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Nazırı Ankarada 

IDU 8 e e } fil}S} yap Misafirimiz bugün Başvekil Refik 
- Saydamla Meclis Reisini ziyaret etti 

ınağa karar verecekmi? 
ing il iz kabinesi bugün Uzakşark 

r 
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hadiselerini tetkik ediyor 

Londranın 
Almağı düşündüğü 

Tedbirler 
Londra, 19 (A.A. ) - İyi haber alan mahfil. 

l erde söylendiğine göre seri bir hal şekli bulun
madığı takdirde İngiltere hükUmeti tedricen aşa· 
ğıdaki tedbirJeri ittihaz edecektir: 

l - 1911 tarihli İngiliz· Japon ticaret muahe 
desinin feshi, 

2 - İngiliz müstemlekelerinde Japon eşya-1 
sına ağır vergiler tarhı, . 

l 

' 
Japon Harbiye Nazırı 

--... general 1 gataki 

3 - Japon eşyası idhalatının liontenjana ta• 
'L"4LUıLa.u~oı, 

4 - Japon kambiyosuna karşı şiddetli ted,. 
birler ittihazı. 

Salgon, 18 (A.A.) - Fransız iş birliğini tanzim etmek Uzere 
lllndlçlnl kumandanı General toplanacak konferanslara Amt
~Iartin, HanoHlen tayyare ile 
buraya gelmiştir. Uzak Şark t n. 
giliz ve Fransız kuvvetle rinin 

ral Dccoux ile fştirAk etmek u _ 
zere Singapura gitmektedir. 

(Devamı 4 ünciide) 

Yugosla vyanın 
Tiençitıdeki lngiliz kt1t1ııetleri ku. 

mandam kolonel Sir Con ~ri 

Dün 
E!alkan antantındaki • 

Vaziyeti değişmemiştir gecekı 
Bu sabah gelen yeni Yugoslav elçisi kasırga 

Eğlence yerlerindeki halkı 

gazetemize şayanı dikkat beyanatta bulundu paniğe dü~ürdü 
ti l'ugoslavyanın yeni Ankara el presle Belgraddan gelmişlerdir. Yugoslav elçisi ve refikasr is- Eskişehirde 
fikı !\1, Dr. llira Sumenkoviç ve re· Sefir ve zevcesi, Sirkeci garın tasyondan doğruca Parkotelc git 
~u sabahki Semplon eks. da yeni Yugoslav baş konsolosu mişlerdir. Evler yıkıldı, 
1 r) · ı · s t Hacı Corceviç, sefaret ve konso· Dr. Sumenkoviç, bir muhani-

g 1 1 Z - QVye losluk erkfını ve Yugoslav koloni- rimizin suallerine ccvab olarak 0·· ı U.. Ve yaralı Var 
k 

si mensubları tarafından karşı. şunları söylemiştir: 

S· l'l1 ÜZ a ere 1 er İ lanmış ve bayan Sumenkoviçe - Bittabi Türkiye curnhurre· 
ır F rl t . .. bir buket verilmiştir. ( De1Jamı 4 üncüde) 

. nsız gaz~ esme g ore 

Bır!ı~~lic~~~cek:dar Hatayın anavatana 
~· ~aris, 18 (A. A.) - Sovyetler k b 
~~:~~i ile yapılmakta olan müza- av u ş m as 1 ay ram 1 

"t- rr hakkında Övr diyor ki: 

~1c·~"Ye~lcr10 yapılmakla 01an mü- Yapllacak merasimi teshil etmek 
lo elenn tarzı cercvanına dair 

~Ct:dr~. ve :aris. dün. bü-~·Uk bir üzere An karada bir komisyon kuruldu 
lrr rtıı~et gostenyordu. :Muzakcrc- ı 
llt _kan safhaya girmiştir ve ifşa. Ankara, 18 (Hususi) - Anavatanla Hatay arasmdaki hududun 
Ilı 11~ nıuvaffakıyct haleldar edil- kaldmlmasr ve Fransa hükumeti~c yaprlan Hatay anlaşmasının 
le k ıstenilmiyor. Bu sükfıt müza- parafesi karşısında hasıl olan vazıyeti gözden geçirmek ve kat'i ilti 
ltı relerin tevakkuf ettiğini tazam- hak münasebetiyle yapılacak kutlama programım hazrrlamak üze-
1~ tın eylemez. Demek ki bltaz sabır re yann Dahiliye Vekaletinde birkomisyon toplanacaktır. 
01~1lıdır. Beklenilmedik bir hadise Komisyona bütün Vekaletleröen birer mümessil iştirak ede· 

Bir kaç gün.denberi şehrimizde 
sıkıntılr ve durgun giden hava
dün adeta boğucu bir hale gel-

miş, halk biraz serinlemek için 
plajlara ve deniz kenarlarmdaki 
gazinolara gitmiştir. 

Fakat dün gece saat ona doğ
ru hava birdenbire .değişmiş, şi:n 

şekler çakarak şiddetli yağmur 

yağmağa başlamıştır. 

(Devamı S incide) 

Bugünkü sayımız 

41 <65 bı~azsa anla§ma her noktada tam ccktir. Diğer taraftan şehrimize gelen haberlere göre, Hatayda 
lıetıeantaşma ile birkaç gUne kadar bu muazzam tarihi güne kavuşmak ve tesit etmek üzere büyük ha. 

l'-ıt: ~lenecclrlir. ı!:saseıı yegll.ııe zırlıklar yapılmaktadır. Sayfad 
t,ll. kuı noktn da Baltık de\'letle • Havas Ajansının verdiği habere göre anlaşma 21 Haziranda 1 r 

n garanti edilmesi meselesidir.,, _ iqıza edilecek ve aynr günde ilan ~olunacaktır • " ' ~ 
• t -

Rtisic:ımıhıltU»mta V,,ida ·caiyor _ 
(ıYazısı 5 incide), 

Romanya hlar.ieiye 
Nazırı yarın Atinadan 
şehrimize gelecek 

Atina mülakatmda Romanya ve Yunanistam 
doğrudan doğruya alakadar eden bütün 
meseleler hakkında tam bir anlaşma olduğu 

bir kere daha ortaya . çıkll 
Yunanistanda yaptığı gör~me-ırı M. Gafenk.o ve refikası, Daçy~ 

!erle Balkanlara aid temasları vapuru ıle yarın !stanbula gele~ 
tamamlıyan Rumen hariciye nazı ceklerdir. (Devamı 4 üncıide), 

.- ... 
ÇERÇEVE 

Halide Edip 
İki gün en-el b:ı.na bir mlina.<ıe bet, ilk defa olarak ~siyle Halide 

Edibi tanıttı. . 
Neslim ld at nah gUmUs mecidiye devrinde anne ~üdilnü cmın.is 

ve mlkrob yumsı u,.,t para yıllarında talırir nzifelerl karalamıştır, 

astragan kalpak mevsiminde dü,ünmeğe ,.o fötr §apka hcnglimeslndc 
ifıı<le ' cnneğo ba.5lamıştır ; Jlallde Edibi, llk gençlik rüyalarin'm ı;c
ma.smı bc7.eliycn yıldız manzumelcrlnden biri ol&rnk tanır. 

Bana gelince, ı;amlmillğtme inanmanız §arlile söylilyorum Jd, an
neme becerikli bir mektub l·azablldiğim Wıkikn.dan itibaren ıığlığını 
, .o kofloğunn duymaya başladığım Tanzimat sonrası edeblyııtmdım 

Iı;lmcle Jmlmı5 üç isim nrsa bir tane:.i Ilalide Edlbdlr. 
1928 yılında. ikinci sllr meemunm lnti~ar ettibi ' 'akit, bizden C \ ' . 

velkiler nraısmda hayatta bulunanlarm h rpslni tanımıştım. llalide Edib 
mUstccına. Onu, bir 7.amanlar vatnnmm göbeğine kadar ko~turan cıalk
lerin aykırı bir semeresi, o \ -akit \"atanma en uzak kö~elcrdo ~lle 

doldurmaya mahklim etmişti. İtiraf <'elerim ki cin~ kaderlere mtLc;allat 
olan bu çllekcs nacıib, Uallde Edibi gözümde Sl'\ lmll kılmamı~ değildi. 

Xihn.yet iki ~ün crrcl tanıdı;::.,m lfalldo Edib, bana umulan ı:ey

lerle bulunan ~yler aracııncbıki fark bakmtmllan hatıra , . ., ltiyatlamna 
:r.ııl haJTct saatleri ynşath. Onu yalnız, kumn:>larmı çol' ya.kından tanı
<l ığım eski nc:-;il uı:u\ lannm mane\i kadro unu dci;ril, kafamdaki lm
clın kadroı.unu da a~an bir mükemmellik içinde; cemiyet ,.e fcrd me e 
Mcrlno ~inniş, içlerinde pl~mi5, tipini bilgi, gör~ü, duygu ve hal olgun· 
luğu ifade..,ııe billfırlaşhrmış buldum. 

'üç be, satır içinde portr~lnl çizmek yerine, ta.nı5ma lnW=
anlatmak isted iğim Ilnlltle Edibin <'linl tm Nlerkm kenı!l kcni!hne 
deıllm ki Türk kadınlığı, tekne~lnılc böyle bir örnek yoğurduğu lı;;ln 
tğüncblllr. NcciP, Fazı~KISAT<.OREJ\. 



TAN 
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M. Zekeriya, Uznk Sark meselesin· 
den bnhsettlğl bugfinkQ makalesinde, 
bu bAdlsenln mahiyetini anlattık· 
tan sonra ou no'ktnları tcbnrüz ettiri
yor: 

=-EF= 

kan tlmil edilebilecek iyi nellceyi 
teTllt edemedi. Çünkil karşıda men· 
tık dairesinde lıureket eden kimse 
yok. Alınnnyn ile ltnl)'11 yalnız yum· 
ruk s:ıllamok Ye mütec:ıvizane sözler 
söylemekten bıışkn bir şey yapmayı 
bilmiyorlar. 1 - Japonya, şarkta hf1kim olabil· 

mek fcin burada imtiyaz sahibi dev. 
!eller mcııta:ıtlerile çarpışmnk mec- CUMHURiYET 
buriyctlndedir. Du mecburiyet onu, l\:ıdir Nadi: "Çnbuk olmak lazım . 
BerJln • Roma mihverine sempati başJıgı altında yazdığı :rozıda, So' 
beslemeye scYketmlşUr. Mihver dev· yet - İngiliz onloşmahırının uıa) ıı 
Jetleri de onun bu sempııtisinden Is· gitmesinin sulh cephesini tutmu~ o 
tıfade ederek onu ünce nntikomin. !anları gün geçtikçe zaafa uğrotabile 
tern paktıı almışlar, şimdi de askeri celUnl söyliyerek Rus dostlarımızın 
bir itt!Cnk yapmıık arzusundadırlar. milll ,.e siyası varlıklarını mlldararı 

2 - İngiltere, Japonyanın mihver hususunda kıskanç bir itina göster-

Dünkü Yaloııa miilôkatından intıbalar : r.eisicunıhımmıuz, misafir nazır ve llariciye Vekilimiz. ismet lnöm7 kerimelcrini misafire tak· 
dim ediyor 

Hdb.er.·: 
dcvleUerile bir askeri anlaşma yap· melerlnde haklarını teslim elmcklc 
maması için elinden geleni yapmış beraber, gayelerinin snminıt olarak 
\"e Japonya tarnfından kendisine ya- sulhu korumak olduAunda do .şüphe 
pılan bilUln tecavQzlere göz yummak bulunmadığı için fednkllrlık etmcle· 
mecburiyetinde kalmıştır. ÇQnkü Ja· ri lftzımgeldlAlnl işaret etmekte ve 

. . .... ,.,. . . ...,. _, ... 

ponyayı kızdırmamak ve onun mih· d~?1ektedlr ki: . . 
,•er devlellerlle askeri anlaşma yap. Sulhu kurtarabilecek tek bır ihlı· 
ma'iınll sebebiyet vermemek nzminde mnl mevcutsa bu, yalnız ve ancak 
dlr. sulhu sevenlerin ''e istlyenlerln yek. 

Muharrir bu noktaları tebarOz et· pare bir kaya halinde birleşmele-
tir.dikten sonra ş6yle diyor: rinden ibaret olabilir. 

Ortaköy selden 
kurtarllacak 

Kütahya ve Zonguldak ı ıstanbulun çöpleri 
ı ne olacak 1 elektrik santralları ; Senede 38 bin lira Japonya dalma Anupa devletleri· TereddOtler, müzakerele~ ve pa· 

nin meşgul olduğu zamanlarda bu zarlıklar içinde hergiln • dıkkot ede· 
devletlere karşı tecnvilzilnil arttır. llm - bizi uçurumun kenarına biraz 
ınışlır. Bu defa da, lngllfz• • Rus mil da~a ynklaştırmaktan başka ~lçbir 
zakerelcrlnin cereyan ettIAi biranda nelıce vermez. O uçurum ki, ınsan· 

Derenin yatağı 
kazılarak seviyesi 

indırilecek 
1 sarfı göze alındı 

ikinci beş yıllık sanayi programına alınan bu Istanbul çöplerinin kamilen dC" 

Santrallar 105 bin kilovat takatında Olacak nize dökülmesi işi Belediyenit1 Japonların böyle bir htıdlse çıkar- lığın en gene, en yaşıyan kısmı.nı Belediye, Ortaköy deresinin yı 
maları Jıic de tesadllfl değildir. doymak bilmez bir canavar ağzıle . . 

O f f k k ı '"dl 1 ı 1 yutacak ve geriye çürük, ezilmiş, kılını§ olan ve dere seviyesının nun ç n, uza far ıu se er n n . . . • 
1 

k 'k' t 
bugiln aldıAı şekil Avrupa demok· pıhtı halinde bir posa bırakacaktır.,, yUkselmesı netıcesı o ara ı ı a-
rasilerlnl düşündilren bir ehemmi· rafdaki evler için tehlike teşkil c 
yel kesbctmlştir." den yan duvarlarını geçen &ene i-

D U .. n k u·· y u"" z m e çinde esaslı şekilde yeniden inşa. 
V AKIT ya ve yan kaldırımları yapmağn 
Asım Us, Almanlara ıare Avrupa k b 

1 
başlamıştı. Bu §ekilde derenin ya 

vicdanı adlı başmakalesinde, Frank Ur a n a r 1 rısı yapılmıştır. Tahsisat kalma· 
furten Çaytung gazetesinin Almanya. k 
nın Danzlg i7lnden dolayı harp et· Modada bir genç boğuldu dığından geçen sene yarım a· 
ıniyeceAini fakat mnzakere He hal· Floryada bir çocuk lan mütebaki yan duvar ve kaldı 
leclllemiyecek olan: ama behemehal nmlann da kış gelmeden inşa et 
lıalledllmesi lAzımırelen bir feref gtlç kurtuldu tirilmesine karar verilmi§tir. Bu 
meselesi bulundulunu söylediAlne J. DUn bir kişinin boiulmasile ne- iş için 10000 liralık tahsisat veril· 
şaret ederek Danzlır işinden · harp tlcelenen lld deniz kazası olmU§; mi§tir. 
çıkmıyacağı yolundaki kayda mem· 
nun olmak icap ettlAlnl söyledikten tur. Bu vakalardan blrl Floryada, Belediye, derenin yan sedleri 
sonra mahiyetinin ne olduğu kayde. diğeri Modadadır. inşa olunduktan sonra kl§ın ta~a-
dilmlyen mnıakere yoluyla halli im· Beyoğlunda Hamalba§lllda otu - rak iki kıyıdaki evleri su basma
kllnsız bulunduğu s6ylenen şark me· ran rum llaesl talebelerinden Pa- sına mani olmak için dereyi kaza 
selesinin ve hudullannın neden lba· padopuloe arkadaf}arlle Modaya rak seviyeyi indirecektir. Bun. 
ret olacağının maltlm bulunınadılı· gltmı, ve Moda nlAjı dıgmda deni- dan J;ıaşka. dereye umumt olarak 
nı ,.e bunu beynelmilel usullerle mn_ _,.."" ıJ 'I • r..: 
dnfaa edemlyeceklerJnf blldlklerln· ze girmlfUr. Fakaı; bir ara yoruian Zıncirlikuyu &rtlanndan gelen U· 

den ef~ı:ı .umumlyeye açıkça arıet· Papadopu1os etraftan yettşenler ta ınunıl mecra ile.. KUçUk~yazma, 
mekten çeklndlkterlnln anlaşıldığı- rafmdan baygın bir halde ve fazla Klise, Meyane sokaklan ve Por
nı kaydediyor Te f6yle sayınyor: su yutmuş olarak kurtarılmışsa da takat paşa yokuşlannın kaldırım 

Alınanların '(hnyat sahası) lablriy· kaldırıldığı hastanede ölmüştUr. !arı da isUih edilecek ve bu su-
le ifade ettikleri birtakım memleket Floryadakl hidlse saat 15,30 da retle derenin sUratle dolarak bir Jer var ki buralannı zorla doArudan 

1 
t 

doğruya işgal etmek istiyorlar. Fa. 0 mug ur. afet halini almasının önüne geı:i. 
kat Almanların ,(hayat sahnsı) de· KaragümrUkte Canbaz sokağında lecektir. 
dikleri bu yerler hakikatte başka mil 75 numarada oturan berber Refi • 
Jellerin dofrudan doRrurıi hayaUnrı· ğfn kızı 13 yaşlarında Sabahat de
nın pnrçasıdır. Ne kad:ır gariptir ki nize girml§, fakat derinlere gittiği 
Danzig meselesi için harbetmeği Av- lçln fıla§ll-nuu ve kuvveti kesllerek 
rupa vicdanına muhalif g6ren Al· sığlığa kadar yUzemenıiştir. Etraf-
man gazetesi başka milletlerin hayat . . 
larından birer parça olan bir takım tan yetişenler Sabahat! baygın bır 
yerleri alarak'. o mllleUerl esir hail· halde kurtarmışlar ve Haseki has· 
ne gctinnell, hattd bu uAurda har· tanesine yatırmışlardır, 
belmeğl Avrupa vicdanına muvafık -o--
bnluyor. 
Asım Us, bundan sonra J,ord Hali. 

faksın Almanya ·ve İtalyayı makul 
blr anlaşmnya dn\·et eden, bl,r nut· 

lzmitte bir çocuk kamyon 
altmda ezildi 

kundan bahsederek ve ne Almanya İzmit; 6 - Şehrimizde feci bir 
:ve ne ltalyanm hu makul teklife otomobil kazası olmuştur. Kat;ıd 
ynnaşmadıklarını dn işaret ettikten fabrikası mUteahhidlerinden mU
~on~n şu kanaate varıyor: h dis Vahide aid ve ;JOför lsma-
Bızlm fikrimizce Avrupa MJA bil· . ~n . . . 

yük ve umumt bir harp tehlikesi I· ılin ıdaresındekı kamyon Saban· 
t.~ndedir. Dunun delili de ne Alman· caya su borusu götürUrmek üze· 
yanın, ne de 1tal;ranın isteklerini ci· re hareket etmiş, Adapazan şose. 
h~n efkCırı umu~lyesine .k~rşı ~tıkça si Uzerinde altı yaşlannda Mus
$oylernekten cekınmelcrJdır. Ne va. tafa oğlu Muammer Yavuz isim-
J<ıt Almanya ile ltnlya davalarını a· ~ 
ıcıkça saylemeğe cesaret edcbillrler· li bir çocuga çarpmış ve başını 
se ancak o vakıt cihnn harp tehlike- ezmek suretiyle ölümUne sebeb 
'Sinden kurtulmu, olacaktır ve ancak olmuştur. 
ondan sonra Avrupa milletleri bir Müddeiumumi muavinlerinden 
~onferans masası -etrafında toplana· Bedri tahkikata başlamıştır. Şo. 
ryk blrlblrlerlle devamlı bir dünya r·· t kif d'lıni .. .. h d 
$Ulbilnfin şarUannı aralarında karar or ev e ı fi, curmu mc§ U 

laştırac:ıklardır, mahkemesine verilmiştir. 

'iYEN/ SABAH 
-o-

Hitler Arabistan kralının 

Belediye şehir içindeki diğer 
dereleri de böylece islah edecek, 
kanalizasyon bulunan yerlerde 
ise dereleri doğrudan doğruya ka 
nalizasyona verecektir. 

İzmirde 40 
bin kişi 

Türkfmşu filosunun 
_uçuşlarım seyretti 

İzmir, 18 (A.A.) - Birkaç 
gündenberi yurt göklerinde dolaş· 
makta olan ve Türk milletine ken-
di emeğinden doğan eserin canlı. 
lığı ve gürbiizlüğünü yakından 
gösteren Türkku§wıun bugün lz
mirde yaptığı gösteriş uçuşları 
Egeye hakiki bir bayram günü ya
ş:ıtmıştır. Saat l 5,30 da İz mirin 
her semtinden tren ve otobüsler. 
le Gaziemir meydanına taşrnan 
halk tahminen 30 - 40 bin kişiyi 
mütecavizdi. Türkkuşunun genç 
paraşütçü, planörü ve p!Iotları 

havada İzmir halkına zevkli, he· 
yecanlr ve emsalsiz dakikalar ya· 
şatmışlardır. Planörler yüksekler. 

lktısad vekaleti devletin bil· 
yilk bir ehemmiyet verdiği ve 
1935 senesindenberi tetkik halin 
de bulunan elektrikleştirme işle
rini bUtUn ehemmiyetiyle ele al 
mıştır. 

Üç scnedenberi bu sahada ya
pılan tetkikler mühim neticelere 
varmış bulunmaktadır .• Bu tet. 
kikler sonunda Türkiyede tatbik 
olunacak bilyilk elektrik progra
mının mühim bir kısmı hazırlan 
mış, kurulacak büyük santnı.lla
rın yeri takaITilr etmiş ve bazı· 
Jarına ai<l projeler tamamlanmış. 
tır. 

Yurdumuzu ucuz ve bol elek
trik enerjisine kovuşturacak yol 
!arı aramak kasdiyle kurulan e· 
lektrik işleri etüd dairesi memle· 
ketimizin zengin '<?nerji kaynalt· 
lannın .ehemmiyetlerine ve bu 
y~rlı5rde enerjiye olan ihtiyaca 
göre muntazam tetkikler yapmış 
ve yapmaktadır. Bu tetkikler ne
ticesinde ilk olarak Kütahya ve 
Zonguldakta, birincisi İstanbul 

da dahil olduğu halde bütün Mar 
mara havzasına ve Bursa hava. 
lisinc; ikincisi Ankara da dahil 

Beyoğlunda 
bir randevu 
evi basıldı 

Zabıta, dün akşam Beyoğlunda 
gizli bir randevu evi basmıştır. 
Bir müddettenberi takibde bulu. 
nan sivil memurlar, Beyoğlu f;
nncı sokak 14 numarada oturnn 
sabıkalı randevuculardan Emine
nin evine dün akşam erkek ve 
kadınların girdiğini görmüşler ve 
ani bir baskın yapmışlardır. Ara 
mada üç yabancı erkekle Seher, 
Melahat adlarında iki kadın ya
kalanmıştır. 

Kadınlar muayeneye sevkedıl
miş ve ev mUhUrlenerek ev sahi
bi Emine hakkında da takibata 
başlanmıştır. 

Beraat eden kumarbazlık 
suçlu ları 

Hfiseyln Cahit Yalçın Lord Hali. hh ·ı Ö U tU 
Jaksın nutkundan bCıhis yazısında, mura assı e g r ş 
~ıtalJt~r devletlerin 1)~ bir niyet b~s Berchlesgaden, 18 (A. A.) -
~emedıklerine en bfiyuk işaret, Ilnlı· Resmi D. N. B. Ajamıınm bildirdL 
faksın samımı nutkuna ehemmiyet . . -

1 
d 

~rmemelerl -0ldu~un~ sôyliyerek ve ğine göre: Hıtler dUn ağ e_ en son
liunu muhteırr cephelerden, muhtelif ra Arabıstan kralı İbrussuudun 
Elreketlerinl ve sözlerini misal seti· fcvkalide murahhası Halldilhud'u 
i]rek izah ellikten ııonra şöyle di· kabul etmiş ve uzun mUddet gö~ 
Y.~ rUgmµştur. 

/\lmanya He İtalya cihan efkiırı u· D. N. B. bu mUlflkat hakkında 
murolyesl kıırşı$ındn mildnfaası ka. bi blr tasrlhte buJunınuyor. 

den halk üzerine doğru gayet ma- Büyükadada Atlla pansiyonu. 
hirane ve akrobatik uçuşlar yap. nun gazino kısmında dört lmdın. 
mışlar,bunu genç muallim namzet la beş erkek evvelki gece poker 
!erinin motörlü tayyarelerle muh· oynarken .. \nkalanmışlar ve rler
telif irtifadan yaptıkları hünerler hal adliyeye teslim eclilmi§lerdir. 
takip etmiştir. Paraşüt atlayışları Bu davaya dün Sultan Ahmed iıi. 
bilhassa çok heyecanlı olmuş ve rinci sulh ceza mahkemesinde ba 
gençlerimiz şiddetli ve sürekli bir kılmıştır. Pansiyoncu Samoel ku 
surette alkışlanmışlardır. mar oynamak ve oynatmakla suç 

İzmir belediyesi Lu akşam ludur. Suçlular mahkemede oyu. bıi, haklı bir takım tıtleplerden baş- ç 

olduğu halde bir kısım şimali ve 
orta Anadolu havalisine enerji 
temin edecek iki santralın vücu· 
de getirilmesi muvafık görülmüş 
tür. Bu iki santralın inşaatı da 
ikinci beş yıllık sanayi progran.ı
na alınmıştır. 

Kütahya elektrik santralının 

takatı 60000 kilovat olacak, Se· 
yid Ömerdc bulunan zengin lin. 
yit kaynaklarından istifade ede· 
cektir. !stasyon 350 milyon kilo 
vat saat istihsal edecek ve Kütah 
ya sdnayi mıııtakasına enerji ve· 
rccektir. Aynca 150 milyon ki· 
lovat saatlik bir hat Eskişehir, 

Bursa, İzmit, Gölçilk ve lstanbu
la cereyan verecektir. 

Zonguldak santralı Çatalağzın 
da kurulacak ve hiç bir ticari kıy 
meti olmiyan kömür sUprüntüsil 
ile enerji istihsal edecektir. ; 
bin Jdlôvat taltatmde olacak bu 
istasyon 100 milyon kilovat saat 
istihsal edecektir. 

Şimdi, büyük sulardan istifa. 
de edilerek santral kurulmak i. 
çin 30 rasat istasyonu muhtelif 
nehirler Uzerindc tetkikler yap· 
ma'ktadır. 

Sanyerde bir 
araba kazası 
ikisi ağır, dört kişi 

yaralandı 
Dün Sarıyerde bir araba kazası 

olmuş ve füi kişi nğır ve iki kişi 
de hafifçe yaralanmıştır. 

Devrilen araba Sanyerde ma 
den mahallesinde 33 numarada o 
turan arabacı Osmana aiddir. Ay 
ni yerde oturan 17 ya§larında A 
1i Riza baba.sının hususi arabasiy 
le Maden yolunda giderken öniin 
de giden ve içinde müşteriler bu. 
lunan Osmanın arabasına sürat· 
le çarpmış ve bu sırada araba te
kerlekleri birbirlerine takılarak 

Osmanın arabası devrilmiştir. 

Arabada müşteri olarak bulu. 
nan ve Fatihte Haydar cadde!lin· 
de 16 numarada oturan Hüseyin 
kızı Ayşe ile ayni yerde oturan 
17 yaşında İbrahim, Emine ve a
rabacı Osman muhtelif yerlerin· 
den yaralanmışlardır. 

Yaralan ağır olan arabacı Os
man ile Ayşe Beyoğlu hastah:rne 
sine kaldırılmışlardır. 

Ali Riza yakalanmış, tahkika 
ta başlanmı~ır. 

-o-

Bir talebe balkondan 
düşerek öldü 

başına bir mesele olmuştur. BE' 
lediye, bUtUn şehir çöplerinin de
nize dökülmesini temin için bun· 
lan bir müddet evvel bir muna.. 
kasa açmıştı. Belediye bu iş içit\ 
mUteahhide yılda 32000 lira ver· 
meği de göze almı§ bulunmaktS 
idi. 

Fakat, §İmdiye kadar şehirlrı 
çöplerini denize dökme işine Jljç 
bir talih çıkmamıştır. Buna sebeb 
olarak da İstanbul şehrinin çöp· 
lerinin gittikçe ve sUratle artnıs· 
sı gösterilmektedir. Bu igi tet· 
kik edenler muhtelif Avrupa §t" 

hirlerinin çöp mikdannın sür&t· 
le azalmasına mukabil 1stanbuldJ 
çıkan çöplerin yıldan yıla artııı· 
nı ha)Tetle kaydetmektedirler. lf 
te bu vaziyetten dolayı lstanbU 
lun çöplerini denize dökmeğE' 
kimsElıer talih olmamaktadır. 

Belediye de, çöp için yapılnı 
fedakarlığı bir mikdar arttırnıs 
ğa ve verilecek parayı 38000 }irs 
ya çıkarmağa karar vermiştir· 
Temmuzun UçUnde tekrar ihale. 
ye çalışılacak ve bu defa da ihale 
olmazsa Belediye şehir çöpler;,-J 
kendi vasıtalarlyle denize dölt· 
tünnek için faaliyete geçecektit· 

Bu işi ötedenberi yapanlaötl 
Belediyeden istedikleri mikdar 
40000 lirayı geçmektedir. Fakat, 
38000 liraya işin ihale edilebilece 
ği ümid olunmaktadır. 

Otellerde düğün 
v 

yasagı 

Otelciler Ankaraya bir 
heyet gönderiyorlar 

Meni israfat kanununun baJ' 
hükümlerinin tatbik cdilmeğe 
başlanması ve bilha

1
ssa otellerd~ 

yapılan düğünlerin mcnedilaıet' 
şehrimizde bazı otelcileri telif' 
düşürmüştü. Bu otelciler vilayeti 
yaptıkları müracaattan müsbet 
netice alamadıkları için Ankara>" 
bir heyet göndermeğe ve Dahi11' 
ye Vekaleti nezdinde te§ebbu.Jer· 
de bulunmağa karar vermişlerdi!• 
Otelciler bilhassa halk:evleri "e 
bazı klüplerde düğünler yapıııııa· 
sının menedilmemit olduğunu ~ 
ileri sürmekte ve buralarda be..,. 
de otellerden daha ziyade masraf 
gittiğini iddia etmektedirler. AY• 
rıca bir ailenin berki ~e 
öır.ründe bir defa yapacağı bir 
düğün için sarfedilecek pararıııı 
hic de israf olma.dığrnı ve dUğiW 
le;in evlerde bile yapılsa dalı~ 
çok para harcanacağını söyteıııe1' 
tcdirler. 

---o-

İngiliz Askeri Heyeb kıı blr nfy~t beslemesefordl 1.oru 
Hıılifaksın bu sözlerini senet ittihaz 
ederek derhal milzakereye başlarlnr· 
dı. CünkQ bu 1'adar yumuşak mü· 
sandell ve ,·nadli sözlerden sonra Bilbao 18 (A. A.) _ Alman 
bundan başkn makul bir harekete . ' .. . 

Laypzig krovazHrU 
ispanyada 

yer yoktu. Fak:ıt, maııtteessüf lngil- Leıpzig kruvazorll dUn gece BU
tere barlc1J'9 nazınnın nutku mantı. bao limanına girmjştir. 

Türkkuşu pilotlan şerefine şehir nu kumar olarak değil ve para da 
bahçesinde mükellef bir ziyafet hi koymadan eğlence maksadiyle 
vermektedir. Yarın hava müsait oynadıklannı söylemişlerdir. Ha
olduğu takdirde Türkkuşu filosu kim Reşid Nomer polisin tesbit 

7 - 8 arasında Çivrile inecek ve !ettiği vaz~yct? g~re, ha?-1sedc ku
orada benzini tamamlıyarak Kon. mar mahıyetı gormemış ve hep. 
yaya U!j&caktır. sinin beraetine karar vermi§tlr. 

Ankara, 18 (Hususi) - Anka. 
ra Hukuk Fakültesi ikinci smıf 
talebesinden Tokatlı Yaşar Ya. 
zıcıoğlu leyıt talebenin pansiyo. 
ner olarak oturduğu eytam apar. 
tımanınrn balkonundan bakarken 
muvazenesini kaybedereli sokağa 
dU§mU§, ölmüştür. 

Ankara, 18 (Huaust) - Bfrk•
1
'i 

gUn evvel gehrlmize gelen tııg • 
liz askeri heyeti bugün etn~g, 
rafya mUzesine giderek AtatUt· 
kUn muvakkat kabrine bir çelenl' 
koymuştur~ 

• 
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~(lata dair 

Alaturka, 
alafranga 

l 'l'lRAF edelim ki artık e~ki 
~ tarzda yaşamaktan ho;laıı_ 
':! oruz. Gerçi içimizde eski gün· 
ıer~ hasretini duyduğumuz olu· 
~' 1akat ona dönmemiz kabil olsa 
ile ~?hesiz sıkılınz. Yemeklerimiz 
~ }Urıden güne değişiyor; o kadar 

ıtrnı· 
" ı otuz seneye kadar, belki 

Bu sabah da Elbesan emniyet 
teşkilatı şefi ile yüksek dahiliye 

memurlarından biri geldi 

, ~ha evvel, bir Türk sofrasının 
"r Arnavutluğun işgali csnac:rn·la 

1 ~~:1k sofrasından pek farklı ol· Italyanlara karşı rapı lan a -keri 
~b Rını iddia edebiliriz. Pilavın, hareketlerin mühım bir kı-.mını 

(;;İka la:ın. böreklerin tamamile tertip ye idare eden eski lşkodra 
~ cagını zannetmiyorum; onlar kumandanı koloncl Kucuk t:lagay' 

-.::;ı devam eder, fakat birer ma· 'ZeYcesi hayrın Lodmila iki çocuği!e 
'Ilı hususiyet olarak de· birlikte bu sabahki Kom·ansiyon:.>l 

:ı.... 1 ,ed.er; eski sofra adahı 
"~ ' trenile Yugo<ila\·yadan gelmi~tir. 
~ ··•.crın sırası ise devam e· Arnavutluktaki askeri teşkilatın 

. . . . . . 

