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lmanyada mahsulün süratle 
toplanıp kaldırılması emredildi 

Bu vaziyet seferberliğe 
hazırlık sayılıyor 

Sanat erbabı mecburi 
h izmete sevkedildi 

Temmuz tehlikeli ag ! 
J Paris, 10 - Berlinden alınan 1 MalUm olduğu üzere mahsul kaL için yapılmakta olan sivil seferber· 

h:ı.bcrlcrc göre Almanyada şubele- dırılmadan seferberlik yapılması !iğe faaliyetle devam olunmakta -

re müracaate davet edilen gençle_ zirAaa1mtai.ını;)çialedrai mai.lzlailımnceanfa:matahsişulleürni dır. tr=~ (Q):::> rycT:n cdl a rin yekunu 400 bini bulmaktadır. mahvolmasını intaç edeceği cihet- Bütün sanat müesseselerinde, 
Berlin mahafili, bunun sıhhi mu- le hiçbir yerde edct değildir. resmi dairelerde ve bürolarda ça-

ayenc için )apılmış normal bir da- lışan erkekler, sıhhi bir muayene_ 
vct olduğunu ve askeri bir tedbir büyük programın tatbik edilmesi ( Deı•amı 4 iinciide) B • k k 
~l~~;~;~~~:~n ciı:!:::ada 1039 • • A • • 1 r g e n ç 1 z 1 aç 1 r • 

Demırs~or Mıllı kume mağa teşebbüs ettiler mnh.sulünün çabuk kaldırılması için 
Alman makamlarının büyük bir 
gayret gostcrdiklcri görülmektedir. 
Bu :ı, az!~ et ecnebi mahafilde endi§e 
ile ıakip edilmekte ve temmuz a
ğustos a) lan tehlikeli aylar telii.k-
ki olunmaktadır. 

Romen - Macar htuludunda 
Romanyalı bir belediye 

re;si öldürüldü 
Cinayette kullanılan bomba Macar 

ordusu bombaların ın eşidir 
Bukrc" 10 \. t\. E"ki Ru- Yapılan ilk te,hkikattan, bomba-

men - Çeko 1o\a \C )eni Rumen - nın l\lacar ordu-'unda kullanılan tip 

Macar hududunda k,iın Balmei ka· te bir bomba olduğu anla~ılmı~tır. 
ba ının b 1 di} c rciı.;inin C\ ine biı 

el -n a 1 atılmı tır. Suikasdın memleketteki ekalliyetle 

K fata ıı n a rııca yaralanar. ı tarafından tertip edildigi zannedil· 
bel d'} re 'nin \aziycti umitsizdir. mel,tcdir. 

P azar 
gezmeleri 

lstanbullular için çok defa 
eğlence değil işkence oluyor 

şampıyonu oldu Azılı sarhoşlardan 
Dün yapılan son maçta Demirsporıa b. · k 1 
Beşiktaş l - 1 e berabere kaldılar 1r1 Ya 8 an d 1 

( ı azısı spvı :.üJJilınızaaaır1 

Salge binası tahkikatı 

Refi Bayarm gayri mevkuf 
bulunmasına karar verildi 

Maznunlann Ankara Ağır Ceza 
1 mahkemesine verilmeleri 

muhtemel. .. 
1 Müddeiumumilik ve dördüncü 

sorgu hakimliği tarafından sür'at
le ikmaline çalışılan Satye binası 
yolsuzluğu tahkikatı gittikçe tc 
ketnmül etmektedir. 

Üsküdar sorg:ı hakimi tarafın. 
cian ifadesi alınan Reassüransı:ı 

tski müdürü Refi Celal Bayarın 

ifadesi üzerinde tetkikat yapan 
dördüncü sorgu hakimi, maznu
nun gayri mevkuf bulunmasına 

kürar vermİ§tir. 

Dün öğle llzeri Floryada. puar 
gezıntLst yapan birçok halkın gözU 

öniınde bir genç kızı kaçınnağa 

teşebbüs vakası olmu~tur. 

Bu he) ecanlı vaka a i ml k 
şan genç kız, bızce hüviyeti ma -
lfım olan yilksek bir aileye mensub_ 

(Devamı 2 incide 

Adliye Vekilinin 
bugünkü be1Janatı 
Yeni ıcra kanunu gelecek içtima 

devresinde Meclise verilecek 
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunan adliye Vekili Fethi Ok
yar bugün İstanbul aıdliye binası
na gelerek, müddeiumumi Hikmet 
Onat ile beraber mahkemeleri gez 
miş, muhtelif adli meseleler etrıl
fında izahat alarak tetkikleri:ie bll-

ÇERÇEVE; 

iftar 

lunmuştur. 

Vekil, adliyede gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Münferid hakim usulü hık 

kında henüz tetkikatta bulunma
• dım. Bu usulün lehinde olanlar ol. 

(Deıanıı S incide 

topu 
İtalyanlara dair bana, çizgisi çizgisine gerçek bir \aka anlattılar, 

ha) ıldım. Roma İmparatorluğunun ) ıkıh!!imdan onra mutlak 'e şi· 
fasız bir tereddiye uğn) an bu mlll etin, l'esaret me\'2uunda oe oldu

ğun• anlamak itin bu \'akayı dinlemeli. Yaka ital)anlarıı mutabık ol· 

duğu kadar, Arşlmed kanunu tiUya mutabık llf'ğildlr. 

Daima cesareti uğrunda parampan;a l'tti~ gihl ) ine ce"areti uğ. 
runda bir aralık paramparta olmak tehlikl'slni l 11513 an Türki) c, 1919 
da her bu('ağından ısırılırken, 1tal3 an taht:ıkurularına lla 1'1uğla. 1 c 

clunnı rahatsız etmek 'azifesi düsmüş 'e Muğlıtda bir ita!) an bö

lüğü karargah kurmuş. Sağı solu, önii nrkası kendi kıtaları tarafın· 
dan emniyet altmda bulunan bu bölük l'luğlada bo) göstere llursun, 
Ramazan &) ı g<'lml • 

Akşam üzeri, mahzun l ürekll mü lümaolar orucunu bo7.sun dile, 
hllkfımet konağının arkasındaki ihtl)ar topu ôksürtlin•mtlslcr. 

Bir anda, ama sani)enln onda biri kadar kısa bir and:ı ttal~aıı 

bi>lüğ&i, Türkln hücuma geçti 'l'hmile, yatal,hanl'lerine kosmuo;, kas• 

ketlerlnl, torbalarını, gltaralarını, kasaturalarını lm-;anmıs \'C çil l :ı\ -
ruım gibi denize doğru kosmuş; 50 kilometreden fazla bir mes:ıfo)i ar· 
kaınna bile bakmadan keıo;erek kumsala l'.an atmıı,. 

""T gezmesi için Bolaziçini lfTcilı tdtn halk/an bir grnp ı·apur. Refi Celal Bayarın mevkuflar • 
) dan bazılarının isnatlarına karşı 

iftar topunun oksüriiğünü du) marnış olan 'e biılülderlnl an~ nn 

öbür ltal) an birllkl<'ri, uzun bir araştırmadan sonra. kan kardcslni
nl l:fes kıyılannda bulmu tar. 

rm çalı ıyor. (}'azısı 4 iincıide 
........... ___ verdiği ifadesi üzerine, bugün 

Bugün ı 6 sayfadır 
~ 'l~ , . • • I 

1 
öğleden sonra mevkuf bulunan 
Reassürans ikinci müdürü Malik 
Kevkep, avukat Atıf ödül ve Re. 
jans müdürü Mcteos dördüncıi 

(Devamı 4 ıinciiılc) Refi Bayar 

<tcc:ml!!i harblerln hallanı bu, geçen harblerln ttalranı bu, ~~e. 
r,.k harblerln İtalyanı budur. Boia:t.lla mehtab "afo<11 y:ı.ııma!d:ın 
.,,.tıoıetl<'n bu kukla kahramanları, hudud boyunda l<al clırak opıı~ :ın 

.._.~ taban<'slı kiiy f,'O<'tıklanna lıill• lıa\:ılf' cdebil'ri:ı:. 

Xrcip Ftı:ıl /\IS \Ki l'I /\ 



nknrn. 10 - Hükümet hesabı- 105 lira, Paris §ehri i!,'.inde, !tal. 
memleketlere tahsile yada ve isimleri yazılı olmıyan A-

1 ı ılen tnlcbelerc verfü>cek üc- merika ı<ehirlerindc okuyan tale -
t er liı:.trsi vekiller heyeti tam- beye 126 lira, İngilteredc oku)'M 
ıı nn k ıbul olunmuştur. Bu Uc - talebeye 147 lira ve Amerikanır 

r mezkur memleketlerin ha - Comesticut, Massachusette, Ne,· 
rtlaıı gozönUnde tutularak yok - Hampshire, Nevjcrsey, Nev 

it l dilmiştir. 

Alm n) a ve Belçikada okuyan 
t lehe\ n) da 94 ,5 lira, Macaris -

york, Pensilvanire, Maryalnd, Rha 
da Usland şehirlerinde okuyan ta
lebeye de ayda 14 7 şer lira Ucret 

t n \C Fransada okuyan talebeye \'Crilecektir. 

"~I S\B\H \'AKlT 
Jlıı,•)ın Cnhit Yalçın emni~cl \e Asım Us, A\ruırnya tnlısile gidecek 

sulh ll't:ıkkısı adı)l:ı )azdığı nıııkn· gençlerden lınlıseden ) nzısındn, lıu· 
Jc it ~ti\ le dcnıcktedir: günkü şer:ıile U;H{un )llr>ıltıcak \c 

Alın.ıııl r, )Rlnız kendileri içın, )aJ>ılnın ı ic:ıp eden t:ıhsiliıı ve lıu 

J 1 do ruo;u l ıılnız büyükler 'c km lıuı.ust:ı tuhılııınsı ı:ızınıgclen yolun 
\ı llıler ıçın cınni)ct ~e htikltıl İS· ne olnhilecei{iııl iş:ırct ctmc)e çalı~ 
tı'.\orl ır. Jl,ışk:ı milletlere hnk tnııımı rıınkt:ıdır. Asım Us di)or ki: 
)o 1 r. B:ışku millellerin )alnız lııı J "Bize kıılırsn ı:ınrp milletlcriniıı 
hık .ı \ ııı tlır: Almanlara uşaklık et· fenni tccrııbclcriıırh•n en zi~ .ıclc istı· 

ımk. lngılızlcr l.ıaşlrn türlü düşünü f:ıdcye muhtaç ohluğunıuz cihet lrn 
'111 I. ı .. Uc\ Jetler pnısınılakl münasc· husu laki noksırnl:ırımızııı te!Ufısicliı 
h ıı~ ı ılc 'ulııız kıı\\·ct konunu lıü· Kendi mcıııleketiıııizdc lıir!ııkıın za 
J.;ürıı sıircr e güniln birinde bıı kıı· ;)Jf \C kif:ıyeto;iz Pleıııanlar ılc tekni· 
nuıı lnf!ıllcre :ılcyhinc de dönebilir. kum t:ırzıııd:ı mektepler açar.ık lıur:ı· 
Bu.,un Alın:ıııl:ır İngilizleri denizler· l:ırdn Türk gençlerini \ ctislirıneih• 
clı ı.crhe'\l hır:ıkır ıdlıi görünÜl orl:ır, ı;nlışııı:ıkt:ın ıse A \ nııı:ı) ıı IOll•hc guıı 
r ık.ıt \ arııı, kıı\ vctlendıktcn ve orta dcrirken lıilhn~-;:ı hu cıhettcki ııok· 
lı ı ıstıl:i ellikten sonra denizlerde s:ınımızı leliifiyc elıenııııivct \'eril 
ılı lıı~ılizlerle rekabele knlkmıynrak ıııcsi el.ıha ~·ok doğru olur. 
l ıı ı ne ııı.ılüın'! Hattiı hunun hfı~ le Sonra hepimiz bilı~ oruı ki Kuru 
ol ı • .,ındu 7.erre kndur tereddüt eılı· bük demir \'e çelik fııhrik:ısı önuınüı 
it ıııez. deki sonlıalııırrlıı lşlcıııcğc ır\·ılncal.· 

Bııı.ıcn:ıle lı lııı;:illz.ler, ı:ıyıCların· tır. Acnba bu mulıiııı ııııics,.es<'dc ış 
ıl.ı kııo;iıl,lerin de ha~ at hakkını tnnı !erin arzu cdılen randıman ile tnıı 
m k 'n milleller:ır:ısı mün:ıscheller· zirn olunolıilmesi için Türklertlen ki\ 
ılı bir hok ve adalet preenslpi knlıul fi derecede ameli ve fenni hilgisi o· 
c rııck ı:ır:ıftarı oluyorlar Ye kendi lan gen~·Jer lıulunobilecl'k midir? Ge 
l ııni)f'tlerini, islıklı\Uerini bunda cen gün Jngilizlerin Tiirkin·de lııi 

ı Ul orlur. l ük bir tayyare fulırıka ı kurmak i · 
Doı\ı udan doğruya lııı kavgaya da· tediklerini İ ngiliz gazeteleri hnhcr 
olını) .ın, rıık:ıt dola) ısile mesele· vermişti. Böyle bir fııbrıkıının kımıl· 
ırışan bizler, sair devletler, ne mnsına teşebbüs eılilıllği zomıın cı. 

in lıir lı:ıllı hareket ittihaz etme· büyuk sıkıntı Tiirk sen\·lcri arasınrl.ı 
ı'! Z:ıııııeılcriııı ki lıundu zerre arzu edilen bilgilerle mücehhez J.!Cll\ 

tar tereddııde imkan yoktur. Al· ler bulamamak olnıı):ıcak mıdır? 
11 teı:ıklı:i-.i galebe çaldığı gün hiç Türkiye ile lngıltcre \'C l·r:ınsa a-

1 rıııllel kendisini emniyet nllınıln rasında aktcdilen son s:ımlınl ııııhış 
.,wdcınoz. Hayulı. istiklali, namus ınalor bu .rwktnd..-uı ıııevcut ıti,,\ıı.c.Ja· 

ha ileti unima tehlike allıntln· rı kolaylıkla teınınc lıiwıet edecek 
ılıı. Ceklere. Arna\"ullora bakınız. bir zemin hazırlamıştır. Gerek in· 
ıı ııiı, Jıızza t Alman ,·e ltalyan teb:ı· gillerc, gerek Frnns:ıda kı 5ıı lıi r za· 
1 ıı ııı.ı h:ıkınız. Bu müthiş diktatörlük manda lıiıılcrce 'l'ıırk gt•ıı<·iııi istcııı 

Jıınlerlnde Alınantarın ve Jıal)an· len fenni salını.in )etiştırcrck nnıclı 
ı 1 n lıaııı;ı insanlık haklarına ria)ct mektepler, fabrikalar 'ardır. Turk 
ı ılıll\or ki ıslilfı edilen ecncbl ka· gcııçleı inin hu snh.ıdn ~ctlştirllnıcsi 
, ıııt il hır huk ıaııınsııı?., doloyısile bu ıncııılckellerin de men· 

·ı .\:'\ 
\ ı (,uncluz, Yen•mle mücadele 

1 ı ınl•sclr adlı makalesinde, lstan· 
lıul lıeleıli\'csinin d:ırlık kinde Mc· 
ıılı~e ·"' finde hin )ataklı lıir h:ıstn· 

ıı ' ı ıırı rıığını haber ııldığını menı 
rııııı ıH·llc· kn \"cicilik ten sonrıı belcdı· 
\111111 lı:ıstııııclerıııi çok iyi idare el· 
tı~ıııı ışnret etmekte ve bu nradn lııl 
lı ıss.ı ""remlılerle de uArn,nıok lfı· 
zı ıııgeltlıiiin i söylemektedir. ?tlulıar· 
rı r< gore, 'crem hnstıınelcrinden Un· 
ı t' !.izde, ,·erenıle rnücnrlcle için lıol 
lıol, lı<'r ) erde ,·ercm rlisponserlerı 

kurulm.ısı liı:ı:ımdır. 

< l \llil'Rİ\ ET 
'ı ıırıııs :'\adi, Gorıinen kö) kıl:ı~uz 

''teıııcz ~ lı:ışlıklı ;>ıızısınd:ı, Mosko\'D 
ı ıfız ıkcrc.'lcrinlıı en uzak ihtiınııllcriıı 
ıı r rı ıı:ıtı üzerinde uzayıp gitmekte 
ıl ı lıılt>, korkul:ııı lıiıdisenin tnhak· 

I.; ı' ıhtınıııli karşısında Husynyı lıi· 
ı rıır kııl.ılıilccek gibi düşünmenin 
ık!. 'ı{l.ıbilrcek işlerqen olmadıl(ını 
'") li) erek ,.c hunun sehehlerini an 
ı tıır:ık ~özünü şu ciiınlclcrle Jıitirı· 

\ur: 
• lı•.ıılla • Fransız - Tlu-; rnüznkere· 

ııırı ıız:ınııısı ulh cephesini endi· 
st \f' '<' harıl cephesini ümide duşü 
ı ı' d: lıır lıiıdi e S:l) ılnıaınnlıdır. 
ıı. rn ı ıtinı.ılıııın nn )OH en ıış:ığı 
ılı ·ı de' lcllt·r kadur çok )nkınıloıı 
1 ,,, rlıır ctıığiıııle şuphe l oktur. 

Polonya ve Homan)a sihl deıh. 1 
Hu \O ile lnıdııtlu memleketlerden 
lı ı k ı n.ılkanları\a şimıliki \'Rzh<!IİI 
1 :ı:ulııı ~ındıı Rm;)unın en ha)ııti 
ı ı llcrı bulunduğunu kim lıil-
ı ·ı. l lstıkl.il cid ılımizdc )eni füıs· 

' 11111 yeni Turki) c:ı c göstcrclıfıi :ıla· 
ı H' ıııımıheret butün km·vetini ynl· 

n ı H·nı ıdc. ilerden ıle~il. ııyni :ı:a
ı nılıt en lııı:;nll nıenfaatlerclen ele 

oı dıı. :\lııstnkLel bir lını·p ihtiıııa· 
1 lııı Tür',l ·rin bü) ük şimal kom 

• un kcıııli mcııfoatlcı i knılar 

'• lı:ıkıknte msun olnrnk me~
lacak müessir hareketlerinin 

•I ıecelll e decc.!tiııde en ufak hi· 
ıphcmlı yoktur. Gorünen kü~ 

ı • ı z ıstenıcı: ıle onun için .. , 

fııalinedir. Sonrn bu meınlekellerde 

yiiksek derecede hlr mühendis veti • 
lirınek için ıırrcclılecek par ı ile Tuı 
kiye Cnbrıkalurında liyakat ile u t:ı 

bnşılık \'OZıfcsi görehllccck Le • uıı 

genç yetiştlrilelıllir. 
Onıın için unilmiizdeki ~ eııi ledrl 

"ı c • ne Rirerkcn \'ozifed:ır ın.ıkam· 
l:ırc:ı bu ıne\7.uun dikkat il<' işlenme 
si lizı•ngrllr fikrinılcvi:ı: ... 

Yerli mallar 
sergisine hazırlık 
Dahili salonlarda satış 

yapılmıyacak 
22 temmuzda Galata<::arayda açıla 

cak olan l 1 inci yerli m::ıllar sergi· 
sine pek az muddet kaldığından 

mektep bahçesinde hümmalı bir ça· 
lışma başlamıştır. Sergi sahasında 
hemen hiç boş yer kalmamış \"e bu· 
ralan tutanlar pa' iyonlanm inşaya 
girişmişlerdir.Bu "ene bilhassa inhi· 
sarlar, SUmer ve Etibanklar çok 
büyük paviyonlar inşa etmektedir
ler. 

Maarif vekaleti de burada ku .. a 
cağı kitap sergi i paviyonuna baş· 
l.ımıştır. 

Bu eneki serginin husu iyeti bü· 
~ ük sanayi erbabına satı~ yaptınl 
mama~ıdır. Küçük sanatlara men
'llP kimc;eler o da ancak bahçede 
gö terilecek yerlerde kuracakları pa· 
\'İyonlarda satı~ yapabileceklerdir. 

Bahçe kı mı kü;ük sanatkarlarla 
meşrubat ve yiyecek maddesi ~atar. 
lara aynlmıştır. 

Serginin dahili alonlarında atı 

olmaması halkın buralarda takılıp 
kalma ına mani olacağından yerin
de bir tedbir ayılmaktadır. Sergi 
komitesi de bu !;abahtan itibaren 
Galatasaraya nakletmiş ve orada 
çalı~mağa baş!amı~tır. 

";iimuşmyu ile Taksim arasındaki yolun asfalt yapılması için bımda>ı 
bir müddet evvel parke taşlan sökülerek yolun tesııiyesine başlanmıştı. 

.)imdi Gümiişs11yll haslanesine ya km olan taraflardaki telefon yeraltı 

snntrallarının yapılmasına başlanmıştır. Resimler telefon yeraltı scu
lrallarımn yapılması için çalışmaları gösteriyor. 

Hilb.eT. '~ . ·. . .. . . . r 

İngiliz askeri 
heyeti 

Çanakkale ve lzmiri 
ziyaretten sonra 

Dün gece şehrim ızden 
Londraya hareket etti 
General Lundun reisliğinde;.i 

İngiliz heyet i dün Kocatepe torpi
de muhribile İzmirden limanımı:za 
gelmiştir. Heyet erkanı motörle 
Tophane rıhtımına çıkarak P era. 
palas oteline gitmiştir. Öğlede:-ı 

sonra şehirde bir gezinti yapa.1 
general ve beraberindeki zevat 
gece saat yirmi ikide ekspresle 
Londraya hareket "'tmişlerdir. 

iz mirde 
tzmir, 9 ( A.A .) - General 

Landun riyaset indeki İngiliz as· 
keri heyeti dün Kocatepe distro
yeri ile Çanakkaleden İzmir sahil· 
lcrine gelmiıtir. Heyet müstah· 
kem mevki komutanı, vali ve be· 
tediye r eisinin de hazı r bulund:ı· 

ğu hususi bir öğle yemeğine da
vet edilmi§tir. Heyet erkinı öğle· 
de.1 sonra da bir otomobil gezin
tisi yapıru§tır. ve Bornova Ziraat 
mektebini gezmişlerdir. Misafirler 
akşama doğru Kocatepe ile liman 
!an ayrılmışlardır. 

KnrklareDDnde 

iki kişi daha asıldı 
Kırklareli - Geçen pazar günU a· 

ılan iki ki)den sonra burada tek 
ar iki kişi idam edilmi~tir. 

Bunlar, Yozgadın çe~mekolu kö· 
yünden 324 doğumlu Velioğlu Hü· 

yinle Erbeyler köyünden 315 do 
~umlu r-.ıeh.'l1Ct oğlu çingene Rt'cep 
tir. Bu iki suçlu 350 kuruş alacak 
için Çeşmekolu köyünden l\lelek de 
deyi kayı~lar boğarak oldürınü)er
di. 

---oı----

Avrupa 
eksperesi 

Geç kalış arlı'< her 
güne bindı 

F'D©ıry©l©l©l 1 

Bir genç kızı kaçır
mağa teşebbüs ettiler 
Azı~ ı s a rh o Da.rd 

b · r i y akal a n t ı 

n 

(Il:ı.'}tarafı 1 incide) 
dur. Ancak k.ndisini böyle mües
sif bir hadise dolayısile teşhir et-

'mçmnğa başlamışlardır. Bunlardan 
Ahmet, diğerlerinden fazla gayrita
bii bir halde bulunduğu için birkaç 

meği muvafık bulmadığım ız için ::ıdım ilerledikten sonra ele geçL 
hUviretini ve adını yazmıyoruz. ı ilm~, diğer Uç genç ağaçlar arn

Hiidisc Florya istasyonu civarın· .-;ında gözden kaybolmuşlardır. 
tlaki Havuzlu bahçede olmuştur. 1 Floryada hadiseye şahid olan 

Burada rakı içen dört gen,, bah halkı epeyce heyecana c:!:l~Uıcn bu 
çeye giden halk arasında ailcııilc wıkaya müddeiumumilik surntll"! el 
birilkle bulunan bu genç kızın bir koymuş ve işin ehemmiyetini gözö. 
aralık ağaçlar arasında dolaşma - nünde tutarak tahkikata giıi.~miş

sından istifadeye kalkarak sarkın. tir. 
tılık yapmağa tcşcbbUs etınlşlerdir. Milteen\'İZ Ahmet bu sabah Y~il 

Kızın kendilerine yüz vermeme
si üzerine büsbütlin gözleri kara -
ran bu sarhoşlar, genç kızın ti tü

ne atılmışlardır. Miltecavizlerden 
Ahmet kızı kollanndnn tutınu§ \'e 
arkadaJJlannın yardımile bahçenin 
kesif bir ağaçlık kısmına doğru 

sürilklemeğc b8.§lnmıştır. 

Kızın feryatlarını L~iten babası 

derhal mütecavizlerin gitmekte ol
duklıırı koruluğn koşmuş ve tn _ 
bancasını çekerek L3c müı.lahale et
miştir. Ateş clmeğe mııhnl kalnıa

dıın, bu sırada polis memurları da 
~·etlşmişlerdir. 

köy merkezinde sorgu altına alın

mış ve tccnvUze uğramasına az ka
lan genç xız ve bnbasile yUzleştııi
lerck hfıdisedeki alakası tesbit o· 
lunmuştur. Diğer mUtecnvizlcrin 
de bugUn ele geçirileceği ve adli
yeye teslim edllr>cckl.;ri umuluyor. 

Bisikletten düştü 
D iktıı ta olumn 13 

Abdülkadir dUn bısikletc 

ya§ındn 

binmiş, 

Yıldız y:ık:ısındnn sürntle inerken, 
direk~iyon clind.n kurtularak düş
müştür. 

Korkunç bir Amerikan zabıta fil Hızla yuvarlanan Abdülkadirin 
mini andıran bu kız kaçırma teşeb· başı patlamı§. ayaklarından da teh. 
bUsü bunun üzerine sona ermiş likeli surette yara almıştır. 

yakalanacaklarını ıınlıyan cüret - ı Çocuk ba!'gın bir holdı:ı Beyoğlu 
klir mütecavizler kızı bırakarak hastanesine kaldırılmıı:tır. 

Akalliyet mektep er i 
muallim~erin ·n 

Maarif Vekaleti bu meseleyi k at'ı 
halletmek ı<ara rın ı verai surette 

Cumhur~yet 
abidesinin taşları 

değiştirilecek 
Taksim Cumhuriyet abide inin 

~ittikçe bozulan taşları üzerinde tet
;ikler yapan mütehas ı !ar bildiri!· 
ı;ğine göre bu vaziyette abidenin 

ancak on ene daha dayanabileceğ•· 
1i te:ıhit etmişlerdir. Abide taşları 

Jizim iklime uygun olmadığı gibı 

nontaj e nasında kullanılan malze· 
ne de fenadır. 

Abidenin bugünkü şeklile muha
'aza;;ı için mütehassıslardan mü· 
ekkep bir komisyon seçilmiştir. 

Renkli taDların yerli taşlarla de~iş
tirilme<::i dü~ünülmcktedir. Abide 
1929 senesinde İtalyan heykeltrası 
"..,11onikaya 160 bin liraya yaptın\· 

m~tr. 

Otomobille 
motosiklet 
çarpıştı 

Erenköyündeki bu 
kazanın üç yarahsı var 
Dµn Erenköyünde Bağdad cadde. 

sinde üç ki.!iinin ağır yaralanmnsile 
neticelenen bir otomobil ve moto -
siklet çarpışmllJ!t olmuştur. 

Ağrı mebusu İhsana ait otomo· 
bil Erenköyünden Göztcpeye doğ -
ru giderken yolda birdenbire ilzc -
rinde üç kişi bulunan bir motosik
ieUe karşıalşmış ve çarpmıştır. Mo 
tosiklette bulunanların Uı;U de ağır 
surette yaralanmışlar ve Haydar
paşa hastanesine kaldınlmışlardır. 

Zabıta tahkikat yapmaktadtr. ) 

C. H. P. Umumi katibi 

Fikri Tuzer 
Bu sabah Ankaradan 

şahrimize geldi 
Parti u mumi katibi Fikri Tu

zer bu sabah Ankaradan şehrimi. 

ze gelmiş, Haydarpaşada v ali 
Lutfi Kırdar ve 'diğer zevat t ara
fından karşılanmıştır. Parti İs· 

Bu sabahki Avrupa semplon 
c·kspresi bir buçuk saat teahhurln 
gelmiştir. Bu gecikmeye, Alman - Maarif vekaleti akalliyet mck -
yadan eksprese ta.kılan vagonlnnn teblerinde çalışan muallimlerin 
kontrollannın çok uzaması sebeb ders ücretleri meselooini knt'i ola
olmuştur. rak halletmeğe karar vermiş ve bu 

!im kaç ders okutuyorsa o kadar 
1 

tanbul müfettişliğine tayin edilen 
para alacaktır. Ücret, ders saati Tevfik Fikret Sılay yarın şehri • 
azalsa bile inmiyecektir, ayrıca Uç mize gelecektir. 

Devlet demiryolları idaresi, mer- nun için çalışmalara b8.§lamıştır. 

senede bir mesaileri munt azam gö- s ı • • 
rülen muallimlerin ücretlerine mu- u mese esını 

kezi Avnıpada artık itiyad halini Vekalet muallimlerin vaktinde ayyen zamlar yapılacaktır. Veka _ 
alan bu gecikmeleri, tren budu- paralarını alabilmeleri için maktu let muallimlerin denı Ucretlerini 
dumuza girdikten sonra mUmkUn ders ücreti esasını kurmağı düşün- mekteblerden dl'.'ğil, teşkil edilen 
mertebe telifi için tedbir almı§lır. mektedir. Buna göre derslerin mu- bir resmi mUesseseden almalarını 
Bu maksatla ekspresin sUrati art- ayyen bir ücreti olacak ve m ual - da temin etmek istemektedir. Bu 
tırılmııı, istasyonlarda durma mlld- hususta da tetkikler yapılmaktadır. 

deti azaltılmıştır. Muallimlerin ücretlerinden bir 
Kaybedilen zaman yan yan ya ır 0 n ~ 0 IJıl S) m C al mikdar kesilerek ilerde tekaüdiye 

böylece kazanılmaktadır. n g Til k a 'V o ® o olarak biriktirilecek tir. 

ıs lah 
Su kanallar1 tamir 

edilecek 
Belediye sular idare.9i, terkoe ha 

vuzlanndan şehre kadar su geti -
ren kanalı tamir etıneğe karar ver
miştir. Bunun için Uç milyon lira 
sarfedllecek ve iş Uç senede tamam 
alnacaktır. Tamirat bittikten !onra 
şehre gUnde 60 bin metre miknbı 
su vermek kabil olacaktr.-. 

Diğl"r taraftan beş mllyon 1iı·:ı. 

sarfiyle şehre ikinci bir kanal ya • 
nılmak tnsavvur!arı vardı ... 

Kat'f karar veril l"°i t:>,l·• .. r 'A b·ı 

in~aat da beş senede ikmal c~il~ -
cektir. 
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Yazan: M. DALKILIÇ 
Pô t::~:t:el~f:u~ r~~~wtA para kazan ilam 1 yor ! 

ilin • • 20335 
•••••••••••••••••••••• 
: ABONE ŞARTLARI : Gerenler.de bir gün, Amerikalı ~ a llJ!::ı Sl ~ 
a Tltl I' ( - 1 ::ı - Yf c:ı:r;;, U U -~ 

: :-::ı'.~ '~!: ~·· !~: ",,'" ı' I bir ahbabımla Londranın meşhur l'fcslııı r in~iliz ı,adın tan·arccl i f 1 STANilULD \ t'n hii~ ük ilbidt'mi1. :,ti11he,.,i1. <·tııııhuri) et ühi
deı. i dir. U u fıbidc) i J(anonikıı bmiııılc bir ltaly:ııı he.) l;cl

tra•>ıııın bii> üerk bir ııara.) Ja )·a ııtı ~ını herkes bili) or. l'ııkat lm fı_ 

biılcılc bir teni giizii ile ne miit lıi~ im urlar olılu~unu hiı; 1ahmin 
edemezdik. 

~ ~ : ;::: ~:~ : :: : lokantalarından birine gittik. Ak- A J h ! 
••-••••••••••••• şam yemeği yemeye .. Lokanta do. my 0 nSSOn j 

:Rat1ata daic: ................ ~ 
Polise yardım 

/ , .... T ~NBUL bclccliyesi, yerlen~ 
tükürenlerin poli . c bildiril· 

me..;ini hemşehrilerden rica ediyor. 
Do tum Burhan Felek bu işi zor 
buimuş : bu memleket in anlannın 
uzun yıllardanberi hafiyelikten, jur· 
ı ıalcılıktan çektiklerini anlatıyor, 

t:.ı•,i renlcri polise haber \'ermenin 
de bir nevi hafiyelik, jumalcıhk sa 
yılac:a~ını du5i.ınerek kendisinin bu 
işe kan51111yacağmı söylüyor. Hafi
yelik Ye jurnalcıl ıkla ne kadar mü 
cadele etsek ~·eridir. Bugün bazı 

mcmlei<etlercle mübah görülmesine, 
hat.:t şerefli sayılma ına rağmen 

ben de, bir insan için ondan büyür; 
bir kötülük olmıyacağına kaniim 
Fakat tukürcnleri bildirmek, polise 
yardım etmek hafiyelik değildir. 
jumalcılık cleğildir. 

Hafiyelikle, jurnalcılıkta gizlen· 
mck, hatta teş,·ik etmek, provoka

h:ydu. Biz de e\·velden masa a- : .......... ...................... . . - .......... : 
yırtnuştık.. ve tayyareci elbise

İlk tecrübelerinizıde sukutu ha-
lerimizle idik. 

yale uğruyorsunuz. Fakat hayal
Lokantanın müdürüne söyle • 

· b' d. 1 k lcriniz gene bakidir. İçinizde bü-
yınce, ıze, meı ıven a tına sı ış· .. . . .. 

1 f k b. b ld 1 yuk hır azım uyanıyor ve her mu~ 
tın mış u a ır masa u u ar. .. A • • 

L k d k b 1 kulatı bununla yenmıye nıyet etli. 
o anta a a are numara an 1 

. • vorsunuz. Herkes : 
vardı. Sahneye meşhur hır genç • y 

1 
d ·-· 

· k b' lk t f d - apamazsın. edıgı için, artıst çı tı, ır a ış u anı ır . . 
k A . h k' 1 . sız kararınızı verıyorsunuz. optu rtıst, meş ur ımse erırı 

kl .d' · d B ara·'a - Avustraly::ya kadar uçaca-ta ı mı yapıyor u. u u w 

Greta Gar boyu, Katherine Hep- gım 1• • . . • • 
b , M y .. k 'k .. Bu hatıra benım ıcın şımdı ne urn u ae e:;t ı arı ature '.r.!- • . • ~ . 

· d' h lk Ik 1 "B 1 kadar ehemmıyetsız bır şey ı Adc-
vır ı ve a ın a ış arı, ravo .,, 
sesleri arasında sahneden indi. 

On::lan sonra tekrar bir gürültü 
koptu. Ahali: 

- Amy Johnson, Amy Joh:ı_ 

son! Amy Johnson'u isteriz! diye 
bağrıyordu. 

Kalbim çarpmıya başladı ve 
içimde tuhaf bir şey hissettim. 
Meşhur artist tekrar sahneye 

çıktı ve en muvaffak numarası o· 
lan bir taklide başladı. Beni tak
lid ediyordu. Son defa Atlas Ok
yanusunu nasıl geçip geldiğimi ve 
yolda benzinsiz kalarak uğradığım 
kazayı, hareketleriyle anlatıyor_ 

du. 

ta gülünç geliyor. 

Belki başka birisi olsa ve benim 
1930 da yaptıklarımı yapsa. bu
;; ün değil, bütün seneler sonra bi. 
le, benim kadar meşhur olamaz . 
Zira, bir işin mahiyetinden ziyade, 
onun neden ve ne zaman yapıldı
ğının ehemmiyeti daha fazladır. 

Bunu yeni keşfettim. 

Ru ten:i do-.tunıuz hayretler arasıııd :ı biz<' 'il İ/l\lınt ı \1°rıli: 

CurnhuriJet abitlc ... iııde Atatürl•'iiıı redingotla olan hP) l•rlln
dc rctlin~ot, bir 1.;a.d ı ıı el bi'f'"'İ gibi frk "lra ıliiğnıcllt!ir. Ilalhu!:i 
redingot <;ift -.ıra ılüğm<·li olur! .• 

Cumhurrei..,irıı iz .\filli Şı•f j met Jııiinii'ııürı el<' ,r" lr.J i frr,.iııc 
ılü ~nıelenml tir!.. • 

Yine Atatiirk'ü ıı he.) kl'liııde bir bat·:ı.ğ ı di~1..·r lıarai;·ııılan uzun
dur ! .. 

lü•zn ~ara) burnundaki Atııtür), heyi.elimle ık Atntiirk "ınıo

kinledi r. ...akat "'mokinin ııantalonu pnı;al:ırı '' " rıl• p:ınta!onılur 
lii, diinyanın hiçbir .)·erinde smoldııin kı\Tıl, p:ıçalı ::;i~ ilcli[;i ;ü

rülmü-, ~y dt~ildir !. Iluıııi:ın b:ı ... ka a) ağıııcla a totiıı 'ardır ki 
-.ınokin le fotın ~i~ ilml'di1'ini yine• hrrl;r.,. bilir! .. 

