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Japonya uzlaşmaya yanaşacakmı? 
t lngiltere uzlaşma 

şartını bildirdi: 
Uzak Şarktak i lngiliz menfaatle

• 

doku n ulmayacağ· ı temin 
~\.._. ·~ 

~----'--=--- ~ 
edilmelidir 

Çemberlayn ve 
Halifaks izahat 

Ehselt1ns Abdülfettah Yah)'a Paşa TopTıanc 1ıhtfhct.ıaa ..• 

Mısır Hariciye Nazırı 
verdiler Ankaradan geldi 

Yarın Bursaya gidecek olan Ekselans Yahya Paşa 
cumartesi günü Romanyaya hareket edecek 

Paris, 22 (A.A.) - Dün akşam 
mebusan meclisi hariciye encümc· 
ninde 'beyanatta bulunan Fransız 

Devamı 5 incide 

Misafirimiz 
Bugün 
çelenk 

abideye 
koydu 

mı 

~bdülfettah Yahya Paşa ve refa"' 
iltlerindeki zevat bu sabah saat 

onda hususi trenie Ankaradan 
l:elı:nişlerdir. 
d ),ıuhterem misafirlerimiz, Hay~ 
l3 ilrpaşa istasyonunda Vali ve 
b clediye reisi Lutfi Kırdar, istan. 
uı kumandanı general Halis Bı· 

}'ıJcta E · n· k .. .. S d y, mnıyet ıre toru a • 

'Raif Kttraaeniz Kazım Karabekir 

Mecliste barem kanunu müzakereleri 

Kanun çıkacak diye 
~e le terfi ettirilen ·. 

Macar Kral 
naibinin yaveri 
Bir vazife ile Peşteden 

sofyaya gitti 
Macaristan Kral N albi Amiral 

HorUnln ba§yaveri Fi§er bugünkü 
S&mplon •kılpttailc Pe,teden Sof -
yaya litmletir. 

memurlar varmıŞ '· Bugünkü 7a~ı~·;· 
Mütekaitlerin, ancak rütbelerinin 41 ~ 

muadili vazife almaları kar~rlaştırıldı U \9 
~dd" -ın Aka ve Mısır konsolosluğu Mısırlı mıtlilerem misa!irimiz b'u savak Denizb'ank yolcu salommaan 

~nkara, 2 t (Hususi) - Bü- 26 ncı madde .müzakere edi- Sayfadır 
yük Millet Meclisi bugün saat Devamı 4 üİıcUde 

Devamı iincildc çıkarken .. .....__ ______________________________ -:-____________________ ..:.._ ______ _ on beşte reis vekili Dr. Mazha- - -----------'------------

rm reisliğinde toplanmıştır. . Alma· nyada 'Tu"rk talebeye Sivil Barem kanununun müza-
keresine geçilmiştir. Almanya Viyanadaki 

lngiliz konsolosunun 
teri çağırılmasını istedi ~ 

Berlin ~ükOmeti buna, konsolosun gizli havadisler ~ 
. neşrınde alakası olmasını sebep gösteriyor 

Güzel · göz 
müsabakası · 
Netice Cumartesi 
nüshamızda ilan 

edilecektir 

. yapıla.n .-muamele · 
Bu · sabah ·Ber.linden şehrimize 
gelen bir talebemiz oradaki 

vaziyeti · anlahyor Yazısı 5 incide 

d'~rlın, 22 (A.A.), - Resmen bil-, İngiltere hükumetinden Viyanadaki miştir . ., 
~ine göre "Alman hüktlmeti, konsolosunu geri çağırmasını iste. "Viyanadaki lngiliz başkonsolos-

Büyiik hediyeli müsabakamı· 
za, iştirak edenlerin çokluğtt ÇERÇEVE 

Mülayim pehlivanla güresecek olan ıuğunu~ mem.nu havadis~er ne~ri 
• meselesınde zımedhal oldugu anla-

c yüzü11dm tasnif umduğımwz

dan çok ıızım süretı bir zaman 
içinde nihayet buldu. Neticelerı 
kazananların ellerinde bulunan 
numaraları cumartesi giinkil 
nüshamızda ilan edeceğiz. Şim· 
diden haber verelim ki, iizcrin
de en çok rey toplayan giizleri11 

_, ... .-

Kör ve musiki 
B ulg ar pehlivanı 

'Polise şikayet edildi 
Hakkında, para aldığı halde güreşten 
vazgeçtiği için, takibat yapıhyor 

!f'hrfozizde ciddi maç yapmaktan T:orkatı Feri§tanof diinya ~ampiyo. 
'IJ. 

1
' 

0 lan Dankalofla ;:ap_tığı güreş.le. '(_F_ni~taaoj 30/da mayosımım kc-
011 rizgili pltJ:ndır.) Yazısı 4 üncüde 

şılmrştır . ., 
Diplomasi mahafili, Alman hüku

metinin Viranadaki lngiliz başkon· 
solosu, Saint • Clairin geri çağrıl

ması, için ln~iltere hükumetine va· 
ki olan müracaatının Lİ\'erpuldaki 
Alman konsolosu Yalter Reinhar-
tın geri çağrılmasına karşı bir mu· 
kabelebilmisil tedbiri olduğunu be· 
yan etmektedir. 

n11maraları ş11nlardır: 

111, 7, 2, 5, 111 

"Batlray,, dalma 
tecrübeleri 

Yunan filosu 
manevraya çıkıyor 
Kral da manevraları Muvaffakiyetli bir 

net ice verdi 

Boğazlı;indeki köyümün iskelet.ine bitişik gazinoda. oturuyordum. 
'..\lotlern • modt'ren gazino bu. Tabii radyolu, pikaıılı \'e ayrıca hopar
lörlii. Jlenı de ne hoııarlör! İki iskele yukartlan iki İ!!kele a~ağıya kadar 
kora sahayı, araba bl'rJ,;lri ~ilıl kanı!:ılamakta. 

O ak~am lodo~un tefo>iriyle midir ne<lir. gazino sahibinin znki bi. 
raz inrelnıl~ti. Niyetli karamela edebiyatı türkçc tangolar yerine Meıııut 
Cemilin korolarını ı;alıyordu. Eyubi Bekir ;\ğa, Tanburi Mustafa ~'avuş 
,-e Itrinin harikulade ses örgülerinden bir tt'ntc altında yazımı hazır

larken gözlerime birden müthl5 bir manzara. ~arııtı: Bir kör1 EHt 
15 - 16 ya~Jarında, Jiafa..,ındıı. ml'kteı) kasketi, fotoğrafını !:f'ktlrcct'k 
ı;fbi bkel~inde dimdik; gözleri alçıyla doldurulmuş birer edllk ha· 

l ıindl', ~ör bir çocuk. 
.Bu çocuğun mu iki dlnleyiı:lııi, bu görgüsüz ç.ehredeki tab&!l!IÜ!I 

eda...,ını a..,ıa unutamam. Denl'bllirdl ki çocuk, maddesinde kapanan 
ı.:özlere mukabil ruhunda açılan gözlerle, dinlediğini lif lif ~örüyor. 
idrfık nazını bu kiirdf", .ı\C't>m ı:;alı dokuyan bir sanatkiırdakl kadar 

km' rtlivdi. 
Kor.olar ii-.tibte tlevnm etti, kör kıpırdamadr, tanını bozmadı~ yü-takip edecek Al d . ~~·ı . • ·> manya a ınşa ıı:uı en denızaltı 

Atına, • 2~ (A.A.) - Gazetele:, gemilerimizden Batıra~'ln dalma zünclr. en korkunç çıj;lıklarılan daha t~lrli bir ağlayıı) lfadesile dinle-
kralm ':u?an ~onanmasının lyonı- tecrübeleri buradan giden fen here· 41i, dlnlc>di. ~itıayet dra, hoparlörde ba,yağılık ı!&matalanna gellnre 
yen denızındekı manevralarını ta· . • ~· . · cwl'lii. yüzünü buru turdu ~nra. etrafındakileri görmek ister gibi 
k. k ·· h k · Id tının huzurunda h.ıyel lımanında w ' w ıp etme uzere are ·et etmış o u· . . saga sola bakındı, daha sonra ayaga kalktı, bastonunu kavradı, urunu 
ğunu haber ,·ermektedir. rapılmış ve muvaffakıyetle netıce- iki tarafa sallıyarak yolunu buldu ve çıkıp gtttt. 

Kral, maneHalardan ronra ltal. lenmistir. Bu sabah aldığımız ma. Gözlt>rl a~ıl< körl~P ara<ıından geı;lp giden bu ~ocuk hana lllnttl ld 

yaya giderek Yunan prenseslerin· llımata göre, denizaltı ge~isi biı birçov;umuzcla ~üz, görnwnin doğil gömıemt'nln aleti. Hıı.kkı , -erllmSyl'n 

den !renenin izdivaç merasiminde haftaya kadar limanımıza getirile- alet, görmiyc memur olduğu f!.jln aksln1 yapar. 
hazır bulunacaktır, cektir. Nıcip Fazıl KISAKUREK 



2 

tesanit milletlerin büyük bir şerı: l 

.\sım Us, bugilnkü yazısında !ngiI. ve iftihar hisseleri olacaktır.,, 
terede yapılacak umumi intihabı 

hahs mevzuu yapmaktadır. Bunda YEN/ SABAl;l 
!HO senesinde nihayet bulan İngiliz Ballık devletlerinin bitaraflığı baş · 
parlamentosunun yeni intihabında, lıklı yazısında Hüseyin Cahit Yalçın 
bugünkü partinin mi yoksa muhalefe Pravdanın Sovyet noktai nazarını i
tin mi kazanacağını mütalea etmek· zah eden son yazısını tahlile çalışı · 

te, Çemlıerlaynin siyasetini, onun si· yor ve: "Baltık devletlerinin bitaraf 
yascline aykırı bulunanların sözleri- kalmalnrı demek her şeyden evnl 
ni kaydetmekle ve neticede demekle- müstakil kalmaları manasına gelir. 
<lir ki.. Pravuanın iJk yazdığı gibi bu küçük 

.1 A B E R - Akşam Postası 

"Bununla beraber dediğimiz gibi devletler kendi bilarafhklarını ken~ 
ııasyoaal, yahut konservator olan bu_ di kuvveUerile müdafaadan aciz ol
giinkü hükumet gene ekseriyeti tuta· dukları icin onlara Ballık havalisin
c-nk ve gene iktidar mevkiinde kala· de yer yoktur denilirse o zaman orla
eıı ktır; ihliınaJ ki müstakil olarak da müstakil BaH.ık devletleri kaJama1. 
\Yam kamarasına girecek yeni me-, ki bitaraflıkları düşünülehilsin. Bö~ 
lıuslar da gene hükumete müzaheret le bir esas kabul edilirse, Baltık dev· 
cıle<'cklir. Zira Çemberlaynin bugün tellerini Almanlar zaptedeceklerinc. 
sıılh ve harp meselesinde takip etli~i biz daha evvel davranalım da h i ı 

-.i~·aset gerçekten milli bir siyasettir. zapledclim diye harekete geçmek i 
Bu siyasetin tatbiki neticesi olarak cap' eder ki böyle bir teşebbüs bü 
lıir gün harp ilan edilecek olursa tün sulh cphesini mahvetmek ıçın 

lıütiin İngiliz partilerinin tek cephe kafidir.,, dedikten ve Pravdanın Bu 
halinde birleşeceğine asH't şüphe el- tık devletlerinin emniyetinin yalnli' 
ıııemek lazımdır. Sovyet Rusya için değil, Fransa ve 

Eminönü meydanının açılması işi epey ilerlemiş bıdımmaktadır. Fa· 
kat meydanın tanzimine lzenüz başlanmamıştır. Son istimlak işleri de 

tamamlanıp bu binalar yıkıldıktan sonra meydanın tanzimi işine giri
şilecektir. 

, !!t • _•. • •. ~ :·· ~ • .~;r r,~,. ~.. •• •. •• ~ '"'"'<l!. -· "•"ı'' ' "=\~ ~.,,.·. ~ • "; ı · ı. 

TAN 
M. Zekeriya, Uzak şark hadiseleri 

le, .-\ vrupa buhranının biribirini ta
kip ettiğini, biri köşe yanında öte
kinin köşe başında göründiiğünü 

l,:ıydcl tikten Te bunlara misaller ver
dikten sonra şöyle demektedir: 

"F:ıkat İngiliz hükumeti Mün.ih 

İngiltere icin de ehemmiyeti bulun· 
duğu iddiasına hak verdikten sonra 
da şunları söylemektedir: 

"Pravda, Ballık devletleri hariciyl• 
nazırlarının teklif edilen garantiyi 
reddetmelerinin bir suitefohhümcleıı 
ileri gelmiş olabikceğini, Romanya 
ve I.;elıistanda da garantiye karşı ip-

Deniz kazalarına 
karşı 

Zabıta ve liman 
müşterek tedbirler 

aldılar 
tida bazı itirazlar serdedilrnişse de Zabıta ve liman . son zamanlar-

konferansından aldığı dersten müte· tehlike vuzuh peyda ettikçe anlaş· 

Vergi işlerinde 
mükelleflere kolaylık 
Hazırlar1a~ b=r ·kanun projesi Meclis 

kapanmadan önce müzakere edilecek 
da deniz kazalarının çoğalması ve 

ııc·hhib olmıış ta, burada arlık şiddet mak imkanı hasıl olduğunu yazıyor. 
giistcrmiye karar vermişse, Japonya_ Resmi komünist organının fikrince, yekdiğerini takip etmekte oluşu- Ankara, 22 Muhtelif vergilerin r den geçirmek kısa bir zamanda 
yı boyun cğmiye mecbur etmek için Baltık devletlerinde görülen ilirazlar nu nazan dikkate alarak bu gibi tarh ve tahakkuk usullerini bir- çıkmamasmr intac edecektir. Bu 
<'llncle bir çok ;asıtalar vardır: Ja- ya mütecaviz devletler tarafından kazaları önleyecek müşterek ted_ leştiren bir kanun projesi meclise sebebledir ki pek ziyade müşkü-
11011 harici ticaretniin üçte ikisi ln- kendi emeIIerini gizlemek maksatlile birler almag~ a girişmişlerdir. 

verilmiştir .. Layihanın meclis ka· !atı istilzam ettiği görülen ve !:ıi-
;ıiliz imparatorluğu, Amerika birleşik hariçten telkin edilmişlerdir, yahut Deniz kazaları arasında en zi-
devletlerl ve Fransa ile cereyan e- mürteci mahafil tarafından ortaya panmadan evvel çıkmasx için Ma- ran evvel çıkmasından gerek mü-
<lcr. Japonyanın en ziyade muhlaç atılmışlardır. Bu tahmin doğru olsa yade içinde sahibi bulunmxyan san liye Vekili Fuad Ağralı dünkü kellefler, gerek hazine için fayda 
ıılıluğu maddeler lngiliz, Amerikan lıile, herhalde şurası muhakkaktır ki dallarda kürek çeken acemi ama- toplantrda söz almış ve demiştir olacağmı tahmin ettiğimiz 30 - 35 
ve Fransız müstemlekelerinden ge- Dallık devlel1eri garanti lstemediklc~ törlerin yaptığı kazalar göze çarp ki: maddelik ufak bir proje hazırlaya· 
lir. Japon ihracatının yüzde 50 si rini resmen kati surette ilan etmiş- rr.cıktadır. Bu nevi sandal safalan- "- Vergilerimizi11 tarh ve ta- rak Meclise takdim ettik. 
ham ipckUr. Bunnn yüzde 85 ini A~ lerdir. Onları bu karara sevkcc.len na ekserı"ya ılık yaz akşamların- hakkuk usullerini mümkün oldu-merika, geri kalanını İngiltere alır. düşüncelerin filan veya falan mem- Bu proje ile bilhassa tebliğat 

1 ih balardan çıktıklarını sövlemek, ken- da başbaşa bulunmak istiyen ğu kadar basitleştirecek ve mükel Japonya petro · tiyaeını Amerika· "' noktalarrndaki iphamın izalesi de 
dan temin eder. dilerini zor~a garanti etmeğe başka çiftler ile deniz safasrrıa çıkmrş leflere kolaylık temin edecek usul 

k 1 ~b t kt d. derpiş edilmiştir. Layiha, adliye, Binnenaleyh demokrasiler _liman- tlevle!Jcri sevk için bir sebeb teşkil a şamcı ar rag et e me e ır. teri araşhrmakta olduğumuzu mü 
d Balt k d l il · d ., k'" K 1 b"" · · Maiiye ve büt""e encümenlerine h~ l:ırını Japon ihracat mallarına ka· e emez. 1 • ev e erın en ıır u- onu an utiın memnuıyete nasebet düştükçe yüksek huzru· :ı 

par, n' Japonyaya mal sevkebneyi tecek ve sulh eepbesinde~ uzaklnşlı_ rağn;ıen sandalcıların bu hale mil- nuzda defaatle arzetmiştim. Bu vale edilmiştir. Lahiyanın yükse~• 
ıııcnccicrlerse, Japonya iktisadeiı kö racak sebebler aranırken Pravdanın ma.b tt'kl · ·· .. 1d .. ğ"" d n Mcclisiq ı.t.a.tµi~~~n exv;~l _çıkması'! 
liiriinı bir İıale gelebilir. lngilt~renin evvelce b:ı.hseltiğiruiz • neŞfiyntinıi .sa a e ı en goru u un e cümlı;den olmak üzere bu yolda· do. bUyUk faJ'""1.1l vı ....... ag. ın.nllwdn-
lıugtin Japönyaya yaptığı tehdidin da bir yer ayırmak lazımdır. Bun- gerek cezalar, gerek kontrol sılC • mümkün olabilen tadilatı ihtiva , deyiz. Tensip buyurursanız bu 
ıııanası budur. da:ı dolay1dır ki o ·yolda bir düşün· laştırılmış ve zabıta Ht . limanın etmek ve.ayni zamanda kanUl11an 

d b• üç encüm~nden üçer beşer aza, 
.\vrupada sulh cephesinin kurul- ce olmıidığını kendilerine kati ve yaptıkları müşterek tarama a ır daima bir araya toplayarak hepsi-

ayrılmak suretiyle teşkil olunacak 
ırı:ı teşebbüsleri nasıl tecavüzleri açık bir şekilde temin etmek icap e- tek günde 11 sandal sahipsiz ola- ni ahenkli olarak bulundurmayı 

d muvakkat bir encümende bu layi. ıltırdurmıya kafi eelmişse Uzak şark.. er.,. rak denizde gezerken !bulunarak temin etmek gayeaile hazırlanmı§ 
la <la tngilterenin ve demokrasilerin d 11 ·· d d"l · san a ar musa ere e ı mış ve olan bir projeyi geçen sene tak· 
~idcleli ve mukavemet siyaseti Ja· 
poııları yola getirebilir. Dfinya sul- sahipleri aranmağa başlanmıştır. dim etmiştik, dört beş vergi kanu-

hiiniin mııkaddera.tı lngiltereden hu TUrkkUŞU filosu Adanada Yaz gelince yüzmeğe girenle_ nu ~ir aray~. toplandığı . iç~n .bu 
şiılılcl ve mukavemet si:>'.asetino '.de- Adana, 21 (A.A.) - Bu sah.ah r.in yüzme bil~emek yüzünden ] proje 38~ kusur maddeyı ıhtıva 
Yamın ı ister.,. ır-,.. . ,..... ,. 

1 
7 .30 da Konyadan hareket eden çıkardıkları boğulma h~dise.leri etme1ı:ted1r. Bunları yeniden göz-

CUMl/URlYET 
Yunus Nadi, Mısır ülliesinüen Bal

kanlara kadar adını verdiği yazısın. 
ıla, ::'ılısır hariciye nazırının seyahıı
ti miina~ebetile, toteUterlerin 150 m11 
yoıııına karşı sulh cephesinin yekCı
nunu sayıyor: 

Türkkuşu filosu Karaman, Silifke, ile de esaslı şekilde zabıta ve be
Mersin, Taıısus, üzerinden geçe- lediye meşgul olmaktadır. Ha.zır
:ek 9.40 da '.Adanaya inmiştir. lamın tehlike şamandıralan en kil 

Meydanda Vali, Tüm Komut~- çük ıbir tehlike görülen sahil mm 
m, Belediye reisi, gazeteciler, takalarma dahi konulmaktadır. 

"Ş:ırkl Akdenfzin Mısır dahil Bal
kan Antantı devletleri nüfusu 80 miL 
yoıı ! Buna Sa:ıdaba~ Paktının diğer 
devletleri nüfusu olan 30 milyonu da 
il:he ederseniz yekun 110 milyona 
varır. 

.Buna İngiliz - Rus anlaşması ol
sun olmasın Balkanlarla Kara ve Ak 
flcııizlercle en hayan· aliıkası bulunan 
So\·ycllcr devletinin 170 milyon nü
fusunı1 da ilave ederseniz yektın 280 
ııı i lyon mi ki arına yükselir. 

Ilıma 35 milyon nüfusu ile Polon
yay t katar, lııgillere ile Fransayı da 
yalnız 135 milyon nüfus diye alırsak 
sulh cephesi mütesanit devletlerinin 
4;,o milyon nüfusluk bir kütle teşkil 
el ıııekle olduklarım görürüz. Bu ra_ 
karnlarda İngiliz dominyonlarile 
Fransız müstemlekeleri harpte fiilen 
i )e yarıyacak nürus itibarile asgari 
h:.nllerinde nJınmışlardır. Yoksa nü
fu-; illbarile miktanmız bunun iki 
katı olurdur.,, 

Ynnus Nadi bu rakamlan 'Verdik· 
ten sonra: 

mektepliler ve bütün Adanalılar 

tarafından hararetle karşılanmış. 

t:r. 
Filo, hava müsait olursa yarın 

Kayseriye hareket edecektir. 

-o-
Hitler aleyhinde sözler 

söyliyenler 
Varşova, 21 (A.A.) - Dan

z.ig polisi, Hitler aleyhinde söz· 
ier ~~ylüyen Balrover vapuru
nun İn2'iliz mürettebatmı tev· 
kif etmiştir. Bunlar serbest br 
rakılmadıklanndan vapur li· 
mandan hareket edememiştir. 

Nevyorkta büyük bir 
yangın 

Nevyork, 21 (AA.) - Nev
yorkun eski Çin mah<\llesinde 
bugün bir yangın çıkmış ve ye· 
dikişi yanarak ölmüştür. 

itfaiye, ateşi söndürmekte 
büyük müşkülat çekmiş ve hir
çok itfaiyeci yaralanmıştır. En
kaz altmda daha başkaca ceset 
le ... in bulunacağından korkulu
yor. 

. •·YıJclırım süratile yapılacağından 
halHolunıın hiçbir hücumun hiçbir 
<'cphc<le herhangi kati bir neticeyi 
almaktan dnima uzak kalacağını bil· 
ınek için :ıskcrJik fenninde dahi ol
nınihı ihtiyac yoktur. Hesaplar riya_ 
z i ıl i r, neticeler şimdiden :ı.şikur ve 
k;ııicJir." Suudi Arabistanda 

Hükmüne vararak makaleesini şu Alman Diplomatı 
.salıı·ıarla bitiriyor: bulunacak 

"!fala Avrupa ufuklannı knrartan Berlin, 21 (A.A.) _ "Cor-
lıtıhılları biz geçici bir buh!'an addet 
ıııl.'kte muo;ırrız. Fakat bu emniyet respondance Politiqµe et Diplo-
lıulır:ını o kndar şiddetlidir ki şimdi- matique" gazetesinin bildirdi· 
ki k:ırşılıklı vaziyellerden bir Avru· ğine göre, Kral lbnissuud tara· 
ıı:ı harbi değl!se de behemehal }'eni fmdan gönderilen m1,1rahhasın, 

\ l' rnüslnkar hir Avrupa nizamı çık· Hitleri ziyareti üzerine Alman
ın:ılıclır. Cümle için kati emni)·e!li 

• ya hükumeti Suuqi Arabistana hi r :\ vrup• niıamı. , 
Büyle bir neticcntn istihsalinde Mı daimi bir diploma,t yollamağ.ı 

:;ırı.l:ın Balkanlara :kadal'. uzanan mü_ karar vermiştir. 

Zabıtaya denize girilebilecek 
sahil kısımlan bildirilerek diğer 

yerlerde denize girilmesinin men'i 
emri verilmiştir. 

Son günlerde vapurlardan düş
me vak'alarınm çokluğunu da na
zarı dikkati celbetmektedir. 

Şirketi Hayriye ve yakın sahil· 
ler vapurlarında memurların mü
temadiyen bu noktaya müteyalic
kız bulunmaları kendilerine bildi
rilmiştir. 

-o-
Diyanet işleri teşkilatmda 

değişiklik 
Ankara, 22 - Diyanet işleri 

teşkilatında lbazı değişiklikler ya
pan kanun layihası meclis ruzna
mesine alınmıştın. Layiha ile Di
yanet işleri teşkilatı kanununun 
birinci maddesi şu şekli almakta
dır: 

''Diyanet işleri reisliği teşkilatı, 
bir reisin idaresi altında merkezde 
reis muavini, müşavere heyeti, zat 
işleri müdürlüğü, yazı işleri mü
dürlüğü ve mushaflar tetkik hey
etinden, taşrada müftü, müsevvid, 
vaiz ve dersiamlardan mürekkep -
tir.,, 

Katil polis memuru 
Müşahede altına 

alınmak üzere şehri
mize getirildi 

Bir müddet evvel Eskişehirde 

lradm yüzünden bir cinayet olmuş 
Galata merkezi polislerinden 519 

yaka numaralı İbrahim, Eskişeh

rin Balçrkhisar köyünden köylü 
İbrahimi polis karakolu içinde ve 
bir çok memurların gözü önünde 
tabancasiyle üç kurşunda vurup 
öldürmüştü. 

İbrahim Tıbbıadlide müşahade 

bulundurulmak üzere jandarma 
muhafazasında şehrimize getiril. 
m.iştir. 

Müşahadehaneye alınan suçlu 
sorulan suallere hiç cevap ver -
mem.ektedir. 

---0--

11 nci yerli mallar sergisi 
11 inci Y erlimallar sergh;i

nin planı üzerinde yer tevziatx ya
pılmış olduğundan sergiye iştirak 
edece~{ bütün müesseseler yerleri
ni almışlardır. Sergide inşaata bir 
temmuzdan itibaren başlanacak -
tır • 

li©>ınt©>lfil aım~a 
hıır~u~ 

ha müzakere edilsin.,, 

Vekilin beyanatı heyeti umumi
ye tarafından kabul edilmi~, layi· 
hanın muhtelit bir encümende gö 
rüşülmesi kararlaşmıştır. 

Gümrük Vekaleti 
müsteşarı 

Adil okuldaş 
vefat etti 

Ankara, 22 - Gümrük ve lnhl • 
sarlar Vekaleti müsteşarı Adil O -
kuldaş dün kalp hastalığından ve
fat etmiştir. Merhum.un ölümü her 
tarafta teessür uyandırmıştır. Ce -
nazesi bugiln kaldırılacaktır. 

-o-

Denizyolları kadrosu 
Deniz;ynlları ve liman işletmek 

ri umum müdürlüklerinin memur 
kadroları hazırlanmıştır. Şimdi.. 

den devir işleri ile meşgul olan 
bazı şef ve müdürlere yeni teşki
lattaki vazifeleri tebliğ edilmiştir. 

Bütün memurlara yapılacak 

tebliğat önümüzdeki pazartesi gii. 
nü olacakt[r. 

Sahte operatör bir 
adamı öldürdü 

Diyarbakır, (Hususi) - Kaşık -
budak mahallesinde oturan ŞUkrU 
adında bir cerrah boğozmdan hasta. 
olan 65 yaşında Mehmet adında bir 
adamı ameliyat yapmış ve zavallı 
adamın ölUmüne sebebiyet vermiş. 
tir. Mutatabbip tevkif edilmiş, hak. 
krnda tahkikata başlanmıştır. 

Tahsili yarım 
kalmış memurlar 
Mechs encUmenlerinin 

vaziyetleri tetkik ediliyor 
Ankara, 22 - Lise veya yü~t' 

sek mekteplerde okurken, büyük 
harpte yedek subay olarak askere 
alınanlarm talı~ cihetinden mağ· 
dur vaziyete düştükleri göz önÜ• 

ne alınarak arzuhal ve milli mü· 
dafaa encümenleri tetkiklere baf 
laımşlardır. 

bu gibilerin mağduriyetten kur· 
tarılabilmeleri için o zaman yiilc· 
sek tahsil yapmakta olanların ba• 

remde eşleri gibi mezun sayılma' 
ları ve lise diğer muadili mektep· 
leri okuyanların da bulundukları 
memuriyetlerde birer derece ter· 
fi ettirilmelesi muW.;emldir. 

- -~-

i(üçük Çekmece 
. köyünde 

f~tiyar heyeti mahkemeye 
verildi 

Küçükçekmece civarında tetkil<· 
ler yapan sıhhiye rnüf ettişleri btı 
mmtakanm bir sıtına yatağı haline 
gelmekte olduğunu görmüşlerdir· 
Bunun sebebi buradaki kumlantı 
hergün başka yerlere taşınmasıdır. 
Bilhassa son günlerde Büyükçeknl~ 
ce gölünün denize karıştığı yerde1'1 

kumlar köy idare heyeti tarafındafl 
bazı kimselere köy menfaatine satıl 
mış ve bunlar da bu kumlanma'"' 
nalarla nakletmeğe başlamışlardır. 
Bu yüzden Çekmece köyü muhtar~ 
Mustafa ile aza Veli ve köy bekçiSl 
Hüseyin müddeiumumiliğe veriJmis 
lerdir. Bunlar, bu civarı bataklıli 
haline getirmekten ve bu suertlt 
mmtakanın sıhhi vaziyetinin bozul· 
masına sebebiyet ·vermekten suçltı· 
durlar. 

Yalova kaphcaları · 
na dair kanun 

layihası 
Ankara, 22 - Yalova R:apt:ıca~ 

tarının Sıhhat Vekaletine de'Vfl 
hakkındaki kanun Uiyihası encU,: 

• 1 
menlerden geçmiş ve son şeklır1 
almıştır. Kaplıcaların, bunlar• ait 
bina ve tesisatın idaresi için ve
kalete bağlı olarak "Yalo'la k•P· 
lıcaları, işletme idaresi,, içinde 
bir htikmi şahsiyetini haiz bir te: 
şekkül 'kurulacaktır. Kaplıca ~:c 
dudundan dışJrı kalan arat1 

1 ltizum görüldüğü takdirde Veld' 
ler heyeti karariyle bu {Qar.eYe 
devredilecektir. Blr temmuıcl~tl 
iti:baren tatbik edilecek l!yih• i e 
kaplıcalar hududu içinde eğlence 
yerleri, ev, gazino ve bu gibi yer· 
leri in,.;ı edeceklere 2000 metr~ 

r- • ıe 
mürabbaınt geçmemek tartıY 
parasız arsalar verilecektir. 

-0--

Prost Karabuke gitti 
Şehircilik mUtehusısı proet 

diln Karabüke gltmittir. Birk~ 
gün sonra dönecektir. 
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Bezginlik 

Tiyençin hadiselerinin iç yüzü nedir ? 

Japonlar lngiltereyle 
~arp mi edecekler? 

Yazan Charlette Haldane 
Daily Herald'in eski Çin muhabiri. 

Tiençinde patlak veren buhranın !etleri ittifakına girmemelerinin 
manası nedir? Birçok insanlar kcn- bir mükafatı olarak pek üstelemek 
di kendilerine gayet hakir olarak istemiyeceklerdir. Fakat onlar blL 
soracaklar ki Tiyençindekl İngiliz tün Çin sahil ııclıirlerinde ve Japon 
imtiyazlı mıntakasının muhasarası !arla diğer ecnebi menafii arasında 
le Çin harbinin ne münasebeti var? muahede kapıları önilndeki sürek-y AHY A KEMAL, bu aym Uzak §arktaki son hadiseler, li mücadelenin devamı karşısında 

Foto l\!agazin'inde çıkan bir sanki Japonya Büyük Britanyaya gözlerini kapamaktan başka bir §ey 
~İirinde, hayattan bezdiğini söylü· karşı, Büyük Britanya milletlerine, yapmamaktadırlar. 
l'or, "Dalsın yakında gözlerim artık Britanya ticaret ve sanayine karşı Çindc herkes kanidir ki sırf Sir 
~n Uykuma!,, ve "Bitsin, hayırlı· harbe cesaret edebilirmiş gibi bir John Simon'un sayesinde Japonya 
sıyıe, bu beyhude sonbahar!,, gib zan veriyor. Mançuryaya sahib olmu3 ve orada 
ahenktar mısralarla ölümü çağın· Filhakika Japonlar tarafından u_ İngiliz ticareti bilfiil ölmüş, keza 
l'or. Vücudunun değil, ruhunun bi zak şarkta İngiliz menafüne yapı - Korada Amerikanın baııma ayni 
le bekasını istemiyor. "Hülyası kal· lan bu son düzilnelcrle tecavüzle - hal gelmiştir. 
lllayınca hayatın ne zevki var?,. di· rin bir tanesi evvelecc yapılmış ol- Milletler cemiyetinin uyuşturucu 
l'or. Bir zamanlar kendisine: "Kan' saydı hiç §Üphesiz bir harb patlar_ maddeler komisyonundaki Ameri _ 
almadık misafiretinden bu :Uemin - dı. kan ~urahha.sları son günlerde Ce. 
Cananla meyle son günü ey mevt Japonyanın aşikar zayıflığı göz nevreye, Japonların kontrol ettikle 
Sendeyiz,, dedirten, ölümü bile bu önUndeyken nasıl olup da İngiltere. ri biltün Çin arazisinde yaptıkları 
h.aYatın bir zevk ziyafeti saydıran ye karşı bu kadar uzun zaman, kaçak uyuşturucu maddeler Uca -
tıkndlikten .uzakla5tı, yaşama~a 'Ju mesafe ve şiddeti gittikçe artan, reti hakkında yeni bir rapor ver-
adar, böyle bıkasıya doydu mu? .•. blribirl peşine ha~aretlere devam mişlcrdir. Mesela Japonlar Tiyen -

l
:oksa bir rüya hm ile geçen genç· ettiğini sormak gerek olur. çindcn son on beş ay zarfında A.. 
ığe hasret mi gönlüne bu acılığı Fakat bu sualin cevabının uzak me"rikaya 650 kilo eroin ihraç eL 
\'eriyor?... şarkta değil, İngiliz hariciye neza- mişlcrdir. Yani harb masrafları ııöy 

7 _ retinde yattığını kabul etmek hiç le böyel tediye edilmiş oldu. Yine 
<..<tnnetmivorum. Sairlerin haya-l J ~ de gayrimakul bir şey olmaz. Tokyodan çıkarılan şayialara. göre, 

t rectdetmelerine hemen hiç bir Japonların bugUn İngiliz mcna - Tiyençinde oynanan oyunun hedefi 
~n inanmadım. Onlar için hari- filne taarruzları hadisesi, İngiltere- güya Japonların Sovyetlerc hücum 
el filem daima bütün sırları, füsunla nin bir zaaf emaresi, İspanya hnr_ etmeleri için en muvafık fınm gel
~ zevkleri ile mevcuttur. Onu in· bine ve Çekoslovakyanm ilhakına miş olmasını göstermektir. Bu ri -
k' r. etmeleri de ancak o inkarın zev müdahale cdilme~i gibi tek bir vayetler, şüphesiz, kısmen Sovyet 
ını tatmak içindir. Gönlünde ger· yol ke§fetmiş olanların Çinin de is. Rusyanın uzak §arkta meşgul ol -
~kten bezginlik duyan adam susar, tilfısma cesaret vermiş olmalarının rnası ve bu suretle garpta bir harb 
der ~eyden olduğu gibi kelimelerden bir neticesldir. halinde demokrasilere bağlanama. _ 
e haşyetle ba~mı çevirir. Şairin İngiliz imparatorluğundan Japon masınt istiyen Hitler, :Musolini ve 

~elfilini, bezginliğini bir mısra, bir yaya bam madde ihracı üzerine am- Franko ile onların Japonyadaki 
!ıır ile ifade etmek istemesi de ge- bargo konmamıştır. Yatıştırma dostlarını okııamak içindir. Diğer 
~yatın ~lliğini, zevkini söy· sly~ctl, zeklisı mahdua, faliat '.kes- taraftan da bu rivayeUer, Çfuide 

~ -v-:r-~- a .1 • .1 - ı.;-...ı-.~ JJ.. .,,_.... Uiierlnd \?e'f1n d:lt;eı een~bl""men f)liltalar en 
tek '""., , • • ii>.f' fif .., • ettir.Bezginlik iddia eden ~ir sa tesirler yapmıştır. Japonınr yalnız ordularına bir avans vermek ma _ 

~İmi. ?eğildir demek iste?1iyo~; (zaaf) kelimesini ve (kuvvet) ke- hiyetindedirler, Yahut da Japonlar, 

1,etıdısıni gerçekten bezmış sanabı· limesini anlar insanlardır. Japonya İngiliz ticaret gemilerine bu de _ 
.r Ve zaman zaman böyle sanması için lnglltereyle herhangi bir müca vamlı darb(:lerile İngilizlerin Sov -
~ l~ırndır. Yoksa insanlığın ebe· deleye girmek kat'iyyen imkfınııız_ yet Rusya ile uzak cıarktaki ser -
b· hislerinden biri, yeis, ümitsizlik dır, yeter ki İngiltere tarafından best muvasalasını kesebileceklerini 
lçbir zaman ifade edilemezdi. kuvvetli bir cephe alınsın. Fakat göstermek istemektedir. 

