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~ Moskov2 resmen tebliğ ediyor: 
Sovyet-Mançuri hududunda 

Hava ve kara kuvvetleri O.rasında 

Slovakl/ada hô.diseler 
l.Ialk " Almanlar dışarı ! ,, 

diye nümayiş yaptı 
Bir şehirde Alman askerlerile Slovak askerleri arasında 

çarpışma oldu, hAlk ask"r'erin silahlarını akh 
,~lflQll:a. i.. B(atlı;.ıa:+o~w· e...bu !birde bt~ U" ~. ~ 

n Pat a1an na bildrriliybr: an Atman 1Crtalarr arasiriCJi öir ar· 0oJ"~--"••- •-c .ııuıuamm t>uıfa 
\ovakyada Zılinada Slovak as bede vukubulmuştur. duğu Ruzemberg şehrinde de bu a 

.....__ "Ekspress Poranny,, gazetesine benzer bazı hadiseler cereyan e{. 

H •tı • göre her iki taraftan da 10 kişi öl· miştir. Şehir halkı, sokaklardan ge· 1 e rı n müş ve birçok ki~i yaralanmıştır. çerek: "Yaşasın ser.best ~lovakya, 
3ivil halk, Slovaklardan yana çıka· Almanlar dışarı,, dıye bagmnışlar. 

Ye n i n utku rak Alman askerlerinden birkaçının dır. 
Moskova müzakereleri ne safhada 7 

" ltalya ve Al~:-1 1 · ıt F a sa 
ıe:t~,~.i.1~:!::.;.:~ . ! n g ı ere ve r n 
ıstikbalin-·ıtaiYaife-- Moskovaya üçüncü 

Almanyamn olduğuna 

l.ııini!~:: 1r.~0~.~uş l;alyan es· bir plan verecekler . 
ıtıuhariplerinin şefi Carlo Dele· Baltık devletlerinin garantiSİ kabul edilmezse dahi 

r.rareııal Badogllo 

ıtalyan Başkumandana 
Mareşal 

Badogliyo 
Tayyare ile Arnavutluğu 
dolaşıp teftişler yapıyor 
Tiran, 25 (A. A.) - Mareşal 

Badoglio, yanında general Guzzoni 
ve Azana olduğu halde Köriçeye 
gelmi!I ve memurlar tarafından is • 
tikbal edilmi§tir. 

Satge binası tahkikatı 

Mevkuf Jar dokuzu buldu 
Hamdi Emin de bu 
sabah tevkif edildi 

Muddeiumumt mevkufların 
t 

ttliıt'nin riyasetinde gelen 500 ltal. ak · 1 k 
an eski muharibini kabul eden UçUzlU yardım p tı ımza anaca 

lıiuer, ltalya ile Almanya ara:ın· Moskova, 26 (A. A.) - İngiltere surette de~am e.tmi~tir. tn~ v.e 
claıti "hedef birliği,,ni tebarüz etti· hariciye nezareti milpvirlerinden Fransız mume.ssillen, .Molo~ov a .ı-

Mareşal Badoglio, garnizon kıta
ab'!lı teftiş ettikten sonra tayyare 
ile Agrirkastroya hareket etmiş. 

tir. 

Harbe 
karşı 

Diğer bir mania 
TUrk • Fransız birliği 

böyle tefsir edilmektedir 

Dördüncü Sorgu Hakimliği 

Satye binası işi hakkındaki tah -
kikatına devam etmektedir. 

müdür muavini Hamdi Emin Çap 
vaziyeti haber alınca ihzar mü
zekkeresinin kendisine tebliğini 

beklemeden ıdün Ankaradan şeb. ~ek demiştir ki; Villiam Strangın Moakovaya geldi- ki muhtelif plan . tevdi etmişlerdir. 
"- Aramızdaki ittifak sayesindl? ği tarihten bugilne kadar 12 giln Bu pllnlann her ikisi ~e ~emnuni

lniişterek düşmana karşı müşterek geçmiştir. Bu 12 gün zarfında tn_ yete. p.yan addedilmeilll§tir. 
bir cephe teşkil edildiği şu sırada giltere, Fransa ve Sovyet Rusya a- t:ı mal~mat alma~ta ol~ .ma.. 
bı2i ziyaretinizden dolayı bahtiya· rasında bir itilafname akdi için gL hafilln iatihbanna söre l~gı~ız ve 
tını. Demokratik ve kapitalist plü· rişilmiş olan müzakereler fasılasız ( Dtvamı 5 ıncıde) 
'°krası tarafından mukadderatımı. 
21 tayin etmek hususunda sarfcdi· 
1tn gayretlerin iki milletimizin mil' 
~rek kuvveti önünde muvaff akiyet 
'iıliğe uğrıyacağmdan tamamile 
~inim. Hayat, icap ettiği zaman 
ltıevcudiyetleri ve istikballeri için 
8on fedakQrlığa katlanmağa hazır 
01an milletlerindir. 

l tikbalde ltalya ve Almanya i· 
tın mü tereken bu fedakarlığı yapa· 
l:ağız. Milletlerimizin bu yıkılmaz 
ltıuşareketi karşısında diğer ~temin 
bütün taarruzlarının akamete uğrı. 
acağına ve istikbalin her~ye rağ· 

l\\en faşist ltal) a ile nasyonal • sos· 
l'ali t Almanvanın olduğuna inam· 

• J 
.orum. .. 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

Kana4da n Ştma1I Am~ ,.&;tMt.ft _,...ttea lh• tngll1z lıii. 
kttmdarları, l.ondrada çok bllyttk teullttratla kaJ'lllaıunıılardır. ne
simde Londrada kral sarayı önUnde topluan kaJaı.Jıkla halkı ııellmh-

'" y.an btiktlmi arlar cörllltlJor 

Hatayda bayram 
devam ediyor 
Antakya, 26 - İskenderun ve 

Antakya üç gündür büyük bir se
vinç içindedir. Her taraf donan. 
mıştır. 22 Temmuzda Türk bay
rağının Hataya dikilmesi merasi · 
mi çok büyük olacaktır. Türk or
dusunun geçen sene ilk defa Ha. 

l 
taya girişinin dönüm yılı olan 
be§ temmuzda da büyük şenlikler 
ve tezahürat yapılacaktır. 

Duyulan haberlere göre, halk 
tarafından seçilecek bir heyet 
Cumhurreisimiz İsmet inönünden 
25 temmuzda Hatayı şereflendir
mesini rica maksadiyle yakında 

hareket edeceklerdir. 
Hat.ym bt1 "udut!tt ttWbk ~

dilirken Kesep nahiyesi ve bir k3ç 
köy müstesna olarak Bayır ve 

{Dtvamı 4 üncüdt). 

Hakkında ihzar müzekkeresi 
kesilen eski Denizbank umutn 

ÇERÇEVE 

"HATAV,,ı 

(Devamı 4 üncüdtJ 

eklerken 
Yazıyoruz, çiziyoruz, bağınyoruz, ~ağm)oruz, zıplıyoruz, oynu)o. 

ruz. Neden! Çünkü Hatayı ana\&tana ekledik. Elbette ki ııe\ lnmekte 
hakkımız \'ar. Ama ben se\ incin bu kadannı fazla. ' e lüzumsuz bu-

luyorum. 
Dünyanın sakar bir mlh\ er etrafında dömlüğü \"C bazı mllletlerln, 

en kütük alikalan btle olmadan bütün diinya kefaleti altmdald top
raklan bir balık ka) ıtınzlrğıyla ) Uttuğu bir dedi'de, 20 yıl enci kay. 
bettiğimiz çocuğu mahkeme kararlle teslim aldıksa lütra mı uğradık 
1't gülüp oynıyacağız ! Hakkımızı, hem de kan, dil, toprak ve kader 

birllklerlle damgalı hakkımızı aldık. 
Kürenin röntgen ışığı altında radyograf)ası çektlsc, yansından 

fazlasında cedlerlnln kanı görülecek olan b(zlm gibi bir millet, bö) le 
, aziyetlerde, ) Ureğindekl derin saadete rağmen dudaklarında tok 
manalı , e ağırbaşlı bir tebes.'lümden fazla bir şey 1.7.har edemez. Bi. 
zlm ma7lmizc , c bl71m halimize mallk bir millete yakışac.ak eda bu· 

dur. 
Hatay'ın ana' atana ekleni indeki en derin mana, bir samanlar 

l zmir kı) ılannda denize döktüğümüz A uupa emper) all:r.masınm biz
den gayet ince bir tanda af dilemesi ,.e mukabil cmperyallzmala.ra 
karşı ) ardonımızı istemesinden ibaret. Hakknnm alır ve yardnnmq. 
zı bağışlarken Ü) le heybetll bir ftbr lemde kqalapaahy• ld, h .. 

1mnm te11ftm et1en1er 131'~ t1tl,Gmne1h 
-- Nltln bu kadar az memnun gôrllnüyorlar! Acaba elimiz altın-

daki başka baklanm lla mı gözliyccek hale geldiler. 
Necib Fazıl KISAKÜREK 



~IIHURIYBT 

, 
Memurlanmıza verebileceğimiz 

maaşlar ancak umumi kazanç sevi
yesile mütenasip olmalıdır.,, Ytınus Nadi, Almanların "Hayat 

sahası hakkında yazdığı makale
de, ha

0

;"at sahasının pek ağdalı bir VAKiT 
ifade olduğunu.uzun uzadıya anlat-
tıktan sonra SC)yle söylüyor: Asım Us, sulh cephesinde Türkl. 

"Hakikatte Alrnanyanın daima ye ve Fransa baslıklı yazısında, 
karşılıklı olmak tazım gelen iktisadi Hatayın anavatana iltihak edincc
ıhtiyaçlar bakımından hayati saha ye kadar geçirdiği s~fhaları kaydet
nazariye-ine şarki Avrupa mernle- tik""tc.n sonra şöyle dıyor: 
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ketlerinde behemehal Almanyanm ''\'akia Hatay meselesi zaman za· 
ıstediği gibi yürümeği ve yapmağı m.:.~ı. bilhassa son.günlerde, buhran 
emreden bir vaziyet tahmil etmek h safhaıa·r geçirdi. Otedenberi bu 
i tediğini tevile imkan yoktur. Ha· işin emrivakiden başka bir suretle 
\·ati sahanın iktisadi ifadesile siya· halledilerniyeceğini iddia edenler 
~i cephe i arasındaki fark ise maruf adeta hak kazanır gibi de oldu. Bu. 
tabirile kıldan ince, kıh!;tan kes- nunl.ı beraber Fransız hük.Umetinin , Jzmir, (hususi) - Fuar sahasınnda inaşat faaliyeti deı·am etmek- llalay iktisat miişaviri Celôl, Hatay pat'iyonıı işile meşgul olmak 
kındi r. En şaşılacak . şey ise şarki Anka;anak~ .ı:rans~.z ~faretin!~ ak~- tedir. Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz, sık sık Kü/litı- iizere !skewlerımdau şehrimize gelmişt ir. Fuarda Hatay paviyonu çok 
\vrupa memleketlerıle Almanya a- iane ıdaresı ıle Turkıye hancıyesı- pa k 'd k h 1 kl t tL'k tmekted"r gfizel olacaktır. Bu pavi"-·mıda Ti atayın giizelliklerini tesbit eden fotoğ· ·· · · . · ı b' " . . b" r a gı ere azır ı arı e ıtı e ı . ,, 
rasın<la böyle bır nazarı}e 1 

e ır nin sabır ve tahammul sıyasetı u- F - · · • ı k t l kt · ı · ·· d raflar, nıalısulôt teşlıir edileceklır. Brt küriik paviyon, anavatana kaııtı ne\·i tehdit ve tahakküm '.-azi.yeti~i tün mü~.'•üllere galebe çaldı: Niha. . uar ~omıtesı de daımı o ara op anma a ve ış erı goz en ge. ~ 
h b h- zak kl d şan il atayın istikldl cibidesi olarak lzmir fuarında yükselecektir. mazu.r gö:;terecek her ~ngı ır a- yet Hatay mesele i sadece mü .e- çırme .~ ır_~ .. " . . . .. .. . .. ı2 

dise.r:ın cereyan etmemış olmama- re ve kar!;ılıklı anlaşma yolu ıle (Dunku. bugımku, yarınkı lzmır) pavıyonu, kuçuk bır muıe ha· Sergi sarayı, açık haı•a tiyatrosu, ve milletler paviyonları, 9 eyl 
~ıdır. i}{ hallolund~. Hatay meselesi bir cm- line getirilmektedri. Bmada: Eski ııe yeni lzmire ait mulztclij resim- kapısı ııe gazinosu inşaatına Jıız ı 1crilmiştir. Bu seneki kiişat merasi1'1· 

Almanya dün~ ka~far şar t.~vru- rivaki ile Türk - Fransı~ müna~bet ler eserler planlar bulunacak; bilhassa yarınki Jzmirin alacalı şekil 9 eylal kapı.mıda yapılacaktır. Resim/erimizde açıkhava tiyalrosunı,~ 
pa memleketlenle hıç manısız ve lerini ıslah edilemez hır vazıyetf' "' - k .' yeri ile kiUtürparktaki tavus kuşlamıdatı biri göriilmekttdir. 
mh~ill~ihli~dimfim~l~~ ~~amq~~nu~~Cum~ri=:~~r~u:~:':e:1:ır~·--------~--------------~----~------------------,.e ticari mübadelelerde b.ulunuyQr- yet hükQmetinin basiretkar siyasetı 
du. Gerçi para kıymetlen ~ı~~- ne medyunuz. 
dan bu mübacklelerde muşkulat Hatay meselesinin halli üzerine 
yok değildi. Fakat müşkülat A!- artık sulh cephesinde lngilterenin 
manyaya münhasır ol.mıyarak. dı- yanm·..ia elele veren Türkiye ye 
ğer memleketlerle belkı ?aha zıyade Fransa bundan sonra bütün vakıt
vardır. Gene en çok mübadele AL !erini ve kuvvetlerini müşterek . sulh 
manya ile oluyordu. Buna ra~e~ heddine çevirebilirler.,, 
ortaya bir hayati saha nazarıyesı 
çıkarılarak buna adeta isti!! f!kir- ------------
terine piştarlık yaptmlmasr, bıtta· 

bi. a1e.~ad~r .memleketlerin buz~ Yaz tekrar geldi! 
ve emnıyetını tamamen ~lbe~mı~ 
,.e pek z~rur! ~ıarak mukabı~ ~uda- Dün şehir halkı kırlara 
faa tedbırlennı davet eylemı,t!r. . 

