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UZAK ŞARK HADiSELERi ETRAFINDA 

Lord Halifaks 
noktainazarını 

lng·iltereriin 
izah etti 

lngiliz Hariciye Nazırı dedi ki: 

Meselenin halledilec~ği-
ni henüz umuyoruz 

Çindeki lngiliz büyük elçisi 
ölümle tehdit edildi 

~ndra, 21 (A.A.) - Dün öğle- ka edilmesi hakkında Japon harici· kikat yapacağını vaadettiğini ilave 
)' SOnra Lortlar kamarasında be- re nazın Arita nezdinde t~ebbüste eylemiştir. 
~~tta bulunan Lord Halifaks, ln· bulunduğunu söylemiştir. Lord Halifaks, demiştir ki: 
lterenin Tokyo sefiri Craigie'nin Lord, Halifaks, Amerikanın bu "- Craigie, dün benim de Japon· 

1
etlçin imtiyaz mmtakasımn ablu. teşebbüsü nazarı dikkate alarak tah yanın Londra sefirile birlikte tetkik 

ettiğim vaziyeti aydınlatmağa ça. 
lışmıştır. Tethişçi teslim edilse bile 
meselenin halledilemiyeceğine ve 
Çinin şimalinde İngiliz rnakamlari-

le teşriki mesai meselesinin esaslı su 
rette yeniden tetkiki ıazımgeldiğine 

dair Tiençinde Japon ordusu namı
na söz söyliyen bir zatın bu beya

natına Aritanın nazan dikkatini cel 

- üç gün evvel sabahın "dördünae Paris sokaklarınaan biritide görülen ·manzara ... Halkın bıı kadar dil:
katle seyrettiği şeyin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Bu kalabalık bir adamın giyotinle idam edil
mesini görmeğe gelmiştir. Bu 1esjm Fransada idam hiikmünım nasıl infaz edildilini göstermektedir. Bu 
hü!füm, sokakta herkesin gözı4 öniinde icra edilmektedir. Üç giin evvel Versay_da ıiyotinle idam cdiletı 

adam altı kişinin katili Vaydmandır. 
Vaydman V ersay hapishanesinin resmin sağ tarafında gördüğünüz kemerli kapısından hiç fütur etme

den çıkıp giyotinin bıçağını görerek sadece omuz silkmiştir. 
Bundan sonra cellôtlar tarafından elleri bağlanmış ııe kendisi :giyotinin kaidesine Çıkarılmıştır. Bu fo

toğraf çekildiği sırada giyotinin bıçağı katilin boynuna düşmekteydi. 'Resimde mahkumun bulunduğıı kı. 
sım zayıf sinirliler düşünülerek kesilerek çıkarılmıştır. 

Saadabad paktı tevsi 
ve takviye ediliyor 
Mısırla müzakerelerimize Alman 

gazeteleri olduğu~dan başka betmiştir. 

·~~~~ Adliyemizde eşi 

f~I~=t~;;e~: ~ görülmemiş hlldise 
1 nUsh~mızda_ ilin . ' • ~ - . ' ı Hiç evlenmemiş bekar bir avukat 
• edılecektır i .. 

Büyiik hediyeli müsabakamı
za, iştirak edenlerin çokluğ14 

yüzünden tasnif umduğumuz· 

dan çok uzun süren bir zaman 
<1.b.. • içinde nihayet buldıt. Neticelen 

dii7Jcttah Yah11a Paşa A.tatür kün muvakkat kabrine çelenk kazananların ellerinde bulunan 
koyduktan sonra numaraları cumartesi giınkii 

'---- Yazısı 4 üncüde nüshamızda ilan edeceğiz. Şim-

{j•• h f t 1 k 1 h ı ~~:: :::::;:~:: .. ~·g~:::: 
Ç 8 8 1 0 0• ~ ··~:::01;,• :~·~,a::'1 E 

sa bir kadın 
lstanbul sokaklarında ikiz yavrularile 

· aç dolaşıyor 

Ona yardım edecek 
bir teşekkül yok mu ?ı 

...... ~.,,,.._, -~- ;;; 

Draç alay kumanaanı Sabri Ceylôni 

Yeni tefrikamız: 

işgal 

altında 
Casus ve macera roman
lannın en güzeJi ve 
heyecanlılarından biri ••• 

Yarm başhyor 
~ 

Kör kuyu 
Bir müddet sonra neşrine 

başlıyacağımız bu eser ayni za-~ 
manda hem çok heyecanlı bir 
macera ve hem çok hissi bir aşk 
romanıdır. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Arnavutlukta son 
vaziqet nedir? 

1kiz .cocuklarile aç kalan kadıncağız .. , 
fYaml':2 ·incide). 

Bugün şehrimize gelen Draç cephesi 
kumandanı şayam dikkat izahat verdi 

Yazısı 4 üncüde 

aleyhine boşanma davası 
Mesut Selen, iradesine sahip 
bulunmıyan bir kocay.a, kanun 

mucibince haberi cim.adan 

kayyum tayin edildi Yazısı 4 Uncüde 

ÇERÇEVE -- . 

Yağmur ve ördek 
Bir muallim dünkü (Haber) de bana ve Halide Edibe soruyor: 
- "Onu, bir zamanlar \'atanm göbeğine kadar koşturan salklrrin 

aykın bir semeresi, o \'akit \'atanına en uzak kö~lerde çile doldur· 
maya mahkfım etmişti.,, cümlesindeki "aykınlık., ne demektirf Jo"ena 
tefsir edilmesi mümkün olan bu noktayı izah ediniz? 

Muallimin hesabını istediği cUmle ewelld günkü fıkramdan, ')'ani 
benim lifım. {)yJe:yRe bu zat .. gocunduğu noktanın izahını doğruıJ:uı 
doğruya benden lstlyecektlr. Ne diye Hailde Edibi de sorgusuna 
muhatab kılar! Acaba saffetli muallim, dört elle çalınan piyano gibi, 
o yazıyı ben ve Halide Edib beraberce mi kaleme aldık sanıyor? Me
sela herhangi bir söz sahibi kalkıp da benim için en küçük \'eya rn 
bUylik Türk ,Şairidir dese, iddiasının hesabı o adamla beraber bendrn 
de mi istenecektir! 
Doğrusunu söylf'mck lizonsa, başonızm üıdünden hızlı hızlı doğup ha· 

tan güneşler altında, her gün zincirleme yürütmeğe ~alıştığım danıh· 
rımı bir kenara bırakarak sağa sola lif yetl11tirmcğe 'aktim yok. E~~r 
muallimin mektubunda fikir haysiyeti ifade eder bir Usliib bulmnsay
don bu me\'Zuda tek keJimellk izaha bile lhtiy~ (luyacak değildim. 

1'1oallime nrebileceğfm ee\·ab şumlan ibarf't: 
Hayatta, olmak n yapmak dilediğlmlz şeylerin hazan bld onl:ır. 

dan büsbütün mahrum ettiğine dair, güzel dilimizde ata sözleri \':tr· 
dır. Kader dediğimiz göze görünmez kon-etin cil\'esi, belllbaşlı ı:ahıs
larla hidiseleri iradesine memur ederek, kana kana su lçmeğe git1ii;<i. 
miz bir ~eşmedf"n bizi arn~lanmız kupkuru, geriye döndürebilir. };ğ~r 
nl'ti<'ede bir haksızlık olursa hesabını kadere değil, 3ahııdarla biWs.
lere sormak lazımdır. İşte "aykın semere" den maksat, 
_ l"aimurla ördek arasmdakl münasebetten eli.illan! 

• - Necip Fazıl KISA[{ÜREJ( 
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Ankara, 21 - Hatayı anavatana ilhak eden anlaşma Uzerinde 
dün son müzakereler yapılmıştır. Anlaşmanın per§embe veya cuma 
günü imzalanması muhtemeldir. 

Musiki muallim mek- Parlementolar grupu 
tebi müdürlüğü idare heyeti 

Ankara, 21 - Büyük Millet Mec
Ankara, 21 - Musiki muallim lisi parlamentolar grupu idare he-

mektebi ve konservatuvar mlidürii 

Rauf rahatsızlığından dolayı istifa 

etmL~ı, yerine Eski§ehir lisesi mü

dürü Orhan Şaik tayin edilmiştir. 

-o-

Barem kanunu 
Ankara, 21 - BugUn öğleden 

yeti dün toplanarak aralarında reis 
ve reis vekillerini seçmişlerdir. ln. 
tihabda general Naci Eldeniz reis
liğe ve Necib All ile HUııeyin Ca
hid de reis vekilliklerine seçilmiş_ 
!erdir. Mazhar Müfid Kansu muha
sebeciliğe ve Fazıl Ahmet Aykaç 
da umumt kltlpliğe getirilmiolerdir. 

H A B E R - Ak~m Postası 

Alitıa döni4ü şelırinıizden geçen Romanya hariciye nazırı Ga
fenko diin Fener patrikhanesinı z~yaret etmiş, gazetecilere beyanatta 
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bulttnmuştur. Tafsilôtını diğer sütunlarımızda bttlacaksınız. Resimlt 
rimizde Romanyalı naztr patrikhanede ve gazetecilerle göri4§ilrken gQ' 
rüliiyor. 

.onra toplanacak meclliıin barem 

müzakerelerini bitireceği ve kanu.. 

nun kat'i şeklini. alacağı anla§ıl· 
maktadır. 

-0-

Antalya lisesi mUdUrlUgU 
Üç haftalık loho- Ağrı vilayeti umran ve. 

sa bir kadın refaha kavuşuyor . Ankara, 21 - lsparta ortamek
tebi Sulhi Antalya lisesi mUdUrlü_ 

. 
VAKiT • 'tile alAkailar olrluklnrını kaydettik-
Asım Us, buginkü başyazmnda ten ,.e Demirsporun maçı kazanma. 

Avrupa sulhu Te 1sp:ınyadan bahset- sındaki inceliğin nereden geldiğini 
meklrıllr. Totaliıer devlelJerin bü. araştırdıktan sonra bunun lıasım 

0
• 

liiıı g:ıyrellerile kendilerine mütte- YUnC'ulıırın sistemlerine karşı sistem 
fik :ırndıkları bu zıımıında, senelerce l:ıtbikinde olduğunu kaydederek şöy 
kenı.lilerine yardım ederek dahili le söylüyor: ,tşten, me§ekkatten, eziyetten yıp- polis bizi gördü, Dileniyorlar diye 
h:ırplcn ıııııznHcr çıkardığı Frnnko "Dünkü güzel ve muzaffer oyunile 
) u cl«le etmek nrzusundn bulunan ı- büliin mcmlekelin nıemnunh·etini ranmış yüzüyle belki de yaşının üç mahkemeye verdi. Bu giln akşama 
1:ıly:ının hu ümidinde sukutu hııynle lııhrik ,.c temin eden Demirs,;or la· mislini gösteren siyah çarşaflı bir kadar aç karnma mahkeme mahke
uğrnın:ık istidadı görOnaOğünü ve kımını samimiyelle tebrik ederken kadmla, on ya.şiarında kadar görU. me dolaştık. Ben dilenci değilim, fa 
lspanya dahiliye nazırının sözlerini bu zaferin ayni istidattnl.:i bütün nen kırmızı basma entarili, örgü- kat fakirim. Yemek yiyecek param 

lçel valiliğine tayin olunan eski Ağrı valisı 
Ağrıdaki vaziyete dair izahat verdi 

kaydelliklen sonra şöyle diyor: ııençli§imi:ı:e şamil olduğunu söyle- leri dağınık bir kız çocuğu dün mat- yok. Açlıktan göğsüme silt gelmL 
"s h ld G 1 F" k R m k · t · s d binası, 50.000 liraya büyillc bir Ol'"' ,..ıı a e enera ran onun o- e · ıs crız . • por a muvaffak olmak baamıza geldiler. İkisinin de ku_ yor. Çocuklar içecek bir §ey bula· 

nıııy:ı yapncııilı ziyaretin tarihini için Dcmirspor bir örnektir· Dikkat _ d . 
1 1 

bi mı 
1 

B '"' h k . b·t tamektep, 35.000 liraya beledi} e 
• .ı k · - · · · cagm a pıs paçavra ara sarı 1 rer yor ar. u6 ... n mu a ememız ı . . . ııııımkun oluıığıı ·:ıdaı:: gerıye atmaga lı, çok çalışkan olmak, iyi netice ol- . . daıreo.;ı yapılmaktadır 80 000 !ıra· 

çalışınnsı nn~ıık Anupada henüz mu_ mak için YoqıJnıa l>. ..
1 

_ çıkın vardr. Bu pis paçavralar ıçın- medi. Elime bir kağıt sıkıştırdılar. - · · . 

oınm:ıh ltirfrnttniara :ırzcden l>eynel- raşm:ılc ;.~'lıu~nn 1~:.0ı~~~~n~ce .:!- 2.e,..üe_er lfaftatilf iltl kllcU~uk' ;BllSka gUn gidecekmhU" J "" .... ~:ft'.~~~~ı~: ~f~:Y~1X~~~~: • Ihtı/wıı laefi..~~/~~fğ~;~ı Ao•ı 
milel vnzirelfn inkişafını b·eklemek tinmence harekeli ön safta tutmak. sarıJmrştr. Onlan sokakta pel'işan Emzikli kadınını, açlıktan_ nefe- ca kafi gelmediğinde~ 100.000 lira. , 
arzusu ile tefsir edilebilir. Dün iftiharla şahidi olduğumuz bir vaziyette· görlip hallerine acı- sim tükendi. Sabahtan beri §u iki lık bir transit oteli inşa ediliyor. güzel binalan ve geniş caddeleri, 

llülii~ lspnnya nh,·aH hakkında parlak mam~araya göre önümüzdeki yan merhametli bir okuyucumuz çocuğa ancak bir §işe süt içirdik. Sene sonuna kadar tamamlanacak· carkın en millcemmel şehirleriıtd~t 
selen haberler ltnlyanlarııı general yıllarda Demirspor ayarında ,.e bel· önlerine dlişlip bizim matbaaya ka.. "' 
Frnnkoyu muzaffer kılmak icin yap· ki daha ileri klüplerimizi Te milli ta d ti ,_ H ile . i 

1 
tma.k Göğsllme silt gelmiyor. Bakınız ço. tır. biri olmuştur. Halk, hükumete 

d k k .. - ar ge rm.g. a rın an a ki h 1. ş 1 'JA y d b h" t 3\ takları maddi yar ımlann as erl bir ımlarımızı gorelıileccğimlze ait em· . d cu arm a ıne. u paçavra ara sar 939 yılı sonuna kadar bu vı c:ı.yet bağlı oldugun an u mu ıt en 
itıifnk ile karşılıAını görmek husu- niyelimiz lamdır.,, ve bu penşan h__aJlerlyle allka ar dım. Kirletiyorlar. Değiştiremiyo - merkezinin imarına sarfolunacak rıhrken büyük bir ıstırab duyd\J~ 
sundaki iimillerinl zayıflatmışlır; olacak bir kulaga kadar, onlarm rıım. Çocuklar sırsıklam yatıyor- b 1 kt Devlet ve halle elele vererek fevkalıı 
seııeral Prankonun Bedin • Roma Poliste vaziyetini işittirmek için... para 350.000 lirayı u aca ır. fi 
milı,·crinin cnzibesine :körü :k'öİ-üne !ar.,, Transit oteli çok büyillc bir ihti· de bir canlılıkla mernl:ketin ifl'\lld· 
kııpılmnması A\"nıpa sulhunu kurla.. Bir kadm, diğer bir İsminin 'Fatma, kocasmm hamal Pis ve müteaffin bezleri şöyle yacı karşıhyacaktır. na uğraşmaktadır. Kazalarda ~ 
rac:ık lımillerden biri olarak telakki kadi nl yaraladı Ahmed olduğunu ve Fatih medre- bir açtı. Bu pis bezlerin altından Trabzondan ba5hyarak lran hu· ayni faaliyet göze çarpıyor. l{ııl ( 
l'dilebilir.,, selerinin en viranmda oturduğunu iki çocuk çehresi çıktı. dudunda Gürbulak mevkiine kadar inkıla.bm inceliklerini ve imarın tJ(I' 

Dün gece Beyoğlunda Tarlaba. söyliyen bu fakir kadın bize derdi- tamamlanmış olacak, bütün transit hemmivetini kavramı~. bütün l< YEN/SABAH 
l:Hisey1n Cuhit Yalçın bugünkü 

nı:ıkalesinde, Almanların ha:rat snha· 
sın ı halıs nıenuu yapmaktadır. Al· 
ın:ın gnzctelerinin hayat sahasının 
ne oldu~u yolundaki izahlarından, 
Almanların yaşamak icin ve yerle,. 
ıııck için toprnğıı muhtac oldukları 
neticesini çıkarmakla ve bu iddianın 
'ersizliğini izaha çalı~maktndır. HO. 
seyin Cahil Yalçının söyledikleri şu 
maddeler halinde şöyle hüJAsa edile· 
bilir: 

1 - Hudutları içine sığamıyorlar 
ne diye sunt letlbirlerle nüfuslarını 
nrtıırınaya çıılışıyorlar1 

2 - Aç knlıyorlarsn, ne diye pa· 
rnlnrını sillihlanmaya ba#lıyorlar? 

3 - ~ılfuslarını arllırnıaları, si· 
liı lılanmnları diiny:ıyı istiliı etmek 
dii~iinccsile de~il midir1 

·I - Almanyııdnn başka hiçbir dev 
Jelin yaşnınaya hakkı yok mu 1 

5 - Yedi milyon Çek in-;an değil 
mı? 

G - Almanya siliihlanmasa ve bir 
tehlike olmasa, bir masa etrafınd:l 
toplanılarak konuşulsa dünya yolu· 
n:ı girmez mi? 

Hüseyin Cııhlt Ynlçının makalesi 
nin sonu cin şöyledir: 

".\lınuıılnrın Lu \'ııhşi tolıakkünı 

hırsını gizlemek \'C süslemek için 1-
l'al ellikleri "Jı:ıyot sah:ısı,, t:ıl.ıiri 
lıııdin b:ışkn hiçbir nı:ın:ı.rı haiz o-
1 .•rn:ız. Almanlar lıöylc ıddiaya kalk
lllJkln lıutlin lnsıınlıırı kendi ıılcyh· 
frrincle birleşmeye mecbur edecek
lrrdir. Çünkü dün~·nda yalnız Alman 
rnklur. Başka kavimlerin de hayal 
huklnrı 'ardır.,, 

CUMl/URll'ET 
Yunu5 Nndi, "Türk gençliğinin bir 

znferi,, ndın1 verdiği makalesinde, 
1>:-ınlrspor klilbUniin, Ankarada ln· 
J:ılız lakımınn karşı gösterdiği mu· 
':ıffukiyetıcn ve elde ettiği zaferden 
lı:ıhscdcrek hizde sporun büyük bir 
:ıl."ı'rn ile knrşılandıi}ını, bizzat Cum
hurrchlmlzin nıaçtıın uzak yerlerdi! 
nulıııııtu#u 111mımlıırda ,bile nclicele· 

şmda 77 numaralı evde oturan ni şöyle anlattı: Minimini yavrular gözlerini yum- vollar alakadar bütün yolcular, tu· retile hükOmete yardıma koşJ11~· 
Selimle zevcesi RusyaJı Nata~a - Dört çocuğum var. Bir tanesi muşlar, sıcaktan bitab uyuyorlar. ~istler, tacirler bu konforlu otelden bulunuyor. Karakösenin nüfusu sO 
arasında çıkan kavgaya aynı evin işte şu on yaşındaki kız. Birini ev. Talihsizliklerinin farkında bile de- istifade edebileceklerdir. dört sene içinde bir misli derecc~il\ 
kiracılarından Eleni karışmıştır. de ( ! ) bıraktık, Uç yaşında bir oğ- ğiller. Transit yolu inşaatı fevkalade de artmı~tır. Halk, bu şehrin tic3', 

Nataşa, bu müdahaleye son dere. landır. Şu kuca.klanmızdaki de Yüzleri, boyunları isilik içinde. gayretle devam ediyor. 9·l0 yılın. rnziyetinden istifade ederek rer3~, 
ce kızmıı ve bıçakla Eleniyi sağ bundan Uç hafta evvel doğan ikiz- Nazik derileri en kaba ve nasırlan. da yol lran hududuna dayanarak kavuşmuştur. Emniyet ve as3~ 
kolundan yaralarru•tır. Yaralı ka- d il · bll t h ··1 ed · h-1. d " - ı ğ b.l ı·· ~•ıf. 

:s lerlmlzdir. mış er erın e n ammu e - tamamlanmış olacaii;ı, bütün ran ıt üAkm a soz soy eme re ı e uzv-. 
dın Beyoğlu hastanesine kaldırıl- meyip-yara bere içinde kalacak bir rokuluğu ve nakliyatı çok munta· yoktur. Çünkü bütün diğer şarl< '. 
mış ve Nataşa yakalanmıştır. Blı: çok fakir insanlarız, kocam kir içinde yatan yavrulara pek acL . zam bir ~ekle girecektir. )ayetlerimiz gibi Ağpda da etıltıl' 
ÇOCUk düşürmek isterken kah hamallık ederek, klh seyyar dık. Fırat üzerinde, Karakösenin ya· yet tabii bir hal olmuştur • ., 

esnaflık yaparak rızkımızı kazanır. 
Dün gece Tophanede kahveci 

Osmanın karısr Leman çocuk dü. 
şürmck için bir ilaç içmiştir. 

Bu ilaçtan hem çocuk düşmüş, 
hem de kadın zehirlenmiştir. 

Kadın ifade veremiyecek hald~ 
hastaneye gönderilmiş, kocası sor. 
guya çekilmiştir. 

Bir kadm dostunn 
yaraladı 

Dün gece yanıma doğru Kü -
çükpazarda kıskançlık yüzünden 
kanlı !bir vaka olmuıtur. 

Bahtiyar adlı bir genç kadın, 
beraber yaşadığı seyyar satıcı Ya
şarla kavgaya girişmiı ve bir ka • 
dına göz koyduğunu ileri sürerek 
ekmek bıçağiyle bacaklarından a. 
ğır surette y"1ralanuştır. 

Damarları kesildiği için çok kan 
kaybeden seyyar satıcı hastaneye 
baygın ıbir halde kaldırılmış ve a. 
zıh metresi yakalanmıştır. 

Surdan duştu 
Ayvansarayda Mustafapaşa cad

desinde 20 numarada oturan 11 
yaılarında Şevket dün saat 15,30 
da Edirnekapı kale duvarları üze
rinde O'}'narken ö metreden yere 
düımüı ve başile vücudunun muh. 
telif yerlerinden ağır surette ya
ralanarak Şişli çocuk hastanesine 
kaldınlmı§tır. 

Ben bundan beş altı ay eweline Koskoca İstanbul şehrinde ikiz m başında 90,000 liarya beton bü· 
kadar daima, tahtaya ç~aşıra gL çocuklu bir anneye yardım edecek, yük bir köprü kurulmasına karaı 

diyor, çalışıyorum. Gebeliğim çok onlara birer takını kundak verecek verilmiştir. 1 

ağır oldu. Şimdi de doğurdum, bir hayır cemiyeti veya sosyal bir A~rı vilayetinin ehemmiyeti yal· 
hem de iklı: doğurdum. Çahşamıyo- teşekkül yok mudur? mz ticari bakımdan değildir. Turis.. 

Kasaplar ve 
et narhı rum. Duydum ki belediye ikiz doğu. tik kıymeti de büyüktür. 

ran kadınlara. Uç lira aylık bağlı- Ecnebi seyyahların çok alakadar 

yormuş, MUracaat ettik. Hem istL Türkkuşu filosunun oldukları Ağrı dağı yakmındaıd 
da istediler, hem de nlifus Uğıtla- Surbuhan köyü çok cazib, enteresan 
runızı. Kocam nüfusları almak i- Seyahati ve karakteristik bir yerdir. Turist 
çin köye döndü. İstida yapacak pul gezmelerine pek müsait bulunmak-
paramız bile yok. Fakir analara Konya, 20 (A. A.) - Dün şehri- tadır. 

kundak verillyor diye işitmiştim. mize gelen Türk kuşu filosu tay. Buraya gitmeği istiycnler transit 

Süt damlasına müracaat ettim. Ver yarecileri bugilnU istirahatle geçir.1 yolundan istifade edeceklerdir. Ora· 
mcdiler. Yalnız süd tozuyla şeker mişlerdir. Hava müsait olduğu tak da yapılacak bir otel çok işe yara· 
verdiler. O da benim işime yaramı. yacaktır. 

dirde filo, ~:arın Adanaya hareket 
yor. Çünkü kömür alacak param Van gölünün yanında olan Sub. 
yok, kaynatamıyorum. edecektir. han dağlarının Ağrı viH'iyeti tara· 

Geçen gün sokakta belediyeye gi 
dip gelirken bir hanım çocuklan 
gördü. Acıdı, beş kuruş verdi. Ben 
de doğrusu aldım. Tıı.m bu sırada 

T@n'ltcoını amcca 
o~~ıratoır 

fında o~an şimal sathı mailleri de 

birçok seyyahı celbedece!< güıellik 

!eri ''e hususiyetleri muhtevidir. 
Ağrı vilayeti merkezi, elektriği, 

Et işini bir kaç komis
yoncudan kurtarmak 

lazım, diyorlar 
1c • 

Et narhınm kaldırılması hll lJ' 
kındaki tetkilcler her tarafta il 

ka uyandırmıştır. al , 
Maamafih kasaplar narhın 1' dil' 

dırılmasile et meselesinin halle ! 
, ... k • d ~·1dirlC ' mış olacagına anı egı .. , 

··yli.1 Bunlar bu hususta şunları so 
yorlar: r· 
' '- Esasen bugün fiilen et Jl~ 

hı mevcut değildir. Narhın et 
11 

' 
. d . ğ' ani• , yatını tanzım e emıycce ı ., 

··ıcst" 
şılmııtır. Et fiyatlarm·n yu ?ı' 
oluşunda en birinci saik meıb~ • 
ücretleridir. Bu yüzden işe rıar 111' 
tan değil, baştan ba§lamak ıaı:~~L. 
dır. Bu arada, oehrln bUtUn ~t del1 
ni birkaç komisyoncunun elırı 'J 

ıcoıtı· kurtarmak da lazımdır. Bu . fi· 
yoncular hayvanları istediklerl. il1 
yattan toptancılara sattıkları .. ı~ • 
toptancılar da et fiyatlarını yu b\I 
seltmeğe mecbur kalırlar. Asıl 
iılerin halli lazımdır,,, 
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~etler, temenniler 

taturk caddesinin 
istikametı 

değişti mi 1 . 
~r okuyucumuz eski 
1stimlaklerin neye 
arayacağını soruyor 
tati!ı 

te Malta ça~ı mda Talat· 
han 2 numarada Bahriye müte· 
erinden okuyucumuz Talfıt bı· 

~·~uadığı bir mektupta l stanbu· 

1 ' ilnarına taallCık eden bir nok. 
ıa nazarı dikkati "ekiyor \"e dı· n.. :r 
'1' 1 

8irkaç gün e\'\'el Fatih kayma 

~~ğı önünde halk toplanmış. 
>-d ı~·ece asılan bir haritaya bakı 

u. Bu, 5ehir mütehas ısının 
-at~ göre Valide camii önünden 

Urk köprüsüne kadar açılacak 
~.caddenin geçeceği hattı göste· 

\d ır haritaydı. Bakınca hayrette 

~· ırn. Çünkü ev\'elce bu cadcle 
tı. de camii önünden ba~!ayarak 
il adebaşı caddesini polis kara· 
~Yanından katederek Burmalı 
~t lten doğru lJnkapanına ine· 
;a.'\ı .. Bu güzergah üzerinde bulu· 
~ırçok arsa \'C bina istimlak e· 

.JJ 'le kısmen ),kılmıştı. 