:···-···· .......... .,. . .._.. ...... -................ ___......--.. ··-············ .. ····- ' : . 
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Sulh ( Majino ] su ... 
Yazan : M. DALKILIÇ 

Al'IX Mı.,ır Hariciye Nazırı Abdülfettah l'ahyıı. Pa!'a da 
Türldyeye derin bir sempati \'erm bir geli5le Ankaram111 

7 iyarct edil·or. nu ziyaretin hedefi hiç -.üpheı.iz Jm.rde bir millet 
olan Mı.,ırın da herhangi bir tanrruz karşısm.da mukaddes tama
miyet \e topmklarmın müdafıuıc;ıııa kojmayı sulh namma bir \'&zl· 

fc ol:ırak mertte üzrrinc almış olan milletimizle derin bağlılıklan • 
bir kat daha derinleştirip e:.a...,landırmak olacaktır. Bu emelin ta- l 
hakkuk ecleeeğinden bizim ıı..,la üphemiz. yoktur. i 

Zira Türkiye .\ ''rupanın ı.ulh bayrağını da İıarb bayrağı ya- ! 
nınd:ı. ayni azim , e kahramanlıkla ta5ımağa karar nrmlş olan dü·l 
rüst ve 5erefli de\'letlcrlylc el ele nrerek düny:ı. üzerinde yeni i 
bir sulh dünyası )·aratmak ga~·retlerinde en halls bir Yicdanla ha· ~ 
rekr.t etmekte ,.e yeni kurulan yekpare bir sulh \'C müdafaa cep- ~ 

Jıe.,inin ccnub A \'rupıı.<;rnıJakl bayrağını bir kahraman azmlle ta- : 
! ~ın1aktadtr. / 
i tn~lliz • Türk, Fransız _ Tutk1 SoYyrt - Türk, Ball•an Antan-
i, tt \'C Saa<labad ı>:ıktı ile, Türkiye, Auupanm altına. YO Akdenl-
• zin <;arkm:ı. ;cı;ilm<'z muanam bir 'lulh l~tihkamı kurmaktadır. 
i Akdcnizin ncdb 'e ~crcrıı bir milleti oJ,ıln !\lı-.ırrn da bu mu
: anam , .e heybetli istihkamların bir ccpheslnl t<'5kll edeceğinden 

:.:::~! hic kim'le şüphe eılemeı. 
ı::u suretle sarfolun:ın ın~:ın takati üstünde mıikadde., \e ul

' i cehitkrle, uhdeye alınan ağır \'O uh i .fedakarlıkfarla dünya. 
: nın bu biil;cslnıle .,ulh ebedilrşml'.j olacaktır. 

: Zira bu mu:ıziam btlhkiim, ln~anlığın bir sulh llajino mlur 
S Ye geı;llıne.,ı uiifuz cdllmı>sl lmlian-.ızdır. : ................... : ............................................................................. . 

Filistinde 
Meşhur bir Sinagok 

Fransız 
denizaltı gemisi 

Yandı 
'lı~j· Sc;.fradan kalktıktan sonra kısa bir zamanda modern bir ~ekıl ı 

, ae:zımızı yıkamıyoruz; bu. almasında ve ltalyanlarn karşı hır 
~iı ';<tğlı yemeklerden vazge· müddet karşı koymasında çok hiz. 1• _ .. • Taberiye, 18 (A.A.) - İhtimal 

ki : vrupalılarm yağsız ye· metleri g""'en bu tanınmıc: Arnavuı B U/ R · lJ k · ı · 1 b" erıne doğru gidecel!iz. ~)' .i ayn11 aga ~asım o sı ?i: kast neticesı o an ır )':a~?ı~, 

115 metre derinli
ğinde batmış 

Paris, 18 (A.A.) - Föniks de. 
nizaltı gemisi mürettebatını kur.' 
tarmak için hiç bir ümit kalma. 
mış olmakla beraber iki kruva -
zör, üç :i\•izo ,.e iki tahlisiye ge. 
misi kaza mahallinae dolaşmak. 
tadır. 

~ kumandanının zevcesi, Sirkeci ga· ıkınci asrın maruf Yahudı ılahı. 
.:. ~~franga mı oluyoruz? .. Ha· rından doğruca Ozipekpalas oteli rek htanb:.ıla gelecektir. yatçılarının en marufu haham 
'~ı>aıııUnkü alafrangalık sadece Av· ne gitmi~ \'e ilk iş Parkın nerede Ze\"cİm çok eski bir askerdir. U· Nur yüzünden şöhret kazanmış o. 
e; an taklid etmek, onlar gibi olduğunu sormak olmuştur. mumi harbe Kafkasyad::ı iştirak et. tup me§hur bir ziyarelgah olan 

....... ~ arzusunu göstermek değil. Bayan Lodmila, çocuklannı Gül· miş ,.e sonra m:.-ziyetlerini yakın· mev.kide inşa edilmiş bulunan 
~ afr.angalık da bir züppelik, h~ne parkına götürerek gezdi~i~ke;- dan takdir eden Arnavut kralı Ah· sinagoku tahrip etmiştir. 
~tın ahvalini, adetlerini kö· kendisile görü~en bir muharrırımı· met Zogonun eınrile Arnm-utlukta· Hasarat yüz binlerce İngiliz 

ı rtııga beğenmemek vardır _\laf ze ~unları söylemiştir: ki a:-keri teşkilatı yaıxnıştır. As. lira.sına baliğ olmaktadır. 
%aıt aoaın1a, Avrupalılar ~ibi ya· - ZevQ.m koloncl Ul<ıgay, Am~. ker olmadtğım için Arnarntluktaki . • , 
'r za tanıt ir ihtiyaç. içten gelen \'utluktaki sa\'a ın sonunda kendı· ron harpler hakkında teknik söz Aynı mıntakada yıne bır kast 
·~. ~:et değildir. Onun halinde sile beraber Yugoslavynya iltica e· söyliyemiyeceğim. Ancak ;şu kadar e~eri ol~ diğer bir yangın kUI: 

~n"J. '.r 1apmacık vardır. "Bu 1 den 300 Arnavut askerini yerleş· i~ret edebilirim ki Arna\-utlar, lıyetli mı~arda asfaltı ~uhtevJ 
'1ıu )<tlnız kalınca hiç şüphesiz tirmek üzere Belgradda _kal~ış~ı~. nakıs silahlarile ,·atanlarını müda· b~u~an hır depoyu tahrıp et • 
~~eketıeri yapmıyor, böyle Birkaç güne kadar bu ışlen bıtıre faa için ne mümkünse yapmı~lar mıştır. ~ -.. ~ 
~huğ r,, dersiniz. Halbuki bi· ve adım adım çekilerek ltalyanları 
• ~. Ülıkü ya~amızda böyle ağır zayiata uğratmışlardır. 

•--y } ı. mize imkan yoktur. Bugün alaturka 
va Ot:. Hareketlerimiz üzenti. 1 t bul k .. 1 b ld Bu ru Ozipekpalastaki dairesinde zira· · PO'!Jc • 1 değil B nd 1 f ya5amaya göstereceğimiz müsama· s an u ço guze u um. t d k .. .. .. 
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1 ı>..aı "ı .• u a a a • h . 1 1 .. T" '-- re e ere· goruşmuş er ır. ere' IS <ll'Jn • • ~ ha, yeni adabın yerleşmesini zor. se rın )azı yer erını ırana ı.x:nze· -0-
ll[d l:!Sın olmadı mı? Elbet· \ h" d prens, gerek Arna\-ut kurnandan. 
k U. Onlar başlamasa!ardı belki la~tmr, terbiye. ~kİliğİnİ beyhude tıyoı:ım Ye . iÇ ya ırga:nıyorum~ !arı şehimizde kalmağı kararlaştzr- Öğretmen Okulları 

Föniks denizaltı gemisi ilk ha. 
herler hilafma olarak, Camrahn 
körfezinde batmış değildir. Bu 
körfezin derinliği pek ender ola. 
rak yirmi metreyi geçer. Deniz.. 
altı gemisi körfezin §İmal sahi. 
lirıPen 12 kilometre açıkta bat • 
mıştır. Burasmm cerinliği harL 
talara göre 112 ila fl.5 metredir. 
Binaenlayh böyle bir derinlikte, 
denizaltı gemisi suyun tazyikine 
dayanıp parçalanmasa dahi için. 
dekilcri kurtarmağa imkan yok. 
tur. -

ı..:~dar çabuk d .... b k d yere devam ettırır • Zevcım geldıkten sonra bır ev an 
1 

t ğ b 
1 1 "l<J\ labif),,.., egışmcz, u .:addatr Alaturkalıktan elimizden ~eldi)!;i yarak b~rada yerleşmek niyetinde dmış ar ve ev. ara ma a aş amış ar· Mekteblerimizdeki muallimle· 

~·ı· '":iernez, uzun mu e ... 1 1• ır. rin sıfatları senelerdenberi mual ı ı;,. d • . . i"k n· kadar uzakla'U'naga ça ı~mamız a· yiz... p ukl d b" . . h ;ı t;ı • 'lresı gcçırırc ı . ız a· · . . •.. rens, çoc arın an ırının as· limin öz türkçe mukabili olan ö
6 !Jılala-ı takl'd tın d"k zımdır. Bunun ıçın bugun alatur· E Ik' ·· h · · ld'kl · 1 d k ··t · b 1 · ... h ld 11 ı e e ı ama es· _ . 1 d vve ·ı gun şe rımıze ge ı · crı- ta anmasın an ço · mu eessır u un retmene tahvil edildigi a e mu 

~ 
0

ıl:ırcıa gördüğümüz, güldü. kalıga, bılhassa ~cnç er ar.~sın a, ni haber verdiğimiz Arnavut ku. maktadır. Arnavutluk harekatında allim mektebleri elan eski isim-
~~ hallere onlar sayesinde alış· devam etmek istırenlkcrbl~ m~cade1.1,c mandam Draç kahran::mı Abbas ehemmiyetli faaliyetleri görülen El· lerini taşımakta devam etmekte 
~ "llllr.., 0 h ek ti . k d" . etmelidir Alafrangalı ır zuppe ı., k d ı·· k b . csk"l • r· R · • ı . d ·ı 
_.11411 '" ar ·e en ·en ımız · . Kupi ye sa\·aş ar a aşı "ıya · em· asan emnıyet t ~ ·ı atı şe ı a<>ım idi. Maarif veka etın en ven en : tı.:! gülmedik, kimse de gülme· 

0~?u~ru. gi.bi alaturkalık da artılk bır niyet teşkilatı şefi Kurt Şkuti bu Bnksi ve dahiliye nezareti ,yüksek 1 mir üzerine bu mekteblerin isin:ı-
~_.-·~u·· onı •1 . t" 1 zuppelıktır. Bunu unutmama ıyız. . k 1 ~h • z 

1 
d d 

1 
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''<! ar zarun eşmış ı, ası sabah e::.kı ·ra .n. met :.ogonun memur arın an Fa ı 1 o ·a a şe • !eri ve mühürleri (ögretmen o • 
h türlüsü gülünç olacaktı. Xımıllalı AT.ılÇ büyük kardeşi prens Celal Zogo· rimize gelmişlerdir. lu)) na tebdil olunmuştur. il~ ~-. 
·ili iln alaturkalık gülünç oldu. 
la~ &ittiğiniz bir arkadaşı ba~ın 

~ gu
1 

e, belinde ku53k ile görürsc-
'ksiı~ernenize, bunu büyük bir 
~" ık sarmamaıııza imkan mı o.ıtr-;ı 1' 
:<ııı · akke ile kuşak, alaturka. 

Pek ifratıdır· fakat dikkat e· ' orıı ' 

... : . , ...... •:, . .. . . ~' . . 

Tahtelbahirlere ne oluyor? 

Ç l\"l çh ı~·i !-.Ökfüğü gibi galiba felli
k et de felal•eti .,öküyor. Yahut 

da lM ~ere feli'ıkct grldi mi, biıim yerli 
s;orablarm .,öı.ü~ü gibi ı.;ellyor. 

,_------------------~ ...-..K.V~z.v..ıv .. v ... v.-..<.w.\.L.il.w.<...VL\.L.il.w.\.L.il.w.'--

Ualdlmtf'n garibdlr: Tahtelbahlrlrre 
ne oluyor, b:iylc blrlblrl ardına. batıp gidi-

... 

Ga1lnocular hemen: 
- na, üstüne, bayım, t.ek tarife ol~ 

sun! .. 

Dly~r.ckler Ye bayağı gUnlcrl de pa
zar tarlfe<1lni a.-.n erecekler ı ... 

, ___ Düşü~düğü~J!i~: 

Ceza evi ını, 
ıslahhane ,'lli 1 

Yazan: SUAD DERViŞ 

İmralı adasındaki mahkumlar
dan biri tek başına olarak 1mralı· 
<lan Ankara hapishanesine yoll;:ı

nılmış. Bu seyahatin gayesi de 
mahkumun Ankara hapishanesb
de mürettiplik öğrenmesi ve av
tlette 1mralıdaki mahkumlara bu
nu öğretmesi imiş. 

Katilden mahkum olan bu adam 
serbest bırakılınca firarı düşün. 

mcmiş, şurada, burada vakit ge· 
çirmeğe kalkışmamı§. Hemen 
Ankaraya gitmiş ve ailesi Anka • 
rada oturmakta Ptılunduğu hal
de, evine bile kaçamak suretiyle 
uğramadan doğru Ankara hapis. 
hanesine giderek kağıtlarını tes
lbı etmiş. 

Herkesin nazarı dikkatini celb
edecek ve üzerinde ehemmiyetic 
<l.ırulacak bir hadise ..• 

Bu, Türk ceza sisteminde pek 
kısa bir mazisi olan bir tecrübenin 
zaferi ve ldünya mikyasındaki bir 
davanın cevabıdır. 

Hapishaneler cezaevimi, yoksa 
ıslahane mi o~lı. 

Müteaddit defalar içini gördü· 
ğüm sabık İstanbul hapishncsin
'de; mahkQmiyetini geçirmek bir 
ceza, hem bir cehennem azabx ol
duğunu tahmin ediyorum. Bence 
burada birkaç sene değil, birkaç 
ay, hatta birkaç hafta yatan bir bL 
çarenin buradan çılctrktan sonra, 
bütün cemiyete <Ii§nan olmama
sı im1dru yoktıı. Hete buradan bir 
mahltlkun aetbeıst bıralnıdığı va
kit kaçmağa te§ebbüs etmeden bir 
şehi.ıHen bir şehre gitmesine ve 
gittiği şehirde diğer bir hapisha
neye teslim olmasına ihtim11I ve· 
rilmeidi, 

Çünkü İstanbul hapishanesiı c 
atılan mahkumun nefsini ıslah :t. 

mcsine kimse çalrşmamakta. mad. 
di ve manevi en kötü şerait içinde 
günlerinin doldurulması beklcnil· 
mekte} di. 

Ha!buki bu son hadise bizt öğ. 
retti ki İmralıda ilmi ve tiıtriu 
bir sistem hakimdir. 

imrali müdürü; şüphesiz idare 
ettiği ibin ehlidir de .. ve İmrah 
hakkında şimdiye kadar rivayet 
n !lf talinde i~ittiğimiz meldih
lerin :ni:balağa ol:nadığmı bize 
son hadiı>e, hem de fazlasiyle isbat 
etmi§ bulunuyor. 

Müe!'sif bir hadiseye sebebiyet 
vermiş bir suçludan bir cemiyet 
Intikam almak istediği müddetçe 
ona iptidai demek doğrudur. 

Cemiyet böyle bir hadise failini 
ıslah etmek, kimbilir ne gibi saik
ler \'(" amillerle suça kadar sürük. 
lenmiş bir ferdini, düştüğü mez
bele ve uçurumdan yükseltmcğe. 
bize kadar çıkarmağa muvaffak 
o,Wuftı _giln is~ medeni ve ileridir. 

tmnıtl tecriibesi ve bu tecrübe· 
nin muvaffakıyeti suçlunun teczi. 
ycsini değil, ıslahını isteyen biz
leri !&Ok sevindirmiştir. % ardan çok daha hafiflerine 

~ti il.nırnm edemiyoruz. Sadece 
b• bembeyaz, tertemiz entari 

" Iıe artık tuhaf geliyor. 

htc drniıaltı gemileri faciası. Şaşı

la<'ak t-eldlde biribiri ıw~ine değil, yalnız 

yorlar? Araba, ln!llanlnrm artık merdce 
harbleri bırakıp kalle~e harblerc ba,ıa-

Arife tarif ne hacet!,. 

1 • ~ * * * 
Bu işi muvaffakıyetle başar

'makta olanları tebrik etmekten 

~ ~~ hayatımızdan atamadığı 

kendi milletlerini, bütün insanlığı matem
lcrc boğacak bir fecaatte batıp duruyor· 
lar: ,\merika denizaltı ~rml ini İngiliz 

:rt~Iıi ... tahtelbahiri, onu ıla Fransız Phe. 
nix tahtelbahir! taklı> etti. 

~u dün~ aınıı. ne ac:ılb oldu Ye~selim ! 
Şu \'a-.-.cı lrnyruldu yıldıı:ının bu belilnr 
dünya'ima bir ı.;iiı. hile ntmadan kuyruğu-
nu alıı> gitnwl,tc nclmılar hakkı \'ar: 

l\:trnları durur, deııiıkri ba5lar!.. 

"lie a_ b'.rtakım alaturkalıklar 
l'ld rkesın yanında, hatta sofra 
'l'e~ bir: "E~ta,'.tfunıllah!., çekip 

tatt er Çok görünüyor. Alaturka 
'a ~ geyinnek hiç de terbıyesiz· 
~·:~·rnazdı, iğrenç de bulunmaz· 
bq~t bugün o insanlara öfke 

~. Ce ~ktan kendimizi alanııyo· ~ö~terınenıc~ 1, snnl\I yrmlnli ~ibi. 
~ıln ".1tnıeden ig<renmi~·enler bile 

Hiiny::ı. in.,an o~luna r:ıh:ıt yüzünü 

" ~rın· . J T:ım sulh olu~ or, odalı!• -.akinli~·or 
ı~OrJ ı ığrenmeğe alı:;.tınnak diye iıı~anların nere. ... ol:ır.ak gibi olduğu 
~t:ı·ar. Bunu züppelik saymama ırada bu sefer ıleniıler tepinmeye, lns:ın 
:ll}.

1 
hayat şartlarına uyrnağa oğlunun ~·iireı!;inl 0~ natma~a ba;:.lıyorlar .. 

1q Orla'.· Bilakis herkesin ya. • llrrhlrimlfln )'Ürf'klerlmbJn oynıya 
rC!~~}·ırccek kadar alaturkalık oynıy:ı ı,;;çek haline gelmr) i~inc hayret e-

ıfa,11 eri ayıplamah. onları dilir! · 

~\~f Ve bu gibi hallerden Ualdlmten rn şaşılar.nk şey felükdln 
~tt

1

~Cğe çalışmalıyız. Bir mem bir yere musallat oldu mu olu'.ıudur. 
.' v' ~r tilrlü adab. bir türlü ter-

1 
IIC'rkes: 

, \lı • Bazı husu !arda Yeni - Yahu, ::-imdi ıle ~u tnhtc-lbahirlere 
.ı ·1:r· hayat şartları edinip bazıl ne ohı~or? .• 

•<la da eskileri idame ctme· J Diye sorııınl\tan ken<llıtl alamıyor. 

)ı!jlarını in:etindislcrine yediremeyip de 
birer birer l\ü:.üp gidiyorlar mı! .. 

Yokcıa karalımla da ·büyük bahklarm 
küçük balıklan yuttuklarına onlar da mı 
fena halde lı;erledller! .• 

Zira: 

Biiyle hlrlbirf ııe~in<' hatan tahtelba. 
hlrlerin iiı;ü de ~nrib bir tesa(lüf olarak üç 

bü~·iik dcmokra,.,inin drnlıaltıları ..• 

* * * 
Arifane tarifeler ... 

Y .\PILAN tefU5lrrdt', her sene ga
zet<'lerln ı;ın;ır çıngır bağınp dur-

malarına ra~·1nrn, ı>lüj 'e ,_aıınolarda pa
;1ar \'e bayağı gün tarlfe:.i olarak iki tür
lii tarife J,uııanılclığı ~·eni ~örülmü~. Gayet 
dl' tnbii: zira ins:ın kulaldariyle görmez 
a ! gfüll•riyle ı.;iirmrk lil111m ..• 

Jlt'r ne halse, goıetelerin yazdığın:ı. 

göre halkın f'sasen ;.;ezinti giinlerl pa7.ar 
ı:Unl<'r1 ntılu~unClftn lıii.\' I<' 11\1 yüzlü tarlre 
J,ullanılma .. ına ~iddetlc mani olunacakmı, . 

!tir. ;rnııılnrnAmı zanneılen.lnlz? .• 
Şüplıe<olz şu: 

Memurların tahsili ve tahsil 
memuru 

G AZETEl,F...RDE, bizde !ilk sık ol&· 
gelen bplrtlmı& hidf~elerindeıı 

bir t:ıne'I( daha haber nriliyor: 
Belediye Kadıköy tahsil memuru, 

tnhsil ettf~I paralarla birlikte kaybolmu~ ! 

İlııl gündür bulunamıyor. Birlikte kar· 
bolan paraların mlkılan da bilinmlyor .. 

Bu da zamanenin tuhaf bir halldlr: 
E.,kldr.n para kaşbolurdu. Şimdi para 

ile beraber onu ta5ryan adam da kaybolu-
yor!. .• 

A~ab& adame.ağızr paralarla bt'raber 
ı:alanlar mı var? Bir ranlie-;ldllğe mi, yok. 
sa kafa kc~lrlllğe mi kurban gitti! .. 

Yahut, şeytanın akla ~etir<liği ~lhl: 

nu adamCJığız para tahc;ll ederken hlr yan-
ılan ela yenl barem kanunu ile memurlAr 
da hl"r -.eJdc tah'lll l'itlyorlnr cliye para
larla berabtr ka~ bolmayı da tah,il ctml · 
olma.sın!! 

Mim 

1 

ı~endimizi <!lamıyoruz. 

Suat Derviı 

StNG SlNG HAPISANESlNDE 

Amerikalı hırsız - Be! ıenc 
sonra ıbu alllltte beni almağa gel. 
meii unutma! 

- Amerikan karikatürn -



H 'A' B E R - :Akıam Posfllaı.. 
-

Yugoslavyan ın Balkan 
antandındaki vaziyeti 

değişmem iştir 

Saadetin on 
sekiz işareti 

Romanya Hariciye Nazırı 
Yarın Atinadan 

şehrimize gelecek 
(Ba1tarafı ı incide) jile tanl§mış ve konuşmu§ olmak .. 

isine ftlmad mektubumu verme· tan memnuniyet beyan edere1' 
den ısiyasi beyanatta bulunamı- sözlerini bitirmiştir. 

( Başıa1atı 1 ıncıde) 

yacıı.ğım, Vazifeme bJı.Blamak üze Yugoslav elçisi Rw;ya ve Bulga 
re bu akşam Ankaraya gidiyo· ristanın .iştira.kiyle bir Karadeniz 
rum. Çok sevdiğim Türkiyedc pakti akdo~iileceği hakkındaki ri
memleketimi temsile memur e- vayetleri ne teyid, ne de tekzib j 
dildiğim için son derece memnu. etmiş, sadece tebessümle muka.- I 
num. bele ederek, bu gibi suallere cc. 

Eğer bu işaretlerin hepsi sizde 
varsa dünyanın en mesut insanı 
sizsiniz. Eğer sizde yoksa, 
bunlara malik olan insanlarla 

yaşamağa gayret ediniz 

M. Gafcnko burada iki gUn !ta 
!arak şehrimizi gezecek ve Rum 
patriğini hususi eurette ziyaret e 
decektir. 

Bu ziyaret için patrikhanc~e 

hazırlık yapılmaktadır. Rumen 
hariciye nazın buradan doğruca 
Köstence yolu ile Bükreşe döne 
lı::cktir. 

E 1 Atina:la neşredilen Yugoslavyanın Balkan Antan· vab venneği Ankaradan dönü~U 
tındaki veziyeti deği§memtştl!'. ne bırakml§tır. ..-.~.. Resmi tebliğ 

Eskmi gibi, Balkarllı dostlanmız- Sumenkoviç çok eski bir cliplcı J 

la daima beraberiz ve birliğimiı mattır. ·ı 
blitün samimiyetile devam edecek- 1884 de Nişte doğmuş, hukulı 
tir. tahsil ve doktorasını yaptıktan 

Atina, 18 (A.A.) - Metak. 
sas - Gafenko konuşmalarında:-ı 
sonra aşağıdaki tebliğ neşredil

miştir: 

Antant aleyhinde çıkanlan §a· ıonra siyasi hayata girmİ§tit. 
yialar asılsızdır. ltimad mektu- Hariciye nezaretinde bir müd
bumu takdim ettikten sonra ar· det ~mı~. bunu müteakib Sof 
zu ettiğiniz izahatı vereceğim. Av ya safaret katibliğinde, Londra 
rupada vaziyet çok sakinle§miş- sefaret müsteşarlığında bulun
tir. Bir harb olacağını hiç zannet muş, mütcaddid defalar, nafia ve 
miyoruın. Ortada sulhUn devam e maarif nazın olmuş ve An kata 
deceğiiii glSstcren fyi alametler elçiliğine tayininden evvel Yugos 
var." lavyanın Cemiyeti Akvam delege-

Seflr Tilrkiyede ilk gazeteci O• si olarak uzun müddet Cenevrede 
larak HABER gazetesi muharriri çalışmıştır. 

lngiltere mukabelebilmisil 
tedbiri alacak mı ? 

Tlenç1ntfe yalitmcı imtiyaz mıntakalm'.ımn hudttdttnda nöbet bekliym 
Japon askerleri .• 

1 - Eğer, giln~ln doğduğu aa· j dilşkilnlüğilne, kısa burunlarsa ser 
nUe (;ğle arasında doğdunuzsa siz. semliğe delalet eder. 
deki hayatı dinamizm diğer insan· j 8 - Eğer dudaklannızı blrlcştl
larmkinden bir misli daha fazladır. ren çizgi dtiz ve pürlizsüz ise bu 
Bu hayat mUcadelesinde herkesten 'mantıklı olduğunuza işarettir. E -
daha iyi muvaffşk olaca~nın bir ğer bu çizgi iki uçlar,ındıı. aşağı doğ 

d . • • "1 '.lı . iaarettfr. ru inlyoraa. peainüzıne, acılığa vo 
2 - Pembe,, yeşil ve biltUn JllaVi· ı talihsizliğe delalet.eder Bu çizgi 

leri seviyorsanız bu, hayatınızın yukarı doğru kalkıksa bu da iyi 
neşeli geçeceğine, aşkınızın mes'ut hlikUm yUrütemlyen insanlarda gö 
olacağına delfilet eder, Bu renkler j rUIUr. 

Venilslin renkleridir. 9 - Çenenizde bir çukur varsa 
3 - Alnınız yüksek, pilrüuıilz bu haesas ve müşfik bir insan ve 

"Romanya Hariciye Nazın Ga. 
fenko Atinada yaptığı ziyaret es· 
nasında ıs ve 16 Haziranda Yu· 
nan Başvekili ve Hariciye Nazın 
Metaksas ile birçok mülakatta 
bulunmuştur. 

16 Haziranda Majeste Kral 
Jorj Gafenkoyu lutfen kabul ede. 
rek öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Metaksas ile Gafenko arasında 
yapılan konuşmalar Romanya ve 
Yunanistanr doğrudan • doğruya 
alakadar eden bütün meseleler 
hakkında tarr. bir anlaşmanın 

mevcut olduğunu bir kere daha 
isbat etmiştir. 

Balkan Antantının şimdiki rei
si sıfatile Gafenko Yunan Başve. 
kili Metaksasa geçen ay içinde Yu 
goslavya Hariciye Nazırı Marko 
viç ile yaptığı konuşmaları bildir. 
miştir. Keza Romanya Hariciye 
nazırı ııon giinlerde Türkiye H a. 
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ile 
yaptığı konuşmaları ve Ankaraya 
vukubulan resmi ziyaretinin çok 
memnuniyet verici neticelerini de 
arzetmiştir. 

Ba~vekil Metaksas Balkan An. 
tantının ana prensipleri olan vah· 
det ve katiyen muslihane siyaseti 
nin teyit efülml9 olduğunu muşa. 
betle C'lıneltle lY:ihtiyaP• o1&Hıştur. 
Bu siyasetin bu suretle yeniden 
teyit edilmiş olması dört dost ve 
müttefik .nemleket arasındaki 

münasebetleri daha ziyade itimat· 

ve muntazamsa bu iyi ve müsama- d~ima n~eli olduğunuza bir işaret. v k • 
bakar bir ahl!ka malik olduğunu- tir a ıt Kitapevi 
zu, namuslu ve dtirilst ve ldil bir ~O - Çeneniz haddinden fazla çı· D . . .. 
;.imse olduğunuzu göeterlr. kmtılı veya yine normalden fazla 1 un ve yarın tercume 

4 - Kaşlarınız mukavves mi ~ içe~iye doğru çeltik değilse bu hal küll iyatl 
dlr? O halde idealist,. optinı~t. ve zekı, ahllklı ve muvazeneli bir in· 
uysal bir insansmız. san olduğunuza al~etlir. Kr. 

60 

it ve daha ziyade sıkı kı 
hali kalmıyacaktır.,, 

Romanya hariciye 
fenko Romanyayıı dön~i 
pazartesi günü Daçya vaptır'I 
Pireden hareket edecektir. çtV 

Gafenko lstanbuldan ge , 
Rum Patriğini ziyaret caeef~ 

Balkan tesanüciü ki rıt,r 
nin aleyhinde değiJdit 1 

Bükre§, 18 (A. A.) - Stı!l ef 
gazetesi, hariciye nazın G~ıl' 
nun Ankara ve Atinaya )'&P

1 :J 
rne'-ıı; yaretlerin neticelerini 

ederek diyor ki: 
"Balkan antantı memlel~etJe 

ı.lostluğu bu ziyaretlerle ku~1> 
m.iştir. Ve Balkan antantııl111 

rupa sulhü için olan ehe~ 
bir defa daha tezahür eunil 

Ankara ve Alinada cereyaJI,. 
müzakereler dört devletin ıe 1 
göstermek ve h~rbirine kart1 
cih olunacak taarruzlarda bjtlt4 
rine yardım etmek buııuıı~ı 
mUsterek azimlerini tcbarUS t 

mi§tir .• , 1. 
''İndcpendance Roumaine •• ~ 

test de Gafcnkonun ziya re~ f 
bUtün dünya efk!n umuxrıl:J_I 
ıannda Balkan antantınm ' ·et 
ni meydana koyduğunu yazl) 

diyor ki: I_ 
"Balkan tesanUdU hiçbir /. 

aleyhine ve hele Bulgaristl~ f 
hine asla mUtevecclh değiJdıt·, 
garistan istediği zaman dcrb• 

tan ta girebilir ve ittüakın ""'f 
lan mlilkt tamamiyet ve sullı~ 
runması prensiplerine iltihS~; 
bilir. Balkan antantının ııı ıf 
ettiği sulh flltri, Balkanlar ıı,., 
de şu veya bu devletin rnerv'; 
rine hiz'met etml\'en umu1'11 1 

fikridir. Hiçbir ideoloji sb'Setl'_ıl 
ya inikad sistemi dört il" r 
hattı hareketi üzerinde nıutf 
lamaz... /. 

Bu gazete, İngiliz • Tilr\C 
ması ve Yugoslavyanın ğ(ı~., ~ 
ver devlctlerl nüfuzuna te.ını:l ' 
mi§ olması netlcet.inde sal.IC"..J' 
tan tının infi~ah t ehlikeııl kSfY f 
da bulunduğunu zanncttirınt• J 
yen bazı ecnebi gazetelerin 11 ,.. 

yatmı hatırlatarak yazı'lln• 

devam ediyor: 
I 

''VakıAlar bu gibi haberlt~ 

( Baştaraft 1 incide) bunun neticesi de harp artık ö- 5 - Gözlerinizin rengi koyu ma· 11 - Eğer şişmanlığa istidadı-
Londra, 18 (A.A.) - Yarı re:ı· nüne geçilmez olcaktır.,, vl, koyu ye{Jil veya ela ise bayatta nız varsa bu neşeli ve tasasız oldu. 

mt Aseociationun diplomatik mu.. Boykotaj J aponya için saadete kolaylıkla erfşirsinlz. Çün ğunuzu gösterir. 

