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SON HA VADiSLER 

15 TE:M.MUZ - 1939 CUMA~TESt flan işleri: Tel. 20335 

Ingilterede bugün 
36 bin asker kıtalarına 

sevk edildi 
Hava ve deniz kuvvetleri ağustos

ta seferber hale getirilecek 
.1 .. J. i~ ·~ lngif iz ordu~u 
~~ ~ I~ mevcudu hır 

· · ,-a milyonu buldu 

tiEirlmZIQde 
tevkifler 
Almanya Silezyada 
tahkimat yapıyor 

Danzig, 14 (A. A.) - Poils, dUn 170 kadar Danzigliyi tevkif etmiş
ak§anı, Danzig halkı arasında u- tir. Tevkif edilenlerin evlerinde si
ınuıni ara§tırmnlarda bulunmuş ve (Vcıwmı 1 ii11ciiı/c) 

Sebze ve meyve 
önlenecek bahaf ılığı 

Şehrin onbeş yerinde ucuz satış 
aç ıh yor 

1
.. yerleri 

"'.\ ı~-et . vekaletine bağlı ölan 
.., -~e.Y\c \'e sebze satış iş birliği .. r nn on beş muhtelif semtinde sa-
1~~1l?eJeri açmağa k1ırar \'ermiştir 

tih eşı~>laş, Kadıköy. Üsküdar, Fa· 
be: A.: aray, Kasımpa~a. 0-;man
~ngaltı \'e Kalyoncukullı.:~~m 

.:.ı tutulan dükkanlarda yakında 

ucuz meyve ve sebze satışına başla· 
nacaktır. 

Müstahsilden alınacak mallar ara
da muta,·as~ıtlar olmadan satılabi
leceğinden fiyatlar çok ucuz -·---k
tır. 

~ {.,.. 
Paris, 15 - Londradan gelen ln 

)erlere göre lngiltcrcde bugün :~(; 

lin genç askeri hizmete alınarak 

~ıtalarına sevkolunacaklardır. 

Japonya, Sovyellerle ildnıharpsiz bir harbe başlamış bulunıtrken Çimle de faaliyetine devam 
lşte Çimle büyiilı bir şehrin ana caddelerinden birinin Japon tayyareleri geçtikten somaki hali_. 

ediyor. 

(lJeımmı ·~ iiııciicleJ 

Satye bin ası 
tahk . katı 

Zonguldak mebusu 

Yusuf Ziya Özenci'nin 
malOmatma müracaat 

edildi 

Sovqet - Japon lıarbi 
Sovyetler 52, Japonlar 
199 tayyare kaybettiler 

Evvelce Denizbank idare mec
lisi azaltğında bulunmuş olan Zon 
guldak mebusu Yusuf Ziya Özen
cinin de Satye binası yolsuzluğu 

işinde ifadesine müracaata k.ırar 

Göğüs göğüse cereyan eden muharebelerden 
sonra Japon kuvvetleri ger ilemeğe mecbur oldular 

l\loskova, 14: (ı\.A.) - Tns:-1 arasında Kallcın-göl nehrinin bir mukabil taarruzla Ja11011 

\.. ı Dcııaı111 4 ı7m:u'de) 
a,iıuısı bildldyor: ~ şarkında. Nomonhan • Burdoba Mançu kıtalanm f\logolistan 

Garip bir 
tecavüz hadisesi 

1\fogol _ So' yet kuvveUeri ge. nııntakasmda Japon - Mançu ve halk cumhuriyeti hudutların 

nel kurmayı, G mı. 12 temmuz Mogol - Sovyet kıtaları arasında dan dışarı atmışlardır. Japon 

iki bacağı kesik 
biri tevkıf edlldi 

lki bacağı oyluklarından itibaren 

Mareşal 

Fevzi Çakmak 
Teftiş seyahatinden 

Ankaraya döndü 
kesik, ellerile yürüyebilen 1'.iehmei: Ankara, 15 (Hususi) - Gcnel
Ali adında birisi Nadire adında bir kurmay Ba~kanı Mareşal Fevzi 
kız çocuğunu on sene ewel evlatlık Çakmak dün 18,15 de Ankaraya 

olarak almış büyütmüştür. Nadire gelmiştir. Mareşal istasyonda Mil· 
genç kız olunca Mehmet Alinin göz- H i\Iüdafaa \'e Dahiliye vekilleri ile 
!erine başka türlü görünmeğe başla- generaller, yüksek rütbeli subaylar 
mış \'e iddiaya göre bir gece kızca- ve halk tarafından karşılanmıştır. 

ğızr kirletmiştir. Aydından hareket 
Bir müddettenberi ağır ceza mah- Aydın, 14 (A.A.) - Genelkur-

!.;:emesinde muhakeme edilen l\lclı- may başkanımız mareşal Fevzi Ça~.;: 
met Alinin mahkeme tarafından 1 mak, dün, öğleden sonra askeri gar· 
te\'kifine lüzuqı görülerek hakkında nizonları teftiş ederek saat 20 de 
te\'kİf karan çıkarılmıştır. refakatlerinde orgeneral tzzettin 

Çalışlar olduğu halde hususi bir 
ll·enle Ankaraya müteyeccihen h:ı· 

rekct etmişlerdir. Başta Aydın \"C' 

:\Tuğla yalileri olmak üzere bütün 
lıükümet erkan \'e memurları parti 
ve halkeYİ idare heyetleri, vi!5yet 
ye beiediye meclis azalarilc istasyon 
\'e cirnrını dolduran binlerce halk 
büyük askerin te~iinde hazrr bulur.· 
muşlar ,.e askeri bir müfreze selaır 
resmini ifa etmiştif". 

Yeş i lkö yde dövüş 
eden 200 kişi 

Bir ustabaşı bıçak ve 
l<azma ile yaralandı 

(}'azısı 4 iincihle) 

Bugün 

41~ 

ınlitekalti bir şekilde vukua ge- .Mançu kuvvetleri, 6 Temmuz 
len çarpışmalar hakkında aşa

ğıdaki zihatı vermektedir: 
5 Temmuzda Mogol - Sovyet 

akşamı tamamiyle ~Ianı,:u arazi
sine sürillmilştilr. 

8 Temmuz sabahı, l\Iançurya-
lntaları, hava kuvvetlerinin de ya gelen yeni kıtalar, muharebe 
iştir~kiyle yaptıkları şiddetli (Devamı ~ ıim•ıiı/c) 

ÇERÇEVE 
......... -

Küllük Akademyası 
- Dostum Salilt Zeki .tl<Lu11'u -

IJcyazıd camiine biti~ik ağaçhlc lı kah\'e. Arkasmı verdiği canıiin 

yaJmrlı dn\·arı \'e yüzünü çe\irdiği lokantanın döner kebabı :ı.r:L'>mda, 

ziippe tabiriyle janr sahibi bir yer. Her clru.tcn, sınıftan, me1.lıclı

den, zevkten, kılıktan, edadan bir mahşer. Arada bir, muı;allıı. 

taşına yarabilmek için bu kalabahl•tan yol rica. eden cenazeler. hlaın 
cenazesi geçerken, frenk muascret kitablarmdaki bir kaide titizlif;lle 
ayağa. kalkan z:ı.rü adamlar kütleı.i. 

Şu yanda, kızlı erkekli, öbek öbek ünh·ersit& gençleri. Beride, 
kısa. pa.ntalonlarmın ~ık bıraktığı nalıiyelerden sanşm kılları fı~lu

run, ham ayYalar kadar se\inısi:.ı: Alman seyyahları. Bu tarafta, in· 

li5ar meydanına. çıkbi;rı gün dünya nizamını alt üst edecek olaıı nıecnııı
alal'ının tashihleriyle meşgul hevesl\lirlar. 

