
w 1 .. . . , ' . . . , 

'I'cldon: 23872 Sene: 8 - Sayı: 264S 28 HAZİRAN 

il 111 

D 
< 

J Bugün Büyü~in yıldönümü 
dür; Almanların Danzigde bir 

darbeye kıyamından k6rkuluyor~ 

Ünzumi harbi doJııran s11ikast Jıadi
;'ıini ilk haber veren bıgiliz gaze
'~i • hcidiseye k111ban giderı prens 

L'e Prensesin sııikastten biraz evtJel 
ıqraydan çıkışına' ve hadiseyi miite· 
"kip katilitı yakalanışına dair. iki 

resin: • 

1 Leh deniz Ussu 

üzerinde uçan 

bir Alman tayya 

ıesi top ateşile 

dUşUrüldU 

' ... Yazısı 4 ünciide • 
-------;..------~~~--:-'---~ ·------~----------------------------------~---~ ..... 

Cumhurreisi 
Bugün gemlik 
ve Mudanyayı 

1 şereflendirecek 
~ursa, (Hususi) - Yalova· 

da istirahat etmekte olan 
Curnhurreisimiz İsmet İnönü, 
biıgün öğleden sonra Savarona 
Yatile Marmarada bir tenez -
tüıı yapacaktır. Cumhurreisi -
tlıizin ıbu tenezzüh sırasında 
Ci~liği ve Mudanyayı .şeref -
1cndirecekleri anlaşılmaktadır. 
lııınet inönünün 1 temmuzda 
da istanbula giderek denizci -
lcr bayramı dolayısile yapıla • 
tak büyük şenlikler de bulun· 

~:~:~_!l~~~C:"?:l~~r :_. .. ·-------. ~ 
41<E$ 
Sayfadır 

''Tarihteki Almanyayı 
tekrar alacağız ! ,, 

Göbbelsin söylediği tarihteki 
Almanya nereleri ? 

Tarihteki A lmllnva İ!te budur 

p - • • « 
~ . 
CI) . 
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~ Yazısı 7 incide 

1939 ÇAR Ş A M. B A 
.. 

ilan iıleri: Tel. 20335 
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1 r D • 
Harp devam 

edivor 
80 Avcı, 30 boDı.bardı-

man tayyaresi 
Yeniden Sovyet topraklanni ·bombar~.ıman etti. 

ikisi bombardıman olmak 
üzere 

7 
Japon tayyaresi 

düşürüldü 
Altı Sov1et tayyaresinden 

hAber yok 
Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajan. 

sr bildiriyor: 
Mogol • SoYyet erkanıharbiye he

yetinden verilen malümata. göre 27 
haziranda Japon - Mançuko hava 

Devamı 7 cide 

Bükreşte ·· ·bir <aşk 
dedikodusu 

Aynı delikanlıyı · çılg-ın bir· ·aşkla 
seven iki genç kız felakete uğradı 

Sat ye 
Şirketinde araştırma 

yapıldı 

Bir çuval, ve bir 
bavul evrak 

adliyeye getirildi 
Yeni tevkifat 
ihtimali var ! 
Suçlulardan bazıları 6 

bin liralık komisyonu Re
fi Bayarın aldığını söy
lüyorlar; Refi Bayar ha
beri olmadığını iddia e
diyor; yüzleştirilecek -
ler - Sorgularının gayri
mevkuf yapılmalarına 
karar verilenlerin tev
kifleri talebini ağır ceza 
reddetti. 

(Yazıu 7 İncide) 

.- l' azısı 7 incide 

ÇERÇEVE -
Ve~cuc Me'cuc 

Meğer Uzak Şark'ta, Ruslarla. .Japonlar ara.<ıında blr aydır harb 
Yanm~ da baberimh: yok. Birdenbire, su kadar tayyare biri~irlnc gir
di, ~u kadarı dil tü, bu kaıları kaldı tllye lıalıerler alıyoruz. 

Harb ilin etmek izin aldırmaı.: moıla.•unı zannımca .Japonlar rı· 
karmıı:.tır. Zannmıra bu moda, 904- yıhnda bir gece .Jaj)1)nlann Po
rartür limanına hücumlle ba,lar. 

Kim d~ml ki Doğu, ~u k'adar zamandan~rl Bat;nın taklidci"l ! 
Japonların bu tabiye bulu~unu takllll t-hliyeu'ne '"m;ak , ~in bile A ,._ . . . 
rupalılar 30 o;ene bt'klemi~ değil mi! Yıllardır o ilhak, bu i~al, ~u hii. 
cum, hangi inde harb ilanı gibi bir ' merdi!~ yer giirdüniiz? 

}<'akat. modanın ... aıılbl Jıı1>on, doğru iı müthh mahluk. liinı olmı
yan Jıarb ~öyle dun.un, lıab .. ri ~mnıynn harbi bile c'ad' n idare ede
biliyor • 

Garblı bir mütefekkir, Auupıtnm sonunu gö temıek i tiyen bir 
e .. cr'.inılc, onlar l~in ~iiylc deıni}U: 

- Görttckı.iııiı, bir ~ün g~let.~k, san ırkın yarım 8'tam boyun
daki c;o<:ukları AuupaJı i tila edtcek; hub nıtJ danlarmdakl iillllerl. 
miıJn ağı1.larını açııı altın dl lcrinl ı.öl.:crek. 

J>ine bağlı haberlt-r d<> bu tc~hM guc:tkl~~timılyor mu? Ye't·uc 
Me',, uc hikayesini ldm bllıneı ~ 

Uir ~iin A«'le<"ek, cii..,ııcre ııek lüiı:ük, ~ayıra pek büyük ~lr IM&n 

ürü ü bütün dUn~a~·a .}'&.}ılacak, ~·ak•Jl yıknca.k, knıp dökecek • 
Hundan yii7: srnt• e\\ el tam bir ha.} 111 'kadr~u i~lnde görUnen bu 

rh ayet, bu~iin bir gcrçckle~me mukaddem~! ya~amalda. t:ıte le·. 
t·ur Me'cur! Boyuna, bosuna., korkurmzluğuna, ka~·gı ıZlıfma., öciiae, 
giiciiM bakın da hiilaniinüıil verin! Rayısma ~«'linrf!, ~XM' lto aıll

yon .Japo11 Ye'<·uc· MP'ruc kl\cJro,unu dolduranıı~ orsl\, 400 milyon Çinli. 
yl de ht~aba kat:lbillr!<>lnlı. 

ı\'ccib Fazıl KISAKVREK 
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Parti meclis grubunda 
Koordinasyon meselesi görüşüldü 

Ankara, 27 (A.A.) - C. H. 
partisi meclis grupu bugün 
2 7 .6·939 saat on beşte reis ve_ 
kili Hilmi Uranın başkanlrğmda 

toplandı. 

verecek ekilde kayıtlardan ko. 
runması gibi esaslı teklifleri de 
ihtiva etmekte ve haddi zatında 

lüzumu kabul edilen ve muhtelif 
vekaletlere işbirliğini tazammun 
eden koordinasyon için ayn bir 
kanun tedvinine ihtiyaç olmadığı
nı ilave etmekte idi. 

Rapor üzerinde bir çok hatip • 
ler söz söyledikten ve iktısat ve-

RuznamCde mevcut olan Hakkı 
Kılıçoğlunun takririndcn milli 
müdafaa ve maafif vekaletlerine 
taalllık eden suaHere vekillerin 
verdikleri cevapfar dinlendikten 
sonra heyetçe devlet sanayi plan
larının tatbikinde ve 5anayiin 
işletilmesinde mevcut r.1ürakabe. 
nin kifayet derecesine ve yine 
bu mevzuun tatbiki için bir koor 
dinasyotıa ihtiyaç oldu~una dair 
Antalya mebusu Rasih Kaplan 
ve Kütahya mebusu Alaettin Trid 

kili Hüsnü Çakır da mevzuu 
üzerinde komisyon raporuna işti. 

ı akc!Jl esa~lı mütalealar derme· 
yan ettikten sonra heyetçe rapor 
hü~umete tebliğ edilmek üzere 
tasvip edilmiş ve riyasetçe celse_ 
ye nihayet verilmiştir. 