31-40 4 cü ıerı 

Rasin kUlllyatı rv 
No. 
31 
32 Metafizik 
33 lskender 

zib etmektedir. Balkanlar ?ı ~ 
de her devlet kendine en f 
gc:-dUğü siyaseti takip •debllİ~;f 
na mukabil Balkanlar içinde ".I 

40 km zaruri kıldığı hattı h~ r 
60 banka bir hattı hareket ittit. 

harriri yazıyor: felAket olacak kli çok açık gözlere sahih olanlar 12 - Eğer ayaklannız biçimli ve 34 Kadın ve sosyalizm 
Hafta sonunda Tiençin gerginli· Paris, 18 (A.A.) - Tiyençin çok hayalperver ve hassas insan - uçlan biraz dıprı doiru dönüyor· 3~ Demokrit 

l d O 1 d · b k a· i d 36 Dinler tarihi ği hiç hafiflememiştir. Bu akşam ablukası hakkında Journal gaze. ar ır. nar aınıa sukutu hayale sa u en ın z en emin olduı;unu-
~ 1 k · 5 I"' ttl • 37 Filozof! ve sanat Londrada bir uzlaşma zemini bulu tesi diyor ki: ,. ugrar ar, ço sıyah g zlil kimseler za a ilme r. 

125 
40 

100 nacağı ümitleri pek azdı. Eğer sür- Eğer üç büyük sulhçu devlet ise ekseriya çok mağrur insanlar • 13 - Elleriniz beyaz, uzun par- 38 Etika 
atle vaziyette bir değişiklik olmaz· Japonyaya karşı boykotaj yaparsa ılır. Kendilerine fazla emniyetleri maklı ve biraz etliyse bu hnyatı 

1 

39 Heraklit 25 
sa, yarın toplanacak olan kabine bu Japonya için felfilcetli olacaktır. vardır. Onla.r az şeyle kanaat et • biraz sathi gördtiğlinll%U, kendi A. 40 Ruht mucizel<-r 7~ 
harici işleri komitesi mukabelebil- Amerika, Jngiltere ve Fransa Ja· medikleri için btitiln mana.ııile mes- leminizde yaşamağı sevdiğinizi, ve 

650 misil meselesini tetkik edecektir. merika, İngiltere ve Fmasa Ja. ut olmaln~ma imkan yoktur. iginizi iyi bildiğinizi gösterir. 
6 E - 1 14 T akl Bu serlnln fiatı G.50 kuruştur. _ " . ponya ile her tilrlil mübadeleyi - ger saç arınız çok açık - ırn armızın dibindeki be· 

Butun buhranlı vazıyetlcrde oL durdurdukları takdirde Japonya. renk veya çok koyu siyah, yahut yaz çizgilerin hepsi görünür ve Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
duğu gibi, ikinci derec.ede bir mese· nın ihracatını yüzde 40 ına set kıpkırmızı değilııe aşkta yUzde yüz munta~amsa bu sinirlerini1Jn kuv- u yapılır. Knl11n :5.20 kuruşur. 
lenin tehlikeli bir ihtil§.f çıkarması çekmiş olacaklardır. Bunun yu7_ muvaffak olursunuz, çilnkU çok a- vetli, vilcudunuzun sağlam olduğu- l20 kuruıu peıin almarak mlite· 
da. ümk" ld ~ d k 1 k n d J!l t d bakisl ayda birer lira ödPnm"~ ıma m un o Ub'Un an nazır- de ı 1 si Amerikaya, 21 i tngilte. çı sarı saç ı adınlar saadeti fark a e e e er. 
lar \'aziyetin heyeti umumiyesını reye ve 3 ü de Fransayadır. Ay. bile etmeden yanından geçerler, 15 - Avucunuzun içindeki çizgı. 1 Uzere dl5rt tak!!ite bağlanır. 
tetkik edecekler ve icap ederse ihti· ru suretle Japonya yaptığı itha. çok siyah saçlıları da ona ademi te ler resimde gördUğUnilz gibi midir? ı 
yat tedbirlerine de tevessül eyliye- latın yüzde 61 ini de temin eden nezzUl göstcrirle:-. Kırmızı saçlıla- (A) Hayat çizgisi: Uzun ve pil. hemen hemen imkansız olduğunu 
ceklerdir. piyasaları kaybedecektir. Demok ra gelince onlar saadeti kendi elle- rilısUr.. 1 gösterir. 

t .k bl kt J ld - rile öldilrürler. (B) Sinirlerin kuvvetini göste -1 17: Kolunuz rda daima altın bir 
Amiral Kaves bugUn Londrn ra 1 0 a apoııyanın a ıgı 

civarında Ilornse~·'de söylediği iptidai maddelerin en mühimi 7 - Profilden bunıunuz ne çok ren çizgi: Hastalıkların yaptığı tah bilezik taşırsanız bu idareli, dü. 
" petrold" B t l'" "zd 63 kısa, ne de çok uzun görünmüyor. ribnta karşı mukavemeti gösterir. 1 ~ünceli oldufunuzu gösterir. E· 

bf t l t d j t. ki ur. u pc ro un yu e 
r nu u r a em ş ır : ·· il Aın 'k zd · sa gayet ilidaUI ve akıllı bir insan- (C) Zeka çizgisi. ğer bu bileziği sol kolunuzda ta. " T" · ha.d' 1 · lt 1 un erı a ve yU e 7 sıni de 
- ıençın ıse en ve aya 1ngiliz Borneosu temin etmekte. smız demt'ktir. (G) Mantık ve meram çizgis.i. şımağı a.det edinmişseniz bu itaat· 

ile Almanynnın Juponynya mu_ <l' J 'th ı ttl W• t 1 Çünkü çok uzun burun ahltık (D) kalh çizgisi. Şehadet par - li ve sessiz olduğunuza, sagw ko· . . .. . ır. aponya. ı a e gı pe ro • 1 
zaheretlen bilyük Brıtanya lm- !erin yüzde 7o ini bu suretle kay. mıı.ğının başladığı yerde nihayet bu lunuzda ta~ıyorsanız bu lda kendi 
paratorluğuna karşı harp IH\nL bed·nce s· s t' . b' .. l"kl mesi zaruridir. lur. Parmağın altn.ıda bir ha,. ıea· ı nize itaat edilmesini sevdigwinize 

ı ıya e mı ıraz guç u e "' 69 I 
na muadildir ve ce\·ap verilme· idame edebilir. ~!atin gazetesinin öğrendiğine gö. ret! olurea bu izdivaçta saadete L işarettir. 
si icap eden bir meydan oku • Republik gnzc~esi de şöyle di. re, Japonya Tiençin ihtilafında A· şaret eder. 1 18: Avuçlarınızı sıktı~ınız za. 
rnadır. yor: 1 merikanm tavassut teklifini kabule. (E) Kader ve tali çizgisi. Kolay man baş parmağınızı dııarıda mı, 

EJcr 1ııglltere nzimktı.r dav • Büyük devletlerin Uzak Şar~{. mütemayildir. ve arızasız bir hayata delalet eder. 
1 
yoksa avcunuzun için.:Je mi bıra-

ranır Ye bUtUn zengtnllkler1ni, ta en ufak bir gerileme hareketi, Nihayet Oeuvre gazetesi diyor ki: (F) güneş çizgisi: 'kırsınız. 
bUtün snnayilnf ve bUtUn insan bü?'ük tehlikeler doğurabilir. Av. j "Paris hük~etinin .noktai naza· Servet ve muvaffakıyet. Yeni doğmuş çocukların, delil~ 
kaynalclarmı kullannralc harbe ru!'a müdafaa cephesinin zayıf • nna l.ondra ıştırak edıyor. Işte bu· Ş~haHet parmağının dördünc:i dn, canından bezmiı olanların, ve 
hazır olduğunu bUtUn dUnyayn laması, blnaena!eyh ingiltcreyc 

1 
nun içindir ki İngiltere Japonyarcı parmaktan daha uzun oluşu da ölülerin avuçları kapalı olduğu za 

gösterirse, slltlha mUrncant et_ hücum ederek onu Fransadan ve kar;iı ekonomik sanksironlar kullan becerikli ve hayatta pratik olma. ' man ba~ parmakları daima avucu. 
a.dea barbl k a zanabilir kana • Amcrikadan ayırmayı istihdaf makta acele etmiyor. Maamafih .Ta ğa detalet eder. 1 nun içindedir. Bu hal, alikasızlı· 
a tfndeyfm. eden Japon manevrasını aitim 

1 
ponya uysal davranmazQa lnı:ı;ilte. 16: Eğer şahadet ve dördüncU ğı, ve ümitsizliği ~österir. Bu öy· 

Fakat eğer tereddüt edecek bıraktırmak için üç biiyilk de • re bu tejbirlere katiyen müraccat parmak ayni uzunlukta ise bu pra le bir baş zaafına delalet eder ki 
olursak, kUc;Uk dUşeceğiz vemokrasinin müttehit hareket et. edecektir . ., tik hayattaki muvaffakıyetsizliği:l bunu yenmek muhkkak lhımdır. 

Halk opereti . 
Turneden döndü ı1 

Ankara ve Bursada temsiJl,C f 
mek üzere turneye çı~,;ı/ 
Halk opereti sanatkArlan ~-
dönmüşlerdir. 1 

Halk opereti yakında yaı 
,;illerine başhyacaktır. __/, 

DVu~n, K 1 T k iftaer~~!! 
ve yarın 

külliyatı 

No. 11 ·20 ikincı ıui 
11 Gorio baba 

12 Deliliğin psikoloji.Si 
13 tık bahar selleri 
14 Engerek düğümU 
15 Ruin killliyau IO 
16 Samimi Saadet 
17 istatistik 
18 Çocuk düşUrte-nıer 
19 tıım ve felsefe 
20 Mevcudu katmadı 

• 
~ 

~t~ 
Bu serinin flatı ~.30 • · !'~ 

flepslnf alanlara ytızde 2() .% 
to yıı.pılır. Kalan • .2• ıııOI~ 
t ,24 kuruşu peşin atrrı•~eoıı'e 
bllkisi ayda blttr llrt> 
tısere Uç takt.ite ı..tt&JlS"· 



Caca köyüne vali ve bütün müdür ve doktor
ların iştirakile bir gezinti yapıldı, köylüye yar
dun edildi, dilekler ve ihtiyaçlar tespit olundu. 

lrlanda bitara 
kalrı1ak aznıinde ... 

• 

Hitler yeni bir 
emrjvakıe mi 
hazırlanıyor ? 

Berlin, 18 (A. A.) - Danzig 
kültür ha!tasI Hitler gençliğiniıı. 

öğleden sonra yapuğı geçit resmi 
ile kapanmıştır. 

Evvelce bildirildiğinin hllfıfma 

olarak Göbbels ilçüncU nutkunu 
oöylemc.ıni§tir. Ytilruz Hitler genç
liği reisi Göfert ile DaI1%.lg lyan re-

• J is mavini Hutb birer nutuk eöyll-
~orıtuldak Halkevi reisi Karaoğu z köylüye sabun ve tuz dağıtıyoı yçrek "Danzlg gençliğinin Hitlere 

Jsadakatini ve Dan%igin Alman hUr 
Zonguldak (hususi) - Zongtll yaya o:ar~ gitm.işler ve ayni ııuıriyeti için yaptığI m~cadelenin lı:ud. 
~ Halkevi köy gezilerine ve sos retle donmuşleruır. siyeti~I,, tebarilz ettirmletlr. 
~ Yardim çalışmalarına, gcç~n KöylUlerle konu§an mUtehas· Pana, 18 CA. A.) - Alman pro-
~'lllard d h .. st .. n ve genış· bir 3ı.slar, çalışma neticelerini ve hu paganda nuin Göbbels'in dUn Dan 

an a a u u . d ıs ı eli.\" ku 
t>roeraınla devam etmektedir. köylerde Halkevinin delalet w zıg e 8 Y e "ı nut mevzubahae--

. . gayretiyle yapılacak hizmetlerini den Jour gazetesi eliyor ki: 
Gaca bölgesine tert~b ~ılt-n belirten raporlar yazarak Halke· "Bu gibi sözlerin ve hattı hare-

ton gezi, çok muvaffakiyetli ol- vine vermeğe başlamışlardır. Bu katin Polonyalılar tarafından göa.' 
lllU§tur. Bu geziye. başta vali ve raporlar, bir broşürle neşredile- terilen temkin ve ihtiyatla naail bir 
~i başkanı Halit Aksoy, lbra· cek ve köylü için tesbit edilen hiz tezat teekil ettiği bir kere daha 
hirn l3ozkurt olduğu halde parti metler, köylUnUn dilekleri yerine görülmektedir. Çemberlayn ve 
Ve lialkevlerlnden, memurlardo.n aetirilecektir. lora Halifabm ıulhçll sözleri Na
~e halktan büyük bir kalabalık ::> Halkevi, bu ay içinde ikinci köy ıiler tarafından fena anl&§ılmI§tır. 
ı~k etmi§tir. gezisine hazırlanmaktadır. İ§te bunun içindir ki Naziler sesle-

t.>.. • • H Ik · · · l rini yUkseltmeğe baıladılar. ~oycülUk şubesinin tcrtıb ~ttı. a evının yem ça ışma Epok t 
1 

d ö " 
~ . .. gaze ea e ı yle yazıyor: r \'~.§~be ~aşkanı Ahmed ~ure- programı . '.. "Almanyanm önilmilzdek.i eilnler 

lrlanda ile ınuiltereni~ arasını 
açacak mahiyetteki şayialar 

tekzip ediliyor 
Dublin, 18 (A. A.) - lrlanda geldiği kadar harbden uzak tut • 

Başvekili de Valera, bütçe tahmi- maktır. Herkes biliyor ki, mUm:kiln 
natı hakkında yakında mecliste ya- olduğu takdirde en faydalı şey bf· 
pılacak olan milzakerelcr milnase- tarafhktır. Ordumuz;, merkezi dev
betile milhim beyanatta bulunm111. Jetlere kaııp istihdam edilmek anu 
tur. l sunda değildir, meğer ki bu dev -

Mumaileyh, · İrlanda ordwıuna 
1 
ıetıer bize kal'§ı taarruzda buluıı. 

glnn1ı olanlara icabmda BilyUk 1 sunlar. 

Britanyaya veya ı~all İrlanda7a De Valcra bundan sonra, harb 
kartı harbedeceklennin ihtar edil- esnasında lngiltere ile ticaret mU
mit olduğuna dalr olan haberleri 1 nasebetlerinin idame:ıl hususunun 
tekzib etmı,tir. .Mumaileyh demi§- İrlanda için esaslı bir mesele ol • 

tir ki: . . duğunu söylemiş ve şöyle deml§tlr: 
"- Bizim ıimaU trlandaya kar-

§t harbetmek üzere bir ordu vUcu. "- Eğer herhangi bir millet bu 
da getirmekte oldufumuza dair o- ı mUnasebctlerin ldamcsl huauau • 
lan ıaylalan hiçbir ıey muhik gös nun kendisinin harbi kazanma.sına 
teremez. Bizim uker toplamaktan 1 m8.ni olduğu mUl.Aha.zasmda bulu -
eau maksadımız mllU mUdafaadır. 1 nacak olursa lrlandanm mukave ~ 

Hatib, kendi ,hUkCunetinin blta - met etmesi icab edecek ve bu tica· 
raflık arzusunu yeni battan teyld reli idameye çalıeacakt.Ir. Zira 1n.. 
etmif ve ı!Syle demlıtlr: 1 gUtere ile Ucarl münasebetlerde bu 
"- HUJı:Ometin efyasetl ve bi- Iunmaya memleketin iktl!adlyatı 

%bn gayemiz memleketi ellmlzden amirdir . ., 

ICERDE: 
• Son yapılan tetkiklerde 23 

kişinin yol parası vermedi#i anin 
mıştır. 

• Sıhhat YekAleli bazı hastalık 
hakkında halkı fkıız etmek için a 
ler hazırlamaktadır . 

• İstanbul muallimlerinin l :ır 
birliği tarafından hazırlanan de 
gcılnfüf diln yapılmıştır. Gezi 
Doğaz ''e l'ılarmımıdıı olmuştur. 

• Vilayet ziraat müdürlü#ü l 
kalı ziraat mektebindeki tavukçu 
enstitüsünden isteyen köylülere 
cin~ tanık )ıımurtaları \'ermekte 

• Vilayet ziraat müdiirlfi~ü bu 
ne Çatalca, Silivri Te Kartal kl\yl 
ne 6 tane ıelektör makinesi te 
etmiştir. 

• ÜniversilelllerJn Avrupa seya 
ti bir müddet icfn ıerl bırakılmış! 

• Kasımpa,a hkelesine ait hm 
Jln sandalını Dcnh:bankın 853 
maralı mol6ril çarpmış yaralomışt 

• İstanbul Onivcrsltcsl merkez 
nnsının bir kısmı ıecen sene tıımlr 
dilmlştl. Binanın harlct kısımlorı 
tatil dc\'resinde tamir olunacaktı 

~buyuk bır gayret ve ~u·.affa· Zonguldak Halkevı, on b~ gun içinde bW yeni bir emrivaki kartı- Mısır Harı· cı· ye 
ltiyet gösterdiği bu gczıden alı- de bir genel toplantı yapmayı ka sında bulundurmağa te§ebbile etıne 
ıı~. neticeler, il_eri içi~ .ç~k s~- rarlaşu:mıştır. Neşredilen proğ· s1 beklenebilir. Fakat Polonya mü. ~ B~tnah l ıncidı 
~dirici ve ümıd verıcıdir. Ru rama gore: teyakktz bulunuyor. Polonya ve o- N r A o k a·"' ra da Bilhassa Yenikapr gaıinola 

Dün geceki 
kasırga 

"tıide hüktımet ileri gelenleri ve Şimdilik, on beş günde bir cu· nunla mütesanit olan devletler da- 8 Z J ) ru dolduran ;binlerce halk aruı 
~kla yakından allkatı memur- martesi günleri Halkevi müzik sa ima ayni azmi göstermek suret.ile- • . . . . . . da bu ani yaimur bir paniğe 

6 1 ll' ve hekimler vaz.üeler almış. lonun~. §HRe}.er'l.,g~pe), tQpl~ntı. dir ki Hitlerl Ve~aıJJes muahedesL EV'felkı gün ~ehnmııe gelerek kabul edılen dost Mısırın harıcıye bcp olmuf, adım atacak yer b 

~p yapaca)4ardır. Bu toplantı, aynı nin yeni bir sayfasını yırtmaktan dün sabah Yalovaya giden ve Reisi. nazın Ab(:lWCf!!tah Yahra Pa,şa dün Junmıyan bu eilcnce yerlerind _St}\~t. maarU, veteriner, UlP zamaııda ·bir aUe
1

to,plat1tta ol• mt!~def!Rurr.;, cumhur tsmet lnönü tarafından öğleden sonra saat 15,30 da. kaplı· yağmur altmda kalanlar tclı•l 
nUtus, ziraat ve ziraat bankası caktır. Genel toplantıya bütUn caı rda h k ı b il y :s 
,.,.,. ---------------- a . n a.re ·ete .otomo ı e a· kaçı"ırlarkcn rocuklar ve ka.dr •14ıldUrleri, iş bölgesi !miri, a\'U· Hnlkevliler davetsiz olarak katıla Iova ıskelesıne gelmışler ve oradan lar ;ıilmek tehlikesi gcçirmitler katıar ve hekimler köylU ile ihti- caklar, r;ubelerinin çalL5ma yolla Ülev vapurilc Pcndiğe geçmişler- dir. 
saı \'e meslekleriyle al5.kalı mev· n ve Halkevi hizmetleri üzerin. dir. l\bdülfettah Yahya Pa~ va· 
~Ular Uzerlnde aydınlatıcı hasbı. rle konuşacaklardır. purda gazetecilerle konu~ de. 
tller yapmı§lardır. Halkevi toplantılanna, Halke.- mi~tir ki: 

RöylünUn derdlerini, ihtiyaçla- vi §ubelerine mensup bulunanlar l\Iuhammen bedel ve muvakkat teminat miktan aşağıda ayn ayr: "- Çok sevdiğim memleketinize 
~ı ve ıstıraplannı dinlemişler, geleceklerdir. Toplantıya katıl- gösterilmi~ olan 7 liste muhteviyatı tıbbi ecza v4! malzeme 31·7·939 girdiğim ilk dakikalardan itibaren 0

irenınişler, istediklerini not et· mak isteyen ve henüz Halkevine pazartesi günü saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulile An· bana karşı gösterilen kardeşçe ve 
tnielerdU-. yazılmamış olan arkadaşlar kay- karada idare binasında satın alınacaktır. Bu i~ girmek istiyenlerir. dostça hüsnükabul ve misafirper· 

Sehl lil ı k" lü kitlelerinin d~ilmek Uzere, §Ube üye defter- muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini verlikten dolayı fevkalAde mütehas· 
k.a:'!J'lt.;t.J.ğ~r -~ bqa bayrak- len ha~ır bulundurulaca~tır. ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine \'t'nneleri lazımdır. sis bulunuyorum. Bu husustaki in· 
!arta donanmıı ola.n meydanda, Komıteler, şubeler üyeleri ara Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· tıbalannu hakkile ifade edecek ke· 
lörenıe bayrak çekilmie, köycU- :n:a çalışma mevzuları çerçeve· darpa~ada Tesellüm ve Sevk ~fiilinden dağıtılacaktır. (4240) lime bulamıyorum. Tabiatin müs. 
lUJr IU'besi ba. kanı Ahmed Gürel n e anketler açacaklardır. Tc.p· Muhammen Muvakkat tesna güzelliği de bu hislerime ayrı 
\•e }{ Ik .ı b § k • '··- K rao. lantı konuşma ve kararlan ve an bedel teminat bir revnak vennektedir • a eh aş anı .ruuıı a k t t· el . b 1 k . . 
,r;.,_ ~-raf d .. 1 .. lenmı'r.ı e ne ıc en, şu e er oırutclerı . Lira Lira aoq; l.a ın an soz er soy ı..· • 

v, Vali ve Parti başkanı bir söy- tarafından tesbıt olunacak.tır. l No. h liste muhteviyatı 2·'155 1811,63 
le"ıe lialk vinin çall§malannı tak Her ~oplantı sonunda bır kon. 2 " " " 20047 1503,53 
<Ut ve teb~ etmi§tir. ser \'enlecek ved'lkonkst7r progra· 3 " ,, " 9130 684,75 

120() kiliye yemek verilmi3tir. mı ayrıca ne~re ı ece ır. Konuş.. 4 ,, ,, 14297 1072,28 
lialk vi d kto la 353 hastn}ı ~a ve kayn~şm:ıyı çaylı dans ta. 5 ,, .. .. 4443 333,60 

ll\ e 
0 

r n . • kıb cdecektır. 158 55 
Uayene etmişler ve ılaçlannı Salond b' b"' f h 

1 
k 6 .. .. .. 2114 , 

\>~ltlerdlr a ır u e azır anaca , 7 ,, .. ., 3937 295,28 
2 • caz: heyeti dans havalan çalacak 

b 48 yoksul yurtdaşa. tuz ve sa- lardır K" . 'Tk b . "' U!ı ve 140 talebeye kalem, kitab · .oycu. u ~u. ~1 tarafın-
Jt.ıernt klğıd defter ve 15 c:ok dan tertib edılen b~rın.cı toplantı, 
SOcu'-' !'&§: ' k kl çok faydalı 1•e verımlı olmuştur. 

Muhammen hedellerile miktar ve vasıfları s~ğıda yazılı (2) grur 

~u aıleye çocu oyunca an 
~ 20o köylüye Ulus gazetesi da· 
ı:itltlrnııtır. 

1 
ltalkevinin bu sosyal yardım ça 
~~an. cidden görlllecek ve 
toııeri iftiharla ya§artacak bir 
~nzara teşkil edi)Todu. 
la biğer taraf tan Halk evi gurub · 
f t't, köylerin içine dalarak ail~. 
0lklor, tarih ve tabiat üzerinde 

l.ctkiklcrde bulunmuşlardır. 
Gaca merkezine yakın yedi kö 

l'Un hemen bUtün halkı .toplan· 
llt~tır. lki köy okulu öğrenicileri 
Ft~I sözler söylemişler, temsil· 
er "ermişlerdir. 
~Gençler, spor hareketleri yn.p. 

1tl:ır, mahalli oyunlar. tUrküler 
:~cıler, bir taraftan bando ve 

ger taraftan mahalıt çalğıların 
~lkun ahengi \•e zevki içinde köy 
t'a Ve Şehirli, bir arada kaynaşa· 
t !( hakiki ve çok asil bir bayram 
erıUği yaşamışlardır. 

!'> l\öye otomobiller, otobUsler ve 
tierısıcr bisikletlerle ve bir kısım 

malzeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 29.6.939 per 
şembe günü saat 10.30 on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

( • f' k f J Bu i5e ginnek isti yenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te 
z m 1 1 n u r u u ş minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatı 

b ne kadar komisyona müracaatları J!zımdır. 
a Y ram 1 Bu işe ait §artnameltr komisyondan parasız olarak dağıtılmakta 

Bu mUnasebet:e lzrnitte dır. 1 _ 2000 kilo muhtelit cins veebatta aıtı kö:e ba~ıı civata mu 

bir sergi açılıyor harnrnen bedeli 754 lira muvakkat teminatı 56 lira 55 kuru~tur. 
!zmitin yabancı işgalinden kurtu· 2 - 8 kalem muhtelif cins ve ebatta zarf muhammen bedel 

Iuşuııun yıldönümü 28 haziranda 2546 lira 12 kuru§ ve muvakkat teminatı 190 iira 96 kuruştur. 
kutlanacaktır. Ayni günde bu me- 4158) 
rasimden sonra saat on dörtte lz· 

1 
• t 

mit halkc..-i müze ve sergi ~ubesi ta- Dün ve ya nn 11 r r 1 bir <'lhlso en mücs~•r 1 rafından re~sam ,.e fotoğraf merak. · Y • 

ıııarıru teşvik maksaru1e bir sergi tercüme külliyatı : • Tavsıye mektubudur 
açılacaktır. \merlkan modası Uzerın 

Sergiye girecek eserler, 25 hazi· 
rana kadar kabul edilecek, çerçevc-
5iz eser kabul edilmiyecek, en çok 
beğenilen tabloların sahiplerine mü 
kafat ve hediyeler verilecektir. Ser 
~ide satış da yapılacaktır. f zmit 
halkcv:i okum<\ salonu sergiye tah· 
sis edilmiştir. On beş giın devam e· 
decektir. 

7 nci seriden 
61-67~7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 I.eneit Il. 
63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 
66 Bizans tarihi 
67 Senyolbeos Avrupa 
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çalışır 

Yavuz Sezen 
'arls kadın ve erkek terzilll 
ıkademllerinden diploma! 
13 Beyo~lu Parmakkap 
~ayret apartımanı TUrk Fo 

to evi UstUnde .. 

. 
Yalovayı harikulade güzel bul· 

dum ve çok beğendim. 

Cumhurreisiniz lsmet lnönünün, 
şüphe yok ki en büyük takdirkarıa · 
rındanım. Kendilerini gördükten 
ve görüştükten sonra bu his tasav· 
vurumun kat kat fevkine yüksel
miştir. 

Türkiye ile Mısır arasındaki mü. 
nasebetler fevkalade dostane ve İ· 

yidir. Bu ziyaretten sonra çok daha 
iyileııecektir.,, 

Ülev vapuru saat 17,45 de Pen· 
dik iskelesine yanaşmış, MıSirın 

hariciye nazırile maiyetinde bulu· 
nan zevat halk tarafından büyük 
tezahüratla .karşılanmıştır. Hususi 
tren saat 18,10 da Ankaraya hare
ket etmis, bu sabah oraya vasıl o· 
!arak merasimle karşılanmıştır. 

Misafir nazır bugün öğleden ev. 
vel Ankarada Baş,·ekil Refik Say· 
damı ve Büyük Millet Meclisi reisi 
Abdülhalik Rendayı ziyaret etmiş, 
öğle yemeğini Mısır elçiliğinde hu· 
susf olarak yemistir. 

Öğleden sonra da Atatürkün kab· 
i '"ınİ ziyaret ederek bir çelenk koya· 
1 caktır. Akşaım, Hariciye \•ekili ve 

bayan Şükrü Saracoğlu tarafından 
hariciye köşkünde Mısır hariciye 
,azın şerefine bir akşam ziyafeti ve 
Junu bir kabul resmi takip eyliye. 
cektir. 

Birçok kimselerin, kalabalıkta 
kaçamiyacaklannr anlayınca ma 
salan ve üzerindeki örtilleri ba 
lanrun Uıtilne kalduarak yağmu 
banyosundan kurtulmağa ufraı 
tıklan görillilyordu. 

Bir çok yerlerde de halk kon 
ıomasyon paralarını vcrmcğe da 
hl vakit bulamadan kaçt§nu§tır. 

Yafınurun devamı yüzünd 
gazinoların saz programlan yan 
da kalmıştır. 

Halk araaına karıpn bazı tüp 
heli §ahıslar, fırsattan !stif adey 
koyularak ellerine geçen masa ör 
tülerini apmişlardır. 

Yağmur, Anadolunun bir ço 
nuntakalarmda ayni ıekilde yat 
mı§, ve ehemmiyetli ıararlara ıe 
bcp olmuıtur • 

Bilhassa Eskişehirdeki 
çok mUhim olmuıtur. 

Eski şehirde 
Eski§ehir, 19 - Dün öğleden 

sonra saat 15,30 da şehrimizde 

ya~murla karı§ık bir kasırea çık
mrştır. Bir çok evler çökmll§. du
varlar ve afaçlar devrilmiştir. 

Bir dakika gibi kısa bir za. 
man devam eden kasırga Sivrihi· 
sar caddesinde bir dükkanın du
varını yıkını§, ankaz altında ka • 
lan Silleyman isminde bir genç 
kafatası ezilmek suretiyle ölmliı. 
tür. 

Vali konağı caddesin.de Musta· 
fa oğlu Hasan Hüseyin adında se
kiz yaşında bir socuğun Uzerine 
de duvar yıkrlmı§. zavallı çocuğun 
belkcmi~i kırılmıştır. 

Hüseyin memleket hastahane• 
sine kaldırılmıştır. Kaaırganın kı· 
za ve köyler.de de ta.hribat yaptı· 
ğı tahmin edilmektedir. 

Fakat bu huı~ta hcnilz malli· 
mat gelmemiştir 



Alto. 
Lindberg tekrar 
ortaya çıkıyor 
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imam neden 
baqılmış? 

Yazan: IDJ ır. G a A . 
Ç ocveu gangsterler tarafın

dan öldürüldükten sonra A
merikaya adeta kUsüp Avrupaya 
gelmiş olan meşhur Lindberg bu 

aene tekrar Amerikaya döndü. 

~~zl~ın llk~ahar hakkınd2ki düş~ncele_!:i Y..! t~vs,iYe~ri 

ilkbahar aŞkln Pathcan imam bayıldıaına 
ne.den bu isim verildiği hakkın· 
da rivayetler muhteliftir, Ki· 
misi, imam bu yemekten pek 
çok yediği için bayılmıştır, der, 
bazıları, imam çok yemeden bi
le yemekten pek ziyade hoşlan· 
mış ta onun için imambayıldı 

denilmiş olduğunu iddia eıder. 
ler. 

Bu sefer İngiltere kral ve krali
çesinin Nevyorku ziyaretlerinde 
1ngiiiz !lefaretinde kral şerefine 
verilen gardenpartiye Morgan, 
Henry Ford gibi Amerikanın mil -
yardcrleri arasında Lindbergle ka
mı da davet edilm~tir. Karı koca 
son zamanlarda dünyaya gelen i
kinci çocuklarlyle meşgul olarak 
milnzc\'i bir halde yaşama.kta~dı -
lar. 

rnevsirlıidir · ı 
Meşhur bir komikin ilkbahar için 
,,Kaynananızı üç ay için 

kendinizi cennette 

tavsiyesi şu : 
sayfiyeye gönderiniz; 

hissedeceksiniz ! 
il 

Amerikanın yeni hava silahlan
ması hareketinden sonra Lindber
gin tekrar ortaya çıkacağı ve yeni 
vazife alacağı 8öylenlyor. 

Diktatörler 
muharririnin 
son hükmü 

D İKTATÖRLER hakkındaki 
bUyUk röportaj ve eserleri

le me~hur olan Emil Ludvig, Hit
Jer hakkında yeni bir eser yazmış
br. Bu eserinde meşhur muharrir, 
Hitlerin dllşeceğini söylüyor. 
Şu kadar ''ar ki bu meehur mu

harrir yahudidlr. 

insan hiç alkolsuz 
rakile de serhoş 

oluyor 1 
S ANTRAL News haber veri

yor: 

Sabık profesörlerden Dr. 

Bertin, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Bu sene mevsim, politik< 

gibi nazlı ve mütehavvil. Bazan 
güneş her şeyi yakacak gibi par
lıyor; hazan bir cskimoyu titrete
cek lderecede soğuk bir sabah rüz. 
garı esiyor. Burada ilkbahar; ora
da kış ve daha uzak!a yaz. Şen ve 
müstehzi bir mevsim. 

Tanınmamış bir filozof "ilkbahar 
insanın ciddiyteini ve soğukkan • 
lılığmı kolaylıkla muhafaza edebi_ 
leceği bir mevsimdir,, demiştir. 

İlkbaharın güzel bir gününde 
bazx sinema artist ve yıLdızlarrna 
müracaat ederek, karilerimiz için, 
bu güzel mevsim hakkında düşün
celerini ve tavsiyelerini öğrenmek 
istedim. 

İlk ziyaretimi, Gustav Fröhlich 
Ue birlikte ''R enate ve dört arka • 
daJ,, filmini çevirmekte olan Kat. 
he de Nagyi'ye yaptım. ' 

Kathe de Nagy'nin fikri 
Dilber yıldız bana güzel tebes· 

sümile şunları söyledi : 

.. ·Franz Polgar Wnlnde bir Alim 
Nevyorkta zengin tabakaya men
aub _insanlarm partilerinde gayet 

"- İlkbahar, seyahatler, istira· 
hat, bütün bunlar bir artiste na • 
!diren nasip olan şeylerdir. İlkba • 
hann güzel ve ılık günlerini ge -
çirmek iateyenler ve geçirmeğc 
muktedir olanlar her halde bir yat 
satın almalıdırlar. 