"~ . ; hıı h::ırit~ri :ı ı\t;ı türk cad 
-~ •ı .... ....... -• .... . ·ı . "\IU"' '4l. C.1 !;nuU'lı.,.. •-o•,ta .. • -•r-
t 11g~nu gördüm. Cadde şimdi ge 

sa:ıde camii önünden başlamak. 
~ araçhaneye yakın olan lbra· 

~aşa hamamının bulunduğu 
, -e n Sehzade caddesini amudel' 

lınekte \'e ayni istikameti takip 

~~. ~nkapanma inmektedir. Bu 
~lık 33 i büyük Vefa yangı· 

sonra 'beledivenin müsaade· 
. 11l·a~ılın1ş olan yGzlerce yeni bi

~ d ~s~imlake tabi kılmaktadır . 
. ~ ... eğışıkliğe neden lüzum görül. 
"'..ın ·· 

lt bilmiyorum, fakat enelce 
eq_dde için istimlak edilip yıkı· 

.q bınaıara yazık değil mi? Hem 

S<ihiplerine hem de bcledi\'e 

~a:a.larına. Nitekim ewelce .bı: 
lltı ıçın evleri istimlak edilenler 

}· arı kanuni miktar ile tekrar 
~Ptıramamışlardır. Yeni i tim· 

~i 11ecek yüzlerce ev sahibi de 
V0t"aziyete düşecek değil midir? 

-?, t:ın~ kolay, fakat yapmak güç 
~ k Skı valinin müstacelen yıktır· 
~\iıı on ervatuvar binası yeri dr 

'ijiıl' harabe ye bir umumi half: 
q~ ~.alınıştır. Bütün semt koku. 

~ıltl 1ıardır. Yapmanın bütün ha· 
~ ~tını bitirmeden yıkmasak 
~tli olmaz mı?,, 

Nakliyat 
~Sigortalarında 
IJ~rp rizikoları indirildi 
r ~l lllıntaka ticaret oda~m<l' 
tat antı yapılmış ve sigorta nak. 
·~İti!ta:İfclerindeki harp rizikolan 
'-Ot; hlllı~tir. Bu tenzi)[ıt her taraf· 

~Urı~rp tehlikelerinin zail olması 
~ıııı en Yapılmıştır. 

~~ a g·· 
. "l ~· • ore, yüzde 1.87 ve l ,20 o· 
'a't11_ıııkolar vüzde O 50 santime 

"I; r .; . . 
~ 01 

1ına?l.arına gidecek mallar 
ıti! a~ nzıkolarda yüzde 0,62,5 
~ 1~•Ştir. 
'let ~ a Akdenizdcki garantilı 
ıtı·ı \!zerine Londaradaki bcv· 

t~ft ı el · . · 
~ k sıgortacıhk mcrkezındcn 
'ııi~ 

1 
ararlara dÖnUlmüş, ve Ak· 

tı 11 ~lllanlarına yapılacak nakli. 

'~ ~İiı arp rizikoları yiizde O 62,f; 
de 0,25 e indirilmi~tir • l 
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Bir şef seçmek 
için ne bekliyoruz? 

!Havai.ara boşanan bir millet doğuyor! 
İ Yazan: M. DALKILIÇ 
i 
i S İVİL tayyareciliğimize bir hıı 'erildi. Türkkuliu, Türk Sl'. 

malarına bir kartal ihtlşamile :\'Ükselmektedir. . . 
, Vazan : Henry Lemerry 

'.fürkkuşu )U\aları memleketin ht"r tl\rafına ~erılillyor. ller ta-
rafta paraşüt kuleleri slHllmeye ba,ladı. Gençlr.riml;ı:, tayyarelerle 
yükselerek yurılun fopraklarını :ııemalanna, para,ütlcrle atlıyarak 
~cmalarmı topraklanna kayna tırmakta, J>erçinlenıektedirler. 

•:"ki Fransız nazırlanndan 

Modern harb bin bir tilrlü karı. zaman tefevvuk göstermesini te - Jstanbuldan da geçmljj olan bir Türk ku5u filosu, bir ~enç 

kartallar kümesi gibi, 'atanın semaları \is tünele mağrur bir tur 
yapmaktadırlar ... 

şık birtakım teknik meseleler orta. 
ya atmı§tır. Modern harbdc sadece 
mükemmelen organize edilmiş bir 
halde cephe ve cephe gerisi sefer_ 
bcrliğine gayret sarfedilmekle kal 

min etmişti. 
İtalya ile Almanya arasında ahL 

ren \•ukubulan itilif da ayni siste
min bu sefer de daha bUyUk bir dik 
kat ve hassasiyetle tatbik edilmek 

mıyacak, bu harb birtakım millet- istenildiğini açıkça göstermektedir. 
!erden te~ekkül eden kütleler ara_ Almanya bu ittifakla müşterek ha_ 

Bu genç filonun tımlrden l\alkıp Gem\enrik, Xazilli, Aydın, 

Sarayköy üzerinden ~eç~rek Konyada Çh'illye ini5inln, Anadolu 
Ajansı, bir bayram ~enllği ):arattığını bütün kalplerimize titreme
ler Hrcn bir \akarla nakledi~·or: Çhill halkı me~·danda. Türkku~u 
filosunu semadan lnt>n bir yüceli~ müjde-.! ı:iİbl kar,ılanw•, ı;mç 

tayyareci kahram&nlanmm haı.retle kucaklayıp bağırlarına bas-
sında cereyan edeceğine göre her 
muharib devletin h;ı.rekıi.tı mütte _ 
fikleriyle müştereken tanzim edil_ 
miş bir harekıi.t plıi.nı dahilinde ic
ra edilecektir. 

Orduların harb sahnesindeki ha. 
rekıi.tı netice üzerinde miles -
sir yegane, hiç olmazsa en mühim 
unsur olduğu _ devirler çoktan geç. 
ıniş bulunmaktadır. Eğer bütün 
dünyanın harbin önline geçmek i· 
çin sarfettiği sonsuz g.ayretlere rağ 
men bir harb patlıyacak olursa bu 
harb ayni zamanda karada, denizde 
ve havada cereyan edecek, askeri, 
sınai, iktısadi ve mali bir harb o. 
lacaktır. Yani ordular, karada, ha
vada ve deniz.de boğazlaşırlarken 

muharib memleketlerin bütün sı • 
nai, iktısadi ve mali kuvvetleri de 
seferber edilecek ve harb at'ni za
manda bütün şiddetilc bu kuvvet. 
ler arasında da cereyan edecektir. 

Bu harbde ilim ve büyük bir baş 
kumandanın mevcudiyeti §Üphesiz 
çok mühim bir unsur olacaksa da 
netice üzerinde tesirli olabilmek i
çin daha birçok başka unsur ve 

rekatın bütiln kumanda ve idaresi
ni üzerine almış bulunmaktadır. 

Buna ait ilk tedbirler, iki safha_ 
da alınmış bulunmaktaydı. 

Alman kara, deniz ve hava kuv
\'etlerinin ayrı ayrı mükemmelen 
tesis edilmiş erkanıharbiyesl Yar • 
dır. Bu erkanıharbiye büyük erka
nıharbiyei umumiye.re bağlı olup 
şefleri gener:'ll Yon Brauchitsch, 
amiral Von Reader ve marcıı.al Gö. 
ringdir. 

Bunların fevkinde milli müdafaa
yı umumi manasile alakadar eden 
ve bütün meseleleri haJle memur . 
\'e müşterek harekatın ntızımı bu. 
lunan bir erkanıharbiyei umumiye 
vardır ki Almanyada buna Vehr -
macht ismi verilmektedir. Bu te _ 

: . hll)lar, filonun orada mola nrdlğl be) ~ant ıar!ında bütün köylü. 
ler hao. kurumuna. t.eberrüatta bulunmak için blribirlenle yarı5a 
glnnl.,;ler, boynundaki altınını, tarıa,.nı, öküzünü, parasını ha' a 
kurun10na bağışlıyanlar olmu~tur. 

Bu m&nzara, ha,·aıara yükselen Tiirk gtn~ll~nin çelik kanat
larının gölge ·inde bir milletin na.tııl bir ihtiram u tebcil coşkun. 
luğuyla kaynaştığını göstenneı..tedlr. 

TUrkku~u. kız olsun, erkek olsun) Türk ı;cncinc kahraman 
kuşların ~anlı yannlarma gldf'n yolunu açmı5tır. 

Bugün milyonlarca insan ara<1ında li.aletta~·in bir insan olmak 
• ı .. tırabmdan, büyük :;anlar 'e mefkürelerln ılamarlannd:ıki kanda 

çıldırdığı Türk genel bir hamlt>de kurtulmak imkanına sahibdir: 
Türkkuşa l\Üm891ne katılarak. Onun lı;in, orta okul gençllği

ml1I (ha\'& gedikli hazırlama yu,·a.ı;ı) na çağıran Türkkuşu genel 
direktörlüğünün sesini ,·atan ütıtünde ya.Ynılarmı ,anlara çağıran 

ı .. :~~-~~~::~.!~:~!.:~~L.~~~:~:~?.~~.~: ............................................... -.1 
şekklilün başında da general von 

ren organizasyon tatbik sahasında ral George getiriliyordu. Bu suret
Keitel bulunmaktadır. 

biraz zayıf olur. Bu yükııek ııüra- le takarrür etmiş gibi görünen va
Buna benzer teşkili.tın bir an ev. 

ya bir de erkıi.nıharb rei!i ilave su_ ziyet her nedense bugüne kadar ta. 
ve! i.şliyebilecek vaziyete getirilme 

retiyle teşkilat daha tekemmül et- hakkuk etmemi~tir. 
sinde ve gerek orduların, ve gerek-

tlrilmiştir. Bu iki mevki için ismi geÇen ku-
se silah ve kaynaklarmuzın uzun 

Fakat bu vazifenin kara ordula- mandanların btiyük kıymetleri na. sürecek bir harb için hazırlanma _ 
n ba .. kumandanı general Gameline kabili inkardır. Fakat her ~eyden 

sında en ufak bir ihmal gösterme- " 
- tevdi edilmicr. olması biraz hatalı evvel bu preMip meselesi üzerinde ge mezun değiliz. .,.. 

gözükmektedir. Dig· er tarafından bir karar vermek icab eder. Mös-
şartların da tekevvününe ihtiyaç Henüz tam bir hareket beraber-
hissedilecektir. liği ve ahenk temin etmek üzere yardımcı!'I olan erkanıharbiyenin .rö Daladier de bu fikirdedir. Bu-

Burada en mühim noktalardan müttefiklerimizle müşterek karar teoekkülat itibarile pek kuvvetli 0ı_ nu ihtisas komisyonu huzurunda 
madığı zehabındayım. kendi de söyeldi. biri de vesaitin tanzimi ve tam bir 

ahenk lcfttr!ı< l.!'t11"lsm!i~tn fcminidfr Bir insan nekadar muktedir 0 _ Bu püıiizün de orladan kaldırıl. 
""h"' 1.tırç_oıt. ıte.>Jt:ı uıcvcuttur. Iurşa ol9un hat1> :umanında en mil maaınt ondan beklemekte haklı -

Organizasyonumuz ve ilk hazırlık him bir ordunun faal kumanda~ı i- yız. 

devresini henüz ikmal etmiş bulu - le muhtelif orduların mtişterek ha. 
nuyor. Üç tane ba~ kumandanı mev reketleri \'e milli mlidafaa enerji-

Hasımlarımız bunu bilmiyor de. cuttur. Bunlar kara orduları baş. sinin tarzı idaresine ait biribirin. 
~illerdir. Onlar kuvvetlerini yukar- kumandanı general Gamelln, deniz den mUhim bin bir mesele ile bir· 
daki prensip dahilinde büyük bir kuvvetleri baş kumandanı Yis ami- den meşgul olmaııı herhalde pek 
dikkat ve hassasiyetle takip ve or_ ral Darlan ve hava orduları baş- kolay bir iş olmaz. Bu vazifelerden 
ganize etmiş bulunuyorlar. Onlar kumandanı general Veuillemin ve herbiri yanında ve emri altında 
bu işi Uç safhaya ayırmışlardır: bunların herbirinin yanında tam milkemmel işleyen bir teşkilat o _ 

1 - Ordu, donanma ve hava teşekküllü birer crkanıharbiye lan bir kafanın bütün faaliyetini 
kuvveiıeri gibi doğrudan doğruya mevcuttur. kendi üzerinde toplıyabilecek ma _ 
hareket amillerinin hazırlanması. Fakat bu üç ordunun biribirlerL hiyettedir. 

2 - Bunların cephe gerisi ile ir- le olan irtibatları ve umumi hattı Bu mevzu birçok zamanlar se -
tibatlarının ve devlet kadrosu için. müdafaa unsurları ile ahenklefjti - nato ordu komisyonu ile hüküme. 
de hareket ehenklerinin temini. rilmeı1i henüz mükemmel bir şekil_ ti meşgul etmiştir. Hatla geçen k&.-

3 - Bu fark mlittefik devletler de tahakkuk ettirilmemiştir. nunusanl ayında gazetelerde resmi 
mikyasında müşterek bir tanzim ve Alakadar nazırlardnn müteşekkil bir menbadan gelen ve inanılma _ 
idare otoritesi tesisi. bir yüksek şura teşkil edilmiştir. ması için hiç de bir sebeb bulunmı. 