Bu hl'~ kelleri yaııan ..,anntlSırlar bii.) iil, ... ıınıı' ı,~ır'ar o: lukları 

i<;in rt'diııgot ' e smoldn n:ı-. ı l ::;i,\ ili r, pl'k fılii bilirlC'r ... 
Ilu hataları l,a-.dcn yaptıklıırınn hi~ '-İİJl!ı<' ••ılllemrz ! .. ~lal.snt

ları herhalde fena bir mak-.at olduğuna hiiknırdiyoru•ıı ! .. 
Ilütün e<'nf'hilrr tarafında.o her ~iin -.C'yreılilrıı hu _:.:iililııç Jıa

iala r na..,ıl taslıilı r<lill'cd<, lıilnıiyorum ! ... 
.rı..·c bu:. rulur~ ... 

-············-·········· .. -·····-···························································· 
Hatay Valisi 
Sükrii Sökmensüer • 

Ankaraya gitti 

mağazayı, falanca eğlenceleri, fi. 
~anca çay ziyafetini benim açma. 
mr istiyorlardı. "Gül kraliçesi,, in 
tihap edilirken, ''Pamuk kraliçesi,, 
seçilirken beni çağırırlardı. Mü· ı 
söbakalarda kazananlara kupaları 

nı, mükafatlarını verirdim. 
Fakat bütün bunlar parasızdı .. 

Sonra, beklenmeden kavuşulan 
muvaffakıyetin 1şığı altında yaşa

mıya ahşmak gelir. Nihayet ş~h
rcte mazhar olacağınızı düşünü • 
dunuz Fakat, bu kadar gürültü 
ve ihtişamla karşılaşacağınız ki
min aklına geliıi:li? Bu benim ak_ 
lıma hiç gelmemişti desem, rica 
ederim, söziime itimad eodin. 

tiirlük 'ardır. Hafiye. Hafiye, kar flk duyduğum his, gururumun 
ş1 mdakinin ağzından ~z kapmağa zc.delcnmesi oldu. Hakikaten, halk 
ç<.. 1~ır ; kendi i göze ginnek için biı 
menfaat temini için haber Yerir. 
Fakat açıkça polise yardım eden a
dam böyle değildir. Burhan Felek' 
in c'·ine bir hır ız girse, kendisi de 
onu yakalasa 'e~ a kim oltluğunu 

bilse, polic:i çağırmıyacak mı? O a· 
damı ele Yermirccek mi? Kendi evi
ne girecek hırc:ızı elbette haber ,·ere· 
ccği gibi kom5u unun, hatta hiç ta· 
nımadığı bir adamın evine giren hır
sızı da ~örse hiç şüphe iz gene poli
se haber ,·erir. O zaman kendi ini 

hafi)<>. jurnalcı mı saymamız lazım 
gelir? Hcrh:ırgi bir adamın, birinı 
oldı.irınf!: ta avYurunda olduğunu 
cığren e elbette bunun da önüne geç 

Hatta, gazetelen:len biri benden 
beni böyle mi görüyordu ve beı~ Umumun nazarında eksik bir yazı ister, "emeğinize mukabil 

Hatay \'İlfıyeti 'aliliğine tayin e
dilen emniyet umum müdürü Şük
rü Sökmensüer dün şehrimizden An 
karaya gitmiştir. 

mcğe çalışır. 

Sokaklara tükürenlere gelince. 
her 'atandaş ıçın onları po· 
li c haber \ermekten önce yapıla

cak iş vardır: kendilerine nasihat et 
mek, tüklirmenin ayıp o:duğunu öğ 
rctmek. Biliyorum ki üyle adamlar. 
yani c:okaklara tükürenler, sözle ) o
la gelecek cinsten değildir, hemen 
bcterır, ağızlarını bozmağa kalkar· 
lar. Zarar yok: bütün bunları göze 
alarak onlan terbiyeye davet etme· 
nı·., lfızımdır. Daha olmazsa poli c 
haber veriniz. Ama o adamlar bize 
~aı <1z bağlar, belki bizi döğmeğc 
kalı<ar. kendimizi zorla betaya c:oka
rız. ~c yapalım? in anın tam in an 
olabilme i için ara ıra belayı da ~ö 
ze alabilme i lazımdır. 

Burhan Felek'i, yere tükürenleri 
Polise haber vermekten çekindiği. 
onlarla uğraşmağı kabul etmediğ· 

İçin ayıplamıyorum: hepimiz onun 
gıbiyiz. Ben de ;:imdiye kadar, so· 
kaklara tükürenlerle uğra~madım. 
İçimden: ' 'Pis herif! Allah ıslah et-
ı:ınt,, deyip geçiyorum. Fakat bu 
hareketimizin doğru ohnadı&rını. 
\'atandaşlık vazifesini yapmadığımı 
zı bilmeliyiz! "Bana ne?,, deyip geç 
11'ıcğe hakkımız yoktur. 

Diyebilırız ki icabında polLc yar 
dını etmek hafiyeliğin tamamile ak· 
tdir, yani bazı kimseleri hafiyeliğ0 

Sc'\kcden zihni\'etin tamamile zıttı 
QJan bir zihni):etten gelir. Sokağn 
lukurenlerc niçin karı~mıyoruz? Ba 
Şınıızm selametini aradıi'.,rımız için 
değıl mı? Hafiyelik, jurnalcılık eder. 

<ı::lam da gene o dtl~üncc ile hareket 
Cdiror: başının ı:;elametini, menfa
atiııi arıyor. Belki hepimiz Yatan
~a<:Jı';: \'azifelerimizi hakkile görme
!. kabul et ek, her kanunun icaba-
tı"ın YC • • 'I . d h . 
1 

•· • rıne getın mc'tt n en <.'pı -

zın ın ... ul o':namız lazımgeldiği-
1 .ııııa ak . k h .. • ) anı gerçe ·ten ur \'a 

l:cndimi bu hüviyetimle ilk defa mahlı'.'ık olarak kalmaktan korku· bir şey yapamyacağımıza müte • 
olarak mı görüyordum!. yordum. Fakat, herhangi bir in_ cssiriz.,, derdi. 

Merakla arkadaşıma: sanın önündeki her müşkülatı a- Bütün bu işler benim o kadar 
- Benim sesim hakikaten böy- zimle yeneceğine kanaatim vardı. canımı sıkıyordu ki: 

lemi? diye sordum. Ben de, bu fikirle, mahcubiyetimi Bir müddet sonra elimdeki bü· 
- Ne münasebet! dedi. Hiç tc ve tecrübesizliğimi saklamıya ka. tün paraları bitirmiştim . Kazan:a· 

değil! Haydi kalk gidelim. rar verdim. cağımı da görüyordum . Rekor 

Fakat ben onun sözlerine inan- Bilhassa meslektaşlarım arasını. kırmakla para kazanılmıyordu. 
ma.dım, kendi kendime : da sıkılıyordum. Çünkü erkek tay. Bugün, bir çok maceralaridan 

•'Böyle söylemek işine daha yareciler bana, bir cambazhanede sonra, sakin bir hayat yaşamıya 
kolay geliyor da onun için, diyor- numara yapan bir kaı::lın gibi ba- karar vermiş, bir köye çekilmiş 
dum. Zaten hangi erkek, yanında kıyorlar gibi geliyordu. Hiç bir bulunuyordum. Etrafımda herkes 
kadın varken doğru söyler!., , şirket te bana tayyarelerinde pL bana çok daha hürmet ediyor. iş. 

Sonra, aslında cok feci olan bir 
kazanın bir eğlence yerinde alay 
mevzuu olmasını düşündüm, da_ 
hr. fazla kız.dım. 

Bugün ise, daha sakin düşünc-
biliyorum ve işin mizah tarafını 

·ıotluk vermemişti. Bunu, benim lerime bakan kadın : ''Yazı yazı -

taklidimi yapan o artist te unut- yor,. diye beni rahatsız etmekten. 
mamış, gülünç hareketleri ve la- evde gürültü yapmaktan çekini
kırdıları ile bu halimin de bir ka· yor. Etrafımda büyük bir sadr. 
rikatürünü çizmişti. lii<, geniş bir sükut var. 

Fakat, yaşamıya mecbur oldu. Şimdi, gazetelerin eski1:1en re-görüyorum .. Bu hadise, benim öın 
ğum yeni hayatı kendime der- korlarımdan bahsettikleri birinci rüm oldukça anlatacağım en güzel 
hal uydurdum. Tayyareler'de pL sayfalarında arasıra bana dair balıikayeler:len biri oldu. Siz bu hi-
lotluk alıp para kazanamıyacağı- zı yazılann.. ve benim yazdığım kayeyi isterseniz, bir tayyareci 
rnı görünce, işi rekor .ayyarecili •

1 

makalelerin çıktığını görüyordum. hayatındaki - daha doğrusu dü_ 
ğine dökmeyi ve - belki lıaşda ve bundan, rekor kırdığım zaman_ 

:?iincclerindcki - ruhi bir terakki di-
kendim olmak şartiyle _ herkesi lardakinden ıdaha fazla iftihar 

yr. ka bu 1 e.debilirsiniz. 
maharetime inandırmıya karar duyuyordum. Evvcıa her şeyin cahili bir kim..+ 

- verdim. Belki bu da hayatımın bir saf-
sesiniz. Ehemmiyetsiz, alelade hır .El' d k' d k' b" .. 

. . , ım e ı avucum a ı utun hası. Fakat ben bu hayattan vaz ferd. Fakat kendınızde bambaşka _ . 
. b k b' paramı bu ugu1.1·la sarfettım. Son- geçersem her halde tekrar rekt-r 

bır şey olmak, bam aş a ır şey ra bu işdc para kazandım. Daha tayyareciliğine başlamam. Zira, 
yapmak arzusu duyuyorsunuz. sonra tekrar onları da bitirdim . cekildiğim bu sakin köşede, es!;:i-

tanda~lığa yükscl--ck, hafiyelik. jur
'lalcılık, gammazlık, azalır, ortadan 
·~alkar. Çünkü onlar hürriyeti lm
bul etmiyen, c ascn hur olmıyan in· 
·anların karıdır. 

l\1urullalı ATAÇ 

Herkesle tanıştım, her yere git- <len üzerime düşer gibi gördüğüm 
tim, her isi yaptım. diinyaya uzaktan ve sükunetle ha. 

Fakat. bana öyle geliyordu ki, ;;al-,iliyorum. Bundan sonra da bü
kimsc benim kendimi istemiyor, tün dağdağa ve gürütüden uzak 
sade bir kadın tayyareciyi oldu - kalmak isterim ve arzum ,ancak 
ğum. için itibar ediyordu. Mütc. , ~l~l~de bir tayyarecinin, alelade 
madıyen davetler geliyor. Falanca ışı ı lc çalışmaktır . 

l la tayın ilk 'alı i Ankarada yük
sek ıasdıka ıktıran eden tayin em· 
rini alacak w alakadarlarla temas
lar yaptıktan onra derhal Hataya 
hareket edecektir. Şükrü Sökmensü
er 23 temmuzda yapılacak büyük 
~enliklerde hazır bulunacaktır. 

Caket hırsızı 
sabıkalı 

Dörtbuçuk ay hapse 
mahkum oldu 

Dün sabah Yemişte vukua gelen 
bir hırsızlık hadisesinin muhakeme
si, cürmümeFhud nöbetçisi Sul -
tanahmet birinci sulh cezada kara
rn bağlanmıştır. 

Sıtçlu Hasan i;;minde bir sabıka
lıdır. Yemiş çarşısı duvarlarını bo
yamakta olan Talnt isminde biri
nin duvarda asılı ceketini çalmıştır. 
Talat, Basanın ccbindo 650 kuruş 
para da olan ceketini gözetlediğini 
görmilş ve bir kenara saklanarak 
beklemiştir. Hasan bir ara ceketi 
duvardan almış ve sırtına giyerek 
oradan uzaklaşmağn başlamıştır. 

Fakat Talat arkadan yetişmiş ve 
civarda bulunan polise haber vere
rek sabıkalıyı yal{alatmıştır. 

Hasan ceketi parayla satmaldığı. 
nı iddia etmişs~ de, ispat cdemc
nıis, mahkeme de s uçu sabit göre
rek Hasanı 4,5 ııy hapse mahküm 
etmiştir. 

Dünyanın yüreğini ağzma 
getirdikten sonra 

N ı\SIL, ~olı: sık değil mi'.' Ha~ rı•t et_ 
mcdlniz m i ? ~imdiye kadar hcıııcn 

Taııı hu sırada , diiıı , Alman~ adan lıir 

tcl"'raf ;::eliyor: 

ı dl'r ipleri' tırmanı:. or, 1akla. atıyor, ku,r

rııl• 1,n)·ruğa. 't•rip dönm~ dolah halinde 
.Iiiııii~·or, ı:;c~1rdleri kahkahadan kırıJl geçt
ı lyurbmıı<;! .. 

Jı cr ııwmlcl>ette .,.efl'rbnlik 'ardı. l\li lyon-
Jan·a insan .., ili.ıh altınclo. ' e iğne üstünde!. 

J 'nk:ıt bu ..,cfrrlll'rli~c adeta ıı lı ,.,ıldı. 

Son ha fta ınihH·r ele\ !etleri bu duru-
mu hir adını dalı:ı lln i giitiirıliill•r: 

Zi~friıl btilı kfıınlarına tah~idat yaptı

lar. Hl'r t:ırafn tn~·rarc iislrrl :. erJc<;tirdl-
ler. Uan1.ige 1.) bin sh il ns!<cr ~ ığılılar .•. 
.Ca~·ağı Jııırb lıa rikııtları lmruldu ! .. 

Gazetcl l'r ı,ıJam l't koparıııağa ba,.,hıdı-

la r : 
Harlı o hı.)·or ! ... 
Ortalık ~ .-rlndrn oynadı. Sinirler ho-

:::andı . 

Damı:lg mc l"lt-si ınıt laınali iiı erı• olan 
bir ... i lahın tel iği ~ihi ha kım ıldadı , ha kı. 

nıı lılı~·arak ... 
ll <'rl~C' .. in ~ iirl'jti a~1.ına geldi. 1\ulak

l:ır hl'r :ın hi r toıı !'CSİ bck li~·or • 

_ Ba)· Hilll'r b tlrahat etml'k ii ;ı:rrc 

Ill'l'hte ... ~adt'ndeki sa~ fiyesinc• ç<'klldi ! .• 

* 
Demek ba ' ıklar işitiyor ! 

B ,~r: s \NiZA : .ı\' rupadn. bir ~linı 
mera k t'imı~, uzun bo:. lu t etkıkat 

)·l'pnıı-;, :"\ ihayet balıkların d a bittiklerini 
trsblt r tnıi~ ! .. 

I>ı ı:.< · ııize ki bizim ı\ılalar, \'alo\ a. ' I' 
noj:;"llı va ııurlarındaki kalabalığm sö~ lenic;
Jerinl balıklar M tlyorla r ! •.• 

* * • 
Sen bizdekileri gel gör ! 

M ÜKEl\IMt~L bir haber : 
Seyyar hir Jnglliz eanba11 fareler~ 

liirlü fii rlii l'anhazlıklar ~·arıtırınakla, bu 
J.iinr rlcrini ha lka giist~nntktcymiı;;. Bu fa... 

1 ~u ıla hi r M')' mi J,i !' .• 

Uu tn ~lliz cnnha1.ı g-el ... iıı , hi ıd «"ki fa

rclrr: ~• r"illl de :ı 1n !jl (l ı.alına1. mı ~iirii rıı z. 

.\zi liın, bizde fareler ' ar ki gı•celcri 

f ı rınlarda ' e ııa taha nclerdc el.'111<'k 'c 
pa'.,~a J ıi..,iri) orlar, rl,mr.I\ 'e pa ... t;ı ! .. 

• 
• * * 

Ç.. ' uş ... 

G \ Zl Tm.t:R "'11 mii thh haberi ' e
)'Orlar: 

A ııkar:ula -.abalıa kar,., ı bir dn:n l'f ol
nıu ':'hı r. Uonırı i\felımct io<m i n ılr 1 iri rıara
..,ına tamaaen bıçakla kM a. ... Halil i"miıı ıfo 

l ıir adnmca;;111 87 ~ crinılrn .)aralı.)·ar:ık ol
dürmii'!tür . 

Cuş ! ... rana' ar he ri f, ('ne:! ... 
Rornr ı nıclunıı, ııotin bağı drli~ mi n-

1.:'~ or-un, c: ıı~ !. .• 

Mim 

Düşündüğüm gib: -- --
Yine otobüs için ... 

Yazan : SUAD DcRVIŞ 

Geçen gün şöyle bir vak0 a} a şa· 
hit oldum . 

iki otobüs Tarlabaşı ca.ldcsindc 
biribiriyle yarışa başladı. ön. 
den giden arkadan gelene yol 
vermek istemiyor. Arkadan gelen 
ise muhc:kkak önden gideni geç
meğc gayret ediyordu. 

Nihayet önı:ikei otobüs arkadan 
gelenin kendisini geçmek üzere 
olduğunu anlayınca daracık Tar
labaşı caddesinde yana kıvırdı . 

Takip eden otobüs şiddetli bir 
fren yaptı. Otobüs içinde olanl,ır 

birihirlerine ve şuraya, buraya 
11ücutlannr çarptılar. Otobüs dur. 
du. 
Eğer fren bozuk olsa ve otobüs 

iki santim daha önde dursaydı, 

müthiş bir felaket olacaktı. 
Arka otbüsteki insanlar bağır

mağa, şoförü azarlamağa başla :lı. 

lar. Otobüsteki yolcu sıfatiyle bu
lıulunan resmi kıyafetli bir be
ltdiye polisi de yerinden kalktı, 

hiddetle şoförün yanına kadar git. 
ti ve : 

- Şehir ortasında yarışa mı 

çıktın .. Herkesin kafasını gozu -
nü patlatacaktın .. Görmüyor mu. 
sun öndeki Şişli • Fatih arabası, 

Sen de Şişli • Fatihsin... diye ona 
çıkıştı. Başka bir şey yapma
dı. Gitti, yerine otur.du. 

Hayret ettim. Ben belediyen.n 
şehir ortasında, Şişli _ Fatih, ara
balariyle, mesela Maçka - Beyazıt 

otobüsleri arasında yarış yapılm l
sına müsaade ettiğini bilmiyor. 

dum. Her halde yarış yapmak i'i:.ı 
iki otobüs !dolusu insanın hayat · 
!arını tehlikeye koyan bu iki so
för, ve bu şoförleri yüzde ile çalı • 

tırmak suretiyle bu çılgınlığa sev
keden otobüs işleticileri böyle bir 

şey yaptıkları zaman da cezaya 

çarpılmaları lazım gelirdi. 

Belediye polisinin bu vaziyet 
karşısında ne yapılacağım biz 
den daha fazla bilmesi icap ettigi

ne göre birşey yapmayıp yalnız, 

Şişli • Fatih arabasının Şişli - F • . 
tih arabasiyle müsabakaya girı • 
miş olmasına kızmış bulunduğu

nu izhar ederken çekilip yerine o. 
tuıMuğunu görünce, belediyenin 
şehir dahilinde yapılan otobüs mü 
müsabakalarını menedip bunların 

neticesi olarak doğacak hataların 

önüne geçecek tedbiri olmadığına 
hayret ettim. 

Yeni treybüs gelip belediye 
tarafından işletileceği güne kadar 
acaba şu ctobüs yarışlarına mani 
olmak için hiçbir şey yapılamaz 
mı?. 

Suat DERViŞ 

Dört kollu ve dört 
bacaklı çocuk 

Bur a, - <;atı köyünde Ilıı·e~ ıı; 
kansı Fahriye <;eker bir ba<;lı, dort 
gözlü, dört kollu \'e dört bacaklı 

ahtapota benzer olu bir çocuk do
ğurmu)ur. 

S,\K,\l.U KADIN 
Ot<'kl J,;ncJııı!arılnn r.Q1' 11ıatWı 

olduğunu hissclti~im !<:iı · i sc~ 

' i~orunı. 

- Fransız kaı-»catürU -



Mezarlıkta 
bulunan 

baygın 
adam 

yoksa 
döğülerek 
kırıldı ? 

Karısı tarafından mı, 
Polis merkezinde mi 

kaburga kemikleri 
Dün Kasırnpaşada garip bir vaka lşin tuhafı, evde bulunan Neşetin 

olmuştur. kız kardeşi de onlara bu dayak zi· 

Aşıklar mezarlığında baygın bir yafetinde yardımdan geri kalma

halde yatan bir adam bulunmu~tur. mıştır. 
Kaburga kemikleri kırılmış olan bu Neşetin karı ı,bu kadarla da hın-

adam merkeze gotünilmü'] 'e kendi 
sinin Çe~e mahalle-;inde Araplar 
sokağında oturan kırk ya;larmda 

çoban Ne!jet olduğu anla']ılmıştır. 
Zabıtaya gore hadise, şu suretle 

'uka gelmi5tir: 

cını alamamış ve "ben böyle koca) ı 
ne yapayım?,, diyerek komşularının 
yardımile koca-;ını e\ in ka111 ında
ki mezarlığa götürüp atmı~tır. 
Zabıta memurları biraz sonra gü· 

rültlileri duyarak mezarlığa gelince 
yerde baygın yatan Neşeti bularak 

Ne et içkiye çok dü kün bir a- bir can kurtaran otomobililc hasta 
damdır. lçki içmediği zamanlar ai- neye kaldırmı11lardır. 

lesile mütemadiyen ka,·ga çıkarma- Diğer taraftan N~etin polic:: mer-
ğı iti) at edinmiştir. kezinde bir memur tarafından dö-

Bu vaziyetten usanan karısı, dün ğüldüi:rü ve sonra mezarlığ:ı bırakı
sabah da, Neşetin huysuzlandığını !arak tekrar orada te~düfen bulun 

muş gibi nal~ledi!dıği yolunda bir 
görünce derhal komşu kadınları ya- iddia ve ihbar da \ardır. 
runa çağmmş \e h P i el birliğilc .Müddeiumumiliğin bu hu u::ıta 
Neşeti ayak altına alarak ellerine yapmakta olduğu tahkikat ncticcle
geçen terlik vesaire e\' eşya~ ile ba- ninceye kadar bu şayiaları ihtiyatla 
Y!!tıncara kadar döğmüş1crdir. kaydetmek zaruridir. 

Bulgar - Yugoslav 
müzakereleri başladı 

\ 

Yugoslavyanın Balkan antantına 
sadakati bir daha teyit ediliyor 

Belgr~d, 9 (A.A.) - Havasa
jansı bildiriyor: 

Bulgar Başvekili Köseivancf 
Blede gelmiş ve Yugoslav hariciye 
mızın Markt>vfç tarafından karşı. 
lanmıştır. Markoviç Bulgar baş

vekili şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir • 

Bulgar Başvekili ile Yugoslav 
hariciye nazın arasında birkaç mi.i 
lakat yapılacaktır. 

Bulgaristan başvekili şimdi 

Bled civarında kain Brdo•ıda yaz
lık sarayında bulunan Prens Pol 
tarafından da kabul edilecektir. 

Gazeteler bu münasebetle Ka 
nunusani 193 7 paktı ile tevsik e-

dilmiş olan Bulgar - Yugoslav 
dostluğuna hararetli makaleler 
tahsis e.ylemektediı;lcr. Gazeteler 
dört gün evvel Köseivanof Yu

goslavyadan geçerken iki devlet 
a!:iamı arasında başlamış olan ko
nuşmalara bugün ve yarın devam 
eciileceğini kaydeylemektedirler. 

Resmi mahfellerde söylendiğine 
göre bu görüşmeler samimi kom
şuluk münasebetlerinin teyidin 
den ibaret kalacaktır. Aynı mah
feller Yugoslavyanın Balkan An
tantı menfaatlerine karşı tam sa
dakati hakkıri:la şüphe uyandıra
cak mahiyette yapılacak tefsir ve 
şerhleri daha şimdiden reddet
mektedirler. 

Japon menbalarzna göre 

ovyet kıtalarının 
ricat yolu kesildi 

Japonlar ilanı harpsiz U zak 
Şarl' harbinde muvaffakiyefler 
kazandıklarını iddia ediyor 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domei A
jansı, Hsingking mahreci ve bu
gi_!nkü tarihle aşağıdaki resmi teb-• 
liği neşrediyor: 

Mogol - Mançu hududunda 
Sovyct - Mogol kıtalan, Namo,-

iki 
(CDIQ)aDHde 

haliç vapuru 
çarpıştı 

Alman.yada mahsul 
süratle kaldırıl ıyor 

Arnavutlukta faşişt partisi 

M u s o 1 i n i n i n em ri n d e sivil 
Milis teşekküldür ye tnbi tutulduktan sonra, umumi 

inşaat mahallerine gönderilmekte -
dir. Mecburi hizmete alınanlar, bil
hassa ustabaşılar ve küçük sanat 
erbabıdır. 

Diğer taraftan Bohemya ve Mo
ravya muhtar hlikfımctinin neşret
tiği bir emirnameye göre, Bohem. 

ya ve Moravya himaye idaresi te
b:ısına ait ne kadar kıymetli ma -
den, yabancı döviz, esham ve tah-

vilat ve yabancı mc.mlc.ketlerden a
lacak para varsa hepsi mecburi su. 
ı·ette milli bankaya satılacak ve 

devrolunacaktır. Bu tedbir, yaban
cı müesseselerin Bohemya ve Mo -
rnvyadaki şubelerinin emvaline de 
snmil bulunmaktadır. 

Breslau'daki Alman radyo istas
)Onu muntazam:ın saat 10.15 \'C 

20.15 de Leh lisanı ile propaganda 
neııriyau yapmnktndır. Bir lA'.'h 

halk şarkısını mliteakip bnşlıynn 

ilk neljriyatında bu radyo şunları 

söylemiştir: 

"Komşular arasında sık sık anla
ıınmamnzhklar olur. Fakat bunla • 
rm halli her zaman mllmkilndür. Al 
mnn - I.ch işbirliği mazide Polon-

ya) a büyük menfaatler temin et -
mi.~ti. ÜçüncU bir şahıs işe karışma 

yıp da çarpışmayı tavaiye etmediği 
takdirde anlaşma i.mkunı daima 
mevcuttur.,, 

Radyo Danzig'in Almanyaya 
dönmesi lüzumuna telmih ettik _ 
ten sonra Polonyaya da Yahudi 
düşmanlığı hareketine başlama. 

sını tavsiye etmektedir. 

Fransız Hariciye Nazırının 
nutku Tirana, 9 (A.A.) - Bugün 

Arnavut faşist partisinin orga • 
Tulus, 9 (,\,A.) - Cenup depart· m olan "'Fashismi,, agzetesi ta. 

mantarı :adi~al so.syalist feder~~y~- rafından neşredilecek Arnavut 
ııunun ~ı: zıyafetınde nutuk soylı- faşist partisi statüsi.inde ezci.im • 
yen harıcıye nazın Bone, Fransız le şöyle denilmektedir: 
milletinin Ye hükümetinin k_alkın- ··Arnavut faşist partisi Be _ 
~~sından sta_yi~!e bahse~'.11ış ve nito Musolininin emrinde gö -
hansa demıştır, pek tabıı olar~k nüllü bir sivil milis teşekki.ilii • 

bu fedakfirlıklarının ve gayretlen- di.ir. Gayesi Arnavutları siyasi 

sahada yetiştirmektir. Arnavut 
faşist partisinin sekreteri dev1et 
nazırı ve sal5hiyetini haizdir. 
Sekreter huzmeler ve cemiyet • 
ler meclisine dahildir. 

Milli faşist partisinin sekre -
teri vasıtasilC" Düced~n direktif. 
ler alır. Milli partiyi Arnavut 
faşist partisi nezdinde federal 
müfettişler temsil eder. 

nin semeresini toplamaktadır, ~ite
kim Ingiliz milleti Fransız milleti
nin kalkınma ını hayranlıkla gör
dükten sonra Fran ıı - f ngifiz iş 
birli~i bir kat daha itimadlı bir hal 
almıştır.,, 

Pazar 
gezmeleri Bone, Franc:ız ..;iya.etinin esas ve 

inkişaflarını anlatırken. bir seneden 
beri Fransanın muhtelif memleket-
lerle olan dostluklarının çok daha Son günlerde şehrimizde yaz ge- trenlerinden de şöyle bir şikayet 
ziyade kuwetlenmiş bulunduğunu zintilerine tahsis edilen vapur \'e }'apılmıştır: 
t:.ebarüz ettirmiş. Türkiye ile aktcdi· trenlerde. plfljlarda halkı çok rahat Vatman Ali Cebeci Sapancaya gi
Jen anla~manın kıymet ve ehemmi· sız eden bir çok hadiseler olmağa decek ailesi için dünden bilet alma· 
yeti üzerinde bilhac;c::a durmuş. So,-. başlamış ve şikayetlere yol açmış- ğa teşebbüs etmiştir. Fakat tren gi· 
yetlcr ile yapılan müiakerelerin de tır. 5elerindc kendic;ine bilet kalmaıiığı 
vakmda me5ut bir neticeve varaca· Şikı!yetlerin mühim bir kısmı Av- ce,·abı verilmiştir. 
~1 ümidini izhar eylemiştir. rupa banliyö trenleri hakkın~.acl.'.r. Vatman ~d~eden aynlırken etralı-

Bone bundan sonra Fran ız ~iya- • Bu yolda maruz kalınan guçluk· nı saran bazı kimseler kendileriudc 
tinin 'hedefini de şöyle izah etmiş !erden dolayı şimendifer idaresine bikt mevcut o!duğunu, satabilecck-

lir: \·aki olan müracaatlara göre, hadi- !erini söylemişlerdir. 

··-Bizim arzumuz, dünyada, bir selerin başlıcası 5udur: Ancak bu suretle ve çok pahalı 
dereceye kadar siya i emniyeti ida- Banliyö tr~nlerinde ekseriya bil- 1 olarak biletini tedark edebilen vat
me etmektir. Insanların, her sabah, ha~~ Filoryaya gidenlerin fazlalı- man Ali Cebeci, yanayakıla bu va
hudutlannın emniyeti için endişe ğı yüzünden imanı gezintiye çıktı- ziycti gazetemize bildirerek demiş· 
hisleri ile dolu olarak uyanması ğma pişman eden bir izdiham var- tir ki: 

ve bunun mütemadi bir suretle de- dır. - Gidip gelme 70 kuruşluk bir 
vam etmesi imkansızdır. Gçüncü mevki yolculannın bir bileti ancak 150 kuru~ alabildim. 

Iş işte bunun içindir ld cebir \'e kısmı bu izdihamdan istifade ede- Bu fuzuli bilet satıcılarının erken-
şiddct uı;ullerine ve tahakküm te- rek birinci mevki vagonlarına yerleş den gişelerden bir çok bilet topladık 

Bu neşriyat Polonyanın Kata. ı;ebbüslerine muka,·emete azmetmiş meği itiyat haline koymu~fardır. !arı ve büylece bir kazanç yolu bul-

d 
· d ı bulunu)•oruz. \'e gene bu sulh gave- Bunlar Filorya dönü~ünde trenle- duklarıru o··g<rendı·m. viç ra yo ıstasyonun a yapı an J • ·1ed· k" sk A k t" · · rtt re KüçükrPkmeceden tren hareketle nlmanca neşriynta bir cevnp ad. sı ı ır ·ı a erı ·uvve ımızı a ır """ Gidip gelme 160 kuru!': olan Ada-

]

A d rinden epeyce müddet en·el binerek 
dedilmektcdir. mamız azım ır.,. pazarına ait bir biletin dönüş , 
------------=----=----__:.---~--=-....=...··· birinci me\ kileri 'işgal ediyorlar. 

B 8• I' "'
1 k ' de Ev\'elki pazar gunü Filoryaya gi- kısmını da ancak 110 kuru~a bula· as 1 n 1 r 1g1 on gres l n den iki aile, üçüncü mevkiden bir bildim. Devlet demiryolları idaresi-

kalabalığın birinci mevki vagona nin yaptığı ucuzluktan açıkgoz bazı 
1 d h t 1 1 , .1 1 dolduğu ve hiç bir kontrole tabi tu- bilet satıcıları da i tifa(ie ediyorlar. 

1 ar e eye 1 S e Ç l L W '-1 tulmadığını hayretle görmü~ler<lir. 
Bir kıcmı kucak kucağa denecek Sazlı vapurda 

ver, Sedad Simavi, Selim Ragıb E

meç, İbrahim Alicddln, Anadolu 
halde oturan üçüncü mevki bilet 
~hipleri, vagonda rakı da içmişler 

Ankara, 10 (Hususi muhabiri
mizden telefonla) - Basın Birliği 
Kongresi bu sabah saat onda Dahi.: 
!iye Vekili Fnik Öztrakm kısa bir 
nutkuyla açıldı \'e müteakiben seçi

ajansından Sel:imi seçildiler. ,.e bir takım mü~tehcen sözlerle di-
lstanbul mmlakası idıı.re heyeti- ğer yolcuları rahatsız etmişlerdir. 

ne Hakkı Tank Us, Orhan Seyfi, Birinci mevki yokulan irkecjye 
me geçildi. 

Basın Birüği umumi reisliğine 

Falih Rıfkı Ata~', idare heyeti azi
lıklanna Asım Us, Sadri Ertem, 

Peyami Safa, M. Zekeriya, Etem 

lz:r.et, Jstanbul haysiyet divanına 

Refik .Ahmed, Öm<'r Riza Doğrul, 

Ahmet Şükrü Esmer, Abidin Da.. Enis Tahsin seçildiler. 

Moskova müzakerelerinin 
bir hatta daha 

süreceği bildiriliyor 
Dün lngiliz ve Fransız murahhasla
n Molotofla üç saat görüştüler 
Paris, 10 - Siyasi mahafilin be Gelecek miiliikatın tarihi lıe-

yanma göre Moskova müzakere- nüz tesbit edilmemiştir. 
lerinde esaslı noktalarda . prensip Görüşmelerin çabuk surette bi. 
anlaşması hasıl olma.:.ına rağmen birini takip etmesi, müzakerele -
kat'i ve nihai bir itilafa varmak 1 rin hararetle devama başladığı. 

kadar burun ve kulaklarını tıkamak 
mecburiyetinde kalmı~lardır. 

Tren memurlan, üçüncü mevki 
bilet yolcularının birinci mevki va
gonu böyle tereddüt göstermeden 
işgal etmelerine. rakı içmelerine, 
etrafını muhtelif surette çirl:in hare 
ketlerle rahatsız etmelerıne karşı 
hiç alakadar olmamt~lardır. Hatta 
biletleri bile kontrol etmemişlerdir. 
Biletlerin zımba~ız olması buna de 
!il diye gösterilmektedir. 

Bu kadar kayıtsızlık içinde geçen 
bir yolcukta daha müe;;...;f had:se
lerin olmama.-ı ancak bir tesadüf e
seri sayılıyor 'e ellerindeki birincı 
mcvld biletlerilc b<iyle yaz teneızti· 
hüne çıkanların ekserisi bir <laha 
bu gibi vac:ıtalara ayak atmama~a 
karar vererek dönuyorlar. 

Sal>anca gezinti 
trenlerinde 

Bir rol uzluğa da Şirketihaynye
nin sazlı teJtezzüh ,·apurunda en•el 
ki gün bir muharririmiz şahit olmuş 
tur. 

Vapurun hüfe ini işleten müessese 
mat hu tarife listelerindeki içki fi
yatlarını, belediye tarafından tasdik 
edilen fiyatlardan yüksek koymuş
tur. Vapurda bulunan şirket müfetti 
şi bu vaziyeti öğrenerek derhal liste 
leri toplatnuş 'c bir zabıt tutarak 
tashih ettirmiştir. Tarif ere a) km o
larak bu hareketi yapanlar hakkın
da takibata girişilecektir. 

Floryada 

Bir tarife ~on~unculuğu da Fılor 
rada cereran etmcktedır. 
Bazı plajlarda. btiyiık kabine üc

reti olarak halktan beş lira alımr.ak 
tadır. Hatta bu yolda pazarlıklara 
bile girişiliyor, tutturabildiğine üc
ret ke ·iJiyor. Şikayetlere göre, kabi
ne ücretleri beş liradan pazarlıkla 
'Ja.~lıya_rak üç .liraya kadar indırili· 
yor. 

hal'in şimalinde mühim bir mev

kiin Japonlar tarafından işgali ne
ticesi olarak, dün umumi bir geri 
çekilme başlamıştır. 