Ali Çetinkaya, dün, Dtniz Ticaret mdtı&i riytırd etmiş ııe imtihmılarda bulımara:ı talebelere sualler sormuştur. 

~~~ .Hilber;· 
. ' . ' .·· .' 

• • .. ' ~ '\ -of• r • ' of 1 • ~ • 

oğlunun takrirleri mu?ifeviya -
tını tetkik için daha evvel grup 
umumi heyeti karariyle tavzif e -
dilmiş olan komisyon raporu mü
zakereye mevzu ittihaz edllm~ -
tir. 

Maar~inler Al·ı Çetı·nkayanın 
ya~!:71~~~j~us~~~ ~~~:; • 

Sanayi p1inlarınm tatbik satlia· 
Iarında ve bilhassa mali neticeler 

de tahmine nazaran görülen 
hir misli fazlalık üzefjne eliem. 
miyetle nazarı dikka~i celbeden 

rapor birinci sanayi planmm ik -
mali için lüıum cöriı1en tihsisa .. 
tın verilmesile beraber hnayilef" 
me hareketinin parti programı 

mucibince ve mali tebiiK imxan -
lan dahilinde tertip 't'C tanziın e. 
dilmesi ve bu mevzuôa çalışan 
müesseseler faa1iyetinm islahile 

kredi ve finansman iılerinin ay -
rrlarak sanayi ve maaôm iftet· 
melcrinin bünyelerine uygun i. 
dateler halinde tejkilitl.ahdmlmi 
sı ve 3460 numarali &nunla Jtü -
rulan müfalt!W liSteminin key. 
fiyct ve bmiyet noirtattndan 
tal<vıyesite tat~k ve idamesi ve 

ayni zamanda dev1etin sınai ve 
iktısadi mahiyeti tapyan müesse -
selerine de tCJmili 'fe teıekliülle. 
rin bilinçolar;ile hesaı'bı katııefi

nin Büyült :Millet Medisine arzı. 
nın usui itffliaıı 'ft mitli nrta -

yiin hayatiyetini ve tatyonel ~. 
hşma kabiliyetini arttırmu için 
gümrük tarifelerinin ihtiyaca 
göre ayarlanmatile beraber iç pa
zarlarda istihsaHn rekabete vüc'.lt 

~;:t:,r~~;;~~i:~:si:::!i -M-u .. h-en-dı.----s -S-er-----m---ed t et k 1. k 1 e r 1. 
!>oğaıt maarif müdürlülüerinden 
birine, Ankara lisesi müdür mu_ 
avinlerinden askeri nlalatya lise_ 
si müdütlüğüne tayin edilmişler. 
dit. Ankara Konservatuvar 
başmuaVlııliğine edebiyat mu • 
alliıfilerinden Şükrü, mUclür nıu.. 
AViiıliğine Ari.kara lisesi müdür 
muavini Şinasi tayin olunmuştur. 
~ 

Denizbanktan nıçın 
·ve nasıl çıkarılmış 7 
Mühendisin Harun Ilmen 

aleyhine açtığı davaya 
baktldı 

Yusuf Ziya Onişin şahit 
olarak dinlenmesi 

isteniyor 
Galata&aray - Beşiktaş 

karşılafamıyacak 
A k 27 (H ") G Bundan birkaç ay evvel Deniz. 

n ara, . ususı - .. a- bankta cereyan eden bir hadi<>e 
J~tasaray - Be§ıkt~ş !ut~l bırın mahkemeye intikal etmiştir. Ha -
cı takımlarının mıllı kume kar dise şudur: 
şrla§malan tekrarlanmıyacak - Denizhank umum müdür mua -

tır. . . . vinlerinden fen §ube5i müdürü 
T ~~!'1ık heyetın.ı? bu hus~sta Harun tımen bir gün banka mü -

verdigı k~r~r. bugu~lerde alaka- hendislerinderl Sermedi yanına ça 
darlara bı1dırı1ecektu. ğırmış ve limanlara ait atelyede 

-o:---=- bu1unan atatın lstinye aoklarına 
Müesseselerin haremden gönderilmesini söylemiştir. Amir. 

istisnası İstenecek lerinin bu sözlerine kar~ Sermet 

Ankara, 27 (Hususi) - ise kendisinin liman işletmesi kıs· 
Bankalar baremi projesinin mad mına bağlı olduğunu ve bu yüzden 
d~leri yarın mecliste görüşülür- de bu talebi tahriri olarak bildir -
ken kanunun hususi müessese· ınelerini Harun :flmene hatırlat -
lere teŞmilini istihdaf eden fık- rruştır. Harun İlmen ise bu ceva. 

ranm tayyı hususunda birçok ba nrşı: "Sit bana bağhsmız,, 
mebusların talepte bulunacak- demiş, fakat mUhendis Sermet bu 
]arı söylenmektedir. defa da: "Ben tahriri emir alma -

-----.:....-'-""'-'--"'--=-.....:;.-.......:..--------.--------..._--- dan bu işi yapamam. Sonra mesut 
olurum.,. cevabını vermiştir. 

Bu karşılrklı sözler üzerine ara
larında münakaşa çıkmış, neticede 
de Hatun İlmen umum müdür 

,.,\KIT lngilterc arıısındoki konuşmaların Yusuf Ziya Önişe şikayet ederek 
• \<>ıın ı;5, ,,Jınanya ve ltalyıı hata- uzayıp gilrnesini, Rusyn ile ıotııliter Sermedin i~ten çıkarılmasında rol 

l:ırını lüfecekler mii İ1aşlı1tlı başma· lcr arli~ıntln gizli bir nnlnfınnyn ham oynamıftır. Aynı %amanda umum 
kalcsltH!e hu tıııtnnin birleşnıefefin- ledeii ve bu viiıılen getikliainl lclill:ı "d'' t f d . t k la · . . mu ur ara ın an ış en çı arı n 
de olduğunu lebnrüz ettirmektedir. cdcnltrln sözlcrını lıııkllrnlle karşı· .. . . 
Bıı ııirleşmeye seheblyet veren hlidi· lt1$hrtırnk bunun imktınsızlılJına ya· Sermede gonderılen bır tezkerede 
~c de mııl0m6ur.Almanyn sıkıntı Jcin rıror ve diyor ki: de Harun tlmenin Sermedi umum 
de tıuhınmasını müstemlekesizlikte lif°{usyanın sulh cephe ine iltihakı müdüre şikayet ederken hakareta· 
gôrmekte ve bunu elde etmek ıcın harbe m:ıni olınnk itibarile cok iyi miz bir kelime .kullandığı anlaşıl. 
ıcubınılıı siHiha ~arılmak üzere, Al- olurdu. Bununla hcralıer, eğer kor- mt5 \re müh«!ndis Sermet bünun 
ırtıın mlllellfiJti yf "ect!Aİnlfi hemen lilllan taarruz vııkuhulursıı llus •n •• - • H tl l ı.ı d 

J vc:uıne arun men a eymne a-
hcpsini silnha yatırmnsındaclır. A· kendi '·nrlığını kofıını.ık lıl•Salıınn . 
sıııı Us diyor ki : cllıcllc bizim cephede yer nlm:ıkta va açmıştır. Diln Galata sulh ce-

''.Sarko doRru ıııenlşleme siyacıetle" lıir daklkn hile gC!ciknıiycrcktir. Bu za mahkemesinde başlayan muha· 
riııılc 1 ·.rıır edereic yeni bir tıllfbe ı:ıl· hakımllnn f nglllı. • Jhıs nıliznkcrclc kemede Denitbank müdürlerinden 
rccck olan Almnnya ile 1tal:ranın bu rinin uzaması vo hotı(ı ııctlcclcıımc· ve şimdi limanlar işletmesi 'umum 
h:irrıtcn znf~r ile çıkmalnrı thtltn:ıti mest lınllcrindl• ılolıl Sovlcllcr itli· 
~ok giblclir. hunun la heralıcr hinci lıatlltiın yeri blfiııı cı!plıede olllıı~ıın 

Vekil, dün yolcu salonunu, Deniz 
Ticaret mekteb~ni gezdi 

Denizciler bayramı ıçın 

programı tasvip 
hazırlanan 

etti 
Şehrimizde bulunan Münakale 1 bir temmuz denizciler bayramı i -

Vekili Ali Çetinkaya dün de muh 1 çin hazırlanan merasim programı. 
telif tetkiklerde bulunmuştur. Sa- nı tetkik ederek tasvip etmiştir. 

at 9,30 da İstanbul liman reisliği. ,Ali Çetinkayanın direktifiyle tn
ne giderek bir müddet meşgul o· giltcreye sipariş edilecek 11 va -
lan Vekil buradan yeni yapılmak· purun şartnamelerini hazırlamak 

ta olan yolcu salonuna gitmiı ve Uıete şehrimizde bir heyet kurul 
inşaat hakkında izahat alarak it · muştur. Heyette, vekalet deniz 
terin çabuklaştmlmaın hakkında nakliyat dairesi reisi Ayet Altuğ, 
direktifler vermiştir. Oenizyolıarı umum müdürü ibra· 

Buradan Ortaköydeki Deniz .. ~Pi hlm K'f!i'Ml"Ba~llot'a,' Deni~Y.öllart 
c~ret mektebine gklım Ali Çetin. ~e litria.n reisligi fen heyeti rdsi 
kaya mektebi gezmiş Ye baıı !ı - Ve azfila'fı .... 1:iülıfnfüaRfac1ır~·oıı )!.;.\ 

nıflann imtihanlantıda bulunarak 
talebelere sua11er sormuştur. Ali 
Çetinkaya mektepte yapılacak 

ıslahat hakkında alnl:adtı!lara di· 
rektiflerde bulunmuştur. 

Münakale Vekili mektepten ay

rrlclıktan sonra eVinde bir miiddet 
istirahat etmiı, saat 16,30 da Is. 
tanbul liman reisliğine ıclerek ak· 
şanı geç valdte kadar meıgul ol· 
muştur. Ali Çetinkaya bu arada 

Komisyon dUn ilk toplnntısmı 

yapmış ve mesaisi hakkında geç 
vakıt Art Çetinkayaya izahat ve· 
tilmi~tir. Diğer taraft:ın 1 temmuz 
yalda§tığ1 için .dün Denizbankm 

butundufiu binanın Uzcrindcn 
"Denizbank,, levhası indirilmiş -
tir. Cumartesi glinil buraya "MU· 
nakale V ckahıti Liman İşletmeleri 
umum mlidlirlilğli,, levhası asıla· 

caktrr. 

müdlir muavhli Hamit Saracoğlu ı miş olsaydı, benim kendisini tec -
da tahit olarak dinlenmiştir. Ha. ziye etmem zarureti hasıl olurdu. 
mit Saraeoğlu nnclileyi §öyle an • Ben ou Serrrıet _ Harun münaka§a 

latmı.ttır. sile aliikadar olarak, Haruna: "Bu 
''- Denizbankın liman l~letme nakil i ini benim kanahmdan geçi· 

kısmım idare eden bendim. "MU - tiniz.,, detrtiltim. O da "Atelyeler 
hendis Sermct, bana tabidi. Li · bana merbnttur,, demişti. Halbuki 
mantara ait atclye.deki aUltın 1stin o gün b!nim mesuliyctitn altında 
ye doklarına gönderilmesinin ken idi, ancaY. birkaç gUn sonra tcşki· 
disine tahriren bildirilmesini iste- lat değişmiştir 'ki, ona bagh:ndr. 

mckte haklıdır. Bu şekil doğru - Hulasa, muntazam çab~ır bir me· 

dur. Bana öyle geliyor ki, kendi. mur olan bu mühendisin b4 isteği 
sinin işinden çıkarılması kararı, hareket tarzı, makuldür.,, 
bir parça asabiletle verilmiştir. E· 
sasen eğer tahriri tebliğ isteme - Bundan sonra söz alan davacı 

vekili Saip, Satyc binası i inden 
dölayt m::vkuf bulunah Deni bank 

hir ihtimal ile lnt devlellerln gıı.lebc da lcrclldDüe mnh~l yoktur. Fransız - Türk nnlnşınası vücııdn gc-, rh <'Yi vnntlctnıiş. Frnnsızlıır llnlchl 
erler.ekleri knlıııl edilse bile netice- İşte sıkı bir ınhlılle füıs)D lıcsnhı· tireli. \"Creceklerıni,. Jlcr Vl'Y lngillz tlolıı 
de ı:ıene atadıkları Hnginliğl, refahı nıı vn1.i;ret budur . ., Tüfk - lngillı. ,.p, Tiltk - Fı'rln ız lın•ınıs. \'csııire \·csııire ... 

eski umum müdürü Y:usuf Ziy~ 
önlşin de şahit olarak celb1ni it. 
tetniştir. 

hulamıyııcaklardır. Çünkü yeni İıir TAN nnlaşnııısındnn sonra J\ktlcnlz<lcki ırn~~yin C:ıhit Ylilçııı hu idıliıılnro 
h:ırbin insanca \'C malen mucip ola· J\1. Zckcri)·a, Bugün Akdcnizlle rnüvnzene, '§ullı cephesi lehine km·· topyekıin şöyle rc\np 't'erlyor: 
cngı tahribat He lclim:ıt ve iktlSôcll Frans:ının mevkilni konuşıııuklndır. wllenmi5 olı!ıı. lt:ı!yıı Akdt'niz orln· "fııgillcrt'nin ~nrkln ördüğü şcbckr 
inkılftplıır 1914 lıarblnih üırııflarını Frnrlsanın mevkilnln, lıir AIMeııiz sınıln tecrit rdllnıiş hlf \'Aıiy~le yaln11 bu k:ıd:ırla kalınıyor. l\lısırııı 
'-Oldn sıfır Oerecesffttle llıı'lı.kôcaktır. de,'lcli olması sıfdlilc lngıllcreyc dı•şliı. ŞinııU sıılh cephesi Aktfeni· Sn:ıdnlı:ıt mi~nkınu girmesi sözlerı 

Sonrn Alınan~a ,.c tııılyanın hııyat benıcmedlijini si.iyledlklcn \'C ornıln, tiıı hülıin oıınlıl:ırlıırını elinde lıuıun tıu mi :ıkı lc5kil eclcn clc,·lcıleriıı ek 
snhnsı olarök lstllrı hülyasına düşlilk keneli ine lılr ılüşman olnn ltalyaııın dur. ıliklnılıf·. hır lıurp vtıkuııntlıı hu lı ~iliı niHııw :ıltın:ı olııınınsı için 
!eri mt>ınlekctler ,.e milletler hep me\·cudiyelini sezıliktcn ~onra ,·azi- kapıların knjl:ınnılm, biilllıı ilıliyuc· hır mnııevraılıın ih:ıret olılui(ıınu na· 
lıcııli{iini iılrAk etmiş vnrlıklardır. yelinin ciddiyetini giin·n Frıııısuııın ' !arını ıicnizıJen lt>nıin rdcıı lı:ılyııyı ıi mıılıarriri kt>şfl•lıııi~tir. lııgiltl•n• 
Onlnı ı Almıın ve ftıılyan siliılıı ile nlılıf;!ı teıllıirleri sıınıınklu ve lııı nr:ı-''lc; bırtıkmtıyıı kfırlılir. ile Türkiye al'asııul.ı olıluğu gihi 
flı!lthl lıir tehdit nHındn tutmnk ımrU• da şöyle ılcmcktcıllr: Onun l\·iııılir ki. Tiırk - FrRnsn Tiirkiw ile :,\lı~ır u~:ısırıclıı llu ((!zil 
ı·cti hayat 5Ôhnsı denlJcn o yerleri "Akılcnlt dc\•lclleriııi k01.nııııınk \"C Tiırk - lngiliı ıınla~ııı:ıları Frun1>a bir ıııııalıeıle nklcclilcrcği ı;özlniııı• 
kenclilcırl için 61Um snh sı hnline tıenıck, lıcı' şeyden cv,·N Tiirkiyc~i ve lııgillereılc ne kndnr büyük lıir Almnıı ııııılır•rriri in:ıııı)Or. ı~ıaıılıııl· 
J..:o~·acnktır. kazanmak dcınckıit, lnglllere hiıim· memnuniyetle knrşılnnrnış!\a ,lıılnli· ıl:ı ~·ıknn T:ın ı.ıazeteıılıııle "Mlilhenı,. 

Totnliler devlellrr ıarahndnn nçı- le kolayca anl:ışııbilirdi. Fakat Frnn·lıer ılt!vleııcrtlc ele o ilcrr.cc hlılılcl oldul!u n~iklir lıir nınknh:)i ıh• huıın 
1ncıık bir harbin muh:ıkknk olan mağ sn ile arnmızılo bir scnedrnbcri ıızn·I ve o nbiyct ll!'llhdırıııııtıt.,, ılf.'lil olnrnk (!Ösleı•h ım 1!11 unlnşııın• 
liıbiyet neticesi ise kcndllt>ri için ne· yıp ~iden bir ihtiliıf ınc\'zıııı vardı. l'f:.'ll SABAH ;.·n ~·öre Frnn<ınııın Suriye üzerinde 
lcr setircceğini düşı1nme~e bile nıa· Hotny ıııcse)c!;İ bitim nrzıımuz cl:ıhi· llü-;eyin C·ılıit Yol~ın, hııf(Ünkfı ki mantin ı Tfir'tiyc\'c. fnglllercnlıı 
hal yoktut. llnde hııllcılllıne<llkçc Fraııı;n ile lıir· haşınnknleslhc "~nrkt:ı lııı:ılllz şeht>ke Filistin (!zerindeki ınnndosı ılıı ,:\lı~ı-

Btı vaziyete tıöre bi.Hilıı dün)nnın Jcşnıeınize imkfln oktu. 1ıııtillerc ısiı. udıııı Hrml,tlr. Tllr Alman g:ııe· !''.l intikal edel"l'klir. 

Diğer taraftan dava edilenin ve 
kili ise hadise ile mahkemeye mü· 
racaat tarihi arasında üç aydan 
fazla bir zaman geçtiğini ve 482 

inci maddeye göre açılan davalar
da bunun mUruru zaman demek ol 
duğunu ileri sürmüş ve davasının 
reddini istemi,tir. Hakim Nusret 
l;u huıuıta bir karar vermek Uze. 
re muhakemenin devamını 29 ha
zirana bırakmıştır. 

-o--

Mısır sefiri 
DUn gece ferimizden ayrıldı 

Mt!lır sefiri Mehmet Lntn Ceza. 

Ad ahlar 
Yürük Aliye vapur işle

tilmesini istiyorlar 
Büyükadanm Yiirükali plAjı açıl· 

mıştır. Fakat halk ve..~itsizlik yu· 
ı-ünden pU'ijdan istifade edememek 
tcdir. Denizbankın geçen sene oldu 
ğu gibi Ada iskelesile plaj arasın~ 
vapur isletmesi bekleniyor. 
~ 

Üniversitede 
Doçent kadrosu geniıletilecek 

Üniversitenin eon senelerde çoJı 

fazla rağbet gömıesi Uzcrlne tedrl• ' 
heyeti kadrosu ihtiyacı karıııtıyanıı 

yncak hale gelmiştir. SöylcnwğinC 

göre, bilha.s .. a doçent azlığı doları· 

ııiylc tnelbc güçllik çelcmcktcdlr. 
Talebe mevcudu ve yeni knyıtlıtr 

fipiönUndc tutulnrak doçent kadro
su glhişlctnecektir. 

Yeni ders scnesliıc kııdr..r bu nıc 
telenin halledileceği umuluyor. 
~ 

Sirlrnci istasyonu meyda· 
mnm tesviyesine başlandı 

Sirkeci istasyonunun Ankıırn 

caddesi tarafındakl avlusu, şchrill 

mUslnkbel plbma uygun olarak )'r 
la. ilave edilmektedir. Bu maksatifl 
avlunun et.rafındaki duvar ve par- ı 

maklıklar kaldırılmııJ ve bu yerill 
cadde ile ayni yükseklikte bir me) 

<lan haline getirilmesi için dün tcıı 

viycsinc başlanmıştır . 
Avlunun ortaı1ındaki büyUk JAffe 

b:ı kennt& alınacak, tren yolculat't 
na mahsus otomobiller içirt eskifl 
gibi yer ayrılarak bir gUçlUğc mc)' 
dan vcrllmiyccekUr. 

llerde avlunun bltlıtlğinde mcv ' 
cut binalar dn istimlak edilert~ 
meydan doha ziyada bUyUıtUicce~· 
lir. 

-o-

iz mit 
Kurtuluşunun yıldönümürıU 

kutluluyoı 
1zmit, 28 - Bugün güzel şehri' 

mlzin dUıpnaıı lıigalindcn lrnrtulutll 
nun 19 uncu yıldönümUdür. 1zıni1 

ve bUtUn kötfez sruımeri ba§t.all· 

bnı:a donanmış, halk bu mes'ut gtı 
nU kutlulamağa hazırlanmt§ttr. Dilf 
mnt\ elinden yanmış ve bir hartbl 
olnrnk kurtulan İzmit bugUn U • 
nmmıyo.ca.k kadar mıı.rnur bir g~1e 
solmlmw;tur. 

-o-

Ada arabacıları 
Fazla arabadan şikayetç' . 
Bu yaz Büyükadanm araba ıne\ 

cudu bir misli derecesinde artını;tıf 

Şehrin diğer taraflarında otonı0' 
biller yüzünden iş yapamıyan o\1 
bacılar Bilyükada}•a akın ediyoiltıf 

'eni hlr umutrı' relAkcllen kurtıılo.- I~ron5ıırn 11:-ıny mc l'lesinclc bizi t:ıt-,ıcsinin Mısır lı:ıril'i)'C nnzıtının sc- n:r nıf.'mlckctıc ınotbııoı lıilrl'l:n·ti 
bilmesi i~ih Alman:rn ile ltnh·anın min etmc5ini tnv,i~·e elli. Arnarnlhı· ynMlinclen lı:ı'il:ıynrnk, lngillcrcnin olm:ız~:ı. el'ııebi gnZl'lelcr scrhcı;t !IU· 

içinde buhındulllıın mili hiş halayı Aun işgnlintlen, !\Rhillcl'İmiz karşısın ,:ırkln CC\•lrdı.'I Uolnplnrdan ( ! ) lınh· retle elde gezmezse \'e lıunlnrııl rıeş 
lılr ;illl evvN. görınelt>rini limit ede· dııki ııılnl:ırın l:ılıkiminclcn ,.e totali-1

1 scdeıı im ~·nwld her ııımnnkl gilıı riy:ıtı hnll.t:ın gizli hıtuhır!il\ işle hu 

irli .dUn gactı semplon ek.sprcaile Adanın eski arabacılan bu 

ntiı.,. ter silindidnin Bnlknnlnrn inmesin. yalan koııırırlrnt'lerl duyulduAu holde llirl:i yalnnlnrla o 2nvnllı ıııemlckl'1 
CJtfal!ill"n den sonra bl7 ılc Akdenl7ılc ılcmok· Hiiscyin Cnlılt yakın gene bunlıırn halkı knraıılık idnılc hırnkılır w 

Tamu lbdJ, So•yetlor iltihııdının rnsilcrle elblrliAl yapnuık lhliyncını1 birer birer ccvnp veriyor, istrnilcn yola koyun süriisü gibi sev· 
v•~ hWiVa :ır11ııtnil11, Rusya ilcıduyduk. ~enranllcrin hlrlrşmesi, biri lnglllere, Türklere, Hnlc!ıi YC Su· kolıınur.,, 

Avrupnya hareket etm.lşUr. yetten güçlüğe uğradıklarını il~ ı 

Sefir Kahl.reye gidecektir. YerL sürerek Büyükadada araba m::' • · 
d 'h . - hd'd' /> el• ne Mısırın Bağdad elçisi AbdUrrah-. unun ı tıyaca gore ta ı ı ,·~ ,

1 
ntan A7.&..m beyin tayini takarrür 1ı şandan araba girmesinin yasak < 
etmiııtir. rnesi için teşebbüslere glrişmişleroı· 
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Adalara su 

Mareşal 
Çanakkale de 

Çanakkale, 28 - Dün saat 6 ,30 
da Mareşal F evzi Çakmak maiye
tinde generaller ve T rakya umumi 
müfettişi Kazım Dirile olduğu halde 
şehrimize gelmiştir. 

Ağ;_rcezada bir muhakeme 
-- --- z:www;ııs_, awwwı .. .......__.. 

Despina nasıl 
'"ld .. ? o u . 

HA B E R - Akşanı Post~ 

·-.. ············-···· ... ···············--················· ..... ············,.················· ... ·· 
• 

Hayat bahalıltğı böyle 
hallolunacak ? 

• 
mı 

Yazan : M. DALKILIÇ 

G AZETI~LEimE şöyle bir haber okuduk: (Ha.yat pahalılığı
nm önüne gccilmesi için belediye bazı tetkiklerde buJun

makla.dır. Paha.lılığa bilha~sa ~eyyar sa.tıcıların sebebiyet wrdik
leri, ucuza aldıkları bir malı pahalıya sattıkları anıa .. ;ılmaktadır. 

Hal müdürlü~"ii bazı tedblrforiıı Utlhazmı diişünmektcdlr. Bu ara.da 

• * 
imrenilecek bir yangın ! 

1 ŞTE dansı ba..)nnı:ıa. rllyeceğbniz 
bir yangm: 

H<.•ybelldc (tariki dtin}·a) tlenilen ıle

ıtz kıyJ~mda. birike~ ~öplerln üzerine claL 
~mlıkla atılım cigaradan yangın çıkarak 

iki ~amla beraber yanmış ..• 
Şu tstn.nbulun tariki dünya P10kakla.. 

rmuaki çöplere dıo hep a.;rnl dalgın ciga.ra 
te~rlf ct~e ne olur~!. 

Mim 

Avusturya askerlerı 
Gestapo arasında 

müsademeler 

B OIIEMYA ve l\foraryar r ı : 
gal etmiş olan .\lman oıclt 

kuvvetlerile Alman gizli polisi G~:) 
tapo arasında şiddetli ihtilaflar çıt. 
tığı Pragdan bildirilmektedir. l\Io 
raYyanın Vrsko\· şehrine ycrkşti 

rilmiş olan ve kamilen !\. vu::turya 
lılardan mürekkep olan kıtalar
mensup bir nefer bir Prusya :>uba· 
ymın suratına bir tokat vurmuştur. 

Gestapo kun•etleri askerlerin bu· 
lunduklan barakaları abloka edcı ek 
GC kişiyi tevkif etmişler, bunlardan 
9 u müsademede öldürülmüş. l!Cri 
kalanı Almanyaya gönderilmis!cr· 
di r. 

Onlar son hadiseler 
ıçın ateş 

püskürüyorlar r 

M l'SOLlNl Nl N Mi landa gazc 
tesi olan Popolo d'ltalia 1n 

giliz - Fransız · Sovyet müzakt>rclcr 
hakkında şunu yazmaktadır : 

"lngiltereyi diplomatik bir hezi 
metten kurtaracak bıçağı eline gc~· ı : 

d:J;ten sonra Sovyetlcr ardr ara~. 
&dmez taleplerde bulunuyorlar 
J-"')ndra Ye Paris bir çıkmaza diiş· 

miişlcr ve kendilerini bir zcn~in kt 
pmm çalan dilenci meYkiinc dü: ür· 
mü~lerdir.,, 

Macaristana Nazi 
liderleri yağıyor ! 

Uzakşark hadiseleri 
ve Almanlar 

ALMA~L.\RIN yarı rc~mi 

(Deutsche Diern:t) gazct:"-'I 
F ilistin ve T iençin hiidi~lcri h::ık· 

kında şunu yazmaktadır : 

"J aponlar Tiençinde aldıkları 

haklı ted birler sırasında İngiliz tc· 
bcasınm zararsız bir şekilde üstle· 
rini aramak için soyundurunca l ıı
gifa !7'atbuatı bu hareketin insani 
hakların en mukaddeslerini ihlal 
mah iyetinde olduğunu söyliyick 
kıyametler kopardılar. 

Fakat Filistinde ayni İngiltere ya 
hudi cürüm şeriklerile birlikte bü· 
tün bir millt'tin kendinden çaldı~I 

toprağında üstünü başını arıyor.,. 
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S O N U A Ki K A Bizzat Fransız Başvekili söyliyor. 

Dört lngiliz tayyaresi Yunan sularında Fransızhudutla-
Hat ayda dün bir ku rtuluş 

merasimi yapıldı 
Atina, 28 (A. A.) - Dört İngiliz askeri deniz tayyaresi Argosto- . rı nda mu• e h 

1
. m 

li limanında. denize inmiştir. 

Almanlar Ç i nl ilere de harp 

Cumhur Reisi tsmet 1nönü Hata 
~ ıf an tebrik etti; Hatay, büyük 

manlPannarls,,Ç~inSe~ve~r~ı·d.ek)lemrı· ~b~mai ·olr'zeS'mgaes~1• :hn!ki~kmrd~a~ddikka~~te~~~~·maAl-- askeri ta h şi da t ! 
fü·~ ..... JGU Hatayöa~i Frans ız kuvvetlerinin kumandam .diıor 

bayrama hazırlan ıyor 

lO.ma~:=~~~:·mahkemesind~ halihazırda mühim bir dava cer.e~·an Daladve •• << yı'rmı' u•ldanberı' ''B uradan ayrılırken, kaybedilmiş bir topr 
etmektedir. Almanya, bir taraftan Çin ile yaptığı muharebede 3'apon- f J t 
ı rcı oo k di ~ tamr da cı Uhbn nılltt da ğın actsmı değH, yeniden kazamlmış ç 
b::. 27.!F·a.:.:.:;d,r~·r "'· ne.. ., vaziyet bukadar vahim olma- eski ve cok mert bir dostun elini sıkmanı 

Hong - Kong'un en büyük ve en mühim itha.IAt ve ihracat mUes- t l d' zevkini duyacağız ,, 
··aeselcrinden biri, nizami olmadıkları iddia.sil~ Almanya.ya .sipa.r.İIJ edL mış 1 r ıynr Antakya, 27 (A.A.) - Hatayın ğe yeltenenler hüsrana 
'.len 10.0QO gaz maskes.ini teslint almak istemediğinden dolayı Çin hü.. t O .U &na vatan.a kavuema.sı dolayısilc lar. 
kiımctini dava .etmekteydi. Paris, 27 (A. A.) _ Mcbusan çekilen minnet ve §Ükran telgraf. Hatayın kurtuluşu 5 t 

Muhnekme esnasında bazı ~iddetll milnaka§alar da olmuştur. Şa- meclisinin 'bugün yaptığı toplantr !arına Milli şef lnönü şu suretle 938, ordumuzun Hataya b.ir 
hitJcr, Almanyanuı Çin ile ge~ mikyasta silll.h :1.·e cephane ticareti sonunda, başvekil Daladye, bir nu- mukabelede bulunmu§lardır : tufanı gibi aktığı gün tahak 
yaptrğmı söylemişlerdir. 75 milimetrelik 8.000 Krup obUsll, traıuıit su- tuk söyliyerek parlAmento içtima Tayfur Sökmen etmi§ti. Bu yurdun yir.nti y:ıl 
retile Çine sevkedilmek üzere Hamburgdan Hong - Kong'a. geJmi§tir. deVl"e&inin kapanması hakkındaki Antalya aaylavı hasreti \"ardı. O da ay yıl 

Bu malzemenin kıymeti 42.000 sterllng olarak tahmin .edilmekte_ emirnamenin löit'lcaç dakikaya ka- Antakya ôuyduğu derin hicran ve i§ti} 
dir. Berlin, bir yandan 1talyan _ Alman askcrl ittifakına girmesi için dar Okunacağını bildirmiş ve demiş. Aziz Hatayın ana vatana ka. tı. 
Japonyayı tazyik ederken, cqğcr taraftan da Haınburg yolile Çine tir iki: vu§ma.sı sevinci büyük ve derin.. Bugün artık ay yıldızımızın 
yaptığı silah sevklyatmn faaliyetle de\'nm etmekteydi. Yirmi senedenbcri, hiç bir zaman dir. Bu mesut neticeye ulaşma • ru altında önümüzde açılan 

Diğer cihetten Skoda fabrikaları, Çekya'nın işgalinden sonra Çin • vaziyet bugUnkU kadar vabim oL smda unutulmaz hizmet hisseleri ufka, refah "\"e saadet ufkuna 
ile ya.ptıklan mukaveleyi feshetmek şöyle dursun Çin hesabına harb mamıştı. Hudutlarrmızda üç mll~·on olan saym Hataylıları ve sizi mu. şacağız. Yirmi yıl ayrı kalmt 
:malzemesi imnlint arttırmrşlardır. insan vardır. Dahllde fabrikalar. habbetle anar hararetle tebrik e. ıztırabını ve iştiyakını Ata 

Çemberlayn Uzakşark meselesl• büyük bir enerji ile çal~aktadır. !lerim. kün '8.Çtığı nurlu ufuklara ko 
Her ızamankinden çok daha mUhim 1SMET INONU :rak telafi edeceğiz. Bize bu 

Fransız başvtkiü Dallıdye 

hakkında Ye nl. bı·r şey so··yıemı· yor asker tahşidatı yapıldığı da haber Başvekilin teıekkürlui idri.k ettiren Büyük Atamı 
verilmektedir. • 1 bu nutuktan.sonra, ktima dev - A k 27 (AA) ı:t~- ıziz ruhu ş&dolsun. '1illi Şef 

jlJ n ara, . . - '-Xl&f. -'- l ö .. k ı.... • 
. Londra; 28 (A. A.) - Lib~ral mebuslardan Grcenvood tara. liudııtlarmuz dahiliııde FrallQz - 'resinin ta.tlli kararnamesini oku. k"l D k R f"k Sa da mt;a. n nu ço yaşasın, •uu 

1 ve ı o tor e ı y m, ~- ,. .. 1 bU ""ki · • fından sorulan bir suale cevab veren Çemberlayn, pazartesi günü ngiliz tesanüdünü y.ıkmayı ı1Q.ihdaf muştur. ·-1 k va.YA ı.-oışan yu erımıı 
Ti i h kk d "'... b t • d"l.k ·ı· d"l k b" eden bir pro,nto-nda uar._ ,-a-•ı. •• 'L: • atayın anavatana a~ıması :olsun enç n a m n yapugı eyana a şım ı ı ı ave e ı ece ır şey ~-· • - :.<MW-U.uu. Sosyalist ve komünist mebus- ·· bctı" le ta ..ı __ , __ .:ı_ .,, 

1 d ... 1 ~ ... ~.. Framız - togiliz· t-ft-üdil aulhUn munaıe Y va n""':iUU"OAn Sürek!" alk•.,ı i ıı, .. ...n] oma ıgını söy em~; .,....... lar, buna karşı muhalefette bu. Jdı"' eh ·ı_ı •--Lk·· le · · 1 "9'ar a A4WS" 

B ekil ·· lerl •1t:. etm" ~ temin edilmesinde en eıwılı , .. rt - a gı t rı~ ere ~ ur rırun bu illutku müteakip......,...., .. ; ...... a~ '§U soz .u.AVe iştir: - lunmuşlarsa. da nihayet, toplantı kah ·ı b "kleri · "blA... uu ......... u..-

- Bununla beraber yakında yeniden beyanatta bulunacak tır. HUkümet son günlerde çı'kar_ proeeverbali 23l reye karşı 350 ve ;:u dolı ~- rı n m 
1 

agr verilmiştir. 
mevkide olacağınu ümid ediyorum. Hongkongdan gelen haberler- dığr :iki emirname ile Fraıı•u: ener_ reyle tasvip edilmiştir. ra . z;a d" u ,JaJllml memur ey· Halkm büyük BeYiııci bet 
den anlaşıldı.ğına göre Japon Beniz makamları bugün -salı- Fuşov jilerini biribirinden a~·ırmak ıiatiyen Diğer taraftan, tatil kararna- emış er ır. artmaktadır. Şehir haftan 
ve Uencov limanlarını i§gal etnt?k tasavvurunda bulunduklarını ProPB.&anduım .önüne geçmeği ka- mesi, ayan meclisinde de saat Hatay anlaımaıı bayraklarımızla <lono.tılm 
bildirmi§lerdir. lJ.igal hareketleri 'hakkında tafsilat beklenmekte- rarlaştınnıştır. Fransayı bir dae 19,40 ta okunmuş ve parlamen _ Ankara, 27 (Hususi) - Mec· A:sı1 büyük kurtulU§ bayramı 

. dir, ." ve casuıluk .ağı icine almak ihu.9U- tO!\Un adi içtima 'Clevresi bu 'su. lis),Xluhtelit eJllcümeni Hata.y .an - tem.muzda yapılacaktır. Ba) 
wnda bir feoebbüe yaPffinilllt. retle nihayete ermiştir. · : 13.§masını tetkik ederek k:abtil et. ı için ha.zırhklar deYam ediyot• 

ı,· Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

Endişeli 
bir gün 

Hük\ım~t her şeyden evvel inil- ~- , 10-g .. nr91 th'I nım:is r Kole'nin beyanatı 
li müdafaayı takviye edecektir. Şeker ~irketlerJ Hatay mecJisi toplandı -. Antakya 27 - Kolonel Kole 
Bu müdafaa bunları ne kadar a. ~ Antakya, ~7 (1'\~.) _ Anadolu muharririne şu beyanatta 
ğır oluna olsun, meml~et cebir mu a m e 1 at. göz- ajansının hususi muhabiri bildiri- muştur: 
ve şiddet tehditleri karşısmda e. _ Yapılmış olan anlaşna dl Başvekalete bağlı Beden Ter

oiycsi Umum 1Mildürlüğü, mec. 
huri beden terbiyesi mükellefi. 
yetini tatbik 'için hazırlıklara baş 

ğilme.kten ise1bu afır Yüklere ta- den geçiriliyor ro~illet 1\teclisi toplarum§, ruzna- bince temmuzun yirmi üçünden 
Londra, 28 - Bugün, umumi hammül ~i t.ercı1ı ey.lemek - meye geçilmeden evvel Hata~-m vel Türk topraklarmdan ayrı 