İşte i§tc, markalı mendil g-ibl ithaflı şiir dokumacısı ya.51ı şair lo
lra.ntıı.ya g iriyor. Yaşmnı S03',St kadar manzumesi olmasa da, mnn
zumelerinden çok da\ etlisi ,·ar. 

t~te etrafını süzen, beyaz keten elbiseli do!:cnt; a~ ağır yürü
yen, soluk melon şaı>lmh deli; yamn saattir ta' lada dü)eş bekli~ en 

asabi miinckkid; burnunu <;ekerek gayıpclan haber \"ereceğini bildirMı 
ı;ingenc kansı; eli 5a.kağıncla, muhatabını dü,ünmeğe da.Yet eden mü
tefekldr; tckrarlıya tekrarlı:nı, ezberlediğini unutan ihtiyar dilenci; 
sıluldığını belli eden. pla!'>tik fedai!'>i ressam; topaç ı.,>ibi dönC'n, kay

tan bıyıklı garson; ~eneli ~cuek gülen genç kız; La:rJstan kıyılannı 
:raşatan, çivit gözlü kemençeci; ldmscyi bcğenmi.ren, Immral perçem
li bedbin delikanlı; ı)-Otinleriııi sildirmiycnlere öldiirccck gibi balrnıı, 
çatık kaşh boyacı küllıanbe;ıi; Ye lıütün bu unsurlar mccmua~m<ln, 
Şark malıremiyetini l'nselemi~ olmaktan mes'ut, kırıtan Anııpalı lrn
kona ve saire \ 'C sair<>. .. 

Ah, unuHum. Ilalmı, pn.rmağmırn giist<-rdi~rl noktada, soldan 

p 
"4:ans!ılar111 milli bayramı diin. i1ıtildlhı 150 inci yıldüniimtı miinasebt>lilc h~r ::amanl:i11dcn .. t!~'.ı~ . pa:·
t' bır şekilde tesit edilmiştir. Bııtıa ılair tafsilul beşinci st1yfamızdadır. Rcsımde, bayram gıam ırm J a 
'~e giden 'Tabancı/ar alayı,. Parise girdiği gün caddelerden geçer'.cn giiriiliiyor. 

Sayfadır 

iiçüncii masada, <:;ıklı~ııul:ın ziy:ıcle ~ıklığa. gayreti görünC"n, lmnul\ 
saçlı, buru~nk alınlı, zoral•i !\iİlli'::ilil, knnburra. bir zat \'ar. Ilu zat, 
masasmılaki iki ld,inin on mi..,li J,a<lar hir ziimrece tanmm15 Ye t:ın~·ı'

ri ağarırken ı>mar b::ıo;ında ıloğınut" bir <;;:ıireiktir. F..~cr <;n anda. ihl i
lilç içincley..,e, ı;üııl<ü ,ölır<•tile kcncli..,inc cin !\'ibi musallat bir şairin, 
ağız dolusu aleyhinde bulunmaktadır. J,utfcn ona, Mısır çarsı.,ına 
nğra~·ıp Jmıkançlık derdine iyi gelerek bir ot aramasın[ 1avc;;iyc edi
nh: ! Yokc;;a, ;ünde 9 saat aleyltinde buluncluğu ~alr tarafıncl:ın, hasret 
Çl'kti~i <:öhrı>ie nihay<'t k:.ınhturulııea lif ır. 

(Niıaıııı all'm) Cc>ıujyeü i.Llswua b&ğd-., kurduğQ kU11\lk Ak· 
demyası, burası l~tet 

• ~ •• ı:: , .. • • •.• \'ı·rin Fa:ıl K!S.IKl'Nn\ 
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cnıııuntYET 

Yunus Nudi, Bulg n:ışvckiliıılıı 

"-C') .ılıatl ııdcn sonra en h:ıherler\' 

'c knn:ı:ıllcrine güre Bulgar siyo~cti
nln ne ololılleccğini :ar:nştırnıoklo ve 
ncıiccılo <lemeklctliıı ki: t 

"(ıospollln l\Oı;eıvanof-ffulsarisla· 

.ıı lıazı Bıılkıınlı oınş ılrlle olan 
ıoprnk llılll:W.ırırı ı g ııe Bnlknnlılar 

,ıs1111.hı \·ııku:ı gri nte malor-

• 
tKD.\M 

Ali Naci Karacan, hayat pahıılılı/.!ı 

lıııkkınd:ı ynzdıı!ı seri ınaknlclerinin 
iiçüncü ünü bugün neşretmiştir. Bıın
dn fmııl ttılğlmlı şeylerin m:ıllyı•I 

liyall:ırınırı ne harice \'e ne de dahi
le nozarıın lehimize olma<lı~ını, u
cuıa moletmenln yollarını bllınrdl· 
ğimlzl ve bu böyle devnm ettiği mtıd 
detçe, ha)·atı ucuzlatmanın imkiinı 

lıulunnmıyacnl!ını sô) lemeklcdir. 

YENi SABAH 

ti A B E R - Aktam Postan 

ı lemin etmesi /lkrlnıte , n nıt olu!) 
•ıııların zonınnl:ı ,. yjlJkle tahnk· 
uk '\?dchileccğlne c > ni r. Bu 

,ııJh \'e nn lıışıııa siya~ t ferine bü· 
'ıık clcnlellcr ınanııım r:tndcn bi· 

nılc yer nlmnk, zeki te alıppcrver 
Hüseyin Cahlt Yalçın, Türkiye - DUa sabah Köttencedea vapur la lbnanonıza gelen Yanan kadm 

llnlgnr tle,•let nü:ımırıın""'.:kendi mem· 
lekeli lı;iıı ıclılikcli snyınakta tereci· 

ut cııııedliji hlr sl)'Rscttlr. 

Fransa anlaşmuı adıyla yazdıilı hıış- \'e erkek ameleleri ölle llzerl Taka im Cumhuriyet abidesine çelenk 
makalede, 'l'ardlyli'niln bu meseleye 
dair yazdıAı bir makaleye temas el· 
mekledlr. MoU'lnı oldulu üzere 
Fransıının bizimle anlaşması, Ha 
tayın fııdeslle kabil olmuştu. Tardl· 
yö bunu anlaşma muknbl11nde Tllr• 
kl>·eye Fransnnın bir karşılıih sure· 
tinde teltıkkt etmekte vo bugUnkl\ 

.·Ha_ber. ~ . . 
•' . . 

Bııl nrislıın ııncak Balkanlı ve ınils 
ı kil ıle\ lct olarak yıışamıık ve L:onı· 
-uı.ırllc cr((Ct' tahakkuk edecek kar· 
tll•şllk nıuk ndııırı uırı,mak sl)'a ette 
lın) ır ve ro:rda huloblllr ki bu siyaset 
'.:ıklllc kendi ile gtirüşmck fırsatını 
huld11ıJ11nı11ı. TOrk do tu Gospoılin 
J-llıoı;cl\ :ıııorıın siyasetidir.,, 

Fransız hilkQmellnc çatmnktn lngll· 6' H • • • 
terenin Tilrkl)'C)'e onloşması korşılı· 1 z m etç 1 m 1 vermez-
Aında hiçbir şey vermedliUnl halır-

lollıktan sonra 1'Urklerln Hatayı cle-
geclrdlkten sonra uzun znmnn hU· • • • ı d • • • • • • ' 
kOmlerl nltındn bulundurduklnrı Su· s e n s e n 1 o u r u r u m 

M. 7.ckcrlyo Hatnyın llhtıkını tırn ı· rh·eye htıklm olmnk lsll)•cccklerlnl • 7 7 

TAN 

illi) .ın ltnh•nnlıır hakkında yazdığı nıılatmaktadır. s· . ı · b. b t b k k 
m:ıkıılcde diyor ki: y..ını2nseyblun vC0a1hı~1t0Yaaclç0~n·ap lv~teermTaekrdt!-- ınır 1 lf ayan a anca çe me 

"İltılyanlnr Unlayın ilhakını tanı· u u , ., • " 
mnınnkln, 51ldccc Anadolu sahillerin· dlr. O Hatııyın iadesi meselesini, an- suçı"l e muhakeme ed ı"l ı"yor 
dckl emellerini meydana vurmuş o· laşmrıylıı bir zamanda olduysa ona 
lıı~ orl:ır. Göz diklikleri, almak isle· bnAlı olmadııtını, Hatay evvelce \'e- Beyoğlunda oturnn yUkaek aileye 
dıkleri toıırnkları Türkün eline neç· ilmi"' bul 1·n 1·1 1 F a r v unsa ur• yen n rnnıın- mcn.eub bir bayan, hizmetinde bu-
tikten sonra lıir d:ıha elde e~miye· dan hiçbir lııtel'il ol ı)'acn" ' t 