Bu sabah saat 7,30 da Cibali 
vapur iskelesinde iki Haliç vapuru için müzakere bir hafta daha 

vam edecektir. 

de.1 na delalet eylemektedir. 
-on zamanlarda çok rağbet hu· 

lan Haydarpa~ - Sapanca tenezzüh 

Bundan ba~ka Filor) ada mayo 
:dralamJ ücretleri de pek iıı.::afsız· 
ca ınadır. Bu plajların çoğunda c;er

mayesi elli kuru. olan adi bir mayo· 
ru birkaç aat kiralamak için halk· 
tan elli kuru.5 alınıyor. 

çarpışıruşlardır. 7 Numaralı va- s f b" 
pur köprü tarafından 9 numaralı Molotofla mülakat a ye 1 nası 
da Eyüp tarafır.dan gelmiş ve iki. Moskova, 9 ( A.A.) - Se • t h k • k f 

Cuma günü saat 21 de Japon- si birden Cibali iskelesine yaklaş- eds Naggiar ve Strang. diin Mo- a 1 a I sadere edilen evrak üzerinde ehli 
Mançu kıtalc:ırı, Kala ve Hlosten mışlar'tlır. Bu sırada g numaralı lotof ile görüşmiiş1erdir. Saat Oıa.ıttarafı ı ind de) vukuf tarafından yapılan tetkiknt 
ırmaklannın birleştikleri Delta- daha evvel iskeleye varını::. fakst 18 <len ~O, 15 c kadar devam c- sorgu hakimliğine getirilerek, yü:ı:- bitirilerek raporlar alınmıştır. 
daki muhasımlara taarruz etmiş- diğeri durmıyarak sür'atle g nu. den bu görüşmelerde Potemkin le§tirileccklerdir. 1 Bugün yapılacak müvaceheden 
tir. Cumartesi öğleden sonra, Sov- rnaranm bordas:ma, ç:ırpn•ı1trr. de haur bulunmuştur. 1 Bu sabah eski elektrik sirketi 1 sonra fezleke tanzim edilecek ve 
yet - Mogol kıtaları, Kala ırma- Halk bu r;trp ~!"!ı:nuı ş:dd ~.in- 1 c-,.ır\liı ve Fransı7. m\imessi1 -1 m~dürlerinden Laz yan, adllyeye iddia makamı tahkikat evrakını 
fma G'1ğr;.ı çekilmeğe başla~ ve cier te~"t dü rcü~ ve fery"' ht bıış. !eri. hi.i.kümederinin son· Sm· - [;etirt:rilcre ~hit sıfatiyle ifadesi tetkik edecektir. 
Hol ten'h cm kilometre g~• bında 1 lrtm.ışl:ıdır. IH Hpt..r hr>tan.1 a- yet m.ıkabil tek!:flerine verdiği 1 altnmı;tır. Deniz Bank merkezinin Anka. 
vaxi, et alm!stır. ra!arı:ıtlı · .:1-i""':tf. hir nıtitu.kası c!vabı tevdi ctmi~lerdir. ı Dc;rJuncü sorgu hakimliği muh ra-:la bulunması dolayısiyle, maz-

ı . . .. , .. ~ L •• y:ı.pmtşlar \'e bi! müjdrt sı>nra. 1 G~:rü~melerd,.n 5',nıa soru - teli! ruü:sseselerde:ı müzc:Ckereylc 
1 nunların Ankard ağırceza mahke-

·ı t~ t yare en, u ıwr. E- p- L" R ı·-· t..Ad• -~'""-· • ı.· 1 ,.., ı__ • ı . . ·c 1 1 • d h k d'l . ·-·. . ron eh!g1 ın' ıse t-.r n.•~tt·T':ı; an ~ır !'~~.c cı>:\l'AJ> v•r'"'n ~tıang u.ız: :z=..ıat ıste:uı~tı. c·rnr> ar tama mesı tarafın an mu a eme e ı ece 
G D.t": Vc'.l ethg1 l n S~n-yct- b t t i\.! k ta . .3 h · ' •• 1 , • ' • k ] • b .1 k d '" -· d . b ' } d ] k . , ' ı ır.:;ı:nı~.1r. u ap i-uln anrı-ı •Ju goı·f'J 1n\c ere nı'"t)ır ren - ver :nen re ın:ş u.ıu!':.ma ·t:? ır. mev. gıne aır azı şayıa ar o aşma·-
_,.1 \:ttıılarının rıc nt h>lttı d:ı t"rıh ı:~~s:lu olduğu h~:1!'z ~l!i dv l ':'lemen;n d3h:ıı. ':'ni.ina ·ip olacağı kuf!arJ'l ıe:!.:ı evlcr:ııdcn, yazıh:ıne· ta ise de bu hususta henüz bir ka-
. : .. t-ufunmakto.dır. ~Udir. r.ı söy!emislir. ' lcrindıon ve ~:llyc şir'.:ctindcn rnü- r ar verilmemiştir . 

Yukarıda ancak pek az kı mmı 

ıülfL..:a halinde kaydettiğimiz. yolsuz 
luklarm 1ınünc geçmek için devlet 
dcmiryolları idaresilc belediyenin 
derhal faaliyete geçmesi lazımdır. 
Yapılan tarifeler S<)zden ibaret kal· 
mamalı. pazar gezintileri bir çok 
vatandaşların oyulma ı, rahatc:ız e

:lilme:ıi seklini a:ma~,_tan kurtarılma 
lıdır. 

t 

t 
r 
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UUJiG@ir~@L@@r~@iRrtli Yeni bir imtihan 
usulü araştırılıyor 

Mekteplerde öğleye kadar tedrisat 
yapllması esası kabul edilecek Türkiye - Romanya 

~~1§;~:~~?f~ dostluğunun yeni bir tezahürü Ankaradan şehrimıze gelmiş olan 
Maarif \'ekili Hasan Ali Y etl maa· 
rif i~eri iızerinde tetkikler yaptık· 
tan sonra bu akşam Ankaraya dö· 
neccktir. 

Hasan Ali Yucel dun muhteliJ 
maarif i$leri uzerinde bulunduğu bir 
beyanatta ezcüm1e dezni5tir ki: 
"- Çocuklarımızın bulundukla· 

n tahsil derecelerinde fazla zaman· 
lannm bağlandığına dikkat etmek 
lArnndır. Mutemadiyen ders alıyor 
lar, çahsacak vakitleri az kalıyor. 
Muhtelif derslere ayrılmış olan sa· 
atler ~~ memleketlerle muk<wesc 
c•crld ği zaman, bizdekinin çokluğu 
derhal gbze çarpar. Buna mukab;l 
şene içindeki oku-.. günleri de bila· 
kic; bizde azdır. Şu halde sene içi;ı· 

de daha çok gün çocuğu mektepte 
tutmak, fakat bugünlerin 24 saa· 
tinde ders 'erme zamanlarım azalt· 
mak lazımdır. Bu cihet vekilliğimiz 
ce. tetkik olunmuştur. Maarif ŞOra· 
sına arzedeceğim davalardan biri 
bud ır. Eğer sabah erke·ı --•'erden 
r-ıeye kadar bir tedris b . 1Ü ya· 
p:ıhilirsek, bu tek ve muşterek bır 
'ahidi kıyasi olacağına göre, çifte 
t ~ri!'at kendıliğinden kalkacaktır. 

~ luall•m!erimizin der e kaldırma· 
m:ısınclan daima ve haklı olarak · şi· 

~:!::.~~~::.~;:d:~:~~ Suriye Bükre~t~ Romanya Kralı ve ~~~ 
müesseselerini teftiş edeceklerdir. C h R . . elÇI I bl t ki b _ _ ~ \rerilmi~ emirlerin yüzde yüz tatbi· um ur eısı m z rer nu u a u lCERDE: 
kini t~in etmek. \azifemizdir... Neden istifa etti ? • Büyük Millet Meclisinin tatili do-

tmtıhandan şıkayet etmemek dostlu v t b il tt' d' I . layısile mebuslarımı:ı Ankaradaıı teb 
için talebe olmamak lazımdır. Kor· Şam, 9 (A.~.) - Surye Reiıi. gu e aruz e ır 1 er rimiu ıelmeie baflamıJlardu 

1 
cumhuru Haa.ım Bey Ata · • 1'l06ko\;a elçimi:ı Zckli A.

0

p a• .. ·-
kusu darbımesel olmuş bu sosval . ~ SBJ, me. .. ..... 
müesc:ec:e her seklinde b'·t·· k · busan meclısı reisine gönderdiği .. , hariciye veUJetile temas el.mel.: me-

- - • :ıo • u Wl usurl · t•f kt b d . Bukre~, 9 (A.A.) - 'Rador,.l memleketin başma geçtiği me • re :ııosko,·adaıı Aııkara)a hareket et· 
!arı dünya pcdagoklarınca söyledi· ıs .. 1 a me u un a, ezcümle diyor .• ral Karola yeni itimatnameai-! sut günden beri, dost ve mütte. miştir. 
ği halde bir türlü terkedilememiştir. kıİtiribirini tak.be .. ni takdim eden Türkiyenin ilk fik milletler, Romanyanın da • • T~myfı mahke~esi tarafından 
\"eyerine başka bir eleme usulü ko· .. . 1 ". butUn Suri. B .. k b .... k 1 · · B T ·· h·ı· k . . . .. . beraa.ıne karar verılen eski '"ali Mu• 

1 ye hukumetlen, Surıyeye layık u reş uyu e çısı . anrıo • ı ı ta vıyesım muteaddit ser • hic!din tlsıündal i ti h . i 
nu amamı§tır. oldugu- k.. - ' ver bu münasebetle söylediği vet kaynaklannm inki-fmı ve rupa'"a .ıd--Ltir. 5 

ra at ıç n 
Bizdeki imtihan tarzı ı·stikrarı;ız ve Surı·yemevCuıı hve~egetl' _Fransa k da ~ .1 - .......... - - m ur nut un demiıtir ki: milli kuvvetlerinin faal kalkm • • Adalarda sahipsiz oldukları ... 

lri:tmm ba-=,.lıca sebebi rnaarı"f orga smde. dostluk bag_lıye entaakvra. • ··s . . . l b dak '? nl 
1 

. . arını ıye u yem tayınım e ura i maaını büyük bir bahtiyarlıkla laşılan camlıkların buineJe kaydet• 
nızasro arımız a ıktibas ettiğimiz etmeg-e ve ayru zam nda 1 itime devamnnm emredilmesi, mü-hede etmektedı'r. Urilmcsi itiraxla "arıılanıuaktadır. 
il · 1 k 1 de · a mem e. r- B . ~ meme e~ er ~thik edilen ketin önünde bulunduklan gilç • benim için büyük bir fercftir. Vazifemin icra:ıı•ndA majeste. u suretle bu camlıkların ilerde sa· 
:se} yal usullerın ııt bır halde bulu· lükleri yenmesini ve dilden öz. Mazide old.ığu gibi bundan böy !erinin •imdiye kadar bana ka"'I tıl!c~eımndleakn tkl·mo~k~ıl~aktadırd. k 

d r ·· 1 mek ı 1 g l d ·k· J k .. Y .. ·y ... e ızı znaret e ece o-
nuşu ur. ' 1sa soy e azımgelir- lere karşı müdafaumı inıkAD da- e e ı ı mem e et arasında mev gostermek lutfunda bulunduk • Jan Bulgar mebuslan ·bu ay sonların 
.5C, bir ~e?lite. ve ideal kavgasıdrr. iresine getirmeğe, ancak bir cut bağların takviyesi için naçiz lan yüksek müzahereti, majes • da geleceklerdir. Mebu~lar tzmır fa

Istemışız kı, en mütekamil imti· Fransa - Suriye muahedesinin gayretlerimi sarfa devam edece. teleri bundan böyle de benden annı da ziyaret edeceklerdir. 
han şekillerini tatbik edelim. kadir olduğu kanaatinde bulun • ğim. esirgemiyecek ve hükumetleri • Darüffafaka mektebi mOdu Te-

Halbuki elimizdeki reel vasıta muşlardır. Yapılan gayretlerin Balkan m"'1leketleri arasın • de bana kıymetli yardımı ver • kAl~t~ne Türk o~u.ım~ ~onunu Teiı 
zaman zaman buna mukavemet t bu neticey 1 da ,_ · b. 1..... · · ba k d ı· . vekılı lhsan aetınlmııtır. . • . e · e varmamış omur p.. sı~ı ıf ır ı~ı ııyasctıne § - mc te evam ey ıyecekbr. • Tfirk okutma ku ...... 
m_.ış v~. ne. tice olarak l\~arif vekilli·, yanı teessür ve teessüftür. Man. la I 1 _J L_ • • T·· k" R · · h rumu sencua _ _ nı maaı. sene ern~n~rı maıes - ur ıye eısıcum urunun, kongre~! dQn topJanmı~ ve :reni ida· 
gı degı~tırmeler yapmaga mecbur dater devletin yeni siyaseU, ik. telerinin yüksek huau•i arzula • Cumhuriyet hükumetinin ve re lıcn·li seçjmi yııpıl~ıştır. 
kalmıştır. tidar mcvkiini kabul edişimde rrndan bulunuyordu. Bu fikrin Türk miHetinin ve aynı zaman. • Ankarada toplanacak basın blr-

"Bizim maarif UZ\iyetimize göre esası tqkil etmiş olan mtinakit kıymetli bir eurette kuvveden da tahsımm hislerimize tercü • lili konttreslnde bahıuak marab· 
!şliyebilecek bir tarzı bulmak mec· anlqmalarla tezat halinde bulun fiile çıkmasını teshil eden Bal· man olarak, majestelerinin. Al. h~slar dü~ •k••~ld tnnle Anbraya 

t ·nutrnamahdır ki, ders verirken, buriyetindeyiz. Takdir edilir ki bu maktadır. Bu vaziyette, benim kan Antantı, Majesteleri nezdi. tes ve veliahtin ve asrı Rumen 
81 :ış~,r~~ h lb 1 i 

bilf' talebeye sual tevcih etmek, on· kolay bir şey değildir. üstünde dur- için istifadan başka yol yoktur. nede daimi ve müeaair müaaharet milletinin saadet ve refahı hak • tur. ;a~~isat b~ltil7nd::~~ni d'";".: 

!:.. • :::t cdılmutedir. 

larm dikkatlerini uyandırmak için duğumuz mesclelttin en mühimle- gönnüttür. kmda en samimi temennilerimi llT3nmaktadır. 90 bin Jira~a daha ih· 
zaruri bir usuldür. Bu ciheti, buse- rindm biridir. Yanm tetkiklerle ve Meksikada Orta elçiliklerin büyük elçili- aneylerim .. , tlyaç glh'ftlmektedlr. 
ne ) aptırnn bir tamimle meslekda~- acele ile bunu halletmiye teşebbfü ie tahvili, Balkan Antantı dev- Kral, verdiği cevapta büyük 
lanma anlatmış bulunuyorum. Yap etmek, tekrar deiiftirilecek bir wni ecnebi aj' anlar Jetleri reislerinin memleketler elçinin izhar ettiği hiaaiyata ha- Adliye '/elinin 

beyan ah 
tıgını bu tamimde talebeye verilmiş tarz dalia bulmaktan başka bir.~ arasında esasen mevcut bağla • raretli surette tqekkür etmif, 
o'an notların behemehal söylenme- olmıyacaktır. Şahsan benim eme- f f • ff rm takviyesile sıkı alakalarının ve Romanyadalti vazifeeüle bat 
c:ini \e fena not alan talebenin ha· !im, bu i~te de kısa zamanda değiş· aa ıye e muhtelif bürhanlarından birini ladığı gündenbcri büyük faali -
~ı:Iarup vaziyetini tashih ettirmek miyecek ~e ihtiyaca en kolay ceyap Meksiko, 9 (A.A.) _Ecnebi a. teşkil etmektedir. Alman bu ted yctle ve faydalı olarak iki mem- (Ba§t&rafı ı iııclde) 

ııç n ~rse kalkmak .~~~ bu· verecek bır tarzı aramak ve bulmak janlannm Mekaikadaki faaliveti birlerle devlet reisleri, bu müna· leket araarndaki münuebetlerin duğu gibi aleyhitılde bulunaıll.: 
undugu hocasına soylemesını em· tır h kk d J b 1 --=----:------=---··-· ---------- a m a matbuata beyanatta bu ae et ere ve bu bağlara verdik- gittikçe daha fazla sı~sr • da vardır. Bu husuata adliye ea 

Gaz I• n oda karı s 1n1 dlune~'anFı·etrtia.nldl~rük~·ut:misetyaernuuünmnadrifanesinbiri.· leri ehemmiyeti yüksek bir tarz na çal11maktan farii ohnam11 cümeninin de fikrini almak niye ~ da tebarüz ettirmek iatemiıler - bulunan muhterem diplamatm tindeyim. Şüphesiz kudretli W 
dir. Türkiye ile Romanya arum büyük elçi peyaini alrmt olma. kim olmak prti:·k :r.ünlerid ı.a-

b k 1 1 
de İspanya ne vaziyette ise biz.im da mevcut derin dostluğun eaa .. aından duyduğu memnuniyeti kim pyanı arzu t. .• . -.1!..iUttJr •• 

1 Ça a Yara ad' 
de şinıdi o vaziyette olduğumu. amr. yüksek bir ideal ve daimi izhar eylemiJtir. Bopnmanın bugünkü tekli iç-
zu pek ala biliyoruz. Nazi ajan. dciitmez menfaatler tqkil ey - timai hayatımıza u.11ımdur. Yal· 

Çm;rrda Glilbahçc sokağında o- baııı sivri bir ~· ruhyarak çat- !arı burada kendilerine mu.ait lemektedir. Bu mühim unsurlar o·k·ı· B JU~ aynlık kararı meıeı..i atıalua· 
tur:ın f;:ıli!ı oğlu Kasab Riza, pazar Jamış, konuşmağa gayrimuktedir bir rejim kurulmuı için ellerin • iledir ki iki millet arasındaki 1 1 1 ve erga• da tetkik yapmaktayım. Bctaa 
r;lınü kansı .Mcrycmlc gczmcğc bir halde Beyoğlu hastanesine ya- den geleni yapıyorlar. Reisicum. dostluk, her gün daha ziyade d ma •ak'ala.nmn eıı çok ıae Ht>q. 
çıkmış, Yenikıııııyıı gitmiştir. tınlmıştrr. • bur intihabatı dolayrsile ellerine takviye edilmeğe namzettir. ma a zelzele lerdcn vukua gcİıliii hakkında bir 

K:ırı koca gazinoda oturrularken H d d güz.el bir fırsat geçmiı oluyor. Şimdiye kadar vukua gelen bü- . . . istatistik hazırlattım. Bunun iia· 
Hin bir nrnhk kansının birisile ay arpaŞa garın a Totaliter memleketlerin aja· tün hadiseler ve bütün vaziyet- Dikılı, g (A.A.) - Bu sabah bu· rinde. tetkikat yapacaiJm. 
i ıır...tl tiğini 7.anncderek hemen iş kazası nı olan bir çok Alınan, İtalyan, lerde olduğu gibi hundan sonra rada saat 3,35 te 4 te ve 11,55 te Binayı gezdim •e ihtiyac!IDIM 

bıçıığmı çekmiş. Mcrycmi bir knç • Haydarpaşa ışletmesi amt"lesin _ ve Japon iş adamları Mekai.kayı vukua geelcek bütiin hadiseler 
0~ üzere üç defa zelzele hissedil· kafi gelmediğini gördüm. AclliJe 

ycrindC'n ağtr surette yaralamış, den Mustafa oğlu Mehmet, dUn istila etmektedir. Bu vaziyet ve vaziyetler de bu dostluğun mıştır. Zarar yoktur. .arayınm yapılmasını dört se.ı1e 
,kaçmıştır . .Meryem tedavi altına a- Ankaradan gelen katarın demir Meksikayı totaliter devletlerin kıymet ve sclabetini tebarüz et- Bergama, 9 (A.A.) - Bu gece bekliyoruz. 
lmmll'ttr. Cnrih kocıı aranmakta - yüklü bulunan vagonlarından bi _ kollarına atan Amerikanın ve di. tirecektir. 24,20, diğerleri de saat dörtte, 4,20 lua ve ifl&s kanununun Na 
dır. riainin kapağını açmış, fakat ka - ğer demokrasilerin takip ettik. Majestelerinin, yeni ve par • de ve 4,50 de. olm~ .~re burada ~l~ deiiJtirmcle arar 
Hastahane kapısında pak açrlır açılmaz demir borular leri iktısadi liyaaeUn mantıki bir lak mukadderatına iyaal icin bu dört zelzele hissedilmıştir. Zarar veıldik, tadılit evvel:1 solana, 

ek 
neticesidir.,, - · yoktur. uniyeıı icra reialertaiıı miiUJı9-

dolandırıcılık t erlenerek yere yuvarlanml§tır. El d 
Amele Mehmet, arka arkaya yuvar- azığ a lan~ tetkik. edilmit. &JllCll 

g.!·:~:;::.~:7.d.vı7.:'_ ::.';"b.:'.:~.: •• ~n::-;u.~::·.: Stoyadinoviç iki köpru daha açıldı Türkiye. Suriye ::= ~= 
=~ıı ~z:;;:~naa~':;Y;'1~!;~!ri: ğırA ~te Yaralanm11Ur. Yugoslav Radikal ~irli- Elizrf, 9 <A.A..> - Eıblf1a d ..... a11timibdekl 1ça.. denl-
sın:ı )ardım edeceğini söyliyerck h tme · bay:u;d bir ~ nüırıune ğift1len ;stifa 8tfi Palu arumöa yapıl.makta olan 45 arasın a ıinde meeliac takdim ol·ımcü • 
hastant:' kapısmda 32,5 liraamı do- _as_ıı_n_e_sın_c_a_ı_rı_ım_ııı_tı_r.____ Bel 9 (A."" v .. -ı. metre uzunluğunda Ahşam ve 186 Y . h d t t 1 trr 

grat. -.> - ~"'6---v metre UZUJ1luğundaki ku1uşkur enı U U aş an ... 
lcndırmı!i. knçıırkcn yakalanmıştır. radikal birliği merkez idare ko. k I Petbi Okyar lldliyede kencBUü 

El · ı · k 1 • betonarme köprüleri dün dördün onu uyor 
Avram dördilncü asliye ceza mah . ÇI 1 erımı·z mitesi ve icra komitesi, bugün siyarete gelal lllİIMr Alllll ---

kemesi tarafından tevkif cdilmi" - Belgratta b" ı·'-~- ı rak cü umumi müfettiş general Ab. Ant•'"-, 9 (A.A.) - Elcbaz li -t'- ~ da ,. " ır 1~ top ana par dullah Alpdoğan tarafından a. _,... ye urayınm y-ı cnC1m •• 

tir. arasında ti reisliğine Başvekil Zvetkoviçi çılmlıtır. Meydanmm bir kilometre §imali rütmüf, izahat almıttır. 

r Jlaşraba ıle yaralan d d v • •ki ki j,~irtştiı·n·rı.·n sabık reı·sı· ... '-k Baı:ıı. Törende Elazığ ve Bingöl vali. ::r~!sin:~~i 312 Nod. hudut ~daıı y , N . t 
Aynalıc;cşmedc oturan Yıı.şann eg~c.I İ er -w ..,, leri 17 ncj tümen komutanı Ela.. gun ez mey anına gı en em efftY8 

üç ) aşındaki oğlu Tevfik, dün ııs- Y vekil Stoyadinoviç ile diğer se. zrğ, Palu ve Bingölden gelen bir Türkiye - Suriye hukiutlarını 
bah evlerinin bah~esinde oynar - Peşte eıç;rniz Parise kiz mebus, radikal birliğinden çok 7.eVat ile binlerce köylü ve tesbite memur komityonumuz ta- Nur Baba 
kcn, kom usu Mchmcdin oda pnı - • d ıhraç edilmiştir, halk hazır bulunmuttur. rafından kaldırılmııtrr. Hatay - Kıymelll 'le bilyük edıbimi; llkl.tp 

. d d b" ~ ~ ferfİ8D faylD 8 i:iyOr • .~ 'll'ıa .. ıt, no--ı, Palu .,...,,_ .- Suriye hudut taıı yerine Türki· Kadri Karaosnıanojlumııı lıaıilimllck-
ceresın c uran ır kılo agırlıb"' - --e ,._.... _.. . ... 
dnki bakır maşrapa dü!imUş, bagı- Geçenlerde sefirlerimiz araun- Masolmı Avsa Sultanım kazaları ve .köylüler adına nutuk ye - Suriye hudut tap konacak- liizel bir ust6pla beklaJililua ma&se 
na rnslıyarak ağır :raralamııtır. da değifilılilr.ler yapılauğ, yazıl . kabul etti lar söylenmiş, kurdeleyi keaen trr. Eski hudut ta1Jar1 heyetimiz tini anlatan bu kıymetli eserı, iı~ .._ 

Ço 
mı!lltı. Bu hususta verilen haber· 1 Alpd ğ bunl tarafından Ankaraya götürülece;c· fa a-rııp harflerile ba&ıldıktan 900

ra. 
cuk lıastaneyC" kaldınlmı~. :ı Roma, 9 (A.A.) _ Mussolini, genera o an ara karşı. tir. bugün d6rdüncii tab~ Rem~i kı..,.. 

ma rabayı pencer~yc koyarak c;o- !erde bazı yanlışlıklar olduğun • dün öğleden. sonra Venedik sıtra. lık vererek cumhuriyetin başar. evinin telif eserler serisinin 8 ııae 
cu hın yaralanma.sına acbcb olan dall' bunları düzeltiyoruz: yında A vsa ıultanı Mehmet taio. dığı bu büyük işlerin sırt halk kitabı olarak intişar etmiştir. 
l-'c' mcd h:ıkkmda takibata girişil _ PeJte elçimiz Behiç terfian Pa- yu kabnl etmiştir. için ve halkın refah ve saadeti Arjantin İatildilinia E.ski türkçeyl bilmiyen grıı(. U.U 
ı:niştir. rir. büyük elçiliğine, Paris büyük için yapıldtğmı tebarüz ettirmiş. 123 üncü yılı kutlandı için re,'lalAd'e mtuesan otnn blJ .-. 

Görünür gorunmez 
kaza f 

Gnlatada Kum sokağında oturan 
rı ni, dün sokaktan geçen bir ar
). 'ld şınr çağırmak üzere acele aşa
i a ınmiş ,kapıdan ~arken ayağı 

elçimiz Suad Davaz, Tahran bü. tir. ri, hüıün !!debiyat merakbtııırıd ,.,.. 

yu 
.. k elçiliğine, Tahran elçimiz Yugoslav maliye nazın Bu gu .. ul eeerlere kavuşmak Bu A 9 AA ~ile ederiz. 

P 
. . enos. yrea, ( .. ) - Ar- K !L h•kJl 

Enis, Berlin bUyük elçiliğine, Ati· arİse &ıtü suretile sayu geçmek için eski jıuıtin., bugün iatiklllinin 123 ün.. Omu\ 1 o.ye 
nııı sefirimiZ' Ruşen EJref Peıte Belgrat, 9 (A.A.) - Maliye teknelerden ve binlerce meşakkat cü yıldönUnıünü kutlulamlfbr. Fransı:ı cdebiyallnın dünya ölçö-o 
elçiliğine naklen tayinleri karar. nazırı Curiçiç, Yugoslavyanm ten kurtulan halk saminıi sevinç Reisicumhur Ortiz, büyük klise. sündeki .muharrirlerinden Analole 
laftırılm11tır. Berlin büyük elçili· Fransadan akdettiği istikraz ser tezahürlerinde bulunmuşlardlr. de yapılan iyL'lde hazır bulun . France'in en gilzel bir eseridir. 
ğmden ayrılacak olan Hamdi Ar •. visinin tanzimi mesel~ini hallet. Bu hav&lide yapılan di~r beton mut, bunu müteakip 15 bin ki. "Komik h:kAye,. lanınıını' n'ln'*"' 

j k riTJerimiıden l'f".ıntlTi na,rd .. r l'M'lfflll 
pağrn yeni vazifesi henüz belli de- mek üzere Parise hareket etm !f- J öprülerin açılma törenleri de 3ini11 i4tiri.k ettiği bir askeri gc. da" çok gi.ae\ bi~ türk(e ite ctihmiu 
~· dir. tir. yakmda yapılacaktır. çit resmi yapılmıtt.ı!' ('t:\"r;ım·,ı;r. 



•• Bir /ngiliz alimine gore: SJ!i!t4M~ 
VuDcdlu~D~rr 
Akşamları 

ne yapıyorlar? 

Dünya nasıl 
yok olacak? 

Kırk milyon sene sonra Zühre 
bakış ..• 1Jıldızından dünyaya 

Yıldızlar akşam evlerin\ie ne 
yaparlar? Bir Fransız sinema mec 
muası Fransız yıldızları arasında 

bu mevzuda bir anket açmıştır. 

işte aldığı cevaplardan bir ka51: 
Dünya nasıl ba§aldı, na.sıl bite

cek? Bu insanların, asırlardanberi 

l<cndi kendilerine sordoklan bir su
al 'e asırlardanberi halledllemcmı, 
bir muamma. Hele dünya.om yok
tan 'ar olduğu fikri insan havsala
sına hiç ığmıyor. Bununla her& • 
her, yok olmak mf'fhumu insanlar 
için k&\ rnnması daha koaly. 

Yazan: 
gösteren ilk işaretleri oradakiler 
<le görmüşlerdir. 

Arza yaklaşan ayın, dünya tize-. 
rinde icra ettiği tazyikle, yer ya -
rılmış ve kürenin bir parçası çat -
lıyarak kızgın beyaz bir lav yük -
selmiştir. 

ŞARL TRENE: 

Londra üniversitesi profesörlerinden 
Eve girer girmez balkonumda 

beslediğim ta\·!anlarımr.. ve güver
cınlerime yem veririm. Sonra o
damd<.ki çiçekleri sularım. Sonra 
aynanın karşısına geçerek sevdi
ğim şiirlerden birisini okuru:n. 
Sonra uyuyuncaya kadar şarkı 
söylerim. 

Fakat, dünya n&11ıJ yok olacak~ 

Bunun üzerinde şimdiye kadar her 
<lln kihabı gibi, her alim de bir fi. 
kir yüriittü. Türlü türlü nazariye
ler ortaya atlldr. 

J. 8. S. Haldane Diğer taraftan, ayın yaklaşması 

yer yüzünde hararetin birdenbire 
artmasını mucib olmuş ve bilhassa 
haltıüstü\·a mıntakalarında. deniz -
ter, nehirler kısa bir zaman zar -
fında kuruyarak nebatlar ortadan 
silinmiştir. 

Buraya ı:ok rnerakh bir yazısını 
naklettiğimiz büyük bir İngiliz lljm 

adamı, düny&nm sonunu en ilmi e
MAlara gore tahmine ı:ah ıyor. Bu 
nun için, kendisini bund&n kırk 

milyon sene sonra ve Ziihre yıldı -
zmda tahayyül edlyA.l'. ŞlmdJ diın _ 

yanm nMıl mah,·otduğunu, o u1.ak 
istikbalden ,.e zührc yıldızmdan, 

güzel bir hlkiyc §eklinde anlatı
yor: 

Bugün nrtık arz üzerinde haya
tın sündüğü muhakkak. Orada hiç
bir canlı şey kalmamıştır. 

Y eryilzünde in.san hayatı başla
dığı Z'lman ay dünyanın etrafında 
29 günde bir devir yapardı. A),n 
arz saUıındaki denizleri yukarı kal 
drrması (med hiıdi.scsi) bir delk hu
sule getiriyor, bu da dilnyanin ken 
di etrafında dönmesini yavaşlatı.. 

vordu. Bu yavaşlamanın neticesi o
larak yer yüzünde, günler uzuyor
du. Bu suretle her asır, ondan ev· 
\ clki asırdan, hakikatte bir gün 
fazla sürüyordu. 

Med hadisesinin tesiri, insanlar 
med kuvvetinden makinelerde isti
fade etmeye başladıkları günden L 
tibaren daha fazlalaştı, günler de 
gıttikçe uzadı. 

Diğer taraftan :rer yüzünde nü -
fus da gittikçe artıyordu. Çünkü in 
sanlar sun'i gıdalar icad etmi5ler
et Du suretle hayat kolay oluyor, 
herkes kolay kolay yiyecek bulu • 
yordu. 

Bu suretle, in~m uzviyeti 
de değişti. Mesela, ilk insanlarda 
bulunan diş (nğızda ketnlk cinsin
den bir uzuv) sonralan ortadan 
kayboldu. 

O zaman insanlar bütUn dikkat • 

ilk defa olarak, Zühre yıldızına i
niyorlar. Fakat buraya gelenler de 
ya§amıyor ve ölüyor. Çünkü Züh. 
renin sühuneti ve havasında müvel 
lidülhumuza bulunmaması insan -
!arın yaşama.sına müsaid olmıyan 
şcraittir. 

17.846.151 senesinde med hA.di -
seleri esası üzerine kurulmuş olan 
makinelerin eS(!ri olarak, gilnler, 
eski günlerin tam 48 misli oluyor. 
Bu uzun günlerin uzun geceleri de 
çok soğuktur. GUndilz do aksine 
çok sıcak. GUndilzleri cvleri.Qin so
ğuk hava tertibatlı odalarında o _ 
turan insanlar, gccelcrl başka bir 
odada sıcak ha\·a tertibatı içinde 
,.e ı:un'i ışıklar altında oturuyorlar. 

Fakat, gecelerin böyle soğuma -
sının ve uzun sürmesinin nebatlar 
ve hayvanlar üzerinde bUyUk bir 
tesiri oluyor. Vakıa, evlerde sUs 
olarak kullanılan nebatlar için bu
nun bir zaran yoktur. Gündüz ö -
mürlerini dolduruyorlar, gece de 
soluyorlar. Ehli hayvanlar da in _ 
sanlarla beraber bu hayata ahşı
yorlar. Fakat, ehli olmıyan hay -
vanlar, kuşlar ve saire yer yüzün
de siliniyor. 
Soğuk gecelerde insanlar evleri

ni ısıtmak için bilyük kudret sar
fına ihtiyaç hissediyorlar ve tabi. 
atin kuvvet menbnlarmdan b~h -
cast olarak, yine med hadisesin -
den istifade ediyorlar. Fakat, bu 
suretle, med hadisesinin tesiri daha 
fazlalaşıyor ve dünyanın dönmesi 
gittikçe daha yavaşlıyor. 

25.000.000 scn"sindc insanlar 
hesab ediyorlar, birkaç milyon sene 
sonra kıyamet kopacak diyorlar. 
Fakat, insanların ~oğu: 

"Ben öldükten sonra cihan mah
volırun, umurumda mı!,, diye dü
şünüyor ve bu kadar uzak bir istik 
bal için zihin bile yormak istemi -

lcrini sanat ve musiki gibi meşga- yor. 
lelere verdiler. Fakat, bu meşga - Fakat iclerinde, ;elccek ncsille
lclerle de vakit bir türlü gc~mek rin istikbali ıle alakadar olanlar da 
bilmiyordu. Çünkü, med hadisesi - yok değil. Bunlar insanların istik
nin tesiri gittikçe artıyor ve gün- halini kurtarmak kin birçok teşeb
Jer gittikçe uzuyordu. Nihayet öy. büslerc giriyoralr ve bu arada Züh 
le oldu ki, 8 milyon senesinde bir re yıldızına tekrar bir sefer hazır
gün, ondan aınrlar.ca evvelki gtin- lıyorlar. 
lerin iki mislini buldu. Tam 284 defa tecrübe edip teşeb 

İnMnlar da bunun farkına var - bilsleri akim kaldıktan sonra 285 
mışlardı ve dünyanın dönmesinin inci seferinde Zührcyc insanlar ge
birdenbire durmasından korkarak, liyor ve oradan, ölmeden evvel, bu 
bqka J,ldızlara hicret etmeyi dil- yıldızın iklimi, şeraiti hakkında, ı
§Ündülcr. §tk işaretleri kulnlnarak dünyaya 

O zamana kadar başka yıldızla- malümat veriyorlar. 
ra gitmek için birçok teşebbüsler Bizim ecdadımız olan bir kaç 
)apıJmrş, fakat hep muvaffakıyet _ yüz bin insan, Adem oğlu için diln
sizlikle neticelenmişti. Bu mak- yada yaşamak imkanı kalmayınca 
ısaUa dünyadan yola çıkan mermi - ZUhrcde hayat bulunabileceğini 
lcr ya havanın delk ve teması ile, düşünmüşler ve yalnıl; bunun için 
)ahut da yolda :reyyarelerc çarpa- insanların Zlihredeki hararete mu-
rak parçalanmıştı. kavim, ve müvellidülhumuza mlk-

lnsanlar nihayet aya gehniııler darına alışık bir bunyedc olmala-
ve iki kere muvaffak oldukları bu n lazımgeldiğine karar vermişler -
teşebbüste yanlarında milvellidül - dir. 
humuza getirmişlerdi. Fakat bir Bu, yeryüzünde yeni bir devre
daha dünyaya dönmeleri kabil ol. nin ilk adımı oluyor. Ondan son
madı ve ayda öldüler. ra 10 bin sene geçiyor. Bu mUddet 

9.723.841 ııenesinde düı:tyadan Me zarfındaki nesillerden bazı kimse -
rlhe bir murahas geldi.Fakat Meri ler kimyevi muamelelere tabi tutu
hın cfünyanm müstemlekesi. olarak 1uyor, bünyelerindeki değiJiklikler 
Jrullanılamıyacağı:nı gördüler. ÇUn- yapılıyor ,.e nihayet 10 bin sene 
kil dünyanın hususiyetleri bizimki ısonra, yeryüzündeki mlivellidül -
gibi değildi Onuıı ic;:in dünya in - humuza tazyik.inin onda biri altın -
anlan ll'er!htc yaşıyamazlardı. Ge da :ra.51yabilecek, vücutlarındaki ha 
lcnJer de fazla y~ıyor, ölüyor. raret de allı derece yükselmiş yeni 

Ondan 19mn mllyon sene sonra, l:lr nesli ortaya ~ıkı~ or. 