']~Unun içindir ki bazı kimselerin. bUtün emareler, Efkarı umumiye - Şayet biz, bi!Akis Sovyetlerle sıkt 
o lllnden bahseden şairlere sitem et· nin ısrarla hükmettiği ve Sovyet- bir mesai birliği arzumuzda. ısrar 
?h-ı . !erle anlat'mada alametleri görUI - ede-ek gelecek aylar zarfmd b :~ erıne, "şairler insan oğluna ölü· " .. , a u 
"ili d düğü gibi gösteri'-'Or ki !ngı'lterc mUz'iç tec"vu"zler o" ·le bi h 1 
1 eğil, hayatı sevdirmeli, gönül· ol .. ) r a e ge_ 
ere ku . kat'i bir cephe almıyacaktır. Bu leceklerdir ki bizim için ya bunları 

ıı·· • vvet vermeli!,, demelerıne 
"lllerıın. "Ölüm! ey ihtiyar kaptan! haldeyse, değil yalnız Çindeki İngi .sineye çekmekten, yahut da haki -
1,>,,1.. !iz ticareti, fakat uzak "arkta zaten katen kat'i bır' cephe 1 kt b 
·ı·"lQ t geldi, demir alalım! Bu mem " ama an aş-
ek t azalmış olan İngiliz nilfuzu tarnami ka çare kalmıyacaktır. 
ha~ı. bizi sıkıyor. Ey ölüm! haydi le mahvolacak ve İngiliz demokra_ Japonların Çindeki bugünkü va-

""'et edelim!,, diyen şair bile in· tanJ sisi Avrupada uğradığından daha ziyetleri gözöni.ne alınınca bUtün 
ili kara hayatı sevdirir, gönülleri· büyük bir hezimete uğrıyacaktır. bu rivayetlere korkmadan bir blöf 
tı avrıyan yeisi besteliyerek onla· Tokyodan Japonyanın Almanya diyebiliriz. 
lı a\'utur; o yeisi duydukları için ve İtalya ile sıkı bir askeri anla§. Japonların, kendilerinden daha 
(J~~tı sevdirir. Denilebilir ki asıl mayı reddettiği ve reddedeceği büyük menbalan, daha mUkemmel 
tl; 

1 
§<lirler, hayatı daima methe· merkezinde birçok propaganda söz- askeri teşkilatları olan SovyeUere 

~ Ölümden bahsetmiyenler insan leri uçurulmuştur. karşı bir hücum ihtimaü gayrimev
Ç> Unu bedbin ve bedbaht eder. Hala, yırtılmış olan Münib şcm- cut bir şeydir Japon askeri makam 
• 

11rıkü ölum" un- büsbütün unutulma sfyesile "Ü..ıımek ı'stı·'-·enlcr Japon- ı d h' · · b w •I ol ·"' ,, arı a ı vazıyetın öyle oldugunun 
d rıa. İınkan yoktur. Bir ömür için !ar tarafından irtikap olunan bu tamamiyle farkındadırlar. Geçen 
~ e lıiçbir hüzün duymamak, hiçbir tecavüzleri Japonların mihver dev_ sonbahar zarfında Çinde bulundu _ 
tl~n yeise düşmemek kabil mi· 
• f.ı 'h d' . . h t 
~ .ll.ayah seY ıren şaırın, aya ın 

Profesör Ayinştaynın icat 
ettiği dil 

........................................................................................... ._. 

Diploma meselesinde 
yanhş anlamalar 

Yazan: M. DALKILIÇ . 
B arem kanununun müza.lı.eresi müoa.l!ebetlle diploma mese. 

l~i hak.kında l·apılan tenkitlere bazı gen~lerimlz ~fddetll 

cevaplar ,·eriyorlar. 
Bu cnaplar diplomanın üstünlük n meşru haklarını müda· 

faa. etrafındadır. 

Halbuki bu müdafaalara. kat'i bir lüzum olduğunu 7..&nnetml
yoru7.. Zira. bu a!'lırda diploma aleyhinde bulunabilecek bir mUne\'. 
Yer, bir mütefekkir, bir muharrir değil, Ü!k bir insan tasan·ur edl. 
lem ez. 

Hatta diploma blıim gibi kültür se,iyesinin kalkınma.<Jı blr 
mllli mUd&fa.a mN>eleıııi kudı.lyetinde bulunan bir memlekette hem 
bir hak ve emek hücceti olarak, hem bir irfan bayrağı olarak mu_ 
kadde tir. 

Fakat meselenin yanlış anla,ılm.ama.sı da elzemdir. 
Zannederim, diploma üıerinde müWia yürütenlerden hiçbiri 

diplotııanın bir paça.nadan ibaret olduğunu söylememiş, barem 
kanununda. diplomalı de,·let memurlanna üstün hakla beraber 
tecrübe ,.e ehliyete de yer nrllme$l tstenilmi,tır. 

Biz de, daha kanunun enelkl llk müzakeresinde bu meseleyi 
ilk ortaya koymak nzlyetlnde bulunduğumuz n blrka& kere bu 
menu üzerinde söz söylemiş bulunduğumuz için meselenin bazı 
gençler tarafından yanlış anla,ılmasmı teessürle karıılamak du
rumundayız. 

Dlploma.ıun Türklyede tahsil haklan üzerinde bi.klmiyetf, 
hiçbir suretle ihlal edllmlytcek olan ebedi bir prensiptir, Bundan 
hfç kim"e ~Uphe tdemeı. 

Aneak sarfedllen gayretler pratikte diplomanın aza.mi faydalı 
bir halde tekemmül etmeıdne matuftur ki bu gaye de bizı.at dJplo_ 
marun ga.yesl olmak itibarile aynı dtrecede mukaddestir. 

A nupada, biliyoruz ki, eu pratik iş sahalarından en yüksek 
illnı derecelerine kadar bütün 'azifeltr ttknlk ihtisas dere<"elerf. 
ne a.yrılmışhr. Ora.da. herhangi blr dereceden diploma alan bir 
genç kı&a. bir stajdan sonra derhal mesleğinln ba,ma g~ebillr. 

Esasen Orada göreceği ı,ıer öğrendiklerinden bir santim ba,ka 
değildir. 

İhtisas derecelerine göre haklan da tayin ,.e garanti edil. 
mfştfr. 

BiT.de htnüz dtğil deYlet memuriyetinde, hemen hiçbir saha.. 
da böyle teknik \'C ihtisas CS&.tır üzerine bir kurulut tahakkuk et
tirilmemiştir. Kimyadan en parlak diploma almı.Ş olan bir adam 
bir banka memurlyeUne tayin NllldJkt.a sonra bu diploma.nm zer- J 
re kadar kıymeti olmıy~ı kabul etmelidir. 

Elbette ki memleketimb:de de tahsll sl1Jtemltrinde.n ltlbare.n 
bütün me\lilekler 'e cemiyet hlnnetleri teknik e&Mma göro yeni
den ıstemrrnttelttlr. 

Aııcak o nkıttrr ki her dlplonu. bfr adanı yaratmış olacaktrr. 
.. •• ••• • • • • • • •• • •• •• • •• • • • •• • •• • • • ••• • • • • • •• • •• •• • ••• • • •• • •••••• ~·,--.. w-•--...... 

ğum sırada Çinin devlet adamları 

bana mahremane bir surette Ja _ 
ponlarm yaza doğru taarruzları cid 
dt olarak kırılacağını söylüyorlar -
dı. Bu sözlerin doğru çıktığına da
ir emareler görülmektedir. 

Son ahvalden açık surette görU
len gudur ki Çinde taarruz vaziyeti 
süratle • hatta şimdiden • Japon
lardan Çinlilere geçmektedir. Vakıi 
Çin için muzafferiyet henilz uzak
tadır, fakat kendini göstermeye baş 
lamrş bulunuyor. Bu sebcbden do
layı zayıflayan vaziyetlerini Çinin 
müdafaasız sivil ahalisini öldtir -
mekle, uyuşturucu maddelerin gasb 
ve satışıyla ve demokrat devletlere 
karşı tehdid ve saldırmalarla örL 
mek istiyor. Demokrat milletler, 
bilhassa İngiltere uzak şarkta da 
bir Münih yaratmamalı ve Japon _ 

Maarif Şurası 
Temmuzun onyedinci 

gUnU toplanacak 
Maarif Vekaleti, türlü maarif 

meseleleri hakkında görüşmek ü. 
zere toplamaya karar verdiği Ma· 
arif Şurasının Temmuzun on ye. 
dinci pazartesi günü toplanmasr
nı uygun görmüş, a1ikadar mu· 
rahhaslara bildirmiştir. 

Gideceklerin arasında Üniversi. 
te Rektörü, dekanları ve bazı ttni
verıite profesörleri de vardır. 

Şehrimize gelecek 
Yugoslav üniversitelileri 

Üniversite imtihanlarının ta. 
mamlanması dolayısiyle Yugoslav 
üniversitesi talebelerinden bir ka-

yadan derhal ve kat'i surette bu file önümüzde'lti Temmuz ayının 
azgınlık!anna nihayet vermesi is- ilk haftasında şehrimize gelecek· 
ten melidir. tir. 

Sonra yoldan g~f'n kasabı tokatlamış. 

Sonra gelen bekti Aliye ıJÖYiip sayma, .. 

rı, ri eüzüleri olan bezginliği, hüz· 
l 11

• Ölümü de sevdirmesi lazımdır. 
~sa~ oğlunun gönlünde beliren her 
'l'ı ~&ı bir hissi kötü gören, reddet· 
b ~: kalkan şair, bu hareketi ile 
a lltun hayatı kötülemiş. bedbinlik 
~~11ilrnıs olur. Şair daima tam ha· 
~~ rrıeyletmeğc mecburdur; insan 
~nun duyduklarından hiçbirini 
~ nden atamaz, elinden geldiği 
tl dar hepsini ifade etmesi Iazım
k ıt'. Ancak o şartla hayatın hakiki 

MEŞHUR nazariyeleri ar&.<;mda (en 
kısa. yol müstakim hat değil, mün. 

hani hatlar!) gibi garip iddialan olan 
me~hur profesör Eln,teln Yahudi olduğu 

l~ln Alman nazllcrl tarafmdan yine ~kl 
usul müstakim hat ÜZt'rinden kapıdı~an 
edildikten sonra Amerlkaya çıktı. 

nıüş !.. Hatta icat ettiği bu dil hakkında 
radyoda. konftran~ da Yermiş. 

Bb; erkekler ne tuhafıı.. Bunlar da ka
bahat mı! Kadınlık icabı ~yler! •• 
Şu farkla ki, bunlara (kaba.dayılık) la.r 

ıltytmeuek, ıunu aöylfytblllrb:: ,• 

~~esini yazmış olur. 
~Un li.n rindliğini söyliyen şair bu-
1 bezginliğinden, hayatın hülya· 
~ Zevki kalmamasından bahseder
~ değişmiş, sözünden dönmüş ol
ır · Ancak eserine, hayat zinciri
li~rı bir halkasını daha ilave etmiş
tir' :Bezginliğin de şiirini söylemiş· 
ı ~: liakiki bezginlik başka, bezgin· 
lıa1? ı:.iiri başka şeylerdir. Biri bizi 
'h1attan kaçmağa da\'et eder, öteki 
tj ~ngj ile yeisi. bezginliği de sevdi-
n ~'lışamağn davet eder. 

Gariıltlr ki, profesör oraya. gittikten 
sonra. bir aca~·iıtleşti, yahut tabir biraz 
:ışnl ise de yine ı;öyllycbllirlz: Aıncrlkalı • 
la§tı I 

Amerikalıların hosuna gidecek garlı• ga_ 
rlp icaflar peşine düştü. 

G~cnlcrde gazeteler onun bir takım a
ca.)ip sualar keşfiyle uğraştığını yazıyor

lardı. Jhtımal kl adamuğız Alman nazile. 
rine sulh fikrini hol} göstcrC<'ek ,ualar a. 
rıyor, kimbillr. 

:Fakat bn Refr.r profesör hakkında \eri. 
len haber daha tuhaf: 

Anla5ılan milletlerin biribirinin dilinden 
anlamaz bir hale geldiğini gören adamca.. 
ğız bö)·le beynelmilel blr dil ke~fine gay. 
ttt ediyor. 

ı·akat bu dil haber ,·crildiğlno göre pek 
ncaylp: 

Meseli su doldura mukabil glu_gtu, ye
mek ylmck miam-mlam, tik_tak, ran.ran 
gibi hep taklidi kelimtlerden ibaretmiş! .. 

Bilet profe!;Ör doğrudur. Zira az kaldı 
bütün dünya ktmllllğinden profesör Ein5-
teln'ln diliyle konnşaeaktı: 

- Bum_ Bum! .. 

Bayan kabadayılıkları .• 

O KUDU:SUZ mu!: 
I.ea isminde bir Mu~eYi bayanı m~ 

hut suç kanununa ~ört', mahkemtye ,·ertı_ 
mi~. Suçları şu: 

Beyoğlunda bir gazlnocla körkütilk o _ 
lunraya kadar içml~. 

(Kaba halalık) lar!.. 

B 

Amerika kadınları 
nasılmış? 

AKSA:SIZA, bir reflJdmb:de Amert
kadakl kadmlann durumu hakkında 

makale yazan bir z:ıt: 
- Amerika.da, diyor, kadaı her şeydir 

\e her §ey onun içindir! .. 

O cdnde kocuma, sokakta <'f!llliyete, 

mahkemede kanuna ka11r dalma haklıdır! •• 
Gördünüz mü! 
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/ Telefon abone
leri çoğalıyor 

Şişli santralı da 
ihtiyacı karşılamayacaK 
İstanbul telefon şebekesi Tc· 

lcfon Şirketinden devralmalı an· 
cak üç senelik bir zaman geçtiği 
halde alınan tertibat sayesinde' 
telefon aboneleri sür'atle çoğal _ 
maktadır. 

Şirketten İstanbul şebeke-

si hükumetçe satın ahndığt za
man ancak 6000 kadar abone var
dı. Nüfusu bir milyona yaklaşan 
medeni bir şehir için utanılacak 

bir hadise teşkil eden ıu vaziyet 
Telefon Şirketinin takip ettiği po
litika ile husule gelmişti. Şirket 

şebekeyi genişletmek, yeni tesisat 
vücude getirmt'k gibi külfetlere 
girmemek için yapılan abone mü
rzcaatlarıru binbir bahane ile red· 
ediyordu. 

Yeni açılacak Şişli santralı ve 
şehrin diğer taraflarındaki tevsiat 
ile beraber telefon abonelerinin 
miktarı 20.000 e gelmiı buluna
caktır. Bu telefon idaresinin tesi. 
sat parasını ve mükaleme ücretini 
yarı yarıya indirmesinin ve halkın 
telefona karşı gösterdiği rağbetin 
bir neticesidir. 

Yalnız, telefon idaresi bugün 
dahi bütün müracaatlara ceva ' 
verememektedir. Şirketin mütc • 
madi ihmali yüzünden çok dar kal 
mış bulunan telefon şebekesinin 

tevsii işi kolay olmamaktadır. 
Şişli santralı eylül 5 de tamam 

olacaktır. Bu santral 2000 abonc
neliktir. Fakat müracaat :5000 -
den fazladır. 

Telefon idaresi yeni vaziyete 
göre 20.000 adet telefon rehbeı i 
hazırlatmaktadır. 

Eski Arnavutluk 
Krah ve zevcesi 
Gelecek perşembe günü 

ıehrimizden ayrılacaklar 
Haber alındığına göre bir müd. 

dettenberi şehrimize iltica etmiş 
bulunan eski Arnavutluk Kralı 
Zogo ve Kraliçe Jeraldin ile kız
kardeşleri ve maiyetinden bir kts. 
mı ayın yirmi dokuzunda şehn
mizden ayrılacaktır. 

Eski kralın kafilesi buradan va· 
purla evveli Pireye gidecektir. 

Kafileden bir kısm't Yunanis. 
tanda kalmak üzere Pirede ayn • 
lacak, eski kral ve kraliçe ile kız
kardeşleri ise başka bir vapura 
geçerek Fransaya gideceklerdir. 

Dün Londradan gelen havadis
ler, Zogonun İngiltercde yerleş· 
mek hususundaki talebinin - şa. 

yialar hilafına olarak - tngiltc· 
re hükOmeti tarafından reddedil. 
mediğini bildiriyordu. 

Eski kralın İngiliz misafir · 
perverliğini siyasi maksatlarli 
suiistimal etmemek şartiyle İngil 
tere topraklarına çıkmasında bir 
mahzur görülmemektedir. 

Bu itibarla sabık kralın lıi • 

müddet sonra ailesiyle birlikte 
Fransadan İngiltereye geçerek te . 
melli orada yerleşeceği ihtima 
dahilinde görünmektedir. 

-0-

Tevkif edilmek için 
Suç işleyen bir sabı
kah emeline nail oldu 

Dün Sultanahmet sulh birinci cc. 
za mahkemesi bir hırsızlık davasına 
bakmı_ştır. Hadisenin suçlusu Ali 
isminde bir sabıkalıdır. Taşçılarda 
i\ihal isminde birinin dükkanına 

girmiş, para ve eşya çalmıştır. 
Suçlu Ali mahkemedeki sorgu un 

da suçunu itiraf etmiş \'e şu şekilde 
garip bir ifade vermi~tir: 

Nurullalı ATAÇ 

Blr arkadaşlle birlikte ~u mahut espe -
ranto dilinden daha kolay, bütün ln!ianlar 
tarafından kolayca konuşulup anl&Şılacak 
ı:loro isimli nnl bir lfs&n icadlle meogul- ~onra İstlklil c&ddeıJlnde nara ahnıa. 

Bizde kadın ~Yde yemek p1$1nnemek, 
adeta kendllt>rine ıılnema sanayllnln t.erak.. 
klyatmı t"lclp tclen ~lnema miifettftlerl sU. 

sünü \'ermek, adeta ayaldarflc kah,·aıtı 

tder gibi her gUn bir çift ipek ~~rap yemtk 
t,·i kürk, radyo, modl~tra tak"lithanesine 
döndürmekt.e df! dalma haklı oldufu için 
bl:ıı daha bö.vük Amerlkı.rn!.. Mim. 

"- Ben bu suçu, beni içerire at· 
~ınlar diye yaptun. Bay ha.kim, sa
bıkalıynn diye dışarda bana kimc:c 
iş vermiyor. Üstelik poli ler herhan
gi bir suç işlendi mi, mü\·acehe i· 
çin, önce bizi yakalarlar. Yelhasıl 

dışarıda rahatım kaçtı. !çerisi ise 
böyle değil. Tevkifhant"ye girer~. 
biraz rahata kavuşmak için, bu hır 
sızhğı yaptım.,, 

l Ha.kim suçluyu tevkif ettinniştir. 
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Mecliste Barem müzakereleri Bulgar pehlivanı 
polise şikayet edildi kanun çıkacak diye aleliccle terfi 

eden bazı memurların vaziyetleri
nin tetkike tAbi tutulmasını ve la
yık olmadan terfi edenlerin haki. 
ki derecelere indirilr.ıesini iste· 
miıtir. 

Fuat (Rize) 210 liraya kadar 
Ucret alanların ücretlerinin indi-

( Baştarafı 1 incide) 
lirken hakimlerin bu projeye 
tabi oluP. olmıyacakları müna
kaşa mevzuu olmuş ve Abidin 
Binkaya (Kastamonu), hakim
ler kanunu ve hakimlerin terfi 
müddetini alakadar eden fıkra 
üzerinde mütalealarmı söyle· 
miştir. rilmemeıinl milstakil grup namma 

Refik ince hakimler hakkın- teklif etmiıtfr. 
daki, hakimler kanununun hü- Recep Peker, Fuat Sirmenin 
kümlerinin mahfuz tutulmasını teklifini yerinde görmemiş ve bu 
bilhassa istemiş ve kürsüye ge· mUnasebetle mütalea.smı şöyle 
len Adliye Vekaleti Vekili ve anlatmıştır: 

R f - Bir de umumi sıkıntı var. gümrük, insiharlar vekili ai 
Karadeniz su izahatı vermiştir: Milletin bu yüksek Ucretlerden 

duyduğu ağır sıkıntı, ıztırabı bu.. 
Adliye Vekaleti Vekili- radadır. Biz millet vekillerinin 

nin izahatı tedavi edeceğimiz, şifa vermeyi 
- Bu kanun hakimler kanu- düşUndüğümUz, i§te bu sıkıntı • 

nunun meriyette kalacağını tes- dır. F\ıat Sirmenin teklüi ile ka. 
bit etmektedir. Hakimler ka· nunun tedvininde esas olan ana 
nunu hükümleri mahfuz oldu- fikirler milteanzdır. 

bitleri tekaüt oluyorlar ve göriL 
yoruz ki, bunlar rütbelerinin mu
teadülünden çok fazla mevkilere 
geçiyorlar. 

Dışarıda i k i n c i. üçüncü. 
duecedeki yerleri bilenler tekaüt 
o!up bu yerlere tayin olunuyorla':. 
Bir yilbzaşıyı ele alnhm: Orduda 
en ağır bir makamdır. Bir de ba
kıyoruz ki bu zat kıtadan ayrıla. 
rak ve bir yolunu bularak bare· 
min dördüncli, üçünc:l derecele· 
rinden bir memuriyete, bir alba
yın, hatta bir generalin geçebile. 
ceği bir dereceye tayin olunuyor. 
B•.ı vaziyetin arkadaşları üzerin
deki tesiri tabii teemmül olunabi· 
lir. Bu münasebetle, şimdi bir tak
rir veriyorum ve mütekait ordu 
mensuplarının tekaüt olduğu de. 
rece ile mütenazır bir memuriyet· 
ten fazlasına tayin edilememesi 
esasınııı kabulünü yüksek heyeti
nizden rica ediyorum. 

Emrullah Barkan (Malatya), 
Barem projesine, bağlı muhtelif 
cetveller arasında bir de hadisatı 

ğuna göre bu kanun çıktıktan Askerlikte geçen müddet 
sonra bir te~ki!at kanunu de· Askerlikte geçen müddetin im. 
mek olan. hakımler kanun~?~ me hlzmetinden sayılmasını isti. 
yapılması ıcap eden bazı degışık yen Ziya Gevher, ezcümle demiş. 
likler mevcut olacaktır. Mese· tir ki: içtimaiye cetveli tasavvur etmenin 
la orada 45 ve 5 5 liralık hakim· _ Bu maddeyi teadilliln em • doğru olacağını tebarüz ettirmiş
likler vardır. Bu proje bu de- rettlği maddt ve manevi istika... 
receleri kaldırdığı için orada da mete sevketmezsek zaten bare -
ICalkacaktır. Bu tadilatı yapa· min kıymeti sıfıra iner. Onun i. 
rak hakimler kanununu bu ye· çin bu madde Uzerlnde durma _ 
ni ahenge uydurmak için veka· lıyız. Bura.da memurların tahsil 
letçe bir proje hazırlanmı§tIT. derecelerine göre mUteaddit ter. 
Yiiksek huzurunuza arzedile- fi esaslan gaıillUyor. Biliyorsu -
cektir. nuz ki Harbi Umuminin en bil. 

Terfi meselesi yük fedaklrlığmı çekmiş bir ne. 
Demin bir arkada~ aynı mü- sil vardır. Yilksek tahsil gençli. 

nasebetle bir endişe izhar ey- fi. O zaman 36 bin kU.sfu- genç 
ledi. 3 aenelik müddetin ikmal Harbiyeye ve ora.dan da talimg!. 
ve h5kimin 3 aene nihayetinde ha !evkedilmfşlerdtr. Bunların 
terfini temin hnkkmda bir endi· bir çoktan tahıillerinl ikmal ede. 
§e ... ı 3 sene nihayetinde terfi memişlerdir. 36 bin mUnevverln 
temin etmek icin ban formali- naaıl b1r kıymet olduğunu bir ke_ 
te bulunmasın; istaiyorlar veya .. h. e hiayitı~ getirlnJeniBz va.zlyeUnti da.. 
"d 4 il b "'dd t ·ı a -vra.rsmrz. u m ase. 
ı arı usu er u mu e geçı - beU bu -"- in k ı• 

tir. 
Recep Peker, tekrar kürsüye 

gelerek mütalaalarına cevap ve. 
ren müstakil gruptan Fuat Sir
menin ve müşterek mevzular üze· 
rinde görüşen Ziya Gevher Etili
ye cevap vermiştir. Recep Peker, 
bazı müe56eselerde acele zamlar 
yapan daire fimirlerinin mesu1L 
yetleri i~ine temas ederek demiş
tir ki: 

- Bu mesuliyeti hiç bir tahs.a 
yilkletip bunun içinden tecerrüt 
edemeyiz. Burada bir yanlıtlık, 
bir ifadesizlik varsa bu hepimize 

. d' l I d e r.ı.uuren orun,m.a.sı ıt.. 

:ki~~~~~;~Mr ~~~u~h~;nl e~~~:: ::o=~~ :~:~i;~r~; m~=~e1f :a~k;~r~~~~d~:kri~~~~ 
oyacagız. usten ° sun. takdim ediyorum ele cevap vererek bunun reddi 
Muvakkat ikinci madde .. . ni istemiı ve bu teklifteki mah-

Pro1· enin muvakkat ikinci Bazı mueaıeıelerde 1 1 l zur arı §ÖY e an atmıştır: 
maddesinin müzakeresi bilhassa yapılan zamlar "Maa~ imtiyazı, kayırma te· 
hararetli olmuştur. Ziya Gevher kürsüden ayrıl - lakkisinin yaptığı manzara mem 

Bu münasebetle ilk sözü alan madan barem, daha encümenden lekette biribirine yan bakan iki 
Recep Peker, 3 barem projesi çıkmadan ba%ı mUesseselerde ya_ smıf yaratmı§tır. Bunun birisi 
grupunun en mühim maddesi- pılan yüksek %8.mlarm nazarı iti. diğerine istihfaf ile tepeden ba
nin bu olduğunu tebari,iz ettir- bara alınıp a.lınmıyacağm.ı geçen kıyor, ona hiç otomobile bine· 
mi~ ve ezcümle demi~tir ki: celsede sorduğunu, hUkfunetten mez, çocuklariyle bir defa olsun 

lstihkakta müsavat cevap istediği halde buna cevap küçük çalgılı bir yere gidemez 
- Tedaül vaziyette hukukta, verilmediğini ıöylerni~ ve aynı l b k b 'l . nazariy e a ıyor ve u aı enın 

istihkakta mUsavat temin edecek suali tekrar ederek ısonnuştur: b b" ·· yanında göze atan ır zumrf' 
fikrin lbUtUn bu pro~ler grupu i. - Bu yapılan emrivakileri ka- B l h . . 

J"' .. 1;riyor. inaena ey pro1enın 
rerisinde ifadesi «<imdi müzakere bul edecek miyiz, yoksa kabul et. d b" kl'f' 
;s :'t ruhunu tahrip c en ır te ı ın 
ettiğimiz maddenin fı-erisinde bu· miyecek miyiz? 

:'t :Cabul edilmemesini temenni e· 
lunmaktadrr. Bundan sonra devle· Hakkı Kılıç, müstahak olma • 
tin bilhassa Ucretli hayatmm na- dıkları halde baremin yüksek de. diyorum.•• l U 

Mithat Y enel T unce i - · sıl tanzim edileceğine ait hllküm. recelerinden Ucret alanların bu 
de! k U · ed zun zaman inhisarlar idaresinde 

ler projeye konulmuıı.tur. Şi1™iiye a a dereoelerı tesbit ilir. 
:<t k U t1 · d b 1 1 k f rAlı•tıgv mı ve bu ikinci muvak· kadar uzun şikllyet, hatti ıztırap en ere erın e aaı 0 aca ar. r- :'t 

k 25 d d w•ı d hal k ·ı kat maddede inhisarlar idaresi· mevzuu olan meselelerin he,...ini il\ ay a egı • er esı -
r- ı-= · ı--· .... ı nin istisnası meselesine tema~ 

topyeki\n yeni ı:ekle irca edecek mesuu lS1.C1Wlgwr. 
olan bu madde :üphesiz ki ,.

0
k e· Mazhar Müfit, bazı dairelerde etti . Bir zamanlaı inhi-

:ı % ıl ı ı. d k sarlar memurlarına ha1<i -hemmiyetlidir. yap an zam ara ı..cma.s e ere ' 
demlıtir ki: katen yüksek maa~ ve · 

Maddenin hususiyeti Yükseltenler rildiğini ve daha kendisinin me· 
Maddenin psikolojik bir husu- cezalandırılmalı bus olmadan evvel inhisar me· 

siyeti de vardır. Her kanun ihti- murları hakkında baremin yapa-
va ettiği hilkmiln ehemmiyeti ve - Anlıyam&dığım bir nokta cağı tesirleri mütalca ettiğini ve 
tabaka tabaka millet unsurlarına var: Filan memuru yükselteni hiç bir imtiyazlı olmadığı halde 
şilmulil derecesile mütenasip olan kabahatli görmüyoruz da, bir devletin 50 milyonluk varidatı
bir milli akis bulur. Sadece •böyle küçük memura sen yükseldin dL nı temine çalışan 1800 e yakır 
bir madde tedvin olunuyor diye ye onu zamdan mahrum ediyo - memurunun büylik bir haksız 
ecvinen bilyUk bir idealist Türk ruz. Kanun yalnız küçükler için lığa düçar olacağım söyledi ve 
milleti kütlesi vardır. Yani nizam. midir? kKlata.kkulli yapanlar ceza_ bt.ıT&ların istisna edilmelerini is
sızlığın, ruh inkisarmın kalpte vu· sızrf~ı a aca tır? Daha sonra tedi ve bunların sivil haremde· 
k b 1 bü "k h .. 1 • . te ı edenler arasında muhakkak k' d l I · _ı· u u an yu ta ammur erının, k. 1. k 1.1 d d B nl ı erece ~re uyma arını ıste'Jı 

ı ıya at ı er e nr ır. u arı .. 
ki bunlar, milli hayatta bu bakım· 1 tef 'k d ~. Yük' 1 Zam goren memurların kusuru 
d nası rı e ecegız. se en 

1 an menfi surette tesirini göste- yok 
değil, kanuna muvafık olmıya - . . 1 · 

rirler, kaba mAnasile bu nevi ta- rak yükseltenler mesul tutlma _ R~~f Karadenız 
4 

<. nhısarl~ı 
hammürata kıskaçlık diyecefim, hdır. Vekılı) - Barem layıhası m~-
müsavatsızlığr, milva.zenesizliği Kizım Karabekir (l t b l) ZAkeresi sırasında birçok arka 
t l't d b · t ' M li · 1 an u ' ' l l h" " ·· ev ı e en u vazıye ın ec ıun ordu mensuplarından tekailt edL .1a~ arm mev 1um ır mucrume 
keskin clile kati tasfiyeye ugw ra· l .ı.. • d 'b' hareket ettik· lerek ıivil devlet hizmetine ıeçen- mıcurn e er ~~ 1 

ması arzettiğim mah:yette düıU- ler hakkında dikkate defer müta. lerı~ı, :am go~en me~u~la~~ 
nen efkfirıumumiyemizde derin a- b t d t b r s çlu gıbı mu laalar beyan etmi~tir. Karabe~dr u l§ e ~ ~1 a .ı . ~. . 

1 lı:isler uyandırmı§tır . ., ezcümle demi~tlr ki: talea edıldı,derını soylıyereK: 
Altı ay evvelki terfiler . .. b k .. l... - Burada ne zammı yapa 
Recep Peker bundan sonra, bu Sır yuz .. aıı te au.t 0 unca nın, ne de alanın hiç bir kusu· 

Jrojo kanun olduktan sonra tat. yukaek vazıfe .. u yoktur. Bu hal bir telrım za· 
bikatında 6 ay evvelk: terfileri de alamamalı !uri hadiıııelerin ne~icesidir, de· 
içine almasını ve bu suretle akra· Orduda .muvuıaf otan ce- di. Layihanın muhtelif yerlerin· 
bahk, ahbaplık vesait suretlerle rek kurmay ve gerekse harp za- de bazı miiessrselerin o mad· 

deden istisna edildiklerini, inhi· 
sar maddelerinin de birçok tasfr 
yeden sonra bugünkü dereceye 
vardiklar'im, bu münasebetle 
onlar•ıı da bu ikinci maddeden 
isli·· ~larınm gayet yerinde bir 

Birkaç gün evvel eehrim.iıe ge - seyinle de güre§ecekti. Bu var.ıyet • 
len ve önümüzdeki pazar günü Tak. te bUtün müsabakalar suya dil§JllU~ 
alın atadında Mülayim pehlivanla olmaktadır. 

?.reket olacağını söyledi. 
Bundan sonra enciimen n"· 

:nınR reis vekili Faik Baysal ile· 
·iye sürülen mütalealar hak· 
'onda cevaplar verdi. 

Reisliğe tevdi olunan takrir 
!er okunRrak birer birer reye 
kondu. Bu takrirlerin nazan i· 
'ihare alınıp alınmadıklarını sıra 
ile bildiriyorum. 

güreşecek olan Bulgar pehlivanı Diğer taraftan Bulgar pehlh-atl 
Ferişt&nof yapacağı mUsabakadan şehrimizde bulunan konsoloshane • 
caym11 ve bu yU:ıden kendisini Bul- sine de müracaat ederek memlekt· 
garlıtandan buraya kadar getiren tine dönmesine müsaade istemiştir· 
organizatörler allkadar makamlara Polis ikinci' §Ube mUdUrlUğU bu SS

şi.kA.yette bulunarak yaptıkları mas- bah Bulgar pehlivanı hakkında do· 
rafların ve nakit olarak verdikleri landırıcılık suçile başladığı tahkİ • 
200 liranın geri ahnma.sını istemi§. kat dolayısile birçok pehlivan \'C 

terdir. Polis bu vaziyet U:ıcrine BuL 1 alakadarların ifadesine mUrncı't 
gar pehlivanını bu 1111.bah yattığı elmi§tir. ....,....,,. 
Bolu otelinde bulmuş ve hakkında -----------

Reisliğe verilen 
takriri er 

takibata başlanmıştır. 
İkinci 11ubeye getirilen Feriştanof 

aldığı 200 l.ir&yı yediğini ve şimdi 

1 - Kanunun neşri tarihin · on parası olmadığını söylemiştir. 
de bt.ılundukları vazifede hizmet Organizatörler iddialarına göre, 
müddct~eri üç seneden fazla o· bu 200 liradan baoka 3 _ 4 yüz 11-

lanlarm bir yukan dereceye ge· ra da muhtelit ııurette masraf et -
çirilmesi hakkında Recep Pekt- mişler ve pazar günkü maç için 
rin teklifi nazan itibare alındı. ayn para harcamışlardır. Organi • 

2 - Son aylar zarfında alın zatörlere göre, Bulgar gUreşçi kar. 
mış haksız dereceleri karşılaya- şısma çıkacak rakiplerin ciddt gU • 

cak bir fıkranın ilavesi hakkın- reıı yapmak istemeleri üzerine mU. 
daki Recep Pekerin takriri na· sabaka yapmaktan vazgeçmiştir. 
zarı itibare alındı. • Kendi.si dan11ıklı gUreşmek iste -

J - Ücretlilerden mütekait mektedir. Fakat bu da gerek bizim 
... .. nlarm vaziyetlerinin düzeltil· pehlivanlar ve gerekı!ıe diğer allka. 
mesi için Recep Pekerin takriri darlar tarafından ki.bul edilmemek. 
nazarı itibare alındı. ted.ir. Esasen son btr kararla bu &ıe-

4 _Yıllarca devam etmi~ klldekl ıU~lerln muhakkak ciddi 
bulunan haksızlığın ıürüp git- olmuma dikkat edilmeııi allka -
memesi için maaş fazlalarmm darlara bildi.rll.miştir. !ete Bulgar 

t>ehllvanı echrimi:ıe hem gezmek ve 
ceste ceste yani her ay muay-

hem de eflerunek maksadlle gel.m.l§-
yen bir miktar indirilmek ıure· ken, Myle clddt bir gUree teklifiyle 
tiyle değil, def aten keailerek a· ltarşılaemca derhal Bulgaristan& 
daletin yerine ııetirilmeai hak· dönmek ve bu sabah hareket et _ 
kındaki Hakkı Kılıcoğlunun tak· mek l.lterken ıiklyet Uzerlne polis 
riri reddedildi. taratmdan yakalanm11tır. 