ı 0 m t;ını, nı c· lunan kıymetli hizmet,.l.sini blr sl-
ccklerl ne knnl oldukları için, on ıır kim lngillereden bir şey istemedllini .. 
Hatoyın ilhakında kendi rOyolnrının kaydederek asıl içimizde Süriycdl• nir buhranı sonunda koğmuş ve 
zc,·nlini görfi)'Or ve bundan dolııyı h1iklm olmnk nrzusunun uyanııcıığı sonra pişman olarak tekrar ele ge· 
iızüliiyorlar. iddlnsına ıehneklcdir. Muharrir bu· çlnnek Uzere ta.banca çekmekten 

ina.nmamıı ve iddiaya göre çanta· 
sınt açarak beyaz ııaplı kUçUk bir 
tabanca çıkararak lbrahlıne tut -
muş: 

- Ya ıöylenıln. yahut seni öldü
rUrUm ! 

15 TEMMUZ - 1939 

koyn1n,tar ve öğledea sonra da te hrt gezmlşlerdlr. Resimlerde amele 
seyyahlar ibldeye çelenk koyarlar ken görülmektedir. 

Eski polis müdürü 
aleyhine bir davanın 
duruşmasına başlandı 

Şerit adında bir gen~ tarafın. na, şahit sıfatlylc dlnlenllmtştlr. 
dan, haksız yere bit hafta hapis Şerif, Feridun Bat.lnanın ktn
edllcrek hUrrlyetine tec11.v\lı e- diıslni pollıılcr yakaladığı zaman 
dildiği iddlaalyle eski pollı m ll gördUğllnU iddia etmlo. dlnle
ıturu Salih Kılıc aleyhine açılan nllmeslnl istemişti. 
~azmlnat davasına dun asliye MUctdeiumumt muavini ~öyle 
beşinci hukuk mahkemealnd<> :lemtşttr: 

Onun icin, İtalyanın bu hareketi nun itin hülasaten demektedir ki: dnhl çekinmemiştir. 
karı;ısındn bize düşen ır.c _.,. saı.lece ıiüc:- "S-ı ·,..·cd h .. kim ı ıuv • ., ., L rıJ e u 0 t sumuz za- Sabahat adında olan bu bayan 
mıınınıızı daha i)·i tanımnk ve gü· mnnlarda, oraları bizim için bir müs 
Hip geçmekten ibarettir.,. ıeınleke delıil, bir annvatandı. Fnknt Bcyoğlunda oturmaktadır. Bir doa

MUslümanlar arasında milliyet md· lunun ta.vsiycslle yanma. aldığı ve 
humu uyandıklnn, Araplıır kendileri- kendisine bir hayli alı~tığı Makbule 
ni Arap, Arnavutlar kendilerini Aı~ isimli hizmetçi.l!i:ıi bir gün koğmuş, 

Diye bağırmııtır, 

Bereket bu sırada tbrahimin ar-
bakılmıştır. Salih Kılıcı avukatı - Den Şerifi dav!- tein mura· 
!•'arıık Ha7.lncdar temeli etmek :aat ettiği zamnn tanıdım. Polie. 

kadaşlarmdan birlai odaya girmiş te~ ıli . 
b ~ b h t' t t·~ k k 'erin yaknladığmr görnıerlim." 

ve ayan • a a a ı e ıo• çe ere ld ·füıya göre hfıdise şöyle ol 
katil olmaktan kurtamııotır. Bundan sonra Salih Kılıcın :\·AKIT 

tbrahimin poli!ıe ııikAyeti Uzerl- ınu~tur: vektll eöz alarak. Şerifin böyle 
Davacı Şerif şehrimizin ma >lr da,·ayı acmn•ının, kendisin· Asım Us, Hem ~utlu, hem ıllclü nııvut tanıdıktan sonra bugnn TUr- hizmetçiııi de kızının çıı.1111tığı bir e· 

ba~lılını Yerdiği lıoşynıısında, Hata- klyenin Surlyede h3kfm olması an- v d 
ne Sabahat cUnnUmeşhud dördüncU 0 

ruf profEısör doktorlaı·mdnn bl· ·ıe akli vaziyetinin bozuk oldu-
i i e gi erek ycrlctrniştir. 

Jın Türklyeye ilhakını, protesto C n cnk, müstemlekecilik demek olur ki, 
Jıalyanıa Fransaya verdiAi notadan biz müstemlekeci değiliz. Sabahat yaptığı harekete nadim 
, c hareketinden lıahsetmcktcdir. A· Suri)'Cde asırlarca •üren hUkimi· olarak Makbulenin çahşmağa baş • 
~•m Us, İtalyanın hltblr hakkı olın:ı· yelJmlz bizde Arapları yumruk nllın· ladığı tbrahlmln evine gitmiş ve 
• ığı halde ve verdiği notaya cevnp a- da kendimize köle yapmak hırsını u- hizmetçiııini llOrmuştur. İbrahim ha 
ı mıyacn~ını bildiği halde böyle ha· yındırmamıştır; Araplara karşı dost· berl olmadığını söylemli, Sabahat 
ı kette bulunmasını ArnavulluAu iş· luk, hayırbohlık ve kardeşlik hissi 

asliye ceza mahkemeslno vcrilmlt, 
dün de muhakemcrıi bitirilmi"tir. 
Sabahat bütUn muhakemesi esnasın 
da tabanca çektiğini inklr etmiş -
tir. Duruşma karar verilmtsl için 
ba,:ıta bir gUne brrakılml§tır. 

li üzerine f"ransı ve lngilterenin tevUt etrnlştir. Onun için Suril'C bi-

' rtliklcrl ndltıl::ırla dünya efkfırıu· zlm tarıırımızdan katı suretle . emln
1

'" ısı·ıml,.k l da·vaları b·ır hattada 
• ımlyesl karşısında baksız :iş gl>ren bir halde mesyt ve muvo.ffalci)'etli d 

,, r devlet damgasını hiç olmnısa a.· ı rsafhalara do'ğru milll inkişafını rahat 
• ıımnya çalışmnJarı şa,kınlığının rahllt ta.kip edebilir." k b v 1 k .... ~~~r~~:~ işar9l ettikttll sonra arara ag anaca 

11
- P rotesto ederim. Zira Millet· 8 f d' f ' ' I" k f f d 

1 ·r Cemiyetinin mandalar hakkındı· YILDI RAY e e ıye erce ıstım a o unan yer er en Uç 
11 kıırnrına muhalif hareket eltiniz.,, sene içinde istifade edilmezse sahipleri 

Demesi, sırip ddil midir? b f ' 1 b 
E{!er ı-·ronsa gerçeklen Milletler 30 A... t t . 1 un arı garı a a ilecek 

<"cmiyetinln mandalar hakkındaki QUS OS a merasim 8 1stanbulun imar pllını tatbik edi- bakılacaktır. Davalar basit muhalle 

kararlarına muhali( bir harekette denize indirilecek lirken açılan yollann, meydanlarm, me uıulUne tlbi olacaktır. 
hulıınmuş ise bunu protesto edecek ol.ın nncak Cemiyete dahil de,·letler umumi bahçelerin ve yeeil 11ahala- tstiml!k olunan yerelrdc yapıl -
olabilir. Yokso Cemiyetten çekilmiş Haliçteki Valide kızağında yapı- rın etrofmdaki yerlerde inaaata i· mMma evvelce karar verilmio olan 
olan lt:ılya tleAil. Halbuki :Milletler hp da geçen ay denize indirilen A- zin verildiği takdirde iki sene için- lnıaat ve tesisattan belediye vaı· 
Cemiyetine dahil olnn devletlerin tılay gemisinin teçhlza.tı tamamlan- de inıa edilecek binalardan on yıl geçer ve istimlak olunan yer üç 
Tlirk • 1'"rtınsıı :ınlnşmnsındnn mem- mak Uzeredir. Ağu.9tosun ilk hafta- mUddetle belediye vergisi alınmıya-