Kate dö Nag·i 
.. M ih 

deceksiniz. görmek üzere gittiği Brüksel şeh_ 
garlb garib ipnotizma tecrübeleri 
yapmaktadır. Bu fi.lim bir bardak 
su ile ipnotize ettiği adamları kör 
kiltUk sarhoş etmektedir. 

Yine ipnotize ettiği meşhur bir 
m.llyonere 20.000 fngiliz liralrk bir 
çek imzalamasını aöylemi§, mil
yoner çeki derhal imzalamıştır. 

Büyük bir vapur değil, ufak ~ir 
yelkenli gemi kafi. Büyüklük hiç 
bir rol oynamaz. Herkes kudreti _ 
ne göre. Ufak bir kayığa malik o· 
lan kendini bahtiyar addedebilir. 
Yeter ki, evine !döndüğü zaman, 
bir deniz gezintisi yaptım diyebil-

Gustav Fröhlich rinden yeni dünmüştür. 
Sevimli artist mülakatlara karşı "1lkbahar hakkında tavsiyeleri -

ciaima isyan halindedir. Bununla mi istiyorsunuz J Bir kadın daima 
beraber beni boş çevirmedi: 

1 

L:abetli olmayan tavsiyelerde bu _ 
"- İlkbaharın, gelişile ortaya Juııur. 

koyduğu ilk mesele bir otomohil Yalnız moda işinde dikkate şa _ 
satın almaktır. Hava güzel olduğu ı yan bazı fikirler ortaya atabilir. 
zaman, otomobil birinci derecede ! Fakat bu sahaıda bile kendisi tara-sin ... ,, 

Emil Jannings 
lfü.umludur. Bununla uzun gezin-! fından tatbik edilmek şartile tavsi
tiler, enteresan seyahatler yapmak 1 yeleri makul olabilir. 

Fakat imzanın milyonerin hakiki 
Jmzasmdan çok farklı olduğu gö -
rillmU§tUr. 

Bu Alinı, in.sanların bilmeden ip
notize olarak hayatlarında gayri -
mak ul iııler yaptıklarını iddia et
mektedir. 

Büyük artist, ilkbaharın mevcu 
diyetinden şüphe edecek kadar 
meşgul; o şimdi "Rober Koch .. 
filmini çevirmektedir. 

tarlalarda dolaşmak tabiatın gü _ İlkbahar! Bu mevsimi tebes
zel manzaralarını seyretmek fır · sümle karşılamalı ve gayet şık gi· 
satını elde edersiniz.,, yinmelidir. Çok kloş, hatta pliseli, 

l.ıirçok renklerle ve kurdelalarla 
Dorothea Vieck süslenmiş yumuşak kumaştan bir 
Dilber artist bir tiyatro turne - elbise. Tülle bezenmiş ufak bir be

sinden yeni dönmüştür. Kendisini re! Zarif iskarpin ve po<lösuettcn 
ilk ziyaret eden ben oldum. Ban3 bir eldiven. Bu suretle giyinirse _ 
söyledi: niz sizi temin ederim ki yüz kere 

60 ından sonra 

Halen sinemaya intisabının yir. 
minci yılını idrak e.::len artist di
yor ki: ''Bence mühim olan şey, 
bir villaya sahip olmakdır. Çünkü 
istirahat etmek, tabiatın güzellik-

K OPENH.AGDA Karen Vit _ lerinden istifade eylemek istediği. 
Homsen jsminde 63 yaşm- niz vakit büyük şehirden uzaklaş· 

da eııklden mekteb muallimi olan mak Hizrmdır. 
bir kadm hayatında eline fırça alıp Hiçbir yerde, kendi meskeniniz
reslm yapmayı aklından bile geçir- ide olduğu kadar sakin, asude ve 
memLs olduğu halde bir hastalıktan rahat günler geçiremezsiniz. Bir 
aonra kendisinde birdenbire büyük villa, bir şato, hatta bir kulübe ... 
bir ressamlık merakı başgösterı:nlıj, Yeter ki pancurların rengi miza • 
resimler yapmağa başlamış. Onda cınıza uysun. Villanız göl kena · 
harikulade bir kabiliyet gören Da- rmda, sık yapraklı ağaçlarla çev
ninıarkanm meşhur bir re55amı ka rili bir yerde kain olursa ne bah
dmı derhal talebe olarak almış, ve ti yarlık 1 
ihtiyar kadm egzersizler için güzel Heli Finkenzeller 
sanatlar mektebine de\•am etmiş - "ilkbahar 1 Bu gençlerin, bina -
tir. cnaleyh aşkın mevsimidir.· Si;:e 

Karen, kısa bir zamanda yilzler- ancak bir şey tavsiye edebilirim: 
ce tablo meydana getirmiş, Dani- ı Davetine asla alakasızlık göster -
~~ka ve H.ollandada fevkalade be meyiniz. Unutmayınız ki, gençlik 
genılcn ~ergıler açmıştır. Bu tur - güzeldir, inşirah ve neşe ile dolu. 
fanda ressam !Jimdi tablolarile dur; fakat kısadır. Hatırınızdan 
Fransa ve Amcrikaya gitmeğe ha- çıkarmayınız ki aşk bizzat hayat 
zırlanmaktadır. 'demektir. Kalbinize karşı zıt git -

meyiniz; onu yalnız kendiniz için 

Akdenı.zde harp saklamayınız. Kalbinizi açmak, 
yermek 1 İşte ilkbaharda yapılma-

sl"g ortaS Si lazımgelen şey. Bilhassa unut. 
1 mayınız ki, ilkbahardan sonra yaz, 

D AILY Tclcgraph'ın yazc.lı- muaşakadan sonra evlenmek ge • 
ğına göre Akdeniz mlinaka- lir.,, 

lltına .son hadiseler sebebile yilz- Theo Lingen 
de 12 nlııpetinde yUkseltllmiş olan ''Meşhur komik diyor ki: "tik 

"- Bu ziyaretinize zaten intL daha güzel ve daha cazibeli ola • 
zardaydım . Hiç bir zaman hayır 1 caksınız. 
diyemiyeceğimi biE:liğiniz için, 
tereddütsüz geliyorsunuz. İlkba . frene de Meyendorf 
har hakkındaki fikirlerimi öğren -
mek istiyorsunuz, derhal söyliye • 
yim. Hiç ş üphe etmeyiniz ki en iyi 
bir tavsiyede bulunacağım. 

"Size sporu tavsiye o::lebilirim. 
Mesela tenis. Bu nevi spor vücu -
dun sıhhatini, güzelliğini muhafa_ 
zaya hizmet eder. Sevişmek içi,, 
birçok fırsatları hazırlar. Spor ya· 
pınız. Emin olunuz ki boş yere 
vaktinizi kaybetmemiş olursunuz.,, 

Charlotte Daudert 

"Madam, güzelliğinize dikkati 
ve ihtimam gösteriniz. Çünkü ilk
bahar buruşmuş yüzler için mer _ 

Ufak bir cep defteri alır ve ha
tıralarımı yazarım. Filhakika, bu 
deftere güzel mevsimin bütün ha
tıralarını kayddderim. İlkbahar, 
avantür, aşk, hayatımızın en gil _ 
zel, en romantik günleri değildir! 
Bütün bu tatlı şeyler bu mevsim:n · 
içinde yer alırlar. İlkbaharda ya • 
~cınan hatıralar, duyulan tatlı he-
7ecan 1ar kaçıcı olmamalıdır. Hrr 
akşam bunları defterime kayde • 
derim. Bilaf.ara bunları gözden 
geçirerek hoş ve tatlı saatlar ya· 

hametsizdir. Erkekler bu ~e;;i~
de daha dikkatli ve müşkül olur

lar. Vereceğim şu birkaç tavsiye_ 
yi dikkatle !dinleyiniz. Her sabah şarım ... 

Krisfina Sö -l'!r'>aum 
"Tilsit seyahati.. filminin mü -

messili İsveçli dilber ve genç ar _ 
tist memleketini çok sever: 

duş yapınız ve yüzünüzü badem 
sütlü ile yıkayınız. Hafif kahvaltı 
yapınız; bilhassa portakal suyu , 

"Hiçbir şey İsveçte ilkbahar 
kadar güzel ve cazibeli değildir. 

Tatlı günlerinizden is tifade ede • 
rek İsvcçte bir seyahate çıkınız. 
Seyahat hoş bir §ey değil mi? 

Olga Tchekova 

ve çay içiniz. Yüzünüzü hafif bir 1 

krem ve pudra sürünüz; biraz gü-1 
neşte istirahat c.diniz. Çok meyva 

1 

ve az et yiyiniz. Saçlarınızı bir Jos 
yonla yıkayınız. Çok yürüyünüz., 

Bir rivayete göre, imam 
hasis bir adam olduğundan, • e· 
şinin bir yemek için o kadar 

çok zeytinyağı sarfetmesine öfkelenmiş de ondan dola· 
yı bayılmıştır. Dördüncü bir r ivayete göre de imamın eşi 
bayan, patlıcan yemeğini pişirmek için evin.de yağ bulama• 
mış da camiin kandillerinden yağ aşırmış, imam bunu ha. 
her alınca eşinin bu yolsuzluğuna fena halde kızmış ve öf· 
kesinden bayılmış ... Daha başka rivayetler varsa onları da siz 
biliyorsunuz. 

İmam neden dolayı bayılmış olursa olsun, patlıcan 
imam bayıldısının pek nefis bir yemek Olduğunda hemen 
hemen herkes müttefiktir. Bir kere hazmı oldukça kolaydır. 
Sonra da patlıcanın kimseye dokunmasına bir sebep olma
makla beraber, zeytin yağının çokluğundan dolayı ancai< 
şişman olanla rla, karaciğeri yorgun olanlara dokunabilir. 
Mideleri pek ziyade bozuk olmıyanlara, böbrekleri hasta 
olanlara, kanlarına fazla azot karışmış olanlara, damarların
daki tansiyonu fazla bulunanlara bile dokunmaz. 

Patlıcanın kendisi yüzde doksan nisbetinde sudan ibaret. 
tir. Azotlu maddeleri yüzde ancak 3,15 nisbetinde, yağı 
pekaz, yüzlde 0.40, şeker olacak maddeleri yüzde 4.42. O· 
nun için patlıcanın, kendisinden insanı beslemesi pek te bek
lenilemez, fakat imam bayıldınm zeytinyağı ona büyük bir 
kuvvet, pek çok kalori verecek bir hassa getirir. 

İmam bayıldının patlıcanı daha ziyade maden ve vita· 
min vermeğc yarar, bol zeytinyağından çıkacak kalorilerin 
işe yaramasını t emin eder. Insana lüzumlu olan on iki türlü 
madenin hepsi patlıcanda tamamdır. Kükürdü, vakıa, ancak 
yüzde 16 miligram ise de buna imambayıldıdaki soğanın ve
receği yüzde 70 kükürdü de ilave edince imambayıldı, en çok 
kükürtlü yemeklerden sayılan patatesten üstün olur. Fos
forla klor ve sodyom az, ancak 15, 50 ve 5 miligram, fakat 
potasyom yüz gramda 220 miligram, demek ki insanın etleri
ne kuvvet verir. Daha sonraki madenlerinden bir kısmı da 
az olmakla bcr~r~pzde 0.0018 miligram nisbetinde iyodµ 
olması..!Büh'm:lir. Buna soğanın yüzde 0.02~ . hele sarmısagm 
yili:deC>Ji~4 :mılgram nisbetinde iyodu ilave edilince patlıcı:n 
imambayıldısı bu bakımdan pek yüksek bir yemek olur. 

Unuttunuzsa hatırınıza getireyim: İyot insanın zekasını 
işleten ve bayanlara güzellik veren (tirait) guddesinin en 
mühim unsurudur... Patlıcan imambayıMısı ilk icat edildiği 
zaman iyot madenin bu hassaları bilinmiş olsaydı, imam e· 
fendi patlıcanla, soğan ve sarmısağı bir araya getiren bu 
nefis yemekten sonra kendisinin daha akıllı, eşinin de hem 
akıllı, hem de daha güzel olacağını !düşünerek sevincinde:-ı 
bayılmış, diye de bir rivayet çıkarılırd ı. 

Vitaminlere gelince; patlıcanda onlardan da hatırı sa. 
yılacak kadar bulunur. A vitamininlden 76 ölçü insanı mikrop 
lu hastalıklardan korumıya yarar. B 1 vitamininden 20 ölç:.i 
sinirlere sakinlik verir. B2 vitamininden 300 ölçüyü bu mev
sim sebzelerinden patlıcandan başka hiç biri veremez. 

Kış mevsiminde bile o kadarını ancak karnebaharla 
şalgamda bulabiliriz. Fakat patlıcan imambayıbdısı ile şal· 

gam, hatta karnebahar yemekleri mukayese bile edilemez. 
O nun için imambayıldıdan sonra bir de komposto yer

seniz, hem §eker vücudunuza faydalı olur. hem de imamba. 
yıld~daki zeytinyağı daha iyi yanarak vücuda zarar vermez. 

Patlrcandaki yüzde 20 miligram C vitamini de, imamba
yıldıya konulacak domatesin gene o kadar vitaminiyle bir· 
l eşerek dişlerinizi çürümekten korur. 

Mütehassıs kimyagerler ta- rib eden GÜVELERİ kökünden 
rafından senelerdenberi tetkik 
ve tetebbü edilen ve bütün 
dünyada tesir ve faydası mü_ 
him olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
Püskürtmeye lüzum yok. Yak
mak lüzumu hissetmez. Hiçbir 
zahmeti yok. 
Yalnız odanızın ve ya elbise 

dolabınızın herhangi bir köee. 
sine asılması kafidir. 

Sizin başka bir meogalenlz 
olmadan A8EPT A tableti vazi
fesini kendi görür. 

Kürkleri, elbiseleri, çama-
şırları, halıları, ve aaireyi tah_ 

yok eder. 

Yemek salonuna, yatak oda
sına, banyo odasına, mutfağa, 

aptesanelerc koyacak olursa.. 
nız, 

Sinek • Sivri Sinek 
ve bütün haşaratı uzaklaştırd ı

ğı gibi fena kokuları da izale 
eder. 

Sari hastalıklar mikroplartııJ 
taşıyan h~arattan korunmak 
için EV1N1ZL'l, APARTJMA
r-.'lNIZIN içine bir \'cya b! rk!tÇ 
A8F;PTA tableti asmak kafi. 
dir. 

Ecıanelerde ve bilyük bakkaliye mağazalarında satılır. 
Şark İspenclyari l.Aboratuvan. İstanbul. 

f harb mgortalan flatlan bu aynı 9 bahar için yegane tavsiyem: Kar· 
undan itibaren yUzde 2 nispetine 

1 
nananm üç ay için sayfiyeye gön

inml§tir. 1 deriniz. Kendinizi cennette hisse· 
Birkaç günlük iı:tirahat devre -

sind en istifade ederek kocasını 

Unutmayınız ki güzel olmak i
çin neşeli, daima mütebessim niic_ I 
bin ve aşık oLmak lazımdır... 1 

Nevin Emrullah GUN 'll••••••••••••••••••••m!Jlllil~ 



H A B E R - Aktam Postası 1 

lJğuırsuı~ Denizaltı gem.isinde 
~Doınıas g meraklı bir röportaj 

~ınenkalı kadm, .. t~hllkede Dalış manometresinin akrebi korkunç 
bulu~dugu~u so~llyerek . bir· lıızla mütemadiyen iniyordu 

POllSfen imdat ISfedl Elli sene evvel denize indirilen ilk denizaltı gemisi kör bir 
eşhur mavi elmas bir zamanlar adam gibiydi; çünkü periskoptan mahrumdu 
tansa kraliçesinin gerdanında 
Parıldamış, bfr bar k ızının 

0Ynunda gözleri kamaşhrmışhr 
~ elınu h.ikiyeai yine or-ı bu sefer bar kızmm boynunda göz 

ltl tı. Bugün onun sahibini po !eri kamqtınyor. 
Uhafaza altına almlf 'bulu- Mllflia lordla oyuncu kız mes'ut 

'ı.?_il.ıı.ıtu elma.am sahibi olan ola.mJYorlar. Diğer taraftan da lor 
""'.}"alından endişe etmekte - dun aleyhinde, f.flia dava.sı açılı -

~b yor ve kalan aeı-vetinden sayıla.rak 
,, elına.arn hl.kiyesi timdi- mavi elması müsadere etmek isti_ 

, ~ r birçok defa anlatıldı. Fa. yorlar. 
~ ~r. heyecanlı ve garib bir Fakat mavi elmu ortada yoktur. 
~ bir kere daha dinleseniz Lordun kansı, ba§lanna fellket 

~ : 
81kınaz. getirdiği için elması kaldınp attı-

b~tengiz mavi elmasm iki ğmı eöylUyor. 
b tarihi vardır ve şimdiye Bununla beraber, uğursuz elmııs 
eı altı kişinin "başını ye- bir müddet eonra tekrar ortaya çı 

~· F'ranınz kraliçesi Mari kıyor. Elma.sın bu yeniden ortaya 
et d b . 
ııı e unlardan biridır. El- !:ıklŞI da ba§lı ba§tna ayn bir bi-

,11 ~hteıu devirlerdeki sahib- kAyedir: 
~ iri de AbdUlhamiddlr. Meşhur bir milccvherat mUte -
"er~anda "Kader elması" hassısı olan, eski Nevyork sanat 

.._.. eıı bu meş'um kıymetli mllzesi mUdUrU Sir Kaspar Klerke 

... 11 derec 
Olııı e nadide, örneği mev bir giln, pejmUrde kıyafetli bir ih. 
~an, tarifi gayrikabil bir Uyar geliyor. Bu, kuyumculara 

11 .1 tedır. Bunu ilk Avrupaya simsarlık eden, orada burada bul
~ l1J. 'l'avernye lsıninde bir dutu bazı ıeyleri getirip onlara 

&ıtcı_ \re onu Hindlstanda.kJ satan bir adamdır. O rUn, Ame-
~ lbabedlnden bir mabudun dikalı mücevherat mUtehassısma 
~~ taldıtı aöylenlr. da bir alay yalancı elmaa getiri -
1

~ seyahat etım, olan yor. 
, & oııu gellrken Pariae ge

,_ tamanda, elmum u • 
ct. fe ltıanıreak, kendi ba-

... 

Deniz altı gemlle
lerl nasıl batıp çı· 

karlar f Emniyet 
terUbatlan neler • 
dlr! 

Son denizaltı f acialannın 
tüyler Ürpertici tafsilatı hila 
zihinlerde yaııyor. Bu harp 
vaartalan hakkında, icat e
dildikleri pdenberi mu. 
hakkak ki pek çok YUJ YL 

zılch. Bununla beraber ele-
nizalb semileri her zaman 
için merakla okunacak bir 

~nudur. Bir Fransız s•• 
:ntecisinin qafıya nakletti. 
fimiz röportaj , "Denizaltı,,, 

lann manevralarını anlatı. 
yor: 

l'l'e~1 ltkeı davet etmlştir. 
~e bir mUddet aonra tek
dOııtıı tatıa gidiyor. Fakat bir 

~ll l'ıl~k _nasıb olmuyor: ora-
-~ k6pekler parçalı -

''n h 

- Ön ve arka taraftan gevıe· 
tiniz! .. 

lıı.t entız mavi elmasa u. Gemi süvarisinin emirleri biri· 

- Sancak ıtoper f. 
- İki borda ileri 1. 
- İki borda ileri!. 
Şimdi gemi tam ıüra'tini almı'· 

tı.. Sahil yavaş yavq ıözlerimiz 

önünde ufalıyor. Bir karaltı hali. 
ni alıyor.Limanın methali ıittikçe 
kUçUIUyor. Sonsuz denizlere, Ok. 
yanuslara doğru açılıyorduk. 

DOnkO ve bugtınkll 

tabtelbahirler 
Bundan tam 50 ıene evvel ilk 

askeri denizaltı gemisi denize in
dirilmişti. Fakat ilk ciddi tecrübe
leri, 1886 senesinde Güstav Zede 
tarafından yapılmıJ, gemiye 
"Gimnot,, ismi verilmişti. 35 ton 

.. 

tı ne demektir, onu izaha çalııa-
yım: 

Gemi, şeklen bir püro cıgarası. 
nı andırır, malUm.. içiçe iki tek· 
neden ibarettir. Harici teknesi sağ 
lam ve ince çelikten, dahili tekne-
3i ise o nis.bette kalın çelik saçtan 
yapılmıştır. Her iki tekne arasın. 
da balast hazineleri vardır. Deniz 
altı gemilerinde dalma ameliyesi, 
balıklarda olduğu gibi, yanların 

aşağı yukarı inip kalkmasiyle ka· 
bil olmaktadır. 

Dalma merkezi 
Gemimizin aüı"a~ , biru ~ba 

fazlalaşmıştı. Dizel motörlerl ıon 

süra'tle, oğuldayarak dönüyor ve 
saatte 18 mille seyrediyoruz • 

Kaptan kulesinde yedi sekiz ki. 
şiden fazla değiliz. Kara, artık 
kaybolmuş bulunuyor. 

Şimdi, gemi süvarisi işaret ve· 
riyor: 

ağırlığınlda ve 18 metre uzunlu- - Dalma hazırlığı var. Hazır 
ğunda idi. 

tıuy daınıaaı vurulmanuvtır. birini takip ediyordu. Sahilden e-
~ ~ ba,ına gelen fellke- pey mesafede duran Agoıta de. 

lli.Y llla.budlarının h1fmma uğ- nizaltı gemısıne gidiyordum. 
~lerıir edenler varsa da, Sandalımız gemiye yanaştı. Ha-
trıu 1Yt.nlar daha çoktur. • lat atarak bor1dasma yaslandı. 
~Yenin ınal ve mlllkU tere Mavi deniz &athında öteye be-

~İbı UaaYede ile satılırken kral riye ıerpilmi§ aarı ile yeıilimtrak 
b CU Luideu adaml&rma, renk almıJ yağ lekeleri yüzüyor-
\l~a elması aldınyor ve du. 
t._~ bir &incirle lı:anaı Mari - Sancak tarafı ileri 1 Dilmen 
~~ llizel boynuna asıyor. Papa..oı u:::ur.ıuı ebna.•n takdl11 eder. bet derece sağa! .. 

' bir ma.budun tıserine ken IJirdenblre bir ılm~k çaktı... - Dümen bet derece sağ zavi. 
\, !"11a biçilmez bir kıymet- yede 1 Sancak taraf ileri 1 •• 

ho lln:vada eti bulunmu bir - Bunlan, diyor, çöplilğe atıl. Geminin arkasından bir hırıltı 
~ Ytıunda tqıdığı için mem- mış e&ki bir sandığın içinde bul- ititiliyor, Agostamn teknesi ma

ı.ıa."e bunun, kencll b8.§ma da dum, Herhalde bir tiyaıtro aktıiai- kinelerin i~lemesinden sarsılıyor • 
'l':ı.~et ı .. ~ retıreceğinl aklına bile nin, oyunlara çıkarken takındığı ya du. Serin bir rüzgar geminin tek-
'~ ~tedir, !ancı elmaalardan olacak. Fakat, nesini yalayarak kaptan kulesini 
tı~0tlıı t"aııaız ihtiWi olup kra. bir kere bakm: belki içlerinde işe sıyırıyor. 
IJın. le idam edilince "ka - yarar bir eey vardır. Gemimiz gittik~e limandan u. "lı•• t ~ 

et~ ilin uğursuzluğuna ina Sir Kaspar bunlann araamdan zaklaııyor, etrafta durar. harp çe· 
or hı1ıı Uç, dört ıniell faz- mahut uğursus elmuı derhal far- milerinin arasından ıilzillilyordu. 

Gemide on bin kilo sikletinde 
ekümolatörle müteharrik bir ele'k. 
trik motörü vardı. Bu da daldığı 
zaman denizin ldibinde ancak beş 

millik bir sür'at temin ediyordu. 
Deniz altı gemilerinin en mii

him u.:r:vü olan periskoptan mah • 
rumdu ve bir köre benziyordu. 

Bununla beraber, bir çok muh
teriin zekalarından doğmuı olan 
eser tekimül etmit ve deniz altın. 
da gemilerin seyretmeleri kabil 
olmuıtur. Yavag yavag bir çok 
mühendisler bu itle uğragarak 

denizaltı gemilerini ite yarar bir 
vasıta haline koymuılardır. 

Periskopun icadıyla, bu gemi
ltrin kcrkusuzca dalmaları ve de· 
nizin içinde hareketleri temin :>· 

lunmuıtur. 'it ~e ltraıa, kraliçeye ve aara- kecliyor. ~mi mürettebatı ıUverteye di· 
~u \>ar ne yok, bepalni ye- "Kader almeıı., Amerlkada, 30 zilmi§, hazır ol vaziyetinde duru. 

l'f:vet hUkUıneti alıyor. bin lngilb Uruma aatJlıyor. Bunu yordu. • Deoiza!tı gem111 ne 
t 'o e1ınaa da bu aradadır. alan bir Amerikalı kuyumcudur. _ Dilmeni sıfır zaviyeye alını. demekt ir ? 
.'~tadan bapa ellere geçL O da earklı bir zengine satıyor ve Süvarinin emirleri, önünde du _ Agosta timdi ı3 mil sür'atle 
~ elınaaı lldye bölüyor. bu ıarlı:lıdan da mahut elmas 0 U.. ran borularıdan geçerek dilmen ilerliyor. Biraz ıonra dalacağız. 

·~. baelrn.u aalmda 67 krat- mankl Padifah AbdUlh&m.ide gell • gediklisinin bulunduğu noktaya Ve ben o zaman denizaltı gemisi. 
'\3 ~ 1UnUnce biri 44,5 diğe- yor. varıyordu. nin ne ıdemek olduğunu yakından 