Ondan sonra daha büyUk mer _ 
miler yapıyorlar. Bunlarla 1734 
defa Zlihreye gelmeye teşebbüs e
diyorlar ve ancak 11 inde muvaf
fak oluyorlar. llk gelen iki menni
dekiler ölüyor. Diğerlerinden seki
zi bizim ecdadımızı teşkil etmiştir. 

Bir mermi ahalisi de, gelirken dün 
yadan mikrob getirdiği i<~in. Züh
redeki yeni hayata zararlı olduk -
!arından, imha edildiler. 

Merihtc yerleşen yeni in~an nes
li gayet çabuk terakkiye mtisait bir 
nesildi. Buradakiler derhal dün -
yadakilerden bambaşka bir malı -
llık olmu§ ve beş histen başka iki 
his daha kazanmıştır. Bunlardan 
biri radyo dalgalarına doğrudan 

doğruya vücudun hassas olmasıdır 
ki, bu suretle her ferd cemiyetin 
hakimiyeti altına girmiştir ve her
kes, umumun arzusu ile, radyo dal 
galan vasıta.siyle, idare edebilmek
tedir. 

lnsanlann yeni kazandıkları iki 
histen diğeri de mağnezik hUıtir ki 
gözlerimiz bu l!!ayedc havadakl 
gayrişcffaf cisimleri delmekte ve 
ilersini görmektedir. 

Dünyadan en son aldığımız telsiz 
telgrafta bildiriyorlardı: İnsanlar, 

yalnız ccnub kutbuna yakın olan 
yerler müstesna hep yer altında 

yaşamaya ba.5lnm~lardı. Çünkü top 
rağm üzerinde hararet dayanılamı
yacak kadar fazlaydı. Yalnız ce -
nub kutbunda henüz buzlar duru -
yordu. 

Ay parçalanıyor 

Dünyaya yaklaşan ay da olduğu 
gibi duramıyor \'C arzın cazibcsile 
parçalanarak onun üzerine dü5ü
yor. 
Ayın parçaları dilnyanm hattı

üstüva mıntakasına düşmüş ve o -
ralannı çokertmiştir. Diğer parça
lar da dünyanın ııimdi kaynar su 
halinde Okyanuslarına ve lavlar 
fışkıran nehirlerine gömülmüştür. 
Ayın parçaları dünyaya düşme _ 

~e 35 bin sene daha devam ede -
cek. BugUn hattıUstUva mıntaka -
.lannda gayet yükeek dağlarla c;:e\·
rili olan arz ondan sonra Zilhre -
nin müstemlekcıleri olabilecek bir 
hale gelecektir. Biz şimdiden bu _ 
nun için hazırlanmaya b:ı.ıılamış bu
lunuyoruz. 

Ondan sonra başka yıldızalrı da 
işgal etmeyi düşünüyoruz. 

Bundan 130 milyon sene kadar 

JAKLtN PAHO : 
Yatıncıya kadar köpeğim Me

lodi ile oynarım. Köpeğimle be
raber koşar, sıçrar, yarış ederiz. 
Sonra ben yorulur, köşeme büzü1 

lünce köpeğim de bisikelete bine· 
rek odada dolaşmağa başlar. 
MlŞEL ALFA: 
Evimde yapayalnızım. Evimde 

hususi eğlencem yok .. Biraz rad
yo dinlerim. Sonra telefonu açar, 
bütün dostlarıma birer birer bon
suar !derim. Ben pek az uyudu. 
ğum için erkenden yatağa girip 
uyuyan dostlarımdan bu suretle 
intikam almış olurum. 
:i3LANŞET BRUNOY : 
Eğeı film çeviriyorsam rolümü 

ezberlerim. Eğer işim yoksa kar· 
deşimle dövüşürüm. Ve ekseriya 
da mağlüp olurum. Ne yapayım .. 
Erkekler, kadınlardan daha kuv
vetli .. Vücudumun bir iki yeri 
mo:armış olarak kavgadan çıkın
ca bir kö§eye büzülür, roman o. 
kurum. 

JAN PtYER OMON: 
Akşamları eve geç dönerim .. 

Zira barlarria geç vakte kadar kal
mak hoşuma gider. Ekseriya eve 
çok sarho~ olarak gelir, boyuna 
cıgara :çerim. Sonra avaz avaz 
şarkı söyleyerek bütün mahalle· 
yi uyandırırım. Fakat kom~ularım 

bundan dolayı bana kızmazlar. 

Çünkü sesim çok güzeldir. 

Neden biliyor musunuz?. 
biiyülctlim <le ondan .. 

JAN PAK1: 

Hepsini 

Eve girer girmez güzel ve so
ğuk bir kokteyl hazırlar ve içeri:n. 
Sonra ertesi gün havanın nasıl o
lc::cağını anlamak için beslediğim 

kaplumbağanın gözlerine baka • 
rım. Eğer kaplumbağa kabuğu:t

dan başını çıkarmış. kötü kötü 
düşünürse ertesi gün hava iyi ola
cak demektir. Bu müjdeyi alır al-
maz, Bolonyi ormanın.da atımla 

uzun uzun dolaşacağım dügii
nerek sevinirim. Biraz da köpe
&İme takıldıktan sonra ciddi işle
re geçer, bütün siyasi gazetel<"ri 
okurum. En çok sevgilim şey 

siyasi dedikodulardır. 
Bu satırları aldığımız mecmua 

Alber Prcjanın cevabını §Öyle an
latıyor: 

Merihteki insan nesil o kadar 
kısa bir zaman zarfında öyle müt
hiş bir terakki göstermiştir ki son 
mermi ile gelenler kendilerini' bam 
başka bir mahlük halinde bulmuş
lar ve Merihteki insanlar bunları 
nralarma almamışlar. ancak labo -
ratuvarlarda tecrübe mahlüklan o
larak kullanmışlardır. 

sonra bizim güneş manzumesi ka-
inatta bugün bulunduğumuz mınta- MONA GOYA : San'atkar anketimize cevap ver. 
kadakinden daha sık yıldızlarla do Eve gider gitmez s~cak bir ban- mek için yirmi dört saat müsaad! 

Son bir iki milyon sene zarfın
da ay büyük bir süratle dünyaya 
yakla§mrş ve o zaman dünyanın 

son günleri geldiği anlaşılmıştı. 

A), dünyaya çeken de yine, arzın 

denizlerinde ha<J1l olan med hadi -

ıu bir noktadan geçecek. Bu su _ yo yaparım. Ama .;ek sıcak su ile istedi. Ertesi gün muharririmi.ı:ı 
retle, inme.si kolay olan bir yıldı _ bir banyo .. Yaz kış l:anyomu ya. §u sözlerle karşıladı: 
ı:ın yakınma dil5memiz ihtimali var. par, banyonun içerisirJJe upuzun - Beni mazur görmenizi rica 

Bugün bizim gayemiz, ilk dün- yatar ve tatlı tatlı oknum. Sonra ederim. Size söyleyecek hiç bir 
yaları mahvolan insanların, kili - posta ile gelen mektupları okur, scyim yok. 

selerinin gittikçe §İddetlenmesi ol-
nnttaki bütün yaşıyabileceklcri dün icap edenlere cevap yazarım. - Demek akşamları hiçbir şey 

muştur. 
yalan hakimiyetleri altına alma - J AN V EBER : } apmıyorsunuz .. 
landır. Bu gayemize vasıl olursak Falcılığa bayılırım. Eve gider - Nasıl yapmıyorum .. 

Dünyada kıyametin nasıl koptu-ı dünyada kıyametin kopması kainat gitmez ilk işim büyü yapmak ve - Ne yapıyorsunuz?. 
;unu biz :!\Ierihtcn gördük. Fakat, bakımından çok ehemmiyetsiz bir 1 yıldızlara bakarak talihi keşfe~- - Yatağıma girip mışıl mışıl 
dünyanın son günlerine geldiğini hadise olarak kalacaktır. 1 mek olur. Herkes beni çok seve;. ı.;yuyorum. 

F ransada mütemadiyen casuslar yakalanıyor 
· Bu sefer de biri esmer biri sarışın iki kadının Grenobl 

şehrinde casusluk yaptığı anlaşıldı 
Askeri vesikaları çalan kadınlardan biri tıpkı film~erdeki maceralara benzer bir 

dalavere ile kaçmağa muvaffak oldu 
danberi umumiyetle talebelerin \'e kadın trene binmeği reddederek o· 
zabitlerin devam ettikleri bi rahane- tomobille hududa kadar gitmek i tc· 

çalmak üzere Fran aya gcçmi olan 
bir İtalyan cac;u u olduğu anla~ıl· 

Ge;en gün, Tulon şehrinde yaka· 
lanan genç Alman casusundan bah· 
:.ederken, son günlerde Fransada 
casusların çok geni~ bir faaliyet gö 
terdiklerini de yazmıştık. 

leri ık sık ziyaret etmektedir. miş. hududa geldikleri zaman da ka- nu~tır. 

.. . dm derhal diğer tarafa geçerek yüz-
Sarışm guzel kadın vanında daı· .1 .d k nd' . . beki" .k. 

b. k d 1 • kted. B metre ı erı e ·e ı ını ıven ı ·ın ma ır ar ·a aı:..a gezme ır . u . . . · 

ı ğ d k 
~ · d 19 d ·b. .. ı·d· cı bır otomobılle yoluna devam el-

ştc aşa ı a o ·uyacagınız yem a • yaı:.ın a ır c mer guze ı ır. 

bir vaka da bunu pek güzel i bat et· "' bld 1 d b. t·· miştir. 
k ed

. '.reno c !"-i>n zaman ar a ır uc 
mc t ır. b .. 

1 
k d 

1 
.. Bu ,·aziyeti gören tüccar i~in iç 

0 f el k 1 car u guze sarıc;ın ·a m a muna- .. .. .. 1 G -~ı...ı d.. 1 .uu se er me\ ana çı ·arı an ca us bet t . . > ff k 
1 

b·ı . \'uzunu an amış, ıreııuu e oncre;: 
k·ı~ b. ·h .1 ·h . 1 k sc c ısınc muva a · o a ı mış. · . t• b h be . t• leş ı ıttı ır ta ı ~ rı o ara· tam· b. k . 

1 
k d .

1
. . vazıve ı za ıtaya a r ,·ermış ır. 

. ır ·aç gun eV\'C ·a ın sevgı ısınc: • . 
nan fakat a. kerı bakımdan da bu- c .. d b ... ··k b. . , d b 

1 
·J Derhal faalıyete geçen casuslarla 

.. k b. h . . , G bld - .:ıız en U} u ır rıca a u u .. d 1 ~ı...·ı. t 1 yu · ır e emmıyctı oıan .reno c ğ A 
1 1 d .. 1 k muca e e te,,...ı a ı memur arı e<:.meı 

ıt ı 1 h 1 1 naca ım.. nnC'm ta ya a o me · k t k"f t . 1 d. 
ayan ar esa )Jna ça ısıyonnuş. .. cer 1I d" k . · ızı ev 1 e mış er ır. 

Anlatacağımız hadisenin bir film u.zer ır. de~n _yanma onme · ıs- Bundan maada bir zabitin de sa· 
tıyorum. cmıstı. 

me\Zuu olabilmesi için hiçbir noksa rışın kadınla meşgul olduğu anla~ıl-
m yoktur. San.m bir kadın vardır. Bunun üzerine tüccar güzel SC\gi- mıştır. Zabit te isticvap edilecek ,.c 

lzmir su ş=rketi 
Nafıa Vekale"incc 

satın alınacak 
İzmir, 9 (A.A.) - Nafia Vck.j-

l~tinin İzmir su şirl.ctini sa•m • 1-
ınak ic"n yal:ında mü::ak"rc'c ·c 
~ırişcce;.i bilclirilmc1,tec1ir. Teı;ira· 
ta kıymet tahJ:r için "apılan t"~
kil·ler bu tesi::atın çok nok anları 
olduğunu ve erki l;ulun1ugtınu, 

Uzun boy;udur. Ç.Ok güzeldir. Genç 
1 
lisini otomobiline alarak hududa kadının faaliyeti hakkında daha kati ş<.brin su ihtiyaçl:ırmı rm::=-'·. 'e 

tir, (22 ya.mda) gozleri de siyah-
1 
doğru yollanmış .fakat otomobilleri 

1 
malümat elde edilecektir. Bu ı:arı~m karşılayamadıgmı meydana çı::::.r 

tır. Bu genç ve güzel kadın bir ay·. Modane:ı geldiği zaman da sarışın. güzel kadının orduya ait Ye,ikaları mıştır. 



De<dlDlkodu 
tki kız arkada§ı arasında: 
- Şu ıcvim de her işde o ka. 

dar yava§ hareket eder ki 1 
- Hem de nasıl! On seneden 

beri 20 yaşından 24 üne basmadı. 
Küçük Selma pencereden bakı

yordu. Bir aralık annesine seslen· 
di: 

- Anne, eski evimizin komş'.1-
Jan geliyorlar. Her halde bize mi
safirliğe .... 

Annesi acele bütün aileyi top· 
la!dı: 

- Çabuk hepiniz clleriniıc oi
rer kürdan alıp misafirleri karşı. 
lamağa çıkın! • 

Bu o u mı ma;ğ 
maDR 

- Müstahdemin idaresinde ken 
disine gösterilen hizmetçiyi pek 
beğenmemişti.. Hizmetçi çekildik. 
ten sonra müessese sahibine: 

- Benim bu kadını pek gözüm 
tutmadı, dedi.. Yüzün.de meymc -
~et yok .. 
Muhatabı kızdı: 

- Yo, öyle ezbere atıp tutma -
hn, buna müsaade edemem. Bu 
hizmetçiyi beğenmeyecek siz mi 
taldıruz?. Ben ona iki ay için. 
te tam on beş tane yer buldum. 

deau 
Küçük izzetin en büyük derdi 

tileri serbest olarak sokakta yü-
1iiycbilmektir. Fakat imkanı mı 

•ar? Sokakta iken ya annesi, ya 
babası, otomobil korkusiyle onun 
~lini bırakmazlar .. 

Geçen gün çocu~a sor.dular: 
- Büyüdüğün zaman ne yapa· 

taksın?. 

Çocuk hiç tereddüt etmeden ce 
11ap verdi: 

- Sokakta kimse elimden tut. 
maüan yürüyeceğim. 

lp canh:ı.7.lan gezm~ğe !:•lmu-,Jar
~l! 

- Fransız karikatürü -

"* ..... " •• 
.~~~· '•'il .. ... 

.. 
b,.attdarma - Kiraz çıı.Jryordunuz 

· l: &kala.ndmı:ı. işte 1 
- Fransız karikattirii -

B-< e ın a ınHe a: i 
!tadın sordu: 

tn~ Bu kış acaba nasıl kürk 
~ toıar moda olacak? 
ocası gülerek cevap verdi: 

: l3en biliyorum. 
Sahi mi? 

ttı.; 'l'abif snhi ! !ki cins kürk 
l'lto .. w 

R t\ b gorecegiz: Bir kısmını 

l ':-lllı. cğenıp almıyacaksın. Bir 
ta nı ise ben paraya kıyıp sa-

alanuyacağım ! 

Kuşlar - Bu şehlrlllerin bizim "h&y:ı.t sahamızda" işleri ne? Artık çok oluyorlar! 

·Kalbden kalbe bir yağmm 
4şkımızın tangosu! 
Gönlü saran bir ağd1r 
tşkmıızın tangosu! 

Bir bal gibi inliyor, 
1 şle bizi dinliyor, 
Haydi sevişin diyor 
Aşkımızın tangosu! 

Nişanlısının evine gitti. Se,·
gilisini göreceği için sevinç ve 1 
heyecan içindeydi. Apartımanm 
kapısının önünde bir hayli du
rup kendisine çekidüzcn verdik: " 
ten sonra zili çaldı: 

Karşılayan, kızm küçük erkek 
kardeşi oldu. 

- Ablanız nerede? 
- Dışarı çıktı. 

- Acaba benim geleceğimi 

bilmiyor muydu? 
Afacan çocuk güldü: 

- Her halde biliyordu. 
- Nereden anladınız? 
- Yemekten sonra pek acele 

~iyinip sokağa çıktı da! 

Beni yalnız sevensiu, 
O arzum1' bilen::in, 
Senden bir vdd dilensin 
Aşkımızın tangosu! 

Görclün ~a azizim, ke~ftm s&ycsinde artık an:ı.lıtar deliğini 

bulmak için saatlerce uğra~mıyoru rn l 

İçerden bir kadm sesi - Eski 
koltuğu ta.mlr etmeği boyuna onu
tuyordun. Hahrlıyıısm diye ma • 
sanm ya.oma koydum. 

- Atlama, ha\'llzda. su yol<. 
- Zarar yok. Zaten ben de yüzme bilmiyorum. 

YAZISIZ B:tKA.YE - İki hah~ meraklısı arumda rekabet! 

- Fransız karikatürii 

Elen:'cri koruyor, 
Aşk diye haykırıyor, 
Aşkımmn tangosu 
Gönülden fı,şkırıyor! 

aıımece 
Genç kadın modern ressamlar 

dan biriyle yeni evlenmişti. Tahsili 
şöyle böyle olmakla beraber k<>ca
smm yaptığı resimlerden bir şey 
anlıyamryordu. Balayı zamanların 

da sayfiyeye çekildiler. 

Bir mtiddet sonra ziyaretlerine 
giden bir ahbablart genç kadına 

sordu: 
- Burası pek tenha bir yer. Ca

nınız sıkılmıyor mu ? 
Kadın eevab verdi: 
- Hayır efendim. Kendimize 

meşguliyet bulduk. 
- Ne gibi bir meşguliyet? 
- Kocam gündüzleri resim yapı-

yor. 
- Ya siz? 

~aıhş . ş 
Hasis kadına, bir ahbabmm 

gönderdiği hediyeyi götüren a
dam emaneti teslim edince k:ı· 

dm sordu: 
_: Cigara içer misiniz? 
Adam cigara yerine bahşiş o

larak parayi tercih ederdi. Fa
kat hiç yoktan cigara da iyidir 
diye düşünerek cevap verdi: 

- Evet. 
- Ağızlık kullanır mısınız ? 
- Evet efendim. 
İçinden "bir ağızlık hediye e· 

decek,, diye düşünürken kadın: 
- Öyle ise bana bir dakika 

müsaade, dedi, şimdi gelirim. 
Biraz sonra kadın geldi. Elin· 

de tavuk kanadından koparılmış 
tüyler vardı: 

- Al, dedi, cigara ağızlığını 

temizlemek için kullarursın. Sa• 
bahleyin bir tavuk kesmiştim 

de .... 

nyn ka<§lolnl 
İyi adamdır, fakat karısına 

çok çektirmiştir. Geçenlerde has 
talanmıştı. Karısı ona o kadar 
iyi baktı ki adam mahcup ve 
minnettar oldu. Biraz iyileşince: 

- Karıcığım, dedi, ben sana 
layık değilmişim meğer... Bana 
karşı bu kadar iyi davranmanın 
sebebini anlıyamadım doğrusu ... 

Kadın, kocasını şöyle bir süz
dü: 

- Bunda anlıyamıyacak ne 
var sanki... Kucağında dört co· 
cuğile bir dul kadını almak isti
ycn bir erkeği ben nerede bula -
bilirdim? 

Ameırnkaıdaı 
Satıcı - Beş ~ygirlik şu kü

çük otomobillerden her gün dü. 
zünclerle satıyoruz. 

Kadın - Öyle mi?. Peki .düzü
r.esi kaça bunların?. 

- Ben de mutfakta yemek ya
pıyorum. Akşamları ııofraya otur. 
duğumuz zaman yaptıklnrımızm ne - J(aybettiğinizi ararken biraz 
olduğunu karşılıklı keşfetmeğe uğ evvel benim diişürdüğüm sabunu da 
raşarak hoşça vakit geçiriyoruz. 

Bakkal - Vitrini güzel tanzim et· 
tin ama dışan çıkman için camı 
kırmak ldzımf!elecek! 

bulun bari! 

- Dü5ünün ki ben kocamdan on 
ynş dalıa küçüğüm. 

- Üzillnıe.)in bayan, hiç belli 
olmuyor! 

an c!l!1ıa aı ~ ~ 
Kadın yaşlı, çirkin, fakat çok 

zengindi. Erkek genç, yakışıklı, fa
kat çok züğürttü. üstelik doğru 

sözlti olmak kusuru da vardı. Kadı
na ilanıaşk ederek onunla evlen -
meğe karar verdi: 

- Belki benim zevkiselim sahi
bi olmadığona hükmedeceksiniz de 
dl. Fakat buna rağmen !tzi ~ 
!;!mi s5)1cmekten kendlml alamı _ 

• yorum. 
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Dlnarrı nuTgar pe1ılivamn kolunu biikerek )'Cnme.~e çalışıyor. Rara 1.li, ll abcşli rakibi11i allrna al nıış bacak oyunlnrile eziyordu. 

Kara Ali Habeş.~, Qin~rlı Bulgarı yendi 
Dinarlının ralcibi sakat- _. ~-- Kara Ali rakibini kolay 

/anarak pes etti ı -~ ,_. - mağlup elti 
Açık ve kapalı tribünler hepsi 

dolu .. Oturacak yer yok .. Pist Ü

zerine konmuş, sandalyeler dolu. 
Tribünlerle öndeki parmaklıklar 
arasındaki yollar keza dolu: Dü
huliye kısmı orası da bin kişiden 
fazla seyirci ile bir adacık haline 
gelmiş. 

Memlekette bu spora çok he
ves ve alaka var. Yegane noksa
ımız idare şeklinin muntazam 
bir halde gitmemesidir. Bunun 
düzeltilmesini .de organizatörler
den istemek hakkımızdır. Güreş 

E:aati geldi: 
Tam saat 16 da güreşçiler or

taya geldi. Ve halka takdim edil
dilet. Herkes daha ziya1;:le Bul· 
garla Dinarlının güreşini bekli. 
yor. 

İLK GÜREŞ: 

Bursalı Selim ve İbrahim ara
sıııda başladı. l O dakikalık bir 
devreden ibaret olan bu küçük 
pehlivanların güreşi, ekseriya sey
rettiğimiz büyüklerin gi..i.reşleri~ 

den daha zevkli oldu. Ru 10 da
kika zarfında biribirlerine bir çok 
oyunlar tatbik ettile:. Neticede 
., inci dakikada Selim tuşla galip 

~eldi. 

iKiNCCi GÜREŞ: 
Yamalı Hüseyin ile t<lris ara

sında yapıldı: 

... . ... 
1 1 il 

.. 

, 

dı. İsmail gene üstte ve ikinci dev
·ı enin 3 üncü dakikasında İsmail 
tüşle galip geldi. 

DöRDUNCü GÜREŞ: 
Bulgar Friştanof - Dinarlı Meh

met arasın:Ia oldu. Bulgar minde. 
re geldi. Dinarlı daha meydanda 
yok. Hakem Cemal kendisini da
vd ediyor. Biraz sonra Mehmet te 
alkışlar arasında sahaya geldi. 

Güreş müddet yenişinciye ka
dar ilan edildi. Saat tam 17 ye 15 
var. Orta hakem= Cemal, güreş 

Dinarlı ile Pelerin gii1cşinden bir göriinii.ş. 

bir tarafa düştü. Ayağa kalktık · alta düşen Habeşli bir daha ayağa 
ları zaman Dinarlı sallanıyor. B•tl kalkmadı ve güresin 6 ıncı daki
gar da topallıyordu. İlk 20 dakika kasında tüşla mağlüp oldu. Mağ
böylece bitti. lüp ve galip ilan edil:Iikten sonra 

İki dakikalık bir istirahatten Habeşli Alinin ellerini öptü, Ali 
sonra güreş tekrar başladı. Ferişta .de onun boynuna sarıldı, öptü ve 
nof acıyan ayağını ]< - ' rrmamıya bıribirine sarılarak sahayı terkl't
çalışıyor, Mehmet de .,vt:ünü oba- ! tiler: Bu suretle profesyonel gü
cağa dikmiş, hasmuurı zayıf tara-1 reşlerin 3 üncü haftası da bitmiş 
fını bulduğuna bayağı seviniyor- oldu. 
du. Güreşlerin hitamından sonra, 

Bu atada Bulgar, gene bir kafa hakem Cemal, Kara Ali ile Dinar· 

pı ofesyonel ve serbest. Dinarlı kuvveti, hem ağırhğı Dinarlının 

bazr memnu oyunlar hakkında iza- bütün oyunlarmı boşa çıkarıyor .. 
hat istiyor. Anlaşma bitti ve gü. Güreş bütün hızı ile devam edi
le§ başladı: l yor .. Halk böyle canh güreşlere 

ilk anlar iki pehlivan biribirini susamış olacak ki, herkesin göz. 
yokluyor, 5 inci dakikada Dinarlı leri minderde .. Kimse yanındaki 
ayakta güzel bir makasla Bulgarı ile bir şey konuşmağa cesaret ede
boynundan yakaladı ve yere çarp- miyor, çünkü tatbik edilen oyun

kol kaptı ve Mehmetli yere çarptı, lmm gelecek hafta güreş tutacak
mecbur kaldı. Bunu farkede:ı' Dinarlı gen~ müşkül vaziyette .. larını bildirdi .. Halkın bu güre§i 
Bulgar fırsattan istifade ederek Halk hem ümitli, hem nikbin.. de zevkle seyredeceklerini ümit c

tekrar bir kafa kol kaptı ve Dinar Mehmet tekrar kurtuldu ve ayağa deriz. 
lıyı tekrar yere attı: Vaziyet na- /calktı. Bulgarın hücumunu b'!!<- A. KANDEMiR 

zik .. "Bir balık sudan çıktığı za- ledi. Tam bu sırada biçimine ge- Topkapı Klübünün ismi 
man nasıl zıplar, atlarsa,, Mehmet tirdi ve Bulgarın acıyan bacağını 

tı .. Fakat Bulgar kuvvet itibariyle 
çok fazla.. bir iki teprenmeden 
sonra bu makastan kurtuldu ve a
yağa kalktılar. 

Bulgar derhal bir kafa kol kap
t r, ve Dinarlıyı bi çocuk gibi ye. 
re çarptı! (Her vakit söylediğimzi 
gibi teknik her şeyde en lüzumlu 
şey) Dinarlı - Bulgar güreşi bu
nu bize bir !daha isbat etmiştir. 

Dinarlı bilgi sayesinde bun.dan 
kurtuldu ve mukabil oyun tatbik 
etti. Fakat Feriştanofun hem 

lar o kadar seri ve heyecanlı ki 
bu fırsatı kimse kaçırmak istemi
yor. 

Bir aralık Mehmet alta !düştü 
ve sol kolunu kaptırdı. Bulgar bü 
tün kuvveti ile abandı. Mehmedin 
kolunu kırmak o vaziyette işten 

bile bile değil. Fakat Dinarlı bü
yük maharet ve enerji ile bundan 
ôa kurtuldu. Her iki güreşgi aya
ğa kalktıkları zaman Mehmet bir 
kaç dakika tek kolla çalışmağa 

te böyle yaptı. Büyük bir tehlike- kaptr ve ikisi bir.den yere düştü- d eğişti 
den kurtuldu. Bulgarın kendind~n !er. Dinarlı üstte, Bulgarın vazi- Top .. Kap oldu 
kuvvtli olduğunu anlayan Dinarlı yeti fena, kurtluş yok, sırtı yere 
oyun tarzını çevirdi ve hasmının geliyor .. Cünkü tüş olmaması için A". aö-ıdakı· t bl'-d .. .. 1 -· - ,, ,... e ıg c goru ccegı 
ayaklarına saldırmağa başladı ve lıacağını feda etmesi lazım. Meh- e h.l T k k'l .. b.. .. · . .. .. . .. . v ç ı e op apı spor u unun ıs. 

bunda muvaffak olı:Iu ılk birinci met butun kuvvetı yuklendı. j m· d - · · T K 1 · ı egı!;)mış ve op - ap o muş-
20 dakikanın sonlarına doğru Bul- İkinci 20 dakikanın 13 üncü tur. 
garrn ayağmr kaptr ve yerde bük- dakikasmda Feriştanof yerde ve 
meğe başladı. Bu arada Feriştano :mt üstün bir vaziyette.. Meh- Toı>lta)H klübü ba!:>kanlığından: 
fun inlediğini duyuyoruz. Canı me:le pes etti. Bu suretle herkesin 9-7-939 tarihinde toplanan klü-

havliyle Mehmede kuvvetli bir merakla bekle.diği bu güreş Di- bümlizün fevk:ıliıde kongresinde 
tekme atan Bulgar pehlivanı da 1 narlının galibiyeti ile bitti. Ve Cemiyetler Kanunu·na göre nizam-
kendini mağlubiyetten bu şekilde 1 

dakikalarda alkışlanôı · namede bazı maddelerin tadili ile 
kurtarabildi. Her iki pehlivan da BEŞİNCİ GÜREŞ: klüb ismini (Top kap spor) klübli 

--------------------------- Bu güreş te bir buçuk saat ol.1. olarak kabul etmiştir. 

Beden terbiyesi kupası maçları rak ilan edildi. Fakat ilk dakikadaı ______ _ --- -- -
Şişli - Süleymaniye muhteliti 
Hilal - · Kurtuluş muhtelitini 4 -1 yendi 
Dün Şeref stadında milli küme 

maçından evvel karışık takımlar 

bırliği müsabakalarına devam e
dildi. Şişli - Süleymaniye muh-

daha çıkararak maçı 4 - 1 ka· 
zandılar. 

Hususi futbol maçları 
Dün Baltalimanım sahasında 

teliti ile Hilal - Kurtuluş karı"?ı- Kanlıca ve Rumelihisarı klüpleri 
ğı arasında yapılan bu maç Şişlinin arasında hususi müsabakalar ya

teknik ve hakimiyeti altında geç· pılmıştır. B takımları karşılaşma
ti ve ilk devre 3 - 1 bitti. sın.da rakiplerini 5 - O yenen Ru· 

Dinarlı rakibinin miitemadiyen Twlımtt biikiiyordu. 
İkinci kısımda üstünlüklerini nıelihisarlılar A takımları maçm

muhafaza eden Şişlililer bir gt'l da da 3 - O galip gelmişlerdir. I\.olu acıdıkça, Bulgar giircşçi inliyordu. 

Güreş müddeti 1 O dakikalık iki 
öcvre olarak .kabul edildi. İlk da
kikalar biribirini yokluyorlar. i
kinci dakikada Hüseyin hasmını 

altına aldı. Ve üzerine çullana -
rak tek sarmaya geçti, çift file 
taktı, t.drisi eziyo ·, fakat bir t.ür. 
lü cev\'-111iyor. idrisin daha ace
mi G t.KU belli, bu vazivetten 
kurtulamryan idris 6 dakikada 
tusla mağll:p oldu. 

üÇUNC üGUREŞ: 
Dinarlının kaıi:Ieşi İsmail ile 

Sıtkı arasında yapılan 3 üncü gii
rcş 1 O dakikalık iki devre olarak 
kabul edildi. Bu güreş çok canlı 

geçti. Te1mik bakımdan iyi idi. 
İsmtlil güzel bir kafa kol ile has 

mım alta aldı ve bir çok oyunlar 
tatbik: etti. Bilgi başka şey .. Gü
reşe zevk veriyor. (yalnız ciddi ol. 
mak şartiyle). Sıtkı alttan kalka-
mıyor ve kuvvet sayesinde il!c 10 
dakikayı n•ağl(ıp olmc:l:ian bitiri
yor. 

İkinci devre başlıyor. İsmail 

g~~e bir kafa kol ile Sıtkıyı altına 
alclr. Tam tu' o1mker. minder dı· 
şına çıktıl.ar. e:ür~ yeniden ba: !::. 

Yüzme teşvik müsabakaları Bak ı rköy 
sahas ı ndaki maç 

Pazar günü Bakırköy sahasın ~a 
Belkırköy İstiklal klübü ile Alem· 
ciar klübü arasında A ve B takım· 
l<-rı karşılaştılar . 

Dördüncü karşılaşmalar dün Şeref stadı havuzunda yapıldı 

B takımları arasındaki macı A. Galatasaraydan Mahmut yeni bir rekor kırdı 
lemdar B takımı 9 - O gibi bir 

100 metre sırtüstü klüp harici: J 1 - İsmail (Beykoz), 6.6.3. farkla, oyunculuklarının yüksek-

1 - Turgut, 1.40, z - Adnan, 2 - Ziya, (Bcşiktaıı). !iğini gösteren çok nezih ve· gü. 
İstanbul S~sporl~rı Ajanlığ~ t~-ı yan eden bu ~-üsabakalarda 100 

rafından tertıp edılen mevsımın metre serbest yuzmede Galatasa
dördüncü yüzme teşvik müsaba-1 raylı Mahmut yeni bir Türkiye 3 

kalan dün Şeref stadının yüzme rekoru yapmıştır. Neticeleri sıra
havuzun:Ia büyük bir kalabalı~ 1 siyle yazıyoruz: 

- Gültekin. 400 rr.etre serbest klüp harici: zel bir oyun çıkarmışlardır. 

200 metre kurbağalama küçük- 1 - Sadullah 5.42.1.2 - Rıd- A takımları maçında neticeyi 

önünde yapıldı. 

Mektepli ve askerlerin klüpler
den uzaklaşması üzerine sporcusu
nun miktarı çok azalan bu şube 
susporları federasyonunun verdiği 
son bir karar üzerine tekrar can
lanmış ve dünkü müsabakalara 
70 yüzücü iştirak etmiştir. 

100 metre küçükler: 
1 - Bedri 1.18, 2 - Kemal, 

3 - Ziya. 

100 metre klüpler: 
1 - Saffan (Beykoz) 1 8,2 
100 metre klüp harici: 
1 - Mahmut 1 2,4. Yeni Tür

kiye rekoru, 2 - Vedat, 3 - Rıd-

Dünkü müsabakalar 17 yaşına van. 

kadar olan küçükler ve mektepli-, Yüz metre sırtüstü küçükler: 
ler ve askerlerin girdikleri büyük- ı - Kemal 1.3 7 .2, ?. - Necati, 
!er olmak üzere üç sınıf üzerinde I 3 - Oktay. 

yapıldı. 100 t ·· t •• kı·· l 1 me re ıırtus u up er : 
ı!üyG:: b:r in izam altında cere· ı 1 - Şamil (Galata!laray) 1.24.3 

ler : van, 3 - Selçuk, gene Alemdarlıların 3 • O galibi-

1 - Musa 3.25.4, 2 - Hikmet, Türk bayrak yarışı: yeti ile neticelcnmi§tir. 

3 - İstavro. 1 - (İbrahim, Musa, Bedri), Alemdar takımı: 
200 metre kurbağalama klüpler Kırmızı takım. 6.17.7. Hadi· Sıtkı, Muzaffer· Rgıp, 
1 - İsmail (Beykoz) 3.14.l, 2 - (Kemal, istavro, Kemal). j Sedat, Necmi, Aziz İbrahim. Ra-

2 - Saffan, 3 - Hartiyan. 
Beyaz takım 6.49.3. fet Süleyman, Mehmet, ----

200 metre kurbağalama klüp 50 metre küçükler: 

harici: 
1 - Şerif 3. 25.1, 2 

3 - Necdet. 

1 - Nejat 3J.3. 2 - Faruk, 

Ömer. 3 - Oktay. 

400 metre küçükler: 

1 - İbrahim 6.8.9, 2 - 1stav-

ro, 3 ·- Mehmet. 

400 metre serbest klüpler: 

ı Müsabakalar neticesinde yapı
lan puvan tasnifine göre 47 pu
vanla Beykoz birinci, Galatasaray 

ile Beııiktaş 13 müsavi puvanla ı

kinci olmuşlardır, 

Kasımpaşa klübünün 
kongresi 

K:ı....,ımııasa "f>Or birliğindf'n: 

Cemiyetler kanunu hliklimlerine 
göre, esas nizamnamede yapılacak 

taclllA.t hakkında görüşmek üzere 
birliğe kayıtlı üyelerin 11· 7-030 

Salı günü saat 20 de birliğe gel-

mclcri rica olunur. 
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Milli küme 
maçlan dün 

bitti 
Miln kümenin son maçını seyretmek üzere ŞıreJ stadını dold11ran seyir Hakkının rakip kaleye sokmak islediği ıopı1, Demirspor kaltrisi ltmtonyo 

Demirsporla Beşiktaş berabere kaldı 
Beşiktaşlılar, hô.kimigelleri altında geçen maçta birçok fırsatlar kaçırdılar 
ilk devre 1 - O Demirsporluların 

galebesile nihayetlenmişti 
Vazi) t ok nazik ... Milli küme- taraflı inkişaf ediyor. 

nin şampi)onunu bugünkil maçın 

son dudugundcn sonra öğrenebile

ce ız. Zateıı ku:, ruğu Galatasaray
la Demirspor arasında kopacak. 
li'akat kimin elınde kalacak? Ora.sı 
ınalfım de.,ıl. Bunun i in milli kü
ın nin bu son ma ı saha:, a 7 bine 
~akın bir seyırci kalabalığı topla
llıı • 

Se:, ircıler arasında Galatasaray
lar B ık ı k naı takımlarıymış 

kler. Bu muhakkak, 
ın galebesi Galata -

17 inci dakikada Sabrinin kafa
sından hemen Hakkının önüne ge
len topu, ayağından fazla açtığı L 
çin Necdet kapıyor. 

