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Sovyet cevabı tetkik edildi 

~ • ~~·~~c..---.......-~= 
ata,, f 11giliz denizaltı gemisinde kalanların kıtr/arılması f~ali)•eti ... 
l etis deniz facias ı hakkında bu sabah gelen 
Yabancı gazetelerde gördüğümüz tafsilat 

Faciadan 
kurtulanlar 
a nlatıyor 

T etis · mürettebatı 
soğuk kanhhklarını 

1 mu haf aza etmişler 
, ve spor hadisele-
1 rinin münakaşala-

. rı nı yapmışlar 
''/'~er Bu sabahki posta ile gelen Av· 
tQfı dıs., gemisi bu şekilde ve başta- rupa gazeteleri, birkaç gün evvel 

· :.ı bıılımduğu >'tr resimde daire içine alınarak göslerilnıiştir.). 

Batcıı ::~mi11iiı kıç tarafından altı metrelik · bir kısım cezir o1ıtP. sular 
alçalınca bO yle meydana rıkmışt ır. 

enizin dibine gelmek surelile İngiltere sahillerinde yüze yakın 

Rent
1

d'Uşes i bir ~·~k;~tl \ ~. 
A t e h 1 i kes i 9 e_ ç i r d i . Gemi mürtllebatının, Liı .. rpolda bahriye dairesi öniiııdı habtr bekle. 

liYUsturt~~an gelen hırı düşe~ın ____ §en_a_iıeıe_ri e_ıra_dı .. ___ _ 

~;~~~~~~~r:~ı~;, !~1~.~~:~:~!~~;:~~~ 07:·~~ s Üt komisyonu 
'ıırı.. Un d" 
l•~t U§es de Kent, az kalsrn bir Kirkwood, ateş sesini işitmiş ve bir 

it ~tlı:· kurban gidecekti. Düşes adamın elinde namlusu kesilmiı,ı bir r a p o r u n u 
~<li l>ısine refakat etmekte olan tfifenk tutmakta olduğunu görmüş- . 
~e 0rt A r t k dil · ate - r ıng on, en crı- tür. B. Kirkwood, atılan kurşun az 
,ı._ ş cana··· · f k h 1 d ı '4rıın ıgının ar ına var., kalsın otomobilime isabet edecekti. a ZI r a l 
~~r. Yollarına devam etmiş- demektedir. 

Mumaileyh, otomobilini durdu-

! IVI 
l /(;;!~ arıyor! 

~eııJeı klcr lladar büyüklerin de 

Ya/ /aJ:ip edecekleri ve 
nız re . l d . lt>ıc . sım er en ıbaret eğ. 