n t kalıyor. Bunlardan Rivayete g{Sre, AbdUlhamid de - Dümen sıfır zaviyeye indiril· tetkik fırsatını bulacağım; bil-
~~~ l.ondradaki kuyumcu alı bunu gözdelerinden birine verm.iş di! . . mediklerimi öğreneceğim. 

~ ~~lı rl .'I'omaa Hop isminde ve bu kadm çok geçmeden öldü - _ Stop ı. Fakat evvel emirde bir denizal-
~ ~ bangerine satıyor. rUlmüştür. ----
' fa.1t elrnaıu karl6ına hediye e- Mavi elmu, AbdUlhamid taht - nun için, Misis Mak Linin bunu, , dmı... Yarın boynumda göreceksL 
~t " at kadm çok geçmeden tan indirildikten sonra, bir mUddet hem de bu kadar pahalı bir flata nh ! 
it~ CSlzneden evvel servetini yine ortadan kayboluyor. Sonra alması adeta herkesi hayrette bı - Telefonun öbür tarafından kadı-
e~ '?asında tak.sim ederken tekrar Amerika.da meydana çıkı • rakmI§tı. Fakat o: nm kaynanası kıyametleri koparı-

f!:ıl. '-1 da km Niyulı:asl dil- yor. Buradan oraya naaıl ıfttiği - Uğursuz ıeyler bana uğur ge- yor: 
~ta.ı!ÜtUk -o~lu lord Fran _ pek mal~ delildir. tirir, diyor ve hiç aldır11 etmiyor. - Aman! diyor. Ne yapIYorsun! 
•·" 1 Yeriyor. itte buıün, hayatını endftede hle du. Olmaz! DUnyada olmaz! Hemen 
t~l"dun bu kıymetli elmu Hden Amerikalı kadm, uğursuz in- Hattl bu yüzden Miaia Malt lJn gidip geri verecekain, yoksa ... 

!ft.~ leçtneı talil d!SnUyor. ctnlıı Abdlllhamldin söadeainden le kaynanaaı anamda kavıa blle Fakat, Mi.ala Mak Lin ne kayna-
'ttıı h\'oluyor, borca Jiriyor eoııı.ıld HlıJbidir. Meıhur bir A- olmut: na.smm tehdidine kulak asıyor, nt 'lt hayata dU ilyor. N1ha- mertkalı zenginin kanaı olan Mi • Amerikalı zenginin karmı, "ka • de elmasın uğU1'8uzluğuna dair her 
~ \roıt Jaminde bir mOsik ata Kak Lin onu lM bin dolara al. der elması" ru aldığı gün, sanki keeln söylediklerine ehemmiyet ve. 

....... ~• evleniyor ve hlr zı.. mqtır. bir marifet yapı:nll gibi, hemen ko- rlyor; elması boynuna takıp her -
~:- .knHpetnln prda- O zamna kadar uiunus elmall ttıyor, kaynMuma teleton ediyor: kese g6sterJa yapıyor. ı 
. ......_. oı. Bln4 $ıa!t tlfi deleoecle mepır olmqtu. Q- - ,Allo! Anot Kavi elmam al •. ~ Dıvamı 13 Wıcüdı 

oll. 
Geminin içinde bir klakson se

si cınlamağa başladı. Kulede bu
lunanlar, takuli bir merdivenle 
denizaltının içine iniyorlar ve 
''köık., tabir edilen merkez ka· 
marasında toplanıyorlardı. 

Dizel motöril ldurmuı, vazifesi. 
ni elektrik motörüne terketmİŞ· 

ti. Her tarafta hünunalr bir faa
liyet vardı. Deniz sathı ile alakası 
bulunan menfezler sıkı sıkıya ka. 
patılıyordu. Pek kısa bir zaman 
sonra, gemi dalmağa hazır bulu -
nııyordu .Süvari dalıı emrini ver. 
di. 

Şimdi, elektrik ampulleriyle ay· 
dınlanan daracık hücro:ie, ge
miyi denizin dibine indirecek olan 
balast hazinelerine sulann hücu
mundan doğan korkunç ıesi din· 
Jiyorouk. 

Dalıı manometreıine göz at. 
tım: Beı metredeyiz. Akrep mil • 
temadi yen titriyor: On metre 
derinlikteyiz 1. 

Bütün balastlar dolmuş buluna 
yor .. Manometrenin akrebi hata 
harekette. insana öyle geliyor ki, 
akreb durmadan rakamlar üzerin
de oynayacak ve biz daha derinlik 
lerek çok ıderinlere ineceğiz. 

Fakat, 25 inci metrede dalm'l 
kanatları doğruldu. Şimdi gemi 
meyilden kurtulmuştu. Rahatça a· 
yakta dubariliyorduk. 

- Apertif alınaz mısınız? 
Geminin yegine, daracık bilf e. 

sinı:leyiz. Yanımdaki zabit bura· 
dan ıUvarinin kamara bölmeıini 

g6ıteriyor : 

- Bir çocuk befllf kadar mG • 
kemmel, değil mi! . 

Biraz aonra beni perlakopun 
yanına g&ttırda. ô nOmde kolay· 
lıkla tahrik edlen ve sağa sola 

Bir denizaltı gı

misinin maktaı; 
denize dalış tıe çı 
kışım gösteren 
krokiler. 

dönen, apğı yukan çıkıp inen 
çelı1c bir sütun vardı. Gözlerimi 
dürbün ıdeliklerine uydurdum • 

Kara, ufukta bir nokta halinde 
küçütmüı, fakat vazih ve pürli.ı • 
sUz görilnliyordu. Az yakınımız· 

da bir balıkçı kayığının teknesi de 
niz dalgalanna çarparak ilerliyor. 
Etrafımızda martılar alçalıp yilk 
celip kanat çırpıyorlar. 

Gemide emniyet tertibatı 
Dalma ameliyesini yapmak için 

balastlara 700 ton hacminde ıu 

almı§tık. Bu hamule ile deniz di
binde 48 saat kalmak imkanı var. 
dı. 

Burada kainat ile alakamız ta
mamiyle kesilmişti. Yanımızda 
komanya.ıruz bol olduğundan yi· 
yecek endiıesi yoktu. Fakat asıl 
lazım olan hava, temiz hava, saf 
havanın tükenmesi işimize gel • 
me1J:ii. Havamızı tazelemek ihti • 
yacı herşeyden üstün idi. 

Gemide emniyet tertibatı çift 
olarak yapılmıştır. Geminin ayrı. 
ca .bir dalgıcı vardır. Dalgıç is· 
tenilen zaman hüsusi bölmeden 
denize çıkarak geminin teknesi· 
ne dolaırp harici bir arızaya raat
lanmıı veya harp esnasrnlda ağ 
örgülerine saplanmış ise bunlar
dan geminin kurtulmasını temin 
vazifesiyle mükellefti. 

Gemide, istenilen aaldkada 
blitiln elektrikler bir noktadan 
söndilrülebitiyor. 

Su yüzünde 
- Su yüzüne çıkılacak 1 • 
Süvarinin kuvvetli kolları, taz. 

yik edilmiş volanı çeviriyor. 
- Su boş:\.'.tılacak. Derece 20 .. 
Akrepler!den birisi daha oyna • 

mağa, dönmeğe başladı. Bir ıslık 
sesi bunu takip ediyordu. Bu ıeı, 
dizel motörlerinin tazyikiyle hu
susi sarnıçlara sevkinden çıkıyor 

cu. Balastlardaki suların, sarnıç. 
!ardaki menf ezleı:lden dışarıya flJ 
kırdığını duyuyorduk. 

Denizin sathına çıkmamız, çok 
kısa sürdü. Biraz sonra bütün 
menfezler açılmış ve biz geminin 
güvertesine kendimizi atmıştık , 
Bol \'e temiz hava ile ciğerlerimizi 
cioldun:yorduk . 

Az evvel priskoptan gördü
ğüm balıklı gemiJi §imdi yanı ba.. 
gımızdaydı. Yelkenlerini pupaama 
doldurmuı olan balıkçı, kocaman 
çelik balıfın apansız ortaya çıkı· 

gından Urkmü§tü. 
Agoıta ıeyrine devam ediyor 

ve talimlerini yapıyordu. Yird 
dört aaat sarfında Okyanuı• 

tUkenmez ıulınnda batıp çrkac9' 
torpil •ti! tecrlibelerl yapacak, 
çelik gövdesinin huaust hilcrete~ ~ 

rinde aıralannnt mUte"5dlt ~ ·• 
P.illerinl savuracütr/'" 

•• ::.ı.: 



Beden terbiyesi kupası 
- tıııııwıı -maçmda 

Pera 
Beykoz - Kurtuluş 
muhtelitini 4 - O 

yendi 
Beden Terbiyesi kupaS.t müsaba
kalarından Pera - fstanbulspor, 
Beykoz - Kurtuluş karşılaşması 

dün Galatasaray - Doğanspor 

milli küme maçında Taksim sta. 
dmda oynandı. 

Pera ta1mru İstanbulspordan 
oyuncu almadan şu şekilde ka.dro 
kurmuştu: 

Çafatinos - Civelek, Hıristo
Çiçoviç, Etiycn, Stelyo - Talea, 
Koço, i'Mesinezi, Banbino, Todori. 
Beykoz-Kurtuluş karışığı ise: 
Strato - Bahadır, Cahit -

Mustafa, Drago, Manol - Tur· 
han, Pulyos, Tana§, Şahap, Yeno. 

Hakem Nuri Bosutun idaresi· 
le oynanan bu müsabakada kuv· 
vetler mütevazin, hücumlu karşı
lıklı olduğu için bir hayli çetin ve 
zevkli cereyan etti. 

Onuncu dakikada evvela Bey~ 
koz - Kurtuluş kalesi büyük bir 
tehlike atlattr. Mesinezinin şütü 
uzun oldu. Akabinde Bambinonun 
kafasını da direk kurtardı. Bun
dan birkaç dakika sonra Turbanın 
bir ortası da Pera kalesinin di. 
rcklerine çarparak döndü. 

25 inci dakikada Pulyos'un, bir 
dakika sonra da Turbanın Çafa. 
tinonun bo§ bıra'ktığı kaleye at
tıktan :toplan Stelyo çizgi üstün· 
de çevirerek muhakkak iki sayıya 
mani olmuştu. 

29 uncu dakikada: Ortadan kı. 
sa paslarla yapılan bir Pera hücu
mı.:nda Bahadır topu kafa ile ka
leciye vermek isterken rakibi Me. 
sinezi'ye geçirdi. O da maçın ilk 
golünü çıkardı. 

ikinci Devre 
İkinci kısmın ikinci dakiliasın

da zitzak paslarla Beykoz kalesi. 
ne yaklaşan Peralılar Mesinezinin 
cidden mükemmel bir. vuruşiyle 
ikinci gollerini attılar. 

Rüzgarı arkalarına alını§ olan 
Beykoz - Kurtuluş muhteliti 
bundan sonra sıkı hücumlara gi· 
rişti ise · de üç ortanın isteksiz o
yunu ve kale önünde lüzumsuz 
dripling yüzünden netice alamı
yorlardı, hatta Bahadırın muha
cim hattına alınması da faydasız 
kaldr. J 

Ustün oynayan rakiplerinin gol 
çıkaramamalarından cesaretlenen 
Peralılar devre ortasından sonra 
muntazam akınlara başladılar ve 
bunları 31 inci dakika sonunda yi
ne Mesinezi sıkı bir şiltle üçüncü, 
iki dakika sonra da Koço şahsi 
bir akın sonunda dördüncü Pera 
gollerini attılar. Beş, altı dakika 
kadar süren Pera akınları birbiri. 
ni kovaladıktan sonra oyun git· 
tikçe durgunlaşırken müsabaka 
4 - O Peranın galibiyetiyle niha· 
rcte erdi. 

'/ngiliz futbo;cular cumartesi günii Ankaraaa yaptıkları ilk '"maç.ta bizim oyııntıılar ara;.,,naa ve /ngiÜz kaİile reisi ra'dyo mikr0İon11 önün (le konı~urken. 

ıngilizler dün Ankarad 
Oer11irspora 2 - o yenil 

Maç baştan başa Ankara şamp~yonunun hakimiyetinde geçti 
Ankara, 18 (A.A.) - Şehri

mizde bulunan İngiliz Middclesr. 
Wanderreers klübünün centilmen 
futbolcuları 25.000 seyirci önün. 
de Ankara şampiyonu ile bugün 
yapmış oldukları ikinci karşılaş
mayı 2 - O kaybetmişlerdir. 

Dünkü maçı 4 • 1 kazanan ve 
yüksek bir sportmen olduklarını 
her vesile ile isbat etmiş olan İn
giliz oyuncuların yüksek teknik 
kabiliyetlerini bir defa daha gör. 
mek için sabırsızlanan halk "19 
Mayıs,, stadının muazzam tribün
lerini ma~ saatinden çok evvel 
doldurmuş bulunuyorlardı: Hava· 
nın da müsait oluşu oyunun tam 
bir mükemmeliyet içerisinde ecre. 

Düdükle beraber sağdan yapı- ı kim oynamasına rağmen 
lan İngiliz hücumu, müdafi Gazi· karamamasr sırf hücum 
nin uzun bir vuruşu ile iade olun· teşkil eden gençlerimizin 
du. iki tarafın da birbirini dene. de şut atamamalarından il 
mek suretiyle hareket edişi oyu- liyordu. Bilhassa Orhan, 
nu mütevazin bir şekle sokmuştu. müsait vaziyetlere girdiği 
Fakat, hücum avantajının daha ya yersiz bir pas veriyor 11 

ziyade takımımız lehinde olduğu lüzumsuz bir dribling 
görülüyordu. topu ayağından kaptırıyor 

Ankara şampiyonu 13 üncü da. suretle <le elde ettiği bu g 
kika<la müthiş bir gol tehlikesi yetlerinden istifade edeıniY 
geçirdi: Oyun bu tempo ile takı . 

yan etmesine yardım etmiştir. 1 
Balkondaki maruf simalar ara

sın.da başta, Başvekilimiz Dr. Re. 
fik Saydam olduğu halde bir kı
sım vekiller, mebuslar ile teşkilat 
ileri gelenleri ve İngiliz ve Sov· 
yet büylik elçileri kendilerine 
tahsis olunan yerleri işgal etmiş 
bulunuyorlardı. 

Çok güzel işliyen muavin hattı- hakimiyeti altında ve !ngili 
nın yardımı ile kalemize kadar sahasında &vam ettiği bir 
sarkan İngiliz muhacimlerin çek· ani olarak harekete geçen j 
tiği kuvvetli bir şut ile gelen top lerin yaptığı akm az kil 
kale direğine çarparak geri geldi. gole maloluyordu. Fakat ~ 
Fakat, tam zamanında yetişen tin ok gibi yerinden fırlaya 
Şevket tarafından kaleden uzak. giliz muhacimlerinin ayağ 
laştırıldı. Gayet seri bir seyir alan kaparak uzaklaştırdığı toP 11 

maçın her safhası ayn bir zevk ve yük tehlikeyi de geçiştirrnİf 

Oyun saati geldiği vakit hakem 
B. ihsanın daveti üzerine evvela 
misafirler ve biraz sonra da De. 
mirsporlulann sahaya çıkışları 

halkın şiddetli alkışları ile karşı
landı. 

/ngiliz misafirler A.nkaraıla tay ya reden iniyoriar. 

heyecan içerisinde takip olunu- Ankaralılar birbirini 
yordu. Oyuncularımız sahaya ta. yan akınları M. W. müd , 
mamen hakim vaziyetteler. Bir çok müıkül vaziyetlere so~ 
~üıı evvel yUlç&ıek oyunlanna ıa· du. lnıiliz mlidafiler bu 1~ 
bit oldu!Yumuz lnPfüzler bugün çıkılmaz müı:.külJeri anca* -. -ıi • "".Çt. ""'TI ,.,._.,q ,,.Q n :t 

Demirsporun bu çok üstün oyunu kornere atmakla yenebiliY0~ 
karşısında adeta beceriksiı: ve 28 inci dakika olmuştu. yı 
aciz vaziyete düştüler. rilen bir kornerden gelefl 

Demirsporun yine, İngiliz akın· Orhan mükemmel bir vole 
larına cevap teşkil eden çok sıkı İngiliz kalesine havale eder' 
bir hücumu M. W. kalesini allak kımının ilk sayısını yaptı• 
bullak etti. Takımımızın çok ha. bu neticeyi muhafaza 

Mevsimin ilk yüzme 
müsabakaları dün yapıldı 

D . ı h' ııit ı - O emırspor e ıne 
ikinci haftaym başladığı ı 

İngilizler yedikleri golün t'. 
için, Ankaralılar da elde e . ıı• bu çok kıymetli avantaJI 
memek için canla başla ~a ' 
lardı. Fakat, bu devre de· ,, . .,,v 
yava_ş takımımızın bakifl11ı 

tına geçmeğe başladı. • 

Talebelerin iştirak edememesi yüzünden yarışlara 
pek az musabık iştirak etti 

Galatasaray dün dört birincilik elde etti 

Bölge bayrall yarışından bir enstantane ve diin yapılan ytızme Tıazırlık miisabaluısın.a iştirak eden ;·iizıicüler. 

Dün mevsimin ilk yüzme mUsa - dört tarafı su ile çevrilmiş olduğu bnşlıyacak. Bu sporun saliklcri 
bakalarıno. son tadilatla cidden bir halde, su sporlarına layık olduğu e- mcklebli. Bakalım o zaman yarışa
A vrupo. pisini halini nlan; ve yeni hemmiyeti vermediğimizden acı acı cnk futa ve kürek çekecek kürekçi 

' ilô.ve edilen makinelerle suyu mU- bahseder ve muhtelif vesilelerle bulunacak mı? Maarü vekaleti 
temadiyen dolup boşalan memlckc. yardım gördükleri halde sporun bu sporun diğer şubelerini mektebler
timlzln ve Balkııplıırm briicik yüz- şubesinde şehrimizde Galatasaray de taammüm ettirebilir. Fakat tam 
me havuzu olan Şerci stadı havu- ve Beykozdan başka diğer klüble - mekteblerln talil zamanında mev -
zunda başlandı. rimizin meşgul olmadığını yazardık. simi başlıyan bir spor şubesinin o. 

Geçen senelere kadar :Modad:ı. Bu sefer beden terbiyesi kanunu i- kullarda fnaliyetıni nasıl temin e. 
yapılan ve yüzmek için gelen hal- le mektcblilcrin spor klüblerinden dchilir? 
kın zaman zaman sahayı istilası nlakaları kesilince bu iki denizci Sayın general Cemil Tahir Ta
yUzünden sık srk inkıtııa uğrıyan klübümüztin de miişkül vaziyette ner daha geçenlerde su sporlarına 

yarışlar dün cidden büyük bir inli- kaldıklarını dünkü müsabakalar verdikleri ehemmiyetten uzun uzun 
zam lçindr• ı•ereynn elli... bize göslerıll. Ve yarışlar intizam- bahscdcn>k lıalkımız.m hepsinin 
Şu kadar ki... lı olmnkla beraber müsabıkların n. yUzme öğr(;nnıesini tem!n etlccekle-
Bugtlnc gelinceye kadar, mcmlc. dedi 15 - 20 yl geçmiyordu. Bu rint, hatta deniz kenarında otur -

kctimiz.in ve bilhassa §ehrimiz.in yüzmede ..• Yarın ktirck yarıı;larx (De\'anıı 14 üncüde) 

d . bir 
36 ıncı dakika a yıne 

ner vuruşundan gelen topll 
bütün rakip oyuncuların ust 
sıçrayarak nefis bir kafa ., ~ 
ile ikinci defa olarak ingilİI 
3ine sokmuş bulunuyordu·

0
.,1 

Yapılan bu golün ver ', 
.rinç tarifsiz bir hal aldı. 'O , 
Jaı ca dinmek bilmiyen at1<ıf111 
sında başlayan oyun yine a~ 
kimiyetimiz altında de"' .. ıı 

• •O•' 
ve maç Ankara şarr.p~> 1,ıı 
2 - O galibiyetiyle netıce jsı 

Misafir takıma, bu akşatfl rl~ 
yon gazinosunda, DemirS~te' 
tarafından bir ziyafet ve 
tir. ' 

·~ı 
lngi liz kafile rei.s' 

söyledikl erıcıı. 
Ankara, - AnkaragU dıı 

ıırfl· w. maçının iki devrcs.l reı~i 
tngiliz takımının kafıle 

0
p 

Alavay radyoda lngiliıcc 
birkaç söz söyleul. d• 

1 hakkıı:ıdll,, 
Mem eketimiz cdC" 

tane cümleleri ihtf\· ıı edııe 
sözler tUrkçeye tcrcUtlle ııı ~ 
rek hoparlörlerle halk1Ill

1 

dirlldi. IJlıJ~ 
"Sözlerimi Ankarauın 1111.l) 

şeın hlr stadı olnn. 19 ı:Jl· •4 

stadyom undan söyıuyorllı:ıdert 
karagUcU Mldelsex vvs. l <il 

maçının haftaymındıı 3 -1 ıııı 11 

yetteylz. MUthlş hlr ıcıı 
vnr. '' 

Bu. memleket hnrlrllld~d~) 
(D&\'aını 14 ilJlC 



Bölge kupası maçlan 

Demirspor 
ve Beylerbeyi 

1 rakiplerini yendiler 
İstanbul bölgesi kupası maçlan

na dUn de Taksim stadında devam 
edildi. 

Fener - Hllll maçmdan IOnr&, 
Demirapor • Ka.dıköyspor takımla
rı hakem Sıdkı Eryarm idaresinde 
kar§ılaşWar. İlk dakikalarda Kadı
köyspor Ust Uste iki gol l)rapndı .. 
lar. Fakat genç Demirsporlular bu 
na iki golle mukabele ederek dev .. 
reyi 2-2 berabere bitirdiler. 

lklııci devrede de Kadıköyapo. 
run bir golUne iki golle mukabel41 
ederek maçı 4-3 kazandılar. 

GUnUn ikinci oyununu Beyleıtie.ı 
)i ile Galata gençler yaptılar. O... 
lata gençler çok hlkim oynamur .. 
na rağmen bir tUrlü gol çıbn.ma.. 

• d k'kad lmı dı. Buna mukabil Beylerbeyi ~ 

1 cı a 1 a atı ftır. d vred b' ikinci d d d bir. .. .. d k'kad C 111,!_ ... a:. e e ır, evre e e 
3.3 uncu . a ı a e ClilU l>:-'4• gol çıkararak maçtan 2-0 gaUb çık.ı 

sını Budun yakalıyor, :Vazıyet tıl . ar. 
çok müsa!t.. Buduri bleciyi krvrr-
dı. Rahat rahat ikinci gol.. 

Takını kaptan Salahaddinin çok 
yerin.de bir görüıle yaptığı tadiltt 
ıo uncu dakikada müsbet netice-

lstanbul istişare 
heyeti 



Edith gözlerini açtı. Hata uyku ti ve kendine cesaret vermek ıçın 

ile dolu g:)zlerini pencereye çevirdi. yeniden şarkı söylemeğe başlıyarak 
Dı5anda parlak bir güneş \'ardı. od:ı:ından çıktı. 

Güzel bir sabahtı. • • • 

Birden dun geceki kararım h;ıtır 
ladı. \'e gPrile'"ek ~iili;m .... -ıi. Fw•• 

kaç zamandanberi süren bir tered 

- Bonjur! 
Edith yemek oda~ına girmi~ti. 

Annesi\~ b:ı'·.•asını öp:ükten rnnra 
.~h\·altısını vemeğe başladı. İçin· 

dutt~n '-Onra nıhay~t kdraı 'c nı· tek· b.. ük' • • • • .. .. d bel 
b 1 d , ı uy sevıncını yuzun en • 

u unuyor u. 1. k · · "mk" ld ... 
ı etmeme ıçın mu un o ugu 

Bu ak~:ım Jak kendisile ev. kadar ciddi ve ağır başlı olmağa gay 
lencmiyeceğini ve ayrılmaları icap ret edıyordu. l çin<le lnr coşkunluk 
ettiğini söyliyecekti. vardı. Bugün nişanlısının yükün· 

1~ t d b. -k k Ik ·h· den kurtulacaktr. Nihayet, nihavet vS un en ır vu a ·mış gı ıy. . . · . 
d . K d:kt b · hürrıyetıne kavuşuyordu. Artık hıç 

ı. ararım \'er ı en sonra u şeyı . ·-· 
d h k 1 .. .. - d )' 

5 
bır kuvvet onu verdıgı karardan 

ona a a o ay gorunuyor u. a · d--..ı- d. 
ki . . .. ..1 k - 1 . . oı""'uremez ı. 

tı an ıçıne gomu ere goz erını ye. 
niden yumdu ve düşündü. Bunu na Babası kahvesini içtikten sonra 
sın Jaka açacaktı? .Na ı1 söze başla sofradan kalktı ve odadan çıktı. E· 
ması lazımdı. Acaba ona: J ak dith annesile yalnız kalmıştı. Ve 
sana gayet mühim bir şey söyliye· annesinin kendisine bir serler ~öy. 
cd~im,. diye mi lakırdıyı açm:ılıy. lcyeceğini hisc:ederek sıkıldı . 
dı? Yoksa: "Jak sakın bana da - Demek bu akşam Jak ge· 
rıhna, fakat sana şunu söylemeğe liyor? 
mecburum ki...., diye mi söze başla- - Evet anneciğim. Birkaç zaman 
malıydı? Hayır hayır en jyisi Ja· için izin alını~. Bu akşam altıda ge
kın onu kollar ıarasnıa alacağı Jecekmiş. 
zamana kadar beklemekti. O za· - Herhalde annesi bizi bu gece 
man kendine sarılan kollardan sıy davet eder. 
nlacak ve başını başka tarafa çevi. - Evet. Zannederim. Madam 
recek "hayır beni bırak, artık her Orbien sana bir şey söylemedi mi? 
şey bitmiştir,, diyecekti. O zaman - Bu hafta kendisini hiç görme
acaba Jak ne )'a;>acaktı ? Şüp. dim. 
hesiz onun bileklerinden yakalaya· Edith cevap vermedi. Annesi şim 
cak asabi bir sesle niçin diye sora- di mlistehzi bir tebessümle: 
caktı. Yahut da sapsan kesilecek. - Sevgilt'lii~mı öreceğin i(ın 
ondan izalıat istiyecekti. bu~ün güzelae; süslanmeni. ctavsiye'I 

Edith asabiyetle yatağı içinde etmek galiba fazla olacaktır değil 
döndü: mi? 

- Aman ne olursa olsun! d iye mı 
nldandı. Elbette bu işi halledece· 
ğim .. Mademki bir kere karar ver. 
dim ... 

l '~i. Edith annesinin bu istihza
larına alı~mıştr. Şimdi bütün hatı. 
ralan canlanıyordu. Bir vakitler 

ısps: 

Jakı deh~tli surette se\·diği. 
· · · · - Allahaısmarladık. Nişanlına · lb' · · · ecek 0 t•· ni zannetmiştı. Bu ızdivacı ıstcmı· 

Ucıvert e ısesını gı'-· , s u· .1 b ba .1 k d .. ..:ela"m so··vıe 
. b" elma ak J cakt K.. yen annesı e a sı e ne ·a ar mu· - J • n: hıçbı_r k s.bt. mı;a k. Jı. k u: <.?.d~le etmiş, aşkını müdafaa etmiş· - Gene göriişelim Andre! 

çtik ır ız gı ı o.aca a o . •. h'dd · d · ·h 
bö l k .... k b" k ld ... hal tı. Nıhayet ne ı etın ne e ıstı - Arkada5mdan ayrıldıktan rnnra nun y e uçu • ır ız o ugu · k 1 · ... · · 

1 1 d b t . .. t zar:n bu şeye arşı ge emıyecegmı Edith kendi kendine tekrar etti: de nası o up a u cesare ı gos er. , . . 
1 1 ..... 1 ed kt" T b .. b' anlamış o.an annesı nışan anma a- - lnsan ne istediğini iyice bildik digıne 1ayret ece ı. a ıı ıraz 

d ked ~. 1 cakt N d 1 b' nna razı olmuştu. a · erıı o a ı . .ı. e e o sa ır ten sonra ... 

nişanı bozmak o kadar eğlenceli bir * * * Şimdi düşünüyordu: Ona Jakı 
şey dcğ•ı.!:. Herhalc.Je ]akı ik· Edith kahvaltıdan sonra biraz do· sordukları zaman, kimbilir kaç ki~ı 
na edecekti. O da Edith'in kabahat- !aşmak için sokağa çıkmıştı. Şimdı ye de hep ayni sözü tekrara mecbur 
li olmadığnnı simdiye kadar çok biraz asabiydi. Nişanını bozduktan k 1 kt '"Artık b·tt' ld k ı 

~ a aca ı.: ı ı, ayrı ı .,, 
üzüntülü saatler geçirdiğini anlaya· sonra işiteceği lakırdıları şimdiden Edith bu şeyin kendisini biraz kor-
caktı. Genç kız birdenbire yatağın· biliyordu. kutmağa basladığını kendi kendi· 

da oturdu. Evet şüphesiz ki çok ıs.. "Tabii bizi dinlemiş olsayd ın böy ne bile itiraf edemiyordu. 
tırab çekmişti. Birgün artık nişan· 1 1 d "B · · ı..ı· 1 b't ..... • • . 1 d kt e o maz ı.,, en ışın uoy e ı ece· 
Iısmı scvmedıgını ıyıce an a ı an -· . b't" rd 

. . . b" gını ı ıyo um.,, 
sonra her saatı onun ıc;ın ır azap Genç kız okuduğu kitabı istemi· 
olmuştu. Bu izdi\'aca mani olmak istiyen· rerek kapadı. Annesinin niçin ken· 

. h ğ d k lkt H !er hakikaten sevineceklerdi. Ona dı'nı· rag"'ırdrgiını pekfı!a bili'-·ordu. Edıt vata m an a ı. emen k d f · "' J 
- •• •. • • \ T aç e a annesı : K 1 1 d Jak endam aynasının onune gıttı. e G'. ek . 1 B ·c:· k· apmın ça ınmış o masın an m 

d . . . .. ct·· 0 - ,orec sın. u ı:.ın sonu çı . d 0 b' . 1 . ld 
baştan aşağı ken ısını suz u. u· • k B a k d ·am -..ıemez annesı ma anı r ıenın ge mış o u 

b. mı3 aca ... u ş e\ \."U )' • d k lkt aaklarında çapkın ve memnun ır _ k . 1 ~runu anlamıştı. erın en :ı · ı. 
tebessiim vaı;dı. Ve Ja!u dü5ünerek: goDrece .sıt?· Biraz bunı~mu5 olan elbisesini dü· 

emış ı. . So - ·· d 
nerek: 1:J h ld . . hakk d zelttı. nra aynanın onun e can . ~er a e annesının · ı var ı. . . . 

- Zavdl!ıt Jak tledı. 1 ak d tm . f ş· sıkmtmle saçlarını ıntızama koydu. 
şte 0 § ev~ e emış ı. 11:1- Bir defa daha madam Orbienin 

• * • 

nettiği kadar ehemmiyetsiz bir ~ey zamanlar onu sevmiş olmasma hay. mıyordu. İçinden hep te'~rartıyor 
değildi. Bu ~eyi kendi meydana ge- ret ediyordu. du: "Artık seni se,·m:yorum ... Af· 
tirmiş ve şimdi gene kendi yok et. Büyükler oyun masasına oturur· tık seni sevmiyorum ... Bu sözü 13• 

mck istiyordu. Halbuki şimdi deh- !arken Jak havanın çok güzeı oldu· ka söylemek için yalnız ağzını aÇ 

§etle görüyordu ki buna bağlı olar ğundan bahsederek biraz dola~mak mak, sesini çıkarmak lfızımdı. ya· 
başka hayatlar da vardı. Genç kı için dışarı çıkmayı teklif etti. Uç rabbi artık bu sözler dudaklarındatı 
za itimat etmiş olanlar vardı. Bu genç kız memnuniyetle bu teklifi ÇIJ{Saydı, artık sinirlerinde kun·et 
hakiki bir bağdı bir çocuk oyunca· kabul ettiler. Mantolarını giyere'.ı: kalmamıştı. Birden Jakın kolu kohl 
~ı değildi. çıktılar. '1U kuwetle sıktı: 

Fakat her ~eye rağmen kararın * ** - Edith, diyordu. Niçin böyle 
:lan dönmi~·ecekti! Bu ni5an bozula. 1~..ı 1·tı·. !urdun' .. O\_·le nere\.·e bakn.·orsurı? 

J - Tatlı bir bahar gecesiydi. .u 

caktı. mükedder ve sinirli değildi. Sakin '\e tuhaf bakıyorsun. Nen v:ır? 133 

Başka türlü olmasına imkan yok· adımlarla ilerliyordu. içinde bir bo~ '':~!arından korkuyorum..... . 
tu. Jakı hiç düşünmüyordu. Bu şe· luk \'ardı. Sanki her şeyden uzak I:.dith ona tebes.c:üm ettiğini lıısc:e· 
yin kar~ısında ıstrrab çekeceğim her ı::eye \'ab:ıncı kalmıştı. jince bu ha!ine ha}'•et etti. Gerıe 

~ · ':ıeralıe:· yürüm~ğe başlamışlard~· aklına bile getirmiyor, ona hiç acr · d - .. J k k _1_. I1 
Hır şey üşunmuyor, a ·ııı ·u- 5imdi gen~ k ı z kendini daha s~1 

mıyordu. Esasen eğer onu se\'mek· ~ d' ı· d d • 
zinlerile konuştugunu ın ıyor u .. 1isscdiyor:k Kalbi daha sakin ı.ı 

ten vazgeçseydi Jak da ona acıy?_ ·k· k .. d ·· nd J1 
Biraz sonra ı ı g7nç ·ızın on en ru myordu. !-Iaifi bu sözleri içi e. 

cak değildi ya! :üyerek kendilerıni yalnız bıraka. tt'krar C'diyordu: .. Artık seni se\·ztıl' 
Hayır kararı katiydi. Evlenmiye caklarını biliyordu. 1;te o zam~n ycrnm!., faka~ bunu söyliyemiyof" 

ceklerdi. Onlar yalnız biribirlerini Jak ile konuşacak, ona kararını bıl- du. P.:.ı s•>zleri söylemekle o and3 

>:cvdikleri için evleneceklerdi. l\ta· direcekti. her şey bitse, her şey değişse ıneSt' 

demki Edith artık nişanlısını se\"· Jak koluna girdiği zaman hiç çe· le yoktu. Fakat bu sözden sorıfll 
mirordu. Bu izdivacın olmasına hiç kinmedi. Bu 0 kadar alıştığı bir şey Jaka izahat vermek lazımdı. onu!l 
bir sebeb kalmamıştı. diki. Genç kız hiç sesini çıkarına· sözleıir.i işitmek, onun gözlerini göt 

*** dan onları dinliyordu. mek icap edecekti. lşte bu~ ces:ı-
Ve bir şarkı tutturarak banyo o. di artık Jakı sevıyordu. Onunla ız· .... nd k d k · ecr-

.ı d ... ·· ··d- · k · B" d k onu e ome ya oynama ıcap 1 
Edith sabahleyin düc:ündüg"'ü gib! *** -.--uasına ogru yuru u. dıva~ ctrn~}:ec: tı. ır en ar ·asın· yordu. Salona girerken cebrinefsk - · " ~ım<li ~e:-ilmiş ohm sinirleri u~ş 

reti r·.>.au • 

od k k . da bır ses ışıttı. .. d ;ok sade. lfıch·ert bir elbise giymi~ ,... d' k 1 '"n ı ·· .. ,.0 r ~ kU'" 
Bany an çı tı tan sonra neşe ı· u-. . Ed' h' 1 1 • • • gülümı::uyor u. ;-ım ı genç rz ar 0 <en yuruJ · mu5~u. lçinde bir bezginlik ve • 

b cak .. d. B" t ft - ounJUr · ıt . nası sın. ıvı mı tL Aynaya haktığı zaman renginin 'ardı . Nihayet Edithi nişanlısı ile 0 le ça u gıyın ı. ır ara an şar . , · _ Bonjur madam. de solgun olclug"hınu memnuniyetle ret::.i:-lik his~ediyordu. Nişanlısı t 
kı sfivlüyor bir taraftan eteğini 5ın. . k J ı. b ı.. valmz bırakmışlardı. lki tarafı a. nun koluncı·ın çıkını~ belinden tı.ı 

· . . · Bon1·ur Andre ivivim teşekkü - BanJUr ızım. aı,ımız u a,\ ..,ördü ld "d' ı d '' "' ··)}· 
düğmeliyordu. Tuvaletın çekmesını -. , • ~ ~ m geli\·or Me..'llnunc:un değil mi? 3 Bi~z sonra madam Orbienin kr 1açh güzel bir yo a gı ıyor ar ı. mur;tıı. ~onra ,·avaşça genç kızı go~ 
açtı. l çmde i!k na:-arı .dikkatini edenm.. Batı akc:·:m ,··em~kten sonra bize "e Strafta hiçbir ses yoktu. Jak genç ~ü Üstünde sıktı. Ona doğru iği!ıTl:ş 