Geçen harbde Almanalnn meto- Teker teker kıymetlerini inkiir et- yan bir haber çıkmıştı. Bu habere 
dik zihniyet ve görüşleri bu te_ meye imkan olmıyan bu ZC\'atın yan göre general Gamelin sadece milli 

~~~~~~~~~~~~~ 

Belediye kooperatifinin 
yeni idare heyeti 

Belediye kooperatifi umumi he 
yeti dün statistik müdürü Tankın 

reisliğinde toplanmı~tır. llk olarak 
idare heyetinden i~tifa eden üç aza. 

nın yerine yenilerinin ~eçilme"i tek 
lif edilmiş \'e bu kabul edilerek in· 

tihap yapılmıştır. Bu suretle yeni 

::iare heyeti şu zevattan te~ekkül et· 
.niştir.: _,. 

Belediye reis muavinlerinden Rr 
f at, zati::lcri miidiirü Samih, muha· 
~ebcci Muhtar, lkti:-:.at müdürü Saf. 
fet, statistik müdürü Tarık, müfet· 

tiş Kamil, Eminönü maarif memu· 
ru Adil, 

merklizleri tahakkuk ettirmiş ve larındn teknik ihtisas uhibi ele _ 
Alman ordusunun bu işte çok geç, manlar bulundurulmadıkça kağıt 
kalan dü,·eli itilfıfiyeyc kar§ı uzun' üzerinde pek mükemmel tesirini ve. 

müdafaa erkanıharbiyei umumiye Mürakipliklere de belediye mii· 
rei.sliğinde bırakılıyor ve kara or- fettişlerinden Q;;man ve Suphi inti· 
duları başkumandıı.nlığına da gene_ hap ooilmi~lerdir. 

1 

İşçilerden 
kesilen cezalar 
Yeni usulden sonra colc . 

azalıverdı 

15 kanununun 30 uncu mad:Jc i 
mucibince i~i ücretlerinden yapı· 
lan c~ai ke intilerin 1~ \erenin 
mülkiyetine dahil tutulmıyarak 
rardım veya tekaüt' gıbi hu:-.u !ar 
için işçiler lehine ve i~ verenin ka'· 
nunen yapmağa mecbur bulundu. 
~ hususlardan hariç olara'k, a ncck 
is-ilerin menfaatlerine yaraya: ak 

\ 'e lktisat \'ekalctince tayın edılecek 
bir cihete hasr ,.e sarfedilmek üz~· 
re hükumetin kontrolüne &nadc 
bir emanet olarak muhafaza ulun· 
mac:ı lazımdır. Bunun için bu srnl' 
başından itibaren bu cezaların lk· 
ti at \'ekakti emrine Zir;~at hunim· 
lan ~ube \'e ajanl:ırıı:a ,·atxrılmac:ı 
i~ ye;l~rine bildirilmi~tir. Her sene. 
nin şubatı başına kadar ne kadar 
para yatırılmış olduğu her iş yerin· 
ce doğrudan doğruya iş daire::ıi baş· 
;:anlığına bildirilecektir. 

Öğrendiğimize göre, bu ~eklin tat· 
bikindcn sonra iş yerlerinde c~a 
kesintileri birdenbire çok azalmı~tır. 
lş kanunu işçiden ceza alınına mı 
çsok tahdit etmiş olmakla beraber 

azalmanın sadece hundan ileri gd· 
mediği anlaşılmaktadır. E . a-.en 
iş Yerenler de kanunun koyduğu bu 
ıartlar külfetli olduğundan bu işle 
uğrasmamak için nakdi ceza u,u. 

.ünden hemen hemen sarfınazar et· 
tiklerini söylemektedirler. 

Hakikaten bir çok iş , ·erenlerin 
itedenbcri kestikleri cezaları 1-cnfr 

!erine malcttikleri, hatta ceza hf·~
:ek servet yapan iş \'erenler bulun· 

qutru malümdur. Şimdi i~ \'C:c:ı.l r. 
rin bu karlı işine de\'let mü:iahıle 

ettiğinden onlar da tuttukları yolı ı 
bırakmağa mecbur kalmışlardır. 
. 

Yeni yapılacak silolar 
llk olarak Erzurum ve 
Diyarbakırda inşa 

edilecek 
Toprak mahsulleri ofi:si, olı m 

gayeleri meyanında bulunan n.ah. 
sulün muhafazasında ve kıym:t'c:· 
ri korumağa ba)hca amil cl;-ırak 

yeni silolar vücuda getirmek iaalı 
yetine giri~miş bulurunal:tadır. 
Bu siloların ina~atına ait hazırlıkl1 

rı yapmak üzere toprak mahsullerı 

ofbi merkezinde bir teknik h:iro 
kurulmuştur. Büronun kadro~~• i:ı· 
şaat mühendisi ile bir mimar \'e bir 
re~~amdan mürekkeptir. 

Toprak mahsulleri ofisi ilk olaral, 
biri Erzurum ve dığeri Diyarbakır. 
da iki büyiik s.ilo inşa ettirecektir. 

Bugün memleketimizde m~' cut 
:ıilolar 70 bin tondur. Bunun 50 biı. 
tonluğu doğrudan doiTruya Cumhu· 

riyet hükumeti tarafından yapıl· 
mıştır. Vasati olarak, bir ihtiyacı 

karşılıyabilmek için ihraç silol.ırı 

Müsaade buyurulursa .. 

S A \'iN lstanbul ,·aıı 't' belediye 
reisimiz 940 S<'nl'!llnde htanbulda 

da bir fuar a~mak niyetinde olduğunu 

Y:ılornda bulunduğu sırada. bir gazeteciye 
söylemiş. 

Gazet~Jer 'allmlzln bu beyanatının b_ 
mirde ho5 görülmediğlnl yazıyorlar. Muh
terem lzmir ı,;chlr meclisi iziları da buna 
itiraz ctml~ler. 

Bir geçit resminin resmi 

D VN bir guetemiı ilk sayfLt;ında 
(Danzlgclc Alman hü<"um alaylan 

teşklllh men!lublarınrn bir g~lt re11ml es
llL')mda) dl) e bil) iik bir r~im koymuş. 

Bir şey değil 

B İZDE de İstanbul liçüneü ceza mah· 
ktmt'fıl güZt"I 11anatlar akadcmlsln

den bir talebe)·I • galiba dehaya yüluıclme
sl için • diiğen l" eni kapı gadnoculanndan 
birini mahkum etti. 

• olarak 65,000 ton ve dahilde to;y 

lanma, stok için de 70 bin tonluk 
c;iloya ihtiyaç Yardır. Bu suret't 
ihtiyaç 200.000 tona çıkmış o!mak

tadır. Fakat hedef ilk hamlede silo. 

lanmızın istiap hacmini 100.000 
tona çıkarmı~tır ki bunun üzerindr 
planh bir ;:;ekilde çalı~ılrna1-tadır. 

Bunun ü;r.erfnc saym \allmlı bu te
_şebbilsün bmlr fuarına ıarar getireceğini 
anladığı takdirde \'a7.get;tteklni bildiriyor. 

İyi ama • mfüıaado buyurulursa _ bir 
nokta galiba unutuluyor: 

Bu kabil i~ler o tarafın ltıt.emem~I, 

bu tarafın istenıeslle mi olur! Yani ta.
rafrynin a.rzusuna mı tibl?., 

Yoksa memlt>ketin ihtiyacına mı! •• 

O da bir icat mı ki 

A MERİKAULAR (top~·ekun yemek) 1 
diye ~·eni bir utıul l<:ad etmişler. 

Yemekleri, tatlıları, huııuı.i bir maddeden 
yapılmış tabağıy·la berabftr yiyorlarmış! ... 

Bunu bir gazete hapetle naklediyor. 
Hnlbukl bu bir ey mi? ~ 

Bizde pastalar )·apılıynr ki değil yal. 1 
nız tabağlyla, yapıldığı ~·trde ne una ta
!:•;\·la, toprağryla, hatta fare.lert~·ıe t()p~·e· 

kün yeniyor! ... 

Bu ~im<Je biitUn ııokak boyunra. ge_ 
!;it r~mini ~eyredenler ~örülUyordu: 

Biri elini faşist selimile uzatmış likl 
b:ıyan, S yaşında bir çocuk \e iki ihtiyar 
adam! .. 

Dehaya nasıl yUkselinir ? 

P ,\RİSTJı~Kt ı,un müzeslnden (Ll· 
kayt) lıılmll ~ah('jller bir tablo ça

lındı. Gazetelerfmlıden biri bu müna.'ie. 
betle (b11 tablonun büyük re!lııamı Wateaıı 
deha) a nuıl yük.'leldl ! ) diye bir sual so· 
rarak ur.un bir yazı yazıyor. 

}'akat bu yazıyı okumaya hiç hact't 
yok. Zira gazete altındaki ııerle.\ hada M.• 

natkirm dehaya nasıl yükseldiği sualine 
hc,111en yine kendi ccnb \eriyor: 

- Rüylik !la.natkir HN'm oldu! Hu
tayken ,ah eserini ;\·arath 'e bqltaııılle e,·_ 
Jr,nen !llC\'gllbılnl son defa gönneğe gider· 
ken öldü! ... 

•'akat ga7.lnoru mahkemede hadiseyi 
~iiyle anlatıyor: 

- Knga eden b11 gf'nçtl ! ... Bl'n döğ
m.-dim. 811 scbebden kendi!lllni tutup dı~a
rıya çkardım ! .• 

Gaılnocu yalan söylemiyor: 

Gene talebe3·i tutup dı,an~·a çıkarmış. 

Bir farkla ki gt"ncin 
faıla !lert tutmuş! ..• 

!iuratmı blra:ı: 

Muvazeneye almah ! 

G AZJ<:Tf:LER yauyor: Maarif Yeki· 
lt"timlz llkmekteb muaJlimlerlnln 

Jo muuztnrl umumlyeye almmalan ı,ıy. 
le meşgul olmay·a. ba.,ıamış. 

Doirudur, bu za\ allı llkrnekt~b mual
limlerinin ele hakikaten bir an enet nnı. 
-,·az~nel umuml~·eye alınmalan lazımdır. 

Zira bu 7.e\ at lokantalar önünden g~er· 
ken her n.l'<lrnse mu' azenelerlni kaybedip 

t salla1113·orlar ! .• 

Minı 

Şehit ailelerine ikramiye 
Eminönü Askerlik ;;ubesindcıı: 
Şubemizde kayıtlı olup ikramiı c 

almakta olan ş:'hit ailelerinin \'e' a 
yetimlerinin yanlarında bulıın;n 
resmi senet. maa~ cüzdanı Ye o•ı 
senelik almış olanların yalnı7. niı· 
f us cüzdanlarile bugünden itib:,rcıı 

on gün içinde ~ubemiz he-..ap me· 

murluğuna müracaatları ilan olu 
nur. 

Bir kereste fabrikası 
kurulacak 

Orman umum müdürlü~ü . de\·lct 
ormanlarım işletme idareleri faılı· 

yete geçtikçe bir taraftan bu i~'ct· 

melcre ait tesisatın da 'ütuda gctt
ril mesine çalışmaktadır. llk olarn,, 

Ç.Oruh vil~yetinin me~hur Borçk'ı 

ormanlarında bir kereste fabrika ı 
!curulacaktır 



Saadabad paktı tevsi 
ve takviye ediliyor 

Ankara, 21 (Husu~t) - Iran bi.ı- Diğer taraftan ,gene öğrenildiğı_ 
yUk el.isi tarafından bugün Anka· ne göre, lrak kralının amcası da 
rapala!:ta Mısır hariciye nazırı şerc· \lmanyaya hususi bir ziyaret yap· 
fine bir öğle ziyafeti Yerilmi~tir. mıştır. 
Muhterem misafirimiz bu ak~am h Alman zimamdarlarının Arap eş· 
tanbula hareket edecektir. rMiyle temaJan, Alman matbuatı 

Ekselnns Abc!Ulfettah Yahya pa. nın yakın doğu hakkındaki kam· 
şa refakatinde bulunan zeyat ile .>anyasıyla münasebettar görülmek 
birlikte dün Gazi terbiye eno.titüsü· edir: 
nü gezmi~tir. Sazi gazeteleri Türkiyenin şizn. 

Mısır elçisi dün akşam saat 20,30 liki hattı hareketini komşu Arap 
da Mısır hariciye nazın ekse1an'\ memleketleri iç.in bir tehlike ola· 
Abdülfettah Yahya paıi<l şerefine :ak göstermekte ve bu memleketle· 
Ankaropalasta bir akşam yemeğı rin cenuba doğru Türk emperyaliz~ 
vermiş ve bu ziyafeti saat 22,30 d:ı minin tekerrüründen korkmaları i
başlr}•an bir suvare takip etmi~tir. cap edeceğini bildirmektedirler. 

Saadabat paktının l~te bu suretledir ki, Politische 

geni~letilmesi Diplomati ehe Cerre pondenz ga. 
İstanbul, 20 (A.A.) _ (Havas' zetesi Mısır hariciye nazm Abdülr 
Mı ır hariciye nazırının Ankara· fettah Yahya Pa.anın Ankara ziya· 

ya ziyaretinden hasıl olma 1 muh~ retini tenkit etmekte ve bu ziyareti 
temel neticelerden birinin de tngi- In_gilterenı~. Çemberle~ siya etile 
lizlcrin tasvibile, Saadabat paktının ılakadar gosterrnektedır. 

Arnavutlukta 
son vaziyet 

Arnavutluğun İtalyanlar tara • 
fmdan işgali esnasında Draç cep
fiesinde yer alan askere kumanda 
ederek düşmana karşı koyan bin
başı Sabri Ceylani ve Avlunya 
cephesi kumandanı miralay Ali 
Rıza bu sabahki konvansiyonel 
trenile Yunanistandan şehrimize 

gelmişlerdir. 

Avrupada askeri tahsilini yap. 
mı§ yüksek bir Arnavut kuman -
danı olan Sabri Ceylani, Arnavut..! 
luk hadiseleri ve son vaziyet hak· l Avlonya krmıandanı miralay Ali 
kında kendisiyle görüşen bir mu- Rıza ve Amauutluktan son gelen 
harririmize çok dikkate değer iza. Sadık Ruşm 

hat vererek demiştir ki: 
- Arnavutluğun işgali sırala • mi;lerdi. Fakat halkın ayaklanma 

rında en büyük mukavemet Drai sından korktuklarından bu tale -
cephesinde olmuştur. heleri serbest bırakmağa mecbur 

Burada İtalyanların ilk taarruzu o!muşlar ve yalnrz üç talebeyi tc • 
bizi gafil avlamak için bir baskın zahürata önayak oldaklan iddiasi. 
halinde sabahleyin saat 4,40 da le hapishanede alıkoymuşlardır. 
başlamış ve 6,5 saat sürmüştür. Ar~avutlar Türkiyeyi kendileri 
Bu müddet içinde mukabil hü • için bir vatan telfikki ederek bura. 

Romanya Hariciye Nazın dedi ki 

« Tamamiyle müttehit bulu 
ğumuzun bilinmesind 

fayda vardır » 
D::rt Romanyanın harlclye nazm 

zkselans Gafneko dlln Daçya vapu
ru ile Pireden limanım1za gelmi~ 

ve vali muavini Hüdai Karataban, 
Romanya bil~ilk elçisi Stoyka, Bilk. 
reş elçimlı Hamdullah Suphl Tan-
rtöver, Romanya ve Yunan konso- "- Atinaan bbıe gösM!ıdJI 
loslan tarafından karşılanmıştır. 1 nükabulün henilz teafrl al . ı A tinn bizi Ankarau --~ Bıraz rahatsız bulunan Gııfcnko ' •- · . ..a 

. . raretli ve kardeşçe kabulü "" saat 16 ya kadar vapurda ıstıra.hat 
. . ran bir şekilde luqıla.dı. 

ct:nış ve 16,30 de Fenere gıderek 
n t . ~. B . . . lryorum ki antantın dört h .. um pa rıgı enJamenı zıyaret et_ 

· l" p t "k R . merkezinde de mU.tertll 
mış ır. a rı omanya harıciye ıJtıt 

nazırınr sulli yolundaki mesaisin-
den dolayı tebrik etmiş ,.e kcndisL 
ne üstü elmas işlemeli bir istavroz 
vermiştir. Gafenl:o da patriğe tc. 
-,ckktirde bulunmuştur. 

miu karşı ayni dereeeü -
iılık var. ~imdi.ki prtlar 
sulhcuyane ıtiyuete, tam bir 
ma ve tcsaaüt Te ilükal 
de devam etmeı:Wı lüzumu 
kiimet merkezinde de lD bugünkü sade protokol şeklile değil Gazetenin kanaatine göre, YahJ a 

muayren ve müessir bir icraat prog pa:'1nın . h~:fi 1ngiliz. · ~fısır i~· 
ramı ile genisletilme.ı;i olacağı bil- fakının 1yı hır tarida ınkişafmı bı•. 
dirilmektedir. hassa kaydederek Türkiyeyi Ingil· 

cumlacımız, italyanlan üç defa de- dan giden gazeteleri okuyarak va· Misafirimiz patrikhaneden sonra dir edilmektedir. 
nize dökmüşlerdir. ikinci çarpış - ziyeti al~ka ile takipten geri kal- EcHrnekapıya kadar bir otomobil Tnmamile sulh emelleri 

Siya~i mahfillerin kanaatine göre, ttre ile kati taahhütlere gınşmeye 
bu suretle doğu Akdenizinin bütün ve lngilterenin ~ark ittifakları sis· 
Avnıpa ve asya memleketlerini bir· temine Türk - l\hsır mukavefeleri 
leştiren bir "banş cephesi,, ihdas ve va~tıasilc daha geniş bir esa!; temi· 
daha şimdiden "doğu majino hattı,, nine teşvik eylemektedir. 

ismini almış olan bir müdafaa hat· Gazefe diyor ki: 
tı teşkil edilmis olacaktır. Büyük Britanya doğudaki ·.-azL 

Alman gazeteleri ve }'etini -cezri bir surette kuv\'etlen-

Ankara ziyareti dirmek i~in p ikolojik andan istifa· 
Paris, 20 (A.A.) _ Ha-vas, &r. de etmektedir. 

!inden bildiriliyor. * * • 
.. Kral ~b~iss~udu~ ~us~.Si ~W'ette Kahire, 20 (A.A.) - (Stefani) 

ma bir buçuk saat devam etmiş • mıyorlar. 

tir. Sağdan ve soldan çevirme ha- Her halde Arnavutluğun kurtu. 
reketlerile ilerlemeğe çalışan m:>. lacağı hakkındaki ümitlerimiz kuv 
törlü kıtalar arasında ablukaya vetinr kaybetmemiştir. 
uğramamak için rieate mecbur kal Bunun, dünya umumi vaziyetir.e 
dık. İtalyanlardan bu cephede 800 b.:ğlı olduğu kanaatindeyiz. Btı 
ölüden başka 2400 kişi de yaralı kurtuluş tahakkuk edinceye kadar 
düşmü~tür. bize çok yakm bir misafirperverlik 

Akan düşman kanlarile Draç gösteren Türkiyede kalacağ'ız. Ma 
çarşısı baştan başa boyanmıştır. amafih memleketimizin mukadd·!-

İtalyanlar, bu kanları ve pis ko- ratmı yakından ta'kip edeceğiz. 
kulan temizlemek için su tulum- Arnavutluktan yeni kaçantar • 
baları kullanarak iki gün uğraş • dan elde ettiğimiz malumata göre, 
mışlardır. İtalyan ordusunda zabtürabt yok· 

ge.aintisi yapmış ve dönii$te Aya
sofya müzetıiııi gezerelı: burada mo. 
ıayikleri temizliyen profesör Vith-
more'den lıahat almıştır. 

Ekselans Gafc!nko bu ziyaretler. 
den sonra vapura dönınU§ ve saat 

ğimizin ve tamamile mut 
miltcsanid olduğumuzun b 
bilinmesi faydalıdır •• , 

B!ikreş büyük elçimiı R'i 
Suphi Tanrıöver de diln 
purla Romanyaya gitmiştit. 

Parti Meclis _g_rubu toplandı 
.. - ""'™' ..._. "..--. 

Hariciye· Vekili harici politika 
hakkında izahat verdi 

gondcrdığı mumessıh mu~vır Ha· Mmr madafaa nazm, Mısıra bir 
!it Et Budun Obersalzbergde Hitlc· Türk aSkeri htYetinin gönderildiği 
ri ziyareti Alrnanyamn yakın doğ· hakkında "Aker saa., mecmuası ta· 
ğuyıı kar,Şı olan alru<asını teyit ey· rafından n~redi:lert tıabeti ral~nla-

Bizim Draç cephesindeki mun • tur. Askerlerinin kuvveimaneviyc-

tazam kuvvetimiz üç tabur<lan i _ ıeri çok bozuktôr. Tayyare Pı'yankDSUnUD ı·daf 
baretti. Yalnız iki batarya topu - Şimdiye kadar 53 Jtalyan askeri 
muz vardı. Halbuki İtalyanlar Yugoslavyaya iltica etmiştir. 

lemektedir. maktadır. ~600 -i91"'... ~00 -r7-··---r--· Jlir. İbl;u;l.11 ,...l. ..... .uı ...... , ... ı vıı :~ i = l.lluıtru.:ı- . Bunk~~111il mırJffJ 
bilmediğimiz diğer birçok motörlü nanistana kaçarken hudutta İtal . iflUfl\ıOC"''i O U\J 1 U 
vesaitle hücum etmişlerdir. Buna yan karakol efradı tarafından ya. 
rağmen askerlerimiz büyük bir ce- kalanını~ ve kumandanlarının em. 
saretle kahramanca çarpı§mışlar riyle derhal kurşuna dizilmi~tir. · Adliyemizde misli 

görülmemiş bir hadise 
ve Köprüceye çekildikleri zaman 
ancak kan dökülmemesini isteyen 
kralımızın emriyle savaşı bırak • 
mışlardır. Askerlerimizin bir kıs • 

Sultannhmet beşinci sulh hukuk 
.nahkeme~i, çok gario bit boşanma 
davasına bakmağa başlamıştır. 

Davayı nc;an Hüsniye Tetik adlı 

genç bir kadrndtt. Fıı.ktı.t . boşanmak 

istediği kocası Halebll köfteci Meh. 
met Cander, bir akıl hastalrğı ile 
malfıl olarak Bakırköy hastanesin_ 
ed yat.makta olduğundan mahke -
mece bu adam yerlrte davada xoca
sıymı:ş gibi hııırt bulunmak ve mU
dafaasmı )apmak üıete avukat 
Mes'ut Selen, kayyum tayın edil _ 
Dtiatir. 

ğı ve Jy! olup oltniyacağt da şlm- mı bizimle beraber Yunanistan ve 
dilik malüm bulunmadığı içlii bu Yugoslavyaya iltica etmiş, mühim 
aile yuvasını yıkinaınak müsadile bir kısmı da dağlara çekilmiştir. 
kadınla aulh olmağı ve boşanma , . İtalyanlar hala bu dağlık mm -
mağı istedim. takalara sokulamamışlardır. Zaten 

Diğer tarnf isteğinde ısrar etti. böyle bir teşebbüs kendilerine çok 
ğinden sulh teşebbüsünün akanıeli- pahalıya malolacakt:r. Çünkü bir 
ne dair Yesilı::a verildi. c;ok Arnavut çeteleri dağlarda çar
Yakında asıl boş:ınma davasma pışmaya hazır bulunuyorlar. 

bakılacaktır. Arnavutlukta şimdilik bir isyan 
:Ben sonuna kadar ayrılmamakta yoktur. Fakat birçok ileri gelen -

ısrar edeceğim. Çühkü hastanın terin tevkifi, herkesin malının mu. 
iyi olmıyacağı hakkında vicdani bir saderesi yüzünden açlık ve kıtlık 
kanaatim yoktur.,, başgöstermesi ve mütemadiyen ya 

Avukatı düşUndüren bir nokta pılan tazyiklar istilacılara kar~ı 
da, boşanma talebine iştiraki ha- t:mumi bir soğukluk tevlit etmiş • 
!inde, gUnUn birinde tıbbırt bir ese- tir. 
ri olarak hasta iyileştiği takdirde İtalyanlar, bir sinemada krah"l 
kendisinden kanıını istemesi ihti-ı resmini görünce şiddetle alkııla • 
malidir!" yan Arnavut talebelerini tevkif et 

İtalyanlar arasında bozgunlu'k 
çıkmıştır( Ka~an askerler: "Bizi 
aldatarak Arnavutluğa sürükledi . 
ler, canımız burnumuza gelmiştir. 
Harp patlarsa İtalyan asxerlerinin 
çoğu silahlarını atacaklar, boş ye
re çarpışmak istemiyeceklcrdir. 
Hepsi bu maceraya sürüklendikle. 
rine pişmandırlar.,. Kumandanları 
nın bozgunluğun önüne geçmek 
yolundaki bütün gayretleri hop 
gitmektedir. Vaziyetleri berbattır. 
Gerek orduda, gerek halk arasın. 
da tevkifat devam ediyor. Yuna -
nistanda daha 40 Arnavut mülte -

Ankara, 20 (A. A.) - C. H. 
Partisi Meclis grupu bugün (20. 
ô. 939) saat 15 de reis vekili Hil. 
mi Uranın başkanlığında toplan
dı, Söz alan Hariciye Vekili Şük. 
rü Saraçoğlu son hafta zarfında 
dünya ve Avrupa siyasetinin va. 
ziyetini ve biz.im hu siya!<!t için. 
de takip etmekte olduğumuz ha. 
reket tarzını izah etmi3 ve bil. 
hassa tton günler içinde Roman. 
ya ve Mısır gibi iki dost devlet 
·:e millet Hariciye Nazırlarının 

Mebuslar, bazı yabancı 
leketler arasındaki ihtll 
kında ya:z.ı:lar neşrine B. 
konun Ankara ziyaretbli 

ittihaz eylemelerini.'........~ ........ 
için olduğu kadar, TUl'Klr 

de gayridostane telAkld 
!aylıklar gördük ki, bunları kar • terdir. 
::'!e~likten de yakın bir alaka ve ~luş mcbwıu Hakkı 

cisi vardır. Bunlar da Türkiyeyc sevgi eseri olarak telakki etmek • ta.rafından verilip grup 
gelmek için kralımıza müracaat tcyiz.,. sine dahil bulunan ft lll 
etmişlerdir. Bu münasebetle Tür. Milli Müdafaa hareketlerine i§- yatı itibarile bir kaç ve 
kiye Cumhuriyeti hükümctinc tir~k ettikten sonra son günlere lakadar eden takririn, 
şükranlarımızı gazeteniz vasıtasi . kadar Arnavutlukta gizli olarak bibi tarafından bahmt 
le bütün dünya muvacehesinde: ':alan Nafıa nezareti memurların • müzakeresine başl&Dmll 'il 
bildirmek isteriz. Gelirken treni - -~an Sadık Ruşen de şehrimize gel- terden tayyare cıeml,.ıtıa9 
miz, Türkiye hududuna girincı-, mi~tir. tük eden fırka, bu h~ 
o kadar iyi karşılandık ve öyle ko· Arnavutluktan yeni çıkması it!- alan müteaddit hatipler 

İşin tuhafı, koca kayyumu Mes_ 
ut Selen ~ evUınmcmiı,ı bir bekar
dır. Böyle mahkeme huıurunda ko
ca vatlyct.ine gireceği hiç hatırın
dan blle geçmed!Sf bir gtinde mah. 
kemeden bir dava at2uMU · almış
tır. 

Arzuhalde HüsnJye 'tetiğin Mes
ut Selen aleyhlne boşanma davası 
açtrğr yazıtıdır. 

Uzak şark hadi seteri 
barite son vaziyeti bilen bu yolcu, ::!an münakaşa edilmittit• 
İtalyanların Arnavutluğun dağlı'<: Takrir sahibi ile bi~ 
nuntakalarına henUz nufuz edeme alan diğer arkadqlara 111 _i 
diklerine dair evvelce verdiğimiz rumu ba§kanı ŞUkrU l{oer.' 
haberleri tekrar ederek, §imdilik rafından kurum camına 
bunun haricinde bir hareket mev. !ar verilmiı ve albayet 

( Başlara/ı 1 ıncidt) nişlediği takdirde lakayd kalamıya· ti hakkında malumat \'ereceği ümit 

Mes'ut Selen bu sabah bir mu· 
harrirlınlıc vaziyetini şöyle anlat_ 
mıgt.ır: 

bu meselenin mahallinde halledilc cağını gösteriyor.,, edilmektedir. 
bileceğini henüz ümit ediyoruz. Niyuz Kronik! de Bartlett, Japon lngiliz - Fransız 

İngiltere hükumeti Japonya hü. generallerinin Çankayşekin inhiza müdafaa konferansı cut 01.,adığını söylemiştir. gelen Maliye Vekili Fua!.,. 

kCımetinin esasen son derece nazik ma uğramasından ziyade beynelmi. Singapur 21 (A.A.) _ Hindiçi· 
"- Evli olmadığım halde aleyhL bir safhaya gtnniş olan müşkülat !el mmtakaların kaldır.ılmac;ı 1çın nideki Fran51z kıtalarının k.ı,:.m:m 

me bö;>1e bir boıJanma davneı aÇJl·· ve ihtilafları arttırmak istemediğir.· bütün kuvvetlcrile çahşmağa karar ::ianı gene.ral Martin, yarın aktedile· 
masını pek garib bularak evveli :len emindir. \'ermi~ göründükleri kanaatini iz· ce.1< olan tng;liz • Fransız "müdafaz 

Arnavut kumandanlarr bugUn hükumet namma beyaD....,.. 
Kral Ahmet Zogoyu ziyaret ede - lunup haziran aymdaD i 