Alman hayat saha~ı nazanyeSJ. Y8 plaj"lara döküldü 
nin en feci bir tarafı bu sahaya da- .. . " F 1 d b 1 d ? 1' 

~~~ 
Cüzdanından 116 
lira çıkan dilenci 

bil farzedilen memleketlere hayat Havaınn diln muthiş sıcak olma:n ara ara nere e U Un ,, SUa ıne 
saha 1 değil, adeta hiç bayat hak- büttin şehir halkmt kırlara. denız Ekmek ·maliye I f b ld h ti' 
kı tanımıyan ga}'et mağrur, mütear- kenarlarına dökmüştür. Hararet 1 ( ( s an u a m er a m e 1 
rız ve mütelı.akkim t;>ir ~iye_t ar- derecesi 30 santignıda. kadar yük.- u"' cretı• 
zetmesidir. Bu rnahıyetıle ıddıanrn selml§tir I<'lorya Adalar ve Boğa.-

her yerde v~ giderek bütün ~iinya za gide~ler yUz 'bini geçmiştir. Bil a d a m ç o k JI f~ ı' I e n e r e k menııeketıen tarafından reci 'e mu- . Belediyede bugün ne u 
kavemetle mukabele görmesinden hMS& Florya görUlm~§ derecede karar ver"ılecek ? 
daha tabii iıe olabilir.?,. kala.balık olmu!j, demıryollan sa -

bnh ve a.k§am döniltıte ilave trenle Belediye e'lconomik itsişare hey- top 1ad1 m '· ) ) d ı• yor 
TAN rl b.ldırmağa mecbur olmuştur. eti bu kıam belediyede toplana -

_ . . 1 b me· PlAjlarda yer kalmadığı için birçok rak haftalardanberi gene bat mev- . . ı l "' 
1 

ı.: · 'd 
1 ~adrı Ert1 em dımzabarı .:ılY.ıazıen, ı;._,__ kirriJ5eler açıkta denize girmistfr. zu olarak kendini ıöıteren ekmelc Polis dün Aksarayda bir <lılcnci yakalaı:hı~ rr. ı a~ ı uır a am o an 

mur maa!; ann an, 'l:llıu uwı .• _. _ _ . , :f, _ _ ............ _... - - - • "'••attir. Knrakoıcıa ,ı::.1üt:•• uJA.u•ıu~ uratşırrna yaP.ıl ını; 
ıneıne o!afi :ı.<ı'lnuııuıı ~u~ı:. -.ı~uıa-s- :DO"ğüda blle

11 hettımı h-er " tahllde topla~tıya.uF-:;mcılar Cemiyetin • ve par~ parça olan ceketinin iç cebinde- bulu~an bir cüzdanın iÇindc 
raflara ılave. olarak bır mılyon se- 'yUzlercc kişinin denize girdiği gö. d d y ahh d 1 l~ lira para olduğu görülmü~tür. Dilenci Fuat bu paraları nereden kiı }iiz bin lira kadar bi.r rakam i· rUlilyordu. en e 1 ı mur aa avet o un -
lave etmekte olduğuna ışaret ede. , muştur. Bu içtimaın ruznamesi. aldığı sualine _şöyle demi~tir: 

Ankara-lstanbul 
trenleri 

Yolculu~ miiddetinin daha 
kısaitılmasrna ça·ışıhyor. 
Devlet Demiryolları idaresi Afi 

kara ile Haydarpaşa arsında·,{ 
mesafede yolculuk müdctini as 
'zari hadde indirmek İ!lin yeni.del 
tetkikler yapmaktadır. HükO 

rek §Öyle diyor: nin başlıca maddesini evvelce eko· "- lstanbulda merhametli adamlar pek çoktur. Paraları dilene_ 
"Bu ilave seneler geçtikçe vatan· nomik istiıare heyeti tarafından nerek topladım . ., tılması imkanları araştırılmakt:ı· 

daşıarın yükünü arttıracak bir ma-· Bazı maden ·ımıı·yazları 193 kuruştan ı54 kuru~a indiril_ ----------------------- d d 
hiyet ar2etmektedir. Bu noktadan B • k d k d • • 1 :ı. ır. 

ır.et merkeziyle İstanbul arasın 

da bugün gündüz katarları ilC 

azami derecede kısaltılmış otıı.1 

sefer müddetinin daha fazla kısal 

memur meselesinin çalı§an, devleti feshedildi miş olan ekmek imaliye ücreti 1 r a 1 n ' en 1s1 ne Devlet demiryolları idaresini!\ 
besliyen geni~ halle kütlesinin hayat meselesi teşkil etmektedir. elinde halen Ankara ile Haydllr 
evi}·esile mütevazin bir mahiyette Gümü~ane vilayetinin Bayburt Fırıncılar, imaliye ücretlerinin paşa arasındaki yolculuğu çok 'Jel' 

bulunması en mantıki, en makul kazasına bağlı Şengah köyündeki bu şekilde indirildiği içtimada ken y u• • z ve r m ,· y e n es k ·, saltacak bir proje mevcuttur. J:P 
bir çaredir. Devlet hazinesi, etrafın- linyit madeni Hize vilayetinin bazı dilerinin bulunmadıklarını öne proje adapazarı - Bolu üzerinde:ı 
da toplanan ve adaleti sadece ken. .. . . ' . -;.- ·· ·· 1 d. F"lhak.k ·· ., 
1.1 . . k · el ·ı ··1 koylerındekı pnt dö fer ve Mugla surmuş er ır. ı ı a o gune Çankırı hattiyle birle~ecek bı 

< ı erının ·azanç sevıy erı e o ı;en .. . . . . . • ı • • • 1 d ' :ıı 
insanların dirnagojileri nihayet dö. vil§y ! . merkez kazasındaki zımpa- aıt zabıtlar tetkık edilince vazı- sev g 1 1 s 1 n 1 ya ra a 1 hattın inşasına dayanmaktadır . 
nüp dolaşarak kendi ba~lan üzerin· ra madenleri imtiyazları vaktiyle yetin - her nedense • böyle olduğu • Bu suretle Eskişehiz:dcn geçe!\ 
de bir siltıh halinde iner. • "erı"lrnic olan fermanlara ·ısti·naden anlaJılm .. ııtır. hata nazaran mesafe çok kısala· 

• "' Bir kadın kendisine yüz vermi- Yaralanan, Galatada Kasaplar so. Mekteplilerin askerlik eşhası üzerinde bulunuyordu. Bu ~u-~un ~mn~ıları~ m~rahhasla. yen bir erkeği jiletle yaralamıştır. kağında 24 numarada oturan Feh- cağı için İstanbuldan Ankara}'3 

· t• l h ""k~- t "eshecı·ı · rı onunde ımahye ucretı hesapla- azami 9 saat zarfında gidilebile · kampları ım ıyaz ar u wııe çe 1 ı mış- mi oğlu Mümtazdır. 
t. rı tekrar yapılacaktır. Den"ız Bankta cektir. Bu hattın 940 senesinde jıt• tr. Mümtazın evvelce münasebette İstanbul üniversitesinde hukuk İmaliye ücretleri meselesi ek- şasına başlanması mukarrerdir. 

-o-- bulunduğu Galatada oturan Pavlo fakültesin<len maada bütün fakül- mek i§inin en hassas kısmını ve 60 Memurun açıkta Fakat bundan evvel mevcut hat' 
kızı Elvida isminde bir kadın var. ulcrin imtihanları neticelenmiştir. başlangıç noktasını teşkil etmek- tın bazı kısımları takviye edile· 

S ti 1 ' kalaCaQ .. 1 anıa· Şii y r dır. Son zamanlarda birbirleriyle . Yalnız .dera adedi fazla olan hu. OVye er e tedir. 1 0 rek daha sür'atli katarlar tahri1'1 

kuk fakültesinin imtihanları bit- Fırıncılar imaliye ücretinin bu ı Temmuz günü Denizbankın !a;~1:;!:a:ü::ca:::::ı: Mk:!~:~n suret iyle Ankara - Haydarpaf1 

memi§tir. Bu fakültenin imtihan- ç ·, n ara S f n da §Ckilde indirilişinden sonra ha. tarihe karışmasiyle teşekkül ede- yolculuğunun kısaltılması derpi' 
. ret cevabı vermeğe başlamıştır. ları da ay nihayetinde tamamlan- len verilen miktar içınde bakkal- cek olan Denizyolları ve liman iş. edilmektedir. 

B• T• Ani Evvelki akşam Sirkecide M üm-mış clacaktır. ır ıcaret aşması lara ve tablakarlara on.dalık bu • letmeleri umum müdürlüklerinin Ankara ile Haydarpaşa arasın· 
taz:ı rastla}•an Elvida yanına so-l Temmuzdan itibaren üniver - imzalandı lunmadığım öne sürerek bakkal- bütseleri Münakale Vekili Ali Çe- da otoray işletilmesi meselesi .ôe 
kulmuş ve barışmalarını teklif et. site faktiltesinin kampı başlaya- Moskova, 25 (A.A.) - Tas _A- lara 9,5 kuruştan ekmek vermeğe tinkaya tarafından tasdik edilmiş. tetkik edilmiş, fakat gerek yol· 
meğe başlamıştır. Fakat erkeğin ca'ktır. Bu sene üniversite kampı J'ansı bildiriyor: bşlamııtır. tir. cu fazlalığı, gerekse mevcut hat• 
bütiin laflarına kulak asmadığını üç devrede yapılacaktır. llk ola- Sovyetler Birligwiyle Çin Cum. Bu suretle bakkallar da e~e- Bugün bütün memurlara yeni taki fazla iniş ve yokuşlar ve aai' 

· k ve üstelik kendisini yanından kov-rak hukuk ve iktıut fakülteleri huriyeti arasında 16 Haziran 939 ğı 10 uruştan stmağa kendilerin- teşkilattaki vaziyetlerinin bildiril- teknik sebepler dolayısiyle bu 9e• 
mak istediğini gören kadın b bir. kampa çıkacaktır. da bir ticaret muahedesi imzalan. de hak bulmuşlardır. Netice itiba- meıi muhtemeldir. Denizbankta kil muvafık görülmemiştir. 
denbire çantasından bir jilet çıkar-I.ise ve orta mekteplerde de mı•tır. riyle ekmek narhının manası mümkün olduğu kadar az memur Şimdilik vaziyet başka nokta ' 

:r ı; b mış ve Mümtazın üzerine atıla· . sözlü imtihanlar önümüzdeki cu- Müsavilik ve mütekabillı"k esa· ıı.ay olmuştur. açıkta kalması, için çok çalışılmıı- !ardan tetkik edilmekte ve ye!\I 
martesi günü bitmiş olacaktır. Ma sına müstenit olan muahede en Gariptir ki hadisat bu noktada tır. Buna rağmen açıkta kala-
mafih ekseri mekteplerde bir çok ziyade müsaadeye mazhar millet fırıncıları hakh çıkartmıştır. O cak memurlann adedi 60 kadar· 
sınıfların imtihanları şimdiden hükmünü ihtiva, ticaret ve seyri- zamanki karar tetkik olununca .dır. Bunlara çalıştıkları her sene 
bıtmhiştir. Sözlü imtihanlarda sefain meselelerini tanzim ve Çin- bakkallar için ondalık meselesi- için bir aylık maaşları nisbetinde 
d '>• t dersten az engele kalmış o. deki Sovyetler Birliği ticaret mil. nin hesaba katılmadığı hayretle tazminat verilecektir. 
lanlar:ıı. mazereti tesbit edilenler messilliğinin hukuki statüsünü ta. görülm~§tÜr. Bundan dolayı be. Ayrıca üç seneden fazla bir za. 
eyhiıde yapılacak engel imtihan - yin etmektedir. le.diye ekmeğin bakkallarda on mandanberi deniz teşekküllerinde 
lanna gireceklerdir. 'Üniversitede --o- kuruşa . satılmasına itiraz edemez çalışmakta olanlar da tekaüt san-
de <!'lliJ devresinde imtihanlar olmuştur. dığında biriken paralarını ala. 
yapılacaktır. Dört dersten fazla Kongreye davet Bugün bütün bu cihetlerin tas- bilecekl:rdir. 
ı;ı e rste muvaffak olamıyanlar sı- Beşiktaş halkevinden: hihinc gidilecektir. Denizbank tekaüt sandığı yeni 
nıfta İ(nlmış sayılacaktır. Beşiktaş hat:cevinin bütün üyde bir sandık teşkilatı kuruluncaya 

Bu s: ne listelerin asker kamp- rinden mürekkep birinci umumi he- kadar denizyolları ve liman işlet· 
!arınrn pek azı hariçte yapılacak. yet içtim:ıı 27 haziran 1939 salı gü· meleri umum müdürlükleri tekaüt 
tı:. Ililhaıca ıı inci YerlimaHar nü saat 17,30 da evimiz konferans Hileli Terazi Kullanmı~ sar.dığı ismi altında kalacaktır. 
S:::gi:;i dolayı5iyle Galatasaray sa!onunda yapılacaktır. Komiteleri. Eyüpte oturan Kemaliyeli Meh· Dün Pazar olmasına rağmen 
Jf-:csı kampı hariçte olacaktır. miz Başkan ve Ü}'elerile şubelerimi- met oğlu Rıza Eyüp pazarında alt Denizbankta hummalı b1r surette 

·)i i:!er müsait bulunan mekteple zin bütün azasının, müzik ve tem· kısmına gizlice bir demir parçası çalışılmış, Tophanedeki denizyol
rin iumplan mektep b.inalannda sil kollannda ı;alışan arkadaşlanmr1 taktığı hileli bir terazi ile domates ları binasına gidecek eıyalar ta. 
< 

1
a : cı'.,tır. Kamplar temmuz sonu· zm umı.unt heyet toplantımıza gel-1 satarken yakalanmı§ v.e derhal tınmıı ve birçok servisJerin ycrle-

n:ı 1
u.dar bitml! olacaktrr. meleri rica olunur. adliyeye teslim edilmiıtir. ri değiştirilmiştir, 

rak yüzünden yaralamak istemiş. 
tir. 

Mümtaz elleriyle kadının kolu
nu tutmak istemiş, bu sırada eL 
lcri kesilmiş ve yüzünden, diğer 
bazı yerlerinden yaralanmıştır. 
Yetişenler suçlu kadını yakala

mı!jlardır. Polis tahkikata başla· 
mıştır. 

Karadeniz boğazında 
bir kaza 

E\'Velki gece saat 2,23 de Bo 
ğazdan Karadenize çıkmakta olan 
Amerikan bandıralı bir şilep Umur 
yerinde Karadenizden gelen ve Şile 
limanına bağlı olan bir yelkenliye 
çarpmış ve yaralamıştır. Hadise 
hakkmda liman reisliği tahkikat 
)'apmaktadıt. 

imkanlar aranmaktadır. 

Ticaret Vekaletinde 
·tayinler 

Ticaret Vekaleti kadrosu~ 
açık bulunan 100 lir~ maaşlı bi
rinci hukuk müp.virliğine iktı&at 
Vekaleti iş dairesi birinci bölge 
amiri Dr. Ferit Ayter, 90 Ura ırıı: 
aşlı dış ticaret dairesi reis mua· 
vinliğine İstanbul mıntaka ticaret 
:nüdürü Cemal Ziva Ardal, 80 ~i · 
ra maaşlı iç ticar~t umum müdUr 
muavinliğine te§kilatlandırma ·ı· 

mum müdürlüğü müıavirlerinden 
Salahattin Çuhruk ve tstanbıll 
mıntaka ticaret müdürlüğüne iz .. 
mir ticaret odası ikinci katibi 
Mehmet Ali Eten tayin cdilnıit .. 
lerdir. - · · .. • • 
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:Jlaqat,a dair -
Vakit geçirmek . . 

ıçın 

A HLAKI vecizeler okumasını 

sever misiniz? Ben hoşlanı

rım. Onlarda söylenilen hakikat'in 
mutlak olduğuna inandığım için de
ğil; bilfilds o hakikatin nisbi oldu. 
ğunu, ancak bir tarafı gösterdiğini, 
aksinin de söylenmesi kabil olduğu
nu bilirim. Fakat insan ruhundan 
haber verirler. Dundan başka onlar· 
la bir ne\i fikri oyun tertip etmek 
de kabildir. Hani hemen her gazete
de görülen, Frenklerin lıtots - C,ro
ises dedikleri eğlence yok mu? ışte 
onun gibi bir şey; fakat bence daha 
eğlenceli, hatta daha faydalı. An. 
}atayım; belki ho~unuza gider, siz 
de kabul edersiniz: bir vecize alır

lngiliz Başvekilinin 
sürüklenmekten 
korktuğu şey 
Yazan : Henry Lemery 

};ski l•'ransız nazırla.rmdan senato i.ıi'lı: 

Mister Çemberlayn, avam kama- için ona karşı bir §ey yapamaz, 
rasında verdiği beyanatla, lnglliz - Fakat aradaki memleketlere yar -
Fransız _ Sovyet müzakerelerinin dım hususunda da çok mUsait va
ne safhada bulunduğunu vazıh bir ziyette bulunmaktadır. 
şekilde bildirdi. Fakat bu devletler kendilerine e-

Bununla beraber mesele yine ka dilecek yardımdan kotkuyorlar. 
nşık. Sovyctler birliği, iş arkadaş- Memleketlerine kızıl ordu girince 
larını ev\'elce çizilen dairenin dışı. faydadan ziyade zarar görecekleri. 
na sürüklemek istiyor. Onun için, nl düşUnüyorlar. 
garb devletlerinin muayyen hıidi - İki büyük demokrasinin pek va
selere ve taarruzlara raci mahdud zıh maksatırırı hakkındrı yersiz bir 
bir iş birliği çerçevesi içinde kal- şüphede bulunarak, Sovyetler birli
makta ısrar etmeleri lazımdır. ği kendilerine bilhassa mUsait olan 

Mister Çemberlayn ilk evvela, 1n bu teklifi reddettiler. Halbuki bu 
giltere gibi, Sovyetler birliğinin teklüi kabul etmiş olsaydı Al _ 
Lehistanla Romanyaya garanti ver manya Rusyanın hemhududu olan 
mesini temin etmeyi düşünmüştü. o iki memleketi aradan kaldırma-

Bununla beraber, Rusya ile 1n- ~a tcııebbüs ettiği takdirde Sovyet 
giltere ve Fransanın vaziyeti ay. ler birliği, kendisi mühim bir mu
ni değildi. Garb de\'letleri tehdid kabil laahhUdo girişmeden, garb 
altındaki yerlere güçlükle müdaha- devletlerinin yardımını görecekti. 
le edebilecekleri halde Almanyaya Sovyetler birliği, böyle yapar • 
karşı derhal harekete geçebilirler- sak muhtemel mütecaviz hareke -
di. Şarktaki müttefikimizse tama - tini bizim üzerimize çevirir gibi bir 
mile aksi bir vaziyettedir. Alman. fikir ileri sürdü ve bir taraftan 
ya ile müşterek hududu olmadığı Fransız - İngiliz ı;arantisinin, Rus 

garantisi ile beraber, Baltık dev _ 

sınız ve onun ifade ettiği hakika_t'in arasındaki zıttıyeti farkedersiniz. 
aksi Jıakikat'i bulmağa çalışırsınız. Fakat Pope'un sözünü bir vecize 
ı •e kadar zor olursa her bilmecenin değil, sadece inatçılığın tarifi diye 
bir cevabı bulunduğu gibi her Yeci- kabul etmekte mümkündür. 

letlerine de teşmil edilmesini ister
ken diğer taraftan kendi toprakla
rını da müdafaa edecek bir ilti _ 
fak talebinde bulundular. 

zenin de zıttını muhakkak bulursu- Bir misal daha alayım: 1\lozart. 
nuz. Yalnız dikkat edilecek bir ~ey "~asihati akıllılar, çareri zengin
vardır: kitaplarda, gazetelerde bize ler ,·ennelidir,, demiş. Bu vecize de 
"vecize., diye gösterilen sözlerin çare ve zengin kelimeleri ile ne kas· 
hep~i de "vecize .. değildir, yani bir tedildiğini anlıyoruz: çare bilha:;sa 
ahlaki hakikat ifade etmezler; bazı· paradır; zenginler de muhakkak 
)arı sadece bir te§bihtir. Onların zıt- kendi çalı~maları ile servet edinmiş 
tını aramayın. Bir misal göstere. kimseler değil, ailece zenızin olanlar 
vim: M. Turhan Tan, pazar günkü dır. Fakat çare'yi ve zengin'i daha 
fıkrasında "derlediği,. vecizeler ara· geniş manada da alır ,·e şunu söyli· 
sına, Madame De Stael'in §U sözü· yebiliriz: "Nasihati zenginler ver. 
nü de almış: "Mimari. dondurul· meli, çünkü onlar hayatta mmaf· 
muş musikidir.,, Bu söz bir . fikir fak oldukları için mu,·affakiyetin 
değil, güzel veya çirkin bulabılecc- sırrını keşfetmişlerdir; çareyi de a· 
ğimiz bir teşbihtir; bunun aksi ol· kılhlar göstermeli, çünkü onlar bi· 
maz. Siz: "Mu iki, ~eyyal hale ge_ zim kabiliyetlerimizin ne olduğunu 
tirilmiş bir mimaridir,, der:eniz,.o anlayıp hangi yolda ilerliyebileceğ: 
da olabilir \'C Madamc De Stael ın mizi de bulurlar . ., 
sözünün aksi sayılmaz. Teşbih, eşya Bu Yecizelerden hangileri doğru
arasında bizim ruhumuzun bulduğu dur? Bence hepı;i de bir derecede 
gizli müna ebetlerdir, çoğu zaman doğru ve hir derecede yanlıştır. Hiç 
ancak bizim için bir kıy;nc~ vardır; birine bağlanmaya gelmez: hep·ini 
b · · d' k" · ''T b hte hata ol· unun ıçın ır ı. eş ı de fikre hos vakit geçirten birer eğ· 
maz,, derler. 'ence dive kabul etmelidir. 

Gelelim hakiki vecizelere. Onları · Nuru/lalı ATAÇ 

Bu ikinci şartı da Mister Çem
berlayn kabul edilebilir bir mahi -
yettc buluyor. Fakat bunun da 
Fransız _ Sovyet misakr gibi mah

zurları var; yani, mütekabiliyet sa 
dece zahiri ve 19.fta, binaenaleyh, 
bir hayalden ibarettir. 

Sovyetler birliği taarruza uğrar
sa İngiltere ile Fransa ona birçok 
~·ardımlarda bulunabilir. Halbuki, 
Fransa ile lnglltere taarruza uğ -
rarsa Rusya. bir şey yapamaz. 

Fakat maksat Almanyanın şar 
doğru ilerleyişini durdurmak oldu 
ğuna göre, bu gayrllabU hal ikinci 
planda kalır. Müsavi şerait altın -
da olmadan karşılıklı yardımı ka -
bul. etmek bir diplomat nezaketi sa 
yılabilir ve ortaya nazari bir mUsa... 
vat konulur. Asıl mesele, garb dev
letlerinin, hangi istikamette olursa 
olsun Almanyanın istila arzusuna 
karşı cephe almaya karar vermele
ridir. 

Baltık devletleri mesele~i daha 
karışık. Onlar kendilerine teklif e. 

Şaheser bir gazete ilAnı 

................................................................................................. : . . : 1lot-' 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
! Sulh zaferleri.. i 

1 
Yazan: M. OALKILIÇ • . . 

i 
T tlRK • İngiliz ittifak &nla§ması metninin ayni olan Türk - ; 

FranAı7. ittifak a.nıa.,muı da lmıa edildi. i 
İnsanlık tarihinin kanlar \C dumanlarla bürünmüı yolu üzerine i 

muazzam bir ~elenk daha koyuyoruz: Sulh zarerlcrlnin 9elenkle. i 
rinden.. i 

İnsan echtlcrinln en büyiılıderl sarfolunarak dünya yüzüne ya· i 
ratılan yeni hakikatler bir an dü"ünülürsc, çok büyük \"e manalı 
tarih anlan üzerinde olduğumnrn derin surette hls5etmemek \e 

, heyecan duymamak kabil dcillıUr. 

JngiltNe gibi dünya denizlerinde birinci, 1''rı&Ma gibi kara or
dularında birinci, do!'tumuT. So\yet Ru!lya ~bi ha\ a kuYnUerlnde 
birin('} safta rn Türkiye gibi muharibllkte birinci dünyanın dört 
bü~·iik milleti, insanlığı buyök felikettnden kurtarmak lçln göih 
göğü!le \·ererek hayalin bile r<'ti~cmedlği muaı:zam bir ku..-nt, bii.: s 
tün muztarib ın .. anlığm mukadderatı füıtüne tltriyen bir kuwct ya· ! 

: ratmaldadırlar. 1 : 

! Fran a emin olmalıdır ki Türk _ }'ran,ız blrle'm~I üzerine . 
i 
! 

attığı lmuyı kalbimiz üzerine atmı~hr. 

i : 
1 

i 
i 

O kalbin üzerine ki Hatayı bağrına bumı~ \"C, ayakta, blitiln 
imıanlığın mukadderatı için en neclb hl!llerle 'e ~efkatlerle ,·uran 
erkek bir milletin göğsündc<lir. 

Ye Tilrk mlllett, Mlkl tarihte hiçbir zamanki ittifaklarını bu 

1 

kadar yllk,ek bir şuur \'e bu kadar insani bir lm:ın \e amlmlyetle 

yapmamııtır. 

Türk milleti bugün dünya mukadderatı Ü!tünde oynadığı ro-
lünü en küçük ~ocuğuna kadar inanarak, bilerek \"C se\·erek yap-
maktadır. ! 

'· Türk mllletJ, dünya önünde, büyük emel kar<le_şllif ettiif ~- ı 
rem milletlerin yanmda sulh \e medeniyetinin kahraman nöbetçi- 1 

İ Jlğinl bir an tcreddücl etnıe<len almıştır. ı 
! Kazanılan ımlh meydan mulıarebelcrinln bu en bUyilk :r.aferl 1 ! ,.e yaratılan, bu in!lanlığı koruyuru muan:am eııer karşı ınd4 yal. j 
1 nız Türk mHletlni, yalnız Fran<ıayr, yalnı7. do"tlanınm \"e mütte- i 
i flklerlmld değil, bütün dünyayı tebrik eMriı. ! 
J ..._ ...... __ ·-········· ... •••••••••• .. ••••••••••••• ••••••••••• ··················--···· .... 

dilen yardımı kabul etmiyorlar. Se 
beb ister Almanyanın şüphesini u
yandırmaktan çekinmeleri olsun, b 
ter Bolşeviklikten korkmaları ol -
sun, vaziyet eu: kendilerine yardım 
teklif eden bloka girrniyecekler. 
İçlerinden ikisi, bilAltls, derhal AL 
manyaya yanaştı ve onunla ademi 
tecavUz misakları ve iktlsadt anlaş

malar imzaladı. 
Sovyetler birliğinin zihnini i~gal 

eden şey ortada ve makul. Baltık 
memleketlerinin istiklilleri Rus -
yayı ancak kendisine ka~ı bir fa_ 
nliyete üs olmaları ihtimali dola -
yrslyle alakadar eder. 

Mister Çemberlayn Sovyellerin 
bu endişesini gidermek için bir ça
re buluyor. Diyor ki: 

"Kendileri istemezken devletlere 
zorla garanti kabul ettirmek milm.. 
kün değildir. Fakat bence bazr ça
reler bulunabilir ve bu çareler, bu 
mü~küliı.ta olduğu gibi, müzakere
ler esnasında çıkAcak diğer mUşkü.. 

!Atta da, üç devletin mütecavize 
karşı mütekabil yardım esası üze -
rinde anlaj!ma.sını mümkün kılar.,, 

Görülüyor ki lngiliz başvekilinin 
fikri çok kapalr, hiçbir hal şekli ih 
tiva etmiyor, bilakis daha bR.§ka 
müşküllt çıkması ihtimalini itiraf 

ediyor. 
!ngilir. başvekilinin ıUrüklenmek

ten korktuğu bir eey \'8.r!a, o da, 
bir taraftan, bitaraf kalmayı aamL 
mi bir ~kilde veya muvakkaten 
istiyen devletler üzerinde ta.z)ik 
ya.pılmasr, diğer taraftan, Moskovl\ 
ya kııı·§ı giriı!ilen taahhüdlerin aa
haııı nya mahiyeti itibarile fazla i
leriye kaçılmasıdır. 

Sovyetler birli~i ihtimal ld Bal _ 
tık komısularının Alman hakimiyeti 
altına girmesi ihtimalinden endi§e 
ediyor. Fakat biz buna ne yapabi

liriz? 
Misler Çemberlayn bu hususta 

şöyle diyor: 
"Üç devletten biri kendisini, di-

Un bulmak da zor mu ? 

B İZDi'; gazetelerimiz ilandan mc&'uli. 
yet kabul etmedikleri için bu m~· 

uHycti biz kendimize adeta iskemlet-lz bir 
yetin~. kun·etli ve muhterem avukatnn 
Bay Mehmcd Mihriye minnet ve §Ükra.n-

G .AZF.TELER §U ekmek mC$Clt'si ,.e 
l'kmek1;ller me5el~lntlen uıun u1.a

dıya bRh~ctmekteler .. 

da gene M. Turhan Tan'ın yazısı;-. 
dan alacağım. Canrobert: "İnsan 
gülünç olmaktan korka korka yü· 
celmekten vazgeçmiştir.,, Doğru bir 
sö~: gülünç olmak korkus~ iıı(anı. 
belki iktidarında olan bır taı<ım 
büyük hareketlerden alıkoyabilir. 
Fakat bunun aksi de doğrudur.:, 
"Yücelmek arzu u insan oğlunu çok 
defa güh.inç etmiştir.,, Bu wz biri
birinin mütemmimi değil, tamamile 
zıttıdır: çünkü birincisinde insan 
oğlunun bilhassa yücelmesine ehem 
miyet verilmiş. hatta ona: ''Sen 
yücelmeğe çalış, hazan gülünç ol· 
san da zararı yok,, denmiştir; ikin. 
cisinde ise bilhassa gülünçlükten 
kaçmağa ehemmiyet verilmiştir. ln· 
san oğluna: "Aman kendini kolla: 
büyük bir iş yapayım elerken ken· 
elini gülünç edersin .. denmiştir. 

ilanlar n:mrı ~üsii Yerip üzerimize alarak, 
arada. ı.trada, gazete ilanlarını lla. gözden 

l:ırımı sunm:ığa gazetenizin tavassutunu Bir gazete de bu haberlerin b83ma 
şöyle bir '<'rll'\ ha koyarak ı-oruyor: 

Sorel (acaba hanı;tisi? tarihçi So· 

rcl mi? yoksa şiddet taraftarı So· 
rel mi? birincisi olsa gerek) : "Fert 
Jer için fikir ne ise milletler için de 
tarih odur: Şahsiyetin şartı,. de
miş. Bunun aksi şöyle bir şey ola· 
bilir: "Fikir fertlerin. tarihde mil· 
letlerin şahsiyetini öldürebilir.,, Bı: 
ı:öz de pek yanlış değildir: bir fikre 
fazla bağlanan, her hareketini ona 
ı;öre tanzime kalkan fert, nihayet 
kendinden geçer, bir nevi otomat o· 
lur; tarihine fazla bağlanan, daima 

ananeye sadakati duşünen millet de 
yaratıcılığını kaybeder. Zaten M . 
Turhan Tan'ın yazısında da, Sorel' 
in fikrinin aksini ifade eden bir fi
kit' bulmak kabit~ İngiliz ~iri Po-
1':!: "1natçı bir adam fikirlerine ha· 
J:im değildir. Fikirleri ona hakim· 
dir,, demiş. Dikkat edin, o iki söz 

geçiriyoruz. 
Bizim bu garlb ilanlar ncılığımızı ~ö

ren bir okuyur.umuz, harikulade bir ilan 
yııkalamı~. 

- 1939 senesinde, dtğil yalmz bizim 
memleketin, belki bütün dünya.nm en ~a-
hcser llinı ! .. 

Diye bu Jlinr, neşrolunduğu Cumhuri
yet ı;azet~lle birlikte, bize göndermiş .. 

Bu okuyucumuza hakikaten ı;ariblllde 
emsali glirülmeml bir o:ahescr rtkoru kı. 
ran bu ilanı 1'e redlp bize göndererek bh:i 
mizahtılıkta. rezil ettiğinden dolayı tc~t'k· 

kür ederiz. 
CizJcr ~ibi kendisini açık göz bilip de 

kendi bacakl:m il'ltünde kendisini sa3·fiyc 

yapıp bir u1un öğle uykusuna yatmış olan 
bir~ok sayın okuJurul:ırın da gözlerindr.n 
l\~ırılıklarına 5iiphe olmıyan bu llinı ha. 
l•ikatcn ı;ok, hatta Eminönü meydanındaki 
tek barak saatten çok garib bir ilin! .. 

Gaz<'telerıJc ncşredllml5 biiylc bir ili-
111 olm~ np da. ha~-retler i1;indc kalmıyacak 
hiç klm'1.e tasan ur olunamaz. 

Biz bu (en ,ahest'r ilanı} gazetedf'n 
nyncn alıyoruz. Ancak - teberrüken lslmlt. 
rin yalnız ha-, harrterinl bırakmak neıake
tlnıle bulunacağız. 

llan aynen su: 
Açık tesekkür - E. km 1'. yt Altm.. 

et hukuk mahkem~sm!n ~-~_g39 T. boe ka-
rarlle boşadığımdan dolayı sevinç ve neşe 
mc bizzat \'C yazılarile i§tirak eden hmm 
akraba ve ahbablaruna ve mahkeme he. 

saygılnrımla rica ederim. 
ht. Üniversite Tıb Fakültesi talebele_ 

rinden O. V. Y. 
:!'ie buyrnluyor!!. 

Görülüyor a: l'apıl&<'ak bir 'er. daha 
,·ar: 

Uo~anma ılüğünlcrlnl de menctmell ! !., 

* * * 
Bu da bir propaganda 

şaheseri 

S ON günlerin ı;ah~er propagan<la1a· 
nndan birini de ajanslar blldJrL 

yorlar: ı 

Almanya. So\yt>tler Birliğine 750 mil
yon marklık bir kredi teklif etmı,ı .. İlk 
günü B<'rllnıkn \erilen bu hahf'ri okuyan. 
lar, ı;üpheslz, pek hayrete dü,mü,Jt:rdlr. 
Zira bu lıabcrdt, bir ku,a iki ta., binlf'n 
ahtı~·or. 

Biri: Demf'k oluyor, AJman~·a o ka
dar zengin ki Sovy·et Ru!llya gibi biitün mlL 
li sencti de,·let 'lcnnayeııl olan bir de\'le· 
tc bile kredi a.çıyor! 

Diğeri= Demek oluyor, So\")·et Ruııya 

Almanların açacağı krediye muhtaç bir 
halde! .. 

Tabii Moskoya, hu propag&nda balonu

nu bir üfilrükte, derhal tck:ı:lb ederek pat.. 

latınnl. 
Fakat ~ Alman propa~anllMr propa

ganda olarak ho' bir şey deiil ml ~ 
Yine rlua etmell: 1yl ki Jn~ltereye 

ına.as baila.ınaYa kalkmıyorlar! ... 

- Un bulmak itin zorluk mu ~idil. 
yor! 

Şaşanz bu 11&.yın muharrlrimh:ln aklı· 
nal ..• 

Un bulmak için zorluk mu'! .. Onu kim 
demlı,! .. Şu putM'ılan görmüyor musun: 

Adam ta.,, toprak, tala~ ne b~luna un ya
