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ıtalyanın blöfü kime? 

içtimaında harita üzerinde 

Bizi kast ediyorlarsa 
Zahmet ve inasrafla
rının boşa gittiğini 

haber verelim ! 
Oniki adaqa mütemadiyen 

silô.h sevkediligor 
Bazı adaların halkı tahliye edildi, 
sahillerimize iltica edenler var l.:llTtşal Fevzi Çakmak, Balkan anta11tı genelkurmay başl:anlarının bir 

izahat vnirken ... Anadolu ajansı, Londrada çıkan rafından da mevzuubahs edilmişti. 
------ --- "Deyli Herald,, gazetesinden nak· İtalyanın bu tahşidattan maksadı Genel Kurmay Başkammız~n 

teftiş seyahati 
Mareşal Fevzi 

uğlada 

len bir haber verdi: On iki adada ne olabilir? ltalyan gazetelerinin 

B U llu•• n İtalyan tahıidatı son günlerde art- "Boğaziçinde gondol saf ası!,, pa
mı~ Bu vaziyet esasen malQmdu, lavralanna gülerek geçen Türk ef
Türk - lngiliz anlaşmasmm akdine kan umumiyesinin bu tah§idattan 

Tayyare Piyankosunda takaddüm eden günlerde tahfidat endi§e}'e dü~ töyle dursun dır 
baılamış, Amawtluğun istillsı m- dak biikmekle iktifa ettiğini kay-

Kazanan ralamıda devam etmit. lnailtere ile detmek hakikatin tam ifadesi olur. 
anlapnamum illm sOnıll _. ı~ karakteri malQm: 
Millet Mecliabıde mebuslarmm ta· - ')\..

7 

(Def)tll1tı 5 incide), 

numaralar Bugün çekilen piyankoda' 
tra; Baıbnı .... Çak_·.,..llllli._...t:1~r-.r-,•T•Ur•lcr.:arlfiidlliluı~uftinulr.~T 1f 1 ram 1 y y •ı b ,· r 
~ 'k. rcfabtinde Oe....ı hsıHtla baflnlnı prefine baıtanbap do -
Çt1llflar, Mustafa Mutlah ve Hii- n.ınımttır. V k · 11 
lt)'i __ .. _A_vnı_· o_ldu_fu_hal_de_b_uı_Un ___ rDı_vam_•_2 i_ncid_•> Dahiliye Vekili m ad e n e 1 er 

Macar elçl.Sl·n·ın Faik Oztrak bu sabah Ueyetı· 
şehrimizegeldi amelesi kazandı n 

Dahiliye vekili Faik öztrak bu Cambur Reiaimizin 

gazetemize beyanatı : ==· =~~~~!~~t:\!~ Beş sene evnlki kaZlnClnı harvurup harmin reWijincle .. M . . .. ,. jen inlllİltİl'. savuran bu genç iNi sefer ~uvardıhk yapmıyaClk111f iki buçak saat suren 
illetler sulh ıshyor hukumet Vekil pendikte vali ile Kartai Buıtın çekilen sc bin lirahk1 Sermet bundan bet sene eVYe.. Uzakerelerde bulunda 

1 kaymakamı ve diğer bazı zevat bilyük ikramiyeyi kuananlaıldaıı line kadar hiç piyanko bileti al - _,_!i 

d 1 b h h ld Ankara, 11 (A.A.) - VeJW" a a m arı Un U er a e tarafm~an karşılanmış ve ora- biri Zoogulcı.k kö~ür. ocaklann- baamıfbr. O zaman teJırimi.zde ler heyeti bugün saat 11 de ~ 
dan doı,'l'llca Kartala giderek bu da çalıpn Sermet ıımınde bir a- Mahmutpafada bir abcmm ya - isicumhur f nönüiıüıi riyasetiıı-

g Öz Ön Ünde fuf arlar,, <Devamı s in'cideJ meledir. nında tesclhtarlık eden Sermet de toplanarak iki 1;Nçıık salt 

1.tır- 'stanm Ankara elçiıi M. 1 üzere ıehrimizde bulunmaktadır. H A R p güniln birinde arbldqlannm n • · süren bir müzakerede bulun-. 
Zoltan ...e M•.; ••• : . k' Sef' diln k di . 1 ö.. b' (Devamı 5 incide) ~. 
_ -- yuı geçırme ır en 11y e g ruıen ır - - - -------=========-' 
M H . . · muharririmize ıu beyanatta bu -

ısır arıcıye lunmuıtur: 

N • ••- Macariıtan da, Türkiye gibi 
azırı sok hararetli ıulh taraftandır. 

Atinada Malak 1 Sulh içinde memleketimizin re-
SiS a uzun fahma çalıpnaktan batka bir ıey 

. lllllddet görUştU iıtemiyoruz. 
ci Atina, 11 (A.A.) - Mısır hari· Zaten bütiln milletler aynı ar-

Sovyet - Japon kuvvetleri arasında 

Devanı 
edi.yor da~ llazın Yahya f>qa saat 10,30 zuyu beıledikleri için bir dUnya 

~ 8eıll'lddan b.w'aya gelmiştir. harbi olacatını hiç zanJJetmiyo -

~ ~~::. nı:-•• halde hiikllmet a.ıam1ar • • Japonlar Ti günde 59 Sovyet tayyaresi 
u:tinı kabul e>:_lemi~tir. ~ki naın mn takip delecekleri ıi~aıet yo - du~ırdllklerı·ni iddia edı·yorlar a lllüddet IÖnJllDÜşlerdır. tunda bu arzuyu c6z6nunde t uta ~il 

Ugijıı 1'1ısır sefaretinde bir öğ· cak1arına ıüphe yoktur. Harbb 
---- , (Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüdt) 

Almanyadan dönen 
~al ebem izin anlattı ki arı 

Urklere fena muamele edenler "siyah gömlekli,,ler 
S '~ ~ · hucu~ kıtaları ,, rnensupl~~ıdır 
anumı nazı olmıyanlar T urklerle 

iyi geçinmenin lüzumunu 
Ahııaıı takdir ediyorlar 

heıni~·a~a tahsilde bulunan taJe-1 ekspresile ~hrimize gelmişlerdir. 
rn~ bır kısmı tatillerini geçir- Bu talebeden İbrahim ve Murat 

Uzere, bu sabahki Semplon ı İJıvamı 4 üncüde) Çindeki imtiyazlı mınta1talaidan birindt ... 
-

·(Ya:ııı 5 inci<ie) 

' 

Ç~RÇEVE 

Asfalt ve bisiklet 
Aakanda blrbo :JU gbll ~ elbette c1lkW ....... 

BUytlk fe)ılrlerlll Jaih deıW uf.at, JAl)arda slvrlsbaek, •ememlarda lııö
cck llrer gibi, sllrillerle 'lıllUdet doi arda. S.JllD liatlk tekerlek, Aa
bra ufaHuua Jalall aırtmı ojqtanap darmakta. 

Ranalle Y•lfehlrde, 1Ul uf altın • llelllb görtadQI ve ea 
~ pıddaadıia )'erde &öze çarpa ba makineden hayvan IOJ11DU hl• 
aldlerl, ceno ve gbel lazlar. llarlfetll ha)'\·m milreblıılled eduUe, 
blsDdetlerbd kaplumbaja sttrtlaiiftbıden tazı UÇnfllU kadar ~ 
törll )'irlltmllyorlar? Yazık ki buaa aralarma, 1anf1D llh-rl .._ 
kallı ve Krup topa ıözllklU, ecnebi mllte......_ Uplerl de kantıyor. •· 
alldeU evle daire uumda nakil vasıtası unaa ve gilllnÇ olmaktaa 
zerrece atanmıyu bu madde örnekleri, ufalt perilerinin hane111a bir 
Satir korkançlup Uflemlyor dejll. Fakat genç kular ODJarclaa tlrlr· 
mllyor ve hiçbir masaj nstullllD vannuyaeait bir 1aı1at kadntue as. 
faltm tdnlrlerlnl pv~ktM kalmıyor. 

* Madde yoktur ki bllnyestne ıcüre, ayn ve beDlbath bir e.t.etaı 

lkUml getirmesin. 1ıte, Arnavut kaldmmmm ula beallyemlyecıell 
ufalt Udimi 1 Bu mlayıı ölçtlsilnll yapıcdıimuzm her ....... ...._ 
nımedlkçe lbnran sırnnı ka\TUDll olamayız. 

Bau.n bir kubbeden ötekine •iiEillea dnrdn, koca bir ...,.. 
ti kendisidir. 

'Necip Fazıl KISAK0RE6. 

NOT - DOnkn yazınım son cnmlesl, bqmdan sonuna bc!ar yan. 
hş yazılmıı. Doğrusunu yazıyorum: "Şimal Kutbuna haCll leylek ve 
fsUlva Hattına beyaz ayı düşercesine, bu tarla ve clftUk ıı.eerellnln 
böylece yolunu IJ&!!tl'lllUI o kadar tuhafıma gitti ld, 1939 yılmcla, _. 
gın milletlerle beraber çekirgelerin gidişine de iUmad edilemiyecejlal 
anladım.,. 
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BASININA SELA MLARI 
üteahhitlik yapamıyacak eski 

Nafıa memurları 
Ankara, 12 (Hususi) - Ev-1 nrzcn 1'afıa Vek!leUnde bulun

·elce bilumum nafia memurları is- m 'l lıJı için işbu ltamın ıa.ythası 
ifa veya herhnngi bir sebeble biz- umumi ve mülhak idare -
etten ayrılmaları halinde bil- !erle belediyeler ve muha -

·asıtn ve billlvasıta bilfimum sebei hususiyclcre alt bUtUn tn· 
aahhlit tşfo.rinc girmekte veya alıhUdattan dolayı resmt teşek
u işleri taahhüt etmiş olanlar- küllerdeki fen adamlarına teş. 

lan devralmaktan veyahut bun- mil etmektedir. Şu kadar ki yeni 
arın yanında ~alışmaktan me- kanun IA.yihası herhangi bir te
eden 2428 numaralı kanunun şekkUIUn bir şubesinde çalışmış 

adilin"' dair 1'nfıa VekA.letlnce olan fen adamları hakkında, o te§ek 
•en!dcn hazırlanmış olan kanun külün bütün taahhUt işleri için de
ftyihası Meclise gönde~tir. ğll yalnızca bilfiil vazife ifa et-

eu lı'\ylhnya nazaran mem· tiği şubenin iştigal sahasına gl
nuiyet müddeti iki seneye indiril- ren hususat hakkında memnui
mC'lctc, rnknt taahhüt işleri ynl- yet koymaktadır. 

Şeker ve kahve 
şirketlerindeki 

teftişler 
Ankara, 12 - Brezilya kahve şir

keti hakkında yapılan teftiş ve tct· 
kikler tamamen bitirilmiş ve hazır
lanan raporlar maliye ba~üşaviri· 

nin reisliği altında iktisat ve ticaret 
vekaletleri hukuk müşavirlerinden 
mürekkep bir heyete verilmiştir. 

Heyet müessesenin hukuki vazi
yetini tesbit edecek ve bundan son· 
ra alınması ltlzırngelen tedbirler 
kararlaştırılacaktır. 

Şebr şirketinde 
Ankara, 11 (A.A.) - Son gilnler· 

de gazetelerde Türkiye şeker fabri
kaları şirketi muamelatı hakkında 

11<tisat vekaleti müfettişleri tara· 
1 ndan teftiş ve tetkikler yapılmak· 

Bankalar barem 
kanunu 

Ankara, 12 - Bankalar ve ser
mayesinde devlet iştiraki olan mü· 
esseseler barem kanununu dünden 
itibaren meriyete girmiştir. Yalnız 
der~elere uyulmak için yapılacak 
zam ve tenziller bir eylOl tarihinden 
itibaren başlıyacaktır. 

----<>-

Maarifte tayinler 
Ankara, 12 - Yüksek iktisat ve 

ticaret mektebi müdürlüğü vekfıle
tinde bulunan Nihat asaleten mü
dürlüğe, Kütahya lisesi türkçe mu
allimi Mazhar Kütahya, Edirne mu 
allim mektebi müdürü Cemil, Edir
ne Maarif müdürlüklerine tayin e· 
dilmişlerdir. 

t ı oldu~una dair bir takım neşriya- de İktisat vekAletine Qağlı ola n bi
l.ı tesadüf edilmektedir. 10.mum teşekkülle.r ve müesseselerde 
Oğrendiğimizc göre §eker §İrketin vekaletin zaman zaman yaptırdığı 

cb yapıldığı kaydedilen tetkikler, mutat teftişlerden ibaret bulunmak 
pancar fiyatının 30 paradan bir ku tadır. 
ruşa çıkarılmasından doğan masra· Bunun haricinde şirkette herhan
fın karşılanması için alınacak ted gi bir tahkikat işi mevzuubahs de
b ' rlere ait bulunmakta ve teftişler ğildir. 

J'RXI SABAll 
lluse) in Cnhil Yalçın ".Mihver de\·· 

ktkrinc karşı lıir şey ynpılamıız,, 

t•nşlıklı yıızısı9da, Popolo d'ltalya 
l{UZPlcsinin soMan geri ederek: "Ne 
Danzigc tcca\·üz, ne de herhangi bir 
lııırckeı ,•arken, demokrasilerin mlh· 
'l'r de\ lcllerine karşı ceplıe almala· 
rındaki mana nedir? .. kılıklı bir ya
ımnn cevap vererek l.ıöyle bir mıın
lığa ş:ışmnmak elden gehnlyecei;inı 
ışaret etmekte ve gene bu g:ızeteniıı: 
'"\\ rupada sulhun lıirinci ,.e csnslı 

um;ııru mürteci de\·letlerin Alman 
'c ltolyon ordul:ırı t:ırofındıın tem· 
,.,ıı cdılen müthiş bloka karşı koyııbi· 
hcck Jı:ıldc IJulunmamalunüır.,, de
ml";ine şöyle cevap veriyor: 

"Birkaç satır icfoe bu kadar SÜ· 
Junı; 'e manasız söder sıkışlırabil· 
ınek sen:ek.ten bir hünerdir. Dugün 
lıir İtalyan gazetesi İngiltere ile Frıııı 
~aya "Mürteci,, diyor! Bu kadar yüz· 
!.Uzliik bir ltıılyıın gazetecisi Icln bile 
nyıp olmak icabcder. ltıılyan faşizmi 
mürteci değil de Jngilterc demokrıı· 
si i miirlecil 

Sonra, Alınan ve ltalyıın or<lulun 
lı.ıkikntcn karşı durulmıyacnk kadar 
müthiş hir kuvvet teşkil l'tselerdl, 
hagun süt dökmüş ked.i gibi uo;lu us
lıı oıururl:ır mıydı1 İşle kendileri
nin i~leıliklcrini kimse \ermiyor, 

• zorla nlınıya lrnlkmıyorl:ır? 

Huni alıp ıutmal:ır ne oldu? Bir Al· 
ırı:ın gazetesi de D:ınzigi mutlıık:ı Al· 
ııı.ıny:ının olacaktır., cünkii Fülırer 

ho) le elemiştir, fakat Führer \'rktini 
Jıcklıyur, <liyor. lş vakit heklemiye 
k:ıldıysıı, ülll. Çünkü vııkit beklerken 
hl·lkl mantık şıılesi de mihver de\·
lcllerinin zihnine inikas eder \'c hu· 
~uııku çılgın cırpınmnyn nihayet 
gelir.,, 

\ !KIT 
Totaliter de,·letler lnrnfındoıı Türk 

1ı ıll.ınn hücum edilmesinin sebebini 
rurkiin sulh ,.e sevgisinin son kale· 
si nhnasındn bulan Sadri Ertem, hu· 
J.;1111kii işareller sütunıınfla şöyle di· 
' ır : 

"Milletler arasına nifak <ıokarnk 

h:ırpleri körüklemek istiyenler ,.n~ 
dır. Fakat biz hu kin ve nefret lıarn
sı içinde hnkik1 halk kütlesinin sut· 
hün yegi\ne istinat noktııc;ı olduğu · 

na hA11\ kaniiz. 
Dize sövenlere sövmek bir şey i· 

f:ıde etmez. 
Blliıkis m:ısum halk kütlelerini ölü· 

mc, Celükele sevk etmek istiyenleı in 
cinayellerini ııncak hıılklıın halka 
gösterilen sempatiler durdurabilir.,, 

IIWAM 
Hürriyet ve milr:ıkabc adı) l:ı ya;r.· 

clığı başın:ıkıılecle Ali Naci Karacan, 
matbuatın biiyük vaz!Cedekl mevki· 
inin ehemmiyetini tchnrüz ellirmek· 
te ve demektedir ki : ' 

"lşte mnıbu:ıtın her sün, hiç hata
ya düşmeden, bir taraftan idare edi· 
len halk ile diAer taraftan idare eden 
hükilmel nrnsında görece~i yilksck 
vazife 1 

llalk, lıııklnrını ve mcnfııntlcrinı 
müd:ıCan için mathuıııtnn kontrol ''a
zifcsini ) apınıısını isliyecek, hükü· 
met bu tcnkid ,.e frş:ıdı lınlk kııdar 
lıororetle arzu edecek ve sizi :ıyni 
znmanda kendi vazife \'e mesuliyctle· 
rine iştirıık etmiş aıhleyliyecek ... 
Şimdiye kadar bu milli iillc\·den 

ak ıılınla çıkan ıııothu:ıtıınıza nnl\·af· 
fokiyet temenni edelim ' 'c bıı ağıı 
)i ikii taşırken, orın h.ılklıın do, lııi· 
küınl'llen de, gayretlerine yardım, 

kusurlarına mü ıımaha diliyelim.,, 

Ct:MllU/lll'E1' 
Nadir N:ıdi, hasın birliği kongresı 

münııseb~lilc matlııı:ıl h:ışlıklı y~m· 
sındn mııtlıuat kontrolunü kanun \'C 

efk(ırı umumiyenin ynptı!ıını, fakat 
bu 1ki unsurun klıfl olup olmadığını 
"'ordu!.tan sonru: 

"Bizzat m:ıtbuat lıiiıTiycti şuurlan· 
madıl:ca, hu iki hürriyetten cemiyete: 
az:ınıi t:ıyıltt temin etmek mümkün 
olal,llir mi?,, diye bir suııl sorarak 
ona şu c'!vnln \'eriyor: 

"işte iki gün eHel ilk kongre~inl 

INÖNÜ'NÜN TÜRK t 

• , 
Ankara., 11 (A. A.) - Türk Ba.sm Birliği kongresinin toplantısı 

milıuı.sebetile kongre reisi Dahiliye Vekili Faik Öztrak ile Riyaseti
cumhur Umumi KAtibi Kemal Gedeleç arasında a§ağıdaki telgraflar 
teati edilmfBtir: 

saadetin ebedi tazimlerimle beraber ulu Şefimize arzını rica ederim.,, 
'l'ürk Ba!'lm kongresi Reisi 

Dahiliye Veklll 
FaJk 0.ıtrak 

Sayın Bay Faik öıtrak 
Kemal Gedeleç Dahiliye Vekili \'e Türk Bo.'lm kongresi relsl 

Rlya!letfeumhur Umumi Ki.tlbl 
Çankaya 

"Bugün toplanan Basın Birliği kongresi mesaisine ba§larken BU
yük Milli Şeflerine karşı olan sarsılmaz ba.ğlılıklannı hararetli teza
hürler arasında izhar ve bunu arza. riyaset divanın: memur eylemi.§. 
tir. 

" Bum kongresinin üade buyrulan temiz ve uil duygularından 
Reisicumhur 1.fllU Şefimiz Uımet İnönU'nUn pek mütehassis olduklan
nı ve çok değerli TUrk b~mının seçkin ve aayın m\lmeasillerine te- t 
şekkUr, sellm ve muhabbetlerinin ibl4ğını emir buyurduklannı derin t 

Keyfiyetin ve bu verem vıu:lfeyi ifa ederken duyduğum bUyUk 

:- Hdher· 

saygılarımla arzederim.,, 

• 
Umumi Ki.tip 
K emal Gedeleç 

; • • .:. " ~ "t • • •• - ••• • :·' \ • ' 1 • " • • • •• • • • • 

Magellanes 
vapuru kazası 
ltalyan vapuru 

kaptanı beraet etti 
Çanakkale - Bundan bir buçÜk 

sene kadar evv'el Nara burnu ile 
Kilit koyu arasında İtalyan bandı· 
ralı Kapapino vapurunun batmasi 
le neticelenen deniz kazasının mu· 
hakemesi neticelenmiştir. Ehlivu· 
kut tarafından yapılan keşifler ne· 
ticesinde Kapapino vapuruna çar· 
pan Magellanas vapuru kaptanının 
beynelmilel meni müsadefe ni· 
zamlarına aykırı hareket ettiği anla 
şılmıştır. Bu yüzden evvelce zan 
altında bulunan Kapapino vapuru 
süvari i Perf ettinin beraatine karar 
verilmiştir. 

Yengesinin 
kulağını yuttu ! 
İzmit, - Burada garip bir ha -

dise olmuştur. Paç mahallesinde 
oturan Kıpti Ahmet yengesi Fat
ma ile kavgaya tutuşmuş ve ka • 
dıncağızı dövdükten sonra sağ ku 
h:ğını da dişlerile koparıp yut -
muştur. Yengesini kulaksız bıka -
rak İstanbula kaçan Ahmet daha 
yerine varmadan yakalanmıt ve 
mevkufen muhakemesine karar 
verilmiştir. Fatma tedavi altına 

alınmıştır. 

Eroin müptelası 
bir genç 

Dün odasmda ölü bu ~undu 
Kasımpaşada Kulaksız.da Fırın 

sokağında oturan Kenan isminde 
bir genç dün edasında ölü olarak 
bulunmuştur. Tahkikatta Kena • 
ııın eroin müptelası olduğu ve bu 
yüzden zehirlenerek öldüğü an • 
!aşılmıştır. 

Ceset, Morga kaldırılmıştır. 

kcleden Dasın Birliği, hu ihtiyacı 

karşılı)'acak olan mesleki bir ıeşck 
' · fıldür. Şimdiclen sonra ınııthııat hür 
riycli, yalnız k:ınunun \'C cfkfırı umu 
ıniycnin clcğıl, o hiirriyellcn istlrade 
edenlerin ele kontrolleri altına girmiş 
IJultınuyor. Artık ıınıckcller. sadece 
lıt'lkinıe karşı nıesııl, pas~if birer va· 

ndıı'; olmaktan cıkmışlıırdır. Ken 
di vicclnnl:ırıno ve ıneslcl:lcrlne kar 
51 ıığır mlleyyitleler muknl>ilinde me· 
.üldürler. 

llergün ileri.re do/iru yeni bir n· 
dıııı alan Türk fikir hayalı, temen
ni edelim ki, bu tcşckk!ille zengin· 
lcştlktcn sonra dııhn büyük inkişaf 
ımkdnlnrma knvuşsıın.,, 

Adliyede yapılan ihtilas:n 
maznunları mahkemede 

hesap veriyorlar 
Maznunlardan biri müddeiumumi muavinle

rinin imzalarının sahte değ ı l hakiki 
olduğunu iddia ettı 

Avans olarak aldıkları J3,581 kayden benim zimmetimde 1200 
lira 60 kuru~u ihtilisen zimmet. lira görünürdü. 
lerine geçirmek, resmi evrak ü. Mahsup muamelesi neticelenip 
zerinde sahtek~rhk ve tahril 200 lira kapatılıncaya kadar, 
yapmak suçlarından haklarında bende 1000 liradan f a.zla görü . 
takibata girişilerek sorgu hakim. nürse de evrakı sarfiyenin 200 li. 
liğince tevkif edilen adliye leva- rast mahsup masasına verilmiş 
zım katibi Emin, adliye mute - 1 olduğu için, Necnıinin saıfiyatı 

medi Asım, asliye beşincı ceza muvakkate masasında, bende 
mahkemesi katibi Tevfik, adliye ! 1200 lira varmış gibi görünür _ 
levazım katibi Fenni, İstanbul dil.,, 
dcl'tei"dıı.rlığl muhazıc~ l'rtCTnunı M-.nun EnJ..,. \:ıvr.nleı.u sonra 

Gani ve gayrimevkuf, adliye le. '932 senesınden 937 sonuna kadar 
vaz1m katibi İsmail, 1mralı ha. aldığı 'ava~8"'~fkt~rt ile kalan 
pisanesi hesap memuru Hasan, borcu ve tevdi ettiği evrakı sar. 
İstanbul ceza evi hastanesi he - fiyc etrafında izahat vermiştir. 
sap memuru Şerifin dün sabah Bu sırada. reis : 
ağır ceza mahkemesinde duruş . - Sizi 17 bin lira. borçlu çıka. 
malarma başlandı. rıyorlar. Buna ne diyeceksiniz? 