ceklerdir. Ahmet Zogo seyahat ha. mahsulatı arzlye ıaııest 
zırlıklarını tamamlamııtır. tında şimdiye kadar ba\'t 

bir yanlışlık olduğunu zannettim. lngiltere hük{lmeti, Paris ve Va· har ediyor. konferansı,,na i~tirak etmek üzere 

Dosya numarasilc mahkemeye mü • .i ngton hukOmetlerile ıkı tema~ Tokyo görüşmeleri maiyeti ile birlikte buraya gelmi~tir. 

Kralın, Kraliçe ve maiyetlerile mu için mUstahstllerded 
birlikte bugün deniz yoliyle Fran· makta olan ianenin Jr 
saya hareket etmeleri muhtemel olduğu gibi tayyare pi racaat ettim ve işi tahkik ettim. ~alindedir . ., 

O znman anladım ki iradesine sa. Londra, 21 (.ı\.A.) - Salahiyet· 
hib bulunmıynn bir kocaya, kanun lngiltere, Franaa ve tar bir menbadan bildirildiğine gö-

mucibince hnbC'rim olmadan kay • Amerika temas halinde • re Japon hariciye nazın Arita ile 
yum tayin cdllmigim! Artık ister tngilterenin Tokyo sefiri Cragic a. 
i!ltemcz davaya koca olarak gir- Londra, 21 (A.A.) - Tiençin me· rasında yapılan ~örüşme, vaziyette 
mekten başka ç3rc yoktu. Evvela lele.si hakkında tefsirlerde bulunan bir değişiklik husule getirmemiştir. 
sulh hfı.kiml biti barıştırmak t~ Time~ gazetesi §()}"le yazıyor: Çünkü Arita, Japon hilkfımetinin 
§ebbUsUnde bulundu. Kanun, ancak "ln~iltcre hilk\imeti Fran~a \"C Yaziyetini bildirmemiş ve Tokyo. 
Uç !ene zarfında geçmiyen akıl Amerika ile sıkı temas halinde bu nun Tiençin işini rnah:tlli bir hf!· 
!ır.a~lığma uğramıelar için boşan. lunuyor. Amerika hariciye nazırı dise mahiyetinde t~akkı etrneği ka· 
ma !ıakln tanonı&tır. ilahkenıcdc Hull'un geçendt matbuata \'Ukubu. bul edip etmiyeccğini söylemi~tir. 
l:ô<':.lılt b!.!kukur.u korumak mec. , lan beyanatı Va5ington r.ükllmeti- Yakr:ıda bir mü'akat daha yapı· 
hı:t!) etinde olduğum M~hmet Can- nin de dolayısile Tien~in ihtilafilc: lacaktrr. Bu münasebetle Japon ha 
c:er hcnU.z:, bu mUddcti doldurmadı- alakadar olduğunu \'e bu ihtilıH g~- riciye nazırının Japonyanm vaziyc.. 

Amerikan fabrikalarını 
dir. K ral bir müddet Versaydaki nun da hiikfhnetçe burtc:ld 
köşktinde kaldıktan sonra Londra l\1crkez Bankası tarafaıd" 

yağma ya gitmek niyetindedir. resi derpiş edildiftnl ve~ 
Hongkong, 20 (A. A.) - Şang. tedair kanun lAyihulJIJll ~. 

ha'-·dan bildirildig~ine göre, Anihev güne kadar BüuH'- Millet "' Çin büytlk elc;isi Slr Clark, ııon ,, ... 
vila'-·ctinin "imalinde Pasiende ilı::i sı"nı·n mu'"zak--•-- ___ ,... 

.J '6 g{lnlerde bazı tehditler alınış ve İn. -
AmC'rikan fabrikll!lI Japonlar tara- nı· bı"ldı"rmı"ştı'r 

~ . . . , giltere Japonyaya karşı hattı hare. • 
fından _;·ngma e.dılmışlır. Bu mlies- kelini değiştirmediği takdirde 81Um Grup Maliye Vekflinlll '!: 
se'3el:rın idarcsı Jiap~n makarnalı. le tehdid olunmUJtur. yana tını tasvip etmittfr· '" 
~C'zd:n~etikcyfiyct §ıddctle protcs- İngiliz konsoloshanesi bu haberi gecikmesine binaen Hakki 

0 
e mış r. ne teyld ne de teltıib et.mıetir. Fa- lıçoğtunun talttirinin diıec 
lnai,iz elçisi teh~ıt alh':ld~ ı ..,. 

r kat İngiliz diplomatını himaye için ermlarının mllzaker'd .,-
Hongkong, 20 (A. A.) - Alman ciddi muhafaza tertibatı almmıo -J ruznameye 'bırakılarak rf 

bazr haberlere göre. İngiltf'r~- ··· celseye nihayet ver11mifd'• 
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ITd@UWil@ir~@i~MrSffilli@IR 
Çinde b~r r11ilyon 

diyeler bankaauıdan alınacak bu para ile i J a p o n ö 1 d Ü 
baha, buz labrika.ı ve soğuk hava deposu f ---------- -;;:~;;:;;:::~;;;;;;;;-iiiiii; 
~i:!~:;:~~:~::~~~:~k yardımile Je Çaj Limaıiıar işletme Ç i n Harbiye nazı rı n ın ~ ·J~) 

~~,~:h.r;:~!~teEdp. i;:~sa~:~!~~::t umu __ m ~üdUrl~ğü mu·· h ·1 m beyanatı 1~:a;i tütün fabrikasının yeni 
tsir, (Huıuat) - Belediye 

· Naci Kadanaz, Ankarada 
İtlerini takip ve intaç ede • 
~riınize dönmüıtür. Beledi

!ti.i, §ehir işleri etrafında ga
e ıu beyanatta bulunmuı • 

bin liralık istikraz 

~tlediyemizin 939 yılı prog 
lfleri arasında bulunan mez 
&oğuk hava deposu ve buz 
. nın inıası için Belediye 

"zin, Belediyeler Banka -
80 bin lira istikraz yapma. 

"1ibiyet verdiği mallımdur. 
~raz İ§i üzerinde Ankara· 

dar dairelerle meıgul ol • 
~lediyeler Bankasından yu 
· i!].erimiz için 80 bin lira 
da. bulunmamız takarrür 

hire getirilecek su 

ht.... h' . ·ı . t6.:-: tc ıre getırı mesı muva-
-•llJen Çataldağ ıuyu için de 
b.~kadan yüz bin lira iıtik. 
"1'Pllacaktır. Vekalet bunu da 

ttııı· . 'f ııtır. 
k~ ~e Münakalat Vekaletle -

lltasyonunun cidden· mil • 
~ su fötiyacını temin etme 
~ göz önünde bulundur • 

:s· ıetirilecek aynı sudan 
~"'lnı. na ısnıasıe etmesı mu
Nz.titd üğilnde:1 Belediye ile 
~t Vekaleti su işini bir • 
-,aracaklardır. Vekalet a -

Yüz bin lira tahıiaatla fa. 
tiritecektir. Buna aid pro. 

!•lcında hazırlanacak ve he· 
tlrıakasaya konulacaktır. 

satın 

B t 1 makinelerle tahh·esine karar veril· 
tesisatının Nafıa Vekaletince satın U ÇeSI meC IS miştir. Fabrikaya yilksek randıman. 
a!ma müzakereleri bitmit gibidir. ruznamesi ne alındı Japon ordusu içinde bezginlik h sigara makineleri kurulacaktır. 

1 Temmuz tarihinden itibaren A k 20 (H i) D 1 t • Süt komisyonu hazırladılı 100 
d. • 1 · b' · h · · ı ,_ n ara, usus - ev e k sayfalık raporunu bu hafta içinde 
ıger erıyle ırlıkte te rımız e C:\ l' l · l t ''dU h t 1 rt orm UŞ ·-· .. ıman arı ış eme umum mu r. ye OŞn U SUZ U a IY belediye refıııliAine verecektir. 

trıgı hukumet namına çahıacak - 1 .. -u b"t · ıı. .1 ı· · . ug u çesı n ec ıs ruznamesıne • Belediye iktisat müdürlülü Bal-
tır. Bililıara Vekalet .bu tesısatı alındı. Bütçe encümeni bir tem. Şuşking, 20 (A.A.) - Çin a.' elde etmiştir. Aynı ay içi?de, Çin kan memleketlerinden dlence ma· 
belediyeye devredece'ktır. zd ,. 1 k .. 11 1 104 k ... alm•" hallerindeki fiyatların ne suretle mu an mer ı oma uzee ay. jansı bildiriyor: liler, asauayı gen ....,, 

lığa tekabül eden varidatını 6 Harbiye nazırı General Ho • Japonların elindeki mmtakal~r • kontrol edildiğini sormuıtur. ıelen 
Dig-er işler mı'lyon 23::;:,333 ıı·ra olarak tesbı't d 1 d 90 k'l t ve 110 kılo cevaplara göre burada da bir teşkil!lt 

u yingşing, son iki ay zarfın a as. a ı ome ~e ray . • kurulacaktır. 
ve kabul etmiştir. Layiha esas. keri harekatın ve vaziyetin in . 1 metre yol tahrıp etmış, 52 tayya. • Deyollu ilkmektep muallimleri 

Şehir bütçesi tasdik edilerek \a. larma ve bütçe encümeninin yap. kişa.fı hakkında aşağıdaki beya. re düşürmüş ve 11 harp gemisini dün maarif müdürlüiünde toplan. 
de olunmuttur. Bu bütçe dahilin • tığı tadilata nazaran Devlet li . natta bulunmuştur: hasara uğratmıştır. mış, talebe ihtiyaçları ,.e tedris vazi. 
de hemen faaliyete geçeceğiz. mantarı işletme umum müdürlü. .._ Bu devre içinde Japonların Mayıs ayı zarfında ise, 838 yeti üzerinde görüşmüflerdir. 
Programlı itlerimiz dahilinde bu gu-.. münakalat vekilinin iznile ve lmus Japonlardan • Belediye iktisat müdürUliü men· 

Ç k 1
. faaliyeti, insan ihtiyatlarmın ça. çarpışma .. 0 .. .~· • • • ba sularını ucuzlatmak üzere tetkik· 

lunan ayderesi ana ızasyonunun üç yılı geçmemek üz.ere gelecek buk surette tükenmesi ve milna. 51.891 kıgı olmuş, 486 kışı eaır !erine devam etmektedir. 50 kuruşa 
mütebaki inıaatı bu yıl da devam yıllara geçici icar ve isticar mu. kale yolla.rınm uzaklığı dolayısile edilmiştir. Çinliler 836 a.t, 1587 satılan tatdelen danıacanalarının da. 
edecektir. Anafartalar caddesinin kaveleleri aktedilebilir. azalmıştır. Japon kuvvetleri, ye. tüfek, 183 makineli tüfek, 13 t~p, ha ucuza satılıp satılamıyacaJı ev• 
tevsii iti de keza yürütülecektir. Trabzon limanının in§a.Sı ve ni efrat bulmak hususunda bü. 272 tank ve bir milyon kilBQr karıan sorulmu~hır. 

Yetilliden itibaren Bigadiç isti- İskenderun serbest mıntakası te. yük gUçlüklerle karşılaşmakta • kurşun ganaim almıştır. 11 Ja.. • İstanbul gümrükleri yazı itleri 
kametine giden Atalar caddesinin sisi işlerine sarfedilmek üzere dır. pon gemisi ba.tınlmıı, 24 tayya.. şefi Şevket bir ay icin vekAleten Ça· 
kaldırımları yeniden yaptırılacak. 3633 numaralı kanun mucibince tah · dil 'ıa 66 kilomeb'e nakkale ıümrük başmemurluluna ta· Muhasamata başlandığından 15 re rıp e mı,,,., yin edilmiştir. 
tır. çıkarılacak bonolar hasılından a. mayıs 1939 tarihine kadar, Ja. ray ve 107 ki~~m~t~ yol kulla. • İstanbul mıntaka ticaret müdürü 

Atatürk parkındaki yüzme ha- zami 1.100.000 Türk lirası vari . ponlar, 964,500 insan kaybetmiş. nılmaz hale getınlmıştır.,, Cemal Ziya başka bir vazireye nak. 
vuzunun inıası itine bu yıl da faz. dat bütçesinde açı!acak fasla irat lerdir. Japon subaylan ve asker. Çin harbiye nazırı, beyanatuu ledilmlş ve yerine İzmir ticaret oda· 
la hız vererek ikmal edece&iz. ve masraf bütçesinde açılacak leri arasında bezginlik ve hog _ bitirirken §Unları da illve etmif,. sı umuml katibi Mehmet Ali getiril· 

Parkın mevcut planındaki spor fasla tahsisat kaydolunacaktır. nutsuzluk başlamış ve Japon mil. tir: . . . . mişlir. 
•"hasına da Beden Terbiyesi 'ka!ıu yU " M'Ir mukave.metın ıkınCl • Dünden itibaren Denizyolları u· 
.- leti gittikçe fazlal~an harp · - 1 1 • • mum müdfirlütn ~ervislerl Tophane. 
nuna tevfikan bu yıl içinde batla. künün altında ezilmekte bulun - hasmın baolangıcmdanberı, Çın ıleki )'eni binaya taşınmaAa Laşla-
nacaktır. UnivErsitelilerin seyaha- muştur. milliordusu, gerek kemmiyet ve mıştır. 

Uç dört ay sonra gelecek olan . . d d" d' Nisan ayı içinde Çinde 827 gerek keyfiyet itibarile çok yUk. •Bir müddettenberl şehrimizde 
imar planına göre bazı mmtaka • lln0 müsaa 8 0 11 1 çarpışma olmuş, 53.845 dilşman selmiştir. Bundan başka, Geril. \:e Y?lovada bul~nan Dahiliye veki· 
larda in-•ta müsaade edilecektir. Ankara, 20 (Hususi) - Jstan. k ... 1 .. 1066 kı .. 1• esir edil ' ıa kuvvetleri de gittikçe daha it Faık Oztrak dun aktam trenle An• 

s-- b 1 as erı o muş, ug • ı ı dx n t" 
Butil b nla daa maada ıehir u üniversitesi fen fakültesi je. . . . i 1 k büyUk muvaffakıyetle ve daha ;araya unm ş ur. 

n u r 1 j' titü ün"- t h' dil t mıştfr. Çınlıler gana m o ara I • Beylerbeyinde bulunan meıı:hur 
. k b h 11 • • o o ı ens s !.l.u e ır e en s. 775 t 2013 tUf k 99 ki 11 ' geni• mikyasta olarak muntazam y garaJı, nap ve ıe ze a ennın · · . a • e • ma ne ':I • • • • • W• Sarıköşk milll saraylar idaresi tara. 

J rlori clo n.o.r pl&n•"'* 6 ö .. .c\~hit vıçre tetkık seyahatıne . Maarif tiif~k . 25 sahra topu, 173 tank ve . ordu ıle semerelı ış birlıgı yap. hndan tamir edilmektedir. Köşk sa· • 
Ohtınıiiyoı~-ı.»ttJNıgc. V~Kaletı, mo.eunıyet vermıgtır. zırhlı otomobil ve 68.934 ~u~un maktadır. raylardan cıkan fazla eşyalar ile d6• 

'l k 0 

-0--çı ece tır.,, fenecektir. 

Son yağmurlar 
ve Eğe havalisi 
Yağmurlardan Akhisar ve 

cıvarı tUtUnleri çok 
faydalandı 

Aydında iki katil asıldı 
Aydın, 20 (A.A.) - Muğlanın 

Katrancı köyünden bir köylüyi! 
parasına taamen öldürmekten 

suçlu Çinenin Kabataı köyünde:ı 
Ali Afşin ile kendi karısını taam. 
müden öldürmekten suçlu Çine
nin Alihan köyünden Hasan.Çay 

hakkında verilen idam kararları 

bu gece, mahkumların Aydında 

• Evkaf idaresi Şişhanede Jale ıa· 
zinosunun l'anında bllyfilı: bir apar .. 
IJman yaptırmağa karar vermiştir. 

• Nevyork sergisine gönderilen 
kıymetli tarihi eserler öniimilzdeki 
ay başında şehrimize ıelmiş olacak
tır. 

• J.ise ve orlnmcklcplerin jimnas· 
tik mualllmleri dün maarif müdür· 
lü~ünde toplanmışlardır. VekAletin 
emri mucibince mekteplerdeki spor 
ıeşkilA!ları önümüzdeki sene daha 
çok genişletilecektir .• 

Metaksas Yugoslav 
elçisine ziyafet verdi 

"iki millet sulh azmi ile 
birleşmiş bulunmaktadır,, 

k 
Akhisar, (Hususi) - Son ya _ asılmaları suretiyle infaz edilmit 

~ d b k Atı"na 20 (A.A ) Atina EkselaA nsmTZın büyük gay· 
\1 Ya a u"" yu" ğan yag-murlardan Akhisar tütün. tir. 1 • -ıjansı bildiriyor: • retleri sayesinde Yunanistanda 

• Ortaköydeki deniz ticaret mek. 
lehinde dün bir toplantı yapılarak 

bir temmuz denizciler bayramı hazır 
JıklarHe meşgul olunmuttur. ~ f 

1 
!eri pek büyük fayda görmüştür. -o- Ba§vekil B. Metaksas, yakın· elde ,.:~ilen muazzam ve muh· 

\iŞi a a iye ti Egenin bilyük servet metaı oları B ilk b" d .fa hareket edecek olan Yugos· te§em terokkiler karıısındaki 
hı. tütün mahsulü ba•ta olmak üzere Üy·· ır eniz tayya- 1 B Laza . , 1 - 'f d · • k t: 
•ıı b k :s • d lavya e çisi . revıç ve re· .ıayraı: ıt;ımı ı a e ıçın eyme 

10 
aşı urslarmda yağmurlardan diğer güz mahsul - resı yan 1 fikaın şerefine bir ziyafet ver bulanııyorum. Yalnıı. uzak ve 

O b. ld teri faydalanmı•tır. L d 20 (AA) s in aşı yapı 1 :s on ra, ' . - OUt• miştİr. yakın komşubr}a değil, fakat 

Bayan Afet 
Cenevrede tarih doktora11 

verdi .... Tütün müstahsil ve mütehas • hampton-Nevyork hattına tahsis o · f · da B M _ı h · · L· ı... ·•ıe, (Hususi) _ Tarım b:ı. ou zıya etın sonun . e· aynı zaınarıra üsni.. nıyet sa•ıı-
'lltıı- sıslanndan iki zat şunları söyle - edilen "Connemara.. ismindeki k b' t k .. ı· ek de· b b ·ıı 1 1 Ih Cenevre ilniversit-..:-de, dünyaca 
'ttı._l'tndaki köy ~ençlerinin a sas ır nu u soy ıyer i ..ittin mı e~ eı e su perver ıcnw 

mitlerdir: muazzam deniz tayyaresi dün ben · · k. be 1 · • · 1 ta ınmı• ecnebi 4 llmler ve profe-tdenberi muallimleriyle 'llıştır ı: münasr. t erin tdamesı ve ta~- n 'I n 

hitı· tezcrek yaptıkları atıl.;. ''- Bu sene Smdırgıda 18, So. zin alırken çıkan bir yangın neti- Siz, Yugoslavya ile Yunanis· vıyeı>i iç:n, nra!annda mem\e· sörler huzurunda dottorumı yap. 
1 •tnıııtır. Şimdi mandıra- :nada lO, Kırkağaçta 8 ve Akhi · cesinde tamamiyle harap olmu~· 'anı bu derece sıkı surette biri· \;etim de lıulu.nJuğu halde f,ü- mak Uzere geçenlerde tsviçreye gi

l'lltynircilik sitajı görmekte sarda ?O bin dekar tütün zer edil- tur. '>irine birleştiren asırlık dostlu· tün dost ve müttefik memleket · den TUrk Tarih Cemiyeti ikinci 
d'l'ffrlbaıı kursu, bir hafta mittir. Akhisar, Soma ve Kırka _ İnşa edilmekte olan "Cathay,. run ate~ini, büyük bir itina ile lcrle İ§ birlig; yaparak ibzal et· bqkanı bayan Afet bir müddet ta

t ~rtun yaprak aıısı yapmak ğaç tütünleri körpe cldukları için tayyaresi bu yaz "Connemara,, ye. -nuhafa7a eylediniz. Filhakika tiğiniz gayr~tleri de minnet h~s- vic;rede kalmııtır. Bayan Afetin 
qz•• d ğ 1 k T ... ag·murlardan pek büyük fayJa rine hizmete girecektir. k d y l El ·ıı t l L_ • k . . pec!eri sabık Bolu mebusu lamall 

ı.:. Oljara a ıtı aca tır. am 1 ar e§ ugos av ve en mı e leriy e t<..-oarüz ettırme ıstenrıı . 
"il\ ... görmi!ıtür. Eğer yağmurlar topr:ı --o- , . . .1 . .. t k feda Halda Uzmay bu sabahki aemplon 
lı. · •qeyva qısına ihtiyaç o • erını, mazı en, muş ere • • Yunanistanır. en büyük ve 
~ ... _ gw ı bu derece doyurmasaydı, mev- ı ... 1 kl h" · t kl h ekaprealle eehrimize gelmltUr. 

-halli aııcılar hem eğit- ~ar ı arı, urnye aş an, er en kutsi ınenfaatlerinin birinri la 
b- ıiminde ıu yüzü görmiyen Akhi - Çe!c çocukları Almanya· b" 1 t' kt d' H·ç bir mail Haktı, kendflile ıörUten ta ...... ,.., de Tarımbatılar bun. '}ey ır eş ırme e ır. 1 miidafii clarak, vatC\umızı mü· bir muharririmize ıu izahatı ver. 

\~li byacaktır. Yaban zey . sabur, Kırk~~kaç kvek Sl~maı· :~~.rakla;ı ya gönderiliyor ıey bunların aralarını hiç bir za· .Jafaa ıçin elde ~i:flh askerlere -'·Ur: 
\> sene yu se a ıte ı tutun ver. B 'k" ·ıı t ......, 

t.... 'e aıısı için dahi haziran man açmamıştır. u 1 1 mı e kumanda ederken rröstereceo~- - Kımn Afet, tarih doktorası l-
1:~u miyecek ve rekolte de pek dütük da Ih • " • 

· z ayları için Çanakkale Varşova, 20 (A.A.) - Po· aynı zaman 1 aynı su azmı niz avm enerji ve i:)'nı ceaaret çin TUrk ırkı haklmıda hamladJiı 
~~te Yapılan davet üzerine olacaktı . ., lonya matbuatının Prağdan öğ· ile de birle§mİ§ bulunmaktadır. le milletinin en i·p kuvvetlerini tezini Cenevre Universitesine ver. 
~°'!dar o d ·d k diw· Al k Bu sulh' azmı· ı·se, en ı·yı· ı"fade· ·'-"-il raya a gı ece ve ren "gıne göre, man ma a· sulhperver ve yapıcı bir faaliyet mit ve imtihanını muvaff_.,,. .. e 

Sonunda Edirneye büyük matı son günlerde 13 den 1 5 e sini Balkan antantı içinde ifr etrafında topladınız. bitirerek diplomumı almıltır. 
•ıı hizmetine gelebilece:C· yeni Adliye kadar Çek çocuklarını tatil matlı iş birliğinde bulmaktadır. .. .. dd EaerlniD basılmaaı için, Franu.-

~'r · devres:ni geçirmek üzere Al O Balkan antantı ki, müstakil Burada bulundugum mu f't dan gelmesi beklenen ecnebi lllm-

~ıltliınin istediği ve yetittir. Sara l'k k l 'iği ve sulh niyetleri, muhtereır ·arfr_nı:Ia, E_Je_n milletinin büyü~ Jerin iştirakUe bir jüri heyeti top. 
Y 1 manyaya genç ı · anıp arım:: 1 t l k t kd 

~ •lara göre aı.ılar gönde· • • göndermişlerdir. ;eisi Gafenkonun Ankara ve "llezıvet e~ını am 0 ara 8 ır !anarak son defa eseri gözden ge-
't ~dir. Tarımbaşılar Cumhu. Hapıshanenın yıklmasma Bu çocuklara nazilik aşıla Atinayı son ziyaretleri dolayısi· edebilmek fırsatına nail oldum. çlrecekUr. Afet bu it için fimdilik 

tf~•ınında tam yıllık dev . k d b 1 k h le bir kere daha teeyyüt eyle· O Elen milleti ki, fevkalade va· Cenevrede kalmlltır. Böylece bu 
tıt... .. tir.ecek, köylerine it bac.ı- ya ID a aş amyor m~ ~z:re ususi kurslar tertip mi"tir. Siz, i•te, mütterek bir tanperverliği ve mukadderatına Türk eseri beynelmilel nefriyat a. 
""" :s eJılmıştır. :ır :ır 
01 .. ~rtlecek, yerlerine üçüncli surette takip ettiğimiz bu ıulh· ·~uvvetli iman ile, hükumclan· raamda yer alacak ve blltUn dt1nya-
~k 50 köy genci ıclecek· Hapishane binasının bütün müş· cu ve yapıcı siyasetin muvaffa nm hakim idaresi altında ve ya yayılacaktır. 

~tııl temilltile beraber yakında yıkıl· Asnn bugünlerde yerinde tetkiklcı 'cıyetine yardım etmit olmAl· ~kselansınızm yorulmaz bir fa· Afetln eseri, lUmler tanfmd&n 
~ "1 lelecek posta, Murif v~. :naSJna bqlanacaktır. Tarihi ve mi yapacak ve projeyi lbımgelen ee· mazhariyetine malik bulunu '.'lliyı"!le riyaset ettijTjniz hüku· allkayla ka11tl&nm11tır. 
h e~lckt tedri!!at Umum Mü. ~a~ kıym~ti old~ iddia edilerek

0

kilde ~eğiştirecektir. . "'orsunuz. • met aaye1!nd~, ... ~ıılkanlarda, Bu eserde, Aaya Ttlrkelrlniıl 
• tle uzlatıldığı ilzere, kıt JZennde bırçok munakaşalar yapı· Adlıye saraymın 940 senesı !ııOn B. Lazarevıç, bu nutka ver sulhperver lf bırlıgı sahasında menıeleri ve nekadar eskl zamanıı-
~ Uç ayında marangoz • la~ lbrahimpaşa sarayının bakiye· ıaı:ına do~ tam~~lanacağı ümit diği cevapta ~vekil B. Metak· kendisine d~§en vazifeyi yapa· lardanberi mevcut olduklan ve vt. 
~•ltk, demircilik: sanatla • len de bu suretle ortadan kalkmış1edılmektedır. Yem bınada mahkeme 8888 ve meaaı arkadqlanna te· cak, manevı ve maddi kuvvet· cuda getlrdltlerl mederılyetler ~ 

• t lanatlar okulunda gö- olacaktır. Evvelce adliye sarayınm·salonlan dinleyicileri de rahatça i· şekkür ettikten aoma. ~Um)e lerden biıiJ:ıi ~- lı surette ~ ........ 8'tdıiD.. 
l'\Sir. projelerlnl hamlaml§ olan mimarjçine alacak büyilklükte o!acaktJr. demfttlr kil dir. 11Hıltlıc!ll'.,. · 
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~·Elektro,, 
insan elinden çıkan en 

büyü.k sun'i adam ı YOZOCOLER Admir8 Schalke tak 
Amerıkada gapıldıi .., ..... 

Amerikada Ohyoda Mansfild gibi korkunç bir hal vermekte· 
§ehrinde Vestinghause laboratu- dir. 
varlannda iki sene süren uzun ve Electronun esaslı röleleri bir 
yorucu bir mesaiden sonra dün. kaç kelime karşısında ayn ayrı 
yanın en büyük suni adamı, tabir ve kendilerine mahsus aksülla· 
caiz ise vücud bulmu§tur. meller tevlid eden cellule elec-

Vesaitsizl ikten lffitll8 08Sll ffi8glup Old 
şikayet M . 

ediyor l ar aç çok sert cereyan ettı. 
Onun madeni vücudünü teşkil triqueler ve son derece hassas 

eden sekiz yüz küsur parça vi mikrofonlardır. Bütün impufoi. Bu sabnh yüzme şampiyonları
dalanmış veya kaynak yapılmış, onlar robotun başına yerleştiril- mızdan birçoğunun imzasını taşıyan 
motörleri yerlerine yerleştiril • miş işitme tertibatı ile zabtedil. bir mektub aldık. Yü~ücüler bu 
mi§ ve çalışmaktadır. elektrik bey mektedir. Fakat, bunlar çok 7.a: mektupta geçen pazar günü Bc§ik. 
ni tam bir miknatisi faaliyet ha· yıf oldukları için kuvvetlendirici ta§ Şeref stadındaki havuzda yap_ı
lindedir. 1 röleler büyütlmekte ve hareket lan yüzme müsabakalarından bah-

Electro meşhur Vestinghause motörlerine naklettirmektedir. ~~tmekte ve ~c~sl~ h~.yl.~ ilerledi. 
liıboratuvarlannda dünyaya ge- Bu suretle hareketler temin edil- gı halde vesaıtsızlık yuzundcn bu 

k müsabakalara hazırlanamadıklarını len suni insanların en gencidir. me tedir. 
Daha iki ya§ında bile olmadığı Ultro-sensible mikrofonlarla ve tnbiatile de bu vaziyette yarış-

halde yetmiş yedi kelime söyliye- kumanda prensibi otomatik tele lara girmediklerini bildirmektedir -

k d . kk k k. d"" f · l "b" k b ler. bilme te ır. O muha a ı un onun ış eme prensı ıne ço en . . . . ... 
