali de suya düşüyordu Şimdilik Parisi terketmeme11iı1 ' 

yınbirederimin intihar etmiş değil, nin tevkifi üzerine onun avukatile 
Mongardın ölümünden sonra ka- Diğer taraftan l\Iatmazel Verpe •

1 

ederim. 

bir cinayete kurban gitmiş olmas:i de görüştüm. O taraftan da bir şey XX 

ihtimali aklıma ge~di. Son zaman!ar öğrenm:!k mümkün olmadı. Genç ~ 

ı da Parsonun komş~s~. o~an Mon - kızın hakiki ismi Verpendi, Mirey ....:. Hava ne güzel ve saki~~ 
gardı tanıyor. her ıkısının de aynı Estev o değildi. ne kadar mesuduz. Çok eskı 
meslekte olduklarını biliyordum. l\luammayı halletmek için bir tek mandan bahsedermi~ gibi ol\1) 
Bundan iki i~ arkadaşının mü~te - çare kalmı~tı: Taliime güvenip es-j "[_I lb k. 1 tt klarırô ıJ 

b. ehl"k k d k l l . . . . rum. ~ a u ı an a ı rek ır t ı e ·a~ısm a a mış o • rarcngız katılı kim olduğunu ıfşa . . 
duklarına ve birisinin katli ile öte- etmek tehdidile tahrik ederek orta. ayın hftdıselerı ... 
kinin katli arasında bir münasebet ya çıkmağa mecbur etmek ... Lond· Hellisin yanıbaşında dural' 
bulunduğuna kanaat getirdim. radaki gazeteci arkada~larım saye • kız: 

Fakat katil kim:li? sir.dc bu hilemde muvaffak oldwn. 
Evvela İspanyol dansözünden Sizi bugür. ~aat yediyi çeyrek 

/ şüphelendim. Tulon Par~nun bu gece çağırışım biraz da tesadüf 
kadınla alakası 1934 de yani Tulon işidir. Katil bugün gelmiyebilirdi. 

Bana halA isin sımnı 

keşfettiğini anlatmadın. ~ 

( De,·anu ;,,J 
, . ";:' ·"- ~. ' ~ ı • .ı: - • • ~ '"t" .. · • • • , • ,'\ı w ' • ~ • ··" ·. ·.""M . - ' \ . ~ ~ l • . • •• 

- Sizi tebrik etmek lftzmı Behire ha· 
rum ... Size bir maşa! çocuğu gözüyle ba· 
kılamaz artık ... Her şeyi mantiki dü~iL 
nen. hayatın manasını anlamış, iradesi· 
ni kullanmağı bilen bir genç kız olmuş· 
sun uz. 

MASAL çoc-uKLARI 
Behirenin dudaklannda kederli bir te

bessilin dolaştı: 

H A B E R ' I N AŞK VE HiS ROMA N 1 2 

- Bazan bu iradeyi nereden bulduğu· 
E . Nakleden : MUZAFFER ESEN 

mu düşünüyor ve kendi kendime "anlaşı. da büyüyen bu masal çocuğu nasıl olur 
lan ruhumda eskiden gizlenmiş bir irade da bugünkü yaşayışına tahammül edebi. 
kuvveti varını~ .. diyorum. Etrafımı müş- liyı:.ırdu. Dernek ki genç kızın karakteri 
küllerle dolu görünce büytime tarzıma hakk:nda verdiği hükümde tamamile ya
rağmen bu saklı kuvvelten istifade ede· mımıştı. O, kendisi gibi, fakir bir aile 
bildim galiba. n: .: .ı . 11de yaşamış, çocukluğundan iti· 

Necdet heyecanla genç krza bakmakta baren crmiyetlc pençclcşe pençeleşe haya· 
devam ediyordu. Behireyi bu kadar aklı tr::ı kurtaran, istikbalini temin eden, ce· 
başında görmek genç doktoru çok şaşırt· miyctin htinnetini şahsında toplayan bir 
nuştr. Ç.ocukken Behire kendisine peri pı. hillk çocuğunun yanında yaşamağa !Ayık 
dişahmın kızı kadar erişilemez bir malı- bir rnahltlktu. 
IQk gibi görünmüştü. Biraz daha büyü Şimdi Necdetin içersindc genç kızın 
yünce, Behireyi vakia peri padişahının bu meziyetleı ini daha evvel tahmin ede. 
sarayı <lckorundan ayrılmış görmeğe alı~- mc:iiği için nedamete benzeyen bir his 
ıı~ıştı. Fakat onda daima bir masal çocu· vardı. Vakıa Necdet ilk gençlik günlerin
ğu hali vardı. Bir fidan kndar narin, bir de Behireyi sevmişti. Fakat sevgi in.an. 
saz ka~ar solg•.m benzi bu kızı Necdet, dığı mukaddes bir varlığı seven bir mü -
ufak bir rüzqar kar~ıEmda kopacak. üç minin sevgisi kadar yüksek, temiz bir 
gün so~ra solacak, parlak bir çiçekten histi. i\'ecdet bir türlü bu f.evgiyi maddi. 
bir türlü ayırt edemiyo:'Ciu. Sihirli bahçe leştirmemiş, kendini bir türlü ona !Ayık 
lcrdcn çevrilmiş peri padişahının sarayın- gönncrni~ti. Yalnız bir defa, Erzuruma 

giderken insanlar ara ında servet ve a~a -
!etten doğan sınıf farkını yen::cclc kadar 
olgunlaşan dü~üncesi bir an için Be!1ire. 
yi ve annesinden ist~mf~i düşündü. Za -
valh kadın bu teklifi her halde sonsuz bir 
neşe ile karşılayacaktı .. Behirenin annc:>i 
iki aileyi ayıran sınıf farkına rağmen o 
kadar çok severdi ki .. Eğer o vakıt bu 
teklifi yapabilmi~ olsaydı, şimdi biribir. 
!erine nişanlanmış o!acaklar, istikballeri
ne dair tatlı dü~ünccler içersinde kainat. 
tan ayrılan fikirleri, hayal !\e'IT'.alannm 
sonsuz derinliklerinde kanat ~ermi~ ela • 
caktı. Geçen her dakika ikisini biribirine 
bir kat daha yakla}tıracak, tamamile bir. 
leştirecekti. 

Hakikat rüyaya hiç benz~-niyor. Bu 
yüzük hakikatin ha~in ifadesidir. Artık 

Behire nişanlıdır, bir başkasına ait bulu
nuyor. Ah, niçin bunu daha evvel dtisün. 
memitşi; Behirenin nişanlanmasından ev 

vel. 
Çocu!duk hülyabrına yeniden başla • 

mak, ve bu hulyayı haldkat haline getir
mek' için valot çok geçti. 
Delikanlı artık hayatta' muvaffak ol -

mu~ sayılırdı. Şim:ii bir mesleki vardı, 
bir ihtisası vardı, hatta biraz da parası 
varde. 
Şimdi saz benizli masal çocuğuna kuv. 

,·etinin ma::idi yardımında, bağhlı~mm 

manevi desteğini, hudutsuı bir aşkın bü. 
tün nesesini, rahat ya~ayışın tatlı sükll -
nunu, geni~ ve müreffeh günlerin im.ka -
mm verebilirdi. 
Şimdi Necdette bu genç kız kalbini ye. 

niden teshir etmek, onu bir başkasına 

bırakmamak dü~üncesi h~\'.imdi. 

Hatta ~im·liden gözleri önUnde çocul(. 
luk arkadasmı g~lin elbisc~ile görüyor ve 
onu kolunda nikft.h memurunun önüne 
doğru götürdü~ünil sanıyordu. Bu dil -

şünce ve bu görünüş yUzünden kıı.ltıi 
ha hızlı çarpıyor. ıı 

Mania karşısında iradenin şaııl oıı: 
başkalarına hakim olan insanlarda 1 
görünür, bu şahlanan iradeden d~ 
ri bir kararla Necdet Behirenin k 
den başka hiçbir kim~eye a:! olatJ11' 
ğına yemin etti. Necdet on.ı eıde ti 
için kalbinin yaşıyan bütün ku,..,•e 
bir araya toplayacaktı. ı 

Necdet mücadeleden korkrnuyord11 

cukluğundanberi çarpışmıştı. On\l ııJI' 
yet bile en kuvvetli silahı olan sef 
yoksullukla bile yenememişti. Bıl 
kız kalbinin önünde yenilmiyec~ 
kalbe m:ığrur bir fatih gibi girı11e 

tayım bulacaktı. 

Necdet bu mücadelenin çetin, çet~ 
duğu kadar sessiz bir çarpışma olıl f 
nı bili yordu. Askerlikten zi)•ad~ d, 
matlıAa ihtiyaç gösteren sinsi bır ç ~ 
ma .. Varsın böyle olsun .. Masalffl rJ' 

kat olması için buna da katl' ~ 
gayeye eri~ma1< için kullandığı ,11e 

nn cinsine bakmıyacaktı. 

Bu sırada, arkadaşının sükutütı~ 
nı sıl·almağa başlayan gen~ kıı. ~ı,; 
mıya devam için uğraşıp dunıro ) 

(De,11.mı ,-~r 
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l::,·vcikl tefrikalann hilltısası ı 
Btyd ı·e islaıpon ıefi Afelımel 

Alinin karm Zeynep do~ma bii· 
lliimt oralıdır. Gene ı:ıe çok oü· 
ıe/dlr. Qkuduklarr, onda bilme· 
diği şehre "yiJ.kltk hayot,.o kaı 
ıı &iiuilk bir merak 11e ltct&1ü., 
&ıuandırmışlır. 

Mehmet Ali onu, her etkeğiıı 
her güzel kadına duuabileceğ 
bir uvgt ile sevmektedir. Fokaı 
bu aldka, Zeynebt tatmin etme/. 
ten. uraklu·. O k.tndfsile daha ıi · 
llade aldkadar olunmasını, l•en 
disi de pek farkında olmadan 
irten içe arzulamaktadır. 

Günün birinde Ztynep lıtan
buia gitmek 11azi11ctiltı karııtaşı· 
llor. lstanbulda akrabasından bi· 
ri iilmü~tür. Zeynep miras mese 
le&i lcin gidecek, parayı alıp do· 
rıecektir. 