Hazineyi tem.silen hazine avu. diye sordu. 
katı Sami gelmişti. !stidasmı ve. Emin: 
rerek 33,581 kUsQr liranın su<:lu. - Bu 17 bin lira, tamamile 
lardan müştereken ve milteselsi- muavinlerin imzalarile maliye . 
len tahsilini istedi ve davacı ola. den avans olarak almış olduğum 
r ak kabul edildikten sonra ka • paradır. Bu arada 1936 senesin. 
ra.rnamenin okunmasına girişil _ de 6 aylık bir devre içerisinde bu 
di. 47 sahife olarak kararname 5ekilde 10 bin liralık avans ver. 
öğle paydosuna kadar bitirile _ diler. Miiddeiumumi muavinleri, 
medi ve muhakeme öğleden son. bunun a\'ans ilmühaberlcrine bir 
ra devam etti. takım ilaveler yapılmak euretile 

Suçlulardan t!vvela Emin sor. ve sahtekarlıkla l\lındığmı söy!U. 
guya çekildi. Emin şunları söy. yorlar. Halbuki vaziyet böyle de. 
Iedi: İİldir. Ehlivukuf tetkikatı bizim 

- Mutemetler 1000 lira avans huzurumuzda yapılmadı, birinci 
alırlar ve ycdlerinde 1000 lira _ müstantik bizim müracaatımıza 
dan fazla avans parası bulunma. rağmen: 
mak lazxm gelir. Baz.an adliyede "- Odam vardır, sizi götürüp 
müstacel bir iş olur, mesela bir getirmek giiçtUr, mahkemede an. 
cürmü meşhuda gitmek icap e . lıyabilirsiniz., diyerek ehlivukuf 
der. Yahut diğer herhangi bir a.. tetkikatında hazır bulundurma . 
ccle iş için bir paranın sarfı icap k,, dedi. 
eder. O zaman beni sıkıştırırlar Maznun. bu sırada ilmühaber 
ve para isterlerdi. i mzası salahiyeti bahsinde soru. 
Yanımda para bulunmaz, bu lan bazı suallere de şu cevabı 

sebeple bilf a.rz ben de yedimde. verdi: 
ki 200 liralık e\Takı sarfiyeyi, - Maliye müddeiumumilikten 
defterdarlık İstanbul muhasebe _ bu imza bahsinde sal~hiyetli o. 
si sarfiyatı muvakkate katibi lanlardan kimlerdir, diye sormue 
Necmiye gönderirdim. tu. Buna karşı da müddeiumumi. 

Mahsup muamelesini 0 yapa. lik "Bütün muavinler salahiyet -
cağı cihetle bu 200 liranın evra. lidir,. cevabını verdi. Ge.rçi bu 
kı sarfiyesini görünce bana 200 tahkikatta muavinler ilmühaber. 
lira verir ve bu suretle mahsup terdeki imzalarını inkar etmiş1er 
masasına 200 liranın e\Takı sar. sc de, bunlar hakiknttte muavin. 
{iyesi yaptırılmış olduğu halde, 'erin kendi imzalarıdır.,. 

ıron1Çon amca 
ve o t cmolb>DI 

J\Ia.hkeme bütün gUn yaptığı 

luruşmnyı va1<it hayli geçmiş ol. 
<luğundan başka bir güne bırak. 
mıştır. 

Esnaf neden 
muayene 
olmıyor 7 

Cüzdan paralarmm çok 
olduğu anlaşı ldı 

Yapılan tetkiklerde İstanbul • 
da mevcut 40 bine yakın esnaftan 
29 bininin sıhhi muayenelerini 
yaptırdığı anlaşılmıştır. Böyle • 
likle 11 bin kadar muayenesiz es. 
na! kalmış demektir. Belediye 
gıda maddeleri satan bu esnafın 
neden muayene olmadıklarını a. 
ra.ştırmaktadır. Yapılan şikayet. 
lere göre, her sene binlerce es. 
nafm ce7.ayı dahi gözüne alarak 
nuayene olmamasının başlıca se. 
?ebi. cüzdanların pahalı olma. 
::ııdır. 

Muhtelif cemiyetler, azaların. 
..d.a.n-190 i!P ~90 km-us .JU"AOUuia 

cüzdan para ı almakta, bu mik· 
{ar da. muhtelif pul paraları ve 
diğer masrafla beş lirayı bul -
maktadır. Halbuki bilhassa kil -
~ilk esnaflar beş lirayı birden ve. 
recek vaziyette değildirler. 

L; ·~~anlarımızın 
. . . 
ınşası ıçın 

lngiliz mütehassısları 
dün geldiler 

Limanlarımızı inşa edecek tn. 
gizli Gips müessesesi mühendisle· 
rinden Biver ile teknik mUşavi. 
ri ve diğer bir mühendis dün §eh
rimize gelmişler, akşam Ankaraya 
hareket etmişler:iir. 

Mühendisler MUnakale Veka. _ 
letile temaslarda bulunduktan 
sonra bir kaç güne kadar gele -
cek diğer bir mUhcndis kafilesile 
beraber lskcndcruna gidecekler, 
orada in.~a edilecek limanın pro. 
1esini hnzırlıyacaklardır. 

Diğer limanlarda da aırasile 

tetkikler yapılacaktır. 

" Paylaşllamıyan 
çocuk,, annesine 

iade edildi 
Payla§ılamıyan çocuk meselesi 

nihayet dün halledilmiştir. Sene
lerdenberi adliyeyi ve efkarı umu
miyeyi meşgul elden bu meraklı 

hadise dün çocuğu şimdiye ı:a:inr 

evinde tutan Mehmet Alinin Ner 
mini adliyeye getirerek icraya bı • 
rcltmasile sona ermiştir. Nermin 
kendisini bırakıp uzaklapn Meh· 
mte Alinin arkasın.dan ''ben sen -
den ayrılmam, seninle gideceğim, 
gitme!,, diye ağlamağa ve bağır
mağa başlamış, fakat bu •ıra':ia 

Nermin bir otomW.le bindirilerek 
Fatma tlhanın evine götilrülmUş
tür. 

Fatma llhanın "gel yavrum se
ni bağrıma basayım,, demesine 
karşı da Nermin köşe bucak kaç
mıJ, fakat bu defa evden firar e -
decek fırsat bulamamıştır. 
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dl,a11ata daic: ......................... ~ 
Tarih hakkında 
düşünceler 

YARINI hazırlamak için dünü 
iyi bilmek lazım geldiğim 

Söylerler. Bu söz, yarını hazırlama· 
nın bizim elimizde olduğu nisbette 
doğrudur. Gerçi yarının bugünden 
doğacağı, bugünün tesirini taşıya
cağı muhakkaktır; fakat yarın, sa· 
dece bugünün ve dünün bir neticesi 
:leğildir· onda elbette ki sırf ken· 
jine m~hsus, şimdiden kestirilmesi 
'i:~bil olmıyan bir hal bulunacaktır t1 h~nu tarihle izah etmeğe, hazır· 
<Unaga veya önüne geçmeğe imkan 
Y?ktur. Mazinin hiçbir devresi, ken· 
dıncıen evvelki devrelerin sarsıntı· 
~Iz, ~atıksız bir neticesi değildir; 
~ePsınin asıl çehresini, kendilerin· 
~~ önceki devrelerin tesiri de~ı!, 

.lırecekleri evvelce tahmin edile· 
mıyen hadiseler teşkil eder. Fransa· 
~~n l~paratorluk muharebelerinde, 

1 
~9 ıhtilfilinin, daha evvelki devir· 

erın d . 1 . l .. bul enn, hazır ayıcı tesır erıru 

tnak elbette kabildir; fakat onla· 
~n haber vermediği Bonaparte'ı kal 
h ıracak olursanız artık o mu-

t.arebeıen, onların sebeb olduğu ne
ıceler· , 1 anlayamazsınız. Bonaparte 

In ZUhuru ic;e tahmin cdilemiyecek 
bir hadisedir. 