5 - Ücretleri 21 O liraya ka· Difer taraftan mUddelumumllik 
-dar olanların aylıklarmdan ten.. d~ :\'&Dllllh"amnr.11cAift'ıt!.ı.IJlıl11 ~1 -! 
ıi " t yaplunama81 na ltiiiaa gar pehllvanınm seyahatt~ mene -
Müstakil Grup namına Fuat Sir dilmeainl ka:rarlaıttrm1ttır. "' 
menin verdiği takrir reddedildi. Tahkikat devam etmektedir. Or • 

6 - Umumi harpte veye gaııisaUirler Bulgar pehlivanı için 
milli cidalde yüksek tahsil ya- aarfettikleri ve blr ktsmmı kendisi -
parken silah altına alınan ve su- ne nakit olarak vtrdiklerl 6 • 7 yUz 
bay rütbesini alanların derece- Ura kadar paranın ıeri almmasınt 
leri yüksek tahsil erbabı gibi tılemelrtedtrler. Fakat Bul~r peh. 
yapılması hakkındaki Ziya Gev· livanmda ~e on para bulunmama~: 
herin takriri kabul edildi. tadır. Hldisenln nasıl hnlledilecegı 

7 H h l. d l . l belli deflldir. - arp a ı o ayısıy e 
h ·11 · • 'k 1 _ _J Bulprlatanm en meehur pehU _ 

ta sı erını ı ma etmcaen ye- 1 d 1 dün mpl''O 
v h van ann an o an ve ya oa ~ 

dek subayl.ıga alına~larm arp- nu Dankolofla yaptrft mU!abakada 
ten sonra ıhraz etmı§ olduklan bl b k 1 t ..ıır...,eret berabere .. b l ' d·ı· l d cd r uçu aa 6 .. ...,, 
r~t. e erı.n mua ı ı o an erec e kale.n Feriştanofun pehllvanlamntz-
sıvıl vazıfeye alınmaları hakkın- la Jcansıl~malttan korkarak mem • 
da Kara B:kirin teklifi nazarı i· leketl.ne kaçmak istemesi epor mu _ 
tibare alındı. hiUerinde h&yret uyandırmı§tır. 

8 - Harp hali dolayısiyle aı · Feriştanof ilk mUB&b&kasından son 
keri idadileri ikmal ederek ta · ra TUrklye birincisi Tekirdağlı HU
limgahlara alınarak zabit nam-

Zonguldağın 
kurtuluş bayranıı 

Dün büyük merasimle 
kutlu landı 

Zonguldak, 21 (Hususi) - zoıı ' 
guldağın acı işgalinin nihayet bul ' 
duğu ve memleketin milli bakiJı11 ~ 
yetine kavuı;ıtuğu glinUn yıldönllll1 
dün büyUk merasimle kutlanrnıetı!· 

Bu münasebetle gece Hnlke,1n' 
de bir toplantı yapılmış, bandoll~ 
çaldığı İstiklal marşile merasiJ!l

6 

başlanmıştır. 

Arkasından Sadi Varhk tarafıll • 
dan bugUnUn yüksek değeri ants ' 
tılmıo, milli idarenin yarattığı et · 
siz eserlerden bahsedilmiştir. aı 

Bundan sonra "TUrk inkılab!ll 

ilerleme hamleleri,, adlı ve Ata~ 
kUn doğduğu günden başla) .. 
935 yılı sonlarına kadar bUtUn ili ' 
kılabımızm seyrini canlandıran a; 
gösterilmi'.?tir. Merasim :ts~ 
marşlle son bulmuşur. 

l!ulgariçtanda ilci cm~' 
silah altına· çağrıldı 

Sofya, 21 ( A.A.) - HnrbJ, 
ye Nazırı bu akşam gazete!~~ 
verdiği beyanatta iki piyade ~ı 
tiyat sın:fınm yirmi günlük . 
devre için silah altına çağrıl&~ 
ğını bildirmiş ve bu çağırrrıatı , 
ihtiyatların yeni harp malıed; 
leriyle ünsiyet peyda ctr11 eJe' 
ve askeri bilgilerini tazeletti="'' 
ri maksadına matuf bulundıı~
nu ilave eylemistir. ....../ 