el _ Jak nasıl? haber alıyor mu· "' - "' pısını çatıyorlardı. Kapıyı ihtiyar . h k hiç bir ı;ey söyle· ı:;· 
celbeden şe~·. Jakı.n bı.r m ~- ıecek~ı·n'ız. A. nnene so'"vledı'm. Artık oza a ·ıyor ve :.ı ;>nun gözlerinin içine bakıyordu. 

sun? ,. J 'rndın açtı. Arka~ında Jak rıınıyor. · d B ··kAt bo kta kor uııı 
t ubu oldu. Edıth bırdenbıre ş_arkı· 1u··10-u"nu·· dt'·ı .. ı··ınm"'k- ı,,..ızım. Ne zamar -nıyor u. u !\U u u zma. n dith sapsarı kesilmişti. Gözleri b 

k _ Bu akc:~m geliyor. ,, " - du. Genç kız nişanlısını .görünce hir 1 ·b· · · ıkarmıyordu '-""'11 sım kesdt~. \K'e hemb. en ~dkdmetcehyı kat. - Bu ak.:'c:am mı? Kimbilir ne olacağını ~kararlaştıralım. Jak sor ıey.ecan hissetmedi \'e ona güle <uyor gı ı se"ını ç . ma ile yanıyordu. Bu küçük u<>~. 
payıver ı. ısa ır mu e are e :. kt b da hep bundan bahsedi ek r . t Genç adam sanki bu sükutun bozul içinde pek büyük şeylerin geçtiğif11 
siz durduktan sonra omuzlarını silk kadar sevmiyorsun?Ey düğün ne za me u un 1 ... b ı - r e mı uz~ tı . . . . 'llasının kendisi için bir felaket ola· hisseden genç adam korku ile ti_tr~: 

man? vor. Artık sabırsız anmaga a~.ıyo.r Jakın kuzınlen de orada ıdı. Mı :ag-ını hi~setmiş gibiydi. Genç kı· •
1
, ıstı 

· · b di. Ve kendini müdafaa etm~ 
!"'''""'111111111 .. 1111

11
"'"'"''''''

111
••

111 - Henüz kararlaştınnadık. E:lith cevap vermedi. Gülümse· ke ve Gi~e !smını ta~ı~·a~ u gen~ zın gbzleri dalmıştı. Kalbinin şiddet }", ı..ış gibi heyecanla mırıldandı: 
t Ç<eV n r e in · - U~un zan:a? .~<_ledini~ canım ii. Oda·ına çı.ktı.ğt zaman genç ~ız :azl~r Edıt11m pek samımı arkada~· 'e ça}l.tığını duy ... uyOi~U. Bütün Ce· _ I:dith öyle mesudum kf.. 
i • Neyse ınsan bırıbırını sevdıkten V< 1iraz müte"c;:mdı. 1\fad?.m Orbıe· arı) dı. ;aretını toplamaga ug~aştı, ve ba. 

i SUAT DER /ftŞ biribirine itimadı olduktan sonra.· '1.in sözlen o:ıu kederlendim1işti Konu~urlarkt>n Edith göz ucuyk ~ında 5u cümleyi yapdı: ":\~t~k sc· Genç kız gözlerini kapadı .. Ja: 
1 1 ~ ! değil mi? T--Ierkes bu rabıtayı P"...k cid:li olanın rıişanlmna ba~ıyordu. O hiç deği:; ni sc,·miyorum! .. bu sözlen ıçınden şimdi tehlikenin geçtiğini hı.sset. 
i t ı - Şüphesiz. İnsan ne istediğin• alrr.• Jardı. Şimdi ani bir hareketle memi§ti. O çehrede hiçbir şey ken. tekrar ediyordu. Birdenbire durdu. mişti. Büyük bir heyecanla "nı~rı 111111 111111111111111111111111111111 111111111 

iyice bildikten sonra... kırmağa hazır olduğu bu bağ zan· disine yabancı olmadığı halde bir- Jak durmu~tu. Genç kız ona bak· lısını kollan arasına alarak optu· 
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ellerimizde tabancalarımız 
ihtiyatla yürüyorduk 

Adetli kadının ölmüş olacağına 

inanmıyormu~ gibi yanı başında 

diz çökmü~. ne yapcağmı şa5ınnı§ 
bir haldeydi. Bir aralık o!-.u kadı
nın göğsünden çekip çıkarmak iste
di. 

- Sakın! diye bağırdım. 
sürme, Ilans 

Elini 

Hans hayretle dönüp 
baktı. 

yilzüme 

- Zehirli olması ihtimali var 
Hans! elini sürme! .. 

Hans o vakit gayet 
halde ayağa fırladı: 

meyus bir 

- Kaptan! yanıbaşımızda böyle 
bir cinayete artık dayanamam! di
ye bağırdı. lntikam alaca~rm ba 
köpeklerden! .. 

- Ne yapacaksın Han ? 
(Devamı· \'ar) 
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- Bir gümüş dolar, tedi. Tabii, gS::ılünllz.!c:ı 
ııe koparsa ayrıca bir çay parıısı da verirsiniz. 

- Pek ala. Fııkat tahtrevanı taşıyacak olan· 
lar kuvvetli kimseler olsun, zira dağa ı;ıkacağız. 

- !.labcdlcrden birine ıni gideceksiniz? 
.Molli gayet .ııakln bir tavırla: 
- Hayır, mabede değll, dedi. Kaplan'ın bulun_ 

duğu dağa gideceğim. 

O zaman tahtrcvancı şişko adam: 
- Oraya kadar kimse çrkamıız. Dedi. Zaten, 

çıksa bile geri dönebileceğinden emin değildir. 
llolli: 

- O halde, dedi, dağın eteğine kadar gide. 
riz. 

Tahtrovana girdi, perdeyi çekti ve hadi de-
d1. 

Bir an tereddüdle geçti. Sonra, tahtreva-
1'Ill yeıinden alkbğmı hissetti. Tahtrevnnm 
ahenkli bir §ekilde sallanmMmdan anlıyordu: 
Adamlar kuvvetli kimselerdi. 

Bir sa.at gittikten sonra elblseluini değiş. 
tirmeye karar verdi. Orhidenln mavi yün 
pantalonunu ve uzun gömleğini arkasına. geçir
di. Pl!nıru daha sabahtan düşünmüş, ayağına 
sağlam Amerikan ayakkabılarını giymişti. 

Hamallardan biri: 
- Kımıldamayın, bayan, diye bağırıyordu. 

Tahtrevanın, kolları sallanıY,or, omuzumuzu acı. 
t.1yor. • 

Molli cevab olarak: 
- Arkama bir şey giydim, diye bağırdr. Ha

va serinledi de. 
Hakikaten havn serinlemişti. Dağın ilk te

pelerine gelmi~lerdi. Hemen yanındaki §eyleri 
bir bohçaya topladı, bağladı. Tam o sırada 
tahtrcvan birdenbire bir sarsıntı ile yere kon
du. 

• ~J!ii etra.fmda garib bir manzara görü
ycr.:!l'. Bir yar..da dr.ğın sarp ya.maçları yük. 
t~ı:~., .. : bir yand \ dil r kıvrılıyordu. Fırtı

n .. : ı i ~. C: ·r.i::.;n dıılg:ılal'ınn. benziycn bu kıv
r:. t•' L:· i."!CJ'i:ıd~ de yüksek da~ görünüyordu. 

~.!~: i, s:m topraklı, küçük bir düz saha 
i.z:ı: n · :ı buh.!nuyordu. Biraz ilerde, kurumuş 
ve ;r: ır '1 ~i~miş topraktan uzun bir klübe 11ek
linde bir ç~ftlik vardı. Yanıbaşmda, yere ka
l:ılm::ş kazıklara birkaç at bağlıydı. Çiftliğin 
ka:>:rnıac. da bir adam vardı, kıza endişeli ve 
şüpheli bir nazarla bakıyordu. 

Molli görünü,Şte sakin, fakat içinde kenpi
sinin de nnlıyamndığı tuhaf bir korku ile: 

- i.tlarınııdan birini bana kaça kiralo.nn-
nız? diye snrdu. 

Tthare\'an hamallarından biri atıldı: 
- Kaplanın ahbabı, dedi. 
Çütçi: 
- Neye evvelden söylemediniz; dedi. Tek 

başınıza gidcmczfilniz, bayan. Yollar tehlikeli
dir, sonra Vah§i hayvanlar da var. Ben de si
ı:.inle beraber gelirim. 

Genç kız elinde hamallara vereceği para: 
- Peki, dedi. 
Parayı, daha tahtrevandayken ve perdeyi 

açmadan evvel kesesin.den çıkarmış, hazırla
mıştı. 

Adamın ylizünçleki §Üphe!i bakış kaybol
m\l§tu. Gitti iki at $Ö1.Ö.U, yularlarmdan tuttu 
getirdi. Hayvanlarm üstündeki eğerler, asker
lerin lmllandıkları yüksek ve kırmızı ipek püs-

5 
iı.Jllii eğerlerdeJJdi. •. :c.ıu l;un!arclun ~:.: .• in Ü· 

zcrıne oturunca kendisini pek rahat hissetti. 
Adam da bir sıçrayışta ötelci ata binmişti. 

- Haydi! dedi. 
Molli: "Şimdi annemle Orhide meraktan 

deii oluyorlardır,. diye düşUndü. Herhalde ge
minin içinde aramadık yer b:rakmamışlardır. 

l<'a!tat başka da bir şey yapamamışlardır. Çtin. 
kU o küçük vapurda tel3iz yoktu. Babası o
nun kaybo1duğundan ancak karısı ile Orhicle 
Şanghaya çıktıktan sonra haberdar olacaktı, 

yani iki gün sonra. O zamana kadar da Molli 
eve dönecekti... g1verir ki... 

Birdenbire kıla.vuz: 
- Buralara ne Z!lmandanbcri gelnıcdiniz? 

diye sordu. 
- O! çok ... 
Adam: 
- Ya? dedi. Halbuki ben sızı evvelce 

gördüm gibi geliyor. Ben bir EeneC:cnberi bu
radayım. Benden evvelki geçen baharda ölmüş. , 

Molli hiçbir §ey söylemedi. Adam konuş-
sun daha iyi, diyordu. Çiftçi devam etti: 

- Kaplanın yuvasını eskisinden çok baş
ka bulacaksınız ... Daha doğrusu, bana öyle de
diler. Genç Kaplan ... Ha, sormayı unuttum, 
siz gencini mi göreceksiniz, ihtiyarını mı? 

Molli kısaca: 
- Onların hısımı mı oluyorsunuz? 
- Evet. 
Genç kız, bu kadar kolayca yalan söyliye

bilmes~ kendi de §~ıyordu. 
Kılavuz birdenbire: 
- lşte, kapısı, dedi ve hayvandan atlıya

rak gitti, Kaplanın y~adığı yerin duvarını 

teşkil eden yüksek ve sarp iki kaya arasındaki 
demir kapıya yumruğu ile vurmaya. başladı . 

· =Kilçük bir kapı açıldı ve küçük bir delikten 
saçları karmakarı§ık bir bD.B göründü. 

- Kim o? 
Kılavuzluk vazifesini görmüş olan adam: 
- Kaplan~ bir hısımı, dedi. 
Saçları karmakarı5ık adam: 
- Kaplanın hısımı mı? dedi. Öyle bir ıe..1 

olduğunu bana kimse .aQylemedi. 

Molli ıo zaman kendisinin söz söylemesi 
Hizımgeldiğlni hissetti: 

- Uzaktan geliyorum, dedi. 
Atından indi, kılavuzun, avucuna parayı 

sıkı3tırdı ve: ' 
- Tef}ekkilr ederim, dedi, bana ettiğiniz 

yardımdan ve gösterdiğiniz nezaketten ağabe
yime hıılı:ıetmeyi unutmıyac.ağım. 

İki adamın hiç beklemediği bir sırada kli
çtik kapıyı itmiş ve avluya girmişti. 

- Ağabeyime söyleyin ben geldim, dedi 
ve ciuvarın dibindeki bir sıraya oturdu. 

Kapıcı: 

- Allah Allah! dedi. Ağabeyim dediğiniz 
kimdir, söyleseni?.C ! • 

Molli, gözleri parlıyarak, dudakları titri
yerck: 

- Senin efendin, canım, dedi... Kaplan. 
Kapıcı müşkül vaziyette kalmış görünüyor- . 

du: 
- lyi ama, dedi, kimse söylemedi bana si

zin ge~eceğinizi... 

-28 -
3öylec~ Parsonun muhasebe defte·( dı: Carlo Caretta'nın eseri.. Onun mn kitabını Parsonun ne b. 
rini elde etmi~ olurord:ım. Paraon altında Prens d: Bülov'un .. Hatıra· coyduğuna dikkat ettim. 1'1.tJ 4rt' 
bu hesabı bir nevi muhtıra olsun lar.,ı ... Parson bu kitaplardan bi. :ian itibaren sekizinci cilttl• ' 
diye tutmuştu. rincisile İtalyayı, ikinci~ile Alman· :ınlamıştım: ( 

- Yani bu rakamların para ifade yarı i~aret ediyc>rdu. Sonraki rafta U t tarah 1934 senesi. rrıe:t"' / 
~ttiğini mi" söylem?k istiyorsunuz? Amiral Schear'ın ''Hatıralar,,ile ge· 11 t t tfğine görf 

- Evet. Pars~nun bu rakamları ne A!roanva, ayni raftaki Cadoma' ~?~ ~s :t cereyan ~ 1sekiıir.d ı 
ce..'lletmesini başka tfülü izah ede· nrn eserli; ltalyayı, niha~·et soldar m:ınccı 

1 
"ı Cap setne~ın . de ~tı 

. . nı, ar o an; ta ısını 
m?zdim. Bu he.:abın içinden çıka· hır eHelkı rafta da !\lyron T. Her· . 

30 
f ..ı .. r 

. · 'k . ecı·ı · :ı1anım. uncu saya~ .hl· I !>iimek için ~ayfa numaraları işaret rıch e enle Amerı a ışaret ı mış· . 1 • d 'h t OCJU'"ı " 
1 · • • 

1 
:şaret wmesı e ı ane fıv 

enmış kıtapların kütüphanede ko. tı. ·ak alınan 30 bin frankı gi}ŞtC 
nuluş tarzına da dikkat etm~k 1! İşaretli her kitap bir milleti gös.. fo. . I 
zımdı. Prens de Bülow"un "hatıra· teriyordu. Ne Fransa, ne de tngil· nıt• 
lar b. · · ·ıd · k"t" h ı~aretli kitaplann birle~.tirt.,;. J .. mm ırıncı cı ı u up ane· tere bu listeye dahil değildi. Çünkü ~ "'. 
nin sol tarafında bulunduğu halde Fransarta çalışan Parsön Fransaya !ini birer birer tetki kedıp rfİ. 
ayni kitabın diğer ciltlerinin i~aret· dair elde ettiği malUmatı Fransaya :iıktan sonra Parsonun hei3P ~ 
3İz olarak sağ tarafta bulunması satamazdı. tngiltcreye de satması -:ısını an!amağa muvaffak ttJ~ 
b. d ı·ı Jlece~i aksa,. m yazdığı rak' ır manaya e a et ediyordu. B~ imkansmh. Çünkü kendisi esasen 6 d 
bir tt-sadüf olamazdı. Parsan mun. lngiliz ajanı o'.duğuM göre aynca -nanası şuy u: ~ 
lazam bir adamdı , kitapla::ını ltıa· para alamazdı. Bu malumatı. ltal- Carlo Caretta - 1934 ~~ 
lettayin yerleştirm:?zdi. Birinci cil· yaya ve Almanyaya, bir defa ında ı ·la İtalyan ajanından 30 bııt ;J 
di diğer ciltlerden bililtizam ayır· :la Amerikalı bir ajana satmıştı. p d 

8 
.. 
1 193

5 11'1~ 
mı~tı. rens t u ov - ı5,. 

Şayanı dikkat basJ<a bir no'.•ta da Pa~n. bu kadar par~yı n_e yapı ı nında Alman ajanından 
ha ha d S f 1 . yordu. Ne zamadanberı bu ışe ba~- frank... ~ 

r ı. ay a numara arı ı~aret· .. . r d 
lenmiş kitapların muharrirlerinden 1~.mhış\ı? ~ayrı;?tıya~. K;1~ ına an Amiral Schttr - 1936 51.'J ~ ~ 
ikisi İtalyan, ikisi Alman, biri Amc şup e en. 1 r:rı · ~a~·ı_n ır~ etrı7 ?na nunda Alm:ın ajanından 
rikahydı. İçlerinde hiç Fransız ve f~~ ~~tıştırme. ıçın su ·u e mı5 o. Frank... A 
I~iliz yoktu. a ı ır ı. ..ı: ~· 

K • • · . .. . . . General Cadornn - 19.)V 
eşıflennde benım kadar ıleri git Bu şuphe ıçıme ı,telınce Par.3onun l 

1 
. d 35 biti 

• 1 u . . ·- . . da ta yan a1anın an 11 memı_ş o an n.ı.ongard, Parsona bir Katalına ıle tanıştıgı tarıhı araştır· f'ııı 

tuzık kurmu5tu. Onun vazifesine dım. Hatırlıyordum: Kaymbirade· Myron T. Herricle - ı93'i,,ı' 
ihanet etti~ini, yabancı devlet a_ rim İspanyol dansözile 1934 de.1 tında Amerikalı ajanda11 
damlarına malOmat sattığım öğren kız kardeşimle ben Londrada iken frank ... 
mişti. Bu fena bir hareketti, ahlak· tanışmı§tı. _ı, 

Yekun: 210 bin Frauı•·" I 
sızlıktı. Biz vatan için çalı"-.l''oruz, . ...ı 

J Bunun üzerine 193 l de Pal'SlJnun neı· ,,; 
para için değil.. Parson 1937 şubatından ,,, 

takip ettiği işin ne olduğunu öğren· oırı'ıı · .1 
- Çok fena.. d h 1 t uslukla elde etti~i m:ıl " mek istedim. Onu a atır anıı~ ım: . _nSfl J 
- Evet çok fena.. Parsonu ben mamıştı . Çünkü Mongarou '-

Tulonda "mavi dosya.. meselesi; ttlı ~ 
temiz bir adam sanıyordum·, kar· fe alamıyordu. Bu vaziye 

Parsonun mm·affak olamadığını ic!· _ .. ,. ~ 
deşim de öyle .. Onun içindir ki §İm :Jna sebeb olan kadına p<>-...,,r· 

dia ettiği vazife... 1 , .. ı.,... 
di Adelayidin bunları öğrenmesini tire..'1ledi~i için onun a a -
istemiyorum. Kocasından temiz bir Demek Par;on, "mabi do:sya,.yı 'Tlek mecburiyetinde kalmıf iJ4 
hatıra saklasın bari... çalınış, sonra bir başkasına satmıj.- HattA Katalinanın artık ~J 

- Ona bir ~Y söylemeyiz. Fakat tı. Halbuki "İtalyan ajanı benden aolf, 
Parsan bu fena harekeli para için evvel davrandı,, iddıasında bulunu· dan para çıkmıyae!!ğıı:ıı J ı 

:mu para mükafatı i~i~ Fra, . .ı r 
n~i yapıyordu? yordu. Mongard şüpne etme ·te hak bıtasına ihbar etmedığ_i, } ıbVJ 

- Evet, demin söylediğim gibi lıydı. O zamanki gazete kol,ksiyon od'j 
nasebetlerinin başlangıcı ...t 

para için ..• Parsan vaktile kitapla· lannı karıştırarak ltalyanın beraat ğ IJ,. 
Parı-onu casuslamadı ı ne · j 

rm sayfa numaralarına işaret ettiği ettiğini, bir kadın memurun beş sc· rf'A 
para miktarlarını böylece bir kağı· neye mnhkUın olduğunu öğrendim. - Münasebetlerinin ba~sf~ 
da toplayıp cemederek harcadığy danberi mi? Oyle olsaydı / 

:Muharriri kılyan işaretli kitap. tt\ 
parayı öğrenmek istemiş. zabıta<;ı Parsonu çoktan 

lar arasında Carlo Caretta ile Ca· 
- Izahatından anladığıma göre doma... Bunlardan birincisi üst derdi. · tlf 

bu para 210.000 frank.. rafta, ikinci i ortadaki rafta idi. Kü -..... İhbar ile sabit oımuŞ ~ti 
- Evet. Şimdi başka bir noktayı f rüm arasında fark ,·ardır. r-

1 tüphanenin sol tarafındaki beş ra · 
izah edeyim: Parson kütüphanede. l k " d r · apılınca tuzak kurutmuştıı:~ tan yalnız en a tta ın e say ası rır. 
ki birçok kitaçhr arasında, sayfa k .;on erg"'" oraya dü~rneğe ..ılı 

i~aretli kitap yo tu. .., 1,tsyw 
rakamlarım işaretlemiş olduklarını du. Zabıta fırsat kollama.,. ,ı 
nasıl ayırt ediyordu? Bu vaziyette Parsonun tuttuğu (Devamı y~ A 

Bu suali kendi kendime sordum hesap 1914 de başladığı ve her ra. ~ 
ve cevabını verebilmek için kitap· fın bir ~eneyi gösterdi~i kabul edi· ı fil 
ların kütüphaneye konuluş tarzını lecek olursa sonuncu rafta işaretli Or. iRFAN KAY"'j; 
tetkik ettim. hiçbir kitap bulurunama'\ı tabil ol· RöNTCEN MUT EHAS5,; 
Sayfalarından biri işaretlenmiş ki mak lazımdı. Çünkü 1938 de, yani T ürbe, Bozkurd Kıraat~ 

taplann hcp:.i kütüphanenin sol kıs sekiz aydır l\longard Parsona hiçbir si karşmnda eski KJ<>d 
mında ve rafların sol tarafında bu- vazife verın:~misti. sokak N~. 8. ıo. öftede" 

l lunuyordu. Solda en üstteki rafın Artık muammayı çözmü~tüm. En ra 3 ten 7 ye kadar. 
solunda da işaretli bir tek cilt var· üs.tteki rafta duran Carlo Caretta' "ılıı••••İlll••••~ 

, ... , .., .. '-il . . . . . . .. ,. . ... . .: . . . • ". - . .' .. ml ............................. .....-:; ı 
devam etti~i kısa müdd't içerisi~ , 

deta çökmüş, ezilmişti. . tlitl 
- Kim bu mesut nişanlı, senı 

- Çocukluk sevgisi .. Birdenbire par
lryan, çarçabuk sönen bir alev! lstiye
rek yanı.Uığm1 yalnız muhiti içersindc 
hayalinizi s:ı.yıklıyara.k geçen uzun sene
lere bu isimleri verdiğinizi ~itmek iste. 
mezdim. 

Behire kederli bir bak.ı§lıı Necdete 
baktı; gene sub:ıym tunçlnemış yüzünde 
gördliğU keder ündesi Bchircyi çok Uz
meğe b:ışlamıştı. Genç kız tekrar keke
ledi: 

- Nasıl bu mUmkiln mü? 

- Her üınid kesildilcten sonra size 
ne niçin yalan söyliyeyim ! Hnyatıının bir 
tek limidl ve biricik gayesi vardı: B:!hl· 
re. Sizi mes'ut edebilmek için zı•113in ol. 
mak isliyordum, sizi tatmin edebilme~ 

için şöhret arl:asındon l'O)U)'Orduın. TIU

tUn uğraa..'ll:ılımm, bütı:n c:1bnlnmnla
rnn §ahsımn a:t değil, yalnız sizin iç·n
ıll. 

B"'hire, bir hayalle ko'lur.uro:muş 

gibi kf'sik kcsi:C s5rlcniyordu: 

- Fakat niı;in , t:Utun bunl::>rı bana 
yazm:ıdınız Nec::Ict. Buradan gitt;·Hn1z 

te.m altı 6"ne oldu. füı u~un nmın i-:"r
elndc Gizden eneek bet:, nltr nel:t1•h a!. 

d:m. S.:m me'·tulrnır:u \lıı:"rin"''"n n:•ı ny 
ı;eçmlıı bulunu··or. 

- Beni bugün bile anlam1:lw; g:;:-ü-

-

MASA L Ç OCUKLARI 
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Nakleden MUZAFFER ESEN 
nüyorsunuz Behire hanım .. Siz benim i
çin ale!fide bir ge;ıç kız değildiniz. Ço· 
cuklul:'Ulllun bütün hülyalanm süJiyen 
bir ron güze!liktiniz ve siz tıp~cı m:ı :;allar· 
da!:i peri p:ıdi_ahının kızına ben~rsiniz. 

Afılcları bu peri kızı uğrunda aya!ö:-ına. 
demir çan:: giye:le-. e'lc:ine cl:!:nir au a. 
lırlar .. Se\ gilile. ine kıwu~mak için da~. 
t:ış clem~ıler yo!a dizilirler. Fa!<at ba 
d~:inmde:ı s~vgi'.i,in:! kU\'J~m1:• aş!c ka· 
c' !ım";l~n ~::·.11ilisine kJvu~m:ık a~ıc lca· 
n•muna m;ıh:ı:iftir. Be'l pe. i padi ahınJ'l 
l.ı-ı!1:ı a;1.1mı an'ntma1: için he:ıüı: çiler1i 
doldu"'Ill"5 ç1":-~·11;m. Parn'im~e yaşır<ın 
sem g'i··::11·1 .. her ge"; kıza hitnp edilir 
gi' 1 öz fr·:::ır-m -:. Sı!c "Ik mektup ya"a· 
n:': kn:.i mi hatırhtmı~q çalnmak, siı
d::- • bir .:~·~ sa·Ial·"l ı dilenm"'< olmaz mıy 
c:lı" P"n "c:mivec"'': şifayı r, .. kliyen ha ta 
~ibi izden gc' • :·"c "e~ı he'{'e1im .. ". ·cc· 
det reni se\'İ)'::>ru:n, b:ıraj•n g::I! .. diy~::. 

ğiniz gJnü .... 
Doktor, buracl:ı ı.tırabını Behireden 

sa:dam:ı:, istiro::mu~ gibi biran tunç yü· 
zünü e:brilc :c:ıp:ı.lı. 

ee:ıirc bu rozleri sakin ve harel:etsiz 
dinliy0r..:.ı. T1p:o bir suçiunun ifade~ini 
dinliy~ı h!';im gibi.. Ba'.•ı~ları dikkatli 
idi, fa! <ıt İJU b:ı:1.ışlardan hir mana çıkar· 
ma~ ı im'>fın ro!<tu. ~ecdct. bu sakin du· 
n,ı5u, bu 'ft!~:ı~ t \'e manasız bakışları gör· 
d~l·\:e tamur.1\!c ümit: iz:ik içeri~inc gö. 
miilüroı: ye: 

- Ne ı:ü!·le:em Dmire, diye dü~üni.ı· 

yord'..l, Tı!1:.ı e~i ·i gibi. ya beni hi~ a:ı!a· 
mı;·::ı:-, ya:mt c:a mnhs'..ts anlam:ı';: ist:mi· 
}9!'.>:". 

Bu ı tı a'>lı düşü::ıcc, ?\cc:let:! kı a hir 
sü':üt. ın 'lı a son ';:nrkunı; suali ~rma:~ 
ce·arctini vercii. Yalvaran bir !!~lle: 

- B·~~c .. inlze müda"ıf\leye ha'd)Wl yc1~ 

Be:ıir~ hanım. dedi. Yalnız rica c~erjr.1, 

beni eski çocukluk arkada~mıı gibi telfı.k 

ki ediniz. Bana hakikati olduğu gibi an
latınız. Son me~.:tubunuzda nişanlandığı. 

nızı yazmı~tınıt. Bugün parmağınızda 

bir yüzü!< görüyorum. Bütün bunlar ba· 
na bir klıbuc: gibi geliror. Söyleyiniı Al· 
la:1 a~kma .. , Ni~anhındığınız doğru mu? 
Artık sizden h içbir şey ümit edemez mi· 
yim? 

Behire artık bir şer yapmak imkanı 
kalmadı~mı $Ö teren ümitsiz bir harc!<et· 
b: 

- l\ikah gününü bile kararla~tırdık, 

cl~:li. 

- Nikah çok mu ya!un? 
- Temm•ızun ilk ha~ta~ında. 
Nec-ıet da'~ın bir hayret iı;•risinde: 
- Geç kaldım. ç~ E;eç kaldım diye in. 

le·li. 
lç~iye ıahane bir gurnr hr;ks·i g\bi 

ı; inniı olaıı delikanlı. bu ko:1u:ır.ımın 

alan bu Nihat kim? .Nasıl adattı-· p / 
Behire heyecansız bir sesle ce'"' ,,, 

di: bir·~ 
- Orta halli, fakat çok a~I~ ·ıtJl JJ 

çocuğu ... Mühendis mektebini biti ı<I) 
yıl oldu. Nihadı bütün tanıyanlar ~ı" 
mimar olduğunu. iyi bir istikb:ılt 
bulunduğunu anlatıp duruyorlar· ·l 

- Bütün bunları biliyorum· ~~rl, 
yazdıklarınız.. Şimdi yazmadık ~5sıl 
öğrenmek istiyorum. Bu Nihat , 
dam? Yakışıklı bir delikanlı ~1.',.oi. f' 

Behire biraz tcreddiit eder gıbt, 
kat cevap ve:me.ıneılik etmedi. . / 

~1•· 
- Yakışıklı delikanlı, genç. ne; 

ıl 
C\I. ışJOI 

Genç kız biraz durdu. sonra ~)-eti 
dığını mazur gö~termek mecb~f\(li1: 
imi~ gibi birdenbire Necdete dö lltl~~(.f 

- Bu evlenme her bakrmdıı~ 
da hayırlı o!cıc-ık doğrusu pedı ' ,4 , 

til" 
Delikanlmı11 dı:dakları hnrat:ı 

acı bir teı.~~::;:i:n1 '! bü~ü1 dü. ....ı 

"· .. e I"• 
- Sifi t:?b:i!~ derim. B" 

1 ~-) 
t1~· 

(Devam• 
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Geri çekildi. Garson kapıyı vur- mtıbalar edinmiş , .e seni bir barka. 

Nakleden: FetbJ KARDEŞ 

- Ne için pişman oldun Rüştü: 
ledi. Yokşa beni sevmiyor musun? 
Ialbuki ben seni trenin pencere
inden gördüğüm gündenberi sevi
·orum. O gü.n bir hayal gibi gelip 
1eçmiştin ve ben seni ondan sonra 

Bu o amaz ! 
lrıu~tu. jım saı~nu~tım. Halbuki şi mdi tıp· 

- Giriniz. kı siman gibı kalbinin de güzel o:-
Garson Rüştünün istediklerini duğunu anlayınca kendimden utan· 

1~si içinde getirip masanın üstüne dım. 
bu~~tıktan sonra ba~ka emirleri o-ı Sen küçük ve mütevazi bir kasa· 
lup olmadığını sordu. Rü~tü: bada yaşamı~ temiz bir köylü kızı . 
... - Hayır, dedi, ba~ka bir istedi· sın. E\'inin önünden büyük bir ta· 
iim.iz yok. Kapıyı kapat ve git. .1 h.a:>süde seyrettiğin trenler senin i-
Ze:'~ep zihnini kurcalayan suah çuıde bır çok hayaller yaşatmış w 

80rtr..ak cesaretini nihın-et kendin-

1 

bir ,SÜ"' apansıım düştüğün bu şeh· . \ 

de buldu; rin gürültülü ve şa'}aalı hayatı se-
·- Çantamda bir inci gerdanlık nin göz:erini kamaştmnış. Şimd i 

buidum. Bunu kim koydu; pek me- 1 ne olduğunu t.ilmeden yürüyüp gi_ 
raıc -~iyorum. .. 1 diyor:.~n. ~h ~e~~nep benim de böy 

.. Ru~tü 'enç kadına bakarak gu- le temız bır koyum obaydı .. 
lı.un~di. Zeym!p sordu: Eğer sa.na nasihat verm~ğe !ayıl, 

- 5en mi kordun yoksa? bir adam veyahut sözlerimi tutaca-
- Şimdi bunu konu5Jl1ıyalım, ğına emin olsaydım. Sana derha! 

sıras1 değil. ı köyüne dönmeni tavsiye ederdim. 
J\actmm yanına rakla5arak, saç. Rüştü IJu son cümlesini tamam-

lannı ok:adı. Sonra elinden çanta-
1 ladıktar. sonra ellerini cebine koyuı:; 

sını alıp masanın üstüne koydu , ·e: sinirli sinirli odada dola~mağa baş 
- Seninle tanışmak ve bu güzel !adı. Zeynep hıı; sesini çıkarunı

t,ceyi birlikte geçirmek bilsen Zey- yor, sade::e orıı ı seyrediyordu. 
llep beni ne kadar mesut etti. dedi.) Rüştü yürudü. Pencereden bir 
inan ki şimdi senin yanında geçen müddet dı§an.,,mı seyretti tekraı 
bu. ~atler bana hayatımın en saa· 1 gelip Zcynebin karşmnda durdu. 
dttli anlannı ya~ahyor ve bunlan

1 Yaşlı gözlerini onun gözlerine dike 
~na borçluyum. rek mırıldandı: 
Stına çok açrk o!arak şunu da iti- - Serıi buraya getirdiğime pi~ 

raf ttnıt'k isterim Zeynep: Seni ilk man oldum! 
~ığun za!nan hakkında çok fena l (;enç kadm hayıetle: 

Uğursuz elmas 
(Baştarah 7 incide) bir şakasıdır. Zenginleri, imzasız 

b ~l't.esi gün. kaynana5ı, ya.nma mektublarla. tehdid etmeyi seven 
ir ahb.a.bmı dab& alara.k, gelinine Amerikan Jıaydudları herhalde Mi

•i4<letıi bir kavga etmeye geliyor. sis Mak Liııe güLel bir oyun oyna
~" kavga eanı.smda elması kadı - mışlar. Fakat, kadın başma gele_ 
~ boynundan koparıp alryor ve ceği haber verilen bu felaketin, 
~Acereden atmak üzereyken, öte- mavi elma.sın bir uğursuzluğu ol-
lcl " ~ tutup kurtarıy<>r. ı~rrnıtt-..duğµna inanıyor ve bw;ı.ı.u;ı ;i&in 

~akat her şeye rağmen Misis korkuyor ..• 
?.!ak Li~ kaynanasına nispet, yL 
tı • 

_e elznası boynun:ı takıyor. Ondan 
hirkıı.~ gün sonra, ma"i elmas tek
!'ar Uğursuzluğunu göstermeye baş 
ltyor: kavga günU "kader elması,, 
lla elini sürmüş olan kaynana ile 
ahbabı olan öteki kadm, birdenbi
re hastalanıp ölüyorlar. 

O zaman misis Afak Lin de kork 
llla.ya başlryor. Hemen gidiyor, bir 
kPısa: 

- Bu elme.sı takdis ecUn ! diye 
l'alvart}•or. 

1'e.pa11, ertesi gün elma.it ldliae
:'r'tı ffltimuısini llÖylüyor. Mavi el. 

Amerikan polisi kadının evinin 

etrafını gece gündüz tarassud altı
da bulundurduğu gibi, ayrıca bir -
kac; polis ha.üyesi de gerek kadma 
emniyet vermek, gerek haydudlar 
hakikaten onu kaçırmaya teşebbüs 
ederlerse onları yakalamak için, 
Misis Mak Lin'in yanından ayrılmı
yorlar. 

PLA.NŞ 19 

Jorj aite do&tu olan 
ma.dam Olizele: 

ihtiyar 

- Sizden bir istirhamım var, 
madam. 

Dedi. O, ihtiyar kadının elin:te 
büyümÜ§tU. Her ıderdini ona ıöy

lemC'ği çocuk1uğundanberi adeta 
edinmişti. 

- Söyle çocuğum; ıeni dinli-
yorum .. 

.nuhay;ilemde, kalbimde en mukad 
ues bir gaye gibi yaşatmı5 ve rev
mi~tim. Bu, meğerse günlerdenberi 
kendimde hissettiğim bütün gayri· 
tabiiliklerin sebebi bu imiş. Bunu, 
bulduktan ~nra anladım. Artık - Madam siz her zaman bana 
;en benim her şeyimsin. Ben sensiz yeniden cvlenı::ıekliğimin lbtm 
'.))amam. olduğunu söylerdiniz. 
Rü~Hi elini genç kadının çenesine _ Hiç filphesiz. Hatta zavallı 

~ölürdü ve başını hafifçe yukarıya Jaklinin !)liimlirıden pekaz zaman 
doğru kaldırdı. Titrek bir sesle C:C- geçtikten sonra bunu sana söyle-
0ap verdi: dim. Bu senin i~in değildi. Çocu-

- Biliyorum. Her şeyi anhyo- ğun için lbımdı. Bir çociı.k kendi 
rum fakat... kendine büyümez.. Bir baba da 

Sözünü tamamlamadan kadının küçük bir çocuğu yalmz baıına 
çenesinden elini çekti ve dışardan yetiştirmez:. Ne kadar iyi ve dik
~elen ayak seslerini ve gürültüyü katli bir baba olsan, üç yaıındaki 
dinl~i. Rengi birdenbire sarardı ve bir çocuğun kendisiyle meşgul o
ani bir sıçrayış hareketi yaptı, bir lacak bir anaya ihtiyacı vardır. 
hamlede yatak odasından içeri zi· - Evet. Ben ide bUtün bu şey. 
rip süratle kapıyı kapattı. leri dü~Un.diiğüm için evlcnmeğe 

Zeynep ~5ınn1ş. olduğu Yeı-de karar verdim, 
sanki mıhlanıp kalmıştı. Tam bu - Aferin kiminle evlenmek is-
sırada büyük bir gürültü ile salo· tiyorsun?. 
nun kapısı açıldı ve elleri tabancalı - Sizin de tna.ıdzğınız bir genç 
üç kişi içeriye hücum ettiler. lkisi kızla: Jülyet ile .. 
yatak odasına koştu, üçüncüsü Zey - Mükemmel.. Jülyet çok üzel 
nebin üstüne yürüyerek tabancayı bir krıdn·. 

gösterdi: - GUzel olup olmadığını bilmi· 

_ Kıpırdama! diye bağırdı. yorum. Bu beni kat'iyyen alaka. 
Sarhoş kadın ayılır gibi oldu ve I dar edecc'k bir §ey değildir. Ben 

d .. ünd.. "be d · ? E · d yalnız onun iyi ve ciddi bir kız 
uş u n nere eyım vnn e . . A 