Tarihi bilmeğe sUphesiz lüzum 
vardır; o bilgi olmayınca ne bugün 
anlaşılır, ne de yann hakkında, az 
Çok doğru çıkacak tahminlere giriş
Inek imkanı olur. Fakat bugünü an· 
1~n;ak, yarın hakkında tahminlere 
gırış~ek için tarihi bilmenin kafi 
~eld~gi~e inanmak doğru değildir. 
.. ~ılgınin yalnız kaldığı, sezgi ile, 
~~~t _il: zenginleşmediği zaman 
d .. a.~ıs ınsanı çok büyük hataıara 
/~Urtnesi, bugünün en ehemmiyet· 
1 hadiselerini görmemeğe, inkara 
~beb olması kabildir. Bunun için· 
"ır ki tarihe fazla bağlananlann ço 
gu, zcunanıannın en mühim cereya:
~a~na, en esaslı inkılaplarına istih
ka a bakmışlar, insan oğlunun mu-

adderatmda en derin tesirleri bı
~akacak hadiseleri kıymetsiz, ferda
~i~ ~Ymı~lardır. Nasıl ki tarihi hiç 
de ~Ye~, ona hiç itibar etmiyenler 
bU .. ugu?ün en küçük hadisesine rn:tik bır ehemmiyet atfetmeğe 

Y)'aldirler. 

• • • 
T ARtHtN bir tekerrürde~ iba· 

' bazı 
1 

_re! olduğu iddia edilir. Gerçi 
cekile l~dıselerde, kendilerinden ön
kat b rı andıran bir hal vardır. Fa
cskis·un.a ~a~ıhp da yenisinin, tıpkı 
rini 

1 gıbı bıtec<;_~ini, onun neticele
ller ~::ceğini sanmak yanlıştır. 
Inah..1ısdı~e muhakkak kenedine 
ınaı ~ır taraf bulunur, hiç ol
de b sa hır "nuance,, ; asıl netice.ler
rürct und~n doğar. Tarihin bir teker
nara~n .~baret olduğunu, fazla ina· 
etnıe Söylemek, "nuance,,lara itibar 
basit~e~ten gelir; yani zihniyetin 
ni ~~ıne delfilet eder. Tarihte, ay
nıiş h

1
• d~ başlayıp ayni şekilde bit

ın~. ıçbır büyük hadise gösterile-
ibar~to dh~!d~ tarih bir tekerrürden 
Yen d .. ~~ıldır, çehresi müternadi-

egışır. 

• • • 
T .\~tıu anlamak için bugü

.Q&i iyi bilmek lazımdır. 

Nrn/lalt. AT AÇ 

H A B E R - Akıam Po•tlı•ı 

Fralrilso~ nlhı~~u~ ,, öU'1ıölFil 115© IFilC~ 
yoB <dlönümtYı mü!i"'ilasel§)etDOe 

18inci asır fikir cere
yanlarına bir bakış 

Yazan: SUAD OERViŞ 
Yüz ellinci yıldönümü kutlulanan yazılariyle olduğu kadar ansiklope. 

Fransız ihtilali, dünya tarihi mile • di etrafında da derebeyliğin ve ki
yasmda mühim bir hadisedir. Çün- lisenin düşmanları olan ielri düşlin
kü, o, dünya yüzünde halk kütielc- celi mütefekkirleri toplıyarak ve 
rinde şuur uyanışının ve halkın Russo'nun dahi esiri kaldığı dcnizm 
kendi hak ve mukadderatına hakim hudutlarını aşıp materyalist fel-
olmak. isteyişinin ilk işaretini veren 
ve milthiş bir volkan gibi aşağıdan 
yukarıya doğru fışkıran bir kud
retin, bir hürriyet aşkının, bir mü
savat isteğinin kütlede doğan in • 
san olmak, insan gibi yaşamak az
minin muazzam bir tezahürüdür. 

Fransız ihtilalinin üzerinden yüz 
elli yıl gelip geçmiştir. Halbuki bu 
ihtilal ve bu ihtilali yaratan fikir
ler ve amiller hala nazaralrımızı ü
zerine ala.kayla çekecek, hal aktü
el bir mevzu gibi tetkik edilecek 
kadar prensiplerinin tazeliğini mu_ 
hafaza etmiştir. Çünkü Fransız ih -

tilalinin yüz. ellinci yıldönUmünü id 

!'ak ettiğimiz 1939 senesinde bu ih
tilalin yüz elli sene evvel kabul e
dilmiş, yüz elli sene evvel insan 
kütleleri için uğrunda can verilen 
bir ideal olarak telakki edilmiş, 

ve bizce birçokları köhneleşmiş o
lan prerı.siplerini kabul etmiyen ve 
hala onlarla mücadele halinde bulu 
nan bir zihniyetin Avrupanm bazı 
noktalarında hakim olduğunu gör
mekteyiz. 

Mesela, bundan yüz elli sene ev
vel kabul edilmiş olan hukuk be -
yannamesinin 3 üncli maddesinde: 

"Her ne\i hakimiyet sadeee mH-
lctindJr. Hiçbir te~ekkül, hiçbir 
ferd doğruda.'n llOğrİ.ıya1 hatiuİı. için_' 
den gelm.iyen bir haklmlyefo sahib 
olamaz.,, 

Denilmişti. 

Bugiln Avrupanm bazı yerlerin
de, bu hükmün kabulü, medeniye
tin vahşete bir galebesi olacaktır., 
demek, bilmem ki yanlış olur mu? 

scfenin programını hazırhyarak: 

Helvetius, Holboch ve La Mettrie, 
bu materyalist felsefenin doğuşuna 
yardım ederek Fransız inkılft.bımn 

bayraktarı olmuşlardır. 

Russoya gelince: Onun da çok 
inkılapçı telakkileri vardı. Russo
nun fikri ve prensipleri Fransız in_ 

kılabının en ileri inkıl.apçıları için 
bir ilham kaynağı olmuş, 1813 ka
nunu esasisinin maddelerinden bir
çoğu bu tesir altında kaleme alın
mıştır. 

18 inci asır fikir aleminin en 
mühim simalarından biri olan Vol
taire 1694 de Paristc doğmuştur, 

1713 te ölmüştür. 

l{endisi Şatöelli bir noterin oğlu 
idi. İyi bir tahsil gördü. Tahsilini 
bitirdikten sonra edebiyata heves 
etti. Daha çok küçük bir delikanlı 
ilten baba.sının salonlarında devrin 
tanılmış bazı muharrirleri ve şal:ı
siyctlerile tanışmıştır. Genç yaşın
da yazdığı hicviyelcri onun menfa
ya sürülmesine sebeb olmuştur. Bir 
müddet sonra affolunup dönünce 
kalemini tutmamıştır. On dördüncü 
Luinin devrini hicveden bir yazısı
nın en son mısraı: 

"Bt;.t~ 
1 
b~ fena.tıklan gördUm~ 

Henüz yirmi yaşmda cleğUlm.,. 

ı • 
Diye bittiği için bu defa sürgüne 

.................................................................................................. 

Bir 
nar 

pire, tahtakurusu n1ücadelesi 
hala açmayacak mıyız 1 

Yazan: M. DALKILIÇ 

1 
STANBULDA Jıa.yn.nat. bahçesi yapıyoruz ama. cn·ela şu 
tstanbulda hayvanat e\'lerini kaldıralım!. •. lla.ngi e''• han

gi otel, hatta hangi sinema, ha.ngi ga.zino, hangi umumi ' 'e hususi • 
bina. vardır ki §U pire, ta.htakurusu gibi hayYanatın ncır ncır ka.y

nadığı yer olmaJcta.n kortulmu§tur? .• 
n1a1IaJı bu haşa.rattan ! 
Bugün bilmiycn, işitmiyen kaJma.mışhr zannederim ki medeni 

memleketlerde bu haşa.rat bit kadar ayıb Ye batta kanunen mem· • 

nudur! .. 
Bizde insanların rahat \'C huzuru için insan ha:;;<'ratilc müca.

' dele eden kanun bu haşaratı a.ffetmi~tir. 
Fakat, affedersiniz, bu ayıb, artık uzun boylu de,·am ede. 

mez, edemiyecektir. Nasıl ki bir zaman İstanbul sivrisineklerden 
geçilmez bir şehirdl Fakat sistemli ,.e teknikli bir mücadele, biz
zat hükiunet ve belediye tarafından yapılarak, kısmen muyaffak 

olduysa sivrisinekten hlç de da.ha o.şağı olmıyan bu ho..5arata. 
• karşı da şiddetli, kahredici bir mücadele açmak clzemlUr. 

. . . . . . . 

Belecllycmiz evvol.ıi. sinema., otel, ga.zino, pansi3·on gibi umu
mi mahallerden başlıya.rak bu mücadeleye bina. sahihlerini de, mu

ayyen tekniği dahilinde mecbur tutmalıdır. 
Tedricen bütün ev ' 'e bina sahiblerine a.yni mü<'adelc me<'bn-

rlyeti va.zedilmelidir, 
Tahtalronlsu ite mi mücadele edemiyecC'ğiz, anlamıyoruz, 1d 

bu işe henüz bir türlü başlanmamıştır bile .. 
Bayları Çekirgeleri yüz binlerce lira. sarfiyle imha ediyoruz. 

Fa.kat onla.r ekin Ye ot yiyorlar ... 
Do ha.,a.ra.tsa insan yiyor? ... 

! ................................................................................................ . 

den Voltalre zamanla bu hayattan 
tiksinmiş, ona bu hayat da acı gel
miştir. Berlin tecrübesinden sonra 
edib kendi kendinin efendisi ola • 
rak yaşamağa karar vermiştir. Bun 
dan sonra hep çalışarak İsviçrede 
yaşamıştır. Parisc son seyahatini 
1778 de yapmış ve o tarihte Paris

te ölmUştür. 

Voltaire'in eserleri içinde sayısız 
hicviyeler!, birçok şiirleri, birçok 
piyesleri ve tarihi eserleri, roman
ları vardı. O bütün bu yazılarile 

yapmağa gayret 

ettiğlıniz ~an 

görüyoruz ki her şeyden evvel an
tiklerikaldir. Hristiyanlığı insanla
rı taassub içinde tuttuğu için itham 
eder. Dide ve ahlakta biraz ge -
nişlik ister ve insanlardan mezheb 
ve din farklarmr hiç na.zan itibara 
almadan beraberce iyi geçinmeleri_ 
ni, iyi anlaşmalarını taleb eder. E
sasen yalnız hristiyanlığm değil 

mevcut bütün dinlerin düşmanıdır. 

Voltaire terakkiye de inanır ve 
ona yardmı etmek ister. Devrinde 
inı~anlar üzerinde yapılan işkence -

rin sayesile Fransada mutlakıyet layı şövalye dö Rohan'ın adamları nin, sansür tazyikinin, cezaların 
idaresi ve derebeylik devrilebilmiş- tarafından tutulmuş ve şövalyenin 

değil Bastil haplı!hanesine atılmış

tır. Ba.stilde Henriadc ismindeki 
eserini yazmıştır. Bastilden çıkarı
lıp babasının yanına sürüldüğü sı

ralarla "Teatr Fransez" de ilk e
seri temsil edilerek büyük muvaf
fakıyet kazanmıştır. İşte o tarihten 
sonra Arouet olarak kullandığı im.. 
zayı değiştirerek Voltaire ismini 
kullanınağa başlamıştrr. Esasen 
Arouet ismi onun kendi ismidir. 

Operada geçen bir hild;..seden do-

18 inci asır Fransız materyaliz

mi, insanlık fikir tarihinin çok de
ğerli bir faslıdır. Çünkü 18 inci asır 
mütefekkirlerinin Fransız (tiers 
etat) er üzerinde tesirleri çok bil_ 
yük olmuştur ve ancak bu tesirle-

kadaşlan gibi din meselesinde faz
la ileri gidemem~tir. O da diğerle
ri gibi: "Ava.mı nas!" ın idaresi i-. 
çin dinin bir dizgin gibi kullanıl

ması zaruretine kanidi. Fakat ne 
de olsa o ve arkadaşları antikleri
kal mücadelenin ilk adımını atmış
lardır. Volter için bir tezaddır di
yebiliriz, onun hem ileri, hem geri 
tarafları vardı. ~eye karşr, feo

dalizme karşı mücadele ettiği, fikir 
ve matbuat hürriyetini :istediği, rüh 
ban arazisinin istirdadını taleb et -
tiği za.man progresisttir. Fakat di
ni; halk için bir dizgin olarak mü
dafaa ettiği, içtimai müsavatsızlığı 
önüne geçilemez bir zaruret ola.ra.k 
kabul ettiği vakit bir mnrtecidir. 
Voltaire için a.n.siklopedistlerin pi
ridir diyebiliriz. Fakat ondan son
rakiler Diderot'lar, Helvetius'lar, 
Holbach'lar onu çok geçmişler ve 
ansiklopedist hareketin sol kanadı
nı teşkil etmişlerdir. Voltaire onla
rı takipetmedi. Takip edemedi. O, 
sonuna kadar siyasi ve içtimai ka
naatlerini olduğu gibi muhafaza et
ti. Sonuna kadar kralı ve dini bir 
ihtiyaç olarak siyasi programında 
muhafaza etti. Voltaire burjuva -
!aşmış asilzadelerin resikarda bu -
lunduğu ve halkı idare ettiği bir 
hükfunet şekli istiyordu. Fikirlerile 
bu zümreyi temsil ediyordu. Fakat 
buna rağmen kuvvetli tenkidlerile 
mümtazları çok · hırpalamış, onlara 
gösterilen eski hürmeti sarsmağa 

muvaffak olmuştur. 

tir. 
reformunu ister. 

gözü önünde kırbaçlanmıştrr. Bu-
Fransız ihtilalinin öncülüğünü nun üstüne şövalye ile düello et- Felsefesine gelinde o Dekartı 

yapmış olan 18 inci asır fikriyatının mek istemiş, ikinci defa Bastil ha- Locke için, yani tecrübeye mUste
mümessilleri içinde Voltaire asrının 
antiklerikal mücadelesinin başında 

olarak Monteskiyö mutlakryet ida
resine karşı yaptığı kuvvetli ten.. 
kidlerle, Diderot, inkılapçı ve ateşli 

pishanesine atılmış, sonra kendi ta.. nit felsefe için terketmiştir. Fa.kat 
lebiyle İngiltereye sürillmüştlir. antiklerikal mücadelenin başı ol -
Hayatı mütemadiyen bu nevi hadi- masma rağmen kendisi Allaha ina.. 
scler içinde geçmiş, nihayet Alman- nır Deist'tid; Ate değildir. Ve işte 
yaya, Büyük Fredrikin sarayına gi- bunun için Monteskiyö ve diğer ar-

SUAD DERVİŞ 

(Denm edecek) 

Sulhun bağlandığı şehrin uğuru 

B ÜTÜN dünyanın gözleri Da.nzige 
ı;evri.ldi. Baltık denizinin bu surat

sız şehrin bugün dünya sulhünün sembo
lü olmuı:ı bulunuyor!. 

Herkes Almanla.mı Da.nzigi mutlaka 
bir punduna getirib cebren kız kaçmr gibi 
alıvereceğlni sa.nıyordu. Fa.kat İngiltere 

başvekili Çerberlayn İngllterenin Da.nzige 
yapılacak teca.yüzü mahalli hadise sa.yma.
dı~ı, Danzige ttt.avilz suretile A nupa. 
sulhünün ihlaline asla müsaade etmiycce
ğini kat'i ve ha.kit olarak bildirdi. 

Şlmdi tut bakalım kelin perçemin. 
den! •.• 

DanzJg dii.nya sulhünün işaret kulesi 
haline girdi demektir ''C sulh cephesi tara· 
tından pokozlandr. Ona dokunuldu mu 
hıı.rb patlıyor. 

Bu dununda herha.ngi bir t-0eavüz lh· 
timali orta.dan kalkmıştır. 

Fa.kat şu Danzig ı:;ehrinin dünya sul· 
hünün anahta.n ve sembolü oluşuna no 
buyrulur! 

Garibdir ki bu sehir meşhur bedbinlik 
fekef~tntn mucidi olan Schoppenhauer'm 
doğduğu ,.e büyüdüğ\i şehirdir! .• 

Yani, Schoppenhaucr'ı dünya.ya bed· 

• 

binlik fel~efesi icad edecek kadar bedbin 
eden bir ~ehir ! .. 

Allah bu ~hre tutunan Avrupa sul. 
hünün encamını ha.yretsin! •• 

• * • 

Hodri meydan 

G AZETELER haber veriyor: 
Emirganda. da oradaki tarihi yalı 

\ ' C camii korumak için nhtımııı. ca.miin 
önü doldurularak bir meydan vücuda geti· 
rllece krnl!J ••• 

Desenize ki orada. da. bir Eminönü 
meydanı peyda. oluyor! ..• 

Boranın önü emJn, bari oranın arka· 
111 emin olııal ..• 

• • • 
KAr yıhdır 

D UN yine İstanbulun mnMellf semt
lerinde otomobil kazası olmuş .• 

Mln gayrihaddJn bir şey a.rzedece-
ğh: 

Yahu, hazır tstanbulda her gün lMt 
kadar otomobil ezmesi oluyor. 

Bu kadar ot-Omobil eım~ini ihraç et
sek ya! .• 

Vapur dolusu halk köprü 
üstüne çıkarsa 

M'OJDE: 
Kadıköy iskelesinde tadilat yapıl

ma.ya karar nrilmiş. İskelenin merdh'en· 
leri ylikscltilip köprüye ba.ğlanacak \'e 
Yapurla.rdan ı;ıka.n halk doğruca köprü il. 
ııerine ı;ıka.cakla.r .• 

O halde tramuylar \'e otomobiller de 
balkın üzerinden g~ecck demektir. Ne 
güzel! .. 

• • * 
iki hiçten olamaz 

K OZAN'da eski Kaba"lakal l•öyünde 
bir hiç yüzünden bir adam ku 

k&rde,Şi.nl öldünnü§. 

Biz, §imdiye kadar bizde iki hi~ y\i· 

dinden adam öldürüldüğünü görmedik! •. 
• f,: * 

Deniz mevsimidir 

HOPPALA. .. Denizde de ba..,ladı: 

Ciball iskelesi önünd<' iki Haliç 'a
punı çarpışmışlar, halk müthiş bir telaş 

•e htyocan f eçirmiş .• 
Hele bakın, onlar da hev""e geldt 
Hay bücürtik deniz tra.ımaylan hay! 

Mim 

3 
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1 elılikeli 
gaz! 

"Bütün demokrasiler ve kapi -
talist devletler bizim için fena aki
betler hazırlamakla meşgul. Fa • 

kat bütün bu kötü niyetler AI -
man ve İtalyan milletlerinin kuv
veti karşısında hiçbir İ§ yap::um -
yacaktır. Alman ve İtalyan ihti • 
lali, müşterek ideallerden, mÜ§te
rek kararlardan ve iki milletin ce
saretinden kuvvet alarak her tür
lü hasmane hareketleri yıkıp ha -
rap edecektir.,, 

Hitler 25 haziranda Münihc 
gelmiş olan eski İtalyan muh:ı -
tiplerine hitaben söylediği nutuk· 
ta aynen bu cümleyi kullanmıştır. 

Bu nutuk nasyonal sosyalizmin 
propaganda maksadile, Alman mil 
letini harp fikrine mndırmak ve 
harbin mesuliyetini peşinen ide -
mokrat milletlerin sırtına yükle -
mek için hakikatin tam aksini 
söylemeğe çok güzel bir ör • 
nektir. 

Almanyada halkın gün.den güne 
artan korkusu ve ıztırahl karşı -
sında bazı Alınan devlet adamla -
n harbin mahdut bir sahada kala
cğıru mümkün görüyorlar. Bu id
diayı öne sürenlerin bir kısmı 

samimidir. Hitler altr hafta içer -
sinde J..ehistam tamamiyle istila 
edec~ğine ve Leh ordusunu har
be.demez bir hale getireceğine ka
nidir. Bu müddet içersinde Sığıf
ritin çeJik ve beton tabiyeleri Fran 
sız ordulanru olduğu yerde mıh -
layabilecektir. Almanya İngiltere 

üzerinıde müessir olacağına inan· 
mıştrr. İngiltereyi tehdit etmek i
çin ~u usulii kııllaruyor: Eğer 

Almanya ile L ehistan arasında si
lahlı ihtilafa !"'giltı::re milidahale 

etmeğe kalkarsa İtalya .da ha!'' 

girecektir. İtalyanın harbe mücl 
halesi bütün insanlığın harbe sil -
rüklenmesi demektir. İngiltere lıu 
tehdit karşısında hareketı;iz ka -
hrsa o vakıt Lehistanı işgal eden 
Almanya demokrat milletlere dö • 
nerek kcndikrile sulh halinde ya .. 
şamak istediğini söyliyecek, ve bu 
suretle Avrupadaki Alman tefev -
vuku bir emrivaki olacaktır. Son· 
ra Almanyanın bütün müstcmlc
kelerini yeniden işgal etmesi hak
lı bir iş görülecek, ve 1talyaya da 
lıu taksimden münasip bir hisse 
verilecektir. · 

Almanyanrn bu suretle hare -
ket eden propaganda sistemine 
karşı demokrat hükumetler, Al • 
man milletine gireceği bir harbin 
ne kadar tehlikeli olduğunu gös -
termek maksaidile bütün ıiyasi 

faaliyetlerini açık .diplomasi yo • 
ıuna dökmüşlerdir. Demokrat dev
letler siyasetlerini bütün dünyaya 
ilan ediyorlar. 

2S haziranda Fransa Türkiye ile 
anlaştı. Alman propagandası bu 
anlaşma'dan Fransaya bir hakaret 
vesilesi bulmak için istifade etti. 
Alman radyoları Fransız zafım 
bütün dünyaya seslendi. Bu, Al -
manyarun, Fransa - Türkiye - İn

giltere anlaşmasından ne kadar 
kuşkulandığını gösterir. Romanya 
Yunanistan ve Mısır bu anlaşma
yı memnuniyetle gördü. Balkan 
ittifakı yeni ıbir · hayat kazandı. 

Halbuki İtalya Arnavutluğa ayak 
bastığı gün Balkan ittifakını par
çaladığını sanmıştı. 

24 haziunda Çemberlayn Kar
difte bir nutuk söyleıdi. Aklı ba -

şında adamlara hitap eden çok 
hakimane bir nutuk. Bu nutukta 
Çemberlayn Almanyaya iktır:~ 

anlaııma teklif etti: •ey er yüz~ 
bir takım değişikliklere m\.~h j 
değiliz. Çünkü tekamülü inkar d• 

miyoruz. Dünya daima dei:'işir, 

fıtkat yer yüzündeki deği~ .~ıcrin 

silah kuvvetiyle yapdmasına mu
arız bulunuyoruz. Yenilikler ko -
nu§ma ve anlaşma yoliyl.e yn;-ıl -
malrdrr.,, 

Fakat Berlin bu açı!c beyanatı 

,(Uütfen scn1fayı çeviriniz) 
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Bir lran askeri 
heyeti 

Şehrimizden geçerek 
Avrupaya gitti 

Macar elçisinin 
gazetemize beyanatı 

Dspaınıv;acdla 

Bir baruthane Kazanan numara1ar 

Bir lra.n askert heyeti dün To 
ros ekspresi ile şehrimize gelmiş 
tir. 

Heyet, İran kumandanlarından 
general Ahmedi riyasetinde iki al 
baydan mürekkebdir. 

Heyet reisi ve azalan burada 
han konsolosu ile temas ve dün 
gece Semplon ekspresiyle Avrupa 
ya hareket etmişlerdir. 

Bir arjantin profesör,ü 
şehrimizde 

Buenos Ayres Üniversitesi e
konomi politik profesörü Dr. 0-
ridyo Şpetto ailesiyle birlikte bu 
sabahki Semplon ekspres treni L 
le şeb.riinize gelmiştir. 

Arj:ıntinin tanınmış ilim adam
larmdan olan Dr. Ovidyo Şpetto, 
kendisiyle görüşen bir muharri
rimize şunlan söylemiştir: 

- Bilhassa yeni Türkiyenin ik 
tisa.di vaziyetini tetkik etmek ü
zere bu seyahati yapıyorum. Bu
rada temaslarımı tamamJadıktan 
sonra Ankaraya da gideceğim. 

:Türkiyede tetkikatım on beş gün 
sürecektir. 

:Arjantin, son senelerde bü'yük 
bir inkişafa mazhar olan Tür · 
ye ile alaka.dar olmaktadır. 

tki memleketin ticari münase
betleri normal bir haldedir. Bu 
münasebetlerin daha ziyade kuv
vetlenmesi için ~alışacağız. Bu 
hususta llmidlerimiz çok büyük. 
tür. 

( Baştarafı 1 incide) 
ne kadar felaketli ve korkunç ol
duğunu bütün dünya çok iyi ıbili
yor. Böyle bir vaziyetin yalnız 

ikt:ısadi işleri değil, bütün mede -
niyeti de yıkacağı muhakkaktır.,, 

M. de Mariassi Danzig mesele
sinin bir harbe sebep olacağı hak
kındaki haberlere dair mütaleası· 
nı soran muha'rririmize şöyle c~ 
vap vermiştir: 

'' - Bu meselenin de sulh yolile 
halledilebileceği kanaatindeyim. 
Zaten bütün meselelerin sulhü 
bozmadan neticelendirilmesine 
imkan vardır . ., 

şekküle karşı sempatimiz vardır.,, 
Sefir, Türk - Macar münase • 

betleri baklanda da gazetemize 
izahat vererek demi§tir ki: 

••- 1ki karde§ milletin her tür
lü münasebetleri normal ve dos • 
tanemr. Dostluk muahedemiz ide· 
vam ediyor. Müddeti. bitince bu -
nun yenilenmesi bir fortnaliteden 
ibarettir. İki memleketin ticaret 
mukavelesi de normal seyrinde -
dir. 

Yapdauk değişiklikler icabın · 
da kontenjanı biten maddeler ü -
z~de ihtiyaca göre yeniden 
miktarlanru tesbit etmektir. Bu 

Sefir, Macaristanın Berlin - Ro- maksatla mukavelenin tatbikatını 
ma mihverine iltihak edeceği et - daima dikkatle takip ediyoruz.,. 
rafında yapxliuı neşriyata ait suale 
şu suretle mukabele etmiştir: 
-" Avrupada birçok dostianmız 

lr.ak 1912 tevellUtlüleri 
askere çağırdı 

vardır. Fakat Macaristan şimdiye Şehrimize gelen malfuna.ta göre, 
kaldar hiçbir bloka girmemiştir., trak hükümcti 1912 doğumluları, 
Böyle birleşme karan yoktur. si!Ah altma çağırmıştır. 

Biz, hiçbir tarafa iştirak etme~ İrak konsolosluğu bu yaş dahL 
mekle beraber sulha hizmet mak- linde bulunan 5ehrimizdcld 1rak 
sadile yapılan teşebbüsleri daima tebaası gençlere, memleketlerinde
memnuniyetle karşılıyoruz. ki askerlik: şubelerine 1 Ağustosa 

Balkan Antantı sulhu korumalC I kadar müracaat eünelerini bildir
için kurulmu1 olduğundan bu te·. miştir. 

Ostündağ 
hakkındaki 

beraef kararı 
Temyiz Baş müddei· 
umumisi temyiz etti 

Beyoğlunda yaka
lanan kumarbaziar 

!kinci şube memurla.rı dlin gece 
Beyoğlunda kumar oynanan bir e
vi basmışlardır. 
Ç~ekçi sokağında 14 numaralı 

evde oturan Reeeb i.smlııde birinin 

berhava oldu 
'00 oıu, 450 yarah var 

Salamanka, 11 (A.A.) -
Salamanka civarındaki Pena
rando baruthanesi berhava ol
muştur. 100 kişinin öldüğü ve 
450 kişinin de yaralandığı söy. 
lenmektedir. 

Zannedildiğine göre, infilak. 
bir patlayıcı maddeler stoku. 
nun güneşin hararetine maruz 
bir yere konması yüzünden 
vukubulmuştur. 

Satye şirketi 
· mahkemede 

Denizbank eski idarecileri az 
!edilip, Satie mes.,Iesi meydana 
çıkınca, banka Satie şirketi aley 
liine asliye birinci ticaret mahke 
mesinde bir dava açmış, binayı i
ade ederek 250 bin lirasını iste
mişti. 