1
.aene ayni ıekilda kalırsa o yerin 

111111 oldukları meydandadır. d d ım t ··b ı · ı k.. aktır. sahibleri U,. senenin hitamında is-Hnınvın TUrklyeyc ilhakı ile )'erli sın a. a a ecru c en yapı aca c ,. 
lı ılkın ·reyleri hilCıfınn hareket edil- tır. Haliçte inşa edilmekte olan di- Bu yerlerde evvelce mevcut olup timlak paralarını belediyeye iade e· 
diQini iddia eden 1talyo, burndn u· ğer denizaltı gemilerimizden Yıldı • da imar planına uydurulan binalar dip yerlerini tekrar geri alabile • 
nı) 1 umumiye ile intihap edilmiş bir ray 30 ağustos wer bayramında içinse bu müddet be§ sene olacak- ceklerdir. Bu hUkUmler Ankara i-
~lillct l'ıle~llsi lmlunduğ\ınu pek iyi merasimle denize indirllecektlr. tır. mar mUdUrlüğünce yapılacak istim 
hılir. Bu meclis intihap edildiği ın- lngUiz deniz tezgü.hlannda ya • lstimllık ~terinde menkulUn sa- l~klerde de muteberdir. 
m..ın ek'ieriyetinin Türk olduğu da hı'blerl on """ gUn i"lnde takdir e- 1 ---------- ----kıınsenin mcthCıHi ıleğlldir. Bununln pılmakta olan dört denizaltı gemi- ~ ,. E f h h 
heı·.ılıcr llntoyın 'filrklyeye illınkı m.Wn inşaatı ilerlediğine dalr ma - dilen bedele itiraz edebilectkler ve sn a 1 n s 1 i 
k.ırıırı hu .:'ı1illet Mcclislnln ittifakı ile lfımat gelmiştir. Deniz subay ve er· asliye hukuk mahkemesinde dava ' 
, cı ilmiştır. Hnl böyle iken ltnlyon !erinden mUrekkeb bir heyet, bun- açabileceklerdir. Bu davalar sekiz 
hlıkumcti ıınsıl olur da )'erli halk ıarın ingaatında. ve denize dalma gUn içinde diğer davalara tercihan 
ck-;crivctiniıı reyi hilUfınn hareket tecrUbclerlnde buır bulunmak üze- --------------
edıldiğindcn ııahsedcbmr. Köprü önünde bı'r 

Hü16sa her memleket Hntayın Tür re yakında lngiltereye gidecektir. 

. 
muayenesı 

Bu yıl 30 bin esnaf 
muayene edildi 

Belediye 11ıhht muayeneJSlni yap-kı)'e)e ilhakı halk ekseriyetinin ar- Haliçteki tecrübeler iyi netice kayık battı 
zulnrınn muhalif olduğu illlllasını i· verdiğinden daha iki denizaltı ge· Şirketlhayriyenin 73 numaralı tırmamıt esnafı sıkı surette kon -

rinin ze,·cesine bir a<::k m~!;tııı. 

ı;-Bndermtş, bayan da hunu ko 
•nsına göstererek careslne bak 
masını söylemt~tir. 

:ı şüphesi uyandırclı;'jını ileri 
•Urmuş, tabibi adilce mll!!:ıhade 
Lltına alınmasın: ister.tştir. 

Mahkeme bu ıiileği l.abul etme
miş ve tahit llfatlyle dinlenilecek 
>lan mUddelumumt Hikınet Onatm 

Doktor bu vaziyet karşısında 
polise müracaattan başka. çare 
görmtyer ek Salih Kılıcın pollı:: 
mUdUrU bulunduğu sıralarda da celbine karar vemı.iftlr . 
vak.ayı lhb&r etırı"ur,, Bunutrı u. ·· 
zerine Şerif polis tarafından )'a· 
kalanar ak m UdUrlyette bir haf. 
ta müddetle bapısoıunmu9tur. 

Yerlimallar sergisi 
DUnkU muhakemede dokto -

run bayanı şahit sıfatlylc dinle • 
nilmiştlr. bayan şu ifadede bu • 

Gelecek cumartesi 
günü açllıyor 

Gelecek cumarteıi günli açı· 
lunmuştur: 

- Bu şerif bana birkaç 
mektubu göndermişti. Bu ara 
da. sık sık mecmualar, kitapla : 
1a ~öndcriyordu. 

ael lac.ak olan 11 inci ycrlimallar ser
~isi hazırlıklarının vaktir.de ta
mamlanması için geceleri de ça· 
lışrlmağa başlanmıştır. Sergiye 
tştirtk etmek istiyen sanayiciler 

)ıTJjiyc kadar hiçbir sene görül
ı•c.mi; • :recede fazladır. Vakit. 

;ok li!eçtiği halde hila hergün &er

~ide yer tutm1.k için müracaat e
ie:-ılu olmaktadır. Sergi komitesi 
'>u müracaatları re.:kletmcmek içi:l 
Galataaaray liseıi bahçe ve aa • 
lnnlarından bir kaçını daha Ge:-· 
1iye tahaiı etmek için alakadar lar 

la temasa geçmiıtir. 

HattA bir gUn tramvaydan 1 
nerl:f'n, elimdeki kemanı: 

- Milsnade ederseniz taşıya 
noı efendim! diyorek konuşnınl: 

la istedi. Birkac defa da yold ı 

ıöz attı. Bir skandal çıkmaaııı 
lnn korkuyordum. 19! kocamr 
nçtım. O da pollse söyledi. Fa 
'cat Şerifin hapsedilip edilmedi 
~ini bilmem." 

Bundan .. ~--ra mUddeiumum 

muavinlerinden Feridun Bab· 

MUIAyim pehlivan 
ikamet tezkeresini 

geciktirdiği için 
mahkemede ... 

Bilyük devlet mile.aeıelerinin 

paviyonl&rı puarteıi gUn U ik. 

ma l edilmit olacak ve diler &Un· 
ter paviyonlarm tanzimi itiyle 

mtH Ul olunacaktır. K UçUk aana· 
ricilerden h enUz paviyon inpıına 

ıcri sürebilir. Fakat nrırusunun ltııl- misinin burada ingası muvafık gö. vapuru dün köprüden kalkarken trola b:l§lamıştır. Her gUn 200 • 
").ıh ırkı Ue hicbir mün:ıschcti olnıı· rülmUatUr. 300 mua e ka" ~ yakalanmakta Y 1 ba 1 M '"l6 

., .ııı On iki odnyı uz.un yıll;ırdnnberi " 1209 numaralı yUlt kayığına çarp - Y ne ,.a,,. ugoa a v te uı o an u • -

!Jaılamamıı olanlar mevcut bu • • 
lunduğundan bunlara dün tebli· 

~at yap1lmıı ve in§8atın ıon gün· 
ıere bırakılmaması bi)dirilmiıtir. ~cbrrıı hfılıomi1 altında tutan ltnlyn Bunlara Cumhuriyet bayramında mış ve parçalıyarak batırmıştır. 1 ve bunlardan para cezası alınmak- yim pehlivan ıon yaptığı Beyrut 

ılc~il. Jlele dahn dün Kocu Arnnnıt· merasimle ba§lanmfl.!ı ihtimali var- Kayıkta bulunan iki tayfa kurta- tadır. 1 seyahatinden dönüıte polise vak-
lııi(u istıltı eden lınlyn hiç degıı. dır. .rılmııı fakat küfelerle zeytin hnmu- ı Cezalı olarak muayene edilenler- t inde ikamet tezkereai vermemi§ 

Her memleket Hataym Türkiye)~ o l:?:i kayıkla bcrnbcr batıp Git.mit _ le beraber bu sene 30 bln eanafm v e bu yüzden d ün Sultanahmet 
i.lııakı ik Akdeniz stutükosuııun lıo Beled ı'ye 'ıktı'sad"ı sıhhi muayenesi yapılmıttır b' · • lh ahk • d wtduğunu iıhlln edebilir. Fuk:ı.t Al· tir. • ırıncı ıu m emesın e, m u • 