Nihagd oenc J.-adın bir gilıı 

8eudereden trtne biniyor. Bey· 
derede bir ktreılt fabrikalt ar 
mı~ ollın Kt.klik:adeltrin oğlu 

1/üsuu de tısadiif tn ayni tren 
dedir. 

(;enç kaMnıa aldkadar oluyor. 
Onu !Jiılece{]ı yere kadar olomo 
bili ı~ f1/;liıtiı11or ve geceleyin bt 
ru/•tt ne:meiJI teklif ediyor. Bu 
lt:C:ıf ir~ ı ttJ1edllme&i ü::erlrıt 
o:ıo ilıtiunttn telefon numarası 
nı brrakıyor. 

Zeynep mirastan hissesine dü 
'en 300 lira cebinde oldu/ju hal. 
de Btyoğlunda dolaşırken bir 
17ırığa:anın vitrininde gördüğii 
rok şık bir suare robunu uzun te. 
teddülluden sonra aatın alıyor. 
Bu arada treni kaçırmıştır. llııs
reve telef on edip onunla bulu~ıı-
1/or. Beraber yemek yiyor ve ba. 

ra gidiyorlar. Orada llüsreuin 
arkadaşlarına tesadüf uliyorlar. 

* * * >1 dönüyordu. Ayağa kalktı, yü .. 
lıne hakan Hüsreve: 
...._'Ben, ôedi, biraz bahçeye çıka

tağun. Hava alacağım. Hüsrev de 
arağa kalktı: 

- Peki geliyorum. 

1 - Hayır, gelmeyin. Yalnız olmak 
st~rinı. 

Meçhul ve cazip adama işte bu sı 
tada, tam bahçeye çıkarken rast -
~eldi. Otuz, otuz beş yaşlarında 
•il.dardı. Genç kadına dikkat ve bi
raz da hayretle bakıyordu. 

Zeynebe bu sima o kadar tamdık 
teldi ki... Fakat kimdi? bir aktör 
~ii? Gazetelerde sık sık resmi gö • 
lılen bir adam mı? 
Meçhul adam onun tereddüdünü 

~e tanır gibi olduğunu farketmiş O· 

acak ki yanına yaklaşarak: 
k ...._ Biribirimize burada tesadüf ne 
·adar garip değil mi? dedi. 
ti Zeynep iliklerine kadar titredi. 

il adamın ne kadar cazip bir gö -
tUnü)ü ve ne tatlı bir erkek sesi 
Vatd ı. 

1 
...._Evvelce nerede tanıştığnru ha. 
ır\atnağa çalışıyorum. .. 

1 
...._ Ben size hatırlatırım. Bahçe

e çıkıyordunuz galiba? 
...._ Evet. 

t 2 Size refakat etmem canınızı 
ı"'U' ') 

mı. 

...._ Estağfurullah! 

ı ~eçhuı adam, genç kadının ko • 
~na girdi, dışan çı!üılar. 
1'ePebac:ı bahresinde kimreler 

~·<>k ~ ~ 

1. tu. Bahçenin bara yakın ve Ha· 
ıcc bak.an kısmında birer koltuğa 
~:urdular. Müzik oldukları yeıden 
Sttilirord \, u. 
·vtcc;hul adam sordu: 

1~ ":'" ~erede tanı~tığımm şimdi c:öy 
l'ın bakayım. 

diZeynep, muhatabının yüzüne 
<I kk.atıe bakarak hafızasını yokla • 

ı. 

} ..._ E,·et. hatırladım. Trenle geçi
:ı~dunuz ben sizi garın pençere • 

sı ' ?\elen rr" d" 
0 0r um. 

· ..._ Evet .n,,,.., de dcmindenberi o 
ı·ı . ~~- · ~ 

:ı.~'onun i~mini hatırlamat;a çalı-
• .''...ı-d:.ı=n. 
: ... n~:· J~ .. e ... 

r · : · :·ıul a:lam hakikaten hatırla -
ı~ r.'rydt? Oy' e göründü. 
...._ !.: ı .. ~. D~ydere •.. Siı pencere -
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den bakıyordunuz, ellerinizi pen • - Evet. 
cereye dayamıstmız. Oyle mi? - Nerede? 

- Belki , ellerimin vaziyetini ha· - Hatırlamıyorum. Ben çok se-
tırlamıyorum. rahat ettim. 

- Sizi öyle görünce içimden ne Zeynep "evet,. diye düşündü "sen 
dedim, biliyor musunuz? 6elip geçiveren bir adamsın ben ise 

- Ne dediniz? jaima Beyderede mahbus kalrnağa, 
- Ne güzel ve cazip kadın, de • eğlence namına da trenleri seyret • 

dim. meklc iktifaya mahkfun bir zaval -
Zeynep cevap vermedi. Meçhul lıynn ... 

adam de\'am etti: Genç kadın eldivenlerinden biri -
- Orada ne münasebetle bulunu nin çıkarılmış olduğunu ve çıplak 

yordunuz? elini muhatabının dudaklarına gö -
- lstasyon şefinin kansıydun. tyrdüğünü farketti. Utancından 
- Anladzm: Boşandınız, !stan ~ kıpkırmızı oldu. Bulaşık ve çama. 

bula geldiniz ve maşallah alıp yü. şrrdan güzelliğini kaybetmiş olan 
rüdünüz! elleri onu utandırmıştı. 

Zeynep farkında olmadan yaptığı Bahçe çok serindi. Zeynep ürper
gafın sonradan farkına vardı: ts - di ve bu ürperiş ona kış geceleri 
tasyon şefinin karısıydım. demiştı. pencere önünde son treni beklediği
Oemek Mehmet Aliden aynlmağı ni hatırlattı. "Artık ben eve döne -
şimdiden göze almıştI. Mavi rop miyeceğim. Dönemem .. diye dü~ün. 
ona neler de söyletiyordu. dil. Buna müteessif miydi? hayır!. 

Sözü. tamir etmek istedi: Bu hayat ne de güzeldi. Artık hep 
- Hayır. oo;anmadım. böyle eğlence, musiki ve dans için 
- Meçhul adam gülümsedi: yaşamak istiyordu. Beydcredeki 
- O halde? yeknasak hayatından şimdi büsbü -
Zeynep cevap vermedi. tün nefret etmişti. 
_ Benim ismim Rüştü. Sizinki? Zeynep vücudunda tatlı bir titre-
- Keşfedin bakalım? me hissetti. Rüştünün kollarında, 
- Lerzan. dudakları onun dudaklarında idi. 
Genç kadın safiyetle sordu: Başı arkaya doğru hafif meyletmiş 
- Onun manası nedir? ye~il gözleri yan kapalı kendinden 
- Titrek! geçerken Rü~tü iki buse arasında 
- Bu isimde birkadın mı tanı · kulağına fısıldadı: 

dmız? (Devamı var) 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

üçüncü serı ..., 

Numa.ta Karus 29 Kapttalhm buhranı r;o 
21 Hükllmda.r millet 50 30 Slambo 125 

22 Yeni ilınl zihniyet 7~ 

23 Mevcudu kalmadı 61~ 

24 Ghün iktuıadi işltri 60 Bu serinin fiatt 6.15 kuruştur. 

25 Cuınhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 iskonto 

26 Tercümeni.s relü 100 ya.pılxr. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 

27 Değişi§ler 75 kuruşu peşin almarak mUtebalrl-

28 J .aokon 30 si ayda birer lira ödenmek il.zere 
Uc;ı taksite bağlanır. 

c --

Kışın ıessiz ve soğuk bir gü
nünde kıra veya ormana çık, etra. 
fına bak ve dinle: Her taraf kar, 
ırmaklar idonmuş, kuru otlar kar
lardan dışarı çıkml§. ağaçlar çml 
çıplak, hiçbir şey kmuldamıyor. 

Yazın ba; Nehirler koşuyor, gü 
rültülü sesler çıkarıyor; her bir 
su birikintisinde 'kurbağalar bağ
rıyor; ötüyor, sinekler havada dö
nerek vızlıyor; ağaçlar, otlar ye
şillenerek sallanıyor • 

lçi su dolu tencereyi ayaza. bı. 
rak: Taş gibi olur. DonmU§ ten
cereyi ateşe koy: İçindeki buz ça· 
tırdar, erir, krnuDdanmağa başlar; 
su çalkanır., beyaz köpükler bı

rakır; sonra, kaynayınca mınl -
d.anır; döner. 

Sıcaklık dünyada da ayni şey. 

leri yapar. Sıcaklık yoksa her ıey 
ölmüştür, sıcaklık varsa herşey 

harekete gelir, canlanır; sıcaklık 

azsa hareket te azdır. Sıcaklık ~ok 
sa hareket te çoktur. Sıcaklık pek 
fazlaysa hareket te pek fazladır .. 

Dünyadaki sıcaklık nereden ge· 
liyor?. - Güneşten. 

Kışın güneş alçaktan. yandan 
ve şuaları ile yere yaslanmadan 
geçer. Hi~bir §ey kımıldamaz. 

Gilneş yüksekten, ba§larmuzın ilı 
tünden geçerken ıualan yere dik 

gelir. Dünyada ne varsa hepsi ı-

sınmağa kmuldanrnağa lba~lar. 

Karlar çöker, ırma:'ktaki buz· 
lar kabarır, dağla.r!dan sular bota.. 
nır, sulardan bulutlara !buğular 

yi.Jksclir. Yağmur yağar. Biltün 
bunları yapan kim? GUne§ .• 

Çekirdekler erir, fllfzlenir, fi. 
lizler toprağa sfuer; ihtiyar 'ko"'k:· 
!erden filizler çrkar, afaç1ar ve 
otlar yeşermeğe başlar. Bunları 

yapan kim? Güne§ .. 
Ayılar, köstebekler kalkar; ıi· 

nekler, arılar uyanır; sivri ginek· 
ter canlanır; sıcakta yumurtalar -
dan balıklar çıkar. BütUn bunları 
yapan kim? Güneı .. 

Bulutlar yükselir, birle§ir ve 
ayrılırlar. Yrtdrrrm düter. Bu ate. 
§l yapan kim? Glineı. 