Şehrimize gelerı. 
Bulgar seyyahları 

1 
Bu sabah Bulgar bandıralı ~ 

vapurile Bulgar seyyahlarından ~ 
rekkep bir kafile §ehrimize gcltıl 
tir. ./ 
~~~~~~~~-.-'· 

zetliği ile kıtalara gönderilen v~ 
staj vıızifeelrinde muvaffak ola· 
rak muhtelif rütbeler ihraz eden 
lerin harp okulu mezunu sayıl· 
malan hakkında Kazım Karabe
kirin teklifi reddedildi. 

Bugün L Jı. L E yaz fiatına ba~hyl"r: 
T&til için tıtanbula gelen halka ve tekrar görmek için ay• 

ludanberi ıabınıılıkla bekleyen müıterilerimiz;e LALE'niıı 
devir yaratan nadide filmleri: 

PARiS IŞIKLARI 
TINO ROSSI 

iıtanbulda ilk deta 

ÖLÜM GEÇiDi 
JAK HOLT 

9 - Askeri mütekaitlerin an· 
cak rütbeelrinin muadili olan 
bir derecedeki maaşlı vazifeye 
kadar bir yere alınabilmeleri ya· 
hancı dil bilenlerin, memurlar 
hakkındaki hükmünden istifade 

K K En yeni metro Jurnalda İngiliz hükümdarlarının NEW __. 
eylemeleri hakkında azım a-
·.:ılı::.!;irin teklifi nazarı itibare a· YORK ıuciıini ziyaretleri. 

lmdı. Bu akşam Lale sinemasında 
Bu takrirlerin hepsi bütçe en· tldnci Balkon 20, hususi 25, lüks balkon 30 

cümenine gönderildi. Encümen •••••••••••••••••••••••-...,.. 
meclis umumi heyetinin bu tek-
lifler hakkındaki mütalea ve ar· 
~ulannı gözönünde tutarak i· 
kinci muvakkat maddeyi yeni· 
den tetkik edecektir. Mecliı cu· 
ma günü 1 5 de toplanarak, ba
rem müzakeresine devam ede· 
:::ektir. 

Beşinci Alman ağır 
kruvazörü 

Bertin, 21 (A.A.) - Alman· 
yanın 1 O bin tonilatoluk beşin
ci ağır kruvazörünün denize in· 
dirilmesi münasebetiyle 1 tem· 
mm~da Hitler, merasimde bulu 
nacak ve mühim bir nutuk ıöy · 
liyecek tir. 
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Almanyada Türk talebeye 
yapılan muamele 

1 B!L~r,<ijŞ!jr~@t§fjrMdltr®J 
Son Türk • tngiliı anla~sınm f bu sözleri cevap5ız bırakmann,Iar. 

l'apzlması üzerine Almanyada Türk derhal layık olduğu şekilde muka· 
1e:e k a r ş 1 b a ı ı f e n a bele ederek umwnt harpte bil!kis 
rn u a m e ı e ı e r y a p ı 1 d ı· Türklerin Almanyaya büyük ve mü 
b l'azılmıs ve Alman sefareti bu essir yardımlar yaptığını. bilhassa 
11~riyatı tekzip etmişti. Fakat, bu Almanların gıda ihtiyacım karşıla· 
tabaıı Almanyadan gelen bazı Türk mak için fedak!rlıklardan çekin· 
taı~beleri, anlasmadan sonra Alman mediğimizi, bu fedaklrlıklar saye. 
ların Türklere kar§I vaziyetinde bir sinde Almanyanm aç kalmaması te 
~İ~iklik olduğunu teyit etmişler. :nin olunduğunu söylemişlerdir. 
d.ir. Memlekete dönen talebeden Ni· 
l~ıi, kendisile görüşen bir muharri
tlınize bu vaziyetten bahsederek de· 
rni~tir ki: 

- Anlaşma yapıldığı zaman Al· 
lnanyada tahsilde bulunan talebele· 
tin bir kısmile Alman talebeler ara 
&ıncıa sert ve hararetli münakaşalaı 
0lrnuştur. 

Bu anlaınıa dolayısile Türkle 
re karşı ~ğuk bir tarzda muamel 
l'apınağa başhyan Almanlar mü:ıa. 
ka~alarda umumt harbe ait silfih 
a..ı. ' 
'l\ada5}ığım ha•.ırlatarak sözde o 

''kit bize yardım ettiklerini ileri 
tİirınüşlerdir. Fakat Türk talebeleri, 

italyada Türk 
yolculara 
müşkilat 

-emurlar " neden lngil
tere taratma geçtiniz? ,, 

diyorlarmış 

Bu mesele yüzünden Berlinde bir 
iki ufak hAdise de olduğunu işittik. 

Valcia Atman hükfunetinin müda· 
halesile Almanlann muameleleri 
değişmişse de soğukluklannı muha· 
fazada de\·am etmişlerdir. 

Bu anlaşma, Alman halkı üze· 
rinde çok büyük bir tesir yapmıştır. 
Anla~anın ne kadar ehemmiyet 

li olduğunu. Ti.irkiyenin kudretinin. 
büytıklüğünü pansiyonlarında otw 
duğumu.ı A1marılann hali teyit edi· 
yordu. Bunlar anlaşmadan bahStdi
lirken başlarını önlerine e~erek dü· 
~ncelere dalıyorlardı.,, 

Şehrimize gelen 
Arnavut 

kun1andanları 
Dün eski Kralla bir 
müddet görüştüler 
Şehrim.ize geldiklerini haber ver

diğimiz eski Arnavutluğun Draç 
>... aiay kumandanı Sabri CeylA.nl ve 

'l' \'rupa Semplon ekspreaile gelen A vlunya kumandanı miralay Ali 
'ilrk Yolcularm bir kısmı, tren ltal Rıza, Arnavutluğun ~ıali sırala • 

~'daıı geçerken tAbi tutulduklan rmda yaptıkl•n ukerl hareketlere 
1 ddem k011trol ve garip muameııı • dair raporlarını dün Perapalaa o • 
!.ltden eikft.yet etmektedir. 

teUne götUnnUolerdir. 
..._ ~ıı yolcuların izahatına göre. l . !ki kumandan bu ~porlan~ Ar -! 
~ . u- ........ . . 

tl.ıı S..--4--
1
-· 

1---J..· .ı.:.ı---t--·-·--.......... ~-J4'! iu;'.;, •• 1 l ~•· i•"-s ... ., ı 
~ e ne gı'bi mllccvherleri olduğu, ne General Cemale vennişlerdir. . 
~dar para götUrdUklerint, yanla • Raporlarda askerl hareketler ,hak 
... daıı m.uzır evrak mevcut olup ol- kında esaslı izahat vardır. 
""ll.d. bt 1trnı sormakla kalmryarak sert Arnavut kumandanlan diln ote-
ktşıa yolcuları stizroüşler ve: le gittikleri zaman Kral Ahmet Zo. 
- N l go otelden çıkmak üzere olduRun. 

u.... eden ngiltere tarafına ıeç. dan ancak pek knıa görUıebllm;• -
""llı !,. derni.3lerdir, .,.. 

b, Ier ve mUllkatı bugUne bıraklllJI -
ı... ~ Yolcuyu ıı~ırtmaaı ta bit olan ı .. 11 ıırdrr. 

4Uale cevap beklemeden: Kral, bunlarm ihtiyaçlarile ya _ 

tltn- İııgifü:lerin parası varsa, bi • kmdan allkada.r oimuı ve bir sıkm. 
tı.... de aııkerlınls nr!,, diye illve tıya uğramamatamu temin et.mi§ • 
'illlıııerdir. tir. 
J:ı Yunanistandald Arnavut mülteci-

llı.U Undan başka ltalyaya girmesine h~rln bir k.wnı vaziyetlerinden mem 
lo saade crlilmiyen gazeteleri de nun olmadıkla.nnı bildirdiklerinden 
Pla:nı§lardır. 

bunların ıiındilik Yugoslavyada. 
'--.. toplanınuı kararlqtırtlmııtır. Mil. 

Y him bir kısmı d& !stanbula gelmek 

--
eni ne•riyat 
_ Y için mUracaat et.miflerdir. 

Halk adetleri ve 
inan malan 

Macar 
Naibinin 

Kral 
1 

yaver1 
~ tfchrnet Halit Bayrı tarafından ( Baştaroıı I ıncıdı) 
td· ıkesirde ve lıtanbulda tcsbit Dobnca için Bulgarlarm hın-içten 
ı~1Q'ıiı olan halk Adetlerine vc t&vuaut bekledikleri bu aıralarda 
~ nrna~nna müteallik folklor Kral Naibinin yaverini So!yaya 
t..,.12cıncsi, bu defa Eminönü Halk göndermesi ehemmiyetli görülmek
" 

1 
dil, tuih ve edebiyat ıubeai tedir. Bu sabahki tren yolcularm • 

"tl . it; rıyatının on birinci kitabı o. dan öğrendiğimize göre, yaver FL 
~I: basılmıştır. Bilhassa iktıu- ter So!ya.ya ininceye kadar kimse 
~ kıından çok ehemmiyetli olan ile konu'1?l&mlf ve yanmda bulunan 
li C&crin her halde tetkikini tav. bir el çantaaını daima beraberinde 

}'c ederi• taUPnMtır. ........__ ... ...,,_.. 

g;. -.....:, ddzd a.J.ı·hhe,,..,._j,~~ .......... 
l)z f/; hal/ıcvi çiçtk, şapka, biçki t•e aiki$ dtrsltri imtihanı J'Opı.•ı '] V<, 
ı ''ını olan bayanlar tarafından Sişli lıtJllttı:i salonunda rnuvajfczkiycı· 
e; ··~ S"rg! açıl;:uştır. Rcl'smimiı sırli bir sergi açılm11tır. Resmin.ıi: ser 

~.7 ll"lf 'a 1;: :ıddctle her gün 10 dan 20 ye kadar açıktır. 

Londrada yapılan 
askeri ıııüzakereler 

' . Japonya uzlaşma- M emnuniget vericı 
ğa yanae!~1 ~!! bir şekilde 

lÇERDE: 

hariciye nazın Bone, uzak ~ark mc· d d • 
selelerinde Fransa hükCımetinin fn· e V a m e l g 0 r 
giltcre hükumeti ile tamamile miite· 

• Başta YITIJI olmak nı.ere bütün 
donanmamız Büyilkada önlerinde de· 
mirlemlıUr. 

sanit olduğu noktasında ısrar et.. Ç b 1 b 
miştir. Bone 9 nisan hadise1erinden em er ayn U 
beri vaziyette hasıl olan inkişafları 
izah ve t•şih etmiştir. Lord Hali· 
(alksm geçenlerde Lortlar kamara· 
sında yapmış olduğu beyanata tel· 
mih eden Bone, Tiençin bldisesinin 
dostane bir surette halledileceli ü· 

hususta 
muvafık 

bildirdi 

• 1 temmuzda kaptaıı Te mal.-inlst_ 

tafsl· ı a" t ler cemfyeU denizcilere Ankara Ta
r.urunda bir çay ziyafeti Terecekler-
dir. 

midini izhar eylemiştir. 
Nazır, Sovyetlerle yapılmakta o. 

lan müzakerelerin ne derecede iler· 
lemis olduğundan da bahsetmi~tir. 

lngilterenin isteği 
Londra, 22 (A.A.) - Dün aic,am 

muhafazak!rlarm ziyafetinde bir 
nutuk söyliyen Lord Halifaks, Ti· 
ençinin, Japonya tarafından uzak 
şarktaki İngiliz menafiinin tahribi 
arzu edilmemekte olduğunun htran 
edilmesi şartile. do~tane bir surette 
halledilebileceğini söylemiştir. 

Çemberllynin beyanatı 
Londra, 21 (A.A.) - Çembtr. 

layn bugün Avam Kama.rasmda 
Tiençin vaziyetini izah ede~k ez.. 
cUmle demi§tir ki: 
"- Ablukanın tatbikini intaç e· 

den muhtelif hldiselr bUytlk elçi. 
miz ile Japon hariciye na.zm a. 
rasında münaka~ edilmiştir. 

n rt)!it''RenaiSlne bildirilen mub 
a a e er a a 

·~ f-"'9 , 

tahkikat yapacağmı vaa.deyle • 
mi&ttr. Japonyanm esaslı mese. 
leler hakkında battı hareketi he. 
nüz sarih değildir. Bumin.la bera
ber bugün yarm bu hususta di. 
ğer malQmat bekliyoruz. 

Japonya İngiltereden ne iıte. 
diğini henüz sarih surette bildir. 
memiştir. Sefirimiz Japonya hU. 
kfımetinin lngilterenin a.bluka • 
yı kabul etmiyeceğ;ni bildirmit • 
tir . ., 

Japonyadan " ihtar r " 
Tokyo, 21 (A.A.) - Dömef: 
Tiyençin İngiliz garnizonu ku

mandanı bu sabah Japon kuvvet. 
leri kuma.ndanmdan bir mUllkat 
istemi!Ştir. 

Japon konsoloau, dün İngiliz 
ve Japon konsoloalan ara.amda 
görü~ülen meseleler tekrar edile· 
cekse Japon kumandanının bu hu. 
susta hiç bir taviu!e bulunmıya. 
cağını İngiliz kumandanına ih • 
tar eylemiştir. 

Cenubi Çine ihraç 
hareketi 

Hongkong, 21 (A.A.) -Ja.pon 
!ar, Vuvatov civarında sahilin iki 
noktasına asker çık&nnqtır. Ja • 
pon kıtaları §ehre doğru yürü • 
mektedir. Çin kıtaları, Japon kı • 
talarma karşı hafif mukavemet 
göstermektedir. 

Bu sabah, Japon bahriye ma. 
kamları. Suvatov'daki ukerl ha. 
reklt dolayıaile bu limana gir • 
memlerini üç İngiliz gemısınc 

tavsiye etmiş ve bu gemileri yol. 
la.rmdan alıkoymuştur. Bunun U
r.erine iki İngiliz torpidto muhri. 
bi, tahkikat için bu gemilerin ya. 
nına gitmek emrini almııtır. 

Japonların Suvatov'daki bu ha 
ıeketi, cenubi Çindeki aon mu . 
'binı açık limanm da abluka al. 
tına a.lmmasıru istihdaf eylemek 
tedir. 

v. 

vermegı • Du·a.Jollan ifletme mildilrliltn· 
ne den;&bant bat espekt6rü Nasuhi 
tayin edilmiştir. 

•Maarif mlldilril Tevfik Kat müfet• 
UJ}erle beraber tetkikat için Şileye 

Londra, 21 (A.A.) - Londrada tarafından ç.cmberlaynden rica e- ıitmlştlr • 

• görmediğini 

lngiltfre, Türkiye ve Polonya mü. dilmesi üzerine, başvekil demi~tir • Belediye buı buı ba)ilerini de. 
rnessilleri arasında bir harp halinde ki: liıtlrmittir. Her ta.rafta hm bulunup 

bulnnmadılı da araıtırılma.ktadır. 
üç memleket kuvvetlerinin telif Vt "Görü~.meler memnuniyet verici • Tepebaşıada yapılacak tiyatro 
tanıimi için ~reyan etmekte oları bir tarzda devam etmektedir. Fa· binası Aırt sinemanın yerinde ola
erk!ntharbiye müzakere!eriyle aynı • A cak ,,. ıardeııbar binası da ba~ka 
maksat için halen Türkiyede bulu· kat bu hususta tafsılat vermek u· yerde yapılacaktır. 
nan lngiliı askert heyeti hakkında mumt menfaate uygun düşmiye. • Villyetin dahiliye kadrosu all· 

bir beyanatta buluruna5I Mander cektir.,, kndarldar•
1
. t1~!k11 ·-~-tlmfşUr. Kadro

larda e ıtu.u y .... tur. 

Mısır hariciye nazırı 
Ankaradan geldi 

• DahiHye TeUleti altıkadrırlara 
lmıaların sabit mürekkeplerle atıl· 
m:mnı blldJrmlıtir. 

• Vali Lt\tfi Kırdar dnn sular lda. 
resi idare heyeti ittimaında bulun· 
muştur. 

• Evlenmelerlne müsaade edilen 
5Ubayların evlenme muamelelerinin 
sılralle yapılması allkldarlara bildi· 
rllmittir. Bqtara.tı 1 incide j ~an iki. me~leketln ~tluğu • ve 

erk!nı tarafından karıılanmıı, bir ıktıudı munasebetlerıne bu %ıya. 
polia müfrezesi selim resmini ifa retin iyi bir tesiri olacağına ümi· 
etmittir. ci bulunduğunu beyan etmiıtir. 

• Ticaret odası meclis[ loplanmı, 
, .• So»baharda yapılacak odalar kon 
ıresi l~ln 3000 lira munzam tahsisat 
kabul etnıittir. 

Ekselin• Abdülfettah Yahya 
Pap ve refakatlerindeki zevat 
kendilerine tahsis olunan Deniz 
bSnkm Ule• vaputf71• Haydarpa· 
tadan doğruca Tophane yoleu ta 

tonuna ıitmiflerdir. Misafir nL 
r.r burada karıılayıcılardan ayrı

larak Perapalaı oteline gitmiıtir. 

• Ekıellnı Abdülfettah Yahya 
Pııa otelde yanm ıut kadar isti. 
rahat etmiı, uat on birde Tak· 
si:ndeki Cumhuriyet abidesine 
meraaimle çelenk koymuı ve hu. 
su!i defteri imntamııtır. 

Bunu milteakip Perepalas ote
line dönen Ekaellns Abdülfettah 
Yahya Pqa ıerefine htanbul 
nli ve belediye reiıi tarafından 

ırJ.ir namına mükellef bir öğle 

>eme fi verilmiıtir. 
Muhterem miıafirimir, öğleden 

ıonra tchrlmlzi gezrneğe baıtamıı 
nr. Yann 1&bah, kendilerine tah. 
ıiı olunan Trak vapuriyle Mu
danyaya gidecek, Bursa kapbca. 
lannda bir ıün kalarak ıehrimize 
dönecektir. Vapur hazırlanmakta· 
dır. 

Ekselans Abdülfettah Yahya 
Paıa ve maiyetleri Balkanlan do. 
lqmalr üı:ere cumartesi gUnü bu
radan Romanyayı hareket edecek 
lerdir. 

Bükreıtelıci temaslan müteakip 
Yugcslıvya ve Yunanistana da 
gidecek olan Mmr Hariciye na. 
zmnın Sofyaya uğraması ihtima
fü,den de bahsedilmektedir. Na 
nr Balkan ffyahatini tamamladık. 
t.ın aonra Mıaıra dönecektir. 

Ekıelns Abdülfett'tlı Patanın 

Balkan ıeyatı.ti, bilhassa bu mem 
leketlerle Mısır araamda mevcut 
olan çok 11lu iktıudi milnuebet -
lerl daha ziyade inlritaf ettirmefi 
hede! tutuyor. Mcmleketimiıde 

çok ıevilmiş ve aramızda bulunu. 
ıu hararetli dostluk tezahürlerine 
vtaile olmuı bulunan Mıaır Hari
ciye nazırı. kendisiyle görüten bir 
muharririmize, An karadan f evka. 

Radyodaki hitabe 
Ankara. .21 .J.A.AJ - Mısxr 

Harici}·e ?\azın Abdülfettah 

Yi.n;i Pa~ ·bu\fiitı at 16.30 
da Ankara radyo merkezini zi· 

Avrupa ekspresi 
gene gecikti 

yaret etmittir. Burada müna· Bu sabahki Avrupa Semplon eks
!talat Vekili Ali Çetinkaya tara· presi bir buçuk saat teahhilrle gel. 
f.ıı":ıtn ka?fılanarak tereflerine mietir. 
t<.'r:ip edilen hususi konserde Buna, Almanlarm yolcu kontrol • 
hazır bulunmu~tur. Konserin lerini yeniden arttnınalan aebep ol 
sonunda ekselans Ahdülfettah muştur. 
Yahya Pa§8, Türk milletine ata· Tren Almanyadan geçerken bil -
ğıdaki hitabede bulunmuttur: huaa Yahudi yolcular çok mkI bir 

kontrole t.lbl tutuluyorlar, 
"- Türk halkına, Mısır halkının 

aelamlarınt sunmak, Mısır hari-
ciye nazın için bir zevk ve ,e· teh.uail olan doıt Mısır. b~m 
ref te~kil eder. Şanlı tarihi bir mütevazi aeaimle, uil Türk mil 
çok şerefli hadiselerle bczenmit ietine ıürekli bir refah ve sürek· 
olan, karde§, büyük milletin li bir taalt devresi teminni et· 
tl)ptaklarma ayak basarken, bü· mektedir. 
tün dü~üncem, o büyük kahra· Mıaır da, clünyanm hakiki bir 
mana teveccüh ediyor. O büyük emniyet ve muzaffer bir mede· 
kahraman ki, milletinin ~evgisi· niyete kaVUftl\umı istiyenlerin 
ne dayanarak. güzide meaai ar gayretlerine, yorulmak bilmi
kadaılannm yardımı ile Türki· yen gayretlerini katacakur. 

~e~ hayranl~k uyan~ıra~, d~i~- Resmi tebliğ 
lınlı, kudretlı, ve daıma tlerı bır 
devlet haline getinnİfbr. Eski Ankara, 21 (A.A.) - Bu 
Türkiyeyi tanıyan yabancı bir akp.m &flliıdaki tebliğ nqre 
seyyahın. §İmdi burada karıılat· dilmiştir: 
tıiıA manzara,_ yüksek. bi! içti- Mısır Kralhğmm Hariciye 
maı ders teşkıl e~er. ~ıd~ı, ça· Nazın Ekselans Abdülf ettelJ 
hıkan . ve uslu ?ır mı}letın yıl· Yahya Pqa, Türkiye Hariciye 
mak ~ılmez fa~lıyet!~rı karşıs~- Vekilinin geçen ıene yaptığı zi· 
d~, hurm~tle _kı?' e_~ıl.?1ez,. ve a· yareti iade etmek üzere 19 ha· 
dıl ve basıretlı hır hukumetın ve· ziran 1939 da Ankaraya ıel· 
rimli <,:alı~malım ka11ısında kim miıtir. · 
hayranlık duymaz... Mıaır hariciye nazın Yalovn· 

Tarihi, uzun bir zaman, Türk da Reisicumhur tarafından ka
imparatorluğunun .~a~hi.ne ka· bul olunmu§tUr. 
t!f~ı' _ol~~ ve hu?un ıstırdat et· Mısır Hariciye Nazırı. Ba,ve· 
~ğı ıstık~a1ıı:ı:e ~hıp. bulunan Mr kil ile Hariciye Vekili ve diğer 
srr, yem T urkıyenın sulhcu ve Türk devlet adamlariylc görüş· 
sadık b_ir. ~os.tudur. .Aynı sulh melerdc bulunmuıtur. 
g:.yelerını ıstihdaf edıyoruz. V~ Fevkalade samimt olan bu 
biricik emelimiz. dahilde faali· 
yctlerinin semereelri, hariçte 
tesis ettikleri dostluklarla, mil· 
lctl ... ?!mizin saadet ve refahıdır. 

görüımeler, iki memleket mü· 
nasebetlerino hakim olan aami· 
mi dostluğu ve tam anla~mayı 
göstermiıtir. 

• • llde iyi intibalarla aynldığını. res 
Japon ve Alman sefırlerı 1 mi Hr ziyaret hududunu çok .,. 

Beynelmilel vaziyetin bu ~n · 
di§eli anında Türkiyenin de en 
mühim unsurları arasında bu· 
tunduğu Şark, hak ve adaletin 
uferini' temine azmederek sulh 
eserini tamamlamağa devam e· 

Bu Ziyaret, Türkiye ile Mr 
sır arasmdaki an· anevi miina· 
sebttlerin heyecanlı tezahürü • Japon aefiri bu sab&h.kl trenle 1 mıı bir aamimiyct içinde geçen te. 

Anka.radan oehrinıize gelmlıtir. maslarınm güzel hatrratarını hiç 
Geçenlerde lat&nbula gelaiğini bir zaman unutamıyacaflnı bfi

ha.ber verdiğimiz Alman bilyilk el • yük Türk milletinin sevgi ve se. 
çisi Von Papen, yazı burada Boğa • lamlarını Mısıra götürmekle hah 
ziçinde geçinneğe karar \'ermi§Ur. j tiyar olacaiını, zaten çok derin o-

-Jiyor. 
Her yerde bize gösterilen ha· 

raretli kabulden son derece mü· 

ne vesile olmuıtur ve muhtelif 
sahalar~ ve bilhassa ekonomi\ 
gahada daima daha sıkı müstak· 
bel bir teşriki mesainin inanca· 
smı teıkil eder. 
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MUsiki aletleri 
elektrikleştiriliyor 

Ses, aletteki 
•• •• •• puruzsuz ve 

elektrik cereganile 
tannan bir hale daha 

temizleniyor, 
getiriliyor 

J 1 
~ R d rl Dinlediklerimiz ! 
lı...;.~8 ~-~--~ _U H_n_ını_ıye-eek_ıe~~J 

Radyo ile neşredilen bir musiki parçası, eğer parazitsiz ve te
miz bir surette alınabilirse, kulaklara daha hoş gelir. Aynı şekilde, 
radyoya bağlı veya elektrikli bir gramofonda çalınan plak, alela. 
de gramofonda salmandan daha güzel ses çıkarır. 

/ J!,odte 

Meşnur Belçiltalt 'Soprano Ma· 

öam Franıcine BraY.,lants 

Buna sebep, radyoda veya elektrikli gramofonda sesin ''ampli
fire,, (temizlenmiş) olmasıdır. Bu suretle ses elektrikle daha tan • 
nan bir hal alır. 

Fakat, acaba bundan her musiki aletinde istifade etmenin im
kanı yok mudur? Niçin olmasın! Her çalgıya elektrik ilave edildi. 
ğ_i takdirde bunu temin etmiş oluruz. 

işte, bıt fikirden hareket edilerek, bilhassa Amcrikada orkcs. 
tra ve cazlarda bazı musiki aletleri elektrikleştirilmktedir. Bir A
merikan radyo stüdyosunda da, bütün aletleri elektrikle işleyen 

bir cazbant tc~kil edilmiştir. 
Elektrikli cazbandda, her alet, tabii evveta çalgıcının nefesi 

veya eli ile çalmıyor. Sonra bu ses aletteki elektrik cereyanı ile 
"temizleniyor., ve pürüzsüz, daha tannan bir hale getiriliyor. 

Bundan başka, tapkr radyodaki düğmeler gibi, musiki aletle. 
rine ilave edilen düğmelerle, ses kısmak, açmak, tizleştirmek, pes· 
!eştirmek kabildir ve bu suretle, bir aletten ayrı ayrı baş'ka alet 
sesleri ~karmak mümkün oluyor. Mesela, flütün sesini derece ile 
ayar ederek oboe ve boru sesi, viyolonçellodan basso ile saksıfon se· 
s1 çıkarmak kabildir. Piyano da, yc.pılan ayar derecesine göre, harp 
veya ksilofon sesi veriyor. 

Klasik eserlerj Dinlediklerimiz 
Dinliyeceklerimiz 

Açık hava tiyatrosunda 
" palyaçolar,, 

Leoncavallo'nun meşhur "Palyaçolar,, operası pazar a1işamı 
Budape§tede, San Margaret adasındaki açık hava tiyatrosunda 
temsil edildi ve Budapeşte radyosu ile naklolunau. 

"Palyaçolar,, açı hava tiyatrosunda oynamak için şüphesiz 
en muvafık bir eserdir. Çünkü mevzuu, bir kör. meydanında temsil 
veren tiyatro 'kumpanyasıdır. 

Perde açıldığı zaman ortada köy meydanı ve bir seyyar tiyat· 
ro kumpanyasının hem sahneleri, hem evleri olan araba görünü. 
yor. Sonra, sahneye palyaço çıkar ve operanın başlangıcmı yapa

, ... ,,.,.....,,,,... rak, bunun, eserin bestekarının bizzat başından geçmiş bir vaka ol
duğunu söyler ve macerasını anlatır: 

Tonis ismindeki bu palyaço, kumpanyanın reisi olan Canio'nun 
karısı Neddayr sevmekte, fakat kadın onu reddetmektedir. Kadı • 
nın sevdiği lbir köylü delikanlısı vardır ve Silvio ismindeki bu genç 
le kaçmaya karar vermiştir. 

Tonio onları, bu planlarından bahsederken duyuyor, kaoına 
karşı duyduğu kıskançlık hissi ile, intikam almaya karar veriyor: 

Neddanın kocasına koşuyor, karısının Silvio ile kaçmak için 
plan hazırladıklarını söylüyor ve onu da alıp gizlice iki aşığın ko
nuştu1dan köşeye geliyor. Burada Conio da karısının, dostu ile 
konuştuklarını bizzat duyuyor ve karısını da, Silvioyu da öldür. 
meğe karar veriyor. 

Bu sırada, palyaçoların oyuna başlamak zamanı gelmiştir. 

Bu suretle, sahne içinde sahne açılıyor. Palyaçolar arabalarmdaki 
sahneye çıkıyorlar ve oyuna başlıyorlar. 

Bu, ope.rada meşhur bir sahnedir: Tonio, bir palyaçonun, 
Cumartesi alişamr saat 10 da halkı güldürmek için neler çektiğini acı acı anlatır ve çılgın kah

:Var§ova radyosunda temsil edile

cek operette rol alacaklardan Ma. 

öam Marie Karvoska. .. 

Cuma akşamı Prağ radyosun -.lc: 

neşredilecek "Sihirli Kaval,, ope -

=rn• RmniN ı:olünü alan Ma • 

~ Zofic Napravilova. 

kahalar atar. 
Fakat bu komedi, facia ile bitecektir. 
Tonio ile karısının ve arkadaşlarının oynadığı, esasen, bir aş'k 

macerası üzerine kurulmuş bir piyestir. Palyaço, bu piyeste rol 
oynarken, karısını ve karısının dostunu bıçaklar, öldürür ve en 
sonunda: 

- K<ımedi bitti! diye bağmr. 

Alim kadınlar 
Molierein "Alim kadınlar,. piyesi cumartesi akşamı , Türkiye 

sati il~ 9,30 da, Lille istasyonunda (orta dalga 247.3) temsil edile. 
ccktir. Bu temsilde Comedie Françaiseden birçok artistler rol a!· 
maktadır ... 

Büyük Fransız klasiğinin bu eseri, isminden de anlaşılacağı 
gibi, bilgiçlik taslayan, zekaları ve akılları ile övünen kadınları 

kahraman olarak almıştır. Eserin baş kahramanı Henriette ismin. 
de bir kızdır ve Clitandre isminde bir gençle evlenmek ister. Fa. 
kat annesi Philaminte o, "Alim Kadınlar,, dandır ve kızının bu· 
nunla evlenmesine müthiş muanzdır. O, kızın.ı Trissotin isminde 
baska biri ile evlendirmek ister. 

~ Piyes bu mevzu üzerinde cereyan eder, Henriette birçok müş. 
kül vaziyetlere girr, fakat n sonunda Moliere bütün bu düğümleri 

~özer... . . . . . 
"Alim Kadınlar,, ele aldığı kahramanlar ıtıbarıle, Molıereı:ı 

.._ __ _ 
Meşhur bir Leh 

operet artisti 
Lehistanın meş 

bur bir operet ar
tisti olan Madam 

"Benim küçük. 
lük günlerim tıp. 
kı bir peri masa
lmda olduğu gibi 
geçmiştir.,, der . 

Bunun .sebebi, şüphesiz, çocuk. 
luğunda ve gençliğinde çok dü -
rüst ve muntazam bir hayat ya. 
ı:amış olması değildir. O, gençli. 
ğindeki bu saadeti, mesleği ıçın 

hazırlanmış olmasında buluyor. 
Lehistanın Lvov konservatuva• 

rrnda okumuş olan Jonina daha 
konservatuvarda iken temayüz et. 
miştir. Babası onu hukukçu ve· 
ya bir alim olarak yetiştirmek is. 
~erken ondaki 6anat istidadını gö. 
ı·erck bu fikrinden vazgeçmiş ve 
birçok babalar gibi, onun bu ar
zusuna mani olmak istememiştir. 

1936 da Lehistandaki bir dolaş. 
ması ile şöhret kazanan Janina iki 
seue evvel evlenmiş, fakat bu ha· 
<lise mtslek hayatına tesir etme -
miştir. Kendisi aynı zamanda iyi 
Lir sporcu ur, bilhassa deniz ve 
dağ sporlarını sever. 

Biliyor musunuz ? 
1 - Avrupada ilk kısa dal

ga neşriyatına başlayan istas. 
yo:. hanr,isidir ve ilk n..:~riyat. 
ta ne zaman bulunmuştur. 

2 - Nevyorktaki meşhur 

Metropolitan operası ne za -
man yapılmış ve kaç liraya 

1 

malolmuştur?. 
3 - Uzun dalga Berlin 

Deutchlandsnder) istasyon 
l nunun ilk ismir: neydi? · 
! 4 - Melbourne (Avustral-

ya) radyosu (kısa dalga 31.58) 
istasyonu ne günleri çalışır? 

5 - Prağ istasyonunun res. 
men ismi nedir ve neden bu 
• ·1· ? 
ısım verı.ır . 

Cevapları 
1 - 1927 martında Holan. 

danın Huizen istasyonu. 
2 - 1883 de; bizim para • 

mızla 2 milyon liraya. 
3 - Königswusterhausen. 
4 - Yalnız çarşamba gün -

leri. 
j 5 - İstasyonun Prağ civa
rında bulunduğu yerin ismi 
ile bu istasyona Podebrady is. 
tasyonu denir (Ankara istas . 

i yon una Etimcsut istasyonu ı l diyebileceğimiz gibi). 
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Şef tali gıda mı· 
dır, deva mıdır? 

Yazan: IOırD GD A. 
Şeftalinin ilk vatanı o • 

lan Çin diyarında onu ebedi 
hayata sembol tutarlar ve 
şeftaliyi vaktinde yiyebilen 
hiç ölmez, vaktinde yetişe -
miyen de bir defa olsun şef· 
tali yerse vücudu kıyamete 
kadar çürümez, derlermi~. 
Eski Mısırlılarca da şeftali. 

nin zeka ve sükut sembol:l 
olarak tamnmış olduğu riva· 
yet edilir ... 

Fakat bizim Bergamalı 

Caltiyos hekim şeftali mideye dokunur dedikten sonra şefta
li bizim taraflarda ve Avrupada uzun müddet rağbetten 

düşmüştü. Bergamalı büyük hekimin her sözünü mutlak 
hakikat diye tanımış olan Bağdatlı hekimler de şeftaliyi mi. 
dede nezleye ve ekşiliğe sebep olmakta itham etmişlerdi. 
Meşhur Razi hekim §eftaliyi yedikten sonra bile insan türlü 
türlü hummalara tutulur, derneğe kadar varmıştı. 

Daha sonra gelen hekimler, ·bir taraftan o kadar yük
sek üstatların sözünü kırmadıklarından, bir taraftan da şef
talinin lezzetine dayanamadıklarından onu düştüğü rağbet
sizlikten kurtarmak için hiç olmazsa deva olarak yedirmeği 
akıl etmişlerdi, Fakat şeftali; ne türlü dertlere ve devaya 
yedirmeli? Bu suale ilk cevap veren, orta çağlarda bir ka. 
dın hekim olmuştu. Şeftaliyi şarapla karıştırır ve cilt hasta
lıklarına bir de solucanlara karşı ilaç diye, lezzetle, yedirir 
ve içirirdi. Bayan hekimin verdiği bu ilacın zevkini tadan 
şairler ''şeftali şarapla birleşince şahane bir gıda, şarap da 
şeftali ile birleşince tatlı bir zehir olur,, diye şiir bile söy-, 
!emişlerdi. 

Kadın hekimin tavsiyesinden cesaret alan ibaşka he • 
kimler şeftalinin deva olabileceği türlü türlü hastalıklar but. 
muşlarsa da, bütün bu rivayetlerden şimdilik kalan şey, tef· 
tali çiçekleri yarını litre ıu içersinde 30 gram nisbetinde 
kaynatılarak içirilirıe yahut şeftali çiçe1clerinden şurup ya-
pılarak verilirse çocukların inkıbazını geçirmeğe, bir de, 
boğmaca öksürüğünün verdiği $ıkıntıyı hafifletmeğe yar -
dım etmesidir. Ancak bu zamanda, şeftaliye atfedilen bu 
hassaları ilaç diye kullanmak kimsenin hatırına gelmez. 

Onun için şimdi §eftali sadece bir yemiş olarak yeni
lir. Bununla beraber terkibindeki aellüloz maddesi batın sa.. 
yılacak derecede, yüzde 6 nisbetinde olduğundan çocukla:· 
da da, çocuk olmıyanlarda da inkıbaza karşı faydası olacagr 
,~ıJ--.:-1:....~~~~~~----

Ancak, şeftaliden vücudu beslemek için gıda umma1' 
boşunadır. Yüzde sekseni sudan ibarettir ve yüzde 12 kadar 
şekeri ve şeker olacak maddeleri insana ;8 kalo~i verse d~ 
azotlu maddeleri ve yağı hiç demek oldugundan ınsanı bes 

leyebileceği beklenemez. . 
Fa'kat vitaminleri ve madenleri bakımından şeftalı pek 

değerli bir yemiştir. A vitamini kayısıdaki kadar çok olma· 
makta beraber, yüz gram şeftali bu vitaminden vasati ?lar~k 
2000 ölçü getirdiğinden kayısı ve erikten başka yemışlerırı 
hepsinden üstündür. Ayrıca Bl vitamininden 18, B2 den 23 
ölçü, C vitamininden de 5 miligram verir. B~nla~ ?a ~a~ısıda 
kinden daha az ise de yüz gram kayısı yerme ıkı mıslı §ef .. 
tali yiyince aynı mikdarda vitamin temin edilir, hem de da .. 
ha ucuz gelir. Vakıa kayısı ile şeftali. arasında ko'ku ~e r~~: 
farkı varsa da bunların vücudda ne ışe yaradıkları şundıh 
iyi bilinmez. . . . 

Şeftalinin madenleri bir hazine demektır. On ıki ma-
denin tamam olması şeftaliyi kayısıdan ve birçok yemişler· 
den üstün tutar. lyot madeninden yüzde 0,0020 nisbetinde 
bulunması tiroit guddesinin en mühim unsuru olduğunda~ 
şeftaliyi yiyen zekanın işlemesine yardım etmiş olur, Zekı 
olan adam da sükut etmesini bilir. 

Şeftalide çinko madeninden ehemmiyetli bir nisbetteı 
yüzde O,l S miligram bulunması Çinlilerin şeftaliyi ebed~ h.'"' 
yat sembolü olarak göstermelerinin doğru olduğuna delıldır· 
Bu maden de erkeklik yumurtalarına pek lüzumlu bir ınad.. 

Ç. rıe dedir. Çinko olmayınca çocuk tohumu hasıl olamaz. ın 1 .. 

rin ebedi hayat dedikleri de, şüphesiz, neslin devamıdır. Fer .. 
·ıd· o d• din hayatı ebedi olamar. Ebedi olan ancak nesı ır. nu 

çinko madeni temin eder. . . . . .. 
Demek ki bol bol ıeftali yeyınız, onun ıyot madenı ~ 

yanlara güzellik, erkeğe ve kadına daha ~uvvetli zeka getı .. 
rir, baba olmak isteyenlere de çocuk verır. _ _.. --------..,-.~~ ~4.f ... LA,ı..A_ ._._ -......,......_....._.,.-..._,....._,......_......._...-...._......_......._... 

Mozarl ve "Sihirli kaval,, 
"S'h. l' Ka al yırı"' Mozart'ın en son bestelediği opera olan ı ır ı v " pe'" 

ki cuma günü Türkiye ıaati ite akşam saat 8 de Prağ Milli ~ 11,~ ıında temsil edilecek ve Prağ (orta dalga 4 i0.2) istasyonu ıle 
!olunacaktır. ... o• . uz;erı•· 

Mozart bu operayı 1791 senesinde yazmış ve esen eııil' 
k 1 · t o 11erı çok uşrağmıştır. Eseri temsil edece o an tıya ro onu 

1 
,c 

mart sonuna kadar istiyordu. Fakat Mozart ''Sihirli Kaval,, ı 
cak yazın bitirmiş ve operaya teslim etmiştir. 'tl6' 

c1~arı Mozart bu operasının büyük bir kısmım Salzburg tclt 
, k l"be . d bel Kapuzinerberg dağının tepesindeki m.~§h~r ~ u sın e bı.11"" 

miıtir. Bugün bu kaleyi bir Mozart muzesı haline konulmut 

lJCf' 
Mczart, kendini ölüme sürükleyen hastalığa da bu eseri et'' 

telemekle meıgul olduğu .sırada tutulmuıtur-. Fakat, ibeste~~:: r. 'i 
d . . . t iht bır,.a:w rine devam etmit ve onu nihayet, vaa ettıgı ar en g6fo 

sonra !bitirmiştir. Eserin temsilindesı pek az 6onra da hayata 

"Zariflik düskünleri,. ile mukayes: edilirse pek üstün bir mevki 

2tamaz. Çünkü, Moliercin ilk şaheseri sayılan "Zariflik Düşkünle
ri,, 1659 da yazılıruştır. Halbuki 1672 de yazılmış olan ' 'Alim .Ka. 