Başlangıçtanberi devam eden bu 
Beşiktaş baskısı muhakkak ki De
mlrsporu yoracak ve netice alacak 
hissini veriyor. Netekim biz bu 
hıssimizi satırlar üzerinde üade e
derken sağdan bir hücumda Demir
spor kalesi karışıyor. Necdet dışa
rılara çıkıyor. Top birkaç kere gL 
dip geliyor. Nihayet haflar, kalele-

mılli kıime tacı ile nni bir tehlikeden kurtardılar. 

Demirsporun beklenmedik 
golü 

kum nin son o ununu seyretme- 22 inci dakikada yine Beşiktaş 

hazırlanı) oruz. tazyiki devam ederken, Demirspor 

Takımlar ç1kiyor birden .sağ cenahtan hücuma ge -
Saat 17,30 da takımlar karışık çiyor. Sağ iç yan taraftan ve yer
r halde saha:, a çıkı:, orlar. Ha- den bir şilt çekiyor. Topa doğru 

it m Feridun Kılıcın idaresinde Be- köstekleme bir plonjon yapmak is-
ikta gün in altına düşmüş bir tlyen Mehmet Ail topu elinden ka_ 

azi:, tte milli kümenin son oyunu çın)or. Top :Seşiktaş ağlannaa ... 
lıyor. '!'akımlar u vaziyette: 26 ıncı dakikada Şerefle Hakkı 

Daha ılk d kıknda Beşiktaş hat- arasında inkişaf eden bir Beşiktq 
ltın te i nidalan arasında soldan hücumunda Demirspor hafı 18 ü
ır hu umla Dcmirspor kalesine i- zerinde topu elile kesiyor. Hakkı
ı r. Fak t favl... nın şütü, evvelki entte olduğu gi-

13(> ikta her Demirspor hticumu- bı ayni yerden dışarda... Demir -
u haf hattında mt.:vaffakı) etle ke- spor haflarmm böyle 18 civannda 
ı or ve ikı kere sağ taraftan hü- soğukkanlılıkla topa el vurma _ 
um t rübe cdı:,or. Bir tanesinde, lan takımları aleyhinde olabilir. 

ort !anan top h fların eline değdi. Ent atışından iki dakika sonra 
18 ın bıraz dı rsında entbol. Hak- Sabri kalenin 8 metre önünden to 
!tının sıkı bır iıtu üstten dı arı ka- pu dışan sallıyor. 
ı~or. Beşiktaş dört beş dakikadır orta 

Ovun ba lı) alı 10 dakika oldu. lara intikal eden oyunu tekrar ha
ll ıkt mdi) c kadar hep De - kımi:, eti altına sokmağa muvaffak 
ltıırspor nı ıf sahasında oynu:,or. oldu. Bu tazyikin mihver i Hakkı 

Millı kilm nin en son o:, unu ve mütemadiyen çalışıyor. 
pi:, onu t yın edecek çekü me:,i 33 üncü dakikada Demirspor ka
ır ı ın sahayı dolduran 7 bin se- lesi tekrar bir gol kasırgası içinde 

ır ı h :, n ı ınde. En ufak bir bunaldı. Fakat sıkışık anlarda ne-
lilz l J stı bıle ıılkı h:, orlar. reye olursa olsun topu vuran mü-

12 in ı d kıkada sağdan bir or- dafiler, Sabrinin de topu ezmesin_ 
tada H kkının üzerine gelen top, C:en istifade ederek tekrar tehlike
fır at ı bir vırmc ile Demirspor den kurtuldular. 
lt 1 sini buldu. Fakat top Needetin Demirspor geri hatları yorulmuş 
e 1 rind n kornere çıkı:, or. Biraz bir manzara arzcdiyor, Bunun ne
d ha :, na bır vuruş, Galatasaray. ticesi de sık sık favl yapıyorlar. 
lı sc:, ır ilere rahat bir nefes aldı- 35 inci dakikada soldan bir or -
ta ılırdı. K rnerd n netice yok. •ada Hakkının hafü bir tekilde ya-

15 ınci dakikadan sonra Demir - kalıyabildiği bir vole dışan kaçı -
r ılır iibı. Hucumlar imdı iki ) or. 

De. ı "rs/>Or müdafaasım varma2a calışıyor. 

Bir dakika sonra Sabri kalenin kika kala Demirspor müdafaası 

4 metre önünde yine topu kaptın- Şerefi biçerek durduruyor. Hakkı-
yor. 

Devrenin bitmesien beş dakika 
kala Demirsporlular açılır gibi o -
luyorlar. Sağdan tecrübe edilen a
kınlarda Beşiktaş zorluk çekmeden 
kesiyor, devrenin neticeelne 3 da-

ikinci devrede Beşıktaş beraberlik 
nın a)~i yerden üçüncü şütü bu sc goıu·· nu·· an~ak penaltıdan att 1 
fer oyunculara vuruyor. Demirspor v 

müdafaası sıkışık anlarda bfr oyun 
cu üzerine 3-4 kişi birden yüklenL 
yor. Kale önlerin müthiş bir karı
şıklıkla toz dumana kanşıyor. 

Milll küme puan vaziyeti 
Maç Galip Bera. Mağ. A. Y. P. Averaj 

Demirspor 
Galatasaray 
Ankaragücü 
Beşiktaş 

Fener bahçe 
Vefa 
Doğanspor 

Ateş 

14 9 
14 11 
14 9 
14 8 
14 6 
H 3 
14 3 
14 ı 

3 

1 
2 
2 
2 
1 
1 

2 35 
3 43 
4 34 
4 
6 
9 

10 
12 

37 
31 
28 
12 
9 

SON DAKiKA ·--- ~---

16 35 
21 35 
21 33 
17 32 
26 28 
35 22 
49 21 
43 17 

Demirs,?or 
• 

şampıgon 
Federasyondan aldığımız 
izahattan bu anlaşılıyor 

2,187 
2,040 
1.619 
2,177 
1,192 
0,800 
0,245 
0,209 

Milli Küıne maçlan dün bittL Bir maç seri i blttli:I dakikada 
pmplyonun da anlaşılması idettir ama, bu seferki milli küme maçla. 
nnm bitmesile pmpiyonun anl&§dma!lı kabil olamadı. 

Şu dakikada herkesin kafasında bir sul dolaı ıyor. 
Kim pmplyon oldu! Galatasaray mı, yoksa Demlnıpor mu! .. 
pg, an ceh eline bakarsanız, bu iki klübün de 35 !fflr punnla baş

ta bulunduğunu görününüz. 
Ayni pu\ an alan takonlar arasmda geçen sene a\·eraj usulü kul

lanılmıştı. 

Fakat bu seneki maçlarda Galatuarayla, DenıJnıporun \"&Ziyetl
ni tayin için bu wıulün kullandmLttı da kafi değil. Çünkü Glatasara
yın Beşikta.,ıa oynamadıfl bir maç 'ar. San kınnızılılann bu maç 
için (0) PU\&n aldıklan malfım. Ve buna rağmen 35 pu\an kazan. 
mış bulunuyorlar. Sabada oynadıklan m&('larda attıklan \'C yedikleri 
gollerin a\erajı heaablle de Galatasaraylılar, Demlrı1pordan üstün bir 
\"&Ziyette bulunuyor ,.e şamplyoaluğu kazanmış görünüyorlar. Ancak 
bir mesele kalıyor. Hllkmen mağJQblyetlenle, mağlôb talama (0) pu
' an \'ermekle iktifa edllmedlilni, aynca 2 'eya S gol yemit fanedlle
cejhıl sôyllyenler \&I'. 

Esasen, MllU kllıqe taılmatnamMlne de glrmemlı olan ba usul, 
akla \"e manbp da yakın gelmiyor ama, şayet tatbik ediline o zaman 
Galatasaray a\ erajda pmplyonluiu demlnıpora bırakmış olacak. 

Ancak g•n ııcne federasyonun başmda bulunanlar 'e a\ eraj u
sulllnü kuranlar dün maçtan sonra beynelmilel nizamnameye göre hük
men mağlüb klübUn ka)bettlğl pu\andan b~ka bir cezaya çarpıimı. 
yacağını, binaenaleyh Galataaraym oynam~:.ğı bir maçta 2-0 nya 
3-0 gibi bir netice ile mağlüb addedileceğini söylemiı bulunuyorlar. 

\ 'azlJetln kat'I şekllıal öğrenmek üzere, bu sabah Ankarada fe
derasyon r' . ~:.,r '• ,, telefonla aradık. Bize husuıd olarak ıu 1-

zahatr nrdi: 
"'- Şu dakikada, hakem raporlarını • .ı. ., .: .ı' tetkik ediyo

ru · Resmi tasnifi çıkanp, a\ eraj usullle şampiyonu tayin edecejlz. 
Kat'i neticeyi tayin ederken beynelmilel nizamnamelere uyuyoruz. Bu 

nizamnameye göre de, bir maçta sahaya çıkmıyan takon (0) puun &• 

hr, ayni maçı hükmen kazanan takıma da (3) pu\&n urlllr. 
Aynca. sah•ya çıkan takan, çıkmıyan takımı !.O mağlôb etti 

addedilir, Yani hükmen mailôb taknnm yediği goller hanesine 2 ııa)ı 

yazılır. 

ı te pmpiyonu anlamak için pu,·an ceh elinde böylece hesab yap
mak \"e anraJı çıkarmak icab eder.,, 

Fcderu3 ..ın "" • ,7 • bize husu i bir muhanrede \"erdiif lalaat 
kal'!}ısında Demlrsporun anraj heıtabmda !}&lllplyon olduğa •!atıl 

maktadır. 

Birinci devre oyun tekrar orta- ol metre )anına çok müsait vazi
lara intikal ederken nihayet bul - :, ette sokulmasına rağmen yanm • 
du. Bu devrede Beşiktaş baştan so dakini de kıvırmak sevdasına dil -
na kadar hakim bir oyun çıkarma- şünce muhakkak bir golil kaçın -
sına rağmen 1 golle sahayı mağ - :, or. 
lfıb terkediyor. Demirspor tam bir ranik vazi -

yetinde ... Fakat Necdet çok gtlzel 
Demirsporlular bütün devre yaL kurtarışlarla Beşiktaşa sayı fırsatı 

nız Beşiktaş hücumlannı kesmekle bırak.mı) or. 

meggul oldular ve bu bozucu oyun- Beşiktaş muhacimleri devre ba -
larında da gol yemeden kurtuldu - şındanberi adeta Dcmirspor 18 çiz
alr. Buna mukabil hiç beklenmedik gisi içinde )erleşmiş bir oyun tut
bir anda Mehmet Alinin hatasın -
dan istifadeyle bir gol yaparak sa
hayı galib terketti!er. 

İkinci devre 
Oyun Beşiktaşlılann hücumu ile 

başlıyor. Hemen sağdan ini) orlar. 
Sabri atlatmak isterken ) ine 18 
18 üzerinde elle kesi.}orlar. Hakkı-
nm şilt ün il Şeref ) akalıyor. Şıit ... 
Dışarda ..• 

Demirspor müdafaası allakbul -
lak... !şte hemen akabinde tekrar 

top elle durduruldu. Bu sefer 18 
içinde ... Demirspor ale)hine peniı.I_ 
tı. 

Hakkı dümdüz bir şilt çekiyor. 
Necdet sola gidecek zannile daha 
evvel o tarafa atılı)or. Fakat top 

turmalanna rağmen, liızumsuz pas 
!aşmalar, isabetsiz şiltler yüzün -
den mütemadiyen gol kaçırıyorlar. 

Demirspor şimdi:, e kadar geçen 
33 dakika zarfında Be ıktaş ı ı 

tehhke olabilecek bir akın gost 
remedi. 

38 inci dakikada teval! edip g 
den favllerden birıni :, ine Dem 
spor 18 çizgisi üzennde &orti) 
ruz. Netice yok. 

1 dakika sonra mukabil bir hu 

cumda Dcmirsporlular, 18 üzeriı 
Hüseynin eline değen toptan L r 

entbol kazanı:,orlar. Sol açık topu 
dışan attı, Beşiktaş tekrar tek ka 
le oyununu kuru) or. Fakat Şeref 

çok bozuk. Ade~ii ıkram eder gıbi 
ortadan, yumruğunun ucuna değe- bu tün paslarını hasım o:, uuculara 
rek Demirspor ağlarını buluyor. ter kedi) or. 

Demirsporun sıkışık anlarında 40 ıncı dakikada 18 üzerinden 
topu kale önünde takip etmek pek sağ açığın sol ko e:, e ıitünü Meh· 
müşkül. Bütün oyuncular biribiri- met Ali çok güzel bır plonjonla kea. 
ne giriyorlar. ti. 

9 uncu dakikada Necdet sa~ kö- Oyunun bitmesiRe 3 dakika kala 
şeden güzel bir plonjonla Beşik - Demirspor sol müdafii topu denize 
taşın bir golüne mani olarak alkış- gönderi)or. lhti)at top ortada şim 
!anıyor. di ... taş atılıyor. Top )ine ortalar· 

Beşiktaş balangıçtanberi tek ka- da:, ken O) un biti) or. 
le halinde Demirspora yüklenmiş. Nasıl oynadılar 
Hücumlar sağdan ve soldan teh!L Beşiktaş baştanbaşa bakim bir 
keli ... Fakat ortalara şilt çekilecek oyun çıkardı. Takım gol için çalış
vaziyete gelinememesi Demirsporu tı. Fakat hücum hattında herkes 
ikinci bir golden daima kurtanyor. sanssızdı. Bunda Demlrsporun bo-

15 inci dakikada soldan gelen bir zucu oyunu mühim rol oynamıştır. 
Demirspor hücumunda Orhanın şü Demirsporlular ise, Beşiktaşın 
tünü Mehmet Ali güzel bir plon - ezici hi.kimiyeti altında yalnız kale
jonla kesiyor. !erini müdafaa oyunu oynadılar Ve 

3 dakika sonra Şereften Hakkıya bu ne pahasma olursa olsun mil -
gelen müsait bir pası Hakkı dışan dafaa oyununu muvaffakıyetle tat
atıyor. bik ettiler. Yalnız milli küıne §8.m

Oyun elan Beşiktaş hi.kimiyeti piyonluğuna münakaşalı vaziyette 
altında cereyan ediyor. Fakat ilk namzet olabilecek bir takımdan 

devredeki hızını kaybetti. J beklenı en •o) unu dün asla göreme-
23 üncü ciaıkikada .Şeref kaleAill dik. Sacld 'IuinJ. OGn 

Büyük bir enerji , e intizamla çahH&rak de\· adımlarla Derftyea \"e 
milli küme IJ&lllplyonluiuna .kadar )iikselen Demlrsporlular, böyle te· 
refli bir me' ldf' rldden la) ık oldukl&nnı goıdf'rml Jf'rdlr. Kmdllf'riul , 

candan tebrik ederiz. 



ıyılarında 
Bir macera hikllgesi 

Eı rüzs&r, .. 
Kalifor.Uya'ya 
Altın dolu çünkü, 
Sakramento kıyılarında •• 

Küçük bir çocuk ince sesi ile bit 
turku söylüyordu. ... "Frisco,, limanına doı:ru yola 
çıkmak i.ızeer demir alan bütü 
gemicilerin ıöyledigi türkü i Çeviren: V. G 

ı 
bu. 

Ki çük bir çocuk. Şimdiye ka. 
d4lr hiç deniz görmemişti ama, alt- am hurda yok da ... 

- Ya nerde?. 
mıı b:ı metre aşağıların.dan 
Sakramento nehri akıyordu. - San Fransiskoda.. Dün ak. 

Babasından ayırd edebilmek am &itti. Kardeıi ölmüt memle • 
için ona "küçük Jerry derlerdi. kette. Avukatla konuımıya gitti. 

Bu gemici türküsünü ona baba- Yarın akşama kadar ancak gelir. 
s. ihtiyar Jerry öğretmi§ti. Kırmı. Jerry, bunları "Altın rüya,. da-

l 
. ki tesisata nezaret mes'uliyetini 

7.ı saç arı, mavı gözleri, çilli beya.z 
teni de ona babasından kalrnııtır. üzerine almış olmaktan duyduğu 

İhtiyar Jerry eski bir deniz..i gurur)~ söylüyordu. Nehir kena -
idi. Bütün gençliğini denizde ve n.ndakı yarda tek başına, yemeği. 
bu türkünün nekaratı içinde ge!i· 1 nı ~fal~ he~ kendi yaparak, tam 

mi1ti. Sonra bir gün, bir şark li.: mandasıyle bır macera haytı yıı-
d 

.k b yor u. 
manın a ı en u türküyü yirmi 
arkadaşı ile beraber aöylemi•ti. Hali ona nasihat etti: 

:s - Uslu t ·· J 
San Fransiakoya gelince gemi- 0 ur oy eyse.. Hele 

iline ve denize arkasını dönmüı ve kablolara sakın elini süreyim de
Sakramento kıyılarını gidip bir ~e .. Ben gideyim bakayım "Topal 
kere de kendi gözüyle görmek is. 1?ek,: ~amyonunda geyik vurabi. 
temi ti. lır mıyım?. 

S:de nehri değil. altınları da Jerry düıünceli bir vaziyet al· 
.. - .. z· "A ~ıktan sonra: 

ıormuıtu: ıra Jtın rüya., ma· _ _ 
den ocağında bir mUddet çalıımıı . - Yagmur yagacalc galiba, de-

la.ı.1 dı. 
ve su ııuan altımıJ bet metre 
yukarda ,altını havi taflan nehrin Hall ağaçların arasında gozden 

. kaybolurken: 
bir yakasından öbür yakasına 
nakleden makinenin kablolarını - Şeker değilim ya eeriyece. 

ğim, diye omuz silkti .. 
iıletmek itinde büyük bir maha-
ret~ ıöıtermitti. Jerrynin dediği çıktı ~at onda 

Kabloların ifletme ve muhafa. yağmur batlamt§tı. Yağnıur rüz· 
zaaını ona vermiılerdi. Bu iş onun girla yağıyor. çamlar sallanıyor, 

inliyordu. Kulübenin camları da 
çok botuna giderdi. Çok geçme -
den maden ocağının lüzumlu bir zıngırdıyordu · 
, arkı haline gelmifti. Jerry ateı yaktı, tam saat on iki 

Sonra güzel Margaret Kelly'yi de de oturmuı. öğle yemeğini yi
vmi!ti. Fakat kız onu bıralnnıt. yordu. Yemekten sonra tabaklan. 

t .ın büyük çamların altında son nı, sahan1arınr yıkadı. Temiz, te· 

hl5unu uyumıya mezarlığa git· miz yerlerine koydu •e hiç dışarı 
ı~ti. çıkmamıya karar verdi. Kendi 

ihtiyar Jerry bir daha tdenize kendine kimbilir Hall ne kadar ıs-
. lanmııtır, bari av bulabildi mı· 

(:ttmedi. Makinelerinin batında 
kaldı ve bütün sevgisini küçük acaba, !diye dütünüyordu. 
Jerry ıle makinelerine verdi. Saat bire doğru kapı vuruldu .. 

'Altın ı iıya .. fena günler ge- Gitti, açtı. Jçeri, şiddetli bir rüz. 
çird·~~ sırada, hemen hemen mu. ginn önüne katılarak, bir erkek· 
attal bir bale gelen teıisatm bek· le bir kadın düıer gibi girdiler .. 
çiai olarak gene ~rketin hizmetin- J~rry tanıyordu, ırmakta on bet 
den ayrılmadı. kılometre kadar ötede ıssız ~r 

F&kat o sabah ortada yoktu.. vadideki bir çiftliğin uhipleri i • 
Yalnız, küçük Jerryyi ıörüyor. bunlar: Mister Spillanc ile karısı .. 

lardı. Kulübenin etiğine oturmuı. Spillane içeri girer girmez, te. 

k
. laflı ve sert bir sesle : 

o es 1 türkü nekaratını söyleyip 
duruyor.:lu. - Hali nerede? diye sordu. 

Sabah yemegini kendisi hazırla· Jerry adamın halin.den sinirli ve 
mIJ ve tek baıına yemiıti. Şimdi kızgın olduğunu anladı. Karısı da 
de çıluıuı. etrafına bakınıyordu. büyük bir endite içinde görünü· 

Bitmez, tükenmez uzunlukta yoıidu. itten yıpranmıı. zayıf bir 
• .ıbloların sarıldığı çelik tekerlek kadındı bu.. Hayatın acılan, mü. 
ondan altı metre ötedeydi. Onun te.m~i çalııma, kocasının da yü
yanuıda da, ham maden külçeleri- zunu kara derilere sarmıJ, omuz. 

nin konulıdufu kap .. Jerry gözle. lannı çökertmişti. 
riyle kabloların o bat döndürücü - Hali, "Topal inek,. e gitti, a
aür'atle gidifini takip ediyor ve va, d~d~ Jerry .. Karııya mı geç· 
öbür uhildeki tekerleği ve kil- mek ıstı yordunuz?. 
cük vagonu görüyordu. Kadın hıçkıra hıçkıra atlanuya 

Teıiaatın itleyiıi çok basitti: batlal~ı. Spillane de çok canı sıkıl. 
Yüklü kap, kendi ağırlığı' ile nehri mıt gibi hareketler yaparak pen • 
geçiyor ve bot kM>r aksi istikame- tereye koıtu. Jerry de adamı nar. 
te sevkediyordu. Jhtiyar Jerry kasından pencerenin önüne gitti. 
kablolarla uğraıtığı cündenberi Şimdi ikiıi de, bardaktan bofanır
bu ameliye ile belki yüz binlerce caaına yağan yağmur altında 
defa böyle tekerrür etmitti. güçlükle görülen kablolara bakı . 

Çocuk birdenbire türküsünü yorlardı. 
keıti. Bir ayak sesi ifitmiıti. Çam. Ormanın içlerinde yatayanla. 
lann arasıri:Un mavi gömlekli, u- rın ideti idi, nehri ''Yaklız ejder
zun boylu bir adam çıkmııtı. Kol- ha., madeninin kablolarile geçer
tuğunun altında da tüfek vardı. lerdi. Buna mukabil ufak bir pa. 
Küçük Jerry bunu tanıdı: ''YaL ra verirlerdi. Ejderha madeni ida
dızlı ejderha,, maden ocağının resi de bu paradan Hall'in ücreti· 
bekçisi Hall'di bu adam. o maden ni te1nin ederdi. 

ocağının kabloları bin bet yüz .- Muhakkak karııya geçme_ 
metre ötede Sakramentonun üze· mız lüım . Jerry, !diyordu, Spilla
rin:ien aııyordu . ne ... 

Bekçi: 
- Merhal>a küçük 1 dedi. 

yapıyorsun sen burda böyle 
kayım tek bapna?. 

Ne Sonra, arkasına doğru 
ederek karınııı gösterdi.· 

ba-

işaret 

Jerry, •nki bu, onun her nkit. 
.. i~ymlı cibl. cayet sakin bir 
tavırl•t 

- f tfeft bakıyorum, dedi. Ba· 

- "Yonca yaprağı .. madenin:le 
bir infilak olmut. babası yaralan 
mıı. Hayatının kurt rılacalY nı hiç 
sannetmiyonu .• Biru evvel haber 
aldık. 

Jerry tere.cJ.lütler geç:riyordtı. 

Spillane ' 'Altın rüya .. kabloae 
ile geçmek iıtiyordu, belliydi. Fa· 
kat babası yokken çocuk da üze
rine böyel bir mes'uliyet almıya 

cesaret edemiyordu. Zira, timdiye 
kadar bu kablonun karşıdan kar. 
şıya böyle, yolcu geçirilmesinde 
kullanıldığı hiç olma1n1ştı. Esasen 
cablo uzun zamandanberi hiç kul
lanılmıyortdu. 

- Hail belki neredeyse gelir. 
dC'di .. 

Spillane başını salladı ve: 
- Baban nerede?. diye sordu. 
- San Franıiskoda .. 
Spillane, bir ah çekti ve bir 

yumruğu ile öbür elinin avucuna 
vurdu. Karısı daha fazla hıçkırmı· 
ya batladı. Jerry onı:n: 

- Baban ölüyor ha, ölüyor, di.. 
ye söyleD:iiğini iıitti. 

Çocuğun gözleri yatarmııtı. 

Ne yapacağını tatırmıı bir halde, 
karar veremiyor ve hareketsiz du· 
ruyordu. Fakat, öteki adam onun 
yerine kararını vermişti. Kat'i bir 
lisanla: 

-:- Bana bak, yavrum, dedi, biz 
senın kablo ilegeçeceğiz. tıletir 
misin?. 

Jerry, farkında olmadan, 
geri geri çekildi. Bu teklife için
den gelen bir his itiraz ediyordu. 

- Gideyim, b'\·:ayım bir, dedi .• 
Hail geliyor mu?. 

- E, gelmezse? 
Jerry hali tereddüt ediyordu. 
O zaman Spillane: 
- Bütün mes'uliyeti ben üzeri

me alıyorum, dedi. Ne bahasına 
olursa olsun muhakkak karııya 

geçmemiz lazım zira ... 
Jerry baıını aallıyorou. 
Spillane devam etti: 
- Hall'ü beklemekte fayda 

yok, dedi. &en de peklli biliyor • 
sun ki bu saatt~ dönmez o.. Hadi, 
kararını ver .. Dütünme ..• 

Kendini, yardım edip maden 
külçesi teknesine koyl~ukları 0 • 

man Mrs. Spi11ane dehşet içinde 
kalmakta hakkı vardı. Altında d:
rin bir uçurum açılıyordu. Yağ

mur ve sis altında kalan nehrin 
ikı yüz metre ötedeki öbür tara· 
fı tamamiyle ortadan ıilinmitti ... 
~yaklarının altınd2 yar iniyor, 
ıaoyor, su buharlarının kaynaıtı· 
i• bir girdapta kayboluyoridu. 

Jerry: 
- Tamam mı? diye sordu. 
Spillane, boranın gürültüsü a-

rasında sesini iıittirebilmek için: 
- Tamam!. diye bağırdı. 
SpiJJane, karısının yanına otur

muş, elin.den tutmuıtu. Jerry o· 
ııun bu vaziyetine dikkat etti ve 
ıyi bulmadı. 

- Rüzgar fiddetle esiyor, diye 
bağırdı. iki elinizle ııkı sıkı tutu-
nun ... 

Erkek de, karısı da ayni hare
ketle biribirlerinin ellerini bıraktı· 
lar ve teknenin kenarlarına yapıt· 
tılar. Jerry, yavaı yavaı ve ihti· 
yatla freni gevıetti. Kablo hareke· 
te geçti ve tekne botlufa daldı. 

J ERRY daha evvel de kablo 
letmitti. Fakat, bu sefer 

bunu babasının nezareti altında 

olmadan ilk defa olarak yapıyor

du. Elinde fren, teknenin ıür'atini 
tayin ediyordu. Böyle ihtiyatla 
hareket etmek lazımdı, zira, ara
sıra rüzgar daha kuvvetli celin· 
ce, tekne ileri veya geri sallanı

yordu. Tam yağmur perdesi içi· 
ne gömüleceii sırada sanki içinde. 
kileri bopltacaknuı &ibi bir vaıi· 
yet almııtı. 

Ondan sonra Jerry teknenin 
nerede oldu&unu ıöremiyordu ... 
Yalnız kablodan anlıyor ve teker· 
leiin üzerine sarılan kabloya dik. 

}erry " n 1 a r ı ta· 
fnyord11. lrmaktatı on 
beş kilometre kadar 
öltdt, ıssız bir vadide 

~i bir çiftlilin sahipleriydi. Bunlar: 
Mister Spi/latıe ile karısı._ 

Kablo birdenbire durmu§.u. 
Jerry freni tekrar açtı, kabloyu 
tuttu ve bütün kuvveti ile cekti 
fakat faydasız.. Birtcy olm~ştu.~ 
ama ne olmuıtu? . Bir ıey cöre
göremedi ği için bunu bilmesine 
imkin yoktu. 

Bununla beraber, karıı taraftan 
bot teknenin gelmekte oUuğunu 

görüyordu. Seksen metreye kadar 
ıetmiıti. J erry biliyordu ; bu, ne. 
birden altmıJ bet metre yukarda 
karııki sahilden seksen metre u
zakta. Spillane ile karısının asıl. 

bir vaziyette kaldıklarına alamet

e?i~ordu. Onun i:in, Jerry oraya' Kalıyor öteki tekneyi muay--n:: 
g .dınceye kadar pek fazla yorul · etmek. Boı olan bu küçük vag Jn 
rr:;..dı. 1 görünmüyordu. Fakat Jerry onun 

Fakat Hail orda tlefildi ki bin· or&ıı:la, uçurumun üstün.de, Spilla· 
dı~ t~kne.yi frenle tdare etsin, ne Ue karısının bulun~uğu tekne. 
kaolo u.ı:rındcn yürütsün .. Jerry nin kırk metre gerisinde ôlduğum: 

hunu eline ge!iirdiği bir halat 'i&- biliyordu. 
yesinde temin etmeğe muvaffak Derhal bir şey geldi aklına: 
oldu. • Je d" d b. rry on ort yaıın a ır çocuk 

Kendini boşluğa, ve fırtınanın tu .. Zayıftı .. Sinirli idi. Fakat bü· 
kucağında hissedince Spillane ;ıe tün hayatı dağlaroa geçmitti. 
karısının ne vaziyette bulunduğu- Gözleri kararmaz, batı d<tnmez • 
nu daha iyi anla.dı. Fırtına teli di. 
sarsıyor, tekneyi sallıyor, yana ya- Tekerleğin yanındaki atat ve c. 
tırıyor, baıının üzerinde haykı. devat sandıiında, eski bir çark 

ti. 
Jerry o ince sesinin bütün kuv- rıyor, ısıhk çalıyordu · anahtarı, kısa bir demir çubukla, 

veti ile üç kere bağırdı, fakat bu· Spillane ile karısının kimbilir, birde hemen hemen yepyeni bir 
lunduğu bu girdap içinde sesine ne dehıet içinde bulunduklarını kangal ip buldu. Fakat bir •'gemi 
cevap veren olmadı. Sesini iıittir· dütilnmesi, ona daha fazla cesa- sardalyeıi., yapmak için bir parça 
menin imkinı yoktu. Bir an dur. ret verdi ve, fırtınanın, yağmurun tahta aradı, bulamdı .. 
du. Aklından binbir ıey geçiyor • en ti.ddetli bir anında öbür sahi!e Elinde kalın çam odunları var· 
du. Bir an sanki bulutlar aydın· çıkmıı "Altın rüya,, madeninin dı ama, cnlan kesecek dcstcrc 
landı, dağıldı ve Jerry adamla ka- kablosunun öbür ucuna gidiyor· yoktu. 
rısını cörUr gibi oldu. oSnra orta· du. Onun için bir r.alatı bot tekne· 
hk tekrar karardı, hem de eıiı:i- Oraya gidince hayret içinde kal nin kablosuna bağalyarak en ipti. 
sinden daha kesif bir karanlık.. dı: Kablonun hu tarafındaki te. dai tekilde bir iskel.: yaptı. Bunun 

Kablonun sarıldığı tekerleği, kerlek mükemmel itliyordu. O üzerine oturacak ve elleriyle kab· 
gitti yakından tetkik etti, bir bo. lıalcıe, mademki her iki taraf ta loya tutuna tutun, gidecekti. tpin 
zukluk göremedi. Her halde bo· iıliyordu, teknenin yarı yolda ası- kopma ihtimali olan noktasına, 
zukluk ötekinde idi. hp kıtlması neden ileri geliyo~du? paltosunu sardı. 

Fırtına ortasında, uçurumun Hiç şüphe yok, bozukluk kabl.:>- Bu tertibatı aldıktan sonra, bü-
Uatünde havaya aıılı kalan ve kil- nun orta ında idi. tün vücudunun kuvvetini bilekl • 
çük tekneleri içirıl:le sallanıp du- Bu taraf\an, Spillane ile karısı - rine vererek, kendiıini boşluta 
ran, ne olduğunun farkında bu . nın htlundukları, tel üzerinde bıraktı. Çark anahtarını, demir çu 
lunmıyan o erkekle kadının hali- müteharrik tekne seksen metre Ö· buğu, ve ipin kalan kısmını da ya· 
ni dütündü. tedeydi. Su buharı girdapları ara- nına almııtı .. 

Ne bahasına olursa olsun onları s\nda kamçı gibi inen yağmur si. Kablonun yukarı doğru yükse· 
oradan kurtarmak llzımdı. Kara. tı:l:ia, fırtınanın bütün fi.ddeti or· len kıımında idi, fakat onun için 
rını verdi. tasında. teknenin içine büzülmUı rüzgar daha büyük bir mania te1-

''Yaldızh ejderha,. nın kah· hır vaziyette ikisini de hayal me· kil ediyordu. Rüzcir birdenbire 
)osuyla karıı tarafa geçecek ve o- yal farkedebiliyordu. fiddetli esip onu ceriye itiyor 
radaki tekerleğin neresi bozuk, Fırtmanın biraz hafiflemesin. tekneyi tepetaklak edecek &ibi °' 
bakacaktı. den istifade ederek, Spillane•ye lu!•ol'du. O zaman Jeny önünde 

Birdenbire aklına gd:ii: Alet seslendi, kabl.:>ya bir baksın diye.. açılan karanlık uçurumu görme 
ve edevat ambarında ağır ıeyleri Adam onun bağırmasını iıit· mek ıçin cözlerini kapıyor, deh. 
çekmek için makaralı bir ip vardı. mitti .. Jerry baktı. 'et içinde tirtir titriyordu. 

Gitti, onu buldu, getirdi. Kabloya Hakikaten, adam, büyük ba'r ih· baıı.lad ba l d k b Kablo çok eskimitti artık .. 
ı> ı, ! a 1 çe meye, ütiln tiyatla ,.dizlerinin üzerinde doğru. 

kuvveti ile çekme~e. O kadar !<i, luyor, iki eliyle tekerlekleri yok· Uzerindeki aırlıkla beraber bir 
ideta omuzlan ~U~udundan kopa.. Juyor, ıonra sahile dönerek bağrı- taraftan da rUzgirın tiddetine da 
cak, fırlayfcak gıbı oluyordu. Fa- yor: l•anamayıp k.,paraa ne olacaktı? 
kat kablonun yerinden kımıldadı- ı - Hey küçük ı B da bo k · · · ğı yoktu ' ur zu Jerryvı tımdı tamamlyle bi 

· luk yok!.. i k ku ı s Sırsıklam olmuıtu. Fakat ideta Jerry adamın bu sözl . . 
1
• or .•.mı.ttı. anki m;desi boş 

yağmurun farkında bile değildi. ki çok uzakt r erını s~~· muı gıbı hır •ey hlsse.divor, elin 
İbreyi gözleriyle takip ederken ''Yaklızh eiderha made . . f _ an ~e ıyormu, gıbı 1 le ol~adan, dizleri hiribirine vu 

·,ir aralık kendi kendine: .k d '- ·• nının zayı ve boguk bır tekilde igitebil· i .. .ıyordn 
. patı asın an &O§& kop gidiyordu. di. 1 · 

.atle bakıyordu. 

- YUz metre. dedı, ıonra yüz Rüzgarın ez:tig· i istikamet d, 
0 0 d d :Sununla beraber ba1!adıi7ı i .. e 

b .. ,. - - r a a bozukluk y k o · .. "k · 
on e!, r .. • otuz, yüz otuz iki .... nun daha çabuk gitmesine yardım 'halde ' o muş.. l)uyu hır ce~aretle devam etme' 

ı neye durdu.. (Devamı 14 üncüdı) 
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Uç yüz kravatlı 

Leh Hariciye Nazırı 
A On beş bin kilometrelik resmı 

seyahat yaparak bir rekor kırmış 
Hitlerin Leh - Alman misakını bize, şu dört noktadan memleketin yacı:ğım bildirmişti. 

bozması üzerine Albay Beck He vaz geçemiyeceğini söylüyor: Halbuki o tarihte Lehistanla 
Danzig serbest şehri günün mc. 1 - Lehistamn Danzig limanı Litvanya arasında. siyasi münasc· 
seleleri arasında ilk plana geçti. nı serbestçe kullanabilmesi, bat, hatta posta münasebatı bile 

İngiliz gazetecileri Albay Becke 2 - İdaresi Lehlilerin elinde yoktu! . 
"Uç Yüz kravatlı nazır,. adını tak· kalacak olan gümrüklerin Lehis. ~üphesiz, Almanyanın Litvan. 
rnışlar. Albayın yakın arkadaşları tan taragından kontrolü; yaya indireceği böyle bir darbe 
bunu pek mübalağalı buluyorlar. 3 - Münakale ve geçit yolları- Lehistanın Almanya ile olan mi
'Nazır Beck'in kravatları varmış a- ıın kontrolü; sakını bozması için kafi bir se _ 
ına, iıç yüz tane değilmiş! . 4- Danzigde yerleşmiş herke. bepti. Nasıl ki bugün Almanya. 