Bu muhakemeye dün bakılmış 
fakat Denizbank lagvedilmiş ol
duğundan limanlar umum mü
dürlüğü namına gelen Denizbank 
avukatı, Şirket vekilleri tarafın 
dan itirazla karşılandığından, bu 
cihetin tetkiki için mahkeme baş 
kabir güne bırakılmıştır. 

----0--

Basın Birliğ,inin bir 
tebliği 

Ankara, 11 (A.. A.) - Türk Ba
sın Biri.iği reisliğinden: 

3311 numaralı ba.sm birliği kanu 
m1 mucibince, 10 temmuzda toplan
mış olan kongre, merkez ve mm.ta
kalar idare heyetlerini ve haysiyet 
divanlarını seçmi§tir. 15 temmuz. 

Temyiı mahkemesi. ba~üddeiu- e.vini kumarhane gibi işlettiği ihbar da,n itibaren mmtakalar faaliyete 
mumi muavini Arif Çankaya Mu- edilmiş ve dünı gece yarısı ani bir g~eceklerdir. Meslekda§larm clikanlamamı§ görünllyor: 

2 7 ha.ıiranda Daladiye demok -
ratlann maksadını: daha açık söy
ledi: "Fran.sa tahalcküım arzulannı 

hittin Üstündağ ve arkadaşları hak- baskm yapılmıştır. Eve giren me.. k.atfne arzolunur. 
kında dördüncü cela dairesi murlar bUyUk bir salonda Cemal, 
taraf mdan verilen Asri m~lık. ve HaSan, Haydar, Edib, Artin, Mus-

~ 

s.. ı · e a·t be tafa., Said ve Mehmet isimlerinde kırmak için bütün kuvvetlerini urpagop mese esın ı ~ . . . . . 
ı. • • ı.n--'lart +n- · t · tir sekiz ki§iyı kumar filetlenyle bera-kullanmağa -.anr velml§tir.,. raet AaJ.'11. nı ı=ayız e mış . 

D ·v taraftan r,... .... ,,.., vali · Salih ber cürmüme~hud halinde yaka.la.. 
28 h · d İngilt Alman ıger ~......... sı ı ..... ___ .. · d 46 lira k azıran a ere Kılıç Dolmabahçe bMisesi dolayı- nıış ardır. ~ uzenn e . . a 

hükümetine bir nota verdi: tlrtı - . iki . dair . . hakkında dar para. bulunmuştur. Bırçok ıs - Prens Pot londraya 
sadi ve bahri sahada yeni bir an- sile ŞUra. ncı esının kam.bil kiğrtalrı ve zarlar elde e- gidiyor 
laşma yapabilmek için müzakere- verdiği lüzumu muhakeme karamıa difuıiştir. Suçlular bu sabah Beyoğ 
ye girişmeği teklif etti. itiraz etmi~tir. İddiası umumi heyet ıu cürmümeşhud mahkemesine ve_ Belgrad, 11 (A. A.) - Dönen 

Almanya bu muhtırayı da mu _ te tetkik edilecektir. rilinişlerdİr. şa;yialara göre, prens Pol yakında 

Yugoslav· Kr.al 
Naibi 

50,000 
lira kazanan 
28858 

Sonlan 58 le biten numaralar 
2 şer lira amorti alırlar. 

15,000 
Lira kazanan 
35357 

12,000 
lira kazanan 
15739 

1,000 
Lira kazanan 

18996 3989 4768 27862 

500 Lira kazananlar 
35992 37269 13899 1349 18931 
11754 1816 31074 21398 23807 
18849 19964 5217 30187 38126 
6243 11139 26773 

200 Lira kazananlar 
34497 14562 8970 14077 

12278 
14982 12553 8427 17320 
9089 
6571 3666 24452 8937 

11178 25864 5220 34215 122!?'0 
13660 8!65 17350 14378 
ıso6.1 2s20 

100 Lira kazananlar 
100 lira kazanan numaralar 

23751 15022 38390 28743 27048 
13247 27071 14589 4089 8844 
35456 26910 6895 17572 19736 

10651 11814 30554 21555 6217 
34874 25243 3036l 21300 11600 
20056 27655 24250 10125 36793 
32530 17176 30638 33968 39561 
11185 24819 24288 26667 33692 

4172 20241 tat nabratile karşıladı. Hakaret --<>-- Londraya. bir seyahat yapacaktır. . Al d d•• Bu mlinasebetle Belgradda umu. 4831 35761 23409 30715 33401 
ve ~eh.dit. :su~un üzerin~. 1'°:_~. manya an onen ş tı . . 1 miyetle za.mıedildiğine göre, niya- 29407 
Halifaks şımdıye kadar soyledigı • • e rtmıze ge en bet ta.rafından tanzim edilmiş bir 

n~tukla~. en ~iddet~isini .29 ha - talebemızın Yugoslav anlaşna şeklinde bir Sırp - Hırvat 50 Lı·ra kazananlar 
zıranda soylcldı. İngılternın ser -

1 
• d "f · ı • kompromisi neı;ıredilecektir. 

best bük\lmetlerin istiklfillerini an 1a1t1 k ar 1 Şlmen 1 erCI er& Yarı resmi mahfiller bu §8.yia... 21201 21732 26473 3388 2161 
mildafaa için yardıma karar ver - lan teyid edecek vaziyette olma _ 18380 127U 34810 11297 1047 
aiğini bildirdi. ( Baştarafı 1 incide) Yugoslav şimendifercilerinden d.tklarmı bildirmektedirler. 8839 37171 39718 2157 gl13 

Bu nutkun söylendiğini takip Dilber, Türk - İngiliz anla~ mürekkep altı kişilik bir heyet bu 9316 32625 10070 2074: 9264 
-0--

eden günlerde İngilterede çok bü yapılmasını müteakip Almanyada sabah Kom·ansiyonel trenile şehri- y 
1 

17263 30r96 3059 23400 14211 
yilk adamlar nutuklar söyliyerek talebemize karşı başlryan fena mu- mize gelmiştir. Yolda Sofyaya da • yen İ U Q 0 S a V 33596 30566 8161 13962 27195 
ayru te%i müdafaa ettiler. ameleler hakkında bir muharririrni· uğramış olan heyet bir müddet bu- 29717 25518 24266 12252 21974 

Pariııte bir temmU2:ida toplana.'1 ze şu izahatı vermiştir: rada kalarak tetkikatta bulunacak- e 1Çİ5 İ 27050 7694 25579 18233 12642 
nazırlar meclisi "Fransanın kat'i _ Anlaşma yapıldığı zaman bun- tır. 24112 22995 20253 34144. 6450 
karan üzerinde şüpheyi davet e - dan müteessir olan bpzi Nazi Al- --o-- Ebedi Şefin muvakkat 14285 2125() 14043 36856 26684 

den sebepleri ortadan kaldırma - manlar Türk talebeye karşı mua- Darüşşafaka kaydü- medfenine Çelenk koydu 37863 4936 4.996 14160 18753 
ğa,, karar verdi. Müsyö Bonne 1 • • değ' · · ı di M 11'1 17935 16803 32729 5571 31341 
Paristeki Alman sefiri Kont Velk- mele erını ıştırıruş er · e;;e f' kabul şartlan Ankara, 11 (A.A.) - Yugoslav- 35767 36651 32669 12878 1960 

şehir haricine bisiklette çıkan tale- yanın yeni Ankara elrisi Dr. lliya 
1896 37776 1881 2766

"' 
23107 zeke Fransamn Lehistan istiklali- d .,, .ı 

ni bozmağa matuf her hareketi beyi durçturarak uzun uza ıya sor- Darüşşafaka müdürlüğünden: Şmnenkoviç refakatinde e~ik er- 34979 16042 39930 8303 38157 
guya tabi tutuyorlar ve soğuk mua- 1 - Darü~afakaya talebe kayıt kanı olduğu halde bugün öğleden 25383 37604 21310 23237 29995 silah kı.!'Vvetile karşılamağa karar I d 
mele yapıyor ar 1

• muamelesi temmuzun 15 inden a- önce Ebedi ~f Atatürkün Etnog- 31005 35311 7402 13486 37149 ve!'"~iiğitJo resmen bildirdi. """" 
Fakat oonra vaziyet değişmiş, nor ğustosun 15 ine kadar devam eder rafya müzesindeki muvakkat metfe 2399 37271 783 2779 36157 

Bugün aradan on gün geçmiş mal halini almıştır. ve 15 ağustosta kayıtlar kapanır. nini ziyaret eylemiş ve bir çelenk 1737! 11536 21972 33832 4642 
bulunuyor. Acaba Leh istiklali i - ı 

Esasen Türklere karşı yapı an 2 - Kabul şartlan şunlardır: koymuştur. 9454 39201 37866 22810 28284 

kçin Fd~'aknsızk n~;eBrleri .kthakikhat:n muamelelere bütün Alman halkı a-Anadan babadan veya yalnız Bu ziyaret esnasında Ankara em- 23170 1373 26640 21542 781 
an o ~cc mı . u no a en uz . tirak t . d y 'ld' Almanlar b ahrum h 1 . . l da h 

. kk k el vilı.:ı· A da ış e mış egı ır. abadan m ve mu taç o - niyet müdürü Şınası To ga azır 7549 34200 237'i6 10072 17972 muna a eg ;.ıır. vrupa ye- .. k1 1 . · · • l~ · · 
·a b' . t' d . hükü' .. Tur ere ıyı geçınmenın uzumunu mak. Babasının ölüm kaydı nüfus bulunmuş ve bir polıs müfrezesı ra- 18781 17178 23372 27540 10972 

nı en ır ın ızar evresı m . . · akrnlık · · 
.. - l.ı 1 d H . t . takdır edıyorlar ve bıze Y cüzdanında yazılı olacaktır. simei ihtiramı ifa eylemıştır. 38574 305157 27509 23421 513 surmegt- aş a ı. arp ıs emıyen .. . M akk 

F 1 'lt .. 1 . k gostenyorlar. uv aten muame- b - Bu yıl ilk oh."Ulun dördüncü --o-- 7105 32856 25513 32350 11321 

1ran~a bvekl' ngıl ere goz en açı lelerini değiştirenler ise S.S. (Siyah sınıfına terfi etmiş olmak (tahsili M 34546 7835 17992 18936 9067 
o araıt c . ıyor ar. . .. kıtalan) 1s1 r 

I , 1 t Al h~l,ı, b d gömlekli) ve S.A. (Hucum daha Cazla olanlar veya geçen yıl 14858 29379 33495 22822 14983 a ca manya a a oş ur - . ik · 
H .. Al .. "}]'" teşkilatı mensuplarının tahr lenne dörde geçmiş bulunanlar boşuna gel Har .• c ·,ye N az 1 rı 28381 22206 16955 25689 30754 muycr. er gun man gonu u - . . k 

1 . h 1 h 1 k 'd d kapılanlardan ıbarettı. Fa at bun- memelidirler) 22727 21745 10130 32862 88:58 en an :::rı orı or an geçe - .. · d 
k D . .d. 28 h . tar da tuttukları hatalı yoldan done c - Yaşı ondan a~ğı ve on üçten (Baştarafı 1 inci e) 2607 13371 17179 34971 291598 

r<> ~nzıge gı ıyor. azıran- rek sakinlectniıılerdir. ,,..,,trarı 0ı:mamak le ziyafeti, akcı~m da hükumet ta- 17354 31137 2082 31492 21382 
.clanuerı tayyarelerle Alman top - ,. ... .ı " .run • . ~·· 
tarı Da:ızic,e taşınıyor ve Gidinya d -- .B. u şartları ha.ız olanlar ara- rafından Yahya paşa şerefine bir 201 730 27825 20197 8060 

h d k mJA h d' 'l • t'r 9071 26817 37686 17227 20435 limanı karsrsında mevzi ahyor. sm a turkçe, ı~at, ı °'.ve. esap· ıne ven mış ı . 
Şu ha!.le Lehistanm, hayati başına halledilemez. tan yapılacak rnusabaka ımtıharunı Bütün gazeteler Abdülfe~tah 292i6 12453 37106 39290 10943 

mc:ıfaatlerini müdafaa için Al - Çünkü Danzig meselesi Hitler kazanmak. Yahya paşaya "hoş geldiniz,, demek 119251 29676 19097 30443 2586 

M - b k k 1 a te \'e nazırın muvaffakivetlcrini ve • 12056 1772 20926 11998 21906 manyaya karşı sila"h kullanmaga- kin bir gaye degvil, bir iiıtek zin - e - usa a ayı ·azanan ar ar · J 

• • :s kral Farukun idaresinde birçok Yu· 4938 36072 17093 20326 14167 mecbur olacağı gün çok uzak de- cirindeki halkalar.dan birisidir. sında kur'ayı boş çekmemek. 
fii:lir. Tdılikeli bir yu geçiriyo- Bunu anlayan Avrupa Avusturya 3 - !Ik müracaatta nüfus hüvi- nan kolonisinin müreffeh yaşamak
ntı-. ve Çek meselesinde yaptığı hata- yet cüzdanı, mektep karnesi, çiçek ta olduğu, Mısırla Yunan;c•- ·ı a-

ı-u:• ıtkhk olan ikinci bir nokta yı bu sefer ide yapmıyacaktır. aşı kağıdı, srhhat raporu ve bir ve- rasmdaki samimi münasebetleri 
ua:ıa var... Danzig meselesi tek "Pukal Koı><>t, sika fotoğrafı getirilecektir. kaydeylemekledir. 

30 Lira kazananlar 
2407 24251 35213 14677 30153 

28622 31693 10826 18894 26235 

203J2 13288 15961 7717 35343 
7275 37218 23348 3459 15303 
9093 21455 29102 32119 32375 
815·1 30399 26963 2422 21549 
36~24 9327 5054 16783 25835 
19610 22351 8164 9927 166t>u 
29564 16617 19139 11744 14322 
1856 20532 30Cdl 16171 28493 

13624 6207 ,14812 26098 16262 
6170 14567 34965 9423 15249 

32807 7973 9936 11928 22160 
29727 32614 17939 16988 8781 
18519 17775 34475 4744 9786 

523 16654 6530 20593 29800 
23532 38080 2093 16290 13701 
29440 8748 28583 28379 11926 
34030 1344 .2523 26647 19606 
21548 21628 5040 14937 33215 
35195 9404 16001 37968 33374 
36453 29472 3809 19976 18904 
39599 33241 23535 14778 31492 
7879 29844 12768 26515 23129 

36940 37462 22306 26511 10624 
8615 22823 36069 1770 7220 

35749 29748 30475 39031 8025 
32111 24358 22186 15941 7468 
38271 30792 6278 27306 13159 
38570 21478 15847 31655 7720 
127·19 31456 13222 8674 19781 
30016 36721 23415 31515 18912 
2608 16985 36884 25261 24589 
1368 5812 4540 17188 24083 

26897 2265 21714 20224 19514 
30837 14117 26839 4270 20342 
20582 1994 22271 18110 3C056 
31789 23573 17301 453&31424 
25559 12604 5309 19532 38119 
14857 21383 35712 24185 17401 
37423 1563 20713 2470 31431 
20225 1012 17469 4324 32518 
2899 27774 29912 8743 10104 

33792 8239 25016 11697 12659 
17892 12638 29114 29842 25068 
35614 32973 8846 1935 8332 
34224 20335 27290 18377 30603 
20579 12285 36276 29053 16680 
2000~111. '1-:ro<'.» TU3ôl 2Q532 

10812 18625 34455 GGS 30022 
6707 32685 15131 37632 37367 

10,000 

lirahk son mükafat 

19996 
20000 liralık mükafat aşağıdaki 

yazılı numaralar arasında taksi.Ol 
edilmiştir. Her numara 500 lira 
alacaktır. 

24098 14494 17137 22883 295&i 
30123 6505 19405 16035 7595 
38814 33080 23693 28481 l!'l824. 
18713 35604 37391 1166 2253 
12529 798 7680 30058 31507 
35016 10902 10256 11253 17370 
22637 21427 2378 12318 13198 
35211 1208·1 23969 22026 35993 

Eski Bulgar 
Başkumandam öldü 
Sofya, 11 (A. A.) - Eski har .. 

biye nazırlarından olan ve Balkan 
muharebesi esnasında Bulgar or_ 
dusuna kumanda etmiş bulunan ge
neral Kovaçef ölmü3tür. 79 yasm
d&ydt. 

-0--

Erik ağacından 
düştü 

Beyoğlunıda Bostan örtmen so· 
kağmd:ı cturan Dursun oğlu Sa .. 
l'h bahc~sindeki erik ağacından 

yere düşmüş ve ayağı kırılmıştır. 
Beyoğlu hastanesine kaldmlmıl -
tır. 

Kırklarelinde yaptırı
lacak muhacır evleri 
İskan idaresi, Trakyada göç -

men evleri inşasına devam etmek· 
ted.ir. Yeniden bu ay so11ur b:ı 

1 it~baren Kırklarelinde 200 muha-
cir evi yaptırılacaktır. 
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Danzig silahı ır~•ESrfi@Lij@rm~ 
deposu! 23 Temmuz bayramı 

Danzig 11 (A.A.) - Buraya si· İtalyan gazeteleri nutku 
laJı ve cephane yüklü yeni Alman tefsirden çekmiyorlar H t A t k t 1 
~;,urlannın geldiği bildirilmekte Roma, 11 (A. A.) - Çemberlayn a ay ve n ava an 7 u r u u ş 

m Danzig ha.kkmda avam kamara-
Geçen gece denizden Danzige yeni 

silaıı ve mühimmat gelmiştir. Bu 
malzeme Svhichau tezgahlannm 
depotarile elektrik fabrikasına ve 
~lediye salhanesine yerleştirilmiş· 
tır. 

Çenı'>erlaynin nutku 
Al ınan!arı sınir1endı rdi 

Berlin, ı ı (A.A.) - " . ,:.:dcher 
Beobahterin bu sabahki nüshasındz 
ki manşet şudur: 

"Ceınberlayn, Polonyaya destek 
oluyor, halkın kendi mu:;~::lderatın 
da kendisinin karar \ ~:ınesi hakkı 
üzerinde bir kelime bile söylemı
Yor.,, 

"Deutsche Allhemaine Zeitung' 
un başlığı da şudur: 

"Polonyaya yardım, yanlış \ t 
sahte bürhanlar.,. 

Bu manşetler, Alman matbuatı
nın Çemberlaynin karşısmdak 
~.emnuniyetsizliğini ve sinirliliğini 
go_termeğe ka:idir. 

Vö:kişer D::-~~ahter, nut:~a tahsh 
ettiği Yazısında ise diyor ki : 

"D a;ızig r"'~~~ıeci, bir 1 '.""'an rne 
seles;dir Ye Londra:la Avam kama 
rası kürsününden wylen~cek bir 
n~tukıa halledilemez. Çemberlayn 
nın dünkü nutku, Polonra noı-:taı
na~~· ını müdafaadan başka bir şe~ 
degıldir. Bu nutuk bizzat İngiliz 
ba~vekilinin istediği sükunet hava
':>Inın Vücut bulmasına mani olmak· 
~adır. lngilterenin ald~;rı bu hattı 

areketin Polonyalılar üzerinde ya· 
P~cağı tesir, şimdiden gözükmekte· 
d'.r .. Bu nutuk, hakikatte lngiltere
nın ıstediği vaziyeti ihdas edece:~tir. 
Ingilterenin istediği ise Almanya -
Po:onya anlaşmazlığının daha z!y:1 
de vahimleşmesidir .• , 

Deutsc'.ler Dienst gazetesi diyoı 
ki: 

sındaki beyanatı İtalyan matnua • • • • • • • te s 1• d e h a 1 an 1 y o tında geniş bir yer işgal etmekte, g ununu z 1 r r 
bununla beraber matbuat bu beya-

nat hakkında doğrudan doğruya D •• •• •• gece s .. ece k H lk 
tefsiratta bulunmadan içtinab eyle o a y r a m uç g un uç ur ; a -
m~~=·diRomagazetesininLon- evlerinde şenlikler tertip olunacak . 
dra muhabiri diyor ki: 

''Çemberlayn beyanatına drama
tik bir şekil vermekten sakınmıştır. 
Bu beyanat, son defa Halifaks ta. 
rafından yapılan beyanatla muka
yese edilince, muvazeneli gözükü
yor. Ve batta ııkliselime avdet e-
5eri seziliyor. Londradaki müşahit. 
!er Çemberlaynm nutkunun vaziye
te yeni bir şey katmadığı ve vazi
yetin hiç de değişmediği kanaatin
::ledirler. 

" Mıhver ricat edecektir,, 

Ankara, 11 (A. A.) - Tem.mu- yirmlsinde Adanada birleştik hazırlamaya memur komisyon 
zun 3 üncü pazar günü tes'id etli- ten sonra tek bir heyet hallndE: devamlı olarak toplanmakta ve 
lecck olan Hatay kurtuluş hayra.. \'e Büyük Millet Meclisini tem yapılacak tezahürat ve şenlikle
mına anavatanın iştirak programı sil eden heyetin başında bulu- rin esasrnı tesbit eylemektedir. 
tesbit edilmiştir. Bu programa gö- nacak olan zatın başkanlığında Şenlikler üç gtin, Uç gece de-
re: olarak Antakyaya hareket ede· mm edecektir. 

1 - Gazianteb, Maraş, Seyhan, reklerdir. Sabık baş konsolosun 
tçel ve Urfa vilayetlerinin beherin- B _ 1 _ 23 temmuz gtınU, ziyafeti 
den, biri parti ve biri de meclisi u- partinin vi!Ayet başkanları ta· Antakya, 11 (A.A.) - Sabık 
mumi azası olmak üzere ikişerden 
10 arkadaş, "bu arkadaşların har- rafından Hatay partj başkanlı- ba•_;kopsolos Fethi Denli tara-

ğına tebrik telgrafları çekile- fmdan Soğ'ukoluk'da Ayvazoğlu 
cırahları parti merkezinden tesviye 
olunacaktır.,. 

cektir. otelinde bir aparetif daveti ve-

Paris, 11 (A. A.) - "Pelit Pa.. 
l H . 1 'in 2 - C. H. P. umumi idare he. risien,, gazetesi, evve ce ıt er . . . 

2 _ Anavatan dahilindeki bU- rilmiştır. Bu davette Hatayda 
bulunan Korgeneral Muzaffer tün halkevlerinde mevzua uy. 

. • . k d 1 sk· Danzig vetınden ıkı arkadaş. 
samımı ış ar a. aşı o an e ı · 
1.yan meclisi reisi Hermann Rau- 3 - Tiirkiye Büyük .l\fillet Mec-

gun hitabeler irat ve şenlikler 
tertip olunacağı gibi 23 • 24 ge
cesi halk~vlC'riyle parti ve bele· Jchnigg'in bir makalesini neşret - !isinden Uç kişilik bir heyet, An

mektedir. 1 takyaya giderek oradaki mera.sime 
Hitlere yapılacak olan sulh tek- iştirak edecektir. Şenlikler üç gün üç gece 

liflerinde müteyakkız bulunulması_ 4 _ Yukardaki üç maddede adı sürecek 
nı tavsiye eden Rauschnigg, şöyle ;eçcn teşekküllerden seçilecek Hatay, 11 (A.A.) - Kurtulu~ 

demektedir: on beş arkadaş Temmuzun hnyrammı kutlama programını 

Ergüder, fevkarn .. de murahhas 
Uevat Açxkalın, Albay ŞUkrU 

ı--:n.nallr, birçok askert ve mtllkt 
erkan ve parti mensupları, ec-
nebi konsoloslar, gazeteciler ha.
zır bulunmuşlardır. Toplantı, 

çok neşeli bir hava içinde gece 
yarısına kadar devam etmiştir. 

"- Halihazırd:ık.i buhran bir çık 
maza sapmış gibi görünüyor. Çiln
kü Hitler geçen yazdanberi siyasi 
vaziyette basıl olan büyük değişik
liği henliz anlamamıştır. Bu anla -
mayışm neticeleri feci olabilir. De. 
mokrasilerin beyanatı, bazı ihtar
lar tazammun ettikleri zaman bile 
şarta muallak vaidlc~i ihtiva et · 
mektedir. Bu beyanatta in•,atçı bir 
partoneri ikna etmek istiyen bir 
eda vardır. Fakat beyanatın muh~
ta.bı kendisinden beklenen şeyin ta_ 

mamile aksini yapmaktadır. Çünkü 
o, bunları bir zaaf eseri, felce uğ
rıyan bir iradenin ifadesi a.ddeyle-

: ..................................................... ~ 

l Cu_mhu~_ Reis!~iz 
1 
ınonu 

Harp devam ediyor 

f Maiatyayı . ziyaret I 
i otmeği vadettı er 

Malatya, 12 - .Malatyalıların ta
zim ve saygılarını Reisicumhur L 
nönüne bildirmek üzere Ankaraya 
giden belediye reiSlmiz doktor Ca
fer Özeliç bura.ya dönmüştür. 
İnönü tarafından kabul buyrulan 

k belediye reisimiz inşaatı biten Ma-me tedir.,, 
"Le Journal,, gazetesinde Andre latya mensucat fabrikasının küşat 

Tardleu diyor ki: resmlni yapmasmı Reisicumhuru.. 
muzdan rica etmiş, İsmet İnönü de 
bu daveti kabul ederek Malatyalı
lara sevgi ve selirnlarım gönder

Paris, 12 - Tokyodan ve Man-
çuri - Sovyet hududu civarındaki 
muharebeleri takip eden Havas a.. 
jarun muhabirinden gelen maluma
ta göre dün saat 14,30 da 8 Sovyet 

bambardıman tayyaresi Japon 
askeri üsstüne 5 kilometre yak 
l<!§arak ateş açmıştır. Japon 
avcı tayyareleri S1Jvyet tayya .. 
relerini takibe kalkışmışsa da 
bombardıman tayyarelerinin ri. 
catini himaye eden Sovyet avcı 
tayyareleriy le karşılaşmışlardır. 
Bir Sovyet tayyaresinin düştü. 
ğü görülmüştür. Japonlar ise 
59 tayyare düşürdüklerini iddia 
etmektedirler. 

Japon men balarından gelen ma.. 
lumata göre lı5e Tokyoda Japon 
ordusunun salahiyetli bir mUme.ssi 
li, Japon kuvvetlerinin 71 gllnden
beri Nomonlıam bölgesinde cere
yan. eden hava muharebeleri esna
sında 52 Sovyet tayyaresi düşür. 
düklerini bildinnijtir. Bu mUmessi
le göre Japonlar yaliıız 14 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Kuangtung ordusunun bir tebli
ğinde de, Halka. nehrinin doğusun
da Mançurl topraklarına giren 
Sovyet _ MongoI kıtaat.mm tama -
men Mogol topraklarına sürüldüğü 
bildirilmektedir. 

lÇERDE: 

• Tek tem saz sahibi Aşık Cemal 
viJüyete müracaat ederek yıllardan
!Jeri kull::ındığı sazının müzeye ko· 
nuJmasın1 istemiştir. 

• Londrndan şehrimize dönen Ad· 
liye vekili Fethi Okyar dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

• Darüşşafaka bütçesi tesbit edil
miş, dün tetkik ve tasdik için Maa· 
rif vekaletine gönderilmiştir. 

• Maarif müdürü mektep inşaatını 
tetkik etmek üzere Çatalcaya gitmiş· 
lir. 

• İki İngiliz firması lstanbulda süt 
fabrikası inşası i•in belediyeye mü
racaat etmişlerdir. Bunlardan birinin 
mümessili dün şehrimize gelmiştir. 
Diğeri de tayyare ile Londradan yo· 
la cıkmıştır. 

• Eminönü hıı.lkevi inşaatının ik· 
mali için vali LCll(i Kırdar 15 bin li· 
ralık tahsisat temin etmiştir. 75 bin 
lira da Emniyet sandığından alına• 
caktır. 

• Et nakliyatını yeni kanunla üze· 
rine ıı.lan belediye bu hususta tetkik 
ler yapmaktadır . .Bu işi ya kendisi 
yapacak veya bir şirkete verecektir. 

• Şehir meclisi ağustosun birinde 
fevkalıide toplantıya çağrılmıştır. 

Toplantıda beş milyon liralık istik
raz mukayelesi ve tramrny idaresi
nin bütçesi tasdik edilecektir. 

• Bazı firmalar belediyeye müra
caat ederek alınacak otobüslerin ma-