pıyor .•• 

Hattl: 

- Eminönü mtydanmda ),kılan bina. 
)ar ne oldo ! 

Denli•<' ~u rt:Yab ,·ertlf'blllr: 
- PMt& olarak yedik! •• 

* * * 
iri bir liman reisi istiyor 

H
OŞ bir lıabfır daha: · 

~&yın Şile kaymakamı 'lliyete mil. 
rM.'aat ederek Ağ\a derMI ch·annda 60-70 

yelkenllnln demlrlf'mekt~ oldupnu, t~hll

k~ll hanlarda blr~ok gemJlerln bu hanll

ye iltica etmekte bulunduğunu blldirimıı 

'e Ainya bir liman relııl t&ylnlnl 
mı,. 

iste. 

Saym k&ymakamın böyle bir ,·aıı~·et. 
le Te filphesla: bllyük bir hlknlinlyetle &il· 

lladar olaf'l elWte t* ... el lılr ..,. l'a

Bt ~ olarak ftman relsl ı.temeelnt 

anlıyamadık. Çare11l bir Uman r~ııl midir! 

Yoku Uman reisi tamandıra mı!! •• 
Mim 
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Düşündüğüm gibi: 

Platonik bir alaka 
Yazan: SUAD DERVlŞ 

Almanyadan gelen havadisler, 
bize ıon günlerde bu memlekcti:ı 

bazı arap devletlerine kar~ı fazla 
bir alaka göstermeğe ve onları 

Türk emperyalizmine!.. karşı hi. 
mayc eder tavırlar takınmağa ba,. 
lamıJ olduğu zehabını vermekte ~ 

dir. 
Bu haberlerin sıhhatine inanır 

ve Alman matbuatının da ne~riya
trnı takip edersek, Almanyanın bu 
müılüman \ memleketlere karşı 

gösterdifi alakanın manasını an. 
lamak için biraz ~düıünmemiz icap 
eder. 
Almanyanın acaba bu mcmle· 

kct!erde nasıl bir alakası olabilir 
ye Cermen ırkının aıil ahfadları 

iÇin Yakın Şarkta bir hayat sahası 
mc•.zuu bahsolıruyacağma, daha 
doğrasu olamıyacağına göre, nor

mal irlkitaf ve tekamülleri için 
tam bir huzura ihtiyaç hisseden 
bu küçük arap aevletleri hudut
ları içinde Berchte•gaden bahçe _ 

lerinde dönüp dolatan gizli faali
yeti dünya cflı:1n: umumiycsi:ıc 
Almanya nasıl izali.cdebilir? • 

Alınanyada münevvere harp 
ilan edildiğini biliyonır. Fakat en 
iptidai coğraff·malOmatın dahi l.J:.ı 

memlekette carrt malfun olmasına 
imkan yoktur~· 

Almanya ile, alllia auyduğ ı 
arap devletleri arasındaki müna
scbatın sadece plitonik mahiyette 

kalabileceğini anlamak için 13er -
tinden Bağdada uzanan yolun ne. 
relerden geçtiğini bilmek kifayet 
eder. 

Orta Avrupayı ıokulmuş 

kundafın bir eıini Yakın Şarka 

getirmesini istemek büyük bir ha· 
ta olur. 

Cermenliğin dünya üzerindeki 
hegemonyası meselesi şimdi o ka· 
dar sarpa. sarmııtır ki, Cermenli
ği temsil ettiklerini söyleycnlerın 

arap meselelerinin hallinden vat 
ı:eçip 'kendi iılerile mcıgul olma· 
!arını tavsiye etmek bu son fa:ıli

yetler ve ncıriyat kar§ııında Türk 
matbuatından beklenilen en dosta· 
ne bir jest olur. 

Suat DERViŞ 

ğer bir Avrupa devleti tarafından 
bilvasıta tehdid altında hiıısetmesi 
için birçok ihtimal dll§Unebilfr.,, 

Bilhass& "diğer bir Avrupa de\'. 
!eti,, tabirine dikkat edilmesini iste
rim. Bu tabirle, ittifakın Asyaya ııU 
mulü imkanının önUne geçmek is
teniyor. O zaman Almanya Japon. 
ya ile ııkı bir ittifak yapabilir. 

"Bih'uırta kelimesi" de bende 
endişe uyandırıyor. Bir devletin 
hayatını .sarsacak tehlikeler dalma 
doğrudan doğruya olmaz, bih·asıtn 

da. olur; Stalinin develtini bu teh
likelere karşı da mUdafaa edecek 
mi)iz? 

Bolıeviklerin arzusu, hiç gUphe 
yok bugünkü nziyetten istifade e
dip kendilerinin büyük memleket 
üzerindeki hlkimlycUerini de\'rım 

ettirmek imkinını elde etmektir. 
Franııa. ve lngiltereyle birleşme

lerinin kendileri için de, yalnız hn
r:id değil, ayni zamand& dahili mev 
cudiyetlerini de muhafazaya yar -
drm etmesini ~tiyorlar. Ne taarruz 
olsun, ne de dışardan çıkanlan \"C 

beslenen ihtilll. 
1ıte, onlara ne m1.hiyet ve ne §e

kilde olurR olsun, vermemi% ieab 
eden teminat bu ikinci teminat ol -
malıdır. 

(1..a Tribun~ deg Nation!ll} 

Manika köyünü 
sel bastı 

Yıldırımlardan iki 
Kadın öldü 

Te1cird1.ğı, 25 (A.A.) - Birkııç 

ıündenberi Sa.ray kazasında de
va.mlI yafmurlar yağmaktadır. A
lınan haberlere &ör.e Kilçük Mani
ka köyünde birçok evleri su bas· 

mıt ve düıen yıJdmmlardan tar
lada çalııan iki kadın ile bir öktiz 
ölmüstür 
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Rusyanın nüfusu 
1955 de 

200 milyonu bulacak 
On iki senede görülen 23,5 
milyonluk nüfus arhşına 
dünyanın hiçbir memleke
tinde tesadüf edilmemiştir 

Satye binası 
tahkikah 

Harbe karşı diğer 
1 

Bulgarisfanda 
Burgaz • Pomole tren 

hattı açıldı 
Sofya. 25 (A.A.) - Bulıar A· rimize gelmiı ve dün tatil ohna11 bir manıa 

jansr bildiriyor: yüzünden bu sabah ıaat onda ad· '( a.,ıaratı 1 rncidt) ' Epoquc gazetesinde DonaC:iicu 
Karadeniz boyunca yapılan liyeye müracaat etmiştir. Hamdi Bucak nahiyeleri Suriyede kalmı2· yazıyor: 

Burgaz - Pomole tren b.ttr bu· Emin ç.p DördUncü Sorgu hilri- tır. Bunlara mukabil Kürd dağın. Almanya, ltalya, İngiliz • 
gün kral tarafından merasimle a- mi Sami tarafından derhal aorgu. dan bir miktar arui iH! ta~zi ve Ti.irk anla,masmt takip etmi' 
çılmıttır. Merasimde ltraliçe, aa. su yapılmıı ve on dakika süren Andifli ile Çayırgüı aruında bu· olan Türk - Fransız anlaımala • 
ray aileli ve erklm, parlimento bu 10Cgudan sonra birinci tetkik Junan ve timdi Suriyede sayılan rının akdinden müteessir görii • 
rei~, nazırlar kalabalık bir halk dairesine çağnlan Hamdi Emin Harem ıc>se9i Hatay hudutları içi· nüyorlar. Bu memleketler, bir 
kütleıi hazır bulunmuıtur. Çapa, müddeiumumi muavini Sab· ne alınmııtır. kaç ay evvel büyük ümitler bes 

Kral, töylediği nutukta, Bulgar ri tarafıt?dan mevkuf olduğu bildi- Hataydı bulunan ekaliyyetler, !edikleri Türkiyenin barq cep • 
fenci ve iıçilerlnin bu yeni müsa- rilmiıtir. altı ay içinde isterlene Suriye ve ıesine iltihak etmiyeceğini zan· 

Nüfus meselesi bugün Avrupadaı.Novgorod). 422.000 644.000 lemetperver eserinin iktısadi ve Bunun üzerine saat tam 12 de Lübnan Cumhuriyetlerine gcse· nediyorlardı. Ümitleri suya düş 
günun mevzuunu teşkil ediyor ve Odesa 421.000 604.000 kliltürel ehemmiyetini kaydeyle· adliyeden çıkan Hamdi Emin ·Çap bileceklerdir. tü ve Akdenizdeki vaziyet aleyh 
biliyoruz ki bugünkü dünyaya facia Ta,tcent 324.000 585.000 mit ve mıntakaya refah ve terakki Ankara uddeıinden arkadatlariy. Bu suretle tabiiyetlerlni deği§- !erine çevrildi. Niçin hiddet gör 
smın cs::ısı bir nüfus meselesidir. Tiflis 294.000 519.000 temenni eylemiıtir. Kralın nutku le beraber bir otomobile binerek tirccekler 18 ay zarfın.da Türkiye· terdiklerinin izahı kabildir. 

Fia.'lc:amn hududunda bulunan Rostov 308.000 510.000 çok alkıılanmııtır. tevkifhaneye gitmiıtir. yi terketmefe mecbur tutulacak· Rcpublique gazetesinde Brkon 
iki totaliter memleket nüfusları Dnyepropetrovsk 437.000 501.000 Dördüncü •orgu hakimliği tardır . yazıyor: 
fa7l::ı. geldiği için, "hayat sahası,, Sovyetler birliğinde şehirlerin bu Fra n Si zl arın Hamdi Eıııin Çaptan sonra Fın- Hatayı terkedenlerin paraları Türkiye Suriye ile htıdudu -

l . dıklıdaki 105 bin lira kıvmctinde- ı k d undak·ı Merke• Bankası h istiyorlar Ye bu toprak talep enn- inkişafı neden ileri geliyor? Evveli J' s en er .. nun değişmez ma iyetini tanı -
de de "dinamizma,,lannı jJeri sürü- koylülerin §Chirlerdeki fabrikalara, Verd u .. n zafer·ı ki binayı Denizbanka 250 bin lira. §Ubeıine yatırılacak, Fransanın maktadrr ve vu memleketin top-

ya satan Satye tirketinin müdü- Cumhuriyet Merkez Bankasındaki l · · k b l yorlar. nakil işlerine ve diğer iktisadi saha· rak bütün üğüne nayetı a u 
Almanya ile ltalyadan farklı !ara toplanmalanndan. "Pravda., General Gamelin bir rü Valeri phit ol.trak sorguya kliring hesabına yazı yazacaktır. eylemiştir. 

olarak çok 5ükilr ki Sovyetler birli· ya göre, 1926 dan 1939 a kadar 18,5 çekmittir. Halk Antakya isminin Hatay Suriyeyi Türk isteklerinin 
nUIUk SÖJJ8dİ Bu ıorgu da on dakika kadar olarak deai•tirilmesini istemekte· h 11-_ı_, ğinin, nüfusu için kafi derecede "ha milyon kişiye yakın bir nüfus köy· • :ır tevlit ettiği ağır i tima cıucn 

V d A A ) sürmiiftür. dir. Hemen herkes Atatürli:ün h b. yat sahası,, var, zira Ruslar dünya· terden ~birlere gelmiştir • er un, 25 ( • • - Verdun kurtaran bu taahhüt ayati ır 
ba t el d . 'k "ll tl al uferinin 23 üncü yıldönilmil mü. Satye binuı tahkikatı çok kısa koyduğu bu isimden vazgeçme • h . . ı . d" 

nm en ş a g en ınamı mı e e- Şehir nüfusunun fazl aşmasına bir zamanda bitirilecektir. latan. nıf'kte müttefiktir. e emmıyeh naız ır. 
rinden biridir. ikinci sebeb doğanlarla ölenler üze- nasebetiyle bir nutuk veren Gene- bul Cumhuriyet müddeiumumisi Fransız Hariciye Oeuvre gazetesinde Tabouis 

17 ~nunusani 1939 daki umumi rindeki nisbetinin artmasıdır. Bu ral Gamelitı, Verdun krtaatının Hikmet Onat bu sabah bir muhar· yazıyor: 
sayım Rusyarun nüfus vaziyetini fazlalık bugün 5 milyon 300.000 kahramanlıfını hatırlatarak ve ririmiu demittir ki: Nazırının nu:u Boğazların muhafazasını Tür 
gösteriyor. Bu geniş sa}•un işinin dir. Petaini tazimle yadettikten sonra •• _ H&diıenin phitlerine da- Archon, (A.A.)- kiyeye iade eden Montrö anlaı-
ilk tecrübeleri l\foskovada neşredil. Nihayet, üçüncü bir sebcb var ki demiftir ki: vetiye çıkardık. Tahkikatı kısa Bonnet, cenubu garbi mmtaka- malan gibi bu anlaımalar da 
meye ba~landı. Bunları yakından bu da Stalinin iki beş senelik pl1nı- ''- thtililin çocuiu olan ve ı 792 bir zamanda ~itirecefi:r:. Tevkif sı radikal sosyalist federasyonu· gösteriyor ki, ne Fransa, ne de 
tahlil ve 17 kinunuevvel 1926 daki nm neticesi olarak memleketin sa- den 1918 e kadar 1d mikadeleler- edilenlerden hiçbiri timdiye kadar nun ziyafetinde bir nutuk irat lngiltere tatbikı imkansız 
sayımla muka}'ese etmek faydalı nayileşmesidir.Bir çok köyler, kasa· den dofmuı bulunan Fransız mil· bize resmen müracaat ederek tah· ederek Moakova ile müzakerele hale gelmiş olan muah~elerin 
olacaktır. balar 1926 daki sasımdan bu !ene- letinin, hudutları dahilinde taksim üyelerini talep etmiı delillerdir.,, re devam edilmekte olduğunu veyahut idamesi dünya hanımı 

Sovyetler birlillnin umum nühı· ki sayıma kadar mühim birer sana· kabul etmiyen ve hudutları öte- beyan ebniıtir. Mumaileyh. bu tehlikeye koyabilecek olan bey 
su iJugün 170.467.186 dır. Erkek, yi e,hri olmustur. 1926 da henüz ıinde de hiç bir fCY iaterniyen bir meye muvaffak oldufumus millet. bapta aarih ve kati malumat ve nelmilel vaziyetlerin yeniden 
k:·dm itibarile, kadınların da bU· köy ve kasaba sayılan yerlerin nii- bütiln oldulunu tekrar ilin edi· lerin ittihadıdtr. Verdun ölüleriy- izahat veremiyeceğini. ancak tetkikinden imtina etmemekte -
yük bir fazlalık var: 81 milyon fusu bugün 9 milyon 800 bine çık- yoruz. le birlikte hepimiz aferin buı ih· F ransanm Sovyet Rusya ile ya- dirler. Yeter ki bir §antaj değil. 
&34.981 erkeğe mukabil 88 milyon mŞir. Binat impuatorlufumua, "it- tiraslann ve gayretin brpsmda pılan müzakerelerin ıüratle ne· gerçekten bir tetkik mevzubahı 
802.205 kadın. Moskon gazeteleri bu hususta letilecek bam maddeler,, temini i· tereddüt etmekle .kazandaımyaca· ticelenmcsi için elinden geleni olsun. Türkiye ile olan muka • 

Bu hal yalnız Rusyaya has bir eok dikkate defer tablolar çiziyor- ıinden bambqka bir ıeydir. Bu fma ve hürmetin de tavizlerle ta· yapmakta olduğunu eöylemiı - velelerimiz paktın 19 uncu maJ 
~v değildir, mesela lngilterede de !ar. imparatorluk bayrafmunn ve me- tm ahnamıyacafına kani bulunu. tir. desinin fiilen hakiki bir surette 
erkektaı faz1a kadın olduğunu bili· Bilhaaa Siberyada Amerikanın deniyetimidn etrafmda birlqtir- yorur.,. Türk. Fransız itilafından hah tatbikr olmuıtur. 
yoruz. Binaenaleyh, "zayıf cins,, on dokmUncu asırdaki inkişafına seden hatip, Türk Batvekili Re· P.opulaire $rftzetesinde Broeso 
hakkındaki fikrimizi değl3tinnek benzer bir süratle sanayi merknle- fik Sayd.lmm "Türk • Fransız lette, Türk - Fransız anlaşmal~· 
ıaznn: -Onlar kuvvetli cins denilen rlnin bQyüdü~nU görüyoruz. Bir birliği dfuıya sôlhU için lbif ~..., nnı "harbe karşı diger bir ma • 
erkeklerden daha mukavim... iki misal alalım: zançtır.,, sözünü tekrar etmi1 • nia,, olarak büyük bir memnu-

170.467:186 rakamını alır ve 1926 da 3.894 nüfusu olan S~· Çöp nakliyatı için kiralanması lazımgelen kamyonlar için açık eksiltme tir. niyetle kar§ılıyor, fakat bunla· 
1926 dak~. ~~~:021:915 ~e.mukayese linsk bugün 169.538 nüfusluk hır yapılacaktır.Bir senelik kira tahmin bedeli üç bin liradır. Şartnamesi Boruıet, ittifakın katl met rm kafi olınadığmı ilave ederek 
edersek goruruz ~ ~n. ı~ı sene zar· eehirdir. Umumt h_arp ~nasında zabıt ve muamelat müdürlüiünde görülebilir. Taliplerin 225 liralık ninin iki hükumetin Akdenizd~ lngiliz · Fransız - Sovyet anlar 
fında Sovyetler bırlı~nın nüfusu kurulmu~ olan ta şımaldekı Mur. il kteminat mektup veya makbuzu ile ihale günü olan 27.6.939 sah gü· bir harbe sevkedecek herhangı malarmm da bir an evvel akdiı~; 
23.5 milyon artmıştır, yani artma mansk liman şehrinin nüfusu 8.Tl7 nü saat 14 de Daimi encümene gelmeleri lüzumu illn olunur. (4147) bir taarruz vukuu takdirinde yek istiyor. 
nisbeti yüzde 15,9 dur. d~n 117.054 e çılanıştır. Prokop- • • • diğerine mütekabilen yardım _.;.....__5--------

Hakikl bir statistik yapmakta yevs.kin nüfusu 150.717 den Adet Beherinin tah· ve müaherctte bulunmak hu • İn Q a P U r 
büyük müşkülata uğranılan Çin 107.227 e; Cerjinskin nüfusu 8.510 min bedeli K. susunda mutabık kalmalanru k f 
müstesna olmak üzere, dUnyanm dan 10.3.415 e; Stalinabın nüfusu 6000 26 Soba borusu natık olacağını söylemiıtir. Bu On eranSI 
hiçbir memleketinde bu kadar fazla 5.607 den 82.540 a, yükselmiştir. 750 26 'Dinek taahhüt, kati bir itilafnamede Londra, 2) (A.A.) _Sin . 
nisbette bir nüfus artmasına tesa· Daha güzel bir misal: 750 35 Deveboynu Dinek tasrih edilecek ve aynı zamanda gapurdan Röyter Ajansına bil • 
düf edilmemi5tir. Son on iki sene .. Pravda,,run işarel etti~ gibi. 120 150 Soba tablası bu itilafnamenin gayesi, Bal - diriliyor: 
zarfındaki bu nüfus artı~mı bugün, Rusyada beı aehir vardır ki 320 35 Maşa kanlarda emni}~ti garanti altına Kent kruvazöründe toplanan 
senelere taksim edersek, bir yıl za~ on iki sene evvel mevcut değildi. 150 . 2.t Kürek almak olacaktır. Fransız - lngiliz konferanama 
fında Fusyanın nüfusu, vasati ola. Bunlar: 165.937 nüfuslu Karagan 200 100 Odunluk Şrld Akdenizde Majino reislik eden lngilterenin Çin ·au 
ra.k, 2 milyona yakın bir miktarda da, 145.870 nüfuslu Magnitogorsk, ilk okullar için yukarda miktar ve tahmin bedelleri yazılı bulunan battı lanndaki filosunun baıkuman • 
artıyor demektir. 16.2f1l nüfuslu Stalinogorsk, soba malzemesi açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Şartnamesi Londra, 2) (A.A.) -Türk· danı Amiral Sir Pcrcy Nobelc 

Bu nisbet muhafaza 'edilirse 1955 70.746 nüfuslu Komsomolsk ve zabıt ve muamellt müdilrlü~nde görülebilir. ihale 5.7-939 ça11amba Fransız itilafı hakkında tefsir · konferans müzakereleri bittik • 
sc ·esine doğru Sovyetler birliğinin 58.761 nüfuslu Blagoveşçen!k'dir. günü saat 14,30 da Daimi encümende yapılacaktır. isteklilerin 190 li· lerde bulunan Oeyli Ekspres ga- ten sonra şimal Çin sularına ha· 
niHusu 200 ~iyonu bula~tır ki Şü.ph~siz bu, seri bir san_a~I~ ra 92 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale gününde zetesi, bu itilafla şarki Akdeniz· reket edecektir. 
bu da şarktakı ve garptakı komşu- den ılen gelen muvakkat bır ı~t§af muayyen saatte daimt encümende bulunmaları. (4417) de bir Majino hattı vücuda ge . Bu malumatı veren teblifd~. 
lall':ı endişeye düşürecek bir ra tır ve bu nisbet bundan sonrakı.se· . tirilmi§ olduğunu yazmaktadrr. "Müzakere edilen mevzular ve 
J..:an-dır. nelerde muhafaza edilemiy~tır. nı mıntakalara göre gözden geçir· it muhacerete sah~eydı. F~~t, bu· Fransız gazetelerinin verilen kararlar hakkındaki mat 

* * * Şimdi gele!~ köylü nüfusa: . mek de f~yda:ı. ~ac:aıctır. .. 1 ~n bu m~a~retı Sovyet hükQme_ nepiyatı buat neşriyatm~n ta~T?indcn. İ· 
Şin".C?: Rusyanm şehir ve köy nü· Köylü nufusu 1926 dakı Umt edılecegı gıbı, en fazla nufus tı de teşvık edıyor _ve bu su:ctıe, Paris 25 (AA ) _ Türk . baret bulundugu., ılave edil • 

fu; ı ı ı gözden geçirelim. 120.713.801 den 1939 da 114.557. artması Siberyada ve Kafkasyada 1garbt Rusyada, Kmhozlara zıraat F ' l ~ · hakkında mektedir. 
Bugünkü "medeniyet.,in kanu· 278 tt düşmüş~ü'.:. De~ek oluyor görülüyor. Nüfusun en. fazla arttığı' için mü53;it topra~ temin etmek Ff:;~ız g~~indean Donnesso~ Kent krnvazörünv~n yann ~~-

nundan Sov)·etler birliği de kendini ki Sovyetler bırlıgı bugun artık e· mıntakalar ve 926 dekine nazaran 1 maksadı ıle, haddınden fazla kala- lar şam hareket edecegı zannedılı· 
kurtaramıyor, memleket gittikçe sas itibarile bir köylü memleket de· nisbeti şunlardır: balık denizler boşaltılmıştır. Yukar ıu satır 1 y~ıyor: .• .. yor. 
şehirle~iyor. 1926 da şehirli nüfusu ğildir. Kırgızıstan - yüzde 46 da ipret ettiğimiz üç cumhuriyette Menfaatlerın. f:8b~ı temayul • 
26 milyon 314.114 olan Rusyanm Bundan daha on iki sene evvel Ermenistan 45 nüfus inkişafmın u olmasına da ler~e hu. kadar ıyı bır ~arzda. uy 
bugün bu nfüus 55 milyon 509.908 köy nüfusu umum nüfusun yüzde Tacikistan 44 sebeb budur. dugu hır anlatma nadir vaki 0 

zi bulmuştur ki artma nisbeti yüz· 82,1 ini teşkil ederken, bugün bu Azerbaycan 39 Tabii, 1939 sayımının neticeleri lacaktır. Anlaşma, Ankar~a .• Pa 
de 112 dir. Şehir nüfusunun umu. nisbet yüzde 67,2 ye düşmüştür. Ozbekistan 38 Moskova gazetelerine heyecanlı ya· ris ve Londrada ne kadar ıyı kat 

(Devamı 5 incide) 

Kudüs 
Yahudileri 

mi nüfusa göre nisbeti 1926 da yüz- Bu, ihtilftlden sonraki Rusyanm ta- Gürcistan 32 nlar yazmak için fırsat veriyor. şılanmı§Sll, Kahire, Atina ve Kudüs, 25 (A.A.) - Yahu. 
de 17,9 iken bu bugün yüzde 32,8 e rihinde büyük bir hadisedir. Türkmenistan 26 Gazeteler Sovyetler birliği ile "ka· Bükreşte de o kadar iyi karşılan di ziraat bahçelerine girmeye 
çıkmıştır. Gene "Pravda.,nın isaret ettiğine Bununla beraber, üç cumhuriyet pitalist memleketler,. arasında ınu· mıtttr. Yirmi yıldanberi fevka- muvaffak olan bir çete efradın· 

Bugün Rusyada nüfu u 50 bin· göre, ziraatin kolletifleştirilmesi do· var ki buralarda Sovyetler birliği- 1 kayt'Scler yapıyorlar ve bu muka. iade ileri adamlarla idare edilen .:lan on beşi, kıtaatla yapılan bir 
den fazla 174 şehir vardı. Bunun layısile son on iki sene zarfında nin vasati nüfusu artış nisbetinden ye -<':er daima kendi lehlerine ~ı- müttehit, kuvvetli ve kiyasetli müsademe neticesinde ölmü§ • 
82 sinde nüfus 100 bini geçiyor. Ya· köylerin çehresi de çok değişmiştir. aşağı derecede bir artış görülüyor. , vor. Matbuat nüfus saha,ındaki bu Türkiye hem kendisi hem de tür. 
run milrondan fazla nüfusu olan 1926 da köy ziraatinin ancak yüzde Vasati artış yüzde 15,9 olduğu ha!· · :·.affakiyetleri Rus i~tilfiline ve ·')ft~kaları için barış istiyor. Tür Te ·laviv, 25 (A.A.) - Milli 
şehirler ic:e on bir tane. 1,7 si kollektifleştirilrniştir. Bugür. de Beyaz Rusyada yüzde 11,7, Uk· "St:ılir. idaresi..ne atfedıyor.. ~ciye de bizim gibi her türln ta :ıskeri cemiyete mensup on iki 
Aşağıdaki rakamlar bu fazla nü· bu nisbet yüzde 93,5 dur. Rus ki>yü raynada yüzde 6,6, Kazalciı;tanda 1 Fakat,halkm sıhhati düşüncesi ha· arruza karşı koym11ğa azmet · müfrit Yahudi, halkı din uğrun· 

fuslu ~birlerin seneden senere ni.. artık bir "Kolhoz,. olmu$tur. "Prav da yüzde 1,2 dir. 1 reket '"'!eh ve çok çocuklu aileleri miş bulunmaktadır. da silaha sarılmağa davet eder 
sıl :ırttmğmı gösteriyor: da., bu suretle zirai rnahsulltın art- Uzak şark ve Ural ıruntakalan en te-:vır edici kanunları olan demok Buna binaen siyaseti bizimki- ·~en yakalanmııtır. 

1926 1939 tığım da işaret ediyor. fazla nüfus inkişafı gören yerlerdir.
1 
rat biı memleketin de Sovyetler bir- ne tam tamına uygundur. Bu tedhi~ hareketile mllcade· 

Moskova 2.029.000 4.137.000 1926 da 120 milyon 713.801 köy· Diğer yerlerden gelen üç milyondan iı~indeki gibi neticelere varmıyaca- le etmek için çalışmakta olan 
Leningrad 1.690.000 3.191.000 lü 14 milyar 800 milyon rublelik fazla bir nüfus buralara yerleşmiJ- 1 tını kimse iddia edemez. nüfus fazlalaşması, medeniyet de· mutedil mahafiller ahaliyi inzı • 
kiyev 514.000 846.000 mahsulAt vemıiıJti. 1938 de ise tir. 1 A~ikar olan ve çoktan bilinen bir diğimiı inkircsfla, garpta olduğu gi· bata ve dahili ikiliği intaç ede • 
JIPl!ıf:09 m.ooo ft33.000 114.557.278 köylü 18 milyar rub. Filhakika. bugün Rusya bir dahi- şey var!'a o da şu ki, o mmtakalar- bi orada da yava~lıyacaktır. cek cinai politikadan vazgeçir • 
Bah1 453.000 810.000 lelik mahsul~t vermiştir. lt muhaceret memleketi olmuştur. 1 daki .:Ca ... imler çrik nüfus vücuda (La Tribıme dts Nalitms) meğe davet eden bir beyanna • 
Gorgi (e!ld NJj?tt Sovyctltt birlillndeki nüfus artl§ıEsasen Rusya daima böyle bir dahi· 1 getirir. Kimbillr, belki bir gün bu ,.ndr~ Pitrre me neşretmi§lerdir. 
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Sovyet Rusya 
m~eaeırd@L~@F~@ClmR 
TUR KKUŞU 

f ilosu Ankarad ·a 
bitaraf kalamaz! 

Sovyetler birliğinin, Avrupa sulhu 
karşısında ya lehte, ya aleyhte 

bir cephe alması lazımdır Barda infilak Gençler 4000.. ..kilo~etrelik tiK47RJL4) 
Yazan: Mlchal Robers 

Bordo da ~n kişi UÇUŞU buyuk hır 1ÇERDE: 
İngiliz • Sovyet görü3melerl son 

lafhasma geldi. Hakikaten Mr. 
Villlam Strangın Moskovayi gidişi 

&'österiyor ki Londra ile M08kova 
artık büyUk esas meseleler üzerin
de görilşmUyorlar, son yedi ba!ta 
içinde yavaş yavaş ve müşkUlltla 

Uerliyen müzakerelerin neticelerini 
basit ve vuıh hükümler halinde 
kaydetmek üzereler. 

Mr. Stranga Jord Halifaks, anla~ 
ma içinkalan şekilde bir formülti 
mUdafaa et demiştir, ne de onunla 
Fransız • !ngili% istişa~lerinin ne
ticesini 'Molotofun tas.,ibi ic_;in gön
dermiştir. lnglliz hariciye nezare
tinin murahhası Sovyet billd'ımeti • 
ne, Moskovanın ortaya çıkardığı 

başlıca meseleler hakkında Parie 
ve Lond.ranın görüşlerini bildirecek 
Pot.emkinle mutabık kalarak üc_; ta
raflı karşılıklı yardım anlaşması • 
nın kat'I şeklini çizecek. 

Haftalardanberi devam eden mU

zakerelerde varılan ve Nr. Strang
la Sir Villima Seedıı'in bu hafta 

kafi olarak tesbit etmek iitedik.. 
leri esa~ar şunlardır: 

1. - Doirodan doğruya k&l'flbk· 
b yardım: 

Her iki taraf da kabul et.miftir 
ki, toprakla.rrna bir taarruz olduğu 
takdirde Fransa, İngiltere ve Sov. 
yetler birliği biribirine -derhal ve 
tam bir §ekilde yardım edecekler
dir. Bu karşılıklı yardmıı milletler 

Cemiyetinin usullerine baflamu 
mev·zubahs değildir. Milletler Ce -
IDiyeti bu işte, ucak yeni Bi)·ui l.: 
Jetin tanıa.mjyle mUdafa.& makııadı 

ile yapıl.mı, olması itibarile mevzu
bahstır. Bu hususta Moakovaya bun 
d&.n on beş gün kadar ewel en kat'J 
lemi.nat verilıniştir. 

2. - Dolayalyle taa.rnız lı:arta. 

&mda kartıWW yani.mı: 

Londra hükflıneti SovyetJerin, 
garantiji Baltık devletlerine de teı 
mil hususundaki tek.liflerini haklı 

buluyor. Fakat ne Londra, ne de 
Parla bu devletlerin istem.edikleri 
bir garanti)i vermeyi kabul etmi • 
yor. Muahedelerde yuilmamıı ga
rantilere çok yeni iki misal var: 
İngiliz • Leh anlaşm3.smda, Litvan
ya iel Danzige, Fransız - !ıı~ 

görUomelerinde de Hollanda ile la
viçreye garanti verilmiştir. 

İngiltere, Lehistanm, kendi em• 
niyetini tehlikede bırakan bir taar
rus k&r§uımda karar vermekte ta. 
mamiyle serbest olduğunu tanımış .. 
tır. Hollanda ve İ&viçttnin mülk! 
tamamiyetini müştereken müdafaa 
hususundaki İngiliz - Fransız ka -

rarı da 1939 kanunusanisinde ve • 
rilmiştir. Fakat, bütün bunlara 
rağmen hiçbir muahede imzalanın&. 
mıştır ve bu da ilci küçük demok • 
rat memleketin mukabil bir vui • 
yet almak mecburiyetinde kal.-na -
ması içindir, Bununla beraber, 
Fransız • İngiliz anla§masmdan IOD 

ra erkanıharbiye göril§melerl de 
' 

yapılmıştır. 

Bi::ı:ıcnalerh, Parinle Londranm 
Moskova:ra, Baltık meselesi hak • 
~!Ilda en mantıki bir hal şekli tek. 
lif etmeleri mümklindür. Bu da şu
dur: 

Sovyetler birliği, garanti verilen 
devletleri, yani Belçj!ra, Lcbist3.n, 
I'..omanya, Yunanistan ve Türkiye:ti 
müdafaa için Fransa. ve İngiltere 
ile iş birliği etmeyi taahhüd ede .. 

cek. Buna mukabil, Fransa ile İn

giltere de, doğrudan do.;nıya değil_ 

re biJt>, Rusyanın emniyetini veya 
ictiklıilini tehdid eden herhangi bir 
t:ı:ırruı halinde ona yardımı taah. 
hU:.1 edece:ı:Jcr. 

D"'diler ki, büyük demokrasil!r, 

yaralandı 
25 (A.A) c:....\o.:.. afi • Vekiller heyeti Ovacık kaz:ısı· 

2tmie lrulwalQW. Bu 1ddSa tamami- Bordo, • - ._,...um tam muv akıyetle başardılar nm merkezi olan "Beled,, köyünün le doğru. Yalnız ıu var ki, Pariale göbeğinde bir barda dün akşam bir ismini "Mareşal Çakmak,, olarak 
Londra i~ mesele hayatı menfaat. infillk \'Ukul aelmietir. Bar binası değiştimıj§tir. 

rantl tetlftni kabul ede-rek Alman
yamıı bayati ah& f!kriııi taavib 

!erini müdafaada, halbuki Berlinle tamamile harap olmuıtur. Birisinin Bac.o" g"' retmen Sab'ıha . Go" kçen, • Adliye vekili olan Fethi Q1...·yar-
Romanm lstediltleri fütuhat. yarası ağır olmak üııere 10 kadar y dan bo§alan Millet Meclisi teşkilltr 

S. - Siyut latlpreler: yaralı enk:\! altından Çikanlmıı- 1 . b• ıh T I esasiye encümeni reisliğine Kütah-
Her Uç devlet, bir tecavta hare. tır. Infi!tkm sebebleri ınaJQm de· genç erın 1 assa OrOS arı ~ıı:~~ Recep Peker intihap e-

:!\:ı:~ail:=~~~:;!u~~ ğildir. Polis tahki!a; )·apmaktadır. geçerken gösterdikleri muvaffa- li~ ~~ =~JrU:: ~ ~ 
likeye dflştilğti takdirde, aralatm- /, .,, k graf binası yaptıracaktır. 
da lstııare edeceklerdir. Bu tuh- tyef i tebarüz ettiriyor • Yapılan tetkiklerde beledi~ ko-