~ e/ı tefrike 

~ er~embe günü 

~~~ 

rarak meçhul şahıstan ne yapmak_ 

ta olduğunu sormuştur. Bir cevab 
alamaması üzerine polis karakolu-

na mliracaat etmiş ve oradan bir 
memur alarak gelmiştir. ~Ieçhul 

şahıs bir bisikleti ile ayni mahalde 

durmaktaydr. Kendisi polis karako. 

luna götürlilmüş ve tevkif edilmiş
tir. Tüfenk muayene edilmiş ve a

teş edilmiş olduğu nnlaşılmTŞtır. 

MUtcarrız, Uç hafta evvel Avus
tralyadan gelmij bir adamdır. 

Pastörize sütün kilosu 
18 kuruşa satılacak 

Yarın LOtf i Kırdarın iştirakile bir 
toplantı yapllacak - komisyon, fabrika 
için nereleri münasip gördü1 (Yazısı-~ füıeikle) 

Esaslarda 
anlaşıldı 

Üzerinde henüz 
nokta garanti 
memleketlerin 

itilaf olmıyan 
edilecek 

miktarıdır 
• 

Londra, 5 - İngiliz Başvekili yiz. tık fırsatta bu hususta izahat 
Çemberlayn, avam kamarasında, 

Sovyet Rusyanll), Fransa ile !ngiL 
terenin kendisine teklif etmiş ol
dukları pakt projesine verdiği ce
vaptan bahsederek dem~tir ~: 

- Sovyet cevabını, cumartesi gU. 
nü aldık. Cevabı tetkik eylemekte-

vereceğim. 

Müteakiben Çemberlayn, şahsan 
Moskovaya gitmesi hakkında soru.. 
lan suale ce\'ab Yererek şimdiki 

halde böyle bir ziyarete lüzum gör~ 
mediğini beyan e~tir. 

(Devamı 4 üncüde) 

. « 8 a 1 d ı r a y »> a m e ca s i m ı e 
sancak çekildi . . . 

Yeni denizaltı gemimizde, dünden itibaren, 
kahraman ordumuza katılmış bulunuyor 

i -. -~ ~ 
"Saldıray,, denizaltı gemimize bayrak çekme mtrasimitiden iki inttba 

'(l'azısı 2 incide) 

ÇERÇEVE 

.Şef - Cnder 
Millet rehberliği mümtaziyetine sahih bUyüklcrlmize, Cumlıurrei

Bi vasfından ayn olarak Şef diyoruz. Tabir bence ne doğru, ne de gU. 
ıel! 

Şüphesiz ki bir inkılab hareketinin başında, seri malı devlet reis.. 
lerine nazaran mUıbtazlık ifade eden temel şahsiyetler gelecek ve 
bunlar hususi vasıflarla anılacaktır. Bu inceliği !Uzumlu buluyor, 
hatta şart koşuyorum. Fakat milli davaları şahsında ;-uyalaştır:ın 

bir kahramam, milli ifade vasıtalanna zıd bir unsurla vasıflandırmak, 
bence büyük bir zevk dalaleti. Milli benliğin bu en keskin tecelli sa
:10sına, yabancı dil nasıl olur da burnunu sokar? 

Kulak verelim! Almannm, !talyanm, Fran.sızm, İngillzin, Rusun, 
Japonun, büyüklerini ifadede ne canlt kelimeleri, ne güzel buluşları 
var. Soylu Türk milleti ki bütün tarih boyunca büyUklerinin etrafın
da halkalanmayı bilmiş, dairedeki merkez vahdeti halinde şahsiyet 
infiradına yer vermiştir, bu mevzuda kelimeden ve buluştan mah. 
rum olama ..... 

Kaldr ki şef tabiri aid olduğu lisanda bile hayli ldi manalarda 
kullanılan bir klişe. Ahçıbaşıdan banka memuruna ve atölye usta.. 
sından çete reisine kadar kullanılmadığı yer yok. Onu, ulularımıza 
tevcih ederek güzelleştiren biziz. Yoksa kelime aslında çirkin. 

Şef kelimesi yerine ne demeliyiz bilmem. Düşünelim, bulalım. Ön· 
der kelime~! uydurma olduğu ve hiç de tutmadığı halde "efe nispetle 
pırlanta. Uydurma dile taraftar değilim ama, bel.libqlı birkaç 19-
blr çerçevesinde kelime ibda edilems de t!tyeım."""· 

WlU Şef yerine, Önder !smet 1n8nU! 
Xcdb Fa7.ıl KISAKCREK 



:VAKiT 

Sadri Erlom Vakltteki, "Türkiyede 
aemokrasi kurulurken yapıJncnk ilk 
mücadele,. başlıklı ha~mnkolesinde 
demokrasinin, insanın şerefi ,.c ~·iik
sek kıymetleri tnşıdıijı e$asııın ıln
yandıRını, in~nnııı iyi, glitcl lıeklı w 
meıntizik mefhurnlıır:ı sııhlp olduğu· 
nu, ''icdııu lıulundUğunıı ve ohliık 
kıymelleriııl idrak ettiğini, h:ıklı ilı 
haksızı ayırrn:ıklıı insnn ruhunun biı 
mihenk ''ıızifesi g6rdüğünü sü~ lcdik· 
len sonra demokra'lilcriıı dü~tüıJO hı 
in, insanı kcm:ıl örneEti soymak 
surclile koyılukları fornziyeyi hedı 
hi lclakki elrncleritlir deınekledir. 

.Muharrir hundan sonra süıünt 

merıılekeliınizc getirerek şunları sô~ 
lenıkledir: 

"- 'I'iirkiycdc denıokrnsinin geı 
çek len yerlı•şebilıııesi, 'alondaşlnrııı 
:\'Olanla hUrt·iyetl bir tuınıalnrı iCiıı 

lek ~:ırc vnlfln ı, ve hiirriyeli koru 
manın, onlari )'11şnlın:ıııııı şorllorırıı 

iyice lıilnıcleridir. 
Y:ıtnııı Jıürri~ el gibi, hürriyeti \'a 

lan hııdullnı·ı gibi :korunınk için sa 
llecc iyi niyetler, namuslu nıtandnş 
larııı tırıulııN kAfl dcAildir. 

Çünkü nrtık bir sos) elenin tolJı 

oldul;u şarll:ır, devletin idaı·esi tcc 
rliheden, ilimden alınmış bir takın. 
es::ıslııra Jhıiyoç söstcrıneklcdir.,. 

YF ... ~I ABAD 

Hüseyin Cnlıit Yalçın bugünkü bnş 
yazısında İtalyan gozclelerinde cı· 
knn b:ızı haberlerin Almanların lıir.e 

kızgııılıklnrı derrctsiııi ııöslernıcklc 
olduğunu k:ıyıleıkrt'k lııı h:ılı<'rleriıı : 

1 - Fon P:ıpenin nıenılckclinıize 
ıJönmiyeceği 

2 ...... Tic:ırel munlıedesinl feslıcrlc· 
t:ei!i, 

3 - 150 milyonluk kı-f'di~·i kesec('_ 
ğl, 

Oldu~unıı SÖ> lUyot ,.e lmnlnr üz<" 
rinde mülnleolat l'lirütliyör. Bunlar 
da hülılsnten şunlardır: 

1 - Fon l'npenin işe haşl:ııııış lıi ı 

''aZi>·eııe "eri alınması. böyle kıy 
metil hir ıliplomıılı scfırlcr nrnsınd: 
görcmeıneklen dolııyı Uitl ii7er. 

2 - Ticıırel muuheılesini fe~hel 

mesi ne imklln vermemekle beraber 
bıınıı yt!pnr9:ı Almaıılt!r bir.den' ıhılır 
çok ıarnrlı çıkarlnr. Orlııdn ticnrc: 
munherlesini !c~hellirecek lıir !lcbcl 
yoktur. Schelı tıı~llh: • Tnrk onlıış· 
mnsı ise hu, lic:ırt hir zihniye! nyrı· 
lığı deBil, siı·ıı5t Jılr «lir:ii~ fnrkınn 
isıırellir. Ellıclle ı-nrk hllt.rınıeti, Al. 
nıonlnrın hÖ)·le bir hulıronn korıllıp 
ticari anlnşnıD)'I fc!heılcbilmelcri Ilı 
titıııılinc kıırşı leılblrlerfni nlmışlıı 

ve binaenaleyh zararlı çıkm:ız. 
3 - 150 milyonlıık krediyi kes· 

ıncsl ele Tlirklycyl OrkUtecek bir şe~ 
değildir. 

H A B ER - M!~am Posfa~t 
! 

Şehrimizden 
geçen Sovyet 

kafilesi 
FraRkoya esir düşen 
gemiler mürettebatı idi 

« Salduay 
sa c 

)) a merasi e 
çeki 

1 

1 
Yeni den izaltı gemimizde, dünden itibaren. 

kahraman ordumuza katılm·ş bulunuyor 

An karada 
mühim tayinler 
ldHya ve iktisat mosı• 
şarları tayin edildiler 

S:ıdrl hrtcın ttıııkıılcsinin şonund 
ilerııokraslyl le!ls etmek lsliyen 1'ürl
miincn·crinin her şeyden c\·vel nl 
kış toplama u'Julüııe karşı cephe nl· 
moo;ıııın icap etliğini su~·leınekıe n 
milncvverlerc lıiınlırn ' 1nıiiııc\'\'Cr hl': 
~eyden önce ilk ''P7.ifcıı demagoji i 
le nıruşınıık, onu ruhuııdnı1 silkip at· 
m:ıklıt,, diyerek Yhıı ın'ı lıllirıııckle· 
J)ir. 

Htil.'i!IDI Alınanlnr blılmle ticari 
nnlnşmnları keserlerse kendi 111cnfa· 
:ıtlerlnl ballnlaınış olurlnr. Yok, hl· 

Ankara, 6 - Adliye y· .. -ııru ~11"4il!ll 
müsteşarlığına temyiz aıa~) 
Salim Nafiz tayin edilmiıtlr. 

3 Haziran tarihinde bazı İs - Almanyada yaptırılarak limanı· Bu, yalnız Türk d::nizciled içırı tktısat ve Ticaret Vekll 
tanbul gazetelerinde: mıza getirilmi~ olan ay sınıfı deniz değil, bütün Türk milleti 1ı;in de nin ye~i te~kilatı dolayıaiylt 

"lı:ıpanya dahilt harbi esnasın. altı gemilerimizden Saldıra)'3 dün m :!Sut bir hadisedir. Bu sevinçli ve ba::ı tayh1ler yııpılmııtır. ı·--· .. , 
da esir edilmlg olan ve araların. merasimle barrak çekilmiş ve ycnı kıvan~lı törene iştirakinizden dolayı Vekaleti müstc§arı Halid N 

~ımlc h:ıi(lılıklorı ticari ınlina-.ch('' 
kisvc~i allı ntlo hıı,ka bir ınakı;atla 
idh·se • ki keserlerse hıınu nnlnrız • 
bu. n;iino ehelin l;e'llli,inden çok 
menıl\tın oluruı. 

da fnüteaddit zabit de bulunan gemimiı de bu suretle donanma· hepinize te~ekkürlerimi sunarım. ICi§mir Ticaret V ekllcti ltlt:~•ı 
9:5 Sovyct gönUllUeUndcn mUrck mıza iltihak etmiştir. Saldıray, bundan kısa bir mütl· şarl ğma, lktısat Vek&leti 
kep bir gurupun ispanyadan ıs. Dünkü merasimin tafsilatı şu det evv~l bu tarihi tersanemizin dı· teşkilatlan.dırma müdilril 

rAN tanbul'a geldiği,, hakkında bir dur: ğer ucunda denize indirilme töre· Ticaret Vekaleti teşkilltlan 
S:ıhih:ı 7.ekeriyn bugünkü h:ışynzı haber çıkmıştı. Şanlı sancağımıza l:avu5acak o nini yaptığımız Atılay denizaltı ge. umum müdürlü~Une, OrbalS 

aa. l>eutehc Allsem:ılnc ZeHung "R Karaden·ız, Marma- . TU ki d ki lan Saldıray Kasımpaşadaki deniz· ilimizin e:iİdir. • 1 :ner umum müdür muarinli 
., Tass &Jansının r ye c • " .. . . · k 1 b ·ı d 

zeıcsinin GraC Pückler imza~ile neş· .. .
1
. b h b ıi 

1 
sarayının onunde ba~h bulunu}Or Filomuza ·atı an u gemı er e, Şevket Süreyya iktmt V 

·n· 1 k E d f l mumessı ı, u a e n yan 1§ mo. . 1 ll d C . .u.-.-ı.ımı rcllıeı ıa kımızdak[ bir )'ntıya cc ra ve ge e ır ına hiyeti hakkında as:ınğıdaki tnvzi- du. Merasıme tam saat 15 dl! ba~ a· yılmaz Türk çocukları e n e, um· Sanayi tetkik heyeti re· 
:vap vermektedir. nu muhıırrlr yazı· ıı.- nacaktı. Davetliler. daha bu saat huri}·etin sayısız nimetlerile mes'· Ziya· tktısat V ek~leti birlncl 
~ındn öyJ d kt d' hi vermektedir: Hakikatte lstnn. ş 0 

eme c ır: Muhtelı'f yerlerde bazı ten N'lk evvel, kahraman donanma. ı,ıt bulunan ülkelerimizin çevresi o- ibrahim ikinci hukuk m1t..••~w. "Türklyenln, TOrk - lnglllz onlıış buldan gcçmig olan,, 95,, Sovyct :r- . • ' , ·• 
mn~ını Y. onmnkln, ileri ele mnlılrnnr k 1 ld mıza katılacak olan Saldırayın bağ lan denizlerimizde, tcca\'ÜZ görme- lerinc ta.yin edilmişleti:fır. 9a '' aza ar O U bahriyelislndcn mUrekkcp gu - • . • , 
bir siyasetle ergeç eline gedreblle· h bulunduğu sahayı doldurmuştu. :likçe daima su.lh b~kçisi olarak va. yinle.r yüksek _ tasdikten geç 

t d be · K d • "" rup 1938 sonbaharında General ceğl loprnklnr için çok )•Uksek hlr rı . ki gUn en n ara enız, !\iıar- Fr k k 
1 

t f d 1lk gelenler arasında bu kutlu gi!. zife görecek ve bu \'azifc ile şeref • 
1 ""' dl"I ı • ıı '·ııı ı · d 'dd ıı· b' f rt an o mn nm nn nrn ın nn . . . , · 3·11 vue tı n llu)' )'eu r ı:.,. mara ve f:.ge e §1 e ı ır 1 ına nün temiz heyecanım gızlıycmıyen :mlacaklardrr. 'Q .., d • 
Sııhilın Zckerl)'t\ lnınn şöyle cevnp hUkUm sürmektedir. Bu yüzden ba. tutulmuı ola~ ·•TsUrptı.,, 'Maks ... 1 CUk" Okan P,a, va.T'Qı: Bir:ı.z C:.eYimir 6aflGağımıiı~~ :DUCJ ay pıvas 

verl)'or· 'Ş'led M ~ GeltS ~ 14ID\tiiyttmo. iiaallil-ın 'mı;.,. "" ur " rrı ~r:. •[t'\'1 ı l ~ T.. 
"Muh~rrlre snre, Tnrklye bu onla zı kaza.tar da olmu:tur. ı e u : daki Üç Sovyct ticaret' gemisini~ şonı:ı tstanbul k~utanı •. , ge~.Cf,'};. 1~i~ceğimiı, bu güıel i;~"n de.~~a: 'tr:' ' F .. , 1 • Q 

n.ıa>'ı ynpmnkıo, bir ınmanlar Flfü· tafa reıse alt Dcrvıe ~ayı~x _Adacık_ inurettcbntıdır.. imdi b 'kadö.r Halıs Bıyıktay, v~lıpı~qy~nı H.HP.t . .rM11~,..~a~~~~_sarılar: ~n,;f~}j ~ti Y~ <Se ın & 
lın, lroı.: gibi kendi vllll)'etlerinl hl· lar denilen yerde demırlerını kopar . t t lın b ~ yb b h ı i Karataban, denız lısesı ve dcnıı 1emıler~ g~bı tüke.nmez. nıhaye\sız Top' rak mahsulleri ot 
ma>'e ı altına nlon lnı;llterenln hlmo· mış ve batmıatır. Tayfalar kurtarıl. esı~ u u ug u unan • u a r - harp okulu komutanı kurmay albay basanlar bekler, büyük milletim.ize • 
l'~slno girmiştir. ABJA ... Tnrklye lılç· mıstır. yel~ler, Sovyet hUkQmctinfn ısra. Rul. d . alt flotill~ kumandanı mutlu serem mesleğime de kutlu müdahale attı 
hır C\'lelln himayesi nllınn girml ı. d d l{ ~ı · . n Uzerine son zamanda serbest 11• enız ı 1 • • • ' ~ • • • 
(]e!ıllcllr. Tllrklye mihver devletleri Karabiga a 8 arncao~ u _ıs b k 1 tı yarbay Osman 7..ekı, ünıversıte rek· olmasını en ıçten ve e n temız ıstek Son 
nin dUnyoyı ııUrUkledlklerl hıırp hn· minde 9 tonluk bir salapurya z.ı.n· ra 

1 mıo r. törü Cemil Bilsel, birçok kara, de terimle dilerim. 
dire i kor ısında, ııulhu kurııırmolı cirlerini keserek kayalıklara duş· niz ve hava subayları, kalabalık bir Ebedi Ş~f Atatürkün yüksek ma· 
~çin rtcmokrnsller \'C sulh ıornfları müş ve parçalnnmıgtır. Tayfalar 1 ktıs at Ve ki 1 inin davetli kütlesi merasim yerine gel· qevi huzurlarına bu ve:;ile ile min. 
llevlt:'lleı·lc nınsa,•l bir onlıışmn )'&p· yüzerek kurtulmuşlardır. . 1 rd' netler yollarken Cumhur Bas}{anı-

mıf~~klH:t'c karşı bu kader sullnlyet Limanımızda da bir kaza o~ue- fefkiklerİ mı~:nd~sile birlikte bir deniz m'ur mız l\ lilli Şef bü>'ilk l nönüne, bil· 
lıe .. ıtren bir muhorrlrfn ne iknr.ın:ı, tur. Umit romorkö~nUn }'.ede~ı~e rt>Zemiz gene orada yer almış bulu· yük Mare~a'e \'e sayın Vekilimize 
ne de sefil propoRandosına lhllyııeı olarak Fenerbahçcnın 3 mıl açıgın· Vekil dün Sümer Bankla nuyordu. Bu sırada b~mdo amira' ele kendimin ve Donanmanın niha· 
ımz ~·nrdır. 011 yazılar bize ancak dan geçen çöp mavnalımndan Suat ffiBŞQU 1 O~d U marsını çaldı. Müteakiben ö:1dc a retsiz ve ~arsılm:ız saygı ve se\'giic· 
Ahnonyn ile ıınlnşmış olsnydık, hnşı· Sabriye ait olan mavna dalgalarla ·~ı Okan olduğu halde küçük vr rimizi bir defa da~ıa, huzurunuzda 
ınıın gelecckJerl nnlntmnktnn lınşkn 1 k b t t f 1 k rta !· mı . . . 
hir şeye yornmoı:. su a ara a mı~. aya ar u rı Evvelki gUn §ehriın.ize gelen ik. dar bir iskeleden ycnı denızaltı ge· 1a ba!1tıyarlıklar duyarak sunarım 

" ... " mıştır. tisat vekili Hüsnü Çakır, dün SU- mimiz Saldıraya geçildi. Sant tam Ynşac;ın sevgili mili timiz. ya~asır 
Burhan Felek nrznlıalll rnClşlerl a. --o- mer banka gitJn13 ve bankaya bağ- ıs de ban~onun çaldığı i tiklnl maı onun kuwetli mert ve kahraman 

fünı nrdUU fıkrasında, llcnrı mohl· Amerikah bir milyoner h fabrika ve idarelerin vıu.lyeUcrl şımız büyük bir ihtiram içinde dın. ordusu ..... 
yctte iş ynpon son ınmnnl:ırdn de,·let h . . d hakkında nl!kadarlardan izahat al- lendi. f\1üteakiben donanma ku· Amiralimizin alkı~larla biten nut 
müesseseleri arıısınn karış n yerler· şe rımız 8 mıştır. Bu arada aanayi mUdUrU mandanımız şu nutku söyledi: kundan sonra bando sancak marşı. 
~b~::\~~mnslnrınc1a koloyhk isliyor, Amerikalı milyonerlerden M. Halük Belııanı kabul eden vekil ye "- Sayın arkada~lar; 111 çaldı. Bt\ sırad~ bir deniz askt>· 

"Senede hlrl;aç l nz, n~·n hl rk:ıç Ruayıe refikası ve kızıyla birlikte ni teşkillt lflerlyle allkadar olmue. ,Ay smıfı denizaltı gemilerimizden :imiz Saldırax-ın direğine ~crefli 
bin müşteriden nhnaeak pul p:ır:ısı· hu sabahki semplon ekspresiyle tur. Saldıraya şanlı sancağımızı çekmek c;anca~ımm çekhorCıu. 
na t11m:ı etmeksizin licnrt m:ıhiyelle ~ehrimize gelmiJ ve Parkotelde HUsnU Çakır bu akvam Anknra. deniz kuvvetlerimize bir denizaltı tşte Saldıray denizaltı gemımız, 
olan bu ,.e hunlara henzer, müesscsr.· b' d • t tmu-tur dö ktlr ır aıre u s • ya. nece • gemisi daha katmak üzere hugü,n dün bq suretle. kahı:aman deniz or-
lerle onl:ırın ma,ıerlll'rl nrn~ındakı M. Ruayse, gezmek maksadiylc -o---
tem:ıslnrın ınıılıııberelerin ıtiser de\'_ b~rada toplanmı~ bulunuyoruz. ~umı.ııa katılmı5 oldu. 
Jet dnlrelerine knrşı ynpılnn t:ılepler seyahate çıktığ ını, Tilrkiyenin gü Hakkmda ihbar yapılan 
öeki gilıi, pul nrıfihnl, şıı ve bu !ur- zelliklerinl ve eıki eserlerini gör-
mıılilelerden istisna edilmesi hakikn· mek iizw· bir müdıdet burada ka· doktorun lavzıhi 
ten hem lınlk için, hem o müesı;esc. lacağını bir muharririmize ıöyle
ler icln fnyclnh ''e hu usile mııııtıki Geçen pazar günü Bahçekapıda 

bulunan Vahram Şirin adlı . bir 
doktor hakkında hakikate uyma • 
yan bir rapor verdiğine dnir ihbar 
üzerine tabkil:ata başlandığını 

yazmıştık. 

lılr tedbir olııc:ıkıır.,, 

CUMllURll'ET 
'nefir Nadi : "Meslek nşkı ktıri mi· 

clir?,, h:ışhkh yazısında Maarif Ye-

roiştir. 
Amerikalı milyoner, memleketi· 

nin pamuklu eşya kralı sayılmak

tadır. 

Yüz bin dolar 
rüşvet 

Dr. V. Şirin zabıta rapurlan a
rasında geçen bu mesele hakkında 
gazetemize bir mektup gönder
miştir. 

kilinin, son günlerde muallimlik meı. 
leiUndcn nyrıldıkl:ırı görülen mu:ıJ . 

1imler h:ı.kkındn yaplıRı bir tamim. 
tlen bahsederek, munlllnılerim!zln 
hem de meslek mektebinden, munl· 
lirn mektebinden )"etlşip do öz. rues· 
!eklerinden ayrılan nıuııllirnlerin bu 
lınrekellerindcki saikin ne olııbilccel:i Ncvyork, 5 ( A .A.) - Eski 
ni ornştırıyor ''e im neticeyi doğura Ncvyork ytıksek mnhkemc reL 
lıilecek bnzı su:ıller sornr:ık bunl:ırd:ı si Manton ağır ceza mnbl:cme
Mrer h:ıkiknt parıltısının mevcut ol· slne sevkcdilmiş YC ıuahlrnmc 

Doktor mektuhurda, şikayeti 

yapan Yaşarın bir fü:c talebesi ol
dufiunu, iki seneye yak n zaman -
danberi kendisini tedavi ettiğini, 
kendi isteği üzerine hastalığı hak. 
kında rapor verdiğini, bu talebe· 
nin, diğer hastaları gibi .defterin. 
d~ kayıtlı bulunduğunu, bu itibar 

dıığunu işnrcl ellikten sonrıı, muaf. 
limlerin ve bilhııs5:ı ilkmeklep mu· 
allimlerlnln hemen hiçbir fatikbnl 
imklını bulunmndıi}ını ve hu imklını 
lemin edemezsek bu mesle~e süluk e 
deceklcrin ndctlerinin nrtınıyncliğını 
t:ıhll görmek t:ız.ımı:ıcldlğini s<Syllye
rek şunlan l1hc diyor: 

"Pnnnoihnı yaroya hasnn sayın 

mn:ırir vekilinden, yoranın derin se 
beblerinl bulup meydnn:ı çıkarma~ı. 
nı ve yarınk i nes11n lstikbnli <liyece· 
j:timiz mun111m ne~11ne bir hal ~aresi 
bulmasını temenni ederir.,, 

Mnntonu yUz binlerce dolnr rUc;:. 
vct almakla itham eylemiş. 

Ur. 

Manton, knrnr Ycrllinceye la raporu yazmakta mahzur gör· 

kndar, on bin dolar kefaletle mediğini. biriken tclhvi ücretleri· 
serbest bırakılmıştır. ni isteyince :kendisinin tecavüzüne 

Eski mahkeme reisi tarafın. uğradığı ve mütecavizi zabıtaya 

dan verilmiş olan hUkUmlerin te!.lim ettiğini bildirmektedir. 
ipka mı yoksa yeniden mahke- Doktorun izahatına göre, orta· 

melerl yapılarak tadil mi edL da hakikate uymayan bir rapor 

leceğl belll deflldlr. meselesi yoktur. 

iki belediye 
mah Om 

mernuru 
Old 

1224 Lira ih Las eden ınaınur beş 
sene on ay ·n1ahbus .kalacak .. 

Eski Sarıyer belediye Ynridat 
katibi Emin Ti.ir ile muhns<'beci En 
ver vnzifeyi suil;ıtimal ''c ihlilus 
suçlarından qiln niRı:cxznda mnlı -
kfım old\~lnr .. 

l\Iahkcme, nmirinin ,h:ıberi olmn •. 
dan çekler hazırlıyarnk pc.rn c;c -
kcn ve böylelikle zimmetine 1221 
lira 77 kuruş para geçirdiği iddia 
edilen Epıln TilrUn' bu suildinınl
lcri 934 scncsindcnberi yapmn,kta 
olduğunu sabit görmilş ve kcndf.Si· 
ni beş sene on ay hapse vo 1741 U. 
ra para ccza:ımn ve iht!liltı mlhdqn 
olan 122-1 lirayı da cyrıca ödcmoğo 
mahkflm etmiı;tir. 

Diğer eu~1~ Enver de y~-
nız 100 lirti. para ceza.sına. mahkum 

o1mu~ruı f}a lıe.piste yattığı znman. 
lar mahsuh edilerek serbc:?t hıra -
kı:ınıştır. 

E.ston1'a ile kontenjan 
anlaşması.ndakl · 
doaisiklilder .... 

Estonya ile aramızda. olan kon. 
tenjiın nnlaşmasındn bnzı dcğiı;ik • 
l
1

i1:ler olmuştur. ,Mcnsucnt kontfn
jruu 75 tpndnn 25 , to~n fndirilmig, 
~amuk ipllğ'i kontcn_janı Ş5 tondan 
200. tona, hn~ ~eri konten~anı 50 
tondan 200 tona ve hayvnnt tut
kal konle~janı da 10 tondan 40 .to-

, • • • ~ .... :'I. .. 

n.e; çıkarılmıetır. 

Suriye kabinefl 
kurulamıyor 

Şam, 5 (A.A.) -M~teJJI 
tiler arasında. kabine 
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Profesör Hamit 
Salahor'un 

• • cenaze merasımı 

Parti ee~eı ~aşkan vekaletine Denizaltı kazaSl 
D r. Re f ık Sa g dam •damın .• 1.~f~~.,·::.!;:-:~d. J Th:~ .. ik::~.:;;ru ,,:ı .• d~ • t •h d •td • ölümiyle neticelenen korkunç de- darbeler \iuyduğunu söyle~. l n l a p e l l nizaltI kataıının tüyler Ürpertici 1 içtrdekilerin hen Üz ya.tıdığt 

. . . . tafailltr ile doludur. şılıyor. #' 
~~ara,.~ (A.A.) - Cu~h~.rıy~~ı 3~ğı~~~1• tel~r~fı çe~~ştır:. . Facianın akcbime vak'a yerine Ve o zamana kadar devaıt\ ı)"" 

ha.k pa:t1~1 genel ba~~n \ ckıl~etı. Bu) uk Mı Ilı Şefımız \_e ~e~_ış· yetiıen bir Fran11z muhabiri ca- ölü sessizliği birdenbire '.~Kı 
ne partı nızamname ının 28 ıncı mez genelbaşkanımız Inonunun j .zeteşine yolladığı yazı.da töyle di. Her taraftan (Hurra) diye ~· 
maddesi mucibince deği~ez genel yük!'-ek teveccühleri eseri olarak yor. ·orlar. fi:' 
ba5kan ve Milli Şef İnönü tarafın· Parti genel sekreterliğine tekrar se· "Cuma sabahı, Daviı aleti sa- } K rtanna ek' · bir kat dJlı' r 
dan ba~vekil ve 1 tanhul mebu~u çilmiş bulunuyorum. la gau t sa fedıpıek 

1
• 1·ne de,aJll . . .h ~ . .

11 
• . • • yeıinde, batmıı denizaltın·n üç yre r er ı. 

Dr. Refık Saydam telmtr ıntt ap Esas mak=:adı azız mı etımızın sı adamı ıuyun yüzüne çıktılar. Kur d' . ~ 
buyrulmuş ve keyfiyet bütün parti ya~i bünyesini hayatiyete ve müba. tarma i•iyle ug- racan romorkör • IB) ~ra. 

50 
. • bir ha\-adi5 

· 1·- d'I f h . y y ır z nra, ) enı 
teşkilatına tamımen teb ıg e 1 :e~ :atanımız~ re a \'e mam~rı)~e~e lerden biri tarafından alındıkları ke:;i gene hüzne boğuyor: ~o:* 
miştir. ~rı~tırmekten ıbaret olan partımızırı zaman üçü de yarı baygın bir hal- Suyun yüzüne üç adaJll ç 
Cumh~r~yet hal~ ~artbi g~n:I :henuniyet v~ mes~liyeti gün geçtik de bulunuyorlardı. Saat on:da ge. fakat üçü de boğulmuştur. -~tt ss· 

sekreterlığıne partı nızamnamesının çe artan faalıyetlennde mu\·affak o· ne Davis aletiyle bir dördüncü ka- Bu Uç adam, yukarda .f~~ 1" 
28 inci madde:;i mucibince değişmez labilmesi, 'bütün teşkil~t kademele· zazede suyun yüzüne çıktı. Gene vin sözleri arasında ba.hSet 
g:!.1el ba~kan ve Milli Şef lnönü rindeki arkadaşlarımızın de\'amlı yarı baygın olan bu adamın, zehir vallılardır... u1f'' 
tarafından Erzurum mebu u Dr. çalışmalarına bağlıdır. Yüce parti· li gazle zehirlendiği açıkça belli Daha eonra, sa.baha kar11 ";rJ 
Ahmet Fikri Tüzer tekrar inthiap mize ve aziz şefimize karşı deruhte oluyordu. Bu adam, batan denizal- yarelerle gönderilen dsJgtÇ ,ıı ı1 
buyrulmuştur. ?ttiğ!m bu mesuliyetli vazifede ar- tının içindeki en iriyan ve gürbüz yeti§ti. Bunlar vaktiyle Altıı ~ 

rıo/es6r llamid Salah111 vt 'ürtkii cmaıe mtra!imindm bir göriiniiş Ankara, 5 (A.A) - Değişme: :cada5lanmm şimdiye kadar gö·ter. bir bahriyeliydi. nanma.ııınnm yU:ı:dUruıınesin:e dJ._, 
• • v • • • ··-·· • genelbaşkan Milli Şef İnönü ·tara· dikleri ı;ı;ayret ve faaliyetin ve e~ir- İsmi Frank~ov olan bu adam, mı~ ustalardı. İlk iş olara 'ttP 

ünıversıteye baglı Dış Taba be· bclerının goguslerınde merhumun fmdan C.H.P. genel sekreterliğine l "emedikleri vük~k ve kı\'metli mü· tahtelbahirin yapıldığı tezg!h • fena vuiyete girmemesini tll ?>" 
ti. Mektebi profesö~le~~nden Hfi- ufak kıtada bir r~s~i vardı. .1 tekrar intihap edilen Erzurum me· ;aheretin de~·amını diler: bütün ar· !arda ustabaıılık ediyordu. için Tetisin gövdesini kU"'\ft • .ıı-
mıd Salahor evvelkı gun vefat et· Merhumun aılesıne, kıymetlı busu Dr. F. Tüzer, Parti teşkilatına! kada~lara candan sevgiler 'sunarım .. , Güçlükle kendine geldi. Ve göz !atlarla bağladılar. SabahJtf. 5'. 
miştir. Henüz 52 yaşlarında olan 1 bir uzviyetini kaybeden üniversi- netı·c .... __ ı·z raltcıme. devarn et ,,.,r. 
bu değerli profesörün Di-= Taba- tcye ve talebelerine taziyetlerimi-

1 
r1yıe .t O h · ı • v k • ı • !erini açar açmaz ilk sözü fU ol- ..., .. ..,. • r 

beti mektebine büyük hizmetleri zi bildiririz. tulan birkar kiai bütün yorıw:_ııı1 :t a 1 1 ye e 1 1 du: hah olunca, Davia alet e _.111,;r 
''- öbür arkada~lar için çok az ,. " w 

dokunmuJ, protez şubesinde bir ümit var!.,, lan unutturilu ve kurtarrıı'1~ 
çok talebe yetiştirmiştir. c h . . . bu sabah Yal ovaya g 'ıtt'ı Bu sırada kurtarma ekibi bütün umTumtetisın·biralşçalev~:. toclkarnare::~~ 

Altı sene evvel hastalanmı,11 um ur reısımız gayretiyle çalrııyordu. Franktov, • ...,, .. ~+ 
çektiği ıstıraplara rağmen haya· 1 b I l v k ·ı d 1 k ' il yavaş yavaş kendine geldi. Göz- zerinde duran kuyruğuna ıf:+ 
tm'kı.n 60~ de.mleldrine kadar ~e.ktep- state"tk~ık petat~ı ını e ·'· ün._ya·p· ı ·m· a_ ta o an yo a_ rı ve. }erinden yaıtar boşanarak, deniz ~;~~~~:::~~ ~:alJ~:~:r~~tt}~~ 
tc ı vazıfesıne evam etmıştır. A k k k altı battıktan ıonra tahit olduğu "' J? ;ıı 

Merhumun cenazesi dün mek- Cumhur reisimizin bugün-! tatur OprUSU inşaatını tetkı etti ~~~:::ç ve feci manzarayı ıöyle ~~rd:~he.vereye giri§Uınck ,,J 
tebe getirilerek profesör arkadaş- !erde Yalova ya 1 Jki günı:lcnberi •ehrimizde bu· ı mclerile alakadardır. Fakat da.ha Gemidekiler bu ı-areu.ere ... ;t Çıt 
lan ve talebelerinin iştirakiyle mdecelderi söyleniyor lunan Dahiliye Vekili Faik Öztrak layihayı tetkik etmeğe imlcan bu· verdiler. Vaziyetlerinin Uıııl 

1 

Y "- Kaıa olduktan birn ıonra, >ıı 'iP"" 

6' arkadaıların karanlıkta cidip gel ., 
hazin merasim yapılmıştır. Tabu· f dün yeni yapılmakta olan yolları lamadım. Ankıı.raya dönüşümde d·kı . . .• t. d x· d t duğunu söylüyorlardı. _Jf#I' 

( k Ankara, 6 - Reisicmuhur smet . .. .. _ .. . . . ı erını ıtı ıyor um. ımae e e· ,ovv t 
tu başında pro esör do tor Ka- hal bınasım ve Ataturk kopruıu· tetkık eder, mecliıe ıevlceldenm ... ıa lct H . d " kk 

11 
Kuvvetli romorkörler, _ .ııı 

lnönü dün öğleye doğru Nafia Ve- •t yo u. epaı e ao5 u anı ı - ı•ff.111' ~ 
znn Esad, profesör Ziya Cemal, nü gezmiş ve tetkikler yapmıştır. Dahiliye Vekili, bu sabah Vali j'..,, h f d. d 

0 
k d takılan kuvvetli ba.lııtıar .... r . 

ld h kaletine gitmiı:. lstanbulun imar gını mu a ua e ıyor u. • ar JdY" .• r-
oçent Feyzulla ve son sınıftan Dün gazetecilere beyanataa bulu- ve Belediye Reisi Lutfi Kırda.rla le ti t-.'- ~ı- t hl.k Tctis'i var hızlariylc Ç~ ,,ıır 

B d . ö d ~ f nd h. b planını tetkik etmi§tir. Bu meşgu. • . . . .. . . . . . 1 ı, ua er ceç ı&Çt Q um c ı e. ~ A ... .,... 

e rı z ogu tara ı an ıta e· k1 R fi S nan Dahılıye Velcılı bugunlerıJe bırlıkte Yalovaya gıtmııtır. . kl t ~ h ld . 
1 

• d b&ttıgı yerden kurtartnu.a 
l .. 1 k h h 1 llyetl eırasmdo. Başve 1 e k ay- . . . . . . . . , . ıı ya aı ıgı a e, ıç erın c ca- 6; er soy enere mer umun a ter- dl. \' k·ıı F hl Ok ı meclııten geçmesı beklenen yenı Dahılıye Vckılının bu seyahatı, 1 t t bı·r b" h ld h Ad• 1 yorlardı. ôl;t .. . k . 1 . bit! dam A ıye e ı et ynr ve ye a ır a e ıpor a ııe e • 
c:umesı, yli ·sek mezıyet en, a ilk .. , '·r ... kil' H x 1. YU 1 d istimlak kanunu ha"ltkında demiş- Reisicumhur ismet Jnönlinün ya- . . _ k••• 

1 
.. Fakat hepsi fayda.Bız. ,,, ., 

• • .1 . .ıvıaarı "e ı asan A ı ce e rının muna -y-tını yapan ar go· trs• ~ ve scciye.'kuvvetı ızah ed1 mış, ha· • .tir ki· kında Yalova J.aphcaların• citme· .. 
1
.. d • biraz sonra. mUUli!i bir ~ 

hmet 1nönU'nUn bere.berinde bu.. • ru uyor u. . Jc··~·rü•· J 
tırası taziz ve tebcil olunmuştur. ··- Layihanın heyeti umumi· si muhtemel olması .dolayısiylc • F k ·t "'' 

1 
• · k · t hl.k . lıyor. Tetisin zorlanan ..., c"' 

lunmıwıardır. · a a zenır enme e ı esl'ar. dayanaıtı 
Bunu müteakip cenaze merhu- Nafia Vekili Ge~eral Ali Fuat yesi olmasa bile, .belediyeyi ala- yapılmakta olan hazırlıklarla ali# tik bütün korkunçluğu ile ·kendini latlarm tazyikine "''" 

mun Merkezefendideki aile mak- C b C h . • • 1,. .. kadar edecek bellı başlı maddele~ kadardır. l .. t ·- b 1 D . t! parçalanıyor. =~ , 
e esoy, um urreısınuze p un u- goı ermege aı ayınca, avıı d· ı~te bundan sonra talih'"' 

beresine götürülerek göz yaşları rl d . h t rn· r rini bu ıene meclisten geçirece - Faik öztrak hazırlıkları göz- l t1 .. k ll.a k .. h lık _.ı 
r.e n e ıza a ver ış ır. . e erını u nma uzere uır den bütün ümitler kesiliyor• "~v· 

arasınl:fa defnedilmiştir. Cenaze a- İsmet İnönU'nün bu gUnlerde Ya-
1 
ği.z. Çünkü tehir planı tasdık e· den geçirmiş ve bazı direktifler ba•ladr. Ben O'Cmiden ayrılırken. :ıM1-•· 
d.ld' A k h·~ı b' f 1· t · • j ,, • Fakat gene her se'-·e r3&··-· "' layında Üniversite rektörü Cemil 1 'd ki . .. 1 kt d. ı ı. rtı şe ıııwe ır aa ıye vermııtır. h. r 1 t . . . b" .. .d • J _,.,[ :5 ovayn. gı ece erı soy enme e ır. 1 • • • • • • • ze ır ı pz er eıınnı utun ıı · farına amelh·esinden . ,.aze·:,~. 

Bilsel ve Tıp fakültesi dekanı ope· Reisicumhurumuz bu akşam saal d.evresı baJlayacaktır. Bu faalıye- D~h~lıye ~ekılın.ın bu akıam detiyle cöstermeğe baıalmıştı. • eI1 ~ 1ı 
"ratör Kemal da bulunmuşlardır • 16,30 da Estonya. elçisini kabul e. tın bazı noktaları, mevzuubahso • şehrımıze donmesı ve Ankaraya Mürettebatın bir kısmı muhte- yor. Telsizler mütemadi)' . -of· (;-

Merasim esnasın.da bütün tale. 1 decektir. I lan maddelerin kanuniyet keıbct- hareket etmesi muhtemeldir. rak muhtelif vaHtalar istı> ,·t 
1 lif kompartimanlara daeıla.rak ze. yareler, dalgıçların 40 rrıctre~ ~'l 

hirlenmeyi geciktirmeğe çalışıyor ma~ına yardım edecek }nısıl 

So Vyet Ce• va hı !ardı. Fakat bütün bunlara rağ- l . . tifo~ er getırıyor. ırtJ •• -
men hepsinin muhakkak bir ölü· Bu sırada güneş batına" 

( Baştarafı 1 incidt) lan nokta, garanti edilecek mem- · me mahküm oldukları açıkça gö- olmaktadır. ,.ıJ-" 
Süt .komisyonu 

, Istanbiıilun süt işini · düzeltmek 
için kurulan komi yon raporunu 
hazırla.mı~tır. 

Komisyon. yarın vali ve belediye 
reisi LQt\i Kırdann iştirakile bele· 
diyede toplanacaktır. 

Bu içtimada varılan neticeler hak 
kında \•aliye, izahat verilecektir. 

Komisyonun ileri sürdüğü teklif 
ve mütalealar gözönünde tutularak 
yakında tatbikata geçilecektir. 
- Öğrendiğimize göre, komisyon. 
hazırladığı raporunda, şehrimizde 

süt fabrikası tesisine elveri~li muh. 
telif yerleri göstermiştir. Bunlar· 
dan en müsait olanı vali tarafından 
se.çilccektir. 

KomLyonun en muvafık gördüğü 
yerler arasında Haliç mıntakası da 

vardır. 
Fabrika yeri seçilirken yalnız ma· 

liret fiyatına tesir edecek olan na· 
kil vasıtaları vaziyeti değil, böyle 
büyük bir müessesenin civar halkın 
sıhhatine dokunacağı nazarı dik· 
kate alınmış, mümkün mertebe ev. 
lere uzak olması tavsiye edilmiştir. 

Zaten ileride Haliç, ~ehrin sanayi 
rnıntakası olacağından süt fabrika· 
sının bu fabrikalar bölge inde tesi.i 
tabii görülüyor. 

Fabrikaya getirilecek sütlerin bo· 
zulmada11 pastörize edilebilmesi i · 
çin bunların şehir civarından tedari 
ki zaruri görüimüştür. Vakia yapı · 

lan tetkiklerde civarda kafi süt bu. 
lunamamış ise de. süt müc;tahc;ille· 
rinin teşviki ve b5yle toplu hir hal 
dt mallsnnı alacak bir müessese 
• kuurlm:lST sayesinde !Ot i~ih· 
":t""'- 6'6 mttmfaca~ anla. 
;iılmıştır. Zaten fabrikaya daima. 

~~hrin ~?rmal ih.tiya~ından fazla ı Haririye nezareti ekspP.rleri, Sov- leketlerin sayıaıdır. lngiltere, BeL 1 ri.ılüyordu. Şunu da ıöyleyeyitn Artık gece olmuş, sular · 
ut g:tırılecek, bır g~nde satılamı- yet cevabı üzerinde yaplıkle.n teL çika Polonya Romanya, Yunanis-1 ki her 1eye rağmen, hiç kimıe 10- meğe başlamıştır. . '!1 tf) 

yan sutler tekrar fabrıkaya top!ana·, kikat hakkında dün sabah Lord tan 
1

ve Türki;e bir tecavüze uğra- ~ulc:kanlılığını kay~tmemiı. en Amirallik bütün ürrııtıerı ur ~f 
rak budardan tereyağ çıkarılacak· Halifaksa ilk raporlannı vermiı;ler- dıklan takdirde derhal bütün kuv. ufak bir panik hareketi bile olma- \·olduğunu bildinneğe rrı~ .. ~/. 
tır. Bö~·Iece sehrin saf te:·e,.·a'' ihti.1 dı'r, mıttı 1't•· ıı 

J - ı:. vetlerile yardımlarına ko§acaktır. · ğı sırada. lngiltcrenin ·S2d~':. 
yacını da k)smen bu fabrik~ karşı~ı I Sovyet cevabının tetkikinden va Fransa için de vaziyet böyledir. Gemiyi terkederken en ıon ıda· zinde binlerce adam, h•Ç Jf 
yacaktır. ): ağı çıkarılan sutler pı- rılan neticeler şunlardır: Sovyct Sovyet Rusya, Finlandiya., Eıs- kikada edindifim intiba, zavallı kurtanna işine hala dc,·af11 
yasaya çtkanlmıyacaktır. 1 cevabı, esaslı m~elclerde Londra tonya ve Letonyaya garanti veriL 1 doıtlarım·n pek yakında zehirle· lar. ti• 4' 
Komi~y:>nun en çok üzerinde dur· ile Parlı!in noktainazarına uygun.. mesini istemektedir. Bu mesele, nerek tamamen mahvolacakların. 'fite 1 

d ğ 1 1 d b' · ı d 'b k ld Londra, 5 (A.A.) - ıet'· u u no.<ta ar an ırı sütün mali· dur. Üç memleket tecavüze karşı nazile bazı safhalar arzetmekle be- an 1 aret a ı ... , . 
1 

• . • 
1 

,a OJ 
t f t l .d. s·T· . d' B' F k 1 tt k nıza tı gemısı facıas dif· , ye ıya r mese esı ır. ~ u u, şım ı karşılıklı paktlar akdetmekte hem- raber T.ondra siya.si mahafili, dip- ıraz ıonra ran fOV, an a ı fazla.siyle meşgul etme. ı..tı: .... iJcitl 

kin.den pah .. a.l.ıy·a· m __ aletmemek çar.e __ 11 flkirdirler. üç memleket erkanıhnr- lomasi yolile ve ye.but doğrudan !arına tunları ili ve etti : ıı w 6 
1 

zeteler, kurtarma işlerııııd ıııı 
1 len çok duşunulmuş, fakat saf su· bi ... ·cleri arasında da. konuşmalar doğruya müzakere ile zorlukların "- Kaza olduktan biraz sonra. ı ıı.. • 

• bir tarzda yapılmı~ 0 • t_ı.J." tü, bugünkü yarı yarıya ulu süt vukubulacaktır. bertaraf edilerek bir itilafa varıla. 1 Kiosk aleti vasıta.sile kurtulmak ıv-
şüphe etmc! ... e ve resnıı 

fiyatına satmağa imkan bulunama· Henüz üzerinde uzlaşılmamış o. cağına kanidirler. ı istiyen üç adamın akibeti pek fe- d·r t 
mı~tır. ci oldu. tkiıi derhal boğuMular. yapılmasını istemekte ~ ' reıJ!l~I' 

E k• A t k 1 Q f k d b Uçüncüsü iıe deli oldu. ,, Çarşamba günü ln_g.ılt~,rd' t 
12·15 kuruşa satılan sütlerin ~af s 1 rnavu ra 1 r a öy e u tün limanlarındaki kıh'' ;çili 

olamıyacağı tahakkuk etmiştir. Za· Kaza yerinde dolaıan gazete· . 
1 

• . ~ .. 1enıcr 

1 
F d 1 · ıt b h k k cilerden biri gördüklerini şöyle nıza tr gemısın;.ıe 0 

ten ~ehrin tanınmış 5Ütçüleri, kendi ransa an ngı ere ye sa a ,· aza yinler yapılacaktır. t'ı' t' 
firma adlarını taşıyan malların ki. k d I k anlatıyor: 'flıt .&' 
to unu 20 kuruştan a~ağıya yer- geçere Ora a yer PŞ8C0 9· d t d "- Liverpoldan 20 mil uzak· Londra, 5 (A.A.) - C-'~dr 
memektedir. 1 E.ski .Arnavutl~k krali Z~go. lf a am ramvay an ~ki Birkenhad körfezinde bir nizaltısını inşa etmiş olart ıı~İ , 

Maamafih belediye yeni fabrika Parıs cıvarındakı Versayda kıra. düşerek yara'.andı yığın gemi toplanmı§, batan The. Llaird müessesesinin u~ı11'1 ',ı1 
ya daha büyük mikya<:.ta iş yapa· ladığı ı1atoya gitmek üzere hazır- Bu sabah Ortaköyde bir tram_ is deniz altısını kurtarmağa çalışı- rektörü, kazanın ön tar~ det\ ıl·{ 
cağından af üt Sc:'ltış fiyatının 18 lıklara başlamıştır. Kraliçe ile bir- vay kaza~!l olmu§ ve bir adam & · yorlar. Sakin ve cüzel bir gece .. pil borusuna ıu girnıcsıtt)'ıııı '~ 
kuru~u geçmiyeceği temin edilmek· l likte ~ehrimizden bir çok eşya sa- ğır surette yarale.nmrştır. ~traf.~aki. cemilerin kuvve:i celdiğini bildirmi~tir .• s~af1 ~ 6' 
tcdir. Komisyonun uzun he ap~arla tın almaktadır. 1 Heybeliadada oturan Dursun oi- proJektorlerı ve ayın parlak ıırgı mcsi ya boruda bir arııa ~aıctit'c 
elde ettiği netice budur. ı Kralın yaveri seyahat hakkın- Ju Ali Şevket Bebeğe bitmek üze. 1 körfezin her tarafını cüriiüz gibi açık kalan ön kapağı~ ,eıısıif 

Pastörize siitlere mahsus k~ğıt, da}u izahatı ;er.miştir: . J re Orta.köyden geç~ekte olan bir 
1 aydın~a~mış. Bir tarafta dalgıçlar kapanmamasından ilerı ııı 

~işe masrafı bu fiyat dahilindedir.! - Kral daımı surette 1ngılte-, tramvaya atlamak ıslemiş, fakat 1

1 

auy~ ınıp çıkıyorlardı. y lacaktır. rııı• lı' 
. . rede yerleşmek arzusundadır. muvazenesini kaybederek yere dü~ Nıhayet suların alçaldıgı saat Gemiden Davis k;.:t: ~iti ,r 

yeni neşriyat 1 Bu hususta İngiliz hükümetine müştUr. Bu sukut netfcesinde Ali geldi. Ve diklemesine saplanmış le çıkmak istiyenşo··yı:r ,ere~ .. 

1 

müracaat edilmiştir. Kral alacağı Şevket ha§ından yaralanmış \'C ko- olan Theisin kıç tararı 6 metre ka mÜ§tÜr. Hadise 1· 

TORK ŞAIRLE~l cevabı ve Londrada münasip bir lu kırılmı11tır. Yaralı, ifa.de veremL dar suyun yüzüne çıktı. mittir: lfluJi'a~ 
15 gün.de bir inti§ar d:len Türk 

1 
ikametgah bulunmasını beklemek yecek bir halde Beyoğlu hastane- Saatler geçiyor, sabah yaklaşr Yüzba~ı Oram ile tı1't•ıı ',, 

Şairleri adlı ansiklopedinin 72 in· I üzere şimdilik Fransa!da oturacak· sine ke.ldınlmışlır. yor .. Fakat kazazede ıeminin mü- Voods, deniz yüzüne .ç~kbı.ırıl,.tl ,1 
ci sayısı çıktı. Bu çok değerli ese· ı tır. 11 rettebat•ndan hiçbir haber yok ... ra mürettebattan 4 kışı bir ,e~r•' 
ri muntazaman takip etmelerini Kral n maiyetindeki zeHttan hususi katibi ve yaveri refakat e. Bu cüzel ve sakin yaz gecesinde. kip etmi~. fakat meç~u! diri ol'fl' 
okuyucularımıza ehemmiyetle ta·., bir kısmı İstanbulda kalacaklar· .decektir. Seyahate ne zaman çıkı- üzerinde dolaıtıiımız suların altın ten dolayı üçü ölü, .bırıpiri oll 1-Y 

siye etmeyi bir borç biliriz. dır. lacağı henüz kat'i olarak belli de· da 94 adamın müthit bir ölümle gemiye dönmüşlcrdır. d~ 01
111 

İkbal ve inkılap Kitapevl.!. ! Kral ve kraliçeye ailesi azaları, ğildir. Bu, Versayda hazırlıkların kartı kartıra bulunduğunu dil - dönen nefer de Eonra 
rlnden arayınız. 1 aaray nazm. Sotirl Martini, iki 1 bitmesine bağlıdır. gündükçe, tüylerimiz ürperiyor . tür. 



Havza'da imar ve 
kalkınma faaliyeti 

Be'.ediyeler Bankasmdan para ahnarak mez· 
baha, kanalizasyon, su yolları ve şehir 
haritası yapılacak, Havza deresi temizlenecak . 

B. M. Meclisinde dünkü müzakereler 

Sıhhat Vekili isk 
siyasetinıizi ·anla 

dört Bu yıl yirmi bine yakm 
göçmen anayurda gelecek tÇERDE: 

" Şişhanede itlaiy 
gaha He Tozkoparan 
tarafında birer büyü 
getirilecektir. 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin 
safin alınmasına dair mukavele * Haber ,·eriJdi~in 

)un narnn J>llnı ?\af 
rafından tasdik edi 

* Ders senesi son tasdik edildi 
kikler yapmak üzere 

nu ve mevzuu müzakere ola.n umuml müfettişlerin Ankara, 5 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Refet Canrtezirı 

başkanlrğında toplanmıştır. Bu top 
lantıda Kurultayın kararile teşkil 
edilmiş olunan Parti müstakil 
grupu, meclis içtima salonunun 
orta sıralarında kendilerine tahsis 
edilmiş bulunan yerlerde toplu bir 
halde bulunmakta idiler: 

Celse açdırkcn, J::dirne mebusu 
Şeref Aykutun vefat etmiş oldu • 
ğunu bildiren Ba§vckalct tezkere
si okunmuş ve meclis bir dakika 
ayakta sükut edilmek suretilc 
müteveffanın hatırasını taziz ey • 
lemiştir. 

Bundan sonra ruznameye ge~ile 
rek deniz sınıfı mensuplarına veri
lec.ek nmlar ile Türkiye • Yuna· 
nistan arasında aktedilmiş bulu • 
nan veteriner mukavelenin tasdiki 
ne ait kanunlar, ikinci müzakere
leri yaprlarak kabul edilıni§lerdir. 

Türkiye - İngiltere müzeyycl 
ticaret ve klering anla§masına bağ 
h mektuplardan birindeki tercü • 
me yanlı§lrğtnın düzeltilmesi, ge:ıe 
Türkiye·. İngiltere ticaret ve kle
ring analşmasma bağlı listeye tif· 
tiğin ithailne ait anlaşmanın tas. 
dikleri hakkındaki kanun layihala
rile Sudet mmtakaııı ile yapılacali: 

ticari mübadeleye ait Türkiye • Al 
manya anlaşması ve Türkiye - ts. 
viçre ticaret ve klering anlaşması 
ve merbut protokol ile mektupla
rm tasdiklcrinc ait kanun layihala 
rmın birinci müzakereleri yapıl • 

kanunda memleketimize ser. san, Muhsin T"e Osma 
bestçe gelecek göçmenler mese- mişlerdir. 
lesinin de nazarı dikkate alın. * İnhisarlar idares 

müş Hacıköyde 200 
~rğmr söylemiştir. tütün deposu yapttra 

Kanun bu izahattan sonra * Denlzyolları um 
kabul edilmiştir. rahim Kemal ile Li 

Meclis yine kabul ettiği bir müdilr muavini HAın 
l{.munla nahiye müdUrlerine en Ankaradan şehrimize * Vali Lıltfi Kırda 
az onar lira hayvan yem bedeli Yalovaya giderek tetk 
verllmeslnl tasvip eylemiş ve ls * Dün bir sıhbt he 
tan bul tramvay n tUnel şirket !erinde tetkikler yap 
\eriuın ınübayaasm& ait muka· rinin 18ğımların bulu 
-çeleıetin tasdikine ait kanunla.. larla alAkası olmadığı 

miş ve buralarda dec" 
n ela kabul eylemiştir. cejini bildirmiştir. 

lluz1amede mevcut köy kanu * Belediye şubeler 
nunım bazı htıkUmleri Ue sal- mir edilecek yolların 
ma olarak alınacak paranın L hazırlanmıştır. Yakın 
zami haddini tayin eJEın kanun in~aata geçilecektir. * Temizlik işleri i 
Uzerinde geçen uzun mUzake· kamyonlar ısmarlanm 
relerden l':or.r;ı teı;:r~r encUme. gelinceye kadar kulla 
ne ver:lm!ş ve ça~·şamba. gUnü lki kamyon kira il0 h 
to_pl:ınmak üzere fçtimaa niha· * İstanbul Defterda 
yet verilmiştir. tayin edilen maliye v 

umum müdür muayjni 
Ali Çetinkayanın izahatı ıe gelmiş ve T"::ızifesine 

Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Mec * Kütahya_ Bahke 
listnin bugUn kU toplantıınnda ihtilafı halliçin şehri 

İstanbul elektrik ve tUnel şir. Alman şirketi mümes. 
ketlerinin imtiyaz ve tesisatla.. relere devam etmek ü 

karaya ~itmişlerdir. 
rının satın ~lınması hakkındaki -------~ 
kanunların mUıakE'resf vesile. 
sile mllnakaM.t vck!li Ali Çetin
ka.ya aşağıdaki izahatı vermiş. 
tir: 
"- tndelhesap tramvay §irketi 

ile YekA.let arasında mutabık 

kaldığımız netice 600 kUsOr bin 
liradır. 600 kUsO.r bin lira.ya ya 

Fethi 
Bugünlerde 1 
gideceği söyle 
Ankara, 6 - Adli 

eeki Londra. Düyük El 
yarın bugünlerde 1n 
ceğinden bahsedilmek 
yahatin lngtitereyl 
olduğı.ıınuz müzakere} 
olduğu da. söylenmekt 

Dükkanı 
saçak 
ten tel 

si, 2,80 metreden az 
halka. zarar veren al 
bez tentelerin kanuni 
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ÇocıuıkBar 
aırasıında 

- Annem, babamın kafasına la. 
bak atıyor. 

- Eyvah, işler fena desene .. De
mek ki annen babana kızdı. 

- Hayır •.. HenUz kız.ınağa başlı
yor! 

- "ilk bakışta 4şık oldum,. der· 
ler. Sirin başınızdan böyle bir aşk 
geçti mi? 

- Geçmedi ve geçemtz. 
- Neden? çolc mu miı§külpesent· 

siniz? 
- l/ayır, miyopum. 

Kavga 
- Ad.am, Bana bir yumruk vur

•.luktan sonra ne oldu? 

- ÜçüncU bir yumruk daha 
\'Urdu. 

- İkinci yumruk demek istiyor_ 
sun galiba? 

- Hayır. İkinci yumruğu ben 
ona vurdum. 

II A B E R - Akşam Postası 

stan 
Genç kız neşeyle annesinin oda-

IFrranso~ 
'fFolkıraıso 

sına girdi ve: Protestan rahibinin kızı, koc:ısı-
- Anneciğim, dedi. Babamdan na _ Gidip babamın, "biribirinizi 

bana yüz lira ister misin? Yeni bir 1 seviniz, iyi geçininiz,, mevzulu hi-
elbise yaptıracağım. tabe.sini dinilyelim mi? . 

• Hayır, git kendin iste. Bir aya Kocası - Hayır sevgilim ... Evde 
kadar evleniyorsun ... Erkekten pa j oturup babanın dediklerini tatbik 
ra btemcğe biraz ahş ! edelim daha iyi. 

YAZISIZ HIKAl'E: Vapurda bedat'a yolculuk etmenin bir çaresi! 

Zeka 
Yazlık evine taşınırken gaz oca

ğını yakıp ilzerinde su dolu bir 
çaydanlık bırakmıştı. Bunu gören 
komşusu hayretle Bordu: 

- Neden onu bırakıyorsun. Kay 
nayıp gidecek. Gelip çay içecek de 
ğilsiniz ki ... 

- Sen bizim i§imlz.i anlamazsın. 
Havagazi saatine attığımız on ku
ru§un henUz müddeti bitmemiştir. 
Mademki pıÜ-asmı verdik, hakkunrz 
olan havagazi de sarfedilmelidir. 

Tanıştırma 
kadın kapryr açtığı zaman kar. 

şısmda iki dilenci birden görünce 
kızdı: 

- Artık kepazeliğin bu derecesi 
olmaz. Diln bir dilenciyken, şlmdi 

iki tane oldunuz. Sizi bcsliyecek 
değiliz ya ... 

Dilenci özür diledi: 
- Kusura bakmayın. Muvakka

ten iki kişiyiz. Arkadaşım benlm 
yeni orta.ğrmdrr. Müşterilerime tak 
dlm için getirmiştim. 

Dalgın adam - llavalar da nekadar sıcak gidiyor. insanın daha 
şimdiden bacaklarını kımıldatacak takati kalmıyor. 

o blır şey m!? Daha fenası 

- Kızı mı kandırmak nasıl olur· 
mıtş şimdi ben sana öğretirim. 

- Teşekkür ederim. Ben lım i~i 
tek ba§ıma pek bece.remiyccektim. 

6 HAZIRA!'T - u;;::.ı 

Kara dut neden 
kızarmış? 

Yazan: IOıra GD A. 
Bu mevsiırJ:le karadut ye· 

meği elbette seversiniz. Fak:ıt 

onun öteki dut gibi beyaz olma 
yıp ta neden ilkin k·rmızı, son· 
radan da kara olduğunu bil· 
mem, hiç düşi.!ndünüz mü? Ta
b:at onu öyle yaratmış, insan· 
ların kimisini sarışın, kimisini 
esmer, kimisini de kapkara yap 
tığı gibi, demeyiniz.. Kara in· 
sanlan, çok güneşli iklim k:ı
rartrnı§, derler. Halbuki dut 
için öyle olamaz. Onun beyazı 

tda karası da şimdi ayni iklimde, biribirinin yanında yetişir. O 
halde?. 

Rivayete göre, dutların hepsi eskiden beyaz olurmuş. Son· 
ra meşhur Babil şehri civarında bir ağacın dutları beyaz ikeıı 
birdenbire kara olmuılar. Bakınız nas.l: 

O şehirde biribirine bitişik iki evin çocukları, biri Çisbc 
adında kız, öteki Pirame adında ldelikanlı liribirine aşık olur· 
lar. Çocukların anneleri, babaları böye komşuluk arasında 
aşıklık tanımadıklarından çocukların biribirlerini görmeleri
ne razı olmazlar. Onun için iki genç evlerinin aras ndaki du· 
varı delerek mektupla§maya başlarlar. O zamanlarda kağıt 

henüz icat ci:lilmemiş olduğundan onların kiremit parçası Ü· 

zerine yaz.dıkları mektuplar da delinmiş duvarın arasında hiç 
belli olmaz. Ancak mektup, kiremit üzerinde bile olsa, aşk a· 
teşini söndüremediğinden, iki genç nihayet biribirini göre -
bilmek üzere geceleyin bir beyaz dut ağacının altında rımJc· 
vu verirler. 

Kızların, randevu yerine erken gelmeleri adeta değilı:e de 
bu Çisbe adındaki güzel kız, beyaz dut ağacının alt n:ı önce 
gelir. Fakat oraya gelince karşısında bir arslan çıkar, kız ars· 
landan korkarak bir kayanın kovuğuna kaçar. Kaçarken de 
arkasın:lan maşlahı düıer .. Arslan, kızı kaçırınca onun maşta· 
hını parçalayarak, öfkesinden çıkar gider .. Derken sevgilisi 
dut ağac·nın altına gelir. Kızın yerine orada parçalanmrş maş
lahı ve arslan ayağının izlerini görünce yüreğinin acısından 

kılıcını göğsüne saplar .. Delikanlının gCiğsünden çıkan kan 
dutağacına uçrayınca, bütün dutağacı ve onunla birlikte be· 
yaz dut ağaçlarının hepsi birdenbire kzarırlar ve ondan sonra 
bizim taraflart.iaki dut ağaçları hep karadut verirler. 

- Ya şimdi yediğimiz beyazdut?. 
Diye soracaksınız .. Onu daha altıncı asırc!a - yani dün 

deffiek ~ lftzitn Aynaro.ıl papasları Çinden alıp getirerek ipek 
böceklerine yem, yetiştirmek üzere dikmişler ve bu taraflara 
tanıtmıılardır .. Babildeki Pirame f:ielikanlrnın göğsünden sıç
rayan kan damlası Çin diyarına kadar gidemediği için, orad:ı· 
ki dutlar beyaz kalmıı olacak ... 

Bu masala, tabii inanmazs nız ama, karadut neden karar
mış olursa olsun, fay•:lalı bir yemittir. Bir kere suyu, başka 
yemişlerin çoğuna niabetle aı, ancak yüzde 84,7 5 olduğundan 
geri kalan kısmında yüz.de 9,8 nisbetinde §ekerinden dolayı 

portal:aldan daha tatlıdır ve bununla insanı beslemeğe yarar. 
Ekşisinde yüzde ikiye yakın niıbetinde elma asidi bulun· 
duğundan ekşi elma gibi mayhoş olur. Yağı hiç, albümini de 
aocak yüz.de bir olduğundan bunlar hesaba katılamazsa da ... 

- Tuhaf değil mi? Alelade bir 

dananın kemiklerinden piyano tuş

- Hayır, aen:len cı~ara değil, larr, diş, bıçak ve çatal sapı ilıih ya 

İki arkada§ biribirlerine bir ge
ce evvelki eğlence maceralarmm 
tarihini anlatıyorlardı. Bir tanesi 
şöyle dedi: 

- Senden hiçbir zaman ayrılmı· 
yacağım. 

- l"a öliirsem? O zaman da benı 
takip edecek misin? 

Karadut madenleri bakımından çok işe yarar, terkibin
deki fosfor yüzı:le 35, kireç, 36 miligram, ikisinin arasındaki 
nisbet bire pek yakın, 1.03 olduğundan çocukların kemiklerini 
kuvvetlendirmeğe faydası oiur. Dutağacın•n çocukların tel • 
lerini kendi kütüğüne benzetmek için söz vermiş olması .ela 
bundan olsa gerektir. Yüzde 27 5 miligram potasyom madeni
le çocukların etlerini dolgun yapmağa yarar. Klor ile sclJyo· 
mu da az çok bulunduğundan kolay hazmedilir. 

Onun terkibindeki yüz.de 1,57 miligram nisbetinde çeıi:İ 
çocuklar taze yemişlerin hiçbirinde bulamazlar. Bum.:nla da 
çocu'\darın kanını kuvvetlendirmeğe hizmet cl:ler. Gene y üz
de 15 miligram manyezyom 0.06 miligram bakırı bulunduğun· 
dan bunlarla vücudun o madenlere ihtiyacını tamamlar. Yal
nız iyot madeninden mahrum kaldığı için kız çocukların gü· 
zelliğine hizmet edemezse de onu da tamamlamak istersenit 
kırlardan büğürtlen toplatarak kızlar nıza cndan yedirtiniz · 
Sarı entarili esmer güzeller kendileri böğiirlen yeyerek l:ı'l
rak oldukları için, ısmarlarsanız, ondan size .de bulup getirir· 

ler .. 

kibrit iıtemiıtim. pıyorlarmış... Şayanı hayret değil - Vallahi benim gecem, sonuna 
doğru pek garibleştl; karakola gö
türüldüm. 

Meyhaneye gitmeden öncı 
bana bir iskemle resmi yapam4ı 

mıydı sanki? 

Faklırlnlk 

Dilencinin biri bUyUk bir evin ö 
nünde durdu. Ve alt kat pencere
lerinden içeri bakarken bir diğer 

dilenci geldi. 
- Ne dersin, dedi. Bir ş~y çı

kacak eve benziyor mu? 
Öteki mırıldanarak cevab \'crd:: 
- ' HJç sannetmlyorum. Pe.ıt fa

kir eeyl~r. galiba, euraya baksana. 
İki kişi bir DiYano calıyorlar 

mi? 

O teki arkadaşı cevnb verdi: 
- Sen gene taliliymişsin. Ben 

- Daha şayanı hayreti var. Bi· 

zlın pansiyon oturduğumuz evin 

sahibi o kemiklerden çorba dahi evin yolunu bulmuııum ya ... o ha.. 
yapıp her sabah önümüze koyu - limle köroğlunda.n yediğim daya -

yor. ğm hesabını sorma ..• 

- Son istasyona geldik, tnm~ Mzım. 
- Neden inecekmişiz? Bizim t.idip t.cln:e l;if.olimlz t·ar. 

- !11giliz karikaliirı"Z -

- Tabii, mezarınnı başma kadar! 

- Karının resmini nede11 davu
m ı'isıune yapıştırdırı? 
- Böyle daha hız!ı ı•uruyorım: 

!a ondan! 

B eır beır<dl e 
B:ışındn hiç saç olmıyan müşte

?"iye berber dalgınlıkla sordu: 
- Sa~ınızı mı keseceğiz efen. 

::im ? 

Karadutun vitaminlerin':len şimdiye kadar ı::r hab~r !:rk· 
mamıştır. Fakat kendisi pe'k eski zamanlardanberi C:a:ır.:ı r~y· 

dalı bir ilaç .diye şöhret almıştır. Meşhur Iatin şairi H orac lı:·e 
yazın tam sağlık halinde bulunmak için her yemekten ~cn:-0 

karadut yemeği tavsiye eder, ancak l:lut güneş çıl:mad<:~ ön
ce toplanmış olmak şartiyle ... Karadutun tam olmuş yumuşat,· 
lan ink baza karıı gelir, biraz ham kalmış olanları da aksine •.• 
Onun şürubu boğaz hastalıklarına, ağız hastalıklarına kar;ı 

hala kullanılır. 

Karadut yapraklarının suyunu da şeker hastalı~ına kar§t 

iciren hekimler vardır. 

K:Cjterl hiJdetle ccvab verdi: B o· N 1 G . Ro atı·zn13 
- Hayır. Snçunı kesmeyip yal· aş, iŞ, ez e, rıp, m 

nız tarıyncak, sonrn arkadan bh- T I .. kı ki k b" ·· .. 1 d h ) J~e· 
topuz yaparak pembe ırnrdcla bcğ-1 ~evra JI, rı ı ve ulun agrı arınızı er ~ ~'1 
lıyncaksın ... Anladın mı? }"" aer. icabında günde 3 kate alınabilir. ~ 



Maç bitti dedikodusu devam ediyor 
}: - --- - ------~ 

r enerbahçeliden 
Galatasaraylıya 

r·· cevap 
r- • b:ıhat öldürende de~il ölendedir.) diye çok )·erinde bir darbı 

' 'r'nrdır. Bunun ne kadar doğru bir söı olduğ~na hayatta hepimi: 
, ı:ı rıı 'ık sık §ahit olunu:. Fakat bu sözün doJruluğu isbat olunmak 
~ ... Utlııka birisinin ölmesi de tnbit lAzımt.l:!~ildir. Herhangi bir hl· 
~~.lllndur o:anın Vt»:ı her ne uretle olursa olsun zarnr görenin mu 
• 1,.. • surette haldı olması lflzımgclmiyeceği de bu darbımese1in ma· 

~ r.c girer. 
nır lcı b~Yorum bu satırları okurken "canım bir spor sütununda bu §e' 

ır darbımesclden bahsetmekte neden,. diyeceksiniz. Acele etme· 
a~ıda bu merakınızı tatmin edersini:. · 

c *** 
~ ~"etelerde Fenerbahçe - Galatansray maçına ait yazılan okurken 
'':'.ı• t alta!) Galatasnraylı yazmlann Fenerli oyunculara her zamaıı 
'e:ııı. otan hücumlarında bulunduklannı gördUm. Bu satırlarda Fc· 

t"n bilhnssa fazla sert oynadıklnn \'C Galatasaraylı oyuncular. 
· Ctnlte mütemadiyen tekme attıkları yazılıydı. Bu sertliği makı,at· 
~ ~}'akı=::ıcak şekilde mUbnlAğnlı cümlelerle ifade etmeğe çalışanlar 
' Q tn• ~n ekseri~·eti t~il ediyordu. Bu arada. dün çıkan yazımın bil· 
·~ :.ıhtcvi}·ntmı şimdiye kadar görülmemiş bir sezisle evvelden öğrc· 
~~ : ni gün bir yaıısile bana cevap bile veren Galatasaraylı dos· 

bu hususta ~yle diyordu: 

\~~~zıı gelir korkusile kılını bile kıpırdatmaktan çekinen, fakat 
ltıt lt raht,,tanınmış Cemil,Feneroyunculannın tekmelerini biledik· 
~ ~rtıbe tahtası oldu. Zavallı, oyunun sonuna kadar sahada kalsay· 

Şill'ı b.U&ün bir yeri kırık V!yahut{mübalAğa değil)ölmilş olacaktır,. 
~il! 

11 
dı bu dostuma ve onunla beraber bu şekilde yaıılar yaıanlann 

~ . e 60ruyorum. Fenerlilerin tekme attıklannı söylüyorsunuz. Ve 
~. t ll'ıelere de mütemadiyen Cemilin hedef olduğunu ilaw ediyorsu· ' 

leJt llkat neden Cemilden daha evvel diğer Galatasaraylı oyuncular 
lq b ll'ıelere maruz kalmadılar? Acaba bu oyuncu yüksek futbol oyna· 
t~~t ki.rnse oldl$1 için mi bu tekmetere hedef oldu? Bunun böyle ol
• ba u hıç kimse ve slz de iddia edemezsiniz. Galatasaray takımının 
~lnda, ve hattA birinci takım kadrosu haricinde Cemilden çıok 

\"l futbol oyruyanlar vardır. Pazar gUnU de Cemil fena oynıyan. 
~lü sında yer almıstır. Peki o halde acaM. Ju:sa\çdJ~ }tüı\\nden mi 

~ ~ edi~'Orlıır? diyeceksiniz. 
~ 0~ da makul blr sebeb değildir. Çünkü ondan ne fırsatçı, ne diret. 
' llcular gördilk. Ayni Fener oyuncuları önünde ondan daha ya· 
't:t ~ oyuncular oynadı. Fakat hiçbiri bu şekilde karşısındakileri 
~ etlerde bulunmağa sevketmedi. Galatasaraylı dostlarımın da 
t~ kibi d~l Fenerbahçe takımının. belki de Türkiyenjn en sakin Siü atını bile çileden çıkararak tekme savurmağa sevkeden ~yi 
' b~ nesidir? Galatasaraylı yazıcı dostlarnndai bunu öğren
~~~tuın. Yalnız iutad:ı daha evvelden fikrimi yamıadan da ae· 
~t f ı.rn.. Cemil hayatta gayet sakin ve şuurlu bir kimse olabilir. 
· ı~ \ltbolde hem rakipleri, hem talam arkadn~an ve bilhassa ken. 