,_ 
1 

·· ıo A h Şimdiye kadar hiçbir ıene bu ka- hakeme edilmi•tir • 
rıı:ııı, .. ııe eıeıe ,·ererc.- ıu ın vru· müşavere eyeti D :r 
11 ıd:ı \e Akdcııizdc re\'izyon da,·nsı av et dar esnafı muayene etmek kabll ol· M illiyim geç ~aldığı için t ez 

ıı•ı' olnn lıalya de~il. Belediye iktısadl mUııavcre heye- Yerli Emir.önü askMlllt l}nbesln· mamıııtır. kereyi vaktinde veremediğini ıöy. 
lt.ılya hiç fnrlı;ınn varııuyarak kcn· ti, belediyedeki mesaisini bitirmiş den: • T 41:ı. ıeml§, bunun Uzerine dördünt:U 

ı1 ı :ı tl lr'I sıliih ile kendlıı İ \'UrU) or. Ve raporlarını beledi ve rcis1J•>:foe c n lÇ o IMl a m c flJ b d ' ' ö J 0 Lcvnznn emekli ynrbay 320-17) •u e eki paaaportunun getırılmc · 
ı. '"kalarınt.lan ~lucak <l:ıvu~ı nçnrkcı. vcrmlutlr. Pazartesi gUnUnden son- ı ~e ılhını ıneydanıı tıknruıı ııdaml:m. Uchmet oğlu Sıı.bri Tüzcrin şube- g}Gl~S \b i için muhakeme ba~ka &Une bı· 

rn heyetin mesaisi tnmamlanmış o- mizc s~lmesi r:tın olunur. Ok lUI .\8 O (r · akılmı~tır. 
ı/ı )Or.!,. 

;{Jmaayada hapse mah· 
hum olan eski mebus 

tncnk ve bir daha toplanılmıyncak- YT 

'ır. 

Franko Romaya gidecek 
. :ı.kı eş, 14 (A. A.) - Romnnya- Roma, 14 (A. A.) - Frankonun 

• hır harb mnizemcııi satışı işinde Romayı ziynret etmesi için Kont 
n~ oı.a eMi Romen milli - Cinno tnnıfmdan ynpılıı.n daveti 

"-~ '"'rtbd mebuslarmdan :Molus kabul ettiği blldirilmiııtir. 
'!'101\. btr .... bapae T8 mfthlm bir Bu ziyaretin eylfllde yapılacağı 

iiğ'rcnllını.ştlr. 

•Pıt 
\ . 

o • 1 

i ı / ---

Serginin açıiacağı 22 t emmuz 
ı!Ü,U bütün hazırlıklar bitmit ve 
paviyonlar yapılmıt olacaktır. 

Pra'ik çiçekcilik 
Ziraat muharrirlerinden, pro!e -

lÖr Lütfi Arif i<:enber bu luymetll 
serini herkoı:in kol:ıylıkla tatbik 
:iebl'eccğl pı·aUl~ bir uıul::I• hasır· 
Jmrglır. Hl~ klr.taenln yardunına 
nuhtaç olmadan bahçıvan aramak 

:orlufuna u~ramadan lltenlld.lli 11-
bl bahçe ve park yapmanıD uaulle
rl.n.i, çiçek fidan :,·eti.Qtirmek ve bak
mak yollarını bu eserden <Sğrenebi
llrslniz. Reetmll ve on bir formalık 
olan hu e!!erl okuyucularmııza tav· 

siye ederiz 
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;/{,arµııa daic: -L>ikkat 
GENÇ bir arkada~ıa· konuşt.· 

Yordum. Yıllardanberi, bir 
Ç~k kimselerinki gibi, benim de ka
rıkatürümü çizmekten bıkmaz. Yi
ne Cebinden bir kağıt çıkarmış, "şö~ 
1~· biraz daha şöyle,, durmamı söy 
lıyerek kalemini oynatıyordu. Bir· 
den bire: 

:- A! dedi, siz gözlüğü değiştir
tlı.ışsiniz. 

1 - Evet, dedim, iki sene kadar c. 
UYor. 

O &enç arkadaşta fazla bir dik 
katsizlik olduğunu söylemek istemi 
Y?ruın.. Bilakis, o, çoğumuzdan 
dtkkallidir. Fakat onun kafasmd;ı 
benim bir hayalim teşekkül etmiş. 
artık bana baktığı zaman benim a · 
sıı Çehremi değil, sadece o hayal= 
görüyor,onun hiçbir çizgisini tashih 
etınek istemiyor. Belki, herhangi bir 
suretle, bilhassa garib bir şeyler i
lavesile kıyafetimi, çehremi, tanı:ı
tnile değiştirecek olursam ancak o 
zaman değiştiğinin farkına varacak. 
Halimdeki ufak değişiklikler onun 
dikkatini pek güçlükle çekebilecek. 
Böyle olması da pek tabiidir: tam 
dıklanmızı her görüşümüzde dik· 
katle süzmeğe mecbur olsaydık, ba· 
~a mı çıkardı? Onların, hafızamıza 
iyi kötü nakşolunan hayali ile iktifa 

c:~e.miz daha hayırlıdır: yoksa h:ı
rı~ı alem bizi lüzumundan fazta çek 
~ış olur ve kendi içimize, kendi dü
şuncelerimize bakmağa vakit bırak
maz. Eşyanın §eklirıe, insanlarır 
kıyafetlerine ve çehrelerine fazla dik 
kat biZi für nevi sathiliğe sevkede· 
bilir. Bir manzarada, bir yüzde gör· 
dükleri her şeyi, her. hattı bir foto~ · 
raf sadakatile zaptetmeğe kalkan 
ressamlann ekseriya ötekilerden d2 
ha az sanatkar, daha az şahsiyet 
sahibi olmalan da belki bunun için
dir. 

Böyle söylemekle belki kendi b 
~Urlarımdan birini mazur göstermek 
hatta bir meziyet dire gö:;termel; 
arzusuna kapılıyorum. Ola bili:. 
~Üşüncelerimiz nihayet kendi şah
sıretimizin, yani - kusur ol:;un 
tneziyet olsun - bizde bulunan va· 
~.1flann birer mahsulü değil midir? 
h Akıllan pazara çıkarmışlar, yinr 

erkes kendisininkini beğenıni~, 
derler; yalnız akıl için değil, huy, 

:a~iat, umumi seciye için de böy
edır. Ben, harici aleme dikkat ct
llıeği hiç bilmem: tanıdıklarımın 
~em de çok SC\'İp daima konuştu· 
gum insanların gözlerinin rengini , 
~aha bir saat evvel beraber oturdu· 
gurn bir kimsenin arkasına ne renk 
bir elbise giymiş olduğunu sorsarız 
~~Yap veremem. Gözlerim hemen 
ıç terbiye edilmemiştir. Buna bir 

de, Uzaktan iyi göremeyişimi ila\'c 
edin, birçok eşya ve çehrelerin ha
fızamda tesekkül etmic: hayalleri n· , y 

b~n, asıllarına ne derece uygun ola-
d~leceğini anlarsınız. Bunun içir.-
ır ki ~El.iller, renkler hakkında he

llıen hiç bir zaman iddiaya giri~ 
ttı.ern. . 

Halimden sikaretçi değilim. Bun
~an sonra değişmem kabil midir ki· 
§t~ayete kalkayım? Fakat kendimi 
duşünüyorum da gözü terbiye et
llıenin Çok lüzumlu olduğunu anh
Yorum. Mekteplerde çocuklardan 

~~zan ~iddetli denecek kadar bir 
k~kka.t _istenir; ama bu ekseriya fi-
~rlerı ıstihdaf eden, gözden ziyadf' 

6'.~a~r alakadar eden bir dikkattir. 
',
0 zleri kapayıp sadece dinliyerel; 

dıkkat etmek ... ötekine de ehemmi· 
~·et vernıek lazımdır. Çocukları. da· 
'tna taze bir gözle bakmağa, hafr
~~laı-ındaki havallerlc iktifa etme-,. -
· 'P daima her şeye yeniden bak-

H A S E 'R - Akıam Postllln 

Ada mektubu: 

Adada eğlence ve 
istirahat kıtlığı ...................................................................................................... 

i Bir çalışmadan semere almanın yolu. - Eğ-ı 
İlenme bir İstirahat midfr?- /ngilizlcr nasıl ya
İ şarlar? - Sükunetin rolü. - Adanın gürültü
i leri- Geceleri kabuğuna giren Adalılar. - İ .. ,· i 

J_ • • • i .,,,,,_,..TJ11":q Jr.Yfl,.. : 
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. 
Büyük.adadı · Dil ve civarı .. 