harbi .doğuran Saray _ Bosna facia. tedir. Açığa çıkanlan 90 memu- 2Ilavatana ka\'U~SJ dolayıSile ola~z. şu anda Jılataydaki ' 
• Jamı§tır. 

Bunun memleketin her tarafın 
da ayni ?..amanda yapılması sok 
geniş bir tcııkilata mütevakkıf 

olduğundan kısım kısım tatbika
ta geçilmesi muvafık görülm.iiş

tür. 

smm 25 inci yıl4öntimUdür. Bu ımü- Hudutluımızın, seferberlik - run işfaah tetkikin · · b. · 
nasebeUe Danzigde lbazı hD.diseler ilerle değil fakat elde bulunan ef. Meclis ,reisinin ,çektiii minnet ~ ~·etimız ır dost ,e\•ınde otu 
cereyan .edeceğinden :ve .Almanla- ntla muhafaza edilmesi sayesin.. esasla~brılmasını ~ük.r:an ielgraflıı.nna .Milli §ef lnö· olan misafirden farksızdır. . 
rm bir ~a.rbeye kıyamından .korkul- de sulh muhafaza olunmuştur. icap ettiriyor nünden. Biiyük Millet Meeclisi Han~ket etmemiz, erkanıharbl 
ımaktadır. li'akat, ıitci muallim smıfm silah Ankaradan bildirildiğine göre, bir reisi Abdülhalk Rendadan :ı:e Bar- miz tarafından ~önderile~&'jm.jı 

Bazı Leh gazetelerinin lbildirdL altın.da bulunması elzemdir. müddetenberi İktisat vekaleti mü· 'Vekil Refik Saydamdan gelen cevap ni vazifemize ,götürecek v& 

İlk olarak yakında Edirne ve 
civarında işe baş1nnacaktır. Ve 
tedrici surette Tralcyanm diğer 
tarıTianna te~il olunacaktır. 

Bunu müteakip lstabul ve Ak
deniz mıntakasında mecburi Be
den Terbiyesi teşkilatı kurula
cakbr. 

15 yaşından 22 yaşına kadar 
mektep haricindeki bütün genc
!er bu mıntakaiarda teşkilat ku
rulunca ilk hamleae mecburi Be 
den Terbiyesi mukellefiyetine ta. 
bi tutulacaklar, ileride bu mecbu. 
Hyet 30 yaşına kadar uzablacak
tır. 

Memleketin diğer mıntakalann 
da teşkilatın ne vakit yapılacağl 
henüz malUm değildir. 

Devlet Şurasında 
Bir reislik ve üç azalık 

için güsterilen namzetler 
Ankara 27 (Akşam haberi} -

DeYlet Şfırasındı:ı nçık bulunan bi 
rlnci daire reisliği ile 3 azalık i
çin gösterilecek namzetler tesbit 
edilmiştir. Birinci reislik için göa 
terilen namzedler A,unlardır: De,•
let Şurası azasından Hüsnü Ber 
ker, temyiz mahkemesi azasından 
Şemseddin Temizer, Devlet Şu-

ğine :röre, bu ayın 11<>nunda Dan&i. 
gin Almanya.ya. ilhakına karar ve
r.ilmie, fakat bu karar geri bırakıJ
m~tir. 

Bir Alman tayyaresi 
düıürüldü 
Gdynia limanı civarındaki Leh 

deniz üssünün üzerinde uçan ve 
top ateşile yapılan ihtarı hiçe sa
yan bir Alman taY}·ar.esi dU§ürilL 

müştUr. Tayyarenin mUrettel>atr a. 
çık denizde bulunan bir Alman 
harb gemisi tarafından kurtarılmış 
tır. 

Danziglilere b eyanname ! 
Bertin, 27 (A.. ıA.) - Dan1Jg 

milli .aoısyalist rıart.isinin rc.smt or
ganı olan Dantziger Vorpoaten ga

zetesi tarafından halka hitaben 
neşredilen bir beyannamede euüm
le şu •alırlar okunmaktadır: 

"Pek yakında Dan.ziglilerin e<>
ğukkanlılıklarmı muhafaza et _ 
melerine ihtiyacımız olacağı için, 
memleketimizin erkek ve kadın_ 
larının yaşayacağnriız günler için 
tecrübe ile milcehhez olduklarına 
şahit bulunuyoruz.,, 

Gu.ete ahaliyi son temhürat 
esnasında gösterdiği in.zibatlı ha. 
rekettt'n ve müttehit hissiyatın. 
dan dolayı tebrik etmekte ve re
lecek pazar günU I...iegenhof'da 
yapılacak olan tezahürata davet 
eylemektedir . 

rası azasından Şefik Yürekli, Hç :::============== 
azalık için de şu zevat namzet gös Mülkiye başmüfettişi Hilmi, A:n· 
teril:ıniştir: Dahiliye vekaleti mc. talya e.ğırceza reisi N"ecati, jan
murlan ve sicil umum müdürü darma umum kumandanlık mli
Fazıl, Vakıflar idaresi meclisi a. şavere heyeti reisi general Os
zasındaıı Hakkı Haydar, Afyon man ÖT.enalp, MaUye vekaleti hu
valisi Durmuş. Sıhhat ''e içtimai kuk müşaviri Kazim, Çankırı a
hukuk tnllşavhi Ihsan Pehlivanlı ğırceza reisi T"Rhsin. 

··"-'~ . 

Fransa, dünyayı tahrip .etmek (ettişleri tarafından f'Cker §itketinde !ar sürekli alkışlar arasında okun· hazırlanma:.ına bağlıdır. nurı 
değil, fakat sükfuıa ·vardırmak yapılan teftiş yeni bir safhaya gir- muştur. Bundan sonra ruzname~'e ayrılacağımız gün, birkaç günt 

istiyen bütün milletlerle dürüst miştir. geçilerek maliyeye ait bulunan An- dar .~n'i olacaktır. 
bir tarzda i§ birliği yanmalra ha f Müfettişlerin şimdiye kadar ver- t k 1 k d d 1 • • Bızı buradan .3.\'ıran sebeblet 

r--~ · a ya ve s en erun or u ev erırun . . . - . "'" 
%1l"dır. Fakat Fransa, aym zaman.. dikleri raporlar nazarı itibara alr d t k t be "t zamanda bızı bırleştiren SCll" 

da, dünya Ü7.erinde hüküm :sür • narak, şirketin bünyesinde bazı ta- okr umukzad ert vke e 
1 

rruuna - ba! 1 dir. Bu itibarla bizim buradan t 
.. · anun, ·a a ro arar anna muc ır . . ... ...1 

mek teşebbuslerine k~ı koyma_ sarruflar yapılması için 80-90 me· . bebl f lt d kt" d "t" ed marnızm hıçbır ayrılıga benıew· 
~ d . se er a ın a va ın e ı ıraz e b. h . . d z· b" 0 ga a azmetmış bulunpıaktadır. munın vazifesine nihayet verilmiş· . \ 1 • ..dd tlerl . ır ususıyctı var ır. ıra ız 
B . k dah .. 1.. b . memış o an ara venı mu c e ı· b" "b" . . d 1 ğ 
ır ere a soy uyorum, u se. tı. t. ıı.. kk b h-~...ı ~- ~ k ırı ırımız en ayrı mıyaca ız, 

ıbe 1 d d ., h""kt'. t• ıraz 'na t a ~en Kanun mu:re • ki L.· .h. . . k ,... d P er en oıayı u ume ın en Arıkta kalan bu memurlar bazı ı. • k b 
1 

d·ı ..... . s uırı ırımızc a\'u~aca6ız 
hna .. _ l d"" .. . ·11· .. • "~' a u e l mı~tr. . 
~ ge en uşuncesı, mı ı mu- makamlara müracaat eder-tk asıl tır. 

da!aayı takviyedir. ta-arrufun başka taraflarda aran· Dün yapılan meraıim Arkamızda dost bir Türkire 
~arlamentonun iki içtima dev ması icap ettiğini. kendi cüıi ma- Antakya, 27 (~.A.) -:- Hata. kacağımızdan emin olacağmııı: 

t"eQı arası~ ~~ zaman ne aşlarından ta~arruf edilecek mebla- Y~ .kurt~qunurı ı~k tesıt men- vatanımızdan e;üle güle ayrıla 
k~dar ol~ca~ını ~estır~mem ... Ha. ğın müh.im bir yekun tutmıyacağmı aımı bugu~ halkevınde yapılmış. Henüz bitirdiğim uzunca hir )~ 
nci vazıyetın bır seçım muca. ~ ·· ·I . 1 . b. t k "dd. 1 d tır. Meraaımde Antalya mebusu luğun vorgunluğu samimt his51~ 
delesini mümkün kılıp kılmıya. ~~ em~r '.~f t;: t ~m. \ .ıa ar.~ Tayfur Sökmen, albay Şükrü mı rnvikile izah edebilmcme i 

~ıbnahı d7_~ilmkiyorwn. Affı umu. rı~.:~ ~ir~~ ~~!~~l~:ı~:rı~~ ~- AKanatlt, ~~busd lanmK ı·zdanı-~mi vemıi;·or. Fakat emin olun ld 
mı sü#Je ararna.melerle ha. ~ . . . pe.k ve ~v et erım ıM..~ayı, d 1 k k bed., • b"r 
reket olunacak, secim ıslahatı i. :rı malfımat "·ermışlerdır. Bu vazıyet Ante mebusu dOktor 1Lbdurrah. an arn ır en, ·~y ı:mış .1 

- ·· · !tkt· t ıJ.1 t " ·· ' tt" l · p ra,...n acı ım dNl-ıl ,·enıden k şinde ise derhal içtimaa davet o. uze:ıne. !l ısa VCl\.<ı. e ı ~uıe ış en man Melek. baş konsolosumuz 51 • '"~ ' • • 

ıunacakhr. teftı~lerıne daha genıs mıkyasta de· Denli, Abdülgani Türkmen, par- m~s_çok e kı ve~ ~:rt bır 
B. Daladye, nihayet eözlerini \'ama ba~ladıldarı gibi, muamelatı ti ve halkevi bqkanlan, parti i. elını sıkmanın ze\+kıru <hıra 

şöyle bitirmiştir: tefti5 ~in vekalet tarafından aynca dare hey.eti üyeleri; janda.rma ;u_ 

bir de komisyon kurulmu5tur. mum kumand.anı ve yUzleroe Ha. 
Fransıı inkılabının yüz ellin - u ttA . k t oo·· .. KA b" :na .ı ~ır e m uru azlTmn ır taylı hazır bulunm'""1"rdır. Bi • ci senesi tesit olunurken Fı'.an • ~ 

, müddet evvel aldığı izninin de tef· O"" ID Ö" ;;"de i,,,.;ler y•r .almış _ 
sıiların bır kere daha bütiln <}ün. -· :o.-.ı ...... "' .. 

tiş muamelatının kolaylıkla yürü- tardı. Halkevinin etraf mda da 
yaya, vatan ve cümhuri;t·et ıiç.in · . 

mesını temin etmekle alakadar ol· binlerce halk toplanmıa bulunu • tam feragat ve vatan ve cumhu. ~ 
riyete tam bağhlık muhte§em duğu söylenmektedir. yordu. Mera.sime ha.lkevi rençle. 

.. 1 Diğer taraftan bu sabah temas et· rı· tarafı• ..3-- "'" ıınan t•tikla" l manzarası goaterme erini iste _ _,,wu:ı ıw- "' 
rim. Zira, sulh buna bağlıdır. tiğimiz şirket müdür ,·ekili bize fil- marşı ile bafl.anılml§, bundan 
Fransız diplomasisinin muvaffa. hakika 4.5 aydanberi dc\'am eden sonra bir konser vcrilm~tir. Kon 
kıyetle çalışmalarına devam et_ bir teftiş yapıldığını ve bazı me- seri müteakip balkona ç ıkılmış 
mesi ve fazla süren münakaşa.la. rnurların tasarruf bakunından lkti- burada halkevi a.dına Remzi Si. 
rnı nihayetlendirilmesine azmet.. sat vekaleti emrile açığa çıkarılmış boz halka hitaben bir nutuk söy. 
miş milltlerin kendi vatanlarının olduğunu söylemiş, ancak, bazı ih· lemiştir. Remzi Siboz nutkunda 
ve bütün insaniyetin nef'jne ola. harlar karşısında yeni teftişler "çir. demiftir 'ki~ 
rak bizimle birl('.fmelcri için, bir komi yon kurulmasından rnalU· .. Bu yurt tarihin ~ulu. gün· 
Fransız milletinin bütün enerji. matı olmadığını \·e müdür K1ımun denberi Türkün bayrağı ile g-öl • 
1erinin bugün tam bir blok t~. da çocukunun vefatından dolap i· gelendi. Ebede kadar yine o bay. 
kil etmesi lazımdır. zin ald1ğ1nı. bugünlerde tekrar ,·a~ ra.ğm gölge.inde kalacaktu-. Onu 

B. Daladye, şiddetle alkışlanan zife~.ine başlıyaca~ını söylemiştir.~ bu mazhariyetten mahrum etme. 
, • fi i d • - • • A'-• .: •· ' 

Kaza · ,, 
• Bu sabah BeyQğlunda Hail' 

lile 'l'aksim arasında Zavcn 
12 yaşında bir ermeni çocuğıl 
ratle geçen bir otomibilin şl~ 
da kalarak başından \'e vUc\J 
niln muhtelif yerlerinden ağır) 
ralanmıştır. 

Çocuk hastahaneye kaldırıl~ 
tır. K&zaya sebeb olan şoför 11 

kında tahkikat yapılıyor. 

KöseivaRof 
Berline gi:fiyor 

Bcrlin, 27 (A.A.) - Bcrtirı4 
salibiycttar Bulgar mahfiller~ 0 
vekil Köseivanofun Alman tt~1'1 · metinin daveti ü~crine , üç gul'I 
b. . • . ı· 1 ,,.,.!'> 
ır :Zty.aret ı?.n Ber ınc gc c..-

ni' teyit ctİncktcdirh;[ 
....... A J .. ..,., rı t. .ı ~ a • 
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ln~i~iz - Ja~~ gergin.fiği • (df!JEllSrij@L§@F•dll®J 
lngıftz eJçısı yent bır • A • 

anıaşm~ formutu verdi Maarıf · urasına kımler 
Japonya, MZI ıimaıjariu ICIMf IU'it•riı 0 • k d k · 

ve rabancılarm perşen_ıbe gUnMne kadar 1 ş t ı r a e e c e . 
çlkmatarım ısltyır · 

Hongkong; 27 (A. A.) - Ja· rinden resmen haberdar edilq 
)>onlar, ecnebi gemilerin F-u§Ov 'değil&." 

:·::rtr~~~~1·::!::~:· ~=·~7h;!i~~d~T;,..- ŞOrada, Cumhuriyet Maarifinin [~~:t~] 
ka.yalıklara aaker çıkanı:ııg.lardır. ~ndeki Japon .garnizonu kuman. _ ~ _ 

liongkongdaki askeri makamat danı general Hommantn yaptıft pla/\. n ve esas, arı go' 1 ru'1 şu'' leoek !CERDE: 
'Dıışe.s" destro~·erinin Fu?;OVk beyanatta.o sonra, tnıiliı .. Japon • Relıedh·e merke.ı t~killtınuı tef· 
gönderildiğini mücyyid malü.mat gerrWJ,ği ha.fi! ıurttte ualmlJ. tl~i bitirilmiştir. MQfettftlet' timdi 

~=~7 (A. A.) - Şank- tırNİt\.kim, l·upn iattiyuh mm· Maarif Vekl,eti buton hazırhktarı ikmal etti; ., !:~i:~:~=~~f:r~ munneltbUJ 

ha Ş ,1 d 1 • Sol.aklara dikilen. elektrik dire\:• 
ydan ~uter~ hi.ı~ıliy<lr~ .ı~- taka ·~~!~ lıiçlıU badile Ora temmuz a top anıyor !erine 30 lira harcuımuı lbım.ıe-

Pon makamatl, lngiliz ve A:men· ka}'deelıhnemi!flr. lirken ~mdiye 'kadar bu direlı.1erin 
kan gemi ~·e tebaa.l~rlyle alelU. Muntazaman her etin hududu Anlta.ra 2i (Hususf) - Mu . ' Vedat Fıratlı. Konya kültür di. dekanı Ali Fuat l3aıgi1, iktıaat beled~·~ besaplmna 189 liradan ge. 
?r.ıu~ b~.tün ecneb'ilcruı perfembc' geçmekte ot.. '" tımu~t i~ • ::if 'Vek~u maarif fUra.st ha.zır. 1 rektöril Halit Ziya Xalbncı, Tun fakülteli dekanı ömer Celil Sa. çirlld~ı tıörülmtiş, mfifetttper bu 
lilnu .öğ~e~·~ kad~ .Fuşovu ter. hanlt latr Wasın.da araıtırma 11 ~ lıklarrnı tamamen ikmal tt.mi§' :eli kültür dirU:t8ril X.adri Gil. ra,, güzel sanatlar akademisi di. no:t;r.lB~a !:~11:1.11::ar~~;lecı ketmeıenw mtemı.ttır. l sin ~'k •oyıJla.n t.ngiliı va · Wlwna'lrladrr. ŞUra. tcm:muzun ıey, Karı Ü~ felse.fe ölretme· rektörü Burhan Toprak, İstanbul Sük:rll Sökmenslier :budnlerdt .. hri 

İngilizler Japonların tale- tan4tp. Hoaıe,, Yllite Vri,ıht ve on yedıncl ~si günil hmt' i Samih Atademir, Adana kız; li. kült\ir direktörü Tevfik Kut, İz. miıe gelecektir. 
bıni reddettıler 1:°"• bup bud~ ıe1erkeıı P~a Kız Enstitüsünde Maarif scai -direktWU Şahap Numj Coı- mir kültür direktörü Ali Rua • Taksim hahçe.ginin taıııimi işi 

Ü>ndra; 27 (A. A.) -Şa.nkhay. yıne ara§tırmaya tabı tutulmuı· Vekilimiz Hasan Ali Yüce1in bir kuntr, Trabron li&eai direktörü öılrut, Ankara kültür direktörü bir aya 3'ndar :biUrJlece'ktir. ~ütı 
"t1a.n Reuter &jangına bi1diıiliye>T: 'l W-dır. nu~·la açılacaktır. Maarif ŞU. Sami Akyol, 1ımir Jtıııl,ullu köy ~hmi Vidinli, maarif vekilliği inşaat eunıhnrlyet bayramına kadar 

Bugün !ngmz makamlan bU ün q Fakat ~ sefer, ..:>unlar prsı;p. ~ toptantılarmm tac; gün de • ö~retmen okwu direktörü Emin eıpekterlerinden Beaiın Kadırgan ta· amtanacaktır. 
, .. 1..ancı ··emı·1--"• ~ ......... ncı tebA.· lak aoyulınamıJ y&lnu ,aya.kkap • \~ ~...;..ır: maJUttı ..:t..~•dir. Mil Soy•A'. Balık•ıır' o··~r-t_..n oku'-: ""'- A • D6km.ecllu beledlye)·e mün.ca't ,.,~ e- ~a .... y·-.u.. ~· '"°""'" -.ı • • "' .. "" ıu Hilmi Yolaç, dr. ~lal taman, edenk sıhhi mabıurlat'ı izale ida ~ 
llıının ~mbe gilnil oğle&ıı e\·· lan çıka.rtilmıttır. .. Akttenin cueyaııma tabi bulun. direktörü Reflt Tardu. bmir Ekrem Sara~. Rasim Ar&an, Hik· caı..Iannda :kok kömür yakac:aklannı 
"el F\ışov \'e Uençeuyu ıtetketme . Tokyo •. ~! (A.~:) - D~ 1?° ma.ktadrr. kıt: öğret.men o1r.üu ped&coji ve met Türk, Osman Pazarlı, Refik ı-r bu wcl>le l·erlerlnde bırakılma· 
l~i hakkında. Japonlar :tan:fa:t· gilt«~ büyü.le .~1~ B. ?•1iıcıwt l{uzname 1U MUlan ıihth-a et. yurt bilıiai ölretmeni Hakla Ba. Güne), Fethi bfendiyaroğlu. Ncc lnr1n1 istemhleröir. 
~e.n yapılan talebi ret~ie:mitleıı. .B. Arıı:h?e~d.iBndeAri. y~ııı pıob t.~· mektcc'lir: ha Pan, Kayxri ilk ofretim ~•- mettin Bora, Osman Horasanlı, • Esnaf cemiyttltrl sıhhat dii
tUr. Bu ıma'kamlar :hıgiliz tebu.· ıto kf~u ıisU . tayı ugun 1 - Qımburiyet mu.rifıııiD pekten Cemal Onogun, Ku][lare. Ha rullah öra Arif öğet Muh. danı olmı)·an esnafın takip edilme~i 

lıeaıe.n biltiUı ıüıı mHıO'W .etmi• .... ıb eu.a)an • y . ' . ' ve eeıalandırılmasını rica etinittir. 
ın ve gemTierinin bu limaııl&.tl ·:sa ···-.• '~ '\"e • li ilk öfretim eapelrteri HUsnü sın Bınal. Nurettın Polvan, Mu. • :Knrabiib sideıı fe]lircillk mf;A. 

ka)ıdsıı: \'e temdidsi.z lkult.a.nma.- tir. 2 - Muhtelif öğretim derece.. Baykoca, Bitliı merku ikiııci o - !hittin Akdik, Ferit Saner, Nec. htissısı Prost bugiin t«hrlmiu 46u-
ha1dan olduğunu ~lclinnif!er· .Sanıldığına ıöre. .B. Craigie, terindeki müesse~lere ait tali · kul baıöfmmeni Sadık Koker. mettin Halil Onan, Cemil Bora, cckUr. . 

ı!ir. Tiyen~ iatç.iıesini. Tokyoda ya. tnatnamelerin tetkik\. Elmllı maarif mmnıru Adil KM. Süleyman Demir, Sabahattin E· • Beledh'e rnafettiılerina~n ~ 
Re~. tngı1tere askttl haMU t(ulacak tuplorna.tik müzakereler 3 - Bütün müfredat program. tum, Erzurum ilkokulu öfretmen yüpoğlu, Ankara kız lisesi direk. ki~ilik ihlr hey~ diin ~hı mı•· 

ttlıasında 'tngilizlerln mal ve hn. le hliletmeği teklif eylemi~tir. bxmın tetkiki. lerinden Tevfik Yddıı:. törü Teıer Taıkrr:an Burıa sa. ~kasında td'tiıler l'•ı>mıtlv ~• ı:ıew. 
..... ına ,....;t........:1r ~:ıutn ___ ...:..-ı-·- B. Arita, bU&lin kahine toplm. • - Şlıra üyelerinin te1c1if Te . • .. ' dıı-e nizamlarına :a}irm hmuıt. 
-. ~~ ıuu~u ~ıa&J:ua.14 ınat o~u dırektöru Salih Şevket bulu.:nnlan cczalandırmı~lardır. 
~ ndilerini mesul tutacağını Ja. t:ı;ından evvel bir dda öileaeu <dUekleri. İHTtsA.SLARtNDAN tSTtFA • SeYen, btanbul aa.nat okulu di. • Belediyenin ısran tilerine l\ta-
l'oıtlara bildlnmştil'. aonr• da ikinci defa olarak bat· ~ra topl.anblarma memleketi. DE OLUNMAK ttZERE DA· rektörü Yusuf Ziya Etiman. türlt 1k0priiısü dubaları mlitubhit ti!" 

l ·1· 1 · ~ ~- • '' vekil ile eörUımüttür. mwn bir QO'k ilim ,.e M.nat erba. VET EDiLENLER Elbığ m mstitüıü direktörü nilindm ıtdcrar bo}"aııac.aktır. ! 
ngı ız e çısı ı&a.:" 'Cevap 8. Arita, •yrıca harbiye ve bJ, Ma.ı.rif V~kileti ileri ~ • , 

:isbyor İhtiuslarmdan istifade edilmek Nuriye Dündar, bmir kız öğret· DI~RD~.: . • 
.,.. t blhtiye nazırluı ile de eörii$. leri,. müfetti~lcr ve öğretmenlerin ·ı A -d edil men okulu direktörü Muıtafa Rah Bukıngam .s.anı.nnda !i.mpar:ator-
.ı. okio; 27 (A. A.~ - ngilte~ ·· mühim o·r krsmı ia.tirflk edecek üzere maan ıuruın.a avet • • • . luk kurmay l'eJsı \!kont Gort :ilt. n 

bQ,,.;;k •lr;.,; c .. aıgı·e, Ta'l'\nn h·...ıcı· nıuıtur. 1 
:i • mic olan zent d& ...... lardır: Bat ba An'k t t ti 

.J... "° ~- ~ · " .ı·~ 110 Tahmin edilditine ıöre, iki Jtir. Adlarını bilairiyorum. :. s- mı a n. ı7ıra ıcare se. ni bahriye hirind tot"dı:ı erırlnl 6ir 
l~ nazın Arlta ile ;-aptığj müta· Ptof. dr. Nqet Omer irdclp, si öğretmenlerinden Esat Demir. Mndey Pound ltral larlfm~an lta sa· 
~lta 20 haziran protesto nota- güne kadar B. Gra;,ieye bir ce • şORA AZASININ tstMLERt prof. bmail Hakla Baltaaotlu, t1, htanbul Scl~uk kız enstitü!Ü hah kabul edilmiJtir. 
ı:.-a '""e ıt" ........ be .. laynın 23 h., .. ;r.... vap ıverilecektir. f e • ...ıı ....: C-''"l A t l • .1! ı....ı.ı .. H l'd D • ...._ K ı k" ı· ·11· - ! 
"1 " ·~""'' • . ...... ..... p "t·k de . . . Ma.&Z'.if \'ekilliği müste§ar ve. pro . ;>&ur ... ~wn - n e, :ı.L wre~\uru a ı e emı· ··-ıı• as. • ~uıanonun ~ ·ı po ıs mu uru • 
tla yaptığı l1eni protegtodan ıon aaın nızının kili İhsan Sungur, tallın ,_.e ter. tanbul ıüniveraiteai tıp ;fakülte.si tamonu cfitmen kursu direktö • tnlya • !sYjtTe ıhnaucfonda 1talyap 
l'l da tngllwett karşı yapılan fe. ~üdaf•a• mealeai biye daireli rei! vekili Kadri dekanı Ahmet lCema.1 Atay. Ede. rü Ferit Oğuz, İzmir erkek lise. polisi tarafından tmif ıeclilmi,ftir.: 
ile. rnu~meleler Uzerıine hükflıntti Singapur: 27 {A. A.) - RQ)·· Yürükoğlu, talim ve terbiye aza. biyat fakültesi dekanı Hamit On.. si direktörü Esat Çınar, Hay .. :nu ıevkifin Rhd>i heniiı ~nllll" 
hı- ter bildir"iv.or· F f k . d ı..- F ... _ t!-- • d' k örü S ff mıırnıttır. tmcre makamltn ıı$i l'i· 
""C,ll hazan dikkatini celbetm)ftir. " · smdan. ifhyr.i Dener • .:Avni Refik gunsu, en a ültesı e~nı a" \MUpap u.ıodl ıre t a et kıncJaı:. itüip etmektedirler • 
.. Söylendiğine göre, lngUiz bü- Ba.bri~.e ~~in .A'"Ustu. Bekmaıı. Reşat §emsettin Sirer. bir Yeniçay, Hukuk fakültesi Şavlı. • Umwn1 harp emasıııtla Almaa 

)"ijk ~lçisi 20 haziran taıilıli nota· ralyadalti müme11&1h ..a.m.ıral Raı V:nfversitctfcn: b:ıhri~·c.sinin kurmay rcb mua\1.n'll·. 
~ 'l'()kioda.n kat! ve tahriri bir nor Colvin bugün öğle Uıeri Sv:t:n lrtanbul ~niversi~i rektörü tini )'apmış olu eski amiral 1'~'1\· 
ctvab istenıi.-t~... reım. 'siyle. Sin,ıapura_.ıclmif.'.tir .. A Cemil Bilsel, ~ha- Fakültem Fönitcs felaketi Japon ordus bard uıfin Nühlhde'IÖlmUtiir- . 

s,_ hıgi P Un- • B:ı,velill Calioesco l\umen 'kralİ· Uzlaıma formüU1 ıninl çm .w.rmclaltl. liz fılo. felsefe prolelÖl'Ü Şekip Tunç. ttp mUıasebetile d ? na. 'kral banettınının Abit aıa~ 
Lontıra; 28 - T<>kyo İngiliz M· 5Ull~ Jrnm~danı .. Sır ~ercy_. aıe fa.kiilte.i trp müfredt.tı \'t farmL a isyan m 1 • asa.Jel ıum'8nlan levcllı için MWıiT• 

tfri dün Japonya hariciye nazın ~uifı~-~;:ı~.n~ m~eallik muda k~nami or.dinaryua profeeörti 1 s met 1 n ön Ü \'eren bir '.kanun projesbıi uıdıa.Ü 
4tita ile görüşmüş Tiençin llMtle 1 ,..a ~ı:-:u:.ı_-c:rmı -~"~ere ede· Akıl Muntar zdetı, Wı fakulte- Bastır•Jan kıyam ha,.be meclisine tevdi etmiştir. 
!~,.,,~ halli . . b' 1 f cektır. Amıral muteakıben Lon· si tamami ,.c tefaz:uU hesa.p ve Fransız Cumhur ı . , ı ı • D.N.B. ajansının bildirdiJine ı8l>-

·uu ~ııı ır uz lltuna or. dt-a ..vt...-Jc A. at nıl Y l aleyhtar Unsurların :re, D .• ·.B. Filistindt.ld mubıbb1eri ~Ulu v~tir. Alınan haberle. ,._,ya 6'"""'~ .: .... : .ya,. en yüksek riy ... zi tahlil ordinaryüs Reisini taziye etti 
l"t g·· ih~:ı::z 1..-11: · · •· ~lnda 'Ve Mal~.r--.e.ki tetkik& profesörü Kerim Erim, hukuk fa. lahr'ık"ı 'ım"ış BB. Reicherl T~ '\'Ollbar~ hcl.lis • 
ı._. ore, w.ııu.uı ~ ıçın muza· "· . 1 bi ikamlan tarafnıi!u 1m4ut kridu o 
"'2'e ba lı ak, _,:_ ~ .. rt ·· wnın. Tıetiteem r nporia bahri kültesi ka.ra ve deniz tarilıi hu. Ankara, 27 (A.A.) - Fenib ~ e }ılC ev''=- ıuo mu..: . • H 2 !kanlmıştır 
~ . lin. t li . da 1 ye n~arttit'le bOdi~ktır. kuku crdinaryü.a profesörü Hır§, denizaltı feli.ktti müna.Hbmle a. ong·Kong, 7 (A.A.) - ç.eka.i • ,. ~. • Cli ıa-•a.ö. . ••• t 

~uı ıa ea nu twnra 11• . bild. . ·~ an .. ee pper _,, _ _, -
tiliz mıntakasuıın ablukası me- - iktısat fakültesi umu.mi iktısat ,.e plıd&ki tclif'&flar teati eailmiı.. aJansı ınror: t2.SS de Shdiac .. ıclu Tmı.&re bar..-
~eii mUzake~e edilecektir. Afyonda iki idam maliye teorisi orainaryüs profe - tir: Sal~iyettar kaynaktan alınan ha· ket etmiftlr. Tan·a.re bura4u aı 

~~et•ll Telgraf diplomasi muha- Afyon, 27 (A.A.) _ Birlcac &()~,-~~=~~·.. Eknllrıa 'B. !Abruıı berlere göre. Hankovda 11 haziran- Southnmptona ı«it!ece'ktir. 
• . tihba. ··- .. J • .-.-... m.Nen Fransa reiık.uz:nlıuru da :kargaM1ıklar vukubulmnc bin 1 v T 

"" .. ıs ra~·~ gore •.• •P~~ yıl evvel Si.na.n,pa,a nahiycain• Güzel saııatlar akademisi mi • PAets ~ ~· ASKERL GE DA E 
... ._H_n,"6"'eye 'trlMllTnek l""', ıkı ..ı K .ı-, ~ kadar Japon askeri isyan etmistir. Emino .. "'~U~ am'--·: ~ • ..__. ...... . 
tı. .... ~;ı~~.~ .. -.- ~- ue eçeci n.hmet İlminde zen· ınari §UbesiOOeıt ineu.t öğretn~ - u ... uau ~ .... "' 
~ ılerı ...,,....,.ektir BunlArd:ın · b' Afy I _, Bir rok Fransız; denir ıubay Bastınlan bu kı}·amm harbe alerh· lup orta .a .. , ....... -'-"--t..•-eB tı· t.:_. . ....... .,.... . • gın ır on uyu parasını aı· vekili yüksek mimar UJci Say&r, ~ ~en Qlu,,...._ 
~ '11 ...... ,.," -tngılız m.ıntakasının --·L · • bo ~ı. ı..:1.~! Said ~e efradının hayatına mal olan tar u.•surlar tarafmdan t~vik edil· sa lıızm' etliler 1·'1·1- da .. -ıır.1r lı,,_rı .... _.. ~ . . . • • • ~ 3Çtn ia~ öaaürcn Heykcltraşlık şubesinden heykel f1\X7 ,3,.,,..,,._ 

~ vdan so~ra F~ler J.Gın ~ır ~· oğlu llyaa ve Saim cilu Bay· atölyesi öğtettn~i Mahir Tom _ kau haberinden ~le müteessir e:Ci bildirilmektedir. Subay okulu hazırlık 1lr:ıturMa 
tl.rn. e cn~n.ka u~u.Uıarekesı tesw ram isminde iki şaham ife}ırimiz r:uk. 'Re!im Bubesindm r~im a _ olarak Türk milletinin Fcanıız bulunacaklanndan 30-6-1931 ıda 
\'tı. emcs1~1l'.l~n~ e~ m~~t~: aiır ceza mabk.eıne.iidamlarme töl~.si. 6ğretmeni lbn.him Çallı, milletinin maruz kaldığı bu mü. Hon•·Kong, 27 (A-1\..) Çin ajan· ıubeye mtıracaa.tlan Ub aia•. 
~:atı ibclli deg~ldır •. ~ıli.ı huku karar verınifti. Tıemyit mahke- tezyını sanatlar şubesinden tez . ~ltim mateıııe samimi bir aurette c;• bildiriyor: 

.:U Tokyodakı scfınne Ja.ponya. ?Ms'nce de ta.dik a·· "k bip öğrenmMi Hakkı Oygu. iftirak ettifini arı •t hararet. Askeri \'8.Zireti gözden ge'1ren 1 LA 'N 
lll.irtn~e~ye giriımek 'için e- Mi~ Meclisince inf: k:.:ı Ankara. dil ve tarih • ooğralya Ji tuiyetluimi kabul etmele • bır aı:keri mümessilinin :tahmimine F-Oli.Jı Aıkerlüt Şübeıiu .. : 

V~itlı'· . . edilen hüküm bu ıece ıaabW fakültesi profeeörlerinôen d<>lc .. mi tkwlln&lar.mdan rica ede. ıö:~ orta Çindeki Japon lataları Yıldızda Hatb AkadlımW .-. 
~merıka Harıcıye Nazırının kartı iaa edihna. ve btiller elı· tor Saim Ali Dilemre, siya.at bil . ritn. daha uzun müddet ,tJü hareketler rinde bulunan 'heaa.p ve :muyu»~ 
ııabab - ş ·ı kul d' kt'"ril ·kt --.:ıt lemet lnönü de bulunmak imka~na malik A..ı;iJ. memur oktiluna talebe .alm~ \," . rin iki muhtt!lif yerinde aıtlllllf· gı eJ' 0 u ıre o ve ı J-.uı ~ tır 

~ l.i!Dgton; 27 (A. A.) -:- Han. b.rdft. doktrinler tarihi ve sosyoloji pro. Ekffliııı lunet lnönü dirler ve Hankovun cenubundaki ~ .. ~da cs.teril ·ıe ıu.ız. 
ı.·~e nazın Hul, Gazetecılere bu fesörU F>111i.n Eri~gil. Gazi ter • Tiirkiye nisicumhuru Hunan vilayetinin merkezi olan 1 "'Sagıda ~...ı- k~ıl 
"

11
n Utalc~ark ,·aziyeli hakkında. GOmrilk ve inhisarlar biye enstitüsü direktörU ve fol • ANKARA Ç.angçaya doğru yeni bir ileri ha· o .udpek bl\1~1 rd ~,b __ ::-;~~ 

~a..,._,.a •·t ..... ... ib l ~ · ~- l . . ye su 3.Y a an 1§ u uawa..-lı 6•uaJ\ ,~yanat.... u unmuı. y kll ti 1 ... sefe ögretmenı .c..<;at Altan, s - Ebellnelannın Fmika fellketi rtletındekı Japon beyanatı Japon· ~ ist kl' b 
1 

tifuİ· 
~: e 8 müsteşar ıgı tanbul yü~k iktısat ve ticaret münasebctile gerek kendi Vt 1arın H~pen .. §imalin~: u~dıklan :U~U:yı~ ;:u:y .::r~ ·u· 
~ '-Amerika hariciye neı;areti· Allkata. 28 - Gllıariik ve 1nlıL okulu direkt&lı doktor' Nih:ı.t gerek Türk milleti adına iı:har ağır ıayıatı ortmck ıçındır. besine mUracaat etmeleri ilb. 

0
• 

ı e gcıe.n maI<ımata gö~ Japon· aarlar \•ekaleti mU....,.blma güm Sayar. buyurdukları sempati bütün Fran. 

1a.r, Fu-=ov ve Ua.nçeu lirna.nlarını rütelr umum muaunı ?Uhmut Nr-. Maarif vekilli~i yük.ek 6ğtet - Nda derin 1bi.t tetir brrakacakttr. 
ı fral kararını tı.lml§lardtr. Ja.poo ~damın ' 3 y.in edilecelinden b&hscdil- tim ıenel direktör .-ekili Cevat Kendilecine hararetle 'tttekldir 
, r Yabancı hükumetlerden, bu~ 'llltktdir. Dur.unoflu, orta öğtetim lfllel ederim. 
~anta.rd~ gemilerini ve bu §c-1 .,. f direktörü Hayri Ardıç, .Ettik 'Ve AIMrt Le1'nm 

~ ·tıcrde oturan vatandaşlarını gc' Açık IAgımlar bpatı acak teknik atretim ıeneı direktörü 
1 

Ç"'krnclerini talCb eylcmi~ler- ı THo lıastalığınm ya}-ı'lma51na mü Riiftli Ut:el. Ar genel -Oirekt~rü Mısır hariciye nazırı 
r. l?u talcb Japonların diğer, him tesiri olan ~rimizdtk'i açık la Suut 'Yetkin, ilk öfretim genel 
ll ı;cıhkleriM askeri harek!ta ~ırnlaıın kapatrlma$1 için bir pl!n direktör vekili Hakkı Tonzuç, Romanyadan ayrıldı 

',~lazn:ıdan C\'Vel yaptıkla.rı b.·ıharıtfanııştır. kütüphaneler direktör vekili Fa. Bükreı. 27 (Huıuıi) - Mmr 
vlı:rln aynidir. Maama.fih, htır!- Yakında tatbika ~!anacak olan fk Reıit Unat, antikiteler ve mü· hariciye nazırı bu alttam mern. 
·~ n"z:ırrti, Japonların bu tahli bu plana göre, §İmdi açıkta akan

1 
zeler direktörü Hamit Zübeyir lcketine müteveccihen hareket et. 