zotla müteharrik olmamasını ileri 
sürmüşlerdir. Bunlara göre mazot 
ucuzdur, fakat motörleri çabuk eskit 
ınekledir. Belediye bu l olda tetkik· 
lcr yapmaktadır. 

• Dcniıbanktan tekaüt cdiler.lcrc 
maaşları yerilmiş, fakı.ıt acıkla ka
lanlara henüz hiçbir para verilme· 
miştir. 

, • Halayda yeni gümrük muhafaza 
teşkilatı yapılacaktır. Buradan me
murlar gönderilecektir • 

·Dahiliye Vekili 
(B04 tarafı 1 incide) 

rada bulunan biraderini ziyaret 
etmiştir. 

Faik Öztrak bir kaç gün !s
tanbulda kalacaktır. 

Veldlin şehrimize gelişinin, 

"Çemberlaynin bu nutku, ~;çbiı 
Yeni unsuru ihtiva etmiyor. Statü
konun bütün vasıtalarla müdafaa 
e:1ileceği hakkında Jngiliz başvekili· 
nın teminatı, Polonya şovenizmini 
takviye edecek ve yangını körükli
Yetektir. Çemberlaynı müteessir e
den neticelerin sebebi, Polonyanın 
genişleme emellerine karşı lngiltert 
tarafından verilen gayretlerdir., 

"- Mihver, bizi bir climlei asa
biye maçına soktu. Mukavemet eL 
mek kafidir. Çlinkü mihver, ricat 
edecektir. Gazetelerimizden birço
ğunun keşfetmeğe uğraştığı Hitle
rin sırrı çarpışmayı bertaraf et -' . 

miştir. 

Tayyare piyanko· 
sunu kazanan 

Halka. nehri cephesindeki hareka
tı takip eden yabancı muhabirler 
Sovyet filoları tarafından yapılan 

üç ınübim hava bombardımanı ile 
iki hava muharebesine şahit olmak 
imkanını bulmuşlardır. Havas a
jansının muhabiri iki tayyarenin a
levler içinde düştüğünü ve bir \L 
çlincüsünün de inmeğe mecbur kal
dığını görmüşse de bunların hangi 
tarafa ait olduğunu farkedememiş
tir. 

Fransada manevra 
yapacak lngiliz 

tayyareleri 

1 cumhurreisimizin Y.akında yapa. 
cakları seyahatle alakadar olması 
ihtimali vardır. 

l3erlin, ıı (A. A.) - Çember
la~ıı tarafından söylenen nutkun 
§iıtıdikt vaziyette bir değişiklik hu
euıe getirmediği salahiyettar Al -
?nan lllahfillerinde söylenmektedlr. 

İngiltere başv~kili, ic-.b ettiği 
Zaın 
d an lngilterenin Polonyaya yar. 
"itın edeceğini söylemiştir. Bunu, 
:ı l'lld' 
rn. 1Ye kadar yliz kere tekrar et -

l't" ver ~· l<'akat, bunu tekrar etmekle 
ğı :ıgj kararda bir yenilik olmadı
~ydana çıkmış oluyor. 

mek için bağıran ve tehdid eden bır 
firarinin sırrından ibarettir. Fran. 
sızlar, bu tuzağa düştükleri zaman 
safdilliğin bududlarını aşmış olu -
yorlar.,, 

Ruzvelt Danzig ihtilafında 
tavassutta mı bulunacak ? 
Londra, 11 (A. A.) - Ruzveltin 

hesabına Danzigin vaziyetini tetkik 
etmekte olan James Biddles'in 
serbest şehre gelmesi münasebeti
le gazeteciler arasında, Amerika 
Cumhurreisinin Danzig ihtil8.fmda 
tavassutta bulunmağı teklif edece
Jine dair bir şayia dolaşmaktadır. 

karadenizde yap:lacak liman 
nerede olacak ? 

ra~~~ra, 12 - Nafia veki:i gene-ı rmş olacaktır. Seyahatten dönüşte 
inş ~ 1 Fuat Cebesoy Karadenizde I Ankarada bir müddet kaldıktan sor. 
ni : ··

1
• kararlaştırılan limanın yen- r1 ~arka gideceğim. 

rek ~Yın için bugün Zonguldağa ha· Erzurum demiryolu inşaatını ey 
.;ek.edecektir. · cıı nihayetine doğru bitirmiş ola· 

birç kıle nafia müste:an Hüsnü ilt :ağız. Erzuruma varacak olan şi 
lercı~ te~nisyenler refakat e:!ccı:!!;: 11endiferin vaziyetini vesair nafıt 
seb~~· Alı Fuat Cebcsoy bu müna· · :ıerini tetkikten sonra Trabzona 
tir k:: Verdiği bir beyanatta dr>miş- geçerc!c liman inşası hususunda ma· 

.. ı. hallen tetkikle:-de bulunacağım. Bt: 
lngu Rendi mütehas~ıslarnnız ve ·eyahatte de teknisyenler beraberin 
Sl'Ja t~:~en celbettiğimiz mütehas !:! olacaktır.,, 
hatte ırlıkte yapacağımız bu seya- Diğer taraftan ltalyanlardan alı 
da h" l{aradenizin garp mıntakasın · nan şirketlerin devir ve tese!lüm iş 
de bi~~· en iyi mahreç o1acak, hem 1eri için Nafia şirketler reis vekil 

rn 1rna: için icap eden bütilr J ~iyanın riyasetinde bir heyet hl' 
Yin e;7 haı~ ·~uıunacak, mevki ta· cuma günü Ankaradan hareket ede 

l{,a 
1 ecektır. cek ve önce Gaziantebe gidecektir. 

cak l~adenizin bu kısmında yapıla· Bu şirketlerin tesellümlerile beledi

len te~~nın Yeri bu suretle mahal· yelere devri işinin bir bu~uk ayda 
liderle nihai karara bağlan ikmali mukarrerdir. 

(Ba5tara{ı 1 inl'iı/e) 

rarile bir bilet almış ve garip bir 
tesadüf neticesinde hayatında ilk 
defa olarak aldığı bu bilete 30 
:..ıln lira ç.: ... , .:~ :; b~n lira para al
mıştır. Fakat o zaman hayli genç 
olduğu ve bekar da bulunduğu i· 
çin Sermet işini bırakmış ve bir 
yaz mevsimi içinde üç bin lira -
nm altından girmiş üstünıden çı~· 
mıstır. 

Paralar bittikten sonra aklı ba
§ına gelen Sermet bu sefer bura.da 
bir iş de bulamamıı ve nihayet 
ZonguL:lak civarındaki kömür o· 
caklarmdan birine amele olarak 
girmiştir. 

Sermet buradan Zonguldağa 

giderken evvelce hatırında tuttu
ğu ve kendisine üç bin lirayı ka · 
zandıran biletin numaı:asmı taşı • 
yan bir yeni bilet aramış ve niha
yet bunu Bayan Nimette bularak 
almıştır. Sermedin fikrine göre, 
hayatın.da ilk defa aldığı biletin 
numarası kendisi için uğurludur. 
Kendisi bu fikrinden dönmemiş 

ve bagüne kadar tam beş sene 
dynı numaralı bileti posta ile şeh
::-imizderı te.farik etmiştir . 

Gencin başından geçenleri bi · 
'enler taliin bu garip cilvesine 
şaşmı~lar<lır. Sermet beş sene ev · 
velki ü~ bin lirayı yedikten sonra 
''Eğer bir daha ikram.iye kaza -
nırsarr_ o zaman bu hovardalığı 

ya;:ımam. Bu bana bir ders oldu . ., 
demiştir. Şimdi kendisinin Zon • 
luldakta karısı ve iki çocuğu var
dır. Buradaki kişe sahibi ve ar • 
ka.daşları yddırmı telgt'afile ken· 
disine müjdelemişlerdir, 

Bu muharebelerin en ehemmiyet 
!isine 24 tayyare iştirak eylemiş

tir. 

Londra, 11 (A.A.) - Fransız 

topraklan üzerinde manevra yap
mak üzere 12 bombardıman filosu. 
Fransaya hareket etmiştir. Manev
ralara 150 İngiliz tayyaresi iştirak 
cdece!<tir. 

tık defa olarak sulh zamanında 

bir ecnebi kuvvetinin F:a~sada ma
nevra yapmasına müsaade edildiği 
kaydedilmektedir. 

M~r0sal 
~ 

F '~ 1 ' evz '13.tma.< 
r I ~ I ' I ' • ''"• c J 

ltalyamn blöfü kime ? 

Mareşal Fevzi Çakmak şehir 

r.:ıcthalindc toplanan kadın erkek 
binlerce halk ve parti, beldiye he
yetleri tarafınıdan karşılanmış, sa
yın Mareşalimize mekteplilerimiz 
tarafmdan buketler takdim edil -
miştir. 

Halk kahraman ordunun şerefi· 
ne tezahürat yapmakta ve şehir 
b!r bayram manzarası arzctmek -
tedir. 

(IJaşlarafı 1 inrirle ı 

Pala ·ra ve blöfü pek severler. Eğeı 
bu son iılöflerile bizi kasdetmişsele! 
zahmet ve masraflannm boşa gitti
ğini !ıaber verelim. 

Londra, 11 (A.A.) - "Dail) 
Herald" gazetesinin 12 adalar
daki hususi muhabiri, bu ada
larda yapılmakta olan hazırlık· 
lara germi verildiğini gazetesi· 
ne bildirmektedir. 

Daily Herald'm hususi muha 
biri, bu telgrafında diyor ki: 

Nihayet General Graziani, son 
3ünlerde, İtalyan memurlarına. 
3ivil halk ile her türlU münase
bette bulunmayı meneden bir 
'rnrarname neşreylemiştir. 

Almanyada mahsul acele 
toplanıyor 
Londra, 11 (A.A.) - Times 

:;azetesine Prağ'dan 

yor: 
bildirili-

Bohemyamn müteaddit cenup 
bölgelerinde mahallt Alman 
makamları harman makinele-

Bu geceyi Muğla.da geçirecek 
olan büyük Erkaruharbiye Rei&i -
miz şerefine Parti tarafından bir 
öğ:c .ziyafeti verilmi1tir. 

oturan ecnebiler hakkrnda itti• 
haz ettiği tedbirlerden 15 kadar 
Fransız mutazarrır olacaktır. 

Bu m.ıntakadaki ecnebiler kr. 
sa bir müddet zarfında. burayı 

terketmek emrini almışlardır. 

Alm:ın gemileri, Rodos adası rini mUhUrlemişlerdir. Gazeteye 
na mütemadt surette harp mal. ~öre, bu tedbir mahsulü kont

Sallibiyettar Roma mahfilte· 
rinden şimdiye kadar bu husus
ta malümat almak mümkün O· zenıesi ihraç etmcktdir. Man. 

draki limanında 16 İtalyan harı 
gemisi demirlidir. Bu gemilerir 
arasında en son sistem yedi ta 
ne denizaltı gemisi de vardır. 

12 adalar umumi valisi Gene 
ral Graziani'nin emri ile, Pat. 
mos adalarındaki sivil halk tah 
liye edilmiş ve Kalimos adasma 
götlirülmüştUr. Fakat sivil halk
tan bir çoğu. motörlerle Anado
lu Türk sahillerine ilticaya mu
vaffak olmuşlardır~ 

rol için alınmıştır. 
Almanyada yüksek mekteplerle lamamıştır. 

teknik mektepler 1 ağustos yeri - ltalyadaki İsviçreliler 
ne bir temmuzda tatil edilecek - Bern, 11 (A.A.) - Neue Zur-
lerdir. Bu tedbir talebenin mah • beben Zeitung gazetesine göre, 
sulün biran evvel kaldırılmasına Tirol'da oturan ve bu bölgeyi 
yardım e'.debilmesi içindir. Alman terk kararına dahil bulunan tıviç
makamlarının halen başlıca meş· 1 relilere son işara kadar yerlerinde 
galesi budur. kalmaları için emir verilmiştir. 

İtalyadan çıkarılacak Zira Bem hükUmeti, mesele hak.ı 
ecnebiler kında diplomatik münakaşalar ya~ 
Paris, 11 (A.A.) - İtalyan pdmadan önce bir tehir karan iıt

makamlannm yukan :Adl,ge'de tihsal eldilebileceği iimidind~ 



Federasyonun 
yerinde bir kararı 

Dedikodulara sebep olan son mitil 
küme hadisesi halledıldi 

Galatasaray - Demirspor takımları biri 
Ankara ve biri lstanbulda olmak üzere 

birer defa daha karşılaşacaklar 
Ankara, 11 (A.A.) - Beden 

Terbiye&i Genel Direktörlüğünün 
:federasyonlar dairesi başkanhğm
öan aşağıdaki not verilmiştir: 

35 er milli küme maçları başm
tia kalan Galatasaray ve Demir -

spor takımların.dan hangisinin 
pmpiyonluğa hak kazandığı ve -
aaik ve mevzuat üzerirvden tetkik 

etmek üzere bugün genel direk -
törlük binasında toplanan yüksek -

miç esbabı mucibe ıdairesinde mü
savi olup bu iki takınun birisi 
23-7-939 tarihinde İstanbulda 

Fenerbahçe stadında ve diğeri 

30-7-939 tarihinde Ankarada 
19 Mayıs stadında olmak üzere 
birer defa maç yapmalarına müt -
tefikan karar vermiştir. Karar su 
retleri ayrıca alaka.dar bö~elere 

bildirilecektir. 
HABER: Federasyonun ,·erdiği 

karan yerinde bnlurm:. Esasen iki 
hakem komitesi ve futbol teknik taknnm da ayni pnnnla başta bu-
hcyeti azalarile federasyonlar dai- lnnmalan ha.~ebile, 38Jnpiyonlnğu 

resi başkanından mürekkep heyet tayin için en doğru usul bu ola
vaziyeti inceleyerek gol averaj u- caktı. Şimdi takımlar yapacaklan 
aulünün memleketimizde sureti maçlar sonunda şampiyonluğu hak
tatbikine ait olan mevzuatta kafi kile kazanmı!J olacaklardır. Her iki 
öerecedc vuzuh bulamadığından 

1 

güzide takımımıza da yapacakları 
bu bapta verilen kararda münde- maçlarda munffakıyetler dileriz. 

Kırmızı - Beyaz mecmuasmın verd iği malOmata göre 

Gelecek sene Milli 
Küme maçlarına 

Ankara ve lstanbuldan üçer, 
lzmirden iki takım girecek 
Lik maçları 10 EylOlde başlıyor 

Ba hafta (Kırmızı - Beyaz)'4 tazaman eylfıl bidayetinde başladı
mecmnumda gelecek seneki milli ğmd8n, bizde de, aradaki ecnebi te 
l<üme ,.e ilk m~lan h&kkmda en- maslarile geriye kalacak maçların 
terMan maliimatfverilme.ktedir. tem.muz ortalarına kadar uzama _ 

(Kmnm • Beyaz) m y&Z18mı mast için önümlizdeki sene mmtaka 
aynen alıyoruz: lik maçlarıruı. hemen eylfıl bidaye-

"Kuvvetle dönen rivayetlere gö- tinde başlanacaktır. Hatta başlama 
re, bu seneki maçlarile futboldeki tarihinin 10 eylfıl olarak kararlar.ı
ilerliyen kıymetini gösteren Anka- tınlması çok muhtemeldir. Demek 
ra mmtakasmdan Milli kUmcye oluyor ki yedi haftalık bir yaz isti
gelecek sene Uç başta gelen klüp 
iştira.k edecektir. rahat devresinden sonra futbole ve 

İzmir mmtaknsı ekarte edilerek 
1stanbuldan i5tirak edecek 4 klUp
le - yani yedi klüb arasında _ 1940 

senesi milli kiline maçlarnıı tertib 
etmek düşünülüyorsa da, bu mm
takayı hariç bnııkmak doğru ol -
madığmdan milli ktimenin gene her 
zamanki gıöi sekiz klüpten teı;ek
ıdtı etmesi kuvvetel muhtemeldir. 

Bu sefer maçlar 1stanbuldan 3, 
'.Ankaradan 3 klüp, lzmirden de iki 
klilbUn iı:ıtirakiyle yapılo.cak 1940 
senesi milli küme milsabakaları 

temmuz aylarına kadar uzamama
sı için hemen mmtaka lik maçları 

biter bitmez beklemeden milli kü
meye geçilecektir. 

Bu suretle takım adedi cihetin. 
ce avantajları müsavi §ekle gire
cek şehirler arasında en i~i intL 
hab şekli de budur: lstanbuldan 3, 
Ankaradan 3, lzmirden iki klüb. 

Bizce, Türk fulbolünün daima 
parlak sayfalarını süsliyen lzmiri 
ihmal etmek do 1ru değildir. Bir .za 
manlar İstanbul futbolü ile boy öl
çil§ecek mertebeye yükselen, bu -
gün de birçok İstanbul ve Ankara 
takmılarma As olmuş birçok ele
manalr l'etiştiren Jzmirlilerin milli 
kümede her zaman yeri olmalıdır. 

Milli kUmede bu yer alı ları, za
manla İzmirlileri tekrar alevlendi. 
recek ve kendilerine eski renkleri
ni ve kuvvetlerini verecektir. 

Bizce en muvafıkı da lstanbul
<lan l klubil feda cd rek Ankarayı 
bir kluple takd~ etmek ve mılli 

kilmcyi gene eskisi &ibi 8 kluplc 
tl!Jlril ~e~. 

'l'tirldye.flc. ayni iklim şartlaı ı al
tında ~.,ıya,n Avnıpa memleket -
lerihdc lik maçtan her zaman mun 

onun her zaman devam eden te -

miz heyecanına tekrar kavuşacağız. 
Şimdiye kadar olduğu gibi her 

sene adet! bir bilmece şeklinde 

(bugün mil? yarın mı?) diye ağzı
mızda gevelenen maçların başlama 

tarihini kat'i olarak tesbit etmek 
ve sporumuzu bir intizam kanalı-

na sokmak yolunda milsbct çalış _ 
malarile tanınan beden terbiyesi di 
rektörlüğünden bu kuvvetli rivayet 
ve ihtimalin hakikat olmuş şeklini 
duymak isteriz.,, 

Almanya yüzme 
şampiyonasında 

Devam etmekte olan Almanya 
yüzme şampiyonlarının ilk günü 
alınan neticeler şunlardır: 

Erkekler arasında: 

100 m<'tre sP-rbr.d yiizmc: 
1-Fischer 60.5 saniye. 

100 metre sırt ii tii: 
1-Schlauch 1 dakika 10.2 sa. 

100 111<'1 re .'ierb<'ı;t Yİi:::mc: 
1-Köningcd 4 dakika 56.3 sa. 
lrtiı;ıih atlama: 

1-Vciss 161.28 puan. 
2-Hoster 160.82 puan, 
3-Valtcr 153.82 puan. 

Jx100 Tllf'tre lmrlmğluma: 
1-Hallas Magdeburg 11 da. 

l:x200 .~rrb<'st Yİİ.:::m<': 
1-Sport Forayn 9 dakika 33.8 

saniyede. 
Kadınlar arasında: 

100 m<'lr<' $<'rlu>M -riizm<>: 
1-Schmitg 5 dakika !11.9 s.l. 

Ku!rtlrn at lam": 
1-E\·ckstcin 62.32 puan. 

Bu haftaki 
maçlar 

Beden t.erbiycsi İstanbul bölgesi 
futbol ajanlığmdan: 

15-7-939 cumartesi günti yapıla
cak maç. 

Taksim stadı: 
Hilal - Kurtuluş - Karımpaşa -

Galataspor saat 14,30. Hakem Ad
nan Akın, yan hakemleri Şazi Tez
can ve Necdet Gezen. 

-o--

Rumelihisar idman birliği 
fovkalade toplantısı 

Bu yeni usul atlamağa (çiEt atlama) diyorlar. Biri kadın, biri de erkek iki yüzücü, görclükünüz 
şekilde suya dalmaktadır. Bu atlayışlarda, dalgıçların perende attıkları ve suya düıünceye kadar ve 

uhtelif tekilde poz değiştirdikleri de olur. 
Şimdi Amerikada ve lngilteredc bu yeni usul atlayıı İçin müsa bRkalar yapılmaktadır. 

-- - - -Rumelihisar idman birliğinden: 

12-7·939 çar§amba günü saat 21 
de klübümüz merkez binasında 

fevkalade toplantımız olduğundan 
sayın azaların teşrifleri rica olunur. 

Fransa büyük 
otomobil 
mükafah 

Almanya şampiyonaları 
Ruzname: 
1 - Tadil edilen cemiyetler ka- Reyms; {A. A.) - Burada ya· 

nununa nizamnameyi uydurmak. pılmakta olan enternasyonal oto-
---<>- mobil yarışları büyük Fransa mü 

Atletleri davet kafatını eski Alman şampiyonla. 
B. T. 16 temmuz atletizm .mu:.a nndan Herman Müller kazanmış 

bakaları tertip heyetinden: tır. 
16 temmuz günü yapılacak olan Büyük mükafat, Fransanın o· 

enternasyonal atletizm müsabaka- tuz üçüncü büyük mükafatıdır. 
lan programına sırık atlama ve cirit Herman Mililer 400 kilometrelik 
atma alınmış olduğundan aşa~ıda- bu büyük yarı§ta saatte vasati 
ki atletlerin bu tarihte saat 15 de 169.380 kilometrelik bir sürat te
Fcner stadında bulunmaları rica min etmeğe muvaffak olmuştur. 
olunur: Keza Auto union otomobil ile yn_ 

Sırık atlama: Muhittin, Sudi, Şe- nşa girmiş olan Avrupa motosik-
rif Viçaropulos. let yarışı şampiyonu Georg Me· 

Cirit atma: Melih, Şerif, Ali, Va· yer ikinciliği almıştır. 
ı rak. Kemal, lhsan, Rasim. 

Tal bot otomobil ile yanşa gi · 
ren Fransız le beuge, yarışın Ü· 

çüncüsü turundan sonra, üçüncü 
yeri tutmuştur. 

Olempiyad stadında yapılmak 
ta olan Almanya atletizm şampi 
yonalarının birinci günü yeni re. 
korlar kaydedilmemiştir. 

Alınan neticeler şunlardır: 
Kadınlar arasında: 

Ciille atma: 
1-Mauer Mayer 46.76 metre 

2- Hagmauen, 40.86 metre. 

200 11ı<>tre siirat ho.~u.~u: 
1-Vinkels 25.3 saniye. 

.Y ii/.-$ck atlama: 
1-Kontes Solama, 1.60 metre 
2-Kaun 1.60 metre. 

ll:::un atlama: 
1-Sehulz 5.92 metre. 
2-Voss 5.68 metre. 

80 mt'trc mmıialı: 
1-Dempe 11.7 saniye. 
Erkekler arasında: 

Srrılda atlama: 
1-Haunzvickol 4.00 metre, 
2-Sutter 3.90 metre. 

Merccdes.Benzin her üç otomo U:un atlama: 
bili de yarıştan çekilmiştir. Ya- 1- Dr. Long 7.41 metre 
"' ba,ıar bqlamam, •uto-union Ccıldc. aluıa: ~~..
otomobıileri hareket eden Tazio l-B a~k ~7·17 metre 

2-Storeh 55.73 metre. 
nuvolan ile Müller yıldırım süra. 
tiyle hemen başı tutmuştur. Fa
ka: hemen arkalarından yetişen 
Menalanga Mercedes-Benz yerle· 
rini terketmişlerdir. 

3-Hein 55.57 metre, 
4-Lutg 54.29 metre. 

5-Beyer 53.06 metre 
6-Yancke 51.78 metre 

.'WOO m<'trc ; 
Meşhur koşucu Caracciola mer Kaild 9 dakika 8.8 saniye 

cedes-Benz bir evin duvarına bin 2-Seidens Chur 9 d. 19.6 sa. 

letizm şampiyonalarının ikinci 
günü fevkalade neticeler alınmı~
tır: 

50.000 seyirci önünde, koşucu 
Rudolf Kharbig, 800 metrede l 
dakika 45.4 saniye ile yeni bir 
dünya rekoru. Tegmen Höling. 
400 metre manialı koşuda 51.6 
saniye ile yeni bir Avrupa rekoru 
tesis etmiştir. 

Elerlin 5.000 metreyi, yeni Al
manya rekoru olan 14 dakika 
27.2 saniyede koşmu§tur. 

Pazar günü yapılan müsabaka
lar neticesinde a§ağıdaki yeni Al 
man şampiyonları tesbit edilmiş
tir: 

200 mctre l..·oşu: 
1-Schering 21.1 saniyede, 
2-Mcrckemann, 21.2 saniyede 

400 metre: 
1- Hamann, 48.1 saniyede. 

800 metre lw::u: 
1-Harbig 1 dakika 49.4 sa. 
2-Brandscheid 1 dakika 51.8 

saniye. 
3-Gissen, 1 dakika 52 saniye 

1500 metre mukat•emct ko~mu 
1-Mehlhose, 3 dakika 52.4 sa· 

niye. 

5.000 metre mukaı:cmcı ku
~u.m: 

1-Elcrlin, 14 dakika, 27.2 sa. 
niye. 

2-Schaumlurg 14 dakika 2SA 
dirmiş, fakat, sakatlanmamı§tır. 

Giillc atm: E s saniye. 
'• 3-Fellermann 14 da. 35 sn. 

Su sı,oru o katlar gUzel ,.<' fay
dalı bir sııordur kı, deniz H büyük 
göllerden uzak yerlerde, sarp kaya.. 
larla muhat sehirlerde blle bu spor
ru yapmaktan seri durmuyorlar. 

Dört tarafı suyla. ~e\ rill olan 
memleketlerde bu resimlere bakıp 

da hu spora karsı g(istcrcllğimi1. la. 
kaydiye üzülmemek kabil değil ... 

Galatagençler Bir l iğinin 
kongresi 

Galatag<'rıçlrr Birliği Ba~lwıı

/ığmtlmı: 
Birliğimizin yıllık kongresi 20 

t<'mmuz 1939 per§embe günü rn.1 
at 21 de Galatacla Arabcamii B 
ğulu sokak 15 numaralı Birlik ku
rağında yapılacağından bütün ü. 
yelcrimizin gelmelerini önemle di 
lcriz. 

RUZNAME: 
A-Cemiyetler kanununa o"i 

re nizamnamenin değil]tirilmc. i. 
B-Ycni idare heyeti intihabı. 

Ancak yan§a devam edememi~
lir. 

Birinci turda hücum ederek ba 
şı tutan Lang arkad~larını bir 
dakika açmağa muvaffak olmuı;;
tur. 
man ko§ucular gerek ltalyanlnn 
gerek Fransız koşucuları bir tur· 
farkla geride bırakmışlardır. Ge 
çen yıl Fransa büyük milkafatını 
kazanmıB olan Brauchtischin o. 
tomobili Mercedes-Benz birdenbi
re ateş aldığından koşucu yarı~ı 
tcrketmiştir. 

f':iill<> atma: 
1-Trippe 16.21 metre, 
2-Stock 16.19 metre. 
3-Völke 15.84 metre 
4-Tamjart 15.46 metre 

100 mrt re .~iirat kmmsu: 
1-Meckerman 10.3 ~niye, 
2-Scherring 10.5 saniye. 

10.000 m<>trc mukm;emct lan-
~ll .~ll: 

1-Syring 30 dakika 7 saniye. 

ikinci gün 
Yapılmakta olan Almanya at-

Futbol, erkeklere bile sert ge!en b:r spordur. Fakat Frans:ıda 
l 1u:Iıertıile ve Almanyanın hemen her tarafında kadınlar bu spora 
büyük bir alaka gösteriyorlar. Bu alakadan bizde olduğu gibi yal
nız trıbünlerde seyirci ııfatile maçlan takip etmekle kalmıyor. Ka· 
dınlar aralarında klüpler, takımlar teıkil edip maçlar da yapıyorlar. 
He:n bu maçlar erkeklerin maçları kadar hatta hazan daha da fazla 
} ..:_ e lı el ycrnıu,. 

Kadın futbolcülerin gözü bir kere kızınca, öyle coıuyorlarmıı 

ki, erkek futbolcülerin hızı onlann yanında hiç kalıyormuş. 

110 metre manfolı ko~u: 
1-Kumpan 14.7 saniye 

400 metre manialı ko§U: 
1-Tegmen Höling 51.6 sarıiw 
3-Darr 53.7 saniye. 

l'iiksl'/,· atlama: 
1-Gchmert 1.95 metre. 

Üç adım: 
1-Ziebe 14.58 metre 

/Ji.~k: : 
1-Lampert 48.35 metre. 

Cirid: 
1-Berg 69.3~ metre 
2-Stöck 67.32 metre 
Kadınlar arasında: 

100 metre .ııiirat ko.msu: 
1-Külmel }2.1 saniye 

Giillr: 
1-Mauermayer 13.53 metre. 
CirUI: 
1-Gelins 44.34 metre. 
Lozan; 10 (A. A.) - 200 kilo

metrelik dünya yürüyüş şampi

yonluğunu bu mesafeyi 23 saat, 
36 dakika ve 35 saniyede kateden 
Fransız Florimond Cornet kazan 
mıştır. 

Fransız Hussen, 10 adrmdaıı 