Gerek fikri ve gerek bedeni ça
bşmaların asıl iyi semere verdiği 
mevsim kıştxr. Yazın sıcağı, di -
mağt yorduğu gibi, bedenin ade. 
!atını da uyuşturur ve gevşetir. 

Bir çalışmadan çok semere elde 
etmek için kışın soğuk veya serin 
havalarını tercih etmek elbette ki 
daha akilane bir hareket olur. Bu. 
na mukabil çalışan dimağı, yoru
lan bedeni dinlendirmek için de 
yazı tercih etmek lazımdır. 

Bir eğlence yerinden döndü -
gumuz zaman çok defa yorgun
lt::ğumuzıdan şikayet ederiz. 

Çünkü o eğlence yerinde eğ

lenmeyi bilmiyorduk, sıkıLdık ve 
yorulduk. 

İstirahat ve eğlence için çokla
nmrzın ,günlük yaşayış program· 
larında ayrılmış bir vakit yoktur. 
Yaşamasını çok iyi bilen İngiliz 

dostlarımızda görüyoruz ki gün-
1 ~k programın i~:ı)de istirahat, eğ 

• •••---••••• ... ••••••••••••••••-••••••••-••••••••••--•••••._.• .. •••••••••••• ••••••••••••••• .,. : 

Musiki, her Türkü daha· yükse~t 
Türk yapmak vasıtasıdır!.. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

V
ERİLEN bir habere göre Maa.ri! \'ekaleti mektcblerimi7.(lc 

musiki öğretimini ıslaha hazırlanıyor. 
Jlk \'e orta mekteblerde muslklye ehemmiyet \erilecek, her ı:o· 

cuk mutlaluı. bir musiki aleti çalmağı öğrenecek, mekleblcrde kon
serler Yerilecek, ~ocuk orkestraları te&ls edilecek. 

Maarif Vekaleti buna. karar ,·ermJşse cidden büyük bir Wm
met yaılmış olaeaktır. 

Zira musiki, güzel sanatların en terbiyeyi olanıdır. 

Bütün medeniyetin, bunra. tahsil 'e terbiyenin ı;al ı.i lıa.-.sa.'ıi

yet merkezleri son derece tekamül ctml::;, rakikle~ml~ in:ı.an l·a
ratmaklan başka. bir !}ey midir! •• 

İnsan ruhunu tekamiil ettiren en büyük ve tlo~rutlan doğruya 
• yegane Yasıta da musikidir. 

Bizde, kültür hayahmızda. musiki şimdi~ e ka.dn.r nekadar 
havai addedilmi5 \·e ihmal olunmuştur. 

• 

Halbuki medeni mUJetler mIDtiki teneffüs etmedrn yıı~ıyaınaz- • 
lar. 

Bizim gerek kız, gerek erkek ı:ocuklarunızm musikiden beh
releri olmadığı, musiki terbiyesini, yani en medeni terbiye~ i pek az 
görmüş oldukla.rı, yalnız orkestra halinde inkişaf bulmamış has
sasiyetlerinin musiki zevki karşısında.ki akametlcrindcn değil, a-

~ ğızJa.rmı açıp konuşma.ya ba.şlanıalarından dahi anlaşılır. 
Zira. musikinin ruhi t.erblyesi şöyle dursun, fiziyolojik terbi

yesi dahi n.rdır ki bu, ses musikisi temrinlerinin insan hanı;eresine 
rnrdiği tekamül ve rakikllktlr. Bir Anupalınm gayet mütekamil • 
bir Mn~ereyle, ga.yet ahenkli ,-e terbi~·e görmüı, bir sesle konuştu
ğunu görilrüz. Blzlerdep•e bütün çocııklarnnız h.tisnasız gayet 
bozuk ve terbiye görmemiş seslerle konuşmaktadırlar. Bnı sırf 

ses musikisile hiç me5gul olmama.mızın çirkin bir kusurudur. 
İngillerede çocuk orke tralarr 'ar, Alman yada her mektebde 

her gün toplu olarak şarkılar söylemek mecburidir. 
Gerek hançerelerimizl, gerek ruhumuzu mu'>iki ile terbiye ,.e 

tekamül ettirmek mecburiyetindeyi7. 

l\laarif VekaletimJz bu meeburiyetl keşfetmi'!>se yetişecek ne .. 
sillerimiz büyük bir tekamül hamlesi daha :vapanklnr, kuru kal

Yazın dinlenen, kışın iyi çalışır. 
nuş bir tarafımız daha inkişaf ve ha.yat bulacak demektir. 

lence ve Sl}Or için muayyen saat· ···························-·················•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hele vücudu müsait olup ta de
niz banyolarına devam edenler kr
şın iyi çalışabildikleri gibi hasta 
da olmazlar, soğuğa mukavemet 
ederler. 

lcr ayırmak Jaz; mdır. ııun elektrikli destereyle odun ke. bi yerlerin yalnız cumartesi ak-
Ve çek dikkate değer ki onlar sişinin canhıraş seslerini de ila- şamları müşteri bulabilmeleridir. 

ayırdıkları bu saatleri binlerce ve edebilirsiniz?. Diğer geceler gazinolar bomboş. 
lira kazanç bahasma da olsa asla Şimdi düşününüz, bu kadar tur. Buralarda en iyi muzik bu-
satmazlar. gürültü arasında bir insan dimağı lunsa bile ancak cinlere mahsus 

Saati gelince istirahatlerine, eğ- nasıl dinlenir?. bir yerıde bulunduğunuzu zanne -
lencelerine ve sporlarına koşar - Dinlenmenin bir şartının da eğ. dersiniz! . 

3 

lngilterede 
Çok esrarengiz 

bir cinayet 
Polis romanlarındaki 
vaka!arı hattrlatan 
hadisenin kurbanı 
genç bir kadındır 

Bütün Londra matbuatı, 
feci bir cinayet hadisesile 
dür. 

~i m<li 

rr': ~~gı..:l· 

Hadise, trpkr p oli -; rom:ınl:ırmda

ki vakalara benzediği 'e büttin c- ·
rarengizliğini muhafaza etfği ıçin . 

umumi alakayr daha çok u~ :ıwlır

mı~tır. 

Gazeteler, koca koc:ı harflc'k yaz
dıkları bu cinayete (kırmızı ::ıçh 

Venüsün katli ) İ5mini \'ermişbdir. 
,... . na yete kurban giden rr..ı:.iaın 

.Jakson şehrin çok tanmmı~ bir :::i
masıdır. 

Güzelliği, bilhassa saçlarının ne
fasetini bilmiyen yoktur. 

Bu zavallı kadın, bir gün öğleden 
sonra, bir kömür şirketinde memur 
olan kocası tarafından, yatak oda
sında öldürülrnü~ olarak bulunmu5-
tur. 

Henüz 29-30 yaşlarında olan bi
çare madam Jaksonun clbisd<'ri par 
çalanmış, vücudu ve kafası yara be .. 
re içindedir. Fakat ölümünün a"ıl 

sebebi boğulmaktır. 
Resmi polis, tamamen esrarengiz 

bir mahiyet arzeden bu garip cina
yette en küçük bir ipucu elde ede
memiş ve nihayet Skatland - Yard' 
dan yardım istemek zarureti ha,ıl 

olmuştur. 