yadaki bebeklerin en vaktinden zer. Maliımdur ki otomatik teJe Snym Beden Terbıycsı dırcktoru 

fonda k d h h k t
. b" general Cemil Taner'in nazarı dilc-

evvel yetişenidir. a ranın er are e ı u· . . . 
rakam t k b 

.. 
1 

d · V katını celbetmek maksadıle yazılan 
O dans edebilir ve çelik par- a e a u e er. e muay-

ye b" 'kd 1 kt 'k' . mektubu aynen koyuyoruz: 
maklariyle ona kadar sayabilir. . n t ır l'md ıed ar Re eb rı ı ımpul· "Haber gazetesi sııor muharrir-
Anası ve babası gibi sık sık cı· sıon ev ı er. o otta da mik- 1 .•• 

f 
. . . ıgıne: 

ğara içmektedir. Bu kadar genç ro onda hır ıhtizaz ve bir elek . . t ·k~ · l . . ")feysım ba.5lanı;ıcındanberı \('. 
.... imasına ragın· en yorgunluk bil- rı ı ımpu sıon tevlıd eder. 't . l'k .. .. 1 .. t " F saı sız ı yuzunt en yu:r.me an ren-
mez. Ve §imdiye kadar hiç acık- . araza, t~laffuz olunan üç ltc manlarrmm l&pamadığıL için 18 
marw;tır. Boyu iki metre on san ~ıme v~sıta~.ıyle ~emin edilen üc Haziran 939 pazar günü ne~ikta~ 
timcır. İki metre çevresi olan a- ımp~l~ıon r~lelerın harekete geç:. ha' uzunda. yapılan ;yüzme miisabn. 
leminyum göksünü şişirebilir. mesını mucıb olur. Ayni şekilde kalarma i!ifirak edemedik. Beden 
Koskocamnn ayaklan üzerinde telaffuz edilecek dört kelime de Tcrbiy~i ~cnrl ılirektörlüğüniin 
doğrulduğu zaman hakikaten bütün makineyi istirahat haline nazarı dikkatini rctbetmek üzere ~ıı. 
mükemmel bir robottur. Ayak- getirir. zctenh:in taYa sutunu say~ılanmız-
kablan 50 santimdir. Binaenaleyh, hiç bir manası ol la rica ederiz. 

Bu robotun elektriki beyni im. masa da matlllb hareketi tevlid 100 _ 200 Türkiye rökortmeni 
lası itibariyle 48 röleden müteşek edecek adedde arkası arkasına Mahmut, 100 metre İstanbul ikin. 
kildir ve harici en ufak ve kan· talaffüz edilen bir kaç kelime cisi Vedat, 100 - 200 kurbağlama 
§ık hareketlerden müteessir o- makineyi harekete getirebilir. Bu Türkiye rökortmeni Mekin, 4 X 200 
lur. Ve manyetik asab vasıtasiylc rada asıl ehemmiyeti olan mikro Türkiye birincisi Saffan, 100 - 200 
bu teessür motörlere intikal ede fonu harekete getirecek ihtizaz - 400 küçükler İst. Birincisi 1. S .. 
rek aksüllameller tevlid eder. J3u adediclir. 200 kurbail_ama küçükler birinci. 
hareketler son derece mütenev- Çelikten a muayyen ır si Musa, 100 sırt~s~ü ikincisi Fu • 
vidir. hareketini ikmal edecek röleler at Tüzünel, Yüzücü iskender Son 

Bu hareketlerin başlıcaları hareketlerini bitirdikleri zaman gur, yüzücü Fikret. 
şunlardır: ziyai .bir işaret bunu gösterir. O 

Robota başını eğip kaldırabi
lir, sağa ve sola çevirebilir. Kol
larını kaldırabilir ve ellerine ka 
vuşturabilir. 

zaman kumandayx veren insan 
susar. Fakat, tabii bu makine a
damın emrin manasını anladığı 

hissini verebilmek için verilen e
mir yapılması istenilen harekete 
uyğun kelimelerle söylenir. 

Faraza; yukarda makine ada
mın hareketlerini durdurmak i

yeşil. Onu.'1. üzerine kırmızx ve- çin dört kelime talaffuz edilmesi 
ya yeşil bir ziya hüzmesi akset. icab ettiğini s ö y 1 e m i ş 
tirdiğiniz zaman onun derinden tik. Bu kelimeler pek ala: "Robot 
gelen bir sesle: (kırmızı) veya söyle, nasılsın, iyi misin?" olabi-

Renkler şayanı hayret derece 
de Robot üzerinde müessirdir
ler. Bilhassa iki renk: Kırmızı ve 

Bu haftaki 
maçlar 

(yeş},l) diye bağırdığını işitirsi- lir. Fakat, seyirciler üzerinde bir Beden Terbiyesi İstanbul bö!-
niz. Eğer, ona cıgara içmesını tesir husule getirebilmek için kn gesi futbol ajanlığından: 
söylerseniz, göreceğiniz manzara manda eden insan: ''Robot, rica 24-6.939 cumartesi günü yapıla· 
karşısında hayrette kalmama. ederim, dur." der. Ve bu suretle cak maçlar; 
nıza imkan yoktur. makine adamın sanki cümlenin Taksim stadı: 

Bütün bu hareketiyle bu ro- manasını anlamış ve emri yerine Süleymaniye, Şi~li - Beykoz, Kur 
bot ne kadar şayanı hayret olur getirmiş olduğu zehabını uyandı- tul us saat 15 30 hakem Feridun Kı-

" 1 

sa olsun, hakiki, bir insan karııı- nr. lıç, yan hakemleri Neşet Şarman 
sında onun kötü bir müsvedde- Ziya! kumandalara gelince: ve Halit Uzer, 
sinden başka bir şey telakki cdi- bunlar, tam gözlerin arkasına yer Ate~spor _ Galatasaray saat 17, 
lemez. O, vücudü ile insan ilmi- Ieştirilmiş iki kutör elektrik höc 30 hakem Ahmet Adem van hakem 
nin hududunu açıkça çizmekte re ile temin edilir. Bu kutör elek !eri :Nuri Bosut ve Sa~i Açıköney, 
ve tabiatın sonsuz kudretini tc- trik cellules'lere de birer röle va 25-6·939 pazar günü yapılacak 
barüz ettirmektedir. sıtasiyle Üzerlerinde kırmızı ve maçlar; 

Bu robot 120 kilo sikletindedir ye§İl kelimelerinin mahkük bu· Scref stadı: 
ve yirmi beş müstakil ve tam hn- lunduğu iki fonografik plak üz~ Topkapı, Arnavutkör • Kasım. 
reket yapabilmektedir. rinde tesir icra :a:rler.. pa~, Galataspor, saat 13,30, hakem 
İnsanın yapabileceği hadsiz hu Electronun yurumesı de ay~k- Necdet Gezen, yan hakemleri Ha· 

dudsuz hareketlerin ancak bir lannın altına yerleştirilmiş kau- lit Ozbaykal \'e Ziya Kuyumlu, 
2500 kilo sikletinde olması icab çu~. tekerlekler vasıtasiyle temin lstanbul!'por, Beyoğluı;por - IIi. 
kısmını yapabilmek için onun edılır. .. ... .. lar, Kurtuluş saat 13.30 hakem Ha· 
eder. . ~u~lar gogusun oı:ası~a yerleıi !it Galip Ezgü, yan hakemleri Ba· 

Bundan başka robotun beyni tirılmış çok kuwetlı bır motf.r haeddin Uluöz ve Sc\'ki Ç.anga, 
25 kilo sikletindedir. Bir elektrik ve zincir tcrtibatiyle tahrik edi- • . J 1 

gözü ve içinde tam 48 rölesi ı\1r. lir. Diğer daha ufak dokuz aded Ateşspor. - ~cşıktaş saat 17•3 ·~ 
dir. Bu suni adamın (düşünme~) motör de kolların ve ellerin ve hakem Şazı 1 ez:an~. ):an hakemlerı 
ve insan Beyninin kumanda et- parmakların hareketlerini temin Adnan Akın \'C :3elamı ,\kal, 
tiği iptidai beş yüz hareketi yapa eder. Ayni motörler çelik göğü· .. --. -
bilmesi için 1025 röleli ve 500 ki. sün hareketleri ve cığara duma- göre çok tahavvul eden bır ecre 
lo sikletinde bir beyne malik ol· nının çekiliş ve dıııarıya verilişini lyan ve solenoid tertibatı ile ağ· 
ması lazımgelir. idare eder. zın ve dudakların hareketini tan 

Evvelce bu robotlara otomat Bu robot ayni zamanda l)onu. ,zim. eder. Bu suretle de robot 
denilmekte idi. Bunlar yaşıyor- şur da göğüs boşluğuna yerlı>ş- 1 sanki hakikaten konuşuyormu5 
muş hissini verebilmek için bir tirilmiş bir takım plak çalıcı ter- 'hissini vermek imkanı bulunur. 
takım mc:.uiveliı. ve yaylarla mü- tibat mevcuddur. Bu tertibat söyl Aristo, bir takım parcalardan 
cehhez idiler. Şimdi ise bu robo· lenilen muayyen cümlelere veril. suni insan imali imkanının mev 
tun sahibi emirlerini uzak mesa mek üzere hazırlanmış muayyen 1 cud olabileceğini iddia etmişti. 
feden vermektedir. cevnblara aiı.l plakları harekete ge I'Jleetroda insan tekniğinin o za-

lşte bu hassasıdır ki modem tirir . B undan başka ııiddetf, s8yle mandan b ugUne k:ıdar geçirdiği 
robotlara hakikaten yaşıyormuş nilen sözün ve sesin yüksekliğine tekamülü tebarüz ettirmektedir. 

Seyirc iler Viyanal ılar 
aleyhinde tezahüratta bulundu! 

Berlin, - Her tarafta büyük i büsbütün kendilerini kaybeden rıyor .. Admiradan eser kal 
merak uyandıran Admira - Schal-1 Viyanalılarm her hareketini favul Milli takım kaptanı Şalkeli S 
ke maçı nihayet oynandı ve 9 - O vererek tecziye ediyor. O canım fevkalade idaresile Admira}1 

gibi büyük ve inanılmaz bir fark- Admira takımı adeta bir mahaile lak bullak etmeye başladı. 
la eski Avusturya şampiyonu Ad. takımını andırmağa başladı. Sch. Admiranrn meşhur kale' 
miranın aleyhine neticelendi. O _ alkeliler vaziyetten epey istifade yoktuğu bütün takımı bozdıl 
limpiyat stadında oynanan bu maçı ediyorlar. Yıldırım süratile Viya . lcr Viyana kalesine yağıyor. 
90 bin kişiden fazla bir kalabalık na kalesini sıkıştıryorlar. Viyana.1 ıardan bir tanesi Urban'ın il 
seyretti. Muhtelif mıntakalardan lı müdafiler bunalmış bir halö~ ... l 29 uncu dakikada Admirarıııı 
maçı seyretmek için gelenler vardı. Muhacimleri ise işe bigane. Geri. lesine girdi. Dördüncü gol. 

ye yardım etmiyorlar... Güzel bi: bundan sonra çok zevksiz 
kurtarmadan sonra yegane fevk ı- aldı. Viyanalılar boyuna 
iade Viyana hücumunu görüyoruz., yapmağa, bozuk oynamağa 
Muhakkak bir gol ile neticelene - dılar. Birinci haftayım böyle 

Takımlar sahaya çıktığı zaman 
Admiranın en iyi iki elemanı, ka -

lecisi Platzer ile müdafi Schall . 

den mahrum olduğu görüldü. Ta- ceğini beklediğimiz bu Viyana 1 ticelendi. 
kım şöyle idi: Buchberger • Ma. hücumu ceza sahası içinde sert bi:- ikinci haftayım: Viyanatı11 

rischka, Hanreitcr - Urbaneclc, 
Klacl, Mirschitzka . Vagl, Hahn.!· 
man, Stoibeç. Durspekt, Schilling. 

Schalke ise şu şekihle 

çıkmışt: Klodt Schweisfurth, 
Vornemann - Berg, Tilbulski, Gel. 
lesch • Urban, Kuzorra, Kalvitzki, 
Szepan, Eppenhoff. 

Sshalke'lılar sert ve süratli, ya. 
rı W bir oyun göstermeğe başla. 
dılar. Viyanalılar ise ince ve zevi{. 
1i Avusturya futbolünün bir nü -

müdahale ile kurtuldu. Bunu ha _ y~na başladı. Bir iki dakika 
kemin penaltı ile cezalandırması meden Szepan Viyanuh 111 
lazım iken sükut ile geçti ... Wes. muhacim Klacle sertçe çarptı 
tfal şampiyonu Schalke hakimiyr:. <.lan hiddetlenen Viyanalı A 
ti tekrar ele aldı. Sağ içten güzel bir tokat yapıştırdı. Saha o tS 

bir pas alan merkez muhacim sert bizim sahaları andıran bir lı 
bir şilt atacak iken sol içe pas ver- dı ise de hakemin vaktinde 
cli. O da kaleye topu gönderdi. müdahalesile kavga büyümed1 

İhtiyat kaleci acemiliğini burada yanalr, hakem tarafından. f. 
bir daha gösterdi. Top kaleye gir-1 da sedye ile dışarı çıkarıl 
di ... Bütün seyirciler ayağa fırla · l Kepaze bir yuhalamadan soI1 
dılar. Şapkalar, şemsiyeler, yay - yun çığırından çıktı. 
garaları havaya {nıladı. V:aziyet 3.~ Ovun arka arkav.:ı__:ıtıl:ı .. 

)' .... v-• 1
-· ,ı,._ v;ıyanalıların aıcylıi'nc: . "l al~':Uuı - 1cıfc: Hilu•yct 9 - U ~chaJkt 

' Bir senedenberi Viyanalt an - madan alkışlıyor, bağırıyor, çağı- galibiyetile bitti. 
trenör tarafından çalıştırılan 

Schalke takımı İngiliz sis -

teminden daha çok Avusturya sis· 
temine yaklaşan bir W sistemi 
gösteriyordu. 

Her iki takımın da fevkalade 
muhacimlere malik olması gol a -
dedinin fazla olacağını gösteri . 
yordu. 

Schalke'lilerin ilk hücumu Viya 
nahların haf hattında kesildi. Fa -
kat bir iki dakika geçmeden Seha. 
ke hakimiyeti eline aldı. Gayet se! t 
bir oyunla Viyanalıları sıkıştırma 

ğa başladı. Szepan'ın güzel yer -
den bir şütü kaleyi sıyırarak avut 
oldu. Viyanalı kalecinin fena bir 

avut atışını yakalı yan Urban top:ı 
ortaladı, Shalke merkez muhacimi 
ustalıkla kaleye gönderdi ise de 
top avut~ gitti. Schalke'liler fev -

katade deplasmanlarla süratleri v~ 
bilhassa sert oyunile hakimiyeti 
devam ettiriyor ve ufak bir Viy.ı. 
na hücumuna bile mahal vermi -
yorlardı. Top hep onların ayağın. 
da dolaşıyordu. Avusturyalılarrn 

ayağına geçse de Schalkeliler sert 
müdahalelerile tekrar kendi ayak
larına alıyorlardı. Bu harekctl~r 

bazan pek sert oluyordu. Bununla 

beraber hakem hiç aldırmıyordu . 

Viyanalıların sinirlendikleri görü· 
lüyordu. Her sert müdahale, bir 
Avusturyalının yere düşmesi hal~< 

tarafından alkışlarla karşılanıyor 

Viyanalılar da gittikçe kızıyordu. 
7 inci dakikada güzel bir Schalke 
kombinezonu milli takımın kapta . 

m olan Szepan'ın güzel bir şütü 
ile top ,. '-"'~na kalesine girdi. A uvs 
turya takımının Almanya düşmanı 
bir memleket takımı olduğunu zan 
nedecek kadar halk heyecanla nü. 
mayişler yapmağa başladı. Daha 
henüz alkış tufanı kesilmeden ikin 
ci gol oldu. Merkez muhacimden 
derinleme bir pas alan (Şalke) nin 
sclaçığı Utban fevkalade bir şiltle 
bu golü yaptı. Kaleci bunu tuta • 
bilirdi. M uvaffal: olamldı. 

Dresdenli hakem bitaruflığr:u 

muhafaza edemiyor. Bu gold~n 

Bu haftaki 

profesyonel güreşler 

Kara Ali Habeş 
pehlivanile, Müla
yim de polonyah 
ile karşılaşacak 
Önümüzdeki pazar günü Tak

sim stadyomunda profesyonel 
güreş müsabakaları yapılacak • 
tır. Bu müsabakalarda Bulgarista 
nın me~hur pehlivanlarından Fer 
teştanon ile Babaeskili İbrahim, 
Polonyalı Gelosiski ile Mülayim, 
Habeş pehlivanı Kasem Tafari 
ile Kara Ali güreşeceklerdir. 

Kara Ali Bursada Habeşli ile 
yaptığı müsabakada yarım saat 
sor.unda güreşi terketmişti. Po. 
lonyalı da yine Bursada Dinarlı 
Mehmetli tuşla yenmişti. Bu haf. 
taki müsabakaların bu noktadan 
heyecanlı olacağı muhakkaktır. 

C"-. -"" ~ "=-'........ • "" .. t.· ~ ;---.... _ .... _ , 

~ ~ :-:L~- r.-.) ~ """: 
( L._' -... - - :=:..ır,· ) r. .' .,,....., .• 1 .......... -......;( iiC.· -~ .... ..... , -
!f; ;:i>ç-;. .~·!rJ r ~ 

ı GONEŞLiU. 
Bir temmuzdaki den1 

yarışlarına hazırlamy~r 
iki gün evvel ilk defa ) et 

bir heyeti idare intihnb edcrC~ 
nizcilik sahasında faaliyete 

1 
ğe karar veren Glincşliler, 1 
muzda yapılacak kürek ynrı~rf 
iştirak etmek üzere hazırhldtl 
ç.alışmalarn başlamışlardır. 

'l'nksimdcki merkez binasııı1 

mış olduklarından 5imdilik ıs 
deki Denizcilik ı;ıubesinde toP 
makta, işleri orada tedvir ctıtl 
diri er. 

-o-

Su sporları 
Bu seneki faaliyet 
programı hazırlanıY0 

Diln Beden terbiyesi umuııt 
dürlliğil lstanbul bölgesinde ~ 
denizcilik federasyonu umuın1 

b. n· S" • B k" ıstıı ı ıza uerı, e ır ve 
su sporları ajanı Şazi Tezcııtl 
!anarak yeni sene su sporJııı1 

. ,,.ı;& 
gramının tatbıkı etrafında " 
melerde bulunmuşlar, kıırıırJııf 
mişlerdir. 

- !'iıkısı~ onız ama, doğrusu btı \'aılyet ho~uma da gidiyor. 
Bütiin seyirdler bizim ta.rafa toııla ııdı. 
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f.~rmaı~. ~sa~~a~ı. -~~~~ında: ~ 
YAZAN: L. Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirm:ş bir Alman seyyahı 

Yazan: Muzaffer MlYlhBt'ltnn 

ı Karı koca tebdili kıgaf et 
ederek yola çıktılar 

Hans: « kadıncağıza kıyan mel'un 
yamyamları bulalım! » dedi 

- Şimdi hemen şu ayini yapıp 
tepindikleri m~ydana dönelim! Bom 

- Kaptan Allah aşkına bu kada·hiçbir fayda olmıyacağım 
nna tahammül etmiyclim! dedı. rum!. 

görüyo· 

......, Muvafık, davet edip görüşe_ Mirayla birlikte sahilde dolaştılar - Telaş etme! Ben bunu da <lü- balarla hep~ini berha\'a e~leceğim! .. Gel ormanı sabaha kadar anyalım! - Tekrar Novambolar 
ŞÜ kadıncağıza kıyan mellin yam- yanına döneceğiz? 

reisınin 

ve nihayet bir gün meşhur amiral şündüm . Kaçanlara da diz çöküp kurşunla 
Afroditiye Rojenin gemilerinden birine rasla_ - Nasıl? 'ı kalblcrinden \'uracağım! .. Bu alçak 

er göndertti ve huzura davet dılar. Amiral Roje korsanlığıyla - Onlar sahile çıkıyorlar. Biz de ça cinayeti herhalde intikam ız bı-

yamlan bulalım! şunları elimle öl· - Tabii .. 

düreyim! .. - Peki reis bize Baharangonun 
ne oidnğ:unu sormıyacak mı? i. Her ikisi de çok güzeldiler, meşhur bir adamdı. İmparator An- çıkarız, fakat gece döneriz. Nöbetçi ı rakacak değiliz a!.. 

jkisi de çok neşeli ve rnes'ultu- dronikos Paleologosun en kuvvetli olanları lıağlar ve emrimize alırız. \'akia benim de duyduğum yeis 
- Beyhude, Hansı.. kaldı ki böy 

le mecnun bir hareketle kendimizı 
de tehlikeye koymuş oluruz! Zira 
bu heriflerin ne kadar mahirane giz 
lendikleri, pusu kurmaktaki ustalık 
lan anla~ılıyor! Orman adamları 
dedikleri yabani insanları te,·ekke!i 

avlamıyorlar!.. 

- Elbette soracak! Fakat idare 
ederiz! Bazutolar ise Baharango-
yu kendileri öldürmüşlerdir. Bunu 
reislerinden gizliyemezler •• Bazuto
reisi de elbette .ı. ,o,·ambolara bunu 
bildirecektir. 

· Belki şimdiye kadar tarih bu kumandanlanndan sayılırdı. Roje İdareyi biliyoruz. Açılırız ve sahili ve hiddet adeta sonsuzdu. Zira gece 
ar mes'ut ve tencere yuvarlanıp denizlerde hüküm süren hemen en takip ederek emelimize varırız. yansı kadıncağızı gayet tehlikeli 
~ağrnı bulmuş bir izdivaç gör _ kuvvetli korsandr. Kendisi Kudüse - Bu çok tehlikeli olmaz mı Af_ bir sergüze~te sürüklemiş, onun bu 

i. Huzura çıkınca hanın cllPri- giden ziyaretçilere yolda arkadaşlık roditi? feci fıkibetinc biz scbeb olmuştuk. 
öptüler. Miray Mihalin de elini edip 1ıastalananlara bakmak üzere - Benim tehlike hoşuma gidi - Bundan dolayı acı bir Yicdan azabı 
U, Afroditi yanaklanndan öptü. teessiis eden rühban cemiyetinin yor. duyuyordum. Sonra emelimizde der 

!(ose Mihnl söyledi: aziisındandı. Karar verip tekrar biriblrine sa-
Böyle konu~rak yola çıktık. Ma

alesef Balıarangonun cesedini ora. 
da terekt.mek mecburiyetindeydik. 

...., Şevketlü hakan sizin Bizans rıldılar ve öpü.,tüler. Filhakika bu 
KUçilk kıt'adaki bu gemi sahile " 

~aratoru Andronikos Palcologos karar çok büyük bir tehlikeye atıl-
yanaştı ve içindekiler dışarı çıktı_ 

inde bulunup llizansı iğtişaşa 
kiniz arzusundadır. Ben de bu
~·apacnğınıza kailim. r-..·c dersL 
' 
.\Jışmış kudurmuştan beterdir, 
tler. Filhakika kaç yıldanberidir 
iz sedasız kalan Afroditi de, Mi 
da hayatlanııa heyecan knnş
ını istC'miyor değillerdi. İ§te bu 
t gelmiş oluyordu. 

).ıiray cevab verdi: 

!ar. Afroditi birinin yanına sokula
rak: . 

- Ben ve ağam. Dedi. Açız. Gc_ 
micilikten de hoşlanırız. Ne olur, 
bizi de y:ınmıza alsanız. 

Gemiciler bu güzel delikanlıyı ve 
yanındaki dev ,·ücutlu genci amiral 
Rojenin ynnına götürdüler. Afrodi
ti kolayca gemiye kaydcdilmelerin_ 
den mtitcheyyiçti. Böylece bir 
müddet gemide ve engin denizler
de bocalaya bocalaya çahşan Af-

ınaktı, sonu bllinmiyen l)ir sergü_ 
ı:cştc katışmaktı. Denizden şöyle 

lıöyle anlıyorlardı, ama, Karadeni -
zin şark taraflarını kat'jyyen bilmi
rorlardı. 

Dışarı çıktılar, arkadaşları ile 
•·edalaştılar. Onu herkes hala deli
ltanlı biliyor. Roje bile bir aralık 

naşırıp sormuştu: 

- Sen bir kızdan gilzelsin. Ne 
garib? ~ 

Hiç cemb vermemişti Afroditi. 
O bir kızdan güzeldi \'e kızdı. A _ 

' Şevketlü bakanımızın irade _ 
llıukadderatımızdır. Bizden biz -
t lnatlub ise boynumuz şevketıu 

ilıı saadetine kıldan incedir. Ne i-
tln olunursa yaparız. Ama, şu sı_ 

rodili ve Miray gemiciliği öğrendi- ına, işte ııek alil muvaffakıyetle er 
ler. Vaziyeti Köse Mihal yoluyla !:ek rolü oynuyordu. 

ne gibi tedbir alınacağını bil
iz. Epeyce zamandanberidir bu 

ti terkeylemiş bulunuyoruz. Ora 
ile Yapacağız? 

' :Paleologosun sarayına inti -
1ar temin edip gerek ahlakı ve 
itse saraya bağlılığı bozmak ve 
en kale~i fethetmek gerektir. 
lıcye mütevakkıfsa bunu Afro'e beraberce teemmül edi Ya_ 

ız. Böylece Afrodiü tekrar 

hilnkara arzettiklcri zaman Osman 
gerek Afroditinin ve gerekse Mi _ 

rayın bu fedakarlıklarına hayran 
olmuş, kendilerine Yenişehirde bi
rer konak hazırlatıp iradeyle fc -
rağ etmişti. 

Avdetlerinde burada ikametleri-
ne izin çıkmı3tı. Afroditi ve Miray, 
bir ay denizlerde korsanlık yaptık
ta9 :Y~.tbUtünhR.oj~ gemileri ilÖ bJr_ 

iaanea 

ııeye çıkmış oluyordu. Bir ta -

f 
lan da Miray, onun yeni bir hızı Afroditi Mirayla konuşuyor: 
~lcuvveti oluyo. ı. - Miray. Artık zaman geldi ! 
u talimatı aldıktan sonra kan - Ne zamanı Afroditi? 

·p~ ~ a tebdili kıyafet ederek yola - Bizim maksadımız Roje gibi 
11Iar. bir düşman elinde çalışıp ona h}z-

0 ı:.ı zaınann kad:ır denizlerin hü- met etmek değildir bittabi. 

1 
~ kimdi belli değildi. En iptidai : - Evet. 
}onlarla denizlerde korsanlık e_ 1 - Buradan Karadeniz sahillerine 
1 r Yok değildi, ama, bunlann vnnp Türk boyları ile temas ct

llıler oldui;'U ve ne dereceye kadar mek gerektir. 
;··arrnk olduklnrı tarihlerce mes - Bunu nasıl yaparız Afroditi? 
ll Reçilmiştir. - Bu gemiyi c:al:ırnk ! 
a§imers ismindeki müverrih ki- Miray yerinden fırladı: 
larında bu Jıavalidcki korsanla- - Deli misin Afroditi? Gemi 
Osnıanhlar olduğunu zikreder nasıl çalınrr? 
bir Yerinde de İran donanması 

O gece Miray ve Afroditi gizlice 
gemiye döndüler. Gemide Uç nöbet
çi vardı. Bunların hakkından gel -
mek kolay oldu. ~!iray zaten bir ta 
nesinin üzerine yürüyünce ayakla
rının bağı çözülUverdi. Üçünü de 
lıağlayıp ağızlarına bez tıkaç vur. 
dular ve gemiye fayrap verdiler. 

Pusuta idare eden gemici orada 
bulunduğu için 9ndan da istimalini 
layin et.tiler. l"alllcrine güzel ve 
kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Gemi 
~fam1ara sularmdan çok stirntle a
çıldı. Karadenizo çıktıkları zaman 
dalgaların dağlar gibi yükselip da
ğıldığrnı görünce ürktUler. Karade
nizin fırtınasr, o zamanın da efsa.. 
nelerine karışmıştı. Deniz Tanrısr 

kızdısı zaman böyle taıınr ve co
§ar ve mutlaka insan canından kur 
banlar ister ve insanlar boğulma -
dıkça rahatlayıp uyumazdı, Bir ce
viz kabuğu gibi bu taşkın ve coş_ 

kun sular arasında çırııınan gl'mi 
bir taraftan <la yol almakta devam 
ediyordu. 

(Devamı var) 

1Ylc kayeder. 
lıalbuki bu doğru değildir. Os_ 
~1ıJarın bu zamanlarda deniz U
lc~de hemen hiçbir kuvvetleri Mll<i 1$ 

U. lranlılnrn gelince bunların 
t ~litre değer remileri bulunmu