YENi DOOANLARA BAKIM Planş: 18 

F: &oln• a donner aux nourrl•sona h Bal>y 
Hyglene At Siiugllng•Pt'lega 

1. KUNDAK MASASI 
a. minder 
b kundak (kundak bezi) 

c çocuk muşamb~ı (ı;o-

euk J.lstlği) 
d e bezler 
f el tası [ \·llcnd yıkamak 

i~ln] 

f el tası 
g yüz yıkanıak için tas 

h pudra kutusu 
t .:ı:ıç fırçası 

k tarak (seyrek tarak) 
l sik tarak 

m krem (poma.d, mer _ 
hem) kutu!'lu 

n bezler 
o kundak beıleri 

1. F: la table a emmail'loter 
a le coussin 
b le drapaau (le lJnge ~ 1 

emmailloter) 
c la toile caoutchouMe 
d e !es langes m. 
f la. emrette [\)OUI" taver 
~· «l&T1!91 

g la cuvette pour laver le ı 

t24 

vi!age 
h la boite a poudre 
1 la brosse a cheveux 
k le peigne (le dem~loirl 
1 le peigne fin 
m la boite a pomnıade 
n de11 langes m. 
o les couches f. 

1. t: the dressing · table 
a the pad 
b tbe long flannel 
c tho rubber squate 
d thc flannel ıııquare (the 

pilch) 
c the napkin 
f the wash _ ha.sin for 

the body 
g the wash - basin for 

the face 
h the powder - box (with 

a perforated lid for 
sprinkllng the powder) 

1 the hairbrush 
k the comb 
1 the 11ma1l tôf>th eaı6 

• the bcıx of otntmellt 
n the napkins 

, 
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HAYAT 
Otlar, ekinler, meyvalar büyür, 

hayvanlar doyar, insanlar besle
nir, kıı için yiyecekle, yakacak top 
lanır; insanlar kendilerine evler 
yaparlar. Bütün bunları hazırla

yan kim?. Güne§ .. 
İnsan kendine ev yaptı. Neden 

yaptı? Merteklerden.. Mertek
ler ağaçlardan kesildi. Ağaçlan 

gilneı büyüttü. Sobalar odunlarla 
ısınır. Odunları yapan kim} Gü. 
ne§. İnsan ekmek, patates yer ... 
Bunlan yetiıtiren kim? Güneı .. 
Hayvanları, kuılan doyuran kim? 
Otlar. Otları da büyüten güneş. 

tir. 
İnsan tuğla ile kireçten kigir 

ev yapar. Tuğla ile kireç odunla 
yakılmıştır. Odunu vücu!da getİ· 

ren güneştir. 
Bütün insanlara lazım olan şey. 

leri, blitün insanlann i~ine yara -

yan şeyleri hep güneş hazırlar ve 
bunlar için bir çok gUne§ srcağı 

gid;r. Bunun içindir ki herkese, 

gilneşin ısıttığı ve içinde bir çok 
güneşin sıcaklığı bulunan elanek 
lazımdır. Ekmek yiyeni ısıtır. 

- Bir tabiat hikayesi -

dun alan, güneşin sıcaklığından a 
lır. 

Kışın, istediği zam<ı.n, odun ya 
kar ve güneşin sıcaklrğmı cı:lası 

na doldurur. 
Sıcaklık olunca hareket te olur. 

Ne kadar hareket varsa hepsi de 
güneşten.dir: İster doğrudan doğ. 
ruya güne§in sıcaklığtndan olsun, 
ist.cr güneşin kömüı!de, odunda. 
ekmekte ve otta topladığı 11cak. 
lıkta bulunsun. 

Atlar, öküzler yük taşır; in .. 
sanlar çalı§ır. Onları hareket etti"' 
ren ne? Sıcaklık. Sıcakhğı ncre-4 
den aldılar? Gıdadan. Cıdayı ha.. 
zırlayan ise güneştir • 

Su ve yeldeğirmenlerl dönU • 
yor ve öğütüyorlar. Onları hare
ket ettiren ne? Rüzglrla su.. Ya 
rUzgm kovalayan kim? ~ne st4 
cütık. Suyu o, buhar halinde yu ... 
karı çıkardı ve onsuz su yere dÜJ 
§Cmcz. 

Makine ~şıyor. Onu hareket 
ettiren lbulıar.drr. Ya buban ya. 
pan ne? Odun. Odunda ise güne
şin sıcağı var. 

Ve, içlerinde bir çok sıcaklık 

bulunduğu içindir ki odunla mer
tekler işimiz"e yarıyor. Kışlık o. 

Sıcaklıktan hareket doğar. Ha• 
rektten .de sıcaklık.. Sıcaklık ta, 
hareket te güneştendir. 

• • • ~ i ~ - • ,,. ..... -..... " ........ 

VAK 1 T 
Yazan ve Tilrkçeye çevirenin •dı S:ıyıfa Kr,. 
Kader (Volterden) Asım Us 208 l!I 
Olimpiyad oyunlan Vildan Aşir 120 10 
Kılerans Terras esrarı (Galopin'den)' G. V. 304 20 
Yugosl:ıvya seyahat notları Asım Uı 112 10 
Şark Ekspresinde cinayet (ChrisUe'den), V. G. 360 20 
Etrüsk Vazosu ,(Prosper Meirme'den), Haydar Rifat 64 20 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif mQelllflerden). 
Ahmet Ekrem 352 20 

8 Son korsan (Fon Lilknerde'den) Fethi Kardet 376 20 
9 Kafkas hikayeleri (Kazbek'ten} Niyazi Ahmet 120 10 

10 Son Ehlisalip muharebeleri (Kollins'ten). Ahmet Ekrem 276 20 
11 Futbol kaideleri Nilzhet Abbas 40 10 

s _a: z csı ısı 

:PLA.NŞ 17 U 

9. TAÇ (elmaslı veya kıyw ı ıs. A: die Armbanduhr 
mettar taşlı) 

9. F: le diademe (orne de 14. KOLA TAKILAN zt. 
joyaux ou de plerres 
precieuses) 

9. t: the daidem or the tiara 
(set with jewels) 

9. A: das Diadem (mit Juwe
len besetzt) 

10. Ktl'PE 
10. F= le pendant d'oreille 
10. t: the (Lavalliere) ear • 

ring (the ear _ drops) 
10. ı\: das Ohrgehll.nge 

11. l\U.DALYON (pant.antif) 
11. F: le medaillon (le penden

tif) 

11. t: the locket 
11. A: der Anh1l.nger (das Me-

dailfon) · 

12. YÜZÜK 
12. F: la bague 
1.2. t: the ring (the finger -

ring) 

12. A: der Ring (Finger_, 
Schmuckring) 

IS. KOL SAATİ 
13. Jf: la montre _ braeeiet 

NET: 

a bUezlk 
b halka blle71k 

c açık bllezlk 
14. F: la. parure du brae: 

a le bracelet 
b le bracelet "esclave" 
c Ie bracelet ooveTt 

14. İ: jewellery for the arm: 
a the bracelet 
b the bangle 
c the penannular arm • 

band or armlet 
U. A: Armschmuck: 

a. das Armband 
b der Armrdf 
c die Armspange 

15. KÖSTEK ALTI (domuz 
di~I) 

15. F: la breloquc dcnt f. de 
~angller 

15. t: the w:ıtch charms (in 
thi3 ca.se: a boar's tooth, 
ete.) 

l:S. A: die Berlockc (das zı~r
gehiinge, Anlllingsel): 
Sauzahn usw. 

13. t: the wristlet watch or 16. tGr-.."E (aı;raf) 

W!'1!lt "'ateh (the braeelet ı 16. F: l'agrafe f. 
watch) 16. 1: the clıı.sp or the sllde 

121 
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hediye kazananlar 
Geçen bllmecemlzin halli (Ala.şe.. I Iıkfınn sokak 6, 36 _ Giray Pan 

hir) dL galtı lisesi 670, 37 - v. Ketli 
BİR SAAT KAZANAN: • Pangaltı hamam dersane sokak 

Birinci: Nuri Alp Bcyoglu Cam- Ga)Tet Auart. 26, 38 _ Ömer 

oı çıkmazı No. 18. Yörükoğlu Oyuncu Sokak 4, 
BÜYÜK BİR ŞİŞE KOLO!'."'YA 39 - Zeki Olcay Şehremini Sa _ 

KAZANAN: ray meydanı Cad. 64, 40 - Ay_ 
İklnci: Nadide Sezen 29 uncu ilk 

okul. 
BİR PERGEL TAKIMI KAZA..~A....~ 

ÜçUncU: Selim Tunç İstanbul Li
sesi. 

BİRER PAKET ŞEKERLEME 
KAZANANLAR 

1 - Perihan Altunel Fener 2 
- Ya§ar lnci Fatih 40 er okul !> 
.A. 332 3 - Gülçin Orkunt Tel 
graf scvris memuru Tevfik kızı 
4 - Mahmut Feyzi mccidiycköy 
fi - Nezih kral Beşiktaş 39 ci o 
kul 155 6 - Ömer Ersun P.T.T. 
memuru Süreyya oğlu 7 - A '~y 

yaz Kutun Sangüzel cd. 71 8 -
Tilzün berksay Beşikta~ Vişne 

zade 12 9 - Melahat ers.::ı aksa 
ray uzun yusuf So. 15 10 - Mer 
can Pangaltı lisesi 298 - A. Ne 
cati kanababak Çar§ı kapı No.10 

11 - A. Cangül Pangaltılisesi 
918 12 - Leman doğanay 13 -
N. Nezarat Büyük ada 28 14 -
G. Arman Bakırköy kubar So. 12 
15 - Saime Sirkeci nk Okul 
16 - Yurdagül Çevik sirkeci Ho 
capaşa 17 ·- H.K. Pangaltı lisesi 
661 18 - Nişan pangaltı lisesi 
802 19 - Haygaz gedikpaşa mli 
aellim So. 27 • 

BİRER PAKET ÇUKULATA 
KAZAN .Ar-.."LAR 

21 - Mari lncirdibi karma oku 
lu 55 22 - Fuat binici Beyazıt 
5 ci okul 23 - Arsen !stiklal cd 
253 24 - Seher arslan yeşildirek 
No. 8 25 - H. Arat Kasımpaşa 
dört kuyu Fırın So. 2 26 - Ma 
like Beşiktaş kız lisesi 112 27 -

can Karakaöy Tünel Cad. 44, 

. ZA YI - ~27-928 senesi Bulga · 
nstanın Şumnu Türk muallim mek 
tebinden aldığım şahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. , 

lstanbul Em. mıldılrlüğıi 
Polis M. 