Corncti takib etmekte idi. 

Dünya yürüyüş şampiyonu un· 
vanı ilk defa olarak verilmekte· 
<lir. 

ıngi l iz milli takımı 

turneden dönüyor 

Londra ; (A. A.) - Cel\ubi Jı..f· 
rikada büyük bir turneye çıkmıı; 
olan İngiltere milli takımı cuma 
günü Kaptan hareket etmiştir. 
21 temmuzda Sutamptondn ola· 
caktır. 
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Arjantin Polisi dört 
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! Orman insanları arasmda: 541 
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YAZAN L. : Busch 36 Yılını vahş i ler arasında geç i rm iş bir Alman seyyahı 

Macar kızının peşinde Sihirbaz, korkunç .akisler yapan 
Bunlar yaşları küçük olduğu için artistlikten bir feryat kopardı 

canhıraş 

menedilmiş ve memleketlerine götürülmek -Dikkat! .. dedim. Herif beyaz- Ll Jğunuifadec.:·::-ırdu.Hukati' -Ucala-Guala!Büyükvekud· 

.. m U Vak kate n b ·1 r !ara düşmanmış!.. Müteyakkız o - :ıareketini görünce sihirlxı;:: gorille retiisir. ! dedi. 
Geçenlerde, yazmıştık. Arjantirı uz ere lun ! re husumetinin esrarengiz sebeb' i T. 2la - Guala, Sa bu - Havtinin 

kanunları, yabancı artistlerin 21 ya· 1 d Sonra Bubaya: hakkında katiyen söyletemiyeceği- nıimıettarlığma hiç aldırış etmedi. 
şını doldurmadan memleketlerinde mana Sh r a k a Patı 1m1 Ş ar 1. _ Söyle bakalım Ucala - Guala· mizi derhal anladım ve ~iddetle mü Yerinde doğruldu, başını dayadığı 
çalısmasına mu"saade etmemektedir. · f ı ı · ld d d k ld d ~d · t. t · d k 1 1 ,·a ... O beyazlar kendisıne ena ı' ~~essır o um. ıvar an ·a ır ı.ıı. amm ıs ına sız 
Ancak bu kızların elinde ailelerin· Fakat. .. orada çok durma an açt ı ar. yapmış olabilirler! Biz dostuz .. Hiç S" irbazın hiddeti geçsin diye bi: bir halde ayakta duruşu bile insana 
den remıi bir müsaade kağıdı olur ''imseye fenalık yapacak adamlaı müddet sükut etmeye mecbur olduk. hayret veriyordu. 
sa iş dı>ğ:~mektedir.. :.1c;:~iliz! Böyle bir niyetimiz de yok- Sihirbaz, derin derin nefes a!ıyor, Bubaya: 

B!rt..2ç ay en-el meşhur zenci tur! Esasen mademki kendisi insan· müthi~ bir yarasına basılmı<ş gibi - Bey:-~ar daha çok korkaktır· 
dansöz Jcızefin Bakerin başına ge- larrn ruhlarını bilen birisiymiş, el· ·ııap çekti~i, kendisini teskine ça lar! dedi. Simdi mağarada cinler gö· 
len maltiPıdur, Yanında 17·18 yaşın bette cinlerden bizim ne niyetle gel 'ı;tığı belli oluyordu. rünecektir, korkmasınlar! Onlar e-
da bir yırın güzel Macar kızlarile etiğimizi öğrenmiştir! dedim. Ni::J.::::t garip ve korkunç si~1irb;;ı ğer bir şey verirlerse alıp yesinler! 
Arjantine gclf;n Jozefin, bu kanun Bu riyakarane sözlerim, tahmiıı w1 sükCıneti tekrar avdet etli: Reddedene kızarlar çünkü! ... 
}'i.izünucn ilk temsilde figüransız ettiğim gibi, bu mağara köşesinde O vakit Bubaya tatlılıkla söyleme Ben herifin söylediği hu sözleri 
kalrnrş ve yanındaki kızlar hemen yasıyan sihirbaz üzerinde dahi der· sini tenbih ederek dedim ki: bizim tayfalara da naklettim. IIans 
bir bekçi ile memleketlerine iade e- hal tesirini gösterdi. - Ucala - Gualaya rica et! biz ta müstehzi mü~tehzi gülüyordu: 
dilrnişlerdir. Yarım \'Ücutlu zenci ~ihirbaz bu· lü:-ıyanm öbür ucundan geliyoruz! - Kaptan! cinlerle oturup yemek 

Son haftada böyle bir \'aka da ol- mm üzerine başını salladı. Sonra Yeryüzündeki kıymetli adamlardan yıyeceğiz, desene! diye alay ediyor-
muş, Avrupadan Arjantine Boenos- kalın sesile nunldamr gibi: hakikatleri görmek, öğrenme~ isti- du. 
i .. ><e.-teki büyük gazinoya gelen on _ Evet!.. dedi. Şüphesiz!.. Fen: yoruz! Kendisinden bah~ildiğini 'C'cala - Guala birdenbire: 
altı t\Iacar kızından müteşekkil bir niyetleri yok! bunu biliyorum!.. ta memleketimizde duyduk!! - Herkes yerine otursun! kımıl• 
re\'ü heyeti ilk temsilden sonra 4 ~aten fena niyetleri olsa Sabu·Hav Buba sesini hafifletip tathlaştıra· damasın! diye bağırdı. 
kızı polise teslim etmek mecburi- ti onları getirmezdi! Çünkü ben onu rak bu sözleri sihirbaza nakletti. Derhal toprağın üzerine oturduk. 
~etinde kalmıştır. Çünkü polis bu 'everim.. Sihirbazın yüzünde büyük bir mem Bu yarım vücutlu adamın ne yapa• 
•:I"ların henüz 21 yaşını doldurma- Bunu işiten Sabu - Havti yüzüko nuniyet ve gururun peyda olduğu· cağına, nasıl cinleri göstereceğine 
rnış olduklarım anlayınca, onları ' y:m olduğu halde başını kaldırm;ı· nu gördüm. Onun üzerine hemen hayret ve merakla bakıyorduk. 
·
1
err e11 yakalamış ve bir manastıra d · merak ettiğimiz şeye gclerel~: Ben, tabii diğer beyazlar gibi böy an: 

gbtür~p ı.. •• akmıştır. Kendilerine : _ Sana teşekkür ederim, Ucalw - Kendisinin bütün dünyadaki !e bir şeyin hakikaten vaki olabil~ 
-- S;zj vanımza birer bekçi koya- Gmla! diye mırıldandı. cinlere hükmettiğini işittik!.. dedim. ceğine asla inanmıyordum. Hatta 

rak heme~ m'.!mleketinize göndere- ' Buba,·a: Fakat buna hayret ettik! Çünkü bi.i sihirbazın işi bu kadar ciddiye ah-c -· J 

ekız. O ıam:ı::a kadar burada kala- ı _ Sor bakalım dedim. Cuanil, tün dünyayı dolaştığımız halde ye-r şmı beyazlara olan kininden dolayı 
cakı:ınız. dcm=~tir. c!edikleri gorillere düşman olması· ele, gökte, suda ve toprakta bulu· bir dalavere, bir tuzak bile addedi• 

Paiiat kızlar kapatıldıkları ma- nm sebebi nedir? nan bütün cinlere hükmeden tek yor, onun için usulca rovelverimi 
nastırda çok durmamı~lar, polis gön Buba, cuanik yani goril derde- ı bir adam görmedik! Onun için bunu çıkarıp dizlerimin arasına yerleştir· 
derrne muamelelerini ikmal ededur- mez yarnn vücutlu sihirbaz tıpkı ~özlerimizle görmek maksadile bu- miş bulunuyordum!. 

sun kızlar bir kolayını bulup ma· bir sırtlan gibi dişlerini açarak kor· ralara kadar geldik! Eğer Ucala - Benim bu hareketimi gören diğer 
b ~ .. ıtrdan SIYI~m1:lar Ye hiç bir iz 'rnnç bir hiddetle: Guala bir 10.tuf ve büyüklük yap- arkadaşlar da ayni ihtiyatı yaplı· 
ırakrnamışlardır. 1 _ IIımm ... diye mırıldanmaya ve mak isterse bize hem cinleri ve Uh· 

1 
, .~inıcı~ Arjantin polisi geceyi gün- ;;3ıeri ateş saçmağa başladı. Bir tahhhayı göstersin ki memleketi- ~;özlerimizin mağaranın karan' _ 

c.:uzc katarak bu dört l\.facar kızım , .. ~ .. ~,.•-·'~·"""" \ len: mizde bunları gözümüzle gördüğü· na tamamile alışmıştı. Her şeyi 
1 

i 
ara7ıaktadrr. Bütün memlekette ta- Arjardin polisinin her ktılanıı ~.; . 1 _ Guaı ... diye bag"' ırdı. müzii an.latalım .. 
~m~~v~~~:i:~~-------~~~~~-~~~-~-·-~----------- K~ın~m~~~ ~~u~ r ~hl~b~~ilicl~~~~-ı.~r; "" tün teferrüatile görebiliyorduk. 

ıu~lrnanlar, kendilerile ho~ geçin-
1Yen milletler aleyhinde her fır

sattan istifade ederek propaganda 
Yaparlar .. 

Alman propaganda nezaretinin 
rnecrnuasında çıkan vukanki res· 
'.11.e dikkatle bakınız. A~erikada re· 
ısıcunırr · 
ın·. ur sarayında, Ruzvellin ln· 
•
1 1~ kral ve kraliçesini kabul mera· 

ı<ırn •• ,d 1 
ta ' e a ınan bu resimde, Alman 
, raf tarı fotog~ rafçı resmi öv)e çekrn· . J 

ıştır ki, ilk bakışta kralın karı 
!ıının et ...... 
l ab·ı egını çekti~ini sanmamak 
• 1 d "'l 
trli e&ı dir. Hatt~ dikkatle baktı· 

-rnız . . . 
d .. ;;· zaman bıle bu kanaatınız 

... ı~rnez. 

!ialbuı.:·ı . b .... "!" . ~ ,.,,.1• rc<::ım uyutu unce, Yazı· .... ın h' . 
dı~t. k/~ de göründüğü .... ~i~i oln::. man propaganda neza:etı, şimdi 
s:ınıJ ahn karısmm etegını çektıgı dü~man gaydıklarr lngıltere ale~" 
çıı:ç.-ıan .. l:'.~nia kılırıncb durduğu a· hinde bunu bir menfi propaganda 

Dı· RoruJmektedir. vasıtası olarak kullanmaktan geri 
· lıfacıı, bir hadi<:.edir ama, Al· kalmamıştır. 

Almanlar 

sevmedikleri 

hakkında 

Nasıl propaganda 

yapıyorlar ? 

ki:-ler hasıl etmıştı. ra: Mağaranın girdiğimiz deliğin<.:.:: 

Buba tekrar: - Cahul dedi. ·(pek iyi! demek) ba~ka hiçbir menfezi olmadığı.1 
_Fakat cuani... Sonra maKaranın du\'arrna daya- ~üphe yoktu. 

Demeye kalmadı. Sihirbaz gen" dığı başını Bubaya yorgun bir hal· Girdiğimiz delik dahi bir insan 
feryada yakın canhıraş bir ses çıka· de yan çevirerek: :ıı:ı <ık yerde sürünerek girebileceği 
rarak: - Gayet yorgunum ve yedi sene kadar dar~;e alaçktı. Buradan sızan 

- Gua! .. GuaL diye tekrarladı. denberi oruçluyum! dedi. Fakat bir parça aydınlıktı ki mağaranın 
O vakit Buba korkup hemen susu n;adernki dünyanın ay \'e güneş gör irini zifiri karanlık olmaktan kur-
\'ermişti. " - miyen yerlerinden benim cinlerimi tarabiliyordu. Hepimiz yere otur· 

Cua - sus! demekti. ~örmeye geliyorsunuz, size bunları ıluktan sonra sihirbaz, toprağın üze-
Ben de hayretimden don'up kal ~östereceğim! rinde birdenbire sıçnyarak yürümt 

mı-tım. Bu sihirbazda gorillerden l\1uha\·ereyi dinlemekte olan Sa· ğe başladı. Aman yarabpi ! böyle 
l}ah.sedı'lmesini istemivordu. Fakat bu - Havti tekrar sürünerek sihir· k 

1
. .. · tik 

J riirüme 11Ç gorrnemış . 
~0, terdiği korkunç kin ve gayz bu baza yaklaştı ye öbür ayağının kop 
mahluklara ne müthiş bir husume· muş yerini öptü: • .... • (Devamı var) 

Mll<i JŞ ---
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Unıumiharbin, bombalardan daha 
çok tesirli kuyruklu çivileri 

! ·- Ders \"e tatbikat uçu)lan tabur mesai pro. 
~raıuma göre muntazaman devam edecek, meydan 
lmlri ba.rtanm iki gününde lklııer saatlik den u
PJlan yapacaktır. Şimdilik blrlncl bölük kuman
d:uıuıın giJıitcreccil günlerde uçu~lara İ§tirak ede

~ktir. 

8 - ArJ.-ad&.5lanma yeni vazifelerinde muva.f
CaluytUcı dilerim. 

ilan tabur kumandanı namına 
Blnba§J Cevdet 

Fuıl emri okuyup bitirince Mecdi ~nUndeld 

havluyu )Jlıısanm üzerine fırlattı. Sevinçle yerin
den kalktı, meşin ceketini, ba§lığmı, gözlüklerini 
yalı:aladı, Fazılı beklemcğe lüzum görmeden dışarı 
uğrarken haykırdı: 

- BölUğ:UmUn başma, uçuş krt'ama gidiyo
rum!.,. 

fnglllz crklnıharbiyeıılnln Çanakka.leyi deniz.. 
Cieıı, karadan ve havadan zorlama projesi tatbikatı 
lfl1s ettikten, köhne Osmanlı imparatorluğunun pa
yitalıt kapılan ilk tehlikeyi atlattıktan sonra mev
zilerde yerleşen, general Hamiltoıı kumanda.smda. 
ki lord Kiçner orduları siper muharebelerine baş
lamışlar, TUrk sUngUsü önilnde ibir ad.mı ilerle
ıneğe muvaffak olamıyan Awstralya ve Senegal 
kolorduları köstebek gibi toprağa gömillmUşler, 

Çanakkale sırtıannın, Soğandere, Anburnu, Ki
rec;tepe, Conk bayın krtalarmda yerleşmif kalmıi
lardı. 

1ki tarar da gUnUn muhtelif saatlerinde blrl.. 
birlerine ateş baskını yapmak içln fırsat kollu .. 
yor, donnnmnnın ve bava kuvveUerinln de iştira
kilc yapıl&n ilılfıf kuwctlcrlnin ateş t&arru.ıan ö
lüm ınğ-ınnklnn meydana getlrlyotdu. 

Sipıer muharebeleıind• obU. bataryalarlle ha· 
\'l!ll toplan, Karakedi adı verilen bomba makinele
ııııin e'ldaht ettiği uskurlu bombalar, Türk slpcrle
rin:n llzcr'.n.ie kanlı badireler yaratıyordu. Dü' • 
m:m ban filolan da gökten atea yağdırmayı ih
rnAI etmiyor, gllndüzden keşif tayyarelerinin tes· 
bit etti~ mukavemet merkezleri, istinat noktala.. 
n, istlhkfımların cephanelikleri gece, ağır bombar
dnnan tayyarelerinin mu'1t.ellf sıkletteki başka 
başka bombalarlyle alt üst ediliyordu. 

Cephe kumandam F...sat paşa umumi karar
gB.ha arka arkaya raporlar gönderiyor, "dllşman 

tayyarP.lE'rinln verdiği zayiat karşısında müdafaa 
ve mukvemet lınldl.nlarınm çok güçleştiğini,. baş. 
kumandan vekiline anlatmağa çalışıyor, Çanakka
le müstahkem mevki kumandanlığında bulunan 
Alman amira.li Ozidom da ayni mealdeki şikayet
lerini rnpor rapor Uzcrine yağdırarak buna bir ni
hayet verilmesini rica ediyor, bu arada zaruri ted. 
birleri de ihmal etmiyordu. 

Amiral Ozidom, "uçağa karşı uçak,, tablyesi
nin mUrevvlclcrindendi. Bu formUIU esas olarak 
kabul eden Almnn amirali, mevkii mtistahkcm 
emrine verilecek Gtayyarelik bir filonun dü§tllan 
hava hUcumlarmı karşılamak için kafi geleceğini 

ileri sUrUyor, bu kuvvetin tedariki ile gönderilme
sinde ısrar ediyordu. 

Umumi kararglhtan son raporuna şöyle bir 
cevab verildi: 

KALE1 SULTANİYE MEVKtt MUSTAHKEM 
KUMANDANLIGL~A 

••Makammızca dl\fman ha.va taarnızlarmm 

menlnl derplı eden mülihazat teWk edlldl. TekU
f lnlz makul ve yerindedir. İzmir müstahkem mev. 
kil emrindeki hava taburu kursu nlhayetlendlkten 
sonra lstedJğlnlz müfrezenht gönderilmes.i mukar· 
rerdlr. Müfrezenin lıttkmalen lzamma. değin ,ım· 
dilik eldeki mukavemet unsurlarile \'&Zlyetln lda
mesl hususunda lcab eden tedbirlerin alınması HL 
zuma ehemmlyetle tavalye olunur.,, 

BAŞKUMA~'l>AN VEKİLİ 

ENVER 

Umumt kararglhm bu iş'an gerek Ozidomu, 
gerek Esad. pagayı bir müddet için daha. mukave· 
mele icbar etmişti. 

Düşman he.va kuvvetleri Malta ve Tenadoe a
dalarındaki hava üslerinden günün muhtelif saatle
rinde uçuşlar yapıyorlar, Çanakkale mUdafilerini 
bombalariyle, çeşit çe§it hava silA.hlariyle yokla.. 
maktan geri kalmıyorlardı. 

İngiliz tayyarelerinden atılan kuyruklu çivi
ler, siperlerde, tU!enk kundağı üzerine yaslan
m.II dUıman gözliyen Mehmetçikleri hırPalıyor, 

mühim zayiat meydana getiriyordu. 
Kuyruklu çiviler, umumi harbin ihtiralarm.. 

dandı, Bunlar 20 santimetre uzunluğunda, bir 
santim kutrunda ucu sivri demir çivilerdi, niha
yeUe!i_nd~; ÇO'.Cuklann ucuna iğne takarak duvar
lara saplJLdıkları ağaç Qf,\Wcakl~rda ... olduğµ gibi 
bezden birer pervanemsi kuyruk bulunuyordu. 
Bu kuyruklar, çivilerin biltUn hızıyla ve sivri ucu 
tizerine amuden inmesini temin ediyordu. 

Bombalardan çok zayiat verdiren işle bu çL 
vilerdi. 1000 metre ve daha yüksekten torba 
torba siperlerin üzerine atılan bu çiviler, insan, 
hayvan demiyor, bB.§mdan saplanınca ayaklarından 
çıkıyordu. 

At~ hatlarının Uzerine her gün birkaç defa 
bu çivilerden boşaltan düşman tayyareleri çok 
muvaffakryetli neticeler alıyor, Türk hatlannda 
mUhim zayiat yapıyorlardı. 

Esat .paşayla amiral Ozidom, başkumandanlı
ğın gönderdiği tahriratr kıtalara günlUk emirlerle 
tebliğ ettiler. 

Herkes, düşman hava filolarmm faaliyetine ni
hayet verecek olan Türk ve Alman tayyareleri. 
nin gelmesini sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. 

Bidayette, Maltada tesis edilen İngiliz hava 
UssünUn boğaz forselerl muvaffakıyetsizliğe uğ· 

radıktan sonra mühim bir kısmı Tenados adasına 
nakledilmişti. 

<Devamı var) 
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- Bunlar bir şey değil, daha fe· selesinin hallinde ileri götürecek şey 

nası var. İşgal edilen arazide Fran- ler değil ki. .. 
sızlann casuslukla müacdele teşki· Epey müddet düşündü, sonra c~ 
!atı bürolarından birinde, ancak vam etti : 
Sen Korenten merkez kumandanlı· - Kolonel Niderstof, insan ida· 
ğında olan iki vesikanın fotoğrafı re ettiği şehri. tanımalı, bu ·~~1 ;ı 
ile gene oradan alındığına şüphe ol· ahalisinin kalbinde, kafasında, hat · 
mıyan bir plin bulduk. ti midesinde olanları bilmelidi 
Fotoğraflardan biri 9 mayıs 1915 Bu bakımdan en küçük bir işaret: 

de şehirde bulunan askerleri karar· ~hemmiyeti vardır. 

g!h kurmuş bir halde gösteriyor. ·Mesela burada "intikam .. ismine: 

Çemen: Fethi !(ARDEŞ 

- Evet, çok doğru .. Bu malumat 
"dinin en mühim hakikatleri., isim 
li fransızca bir risalenin satıı ları 

arasına yazılmıştı. İşte bakın .. Gö· 
rüyorsunuz ki üzerinde Sen Koren· 
ten hapishanesinin mühürü var. 
I3unu, hapi!:'hnnenin Fransız adliye
·ine bıraktığımız ve Fransız memur 
·ar idC!l'esinde bulunan kısmında, 

/apt1ğı !::ir teftişte ordu papazr Bup 
,enslaht görüp almış. Üzerinde ken 
li sımine bir etiket de varmı~. Diğer fotoğraf, sizin mıntakanıza bir gizli cemiyet olduğunu bana h<: 

ait ve 9 mayıs günündeki vaziyete bcr verdiler. Bu cemiyet azaları ge 
göre işaretlenmiş bir Alman askeri celeri sizin sadece müsaade etmek!< Ilildiğım buncfan ibaret. MUla-..im 
h ·t k ·d· M'"h" · ·~ornpars bu masaldaki hakikat arı asının opyesı ır. u ımmat kalmıyarak tekrar açı'masınr ıste- . ' . . 
ve benzin depolan hep gösteriliyor mi olduğunuz Fransız hastant-sin payını sıze ~nlııtsm, m~l~zım Kom· 

. d.. k..,. •• S pars umumı karnrgMı ıstıhbarat tcc: 
Bu hanta uşmamn on ..,..;;~ gun· ie, muntazaman toplanıyorlarmış . • 
dür süren bombardımanının ve tav·j.... . . t" . nl ld tt'kl : ::ı t kılatrna mensuptur, buraya husuc:i . ....emı)e ın aJa arı e e e ı er. m ., .1 .. d 'ld' s· · 1 yare hücumlarının muvaffakiyetli ·.:.matı, müessesede şişirdikleri ln· vaz:ıe 1 e gım erı 1• • ızın e, tema::; 
olu~unu izah etmektedir. 1iliz sistemi baloncuklarla itilfi! ,. · ialınde kalarak çah~cak. 

. . ' . ..ıulan hatlarına gönderhıorlar Merkez kumandanliğı zabitleri, 
Dığer vesikaya gelınc:t, bu da 9 .ı J 

mavıst:l yol ve demiryolu faaliyeti- ı Fransızların cevapları taze ta\·~aı >daya girdiği zamandartberi ağzını 
ni gösteren bir şemanın resim ka· ! derilerine sar!larak . t.nyyar~lerder :ıçmamış olan yeni geleni merakla 
ğıdı üzerine çizilmiş bir müsvedde-1 atılıyor. lerbıye edılmı.ş. kopekle üzdüler. Bu, sempatik. güler yüz
dir. B u vesika kumandanhğımı- : bunl~n topla~·ıp _getırıy~rlarmı.. lü bir gençti. Haym, "me·lekten ol· 
zm maksatlarını düşmana belli et Teşkılltm .~fı h~ım ~uponmu'" ·uasa gerek, galiba amatör,, diye 

ğ kAf"d· Havm hurmetle sordu. lüşün:lü. Fakat zabit konuşunca 
me e a ı ır. · . - d 

N d · · bu 1 1 , - Bır sual sormama musaa rnnaati değişti. • e ersınız ş ere. . . . ~ 

T .t · akl k d" · · eder mısınız ekselans. Bu ma1\ımr 
ı nyen ve ay an en ısını çc· . . . . . 

k b. h 1 ı k t N"d tın nereden geldığını bılmemız ... emez ır a e ge en on ı ers· . . . . 

t f A-· · • d t t · 1 Durdu, bır tereddüt geçırdı, son· o , cı.mınnın ave c mış o mama· . 
ğm k it ğu .. kt·· B . ra cesaretle devam ettı: 

sına ra en, ·o u na ço u. ıı . . , b" · 
d ·hr 1 t -IIL'<Ayenın çocu.,ça ır mac;;a 

en 1 ıyar amış ı. .:>lduğunu göstermek için Hlzım .. 
Ştroberg ise sinirli ve kesik kesik 

öksürüyordu. Haymm, ağzında bir 
kemik kırıyormuş gibi dişleri gıcır· 
diyor, bir ne\i hıçkırık bütün vücu· 
dunu sarsıyordu. Yalnız Şmit sa· 
kindi. 

- Bir şey söylemiyorsunuz. (' 
halde beyhude vakit kaytetmiyelim 
Size mücrimi yakalamak ıçın on 
ıtün, teşkıl~tınızı casuS1URttln ~ 

mak için de beş dakika mühlet ve· 
riyorum. Aksi takdirde .. Bir planı
nız yar mı? 

Kendisini ilk toplayan Haym ol· 
du. Generalden söz müsaade.si isti· 
yerek aldı: 
- Ek elt\ns,bu şehirde Alman aleyl· 
·a·. faaliyeti ancak bir tek tedbi: 
önliyebilir: Kısmi sevkiyata rağme!ı 
şehrin en fazla olan erkek nüfusu
nu sürmek. .• 

- Güzel fikir.: Yeni işçi kafilele
ri teşkil edin. Kumandanh~m pren 
sipi evvela tenbcllikle mücadele et 
mektir. Bütün fenalıklar boş geçen 
zamanlarda akla gelir. 

- Fakat ekselans, çah~mağı red· 
dediyorlar. 

- Onun da çaresi var: Açlık! 

Bu çare de muvaffak netice vermez· 
~ iş kafilesi disiplin kafilesi haline 
getirilir. lyi ama bu tedbirler ac;ıl 

ve acele iş olan evrak hırsızh~ı me 

.. 

General irkildi. Sonra Hayma ilr 
:lefa alaka ile bakarak gülümsedi. 

- Asker olmadan evvel ne iş ya· 
pardmız? 

- Sivil poli~tim, komise~ .. 
-Pekala ... Biri r.ci mülAıim, siz 

acele hüküm veriyorsunuz. Kanaa· 
tinizi neye istinat ettiriyorsunuz? 

- .Uaı:ı11Ql;mmı~ ~.-hi.Aoı G" 
dar zeki olduğunu bildiğim için sö 
'edim ekselans .. Bu mıntakada ek 
~eriyetle garp ruzgarlan eser. Bu i 
tibarla itilaf orduları hatlanndaı· 
bu tarafa balonlar propaganda risa 
leleri gönderilmesi kabildir. Çürik~. 
bu balonların bu tarafta, mua~·;-.:ı 
bir yere gitmesi şart değildir. Hal· 
buki, işgal edilen arazide bir casu 
teşkilrltmın hava rasat merkezi bile 
olsa şarktan garba balonla malQmat 
göndermele teşebbüs etmez. Sebebi. 
kıymetli maltimatın yüzde dok5an 
dokuı bizim elimize geçmesi ihtima 
lidir. 

- Benim bunları anlayarnıyacak 
kadar budala olduğumu mu söyle· 
mek istiyorsunuz birinci mülazim? 

- Esta~furullah ekselAns! B u 
masalı, en manasız şayiada bir ha 
kikat hissesi bulunabilece~ini düşü· 
nerek naklettiğinizden eminim. Bu 
hakikat parçası iyi istismar edilir 
se .. 

. -Düşmanlarımız muhakkak mu 
1atx::-elerini havadan yapıyorlar. 

')elili şu: Burada 9 ve 10 mayısta 
1lınan fotoğraflar Fransız istihbarat 
te~'cilatının tali derecede ve epey u
zakta bir şubesi tarafından 14 ma
psta kullanılmı~tır. Ajanımız hun· 
lan orada görmüştür. 

Cam veya pelikülleri, Sen Keren 
tenden Fransaya geçirmek, develop 
pe etmek, kop ·elerini çıkarıp her 
~arafa dağıtmak hep dört günde 
"apı'mış. Normal yollarla, me~eıa 
'lolandadan gönderilmiş olc:al•dı 
>u ış sekiz on gün sürerdi. 

Kullanılan ,·a"J'a nedir? Gih·er
::in mi? Hayır. Çünkü yol demiryo· 
lu faaliyetini gösteren şemarırn 

-cc:;m k~ğıdı ürerine yapılmış müs
veddesi bir tek krğ ~tan iba"etti ... 
'Parçalara ayrılmamış. Bu kağıt iS<" 