Çok tehlikelidir. Oyuncuları çileden çıkaran ~· garip ve 
~ hareketleri yalnız Fenerbahçe karşısında değil diğer takımlar 

~tı ela da tesirini gösterecek ,.e müessif hMiseler çıkmasına sebeb 
~l r, ~ilhassa sinirlerin en gergin bulunduğu maçlarda Cemilin 

Ankara maçlarının resimleri 
• 

" ~~ekı hareketleri hattl bir faciaya da sebeb olabilir. 

Bu hafta Ankarada yapılan Milli l.ümc maçında, tzmirin Doğanspor takrmr A n k a r anın Ankaragücü ve D e m 1 r t P" r 
takrmlariyle karşılaştı. Yukarıki resimler Ankara foto muhabirimiz tarafından bu maçlarda alınmıştır. 

~irı Yet insan vücudu demirden d~l et ve sinirdendir. Onun için 
~lh.ı~U3ünemediği bu noktalan alfikadarlann düşünmesi ve gönne· 

'':":'fr. Bu sözlere kulak asıruyanlar ileride feci hakikati gördükten 

En üstte, Den.irsporla, Do ğansporu merasim esnasında görüyorsunuz. :Altta, sağdan aşağıya doğru Doğanıpor • Ankaragücü 
maçından üç cnstnntanc ve solda da aşağ ya doğru İzmir takımının Demirsporla yaptığı maçtan üç manzara göroyorsunus. 

~'tt 1~1 llnlayacaklar. Fakat 0 wnan da iş işten geçmi~ olacaktır. 8 d f b 
~:ı:leriıni ba~adığım gibi bitiriyorum. (Kabahat öldürende değil e en er İyeSİ 

~ k ~ ıt.\ FENERLt eğitmen ursu . 
~ER: Bakalnn Galatasaraylı tarafta, Fenerli dostunun bu id· 
S· Cevap verecek mi ve vereceği cevap ne olacak!?.. Evvelce de yazdığımız gibi Bedeıı 
~ 1~~i hl terbi}•esi direktörlüğü 26 haziranda 
e)neı . diseıer dolay11ile Basketbol tedrisata baş'ayaca:~ bir be:len t er-

rnııeı kayık yarış' biye:3i eğitmen kursu a;acaktır. 
1 ~ Yapılamadı Turnovası finali bu Kursa müracaat müddeti 15 hazi-

' '· S (AA ) _ A • akşam oynantyor rana kadardır. 22 haziran perşem~ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürü 

General Taner 
Spor işlerimiz hakkında mühim izahat verdi 

Su sporlarına verilecek ehemmiyet ve bazı federasyon 
başkanlıklarma getirilecek yeni elemanlar 

~ t .. c lond-.d. . b'ld' ~ltd~"'. gaze.. G l t klu"'b" ta f d günü Çıng~lköyündeki Ku!eli lise. \ "tiı· .... an ı m ıaoıne go a a asaray u ra ın an . , 1, • • Evvelki gUn §ehrlm!ze gelen be. "- Seyahatim su sporları i§leri- !eri ya.ptıktan sonra Ankarayn dö .. 
~ ~llctiı.ı • Alınan siyast mUnase- tertip edilen basketbol turnuvası- sınde yapılacai< a;?•\ 

1 ?1~~3.n~a den terbiyesi umum mUdilrü gene. le allkadardır. İstanbulda su spor- neccğim. 
~~C) lı: dolayısiyle Almanlar nın finali bu ak§am KurtuluJ \'C kaz<~nanlar kursa ahı o.a 1 cc ;: ral Cemil Taner diln bölge merke· larlle meşgul olan ltlilblerln yerle. TeşltUAtm blltQtsı hakkında u • 
1~~tı: •ay1k yan,ıarına i§tirak l Bozkurt takımları arasında Galn· lerdır. zlne gelerek -muhtelif 1.§lerle me§- rint alAkadarlarla beraber dolap • mumt bir malı'mot ~erm11 olmak 
'\ l.l' tlcıcrdir. Bu yarı§lar ıele- tasaray klUbU salonunda saat se- 6 ay devam e:iecek olan kurs Ku· gul olmuştur. Spor l§lerlmWn kıy- cağım. 1stanbuldan sonra Kocaeli, ı!<ln ounlan s6vUyebilirlm. Beden 
~ t, ~aPılacaktır. Uruguay, İs· kııde yapılacaktır. Jeli lisesinde ve leyli olarak de\•am metli rcls.i bu sırada kendisini ziya. ve Adapazarma gideceğim. Boluda terbiyesi teşldlAtı ve spora memle-
~tt'\ll?ıcrık&, Arjantin, Kanada, • edecektir. Kurs müdavimlerinin ret eden Cumhur.iyet muhabirine Abad göJUnde de su sporlan tet.k.lk (Dtvamı 14 üncüde) 
l~'- bu Ya. Norveç, Belçika ve şr her türlü ihtiyaçları mektep tara· spor işlerimiz hakkında bıw iu.. -----------------------

~~ llitd~~·lara i;tirak edecek· , ,- . , fından tedarik edilecektir. hat vermiştir. Konkur bı'nlcı·sı ve ı·okey 
~ita lrtnıflcı;;dir. \ . - Çcngelköyünde yapılacak amcli General 8por iglerlmiz bakkmda 
qhıtt tt baıka, Alman tenis. f e· ,~ , imtihanda muhtelif idman hareket· birer mUjde olan f:!U sözleri söyle-

r lttıi u l<'rensada yapılacak o- --....::: "O leri vardır. Bunlarda muvaffak o. nıiştir : Yazan: CAViT S. TULÇA 
' 8 §aın· ... " k · İ§l' Pıyonluk müsabaka· lanlar, kun:ta da gö~tereceklerı a· Otodcnbcrl konlmr hfpllder u - birinden bnşluıdır. 1
1.i:. traı.: ctmiyeceğini bildir- ltalya Macarmstan biliyet der~nd~ üç sım~ üzerin· ~hliyename:si alacaklardır. manlcnnda yahut A\'rupa konkur - . . . 

7 m den mezun add~tlılecc.l{lerdır. Kursa iştirak için, vücut kabili · tarından h:ıh edilirken blnidlere da Jokc.r, &ryıı.lı!•, baş 6eyislık .. dev. na - - H 1 · · ·ı 1 ı u · .. · 1 k sk 1· 'r'Clertnı geçirip kısa hır muddet 
Q O ,__,,_ Milli takımları 8 a- 1 ıncı derece ı e ımzun o an ara r e en spora musaıt oma . a er ı· ima Jokey, ba l<onlrurlua da yarı' . . . 