Felımi Eren 

•• 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

kü lliyatr 

No. 41.50 5 ci seri Kr. 
41 DO Profunclli 50 
42 GünUn hukukl ve içtimaı 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsef~i 75 
50 Estetik 25 

610 
Bu Berinin !!atı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin almarak müte. 
baklsi ayda birer Ura ödenmek 
Uzere Uç taksite bağlanır. 

Dün 
tercüme 

~ Baıtarafı 10 uncuda 
Hakiki isminiz nedir?. 

MahkQm - Ceyms Dayk .. 
Kız - Nerelisiniz?. 
Mahkum - Kanadalıyım?. 
Kız - Hiç Ohioda oturmadrn:z 

mı?. 

Mahkum - Hiç .• 
Kız - Kitap okumağı sever mi-

.. ' sınız .. 

Mahküm - Kitap mı? Kitabın 
ne olduğunu birkaç ayl:iır hapis· 
hanede öğrendim. 

Kız - Affedersiniz .. Çok aca
yip sual soruyorum ama, aktör oL 
mağr arzu ediyor muydunuz veya 
oldunuz mu?. 

Mahkum - Ben sadece basit 
bir mahkumum. 

Kız - Birçok şeyler, Co'yu da rafımdan bir şey daha götürecek· öyle tatlı bir keder ki, sana sab 
merak ettiği için! siniz. (Müdürün masasının üstün- kadar gecen hayırlı olsun diye 

v• 1 
Mahkum - Oğlunun katil ol. de 25 bin doların bulundu - gırn.,, 

madığını söylerseniz biraz rahat- ğu zarfı alır.) Kardeşinin kah. (Kız lir~ırarak odadan dışarı 
lar, belki değil mi?. ramc.nca öldüğünü gören bir ada- !ar. Mahkum sahnede yalnız 
Kız - Muhakkak ... Fakat Co- ır.ırı ilk ve son hediyesi, dersiniz. Bir müddet hareketsiz durur. So 

nun ne olduğunu kat'iyctle öğren- Hayır, hayır, zarfı açmayınız. hafif ve heyecandan kısılmı~ 
:neden annemin hasta!ığı geçmez. Anneniz açsın. sesle şiiri tamamlar) 
Mahklım - Anneleri böyle üz. Kız - Nedir içindeki? Söyle- "Gözlerine uyku, göksüne sü!~ 

-nek doğru değil.. Bakın, bu karhr leyin hiç olmazsa1 çöksün! 
konuştuk, bana isminizi söyleme- Mahkum - Lüzum yok, anne. O tatlı istirahate ka\·uşan ırf 

:!iniz?. nize götürün. Artık benim işime \'e sükQn ben olaydım!.,, 
Kız - J ozefin Par is. yaramryacak bir şey, Anneniz (Kapı açılır. Müdür ve rahip 
Mahkum - Bu ismi bir yerde oğlu ıçın siyahlar giyecek, rerler. ~1ahkı1mun kendinden ge 

:~ittim galiba ..... Yabancı gelme- ' siz de belki kolunuza bir siyah mi~ \'aziyette 5iir okuduğunu[(} i.İ 
dı. lmrdela takacaksınız. Değil mi? cc, biribirlerine bakarlar. Ayakl:t 

Kız - Fransada bir şehrin ismi Kız - (Gözleri yaşlı) şüphesiz mn ucuna bac:arak bir köşed::: du 
gibi.. !çime sanki sizin mateminizi tutu. rurlar. r-.füdür. sık sık saate tal. 

Mahküm - (Kaşlarını çatarak) yormuşum gibi gelecek. Mahkum onları görmemiştir . 
Kız - (Şaşkın) Şiir 

misiniz?. 
ezberler· Kar<;ieşinizin ismi Jozef miydi?. ~1ahkfun - Sakın ha! Kardeşi - koltuğa oturur. Eli, ani bir ıztıra 

Mahküm - Vaktimi israf et· 
mekten hoşlanmam .. 

Kız - (Bir dakika düşühür. 
Birdenbire Romeo Jülyetten bir 
parça okumağa başlar.) 

"Gece, yüzümü maskelemesey_ 
di, 

Yanağımın mahcubiyetle kızıla 
boyan dığını görürdün!.,, 

(MahkGmun gülümsediğini gö. 
rerek susar.) Tanımadınız mı, bu 
mısraları?. 

Mahkum - Pek saçma, mana
sız sözler, değil mi?. 

Kız - Cesaretinik toplayara 
bir tecrübe ıdaha yapar). 

"Gecen hayrolsun, gecen hay -
rolsun, 

Ayrılık öyle tath bir keder ki, 
Sabaha kadar sana gecen hayr _ 

olsun diyeceğim.,, 

Kız - Evet, kısaca Co derdik. nizle benim gibi bir adamın adla - geçirmek ister gibi boğazında, g~ 
Mahkum - (Düşünür) Durun rını birlikte anmayınız. Maalesef\ !eri dalğındır. Mırıldanır gibi ş 

bakayım, o çocuğun adı neydi? ıimdi, gitmeniz tazım. Geldiğinize 

1 

okumağa devam eder:) 
Ha, buldum. Jozef Antuvan Pa. çok memnun oldum. Biraz daha "/şilliğinı garibelerin en tulza 'ı 
ris?. ~cç kalsaydınız. ~örü5'.!miyccektik. insanların öliimdcn korlm11'11 ·' 

Kız - Kardeşimin ismi? Nere_ Kız - (I\1ahkumun elini tutar) Korkaklar, öliim/l!Titıden et t 1 b 
de duydunuz? . Allahaı:;marladık. Anneme ve bana çok defalar o i l 

Mahkum - Durun, sözümü pek büyük bir iyil ik yaptınız. Size Cesurlar, öliimü, son mf eslcrı-11 t 

kesmeden beni dikkatle dinleyin , çok acıyorum. elimden gelse. sizin rirken diişiin •ıl r 
bir iki da1dkamız var .. Sözlerimin ;;on dakikalarınızı mesut geçirmeniz (Ba51 önüne dü~er. Bir fı ı'tı h 
bir kelimesini kaçırmadan anneni- için ne yapmamı istiyorsanıa... !inde tekrarlar.)' , 
zc anlatacaksınız. Harp başladığı !\fahkum _ Burada, dört aydır. "Kahramanlar, ölümü. son ne. 
zaman, gönüllü yazıldım ve dört hep sert yüzler görmeğc ah~tım. !erini ,·erirken düşünürler . ., ., 
sene dışarıları dolaştım. Bir sabah Kadınların ne melek mahluklar ol _ (Kapı açılır ye gardiy~>.l c,I" 
erkenden siperlerin arasında dola- duklarını unutmuştum. Şimdi sizi görünür. Hükmün infaz eti. :~ce 
şryordum. Bir.den ileride bir bom- görünce, emin olun, içimde öyle de. saat gelmiştir. :I\lahkum garcl ı ?'1 
ba patladı. Ortalık sakinleşince, rin bir saadet duydum ki.. Eğer ba- görünce yerinden sıçrar ,·c b:ı~ı 
parça parça bir cesetle nüfus M. na hakikaten bir iyilik yapmak is - müdürle rahibe çevirir. r-.Iudür, g 
ğıdıru bulduk. İsmi Jozef Antu- tiYorsamz, beni ölen kardeşinizin !erini kaçırır. Rahip çok mütee .' 
van Paristi. y;rine koyup, onunla \'edalaşır gibi dir. l\lahkümun eli tekrar. g3yrıı 

Kız - Ellerini göğsüne götü- ayrılmanızı rica ederdim. (Kız, kı - tiyari boğazına gider. Ayakta, ha 

Mahkum - Dudaklarını 
rek) E? .. 

rerek) O, kardeşim?. zanr, tereddüt eder fakat mahkfı - rol vaziyetinde bekler.) 
büze· Mahkum - Annenize deyin ki, mun kollarını açarak kendisini bek- Rahip _ Oğlum. 

oğlu, cesurca çarpıştı ve cesurca }"f G"d,.' "'!l· 

Kız - Sonu nasıl?. 
Mah~m - Ben ne bileyim?. 
Kız - (Tekrar dikkatle mah-

kuma bakar. ümidini kesmiş.) öy
le ise.. Allahaısmarladık.. Siz 
kardeşim Co değilsiniz .. Sizi çok 
sıkmadım ya? (Elini uzatır.) 

MahM- - .X:ııı elW. &.Vm~ 
mezliğe gelerelt) Gidiyor rnusu-
nuz? •• 

lediğini görünce ona doğru yürür. l\lahkfım - --ıazmm.. ı • 
öldü. üç sene evvel! Benden başka ( h" ı hkr. 1 a.ri'I ~ Mahkum kıza sarılarak alnından Ra ıp öne e, ma ·um ar' 
gören olsaydı, sizin <le haberiniz . .. karlar. ~Iüdür gözleri '\.·erde. JI'lt.I 
1 d N" b'l . l d" s·· öper. Bır muddet başbaşa konu~ma ; t 

o ur u. ışan ı e vcrır er ı. oz- d d l ) tccs..,ir ve asabi bir tavırla onları 
1 . . 

0 
an urur ar. 

erıme ınanmazsanız, taava res. w • kip eder. Gardiyan da çıktıktan SO 
mi kayıtlardan arayabilirsiniz., MahkQm - (bo~uk .hır sesle) Al ra sahne bir müddet bo~ kalır. p 
Taşraya giderken hangi tabura lahaısmarladık, kardeşım. 

- I" ı l {G" de ağır ağır kapanır.) yazıldığını anlarsınız. Fakat kayıt· h.ız - .ayır I gec~ er. ı0zyaş -
laı:.ı.bi.ı:~z ~an ı~tır. ~~de .. v~.. larınm ara~m4!._gülü~ŞE'.me~e. lı
nasıl olmuş, esır mı duşmuş, ol· şı . Allaharsmarlact1k. Hfc 
l:füğü tesbit e.dilememiş mi? Pek I\fahkıim - Ne \'ar? 