d .,._ ı · · -;ı B d ı k. , olduğunu bılıyorum. Bana lazım eg: mıyım. u a am ar ıra. . 
B d · t" ı -;ı B 11 olan da budur. Madam sizden rıca en en ne 1:5 ıyor ar... u sua e.. ,_ • d..... B · 
. , d" "C'- etme~ ıste ıgun §CY şu: enım 
rıne gene kendısi cevap ver ı: ..:J'Cn . d b ,_ k' ~- B 

Z ? c::imd· ak sır en •ı"• ıınsem yo". u 
ne yaptm eyncp.,. ":ıl 1 ~· kı 1 i b" d f ...... .. 
da "'~ . d ld ... b tatl .. d gen~ z: a ı z ır c a goruşunuz. 

nwerı a ıgı u o ı ruya an • 
Ona anlatınız ki ben ancak ~pcu· rava, ava~ uyanma.la• başlamr,tı. 

Silkindi ve kendini toplama~a ça
lıştı. Karşısında duran tabancalı 

adama sordu: 

ğ~ için ıvleniyorum.. Bu i.rdi
vaçtan fazla bir ıey Umit etmesin. 
AJk mevzuu bahsolamız. Oııa a
çıktan açığa, ölen karımı ne ka

- Kimsiniz? Benden ne istiyor-
dar çok sev.dilimi söyleyiniz. 

ı:.unuz? 
- Evet yavrum, ıen Jıklini de-

- Sana kim olduğumu biraz sorr licesine severdin .. 
ra gostereceğim ben. - Hala da ıdelicesine seviyo-

Bu esnada içeride bir silah patla- ===================== 
dı Ye müthi~ bir patırdı oldu, bir 
~eyler kırıldı ikisi de gözlerini ka-

pıya doğru çevirmi~. hiç konu)tl1a
dan bakıyorlardı. 

(Devamı: var) 

m 
hta,ın aahibi, yanına hizmetc;iııini 
d, alarak, ertesi gün ki~eye gi.di
l'or, Papa11 uğursuz Hind elnıasmı 
ltUrtıU.niln Uzerine koyuyor ve elini 
~ı'li.nde gezdirerek dua okuyup 
litıenscğe, hac; ı;ıkarmaya bqlıyor. 
~u sırada birdenbire ha.\'a karan
~ol', bir fırtına ı;rkryor, şim3ekler 
~lluyor, yıldırımlar dti§üyor .. , 

A: ist elle Ehefrau (Frau, jJ 
Gattin, Genıahlin, Ehe
gattin) von 2 

burtsort, 18 a. dM Stern
chen (Zeiehen tur ''ge
boren") 

. Bir aralık, kilisenin içinde bir 
ll.."n§ek çaktığmı görüyorlar. Müt -
hiş bir gürültü içinde her ta.raf 

tlıırır ıang'lr earşılıytır. tki k&dnı 
Clğltk çığ1tk bağrışıyorlar. 
hııu oııları teskine çııl.ıfıyor ve 

•ll!l\uı t4kdis ederek :ıallibine ve,. 
l'.İYor. 

Hial! Mıılı:lia elmu takdiıı ed.il-
d" · ' 1&°i lçin biraz eUkün buluyor \.·e i-
Sindeki endişeyi : 

- Elması papas okudu, lifledi, 
1
hi1k uğursuzluğu ka.lmamıştrr, di

Ye ~~ermeye c;~.lışıyor. 
l<'aıtat muvaffak olamıyor. Çün.. 

lrii, kilisede elmasın üzeri.ne çakan 
~'1ldırını, onu da., bu kıymetli ta
l:a esrarengiz bir şey olduğuna i
tı,rı ·· ... ırmıştır. 

nJgiln de hayatını t ehliltede gö
t-ere1, pofü!e müracaat etmiş ve ken 
d'ri:ıi muhııfs.za i~in yıırurıa birkaç 
l'o'is hafiyesi a lmıştır. Zira, bun -
t;ıl\ bir müddet evvel, Misis Mak
l ' ıı, ~ imz1sız bir ı:r:ektub gelmiştir 
'Yt bt•J\!n. : 

''Haya.tnrn: t,.hlikede, ha.ydudlar 
'

1
"i kıı"tr:!~aklıı.r, g5zünüzil t'lört 

1ı~°'I !, diye yıı.zthdır. 
r- ı . 'helhl. onun csMen ııinlrleri 

b . - dl ·~~ .. oldu..., ~u bilen hrışdu arm. 

2 und S das Ehepaar ı 
16. GÖBEi{ ADI (hristlyan. 

19. VEFAT (ölüm) TA.Rm 
VE 1:"Ellt 

l:ırda: \'aftiz adı) 
16. F: les prenom (le nom de 

babt~me) 

16. !: the Christian name (the 
first name) 

l a iı (" .. de vefat etmiş \·e· 
ya ölmU,,. demektir. 

19. F: la date et le lieu de de~ 
ccs (de la mtırt) 

16. A: die Vornamen ı 
17. SOY ADI, AİLE ADI 17 a. 

a fi (aignigiant) "decede
( e) ou mort(e) en ... ,.) 

19. İ: the date ~f d~ath (the 
day o! death) antl the 
place of death 

küçük ad 
17. F: le nom de fam.ille 17 a 

le petit nom 
1"1. t: the 11um:une ( the fa

mily name) 17 a the calle
name (the name one iıı 

usually given) 
17. A: der Familienname (Zu

na.me) 17 a. der Rufname 
18. noouıu TARlll \'E YE

Rİ 18 a yrlclız ('' ... de doğ. 
muş" demektir) 

18. f': la date et le lieu de nais-
sance 18 a l'a.steriquo 
(signifiant "ne en ... ,,) 

13. t : the date of birth ( the 
birtbda.y) and the place 
of birth 
a the asterisk (symbol 
for "born") 

& ft (11ymbolfor "clled'') 

10. A: das Sterbedatum (To
desdatu.m, der Todest:Ag) 
und der Sterbeort, 19 a ft 
(Zeiclıen für ''gestorben,,) 

20. AKOLAD (büyük kere) 
İZDİVACI (evlenmeyi) 
GÖ l'ERİR 

20. a g lıarett " ... de 
eı.·lenmlşler" demektir 

20. F: l'accolade lndiqua.nt un 
mariage, 20 a Ç slgnüL 
ant "maries le ... " 

20. t: the bracket which signi
fieı the ıınarriage hond a. 
C]J (ııymtıcıt for ''marrled") 

• 20. A; dle Kla.ntmel', dte die 

18. l\: dııe Geburt.sdıı.tum (der 

Geburtııt.ag) und der Ge. ıl 

chellche Verblndung an
deutet, !1 & f1f (dHB ZcL 

ehen fllr "verhelratet") 

rum. Ona böylece söyleyiniz:.. evlendiğine pi§man olmamı~t 
]aklin öldü .. Fakat onun aşkı ha- Fakat günün birinde her 
la kalbimdedir. ve her zaman k3l- değişiverdi. 

bimde kalacaktır. Ona yanmak- Bir geceyıdi, Jülyet yanyan 
tan, cmu her an .düşünmekten bir lan karyolalarından birinin i 
an va2geçmiyeceğim .. Jülyet bu- girmiş uyumağa hazırlanıyor 

nu iyice bilmelıoır. Ölen karımın Bir müddettenberi koltuğu 
3.§kı benim gururum, benim ser- narına oturan ve gayet dtişü 

vetimdir. Bu genç kız unutmama. görünen Jorj birdenbire yer' 
ldır ki evlendiği adam evli oir kalkarak karısına yak.la§tı. 

adc;mdtr. Bir ölü ile evli bir adam· onun çıplak kolunu haşin bir 
dır. Jülyete bir çok şey vaad ede.. tutarak keskin bir sesle: 
bilirim: lstediği kadar refah, pa- - Sen bu evıden çıktp gi 
ra hürmet ve sa.dakat .. Oh bu tisin!. 
be~im için en kolay şeydir. Ben f Diye haykırdı. Genç kadın 
zannediyorum ki Jülyet kendisine retle ibaıı.nt kaldırmı§b: 
ne verebileceğimi ve ne veremiye. - Ne .diyorsun?. 
ceğimi şimdiye kadar anlamıştır. Diye kekeledi.. 
Fakat ne de olsa bir defa açıkça - Evet .. Bu evden gitme! 
bu şeyleri kendi•ine anlatın.ak la- Hem de hiç vakit kııy~tm 
zımdır. Ben söylemek istemiyo • gitmelisin.. Şimdi.. timdi 
rum. Bu biraz fazla olur zannedi- Çünkü ortada deği§en bir 
yorum. Eğer ben ona bunları ıöy.. var .. Ne zamandır emin .değil 
!ersem, her· halde sonuna kadar Şimdi şu anda eminim... Jü 
bu sözlerimi unutmıyacaktrr. tz- seni sevmek iizereyim.. Ant 
zetinefsini incitmek istemem. Ben musun' Seni sevmek üzere 
kendisine hic bir zaman eski ka- Ben bunu istemiyorum. 
rımdan bahs;tmem. Fakat o, Jak- Jülyet. hayret ve sevinçle 
lini düşnmekliğime mani olmama.. kırdı: 
lı.drr. Eğer bu şerait dahilinlde be - Oh .. Mümkün >değil! B' 
nimle evlenmek isterse ne ala .... birşeyi ben ümit etmeğe bile c 

- Elbette isteyeecktir. Jülyet ret etmemiştim, 
yirmi latı ya~ını geçmiştir. Jorj karısına bakmıyordu. 

Gerçcten de Ji.ilyet bu şerait şin adımlarla odada dolaşıyor 
icinde evlenmeğe razı olmuştu ·· - Evet .. evet •.. Muhakkak 
Sakin bir hayatları vardı. İzdivaç· seni sevmek üzereyim .. Biraz 
farından iki sene geçmişti. ha beraber kalırsak ıeni sev 

Bu izdivaca ne pek iyi ne de ğim .. Anlıyor musun ... Ben b 
pek f~na denile1:ıilirdi. Vakıa bu iıtemiyorum !. 
sakin ve sessiz evde gtilen yo'ksı Jillyet Habi ve mütereddit 
da kavga eden ve bağıran da yok~ lüşlerle gülüyotidu. 
tu. Bu da mühim bir ~yldi. Kocası onu seviyordu öyle 

Jülyet sakin, ve hiç kendini be- Bunu hj; bir nman ümit et 
ğen.dirmeğc uğra§mayan, kendi mi~ti. öl'l"Ü'f karısını ıevmek 
halinde bir zevce olmuştu. Koc.ı.. bir an bile '13.Z geçebileceğini z 
sma gelince; o da karısına ve evi
ne iyi bakan, fakat hemen hemen 
hiç gülmiyen ve evinde pekaz ko
nuşan, karısiyle alakadar olmıyan 
bir adam olarak kalmıştı. 

Çocuk büyük bir ihtimam için· 
de büyüyor, yeti§iyordu. 

J orj evlendiği zaman bu hayatı 
düşünerek evlenmi~ti. Bunun için 

netmemiıti 1. 
Eski karısının atkı onun i 

bir gurur, bir servet değilmiy 
Nerede kalnu§tı bu aşk?. Jüt 
bu defa daha yüksek bir kalık 
ile gUluU. Jorj §lddette batmı ç 
rerek: 

- Giilü'Yonun öyle mi? ıd 
(Llltfen a&yfaJi oeviriniz 

-
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lngilizler dün Ankarada Fenerbahçe şild 
Demirspora 2 - O yenildiler ,,,;a:~~~~~~u~~~~ 

0
, 

Ba~tarafı 8 incide TUrk milletini çok yUksek tesir bıraktı . Bu fırsattnıı is ti • lıan, Bekir, Ilakkı, l\fcsalim, Riis· tığımız ellinci turnede Anupa - sportmenlik evsafı taşıyan bir Cade ederek Türkiyeyi ziynreti-

Mevsimin ilk yüzme 
müsabakaları dün yapıldı 

nın hemen hemen her yerJni halk olarak gördük Ye tanıdık . mi~de Amil olan bUyUk futlJol _ 
gezdik. Fakat şimdiye kadar bu TUrk sporcuları mUkemmel fut. cu Zeki Sporele de teşekktir ve 
kadar uzaklara. gelmemiştik. bolculardır. 1Ik oyunu Fener - hUrmetıeriml sunmayı bir va -

_.. BaşlaraJı 8 ıncide 
lem. mıyanların yakın göllerden ve yilzil 

Oyun Fenerin soldan yaptığı sıkı lebilccek gibi olan nehirlerden isti. 
bir hücumla başladı, fakat genç f:ıdelerini temin edeceklerini söyle
IIilal takımı Fenerin bu hücumları · rnişlerdi. Bizim; sporcu maarif ve
nı püskürtmekte gecikmedi. Nite· kilimizden beklediğimiz, sporun bu 
kim onuncu dakikada Hakkı kaleci şubesi rnensublarının klüblerimlzde 

Türkiye topraklarına ayak bahçe ile oynadık ve oyunu 2 _ O zife bildim. 'l'Urkiyeyl ziyarctL 
basar basmaz dünyanın nere - kazandık. Bu golleri ancak ikin miz bizde unutulmaz hatıralar 
sine gidersek gidellm bu derece el haftaymda atmağa muvaffak b'ıraktı . Zeki Sporele bizim he· 
dostane mlsaflrperverllkle kar. olduk. Sizi temin ederim ki o· sabımıza girdiği klllfetıerden 
şılanamazdık. lstanbula gelir yunu 2 - O kazanmak için gay • dolayı tekrar teşckkUr ederiz. 
gelmez dost sporcu karneleri ta- retimlzl son haddine kndnr sar... Bizi İngiltercdcn dinlemekte 
ra!ından karşılandık. Hemen fetmeğe mecbur kaldık. olan M. Sex klUbUnün bütlin 
anladık kl bizi sevenler arasın- Türk oyuncularını çok yük - dostlarma oyuncularımızın hep. 
dayız. İlk ayak basışımrzdan bu 
gUne kadar bu inancımız her an 
artmaktadır. Esasen Londrada 
TUrklerln sıcak kalplerinde bl • 
ze karşı dostluktan başka hiç 
blr şey olmadığınr söyle
mişlerdi. Nereye gitsek bu his. 
lerle o kadar yakından karşı -
!aştık ki bu hissimiz her dakl _ 
ka kuvvet buluyor. 

sinin de son de rece şe n, son de
rece keyifli ve sıhhatte olduk _ 
larını te bşir ederim. H epsinin 
de 34 senellk kulUp şöhretin e: 
zerre kadnr halel getirmcdikle· 
rlni iftiharla kaydederim. 

Çok isterdim ki kardeşim Bop 
şimdi bu söylediklerimi işitlyoı 
ve TUrkiye seyahatimiz için lh. 

Bfz M. Sex sporcuları gezdi • 
ğlmlz yerlerde hep dost kazan -
mış olmakla mUftehirlz. TUrkl
yede Jse hiç şüphe etmiyoruz ki 
çok uzun zamanlar devam ede. 

selmiş bulduk. Esasen onların 

yUksek futbolcu olduklarını 
Londrada da duymuştuk. Eğer 
bana TUrk futbolcu dostlarımız 
oyunları hakkında küçük bir 
tenkit yapmama müsaade eder
lerse şunu söyllyeblllrim ki mu. 
hacimleri şUt çekmek fırsatla -
rım hüsnUlstimal edemiyor Yt> 

lUzumlu zamanlarda şüt çek 
mekten cekinlyorlar. 

lngIUz · futbolcuları maçın 

Uyar ettiği zahmetleri bu vesi 1 e 
ile unutarak şimdi hep onu dU 
şUndUğürnUzU bilerek teselli 

golle kazanıldığını hiç bir zaman buluyor. 

unutmazlar. Fazla çalım ,.e gös Bundan bUtün İngiliz sporcu 
terişll oyun hepimizin bildiği - ve futbolcularına Türk dostları. 

cek dostlar ve arkadaşlar ka _ mlz gibi göze güzel görünür, mızın selAmlarını ve muhabbet. lkinci devrede Fenerliler çok 

Doğanspor takımı dün fie 
Galatasaraya O - 7 yenildi 
__. Bnştarn/ı 9 ımcıut11 zandık. fakat netlces!zd!r ve· bu yüzden lerlnl yollamak yazireslni seyP. durgun bir oyun çıkarmağa ba~la 

haykırdr. Bu hn.una gidiyor de- ener ay o ur. • ji k b 1 Se··e ifa. ediyorum. lki memıe _ dılar. Hilal takımı bundan istifade· 
-:ı ederek Fener kalesine üstüste teh. fil mi?. Fakat anlamıyor musun !nglllz sistemi daha sade ket arasında son günlerde bir 

ki... fakat daha ziyade neticeyi te _ k"at daha. kuvvetlenen Türk • 
mfn maksadına matuftur. Biz İngiliz dostluğu İngiliz ve TUrk 
muhacimlcrimize, penaltı saha. sporcularını birlbirlerine daha 
sına. yaklaştılar mı hemen şUt yaklaştıracak ve bağlıyacakları 
çekmelerJni öğretiriz. Çünkü bir nı ümit ve temenni ederim.;, 

Hayır, sahihten bir ıey anlamı· 
yordu. Bir kadın için sevildiğini 
hissetmek daima, çok hO§a giden 
bir ıeydi. 

likeli hücumlar yaptılar. 

Fakat hücum hattının bozuk o · 
yunu ve bilhassa Hakkının kale 
önlerinde topu ayağında fazla tut· 
ması yüzünden bir netice alamıyor· 

18 inci dakikada mütemadiyen 
fırsat kaçırmakta yarış eden Ga. 
tasaray muh~cimleri sağdan Be· 
diinin şahsi bir akıniyle 6 ıncı gol
lerini kazanıyor. 

düğünü öttüremiyor. Tabii haldi 
olarak... Galatasaray taraftarlat1 
bağrıyorlar ama, zarar yok .. 

İzmir takımı müdafaada s: rtlCf 
meğe başladı. İkinci devre:ıin S3 

üncü dakikasında Galatasarny kll• 
lecisinin ilk defa eline top gidiyor• 
O da Adnanın pasiyle .• 

- Fakat betbaht kaidın anla-
mryor musun ki ıeni sevecek o
hırsam s3na düıman olacağım?. 
Böyle bi.ı şey olursa ıeni asla af
fetmiyeceğim .. Anlıyor musun?. 
Evet Jorj herıeyi affedebilirdi. 
Hattl Jülyetin kendisini aldat:ma
aınr bile affedebilirdi. Fakat böy
le bir ıeyi kat'iyyen affetmiyecek
tir. 

- Jillyct, diye yalvardı.. Daha 
vakit varken çık git buraldan!. 

fırsatı kacırmaktansa, şUt çe -
kerek talihini denemek daha 
faydalıdır. Şut' çekmlyen muha. 
cim hlcblr zaman gol yapamaz. 

Türk müdafi oyuncularının, 

beklerin, hatların ve kalecJleri· 
nin çok iyi oynadıklarını gör _ 
dUk. Onları cok methedebllirlm. 
Buna mukabil şurasına da lşa-
ret etmek isterim, Bizim sistem 
do santrhaf dalma Uçünc9 bek 
olarak oynar ve mlı'haclm erle 

Jlilyet gülerek başını salladı .. birlikte hasım sahasına doğru 
Ve yorganının içine daha fazla akın yapmaz. 
gömüldU. Hiç şüphesiz bu kadar !stanbuldaki maçı idare eden 
açık ve basit olan şeyi anlayamr- hakemin de llyakat ve iktMa -
yordu. Kocası kendisini ıevmeğe rından burada sitayişle bahset
haılamş olddğu için ona kar}t mellyim. Bu hakem lngillz ha. 
derin ·.,:r kin duyuyorldu. kemleri arasında da yUksek bir 

Hizmetçi aranıyor 
İyi bir aile yanında çaJışmak üze· 

re iyi bir hizmet~i aranıyor. Mat
baamızda kitap satı~ yerine müra 
caat. 

lardı. 

Bu arada Fenerliler münferit bir 
şekilde yaptıktan hücumların bi. 
rinde iki gol kazanarak vaziyeti 
5·2 şekline soktular. 

Bu goller Hilali daha fazla çalış· 
mağa sevketti. Ye nitekim genç Ili· 
lal forlan bu çalışmanın semeresini 
de gördüler ve Zeynel vasıtasite bir 
gol daha kazanarak vaziyet 5·3 şek. 
!ine girdi. 

l fil al takımı canlandı. Bugün çok 
fena bir gününde olan Ya~r takı. 
mırım gol yemesine amil oluyordu. 

Faruk gerilerde seyretmekte., 
bıkmış olmalı ki o da hücum hat· 
tında gol peşinde .. 

Oyunun başındanberi hakem. 
den kaçamak olarak Buduriyi tep· 
01ekte olan Halid yan hakemi Şazi 
Tezcanının ikazı üzerine orta ha. 
keminden son ihtarı alıyor. 

Galatasaray o kadar fazla gol 
kaçmyor ki ben de ~aşrrdı!TI b~ı 
kaçıncısı.. İşte şimdi de Euduri 
bomboş kaleyi bulamadı. 

28 inci dakikada Sarafim pek 
bariz bir şekilde 18 içinde düşü
rülüyor. Bu netice ite- .ı devam 

eden maçta penaltı bir avantaj tcş 
kil edemiyeceği için hakem dü-

bi oldular. 
Sarı-Lacivertlileri kazandıkları 

Jorj kamınnt yerinden kımıl- mevld işgal edebllfr. _ Çok gürültü ııo horluyonm-
danma'8rgınf g'St'Ütıce hiddetle oda DugUnkU oyun fevkalAde gll- nuz komşu. Davetıllerlm rahatsız 

32 inci dakikada Basri \·e iki da
kika sonra da Rebii so: kaşeyi bu. 
lan bir şütle iki gol d~ıha kazandı
lar ve biraz sonra da oyu:ı 7·3 Fe
nerlilerin gatibiyetib biuni5 oldu. 

Bu suretle Cumhuriyet halk par 
tisi taraf mdan on sene müddetle 
ortaya konan ~ilt müsabakaların· 
da, şilde en çok ismini yazdıran 

bu mu,·affakiyetten ve Hilal takı· 
mım da kunetli rakiplerini yene 
rek Fenerbahçe ile finale kaldıkla· 
rmdan dolayı her iki klübü de teb. 
rik ederiz. dan çıknıı~~ı. JülY"'t Cebe güHü .. zel ve heyecanlı oldu. Her iki olacaklar. 

Hiç şiiphesiz onu~ ~~ece.. takım da stadı dolduran on bin - İngiliz karikatürü -
glni ümit ediyordu. J !erce halk üzerinde çok iyi bir 

Dürhi r.ıaçta yüz lira hasılat ol· 
muş bunun 25 ni Fener, yirmi 
beşim de mıaı takımı almıştır. 

ECDAD TABLOSU 
F'ı Tableau d•• ancatre• ( dea aTeux) 
h The Llne ot' Aacent (The Llneage. The P•· 
dlgreeı a Geneaıaoıcaı Tabıe or Chart) 

Planş: 19 

Aı Dle Ahnentat'el (A•zenelenz-. Abatamm1-1n. 
g•tat'el) 

1. SOS EVLAD (ecdadı 

.ı;österil~n sahuı) 

1. İ: the probationer (the 
cxaminec, 
dant) 

the descen_ 

1. A: der Probant ( Proband, 
PrUfling, Ahnentrager) 

l (les aieulea de 1) 
1: 5 and 7 the grandmothers 

of 1 

A: 5 und 7 die Grol3mtitter 
von 1 

4 - 7 (l in) BÜ\'CK };BE. 
VEl'.1'"1 

Sarı.Lacivar.lilcr şildin hakiki ~ahi-
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saicul.s de 1) ıı 
t: 9,, ı t, ıs, 15 the great - I 

grandmothers of l 

,\: 9. 11. 13. 15 die UrgroB. 
mütter Yon 1 1 

8.15 (l in) BÜl'CK };Jm_ 

\'Iff.NİNİN EBEYE\'Nf 

(eC'dadı) ı 
P: 8 _ L'; les arriere - grands 

- parents de 1 (les bL ! 
saTeuls de l) 

1: 8. ı.; thc grert - grandpa
rcnts of ı 

n 

.\: 2 und 3, 4-i, 8.15 bilden 
je eine Generntion (Ge
schlechterfolge, Ahnen
rcihe) 

1. (2 ile 3 ün) OOLU; 4.7 
XJN TORUSU '' Jo~ 8.1:; 
iN E\'LADLARIN~ TO· 
UUSUDUR 

F: 1 cst le fils de 2 et 3, le 
pelit - fils de 4-7 et 
l'arriere _ pctit • fils de 
8-1 :;. 

34 üncü dakika.da Bediinin sıl:' 
bir şütü üstten dışarıda .. Bir da• 
kika sonra da Saliihaddinin nefi• 
bir volesi direklerin dibindc'l oı· 
şanda. 

39 uncu dakikada Doğansporı.ıtı 
sağaçığr vasıtasiyle Calat<:saraf 
kalesine yolladığı sıkı şilt C::türı' 
yatan Osmanın kucağında .. 

41 inci dakikada Cemilin ga}' ' 
retiyle Doğanspor mü.dafaasınd•11 

kopan top, gene Cemilin gütt\ 
bir pasiyle Sarafime giliyor. sa .. 

.,a• raf im bunu kaçırmadı! Galata" 
rc.yın yedinci golü ağlarda. 

Oyunun bitmesine bir dakik• 
kala, Saliihaddinin sağdan bir or· 
tasını Sarafim dışarı çıkardı. ve 

'·s· Galatao;aray, attığır.dan fazla " 
çırdığı bir oyundan 7 - O galiJ' 
çıktı. 

Nasıldılar ? 

Galatasaray 7 gol atmasına rııS 
men öyle fırsatlar kaçırdı ki insi!• 
nın adeta hayret edeceği geliyo( 
du. Hücum hat~ı çok gollü bir ~· 
yun çıkardı. Fakat dünkü oyun • 
dan sonra bu (çok gollü bir .r 
yun) olmalıydı. Takımda Sala • 
haddin bir rok goller kaçır<11• 

3 ··ıc Fakat atılan her golde de büyı.ı 
hisesi vardır. Kendisi GalatasaraY 
hücumlarının nazımı vazifesini 
r:rnv<tffakıyetle yaptı. 

İzmir takımı hakkındaki düşiitl 
celerimi başlangıçta yazmıştım · 

Sacid Tuğrul öıet 

2. ( l in) B.\BA ·ı 
2. ı··: le pcre de ı., 

2. J: the father of 1 

F: 4 - 7 les grands _ pa
rents de 1 (les aleuls 
de 1) 

.A: 8 _ 15 die Urgrof3eltern 
von 1 

2 - 15 (l in) AT.\LARI, EC-

t: 1 is the soıı oC 2 and 3, the 
grandson of 4-7, and the 
grcat - grandson of 8.1:; 

A: ist der Sohn von 2 und ~, 

der Enkcl von 4. 7 und der 
Urcnkel von 8-15 

Dün ve yarın tercürrı8 
2. A: der Va ter von l 
3. (1 in) A.:\'i\'t;st 

8. ı-·: la merc de 1 
3. l: the mother of 1 
3. ,\: die Mutter von 1 
2. ile 3, ( 1 in) EBIWE\'1\"İ 
2 et 3 !es parcnts de l 
2. and 8 the parents of 1 
2. und 8. die Eltern von 1 

4 \ e 6, ( t in) BOYCK Bı\-
llAl.ARI (ecdadı) 

4. et 6. lcs grands - peres de l 
4 and 6 the grandfathers of 1 
4 und 6 die GroBviter von 1 

l5 ,·~ı in) BUl'VKAl"lı-XE. I 
F: l5 et "I lcs gra.nd'meres de 1 

ıso 

t: '' - 7 the grandparcnts of 1 
A: 4. 7 die Grof3eltcrn von 1 

8. JO, 12, H (1 in) BCrCK 
BABAI,ı\Rf:\'I:'\" BABA • 
J,.ARI (t'C'dlerl, e<'dadı) 

F: 8. 10. ·12. 14 les arriercs -
grnnds - percs de ı (les 
bisaiculs de l) 

t: 8, 10, 12, J4 thc great -
grandfathers of 1 

.A: 8, 10, 12, 14 die Urgrof3_ 
viiter von l 

8. J 1, 13, 15 (1 in) BO\'ÜK 
AN'.1'"}; \'E .BABALARI. 
1'"1~ A~"1'"El,ER1 (<'edde
Jeri) 

F: 9. 11, 13. 15 Ies arriere
grand'merea de 1 (lea bt-

DAD (u<iulü) 

F: 2 - 1ı1 lcs ancetres (!es 
aieux, !es ascendant.'3, 
l'a.scendance) de 1 

1: 2 • 1."i the ancestors (thc 

forefatherıı, lhe ascen_ jl 
dants or ascendents) of l 1 

.A: 2 - 15 die A hnen (Vorfah
ren, AszcndentC'n) \'on 1 ı 

2 \e 3, 4 - '7, 8 • 1:>: GRUP_ 
J..ARIXDAN ınmnıRt 

UfR :\ESLİ (b:ıtm, gUbc
~i) GOSTF.RİR 

F: 2 et 3, 4-7, 8.1."i: chacun 
de ces groupes rcpresentc 
une generation 

2 and 3, 4.7, 8-15 are three 
different generatlons 
(lines of ancestonı) 

2. (3 iin) KOCASI (zewi) 
F: 2 cst le mari (l'epoux) 

de 3 

t: 2 is lhe husband (the 
spousc) of 3 

,\: ist der Ehemann (Man"l, 
Gatte, Gcmahl, Ehegalte) 
von 3 

3 (2 nln) KARISI (7.f'\'<"eııl) 

2 \'e 3 f'\'lller, ~lrtltr 

r: 3 cst la !emme (l'epouse) 
de 2. 
2 et 3 ııont des epoux 

1: 8 is t.he wife (the spouse) 
of 2 
Z and 3 the arried coupla 
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No. 
külliyatı 
4 LSO 5 ci seri 

41 Dö Profundis 

42 Günün hukuki ve iı;:tımal ıı: 
7., meseleleri 

43 Eflatun S!S 
75 44 

45 
Gizli harpler 
Disraeelinin hayatı 

46 Metafizik nedir? 
47 Yeni ~dam 
48 İrsiyetin tesirleri 
49 Politika felsefesi 
~ Estetik 

100 
2ıs 
75 
75 
75 
25 --610 

nu serinin fiatı 610 kuruştur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 fskon· 
to yapılır. Kalan 4 .88 kuı1ıJD 

ınu•r~ 1.88 kuruşu peşin ahnarak ' " 
hakisi ayda birer lira ödrıırn" 
lizerp Uç taksite bağlanır. 

4 ....... ------@ .. ....x.L\L\.V.V...i,.JWL 
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19 Hazirandan 26 Hazirana kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak-

ları rıhtımlar. 

(aradeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de 
(Cumhuriyet), Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımın· 
dan . 

.3artın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mer_ 
ain). Sirkeci rıhtımından. 

lzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top· 
hane rıhtımından. 

Qlipin kutulannm Uzerine resimde gördüğünüz ~ekilde kabart. · ' 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 de 
(Sua) sistemi vapurl;rdan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da 
ve Pazar ayrıca 20 de (Marakaz). Galata rıhtımrndan. 

.Jand1rma hattına - Pazartesi, Çarıamba ve Cuma 18,15 de 
(Marakaz). Ayrıca Çarşanba 20 de (Mersin), Cumartesi 
20 de (Antalya). ma pullar ilave edilmietir. 

~er yerde ısrarla pullu kufuları isteyiniz. -

rta okulu bitiren gençlerden 

1 
Gedikli Tayyareci alınacak 
• -:--- Genelkurmay başkanlığının tensiblerile Türkkuşu Genel direk 

, ~llnün emri altında bu yıl açılmakta olan (hava gedikli hazırlam3 
2 

1tıa) o:-ta okul mezunlan alınacaktır. 
~"'-:- liava gedikli hazırlama yuvasmJ ginnek istiyenlerde aranacak 
ı\ ~,ı şartlar a~ağıda gösterilmiştir. 
& - 'I'ük olmak, anac:ı \ 'C ba1)ası Türk ,.e Türk soyundan olmak. 
C: - Bekar olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
IJ - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
t - İyi hal sahibi bulunmak ' 

- Ana \'e bab:.:ısının yoksa. velisinin rizasmı gö:;teren vazih ad 
'>e·ı·ka ~ k ' go,,term::! · .• 

(arabiga hattına - Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh. 
tımından. 

fmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet). Cumarteal 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
lzmir ıür'1tt hatbna - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
\tersin hattına - Salı 10 da (Anafa.rta), Cuma 10 da (Çanak· 

kale), Sirkeci rıhtımın/dan. 

~OT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağtda tele· 
fon numaraları yazdı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği 
Galata Acenteliçi 

Sirkeci Acenteliği 

- Karaköy, Köprübaşı 
Galata. Deniz Ticareti 
Müd. binası altında 
Sirkeci, Yolcu Salonu 

...... ·.!!.) •' ... • ,, ' 1 

42362 

40133 
22740 

(4160) 

~ liava gedikli hazırlama yu\'a;ını ve hava okı.:llarını bitirdikten -----··- ,._ _,,._, , ______________ _ 
ilıhG ava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak \'azife görmeğ' 
a , 1 etmek (bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve 
"'a;ifük heyetince yapılacak kati muayene iyi netice \'erdikten sonra 
3 1 l'ürkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

~~ünakalat Vekaleti ıstanbul Elektrik 

işleri Umum Müdürlüğünden : • a ...... Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
• reci 
~et zamlanmn miktarı ile diğer esas ,·e şartlar hakkında daha 
~lumat a!rnak istiyenler ortaokul, lise ve kültür direktörlükleri 1-Muhammen bedeli (15000) on beş bin lira tutan5000adet tek 
~· tt\ik şubeleri başkanlıklanna, Türk Hava kurumu ile Türkku. .:afhalı cereyan sayıcısı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

4 ~Crine_gönderilen matbu broşürleri gö~c.bfürley~ ~m':t H • 
2 - Mu\•akkat teminat U25) bin yüz yirmi beş liradır. 

1 
- ltayıt muamelesine 30 hazi~nda (9'>n tWlilecelltir. ~~ . 
~'tlaıı haiz olduğu g5rülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 

5 u~una sevkedilecektir. 
, :- Hava gedikli hazırlama yU\-asına girmek istiyen ortao~ml 
;:arı kaydedilmek üzere Türk Hava kurumu subelerine. Ankara 
~u genel dirrktörlüğüne müracaat edilmelidir. (3815) 

3 - Eksiltme 10·7·939 pazartesi günü, saat 15 de Metro han bina. 
sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaklır. 

'tr$#4/Ji 
~St> .. 939 Pazartesi 
't, togram, 19,0:S KUztk (Bir 

~ttı~·), 19,115 TUrk müzlA'f (Fa~ 
'l'e ' 20,00 Memleket a&&t aya.n 
~ilk nıetcoroloJI haberleri, 20,111 

l ..._ lar - R. 20.20 TUrk mllzt 
'Ilı l!e llayau araban Jeırevt, 2 .:.. 
~-.1 :t (Bayati araban f&rtı) NI. 
':ı ııı lı;ln. 8 - Rahmi beyin 

>aıtl'aban ııırkI) aısnmmu hic 
t 't'.ı lı. • - Kanun taksimi, 3 ~ 

ıı,~Bayau araban §arkı> Ney_ 
"l)au Ylm olamam. 6 - su yol. 
t~ll llraban §atkı) DUşme dağ, 
ltaııaccyıgın, 7 - Su yolcu <Ba. 
' ıı ıarkı ı Sıız aemalat. 8 -
,

1rn (Hicaz şarkı) Zevki ııcv. 
" dıın. g - SalAhattJn Pınar 
~ , §arkı ı ümidini kirpiklerin. 
Uttliayrı Yenlgtln IHUzuun §ar. 

• ~ Oo em yazıktır sana kanma. 
~U l(onu~ma (Doktorun saauı, 
~t.::: (Ferhunde Erkin tarafın. 
~lııt •'dan piyano parçaları), 

""lııı, k (Melodiler - Pl.), 21,411 
, ş' 22,00 lıll1%1k {KUçUk orkes. 
~~~et: Necip A§km), ı - Pauı 
~ ....._ li'ltreıer (M&r§), 2 - Kari 