htıd, · dofrudan doğruya taarruı ve M H • • opiratifinin muamelitmm çok bo· 
ya dolayıaile taarruz; gibi hallerin. ısır arıcıya Ankara, 25 (A.A.) - Memle. seri ve Merzifonda hallan 1'ize zuk olduğu göriilmüştür. 
den başka diğer hallere de ıamil 0 _ ket dahilinde 4000 kilometrelik karşı göstermiş olduğu sevgi ve •Vali ve belediye reisi Uitfi Kir. 
lacaktir. Nazırı BUkreşte bir turnaya çıkan on bir tayyare- gençliğin mesleğe kar~ı olan alt. dar belediye müfetti~~rlni bir top-

4. _ l'tlü§l~re1l ıulll: den mürekkep Türkkuıu filosu, kası sonsuzdur. !t:tJ~~!eri~~ 
Moskova htıkf1metiniıı son nota· Bükrq, 2S A.A.) - Mısır yaptığı tumeıint büyük bir mu- Bu seyahatımızda havacüığa di~1if vermiştir. 

smda istediği gibi ttç taraflı uııaı- Hariciye Nazın Abdülfettah v&ffalayetle ikmal ederek Eti- binlerce bay ve bayan kaydettik. • Delteıdarlık Veznecilerdeki Ma· 
ma icabı, bu~ d~1t harbe girdiği Yahya Pa,. bugün öğleden mesut tayyare meydanma inmit- Her uğradığımızda Türkkuıu ıu· hll gaziler ~yeti binasının yeri· 
1&Jnan. içlerinden biri tek baema sonra buraya gelmif ve akfam tir. besi bulunmıyan yerlerde, Türk- ne 52 b~;t lira s~file yeni bir mtli. 
sulh veya mUt.areb mt1%akereaine yemejini Bayan ve Bay Gafen· BaıvekilimU Dr. Refik Saydam kuıu klüplerinin futbol klüpleri ye ~~lı !l'lbesi ya:ptrrmala karar 
giritemlyeCQ'lrtlr. Hatıriarız ki, bu ko ile birlikte yemittir. Yarın saat 11,15 de tayyare meydanmi gibi yurdun en küçük kasabala- v~r!rcl li mall sergi . komi 
madde İtalyan • Alınan "çelik mı.. Batvekil Kalineekoyu ve müte· §ereflendirmit ve daha evvel mey nn.da bile tesis istekleri karşısın.. tesi ~ ~Jt - b:liğ.inde 
ııalu" nda da vardı. Brest • Litov&k akiben kralı ziyaret edecekfü. dana ıelmit olan tayyare kurumu da kaldık. toplanarak 1 temrmizdan itibaren 
muahedeliııl btıallLDlJI olan Sov - Mısır Hariciye Nazırının reiıi Şükrü Koçak tarafından kar- Gençlerimiz, ilk seyabatlan ol. Galatasaray ligegnde başhyacik 
retler btrliğintıi Franaa ve tngilte- Kral Karol i1e Cafenkoyu res • ıılaıuruıtır. malarma rağmen bu 4000 kilomet· sergi inaşatı i!;in son tetkikJerin.i 
reyle yapacqz ulqmaya bu mad.. men Kahireyi ziyarete davet e - Gazeteciler ve Türkkuıuna men relik seyahatta hiç yorgunluk ese- yapacaktır. 
de:ti illve etmek istemeli de bJraz deceği zannedilmektedir. sup gençlerle kalabalık bir halk ri göstermediler. Şurası §&yanı 
prlbdir. kütlesi do ayni zamanda filoyu kayıttır ki, seyahat devam ettikçe DISARDA: 

5 - Erk6mhan ~rl: iıtikbale huırlanrmı bulunuyor - gençlerdeki enerjinin de arttığı • Amerikada Şlmalt Kerıtutkyde 
Kuahedede il~ devletin derhal . du. takdir ve hayranlıkla mü§ahede yeni valinin seçilmesi için '"rilen 

erklmha.rb görlipnelerine bqlıya - Gafenkonun son seyaha· Bapeldllmil', '--dadılk kn. olunımkta idi. Bugünkü son UÇU• bir nutku dinlemek için 120 kişilik 
rak ka.rp1:ıkl1 yardımm tatbik eek- . d I I ~ıı 60 11umuzu seyahatnnızm en uzun ve toplantıda bir tribünün yıkı:hması 
ı:-ı •-bit ...ı~-·"''eri ~e "'aydoluna- İID 8 IA aşma ar çilk kahramanlara, "Safa •eldinia,, u.-rtne elli ki..ı ___ , .. _..._ 
t.1&.11 u:a ~ 'I& A - • çetini idi. Fakat, buna rağmen • ..... ;:ı. d.~' J'CllVicu-~uiö'u· 

~ ~ ~9lıflML .. ıM"11ıdl' .ı.dilrten ft bireF ar eUedni 600 lı:il l'k b f • AJ~ ve u,es ıuu~nrun tml· 
~tır. Şüphem, muaheaey, illve ;ı,W~\V -~'l.tnı HıM&: f\l wJNret Mtabe.. ~metre ı u mesa cyı gen~ cın:; > ikinci onbeşinde lspanyada 
ediJnıeııı.ii ,ııe. vana _lnJ!4beQentn . • ff.S..r{~ ,...._ 2aid ,71".Z-":""~~ terimiz h~ ay.rılına.dan yana.ırk fr.•i:tik bir seyahat yapacakları bil· 
tatbik teklini teabit edecek olan bu Ajansı bildiriyor: .,_ tki haftam ı5k1erimls Us- nizamda ve takdire layık bir mu. udinlmektedir. Dili< ~ dü~M hususf 
müa.kerelerde gfSrifUlecekttr. Gafcnkonwı .Ankara ve Atina tilnde uyahatiniıl derin bir all- vaffakiyetle uçtular. yatlarile 15 temmuzla 18 temmuz 

Rus kaynaklanftdan alman mal~ ıiyaretJeri esnasında liyaat ve u- ka ile takip ettim. tleride daha Seyahatımır, 11 tayyare ile zarfında Barselona gideceklerdir. 
ta ...R ·u lot f ah....1~-•- ba•ladı ve yine arızaaız olarak 11 • Fransada resmi gazete. tezg!ha 

ma avre, • 0 0 mu ıı:ıuı:ııuı an- keri yeni anlapıalar ak:tedildii'i 'laymetli uçuflar ve ıeyahatlar ya 7 il ih tl di komılmakt::ı olan yeni denizaltı ge-
eat erklntharb mUsakereleri neti. hakkmdaki pyialar uılsudır. Bu pacağmızdan eminim. Şimdilik iı. ta~are e f7.UC:ye lie~ .. .'.. Tür&. misine ·'Ff'.r.iks,, isminin verileoeii· 
celendikten ııonra merlyet mevkline ziyaretlerin hedef ve neticeleri tirahate muhtaç olduğunu%U gö· u muva yet --rn, ni bildiriyor-:-
ginnesi.nl l!temektec!ir. Rus hllk6 - matbuata verilen beyanat ve teb· riiyotum. İltirahat ediniz NV'Uk- kuşu ve gençliğin de teknik ba· 

ti Q ihNiı f sı ndl rih edilm' b ı k s- lamından da mükemmel ve huır· me , ' p , a a e ae ediyor. liflerde taı 11 u unma • ıar .. ,. · la old v •• di 
Parisle Londranm, muahedeyi im • tadır. Tayyarecilert tekrar tekrar mu nmıı ugunu goater . 
-ı-.aoo1...ı.-- _..,_ aa"'erl n--"'- Bütün O'ayemiz. Türk milleti-
_.lloUIAUMI """'"• A m~w-e. Yaffalnyetler dileyen Bqvekili- • 
l ri tehir _.. nin malı olan Türkkuşuna, yine 
e ı:uecekleri dti§tıneesi bem o nü lma bir istirahati müteakip, 

i h d d .._. .ıwı ·'-- Türk milleti ve Türk vatanı için 
yers ı, '1ID e 06 ... de~. F--.t, "Allahaismarladık,, diyerek sa-
ğ So t hn-- t -~--1 ,___ M k çok daha favdalı muvaffakiyetler 

e er V)'e awue ~an UWI • os ova hayı terJretmiılerdif, ' 
d -.ıı- ı " .. nı. ,,... .. k temin edecek gençler yetiıtirmek. 

Münakale Vekili 
Şehrimizde 

a mra.r ~r erse, J.n.~ • .ı. --· Filo kumandam TUrkkuıu ge. 
mua.hedelinde'ti miaali takip ede • mu .. za kereleri nel direktörü Yarbay Omnan Nu· tir.,, Münakale w.kili Ali Çetinkaya 
rek, kendilmm memnun etmek Jıo. rl Baykal kendiıiyle g!Srüıen bir Tiırkkuşu başöğretmeni Sabiha dün akşamki trenle Ankaradan ~ 
!aydır. mubarririmi.se beyanatta bulu .. Gökçen de aynı tarzda beyanatta rimize gelmİf. Haydarpqa istasyo. 

Üç devlet, muahedeyi inızal&r • Bqtarafı 1 incide narak ec<:ilmle demiıtir ki: bulunmu~, sonsuz memnuniyetini nunda vali muavini Hüdai Karata· 
ilen, bunWl sadece muvakkat bir J'ranm sefirleri, yeni talima.t ala • ''Gittiiimiz her yerde fevkall- ifade ederek: ban, devlet deniıyollan ve limanlan 
anlatma olduğunu ve anealt a.üerl caklar ve ııek yakında üçtlncü bir de bir tenbüratla karıılandık. Bil· "Gençlerin bilhaasa Toroslan i~etmeleri umum müdürleri, mua
göril~melerin netiettıi almdrkt&n plln tevdi edeceklerdir. busa Afyonda ve Çivn1deki teıa- aprken ıösterdiği muvaffakiyet vinleri, İstanbul liman reis ve mil· 
sonra kat't bir tekle ıtrecetint ilin Ayni mahafil, 1ngilterenin Baltık bilrat emsalairoi. İstanbul, Buna, hakikaten takdire layık ve kayda nakale vektletine ballı diler daire. 
edebilirler. mllletlerini garanti etmekten imil • tzmir, Çivril, Konya, Adana. Kay. şayandır,, .demiştir. terin erkfuu tarafından karşılan· 

Şüphesiz bize diyecekler ki çok na eyleme& hallııde d&hi Fransa, 
nikbin görünüyorııunuz ,.e, yaptığı İngiltere ve Sovyet Rmyaya m.Qn
nrz bu muahede huli.sumda, orta. hasır kalmak üzere bir mütekabil 
ya ı.;ıkabilecek yeni mtişkUlatI ve yardım itllif1 imza edilebileceltni 
yeni gecikmeleri hesaba katmıyor- beyan etmektedirler. Fakat böyle 
sunuz. Fakat, Mr. Struı'a Londra bir formül, herbanıi bir tarafta w
dan hareketinden ~el verilen çok ku& gelecek bir taama& k&rfl bir 
geni§ ve ~k elbtild tallmat uıa; cephe vilcuda ,etirilmeaine medar 
manm derhal neticeye bağlanma.sı- olnuyacaktrr. 

Mareşal Çakmak 
Geliboluya g itti 

m mllmldln kılacaktır. Yok eğer============= 
bu 11&1.tte Kalkova btikt\meti orta-

Genel Kurmay Başkanımız 
T ekirdağında kdala rı teftiş etti 

ra yeniden ınUtkUIU çıkarır veya dır. Ya mukavemet cephesine si • Tekirdaf, 25 (A. A.) _ Trak- tişten sonra Mareşal refakatlerin.. 
yut taıebler ileri 11\lrerse 0 zaman rer, ya.but bu cepheye muanz bir 

yada tetkiklerde bulunan Mare§&l deki zevatla birlikte vali konağm
bt. de, Stalin, bUtUn görUn~e rağ. vaziyet alrr, bitaraf kalamaz. 
men, "mukavemet cephesine . gir- Harlcl si.yuett.e DUnya thti!lli Fevzi Çakmak refakatlerinde bulu. ds şereflerine verilen ziyafette bu 

meli istemiyor, Litvinof çekildikten siyaseti gütmek, usulü hatta gaye- nan orgeneral Fahrett!D Altay, or- lunmu§lardır. 
sonra Moskovada müzakerelere bir leri bakımından, bugün her zaman. renera.l Salih Omurtak, ve diğer 

in d Hi ..ı.. t Geceyi Tekirdağmda geçiren Ma-
neticeye varmak hUIUsunda hakild k den ziya e, ·ue • .;ı ve onun • zevat oldıılu halde dün u.a.t 11.SO 
bir arzu olmaksızın devam edildi talyan arkadaşmm emperyalist ıL da Telrlrdağma gelmiller, Muradlı reıal, öğleden sonra Malkara ve 
h"'k " il . . ya.seti füı birleşir. Mr. Strangm, Keşan yoluyla Geliboluya hareket 

u mun venrız. vazifesinde muvaffak olacafma bt- ı yolu lizerinde a.aker, halle ve mek- ecieceklerdir. 
Mr. Strangın Mot1kovada varaca. zi emin bulunduran sebtb de bu _ tepliler tarafmdan hararetle ka.reı. 

ğı netice Sovyetler birliği milfterek dur. lanm.ıilardir. --------------
emniyet hususutıdaki ilk fikirlerine Şunu da illve edelim ki, İngiliz 
sadık kalmıl mıdır, yoksa Sovyet hUkOmeti, mua.hede:ıri imzalamak u. Marep.1 iatikbal edenlerin hatm

nı aormuılar ve "yqa, var ol,, ses .. 
leri arasında bayraklarla donattl
tnii olan şehre inmtşlerdir. 

hUklimet &damlan Hltlerin katlia - zere Moskovaya mes'ul bir nazır 
mı karpamcla hlç istiflerini bozma- gönderecektir ve, bütün tekziblertı 
ya mı karar vermiflerdir, göste • rağmen şunu igaret etmek isteriz 
recek. ki, Mr. Hare Belisha mlihim bir as-

Sovyetler birlifiniıı Avrupa sul .İkerl heyetin b&3mda Moskovaya Sayın Mareplimiz dün saat dört· 
hU karşuımda muhakkak ya lehte, git.meye hazırlanmaktadrr. 

e he alm&eı lhmı. (La Trlbane des -Natlons) 
te sahil kıtlaamda kıtaa.tmuzı tef. 

ti§ etmişlerdir. D&rt saat suren tef-

ZAYİ 

Bcşiktaı 19 cu ilkmektepten al
mış olduğum diplomamı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağundan eskisinln 
hlikmil olmadığı ilin olw:ı.ur. 

B~lktaş Sınslı çıkmazı No. 6 
Sabri oğlo Turan Baymdar 

mıştrr. 

Ali Çetinkaya istasyondan d~ 
lstanbula geçmiş ve Harbiyedeki e
vine giden!k istirahat etmişir. 

Y eııi Nepiyat 

Çocuk 

ç.ocuk Esirgeme kurumu Genel 
merkezi tarafından çıkanlmakta o
lan (Ç.Oeuk) adlı derginin 144 üna1 
sayısı çıkmıştır. Yurt yavrularmm 
sağlık, sosyal, kültürel durumları· 

nın inkişafına hizmet eden bu kıy. 
metli dergi}i ~lara, çocuklu a 
na ve babalara tavsiye ederi%. 

Yeni Adam 

Yeni Adam'm 233 iincll aaym 
çıktı. Bu sayıda İsmail Hakkı Bal· 
tacıoğlu, HUsamettin Bozok, Sam1 
Akyol, Fevzi Selen, Mahmut Cuda, 
Leopold Levy, Abidin Dino, tlbam1 
Bekir, Fuat her, Selmill Siber im
alı )'Ul1ar ... Nlllm]a, .. 809~ 

cll§ aosyete, kült\ir, kitap haberle. 
ri, muhtelif yabancı dillorlncleııı ya. 
""ılını§ tercümeler vardır. 
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Transatlantikte 
radyo istasyonu 

o 

ın.e 
L İVERPOL'den Nevyorka 

hareket elmiş olan 36.000 
tonluk Mauretania transatlantik va 
purunda. iki Amerikan radyo artisti 
de bulunmaktadır. 

Transatlantikte radyo telefon bu_ 
lunduğu için artistler vazifelerine 
gemide de devam edecekler, şark1-
lan kısa dalga. j.le her tarafa. neş
rolunacaktır. 

"işgal altında,, romanı 
filme alınıyor 

Birinci çevrilişine ait kopyaların bir yangında mahvoluşu 
• • • 

lngilterede erkek 
talebeye de yemek 
pişirmek öğretiliyor 

artistlere, romanın uğursuzluğu vehmini veriyor 

1 NGİLTEREDE Vimbledon 
park kollejinde erkek tale

beye de yemek pişirme öğretilme
ye başlandığını !ngiliz gazteleri 
yazmaktadır. Bu kollej talebesi 5 
yaşmdan 14 ya.şma. kadardır. Ço _ 
cuklar gayet güzel yemek pişirme
ye başlamıştır. Mektebin direktörü 
erkek çocuklara. icabmda. anneleri -
ne yardım edebilnı.ek için yemek pi-
5i.rme ağretildiğini söylemekteyse 
de asri aile hayatında bunun lüzum 
lu bir ihtiyat olduğu anlaşılıyor! 

Yine !ngilterede Gloucestershirc
de de diğer garib bir mekteb tesis 
edi.lmi§tir. Bu mektcbde bütün dün. 
yada ispirtizme tecrübeleri yapa -

cak ispirtizme medyomlan Y.eti§ti -

rilecektir. 

' ' l 

1 

\ 

.\.. 

Filmin yıldızlamulan Lü iyen Dalsas ve Jüni Astor 

1937 Yılı başında, Fransada bir gmdan 3000 metrelik filmden yal -
zab1ta roman1 çıktı. Romanın Uze- nız 50 metresini havi be§ bobin kur ra nazik bir tavır takındı. Ona hür. 

• • • 1 rinde o vakte kadar hiç işitilme • tanlabildi. metle sordum: 

Vaydmana mezar 
alan kadın kim ? 

m.iş bir muharrir ismi vardr. Piyer Yangından sonra herkes bu fil • 
- J\;eden bugün çehreniz bu ka· 

Nor. Herkes romam muharriri iain min yeniden çevrilmesi icab etti -
dar asık? 

değil, eserin ismini merak ederek ğinde müttefikti. Fakat bu filmin 
aldı. (Majino istihkamlarmda çif - tekrar çevrilebileceği sanılmıyordu. 

1 DAM edilen katil Vaydmanrn te cinayet) ismi kimi meraklandır. Zaten sessiz sinema devrinin de 
mezarmI satmalan kadın maz? bö ·le bir macerasr meşhurdur. Bun 

bayan Calier isminde aslen Alınan Allı ay wvcl bil ün Paris halkı, dan on iki sene evvel meşhur Rus 
hatta bilt~ Fransa bu romanı o- vazn sahnesi IM:alikofun beynelmL 

doğmuş bir film artistidir. Asli ~- kudu denilse hiç de mübalağa edil- !el artistlerin iştirakile çevirdiği 
mi Kleinbach'tır. miş olmaz. Tramvaylarda, kahve • (Panama Paris değildir) filmi de 

- Çektiklerim hep film yuzun
den .. Bu filmin ilk nüshasını kışın 
çe ·irvıiştik. Filmde bir>ok kar sah. 
neleri vardı. Benim rolüm yani 
Teğmen Şmit rolü hemen yalnız kar 
sahnelerindeydi. Fakat şimdi reji· 
5()r bütün kar ~ahnelerinden ,·azgeç-

Bu kadm Vaydmanm Frankfurt lerde, hattlı asansörlerde dahi bu bir yangın neticesinde tamamile ti .. Bu ylizden de filmdeki rolüm 
ta bulunan ailesi namına hareket romanları okuyanlara rasgclindi. yanmış ve bir daha çevrilememiş- ufak cık kaldr .. Keş ki filmi yeniden 

Bu kadar şöhret kazanan bir ese- ti. Fakat bu sefer öyle olmadI. Bü. "e"irmeg-i kışa bıraksalardı. 
etmekteydi. Kendisi katilin çocuk- :. 

rin filme alınacağı da _ta~ii ~eli. Eser j tün zahmetler ~e~ldi ve ~iubc;ua. 
luğunda oyun arkadaşıymış. Bayan filme alındı ve çok beöenıldı. stüdyosunda filmın çevnlmesıne 
Calier'ye idamından evvel katili (Majino istihkamlarında. çifte cL başlandı.,, 

hapishanede görmesi için müsaade nayet) romanının kazandığı muvaf- Sinemacılık aleminde bu kadar 
~tir. fakıyetten cesaret alan Piyernor dedikoduya sebcb olan bu filın çev. 

ikinci bir roman yazdI. Bu roman rilirken stüdyoyu ziyaret eden bir 
-------------- 1938 yılımacera romanları müsaba- Fransız muharriri gördüklerini şöy 
.Jl••••••••••••r•'kasında. birinciliği kazandı. Haber le anlatıyor: 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

okuyucuları, bu romam birkaç gUn. "İçeriye girdiğim vait filmin he
denberi gazetede şüphesiz büyük yecanlI bir sahnesi çevriliyordu. Al
bir zevkle okumaktadırlar. Çünkü bay fon Nidersdof sahnede teğmen 
bu roman tefrikasına başlanan Haym'a bağırıyor: 
(İşgal altında) romanıdır. _ Haydi, şimdiye kadar ne ya. 

Piyernor imzası, müstear bir im- pabildiğini bana. kısaca anlat! 
zadır. Roman muharriri bir Fransız _Albayım, ben her şeyi yavaş 

subayıdır. Asıl ismini her iki ese. yavaş yapmaya. taraftarım. 
rinin üstüne koymamıştır. Bu c- Albay fon Nidestrof rolünü GL 
ser de birincisi kadar beğennilmiıı yom de Saks ve teğmen rolünü 
ve muharrir bütün dünyanın naza.- Gabriyel Gabriyo oynuyor. 
rr dikkatini celbetmiştir. Bir Fran_ Bu sahneyi birçok defalar çevir
sız gazetecisi Piyerııorla görüşür - mck icab etti. Çlinkü Gabriyel, ro_ 
ken, muha.rrirden, askerlikle çok lünde ikide birde yanılıyor, cümle. 
uzak gibi görünen zabita romancr_ !eri metnine uygun olarak söylcmi
hğmda devam edip etmiyeceğini yor. Buna hiç §aşmamak gerek. 
sormuş ve §U cevabı almışlır: Çünkil bütün büyük sinema yıldız. 

- Her subay meslek yorgun - !arının rol ezberlemekle araları hiç 
luklamn gidermek için bazı şeyler- iyi değildir. Sık sık yanılırlar. Bil. 
le uğraşmak mecburiyetindedir. hassa bu rol askeri tabirlerle dop
Ben boş vakitlerimin eğlencesi ola. dolu garib bir lisanla yazılmış bu. 
rak edebiyatı seçtim. Bundan baş - lunursa. 
ka. romanlarunı yazarken Fransaya Sahne vazir Rober Bibal filmin 
hizmet ettiğimi de sanıyorum. çevrilmesi hususunda çektiklerini 
Çünkü romanlarımın tezi hakiki ve anlatıvor· 

En hoş ve tabii meyva usare- uyanık vatandaşlar yaratmaktır. · • 

Bizzat muharrir de bu fikirde. 
dir. Fakat stüdyoyu, şirketi ve re· 
jiwrü bu noktada ikna mümkün ol
mamıştır. Onlar çok muvaf fakiyet 
kazanacak olan bu filmin muhak· 
kak önünümzdeki kışa yetiştirilme· 
si lazım olduğu fikrini müdafaa 
ediyorlar. 

Filmde rol alan artistler Leon 
l\Iato, Jan Maks, Raymon Emo, 
Polazayis ile güzel Jüni Astordur. 

Stüdyodan ayrıldıktan sonra Gal: 
ruyonun Paristen yetmiş kilometre 
uzak villasına gittik. Yolda yıldız: 

- Villada hakiki bir köylü haya. 
tr geçiriyorum, diye söze başlad1. 
Stüdyodan 70 kilometre uzakta ha· 
kiki bir köylü çorbası içmek bilse
niz ne kadar zevkli oluyor. 

"İşgal altmda,,dan sonra, bu fil· 
min zeyli olarak "idam müfrezesi,. 
romannnn da fi!mo ahnmasr şimdi 
den kararlaştmlmıştır. Bugünlerde 
Paris gazetelerinden birisinde tefri
ka edilmekte olan bu romanda "İş. 
gal altında,, romanının bütün kah· 
ramanlarmı tekrar görüyoruz. 

Küçük Sinema 
Haberleri 

lerinden. yapılmıştır. (İagal altında) nm neşrinden - Bilmezsiniz azizim .. Şu asırda 
Arn k " f ı · k · · · · * Fransanm tanınmış stüdyola. 
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~ Kaç tane kavun 
giyebilirsiniz ? 

Yazan : Dtra Ga Aa 
Bir oturuıta bir karpuzu 

yiyenler arada sırada işidilirse 

de, kavunun bir tanesini bir 
den yiyenler pek te i§idilmez 

sanırım. Adet olan kavunu 
• lokantalarda olduğu gibi -
dilim dilim keserek, 
• evlerde olduğu gibi • küçük 
parçalara doğrayarak yemek
tir. Böyle yapınca bir kavun 
tekmil bir aile sofrasını idare 
eder. 

Halbuki kavunu, bir tane değil, birkaç tane birden yemiş 
olanlar vardır. En meşhuru eski Roma imparatorlarından Al. 
binus, bir oturuşta sekiz tane büyük kavun yermiş. Tarih bu 
imparatorun kavunu kabuğiyle mi, yoksa soydurduktan son
ramı yediğini aynca kaydetmiyorsa .da, kavun kabuğiyle bir
likte yenilirse pek tatsız bir şey olacağından, soydurduktan 
sonra sekiz kavunun içerisini yemiş olduğunu daha büyük 
ihtimali vardır. O imparatordan sonra, iki papa da kavun sev
meleriyle de meşhur olmuşlardır. Birinci ikinci Pol, öteki <le 
yedinci Kleman. Ancak•bu iki papanın her ikisi de birkaç ta. 
ne kavunu birden yedikten sonra onlarmlezzetine dayanamı

yarak birdenbire göçmüş olduklarından onların kavuna karşı 
gösterdikleri bu fazla teveccüh, daha ziya.de kavunun aleyhi· 
ne tesir etmiştir. 

O meşhur adamların böyle kavun yedikten sonra gidiver
melerinden, ürken eski hekimlerden bir çoğu kavunun türlü 
türlü hastalıklara sebep olabilecek pek zararlı bir şey oldu. 
ğuna karar vermiılerdi. Hatta bir hekim kavunu her türlü kö
tü hastalığa sebep olmakla itham etmeğe kadar varmıştı. 

Kavun aleyhindeki fikir epeyce yakın zamanlara ka.dar 
devam etmiştir. Kırk bet yıl kadar oluyor, İstanbulda bir ko· 
lera hastalığı çıktığı zaman o vakitki Şehremanetinin resmi 
hekimlerinin hastalığın sebebini kavuna atfederek burada 
'kavun satrlmaımı ve yenilmesini yasak ettirmiş olduklarım, 

kendiniz bilmeseniz de, büyük annenizden belki duymuşsu

nuz.dur. 
Hekimlikte kavuna karşı bu teveccühsüzlük, kalori kim. 

yası çıktıktan sonra da zail olmamıştı. Çünkü kavunun yüzde 
doksan beti sade sudan ibarettir. Geri kalan yüzde beşten ue 
ancak 4 kadarr şeker olduğu için kavundan insanr beslemek 
için büyük bir fayda umulmaz. Terkibindeki sellüloz madde
si bile yalnız 0.33 santigramdan ibaret olduğu için inkıbaza 

kartı bile himıeti yoktur. Bunlardan sonra kavunun ancak 
gü.ıe kokusu kalır, 

Fakt vitaminleri ve madenleri bakımından kavun pek 
değerli bir yemi1tir A vitamininden, bal kabağından pek u
zak olmakla beraber 600 ölçü getirmesi ehemmiyetli bir şey
dir. Bl vitamininden yalnız 6 ölçü vermesi onu bir çok ye. 
mişlerden geri bırakırsa da B2 vitamininden 30 ölçü getirmesi 
- meşhur Ambcsiye kavunu gibi - kokusu pek nefis, fakat ta
dı hiç olan kavunların şekerle yenilmesine hak verdirir. C 
vitamininden 20 miligram vermesi de dişler için bir iyiliktr. 

Madenler bakımından natamam olduktan başka, fosforu 
ile 'kireci ayni miktarı, yüzde 18 miligram olması ehemmiyetli 
bir iyiliktir. Bu iki madenin arasında nisbet bire ne kadar ya. 
km olursa onlardan vücudun istifadesi o kadar çok olur. O
nun için kaıvun çocukların kemiklerini kuvvetlendirecek bir 
yemi~ sayılır. Bu bakımdan kavunun faydası soğanla ayni d:
recedc.dir. Tabii ikisinin arasındaki koku farkı başka .. Demek 
ki fosforla kireç temin için, arzunuza göre, isterseniz kavun 
yersiniz, isterseniz soğan. 

Fakat ekmeğe katık olmak bakımından kavun soğandan 
pek üstün gelir. Soğanın • alkalenlik derecesi ancak yüzde 
Oı60 olduğu halde kavununki 6,48 yani ekmekteki ekşiliğe 

• tabii olarak - hemen hemen müsavidir. Onun için kavunla 

ekmek vücuda ~ifalı bir yemek ol ur. 

erı a ve Avrupa fen al~ sonra filme alınmasına karar ve _ bile bile hura e ere ınaruna ışımızı 
· · t k. 1 · t · 1 ne kadar "·'" kte,·c u"'gratıvor'. Fı·ım·ı rından birisinde "Buenos Ayres" mının er ıp enne _uygun esı· rildi. Rober Bibal filmi çevirmegı ""' J " 

satla hazırlanır. Mıde, barsak üzerine aldr. Birçok tanınmış ar- çeviren sanatkarları bu ikinci çev. geceleri,, isminde bir film çevrili - - EYet, ben de mülkiyet aleyhindeyim. Delil ml istiyorsunuz? 
d yor. Cenubi Amerika milletlerinin Bütün emllldmi karmıuı üzerine devrettim. 

karaciğer \"e safra yollarım tc· tistlerle mukaveleler im:r.alandı. Fil rilişe razı edinceye kadat anam an ..... . - --.. 
seciyelerinden biraz müstehzi bir ,. \ ...... - Fransız karikatÜ[Ü -

mizler, muannid inkıbazlan w min çevrilmesine boı0:Jand1. Geçen emdiğim süt burnumdan geldi. He· ...,, tarzda bahseden bu filmin Fran - , 
ağız kokusunu giderir. Hazm· kıo.m aiddetli sog-uklarında gu"nde men heepsi filmin yanmasını bir u-

,, " !ada birçok aleyhtarları vardır. 
teshil eder, nefaset ve fevkala· 14 saat zahmetli çalışmalarla ge _ ğursuzluk sayıyor. Hatta içlerinde Bunlar Fransız filmlerinin cenubi 
deliği ile en müşkülpescntlerir çen aylardan sonra sahnelerin fil- bu ,·angının, filmi çevirenlere kar~ı Anı 'k d k b - lld'.. . b -. . . . . erı a a ço egen ıgını ve u 
bile senelerdenbcri mazharı tal me .-ekilmesi ikaml edildi. bu ıc:.ten vazgeçmelerı ıçın manevı r·ı .. .. d F bt :. . . • ... • .

1 1 ı m yuzun en ransanm cenu 
diri olmuş en hoş meyva tuzu İşte tam bu sırada Sanklo yangı_ bır ıhtar olduguna ınananlar bı e Amerika.ya olan film ihraca.tının du 
dur. nı oldu. (Bu yangından ve yanan var. racağını söylüyorlar. 

lNGtLtz KANZUK filmlerden o vakit bahsetmiştik) Bu sırada dekorun bir köş sine 
ECZANES! ve aylarca devam eden saiışmayı saklanmış olan Lusiyen Dalsac;ı gör +:· Rejisör Karligyon 

BEYOGLU • ISTA1'.'13UL sıfıra indirdi. (İşgal altında) fllmi- düm. Artist ı;ok açık çehreliydi. ait "Kartal yavruları'' 
••••••••••••ıi, nin §eridlcri tamamen yandı. Yan. Fakat bana takdim edildikten son- film hazırlıyor 



sviçre ordusunu nasıl hazırlıyor? 
l İsviçre de Avrupanın bugünkü vahim durumunu göz: önünde 
.:ı~urarak, hümmali bir faaliyet le silahlanıyor. P.:ükiimet, mill mü· 
, il bütçesine fevkal5.de olarak 400 milyon İsviçre frangı ayır. 
Jahlnnıyor. Hükurr.et, milli mü nu meydana getirmek için 160 
. ~on İsviçre frangı harcanmıştır. Bu arada, hudut çevresinde 17 
10rı frank sarfiyle Majino vt Siegfrid istihkamları yapılnuştır. 

r.ıa göre 62 veya 104 gün süren bir mükelefiyet devresi geçirirler., 
(Bu müddet §İmdi dört aya çıkarılmıştır.) Bu müddet içinde as· 
keıliğe hazırlandırıhrlar. Yirmi ya§ında ilk mükellefiyet devresini 
geçiren İsviçreli bundan sonra milis te§kilatına dahil olur. 

manda kıt' asına iltihak mecburiyetindedir. , 
İsviçre ordusu federal teşkilatlıdır. Milislerden müteşekkil 

ve üç smıfa ayrılmıştır. Birinci sınıfta yaşları 20 ile 32 yaş ara • 
ıındakiler bulunuyor . 

İsviçre, erkek çocuklarını küçük yaştan itibaren askerliğe 
ltlar. sivil teşkiUitlar, onlara nişancılık öğretir ve toplu atış 
leri yaptırır. 

. isviçrede her yılın muayyen bir haftasında. 150 bin ki§inin 
iştirak ettiği askeri tatbikat manevaları yapılır. Her ferdin askeri 
eşyası şahsına mahsustur. Silahına bakar, çağrıldığı zaman silahı 

ve bütün askerlik maltemesiyle beraber davete icabet eder. 

Landver adı verilen ikinci aı nıfta 3 Jile 40 yaş arasında bulu· 
nanlar var.dır. 40 yaşından 48 yaşına kadar olanlar üçüncü sınıfı 

tegkil ediyor. 
İsviçre dağlık bir arazide bulunduğu için, motörlü kıtalardarr 

iıotif ade imkanı azdır. Ordunun bellı başlı silahlarını ağır toplar, 
tayyare toplan teıkil etmektedir. lsviçrede askerlik çağına gel en gençler, intihap edecekleri kıs· 

Bir İsviçreli, silah altına çağrılma emrini alır almaz, bütün tec· 
hiza tını kuşanmı§, tüfeğini omuzlamış bir halde; en kısa bir za-

T E K."'N:·i K ~~~nj_k meselesi yarının harbine h§kimdir; 

H A R B . erkanıharpler, çarpışacak askerden ziyade, 
.... ' ••. . ' i 4."'·,·~· • . : ..l • "'. • • • 6 

1 çalışacak amele aramakla uğraşıyorlar 
ll-Iar değiııtlkçe askeri kah