Buna mukabil, Joseph Beck, iş sin Lehistan vatandaşı sayılması Lehistanın İngiltere ile anlaşma· 
doJayısiyle 15 bin kilometre yol ve bu sıfatın muhafazası. sını bu misakın feshi için bir se. 
katederek bu sahada rekor kırmış be psayıyor. 
ve kont Cianoyu bunda üç bin ki. "Ne korkut, ne kork,, Albay Beck'in ilk tehlikede o· 
lornetre geçmit bir adamdır 1 • Danzig meselesinin her iki ta· lan kendisi olduğu halde böyle 

Bu hariciye nazırı en gezen, o· rafı da tatmin edecek şekilde halli bir harekette bulunmamasının se-
~~~ i~indc ele geçirilmesi en müş. demek harp demektir. Var· bebı, her şeye rağmen, Berlinle 
b hır zat. Bundan başka bir se- şovada bunu l:at'iyetle biliyorlar. münasebatı idame ettirmek arzu

ep tlaha var. Dostluk gösterenle- Fakat, Memelin ilhakından son- sundan ileri geliyordu. re Ve . 
nutuklara itımadı yoktur. ra, mesele büsbütün karışık bir Danzig meselesi sulhla ancak, 

. Albay Beck, Mareşal Pilsudski. ~ekil almış bulunuyor. Hitler, Le. her iki taraf ta serbest şehrin ka. 
nın 10 . 

n talimatını almış adamdır histanm İngiltere ile birleşmesini pısına yazılı olan şu latince söz-

kvc tam bir asker gibi davranarak, Almanya aleyhine bir t"emberleme den ilham alırsa olur: 
cnd' · :r 

1 ııınc verilen talimattan ay • hareketi gibi görürken, kendisinin 
rı illa 
t fllayı daima kendisine hedef de Memeli ilhak ederek yalnız Al· 
Utuyor Nec timide, Mec temere 

:e · bay Beck'i milleti karşısında <le. 
l Unlardan biri, Hitlerin geçen- ğil, ayni zamanda Mareşal Pilsuds cNe korkut, ne kork .. ) 
i~~~c Yırttığı Leh - Alman misakı kinin hatırası karşısında da müş- F3kat bunun için de evvela her 

ıı kül vaziyete koyduğunu bilme. iki tarafın biribirine karşı besle-
areşal Pilsudskinin düşünce. Tıezlikten geliyor. diği kinlerden kurtulması lazım .. 

sınde bu ·~~ ,ı. k .. k d" . 
mı~ uvvetını en ısı· Filhakika, daha 1935 de, Pilsud- Almanlar tahriklerinden vazget"-ne en . :r 

h" azız olan bir şeyden: Le. kinin sağlığında, Memelin Alman. meli, Lehliler de vatanperverlik • 
. ıstanın büyiıklüg·ü hususundaki 
ırnan yaya ilhakı mevzu bahsolduğu za- lerir.i !)iraz inzibata koymalı .. 
M 'ndan alıyordu. Hakikaten, man Mareşal Berline bı.ınu harbe j (La Tribune des Nations) 

. arcıa1 Pilsudski Leh - Alman sebtbiyet verecek bir teşebbüs sa. 
ınısaıc . 
h"ı. 1 ıle Lehistanın şarkta bir 

a,..ern . . 1 • b 
vazıyetı a acagmı ve u 

surcu 
c arbzularına ve gayelerine 

uygun bir mevki elde edeceğini 
sanıyord u . 
. Fakat siyaset daima mantığa is

hnat 
b . .. etmu~ ,aiy;uet 
h uyuk bir yeri vardır. Nitekim 
alkın hissi bu noktada mareşalı 

tasvip etmedi. 

. naha anlaşmanın imza edildiği 
llk er·· • • M 1 k . 
8

.• ..un Alman clçısı, o t enın 
0Y1Cdiği gibi, Leh milleti bu mi. 

saka " . 
1• tahammül., etmış, fakat as 
a tas . 

vıp etmemiştir. 

Pilaudakinin dinlenilmiyeu 
l'laaibati 
Bu rn· k . . Al raa Lehıstanda, daıma, 

Buradalııl raillllil, ,_n. '.Se ~·adaki (Sandiyego) dan (Fe. 
lixtove) a gid@t~ ıtTal\ flı~'J'ıır-e gö riılüyor. 

d manyaya karşı nefrete istinat e. 
,..:n leh vatanperverliğiyle ve bu 
rn tanPcrverliğin şekli ile çarpış· 
~.ıştır. Lehlilerin vatanperverli • 
:ınden fazla bir romantiklik var. 
ır. 

d ~Çtirnai ve iktısadi bakımdan on 
L:h~zuncu asrı geride, bırakan 

' 
er ruban on dokuzuncu asra 

on tle 
le rece bağlı kalmışlardır. He· 

0 
vatanpcrvcrliklcri tamamiylc 

n dok 
lığ' Uzuncu asrın vatanperver. 

ı. 

dahSağ~ı~ında Pilsudski milletine 
a ıyı i 'ba · · l' 1 zırhı nzı ta gırın, rea ızm e 

geri ~nın diye tavsiyeden bir an 
ley alrnarnıştır. Fakat onu din· 

en ol 
tikli . ..rnadı ve Lehlerin roman-
vc ligı olnıez Mickievicz'in "deniz 
tidir rna~ ~Ur milletlerin hususiye. 
kuv " ıozunde kendisine yeni bir 

Vet buldu 
:Su,.. .. . 

al ozu, bir "deniz birliği,, ele 
rnıı ve b'" .. 

tır. B .. utun memlekete yaymış 
da fugun bu birliğin bir milyon. 

n azla 
lık b' azası, 16 milyon frank-

b ır hiltçeai vardır· bir milyon 
asan • 

gazeteler ve mecmualar 
neşreder 

Fak • 
ya at maalesef bu birliğin 
rittıgı propaganda lrendini müf· 

rn vatanperverlikte kurtarama • 
ıştır :a· . 

Iar "n ı~lıgin başında bulunan· 
ile . anzıg Lehistanındır,. aözü 

lllılletin b · k 
cı bir h ır ısının: öyle inat. 
ınu·· ,_ ale koydular ki hükumete 

za,..ere · · 
k 1 ıçın pek az bir imkan 
ı •ver. 
B' ızzat ke d' .. 

cı n ısının yarattığı ve 
v rn ettird" · b' · • t . ıgı ır mılh arzunun 

"''anı olan bu b. ı· • · b'" "k l "'d ır ıgın uyu 
· Senato aza1eıuian Demoky 

Tayyarenin en şayanı dikkat ciheti, kanad uçlarında birer sala 

Mla<i JŞ 
~ıl<i u5ı'4 
SIHIN MAl1j 
FElLfRıM; • 
Mli'fD.q,..A ÇL 
l<A~MAI( i-
Çı~ uG~'\~t 
'VOJ2 ••• vll~A 
8iR .ŞINDfH 
HABERi 'f~ 
,.,V~Gı'6ı 
PAVRJ\NfYOR 

Ol• 

~ 
Ml\~MAI( il~ 
U"TA MUN.I\· 
l<l\~A EOU-

l\EN 
Mİl(ı Or.JL-'-

Sö~~öN 
8AK1VO(l. 

I>u ... 

fJ 

USTA JllA • 
Mll.SUNA 
GÜ'JENC. 

llEK 
i$i t-ı e oe. 
'l/AM EOi

'110 ~ 
t>u ••• 

YAZAN L. : Busch 36 Yı lı nı vahşıler arasmda geç i rmi ş bir Alman seyyahı 

«Sihirbazın gorillerin can düşmanı ol duğuna 
çoktan emin olmuştum.» 

- Peki, kimseye söylemeyiz! Fa- Dişleri alır almaz o kadar buyü' '30- 10 metre rt.ıı..~ckliğinde ve gariı; 
kat mademki l lungalar bunun ma- bir :ie\inç duydum ki tarif edemem ,ircç renginde bir \'adiye inen bir 
ğara mı bilmiyor! Sen nereden bi- Sabu- llotiye bizim Bubayı koştur uçurumdu. Sabu-IIa\ tiye dehşetle 
liyorşun! dum. sordum: 

Sabu - Havti iğilip Bubanın kula- - 1 tediğ'n oldu! Biz hazırız' - Buradan mı ineceğiz? 
ğına ~u cevabı fı!\ıldadı : o da hazır ol un! hal erini ~öcıdcr· - E\et! 

- Beni se\er o! Yaralarımı ıyı dim. ;\e dırorsun? Buradan inilir 
eden odur! 1 Sabu - IIavti o ~tin aksam ü1.cri mı? .. Parçalanırız!. 

- Demek seni sevdiği halde seni bizi kö\'den biraz i eridekı bir dere· Sa bu - 1 fa, ti beyaz di,.!;lerini sı· 
1 • 

de cuanik di~leri olmazsa yanına nin kenarında bekliyeceğini söylcdı. rıtarak guldü: 
sokmıyor ha?.. 1 Bize a~a~ı yu1,arı tercumanlık e· - E\et.. Ba~a yol yoktur! dedi. 

- Hayır! Beni kabul eder! Fakat den zenci Bub:ı ile d;:·"rr :ırkada .Iarı 1-.ter i temcz ineceğiz? 
başka<>ım i~temez! 1 da bcrabcrıme alarak o gün ayni a· 1 akat na ... ıl olur? Böyle sarp 

- Ç.ok alil Ben iki gün içinde atte abu-Ha\ tinin tayin ettiği yere kayalık bir uçurumdan nasıl ineriz? 
senin !:ihirbazın btediği cuanik di~- gittik . Sabu • Havti bana hayret veren 
terini bulacağım!.. Seni buluruz, Sabu - lla\'ti elimde goril di .Ieri· bir emniyet \C ükfınet içinde gülu-
gizlice mağaraya gideriz. ni görünce ha:•rctle ağzını bir karı5 yordu: 

Sabu - Havli hala korku içindev- açtı: - ~imdi na ıl ineceğimizi görür· 
di. Fakat do tluğumuzun da te i.ri - Siz dlin {!f'Ce mi cuanik vurdu süıı;iz! dedi. Her şeyin bir usulü 
altındaydı: nuz? na,ıl olur? var::· . 

_ Olur .. olur! diye rnmldandı. Diye ~ac:aka'dı. F ılhakıka bunu SÔ) liycrek uçuru· 

Halbuki benim tahminim şuydu: Adnına qoril öl1ii:medi~imizi söy· mun ağ tarafındaki çıkıntıya doğ· 
Clungalar mademki esas itibarile liyemezdik. Çünkü ) arım vücutlu ru yürüdu. Oradan uçuruma doğru 

gorillerin bulunduğu ormanlara ya-I sihirbazın ht~mı.bilmf's~ l~c~hald~ hiç uzanan kayalara döndü. Adamın ne 
kın havalide oturuyorlardı, rei lc- 1 de ho ,una gıtm yeccktı. Zıra, oyle· yapacağını merakla seyrediyorduk. 
rinde, cenga\·erlerinde goril di5leri-I di~im gibi, c;ihirbazın ~orillerin can Sabu - ııa,1i uçurumun kayalan· 
nin bulunmaq ihtimali pek kuvvet- düc;mam olduğuna çoktan emin ol- na doğru i~ildi. Elini ağzının kena-
liydi. Zira l'lunga cengaverlerinin m~,.,tum. nna tutarak müthi~ bir haykırmay-

·1 d' l · s' b ır · l h Jd · ı · k la üç defa: bazılarının boyunlarına gorı 15 en ~ a u· a\·tı, ıer a e cın erın ·or· H H lI 
1 

JJ . 
- a· u- e... la·Hu·He! .. dıye a~mış olduklarını görmü)tüm. ~ite- ku,tından olacak, bütün bunlara bağırdı. 

kim bu tahminimde yanılmadığım raj!men bizi bu garip sihirbazın ma-
l:çurumun baştarafından birden-

da sabit oldu. ğarasına götürmekten hiç de mern· 
bire çatlamış gibi kayalar fırlayıp Zira Ulunga reisi nezdinde yap- nun değildi. Fakat ister 1 temez ö· 
a~ğıya dokiılmeğe ha~ladılar. 

tı«ım te-bbu··s u··zerine adam önce mimüze dfü;miic: .. '.·ola r·kmı~tı. 
t'> :r • Sabu - Ila,·ti ayni şekilde birkaç 

goril dişlerini ne yapacağımı sora- l'lungaların kuhibele:-i f!Ö ümüz defa tekrar bütün kun eti le acı acı 
rak hayret etti. Fakat kendi cen·l den kaybolduğu zaman bi.ıyük bir bağırdı. 
gaverlerinden birinden derhal bir uçuruır.un bac:ına gelip durdu. 

1 l - Ha-hu·he! .. Ha·hu·he! .. takım goril di~i getirtiverdi. Bu uçurum l,c :ne kaya arc an. 

malik olması ve bunlann uçarken tekrar lrttn.t lta>hM reıtWM•w idir. 
Solda okla gösterilen kanad gemi denize inerken sağdaki §Cklc gir -
mektedir. 

Her defa ında daha a~ğı kısım-
daki taşlara doğru bağmyor, bu fer 
~atlar tizerine sanki kayalar sesleri 
işitiyormuş gibi çatır çatır çatlayıp 
uçurumdan aşağı büyük kaya pa!"
çaları yerlerinden oynıyarak yuvar. 
lamp duruyorlardı. 

Adet! bu kayalar se alıyorlar gi· 
biydi. Sabu - Havtinin bu bağrış· 
ma mı hayretlerle seyredi~·orduk. 

Filhakika kayaların çatlama~ın· 

d:ın \ e büyük parçaların yerlerinden 
kopup a-;ağıya yuvarlanmalann
dan adeta tepeden aşağıya kadar 
göıgöz geniş 'c karalara kazılmış 
mükemmel bir merdi\·en açılmı~ gi· 
biydi. 

Kayalann koptuğu bu geniş göz
lere basa basa ta aşağıya kadar in
menin mümkün olduğunu hayretler 
le hepimiz görmüştiık. 

Sabu - Ha,·ti bu garip ışını mu
\'affakh·etıe bitirdikten sonra güle
rek bize döndü: 

- Tamamdır! Bururumn! dedi. 
ş:mdi inebiliriz! 

Doğru u hayretimden donup kal
mıştım. lnsan değil, belki bir yıla
nın hile inemiyeceği dümdüz kaya
lara böyle bağırarak delikler açıla
bileceğini ilk defa göri:iyorduk. E"
' clfı bunu ziyaretine gittiğimiz ı:ihir 
bazın bir marifeti zannettik. Hal· 
buki hadise son derece ba it 'e tabi 
iydi: Buradaki uçurumun ka) alan 
kili"'li husu i bir nevi ta~lardı. Bu 
taşl<ır yağan yağmurlan emip rutu
betli hir halde kalıyor ve oldukları 
yerde kabanyorlardı. 

Bunların karı:ı ına geçip de ı:id· 

detle bağrıldığı zaman c:e in sebeb 
olduğu ha,·a ihtizazları bu kayalara 
çarpıyor. Ye u ile kaharmı~ 'e kop
mu olan buyuk parçaların ha\ a dal 
galarının çarpmasile ~ erlcrindcn oy

nayıp a~ğıya ) u\·arlanıyor; bu su· 
retle de merdiven merdi\en büyük 
delikler açılıyordu. Bu sarp uçurum 
la .:.ın inmek için çok mükemmel 'e 
bir Afrikalı zenciden beklcnmiyecek 
bir usuldu. 

Fakat bu u·ulün, srrf buralarda 
husu i tabiatte kayalar olma ından 
i tifade edilerek bu,undu~ muhak
kaktı. 

(Dnamı ftT) 



-e- Yazan: RAHMi YAGIZ 

Kadıncağız "evladımı bir daha 
göreyim ! ,, diye ağlıyor 

- Burada biribiri.mizin kucağında can verece
ğimizi düşünerek herbirimiz kendi aile':line ait vasi
yetlerini diğerine anlatmış, sağ kalanın evvelden bu 
ı§leri yapması, bu vasiyeti yerine getirmesi ka. 
rarla>jmrştı. Halbuki bugün sağlıkla kursumuzu 
bitirmis bulunuyoruz ... Uzakta, bizi bekliyen, yolu
muzu gözliyen anamız, kardeşlerimiz, sevgilileri
mizi bir defa daha olsun görebileceğiz. Buna mu
kabil ha)IÜ belki bizi ayni filoda, ayni hava müf_ 
rczcsınde vazife görmekten uznklashrır. Ben bura
da kalırım. Seni İraka, Sarıknmışa, 1stanbula, Ça
nakknlcye hattfL 6 mcı Kolordu emrine Galiçya
ya göndC'rcbilirler. O zaman ne olacak'? 

Fazıl omuzlarım silkti: 
- İs olacağına varır. Orada yeni andlarla 

:.reni kardeı;likler imzalar, yepyeni paktlar yapa. 
:nz. 

Mecdi, mahzun bir tavırla söylendi: 
- Bense başka, bambaşka düşünmüştüm. 
- Nt>yi? 
- Dostiıığumuzu. 

Fazıl güldu. Arkadaşmm mahzun gözleri
ne baka baka yanaklarını okşadı, jlave etti: 

- O yine baki canımı 
- Uzak dQStluk pek baka ifade etmez. Göz-

den uzak olanlaı gönülden de olur derler. Halbu
ki aramızdaki rabıta çok daha başka olmalrdır. 

- Mesela?! .. 
- hlesela eski andımız denım Phnelidir. Bu-

nu insanların de'ği§ik isimlerle hazan mezi) et, ha
zan meziyctsizlik saydıkları ihtiraslar ihlai ede
memelidir. 

Fnzıl, bu karnıakarı!;Jk ifade karşısında can SL 

kmtısı gösteren bir yüz buru§tunnası yaptı. Ar
ltadasına tatlı bir sesle kar§ılık verdi: 

- Vallahi bütün bu söylediklerinden bir §ey 
anlamıyorum. ArkndaRlığınuz eskisi gibi,hatta es
kisinden daha. kun ilidir bence. füm<li imtihanı 

"IlUVaffokıyct.ıe bitirmek sevincini tadarken bu, 

ek rabıtalı bulmadığun sözleıimle neyi kasdeUi
ini pek kestiremiyorum, açık söyle! 

Mecdi elini cebine soktu, bir mektub çıkardı. 

Euru§uk kağıdın üzerinde ince, mürekkeble ) azılı 

ı~ribüi;"rii 1:1atırlardan bir kadın [Illektubu olduğu 

anlaşılan kağıdı arkad3şına uzattı: 

- Al, lJunu oku. Bjraz evvel postacı getir-
di. Hakkm var. Bugün en sevinçli günümüz ol. 
ması lazım. Fakat bu mektuptan sonra sevinç ye
rme insanın kafasım kaplıyan siyah düşünceleri 

silmek mümkün olur.sa ne fı.la ..• 
Fazıl mektubu aldr, okudu. :\[ektub Mccdinin 

!staııbuldnki sevgilisinden geliyor, kadın kalbinin 
zaafını satırlarında t:ısıyan bu kii.ğıt parçası şun
larla yüklü bulunuyordu: 

Mecdi; 
Uelki lıu mekhıb ('Jine geçmeden evvel sen 

kendinden :.:;e~miş, ıliinyadan aramızdan ayrılımı; 

bulonacalism. iki giin en-el aJclığm1 mekhıhda de,·

rt•nizin 'iOnti erdiğini, ı.imlli:rn kadar nıuaJJimlcri
nizden öğrcncliklcrinizi çetin uı;ushır, gök) füt:ünde, 
bo17hıkta hüner göstermek suretilc imtihana çıka. 

cağınızı sö~ lö)·on..un. 

Sen bu sınıfa. ayrıldığın 7.aman ne annen, ne 
t.lc ben buna razı olmamış, havacıhl<tan 'azgeçmcn 
için ı.-.rar etnıl:;, yal\'Unnı~tık. Din tem<•din. 

Vatan müdafaası lıcr t-rkeğin, Jıatta kadın, er

kek rn ı;ocuk ber \·atandaşın eJbirliğiyle omur.la.rı
na. alacağı bir ,-arifenin muha...,.,,alasi) le kabildir. 

llunu inkur ctmi)·orum. Yalnız; h<>niiz iııtida.i Ya
sıtahırla emcl\liy('n bir ..,mıh seçmekten Zİ)'ade, 

cephede tüfrklc çaı·ııı;:.ınan, sün~ü~·e ~(i~iis ıtC'rmt'n, 

;4iılleyc m('ydan olmman, baban ::;ihi, dedelerin ~i
hi Yatan uğrunda ean 'erio;in tarihe mal olaca!, hiL 
di..,elerle meydana gelmeli. 

Bugün, beni bir tarafa bırak... Sen, annenln 
tek iimidi-.in ! O, yapayalnız ibti~·ar kadııı belld 

~nckn ;\·ardım bt>kli) or. Yıüana senin ~ibi baba
ycğit bir evliit Yeren bu )cadının hali ı;ensiz ne o

hıeak? 

J~n. bağrnna. tas basar, sana hlr hal olursa, 
arkandan gözyaşı döker, sonra susarım. l'ılihayet 

~ölgen Iuılbim<le kazılı • kalır, fakat kollarım baş

ka bir erkeğin boynunda. halka.la.nabilir. Annen i

<:İn ha)·at ısartları bü~bütün ağırla.sır. Seni çok 
se\ diwn mesleğinden a)·ırmak için bunları yazıyo. 
rum zanndmt-. ~faksadnn seni daha <lü"!ünceli 

d:n mnmağa se\ ketmektir. Annenin rİ<'&.!il 'ar. 
imtihanı mu,affakıyetıc bitiril""!en izin al, gt•l. Ka

dıncağız "e,·ıadmu dünya güz)1e bir daha. ~öre

) im!,, di~·e gece günrliiz 1-',Özyaşı döküy-0-r, Tanrıya. 
~·akarı)·or. Un yah"arı:;a. be.n de lıırtirak etler, güzel 
~özleri.ud<'n hasreUe öı>eriın lm•cilidğim •. , 

Ht' r zaman St",nin 
Serab 

Fazıl mektubu gözleriyle bir hamlede içti, son
ra ağır bir düşüncenin altında ezilir gibi tutuk ve 
donuk bir tavırla yanıbaşında duran Mecdiye uza.. 
tırken ilave etti: 

- Hezeyan! 
- Anlamadrm. 
- Buna verilecek mana budur. Nasıl senin 

sözlerinden bir .mana çıkaramadrmsa bu ffi('klub
dan ua bir şey anlamadım ... Mealini sorarsan bu
na müsaadenle ancak bu ismi vereceğim. 

Mecdi birdenbire asabileşti. Arkadaşının hür
metsizliğin~ içerlemiş bir eda ile r.ıkrştı. 

- Bugiin sen dünyayı düındüz görüyorsun. 
Gözlinde hürmetin dahi mevkii silinmiş, kadmcağL 
zın bir ba.kımı;ı lınkkı var. 

- Hangi bakı.rodan? 
- Hangi bakımdan olacak, mantık bakımın~ 

uan. 
- Doğrusunu ister misin Mecdi; bugün senin 

sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum. 
Mecdi sesine içten gelen bit· hüznün acındırıcı 

tonunu verdi, anlattı: 

- Hakkın var Fazıl... BoşuM u~aşıyorum. 

Anlamak istesen de an lryamıyacak~ııı ! Ilrı.ı:ıka baı;

ka haleti ruhiyede bulunan iki kiı;inin biribirini an
lamaması kadar labii bir §ey olgmnz. 

(Devamı var) 

- 19- Çeviren: Fethi KARDEŞ 

Tepinm~e ve ciyak ciyak sesile - İtiraf etmek senin lehine olur. - Halbuki, suçlu odur, dedi. 
bağırıp çağırmağa başladı. Sonra Bu işi sen yalnız bac;ına yapmış o- Şmit başını f.alladı: 

:)irdenbire vücudu gerildi. mafsal- lamazsın. Tuzağı ve hileyi tertip e Ben bundan emin olmamağa 

lan kuru tahta gibi çatırdadı. göz- d:::n, fikri bulan sen bile olsan itiraf o .. ~ladım. O cfoc; kadmlarıı iyi tanı
~eri döndü. Bir sinir buhranı geli- eder:--en ben suç ortağın erkeklere rım. O kadar tazyik edildikten son
yordu. } ükl~tir, seni kurtarmağa çalışırım. ra biraz muhayyile :,;ahibi olı.;aydı 

Haym bunu önlemek üzere kadı l Tem mahkemeler, kadınlara hele za '·.:~ıt kazanmak için <:ehrin yar.ı mı 
na, ~apkasım yere yuvarlayan müt- ·.allı kadınlara karşı dalına merha· itham ed rdi. Buna mukabil görün 
hiş bir tokat vurdu. Liyan ağlaya· ınetlıdir. d:isü kadar ,budala da de~il.. 
rak bir iskemleye çöktü. Sti!el s~ni dö,·üyordu değil mi? - - >le karışık mesele! Başımıza 

Ilaym emretti: Seni istismar ediyordu. Ilayvanır ne:-eden geldi bu iş! Peki bu kağıda 
- Haydi anlat. Sükut ikrardar birisiydi. Ölümü hak etmi~ti zaten ııe dersiniz? 

~elir! - Ben öldürmedim. -- E.se.t Kağıt var. ıBundan çok 
Kadın kendini toplamağa çalıştı. - Anlaşıldı. Katil olmadığını i~- daha ehcnın:iyet .. iz deliller ılc çok 

\cı.nacuk o:afiyetle, zabitin tehdidinı bat için sana yardım ederim. F::ı.kat ı..•rn e idam edildi. 
harfi harfine hakikat diye kabul bunun için bana suç ortaklarını.. VI 
etmişti. Şimdi artık susma~ı ıçın i::.imlerini söyle. Yalnız başına kur (1 haziran 1915 salı; 
Yf!niden dayak yemesi lazımgelirdi. 7una dizilmekten kurtulamazsın. Czaktan uzağa lnfiUı.k sc leri du-
Haym. onun wzünü ke,meden, ye· Halbuki ımç ortaklarının isimle· yuldu. Ştroberg. Şmit ve Bayının 
minlcrini, masum olduğu teminatını rini h'lna haber yerirsen mahkeme- top'.anmış bulundukları kolonel fon 
dikkatle dinledi. Llıkin bir ihtiyat· de seni oolarm zorladığını, imkan :Niderstofun yazıhanec;inin camlan: 
~ızlık ümit ettiği halde sukutuhaya- bulur bulmaz kendiliğinden gelip i zanı:ı;ırdadr. On ni.;andan heri altı 
le uğradı. Kadının bu boşhoğazlı- t;rafta bulunduğunu söylerim. haftadır. Sen Korenten, bazan gün-
ğından h;tifade cdemiyecekli. lstic- I~urtulunca da yeni bir hayata de iki \'e üç defa olmak üzere tayya-
,·aba geçti. başlarsın. Senin gibi güzel bir kız re hücumları altında yaşıyordu. 

- 11-12 mayıs gecesi ne yaptın? hayatta müşkülat çeker mi? Haydi, Kolonel, infilak üzerine kesilmiş 
- Hiçbir şey .. Yalnızdım. Tek kmm söyle, bu kağıdı ne zamar. olan, sözlerine devam etti: 

başıma e\'irndc rahat rahat uyu- yazdın! _ Tekrar edeyim Haym: Papaz 
dum. Liyan şaJmlığı arasında bir fik- Gayyardın artık rnhat.:;ız edilmeme

- Seni kimse görmedi mi? Evin· ri zihninde toparlamağa ça!ışıyor- ,,jni istiyorum. 
de uyuduğuna kimse şahadet ede- du. Papaz serbest bırakılalı bir hafta-
mez .mi? Eğer... ya yakındı. İfade, inin doğruluğu Ye 

- Bilmem. Cümleyi tamamlıyamJyarak sus· Stifelin ölümü sırasında onun Va!-
- Bu kağıdı ne zaman yazdın? tu. Şmit ümide düştü: den çok uzakta olduğu tebeyyün et 
- Ben yazmadım. Makine ile ~ Haydi. yaziyeti anlayacağını mi:;ti. Onu Vandövr ch·arında tev· 

yazmasını bilmem. biliyordum. Senin için itiraftan baş- kir eden jandarmalar tanımışlar, 
Yalanın bir şeye benzemiyor. ka kurtuluş ça~e::.i yok. Herkes ken- süt. nine:sinin öli.İm döşeli:i ba~ında 

Herkes makine ile yazabilir. Yalnız disini kurt.arsın, hayatta kaide böy- 11 mayıs gece..:ini geçirmi~ olan 
kimi yavaş kimi süratli.. Haydi, söy _ J.e ... Başkalarım kurtaracağım diyt köylüler papazın gece saat yarımda 
le, anlat bakalım. Ne zaman yaz- kendini neden bakacaksın? !<iliseye gelip bir saat kaldıktan son 

dm? Kadının gözleri parladı. ra gittiğini yeminle teyit etmi~lerdi. 
- Ben yazmadım. - Eğer bu işi yapsaydım. diye Yakalanan İngiliz ac;keri kurşuna 
~ Kim yazdı o halde? söze ba~ladı, Stifeılin 11 mayıs gece· dizilmiş, onu evinde barındıran ka· 
- Bilmiyorum. si öldüğUrı.ü bilir ve vasiyetname;;i- dm, ya"'lı olması dolayısilc idamdan 

Stifelin öldüğünü nasıl biliyor ni 12 mayıs akşamı evimi arttırma· kurtulmuş, papazla ~üpheli müna-

dun? ğa geldiğiniz zaman size gö terdim. sebetleri olduğuna dair bir itirafta 
~Bilmiyordum. Ben şehirde her- Hem o zaman Stifeli sevdiğimi söy- bulunmam.ıştJ. 

1 

kesle bt-raher öğrendim. Bana ilk lemeı, çok müteessir bir tanr takı- Diğer taraftan tahkikat Stifelin 
söyliyen de, ayın on altı~ında beni nırdnn. Yalvarırım size, hakikati bol keseden bizzat yerdiği ccza'.arın 
kapı dışarı eden ev sahibi oldu. ~yledikçe neden inanmak istemi- affı veya ufak tefek müsaadeler mu· 

- Stifeli na'9.l öldürdün? yorsunuz? kabilinde Sen Korcnt-011 halkından 
- Ben öldürmedim. Haym kırbacını kaldırdı. Şmit hali vakti ye.rinde olanları haraca 

Sen öldürdün. Haydi itiraf et. kaşlarını çattı. Adarına yüklenmiş· ke-.tiğini tcsbit etmişti. Fakat..mak
tnkar beyhude, itiraf etşen hakkın-ı ıer, suçlu olduğuna kanaat gelir- tulün .bu kurbanlarından hi>-biri..,i 
da daha hayırlı olur. miş bulundukları maznunun a~zın- nin cinayet hadi.;esile en ufak bir 
Kadın gene hıçkırıklarla ağlama- dan bir itiraf koparmak için irade· alakao;;ı gôrülmcmişti. 

ğa koyuldu. Hiddetlenen Şmit 1 )erinin bütün kun·etile ça ılşıyorlar· Kolonel de\'::,ım etti: 
zavallıyı tepeden tırnağa kadar sar dı. Bir müddet sükuttan sonra - Bu zayallı papazm pe"'ine tak-
san iki kuvvetli tokat attı. Hayın Hayın homurdandı: tığınız si\'il polble bütün ~ehir alay 
masaya öküz siniri kamçısile hiddet - Senin aldandığını, kurnaz ol- ediyor. Tirollü çoraplan ve tüylü 
li hiddetli ''uruyor her darbede Li- madığmı gö:-;terir. Haydi itiraf et. ~apkasile o, llan .... inin F.ran .. ız mek-
yan bundan sıçrıyor ve titriyordu. Ben bir şey yapmadım. teplerinde çocukbra mükafat diye 
Böylece bir müddet wnra ipnotize Kadını. hapishaneye göndermeğe verilen kitaplarından kopye edilmi-
edilmiş gibi, gözlerini kamçıdan ayı karar \'erinceye kadar, beyhude ye- şe benziyor. Oniiormac;ile daha da
ram:ız oldu. Haym kamçı..;ının her re, üç ,,aat yanlarında alıkoydular. ha az dikkati celbederdi. Güliınç 
rnru~unda ayni ci.imlc ile tempo tu- IJaym, Liyan gönderildikten oon-ı şey! 
tuyordu: "Haydi, itiraf et.,, · ra yüzü,1ün terini silerken: (Devamı varı 

-., ' - . -· r . Al 
" . ~ . - • . . . l .... .,. ,. ., . , ' . t"j .. ..... ,.-o. 

''Soğuk ye ışıklı gecede bülbülün ft:rya

dırıa sarayın pencerelerinden akseden mu
siki ~eskri cevap verirmi-ı: 

Sor giile, biilbiil ne reker // amı elinden 
Bir dolıa giiJ kok/ayamam yamı elinden 

");ihayet ufukta, solgun bir kış güne-
şinin ilk I;)lkları çizilirken, son damla ka
nım gulc veren bulbül umuş, ufacık göğ 
ü dıkenlerd n delik d :iik yere dii~mü1 , 

sarayda çalgı durmuş, delikanlc fidanın 
ı.ızerind ~i gi.ılü koparnuş, k.osa koşa c::a· 
ra) a gitmiş, i&eri girmek istemiş, par
lak mızraklı nöbetçiler yoh,ınu ke~m· ,ler. 
kargılardan bir zincir ününe dikilmiş .. 

"Ya ak,! buradan girilmez. 
Meyus a~ık aldırmamıc;, goğ ünü mız 

raka, kargılara day1yarak1 içeri girmiş 

takat girerken giilii elinden dü~müş. deli
kanlı y rden gülü alırken bir mızrak ar
' a ına c;aplanmış, bir ok böğrünü delmiş. 
ıa\allı bu haliyle kanlı elinde gülü 
merdh enlere trrmaıunış. prense"in oda,.ı
na irmic:: .. 

"Prensc-;in o<lac;ı bir cennet köşkü ka
dar güz ım· . iÇt!risinde anber ağaçları 

\anan ocaktan kokulu ,.c uyusturucu bir 

ıcaklı~ döki.ilürken. pren:'les yum:,ı~a~ \e 
tü~In halının üzerine c::erilmiş, ipekli ku-
711;ıo;;lar l\rtmn bir se<lirde yan uz:mmış bir 
halele oturuyormuc::. Ba,ucunda her hare 

~ ~ 

MASAL ÇOCUKLARI 
HABER'ıN AŞK VE HiS ROMANI 25 

Nakleden: MUZAFFER ESEN 
ketlerinde ayaklarındaki gumuş halhal
ları tatlı bir musiki ile şıkırdayan cariye
ler ayakta beklerlermiş. Bir köşeye gerili 
ipekli perde arkasından Şeştarların, Hü· 
hapların, kemençelerin tatlı ~esi akseder
ken prensesin ayakları ucunda oturan, u
z ık diyarlardan gelmiş bir şehzade tatlı 

birse le prensese bir şeyler anlatırmış. 
"Delikanlı içeriye girince bir söz söyle

meden bir cliı le yaralarım bastrnrken di
ğer eliyle kanlı gii!ü prensese uzatmış 

\ e oı+d) a canc;ız yığılı\ ermi.:. 
"Pren eş kana bulanmış bu güle bakmış 

\'e: 

Ben bu örselenmiş, yıpranmış gü'ü 
ne yapayım ... ~ize zalunet olarak ama a
lınız da lutfen pencereden atınız. 

"Diyerek yanındaki giızel delikanlıya 

uzatnuc;,., 

G<izleri :\edelin yüzünde zaman zaman 
beliren elem. iim:t, ilıtirac; ifadelerine di· 

kili, nefes bile almaktan korkarak bir 
kelime bile söylemeden ma~lı dinliyen 
Behirenin ağzından bir kelime fırladı: 

- Kalbsiz! 
Necdet sesinde ince bir hüzün titriye

rek Ce\'ap verdi: 
- Güzel prensese kızmayınız Behire. 

ona sadece acıyınız. Kalbinde a';-ktn tatlı 
~·arpıntı,..ını duymıyanlar acınmağa layık 

zavallı insanlardır. 
Necdet ve Behire gözleri. belki de ayni 

hülyanın ufuklarında su:,,tular. 
Neden sonra Behirenin dudaklarında 

gizli bir dua fı..;ıltı halinde titredi: 
' 'Yarabbi! Necdete benim yüzümden 

1,tzrab çektirme!., 

vrrr 

Dehire eli;Jerini çantasına yerlec:tirir
ken yeııil 1.cmin üzerine i~lenmi~ bir ya-;
tık yüzü üzerinde durakladı. nu. inci çi-

çeklerini motif olarak kullanan çok ince 
lir i~ti. Dallar ye' yapraklar arasından çı· 
kan sıklfimen renginde ince bir şerit ku· 
maş üzerinde dolaşıyor,ipci çiçeklerini,can 
çiçeklerini, minelerini zarif bir demet ha
linde bağladıktan sonra şık bir fiyonga ile 
kapanıyordu. 

Sanatini seYen ye şahsiyetine hürmet e
den her c;anatkar gibi Behire de kendi e
serlerini çok sıkı lenkid eder ve çok az be
ğeni rdi. Behire ince ru.hlu bjr kızdı. İşle-
ciiği danlelalarr. eli.;;lerini, anavate!erini. 
hilha""a yastıkları hakiki bir ~nat eseri 
.gibi telakki etmek daima mümkündü. Göz 
)erini tabiatte kendbine model olacak 
çiçeklere dallara ve c;iıgilere çe,·irdiği va
kit bir sanatkar gibi hunlara özünden bir 
c;e,· katma~ı biliyordu. Behire bilhassa 
çiçcklt>rden nice ve ahenktar terkipler çı· 