Kız - Müdüre söz verdim. Kar anlaşılmaz. Anneniz, oğlunun bir Kız - IIiç .. Karde)imle geceleri 

Selamettin Boğaziçi lisesi 344: 'O Süley: kız orta okulu Jülide 
2s - Hasan vardan Jandarma 
nııntaka K.M. Sıvas 29 - Müfı 

de Berker Üsküdar bağlar ba~ı 

sokak 23, 30 - B. Delya Pangal. 
tı lisesi 659. 

7 nci seriden 
61 - 67 • 7 mtap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit II. 

deşim olmadığınxzx öğrenince he
men döneceğim .• 

mücrim olarak değil, kahraman 
1 
biribirimizden arrı!ı~ımızı hatırla -

l;ir asker gibi öldüğünü duyunca, dun. Ölmeden evvel bir defa daha 
BlREER DEFTER KAZANAN: 

31 - Ayhan P. L. X. G. 32 -
Jan Ağzıpck Sen Bcnuva lisesin
den, 33 - B. Çağlı Samatya 'M. 
M. Cad. 52, 34. - Hamit Görgtin 
Tophane Tekaüt sandığında, 35 
- Ali Yücclakın Galata Karan _ 

PJ..ANŞ 1"7 

16. A: die Spange (Agraffe) 

17. TAŞI.1 TARAK 
17. F: le pc!gne de parure 
17. İ: the Spanlsch back comb 
l i. .\: der Steckkamm (Ein_ 

steckkamm, Kamm) 

1s. uzu~ BROŞ 
18. ı.·: in broche - barrctte 
18. ı: the brooch or thc (bar) 

pin 
18. ,\: dle Vorstec!c., 

S::hmucl;naıJlel 

19. l\J \NDAJ. (klirs) 

19. F: le clirs 
19. t: the cl!p (n brooch - like 

orne.ment) 
19. A: d~r Klip (broschenartL 

g"r Schmuck) 1 
20. I\OISE 

a ı,ıı;cı (fermt•ar) 
20. r :le collier (le tour de 

cou) 
a le fc>rmoir 

20. 1: the dog • collar n!'cklace 
a thc clnsp 

20. : r~s H11l .. bıt1d 

a die SchUclle (der Ver-

63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 

30 
ı. 

ı . 

20 
50 

ı. 

Mahkum - Annenizin yanına 

mı? Kenltli geleceği yerde böyle 
bir iş için sizin gibi bir km nasıl 
gönderdi, hayret ettim .• 

her halde sevinecektir. söyliyebil:eydim ... 
Kız - (Dalgın) Çok, çok, ne l\1ahkfım - Nasıldı? 

kadar üzülmüştük .. Ağlamıyorum Kız - Demin size söyledim, saç-
bile... Çektiğimiz müthiş şüphe- ma dediniz. 
den sonr.: bu ölüm haberi adeta Mahkıim - (Yumuşak) bir de-Kız - Çok hasta .• 

Mahkum - Ya 1 Bu fena, nesi bir müjde!. ra daha tekrarlayınız. 66 Bizans tarihi 
Senyolbeos Avrupa 67 60 var?. Mahkum - Annenize benim ta. Kız - (S2:;i titriyerek) 

nı 

echluO) 

ı .ı. YELPAZE 
21. F: l'eventaille m. 
21. 1: thc fan (a folding fan) 
21. A: der Facher (Faltfa-

cher) 

22. KF.:ımm TOKASI 
22. F: la boucle de la ceinturc 
22. t: thc b!'lt - clnsp 
22. A: die GUrlclschlieCe 

123. KOLYE (gerdanlık) 

7, 1 J, 20, 23 boyunda kul
l:ı.nılan mllee\'herlcrdir. 
5. 9, 1 i saı;;da kullanılan 

r.ıüce\ herlerdir. 
23. F: le collier 

i, 11, 20, 23 sont des bL 
joux pour le cou 5, 9, 17 
sont des bijoux pour !es 
~hevcux 

23. t: the necklacc (the neckJ 
lct) 

7, 11, 2:), 23 jPWC'J. 

lcry for thc neck 5, 9, 17 
ornaments for the hair 

23. A : das Koliler 
7, 11, 20. 23 Halss('hmuck 

~· O, 17 Hnarschmuck 

Planş 1s 

~ 
25 

~~ D ~·~ 
26 27 w 

, .~.c;;:::~~~~ 28 

Kenan H ulUsi 
• 

Bahar hi ka yelerı 
(Kitabın içinde okuyacnğııt11 

hikayeler) 

Tarlaya çevrilen su - J{ll' 

vaklıkoz hanında bir vaka ,.., 
Tuhaf bir ölüm-Dörthanıarıtl 
kulaksızı - :Milyarder :rvta1' 
Kinleyin halıları - Gece kll• 

şu - Bir bahsin sonu - :Si' 
yudum su - Esmanm a~~, 

VAKiT kitabe~I 
ve yarı n tercü rı18 

No. 
kü lliyatı 

.~ 11 ·20 ıkıncı ıeri 
JO 

11 Gorio baba t9 
12 Deliliğin psikolojisJ 75 
13 ilkbahar sellcrı 60 

14 F.ngerek düğilmü 1~ 
15 r..asin küll!yatı III ,J 
16 Sa;nimi Saadet "' s 
17 istatistik (1 
18 Çocuk düşilrtnn!er sJ 
19 ilim ve felsefe 
20 rı'lc:vcudu kalmadı 

/ r , 
(• 

Bu serinin fintı !i.3" k:ıru"' , 

'"' Hepsini alanlara yUzdı: 20 i" . 11 
to yapılır. Kalan 4.21 kurıı • 

l 
1.2-1 kuruşu peşin alı'laralt r" > 

hakisi ayda birer lira ödcn:ıı 
Uzere Uç taksite ~nğlanır. 



a 

'2!7 HAZ!RAN - 1939 

Cumartesi 
~.ao 

Program, 13,35 Türk müziği 
~~Çel.araban pe§revl, 2 - Dede ef. 
'traban garkı _ Gözümden gön _ 

rıtmıyor, 3 - Sadettin Kay. 
' Şetaz.atıan §arkı _ Gecemiz kap 
' - Artakl KUrdlll hicazkar 
• ~C§e ile gcten ömrümü, 5 -
~ir §arkı Batan ,..., .. kana ben 

1 t • bıı..t.ı..6 

t• - Bedriye Hoşgör _ Kuhay. 
-O ;ku _ Güneş doğdu d:nnlara, 
lt e:nıeket aaat ayan, ajans ve 
Olojı haberleri, H,10 - 15,SO 

~Karışık program Pl.), 18,30 

1 
• 18,35 Mllzlk (Meleodiler • 

?~B,tı:ı Mllzlk (Küçük orkestra _ 
~ tc!p A§km), ı - Humphrtca _ 

tın Vedaı {Hazin serenat), 2 -

1
1 • lnvıuıo CScrcnad), 3 - Mos 
~ - lapanyol dwısı, 4 - Rıılph 

1
ky _ Grlzlnge blr daha gitme_ 

~r"~s), 5 - Pauı Llncke • Kap. 
h.._ tılat), 19,15 Türk müziği tFa 
"Tett • 
lh ), 20,00 Memleket saat aya. 
~ ve meteoroloji haberleri , 

ti ~eli pl!klar R :?0.15 Tilrk 
~Sazıa pe~ev -ve saz semııial), 

rk mUzlğt, ı - So.I!hatUn 
~· litcaz şarkı _ Hanla kalbim_ 

llıış, 2 - Supbl Ziya _ Hlc:ı2 
• DUn gece yesile, 3 - !sbıık 
i · lill!•eynl :arkı • D:ıygm ıu. 

11 
- Sadettin Kaynak _ HUscy. 

t~ - Garesin mi gel:U. ti - HU. 
rku _ Meşeli me:eıı, 20,50 ko. 
<dış pol!Uka hAdlselerıı. :?l,05 

7.30 
8. 

Buomıirı,,ler: Pluarıo, /.:emaıı. 
Bvf el kului: l'iyolr.nrello. 
şarkı. 

9.30 lleronıiJrıslcr: Koro J.:onıui. 
9.30 Paris (PTT): Koro. 
10.~0 Sottens: llnss. 

llAFIF MUSiKi l'E OPERETi.EH 
7.30 Prajj: llafif parçalar. 
8.10 Kolonya: Ma:ıdolin brındosıı. 
9.15 J.eip::in: Opera parçaları. 
9.15 l'iyanu: Oprrel. 
9.30 llambıır11: "Cliuln" (Do.rtal). 

10. NapCJli gr11pu: "Alelodi · ıır 
Ritm". ı 

11. lloma nrupu "Primaro.ça''. 
fi. 11udape!jle: llalk programı. 
11.10 Jlrab: Ca:banıl. 
1. (Gece l'. sonra) Stııtlgarı 

llalk prooramı. 

H A B t; H - Altşam Yosta!J 15 

Eminönü Rr~a~lk~e!!!!!!'!!!v~i ~f~a~k~ir~l~e~r~i~D=ün~v=e:=v=ar=ın= 

meccanen muayene 'ettiriyor \Tercüme külliyatı 
. Satıs yerı : 

VAKiT .KITAPEVI Eminönü Halkevinin çok ıüzel 
ve içtimai bir yardım teşkilatı mey 
dana gcil"diğini haber aldık. Ev 
bir çOk dokorlarnnızla anla~f 
ve bu dokorlar fakir hasalan pa-

iSMi 

Dr. Cevdet Kerim tncedayı 

>r. Fahrettin Kerim Gökay 
)r. H. Cemal Lokmanhekim 
)r. İhya Salih lşanç 
)r. Mehmet Osman Saka 
)r. Nadire Sadi Yalın 
)r. Nihad Tözge 
>r. Osman Şerafettin Çelik 

rasız muayeneyi kabul emiılerdir. 
Bunun için halkm Eminönü Hal
kevine müracaat ederek bir pusu
la almalan kafi gelecektir. Gerek 
Eminönü Halkev~ ıerekıe fakir 

halkı parasız muayene edecek o. 

lan doktorlan takdir ederiz. Mua· 

yene günleri şöyle tcsbit edilmiı-

tir: 

iHTiSASI CONO 

Cild ve Frengi Perşembe 

Asabi hastalıklar Perşembe 

Dahili hastalıklar Cumartesi, Salı 
Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Salı 
Göğüs ve dahili hastalıklar Cuma 
Doğum ve kadın hastalıkları Çarşamba 

Cild ve Frengi Salı 

Bakteriyoloğ ve sari hastalıklar Pazardan başka 

Saati 

15 ten ı8 ze 
kadar 

10 ,, 12 ,, 
9 ,, 11 .. 