\. ı.aoı; Viyana qlu <Potpuri). 
'" il, Toatı - Bir puse için, f -

llblJıııtcln - RomıLM ~ - J. 
~ ; lıoınantık vals, 6 _: lfichcll 

..,. renat, 7 - Mascagnl - Ka_ 
\~ l'\ı1'tıkaruı operıu<mdan, 23.00 

' it haberleri, ziraat aahnm tah 
" ~a ~l'llblyo • nukut bnrııaaı ( :ı 

, ' O Müzik ıcatant - I'l.) 
2• Yarınki program, .... .._ _____ _ 

foreıtln Gençdur ve ar. 
arla$1:ırı 18 Haziran 
'enişehlr <:umhuriyf'I 

b:ıhçe~inde 
r iki ıiJnqü nraaında) 

Tt'RK OPF.RETI 
Ostacl Muhlis Sa
tıahattinln riya. 

selinde kırk klfi
lik kadro ile 1B· 
kında 711 hm· 
ılllertaa J>qJQ:or 

4 - Bu i~e ait ~artnameler idarenin levazırı rr.üdürlü.Sünden para· 
sız tedarik ~lilebilir. 

ETITU~Rlll. s.ı.ot TEi\ 
Naşlt Özcnn • ErtuAru' 
Sadi Tek Tuun tiyatro 

sunda gilndUz: 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarlfat dairesinde haıırla
narak saat14e kadar 7inci kattaki komisyon kltibliğine imza muka 

BEKLE~~llYE:-i sor- bilinde verilmiş bulunması l!zımdır. ,(4111) 
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besini beraber yaptık, dostluğu
muz .... Dur bakayım, yani 17 4 3 · 
1744 den beritlir. 

- Ya.. Siz de o muhasarada 
bulundunuz mu? Ben de orada 
idim .. 

İhtiyar derhal sandalye üze_ 
rinde doğrulup gözlerini iri iri 
a;arak Balsamonun yüzüne hay • 
retle baktı ve sordu: · 

- Affedersiniz dostum, fa. 
kat kaç yaşındasınız?. 

Balsamo şarap doldurmak 
için kadehini matmazel Andre· 
ye uzatırken cevap vetidi: 

- Ben mi? Benim yaınn yok. 
tur! . 

Baron, misafirin bu cevabının 
manasını kendi kendine bulma
ğa çalıştı. Misafirinin ya~ını 

saklamasında bir mal:sa.dı oldu· 
ğu'lu sandı . 

- Mösyö müsaadenizle söy
leyeyim ki, siz o muharebede 
bulunan bir ukerin bugün ta
Jımaeı kap eden ya9ta değilsi· 

niz, bu muhareb~den tamam yir 
mi •e!:iı ıtne ıeçti, halbuki ıiz 
yanılmıycna:n ar.cak otuz yaı· 
larmda v;ıraınız. 

- Garip, r.tuz } aıında olmr 
yan var ırudır? 

- Bu ıöz d• garip, iıte ben, 
otuz yqmı aıah tama motuz ııe. 
ne oldu. 

Andre, fcvkallde bir merakla 

garip misafire bakıyorlJu ... 
Baron, şaşkın şaşkın: 

- Jl.'lösyö beni cidden hayret 
lere boğuyorsunuz, dedi. Boışka 
hir muharebeyi, o muharebe zan 
ned!yorsanız o başka, ıiz niha. 
yet otuz yaşında varsınız, öyle 
değil mi Andre?. 

- Evet, ancak o kadar olabi· 
lir .• 

Balsamo gülümsedi: 
• - Hayır baron, bayır, dedi 

ben söylediğimi bilerek söyle· 
rim, hem de ancak hakikati ııöy. 
lerim, ben meşhur Filip Sburg 
muhasarasın.dan bahsediyorum 
ki o rada dük dö Rişliyö ldüello
da yeğeni prens Zikoeni öldür
dü. Bu vak'a istihkamdan dö -
nerken cadeıd üzerinde oldu .• 
Y o 1 u n kenarın.da .. Sol taraf· 
ta dük kılıcını prensin vücuduna 
yerleştirmişti... Prens dö Pont 
ölmek üzere bulunan yaralıyı 

kucağında kolları arasında tuttu 
şu sırada oradan ıeçiyordum •• 
Prenı yolun kenannda oturu. 
yordu, dük ise ıükQnetle, hiç 
bir ıey olmamıı gibi kanlı kılı· 
cını siliyordu. 

Baron bağırarak, Balsamonun 
sözünü kesti: 

- Mösyö. namueum tlzerlne 
yemin ederim ld l>enl hayretler 
içinde bırakzY.orıunusl Ba ~. 

15 

~ ................................ . 
VENÜS kadar g\izel olmak isterseniz ... ! 
Me~hur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winteı 

8 ... 
e 
Q 

Umumi rl-"pJşu: Nureddin Evliya zade Ecza, r i t ve ıtnyat 

t deposu İstanbul 

.. . 

Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
!er, kepekleri giderir • 

'ngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - İstanbul 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~\.Lf.L.~~ 

1939 ResimliHaf ta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 
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ben:m dostum ol:ımıyacağınıza 

emin olunuz .. 
- Hayır, mösyö, ben onların 

ne dostu, ne düşmanıyım, hiç 
birini tanımam .. 

- Ne kadar iyi? Bunlar çir
kin, çirkin olduğu kadar da ze
hirli hayvanlardır. kat ettikte. 
ri kaıde!er ve usullerle krallığı 

mahvediyorlar. Artık Fransada, 
gülmek, eğlenmek bırakıldı, 

herkes okumakla mcıgul, ne o· 
kuyorlar, biliyor musunuz? • 
Anlatayım: 

Mesel~ bir mutlak hükUınet 

idareainde ahalinin fazilet sahibi 
olması çok müşküldür. Yahut 
mutlak hükQmet ahalinin ahla· 
kını bozmak ve onları esarete 
sokmak için kurulmuş bir ida· 
reı:lir,, gibi sözleri okuyorlar. 
Sanki bu insanı eğlendirir mi? 
Fazilet sahibi bir halk! Neye 
yarar? Ah her şey fena gidiyor, 
bu fenalık kral hazretlerinin 
Volterle mülakat ettiği ve Did· 
ronun kitaplarını okuduğu gün
den beri baıla.dı. 

Bu sırada Balsamo gene pen· 
cerenin arkaaından aalona ba -
kan aoluk ylizil gördil, fakat mi· 
safirin gözleri oraya ldöner dön
mez bu soluk yilı kayboldu. 

Balııımo gutetet eorc!u: 
- Yoksa matmazel fılosoE 

mudur?! 

An.dre 
- Ben filosofluk nedir bil. 

mem, yalnız ciddi olarak heqe
yi fevkalfide sevdiğimi bilirim. 
dedi. 

Baron, kızı matmazel And· 
reye döndü: 

- Öyle ise matmazel, benim 
fikrimce yaıamaktan başka cid· 
di bir şey yoktur. Ve yalnız bu. 
nu seviniz .• 

Balsamo söze karıştı: 
- Zannedersem matmazel ha· 

yata düşman değildir?. 
Andre: 
- Sırasına göre mösyö, dedi. 
Baron : 
- İşte cesur bir kelime daha. 

İnanınız mösyö, bu sözü ayne,. 
oğlum da söyledi. 

Balsamo hayretle: 
- Oğlunuz da mı var mös

yö? ıdedi.. 

Baron: 
' - Evet, bu felakete sahibim. 
Bir vikont dö Taverney, velibat 
jandarma alayında mülizim ... 
Aıa bir yadigar .. 

Baron bu üç ıon kelimeyi her 
b~r harfini ağzında ezerek teltf 0 

fuz etmek istiyormu! gibi dlıle. 
rini sıkarak söyledi. 

Balıamo: 

- Tqekkllr ederim, '8"t 
o da filosof, yemin elderlm ki fn.4 
sanın bunlara brJC cımartarmı 
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Dünyaca maruf Sayın y 
Güzelliğinizi korumak için gece yatarken kul
landığınız yağlı &.Tem sizi hoşnut etmiyorsa: 

Sizi mes'ud 
Mahzurlar __ : :lan ş~kayet çi iseniz; 
• NOXA • • 

- tatbik ediniz 

Bisikletleri 
Münhasıran 

mağazalarında satılmaktadır. 

- PARASIZ -il . 
i Bu sihramiz yeni 

l "Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 1ım11111u ........ ___ _ 

Parisin en kibar mahfilleri ve yüksek tabakaya mensub mil
yonlarca kadın INNOXA sütü kullanmaktadır. 

TERZİ 
INNOXA sütü, çilleri, buru§uk lukları izale ederek ciUinizi 

makiyajın bütün mazarratlarından korur. 
r , 

Azize Aşar DNNO~~ stYıttYı ~aır ı ste !Q>cktor IQ>~~~T 
Yazlık son modelleri gelmİ§
tir. 184 Galatasaray lisesi 
karıısr. Kat: 2 • 

laboratuvar lannda hazırlanır. 

Türkiyenin bütün parfümör ve büyük eczanelerinde satılır. 
................... m!!I ...................................... ... 

- • • ~ •• • • ' ,, J ...: :· • • ... ' l'ı • • 

Traş olduktan sonra cildinize 

krem sürmeyiniz 

ERPOKE 
f raı bıçakları cildi yumu~atır 

ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

Her Yerde POKER traşbıçaklanm : 
ısıarla isteyiniz. 

t . ... . ~ . 

-, 
"• 

Toptan ve perakende satıs yeri İstanbul 
Sulta nhamam Ha mdi bey ~eçidi 
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silkerek gUieceği geliyor, ge· 
çende oğlum bana zencilerin esa
retini kaldırmaktan bahsediyor. 
du. Garip değil mi? Dedim ki, 
peki cnlan serbest bırakırsak 

şekeri nereden alacağrz! Ben 
kahvemi ziyalde şekerli sevdiğim 
gibi kral da öyle sever, bana 
ne cevap verse beğenirsiniz? dc
.di ki: ''mösyö, şekersiz ikalmak 
bazı insanların esir kalmalarını 
görmekten daha iyidir. ,, Şüp

hesiz bu gc:nçlerin başlarını dön
d;:ren, akıllarım yok eden bir 
şey var ve bu anlaşılmıyor. İn. 
sanların hepsi karldeş olduğunu 

sanıyor .. Mesela ben Mozambik
li bir zenci ile kardeş olayım?. 
Buna hiç akıl erer mi? Ne tuhaf 
şey!.. 

Balsamo: 
- Evet, bu .da birdenbire pek 

ileri gitmektir, dedi. 

- Öyle değil mi? Ben çok 
talihli bir adamım! iki evladım 
böyle... Bittabi bunlar benim 
ismimin yaşamasına hizmet e· 
demiyccekler 1 Kızkardeşim bir 
melek, hiç bir şeyden anlamaz ... 
Bira.1erim insaniyet ve müsavat 
tan dem vurur! Mösyö rica ede
rim, içiniz, şarap pek adi ise de 
mevcudu budur .• 

13alsamo, bir taraftan Antdreyc 
bakarak barona cevap verdi: 

- Mösyö şarab'ı pek beğenir 
yorum, dedi. 

- O halde siz de filoS<'fsu
nuz; dikkat ediniz, yoksa kı

zım Andre, size ide nasihate ba~
lar, o bunu pek sever; filosoflar 
dinsizdirler .. Onlar bizim zama. 
nrmız.da A1Iaha ve krala inanır
lardr, o kadar .. Bugün bunların 
her ikisine ide inanmamak için 
bir çok kitaplar okumak lazım 
geliyor. Benim gençliğim zama· 
nrnda insana hoş gelen şeyleri 

öğrenirlerdi, mesela iskambil 
kağıtlarile oyun oynamağı mev 
cut kanunlara rağmen meçle 
düello etmeği talim ederler, dü. 
şesleri soymak, sonra da dansöz
lere soyulmağı öğrenirlerdi. Be· 
nim sonum da böyledir: Taver. 
ney malikanesini kamilen opera. 
da mahvettim! işte mazimden uo 
gün üzülerek düşündüğüm yal· 
nız bu vardır, çünkü parası kal. 
mamış, iflas etmiş bir adam, a
damdan sayılmıyor. Ben ihtiyar 
görünüyorum değil mi?. Bunun 
sebebi paramın olmaması, bir 
mağara gibi yerde yaşamam, ba· 
şımdaki perukenin parçalanmış 

olması, elbisemin pek eskimesi. 
dir. BiHikis dostum mareşalin 

elbisesi yenidir, Pariste oturur, 
senede iki yüz hin frank sahilıl 

bir adamdır ve o hata ge.nçtir. 
dinçtir, zevk ve safa ile, güzel 

•,,. ... ,.. • .. .- .•• .ı ...... " • .. • . 

bir hadise 
Süt Ma kineleri 
1939 modelleri gel
miştir 

Dün}•anm en sağlam \'e en 
ucuz 

iELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez n• 
bozulmaz. Y cdek aksamı d? 1 

ima mevcuttur. MIELE 
makinelerimize · mahsus 
hususi yağımız gelmiştir. 

1 
Fi:ıtı diğer yağlardan daha 1 

ucuzdur. 
Anadoluda acenta aranmaktadı 

Türkiye umum clep:>su Jak Dekalo ve Şs . !st. Tahtakale No. 51 Fena renkte bir pudra yüzü
nüze korkunç bir makyaj man_ 
zarasını verir ve sizi oldu~u

nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tt>crübe etmek. 
tir. Bu tecrübeyi hemen _bugün, 
~ize parasız olarak veril cek 
yeni \'e cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
r.i"Cilt renkleri,. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile kanştırıl
mıştır.Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir in~likle renkleri 
intihap eder. 

Taşra satış yerleri. 
Ankara acentamız: Yusuf Esendemir ve oğulları 

Omer Başeğmez Adana .. 
Konya .. 
Ceyhan .. 
Gaziantep .. 
Erzurum .. 
Polatlı .. 
Esldşehir •• 
Trabzon " 
Trabzon .. 

Bolu " 
Rize " Bolu .. 
Bafra .. 
Kastamonu ,. 

l\Jehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu ::\·f. Şakir Ozşcker 
Ne~et Solakoğlu 

Süleyman Gzgeneci 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 

Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlıı Hafız Salih 
l\.!chmet Yönder 
l\lusa Güveli ve Şeriki 
Mustafa Gözüküçük 
Saim Çelebi 
?\lustafa Lutfi l\'uhoğl u 

• • , • • • \ , • • ~ t ·• & 1. - • • ~J A '', 'i ' : ' : .. . 

19 Li HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane ra1d psiz gaz~tesidir. 

1 

Tene gayet uygun bu reni 
pudra sayesind~ artık makyajlı 
bir yüz görünmiycccktir. Toka. 
lo:ı pudrası, imtiyazlı bir usul 
daire-inde "Krema köpüğü· .. ile Müvezzilerden ısrarla isteyiniz f 1 
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eğlencelerle vakit geçirir, sev
gili dostum bilir misiniz ki mare· 
şal benden en beş yaş büyük • 
tür, tam on sene. 

- Mösyö dö Rişliyöden bah-
sd:Hyorsunuz değil mi?. 

-Evet ... 
- Dükten mi?. 
- Her halde kardinalden de-

ğil 1 Henüz oralara kadar çıka. 
madım, bundan başka · kardinal 
yeğeninin yaptığı şeyleri yapma
dı, onun kai::lar zevküsafa ile 
meşgul olamadı. 

-Bu kadar kuvvetli ve bü
yük dostlarınız olduğu halde sa. 
rayı bırakmanıza hayret ediyo
rum. 

- O! Bu bir muvakkat ay
rılmaktır, o kadar! Bir gün ge. 
ne saraya gireceğim. 

- Fakat ihç olmazsa mare
şal, oğlunuzu terfi ettiriyor mu? 

- Mareşal oğlumu himaye 
etsin! Nerede böyle şey! Çünkii 
onu hiç sevmez .. 

- Bir !dostun oğlunu sevme· 
mek olur mu?. 

- Bunda mareşalin hakkı 

var .. 
- Şüphesiz haklı.dır.. Çünkü 

oğlum filosoftur, mareşal ise fi. 
losoflardan kat'iyyen nefret e
der. 

Andrc müdahale etti: 
- Filip te mareşali biç sev· 

mez ya.. Pek haklı olarak o da 
mareşala ayni muameleyi yapar. 

Artık sofradan kalkmışlaıt.lr. 
Baron, içini çekerek: dedi ki: 
- Eski zamanlarda gece ya. 

nsından sonraya kadar sofrada 
kalırlardı .. Çünkü yiyecek şeyler 
çoktu. Yemek bittikten sonra da 
içerlerdi, fakat güzel yemek ol
ma.dan saatlerce yemek içmek 
tabii imkansız .. 

Sonra hizmetçisine dönerek: 
- Eğer kalmışsa bir şişe şa· · 

rap daha getir, diye emretti. 
Baron dö Taverney, bir kol. 

tuk sandalyesine arkası üstü 
yaslanmış, mahzun bir tavırl:ı 
ahlar çekip dur uyori'Ju. 

Balsamo söz açarak: 
- Siz bana mareşal dö Rişli

yöden bahıcıediyordunuz, dedi. 
Evet ondan bahseUiyor • 

dum. 

-- Eğer mareşal . oğlunuzu 

sevmiyor ise, bunda haklı olsa 
gerek. Çünkü oğlunuz filosof. 
tur. Fakat size karşı dostluğunu 
muhafaza etmeliyldi, çünkü siz 
filosof değilsiniz. 

- Filosof mu 1 Hayır çok şü
kür değilim .. 

- Zannedersem rütbeniz, ün 
vanınız olmalıdır, kralın hizme
tinde hiç bulundunuz mu?. 

- Tam on beş sene, mare~n· 

lin yaveriydim. Mahon muharc. 

10 Kadında 
Fena r enkte 

Pudra kulla 

karıştmlmıştır. Bu sayede P' 
ranın saatlerce sabit katrn::ısıf. 
temin ettiği gibi pudranın~; 
din yağlı tabii ifrazatını ~ 
setmesine ve bu suretle cilcli

1 

. e~ 
kurumasına ve sertleşmesın 
binnetice buruşuklukların 

huruna da mani olur.Her ,? 

krema köpüğıle karıştırılıef 
meşhur Tokalan pudrl!s:ını k 

!anınız ve birkaç gün zarfı .., 
teninizde yapacağı cazip te1'ef 
mülü görünüz, daima k~tula J:' 
üzerindeki Tokalon ismınc d ı; 
kat ediniz.Teninize uygu~ .. :e~ 
intihabında tereddüt cttıgır.. 

Z 1'0-
de lutfen lstanbulda 62 > 11 

posta kutusu adresine (To1'~17, 
pudrası servisi 30 l To.) vaki 0 

cak talebde size memnuniyeı:: 
muhtelif renklerde nürnune 
altı ufak paket pudra gönde • 
ceğiz. 

1 SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 
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Romanya Hariciye Nazın şehrimizde 

Gaf enko Bükreşe M. 
dönüşünü 

Ati nada 
Metaksasla Gaf enko ltalyanm 

Arnavutluktaki 
harekatını görüşmüşler 

'YUnaı ı .;;tandan Homanrnva don 1\1. Galenko, kendısini istikbal c· 
Ilı 1 • • 

1:1\te olan dost ve müttefik Rumen den Ruıncn konsolosile görü5erek 
~riciyc nazırı Gafenko ve refikası I<um patrikhanesini ziyaret saatini 
d U~un oğlcden sonra saat on üçe tesbıt etmitşir. Bugün saat on beşe 
0 ~ru Daçya ,·apurile lımanımıza doğru l~umen hariciye nazırı ve re· 
elnıı,tir. (Devamı S incide) 

------···-·------------------

Mareşal Badogligo 
1 iran kıta/arını 

teftiş etti 
Arnavutluktaki ltalyan kuvvetleri mevcudunun 

bine çıkarı l ması "Türkiye ile lngiltereyi 
düşündürmek için,, mişt 

'Yugoslavya ve Romanyanın 
Türkiye ve İngiltereden 

rica lan ne imiş? 

120 

d l'iran, 20 (.\.A.) - Mareşal Ba. ğır top, 150 tank \'C 500 milral~·üz· 
?&lio, dun Arna\'Utluk hükumetı· den mürekkeptir. 

Ilın e k • ·1 sı • · · M l tl · · '.> 
1 r .mı c bazı a \:en ve sıyaı:ı a <sa arı ne ı mış . 
lalyan ricalini kabul ctmistir. Pari-;, 19 (A.A.) - (llavas ajansı 
Bugün Tiran garnizonu • kıtaları- bildiriyor:) 

111 
teft15 edrcektir. Tiran garnizo· Arnavutlukta ltalyan kıtaatmın 

tıu, 10.000 nefer. 500 zabit, 100 a <Devamı 5 ine.ide) 

Dün gece ya,ılan manevralarda 

/Jir tayyare fil osu 

tacil etti 
[ .. -~.._.....- .. .. 

· ]apo>t tayyarccileri1ıden bir grnp ... 
(Tie;,çitı Mdiselerinc dair haberler Y~~ısı 5 incide 

~~ı 

Yeni tefrikamız: Düğünler 
Halkevleri ve 

klüplerde 
yapılabilecek 

işgal 
altında 

Casus ve macera roman
larım n en ·güzeli ve 
heyecanlıl~rından biri ... 

Perşembeye MABER'de 
baş :ıyo r 

Vilayetin ilk kararı 
tadil edildi 

Vfüıyetin, dü,\:rünlerdeki israfla· 
ı:J. rın onun(;) geçmek için sıkı tedbirler 

K O•• r alciı~ınI \"C bu arada otel ·alonJarın 

daki toplantıları ya~ak ettiğini yaz 

k mı~tı. ViHiyetin bu . tedbirinden 

b 
U V U mak..at yalnız aile bütçelerini sar-

0 m bardlm an etil• As.k, his va macera san, mac.ranarın cınıenmcsi olduğun 
dan, dliğun mera imine becfaya tah 

Atinaqz 

yehrimizde Ati na a yosunu ın I · Birkaç güne kadar neşrine 1 rında dü~ün toplantıları tertibine 
~ R d d. 1. l romanı , sis olunan halke,ıerilc klup binaıa-

ye 11; er 111 aile v rayı b i hn iye re k --M-....... b-a ..... şl-ıy_o_ru_z ____ ~_izi_n_''_er-ilm-i-şt-ir(_• ,~_: :_:an_.;,~_ı k-~ü-~~-~;_i:1_eJ_alı 
te laş ve heyecana düştüler ~u~-~~~'f~<C-Odl~ l\JJ~ -~@ır~~ 

ta .ı\tina. 20 - Dün gece Yunanis-, .Dün g~c~ saat dokuz~_a ~.ti.~a ve Halide Edibi çile doldurmağa 
ltonda tayyare hücumlarına karşı Pırcd0c butu~. ışıklar sondurulmck A • 

ılc 11.ınrna tecrübeleri yapılmış, b_u surclılc tecrubclcre b.~şlnnmıştır.. m ah k Um eden h an g 1 u ay k 1 rl" k t 1 r ? 
ncnıclcr bir aralık heyecanlı bır 10 tayyareden murckkep bır 11 

ll-anevra seklini almış ve muvaffn- Yunan filosu, baskın halinde bir· O~rrtmrn ı,..mail Şı'' liri Giirses ·kendisi için bir "çile doldurma" ol. 
kıvcue ncticelcnır.iştir. (Devamı 5 incide) ıulı~·I :ı. hu "abalı altl ı ğıın1 1. bir mt>k. duğu kadar onu memleketinin 

---- --_...,,...._ 

11111ılirini s~~rıNiıf. ıi ki;:;-1ffilıf'Uttlurtill' mp~ttôlım Fransız Fcn;J.s 
dmizaltı gemisi ..• 

• 

tıı'ıthı r: içinde daha verimli görmede yine 
Bugünkü (dünkü) Hnber'de Xc- memleket faydası bulanlar için de 

cib Fazıl Kısnkürek, Halide Edib'lo bir çile doldurma devri sayılabilir. 
ilk görüşmesinin kısa, fakat güzel 

Böyle olmakla beraber biz: 
bir intibamı yazmış. 

"Onu, bir zamanlar vatanının gö-
Halide Edibe saygı ve hayranlık- bC"ğine kadar koşturan saiklerin ay_ 

ta muhardrlc mtiştcrek olanlar (Devamı s incide) 
arasında ben de varım; fakat bu 
yazıya giren bir hilkme iştirakte 

mazur olduğumuzu söylemeliyim. 

An1rn.radn siyasi bir hareketin 
çalkalandığı sıralarda milli mlicn. 
delenin Halide ()nbaşısı lslnnbula 
gclmifi ve bir mUddct sonra du 
Ttirkiyo dışında :;aşamayı ihtiyar 
C"tmiştir. Sılasını ua pek serrekle~. 
tirmiştir. 

Halide Edibin bu ayrılık günleri 

Bugünkü sayımız 

11<65 
Sayfadır 

p s 
İlan işleri: Tel. 20=:35 

müzakereleri do layısiyle Barem 
Mecliste münakaşal ar 

Gençler boş 
dururken ... 

üç vazifeyi birden şahsında 
toplıyan memurlar var 

,Barem lavıhasının 19 maddesi 
daha kabul olundu 

Ankara, 19 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi, bugün saat 15 te 
Bursa mebusu Refet Camtczin re. 
isliğinde toplanarak barem kanunu 
layihasının müzakerelerine de\•am i 
etti. Yedinci maddeye kadar ka~, 
edilen layihanın bugün 19 madôe
si daha mUzakere ve kabul olundu.: 

Celse beş saat sUrdü ve birçok\ 
hatibler söz alarak bilhassa veka. ~ 
!etlerdeki ücretli vazifeler üzerinde ~ 
durdular. Hatibler bu vaziyetin, J 
kanunun tanziminde hakim olan 
maksada, devlet memuriyetlerinin 
maaş esasına ircaı :fikrine muhalif 
olduğunu ileri sürdüler. 

( Dcı•amı 4 iincüdt) ı il 

Başvekil Mıs;rlı nazır 
şerefi ne bugün 

bir ziyafet · verdi 
Hariciye Vekilimizle misafir nazır 

çok mühim ·nutuklar söyled ıler 
Ankara, 20 (Husufil) - Mısır 

Hariciye nazırı şerefine, .bugün 
Başvekil Doktor Refik Saydam 
tarafından Anadolu klübün.de bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Bu ak -
ş«m da Mısır elçisi tarafından An 

ÇERÇEVE 

kara palasta bir akşam ziyafeti ve 
suare verilece~ir. 

Dünkü ziyar~tl~r 
Ankara, 19 (A.A.) - Bu sa -

hah §ehriıhize g~l~iş ,olan Mısır 
· (l)ciıamı 4 fır-~·wtı 

- ~ . 
Bir Murtada- · karş ı . . 

( Haber) dr okudum. Müslüman ' e Tiirk j.,.imli birisi ınalıliC'JttC~ c 
ba~\'uruıı hrh, tiyan olmak i"tediğini bildinni~. Gereken nıuıunell'ııiıı 

~ apılma..,ın ı dilt'diktcn sonra: 
- Türk 'c mü lüman doğlfunı, hristiynn iilınek htlyoruru. 
nt.mi~. 

Hakkında \"8."ıır bulmaktan fıdz olduğum hu betbahtm ismini r. ı
mıyorum. ('ünki.i ayni ismi ta.-,ıyan mU.,.füman \"C Türklcrj, i imlerin
den tikslıı dircceğ-iınl \t'hnırdec<'k kadar inl'inmi'.; lıulunu) orum. 

Zannetme) in ki burada miislionanlı~m de~<'rh•rindı•ıı \e iibür ı!lı•. 
lcrc nJ.,ıw.tıe iisfünliikleriııtlrn bahscdee~im \'C betbahh bu baknm:uıı 
..,uçlu ~ ıkaracaj'..'lnı. Xe mliııasebet! 

İ"ılamlık bf'nlın Ye beııirıılı• beraber ınilyonl:nı•a fn.,.anm hakik~ i. 
Biiyle olmakla berabf>r hiç kinı.,eı, Uı m•r,..ınc r:ıi:'lıır.ıı bir akideyi J;~J_;ul 

ctmcğe zorlanamaz. Benim lıu nasip ... lılle buhluğum felaket, içinde ~ ,.. 

ti.,ti~i ~artlara t·n olınt.) acak tarafmılnn • \C en <~lınıyac:ık tarzıl:ı i!•: -

nete kalkma ... ı. 
Tabii haller altında Yahudinin Jırbti~·an, 'e il ri .. tiranm mü .m

man olduğunu "ık ..,ık duymu.,.,.unuzdur. Fakat Jlri.,tiyanın yahu ti, 
\ e :Müslümanın hri .. ti~an olduğunu hf'ınrn hemen hi~. Çiinkii her ~"
len ılin enclkini t ıı.mamlanıış \C birindf'n iihüriine ~C!;ntf'k, aıl('al\ fü•ıi 

kadenH•tle bulunana ıloğru \akl olmu tur. 

Bu esasa kar-:oılık, in.,.anın dinden !;ıkalıilm<'Sİ i~·in kk <:rMl, t"p
yeki:ın ı\llahmı \ t' l'e,\~anıberini tanımamasıdır. Xı•tcliim araını1.tl:ı : i · 

rülerlı• ıli nsiz ya.,adığı halde bunlar hri,..tiyan ohııa:n diişünmii: nr. 
llri .. tiyanlık ılı;:ındaki Jığmlarla ,\yrupalının Ynhuıll olmayı al."ı·u· , 
~eçirmt>mı•,..j gihl. 

ü,..telik, in.,an han~i dint' .c;~ml'k ı ... t<'r"<' ~artlarını öğrrnlp ":1~·1 

oyum!" ıleme.,i )'eterken, mahl•emr dU\·arlannıı mıırlaıllık nric;i ::'it:!"· 

ğa. kalkı!;mak \ e Tiirk n• ~fü,Jiiman doğmanın ııhmanlığım s(i.) lc'ır ':, 
Jıa\.,ala :ılm:ız kiiı;iiklük. 

İslam tasan uf unu in<.'elNliği sıralarıla ruhunu ona kaptırıp i'l'' • 

lüman olmak i ti) en büyük •·ranMz mütrfekkiri "Ma!islı.,'llon" a n:-l :ı
tla-;ları "nanıu,.,:o.uı !" dip~ lıağınrlar-.ıı aN\lnı im fikir,iz hrtlıaltta r. t· 

lıalle J,0111.,uları ne dly<> ha~ kırmalı! 

Xecip Fazıl J\/SA[{t'REI~ 