dır:lar dan daha kuvvetli değildir. Molierein bu ilk şahesennde 
yalıuz" gülünçlü tarafı deiil, aynı zamanda ince bir hiciv ruh tah. 

lili de hakimdir. 

lerini kaamıştır. 
1 

i ıcel" 

Alma"nyanm meı1ıur kabare ar-1 "Sihirli Kaval,, ~ozartı~ ~aantındaki. bütün hususiyet er 
tistlcrinden iVIimi Thoma. I dinde toplayan eserlennden bırı sayılı· 



BUASA GCRIEŞL~RI 

ara Ali ve Dinarlı Melımet 
cnebi rakiplerini yendiler 

KIUp isimleri 
Değişmekten 

kurtulacak 
Cemiyetler kanununa ıöre te· 

ıek'küllerin ıemt iımi taıımaları 

Bu hafta yapılacak 
yüzme müsabak~ları 

Beden Terbiyeai lstubul BöL 
· h · .__. k' ıeai Su Sporlan Ajanbfmclua: 

kabıl olmadıfından ıe nmı~ue ı 
1 

S S la F d . . - u por n e eruyonu 
spor klüplerınden hemen yüzde j f d l bUtü' kl" 1 tara ın an evve ee n up ere 
doksan betinin yıllardanberi taıı· tamim edilen 1939 yılı yiUme 

Müsabakalar Heyecanla takip edildi 
• - Pazar günü şehrimizde en küçük peplivanları Hasan ıle Son güreş geçen hafta Dinarhnır. 

tııiihim güreş müsabakaları Selim arasında oldu. Selim, üçüncü mağlQp ettiği Polonyalı Gensviski 
ı. Bilhassa Kara Ali ve Di· ' aniyede Basanın sırtım rere getir ile Kara Ali pehlivanlar arasında 

~ ~elunedin ecnebi güre~ı;ilerlc di. oldu. Her iki pehlivan da alkışlar 

dıkları iıimlerini değiıtirmeğe proıramı mueibinee (Bölce teı· 
mecbur kalacakları dün yazıl • vik yüzme mliaabakaaı) 25 Hazi· 
mııt•. ran 1939 Pazar 1Unü Şeref Sta. 

. rı müsabakaları seyret· Dördüncü müsabaka: İzmirli Ya· arasında ringe çıktılar. Hakem Ce· 
için sahada binlerce kişi top· malı Hüseyin pehlivan ile Edirneli mal, pehlivanları takdim etti. Gü· 

rı,:;ı. Müsabakalar tam 15,30 Süleyman pehlivanlar arasında ol· reş başladı. Müsabaka çok heyecan 
~ı. llk müsabakayı 56 kilo· du. Bu müsabaka. 30 dakika serbest ve sert cereyan ediyordu. Fakat 50 
:"'4f İdmanyurdundan Hamdi i· güreş olarak yapıldı ve beraberlik· inci dakikada Kara Ali güzel bir o· 

Tekrar yaptığımız tahkikata dmdald yüzme havuzunda yapıla
nuaran, filhakika bir defitiklik caktır. 

-~~~~~~~~~~~-

c l m aa ı Cemiyetler Kanununa ıöre , G • , , k 
mum mudiirluğunun tava11utu u· 
mecburi .. iı~ d~ ~e~en Terbiyesi ~- u u pas 1 
zerine ıpor klüpteri için bir istis· Atletizm müsabakaları Pordan Hüsameddin yaptı· le bitti. Sıra en mühim müsabaka· yunla Polonyalının sırtını yere ge· 

beraberlikle 

tılaı:;. 1 .. 1 
~ ~•nıza ~upe o sun 

t\ Rt'.dyolin cünkü 

A OY OL. I N 

~0ktorunun bUtün hastala. 
~lediği gibi, dişleri sadece 
t>ııı altla kalmıyarak onları 
'~~ardan, muzır sn.lyalardan 
,~1tlardan temizleyip çelik 
~. lamlık \'eren yegane ik. 

~ .. •abah, öP,Je ve ak· 
~h~r Yemekten sonra 
~ 3 defa dişleriniz; 

ADYOLIN 

'ann ilkine gelmişti. tirdi. Halk Kara Aliri çok alkışla· na yapılrmu kararlatmııtır. 
Bu müsabaka, 115 kilo Habeş rlı. 

( atsem Tafari ile teknik güreşçimi1 ------------------------
)inarlı Mehmet pehlivan arasındP 

1 idi. Habeş ile Dinarlı, alkışlar ara 
sında ringe çıktılar. Hakem Cemal 
pehlivan bu pehlivanları seyircilere 
takdim etti. 

Pehlivanlar tutuştular. Her iki 

1 pehlivan da çok sert ve çetin hare· 
ketler yapıyorlardı. Bilhassa Habe~ 
'mzı yerlerde hileye müracaat edi· 
/ Ordu. Bunu gören hakem Cemal 
1ehlivan, arka arkaya Habeşe iki 
Jefa ihtar etti. Ilk devre böyle bitti. 

1 

lkinci devre ba~adı. Habeşe, son 
yaptığı hile yüzünden gene ihtar o· 

1 tundu. Bunun üzerine üç favul ıll 
1 Dinarlı Mehmet hükmen galip sa 
rıldı. Geçen haf ta da Polonyalıyı 

1 mağlQp eden Dinarlıyı halk, ringten 
~Her üstünde çıkardı. 
BıJndan sonra Yarım dünya Sü· 

1 ıcyman ile Bulgar Feriııtino arasın· 

!a bir müsabaka yapılacaktı. Fakat 
arım dünya Süle)'ma.tı gelmtdil\Iı 

Bııh.rar hiikmen ~aliD...faYlkh 
.,.,Jı.sv .ı ,rıuıa ı ., • .,. ">ı"A 

Di11nrlı Alehnır.I 

Pendikte 
Yagh güreş müsabal<aları 

2 tenunuz pazar günü Pendikte 
Bülbül tahç:?sinde Ka(tal kazası 
Ç.Ccuk Esirgeme kurumu menfaati· 
ne yağlı pehlivan güreşleri yapıla· 
caktır. 

Ba~ 70 lira. ortaya 35 lira, kil· 
çük ortaya 20 lira, Desteye 10 lira 
milkMat verilecektir. 

Fenerbahçe Ankaraya 
gidiyor 

Demirspor \'e Ankaragücürle kar 
5ılacak olan Fenerbahçe takımı cu· 
ma sabahı Ankaraya ha:-el:et ede· 
cektir. Fenerbahçe takımı Ankara· 
:.laki maçları için en kuvvetli kadro· 
.. ile yola çıkacaktır. Fenerbahçcye 
ı;iren rvı~lihin de lisansı gelmi~tir. 

Fenerbahçe 
müessislerinin toplantısı 
Fenerbahçe spor klübü müessisle 

ri 2 temmuz pazar günü sabah saat 
onda fevkalade bir kongre yapa· 
caktır. 

/naili: takımı şthriml:dtki ilk marınaa " 

Hiç bir zaman.~ 
Gelmeden önce; günlerce, haftalarca lnaills amatörlerini llllrdik 

~rquk. Bu kadar §igrmeğe zaten tahammUIU olmıyan lngllb amatör
~iiı' defalarca ~(beynelmllel) olni.uglan da aralannda getmeYtnce, 
.,deni:hr bilinmez, k senın nzannda takımın ı~rilmJt kıymeti elcall
medi. 

ÇUnkü oyw::culannı tanımıyordu halk .. Bir İngilizlik yaftuı var. 
dı ya, kiı.Ii. Ne olur3a olıu.n İngiltıreli tıte .. Öyle m1 ya? •• Dllnyaya 
(İngiliz futbolilnü) ananesini yayan o Ustat profesyonellerin diyarında 
Uklere iftlrik eden yüzlerce klUbün yanında, amatörler araamda tertip 
edilen maçlara bile iştirak etmeyip hayır cemiyetleri menfaatine oyun 
oynıyan ve tatillerde de seyahatlere çıkan bir Midlsekı Wanderers ta. 
kmn karşımızdaydı. Hani bizde bazı Halkevlerinln zaman zaman faali. 
yet gösteren futbol takımları vardır. İ§te size bir Türk Midlaeks takı-
mı .. 

Fenerbahçenin 32 inci yıldönUmUnde İngilizlerin Feneri 2 - O ye. 
nen oyunlarının hikayesini (Haber) sütunlarında anlatırken, lngiliz 
takmımda fevkalade değil, fakat göze batacak bir §ey bile bulunmadı. 
ğmı, Fenerin o giln çıkardığı oyunla, muhacimlerinin biraz fırsatçı ol. 
ması Fenerbahçeyi galip getirebileceğini, ve nihayet İngiliz takmımm 
milli kümemizin başmda gelen klUplerdcn üsliln bir varlık olmadığını 
yazmıştım. 

Ankarndakl ilk lnglilz galibiyetini okuduğum zaman UzüJmU§, fa

kat ikinci galibiyete pek !:(>k sevinml§tim. İşte nihayet Demirapor, tn. 
gilizlerin h:ıkiki kıymetlerini hepimize bldiriyordu. , 

Bir giln sonra gelen Ulus gazetesinde merakla maç hlkiyesinl o. 
kurken ııu satırlara rutladım: 

"Deınirspor takımının İngillileri yenmesini Türk futbolU için bir 
zafer olarak kabul edebiliriz.,, 

Hayır! .. Hiçbir zaman .. Bu galebe Deminıpor için çok güzel bir 
neticedir. ( 2 • O) ı gözönüne getirince Demirsporun güzel oyununu da 
zihnen yaşıyor ve takdir ediyoruz. 

Pakat bu galebeyi TUrk futbolU için asla bir zafer olarak kabul 
edemeyiz. Çünkü zamanında meşhur Slavyahlara haddini bildiren fut. 
bolUmliz Midseks'den temin ettiği galebeye (zafer) ismini verecek ka
dar dlişmemi'jtir. Hakikt kıymetini JA.yıkile bilmediğimiz bir takmıdan 
temin edilen galebeyi Türk sporu için bir (zafer) addedersek, futbo -
lilmüzün bugünkü kıymetini inkar etmiş oluruz. 

İngilizler en fazla bizim Ayarımızda! Kombine oyun no1rtafııua

nndan bizden aşağıdır. En büyUk anatajlan (görgü) . dUr. Belli ki 
iyi futbolti seyretmigler. 

Kafile reislerinin tatanbulda verdiği bir beyanatta söyledili aeyle. 
ri unutmadık. Demişti ki: 

"- FutfoltinüzU llerletmek için memleketinize İngiliz profesyonel 
takımlarmı getirtmelisiniz.,, 

Bunda'n daha gilzel itiraf mı olur? Bu cümleyi uzun uzun izaha ne 
lüzum var? .. Arif olan anlasın •• 

Bu satırle.n okuyunca, Demlrsporun galebesini kıymetten dUıUrmele 
uğra§ıyorum zannetmeyin. Katiyen.. Demirapor İngilizleri yenerek çok 
güzel ve kıymetli bir galebe teınin etmie, ve haftalarca takmu titiren. 
lere de mükemmel allkilt tavsiye etmigtir. 

GönUI arzu derdi ki, İngilizler TUrldyeye geldikleri zaman k&rfı
lannda ilk defa Demirsporu bulsaydı ve yine gönül arzu ederdi ld kL 
çırdığl gollerden biç değilse 3 U ile Fenerbahçe 32 inci yıld~ntlmtlnU 
sUsleseydi. 

1ngUiılerin futbolde en iyi bildikleri ve bize her !matla gösterdik
leri gey~ Sof\ık,llanlıhklan, spor centilmenllli ve aamimiyetleri.. 

için davet edileR hakemler 
Bod~n Terbiyeıi lıtanltal BöL 

ıeıi Atletizm Ajanbjındaa: 
1 - Aptıda isimleri yanlı ha

kemlerin 25 • 6. 1939 Puar ıUnU 
saat 14 te Gül Kupuı mu.abaka· 
lan için Fener Stadında bulunma.. 
ları riea olunur. 
Adil Giray, Naili Moran, Vamık 

Geı:en, Dr. Nuri, Semih, Cemal, 
Taha. Sıtkı, Sudi, Rauf, C. Bata
ran, Mahit, Hilmi, ı. Bakır, ı. 

Ş&hinbat. F. Tekil, Ö. Besini, Hik· 
met Feridun, H. Acopyan, Ekrem 
GUçliller, Garbis, Ali Rua, lhsan 
Belor, Cemil U%Unoflu, Yuumi, 
K. Besim, D. Sakalak, Afıf, Bilek, 
Fethi, Halit Süer, Hayri. 

2 - 25 • 6 • 1039 ıünkü 001 
Kupaaı mlisabakalannm 100 -
200 - 400 metre koıulannda ay. 
nı sabah saat 10 da Fener Stadın
da seçmeler yapılacaktır. 

-o-
tjilal klübünün 

kongresi 
TliMI Spor Klı1bi1 Başkanlığından: 
Niznmnamemiıin 27 Te 32 nci mad. 

deleri ıııucilıince senelik adi kongre
miz 8 temmuz 1939 cumartesi günü 
sı:ınt 16 da ErenköyflÖde Klüp hlnn. 
sında y:ıpıl:ıcııkhr. Kayıth bulunan 
azanın tnyin edilen lriin ve saatte teş
rifleri, ın:ı:zereli yilründen gelemiye. 
cek olanların da nkflletnameler!nl 
göndermeleri rica olunur. 

m.:ZNAME 
1 - 1938 - 1939 de,·resine ait spor, 

idare ve hesap muameliilının tetkil: 
ve idare lıeyetinln ibrası. 

2 - KHlp nlıamnıımesinin cemi
yetler kanunu hükümlerine göre ye. 
niden tanzimi. 

3 - Yeni idare heyeti ve hesap mü 
ftolli!7leri nin intihabı. 

2 - Müsabakalara aut 13 tc 
batlanaeakbr. 

3 - Beden Terbiyesi bUviyet 
cüzdıdmı hmil olmıyan yiizUeliler 
milsabakalara giremezler. 

4 - Bir ylizlicU bir ıünde 

-Su Topu hariç- ancak iki yL 
nta ittirlk edebilir. 

5 - MU..bakalar Beynelmilel 
yanı nizamnamesine ıöre yapıla· 
caktır. 

6 - JUrl Heyeti: Ahmet Fet· 
ıeri, Rıza Sueri. Hakem Sıtkı Er. 
yar, Ali Rıza 5azeralp, Fahri Ay· 
yad, Suat Erler, Hilumettin Gü. 
reli, Bekir Macur, Hikmet 'Ustün• 
C1af, Baluat Baydar, Celll Gazen. 

Yukamla isimleri yuıh arka· 
daıtarın mezkQr ıün ve aaatte 
mliaabaka mahallinde bulunmala. 
rı rica olunur. 

lsfanbul 

At yarışları 
23 Temmuzda baştıyor 
Her MDe daha ziyade &lika 

celbeden fstanbul at yarıştan bu 
sene 23 temmU7.da ba§lıya~k, 

yedi hafta devam edecektir. 
Her haftaki YAl'!llatm adedi 

de bermutat bel§ir. Y&r13 ıslah 

encümeni bu seneki müsabakalar 
için 10645 lira müklf at verecek. 
tir. Bu mevsim yanılan için A. 
nadoludan ve bilhuaa aon Anka. 
ra kO§Ularm& giren yeni atlar ya. 
kında şehrlmiJ:e getirilecektir. 

Veliefendi çayırında bu sene 
mUhim. değieiklikler yapılacak 

halkm istirahati için lhmı olan 
her gey yapılacaktır. Ve bilhuaa 
eski senelerde bir çok şikayetlere 
sebep olan büfe işi de f.aıısim e. 
dilecektir. 

.. ,. ......... 
laıacunne muntazaman 

fırçalayınız. 

Müessisler toplantısında, cemiyet 
ler kanununun ·emrettiği şekilde 

klüp ni~~eşindeki tadilat ya· 
pılacaktır, 

Bu noktalar berinde durabilir, uzun U%UJ1 konuşablllrfz. Takım m 
fazla bunlara lAyJk oldufu idıı bu YUdıklanmıza da kimae (lfllrme) 
diyemez. 

Spor, Clalma spor ... Meaenl memJe1ietlerie h W • h w.le et. 
Ujl M1:J1k IUllaJI ne glzel anlunlllar" lttıe ille Abla .......... lılt 

grup.. Acık unda, R'fkle, ,mde ''°' J'8Pank Dpt -~ llDll ~ 
.. IJI MhJorlar ... 
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Yorgunluğunuzu 
nas ti 

dinlendirebilirsiniz 
:Amerika kadınlan ya -

2m en yakıcı güneşlerin altında 

dolaştıktan sonra dahi neşeYerini 

:ve hayat kabiliyetlerini muhafaza 
• etmenin imkanlarını bulmuşlardır. 

'.Amerikalılar sıcak yaz günlerinde, 
ak§am eve döndlik.leri vakit buzun 
şifalr hassasından istifade eder -
ler. Çok basit olan bu usulü öğren 

·s.· . l 

'· . . 
dikten sonra eğer sıcakalrdan şika
yetçiyseniz siz de tatbik edebilirsi
niz. 

/' ı Amerikan kadını, yazm eve dö • 
f ncr dönmez küçük bir buz parçası
l nı muslin bir mendilin içine koy -
, duktan sonra bu mendili yilzü, boy 

.....,.,......~J nu ilzcrinde dolaştırır, bir müddet 
kuiaklarmm arkasında tutar, son.' 
ra bileklerini bu mendil ile oğar ... 
Vücuda tatlı bir serinlik veren bu 
işten sonra buz suyu ile ısalnmış 
iki pamuk parçasını yaz güneşile 

yorulmu.~ göz kapaklarmm üzerine 
koyar ve bir çeyrek saat kmulda -
madan durur. 

Bundan sonra da bir buz kesesi 
alır. Kesenin içersine bir iki parça 
buz koyar ve keseyi bir müddet al
nı üzerinde tutar. Eğer pek yorul __ 
muşsa. keseyi bir yastık gibi ense
ıine koyarak istirahat eder. On da
kika sonra. bütün yorgunluğu geç. 
miştir. Şu halde bir günün bütün 
yorgunluğunu dinlendirmek için ya 
nm saat kli.fi gelecektir. 

• Yalnız dikkat edilecek çok csas
b bir nokta, buzu hiçbir suretle 
deriye temas ettirmemektir. Buz 
parçacıklarını daima bir muslin 
mendile iyice sarılmı§ olarak kul
lan.malıdır. Bu tavsiyeye riayet e. 
dilmiy~cek olursa, doğrudan doğ
ruy" cilde temas eden buz knn de
veranını bozar, gUzellik için fena 
neticel~r meydana gctlrebillr. 

* Kahve kutusunu dalma sıcak 
bir yerde sakhyacak olursanız kah 
ve uzun zaman tazeliğini muhafa. 
za eder. 

* Kuru sebzeleri, pınnç ve sai
reyi böceklerden muhafaza etmek 
için bunların bulunduğu kutu veya 
torbaların içersine bir parça. iri 
tuz koymak kafidir. 

* Pirelerin hücumundan kur -
tulmak için yatnkları havalandır. 
dıktan sonra döşek aralarına gayet 
az miktarda naftalin serpiniz. Son
ra odanın bütün pencerelerini aça
rak odayı iyice havalandırınız. Haf 
tada bir defa yapacağınız hu ufak 
tedbir bütün bir mevsim rahat uy. 
ku uyumanrza sebcb olacaktır. 

j Tavsiyeler 
* 1.raydnnosu vo dereotunu ga -

yet ince olarak doğramak için ko~ 
!ay bir usul vnrdır. Kullanmadığı. 
mz eski bir su bardağı içersine 
bunları koyunuz. Bardağı sol eli -
nizle tutunuz. Sağ elinize de bir 
makas alarak onları makasla kesi
niz. Bu işi yaparken bir taraftan 
da bardağı hafif hafif döndürecek 
olursa maydanos ve dereotu gayet 
ince doğranmış olur. 

* Yazın kullanmıyacağınız yün. 
lü elbiseleri saklamadan evvel bun· 
!arın hafifçe lekelenmiş olan yer
lerine toz halinde karbonat sürü -

Güzel havalı 
yaz gilnlerind 

Hava güzel .. Ne giyeyim diye düşünüyorsunuz .. Yün!U 
yör mü? Geniş bir rob mu? Yuksa tamamiyle dar ve tama 
vücude yapııııan rob mu? 

İyi giyinme zevki tekemmtil eden bir bayan bu suali 
di kendisine sormamalıdır. Güzel bir yaz gününde bunlarıJl 
de giyilebilir. Mesele tayyör veyahud robun biçiminin vücudt 
ması ve renklerin birbirini tutmasıdır. Bu yazın bütün roblll 
açık, hafif renkler modadır. Bilhassa penbe ve açık mavi, gt1 
karışık zümrüd rengi çok modadır. Çilek renkli roblar bU 
nin en orijinal rengi sayılmaktadır. 

Modellerimize bu gözle baktıktan sonra kararınızı vere 
siniz: 

1-Bu yünlü tayyör, mevsimin en yeni ve en beğenilen 
ğidir. Kuma§ın çizgileri kalçalann, belin, omuzlann bütün . 
feti!li meydana çıkanyor. Zemin açık bej, çizgiler koyu gtı 
Muslin kravat açık ye§ildir. 

2-Emprime kumaştan çok güzel bir rob. Bu rob maron; 
ve kırmızı zemin üzerine yapılmış emprime kumaştan çok zı~ 
lur. Robun önü tamamiyle plisedir. Caket düz ve epice geııJ; 
Her vücude yakışan, bozulmadan her yerde giyilebilecek olaII 
roba bu yaz çok rast gelecek ve beğeneceksiniz. 

3-Bu rob jerseden yapılmıştır. Beyaz zemin üzerine 
yahud kırmızı çizgili kumaşlar bu modele çok uyğun gelir. 1 
da madeni bir zincir ile kapanan kırmızı bir motif vardır. 

4-Korsajı beyaz bir jile halinde olan plise eteklikli rob.; 
mavi ve beyaz bir kumaştan yapılır. Beyaz jilenin etrafında 
tifler ayni jerse kuma§ı;n kırmızı ve beyaz renklisinden stR 
Caket düzdür • 

nüz. Sonra üzerine ince bir yağ 
klğıdr koyarak bu kiğıt üzerinden 
ütüleyiniz. Elbise soğuduktan ııon· 
ra saklarsanız tekrar giymek iste
diğiniz vakit lekenin çıkmryacak 
kadar kumaş tarafından musedil. 
miş olmasmm önüne geçersiniz. 

-Güzel döşenmi~ 
bir sayfiye oda~1 

Döıenmiş bir odaya giril~ 
kit beğenmediğimiz sık ıık ' 
lur; bizde fakir ve ihmalkll' 
ile dÖ§enmiş dllşüncesl u)raıı 

bu oda eşyasile, ayni odayı, Jı 
bir zarafet hlıısini verecek 
döşemek mümkün ve kolaydıl'· 
yanın ahengi hakkında sağla#' 

• zevk sahibi olmak, bu çok sot 
nedılcu ley! baprına a xaıı 
Koyduğumuz resim, bize çc1' ~· 
gelecek belki de kullanmak b 
temiyeceğimiz C§Ya ile ne 
güzel bir sayfiye odası d" 
olduğunu göstermektedir. 

Bu döşemenin ilk lıaJcl§tf c:; 

bir sayfiyeye alt olduğu an; ı; 
Bir villada, deniz kenarmd ~ 
apartnnanda, eski bir yalrda, ' 
Boğaziçinin bir tepesindeki 
ni evde pek mükemmel kul ııJ 
Bu oda döşemeei çok ucuza 0 
lur. Güzel bir zevk örneği ;ııı 
ııeıımi3 olan odanın en bü)'1l) ~ 
yeti fazla eşya ile dolduruIJıl 
mamasıdır. I 

Bu günkü zevk, en kibar ~ 
!ondan, en basit bir sayf i,re ~ 
na kadar yalnız lüzumlu d,i 
kullanılmasr, gözü ve ruhU ~ 

* Limonlar evde kalmca gayet lüzumsuz eşyanın eve solı:U t' 
çabuk küflenirler. Buna mlni ol· esasını bir kaide olarak ]l:ablP 
mak için limonları" geniğ bir yap- ıniştir. Sayfiyelere muvakkat 
rağa, mesela bi~ incir yaprağına. zaman için birçok lü:ı:urııJıı$ J 
sarmak haftalarca küflenmeden taşımanın müşkülatı bu 1' 

• ' ·r muhafazasına. yardım eder. 'ı değişmez bir hale getirmi§U ' 
Reaimdeki odada çizgiieJ'ilı rt * Herhangi keten bir kumaş u. I nkl . 1 v .. ,,%1 dt 

re enn uygun uguna .,., bit 
~~rindeki. ~an. le~e~~ . çı~armak ı dikkat edilm.i§tir, Duvara :te~ f 
ıçın lekelı elbıseyı yırmı dort saat dilmi kil tik konsollu etajeıil'' 
çok tuzlu su içersinde bırakmak nimu:ı r~m ve ufacık btıfe~~ 
kafidir. ı I · · d akılı •Y"" ıJ ,.. ~°'"• ıv .... ..., zenne yme uvara ç ıı.giltfl' 

çizgileri ayni münhani ç tJJlf ~ 
teşekkUl e~tir. Kır haya ';/ 
gun sağlam mobilya. arasın• 1' f 
edilmiş bu küçük süsler od• il 
ni ve itinalı bir güzellik yetflJ ~(/ 
çin klfidir. Duvarlar ve ~e 6tf.t1 
hani çizgilerle süslen~ bır ,?' 
te olmalıdır. Renkler de t~ 
biribirine uygun olmalıdır. 
visi duvar kağıtları bu Y~~~ 
makbul modası olduğuna '~ıetl 
daki koltuklar· ve keten örtü rJile 
bu renkte pomponalrla suste f 
lidir. Penceredeki çift -!ı ~ 
delerin kenar volanların• ,,-
visi rengindedir. . rır" 

Bu renk sayfiye mobil) aS JJ'I,. 

ğır ve biraz kaba ahcn~ J;ı 
ıatmak için ~sizdir. ResiJll tu 
bilya.yı gözden geçirecek 0 

111e 
e~ell ağır ve kalm ayakl•~--~ı 
rinde duran sağlam m~ rJıJııı 

}le 
nize çarpar. Bu masayı 1' ' 
bir marangoza çok ucuz ol•~4t> 

(Denmı H unc 
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22 HAZİRAN - 1939 

Çocuktalfl1 an 
habern 

Sütçü, sattığı süte su katmak su
t ÇUyJa mahkemeye verilmişti. Ken

disini şöyle müdafaa etti: 

- O gün süte su katılmıştı ama 
bunda benim kabahatim ve fena 
bir maksadım yok. Bu işi ben yap. 
ttıadım. 

- Kim yaptı? 

- Küçük oğlumla kızım .. Onlar 
da çocli.ktur, mesul edilemezler. 

Mahkeme, iki çocuğu cclbctti. Ha 
~irn bunlardan büyüğüne sordu: 

- Anlat bakalım oğlum. Süte su 
lian~tırmışsm öyle mi? 

- Evet. 

- Ne için yaptın bu işi? 

- O~'Iluyorduk efendim. Karde-
•İlnle ben babam ve annem gibi 
Slitçii olmuştuk, onları taklit ettik. 

b·:- Bana çok yüksek geliyordu, 
Uyük baba yadigarı olduğu içjn 

de kestirmeğe kıyamadım. 

'<nrdı~ı cevn; 
blınD aşmoş 

- Yahu arkadaşım olacaksın, 
beni ikaz edersen darılmaz, bilaki" 
lllernnun olurum. Yanlış bir şey 
ral>tığım zaman neden bir şey ~Y
etlliyorsun? 

\ 

- Ben çok konuşmağı ~e\'mcm. 

<\,. 
~ 

d "Ji. B E R - l\ktam Postan 

Erkek (karısına) - Bugün çok misafir geliP. seni rahatsız 
etmedi ya? .. 

Gümrük memuru (arkad&5ına) 

r~~ 
IH1 97 • 

f! ' 

- Bnh l kazanıtnı. Kııdırıın b<'lin- de kuma5 sarılı dcgilmiı:;. 

Kaıdon ve 
c11 ı pDomat 

Hakiki diplomatla namuslu ka· 
dm arasındaki fark ı;udur: 

Hakiki bir diplomat "evet,, derse 
"belki,, "belki,, derse ''hayır,, mana 
smadır. "llayır,, derse artık o haki
ki bir diplomat değildir • 

- Fransız karikatUrU 

Kadı n - Bankada iki bin liran 

olduğunu söylediğin zaman ba
banı ne dedi? 

Erkek - Kendisine onları borç 
vermemi söyledi. 

-İtalyan karikatürü-

llngDD I~ 'ff o kıras o 

- Kaynanaızın hergün biraz da. 
ha kilosunu azaltabilme i perhizle 
elde edilmiş bir muvaffakiycttir de· 
ğil mi? 

Boş kafaı 
Tra~ı anlatıyordu: 

- Bilsen ne heyecan geçirdim. 
Kurşun evvela başıma geldi, sonra 
bo~luğu geçti ve nihayet... 
Tra~ edilen adam dayanamıyarak 

taşı gediğine koydu: 
- Kurşunu ameliyatla başınız

d~n çıkardılar değil mi? 

Amerlkalf'il 
fı kırasu 

- Golf oyununa yeni ba~layan 

bir adamla otomobil kullanmağa 
yeni başlıyan adam arasındaki fark 
~udur: Birincisi bir şeye dokunma
ğa mu,·affak olamazken ikincisi ö· 
nüne her çıkana çarpar durur. 

Mazeret 
Hakim, maznuna sordu: 
- Şikayetçinin altından saat kös 

teğini çaldıktan sonra üstelik za
vallı adamı dayaktan yarı ölü bir 
hale getirmi~sin neden? 

- Kösteğin ucunda saat olma
dığım görünce aldatıldığımı anlaya 
rak hiddetleıuniştim. 

-e!P Ne. yapıyor.sun? 
- Patateslerin uasında et bu-

labilirmiyinı diye bakıyorum. 
-ltalyan karikatürü-

U z \YI 1FD SÜ ıre ır 
Bir gece evvel beraber gezmeğe 

e;ittikleri arkadaşını sabahleyin yol
da görünce sordu: 

- Eve geç gittiğin için karın 

bir şey dedi mi? 
Arkada~ı: 

- Aman birader, dedi, şimdi on
ları anlatrna~a \·e tekrarlamağa yak 
tim yok, işe geç kalırım. 

FıraD'i1soz 
fa kırası 

Me1:hur tayyareci reklamı ye gazc 
telerde Kendisinden bahsedilmesini 
hiç ı>e\·mezdi. Bir gün sebebini sor
dular, ~yle cevap verdi: 

,,.,..,,.,, '~ 
.... -"'·· - Size muziplik yapmışlar. De - Evet. geçen hafta dünraya c· 

bediyen gözlerini kapadı, 

-_ En fena uçan kuşan en çok ko· 
nu~an kuş olduğuna dikkat etmedi. 
niz mi? Papağanlar iyi uçar mı? 

~· - Biraz sabret karıcığım, şim-
1 Yanına geliyorum. 

1 - Cahide denize yalnız gitmeme
~· &eçenlcrde az daha boğuluyordu. 

ehbi kendisine suni teneffüs yap· 
tlıağa mecbur oldu. 

~·- Suni teneffüs mü? Sakın Ca· 
1de de suni bo&,rulma yapmış olma. 
~il? 

"" '"* ' \ 

~adyo tamircisi - Müessese

ttı:~ nıüşterilerine bir cemile ol

"ıal( Uzcre makine tamir edilin
~' 

Ya kndnr ınnkitıe yerine bir mli· 
~ :ı 

.Y"n bırakıyor. 
-I<"'ransız karikatürü-

niz o taraf ta değil ki.. 

ÖPOLECEK KADIN BÖYLE OLURRA: 
- Neden bu kadar yavaş gidiyorlar acaba? .. 

- Yarış'ı kazanıp kendi lerini bekli yen kı zı öpmemek için olacak her halde! .. 
· -İtalyan karikatürü-

·-·--

• 

·!'R-
Ruzveltin manidar 

bir hareketi 

B ERLİNDE çıkan Zuvölf -
Uhr - Blatt gazetesi İngil

tere Kral ve Kraliçesinin Nevyork 
seyahatlerinden bahsederken Ruz
veltin Kral §erefine verdiği kabul 
resmine Arnavutluk ve Çekoslo • 
vakya sefirlerini de davet etmiş 
olduğunu yazmaktadır. 

• • • 

Harbi önlemek 
için en i_yi yol 

1 NG1LtZ milli müdafaa na • 
zırr Lord Chatfield verdiği 

son lbir nutukta harp tehlikesi 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

- Harp sakınılması kabil ol -
mıyacak bir şey değildir ve hiç bir 
memleketin hiçbir halkı onu iste
miyor. 

• 
Harbi önlemek için en iyi yol da 

ona hazır olmaktır. 

Her erkek ve her kadın, işçi ol
sun, memur olsun, bugün normal 
işini yapmakla sulh uğruna yapı • 
lan mücadelede bir vazife görüyor 
demektir. 

• • * 

Tayyarenin pil2tu <ı.!.~ A.ntonia 

General F ranko 
harp gemileri 

ahyor 1 

G ENERAL Franko Alman 
deniz inşaat firmalarile 

müzakereye girişmiştir. Franko 
İspanya namına Alman tezgahla • 
rına biri 8000 tonluk, ilcisi 4,500 
tonluk üç kruvazörle altı denizalt' 
gemisi sipariş etmektedir. 

*** 

Benesin kardeşi 
kaçmış l 

V ARŞOVADAN bildirildiği.. 

ne göre, Çekoslovakyanm 
eski Cumhurreiai Benesin kardeıi 
Wayta Benes Bohemya hududunu 
geçerek Polonyaya iltica etmiye 
muvaffak olmuştur. Kendisine ka• 
rısıda refakat etmekteydi. '.Alman 
gizli polisi Gestaponun takibatın -
dan kurtularak tevkifinden evvel 
P'()olonya hududuna vasıl olabil • 
mitşir. Her ikisi ~e hudu'du .geç • 
meğe muvaffak olduktan sonra 
doğru Varş.ovaya hareket ctmit • 
lerdir. · 

* * * 

LONDRA gazeteleri Lond.rada 
ir tAbiin karısma. sJ.g~a iç

mcmeıs~ için haftada 200 ingiliz li· 
rast ücret vermekte olduğunu ya
zıyorlar. 

Dini ismindeki üçüncüsü ise nak. Genç kadmm. bu kadar pahalı 

!olunduğu hastanede bulunmak • bir yasağa rağmen dayanıp dayl\ • 

tadır. Fakat hafızasını kamilc!l namıyacağı tahmin olunamıyor! 

kaybetmiştir. Yapılan isticvaplar • 
da tayyare ile uçtuğundan başka 
hiçbir şey hatırlamamaktadır. 

Doktorlar tarafından yapılan 

muayenede hafızasının bir daha 
avdet etmiyeceğine rapor veril -
miştir, 

Kazadan uzun bir müddet son
ra kaza yerine yetişenler pilotu 
su üzerinde yüzmekte olan tay -

yarenin bir kanadına oturmuş şid. 
detli bir isteri lbuhranı içinde sa. 
yıklar bir halde bulmuşlardır. 

* * * 

Suikastçı bir 
yahudi kızı ! 

K UDüSTEN bildiriliyor: 
10 yaşında küçük bi.r Arap 

çocuğunun zekası yüzünden yaka
lanan 17 yaşında Raşel Ohevami 
isminde bir Yahudi kızı Kudüs 

mahkemesi tarafından müobbet 
hapse mahkfun edilmiştir. Yahudi 
kızı idama mahkum edilecekken 

yaşının atüçüklüğünden tlolayı ce
zası müebbet hapse tahvil edil • 
miştir. 

* * * 

Alman yadan 
bir kız kaçırma 

1 NG1LTEREN1N Elinburg 
§ehrinde tanınmış bir iş a

damının oğlu olan Erle Cıımming 
isminde genç bir lskoçyalı, Alman
yarun Leipzig §ehri üzerinde vukua 
gelen bir tayyare kazasile bu geb
re in.miş ve orada genç bir Alman 
kızıyla tanışarak sevişmişler, 

Genç hkoçyalı evlenme hazırlık
ları için tekrar memleketine dön -
düğil zaman bir gazetede Bitlerin 
bir kanunla Alman kularmı ecne
bil~rle evlenmekten menettiğini o
kur okumaz derhal bir tayyare ki· 
ralamış, Leipzige inmiş ve hiçbir 
§eyin farkında olmıyan Nazilerin 

gözleri önünde Alman kızını tay -

yareye bindirerek Edinburga ka -

çırmış, orada evle~lerdir. İngi

liz gazeteleri h!diseyi naz.ilerle a

lay ederek yazıyorlar. 

Alman kızı ise gazete muhabir

lerine yalnız nazilerin kendi.sine i

çerleyip Leipzigdeki ailesine tazyik 

Genç Yahudi kı?ırun itham edil. yapmalarından endişe ettiğini, ba.g

diği suç, Kudüste geçen cuma gü. kaca saadetini bozacak bir t~aex 

nü, Müslüman Arapların hapis -
hanedeki akrabalarını .ziyaret için 

bekledikleri sırada bu Arapları 

berhava maksadile ibomba koyma
ğa teşebbüs etmektir. 

Yatudi kızı bu bombayı bir zar 
zavat sepeti içinde getirmiştir. 

İbrani dilinde ismi (Ümmdn 
aşıkı) manasına gelen bu genç ia. 
zm müfrit Yahudi gruplarından 

birinin faal azası olduğu anlaşıl • 
mıştır. Yahudi kızı o .giin hapis. 
haneye girebilmek için Mü-slüman 

1 
Arap ıkadını kıyafetine girmiş, fa 
kat 10 yaşındaki Arap çocuğunua 

uyanıklığı ve dikkati sayesinde 

olmadığını söylüyor! 

yakalanmıştır. 

Çocuk verdiği ifadede bu sui 
kasdcı Yahudi kızını evvela bir 
Arap kızı zannettiğini ve kızın 

kendisine bir sepeti taşımak için 
bir kuruş verdiğini söylem.iıtir. 

Fakat çocuk eline sepeti alınca 
gayet ağır olduğunu görmÜ§, içine 
bakınca Arap usulü pişirilmi§ ek .. 
mck yerine Yahudi clanefi görür 
görmez Müslüman kıyafetindeki 
kızın Yahudi olduğunu anlamıı • 
derhal polise haber vermiştir. Po
lis ekmeğin içinde ibom'bayı; !bula. 
rak suikastçı kızı tevlcif etıniftir. 
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s ADRAZAM Kabakulak 
İbrahim Pqa bupn 

pek hiddetliydi. 
Karşısında titreye titreye du· 

r<.ın Asesbaşma dikdlk baktı ... 
Önündeki pıştahtaya dayalı mu
rana çubuğundan bir nefes 
çekti, sonra fevkalade canı. sı
kılmıı bir vaziyette el çırparak 
haykırdı: 

- Bre mel'unlar, çubuğum sön 
müı, tez ateı getirin .. 

Yakası oymah, yenleri sırmalı 

bir kaftan eiymiş olan çubuksu 
batı ~ümüş bir buhurdanlıktan 

gilmüı maıasiyle bir iki parça a· 
teı alarak ve.ziriazamın çubuğu· 
nun lUlcsine itina ile yerleıtirir· 

ken Kabakulak İbrahim Paşa A· 
ıesbaşıyı yeniden tekdire başladı: 

- Nizamı alem muhtel oldu, al· 
dmş etme.diz; Asitanei aliyede a· 
uyişten nişane kalmadı, alakadar 
olmadız; eşlrra nazannı esafili 
nastan çevirdi, kilbera konaklarını 
göze kestirmeğe başladı. Daldı· 

ğız gaflet uykusundan gene uyan
madız; bizzat haremi hasımdan 

bir cariye gaybubet eyledi, tez 
bulasız diye isdar eyledim. Ara· 
dan yirmi saat zaman geçtikten 
sonra bir vazı pcripn ile huzuru· 
ma ğelip (etrafı crbaayı araıtır

dık, Gülbcyazıtı viluduna destris 
olamadık) cevabını verirken na· 
ııl ol urda sikılmaısız t Bu ceva· 
bmla cellJ.d elinde can vermeğe 

liyık oldun .. Ama kemali lutfü 
keremimizden gene müsaade ede
riz. Şimdi beni iyi dinle.. Yıkıl 

karıımdan git, adamların fstan -
bulun dört canibine dağıt. Gülbe· 
yazın olduğu mahalli tarassut ve 
tahkik et .. Neticeden beni haber
dar -eyle .• Aksi takdirde kendini 
yok bil ... 

Aıesbatı boynunu büktü. ve: 
- İzni aliyeniz olursa devlet

lim, dedi, maruzatımı sonuna ka· 
dar dinlemenizi niyaz edecefim . 
Etrafı erbaayı araştırdık, Gülbc
yazın vücuduna destris olamadık 
ııma mezburenin tariki firarı ve 
hemrahı hakkında bir hayli malU
ınat elde ettik. 

Veziriazam tekrar köpüırdü : 
- Peki öyledir de ne deyo der 

.ial söylemezsiz, ve bir sürü ma
nasız kdimat ite sabrımızı tarü
mar eylerıiz. Tez izah et .. 

- Adamlarım tebdili kıyafetle 
İstanbulun her tarafında eşirra· 
nzn sığındığı kahve ve meyhane -
lui keştilgüzar eylerken Galata 
c:vannda bir meyhaneden donan· 
maya mensup leventlerden, hal 
ve tavrı earip bir derdmend der· 
hedere rast &clirler. Gözlerinden 
kanlı yaşlar aktığı ve ikide birde 
yanık yanık ah eylediği adamımın 
dikkat nazarmı celbeder. Derdin 
ıual eyler. Derd ağlatır, fehva -