'le 440 yarda , 1 ıoo. ikinci dere:eden mezun olanla· ini yapmıs bulunmak ve yaşmm denlldl~ okur n l~tdlrlz. omeh bir taJ görd~ktcn 6011ra ll-
~ rekorı zıranda karşılaşıyor ra 80, üçünctiden m?Zttn olanlara 30 dan a5tn olmaması lA.znndtr. , sansmı alı:r , .e yarıPrda at aahlp-
t~lin 

0
• arı klrlf dl Dünya futbolilnde mUhim bi 70 lira ücret verilecektir. Kursa en aşağı ortamektcp mezun· At~ılıim iki kutbmın teşkil ede.. lerlne binlşhıl Jdrahyarak para ka.-

'lı.~cr·~ltbpiyadı 800 metre ga· rcr mevkii olan İtalya ile Macaris· Mezunların içinde lise tahsili bu· ıan kabul edile::eklerdir. ı cck knd:ır blrlbirlnden ayn olan :ıa.nll'. Bu onun mal~et n kazanç 
~llt,ı~ alı tenci Voodruff. il· 1 tan millt futbol takımları iki gUn lunanlar, ve birinci derec!!:fa,, me. Beden terbh•esinin çok yerinde ~ 'e konlrnr:ımn kanstmldıit menbaıdır. Atçı llsanmda Jokeye 
~ h .; ıurnpiyonaSJnda 440 aonra yani 8 haziranda Pe§tcde -;un olanlar. arzu ettikleri takdirde bir kararla, si>or ~itmenlcri yeti,_ cörlilUyor. ancak ko~aruco deMblllr, dra o • 
~ )'t~a '1 laniyede, ayni &lln ' karplatacaklardrr. Bu maçın ha -: ilerde açılacak yüksek beden terbi· tirmek üzere giriştiği bu i,, ilerde Jokeyle konkur-htplk bhtlclsl iter aan at Uıerlnde btr tek gayesi haJ

bft d:ı ı,sı,2 ldakika ıibi mil kemllfini lngiliı Tompsonn yapa· yesi mektebine devam edeceklerdir. yurdun muhtelif yerlerinde de kurs hususta y&lnn ayrılmak a~ hat· nm sUra.tt.e azami kablUyetme 
rece ile bnnmıttsr• 1 taktır 1 Bu wretle kendileri Y:fiksck mektep, ar açılmak suretile genişletilecektir. ta tezat ~kil edecek bela' bb1 .. 'lDtfl(lfM 14 Ondldt), 



EJD·lI:;maı;a 
Spor için güzel 

bir bliiz 
Bu model hem pratiktir, hem de 

çok yakışır. Sayfiyede giyilebilir; 
fakat şehirde kalan ve çalışan ka_ 
dınlarıı:ı da işine yarar. Bu blüzun 
üzerine, yünün rengine zıd bir 
renkle birtakım yıldızlar işler, ve 

bu yıldızların rengine uygun düğ
meler takarsınız. 

IAizım olacak ~eyler: 
275 gram yUn; 2,5 numara örgü 

şişi (2 tane); 2 numara örgil şişi 

(2 t.nne) ; 9 düğme. 

Kullanılacak örgüler: 
Bir sıra ters olarak jersc ör. 

gil. ,. 
BiltUn ilmekleri düz olarak köpük 

örgü, 

Ölçüler: 

• 

lzahatımız 42 beden içindir. Bundan yukarı bedenler ıçın 

önde 8 ve arkada 14 ilmek arttırılır. Diıha aşağı bedenler için de ayni 
sayıda ilmek eksiltilir. Her yük.sek beden numarası için boyu 3-4 san.. 
tim uzatmalı, 40 beden içinse yalnız 2 santim kısaltmalıdır. 

Örgü tarzı: 
ön: 2,5 numara ıi.§ üzerinde 60 örgil örUJUr. Koltuk altına 

cesadüf eden kenar tarafından her 2,5 santimetrede bir ilmek arttırı
nı2;,. Aşağıdan 24 santimetre ördükten sonra bu taraftan kol kenarla
rını yaparsınız. Bunun için ilk sırada. 24, ikinci sırada Uç, ilçüncU sı

rada 2 ve bundan sonraki 7 sırada birer ilmek eksiltirsiniz. Bu örgü 6 
santimetre tutar, bundan sonraki. sırada bir ilmek arttırır ve bu sayıy_ 
la bir santimetre örer, sonra tekrar bir ilmek arttırırsınız. Auağıdan 
33 üncü santimetrede yakaya başlar, bunun için ön kenardan ilk sı. 

rada iki bundan sonraki sıralarda birer ilmek eksiltirsiniz. Bu eksilt-
' meye şişte 24 ilmek kalıncaya kadar devam edilecektir. 

önün iki parçası da aksi istikametle örgillerle ayni buudlarda de

vam edecektir. 
Arka: 110 ilmek örünUz. Her iki buçuk santimetrede bir örgü 

arttınnız. Kol yerleri için ilk sırada dört, ikinci ınrada 2, bundan 
sonraki sırada birer ilmek eksiltirsiniz. Omuzlarını teşkil için her iki 
kenardan 9 ar Um

0

ek azaltınız. Sonra da orta yerden §~ üzerinde kalan 
ilmekleri kapayınız. 

Kollar: 2 numara bir §iş Uzerinde 88 ilmek örilnilz. Yıldız örgü 
ile 2 santimetre örUnUz ve bu örgüleri 2,5,numara bir şl§ üzerine ge
çiriniz. 3 santimetre de jerse örgü örtinüz-ıSonra 6Jl sıra. her kenar. 
dan birer ilmek arttırınız. Aşağıdan 15 santimetreye gelince her ke
nardan ilk sırada iki, bundan sonTaki sıralarda birer ilmek eksiltiıiiz. 

15 santimetreden itibaren de bu eksiltmeyi birer sıra fasıla ile birer 
ilmek eksiltiniz. Yirmi beş santi.metredeyse bUtiln ilmekleri kapatınız. 

önun kenarlan: 
lki numara bir şlş Uzerinde 12 ilmekle başhyarak 33 santimetre 

6rUnUz. llmekleri havi ikinci bir şerid yapmız. Bu iki şerid yıldız ör
gü ile örUlecektir. 

Kemer: 2,5 numara bir şiş ile 2 ilmekle örgüye başlaymız. Yıl
dız örgü ile her taraftan birer ilmek arttırarak örgüye devam ediniz.Şiş 
üzerinde 14 ilmek olunca ilmekleri kapamadan işi bırakınız. Ayni şekil 
ikinci bir parçaya bqlayınız. 2 santimetre yükseklikte bir llmek açı
nız. !ki parçayı ayni ş~ Uzerinde birleştiriniz. lş üzerinde 28 ilmek 
teşkiJ eder. Düz örgü ile örgüye devam ediniz. Şerid 66 santim o_ 
lunca kapayınız. 

Cebler: 2,5 numara şiş Uze!inde 26 ilmek örünüz. 8 santimetre 
jerse örgü örünUz. Kapatınız. 

Ceb kapakla.n: llk mra 26 ilmektir. 3 santimetre köpük örgü örü_ 
nüz. Sonra her kenardan ikişer ilmek kapayınız. lki ceb ve iki kapak 
bu suretle örillür. _.. Dtvamı 13 üncüde 

Kadın corapları

oın baş düşmanı 

ve bulunan ~Bre 
Kadın çorapları hakikaten bir mesele teşkil etmektei:fü .• 

Kalrn ve sağlam çorap giymeyi zevklerine yediremiyen ba. 
yanlar, her gün bir çorap atmayı gözlerine ahyorlar. 

Fakat, kocalar için bir yıkım olan buderdc, herşeyin 

maddi tarafım düşünen Amerikalılar bir çare buldular: 

Yapılan tetkiklere nazaran, kadın çoraplannın bat ldüş· 
nıanr jartiyerdir. Eğilip kalktıkça, adım attıkça gerilen jarti. 
yer çorabı çekiyor ve dizden yukarı kısımdan bir iplik kopu
yor. Bu, -çorabın Ölümü .demektir. O iplik aşağı doğru gider 
ve canım çorap giyilmez bir hal alır. 

Bulunan çare şu: 

Çorabın koncuna ayrıca ağ gibi bir seyrek örgil kısım 

ekleniyor ve jartiyer buraya takılıyor. Bu suretle, jartiyerin 
tazyik ettiği, çektiği yer bu kısım oluyor ve bu lda sağlam ol
duğu için çorap yırtılmaktan kurtuluyor. 

Kadın, her yaşta, güzelliğini 
çıkarabilmenin sırrını 

Amerlkada et, sebze ve meyva gibi ıeyleri bozulmadan nakil ve muhafaza için yeni bir usul 
bulunmuştur. Bu, çocukların oynadıkları balonlann kursağı gibi bir nevi gışadır. Kimyevi bir §e· 
kilde ha.zırlanmıı olan bu balon, üzerine sarıldığı makldeye dışarulan havanın temas etmesine mani 
oluyor. Bu gibi maddelerin bozulması, hava ile temastan ileri geldiğine göre, hava değmediği tak
dirde bozulmasına imkan yoktur. 

Balonlar muhtelif büyüklüktedir. Sarılmak istenen ıcy onun içine sokuluyor. Sonra, ş~;idetle 
bir hava fı~kırtan tabanca ile üzerine hava püskürtülüyor. Bu tazyik altmda balon, tamamiyle sa· 
nld•~ cismin !eklini alıyor ve onu her taraftan sıkısıkı sarıyor. Bu suretle, zarla cisim arasında hiç 
;ı.n htmryor. • , 

Reslmlef'de, bu yeni icadın bir provası glSrUHlyor. Balon yavaı yavaş, bir kadın vücudunun 
aeklini almaktadır. 



Vazaın 

Pierre 

Do minique 

It~lya'nın, Almanya ile beraber 
bir harbe girmekte menfaati yoktur 

Böyle bir harbin bütü11: yükü 
ita/yanın omuzlarına yüklenecektir 
ltalyanın harp m.alzemesini Almanya yapıyor; binaenaleyh 
ltalyan erkanıharpler i, bir harp vukuunda ordularının Alman 

ordusuna tabi olacağını şimdiden pek iyi anlıyorlar 

1.f uahc-Oe imzalandı. Fakat si. deyi imzalayan iki imparatorlu • 
>'•ıi bir aletin tek başına kıymeti ğun askeri kuvvetini, bilhassa 

)Olctur. Muahc-Oc, harp olursa ne coğrafi vaziyetlerini, aynı zaman. 
~lriI alacak, ne gibi aksülamellcr da öteki tarafı teşkil edecek im • 

Oğuracak, mesele bunu bi1m:kte. paratorlukların da kuvvet ve coğ
llıı ıncıclcyi hal için de muahc· rafi vaziyetini gözden geçireceğiz. 

....---

Bu tetkikin sonunda varacağı • 
mız netice §U olacaktır: İtalya -
nın Almanya ile beraber bir harbe 
girmekte menfaati yoktur; böyle 1 
bir harbin bütün yükü İtalyanını 
sırtına yüıklenecektir; l tal yanın 1 

' bu harpten bckliyebileceği sadece ' 
feci bir ikibettir. Binaenaleyh, 1 • 
talyanın henüz biraz siyaset an
layııı varsa ve başnı.1dakilerin 

gözleri kör olmadıysa, muahedeyi 
imza ettiğine göre, yapacağı i~ 

harp çıkmamasını temenni etmek
ten ibarettir. Yani, İtalyanın, eğer 
kendi menfaatlerini düşünüyorsa, 
Almanyayı bir maceraya atılmak· 
tan alıkoyması lazımdır. 

Almanya ile ltalyanın 
ka11ılıklı vaziyetleri 
Şimdi vaziyeti gözden geçire 

lim. Bir tarafta Almanyarun 84 
milyon nüfusu var (her ne kadar 
~un 7 - 8 milyonu Çek$e de) 
-~er tarafta 44 milyon Italyan. 

ni Almanlar italyanlann ıiki 

ınisli. 

Kömür onlarda; !dökme demiri, 
çeliği yapan onlar (zira Alınan kö 
mürü olmadan İtalyadaki bir iki 
çelik fabrikası bir it yapamaz); 
harp halinde kendilerine kolaylık· 
la demir bulabilecek onfar (İııveç 
demiri) ; sun'i lastik, \1111\ t mo • 
tör imal edebilecek olanlar yine 
onlar. 

Hulasa, ttalyadan çok daha 
zengin,• çok ldaha malzemeli olan 
Almanya, fakir bir §ehir civarı 

mahalle karıısında büyük bir sa -
nayi şehri gibi duruyor. 

Halbuki, bugün bir harp olur
sa malzeme harbi ve iktısadi harp 
olacaktır. Eski.den kömürü Belçi· 
kadan veya İngiltereden alan t • 
talya daha şimdiden yalnız Al -
nıanyadan alıyor. Fakat Almanya 
dan aldığı birçok §eyler 'daha var: 
Zannedersek Çekoslovakyanın 

Skoda fabrikaları bir müddetten • 
beri ttalyaya tayyare yapmaktadır. 

ltalya; lngiltere, 
Fransa ve Tür

kiye ile bir 
muharebe tak-. 
dirinde T rablus-
garbi, Habeşis

On iki fanı ve 

adaları 
kaybedecektir. 

niyet içinde buluridurulama.z. 
Fransa silah fabrikalarının imala. 
tını Bord~aux'da v~ya Mants'da 
saklıyor. 

ı~ıya..-ı-p mabemesini ya· 
düşm'lnın bombardımanına maruz 
bırakacak, yahut Almanyada bu -
lunm:ısına razı olacaktır. O zaman 
da Jtalyanın tayy,arclerini yapan 
ve harp malzcrrıclerini imal eden 
Alınanya oluyor~ 

İtalyan askeri erkanı hisııe:li • 
yorlar ki halyan ordusunun Al -
man ordusuna tabi oluşu bugün 
rc-smcn ilan c."iimcmiş olmakla be· 
ra!>cr, harp olursa vaziyet bu şek_ 
li aimakta gcci!<m:yecektir. Bu -
nun da sebebi harp malzemesi ve 
:aşc mesel,.sidir. 

Esasen Alm~ııya, daha anlaşma 
imzalanmadan evvel, Trablusgar -
be kadar birçok askeri tefti§ he
yetleri g"önderdi. Halbuki İtalyan 
generallerinin A lmanyaya askeri 
tdtişlcr yaptıklarını hiç duyma -
dık. Almanyaya g!den İtalyan as· 
keri heyctlcıi sadece erkanı har • 
biye temaslarında bulunmuşlardır. 

Italya Almanyanın tlbii 
olacak 
Demek oluyor ki İtalyanın Al

manyaya tabi oluşu daha bugün -
den bir hakikattir ve iki devletin 

.. izlik il .. :,, anın Alman yaya tabi Almanya yine şimal denizi mil• 
olu~unu onun için tehlikeli bir ha- sellesini işgal ediyor ve yine BaL 
le koymaktadır. tığa hakim olmak istiyor, fakat 

Fakat dahsı var: olamıyor ve iki cephede harbcdi• 
İtalyanın Almanyaya tabi olu - yor. Fakat bu sefer Fransa cep ~ 

şu, harpte Roma • Bcrlin mihvc- hesinden işi çabuk bitireceğini ü. 
ri galip gelirse bile ortadan kalka 1 mit c-Oemez. Zira Alsas - Lorcn. 
cak değildir. Mihver zafer kazan bugün Ren çukuru ile Almanyadan 
dığı takldirde Avrupaya her iki ayrılmış bulunuyor. Metz'in şima-1 
memleket değil, Almanya hakim li~c ve şarkında birer ordu bu • 
olacaktır. lunurken işgale Bclçikadan girit • 

Almanya, Fransız • İn~iliz ba • mek son derece tehlikeli bir iş o • 
rajını kırmaya, Rusyayı çiğneme. lur. 
ğe veya onlardan ayırmaya mu - Esasen Belçika da 1914 dekin. 
vaffak olursa, Roterdam • Kösten den çok daha kuvvetli. Albert 
cc yolile emniyet bulmuı olacak kanalı aşılması çok güç bir hen• 
olan Almanya italyaya, Avrupa. dek teşkil ediyor. Holanda.Bclçika 
daki, Afr~..ı:adaki veya yakın şark- münasebatı gittikçe sıklaşmakta "' 
taki vaziyeti ne olursa olsun es - dır ve belki bir gün müşterek bir 
kisinden daha fazla hakim bir mev hattı hareket şeklini alacaktır. 
ki alacaktır. Sonra tayyareyi ide gözönünc al .. 

Bunun 1863 deki misalini de mak lazımdır. Hava kuvvetleri 
unutmamak lazım: Prusya ile A • 
vuıturya Danimarkay~ -.karşı müş

tereke bir harp açmıflardı, netice 
olarak' l866 da Avusturya parça· 
l:ındı. 1912 de Balkanlarda Türki. 
yeye karşı açılan ve bir sene sonra 
Bulgaristanın Sırbiyaya ve Yuna
nistana karşı bir muharebesi hali· 
ni alan harp da öyle 51u: Mağ
l:'ıp taraf silahı eline aJdı ve işe 

Romanya da karıştı. 

Esasen muhtemel bir harbi Ro
ma • Berlin mihverinin kazanaca. 
ğını ele bir faraziye olarak aldık. 
Muhakkak olan bir şey varsa o da 
şu ki bir harp patlıyacak olursa 
bütün mihver düşmanları darbele
rini İtalyaya indirecekler. Bunu 

t 
Sinyor Musolini de Torino nut • 
kunda bizzat işaret etti. Fakat va
ziyeti kısaca gözden geçirmek bi
le bunu isbat ediyor. 

Harp nerelerde olacak ? 
Farzedclim ki hakikaten harp 

çıktı. Muharebe iki cepheden baş. 
lıyacaktır. Çünkü bir taraftan in· 
giliz - Fransız • Len anlaşması, 

bir taraftan İngiliz - Türk anlat • 
ması, ve Sovyetlcrlc temaslar har. 
bi bir anda bu kadar geniş bir cep 
heye teşmil edecektir. 

Harpte vaziyet şu şekli alacak· 

memleketin ini baskını ihtimalini 
ortadan kaldıracaktır. 

Nihayet İngiltere var: Bugün. 
lngiltcrenin henüz daimi ordusu, 
yoksa ve bir seneden evvel olmı • 
yacaksa da daha şimdiden bile_ 
1914 dekinden çok ku v v c t 1 i 
bir orduya sahip bulunuyor. Her 
halde, tayyare kuvvetleri de son 
derece büyüktür ve bir seneye 'ka .. 
dar Almanya kadar kuvvetli ola. 
cak. İngiltere, bir harp çıktığı za• 
man Fransanın yambaşında yer a"' 
lacaktır, bunu da unutmamak la "" 
zımdır. 

Buna Maginot hattını ve Fran'" 
sız ordusunun kıymetini ıde ilave 
etmeliyiz. Onu niçin, Almanya bi'" 
ze doğrudan doğruya taarruza te .. 
şcbbüs edemiyccek. Fransanın Lülı; 
semburgdan tsviçreye kadar bek. 
lcyici mevkiindc kalmakla (vazi .. 
yet alma ve hava muharebeleri ile); 
iktifa edeceğiz ldiye ümit ede.bili • 
riz. 

Demek oluyor ki harbin kat't 
neticesi başka tarafta alınacak~ 

Nerede? Evvela ıarkta, sonra Af .. 
rikada, nihayet ltalya aleyhinde~ 

Esasen mesele gayet vazıh : ltal 
ya okadar dar ve denizden gelecek 
darbelere o kadar açık bir yarım 
ada ki orada b.rp malzemesi cm. sınai vaziyeti arasındaki nisbct • tar : 

Şarkta Almanya Leh • Rus gru• 
pu ile çarpışacak. Sonra da cc .. 
nupta Romen • Rus grupu ilc4 

Almanya, ordusunun yaru~ını, in. 
gilizlerlc takviye edilmiş olan 
Fransız ordusunun yansına mu " 
kabele için garpte bırakmak mec:• 
buriyctindc ol:luğunu da düşü • 
nürsc vaziyeti her halde kendisi 
için endişeli görecektir. 

\ 

ltalya Fransız ordusunun öteki 
yarısı ile çarpı§acak. İtalyanın 

çarpışacağı Alp cephesinde vazi • 
yet Fransanın lehinedir. Zira Alp 
}arın Fransaya bakan yamacı çok 
az meyillidir. Buna mukabil İtal • 
ya tarafı çok sarptır. 

Fakat İtalyanın muharebe ede· 
ceği cephe sa:le:e b~rJsı cle~ildir. 

Sayalım : 

ı - Arnavutluk cephesi: ital. 
ya burada Yuna:ıistanla, Türk or· 
dusu ile, hatta belki Fransız - İn. 

giliz takviye kıtalarile ve muhak
kak surette Arnavutlarla çarpışa.. 
cakt r . 

1 - Tratıluıgarp cephesi: ital"' 
1 a burada ıimali Afrika aakerleri.: 
yani sahralıl~r v:: $udanlılar1a.~ 

(Devamı 13 ünciidt},,. 



K üçOK a~ada.n ayrılan ııan
dal ağır ağır ilerliyordu. 

:Miknel Dbreyn sandalın başında 0-

turmu.5, bUyilk bir dikkatle suların 
içine brı.Jcıyordu. 
Arkadaşı Şarli Franşo ise kli. 

reklert yavaş yavaş ıulara daldıra
rak çekiyordu. Onun kUreklcri su
ya daldınşından, suları bulandı:rtna 
mnk ve arkadaı.ıının suların dibin
de ara§tırdığı veyi görmesine mli
ni olmamak için çok gayret ettiği 

belli idi. 
Birden Obrcyn dişleri ara!ltndan 

hafif bir ıslık çaldı. Franşo yerin. 
ôen doğruldu. 

Obreyn, parmağı ile suyun bir 
noktaıııhı ijaret ederek: 

- lştc ! dedi. 
R enkli balıklar sUrü halinde san 

dalın önUnde ilerliyordu. Fakat on
lardan başka da dcnWtı dibinde bir 
takım ci'!limler görUtıUyorôu. 

Frnnşo bir deli gibi yerlnden fır. 
ladı. Pantalonunu, g6mleğinl çıkıı. -
rnrak denitc ntladı. 

Obreyn olduğu yerde hareketsiz 
oturuyor, herrak suyun altından, 

arkadaşının eSki knl~•onun enkazı 

arasında naııı lyliı:düğünü seyre • 
diyordu. 

O, yanm dakika sonra ıuyun 

yüı:Une çıktığı zaman elinde yuvar
lak ve yassı bir cisim tutuyordu. 

Bu, bir benziyordu. 
Obrcyn bunu eline aldığı zaman 
bir altın olduğunu anladı. 

lki arkadaş para)'! hayran göz. 
]erle seyrettiler. Ellerinde evirip 
çevirdiler. Sevinçlerinin gaşktnlrğm 
dan ilk kurtulan Obreyn oldu: 

- Ben sana her zaman hazineyi 
bulacağımızı söylemedim miydi? 

Dedi. Fakat şimdi aklımızı kaçır. 
mıyıılım, Kurnaz davranıp altmla
n suyun yUzUne çıkaralım. 

Bunu işiten Fra.nşo hemen ye _ 
tinden fırladı. Derin bir nefes aldı 
ve tekrar suyun dibine dalmağa ha.. 
zırlandı. Onun bu halini gören Ob
reyn : 

- Hey, dedi. Ben sana aklını oy. 
nat demedim. Aklını başına topla 
dedim. Hazineyi sudan çıkarmadan 
evvel konu§acak bir sürü sözümUz 
vnr. 
Franşo yerine oturdu: 

- Uzun zamandanberi bekledik, 
diye isteksiz isteksiz söylendi. Ko. 
nuşmadnn evvel kozacıklarımrzı 

kuru bir yere çıkaralan. 
Obrcyn: 

ti bir ıervele ııahlb olacağız. 
Franvo: 
- Ben bu servete hemen ıahib 

olmamızı LAtiyotum, dedi, acslnde 
sabırsızlık vardı. 

Arkad~ı: 

- Liralarımtzdan lstl(ade etme. 
ği istJyorsak evvelA tcllş etmemiz 
Uıınn! diye devam ettl. Birçok ke. 
re bi?.lm gibi iki biçareye taliin gU

ltimsedlğl görUlmllstUr. Fakat bu • 
nun sonu ne olmuştur! Bl!yle bir 
tali ka~mmda b1ı,:ateler :yapacak.; 
larım eaşırmışlar ve ·hataları yil

aUfiden bu talllerinden istifade e. 
dememl§lerdfr. Bir gilıı Steftcn 
Brott ve çetesini hatırlatana ... Tam 
datt ay, Paumotu'da bUyUk ölUm 
tehlilceletl ile mucadele ede ede de. 
nli dibindeki inci aandığint çıkar -
dılar. DöndUJtleri uman ellerinde o 
kadar çok iricl vardı kJ herblri 
kendi hlsseeine dUtenle ungin bir 
adam olablUrdl. Ama ne oldu? Her 
bh'i kendi81 itin dahil bUyUk bir 
lıi&se isttdi. Ve biriblrlerlnI öldUr. 
meğe başladılar. Nihayet iki kişi 
kalmışlardı. Onlar da blriblrlerini 
boğazlamafa kalklftılar. Genı.i yan 
dı, İnciler battı. İ!:lerlnde hayatta 
kalanı da kaçıp dağlarda, bayırlar. 
da dolqan bir eeraeri oldu. 
Franşo: 

- Biliyorum, diye homurdandı. 
Seh bana bunu çok kere anlattın. 

- Evet anlatton. Fakat bunu 
t.ektarlryorum, çUnkU ib~et verici 
bir hiklyedir, 

Onutt perlban kılığıyla vaaz ve -
rir ı.ıekllde konuıması htç blribirino 
uyınuyordu. Fakat o hep bir vau 
edaııtyıe konıtflmakta devam etli • 
yordu: . . 

- Bu hik!ye, bilyülC bir talie 
uğradıkları zaman akıllarını kay. 
beden insanların başına gelebile
cek şeyleri anlatıyor. 
Franşov sabırsız bir ıeale: 
- Biliyorum, biliyorum, dedi .. 

Şimdi de bana Bomon Bartena 
ve çetesinin hlkiyeıini anlatacak. 
sın. .Oıtlarda ıynl altınlar yU • 
zilnlden blribirleiini bofaslamıı • 
lar. Şiındi tu eiSrdilfUmU.ı enka. 
zın içihde kaybolmu9, asırlarca 
denizin dibinde kalan altınlar 
için .. 

Obreyn batını aalladı: 

- Evet, dedi, onlar lda tıpkı ö· 
tekiler gibi bir hazine için biribir. 
lerin yemiıler. Bana bu hiklyeyl, 
gemiden canını ıUçlUklı kurtarıp 

-.. Şarll bir kere befii dinle ı dJ- bir tekne parçııı içinde on ıun 
ye konu3mağa başladı. Eğer tabir 

1 
denlzletde kalın Çlnll atçı Ah 

doğruyu blı şlmd.J hayatnnttın bir Lee anlattı. Zavallı bu hlk&7eyl 
dönUm noktasmn geldik. Ynnn 6. anlattıktan ıonra kollarımda· can 
aılal illa w ....,_ • M bir yerdi. Şimdi beni 'dinle; ben sana 
...,.. llDn!'ll lratatrmmn IOnuna ta. 1 bütiln bunlan yalnız ~unun içir. 
dar b1- bayllk bir bOlluk içinde anlatmak lıtlyorum. tbret olsun 
ya..,atacak paranın birkaç yUz mis- 1 da bizim gibi iki biçare tam zı:n. 