bir güvercin tarafından götürüle· 
ıniyecek kadar büyük ve ağırdır. 
Ben bu vaziyette kullanılan vasıta· 
nm ancak tayyare olabileceğini sa· 

nıyorum. 

Hayın, tükürür gibi, mırıldandı: 
- Pek hayali, ! 

- Hayır, kendimi bu memleketi i· 
yi bilen, burada büyümüş, burada 
askerelik yapmış bir dü5man yerine 
koyuyorum. Bu takdirde dahi işga· 
Jin ilk günlerinde buraya tayyare 
ile gelip casusiuk teşki!Atı kurma~ 
ve arada sırada gelip malô.mat top· 
•amak arzusunu yencm~zdiın. 

( Dtvonıı ı•ar) 

- Niçin sevmiyeyim .. Çiçek diye bayı· 
lmm demiş ve bu sözlerindeki samimilik 
biraz evvelki istihzanın Behirecle bıraktı
ğı gölgeyi silmeğe yaramıştı. Fakat Be· 
hire Nihadın o günkü alayım hiçbir za
man tamamile unutmuş değildi . 

M ASAL çoc·uKLARI 
idealimden elimde ne kalacak! Hakiki 
saadet varlıktan bir gaye beklemektir. 
Bu gaye insanı besler, .kuvvetlendirir, 
cesaret verir, güzelleştirir. Hayata sabrı 
U~v~ eden de bu gayedir. Eğer Nihat be· 
ni tatmin eden mütevazi işlerimle alay et· 
mekte devam edecekse insan oğlunun ya· 
şamak için ihtiyacı olduğu ülküyü ve ı· 

şılı nerede bulacağım?.,. 

lşte tesadüfün sevkile karşıladığı Paris· 
te tahsil görmüş bu büyük ressam da tıp· 
kı Nihat gibi söylüyordu. 1ki:sinin de ze\ · 
ki arasında hiçbir fark yok .. Biri mimar, 
hi ri ressam. Fzkat ikisi de his ve hayal 
ıklimlerinden uzakta ):aşıyorlar. 

~l ~man ressam Behirenin gözleri önün· 
rlf"n :ilindi. Şimdi ayni koltuğa nişanlısı· 
•u <>hımıuş farzediyord~ı. O da tıpkı bu • 
:e ~ ~·bi ü::eıinde ru-!erce genç kızın 
· .ulralı dım~•ğlarından toplanan binbir 
mana~m çizgi ifade~i bulunan bu elişleri· 
ııe lükart 1m:art bakıyor ''e: 

- r..ıa .. ıe ef müjür beyefendi, bunlar 
•ı•adığım orijinal sanat eserleri değil, di
: ord.L 
:;işman re·~amm karşısında takındı~ı 

: urınetkiır ,·aziyetini bir da!dka için ter· 
' ..Ocn müdür, Be·ıire"lin o:l3:ia bulundu· 
.,u:-tu nihayet gö:-ebildi; o vakit genç kıza 
ci'\nerek. 

- Bt-.hirt hftnım. dedı, sergi için bir 
. ,,ey!tr t•·ı~bıtdiniz mi? 

. - Br-n m: müdür bey. 
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
Behire yavaş yavaş müdürle misafiri· 

nin oturduğu masaya. yaklaşıyordu. Fa· 
kat birdenbire kamçı yiyen bir hayvan 
gibi silkindi. Ve çok acı bir lisanla: 

- İşlerimi göstermcği faydasız buluyo· 
rum, müdür ·bey dedi. Beyefendinin onla· 
rı beğaımiyeceklerindcn esasen eminim. 
lşlerimde, ne kübizmin izleri, ne de süre
alizmin mtıbaları vardır. Ben yalnız ta· 
biatten model almakla iktifa eden eski za· 
man kızıyım.. Şahlanan çizgilerden ör· 
nck alan yeni zevk sahiplerini beyefendi 
Avnıpaya ısmarlasınlar. 

Behire bu sözlerden Pariste tahsil gör:
müş şi~man ressamın kızacağını. kendisi· 
ni azarlı~·acağım umuyordu. Fakat hiçte 
öyle olmadı. Ressam müdüre döndü: 

- Made."l'lki küçük hanımın bana gös· 
terecck i~leri ~·ok. o halde ben gideyim 
artık .. 

Müdür derhal makine ne müteharrik 

gibi yerinden sıçradı, göğsünü ilikliyerek 
misafirini kapıya kadar teşri etti, elini 
sıkarken yerlere kadar iğildi. 

Müdür misafirini kapıya kadar uğurla
dıktan sonra yerine oturduğu \-akit Be
hireye adeta minnettar gözlerle baktı .. 
Nezaket ve tevaıuunun sö}•lemeğe mani 
olduğu şeyleri, ilk defa karşılaştığı bir a· 
damın yüzüne karşı söyleyiveren Behire· 
nin bu hareketi müdürün çok hoşuna git· 
mişti. 

Behireye: 
- Kızım, dedi. Bu adam yeni orijinal 

eser arıyor. Esasında haklı.. Fakat yeni 
ve orijinalin ne olduğunu bilmiyor .. Ta· 
biati eski:niş sanıyor. o:-adan ahnan mo
tiflere hor bakıyor .. Halbuki tabiat dai· 
ma yenidir. 

Genç kız, müdürün bu güzel sözlerine 
h~vran oldu ve düşüncesi bir dalr"h ice· 

rlsinde gene Nihada doğru uçtu: 

"Niçin yeni yetişen bu adamlar tabi· 
atin zengin ve bol güzelliklerini görmü· 
yorlar da güzeli kafalarının içinden çı· 
kardıklan bir takım çizgilerin yerleşmesin 
de arıyorlar. Nihad da böyle! .. 
Şimdi Behirenin kafasında garip endi~ 

ler d'.> 1 aşıyordu: "Ya evlendikten sonra 
Nihat yaptığım işltrle ala)' ederse... Bu 
zevklerimizin aynı olmadığım anlatmaz 
mı? .. 

Nic:anhsmm ilk işini gördüğü vakit söv 
!ediği cümle ~imdi kulaklarında çınlıyor: 

- Fena d~ğil. Behire bu çiçekler doğ· 
rusu güzel şeyltr ... 

Genç kız bu dtişUnceler içerisin<"!e çn\c 
muztaripti: "Bir kaç ııene !<>nra Nihat da 
Paristen gelmiş bu meşhur res~m kadar 
k~bala,acak mı yoksa? Eker düşüncele· 

rimle, sözlerimle, sanatimle tıpkı bu a· 
dam gibi alay edecekse bugün bana yaşa 
mak ve hayatla döğüşmek kudretini veren 

Düşüncesi gittikçe mübhemleşerek ka· 
ranyordu. Sevgi henüz kalbine girerek o· 
na bu suale verilecek kati cevabı tam 
bir formül halinde verdiremiyordu: 

"Nihat yanımda olduktan sonra kaina· 
tın ne kıymeti var! .. 

Henüz Behıre hu işi bir me~"'ıe h:.ılinde 
düşünmüyordu. Fakat gül renkli dudak!a· 
rının yan tarafındaki kıvrım genç kmn 
önüm1eki yolun karanlık gö!gelerle dolu 
olduğunu anlatıyordu. Fakat kalbde sezı· 
len bu ıstırab henüz kati bir fikir halin· 

de beyne kazılmış de~ilidr, 

ıx 
Çıngırak sesine odada olan hizmetçi 

kadın koştu: 

- Vay siz misiniz Nihat bey.. Fakat 
ne kadar ıslanmışsınız .. Herhalde araba· 
nııı bir yerde bırakmış olacaksınız. 

(Devamı var) 
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Kızılca Mustaf anın tuzağa 
düşürillmesi ihtimali vardı Gülme tedavisi 

. Miray evveli bunu olacak bir iş 
gıbi g" . ornıenıiş, ehemmiyet vermek 
ısternenuşu, 

Fakat keyfiyeti Afroditiye açın
ca, A.frod.iti kadm zeka ve hırsı ile 
:ın~eleyi hemen ciddiye almış ve 
1li.ra.J.1 böyle bir defineyi ele geçir
mikek için derhal işe girişmeye teıı
v etın· t• lŞ ı. 

birdenbire son derece kızmıştı. A- yordu. Tekrar at hizmetçisi kıya-
sabiyetle: t etine girmişti. 

- Niçin yalnız oluyoruz? ·dedi. Miray Mustnfaya doğru müşfik 
İşte Selçuk kumandam da var ya! bir tebessümle yürüdü ve ellerin -
Hem düşün ki bu definelere sahib J c"en tutup çekti. Öpüştüler: 
olduktan sonra bütün hayatımızı e. - Nerede kaldın Kızılca? Gözü-
bediyyen kurtarmış oluyoruz!.. 11üz yollarda kaldı? .. 

Defineleri ele geçirelim. O vakit 
senin için de, benim için de her an 
tehlikeli olan bu işten tamamile çe

Dedi. Mustafa Miraym bu ha.sret 
\·e iltifatlarının sebebini çok güzel 
r nlaınış gibi gülüyordu. 

Size anlatacağım bu hikaye, 
gülmek tedavisi Üsulünü ilk keş
fetmiş <:.'lan Fiçburglu doktor 
James Luigston'ıın başından geç
miş bulunan bir vak'adır. 

Doktor James Luigston geç ve 
sevimli bir insandı. Bir hususi -
yeti vardı : Tuhaf fıkraları lezzet
li lezzetli anlatırdı. f Çünkü Bursa. hakan Osman tara 

dtndan 2aptolunmuştu. Binaenaleyh 
C!inelen Osmanm elinden kurtar
~ak için gerek Bizans hükümdan 
G ndl'onikos, gerek İznik tekfuru 

regorius son derece mahirane ha-

kilir, Floransaya gider, orada bir 
şato satın alır, mes'ud yaşarız! .. 

Afroditi bu rüya.smdan bahseder 
ken yüzü ihtirasla kıpkırmızı ol -
muştu. Mirayı kucakhyarak öptü 
ve onun gözlerinin içine bakarak: 

O kadar güzel, küçük fıkP~!ar 
- Uğraşıyoruz, heyecanlı şeyler anJatırdı ki onu dinlerken kahka· 

lrcçti... Dedi. Son zamanlarda ha. 

reket etıne~·e mecburdular 
M' J • 

. ıray Bizans sarayını terkede -
ntiYcecği için bu meselenin takibi
ne heınen Kızılca Mustafayı me -
rnur etmişti. 

b' Mustafa derhal sakal bırakmış, 
• ı.r Papas kıyafetine girerek İzni
ge hareket tın' ti 

0 
e ış . 

- Eğer, dedi. Benden gizliyccc
ğfn bir emelin olabilir mi? Eğer 
gozun maiyetl;)rinde çalışmaktan 

bıktığın hükümdarlar gibi olmak -
taysa, eğer gözünde bir hükümdar 
olmak emeli de varsa, onu da bu 
muazzam servet elimizde oldukça 
~lde etmek mümkündür! ... 

ber göndermek fırsatı bulamadım. 

Af buyurursunuz. Herhalde merak 
• tmişsinizdir ! .. 

Miray Kızılcanın omuzuna vurdu: 
- Merak da laf mı?.. diye ba

ıİırdı. Merak da. laf mı? Ne oldu, 
:•en onu söyle? .. İyi haberler var 
111? 

Kızılca Mustafa başını iki tarafa 
ıallıyarak: 

halarla gülmemek ve neş'elenmc
mek mümkün değildi. 

İşte ldoktorun bütün şöhreti 

buradan gelmekteydi. Onu dinle
yen asabi hastalar kendilerini u
nuturlar. 

Büyük bir neş'e ile kahkahalar a-
tarak doktorlarım dinlerken ya-
vaş yavaş melankolilerinden, asabi 
ağrılardan, asabi baş .dönmelerin
den velhasıl sinir hastalığının rada Gregoriusun iblis gibi bir 

adanı olduğunu ve definelerin es -

::~nı 2Chirlettiği seksenlik mec -
Miray ürperdi. Afroditinin ken . 

dine atfettiği, fakat asıl kendisin · 
de yaşadığını ihsas etmiş olduğu bu 

- Hem iyi, hem fena haberler t ürlü türlü tecellisinden kurtu -

:rn bir dervişin elinden almağa rar. Dedi. lurlardı. 
- Aman anlat şunu! .. 
- Arzedeceğim efendim, fakat 

UVaffak ld w .. ~ • t' o ugunu ogrenmış ı. derece ihtiras karşısında ürkmüştü 
:rn:;zılca Mustafa, öğrendiklerini Afroditi bir taç sahibi olnıayı bil<> 
tü lazaınaıı. Bizansa gidip gelen :füşünmekteydi demek? ... 
"occar kervanlariyle Miraya bildiri 

lıiraz istirahat etmjye)im mi? Çün
kü at üzerinde hiç uyumadan "Üskü
ı'ar yoluyla geldim! .• J r vo t G alinıat istiyordu. 

old r_egoriu.s'un definelerin saklı 
lctt~~~ .Yere ait muammayı da hal
mad gı.nı ve Bursadaki küçük ayaz
dıg· an Meryem tablosunu da çal-

ını b'l F 1 dirnıişti. 
akat l,,, • 

Şu kadın denilen mahllıkun ihU 
rasrna nihayet var mıdır? 

Miray bir an hakikaten Bitinya Miray sabırsızlıkla: 

krallarının definelerine sahib ol - - Dinlen dinlenmesine.. Din -
duklarını şöyle bir düşünce bu- 1 ~n !.. 
nun ne müthiş bir mucize olacağını Diyerek bir hizmetçi ile buzlu 
görüyordu. Ellerine dünyada mi.si; -rerbetler getirdi. 
az bulunur muazzam bir servet geç - lç hele şunları da bir a.klrn ettiği •uırayın en zıyade hayret 

d Kızılca Mustafanın bir yar _ miş olacaktı. başına gelsin! .. Meraktan çatladığı. 
ııncı bulnıuş olmasıydı Bu yardım Afroditi hükümdarlık tacları da· m da bil ha!.. 

Senelerdenbcri yüzleri asık ve 
somurtkan gezip dolaşan bu has
talar kısa bir zaman içinde beşuş 

çehreli insanlar haline gelirlerdi. 
Fakat size şunu da söylemek is
terim ki hastalar çoğalıp şöhret 

arttıkça ve doktorun iyiliği tebey
yün ettikçe bütün bu insanlar 
içinde ne çok yüzü gülen gene 
doktor Luigston oluyorldu. 

!~ler böyle iyi giderken günün 
birinde doktorun muayenehanesi
ne Charles V adham isminde, mağ-

Çeviren : SUAD DERViŞ 
gülümseme ızı görünmüyordu. Doktor: 

Bir, iki saniye ona dikkatli ·dik - Ne oluyorsunuz? dedi. Ne-
katli bakan doktor, elini alnın:- ıiz var?. 
götürdü. Şimdi nazarlarını onun - Bana kims~ yardım edemez. 
göz bebeklerinde teksif etmişti. 3en İ§in sonuna geldim artık!. 
Gözlerinin bebeklerine baka ba 

1 

- Fakat ağlamayımz, konuşu-
kıı 67 numaralı fıkrayı anlatmağa :1Uz .. Nenin sonuna gekliniz böy-
baş1adı: le?. Sabrınızın mı?. 

- Seyyah Nevyorkta 42 inci - Hayır mesleğimin! Siz beni 
caddede yürürormuş. yanlış anlıyorsunuz.. Ben buraya 

Hasta yüzünü buruşturdu: 

- Aman smmnuz, doktor, de
di. Bunu çoktan d•ıydum. Bunu 
benim büyük annem de bilir! .. 

Her halde anlatacak bir başka 

fıkra bilmemiş olsaydı, l'lbette ona 
gülme ile tedavi etmek mütehassı
sı denilmezdi. 

Başka bir fıkra anlattı. Hasta 
bunu da beğenmedi: 

- Ben bunu çocukluğumdan -
beri bilirim. Hem iyi anlatamadı
nız .. Ben bunu daha güzel bir 
nükte ile dinlemiştim. 

Halbuki doktor bu hikayeyle 
müzmin bir şekilde intihar etmek 
hastalığına yakalanmış olan iki 
insan kurtarmıştı. 

Bundan sonra anlattığı fıkra

da ayni şekilde karşılan.11. Yirmi 
fıkra ıdaha, elli fıkra daha, yüz 
fıkra daha anlattı. Hasta gülmek 
şöyle dursun bir şeye müthiş cam 
sıkılmış gibi suratını buruşturu -
yordu. 

Doktor Luigston k an, ter için
de kalmıştı. 

Bu hasta onu ilmi olarak ta ala-

tedavi olmak için gelmedim. Ben 
·'Gülen Armut,, mecmuasının kü
çük fıkralar muharririyim.. Pat
ronum eğer artık yeni ve hiç ne~
r~dilmemiş fzkralar getirme~ern 

beni kapı dışarı edeceğini söyle
di. Siz de bana yeni bir hikaye an
latamadınız. 

"Gülen Armut,, mizah Jllecmu
asınm küçük fıkraları muharriri 
birdenbire sözünü kesti. Çünkü, 
doktor yerinden fırlamış ve üstü
ne atılmıştı. iki adam boğaşarak 

yere yuvarlandılar. 
873 hikayenin 500 muhteHf 

şeklini dinlemiş olan fıkra mu -
harriri gülmemişti ama, giderken 
çürümüş yüzünü uğuştura uğu~

tura dayak yemiş bir mahalle ço· 
cuğ gibi ağlıyordu. 

Doktor Luigstona gelince bu 
ha.dise onun sinirlerini müthi~ 
bozdu. O gündenheri yüzü gülmi· 
yen doktoru şimdi asistanı tedavi 
ediyor. Her gün ona gülünç hika
yeler anlatıyordu. 

Fakat doktor yüzünü buruştu -
ruyor: 

cı da b~ Selçuk emirl M alik Ko vi düşünmekte haksız mıydı?.. Kızılca Mustafa Miraym bu sa -
durdan başk d ·ndi -ıvı· ası eg . Fakat scytedcrken kıtrışık vazi- btrs1zlığınıı. gülüyor, buğulanmış 

mum çehreli, bir adam gcl<li. kadar ettiği için işden vazgcçmiş-
Yüzünün bütün çizgileri alü- ti. Kendisince malUm olan 873 fık 

-;ilk, başı önüne eğilmiş, ümitsiz rayı anlattı. 

- Bunları büyük babam da bi
lirdi! demekle iktifa ediyordu. 

Dün ve yann 
tercüme külliyafl 

b ıray, Kızılca Mu.stafaya derhal rnt, aleyhlerinde esmeye başlıyan kupal;ı_rdaki buzlu şerbetleri biribi-
~ Yabancı kumandanla birleşme- ~Uphe rüzgarını düşündükçe cam ti peşine yuv:ırlryordu. Nihayet 

81 
e:rnrini vermişti. Fakat ondan sıkılmaya başladı. Bir taraftan Kı· 1'.ayli serinlemişti. 

~onra Kızılca Mustafadan gelen ha- zılca Mustafadan da hiçbir haber - Efendim! dedi. Maalesef size 
etler birdenbire kesilmişti. Ne ol- yoktu. yol görünüyor!.. 

tnuştu? Bunu son derece merak et Miraym Afroditi ile bu muhavc- Miray hayretle yerinden fırladı. 
Illeye bıı "lamı.,t•. r . d b' .. ..,.. -ı ,, • esın en ır gun sonra ...... ıraya sa. 
r ~ızılca Mustafanm Gregorius ta- ray dairesinde Krnılca Mustafanın 
a ınaan h · · b' t - d" ld·-· · h b e d'l ~u .. er an ıçın ır uzaga u_ ; e ıgını a er v r ı er. 

- Nasıl yol görünüyor? .. 
- Bursaya kadar teşrif buyura-

raksmız! .. 
- Ama yaptın ha?.. Neden? .. 

'toksa hünkar Osmandan bir emir 
~a:Ulnıesı ihtimali vardı. Acaba tu- Miray derhal yanma getirilmesi· 
da .,a lbı düşmüş , bu iş bu mahir a- r.i emretti. Mustafayı heyecanlıı 

:rnın h 'rarı;tladı . mi getiriyorsun? .. h[' ayatına mı mal olmuştu? 
ti k ıray bu kadar biiyük defincle-

endi b r . . 
ğ-jlli a.'lına e me geçıremıyece-
karş Pek ala biliyordu. Bilhassa 
lar ~~ar~da hasım olarak çalışan -
furd~r l3ızans imparatorile bir tek. 

· R:endi baııma bunlarla çar -
Pıştnak 

0 
elbette pek güçtü. 

rn nun için m~eleyi hakan Os
ana 

.illi t' açınaya birkaç defa niyetlen-

Kızılca Mustafa gülerek içeri giri (Devamı var) 

bir hali vardı. Hasta gülmilyor~u . Doktor ise 
Doktor Luigston hasta adamı onun gülmediğini gördükçe ne

koltuğa otururken hastalığı teşhis rede ise ağlamak üzere bulunu -
etmeğe yarar ldiye bir hikaye a n- yo~du. 

latmağa başladı : Hasta başını salladı. içini çek-
- Geçen gün bir timarhanenin ti : 

önünden geçiyordum. Delinin bi- - Bana kimsenin yardım ede
ri duvarın üstüne çıkmış, bir olta- miyeceğini, beni kimsenin kurtar
yı sokağa sarkıtmış, kemali ciddi· mıyacağmı ben zaten biliyordum. 
yetle balık avlıyordu. Yazı masasının üstüne başını 

Hastanın yüzünde en ufak bir dayayarak hıçkırmağa başladı. 
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7 nci ser iden 

61·67-7 kitap 

Vikontun ölümü 
Leneit il. 
Liza 
Evlilik 
Gizli Pamuk harbi 

Bizans tarihi 
Senyolbeos Avrupa 

rin: ı. . Fakat Afroditi onun bu fik-
Ştddetıe mümanaat etli. 

J\.froq·1. 
ti Old • 1 ı Miraym böyle bir niyc-

Ugunu öğrenir öğrenmez ona· 

al~ .8e~ deli misin? dedi. Onları~ 
la an~ıze dönmüş olduklannı ha_ 
dU§:rnan rnadın mı?.. İçlerinde can 
karışt !arımız var! .. Bu işe onları 
nede 'tınak bir cinnet olur!.. Hem 
lı:rn, n Yalnız başımıza çahşmıya -
bir ·" }(:ızı!ca Mustafa ayarında 

Planş 35 
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ÇOCUK ODASI - ÇOCUK BAHÇESi (Ana mektebi) 

adanı 
sarayd Var mıdır?. Ben burada 
Biziın ~ ne geçerse öğreniyorum. 
kaınu .1Çin esrar olacak hiçbir şey 

~orı D h . t• ., Fak, "· a a ne :ı.s ıyorsun . 
_ ~~ :Miray itiraz etti: 

ı 0 Yle ol bilir' ' F k t d r· er nih a .. . a a e ıne 
kadar ~~e·~· bizim kaldıracağımız 
.tnızda . :'>' uk bir iş!.. Sonra karşı
actaınla B~~ns hükümdarı gibi bir 
lıtrla ır tekfur var!.. Biz bun -

Afr~~'.1 mücadele ederiz? .. 
- ır~lı ısrar etmişti. 

deQ.i 
1 

Cadeleden maksadın nedir? 
biz~ı §te Selçuk emiri Malik de 

e b. 1 
dU1'llıanı ış eşmiş ... İcap ederse, 
Pışrna arıınız korksunlar! Bu çar_ 

onıa 
Mira l'ln hayatlarına mal olur. 

r.ıekte>~~i cndi§ell bir tavırla düşün-
- 1}1. 

ı·Icadan b~tna, bak, dedi, bizim Kı-
1\ızılca ).f tr haber yok!. Yalnız bir 
rıııazza:rn Usta.faya güvenerek böyle 
r ıerıi7.j b defınelerin peşine düş -

.ı\fr0dit;n ~ehlikeli buluyorum! ... 
Mıra •ın bu kork - nuı. 

ÇOCUK BAHÇESi (Ana mektebi) 
F: L e Jardln d'e nf'ents ( ı ·~c:oıe nıaternene. 
ıa m aterne lle, l'~c:oıe e nfent:ine> 1: The Kin
d e rga rten ( The Nurs;ery Sc:hooı, The Dav 
Nur.sery) A ; D e r Klndergarten ( Klnderhort, 
dla Spie ısc;:hule, Kle inkl nderbewahr•n•t:alt) 

1. IlAIIÇE..."lliN 
YESt 

l\IÜREBBİ· 

ı. l<': la jardinlere d'eniants 
(soit la gardienne, soit 
l'educatrice f. ); en Bel-
gique: l'institutrice {. 
frcebelienne 

1. t : the kindcrgarten tea-
cher 

ı. A: die Kindergartnerin 
(Hortnerin) 

2. GÖMLEK 
2. F: la blouııe 
2. t : the overall 
2. A: der Kittcl 

3. K'1REBE OYUNU 
8. F: le [jeu de] colin-mail-

3. t : the game "Blind Man 's 
Buff" 

3. A: das Blindekuhspiel 

4. GÖZLERİ BAGU ÇO-
CUK (gözlerinin üzcrindf 
ba.ğı ile) 

4. F: l'enfant {. les yeux ban.. 
des (avec un bandeau 
sur lcs yeux) 

4. t : the hoodman (the 
child with covered c>yes, 
with a bandage over her 
eyes; ihe child, blind
folded) 

4. A : das Kind mit verbun-
denen Augen (mit einer 
Binde vor den Augenl 

Iard lı 5. OY"GNCAK KUTUSU 

:?2 l 

F': La nursery - 1-• Jardln d'enf'ant:s ( ı••coıe 
ma t.ernelle) 1: Nurserv Kindergartan A : K l n 
derzi mıner - Klndergarte n 

Planş 34 ÇOCUK ODASI 
F: La nur;s;arv (l a ahambre d' enf'ant.) la Th• 
Nuraary A : D•• Klnelerzımmer 

ı. T:\BLO (resim, le' ha ) 

ı. F: le t.'1.bleau (l'image f .) 
1. t : tbe picturc 
ı. A : das Wandbild (das 

Bild) 

2. ÇOCUii ODASI 
2. F: la bonne d'enfants 
2. İ: the nurse (the nursery 

maid) 
2. A: das Kindermii.dchen 

! . Ü~L.t'K (göğüslük, sal-

y alak) 

S. F : la bavctte (le bavoir) 
:ı . t : the bib (the fceder) 
3. A: der Latz (das Lli.tz

~hen, Sabberlii.tzchen, der 
Geiferlatz) l'! 

4:, EMZİK (kum emzik, ya
lancı meme) 

4. F: la succtte (la teline) 
4. 1: thc comforter (the 

dummy) 
.ı. ,\ : der Schnuller (Lut

scher, Lutschbeuteı. 

Nuppel, Nut.sch) 

5. ÇOCUK KARYOLASI 
5. F: le lit d'enfant 
5. t:, the baby eot or oot 

tlıe crib) 
5. A: das Kinderbett (Gftter

bett) 

fJ. KAYNANA. 
G. F: la crecelle 
6. 1: the clapper 

ZIRILTISI 

6. A: die RaU!ıclıe (rultsdte, 

221 
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20 
50 
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Bota~ lsveçi 4!4kadar eden sarip bir ____ ...___ - ~ - - .. - w 

Tam dokuz ene nesı ç 
yaveri olan babası da 
her tarafında onları 

• 

Kurre, Sclamrıe) 

7. ._.. ODJXCdl (w 
Si ............... 
lan) 

7% .... ,....il .. la ... 
1 ccımtnactScm 

T. !\ Qle bdı:b cıat ot t1le 
box ot brtcb (tile 
blocb: ~ of wood) 

'· .......... 'ftllll Stefn .. 

&. ÇIDIK (ooealdan ,... ................ 
....... arala) 

a. •= 1a tro~..ıa.ta c• 
...... ,......,....ı.r. 
l marcber) 

.. le dı& .... -·· 
8. 1 - Lafltuhl (a. 

•• 

LaufdldolMn; ... Lau. 
fenlernen) 

• top 
• 1 ttw• .... llD1'ed' 

9. F .le 10ldat de p&ımall 

• le canoa 
• 1lıaı J8tltlP ,.. .. .... 

nnt 9 JINJle.._. 
ı. t: tbe tbıı..,.• 

tlle ---

D 

• tile ı-- fcır lt 
t. A: elle Blelloldate. (Zbm· 

IOldaten) 
• dle Kanoae 
• cBe JDrblen duu 

ıo. LDltK m 
1« ., Ja .. 
.. a.wı 
11. A: der Ball (Sp1elbaD) 

U. P: l'oars m. en pelacbe 
ıı. ı: tile Teddy bear 
ıı. eler 'l'eııldyblr 

U. YAGU M W· ( ......... ...... ,.. ... ., ..... 
rllmlf .... ek...., 

U. il': la tartlne [beurr6e 1 
(la tranche ere pUı; le 
morceau de peln avec 
diı tieurre, ele ıa ~ 
tare ete.) 

11. r: ttie llllce of breıuf w1th 
llClllletJıins Oll it [tand
vlCh - two IDeee of 
bnacl wfth IOIDe m•t, 
elıl;, Mwcwl 

ite r dle llblllr (tlie! ...

ta, , 1 •••• lttl* 
..... Belieo. -..ot) 

mit Belaf 

vaka 

HABER- Atpm Posta.. 

kral 

/ 
11. IJlURDAK 

11. J': le hocbet 