ıınca bu garip adam aergüzeıtini 
hikaye eyler .. 

''- Beni donanma.da Aşık Ham 
za deyu tanırlar. Yelkenci Yunus 
li!:abiyle müı;e:nma bir de refiki 
canb:r::berim vardır. Her ikimiz 
b:den bir güzelin zülfüne esir ol
dl k. Scv~ilimiz, gözümüzü kaldı-
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Bağcdlata gücdlüyoıruım 

lbana lbnır hayvan D 

Yani donanma kuludur. Tedip ve 
tecziyesi efendimin hakkı.dır. 

Siayeti ile idamı yolsuz.dur da ... 
Ahmet Paşa, Hamza gibi, Yu

nusu da tanır ve çok severdi. 
Sadrazam Kabakuliık İbrahim pa· 
ıanın padişah yanında nüfuzunun 
gündengüne artmasından da canı 
sıkılryordu. Euaen sadaret maka· 
mıncla da gözü vardr. Binaenaleyh 

np bakamıyacağımız kadar yük- bunu vesıle tutarak İbrahim pa· 
sek bir yerde idi. Fakat aşk kuv- şayı padiJahın gözünden düşür· 
vetiyle her güçlüğü yendik. u- meğe salışacaktı. Böyle bir fırsat 
mulmaz bir cesaretle ölümli göze h~r vakit ele geçmezdi. Binaena
alarak sevgilimizi olduğu yerden leyh derhal üç çifte piyadenin 
ka~ırdık .. Sonra ol dilberi rananın hazırlanmasını emretmiı. Topka· 
haı1gimize aid olacağını düşün- pı sarayına doğru çala kürek yol 
diiıc. ikimiz de delicesine aşıktık. ,almışlardı. 
Ama çocukluktan beri beraber ya- Beyaz köpüklü mavi dalgala • 
sadığımız için biribirimize kıyma· rın çırpına çırpına yaladığı sa
dxk. ray rıhtımı üzerine çıktıkları va-

Kura çekelim, dedik .. Gülbe- kit minarelerde ikindi ezanı oku
yaz kime isabet ederse ol mesut nuyordu. 
olsun, öteki aşk ateşi ile yanıp tu· •Bostancıba~ılar, Kaptanı der • 
tuşsun, dursun .. Tali bana yar ol· yanın önünde el bağlayıp selaın· 
madı. Yunus sevgilisiyle beraber durdular. Ahmet Paşa arkasın -
yola çıktı. Bağdad valisi Ali Paıa dan alkış tutan on iki leventle be
İran seferi için asker toplarmış •aber, ağır ve edali yürüyüşiyle 

deyu işitmişti. Artık İ&tanbulu b<ıhçeden iç saraya doğru tevec
cmin görmedi.. Bağdada doğru cüh etti. Bab1 evvele gelince ar
revan oldu.,, kasındaki leve(ltlerden birisine 
Adamım bu hikayeyi dinleyince döndü: 

İJi anlar. Hamza.dan daha fazla - Kapıya var, bostancı buraya 
ma!Umat almak isterse de Jevend çağırsın, emrini verdi . 
şüphe etmiş olsa gerek sözli bu- Levend koştu, kaptan paşa elini 
rada keser, ya hakikaten sızar, belindeki murnssa han~erin kah
}-ahut sızma taklidi yapar .. Ada· zesine dayalı bekledi. Biraz son
mım hemen gelip bana haber ver- ra bostancıbaşı başındaki hünka
di. Alelacele efendime ar.zthal et· r destariyle koştu. Kaptan paşa: 
meğe geldim.. - ŞeVketli hünkarı görmek iı· 

Kalıakulak İbrahim Paşa derhal terim, <leyince bostancı batı: 
toplandı, ve lbaşağasına emir ver- - Haremi hümayunu teşrif va-
di: ki oldu. Maamafih içeriyi ıercf • 

- Tez ha~anımı hizırlayın, 

nezdi sultana gidip görU!meJG Yal 

cip oldu .• 
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KAPTANI derya Ahmet 
Pap, üç çifte piyade ile 

tersaneden çıktı.. Etraftaki le
vent:er: n c:lkışları arasında hızla 

yol alan piyaJc Sarayburnuna doğ 
ru uçar gibi gidiyordu. 

Kaptan paşa bugün dalgın ve 
dütünceli idi. Her İJinde kendisi· 
ne danışan, en ufak bir mesele 
hakkında kendisinden fikir alma· 
dan karar \'ermıytn Sultan Mah 
mut nası loluyor da bir levendin 
idafnı için kendisine aormadan fer 
man veriyor, bir levendin boynu
vurulsun, diye ta Bağda.da cellad 
gönderiyordu! 

lendltttı.. Bira~ arı edasında isti· 
;rahatı buyuru~ mlimuıik bir. çay 
veya muanber bir kahve nuı ey
leyin.. Bende Darüasaade ağasına 
varıp efendimin hünkarı görmek 
arzusunda olduğunu iblağ ede
yim. Çıkacak irade ahkamına gö-
re hareket eyleriz. 
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H tlNKAR birinci Mahmut 
harem dairesinde bugün 

çok hi.ddetliydi. Vandan sarayı 

hümayun için gönderilen cariyeyi 
yolda eşkıyalar ga&betmi§ takip 
i~in gönderilen Sarıca Mehmet 
Paşanın takipten eli bot geldiği 

haberi alınm19tı. Hünkir kubbe 
altında kara sakalını karııtırarak 

yerinden fxrlayan iri ve karası, a
kı içerisinde kayıbolmuı gözlerini 
oynata oynata sadrazamı bir hayli 

Kaptan Paşa hadiseyi. tersane- rencide edecek ağır sözler söyle· 
de yeni öğrenmi§tİ.. İki gündenbe· miJ, azil ve idam ile tehdit etmiş, 
ri tersane civarından ayrılmayan cariyeyi gasbeden şakilerin yaka· 
yarı meczup bir levent "muhakak· !anması için Anadolu Beylerbe
Kaptan P a ! a y ı görmeliyim. yinin derhal hareketini ferman 
Kendisine söylenecek mühim söı:- buyurmut. fakat gene öfkesini ye 
terim var.,, nekaratiyle muha· ncmiyerek alelicele· dairesine çe· 
fızlan bizar etmif, nihayet kendi· kilmiş, aeririne uzanarak olan i§· 
sini alıp kaptan papnın huzuruna le'rin encamını diltünmeğe koyul
isal etmi1lerdi. Ahmet Pa,a Atık muştu. itte bu sırada kaptan paşa 
Hamzayı görür görmeı: tanımış· nın vürudunu haber verdılar. 
tı .. Mora aeferi hengamında bu Birinci Mahmut bu habere ade· 
gtncin ve yanından ayrılnuyan ta sevindi. Kaptan paşa ile sadra
Yelkenci Yunusun az mı himmeti zamın arasının şeker renk oldu
'6ebketmişti?. ğunu işitmişti. Şimdi kaptan pa· 

Ahmet Paıa lutf ile meclisi hal· ;ayı karşısına alacak. kabakulak 
vet ettirdi. Atık Hamzadan der- İbrahim paşa ile aleyhinde söylc
dini sordu: tecek, bu suretle derdi derununa 

' - Padişahı devran, hayatım: derman arayacaktı. 
dan çok sevdiğim arkadatım Yel· Kaptan paşa birinci Mahmudu 
l:enci Yunusun idanunı ferman ser iri üzerinde bağda~ kurmuş o
eylecli. Arkasından Bağdad iline turur buldu. Huzurunda derhal e· 
doğru hususi tatar çıkardı. Cellad f.ilip yer öptü. Pa.:iişah gülerek, 
b~lki Y.ıınm: bulup yolda boynu- Paşaya yer gönterdi. 
nu vuracak, bulmasa bile Bağda- - Şöyle oturun hele ... 
da viisulunda muhakkak yakalanıp Kaptan paşa, elemrü fevkal t:· 

itlaf edilecek. Yunus kadar yeğit, clep tekerlemesini ıevelemeyi u
Yunus k:ıdar gözü pek bir 'kahra· nutmadı ve gösterilen yere ilişti. 
man çok zor p!ılunur, böyle bir Ve uzun mukaddemeye lüzurrı 

kahramanın sevdiği binbir meşak görmeden maksadını kısaca anla~
ve mezahime göğüs gererek ele tı .. Donanmaya mensup bir le· 
geçir.diği bir kız yüzünden idamı lve.ndin kerı1isinin haberi olmadan 
ne adle sığar. ne de kanunu ha1i- iciamının nalayık olduğunu, lml 
ka.. Kaldı iri Yunus leventtir. tayfasrnın kusurdan azade ola-

mıyacağını, bir cariye parçası için 
Yelkenci Yunuı gibi cesur bir 
gence kıyılamıyacağını, huzurda 
söylenecek sözlerin en ağırı ile 
söyledi. 

Padifhın bu sözleri dinlerken 
adeta memnun olduğunu ıörün"ce 
kat'i bir taleple sözlerini bitirdi: 

- Şimdi müktezayı adalet şu
nu icap ettirir ki derhal fermanı 

i.dam yerine bir af fermanı yazıp 

hemen yola çıkarılmasını irade e· 
desiz.. • 

Hünkar bayağı sevinmişti.. E· 
!ini vurdu. Gelen harem ağasına: 

- Tez bize iki şerbet getirin .. 
Kumandasını verdikten sonra, 

kaptan paşaya döndü: 
- Sözlerin elhak yerinde ve 

teklifin musiptir. Fermanı şaha

nemiz haddini ve mevkiini bilmi
yen sadrazama iyi bir dersi tedip 
olur. Ama endi§emiz var. Ferma
ı:ımızı hamil tatar yoldadır. Ara
dan geçen dört gün zarfında bir 
hayli yel almış olsa gerektir. Şa
yet ikinci fermanımız vaktinde 
vasıl olmazsa hal nice olur? lra . 
dei şahanemiz müktezası is'af c· 
dilmemİ§ olur ki ben böyle bir ha
le kat'iyyen razı değilim .. 

Kaptan Paşa: 
Devletli hünkarım fer • 

manı adilanelerini bir kere irzan 
buyursunlar, dedi. Zamanında 

mahalline vüsulünü ben deruhte 
ederim. Aksi takdirde boynum 
kıldan incedir. 

Hünkar 'başka bir §ey söyleme
di. Demir parmaklıklı dar pence· 
relerinden Marmaranın dalgaları 
görünen bu saray odaıijlda ~ 
lu kmlcık şerbetleri içilirken 
hünkAr ıur kAtibhıi çağırdl. !ı\f•f~i"" 
manı yazılarak kaptan paşaya tes· 
Iim edildi, 
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A ŞIK Hamza, arkada9rnın 

af fermanını koynun:: 
koymuş. Üsküdar menzilinden 
kuvvetli bir hayvana binmi§, atr 
nm nallarından kıvılcım saça saça 
Bağdada doğru yola koyulmuştu. 
Aşık Ha.mzanın şimdi tek bir en
dişesi ve düşüncesi vardı. Bağ· 

dada vaktinde yetitmek ve arka
daşını ölümden kurtarmaktı. 

l'.ienziller arasındaki mesafe • 
leri aşarken Aşık Hamzanın göz 
leri etrafı görmüyor, kulakları a
tının nal seslerinden başka bir şey 
işitmiyordu. Her menzilin önün· 
de duruyor, bütün menzillere hita
ben yazılmış fermanını gösteriyor, 
ve her menziL:ie menzilci başıy2 

şu cümleyi haykırıyordu: 
- Bağdada gidiyorum.. Ban:ı 

hayvan ..... 

İnsanlıktan çıkmış, tamamiyle 
makineleşmit gibi, başka bir tek 
kelime bile söylemeden atından 

iniyor, eğerlenmiş yeni ve kuvv:t 
li ata biniyor, menzilci batının : 

- Hak selamet versin yiğitim .. 
Temennisine cevap b:le verme· 

den gene uzun yollara düş:iyor, 

dağları tırmanıyor, derelerden a
şıyor, düz ovalardan ge~iyor ... 
Ekmek yemek, su içmek bile ar
tık Hamza için bir ihtiyaç değil · 
di. Şırıl şırıl akan pınar başların
da durmuyor, kervansarayların 

kapılan önünde başını bile çevir
miyor ... Gece nadiren bir menzil· 
de iki, üç saat uyuyor,. Bir iki 
lokma yiyor .. Uylcudan uyanır ı.;

yanmaz adeta kökriyordu: 
- Ba~dada gLdiyorum.. Banı 

hayvan .. 
Günler biribirinin arkasından 

aktı .. İzanitin ormanhk havaliıi. 
Konyanın susuz çölleri atıldı. To
rosların yıldızlarla öpügen tepe· 
terinden geçildi. Fırat Atık Ham
zanın daima ayni sutetle tekerrür 
ederi reryadlariyle inledi 1 

- Batdada gidiyorum.. Ba:lal Kapu kulu efradı Yelkenci Yu· 
hayvan , . nusu aille, yumruk yere diz çök· 

Arabi.atan çöllerine daldığx va- 1 türdüler, baıını siyaset kütUlil 
kit Aıık Hamza yarı meczup bir üzerine koydular. Dcatannı batın 
adam olmu9tu. Mahmuzlariyle a· I dan aldılar, boynunu palaya hazır 
yaklan çöllerin kumları içerisin- ve müheyya bir hale koydular. 
de ıömülen hayvanını mahmuz • Celli.dbaır meydanda kurulmut 
layarak çölde kanlı izler çizerken, olan otağa yaklaıtı. Bu vahtet 
kendinden ıeçmit ağzrnda kendi· manzarasını kayıtsız gözlerle ta· 
sinden baıka insanlar için mana- maşa eden valiye yana§tı. Ve fer· 
sız sözler dolaııyordu: manın yerine getirilmesi için iıiıı 

- Dayan Yunuı .. Ben geliyo- istedi. Vali hiç tereddütsüz:: 
rum .. Seninle her yerde, her se . - Paditahın fermanı yerine . 
fer.de beraber olmak için yemin getirilsin! dedi. 
etmiştik. Eğer seni ölmüş bulur- Cellid idam merasimi uıulür.e 
sam, arkandan gelirim... tamamiyle riayet etmit olmak 

Sonra yeni bir menzil Ö:lilnde için ağır adımlarla siyaset kütü· 
durduğu vakit: ğüne doğrü yürüd:i. Palasını 'kal· 

- Bağdada gidiyorum.. Ban3 dırdı: fakat palayı Yunusun enıe 
ho.yvan . . sine dokundurmadan geri dön1Ü 

Diye haykırıyordu ve tekrar otak önünde el pen~e 
divan durarak: 

-5- - Yelkenci Yunus ismin~eıd 
şeririn iJamına paditah fermanı 

Y ELKENCt Yunusun ida· çıktı, dedi .. Emrin yerine getiril • 
mr hal:k·ndaki fcrma"lı mesine izin isterim .• 

kaza cereyan Bağdada vasıl ol
muş, vali fermanın mevzu oldu· 
ğu atlas keseyi öperek başına 

koyml!ş, fermanı hümayunu oku
yup mealine muttali olunca derhal 
Yelkenci Yunusun dcrdestiyle 
celbini emretmiş, ol a§ıkı derd 
mendi sığındığı han kö§esindcn 
kaldırıp kapı altında alıkoymuştu. 

Vali ertesi günü yapılacak idam 
için icap eden bütün tedbirleri al· 
mış, celladbaşı keskin palasını bi
lemiş, baş yamak öküz Halil, 
mahkıirnun başının konulacağı 

tahtayı cilalamı~.. Öteki yamak 
tahtayı cilalamış.. öteki yamak 
Cinli Ali başın içerisine konula · 
cağı sepete t~lfı§ .doldu.~\ı.I. 

Bağdadın boş ve lekesiz ufkun-
1a ilk ışıklar görünmeğe başlar 

ba~lamaz Kapu kulları, Yelkenci 
Yunusu kapı altından çıkardılar. 

Ellerini arkasından muhkem bağ
ladılar. 

Merkumu hezar hakaret ve zil
letle ite kaka fermanı hümayunun 
yerine getirileceği meydana sü
rüklemeğe başladılar. 

Siyaset meydanına eriıtikleri ve 
kit gilnegin nuru ufuklara iyiden 
iyiye fer vermişti. Güneı, kuru
muş kan izlerinden koyu pas ren
gini bağlamı§ olan siyaset kütü
ğtine vuruyor, celladın meşin ön 
lüğünü gül rengine buyuyor, 
elindeki keskin palayı gümiişten 

imiş gibi parlatıyo:-du. 

~.. , • - "'. -~ ' '11<... •. ~ •. • • J 

- izin padişahtan gelir, 
man yerine getirilsin .. 

fer· 

Ayni merasim ve ayni 
bir defa daha tekrarlandı. 

Eözler 
ccnad 

son emri almış, kütüğe dogrıı 

yürüyordu. 
işte bu sırada şimal canibinden 

tozu dumana katnuJ gelen bir 
ath göründü, bütün gözler o tara· 
fa baktı. Ce!ladın kalkan palası ·rı 
di.. Süvari otak önünde indi. yer 
öptü, sonra haykırdı: 

- Bağda.::la ı;idiyorum.. nan:ı 

hayvnn .... 
A'ık Hamza bu sözleri söyle· 

di'kten sonra yere dUJtü. Ye ot•· 
ğın önündeki kumlar üzerine bOY 
dlln boya serildi.. 

Vali eliyle cellada işaret etti: 
- Dur, bu adam:ia bir haber 

ola ..•• 

Kapu kulları yerde harekets4S 
yatan Aşık Hamzanın üzerini a· 
radılar. Padi~ah fermanını taııyaıı 

atlas keseyi buldular. Öpilp valiye 
verdiler: 

Vali, fermanı okudu ve: 
- Yelkenci Yunuı affedilınil" 

tir, diye haykırdı, kendisini h•· 
men azad edin .. 

Biraz sonra Yellçenci YunU5 

hayatını feda ederek af fermanını 
yetiştiren Atık Hamzanın cesedi 
üzerine kap:ınmıJ, arkadaşınxıı 

yfü:ünü sevinçten mi, kederdcl'l 
mi geldiği belli olmıyan yaıtarls 
ıslatıyordu! . 
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YAZAN: L. Busch 36 Yılım vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

HABERiN TARiHi ROMANI. 34 Yazan: M r..ıızaif1Fe r M ~ h ittin NovambO reisi birdenbire ayağa f 1 rladı. 

4/ roditi ve Miray, uyanınca Yüzü gözü dönmüştü 
b l d b • k - Tuhaf! dedi. Ben o memeli dan a\'lamışlar!.. İnsana benzeını· Dedim. Reis gözünün birini Jm-y a n l aş arın a ır aç örümc.eğin(fahişe manasında)zaten yen şeyler! .. Onlar bunlara Guang· pıp yüzüme tuhaf bir dalgınlıkla 

gözü orada olduğunu biliyordum! .. Guang!.. b<ı.kmakta devam ederek: 

kargll .. l ı•nsan go••rdüler 0 bizi se\'miyordu! Herhalde gene Novambo reisi birdenbire aya~a - Ben de merak ettim! dedi. 
Bazutolara kaçtı! fırladı. Yüzü gözü dönmü~tü. Kr Ceııubi Afrikanın kaya kovuğu 

- Herhalde ne olduğunu bilmi· nrcık bıyıkları dudakları üstünde insanlarının bu kurnaz Otellosu 
Atiray, Afroditiyi direklerden bi- damlar. tı, asıl sergüzeşt bundan sonraydı. yoruz. Fakat hiç görünmedi! titremeye ba5lamışlardı. Müthiş bir hafü benden orman adamlarının es. 

~e bağladı. Kendini de belinden Dilleri Mirara pek yabancı gö- Hayatlarında korsanlık ve denizci. Reis omuzlarını silkti: hiddetle dişlerini gıcırdatıyordu. :arır.ı gizlemekte ısrar ediyordu. 
k.ır direğe bağlıyarak gü\'ertede rünmüyor. Anlaşacaklar, ama, e - lik nedir bilmiyen ve böyle bir va- _ Pekala! Bırak şimdi bu di~i _Şey .. dedi. Bana bak! Sen göz. Hele beni bu derece alık yerine koy 
aldılar. Artık yapılacak hiçbir iş peyce müşkUlii.tla. dide çalışmağı akıllarına getirmi - marmun bitini!!! dedi. Siz de insan lerinle gördün mü? Bu adamların nıa··ı büsbütün sinirime dokurunuş-

~0ktu. Yel Ufürilp su götilrecekli. - Bu senin oğlun mu? 1 yen iki sevgili sevki tesadüfle de- eti yediniz mi, onu söyle! bu Guang·Guangların hepsi erkek tu. Sanki bu hususta hiçbir şey bil-
Saatıer geçtikçe deniz taşıyor ve Bunu pos bıyıklı biri söy!Uyor- nizci oluvermişler ve hatta belki Reis garip ve esrarengiz bir gülü~ miydi? Kaç taneydiler? miyonnuş gibi davranması beni a. 

Cofuyordu. Böylece tanyeri ağann· du. Miray güldü, vaziyet cidden çok de korsanlığa başlamışlar, ilk ola - le gülerek yüzüme bakıyordu. _ lO·ll tane! deta hiddetlendirdi. 
<:al'a kadar yol aldılar. Artık kara. nazikti. İki kişinin ve yani iki er- rak dil~man donanmasından bir _ Yedik! dedim _ Ilep:;i erkek miydi? İçlerinde _ Sana Alman kralı namma bir 
:ı da büsbiltu:'":ı kavbebnı'cıti'ler keg~in bövle biribirine sarılıp mani. gemi almıı.ılardı. 1. ·• • ~· ı 

" " · " "' - Nasıl buldunuz? Lezzet ı mı: kadın var mrydı? ~Y söylıyecegım. 
~azan da\.i!a::ır geminin bordası- dar bir eekildc görülmeleri izaha d 1 ~ • w , • t • ğru b·r 

ııa. ö " Burada bir noktaya temas et _ Sonra o bu a aca gururunu uzerı · - K:.dın odubrunu zannetmem. Dıye gaye resmı ve ma r ı 
Yle lıir ç:ırp 'c rau ki, sanki de_ muhtaçtı. ~liray çaresiz bu \'aziyeti mek isterim. Osmanlı milverrihleri ne alıp böbürlenerek: Galib:ı h--psi erkektiler! tavır alarak söze başladım. Novam 

ı:ı2 bu k · i 1 kabul ederek: kr l lo ~ım~ri grrnıy §amar ıyor, Türklerin deniz harblerinden ve o - Elbette size benim elçim oldu· N<,vambo reisi t".nim bu cevabım bo reisi her nedense Alman a ı 
kıı.~:o:~maı.u:ı çıkılır mı diye to- - Evet, dedi. Oğlum. Biz Türk tarihteki korsanlıklarmdan bahset_ ğunuz için itibar etmişlerdir ve İll- üzerire biraz rahat nefe~ alır gibi s<.izünden çok ho~lanıyordu. Güle-

{; boylarındanız, Osman ordusunda - memişlerdir. Halbuki Türkler, yedi san etinin en makbul yeri olan böb oldu. Fakat hiddetin<lcn elleri titri· rek: . 
,.,, ç esirin de cl:eri çözülmüştü. • b" ta 
"'lb nız. bin senelik killtürlil bir tarihe sa- rek yağından da ikram et.-ıi~lerdir! yordu. Birdenbire bir çakal gibi ga. - Sor! diye o da resmı ır vır 

ette bu Ya:m eti !loje haber al· 
:.ış ve ellıette İıalyou:nr onları ta. Osman adı bunların üzerinde şa_ hib bil;>ilk bir kütledir. Japon ada- Dedi. O vakit birdenbire müthi~ rip bir ses çıkararak bağırdı. aldı. 
ibe çılcunr;tı. l\!aaı•aıa ne oldu _ yanı dikkat bir tesir yapmış olu _ !arı etrafında ve çin, Hind denizle. bir hayretle bu kurnaz Novambo Kulübeye yerlilerden iri yan bir - Ben, dedim, gerek bu civar 
~ rinde ufak vasıtalar içinde istilA reisinin ,.üzüne bakmaktan kendi· zenci titri,·erek girmisti. ormanlarındaki goriller hakkında, 
, Un farkuıd:ı. olmadıkları aşikar_ yordu. Bunların d:ı. Türk boyların- ,, J • 

~ı t. \'e akınlar yapan Türkler Anadolu.. mı· alamadım·. ~:>eı's ona ,.u"zu" go"zu" terlemiş bir gerek bu gorillerin insanlarla müna-" · .ı:.ğer )Cı.işemezlerse Afroditi dan olduğu anlaşılmıştı. Hep be _ ·' J 

'2i:veu pek aı~ icare ede'':>ilcceti. raber köye döndüler. Biltün teva _ ya intikal ettikleri zaman Karade- - Ya? demek sen insan etinin en nalde kükrer gibi bir sesle o vakte sebetlcri hakkında birçok şeyler bi-
l litn zuunn rag·mcn kö.v, 0 devrin en mc niz ve Akdenizde de bu tarihi vu- tatlı yeri neresi olduğunu biliyor· kadar hiç işitmediğim bir lisanla liyorum. Hatta. bunların esrarı için 
&ö enae ~&l.~:·n ı-damın ihanetini kuf ve mevcudiyetlerini kaybet - • 1 led' d • d b- ük' b" l" ·arl 
d 

.• rur gibi oldular. Eğer bir tcsa - deni sahnelerinden biri halindeydi. sun? bağıra bağıra bır şey er söy ı. e senın e uy ır ro un ' 
.. ~f Olın. asaydı gemi tekrar geri Halk harıl harıl çalışıyor, kereste_ memlşlerdir. Bilhassa miiverrih Pa._ Reis şaşaladı. Zenci korkusundan yere kapan· Bunu ben de, Alman kralı da bili-
~ul'lıtıüş olacak ve bir fare gibi ka- !er keserek gemiler inşasile meş - şimers Türklerin denizciliklcrinc en - Yok, yok.. dedi. Ben bilrniyo mıştr. Ayağa kalktığı zaman bana yoruzl Fakat sen her nedense bun· 
.-ana dilşecekti. gul oluyordu. bitaraf kalemle temas etmi§ bir ta rum! .. Ben bir şey bilmiyorum .. öldüresiye kindar gözlerile bakı· ları hiç kimseye söylemek istemiyor 

lı, rihçidir. Bizans müverrihi de, mil- d .. .. 
ııı ~ay bu va7iyeti gorunce dil _ Afroditi Miraya dönerek: teaddid Türk donanmalarının tstan Fakat öyle söylendiğini işittim! yordu. Herifin bu bakışlarından bü sun! Yalnız bir şeyi üşunmuyor-

toeııe koştu ve Bizanslı gemiciyi bir - Tamam, dedi. Allah bizimle l'\o,·ambo reisinin inkar etmek is· tün tü,_·Ierimin ürperdiğini itiraf e· sun. Biz, yani ne ben, ne de Alman p bul adaları, Rados, Sisam, Karpa- . 
,.,,_ gibi yakalıyarak azgın dalgala- beraberdir. İ§le istediğimiz oldu. teyisine rağmen onun gizlice peka.15. derim. kralı siz siyahlardan de~iliz! Bız 
. 4.1 tos, Limni, Midilli, Girid, Malta ve • 
ı; arasına fırlattı. Bu hareket dL Bunlar gernicidirler. insan eti ,·emis oldu;ı;..•ndan katiyen 1 Acaba Novamboların reisi niçin beyaz imanlanzl Onun için bizi Af_· 6er Siklat adalarına karşı taarruzla _ ,, - b ... 
Ilı iki esir gemicinin dilrüst çalış- Ve yanındaki ihtiyara sordu: rından bahsederler. şüphem kalmamıştı. Fakat ona bir Nan.Huta ziyafetlerinde yenilen or rikalı yerine koyup da bu şeylen 
t3 ~ için de bir teminat olmuştu. - Siz gemici:ıiniz değil mi? an evvel Bazutoların şu ormandan manda avlanmış insanların arasın· bizden gizlemekte hiçbir mana yok 
~la:dan biri dilmene geçirildi. - Evet. Bir zamanlar Paşimersln İran avladıkları insanlardan bahsetmek da kadın bulunmamış olmasını isti· tur, zannederim! 

le cnız gittikçe artıyordu. Direk- - Hiç denizde geminiz var mı? donanması diye izah etmeğe kal - ve bunu na<;tl kar~ılıyacağını anla. yordu? Neden kadınlar da bulunup Ovambo reisi beni dinlerken, göz-
tğ'tıicn biri çatırdıyarak kırıldı ve - Çok. kıştığı bu denizcilerin Türk olduk- mak istiyordum. bulunmadığını sormuştu? !eri gene korkuyla dolmu,, müşkül 
tıı_ e, birdenbire bu vaziyet önlen. _ Kimler idare ('der? lannın ve hatta Osmanlılar devri. Gayet masum bir tavır takınarak: Bu merakımı yenemeksizin reise \'aziyette kaldığı zamanlardaki ade.. 
aı ~ olmasaydı gemi sola doğru _ Bizim reisimiz ve oğulları ge. ne intikal ettikleri tahakkuk etmiş - Vakia bize senin elçin oldu· sordum, dedim ki: ti veçhile kı\ırcık bıyıklarını karıs-

abora olacaktı. mi basındadırlar. bir hltlisei tarihiyedir. ~umuz irin ikram ettiler. Etmedileı - Vakia bunların arasında kadın tırıp duruyordu. Ben gittikçe sesi-
lta b . . "' ır 

te a aza gerek l\!ıray ve gerek~ _ Bııra<Ja değiller mi? ..ı Netekim Afroditi ve Miray da, değil.. dedim. Fakat bize \'erdikleri olanlarının bulunup bulunmadığı- me metanet \'ererek de\'am ettim: 
ıııı~toditi ge·.,mia batması ihti- _ Henüz gelmediler. Karadeniz sahillerinde denizci Türk etin ne olduğundan emin değilim. pek iyi görülemez bir vaziyet vardı. _ Evet! Pek!lft görüyorum, sen 
~o:ı: karşı ·. l'd:;ır alınış bulunu • _ Ne zaman geilrler~ ler olacağını hesab ederek i§e ha§_ Novambo reisi hayretle sordu: Fa~at ?en he?s!ni~ e:ke~ olduğun~ bir ~eylerden korkuyorsun! Neden 

l3ayic" . "\ . .. t 
1 

- Belki bu gece. lamışlardı. - Neden?.. tamam~le ~mınım: ~ımdı de bakı· korkuyorsun? Korktuğun cihet ne-
lldıl .e oe§ gl n .:ıor gece yo - Çok güzel. - Daha doğrusu insan mı, hay· katen ıçlerınde n. ıçın kadın olma- dı'r'. Senı'n g·ıbı' bu",·ük bir reis, ba-"'U ar, Sağdan görünen sahil, bu Filhakika misafir oldukları kö - .ı 
"'I dd R . 1 . • AC d' rnn mı anlayamadık! Çünkü kestik dığını merak edıyorum! _Acaba bu. hu~us bu"tun.. du'"nvanın 5:ahı'bı' olan \'.. et zarfında denizde çalkaann cıs er gelınce Mıray \'e ro ı- yün büyükleri geldiği zaman, onla- ~ .ı -

ç ,. t" 1 1 k ş· leri kurbanlar uzakta gizli bir or· orman adamlarının hepsı erkek mı Alman kralının da dostu olduktan ""- ~arı>tnan Mirayla Afroditiyi se. ı on ar a temasa başlıyaca tı. ım ra ecdaddan beri denizci oldukları- -
''ll"'""' dl h k'k t d 1 t 1 mandan avladıkları garip garip in- oh-,·orlar? Aralarında hiç kadın sonra, neden korkar'. E~er bana "'•1.1i. a ı a en yorgun u ar, aç ı ar nı daha iyi anlamışlar ve araların· .ı t; 

C:enıinln b ve s·ısuzdular. Köylüden rica etti_ da pek ala anla~mışlardı. Bu su _ sanlardr.. çıkmıyormu? doğrusunu söylersen bütün bu or-
~ıl'd 1 urnunu karaya doğru 1 Yed'l · t'le k d'l · . Novambo rei!'i bunu şitir işitmez Novambo reisi kalın dudaklarım manları, ta deru'ze kadar .,,.nı·n ma-lı,,_ ı ar. Tam altı saat sonra kum- er. ı er, ıç ı r ve en ı erme retle Bızans deniz yollarından da """" 
;:__bir sahile yanaştılar. Burası ne tahsis edill'n bir odada yerden bir tazyik olunacaktı. gözlerini birdenbire deh~tle açarak ·arkıtarak yüzüme gayet dalgın bir im yapmasını kralımıza bildiririml 
-~ıl"dl karış yukarıya kadar kurulmuş bir yüzüme baktı: halde bakıyordu. Sorduklarımı işit. 
lJ~ ' ncaba insan var mıydı? sl'dir üzerinde samanla doldurul . Burada biı· hafta kadar kalan - Gizli bir ormandan? .. Garip in memi~ gibi cevap vermemişti. Tek· Ovambo reisi bu parlak sözlerim

den Meta yumuşamrştı. ııı,. an yeri mi, yoksa dost yurdu 
"Ydu? B muş yataklar üzerine serilip mışıl Miray ve Afroditi tekrar gemiye ~anlar mı diye kekeledi. rar ettim: 

da~ · unun hakkında zerre ka_ • nı lü mışıl uyudular. binerek Bizansa doğru yollandılar. Ben hala hiç istifimi bozmadan: - Niçin aralarında kadın 
tııa a matları yoktu. Karaya çık 
~ r. İki gemici yine gemide bağ- Asıl iş bundan :ıo.nra ba.~lıyaeak- (Devamı var) - Evet.. dedim. Gizli bir orman olmadığını sordun?. 

~llar ve nnbara hapsedildiler. 
lard ıaktan gelen köpek sesleri ora
~ a köy ve hayat olduğunu gös. 
l'a Yordu. Gemiyi bağladıktan son
ıııe: tarata doğru yilrüdiller. He _ 
ııııı hemen bin bir gece masalları
' 1lti kahramanı gibi yaşı:-·orlar, 
~l 81rtlarm yeşililklerl içinde kol 
~~ a, &arm~mış bir halde bir mild
ııı.. durdular. Hiç konu.şm~dılar, a. 
lıa~k konuşmuş gibi oldular. 

fıı.bu la Miray Afroditiyi ilk sevgisi 
~r tı~ uğramaksızın sc\•iyor, hiı.la 
.ti~ Oditı :Mirayı çılgınca dUşlinliyor
tolt llurdular, birlbirine bakıştılar, 
~llt İaUı gillüştiiicr. Gtinlerce çal_ 
~ıı: durmuşlardı. Harnbdılar, yor 
hır Ular, ama, düz ve sarsılmıyan 
hfrıt 8a.ha Uzerindc birlblrine sanlıp 
ııı~ aç saat kalmıığa da hasret ve 
~l laktılar. Oturdular. Kuııların ,ti, \'c kenarlarından sızan su -
'tsı Çıkardığı hafif ve muttarid 
~q. 0nlara musiki gibi geliyordu. 

aralık Afroditi: 
~ }{end!mi Havva gibi görüyo

, dedJ \' . 
e Miray da ilave etti: 

: O halde Adem baba da benim. 
l.ıtl İli ama Adem baba. Hani ev. 
c:~7~1Z Habil \'C Kabil? 
~ U!tUelr. GUncş semanın orta

, il~ ~iikscUrken iki se\·gili daha 
r, lltı ve harab bir halde biribirL 
c.a1:rılmış bir halde derin uykuya 

C "~rdı. 
ı,,._ ~tilyle uyandılar. Yanrbaş -
~·llda birkaç kargılı insan gördü
,~ 'l'anak kemikleri çıkık, alınları 

ı. \'c kısa boylu, mavi gözlU a. 

Mla<i J~ 
Bu Bı...,Aı.ıı"' s.q 
M ı &• co ı( 2 l:NGJrJ 

ı<At 8.Q IV'IA\ı<. MA ~ 
HE:~ l(f.5LE ı~ 

'fAP,..,..,A4: 

olup - Biz.dedi. ecdadımrzın ve Kava
Uva - Hui'nin esrarını hiç kimseye 
söyliyemez. Cezası ölümdür. 

Reisin Kava • U\'a • Hui dediği 
ormanların büyük ağaçlarına yıldı. 
nm halinde düşen en büyük ~~tan· 
dı! .. . 

Reise: 
- lyi ama sen unuturo~ ki, 

dedim. Ben sana bizim kralımızdan 
güne~t~n koparılmr~ bir güneş çiçe
ği getinni~tim! Yani, demek isterim 
ki, bizim kıraltmız güneşin, ayın ve 
yıldırımın da kralıdır: 

Ovambo reisi irileşnis 
fıldır fıldır bakarak: 

gözlerile 

- Biliyorum! diye mırıldandı. 

- Pekala, mademki biliyorsun. 
Kava - Uva - Hui'den ne diye kor
kuyorsun? Bahusus ki ben sende 
bu korkuları gördükçe hakikt vazife 
mi de henüz sana söylemeye cesaret 
edemedim! 

- Hakiki vazifeni mi? Sen bura· 
ya başka bir vazifemi ile de mi gel 
din? 

- Elbette! 
-Neymis o? 
Re1s bu suali heyecanlı bir endi

~yle sormuştu. 

- Gene korkma! dedim. Size her
hangi bir fenalık gelecek şey değil 
bu! 

Reis korkusunu yenme>-t çalı~a· 
rak: 

- Biliyorum.. Dostumsun! .. O 
halde nedir bu vazifen .. Söyle! de
di. 

(Den.mı var) 
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Yazan: PEARL S. BUCK._--------~--.., 

KAPLRN 
~ glln eyvel l)aplan':'1\ oturmu~lar, her ~ey

den biraz koouıımuıılarçlı. tıdııl de karşısındakini 
tanımak istiyor, onu d~katle gözdep ge~irir~en ııu
aller soruyor, on\ln sorduklarma ceyab yç.riygr~y. 

Çicnç adam: 
- Ben size benzer hiçbir ka~ın gpf1I1edim 

§imdiye kadar, diye itiraf etmişti. Kop~m\lvıar, 

öğle yemeğini berabçr yııtni§ler, trnlenin balıç~inde 
dolaşmışlar, akşam yemeğinde yiı\e konuıımuşlaı;1 
yemekten sonra, yatma vaktine k!ldar da kütüp
hanede yine komııımalanna devam etml§lerdir. 

:Molll, mabedlcrdcn nekadar nd'rct ettiğini, bu 
memlekette kendisini rnnhkiim hissttiği tembellik.. 
ten nekadar canının sıkıldığını söyleml§tl. Bir !ley 
yapmak istiyordu. Fakat yapacak pe var? 

Kaplan: 
- Ben de hep dUşUnUrUm, dedi, bir ecy yap

mr:ık lsliyorum. Bu eski kalede babamla beraber tek 
başıma yaşamaktan bıktım arlık. Baham ihtiyar 
bir adnm, hemen bUtUn ömrü uyku)·la pçiyor. 

Biribirlerine Allah rahatlık versin deyip oda. 
larınıı çekildikleri zaman gece epey ilerlemi3ti. 

İkinci gün de bir. giln evvelki i-;ıhl geçti. lJolli 
adet! bir kalede yaşadığını, Kaplan'm yanında ol
duğunu unutmuş gibiydi. 

Fakat, o gece birdenbire aklına ittdf, kendi 
kendine: 

- Artık gitmeli, dedi. 
Herhalde annesi Şanıhaya ç km~. kmnm 

kaybolduğunu babaıırn!l, tel~ çeltm Qlldl!WAJ ~ 
lj\caktı. 

Ertesi .sabah g\\Jluıye karar. vermw~ ~at 
sabah olunca, d\işUndUğünU ~·n~ak pek kp~y ol. 
madı. Genç adam onun elini tutmu,, sıkıyor, "beni 
bırakıp gitme., diye yalvarı~ardu. Kaplan, ana bö~
ıo ısrar ederken eweta. lmi.rane 'Mf ta:yır ta~m

mış, kıza da ~erkesc da'\Tandşğı gibi ~\'VT"WP:tftr. 

* Fakat sonradan yumuş~: 
- Gitme, diye y~h·l\rmşya b~l§m~ı. B.4-iel

riınize s&yliyeccğimiz çlffa ro:ıe liM şeyler var ~! 
S~nra, 11;\k ben s~na dah@ ne penim da!l s~ıter
dUn, ne de arazim! .•. 

- Yok, gidcceğ\m. Bl\l!am mera.k. eder, ben~ 
aramı\k i~(\ plltlln §ebp ayağa kaldırır. 

Mahzun mahzun, ôiribirinin gözlerine \Jaliıyor _ 
lar, birlbirine doğn'ı cezbedlldiklerinl 4u~yorlar. 

dı. 

Mollinln bineceği at 8nden ilertemı,, IÇaplan 
genç kru biiy\i]ç kapıya kadar giitUrmUştq. İlk kö
ye kadar kızla bera'oc.r Kaplan'ın emniyetli bir a
damı da gidecek, MoJll Qnıdan tahtrevanma bine
cekti. 

MQlli l:ltcmel."e is\emeye &idi..vordu. Tıpkı rü