karahilcn. renkli . ısıklı boyalar. (lrr1\ \'C 

kalt çizgil<'r kullanabilen bir sanatkflrdr. 

Behirenin eli~leri. bütün sergilerde da

ima iyi yerler alırdı. Şimdi gene jıazırla
dığt modelleri kadınları e,irgeınc derneği
nin açtığı elişteri sergisine gütürmek ii:re· • 
reydi. 

İnci çiçekleri işlcnmi~ rac::tığına bir defa 
daha sanatkarane hır gururla baktıktan 
sonra gözü saate ili~ti. Bir hayli g~ kal
mıştı.Alelacele giyinnw~e koyuldu.Sırtına 
kareli bir tayyör, nccef ma' i i renginde 
bir bluz geçirdi. Yüzünü gölgeleyen ge
niş panama şapka:;mı da giydikten sonra 

soka~a fırladı. 
Epeyce yünıdükten. iki tramrny <leği;

tirdikten sonra sergi binac.ına geldiği 'akit 
kapıda kendisini bir hade.'lle karc;ıladı: 

- Sergi müdürü iki defa gc'ip gelmedi· 
ğinizi sordu bayan Behire.:-.rnctürün ya
nında bir bay \'ar. Pariste guzel o:anatlar 
tahsil etm·~. hem res tl111. hem ele heykel· 
tra-ı imjş . .!\ Hıdiir i)l<'rini,zi ç,ok yük~e'\ bir 
ze,·k -.ahibi olan bu hayıı göstermek bti
yordu. Hemen odasına gidelim. 

Behire dudaklarında memnun bjr te
bessümle müdürün oclasma girdi. Ge"-; 
kız çok mahcup tabiatıi oldu:tu iç'n <r- 1

:· 

törün oda ma gi!'ip orada oturan bi1,·'i'• 
sanatkarı görünce kulakla.,ına J, -ı ·..,r J,ı

zardı. 

(Devamı vm) 
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'' Gregoria a bir baskın 
yaparak mağlii.p etmekten 

başka çare var mı?,, 

baskı hazirlanırken 

ŞAHISLAR: 

David .Ley: Gazetenin yazı iJle· 
1'i müdürii. AltJ ~ubbir ve muhar • 

- Fakat, dedı, senin erendinle 'ına.}a iyi tetkik etmek üzere gece nin ale.} hine donmu§lerdir! Efen - rir. 
b f ç ak dahi defineleri girmeğe mecbur olduğu için ayın dim bunu öğrenmi§ bulunuyor!.. ..Daily Nevs,, gaıetesinin tahrir 
ha 'ceck b\ltiln vasıtalar herifin j !bulunduğu ıeceler daha dikkatli o- SAlçuk emtr;i lıay.rctle gozlerini odaıı. Bir çok masalar, ki,irtlar, 
clınde! ... Ne.'8 yarar, ne ~apabili-, lunursa GregoriU& kolayca yakala· kırpııtırarak: kalcınler, haritalar, lugatler ve ke-
riz kı? •. nır!.. _ Acaib! Buna pek hayret et- sik gazeteler, reıimler. Perde açıl· 

Gregoriusu acele \"e uker kuv- .8elçuk emtl'i artık kendil\İ zapte- tim, sahi mı?.. dı~ı zaman Adama ve P.ratt ~in. 
v l .} le bir baskm ~ar.arak mağ - <lem~l1Ü:§. ~in.c; :vtı hayretle: Dedi. de ıki muharrir yaz,ı hazırl60lak· 
lüb ctm k ve bu ıuttUc her şe~i - .A§kolaun 1bre PJ.p&a ! .. diye ba· Genç papa21 .acı bir 4!eale: la mc§g'u.ldilrler. Thamaı 'daktilo 
d ı; irm kten ba.§ka ça.-re '\&r mı".' •ırmıştr. - EfQndi.ıxı de evvelA bıına .MU- makinesinde bir ıey yazar. 

G:-1-ç papa gilldu. Sels;ull .emlri- SeJçuk enılri bir fe)1ana benze - ına.l vermedi'.. Adamı - Kleptomaninin Fran 
ne biraz daha ) aklqtı. Emlrin yu- mekte olan bu &ey ah kukuletalı, ili- J)edi. Fakat ef'E>nclim! çok aevdi- aız.cı imlbın.ı bilen var n:u?. 
?.ilne fırıl fınl d n n, parlak ve };ah 11a.kallı eablc .pça:ıa: im iı;ıo... Pr&tt - (B.aııtu kaldı.,rma<!An) 

son dcrroe zeki ıözlori.} le bakıyor- - En açık .gQZ adarnlarmu ıoz· - O malum! .. O ıoruhıyor og ~ Bilmiy.orsun ~ ne diye k_ı.ılla.nı. 
du, eti .koyacağım!.. Gregorjusu tam !um!.. yorsun?. 

- Fakat efe.nelim, ni in olması ?n .dd'inclerini ke.Cedt:ce.t;i sani~ ede - Evet, çok sc:v.diğim için hl.in- Adama - Soruyorlar. Az~ o-
Dcdı. B .} le i lcrde> kuvvette.o zı.. yakahyacagını. .iann c.t.r.afma koy.duğum adamlar kııyuculannıız;m ahret ıualleri 

ra e hilcnın işe ) a.ro.dıgını ,herhal- Diye bağırdı. Gens; papas ,P&nldı- ıı·urtaaiyle &ididen gUliye bu ili malUm .. 
de bilU"fluı ~ ! .. van gözlerinin içi derin ~r mem - ta.kip ecli<>y;rum. Dcvletıfı lıliraya P.rattıı - TbQnl&ıı. bilir gclki .. 

S 1 uk <'miri hııyrcUc. fakat U - nuniyct ve hazla gülUyordu. gayet mUtcya.kkız olnı.aaını, bak - Thoınas - lngUaceai Jibi, yal· 
mı<l c adeta homurda.nır .gibı: - Yalnız, dedi, auıan dıkkat bu- larmda fena niy<!tler be~l0ndi&ini r.u .U,:crine akaan ipretleri ;koyar. 

- Na"' 1 hılc ". Ne hileye mUra - \-Urunuz! .• En ufak bir gaflet bu sl5yledim, niyaz ettim. Vakıa o da. sın (Hepsi kahkaha ile gülerler.) 
cruıt ed bıliriz? mel'un adaınm tuzağına düşmenize bana inanmıyorL Fakat ~n bili- Adamı - (L.iıp.te baklrak) 
Dıye sordu. sebcb olabilir! Dili)onıunuz ki defi- yorum ki hakikat böyl('dir! .. Onun ~rk yılda bir, bir fCY sorduk, re-
Gcnc; papas: nelerin sırnnı bilen ycglne ihtiyarı 'çin Mal hatuna i!}i açarsanız iyi- zil ettiniz. 
•- Ah, efendim, bu pek bıuılt !. nasıl ôldUrtmUetUr. 'Mademki ıılzin lik .} erine fena.Irk olacaktır. (Jimmy girer, bir elinde kalın 

dedi. de bu lşlc uğraştığınızı artık bili - Selçuk enlin hayret ve endişe i- bir ıandoviç, diğer elinde bir ro. 
- Nasıl basit a canım!.. ~-or, ha)atmtz 'her an tehlikededir! çinde bryıklannı kll§t)nrak d~ün- man vardır. Xlımeyle konuım•-
- Arzedeyım efendim, Gregonus Zira bu me'\:ınun burada gizliden me'klcydi. Genı; pepe.sa birdenbire ! :ıa nbir koltuia otur.ur, ba~kl.an· 

melfınu definelenn yenni muayyen gizliye pek çok adamlan vardır! o kadar .d~ bir iti~t hiasi duy- I nr koltuğun koluna dayar, ..aı:ıdo. 
zamandll anlryabllmek için Bursa- Selçuk emiri genç papaıım bu ııöz mu1Jtu kı aöyledilclennın mutlaka 4lan bir :koltuğa ohırJU', baçaklarr· 
ya ~elmek mecburiy~tinde değil leri üzerine dü~ünmc) e başladı. doğru olduğundaıı ':hiç ıüPbc etmi-
midır? Sonra bqmı kaldtnp genç papasın yordu. ~u halde, dPmek oluyordu Adamt - Ayın azası Dugan'ın 

- .Nasıl mecburi}ıet! yüzüne baktı: ki hüllkir Quıanıu -et.r&fmda da merıiyeai tamam! Yoku herif he· 
- Dinleyiniz efendilll. Gresorius - Evllt !.. Anl~·orum ki een bu şiı:ndiden entrikalar dönme.}:e baş- .nü ölmedi mi denin!. 

her ne yaparsa .}apsm, en sonw:ıda, işle canla hafla "1e§guleün. Efen - lamı§tı. Herhalde oradan Umid ol- Thomaı - Nerede? Doktoru, 
aym Meryem ta.blosu üzerine düşe_ dilerine aada.katinia deNOeslni g~ mıyacağ1 aşikardı. 1yilegmefc yüz tuttucunu ısöyle -
c k gö gesin.i anlamak, binaenaleyh rUyorum. Elbette bugtln bunun Kendieiyse nihayet Bunıad& bir mi§ .. 
dcf.uıelerin bantuanı mey.dana çıka müklfatını görecek.şin ! .. .Acaba, eli- misafirden ba.§ka bir ıcy değildi. Adamı - Deme yahu! Patron 
rabilmck i~ herhalde Bursa~-a yorum, vaziyet bö le tehlikeli \'C Vakıa Bur&adn bulunduğu müd - beni bütün gün bu yaıı ile uğra§· 
z lmeye ve .balWd taiiloyu ~aldığı mübim olduğıına göre ili huewıi 11u ~etçc bir misafuden çok daha faz- tırdr. Aksilik i,ıte ! Şimdi gazete· 
'ere koyuıı aym &-<>PetNni tıönni - ıettıe Mat Hatuna atnk ... Bile yar 'a bir serbestlikle, <Ulediğı gibi bıv <le bir buçuk 9Ütunluk yer ~k 'ka. 
ye mc burdur, dejil lr:ai efendim?. dan ~em~ mi? re.ket cdebiliy.or<lu. Fakat Gregori- 1acak . 

l"uk <'miri ba~ retinde,n adet.l Genç papas acı .a.cı ıiUÜlnlle.di. usu,o ada.mla.rJ .bir entrika çe'.\"ir.e • . Thomaı - Bir tarafa sakla .. El· 
afallanu bir halde ıe.uç P•~rıı ) \i BMJnı derin derin ııalladı: bılir ve hünkar Osmana herhangi bette bir gün ölecek .. 
zUne b kmakta;>dı. Sa.bt.e P&pMin - Ah, efendim, dedi ... Mal Ha- bir tesir )aparak ken<l11Jini memle Aıdams - Ama busun fırsatı 
z k ve şe otannt,ı.Qa hayran oloıı.14- tun artık bizim d0tıtumuz ve hayır- ketine iade ettirebılirdi. kaçırdr. Mühim havadis yoktu: 
tu. babımız değildir! birinci sayfaya, koskoca harflerle 

• • el O vakit .ıorla ».:unada Jtal....:ıaz· H;~aten so.> lcdıgi dogruy u. - 'N c di) orsun ! .. yazacaktık. 
~...ı d'" dı ya .. BlitUn butV.an düş~l'fk 

Gregorıus ayın tablo Uzc..-.n" uee- - Evet, efsus ki hal bö)ledır!.. Thomas - Sen yarmm "'Gönül 
son derece e.nı ,tu\ulıyordu. 

cek gb~ 11nı gômı,ek vç .b.arila.> ı Hünklr Oemanm oflu Orhanla meseleleri .. sütunuyla '"'ıgul ol.. 

.meydana çıkarmak içın Bunıaya beraber efendım :Mirayla Afroditi- (De.ama .ar) Sakın akci ce-vaplar yuma. gue. 
gelın e v bak ki Mı:.r> eli) tablo • 
sunu il) azmadaki yerjn.e koyup 
tctkık etmeye m~cburdu. İhtimal ki 
e.rifın ılldıgı hakild tablonun ) e -

rine> sahtcsıni ko\"maktan da mak. 
adı ha.kıki tabloyu ~ine eski yeri

l e aynen ko\ abılmek \"e yerini kay 
hctın ınek olabilirdi. 

K ndisinin bunu dtişilnmemiş ol • 
l1Ml.I na \!C genç papa.auı bir 11&111)'6-
d nu halledijllle cidden hayret 
clmu ti. 

Elini g ne; papasm omu.zuna sa

mimi bir tavırla ~oyarak: 
- A koleun delikanlı! demekten 

k nelini alamadı. Sen hakikat.en e
f ndine layık, ga;>et ıekt bir adam. 

n ! .. İnanı) o,.nım ki ..9en J>u iıtte ça
l tıkça hakikaten muvaffak ola -
c ksın • •. itiraf ederim ki ben bunu 

ün memi tim... Fa.kat, v,.ıtıA 

un henf ayın golgesi."li a.} arla -
ınak tablo~ u ay azmaya getirme 
' mecburdur. Onu o zaman yaka

mak ı en bile değil! .. Fakat onu 
~ bılm k i in ayın gölgeJI 

1 ı zamanı, güaU ve saati 
Dl(>rnız lleım ... Bız bunu bllnıiyo.. 

G n papa.a guldü: 
- Evet, vakıd bilınivoruz ama . ' nu mutlaka ô~neeeğiz ! .. dedi. 

r nemetıek bıle buntıft da ç&.o 
at yok değil !.. 

~ lçuk emln yın hayretle sor ~ 

- Ne ynpabıllr.iz ki tvilt ! .. 
- 0 da buıt efen.f!UD ... Adaınr 

n açık göı:Unil tebdililnya,,, 
tir rek •yuma eivanna göa

koydunıraunuz: .. 

azmaya girip çıkanlan gl 
r orius meJ'unu ayaz -
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a sandık oela., wu11ıek) 
•ı ... r•tavJt C •• d•ııt.arra•, ıa ch•lft•r• ot,1 ıe 
cebin•- •• .,ıebarr•• > h The Lumtaer • ...-... 
Aı De• AtttM:e11rau1n c dle ~••J.-ı.k-.m .. er. 
eln• K•INI .. 

J. A8PtRATÖlt (elektrik 

~) 

a ıWr [~ elMll] 
h ,tUğnıe 
c dapo 
a fiş [ prb.e t.alnuk 

irm) 
e e1DJ11e bo.ruau 

1. F: l'aspırateur m, a PQtısei
ere 
a la tuyere (le 11uceur) 

b l intemıpteur '"· 
c le ~er (l~ re,..rvolr) 
a la fiche [de la pıie 4e 

courant] 
e le tuyau d'a.splration 

J. t: the vacuum eleaner 
a tlıe nozzle 
b the switch 
c the box 
d the plug 
e tlıe tube 

1. A: der Staublıaugeı 
a dte DUaf> 
b der Schıllter 
t der Kessel 

2UI 

d der Stecker 
e der Schlauch 

%. AÇllAR KAPANIK Mm
Df\'f:N ( ~t merdh en, 
dfti.tekH ıacrdh en) 
KAP 'LI OLARAK 

2. F: l'escabeau nı. (l'eaca
belle f .• !e marchepied); 
il est rcplie 

!. t: the etep.ladder (t'olded· 
up) 

2. A: die Stehleiter (Trep
penlefter; zuııammenge· 
klappt) 

3. PTIIÇA 

S. F: la balayette (111. broeee 
a main) 

3. ı: tlıe baniater bruah 
3. A: der Hıuıdbc~n (Hand

fcger, Borstwiııch) 

4. Kt'REK (f&Paf) 

4. F: la pclle (la palette) 
4. 1: the dust-pan. 

Çeviren : iLHAN TANAR 
teye düıman olurlar, ümitlendire· 
cek tau~ bir ıeylcr yaz. 

Adams - (Çekmeden bir yığın 
.mektup çıkararak) - İşin içinden 
.kendi başlarına 9kamıyacak adam 
Jar ne diye aşık .olurlar bilmeuı 

ki .... Bae .iş güç olsun diye belki!. 
P.ratt - Ley dün neredeydi? 

izinli mi?. 
Thomas - Evlendiğinin eenei 

devr,iyesi imiş.. Her <1ene o günü 
evinde kan& ve Ç9<.Uğiyle beraber 
geçirri. 

Pratt - Evli .oLçlugunu bilmi. 
yordum . .Matbaa ile ..o ık.adar .meıt· 

jul ki, Linotip ıaıakinclerinde_n, ro. 
tatillerden batka te:Yle=- alikeaı o
lamaz ıibi eeliıidi bana .. 

Tıbomt,1 - Ailesine pek diifki.in 
dür. Çocuğu iki defa aksıraulc 

olsa, gucteyi filin bıralur, bir 
,hafta evinde kalır. Bue.i.inkU ga· 
r;ctede bir aaur bile ye.ni havadK 
yok. Talhih etmek luundır. Hey 
Jiııımy, bugünkü .nu.bayı bir de
.fa daha gözden ,gc.çiciwr .. (Jim· 
my gazeteyi alarak yandaki .Oya 
g.esirir. 

Pratts - Şu acı. .taraflarıada 

bir cinayet ~ olaa da p~. 
tam yüzme havası, deniz .ne !llık. 

tır .kimbilir .. 
A~ - Ben .de bcr&ber ?l· 

mak prtiyle ! . 

Pr.att - Sen itine bak, :DajTı 
yanık kara sevdalılar ne tatlı 

ıeyler yuıyorlar, ılümbilir?. 

'l'homaa - {Heni.iz içeri giren 
JijJIOn) Siyasi tıavadia var mı? 
Telsizi dinledin mi?. 

ler.öe yüeme öjretilmesioiıı liizu• 
mu .hakkında .harıır.etli bir mlina • 
kaşaya tutııJmuılardı. 

T.homas - Mev.zu?. 
Ley - Uzerinde işleyeceğiı 

ıBJ akşam gazetemi.z çıkınc11, bu· 
tün ıehir halkı ayni menuu mi• 
naka§a c-:ieoek.. 1lk .aayfay.a koya.. 
rız. Mektep iduele.rini te
laşa dugürec:ck ;ıavemiz.i taamı• 
le .mektt,µlere tabaiı ederiz. J4il
hiıxı bir aıe,ktebio kltibi, timdi 
muhbirleri=d.en Blake jle beıa • 
bu bir eazjooda otu.ruyorlar. D· 
tıbi söyletmek is-Ut Bıl~e hiraı .... 
rab ftt!a:.1 ılrraıxı ~dec~. 

Pratt - Kitib olu.P ta mektep 
sırlarını ifta edecelc hale ıeliDQj,p 
Jı:adar bU,im muhbir ,.öyJenesücwl 
.anlayaauy.ac.ak ve~ Anlata bile 
aonra.dan hatırlayaım~k ...... 
yete cirer. 

Ley - Her ne ise, ortaya !ııir 

.mesele .Wl:f QJlacairz- $U timlll 
ne yapı7oraQ11uz, .Aldımıa ? . 

Adams - Gön.W ~lel#i ! 
Ley - Buak. Ev .kadınuıuı •I• 

zından bir ~aıe :vazacabın .. lf,I 
notları da al .. Her y.u ~ocujtıa 
ııun y)iQıe ~ YJJ•iandeıı 
neler çektij~'lden W\tet.. Sıee tle 
,a.uyoıauo, Prats?. 

Prattı - Hiç.. DiiJünU:ronm.. 
Ley - (Dalım) 1Jırak onu 

timdi. Seki~ ~ocuklu bir .a!\M111n 
af zmdan mekteplerde ıpora yer 
nritmemeei 'hakkında bir yazı 'ha
zırla .. 

Prattı - Sekiz çocuk t 
yarabbi! .. 

Vilson - Evet. Valinin o&lu, (Telefon çalar.) 
mektepte çok çalışma yü.zündcn Ley - Alo, yanıın n:ıı? Nere-
uykusu.z kaldıfı için auıbt buh· de'! 'Peki teftkkür ederiın. :Fab
ranlar ,eeçiriyormuı. rikalar mahallesinde YUCll) ver· 
Tbomaı - Valinin oiluna tab- l;DIJ· Ehemmiyetaiz Pir ıe~r beJ.. 

sis .edecek sütunumuz yok. ki aO>a, beyec.aoh bir J41e tdlı:ald• 
Ley - (Elinde bir tomar kijıt- liri.z. Aııl mUhinami -mektep Jnest• 

b girer. Muharrirler susarak ça. lesi, bugün ka.nnıla ~ bir 
l•ımağa baıtarlar.) Çoculd~r. mektep tenez.zilhüne ıön*rdW. 
mühım bir mevzu yakaladım. (BU Thoınaı - Nerey~? Adayı 11111 
tün baılır merak ve altkay}a kal- gıttiler?. 

1caı) Bu sabah tr8mvayJa ıclirken Ley - Evet .. J>e1' iyi de l:ıilml-
önUmde oturan iki 'kadın mektep· ! (Ut/en -ı1/oyı çevtriıtü) 

e the wute - ptpe 
f tlıe bracket 

lO. A: der w~~dı 
a der ~Vf~hl\11 

(StöPMI ıWJt Ute) 
b der filM,tucbMJtcr 

mit den Hand~üchern 
e dıer 'O:berja ııf .dee Be
~enıı 

d 9a.s W uch0ecken 
• daıı Abflw.\rohr (der 

Abla uf) 

f dae Traggestell (der 
Tl'~er; ein Wandages
tell) 

IJ. SU Jl.t\Rl>AGI 
11. f: le vep-~ ô. eau 
u. J = tb.e tllQlbler < a slau) 
11. A: daıı W~rgl.u 

tı. DİŞ FIRÇASI 

ız. F: ıv. hroeee a dentıı 
12. t: the tooth-'tlru.h 
]J. A: die Zabnbünte 

ıs. F: le tu~ de dentifrice 
(la pA.te dentifrlce, le 
den tifr:ice) 

13. ı: thc tube with tlıe tooth
pa.sle 

ıs. \: die Tube mit df'!r 
Zabnpaste (Zahnpaata) 

ı.t. J>İŞ St1J'tT ... 
lf, F: le flscoo st'eau dwıtl

frlce 
H. t: the bottle with the dGJ. 

tifrice (tlıe mouth ,. 
waah) 

14. A: die Flaache mit ~em 
Mundwaaııer 

l~. TIRAŞ MA.Ktl\"J;St 

15. F: le ruoir ~ıque ( e 
raaoir '1e ıfırete) 

15. l: the safcty razor 
ı ö. A: das Raaie.rcerat der 

RaeıerapPfJ"at) 

ı t. TIRAŞ sur.~ 

a tıraı h~ası 

16. F: le aa,·on i bş.rbe (la 
c.reme a ra.tıre) 
a le bl~eau 

16. ı: tbe s4avinı - creaıp 
a the ahayıng-}>ruah 

16. A: der Raaierkrem 
a der Rasierp1J1sel 

17. Cı\.M JlAF (d.UIJ}e) 
17. F: la con!Ole aııec 111. tab

lette de verre creta
gere f .) 

n. ı: the b,..cket Yith the 
glan 11helf 

17. A: dit> !{o~ - -
Olaap1-
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yorum ya, va.purla. iidc~eklcr~ 
'nıomas - Mektep ıezintilcri 

de ayrı bir makale mevzuu olabi -
lir. Çürük vapurlara binlerce ço· 
cuğu dolduruyorlar. Günün bi
ıiri:le bir facia olacağı muhakkak 

Ley - Her halde bugün olma
sın ıda.. Zevcemle çocuğumun 

gitmedikleri bir gezintiye sakla iş
tahını 1 Bugünkü gazetede baş!<a 

ne havadis var!. 
Thomas - (Kağıtlara baka

rak) İki intihar .. 
Ley - Enteresan mı?. 
Thomas - Hizmetçi kız, az:ır

landığı için, havagazini açarak ... 
Ley - Bırak onu, eski mevzu .. 

Herkes bıktı .. üç satırla geç .... 
Başka?. • 

Thomas - Diğeri de az maaşlı 
bir banka memurunun karısı, üç 
çocuğunu geçindirmekten aciz ol
duğundan dolayı .... 

Ley - Bu güzel.. Şişirtin .. Kü. 
çük evi, üç hastalıklı, zayıf çocu
gu tarif edin .. Kabahati az maaşla 
memur kullanan bankaya yükle -
riz. Mükemmel.. Hangi bankada 
memurmuş kocası? 

Thomas - Yurd bankasında. 
Ley - Durun bakayım, o ban

l.anın sahipleri bizim gazetenin 
sermayedarlarındandırlar. Vak'a
yı bir iki sal'lra indirelim, daha iyi, 
daha münasip olur. Hem de dör· 
ldür.cü sayfaya koyarsınız. Serlev
hası gösterişli olmasın .. Belki ka
dın müsrifin biriydi. Çocukların 
yemek parasını tuvaletine sarfedL 
yordu. Daha neler var?. 

Thomas - Dün gece hayvanat 
bahÇesinden kaçan yılanlar bu sa
bah tutulmuş ... 

Ley - Yılanların bu sabah kaç
tıklarını, hen~ yakalanmadıkla -
rını, bir çok kadınları ve çocukla.. 
rı soktuklarını yazın .. Birinci say
faya! (Telefon çalar) Alo? Gene 
mi yangın? Vapurda mı? Hudson 
nehrinde, öyle mi? Teşekkür ede
rim .. Çocuklar bir vapur tutuş

muş. Ça~uk, !deniz kazaları kıs. 

mında yer ayırın. "Yüzlerce çocu 
~-ın ve kadının hayatı tehlikede., 
Du başhk nasıl?. Tertip dairesine 
ı;idip haber verin: Birinci sayfada 
ü~ sütun boş bırakılsın. (Baldvin 
girer) Merhaba, Baldvin, tam sı· 
rasında geldin. Bir vapur tutuş -
muş .. Evin vapur işletme dairesi
ne giodip, vapurun kaç senelik ol. 
duğunu, ne zaman teftiş edildi· 
ğini öğren. Sonra da kaza yerine 
gidersin. Yazı akşam baskımıza 

yetişmeli .Vapurun ismini henüz 
öğrenemedik ... 

( Devamı var) 
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18. DUV.\R Al"NASI 
18. ı·: la glaee [murale) 
l~. 1: the mlrror (a wall mir

ror) 
18. A: der Spiegcl (cin 

Wandspieı;el) 

19. • on\ CORUSU L duman 
l<;In 1 
a dirsek 

h a.;yna. 
10. F: le tuyau de po~le 

[pour le degagemcnt de 
la fumeel 
a. le coude 
b la rosaec de mur 

13. t: the stove-pipe ( the 
wastc pipe whieh drav.-s 
off the smoke gıuıes into 
the ehimney) 
a the joint 
b thc metal ring at the 

ehimney-hole 
rn. 1: da.cı Ofcnrohr ( Abzugs

rohr für clic Rauehgase) 
a das Knie 
b die Mauerrosette 

20. B.\X\'O fo\OB.\SI (depo. 

o;u) (kömürle teshin lçinJ 

:?n. J": le chauffe • bain [pour 
Te ehauffage au charbon] 

20. t: the bath stovc (heatcd 
~...., 

!I. A: eler Badeofen (für 

~14 
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Sakramento kıyılarında Garip bir hortlak vakası 
(lla~laraf ı 10 uncuda) ~eçmiye karar vermıştı. 

istiyordu. Eski ve çok paslanmış Fakat. birdenbire aklına bir 
oaln kablonun üzeri çelik çivile:le şey geldi. Hemen ceplerini karış. 
kaplı idi. Spillaneye bağıra bağıra tırdı ve aradığını buldu. Bir dül
l:;ir iki şey söyleyecek noktaya ge ger çivisi. 

lip te durduğu zaman elleri parça Bu çiviyi cebine ne zaman ko 

Fransada küçük bir kasaba çiftçilerinden 
birini nehirde boğulmuş buldular 

parça olmuş kanıyordu. • muştu. Niçin koymuştu. Bunu biL 
Jerry şimdi Spillane ile karı· miyordu artık. Fakat, bu çivi ol

sının bulunduğu teknenin tam masaydı gene kablo üzerinde yeni 
üstüne gelmitşi. Oradan onlara bir yolculuğa çıkacak ve başka 
kablonun nasıl gidip geldiğini an- 1 ıyerl.:len bulup getirecekti. 

ve adamcağızı merasimle gömdüler 
Zavalhnın birikmiş bir kaç parası harcandı ve elbiseıe·ri dağıtıldı 

!atabildi. Çiviyi .dingilin gözüne soktu .. 
O sustuğu zaman Spinalle ba. Bu suretle, tutacak bir nokta elde 

ğırdı; etti ve buradan tutup çekti, kolay-
- Yardım etmek isterdim sana lıkla çıkardı. 

ama, karım bitap bir vaziyette. Sonra, demir çubukla vurdu ... 
Her halde, kendine dikkat et, sen, Tekerleği sıkıştığı yerden oynat. 
küçük! . Bu işi başıma açan be- tı ve esas vaziyetine koydu. Sonra 
nim! Bizi bu vaziyetten kurtar. iple tekneyi kaldırdı ve kablonun 

Fakat ölmüş adam gömüldükten biraz sonra, 
belediye reisinin karşısına dikilince herşey 

karmakarışık oldu 

mak vazifesi de senin!. iizerine oturttu. 

Jerry: Bütün bunlar ancak uzun bir 
- Kurtaracağım, dedi, söyle- zaman zarfında olmuştu. Bir bu

yin, bayana biraz sonra karaya a- çuk saatten faza! bir zaman geç· 
yak basacak.. mişti. 

Yağmurdan önünü yarı görü. Tahta iskelesinden indi ve tek. 
yor, yarı görmüyor bir haldeydi. neye girdi. ipi çözdü ve tekerlek-

Rüzgarda bir rakkas gibi salla. ler yavaş yavaş dönmiye başladı. 
nıyordu. Fakat nefesi nefesine, Tekne ilerledi. Göremiyordu ama, 
elleri parça parça, acı içinde ni. Spillane ile karısının bulunduğu 
hayet boş tekneye kadar ilerle- teknenin de aski istikamete gitti. 
di. ğini anlıyordu. 

O zaman derhal gördü ki, gi- Frene lüzum yoktu. Pünkü ken 
riştiği bu tehlikeli iş boşa gitme. di ağırlığı inen teknenin ağırlığı
mişti .. Boş teknenin ön tekerleği nı müvazeneye koymıya kafi ge
çok eskimiş bir şey olduğu için, liyordu . 
yerinden fırlamış ve kablo ile tek- Biraz sonra karşıki yar ile ora. 
nenin arasına sıkışarak harekete daki kablo tekerleği sisler arasın-
mani olmuştu. dan sıyrılarak göründü. 

ilk yapılacak iş, tekerleği kur. J erry sıçradı, yere atladı, tek _ 
tarmak, onu kurtarırken tekneyi neyi büyük bir dikkatle bağladı. 
yanındaki iple kabloya bağlamak Sonra tekerleğin yanı başına yı

tazımldr. kıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
Bir çeyrek saat kanter içinde başladı. 

lığraştığı halde ancalt tekneyi bağ Ağlamakta hakkı vardı. Deri
layabilmişti. Tekerleği dingile !eri soyulan ellerinin acısı bir ta. 
rapteden kısım paslanmış ve ezil- raftan, müthiş yorulmuş olması 

mişti. bir taraftan ... Ayağı yere basınca 
J erri, bir eliyle vururken, ö. birdenbire gergin sinirleri boşan

l;ür eliyle de kabloya tutunuyor - mıştı. Fakat bilha:;sa adamla kadı. 

Ju. Fakat rüzgar onu mütemadi. nr kurtardığı için memnundu, se
yen sallıyor ve tepe taklak etmek vinçten ide ağhyordu. 
tehlikesini gösteriyordu. ötekiler ona teşekkü redemedi-

Bu vaziyette .de çocuğun hemen ler. Gürültü içinde kaynayan ıı

her vuruşu boşa gidiyoti:lu. Kuv- çurumun öbür tarafına çıkınca, 
vetinin onda dokuzunu müvazene. Fırtınanın şiddetli ile, "Yonca 
sini kaybetmemiye sarfediyordu. yaprağı,, madenin yoluna doğru 
Çark anahtarı belki düşer kaybo- !wşmıya başlamışlardı. 

lur diye mendili ile bileğine bağ. Jerry sallana sallana kulübeye 
lamıştı. doğru yürüdü. Kapıyı açmak için 
Yarım saat sonra, tekerleği ye- tuttuğu beyaz topuzun üzerinde 

rinden oynatabilmişti. Fakat sıkış. bir kan lekesi kaldr. Fakat ço
tığı yerden çıkaramıyoıi:iu. Belki cuk bunu görmc:ı;ii bile .. 
on defa uğraşmış. muvaffak olama O simdi. iftihar hisleri içinde, 
yınca, ümidini kaybetmiş ve vaz-. büyük bir memnuniyet içinde bu. 

Fransada, koca bir kasaba halkı
nı hem çok korkutan. hem de gül· 
düren garip bir Yaka olmuştur. 

Cesedi nehirde bulunan bir adam 
mera::.imle gömüldükten ,·e ufacıl. 

scn·eti fakir fukaraya dağıtıldıktar 
az sonra, sapsağlam bir halde tek
rar ka--a.bada ~örülünce halkın kork 
maması imkansız olmuş. Fakat işin 
içyüzü anlaşılınca da herke:5 kah 
kahalarla gülmü~tür. 

Böyle bir zamanda. hortlak hika 
yelerine kim, inanır, bu da bir ga
zeteci uyudnnasıdır. demeyin sakın. 
Işi anlatalım da ondan sonra hük 
münüzü verirsiniz. 

Saon ırmağı üzerinde Gray i~im
li küçük bir nahiye vardır. Bunda~ 
bir hafta evvel ırmağın üzerinde bir 
cesedin yüzmekte oldu~u görülmü~ 
\'e polise haber verilerek ce~et der· 
hal belediye dairesine nakledilmiş· 
ti. Bundan sonra her yerde oldu~u 
gibi cesedin hüviyetini tesbit et.mel; 
i~ine başvurulmuş. fakat büttin gay
retlere rağmen hüviyetini mlisbit 
hiçbir vesika bulunamamı~tır. 

Polis komiseri ce~edin kar5ı..;m< 

geçmiş düşünüyor, belki bir ilham 
vaki olur diye saçlarını çekiyordu. 

Bu sırada Grayye tabi bir köydeı~ 
Karnetti isminde, elli iki yaşında 
ihtiyar bir Italyan çiftçisinin kay
bolduğunu bildirmiş oldukları hatı· 
rına geldi. Bu ceset pekftla ona aiı 

olabilirdi. Bunun üzerine derha· 
Kamettinin komşuları çağrıldı. Hep 

lunuyordu. Çok iyi hareket ettiği
ne emindi, buna samimi bir şekil
de inanıyordu. 

Yalnız düşünceleri arasında a. 
ra sıra bir esef bulutu geçiycrdu: 

Babası bur.da olsa idi de görscy 
di onun bu yaptıklarını 1 

v PL.\NŞ 32.33 

.i de cesedin Kamettiyc ail oldu· 
;unda ittifak ettiler. 

Bilha".sa ölünün en iyi arkadaşı 
dU\·arcı l\lartini bu şi~miş \'e yeşil· 
·e~miş cesedin za\•allı Kamettiye a
t o!duğunu söyledikten sonra: 

- Zavallı. çok mert bir adam 
dı. Onun böyle ölmesi ne kadar acı 
:!iye hayıflanmıştı. 
Boğulan adamın da üzerinde ma· 

vi renkte bir işçi elbisesi vardr. Bil· 
ha-ssa bıyıklan ve kunduraları onun 
Karnetti olduğunda ~üphc bırak.mı 
yordu. Polis komiseri meçhul bir 
cesedin hüviyetini meydana koymu
olduğundan tamamen memnun ol· 
larak, ölünün evinde amma yapma· 
ğa karar verdi. Karnettinin c\'İndl 
iki tane biner franklık kağıt par:ı 

ile bir de zengin gardrobtan başk; 
bir ı;;ey bulunamadı. 

Ailesine ait malumatı havi ne mek 
tup ne de başka bir evrak buluna
madı. Yapılacak bir şey kalmamı~· 
tı. Polis komiseri: 

- Artık bu ölüyü gömmekten 

ba~ka bir iş kalmadı.. dedi. 
Fakat iki bin frangı olan bu ölü· 

yü alelade bir merasim ile l{Ömeccl 
değildiler ya .. Derhal rnezarlıkt<. 

bir yer ~atın alındı \ 'e icap ettiği şe
kilde rnera!:im yapılmak üzere a· 
daaı:ar tutuldu. 

.\rlrndaşlan da bu cenaze alayını 

takip ettiler. 
Karnettinin artan parasile dola· 

bındaki elbiseleri de Grayın fakir 

fukarasına tevzi olundu. nu şelô!dC' 
ırn.\'a!lı ölüye dua toplamak imkan 
iarı temin edildi. 

Karnctti köyün sakin mezarh~m 
•laki ebedi uykusuna yattıktan bir· 
:,a; sJa t '')n; a daha üzerindeki top· 
ral'm suyıı k;;rumadan Grayda bi 
·aciadır koptu. 

Graym belediye rei.<inin kapısı ç< 
lındı. Belediye reisi kapıyı açara: 

''I 

il Feuerung) sponge 11 29. BAXYO TEK."ESİ 

21. DUŞ 

21. F: la douehe 
21. t: the showcr 
21. A: die Brausc (Dusche, 

das Sturz;bad) 

22. B.\X\'O Bı\Şl.101 
22. F: le bonnet do bain 
22. 1: thc bathing _ cap 

22. A: die Badchaubc (Bade· 

ı kappe) 

23. YJI{ \X.\N (banyo ~·a· 
pan) ŞAHIS (yıkanan 

ka.dm) 

23. F: la p"rııonne qui prende 
son hain (la baigneusc) 

23. t: tlıe lady stcpping out 
of her bath 

23. A: die Badende 

21. B.\~\O rE~l'UVARI 

(bornoı, f)('n~·uyar) 

2 ı. fı': le peignoir de bain (la 
baigneuse) 

24. 1: the bath • gown 
24:. A: der 13ademantel 

"~ ~ '· StlXGERLİK ( ~ün~erile) .,-,.,.). F: le porte - epougc (aV('O 
l'epongc f.) 

~ ~- ı: the spongc ba.cıket. °" ... .>. 

ıponge holdcr, with th• 

25. A: der Schwammhalter 
mit dem Schwamm 

!!6. B.\...1'1'0 
26. F: le bain 