, ; l :'Q h:z:randan evvel bitmi§ •1 ı~~rmhtr ~00.000 lira 'Sarfile tedrici Kc:;.ıy, Maarif vekilli fi is.pek'tör. t'i. Yakında :Mtaırdan bir ticaret 
·t.ı ::1 ll:ımge1ifü~ini söy1edikle· surette kapatılacaktır. · ierinden Salih Zeki liulut, Hallt he>·eti Romanyaya gelecektir. 

lunur. 

Yunan Kralı 1-!hüyat ubiti olmaL 
2-'Ya§J 32 dm fa.ıla olmaıall. 

Italyaya gidiyor S--,;Diğer ~it ken(!iltne ~beefo 

Atina, 27 (A.A.) - Kral söyleneoektir. 
Ceorge, veliaht ve zevcesi, ----------.. -~---
P.renses Katerina ve maiyetleri MEVLUT 
bugün Korfudan ··HeHas .. yatı· l temmuz 939 cumartetıi 1kindj 
na binerek halyaya hareket et- namazını müteakip T~ ~ 
mi:lcrdir. Floransada Yunan inde At<N>~lu Almıetlm ruh:msa 
Prensesi lrena 'nm Dük di Spo· mevlUt ok-unacaktır. 
leto ile izdivacında hazır bulu· Dostlannm ,.e amı ~ 
na:-nklardır. gelmelerini toeuklm rica ıe&W. 
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K u rutu 1 u p kutu · ı arda 
saklanılan Çin rahipl eri 1 • 

~ MaırlkopoDo<dlaıDlllC>eırD çözl\JJDemnyeırn ı 
~Dırn esıraııro 

.tv'l./V"VVV'-'V..IV\/V>./V°'VVV'-'V..IV\IV>./V°'VVV'-'"-AA 

'.Amlardanberi efsane mev. 
zu olan Çin l>u1rün gene dün· 
yamn en baıta ıelen bir meıe
lesini teıkil ediyor. Şüphesiz, 

bugünkü Çin hadiseleri de, yüz 
lerce sene ıonra birer ehane 
olarak anlablacak .• 

Çin sarayının bir harem 
ağasiyle mülfıkat 

Bununla beraber, Çin, eıra· 
rmı daima muhafaza eder. Ga. 
riplikleri anlatıla anlatıla biti
rilemiyen bir memlekettir. 400 
milyon nüfuılu bu genit ülke, 
bftkikaten garp dünyaımdan çok 
baıka bir maıal diyandrr. 

Orada dolaşan herkeı yeni 
bir fey bulur, oradan aelen her 
seyyah bize yeni bir fey anla
tır. Çinin eıran Marko Polo • 
da.nberi hata çözülemenıittir. 

" Vazifem iz, 

öğrenmekH; 
konuşması n ı bilmek, fakat 
ihtiyatsızlık edenlerin dilleri 

susmasını 

k ·1· d"I esı ı r ı .,, 

Buıünün en me§lıu~· seyahat 
muharrirlerinden ve macera 
romaneı!armdan biri olan Fran. 
aız muharriri Maurice Dekobra 
da Çinde yaptıiı bir ıeyahatin 

intibalarım, bize her satınnda 

yeni bir tey öireterek anlatı
yor. 

Maurice Dekobranın bu eıe• 
rinden pyet meraklı bir 
çayı alıyonız. 

par• 

•, 

Pekin civarındaki yollar çok fe
na.. Koıu sahasına, araba izleri 
ile oyuk oyuk olmuş bir yoldan 
gidiliyor. Aşağıda bir yol daha 
var, orada develer geçiyor, bu de. 
veler, uzun kervanlar halinde. Ci;ı 
vardaki <><:aklardan kömür taşı "". 
makta. 

Pao Ma Çan'a gelince otomo
bilden indik. Harem ağalarmm bu 
lunduğu Hu Ku Se sarayına bey .. 
girle gideceğir. Hu Ku Se "Sekis 
kıymetli §ey,. demek. 

Bizi mabette haremağalarımn 

en yaşlısı karşıladr. Oldukça iri 
yarı bir adamdı bu.. Yalnız yüzü 
bir k<><:akan suratı gibi bumbu • 
ruıuktu.. Bize, lazımgelen neza
keti gösterdi ve general Kang 
Kungun hatrrasını taziz için ya
pılan bu mabedin tarihini anlattı: 

General Kang Kung da bir ha· 
remağası imit ve on üçüncü asır
öa Mançularla harpederek onları 
bu mevkide bozguna uğratmış. 

Fakat kendisi de o civarda öl -
. müş. 

Sarayın bahçelerinden birinde, 
son imparatoriçe Tsu Hsinin en 
6evdiği haremağası olan Li Liyen 
Ying tarafmdan hakedilmiş bir ki· 
ta.be var. Bundan generalin zafer 
leri anlatılmaktadır. Mabedi ziya
ret eden her imparator için de bi
rer kitabe yazılıp asılmış. 

Haremağalarının en yaşlısı bizi 
mabede çağırdı, mabutlarla karşı 
kargıya Çinlilerin o yeşil çayların. 
dan içtik. 

Burada on beş, on altı harema
ğasr yaşryor. Artık onlar tekaüüt 
olmuşlar. Tarlalarda çalışıyorlar. 
yetiştirdikleri şeylerle ve mandı

ralariyle bir arada yaşıyorlar. Bü. 
tün Çin onları unutmuş gibi .. Fa· 
kat onlar imparatorun sarayında
ki günlerini daima hatırlıyorlar. 

Bizi misafir eden haremağası o 
eski günlerin bazı hatrralannı 

anlattı: 

"- Sarayda biz haremağaları 
çok kalabalıktık. Bir yer boşaldı 
mı, kıyamet kadar namzet gelirdi. 
Hepimiz aşağı yukarı yirmi ya · 
şındaydık ve bizi daha o yaşta 
hzdım etmişlerdi. Bu da, kendisi 
daha evvel hadım edilmiş bir ar
kadaşın teşviki ile olmuştur. 

''Haremağaları arasında tensi· 
kat yapılır. Yaşı en fazla ilerlemiş 
olanlardan kırkı çıkarılır ve bun
ların yerine mk kişi daha alınır
dı. 

''Bu 1m1t haremağaıından evve. 
la imparatoriçe kendisi için birka· 

ı~·~;~a~ö~~~;·~·ı 
... .... .. ..... .. ' . ...... ......... .. " " ••• 1 ""' 

hakiki manasında kullanıyoruz .. 
Bonzları burada hakikaten, kuru
tup kutuların içinde saklıyorlar. 

Bunlar, aç kalıp kendilerini yavaş 
)'avaı öldüren insanlar. Açlıktan 

yavaş ya-vaş öldükleri için, vü. 
cutları çürüyüp kokmamış, ken
di kendine kurumuş, kadit olmuf. 
bir nevi tabii mumya olma hadise· 
ıi bu. 

l 

Mabedin arkasınodaki karanlık 
bit· yere giriyoruz. İçerde bir me
~ale yanıyor. Yerdeki kuru top • 
rak üzerinde otuz kadar ağır me
ıe sandığI var. Ölüler. Bunların 

Bir tanesini açıyoruz Karıımr. 
za kuru bir bonz suratr çıkıyor. 

,Başının etrafını tozlu otlar çevir· 
miş .. 

Mabedin bekçisi: 
- Gelin size en son öleni göı. 

tereyim, dedi. 

Moris Dökobra bir Çinli Tıar~mağasıle 

Yepyeni bir sandığın kapağını 
kaldırdı. Bu sefer karşımıza kor
kunç bir çehre çıktı. Yanımızdaki 

kadın bu ölü suratındaki sırıtışı 

görünce bir çığlık kopardı • 

çını seçer, ondan sonrakiler imp:ı- r - Bizim vazifemiz konuşması. 
ratora kalırdı. nı bilmek fakat susmasını öğren· 

Henüz genç bir yaşta olan bonz 
otların arasında oturmuş bir vazi
yette duruyordu. Öleli daha üç 
hafta olmuş. Gözleri dönmüş, san 
ki karşısındakinden merhamet 
dileniyor. Adeta o daracık san -
dık içinde ıstırap çeken bir rnah. 

"Beni imparatoriçe seçti ve ken mekti. İhtiyatsız bir laf ettiniz mi 
di hizmetine aldı. Evvela tahsili· ne yaparlardı, biliyor musunuz? 
mi, terbiye mi ilerletmek için di- Dilinizi keserlerdi!. 
ğer kırk haremağasından birine 
teslim ettiler. Kraliçenin odalarını 
derleyip toplamayı, çubuğunu dol 
durmasını, sonra, tiyatroda, oyun 
oynamasını öğrenmek başlıca va. 
zifelerimdi. 

' '1900 ihtilaline ilk şahit olan 
biz olduk. T . Ho Çnanlar isyan el 
miş ve tam 1899 senesinin son gü
nü İngiliz misyoneri Broks'u öl. 
dürmüşlerdi. Kraliçe, gözdesi 
Tung Fu Hsinyrng'in vahşilerden 
mürekkep atlıları ile, Avrupalr 
lan kılıçtan geçirmek için ko'Ştu

ğunu haber alınca müthiş sevin. 
mişti. 

"Sonrası mall'ım. Sefaretler mu· 
hasara altına alındı. Sonra serbest 
bırakıldı. Ben, Şanghaya kaçan 
imparatoriçe ile beraber gitmiş -
tim. Bu hadiseler bütün sarayı alt 
üst etmişti. 

''Avrupalılarla sulh imzalanın. 

ca haremağaları teşkilatını yeni 
baştan tanzim ettiler. Ben o za· 
man ''Küçük haremağası,. oldum. 
Yedi sene sonra da üçüncü rütbe 
harem.ağalığına ve imparatoriçe· 
nin kendi namına söz söylemiyc 
mezun mümessilliğine terfi etti:n. 
Umumi valilerin raporlarını ben 
alıyor ve imparatoriçeye gönderi. 
yordum. 

- Sarayda kadın yok muydu?. 
- Vardı, olmaz olur mu? im· 

paratoriçenin hizmetinde yedi ka: 
dın, yirmi bir tanede çamaşır::ı 

vardı. İmparatora da dört kadın 
hizmet ederdi. 

- Her halde sarayda tarihlerin 
yazmadığı bir çok hadiselere şahit 
olmuşsunuzdur?. 

İhtiyatsızlık eden harcmağala
rının .dilleri kesilme.sine rağmen, 

diğer bütün uzuvlan tamamdır ve 
hadım edildikleri zaman da hiçbir 
uzuvları kesilmemiştir. Bu da 
Çinlilerin, bir insanı, öldüğü za. 
man, bütün uzuvları, Allah nasıl 
yarattı ise, gene ayni §ekilde ta· 
mam olarak gömmek hususunda 
gösterdikleri .dikkatten ileri geli
yor. Bir Çinli için en büyük fe. 
laket, öbür dünyaya vücudundan 
bir uzuv eksik olarak gitmektir. 

- Her halde vaziyetiniz pek 
hoş değildi. 

Sarayda güzel bir f elsefc edin· 
miş olan ihtiyar haremağası elleri
ni elbisesinin geniş, 'kürklü yenle. 
ri içine soktu ve bütün dünyad:ıl.:i 
saray mensuplarını düşündürc· 

cek bir laf etti: 

kuma benziyor • 

Albayın karısı: 

- Aman gidelim l dedi .. Bu gü
len ölü çehresine daha fazla baka-

1 cak olursam korkarım bir daha 
gülünç yazı okumıya cesaret e
demem .. 

Bu dehşetli manzaranın haya. 
lini gözlerimizin önünden gider
mek için akşam Mogol lokantasın· 
da yemek yedik. 

Çinli Albay karısı: 
- Sanki Cengiz zamanında· 

ki Mogollarm arasındayız, değil I 
ğil mi? diyordu. Ah! Ne güzel bir 
devirdi o günler 1 Kasırga gibi bo. 
şanan o adamların ne güzel, bir 
barbarlığı vardı!. 

''Geçenlerde tanıdıklarımdan 

. bir asker anlatıyordu. Mogolla -
- İmparatora hızmet etmek, k d'l . h b. · d 

rın en ı erme ma sus ır a et· 
kaplanın ayakları arasında uyu • ı 1 . li\..- b ·· h · 1~ 

k 
erı varmış ve ga Ucl ugun a • 

ma tır. b ~d 1 d b k' 
F k h h ld d 

, . u a et on arın arasın a a ı 
- a at, er a e saray a.u 

imiş. 
adamlar arasında müthiş rekabet 
vardı. "Onlar.da bir söz varmış: aşk 

- Tabii! Ben de ne fena ha· sahnelerinden sonra soğuk su ~Ç· 
re ketler karşısında kaldım! Fakat mek iyi değildir, derlermiş. Onun 
faziletli kimselere iftiradan zarar için, bir Mcgol gece evinde bir 
gel::nez, derler. Sel gider, kaya ge· yabancı misafir etti mi, eğer bu 
ne meydana çıkar. yabancı adam çadırda onun karı. 

. . . . . sına yakın bir yerde yattr ise, sa-
Zıyaretımız sema ermıştı. Ha· baht . k lk k lk · f' • 

~ .. . .., eyın a ar, a maz mısa ırı 
rem agalarından musaade ıstedııc . b. b d k b 1 'k 

P k
. · · 

1
. d ~ 

1 
: n e: ır ar a uz u su ı ram e. 

ve e ının şıma ınc ognı yo a 1 .(1 • 

cıktrk. Yolda "Kuru Bonzlar ma· I ermış. 
bedi" ne de uğradık. J "Mi~afir bu suyu hiç tere.ddüt 

"Kuru., kelimesi burc:da Bonz-
1 

etmeden içerse Mogol emin olıır 
lar "Çin rahipleri., hakkında kul· muş ki yabancı adam karısına 

!anılmış bir istiare değil, kelimeyi karşı dürüst hareket etmiştir ... ,, 

Ha.ksız dayak 
atmış ... 

Yazan· 

Karpuzun kazuklarını f.ı· 

yırmrya çalışan zavallıyı , Bek
taıinin niçin dövdüğünü bilirsi· 
niz: 

Bektaşi , pek sıcak bir gün
de içecek su bulamadığı için 
yolun kenarında bir ağacın göl. 
gesi altına ıomurtarak oturur. 
Biraz sonra, yakında başka bir 
ağacın altına bir a.dam gelir, 
zenbilinden çıkardığı kocaman 
bir karpuzu keser. İçerisini tek· 
mil yer ve kabuklarını bıraka

rak gicier. .Hektaşi o sıcak günde, koca karpuz.dan kendisine 
bir parça ikram etmeyen adamın hasisliğine öfkelenerek bir 
kat daha somurtup çubuğunu çekerken, üçüncli ıbir adam ge
lir, o da susamıı, ikinci adamın bıraktığı karpuz kabuklarını 
sıyırmıya başlar .. Bu ıcfcr bcktaşi dayanamaz, çubuğunu bı. 
rakır, elinde baston, zavallının üzerine hücum eder. öteki ka· 
bahatinin ne olduğunu öğrenmek isteyince: 

- Kabahatin şu ki, der, bu dünyada senin gibi karpuzun 
yalnız kabuklarını sıyıran miskinler bulundukça, karpuzu ya
ratan da onun içini yalnız şu giden adam gibilere yedirir. 

Karpuz ,yalnız susuzluğu gidermek ve ağzı tatlılandır

mak için yenilince, bektaJinin düşüncesi, lbelki hala doğrudur 
ama, vitaminler keşfedildiğindcnberi karpuzun kabuklarını 

aıyıran adamın da • alçakgönüllü olmakta fazla ileri gittinği:ıe 
ıüphe olmamakla beraber- bü~bütün faydasız bir iş yapmam:ş 
olduğu anlaşılıyor. 

Çünkü, her ıeyde olduğu gibi, karpuzda da vitaminler o
nun kabuğuna yakın taraflarında ve kabuğunun arasında da· 
ha çok nisbettedir. Onun için çocuğunuz da karpuzun içerisini 
tatlı tatli yedikten sonra, lezzetine doyamayıp da dişleriyle 
kabuğun iç tarafınr sıyırmak isterse, o kadar alçak gönüllii 
olmasını takdir etmemekle beraber, gözünüzü yumarsanız 

ç<><:uk pek zararlı çıkmaz. 
Karpuz.daki vitaminler, kavundaki kadar çok değilse de 

gene hatırı sayılacak nisbettedir. Mesela A vitamininden yüz 
de 125 ölçü verir. Demek ki çocuğu - annesi ile babasını da -
bir çok mikroplu hastalıklardan korumak bakımından armutla 
taze üzümden, elmadan bile üstündür. Sinirlilere kuvvet ve· 
recek B l vitamininden, yüzde ancak 10 ölçü verdiğinden bu 
bakımdan elmadan, armuttan ve taze üzümden hafif ise de 
kayısıdan ve şeftaliden ve her yemiıten daha p;;.halı yabancı 
yemiş muzdan bile daha cömerttir. B2 vitaminitıden yüzde 
14 ölçü getirerek kendisinin terkibindeki şekerin vücuda ya· 
ramasını temin eder. Ağzı ve dişleri koruyan C vitamininden 
de yüzde 7 miligram verdiği için bu cihetten .de elma ile ar · 
muttan ve taze üzümden daha iyidir. 

Madenlerine gelince, iyot madeniyle çinko ve manganez 
maenlerinden karpuzda hlç bulunmadığı için zekaya ve neslin 
devamına hizmet ettiği meşhur değildir. Geriye kalan dokuz 
madenden karpuzda az çok bulunur. Terkibinde klor ile 
sodyom bulunmasr - hem de bunlann müsavi miktarda olmaı 
sı • karpuzun hiç hiuedilmeden, kolayca hazmedilmesine 
sebep olur. Kavunda bu iki maden biraz nisbetsiz bir derecede 
bulunduklarından kavun, karpuz kadar kolay hazmedilemez. 
Karpuzdaki potasyom madeni de yüzre ancak 7 3 miligram ol· 
duğundan vücudun etlerini doldurmıya da büyük hizmeti ola· 

maz. 
Karpuzdan insanr beslemek için bir yararlık beklenile. 

mez. Yüzde 6, 7 nisbetinde !eker, yarmışar gramdan daha az 
azotla yağ, üst tarafı da hemen hemen sade su. 

Zaten karpuzdan beklenilen de tatlıca ve lezzetll şerbet 
gibi susuzluğu bastırmaktır. Bu işini iyi gördüğünde de hi~ 
k imsenin §Üphesi yoktur. Hele güneş karşısında münasip 
bir m üddet durup kıvamında soğumuş olursa... Fa'kat kar· 
puzu buz .dolabına koru.nız terkibindeki pektin donacağın· 
dan karpuzun lezzeti \açar. 

\ 
~ . 

n~~am her e!'!C rlnc lnu.a ııtmaı.: IHyıulımlaydı . .,, 
· - İtalyan )rn.nm;ı.ıuru -
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Harp devam ediyor 
H A B E R - Ak~am Postas. 

' F,ec· bir uşk .At.altıµı j 
( Ba1ıt1ratt 1 i'lttidt) 

l:•ı\:v tlcrf hududa 120 kilometnı 
t.ıcaarede kMn Tamtaak - Bulak 
l'ıı:ııtaıtasında Moroı halk cumhurlı. 
l·eu araziSlne yeniden tecavU:ı et -
~erdlt, 

Japo11 • Mançuko hava Jhı.vvet-
1crt takriben 80 avcı tayyvesl ve 
~ bombUdmıan taf}'ardhiden i~ 
barettı. 

Tokyo, 21 (A. A.) - Ne§J'edilen 
bir teblijde Japon tayyarelerinin 
bu sabah 98 Sovyet • Mogol tayya. hikayesi 
real dil§UrdUklerinl ve Japon tayya Bükreı, (Hususi) Bura.da eıinc 
recilerinin Bulr gölll üzerinde 200 az tesadiif edilen ıarip ve leci bir 
ta.yyı&rey• teladttt' ettiklerini bildir- vaka olmuıtur : 
mf'ktediı:. lluharebe yarını Mat sür Biri 15, diğeri 18 }'atında olar. 

. Tarihteki Alman
yayı tekrar 
alacağız 

Yazın nasıl güze 
olursunuz? 

KUi& bir ~tgınadan eonra ikL 
ti bombardıman tayyarelll olmali: 
liıtre 1 J&pon tayyareil diltUrUl -
ıııu.ıur. 

mUttllr. iki kız kardeı, genç bir adam2 
Japon bombardıman tayyıtrelerl aşık olmuşlar ve işin garibine ba

Euir gölUnUn 100 kilometre cenu - krn ki, genç adam da bu iki kız • 
bunda Tomak hava UHUne hUcum kardeJin ikisint birden büyük mii. 
ederek 18.ha Uıerlnde 30 kadar tay aavi bir a~kla sevmeğe baılamrı • 

Temmuza bir şey kalmadı. Bu ı_ 
şıklı ve gtineşli günlerde, nrtık açık 
renk elbiseler, geniş kenarlı Şııpkn
lar giyilmeğe başlanacak. 

Her gtin bu suretle dinlendiril 
bir çehreye nasıl bir makiyaj l 
kışır? Bu da ayrıca bilinmesi liı 
gelen bir ~ydir. 

So~et tayyareletladd altmı ha 
te~eı Ualenne dönnaemttlerdir. A -

l'ııttınnaıata divam edllaelttedir. 
Yapılan bombardanea neticesin. 

de natnoVinende 11&.i ~Uk ev ba
Sara ufr&m14 ve bu evlerde bulu • 
~fa Lef lılil yaral&nıniltJI'. 

yareyl tahrip etmljlerdir. tır. 

Tokyo, 21 (A. A.) -
King'den bildiriliyor: 

Romanyarun tanrnmrı bir aile -
8ing • ıine mensup olan kız kardeıtlerden 

birinin iami Mari ve diğerinin de 
Ueonadır. 

Alman Propaganda nazm Gö · 
beis B~rlinde nazilcrin bir gece 
yansı nümayişi esnasında bir nu· 
tuk vermiş ve bu nutkuııda tek -
rar b:.itün Avrupa efkarı umumi -
yesini heyecana düşüren §U sözü 

Bu açık renk esvablara ve bu ke. 
narlı şapkalara yakışacak, taze bir 
tene ihtiyacımız var. Tenimizi ta -
zcle§tlrip gilzel!cştirmezsek, bu 
genç gösteren kıyafetler içinde pek 
yaşlı görilnUrüz. Bu nbahkt bombardnnanlar ne

tlccalnde dtt Moroliltandaki Tomak 
hava U11Unde btıytlk bir yangın çık. 
mıttır. Blrlı:q binanm alevler için
de oldufu bUdlrlllyor. 

söylemi~ti: Yaşlı görünmemek için ne yap -
Jonika ismindeki genç ltık. iki - Tarihte bizim olan her şeyi malı? 

lcarde!ten birini ıbırakıp öbürün~ tekrar alacağız! Diye kendi kendimize aoracak o. 
sevebilmek için kendi kendine hfı· Akabinde nazırın bu sözü yan- !ur.sak bilatereddüd §U c~vnbr ve
kim olmağa çalıımıı. fakat bu c. lrş aksettirildiği bildirilerek tashih rcbiliriz. 
§Cbbilsün her tekrarında kalbinin 1 d Yüzlimüze &Ül:"eceğimiz boyalarm o un u. , 
iki kız için de ay~ı hrz.~, a!ni aşk· Alman propaganda nazmnm intJhabından evvel cildimizi güzel _ 
ı.. ve tam manaııle musavı olaraı; 

1 

sö lediği tarihteki Almanyanın leştirmeliyiz! S-A T Y E 
Binası meselesi 

çarptığını cörmüıtür. Ve nihayet A:rupa kıtasında nereleri ihtiva Malumdur ki, cild gUzelliği ancak 
işi oluruna brralrarak beklemekten ettiğini gösteren haritayı dercedi· vilcud sıhhatile kaimdir. Kı§ın faz
baıka çare olmadığı kanaatine var- yoruz. Bu haritaya bakılınca ( ta. la çalışmış kadınlar, ilk ııclklar 

t sıhhati bozduğu için, sıcaklar baş-mıı ır. rihteki Almanya) run nereleri oldu ~üddeiumwntlik Satye binası dir. Fakat ıonradan bu kıymet İki kız kardeıe ceJince, hiçbirisi ğu .derhal görülmektedir. Iar ibaalamu, güzel kalmak isterler 'ahkikatrnı geniıletinektedir. Dün içinde bina rılıtrmının hesaplan - mü1tcrek a§kından diğeri hesa - Garibi •uradadır ki Almanların se, her gün yanm saat muntazam 
rıı;ı__. b f d l • 1 k "' ~ l :r surette dinlenmelidirler. '>'CQen sonra müddeiumumi mua· madıtı görillmUı ve ıirketin def. ına e a •arı yapmaı;ı go:ıe a a· tekrar geri almak ist~dikleri (ta • 

\' ı bö J • b" b"tü sa Bu dinlenmek eu ıekllde olmalı • "11tıilldeıı Sabri ile diler alilka· terlerinde 84 bin lira mflle ve de· mamrı ar Y ece •ı uı • n r- rihteki Almanya) da bugünkU d<r: 
darlar atye eirketinde ara,tınmı lll:ıin doldurulmaılle yapıldığı kay pa sarmııtır. müttefiki İtalyanın da yarısı da-

ıo.. 
11 

J 'k d b ki • t' ti Eter çall§ıyorsanı:ı, yahut da gUn '<tı>ıltıaJar ve •irketin muamclAt ve dedilen rıhtım ve tesiratı i~n 45 onı anın a e eme llyaıe 1 - hil bulunmaktadır!. 
Ilı " 

11 

k'b' b 1 k J dtiz dolqmağa çıktınızsa eve girer itha!leratrna ait dcfttt, dosya ve bin lira ayrı bir k"ıymct konmuı • 1 ıne a~ aması genç ız arm a!. Tarihteki Alınanyanın Avrupa -

t k b" t" u k ı girmez bütUn elbiselerinlz.i, çama • l~l'alc.' ı alarak adliyey getirmı .. ·• tur. Euıen rıhtımın t:!puda da ınr :.ıs o.ı: n .amçı amı~ ve ız daki bu arazisinden ba«ka, malOm 
.~ -s ı :r ıırrlannızı, ayakkabı ve çorablannı-'•dır. Bı'r çu•·al v• bir bavul ıçın· bina ile beraber kaydi yoktur. tırap annı arttırmışttr. olduğu üzere, bir de 1914 de sa • 
~ • .. G · ı · d zı çıkarımı. Sonra yUzUnüzdeki bo-' bulun""' dosva .... evrak bu sa itte bu ıuretle 223 bin liralık iın er geçıyor ve genç a am bip bulunduğu Afrika yeni Ginn 'ı-.t. ...,, ~ '"" k · d yaları bir boya çıkaran kremle te_ "\lfl ~u '-Ak'ımlı'ğin• t• ... ·di edilrni~ ilk kıymete 46 bin lira daha ilave bir türlü ararını veremıyor u. ve pasifik OkJranusundaki adalar-~·6 ua '"' ... • k d' 1 d mizledikten sonra yUzUntlıU bir loe. 

,

fr1·-ı erk«ru da da·•et ~,·ı--1• edilmiıı ve ilk ketif raporu d01ya- Nihay.et kızlar en 1 ara arın a dan müte~ekkil kolonileri de var-
AC • •' a.ı .... CA • b: 'h :r yonta temizleyiniz. Omuılannıza, &Ura ~ekilmiıltrdir. Dosyalar, dan alınarak yerine ikinci ve tu - görUıerek bu ı~e .r nı ayet ver- dır. boynunuza da ayni losyonu sUrU -

'ter .. r ve evrak Ü"•rı'nd• yanıla· tan 269 bin lira tutan rapor kon - mcği düşünmüıler ve üç gUn ev - -------------

" ""' .. ,,. J (G k 1 k 1 ~) d Japonlar fngilizlerİ nUz. Bir odaya tek bqmıza kapa-

Çok aykırı renkli boyalar y 

mevsiminde pek göze batar. Teni 
mizln tabii renklerini daha kuvve 
le tebarüz ettirecek boyalar kul 
!anmakla hiç de hata etmemi§ ol 
ruz. 

Mesela gözlerin füııtU maviye 
yanacağına kapaklara bir krem s' 

rUlmek suretiyle parlatılacak olu 
sa daha doğrudur. Rimelden va 
geçmek, yaz mevsiminde çok iyi 
lur. Eğer kirpikler ve kaşlar ren 
eizse onları sadece komıatikle 
yamak küayet eder. 

Tabii görünmek için faza.! ileri 
giderek dudak ve yanak boyama 
tan ''ugeçmek hata olur. lnsan p 
hazin bir çehre gösterir. Fakat m 
ı·a ve erguvaniye bakan rujlar ku 
lanmak yaz günlerinde göze h 
görilnmez. 

Bu nevi ciid için tabll oımıya 
renkler ancak gece çıkıldığı za .... 
sürülmelidir. Elektrik xıığında b 
renklere tahammill olunur. Faka 
güneş 1'.§rğmda değil, 

' tetkikler bilhassa eirketln Satye muıtur. Ve yine 0 umanki iddia- ve enç ız ar . aya. ı~ı J e~~n nım:ı. Perdeleri örtunüz, sedirinizin 

·a ı satı~mda komi yon veya baş Jara giSre, Denizbankın binayı Sat sarp kayalıkların üzenn e. om a ÇlrllÇıplak soyuyorlar f üstilne arka3r ilstil usanmız ve hiç 

bir ııamla kim ere para verip yeden satın al:nak istemesi elek - ya bir randevü vcrmişl::rdır. J AP~:\L~ RI '1 1 ier"inJe (ı:· lir '!ey C!'lıilnme;)iniz. Bu şartı.ra riayet eden bir ka_ 
'ıııediğıni anlamak i~indir. trlk idarcoinden daha evvel obnu~ Genç a.:runa orada ~, ikisinde" gi i= imliy:ızlı mınlak: mı Bu mUddet lolnde losyon mesa • dm bu yaz kendisinin pek gl!zcl o. 
aty~ §İrketi müdürü Valcr ile ve •.o?~a·d·=nta~ slabn ~::~ıa t'.şle. bidsini hemen seçmesi !;in Y~P• • ablokaları da devam etnıc.~tedir. matın"dan içeri ,ı:irer, cil~ini,. Ye. ı.scağnır dlloUni!ne h•ta e\a>lıı ... 

YUze esmer pudra sUrmek 'V 

rengi ya% bidayetinden yaz sonun 
kadar tedricen koyulaştırmalı: ço 
doğru olur. Bu suretle bir kadm e 
yakmlarına dahi tedricen gilneet 
yanmı§ olduğunu ve renginin boya 
olmayıp tabii renk bulunduğunu 
telkin etmiş olur. 

~,t meclisi idare azasr ve saiôbi· ..ı;!, 'll'!lft:ıı" ıt>'i! 19., ıım Btl\ • • teklif, yine netice vennemış" Japanıar burada ab!oka hattından ııı hayat verır. l'ıamaz. 
lı.ar murahh:ısı eski elektrik ıirke- den D~iz~nkp. li;,n~ırı WMt~ik nika: ~cçmek i.ssi;.:tn lngiliz!cri anadani.;;;;;;;;;:;;;;ıc;::::=::=:::z:==================...; 
"1Udlirü De!aı:roix ve muame!AI b.1"

1 .'.~a!ın~n 1:ı•~kd ~l~k !..::Ne' )'lipaynn, Tidn!·i dO a).nı 'o~:na çıplak bir halde sorarak ü· "'rken Japonlar yanlamidald yeni ne af:zını da acmasnu söylemiş· 
;"!Uıil Lazv:ın bu <ahah adliyeye bt<nbnıg.ı ve u Y z en. l~ n !. kuvvctto 'eviyorum. Birinfai ter . mlerini aramaktadır. Gene 9 in· lelandalı birini serbest"' bırakmq ler. lngiliz ağımı açmış, fakat da· 
'.::ılınıo1ar ~-c dördüncü .ar•u ha nın u ' tcu v.,gcsınesı a.ımge • cih etmek elimde değil giliz aı·ni şekilde çırılçıplak soyula lar, laka! diğerlerine lngiliı olup ol· ha fazla açmasmı söyleyince İngiliz 

..,.., .... ,,. ' . , . ::iiği hal:bndaki tc~kereye ıse,, . . 
1 

1) b .:-ı.~ 1 dı~ ·· ı · ""'&ındc sorgura çel ılml~'erdır. .. . b' ld k Cevabır.ı vermıştır. rak aranmı5tır. Bunlardan Çinde 
00 

madıklanm sormuş ar. {evet ce- una uuAcın oıma gmı soy emış, li" . . ~ bu musaıt ınayı e en açırnuya. k k. rtun d'.,1 · :lıse tahkikatının bugUn öirle· . h . .1 . t' nundan sonra, Uç gen~. kol ko- :•ey amatörü olarak tanınm15 vr \-abı alınca sokak ortasında ve ·a· o va ıt pasapo u ı~en arası· 11 
• 1 lım dıye e emmıyet verı memış ır. .. . . h Çi . d ,.,.,.,,ı,.ı k 

1 

d l ·ı· b. 
SOnra dikkate değer netıcc er B' 1 tnn . 1 . d rta la gircre~ pek mutecssır bır alde :mptan Houe'in o~lu bulunan Housr !abalık 'nlı ka ın ve ~""......,ann na sı. ıştımuş ar ır. ngı ı~ ır çey , . . . ına a ım sa 1§ enn e vas .. lak d 

, ~ı ürnlt edılmektedır. 1 1 k ,,,_ .. e ild komi!yon §ehre donme&e batlamı§lar, fa - ile Tiençin yarış klübünün k~tibi gözleri önünde anadan doğma çın1- rek saat böylece çmlçıp urmu: '"'" o an ara anca Y·UMJ k kl .. • • l 
' '"ddeiumumi\ilc suçlular arasm· . il .. · ,,, k Sat e tarafın _ kat tam sarp ayalı arrn uzcrın. tord en ağır sekilde muame:eyc çıplak soyarak üstlerim baş annı tur. 1 . \ er mc~ı mzım en, Y • • - ı 1 · · 'dd 
0 

an eski Dcnizbank idare meclı· 1 .. d den geçerlerken, oldukları ırı k::t m:ıruz tutulmu<:-lardır. aramıı:lardır. ngiliz konsolo~u h5dıseyı §t et· tlan Rejı:.ns §irkctine veri.en yuz c _ " 

... lan hal:kında gayriınevkuf o· beş hesabllo 12500 llr&lık komla • yalardan biri yerinden kopmuş vo Bunlar abloka barikallanıu ge- Japonlar lngilizlerden bir tanesi· le protesto etmiştir • 
lk tahkikat icrasile setbe t bıra- ron işl §Uylc cereyan etmiştir: ilçti birden altından geçen Tuna 
!lıaJarın:ı dnir karam itiraz ed~· Binanın Denlzbank tarafından nehrinin mavi sularına diişmüş -11 
Ceza mahkemesi reisliğine müra· aatınalmması takarrür ettikten 11on lcrdir. 

t etmi6tir. ra Rejans ııirketi Satyeye müraca- Garip bir tali eseri clarak erkek 
.ı;\ulardan bir lwmı, Satyc bi· nt etmiş ve Denizbankın hükümet nehrin ccreyanile he:nen sa!İile 
ırıın ratı•ma ait 6 000 liralık mlic~neaesi olduğunu ve bundan do_ sUriiklenerek kurtulmu§, fakat za
~i~Yo=ı b:?~:?lini e~Jd Milli l!eassü layı o taraftan komisyon alamıya. vallı iki kız kardeş boğtılmuştur. 
ntü~uriınün a'ciı~mı iddia el· caiını .ve bu aebel:den de kendileri- za,.allıllrıa ce:ıetleri hala buluna. 

iltrd=. E~i mfülilr Refi Ea.yar, nin iki tarafın komisyonunu ver - mamıştır. 
111 bir paradan ma.lum:ıtı olm::.· melcri icab etU~ini bildirmiş ve bir ş;mdi il:i cevgil:sini aynı za • 
Ilı ~öylc."lliştir. iki tarafın yüz· iki aylık r..Uı:ııkerelcr sırasında Re- manda kayl:~den jonika, perJ§a:t 
lti'tn~ri surctile vaziyetin tesbit jaıu §irkctl:ıin bir ha) li masraf da bir hald~ dU§ünüyor ve Mariyi mi, 
c~ 1i Eörlcniyor. rnptı~rı giirillc:rek Satye 12500 li_ yok:sa ileanayı mı daha çok sev -

~· 1 olmuı ? ralık komisyonu kıılml et.tni3Ur. cjiğini h~la lte:tirerniyor. •ııa !atışı nası Bunlard~n b:ışkıı t;irl:ct erkanı 
bi f l bu i• Bugün bUmn r.cmanya b!r ,fa· t:cr tara tan cvvc ce :r ytnc 0 r.:ım:ın'~i ifadelerinde bi:la. ~~ltıAa, tahkiı. t yapl'ht• olan da ile Lıiten b.u ç;iftc a~l:Ih dedi ' · 