yasında görd\!ğU gibi: ~kıp gide~esl t~in hiçbir 
:raş.nia l'-Oktu, fruçat md~yordu ... 

Ovııy11 inince~·c kadar 1 son iki gUnlUk ıayant 
hayret macerası birer birer gözünün önUnden seç. 
ti. Vapurdan çıkalı, annesi ve Orhideyi bırakıp 

k11çah topu topu daha iki gUn olmuıtu ! tıd ,U.n, 
fakat bu Ikl gUn zarfında onun için adeta bütün 
dünya detişmtştl. 

Hayatında Kapalnta benzlyen bir klşiye ras
gelmemLstl. Şanghayda amcasmm oğullan vardı a
ma, onlar çıtkırıldnn, eık gençlerdi, Kaplgnla kıy.
edilemezdi. Öyle gü;ı:el, öyle kuvveti\ bir delikanlıy
dı ki Kaplan! 
~n kapısı 8nUno gelir gelmez hatırı~aı; gı. 

derken kUçUk tabancayı odasındaki maaanm Uzo. 

. ~ ..... ' . . 

8 
$.de unutml!Dtu. KendJ kendine gülmeye başladı. 

Evet, etllüyordu, Zira bjr ııey unutnıuttu: 

Kaplan" eraya niçin geldiğin! gpylemeyi de ynut
myqt'! ! 

lhti:rar hizmet~i, kapıyı açar açmaz, onu gö-
rünce yerinden bir sı~radı, gözlerini oğuşturdu: 

- A\ ! .Sen misin küçük hanırp ! diye haykırdı. 
- Benim ya. 

- Hani Şanghaya gitm\§tin vamırlıı. '? 
- ®ri!.rorsun işte burjldayım, evimde. Ba-

bam nere~e? 
1htiyar, sesini alçaltarak: 

- Pek çok endişeli, dedi. Kütüphanesinde, 
bir qağı, bir yukarı dolaşıyor, tırnaklarını kcmL 
riyor, bir an yerinde duramıyor. Nesi var, bllmL 
yoruz. 

lıfolli kendi kendine: 
"Ha, dedi, herhalde benim kaybolduğumu ha

ber almış.,, 
BUyUk ic avludan koşa koııa geçti ve kUtUP,ha

ne{lln \apısmı açıp içeri girdi. 

Bapası içerde
1 

o bliyUk mafiasına oturmuş, do
lar destelçrlni sayıyordu. 

~apı açılınca bJ§tnr !(aldırdı, baktı. KaJ"jısında 
knm1 J.örUr görmez, sanki plrdenbire Meş v:ur. 
m~ ıibi, yUzll güldU. 

- O! ~a..ll! diye haykırdı. Sen misin?... An
nen nerede? 

O .zam!\~ geng kız kendj kendine: 
"Yo, dedi. Kaybolduğumu }\aber almarntş her-

h{l\~e. Endi:§esine ıebeb ha§kfi: bir ııey.,, 
Babaımım ıon sualine ccvab vererek: 
- Vapurda, dedi, Şangbaya gidi:ror. 
Sonra. içetj girip kap,ıyı j\rkasındal\ kapı~·arak 

Ul'{' etUi 
- Ben gitmedim vapurla. 
- Nereye gittin ö_yleyse? 
lılolll o zaman anladı: hakikaten lnanılmı\z 

bir §CY yap~ıştı. Babası, kabil değil, kızının bir 
Jen~ adamm, bir yabancmm evin

1
e gideceğini ka

bu\ edem~zdJ. Kı:ıs; ''Kaplan'ın kaksipc gittim,, , 
derse mubakiak aklını kaçıni'dı bp.bası. · 

lpUyar: .. ·~ f'\ .. " •* 
- Nereye gittip öyleyse sçn ! diye tekrar 

1\0rdU. 
- Söyliyepıiyeceğim baba. 
O zaman ihtiyar Çinli: 
- Fel!ket tek başına gelmezmlş derler, dedi. 

Ne doğru! Bir taraftan Japonlnr! ... Bir taraftan 
annen!. Zengin ve şyanı hUrmet bir delikanlıya 

. nuıl nişanhyaqiliriz seni §imdi'? Annen gitmeden 
evvel bana kızın düğün işini hallet, demişti. San_ 
ki ba§ka işim yokmuş gibi benim! O haydudun 
istediklerini yerine getirmek için, ne kadar pa
ram vat'lla hepsini vermek lazım! O zaman da se. 
ninle evlenecek olan adama verecek param kalmı
yacak, 

"Sop iki geceyi ner-0de geçirdin!,. 
Molli: 
- Bana koca aramaktan vaıgeçin, dedi. 
O zamal\ babası: 
?"'"" Saçmt.lamat diye bağırdı. Vazifem benim 

bu! Hem S-Onra, ben sana koca aramazsam, sen 
nasıl evlenirsin? 

)40111, adet! qefetıini tutarak; 
(Devamı var) 

1 
(10 mayıs 1915, pazartesi) 

Sen Korentcn ıehri ge1e4iye dt 
iresinin çanı, umulmaz vı inanıl -
maz bir ne§e ile, hürr~y~t ~ünle -
rindeki gibi saati ~~ldı: On ... SQm 
cephesinden, birkaç gµp istirahat 
etmek üzere, iıgal altında bqly . 

nan Fransız şehrine ~elmi~ ~lan 
bir Prusyl', piyagc al~yının efra -
d: büyük meydanı doldµ~ım~ıtı.ı. 
~irden, tc~kil ettikleri kUtle y~ql
dı, çivili kuncı.ıral<lf aaf;\ltı döv -
dü, toupklar biribirine çarptı, hep 
si s~'ıki nefes almağa bile fasıla 

verdi. 
Ara s~ • iki parma~ını hafif 

süvari ı ıbitlerine mahsus şık kas • 
ketine götürüp Jakaydane selam 
vererek, merkez kumandanı Kolo. 
nel Fon Niderstof un.il Bideratof 
askerlerin ve kpçük rütbeli ztıbit· 
lerin arasından süratle ~eçti. Mer 
kez kµmandanl\ğı ittihaı ed\lm~ 

olan Kredi Liyone binasının e~\ -
ğindc bir kas saniye duratak tek 
gözlUğünU düzeltip §öyle ~r bak
tr, bunun tesirini yıldırımla V\lruL 
muş gibi olan nöbet5i as~er üıe -
rinde tecrP;be etti. Alt~ış yaşını 
~e~ki~ olmasına rağmen e\'an in
ce olan belini goğnıltup gö~siln\i 
kabarttı ve i~~ri girdi. 

Medhalde mua.vin\ y~9a1ı FM 
Ştroberg, iri gövdea\ni 'kafs~ni{l 
müsaadesi nisbetinden fazla olmak 
ıartile üç defa eğilerek onu karşı. 
Jayıp selamladı. 

- Ne var ne yok~ 

- Yepi bir ıey y~k Kont. 
ı: If9lonel, k\Jelerin ''~n~ , o
yun.cak kutularından fırlayan Yi'{,
h kuklalar gibi birdenbire hazırol 
vaziyetinde ayağa kalkan k~tiple
rin önünden geçerek yürüdü,: 

Bir ceza ödemek, geç.iı müsaa
desi i&tfmek veya bir tuminat iti
l~ meşg~l olm~ üıere orayi Hl -
ıniı olan siviller. di1'kat\@ k~ndq . 
ralarını tetkik etınoi• \Üzl.\m ı&f
müı gibi baiları önlerinqı, K~lo ~ 
neli görmemezliie reletok stllna 
vermiyorlardı. Kohmol içini Çti • 
ti. Halk tarafından sevilmeği is -
temez değildi. Zaten galipler ka • 
nununu tatbikatta imk1n nisbetin 
do hafifletmeğe çalı1mıyor mıydı? 
Fakat ah bu Fransızlar l Bu yüz -
den minnettar kalacakları yerde 
onu selftmlamah 'kµrşuna dizme. 
ği tercih e~txı ıörünüyorlardı. 

Kolonel, bürosuna gireceği st
r<ıda yan koridordan gelen bir kü. 
für fırtınası ile durakladı. Sesle -
rin geldiği bir kapı hızla açılari~ 
hızla duvara çarptı. tçerdon ~ir 

-1-

sivil ~ıktı, ıeri ıeri yUrüyeuk 
kaçmağa aavaıtı. Birinci mülaıim 
Haym, başı açık, elinde bir kır -

!•~· hiddett•p 'ılınt gibi onu ko. 
nhyordu. 

Fransız köylüsü, kaçarken, mcr 
~ez ku!lla!ldaruna ~arptı. Döndü, 
özür dilemek istedi. Fakat ağzııı. 
dan bir kelime bile çıkmadı. Kova 
!anan bir tavşanın korkudan bü 
YÜ!l'il.§ gözlerile pa~tı. l{ont bile 
acıdr. 

IJaym fran"ızciJ qlara~ haykırı· 
YQtQU: 

- Hilyvan 1 §imdi de Kolancı: 
mi ~arpıyoraup? Bu sana pahalıya 
malolacak sersem 1 

Kırbacı iki defa kalkıp ıslık ça
larak indi ve yumu?k b:r ses çı_ 
kardı. Köylünün yanağında iki kan 
damlası belirdi ve iki geniş kır . 

mızt i~ ha!ıl old~. 

Köylü, iri yarı biriydi. tik kır. 
bacı yer yemez korkusu kaybolu
verdi. Artık onu hi~bir şey kor
kutamıyordu. 

- Kahpe dölü! Pis t.erif ! Su -
ratrnı yamyassı edeyim de gör 1 

P.a°'arlan ıiııniı yumrukları -
nı sıkarak Haym'ın üıerine saldırı 

yordu. Zabitin tekrar havaya \:al . 
dm\IQIŞ Glan kırbaçlı ıh tereddüt
le titredi. Ye,H üniformalı dev gi
bi iki jandarma ko1up aeldi. Fa -
kat köylüyü götürebilmek için da. 
ha yardım iıtemcğe mecbur oldu. 
lar. 

Merkez kumandanı gayet soğuk 
bir tavırla. ~irinci mülazime hitap 
etti: 

- Gördün mü 1-Iaym? Bu siz: 
ders olsun. Jandarmalar yetişme 
atydi sizi bir' sinek gibi ezeceJCfl. 
Bu hem feci, hem de daha fenası 
komik bir hadise olacalçtı. Bu a -
dam ne yapnuştı? 

Birinci müla;im vaziyet aldı. 
Yü:ıü atabi tiklerle fırtınalı bir de
niz halini '\I~ıJtı. Siyah saçla~ın -
dJn bir tutJmı alnm:ı d~şmüştü. 
zayıf, ufak tefek biriydi. Oynak 
çehresine, gi\yri~ahai ve qonuk bir 
\{td,f v'rebil.qı~k i~in b~riz bir 
saynt aarfçderkeq Kont binat 
1evmeqiği pq ~~bit• \<ilrJı bir kere 
daha içinde bir hiddet uyandığını 

hian\ti, 

- Bu adam, askerlerimizden 
birÇ$ğunu az killdı zehirliyordu 
Kol~pel. 

Kont heyecanlandı : 
- Ne diyorsunuz? O halde iş 

değişti. Hiddetinizi anlryoru:n. 
Ne ıurctle yaptı hu iJi? 

..,..,,. Sivil 11irlerin ml,\hafazasına 

l!: 
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memur müfre1eye verdiği bir 
elma şarabiyle ... 

- Vay canına 1 Muvaffak 
mu? 

- Ha~talananlar var. 
- Nasıl bir z~ir kul 

tesbit edildi mi? 

- Tahkikat devıt.m ediyor lC 
lonel. işin ehemmiyetine bi 
bu işle bizzat ben meuul olu 
rum. 

Binbaşı Ştroberc IAfa kar"trı 

- tladiseyi mijQ~\lıalın 
rica ederim Hayııı l 

Binbaşı az fakat sırasında 11' 
nuşurdu. Kont ~ideıtof kuıali 
barttr. 

- Hadiseden ben de maJO 
tarım. Bu köylü evvelki gün 
lere bir fıçı yeni p.rap yeraıell 
tedi. Askerlerimiz, bqnu 
kendileri içmek hatasına düt 

Köylü bunun üzeriQe t 
geldi, Bir fıçı prap daha ıeti 
Hikin içine ço; mikdatda qı 

ilacı koymuştu. Aıkerıer 

gene esirlere v'rmiyerek ke" 
içtiler. İşin tek tarJı, tar•P 
pek f~zla d\işkünler~~~ iki 
nün yirmi dört u~t ~üd~ç-lt 
tolon kemerlerini ~ğlamai• 
bulamamaları oldu. 

Bu muzipliğin cenu bir 
on gün hapis ve yüz mark 
cezasıdır. Hadise bundan 
Kolon el. .. 

Bu kadar uzun konUJq\81' 
rulmuş gibiı Ştrobefı ı•rı~ 
n~fes alarak sustu. :K~
kıpkırmızı yüı\i artık ~i~ 
iff\qe etmiyordu. 

Merkez kumandanının bu• 
soğuk bakı~lan altında Hafd' 
şaladı: 

- tşin basit bir 1'\\IZ. : 
ib,ret oldu~u ~Uk~\inUn V 

si acele olur kanaatindeyi~ 
nel. Tahkikat dev~ ediyQS' tt' 

rar vereceğim. Yann bir 
vcriniz. Siz de saçınızı tarı 
maiyetinizdekilerle beraber 
ma gelin. 

Nidestof, sactılı itroberı1e 
ber oç\aırna giı:iııçe ıiylen41il 

- Bu zalim adanıla beratJef 
lışmağa artık tıh,amm"I eti 
ceğim. Bundan nasıl k\lrtu 

- Buna İfl\kin 

kont. 

- Fatma hanım. Bir daha sefer iyice 
hatırında ol~un. Ben yqkken gelen her 
misatıre adını sorar, dönüşte bana haber 

V<'rlısin. 
- Dedığiniz gibi yaparım hanımcığım. 
Yarı;n saat sonra so1<ak l\apısı çalındı. 
Fatna koşa koşa kapıyı açtı. ve bira~ 

MASAL ÇO C'UKLAAI - Artık her şeyi iyiee anhuhm. 
Zaten sen evvelden de bana çıtla 
Bu Necdet vaktile sana ~ııktJ .. ~ 
ğil mi? 

sonra uzun boylu, güıcl bir genç kızla 

beraber içeriye girdi. Sevinçle: 
- I1'ıc hanımcığım, dedi. Demin s.lze 

bahsettiğim misafir bu bayandır, Nasıl 
öylcdığlm kndar güzel değil mi? 
Gelen misafir Behirenin üzerine atıldı 

\'C yanaklarından öptü. 
..... ~mul ~ ·ecın sensin ha! 
- J :, et benim .. Dilsen ser.i ne kadar 

göreceğim &eldi kardeşim.. Biribirimizl 
g iırni:·di 2c.ağı, yukarı bir ay geçti. 

-- ~e ıyi ettin de geldin Necla.. Be· 
nim de ""·.'ni orle güre~ğirn gelmişti ki .. 

Bt-hire Net.layı hakikaten çok se\'erdi. 
~Icktcp sıralarında tanıdığı Neci!; ~n. 
dıA~;ince:erini aklına geldiği gibi söyliyen 
J} i bir }.ızra~ızdı. Mektepte dersleri ile 
hem,.n '"ıl; u~raşm:ı?dı. Işi gilcil sabah a· 
bah le~ li la'Pbc:erc taze şehir dedikodu. 

--irm::kU. 
r\~dOnrn bab.ı~ı mütekait bir memur

du. Tekaüt maaşile geçinme~' günden 
güııe m!i~k!ifü~ince içinde oturdukları evi 
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ESEN 
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Nakleden : MUZAFFER 
satarak lştinyc; yQlu üzerinde çoktanberi 
kullanılmıyan eski bir kır e\ine çekilmiş· 
ıi. Evinin c:atı,mdan aldığı para ile bu· 
rada küçük bir Garaj ve bir benzin deposu 
açmı5tı. t~ıı·~i de gOnden gUne l)•ileşiyor
du. 

NeclA ve Behire; uzun zamandanberi 
biribirlerini görmerniı 2 genç kızın daima 
yaptıkları ıtbl, evvela birçok mevıular. 

dnn geliei ı:Uıcl bahsettiler. Aradan \'a
kit ıe~tlkten wnra Necla arkadaşının bir 
parça değİ§mİI aldutunu farkeder gibi 
oldu. 

- Bugün ~nde bir tuhaflık var, Be· 
hi;e .. ÇQk dılırn~n. &&!erime ba5tan ~v 
m.t ima cevaplar ,·eriyorsun. Halbuki 
eon gelişimde hiç de böyle delildin .. Ağ
zın bir defa açıldı mı kapanmak bilmiyor
du 
Behlr~in }'üıünde bir Nkıntının 161· 

gcsi dolaştı: 

- Evet bugünlerde bira~ i.ıkıntdıyım. 
-Niçin? 
~ehire cevap ,·ermeden e\'\'el epc)'Ce 

tereddüt etti. Fakat yüreğinde dUA'ümle
nen endişeri söylemek ihtiyacı kıza a~zı• 
nı açtırdı; kııararak itiraf etti: 

- G~en gl\n hiç hatırımda olmıran 
birisi çıkat;eldi .. Dü~ünce!i durmamın şe 
bebi bu ziyarettir. 

- Bu misafiri lxn de tanır mırım? 
- Evet... 
- Bir erkek mi? 
- Evet ... 
- l\lc~c~cyi "anlaclım g'tti. Gelen her. 

halde nı anlın olmasa gerek. 
--. Do~ru ke§fettio. Doktor Necdet gel

di. 
-- Na ıl dokt'>r Necdet ml? O Erzu· 

ıumda d·~•l miydi? 
-- Evet, fakat iki ay iıinle relmle .. h· 

tanbulda olmad;ğı zamanlar bar:a ara 

şıra mektup yaıardı. Fakat altı aya ya_ 
kın ll"tmandanberi hiçbir haber almamış· 
tım. Geçen gün karşımda iörünce Adeta 
pJırdm1. 

- Fakat doktor Necdetin geli~i neden 
canını sıkıyor? Baksan a ldeta sararmış· 
sm. Eaki bir çocukluk arkada,ınm gelişi 
inr.anı durup dururken böyle eritmez ta· 
bit 
-- Nasıl eritmtJ. Necdeti kartımda gö. 

rünce altı sene evvelki mesut maziyi h~· 
tnladım. O vuit anrıem yaşıyordu. Ve 
hayatta hiçbir şeyden endi~m yoktu. 

Behire söıilnil birdenbire kesti. Gözle· 
rini arkaelac:ınm çehre!indc dolaştırarak 
reniden tereddüt ~nt ıeçir<ji \'e sonra tek 
rar ~e ba~ladı: 

....., Bu kaçlar da değil Necil .. 
l~onu~:ının bu ı~Jcli almaAa b1l~lad~ı 

dakikad•nbtri Bthirfnin yilJü"denki bü· 
t:in değişiklikleri ısrar ile takip eden Nec 

- :\ecdet va!<tile benim yalnıı 
luk arkaclasımdı.. Tıbbiyeye tiri 
kadar iki oyun arkadaıı alarak 
O tıbbiyeye girdikten sonra da 
yalnız bir d~fa buluşuyorduk. K~n 
lanmız daima ciddi mevıularda dol 
Bu konu~malar sırasında Necdtt 
beni sevdiğini, benimle a!Akadar o 
nu ima eden birkaç söz s5y:emiş ola 
Fakat hiçbir vakit beni sevdiğini J 
itiraf etmiş değildir. O tstanbuldan ~ 
hp gittikten sonra uzaklarda adı~ ti 
bir dudak, sevgimle çarpan bir Jcal~ 
duğunu hiç zannetme<llrrı. Hele N~ .... 
günün birinde benimle evleıunek is 
ği aklımdan bile geçmedi. Cünldl ?ol 
mağrur bir çocuktu. Onda dün)~"'" 
ucundan föür ucuna at kosturan ~~ 
mantarın gururuna Qenıiyen bir .r:: 
var. Kendisinin çocukluk vazlycti~t~ 
risinde doğup büyüdüiU orta b.ı}l~ ~ 
bilen bir kızla e\'len..'llek istemu dıy• ~ 
şünmüşdüm. Onun içip Necdet ht•~ı.tı 
dan ayrıldıktan sonra ona ait tıa~ 

(Devamı var~ 
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Zeynebin gece yarısmpanberi ku- Fakat ömrünün sonuna ~adar de· ·ııun zaman ya\nız bırakamazdı 
tu bir sandalyeyi güç }}ulan ,Hcu- vqm edeceğini sanç!ığı bu sna,.d{!t ~e :\fehmet Alinin orı;:ı. ~e ~~dar düş· 
~u şimdi kadife koltukt{l rahata e. ne birand~ kayl?{>lu ·ermi~li. Çünleı kt:.1 olduğunu ~ iyi bilirdi. Onun 
tınce gev~yiverdi. t:ykµ qzluktan denberi kafasında, içiqqe ra~tıını için muhakkak pu trend~ alması 
afoıaşan ba~ını pencerenin kenarı- bu adam da artık yok olmuştu Biı · iı...:1mdı. ' 

inci gerdanlık! 
11~ dayamış düşünüyordu. Bu ha· daha onu göremirecekti: f,t t .... d'i. c:· di vet-lik-
diseı hel R.. . .. . "h ! Z b 1 d- - d'.k ld . e ren gorun \ tı.>ltn ~ ~ 
f 

er e u~lun;.ın ıntı arı ona, .eynep un arı u~un u çe çı ı · d 1 . 1 h. da d 
aı1 d . . . ;<ı e enn orman an ızasın , u-

a okunmuilu. Bclkı zaman ona racak gıbı oluyor, fazla dü~ünmek 1 • el" 
hen . . . . f ~ . . k f .. dek" m<.tn arını saça saça g ıyor .. 
~ :ı1C}'1 unytturaP,ılırdı. akat Ruş· ı stemtJıor ·a asının ıçın ı bu T . ·1 . ~ d · • ef he-

lU}>i; 1 R.. .. h d nh 1 . k .. ı~k·· k ren ıs as~on':!a urunca i .. as a.. uştu onun ayatın a me us ~ev erı art\ - ~ ·up atma · 1 b" . · k" 1 Unut ~ . . . -, . yecan a ınncı mev ı vagon ara 
. amı~·acagı ye;;ane erke.kt\. O ıstıyordu. Çiinkii onlarırı hep,.sı Rü~ d ~ •·· .. k k t · 

§1 tnıdı iri yeşil gözlerile ~eniş omua- tü ile b~raber ölüp gitmişti. Şimdı ogfd~ ~u1ru_r den .. ~ııs~~ ı:enın 
ati! k . ı . d • mer ıven erın en ınryor görünce 
k' e, ıvırcık kumral saçlarıle san. yaşıyan bır tek ~ey var ı: Kocası .. k t 
1 karşısına dikilivermişti. 1 Şimdiden sonra ona düşen tek bir 

0~ uİ-ı ld' d d' . 
h..~e de manalı bakı~ı v~rdı. lnsan \"azife vardı: Kocasına e~kisindcn ak t' ?ş 

1
ge hı~, ek 

1 
\e elinden 

"U g·· 1 • k . . p ·c ır\ı a ıp ır ·enara bnaktı. 
oz erın ·arşısmda nasıl erırıp çok bağlanmak ve onu mesut etme]\ So t . t • · t. · 

tlıabv l d , ı · . 1. d 1 h . k nra rene amam ı§afe ını o maz ı . . ıç:n c ın en ge en er şevı yapma·. . t k ·ırw · ld" d k t' 
O hayatında erkek olarak yalnız * * * · verınce e ·rar ıt>ı ı ı·er en pa e ı 

lc0ca • . H" b. B d . c· 1\1 h . aldı ve karısının ~olul\dan sıkıca 
sını tanımış ve sc\·mıştı. ıç ıı ev ere ıstasyon şe ı ~· e met Alı k 

1 
ak . . d w .. ı,.t' 

~rkek onunla bu kadar yakından trc;ıin Çakırca Lta .. oııu:-da·ı kalk- ra ·a ıyar . ıçerı e.ıru ç~ ı .. 
~ • " w : • •• •• Zeynep hıç konuc;mıyordu. "\ or· 
•. adar olmamış. kımse ona guıel tıgını haber veren ışaretı gorunce ,. . d 1 bj 1' 1. . d B 
"tıi .. ı · · · 11 A k h d 1• . o,Un \e a ~ın r ın ı \ar ı. unu 

~" · soy ıyememtştı. atta ocası eyecanlan ı. '\.Oştu ıstasyona çık . h' ~sed d . 
ı~e .. Halbuki Rüştü o gece ona ne tı, sabmızlıkla treni beklemeğe ha~ ı.::ı .en a ~am.ded' . _ 
\•l'>Aı 1 - l . k 1 w k 1 _, ! . d b" . l k -! arıçı~;m. ı, ) orgunsun ga 
, -...:ı ~ey er ror emış. ·u agma aş· a~ı. çın c ı. ~evınç e ·anşık sı· l"b , 
<traneıeri fısıldamı~tı. Ona yirmi kıntı vardı. Bunun sebebi neydi! 1 a. 
~ - Evet 'tece hiı; uyumadım. 
a---~ Yıllık hayatının en bahtiyar , Yok~a Zeynep bugünde mi gelmiye 
nı - ?\irin? ' 
,::a~ı ~·.a~tmı§tı. C;e.kt\? 1Ienr o k.<>Gas.mı bu kadar ., --= - Yadırgadım. 

Madlen 

- Nerede ka\dın? 
- Bır otelde ... 
- Ben de hiç uyumaqtm. Ak~ 

1eden gelmedin? 
:;- işlerim g~ bitti, treni ka~u· 

hm. 
- Mirası aldın mı? 

- A\qım1 

K 1 -~e~~ar? 8 r 0 - Yüz lira. Onun da yanını• 
k s-ı. tettim. 
ocasıRdan boşanmak İÇİP mahkemQye başvurdu 1\1. Alinin buna canı sıkıldı. şu~ 

'1ıı lıladten }\arol ~ zam&n koca- laml!tır, Rejilör filmin adını be - .<utu hayale u~radı. O ~ paraı\a-:. 
'4t:ı. O.an ayrı yapmaktan bıktı. Ü9 ğenmiyor ve eserine daha mUnasib caklann! ijmit etmiş ve 1\e hayaller 
1\ edenberı yılda AmerJ.kada l-'•· bir ad bulmak istiyormuş. kurmuşut. istasyondaki büfeyi aç-
lt r1te11 kocası Astı ey vazifesi iCAbı 11 u mxı;tt um. r~;m •0u . - ~hı ... ı.ten<lisine ve kansına üs; bal 

liltereden a'<•rılamadı Bu uzun l1ra.ua~ -ı-~~r l:f.lı ,. .. J!f,I "fı ı..: v, hi b. ·· · l dı;.;·· 
Yaı-... · kta ık,, M d. 

1 
K 

1 
Fnnsanın mlistemlekelerini ınede- a ma~. gı~ ır suru ~y er !!lun-

·"ltlı n b an a e~ arv. • • müc:tu. 
?lıllıkenı ü t d k '00 ntıeştlrmek i~in nekadar uğ~tı_ ~ 
tanıııa keye m_ raca~ t' e ere • @r gösteren bir prq_pag_and\ filmi Bu sıkıntısm1 kansuıa hi!} belli 

(
........._ ararı ıstemw ır, h~µ-laaıı~tır-. B" !Um.in~ "Çift. etmek istemedi: 

Küçük haberler ı ~iler" & - Benill\ a~ğıda yapılaca}( işle-
~ . 1 * Mirey, "prenaeı Nadya" isim- rim \'ar, dedi, iidiyorQm sen de 

ı" .. ı- eşhu~ Fransız sınema aktör- il filmde baı kadın rolünü oyna- soyun biraı istirahat tt. 
ı~"'lde.n e..skl bir baytar olan Vıı.1- mak Uzere bir mukavele imzala- 7.eynep yalnız kalınca yürüdü. 
lıtı~i son günlerde tayyarecilik mıgtır. · - Eve girdi, tr~n yoluna bakan pen~ 
ti\ ına girerek Fransa hava • 1939 Paris güzel~ kraliçesi cerenin önünde dqrdu ve bamıı ca· 
10 \'v~lleri ihtjyat filosu pqotu dip- segilen Sonya Besi "Altıncı kat'' ma d~yadr. l!;~y bir müd~t dıa~n · 
~ı almıştır. isminde bir film çevirnıeğe başla - s.nı pyle· seyretti. 

lat 1936 sen~in(le GQnkur edebL mıştır. ._ ş O N 
lıi·• lılliklfatını kaıanan "Allahın 
hır 1Sllılndekf romandan alınını§ 
~senaryoyu Leonide :?4oguy çe-
l'! ektedir. Bq filrıı!q dıı sahnele 
'1~eJGika ve Frans~ Flanderinde 

\1 llCaktır. FL!...VŞ 21 • 22 

Artur RıtilOft, !Andra Ruvayal 
otelin yemek ı~ont!nda büyü~ bir 
dikk~tle yem~~ Jiıtesin~ tetkik e· 
der ıö~ü~üxor fa~t ~~kat halde 
etrafına bakrnıyorgy. Etraf ta hiç 
bir tan!l!ı!ri ~~e yef:tu. 

Bu çok iyi bir geydi. İnsanlar 
yavaı ıesle konuıuyorlar ve bu 
tatlı bir fııı1tı halinde ıalonun 

isinde ötilyordu. 
!tıklar ha!ifçe kısılmıgtı. 

DJftmor lı!P.i.P~eıind, iki se· 
ne geçirmek aı bir ıey değildi. 

Vt~ıa iki ae~e yatmamııtı. 
HüsnU ah\f&Jiıaden dolayı iki sene 
dolmadan bir kac; ay evvel onu aa
hvrmiılerdi. O iki ıeneye yakın 
zamanı bu hapishanede münzevi 
bir ıurette geçirmigti. 

Garsonun ıesi onu dalgınlıktan 
1'ut~trdı: 

- Medok prabı .. ve bir kib
rit! .• 

Elliaon altın tabakaıındaıı bir 
cıgara yalmuıtr. Şimdi dumanla· 
rınm sisi altında dalgın göıleri 

rr.aziyi seyrediyordu. 

Miriamı düı~üyordu. O v~k
tjylt ?4iriY! l'\i.ıtl!\dcq hırtlf •1-
mamıı pydı?. 

Miri_e.nı lncP,eri tevi~, ElliJon 
Miriamı seviyordu. 

tıt• bu !\leli~ dt b~un netice
si mey~a gelmiıti. 

- Bir medok d~ t. , 
Gözlerini ~muyor~u. ÇUnkU 

orkestra Miria~ en ıevdi~ ~r 
kı)1 çalryordu. 

Ah, vak'a na.aıl da sade bir ·e· 
kilde ıeçmiJti t. Evet Miriam in
ci ıeviyordu. Bi!' akraba düğü -
nUnde muhakkak inci takmak is
tiyordu. 

Bir kere .. Bir kerecik olsun inci 
takmak.. Buna blr sar• \ulunmaz 
mıydı,. 

Miriam sok rica ediyor, Ellison 
onu ~ılgtn gibi seviyordu. 

Elliıon babasmın dostu olan 
meJhur kuyumçu Parnham'ı ziya· 
ret etti. ena yalvardı. RJlisona 
kuyumcunun itimıdt vardr. 

ait geç~ \çi,n farruwn onı l?ir 

't~ lk.a hududun iki taraf'nlda An
tet Ue Buje arasında cereyan ede. 

Ur. 
~ ~erfn mUellifl olan vop dq 

~~ll:ch Fransızdır. Rube'de doğ
)'~ tllr. Ve ~Içütayı wk iyi tal\t-

12. F: la sonnette I~ & die A~eckıınr 
n. t: the bell • pull 
12. A: die Zugglocke (KllnJel} 

1 
16. EN YAKIN Slı'.l"'U (yu. 

bir lnıandır • • 
(e Şarı Trant Eylftlde çevrilme.-
hı ba~ıanacak bir film için seııar"' 
ftl'lı hazırlamakla meşgu\dilr. Bu 
~~e Korin ı~uıaer, Erlh fon Ştl'O. 
ta(• \'e Ml\rsel Valenin rol ala 

t.'an riva_yet edilJpekwcUr. 
f,!tı-ı l.tarlen Dltrihin Fransada hi• 
h~li Çevireceğine dair bir seneden
ltıt devam eden rivayetler tabak
~ eder gibi olmaktadır. Bu fil • 
?re .eylülde çevrilecçğ"l şöyleniyor. 
t l~İiz ?nc~hur rrlıhz.m çevireefği 
Cı•ıtı 1~hı bir senaryo segilml§ de _ 

r. -\ l~to ~ ıada.m Delarüs Mardrüsün 
~it da neşredilen ve o vakit bU. 
~ bir §Öhret kazanan "rll:z:gba 
l:ııl'ııla11 tohum" romanının filme a.. 
l~c'il ~ ısşnect~nberi şösleıti -
tıtı; fl\bt bir tUrlU tah~'!ç_uk C!Qe
~-ıt~ ~l:"du. ~u l"Qm1$nd&n bir film Çh 

~11~: lllaaı ve EyJftlde ~meğe 
ıı- ~ınaııı arlık kat'iyet keşbet • 

ı. 

'\. Atıdre ftilg~n ç~ 
> ~eJ\ R\lj" fılminü.ı m~ ço~ 
tı tein olaceJ!tır. Mil'~ ~a.r! 
ı • itelemek için tanmmıı altı beş 

it r <:alışıyor. 
\ . lt'ernandel "Bu işte bir srr 

• '• i3inıiı bir !Um çevirmeğe ba§-

18. BAHÇE KAPISI 
a kapı direif (güfunu) 
b kapı le\·basr, tabelbı 

13. F: la porte de jardin 
& le pilier de la porte 
b la plııque [ qe lş pgrte] 

ıs. t: the garden - gate 
a the ga.te post 
b the name • plate or 

door plate 
18. A : die GartentUr 

a die Türsaule 
b du Namenssc~i,ld 

l .t. EV NUMARASI 
14. F: le numho de ma.ison 
H. t: the number of th~ hous~ 
ı.ı. A: die Hawınummer 
15. BAHÇE DU\' ARI (ta, 

dU\"&r) 

a duYar saçağı 

15. F: le mur de jardin (un 
mur en moellons) 
a le cpaperon (la c~te) 

15. t: the gardım wall (of 
rough hewn st.one or of 
Cyclopic masonry) 
a the top of the wall 

15 . .\: die Gal'tenmauer (elpe 
Zyklopcnmauer) 

1.U 

ı l 

gın mUAloğanu) GôSTE· 
REX LE\'RA 

16. F: l'ecrttetı>u ın. ıtl4tcateur, 

incliquant la. bouche • 
d'eau (bQuche ~ ~u) la 
plus proche 

16. t; the P<>~ wh{cl\ o{ıowe 
where ıtıe ne~t hyd· 
rant is 

16. A: die Hlnw~Wel (ld:etic. 
tafel, Mar~ptNe\• 

zur Ortııbesti.raıınwıg deıı 

pachsten Hydrıı!\te!\) 

17. \'AYA KALD-ptOO 
17. F: le trott.oir 
17. t: the ~vement (thf s,ide -

walk) 
17. A: der Ful!weg (Bürger· 

ııteig, Gelıweg, da.t Trot. 
toir) 

18. Senctl 
a ıüd gij~tl 
b ö!çek (Ut;re) 

18. F: le laitier 
• la crucha 1 la.it 
b la mesure <le ljtre) 

18. t: the m~km~ (on rua 
round, on th~ ~ ~ 
walk) 
a the milk can 

Çeviren; SUAT DERViŞ 
inci gerdanlık verdi. ~bi kelk4' ~lmuıtu. <ln \ltf da· 

Miriam o gece sevinçten !ılgr- kika btklerd~ tki lfne ile muka
na dönmüttü. O gece düğüne gi· yese ediline on heı dakika mml 

' derlerken im:ilor boynunda idi. bi~ mana ifaqe fdobilirdi 1 Altın 

- Yarın sabah alırsın!. tabaka&ı!!I ~ıanın \i!tiiı1de bırak-: 

Dedi.. Fakat erteai sabah.. tı . Maaa\~rın arasıRdan &esti· Doğ 
- Bir medok daha! .. 
Erteıi aabah inciler ortadan 

kaybıolmuttu. Miriam pek mütees
sir gör.ünüyordu. 

Acaba saldırmıı miydr? Yoksa, 
düıürmüt müydü? Evveli kuyum 
cuya gitti. On.dan bir mühlet aldı. 
Ya inciyi bulacak, yahut ta ... 

Yahut ta hiç bir sey yapanuya
caktr .. Vilnkü böyle bir inci ger· 
danlığı ödeyecek parası yoktu . 

Miriam ağlıyor.. Günler geçi • 
caktı.. Çünkü böyle bir imi ger· 
danlık ortada yoktu .. Günün bi· 
rinde Skotlan Yardın bir müfetti-

ıi: 
- Siıi tevkif etnıele geldim!. 
Diye tıir tevkif müzekkercsile 

evine geldi. Bir müddet ıonra i~ 
tintak, muhakeme 'ba1ladı. Bu
nun lilir hırsızlık olmayıp kaza ol: 
dutunu Elliıo,n hlkimlerc beyhu
de yere anlatmağa çabeladı. 

ihtiyar hakim perukaııru sallı

yordu. Nihayet tahit olarak Mri
a.ını dinledi. 

Miriam o gün pek sUıtü idi . 
Dudaklarında nazik bir tebessüm 
vardı. 

Ve hiç sıkılmadan EJlison ta
rafından uydurulmuı olan s<bler· 
den bir ı•y anlamadığını töylü
yordu. , On inçileri görmemiıti. 

Bir tikım insanlarda, mevzuu 
bahsolan geceyi Mirianun blr dü -
ğünde değil, kendi yanlarmda ge
çirdiğini söylüyorlardı. 

Sö~lerinin hakikatini iabat e• 
demeyen genç adanı iki sene hap
H mahküm olmuıtu. Hayatının 

iki senesini Dannonr hapishane· 
sinde geçirmişti. 

- Bir Medok .. Bir de ()m1et 1. 
- Omlet için on bet dakika 

b•kliyece1csiniı ... 
- Peki.... 
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ustun 

b yerli merdiven (u.blt 
m~veo) 

c (ıp.erdl\"eo l~) çep. • 
gel 

d ~şırlık peneıeretl 

(yuvarlak ~oere) 
e kar parmaklığı 
t konıl.J (tllme) 

1. J': le toit (la couverture) 
a la tabatiere (la fen~tre 

.\ tabati~, la fedtre 
du grenler) 

b l'~chelle f. fixe 
c le croehet [ a echelle] 
d la lu~me (la fen~tre 

du rrenier...echolr) 
(l'ceil m. de bc:auf) 

e la grille pour retenir 
la neige 

f la cornlche 

5. t; t.l\e rQQf 
a the skyı.i,ght (the root 

window, a window in the 
loft) 

b the ladder 
c the roof hook (for use 

4yriJlg repa.irs) 
d the bull's • eye window 

( a. '\Vinqow in the dr,ying 
att,ic) 

e the ıınow fenc~ 
r lhe comlce 

'· A: das Dach: 
a die Dachluke(da.s Dach- 1 

r\! tuvalet! fitti. 
Tuvalete bakan lnun orau 

yoktu. ~ilerini y~kadı kurulu ci
bj yuar~k \>.ir kij~U~ havlu a4tı. 
H!vluyy ~~bipo indirdi. 

Birı yan ~apı açtı. BuraP, bir 
av}yy~ in~~ ):!an,ıın merdivenine 
açılıyordu. Elll•AA bu Jvhy{ tan.ıt 
yorı!_u. 

EıaHn ~ura\Mı tanıdı&ı için 
buraya gelmişti ya.. -!Jte.. Karır~ 
da o \>JM.. Bir za~nlar pancere• 
sini seyretmek için bura~ gel
mu mly,di?, 

Y,Mll\ m!rdiuninden avhya 
indi. A vlımn kar§ıs.ıqdaki bir bat 
lııa d~r. merdinndel\ tırmanma· 
ğa buladı. ikinci kata kadar. 1-
kind kata çrkmca P!nceredeıa içe-: 
ri baktı. Miriam bu evin ikinci 
katm.da oturuyordu. Ve onun ser
best brraloldıfınr bllmiyo.rdu. 

Pencereden bakan Ellison onun 
aynanın kar§rıında oturduğunu 
gördü. Boynuna Franhamın l~cl " 
!erini taknuıtı. Boynunu yana 
bükmüı tatlı tatlı kendini seyre -
diyo~du. 

Bu manıarayr ıcren Ellison 
bütün kanınm beynine hücum eı
tifi!ll duydu. Bir ~~la canu 
krrdr. Xmk yerinden mandal! ~ 
virorek içeriye atladı. Bu o kadar 
ant olmuıtu ki get\Ç J.adın ~~ndi

ıini taJltınlrktan kuıtaraınar~u.ıtı. 
Şimdi Elliıon sevdiği kadıl\m 

ti kartısında duruyordu. Kalbi ar 
tJk hiç.bir ıey söyl~miyordu. Ki· 
lidlenmiı çenesi arasındaf\: 

- incileri ver r diye homurda
nıyordu. 

Gen!i ~dın bir ya~an kedisi 
Jibi yerinden ıı_çramıı ve onun üs 
tline atılmııtı. ÇünkU ~u defa ~ı
lisonun kendisi için ne kadar teh
likeli olabilecelin\ tahmin e~_iyor· 

<Ult:(-.ı l&Y(an cedrlm> 

J'lş4~au...t~ter (4Je 
Flt.de.rm~~\l~ daa 
O~senau.c~; ~ fena.. 
ter zum Trocku~). 

e das Scıbnee~ttw (qer 
Sc_P.net.f P.J,) 

f dasDa~~ 

;, BtRtNcıt Ut 
& hUçre 
b pen•aı (söke, k~m~r) 

c ffnjur 
d çerçe,,·e 
e kaş silme (lmpJı_, per. 

''U) 

f kat komlşi (s~tsl) 
6. F: le prenıier 4tye 

a la loggia 
b le tinteau (le ~iM', 

l'arç m. de ~ar,el 
c la jalousie 
d le crolttjllon 
e le bandeau 
f la corniche d'etAge ('la 

'moulure de Ja se:melle) 
6. ı: tpe first fla t WH~. !il'at 

ıtorY or floor) 
a t}\e loggia 

1ı the 'findow llntel 
e the (oulll~e) Vel\etfı!n 

bllıld 

!) tIJe C?ON ~ ~ of tb4 
window 

o the 'Md@ttal, •r ~ 
roııilce 
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Çocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

3 Haziran 1939 Tarihli Bilnıe· ı BÜYÜK BlR KOLONYA 
cemizin halli. KAZANAN 

Alaşehir l~nci Zi~a Çakır Ticaret mek 

BlR KOL SAAT! KAZANAN tebı talebesınden: 

Birinci Mahmut Kiraz Şehre· 
mini kapazı mektep Sokak No. 10 

du. Genç adam bir silkişte onun 
pençe gibi kıvrılmış ellerinden 
yakasını kurtarmıştı: 

- Çabuk incileri ver, diyordu. 
Yaşamak istiyorsan çabuk ol.. 

Ve on beş dakika geçmeden ev
vel omletini yemek için masaya 
dönmek istiyordu. 

Saat on biri sekiz geçe inci ger· 
danlık kemali huzur ile smokini
nin cebin.de dinleniyordu. On biri 
on iki geçe Ellison otelin salonun 
da bir medok daha içmiş ve sükü
nctle omletini yiyiyordu. 

On ikide Franham'ın gittiği 

klübe uğradı ve ona inci gerdan
lığı vererek: 

- İki sene geciktim! Beni af· 
!et!.. dedi .. 

Ertesi sabah gene Skotland 
Yardın bir müfettişi onun evinin 
kapısına geldi. 

- Miriam Hopkinsi katle te-
şebbüs !luçuyla maznunsunuz, 
sizi tevkif ediyorum. 

Dedi. Ellison: 

- Bu pek mükemmel!. ı 
Diye mukabele etti. 
- Bu defa size daha uzun sene 

lere malolacak .. 
- Ben başka fikirdeyim bay 

müfettiş. Ben matmazel Hopkins· 
den Franhamm incilerini geri al
dım. Bunu pek gönül rizasiyle 
yapama.dığı için belki kendisini 
biraz hrrpalamışımdır. Dün gece 
inciler sahibine iade edilmiştir. Ba 
na öyle geliyor haşmetmeap İn· 
giliz ~ralınm adaleti, bana yapıl