14 " 16 
13 " 15 
14 ,, 18 
ıs ,, 11 

.. 
,, 
.. 
,, 

1-1 O kitaplık 
Numara 
l Safo 

birinci seri 
Kuruş 

2 Aile Çemberi 
100 
100 
75 1 

3 Ticaret, Banka, 
Borsa 

4 Devlet ve İhtilal 75 r. 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 İşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta l!şuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D n; 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

her gün 14 ,, 18 ,. :ur. Hepsini alanlara % 2C 
)r. Pakize İzzet Tarzi Doğum ve kadın hastalıkları Çarşamba 14 ,, ı8 ,, skonto yapılır. 239 kunı§ll 

TJANS .llf'S/l\/SI 17 peşin alındıktan sonra kalan 1115 Solten•· 11 90 ,. 1• 
1
. )r. Rabia Rahmeti Arat Dahili hastalıklar Perıembe 14 ,, .. 

· .,, ·• ••apo ı uru l lirası ayda birer lira öden . pu, Alıinlh; 11.35 f.oııılra rX.J; 1:.. Jr. Rüştü Recep Duyar Sinir hastalıkları Çarşamba ıs ,, 16 ,, 

11 h k • s baht k nek üzere dört taksite bağla· rladio !':ırl~. llud11pe,çte; 12.30 Praü ")r. Sani Yaver Kulak, Boğaz, burun astah lan Paazrtesı a an a şa· 

r.on d ra (il. J. ı ~!!!!!!~!!!!!!!!!::1!!!!!!!!!"1:1!!!~111!!!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!a!!!!!k!!!!!ad!!ar!!!!!~ ~~o~ı r~.~~~~~~~~~~~ 
9. l'.

1

:~~;;~ ~~)~·~7,~~~~;;~~:u İstanbul Daimi encümeninden: Türkiye Naft Sanayii Türk Anonim 
9A.'i Rrıil\scl 2: Kalıare. 1 

Bedeli muhammeni 5928 lira olan Taksim bahçesinin sahne, A. ş· k ı· "d M · · d • 
,;:;~ ~~;::h;~~:si~~;a;~bare. ııerikan barı salon bar kısmı ile halfüar, mutfak ve ahşap çardak kı- ır e 1 1 are ec ısın en. 

Pll'ES. KnXFERA'SS \'B sımlarınm enkazı kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. Buna Evvelce ilan edildiği üzere Türkiye Naft Sanayii Türk Ano. 
KO.\'f'Ş.HM.AU ait şartname hergün zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemine müra- nim Şirketinin hissedarları, şirketin maksadı teşekkülü olan Ham-

9.ı:; Rııdape~te: Komr.di. :aatla görülebilir. İhale 23·6-939 günü saat 15 de yapılacaktır. Ta. 
ıo. Sntletıs: "I es !Jupont rlıe: lr: petrol tasfiyesinin halen mevcut gümriık tarifesine göre imk1n.sız 

lJurand" (Mahers). !iplerin 4ı1 lira 60 kuru~luk teminat makbuz veya mektubu ile bu bir hale geldiğinden, fevkala.de surette Ticaret kanununun 441 
tO.S5 Monte Ccneı·i: "Amerikalı' babtaki tc!<lifleri havi zarfları yevmi bezkurda saat 14 de kadar daimr inci maddesi 2 inci fıkrası mucibince 16 haziran 1939 cuma günü 

bı 22,00 Haf1ıı.lık posta kutusu 
dll•erdcl, 22,30 Müzik !Dıın.cr 12. 

~~· I>t.), 23.<JO Son ajans hnbcr 
, baat, esham tahvllı1t kambiyo 
, 
0rııası (fiyat l, 23.20 MUz k 

~t • Pi.). !:'3,5:S - 24 Yıırmkl 

(Talamoıw). encümene teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (4006) içtimaa davet edilmişler idi. Ticaret Vekaleti komiseri huzuriyle 
ı•aris (l'T1'). "ili: selômlar". lstanbul vaki toplantıda mecmu'u hisseleıi şirket sermayesinin üç ruhunu 

Defterdarlığından : temsil eden hissedarlar zuhur etmediğinden yine ticaret kanununun /,\'{;/ı.ızcı~ 11.1\'ADIS 

"'· ı 

'~ ?lro"ram. 12.35 Türk müzi~ 
ı> tı~roRrnm), fılnre eıien: Me. 

S 1 1. Ckiime seıı n~ ı;:ı1 hevetll u 1 • • 
• 1\ 1 °nıyegi•h peşrevi. 2 - Of'. 
~I " llnfyc,,Ah lıfrinci Jıesle l\I ' -~lı ~ zeının. 3 - Dede sullAnı-

• \ -... ip scmııi _ Nihan cttirn se. 
fJ·~I.'.·' ) tnko;iml. 5 - Derle - Su 
ij rı/t J'iirük semııi • Şııdcylcd i 

•• 
1rnı. G - Sull:ıniyC!gah so1 

t~· 13 l\teıntclıel sa:•t nynrı, ıı 
( :;_eı~otoloJI halıcı lcrl. 13.H 

~lk ur:uk Orkestra - şer: Ne -
tfirı•n) 1 - Fronz Ll'lııır • Ev: 
l\o'1~rı Potpuri. 2'- Pcpl Mili. 
• 11~uk Sl'tC'n:ıd. 3 - \'ısn • fınl 
il ıırın niha\'cli p:ızor Rt>l i ı 
\ı lıcoıo~si _ Pest:ılozznnın lıiı 

t • Ciribirllıin. !'ı - Rot>er' • v· 
~:ııı 1Y~na geceleyin gür.eldir. 
tıp ltıcrıch kalman _ l\ontes ~in. 
15 ercuncıcn potpuri. 

• bl,j H,30 Müzik (dans müzi -
rSt 18,30 program, 18,35 lü. 
t~ 11 Oda müziği • 1br:ıhim Oı. 
~~le~~ böc!!klerl), 19 Çocuk s:ı:ı 

~~ ~1 l'urk müzi~i <lnce s:ız fos 
raı '.~lckct saat :ıyarı, nj:ıns , ., 
r 0ıı lı:ıberleri, 20,10 Neşe! 
t. n. 20,15 Türk müzif;i (mü 
:t' ~'Olo l:ıgonni), 1 - ~lalıııı 
' ~ - l>edc _ l\lahıır beste 

· :ı dıhcn, 3 - Ahdi Ercnıli 
• 'ar•·ı " I . 1 _. e' . "' • Fo:tı scnı er. ıar oçu 

~•lıa l~:ınılıay • l\l:ıhur şarkı 
t~"rcJcr oldu, !'i - Derle • M:ı 

lı.r~ 1 
• !'lana IAyık mı. 6 - M 

t ~ • Snbn tnrfı vefadan. 7 -
~~t~ t Sl'lllaisi, 8 - I.eın i - l'~ 
l·ll;ı~ - Seni anu c'ler. 9 - I.• 

it ş:ırkı _ Siyah ebrulf'rirı 
Jı.aalJc türküsü • Demirciler de 
tı~ 11~r. 21 Müzik Cri:roseti cun 
\·~11°su • şef: lhsan Kllnçer) 
in~ ese • Marş, 2 - O. Fetrn· 
• erıa Clsrı:ınyol \•alsı), 3 - ı:: 
l'ilns şehri kralı) operasınıı 

~ ıa'r 4 - F. 'Mendelsshon _ ili 
ı 50 kısı. 5 - M. Rnvel - Bole 
~2 M~11 ~dolu nj:ınsı (spor sC'r. 

ı ... • tııık (\.:ızb:ınd. Pi.) 22,4. 
'I Q" 

Ilı. Jan~ haberleri ve yarınk 

~b"'I 
S 'ncı Rnd.,rol::rd~n 
e:ilrniş Parçalar 

tr,r;,. 
ltrı Qıtıda Tiirki11c saati üurin• 
': en sonra/:/ saat olarak ııcril 

Opp 
.//Af.AR VE Sfü\'FOS/ 

~ kONSERI,.F.U/ 
;1'fd kulesi : "S'hirli kmıal' 
lillo:art) operadan nnl.-il. 
b '11neı: Mondelssohn, Ga11. ,,., 
'l'o,.: 
(\\• 11lo grupu: "l/ilekdr dul 
\• 

0 11 • f.'crrarr). 
,,Qrıova: Orkestra, ıarkı, ııi. 
wQrıo, 

~ "usıKtsı VE KONSERLER 
Pıtrı 1 (PTT)_: Keman, PlllClllO· 

1.10, 8.1~ Uoma 1; 9.15, 11.1.:ı 
l{o/on11a: 9.15, 11.20 l/ambıır(J; 11.4. 
'lul:reş: 11.50 nu<lapeşle. 

Muhammen 

Defterdarlık binasında mevcut Buik marka otomobil 
Galatada Lüleci Hendek sokağında 7 sayılı Mehmc-

bedeli 
Lira 
600 

]\.\ŞIT ÖZCA.N 
ERTUGHt'I. SAD 

TEK 
din dükkanında bulunan 4 çuval un. 16 

birlikle bll gece 
Şchzıuleh:ı~ı Turan 

Iİ\'illrosıınıla KAHILAHlN EM111~Dl: 
vod\·il 3 pcrılı'. okulucu Aysl'l. 

Yukarda yazılı otomobil ve dört çu\·al un hizalarında yazılı mu
hanunen bedelleri üzerinden 13·7-939 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. Talip1e:in yüzde 7,5 p2y :ı!:;~!c:fr,j 
vakti mu1yycninden evvel yatırarak bu müddet zarfında haftanın 
pazartesi ve J?Crşcmbe günleri saat 14 de Defterdarlık Emlak müdür. 