" r :r nın l:cndilcrinc ~70 bln lirnya mal 
•~t ve malı'yc müfettinleri de kcdu!u ile tr.c§:ulC!Ur, 

• :ı oldug·unu blidirmi ... ıılcr ve her nckıı • ' l . ' 
t t"lUamclflt ve defter crını dar i!JUmln~ kararında 103 bln lira 

VAKiT kitabevi 
1. ~ it ctmi~ler ve ~lrkct erk5ni1c tahmin cdil!yorsa d:ı tabiatile bu 
llitbtnkıh bugUn mevkuf olan mikdcn l;abul ctmiycrrk mahke -

~~ırıı sorguya !;ekmiş!ercHr. O meye m\lrncaııt edcce!tlcrfnl ve o 
"'lln verilen ifıı.tlelere ve ynpı · zamnn da hnklkf kıymeUnin mt'yda-
lacıiafara göre, hidlse ~öyle na çıkacağını röyleml.şlerd.lr. Yani 

1 
.. 

~•n etmi§tir: şirket erkAnı bına kıymetine 1oe Dun 
~ıtlıbank geçen temmuz ayın- bin lirantn eeas tutul&mıyacağmı id 

ve yarın tercüme 
külliyatı t ';"tl kendisine depo olabile - dia etmektedirler. 

bir bina aramıt ve bulama • 
lr bu tekilde . eml~k iııleriyle 

'!an Jeranı ıırketıne bat vur· 
tlur. Şirket Satyenin SalJllUd· 
'1tkı binasını bu ige muvafı~ 1

rttc1t derhal Satye erkinma mii
~\t etmit ve binalQnnı alacak 

-t ·ı..u . . 
"

1 tterl olduğuriu eöylcmıttır. 
t). ' . 
~ " tirketi trkSnrnı? o. zaman.:u 
~!trine göre, keıv.lılerı bu mu~ 

11\ l>enbbank oUSl.iğunu dahı 
J:ror:ıarmı,. Pazarlık J crana 
'•tyı •rasınd& olmut, yine 
1 'tsylediklerine ı;öre, b:tt'ta 
ll\Uıterl aynı binaya 22 5 bin 
~•rdiğinden bu defa 250 bin 

- '•erinde uyuıulmuıtut. 
'-"~n aonra Deniai>a.nk mü • 
•ltri bibaıım kıymeti hakkın 

a ~tıiner yapmrııar ve binaya 

biıı lira kıymet koymuıtar • 

Büyük · ltalya~ 
manevraları 

Roma, 28 (A.A.) - Büyük t -
talyan manevraları Po vaaisindc 3 
ağustosta ba~lıyacak ve 7 ağus • 

r 
tosta bitecektir. 

Manevraların sonunda İtalya 
Kralİ kıtaatı teftit edecektir. .............. ....a.-.-1-e_a_e 
Resimli Hafta 

·mecmuası 
Bu hafta çıkan 

son sayısı 
Birvoiı tüael ,.aıdar n re1imlerle 
doludur. AJmaiı unutmaJIDD. j 

No. t J .. 20 ikinci ıeri 
11 Gorio baba 

12 Ddili~hı psikolojisi 
13 tll:b:ıh:ır ı:elleri 75 

60 14 En~erck dilğümü 

15 R::.sin killliyatı lII 
16 Saınimr Saadet 75 1 ,ıı"' ~· 

501 
17 fstatlstik 30 
18 Çocuk dUşUrtenler 
19 tılm ve felsefe 

1 
60 1 
30 

20 t.Ievcudu kalmadı • • 

nu !~rlnln rıatr ti.30 ik:ıl"~tur. 
Hepsini alanlara yUıde 20 lskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 klll'Ufun 
1,24 kUtllfll peşin alınarak tntlte· 
bakisl ayda blrer Ura 8c!enmelr 
lzere Uc takalte Hilamr .. 



Galatasaray - Beşiktaş maçı 
TEKRAR E,DiLrVl iYECEK M i ? 
r.u ı-ab:ılıki (Tan) Rcfil,imilin .\nl:.araılan alılığı bir telgrafta, tek

nik komitenin 'ertlii'.:i liararla Galata..,aray _ &c~ikta<:ı takımlarının 

milli kiiıne ma!:ıntn tekrar etlilmiyeceği bildirilmcktr.dir. 

nu hnheıin ıJo~ru oluıı olmallığını bllıni~·oruz. ,\ncak Beden Terbi. 
Jf""I umum müdiiriınün lıizzat izin 'f"rmNOindcn H' Hc;:oiktn<: takımının 

da lıiiy.ik lıir ı-portmenliklr bir hal• ,,ızlı~ın tamlrinr ml'ydan 'ermek 

için, muçı o.yn:ınıai;a razı olrn:ı.,ıncl:ın sonra, bunun aJ,.,inc bir kararın 
nasıl t;ıknhilece"inl nnlam:uhk ... 

Onun için Tan rt•fikimizin nrdiği haberi ka)dı ihtiyatla. kar:ııla.· 
~ı:ık 131.rmılır. 

Beden terbiyesi egitmen kursu 
imtihanları dün yapıldı 
60 Genç talip 10 saat 

imtihan verdiler 
Beden Terbiyeı:;i Eğitmen kur. 

su için kabul imtihanı dün Ku. 
leli Askeri lisesinde yapılmıştır. 

Beden Terbiyesi Umum M:U'
dürlüğüntin vatandaşın fizik ve 
moral kabiliyetini yükseltecek e
lemanları yetiştirmek üzere u
zun müddet hazırlıklariyle meş

gul 1..ıluı:ğu ''Spor ve Beden Tn
biyesi Eğitmen Kursu" imtihan 
heyetinden Beden Terbiyesi U
mum müdürlüğü namına dün An 
karadan gelen genel sekreter Al
bay Cemal Gökdağ. İstanbul böl· 
g:ısi ~por direktörü Fethi Başa . 

ran. Kurs direktörü ayni zaman. 
da kurmay albay Bedri, kurs yar 
direktörü yüzbaşı Hüsamettiıı, 

Zeki, kurs idarecisi jimnastik öğ· 
rctmer,ıi F,aik, Gür~ş antrenörU 
Saim, öask~U:>o1 tiltnitörü İlhami 
ve kurs do1'ctoru b'utunuyordu. 

lstanbul, Tarsus, Balıkesir, 

-~ 
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B. T. U.6 U.l(;"n'c·PSP1.:,.dc'li 1 

Cemal Gül;r/ağ 

' 

Gençlik olmpiyadı 
2 7 ağustosta 

Viyanada yapılacak 
Viyana 26 (A.A.) - ltalya, Ja· 

ponya, cenubi Afrika, Yunanistan. 
,\rncısutluk. Finlfı.ndiya, ~lacaris· 

tan ve ,\lmanyadan gelecek 1000 
kadar ~encin i~tirakile 20 den 27 
ağu.,tota kadar Viyana stadyomun· 
ci..ı bir "gençlik olimpiyadı., tertip 
edilecektir. 

1 
Bundan maada ayni haf ta zarfın· 

da 18 memleketin gençlik teşekkül· 
!erine mensup 40.000 ki~i Viyanaya 
gelecektir. 

Uzun atlama 
Balkan rekoru 

Yunan atletlerinden La.ı:nbraki 

7 ,37 uzun atlıyarak Balkan 
atlama rekorunu kı~tır. 

Sparta 

uzun 

Çek şampiyonu oldu 
Sene ortasında bazı sebebler do· 

\ayısile iki defa inkıtaa uğnyan 
Ç.ek futbol ~ampironası nihayet 
bi«niş ve hiç beklenilmediği halde 
Sparta şampiyon olmıı~tur. Zira 
meı.·sim ba~mdanberi aldığı mütead 
dit galibilctlerle halkın nazarını ken 
dine çeken me~hur Sla\'ya yeni se
nenin e;irrne:;;ile beraber yavaş yava~ 
kuvvetlenmeğe ba~layan Spartanır. 

lrnr;:ısmda 5-0 gibi feci bir mağlu. 
birete uğramıştır. Son maçlarda pu 
vanları biribirine çok yakın olan 

! iki ezeli rakipten Slavya en son oy
) nadığı oyunda Pardubiçe takımına 
j ma~lfıp olması Spartanın otomatik 
1 man ~mpiron olmasını intaç ettir· 
miştir. 

Bu iki takım P!l };apılan Ôr 
ta Avrupa kupası maçlarına itşirak 
.;tmektedirler. 

Bil Tıafta Fenerbalıçenin 'Ankarada y~plıiı illi maçta, 'Ankara foto mulıabirimiz Celtiln tarafuidatı alı 
11 uhlelif resimler: Yukardan aşağı sıra ile: Takımlar merasim )'apar/arken, iiç kıymetli deı:let ati 
~ıı:ıpıız, Saracoğlu~ Ali itana ve Faik Oıtr~!; .;ııa_rları seJ!.rediyorlar. Jstanbullulamı çok iyi tanıdtlı sfJO 
tüia;aan, hakem komitesi 71iSi Nüzhet ~bMs, eski fstanbıtl bölgesi rdsi Necmi, hakem komitesi azasl 
da11<Sadi Karsan, ayni Jıinlıitedetı UlJi I'~ -~ WPıleridw Muzaffer bir arada ikinci nıı:ı 
takip ediyorlar. Seyircilerden bir grup, ilk maçta Ankara kalecisinin bir kurtarışı ve ikinci maçtatı 1 

heyecanlı manzara ... 

Ankara mekttubu I 

Trakyanın Edirne, Kırklareli vi
layet ve Uzunköprüden gelen 60a 
yakın gencin imtihanları sabah · 
saat onda jimnastik hareketler!y 
le başlamış, 2ye kadar süren bu 

hareketlerden sonra 100 mette 
sürat, müteakiben gülle, uzun nt 
lama, savurma topu ve 3000 met 
re imtihanları yapıldıktan sonra 
saat tam 7.50 de yüzme müsaba
kalarına başlanmış, 10 saatlik sı 
kı bir elemeden sonra imtihanlar 
neticelenmiştir. 

F enerbahçenin 
Eskrimciler 
çağı rıl ıyor 

··ı Beden Terbiyesi İstanbul 13° 
gesi Eskrim ajanlığından: 

· Ankaradaki muvaffakiyetsizliğinin Bölgemiz eskrimcilerinin at' 
ğıda gösterilen mahaller.de ralı8 

ça çalışabilmeleri için icap ede 

Dünkü müsabakalarda genele
rin hemen hepsi paralel, barfiks, 
ipe çıkma, beygirden atlama ve 
parmaklık hareketlerinden ibaret 
olan jinınastiği muvaffakiyctle 

başarmışlar, 100 metrede, 11.5; 
3000 metrede 9.40, uzun atlama 
da 6, savurma topunda 60 metre 
gibi güzel dereceler elde edilmi~
tir. Bir kısım müstesna gcncl~
rin hemen hepsi istenilen derece 
lcri tutmu§lardır. 

sebepleri nelerdir ? hazırlıklar yapılmıştır. 

Mezkür gün ve saatlerde Ç 

lışma yerlerinde hazır buluntıı8 

lan lüzumu ehemmiyetle tebll 
olunur. Fenerbahçenin Ankaradaki dep 

!asman maçlarının bütün tafsila -
tını ajans bültenlerinden okudu . 
nuz. Şimdi biz o maçların teknik 

' bahislerine girişelim : 

1mtiharıdan sonra kendisiyle Kurs Tinbul imtilumıruı sırm 
görüştüğümüz Umum Müdürllık f!/'Uclcnlcn yulwnla: 'l'arsıı,\tıırı 
genel sekreteri Cemal Gökdağ el ı\'uri ı•c Halılw~irdnı M ii11ir. A· 
de edilen neticeler hakkında §Un ~ağuln; Edirrıcdcn Sabalwddin 

ları söylemiştir: - Beden Terbiyesi Umum Mii-
"- Vaziyetten çok memnu- dürlüğünün yerinde olan bu teşeb 

num. Geneler burada göreceği a- büsünü kuvveden fiile çıkardığın. 
meli ve nazari derslerle kursu bi. dan genelik namına tebrik eder, 
tirdiklerinde bugünkü gabiliyet. gençlere de muvaffakiyet dileriz. 
terinin çok fevkinde iş görecek· 
)ı>rdir. Muhtelif branşlardan etti-

ğimiz imtihanlarda ayn ayn ver
diğimiz notları kararlaştırıp cu
ma günü lstanbul bölge merkc-

Fe neryı lmaz klübünün 
yeni idare heyeti 

Feneryılmaz klübün?in )ıl!ık kon· 
gresinde idare heyeti şöyle seçilmi~· 
tır. 

Ba5kan: Cavit Aktel, Asbaşkan: 
lhı~an Güner. Başkaptan: Cemal 
Akçin, Sekreter: Mehmet Ôzsös, 

Muhasip: Kemal Erdem, Yurt mü· 
dürü: Bay Kiryako Dimitriyadis, 
Elçi: Halid Ozbaykal, azalıklara: 
ı\ziz, Fahri, Abdurrahman, llyas. 
zinde kendilerine tebliğ edeceğiz" 

Amerika Üniversitelileri 
Atletizmde mükem

mel dereceler 
elde etii 3r 

ı\mcr:kacla üni\'ersıteliler arasın· 

Ja yapılan bir atletizm maçında 

fe\ kalade neticeler elde edilmi~tir. 
JOt.J yarda - 9.8 Joffrey. 
200 vaıda - 21.l Jeffrey. 
440 yada - 47.5 l\liller. 
880 yarda -- 1.51.3 Voodruff. 
Bir mil ·- 4.13.6 Zamperini. 
120 yarda mania - 1·1.2 Velcott. 
Uzun atlama - 7.52 Atchinson. 
Sırıkla atlam~ı - 4.42 Cafölcn. 
Ciille atma - 17.0:'i Ilachrıey. 
Di(;k - 49,9 Zagar, 

BfRINCt MAÇ : 
Temposunu çok iyi bir ~ekilde 

bulmu!ı ve muttarit bir hakimiye
t,. tabi elan Demirspor kalesine 
sokı:l:nl"'I olan Fenerbahçe, kritik 
an.,laki yediği golle bu ahengini 
kaybetmiştir. Nedir ki Fener, 
kendi bağrından çıkardığı bir hük 
mün makul olmıyan ve acele bir 
kararına kurban gitmiş, katiyen 
bir takımın şansını baltalayacak 
chcmmiyetteki i~aretle asıl oyunu 
.1u tedricen zayi etmiştir. Zira, 
vuruş kale direklerinde falso al -
masına rağmen çizgi.den ileri fırla 
maıruştır. Yani "gol., atmak bir 
(pozisyon) olduğu halde Hüsam 
tarafından maharetle bloke edil -
miştir. 

Fenerin, yediğ i bu gclle bozu -
lan asabı da ancak birkaç genç 
üzerinde müşahede olunur. H albu 
ki Demirspor, elinden gelen bir 
sertlik tabiyesi kullanmıştır. O 
kadar ki A rifin tekmeli oyunu, Nec 
detin Rebii ve Melihin karşısında
ki manasız ve top ortaaa yokkei\ 
altığı tekmeler kada r nazan dikka 
ti r ~lbetmemiştir. 

Birinci devrenin en kati hula -
sası hakemin avantaj kaidelerini 
unutarak git tikçe otoritesini ve 
clo:ayı~ile müsabaka disiplinini 
kaybettiği etrafındadır. Fenerin 
mahkum oynadığım ise hiçbir Jil 

" 

Va(gaı ını: MlYl aımmeır ©D ~aı<r; 
söyliyemez. Bilakis fazla .driplinkli 
dahi olsa Demirspordan hiç ol · 
mazsa iki kat "iyi,, bir varlık ha· 
linde idi. 

İkinci devrede de bütün kaba· 
hatlan tereddüt etmeden hakeme 
yükletebiliriz. Zira, Esadın Arif 
tarafından beyninden ıskarta edili 
şi oyu,nu kesmek için hiçbir sebep 
olmafnışken biraz sonra Rebiiyi 
tekmelerken - evet • yere düşen 
ibrahimin açık bir "numara,, sma 
· buna da evet . kanmış ve oyunu 
dur.durmu§tur. Yerdeki oyuncu 
arkadaşlarının himayesinde dışarı 

çıkarılırken, herkes feci bir kaza 
olduğuna hükmedebilirdi. Fakat 
tecrübesiz oyuncu... Birdenbire 
arkadaşlarının mütebessim nazar. 
lan arasında aralarından fırladı 

ve topa doğru ko~mağa başladı. 

Rcbii, umumi hayatında görme -
diği bu "stil,, i Fikrete işaret et • 
mekle iktifa etti. 

Oyunun göze batan bütün nok· 
taları bunlardan ibaret değildir. 

daha vardır, mesela Nec.detin pe . 
naltr atışında topun duruşuna iti • 
ra.z edilişi gibi. .. Sanki hakem or· 
tada yoktur. Ama yerim az fazla 
yazanuyacağım. 

Maçın teknik bakımdan yapıla· 
cC&k: tenkidinde en göze batacak 
şey Mclihin dahcılığını temin için 

Fikretin sağiçe getirilmesi gibi ga. 
rip bir fikirdir. Nitekim, futbolün 
artık hocası derecesne yükselen 
Fikret, bu tabiyesini ancak Naciyi 
işletmekle gösterebilmiş, fakat 
Melih üzerinde bir randman hasıl 
edememiştir. Filhakika Fener iyi 
bir sağiç bulduğu anda Fikret 
Rebii kombinczonunun yanında 

Melihten çok ~eyler alabilecektir. 
Zira, diğer senelere nisbeten Me
lihin top kontrolü daha tekemmül 
etmi§ gibidir. Oyunu da iyi idare 
ediyordu. 

Fenerbahçede diğer bir noksan 
Nacinin topla çabuk olamayışı ka
yıcı ve kapınca da nişancı olama· 

yışı idi. Umit ederim ki Naci, ide. 
al Fener takımından çıkarılır ve 
yerine küçük Fikret gibi nadide 
bir kabiliyet konulur. 

Pas, pas pas ... ve ... 
Dripling. Modası geçmiş bir 

futbolcu tipi. Yaşar da bu gidişle 
iyi bir pehlivan olacağa benziyor. 

iKiNCl MAÇ: 
Tekm~li maçın kurbanı Esat· 

tan mahrum kadro Şabanla tak -
viye edilince Fener iyi oyunların· 

Beyoğlu Halkevi salonunda: 
Çarşamba günleri saat 17 d' 

18,30, cuma günleri saat 17 °' 
20 ye kadar. 

Be§iktaş jimnastik salonunda 
Cumartesi günleri saat 17 ô 

21 c ka.dar. 

nerbahçe hakimiyetinde kabı.ıl t 

mek icap eder. 
0 ikinci golü yemiş, fakat gel 

sPma gayretini Fikreti soıaçı, 
geçirdiği zaman tehlikelendir~ 
tir. 

Oyun Fikret in of say de dU~e. 
att:ğı ikinci golden sonra bit~~ 
tir. Ama Fenebahçe idarecı 
bir clefa daha öğrenmi§lerdiı' 
Fikret yalnız emsalsiz solasılıi 
Sa~iç, santrfor değil... . 

Hakemi, yine misal etmel<51 

··el' geçmek insafsılık olur. Gör\J, 
rinde serbest olmadığı gibi, is' 
de yoktu. Ofsaytten yapıları g 
ler meydanda ... 

Fenerin maçları bu suretle . 
ti. Şimdi ben kendi kanaatleri 
~u l:elimelerle hulasaya çalıt' 

dan örnek vermeğe başlamıştı. ğım: 

Halbuki bu sefer de başlangıç. Fenere iyi bir sağ müdafaa, 
tanberi vuruşlarını tutturamıyan bir sağaçık ve ııağiç lazı111d1' 
Yaşar bocalamış, çabuk açılan bir san - lacivert takım Melihı ~~J 
Ankaragücü akınında gole sebebi- Fikret gibi aslarını göstercbı 
yet vermiştir. Filhakika bu golde Yoksa mill küme ba§laı:ıgı 
Hüsamm da bariz olan kabahatini görülmemiş bir hücumla oyW' 
örtmemek lazımdır. Seri ve temiz larıru yok yere baltalayan Y. 
geçen oyunda hakemin kısa gö • i-larecileri kurüuk1arı b<5y1e t• 
rüşlerini canlandırdıktan sonra larla muvaffakıyetin hududı.ıf1 
birinci devreyi daha ziyade Fe -1 içeri zor girebilirler. 
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Bu senenin modası insanı 
genç gösteriyormuş ! 

Kadnıda genç görünmeye karşı 
<laima bir istek vardO". Bunun için, 
~kaeriya, icad edildikten sonra tu
tunan ve uzun ııUren modalar kadL 
Ilı genç gösteren modalardır. 
Kadına ağır bir hal veren moda

lar bazı kafunlar tarafından, o da 
lıek gençler tarafından sevilirııe de 
ltıaa bir zaman yaşarlar. Çünkü ka.. 
dınıarın ekseriyetini genç görün
~ek istiyenler teşkil eder. 

Yaz mevsimi eeasen kadının genç 
törUnmek arzusunu pek ziyade tat
lltin ettiği bir mevsimdir. 

ÇUnkU yaz, bal)yo, kürek, tenis, 
teıinU ve ilah gibi sporların mev. 
'imi olduğu için, ve spor elbilE'ler 
de kadını daha genç gösterdikle
tinden kadmların ekaeriııl yaz mev_ 

ı.inıkı.de bu mevsimin bu nimetinden bol bol istifade ederler. Yalnız 
•ı>or yaptıklan zaman değil, şehirlerde dolaştıkları vakit de sportif 

lörUnüşlU modeller intlhab ederelr. Bu seneki yaz modasına gelince, 
bu sene yaz moda.sı kadınların bu genç görünmek iştiyakını tatmin et
~ek pyeeiyle yapılmrı gibi bir hal göstermektedir. 

Yalnız spor elbiseleri değil, öğleden sonra giyilecek çay eavabla
ıı, gardenparti kılıkları ve nihaye balo kıyafetleri ince tül dantel tor. 
ha.ıanyle, pililerle, kabarık ufak kolları, beyaz yakaları ile, kadınları 
tllaledikleri zaman biIA.kaydü §art onları kendi yaşlarından çok daha 
ltuçUk göstermektedir. 

Hele gündüz elbiseleri kıaa.cık ve çok bol etekli, beyaz yakaları, 
hUyük kordell kemerlerile kendilerini arrtlarmda t.qıyan kadınları 
tocuklaştmyorlar. 

Yalnız elbiaeler değil, şapkaların da kadını genç göstermekte ee
"•blarla rekabet ettiğini tesbit etmek llzungeliyor. 

Şapkaları slisli~n papatya, menekşe veya diğer çiçekler, çı>hre_ 
l·i genç göstermeğe yaradığı gibi, boyun altında bağlanan kordelalar, 
~reye blr çocuk çehreııi manaısr veriyor. 

Bu MnenJa modaaınm pek çabuk gaçmiyecf'ği •imdiden tahmin e

~. h:nsana ID!'.Ohttr moda mucldlerl ııöyle söy!Uyol'larmı~: 
''Kad• U.clltlnl g.enç göstPren modaya 1&dık kalır. Güzel ıöete

t"ne değir.,, 

'----··------···---··-····-... ----.... ---.-· ................ . 1 • . Biliyor musunuz? 1 
; Bu aeM mavi ile pembe}i sonra gi}ilen elbi.selerııe terci. 

J bir arada giymek çok moda.. han emprime sur.elerden veya
i dır. Bunu herkea yapıyor. Fa_ hut örgülü Ri..,;era'lardan ya.. 
ı kat timdi şu anda Pariate filizt pılmaktadır. 
1 ile bej rengi birlikte giyilmeğe * Nekadar moda olurııa. ol_ 
: bql&mlftır. Ve onu henUz bu- sun eğer cildiniz yeşil esmerse t rada bilıp giyen yok! erguvani kibrit ba.şı renkleri 

İ * Bu eene tayyörlerde kul- giymeyiniz. O renkte esmerler 
1 lanılan kuma.şiar tuval Belve- Pariııte tercihan açık Bordo 
! derle krep Derviftir. Öğleden rengini giymektedirler. ................................................................................................... 

Bu sene plajlarda 
neler giyilecek ? 

Birı;ok kadınlar Şort giymt'kte 
tereddüd gösteı:iyorlar. Bunun se _ 
bebi Şort giyebilmek, yani plajcı, 
gözler önlinde Şort'Ja dola§&bilmek 
için insanın kusursuz bir vücuda 
malik olması, vücudunun Iiizumsuz 
ve çirkin yağlardan salim bulun -
ma.sı, bacaklarının narin uzun, be • 

linin inct', kalçalannın biçimli ol '
ması lizım. 

Böyle güzel bir vücuda malik ol 
mıyan her kadın için Şort gülilnç 
yapacak bir kıyafettir. 

Moda, güzelleri daha güzel yap_ 
mağı dü§ündüğU gibi, vücudunun 
bazı kusurlarını örtmek maksadile 
de çareler arayıp bulduğu için yeni 
bir kıyafet icad etmi§ bulunuyor. 
Bu, Şortlann üstüne giyilecek bir 
etektir. 

Zayıf kadmlara gelince, onlar as 
rımrzda her tl.irlil kıyafette dolaşa
bilen bahtiyar mahlüklardır. Uzun 
boylu, ince ve da:- kalçalı kadınlar 

için en muvafık kıyafet, kısa beyaz 
pantalondur. Bunun üzerine şömi _ 
ziye bir blüz, ufak bir bolero giy .. 
mek pek doğrudur. 

Deniz kenarında tercihan giyil - • 
meııl icab renkler ht-yazla 1lciverL 
tir. 

Maamafih modada öyle bir te -
mayUt Vf.t-ki bu da ~iaik renkleri 
kullanmak iııtemiyep kapmları taL 
mln etmektedir. Çiçekli, dallı, be -
nekli ve karI§ık renklerden yapıl
makta olan bu ban}~o 1uyafetlerinl 
l!even ve kullanan birçok bayanla_ 
ta bu ııene plljlarda tesadüf ede -
ceğimiz muhakkaktır. / • 

Önden iliklenen köylü biçimi el. 
lıll'eler çok görüleceği gibi gayet 
kısa etekli ve çok bol pllj kıya • 
fc.tlerine de fazla rugeleceğiz. 

İstanbul deniz kenandır. Sık sık 
kürek çekmek, kotraya motöre bin 
mck !ırsatlarr olur. O zaman da 
gri, siyah veya lacivert renkte u -
zun pantalon giyilmesi ve markalı 

. bir blüz tercih .edilmesi tavsiye e. 
dilir. 

Bu kıyafet denizde daima göze 
hoş görünecek bir kıyafet olarak 
kalacaktır. 

1 - Beyaz ketenden bir pllj kı
yafeti. Küçük klO§ etekli uzunca 
bir tUnik, ayni renkteki biı:' fOl't. 
UııtUne giy:ilmi§tir. Uzun kollan an
cak gilnetten yanmak istemiyen 
baya.nlann botuna gider, 

2- Şort giymeği iııtem.lyenlere 

mahııua pllj kıyafeti. Etek tama_ 
mlyle pliııelidir. Kumatı ç~kli 

Dobralkodandır. Belinde genit bit

kuıak vardır. Üzerine giyilen plij 
mantoıu da ayni emprimeden fa .. 
kat dilz renkle duble edilmittir. 

3 - A!}&ğıdaki ayni tekilde bir 
ansanhldır. Yalnız renkleri değifik
tir ve mantonun biçimi de bi!'u 
farkJ{dır, 
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Mehtaplı bir geceydi; 
maklıklma dayandılm, uzun 
uzutı kon~ttılar 

R to Grande nehri üzerinde. 
ki köprU Meksikyı A· 

meriKa Birle§ik devletlerine bağ. 
Jryan gcv§ek bir halat gibi durıı· 
yordu. 

Sıcak bir yaz ikindisiydi. Tunç 
y üzlü bir Amerikan nöbetçisi be· 
yaz keten üniforması Jçinde terli. 
yerek aşağı yukarı dola§ıyor, bu
naltıcı sıcağa linet ediyordu • 

Köprilniln diğer ucundaki MeJC 
sikalı nöbetçi ise kulUbesinin yakı 
nında askerlik oyunu aymyan kü
çük çocukları seyrediyordu. 

,. 
lı 

• 
1 

r 

sinde oturan kadının davetkar saklı olduğu bir tabloy .. 
kollarına koştular. 1 ön afhayı Mia, Meri ve Fre· 

Sert ~ir vaziyette hudut levha_ 
sının yanında duran komutan 
Pablo Hernandez küçük siyah 
gözlerinin sert bak11iylc nehrin 
Meksika sahilini takip eden tozlu 
yola dikkatle baktı, eonra yanın
daki mıirberine dönerek ha§in bir 
sesle "Felip, dedi, yarım saatt~n 
beri bekliyoruz; buradan geçecek
lerini taylediğin o iki leü~ük Ame. 

ren kardeşi Juaru uzaktan gö ı." 
mek dahi Fclipeye teselli veriyor
du. Juanın keçilerini otlattığı bu 
vadi yonca ve kokulu otlarla dolu 
idi. Halkın rivayetine göre Juan 
anadan doğma aptal olduğu ve 
hayatını kazanmağa muktedir ol
madığı için <> küçük arazi parça•u 
ilahi bir kuvvetin tesiriyle daima 
yeşil ve taze otlarla dolu bulunur 
du. 

Juan bu yaşa gelinciye kadar 
hiçbir suretle rahatsız edilmemit

Mehtaplı bir 
G.eceydi ••. 

Meri Laming, çocukların her derik teşkil ediyor, daha gerilerde 
birini bir tarafına aldı ve ken.di.. 1 nöbctçileriyle köprü ve daima kC• 
disine hasretle bakan sevgi dolu 1 çilerinin yanında durarak kendile· 
gözleri öptü. · 1 rine gülümsiyen Juan duruyor • 
Beş dakika sonra iki kardes, du. 

hizmetçi kız Pilain getirdiği s~-ı Fnl<at bu hayat tablosunun ço~ 
ğuk domates suyu ve muhtelif şe. ötesinde ikizlerin gördükleri }lll 

killerdc yapılmış sandoviçler1e 
1 

de anlayamadıkları bir takım sab· 
yorgunluklarını gidermeğe çalışr 1 nt"ler vardı ki bunlardan biri ~e· 
yorlardı. ı rınin düğün günü idi. • 

Her: gün bu saati, küçük kızla. Fr.derik onlara bu günü anlil~1 
rikalı kız nerede?.,, 

Fclipe isteksizce: "Daima bu 
vakitlerde geçiyorlar, imdi gelir
ler,, dedi. 

• il • il .. , 

· Çevıren: lUTFıYE GURtUK 
''Ya anneleri olan Rus kadın?. ,, 
Zavallı emirber söylediği her 

kelimeden ayrı bir acı duyarak, 

ti. Birçok ihtilaller olmuş, hüku- ı 
met şekli• değişmii," .Meksika efa· " 
let ve ıztırap dolu seneler geçir • 
mişti fakat bunlardan hiçbirisi Ju .._ __________________ ....,.., _ _.._..., .... 

rın sıcak _Ji;iTu ~rının ~ırlığını tığ ı zaman Merinin beyaz duvag 
~ol arın,da-ıiisse fiği, tatlı sesleri- 'ı içindeki muhteşem güzelliğini s~· 
ni dtsyabildiği l b esut dati bek. n§ın bir ilah gibi daima yanıııô' 
!iyen Meri gözlerini on rdan a-j duran Frederiğin kolunda mihf11

: 

yıramıyordu. Saadet doltı bir kaç ba yürüyüş::nü hayallerinde cat1 
dakikadan sonra ikizler g ene dö- landırmışlardı. . anın hayatına tesir etmemiş, o ge 

ne keçileriyle nehrin kenarındaki 
sazdan kulübesinde rahat yaşa -' 'O da ıetecek:, anneleri her gün 

çocu~mı buraya kadar getirir, mıştı. ./ 
i!önli!}erindc tekrar gelip bıira.dan 
ahr.,, cevabını verdi. F EL1PE karde§ini seyre 

''Hu etin öbUr tarafa süt alma- daldı. Bir kayanın Uzc· 
ğa gidiyorlar ve aldıkları sütü f rinde oturarak keçiler ini gözctlL 
bebek arabaları içinde ta§ıyorlar yen Juanın gözleri bir kere gök 
öyle mi? . ., yüzüne takıldı, sonra sıksık köp-

''Evct komutanımı nehrin A- rüye bakınağa başladı. Juanın fi
nıerika sahilinde oturan tienyör kirlerini okumak güç değildi. Fe. 
Frederik Lansingin güzel cins libe kardeşini o kadar iyi tanıyor · 
ineğinin Wtünü alıyorlar.,, du kiı hatta şu dakikada bile o-

tncc dudakları istihfafla Javrı- nu basit kafası içindeki dü§ünce. 
fon komutan "Banker ·Frederik leri birer birer okuyabilirdi. Ma-
Lnnsing! Ne tuhaf,, dedi. • nasız bakışlarım köprüden ayır -

Felipc, yav~a mırıldandı: mıyan Juan şimdi şöyle düşün. 
''Karısı çok güzel, fakat yürü _ mekteydi: 

yemez, onu bir kere arabasında ''Küçük kızların buradan geç· 
gönnli1tUm., ; me zamanları yaklaştı. Biraz son-

''ŞSndi bu lafın ne lü.Jumu var? ra melekler gibi altın saçlı iki 

Annanın dainık buklelerle yü. 
zünü çerçeveleyen saçları daha 
kısa olmakla beraber rengi aynen 
kardeşininki gibiydi. Siyah kıvır· 
cı'k kirpiklerin çerçevelediği göz
ler derin ve parlaktı. 

Çocuklarına hiç benzemiyen u
zun boylu, sakin tabiatli cesur 
Mia eğilerek ilk önce daha uslu o. 
lan Alexandrinin açık alnını son
ra Annanın küçük krrmın ağzını 
öptü ve: 111Iaydi güle güle gidin 
.;evgili yavrularım!.,, dedi. 

"Allahaısmarladık, anne .. ,, 
Çocuklar köprüye dönerek be

bek arabalarını kaba tahtaların ü
zerinde itmeğe başladılar. Yolda 
rastladıkları herkes onları bir iki 
kelimeyle setamlıyor.du.,, 

"Bonjur Anna ve Alexandrin ... 
"Bebekleriniz nasrl? Sütü on · 

Bana o iki erzak paketi hakkında küçük kız bura.dan geçecekler, lar için mi alıyorsunuz ?. ,, 
maıtlmat ver.,, köprünün ortasına gelince ellerile "Bebekler için mi dediniz? Ta-

"Onlar hakkında hiç maluma- beni selamlayacaklar!.,, bii hayır; kendimiz için alıyoruz. 
tım y<Mc, komutanım.,; İ§te nihayet kızlar göründü ... Bebeklerin midesi yok ki! .. Karın· 

''YaltaklaJ'Jmağı bırak ta cevap Juan otur8uğu kayadan kalkarak !arı taşla dolu .. Ama bizim midc
ver, o çocuklara bu palcetleri ve- göılerini onlara dikti .. Küçük ço- miz annemizin de söylediği gibi 
ren klm?. thtiyar bir adam rru?... cuklar oyunlarını bırakıp hayran oaima boş .• işte senyör Frederilc 

"H yır, genç bir adam. Dö- hayran kızlara baktılar. Gümrük Lansing de sırf bunun için bize 
nü~Jerinde genç bir adam küçük memurları ve nöbetçiler kambur- hususi bir inek aldı! .. 
kızlardan her birinin arabasına !arını düzelterek doğruldular. Her ı Bir kere çocuklarla şakalaşma'k 
k.ağıda 9atılını bir miktar yiyecek kesin yüzünde tebessüm alamet· ! istiyen genç bir Atnerikah asker, 
kor.:. çocıukJar da bu paketleri o a - lcri belirdi. Yalnız komutan Her- Annanm bebeğini arbadan çıkar

da.mın ihtiyar annesine nrirler... mandezin sert yüzü değişmedi. mış ve kaza ile neher dlişlirmüş· 
Genç adamın pasaportu olmadığı "Beklediğimiz çocuklar bunlar tü. iki kardeş köprünün parmak-
içln kendisi getiremez.,, mı?. lıklarına ko•arak yaşlı gözlerle a-

"Niçin pasaportu yok? .. , "Evet komutanım.,. şağı baktildarı zaman bebeldeti. 
"Bitmiyorum komutanım , eğer ''Çok iyi, söylediklerimi unut. nin, etekleri açılmış, ve kolları 

çocukları görürseniz masumiyet- ma . ., yanma sark:nış ob.r:ıl: l:endil:rin 