Bu büyük polis teşkilatının mü-
fetti~leri i5e başlar başlamaz, 5u 
noktaları tesbit etmişlerdir. 

l\ fadam J aksonun bir Alman ço
ban köpeği vardır. Bu hayvan o gün 
hiı; bağırnıamıştrr. Maktulün yanın 
da arkalıksız bir iskemle \•ardır k: 
katilin zavallı kurbanının hac:ına 

Yazın bir dinlenme mevsimi ol. 
duğunu kabul edenler bu istiraha
tin açık ve temiz havada yapıl

mas;vl~Zlffil\1\1.'l ı q~ hişşeuikle!ii, 
için mevsimin başlangıcında yaz· 
lık.ı>•crl.cfe koşular." inanbulWl 
böyle yazlıklarından biri olan Bü
yükada, daha nisandan insanları 

kucağına çekmeğe başlar .. 

bununla vurduğu anla~ılmaktadır. lar. Hir şüphesiz bu muntazam lenme olduğunu kabul ettiğimize Halk ~len · "k· d' 1 
:ı eg mıyor, musı ı ın e- Sonra, güpe gündüz .odanrn -elcl{-

yac:ayıı::; sayesinde de çalışmaların- göre adalarda bir ide eğlence :ı;ne· mek ze k" a dı K d da 
.,. _ v 1 z r. oca a a gc. triği yanmaktadır. lşte, Skotlan<l dan yüksek semereler elde ediyor- selesi vardır. Teessüfle söylemek ele · kt d · k 

c rı yeme en sonra enız e- Yart müfetti~kri bilha <;a bu nokta lar. ,. tazım ki !stanbulda olduğu gibi a ı d k' · 1 h ı 
n r arın a ı gazıno ara ava a - üzerinde durmu5lar \'e katilin eYe 

Bizim cinlenme ve eg·lenme yer Adalarda da eğlence hemen he- m'k 'ri c ka kar k' · "st 
a 

1:ı n ,ı n :ı- ışı go ere- elektrik kontrolörü olarak girmi~ lcrimizde bile halkın bu ihtiyaç- rr.en hiç yok gibidir. Bunda ne bilirsiniz? . 

Adaya koşan bu binlerce insan 
kalabalığı, maksat istirahat oldu
ğuna göre, acaba nasıl dinlenir?. 

olması ihtimalini kuwetli görmü~-lan temin edilemiyor. beletdiyenin ve ne de teşebbüs sa- Mchta ı ı d b' w p ı gece er e, ıraz eg. !erdir. 
İşte, Büyükadayı ele alalxm... hiplerinin kabahatleri vardır 1 Jenmek, gezmek, yürümek ıçın 

d · c d d k d f w !\.faamafih i5in bütün es:-arr M.la Bura :ı hakıki bir dinlenme im· . ünkü a alar a ço e alar eg. d;§arıya çıkan kaç aile varıdır?. 
· deYam etmektedir. kanı lda yoktur ki eğlence yerleri- lence yerleri ıhdasına teşebbüs e- Ada, geceleri kabuğunun içine 

Maalesef, şimdiki hlıde İstanbul 
sayfiyelerinin en zengini olduğun 
da şüphe bulunmıyan Büyükada
da bile muasır medeni memleket -
terdeki dinlenme ve eğlence u. 
sulleri tatbik olunamamaktadır. 

Bunda belediyenin oLcluğu ka
dar halkın da, belki ellerinde ol
m:yan, kabahatleri vardır. 

İngiltere ve Amerika gibi mem 
lcketlerdc istirahat şartlarmın 

başında eğlence faslı vardır. Bu 
memleketler halkı eğlenmeden 

istirahat edemezler. Halbuki biz
de - ekseriya - halk eğlenceyi bir 
iş, bir zahmet telakki eder. 

mağa ah5trnnalıdır. Elbette bunuı~ 
da bir usulü vardır. Çocukluğumcfa 
bana öyle "temrinler., yaptırsalar· 

dı belki büsbütün başka bir insan 
olurdum. Edinemediğim o vasfııı 

hasretini çekiyorum. 
Nıtrnllalı ATAÇ 

nin noksa:ıhğından dem vurahm. dilmiş, fakat halkın rağbetsizliği giren bir mahluka benzer! 
Din~cnmek için evveHi sükfıne- yüzünden muvaffak olunamamış

te ihtiya~ vardır. Adada da bunu tır. 

bulmağa imkan yoktur. Medeni Adalarda eğlence yerleri açmak 
bir yer.de insanların istirahat et- kazanç noktai nazarından tehlike
meleri için ayrılan bir rruntakada, fü'lir. Çünkü adada çalışma mev
dimağr hırpalayan gürültüleri ve simi Z buçuk 3 aydan ibarettir. 
sesleri dinlemek mecburiyetinde Bu kadar az bir zaman için, 
kalırsınız buna kızamz mısınız?. bir çok müteşebbisler işe girmek 

İtfaiyenin zaman zaman öten ten çekiniyorlar. Birçok masrafa 
borusu, mebzulen bulunan eşek- girdikten sonra bunları, senede 
!erin insafsız anırmaları, gırtla- iki Uç ay ancak çalışabilen bir yer
ğmı parçalayarak yalnız sabahla- den çıkarmağa imkan görmüyor
rı ıdcğil günün her saatinde çirkin tar. 
sesiyle bağıran akılsız horozların Daha sonra bu müesseselerin 
sesleri, arabaların demir teker - bu kadar az zamanda hiç rağbet 
)eklerinden çıkan feryadlar, sa- görmemesi tehlikesi de kuvvetli 
tıcıların, insanın kulağının zarını 

patlatan vaveylaları ... Ve nihayet 
merhametsiz bir komşunun harap 
evini çekiçleyen hergünkü müz'iç 
gürültüleri .. 

Bütün bunlara, yüzlerce evin 
ortasında bulunan c-dun deposu-

bir ihtimaldir. 
Bu mevsim bir Türk müteşeb

bisi, Büyükada.da açtığı bir eğ

lence yerinin, bilinmez nedendir, 
rağbet görmemesi yüzünden bin
lerce lira zarar etmektedir. 

Adanrn bir hususiyeti de bu gi-

Kimden korkuyoruz. Gecenin 
yalnız uyumak için ayrılmış bir 
zaman olduğunu zannediyoruz. 
Halbuki gece, bütün gün çalışan 

dimağların dinlenme ve eğlenme 
zamanıdır. Medeniyette ileri git -
miş bütün memleketlerde bir ge
ce hayatı vardır. Gelen seyyah -
!arın buralda nasıl bir gece hayatı 
aradıklarını her zaman görüyor 
ve işidiyoruz. 

Yaşamak, iyi yaşamak için eğ

lenmek lazımdır. Gündüzleri eğ
lenmeğe vakit bulamıyanların da 
gecenin bir kısmını buna ayırma
ları kadar tabii bir hak olamaz. 

!stanbulun bir seyyah ve eğlen
ce şehri olması hülyasının tahak -
kukundan çoktan sarfınazar ettik. 
Fakt biraz rahat yaşama ve eğ
lenme istemek hakkımız değil mi? 

o. ç. 

Hala anlaşamamışlar Gazeteci düşmanhğı 

1 STANBUL mebusu YC muhterem 

Y 1NE ajanslar bildiriyorlar: 
İtalya hariciye nazırı kont {"iano 

İspanyol ricaliy1c temaslar etmiş. Scbeb: 

İtalya İspanya ile anlaşmak istiyormuş. 

llayret değil mi: 

Beraber ha.rbcttilcr de hiUa anlaşama .. 

ddar mı? .• 

Hayret. 

• .,_. * 
Vah zavallı çocukcağız 

M ERCANDA Caferiye hanmda bir 
boyahanede çalışan 13 ~·aı;ında İ<ı-

nıail isminde bir çoruk~ağız boya kaynatı

lan kazana düşmüş!.. Zn.rn.llınm YÜcudu 

kı,men ha{;lanmış, baygın bir halde Cer-

rahpnşa hastanesine nakledilmiş ..• 
Vah Yah, boya. kazanma. düşen bu za.