-
gin olacağımız sırada bir İspanyol ?ıtaienezyaJı idi. Ya~lanmrştı. F'a. 
korsanının aıırlarca suyun dibin· kat buna ıağmen onda hlla bir !iO· 
de yatmı§ oltınları yilzilndcn aklı. cuk hal! var<lı. 
mızı şaşırmıyahm diye ... Aramız. s~n Krist..,tallı idi. Orada işçi· 

lda bir anlaşma yapmalıyız. Bu tik etmi§ ve bir iş;i isyanından 
da bizi ötekilerin yaptığı cinneti sonra kaçmıştı. 
yapmaktan korusun!.. İki maceraperest yemeklerini 

- Peki bu anlaımıya biz neyle ycrlerl:en birdenbire Obreyn pen-
bağlanmıı olacağız?. talonunun cebin:ien altını aldı, 

- Yemin edeccfb. Senin, ye· Gurruya attı. Gurru aldı, baktı, 
minini bozmıyacak bir insan oldu- baktı, ağıma götilrdU. Isırmak 
ğunu biliyorum bu para yüzünden iıtedi muvaffak olamadığını g8. 
bir delilik yapmamağa yemin ede. rünce uğuıturmağa başladı . 
ceL!iz !. Öyle uğugturmuıtu ki artık al· 

- Peki r.. tın pırıl pırıl parlama la baJlamış-
Bundan ıonra aralarındaki an. tr. 

latmayı nokta nokta olarak tes· Bunun üzerine Gurru altını ha. 
bit ettiler: vaya atıp t~tmağa . ,onun~a , o~na· 

- En mUhim madde ıUkuttur .. mağa bajladı. Fakat biriden ahın 
Kimse bizim servetimizi nerelden elinden fırladı. S çr.adı ve denize 
kaıandıfımm bilmemeli! .. dU~tü. Altın eı!nılen fırlayıp elin-

Obreyn, sesini daha alçlatmıİ· c!en oüşünce Cuuum;n yüzil'l.le 
tı . . Gemileri karadan en az üç mil hüyük bir ye:-. l'elirdi. Obreynlc
ötede olduğu halde bunu gayri Franşo 'ona dikkatle l akıyorlar -
ihtiyati yapmııtı.. Franıo: dı: 

- Haklısın, dedi. Fakat Gurru Obreyn: 
var •. Onu ne yapacağız! - G8rüyor musun, dedi. Altın 

Obreyn eliyle ipret yaptı: nedir b1hniyor? • 
- Gurru tthllkttiııdir, dc-Ji... , 

Çok budaladır ve ç~k cah\ldir 1ıi· ıw 1 ERTlıiSl ti\n i.kJ; ~m.; cwki 
zim burada ne yaptığımızı bllmcz. ktflybt1ut) içini: eki ıUt la·, 
Hatti o altıh nedir? bunun bile rı \ıu~ dfbtil en 

1çı{!'~ttl<l~için 
farkında defildlr • çalışmağa iJa.§fadılar. •Üç yüz se-

- Bunu nasıl anlayabilirain? ne evvel batmı§ olan gctnlylc bir. 
Obereyn bir ınUddet dUtUıı~ U... tikte ıularli gömUlmüt hıızineyi 

Sonra gözU sandalın bit kenntıt .a ~ 
bıraktıkları altın paraya tak,l ~: .. 
Eğildi, onu aldı, cebine kôydu • 

- Aklıma bir ıey ıeldi, dr1i .. 
Haydi ıel, Chriıtineye '1önelim. 

Chriıtine onlatı burlya ka:lıır 
ıetiren küiük bir ıemiydi. 

Sandal eemiye yakla1tığı za
man; • Gurri, zenci &!Çt, hizmctiii 
kı.r. ve ıemicilerih el çırparak ıar· 
la söy!eyip oynattıklarını gördü • 
ler •. 

Gurru ufak tef ek ve bir 

' 

--· 

tlaşınıı.; .....- ~ .,., ~ 
- Sana bir §ey söyleye}'ifl'i mi? 

dedi. Ben nltınlatın nerede oldu· 
ğunu biliyorum. 

- Nerede?. 
- Orada dört tane top var ... 

Onları çıkara! m; ben eminim, al. 
tınlar onun kovanlarından çıka· 

cak ... 
Bunu da yaptılar .. Gurruyu ela 

yanlarına alarak uğraıtılar. Nl -
hayet beşi,nci günü kalyonun top
ları Chris~in~in g~verte1ine çıka. 

rı1mıf bilhmı:;ordu. • 
Fakat bu z•hn:ıet ıde be1hude 

olmuıtu .. Topların jçi bomµ: ır 
Bir mUddet iki aAaa.aı ehlini 

sinirli dolaştıktan ıonra birdertbl~ 
re Obrcyn: 

- :Sen hazinenin nerede o~~u .. 
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kraliçe 
70 Bin Türk lirasına aldığı 
adayı nasıl imar etti ? 

_..,. __ ._...,_._........_ ....... ......_.... .. __ 
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YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirm '. ş bir Alman seyyahı 

"Siz herkesten gizli olarak goril. insanlaıf a 
münasebette bulunuyorsunuz ! ,, 

Baharangonun bizden bu kadm den bah açtığımdan itibaren gös- tuğu bu alete hayretle b~kıyordu. 

Eranıa ( ?O.OOO '.!'ürk lirası) na sat nefret ettiğini anlamak bir taraf- tercliği heyecan ve dehşet benim Birdenbire durdu. 
makta hiçbir mahzur görmemişti. tan da şiddetle canımı sıkmı~tı . büsbütün hayretimi mucip olmu~- Dehşetle ellerini hayaya kaldıra

Adada oturan yirmi otuz kadar Fakat zenci kadın benim söz siiyle. tu. Dernek cenubi Afrikanın bu rak : 
yerli, açlıktan ölüyor, acı nebat meme meydan \'ermeden vücudunu h<walisinde gorillerin veya gorili - Bu ne? .. Beni sihirliyerek mi 
kökleri u ğrunda biribirini vurmak kol ve ayaklarındaki bileziklerini insanların esrarını birçokları . bili- söyletecek:.iniz! diye bağırdı. Bu 
tan çekinmiyordu. Maceracı lcı z:, şıkırdatan ra5elerle tıkırdata· yorlardı. Fakat söylemekten şıddetl beyaz öküzün elindeki nedir? .. 
ditlerini s ktı ve bir çadır altında rak ilave etti le çekiniyorlardı . .:\Ierakla yeis ara. Genç zenci kadının dehşetli ı:.inir-
yerleıti. - Fakat, dedi. ben hiç beyaz er- sın!1a son derece canım sıkılarak, 

1 

li bir hale geçliğini derhal anlamı~-
Ada imar ediliyor kekle.. . bu hahs açılalı beri. yolda yürüyü- tını. Kendisine gayet tatlı da,·ran-

Gözleri kendisine hakikaten Ya · b"I ı ne· k ı ·· "k" d • M is Betti ite baıladı. Ada yer- · - şiiniı ı e ~aşırmış o an genç ze ı ima· uzumu a~ı ·ar ı. • 
bani bir öküz gihi bakmakta olan k d h'd ı tl B h ı k k h d" ·· lileri ite yaramıyordu. Civar ada- ·a ının:ı ı c e e: - a arango . ·or ·ma, ay ı yu 
Hansın gözlerine İli<:ir ilişmez bir- B h ı ded' Sen dog~ ·· ı G k ı x ı il c1· 1ar dan getirttiği güçlü, kuvvetli :s • - a arango. ım. • · ıru. eceye -a acasız... ansın ın 
denbire sözünü kesmis, alt tarafını ·· ı· v· · d •t·v·n halde d k" ·h· ı· b' d v •ıa· ı B"l yedi amele ite başladı. Otlar kopa- - ruyu soy ıyecegını \'a CL ıgı e ı sı ır ı ır şey egı ır ... ı -

rıldı, ağaçlar, çalılıklar kesildi. ikmal etmemi~ti!.. . . şimdi bir ~ey söylemek istemiyor- miyor musun ki biz beyazlar sihir 
Yollar yapıldı. Adada sefalet içe- ! - Bahara~go!: .. dedım._.;en bız- sun! .. Fakat ben sizi. bu kadar kor- yapmasını bilmeyiz! Ne korkuror-
riıinde yaıayan yerliler kendileri- den nefret mı edt) orsun kı. ı kutan bu esrarı bilmıyorum zanne!- sun? .. demeye mecbur oldum. 
ne ekmek ve yeyecek veren bu - Hayır! me! .. Siz herkesten gizli olarak go- Baharango sözlerimden ziyade 
kadına bağlandılar. 1934 yılına - Buna memnun oldum!.. Hal- ril imanlarla münasebette bulunu- sesimin · tatlı bir ton alışından 

Jliı Rtlli 
kadar geçen dört sene içerisinde buki ben do~nıyu söyliyeccğim, biz rnrsunuz!. kendisine karşı hiçbir fena niyeti
Misis Betti adası uğrunda 225.000 ~izden nefret ediyoruz! . Bunu derdemez Baharango ağzın miz olmadığına kanaat getirir gibi 
Türk lirası harcadr. Fakat ada bu Siyah ceylan şe,·k \'e dinçligile yü dan ~ayriihliyart kopan çığlı~ı tut- oldu, tekrar yürümeye başladı. Bir ı, 

·~· ~-t· a tıpkı bir masal gibi bat-
~t a Bundan sekiz ıene evvel 
~ ı ~tt i kasaters iıminde ı:enıin 

ır,·1 · 
l\ı1 • 1 ız kızı vardı Anısız , ba-

l b• 
iıty ır k z. .Serveti milyonları 

'lıtır~r .. Mis Bet ti denize ve deniz 
~c/tına. çılgınca bafhdır. Sular 
ı :ıılfıdc ıoo kilometre y•pan ha-
~ter Otörıerle dolaşır. Yarışlara 
~itı"c kazanır, zarif yatiyle açik 
itr herde aylarca süren seyahat-

! Par 
"t • 

"'-~ıc ~u kız: bundan sekiz ıene 
)t b; hır gUn 1ngiltereden ayrıldı 
~ ;r daha. dönmdi. Halckında 

lı ıC( • 
"tt~ • tıvayetler dotaıtr. Miı 
lt:tyllın Bahama civarında tnıil 
~ t lit Antil adalarından biri
( ~tı~ aldığını MSyleyenler ol
~ tdıkodu, bir kağıt üzerine 
~ ~~an yağ lekesi gibi büyü • 
~ ~••in, ııcak ve uzak denizler 
~~ 1111tığı kulakları altın küpeli 
~· i~d~Uttlariyle düıüp kalktığı
~ 'ala edenler çıktı: . Gazeteler 
'ıı~ttinin uzak adalarda eski 
~~k~rda gömülmüş hazineleri ı 
~ı. a ıncıgul oduiunu kaydet 

ı:-,\ 
\)-~at her hldise gibi Miı Betti 
\ A. rı Yavat yavaı itidilmeı: ol
lrıııtıt~k bu isim tnıilterede bile 
\ı d .. ıııtu. Fakat bir ay kadar 
~lıııı linyanın bütün radyoları 
~ltr ~crkezden ıel_en bir seıi 
'il: ,bu seı ıunları söylüyor • 
~, 

l <ıtıra • 
il..~ le sı Balina a..dası. Ben Miı 

Halbuki Miı Betti, beraberinde gün muhtelif toprak mahsulleri rümektc olan B aharango bu sözüm mak için dudaklarını ıc:ırdı. Durup müddet kadar bodur çalılarla örtü· 
muharrir Hük Brok ve mühendis ihraç ediyor. Ve Mise senede yir- üzerine birdenbire durdu. Yüztine deh~ct içinde yüzüme baktı. Sonra lü bu vahşi ye ıssız yollarda hiç ko
Con Holk:roft ile beraber bu adaya mi bin Türk ı: ;ası t emin ediyor . ağlayacak gibi 'bir hiddet f ı~kırmış- biranda kendini toparladı. Zoraki nuşmadan, sükut ederek yürümeye 
yana,tığı vakit burası. kumluk, Etrafı denizle çevrilmiı minimini tı. Gözleri alevli aıc,·li yüzüme bak- gülmeğc başladı. devam ettik. 50 metre kadar uza-
çahhk, bombot bir yerdi. Inıiliz adacığın taçsız kraliçesi bugün mJktaydı: "";> dcd" S . ak 
hükUmeti, bu hiç bir ite yaramı- K endi kocaları ((ibi beni de döğ. - Gorillerle mı. ı. enın -
yan yeri Mia Bettiye 1.400.000 

39 yaıın.da, çok kumral bir kız - mek hırsı bastırdığı aşikardı! .. Ta· hm cinler yemiş! .. Goriller bizim 
______________ d_ı_r_.__________ \'Uk gibi bir ses çıkararak: için mukadde-tir, sihirlidirler! .. 

- Nefret mi? ~için diye homur- Biz onların adını ağzımıza bile a-

dandı. lamanz! .. 
- Çünkü, dedim, vakia çok gü- - .Baharango! ... Yalan söyelcme! 

zelsin! F akat bazı sırların \'ar! Biz Anlam:ımazlıktan gelme!. . Ben go
esrar ta51yan kadınlardan nefret e- rillerden değil!.. Goril insanlardan 

ğmdan geçtiğimiz gayet iri ve gür 
ağaçlarla örtülü bir ormandan miL 
yonlarca böceklerin güne~te uğul

dayan vızıltılarını duyuyorduk. 
Baharango benim bu yaban: ve 

korkunç ormana düşünceli g3zlerle 
baktığımı görünce: 

- Yılanlar ormanı! diye mırıl
dandı. • deriz!.. bahsedh·orum!.. Onlarla herkesten · ·ı· - Yılanlar ormanı mı? Hayretle sordu: gizli münasebetinizi de pekala bı ı-

. ·· - Evet! adı öyledir! .. - Hangi esrar?.. yorum! Fakat ne ~ekilde bır muna-
- B ir taraftan yürüyelim, Baha. scbctiniz var. Bunu bilemiyorum! Hayretle sordum: 

rango! .. Sonra geceyi ormanlarda Onlara ibadet mi ediyorsünuz? Yok - Bu uğuldayan vızıltılar ;ılan-
1 !arın sesleri mi? geçirmeye mecbur oluruz!.. E\'et.. ~a onlardan inci ticareti mi yapı. 

Bazı esrar taşıyorsun! i stersen sa- yorsunuz? nedir? Bilmiyorum!.. lh- Baharango güldü: 
na bunları da açıkça söyliyeyim! timal kt kurban et.liğiniz ve yediği- - Ilizim memleketimizde kuş gi-

b ı d bi bağıran yılanlar yoktur! .. 
Te~rar yola deva~a a~ a ım. pjz insanlar bunlardır! Dedi. Onun bu istihzası bende 
B aharango tereddütsüz: B aharango bütün omuzlarını, mc 

melerini ve kalçalarını oynatarak. nihayetsiz ~ir ha;Tet . uyandı.~ış-
- Söyle! dedi. k 1 . ' kla nda bileziklerini q- tı. Bu zcncı kadının 1uç de gorun. 
- Meselci ... Ovambo reisinin sa- kod\te a~ka .. 1 '..ı du :ı--akat bu g:.ü düğü gibi olmadıbrı, şeytanca bir ze-

na söylediği bir sözü hatırlıyor mu- ır a ara gu uyor · - h" ld v n1 ı d 
lü5 adeta dclirmi~esine bir gülüş- kaya sa ıp 0 ugu a aşı ıyor u. 

sun? 
tü. - H angi sözü? Ayni siiktltla bir müddet daha yü-

ı ) Muha\'eremizi zerre kadar anla- rüdükten ve Baharangonun göster-- Sana (goriller .. goriller ... 
dedi. Sen de su tun! .. o \'akit ölüm mıyan Hans genç kadının benim aşk eliği çılgın sinirliliğin durulması i-
tehlikesini göze alarak bizi Bazutola ısrarlarıma naz ettiğini zannediyor çin zaman bıraktıktan sonra yan 
nn ormanına götürmeye razı ol- \"e onun böyle çılgınca, bütün vü- gözle genç zenci kadınını tetkik et-

. ed" , cudunu fıkırdatarak gülüşlerine tim. O da yanı başımda hem yürü-dun ? .. Bu gorıller n ır ... 
Baharango birdenbire şaşaladı. müstehzi, fakat ~a~m bir bakışla yor, hem ormanın o binlerce man-

Yüzü müthiş bir korku ile altüst o· bakıyordu. i dolin birden çalınıyormuş gibi ga-
lu\'ermişti. lri, elli dudaklarının tit Bana: . . . rip \'e boğuk vızıltılarını dinler gö-
rediklerini gördüm. - Kaptan! .. dedı. Şu dıke~ı (al- rünüyor, fakat o da yan gözle arada 

_ Goriller .. goriller .. diye kekele..! manca aşifte man:ı-;ına gehr) ne sırada benim hiddetimin geçip geç.-
'111 "t :raten.. Gaz:ete muhbirle. 
\ htı 0toğrafçılarını maliklnem 
~~ ld.ıyı görmeie davet edi~ r· 
~ ... ~ 

la ' urası..... 1 VAK 1 T 
di. ı söyletiyorsun. eğer bir niyetin var. mediğini anlamak için yüzüme na-

- B aharango! görüyorsun ki sa? ... dedi. güldüm. zarlar atfediyordu. Zenci kadının 
ben de sana ız;orillerin i~mini anınca - Ilans! dedim. Budalalık iste- bu bakışlarında muhabt>et \'ardı! 
ı:ac:aladın !.. Bana söyle, doi'.,rrusunu! mez! .. Hem sen önümüzden yürü!.. . . . 

lı,,1 n •onra, Mis Betti ada-

~tj~~~iyctini anlatıyordu. 
~~tiı ·qı&r adaıı 
ı~t 0~~~cteleri hid~e ile ali:, · N~ 
''fç1 ..... r, bet muhbir, bet fo· ı 
~1 'h tazeteleri namına kirala 2 
~ tr U.uıt bir vapurla adaya 1 
lıt ttc~İl ~danın taçıı.r kraliçesi: : 
."lltrda trın &ddiğinden telıiıle 

1 ~las~ t~ilnıiı oıduiu için hur· 7 

- • n b h . 1·d,. , t garip ye es· Genç yamyam kadını ıhtımalkı 
Gorillerden iz bu kadar mı korkar- en u a' a ı v ga} e . . .. 1. . v · b · 1 1 ld v anhvo ' hıç bır zaman soy ıyemıyecegı azı 
sınız!. . rarengız mese cer 0 ugunu • bildiklerini az çok bildiğini pek gü· 
Etrafına korkak ve müthiş nazar- rum!.. Bu kadın bizi herhangi bir .... d b" 

v ı· · .. b"l" 1 0 · · etrafa zel anladıgı bu beyaz a ama ır ya-
Ynın Ye Türkçeye çevirenin adı ~:1 yı rtı J\r,. !ar atm akta olan Baharango gene : tuzaga c uc;ure ı ır. nun 1çın k 1 k d v ba 1 t 
Kader <Vollerden) Asım Uı :ıns 15 - Goriller değil!.. goriller değil! gayet ivi dikkat ederek, sen önde ·mı· uymaga ş amış ı .• 
011 1) d O 1 \• · ıd n Aıtr 1·_>o ı o . · •v• .b. b" B aharangoya omuzumdakı bez mp ·a yun arı 1 1 ::Jiye kekeledi. yürü! .. Ben zannettıgın gı ı ır me· . . 
J< ılerıns Terra~ esrarı <Gatopln'den) G. V. au• 20 v I I l d v · ı · 1 B .. -b~ t·· çantadan bır kaç muz uzattım. Zı. 

11 
... > B irdenbire hiddetlenerek bagır. ~e ey c me._rru cgı ım . .. u u un y 

Vuıoslnys seyıhıl , notları Asım Us 10 b k _h. b' k ra sıcak ba~tırmaga başlamış, ko-
s k Ek · d · 1 (Cb 1 ı · 'd > ., G 31.,11 ._, 0 dım: ac: ·a ve mu ım ır şey ·onu5t1· v d d d v ar sprHın • cını)'e r s ıe en • . •· ., nuştugumuz şeyler en uy ugu 
Etrü~k \'szosu (Pro~per Melrme'den) Jlayd:ı r R i ra ı ta 20 - Ee, Baharango!.. söylesene, yoruz~.. . k d h r 
Her memlekette birkaç ıün (Y:uhlelir nı üelliflcrdcn ) nedir? goriller değilse .. Sen O\'ambo Hans benim gayet ağır bir ciddi- heyecan genç zencı ·a mını ay 1 

KütQphanesn Cep 

~ fitle .r1!lt ıüılenmiı iskelede 
ıt/t~tlcti~ı . karııladı. Miı Betti 
~~t tıbi giyiıımiı. Elleri cep 
~ ''llıı~ tıgaraı ağı:ında.. tnıiliz 

Ahmet Ekrem :i52 20 reisinin goril insanlarla e:ırarmı bi· yetle hahsettiğim tehlikeyi duyun- terletmişti. 
1 Sorı konın (fon l.liknerde'den) Fethi Kardeş 3ifi 211 liyorsun! fakat söylemek istemi~·or- ca derhal uzun tabancac:ını eline a- Baharango parlak bembeyaz diş-
0 Kafkas hiklyelerl <Kaıbek'ten) Niyazi Ahmet 120 10 !erini gösteren tatlı bir gülüşle muz-

-~ lllalikinesi 18 kilometre 
,, ınd b. 

,, ... , &e ~ • ır adacağıı. 
~·~ti, ~ının otur?uiu ev, ke-
\ lııırlllt llconıarr, etrafını çevi -
i. 

1 ~t . •hçlart, beyu dunr
.'lı t ' Cı l . t~ ~ııaun erın medeni tehirler-
t '~itti arı Uzerine koyarak ıe
~r'~ .\dad tarif bir villlyı andırı
. ., ~lllu: bu villldan baık:a ite-, 
\ ~ıı bir la.r içinden ıeçilerek 
t • lı'c11, tepe üzerinde bir fener 
~ lıt,~ d t ~ece bu ıaaız yerleri 

d· tnız .. . b' ldı 
t o~uı uzerıne ır yı ~-. 
. h~ıa tn ı ı :klar eibi titrek 
1 

bir .•Ydınlanıyor. Fakat ada, 
11\ hr d ~.1 • 

. t bittili, 1t cgı dır. Burada zen-
• )ii ızınrn villbından haf. 

Ilı ' tıııe ha b' d . ... · 'p . vuzu, ır ~nıını, 

tc '" ' bır kiliıe ve 24 k:ıo • "'•l • 1 A 

'11tcın otomobil yolu 

10 Son F.hli11lip muharebeleri ,(Kollins'ten) Ahmet Ekrem 2iö 20 <:un!.. !arak önümlizc fırladı. Baharango, ğ 1 d 
Baharangonun goriller meselesin- IlanSin belinden rıkarıp elinde tut lan alıp yeme e baş a 1• _ı_ı __ ,.._u_ıh_o_ı ..,.ka_ı_de_ı_er_ı_1'_·n_ı_h_eı_A,.b_b_ı_•_, _________ ,o __ ı_o _______ =~--------- ı. Bu fırsattan istifade ederek ga-

\ .. 
Filiıtind. laldiMler Jüç ekıilc olmu1or ve her rün tKr ıuikast, f»omi.. ile bir tecavüz wkubuluyor. Resimde lngiltere 

metİDİa Filiıtin haldmMlaki ~lannı ili~ ~ Kitab,, _ ın ilinı _üzerine Kudüs aokaklarında yapılan .nümayİ§lerden 
hük~ -
birini 

yet tatlı ve samimi bir sesle kendi
sine son bir te.5ebbüste bulundum.: 
- Baharango! dedim. Bizim beyaz 
!arın karılarını sen pek çirkin tah
min ediyorsun ama bizim kadınları 
mız i tedikleri kadar çirkin ol~lar 
da gayet iyi kadınlardır! Sen güzel 
bir kadın m! Bunu ~ana belki ha
yatında ilk beyaz do. tun olarak c:öy 
lüyorum! Fakat iyi bir kndın da ol
malı.m! .. Doğrusu gizlediğin şeyler 

le beni meraktan çatlatacak$m! Bu 
kadar fena olma! .. 

Ilaharango gene alnını fena halde 
buru~turarak: 

- Ben bir şey gizlemiyorum kit. 
diye mmldandr: 

- Yok! Yok! gizliyorsun!.. Fakat 
s: ıana bir şey sorayım: 

(Denmı nr) 
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Af roditinin hıçkırığı, 
Raşidin belinden 

ayrılarak idamına 

lntihar kelimesi gene tırnak i~a

-1s-
hikaye anlatsa bu hikAyenin iki ,a· 
hidin ifadelerile mü~terek noktaları 
olur muydu? 

;cti içine alınmı~tı. 

Mongard pardesü giymiş, daha 
ziyade bir kadına benziyen ufak te· 
fek birisinden bahsetmi~ti.. 

ikiye 
varmıştı 

- Ben ynlnız Tanndan korka- dostun dcğild.ir Olca,>'to! _ 1 re sevkedecck kadar kuvvrıtli bir 
rım. • 1 Ve Afrodltı bru}ka bir şey ~ylc: kadındı bu. Bir arkadaşının evine 

- O halde bana karşı aldıgm meden çıktı, dışnrda hıçkırarak ag 1 çekildi ve saraya uğrnmaz oldu. o 

" .... Gece beşinci kattaki kiracı· 

nın, yani bu hadiseden on iki gütı 
soma şapka iğnesile ôldürületı <1da· 
mın, omm apartımamna girdiğini 

gördiiğiinii bir mulıarririmize $ÔJ. 

!emiştir.,, 

Hcllis gazeteyi hiddetle elinden 
attı. Matmazel Verpen ~tongardın 
metw;iydi ha? Bunu iddia etmek 
kadar mana ızlık olur muydu? Par 
sonun öldUğü gece telefon edip 
"mösyö Verpen,, diye çağırdığı za· 
man cevap veren matmazel Verpe
nin ne büyük bir hiddetle söylen· 

Fakat matmazel Verp:n uzun 
boyluydu. 

Hellis derhal hareket ederek tah· 

bu tavır nedir? ladığmı duydular. kadar ortadan kayboldu ki unutuL 
- Öyle lfi.zmt 1 d AC d' · Ol 

kikatını süratle yapmağa karar \·er 
di. Ayakü:.tü iki ~andoviç yedikten 
sonra bir taksi çağırıp ~före: · Bu hıçkırık, Raşidin belin _ u ro ıtı. cayto da meşgul o-

• - Korkuyorsun! den ikiye . ayrılarak idamına lamadı artık, Raşid de meşgul ola_ 
- Hayır! d 

Ol .. ta ma r. 
varmış, ca;> .onun ııaşaa - ı . - Kompiyene gidip geleceğiz. 

dedi. Saat ne yazarsa vereceğim. 
- Korkuyorsun ve seni ilk defa rlhini kapatmı§tı. Afroditl Bır d~rbe. ~lcnytonun _aklını ~a-

korkutan Raşlddir. Boynum buzu- deyip geçmeyiniz. Mogol tarihini şına getırmıştı. Andronilcos yıne 
runda kıldan incedir. Raşid senin. zinclrbend bir köle gibi istediği ye- mahud Maryayr pazara sürmüştü. 

Şoför, Paris içinde bir yere gitme· 
~i teklif edilmiş kadar tabii karşıla· 
Jığı bu teklife la.ka>·dane ce\'ap ver. 
di: 

SEPTA 
J\lüteha..'1:8ıs kimyagerler tarafından ıenelerdenberl tetkik ,.e tetebbü 
edilen \'C bütün dünyada tesir ve faydası mühim olan tamamen 3·eni 

• bir k~lftlr. 

Pliskiirtmeye lüzum yok 
Yakmak lüzumu hi.Metınez 
Hiçbir zahmeti yok. 

Yalnn: odımmn nya elbise dolabmıım herhangi bir kö,tfltne a.<ıılma."r 
kufiıllr. Sizin başka tableti 

bir mesgalenJz n.zlfesini 
olnwlaa ktndl J:Örür. 

\ ' O bUtlin ha aratı uzaklqtırdıiı gibi feaa kokulan da Jzale eder. 
Sari hııstalıkln.r ınlkroblarmı ta.ı)ıyan ha.'}arattun korunmak için 

E\'1Ntzı-:, .APARTIMANINJZL"' i~ine bir \t.ya bir kaç 

~°"/A\1, 1\\\\\\\\\1•\l\o 

diğini hatırlıyordu. 

Zabıtaca intihar şeklinde görüldü. 
ğü sanılan Parsonun ölümü Mdise· _ Peki.la! 