ltk da değişiyor. 

"t(f zaman askerleri ferden mu. 
Uler. Yannın nefcırleri ya mü

olacaklar, yahut da makine. 

~ll.~k mcacleler yarının harbine 
L dir. On dakikalık blr muha • 

CiJ ~nasmda bir makineli tUfek 
~ 0tram mermi endaht eder. Bir 

:akfnelinin sarfiyatı 56 kilo, 
bir havan topununki ise 130 

I', Bir havnn topu da 800 kilo 
l:ı:ıcnni yakar. 

'1 bir taburun on dakikalık mu
i 3 ton barut ve çeliğe ma • 

~U yeni silahların endaht kuv 
1914 e nazaran dört defa art-

~ . 
basit miııal bize herhangi 

-e teknik mes:?lesinin rnUhim 
l\tı l'ol oynxyacağını gösterir. 
~ bUtün modern orduların ar. 
~ a, müdafaa mevkilerinden 

bir de fabrikalar sahası ola. 

' 
t~ııik terakkiler 
~tijtıUn harbi, çok ehemmiyetli 

karışık meselelerin hallini 
~. 

~ik terakkiden yalnız. mlll~tin 
ve teknik seferberlığine da

~ ile hazırlanmak lazım ol • 
~eticesini çıkarmak kafi gel· 
l.tııcdar mcseleııini gözününde 
~1.ıgünkU bir seferberliğe ha • 

ak mlilıinımatın eskisine na. 
1 

biç olmazsa yüzde 100 daha 
~bnnsı icap ettiğini de dil§ün
., ~ıngclir. 

~lann meydana çıkması bil • 
'rı>te tabiye ve ııevkulceyif 

l'f.tıı değiştiren ve cephe geri -
Cephe ile beraber çall§mağa 
~en bir sebep oldu. 
~lukta hedeflerin eaflll&SI, 
•t hataıan, ateoini tan.r.im et • 
l 
~tluklan ve daha hesap e • 

dilmiyen birçok lmiller yUzilnden 
bir bataryayı tahrib etmek için 15,5 
luk bir topl:ı 500 - 700 mermi at-
mak lCızımgelir. En iyi eartlar içer. 
sindeyken de tel maniler arasında 
bir gedik açmak için 7,5 luk bir top 
la 7-8 yüz menni aarfedilir. 917 de 
Fransız 5 ci 6 cı orduları 16 nisan 
taarruzundan evvel topçu ateşini 

yapmak için 60.000 rnUhimmat sar. 
!etmişlerdir. Bu milhimmatm kıyme 
ti 450 milyon altın franktır. 

Bu kadar çok mikdaraa mermi 
hnzırlunabilmesi mühim bir sınai 

teşkilata muhta~tır. Tanklar sar
fcdilecek kurşun v" ~elik mıitdanm 
bir misli dahıı arttınnx§tır. 

Cihan harbinde Reno fabrikasrnm 
yaptığı 3000 tank Fransaya ::co 
milyona mal olmuştur. Bunlard'!n 
440 ı beş aylık bir harp fçcrsindc 
tahrip edilmiştir. 

Herşeyden evvel stok 
lazım 

S etmiştir. Bu fikir bizi yarının harbi için 

Bugün hudutta harbeden b 
ı ~ Buna Avusturyanın 424,000 en mUhim bir mesele olan amele 
1 r ve Çekoslovakyanın 1,650.000, kadrosu üzerinde de dü§linmcğe 

İtalyanın 1,951,000, Japo11yaııın javct eder. 

tek nefere mukabil harp fab· 
rikalarında . müdafaa silahları 
için 10, taarruz silahları için 

13 amele ıazımdır 

5,150,000, Mançukonun 344.00•.ı 1933 martında Almanyada 6 
İspanyanın 370.000ton çeliğini l· milyon işsiz vardı. 
lave edersek bu memleketlerin 1938 nisanında bu midar 400 
çelik istihsalatının mecmuu 28 bine düştü. 
milyon 55.000 ton yapar. 1939 nisanında yalnız 49.000 

Fransız anavatamnın çelik is - dir. 
tihsalatı 6,703.000 tondur. Buna Mütehassıs amele meselesinin 
İngilterenin 11,974,000, Amerika çok mühim .olduğu. ;1936 nisn -
nın 48,534,000 çeliğini ilave e - nında Alman fabrikaları 800,000 
dersek 67,211,000 tonu bulur. işçi isterken ancak bunun yansı· 
Eğer Kanadanın, Avustraly:ı.nııı nı bulunca kati olarak anlaşıldı. 
Hindistanın ve Rusyanın çelik is Bu ihtiyaç karşısında hükumet 

? tihsalatını da ilave edecek olur • her babayı, çocuğunu sanayide 
~,""'/'V'-/'V'-"""'~-'V'~>;VVVV'-'""'V>dVVVVVVVVVVVVV•,,._,~ 

sak elde edeceğimiz rakam ikı çalışabilecek bir tahsil vcrmeğe 

zumrcnin çelik farkını açık bir icbar etti, ve bu mecburiyetteıı 
surette meydana kor. kaçan babalan cezalandırdı. 

Bizzat Almanların 1935 de yap Bir askere mukabil 1 Oamele 
tığı bir istatistik her milletin Göringin 22 haziran 1938 'ka • 
cihan sanayiine yüzde kaç nishe. rarnamesi memleketin bütün ça 
tinde iştirak ettiğini de göster - lıı::an ellerini sefcröer haline g-~ -

Bugiln biltiln Avrupa milletleri · ti "" "' 
!lHŞ r. tirdi. Almanya'-'ıı !tal'-·adan 30 müstakbel harpler için stok yap • A 'k J " 

makla meşguldür. . merı a yüzd.e 44• ~~manya bin, Holandadan 5000 işçi getiril-
Bu stoklar yalnız tek cins mal • yüzde 11 - 12• lngııtere yuzde lO di. Almanya hapishanelerindeki 

zemeye milnhasrr değildir. Her mil- Fransa yüzde yedi, ltalya yüzde 115.000 malıkfundan 85,000 i a -
let her çe§it harp malzemesi top _ 3• Japonya yüzde 14· mele olarak çalıştırıldı. Ve hala 
Juyor. Fakat evvelemirde hariçten Bu rak~~lar b~gün Avrupııda çalıştırılıyor. 

kurulan zumrclen mukayese et· M"h •. t' ti ek • • . alınacak eşyayı stok yapmağa ça - m k . . k . u enaıs ve ış rın ıçın l • 

II§ıyor. Meseld Amerika mütemadi. e ıçın ço ışe yarar. cap eden biltllu tedbirler alındı. 
yen çinko ve nikel alıyor. Alman • Çahıan kollar meselesi Buna rağmen 1933 de Almanya 
ya da ham, yahut yarı mamul ipti- Modern bir harpte ihtiyaçların 65,000 işsiz mühendis varken bu· 
dai maddeleri toplamalrja me§gul • genişliği karşısında bazı kimse - gün hudutta harbeden bir telt 
dilr. ler istihsal ne kadar artarsa art. nefere mukabil harp fabril:alann 

Fakat bukadarı kafi gelmiyor. sın harbin ihtiyacım karşılamıyaca • .;:la mildafaa silahları için 10, fa. 
Hiçbir vakıt harp için kafi gele. frı fikrine dli§müşlerdir. Biz daha erruz silahlan için 13 amele !fı. • 
cek kauçuk idhal edemiyeccğiııi ziyade harp malı:emeal stoku ya- zımdır. Bir harp tayyaresi yapa 
anlayan Almanya kauçuğu ter- parken siparişlerin memleketin bilmek için bir amelenin 9,000 
kip tarikile yapmak mecburiyetir. ı itttısadi imkanlarını geçmemesini saat çalışması lhımdır. B:r bom 
de kalmıştır. BiltUn bunlar har 31.1gt\n harp kurlreti deninc~ hn· ıuuu anlıışılıyor. Onun iç'n.lir ki düşUnüyoruz. Alman iktısat er- bardıman tayyaresi ancak 18000 
bin ne kadar başka başka ilimle tıra memleketin içersinde buln· muhtelif milletlerin harp kuvv,.t kanı harbiye heyeti reisi Gene • amele saatine malolur. 
re dayanarak yapıldığını göstc nan sınai müesseseler, memleke- lcrini mukayese ederken iktısa · ral To~as bu hususta §Unlan o halde erkanı harbiyeler bu. 
rir. tin maden ve zırai mahsulat cL dt istatistiklere bakıyoruz. yazıyor: "Modem bir harpte as. giln çarpınacak ukerden .t,.t!e 

Harp kudreti hetinden zenginliği, askeri ve Almanya, si18.hlanma. sanayün kerl ihtiyacın hududu yalnız mil· çalımıcak amele aramakla. uğra -
Bir milletin harp kudretini ta. fenni kuvvetleri, manevi kuvvet den beklediği içindir ki 1936 yı- !etin biltUn iktısadl kudretile öl- şıyorlar dersek hata. etmemi§ 0 • 

yin etmek kan§lk bir meseledir. leri ve askeri ananelerin mec - lında 181756,000 ton çelik istihs!ll çülür.,, ,,.- - -.. luruz. 



Gül 
kupası 
Atletizm müsabakaları ' f 

Birçok kanşıkhk- ·b k ı · · k d .. ~ı b · ·b ·1 K Aı~" b ı· 1\1··1~ · P ı ı P hı· ı s ld "b .. ı. ·ı K Aı·- ~ -Diinlıü miisa a a ara ıştıra e en gureşçı er, aştan ılı aren sıra ı e: ara ı, a eş ı, u uyım ve o onya ı c ıvan ar. o a, e ışı ı e ara min gııreşindm gö 

lar içinde Dünkü profesyonel serbest güreş müsabakalarında 
dün yapıldı ~ara ... A-lı· R-a--beş-lı-.y--,.,- - Mı_... ;.l-A-- d 

Gül kupası atletizm müsabaka.. u a:g l m 
ları dün 1500 seyirci önünde Fe. 
nerbahçe stadında yapıldı. 

rin~~~:ı:l~~:s~=:~;r:ı:ı:; 0 o 'onyalıyı tuşla mag"luAp ettı• tur. Bir iki hadise olmasa müsa. r ~ L ~ . 
bakalar çok zevkli olacaktı. Bir 

~:~ ::ın:e g~:ı~~i!~~~km~~ıı: Po lonyalı güreşçi MUla- "· Kara Ali ile T afari müsaba 
iki müsabık istedikleri klüpler yimle yaptlgl karşılaşmada bı' lhassa çok heyecanlı oldu. 
namına müsabakalar gi • k d f 1 h 1 d 
remezken diğer taraftan iki Har. 0 a ar az a lrpa an 1 
biyeli atlet diğer bir klüp namı. ki, müsabakadan sonra çok faik g Ü reşti 
na müsabe.kalara girerek d~~~~e bayıldı 
almaları ve puvaıVarm o klubun 
hesaplarına ilave edilmesi hayret. Bir müddettenberi dedikodusu 
le karşılandı. Nasıl ki talebeler devam eden serbest güreş müsa· 
.klüpleri namına müsabakalara gir bakaları nihayet dün TaksUrı ata. 
mezken Harbiyeli sporcuların di. dında yapıldr. Uzun zamandanb:
ğer rakip bir kEip namına müsa. ri şehri.nizde bu nevi güreş mü· 
bakaya alınması oldukça şayanı sabakaları olmaması kalabalık bir 
dikkat bir hadisedir. meraklı kütlesini stadda toplanuş· 

Diğer bir koşucu seçmede klU. tı. Havanın çok sıcak olması bil. 
bil namına koştuğu halde hassa ilk yapılan güreşlerin ta<l· 

bjraz sonra ayağa kalktı. Müsaba- yecanla beklenen en müh 
ka 27 inci dakikaya kadar çok tat- sabakası yapıldı. Minder 
sız olarak devam etti. Bu sırada çıkan Habe§li Pehlivan v 
Mülayim biraz sıkı hamlelere Alı uzun uzun alkışlandıl 
başladı. Birdenbire Polonyalıyı sal>aka başlamadan evvel 
altına alarak kolunu kaptı. Aya-1 münakaşa oldu. Kara Ali 
ğiyle sikıştırarak ezmeğe başla - kanın on beşer dakikalık · 
dı. Polonyalı bu fena vziye~te in· olmasını, Habeşli ise yen 
liyor ve feryad edere-le ayaklarını kadar güreşmelerini istiy 
sallayıp duruyordu. Halk bunu duyunca A 

finalde klüp namın.a koşmaktan sız geçmesine sebep oldu. 
imtina. ederek rakip klübün for. Şehrimizde bulunan Bulgar gü· 
masını giyerek koştu. reıçinin iki gün evvel çıkan bir 

Bir milli atlet te m~bakaları ihtilaf yüzünden güreşmiyeceğini 
tribünden seyretmeği daha muva yazmıştık. Fakat organizatörler 

Fakat 'bu vaziyet tabiatiyle Po- ye doğru bir çok kimseler: 
lonyalı güreşçinin daha fazla ca- "- Korkma Ali yenişin 
mm yakmaktan başka bir şeye ya· dar güreş.,, diye bağırma 
ramadı. Gensizko nihayet birden ladılar. 

bire sıçrayarak bu kötü vaziyet - Ali de hakemlere: 
v A rd Mülayim rakibini kıyasıya ezerken fık buldugu dünkü hadiscle en evve11ci akJam bize müracaat e.de- ten kurtuldu. ''- Eğer ben Habeşliy 

birini teşkil ediyordu. rek Bulgarm da güreşeceğini söy. Karacabeyli lsmail • dakikasında tuşla kazan.dı. Müsa· Ayakta güreşmeğe başladılar. 
Müsabakalardan sonra birinci lemiJler ve bunun üzerine biz de Romanyalı Ahmet baka onar dakikadan iki devre idi. Mülayim birdenbire kol kaptı. Fa-

ve ikinci gelenlere mükafatları dünkil aayıı. ·da bunu 'böylece Bundan sonra Karacabeyli İ&ma; Mülayim • Polonyah h_V,ı~9lony~~\Jmi'\1e5 11<ftşına dü.~-
Beden Terbiyesi istişare heyeti bildirmiştik .ı'akat ilk haberin il ile Romanyalı Ahmet orta~ Sıra en mühim müsabakalara tu. "Ahı~ .Ge~sız~o faman:en mu-
az.a,c;mdan Burhan Felek ve atle. doğruluğu dUh Bulgar güreşçinin geldiler, her ikisi de çetin güre· gelmişti .• Miı1ayim ve Polonyalı• .dafa~ .~zıyetı~de güreşıybr, al-
tb;nı fede~y?nunun müstakbel güreşmemesiyle meydana çıktı. şiyorlardı. ille anlar da daha atıl- Gensizki arasında olan karşılaş- ta .duştukçe mınder dışına kaçma· 
başkanı Adıl~ıray tarafından ve. Adapazarh Servet - gan güreşmesine rağmen Ahmet ma, orta hakemi Sami Karayelin ğa bakıyordu. Bu sırada Mülayim 
rildi. Beşı'kta•lı Mustafa sonlarda şişti, müsabak da bu d minder dışına kaçmağa uğraşan 

Y idaresin e başladı. Müsabakanın k"b" · b v d t t k 
S\.~retle · d b b ra ı ının acagın an u ara or-

-~ .. J • 1 O dakikalık iki devrelik gü - bi . yenışeme en era ere yenişinciye kadar olduğu ilan e- taya çekmeğe başladı. Fakat Po-
:J./f/~ · , · reş Adapazarlı Servet ile Beşik· yttı. l Hüseyin~ S l '.dildiği için halk heyecanla iki gü· lonyalı birdenbire bir ayak taka· 

- ' taşlı Mustafa arasında yapıldı. ama 1 Ü eyman reşçinin hareketlerini takip edi- rak Mülayimin üstüne çıktı. Fa-
--- Beşiktaşlı Mustafa daha atik Bu müsabaka hafif ve uzun yordu. On dakika çok zevksiz ve kat bir hayli uğraştığı halde bir 

ve daha teknik güreşmesine rağ boylu olan Hüseyinin baştan ba- bir itişme kakışma şeklinde ayak- şey yapamadı .. 45 inci .dakikada
'Netice alanları sırasile yazıyo. men bir türlü kuvvetçe faik 0 • şa Süleymanı bırplamasr ile geçti. ta geçti. Bu sırada Polonyalt k0l yız. Mülayim, yerde yüzükoyun 

ruz: lan Serveti bütün oyunlarına Her dakika rakibini gittikçe ezen J kaparak Mülayimi altına aldı. Fa· yatan Polonyalının ayağını yaka-
100 ~-1: 1 - Nazmi _(G.S),.11,8 rağmen yenemedi. Hüseyin ikinci devrenin ;4 üncü kat bir şey yapamadı. Mülayim ladı. Ve gerie doğru bükerken bir 

2 - Gören (G.S); 3 - Nerıman D la d ... ı · · 
(F.B). evre,. s~n . rm~ ogru açı nn ) a.yağıyle de belıne bastr. Fakat bir 
· 

22 
M: 

1 
_ Muzaffer (H.P) Servet hakı~ıyetı . ele aldı ve • denbire Polonyalının yerinden 

23,5 ; 2 _Gören (G.S); 3 _Fi. Mustafayı ~.ır haylı hı:p~l~dık . fırlayıp arka üzeri mindere düştü-
ruzan (F.B). t~n _sonra hukmen galıp ılan e - ğü görüldü. Mülayim de derhal 

400 M: 1 _ Galip 52,8 ; 2 _ dıldi. ' üzerine abanarak fırsatı kaçırma· 

Cemal (G.S); 3 _ Zare (K.:P). Arabacı Mehmet dr. 
800 M: 1 _Rıza (F.B) 2,oo,3 ; Çatalcalı recep 

1 
Böylelikle Polonyah tuşla mağ 

2 - İbrahim (G.S), 3 - Eli (K. ikinci müsabaka arabacı Meh- lı1p olmuştu. 
Minderden sersem sersem kal-P.). met ile Çatalcalı Recep arasında 

1500 M: 1 - Rıza (F.B), oldu. Arabacı rakibinden daha za- kan Polonyalı seyirciler arasında 
11,12,6; 2 - Vafidis (Y.K), 3 - yıf olmasına rağmen ~ayanı hayret ilerlerken birdenbire yere yuvar-
lbrahim (G.S). derecede güzel güreşiyordu. Mü- lanarak fenalık geçirdi. Anlaşılan 

110 Manialı: 1 - :Vasfi (H.P), sabakanm bitmesine, bir saniye Mülayimin beline basmasından 
16,8; 2 - Yavru (G.S); 3 - Pi. kala arabact Mehmet Recebi bir. epey sarsılmıştı. 
tapopulos (Y.K). denbire altına alarak tuşla yendi. Kara Ali - Habeşli Tafari 

4 X. 400 Bayrak: 1 - F.B 
3,35,3; 2 - G.S; 3 - K.P. 

Polonyalı güreşten soma bayılmıştı Son olarak günün merak ve he· 

5000 M: 1 - Hüseyin (D. S) y e e 
16,25,8; 2 - Artam (B.J.K); 3 uz m e 
- Remzi (B.J.K). 

Gülle: 1- Arat (B.J.K) 13,05 
2 - Şerif (B.J.K) ; 3 - Çubuk 

teşvik 
ikincisi de (F.B). 

Disk: 1- Yusuf (F.B) 38,83; 
2 - Şerif (B.J.K); 3 - Yavru 
(G.S) . 

müsabakalarının 
dün yapıldı 

Yüksek atlama: 1 - Slireyya 
(B.L) 1,71; 2 - J\telih (B.J .K) ; Karşılaşmalar fevkalade 
3 - Anens (Y.K) . lstanbul su sporları ajan.lığı • 

Tek adım: l - Muzaffer (H. nın tertip ettiği ikinci yüzme teş 
P} 6,64; 2 - Çarazlu; 3 - Üçtek I vik müsabakaları geçen haftaya 
(F.B), 

1 
nazaran kalabalık bir seyirci küt. 

Üç adım: 1 - Yavru (G.S) j1esi önünde Şeref havuzunda ya. 
(G.S) 13,80; 2 - Abdurrahmanıpıldı. Beşiktaş, Galatasaray, Bey 
(F.B>; 3 - Fethi (F.B). koz yüzücülerinin iştirak ettiği 

Sırık: 1 - Şerif (B.J.K) 3,10 ve iki katagori üzerinde yapılan 
2 - Vicarapulos (Y.K) ; 3 - Su. dünkü müsabakaların küçükler, 
eli (F.B}. büyükler ve müsabaka harici 

17mumf pavaı!. va.ziyetl: mektepliler arasında yapılan ya. 
1 - l'enerbahçe: 34 puva.n. ırışlarda şu teknik neticeler ehle 
2 - Oa.latuaray 33 puvan • edilmiştir: 
:3 - Se§ikta.~ 31 puvan. 100 metre (Küçükler): 

1 - Bedri (Beykoz) 1.19. 
2 - Kemal (Galatasaray), 
3 - Şecaettin (Galatasaray). 
100 metre (Büyükler): 
1 - Saffan (Beykoz) 1.8, 
100 metre (Müsabaka harici) : 
1 -:\1ahmut (Galatasaray) 1,4 
2 - Vedat (Beykoz) 1.6. 
100 metre Sırtüstü )Küçükler) 
1 - Kemal (Beykoz) 1,38, 
2 - r>.fanıf (Be3iktaş), 
3 - Necati (Beşiktaş). 
100 :\tetre sırtüstü (Büyükler) 
1 - Şamil (G.S) 1.21.6, 

bir intizam içinde geçti 
2 - Fikret (Beykoz). 

200 metre Kurbağalama (Kü. 
çükler): 

1 - Musa (Beykoz) 3.29,4. 
2 - Hikmet (Beşiktaş), 
3 - lsta\•ro (Beşiktaş). 
200 metre Kurbağalama (Bil. 

yükler) 
1 - İsmail (Beykoz) 3,2, 
2 - Harityun (Beşiktaş), 
400 metre serbest CBUyUkler) 
1 - İbrahim (Beykoz) , 
2 - Kemal (Galatasaray), 

3 - Gültekin (Galatasaray) 
400 metre (Müsabaka harici): 
1 - Sadullah (G.S) 5.56.1, 
2 - Vedat (Beykoz), 

Bölge ba}Tak yarışı (Küçük . 
!er) : 

(Kemal, Musa, İbrahim) den mü. 
teşekkil Beykoz takımı 3 daki • 
kada birinci, (Tekin, lstavri, Ke. 
malı takımı ikinci. 

Biiyükler: :F'ikret, lsmail Saf • 
fan 2.38.l, 

kikada yenemezsem o vak 
bakayı uzatırsınız.,, dedi. 

Kara Alinin bu cevabı 
zun alkışlandr. 

Bu sırada Dinarlı Meh 
haya geldi. Ve kabul edil 
dirde gelecek hafta bu m .. 
nın galibiyle İstanbulda 
şacağını söyledi. 

Müsabaka başlamadan 

Habeşli tribünlere doğr 

mü~ bir heykel gibi halka 
du. Bu vaziyeti biraz son 
edildi. Meğer Habeşli tak 
rasimine ve bilhassa alkı 

ğa Pek meraklı imiş, bun 
halk Habeşliyi bol bol al 
rak gönlünü aldı. O da s 
reveranslar yaptı. 

Müsabaka gene Sami K 
idaresinde başladı. 

iki güreşçi bir iki dakik 
birlerini denediler. Kara 
denbire Habeşliyi Saltoya 
yere attı: Fakat netice ala 

Arkasından HabeJli, Ali 
tunu kaptı.. Kafasını b 
arasına alarak çevirmeğe 

(Devamı 14 ütı 
s 

istinye Çeliks 
klübü 

11 inci Yı ldönUm 
dün kutlu tadı 

İstinye Çelik.spor klilbU 1 
senP.i devriyesini dün kendi 
smda büyük ve güzel bir mc 
le kutlulamı§tır. 

Kaymakam, nahiye müd" 
1500 kişiye yakın se)ircinin 
bulunduğu merasimden son 
telif spor hareketleri yapılm 

Alafranga, alaturka güreş 
bakalanndan sonra, Bekir Çe 
idaresinde Sanyer idman yu 
yapıİan maçr 1stinye Çeliksp 
knnı 7 -2 kazanmıştır. 

Maç çok heyecanh ve saml 
hava iı;inde oynanmıştır. 

Kaymakam dün merasimde 
ra, o civarda bir spor sahası 
lacağmı vaadetmışt.fi.. 

Kendi muhitinde, tam bir 
içinde t;alıı;ıan İslinye Çel 
klilbüniln 11 inci yıldönlimün 
de tebrik ederiz. 
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11eşiktaş merkez mulıacimi ]zmir kalecisi ile karşı karşıya kaldı fakat 

Fenerbihçeliler 
Bir gün evvelki maçta çok hırpalandıklarmdan 

Dün eksik bir kadro 
ile sahaya çıktılar 

" Ankara, 25 (A.A.) - Bugün 
19 Mayıs,, stadında 25 bin kadar 

'elirci karşısında Ankara ikincisi 
.\nkaragücü ile karşılaşan Fener. 
:ıahçe takımı, oyunun her iki dev. 
~~sinde de zaman itibariyle daha 
'<qkim oynamasına rağmen 3-2 
tibi bir farkla mağlup oldu. 

liakem Asımın idaresi altında 
~§lanan hu maça Fenerlilerin or
~dan yaptıkları ve Güç kalesine 
~dar uzayan bir inişle başlandı. 
il.kat, kesilen bu akın Ankaragü· 

tu tarafından Vahap vasıtasiyle 
tqğ taraftan iade olundu. Birkaç 
dalcika kadar bu suretle karşılı1dı 
'ltrnıarla mütevazin bir şekilde 
iteyan eden oyun yavaş yava! 
tnerbahçe lehine inkişafa başla

~· Ankaragücü kalesine yapılan 
lıcum esnasında atılan şütü ka. 
Ci Natık çok mahirane bir plon. 
illa kesmeğe muvaffak oldu. 
Oyun bu suretle Fenerin haki
İ}'cti altında devam ederken An· 
tagücü yaptığı ani bir akınla 

tncr kalesine kadar sokuldu. Ali 
11~a bu hücum esnasında demar
. vaziyette yakaladığı topu sıkı 

r şiltle kaleye havale etti. Top 
l kale direğine çarptıktan sonra 
~ Üncü dakikada Fener ağlarına 
~lmıı bulunuyordu. 

.. 

ilk devre bu suretle nihayete 
kadar devam ederek 1 - O Fene. 
rin aleyhine olarak neticelendi . 

İkinci devrenin 19 uncu dakika. 
sında sağdan yapılan tehlikeli bir 
Ankara hücumu Fenere ikinci bir 
gole mal oldu. 

Vahap, aldığı derin pası kova
layarak, Fener kalesine doğru sü· 
züldü. Ve bu esnada topu mahi
rane bir arapası ile Ali Rızaya ge. 
çirdi. Ali Rıza, kale yakınlarında 
aldığı bu çok müsait pası ani bir 
şiitle ve Fener kalecisinin kıpırda
masına meydan vcrmiyen bir sıkı
lıkla ikinci defa olarak Fener ka· 
lesine soktu. 

2 - O mağlup vaziyete düşen 
Fenerliler, mukadder bir mağlübi

yetten kurtulmak için sıkı bir hü. 
cuma geçtiler. Güç muavin hat
tında bir hücum esnasında hakem 
Ankaragücü aleyhine frikik ceza· 
sı verdi, Basrinin attığı top An· 
karagüc.ü kalesine girdi. 

Bu golden sonra, oyun müteva
zin fakat çok ser} ve o nisbette de 
heyecanlı bir şekil aldı. iki taraf 
da büyük bir enerji sarfına mcc· 
bur kalıyorlardı. 39 uncu dakika. 
da Vehap Ankaragücünün üçüncü 
sayısını yapmağa muvaffak oldu. 

Oyunun sonlarına doğru iki Fe-

1 
' t 
f 

• , .,ı c1iin iisliistc uka ile neticclenm atılışlarındatı biri dalıa 

ncr muhaciminin aşikar bir surette 
dsayd olarak yakaladıkları top 
Ankaragücü kalesine girdi ve maç 
bu suretle 3 - 2 Ankaragücünün 
galibiyetiyle neticelendi. 

Bugün Fenerliler daha iyi, da. 
ha düzgün ve daha favulsüz oy. 
nadılar. 

Devre ba~lamadan önce, bilhassa 
şuna işaret ec!eyim ki. dünkü oyun
da hakem Şazi Tezcan her iki tarar 
oyuncularım en ufak itirazını mucip 
olacak bir tek yanlış karar ve taraf 

Milli küme puvan vaziyeti 
Oyun Galip Bera. !rfağ. AttıiJı Ycdi!ii Puı·an 

Ankaragücü 14 9 1 4 3-1 21 33 
Galatasaray 12 10 2 41 20 32 
Demirspor 12 8 2 2 32 15 30 
Fener bahçe n () 2 5 29 22 27 
Be~iktaş J1 6 1 4 ~m 14 24 
Vefa 12 a 2 7 28 23 20 
Doğanspor 14 3 1 10 13 49 21 
Ateş / ·• 14 1 1 12 11 42 17 

--........,,_ ... 

Beden terbiyesi 
kupası maçları 

Topkapı - Arna-
vutköy muhtelitl 

ve ·Pera 
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A GIR hastalığ~dantieri ilk Ve birden Simon doğrulmak ih 
defa olarak Simon yatağın tiyacmı hissetti. Kuvvetsiz \'C 

da başını kaldırdı ve büyük ya • dermansız vücudunu kaldırmağa 
takhaneyi i:Ö~den geçirdi. • : yardım edecek inMnı bulmak için et 

·Afrika toprağında yapılmıı 0 _ rafa ümitsizce bakU. Evet, yerin -
lan bu mUtevazı hastane koğu~u den kalkmak, af ve §efkatle onu ça 
ona odaiarı~ ~n. rahatr, en gü;eli ğıran ·o sevgili gözlere bir an evvel 
gibi ıeliyo~du. • ı · · ka,vu§Jllakt bir daha onlardan hiç 

Bütün= li\istalar · yataklarında ayrılmamak Uzete oqlara koıımak 

sessiz: yatiyorlardr. Kirfıisinin · yüz istiyo.rdu. ' , 

leri açıktı. Sakalları uzamış, · göz. ' , 
terinin altı · ıimsiyahtı. Kimisi ci- ş l.MDt kendini evinde görü.. 
binniklerin altında yüzleri görün- yordu. Hayat tatlı ve sakin 
mliyordu. ~ ı ' olarak devam edecekti. Ne budala 

Dııarda, müthiş güneıin altın • ne akılsız bir adamdı yarabbi! Na. 
da yatan bahçe derin bir sükunet sıl olup da 0 tatlı hayatı bırakıp 
1
·,.· de d' s k' t b' t :..ı. • kaçmış, saadetini kendi ayakaln al-
:sın y ı. an ı · a ıa U4 ınsan -

1 ] ı '- b .. .. bu . tma a ml§tı ! 
ar a "'era er, gunun en sıcak 1 . d . 

. çın e şımcll o güzel ve temiz e-
saatlennde, beyhuş uyumaktaydt. . . 

B . d b üik{i b' h senn hasreti vardı. Artık orada ya. 
ır en u s ıtu ır asta ara · 

lı 'hlı1l . şıyacaktı. Tarlada babasına yardım 
ası ı " ettı. .. edecek, pazar gunleri kız kardeşl 
Bahçe kapısından girmiş, ~imdi 

binanın önünde durmuıtu. Uyku. 
tarından acele ile uyanmış insan
larda 'görünen bir şaıkınhk içiiı -
de hastabakıcılar ve hedemeler 
arabaya yaklaıtılar. Biraz sonra 
yeni gelen hasta bir sedye üzerin_ 
de hastanenin içine girmiş bulu _ 
nuyordu. 

Y ~miden ııüktlnet avdet etmişti. 
Simon yattığı yerde elini uzat. 

tı Baı ucundaki .küçük masanın 
üstünde duran bardağı eline aldı
ğ~. ıamal\ büyük. bir sevinç duydu. 
lf ıı.stalığınd-]lberi ilk defa ola -
rak kmdini bukadar kuvvetli his. 
sediyordu. 

Barda'ktakl suyu, yavaş yavaş 
yudum yudum, .zevkle içti. 

Yen iden sarşafları arasına uzan 
dığı zaman, vücudunda hissettiği 
tatlı gevşe1dik ve rahatlıkla, tıpkı 
küçük bir çocuğun sütninesine 
güldüğü gibi gülümsedi. Bir baş. 
kasının hiç §Üphcaiz katı ve rahat. 
arı ıbulacağı bu yatak oa hoş ve 
yumupk geliyordu. Annesinin 
kendisini tath bir ninni ile uyut -
tuğu zamandanberi o bu kadar ra
f:ıat ve iyi bir yatakta yatmamııtı. 

Şimdi o uzak ve tatlı günleri 
dütünüyordu. 

İlk .defa olarak bu tatlı hjltıra _ 
larla kalbinin çarptığını hiMedi _ 
yordu. Itrkları ebediyen söndüğü 
zannclunan gözleri, şimdi o gün. 
teri dütünerek parıldamağa baJla· 
mııtr. Annesinin daima tekrar et -
tiği ıarkının nakaratrnı şimdi ku • 
laklarıqda duyuyordu: 

"Al.lahaıımarladık küçük kar _ 
oeı ... bu tarkryı dinlerken küçük 
kız kardeıinin gözleri yaprırdı. 

Noelle ileblrlikte araba ile kom§u 
kUçük §ebre inecek, onu yolda gö
ren köyün ihtiyarları sevinçle: 

"Vay Simon avdet etti ha! diye. 
ceklerd.i. Ay, tahsllini ikmal etti 

• '1 
mı.,, 

O cevab veremiyecekti ama, her. 
halde Noelle ihtiyarlara verecek 
bir cevab bulacaktı. 

Kimbilir belki de §imdi Noelle 
evlenmişti. Belki değil, muhakkak,, 
Hatta, çocukları bile vardı ... 

Onu bu hayallerinden ayıran bas 
tanın vlklyetH ve ~jjgnt; ~ ıöı<ıu: ı 

- -Aman"l yarabbi!. •Henüz<\ öğle 
uykusuna doyamadılar... Böyle has 
tabakıcı, böyle hademe olur muy -
muı:ı? ..• Bizi öldUrUyorlar... Buz 
torbasında bir ı>arça buz bile kal
madl •. , 

Simon dilini kuru dudakları üs -
tünden geçirdi. O da, bu hasta gibi, 
kuvvetli bir sesle konuşmağa gay. 
ret edecekti. Kendine ku\'Vet ver. 
mek ve sesini i)i işitmek için göz
lerini yumdu, ve büyük bir gayret 
sarfederek zahmetle §U sözleri söy
liyebildi: 

- Niçin ... Niçin hata bu buz tor
balannx karnmııza koyuyorlar a _ 
caba? 

Sarfettiği kuvvet, onun sakalı u. 
zamış yüzünü biraz pembelcştirmlş-
ti. • 

- ~te bu lazmimış, ne bil~yim 
ben! ... 

Simonun ~lleri şimdi rehavetle 
çarşafın UstUnde hareketsiz duru -
yordu: ö 'teki de yatnklıırın fürinde 
bir cib}nllk altındn yatan hasta, kı
sa bir silkuttan sonra sözline de _ 
vam etti. t • 

- Benimle kimin, · konu3tuğunu 
bilmiyorum~. Ben senin sesini '§İm.:' 
diye kadar hiç du;:ııamıştqn! l • 

•• 
irnonun lünıü 
~ 

. \"umnıiu yedikten ıııonra ayakları dlblne perlean bir halde serilnıl!' olan a'lamm mütlıl~ hayali bile lıiddetiııl tesl.tn edemlyorc1a. 
~ . 

yoktu. Biraz evvel kendisini iyi lığı esnasında müddetini tamamla • ki komşusu onun iyileştiğini gördü
znnnetmişti, yeniden hayat buldu - mış bulunuyordu. Orada kendine ğU için ona böyle bakıyor ve gırt • 
E;runa kanidi. Halbuki şu anda zaaf giydirdikleri numaralı ceketle kas - !ağını sıkan pençenin nğırlığı gitgL 
ve halsizliğin, eski ve kirli bir el - keti artık başkasınm olacaktı, oh de daha azalıyordu. Şimdi biraz da
blse gibi vücuduna sarılmış olduğu- emindi ... Bu ceketle kasket uzun ha rahat nefes almağa başlamıştı. 
nu hissediyordu. Onun ağırlığı al. müddet sahipsiz kalmazdı! O da komııusuna bakıyordu. Evet 