Ege Tiyatrosu Nu . lüğünde müt~ekkil komisyona miı racaatlan. (4361) 

rf!ttin 6 Ge~ı\ur • 
t 7 hfl'ilran cumnrteoıı 
ııüııii nkşıfnıı Nnrlı 

kapı s:ırak lı:ıhçe, 

1 t n ul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Ali oğlu löü bay Cuma rnirasçılnrına ilan yoluyla son tebliğ. 

inde (İki SünE:Ü 
ırasında) "lurat Ş:ıınil y:ıryetc-~i • 
~rılrin' Süheyliı kon~eri. 

ı~ıanhul llnlk ti-
,·ııırosu. llııgnn gün 
liiz ve ı.ıec·e Ort:ı. 

':öy EMEK lıohçe

~inıle Dengi Den
gine. :ıtişel Revü. 
sü, Mncnr varyete 
si. 

Murisiniz ile Ayşe biribirine müteselsil kefil olarak 10176 hesap ~o. st 
le sandığımızdan aldıkları 1200 liraya kar~ı cumartesi pazarında Ha
cıüveyis mahallesinde eski cami yeni bab Naibi sokağında eski 10 ye
ni 1110. 1/10. 1 en yeni 25 numaralı kagir bir evin tamamını 1 inci de 
recede ipotek etmişlerdi. 

25.5·38 tarihine kadar borç ödenmediğinden faiz ve komisyon ve 
diğer masraflarla beraber (3086) lira (1 ~) kuruşa varmıştır. 

Bu sebeble ve 938· 1187 numaralı doc:ya ile ve 3202 numaralı kanu· 
na tevfikan yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkQr gayri
menkul (1050) lira bedelle sandığımız namına muvakkaten ihale edil-
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l:r mi?. Rahibelerin öğrettikle. 

ri dersler arasında bu der& te 
var mı?. 

- Mösyö benim ker.ı-Jimı: 

mahsus bir takım d!!şüncelcri:n 
oltluğunu belki şimdiye kadar 
anladınız, işte ben kızlarına "a. 
kıllr, namuslu, metin, etrafını 

görmez ol, Namus başka bir şey 
ve düşünce., diyen aile babaları
nı taklid etmem. Bunlar ne ka
dar budala heriflerdir, b:r askeri 
bütün müdafaa silahlarından tec 
rid ettikten sonra baştan ayağa 

kadar müsellah olan düşmana 

karşı sevkeden deli kumandana 
benzerler, hayır mösyö, kızım 

Andre filhakika bir dağ başında, 
Taverneyde büyüyecek i!e de 
b5yle olmıyacak, !~zumsuz ve 
benim fikrimce muzır terbiye 
görmiyecek.. Versayl denilen 
parlak güneşten ne kadar uzakta 
bulunursak bulunalım, kızım 

eskiden pek güzel tanıdığrm a. 
lemi tanıyacaktır. 
Eğer o Aleme, "Versayl,, e bir 
gün girerse mükemmel silahlı 

olduğu halde girecektir. Bu si
lahla~ı ben hazırlayacağım .. 
Ona tecrübelerim, hatıratım sa
yesinde ben hazırlayacağım. Ha
kikaten mösyö, mektepte bulun_ 
lduğu milddetçe kızım borulmu§
tur, tncill harfiyen tatt>ik etmek 
tm 4>qka bir ıey bellememl§tlr. 

itiraf etlerim ki kızımın bu su
retle terbiye görmü~ olmasın· 

dan dolayı son derece mütees • 
sirim. 

- Matmazel, cid:len bir 
lek olduğundan, hakikatte 
kadar methetmiş olsanız 
mam. 

mc-

şaş-

Matmazel Andre başını sallt. 
yarak misafire teşekkar etti . 

Sonra babasının arzusuna u
yarak bir sandalyeye otur.du • 

Baron, misafire: 
- Buyurunuz m.ösyö, dedi, 

sandalye alınız, karnınız açsa, 
sofraya geliniz .. Labrinin yap· 
tığı bu kızartma iyi bir şey değil 
am:ı, kusura bakmazsınız .. 

- Keklik kızartması, buna siz 
fena bir şey mi diyorsunuz?. 
Hakikaten sofranıza kar~ı hak. 
sızlık ediyorsunuz, mayısta kek 
lik yavrusunun kızartması, en 
büyük_ ve mükemmel sofralarda 
nadir bulunur. Bunlar araziniz 
de mi yet~şiyor?. 

- Arazi 1 Bende ha! Ne ge
zer? Çoktanberi babamın bırak. 
tı arazi satılmış, yenilmiş, hattl 
hazım bile edilmiştir. Binaen • 
aleyh çok şükür bir parmak bi• 
le araziye malik değilim. İşte, 

okumak ve ldil§ünmekten başka 

bir işe yaramıyan budala Jilbcr 
bilmem nereden blr tnfek ve 
biru barut ile sa901a buJmuı, 

386 rncı maddesine tevfikan işbu içtima ayni ruzname ile 19 tem. 
muz 1939 çarıamba günü aaat ıs de Galatada Bankalar caıddC\'Sin· 
de Danüp hanının üçüncü katının 19 numarasında toplanmak ilze· 
re talik edildiği cihetle keyfiyet alelusul işbu birinci ilan ile bildi. 
rilir. 

İ§bU fevkalade hissedarlar içtimaına nizamnamemizin 83 
üncü maddesi mucibince miktar hisesi her ne olursa olsun umum 
hissedarlar iştirak edebileceklerdir. 

Binaenaleyh nisabı ekseriyetin anlagılmnsı için işbu heyeti u
mumiyede asclıeten veya vekaleten hazır bulunmak isteyen hisse-
darlann h!mil oldukları hisse senetlerinin nizamnamemizin 57 
nci maddesi mucibince §irket veznesine içtima gününden bir hafta 
evvel teslim edip makbuz almalan icap eder. 

FevkalAde .ruzmanei müzakerat: . 
1 - Meclisi ildare azasından vefat eden birinin yerine ikame 

olunan diğer bir zatın tasdiki memuriyeti. 

2 - Şirketin emrü tasfiyesi için meclisi idareden veya mecli. 
si idare haricinde tasfiye memurlsnnın tayin ve intihabı ile dere-
cei salahiyetlerinin tayini. (K. f. 146) 

miştir. 

lşbu ilful tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiniz 
takdirde kati ihale karan verilmek üzere dosyanın icra ha.kimliğine 
tevdi olunacağı son ihbarname makamına kaim olmak ü~rc ilan olu
nur. (4370) 
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tiğiniz yok, ancak siz rahatsız o. 
lacaksınız da onu söylüyorum. 

- Mösyö emin olunuz, size 
çok müteşekkir kalacağım .• 

Ev sahibi, bu sırada Labrinin 
yardımiyle arabayı ambarın altı

na çekmekle meşgul buluna:ı 

Balsamoya ı§ık vermek için elin
deki ıamdanı biraz yukarı kal
dırdı ve yüksek sesle; 

- Kendimi aldatmağa çalı~

mam mösyö 1 Bizim ev rahat edi
lemez bir yerdir ve bilhassa pek 
fakirdir de .... 

Yolcu arabayı ambarın altında 
münasip bir yere yerleştirip, 

yağmurdan masun kalacak bir 
hale getirdikten, Labrinin eline 
bir Lüi altını sıkıştırdıktan son
ra, baronun yanma döndii. 
Uşak misafirin verdiği bah~i

§İ koynuna yerleştirmiş ve böy
le bir IUtftan dolayı te§Ckkür de 
etmişti. 

Balsamo ev ıahibine : 
- Bendeniz §atonuzun aley

hinde söylediğiniz sözlere itimat 
demem, mösyö .... 

Ev sahibi ise misafiri geni' 
ve rütubetli bir dehlizden ge)ir· 
diği sırada başını salhyaralc ce. 
vap ve~di: 

- Ben söylediğimi bilerek 
söylerim. Geçinmemin neden' 
ibaret olduğunu tarur ve bun .. 
larm pek mahdut buluriduğunu 

itiraf ederim. Eğer Fransız.sa· 

nız, fakat Almanların şivesiyle 

kcnuşuyorsunuz, bir İtalyalıya 
benziyen isminiz Fransız olma
dığınızı gösteriyor, ne ise; di· 
yordum ki eğer siz Fransızsanu: 
Taverney ismi size pek parlak 
ve ihtişamlı bir maziyi hatırlatır. 
Vaktiyle (Zengin Taverney) 
demek adeta darbımesel olmuş. 
tu. 

Balsam o baronun bu sözle· 
rini derin bir hasret ve teenilfle 
bitireceğini zannetmişse ide ih
tiyarın hiç te teessür göster -
memesini görerek kendi kendi
ne: 

- Filosofluk gösteriyor, di
ye söylendi .. 

Taverney, misafire yemek sa
lonunun kapısını açarak yol 
gosterdi: 

- Buraya mösyö, buraya bu
yurunuz ... 

Dedi. Sonra uşağına döndü: 
- Haydi Labri, dedi, bize bir 

güzelce hizmet et bakalım. 
Labri efendisinin emrine itaat 

etmek ic;in koştu .. 
Baron sözüne devam etti: 
- Mösyö hizmetimde yalnız 

bu herif vardır, bana fena, p9 
fena hizmet ediyor, fakat .... 
baıka bir upk aım.ae- t•ı n 
müsait değil. Bu hayvan herif 
bir para maaı ve ilcret almadan 
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NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

Dalma J..""Ullanmız. 

Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirir. Dişlerin çürü

mesine mani olur. Ağız 
kokularını defeder. 

Sabah, öğle ve akşam her ye
mekten sonra günde 3 defa 

dişler.inizi f ırçalayınız. 

)Iuhtclif ı;ergilerdcn 
18 diploma, 2! nltm 

madalya 
kaznnmı~tır. 

HABER - :Alt~ Postası 

,. .... , • ~ .• ' r • '' "> • 

cu ·ıarımızı 
ağlığ iç· 

F 
F 

Bütün münevver anneler 
FOSFAT i N' i bilirler. 
OSFATiN: 

Fosfatlı, Vltamlnll bir gıdadır. 