Bu sefer de Olcaytoya teklif 'etti. 
Olcn~'to Maryayı zaten beğen -

sinin !\longardın katli hadise-ile a· Ve hareket ettiler. 
laka"ı görülmesi nokta ı ise çok mü 
himdi. Kompiyene geldikleri zaman ~· 

mişti, ama, A!roditinin tesiri ile ge 
rt göndermişti. Bu tt>kliften hoş _ 
landı. Evveli Gazan gibi oluştan 

zevk duydu, sonra Bizansm bu ta- Sütçü kızın sahadeti de gene çok 
basbuaunrum haz aldı ve kabul et. mühim ve zabıaya kıymetli ipucu 

för sordu: 

ti. verecek mahiyetteydi. Genç kız. 
Burayı Tarihi 08!11ani enctimeni Monıı:ardm intihar akşamı Pa:so

Osmanh tarihi eserinden okuya- l nun apartımanına girdiğini görmü~ 
lım. Sayfa 606: .. , b b kt d hk'k , 1 tu. Za ıta u no · a an ta ·ı ata 

- lla~i adrese gideceğiz? 
- Madam Jolivenin "·ine .• 
- Adres bu kadarcık mı! 
- Bildiğim bu kadar. 
- Bulunması kolay değil, sor· 

' mparator Andronikos Anadolu.. giric:irse isler çatalla.,abilirdi. 
da elinde kalan arazinin Türk te- v ·• - mak lazım. 

Hellis kütüphanenin mrınr ke~· _ Sorarız ve siz de bana yardım 
cavüzatından kurtarılmıuıı için hem 

(etmişti. Şimdi bu bulu5unu kati 11u edersiniz. Bahc;işinizi unutmıyaca· firesi ~!aryayı bu kere Olcayto 
rette teyit etmek istiyordu. Eski me· ğ 

sultan Mehmet Hüdnbende hnna ım. 
t kl. seleyi, Tu!on hadisesini pek iyi ha· ilk raatg•ldı'kl•rı·ne sormak kara· e ıf etti. Olcayto Maryanın dör_ " " " 
dil U ın nl tırlamıyordu ama 0 zaman Parson rı·ı· hareket ettikleri sırada bo'-·nun. 

1 ne n...,a ısı oldu. 1 • • • b h d'I ı ·v · " J 

1 
B ah ısmının mevzuu a s e ı me< ıgın. da çantaaı·ı· bı'r posta tevzi memu· u mmı eret sebebllc kırk bin . . . ;, " 

kişilik bir orduyu seferber hale ko- d.en emındı. ,ıJvfamafıh g:ızetc kolek ru görerek ~vindiler. Ondan öğren 
sn·onlarına bakarak malumatını ta· 1 t1 ı..- d k'k yarak yaruıını Konya üstüne gön- dikleri ma uma a •.1e5 a ·ı a sonra 

derecek oldu. Prell6es Marya te _ zeliyebilirdi. madam Jolivenin e\•inden biraz öte 
Acaba bir santa1· mı,? Katalina ı · k ld ehhiilünü ve Mogol yardımcı aske- • de durdular. He lı~ ·apıyı ça ı. 

rinin vürudunu tacil için lznlğe gel Par50ndan şantajla para mı çeki· İçeriden bir köpek havladı ve biı 
di. Osman hana Ht.idabendenln o. yordu? Belki de Katalina öteki ka· kadın ~si i,itildi: 
t · dının kardeşi idi? Yahut bizzat uz ıbn kiıiyle hududa doğru iler- . .. y r , _ Uslu dur Rip! 
1 d.v. · 'h kendısı! a \erpen. e ıgını ı tarla muhasamayı ter - Kapı aralandı. Hellis bumburu· 
kE:t.n:u:aini ıiUdelle teklif eyledi. ' c.uk '-~ı.iÜuır:bir tadınfı\ ~ çıkarma· 

.., XII "' J 
"::.arya tehd!dlni evvelbeev~el Os dan oaktığım gördü. 

man hana tevcih etme"i tecavUzatı- M d J ı· · ·sı·ru·z• "' Öğle üzeri Hellis "Milli kütüph~ - a am o ıve sız mı · 
nın şiddetinden ve akın edilen yer. Kadın gene cevap vermedi. Hel. 
!erin makam imparatorlye kurbi - ne,,den neşeli olarak çıktı. Binlerce !isi tep..<>den tırnağa kadar smdü. 
yetinden naşl'-•dl. kitabın. ciltli gazete koleksiyonlan· 

J h lk · t·r d · d"ld'V' - Sizinle görü~mek istiyordum Ol'man Gazi bu kadının kollan _ nm a m ıs ı a esme arze ı ıgı 
b k··t- h ed b k"• t 1 · madam. !çeri girebilir miyim.? dığı m.ütekebhirane tavır ve lisan_ u 'U up an e azı e ·ı gaze e erı 

k.k t · · Ş'md' 'h k t• Gene cevap \'ermiyen kadın ka dan ürkmek şöyle dursun, bilakis tet ·ı · e mı~tı. ı ı sarı ve a ı 
t 'hl p ·51 pek kt otur pı'-'ı taınamile açtı. Hellise bir d::ıha savleti kahlrancsi arttı, cilretlen - an er,. ~n . . en uza a . . J 

di, rum diyarını çiğnedi. Köyler ~ı~·an bır ıhtıyar kadı_n,ın _adresını baktı ve nihayet konuştu: 
yağma edildi, bağlar l'öküldü, hay. bılıyordu. lşe başla)•abılırdı. - Ne i;,,tiyorsunuz? 
vanlar ailrüldü, ahali bllirahm kı-1 Süratli davranması ve re~mt tah· - Yeğeniniz için geldim madam. 
lıçtan geçirildi. Bu auretle bnikten kikattan e\'\'el muvaffak olarak za. İhtiyar kadın son bir tereddütten 

cUr.'i bir mesafede olan ve oranın bıta ~ Ion~ard ile Pars.onun hakiki sonra: / 
'ileri iııtihklmı mnkamında bulunan meşgalelerinin mahiyetini ii~renmez - Peki, dedi, giriniz. 
Tricokia önüne ''anldı. den önce katili bulmasr lazımdı. ı:ireçle badanalanmış dar bir kori 
MuhaearMına bed olundu. Mah- l\longardın matmazel \'t>rpeni dor binanın birbaşından öbür baıına 

surin kale elrarındaki geniş ve de. bulma ı sadece bir tesadüf eseri geçiyordu. Solda bir odaya girdiler. 
rin hendeğe pek ziyade itimad et- miydi? Bir kö,ede renkli tabaklar konula· 
tikleri gibi ok atmakta da mahirdi. Katilin bir kadın olduğuna inan· rak !!Ü~lenmi~ bir büfe. ortada üstü 
ler. Osmanlılar hendeği ağaç göv- mağa başlamıştı. :\longardm sözle· muşambalı yuvarlak bir ma~a ile 

1 
tableti L'lmak kindir. 

1 
deleri ve snireyle doldurdular, hl- rine artık inanıyordu. Onun Parso. etrafında üçer ha .. ır iskemle, çıplak 

Eczaneleruc ve bü)·tik bakkaliye mağazalarında satılır. !!ara girdiler. nun ölü..'llüne dair anlattıklarının duYarlarda iğne ile tutturulmuş 
Deposu Şark lspen~iyari l.ıiboratuvan T. ,\, ş. İ1'tanbul 1 Muhafızlarını kılıçtan geçirerek bazı noktaları ı\delayid ile sütçü birka~ foto~raf. .. Odanın bütün mo· 

•lııım•••••••••••••••••••••••••;: uğradıkları t>k hasaratından öclerini kız tarafından teyit edilmekteydi. bih·esi bunlardan ibaretti. Helli~ 
(Denmı nr) Mongard tamamilc uydurma bir 'bir. y~e otunnağa cesaret edemh·or 

'b ve karşısındaki ufak tefek 1 

kadına bakıyordu. Onun SO 
ilk suali hiç beklememişti: 

- Siz zabita memuru mıJ-
- Evet. , 

Bu cevabı verdikten sonra pı 
oldu. Fakat bir kere iş iş~n. 'd 
ti. Hem böyle belki daha J)'l 

1 

·acağı sualler daha tabii gö 
laalettayin birisine \'erileitll) 

izahat elde edilebilirdi. 

Kadın sordu: 

- Gene ne yaptı? 

- Hiçbir şey yapmadı 1113 

Ziraretim resmi bir muamele~ 
mali maksadiledir. Yeğenirıiı\: 
nerede çalıştığım öğrenıne1' 
rum. 

- Pariste çalışıyor. ıatfe!l 
anıza .. 

Hellis oturdu. Fakat kadıJl 
ayakta durdu. Susuyordu· d 
onun itimad göstererek kefled 
den izahat vermesini pek ist '3 

kat kadın hiç de gevezeli1' ) c 
niyetinde değildi. Keşki ı:e~,ı 
yeğeninin bir ahbabı diye t.3 
dı. 

Sordu: 
- Onu en son defa ne 

gördünüz? 
.. uk 'k' , ol - A$<l•~ v ·arı ı · ı a> 

"' b • dıı"'· 
Sonte<:rin baı:Jarında bura ·· 

~ . 
radan gittiği zam:ın.. p 

- Kendi5inc sık sık me~ttl 
zar mıSJnız? 

- Arasıra... 
1 

- Ann~inden sonra onll·, 
ne akrabası sizsiniz değil fl'l: 

- Evet. ftll~ 
- Başka yeğeniniz ,-ar 

- Hayır. 

- Pariste ne i~ yapıror? 
- Bir evde çalışıyor. 
- Yani hizmetçi mi? 
- Onun gibi bir ~ey. -o<' 
- Kimin vanmda ç:aıı:n . ıı 

ihtiyar kadın muhatabf11l 
sinden Fransız olmadığını rtJ 

kendisini tanımadan sual 
ba~Jama~ını garıp bulmuştıl· 
bir tavırla cevap verdi: J 

- Mektuplarında, ko1° sıı' 
~ağında oturan ~ı. Fr311 

._;mli birin<l~n bah~i;'or. 

Sonra ilave etı i · ııl , 
- Km:ağız namt:::.ile çcltf 

Onun ne kabahatın: görıtt0• 
k. ! . ..rll d 

I felliı;, gözleri önot'. d~lı!i•dıl 
yor ve ma:mazel \'erpenı g! 
yordu. l:Suraya ne yap~ai~ tJ 
ti. Etralına bakındı. bufed rt' 
lan, duvarlardaki basit 

tcilzden geçirdi. rl 
( Dtt•Oılft 

HABER •İn Edebi Romanı O bir saatin en aşağı yarım saati 1 garkede~im. Yalnız ~"·ilmek i~ti · Zeliha saate bakıyordu. Buraya ki is bizim zannettiiimiz gibi delil· de ufak ve rerikli yıldızlar 
b~ ~dama rastgelinceye kadar geç· ı yorum. Anlıyor mu. un. Ama bana gel:li t~m yarım saati geçmi~ti. rniş .. Ama ben .. göreceksin, ben ~~ yor?u. . . i 1 . 
mıştı. ·ıd · ~· . . b h 

1 
l 

1 
Şımdı ta Yanında duran sarhoşa yapacağım .. Onları ben ha)van ) a Şırndı kalkma~ı gıunes ·ı.ıcı1 

ık. od 1 k'. "k b. d para ven ıgı ıçın a a ıya ma o - · . .. 1 " y .d h . ca r·~ı.· .. .. t . ·n deh 
ı a ı uçu ır apartıman ı . . . . zaafından bulanık gören gozıer c paca!$ım. enı en ayvan } apa · -.~ı yun sue erını t1 

burası. OdaSlnın birinde tek bir ya. ' duğum ıçın değıl.. Ben para verdı. bakıyor: "Beş lira verecek mi? .. di· tım .. Yular takaca~ım onlara ... vücudu görünen adam oJl 
tak vardı. Otekinde geniş bir sedir 1 ğim için, ben efendi, ben sahip ol· ye dü~ünüyor ... Ye ona gülmcğe gay Kendi kendilerinin efendisi olmak yordu. 

8 
bil 

bir ma33, bir de büfe dıvarda re im· duğum için parayı ' rahatı, ser\'etı ret ederek: neymiş ben onlara a0stereceğim... Süeteri delik defİk adaıı1 
!er asılıydı. 1 ,·e refahı ben \·erdiğim için sevil· - Evet. evet diyordu. Seni sevi- ~1 buraya .. gel ... Gün gelecek :eni lirayı , ·arecckti... ·rse ~ 
Masanın üstünde bir tabak elma, rnek ı~tiyorum.. yorum ... Seni çok SC\'eceğim.. oraya götüreceğim sarayı~a, çı!t· Bu beş lriayı ona verı 

soyulmuş kabuklar, iki kadeh ve boş * * * * * * liklerime ıötürecelim .. Senı pre.nses bir ~ey olacaktı? . .,e oı 
birkaç tane ve dolu bir tane votka ı . . . Şimdi sarhoş ayaktaydı. Düşme. yapacatım .. Prenses olmak ıster Bu be~ lirayı ona verırst 
~işesi. O daha §apka mı çıkarma· Şımdı yerındcn kalkmıştı. Salla· mek için masaya dayanmış duru· misin.. tı? • rdıl· 
dan \'otka şise ini açıyordu. lki narak odanın içinde d:>laşıyor, du· rordu. üliha kanapenin arkasına başı. Düşünmek onu yoru) 0 ·ıı1"' 
kadehi de dolduruyordu. Sonra varda a ılı duran bir resmi eliyle - Benim kim olduğumu bilmı· nı dayamıt dikkatle saate bakıyor· lira istiyordu. Kalkmak gı . 

paltosile şapkasile genç kadının ö-
1 işaret ediyor: yor musun .. Benim kim olduğumu du. Buraya geleli bir saat geçmişti: yor. 

11 
1 

nünde diz çf>küyor kolunu onun be· ı _ Ama bak .. dinle 'c~ni.. Ben bil! .. Ben prens Osmanım! .. Pren~ Kalkmak istiyordu. Fakat kalbı 1 Beş lirayı, alamamakt~tefl 
line dolıyarak başını ona kaldın. ,.... be . d·~· .b be . O~an.. Kazan prensi.. Süllleırı artık i~emiyor kadar hafif vuru· 1 bu evden çıkıp gideme 

...,unun nı ~v l&t gı ı nı eev· ki d h"kü ür K 1k --'- bi dah bu yor: 1 • • • • Kazan topra arın a u m s · yordu. a amıyilUlA r a 

1
kuyordu. • 

- Ne güzel in dirordu. Dünyada menı ı ~t::mırorum. Böyle sevilmek mü~ler .. Ben de ıün ıel~k oraya kanapedm kalkamıyacak kadarken Yavaş yavaş ıtözlerınde r»' 

- 6 9 - senin kadar güzel kadın görmedim. istemiyorum. Birinin malı gibi bi. dönec:!ğim .. Ben de orada hükünı disini bitkin hiseedi)·ordu. Bacakla renkli, ufak yıldızcıklar ıc .vıı11 

- Ccl, gel.. Canım .. Gözüm .. Gel eni seviyorum .. Ç.ok seviyorum. rinin malı olarak scvilm:!!< hayır.. üreceğim .. Ecdadım gibi köyliileri n sanki yok oluvermiş gibi urUf\lk· ğa ba~ladı. Kolları ,·c. ıı> .~ 
gir~lim. içeri • 1 Sen de beni se\· .. Beni sev... S~rıl 

1 
Ha~·ır .. Seni, .ben me ut e~ceğim kı:-b~_çhyarağım .. Seni ora~·~ götU· t~ .. K~l~n ortadan kaybolmu, gL c;iml~tiler .. Ha~t~. gi~gıde ecir~ 

Sankı scnelerdenberi onu bekliyor bana! Sana çok para vereceğım. sem ben bahtırar ecleceğım. Ben rectgım .. Onları hayvan gıbı çalış. bı hahfdı.. lar. Eski hafıflıklerı. ·ıef· 
mu~. uzun ve eski bir dostlukları 1 Benim Kazanda çiftliklerim, toprak . ana para vereceğim .. Her ş•yi her. tıraca~'lm .. Onlar hayvandırlar .. Or Be$ lira... Acaba adam beş lira kavboldu adeta külçcl~~ıısı1' 1 

\armış gibi sohbetli ve ~amimiydi. j !arım babamın arayları var. Yüz· dı..ı .ılacak•ın .. Her şeyi.. Anlıyor· !ar benim ecdadımın hayvanıydılar \·erecek miydi?.. Ve~ lirayı niçin o il 
Onun omuzundan kolunu geçinni5 terce ki>ylü topraklarımızda çalışır- musun.{ Sen ben4. Ben olduğum Hayvan... Hayvan. Hayvanlar!.. Beş lira... ceğini hatırladı. 

11
. ôf" 

başım göğsilne dayıyordu. j dı. Şimdi gitti elimizden gitti ama. içın, iyi olduğum için, cömert 0 1
• Ha~n,·anlar .. diyorum sana, haharr, O niçin beş lira arıy-nrdu. Yorgun _ Ren ~itm:?k istiro:,u' 

Zclih:ı dO~C1nQ)'ordu. 1 bir gOn yenlc1en elimiz~ ~elecek .. dtıgl'm için ~cvcceksin.. S()ylescnı: onları e~ck saıımış .. c;iinün hirincfr '>a~mda bir istin1am vardı. $arho5 ona dönınüşttl· 
1

,;. 

Bir saate kadar gelirim,. dcmi5ti . Seni o zaman altın ve mücc\'l1erc beni sen·c~·ksin değil mi?.. aslanla~tılar .. Kükrediler, baktık Ile5 lirayı o ne yapacaktı? Gözün· ( Dcı•atn• tJ 
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ltalyanın Almanya ·ile beraber bir 
harbe girmekte menfaati yoktur 

hı . . (Ba#arafı 9 uncuda) şehirleri çok zarar görecek ve iaıe 
s· l•lız • Mısır kuvvetleriyle ve temini imkanı kalrruyaeaktır. 

Nihayet Arnavutluk cephesinde 
İtalyanın ne kadar büyük bir kuv 
vet sarfetmesi lazımdır ki Tilrk • 
Yunan ordusuna karşı koyabilsin. 
İtalya bir kere Arnavutlukta 
ma~lup oldu mu, Almanya da şark 

'lltııllerle muharebe edecektir. Almanya işin içinden kolayca 
ıt: -. Habeşistan cephesi: Bu • uyrdabilir veya hiç olmazsa de· 
• ~ da Italyarun karşısına İngiliz vam edebilir; çün1tü Isvcç demiri. 

11 aır kuvvetleri, Cibutide'ki Fran karbonu, sun'i kauçuğu, Romanya 
Biten ve 

t kıtalarr ve Habe~ler çıkacaktır. !'Ctrolii, sun 'i madde sanayii ve iı· 
1 

1 
- On iki adalar: İngiliz fi · tokları var. Fakat İtalya gayet 

toıu ile takviye c-~ilmiş Türk as • '.iabuk, endişe verici bir vaziyete 
d trlcrinin adalara çıkmak ihtimali ıiüşecektir. 
'"ardır. Dieer taraftan, üç sahili işgal 

ta ümit ettiği neticeleri ıılamazsa, Gülhane parkın.da Fatuıu bek· tacle etti? Fakat sonra acı yüzü- di dönlip blka.bilirtiim. Ses eme 
Italayanın yüz binlerce Slavla do. liyordum. Bu sonbahar aktamı nü gösterdi. tei4:rar etti: 
lu yerleri ilhak ettiğini unutma • yaldızlı gök arasın:la ağaçlar san· M:aziyi düşünerek, istikbale ba· - Fikret! • 
yan Yugoslavya ne gibi bir rol oy ki demirden yapılım§ hissini veri- karı?k kendimizi aldatmağa çalı~- Taptığım bu sese kaqı :nasıl mu 

ha S - Son derece geniş bi~ deniz dildi mi Trablusi:arp artık daya. 
d·~~ .sahası: Zira Almanya Şimal namaz. Çünkü memleket or.iu bes 
t;,".1~1nd:ki ve daha fazla Baltık-, liyecek imkanda değildir, her şeyi 
d ~ sah!Jlerini pekala mUdafaa e· d şardan getirmek lazım. 
c c ılece~j hal~e İtalyanın kolay. 
,.' lllildafaa edebileceği yalnız bir 

nıyacaktır ! yordu. Derin sessizliği . bir kut tık. Boş gayretler .. Bir sabah Fa· kavemet edebilirdim?. Nihayet 
Ndice cıvıltısı bile bozmuyordu. Ne tuşun şu itirafta bulunmasına hiç döndüm. Yazık 1 Tanı~:iığım, 
Yukardaki birkaç mülahazadan mesuttum!.. bir şey mani olmadı: biçare bir kadın gördüm. Ba.na 

daha ba§larken söyle<liğim gibi, Mes'uttum; çünkü seviyordum - Sıkılıyorum! • doğru, tehdit oder bir tavJrla ıe· 
şu netice çıkıyor: ve seviliyordum. Ruhum sanki yaı Fa tuşu kollarım arasına alarak liyordu: 

.TCr 
İl vardır, bu da Atranto kanalı 
l'i~:ka;>:ıyacağı Adiryatik ~ahille -
lt .r. İtalyanın diğer sahilleri mü· 
ç ~idi hücumlara a~ık kalacak , 
.;:.~ lirn:n, diğerleri de nisbeten 
~.1•e yakın olan ş:hirlcri bom • 
h •dırnan edilecekfü. Bu şehirler 
~'fa müdafaa tertibatı ile koru • 

lıJyacak ka-lar da çoktur. n·· CİJ ıgcr taraftnn, Sardunya ve Si· 
b/a adalan iaşesi temin oluna • 
h c-:ek birer müstahkem mevki 
Uinc . k. .... I· g:rece tır. ~ıra urıı..tmaya· 

l ·lll ?:i hah-an donanması Framaz • 1-.u· • 
t ı. ız donanmasına n!sb:tlc co'k 
ai'ıftır. ~ 

lta'y3nın müsteml~kc 
Yolları 

' ll:.ı.: :n ttalyanm topu topu 22 

1 ~r bin tonluk iki urhlısı ''a!'. Bun 
lr d h ta• a ilrpten evvel yapılmış, fa • 
~ • ı:ınradan yeni bir sisteme kon 
ti >ıı zırhlılardır. tki tane daha var 
i• Onlar da henüz yenilenmekte. 
t ~ !er bin tonluk dört zırhlısını 

11 
tlince: bunların yalnız ikisi he • 
llı: " i ..3 • • d' . I • 1'ı ,,en -ueruze ın ırı mıı. ne zı· 

1~ a:-ı hizmete girecekleri de ma : 
ltı değil. 

l> fttlyanın kruvazörleri ise tam 
~lltı~anmki kadar. Bun13an baş • 
d ' bır alay Ingiliz kruvazörünü 
li'. lc•rııs:nda bulacak. En kuvver 

ilıtiınaı §U: 

fit f tal;-aa filosu bir iki sefer ya • 
c, Ca]r \'e bunlara da kartı taraf 
'h. .,...., verecektir. O zam.an İtal • 

j~: donanmatt ı:şa~ı yukarı ah • 
ı.. l tdilmili bir vazivde düş~ceı.c. 
"Ql"an • • tt• ın ticaret fılosu aa aynı 
~~i, :le abluka altına al• n"_1ıt ~la • 

· ~und~n İtalyan sahıllen ve 

'----~~~~~~~~· 

Hazine 
~IJtI. (Ba§tıırafı 10 11ncııdo) 
>t rııruzda muhafaza edemi· 
ı.. ~'ğiz .. Belki de o Ah Lee gibi 
~rı,· 
11, •1 tarafında:\ kurtarılıp hazi. 
~rı hikayesini anlataeajctır. 

brcyn : 

tı1c~ ~nle bir anlaıma yapıruf
hit.' ~ger sörümiizü tutıaydık, bu. 
)l 1 fel.iketlerden koruyacaktı .. .. 
~d~t ııte sözümüzü tutmadık ... . 

ı .. 
li' 
ı~'~I<> baıını önüne efdi. 

l'irı· 11 de yavaı yavaş, kuvvetle· 
~~ 'kıildiiini duyuyorlarl;iı .. 

•rd,n Obteyn acı, acı: 
11\i:- l3ak, diye bağırdı .. Bak ge. 

"' btlc G · · l' .. enumıze ... 
tibj '~.den gem.ı.nın içi olduğu 

iıt t 0 rlinüyordu. Ve ıeminin 
~de Gurru yere oturmuıtu. Her 

' C.l.nı ıılnlarak toplarla oy. 
t f, toplann bir tarafını açm:J
ii.'Stığı yerden altınlar dökül. 
-ıt" "· 
§in,d' 

·ıııı ı o altınlarla oynuyordu ... 
ı. >'or, hopluyor, iki avucuM 
~1 

dolduruyordu ve ıonra bo. 
·llirı Ordu. Altınlar sabah ıline-

1ı1ğı altında pırıl, pırıl ya. 
OtıjU 

() . 
clll ~1'Yn ıülerek bir 9ey say. 

C.: • 
e h· mı istedi, yoksa bu ihtilaç 
t'> ır takaı101 muydu?. Kimbi • .. 
.\t 
V ıtndan kın boıanmıştı. 

e lct b . 
orııt n oşanan ağzı bır daha 
1'-r llllarnak üzere ıuıtu. 
~, •~tonun ise ölümle camlat
:rı11g0'-lcrinde altınların ışıltııı 

.,,.· 1Yordu , 
l'-:.ı • 

. ·at bu ı .. . ' . d 
·~::ı· . . ı :; ı tı, guneşın aı>s1 e 

• 4·rch. 

İtalya Trablusgarba 20 bin kiti 
gönderdi ki bundan 1 O bin asker 
-sıkaracağını ümit ediyor. Fakat 
bu İtalyanlar oradaki iklim şera· 
iti altmda çok daha az hizmet e· 
debilecekler, bunun için çok <!aha 
fazla bakılmaya ihtiyaç göstere • 
cckler. 

Bertin - Roma mihverinde hal. bahçesinde büyüyen bir nebat gi· eski sesimi bulmağ'a onu öpmeğe, - Ah, alı;ak .. Sen ha? 1. 
yanın askeri vaziyeti Almanyanm bi aç• lıyor, çiçekleniyordu. aşkıma dair yeminler etmeğe ça· - Hanım efendi, galiba alc1an. 
bir tabii halindedir. Harp çıkarsa Fa tuşla "Aslan,, heykelinin ya- lıştım .. Heyhat, hepsi faydasızdı. dınız l. 
İtalyanın Almanyaya tabi oluşu mnl:ia randevumuz vardı. Biraz Şimdi benden kaçıyor, saklanıyor Bana dikkatle baktı ve derin 
daha fazla artacak, ona bir hizmet sonra !evgilimin uzaktan geldiği. ve günler geçtik~e daha lakayd, bir ah çekti: 
kar halini almak tehlikesini bile ni i~ittim. Birden önüme çıktı. l daha yabani oluyordu. Nihayet J - Doğru, dedi, beni affediniz. 
gösterecektir. Harpte s rtına en Sanki o ana kadar kendisini böy gitti 1. Fakat o kadar betba.lıtnn ki 1. Be· 
fazla yükü İtalya alacak. tehlike. le hiç görmemiştim. Bundan şikayet etmeğe hakkrm ni de, çocuğunu da bırakıp gitti.. 

ital) anrn Tun usa birdenbire hü 
c.um etmesi bugün artık mümkün 
de~ildir. Mısıra karşı aynı şekilde 

bir taarruz da imkansızdır. Italya 
fngiltere, Fransa ve Türkiye ile 
b:r muhareb: takdirinde sıra ile 
Trabhııgarbi. Habeşistını ve on 
iki adaları yüzde yüz kaybtdecck· 

ye de en fazla 0 maruz buluna • Ah, ne kadar genç ve güzeldi! .. var mıydı? FatU§ bir ölünün me. Sizin isminiz de Fikret mi?. 
caktır. İtalyanın buyüklerdcn ve hu Yüzü akşam güneşinin son ışıkları zannı beklemeğe değil, bir canlı· - Evet, efendim .• 
tehli1:: 1crden kurtulması ancak altında parlıyor, hafif rüzgarla U· nın evinde oturmağa gelmiıti. Bu cevap verildikten sonra il!-
yalmz Alman malzeme ve tekniği çan saçlarının altında sarışın ve Maamafih bu aynlrktan pek ve ettim: 
ni değil. aynı zamanda bizzat Al • düz alnı meydana çıkryorıdu. Ağzı r.tahzun olmuştum. Umtsizlikle - Hanımefendi, buradan çın· 
man ao;kerlerini memleketine ka • mütebessim, fakat biraz zalim, da· her akşam Gülhane parkına, ilel· hm . .İkimiz de vaktimizi kaçan ıı. 
bul etmesiyle mümkündür. ima değişen gözleri, gülerken bile ebet kaybettiğim saadetin son ı•- yallerin arkaamda boJ yere kaybe. 

ftalyan ordusunun, İtalyan mil· ümitsizdi. Ne kadar canlı, güzel • lııtleri olan heykele ağaçların ya. diyoruz • 

tir. Jetinin bu vaziyeti görmemeleri di 1 Başka bir kadından ne kadar n·nıı gidiyor<~um. 