tmda eziliyordu. Öteki fütursuzca Simon bu cekete sahip olacak a- kendisi de onun gibi genç ve gilzel 
devam etmekteydi: damı dü§ündü. Ve hıçkırığa benzer bir delikanlı olmu§tu. 

- Sari bir hastalığa tutulman i. boğuk bir gülüşle gtildü. Kendi he. [ rgibi,buiyorldyşüşy 
yi olmuş, yoksa oradan kurtula - sabına o artık kurtulmuştu, hUrdü ! Liseden sonra, Pariste bir talebe 
mazdm. Yine bapi&hane hastanesin olarak Karitelandda yaşadığı :ı:ama. 
de kalırdrn .•. Bu da bir ıans. Bu- y ATAKHANEDE hastalar bir. nı haUrhyordu. Saadetten snrhoş 

rada sizden başka kimse yok. Sen, biri arkası sır~ uyanmakta gibiydi. Parası vardı. Babası ona 
yalnı1.sm, ben Colonlale'denim. Ora idiler. Artık yataklardan sesler yUk t.:ıhsili için para yolluyordu. Daimn 
çla hayat pek zor değil mi? selmeğe ba~lamııtı. Hastalar ) a - koitujunun altı:ıcla g-.zdirdi~i ki -

1 
Dehşetli bir hiddet Simonun kal. taktan yatağa konuşmağa başln • t.nplan o:myacek va.kıt bulamıyordu. 

bini altfist etmişU. Çılgınca ve ti • mışlardı. Du yeni eğlenceli hayat onu birden 
mitsizce çırpınan kalbinin atışlarını Şimalli bir delikanlı başına lojyo. bire baştan ç·karnermişti. Ve gü _ 
§akaklarrnda, boynunda hlssedi • nerlere mahsus atkıyı, bir sarık gibi nün birinde ona nrtık parn yolla • 
yordu. Eğer biraz kuvveti olsaydı, sarmış, yatağında oturmuş, kemali madılar. Çünkil tahsil <'\tmlyordu. 
yerinden fırlayacak, yumruğunu ciddiyet ve ehemmiyetle ayakları • Parasız kalınca köyüne de dönme • 
kuvvetle bu geveze herifin sura- nın tıı:naklarını kesiyordu. di. Buna cesareti yoktu. Artık ora. 
tma indirecek!. Tıpkı kendisini beş Nekahatteki hnslalar yatağında da ynıııyamazdr. Babasının yazdığı 

tın sıcaklığı? Şimdi sefil zavallı vt1. 
cudu katı yatağın UatUnde titriyor, 
li§ilyordu. Elleri, hayatı tutmak 11-
ter gibi, tekallüs ediyordu. 

Galiba yatak komşusu ona bit 
şeyler anlatıyordu. l§te gUlüyordu .. • 
Simon süküt ve sükfuıete muhtaçU· 
Onu istiyordu. Halbuki o budala bit 
şey ... Anlamıyor, gUIUyor, gitgide 
d~ha yüksek bir gUlUşle gillUyordıl· 
Bu gülüş onn, henüz fahişelerin p•· 
rasilc yaşamağa başlamndan evvel 
tanıdığı \'C kendisinden dehşetli ali• 

rette iğrendiği bir fahişenin ıWU -
•<inil hatırlatıyordu. 

Oh ... Başucunda gülen o kadın • 
dı! Börle başucunda gillerelr, öte -
kileri, o sevgilileri uzakla§tıl'l)'or• 

onlann kendisine yakla§masma aı•• 
ni oluyordu. Şimdi bu menhuı k• -
dm burada iken ona kim: "Allah•· 
ısmarladık kilçUk kardeı ... ,, diY' 

Simon evini bırakıp hayata a _ 

tddıktan aonra bu tarkıyı hatırla -
dıiı zaman kalbinin ezildiğini du
yardr. Halbuki, rbugün ya ağında 
bunu hatrrlarken içi zevk ve tatlı. 
lıkla doluyordu. 

Simon. cevab venniyordu. Si,tlıdi 

başı yaslı~lara daha fazlf göıiıuı
müştü. Artık ç_ocukluğuİıda. işittiği 

o sevgili şarkıyı içinden tekrar e
debiliyordu. 

sene evve ltahki-r eden o budala ser yatamaz bir Senegallinin karyolası mektuplara ce,·np bile vermedi. Ve ş=ırkı söyliyecek? ! 
'eriye yapığı gibi... ba.5ında toplanmı§Jardı. Bu inleyen, günden gUne sukut etmcğe başla - Buz gibi terle ıslanmıt yUztıııll 

Bir baıja hastanın derin ve u. 
zun iniltisi Simonu biran için daL 
gınlıktan kurtardı. Biraz &<>nra 

yeniden hatıralarının eline kendi -
ni vermitti. Annesi yözünün ö -
nünde idi. Onu bıraktığı zaman, 
o anne daha yenç ve güzel yüzlü 
ıl.:ir anne idi. Tabii şimdi bu gü • 
zel yüzde derin çizgiler, bu derin 
çizıili yüzün etrafında gümüı saç. 
lar vardı .. Simon onda değiıme _ 
yen ıeyin, tatlı ve müsamaııa ile 
balanasını bilen o müşfik gözler 
olduğuna emindi. Her ıeyi biliite
reddilt affeden o gözlerin bakış -
lan hiçbir zaman değişemezdi. 

Birden unutmuş gtbiydl. Halbuki 
onu Jlatırlnmak istJyordu. ÇUırkti 

ancak " şarkı, bu söylenen adawn 
sesini öldüretiifeceltli. 'Bu ses: 

- Belki de hapishaneden getir
dikleri ]\asta sensin, diyordu. 
VakıA burada hepimiz namuslu 

adamlarız ama hapishanede· e~ıyet 
çeken ~nsanlara karşı da bUsbiltün 
merhametsiz ve alakasız değiliz. 

Orada ne çile doldurulduğunu ta 
savvur etmek gilç bir ııey değildir. 

Simon, boğazmrn demir bir pen. 
çe ile sıkıldığını zannediyordu. Ar_ 
tık istemiş olsa bile .cevab verecek 
halde değildi. Konuşmasına imkan 

1 
Ve yumruğu yediken sonra nyak_ kıvranan bir zavallı idi. Sesi arada dı. Enerjik olmadığı için indiği bu 

tarı dibine perişan bir halde seri!. bir yUkseldikçe, yanında duranların merdivenlerden bir dnha yukarı çı_ 
mi§ olan adamın milhiş hayali bile arasında muvakkat bir sUkün olu. ltamndı. 

Simonun hiddeini eskin edemiyor - yordu. Yanındaki yataklarda yntan ı Bunları dU:ıünUrken Simon hep 
du. Henüz biraz evvel hnfülediğini, lar ona dehşet ve korku ile bakı • genç sipahiye bakıyordu. Deli -
npn;>nA · !Ş!auutız nun!Jnpınq aMmı yorlardı. kanlı hu nazarların ullında rnhnt -
ı,ıimdi bir kUlçe demir gibi ağırlq - Simonun sağındaki yatakta yatan sızdı. Kolonya şi"esini ba!;!ucundaki 
ınışı. Simon büyük bir gtlc;lükle elL genç bir sipahi ona çekingen göz . küçUk masaya bırnklıktı:ın sonra 

kim kurutacaktı ? •• 
Şi:ndl annesinin yUzU, gözleri 8.. 

nlinden gitmi§ti ... Tıpkı babasınıf 
hayali gibi bu hayal de ölmUştU"' 
Simonun gözU önünde. tıimdi hun> • 
mnnın yarattığı, kanınlıklar içindtf 
l\zülmüş mUphem gölgeler varciJ!" 

r:ıi alnqıa kadar göUrüp, soğuk ter_ lerle bllkarken, mütemadiyen elleri. cibinli,';!ni çekti, fnknt yntıhı yerden 1 H ASTABAIGCI )'atakhaneY' 
terini 8ildl. ni kolonya ile u~;ır,turuyoruu. - tıp1cı tehlfücli bir hayvana nruııl J;irdiği zaman genç sipahi o. 

Evet, bu adamın biraz evvel 8ÖY • Simon yatağında. kendinden geç- bakılırsa - Simona bakmnğa devam j na bir işaret etti. Simonun artık 
fodiği gibi, hapishanede hayat pek kin bir halde, gözleri kapalı yctar. etti. Şimdi Simon ona arkn:ıını çe _ tağırıdn hiç kıpırdamadığını farket .. 
ıordu; Hapil'hane! Evet bir tek a - ken bu kadar korkunç değildi. Hal- virdi. Elr an başı şiddetle döndU. 'llf'}ti. 

ğaç bile bulunmayan, bir çöl orta- buki gözleri açıldıktan sonra c;ch • Gözleri karardı. O ka1nr ki ı;hrdl H""t=-ba1:ır! flır-:-nnn Dterhıe e • 
sında, anc~k süngülU askerler1n a • ı redne tuhaf \'e korlrnnc; l·lr göl~,.. ::entlisloıı glHUms:yerek bal:nn !o! :ildi. S~n:-n lfkn•'rt l::Jr el l!e bu t!7' 

rasını;la geçilen kapmnın üstiind" l -:ökmüş ~ib~wll. Gene: sipahi onn b::ı taraftaki hastnyı hile g .. l er•l,)'.Jrdu. 'tallt's etmiş yl:ziln Ustilne cnr.ı:•fl 
"askerl tevl:ifhanc., diye ynzılı o • karken kendi annesini dUsünUyor. Gözlerini kapadı. Şimdi içinde tuhaf ı;ekti. Genç sipahinin, bir yUktttl 
lan yere bir hapishane de denilebL du. Eğer o, oğlunun böyle bir ya- bir tiksinti vardı. Bu tıpkı Pariste kurtulmuş gibi hemen hemeıa meOl
Urdl ! lete Simon orada tam beş se- tak komşusu olduğunu bilse acaba sonra Marsilyada düşmüş olduğu nun bir sesele sorduğu: 
n·I'.' geçirmi5ti. Fakat artık zamanı ne yapardı? muhitte ilk tutulduğu hisse benzi _ - ÖlmUş mU? 
tamam olacaktı ... Belki olmu~tu bi- Halbuki Simon kendine bakan bu yordu. Hani biraz evvel hissetmiş f!ualine: 
le! Öyle ya kaç aydır hasta ~~attı - genç sipahinin nazarlanndaki ma • olduğu o rahavet nerede kalmıştı? - Bu bUyUk bir kayıp değil. Ce 
~ıu bilmiyorken ... Belki bu hasta. nayı anlamıyordu. O zannediyordu Nerede idi yeniden bulunrr.uş haya- vabmı verdi. 
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Genç hiznıetçisigle evlenmek 
• • 
ıçın karısını zehirlemiş 

canavar adamın ilk karısını da 
zehirliyerek öldürdüğü anlaşıldı 

Bu 

YAZAN: L. Busch 36 Yılını vahşiler arasında ·geçirmiş bir Alman seyy 

Bütün hayvanlar adeta yılanların dehşetinde 
yılarak ormandan kaçmışlardı 

Son günlerde Fransa.da korkunç 
bir facia meydana çıkarılmıştır . 

Büyük kasabalardan birinin ta· 
nınmış zenginlerinden olan mös
yöSent Martin adındaki genç hiz. 
metçiyi severek, karısını zehirle
diği ve öldürdüğü anlaşılmış, tah
kikat derinleştirilince bu adamın 
evvelce de ilk karısını kimsenin 
şüphesini uyandırmadan zehirle
miş olduğu meydana çıkmıştır. 
Fransız gazeteleri bu korkunç 

cinayetin tafsilatiyle doludur. Biz 
de bunların yazdıklarını anlata. 
lım: 

Geçen senenin 13 haziranında 
Fransanın Sent Mande kasabasın
da Sent Martin adında bir kadın 
ölmüştü. Bu kadın S 1 yaşında idi. 
Eve çağrılan doktor kadının 

muhteliç gözlerini, mütekallis a~
zınr, gerilmiş yüzünü, solgun be.:ı 
zini görünce hayrete düştü ve ö-
lünün gömülme müsaadesini yaz. 
madı, polise haber verdi ve dedi 
ki: 
"- Madam Sent Martin zehir

lenerek ölmüştür!.,, 
Tahkik memurları kocayi din!e 

diler, bu adam altmış yaşında idi. 
Ciddi ve vakur siması, iri elleri, 
sık kaşları altında durmadan ha
reket eden zeki gözleri vardı. 

1880 senesinde Allierde doğan 
mösyö Sent Martin, yirminci as. 
nn başlangıcında, arabacılık ya
parak para kazanmak için Paris:: 
gelmiştir. Sonra, bir odun ve kö
mür işine giri§miş, daha sonra lo 
kantacıhk ve nihayet de otelci -
hk yapmıştı. 

Bugün irad sahibidir. Haftada 
3 • 4 bin frank geliri vardır. 

Bundan başka, Sen Mandede'ci 
evin de sahibidir. Bu evde iki ki· 
rdcısiy;e beraber oturmaktadır .. 

isticevap edilirken polislerin ö 
nündl" ağlamıştır. Karısının ölü
rn ı.inü anlatamıyordu. Dairesine 
l:ap2narak kendi işini kendi gör. 
miye, kiracılarına kapıcılık etmi· 
ye başladı. 

SENiN İÇiN BiR ClNA YET 
YAPMAMI 1STER MlSiN? 

Bununla beraber istintak hakimi, 
polis miıdüriyeti müfettişlerinde!1 
biriyle mar.lam Sent Martinin ölü· 
mündeki esrarı halletmiye memur 
etti. 

Bundan iki ay kadar evvel, po
lis:rr ayağında tahta ayakkabı, 

urtında bir mavi gömlek arabası. 
rı yıkamakta olan Sent Martinb 
kapısını çaldılar. Müfettiş Mar
ıod, mösyö Sent Martinin zayıf . 

·ı cina:yctr. b;lmeden scbcb olan 
Jzizmclçi kız 

'Afrikalı bir orkutro!. 
Zenciler yılan hücumlarına karsı !erle geçi~imiz bizi her türlü tehli· Hemen her kulübenin dört k 

işte bu basit usulü bulmuşlar. keden kurtarınış oldu ve ancak ak- bir de kapm vardır. Bu kapıl 

Filhakika pek basit olmasına rağ- şama doğru Bantulann uzaktan gör çoğunda perde yerine istenildiği 
men bu usul pek mükemmel de düğümüz acaip ve garip şekilli ku- man örtülüp açılabilen ottan ka 
bir §ey. Zira, böyle ormanda biı lübclerine yaklaştık. Bantulann re- örtüleri bile var! 
insana binlerce yılanın birdenbire isi bizi sonsuz bir hayretle karşıla- Kulübelerin yapıh_şmda ikinci 
hücum etmesinin ne demek olaca~ı dı. Oralara beyaz insanlar gelebile· üslup da görülür. Bunlar arı kov 
bir defa düsünülsün! Elde taşman. ceğini, bilhassa Ovambo reisinin m biçimindedir ki men,einde anl 

iki karısım ulıirliycre!< öliüwı ca11a11ar adam ate_şle işte bu dünyanın en korkunç anlattı~ı geçen seneki beyaz avcılar n ta~lid ederek vücuda getirildiği 

hafta evvel. bu genç t.:..zın kendı'- dehşetlerinden biri olduğuna ~üphe hadisesinden sonra aklından bile hiç ~üphe yoktur. 
lamıJ, yanakları çukurlaşmış, saç· .ıı.ı 
lan ağarmış olduğuna dikkat et sine: olmıyan fe!Aketin önüne geçilebili- geçirmemiş olsa gerekti. Maamafih Bantular henüz pe 
ti. _ Senin için bir cinayet yap. rordu. Fakat Bantular ve reisleri, bizim cere fikrine vaır;ıl olmamışlardır. 

_ İstintak hakimi sizi dinle- mamı ister misin Seninle evlen Ga:-iptir ki yılanların dehşetinden yanımızda dost oldukları Ovambo- lübclerinde hiç pencere yoktur. 
mek istiyor, bizi takip ediniz, de. mek için karımı ortadan kaldıra· ı bu ormanda kuş bile göremedik. lan görünce tel§.şları ~ükiinete ta· Kulübe bah!!İnde Bantular şu k 
di. yım, dediğinizi if§& etti. Ne der- Biıtün ~ayvanlar Meta yılanla. han'iil etti. Bizi gayet iyi kaı]ıla- darc.ık ol~n. bir terakki göstermi 

Sent Martin, kıyafetini değiştir siniz?. nn deh5Ctınden yılarak bu orman· dılar. Bizzat reis ve kanları, kızlan !erse de gıyınme hu uc;unda tabi 
meden arabasına bindi. Sent Martin sararak: dan kaçmışlardı. şerefimize dan!oettiler. likleri MI! olduğu gibi muhafaz 

Hakim ona: l _ Yalanı Yalan! diye kekeledi. Bu müthiş yılanlar burada şüp- Bantular, cenubi Afrikanm en etmişlerdir. Yani ekserisi, kadın o 
- Ceset üzerinde yapılan otop· "'lil bulunmadığı için adam hesiz, yolunu §aşırarak dü,en vah· vah~i insanlardan bir kısım olmala sun, erkek olsun anadan <ioğma çı 

si neticesinde karınızın strlkinin 'ctrlar. Fakat tahkikat dah şı hayvanların üzerlerine hücum e rına rağmen.ileride A\TUpahlarla an lak yaşamaktadır. Maamafih bi 
zehriyle zehirlendiği anla§ıldı.1 ziyde hı zaldı. Zehirlenerek öl dip üşüşerek yiyor ve böylece gı. iyi ana1aşabilecek, Avrupa medeni- lnsmı da giyinme ihtiyacının ilk iş 
Diğer taraftan polisin yaptığı a· dürülen kadın, kocasına 3000 dalannı temin ediyorlardı. Bu me· yetini en çabuk anlayabilecek in- retleri olan a\Tet yerlerini kasıkba 
raştırmalar, karınızın bir köyden frank bir servet bırakan bir vasi· şum ormanı gayet büyük bir dikkat ·anlardır. Zeki Ye ni~bclen çok mu. ğı gibi bağlamaktan ibaret buluna 
getirtmiş olduğu Anna Griva a- yetname de imza etmişti. ve teyakkuz içinde, korku ve deh· nis adamlar görünüyorlar. u. ule riayet ediyorlar. 
dmda 16 yaşında bir hizmetçi kız. BiRtNCt MAZLUM şetle, tüylerimiz ürpermiş bir halde Bunların oturdukları kulübeler Bantular ara,.ında yalnız Herer 
la gizli münasebetlerde bulundu· Bu arada istintak hakimi, 1929 geçtik. ottan örme olduğu halde Ovambo· kadınlarıdır ki bir istisna te§kil 
ğunuzu isbat etmiştir. da ölerek civarda bir kasaba.da gö Bizim zenci Buba yılanlara karşı !arın kulübelerinden çok daha mü· derler. Zira IIerero kadınlan giyin 

irad sahibi bu iddiayı kabul millen otelcinin birinci karısının ~rbetli olduğu halde en çok kor· kemmeldir. Bir defa kulübelerin meye husust bir düşkünlük gö·teri 
etti; cesedi üzerinde de otopsi yaptm· ';:an eli ayağı titri yere!;: yürüyen oy· hep i aynı ~ekildedir: Adeta bina· ler.: 
-- Doğru, dedi. yordu. du. Buba yılan sokma~ından kork. kı~mı yere gömülmüş, yalnız kub· Çıplak bacaklarına kısa bir peş 

Hakim devam etti. Bu kadının bir üremi krizinden mıyordu. Yüzlerce yılanın hücu besi görünen bir manzara teşkil e- tema! bağlarlar. Göbekleri ve m 
- Fakat karınız sizin muhale- öldüğü sanılıyordu. Halbuki otop- mundan Ye vücuduna hep birder. diyorlar. Ilep"i kubbe ::eklindedir. meleri klmilen dışarıdadır. Yalm 

fetinize rağmen Anna Grivanın s:den sonra adliye tabibi, dahili arıtıp kendi:;ini boğarak yutmala- Uzun otlar bu kubbenin üstüne ~- omuzlarına da, manto şeklinde, kr 
köyüne dönmesini istedi. Madam azada ehemmiyetli arsenik izleri mdan korkuyordu! rilmi~ ve bu otlar Üzerlerinden ağaç bir ağaç lifinden kumaş parça~ı da 
Sent Martinin ölümünden bir kaç (Det•amı 13 ürıciide) Fakat bu meşum ormandan ateş· liflerile de aynca örülmü~tür. bağlamaktadırlar. 
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Ba~larına da iki yanlarında bo 
nuı biçiminde hayvan derisinden 
iki kulağın sivrildiği birer ba,lık 
giyerler. 
Herero kadınlarının ba,Janna giy 

dikleri ve uçları omuzlarına kadar 
arkan bu ba~lıklar eski Mı~ırlılann 
başlarına giydikleri serpu~lara ben· 
ıemekteclir. 

Yani ~üphe. iz mukaddes olan bu 
~erpuş ~kli, e ki Mı"ırhlara kadar 
intikal etmiş olsa gerektir. Süs he· 
\'es ve a,kı, Bantularda da feykalA 
de bir derecededir.Erkek de.kadın da 

ü"lere bayılırlar. ayni der~e 
süslenirler. Bunların c;ü"lerinde en 
ziyade hakim olan ku~ların tüyleri 
\'e muhtelif hayvanların kuyrukla· 
rıdır. 

Uzun kuş tüylerini bir ipe dizip 
bu ipi boğazlarına bağlarlar, bu su. 
retle daire\1 bir şekilde tüyler vü
cutlarını ku,atır. 

Keza ayni şekilde iplerle bacakla· 
rına da tüyler bağlar. 

Bu tüyler \'e kuyruklar görülün· 
ce denilebilir ki Bantuların bu süs
leri ana nevidir 'e pek eski zaman. 
ların birer hatırac:ıdır. 

• (Devamı var) 

Kızıl imparatoriçe 
Tarihi romanımız, 1:ıuıün. 13 Uncü 

aayfaya lconulmuıtor. Okuyucula
mnız badema, bu tefrika;>, 16 a&,)'

f a çıktığımız giin!P.rdt 13 UneUde, 
12 •yfa &ilnlmndeyae 9 uncu say. 
fada bulac&lı:lardır. 
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Kansı, yine ayni tarzda: 

-. 

- Cahilsin, ,·ıye tekrar etmişti, cahilsin! Se
ıln gil.ıi adam dünyanın hangi memleketinde var 

Lcaba? Vallnhl seni Amerikalı arkadaşlarıma ta
ııtmaya utanırun, evet, utanırım! 

Bunun Uzerine Kaplan, mUthiş bir öfke için. 
Jc: 

- Defol git sen de öyleyse Aınerlkaya ! diye 
oağırmıe ve arkasından kııpıyı §ırakkadak kapa. 
tarak çıkmıştı. 

ı.~nkat çok geçmeden dönmtiş gelnıl§ ve boğuk 
bir sesle: 

- Bilmem neden seni öldUrmilyonım - diye 
homurdnnmı§lı. Öldürse~ de iııirni istediğim gibi 
yapsam! 

- ÖldUr, ne duruyorsun. Zaten sen adam öl
dilrmekten baeka bir ıey bilmezsin ki! 

Kaplan yine odadan öfkeyle çıkmıştı. Fakat 
Molliyi öldürmeden. 

Aradan epey geçtikten sonra tekrar tekrar 
Mollinin' odasına geldiği zaman biraz yuınu§amış_ 
tz ve bir eey söylemeden durdu. 

Molll, bütün kuvvelile ondan nefret etmeye 
karar \'CrmiıJ olmasına rağmen kendisini heyecana 
dil11mckten nlıkoyamadı. Acaba her şeye rağmen 
seviyor muydu bu adamı? 

I 

Kaplan, nihayet: 

- Ma-li, diye söze ba.şladı, sen benim haj"L 

tonda neyi beğenmiyorsun? Ben bir aeiret reisiyim 
ve bir aşiret reisinin oğluyum. 

-- Sen bir lısl!ln ve hilkümet ~nin baş~11c-
zada koydu! .. ·.:;.; • 

Kaplnn omuz ailkerek: 

-
- Hükfunet mi! dedi. HUkUme~ler lSyle ça-

buk çabuk deği§iyor ki: Son yirmi sene içinde üç . ' . ... 
hükumet dc~ti. 

llolli heyecanla. 

r - Bilsen n~kndar insan nefret edJyor 11(!?1. 

den! diye haykırdı. Bilsen senin onlardan aldığın 
vergi, Kaplan vergisi dedikleri para onlann nekıı. 
dar betini bUküyor! 

- Yalan! Ben zenginlerden vergi alıyorum, 

fakirlerden bir şey istediğim yok. Dağlardaki na

muslu haydudl:ınn nn'nnemru devam ettiriyorum 
ben, baeka bir etY yapmıyorum. 

Molli kocasının yUzUne baktı ve alaylı bir kah
kc.ha atlı. 

- Haydudun da namuslu.su olur muymuş! 

Çinden başka dilnyanın hiçbir tarafında görülme
mi?J bir şey bu! Hnydud, hırsız! Demek ben Adt 
bir hırsızla cvlcnnıişim ha! 

Kaplan tekrar kapıyı vurmu§ çıkmıett ve bu 
sefer kapıyı arkasından o kadar eiddetlc çcluni§ti 
ki, bütün cluvnrlar sallandı. 

Molli de avuçlarını yüzilne kapamış, masaya 

Çeviren: VAHDET GOL TEKiN 
... .. 

kadar gitmişti. 
/ 

Sükutla geçen uzun bir zaman sonra kapının 
yavaş yavaş açıldığını duydu. Yerinden hiç kı.. 

mıldamadan kulak verdi. Yine 'kocası mıydı acaba 
gelen? Kocasıysa rica edip yah.·aracaktı bu sefer ... 

• Fakat gelen o değil, ihtiyar hizmetçi kadındı. 
I 

- Hareket emri geciktikçe adamlar snbırsız. 
lanıyor, diyordu. Kızıyorlar ve fena fena şeyler 
dUşUnUyorlar. Birkaçını işittim: 

"Kadını kaçıralon, diyorlardı. işlerin bUtün 
gecikmesine sebeb bu kadm., diyorlardı. ı~adın de
dikleri, yani ıılz hanımcığım. 

Molll birdenbire aehşet itinde ııyağa frrladı. 
• 

- Ben gldlvorum ! dedi. Z:ı.ten ne):C geldim 
buraya act'ba, bilmem ki! Yrrtrcı ha)-;anlardan be
ter bu lôamlar vallahi! Böyle bir yerde ibcnim işim 
neydi ncaba ! 

~ Kiltuphaneye koştu. Kocasına, harbe git, ca-
nın nereye isterse git, diyecekti. Kendisi de ba. 
basmm evine dönecekti. Bu adam da nereden çık
mıştı karşısına! Evlenmişlerdi, fakat anlaemaları
na imkan yoktu. Onun, kendisi gibi, cahil ve vah
ııi bir kadınla evlenmesi lazımdı. Artrk her cey 
bllmişU, Kaplan'ı sevmiyordu. 

Fakat duvarları kltab dolu bUyUk odaya gidip 
de kocaııını masasnıın yanında, ayakta, dUtUncell 
bir halde görünce, birdenbire kapının eılğinde dur
du, 

~ Kaplan, kılıcını kınından çıltarmışb, karı.ııına 
dil§Unceli ve endişeli gözlerle bakıyordu. 

Daha o bir kelime wylemeden: 

- Hakkın var, dedi; sesinde bir tcva:..u ve 
'tatlılık vardı. Ben cahil bir adamım, kaba ve vah. 
el bir adamım. Seni de kaybedersem artık haya. 
tnn bllsbUtiln kararacak. llk gördUğUm gtln sen ba
na, hayntnna istikamet verecek bir ı~ık gibi görUn
diln. Söyle, sen ne i.ateM!en onu yapac:ığmı. Se
ni seviyorum. 

Sessiz, uzun uzun biribirlerın_e l,ıakıatılar. Dı. 
§ardaki adamların hiddetini, ihtiyar kadının işaret 
ettiği tehlikeyi unutmuşlardı. 

Sonra, Molll fırladı, ona doğru aWdı, Dudak. 
lannm arasından: ,,,.-- -

- Neye kavga ettik biz! dedi, 

: Kendini, kucaklamak üzere uı.a.nan kolların 
arasına bırakrnıı. Kaplan'ın kılıcı gt.irilltüyle tq
.lann üzerine dilşmüştil. 

Hakikaten, ne:-,•c kavga ctml§lcrdl '! Bu kavga 
eimdi onlar& öyle manasız geliyordu ki! Biribirle
rini çıldırMıya seviyorlardı. 

Ertesi sabah, güneş doğar doğmaz, Kaplan 
çıktı ve, hi~bir mukaddemeye llizum görmeden, or
dusuna, fikrini değiştlrdiğinl söyledi ve onlart iş. 
lcrine, güçlerine yolladı. Mavi Kurt'a kar§t hnrbet, 
miyeceğiz; dedi. · 

(Dnamı var) 

, - 5- • Çeviren: Fethi KARDEŞ " 
...,,. #...... .. 
Aynada kendisini tanryamaınıştı. rı mdtlaka tahrik etmeğe karar şınca irkildi. Stifel parmağını du· 
-· ~a~ıl? Fena olmadı değil mi? vermi~ olan Stifel adımlarını sıkla5· daklarına götürerek : 

:;:mdi sana son bir tavsiye: Kolay tırarak yetişti, neferlere çarptı 'c - Sus! İ§areti yaptı. 
\'e tehlike. ız bir işe giristiğini san- birisnin çizmesine bastı. Kadın ona acımı~tı: 
ma. Şehir ahalisi bizden nefret e- Otcki nefer sakin ve halim: - Zavallı! bu h,hkla sokaktı on 
..!iycr. Seni fırsat bulurlarsa hiç a. - Dikkat etsene! dedi. adım bile vürüm~en yakalarursı· 
:•er.ajan tavuk gibi boğazlarlar. / Fakat ihtimal ayağında nac;ır o ·:uz. · 

- Beni boğazlayacak adamı da· tan ilk nefer kızdı ve Stifele hıtap - Neden? • 
hn anası doğurmadı! etti: - Ingiliz mi iniz? Fransız mı? 

- Oyle söyleme. el elden ü:.tun - E\·rakın, e\Takmı ver. - Fransızım. 
Jür. Son bir tedbir daha alalım. Stif~l bütün aktörlük mahar<'tin1 - Beni dinleyin, burada durrna-

Seslendi: ::> zaman gösterdi. Vatandaşlarım. :ın. Kendinizi kurdun ağzına at. 
- Samson ... Dalila... . 'J:ialaca gülümsiyerek baktı. diı n·~ olursunuz. Bu binada bir Al-
Bir köşede uyuyan iki iri köpek }Ünür gibi yaptı. Şahadet pamr:ığı 11an oturuyor. Ca us herifin hlri. 

hemen ayağa kalkarak zabitin ~a· 11 evvern dudaklarına götürüp ga ehirdeki Almanlann belki de en 
mna geldiler. Şmit onlara Stifelı :ip bir ses çıkardı. sonra iki ku ::ı~ı 'enac;ı .. 
gösterdi: 11 gö,terdi. Gül\im~emeyi bırakıı: Stifel merhametle bakı)•ordc. 

- Bu bir do3ttur. Anladmır mı: mahzunane bir ta\•ırla başım sağa ~ö-:'erinden iki damla yaş yanak-
do~t •. Kokla}'ın bakayun. ·ola salladı: ıarma üzüldü. Alman. şaşırmıştı. 

Zeki köpekler Stifclin bacakları Ayağına ba tı~ı neler, bu sağı • örliyecek lat bulamıyor. hayretle 
na sürünerek onu kokladılar. Cesa· ve dilsize acıdı \'e m:-rhamet dama· onu süzü\'Or, hidd~tini belli etme
ret bulan tercüman hayvanlan ok. :ı kabarınca da kendi felaketini ha ncğe çaJı5ırordu. 
şadı. ırhyarak: Kadın he:·ncanla devam etti: 

- Elbiselerini saklıyorum Stile! - Ah! diye söylendi. harp ne le" 
Onlar sayesinde köpeklere senin izı· 'fil\et! 
ni buldurabilirim, haydi. taliin a· Ve yürüyüp geçti. 
çık olsun. Stifcl "yarın yiyecekleri birer 

• • • hafta hapis cezasının nereden geld· 
Stifeli evvela bu iş Ç<>k eğ'endirdı. ğini bir türlü anlayamıyacaklar,. d i 

~leye kadar ancak tebdili kı>·ate- re düşündü. Düşmana ka~ı böylt 
tinin değerini tecrübe etm::k niye- hareket etmek doğru muydu? Ceza· 
tinde idi. Bu bakımdan hen;ey ro. tanırlarsa akılları başlanna geliı<.lı. 

!unda gidiyordu. İçine bir endişe de düşım.iştü 

Bizzat kendi kar~koluna memup Sahte sakalı ve vücuduna uy~ur. 
iki neferden mürekkep bir devriye gelmiyen elbise i iki neferin nazan 
kolu onunla kar§ıl:ıştığı vakit asker dikkatini celbetmemişti. Yoksa teb· 
ler "ne o Stifel?., diye seslervned.i- dili kıyafeti lüzumundan fazla mı 
ler. Neferler sık sık ge;en fimirlerini muvaffak ve mükemmel olmuştu? 
selamlamak gayretile başkalannı Halbuki Fran$ızlarm dikkatini çek. 
yakalamaktal\ ziyade kendileri ya· me.)İ icap ediyordu. l\Iaamafih ik1 

kalanmamak endişesinde oldukları köylü neferin görüşü kati bir miyaı 
için bu tecrübe kafi telakki edile- teşkil etmezdi. 
mezdi ama tebdili kıyafetin ilk ba· Stifel emin olmak için ve arni za· 
kışta anla~ılmıyacak derecede ma- manda !mattan istifade ederek met 
hirane yapıldığını açığa vuruyor· r~ni kontrol etıpeği _d~~~~· 

du. .. Sen Kw9,ot~ ~!d~~}ı~~~glerderı 
Daha emin bir imtihan geçirmek itibaren Stifel, zavallı bir dlişkür. 

için Stifel bir müddet daha dolaşu J kadına "hami,. diye beJalı olmu~tu 
\'t: başka bir devriyenin önüne dü~ Kadınla ayni bina \'C katta onun o· 

- Rica ederim. hl , karar \eriniz. 
Burada kalmanız tehlikelidir diyo. 
ı.ım size .. Acele ediniz bir yere 
ımklanmal ısmız. Sizi ben saklamak 
isterdim ama bu şehirde saklanamı 
racak bir yer varsa ora~ı da benim 
odam. Size ancak paraca yardım e· 
dbillirim. 

Çanta~ınr açarak para ç1karrlı: 

- Buyurun size üçyüz mark. 
Nem varsa size veriyorum. 

StiCel parayı aldı. Müthiş sirJr
liydi. metresinden bu hareketi hiç 
ummuyordu. Kadın içini çekti. Göz 
leri önünde, mırıldanır gibi söylen

di: 
- Bu parayı ben Almanlardan 

çektim; anladınız ya ... Ama ne ya. 
payım. )'B5amak lazım, hayatta ın
san her şeye katlanıyor. 

~ıe,·zuu deği~tirerek devam ettı: 

- Ne yapmalı yarabbi. ne yap· 
malı? Buldu'll, kiliseye gidin ve o
rada saklanın. Orada elbet sizi kur-J tü. iki neferin biri sağa, öteki so· dasmm karşısındaki odada oturu· 

luna geçti, aldırmadılar. Stifel tek· yor, böylece avmı daha sıkı bir go: 1aracak biri bulunur. 

rar o devri~·cnin önüne geçti. Geri hap)inde bulundurmak imkanını Stile!, bu tavsiyeye riayet etti. 
döndü ve neferlere istihfafla baktı . buluyor, kadının parasını çeki)or . " 