lerine siz de inanaca1':smız.,. Kamutan sert adımlarla uzak den uz&l:laştığmı görmü ler ve 
Eğer.... taştı. Fakat FeJipe, her g ün ap· oldukları yerele ha:e~;ets:zce d :.ı-

Komutan, kılıcını hızla çekti ve lal kardeşi~c glilümsiyerek seliirr -arak bebeğin Jua:ıııı oturup k~
çevik bir hareketle Felipcin titri· \'Cren k:.:çük kızlara biraz dah:ı ~:terini bekle·liği kaya} a doğru 
yen dudaklarına yaklaıtırarak ba· bakabilmek iç:n b:r dakika olcluğ• :füük!endiğini söyr ,tms lerdt 
ğırdı : ''Dilini tut ve verdiğim yerde kaldı . Semra Anna ümit ckılu bir ıc!l· 
mirleri iyi hatırla .,, Anneleri Mia ile yür üyen An 1e : "Jua:-ı bebeğbi l:ur!<lrr:ak .. 

"Başüstüne kcmutanım. ,, .ıa ve Alea-:n.1ri · in dU:nd'iz uzu~ liye bı!ğırmı . fal-a t bebek birden 
Gôz yaşlarını zorla tutma{;a ça pfatin uı;l:ırı ar?:aya taranmış ve · : re suyun d3rlnr'·l~rine dalaraı 

lışan Felipe başını nehrin karş: bir tarakla arkadan tutturul'nuş • Ö:!:°:c:ı kayb~.ımu"tu. 

sahiline çevirdi ve gözleri, Am::· lu . Bu vadyet karşı!:.ınt'a çok mfr 
e~;a cihetinde sahilden çok uzal· Gözleri menekşeden dll'ha ko· <>es"İr olan asker: ''DöyJe olaea • 
6mya 1ıdiıçik, m~ bir n diyi yu, siyah,a yakrn f::ıkat tamamiyle ğım bilmiyordum., diyerek sô:ı:c 

.,.tfr. siyah otmıyan bn güz~! kızın pem- ba1lamak istemi~, fakat yanına 

K~llerlnl her gün Mel:sikadan be yanakları iki taze gül yap:ağ•- y<lklaşr.n bir çavu ! sözünü kes • 
bu küçük vadiye otlatmağa götü- nı andırıyordu. mişti: 

"Bu köprüde aıkeri nizamlarla l r.ecekler ve gene ertesi güne ka- Yürümek... Onlar Meriyi 11ıÇ 
hiç ilişiği olmıyan bir kanun var· I dar bitmek bilmiyen uzun dakika_ yürürken g örmemişlerdi. Kafalıı· 
dır. Şu çocuklar kat'iyen rahats~z lan saymağa başlıyacaktı. rının jçin<leki gölgesi resimde l'ıt' 
edilmiyecekler, bcbcklerlne kimse Sandoviçini bitiren Alexandrine rinin bir tül ve çiçek bulutu ha.· 
dokunmıyacak, anlaşılıyor mu?.,, merakla sordu: "Meri, bugün ne !inde §deta uçarcasına kilise~ııı 

"Evet efendim.. yapacağız?... 1 kapısı önünde bekli yen otomobil~ 
Çavuş sesini· alçaltarak sözüne "Ne istiyorsunuz? Oyun oyna· ı.loğru ilerleyişini görür gibi 01 

devam etmi§tİ. "Söylediğim §ey- nıak mı, yoksa bir hikaye mi?.,. muşlar fakat Frcderik daha başı:• 
ler anneleri için de muteberdir.,, ''Hikaye . ., şeyler de anlattığı zaman .. HaY'' 

''Anneleri mi? ... ,, Meri hikayesini bitirince ineğin hayır, bir gelin düğün gününd' 
Genç asker, ayakta durarak kız sağılmak ·üzere oJ.duğunu haber bu kadar acı çekemez,, diye hJÇ' 

larının uzaklaştıkça ufalan küçük aldılar. Hizmetçi kız tekerlekli kırmışlar.eli. 
vucutlarını gözleriyle takip eden sandalyeyi itmeğe başladı. Küçm< O güzel gelinin hatta arabaf~ 
Miayı görünce gayri ihtiyari ıap- kafile ineğin sa.ğilışınr seyre gitti. bile yetişmeden ayaklarına ııUJ' 
kasını çtkarıp yüzünde iştiyak, isabet etmesini ve ondan soıır' 
şefkat, gurur ve endişe izlerini bi. u ŞAK süt kovasını tam eli. bir daha hiç, hiç yürümemcsi.1' 
biribirine karıştığı genç ve güzel ne alacağı sırada bahçe akılları kabul etmiyordu. 
anneyi selamlamıştı.. kapısında t·iı otomobil gilriıltlisü Bundan başka hayaıterirıtl' 

ı.luyuldu. Frederiğ:n geldiğini gö- yerleşmiş° ikinci bir tablo vardı: 

1 ŞTE bugün .de Anna ve ren çocuklar sevin~Ie onu 'karsıla. Koyu u çlan bir kordela ile ar!:' 
Alexandrin anneleriyle mağa g i.:Ierek günlük eğlencele · ya tutturulmuş, omuzlarında )'1' 

vedalaştıktan sonra köprüye geçe· "ine davet ettiler. mu3 ak bir ji.le ile be~ayz srsl 
rck Amerika hududundaki şehri,n Gen~ a<lam kollarını sıvayarak yastıklar araınna gömüler:ek 1~ 
sıt::ak kaldırımlarında yürümeğe alıı ra gitti. E fendisinin geldiğin i tan Meri. .. 
başladılar. Yolda, dadıları ile 5Bren u~ : , !:ovayı ona uzatara1" 
ge:ımeğe çıkmı~ gayet §ı'k iki ço- geri çekildi ve Frederik saaclct ı. 

cuktan birisi Alexandrine taş attı. şıkları parlayan lacivert gözleri
Zavallı kızcağız bu çirkin muame. ni bir dakika ikizlerin üzerinde 
le karşısında dudakları titriyerek : [;ezdirdi. 
"Haydi karşı kaldırıma geçelim, Sonra kumral b::ışmr İneğin yu. 
Anna. dedi. Orası daha serin.,, muşak karmna dayryarak kovayı 

Anna, "annemize söyleyelim, sütle doldurdu. 
eğer duyarsa çok üzülecek!.,, di· Bir gün Anna gıpta dolu bi t 
vererek Alexandrini takip etti. iki sesle anne~ine Alexandrin gözle
kardeş, sonra müteessir gözlerle [ rinin tıpkı Fr.:deriğinkinc benze. 
biribirine baöktılar. Hemen hergün diğioi söyleyince Mia: "Böyle 
l-u gibi vak'alarla k•rşılaş•yorlar. l -nan<ıım~ ;'!yler söy le:'ne: ''Diye
dı. Hatta şim<li bile o i'~i çocuğun ı rek çc:cu3:.u fi :=arl:ımTŞ ve Alex~nd. 
rnh 0) bir zet>klc arkal;ırındart · h kardeşini t csel'i ctm"k iç:rı 

''Olı, si :ı:in baban ız yok ya,, öiycr '"lL.ülmc k::ırJ c:im, ı:enin ek şu 1fÜ 

s!!sl: ri kula':brmda çınlıyorcu. :.il: p=.r:nı>ğı 1 tıpkı Frederiğln 
Böylece Anna ve Alexar drin ':i !"ibi s;.,:pı!: !.,, demİ§tİ. 

oıına ~m::r d--'la b:d:a t::mdüi· ı rı:fa ço::• !;l -: rına nadiren ·:darılı r 
lede.., m;.hkün r:ı:'rt:b:ı kagm::ı I 1t. ırn·-.:tt': 1cr~ıtr annelerlni:ı o 
lla çalı~ rak hed fleritı.'! eri~i ı c:yc 1 ~f- ' ;:.i hi~' '"~i r-: h:ıyret ctmi§Icr. 
ka,~nt l:o!"ttıl:lr. f ~te n·hayet gill ı ·u ı:n ! rc0:::b'ni bfr türEi anlayama· 
ve h1l-ı-nel!"rİ'" İ 1 s:i:ılcô:f;i k~ . -rıı~1 a <lı . An na ite Alexandrinin 

mer~: ı-avı. iyle L..ansing ma:ik.lnf 1 ~y:: tbrı:Ja <la!r yegane bildilH::ri 
lı r,c: . k.U 1unhrdı: 

h.izltr büyiilc blr teselH ve mefu Meveıid:yctleriylc l!15kadar o. 
n.ın:yetle arnhk kapıdan içeri ei- lan ü~ tahı• .ardı: •Aıme1e1 
re-ak arab;ıbrınr bahçede!d geniş Fre:lerik ve Meri. Hayatları tıpkı 
ha\'uzun kenarına bıraktılar. Son_ bir tabloya bc;ıziyordu. Mühim 
ı a iri bir çam ağacının gölgesinde şahısların ön safhada, diğerleri

verlcı-tirilmlı; tek 1 

O evlendiği gündenbe:ri ı:.t\.I 
1·tl ayni yatakta yatıyordu. o.:ıası 

yegane basit eşyası bahçeye b'. 
kan pencerenin önünde yerlı}tı 
rii.miş bir diki§ makinesiydi. 

A MERiKADA terzilik 'I" 
f•' 

pan Mia, Rus asilzcıdC•" . 
rinden birinin kızıydı. Memıeı~et;, 
ni terketmek mecbuiryetinde 1'8 

dığı zaman P::ırise giderek ora~.J: 
ki me~lrur terzihaneterden bifltl 

-!e cah~mıstr. 
,. .. .;.- t~ 

G~::ç l:adm her z;:ı-nan b:.J.f~ı: 
Amerikay gelir::en "etki sar:ı)' e 

·~!l' biseleriyTc dcılu bir s::ıntlrk:fu '" 
iplikt en ba1kz biç.birşey geürC..t · 
medim! .,, derdi. 

.. 1 
Fal:at Amerikacla o~rm:ıs, 

müsa~de edilmemiş, yalnız or1. :~ 
çalışmasına izin verilmişti. ı~ 
Mia bunun için nehrin Meksı'.' 
sahilinde oturuyor, gUndilzteri ' 
merika hııduduna geçerek mUşt.; 
rilerine dikiş dikiyordu. Meril11~ 

izini de Mia hazırlamış ve 
met'um hadiseden sonra da gr~· 

dikiş dikmekte devam etf11l> 
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Fran.soz 
fıkrası 

ta Yaslı. ~i: ~adına ''inek,, diye hi· 
P ettığı ıçın mahkemeye götürül· 

~uştü. Üç lira para cezasına mnh. 
llın olduğu tebliğ edilince hakime 

l(ırdu: 

.- Anladığıma göre bir kadırıa 
ınek,, demek hakaret sarılıyor, , 

0Yle mi? 
llakim ce,·ap Yerdi: 
- E\'et. 
- Bir ineğe bayan desem bu dı: 
"aret sayılır mı? 
- Hayır . 

~~hl kfım bunun üzerine kendisin 
:ı\a edene döndü: 
-. Allahaı.marladık bayan! 

1 
\ 

. ' .. 
"~ı/ .~ . ... 

f\ 
dJııı 1ı .. - Hayır, nişanl:ınmadan ken 

1 opt iinnem. 
~~:"kek - Bana kar,ı nekadar 

ııtıhJn. 

\ t(IJ. - Sana karşı d <'ğtl, benim 
c~,_lanıan böyle hareket ct~ek l . 

"'ildir! 

/ Sarhoş 
~ia\·a müthiıs soğuktu. Sarho, 
. l\ere girdi, fakat kapıyı kapat· -arj, 
1~e~dckiler söylendiler: 
a' Dışarısı çok soğuk! K:ıpı) ~ 
Patna\ı ı \· . . 
a enı gelen adam ayağa ka•ktı . 
Pı~ı kapadı. Sonra diğ~r mü~teri· 
e dönerek: 

........ l.• 
r,.apıyı kapadım, dedi. Fakat 

~~ı ı ı gene soğuk! 

---
~~ 

l( 
~acım _ Dur kımıldamA,. filmi 

t!aksını 

Dntnınar 
:ı-taYan A ... Kırkını çoktan a~mış· 
a' }a!•at kendisini elan genç \'e da 

•ecjj güzel sanır. Bir meclistr 
··n Ri.in ro\'le diw;rdu: ....... ~ . . 
, , Artık E'rkcklcrin hoşuna gitmi· 

"' bir hale geldiğim zaman do ı 
~ bunu bana ~öylemekte tered. 
ta et~esinler. Bana fenalık değil. 
~!\~ıs ıyilik etmiş olurlar. O vakit • ırn . . h 
~ ıçın ayatm manası kalmaz, 

aı beynimi patlatırım. 
• 1Uzibin biri ~~-knC:i: 
' At~! 

N ft ç !n 
\\tıkata bac;,·urc!u: 

...... . 
C;ı '-o"·"" el .. , . .,..... e"'"m"z bo· ... ) ·~ ~ ...... ... ... . 

~ ..... . 
/ı ...... ı:tı~·o:xm. 

·\'l.ı':1t i::.·>at at:nak i:>tedi : 
: ·~ i ~ · :1 e ~~:Jdir.1? 
'. 
• ·~ içi :ı m:? .".:na cfa w::I, c\'li 
· ~:.1 için! 

.rı A B E R - Ak53lll Posta!! 11 

Orman insanları arasında: 41 

YAZAN L. : Busch 36 Yılını vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyah 

Yılan hemen bütün eski kavimlerin dini 
esatirine girmiştir 

Dudaklarım sıkıştınp ağızlarını 

sık ı~ıkıra kapırorlar ve etrafa yum 
ruk sallaya sallaya hora tepiyorlar. 
Sonra kadınlı erkekli dört ayak üze 
rine düşüp sıçramağa başlıyorlar. 

Onların bu dört ayak üzeri hay\'an· 
lar gibi sıçramaları gayet komik o· 
tuyor. 

Bu halde biribirlerini ı~ınp cih-e· 
le~iyorlar! Maamafih bunlarm ara
larında asıl dansözleri Yar ki bun
lar hakikaten mahir adamlar. Dört 
ayak üstü oldukları halde yere bir 
buçuk metre kadar irtifaa sıçrıyor 
lar ki insana bu çeviklikleri hayret 
veriyor. 

Herhalde bu adamların bu şekilde 
bu kadar yükse~e sıçrayabilmeleri 

için bütün hayatlarında buna çalış

itejl!lör - çe,·irdlifnlz her a,k Hhn~lnd('n S<>nra 
düşmenizin !ltbebinl bir türlü anlıyamıyorunı ! 

böyle yorgun tıklan, fevkalade emek sarfettikleri 

- İtalyan karikatürü -

- Fakat bayan artık sizin <!enb. ban:yoım yapmanıza lhtlya( kalma -
m •!5 ki... Ma,allah , ·ücudunuz l'flkl güulllğinl lkHMb e-tmi§ \ 'C gtÇmlıı 

bllel 
- h~ ben de bunun l~ln plijadenm etmek istiyorum ya! .•• 

Mll<i Jş 
~STA"'1İ l( ı 

Vj 
~ı<~ .ll M <IE 

,., E<.i ılE 
A lı 11.0"i""IU~ -

o v ... 
Sowq~ sı:sı4. 
BE~ Sıı-lf. p.ıı4 
"1.q GıDf lc'f~ 
SON Ml.l'/4 P. 
F4 ı<İvET;~, 
l{UTL4M ı~. 
lORD ı ... 

~i ~i 
fü})'JK B•lt 
1'ELA S l q 

GJ\ZfTElU 
ELiıJ[)i 
USTASt!'-1~ 

ı<o~DIJ . .. 

- ·-

muhakkaktır. Bu şekilde sıçrayarak 
dansetmeleri de Afrikada iki, iki bu 
çuk metreye c:;ıçrayan bir nevi sı;e· 

yikleri taklit etmelerinden ileri gel
se gerektir. 

Fakat kadınlı erkekli cümlesinin 
t<'k ayakları üzerinde dönmeleri ve 
yılan şeklinde dale;alana dalgalana 
yürüyü5leri son derece nazarı dikka 
timizi celbetti • 

Zira yılan şeklinde dalgalanma 
yı Bantularm ecdatları olduğuna 

hiç şüphe etmediğim Avusturalya 
kıtasındaki Guara Mangaların meş 
hur Uvalangua yılanı mera~imini 
hat ıraltmaktadır. 

Guara l\fangaların, menşei meç· 
hul addedilen böyle, gayet büyük 
efsane\1 bir yılana taptıklan.11 kay· 
detmiştim. AYUsturalyanın bu en 
yah~i insanları yılanın ismile andık_ 

!arı bu mukaddes merasimlerinde 
toprağa kireçle bu büyük yılanın 

resmini yaparlar. Ve bu muazzam 
yılan resmi etrafında kadınlı erkek
li, çoluklu çocuklu dansederler. Bu 
danslan tamamile cedtleri farzet· 
tikleri bu yılanı takdise matuftur. 

Sakalavlar, haalalannı, yüzlerini kireçle boyayarak böyle b ir 
çadır altında ayn bir halde lxrakırlar. 

Yılan hemen bütün eı;;ki kavimle- dürme ·ile 5im;.cğe benzemesi tabia 
rin dini e-;atirine girmiştir. Hattfı te en ziyade şimşeklerden dehe~ 

Tevratta da Adem ile Ha\'\'a hika· duymuş olan ilk insanlara yılanla 

ye-:inde böyle bir yılan olduğu rna· nn semadan dü~n şim~klcr oldu 
10.mdur. E:-ki ka,;mlerin bütün di· ~u kanaatini \'ermi~. onlar bu 
ni e atirine \'e efsanelerine hakim bebten bu canavara tapınağa başl 
olan bu yılanın ise ilk insanlara en mışlardır. 

zh·ade bu canavarın deh~et \'ermi~ \ t 1 d G 11. 1a 1 
!. d .1 · ld·-· .. h ı vus ura ya a uara ~~ nga a 

o masm anı en ge ııı;ıne şup e h.l" 1 t 1 ke d'I .. . . . rın a a yı.ana apma arı n ı erı 
,·oktur. Arz uzennde ılk ınsanlar. . 'lk · 1 d ~ d d ğ 
·h. .. ~ . 1• cana\""rlarla nın ı · ınsan arın ogru an o ru· 
ıç şupııesız, ev\'e a .. . 
Ü del t · 1 d' G k k d' ya ahfadı olduklarına katiren şüp m ca e e mı~ el' ır. .ere ·en ı 

1 k 
~ ak k d 1 he bırakmamaktadır. Bantulann d 

hayat arını orum · ~ere gı a a· danslarında yılan :figürleri yapışla 
rııu temin edebilmek için .. n, yılan gibi dalgalanarak )·ürüyü. 
Ağaçlara .tırmanmak, mağaralara 

!eri, hiç şüphesiz, ilk yılan Ayinleri .. 
Guara ~fan~a bu hayali yılana iltica etmek suretile ilk insanlar en 

rinin bu vakte kadar kalmış izleri 
değerek büyük kuwet, şifa ve hayat müthi~ canavarların hücumlanna 
hasc:.ası alırlar. karşı kendilerini koruyabilmi~ler, 

ı\\'Uc:turalyadaki tetkiklerim bana fakat ,·ılanlara kar~ı .kendilerini ko· 
bu yılanın men~eini son derece me· rumak imkanını bulamamışlardır. 
rak ettirmişti. Zira yılan at~ca da çıkarak, ma. 

E-:ac:en bu yılan remzinin yalnız iıaralarda da deliklerden girerek ilk 
AYUsturalyada değ il , A~yada, ~1e· in-;nları en ziyade iz'ac etmiş. tedhi~ 
zopotamyada ta· en eski zamanlar· etmiş ye.gane cana,·ardır. Sonra bu 
dan beri büyük bir sembol olarak ı cana,·arın gerek ;.cklile ,.e gerek so
ya~adığı malümdur. kar sokmaz aynen yıldınm gibi öl· 

den baska bir şey olmasa gerektir. 

DiJ,ter taraftan tek ayak üzerind 
dönmeleri de, Asyaya geçen bu şe 
kildeki dini dansların Bantular ta 
rafrndan geçirildiğini gösteriyor. 

Zira ayakları Ü.tünde dönerek 
dans etmek A\'u turalya ve Afrika· 
nın ?iğer hiçbir yerinde yoktur. 

Bantuların rei-.i Aoramandua 
a,rdı arası gelmiren sakrak gülmeı 

!eri ara ·ınc'a bizim hakiki maksadı· 
mızı, mahiyetimizi anlamak cihetini 
de ihmal etmemişti. Bunun için de 
bizi bir neyi karantinaya tabi tuttu. 

E\'\'ela en çok itimat ettii i bir si· 
hirbazım getirtti ve bizim hayırlı 

insanlar mı, yoksa fenalık gelebile
cek in"anlar mı olduğumuzu bu si· 
hirbazına sordu. 

Reisin getirttiği bu sihirbaz, ga· 

1 
yet zayıf, deli bakışlı, uzun boylu, 
orta yaşta hastalıklı, yarı meczup 
bir kadındı. Başında aca);p acayip 
bir küme kurumuş hay\'an .uzuvla· 
nndan et parçalan, boynunda boy· 
nuzlar, belinde hayvan kuyrukları 
a1;11lydı. Sırtına bir keçi postu as· 
mış ve uçlarım göğsünün üstünden 
bağlamıştı. Güle güle bir hal olan 
Bantu reisi bu sihirbaz kadına bi· 
zim uğurumuza bakmasını emret· 
mi~ti. 

Sihirbaz karı. bir defa bizim yü
zümüze deli deli baktı. l)oğrusu hu 
bakışlardan endişe duymamak kabil 
dr~'ldi. 

Zira bütün muyaffakiyetimiz bu 
sihirbaz kadının uyduracağı hükme 
bağlıydı : 

Eğer cinltr bir münasebetsizlik 
f'Cip de buraya fena maksatlarla gel 
di~imizi bu sihirbaz karıya söyliye· 
ilk oharwsa Bantular bize ıüpbr 
siz deıhal düşman muameMeri ya· 
pacaklardı. 

(De\'8mı \-ar} 
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- 14 
Çeviren: VAHDET GOL TEKiN 

O znman Molli birdenbire: 
- Madem istiyorsun, gıt canım? diye bağır- /' 

dı. Fakat sonrıı derhal sözünü geri aldı: 

zı olsa! Mesela Şanghay.a ... J:~kat Şanghayda da ne 
yapabilir?,, 

Kendini yatağa attı ve ağlamaya ba.şladı. Ko. 
casını olduğu gibi, bu haliyle seviyordu. BUyUk 
meziyetleri ve ayni derece büyük kusurları ile. Fa
kat, bu adamın, kendisilc. dünyada mes'ut 

0

olamıya
caj;rını anlıyordu. 

- 'Yo! yo! dedi, bırakmn beni sakın! 
Kaplan d:ı, <;ok pişman olmasına rağmen 

Mollinin yanında kaldı. 
Bazan Molli, Knplnnm bir daha dağa dönmi

ycccğinc mubakl,ak nazanlc bakardı. Bu da, saat. 
lcrce başba,,.c:a kaldrldarı zaman. O \"akit Molli on. 
daki zeka~a ve kudrete haynuı kalırdı. 

Bır gun ona: 

- Beraber kitab okuyalım mı? diye sordu. 
l{aplan tehaliiklc: 

- Çok memnun olurum! dedi. 
Molli gitti Jcolecde okuduğu kitabları getirdi ve 

saatlerce başbaşa mes'ut dakikalar geçirdiler. 
Bunun'la beraber, Kaplan yine arastra birden

JJirc ikalkı) or, bahçeye çıkıyor, adnnlarmı büyük 
büyük atarak bir aşağı, lbir yukan doalşıyordu. 
1şt:c o zaman, Mollinin bn'.bası başını sallryor: 

- Sanld kafese kapatılmış yırtıcı hayvan! di
yQrdu. 

Bir gün genç kadın kocasından korktuğunu 

hissetti. Korktuğu, kocasının -eski iKaplan hilviye-
ti değildi. Bilakis, onun her gün biraz daha fazla 
ortaya çıkan yeni hüviyetinden korkuy-0rdu. Canlı, 
her §Cye muktedir bir ndnmdı bu. Kumanda eL 

mck, mütemadiyen bir şey yapmak i~ yaratıL 

mıet1. Fakat &imdi yapacağı iş yoktu. Karısının 

yanından bir dakika ayrılmıyor ve ne biliyorsan 
bana öğret diye ı.srnr ediyordu. I 

Bir an derin bir limitsizlik içinde kalmış, Mn

ra tekrar cesaret bularak ve kendilerine saadet 
tomini için her §eye ba§vurmaya karar vermiş bir 
halde, kocasile konuşmak üzere odadan çıktı. Bah. 

J çede aradı, bUtün diğer avlulara baktı, bulamadı, 
, lçcd girdi, evin içinde de her odaya ayrı ayrı 

baktı.: Yok, Kalbi halecan i~inde, gitti kapıcıya 

sordu . .Adam, yine her zamanki gibi, büyük kapı. 
ntn önündeki tahta ııırada uyukluyordu. 

- Kocam dışarı mı çıktı? 
Molli bunu adeta haykırır gibı sormuştu. Ka-

pıcı, gözler.ini ovuşturarak: 
- Hayır, dedi, hayır. 
Molli ;>-ine bağırdı: 
- lçcri koca bir ordu girse senin haberin ol

mıyacak be! 

I O sırada Mollinin gözüne ilişti: Büyük kapıyı 
/ tutan kol d mirleri kaldırılmıştı. Yolun kumları ü

( zerinde de birçok izler ilişti gözüne. Bunlar kuma 
fazla gömUlmüş, koca. koca ayak izleriydi. 

1do1li: 

"Dağdaki haydudlar geniş tabanlı ayakkabılar 
giyerler, diye düşündü. Her halde onu a~maya 

r
/ gelıpi§ olacaklar. O da onlarla beraber çıkıp git. 

mlş!,, 

Molli şimdi kollecdekinden fazla okuyor, koca. 
sının mütemadiyen sorduğu suallere cevab yeti~
lirmçyc çalışıyordu. Biraz sonra anladı ki, koca
sında uynndırdığı öğrenme arzusunu tatmine 1cen. 
d,isinin bildı1dcrl bile kfıfi değildir. Geceleri uyku_ , jf 
su kaçıyor: , .,, [ij 

Aklından bunlar geçer geçmez babasmm cs1<i 
evl ona sanki evden cenaze ı;ıkmış gibi, bomboş 

~eldi. 

Kendi kendine: 

•'Kimbillr, diye dil!';!UnUyordu. Bir gUn olacak, 
belki ben de ona kafi gelmemeye be.şhya~m!., 

1ı:indeki bu kuruntu onu günden güne zayıflat
tı. Bir gece kendi kendine: 

1 
J ''Arkasından gidece~im,, dedi. 

) Sonra, sanki kalbinin vuruşunu durdurmı\k 

/ istiyormuş gibi, ellerini göi;rsUne tutarak tekrar 
odasına ko~tu, ayaklarına sağlam Amerikan ayak. 
kabılarmı geçirdi, mantosunu ve para çanlcımı al

"Buradan gitmeli, dedi, seyahate ı;ıkmalı. Bel· / 
dı. ki başka yerler- daha fazla ho~una. gider •. ,, 

ı=:aba.lı.. olunca teklif elti: 

- .Ş:ınghaya gidelim 'mi! 
- Neye gidecekm~ Şanghaya ! 
- Şey için ... memleket görmek, yeni ı·e al!ri 

eyler gö~ için ... MeselA. sen otomobil nedir 
• gÖrm"mi.<'Sindir, sinemaya hiç gitmemişsindir. 

'Kaplan: 

- A ! dcdl, bunlar çocukları oyalandıracak 

şeylc>r; ben ne )'apayım onları! 
"Ecn bu adamı ne yapacağım?,, diye düşündü 

o zaman Molli. 

,· ,,. 

Fakat, ikisinin beraber bu eski evden ayrıla- " 
cakları gün uzak değildi. 

Bir gün Kaplan: her zaman adet edindiği gibi, 
okurken birdenbire yerinden fırlamış ve kendini 
bahçeye atmıştı. Çünkil iı;inde böyle bir his duyun
ca bunu ancak dola.t1ara.k giderebiliyordu. 

:Molli. endişeyle, onun bu halini uzaktan scy. 
ırctmi sonra babasının, yUzll kederli bir vaziyette 
pencereden baktığını görünce içeri kaçmqıtı. Ba
baS,InOl gözlerinde bir nıcrlıamei ihissi okumuştu ki 
Molli btinn tahninmül edemiyordu. 

Molli de odasında bir a§:ığı bir yukarı dolaş
maya ba'jlam1ş ve kendi kendine: 

"Bu evlendiğim adamı ben ne yapacağım? dl
~·e <'IU§Unmüştü. Onun ~·eri burası değil, bizim bu 
eski ev değil. B!likn bir yere gitmeye ah bir ra-, 

Ewle ~ıt yoktu. ~AAU~ ..u uıııa ş~tı !Ç.!!!Y.alc,: 
larının ucunda dı~rı _çıktı. Kapıcı, biraz ev1•cl ıı· 

rıı.ndırıldığı uykusuna tekrar dalmıştı. Molli bu se. 
fer ihtirarı uyandırmamaya dikknt etti. 

Caddeye ı;ıi:ı~ca, güçlü kuvvet~! hamallarla 
bir tnhtrevan pazarlık etli ve tnhrcvana girip pcr. 
deyi çekince, yapmayı dilşündiiğti 5eylerin bir pla
nını çizdi: 

Artık dağdaki kalede ya.5amnya karar vermiş
. ti. Kocacımı her iııtediğinl yapmakta serbe~t l>ı.

rakacnktı, her istediğini, hrır şeyi! Tek, o mes'ut 

olsun! 
Sarp kayalık yamacın dibi{lde bir saat kadar 

dinlendi. Bu arada, beygirlere bakım köytüy'e: 
- Ağa ne zaman geçti bursdıı.n? .diye !lordu. 
Köylü, dalgın vaziyetinde devam ederek ıve oo. 

ğuk bir '!!e!!le: 

yn! 

- Kimse geçen olmadı bugün buradan, dedi. 
O zaman Molli endi li bir l6e6le: 
- Nas.ıl geçmedi! diye bağırdı. Kaplan geçti 

Köylil, başıyla işaret ederek: 
- Atı §urada bağlı işte, dedi. 
Hakikaten atı oradaydı. Molli kocnmnm bey. 

girinl tammıctı: abanoz siyahı gilze.I bir Mogol a· 
tıyılı bu. 

7 
.;izi bekliyordum 2aten ... Arkadaşla haya!e gelmemic: büyük bir muvaf-
nıuıdan dordü, daha e\·vcl bana f akiyet lm.zanabilecekti. 
~eldiler ve başınıza gelenleri anlat
tılar. 

Papaz zal>ite dôndü, Stifelin lit. 
erliğini ve benzinin sarardığını hu 

.:üzden farkelmedi. 
- Size söyl m.:ıni tim ~anbP. 

binbaşım. Bunlar altı ki~iydiler. ~ 
ağusto tanberi Orinri ormanınrla 

~aklanmışlardı. lki ay cwel bir A' 
man ao.ker k:ı~ağı onlara iltfüak eı 

ti. 
Onoe iyi geçin<liler. F~ıkat onbe-· 

~ün kadar e\'\•el Alman inirleri 
!<tikleri 1~tırabtan bozularak )'17' 

Jeli bir hale geldi. Gece ~ündüz na· 
.ında beklemek mecburiyetinde ka' 
Jılar. Geçen cuma günü bir Cır ai.ı· 
11 bular:ık kaçtı. Ancak ormandan 
;ıkacall:ı sırada yetişebildiler. 

Birk~ yüz metre iitcde .Alman 
ıs.kerleri doluydu Ye firarı bağrrıp 

-;ağırmağa başlamıştı. Almanlar du 
yarlarsa altı J•hnsız askeri de mah· 
rnlacaktı. Oldürmeğc mecbur oklu. 
lar \'e bu işi Dambcr yaptı. 

Maamafih iş bu kadar kolay ve 
tehlikesiz mi olacaktı? Te,•kiflerin. 
düşündiığiı kim01elcr teslim olm:ya· 
caktardr herhalde .. Gnlar zaterı öli.:. 
mü gozc alarak i~e ba;'amı-:lardı 

\iman ao;kcrlcri gelınce günlere: 
'olpi~hanede çllriiyilp biliıharc km 

.una dizilmektense derhal Olümü 
tercih edecekler 'e hiç olmaz~a 'üş· 
mandan da birkaç kişi ö!düre<:f'klt>: 
ini dii~ünerek mütese!lj olacaklar· 
iı. Çarpı~ma muhakkaktı. 

Stifel bunları dü5üniince tehlikeyı 
yakınında hi ... sederck firar hazırlı· 

ğma irişmeğe kar'dr verdi: 
- Saatin be) buçuğu geçtiğini bi

liror mu.;;unuz? Saat altından rnnra 
soka~a ı;ıkmarun ;yasak olduğunu 
unutmayınız. Devriyeler tarafından 
yakalanıp hapishaney~ tıl..ılmak 

istemiyor~anız acele ediniz. 
- Peki, peki. Gidiyorum. lyi ki 

hatırlattınız. 

Sonra hiztmetr;i kadın telaşla oda 
dan çıktı. Biraz sonra da sokak ka· 

Çeviren: Fethi KARDEŞ 
Papaz gulümsedi: 
- Zekisin. Ancak oynadığın oY11' 

da zeka ile ce::aretin bir arada 0 

ııası lazım. Sende eksik olan dl? ce· 
.:ıret.. :-.:eden korkuvorsun? aaıır 
;nazsan senin için t;hlike yol\. zg~ A 

~en bağırmak faydasız: mahalleııı· 
ıı:;sız olduğunu biliyorsun. 

- Korktuğuma <la nere<lcn t.~ 
ettin? Ben senden mi korlmcağtıtl 

- Oyle~·ce neden titriy-0rcun? ,. 
Papaz Gay,-ard bir ıadım ileri ~. 

'ı, Stifel bir a3ım ,gerile:Ji. Papı!•' 
- !htiyat c;ız, dedi, çok rnii? 

~ir \'azirete düştün. 

~ercuman ce\:ap ' 'ermek kudrrt 
ni güçlükle bulabildi: , 

- \'aziyetimi senin ,·aziyetiflf ır 
cih ederim. 

- Olabilir. Bunu zaman gö~ 
cl . d' ::ı . . oıı : \tır. Har ı o ama gmn. lı· 

arkadaşa değil de bana tcs:ıdı.ıf 
tiğin için taliine şükret~ 

Ill 

ı.uı 
Alman ac::kerleri duyrnu~lar, ko;a· pısı kapandı. (12 mayıs 1915 rarıanıv 

rak geliyorlardı. ASkerlerimiı çil Stifcl de kadının pesinden çıkıp .ıı· 
yavrusu gibi dağılıp kaçtılar. Bun- gidecekti. Onun uzalClaşması için Kont Fon :\'ider5tof r.ik~am ~-tı 
!ardan dördünü ben e .. ime aldım. bir kaç dakika beklemeği münasip sırıa 'yetiştirilecek mektup "~ ~; 

Dost.um Lamber bu ak~am arkn· bukiu. Fakat heyecanından fazla kı tetkik etmekle meşgu!du. t' 
da5larınızla bo1bol 'konuşur.sunuz. beklivemedi. Bununla beraber kay· bilhassa alakadar eden zabıta ti(>" 
Yakında hepinizi Fransanındü~man ıbetti~i 0 kadar az zaman bile çok riydi. Fakat bu işlerle me;l!U1 ~ 
i~galine uğramamış kısmına geçire· geldi. mak üzere maiyetine \"trile~:ı,-ııı 
ceğ~mi uma:ı~: O ı:an:ına kadar Eli kapının tokmağında iken kapı mm 5u tahammül edilmez ..-,ıı. • 
e:;k! ~u·'''~~nızı toplam~ga ça~ışm. hızla açıldı \'e papaz Gayyard içeri olması ne yazıktı. Bir kağıdı i:;. 
E,·ı~. bılı~orsunuz, ,!1ızme~~ı k~- ~irdi. Kapıy:ı kilitledi, ananları ce· layacağı c::mıda kalemini k3 

dma sızı benim yolladıgımı soyleyı· bine ko,·du Ye fona fena kendisine rak hayretle söylendi: ~ 
niz. lste -size bir hü\"iyet Yarakası; bakan Stifel"n kam ında d4rdu: _Ne? Kdın elbiscsile dola~11 

ne olur ne olmaz, belki yolda bir 
1 ~ delı'kaıılı mı? deli mi bu? Alman homurdandı : 

Alman devriyesine ~dü( . eder§!.· lp .v. , _ 
0 

~..:ı.· ı 
niz. - 'l.aı;n, ı ~n_. - I Iayır kolonel. n ~ız '(!' 

Un.r. G dm u· ....,,... . . ~ı. - Ha~·ır. C9dama a-elm, konu~a·ı Jannda sıhhati her bakımdarı · L 
• .ı :u1.13Z ayYBr !Zı~Çl:ıl Çt.lh .... _ -·.,. .... ,Ş? •• ~ ı. .. ' . ıııı: 1 

ge,·eze idi.1'-;.ansrı ac::keri mncığı c:ıklarımız var. ' rinde biri ... Anne i ve bir 111: e 
Almana itimat da ..ettikten sonra - Kim olduğumu bilseniz benim kadınla beraber ya~ıyordu. Hı~ 
dilini tutmağa hiç lüzum görmü· ı\e konuşmak arzunuz geç~rdi!. ı çi öldü, C\Takmı saklamağa .J11~ 
yordu. Erne:ıt Stifelin başına ıgt-len· Papaz, sakinane Of!Vap Yerdı: fak oldular .. Eu evraK sarı:ınd :J; 

ıer i~te bu ,•üzden oldu. Kadın HH - Kim olduğunu ~·anm saat ev· Franı;ız, lsvıçre yoluyla f ratl , 
ara ~nda 0 kadar mühim ma1umat 1 ~·el öğrendim Stifcl. Geç kalmaktan geçmcğe az kaldı mu,·affak oJtl. 
veriyordu ki Stifel bunları can ku. ko:ku}'Ordum, bereket zamamnd::ı du. 
lağile dinlerken o;aati unutunrd. ~·etiştim. 1 - Bir "di,iplin taburu,, gol" 
Papazın evine şöyle bir · tıii;rayıp 1'.erruman korJ..'"\I ,.e dehşetle s.ı· lecek öyle mi? muna:ıip. · 