26. t: the bath watcr 
26. A: das B2dewasser 

PLANŞ 32-33 kolon 1 

27. TUVALI<;T SABUNU iLE 
SABUNLUK 

27. F: le porte - savon avec 
le sa von de toilctte 

27. İ: the soap - clish with 
the bath - soap 

27. ,\: der Se!fenbehiilter mit 
der Badeseifc 

2lt RESi~ (Bak Pi. 18 12) 
28. F: (voir remarque Pi. 18, 

] 2) 

28. t: the wash cloth (the 
face - eloth) 

28. A: der Waschlappen 

29. F: la baignoire (une 
haignoire pour bain com -
plet) 

29. t : the bath (ıı. full bath) 
29 • .\: die Badewanne ( eine 

Vollbadcwanne) 

30. (!AMAŞIR SANDIGI 
(iskemle ~ibl kulla.mi an) 

30. J•": le coffrc a lin~e 
L scrvan t de si ege ] 

30. ı : the box. seat (for ııoilcd 
!inen) 

30 . .\.: die Sltztruhe ( als Wa-

~hcbclıalter, Wasche-
puff) 

31. BAX\'O PASPASI 

31. F: la deacente de bain 
31. 1: the bath mat 
Sl. A: die Iladematlc 

111 l 

maz bir adam içeri daldı. Belediye 
reU bir mucize olarak kurşunla 

vurulmu~ gibi yere yu,·arlandı. 
Bu mümkün müydü? Nac:.ıl olur

. lu. ı:a:-~ısında Karnetti dunıyor

dli. Biraz e\'\'el gömülen \'c ~imdi 

de rıorl1Jm15 olan Karnettil 1\lavi 
~lbi"e'i 1 e Amerikan\'ari bıyıkları 

ile işte ta kendisi. .. Yalnız biraz za
yıflamıştı. 

Vaziyet hakiaklen müthişti. Hort 
lak izah etti : 

- Merak etme, mezarlıktan gel
miyorum .. 

Dedi. Cirnr şehirlerden birine git· 
tiğini. fakat hiç kimS<!ye haber \er
medi~rini ... Ancak \'azife.:ıi ni yapar-

IIortlak 2 oç-·ü 
ken ~~t:ndbinin ölmüş Ye gömulmüş 
Jldu~unu gazetelerde okuduktan 
sonra derhal kalkıp geldiğini anlat
tı. 

Ve K:irnetti bu sözlerini isbat i· 
ç.n de çantasından nuf u ka~ıdım 
H':;ıir ,·esikaları çıkararak belediye 
··eisine gö terdi. 

Belediye reisi derhal polise haber 
\'erdi. Karmttinin gömülmesine mü 
~aade eden komi-:er hayret etti 'e 
Jbür dün} adan gelen bu ölüyü, ol

memi~ olduğu için tebrik etti.. 
$imdi ortada iki me .. ele \ardır. 

!~arnetti nüfııı:a "ö?dü,. diy ka}do 
lunmuştur. Bunun ta hihi lazımdır. 
So:-ıra Karnetti iki bin frank ile el
bi >c!eriııi de istemektedir .. 
Adıi ve idari birçok merasimden 

sonra Karnettinin nüfus kaydım 

tashih ettirmesi mümkündür. Ancak 
iki bin frank ile elbiselerini ödettir· 
mesi biraz mü-:kül olacaktır. 

:\Iaamafih belediye rei -i bu para
· ı ödemci:!":! m~C1)Ur edilecektir. 

Bin mÜ'i'.;ülfıtla biriktirmic; oldu-
1u beş on kunı~unu 'e elbi.elerini 
'm 'iekilde kaptıran ihtiyar çiftçi 
0

)ir cihetten de memnundur: 
"tn,nn bir kt're ölür .. Ben de sı· 
amı ~anlım. artık ö!miyeceğim .... 
:::ınc!,ledir., 

• ·~ ........ ;'' •. •• • t':' J ~: ;. ... - ~ • 
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ttal~·anca dcrslrrinl tat.ip <'diniz. 
~ıı llsanı kolııyra r:Jc rdcrr.f,..;iniı. 

a••>' Hl i&Wt 1 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

1 

Satış yer, : 
\/AKIT KITAPEVI 

l-10 kilap:ık buinci seri 

,'\umara Kuruş 

1 Saf o 100 
2 Aıle Çemberi 100 
a Ticaret, Banka. 75 

Borsa 
Devlet ve thtılal 75 

1 Sosyalizm 75 
ö J. Rasın külliyatı 1 75 
7 tşçı sınıfı ıhtilfili 60 
~ Ruhi hayatta laşuur 60 
9 lsfahan:ı do~ru 100 

1(, J. Rasin külliyatı D 75 

795 

Bu ~erinin fiyatı 79:5 kuruş 
• ır. Hep~inı alanlara % 2< 
·konto yapılır. 2:rn kuruş 

<ıin alındıktan ~onra ka!ıı• 

1 lirası ayda birer lira ödrn 
"~-< üzere dört taksite bafYla 
ır 



10 TEMMUZ - 19W ff A B E R - .Aqam Posta!! 
----· 

1 O - 7 • 939 Pazartesi 

12,30: Program .. 12,35: TUrk 
mU:ıiğı - Pl. 13: Memleket saat 
iı.yarı, ajans ve meteorolojı ha -
berleri. 13.15 - 14: Müzik (Karı
flik program - Pl.) 19: Program. 
19.05: Müzik (2 inci rapsodi -
Liszt - Pl.) 19,1:>: Tilrk müziği 
<Fasıl heyeti.) 20: Memleket sa
at Ayarı, ajans ve meteoroloji ha. 
berleri. 20.15: Konuşma (Dokto
run saati.) 20.30: Tilrk müziği 

(l:Ialk şarkılan.) 20.50: Türk 
Ill\iziği: ı - Sali.hattin Pınar -
l{Urdilihicukar earkı: Ne gelen 

Var. 2 - Şemşettin Ziya - Kürdi
lihicazkar şarkı: Güvenme bUs -
nilne. 3 - Artaki - Kürdilihicaz 

Cin. 

Ecza} ı tıbbiye 
Cam alet 
Uboratuvar malzem~i 
Filitre k.iğıdı 

J\liktan 

159 k 'em 
281 ., 
102 .. 
233 .. 

!\luhammen Be. 
Lira Kuruş 

428 70 
ı ..ı 87 
491 60 

2::;1 78 

% 7,5 teminat Eksiltme 
Lira Kuruş şekli saati 

32 15 ı~ap:ılı Z. 14 
120 44 Açık Ek. 15 
36 77 .. .. 15,30 

168 88 .. .. 16 

1 - Listeleri mucibince rukar.ia cins ve m"!;tan yazılı (4) kalem .... :Zemc hizalarında gösterilen u 
sullerle satm alınacal,tır. 

JI - Muhammen bedelleri, mu\.,. · m" şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 19-7-939 ça.:1a •• 1:ıa g.i lU K:ıu. L,.ta levazım ve mübayaat şubcsindc!d alım komis· 

yonunda yapılacaktır. 

IV - Li teler hergün sö<:ü g Ç'!n ~·ıı-v..ı ... r;orülebilir. 
V - lst~liler yüz1e .. 5 ıtÜ'1:c-ı ' p.,·a':l i:c b1rliktc cl;siltme için tayin olunan ıiln ve saatlerde mez 

kur komisyon<: gelmeleri ilan olun ur. ( 1833) 

~ !Jarkı: Ay dalgalanırken. 4 -
G .ros • Kürdilihicazkar sarkı: 

Kitabevi l" Uller açmış. 5 - Lemi - Kürdü- VAKiT 
•hicatkar §arkı: Nazlandı bülbül 'ı 
~~O.: Milli musikilere da!r. ~ -
ıı ~konuşma cı..eh musıkısı.> Dün ve yarın tercüme 

alıJ Bedi Yönetken. 21.25: Ne -
PeJi Plaklar- R. 21,30: Müzik (Pi- küll;yatı 
~llıo soloları • Ulvi Cemal Er • No. 41..50 s ci sen Kı 

l\luhammen bedeli 2656 lira olan bir adet 300 kiloluk (asgari çe
. ~ri 10 gram) bir adet 1000 kiloluk (asgari çekeri 100 gram) hassa 

· -1 karton, formül, tarih yazar tertibatlı olmak şartile 20. 7. 1939 
Y.?rşcmbe günü saat {10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası da-

75 ıılindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

r ltı.) 22: Müzik (KUçUk Orkest- 41 Oö Profundfs 5l 

~Şer: Necıp Aşkın.) 1 - <l2 GUnUn hukuki ve içtimai 

3 t Sorge - Köy evinde çen kız meseleleri 
ra - .Arnold Meister - Bohem ya 43 Eflatun 
t ~diai. 4 - Heinz Link • ln- 44 Gizli harpler 
ket'!rtezzo. 5 - Carl Frick - Ren 45 Disraeelinin hayatı 

35 
Bu işe girmek isteyenlerin 199 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat 

·e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gilnü saatine kadar 
K mi yona müracaatları l~ımdır. ~rlarında ben evimdeyim. 6 - 46 Metafizik nedir? 

(~torto Guiliani - Yalnız sana 47 Yeni adam 

ıoc 

25 

\rf l'enad.) 7 - Viktor Hruby - 48 lrsJyetln teelrlerl 
8 ~ana operetinden (potpuri.) 49 Politika felsefesi 

75 

75 Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 

su:"': Alois Pachemegg - V;yana 00 Estetik 

0 ıtı. a) Küçük geçid resmı. b) 

75 hr. (4585). 
25 

d~tada balet müziği. c) Graben 
rı.n tezinti. d) Paraterde atlı ka -
raca. 23: Son ajaM haberleri, zi 

nu~t, esham, tahvilat, kambiyo -
~ k •Ut borsası (fiat). 23.20: Mü· 

? (Cazband • Pi.) 23.55 - 24: 
llrıtıki program. 

l 1 .. 7 - 939 Salı 

610 
Bu serinin flatı 610 kuruştur 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kureurı 

1.88 kuruşu peııin almarak mUte 
bak~f ayda birer lira Menmelı 

üzere nı: taksite bağlanır. 

• • • 
Muhammen bedeli 975 lira olan 100 adet portatif elektrik lambası 

... -. 939 per embe günü saat 10,30 on buçukta Hayda:pa53da gar bi· 
na ı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulü He satın a· 
'ınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 73 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
·e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 

'mmi yona müracaatları lfizımdır. 

12 o·· ..... :30: Program. 12,35: Türk Un Ve yarın 

külliyah 

Bu işe ait şartnam{'ler komisyo ldan parasız olarak dağıtılmakta· 
lır. (4901). 

• • • 

·••Uzı ~ . 

2 
gı: 1 - ... - Hicaz peşrevi, 

1 :- Bedriye Hotıör - Hicaz pr· fercÜm~ 
bı. Mümteziç aıkınla. 3 - No· 
ar - Hicaz ~rkı: Aglamış gül

tllU§ •• 4 - Ahmet Rasim • Rast 

· 7 nci seriden 
61·67.7 kitap Muhammen bedeli 20.000 lira olan takriben 2000 ton hurda ban· 

3
r Iaj çeliği 20-7-939 perşem:. günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 

• nkarada idare binasında arttırmausulü ile satılacaktır. 
llll.rlcı · B" ·· 1'. b" h l" · 61 Vikontun o··ıu··mu·· · ır gon ume ır a ı perı· 
11lnırna. 5 - Mustafa Nafiz - Hi- 62 Leneit II. 
caı !arkı: Göğsünde açılmış. 6 - 63 Liza 

i ·~ · -liicaz saz semaisi. 13: Mem 64 Evlilik 

l
t 

1 
tt saat ayarı, ajans ve meteo· 65 Gizli Pamuk harbi 

O O°' 

ı. 

ı. Bu işe girmek ic:tiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
2c lUn tayin ettiği vesikaları ve teklif·l::ini aynı gün saat 14,30 a kadar 
sr 'wmi.,yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

zile Jı haberleri. 13.15 - 14: Mü· 66 Bizans tarihi ı. Şartnameler para ız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
. (ll:ethoven - 5 inci senfo- 67 Senyolbeos Avrupa 

nı - ı> 
60 darp:ı5:ıda tesellüm ve c:evk şefliğinden dağıtılacaktır. (4821) 

},f··, l.) 19: Program. 19.05: 
h UııJt (Vitali - Şakon, çalan 
T:ucı Thibaud • Pi.) 19.15 : 

ric rn·· ·~· (F J h · .M uzıgı ası eyetı.) 20: 
tc eınıeket saat ayan, ajans ve me

Oto}o"' 
ına Jı haberleri. 20. 15: Konuş· 

· 20.30: Türk müziği (Klazik 
Progra ) , ,.. rn . Ankara Radyosu kü:ne 
~ a " rı i c saz heyeti. 21.10: Konuş· 

30 : 2 ı.2s: Neş::li plaklar - R. 2ı. 
ı:ı, · Orkestra programının takdi· 
H. ~ Gı.uck, Beethoven, Vagner 
ı~liı·:lıı Bedi Yönetken. 21.45: 
IIaı 1 

(Radyo Orkestrası · Şef: 
an p . 

1 IJtıı erıt Alnar.) 1 - Gluck: 
I'ccu?a Aulis'de uvertürü. 2 -
• 

0"•n 1 i · f · D ıor. 3 " : ncı sen om o. ma 
r ·. 22 - Vagner: Rienzi uvertü· 
PJ,) 

2 
30 : Müzik (Sinema sesi -
3 : So · h b 1 · · raat n aJans a er erı, zı-

nlıt~Ic c~arn, tahvilat, kambiyo -
zı:C (C raası (fiat.) 23.30: Mü· 
'' ··nı.· aıband • Pi.) 23.55 - 24: 1 

ı n • Oflram. 
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büküyor, kah sakalını karıştırı

yor ,kah başım kaşıyordu. 
Kapıya dayanmış olan Nikol 

efendilerine derin bir hayretl-e 
bakıyordu. 

Hizmetçi Labri ağzı açık, kol. 
ları yanlarına sarkık, şaşkın bir 
tavırla duruyordu. 

Bu şaşkınlıktan ilk önce ba • 
ron uyandı. 

Labriye dönerek: 
- Hayvan herif, dedi, sen o

rada heykel gibi duruyorsu"l, 
halbuki genç zabit dışarıda bek
liyor .. 

Labri acelesinden yerlere yu. 
varlanacak gibi koşarak gitti. 

Biraı: sonra tekrar gelerek: 
- Mösyö, zabit orada, dedi. 
-Ne yapıyor?. 

- Çiçekleri atına yediriyor ... 
- Sakın mani olma. Araba 

, nerede ?. 
- Şatonun önün:Je .. 
- Koşulu mu?. 
- Dört atla, ah mösyö ne ka-

dar güzel atlar! Oradaki nar a
ğo:.çlarını kopanyorlar. 

- Kralın atları istediği şeyi 

yemeğe haklıdır. Sihirbaz nere
de?. 

- Gitti mösyö .. 
- Masayı öylece bıraktı mı? 

Euna inanılmaz, belld tekrar ge
lir. Yahut birini g<.irJ:lerip aldı

rır . 

- Zannetmem mösyö, çünkti 
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acayip arabasiyle gittiğini Jilber 
görmüş .. 

- Jilber mi görmüş?. 
- Evet mösyö .. 
- Bu budala Jilber her şeyi 

görür!. Git te sandıkları hazır· 

Ja . 
- Hazır mösyö .. 
- Nasıl hazır?. 

- Evet, madam hazretlerinin 
emrini duyar duymaz ctlamza 
giderek elbiseleri ve çama§ırları 
bağladım .. 

- Sen böyle şeylere e:nir al· 
madan neden karışıyorsun?. 

- Emir alma.dan arzunuzu 
yerine getiriyorum zannettim 
ık 

- öyle ise haydi, matmazele 

yardım et .. 
Andre müdahale etti: 
- 1'eşekkür ederim, babacı. 

ğım, b:ına Nikol kafi .. 
BarC1n biraz düşündükten 

sonra Labriye tekrar bağırdı: 
- Budala herif, biz bir şeyi 

unutuyoıuz .. Halbuki mümkün 

değil... . 
Labri gayri ihtiyari sordu: 
- Neyı mösyö?. 
- Onu sen .de düşünmedin, 

zate:- sen bir şeyi düşünmezsi:ı 
ki.. 

- E nrcöiniz mösyö .. 
- Ptcııses hazretlerinin ml:Ss 

yö Bozire bir şey bıralnncilan 

gitmesi l'!hirbazın da Jilberc l 

15 

- - . . 

Devlet Denizyolları işletme Umnm 
müdürlüğü ilanları 

10 Temmuzdan 17 Temmuza kadar muh
telif hatlara kalkan vapurların isimleri 

1 

kalkış gün ve saatleri ve kalkacakf arı 
·ıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Pergembe 12 de 
(Ankara), Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata nhtımm· 
dan. 

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

Izmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Toı>· 
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazarlesi J 3 te ve diğer günler 8.45 tc 
(Sus) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 
da ve Pazar ayrıca 20 de (Marakaz). Çarşamba postası 

Tophane rıhtmundan ve diğer postalar Galata rıhtı
mından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te (Ma· 
rakaz). Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesı 

20 de (Bursa). (Marakaz) Galata nhtımmdan, diğerleri 
Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh· 
tınundan . 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 te (Mersin), Cumartesi 15 ıe 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

lzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 ıda (Çanakkale), Cuma 10 da (E'Jrüsk). 

Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aıağıda 
telefon numaralan yıu:ılı Acentelerden öğreni,1ir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mıntaka 

Liman Reisliği binası 
altında. 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 

(5031) 

Edirne piyade Jandarma alayı Komutanlıgınd~n 

Piyade jandarma alayı cratmm ihtiyacı olup cins \e miktarı a.;a 
ğıda yazılı olan ekmeklik buğday ununun 25 temmuz 939 salı gum 
saat .:>n da Edime muhasebe müdürlüğ ~ r •. iasında kapalı zarf eksiltme 
'/~ • :acaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ek i; tmeyc yeteceı-. 

muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve ticaret oda ı 
;ım vesikasını beraberlerinde getirmeleri lAzımdır. Teklif mektuplan 
posta ile gönderildiği takdirde ihale saatinden bir saat C\, el gelmiıo ol· 
ması ve dış zarflannda kırmızı mühur mumu ile iyice kapatılmış ol· 
ması şarttır. (4729) 

erzakm miktın 

cinsi kilo 

Ekmeklik (300000) 
buğday unu 

tahmini 
fiyat 
kuruş 

(14) 

Muvakkat ihale ihale ~kli 

teminat 
lira 
(3150) 

günü saat 

25-7-939 10 kapalı 

salı zarf eksiltme ile 
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idare eden kuvvetli ve kurnaz 
başvekilin kainbiraderine yol 
verdiler. 

Mösyö 1stanvil, prensesle yaL 
nrz kalmak istiyormuş gibi et
rafına bakındı. Bunu anlayan di
ğerleri emri bekelmeden oradan 

AÇekildiler. 
İstanvil o zamana kadar sır. 

malı şapkasının altında gizli 
tuttuğu mektubu çıkarıp prense· 
se uzattı: 

- Versaydan mektup madam, 
ldedi. 

Prenses mektubu alıp zarfın 

üzerini okudu. Burada Straz
burg valisi mösyö lstanvil iba. 
resi yazılıydı. 

Prenses: 
- Mektup bana değil size 

dedi. Zarfı açıp içinde bana ait 
bir §ey varaa okuyunuz da ~inle· 

.ycyim. 
- Mektub benim adresime ya· 

zılmış ama, üzerinde mösyö Şu. 
asöl ile aramızda anlaştığımız 

bir işaret bulunduğundan mek
tup sizindir. 

- Evet gördüm. Bir köşesin. 
löe haç işareti var, verini. 

Prenses mektubu açarak oku
du: 

"Ker.dirıi ta1:dime razı olacak 
birini bulursa, mauam .dö Barrinin 

resmen saraya l..abu1ü kara h!'l' ı . 

brle b~. "ni bı•lamıyacağını a
mit ediyoruz, fakat bu kabul res-

mi meselesini ortaaan kaldırmak 
ve çabukça ümitlerini kesmek 
çaresi sizin buraya sür'atle va. 
rışınızdır. Bir kere Versayda 
bulunursanız, böyle büyük bir 
kabahati teklife cesaret edecek 
kimse kalmaz.,, 

Prenses buna ehemmiyet ver-
memiş görünerek : 

- Pek güzel, dedi. 
Andrc: 
- istirahat edecek misiniz? 
- Hayır matmazel, zahmeti 

nize teşekkür ederim, bahçeni l 
açık havası bana kuvvet vcrdı , 

bakınız şimdi nasıl kuvvetli ve 
rahatım. 

Prenses kontesin kolunu bı

raktı, dinç bir tavırla yürüye 

rek: 
- Gideceğim .. Arabalar hazır 

mıdır? ldedi. 
Vali, kardinahn kulağına: 
- Veliaht hazretleri acele e· 

diyorlar, dedi. 
Veli bu sözleri o kadar usta· 

lıkla söylemişti ki, kardinal 
mösyö dö Roban !doğruluğuna 

inanarak meraktan kurtuldu .. 
Andreyc gelince babası on :.ı 

taç giyen başların her türlü sc
batsızhğına alıştırmış oldugun 
dan, Mari Antuvanet!ıı bu s 
retl:: fikir dcği:tirm~s:ne §:ı:ı. :ı 

dı. 

P renses, Andrey e baktı, yu· 
zündeki güzelliği ve itaat ifa· 
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Kuruluşundanberi ilk defa olarak bütün 
mallarmı işitılmemiş ucuzluk ile satışa arzediyor , 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 282 

Telefon: 49341 - 22991 

:\rinimini y:ıvrunuzun sıhlı:ılini 

clüşüniiniiı. Onlara çocuk .•arbala
rının kraliçesi ol:ın ve en iyi imal 
edilmiş, en Cazla tekemmüJ eıti

rilmiş, en sıhhl arabayı alınız. 

Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
Cazla çeşidi rnrdır. Jlcr yerden 
ueuı fiat ve mü~ait şartlarla yalnız 

Baker mağazalarında 

1 
ı _____ b_u_ı:ı_b_il_i_rs_i_n_iz_. -
:c;;am:;.-.a:;.:::r.:::a:::::::::=a:::::: 

nNec~ti PakşiJ: 
ft Diş doktoru ı·· if Pazardan maada bergün s:ıat 
i: 9 dan akşam 18,30 za katlar has· :: 
İ: t:ılarını kabul ve tedavi etler. i: 
d Adres: Glala Tünel meydanı ii 
!! Ters:ınc caddesi başında ın !i 
ft :nlllf"No. lı nıuayenehane.'C::C :ı 

P i yi bir e l bi!-ıC en mües~iı • • 

Tavsiye mektubudur 
\merikan modası Uzerınc 

çalışır 

Yavuz Sezen 

Çoc-,ı ar mızın 
Sağlığı • 

l 
• 
l 

Bütün munevver Anneler 
F O S FA Ti N' i Bilirler 

F o s FA T • N 1 
Fosfatlı, \"itaminli bir gıdadır. 

F o s FA T • N 1 
Çocukların, 3 aylıktan itibaren taga<ldilerini kar~ılar. 

FOSFATiN 
En kuneUi çocuk gıdaı.ıdır. 

F o 5 FA T • 
1 N 

Renksiz yanakları pembeleştirir. 

F o S FA T N • 
1 

Canlı, kanlı, kuvvetli ~·anu:,ıı.r rcti!,tirir. 

• 
• 

• • 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

1 
.~7-11 ======~ır 1 

•:ı.ris kadın ve erkek terz.llH 
kademilerinden diploınal 

13 Beyoğlu Parmakkarı 

';ayret apartımanı Türk Fo 
to evi üstünde .. 

A----~~ 

,, FOS FA Ti N : F ran$adan geHr, taklitlerinden sakın111ız. A 
FOS FA Ti N FA L YE R mark asiyle isteyiniz. N 

lstanbul Telef on abonelerine 
1939 telefon rehberi tabı ettirilmek üzere olduğundan halen elde 

,)ulunan rehberde büyük harflerle meslek sırasında, küçük ilanı bulu· 
Ran abonelerimiz 20-7-939 tarihine kadar yeni rehberde deYam edip 
ctmiyeceklerini bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince 
ilanları yeni rehberde de aynen neşredilecek tarifesi mucibince ücretle· 
ri tahsil edilece!üir. 

Bu kabil \'aziyette olanlarla yeni rehberde ismini büyük harflerle 
yazdırmak ye rekWm yapmak arzusunda bulunan abonelerimizin 
20 7·939 tarihine kadar müdüriyet abonman amirliğine müracaatları 

rica olunur. (4146) 

Betonarme köprü i nşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Adana vilayeti dahilinde Adana • Karaisali yolu üzerindeki 

Çakıt küprü:,üni.in betonarme olarak yeniden inşaatı (90.000) lira 
I.eşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ek$illmeye çıkanlmı~trr. 

2 - Eksiltme · 20 temmuz 939 tarihine müsadif perşembe gunu 
~aat (16) da nafia ,·ekaletinde Şose ve köprüler reisliği odasında yapı· 

ktır. 

3 - Ek·.iltme ~artnamesi ye buna müteferri evrak (450) kuruş mu
J,abi:ındc adı geçen reislikten alınabilir. 

ı - ! ~teklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün ewcl bir istida 
i: Nafia wkfıletinc müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehıiyet \'e::ıika ı almaları lazımdır. 

;:; - Ek,iltmeye gireceklerin bu \'esikadan ha~ka 939 senesine ait 
tic .-et oda"t \'e::ıikasını ve (5750) liralık muvakkat teminatlarını havi 

o'arak ~ •. U -:ayılı kanunun Larifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 
za~flarını ikinci maddede yazılı vakitten bir -:aat eweline kadar mak· 
buz mukabilinde komisyon reisliğine \'ermeleri lazımdır. (2668) (·176-!.) 
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<lesi!li görünce: 
- Teşekkür ederim matma-

zel, misafirperverliğiniz beni 
memnun etti. 

Sonra baron dö Taverneye 
dör.erek: 

- Mösyö, diye ilave etti, Vi
yan<;dan ayrıldığım zaman m:: 
rastgcleceğim Fransızın saadetL 
ni temin etmiye çalışacağımı 

Y.:ad etmiştim .. Bu Fransız oğ
Jt "lUz oldu. Fakat, yalnız ona 
iy il:k etmekle kalkmak istemem. 
Kızııuzxn a.dı nedir?. 

B:ı~.:ı 1 cevap verdi: 
- J\nJı c, madam ... 
- Matmazel Anclrenin de u-

nutulmasını istemem .. 
- Te!;ckkür etlerim mc:.ı:iam !. 
- Evet matmazeli kendi 

maiyetimc alacağım . Dostları

mıza iyilik e:lecek mevkide bulu 
n .ıy oruz değil mi mösyö?. 

Baron, bütün i.:mitlerinin 
<lo m:ıl:ta olduğunu görmiyc 
l: şlamı~tr. 

- l\Tuhtercm ınnclam, dedi .. 
Eiz gerçi zengin insanlar değiliz. 
r akat asaletimiz olduğu için :..i
, e hizmette kusur etmiyeceğiz ... 

akat b.ı :Ierere llıtfü sizden na
. ıl umit edebilirdik. 

- B:.ı bir llıtuftan ziyade, 
' ·r l;orc;tur mösyö Oğlunuz, or
l ' ıd:ı krala, kızınız <la bana hiz_ 
ı 1c t ederken sizde oğlunuz:t. 

j ı :ı,' v .. kızınıza fazilet nasi -

hatleri verırsiniz .. 
Birdenbire Fili be dönerek: 
- öyle değil mi mösyö? diye 

sorl:iu .. 
Filip düşünerek: 

- Fakat madam .... 
- Evet, anlıyorum, yola cık-

mak için hazırlığa ihtiyaç var, 
değil mi?. 

- Şüphesiz madam ... 
- Bunu kabul ediyorum, zan-

nedersem bu hazırlık uzun sür
mez .. 

Mari Antuvanet, baba ile ço
cuklarının yüzlerinde beliren te
essüre bakarak bu sözlerini çok 
eşyaları olmadığına bir işaret te
lakki ettiklerini anladı. 

- Evet, dedi, bana hoş gö. 
rünmek için hazırlıkta acele edi· 
Jcceğini bildiğimden bunun u
zun sürmiyeceğine eminim. 
Bundan ba§ka bir çare daha var, 
Arbalara<lan birini burada bıra
kırım. Onunla arkamdan gelir. 
siniz. 

Sonra valiye dönerek: 
- Mösyö bana yardim ediniz, 

dedi. 
Bu emri alan vali prensesin 

karşısında dudu ... 
Prenses: 
- Beraber Parise götürme!< 

istedigim mösyö dö Taverneyie 
matmazel Andrc için bura.da bir 
araba bırakacağım.. Beraberle. 
rinde bana mensup olduklarım 

LEYLi ve N E H ARi 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
htanbul, Galata, posta kutusu 1330. 

ihzari Fransızca kurları vardır. 

O lgunluk imtihanlanna hazırlar. 

Kayıt muamelesi pazar güniinden maada her gün saat 9 dan 
12 ye kadar yapılır. 

O kul 18 Eylül Pazartesi günü açılacaktır. 

------l Saç eksiri · 
Ankara Valiliğinden 

Keşif bedeli 21343 lira 33 kuruştan ibaret bulunan Polatlı kasa· 
basında yapılacak hükumet konağı in~aatı 21-7·939 pazarte:;i günü saat 
15 de vilayet Nafia müdürlüğü odasında toplanacak Kafia eksiltme ko 
misyonunda ih~le<>İ \':lnılm:ı.k iizP.rP bn~h :z:ırf ıı'ıılilı>. ı>ksiltm"\'e ko· 

Komojen 
SaçlarJ besler, kök· 

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
leC', kepekled giderir. 

nulmuştur. 

Bu in5aatın (11313) lira (33) kuruşluk bir kı-:mı 939 mali yılı bül 
çesinden ve geriye kalan 10 bin liralık kısmının da 940 yılı bülçe..,in

den ödeneceği; muvakkat teminatı 1600 lira 75 kuruştur. 

Jngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

lsteklilerin teklif mektuplarını teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası ve-:ikası ve eksiltme:1in yapılacağı günden en az 8 ~ün 
ewel referans ve diğer vesikalarını raptetmek suretilc Ankara vilaye· 
tine istida ile müracaat ederek bu i~ ait alacaklan ehliyet ve:-ıikalaı ile 
birlikte yukarda adı geçen O'iinrlP. '-1-::lt 14 nf' kadar eksiltme komisyo· 

r.u reisliğine vermeleri. 

Beyoğlu - Istanbul 

Bu i~e ait keşif Ye şartnameyi hergün ~afia Müd. görebilecekleri 
(2725) (4833) 
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tanıtacaı< oır memur bulundu -
runuz .. 

Vali yerlere kadar eğilerek: 
- Derhal madam, deldi.. 
Yanında bulunan zabitlerden 

birine dönerek: 
- ilerleyiniz mösyö Bozit, 

diye emretti: 
Yirmi dört, yirmi beş yaşla

rında bir genç zabit kalabalıktan 
ayrılarak şapkası elinde oldu. 
ğu halde ilerledi, cesur bir gö
rünüşü, kuvvetli yürüyüşü, var
ldı. Zeki bir delikanlıya benzi
yordu. 

Vali: 
- Arabalardan birini, mösyö 

dö Taverney için ayırınız. Siz 
de beraber kalınız .. Y clda ken -
dilcrine refakat edeceksiniz, em
rini verdi .. 

Prenses bu zabite döndü: 
- Bize çabuk yetişmeğe gay

ret ediniz, lüzum görürseniz iki
şer menzil hareketinize müsaa. 
de ediyorum, diye söylendi. 

Baron Taverney ile çocukları 
nasıl teşekkür edeceklerini bile
miyorlardı. 

Prenses barona sordu : 
- Böyle birdenbire yola çık· 

mak sizi rahatsız etmez mi? 
Baron mahcubiyetle cevap 

verdi: 
- Emirlerinize tab:iz madam 
Prenses gülümsedi: 
- O halde, dedi, şimdilik Al-

lahaısmarladrk, ctefi~ılcr .. 
Arabalara, sonra Filib:: döne

rek: 
- Mösyö Filip siz de atmıza 

bininiz, diye bağırdı. 
Filip, babasının, kardeşinin .il

nını öperek atına atladı .. Bir çey
n:k sonra bütün bu kalabalıktan, 
bütün bu gürültüdet1, bütün bu 
büyüklük ve ihtişamdan hiç bir 
eser kalmam.ıstı. 

~ ' 
Şatonun yolları ve kapının ö-

nü eski tenhalığını tekrar almış. 

tı. Yalnız kapının önünde nem
li yüzlü, scluk renkli bir delikan
lr, bir taşın üzerine oturmuş, u
zakta ağaçlar arasında kaybol -
ma küzere bulunan bu alayın ar
kasında yükselen tozln sükü
netle seyre dalmıştı. 

Bunun Jilber olduğunu söyl.::
meğe lüzum yoktur sanırız. 

Baron şatoda krzxyla yalnız 

kalmıştı. Uğradığr büyük şa~

krnlrk yüzün.den daha hiç bir 
söz söyleyememişti.. O srra<la 
salona girilseydi görülecek man
zara pek tuhaf olncaktı. 

Andre ellerini biribirine ka
vuşturmuş düşünüyor, o zama. 
na kadar sükunet içinde gesen 
hayatına karışan bu kadar şey
leri, işidilmemiş, ümit olunmaz 
vak'aları zihninden gec:ırıyor, 

kendini rüya görüyor zanncdi. 
du 

Baron eliyle k;lh bıyıklarını 

VAKiT kitabevi 
lo .. un ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 11-20 ikinci seri Kr. 
11 Gorio baba ıoo 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 ilkbahar selleri 75 

14 Engerek düğümil 60 
15 Rasin külliyatı IIJ 75 

1G Samimi Saadet 5U 

17 İstatistik 30 
18 Çocuk düşürt('>n!er 60 
19 llim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı 

530 
Bu serinin fiatı 5.30 k:ırıtştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon_ 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

t,24 kuruşu peşin alınarak müte
bakisi ayda birer lira ödenmek 
'izcre Uç taksite 9e.ğlanır. 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
1 Rö NTGEN M UTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak No. 8. 10. Öğleden son 
r;ı 3 ten 7 ye kadar. 