Askerler onu görmemi~ gibi sel!§la du. 
kaldıranın kenarına çekildiler ve Hemen evine gitti ,.e kimsere gö 
vaziyet aldılar. Herhalde onlıua rünmeden Liyan ile (kadının i mi 
doğru, Stifelin arkasından bir zabit Liyandı) kendi odasının bulunılu· 
~eliyordu. Tahmininde aldanma· ~ kata çıktı. 

mıştr, arka ma yedi~i bir teh'lTle- ile Çok be!demedi. Fransız kadını 
sende!edi. Birinci müllzim Haym biraz sonra m!::-dh·enlerde göriinclü. 
kendisine yol aı;ıyordu. Geçerken Stifcl de yorgun argın trabzanlara 
ba~mı bile çevirmeden bağırdı: yaslanmı5. birisini beklermiş gibı 

- Etrafına dikkat et domuz! bir vaziyet takınmıs olarak merdi· 
Devriye gene yola koyuldu. Orila. venlerde idı. Kadın onunla kar~ıl:ı. 

* * * 
Papaz Gayvard'ın harek~h ept>y 

zamandanberi Stifelin merak ve 
~üphesini tahrik etmekteydi. Papaz, 
tenha Freri soka~mda!ci kili!leye bi
tişik c\·inden hergün saat ikide çı· 
'"ar:ık şınirde dolaşırdı. O gün, o
nu, kü;Uk okağm kö~esinde blr ka. 
pının önünde oturarak bekledi. 

.. ...~.. • .• -:;• • ~ ! • • • • ~ • • l... .Jıı.,. 
.- .•. • ........... ,,,. ~ .. ·""':. ..... ... .. ... -:,;.~ •"..,._.r ~ ··~:"· 

ğını dolaşacaktır. A~klarmdan başka gü 
\'enecek bir şeyleri olmıyacak. Halbuki 
Nihat daha 5imdiden epey para kazanı
yor. istikbalde daha çok kazanacak. Bu
ıün bile Nihadın kendisine temin edebi
leceği rahat hayat birçok erkeklerin göz
lerini kamastırabilir. 

Halbuki Necdet kendisile konu~urken 
buna bcnziyen sözler söylemiyordu. Ç,0-
cukluk arkada~mm her cümlesinde ruha 
inen bir musiki, kalbe dökülen bir nağ
me, hafızayı mazinin binbir çiçekli bah
çelerinde sallayan tatlı bir riizga.r vardı. 
Behire şimdi adeta onun yanında yaşa
mayı, varlığım ve saadetini onun himaye 
si altına koymağı bir ihtiyaç sanıyordu. 

Genç kız dü~üniıyordu: 

"Eğ~ günün bırinde • 'ihattan ayrılır. 
sam bu arrılış onu çok üzecektir. Bunda 
~uphem rok. Fakat bu arnh~ onun için 
h iç bir \'akit öldürücü bir yara şeklini 

alıruy.:!cak, kendini işine \'ererek Ye kal
binin ınısmı çok çabuk unutacak, yeni 
bir ta awurun arkasından k~k. yeni 
bir i t ıkbal hülyası kuracak, ve ilk }ap
tığı planı beğenmiren bir mimar gururi
Je kaybettiği saad 'tin daha mükemme!L 
ni yapabileceğini diııiunecektir. Halb.ıki 

Necdet yıll:ırdanberi rüyasında ya~attığı 

peri padi~ahının kınna ulaşamazsa o rn· 
kıt masallardaki içli şehzadeler gibi uzak 
diyarlarda cbe::liyen kırılmış Yarlığım sii· 
rükli~·ecek, yahut da derdini kara toprak
lar altında ebedi bir uyku ile uyutacak'. .. 

iki ses biribirinden çok farklı bir nağ. 
mc t~rennüm cdiror. Behire bu seslerden 
hangisinin ruhuna daha. yakın olduğunu 
anlamı~tır. Fakat hi5lcrinc kapılmam.-\k 

lüzumunu mütcmadiren kendi kendine 
tekrar ediyor, meseleyi her cephesinden 
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Nakleden · M U Z A F F E R E S E N 
tetkik etmek lazım olduğunu telkine çalı· 
şıyor, o vakit Necdetin tatlı sözlerile kcn 
disine hakim olamıracağım zannediyor. 
Doktorun Istanbula gelişi )'ÜZÜnden ve
rilmiş sözden \e \'azifcnin ı;izdıği }'Oldan 
dönmemeğe azmediyordu. 

Halbuki bu karara rağmen \'e nişanlısı 
ile karşı karşıya iken bile hafızasının mü· 
tema.diren Necdetle meşgul oldul,runu far
kedemiyordu. 

Nihat birdenbire saatine baktı ,.e mü. 
saade isU<li. Valcia akşam yemetini bera· 
ber yemek için evvelden karar vemıi§ler
di. Fakat bir apartıman yaptırmak isti· 
yen zengin bir fabrikatör, bugün Nihada 
telefon etmi~, kendisini görmek istediğini 
söylemişti. Nihat bu yağlı müşteriyi el· 
den kaçırmamak için kendisine be§ He al. 
tı arasında randevu ,·ermişti; Nihat bü
tün bunları anlatarak müsaade istedi: 

- Ç'.ö:"Ü)'orsun ya sevgilim, fırsatı ka
çınnağ2 gelmez. Bu iş hus-.ısunda uyusa· 
bilırsem. yapacağımız yu,·anın inşasına 

ba,layabiliriz. Vakia birkaç saat evvel 

ayrılıyoruz, fakat bu ayrılık bizi istikbal· 
deki rahat ha)•ata biraz daha yaklaştır. 
dığı için beraber bulunmaktan daha gü
zeldir. 

Behire b~ soı:lcri lakayt karfıladı, fa
kat dclikanlı Nısu\•azdan çıkarken onun 
geni~ omuzlarına, ince \e uzun boyuna, 
masalarda oturnnla:ı rahatı;ız etmemek 
için çekine çekine rürüyü'jüne adeta ken
dinden geçerek baktı. Birçok masalarda 
oturan genç k&dınların Nihada ı;izli gizli 
gözlerile takip ettiklerini de farkedince, 
herke.5İn bcğ!ncliği bu gü,-=el erkeğe malik 
olmaktan bir gurur duydu. 

~ihat giiıel. ÇOk güzel bir delikanlıydı. 
Bunda, fÜ?h~ yok. Onunla C\'lendiktcn 
sonra birı;:k kadınlar ne:1ireyi kı .kana· 
taklar. Fakat bütün kadın1ann göz koy. 
duğu bir erkc':le e\'lc:ı.'lle~<. )1.1\'arun saa 
detini }"ıhma ·=ı bile rahatını bozmaz mı! 
Behire bu -;u:ı'e müst:et czı.cıp \'erm~ğe 
bir türlü c~ ·a~t eJe:niyor. 
Boş çay fincanının ka~ı~ıncia f!P!''<'"' 

zaman hareketsiz kaldı. Necdctfn ıiyarcti 

günündenberi, genç doktorun hayali mu-
ır bir inat ile her yerde genç kızı takip 

ediyordu. l5te şimdi bu hara! gene kar· 
şı mda. Behire bu hayali gördük~ kafa. 
sında bir takım yeni sualler doğuyor, al
nında. gözlerinde binlerce soru işareti çi· 
ziliror, içerisinde ezici şüphc~er düğümle
niyor, kı!tkançlığın bir yılan gibi kalbin. 
de çöreklendiğini hissooiyor, daimt bir 
korku damarlarında dolaşan kanı dondu 
ru}·or, Behire bu dakil:ada istikbalden e
min değildir. 

Behire bir taraftan iki erkeğin \'aıiyet
Jerini karşı1aştmyor. Necdet. meslek sa· 
hibi, ihtisas yapmış bir doktordur. Fakat 
a ke:dir. Vazife 'ni tam yapabilmzk için 
diyar diyar dol~acak. Behire Necdeti 

çoc-.ıkluğundanbcri tanır. onun \•aıife!·e 

a~!ttan daha kuv\'etli bir bağla sarıldığı, 
nrn f,rkmdadır. 1 ·ccdet "azi!esini tam 
rapma~i iç1n herş!~~cn vaı:ge;~bilir. Hat
tl kendi inden bile ... Şu halde Necdetle 
evlenirse daha bir çok seneler bir re.re 
bağlı kalmıyacaklar, yurdun dört buca· 

Bütün bu clü~ünceler biribirini ko\•alı· 
yarak genç kmn d imağından bir rüzgAr 
gibi esip gidiyor. Fakat hiçbir karar \'ere
miyor. Ne olurdu, Necdet bir müddet da. 
ha Istanbula gcl.meseydi! 

ıv 

Nihat çıktıktan ronra Behircnin dal
gınlığı epeyce sürdü. Nısu' az kibar mü~
terilerle doluydu. Behirenin gözleri farkın
da olmadan etraftaki kadınlar üzerinde 
dolaşıyor, fakat düşüncesi başka havalar· 
da uı;uyordu. 

Birdenbire iç->...risinde bir ilham sesi du. 
yuyonnuş gibi karar verdi: 

- Gidip Necla}'ı bir gön:cmt 
Bu karara rağmen gitmek veya gitme

mek tereddüdu içerisinde birkaç &ani}'e 
rerindcn kımıldamadı. 

Bu sırada yanında iki kıt olan bir ka· 
dm salona girdi ve baska bos masa bula
madığı için Behirenin masa51na yalda~
rak oturmak için mu~aadc i:tedi. 

Behire ço!< nazik olmağa ça'ı:an bir ta. 
Yırla: 

- Hay hay efendim, de1i , hen e~:r~~ 
gidecektim. (Deraau 'ıır) 
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HABERiN TARiHi ROIANI: 38 Yazan: Muzaffer Muhittin 

Af roditi saçlarını düzeltti 
Sinema makinistinin aşkı ve hassa neferinin arkasında (Diialoi_.ı....ı-) telefon numamrru deHkanltntn Vllrt•rkederli .. maluua lıfr 

imparatorun huzuruna gı·rdı• ~=üh~::: ::ı:. ;:~ de~~~~:~.1:;~Un Uç gece hep Le- ::~~~~~:. a~~er uıde 
bk rtaıtr esiyor.. nayı dU!ilndli .. Kıza ait dütünce. Bofuı dUlümleneretr, canı &ı• 

Na.zırı öldüren Ar:ab ıneyd&na _ İmJ)&rator, yanınızdaki lcadı-ı _ Hayır ıevketltım, tendi ar Viktor iıtihfaflclr bir hareketle lcr arasında bilhassa bir nokta o- kılmıt bir halde tanareyc bindi. 
çrkmadı, ama Andronr.coa ibret nr bekliyor! dedi. zumla! • gülerek elini ulladı: I nu fena halde üzüyor, sinirlendi· Kulaklarını pamukla tıkadı. O kı• 
olmak Uzere Uç Arabı 1dam etti. ftte timdi meaele catallqmJlh. _ Bbl para mı verdi 1 I - Canım, 9u da rüzclr mı? de· riyordu: dar dalgmdı ki, tayyarenin nalll 
lJa..aı. t tt Af od tm önUI di.. Şimal kutbunda rüz•ir aani. Ya Lena kendisini pilot zannet- yerden yu-lneldiıı.1-ı bil• far'--t • -~e ya tf • r iti \'e Tafin parator me&hebi ıenif bir adam- - Ha~ır ha.emeUilm, bol g • 5

- -
birinci derecede hayatlarını kurtar- dı. Onun için, bir baıhmnm malı verdi. )"ede 55 metre bir ıür'atle eser. tiyse ne olacaktı? Kı% hakikati medi. Oilail tamamiyle mahvol • 
,nııo oldular. Şimdi ne olacaktı? A- olmak ıtbi bir kayıt yoktu. Kim 80_ _ Ama sen bir adamı glSnlll ile - Siz kutupta bulundun\U öğrenince kendisin.den, yalancıh • muıtu. Viktor, bir defa olsun pen 
11ıl ıimdi imparatora! hallolunauk rabillr. kim müdabaJe edebUJr, kimi ölçer milin? mu?. ğmdan nefret etmiyecek miydi?. cereden etrafına bakmadı •. 
bir koz vardı. kime &lkl;t·et etmek mUmkUn? _ Hakkım defil mı! ViktO'I', sorulan suali ititmeme.ı- Yalancrlığı bir yana bırakınız, Y egine istediği ıey, tayyarenla 

Filhakika Tafinle Afrodlti ara- Talin AfrodiUye dönerek: _ Tafin güzel adam defi! fakat. lilrten geldi.. Ve derhal bir deniz. fakat, belki de genç kız munbau- bir an evvel yere lnmni, Ye kın• 
ıımda en kilçUk bir münasebet bile - Allah muinin ohıun, dedi. _ Kalbi gUzel ya, kltt hqmeL el ağrıyla denizlerden bahaetme· rın delikanlının pilot otuıuna e· diıinin hemen telefon batına ko-
Yoktu. Yoklu, ama, Afroditi Mira_ Afroditi Tafmin ıözlerindeki ya_ lilm ! ğe koyuldu: bemmiyet vermişti. Kızın aevgiai- prak, kızın ıelmeyifi ıebepleri-
Ytn karısıydı, Mira.rm da k11kançlı. ıı görünce Jaem müteeuir olmut, - Çok mu sevtyonıun ! - Sis, Atlaa Okyanuıu gibi bü· nl dnam ettirebilmek için timdi ni öğrenmekti. 
ğı malum. HAdiaenin bu tarzda ce- hem de Tafine kartı itimad ve mu - Çok! yUk deni.ılerde dalcaların yük • ne yapmalı idi?. Kulakları uğır edecek kadar. 
reyanmı bile ona söylemek tehlike- habbet.i artmıetı. Niha)et baldka • - Benim yanımda kalmak tattt Hklili on Ud metreye çıktılı za.. Bunları düşünür'ken, birdenbi.. gUrültil yapan mot6riln ıeai ha. 
ll olacaktı. N etekim A!roditi Tafin ten Talinin elinden ne gelebilirdi? milin! rrtanld rUzglnn ıörmeliliniz !. re aklına parlak bfr fikit geldi. fifledi.. Nihayet bümtitUn kail • 
den bunu rica et.mi.fti. İmparatoru öldürecek değildi ya? Afrodltl b&yle bir ıu&U aklm.a bl - Si.ı bahriyeli milinia ku - Bundan baıit bir §ey olamazdı.. 4i. Toprak yalandan ıarttndll. 

- Aman, demlşU. Miraya &Öyle- Bundan sonraaı tamamiyle Afro- le getirmeml.ttJ. Fakat, ne isabet &- zam?. O, Moskovaya, üzerindeki de\'lr Tekerlekler yere dokundu. Ta, 
mc ! O vaziyetin vahametini takdir ditiye kalıyordu. Bu vaziyeti Mi • ulrdu bu. Ama, acaba Miray ne Bu mevzudan biT an enel ayrıl uçuılan için iki bilet aatın alabilir yare durdu. Viktor otlann lberine 
edemez. rayın nasıl izah edeceği de bir ayrı derdi? rnak lbumunu hiueden Viktor, ve kızı pekill davet edebilirdi. fırladı. Ve.... tayyarenin kalWla 

A!roditi saray kapılarına impara. derddf. B1l zamana kadar Afrodi. - Dnıtinmeme iıin vermez mlain göslerinl ılke kaldırarak yıldız· Bu, harikulade nefis bir şey o· üzerinde Len.ayı 11Jrc!U. Lena, br 
lor tara!ınd&n verilen emir mucibin tinin eve d&ımıedittnJ ıtsren Miray teVketlfım ! tara bakma.la bafl.adı: lacaktı. Bu fevkalade vaziyetten şmdaki tayyareci başlılıru çıkar • 
ce dışarı çıkamamıştı. ldmbtlir ue hald~·dl, kimblUr ne ka İmparator k&lktı ve Afrodittye - Gece UÇUflan için ne enfes iatifade ederek, ona hakikati anla· malcla mqpldU. Sırtındaki me. 

Henüz akaaınm alaca karanlığı dar muıtaribdi ve lrimbillr neler dtt yaklatarak ~lamım Ud lreurm • bir hava t. tır, uçuşun doğurduğu sevinç i~n. tin ceketinin dilfrneleri ~-
ııinlyor. Sarayda yine derin bir su. ıUnmttıttı. da.n 'bqmı tuttU ve tl bUl'l'lunun dl. Lena, bu defa kat't bir ıesle: de kız kendisinden nefret etmek, Altından, onun her uman ciydill 
kılt başladı. Yine yer yer l§rklar Aflıoclitf eaçlannı dUnltti ve hu- bine kadar IOkarü dikkatle baktı, _ Sl.ı pilot musunuz? diye ıor- ondan kaçmak imk1nlarınr bula· mavi bUbu 18rünUyordu. 
~'l.ndr. Tafln ne olacağını bilmedi- sa nefertıııa arbaında tmparatonm baktı. ~u. Ni~n cevap venniyoraunuz? mazdı. Sonra genç kız, Viktorun Viktor bir an i~ taı kesildi .. 
fi bu vaziyet karşısmda perişan ve buunnaa lk'dJ. Yere etn4i: kenar- Afroditi burnunun kanatlan yel. Viktor bu bt't ıuall de cevap. daha bir kaç defa böyle uçu1lar Lena kendisini görmeden oradaa 
tnuımahll halde. da kollarım baflaYIP durdu. lın • p&zelenen imparatoıım bu bayvan us bırakamazdı. Kumuca bir yaptığrnr, bu suretle tayyarelerin sıvıımaJc iıtedi. Fakat ani olarak 

Her ikisi de ağızlanna btr lokma par&torwa )"labdtn mabadmm ve lftlba ve ihtlrumdan ttııMtrmlttl cev&pla itin içinden çıkmaft dU· uçu!ları hakkında verdiği maın- Lena onu gördü .. 
ekmek bile koymadılar. Uzun boylu niyetinin ne oldufu nalqılmryor de Ama. köprllyO s~e ka4ar ayı- tUndü: matın palavra olmadrğmr da 8f- - Viktor, demek 1d alz beft1 
bir hasu neferi Tafi'nin yanma gel tildi. Atrodtti l'lbi feletin Qembe • ya ~yr diyecekti. Ne h&ltatlln, 111· Ş Am rl'- f rlni re~ecekti.. nihayet bulabildinb? Beni affet. 
dl ve: rlnden cecaiı bir lcadm içte bunu liimMdi. fakat ilk defa bayatm4a - u e - ıe e yapan ruefbur Çkalov olmadıfrma ıiri Delikanlı hemen o alqam, iki meni rica ederim. Çünkü bugün 

Genç hizm9tçisiyle 
evlenmek için 

karısını zehirlemiş 

derhal sezmek bir le deiiJdi. yIJdz. torkta, hJcab duydu, llnrdr, temin edebilirim.. matine arasındaki bir fUıJaradan bu uatte uçuıum oldufunu bil. 
Anclronikoe yer löttere~k: morarch. Kol kola, iki saat sokaklarda iatifade ederek, ıinemanm telefo. miyordum • 
- Otur töyle, dedi. Adm. ne ae- Aadronikol blru titıtyen bir iti ıabı? ıe: dolqtrlar. Viktor bu mUddet zar· nundan genç kıza telefon etti. Ve ~ Siz .. Siz tayyareci miıini%1 

A 
fmc!a. hi,. durmadan. tayyare u- pazar gilnU saat iki buçukta bava - Jtyet. Fakat m niçin bu ka· 

- ıana teVketJ6m. - Sen ne tiiRJabı m, dedi. Ç&.o ~ 
_ Sen 'buralı --? but AA·ttn ve k·--· ver. Sa•• çutJanndan, buan, tıe suretle bu :neydanında bulunmasını rica etti. ~r hayret ettinb? Sia 4e pilot cı.. 

-- .._ --.... - K ~ milinU1. Hem de ı-:-bilir -- Hayır ,c,·ketlfım. ramı ölleye kadar mıı. lutlırı delerek ti bilmem nerele. ız: ... ~ -
(Ba~ tarafa 11 incide) _ Nerelii,i.iı Y.f? ~ buraya gelmeni iltiyoram. re kadar yükıelmek icap ettifin • - Olur, dedi.. Fakat biraz ıeç yaman bir pilotaunuz? Buıün us. 

tneydana çıkardı. Bu kadın da n. _ 'S~l'ytdi te+tetl'dhi. 8eııi ihya e4erim. den, handUl korkunç tayfutııar- katıtıam da :mümkün.. talıims b9na ı&terirain bet bal· 
hirlenerck ölmüıtü. Bunun il.zeri- _ Bura4a lefn :ne? _ Tetekktir ederim hapnetl6m. din bahsetti. V'i1'tor, pazar günU -mu&JYtn de,. delil mi?. 
ne p:;lis müfetti~leri, polis me· Afroditi gözlerini indirdi ve ıwa- _ Haydi. Bir an için kum korlanuı ba- saatte bava meydanına ıeldi •• Fa- Viktor, ldeta tıkanarak: 
rz:urlarjyle Sen Mande kasabasına tu. Ba hare.ketile mllcrim tadm oL Afroditi Taflne \'Ufyeti bal! tt. latlannı yakalayan delikanlı, bu kat Lena, &örünürlerde yoktu. A% - Ben ekranda ıa.terilen tllr 
gıderek mösyö Martinin evini dufwıu anlatmak iltemiftl. lmpa. ti. d~fa da, büyük bir heyecanla. hL sonra, hava mey.danının memur • ta tayyat.elerin yalancı pilota,,_ 
&ardılar. 1 rator eordu: _ ftte, dedi. Gllsel oJmınm ela va harplerinden, avcı tayyareleri- lanndan birisi: diye inledi .• 

Polisler otomOOillerir. içine sak _ Bu kadar gilzel bir kız kendi- uran bu. nin hUcumundan babaetmeğe baı· - Moskava üzerinde devir u- •••• Viktorun kendi hakiki iMi 

]anmışlardı. Çünkü ikinci kat pen sine saadet verebilecek bir koca bu- - ~di ne yapacaklJD AfrocU. ladt, ÇUfU yapacak yolcular tayyareye lep Uah editi iki daJcilradan fu. 
c~releri:ıden birnin arkasından. J lsnıaz mıydı? Neden böyle fena bir ti? Vedalapna faslı bir hayli uzun binsinler! diye bağırdı. la bir saman itgal etmedi. Lena. 
b.r adımın etrafı gözlediğini gör ı akıbete dl1ştUn? _ Evvell earaydu çıkıp Kirayı ~ürdü. binli olduklan gUnlerde Herkes numara sıruma g5re Viktorun kendi tayyaresinde, U.. 
:n:ü;1erôi. Bu ır.ösyö MartincH.. _ Fe.kirim eevketıılm. görecep. biıibi.rlerine telefon etmeli vaad tayyareye yollandı. Fakat giden. çuıundaıı fmalade gururlandı ... 

Polisler, l:enc:iler;ni takip etme. - T&fin seni aldattı mr Anna? ( Devuu q,r) ettiler .. Genç lm, kendi el yaznile )erin içinde Lena yoktu. (Lt2tfen sayfayı çeviriniz) 
sini söyledikleri zaman irad eahibi - - - - _____ _:. ___ __,, _____________ _;:;__ ____ ~~-~--;__--------------:---------

hiç ~a:·:rr.adı. 
Fakat polisler: 
- İki cinayetle s•Jçhıııunu% .... 

.Cir'si ağu:>t::>s 1929 da ölen birin. 
cı karınızı. diğeri 13 haziran 1938 f 
de öl•n ikinci karınızı araenik ve 
... rikininJe zehirleyerek öldür • 
rnüş~~n:ız, dedikleri zaman deliye 
<lönclü: 

- Fak11t 1.YJ buclalalıkttT ! .&..ı 

Y31 :mdır 1 diye bağnyordu. 
N:hayet bı]ını eğdi ve hıpiıhı

ne ·e ::a':in bir halde gitti. 
Şi-:nC.:i Sen Mande kasabasının 

i'·i c:n•yde uhr.e olın aakin ma-
1''\Jled galeyan içindedir. Bütün 
d 11:• ~ö::tilmiı§•ür. Hemen her tL 

rafta: 
- Bu h'lriı bir aC:arr.dı. S~be 

l:ir.i bil::nc~-:n on:lan k~rlc·.ı:r·cr
~uk .. Eu:ıu'"lı ber:cb:r böyle bir 
cin ya ·ti de hiç uo:nuyor~uk, de· 
nilmckt~:lir . 

Kira:ılardan biri §Unl:mn tıöy. 

l:ınişt:r: 

"- Martini, cvv::lki g;in pence· 
relerimdcn bir:nin balkcnunu bcY 
y~rk~n gördüm. Bana 'artık yalıuı 
}"a::ıyamıyorum. tekrar evlenmek 
h._ oru!":l,., el ~diğ'ni batrrlıyo

r..ım. dedi. 
B:ı car.avar adımın ecki küçük 

b .. ıe..-~ine gelince: Şimdi Vesi. 
n~· J arba rn ':t bir t:ast?hane.de 
r~· Jhet dcv;e<ri gcçirmei<tedir. 
r "ıı' J ge~ :ıl•rdc dünyaya bir er 
1 •'- f'Xl'Jr ~ctirmiştir. Ve bu ço. 
r '* ,.. .... ö MnrtiT'll! ohın gayri 
- ·-ur-"-.... ~· z•·n•n mahsu1üdür. 

- ·- , r' t"n Franıa bu kor -
• fac:~n.n tıbiliiti}·le menuJ.. 

ci_r, 

2n. F: le fauteull de rot.in 
20. l: tlıe bUket chair 
20. A: der Korbeeeael 

;?1. TELEFON RERBUt 
<telefon Pli) 

zı. F: l'indicateur m. du te16-
phone 

~n t: the telepbcme direetory 
21 . ..\ : daa Femaıırechbudı 

(Telephon-, Telefcmbuch, 
Fernsprechvenetehnis) 

::?. DUVAR TELUONlJ 
[ t.elefoa makln,.l l 
•·abise 
b otomatik telef• kadra. ., 

t2. F: l'appareil m. [telıe

phonique] mural 
a le recepteur 
b le cadran du t~l~phone 

automatique (le l'au
tomatique) 

:2. t: the wall telephone (he
re: a dial telephon,, a 
hand - mfcropbone or 
hand • mierophone instnı. 
ment) 
a the receiver 
b tbe dial or number -

dial 
22. A: der Wandfemspttcher 

( daa Want!!elephon, 
-telefon,) 

ıeo 

a der H6rer 
b die Wilıleracbelba 

%3.. DAG Kı;ç!St BO'l"NUZU 
23. F: lea conıea /. de cnmoil 
23. l: chamoUı bqJnı 
2'. A: du ~ehma 

(Krickel) 

H. Gl:\1K BOYl~ı""UZU 
24. F: lea bois m. de cerf 
24. t: stag's cı.ntlers 
24. A: da.s HtracJııeweib 

25.. F: les bois m. de cbevrettil 
2'5. t: TOebuck's antlera 
25. A : das 'R.ehgeh6m 
23 • 25 AV HATIBALABI 
23 • 25 F: lea trGphfftl m. de 

ehuee 
28 • 25 t: huntiftc trophiea 
23 • 25 A: die Jagdtrophien 

26. TAIWİRNAJIE 

26. F: le dlplame d'boııneur 

26. t: the diploma 
28. A: da.11 DiJ)lom ( dic Eh.ren-

urkunde) 

21, DUVAR \' .UOSU 
(~lf) 

27. F: le vase - applique 
27. t: the 110'Wft' • bracket 
21. A: die Waııdv&M 

. ' 

PIAnt 24 
Taeıık c antre. aralık. met"•'• koridor > 
Fı Le voatıttuıe c ı•antlchamttre. •• ce,.....or) 
lı Th• Hall ( Th• Lob•Y· .... V•n••u•• , ..... Dl• 
Dlel• eder Pıur. Korrldor. vorpıau. vorrau111. 
Vor•aal) 

1. PORT MA.'11\TO (\•esti -
yer) 
a davar ap.uı 
b portmanto (ppka askı. 

sı) (ula ,·eya çeagellc· 
rile ben.N.r talatalı) 

c v•tlyer dola.in 
d eemslyellk 

ı. F: le vestiaire 
a la glace murale 
b le portemanteau 

(le porte - chapcau) 
(une planchette avec 
des paterea ou crocheta) 

e l'armoire • vestlaİı'e f. 
d le porte - parapluie 

l. t : the hall - atand 
a the mirror (a wall mir

ror) 
b the clothea and hat peg 

(together: the hal - lj 
rack) , 

c tbe little cupboard • 
d the umbrella starıd 

1. A: die Kleiderablage 
(Garderobe, Flurgarde

robe) 
a der Spiegel (cin Wawl-

epiegel) 
b der Klelder - uad Hut. 

haken (zuaammen: die 
Xnan•. die Kıel~ 
leilte) 

e daıı Flurschrbls.cben 
d der khlnn.- un4 sua. 
ııtinder 

%. KADIN fDISt'l'l'M 
2. F: le paraplule de dmDt 
2 t: the tady'ı um'brella (be

re : a 9bib'by) 

z. A: der Damenacbirm 

3. BASTON 
a ae 

S. F: la canne 
a 1e bant 

s. t: the walking • etick (the 
atick) 
a tbe femıle 

s. A: der Spazierstocll 
((8tock) 

a die Z'Wfnıe 

1$7 



26 Hazirandan 3 Temmuza kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlarrn isimleri. kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Kara· 
deniz), Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Ülgen). 
Sirkeci rıhtımından. 

Izmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top
hane rıhtrmındn. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günlerde 8.45 tt 
(Marakaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 
13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de (Trak). Çarşamba postası 
Tophane rıhtımından ve diğer postalar Galata rıhtımın
dan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Trak). Aynca Çarşamba 20 de (Ülgen), Cumartesi 
20 de (Bursa). (Trak) Galata rıhtımından, diğerleri Top
hane rıhtımından. 

Kaı·abigıı hattını. - Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rrh. 
tımından. 

İmroz hathna - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 tc 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

hrnir gÜr'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rrhtımın.dan. 
Mu,in hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Konya). 

Sirkeci nhtımmdan. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aıağıda tele· 
--- fon numaralan yazılı Acentelerden C>ğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, Istanbul Liman 

Mmtaka Reisliği binası altında 40133 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 

Onun pilot olmayışım öğrenmesi 
ise, Lenayı harikulade sevindirdi: 

- Pilot olmadığmrzr öğrenince 
ne kadar sevindiğimi tasavvur e
demezsiniz!.. Sizin usta bir pilot 
olduğunuzu dü§ündük!ıje utan· 
cımdan yerin dibine ge!ıjiyordum . 
Çünkil ben uçuşlara başlayalı an
can iki sene oluyor. Kimbilir ne 
kadar hatalanm var. Demek ki siz 
sinema makinistisiniz?. Ne kadar 
iyi. Ben sinemaya, sinema insan • 
larma bayılırım. .Bugiln seninle 
mutlaka buluşalım .. Sizin sinema
da bugün hangi film oynuyor?. 

(Ruscadan) 

PLANŞ 2S. 24 

4. F: le parapluJe d'homme 
a la poign~e recourbee 

4. İ: the gcntlcman'a um. 
brella 

. a the handle (the crook) 
4. A: der Herrenschirm 

a der Schirmgriff ( die 
Krücke) 

5. ÇtÇEK DEMETİ (bnketJ) 
İLE _l'AZO (çl('Ck uzo-
8U) 

Ş, F: la vase a fleur avec un 
bouquet 

5. the flower vase with a 
bunch of flowcrs (with 
cut flowers) 

ts. A: die Blumenvasc mit 
dem Blumenstraull 

6. DUVAR J,Al\IDASI 
6. F: la lampe - applique 
6. t: the mirror lamp (a 

lamp lıracket) 
6. A: die Spiegelbeleuchtung 

(cin Wandleuchter) 

7. TF..ZYf l\" 
ha) 

PANOSU 

a çr.rı:e\e ı:ıtası (çcrçe_ 
\'C) 

T. F: le panneau [dccora
tlf] 

a in b:ıguctte d'cncadre
ınent (le cadre) 

(4568) 

'\ıışit O:r.c~ın _ Er
ıığrul Sadi Tek 
lıirlikle Kadıköy 
Süreyya lı:ıhçesiıı_ 

ılc hu gece Il.\LA Yl 
\"Odvil 3· perde oku 

l ucu Aysel 

mm TlYATnosu 
:rn haziran p::ızal'!e_ 

ı;l "8k11amı akWltöy 
~liltiy:ıdi tiyntro -
ı;ıınd:ı r:ellôl Kara 
Mustafa, Mıırnt S:ı. 

mil '\"llryelcsi 

HALI{ OPERETJ 
her nkşam Bebek 
belediye halıçesin • 
de operet - re\'Ü _ 
skeç _ varyete • 

komedi 

7. t: the wall covering 
a the frarno 

7. A: die Wandbespannung 
a die Leistc 

8. FIRÇAl..IK (fır~a askısı 
Eı,nıse \'E ŞAl'K.\ 
FIRÇASİl'J,E 

8. F: le porte • brosse avcc 
la brosse a habits et la 
brosse a chapeaux 

8. t: lhc brush - holder with 

the clothes - brush nnd 
the hntbrush 

8. A: der Bürstenhaltcr mit 
der Kleidcr - und der 
Hutbilnıte 

9. KCçt~K l\IASA (kür;ük 

mohll~·a) 

9. F: la petite tablc (un pctit 
meublc) 

9. t: the littlc tnblc (a small 
picce of rurniturc) 

9. A: druı Tischchen (ein 
Kleinmöbel) 

10. fü\RT \'IZiT TARACI 

1'. F: la coupc [pour lcs c:ı.rtc 
de visite] 

10. t: the lray (for calling -
cnrds, visiting _ cardıı) 

I. 10. A: dic Schalc (für B<.'s•ıch 
U lkarteıı. Visitenkarten) 

H A B E R - ~JC,am Poıtan 
26 HAZİRAN - 193!) 

Dünkü güreşler Beşikllış-
-- Baş tarafı 8 ındde Yerden kalkan Ali ani 

Ateşspor 
olarak 

Ali de bundan kurtulmakta gecik Habeşlinin üzerine atıldı ve sırtını 
medi .. Müsabaka evvelki Mülayim mindere yapıştırdı. Fakat hakem 
- Polcmyalı güreşine nisbetle ta- mırı.der dışında oldu diye bu tuşu 
mamen aksine ve çok heyecanlı o- kabul etmedi. 

( B!ıştaraıı 9 uncuda ı 
medik. lrtihar edilecek şey .• Ve bı· 
!lakem için en büyük mükafat. 
Tebrik ederiz. 

Devre Be~iktaşm hasım kale ö 
nünde yerle·~me,;ile devam ediyor. 

Jan ortalan~n topu sıkı bir şut;e 
.>ekl:::.meden· çe\"iriyor. Kaleci atı:dı. 
.;-akat bu yakından çekilen şütte 

Jundan fazla ani bir atılış yapıla. 
maz .. Top Ate~ a~larında .. 

luyor. Habeşlinin yalnız başında:ı 
Ayakta güreşirlerken Ali bir· boynuna kadar olan kısmı minder 

denbire Habeşliyi bir ayak çapra- dışında idi. Ayağa kalktılar. Ali 
ziyle yere devirdi. Tam çevireceği gene bir ayak takarak Habe§liyi 
sırada minder dışına çıktılar. Bu yere attı. Kol kaparak çevirmeğe 
sırada ayakta güreşirlerken Ha· başladı. Fakat Habeşlinin şa· 
btşli birdenbire Alinin üzerine yanı hayret kuvveti gene kendini 
saldırdı ve bütün kuvvetiyle çene-, gösterdi. ve kendini bu tehlikeden 
si altına müthiş bir yumruk Sil- de kurtardı. ikinci devl"ede bu su

27 incı dakikada Şeref, Hakkının 
"rikikten verdiği pasta bir ıska da
'1a geçiyor. 

Sağdan bir Ateş hücumunda ~a~ 