vaziyeti öğrendikten sonra çıktp 1 rardı. Papaz gülüm.,iyerek onu sü· Ştroberg lafa karıştı.: 
yardım istemek nireliie gitmi.,c;tL Ro zü}·or, iri ,göğdc~ile koridorda kapı· - lşin mühim 'e \ahim ~ 
lüne uzun rnüddo1 <lC\ram eder.ılrc · ya siper oluyordu. · böyle bir te~bbı.i~ün muvaflaı-
ccğini, Orinyi ormanında !'ak!anan - E,·et, Stifcl konuşalım, diye de bilme derecelerine ·vam1a ı 1ç•~ 
askerler1e karsıla;nıc.1 mask.esinin '\"3.Il\ etti. Atık.er Lam~rin Jıatırasıı ~;,ıd'.lr çok rar.dımcıra ihtiyaç 
dü~ceğini biliyordu. :-.:e çare ki için olsun bu mülakatı benden esir ğu noktasıdır. ~ 
çok fazla malumat elde etmek hırs: gemiyec~ksin. Odava !lenüz ~İren tabur 
-onu alıkoydu. Oğrendiklerile ~enir! - 1-\.aybe::iilccelı: \'a\..iim yok be· Hupcnslaht at1ldı: . ·~ 
ahalisinin y,arısıru kurşuna dizdir.:~ nim.' Anahtarı verin. - Bu !5te de mutlaka l~ılı 
~k kabildi. ~ ~ . _ 'I . - Ana':_t:ırı \•erifim. :ak~t c:'"\'e· rolü vardı.:. Fransız ra~.ip'.e:'l~ 

Saat beş buçuga dogru dgrenme· la· yapaca~ım b:ızı t~klıflerı dınle· yanı tec suf der.ecede mufrıt 
~iği kalmamı~tı. Artık çıkıp zabitk· 1ırn~ Jaum. yetpervcr! • 
rin:? haber v.crer-Ok bir müfreze as.l - l 'zun laf inemez. Silahlıyım. Bu sözleri wyledikten conr3 
ıkcrle ~eri dönmekten başka işi 'kal- - ananmam, sö ter şilahım! ll<'!i a~crcc selamladı. 

J 
-namı5tr. Gece yansına kadar yüz-. Stifel -~ elini ceketinin cebine {DeV!lml ,.ar1 

... .. . f-r ' .. . .• ··.- . .· " . . .. . .. ' .. . .. . . ... ... . ' ........ ~· ,_.. 

~ce adamı tevkif ettirerek hatır w Eo~;:tu, lakin ta1:>anca çıkarm:ıdr. ~ 

--- -!i'S:~?t~ 
füs edemezsin. Bir sabah .çiçeği biltii!l Güneşin J1ık I~, hül}1a gözlü askın 

çocuk başında altın renkli akisler h:ılin
dc ~·anıp sönüyordu. lnoecik sapı üzerin
de hem~ solup kmlnerecCk naz1ı bir çL 
ı;e- bcr.zh,:en Behircnin bu hali Nec:a~·a 
adeta ,dokundu. 
Yamş ya.Yaş; 

· - Kardeşim, dedi, e\·lenmek oyuru:ak 
ı:kğildir. Her düfüinlc beraber, ~'eni kuru
lan fU\ a~ a bir takım g~ükler, kederler 
de gid •. E0 er a)k bu güçlükleri, bu ked& 
•!eri ortadan kaldıracak kachr kuvve.tli 
değilse o \'akit evli kadın, e\'lilik hayatı· 
nı umduğu gibi bulamamı) olur, şaşınr. 
bu şa~kmhk netice-;inde ra kötü yola sa· 
par. ya ke-ndini lakaydiye \erir, yahut 
ıstıraba c ,ir olur. 

Behire ı;ok ağrr bir ta\'ırla eski fikrinde 
Jsrar etti: 

l Ier evlenmede mutlaka ask vardır, 
Necla! But.ün evlenen aıikada~larımız, e'·
lenrneden evvel n~anlılarım çılgın gibi 

e\: dılJerini tekrar edip durmazlar mo'· 
dı? Hrıtta se\ ·1eriııi yalnız sözlerile de
~ıl, bütün harcketlerile te~ it ederlerdi. 
Yalnıı evlendikten sonra bir ı;oklannda 
o e ki l ararct kalmadı. Fakat bu anlnşa· 
mw9zlıl{ın günahını yalnız genç kızın 
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Nakleden · MUZAFFER ESEN 
omuzlarına yiı1demek doğru değil! lier 
genç ku nişarilısmı muhakka!< dünyanın 
en ı:üzel, en yakısıl.:.h :e kendisini en çok 
se\'en adamı olarak tahay~·ül eder. l;al~at 
bu zan deği~irsc o :rnkit saadet de uçar 
gider. Halbuki hayale kapılmayorum İı:;te. 
lki kalbin benim ~in çarptığım bilıyo· 

rom. Bu kalb çaI]lıntıjarının ramimi ol. 
duğuna eminim. Şu h:ı1de ... 

Behire sözünü Uımamlamadan c;u~u .. 
Necla bu yanda kalan mükalem~ye ce\'a.D 
\'ermedi. Gözuouyla tekr.:ır arkad~ına 

baktı. Behirenin alnında yeniden tdck· 
kür izleri ib!linni~. ela gozleri dutn3nh 
bir ufuktnn balayormu~ gibi da1nuş, ~·a· 

nak'lan ıstırablı bir heyecat>Ja penl>e pen

be o!mu~tu . .Necla düşüOC:ü. ıep:!yc.e dü· 
~ündü. Ve ~onra kız karde~ini him1re e. 
tlcn bir ablanın sesi kadar müşfik bir ~es· 

le.: 
......- Dinl!?' )'1\TUm, d~L 13ugü:'llerclc 
bam~~ b1r mı:·al ft"cmi içıind~ r~şıror· 

Mı. },1z,•i ıbu'iı.ılların kw:a;'.."lrnla rük:.;ck 
semahrd:ı. dolaşı_y<.ı:-. çama.·% bir tatak· 
'ına:ı iba:et olan ôünya~'a bakmağa te· 
neEzül etm·~'Orstln .. 

'Şiıntli bu sn:ier neden icnp -etti Kcc. 
ıa? 

Iieışcyi toz pcnbe ,görüyarsun da 
ondan! 

-- 11..ayrr ~ ~ec'fL. Etr.afundakileri oldu· 
ğu gibi ıg§:ıiıyoru.'tl .. 'ısa hm. niş:ınhm be 
nj cev.di~ini c:ö;·tüyo:-. Vi!n:iyec.k bir de· 
likanh da d!ğ'l.. O lıa'ld!:' <ı:"'11 ina'labi:ir~ 

istfkba\." clo'l'..r:tt emnirct1c yJ:iiy~ilirim. 
- Sti}ldild.erin p~ d'.)ğ:ıu, fakat o!ta· 

da. bır d-nr,anlantlığrnı ha'Je:- <ılır al-
maz, İsini gücünü bıra!:mı~. ta rmırum. 

lardan kalkıp gelmie bir çocukluk arka· 
d~ '11r ... O da lıp~a ni~arum gibi ~na 
a~1an .bah ~iyor, hem de daha tatlı sciz· 
Jerk. daha zengin hayallerle ... Sen de her 
cla!:ika bu "tızle:in kulaklarında çınladı· 

L'lnı hi ... e:!iyor, onun SÖ7Jerile çizilen zen
:gin har.allerle do1u bir rüra filemi içerisin 
<l? y.a51ro:: un ... ş:mdi sana öyle geliyor 
'ki aı;:!~ -ge.-ıç kızların her ayak bathğı yer· 
de bit.en za·if bir çiÇP.ktir; ,.c her g~; kn: 
bu çi~ği caoı ist.ed~i rnkit koparnr \C 

ko!~'ar •• Du i~b zahmeti a e sadece iğil

me!..'te:ı ibarettir. 
- Ba'' btı ~<>=ün dzjf.'u Nedi .• 
- Bı:ı ka:lar da <l.,~:ı ya\TUCtıi::'tlm._ 

ı:akat·as~ ç;ç~~ini top!arkcn ro'"U"mamıs. 
o;ıu:ı iiz--:i.nde n~Tğı top-akları. a~n teri 
ve Hzhran.kalbinin )';!ren sulanm::ımı~"a 

t:u çiçeğin kokuJunu uzun zaman tencf-. ' . 

kusu uçmuş, bütün rengi sönüp 1'~ 
muş kuru bir yaprak halinde bu]ll!'S 
- Nihat ile evlenırsem bedbaht olrtı1;1 
ğıma kaniim . .ı.\dam::aıTız bana ha).ş \ 
bir ~aadctini tattıraca~mı her daldi-

1 

minlerle temin dip duruyor. to' 
- 'Evet, Nihat seni samımi 0 1aril' / ~ 

·rı ' -diğini sanıyor .. Bu vaatleri sevgif\1 
"" il 

diği coşkunlukla tekrar ediyor; her ıı 
lının yaptığı gibi. ,/" 

-·Ne dc.'11c1< i ;ı~di~ni anlavarrın-<'· 
Necla ... Yok~ nic:ın1r.n 'beni. a!d~t ,,f 
mu? Vaatlrri tatlı bir yalandan rt11 

ret? d'~ 
- - Hayır, .,ö;-lcm::': L tdiğim hll ·, 

Nihadın ne kaj~:- r<: :ı mi, ne ka:1:ıf 
rüst bir adam o:duğ..ınu irice bi'İf ,c 
dir e::i:?rim. 

Fa·:~ıt c!e:-1°"1::!::;;::-i "ÖyJcdi~i!\, 
lerle şim:liki fi:.:rin bi:-ibirin.i hiç tl-" 

yor. ,,. 
Behirenin ~j :!' .. ·i pcuk gibi tir '! 

ile gtilgelc'ldi. O hu-aya a kr. 'a:n ,.., 
dım ist.:n~"'t' ~ 'r:ıi •i. 0:e::·:.ı.-ı 1 C:.A 

izale cdcc~-. I~c ıci; ini k~U 1 r- J J . 

tirecck lıirka-; ı:ö: te'·~i~·c-::"!u. F2l'J'..l-' 

A "' , - .... ·-
(.D.:v~-;ı \Z) 

--.(1 " 
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AhodltJ tıktı. Andronikos yerin
~ oturanuyacalt kadar hiddetli ve 
!bUteheniçti. Haykırdı, bağırdı, e
ltıirler ve iradeler \·erdi. 

Asker ''e huaa eokaklara dağıl. 
4ı. Kumandanlardan bircoklan tev
kif olundu. Sokaklarda kuıa mütıa _ 
denıeler oldu. Bir taraftan da An -
'h-oni.kos Bursa kumanda.nma emir 
flSndererek kalenin ta.timini emret
tı. 

Kapana-
- Bir perdelik piyes -

Nakleden : iLHAN T ANAR 
(Düıiili ., 'tm ..._, elim aaruam daha iyi önerdim •• (Gbin. pfkmhkla ıofra 

Güzin - {Mutfakıau temiı aa. Güzini.n de alacağı olıun. Ben o· .kalkar, boğazına birJey kaçmıJ 
dervifBı CUl..UUp ft :mmuı kıh- birdenbitt ölen ihtiyvm hüviyeti. bak ve tafh cetirir.') TabUlan na gCSıteririm. ıbi garip ..aet p.,..,) 
nıp eamlin mezarl1ğuıa dernedil - ni tahkik etmek emr:bıi verdi. Aqa cktiJtirelim. {Çıkar.) Feride - OnClan nasıl intikam Necmi - ıtı.s ~,er. 
sıe&ni emre'ttJ. ma. kadar aa emleriniD getirecefi Feride - Gü:ıinin ne mükem· almalı biliyor musunuz? Hemen Feride - Ha,.., t91f&i· 

Bu emri verdikten JtODra hab. malümau btyecan içina., be'ldeai. mel bit' kız «>Mulunu tilıenlz. he· sizinle evlenmeğe razı ederek 1 .. llıt ibey, sin (lln,or .. 
nnı ylirUyftp ıeçtJlini görünce ma. Filvaki &lqama doiru dfuı.en e - men onunla evlenmek .isterdiniz • Nihat - Şimdi mi?. Nihat - (Yeriaaea JraDr:rp 
lyetlndelU kwnandarilardıaıı bl.rili lirler Emir Mllik1e :ıayet gar.lb ha Nihat - "Birlbirimiıe uyar mı. Feride - Şimdi ya! Yarın nikah zini kôDannlllll twtaNlr) 8 
hayretle ıu atı 16yledi: herler getirdiler. bu ibtiyan 'biç yız deninis?. kllrtlarmız asıhr .. On be! gün ~ •~k 'ltıtı• ili lN 

- Fakat bu ihtiyar pek mllblırı kimaenilı tanımadıjmı, fakat bakan Feride - 'Muhakkak. ~ra 'Mecmi ile ben bu apaıtıına. dar tl!il~ 11111~ Nectea bu 
bir ~ey ihbar etmek lltedi!. Ve•- Oamamn arkurniWı camiden çıt- Niilat - 3iilmem ki .. Hic belli nı ıize devrederiz. Oldufu giblL ~?. '8.ia en 111 '91 
rih .&yeldi! &bıetUli muaaa.m de makta olan ve ihtiyarı s6ren te'k olrnaı.. Gfisinle ne alay ~deriz. ıçtik dclufmlas i;la 811? O 
fiııele.ri herhalde bir ura )'abı bir JlöylUıılbı ihtiyar dervllf tet1ıl8 'Peride - Çok miltereclditliniz.. Nihat - Sahiden 'bot olacak .. Mdiflah .a..1Minlea ra""1t 

Hamıner birinCl cildin.in 130 uncu YB.§&IWI oldafuna c6rre IOll düi- etmje olduğunu IÖyleCliler. ı>ü.Jünlinciye adar ~t sesiyor. Jtoamr olduğum z:1man4a bttlimle 'Yôba ıçocaklu w.ı. ...._,, 
'-Y!aaında eliyor ki: kaami:ta bir l&fer ıanJıneti olatak Emir llallk Konöur adamlarma Geçmit bı1e. .... alay etsin ba'lrabm. Gülme lleme br•Din 118tırüln _.... 

''Şiddetle mukavemete huırla:ıaa beber vermek :iatemlf olıııa ~ereatir! heyecanla; Nihat_ Ben henü otuz dolruJ getir 1-§ma derler. pmak nu iatiyorıunuz?. 
<lruına.ııdaıı Andronikoatan -.elen em Fakat bakan lınmı&nGanın bu ınU. - Peki, bu ihtiyv dam 'kim - yapmdaymı. Citbfn de pe'k ldiçük Peride_ o 'baar çok taUpteri l(l"eriie iJe N...a ..._ 
'2'e tevfikan §ehri teılim Ederek o- taleaama biçbir ehemm\yet verme - mJa 7 diye aordu. dciil-- •n Oütni alma1c, sizin itı"banam fağa giderek, bu be,wab 
ll&Z bin B1•• .. a altmı muka'-111-de -;.u - 1 hafif t .. _ ,._ J·· ·. 4 

- wua -·y · ~a ntz ;e eU'\':aaı.uıı e- - JP&riClc - Ama U%i 'bbu1 ebDH da arttır.aktır. yi ıeyrede~ler. İkili de 'memn 
~Un &halinin mallarile Gemliie jerek: - V&llahi ehndSm, dedi, hl :lh.. uuedeıim. Söe 'anm:rtdl biru Nihat _ A1naft ibana 'biru tr 4S1ar.) 

elerine aman aldı. - Hetıaalde hu lhti.Yar kiti bir tiyar Bura cıvarmaa bir ormanaa ..ewel, lbinJe ~ ..... , .• aa.-au. rap daha knvllT'mumıız?. Nihat - Gülme Güzin, lıU 
ıc;ı __ u:haı tara!mdan :..ıı-- ol" b .._ - ~- -J 

waç ~ ™'" - mkzlı a ~nzer. llatubane irir IÖL y.,.r k9di halbade, fakat l'Q'etle Nibat _ 'Beııılaale alay mı Mi· (Güzinle Necmi yemit tabak • blyle bir apllUiUa talaıs. 
ban teslim mlizakeresinde ceaur de IR ~henuılil"'t olwr ki?.. 'llim bjr dervlfmq. Bunaya ancak yordu! • lariyle mutfaktan gelirler.) ti on!an"1tataa, 1* ._.,. 
bir .kurnandan .ida.reaiııde külliyetli Dedı. Halwı111 bu h&diae ka11ı- eenede bir defa iner ve her iııailf :Peride _ Si&i de, koca .mı .dl Güzin _ Taze 'meyftİaT ~· .&qiris. Dftıetaaeı- -. 
lbllhafızı: olan mU.tahkem bir ıeıı- mnda aldliı tavmSald kat'iyet kıl - aman aa bir 41.ynmaya <gtrtp l«lnia Uıti-.. bula-• ._ de :ıa-.ı- dt, ne gürel. Ben 'her .-w. tueai• laT. (Kolunu Günaha 

" :::;:ti, " _...ya mec D&ft\llZ ıınnn'I§... .Oyleadlm.. SenBi likri. ıu ırHV'., ni RYerim.. -.). :Bana &'lhmfe 1Wrkm l1ıı mukavemet etme~ ..... nca muıdanı a~rhal --.ı. bur k" , r- 'J-• - .. , s-J-· j 
-bir lll'ebllğ tediye ederek teslim ol. "...... F.mir Mlllk bunu 'tlll!tnce hayreL •--:ır "'* ·aoıı derecede §ayanı dikkat Bu kUmandu MJraa Omıau J•akıtıklı plTle «Jenip bu illpartr Feride - Tabfl, inn.nın 1nle! .. Kadınlardan korktwl- '5hı 
~ -·.ıı.ıı • ..ıı:-. Sel-·'" ... m .. ~,__...__ .__._..ıı-- ....., le: mana yerlqmek. (Nihadı dürter. 'Nihat tatlıyı bofı ,.... 1raa.,. ftletııı ı L. .A: 
-.u~ .,,.._ u....._.ı ...--....ıU&U - - Nasıl'! Nuıl! AJrazmada mı 

J3u otuz biıı altm ilQ )ili .aeu, derilen ve Olmanm her u!WinM namaz kılann11 '! Nihat - NWlli .,.ıs.«b cıaun.. anı .kaçmT. öksürür. ) ımüma, ~ abbrtuea elnml 
"1ıbi •ulh hmtlyuı hükümdarlan lılr bWıeai V&l1Dll slbl ıörUnmMi Diye sormaktan lıanılini a'••aıtr. Feride - Gü..zin öyle diyor. Nihat - Ne talıafmtm, :Fef'iato aa hlkll)Oldıam. T silin 
~mdaıı her aıene Osmanlılara klıı. lUı:unıu olmedılJ halde o.na- _Evet efendimt ~!.. 'ııa.t - (Aymya ..arak) hanım?. dm1mm llePli a.ı.. iRr 
~e.si ~elen :meblliı mu • nm emrine verileıı birkaç yüz ldti- 0 valdt m ~el~ :ınımandanr. Ben sabidenf*"9111.._ ılSr&lli- Feride - (Güzine gülmesi için benden ne ~rece :iıtifade -eaı1mc 
~ OlmUI W mUAdna OA )'ediDd Jik "bir atlı )rafilafnhı Nııli Emir Jl1l1 gözlerinh mntJdt a,tr 1btku "\'9 yonun?. • i~nt e!er, Gfi%in kahkahayla ce1derial 4J~lnlyomr& 
~ iptidaamda akdoluna.n aitva • Jllllt Koaur JaabıcJe Mf sattı. ilmi4 parll)"&?Ü: Fedle-CIWn &ilS)ala11tn eı. guler). ••lwl-pnp ı• 8k W. 
~ muaheduile devleti OIDtani- Emir 'tWik Kıodur. beyeee w _ 0 ':lıalde derhal 4~ ara- n.fulla ._..,.. _.. a,atr 1ıi· Nihat - Komik bir ıey oldu?. siniz.. Gl1me., Ollia, huinle 
hzwı haraç defteıindelı ebedi 'bir t.e1'l1a hakanm &ıllne ,ÇlkJp .belki maya tıkac:aP!.. çilllinW -.ııa1r1uldan •JllUI. Feride - Glizinin ak1t hep o lnec:elmla.Wilillm!(Geidlli 
'ıırette tayyedilmifUr. Jmp.rat ,eıaas :ldD cncdd'a .'8Ui. t>iye 1:ıal1rdJ. lalat - GlrlNilerimi 1ııls çr ~ eaıı'atkirda da ona pı;iyor. Gtui.n - Oll, ._, --rııl 
~una mı milhlnı ve eıı ,,U. :veren b9 ~Ah~ --uıw lla. Aaamlen efenaıl1!rln1ıı bu 'lıeye- bı u Aın -· 'Ben insanın ıenci deyince dedıa'I rum, •llıı)enaa. ~ •.ıııı 

~~lerbıdea biri wan •.ura Jııeri, ._,~ ~~fnq ~-e canına lıaşretle baka JcaJmw'vftı. Feride - Aıt eli~ elıııik hatırladı. ıomuaa &,v.) 
-~ )'edctine dUitfl. lJiıbc eımw '"\,i ihtqua aautJKa 1ııılıı _.., '1l1Dı mMbar 1 • Oanıua oldutuBun da f•kmdal. Gezin- Okrr py delilü. Pr N..ı- Ohtlıılrtc •-IJ 
\ere tahrib ve tekrar bina olwaaa m1UıJm ~,Jlier ~ IJiblcmetmJt. lnı Uyıet,jni aeraace ~ mb.. -- _ .. ., ...... •iz> ridl. ohlan böyle Wr.,.... 
tthrt mezkOr Keti§ dağmdaıı Disul ti. t.ebl 'bir cWDl!e; 8ft fu1a tlgl)UIW. hride- Şimdi bir §ey •&,~ dDlnı .mıl. 
~ aılarm laka ey~ wt.ııi bir lhtiyum Bltilu'& tn.Imm U:fiDe. - Ne ıUı1t s1Jk ~oıADlll ·Feride - 8la 11• ' • lir.. telim, bakalım gülecek nmm? Jl'tdal - ..._, 1'1m. 
0taıun :zaetballn~ melılüdir. 'Jld Rldndtr) ilMMı1r1e -O>a !blJdi.. ı. upa.bteler! .. - ,,.,Jlma b!r miif. FAnemek cenç 1m1ann Ur Güzin, Nihat ıeninle derhal evlen- W>tftt. ~ ~ "'-

!teline nazaran nitinyi kral Pi - lia .teıheleri ana ı;ııııtymlllll!) -. ihtiyar Ayamıafta namu ~ ımt ı.r. ...... ımek iıtiyor. :al m - ... ~ •. h1ll 
~ Midi-de nwldaı iJta l\JU - mü iatedi'- hllkıaetmiltL Ve lladmnkf Mnede 'bir a.ra. 1'lı .,._ -,..t - Tat. Nihat - Fakat..... rial ..,..,_. illa a11ı•11 
~ hlaa ON-UI ve lfıi. i haldkatta de 1Hı N'mQaı!lt ,_.ı . _,. iniy:oriıı. 111 lüle --~ Feride - T i I 11 J mp.a hide - (ç.huk ~ 1ımur tsı ' I i 8 1 1 ,) -.,. 
\...,. -.: 11Uıridat'ıa •~eW. Lt JDUlJıf\L .ztıa 'i)lwn" 1"61t1Dde mala delil, 1-ldettfll w ~--. .....,,, ... .... ı 2 •ld!w -ti- tur) AB1&ııJOr llNIUft, OWn, ı.1111 .. , 
~ tarafmdaa Roma .dtw.letiılıe dvlW 'b1r belaaDc)11t >Menm ,a ._ ai8inin 'bild"1 .4efbıelvin ,mnaı. ,e 8 ...... ,._ı.n.. ....... ,_. JRhat eenill1e ~Ylenınelr iMf7w. •. w..ı - ~ .... 
ı.. edlbllJit.i. amdu ~,. Jsim'il ü••Jeıa. ~ dur:melltJmı ~ - ,..t _ '(ölmB) h':wılw llic S&,lemeie a.mreti yak. o... ta- 'lmN'k, ı• ı) m ıs• - --

•bul ~dsnun ma.1ı m la• C&Jua 'mt 11 mwılrJal 1111 Mlklıdlr?.. JfSrUmnectijini Mma .. ,...,. ftllmdD ben t111p oı.,cxw. JCar •• H ı 
~ MGr& lalı' •M W 1Md ' çaiu'tarü bmilara cami ~ ı(Devwl ftıl') Ahit•• herif, beni aldatmıt. ba nana veya g6rümce gibi f • -SON -
~mubuara.da ub~tmet• ... ·•·-----~----~-----------...----------~.....,----_..._,_.~~----------------------------------...-----~~---~~~~~~~ ...... 
~ ella Jiın lan wll • ıt86 
•• 8Q!IMlit'8 WlııllatW1 .,.. 
.... 41 ~ ..... 1D8tıt 

ft.&MIU 

.... ... 4 ......... .., 
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İki karıs~nı da zehirleyerek öldüren Hükümdarları bile mağlllp 
Canavaradanı eden bir mahlUk: 

Bir taraftan bu müthiş cinayetleri işleyor S i V r i S i n e k 
Fakat diğer taraftan da fakir ve muhtaçlara Kudüs kapılarında yüzbin Asuri as <erini 

bu .. yu·· k yard ımlar yapıyordu melekler değil, sivrisineklerdir 
öldüren 

Okadar ki, ORUn ısınım kasabada mermer bir levhanın Yaz geldi, birçok yerlerde ahali ı .l'VV"~ ~A'VV' malı kimselerin tedavisi için de 15 i. 

üzerine altm yald ızla yazmağa karar vermışlerdi sivrisinekle mücadele ediyor, UA.ç.. f Sıvrısmeklere maglup il 7 gUn zarfında günde 1,30 gralll 
. !ar sıkıyorlar, cibinlikler kuruyor - düşen bir arslan kinin almaktır. 

Geçen hafta Fransada on altı rünen bir hayat temin etmişti. j ci zevcesi Maria Kes çok iyi, gü- ıar. l ı Şüphesiz Asuri hükümdarı, za -
ya_Jında bir hizmetçi kı.z için i - Şimdiki halde hizmetçi iken is - zel, sarışın bir kadındı. İki ihtiyar Fakat sivrisinekle mücadele e - avClsınm gUIUnç manında kinin ke§fedilmiş olsaydı, 
kinci karısını .da zehirliyerek öl - tikbalde zevce olacaktı. teyzesi tarafından yetiştirilen bu den sade siz, biz değiliz,. Koca dev_ hikAyeSi askerlerini Kudüs meleklerinin e • 
düren canavar adam hakkınd:ı kadın Sent ölalide yalnız çocuk!u !etler bu mücadelede milyonlar har > ıvvvvv·vvvvvv'-~ linden kurtarabilirdi. 
Fransız gazeteleri her gün yeni Bir velinimet : ğunu geçirdi. Ve ayrıldıktan so:l. cıyorlar. bin Aııuri askeri ölmüı olabilir. Hakikaten sıtmanın, ordulard' 
bir havadis neıretmektedir. ra yalnız bir defa kasabaya geldi. Hakikaten sıtma ve onun küçük Fakat bu, meleklerin eseri değilse yaptığı telefat pek çoktur. Meseli. 

Bütün efkarı umumiyeyi ala _ Hakikaten Müsyö Sent Martin Şüphesiz bu da kocasını tamamen fakat kanatlı bir hizmetkarı olan bile sineklerin eseridir. umumi harb esnasında, 1916 sene· 
kadar eden bu hadise üzerinde 0 civarda çok şerefli bir adam ola- buraya bağlamak içindi. ı sivrisinek asırlardanberi in9anları Hakikaten, o gece ne olmuştu? si temmuzundan kanunuevveline 
her taraftan haber toplayan gaze- rak tanınmıştı. 1 meşgul etmiş, birc;ok hükümdarlar Bunu Şennaşerib anlıyamamıştı. kadar altı aylık bir müddet zarfın· 
teciler hizmetçi kızın annesiyle Her tarafta söylendiğine göre, Müsyö Sent Martinin ikinci ka· bu hastalığa ve muzır sineğe mağ- Fakat biz anlıyoruz. da Makedonya ordusundan 60 bin 
de görüımeye muvaffak olmuılar. Müsyö Sent Martin, üzerinde mü rıs: ise evlendiği zaman kırk ya - lüb düşmilştUr. Erdün vadisinin sivriainekleri bu. Fransız askeri sıtmaya tutulrnU§• 
dır. Çok enteresan olan bu müla- nakaşa edilmiyen bir adamdı. İs _ şında kadar iri yapılı, sevimli bir Miladdan 700 sene kadar evvel gün de orası için bir A.fet teşkil et- 20 bin kişi Fransaya gönderilmiş ve 
katı !biz .de aynen neırediyoruz: rrinin baı harfindeki asalet ifaue kaclındı. Babası eski belediye aza- Asürl hükümdarı Senna.şerib Ku • mektedir. Vadi, denizden 300 met- cephede yalnız 20 bin ki§i kalmış. 

·ar dand S nt Ma t" ad ta düse ,·ürümü•tU. Kuvvetli bir or- re al"ak bir seviyededir ve kııın tı. General Sarrail harbiye neıare-

Kızım onu, oda kızımı 
ıeviyor : 

etien kelime ona ehemmiyet ver _ • m ı. e r ın ını · J ,. .., 

d . · 1. d k ~ımaktan gurur duyuyordu. dunun başında bulunuyordu,. O de- bile sıcaktır. Onun için. ıııt.ma ııL tine gönderdiği bir telgrafta: "At. 
:rıyor, ısanın a i ve tavırların - ~ 

virdeki ordularda bugünkü ordu - neği orada kendiaine çok iyi bir kcri terhis ettik, hastanelere gön• 
claki adiliği mazur gösteriyordu. 
Rodez şehrinde bir asilzade gibi 

Fransız gazeteci ıÖyle 
yor: 

anlatr - geçınıyor, adeta bir velinimet gi

Bu sabah cinayete sebep olan 
genç hizmetçi kızın annesi Ma -
dam Grivayı gömıiye muvaffak 
olduk. Bize: 

- Kızım efendiyi, o da lazımı 
ıe..,iyor, dedi. 

bi tel~kki olunuyordu. 

Fakcıt faciadan birkaç ay evvel larda bulWlan ilaçların hiçbiri yok
imzaııız bir mektup alarak hiya - tu. Onun için, askerlerin sıhhatini 

n<:te t•ğradığını, kocasının birinci muhafaza etmek, ve büyUk mevcut 
karıs:nı öldürdüğünü ve belki ken lu orduları uzak mesafelere erflti. 
disi de aynı akıbete uğrayacağım rebilmek kolay bir ie değildi. Sen
keşfcrlince kenr~i memleketi ol - naşerib devrinde, hatta ondan B<>n

mıyan ve kocası yüzünden mer - ra asırlarca, insanlar sıtmaya kar. 
l :aınet~:zce bağlandığı küçük ka. şı mijcadele edecek bir çare bilmi
sabanın bir attar dükkanında müt- yorlardı. Bununla beraber, cenubi 
hiş bir sahne geçti. Amerikada kınakına nebatı mebzul 

Kadrı1 kocasına : 
bir şekilde yetişiyordu. Fakat o z.a.. 
manki insanlar bundan, sıtmaya 

karşı ilaç, yani kinin çıkarılacağı

yer bulur ve 'yumurta mevsimi olan derdik!,, diyordu. 
kışı orada geçirerek yumurtlar. Bunun üzerine Fransız hükumeti 

Kudüs iAe denizden 800 metre ka oraya doktorlar göndermi3 \ 'C bun· 
dar yUksektedir ve iklimi yazın bi- lar, aııkerlere her gün mecburi ol• 
le nispeten serindir. rak kinin yutturmak suretile sal • 
Aıüri askerleri ErdUn vadiııinden gının önüne geçmişlerdi. 

geçerken sıtmaya tutulmuılar ve Sıtma ve aivri9ineklerden bahse
Kudüse kadar relip bu yükııek derken meşhur bir vahşi hay\'a1' 
mıntakanm ııoğuk tilzglrlarını ye • mürebbiyesinin bir sözünü de ha • 
dikleri gibi, ıııtma ile halsiz düşen tırlamamak kabil değil: 

vücutları tahammül edemem.iş ve Jack Hovard ismindeki bu adaJll 
binlercesi birden ölmUıtUr. dünyaca tanınmış bir aslan ve kaP-

Anna Grivanın annesi hakikat 
olarak itibar ettiği bu ııözleri bize 
haykırmak için yüzünü birdenbire 
aertlettirdi ve yerinden doğrul • 
du : 

Bu kadın inanılımyacak kadar 
dar bir sokakta bir aamanlıkta o
turmaktadır. Bütün mobilye u -
zun bir mua ve üç ayaklı birkaç 
iskemleden ibaret. 

Bu kasabada onun bir velinimet 
telakki edilmesi yanlış bir şey de
ğiJ.di. Çünkü yoksullara on bin 
frank hediye etmişti. Mekteple _ 
rinde iyi derecede vesika alan her 
r:ıt-ktepliye de elli frank vermişti. 
Bundan dolayı belediyenin parlak 
bir teıekkürüne nail olmuştu. Şe· 
refine kadehler kaldırıldı ve iki - Anna Grivadan ayrıl, yoksa 
mermer levha üzerine halkın veli- ben r,ic1eceğim, dedi. 
dmeti Müsyö .de Sent Martinin a-

nı bilmiyorlardı. 

Sıtmaya karşı kmakınadan ilaç 
yapılabileceği ondan sonra da da -
ha a.9ırlarca insanalr için meçhul 
kalmıştır. Biz gelelim hiklyemize: 

Aradan aaırlar geçtikten ııonra, lan canba.zıdır. Bu vah§i hayvanla· 
umumt harbde İngiliz ordusu Erdün rı terbiye ederek onları elinde tct• 
çöllerinde ayni tehlike ile ka?'ll - biyeli maymun gibi oynatan bu a· 
!aşmış, fa!iat ııtma ile mücadele dam, bir gün Afrikaya aslan a\•ın• 
usulleri zamanımızda çok ilerlemlt ' gidiyor ve ııivrisineklere mağlub o. 
olduğu için yüs binlerce kitinin ö- luyor. 

Anna Grivanın annesine : 
- Kızınız lbu yaıta bir adamı 

nasıl sevebildi? diye sorduk. Bize 
cevap verdi: 

- Ah müsyö 1 Kızıma iyi bir i
sim ve para temin ediyordu. IUsa 
ıbamıza anki Allah gelmitti. Sa. 
dakalar veriyordu. O kadar iyi i
di ki hepimiz ondan memnunduk. 

Genç hizmetçinin hayatını ge
çirdiği şu dekora bakarak efen -
disine karıı duyduiu hudutsuz 
tükranın sebebini anladım. Müsyö 
Sent Martin ona çok parlak gö • 

35. EL BEZİ 
35. F: la poignee [ protectrlce] 
35. 1: the kettle - holder 
35- A: der Topflappen 

36. OCAK GELBERtSt 
36. F : le tiılonnier 
38. t : the fire - rake (ııimi

lar: the poker) 
16. A :: der Feuerhaken 

( Feuer1toeher) 

S'7. MAŞA 

3'7. F: lcs pincettetı 1. 
3'7. t : the fire - tongs 
1'7. A: die Feuerzange 

!8. SU MUSLUGU 
38. F: le robinet a eau (la 

conduite d'eau) 
38. t : the water - tap (the 

water - pipe) 
18. A: der Waaııerhahn (die 

Waaserleitung) 

!9. l'llUSLUK TEKNESİ 

a ıılfon 

b \idah temlzlt'me kapa: 

fi 
39. F: l'evier m. {la cuvette de 

l'cvier) 
a le ııinhon (pour emp~

cher leıı odeurıı de se 

~ı yaldızlı harflerle yazıldı. 

Verdiği cömert hediyelerle kili. 
sede de öldükten sonra her pazar 
ismi zikredilecekti. 

Şimdi Sent Ölalid~ de bu ada • 
mın bir katil olduğu bilinmekte ve 
b5yle bir adamın yaptığı iyilikler
le affedilmiyeceği söylenmekte -
dir . 

iki zevce. 

Sent Ölali kasabasını tetkil e _ 
den biribirine girift olmuş dar so
kaklar, .evler ve ağaçlar arasında 
şunları da öğrenebildim: 

il 

Müsyö dö Sent Martinin birin-

v 

boulon de purge; pour 
evacuer la boue) 

39. 1: the sinle 
a the trap (th~ dip -

trap, the seaLpipe, the 
drain - trap, tho gas -
trap, the running trap) 

b the .ııcrcwed plug ( to 
Jet off any accumulation, 
ete.) 

39. A: der Auııgull (das Aus
gullbecken, der Guilt('in, 
Wasserstein, Schüttstcin 
a der GeruchsverschluB 
b die VerschluBschraube 
(zum Ablassen \'On 
Schlamm usw.) 

40. ÇİRKEF BORUSU 
40. F: le tuyau de decharge 
40. ı : the waste - pipc 
40. A: das AbfluBrohr 

41. SABUNLUK (s:ıbun 

kutuııu) 

41. F: le porte - savonnette 
41. 1: the ııoap - dish 
41. A: der Scifennapf (SC'I· 

fenhaltcr) 
42. S( PRVNTO TENEKESl 

(kO\"Ml) 

dEpg"eT") l 
• la vı. de fermeture ( le 1 

42. F: la poubclle (la boite a 
ordures, le seau a lmmon· 
dices' 

10G 

Miisyö Sent Martin bunu ka -
bul etti. Sevgilisi memleketine dö
necek, fakat bir defa karısı ölün -
ce gömülür gömülmez Rodeze gi
dip Anna Grivayı bü.• ik kahvede 
bckliyecekti. 

Scnnaşerib'in ordusu Erdün vadL 
sini gec;iyor, Yuda dağlarına doğ
ru ilerliyor ve KudUsU muha.sara 
ediyor. 

lümü gibi felaketlerin önüne geçil. Afrika ormanlarında sıtmaya ya· 
mittir. Bununla beraber, İngiliz or- kalanıp yatan Jak Hovard o civar
duııu Suriye çöllerinde sıtma yU • da çalışan milletler cemiyeti sı~ 
zünden bfrÇok zayı;.t 'fiermJltir. ma mücadele heyetinin yardımı il 

2600 ~ne evvel Aııurl ordUAun- iyi oluyor ve aslan avından da "'"' 
dan yüz bin kitinin kurban gittiği 1 geçerek kendisini Amerikaya atı • 
bu sahada bugün ıiddetli bir sivri- yor. 
ııinek mücadelftine &irllilmiftir. Onunla: 

Milletler Cemiyetinin ırtma ml1. - Aılanlardan korktun da ka~· 

Hikayenin bundan ııonrumı el • 
İkinci zevcenin talii bu suretle sane tarihlerinden okursanız Kudü

birkaç ay evvelden ve kati suret-

1 

sü muhafaza eden meleklerin bu 
te kararmıt oluyordu. dü!'jman ordusunu bozguna uğrat -

tıklannı, bir gece içinde Sennqe. 