ıs. t: the ratUe 
ıa. .&;,: • ~pper 

(Klapper, Rauel) 

,,. UBE PABKI 

14. F: le pare pov-1'8* 
(le baby • pare, le boz) 

ıc.. l: tk .... Rml ar. »lax-
1q,.. 

ıc. . clu. t .. lfadtter. 
(Stillehen, Laufstlllchen, 
ı.utgirtchen, dle Box) 

H. tBKEllLE ( ......... 

15. r. hr tatioaHıt 
15. t: tbe ıtool 
ıs: : Ar-Sek ... 

18. çtçm 8A.K8111 

16. I': le. p>t. - fJeurl 
18. ı: the plaat. (la. a •l), 

tJae pot..,aJlmt. 

m 

18. A: der Blumentopf 

17. ÇOOtJK SOl'RA.11 ( ... 
ııu.) 

17. F: la peUte tabltı det en· 
fanta 

17. t: the child'ı t&ble 
ıı. , .... ~ 

1&. gMroK MNILlLIT.81 

ta liıı pettt.-.... ... en .. 
tuta. 

18. t: the chlld'ı chalr 
18. A: du Klnderettlhlchen 

19. SVT BARDAGI 

19. : la.. vm:re. a. llit 
ıa. tıs tU ..... oL mllll 

il IDd. u. tbe cJdJdDa 
ıhown in tha gJctama are 
toddllıa, 1. .. cJüldmı 
jut begtmtlng to walk 

19. A,,: du, MHohlfa' 

-

12 TDOroZ - 1939 

1 

nde 

Canland111dacak köy 

B. W>I TSK. 

~liWillQIUPda 
Bu aece.: 
~ S.\KIZI 

Vod.tl 3 perch 
OKUYUCU: k"/6EL 

Otdlkpet ... 
sinema bebşea 

de-bu-... 
E.tmıNJN 4SKJ 
s.~ 

t '8ffZ.6'>Mt.ŞL Ttıll 
Busiln; Bu11ece. (2) Flh• 

t - A•klan daha ku11l1ell. 
2 - Maıkell haudullara ltarıı. 

EGE TiYATROSU 
nu aktam Narlıltapı 
Şefık slnemasındı 

f 11111 Irarwrnaılaf a 
lurat Ş.mil •uYe 
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Dün ve Yarın' 
Tercüme külliyatı 

11 

12 .. 7 • 939 Çarşamba borsası (fiat). 23.30: Müzik (Caz 
12.30: Program. 12.35: Türk band - Pi.) 23.55 • 24: Yarınki 

l'rlÜziği • Pl. 13: Memleket saat a- ~rogram. 
Yarı, ajanı ve meteoroloji haber Yabancı Radyolardan 

J Sahs yerı: 
I VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci serı 

Numara 
1 Safo 

Kuruş 

100 
100 

75 

BUGON 
KUM6AllAS\NA 
PAll4ATAN 
KOÇOK EL leri. 13.15 - 14: Müzik (Riyaseti 1 

Cuınbur Bandosu - Şef: İhsan Seçilmiş Parçalar 
künçer.) 1 _ Meyerbcer • Le Pro(lram Türkiye saati üzerinı 

2 A1le Çemberi 
3 Ticaret, Banka. 

Borsa 
Pro h ve öjjleden sonraki saat olarak veril 
L' P ete operasının marşı. 2 - 1 miştir: 

:~eke • Mehtap (Vals). 3 -j OPERALAR VE SENFONl 
Saınt · Saens - Kahramanlar mar- KOXSERJ.ERl 
§t. 4 - Puccini - Madame But· 7.45 Londra' CN.), 8.40 Londra m 
terfly operasından fantezi. 19: "Don Pasqoalc" (Doniıenıı 
Program. 1905· Müzik (Mozartı:ı Loııura civarıııuak.i Glyn<l. 
İki .. .. 'pı ) T"" 

1 
boıırne açıı. hava tıyalrm.uıı 

.. uverturu • . 1915 : ur < dan. 
~uz;ği (İnccsaz faslı.) 20: Mem-

1 
9.1!i l\i)nigsbcrg: Brahms, ~lu7.;ıı 

ekct saat ayarı, ajans ve tr.eteo- 9.20 Prıığ: "Husnl!•a'' (J>vor.n ld 
toloji haberleri. 20.15: Konu§ma 1 9.~0 Sotıens : Hoffner seren:ı., 
20.30: Tilrk müziği: ı - Sala· Olozart 1 

• 
h~t · 9 30 Kolony:ı: "Kr:ılln Dülgl'l 

.. tın Pınar - Hüzzam qarkı: Aş· " k 3 (Lortzing). 
1nla siirünsem. 2 - Salahattin 9 30 R II j '1 ı l> .. eııncs: a~ ı n, "ozar. 
ınar • Hüzzam şarkı: Seviyor· ODA MUSiKiSi \ ' E KOXSEHLEH 

durn onu. 3 - Fai.z: Kapancı · 5.211 \'nr~ova , Luow: Eski ha,·aln ı 
ltü?.ıam §arkı: Büklüm büklüm 7 .:rn Kolonya : Piyano konseri. 
!ırı:na saçın. 4 _ •..•• Halk tür- 7.35 Beri in <Uzun D.): Bariton. 
k" 8 E~ fcl kulesi: iPyano, keman. 
usu: Karanfil oylum oylum. 5 - ıo: Vnrşova: Knrolyi piyano kon 

'· · · · Keman taksimi. 6 - Cemil seri (Chopin'clcn parçalar). 
b!y - Muhayyer peşrevi. '1 - 11.20 Beri in lUbun D.): Eski ha-
l'~nbunri Ali efendi. Muhayyer ':ılar. 
!arkı: Feryada ne hacet. 8 _ A· 11.20 FrJııkhırt: \'iyolonçcllo, pı . 
rif yano. 

Bey • Muhayyer şarkı: İltim~s HAFİF ?llUS1Kt YE OPERETLER 
etmeye yare. 9 - Şevki bey • Mu 7.30 Pr.ığ: Hafif parçalar. 
hayyer şarıı: Hicran oku sinem 9.15 lıcromt'nsler: Radyo orkest-
delcr. 10 - •••. - Muhayyer saz rası. 
semaisi. 21.10: Haftalık posta ku· 9.15 Berlin <Uzun O.): İspanyol 
t11ıu. 21.25: Neşeli plaklar .• R. musikhi. 
2t 9.15 Fr:uıkfurt: Alman musikisi. .JQ: Müzik (Saksafon soloları -
~·h 10. Nııpoli grupu: "Melodi ve 

ı at Esengin.) 22: Müzik (Kil- Ritm". 
SUk orkestra - Şef: Necip Aşkın.) 10. Torino grnpu: Stüdyoda o-
l - Valther Schrader - Akşam ü· perct. 
zeri (hazin parça.) 2 - Gangl- 11.15 Dükrcş: Hafif orkestra. 
berger - Küçük flüt için konser 11.30 Birçok Alman istasyonları. 
l>arçasr. 3 - Ganglberger - Ben!m Hafif musiki. 
kUçük Teddiayım. (Saksafon par- 12. Budapeşte: Salon orkestrası. 

12. İ>rağ: Çek musikisi. 
Çası.) 4 - Fritz Recktenvald - DANS l'ılUS1K1Sl 
Grizingde potpuri. 5 - Gerhard 10.40 ncromiiııster; 11.15 Istok-
Vinkler - Donna Şikita - ts- holm; 11.20 Napoli grupu; 12.10 Lon
t>anyol üvertürU 6 - Rich. Heu· dra (R.); 12.15 Roma ve Torinc. 
h~•ger - Şarkta süitinden Rakse- grupları. 
den kızlar. 7 _ Adolf Grunov -ı VARYETE VE KABARELER 
Serlin Viyana valsi. 23: Son ajans 1~.40 LLonddra ((RR.)) .= SVtarylcltie. 
h b · on ra . . ane . 
lt a er~eri ziraat, esham, tah~lat, to.50 Londra (N.): Kabare. 
aınbıyo - nukut borsası (fıat.) 12. Poste Parisien: Kabare. 

23 20 Müzik (Cazband - Pl.) PİYES, KO!'WERANS VE 
23·S5 - 24: Yannki program. KONUŞ~fALAR 

l 
6.15 Sottens: Mikromagazin. 

Ocvlc.>t vt- thhliil 75 
1 ~nsya! . nı 75 

i 
J Ras n ktıll yatı 75 
f <;-; ı s•mfı ıhtiliilı 60 
Ruhi hayatta laşuur 6C 
Cı:fohana doğru 100 
J. Rasin külliyatı il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuru~ 

ır. Hepsini alanlara % 2( 

~kanto yapılır. 236 kuru!'l ı 

'Pşin alındıktan sonra kalar 
ı lirası ayda birer lira öden_

1 "<"k üzere dört taksite bağla· 
ıı r. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci seri Kr. 
41 Dö Profundla 50 
42 Giiniln hukuki ve içtimai 

me:ıelelerl w 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefes.l 75 
50 Estetik 25 

610 
Bu serinin fiatı 610 ımnıotur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4 .88 kureun 
1,88 kuruşu peşin slmarak mUte_ 
bakisl ayda birer lira 6deıımek 

tlzere Uç taksite bağlanır. 

1939 
RESiMLi HAFTA' mn 3 • 7 • 939 Perşembe 9.30 Eyfel kule~i: Klasik piyesler-

12.30: Program. 12.35 • Türk dl e~ ~arçapl?'" ltaJ 
llıU ·ıc.: • 9.50 ,eıpzıg: ıyes. yanca derslerini takip edlnlı. 
l>c tı ... : 1 - • • • • • Muhayyer ıı. Roma srupu: "Çeçe" (Pi. 8a lisanı kolayca elde edeceksbılz. 

YAQIN 
CEK DEFTEllİNE 

iMZA L\TAH 
~OYÜK EL 

OLACAKT!Q 

TORK(YE 
ts 

f>ANKASI 

, ~IRALIK ODALAR .... ' 
il Ankara Caddesınde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atelye, 1 
1 Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat I 
}tt !f\i. 2 - Sadttin Kaynak - raudello). 
S tıhayyer fU'la: Seni ey dil. 3 - -----......... --------------~~~~~----~-.....-:~-~""="'.~'!'""""'.~~~=~~======-===-~~=::--:---:-----
•dcttin Kaynak - Muhayyer 

~rkı: Adına and içerim. 4 - • • • 
lTt takaimi. S - Lcm'i - Uşşak 

larltt: Ruhunda butıdum. 6 - Le-
~ - Uşpk prkı: Neler çektim 
:eler canan. 13: Memleket saat 

1 
l'~rı. ajana ve meteoroloji haber

l>Cti, 13.15 - 14: Müzik (Karışık 

1 
roltranı - Pl.) 19: Program. 

1
9·05: Müzik (Melodiler - Pl.} 

t.9·15: Türk müziği (Fasrl heye· 
•
1
·) 20: Memleket saat Ayan, a

~•t\a, ve meteoroloji haberleri. 

3~·.1 5: Konuşma (Ziraat saati 20. 

20 
• '!'ürk milziği (Halk türküleri) 

}l·:So :Türk müziği 1-0smanbey 

01~m şarkı: Neşeyabı IUtfun 
e 8Un .2 - İshak Varan - Hüzzam 
t~ı; Bilmem ben de nsaıl düş
k · 3 - Ahmet Rasim - Segah 
bel'kı: Benim sen nemsin ey dil
.\. r. 4 - ..... - Ayaş halk türküsü 

h-a çiçek açmış yaz mı. 5 -
~j" .. Mahur türkü: Tepeler te • 
ıreı;t· 21,10 Konuşma. 21,25: Ne
(~ Plaklar - R. 21,30 Müzik 
~al htunann .. Piano konsertosu, 
).ı··~ Alfred Cortot - Pl.) 22: 
~~k (Küçük Orkestra - Şef: 
, tı ~b ~şkm.) 1 - Franz Liszt 
lt tlncı Macar rapsodisi. 2 -
'l"~tllıs Löhr • Büyük Vals. 3 -

40 ~lkovsky - Hazin şarkı opmı. 
c.. o. 2. 4 - J. Brahms • Ma-.. r d 
İlii anısı No. 17. 5 - Knudage 
lt.\l~ger - Bir entermezzo. 6 -
itı~tıısteın - KostümlU balo sU -
llru:ı erı. Napoli balıkçıları. 7 -
Yol f1chnıann - Andalusia (!span. 
l'rld \>alei.) 8 - Lautenschger -
ll~ara. doğnı (fantezi.) 9 -
Sott . Löbr - Düğün marşı. 23: 
h~ aJans haberleri. Ziraat, es -

tahvilat, kambiyo - nukut 
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tırladıkça utanacaksınız. Ben 
tekrar namuslu bir kadın olabi-
lirdim .. içine düşmek üzere bu. 
luduğum derin, karanlık, müthiş 
uçurumun kenarında beni tut
mak için bir dost eline muhtaç
tım. Ben sana, bana yardım et, 
beni tut, diye bağırdım, sen ide 
reddettin. Elinle tutacak yerde 
bir de tekme vurdun. Ben o kor-
kunç uçuruma yuvarlanıyor, dü. 
§Üyor, c-rada kayboluyorum .. Bu 
cinayetini Allah sana soracak 
Vicdanın elbette seni mes'ul e
decek.. Allaha1smarlaı:lık Jil-
beri. 

Genç kız bunlar: söyledikten 
ve böylece kalbindeki hisleri 
gösterdikten sonra hiddetsiz, te. 
cssürsüz bir halde pencerenin 
yanından uzaklaştı. 

Jilber hiç bir şey olmamış gi
bi sükunetle pencereyi kapaya
rak Nikolün geldiği sırada yap. 
tığı işle tekrar uğraşmaya başla
dı. 

-18-
TAVERNEYE VEDA 

Nikol Anıdrenin yar.ına gir
meden evvel biraz durarak kal
binin heyecanını yatıştırnuya ça
lıştı .. Baron, onu böyle hareket
siz, dü§ünceli, çenesini eliyle tu· 
muş bir halde görünce çok gU.. 
zelleşmiş buldu. 

Otuz y<t§ında bir delikanlının 
yapacağı gi:b~ Nikolü habersiz 

kucakladı.. Nikol, baronun bu 
cesur ve atılgan muamelesiyle 
daldrğx düşünceden hemen kur
tularak sür'atle An/drenin odası· 
na girdi. 

Andre: 
Ne yaptın. Nikol? ... 

Düşündün mü, diye sordu. 
Nikol, gayet sade ve kendisi· 

ne emin bir tavırla: 
- Düşündüm, matmazel, d~. 

di. 
- Evleniyorsun, değil mi?. 
- Hayır, bilakis bu fikirden 

vazgeçiyorum .. 
-Ya ... Hani o büyük aşk .... 

l'~eye gitti?. 
- O aşk, hiç bi- vakit matma

zelin bana şu anda gösterdiği 

IUtuflar değerinde bir şey olmı· 

yacak, ben şimdiye kadar mat
mazelin hizmetinde dduğum gi
bi bun.dan sonra d'i <> hizmette 
bulunacağım. Kendime seçtiğim 
hanımımı tanıyorum. Koca mı da 
böyle güzel tanıyabilecek mi
yim? Buna emin değilim. 

Andre, Nikolda hiç ummadığı 

bu hissiyatın bu şek:.lde meyda· 
na çıkmasından müteessir oldu . 
ümit etmediği halde böyle iyi 
kalbli bir mahlUk bulduğu içi.n 
memnun o1du. 

- Bana bağlandığın için iyi 
ettin Nikol. Bunu kat'iyen unut
ımyacağım .• İstikbalini bana tes• 
lim et •• Eğer bana bir saadet ge• 
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olduğu şüphesizdi. Bunun için 
Nikol bütün şüphelerini ortadan 
kal'dırmak arzusiyle: 

- Jilber bizimle beraber P.:ı

rise gelmiyecek mi matmazel? ... 
diye sordu. 

- Orada ne iş görecek?. 
- Fakat ... 

- Jilber hizmetçi değildir. 
Paris konaklarında kahyalık va. 
zifesini yapamaz. Taverneydc• 
işsiz olanlar, daldan dala uçup 
ötüşen kuşlar gibidir. Toprak ne 
kaıdar fakir olursa dsun onları 

besler. Fakat Pariste işsiz bir 
adam pahalıya malolur. Orada 
biz Jilberin hiç iş görmemesine 
müsaade edemeyiz. 

Nikol kekeledi: 
- Eğer onunla evlenirsem .. 
- Eğer onunla evlenirsen sen 

de beraber burada kalırsın .. An· 
n: min pek sevdiği bu evi berab~r 
muhafaza edersiniz. 

Niko1 bütün bütün şaşrrmrştı. 
Ma~mazelin sözler?nde ufak bir 
sır ucu keşetmek mümkün ·değil
di. 

Andre hiç düşiinmcıden Jilberi 
reddediyor, dün tercih eylediği 
delika:ılıyı hiç üzülmeden diğe
rine teslime razı oluyordu. 

Kendi kenıdine : 
- Şüphesiz bu asılzade mat. 

mazeller böyle oluyor, dedi, 
Andre, gen~ kızm Paristeki 

zevküsafa ile ıatonun rahat ha· 
yatı arasında tereddüt ettiğini 

anladr. 
- Nikol, dedi.. Vereceğin ka· 

rar biltün hayatına tesir edecek
tir. İyi !düşün, bir saat vaktin 
var. Bu müddet senin için kafi. 
dir. Çünkü senin herhangi bir 
şeyde karar vermekte acele etti
ğini bilirim. Vereceğin karar şu 
olmalıdır: Ya benim hizmetim, 
ya kocan Jilber .. Ben evli bir ka
dının bana hizmet etmesini sev
mem. 

- Bir eaat mi matmazel, yal. 
nız bir saat?. 

- Evet. tam bir saat .. 
- Hakkrruz var matmazel, bu 

müddet benim için kafidir. 

- Haydi krzım elbiselerimi 
topJa .. Bilindn ki anneme çok 
hürmet cd'CPdim .. Onun elbise • 
leri benim için mukaddestir. 0 :1-
ları da sand1ğa koy .. Sonra gel, 
kararını bana bildir. işte sana 
yirmi beş lira. Eğer kalır da ev
lenirsen senin hediyen. Eğer be. 

nimle gelirsen iki senelik maa~ n. 
Nikol, Andrenin verdiği ke:;c. 

yi alıp öptü. Hanımınm kendbi· 
ne düşünmek için vertdiği bir sa 
ati, bir dakika bile geçirmemek 
için odadan fırladı, avluya indi. 
~atonun kapısına doğru koştu. 

Andre, Nik:olün uzaklaştığını 
görünce kendi kendine söylendi: 



....................................................... -~ 
~-~yan' 1 s yın 

Güzelliğinizi korcmak için gece yatarken kul
landığınız yağlı krem sizi hoşnut etmiyorsa : 
Mahzurlar_ :lan ş~kayetçi iseniz; 

NOXA SU U 
tatbik ediniz 

Pariıin en kibar mahfilleri ve yüksek tabakaya menıub mil
yonlarca kadın INNOXA sütü kullanmaktadır. 

fNNOXA sütü, çilleri, buru§uk lukları izale ederek cildiniz i 
makiyajın bütün mazarratlarından korur. 

IZIL 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 

nNNOX~ sd'JıtlYı ~arı:ste (Q)oktor ID>E~~iF 

Yeni ders yılma hazrrlanılmaktadır. Okul geceli 
ve parasızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve 
ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hastanelerde ve umumi 
sıhhatle alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mah
sustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tara
fından verilir. isteklilerin iyi ahlfıkh ve sıhhatli ve en 
az orta tahsili bitinniş olmaları şarttır. Diğer şartları
mızla fazla izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda 
Aksarayda Haseki caddesinde okul direktörlüğüne mü
racaat edilmesi. 

18.boratuvarlannda hazırlanır. 

T ürkiyenin bütün parfümör ve büyük eczanelerinde satılır. ................................................................. 
15 eylUl 1939 dan sonra müracaatler kabul edil. 

miyecektir. 

IBUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5·KURU~' 
-. . . . . . . . . . 

Bestekar Selahaddin Pınar'ın .... 

. -

----------t -----~ 

- o .... 

ve Bayan Melek Tokgöz 
tarııfmdan okunan en !'!OD şarkısı 

17 573 Kalbimi ayağına 
Yüzüm gülse de kızlar --Beste.kir SADETTtN KAYNAC' ın ve bayan MEFHARET 

tarafından okunan 

17571 Ac.lma and içerim 
Seni ay dil ağyare 

COLUMBIA Plaklarım arayınız 

::·, D~vlet :D~miryQUar~ _;Ye. : L_i111anlar! ·. 
::: işlet.me ·umum.~. idaresi. ilanları -. -- . 

!\Iuharnmen bedeli 20.000 lira olan takriben 2000 ton hurda ban· 
daj çelıği 20·7·939 perşem:. '.;Ünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
: nkarada idare bir.asında artt ırmausulü ile satılacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1500 liralık m ·!v:ı!drnt teminat ile kanu 
nun tayin ettiği \'csiknları \'e teklif·! ·ini aynı gün saat 14,30 a knmır 

il 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 1

' 

Şartnameler parac;ız olarak Ankaracla Ilay-

YARIN·KURACAGINIZ;· ,EVİN_·TEMftİOİ~ 
• :::..~· r 

darpa ada teselli.ım ve sev · ~nmıncı n da 

T. C. 
ZiRAAT BANKASl 
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- Mes'ut oımaga cidden la. 
yık bir çocuk, dedi.. Acaba aşk 
bu kadar tatlı mıdır?. 
Beş dakika sonra Nikol, Jilbe

rin oturduğu odanın penceresini 
vuruyordu. 

Arkasını pencereye dönmüş, 

bir işle meşgul olan delikanlı 

pencerenin tıkırtısını i_şidir işit

mez işini bıraktı, arkasına !dön
dü: 

- Nikol, gene sen misin? de. 
di. 

Nikol gülümsiyerek cevap ver
di: 

- Evet gene benim .. • 
Jilber pencereyi açarken: 
- Hoş geldiniz, dedi. 
Nikol, .delikanlının bu tarzda 

konuşmasından memnun oldu ... 
Elini uzattı. Jilber uzatılan eli 
memnuniyetle sıktı. 

Nikol kendi kenıdinc: 
- Bu başlangıca bakılırsa bi

zim Paris seyahatine adiyo ! di· 
ye söylendi. 

Sonra Jilbere dönerek: 
- Biliyor musun, gidiyor. 

!ar? dedi. 
- Biliyorum. 
- Nereye gidiJ.diğini de bili-

yor musun?. 
- Evet, Pariısc gidiyorlar .. 
- Renim ~e Parise gideceği-

mi hilivnr ntUsuauz ' . 
- Hayır. bunu bi\miyor<lum. 

- Öyle ise! .. 
- Öyle ise, seni tebrik ede· 

rlm .. 
- Bunu nasıl söylüyorsun?. 
- Mademki öyle istiyorsun, 

güzel demek istedim .. 
- Evet öyle istedim .. 
- Şimdi sen ne demek istiyor. 

sun?. 

- Eğer siz arzu C{)erseniz 
ben Parise gitmem demek isti
yorum. 

- Anlayamadım. 

Nikol, Jilbere hayran hayran 
kakarak : 

- Mademki her şeyi açıktan 
açığa söylemek Hizımdır, öyle 
ise beni dinle ... dedi. 

Jilber soğuk bir tavırla cevap 
verdi: 

- Dinli yorum .. 
- Matmazel beni beraber 

Parise göti.irmek istiyor ... 
- Pekala .. . 
- Ancak ... . 
- Ancak?. 
- Ancak burada evlenecelı 

bir adam bulursam ... 
- Demek hala bu fikirdesi 

niz? 
- Evet bilhassa zengin oLdu 

ğum zamandanberi ... 
- Zengin mi oldunuz?. 
- Evet hem de pek zengin .• 
- Sahih mi?, 
- Evet .. 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

• 
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- Bu mucize nasıl oldu?. 
- Matmazel bana çeyiz pa. 

rası verdi. 
- Bu saadetinden dolayı sizi 

tebrik cde~im .. 
Nikol altın dolu keseyi ~öste · 

rcrek: 
- işte, dedi... 
- Güzel bir para .. 
- Yalnız bu değil, mösyö ba-

ron Ta~erney zengin olacak, Me· 
zon Ruju yeniden yaptıracaklar, 

ve Taverneyi tamir edecekler. 
- Zannederim. 
- O hakle şatoya bir bekçi 

gelecek ... 
- Şiiphesiz .. 
- İşte matmazel bu vazifeyi.. 
Jilber eğlenerek : 
- Matmazel Nikolün bahtiyar 

kocasına şatonun kapıcılık vazi. 
fesini verecek, dedi. 

- Nikolün mes'ud kocası si
zin tanıdıgınız biri değil mi , Jil· 
ber?. 

- Kimden bahsetmek istiyol" 
sun Nikol ?. 

- Sen mi bir şey anlamaz ol. 
d:ın, yoksa ben mi anlatanuy:>• 
nım. 

- Pek güzel anlıyorum. Ba· 
na kocan olmamı teklif ediyor· 
sun, değil mi?. 

- Evet Jilber .. 
- Zengin 9lduktan sonra da 

b,cni düşünmene hakikaten teşek. 
kür cı:lerim. 

Nikol sevinçle: 
- Sahih mi? öyle ise tut eli-

mi? dedi. 
-Ben mi?. 
- Kabul ediyorsun değil mi: 
- Reddediyorum. 
Genç kız yerinden sıçradı ... 
- Jilber, del:li, sen kalbi fena, 

yahut hiç olmazsa aklı fena bir 
ada:nsın .. Emin ol ki şu dakika
da yaptığın şy ı.ana saadet ge· 
tirmez .. Eğer ben, seni hala eski. 
si gibi sevseydim ve eğer şimdi 
yaptığım işde namus ve doğru

luktan başka bir şey olsaydı, bu 
hareketin kalbimi parçalardı .. 
Fakat Allaha şükür ,zengin ol
duktan sonra Nikol, Jilberin tah 
kirine üzülüyor ıdetlirtmek iste
mem. Şimdi Jilber, artık aramız. 
da bir şey kalmadı .. 

Nikol, Jilberin lakayd hare
ketini görünce sözüne devam 
etti: 

- Pekala bilirsin ki tabiat, 
ve ahlakı senin kadar hür ve ser
best olan benim gibi bir kızın, 
Paris gibi istikbal vaa:l eden bir 
yere gitmiyerek bir takım kötü· 
fikirler besliyen bir yüzle karşı 
karşıya kalması b'..iyük, pek bü. 
yük bir fedakarlıktı. Sen bunu 
takdir etmedin. Elbette bu se
nin için iyi olmıyacak.. İleride 

henim için belki te~ssiif etmiye . 
ceksin .. Fakat he-den korkaca!c: 
ve bana yaptığınız hakareti ha-

Ce11ç. ve ta::e görünmek 
isterseniz 

'puoRANIZA BiR KAŞIK.. 

REM 
KÖRÜ ~ 

Cil· 
dini. 
zan ı 

muş \i . 

buruşmuş 

bir hal kes 
beder. Çün
kü, pudranız 
cil~in tabii 
::.af.lı ifrazatını 

mas eder. Yeni 
1Jir güzellik ted· 
biir sayesinde bu 
halden kurtulacak
smr.c. Kullandığınız 
pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın· 
da "krem köpüğü,. 

ilave ctliniz ve karıştın· 
r.ız. Bu sayede pudranın 
cildin tazeliğini mas etme· 
sine mani olur ve yumuşak- .:. 

ıhğı muhafaza _ ve idame ederj 
Halihazırda gayet ince ve son 
d~rece nefis ve sizin için tam ma~
rnp nnrnette "krem köpüğü,, ka· 
rıştırılnuş pu·lradan tedarik ede· 
bilirsiniz. O da; yeni Tokalon 
Pudranıdır. Tokalon pudrası teı

kibin.deki krema köpüğü saye· 
sinde saatlerce sabit kalır, ne 
rüzgar ve yağmurdan, ne de 
terden katiyyen müteessir olmaz, 
tende temin ettiği ''Mat,, tazelik 
ve sevimliliğinizi bozmaz, Toka· 
lon pudrasını tecrübe ediniz ve 
birkaç gün :z arfında t eninizde 
:e:-ı- r•' ~.-~ö;_i güzelliği görünüz . ---------:. AUARAN 

SAÇLARA 

,aç boyalan saçların tabii renk 
!erini iade eder. Ter ,-e yıkan· 

malda çıkmaz. daima sabit ka· 
: ır. Kumral \'e siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

l.L'-:GIUZ KA~ZUK 
ECZı\~ESl 

nEYornu - ISTAl\'Rl lf. 

1 Y:ta7 yemek \'e--:alışm:ı 
oılnlarjyle salon takımlnrı 

,·clhnsıl her ne\' i mobilyalar. 

avizeler ve kristal takımla 
rı flAKER (c;;;k l Hnyd«' rı 

mağnıalarında teşhir edil 
mekte ,.e her yerden ucu 
f!ynt ve nıilsnit şnı·llnrl 

!Hl t ılnınk tadır. 

1 

) 

.. 

,, 