açık sürdü. Içe verdi. O da. d.ah: 

müsait vaziyette olan soı:çe gl"Çirı: 
yor. Soliçin yerden ve sıkı §Ülüni 

M. Ali sağ zaviyeyi ~üzel bir plon 
onla yakalryarak alkışlanıyor. 

3 üncü golden sonra Ateş takımı 
>iraz açıldı. Fakat eBşiktaş kalesi 
')nünde yerleşemiyor!ar. Bunda bü
yük kabahat haf hatlarının ..• 

35 inci dakikada Sabri sürüyor .. 

vur<lu. Orta hakemi ve diğer ha· retle bitti. 

4 üncü dakika Hakkı gol atmak 
üzere iken Sabrinin ofsayt bulunu
~u buna mani oluyor. 

Kaleciyle kar~ı karşıya ..• Seyfi ayak 
!arma yatarak topu kornere çıkarı
yor. Kornerde netice yok .• 

kemler müdahale ettiler. Kara A-
li bunlara: 
"- Zarar yok, bırakın hepsi 

var ... diyordu. 
Kara Ali bu kızgınlıkla derhal 

bir kol kapmakla Habeşi altına al
dı. Fakat Habeşli kurtulara!t 
mukabil bir hareketle Aliyi yere 
düşürdü. 

Bu sırada yerden kalkan Ali 
Habeşlinin çenesine müthiş bir 
yumruk vurarak intikamını al<lı .. 
Müsabaka sertleşmeğe başladı •. 
Ali, Habeşliyi yerde çevirmeğe 

çalışırken birinci devre bitti. 

ikinci devre 
ikinci devre Alinin ani bir kol 

kapmasiyle başladı. Fakat Ha -
beşli bundan kurtulark Alinin 
kafasını kapmak istedi. Ali bun· 
dan istifade ile ters 'kol kaptı. 
Habeş müthiş bir tehlike ge

çirdi. Fakat kuvveti sayesinde 
bundan da kurtuldu. Arkasından 

Ali bu defa da Habeşlinin ayak -
larını kaparak kaldırdı. Habeşli 

bir kaç dakika başaşağı kaldıktan 
sonra ters bir dönüş yparak ve bir 
tekme atarak bu tehlikeyi de sa
vuşturdu. 

Maç o kadar güzel ve heyecanlı 
oluyor ki ... Hareketsiz ve oyunsuz 
geçen saniye yok .. Esasen Kara 
Alinin bütün müsabakaları böyle
dir. O, diğer bir"'Çok güreşçilerb 

aksine itişip kakı~mayı sevmez . 
Daima oyun yapıp karşısındakine 
oyun yaptırır. Halk ta bunun içi:-ı 

kendisini sever. 
işte gene Habeşliyi altına aldı. 

Bacaklarım kaptıktan sonra 
bira ara kafasını da bir koluyla 
sıkıştırdı. Fakat Habeşli o kadar 
kuvvetli ki, bir çok güreşçilerin 
tc;hammül edemiyecekleri bu ha
reketleri savmakta devam ediyor. 
Bir ara güzel bir salto çekerek A. 
liyi yere attı. Yalnız takip edeme· 
ciiği için oyunun neticesi olmadı. 

Üçüncü devre Oyun her iki taraf m hücumları \"C 

..:ık sık kaleye inme!eri arasında ~e
:i hir ~kilde devam ediyor. lzmir· 
iılenn b·.ıgünkü oyun kalitesi iyi.. 

11 in.:i dakikada soldan bir Be-

Bu devrenin başlangıcında Ali 
bir tehlike geçirdi. Habeşli ani 
bir atılışla rakibini altına al
dıktan sonra başını da bacakları 
arasına sıkıştırarak sıkmağa ba~ 'i 1 1~ş korner atı~mda Sabrinin sı· 
ladı. Ali bu vaziyeti atlatmak için ~u bir ;ii~ünü Ateş kalecisi güzel bir 
biı iki dakika uğraştı. Ve nihayet _:1.-ı-ıIJe kurtararak alkışlanıyor,. 
ayaklarını Habeşlinin başr üze· 12 in,.i dakikada 18 in hemen dı. 
rinden atarak kurtuldu. ve derhal ~mda Hakkının çektiği frikik sol· 
müthiş bir atılışla Habeşliyi altr .ı:.ın dt~:ırda ... 
na aldı. İki kolunu da yakaladı •. 1 dakika sonra da Ş!ref 18 üze-
Habeşli bir müddet yarım köprü- inden bir şütü dı~arı atıyor. 
de kaldıktan sonra kesildi. ve o. Besiktaş yavaş ravaş oyunu lz 
muzları mindere yapıştı. Tuş... mir nmf sahasına intikal ettirdi. 

Halk Aliyi çılgınca alkışlıyor .. Fakat hücumlarda insicam yok. 

Koşup boynuna sarılarak öpenler Betiktaşm ikinci golü 
var. Habeşli ise bitkin olarak yer- 17 inci dakikada soldan bir orta· 
den kalktı. Şaşkın şaşkın etrafına yı kalenin 3 metre önünde yakala. 
bakınıp duruyor. Biraz sonra a!<lı yan Hakkı tutulmaz bir şütlc topu 
başına gelerek itiraz etmeğe ve !rnlecinin başı üzerine yolluyor. Ka
kafi miktarda, yani üç saniye sır· lecinin ellerine çarpan bu çok sıkı 
tının yerde kalmadığını iddiaya şüt, üzerinden ağları buluyor. 

başladr. 19 uncu dakikada Şeref iki oyun-
Tuhaf değil mi Jüri heyeti d: ! cu ara~mda tartaklandığı için kale

Habeşlinin tarafını tuttu. Halbuki 1 nin ağzında ıska geçerek bir gol ka 
jüri masası güreşçilerin bulund~-ı çırıyor. 
ğu minder köşesinin a1csi tarafın. ı Bir dakika sonra Sabrinin 4 met. 
da ve minderden de 15 metre u- reden sıkı bir şütünü Ateş kalecisi 
zaktaydı. Fakat orta hakemi Samı gene kurtardı. Bra\"O ... Bir dakika 
Karayel de tuş olduğunda israr e· sonra bu sefer de Şerefin şütiinü 
diyordu. Esase_n .o düdüğü. ç_alma-ı plonjonla sağda kurtarıyor. Ilu 
yıp ta Habeşlıyı Kara Alının :ıl. üstüste kurtarı~lardan da Beşikta· 
tından kurtarmasaydı, Kara Ali, ~ın hakimiyeti arttırdığrnr \'e hi.i
üç saniye değil, belki beş dakika- cumlarmın başlangıç nisbetle diiıel
lık bir tuş yapacaktı. Çünkü dü· ·Jiğini anlarsınız. 
dükle beraber bitap bir halde yer- Beşiktaşın üçüncü golü 
den kalkan Habeıtlinin sırt üstü .. ? 3 .. ·· dak"k 1-Iakk ğ :ı .. uncu ·ı ·a gene · ·ı sa · 
iki kolunu kaptırmış bir halde üs. ' 

tüne çullanan Alinin altından kal 'kaldığını bildirdi. 

kabilmesi imkansızdı. Fakat bu defa Habeşli minder. 
Jüri heyeti garip bir teklif ile den çekilmiyor, tepinip durara~ 

Kara Aliyi tekrar güreştirmek is- ve bağırıp çağırarak protestola
tedi. Fakat Ali tamamen haklı o· rına devam ediyordu. Son ola· 
larak kabul etmedi ve sahal:ian h:ıl rak o da güçlükle sahadan çıkarr. 1 kın alkı~ları arasında çekildi. labildi. Ve güreılerde böylelikle 

Nihayet jüri de bu vaziyette bitmiş oldu. 
galibiyeti kabul etmeğe mecbur S. A. 

Son 10 dakika oyun ortaya jnti • 
kal ediyor. lzmirlilerin hücumla ı 
B:?~ikta~ müdafaasında canlı oyna· 
y:ın Taci \·e lbrahim taraf mdan ke
c;iliyor. Ve oyun 3·0 Beşiktaşın ga. 
leb0 c;j ile nihayet buluyor. 

Nasıl oynadılar 
Ateş takımı, enerjik \"e nef eslı o· 

yunculardan mürekkep, lüzumu ol. 
duğu zaman enerjik, icabında bozu· 
cu oyununu muvaffakiyetle çıkarı
yorlar. ~tüdafaa hatları, 90 dakika. 
Beşiktaş gibi bir takımın muhacim· 
terini durdurmağa mu\·affak oldu. 

Dünkü maçta en mühim kusurla
rı, ikinci devrenin 15 inci dakika. 
ından sonra artan Beşiktaş hücum 

lan kar~ı:-ında 1 ·O lık dereceyi mu
hafaza edebilmek için müdafaay(\ 
çekildiler ki, 2 inci golü de bu ara· 
da yediler. 

Hücum hattan zamanında şüt çe· 
kemiyor. Yoksa kale önlerine inme. 
leri pek seri.. Takımın kale önünde 
tutunamayı~mm bir sebebi de haf 
hattının hücumdakileri besleyeme
yişi.. Yan ibir tek kelime ile (antre
nörsüzlük!.) lzmirliler 3·0 yenilme 
bine rağmen dünkü maçtan sonra 
iyi bir intıba uyandırmışlardır. 
Beşikta~ müdafaası iyi çalı~tı. 

Hücum hattı bozuk bir günündey
di. Hakkı tek basına çalışmak mec
buriyetinde kaldı. Şeref ve merkez 
muhacim oynayan Sabrinin bozuk 
\ ~ ~anssız orunları, hücum1arın 

merkezini lf5kil eden tarafı felce 
uğrattığı için, gol atmak Beşiktaş 
için hayli mü~kül oldu. 

Sacit T!lğrnl ör.Er 

Pariste son at yarışları 
yapıldı 

Paris. 25 (A.A.) - Mevsimin 
son at koşusu bugün Longşan hL 
podromunda yapılmış ve bir mil
yon frank mükafatı Marcel Bous· 
sac'ın Paris adlı atı kazanmıştır. 

Koşuda Reisicumhur ile Fas 
Sultanı, kor diplomatik azası da 
hazır bulunmuştur. 

J"I,;\NŞ 23 _ 2! 

11. SU SÜRAHİSİ 
a ııu bardağı 

11. ı·: la carafe a eau 
a le verrc a boire (le 

VCITtl a eau) 
11. J: lhe carafe of water 

a the tumblcr 
11. ,\: die \.Vasserfla.sche 

a das Trinkglas (Was
serglas) 

12. SA~DIK 

l'?. F: le coffre 
J !?. t: the chest 
l '!. ,\: die Truhe (T ade) 

13. lSiiEl\ILE (tabure) 
13. ı~: le tabourct 
J 1. t: the stool 
13. ,\: der Hockcr 

l 1. AYAK Ilı\LISI (liiiçiik 
halı) YAHUT IlASIR 

] 1. F: la natte (le petit ta~ 
pis) 

H. 1: the rug or mat 
l ı. A: die Matte 

ı .; . 
, 

DÜŞEME TAHTASI 
1 :;, F: le plnncher 
1 ;;, 1: the floor (thc wooden 

plnnks) 
1.i. A: der Fuf!.boden (die Dic. 

le, die Dielcn) 

16, GAZ SAATİ DOLABI 
lG. F; la petite armoire du 

JI compteur a gaz 
' t 6. t: the sas - mekr cup. 

board 
ı G. ;\: der Ga~mt'ucr -

Schrank (Ga.~chrank) 

17. SAPU Kt'ÇOK SEPt.:T, 
\'Ellt1Ş SEPETİ 

17. F: le corbillon (la pctite 
corbdlle a anse) 

17. l: the bnskct (here: with a 
handle) 

17. A: das Henkelkörchcn 

18. J:LEKTRIK PRtzt 

18. F: la prise de courant 
18. t: the v.•all ııoeket (for the 

electric currcnt) 
18. A: die Steckdose (für den 

elcktrischen Strom) 

rn. ELJ<:KTIHK SAATİ 
(muadılldi) 

a 'ldah ıııi~orta'lr 

19. F: le compteur a electrici· 
te 
a le fusible (le coupe • 

circult) ~ ,;~ııer 

rn. t: the electricity meter 
a the fuı!c (thc ııcrew 

fuse) 

19. A: der Elektrizititsz&h .. 
ter (Zihler) 
a die Siehf' . .nmg 

(Schraubsicherung) 

j :::o. IlASIR KOLTUK 
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,~,«~ŞC;j; 
26-G-939 Pazc;:.·~~si 
12.30 Progrııııı. 12.:ı:ı Turk MÜzi

;::i _ Pi. ı:ı Mcnılckel saat :ı,)nrı. ııjıın~ 
,.e rnctcoroloji hnlıcrlcri. ı:ı.t:ı - H 
'.\lii:r.ik lKnrışık ııroıfram - l'I.>. 19 
Proı.ır.ırıı. t!l.O:i '.\lü:r.ik {Bir m·crttir • 
Pi.). Hl.l:ı Tiirk ıııli7.i~i (F:ı~ıl he)e. 
ıiı. :.!O ~leııılckel s:ıal ııyarı, :ıjaııs \C 

mel coroloj i lııılıcl'lcri. :.ııı. ı :i Kunuşnıu 
(l)nklorıı n s:ıal i). :.!0.311 Türk m üıiği 
()~adın kiirııc seo; ,.e sıız heyeti): l -
llie:ııkıir peşrevi. :.! - Sadullah ıı~:ı 
- llienzkôr şıırl:ı - Hırıınıel gülşene. 

3 - Hicazkar şarkı - '.\lıınl oluror 
hnlinıi t:ıkrirc. 4 - Şe,·kl bey - lli
rıı:r.kar şarkı - ı;önlünıü dü~ar eden 
bu hale hep. :> - Kcıııon taksimi. G 
- H:ılımi lıey - llisıır şarkı - Bir ne\'. 
ch·an ın. i - lli'i:ır ııu~clık şarkı -
Kii~·iik ~ıııla Jtürt.Hiın seni. 8 - Liılif 

ağa - llir:ızl>iır ş::ırkı - ı;önlümü lıir 

tırıı ılillı:ız. !l - lfiı-uzkiır saz semııi
si. 21.111 '.\!illi ınıısikil"l'<~ ıl:ıir ikinci 
l;oıııışııı:ı - llııııı!'n rmısikisi: ll:ılil 

lbli. :!l.:.!:i };C'~l'li pl.'ıl-dnr - n. 21. 
30 '.\IİİT.ik tOpcrıı :ıryal:ırı - Pi.). 22 
~Hizik ( Kürıik orl-:c'ir:I - ser: Necip 
\Şkın): l - Hudolf :-.'iilzl;;ııfer - Jl:ı) 

eli hana hir fı:ı,·:ı ılah:ı ~·:ıt. 2 - ilce!• 
Jıo,·en - t .. koç):ı h:ı,ıılıırı. S - Kıırl 
Fiilleri - \'irırn:ı ş:ırkı-.ı. 4 - Fdlıx 
<ilcssm<'r - Salı:ılı "'l'lfıııı (F:ınte:r.i). 
5 - J. Stroll'i~ - :11:1,·I lnnn '·:ıı .. ı. r; 
- P pi Miiller - J.a ı-ı:ıloıııı ,arkı'>ı fı
zerine fantezi. 7 - linin Azzoni - Sn. 
hah ~:ırkı~ı. 23 Son :ıi:ın'i hnberlrrı, 
ıir:ıat. esham, tah,·ilfıı, kıımbiyo. nu
kut horsn .. ı (fiyat). 23.20 ?ılüzik IC:ııı 
banıl - l'J.). 23.5:ı - :!i Yarınl.i Jlro•;
raın 



En Fazla 
ağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

eşhur bir 
lzellik mütehassısı 
kıyınetll tavsiyelerde 

bulunuyor: 

ob ve gapkalarda olduğu gi
ra renkle rinin de modası 

adiyen değişir. Bunun için. 
daima yeni ve cazib renkler 
1'oftalon mUessesesinin gü. 
Utchassısı tarafından piya-
tiilmektedir. 
HE - İlkbahar tuvaletle

enktar olan ve bllhassa sa
la saçlan kestane rensfnde 
Yakışan, şeftali yumuııak. 

İrini yapan pudradır. 
UN SOLE1L Esmer tenler 

Yet sevimli ve "Mat" bir te_ 
an \•c bugün Pariste pek 
ğbet bulan pudradır. 
CliEL - DORE - Zayıf 
hafif ve mahrem bir par
cren ve bilhassa suvare tu
ne ahenktar bir pu:ira.dır. 

Ve sehhar rcnklc!rin bUtUn 
tecrübe ediniz: 

k kadınlar, maalesef tenle. 
.ntn renkteki pudrayı kullan_ 
r. Bunun için yUzlerine 
olmuş ve sert bir manzara 

· Teninize uygun pudrayı 
tıı Yegdne çaresi yUzünUzün 
ftna bir renk ve diğer tara
ka renk tecrübe etmektir. 
iıntze yazınız. Size parasız 

llluhtelü renklerde 6 aded 
1ik yeni Tokalon pudrasını 
Ceğlz ve bu tecrUbeyi ko
~·apınız. Adres: İstanbul 

ta kutusu (30 No. lı Toka. 
l'aaı servlııi.) 
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Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök· 

terini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir, 

lngiliz Kanzu~~ 

Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

••••r:i*llFi•••-PiHN DQ'QfliJ::SC.i2'....::::tıt1CiitrwıtW re 

Muhammen bedellerile miktar \'e \'aı:1nan '3.~a~rda yazılı (2) grup 
malzeme ve eşya her grup a~·rı ayrı ihale edilmek üzere 29.6.939 per· 
şembe günü saat 10.30 on buçukta HHytfarpaşada gar binası dahilin. 
deki komisyon tarafından açık eı<siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hiza~ında yazılı mU\'akkat te
minat \'e kanunun tayin ettiği \'C3aikle birli~te eksiltme .eunü saati 
ne kadar komisyona müracaatları lflZımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ohrak da3ıtılmakta. 
iır. 

l - 2000 kilo muhtelif cine: ve ebatta a!tr kö~e ha~h ch·ata mu 
!1ammen bedeli 754 lira muvakkat teminatı 56 lira 55 kuruştur. 

2 - 8 kslem muhtelif cins \'E' ebatta zarf muhammen bedeli 
25!16 lira 12 kuruş ve muvakkat teminatı 190 iira 96 kuruştur. 

4158) 

**"' 
1 Muhagım~ H~eli 2656 , Ji·r~ •. olan bir adet 300 kiloluk (asga· 

ri 5ekeri 10 gram) bir a.:iet 1000 kiloluk (asgari çekeri 100 
gram) hassas baskül karton, formül, tarih yazar tertibatlı olmak 
şartiyle 20.7.1939 perşembe günü saat (10.30) on buçukta Hay • 
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
ı.:suliyle satın alınacaktır. 

Bu i§e girm<.k isteyenlerin 1 99 lira 20 kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği ve saikle birlikte eksiltme günü saa
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

.• l . 

Bayanların nazarı 
Pariste uzun aeneJerdenberi yapılmakta olan makiyaj 

tetkikleri neticeıinde geJiıi güzel krem ve pudralarla makiye 
olan kadınların cildlerinde zamanla bir çok buruıuklukların 
ve çirkin lekelerin husule geldiği anlaşılmıştır. 

Gerek formülleri ve rerek istihzar usullerinde aıhhi kai
delerin haklın olmadığı anlatılan birçok kremlerin bunda en 
mühim amil olduğu tesbit edilerek çalışmalara devam edil
miıtir. 

Pariste ki.in ve bütün dünyaca tanınmış Doktor Debat 
labura~uarfo.nn:la mütehuıns kimyakerlerin yaptıkları ciddi 

tetebbüler eayesinde bu mahzurun tamamen ortadan kaldırıl
ması mümkün olmuıtur. 

Artık her kadın bilatereddüt makiyaj yapabilir; yeter 
ki akşam yatmadan evvel yü~ünü INNOXA SOTO ile 
güzelce temizlemiı bulunsun. 

dikkatine .. 
• 

tNNOXA SOTO cild mesamabnı açar, derinliklere kadar nü(a~ ederek temizler, l.efeNYİ 

besler, istirahatini temin ederek teneffüs etmesine yardım ed~r, cildi yumuşatarak tazeler. 

Akşam yatarken ve sabahleyin kalkınca INNOXA SOTO ile güzelce silinen yüzde çiller 

ve hkeler tamamen zail olur, buruıukluklar kalmaz, cild mesamatı açılır ve taze bir çocuk te

ni haline inkılap eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhangi bir yüksek makiyajdan <!aha 

üstün ve fevkaladedir. 

Doktor Debat laboratuarları bu hakikati muhterem bayanların nazarı dikkatlerine 2.rz:et
mckle ıteref duyar. 1NNOXA SOTU bütün tanınmış Parfümörlerle büyük eczanelerde nor

mal fiatlarla satılmaktadır. 
. . ,., ' . ~ ~ . .... . ... . . . . . . .. .... . ' . •. . - ... . . 
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·I iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Te. Eksiltme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

Başipi 18.000 Krg. 9900 742 50 Kapalı zarf 15 
Beli pi 25.000 il 11200 843 75 .. " 16 
Tonga ipi 10.000 ,, 5885 441 37 .. .. 16,30 

I - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak miktarları yukarıda yazılı baş ve bel 
ipi yine şartnamesi mucibince Tonga ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 5-VII-939 çarşamba gilnü Kaba~ta Levazım ve mUbayaat şubesindeki a... 

hm komisyonunda yapılacaktır. 
VI - Şartname ve nümuneler her gün sözU geçen şubeden ve Kastamonu müstakil müdürlü. 

ğünden parasız almabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7.5 gü. 

vcnı:re parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saat. 
lerinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz ~ukabilinde vennelcri lazım -
dır. (4517) 

1939 
· Resimli Hafta 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

• t \ ~ _, ...... r ' • • • ~ 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 
Bu işe ait şart~meler komisyondan parasız olarak dağıtılmak Birçok güzel yazılar ve resimlerle 

tadır. ( 4585) doludu.r. Almağı unutmayımz. 
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Bütün şatoda, yabancının oda. 
ıından başka, ne bir ı;ık, ne 
bir gürültü, ne bir nefes vardı. 

B:\LSAMO 

Andre hala üstünde mum yan 
makta olan piyanonun yanında

ki sandalyeye gi.dip oturdu. 
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la§masını işaret ediyor. Filip 
itaat ediyor, hürmetle şapkası. 

nı çıkarıyor. 

Bir takım manyatizma hareket· 
!eriyle elektrik cereyanının isti. 
kametini deği!}tirerek kırık bir 
halde iğilen bu güzel vücudun, 
bu ağırlaşmış başın uykusuna 
sükunet ve rahatlık verdi. 
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Baktı, dinledi. Sonra, bir şey 
görUp işitmeyince tekrar mer -
didivenini aldı. Artık korkudan 
kalbi çarpan insanlar gibi göz
leri bulandığına ve hayaller gör. 
düğüne tamamiyle kani oI.clu • 

Merdiveni istediği yere yer· 
leştirip te ayağını ilk basamağı
na koyarken Balsamonun kapı. 

sı açılıp kapandı. Ve Andre, ta· 
biatin fevkinde bir kuvvetin tesi
riyle yürür gibi, ışıksız ve gü. 
rültüsüz a§ağı indi. 

Genç kız bu suretle merdi· 
ven sahanlığına geI.cli. Jilberin 
yanından sürünerek geçti ve 
karanlık içinde yoluna devam et
ti. 

Baronla hizmetçi Labrinin 
yatmış olması, Nikolun başka 

paviyonda bulunması, Balsamo· 
nun kapısının kapalı olması, 

genç adamın herhangi bir baskı
na uğramak tehlikesini ortadan 
kaldmnıt bulunuyordu. 

Kendi kendine kuvvetli bir 
cehit sarEederek Ondreyi takip 
etti.. 

Andre koridoru dolaşarak sa· 
lona girdi. 

Jilber de kalbi parçalanarak o
nu takip ediyordu. 

1 
Kapı açık olmakla bcr~ber o. 

rada durdUs 

Jilber heyecan içinde tırnak· 
lariyle göğsünü yırtıyordu. 
Yarım saat evvel burada, bu 

genç kızın darıltmadan elini ıe 

eteğini öpmüştü. Burada ümide 
düşmüş ve .nes'ud olmuştu . 

Genç kızın bu müsamahası, 

şüphesiz baronun kütüphane .. 
sindeki romanlarda görülen ah .. 
lak fesadından ileri geliyordu. 

Jilber bu fikirler içinde dalga• 
lanarak: 

- Eğer böyle ise, dedi, ben 
de başkaları gibi bu ahlak fe· 
sadından istifade ederim. Ma
demki melek &affet elbisesini 
rüzgara bırakıyor, bana da if. 
{etinden bir kaç parça versin 

Bu sefer iyice karar veren Jil
ber salona doğru atıldı. 

Fakat tam eşikten atlayacağı 

S!rada karanlıktan çıkan bir el 
kuvvetle kclunu yakaladı. 

Jilber korku içinde döndü; 
kalbi sa:ıki yerini değiştiriyordu. 

Hiddetli bir ses yavaşça ku· 
lağına: 

- Ah! Bu sefer seni yakala
dım saygısız 1 dedi. Haydi gene 
onunla sözleştiğini inkar et!. .• 
Haydi gene onu sevdiğini inkar 
et!. 

Jilber bu tazyikten kolunu 
kurtaracak kuvvetine bile ken. 

- Ne dediklerini işidebilir 

misiniz?. 
Andre, hiç bir gürültünün 

d:kkatini bozmasını istemiyor 
gibi bir hareketle Balsamoyu 
durdurarak: 

- Dinleyeceğim, dedi... 
Sonra: 
- Duyuyorum! duyuyorum! 

diye mırıldandı. 

- Genç kadın ne diyor?. 
- Tatlı bir gülümseme ile at· 

ları daha hızlı yürütmeyi emre. 
diyor. Alayın sabhleyin saat al
tı.1da hazır olmasını, çünkü gün
düz bir yerde durmak istediğini 
söylüyor. 

- Nerede?. 
- Kardeşim de bunu soruyor. 

Oh , yarabbi! Taverneyde dur
mak istiyor. Babamı görmek isti. 
yor .. Oh l Demek bu kadar bü
yük bir prenses bu kadar fakir 
bir evde duracak! Ne gümüş ta· 
kımlarımız, ne eşyamız var! Şim· 
di biz ne yapacağız?. 

- Müsterih olunuz .. Bu cihe. 
tide · düşünli.rüz. 

- Ah! Mersi! Mersi!. 
Yerinden yarı kalkıruş olan 

genç kız derin derin içini seke
rek bitkin 1ıir halde tekrar koltu
ğuna çöktü. 

Balaamo derhal ona yaldaıtı. 
' 

Andre, o zaman tam bir isti
rahata girmiş gibi göründü. 

Balsamo ona mağmum bir ba
kışla bakarak: 

- Kuvvetinizi toplayınız, de· 
di, şimdi senin isabetli görüşü. 
ne gene ihtiyacım olacak. 

Sonra en müfrit bir imanla 
devam etti: 

- Ey ilim! Aldanmıyan yal
nız sensin! İnsan yalnız sana her 
şeyi borçludur! Ey Allahım, bu 
kadın o kadar güzel ki! Bu me
lek o kadar saf ki! Melekleri ve 
kadınları yaratan sen, bunu bi· 
liyorsun 1 Fakat bu anda güzel. 
liğin benim için ne değeri var? 
Masumiyetin ne değeri var? Gü
zelliğin ve masumiyetin l::ana ve
rebileceği basit bir m:.\:imattır . 
Bu kadar güzel, bu kadar saf, bu 
kadar mükemmel olan mahluk 
isterse ölsiln; yeter ki ağzı l:c· 
nuşsun 1 Yeter ki ben emin ve 
ay.dınlık bir adımla yürüycbik
yim !.. Genç 'kız, şimdi, irademde· 
ki kudretle, birkaç dakikalık uy
ku yirmi sene uymuş gibi aau 
kuvvet verdi; uyan artık, yahat 
her ıeyi açık gören uykuna ye· 
niden dal 1 Senin konU§marul da-
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oırıncı kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 
FORF ARSOL'u, bütün .kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iştah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 
- ~:ı . . . • ' • .. l • • ·- -

Li on sa olo 
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1 - Taahhüdün ademi ifasından dolayı 5000 M. üç nakilli kur· 

şunlu kablo açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 

\c~aiklc o gün Ye saatte mezkur komisyona müracaat edeceklerdir. 

Sütçüler aleminde bir hadise .. 
Süt Makineleri 
1939 modelleri gel

miştir 
Dünyanın en sağlam \'e en 

ucuz 

M iELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı dr 1 
ima mevcuttur. MIELE 

makinelerimize mahsus 
hususi yağımız gelmiştir. 

Fiatı diğer yağlardan daha 1 
ucuzdur. 
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h:ı ::.~iyacım var. Bu sefer yal. 
nrz L..:nim için söyleyeceksin .. 

Ba!samo tekrar ellerini uza· 
tar:ık genç kızı doğrulmıya icbar 
etti. 

Sonra, onu hazırlanmış ve 
itaat altına girmiş görünce cüz 
danından dörde bükülmüş bir 
kağıt çıkardr. Bu kağıdın içinde 
bir demet siyah saç vardı. Bu 
siy:ili saçı dolduran güzel ko
l: ıılarla kağıt yarı parlak bir 
h:ıle gelmişti. 

Dalsamo bu saçı Andrenin e. 
linz verdi: 

- Bakınız! de<li. 
G::n~ kız; ıstırapla: 

- Ah 1 Gene mi? dedi, hayır 

hıy:: .. Beni rahat bırakınız .. Çok 
acı çekiyorum. Aman yarabbi! ... 
Biraz evvel kendimi ne kadar iyi 
his:;cdiyordum ! 

Balsamo elinde tutmakta oldu
ğu çelik çubuğun ucunu hiç a
cımadan genç kızın göğsüne ko
y~rak cevap verdi: 

- B::ıkmız!. 

A r:.:1re ellerini büktü, dudak. 
lr rı köp~klenmişti. Mağlup olan 
iradc::in:n verdiği ümitsizlikle: 

- Oh! Görüyorum! Görüyo· 
rum ! diye bağırdı. 

- Ne görüyorsunuz?. 
- Bir kadın .. 
~11samo vahti Lir sevinçle 

n ırı ld~ndı ! 

- Ah! İlim fazilet gibi bey hu 

de bir şey değilmiş.. Mesmer, · 
Brutusu mağlup etti.. Haydi, 
bu kadın bana tasvir ediniz de 
iyi görüp görmediğinizi bile· 
yim. 

- Esmer, iri, mavi gözlü, si
yah saçlı, kollan adaleli. 

- Ne yapıyor?. 
- Koşuyor, uçuyor, ter için. 

de kalmış. muhteşem bir at tara· 
fmdan götürülüyor gibi... 

- Ne tarafa gidiyor?. 
Genç kız garp istikametini 

göstererek: 
- O tarafa, o tarafa... dedi. 
- Yol üzerinde mi?. 
- Evet .. 
- Şalon yolunda mı?. 
- Evet.. 
- Peki ... Benim takip etmiye 

mecbur olduğum yoldan gidiyor. 
O da benim gibi Parise gidiyor. 
Onu Pariste bulacağım. 

Genç kızın elinden hiç bırak
madığı saçı alarak: 

- Artık dinleniniz, dedi. 
Andrenin kolları bütün vü. 

cudu boyunca hareketsiz kaldr.. 
Balsamo; 
- Şimdi piyanonuza dönü· 

nüz, dedi. 
Andre kapıya doğru bir adım 

attı. Fakat dehşetli bir yorgun
lukla bitkin bir hale gelen ba. 
eaklan artık onu taşıyamıyor

du. Sendeledi. 
Balsamo genç kıza yeniden 
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tesirler yaparak: 
- Kuvvetinizi toplayınız ve 

yolunuza devam e<liniz, dedi. 
Andre efendisinin haksız ira

desini yerine getirmiye çalışan 

yorgun bir at gibi yürüdü. 
Balsamo kapıyı açtı, genç 

kız daima uyuyarak merdiven. 
lerden indi. 

-10-
NiKOL LEGAY 

Balsamo, Andrcyi isticvap et
.tiği zamanı Jilber tarif edilemez 
ıstıraplar içinde geçirmişti. 

Kırmızı odada neler geçtiği

ni dinlemek için kapıya kadar 
yaklaşmıya cesaret edemediğin. 
d "!n merdiven altında büzülmüş 

ve derin bir ümitsizliğe düşmü~· 
tü. 

Kudretsizliğini ve mevkiin!n 
aşağılığmr hissettikçe bu ümit
sizlik buhranı bir kat daha ço. 

ğalrycrdu. 

Ji1ber için, Balsamo da bir a
damdı. Akıllı ve kendi kendine 
yetişmiş bir filosof olduğundan 
büyücülere pek inanmazdı. 

Fakat bu adam kuvvetli, Jil
ber ise zayıftı; bu adam cesur, 
Jilber henüz değildi. İcap eder
se Barona kafa tutmak için yir· 
mi defa merdivenleri çrkmak is
tediği halde yirmi defa titreyen 
bacakları bükülerek dizleri 
ilstün~ 5öktü; 

O zaman aklına bir fikir gel. 

di. Ayni zamanda hem aşçı ve 
hem oda hizmetçisi, hem de balı• 
çıvan olan Labrinin duvardaki 
çiçekleri düzeltmek için kullan
dığı merdiveni almayı düşündü. 

Bu merdiveni lazım gelen 
yere dayayarak öğrenmeyi 

arzu ettiği şeyleri görebilecek .. 
ti. Hemen avluya çıkarak mer
divenin bulunduğu yere gitti .. 
Merdiven duvarın dibinde daya
lı duruyordu. Alman için yere 
eğildiği zaman şato tarafından 

bir çatırdı işitti; geri döndü . 
Karanlıkta açılan gözleri açık 

kapının siyah çerçevesi arasın 4 

dan bir insan şeklinin geçtiğini 
görür gibi oldu. 

Fakat bu şekil o kadar çabuk 
ve o kadar sessiz geçti ki bir in· 
sarıdan ziyade bir hayale benzi
yordu. 

Merdiveni bırakarak helecan 
içinde şatoya doğru ilerledi. 
Jilber her şeye inanan bir adam 
olmamakla beraber bir hayalin 
geçtiğini zannetti. 
Heyecanına kaprlmamak için 

bütün kuvvetini toplamıya ça4 
lıştr. Eğer birini görmüşse bu, 
canlı ve bilhassa ortalığı göz· 
lemekte menfaati olan canlı bir 
kimse olması laaım gelecekti. 

İkinci kata •ba'ktr. Evvelce do 
söylediğimiz gibi Nikolun l fım

. bası sönüktU. Pencerelerden hi~ 
bir ı~ık sızmıyordu. 

J 
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