du. 

r 
aJnız Afroditi Trabzon impara_ 

1 
lığu hududlan içinde muvaffak 

~lar vc istilalar yapan Oğuz kol 
dan birkaç Türk aşiretinin Ka-

lt iliz sahillt rinde yer tutuıı te -
lcUn ettiklerini vezir Ra§iddcn 
~Uştu. 

;:01da giderlerken Miraya döne_ 

: Miray, dedi. Bizans imparator 
bııu denizden iz'aç e•tfrmekte 
. 1~tçok afydnlar tasavvur olu-
1 lr t-~ · .c.ger muvafık bulursan biz 
~dan doğruya Bizansa gidcce _ 
~ önce Trabzon yoluna tevec

ltı etsek ve oradakilerle bir an_ 
, a Yapsak daha muvafık olmaz 

l.tıta 
Y kansının bu fikrine hay -

01rnuştu. Filhal:ika bu suretle 
l\ ~~essir olacaklardı, ama, on_ 

hunkardnn teliı.kki cttiklE'ri i
._.: böylcce Bizansa Yarmaktı. 

A.froditi, dedi. Önce Bizansa 
ıı oradan deniz yolu ile gitme. ;e böylece bu işi halletmemiz 
ır. liilnkarın iradesini yerine 

~el: gerektir. 
'· . ,. ,_, 

"""' .... 
n :ı vardılar. Birkaç haf

evc!e s-ıkin ola:-ı 

lnyafetino girip 

hal suya düşmü~tü. l\1ağarayı bu_ 
lup orman adamını sağ bir halde 
görmemize imkan kalmamıştı. Bu 
beni daha ziyade meyus eden bir 
~ebebti. 

Baharangonun ani ölümü kar~ı

sında duyduğumuz şa~ınlık geç· 
tikten onra teessürüm büsbütün 
arttı. Bir aralık hakikaten I lansın 
fikrine uymak zaafları geçirdiğimi 
itiraf ederim. Hakikaten bu gad
dar yamyamları hora tepindikleri 
merdanda toptan berhava edecek 
kadar kU\'\·etimiz vardı. Zira 
bönca zahmetler uğrunda en büyük 
tehlikeleri göze aldığımız bir sıra· 
da emelimiz suya düştükten oonra 
bize rehberlik edecek yegane vası
tayı ebediyen kaybettikten başkn 

gayet garip ,.e münasebebiz bir va 
ziyet te ha~ıl olmuştu : 

- Peki ı:imdi ne yapacağız? 
Evet, l lan ın bu suali sormakta 

son derece hakkı vardı. Şimdi ha. 
kikaten ne yapacaktık. 

Gece vakti bu meşum ormanda, 
Baharangonun cesedi upuzun yattı
ğı sırada, orada bir ağacın dibine 
oturup bir müddet ne yapmak la
zım geldiğini dü~ündüm. 

Gece ormanda tekrar geldiğimiz 

yolu bu~makta son derece müşkülat 
çektik. 

Fakat nihayet Bazutolarm bizi 
misafir ettil<leri kulübenin bulundu
ğu meydana çıktık. Kulübede bı-

Hans feneri Baharangonun başu- raktığım seyahat çantalarımızı alıp 
cuna koymu~tu. Kendisi dalgın ve yoia Çıkttk. Va,it sabaha yakındı. 
gayet sinirli bir halde ayakta siga_ Bazuto!aırn hii.diseyi öğrenip bizi 
ıaı;rnı asabi asabi içerek dolaşıyor- takip etmeleri ihtimaline karşı ve 
du. gecenin nisbcten serinliğinden de 

Benim bir karar vermek için mu· istifade ederek süratle yol alıyorduk 

tadım olan şckildeclüşünceye daldı- Hiçbir hadise olmadan ertesi gü
ğ;mı gôrınü5, ses çıkarmadan bekli· nü öğleden sonra Novamboların 
) ordu. köyüne Yasıl o!duk. Ben yolda çek-

Nihayet kararımı verdim: tiğirniz zahmetlerin pek bo;;a gitme-
- 1 lans !dedim. Buradan firar diğini düşünerek hadisel~n yeis 

etmektrn ba~ka bizim için makul ,·erici tesirinden kendimi kurtarma-
:ıareket kalmamıştır. ya çalı)ryordum. Filhakika henüz 

Hans hayret ve kederle sordu: kendime bir gaye edindiğim ve son 
- Bu yamyamlardan hıncımızı derece merak ettiğim gorillerle müş 

çıkarmadan mı, kaptan! bu müm- terek insanların varlığım kati su
kün değil! .. , rette anlamış bulunuyordum. De· 

- :'.\laalesef böyle . Bazutoların mek ki bu bir insandan ibaret de-

reisine gö_rü":nemiz doğru ~?l~ıya- ğildi. Vakia ormanlarda yamya~ 
c~ktır Çunku kavga edece~ım~z ve lann avladığı bu insanları henüz ta 

Bu hükümlerinde de elbette hak- sılah ~ullanma~ • mechurıyctınde mamile görmüş sayılamazdık. Fa· 
h olacaklardı. Binaenaleyh işler kalacagrmız aşıkardır! kat varlıklarını ölrrenmi~tik. Simdi 

Baharangoyu bizim hizmetimiz<' 
memur etmiş olan Ovambolar reisi
ne, hele genç kadının kocasına, ne 
diyecektik? Ne o,·amöo reisi, ne de 
zenci kadının kocasr hadiseye asla 
inanmıyacaklar. Baharangoru ,f..ece 

yarı 1 onnanda bizim 'öldünnü~ ol
duğumuza hükmedeceklerdi. 

lt ·· t l t 1 · ı · · r "' " ~ a us 0 muşu. - :~ ya .... ı~· ı r~:·· , . gerek Novamboların şu otello kılık-
Hans büyük bir muhabbetle bağ_ - b.ç de ıyı degıl. Hans. Bı- lı reislerinin bu insanlardan bahse· 

lanmış olduğu bu güzel ve sevimli zim emelleriı:ııiz bü bütün. başka dilclikçe · gösterdikleri esrarengiz 
zenci kadınının yerde cansız olarak taraf tadır. Bız buraya Afnka yam- korkuları hakikaten bu mahlukla.
yatan cesedine gözleri dalını~ bir yamlarile har~t~eye gclmed.ik!. ra .ait old~ğuna katiyen şüphem kal 
halde duruyor, S<m~uz bir keder - Demek, o;ıımdı buradan hıç kım mamıstı. Sonra da bu insanların 
duydu~ru yüzünden okunyyordu. seyc gö;iinmeden gideceğiz? yaı;?.d~klan ormanlara yakın bulun 

Onun yanına yaklaştım: - Oyle l~zı~ ?eli-~or, Ha~s! esa- du~;ımuza kanaat getiriyordum. Bi-
- Hans, olan oldu, dedim. Çok sen en ufak bır ımkan olsa) dr ben naenalcyh bu insanlann sımm ye 

büyük bir ~ey kay'b~ttik! ~u~ canlı orman ad?r:ıının saklan_ hatta bütün sırlarını gayet iyi bil· 
Hans ce\·ap vermeden başını sal- dıgı mağarayı k~şf ıçın sonuna ka- m~~e olduğuna şüphem kalmayan 

!adı. fakat sonra tekrar parlayan dar çah~ırdım. Fakat za,·allı Baha· 
1 
·ovambo reisinin delaletile bu e

bir intikam hırsile: rangoyu kaybettikten sonra bunda ır.e!b e muvaffak olacaktım. Yahut 

da bu da olmazsa, kendi başımıza 
)U F.eseleyi mutlaka halledecek, 
bu in:ar:lan hayat bahasına dahi 
o.sa bizzat bularak yakından göre
cektim. 

Baharangonun öliimü meselesini 
yatı~tırmaya mm·aff ak olduğumuz 
takdirde Novambo rei ile doştlu

ğumu daha ziyade ileri götürmeği 

tasarladım. 

Kendisinin kabilesinden gizli o
larak bu insanların bulunduğu yere 
gidip geldiğine şüphe olmadığı için 
nihayet onu hakikaten takip ederek 
bu ormanların sırrını keşfetmem 

n'ümkün olacaktı. 

Yanı~daki adamlanmın ve be
nim hayatımız herhangi bir tehli
kc,·e m~ruz kalmadığı takdirde bu 
goril in anlanndan bir iki tanesini, 
hatta, kapnp beraberim-de getir 
mek emelleriınden biriydi. 
mek emellerimden biriydi. 

Maşuntara ormanlarının Otello
su Novambo rei i bizim Baharan• 
gosuz döndüğümüzii görünce bizi 
fe\·kaliide hayretle karşıladı: 

- Yerlerle ve göklerle birlikte 
gelmiş olun! dedi. (Hoş geldiniz ma 
nasında) .. Fakat Baharangoyu ni· 
çin beraber getirmediniz? 

Reiı;e BaharanO'onun Nan-Huta 
ayinleri baJadığından itib:ıren bize 
görünmediğini, ~ olduğumı bil~ 

di~imizi sf>yledim. Buna bu butün 

hayret etti: 
'(Devamı \'ar) 
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~nç adam, eankl kendi kendine konuşuyor

muıı gibi: 
- Sizin gibi kimse görmedim ben, dedi. Ar· 

kanızdaki elbiseler köle elbisesi, fakat çehreniz o 
kadar gilzcl, elleriniz o kadar ince ki! Herhalde kö
le değilsiniz. Hayır, olamaz! Bana her şe~i anlat. 
madrkça ei.zl bırakmam, gidemezsiniz! 

Itfolli ayağa kalkmıştı, fakat öteki, gitmesine 
:nanı olmak ister gibi elini uzatmr5tı. 

- Bana. herkes itaat eder burada! 
Genç kız: 
- Elimi, yüzü'!Ml yıkamak istiyorum, dedi, 

Bilhassa bir §ey yemek ... 
- Blr saate kadar gelir misiniz? 
Ba§ıyla evet, dedi. 
- Söz mU? 
- Buraya neye geldiğimi size henilz soyu~. 

medim. Bunu söylemeden evvel gitmem. 
- Yaman bir kızsınız! 
Güldil ve ellerini çırptı. 
Derhal ak saçlı bir kadın göründU. Kaplan o-

na: 
- Hannnı eskiden annemin odas. olan odaya 

ı:;ötUr, dedi. 
Sonra llolllye döndU: 
- Annem geçen sene öldil, babam da başka 

saraya geçti. Orada rahat rahat, isted!stniz gibi o
turabilirsiniz. Annem çok iyi bir kadındı, ruhu 
oimdi o odadadır. Sizi bir saat sonra burada bekli
yorum. 

Yazı makinesine oturdu. Molli de çıkrnmı aL 
öı, ihtiyar himıetçi kadının arkasından gitti. İçin
de hiçbir endişe kalmamıatr. Buna kendisi de hay
ret ediyordu. 

lhtlyar kadın bir kapıyı açtı: 
- !ate odalar burası, dedi. Ben gideyim sıcak 

suyla biraz yiyecek bir şey getireyim. 

Molll kendlıılni büyük bir odada buldu. Bura
da bir kapı vardı, diğer bir odaya geçiliyordu. O. 
danın yapısında kullanılan kalaslar meydandaydı, 

Uzerlerini örtmcnüalerdi. Duvarlar toprak sıvıı- ile 
sıvanmıştı. Fakat odadaki mobilyalar güzel, cilalı 
idi, ilze.tleıi ı;ıemeli mavi ipeklilerle örtUlmüştü. 
Burada oturan kadmm ince zevkli birisi olduğu 

belliydi. 
Bir dolabda gördliğU kitablar dikkatini cel

betü. Bunların hepsi eski kitablardı: Şiir ve felse· 
fe kit.ablan, tariht eserler. 

Molll: 
"Burada yaşamış olan kadın demek okumak 

Diliyormuş!,, diye hayret etti. Annem nerede 
böyle kitablnr okusun! Kimdi acaba bu kadın? 

Böyle bir kadmm oğlu da kimbilir nasıl bir "ey. 
dir!,, 

Genç- adamla tekrar konuşmak için eab1rsızlık 
duyuyor, !nkat vakit bir tUrlU geçmiyordu. Kaplan, 
nı daha iyiden iyiye tanımak istiyordu. 

Molli arkasındaki kalın elbiselerin önünü çö. 
urken kendi asıl esva.blarımı giysem daha i;i olur 
diye düşUndil. Genç adama böyle daha iyi görüne· 
cekti. 

* * * 
Kaplan, kararmda gayet kat'f bir adam tavn 

ile: 
- İşte ibana bunun için para lazım, dedi. 
Vak.it hemen hemen öğle olmuştu. Bir gün 

evvel gelmiş olan Molli adeta zaman mefhumunu 
kaybetmiş bulunuyordu. Genç kız ve Kaplan da
ha akşam olmadan evvel konuşmaya başlamışlar, 
uzun uzun konuşmuşlardı. Nihayet Kaplan: 

- Haydi şimdi gidin yatm, demişti. Buradaki 
kaba, terbiyesiz adamlar yarm dedikodu yapmasın
lar •• Söyledim, ihtiyar köle kadın sizinle beraber 
yatacak, hizmetinize bakacak. 
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Çeviren: VAHDET GOL TEKiN -30 -
- Ondan ne istiyeccktin? Anıka. Biraz sonra Luizin çalıştığı dille· kesilince saklandığı yerden çıkt~ 

tım ziyaretine bir türlü mana vere- kanın önünden geçerek dükkan sa· Yemek salonuna, oradan da yava; 
Molli gitmiş yatmıştı, fakat ancak sabaha kar. miyerek şaşmış kalmış. hibinin ismine Öaktım: Fransuva ça Parsonun bulunduğu salona geÇ 

§I uyuyabilml§ti. İhtiyar hizmetçi kadm ona öyle - Müekkilcsinin Verpen mi, Es· idi. Artık hakikati anlamıştun, Lu· ti. 
geyler anlatmıetı ki! tev mi oldt:P;unu öğrenmek istiyor· iz Pi~. Mirey Estevin yeni ismiy. Parson yazı masasının başınd' 

w 11• Yatağın ayak ucundaki bir iskemleye oturarak: c!llm. Verpen olduğunu öğrendim\'~ di. Adelayid gene seslendi: oturmuş ve tabancasını şakagı 
- Görsen eskiden nasıl ya.,ardık! diye anlat. rahat bir nefc.; Jlrlım. Suçlu sen de - Gelmiyecek misiniz? sizi bek· dayamıştı. .. 

maya başlamıştı. Ah! Nerede o eski debdebeli, tan- ğildin. l~ gene Y.a~1ri1kla§lll1~tı. A. liyorum. Bundan sonrasını Mongard a) 

tanalI günlerimiz! Hemen her gün Kaplan vadiye vukatmm yaptığı bir hesap beni Anyes ce\'ap \'erdi: nen bize anlattı: Mirey eski a.P~ 
iner, deniz kıyısı ,ehirlere iner, adamları ile bcra- dov.ru yu\a ~v"et~·: Mirey Estev _ Geliyoruz, geliyoruz. nı, intihara bırakmıyarak bızı3 
ber buraya yığın yığın mücevherler, ipekliler, elbi- 19:\5 ~ubatında L~ş H·neye mahkQm Hellise döndU: öldürdü. 'terk 
scler taşırlardı! Daha neler! Ne aklına gelirse hep. edilmiş olmakla beraber 1937 son. _ Sonra? Sonra kaçtı, Pardesüyü port %1'\8~ ~Ü 
si! Neye ihtiyacırinz varsa hepsi! O zaman Kap. teşrininde serbest bırakılmış olabi· _ l\lirey Estev yakalanınca ko· toya bıraktı, bu arada iğneyi P3~ ' 
landan korkmıyan yoktu, biz de sultanlar gibi ya- lirdi. miscr Tülliyeye her şeyi itiraf etti. öesünün cebinde unuttu. Mutf . ' 
ıardık!. Ben evvela katilin dan~z Katali· o da bana söyledi. kapısından geçerek hizmetçi merdi 

- Şimdi de öyle değil mi? na olduğunu, bu kadının hapiste l\lonpelliye hapishanesinde mün reninden indi, sokağa çıktı. 
İhtiyar kadın ba§ınt salladı: bulunan kız kardeşinin intikamını fcrit hücrepe geçirdiği müddet zar- Mongard bu sırada yatak odası~ 
- Genç Kaplan boyuna kitab okuyor, önünde almak üzere e\•vela Parsonu, ronra f ında onun tek düşüncesi intikam dan Adelayidi gönnüş ve katili 

0 

makine, yazı yazıyor. Harbci bir derebeyinin yapa- da cinayete şahit olduğu için l\fon· almak olmuş. tntikam u~nda hür zannederek asıl katilin peşindt~ 
cağı işler mi bunlar! Silahla oynamak, baskınlar gardı öldürdüğünü saıunıştım. Fa. riyetini tekrar feda etmeği de göze koSmağı ihmal etmişti. 
hazırlamak, 11ehlrleri yağma etmek ... Asıl bunlarla kat madam Joli,·e yeğeni bir tane almış. .Mirey Estev, zabıta}'I ~şı~t 
uğr&§ması liizım onun. Ama kimin kabahati. Ana- olduğunu öğrenince bu faraziyenin Hapishaneden çıkmca Tulona olduğunu sanıyordu. Lakın kuç ... 
sının kabahati! Okumayı, yazmayı o öğretti ona. yanlışlığına kanaat getirdim. Avu· giderek ttalyandan "Baron dö Pro· sütçü kız Marinin sözleri onu ~ 
İhtiyar Kaplan okuyup ~·azmıı bilmez. katının yaptrğı hesap da madam vens,.in hakiki ismilc Paristeki ad· di~eye düşürdü: M. Fransuva, ~ 

Molli, yine ayni şekilde: Joli\'enin ifadesini teyit edi)"ordu: resini öğrenmiş, Tulondan Kon:ıpi· sonun dairesine gidip gelmiş, bır ~ 
- Kans1 kimdi? diye sordu. Mirey Estev serbestti. yene geçerek halası madam Jolıve· ralık kapıyı vurduğu halde ses çı .• 
- Bilmiyoruz. Şehirli bir krıdrn, yüksek bir Artık daha fazla öğrenme·em <lE yi ziyaret etmiş. Onun kendisinden mıyarak içeride kalmı~tı. Bu ,.,sı 

kadın. Kaplan bir yerde ro.slamış, se\'miıı. olur~u, o kadın serbestti ve sen sev· utandığını far~edince intikam .~ik~i yet~~ o .cinay~t s~h~esini ~?~üş; 
İhtiyar hizmetçi kadın bir müddet durdu. Son. gilim, sen de masumdun. birkat daha şıddetlenerek muthış laoılırdı. IIakıkatı bılen bın~ı ,~rv 

ra içini çekerek anlatmaya başladı: _ 1935 de Mirey Estev ismilc bir silah olr~ilecek olan iki büyük onun da ölmesi lazımdı. lkıncı ~ 
- Biliyor musun, eskiden... · mahkum edilmiş olabilirdim. iğneyi çalıp Parise gelmiş. ban o olacaktı. )~ 
Molli, bu eski günlerin hikayesini dikkatle din. _Avukat seni ve aileni tanıyor· Burada kolonel Jak sokağı civa· Zabıta Parsonun intihar ettiğİ~ ~'n 

ledi. Her sabah, daha gUneş doğmadan yağmacılar du. Adliyeyi sahte bir hüviyetle al· nndaki bütün dükkanlara müracaat kanidi. Bunu ilan etmi§ti. Mongıd :t?!da 
yola çıkarlarmış. Ak§ama, gUneş batarken hepsi zl- datarnazdm. ederek iş istemiş. Nihayet sütçü herhalde itiraz edecekti. Onun ifa e 
yafet sofrasının başına çökerlermiş. Bu ihtiyar kö- Bu vaziyette birkaç ihtimal akla dükkanında iş bulmuş. Böylece müs verme~ine imk~n bırakmamah)dl· 
le, dUşe kalka dağlara tırmanan, kahkahalar ata- geliyordu: "M. Fransuvanın yanın tak'bel kurbammn oturduğu sokak· Kendisinin elinde bir iğne dah'a \.,r 
rak f}ehirlere giren yüzlerce adam görmüş. Bunla. da katibe veya hizmetçi sıfatile seu ta bulunan bir dükkanda çahşa'.ak dı. . . . ~' 

• rm hepsi, arkalarında yağmadan aldıkları geyler, den paşka bi~ kadı? vardı. Yahut onun harekatını. kontrol etmek ıın· Senı.n, elın~e bavul, bınada~ .~:tf 
kafaları dumanlı, dlinyaya metelik vermiyen yeğit. Mirey Estev ığnelerı başkasına me. kanını elde etmış rak bır taksıye atladığını göruı,. 
lermlş. sclii. Katalinaya veya ltalyan aja· Günler böylece geçmiş. l\Iircy si· beşinci kata çıkarak !\1ongar?ıJI 

Molli o anlatırken bir aralık: nma vermişti. Cinayeti Mireyin te~· yah saçlı iken sarışın ~lmuşt':. Eski işini ~iti~~ğ~ karar verdi: ... a:~ 
- Oğlu da hiç babasile beraber yağmaya git- vikile başaksı yapmıştı. Mireyi artık Parson bıle belkı tam· dan ıçen gırınce .sokak )~uzu~~ 

ti mi'? diye sordu. Mi rey, iEstevin elinde .Jki büyük yamaY-dı. dairelerin hizmetçı merdıvenınd.,.. 
:ıt '1"':..ıı"'"'r "a'idın .' · "1 t> , . :w ., ..,,.,.,_v . ...,.. r.. ,,_.,.. --o" 

uuy.. ~pka ·~ . oldu~n. ~l~~j e Jittnün btrtnQe " ~ • ~ 1 .. tnct xa~~ . hapıı.1 vn:ı "·rf. 
··~ Yalnız 'bir kere, dedi. Bir kere gitmişti." düşündüruiordu. 1ğneflı'Oen ~t:ı, ~.fari yeni kapı yolfüışınh bır a.n· d~y.ş~ ~e bıle M~ngard~n da~res~, 

Fakat annesi öyle acı acı ağlaıfı ki, ihtiyar Kap- Parsonun katlinden sonra polısın garye vermiş; akşamlan Parsoll ıs· gıttığinı aklına bıle getırmedı. J\ 
lan oğlunu bir da.h.ıı. beraber götürmedi. eline geçmiş, öteki de Mongardm minde birinin evine süt götürmek.. dm ise yedinci kattan koridoru ~ 

- Şimdi artık yağmaya çtkmtyor mu? ölümünü müteakip birincisine ilti· Bu iş, Mireyin arayıp da bulama· !aşarak öte.<i merdivenden iki ~ 
İhtiyar kadın, · şikayet eder bir halle: hak etmi~ti. dığı bir nimettir. Hayatın' mahve· indi. K!pıyı çaldı, Mongard a,0, Ş llldi 
_ Hangı· almdi ! dedi. On senedenberi mühim · p 'h ·· b'l kt' M' d • b' h "'cumla " ·a "' Diğer taraftan Mirey Estevın a den adamı nı ayet gore ı ece ır. • ırey e onu anı ır u ı. 

bir yağma olduğu yok. İhtiyar, içinde duyduğu a- riste "M. FranSu\'a,, i!'minde biri· Her akşam oraya gidiyor, bir kaç m avlayıp öldürdü. t1i ~1sırd~ zabları unutmak için afyon içiyor, hemen bUlün nin yanında çalı~tiğım da hiliyor. defaç,ında ona kapı)'t Parsan açr Ilellis sustu ve biraz sonra de\"i.l · ııc 
vakti uykuyla geçiyor. Şimdi şenirdekilerin, köy. dum. Fakat bu "M. Fransuva,. kim ror, fakat tanımıror. Bir gün elin· ~tti: 1 krı .. 
lerdekilerin servetlerinden aldığı vergilerle geçini· d .. k lk' · · 00· ı n t <c " di? Mongard mı? hayır! onun ya· deki süt şişesini mahsus üşurere - ı cınayetın Y c cereya r 
)'oruz. Yalnız zenginlerden para istiyen namuslu nında senden başka kadın olmadı· kırmış ve Parson yere iğilince el tiğine kanidim ve bu kanaatle pş ~ da 
bir hırsız gı'bi degı··ı, tıpkı bir kadı gibi. f k k d · · d k t"l t k ,4 t o ~ını SQnradan öğrenmi~tim. Tekrar çabukluğu ile mut a ·apı ının a· sonun aıresın e ·a ı e uza· ,. ~ 

Kompiyene giderek madam Jolive· ı nahlarını alını~. dum. Evvelce iki defa tatb• t~lln 
ye sorrnağı bile düşündüm, fakat Ertesi akşam süt \·ermeğe geldiği edip muvaffak olduğu tabiyeyi ~ ~ ~~ 
bu kadının bir şey söylemiyeceğini zaman şi~yi mutfak kapısının ö· na kaı]ı da tatbik etmek istiyen • ·ııı"!'i 

Molli, ihtiyar kadının gevezeliklerini dinlerken 
uykusu bastırmış. uyumu§tu. Rüynsmda, kendiııini 

oraya esir olarak getirilmi,'j gördü. Fakat onu bu 
kale gibi binada tutan hiçbir şey olmadığı halde, 
çıkmak için ne zaman kapıyı açsa kendisini yere 
mıhlanmış gibi hi~ediyordu. 

Rüyadan dehşetle uyandı, ter içinde kalmış

tı. Baktı sabah olmuş. Yatağın da evlerinde ken. 
eli odasındaki gibi sıcak ve yumşak olduğunu o za
man farkcttl. 

Biraz sonra, kapı yavaş yavaş açıldı. İhtiyar 
hizmetçi kadın, elinde, el yüz yıkamak için şeyler
le bir de sıcak su dolu gUğilm, içeri girdi ve: 

- Bizim genç efendi diyor ki, dedi, acaba be
nimle beraber kahvaltı eder ml, diyor ... 

ne: 
Molli derhal yatağından fırladı. Kendi kendi. 

"Mükemmel! diyordu, çok mükemmel!,, 

( Devamı var) 

düşünerek vaz geçtim. nünde bırakıp kapıyı çaldığı anah rey kurduğum tuzağa düştü. ıı]ı•' 
Ne yapabilirdim? katili tahrik e· tarla açarak boş sandığı apartıma· Bra,·o Jakobsona! Bu muvaff 

derek üzerime saldırtma~a karar na girmiş. yeti gazeteci arkadaşıma bOr~ 
,·erdim ve planımda mu\'affak ol. Parsonun edi olduğunu, karısı· yum. Onu nikahıma davet ed 0 
dum. nın da o sırada apartımanda bulun ğim, hayrıh haberi ilk öğrenell 

- Sütçü Luiz Pişoyu hiç bekle· duğunu bilmiyordu. Koridorda port olacak. 
mi~·ordun degyil mi? mantonun vanına büzülerek orada 1 - O zaten bunu biliyor. . 

J • ~ ~ 

- Hayır, onu bekliyordum. Sa· saatlerce bekledi. Uşümü5tü, port · Hellis ve Anyes, Adclayidin ~et-
bahtanberi Parsonun \'e i\longar· mantodan bir pardesü çekip sırtına ne başlarını çe,·irdiler. O, devam t 
dm katilinin kim olduğunu öğren· giydi. iğneyi de cebine koydu. ti: ıı 
miştim. Nihavet Parson eve döndü. Mirey - Biliyor tabii.. Unuttun ~J'I 

Sabahleyin Luiz mutfağa gelmiş. y;waş ;.a\'aş onun yanına gitmeğe IIellis? Ona telefon ettiğin za~ 
ti. Birkaç saniye dışarı çıktım. Dön da\Tanıy?rdu ki k?pı ç~lındı: B~~ "yazınd~ymatmazel Verp~nden tıl'I' 
dürüm zaman onun bir çi\'iye asılı nun füerıne bekledı. lçerıde hır mu l 9etme. Eger masum çıkarsa on ·dl 
duran anahtar destesinden mutf a· nakaşa oldu, gelen adam kapıyı vu· la e\'leneceğim,. demedin mi? J1~) 
rrın dış kapısına ait anahtarı çalını~ rarak çıkıp gitti. yemeğe bakalım. Bahtiyar falcı. 
olduğunu farkettim. Genç kadın, ortalıkta ses sada - S O N -

.... . ' ' ... .. . .,,.,. ... ' . . . " . . ""': ~ ~ . . . .. 

. -Necdet gitmek için kalktığı vakit ka· 
ranhk odanın kö:.elerinde yı~ılma~a baş· 
larnıştı. Behirenin yüzünde çok tatlı bir 
gülümseme dolaşıyor. Bütün bu canlanan 
mazi, bütün bu güzel çocukluk hatıraları 
Behirenin artık gülmeyi unutan gözlerin.. 
de sevinçli kıvılcımlar yakıyor. Bunlar 
genç kızın hafıza kıvrımlarında unutul· 
muş ışık parçalarıdır. lnsan ruhunu ısı· 

tan ve kuvvetlendiren ı~ık parçaları .. 

MASAL çoc·uKLARI 
'it• 

var. ~imdi i.'inıin ı;eldi~ini nere:ien b: 

~m? r 
1 Jizmetçi kadın boynunu bükerek t>ı 

tı: ge' 
- Haklısınız hanımcığım, fakat b\l dl' 

Anne inin ölümündenberi hiçbir ziya· 
ret genç kızı bu kadar mesut edem~miş· 
ti. HattA nişanlısının gelişleri bile. 

Necdet, ayrılmadan evvel, tekrar gele
ceğini söyledi. Bu söz genç kızda birden. 