mış olan haksızlığı tamir etmek 

mecburiyetinde kalacak. 
Polis müfcttiği bir müddet dü· 

şündü: 

- Sizin eski vak'amzı tamami
le hatırladım Mister Ellison, de· 
di. Hakkınız var. Britanya adli
yesi hakikaten size yapılmış hak· 
sızhğı tamir etmelidir. Hem şim
di aklıma geldi. Ben tevkif müzek 
keresini yanıma almağı unutrnu· 
şum.. Allahaısmarladık Mister 
Ellison .. 

Diyerek, oradan uzaklaştı. 

f tbe slrlng - counıe 

YARIM KİLO ÇiKOLATA 
KAZANA.ı"l 

Üçüncü SUzan Topkapı 30 cu 
ilk okul S. 1. No. 280: 

BiRER PAKET BISKOVI 
KAZANANLAR 

1 - Melahat Ersan Aksaray 
Uzunyusuf So. 15 2 - lbrahirıı 

varnalı Beyazıt elektrik idaresic 
de 3 - Memduh Borlas Yedikul" 
istasyon hareket memuru 4 -
S. Baru Beyoğlu O.O. 284 5 -
Kamil Argun Burdur Cumhuriyet 
cd. 31 6 - Mahmut Feyzi Şişli 
7 - Ali Sağlam Cağaloğlu erkek 
O.O. 183 8 - Şemsettin Kahra· 
man Ankara İtfaiye meydanı 

Soysal ap. altında 9 - Fuat Binid 
Beyazıt 5 ci ilk okul 10 - Lütfi 
Özin cmirgan. 

BİRER CEP DEFTERİ 
KAZANANLAR 

11 - Edip Üs,er Beşiktaş 1 
muhabere alay karargahında 12-
Hikmet Sagnak Usküdar gündoğ 
du cd. 269 13 - Aysel Emirgan 
14 A. !skender Pangaltı lisesi S 
9 15 - Nihat Özer içkisen gene 
kuyu çıkmazı 13 16 - Dürüsof 
Özbabacan !st kız O.O. 1. B. 84 
17 - Hatice Zaim asmalimcscıl 
49 18 - Taniyelyan Pangaltı lise 
si 19 - Mari incir dibi karma mc 
okulu 50 20 - Setci kumkapı 
ilk okul 1. 

21 - Hay.gaz pangaltı lisesi 
64 22 - H. Arat kasımpaşa dört 
kuyu fırın So. 2 23 - Bahattin 
Bayraktar Fatih O.O. 215 24 -
Melahat kızlisesi 3-B 29i 25 -
Ragıp inci pcrtevnihal lisesi orl:ı. 
kısım 1. A 63 26 - CangUl pan 

galtı lisesi 918 27 - Rıza Uzu.n 
Yusuf. 

Sermayedar aranıyor 
Senelik 10 bin lira karı olan te
meli kurulmuş, sağlam ve pe
şin bir ticaret için 10 bin lira 
aranıyor. (SERMA YE)rümuzi 
le P. K. 176 ya mektupla der-

hal müracaat. 

6. A: der erste Stock (der 
Oberstock, das erste 
Stockwerk, die ersle E

tage) 

e l'appul m. de fenetre 
f l'espion m. 
g la porte de la mai.son 
h la lanterne de la porte 

7. İ: the ground _ floor 

a dic Loggia 
b der Fer.stersturz 
c <ile Jalousle 
d da.s Fensterkreuz 
e das Sohlgcsirns 
f da.s Gurtgesims 

7. ZEM11' KATI (redii ose) 
a camlı \'Crnnda <::ıı.hnl. 

in) 
b Urı;ü cam "açık" (kal. 
dınlrnış) 

c kanıullı panjur 
(panjur) 

d pencere 
e küpeşte (pencerenin al

tı) 

f ayna "kapıya geleni 
gömıek için., 

g evin knpısı 
h lmpı feneri 

7. F: le rcz - de • chaussee 
a la veranda [vitrce] 

(le bow - window) 
h la fenNrc a coulisse 

(fenetre a gulllotinc ou. 

verte (relevee, levce) ~ 
c le volct a pcrsicnne (la 

persienne) 
d la !cnOtrc (la croiscc) 
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a lhe veranda or veran. 
dnh (the glass - veran.. 
da) 

b the open sash window 
(which has becn pushed 
up) 

c the window - ahutter 
d thc ·window 
c the window - sili (win. 

dow _ Jedge) 

f the window - mirror 
(fnstencd on ou~lde to 
rcflect what is passing 
on the ~trecl) 

g thc bouse door or front 
door 

h the door - lamp 
7. A: das ErdgcschoB (Par. 

terre; eln Hochparterre) 
a die Veranda (Glasve

randn; ein verglastcr 
Anbau) 

b das geöffnete (hcx:h
geschobcne) Schlcbcle• 

nstcr 
r. der Fensterladen 
d dns Fenster 
c die Fcnsterbank (Sohl

bank) 
f der Spion (Fcnsterspie. 

HABER - Ak,am Poıbm 

~-- • 1 • • • • ~ ..... _,, .M ,...... ... ""' 
M~rkez Bankası 17' 6 ı 'l'Drk iye Uumhurayet 

AK T t F 
Ka~a: 

Altın safi L:lograrn17 li9f.i.! 
Banknot • . • • • • • 
uraklık . . . . . . . 

Dahildeki llıihabirltr: 

t. 10 t .4 ı !!, O'i 
1 :j.n33 .2,ı;;,:;o 
ı .371.370,80 

'--=--
Lil"A 

41 .000.0Cl8,3C I 

PAStF. 
Strmaue • • • • • • 

I hliuot akrut: 
Ati! \'e (e\·L:alatle • • • • 
Husu~I . . . . • • • 

22 HAZiRAN - 1939 

4.217.13t,2;; 
6.000.000,-

1.;.000.000,-

10.217.134,2~ 

Turk lira~ı • • • , • • 317.HS,:;::; 317.418,:>: 7 tdavüldtkl Banknotlar: 158.748.563,-
llariçleki 11.uhabirlu: 

Altın: sarı L:ligram 9 058 321 ı 

Altına tahvili kabil serbest 
2.1ıı.2:;2,1s 

0eruhte edılen evrakı nıktiye 
Kanunun 6.8 inci malftle. 
terine levfi\ı;an hazine tara. 

dövizler • . . . 13.6::;2,02 rından nki tediyat • • . 17.228.027,-

l>eruble edilen evrakı aak-Di~er dö,·izler ve borçlu 
ldiring bakiyelerı • • • 0.307.300,01 ıo.t:.>2.301,71 ıli ye baldyesl • • . . • uı.:;20.:;ao,-

lla:ine lahvillul: Karşılığı tamamen altın olarak 
Deruhte edilen evrakı nalc. ı ılJveten tedavüle vazedilen 19.000.000,-
di)·e karşılığı . • . . . 1 :;~.748.:Jfı3,- Ree~ı.ont mukabili ilheten 
Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tcdiyat . . . • , • H ı.:;20.:;30,- ' 

teda. vazed. . . . • 
Tıirk lirası Mevduatı 

• • 60.000.000.-
220.:s20 . .;ao.

. 26.702.150,70 17.~28.027.-
IJöviı Tanhlıüdatı: 

St11ed(../ cü:danı: 

Ticari ~enetler • • • 1!.. ):).82:>.4 79,-ı:? 12:;.R!!:; . .no, J!! 

Altına tah,·ili kabil dövizler 
l>iğer dövizler ve alacaklı 

l.:lirin~ hakiyeleri • 
8.121,5i 

31.0S0 . .;72, 1 R 
JJ.,Jınm ııt lahvildl cıi:danı: 

1
Deruhte eclilen evrakı nak 

A ı ti~·cn in karşılıAı e.~ham Ye 
\tahvilat itibari kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvilat: 
AvanJ/ar: 

Hazineye kı~a vaılr.li auns 
Altın \'e döviz üzerine • • 
Tah\'iliil üzerine • • • • 
Jli~~eılıırlar • • • • • , 
Muhtelif • • • , • , , 

13.230.423,t'i 
7.H07:HH,-

SA09.000,-
2;).218, 11 

7 .808. 704, 1:; 

"1 tkôn 

1 
Muhtelit • • , , 1 • 

l 
:;ı.130.:;21,H 

16.213.012,26 

_ı, 
4.:J00.000, 

l :>.270.37;),03 

.j 1i>.070.7;; 1,8( 

J Temmuz 1038 tarihinden itibaren: lskonlo haddi 'r. • Altın Ozerlne r 

tu. -
Güzel döşenmiş 
bir sayfiye odası 

llı\LK OPEllETt 
Tanı kadrosuyla yeni 
bale y:ız balıı;elcrinue 

başlıyor. 

'-:HT Gnuı. SADi TEK 
Brşikt:ı5 Suadp::ırk'la 
Ihı ı;:cce (HA'.\ILET) 

Piyes 5 perde 
OKUYUCU AYSEL 

Y ckO.n 

31.0:>0.603,7;'; 
102.:>10.937.01 

41:5.070.7.;t,80 

--------------
_..- Baştarafı 8 ıncide EGE TiYATROSU 

,·c 22 • 6 • 939 Perşembe Necip A~kın), ı - Mendelasohn •• 

\ 

nedlk gondol ~kısı • llkbahar o': 
13,l:S - H Müzik (Karı. kısı, 2 - Mlcbell _ Gece pusclcrl, S 

4 
§lk program - Pi.), 19,00 Program Pucclnl - Toıka operasmda potpuri• tırmak mümkündür. Dört köşe sağ 

lam ve basit iskemleler de bu ma
sayla çok ahenkli bir manzara teş. 
kil eder. Masa ve iskemlelere par
lak bir cila verdirecek olursanız 

~ncercden dökUlen yaz gil'1C'§İ bu 
basit mobilya üzerinde pa .... k a -
kisler, güzel gölgeler vücuda ge -
tirerek odanıza başka bir üadc 
vermiş olur. 

TE:\fSlLLEHt 
'\ureltin Genı;dur ve ar. 
rndnşl:ırı 22 Haziran 
lerşembe akşamı Top
ı:ıııe Kıırabaş Yüksel 

19,05 MUzlk (Kabare _ Pi.), 19,l:S Türk _ Lulnlgl Mısır baleU 5- ı:;ıııJI 
İl1 • ' / mUzitl ( :e saz tuh), 20,00 Mem_ Valdteufel • İki kere ikl vals, 6 

5 lcket saat ayarı, ajan.s ve meteoroıo. Drusselmans Felemenk sUIU :NO. 
ÇILDTH.\:-i AD.\'.\l 

IS'J'A"IJUL HALK 
TİYATROSU 

ji haberleri, 20,l:S ~eıell pllklar - ( KarlI manza;a), 23,00 Son ajans ~~ 
R., 2(),20 TUrk mUzıfl, 1 - Suzanik berlerl, ziraat e8ham tabviua.t, Jıl\ 
peşrev, 2 - Rahmi bey _ Suzinak ıar blyo . nukut borsıuıı (fiyat), 23,20 ~ 
kı • Jıfz Silfrl 'U?'ip, ~ - UCll cemil z!k (Cazbant - Pl.), 23,55 - 2-i ! . 

Bu nkş::ırıı Yediku
le Çınar h:ıhçcsin

ıle: {.\'.\IÇı\ B.\ Yl 
\' ocl \'il :ı Pcrıle 

Mişrl re,·üsü Minimini sayfiyenizin bu odasını 

yemek odası olarak kullanabilir.si
niz. Misafirlerinizi burada kabul ve 
çay ikram edebilirsiniz. Bu tak • 
dirdc masanın üzerine işlemeli bir 
keten örtü ilave etmek bu kaba 
masay1 ~üzel bir çay masası haline 
getirmek için kafidir. 

Dr. Necaettın Atasagun 

• HicazkAr ıarkı • Layık mı sana, • -
Udi Zeki • Unak ıarkı • Bir gün ge_ 
lcceksln diye, ıs - Lemi • Hüseyni 
şarkı • O güzel gözlerle, 6 - Hüseyni 
f'lrkı • Kimin mecburu hllanü anııın, 
1 - Lemi • Karcığar §&rkı _ Çeşma. 
nı o meh\'eşln eli.dır. 8 - Raknn • 
Kürdili ~arkı _ Demedim hiç ona kim. 
sin, 9 - Osmal Nihat _ KUrdlll şar • 
kı _ Kaç yıl yüreğim, 10 - Halk tur. 
küsü • Ekin ekdim çöllere, 21,00 Ko_ 
nuşma (Ziraat saati), 21,l:S Müzik 
ısenfonlk plAkları. 21.45 Konu;ıma, 

22,00 Müzik CKüçUk orkestra • Şef: 

S:ılı::ı hlıırı 8.30 ıı kaıl:ır; ak!>aıı•. 

lıırı 17 den ı;oııra l.61cli T::ı}y:trl' 

.\p. Oaire 2; ~o. 17 de hastalarını 
kal.ıul etler. <Trltfo11: ::!3!>[ı:ıı 

.- -
rLANŞ 21 .,,, . ,.., 

gel) 

~ dle Haustür 
h das Hauslicht 

licht) 
(Tür-

3. IlODRU~I 

a nefc~lik 

cereıııi) 

(lıoilrum pcn. 

b \'<'randa. altı 

8. F: le !k.>Ull - !!ol (la cave) 
a le souplrail (la fen~trc 

du sous - sol) 
b le soubasscment de la 

Yeranda 
fi. 1: the cellar 

a the cellar window 
b the basemcnt of the 

veranda. 
8. A: das KellergeschoB 

(!louterrain, der Keller) 
a das Kellerfcnstcr 
b der Vorbau 

D. PERON (.,ahanlık, b:nrl< 
tqı) 

9. F: le perron 
9. t: the door _ step!! 
!l. ,\: die Freitreppe (Haus

trcppc, Yortrcppc) 

l O. TRABZ.\~ (korkulu!•) 

a trabu.n parmııkhğt il 
h trn.h7ım kolu (dayağt) 

r: la rampe j 
a le b:ı.rreau de rnmpe, le J 

11). 

10. 

ıv 

balustre 
b la main courante (l'ap. 

pui m.) 

t: lhe balustrade 
a supporl of the rail 
b the rail 

l O. ,\: das Gelandcr 
a die GeliinderstützG 
b der Handlauf 

11. IlAll('F. DU\'A'CI 

l\IAKLIGI 
ıı direk 

PAT!· 

b parmnk (parmaklık • 
Jar, parmaklık) 

c lm~ağr 

11. F: la elôture 
a pilier 
b le lattis (lcs lattes f. la 

claire • \'Oie) 
• c la palissade 

11. i: the (front) 
ling or fence 

garden pa. 

a the pillar or the post 
b the rail, or bar, of tho 

fence 
c the top bar of the fen

ce 
11. A: der Gartcnzaun 

a die Zaunsaule 
b die Zaunlatte (da! St:ı.

ket) 
c die Zaunplanka 

12. ÇINGIIUK 

H3 

nnkl program, 

Yabancı Radyolardaf1 
Seçilmi~ Parçalar ·ıı' 

l'roııram 7"Lirkiyt :ıaatl ,;::er' il· 
ı•r. irj'jirıle 11 sonraki saat olarak vtr 
ıriştir. 

9. 

OPERALAR VE SE:\'FONİ 
J\O:\'SEm.ımt 

f\11' Hih·crsum 2: "1\nılcrfn 
meli" (\'erdi). 11, 

9.15 llreslav: Uvertür (ŞubC~ıY 
"\'az" <Ha;}fln). Kır scrı 
ni~i (fiectho,·en). , 

11
• 

!l.15 Königsberg (lleilslıerg): "'~ı· 
dsorun şen kadınları'' (ı 
kolai). oı. 

9.30 Syfel kulesi, Yarşova (10.3 
HaYel proı;ıramı. . ,ı 

10. Roma grupu: "Glorfn" ccıJe 
ıo.::u Xapoli grupu: :Rapsodi <~1:. 

zart); ".\prcsmidi d'un fıı 
ne" (Dehussy). 

OD.\ ::\IUSlKISI VE KOXSEJll,ı;ll 
7 \'arşorn · Klarnet kon~crl· . . ,.),,.. 
8. Eyfcl kulesi: Piynno, \ 1 

8. 
lonı;ello. 
\'iynna : Sporano konseri. 

9.55 Tluılapeşle: Harp, flüt. . 
ıu.ı;; Berlin (t:zun d.): fü:ınal1• f1 

) ano. ~ı· 
10.15 Ilamburıı: 18 inci n~ır ırııl· 

ki~i. 

10.30 J.eipzig: Kunrlet (Şubert>: 
il \F!F MUSiKi \ 'E OPERJn"J.tfttıı 
7.trı Leirzig: Hafü orkeslrn. ş:ır r· 
8.~:> Huılapeşte: ;\Incar halk ıı.ı 

kiileri. 
!l.ı:; !\liinih: Stüdyoda operet· 

1 ...... ~ . 
9.1.) Slrashurg: Hoclyo orke'il•~ 
9.t:i \"irnna: Operet parçıılar•· 

- d· 
1 l. Bndapc~te: Çigan orkesırıı 
11.15 Bükreş: Hafif orkestr:ı. rı· 
t ! .31J Birçok Almıın i tn~:roıı10~r· 

llıılk musikisi ve hafif Jl 

ı ı.rn 

çalar. 
"olun ll·ıı: 
J.ırnıan. 

Orkestra, 

12 Pra{t : Çrk musikisi 
12;; \'arşorn: !.eh musikisi. 

\"AHYETE \'E K.\BAl\EI.J:-:Jl . 
1 

tcııs, IU5 Paris <PT1'): Hadyo fan 
fi. Lonılra (:\.): \'ar) ete. 

12. l'o~ıe Parisicn: Kalı:ırı. 

!> \i\'.S lıll'SIKISl r 
11 '.\lonle Ccncri; l t.30 f'ıı~, , 

grupu; 11.35 Londra (:\'.): ıtı-45 ~ 
ris (PTT); 12.ın t.onclra (Jl.). 

10. 

11.30 

J'lYES, KO:-\FEHA:\S \ 'E 
KO~UŞ~l:\J.AH ·o:ıc" 

Torino grupu: "Bnrtııırı 
orussel). 
Beromünstcr: 
ıııışıııa. 

1;0· 
lnsılııcc 
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• 
1 KKAT D 

F o s F A R s o L 
En • • • • 

oırıncı kan, kuvvet, lştiba şurubudur. 
FORF ARSOL'u, bütün kuvvet turuplarından ayıran batbca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iıtah temin etmesi 

ve ilk kullanan! .. rda !..~~ ~ ~-t>.··mı derhal göıtermeıidir. Her Eczanede bulunur. 

8.~raç el işi ve makine kalfası ile makine 
1 e diker erkek ve kadın terzi aranıyor : 
~ 1 - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el if,. ve mo 
~ kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadı , 

alınacaktır. 

3 
2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate ahnmıyacaktır. 

llt0 - Ucret haftalık verilmek Ur.ere taliplerin hUsnUhal ve 
''lı kAğıtlarlle birlikte hemen dikim evi rnüdUrlüğüne mü. 
~· (5) (4000) 

~ k ·-\.ara caddesinde r ' 
~ ıralı k dükkan ~·~~~·~1(~~:ız.)~~1 ~~

1;~u;~~ıık "'.1~~~~·,~'.1 
~ lltı~y hanı altında, caddenin rının krnlıçesi olrın "e ı·ıı iyı ırıınl 
er:nı Yerindedir. Tutmak isti· edilmiş, en rrızııı ıcl\eınrnül t>ttı- · 
ıı.~rı gazetemiz idaresine milra· rllmiş, en sıhhi nrnbuyı nlınıı . 

'-._"<l!l, Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
~~ fozla çeşidi vnrdır. Her yerılcn 
' SUih birinci hukuk mahke· ucuz flol \'C müsoll şnrllnrln vnlnı1. 

Sıdı~tı~ memurluğundan: B k .... 1 d 
. ıı.a ıle Fatmanın yanyanya a er magaza arın a 
~ı..~ldUklan Şehremininde Ereğ· ı bulablllrslnl&. 

•ıctlle inde Saraymeydanı cad ~~~~~~~~~~~~~~~ 
;:: eski 519 yeni 9 numarah Sa Bakımı 
ik· fı Yeni açılan börekçi sokağı _.... Ç ... ~ 
r,' tarafı mektep arsası \'C bir Güzelliiin en birinci prtı 
<l Saraymeydanı caddesi ile 
et1J.t 12,32 metre murabbaından 

1<)J ~rncı gediğinden münkalip 
~ra muhammen kıymetli kl· 
~ ~ izalei ~uyu zımnında a· 
"' ttıJe arttırma 3·8·939 tarihi· 
""J~acı· r 16 

1 Perşembe günii saat 14 
Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesinı 

tedavi eden tesiri mUcerreb bir 
' - ... 6l • ' • 

.ilaçtır _ 

;:ı )'a kadar mahkeme ba~kfiti· 
~ 0<4sında atideki şartlar daire· 
Uıı ~tılacaktır. Muhammen kır· 
tli:l:~e 75 ni bulduğu ta:~dirdc lll••••••••••ıii 
!(ın 1hale edilecek aksi takdirde 

~ artt~ranm taahhüdü bakı TAHSiLDAR ARANIYOR 
lJ Şartıle 17-8·939 tarihine mü 

<:tıına g·· .. . tte , unu aynı saa ve ay 
tıı arttırmaya devam oluna· 
~k arttırana ihale edilecek· 

l, l 
\'e ~bu gayrimenkulde müsec-

Evvelce veresiye ve taksitle 
iş yapan müesseıelerde çalış· 
mı§ ve tahsildarlıkta ihtisas 
yapmış olan, beıı yUz liralık 

kefalet ,.senedi verebilecek o-

Uğrayacaklan Limanlar Vapur lann himleri Hereket Günleri 

EKSPRES HATLARI 

Ptrc, Brindlsi, Venedlk, UIRINALE 
Trlesto RODI 

\ORTA 
Galata rıhtımından her RODI 
cuma tam saat 10 da ADB.IA 

Pire, Napoll, 1\farsllya, CITTA'di BARI 

216 
916 

16/6 
2316 
3016 

:vs 
17/6 

Ccnova 117 
İstanbul - PİRE Saat 24 h. 

saat 10 da Galata 
Rıhtımından 

Pire, N apoll Marıll7a, 
Cenova 

•• ,, 
Napoli gün 3 jours 
Marsilya ,, 4 ,, 

Campidoglio 
Fenicia 
Merano 

116 
1516 
2916 

l\:avala, Sellnlk, GolOfl, Abbazia 816 

2216 

617 

Plr~e. Patras, Ayaaraııda., 
Brindisl, Ank:ona, 
Venedlk, Trieste 

SelAnlk, Midllll, hmir, 
Pire, Kalamata, Patru, 
llrlndlsl, Venedik, Trlesw 

Sulina, Kalas, lbrail 

Vesta 

Bosforo 

Yesta 
Merano 
Bosforo 
Campidoglio 
Abbaıia .. 

617 

816 
1416 
2216 
2816 
617 

Saat 17 de 

Saat 17 de 

Sut 18 dt 

Saat 17 dt 

Saat 17 dt 

ltaltP! lan bir tahsildara ihtiyacımız 
ı.,_; ~'.' müsecoel hak sahipleri Tadilit uya teahhUrattan Kumpanya hiçbir snntle mes'ul tutulamaz 
"<lflh 1 vardır. İstanbul Sultanha· 

~ı,, .. 1 1 andan itibaren 20 gün Fazla malfunat almak lı;ln Galatada Mumhane Şarap İskelesi 15-17,141 ·"Qa mam Rozahan ikinci kat No.: 
:'llııı~ Vesaikle birlikte satış rne· ı "ADRIATlCA" Umumi Acentalığm a. (Tel. 44877.8-9) ,.e Beyoğtancla 

Gayri menkul sahş ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUgUnden: 

Olü bay İbrahimin sağlığında 3252 hesap No, sile sandığımııclan 
aldığı (650) liraya kal'§ı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor
cunu vermediğinden hakkında yaplıan takip üzerine 3202 No. lı kanu. 
nun 46 mcı maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre satılması ica· 
beden Fatihte Kurnnılumescit namı diğer Mimarsinan mahallesiniıı 

bak.kalzade sokağında eski 5 Mü. yeni 5813 en yeni 60 numaralı ah· 
§aP bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırır.ay<! 
konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek istiyen (125). lira pey akçası verecektir. Millt bankalarımız· 

dan birinin teminat mektubu dakabul olunur. Birikmiş bütün vergi
lerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellfiliye ru· 
suınu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 24·6·939 tarihinden itibaren 
tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundu 
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
takir> dosyasında vardır. Arttırmaya gı:miş olanlar, bunları tetkik e· 
derek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her §eYİ öğrenmiş ad 
ve itibar olunur. Birinci arttırma 7·8·939 tarihine müsadif pazarte i 
günü QıAaloğlunda klin sandı~nuzda saat 10 dan 12 ye kadar ya
pılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedeliıı 

tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyetile sandık ala· 
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak şartile 22·8·939 tarihine müsadif sah günü aynı 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gay 
rimenkul e.n çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicil
lerile sabit olmıyan alatcadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklt-i 
rını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden ftiba· 
ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
lbundır. Bu suretle haklarını bldirmemiş olanlarla haldan tapu s~· 
dllen1e sabit olmıyanlar sa~ bed11"inin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha fazla malt1mat almak istiye!ferin 9381361 dosya numarasile san
dığuruı hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu iW.n olunur. 

••• 
Emniyet Sandığı; sandıktan alman gayrimenkulü ipotelC göster· 

mek istiyenlere muhamrninlerimizin koymuş olduğu kıymetin nsıfnu te· 
cavüı etmemek üzere ihale bedelinin yamma kadar borç \'ermek su
retile kolaylık göstermektedir. ((448.); 

·o.q nı~ 8 e müracaat. 
~I . Uracaatle haklarını tesbit ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~_:G:a:la:'.tas::a~r_:a:_y_:c:ı~::·ann:,:::d.'.:a.~1:~'0:ıc:n:._:D::al:r.:es:ı:n:e_<~T~:e:ı·:._:44:68::6~)~m:::ü~rac=:aa;t~ol;un:;ur~~~~~~~~-~~~~~~~----------
'tl ~· aksi takdirde gayrimii· 
~ lca sahipleri paylaşmadan 
~ ...._ lıriar. · 

-:ı İti~rttırma bedeli ihale tarihin 
~ aren 7 gün içinde verilme!; 
~r. 
~ırıda müşteri bedeli ihaler 1 

tıl$e ihale feshedilir ve gayri· 
~ e ~eniden arttırmaya çıkan 
~n Ç~k arttırana ihale ediliı 
~·akı fark \'e zarar bila.hüküır 

: , iden alınır. 
1 ııe t\rttırmaya girecekler yüzck 
t ,~1 Vereceklerdir. 

haıe tarihine kadar olan bil 
;( ~iler hissedarlara \'e 20 sc· 
: ıııu "'1ı _bedeli ile yüzde 2,5 tella 
~, Sterıye aittir. 

't~rtname herkesin görebilece 
!:'~ e bugünden itibaren açık· 
1<5 ~ malumat istiycnlerin sa· 
~~";~le memuriyetimize mü 
~n olunur. (K. !. 151) 

lmlil!Sllf 

&~kcr Ayakkapları ~ 
~4 ~4-t ve aağlamdırlar. 

'}'tlck ~· nplan almalda iktısat 

~~' 0lacakıınrz. Halihazrrdn 
h Ve ~· J • t .,itı • ecnc-ı m:ı ı zencın 

1 
•rırrı· G 1· • ,,. ız vardır. e 1C11z, 

lia • ti"h d" · Ve ın ap e ınız. 
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yar ve yahut içinde aydınlık 

göriır!en sakın korkma, çünkü 
arub:ının arkasındaki yerde be· 
nimle beraber seyahat eder ih

tiyar ve rahat bir hizmetçim var, 
mÖS!· ö Jilbere söyle de onu ra-· 
hatsız etmesin. Bir .de yarın sa· 
hah beni görmeden bir tarafa 
gitmesin.. Bunları unutmazsın 

ya?, 
- Emin olunuz mösyö, fakat 

mösyö, bi.Ti hu kadar çabuk mu 
bırai<acak~ar ! .. 

Balsamo gUlümsedi: 
- Öyle olacak .. Bilhassa ya

rın akşam Bralödük kasabasında 
bulunll)ağa mecburum. 

Lııbri o:lanın her tarafına ve 
karyolaya bir göz attı, §amdanı 
eline alıp c<layı biraz ısıtmak 

için şöminenin içindeki eski ga
zeteleri yakmak istedi. Fakat 
Dalsamo mentderek: 

- Yok, dostum yok.. O eski 
gazeteleri olduğu gibi bırak, ge 
ce uyumaz isem, okuyarak eğ· 

lenirim. 
Labri emre itaat ederek oda

dan çıktı .. 
Odasırıa f.İtti. 

Balsamo pencerenin önüne 
geldi. Dışarıya baktr. 

Binanın diğer tarafında, per· 
deleri t:ımamiyle kapanmamıı, 

aralık kalmış bir küçük tavan a
rasında aY.t:lınlık olduğunu gör· 
dil. 

Burasr, Nikolün odasıydı. 
Genç kız yav~ş yavaş soyunu· 

yor, saçları çözüyor, arasıra 

pt"ncereyi açıp yan beline ka
dar sarkarak etrafı gözden ge 4 

çiriyordu. 
Balsamo yemek eınasında 

dikkat etmediği genç kıza tim· 
di fevkalade .dikkatle bakıyor ve 
kendi kendine: "Garip bir ben
zeyi§, bu kadar benzemek pek 
az görülilr . ., diyordu. 

Biraz sonra küçük odada'lci ı· 
şık sön.dü. Fakat genç kız ya~ 
mamış idi. 

Balsamo pencerenin kenarına 
dayanmış dışarısını seyrediyor, 
piyano hala çalıyordu. 

Etrafta, çalınan piyanodan 
başka ses olup olmadığını anla
mak için dikkatle dinledi. 

Şatoda piyanodan baıka her 
şeyin sesi ve sadası kesilmiş ol· 
duğuna tamamiyle kanaat getir 
dıkten sonra odanın kapsını a• 
çıp ihtiyatla yavaıı yava~ mer· 
diven.:ien indi. Salonun kapısını 
ya.raşça itti. Kapı hiç ııcırtı ç.ı
karmadarı açıldı. 

Andre, hiç bir tey işitmemi~
ti.. Güzel ellerini piyanonun 
sararmı§ ve aşınmıı fildi§i tuıJa
rı üzerinde sür'atle gezdiriyo~ 
du. 

Andrenin bu sıra.da çaldığı 
parça, piyar.omm ilrerine kon
mu!! bir ıtek mumun hafif t:iyaır 
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- Eğer benden hoılandrnızsa 
böyle yorgun bir zam.anımda be· 
ni yerimden uzaklaıtrrmağa, 

vücudumu dinlendirmek istedi • 
ğim aırada beygir üezerinde 
yollarda koıturmağa mecbur et
meyiniz .. 

- Mademki bu aamimt tek· 
lifime böyle bir mlna veriyonu· 
nuz, o halde burada yatarsınız. 

Baron, o ıaman aalonun bir 
köıeıinde duran hizmetçi Labri. 
ye döndü: 

- Meydana çık, hayvan herif, 
diye bağırdr. Kırmızı oda.da mi-
safirimiz rahat edebilir mi? Ne 
dersin?. 

- E-.·et ır.5syö, mösyö Filip 
buraya geldikçe orada yatar. 

- O oda, fakir babasının 

yanında iki ay geçirmek için ge· 
len bir müldzi.m için mükemmel 
olabilir. Fakat dört atlı posta a
rabaaiyle seyahat eden bir baron 
için... • , 

- Sizi temin ederim ki rahat 
/ d v• e ecegım .. 

- Peklli .. Kırmızı odayı mi· 
safire açınız; doetum bir daha ıo· 
rayım, burada kalmak istiyor 
musunuz?. 

- Evet mösyö .. 
- Belki daha güzel bir çare 

bultın1%. 

- Ne gibi?. 
- Kasabaya ·bdar atla gitme 

mek i~n. Arabannı :bunya ka-

dar posta atlan getirdi değil 

mi? 
- Şüphesiz, §eytan getirmedi 

ya?. 
- Halbuki ben evveli ıeyta· 

nın getirdiğini zannetmi§tlm •. 
Çünkü onunla dost olduğunuza 

eminim .. 
- Değerimden ziyade iltifat 

ediyorsunuz. 
- Evet, arabayı buraya geti

ren atlar kasabaya kadar da gö
türebilirler. 

- Mümkün değil, çünkü dört 
attan ancak ikisi kaldı. Araba a· 
ğırdır, atlar da istirahate muh
taçtır. 

- Doğru... Demek mutlal: 
burada yatmak istiyorsunuz?. 

- Evet, bu gece burada kal· 
mak ve yarın sizi görmek istiyo
rum, çünkü size teşekkürlerimi 
ma.:!detcn ödemek arzusunda· 
yrm. 

- Bana teıekkür etnıek i~in 
eliniz de kolay bir çare var. 

- Nasıl çare?. 
- Çünkü ıiz ıeytan efendi ile 

pek dost olduğunuzdan o her 
halde sözünüzden çrkmaz, ona 
söyleyiniz de bana altın yapır.a· 
ğı öğretiin .. 

- Hakikaten bunu istiyor 
musunuz:, baron? .• 

- 'Altın yapmak ilmini öğren· 
meği kim istemez,, 

.:.... o halde geytanmn 13aıka 
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Gripin kutularının üzerine resimde 
gördüğünüz şekilde kabartma pullar 

ilave edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları 

isteyiniz ve pulsuz kutuları 
şiddetle reddediniz 

Beynelmilel Patentli 

PREZERVATiFiN 
ismidir. 

Eczacınızdan ısrarla 
isteyiniz. 

Sağlamdır ve gayet ince ipekli li.stlkten 
yapılmıştır. 

Türkkuşu lstanbul İspekterliğinden 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için 

YC:ıika verileceğinden 26 haziran akşamına kadar (Ta~radakilerin mek 
tupla müracaatları. 

2 lmtihanlannı bitirenler derhal sevkedilecektir. (4506); 
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birisine müracaat etmeniz :icap 
eder. 

- Bu başka birisi kim acaba? 
- Tam yüz sene evvel Paris· 

te meşhur Kominin komedya· 
sında söylediğim gibi bizzat ben 
deniz! .• 

Gece vakti böyle garip bir 
adamla konuşmanın tehlikeli o· 
lacağını anlayan ev sahibi hiz
m:tçisine: 

- Labri bir mum bul da mös· 
yöye yol göster, diye söylendi. 

Labri, güçlükle bir mum bula
b:Jdi, Balsamoyu odasına götür
mek için salona geldi. Misafir, 
ev sahibine teşekkür ederek yat
mağa gitti. 

Balsamo kırmızı odaya va· 
rınca Altotası iki saat sonra 
uyanclıracağını vaad ettiğini 

hatırladı, saatine baktı, iki saat 
} erine, iki buçuk saat olmuştu .. 
Hemen arabanın ayni yer.de olup 
olmadığını hizmetçiden sordu .. 

Müsbet cevap alınca, buse
fer de Jilberin nerede olcluğunu 
sordu. 

Hizmetçi, delikanlının bir saat 
ev\ el yattığını söyledi. 

Dun.dan sonra, Balsamo ihti· 
yar alimi uyandırmak için onun 
yan:na gitti. 

Geçtiği yerleri güzelce göz
d:: 1 geçi-riyor, avdetinde odayı 

culabHmek için etrafını iyice 
tctl:ik ediyordu. 

Baron, krnnızı odanm fakir 
liği hakkrn.da hiç te yalan söy. 
lememişti .. 

Döşemeleri pek sade ve es· 
kiydi, örtüleri eskimiş bir karyo
la .• meşe ağacından yapılmış 

bir masa, on üç-üncü Lüi ı:ama· 

mn modası geniş bir şömine, bir 
iki hasır sandalyeden ibaret olan 
eşyadan ibaretti. 
Şöminenin içinde odun yerine 

bir çok eski gazeteler doldurul
muştu. 

Balsamo aşağıya indiği sırada, 
Labri odayı biraz havalandırmak 
ve mümkün olduğu ka.dar dü
zeltmek ile meşgul oldu. Misafir, 
Altotası uyandırdıktan sonra 
yerine dönerken, Andrenin lca· 
pısı önüne varınca biraz durdu, 
çünkü kızın salondan çıkıp git
tiği zaman, misafirin kendi üze
rine yaptığı nüfuzun tesirinden 
kurtulmak için kaçtığına, gene 
o maksatla piyano çalmağa baş· 
laüığına kanaat getirmişti. 

Piyano sesi hata işidiliyordu .. 
Kapının önünde biraz duran 

Balsamo, orada elleriyle, kolla
riyle bazr hareketler, işaretler 

yaptr. Biraz sonra, yemek salo
nun.da olduğu gibi, Andrenin ü
zerine bir ağırlık geldi. Piyano 
;almağı yavaş yavaş bırakarak 

daldı, kaklr, yavaş yavaş yUzü
nü kapıya doğru çevirdi. Kız, 

Adeta garip görllnen bu mlre 

..................................... r 
Köylülerimize ucuz Kundura 

traş bıçakları en se~ 
sakah bile yener ~· 

cildi yumuşatır. 

Her yerde P O K E R traş bıçakları
111 

ısrarla iJteyioİI• 

Bu sıcak günlerde 
Fransız tiyatrosu kar!ısmda Anadolu pasajınc:ll 

1''E~ ). 1 
,. \Ka!;riç 

ni tercih ediniz. Şehrin en aerinvc en ho§ muhitidir. 

Çok ve nefis mezelerle buzlu bira ve rakı 
Yeni mezeler ıiatemi. Teniilatb fiatlar iskarpin Çifti 190 -Fotin 290 kuruşa 

Yalnız perakende olarak . 
SÜ ER 1 a~:Tl~~ ~~T?~~sı Türbe, Bozkurd Krraathane. 

si karşısında • eski Klod Fare 
sokak No, 8 - 10. öğleden aon· 

Yerli Mallar Pazarlarında satıhrjl 
Şubeler: İstanbul • Ankara _ İzmir • .\dana _ :\tersin 

ra 3 ten 7 ye kadar. 
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itaat ediyor, emrolunan şeyleri 

yapmıya kendisini mecbur görü· 
yc:dıı. 

Balsarno, kapalı kapının dışın· 
da. matmazelin halini, hareket
lerini görüyormuş gibi acı acı 

gülümsüyordu. 
Balsa:nonun arzu ettiği şey 

bu idi. 
Artık orada <lurmağa lüzum 

görmiyerek yürümeğe ve mer
divenin kenarındaki parmaklığı 
tutup yukarı çıkmağa başladı. 

Misafir salondan uzaklaştıkça 
Andre başını yavaş yavaş çevi
r erek kendine gelmeğe, nihayet 
eskisi gibi piyano çalmağa baş
ladı. 

Balsamo yatmak üzere kırmızı 
eıdaya vardığı zaman şatoyu ge· 
ne piyano sesi dolduruyordu. 

Misafir odada bulunan Labri
ye izin verdi. Onun itaata alış
mış iyi bir hizmetçi olduğu an
laşılıyordu. 

Labri odadan çıkmadan evvel 
srkılarak misafire bir • şeyler 
söylemek istiyordu. 

Balsamo sordu: 
- Bir şey mi var?. 
Labri elini cebine sokarak 

bir şey çıkardı: 
- Mösyö dedi, bu akşam za· 

tıaliniz şüphesiz yanıldınız. 

- Ben mi?. Ne vakit?. 
- Bana yirmi dört suluk 

bir sikke vereceğiniz yerde yir-

mi dört franklık bir altın ver· 
diniz. 

Labri elinde tuttuğu parla:C 
altını gösterdi. Balsamo bu na· 
muslu hizmetçiyi takdir ile baş· 
tan aşağı süzdü. 

Hemen elini cebine sokup 
bir başka altın çıkararak Labri-
ye uzattı. 
• Bu mükemmel cömertliği gö
ren hizmetçi sevincini saklaya· 
madı. 

Yerlere kadar. eğilip selam 
vererek çekilmek üzere iken mi
safir onu durdurarak: 

- Şatoda sabahleyin . ne gibi 
adetler vardır? diye sordu. 

- Mösyö, baron geç vakte 
kadar yatakta kalır, matmazel 
ise daima erken kalkar. 

- Saat kaçta?. 
- Saat altıya doğru .. 
- Bu odanın üstünde kim 

yatıyor?. 

- Bendeniz mösyö .. 
- Altında?. 

- Kimse yatmaz, mösyö .. o. 
raya .dehliz tesadüf ediyor. 

- Teşekkür ederim, dostum, 
artık gidebilirsiniz .. 

- Geceler hayrolsun mösyö .• 
- Geceler haylosun dostum. 

'.iyi ki hatırrma geldi, arabanın 
muhafazasına dikkat et .. 

- Siz rahatrnıza bakınız 

mösyö .. 
- Eğer arabada gürültü du· 

SERTLı 

r/'F 

1Urin8 
ile geçer 

Urinal, karaciğer, böbrel' ' 

ve kumlarmdan miltevelUd 

cılarınız, damar sertlikleri 

--·~ şişmanlık şik!yetlerinizi lJJV'" 

ilu;;~aı 
Vücudde toplanan asid U~ 
oksalat gibi maddeleri eriUt· 

nı temizler. Lezzeti hoş, al 

sı kolaydır. Yemeklerdetı 'sD ~ 
ya11m bardak au fçersınde al 
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