Bundan baıtca. yukarda da ıöy 
lediğim gibi, Alplarda ço'k çetin 
bir muharebe etmek zaruretini dt 
gözönüne alması llnr.dır. Bu har 
bin de ttalyın.n aleyhine dönmesi 
için bütün sebepler vardır vr ne • 
ticede harp yarımadanın en fazla 
nüfuılu ıehirleri üurine inecek -
tir. 

de mümkün cleğildir. İtalyan si - farkhydı! • B:r gün gene böyle ak§amm ka 
yasct dilnyasınua, gerek girdikle. Fakat acaba ne.aii§ünüyordu ? ranhklar için.de dola§ırken garip 
ri yolda firenleri sikacak, gerek Acaba her ikimiz de ne düşiinüyor ve cocukça bir fikre tutuldum. 
Almanya ile anlaşmaya eski ma • duk?. Fatuı bana sokuldu. Elleri. Zannediyordum ki sevgilim be· 
hiyetini, yani bir hayat sigortası ni sıktım. .O zaman at'kunız mü- hcmehal arkamdan gelecek .. Bu 
mahiyetini verecek derecede mü • tekabilen o kadar saf ve §iddetli fikirle başımı çevirip bak~dan 
~ahede ve iktidar nhibi kimseler idi ki konuımağa bile lüzum gör. yürüyordum. 

oimaması da gayrikabil.dir. mezıdik. Heyecanlı kalblerimizin Nihayet bahçenin büyük yolu-
(LA T&·ibune d!ı Naticnı'dan) vuruşundan başka bir söze ihti- na çıktım. Ortalık iyiden iyiye 

yaç var mıydı?. kararmıştı. Beni burada tutan kuv 
BJtün saadet bizimdi ve bu sa. vet neydi? Titrediğimi hissettim . 

dctten • hiıjbir endişesiz, hatt! Ayni zamanda başımı arkaya çe· 
membadan icsilen tatlı ıu gibi • vırmek arzusu 0 kadar tiddetli idi 
kıymetini anlamadan istifa/de edi· l:i az kabın irademi kaybedecek· 

Spor için güzel bir blUz 
..- Başlarafı 8 ıncidt 

) '-ha.· 132 jlJnAv .öriinUz. Bu örgU 2,5 numara bir §işle örülür. 
Al .• ,..q .... :t"rt f: lıf 1 '~~ f' I ı ' . 

yorduk. 

Bununla beraber zihnimde e • 
rarengiz ve sıkıcı bir fikir ge&ti. 
Acaba §İmdi uzakta ağaçlar ara
Binda biten bu latif gün, dünya • 
nm son günii olmıyacak mıytdı? 

Ylıc!Ji lSrfi>Mt tRı~~~\~ örilnllz. Her tar&ft.aıı biror ilmek ekaıl
liniz. Sonr& kapaynıız. 

Pa,ıı:alan nasıl birlett1rlrstnlıf 
Parçaları ıa1ak bir beıe Mrarak tersinde~ iltüleyiniı. Omuzlan ve 

kol altlarını kapayınız. Ön kenarlarnti dikiniz. Dik~ yerlerini ülüle
viniz. Kemeri \kiye katlaymız ve bliı.z& hafif bir btizgU ile bu kemeri 
dik.iniz. Omuzlan büzerek, yahut ufak pililer teşkil ederek kollan di
kiniz. Ccblerl kemerden 1!5 santimetre yukarda ve önden ~.5 ııantL 
metre ur.akta örgü ile birleıılirinbı. 

Acaba niçin, günler, hutalar, 
seneler geçiyordu? Fikrime bir -
den müthil bir hakı1tat saplanmış
tı. Her yaşayanın, koşanın, uça -
nı•.ı aşk: gibi bizim a~kımız .da bi
tecekti. İnsana böyle bir fikrin 
gelmesi bile felaketin yakın oldu· 
ğunu göstermez mi?. Maamafih 
kader bize bir kaç hafta •daha mü-

!elenmiş yıldızlar sadece atkılardan mUrekkt'!ptir. Bunlar iki renk. 
Ji olurlarsa daha güzel olur. Kullanılacak renkler §unlardır: Kırmızı 
üzerine beyaz, ııarı üzerine yeııil, açık mavi üzerinde maron. 

DU~eler dıe işlemeli renkte olmalıdır ... 

Pi.AN' 10 

f der Hose.nachlltı 
(Schlitz) 

9. FBAX 
a fra.k 

b frak ete~i (fra!i lnıy. 

ruğq) 

~ kf>l 
d yaka 
, beyaz yele.k 
f beyaz kr:ınt (beyaz 

paplyon) 
9. F: l 'habit m. l'habit noir; 

le frac, l'habit a. qu•u• ı 
[de morue] 
a le frac 
b le J'lan d'habit (la 

queue) 
e la manche 
d le crıl 

e le gilet blanc 
f le n~ud blanc 

9. t: the e\·ening • dreııa auit 
(the ıwallow • tali) 
a the evening • dresa coat 
b the coat-tail 

ıı c der Xrmel 
d der I\'.ragen 
e d!G (wciBc) Weste 
f die ( weiOe) B!nde 

10 JAKETATAY (bonjur, is.· 
tanbnlfn) 

a Jaket 
b ja!•et ctetı 
c liol 
d yak:ı 
e ~iı;nt p:ıntn.lon (fantcz.l 

pa.ntalon) 
10. F: le coatwne jaquctte 

a la jaquette 
b le pan de jaquettc 
c la manche 
el le col 
c le rıantalon rayo ne 

pantalon fantalıie) 

10. the morning-coa t 
a the coat 
b the co:ıt - tail 
c the sleeve 
d thc collar 

tim. 
Cmuzlarrm üstünde sanki siyah 

gölgeler hareket ediyor ve bir ses: 
- Yürü, yürü Fatuıu görecek 

sin! oiyor gibiydi. 
'Sen inat ve israrla yüriiyoı'dum. 

V c arkamda seri bir ayık sesi, Fa
tuıun ayak seslerini iıidinceye ka
dar yürüdüm. Şüphesiz Fatuıun 

yürüyüşü diğer kadınların yürü· 
yüıüne benzemezdi. Biraz ıonra, 
ya:varan bir ses bağırdı: 

- Fikret, Fikret! .• 
Bu, bir mucizeydi. Park beni ge 

ne sevgilime kavu§turmuıtu. Şim 

• 
PL.tsş 10 

is the seat 
b, e the jacket poc':ets ., 

A: der Anzug (Sporlan· ... 
ı:ug) 

a der Rock (die Jacke) 
b die Brwıtta.ııche 

c. die (aufgesetzte) Sei· 
tcntaısche 

d der Rockkragen (Kra. 
gen) 

e der Aufschlag (Revers) 
f das Knopfloch 

g der Rr:opf 
lı der .Armel 
i da.s Rockfutter (Fut. 

ter) 
k ıiPr Beinling der 

Rnickerbockerhose (der 
Golfhose, cler Knicker-
bocker; ö.hnlich früher: 
die Pumphose); dn.8 Ho-
s•nbein: anf der Rück-
fleltP. der Hose der c..._ 
115.füeil (da.a Gc!ii.B, der 
Hor;enboden h, c die 
Rocktuchen) 

HfKAYECI 

Kadın güzelliği 
Ba~tara.fı 8 IDdde 

Otuz yaşında ise, zarafeti bir çok 
dikkat ve ihtimamdan muhafaza 
etmek mümkündür. Bu yaşta, geçen 
senelerin tecrübesinden istifade ede· 
rek tu\·alet yapılrr. 

Otuz yaşındaki bayan gençli~inde 
kendisine dikkat etmiş i~e cildi in. 
celiğini ve taravetini henüz muha· 
faza etmektedir. Bu takdirde çok 
mübalağalı bir rna!cyaja ihtiracı 
yoktur. Bu ya~ta cildin taravetini 
gösterecek bir krem, olduk~ koyu 
renkte bir pudra, ~ok hafif bir ruj 
ve göze çarpan renkte bir dudak 
boyaı:ı kullanılır. 

Bu ya~ta kirpikler maldır, göz ka 
paklan boyanır. zarıf bayanlar vü· 
cuda yapışan, §İpnan bayanlar ıe
niş roblar girmeğe ba~larlar. Bu 
yaşta mGcevher takmaia ba~. 

Bu suretle olduğundan daha genç 
görünmek imk!nlan elde edilir. 
Bu ~·üz gençliğine. ruh ~nçli~ni 
iJ~ve edecek meziretlere malik olan 
bir kadrn gençliğini kaybetmekten 
katiyen korkmaz. 7 

m 

c le dou'blure du gilet 
d le bouton de ıüet 

S. İ: the WWtCOat Of \'Ht 
a the upper wa»tcoat 

(veet) poeket 
b the under wa.iatc~t 

(veat) pocket 
c t.he w&iatcoat (veat) li• 

ning (the linlıli) 

d the waistcoat (veat) 
button (thc button) 

S. A: die Wcı1te 
a die obere Weste.nta~chı? 

b die ur:t~re \Vester.~.-ı. 

sche 
c das WMtenfutter (Fut. 

ter) 
d der Westenknopf 

(Knopf) 

4. Btl\1C't P,\.'\"T.\LO~'"lJ 

(blnkl külohı) 

a haeak 
b pnntalon dü:;nıe&J 
e &Unırllilt 

d kU!ot kcnıerf 
c the ıleeve 
d the coJJar 
e the (whlte) waistcoat 

or vest 

e the (striped) trouecrs 
10. A: der Cutaway (Cut, 

Schwenker) 

!. l'ELEK 
a Ust cep 

b alt <''P 

4. F: la culotte de cheYal 

a la jambe 

f the (v.rhite) tie 
n. A: der Frackanzug 

a der Frack 
b der RockschoB 

<SchoB) 

80 

a der Rock 
h der RockschoB (SchoO) 
c der Armel 
d der Kragen 
e: die ( geetreiftc) Hose 

(Phıuıta!icbose) . 

f' ~f'lek utan 
it yel~k dUimesl 

3. F: le gilet 
a la poche euperieure 
h la poche inferieurc (le 

gou.s.set) 

b le bouton de cu1otte 
c le double fond 
d la ceiture de la culotte 

4. t: lbe breoches (tbe rlding
breeches) 
a the lcg ot the breechf'l!I 
h the tromıer hulton (the 

77 
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Sümer Bank Eti Bank meselesi 
( BaıtaraJı 3 üncüde) hesabına sevince değer bir iktisadi 

buttur. &na rağmen işini, müte.;eb ~uur hareketidir. Ancak miktar iti
bis bir sanayici ve menfaatini biliı barile o kadar az ve ehemmiyetsiz· 
bir tacir gibi, muvaffakiyetle yürüt- :lir ki, temin edecekleri (nihai fay· 
mekteclir. Bu idareye - son bütçe da), mevzuubahs bankaların sfüü 
müzakerelerinde olduğu gibi - te geçen muamelelerle müştagil (mua· 
ıis mak$adma menafi bazı sıhhi ve melat servisleri) memurin ve müs· 
insant mükellefiyetlerin de yükletil· tahdemin maaşlarır.a tekabül et
diği ve bunları kendi ticari maksat· mez. Muamelat servislerinin füru· 
lariJe telif etmek vaziyetine düşü· Ji mahiyetleri de esasen bundan do
rüldüğü düşünülecek olursa; devle. layıdır. 
makinesinin, biraz hususi eşkali ve· 
rilmiş müstakil bir mekanizmasının, 
pek mükemmel şekilde ticari biı 

muvaffakiyete mazhar olabileceği 

hakikati ortaya çıkar. İnhisarlar i· 
daresi fabrikalar tesis eder, fabri
kalar işletir, ham madde satın alır, 
bunların mamullerini satar; i~isi, 
memuru, tevzi teşkilatı vardır; tam 
bir sanayi ve ticaret müessesesidir. 
Fakat hiçbir zaman, hiç kimsenin 
aklına bu idarenin bir bankaya çe\
rilmesi Ye bundan mütevellit büyük 
faydaların uzun bir esbabı mucibe· 
ye bağlanması fikri varit olmamış
tır. 

* * * 
Devlet sermayesile kurulan ban-

* * * 
Bu mesail haricinde, devlet ser· 

mayesile kurulmuş bankalann lağ
vi haberinin iç ve dış piyasalarda 
ihdas edeceği tesir ve bundan müte
vellit vaziyet, düşünülebilir. Bu, ilk 
nazarda, ehemmiyetli bir mesele 
~ibi görünürse de. mahiyet itibari
!e, sadece romantik bir kriz endişe
sine istinat etmektedir. Gerek hariç
te ve gerek dahilde devlet sermaye
sile müteşekkil bankalara açılan 

krediler, tamamile devlet hazinesine 
açılmış mahiyettedir. Bu piyasalar, 
mevzuubahs bankaların devlet ~er
mayesine istinat ettiğini \'e hususi 

t~ehbüslerle aHlkadar olmadığım 

bildikleri içindir ki kredi hususunda 
müsait da\Tanmaktadırlar. Hazine 
ye itimat mahiyetinde olan bu vazi · 
yeti, mevzuubahs bankalar lehine 

istismar etmek, doğru olamaz. Esa· 
sen bu bankaların lağvi takdirinde 
tahaddüs edeceğinden korkulan va
ziyet, hazinenin tediyatı ke5mesi ih· 
timali ka~ısında. büsbütün \•arit 

ve bilhassa o zaman mühliktir. Zira 
ebedi olarak "Rentable., çalı~mı
yan bir organizasyonun, ger.e ebedi 

olarak devletin masraf bütçesindt 
büyük ve gerıiş bir fasıl işgal etme
si imkansızdır. 

kaların, statülerinde mevcut kayıt
lara rağmen, (banka) mevzuuna u· 
zaktan Ye yakından temas eden hiç 
bir muamele ile iştigal etmedikleri 
de meydandadır. Buna fiilen im· 
kan yoksa - ki bu da vardır. - O 
halde "'(banka) ismine lüzum yok
tur. Bankaların klasik tarif ve tak· 
simatı ve bunlara dair iktisat kitap

larında yazılı nazariyeler, bizim 
milli bünyemize ve bilhassa devlet 
sermayesine münhasır mali kudret 
ferle çalışan mali müesseselerimizin 
bakiki bünyelerine tevafuk eder şey 
ler değildir. Maliye hazinesinden 
toptan olarak alınan parayı şu veya _______ ı_ıh_a_n_T_A_R_u_s_ 
L- tesis ve işletmeye sarfetmekten 
ibaret bir mali vazife, bu sarf işini 

hususı bir takım muamelelere tabi Dün ve yarın 
tutmakla (banka) mahiyetini almış 

olmaz. Piyasadaki hususi kredilerin fercu"" me ku" l l"ıyafl 
devlet teşebbüsleri lehine mobilize 
edilerek kazanılması ve bu i~te me\' 

zuubahs bankaların oynadığı tavas· 
sut rotil, belki, bu te,.c;ekküller lehi· 
ne bir delil olarak ortaya sürülebi· 
lir. Fakat bu delil, mobilize edileı' 
kredilerin miktar itibarile arzettik 
leri (hakiki kıymet) ten zi}>ade, hu· 
susi kredinin milli bir maksat lehi· 
ne imalesinden mütevellit bir (ide· 
al kıymet) i ifade eder. Hususi kre· 
dinin devlet te.şebbüslcrine katılma· 
sı ve ayni gayeye sevki, memleket 

l'LANŞ 10 

button) 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

61 - 67 - 7 kitap 
Vikontun ölümü 30 
Lcneit il. 1. 
Liza 1. 
Evlilik 20 
Gizli Pamuk harbi SC' 

Bizans tarihi 1. 
Senyolbeos Avrupa 60 

• iV 

c the double seat (the 
reinforceıncnt: for rL 
ding) 

a tlıe sleeve 
b the belt 
c the collar 
d the lnpel 

d the trouser waU3tband 
(the waistband) 

4. A: die Brcecheshoso ( dic 
Breeches, Reithose) 

ıı der Bcinling ( das Ho. 
senbein) 

b der Hosenknopf 
(Knopf) 

c der Einsatz (Reitein_ 
satz) 

d der Hoscnbunıl (Bund) 

:s. AVCI cı;ımTl 
a kol 
b kemer 
c yaka 
d denik (klap:ı) 

e yan <'t'P (füıttc-ıı y:ıpış- ı 

trrma cep) 
:S. F: la vcstc, (le vcston, la 

v:ırcusc) 

n la mıı.nche 
b la ceinture 
~ le col 
d le revers 
e la pochc de côte 

(poche appliqucc) 

S. t: the Norfolk jacket (sL 
mllar in cut: tlıe wind
jacket made of rainproof 
ınaterlal) 
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e the (patch) 191Cle roc_ 
ket (the pockct) 

5. A: die J oppe ( ahnlich: die 
Windjacke) 
a der A.rmel 
b der Gürtel 
c der Kragen 
d der Aufschlag (Rc

vers) 
c die (aufgesetzte) Sci· 

tcntasche (Tasche) 

ntzl\rnTçt tlNtı··o:mı.sı 
a rC'din~ot 

b kol 
c cıerltll y:ılıa 

d redingot düğmesi 
e ~c-nic; kordeliih sllincl'r 
5:ıpka 

6. F: la livree 
a la rcdlngote 
b la mnnche 
c le rol a galons (rot r.:ı. 

lonne) 
<1 le bouton de redingot<? 
e le chapeau haut df 

forme (le hnut do 

forme) nvcc ruban 

Jarge 
6. t: livery 

a the coat 

H A B E R - Akşam P0!tas1 

Konkur binicisi ve· 
jokey 
(Baıtarafı 7 incide) 

yük~eltmck 'e bir tek maksaılı da 

yanşı kalanmadır. 

Jokeyler nizamname mudblnce 
an<'ak profesyoneller arasında tl -
nebilirler. 

Konkur binlcisin~ gelince; bu sı
nır ya doğrudan doğruya orduda 
sih"ari zabiti olarak yetl'.1ir, ya ken. 
dlsi hususi ~urettc binicilikle meş
~ul olarak, yahutta herhancl bir 
binicilik klübü manejinde konkur 

Beden terbiyesi umum 
mUdUrü 

General Taner 
Spor işlerimiz hakkında 

mühim izahat verdi 
(Ba~tarafı 7 incide) 

kette vermek istedi!1imiz veçhe 1-
çin 4 milyon liralık bütçe yapmış. 
tık. İstişare heyeti azalarile uzun 
tetkiklerden sonra tesbit edilen bu 
mikdar, 680 hin lira olarak kabul 
ediUiği için bu ııekllde çahşmağa 
Me<'buruz. Beden terbiyesi teşkilıi

t ına mümkün olduğu kadar ama
tör idareciler toplıyacağız. Teşki

l!itw>ıza dahil dokuz federasyon 

G HAZiRAN - 19:!9 

.. · • Bugünden itibaren 

L. A. R. E. • 
HUkiımetln l,ŞtiralJle l_sletilen Romen ha\-a po<ıtnlan 

Emniyet· Sür'at - istirahat 
Dünyanın en modern, T.icari tayyareleriyle 
İstanbuldan: Pazartesi, Çar~amba \8 Cuma günleri aat 8,15 dt' 
hareketle: Saat 10.M da Bill<rc~c muYa<ıalat. Ayni mahallere a)-n.İ 
~ün mu\'asalat eden \e Budapeste, \'!yana, Ilcrlin, Bel;rad, zagrCP• 
Vcnedik, &lllino, Turln, Am1sterılam, Varşo,a, \"C Parisc hareket 
eden ta.narclerle hemen aktarma yapılır. Eiletler, \'agonll, Nntt~'. 
1tta \"C Galatada Tahir hanında Senis ~Jıı.ritim Romen acente:;;ı 
bürosunda satılır. 

biniciliğinin ba5lan~ıcını öğrenir \ 'C 

ba}lı başına bir ilim olan biniciliğin 
bu kısmında ~alışmalarına deYam 
eder. Vaziyeti, gayesi itibarile ta -
mami:yle amatördür. (A nupada. bu 
cıınıfa centilmen tabir ederler) Kon 
kur binicileri ba:ıJkalannm atlarına 

bışkanlığı hala münhaldir. Meslek- ı ~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E!:~---:. 
ten anlıyan idareciler buluncaya YEN• VALDE LOKANTA ve 
katlar buc;..in olduğu gibi fahri ida. *M 1 BI RAHANESI ----~ 
reciıcrle çalışmağa devam edece -
ğiz. 

Sirkeci Ankara caddesi Musulpalas altında 

da hiç maddi menfaatsiz binerler, Futbol federasyonu başkanlığı i-
ak~l halde diskallfie edllirler. cin milli takımın eski oyuncuların-

Öğlen ve akşam üç 37 50 K t 
yemek( i bir tabldot • uruş ur. 

. . . dan binbaşı Kamil Etemi getirmek 
Binislert itıbarıvlo Jokeylerin a- l . B k d kld be · • • . stıyoruz. u ar a 8.§, es en rı 

zami 2 Kgr. ~eçmiyen eğerlenne ı federasyonda çalışmıştır. Güreş fe 
mukabil, 7 , 8 Kgr. hk eğerler üze_ d Ah d F t · .· . . .. erasyonuna me e gerı) ı gc. 

1 inciler: döner kebap, pideli yoğurtlu keb3.p, cngina~ 'ı 
beyendili kebap, bezelyelı, kebap, şehriyeli ta-; .. !' 
güveci, beyin salata. 

rıne JOl>e'.\·lerin ~ok kı!\a ozengile - ı· k . t " 'I f kat ettı'"" • _ ırme ıs ıyoruz, ., uva a ,._ 
rlnin ak!iilnc uzunca ozenglylc bl - 1 . t kd" d b l d b"' 1 

erı a ır e u mese e e ov ece 
ncrler. Oturuş \"C bin~lerlndeki . . b. k'ld h 11 d"l ı~ • 1 · . en ıyı ır §e ı e a e ı m'-9 o a-

2 inciler: Kabak karnıyarık, etli semizotu, ayşekadın, k~· 
bak dolma, zeytinyağlı enginar, peynirli ve kıyr:.:ı 
1ı börek, pilav. 

farklar mak!iiatlannm başkalığı ıtl-

ba.rile tamamlyle değUr. Zira jo -
caktır. 

Su sporları federasyonuna bakan 
Abdurrahman, vazife.sine devam et 
mektedir. Eskrimde hala meşgul o-

3 üncüler: Vişne tatlısı, yassıkadayıf ·, çilek, vişne, kayısı 

kompo~tuları .. 
keylerin eğer üzerinde baldır, uyluk 
\'O l\aynnk tesirleri yalnıL atı sür -
mek n itmek lcind.ir. Konkur bini· 
clsinin 1 e bu üç hareketi kull:ını51-
na göre hap·anı terbiye için en c. 
sa!lh yasıfalardandn-. 

Yemekler~e §İşe bira~ı ve 29 luk rakılar 35 kuruştur. 

lan Rıdvan vardır. 

Ayakta duble bira 10, kadeh rakı 7,50 kuruştur. Akşamı::rı 
bol ve nefis mezelerle 29 luk rakılar 60 kuruştur. 

Uer konkur b nlclRl sıkleti müsa
it olduğu tal>c.lirde kısa bir w.manıla 
hllo \'C mahdut birka~ inceliği öğ -
renince dninın l)i bir jokey olabilir. 
Fakat bir jokeyin iyi bir konkur 
binici i daha. kıs:ısı bir binici olabil
diği ı:ok enderdir. 

Bununla beraber jokeylerde kcn. 
dl ııahalarmda Fra.mıa, İngiltere, 

Amerika gibi iyi lınllskıın ingiliı 

atlarmın yetiştiği ,.c yanşların !:Ok 
ilerlediği yerlerde çok kıymet ka -
zanmaktadırlar. hatta bu tiç mem
leket~ ı:ok a..<ıri jokey mel\teplerl 
bllc nrdır. logllterede ~ok bUyUk 
ynr.ışalr kazanmış Donaı;U isminde 
bir jokey kml tarafmda.n yemeğe 

dnet cdllmlşttr. 

Bizde manl.C8ef bu lkJ sınır dalma 
kan5tırıhyor. Jokeylerin bindikleri 
ılüz yanşlar Bnlarköy, Ankara \'C 

lrnılr hlpodromlarmdn. yapılanlar -
:lır. Slp:ıhl Ocağmm manialı mli!ıa.. 

bal<a.lan l8e konkur-hlplk olup zabl· 
tan ,·c amatörlere mahsustur. 

Dağcılık federasyonu için genel 
kurmaydan bir arkada§ istedik. 
Her federasyona ehlini bulmak için 
çalışacağız; işin ehlini bulamazsak, 
bu yerler altı ayılanberi olduğu gL 
bi gene boş kalacaktır. Bu iı;in ü
zerinde titizlikle durmaktayız. 

Teftiş dairesi için iki müfettiş 

getirmek lazımdır. İcab etmedikçe 
müfettiş almak niyetinde değilim. 

Atletizm için Adil Girayla konuşu-
yoruz. 

Hcsab işleri dairemiz tam tcşki. 

15.tile tamamdır. Sağlık dairemizde 
bir doktorumuz vardır. Bu daire gi 
bi işleri de daha ziyade genişlete_ 
ceğiz, Eski Türk spor kuruı:r\4ndan 
devraldığımız arkadaşları a)·ncn 

yerlerinde kullanıyoruz. Mecbur ol
madıkça ilave de edilrniyecektir. 
Teşkilata iki avukat lazundır. 

Kendilerine iş tcklü ettiklerimiz
den bazıları bulundukları yerleri 
bırakıp da gelmedikleri içİn mUş. 
külata uğramaktayız. 

İstanbul mmtakası bütçesi 413 
bin 635 lira olarak kabul edilmiş. 

tir. Bu paranın üç yilz küsur bin 
lirası saha tesislerine sarfcdilccek-

CaYlt S. TUI .. ÇA tir . ., 

PLAXŞ 10 

b the sleeve 
e the galloonecl collar 
d the ooat button (the 

button) 
c the top, or ~ilk, hat 

(the tile) v.ith broad 

band 

de) 

8. SMOKl:r 
a c~kct 
b kol 

c yaka. 
d ııatcn ılcnm 

e pan!alon cebi 
O. A: der Dicneranzug ( die 

Livree) 
a der Rock 
b der A.rmel 

f pantalon ön yırtmacı 
(patlet) 

"' .. 

7. 

7. 

c der bctrellte l{ragen 
(Tresscnkrar;en) 

d der Rockknopf (Knopf) 
e der hohe Hut (Zylin_ 

der) mit brcltcm D:ınd 

mmtXGCT 
a kol 
b yaka 
c cıa.ten d<'nlk 

ı~: la rcdingote 
a la IT'nnche 
b le C'Oi 

c le revers en satin 
1: the frock - coat 
a the slee\'e 
b the collar 
<' the !apel 

7. A: der Gehroclt (Dratcn. 
rock) 

a der Xrme] 
b der Kragen 
e der Spieı;el (elle Blcn-

8. F: le smoking 
n le veston 
b la manche 
c le col 
d le re\·ers double de s~· 

Un 
e la poche de pantalon 
f Jn braguette (brayette' 

8. i: the dinner - jackct 
a the jacket 
b the sleeve 
c the collar 
d the lapcl 
e the trouser pocket 
f the sllt (the openl!lg) 

of the trouscrs (tho 

8. A: der Smoking 
a. das Jackett 
h der A.rmel 
c der Krıı.gen 
el der Aufachlag (Reverr) 

mit dem Spiegel (der 
Blende) 

c die Hosentıuıche 
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Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

. serı 
1-10 kitaplı!< b•rli1C1 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka. 