'bire saklayamadığı bir sevinç uyandırdı. 
Necdetin $Ik sık u~ramalarmı nişanlm. 

nın nasıl telakki edeceğini hatırından bi· 
le geçirmiyordu. Şimdi kızın ruhuna, 
düşüncesine, hayaline tek bir mülahaza 
hakimdir: Necdet, bu eve, her vakit oi
duğu gibi, bugün de, saadet getirdi. Bir 
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
hayal kadar kıc;a geçen dakikalar. genç 
doktorla beraber olmaktan doğan saa· 
det her geli5ınde bir defa daha canlam:ı· 

cak ... Onun için ~ecdet buraya• g?:m:li ... 
Hem de sık sık gelmelidir. 
~ecdet ayn:dıktan sonra Be:1ire gö:n:.il 

diığti ko~tuktan, tatlı bir uyu~u';:l:.tk i~?ri. 
inde m~sut bir aşk ma~lınm bütii.1 t~· 
ferruatını tekrar yaşadı. 

-il-

Bu~ün Behire hazırladı~r e1i5lerlni ser
aiye götürmek için odadan çıkmış. giln· 

düzleri e\' işlerini gl>nn~< üzere gc!en ka· 
dını e,·de yalnız bırakmı~tı. 

Dö:ıüşt~ hizmetçi te1!i5la kendisini kar. 
~ıla:iı: 

- Aman ha:ıımcığım ne ka:lar yn~ık 

o' :Iu. d:?-.li. Biraz e'.'\'?1 a "::ı himız g :ldi. 
S;zi bu:am3:.h, sc:am röylc::ii ve g'tti. 

Genç kız kimden bcltsedilğini anl?.:na· 
dan: 

- Bir arkada~ım mı? Hangi arkadaş? 
diye sordu. 

- Ona biraz işiniz olduğu için dısarıya 

çıktığınızı, biraz ~onra d:ı doneceğinizi 

~öy!edim. Fakat o gülen·~<: 
1 

"Zarar yo!( ka:iınım de:li, bzn ş·ı:acıl;:· 
ta bi:- y~re kadar uğ ·ıyaca}ım. Dö:ıü;t~ 
t?'a:ı;:- g~'.i.:·im ... bir:ı::: b::.öm:?3i için 1:;:·ar 
caim. f<:.:rnt bir tU;lü razı olam:ı:h. 

I3~!ıire di.i~Unüyordu, hizm:tçinin lanı· 
mad1ğ1 bu misafir kim o!abilirdi? 

- Bu misafir ismini söylem~i mi? 
- Hayı:- ne o ıı.n:vledi, ne de ben sor· 

dum. 
-lyi anıa .. lknim birçok arkadaşım 

lenin kim olduğunu nasıl da anlayaırıa u· 
mı .. Bu misafir sizden de uzun bo)"l\l g·~ 
:?I bir bayandı. Sizd?n biraz d3h~ :~, 
ınan, iki dirhe::n bir ç~irdek gençnı•Ş. 
mü5 Eürüştürmüş. hİ" 
Hizm?tçİ kadının bu saf sözleri ae: il 

renin du:iakla"ında yeni bir tel>CssUl11 
i"ldl.-::I1d'ıdi \e: rt"r 

- Misafirın k'm olduğunu a~tın•a .·;ı 
~ ' ' • . ... ':ıdef• 

~·a ::ıg ;: amc. zarar yo.c. c.ıe::u. ıvı 
11 

.,,1 

t"l.rar g~l"c:!~miş. O \<ı':it kim ol?\.1.~~en 
oğ ·cniri:::. Be1 lem~<ten baş1<a elıırııı 
nıo rclıı? .... ıı 

Bü.ire birdenbire kendisi evde yokl'w•t 
Necdetin gelebileceğini düşünerek hiztO· 
çiye talimat \'ermeği lüzumlu gördü· 

( Dennn ,..,) 



--- ---~ .. ·- ---· ·-- -

9 

# 

-12- Nakleden: Fethi KARDEŞ 

I~üks otomobil ' ~u kadın dün gece .hırsız pa. ı sin. htanbul denilen bu şehirde ne 1 - Bak kızım. Bu sağ kaldırımı 
de Rüştü ile birlikte Parkotel ler var neler ... Bazan biz bile ~aşı ı takip et. Hiç sapmadan doğru yü 

}°akalandı \'e çantasında da Rüş· rmz. Burada dünyanın her tip in· rü. Böyle on dakika git, sonra yük. 0 ıemtin evleri • hemen hep. 
çaldığı kıymetli bir inci ger sanı \'ardır. Hele senin gibi güze' ~ek kaldırım denilen bir yokuşun li _ servileri ve mezar taılarını 
bulundu. Rü~tü "bu inciy; \·e tecrübesiz kadınlar için bura ., ')aşına gelecek in. Orada sor gö:.te· görürler. Bu e\·ler viran, teneke 

!tna ben koydum., diye iddi< :!aha çok tehlikelidir. rirler. !.::ıp!aınah, ekseriyetle tek kath-

'Zeynep namuslu bir kadındır. 
le şeyler yapmaz. bilirim. Bu 
~ta icap ederse kendisine kcfi' 

Ol.Urum. 

Atetkez memuru durdu ,.e dü 
il, sonra: 

' l\efaletinizc hacet kalmamış. 
' dedi. Mndemki tanıyorsunu7 
lt bu kadarı kafi. Gidebilirsiniz 

lt.usrev merkez memurunu ve Ze· 
başile selamlayıp ""'1pıdar. çı 

içeri serteharri girdi. Heye· 
}'Üzünden okunuyordu. lj~ile· 

telaşlı tela~h merkez memuru 
kulağına bir şeyler anlattı. 

1t 
ttkez memuru sandalyesinclr 

1
. u. Parmağile saçlarını biı 
1 sıvazlayıp dalgın dalgın dü 
ilkten sonra Zeynebe: 

~~üştü şimdi kendisini zehirli· 
oldürmüc;, dedi. Görmek ister· 

it beraber ~gidelim. 

~nep bu ani ölüm haberi kar
a irkildi, tüyleri ürperdi ve· 

'Ôldü mü? diye bağırdı. Ayağ::ı 
~hiç sesini çıkarmadan kapıy:ı 

Yürüdü. :i\1crkez memum 
rri hep birlikte çıktılar. 

~-U~tüyü yerde cansız serili görerı 
~~kadın bu sahneyi seyretmeğe 
~_"'llrnül "edemedi. ellerini yüzüm· 
g~. B:ıçkıra hıçkıra ağlayarak 
llt '1u ve odaya girip eski ye 

u. 
~erktz memuru scrtaharriyc la 
da itlen emirleri verdikten sonra 
\ tekrar masasının başına dön. 

ş llld' 
d 1 odada bir ölüm sessizliğ 
1
' liiçbiri konuşmuyor. Yalnı: 

sıra bu sessizliği yırtan bir hıç 
duyulu•·or 

~ ; . 
~İtrkez memuru ellerini şaka1da 
t da}·amış düşünüyor. Bu hadi· 

t· 0nun da canı :;ıkılmış, belli. 

!t ıun bir dü}ünmeden sonra me· 
11\trnuru Zevnebe biraz nasiha 
tlc istedi: · 

lıtl<~ım, dedi. Anladığıma göre 
nuz pek toy ve tecrübesiz bi· 
ın. Bir daha bilmedi~in a 

ilrla dü5öüp kalkma Dünvr 
l>tir 1 • 1 d . ·· ·· d~·' il(!, • n an ar ersen gorun u . 

\(jtr~n çok başkadır. I~e bu gör 
> ın sana bir tecrübe olsun. 
~}·ne 
, , P ayağa kalktı: 
'Ilı. ~~isemi değiştirmek istiyo 
\. usaade eder misiniz? 
''letlc 
tt11 ez memuru zile bastı. lçer 

Odacıya: 

llaYan . . od .. " tlb· ı ıçen ara gotur, ora 
f: 'Se ini değiştirecek. 

~icadın odacının peşine takı' 
~ '~anda gösterdiği odaya gir. 

'< a'J~nmağa başladı. Dün SC\'e· 
arıc ıgı o güzel mavi tuvaleti şirr 
du.asından çıkartıp atmak isfr 

~il .Gene eski elbisesini giydı 
IJı t: de bir paket yaptı, elim 
'l'ıa tar merkez memurunun ya · 

itldi· 

' ·du.J\rtlk gidebilir miyim? dire 

~tt!c 
'<: ez memuru başını sallıya. 

&: Cid,b·1· . . 
f.ıı~lll . ı ırsın kızım, dedı. Ver· 
~~.:sı~atleri unutma. Hayd 
~· Şlltıdi doğru köyüne k'>Ca 

tt1<Ji~na ... Bir daha da l stanbu 
t ~ il zaman gözünü aç ve dik 
1ııı .. '."tekrar ba~ına bir felakeı 

" ırı " ıı~ . • Sen buranın \'ahancr<:ıc.:ı· 
"'' ı~· . 

~1n buranın esrarını bilmez. 

Zeynep merkez memurunun bı - Teşekkür ederim efendim. dırlar. Kapıları sabahtan akıama 
nasihatlerini dikkatle dinledi. Ve Zeynep böyle sora öğrene köprü- 'kadar kapanmu. Kapıların ö • 
teşekkür ederek gözleri yaşlı. omuı ye \'ardı. Bıletini. alırk~n ~e \'apu· nünde yarı çıplak, sümüklü. ça. 
1arı düşük karakoldan çıktı. ·u sordu, gösterdıler. Bır.dı. ınurlu irili ufaklı kız ve erkek 

Tramvay caddesine çıkınca dur 1 kl, · · k k 1 Haydarpaşaya çıktığı \'akit tre çocu ar ıtııe a ı§a oynar ar. 
lu. çünkü köprüye hangi yoldan nini de hazır bulunca Eevindi. He. Mezar taşlarına çıkarlar, kavga 
;idilece~ini bilmiyordu. Bir güıı P\'. :ne.n ko~tu, birinci me\'kide bir kom ederler. 
vcl o yolları otomobille geçmişti partimana yerleşti ve geniş bir ne· Binde bir • kimbilir hangi mec 
aalbuki o şimai yürümek. hira:: ~es aldı • buriyetin ıevkile • oradan geeç1 
'1aya almak istiyordu. Dü~ündü ni· · * * * bir otomobil bu insan kırıntılarım 
'1a ... ·et \,·oldan ge ... cn ··aslı bir ada · h c ı ı d d .: " .: • Tren Haydarpaşadan kalkalı on a ta arca meıgu e er, urur. 
'lla sordu: '>eş dakika oluyor. Pendik yolu üs· Günlerce Ônun rengini, tekerlek-

- Affedersiniz, ben köprü•·<.· O'i· l · · ı lt k 
.: po tünde süratle ilerlemektedir. erını, cam arının parı ISinı o • 

ieccğim. Yolu bilmiyorum. Lutfcn nuıurlar. Devriimi§ mezar taşla • 
gö~terir misiniz.. ( Dnamı nu) rını ona benzetere'k: üstüne otu -

EV · EV ŞEKiLLERi 

rurlar. Elleri muhayyel bir di • 
reksiyonun etrafında, çatlak du • 
daklarıoı büzerek onun ıeıini tak 
lit ederler. 

tıte Ayşe ve Mohmet burada 
bu mezar taıları arasında itişmi,_ 
ler, oynamışlar, kavga etmişler ve 
biraz büyüyünce sevişmişlerdi. 

Onların temiz, içli sevgilerini bu 
mezar taşları beslemiıti. Onlar da 
her mezarlık çocuğu gibi otomo . 
billeri gördükçe sevinirler, çırpı • 
nırlardr. 

Ayıenin henüz açılmağa başlı -
yan genç kızlık arzularında en 
mühim yeri sekiz silindirli, pırıl 

pırıl lüks bir otomobil kapmııtı. 
Mehmetle hulyalar kurarlardı. 

Bir otomobilleri olacak, temiz te· 
miz giyinecekler ve bir gün bura. 
dan bir tesadüfle geçerken çocuk. 
Jar - onların yaptığı gibi • haykı
rı§arak peşlerinden koşacaklar ... 
Ne güzel ümitler, nulyi.lardı bun. 
lar ... Ve Mehmet Ayteyi omuzla . 
rından iterek taze çimenlere yu -
varlar, onu öperdi. 

Böylece sevi§tiler ve bir gün 
resmen evlendiler. 
Ayıe gün geçtikçe serpiliyor, 

güzelleşiyordu. Mehmet işçi idi. 
Sabahtan akşama kadar çah§ı • 
yor, yine ancak boğazlarını doyu
rabiliyorlardı. 

Bir gün, bir minimini insancık 
gözlerini dünyaya açtı. Ve büyü • 

Planş 21 - 22 

P'ı La rnal•on Cl'habltatlon) -'TvP•• c•enr••> 
ele rnal•on 1 ı Dwelllng • Hou•• - Typea of 
Hou••• Aı Wohnhaua • Hau•typen 

A EV ( ikametgah ) Planş 21 

P'ı ıa rnal•on lı The Dwelllng • Hou•• 
Aı D•• Wo5'1nhaua 

1. BACA 
1 . ..-: la clıemince 
l. ı: the chimney 
1. A: der Schomstein (elle 

Esse, der Kamin) 

2. KOPRÜ 
::. F: la puaerclle 
2. t : the gangway (an ac

cess - board for ılaterıı 
and aw"eepıı) 

2. A: da.s Lau!brett 

3. SİPF.Rt SAİKA (parato
nP-r) 

3. ı-·: le paratonnerre 
3. t: the lightning - conduc

tor or lightning • rod 
S. A: der Blitzableiter 

'· AXTEN (çift antu, hari
d anten) 
a nlkll tf'11 
h anten dlrei;I 
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,, c trannl, (ara tahtuı) 
4. •·: l'antenne (une antenne 

double, une antenne ex
terieure) 
a le fil conducteur 
b le mlt de l'antenne 
c la traverse 

4. t: the aerial (a double 
T...shaped aerial, an out
door, or external, aerial or 
antenna) 
a the lead • in or down· 

le ad 
b the aerial mut 
c the ııtrut (the prop) 

4. A: die Antenne ( eine Dop
pel • T • Antenne, cine 
Hochantenne) 
a die Ableitung 
b der Antennenmast 
c die Spreize 

DAM (~ah klrt'mltll) 
a ta,·an aruı penceretıl ' 

-ne~e ~nı;ıladı. Mehmet bu yeni 
:ıaadeti de omuzlarına yüklendi 
Ve daha fazla çalıştı. 

Kış gelmişti. Elbisesi inceydi. 
Paltosu yoktu. küçi.lkken hayalle. 
rinde ya§ıyan pırıl pırıl otomobili 
unutmuştu. Unutmayıp da ne ya· 
pacaktı! 

Fakat Ayşe hala aynı hayalle 
yaııyor, aynı rüyayı görüyordu. 

* * * 
Çoktanberi devamlı bir yağmur 

mezarlıkların içine sokulan bu fa. 
kir mahallen:n teneke evlerine 
çarparak vahşi rüzgarın ıerviler

de yıkanan ıesine tempo tutuyor. 
du . 

Ayte kerevetin üstüne uzanmış 
servilikleri seyrediyordu. Bir eliy 
le tuttuğu ipi muntazaman çeke. 
rek yüklüğün kapısile duvann a
rasına gerilmiı salıncağı sallıyor • 
du. Odada derin bir sessizlik var
dı. Yalnız salıncağın ir:.sana uy. 
ku veren . gıcırtlları ~uyuluyordu. 

Ve Ayşe düşünceliydi. 
O, semtiyle hiç de mukayese e. 

dilmiyecek taşkın bir güzelliğe 

sahipti. Hiç kimse bu fevkalade 
güzel kadının bir kenar mahalle 
'ae yetiıeceğini tahmin edemezdi. 

Ane yine otomobillerini, sıcak 
kadife dö§eli otomobilleri düıünü
yordu. 

Tam bu sırada bir motör homur 
tusu duyuldu. Ayşe yerinden se • 
ğirtti. Salıncağı unutmuştu. Şık 

bir spor otomobili onların kapı -
sında sanıldı, durdu. Yağmur hi. 
li yafıyordu. 

Genç bir adam otomobilden in. 
di. Pencerelere bakmağa başladı . 

Bu, y_akışıklı bir adamdı. 
Bir ıey istemek arzusile bakı -

yordu. Aytenin içinde bir ıey ka. 
rıncalandı. Süratle aşağı indi, lc:a
pıyı açtı. Genç adam p.pkasını çı. 
kararak: 

- Affedersiniz, ıizden ehem • 
nıi:retsiz b'ir şey isteyecektim, de
di. Biraz ince tel bulabilir misiniz 
acaba? 

Ane: 
- Bulayım, 

tiin fakirliğine 
dedi. Yürüdü. Bil. 
rağmen elinden iş 

PLA.NŞ 20 

A: 11 iat der Vetter (Couııin) 
von 5.10 

~-7 n 10 (11 in) DA \'IZA· 
DEl.ERl (dayun oğullan) 
DtR 

F: 5-7 et 10 ııont les cousins 
de 11 

1: :S.7 and 10 are the (male) 
coU!ıinı of 11 

A: 5-7 und 10 sind die Vet
tern (Cousinıı) von 11 

8 \'f' 9 (11 in) DA\'ISIXIX 
KIZLARIDIR 

F: 8 et 9 ııont les cousines 
de 11 

l: 8 and 9 the (Cemale) 
couııins of 11 

A: 8 und 9 elle Ba!!en (Cou
ıinen) von 11 

3 • 10 \'e 11 KARDEŞ ÇO • 
CUKLARI (birader n 

hemşire çocokJan) DIR 
F: 5-10 et 11 ıont des en

fanta de frere et soeur 
t: 5-1 O and 11 are fi;ııt cou. 

sin9 
A: 5-10 t>inenıeits und 11 

anderseits sind Geschwiıı
terkinder 

3 (4 a nın) KAYNI (k:ıymbl. ~ 

gı:ıir, temiz bir kadındı. O gün Üs· 
tünde, kendisine pek yaraşan te!< 
baı.ma entari.si vardı. Genç adam, 
gözlerini, bu fakir ::adının yürür. 
ken ince :.ıir ;lıenkle oynaşan kal. 
çaların dan ayıramadı. Ve Ayşeyi 
beğendi. 

Ayşe teli getirdi. Necdet maki • 
ı'rnin bir tarafını bu telle sardık • 
tc:n sonra, onu daha çok görmü~ 
olmait için bir iU i•di. Ayşenin 
ç<tt!ak bir bardakla getirdiği suyu 
içerken merdiven başına oturdu ve 
konuşmaea başladı. Ayşe bu ko -
nı:şmadan bir şey anlamıyor, yal. 
nız bu adamı gıpta ile seyrediyor. 
du. Kapının aralığından gözüken 
otomobile bakarak: 

- Bu otomobil sizin 111i efen • 
dim? 

Etekleri dizlerinin üstündeydi. 
Çorapsız bacakları bütün güzelli • 
ğiyle Necdetin gözüne çarpmıştı. 

- Benimi 
Derken, Necdet bu kadına sahip 

olmayı dütündü. Kararını verdi: 
- İsterseniz size onu verebili • 

rim, l.;rkarım. Benimle gelebilir 
misinız? 

Dedi. 
Düıünceler: Ev, yuvaya hüt- . 

met, Mehmedin sevgisi, minimini 
yavru ... Bütün bunlar epeyce çır • 
pındıktan sonra bu spor otomobi • 
lin altında can verdiler. Ve oto • 
n:obil, viran evde ağlayan çocuğun 
feryatlarını korkunç homurtulari. 
le bastırarak servilerin arasından 

uzakla§tı. 

• * * 
Bir gündü. Necdet Bey Süzaıı 

Hanımefendiyle •. Ane ismi ıoı • 
yete hayatında pek çiy düşmiye· 

cek miydi? • Birlikte bir çaya gi. 
diyorlardı. Büyük, lüks bir otomı 

bilde idiler. Ayşe kml ipek elbi • 
seleri içinde, yaralı bir güvercinin 
beyaz göğsünden sızan kırmızı, 

ılık kanın vücude getirdiği güzel 
likten daha güzeldi. Kalabalık bi• 

caddeden geçiyorlardı . Bir aralık 

şoför bir küfür savurdu. Otoma-bil 
ani bir frenle durdu. 

Serseri kılıklı biri otomobile 
(Lütftn sarfali ~\irlnlz) 

iV 

raderl) Dm 

F: 3 eat le beau • !rere d• 
4. 

1: S is thc brother _ in • law 

of 4 a 

A: S iııt der Schwager von 
4 a 

3 a (4 Un) KARDEŞ~'t.1"' KA· 
RISI l "E (1 ile 2 nln) 
GELİNİDİR 

F: Sa e5t la belle acrur de 4, 
et la bru (belle • fille) de 
ı et 2 

t: 3 a is 'the aiıter - in - Jaw 
of 4, the daughter - in -
Jaw of 1 and 2 

A: 3 a i•t die Schwigerin 
von 4, die Schwiegertoch. 
ter von 1 und 2 

4 a (8 Un) EStŞTESt l"E (1 

lif' 2 nln) DAMADIDIR 

ı-·: 4 a ~t le beau - frere de 3 

et le gendre (beau - fili) 
de 1 et 2 

t : 4 a is the brother - in .. 
law of 3, the ııon - in -law 
or 1 and 2 

A: 4 a ist der Schwager 
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1 1 h 1 k 1 
A 21 • 6 • 939 Çarşamba R., 20,20 Türk müziği, ı - s· 

ta Yan a 1 as a l2,30 ı•rogram, 12,35 Türk mUzlğı peşrev, 2 - Rahmi bey. suztıı 
.'l., 13,00 Memleket ııruıt ayarı, ajans, kt • Bir sihrt tarap, 3 - Udi 

1 
>'e meteoroloji haberleri, 13,15-14 _ Hlcazka.r §8.rlU • Layık mı &n118• 

h a r P I
• s te m ,· y o r ! MiUik (Karıgık program - Pl.J, 111 Udl Zeki • U§§ak ııarkı • Bir f; 

Program, 19,05 MUzlk (Melodiler - ıcceksin diye, 5 - Lemi • 
Pl.), 19,15 Türk mUZtğt (Fasıl heye_ şarkı O güzel gtızlertc, 6 - tl 

O 1 h 
U), 20,00 Memleket ınıat ayan, ajans grırkı: Kimin mecburu hÜSilÜ 

n a r, m İ Ver a n 1 aş m a S 1 n a ve meteoroloji tıabcrlcrl, 20,15 N C§ctl 1 i - Lemi Karcığar §lll'la • Ç 
?laklar - R., 20,20 TUrk milliği (Mil§ nı o mehv;şin elAdır. 8 - R • 

da l'yı• go"" zle bakmıyorlar,• <.erek ve solo taganni), 1 - Rauf Yek KUrdlll şarkı. Demedim hl<: on& 
uı • Dvlç peşrevi, 2 - Rauf Yekta sin, 9 - · Osmo.I Nihat _ Kürdili 
. Eviç bealc5i • Talka! zUlfU siyahın, kı _ l{nç yıl yüreğim, 10 - :ıJıllİI: 

anlaşmayı yapan Kont Ci- J - Salft.ho.Wn Pmar. Eviç şarkı. ldlsU. Ekin ckdim çöllere, ,ı, 
J<lz ya.şlarmız. 4. - 1ıaı;k Yaranın • nuşma (Zlraıı.t saati) , 21,13 

Yanonun h 'ıç 'ıfı" barı yok... EMç şarkı. Kalbimde açılmış, 6 - (Senfonik plA.klar), 21,45 J{oil 
Bimen Şenin • Scgruı prkı _ Sunda 22,00 Müzik (KUçUk orkestra • 

(B• 1 ·ı· h h b• · · 1 f d içcln yarelerlndcn A§ıkın, 6 - Ahmet Necip Aşkın), ı .- Mcnde!S3ohtl rr fi QI iZ aya ffiU a irinin fa ya a gördükleri) ftas'mln • SegAli şo.rl<.ı • Benim sen ncdık gondol aşrkun • llkbah3r 
1 ngiliz kaua mulıabiri Victor Burl Bir hava subayı, bir amiral, ))azı o; 1 ;emsin ey dilber, 7 - EMç halk tur. kım, 2 - Mlchell _ Gece puseıerfı 

uett Sıt1tday Ekspres ıazetesine biL du erkanı da içlerinde. Faka ~üküt ':UsUı _ Şahane göz!OT şahane, 8 - E. Pucclnl • Toska operasında pd 
diriyor: içinde geçtiler. Halkın arasından ı:cmara bir nı7mayiş ve l\lusolinin in mılkımll diuliycıı ltalyan millet: vıc halk tUrkUsU _ EIYerta dost deli - r..uınıg1 • Mısır baleU, 5-

ı;-önuı, 9 - l.A?minln • Hlcazka.r ear. Valdteufel lkl kere ik1 vaıs. 
tek bir ses çıkmadı. Tek bir kol fa· yat pahalılığı ise çok yüksek, gittık 1 :nektir. Turin şehrindekj hava is- kı • f'cnbcllk:e imtizaç etmiş tenin. onıssclmans • Felemenk sWt:1 

Hakiki İtalyan halkı ltalyanıc şist selamr için kalkmadı, yalnız çe de artıyor. Gıda Ingiltercdekı tasyonunda hergün huna çalışıyor• ıo - Osman Xlhıı.dın _ Hicazktır ısnr (Karlı m1U1µra), 23,00 Son s.j 

mihver arkadaşı Almanya hakkında Musolininin resmi maiyetinden baş kadar pahalrdtr. Hele et pek kıt. 'ar. Bazı1arının uçuşlarını bizzat kt Tllere uzak tun bak. 21,00 Ko • hcrlcrl, ziraat esham tahvtukt. 
ne düşünijyor? Kendi memleketleri- kal Homada kafiı;elerde ve gece Ha\•agazi \e elektrik fiyatları çok ;eyretlim. İyi uçuyorlar. Fakat ha· nug~a. 21 •1 ~ MUZlk <Oper.a. aryaları blyo ·nukut borsası (fiyat), 23'' 

· h 1 kk d h k' ld l - Pi), 21,4S" Haftalık posta kutusu, zll< <Cazbant - Pl.f, 23,55" -
nın a va i ha ın a a ıki düşün· • üp erinde Alman ve İtalyan su• yü~elıtir. Ecnebi pazarlarını elde va filoları mü ahakalarına elYerişli 22,00 MUzlk CKUçUk Orl<eatra • şc:r: nnkl program, 
celeri nedir? Bir Avrupa harbinde baylan arasında ka\'ga çıkmadan etmek için memlekette ihraç edile-- >lacak· kadar değil. Necip A§kın), 1 _ Kutsch • Macar 
ltalya hatbcdebilir mi? Bu sualler bir gece geçmediğini söylüyorlar. cek ne varsa ihraç olunuyor. En iyi Gelecek ay Brussclde milletlcrara· mar§ı, 2 - Keler Bela • Ben nehri 
hergün sorulup duruyor. Ben Ro· İtalyanlar Alınanlarrn gayet iti. ipek 1talyada çıktığı halde kadınla· sı askeri ucuş yan~ları olacak. 1. kıyılarında, 3 - Fried vaıter _ RUyn 

mayı kısa bir ziyaretten dônüyo· birli adamlar olduklarını ve çok iç- ipek çorap bile dymeye cesaret e· yanlar bunu kazanacaklarını umu· keman solo ve orkestra. için, 4 - Bela 
nım Te işte edindiğim intıbalar: tikleri zaman etraflarına hakaret derni'-'orlar. En İ"İ ipek memleket yorlar. Fakat ben Italyanlann bu Voli~ • Kalbim qkla doldu (ağır 

Yabancı Radyolar 
Seçilmiş Parçala:( 

; ; vals), 5 - Schlcder _ Dinle .. Kcı;nnn Prc oram Türkiye. saati jj 
Orta ltal),.an Almanyayı sevmL yağdırdıklarını 5Qylüyorlar. haricine se\·kolunuyor. yarışlarda büyük şansları olacağı- ne söylüyor (Tango), 6 - Hans Tha. ı ·c ı~lii:.'clrn sonraki saat olar~ 

yor. Hem yalnrz Almanlardan hoş· ltalyanlarm diğer şikayetlerinden 1t;ılyanın büyük bir kısmı Turist nı zannetmiyorum. ıer • Kukuk (Polka), 7 - Robert nıi,ıir: 
!anmamakla kalmıyor, mihver an· biri de Almanların !talyada hiç pa· ticaretine güveniyorlardı. Jfa1buki ltalyan harp tayyareleri sabit Stoız Pra.terde ağaçlar tekrar çiçek 
la~mac:.ına da iyi gözle bakmıyor. 1- ra sarfetmiye yanaşmamaları. seyyah miktarı yüzde 75 dü::müş· sistem 9ift satıhlı tayyarelcrdir. Bi· açıyor~ 8 - Vlktor Aubert - Göbek_ 

1 1. · · · Sö I b' -"· lller resmi geçidi, 9 - Leopold _ Ma. 
OPERALAR Ve SE.'\FOI'f 

ta yanın, Muso ınının en ıyi düşü- ~ Ye ır V<tAa anlattılar: tür. 1talya bir A\'TUpa harbinde zim harp tayyarclerinden daha az car fanteaısı, 23,00 Son ajans ha _ 

nüşlerine rağmen buna mecburen Mareşal Göring geçen ay bir kı· harbedebilir mi? Ben bunu hiç zan. süratte. berıerı, ziraat, esham tahvila:t, kam. 7
.4

5 
l\ONSEnI.Iml 

Lllndra (N.): "Don Gio 
( :\loz:ı rt). 

girdiğine kanidirler, Bunun misali. k-antada ziyafet venniş. Ziyafette netrniyorum. Yakia bu Fiat tayyareleri l span· biyo . nukut borsası (fiyat), 23,20 mu 8.20 Dükrcş: Iluıncn musiki5 
Frankfurl: Dünya besi 
lıirliğiniıı fcslivalindC11 

ni gözlerimle gördilln. İspanya har· 12 davetli bulunuyormuş. Ziyafet r\temlekettc üç hafta bile harbe ya harbinde mükemmel neticeler zlk (Cazbant - Pi.), 23,55 - 24 Ya. o.ıs 
binin zafer resmigeçidi yaprldıtrı bitip lokantadan çıktıkları zaman dayanacak petrol \'C gıda yoktur. \·ermişse de büyük Bir harpte mü. rmki program, 
gün Musolininin yanm?a duruyor- başgarsona 15 liret bahşiş vermiş· Arnavutluktan petrol ithalatı beşte kcmmel şansları olacağını hiç um-

39 
p b 

durn. 1span~·ol askerlerı geçerker. ler! dört ni betinde dü~müstür. muyonım. J 22 · 6 • 9 erşem e 
·· I I ~ ~ . M .. • l 12 30 Program, 12,35 Türk mtiı:lğl, 

co~ tezahurat oldu. talyanlar Musolini talyan halkı arasında 1talyanın hava kuvvetlen kotu, Dığer taraftan talyanın tayycıre 1 _' saıım be Hicaz eşrevı, 2 _ 