Facianın bundan sonra!ını, o - ribin yüz bin askerinin birden telef cadele komiııyonu, her tarafta ol - tm, değil mi? diye şaka eden arllJ' 

kuyucularımız biliyorlar. Evvelce olduğunu öğrenirsiniz. 1 duğu gibi, orada da geni§ bir faa.. daşlarına: 
uzun uzun yazmıştık. Herhalde meleklerin böyle bir liyette bulunuyor. 1 - Hayır, diyor, aıılandan deli' 

Fransı~ matbuatının neşriyatına şey yapabileceğine inanmazıımız. O- Sıtma mücadele komisyonunun ama, sivrisineklerden korktum. Si"• 
bakılırsa, canavar al.lamın başını nun için, yalan diyeceksiniz. sıtmalı mmtakalarda halka tavııiye risinek aslandan daha müthiş bir 

hayvan, azizim! Aslanlarım benı-şimdiden giyotin bıçağı altında Hayır, yalan değil: hakikaten bir ettiği usul sıtmaya tutulmamıt bu-
görmek, kabildir. gece içinde Kudüs kapılarında yüz lunanlar için günde 0,40 ıram, ıııt- §imdiye kadar ancak birkaç yerlJSI' 
·- .. . .. _. ------------------------- c:lzik yaptılar, halbuki sivrisinek • 

PLANŞ 25 \ 'J 

42. t: the refuse pail (the ash- " n . F: l'eıı,uie - couteaux m. 
bucket, the dustbin) l'essuie - fourchettes m, 

42. A: der Mülleimer (Keh. n . t : the knife towel 
richt-, Abfall-. Dreckei
mer) 

13. PF.ŞKIRLtK (bulatık 
bt'zl askııııı) 

<13. F: le porte - servietteıı 

(le porte torehons) 
4 :ı. t: the towel - rack 
43. A: der Handtuchhalter 

41. K.\B KURULA1'1A BEZt 
41. F: le torchon a vai'8elle 

(le torchon de cuisine, 
l'essuie - assiette m,) 

•4 1. t: t he diııh towel 
41. A: daıı Geschirrtuch (Tel

ll'rtuch, KUchcntuch) 

4-'· HAVLU (pe~klr) 
~n. F: l'essuic - main nı. (la 

scrviette) 
4.i. t : the hand to•\·el 
4~. A: das flandtuch 

4't B.\ RDAK BEZt 
45. F: l'essuie _ verre m. 
4~. t : the glass towel (the 

glass - cloth) 
ı:G. A: daıı Glasertuch 

47. <'ATA!. l!IC.\ 'fC REZt 
(bıçak sı:mek lçlu) il 

47. A: daa Mcsııer. und Gabcı 
tuch 

18. AHÇI KADIN (ahçı bqı, 

usta ahçı ) 

48. F : la euislniere (le cor
don bleu) 

4.'\. t : the eook 
48. A : die Köchin (dic Kü

chenfee) 

49. 1·E1'1ER DOl,ABI <rtye • 
ttk dolabt. erzak dolabı ) 

49. F: le garde - manger (l'ar 
moire (. a provisionıı) 

~!l. ı : the larder (the pantry) 
49. A: die Speiııckammer 

(Vorratskammer) 

:'>O. no~uz YAGI PAR('.• C:J 
50. F: le qnartier (morceau) 

de lard 
;;o. 1: a nlece of bııron 
;;o. A: dic Speck!eite 

!\1. SUCUK 
51. F: le aauclıı•on, [la l'~·ı

risse (V. Pi. 81 A 3) l'an~ 
doullle f. 

51. t : tt-P !!!U!'l!lı?e 

~ı. A: die Wurst 

H7 

ler az kalsın mezara sürüklüyor • 
!ardı!,, 

Dr. RFAN KAYRA 
RÖNTGEN MOT EHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak N :ı. 8 - ı O. Öğleden 1011· 

ra 3 ten 7 ye kadar. -

--~ 

GOZ llEl\1~11 

ft1urad Rami Aydın 1 
Pazardan başka lıer ııiııı 'ııııı ~ • 

11 
) ·11 kaıhır Tak!iirn - Taliınhıı · c ı;r 
ııp:ırtınııın ~o. 10. Trl·lfon : 4 ta53· 

----·~ 

VAKiT kitabevi 
Dün 

No.. 
11 

12 
13 
14 
ı:; 

16 
17 
18 
19 
20 

ve yarın tercür118 

külliyat. 
il ·20 akıncı ıeri 

Gorio baba 
Oelili;in psikolojiııl 

tlkbahar sellera 
Engerek düğümü 
Rasin külliyatı lU 
Samimi Saadet 

istatistik 
Çocuk düşürt<>n!er 
llim ve rcısefe 
Mevcudu kalmadı 

~· 
100 
f/) 
7S 
&O 
1~ 
50 
30 
t,B 
sO 

• _..,,,, 
530 

Bu serinin fiatı ~.:m k:ırııtur· 
Hepsini alanlara yüzde 20 ııııı0"' 
to yapılır. Kalan 4.24 ku~uıı 
t.24 kuruşu peşin alınarak ınUt~ 
hakisi ayda birer lira lSdenıııe 
here Uç taltsite kğlanır. 



28 HAZIRAN - 1939 

28-6-939 Ço.:-;lamba 
12.30 Progrnm, 12.35 Tiirk nıiiıi. 
·Pi. 13 Memleket s:ı:ıl oyarı, aj:ııı, 

e ıneteoroloji haberleri. 13.Hi - 1 l 
liizik (Hi):ı-çcli cumhur bandosu • 
'': lh :ın Küntcr): ı - E. 1 eeve: 

~ lf~bomoko: llinl şorkısı: ' 2 - J 
lltık _ Kıl} rüzgtırlıırı (\ ols). 3 -

l't, Parcs - Konser uvertürü. 4 - 'f~c4 
lıltovsky - Hıızin şıırkı. 5 - Mııs . 
!1'1!t - .. Le cic.l" operasının ııntraklı 
~e halet p:ıı . ~ları. 19 Program. 19.o: 
iılk (Vıfülar. Pi.). 19.15 Tirlr mft. 

llQi ffa<1ıl heyeti). 20 Memleket sa. 
' 1 •1arı, ajans n meteoroloji hnber 
~I. 20.15 Konu5ma. 20.30 Türk nıiı. 
liiı (l\lüşlerck n solo teganni) 1 -
~tı:ıvcnt pe,rcvi. 2 - t.sınail !l:ı~kı 

1 •• 'iha\'cnt a.l!ır semaı - Senı huk. 
~I ezel. 3 - Rakım • :'\ihnvenl şar. 
t' • ~c yannn kulbime bokllı. 4 -
~I laksiml. S - Selahallin l'ın~r 
ilıavent şnrkt • Hula yaşıyor. 6 -
~deıtin Kaynak - :'\ihavent şarkı 

llül nedir bilene. 7 - Nibnenı 
~tkı • ll:ıtırımdnn tilç çılıma7or. !' 

Artoki • Nıhavenl .,arkı • Kokla 
~ saçlurınt. 9 - Faiz Kapancı • 
, •lıavent şarkı • Gel 11Dzelim çamlı. 
ıta. 10 - Helik •·ersan - Nihavenf 
ıl'kı - Kı7. sen geldlrı cerhşden 

·IO Haftıılık posta kutusu. 21.2: 
~leli pliikl:ır - it 21.30 MüzlJr (O. 

H A B E R - Akşam Postası 

I · iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cimi Mik. 

Kaynak imlfi rnakine.:i 1 adet 
Kayn<ik filitresi ı ,, 
Mantar makinesi 1 ,, sif 
Kaynak tulumbası 2 ,. ,, 

Muhammen B. 
Lira K. 
500.-
700.-
700.-

1000.-

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 
37. 50 
52. 50 
52. 50 
75. 00 

Eksiltme ~klı 
saati 

Pazarlık 
,, 

" 
" 

14 
15 

15.30 
16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem .:ı!zeme hizalarında yazılı 
usullerle eksilt~ye konmuştur. 

H -- M\.lh!Jmmen bedelleri. mu•ıakkat t~nt=rıaılan eksiltme saatleri yukarda yaz•fıdır. 
III - Eksiltme 61VII1939 perşembe günü Kabata§ta levazım ve mübayaat ~ubcsindeki alım komis

yonunda yapılacaktrr. 
iV - Şartnameler hergün sözü geçrn ~·ıbeden p~.a ·ız alınabileceği gibi imla makinesi numunesi de 

idaremizin likör fabrikasında g6rlilebilir. 
V - K:ıynak tulumbası ve mantar makinesi eksiltmesine marrnonier, Philipp Hl, Perkeo, Seitz ve 

Schaffler firrnalanndan maada firmalar iştirak etmek isterse müskirat fabrikalar şubesinden vesika al. 
malan lllzımdır. 

VI - Münasaka&ıya ;5tirnk edecekler % 7,5 güvenme paralarile eksiltme için tayin edilen günde meı 
kQr komisyona gelmeleri. (4436) 

7. 
i . 
8.30 
!>.10 
!1.15 

9.15 
10 
ıo.ıo 

Beri in: Hafif pıırçalar. 
Hamburı: Jfalk proımımı. 

Vıırşov~: Radyo ork<·-,trası. 

Kolonya: Seren:ı tl:ır. 

Saarhrfieken l"'t lınZl A vnı il•' 

istaıı~ onları: l..ehnr proHr:ımı 
Strmıburır: Radyo orkestr:ısı. 
Viyana: Kla~ik sercnallnr. 
Pral: Raıı Çek he~tekiırları 
nıi1 hRfif parçaları. 

1 

•• KANIUK 
. ' . -
l\IASIR ILACI 

· E.ıj;'.muannıd .ve .eski .- ~~sırları ~ile kökünden 
,çı~"'rır .. Elli senedenberi Av.rupe ve Ameri· 

; kadn _;:,na zharı takd i r olmu9 bir ila9tır . 
tnüziğl - Pi.). 22 Mlizllt (lC[kül 

tkestrn _ Şef: Necip Aşkın): 1 -
' 11nz I.ehnr • Çarnlç opereUnden 
:trıurı. 2 - ı.eopold - Karbhad ha 12. 

1 llsı. 3 - Grit'g - Pergünt sültı 
.._ Joc Gril - 1\farş. 23 Son njan~ 
0erıerl, ziran!, cslınm, l:ıhvIJAt 

<O ltıbi~·o - mı\rnl borsuı (liyatl. 23 
~lüzik (C;ızh:ınıl • Pi.). 23.55 - 21 

11.15 
11.15 

Bükreş: Ham orke-,tr:ı. 
Birçok Alman islasyon lurı 
Viyana musikisi. 
Buda peşle :Çigan orkestrası. 

DANS MUSlKISl 
Jstokholm. 

. Ka~l.Jk Nesrr ilacı her eczanede v~rdrr . 

INGIL'IZ .KANZUK ECZANESİ- Beyoğlu, lstanbul 

"'1nkj pnıgr:ırıı. 

11.15 
11.45 
12.10 
12.15 

1.30 

J.ondra (:\.). 
J.ondro ( R.). 
Romu ve Torino gruplnn. 
Raılio .:\ornındic. ~9-6-939 Perşembe 

12,30 Progrıım. 12.35 Türk nıüzl. 
9. · 1 - NL'}oburek peşrevi. 2 - 7.iyrı 

Ş:ı - ?\işnburek dır semrri • Ey ~ül 
acep silsllel.. 3 - Hasan nğa - 12• 

l:J.bıırck ~:ırkı - f.ıımei surhile. ~ 

VARYETE VE K.\BAREl.ER 

I.ondra (R.): "Hounclakout". 
Radto Eireaım: Varyete. 
Poslc l'arisien: li:ıılııırc. 

t 11.30 

Atlı d~ndi _ • 'iş:ıburefr ş:ırkı • 

1 tıJ1 geçirdi .. 5 - )İİ~uinırek şar. 
• Ciormek ister •• ff - Ali Rıraı -
~lıurck şarkı - Meyledip Lir güli-
e. 7 ... ' ' 1 • 13 

1 - ı .• ş:ı;.ıu:-e.: s:ız scr:t:ı sı. 

llılt:elıt s:ıııt ayarı, nJııns Ye mcıeo 
od hnherlerl. 13.li - 14 Mfızıl 

8.15 
9.15 

9.30 
rn1 

1 111tışık program • Pi.). J9. J>roır. 
7· 19.0:i l\lfııl~ (Senfonik parı:a - 10. 
· 19.15 Türk müziği (Fasıl heye 

PlYES, KONFERA~S \ 1E 
KONl "Ş:\IALA R 

Sollens: "Mikromııgaıin". 

Vlyıhıo: ''Katanlıktn sesler'' 
l\lusikl ile hernber. 

l\~·f,9.bk~tcsi ;,1t1',k lt ~iş~ 
l\rh• \rTJ> :. 'Hepc'nin baJ 

ram•"· 
Roma ~upu: C'c perdelik bi.r 
p1yes. 

: J~hisarıar. u .. -Müdürlüğü.nden : 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'adrnda {17) 

milyon rakı mantarı pazarlıkla sa tın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher bini sif (358) kuruş hesabile 

(60.860) lira muvakkat teminatı ( 4564,50) liradır. 
III - Pazarlık 1 o/VJI/939 pazartesi günü saat 1 S .de kaba taş 

!a levazım ve mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacak • 
tır. 

VI - Şartnameler ve nümuneler her gün levazım 'ubesi vez 
nesindfn ve hmir, Ankara ba§müdürlüklerinden (304) kuruş mu • 
' abilindc alınabilir. c 

• V ~ iatekli1er pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
7,5 güV'tnme paralar.He birlikte mezkfrr komisyona gelmeleri (4325) 

İSTı\NBUL HALK 
TIYATHOSU 

'uri Gençdur ve nrkn
l:ışları 29 Haziran per· 

s 

tık teminat Muhammen Beher 
bedeli kilo fiyatı Kilo lsmi 

33.75 187.50 0.25 750 Kuruüıüm 

262.50. 0.35 750 Uryanı erik 

400.00 0.08 5000 l~panak 
300.00 0.06 5000 Prasa 
360.00 0.09 4000 Barbunya fasulya 
550.00 0.11 5000 Anekadın ,. 
210.00 0.08 3000 Çalı fasulya 
300.00 0.06 5000 Sakız kabağı 
200.00 0.05 4000 Balda 

287.25 240.00 0.12 2000 Bamya 
100.00 0.05 2000 Havuç 
250.00 0.05 5000 Kır domates 
350.00 0.07 5000 Patlıcan 
200.00 0.05 4000 Lahna 
100.00 0.05 2000 Semizotu 
240.00 0.06 4000 Kereviz 

120.00 1250.00 0.50 2500 Beyaz peynir 
350.00 0.70 500 Kaşar peyniri 

390.00 0.26 1500 Pirin~ unu 
108.00 0.30 360 Nişasta 

144.00 60.00 0.20 300 lrmik 
90.00 0.15 600 U'n 
72.00 0.24 300 Şehriye 

1200.00 0.24 5000 Makarna 

500.00 O.Ol 50000 Gürgen odunu 
58.50 280.00 0.03.5 8000 Mangal kömürü 

540.00 l.80 300 Kalın kösele 
384.00 1.60 240 lnce kösele 

116.73 412.50 0.50 Ayak 825 Yarma vidala 
40.00 0.40 100 Glase 

180.00 1.20 Adet 150 Meşin 

600.00 0.02 
" 30000 Yumurta 

52.50 100.00 0.02.5 " 4000 LİIDQD 

Darülacezenin ),llık erzak ihtiyacına taallUk edip yukarıda tah· 
min hedelleri ve ilk teminat miktarları yazılı bulunan mevad yurakikı 
tasnif veçhile, ayrı ayn açık eksiltmeye konulmu5tur. !hale 10-7·939 
pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şart.nameleri 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hiza-
lannda yazılı teminat mikfarlan mukabilinde alacaklın makbuz ve 
}'a mektuplarla ihale günü muayyen saatte. Daimi encümende bulun· 
malan. (4576) '

1 
ıo Memleket sa:ıl ayarı, ajans '"' 
toroloJI h:ıherleri. 20.15 f\onıış 

~ <7.iroat ııa:ıliJ. 20.30 Türk ıniiz. 
,1
1lfuhtelif ş:ırkılar çe du1ün det 

t. ·r.rr.17.C:F. HAVADiS 
11.36 l.ille, Rennc5; 1.16. 8.18 

Romıt t; 11.15 Kolon3:ı, Hımıburıı; 

llıı ok5:ıın Şrnyol 

ile h:ılıçesiııcle 

-~ --
•m be ok şn mı To P hant• ~İİİİİİlıiİmiiiiiİİİlıİİİiiliiİİİİİiiİiiiiİiiİliiİİİİİİİiiİiiiİİİİİİİİİİriiİİİiiiİliiİİİİİİİiİİiİİiliiİİİiıf 
•ır·ın:ış ıtlk~c·k tıyatro: 1 

ile alı lürkuler): J - Jlıcazkfıı 
r~ı. 2 - Lemi - IJicazkar şarkı 
~ 1Jl.ırnı eanl:ındıran. 3 - Ari 
<il· Hıcnzkltr şnrkı - mr hıılet JI. 
rk 1 Yine. 4 -- A rlf bey - Suzi na~ 
h 1 

• Papa~ıına ernıek rızere. 5 -
'tttıf Jıe)'. Su .. iıınk şarkı. lfir sih. 
tlt arap, G - Uıll Eşref - Sıuluaı. 

1 
- Günden 11üne erzıın oluyor. 

._. ~wı.ara Nariı - Suslnak ~riı • 
~•isiz bir sevinçle. 8 - Düjijiin 6. 
"1'rıne nil lürknıer. 21. tO Konuş. 
• 21.25 :-;eşeli plükl:ır • n. 21.311 

~ilt <Ş:m resil:ıli - Ruhi Stt: na .. 
,_ 1 i<ın>: 1 - Haytfn • "Mcvs[mlcr' 

,?nosundan çiftçi şarkısı. 2 - W 
'ıı •oZ:ırt - "Sihirli fliit" operıısın. 

"Hocc:o,, non O>arn şarkısı) 4 -
S lıubl't1 • Gene k1z ve öliinı (T.ı 
& - ti. \'erdi .. "Simon Uoecn 
:.ı,, opcr:ısınıl:ın Fiesconıın ro 
~ı. 22 l\Hizik (kiit'iik orlt"~lrıı 
~ip Aşkın) 1 - Jaliuı; fuci 

1 
it ( ,·als), 2 - J. Strınııcs - D 

et 11 ( esrarenalı val!i), 3 - J:ı 
ı-h n:ılnı:ın - Cumb:ızlınn:! prC'ıı 

l fı;>l·retiııtleıı (potpuri). 4 - J:ı 
• Ma}ı!i ilılişnmı (nıls), 5 -

1
1•rit - :\lurş, ~3 Son ajans hıı 

t l:ı"ı, zlrn:ıl, esfüııı• tahvilat, l:ııı 
ıı • nukut b<rrsası. 23,20 :ııüz; 
~and - Pi.), 23,55 • 24 \'arın 
0arnnı. 

\" rtbancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

/l 
• ıı roorom Türkiye stıali ıi:uirı 

11Ü1 
leden sonraki saat olarak veriı. 

1 ,. : 
-ı· 
" l.lllc: "Aryırn·ıa Mavi S:ıknl 

(Dukoıı}. 
il nnc.~: .. S:ıınson't;ı Daiil.:ı 
l!faint • Sams). 
X1noli gruııu: "Alc,·,, (Re 
Pishi). 
Bcrornünstcr: Ç:ıykovski. 
Str:ı burg : R:ıvel, Tllcrl. 

~u. 
l '' MUSiKiSi VE K-ONSERl.r:,H 

CytcJ k-ulesi: Vi)'olonçello sı 
rı:ıtosı. 

llerl n: Pfilzner ptogr:ımı. 
Münih: S:ırkı. 
\'rırşorn:. Chopin'den p:ırÇ",:ıl:t 
Stııtıg:ırt: füırilon, piyano. 
Berlin (Uzun <!.): Triyo vcs 
IJ:ınıUurg: .Salon orkeslra:ı;ı. 

11 
l'>r:ığ: Çek nıu:ı;ikisi. 

t~Plp MUSlKl YE OPERETi.ER 
l::y(cJ kulesi: Ham parçalur. 

12.5 Yarşmo .• 
Z('PPF.f.ER 

Vodvil 3 perıie 

f /J.:i siingii ura.wıılıı) 
' • ırnt Şamil '\':ıryelcsi. ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 

, ÇoeulcHekı~ ., 

~~;ı!~~~!h~~kp~!~~~~ ·I 
"l~f t.11111 Aşkı., 

ı :ız::m ve he~lt':lr ı 

yen Muhlis Solıo· 

haıtin. 1 l'cmınm 
Cumartesi :ıkş:ıını 

~:ıat 9.30 tlo Ucşik-

:'\A:\ ÖZCAN -
EHTIJ(';Rl!I. 

sAot TEK Boğazici vapurlarına mahsus yaz tarifesi 
vıırk'da ııu gecc · ı 1 Temmuz 939 Cumartesı sabahından 

HAYRET EFE:\Dt • "b b'k d'f kt' Paıard:ın moada her aün 
saııt 15 ılen sonra. Telefon: 40127 --- t:ış Aile bnlıc;csinde 

Bil) üktlere Bcyıız- ı . 
Yoflvfl 3 pcrclc ttf aren tat 1 e t ece tr 1 

OKUYUCU: ,crsm~ . = 
. - . 

92 JOZE"" BALSAMO 

d:ı benden daha güzel bir kız 
var mı? Eğer çah§masam ve el. 
leri~~de matmazelin elleri kadar 
beyaz cl!la ben de onun kad:ır

dcğerli olurum. 
Genç k.ız saçlarını tutan Jror· 

d;ılayı çözerek : 
- Saçlanma bakınız, diye de. 

v .ım etti, bu saçlar beni bir 
rmmto gibi baıtan a§ağı örte· 
bi!ir .. Ben mütenasip vücutlu 
bir kızım. !ncilere ben%iyen di~. 
lerim var. Birine baksam ve gü
fümaesem daima onun kızardığı. 
nı, titrediğini, bakışlarım altın

da ezildiğini görürüm. 
Gülüyorsun Jilber, inan bana. 

Sana karşı harp açmıya beni 
mecbur etme .. Çocukluk duala. 
ınnın, annemin verdiği nat'ihat· 
ı~rir. bilmem hangi müphem ha. 

cıralariyle hala yürümekte oldu 
f'nm dar ~ldan beni çıkarma ... 
Eğer bir defa namu9tan ayrılır· 
um o zaman dikkat et Jilber, o 
z:ıman yalnız sana .deftil. başka. 
Jıuı:ıa da bUyük fela~tlcr ge· 
lec:ktir. 

- Çok §Uk:ür, itte nihayet 
bir dereceye kadar gelebildiniz .. 
Şimdi ben bir teYe kani oldum, 
Nikol .• 

- Neye?. 
- Şuna ki, eğer ıipwli ben si.. 

zinle evlenmiye razı olsam ..... 
- Ruı oleanuı?. 

- Siz rededecekainiz. 

Nikol biraz dü§ündü. Sonra 
elleri bükülerek, dişleri gıcır· 

dayarak: 
- Zannedersem hakkJn var, 

Jilbcr, dedi. Ben de senin bah. 
settiğin daha tzrmanmıya başlı· 
yorum .. Ben de ufkumun geniş. 

lenCiğini görüyorum.. Bana da 
bir !!eylerin mukadder olduğunu 
• aııncdiyorum.. Hakikaten bir 
filimin, bir: fik:sofun karısı olmak 
ehemmiyetli bir gey değilmiş .... 
Şimdi merdiveninize gidiniz 
Jilber ve her ne kadar başkala· 

rı için, hatta belki sizin için de 
hayırlı oba bile kafanızı kırma~ 
dan aşağı inmiye çalışınız. 

Genç kız arkasını döndü ve 
sanki Jilbcr orada değilmiş gibi 
soyunmıya başladı . 
Jilber, kararsız, mütereddit bir 

an hareketsiz kaldı. Çünkıll hid· 
det ve kıs'lranç1ıkla heyecanla • 
nan Nik::>l §izrdi çok cazip bir 
mclıllık olmu:tu. Fakat Jilberde 
!.arar haline gelmi§ bir maksat 
vardı. Nikol ile müna!lebeti kes
melt iGtiyordu. Nikol önun hem 
aşkına, hem ihtiraslarına zarar 
'trebilirdi. Bunun için mukave. 
ıntt etti. 

Bir kaç dakika sonra artık 

cırkasrnda biç bir gürültü işit• 
ıniyen Nikol yüzünü çevirdi; 
oda ~tu. 

- Gitmig! gitmiıl .• diye mı .. 
rrLdandr. 
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yalnız hoşuna giden şeyleri de· 
ğil, faydalı dlanlan da okumuş· 
tu. 
Münakaşa esnsır.da yavaı ya. 

vaş Nibl soğulckanlılığım kay
bederken Jilber kazanıyordu • 

Nikol alaylı bir gülüşle: 
- Filosof efendi hafızanız. 

var mı? diye sordu. 
- Bazı <lefa .. 
- Beş ay evvel matmazelle 

beraber manastırdan geldiğimiz 
zaman bana söylediğinizi hatırlı· 
yor musunuz?. 

- Hayır, siz hatırlatınız. 
- "Ben fakirim,, demiştiniz. 

Eski, yıkık şatonun bir kemeri 
altında beraberce Tanzaiyi oku
duğumuz gündü .. 

- Peki, devam ediniz .. 
- O gün çok titriyordunuz ... 
- Mümkündür. Ben mahcup 

tabiatliyim .. Fakat bu kusuru
mu da düzeltmek için elimdr.o 
c:nleni yapıyorum. 

Nikol gülerek: 
- Demek bütün kusurlarınızı 

:iilzeltince m:i.Jı:emmel bir insan 
olacaksınız?. 

- Hiç olmazsa kuvvetli ola· 
cağnn .. Çünkü kuvveti akıl ya.. 
par. 

- Rica ederim, bunu nerede 
okudunuz?. 

- Size ne?. Kemerin altında 

size ıöyledı1derimi söyle niz .. 
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Nikol gitgide mağlup oldu .. 
ğunu hisesdiyordu. 

- Ben fakirim diyor.dunuz, 
beni kimse sevmez; ben de bir 
şey olduğunu kimse anlamaz ... 
Ve kalbinize vuruyordunuz . 

- Aldanıyorsunuz Nikol. Si· 
ze bu sözleri söylerken kalbime 
değil ba§ıma vuruyordum. Kalb 
kanı etrafa dağıtan bir tu. 
lumba değildir. Felsefe diksi· 
yonerinden kalb bahsini o'lmyu. 
nuz. 

Jilber kendine güvenir gibi 
doğruldu. Balsamonun önünde 
küçülen delikanh Nikolun kar• 
prnda yükseliyordu. 

- Hakkınız var ji1ber ; ha
kikaten başınıza vurmuıtunuz .. 
Baıımza vururken de: - Bura· 
da bana bir köpek muamelesi 
yapıyorlar. Mahon bile benden 
dalla bahtiyardır, demi~tiniz. O 
zaman ben de tize: Sizi sevme. 
mekle haksızlık ediyorlar. Eğer 
benim 'karc!eşim ol!:2ydınız, l:en 
sizi severdim. diye cevap ver· 
miştim. Ve bu cevabı size baıınr 
la değil, kalbimle vermiştim. 

Fakat belki ben aldanıyorum. 

Çünkü felsefe diksiyorıeftni oku. 
madun. 
-D' F' .... , . . . ... 

beni kollanruza 
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oırıncı kan, kuvvet, iştiba şurubudur. 
FORFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca haaaa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve istah temin etmeai 

ve ilk kullananla rda bile tesirini derhal göıtermeıidir. Her Eczanede bulunur 

r---8-ütu-·n 
1

P--L-A-J-le-vaz-ım-at;ın 
~n zaırlf v e en m ü ntelhlap 

çeşı'ltoeırn 

Yalnız : B E Y O G L UN DA 

KARLMAN PASAJIND 
Mayolar _ P ijamalar 

Şortlar • Bluzler 
Şapkalar _ Burnuzlar 

Çantalar - Şemsiyeler 1 
Baılrklar - Oyuncaklar 
Ayakkabılar 

!evcim gözlerinP 
inanmıyordu ,, 
ve J u ya§ daha genç 

göründüğümü 
söylüyordu 

1 te böylece 
effun olmu.ştu 
Zevcim "Bu adeta bir harika" diye 

söylenmekten kendisini alamıyordu. 

Ancak: 

...................................................... _ .. 
İki ay kadar oluyor. Alnımda, göz
lerle ağızımın etrafında buruşukla
rım vardı: Filhakika. yaşım da epey
ce ilerlemişti. Bugün bütün dostla
rım şeffaf ve yumuşak tenimi ve bir 
genç luzmki gibi taze ve nermin cil
dLni takdirle seyrediyorlar. Her ak
!lam yatmazdan evvel cildin unsuru 
olan pembe renkteki Tokalon kremi
ni kullanırım. Terkibinde Viyana 
üniversitesinin nıeşhur bir profesö
rü tarafından keşif ve "Biocel" tabir 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde kabart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

~ ----~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiii9ı .. iiiiiiiiiiiiiiiii!! 
CiLDiNE KIYMAYAN 1 Dr. Hafız Cemal 

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

POKER 
K, ·ıı TRAŞ_ 
· BIÇ'AtifNI 

:; . KULLANIR 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarım Araymız 
P#riJ ....................................... .. 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftahk gazetesidir 
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· .- ~Jeşten daha ziyade birleşti

. ·. Hakikaten kardeşmiş gibi 
· :ribirimizi sevelim Nikol, de. 
•'stniiz: ve beni kucaldamıştı-

11z. 
- Olabilir. 
- Ne dediğinizi düşünüyor 

muy.tlunuz?. 
- Şüphesiz. İnsan bir lafı 

söylerken ne söylediğini daima 
dü~ünür .. 

- Bugün olduğu gibi mi?. 
- Bugün beş ay daha yaş-

lanmış bulunuyorum. Bilmedi. 
r{m şeyleri öğrendim .. Bugün 
clah:ı başka türlü düşünüyorum. 

Nikol hiddetlenerek: 
- öyle ise siz sahtekar, ya

fancı ve riyakarsınız. 
- Ben, vadide gördüğü 

manzara ile ufkunu kapatan da
ğın tepesine çıktığı zaman gör. 
dügii manzara hakkında fikrini 
!:Öyl:yen bir seyyah gibiyim. 
Şimdi ben daha geniş bir man
z:ıra görüyorum. Hepsi bundan 
ibaret .. 

- Demek ki benimle evlen -
rr.iyeccksiniz .. 

Jilber istihfafla: 
- l Iiç bir zaman sizinle ev. 

l:ncccğimi söyleme.dim. 
Genç kız hiddetle: 
- Peki, peki, diye bağırdı, 

l 'nl öyle geliyor ki Nikel Le.' 
gay da Scbastiyen Jilberden da· 
ha az değerli değildir. 

- Bütün insanlar ayni değer: 
dedir. Yalnız tabiat, yahut ter
biye insanlar arasına muhtelif 
kıymetler koymuştur. Bu kıy

metlerin az veya çok inkişaf et. 
tiğine göre insanlar da biribirin
den ayrılırlar veya yaklaşırlar . 

- Demek ki sizin kıymetleri
niz benden daha fazla inkişaf et. 
tiği için uzaklaşıyorsunuz. 

- Tabii .. Artık düşünmeyi -
niz Nikol, çünkü anlıyorsunuz .. 

- Evet. evet anlıyorum. 
- Ne anlıyorsunuz?. 
- Sizin namuslu bir insan ol-

madığınızı anlryorum. 
- Olabilir. Bir çok kimseler 

fena insiyaklarla doğarlar. Fa. 
kat irade bunları düzeltir. MÖs· 
yö Ruso da fena insiyaklarla 
doğmuş, fakat sonra kendi ken
dini düzeltmiştir. Ben de mösyö 
Ruso gibi yapacağım. 

Nikol: 
-Ah! yarabbi! yarabbi!. diye 

bağırdı, böyle bir adamı nasıl 

sevebilirim?. 
Jilber soğuk bir tavırla sözü. 

ne .devam etti: 
- İşte bunun için beni sev· 

mediniz Nikol. Hoşunuza gittim 
işte o kadar ... Siz Nansiden çıkı
yordunuz: .. Orada sızı güldü. 
ren, rahiplerden ve korkutan as
kerlerden baıka lıir §ey ~örme· 

dlniz. İkimiz de genç ve masum. 
duk. ikimiz de artık yaşamamak 

L OKM A N HEKiM 

••llllllllllllJLlll!lll!l!!!l!!l!!l!l!!ll!~l"l.._J edilen cazib ve l•·~ metli genlik. cev
heri ''ardır. Gti'ııuüz1er için, beyaz 

•;::, re.nkteki To:..alrın krcminı kullanı -
rırr. Cildi be\'azlatır ''c yumuşatır. 

Parisin en ıon model Ve bütün ıriv~h l:eııleri giderir ve 
ıapkaları Beyoğlunda 1 açık mesam~!eri sıklaştırır. 

mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dr. Necaettin Atasagun 

1 
dairesinde te§hir edilmektedir. 

Geliniz, intibah ediniz:. 

Sabahları 8.30 a kadar; akşam
ları 17 den sonra Laleli Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Teltf on: 23953) ... .............. _ 
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istiyorduk. Bizde mukavemet 
edilemiyen sesiyle tabiat konu
şuyordu. Damarlarımızda yanan 
bir şey vardı. Her ikimiz de en
dişe içinde idik. Bu endişenin 

şifasını kitaplarda arıyorduk .. 
Halbuki bu kitaplar size daha 
çok sıkıntı vermiştir. Bu kitap. 
}ardan birini okurken, hatırlar

sınız Nikol, ' meçhul bir sırrı 
ifade eden kelimeyi bulmuştuk 

Bir, iki ay bir nebat gibi değil 
bir insan gibi yaşadık. Bir iki ay 

iribirimizi mes'ut etmemiz ebe. 
diyyen betbaht olmamız demek 
midir?. 

- Şimdi bana felsefe mi ya. 
pıyorsunuz?. 

- Zanneders:m .. 
- Şu halde filosaflar için mu-

kaddes tanılan bir şey yok mu
dur?. 

- Vardır. Akıl ve mantık .. 
- Ben ise namuslu bir kız 

clarak kalmak i"tiyorum .. 
- Affedersiniz, bunun için 

artık vakit geçmiştir . 
Damarlarındaki kanın her 

damlası vücudunda bir tekerlek 
gibi dola!an Nikol sarardı ve 
kızardı. 

- Siz, dedi, beni teselli etmek 
için kalbinin intihap ettiğine sa. 
dık kalan bir kadın daima na· 
musludur, dememiş miydiniz? •• 
Evlenmek hakkındaki bu nazarl· 
yeyi hatırlamıyor musunuz?. 
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- Ben evlenmekten değil 

birleşmekten bahsetmiştim, Ni. 
kol .. Çünlcü ben hiç evlenmiye -
ceğim .. 

- Hiç evlenmiyecek misiniz:?. 
- Hayır. Ben bir alim, bir fr 

losof olmak istiyorum .. İlim ru. 
hun inzivasını, felsefe de vücu
dun inzivasını emreder. 

- Mösyö Jilber siz bir sefi1 4 

siniz, ve ben sizden daha ziyade 
değerli bir insanım .. 

Jilber ayağa kalktı .. 
- HüJasa edelim, dedi, çün. 

kü siz sevmek, ben de dinlem:k· 
k vaktimizi kaybediyoruz. Be· 
ni sevdiniz. Çünkü bu hoşunu. 
za gitti değil mi?. 

- Şüphesiz. 

- Peala. Siz hoşunuza giden 
bir şey yaptınız, diye benim bet
baht olmamda bir sebep yoktur. 

Nikol : 
- Budala! dedi, benim ahla

kım bozulmuş zannediyor ve 
benden korkmaz gibi görfü:ü. 
yor. 

- Sizden mi korkacağım Ni
kol? Hay.di canım 1 Bana karşı 

ne yapabilirsiniz? Krskançlı1t 

sizi şaşırtıyor. 

Genç kız sinirli, sinirli güldü .• 
- Kıskançlık 1 dedi.. Ben mi 

kıskancım? Ah ! Beni kıskanç 

unnediyorsanız çok al<lanıyor• 

sunuz .. Rica ederim, niçin kıs. 

kanç olacağım? Bütün bu civar· 

1 Dün ve Yaruı 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri : 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık 

Numara 
1 Safo 

1 
2 A ile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa f!,5 
4 Devlet ve İhtilal 
5 Sosyalizm 15 

6 J. Rasin külliyatı 1 15 

7 işçi sınıfı ihtilali ~ 
8 Ruhi hayatta ıa.uur rfJ 
9 Isfahana doğru l 116 

10 J. Rasin külliyatı ll 1 
../ 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kııfll~ 
tur. Hepsini ala.nlara % "ı 
'!:konto yapılır. 236 kurll~ 
p~şin alındıktan sonra ~ııl il 
\ lirası ayda birer lira o~~ 
nek ilzere dört taksite bııg il 

:c::a.c:::r.ıa=x::r.:::ır.:=ıı:ı~ 
i!Necati Pakş 1 
ı: 

q Diş doktoru ,ı 
Jı Pazardan manda hergün 511 s· 
fi !l dan nkşam 18,30 ıa kadar bll r· 
•• • ede :: talarını kabul ve teda\'ı 111 
i~ Aılrc'I: Glnhı Tilnel rneydP , 
.. 1 " 
:: Tersuııe cuddesi hnşıııd~ 
ft _.. No. lı ıııunyeııelı•uıe. 

de 
bu 
illi 
tıu 