ı.;urt1' 
ıoO 
100 
15 

Borsa 'j5 
4 Devlet ve lhtilal 15 

5 Sosyalizm 75 
ö J. Ras;n külliyatı 1 

60 

7 l~çı sınıfı ihtil~lı r ()O 
s Ruhi hayatt~ ıaşuu 

1
00 

9 Isfahann dogru 
1 

15 
10 J. nasin külliyatı ı ,../ 

795 
rıı~· 

Bu !'.'erinin fiyatı 7C5 it~ 20 
D 

ur. Hepsini alanlar:ı ruşıı 
2''6 kll skonto yapılır. '-' ı.ııJtıll 

,eşin alındıktan son.ra 0cıcl1· 
ı lirası ayda birer ıırn 9;;.ın· 

imek üzere d5rt tak;~ 
nır. 

&' W*C#Z 

Or. iRFAN KAYR~sı 1 
RöNTGEN MOTEı-tAS=> 11rıe· 

Türbe, Bozkurd. l{ıraat~8re1 
sokak N :>. 8 - 1 O. öğlederı 
ra 3 ten 7 ve ka;;r·~ 

6, 

() 

J. 

·~· Ilı t .ı IJ 
·I~ S 

ıo. rı 
}j 

ll 
ı: 

'ı· et 
il }\ 

\' 



6. 6 
.. 939 Salı 

19.15 ~r 
• l<ar urk müzif;i (FMıl heye· 
'Q~ :~k r>rogrom). 19.45 Türk 
l~rı ilik IOrkülerf u oyun ha. 
~I ·Sadi Yın·er Ataman). 20 Menı 

L lııaf 0" ~'"l'le 
1 

,,arı, aJonı ve meleoroloji 
,,-20 'l'~;k 20.1!> Nc$cli mOılk • Jı. 

tt td rnnılAI CKIAıılk prosıram) 
oııı kQ en: Mesut Cemil. Ankara nıd 

, 1 berırrıe heyeti. ı - Tanburl ec. 
ı... tlerıd~ • Bııyntl peşrevi. 2 - Ta. 
"''llıın • nayoll semaı • CıkmBl 
4 • lı dilden, 3 - A'ık Mıı!llafı· 
lt, 4 jraıı şırk1 • Sebep ne bnkmı· 

11
• J\or srrıaıı dedenin • Dayall far. 
~ l:ık tıdan )'ar 1tlile 80le. 5 - Kt'· 

· tıı~ı ~nıı. O - Doktor Suphl Eıkl 
7 7 ''le • Bokdıkca h!bnll anı. 

O~·~~ ~cvkl beyin • Hicaz $arkı 
1 nta. 8 - 111 Selim • Sehna1 

:, 9 • llir ncvclvanı dil mOptelrı· 
• Aıe - ltııo elendi • Şehnoı ş:ır. 
lıı ronu andellb. ıo - hmall cJp· 
ı::ı~~ll~ı )'UrOk semaisi • Ylnt• 

ll.1t llhbeı. 1 t - Nikolııkf u ıa . 
l,•ı \ı .. &aı ııemafsl. 21 Konu~ma. 
ot n ~z.k Oladyo orke~lrası • Şef : 
Ot• 

1 
crıı ı\ln:ır). 1 - P. Esrh:ıi· 

D , 1 • - 6 ncı senfoni si miniır. 
1\ hı· Al Aıloglo • AllcRro non trop 

-o ~I llcgro con grozia. c) AllCJ:ro 
l~ 1\ vııce. d) Adagio lamentoso 

1 •:~a~nu,mo. 22.30 Müzik (Ope. 
~I •rı • Pi.). 23 Son ajans hıı · 
~ .' Zfrıını, esham, tah\"llM, kam 
l: 11llkut borsnııı (fiyot). 23.20 

•tı~· 1(Cıı2Jı:ınd • Pl.). 23.55 • 24 
rırosnını. 

? . 
'6 "939 Çarşamba 
1t3o • rıı J'lrogr:ım. 12.35 Tiirk müıl· 
ı t~ 13 Memleket ~:ıat 11yarı, :ı. 

1t ı10 tne•eoroloJI haberleri. 13. 15 
· *~~'~ CIH:raııcli Cumhur bnnılo· 
. ıi lı~nn I\ünçer) l - A. Tlıo
. 2 °rtılct Opernsındnn pre!Oıl \'C 

3 ij - St. Sncns • "Cczı:ıir süiti'' 
Ot 'Is rıcu Jlnrc:ısı. 3 - P. Popy • 

CRlcnıı ı (u,.crtür). 4 - l.:ı· 

15 
-

Beton arme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinder, 
1 - Ama.sya \ilAyeti dahilinde Amasya - Samsun yolu li.zerinde

ki ahşab Yeşihrmak köprUsUnUn betonarme olarak yeniden inşaatı 
"38.~00" lira keşli bedeli ilzerindcn kapalı zarf usulilc eksiltmeye çı_ 

k.anlmıştır. 

2 - Ekıılltme, 22.6-939 tarihi ne milsadif perşembe günU öğle
den evvel sııat "11" de Nafia Vekaletinde Şose ve köprüler reisliği 

odasında ynpılacııktır. 

3 - Eksiltme ı;artnamesi ve buna mUteferri diğer e\Tak ''193'' 
kuruş mukabilinde adı geçen reislik ten alınabilir. 

4 - İsteklilerin, eksiltme tarih inden en az eeklz gün evvel yazı 
ile Nafia vekaletine müracaat eder ek bu gibi inşaatı yapabilrecklerL 
ne dair ehliyet veslka.'ı almalan llmndır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördUncU maddede bahsedilen vesi
ka ile 939 senesine alt tlcattt odası vesikasını ve "2888" liralık mu. 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarlfatr daire
sinde hazırlıyacaklan kapalı zarfla rmı ikinci maddede yazılı vakitten 
bir saat evveline kadar makbuz mu kabilinde komisyon reisliğine ver. 
meleri muktezidir. (2097) (3892) 

Muhammen bedellerile miktar ve \'asıfları aşağıda yazılı (2) grup 
malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 8.6.1939 per
şembe günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşa.da gar binası dahi· 
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i tiyenlcrin her grup hiza~ında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günil saatine 
kadar komisyona müracaatları lamndır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. 

1 - 1000 metrelik dekovil malzemesi (Demir tra,·ersleri ve küçük 
malzemesi ile komple olarak) muhammen bedeli 3000 lira ve mm-ak· 
kat teminatı 225 liradır. 

2 - Muhtelif eb'atta demir gaz borusu ve teferraatı muhammen 
ııt • "J\oıiyon" (Orkco;trıı süili1 

: lı) Ş:ımpon3·:ı h:ırdnğı. r) 

111~ul~mc. ç) Kordclnlt:ır \·c .=============================-============== 
ar. ıl) Serpantin • Ynı~. 19 

bedeli 1820 lira 5 kuruş muvakkat teminatı 136 lira 52 kuru~tur. 
(3566) 

'' 19,0l Müılk (StraU~!IUI' 
l I>1, 10.15 'l'ilrk müıi'11 CF:ı

ttı). 20 Metnlekct snllıl ll)'ıtrı, 
e ınc:corolo•ı haberleri. 20.15 

ı lllitkıar - R. · 20.20 TOt-l: ınnıı 
!) fhın:ın beyin • Sabo peşrevi. 

il!ııin • S:ılıtı şıırkı .. Gu~cyle 
<ıllt>rt. 3 ..... Aşık MuslnCaom 

. c 111 ~kı • Bir esmere Rönül ver· 
• ~' l\uıım Us'un • Hüzzam şur. 
~kıııcnıczsin kim~erc. & - Ke· 
ıhı~Sfını. G - Jlolk türkfisU • ln

•ı • .:111nrı O\·nyıı. 8 - Mehmet Na 
g lieaıkAr ~:ırkı - Görmezsem 

• \•8;" lterık Ferıanın • Jluı şır• 
~1.~dı .! 'hıın ı ateşin. 21 1'onu~· 
l t ;ı fliütik (Saksefon ~ololıırı • 
';'tıcin). 21.45 lhıfl:ılık post:ı 

1
1 ~ec·2 Müılk (KD( ilk ôrku~trıa • 
l~ıl.Q ıp Aşkın): ı - Hann~ T.öhr 
a ~ Eıtccıi (\'alı;). 2 - l\licheli • 
~ "i tkıları (Polpııri). 3 - Bern. 
'u1

111sch • Cisıın raıııaztsı. 4 -
·ı~~~c · Ciünc$dc (\'ols). tı -

trie eh • Orm:ındıı aı~I, 6 - Pe
t ırı' • l.eifü·oner oslıer. 7 -

' ~ ~kc • \'cnüs ( \'ııls). 23 Soıı 
, ~: trtcri, zlroot, esham, talı· 

~· ... 31lıbl)'o • nukut borsası W-
~ .~2 ·20 ~lüıik (Ca7.band • Pi.). 

~ Yarınki program. 

~&.b 
s!'\~cı Radyolardan 
~çdrniş Parçalar 

~ 
r~a 

~ltı 1'ürki)'c 60Bti üıcırine ö~ 
tıı·ııı·· 1 k ·ı ' •I s:ıat o ora· ven ınış. 

0J'lb 
"-nAr.An \'E SE~F0:'\1 

,, 
1-an ı ı. ııı 1 c ra <R.l Mozort proı;ra • 

~ . 
Ol 11likr 

& Sır t~: R. Strauss progr. 
ta. no~i'burg: ")llrellle,. (Gou. 

lll!riın 
gj (" (uzun d.) Do senfoni 
I. ultl!t) 
·ille· ... 1 . 
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ribirine karıı bu~ün hürr.let C':fr 
l c.rlar, biz onların biri birini r.ev. 
melerine meydan vermiyeceğiz, 
bir seneye varmaz, biribirini 
tahkire başlarlar, lıundan b::şkn 
bana görünen ve inkişaf e:len 
hi4kikat ziyas nın ne taraftan ve 
l:lındcrı geldiğini anlıımak isin 
müzakereye ne lüzum var? 

Ben ki ş:ırlctan geliyorum, bu· 
r:ıya kil.dar çolııınlara gece yo
lunu göıt~ren yılclıı: gibi (hald
kat siyası) ile yol gfütcrilerck 
geldim. Artık durmak znm:ını 

defildir. Den yarın İ§e ba~laya. 
cağım. Sizin yatldımınızla taah
hüt eylcdiğım bu hizmeti mey
dana getirmek için yirmi seneye 
ihtiyacım olacaktır. Eğer biz 
birleşik ve kuvvetli olarak mak
sada doğru bila tereddüt yürür 
ve ileri gidersek yirmi sene ye. 
t ~r. 

Baıı sesler: 
- Yirmi ıene ! .. Du müddet 

pC'k ço'k ! .. 
tlstad bu seslerin geldiği tara-

fa dönerek bağırdı: · 
- Evet, şüphesiz, bu zam.::n 

çok .. Bir uıulil iclarcyi kaldır · 
maiı, bir Mlamı ölcl:!rmek gibi 
hemen kıb:l ol:cafiını zanneden. 
:er isin pek çok ve u:un :ı:amon .. 
F~at bunu böyle sananlar ah· 
maklardır ... Bir bıçak darbesi 
bir adarnı öldUrür, ama bahçıva
nın çakm &ibi yerine on filiz 

f çıkmak için!.. Mezarına yatırı. 
lan zalim ve cesur on üçüncü 
Lui, münteblt, zeki on dördl\ncü 
Lui, kan ve göz yaşıyla lezzet a. 
lan on beşinci Lui ve doh:l n'!lcr 
çı'k~r .. ltenı:Ji hayatım, evlfıdı"m 
hayatını kral için fedaya daha 
.dün hazır b~ılunan otuz milyon 
halkın kalbintlcn krnlın isır.irti 

silmek için ~ irmi seneyi çok mu 
görüyorcunuz ?. Bin r.cnedenb~
ri Franıınnın her köşesine ışık, 

y::ğmur, zafer, ıa~aa olnn krali
yet armasını, on asırdır ahtli
nin kalbinde, nazarında hürmet 
ve muhabbetten başka bir şe· 

ye tesadüf etmemiş 'olan armayı 
o halka iğrenç ve kötü göster
m~k için yirmi sene çok mudur? 
İ:ı.:te kardeşlerim; bu iş için l::en 
siıe yirmi değil. yüz sene vere· 
yim de lıunu meydana getiri· 
niz. 

Siz doğnık, mütere<lclit, b 'ri4 
birinizin yabanc sısınız.. Yalnız 

ben hepinizin ismini biliyorum. 
Yalnız ben onları birle§tirerek 
büyük bir kuvvet vücuda getir
mek ilzcre hepinizin ayrı ayn 
iktidar ve meziyctinizi takC:ir 
ederim. Yalnız ben r.lzi b'.ribiri 
:ıiz~ !Jağbyan, costlulı' bnij"•nın 

en f:ilyük düğUmü biri'Jn ine i.nıg 
lapdığı iki ucuyum; eve~ kar • 
deşler, size §Unu söyleıim ki. 
filosof, alim, e&naf, mUnevvCl 
ve ilh ... olan sizlerin kendi aile. 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine 
ile diker erkek ve kadın terzi aramyor: 

l - Tophanede 2. No. lu dikim evi için !araç el işi ve ma
kine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktrr. 
3 - Ücret haftalık verilmek Uzere taliplerin hUsnühal ve 

tifo a§ı kağıtlarile birlikte hemen dikim evi mUdUrlUğUne mu. 
racaatlnrı. (5) (4000) 
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den vapura binip Rodoaa, &onra 
Maltaya gittik, Maltaya varma. 
dan evvel bir gemi ile istikbali· 
miı:e gelen iki şövalye bizi ada
nın en büyük hakimi (Pinto) • 
nun sarayına götihtlü .• 

Şimdi efendiler, belki müslU
man olan "A§arat,, ı onların en 
büyük dil§mnnı olan Maltal lar 
bizi, bu kadar hürmetle nasıl ka• 
bul ettiler? diyo dil§ilnüyorsu
nuz .. Sebebini analtayırn: 

üstadım ''Altotas., katolik ve 
Malta şövalyelerinden idi. Tan. 
nya tam manasiyle iman etmit 
bir adamdı. 

Ben do ineanlan mUsavi gö. 
rür. Milliyet duvarlanı:u yıkma· 
ğa çahıır bir adamdım. Iıte bu 
halim ve itikadım, bcnih iyi ka
bul v~ hürmet görmeme yardım 
etti. 

Seyahatimiz bitmİ§ti. İsmen, 
adcten ,ahlal:en biribirinin akı;i 

bu kadar memleket görmekten 
kat'iyyen ıaşırmamıştım. Çünkü 
hilkati Ademdenberi ya§ad ğım 
ve geçirdiğim otuz iki hayat eı
nasını:la bu memleketleri cör. 
mü' ve hepsini ziyaret etmiştim. 

Yalnıı nuarı dikkatimi eol· 
be::en şey bu memlcl:etlerdc otu. 
ran hal!nn dcği~ikliği idi. Ge;. 
miı vak'aları ıözilmUn önüne 
getirerek insaniyetin bu kadar 
asırlardanbed qtığı merhaleleri 
l>irer birer teyreyledim.. BUtUn 

fikirlerin terakkiye miltemayil, 
terakkinin de hürriyete vardığı. 
nı gördüm .. 

Efendiler, ıarktan kalkıp bu. 
raya gelmekten maksadım, yal
nız masonluğa ait bir iı olmadı. 
ğını anlamışcınıı.dır. Ben ıizc: 

- Dünyanın Uz-erine yükseli
niz, benimle beraber kürenin Ü• 

zerinde dolaşarak biltiln hükQ .. 
metlere ve milletlere bir kere 
bakınız derneğe geldim. 

Milletlerin hepsi b\iyük bir 
cemiyet tegkil eder. 

Fransa mevcut milletlerin pİt· 
tarıdırf onun eline bir m~ı'ale 

verelim, bu mcş'alenin atefi 
Fransayı yakmıı olıa bile .ziyanı 
yoktur. ÇUnkü selameti temin 
eden bu yangın dünyaya ıtJık ve
recektir. 

Belki bu hususta cesareti ol
madığından Frnnsamn vekili bu. 
rada bulunmuyor, bell:i o, vazi
fesi önünde mütereddit bulunu. 
yor .. Bu iııdc muvaffak olmak 
isin hiç bir şeyden korkmıyan 
ve hiç bir tehlikeden çclıinmi. 
yen, daima ileri iİ.-.len bfr adam 
lhımdır .. Binaen.aleyh ben Fran 
uya gideccÇim. 

Relı ıordu: 

- Fransaya siz mi gide4:ekai· 
• 7 

nız •• 
- Rvet ben giaeceftm, on. .. 

sr en mUbim vuife ve memu. 
riyettir, o TUif t}'i ben kendim 
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Her şeyde tasarruf caiz olabilir, 
fak at çocuklarımızın sıhhatinde asıa ! 

................................ ~ 

Kısa bir müddet "RADYOL1N,, 
kullandıktan ıonra ditlerinizi inci 
gibi , parladıktan baıka mikropla
nn kimilen mahvolduğunu, za. 
rarlı ıalya ve ifrazatın keıildiğini, 
dit etlerindeki iltihaplann dur
duğunu ve nihayet ağzınızda latif 

Çocuklarınıza her z aman en iyi şeyleri veriniz 

Üç aylıktan itibaren 

FOSFATiN 
en mükemmel çocuk ~· dasıdır 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

FOSFATiN 
• KREM BALSANİll I 

KANZUk 

bir rayiha baıladığını 

duyacakımız. 

Gayet Temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 

ile beslenen çocuk lcanlı, canlı ve daiına sıhhatli olur 
Bütün dünyaca takdir edilmi~ 

sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu

si vazo ve tüplerde satılır. 

INGILtz KANZUK ECZANE-

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra günde 

3 defa dişlerinizi · FOSFAT1N Fransadan gelir, F · ~--;:R rnarkasile arayınız. 

Dilşkünlerevi isminin Da.İ-ülaceze olarak tevsimine, umumi 
meclisin 16--5-939 T. li toplantısında karar verilmiştir. nan 
olunur. (4007' . . .. 

Bo§ ve dolu arabalarla yüklü ve yüksüz hayvanatın 1 Mart
tan Eyliıl nihayetine kadar sabahları saat 8 den dokuza, akşam. 

lan saat 17 den 20 ye, kış için 1 Teşrinievvelden Şubat niha. 
yetine kadar sabahları saat 8 den 9 a akşamları saat 17 den 
19 a kadar Karaköy köprüsünden geçmelerinin men'i ve ev. 
velce bu. hususa müteallik müttehaz knrarlarm bu suretle tadi. 
li Daimi Encümenin 12-5-939 T. li içtimamda kararlaştırıl
mıştır. 118.n olunur. (4008) 

*** 

l\:arnesiz otomobil, otobüs, kamyon ve kamyonet kullanan. 
!ardan alınacak para cezasmln 25 liradan beş liraya tenzili uy. 
gun görüldüğüne, umumi meclisin 12- 5-939 T. li toplantısında 
karar verilmiştir. 118.n olunur. ( 4009) 
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alıyorum. 

- Fransada şimdi neler oldu· 
ğunu biliyor musunuz?. 

· Yolcu gülümsedi : 
- Biliyorum .. Çünkü onları 

..ıazırlayan benim.. Ahlakı bo
zuk, korkak, ihtiyar bir kral, se. 
lametinden ümit kesilmiş olan 
Fransa tahtı üzerinde bulunu -
yor. Ancak bir kaç senelik ömrü 
kalnuştır. Onun ölıdüğü gün, 
her şeyin yolunda hazırlanması 
için tarafımızdan istikbalin mü· 
nasip surette hazırlanması lazım 

gelir; Fransa dünyanın anahtar 
taşı.dır. Vereceğimiz bir işaret 
üzerine derhal kalkacak olan al
tı milyon kuvetli bazu bu taşı 

yerinden sökmelidir. O zaman 
müstebit hükumetler yıkılırlar. 
Fnnsada artık kral ve kraliyet 
kalm:ı<:lığını haber aldıkları gün 
Avrupa hükumdarJarı akıllarını 

kaybedecek, başları dönecek, 
Fransa tahtının yıkılmasiyle a. 
ç:fan uçuruma kendiliklerinden 
düşecelcJerciir. 

Reisin !'ağ tarafında bulunan, 
ve konuşmasından İsviçreli ol· 
lduğu anlaşılan zat: 

- Affedersiniz üstad, her 
ihtimali hesap etmiş olduğunuza 
şüphe yoksa da ... d iye söze baş
llsnak-. idi. 

J'alrat yolcu onu susturdu: 
·- Hır ihtimali hesap ettim. 
- Gene affınızı istirham ede-

rek derim ki, biz !dağlarımızın 

tepelerinde, derelerimizin için. 
de, göllerimizin sahilin.de esen 
rüzgar gibi serbest söylemeğe 

alıştık, binaenaleyh, açık ve ser· 
best sözlerimden dolayı tekrar 
affınızı dileyerek zamanın şim

diki halde tasavvurlarımızı yap. 
mağa müsaid olmadığını zannet. 
tiğimi arzeylerim. Çünkü şimdi 
Fransa krallığının tekrar kuv
vetleneceği mühim bir vak'a geç 
mek üzeredir, on yedi Kayse
rin kanını altmış bir kralın ka. 
mna karıştırmak için debd~.t 

ile Mari Terezin kızı Fransaf.\ 
gırıyor, Halkın · bundan, çok 
memnun ol:luğunu ve adeta bay
ram yaptığını biliyoruz.. Böyle 
zamanlarda halk geçmi~i unutup 
ve ancak bugünü düşünür. Bi
naenaleyh ben kenfü namıma 

ve bütün kardeşlerim namına 

vaktin şimdi müsait olmadığını 
tekrar eylerim. 

Ustadıazama karşı bu kadar 
sükünet ve cesaretle söz söyle
yen adama herkes hayretle ba. 
kıyor, ve üstaijın kızacağından 

korkuyordu. 
Halbuki o hiç bir teessür gös. 

termedi: 
- Söyle kardeşim, söyle! Re· 

yiniz ve mütalearuz muvafrk;a 
ka?ul ?l"!nur, biz, ~llahıı: sey· 
glli kullan kimseyi reddetme • 
yiz: .• 

Sİ BEYOGLU • 1STANBUL 

..... _!111 ............... "" 

Spor ve Beden Terbiyesi ile 
Alakalı Zevata: 

Başvcl:alet beden terbiyesi genel direktörlüğünden: 

iZ 

Tra~ bıçakları cildi ~,:
ve yüzünüzü pamuk gıbi 

Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesi kütüp
hanesine ve neşredilecek broşure konulmak üzere aşağıdaki mad. 
delerde gösterilen malumat ve resimleri toplamak kararındadır. 
Alakalı zevatın bu ilanımızı mektup yerine kabul buyurarak ıaa. 
kal 6 X 9 ebadında bir fotoğraf ve tercümei hallerini (Ankara. 
da; Beden Terbiyesi genel direktörlüğü) adresine göndermeleri. 
ni rica ederiz. 

Her yerde POKER ::!,~~~;; 
ıi lCD ~!KD ~le: 

ı - İdman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi mer. r 
kezde, federasyonlarda ve diğer heyetlerle mmtakalarda çalışmış 
olan zevat, 

2 - Beden Terbiyesi ve spor İ§ilcrinc ötedenberi emek ver
ml§ olan zevat, 

Şişe ve Gam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe Faf rikamız Temmuz 939 ayı içinde sarı r: 
§İşe imal edeceğinden bu renk şi§Cye ihtiyacı olan sayın rıı 
tcrilerimizin en geç 15. Haziran. 939 tarihine kadar Fabri~~ 
mıza siparişlerini getirmiş bulunmaları son defa olarak ~i 
olunur. Bu tarihten sonra gelecek siparişler 940 senesi re efJ
şişe imatatı devresine kalacağından alakadarları ona göre t 

3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekorunu ka. 
zanmış olan sporcular (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih), 

4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve mil. 
li temaslara iştirak ettirilmiş olan sporcular, 

5 - Beden Terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş ga. 
zetelerde ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor ga. 
zetesi çıkarmış olan zevat (bu zevatın mümkün ise eserlerinden 
ve yazılarından birer kolleksiyonu birlikte göndermeleri) rica 
olunur. 

vir ederiz. 
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Bu sxrcd:la ayağa kalkan İsviç
r e meb'usu lafa karıştı: 

- Muhterem üstad, şimdiye 
kadar öğrendiklerim bana bir 
hakikati gösterdi : İnsanların yü 
zü ruhunun aynasıdır; bir i:ı

san yüzünü istediği gibi tertip 
eder, bakışını tatlı bir hale ge
tirir, dudaklarını gü]:lürür, bu 
hareketler kendi elinde ve kuJ
reti dairesindedir, fakat kendi 
tabiat ve ahlalnnm açık ifadeleri 
yüzün.de her zaman görünür, 
Kaplan da hazan gülümser. Fa
kat o h'!r zaman yırtıcı ve vahşi 
bir kaplarJ:lır. Köpek kaşlarını 

çatar, dişlerini açıp hiddet gös
terir, fakat sevimli ve seııbest 

gözlerinden, zekasını gösteren 
yüzünden, halisane hareketin -
den onun dost olduğu anlaşılır. 
Allah, herkesin alnına ismini 
ve ahlakını yazmıştır. işte Fran
sada bir hükumeti idareye nam
zet olan genç kızın yüzünde 
Alman kızlarına mahsus gurur, 
cesaret ve merhametin eser ve 
alametleri bulunmaktal:lır. Ko -
cası olacak delikanl nın yüzün· 
de sakin bir soğuk1:anlılık, dik
katli bir fikir adamı vaziyeti 
vardır. 

Fenalığı derhal unutup iyili
ği kat'iyyen hatırından çıkarma. 
yan Fram:ız milleti gibi bir k:ı
•İm nasıl olur da genç, güzel, 
merhametli bir krali~eyi, halim, 

selim, i.dareli, muktedir bir kralı 
bilhassa on beşinci Luinin harpçı 
ve zalim idaresirJ:len, gizli in. 
tikamlarından, Pompador ve Dü
bari gibi fahişelerin saltanat 
devrinden sonra ele geçirirler 
de sevmezler? Fransızlar A vru
paya sulh getirecek bu hüküm
darl.arı nasıl olur da takdis et. 
mezler?. 

Şu dakikada veliah:lin karısı 

Mari Antuanet, Fransa hudu -
dunu geçiyor, Versay sarayı on. 
ları bekliyor, bu sırada Fransa
da ve Fransa için istediğimiz 

ıslahata başlamak zamanı mı

dır? Muhterem üstad, düşündü

ğüm, münasip gördüğüm şeyi 

söylemek, mütalealarımr sizin 
fevkalade aklımzın tahliline koy. 
mak istedim, bu bir kusur ise 
affınızı dilerim. 

Bu sözleri söyledikten sonra, 
İsviçre meb'usu hürmetle setam 
vererek bir tarafa çekildi. Her
kes üstadın vereceği cevab:ı in. 
tizar ediyorju. 

O gayet soğukkanlılıkla şun

ları söyledi: 
- Muhterem kardeşim: b:ı 

kadar mağrur olan Mari Antu. 
vanet açacağımız müc2.delede 
in:ıd ederek hli::umları:mzla 

mahvolacaktır. Güzel ve merha· 
metli olan Lui Ogust mücadele. 
ele zaafa düşecek, karısiyle be· 
raber mahvolacaktır. Onlar bi-

Petrol Ni~a~ 
Kepekleri ve saç dokU 1' "'1 
tedavi eden tesiri uıUeerffl 

ilaçtır ~ ....-·---::::? 
Vakıt Kitapevı 

Dün ve yarın tercilııı' 
külliyatı 

~ No. 31-4-0 4 cü seri 
31 Rasin kUlliyatı r'I 1 

; 
32 Metafizik 

ı" 33 İsken der 
34 Kadın ve eosyauzıo ; 
35 Demokrit 

,, 
36 Dinler tarihi 

,o 
37 Filozofi ve sanat 

jOO 

38 Etika ~ 

39 Herakllt 
~ 

40 Ruhi mucizeler ~ 
t11'" 

50 ııuto• otı· 
nu serinin fiatı 6. ..n 11• o 

·· de ~v ...ıtıl 
Hepsini alnnlarıı yuz "UJ"":',,. 

tc. yapılır. Kalan 5.20 • ..,ot J 
t20 kuruşu peşin alınaraısde~ı 

b:ıklsl ayda birer ura 
-ı nıt• üze re dört tak.site bııg 8 