geçerken bu tezahürat daha coşkun itibardadır. FaRat damadı olan ha. harp tayyarelerinin biçimleri güzel, fabrikaları hava hücwnlarına son Şe\'kl bey • nrcıı-z §arkı ~Demem cıı. 
du. riciye nazın kont Cianonun hiç iti- fakat daİnii imalat müşkülatı ,·ar. derece açık bir \·aziyettedirler. Hep nan beni ya.det, 3 - RC:lk Fersan • 

Sonra Alman subayları geçtiler. barı yok. Halk Alman ittifakını ya· Makineler emniyet verici şeyler de· si Po nehri \'adilerine kurulmuşfur. Hicaz §arkı • Ey benim gonca gillUm, 
pamn o olduğu kanaatindedir. Bir· ğ_il, daimi arızalar yapmaktadırlar. Öyle ki Fransa tar:ff ından, Alplar ~ - Bedriye • Hicaz ıınrkı • Mtlmtaz 

~arparak çamurluklara dü§müştü. 
Etraftan koşuştular. Bir polis gel. 
di. 

rok d f l b 1tal 1 1 ·ı B be • d "-'- k ı· l d 1 h 0 
" d"'"·ı· 1 -i8-§kml!, 5 t'"taks uh Y , e a ar ana yan ar, ngı - unun se hı e ft"81.!ı 3 ıte ma - an • ay~ c ~· acı ır~ .,1 " " ' '"""' ,,, • .,," • . . . . • yer şıı.r _ n m ....... ua. ... ....,, 

terenin Ieendilerife naien bir pakt zeme kullanılmak mccburıyetıdır. Ben kendım bızzat Burada Uçuş 7 _ Muhayyer saz sema , 1'3,oo :ıtdn 
}'apmadıklarını sordular. İtalyan Tayyare imalatı a).'da takriben yaptım. Kaniim ki buraya bombar leket saat ayarı. ajana ve meteorolo. 
halkı gazetelerinde lngiliz aleyhta. 350 yi buluyor. Bu nisbet bugün dıman tayyarelerinin taarruzunu jl haberleri, 13,15 - 1' MUztk (Karı. 
n propagandalara rağmen tngilizle- diışüror. Yani mihver de,·lctleri hiçbir şey durduramaz. ııık program - Pi.), lD,OO Program 
· > · B f J ·1· ld I l l 1 l rl . 19,05 Müzik (Kabare_ Pl.), 19,15 Türk :ı SC\.ı~or. ana, sı.r. ngı ız o u- müştereken ngiltcrenin tek ba~ına Aman mütehassıs arı ta ya a ı· mUztğt (.1J"';e saz faslı), 20,00 Mcm_ 

Jen orkestra ' ' C kora. 
9.30 Hennes: .'.\lozarl. 
!J.45 Herlin: B:ıch, Bcetbo' 
!l.-ı& Soıtcns : Mozort, BectbO 

12. Prağ : o,·orjak. 
ODA :\lt;SIKlSl \'E KONSEil 

7 .20 Bertin (l;zun d.): "Sıni>" 
Hudapc.ştc: :Keman kon 
lstokholın: Koro. 
Tı-i no r ıpu: i<onıc"1" 
konseri. 

1 O. \' arşo,·a: Chopin. 
11.20 Be.din (t:zun d.) : MoıJI 
11.20 Münib:' Piyano konseri· 
11.30 Roma grupu: Triya. 
J 1.45 Haınburg: Kemanla sotl 

HAFiF .'.\lUSIKI 'E Ql>ERE 

Necdet yere atladr, AyJie oto • 
mobilden eğildi. Birdenbire gerile 
di. Yüzü sapsarı oldu. Bu serseri 
yi tanımıştı. O, kocasr Mehmetti. 

Fakat kendini topladr. Sonra, 
iıımesine yardım için uzanan Nec
detin elini tutmadan, kanlanmış 

baSflmağa bakarak haykırdı: "A • 

gum ıçın son derece ı):ı muamele et· çıkardığı tayyare miktarını yapa· maliı.tr süratlendirmek Ye fahrika. leket saat aynn, ajaruı ve mctcorolo. 
tiler. mazlar. lnn böyle hücumlara a~ık merkezi i.311 

!talyan halkı a lA harp i temiyor. Pilotları mahduttur. Fakat uçuş ve mütekft if bir vaziyetten kur.tar- ahnmam1ştır. Bizzat Romada tehli· 8
•
15 

Prnğ: Harir parçalar. 
Beri in: Hafif pan:aııır· 
l.cipzig: Halk orkcstrıı5" 

Son cereyan etmiş olan ahval tama· kabiliyetleri iyidir. Pilotların çoğu mak için işe ba~la<lılar. Fakat bu iş ke işareti verilir \'erilmez sivil hal-
mile arzusu hil8.fınadır. Son yaptık bilfiil hizmette tecrübeler görmekte- aylar ister. kın en yakın bina kapılarının alt-

nııan, iskarpinlerim kirlenecek, lU farı harplerin şiddetle aleyhinde bu. dirJer. En bürük hevesleri de toplu 1talyaja fv1,•a taarruzlarına' karşı larma ~ı~ınmaları karar altına alın 
kanları silseler!,, lunuyorlar. Vergiler yüksektir. Ha· akrobasi uçu~larında İngilizleri geç.. ' korunma tedbirleri de tamamilc mı~tır. Gaz maskeleri de yoktur. 

PLANŞ 20 

von 3, der Schwiegenıohn 
von 1 und 2 

1 rn 2 (Sa. ile 4 a. nın) KAY. 
NATA VE KAYNANASI
DIR 

F: ı et 2 sont les beaux -
parent.s de 3 a. et 4 a 

v 

law o! 5 a., 6 a, 7 a, and 

10 a. 

5 a, 6 a., 7 a, and 10 a. are 
the wiveıı o! the brot
hers - in ~ law of 8 a and 
9a 

9.1;) 

!l.15 
!l.15 
!l.30 

10. 

kı. 
~lrasburg : Hnfif parcP1 
\'i)nn:ı : Jlolk musikisi· 
ı.illc : Stiıd)oda operet• 
Roma grupu: Tay:ı·nrC 
dosu. 

ı 1.1:'> Bükrcş-: Hafif orkesırıı• 
11.30 Birçok Alman istn53'0 

ll:ıfir musiki, dans ha' 
V.\R\'ETE \ 'E KABARE).; 

8.20 Pruğ: Yarycte konseri· 
• !>. Londr:ı (I\.) : "Iloundııll 

ı~. Pos1c J?arisicn: Kabare• 
DA:"S :\U;Sl.KLSl 

11.10 i\apoli gruııu; ıt.15 1 holm; 12.10 J.ondra (R.); 12'·{1 
mır ,.c Torino gruptan; 12.2 
dra (.!\".). ...: 

Pl\'ES, KONFERANS , .ı> 
KONUŞ:\lı~l.AR ,. 

8. 15 Sottens: ".fü1'romngtııı:it1 
9. Rcromünstcr: Zürlh 

fesli rnli. l: 1 is t.he father - in _ law, 
2 is thc motlicr - in - law, 
1 and 2 arc tho parent.s _ 
in - law of 8 a and 4 a 

A: 8 a und 9 a. sind die 
Schwippschwliger V<>n 
5 a, 6 a, 7 a und 10 a 
5 a, 6 a. 7 a und 10 a sind 
die Schwlppschwigerinnen 
von 8 a und 9 a 

t !l.30 Eyfcl: "Lc!'ı dcux- ıroı.J' 
de <inil us" ( \'. Hugo)• 

& : 1 ist der Scbwlegel"\'ater 
2 iSt dic Schwlegernıutter, 
l und 2 sind dic Schwie
gcrcltern von S o. und 4 a 

8 :ı \ "C 9 a (5a ile 6 a nm) 
EJ\"l~TELERt (kocalıırı· 

nnı eni telerf yani l;ldl. 

''n.ç2nn dolayısllc) 

F: 8 a et 9 a sont les beaux
freres [ pnr alliance] de 
g et !) ıı 

t : 8 a and 9 a arc lhe hus
bands ot the sisters - in • 

15 Ye 16 (6 lir. 6 a. nm) MA· 
NEV-1 Kili (e\·IAtlığı) 

DIRLAR 

f': Jn et 16 sont les fillcs 
adoptives (le~ cnfarıU - a. 
doptifs) de 6 et 6 a 

1: 15 and 16 are the adopted 
daughters (adopted 

childrcn) of' 6 ıınd 6 a 

A : 15 und 16 sind die. Adop-
tivtöcht.er ( Adogtivkin-

dcr) von 6 und 6 a . 

Hı\LK OPE 
Yaz tcıns.illedne 
yakınd:ı bnlıcclcr<I 
kndro YC ~·eni 

lıaşıı~·or· 

--·~ __ E_R_T-U'_G_n_e_ı.-s~;.IJİ 

ııu gece KadıkÖ>° 
~rmenindc ı:.tı14 ı;ı 
""t it,<lc (Erkekler '° 
d"n "°nrn aııı~J .4 
3 f'. tJkuyııcU· 

----- - TCRit Jl_:..r 
()J'Ellı:; 1".. 

~ek yıı"1 
b .. ·ilk o 
u:ı • /!. 

(EfE:\İl' l 
~auın ,.a 

lc)en ?ılll 
SnJıııhnll 

IST.AKOIJI. l 
TlY.\'11105 

Kenan Gtiler ' 
k:ıdaşlnrı bU 
Şcn:rol Aile 
~inde Aını;ıı 
Mişcl, OlJO 'e 

I3orose Olill 
birlikle•· 
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~f l~~[M~~ıi\4iJ!5..~1) 

~ "'----
~ uYak-ıt-K-ita-p-ev-i -

~~ve yarın tercüme mwm .1 
külliyatı 

~o 
3ı ' 31-40 4 cü seri 
3~ flaetn külliyatı rv 
3~ ~1etnfizik 
tı 3ltendcr 
t~ ~adın ve sosyalizn 
a~ Deınok ri t 

,1r' Dı ı ' a? n er tarihi 

.. 3a li'ilozorı ve sanat 
(Q li:tika 
11) Fterakııt 

llı.ıııs nıucfzeler 

Kr. 
60 
40 
co 

100 

25 
125 
40 

100 

25 
75 

ıl ~ 650 
ıP' ~eıı~ı Serfn!n flatJ 6.l50 kuruştur. 

~ ~ ıı.t alanlara yüzde 20 lskon. 
~ ~allthr. Kal::ın 5.20 kuruşun 

l ~kt~~tuşu peşin alınarak mUte-
\re ~. ıtyda birer lira ödenme?~ 
\. "6rt tak'\ite bağla. ntr. 

i' • "---= 
~O' l ı 

ı· ~AKIT kHabevi 
~ lJe yann tercüme 

l~ülliyatı 

Kt 
l Ot 

5(1 

7 ~. 

60 
75 
sr 
30 
60 
30 

i • 

~ 53(1 
ı ~ il ae . 
Jıı' ~'lııı tinin fiatı 5.30 k:.ıruştur 
~ lıı ~a B.lanıara yüzde 20 lskon . 
·. l \, Pı!ır 
~'' '<1 k • Kalan 4.24 kuruşun 
,,ır ba~~~l lltuııu peşin alrnarak müte 
l~ '~~t aycıa birer lira ödenmel: 

/. ~~te anğlanır. 
\il~ ( D IUll"!P w~~C"w-ır.a• 

l~ tlt '-1af12 Cemal 
tıa}\~ A N H E K r M 

1 ıhy, miltebassııı. 
\....._ ~:ta;~~I Din nyotu. 
• ~4, Tel : 22398 
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ikinci sınıf derdesti tesis te~viki sa
nayi muafiyet ruhsatnamesini zayi 
ettiğimden yenisini alacağımdan 

eskisinin hükümsüzlüğü ilan olu.-
nur. Nazmi Acar 

1 Ço<'ul< Hekimi ., 

1 ~~;in~~ ~~~h~~~~!~~~~ 41 
Pazardan maada her gün 

saat 15 den sonra. Telefon: 41)127 -
64 JOZ:SF BALSAMO 

yor, güzel başı hafif'.;C eğilmiş 

duruyordu. 
Mi;;afir:n bu son sözü üzeri. 

ne matmazel omuzlan" a basan 
ağrr bir yükün siklc~intlen 1rnr
tu:mak ister gibi ba~ını doğrul
tup hemen yerinden ka:1:tı. 

Müvazene::ıiz bir halde hiz. 
metçisi Nikolün omuzuna daya
narak salondan çıktı. · 

Andrenin salondan çıkmasile 
beraber pencerenin camına yü· 
zünü dayayarak içeriye bakan 
baş ta ora.dan kayboldu, Balsa
mo çoktanberi, bunun Jilber ol· 
duğunu anlamış ve tanımıştı. 

Bir saniye sonra matmazel 
Andrenin sür'atle piyano çaldı

ğı işidildi. 

Balsamo, ev sahibi barona: 
- Şimdi dedi, ben Arşimed 

gibi Oreka ('") diyebilirim. 
Baron uykudan uyanır gibi 

gene büyük bir hayret içinde 
sordu: 

- Arşimed de kim?. 
- İki bin yüz elli sene evvel 

tanıdığım bir zat .. Büyük blr i
limdi.. 

-7-
öREKA 

İhtiyar baron, Balsarnonun bu 
son sözünii pek delicesine bul-

(*) Oreka, eski Yunanoıı bir 
kelimedir ki, manası .(buJ.dum) 
demektir. 

muştu. Fakat işitmemiş gibi 
-Oavrunmağr münasip bu?::-;.uçtu. 

Vaziyetı hiç itimada şayan 

gfüülm~yen misafirden bir an 
evvel kurtulmağx kurmuş olma
lıdır ki, Andreyi kapıdan çıkm· 
cıya kadar gözüyle takip etti. 

Piyano sesini duyup ta onun 
salonda bulunduğuna kanaat et• 
tikten sonra Balsamoya, kendi. 
sini en yakın kasabaya yollamğx 
teklif etti. 

- Mösyö, bir ithiyar atım 

var, dedi. Belki de yol.da zahme
te dayanamıyarak geberir, fa. 
kat, her halde sizi en yakın ka
sabaya götürebilecektir. Hiç 
olmazsa siz de orada rahat yata
cağımza emin olursunuz. Bunu 
şatoda bir o.da ile bir yatak ol. 
madxğx için söylemiyorum, iyi 
kötü bir şey bulunabilir, fakat 
benim nazarımda bir şey ya mü· 
kemmel olmalı ve yahut hiç ol
mamalı, ben misafirperverliği 

böyle anlarım. 
- O halde beni kovuyorsu· 

nuz, sizi rahatııız: mı ettim. 
- Hayır, dostum, beni rahat

sız etmediniz.. Bu teklifim tn. 
c:ık sizin rahatınızı temin için
dir, sizi burada misafir etmek 
rahatsız etmek demektir. Sizin 
rahatını obnanızı is.temediğinı 

iÇindir ki size bunu teklif edi· 
yorum. Yoksa sizden P.ek hoş· 
landım.,. · -

........-·· OfjiMPOS 
GAZOZUNU tercih ediniz 

Haıraıre'ltn D<eseır - So llıl Dııat n 
koruır 

Meyva usan ve şekerle mamuldür. 

Şişelere el değmeden 
Asri ve sıhht şekilde doldurulur. 

JOZEF BALSAMC 61 

tamamen söylediğiniz gibi geç· · ve siz de bana vak•ayı anlatmış· 
mişti .. 

Genç kızda lafa karıştı: 
- Bunu anlatırlarken mi ıduy 

dunuz? 
- Ben oradaydım, o zaman 

henüz Mareşal olmıyan Rişli

yönUn şahidi sıfatiyle orada bu
lunmak şerefine nail olmuştum. 

Sonra barona dikkatle baka. 
rak: 

- Biraz müsaade ediniz, .de
dedi. 

- Ne için?. 
- O vakit arkanızda yüzba-

şı üniforması yok muydu?, 
- Evet... 
- Siz o zaman Fontenvada 

pek çok zayiat veren kraliçenin 
hafif süvari alayında değil miy. 
diniz?. 

- Fontenvada da bulundunuz 
mu?. 

- Hayır, çünkü o muharebe 
zamanın.da ben ölmü§tüm .. 

Baron hayretle gözlerini aç
tı, Andre gayriihtiyari titriyor· 
du. Nikol da eliyle baç iıareti 

yaptı .. 
Balsamo sözlerine devam etti: 
- Evet seni gördüğüm za· 

Dlan hafif süvari üniforması giy. 
miştiniz.. Şimdi tamamiyle ha
tırlıyorum. Geçerken sizi gör· 
mU§tihn. Siz kendi atmızda dU
kiin atını tutuy;orıdunuz, hattt 
size yakla,rP, tafsilit somm§ 

tm1z. 
- Ben mi. 
- Evet siz, sizi §imdi pek 

güzel tanıdım. O vakit siz §Öval. 
ye ilnvanmı taşıyordunuz, her · 
kes size küçük şövalye derdi. 

Baron hayret ve hürmetle 
söylendi: 

- Tamam! Tamam! .. Ne tu· 
haf şey ... 

- Sizi birdenbire tanıyama· 
drğımdan dolayı affınızı dile
rim. Fakat otuz sene bir insanı 
çok değiştiriyor, gelelim Rişliyö 
bahsine .... 

Balsam.o biraz sustu ve elin. 
deki kadehi dudaklarına götü
rüp nihayetine kadar içti. 

Baron sordu: 
_:Siz beni o vakit gördünüz 

mü? Mümkün değil inanamıyo· 

rum!. 
- Evet sizi gördüm .. 
- Cadde üzerinde mi? 
- Evet cadde üz:erinde .• 
- Atlari tutarken değil mi ?. 
- Evet .. 
- Düello edildiği ııre.da mı? 

- Doğru.. Prensin ıon nefe-
sini aldığı ıırada idi. 

- Öyle ise siz elli ya§ında 

mısınız?. 

- O zaman siri ıörcbilmek 
için icap eden ya§tayım. 

Bu defa baron son derece 
meyus Dlarak ganp bir tavır'a 
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Satıhk fabrika 
Hazımsızlık, §llldnllk, bulantı 

gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti iNKIBAZ karaciğer 

Sarılık, safra Mi DE ekşilik ve yan· 
malarında ve 

21 HAZİRAN - 1939 

Takaimde bir komple ma
ı·angoz atölyesi pres maki. 
neleri •• bütün teferrüatile 
satılacakbr. Tünel civarında 

Asmalımeıcit Şehbender ıo

kak. Babikyan Ap. No. 5 
Kat 3, No. 8 ze mürac;aat 

bütün M l D E, B A R S A K bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son 
derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha 

kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. Yalnız toptan satış yerr. Mazon ve Boton ecza depoıu. 

Say_ısız 
ıinekıeri 

iL• 
Öl.DURUNUZ 

ÖLDURUR , 
• 

U..111111 .... 111 1 ....... . ......... ....... . .,... ..... . 

KANIUK 
KUVVET ŞURUBU i 

•.' . . 
VITALIN 

-Kansızlık. Derrnar,sızl ık lşLthsızlı k gıbi vak'a· 

::lcirda kullanılan en tesirli şuruptur Çocukların 
'.-çabuk büyu rrıe le r ı n i tern in eder 

· V İTA L I"" şurubu her eczanede bulunur . 
. ) ~ . 

l~GILIZ KANZUK ECZANESi B e y o g 1 u . 1 s t a n b. u 1 -. 
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sandaiyeye yaıtan.C!r. thtiyann 
bu haline ka111 hizmetçi kız Ni· 
kol kendini gülmekten menede. 
mtdi. 

Fakat matmazel '.A'ndre gül· 
merniş, gözlerini misafire dikmiş 
ve derin derin düşünüyordu. 

M:tafir de her halde bu za. 
manı bekliyor, ve hatta evvel
ce bunu hissetnıiş olmalı ki der· 
hal oturduğu yerden kalkıp genç 
kıza dikkatle baktr. Kız bu ba. 
kışın tesiriyle bir elektrik dar
besine uğramış gibi titredi, boy 
nu büküldü, gayri ihtiyar tebcs
si:m ettikten sonra gözlerini ka. 
ı ar.dr. 

B:J 51rad3 ayağa kalkan Bal. 
samo, genç kızın koluna dokuna· 
rak: 

- !\tatmazel beni siz de bir 
yalancı mı zannediyorsunuz?. 

Andre cevap verdi: 
- Hayır, mösö ben size ina· 

nıyorum. 

Baronun şaşkınlığı hata de· 
vam ediyordu: 

-- ö~·le ise şaşıran benim! .. 
<l~di. Affedersiniz ama, eğer 

mösyö ı:hretten dönmüş bir a. 
. :'hm, bir ruh ise o ba!tka !. 

Balsa•no ağır ağır cevap ver
di: 

· - Belki öyledir!. 
Jl.aron israrla tekrarladı: 
-- .Rka ederim, hakikaten o

tuz :Y•1ındın ılya<!e misiniz? 

Görünil§te o kadar bile yok"su• 
nuz .• 

- Mösyö eğer size daha zi. 
yade inanılmıyacak bir şey an• 
lttırsam bana inanır mısınız?. 

- Söz veremem! Çünkü ben 
inanmak hususunda pek müş· 
külpesendim .. 

ihtiyar bu sözleri müatehzi· 
yane b"r tavırla söylemiş idi... 
Aıidre ise bu konuşmayı dikkat. 
le dinliyor ve takip ediyordu. 

Balsamo: 
- Eğer vereceğim C'!vabı 

dinlemiyecek, sözüme inanmr 
yacak iseniz, bana bir şey sor· 
maktan ne fayda olur?. 

- Peki inanacağım, razı ol
dunuz mu?., 

- O halde mösyö size, o mu. 
harebede sizi yalnız görmek de
ğil, belki tanımak, dostluğunuzu 
kazanmak şerefine nail olduğu-· 
mu söylersem ne dersiniz?. 

- O zaman belki çocuktunuz. 
- Şüphesiz .. 
- Dört yaşlarında değil mi? 
- Hayır tam kırk bir yaşın. 

daydım. 

Kahkahalarla gülerek: 
- Hah hah hah .. hah hah ! .. 

Ben size söylemiştim mösyö, 
işte inanmıyorsunuz. 

- Peki amma siz söyleyiniz, 
böyle bir vaziyete nasıl inamla· 
bilir? Sözünüzü is bat edebilir 
mlılnld. 

Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul 

DiKKAT 

, , 
· Devlet Demiryoilan ve Limanları 
~u_.işletme Umum ida~esi ilanları 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayrI 
gösterilmiş olan 7 liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 31· 
pazartesi günii saat 15 den itib·ıren sıra ile ve kapalı zarf usulile 
karada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe ginnek isti~ 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklı 
ayni gün saat 14 e kadar komiı:::yon reisliğine vermeleri lazımdır· 

Ş·utnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğınden dağıtılacaktır .. (4240) 

'• 

Gripin 1Cutu1arınm üzerine resimde gördüğünüz şekilde kabart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

1 No. lı liste muhteviyatı 
2 .. .. .. 
3 .. .. .. 
4 

" 
5 

" .. .. 
6 .. " .. 
1 .. •• " 

Ankara caddesinde 
kiralık dükkan 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Orhanbey hanı altında, caddenir. 
en şerefli yerindedir. Tutmak isfr 
yenlerin gazetemiz idare:,ine müra· 
caatları. 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Kaynak imla makinesi 
Kaynak filitresi 
Mantar makinesi 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Mik. .Muhammen B. '7o 7,5 teminat 

Lira K. Lira Kr. 
1 adet 500.- 37. 50 Pazarlık 

1 .. 700.- 52. 50 .. 
1 ,, sif 700.- 52. 50 

Muhammen l\'IU 
bedel 
Lira 

24155 
20041 

9130 
14297 
4418 
2114 

3937 

Genç ve taze görii11tt' 
' ...... ısterse11iz· 

PUORANIZA BiR 

Kırymtk ttthnnbasr~---- 2 ,, " lU00-. .:.__._~~7""~~.~00~----~~--"-.""". ~-~--ı-ı 

1 - Şartnameleri mucibince 
usullerle eksiltmeye konmu~tur. 

yukarıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem ;dzeme hizalarında 

H - Muhammen bedelleri. muvakkat t~n::r,aılarr eksiltme saatleri yukarda yaz~hdır. 

yazılı 

III - Eksiltme 6/VII/939 perşembe günü Kabataşta le\ azım ve mübayaat şubesindeki ahın komis-
. yonunda yapılacaktır. , 

iV - Şartnameler hergün ı:özii geçen şubeden parasız alınabileceği gibi imla makinesi numunesi de 
idaremizin likör fabrikasında görülebilir. 

V - Kaynak tulumbası ve mantar makine i eksiltme ine rnarmonier. Philipp Hl, Perkeo, Seitz 'e 
Schaffier firmalarından maada firmalar iştirak etmek isterse mü kirat fabrikalar şube,inden vesika al. 
malan lazımdır. 

VI - Münasakasaya i~tirak edecekler ~ 7,5 güvenme parnlari!e eksiltme için tayin edilen günde rnez 
kur komi"yona gelmeleri. (·1436) 
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- Bu pek kolay, filhakika o 
zaman kırk bir yaşında idim, fa. 
kat o zaman da şimdiki adam ol. 
duğumu iddia etmiyorum. 

Balsamo bir saniye sustu, 
sonra gene ayni soğukkanlılıkla: 

- Siz o muhasara sırasında 

Vikont Jan de Baroyu gördünü~ 
mü? Siyah Karabiner alayında 
idi. 

- Evet, gördüm .. 
- Peki, dük dö Rişliyönün 

düello ettiği günün ertesi günü, 
De Baro istihkamda sizinle bera· 
herdi. Hatırladınız mı?. 

- Tamamen ... 
- Bunu hatırlamanız tabii -

dir .. Çünkü hafif süvarilerle, si
yah karabinyer alayı her haf•a 
beraber nöbette bulunurlardı. 

- Pek doğru! Sonra?. 
- Bir akşam istihkama gül. 

leler, kurşunlar yağmur gibi 
yağıyordu. O akşam Dö Baro 
fevkalade mahzun görünüyor· 
du, yanınıza gelerek sizden eniı
ye istedi. Siz de bir altın kutu
dan ona enfiye verdiniz. 

- Kutunun üzerinde bir ka. 
drn resmi vardı değil mi?. 

- Evet, tamamen doğru, hat· 
ta şimdi gözümün önünde duru
yor, kumral saçlı bir kadın de. 
ğil mi?. 

- Tuhaf şey tam anlattıgr 
nız gibi; ey sonra?. 

- Sonra, Dö Baro tam enfi· 

yeyi çekerken biraz evvel mös
yö dö Bervike olduğu gibi bir 
gülle geldi ve kafasını koparıp 

götürdü. 
- Evet, zavallı dö Baro!. 
- O halde mösyö görüyorsu-

nuz ya!. Sizi muhasara esnasın
da hem gördüm, hem de tanıyıp 
öostluğunuzla müşerref oldum, 
çünkü dö Baro bizzat ben.:leni· 
zim .. 

İhtiyar dehşetli bir korkuya, 
sonra da nihayetsiz bir hayrete 
c1üşmüştü .. Başını arkaya doğru 
eğdi ve kekeledi: 

- Fakat bu sihirbazlrktır ... 
Yüz sene evvel olsaydı, sizi eli. 
ri .diri yakarlardı. Allahım ! Bu· 
rada şimdi ahretten dönmüş 

ruhlara mahsus kokular duyulu
yor zannediyorum .. 

Balsamo gülerek sözlerine de
vam etti: 

- Mösyö lö Baron, bir doğru 
sihirbaz, ne asılır, ne de yakı
lır .. Bunu aklınıza tamamiyle 
yerleştiriniz. Ateş ve ip ile işi 

olanlar bir ta'lum budala herif. 
!erdir. Emrederseniz bu akşam 
konuşmayı burada bırakalım, 

çünkü matmazel uyumağa baş

ladı. Anlaşıldığına göre böyle 
mevzulara karşı merakı yok .. 

Filhakika, matma:::'!l Andre. 
mukavemet edilemiyen bir ku\0

• 

vetin tesiri altında kalarak otur· 
duğu sandalye üzerinde salknr 

Çil. 

muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes. 
heder. Çün. 
~<Ü, pudranız 

::ildin tabii 
1 yağlı ifrazatını 

mas eder. Yeni 
bir güzellik ted
biri sayesinde bu 
h::ılden kurtulacak. 
sınız. Kullandığınız 

pudra 'kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın· 

da "krem köpüğü,, 

1 ilave ediniz ve karıştırı
nız. Bu sayede pudranın 
cildin tazeliğini mas etme
sine mani olur ve yumuşak 
lığı muhafaza ve idame eder• 
Halihazırda gayet ince "'e 
derece nefis ve sizin için ~b 
matlup nisbette "krem 

d daıı gu,, karıştırılmış pu ra. 1 
ıiarik edebilirsiniz. O da• ıc• 
Tokalon pudrasıdır. 'foıco 
pudrası tertibindeki krema. 'le 

.. . d l ..obıt gu saye:;ın e saat erce ,... ııe 

lır. ne riizgir ve yağmurdan. 
1 

~eracn k~~:yyen müteessir 
0 :e 

d . . ~· " at ta ten e '.emın e~tıgı m ·• ı;ıı 

ve sevimlilığini bozmaz, 'fo b 
pudrasını t~crübe ediniz .,,e 

. . de te 
.~aç gün zarfında tenınız 
~deceği güzc-l'iği görünüz. 

1 DAKTİLO ARA ·ıvoR: 
1 ra11fl Çok ku\\etli bır daktı o a. \11" 

Po tane - Adli~·e kar.;;ısında d 
J > 1 J 

Han Odaba~ısmdan oruıına 1 