O S F A T i /N : 
Çocoklarm, 3 aylıktan itibaren tagaddilerlni ka~ılar. 

F O S FATiN: 
En kun·etll çocuk gıdasıdır. 

F QSFATiN: 
Renksiz yanaldan pembeleştirir. 

F o S FA ~ i 
Canlı, kanlı, kunctll yavrular yetiştirir. 

N • • 

FOSFATIN : Fransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 
FOS FATi N FA LYER markasiyle isteyiniz. 
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ima ge 
aima g· 

İngiliz Kanzuk cezan 
müstahzaratmdan 

Krem Balsa 
KANZU 

ile 

isimli 2 §aheıeri, bütün d' 
en mükemmel güzellik mUs 
larıdır. ötedenberi memle 
kibar ileminin takdirine 
olmu§tUr. 

Krem Balsamin Ka 
"[.• . . . . . . .. '\:• ' ' ' 

f. :it l K~ın güzelliğinin ıih · 

~ ................................... .. 
Bu akşamdan itibaren 

Her ak§am • TAKSIM 

N 
Bahçesinde : Türkiye ses 

kraliçesi 

Bestekar tanburi SALA. 
HADDİN PINAR, Kema
ni NOBAR TEKYAY ve 

arkadaş'lan. 

Ozo DALMAS ·---- O J K K A T ---·· binde aaklıyan en ciddi ve 
..:----~---------___ _,,..------.._~--..--------, itimat markadrr. Genç ve 

bütün kadınlar için zaruri 

Omont 41 1 tiyaçtır. Cildin letafet ve 
tini arttırır. Yağlr, yağsız v 
badem cinsleri vardır. 

BAHÇESiNDE Eksir Ba1samin Kan 
REVÜ Cildin daim? yumuşakh"' 

BALET min eder. Yüzdeki çil ve 1 
alır. Sivilceleri tamamen i 

OPERET der. Traştan sonra cilde la 
VARYETE serinlik verir. 

tNGİLiZ KANZUK ecz 

2 inci 
..., 

program 
1 Yeni numaralar, yeni şarkılar 

Maestro DE ANGELIS ida
--~-- ·.,..ı. evkal~d , 

BEYOGLU - 1STANB 

PANOSAMAya Taksim hah. Q R K ES T R A 
ı çesi yanındaki kapıd;n.•g•ir•i•li•r'••••••••••••mı• i•••••••••••-

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOT EHASSISI 

- Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde kabart. 

1 si karşısında eski Klod Farer 

1 
ma pullar ilnve edilmiştir. d • sokak No. 8 - 10. öğleden son· 

r- Hü ar Suıu Ga~ 
1. Açılm ı şt ı r . Her Pazar iNCE SAZ heyeti var ır. . .• ra 3 ten 1 ye kadar. - Her yerde ısrarla pullu kufula rı isteyiniz. 
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yirmi senedir yanmıda bulunu • 
yor, ve bura.'da yer ve yatar ... 
Yedirdiğim şey, onun bana yaptı 
ğı hizmete muadil ve mütena -
siptir. Şimdi görece~iniz ya, 
hiç bir işe yaranız 

Balsamo, e.v sahibini tetkika
tın.da devam ederek, kendi ken
dine söylen':ii: 

- Kalbsiz ve merhametsiz! .. 
Belki böyle !bir gösteriş yapıyor! 

Baron misafirin içeriy gir· 
mesinden sonra salonun kapısmı 
kapadı. Elindeki §amdanr etrafı 
aydınlatmak için yukarıya kal. 
dırdığr sıra.da, Balsamo salonun 
her tarafını görebiı::li. 

Burası, sonradan sahibi tara
fından sözde ibir şatoya çevril
miş eski bir çiftlik binasının 

biricik salonu idi. 

Mefruşatı pek sade ve fakira· 
ne olduğun.dan ilk bakışta bü
tün bütün boş ve çıplak denecek 
bir haldeydi. 

Arkalan oymalı bir kaç hasır 
sandalye, siyah çerçeveli bir iki 
muharebe resmi, duman ve eski
likten siyahlanmış bir büyük do
lap bu salonun süsünü teşkil 

ediyordu. 
Orta yer.de bulunan yuvar· 

lak küçük ıbir masa bu salonda 
ekseriya iki nihayet üç kişinin 
yemek yediğini gösteriyordu. 
Ma~anm i!r.erlndc bol !alına 

keklik ktzartmasıl,."'Vakti'me :JCA 
haşlaması üzerine konulmuş 

keklik kızartmasiyle dolu bir ta
bak bulunuyordu. 

Karnı geniş ve topraktan ya· 
pılmış bir desti, şarap şişesi va. 
zifesini görüyordu. 

Eskimiş, paslanmış, eğrilmi~ 

üç takım çatal, bıçak, tuzluk ve 
bir su kabın.dan ibaret olan sof. 
ra takımı ise hiç göze çarpmı • 
yordu. 

Ancak tuzluk gayet ustalıkla 
yapılnuş büyük bir şey olduğun. 
dan, o, sofranın üzerinde, gö
ze çarpıyordu . 

Baron, misafirine bir sandal. 
ye gösterdi. Sonra: 

- Buraya buyurunuz mösyö. 
dedi. Görüyorum ki tuzluğa ba
kıyorsunuz. Hakikaten güzel 
bir şeydir, burada görülmcğo 

değer ancak bu vardır; yo'!" ya
nılıyorum, bundan başka daha 
kıymetli bir şey var ki o da kı
zımdır. 

Balsamo: 
- Matmazel Andrc !değil mi? 

dedi. 
Ev sahibi: 
- Evet, evet, matmazel And: 

re dedi.. Şimdi sizi ona takdim 
eldeceğim, Andre, Andre! Ev
ladım, buraya gel, misafirdeı1 

sekinme ... 
Matmazel, salonun kapısı ö-' 
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nilnde gl5r0n.dü : 
- Neye çekineceğim babacı· 

ğım ! diyerek ilerledi. 
Matmazel cidden güzel bir kız 

dı .. 
Okuyucularımızın şimdiye ka. 

dar anlamış ve görmüş oldukları 
gibi, kendi hissiyatına fevkala
de hakim bulunan Balsamo bu 
şahane güzellik önünde baş 

eğmekten, hayret etmekten bir 
türlü kendini menedemedi. 

Filhakika Andre ldö Taverney, 
gCıya bu boş salonda mevcut 
herşeyi süs1eyip aydınlatıyor • 
muş gibiy.di. 

Kestane kumralı saçlarını o 
zamanın mo<lası gibi omuzlarına 
gelişi güzel dökmüştü. 

Siyah, parlak, tatlı, iri gözle:-i 
latif ağzı, parlak ve kırmızı du
dakları yüzündeki güzelliği bir 
kat daha arttırıyordu. 

Çok yakışıkh ve biçimli vü • 
cudu ile elleri de çok beyaz ve 
fevkala.de güzeldi. 

Giyinişi ne kadar sade ise de 
o kadar münasip ve güzeldi. 

Kraliçelerin elbise !dolabından 
en güzel ve ağır bir elbise alınıp 
'Andreye giydirilmiş olsa bu sa
.ele elbise kadar zarif görünmez· 
'di. 

işte bütün lıu güzellikler Bal
tamonun naz~rı dikkatinden kaç 
madr, matmazelin yemek salo. 

rin onu selamladığı dakikaya ka .. 
dar geçmiş kısa zamanda Bal
nuna girdiği !dakikadan misafi
samo bütün bu letafeti, bu gü. 
zellikleri, görmüş, takdir etmiş 
ve ev sahibi de kızının mi
safiri üzerine yaptığı tesirin hiç 
bir noktasını gözden kaçırma· 

mıştr. 

Balsamo ev sahibine ~önerek 
yavaşça : 

- Hakkınız var mösyö, mat .. 
mazel gayet kıymettar bir var. 
lıktır.. diye söylendi: 

Babası memnuniyetlele gü .. 
lümsedi: 

- Biçare Andreye çok komp· 
liman yapmayınız mösyö! Ra. 
hibeler mektebinden henüz çık· 

mrş olduğundan söylediğiniz 

sözlere hemen inanır. Onun hop 
palığından korkmam, bilakis 
biçare çocuk lüzumu kadar 
hoppa değildir, kadınların za • 
mammızda en bü}"iik kuvvetini. 
teşkil eden bu hassayı onda ke., 
male erdirmek için çalışıyorum. ı 

Andrc, babasının bu sözleri· 
l 

ni işiderek utancrnldan başını 

önüne eğdi, yanakları gül gibi 
kızardı .. 

Balsamo gülerek söze karış· 

tı: 

- Matmazel mektepte iken 
hoppalığın en büyük kuvvet ol
duğunu acaba kendisine söyledi 

Kepekleri ve aaç dökUIJıl 

tedavi eden tesiri mUcLy:reb 
il!çtır 

=mıs::nm:~::r.:::ac::-.:::: 

üNecat ~ Pak 
1 ı· Di§ doktoru 
1 İ Paz:ırdan ma:ıda hcrgün 

9 dan ak~am 18,30 za kadar d 

l
.ı talarını kabul ve tedavi ~P 

Adres: Glata Tünel rneY 1 
Ters:ıne cad<lesi başındll 

:Ullr' No. lı muo:rcnchane. 

Satıhk fabrika 
Taksimde bir komple ~· 
rangoz a tölyesi pres ~ 

·ıe 
neleri ve bütün teferrüsll 

sablacaktır. Beyoğlu şeıı· 
bender sokak kat 3. No· 6' 

müracaat . 

Vakıt Kitape~ı . 
, Dün ve yarın tercLJ~ 

külliyatı . ~' 
No. 31-40 4 cü sen 
31 Ruln külliyatı IV 
32 Metafizik 
33 1skender 
34 Kadın ve ~syaliznl 
35 Dcmokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozoi'i ve sanat 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruht mucizeler /. 

~ 

,ı1 
Bu ıerln!n flatı 6.M JtU~cP 

HepsinJ alanlara yilzde 20 tıı 
to yapılır. Kalan 5.20 Jc1l ı:1' ' 

120 kuru§u peşin nlmartıl< 0~~ 
bakisl ayda birer lira. ısae 

U%ere dört tablte bağlantt'• 