,·allı çocukçağız demek ki pasta. olmu5 ! ! •• 

* * * 

Coğrafya imtiham 

A VUSTRALYADA Hayelbcl isminde 
bir talebe belediy<'yc bir mektub 

göndererek coğrafya. tC'7inde Türklyeden 
bahsedcrt'ği cihetle memleketimiz hakkm-
1.l:ı. roğraf:ra. maliimatı lstt'miş ! .• 

Gördüniiz mü i~i? 

Şimdi ne <'enb \t'rilr-cck? •• 

.l\le~lcket coğrafyasmı bilen kim ki!' .. 

meslekda~ımız Abidin ~&Yere 

Fransa • İtalya hududunda. Jtıayanların 

~·aı•tığı fena ttlizllğin hrpimizde büyük bir 
hiddet uyand1Tdığına. şüphe ) ok. 

Kıymetli dostumuzu 1talyaya sokma. .. 
ruı_şlar. 

- Gazeteci! .• 
Diye. 

Ajanslar, (Pa.ris - Soir), (Paris - Mi
tli) gazetelerinin Roma muh"blrinin, Pa.
rlsten bir İtalya. gazeteci.,inin r,ıkanlma-.ı
na bir mukab<'le olmak ib:ere ltııJya. ma
kam.lan tara.rmdan hudud Jıaridne r,1kanl
dığmı blldiriyorlar. 

Dikkat buynıluyor mu: 
Gazet~cllf':!'fl .. ~11Mt ntçtnT .. 
Şundıtft: 

Efkan umumiye dü~manhğt! ... 

Mim 

Kırmm saçlı Yeni.isün katili ko
lay kolay bulunamıyacağa benze
mektedir. 

Profesör 

Seyfeddin Asal 
Avrupa radyolarında 

konserler verecek 
İlk konser yarın Berlin 
kısa dalga istasyonu 
tarafından neşrediliyor 

Avrupanın muhtelif radyo mer
kezlerinde konserler vermek üze-
re İstanbul konservatuvarı profc. 
sörlerinden Seyfeddin Asal anga. 
je edilmiştir. · 

Kıymetli san,atkarımız ilk kon
serini Berlin kısa dalga istasyo
nunda yarın saat (bizim saatle) 
15.30 de verilecektir. 

Ayni istasyonda iki gün sonra 
yani salı günü Türkiye saatiyle 
19,3-0 da ikinci konserini verdik. 
ten sonra profesör Asal Holanda 
ve Budapeşteye geçecek orada ela 
konserlerine .devam edecektir. 

Daima yüksek bir muvaffa!:ryct 
kazanmış olan değerli san'atkarı

llllZın bu Avrupa konserlerinde de 
muvaffak olmasını dileriz. 

--<>--

Bir haftada 26 kaçakçı 
yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza. teşkilatı, Suriye hudu
dunda, yirmi dört kaçakçr, üç bin 
yirmi kilo gümrük kaçağı, dokuz 
türk lirası, kırk ild defter cigara 
kağıdı, dört kaçakçı hayvanr, İran 
hududunda, iki kaçakçı, kırk bir lr.i 
lo gümrük kAçağ1 ile iki bin altmıs 

be§ türk lirası ele gcçirmi~tir. 
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Fırıncılara satış 
şubeleri açtırılacak 

Belediye, ekmek tedarikinde müşkülat 
çekilmemesi için kararlar verdi 

Harp tehlikesi karşısmda 
Amerikanin vaziyeti ne olmalıdır 

Danzigde tevkifler 
(B~ tarafı 1 incide) dende Hitlerle Forııter arumda y~ 

llh ve bomba bulunmU§tur. Tevkif pıla.n görüşmeye bu1W1t hiç bir po
edileı:ıJer, mefsuh serbest şehir !itile ehemmiyet atfedilmemesi icab 

Silahlara ambargo konulması 
usulünün kaldırılması teklif ediliyor 

sosyalist partisine mensuptular. edeceğini bildiriyorlar. 

Hudut tahkimatı Lehiatana borç 
V&I'§Ova, H (A. A.) - Polonya Londra, U (A, A.) - İhracat 

gazetelrlnin Alman Silzyasmd& Op- kredileri hakkındaki kanun lA.yiha
plu 'dn alarak neşrettikleri haber- !lı bugiln avam kamarasında ik1nci 
lere göre, neşredilen bir ll!n mucl- 'mnuşunda kııbul edtlmiŞtir. Hü
bince, Slle.zya huydud mmtakasın- ınlmet tarafından garanti edilen 
da bulunan her miles~e, ameleain- ihracat kredileri plafonunu 10 mil
den ikiBini hudutta istlbklm inşa- yondan 60 milyona ibllç etmek su
atrnda kullanılmak üzere Alman .,.etile arttıran karar suretl müza
makamlarmm emrine verecektir. keresiz tasvib edilmiştir. 

Belediye ikt:ısat müdUrlüğU bil- desi mucibince belewyeye ha.ber Vaşington, 15 (A. A.) - Dün 
tUn fırınlara. bir tebliğ göndererek vermeden fırınlarını kapıyanlardan öğlcilen sonr&. Reialcumhur Ruz
sem.tlerinde dükkanlar açmalarnu para cezası alınmasını kararlaş - velt tarafından kongreye gönderi
veyahut ekme satıcılarına. ondalık tırmıştır. Diln fırmcılardan bu yol- len mesajın metni audur: 
vermelerini bildirmiştir. Fınncıla - da izahat alındıktan ıonra belew- "Ayan meclial hariciye encilme
rm civarlarında dükkin açmağa ye biltiln kaymakamlara bir ta - nlıı.lıı 11 reye kaI'lı 12 reyle sulh 
mecbur olduklarına dair ekmekçilik mim göndererek bu şekilde hareket ve bitaraflık meselesi hakkmdak.i 
nizamnamesinde kayrt vardır. eden fırıncıların tesbit edilmesini kararmı kongrenin gelecek içtima 
Diğer taraftan bazı semtlerde bir bildirmiştir. · devresine bıraktığını öğrendim. Ta-

çok fırınlar belediyeye haber ver- Belediye kuracağı ekmek fabri - rafımdan tama.miyle tasvib edilen 
meden kaparımıştır. Halk bu yüz- kalariyle beraber sıhhi maya imııl hariciye nazınnm bir beyanna.mesi
den ekmek tedarikinde sıkıntı çek- eden maya fabrlkaaı da kura.cakt.Ir. ni leffen gönderiyorum. Bu vcsika
mcğe ba.şlamıştrr. I!ttısat mUdilrlU- Bu şekUJe ha.znlanaca.k mayaların nm dikkatle tetkik edileceğini ü -
ğU bu hareketi,n de ekmekçilik ni- lptidai eekllJe luwrlıwanlaı-dan rilı:anm. bitaraflrğI ve emniyeti için 
zamnamesine aykırı olduğunu gör- heın sıhhi ve lıeııı de ilaha lew·t- kongrenin bu içtima devresinde el
mti§ ve nizamnamenin 3 UncU mad- li olJuğu anl~ılınqıtıı'. zem olan bu karan ittihaz etmesi-

Yeşilköyde dövüş lngilterede bugün 
36 binasker 
kıtal arına 

sevkediliyor 

Evvelki akşam Yeşilköyde 200 
küsCır işçi arasında kanlı bir kav
ga olmu'2tur. Verilen ma!Cırnata gö
re hadisenin tafsilatı şudu. : 

nin pek arzuy& gayan olduğu key
fiyeti benim için bir mUddettenbe
ri pek açık bir hakikat mahiyetini 
almııtır. DUnyanın halihazırdaki 

vaziyeti kal'!Jısmda bu kanaatimi 
değiştirmek için hiçbir sebeb göre
miyorum.,, 

(lJaşlara{ı 1 incide) 

İhtiyarlar da nazarı dikkate almır 
sa bugünden itibaren seferber edile
c.ek İngiliz askerlerinin miktarı bir 
milyonu bulacaktır. 

Jour • Echo de Paris gazetesi şu 
haberi veriyor: 

Yeşilköyde ıiİmdiki devlet ha. 
va Y.Ollarınm bulunduğu yerin 
daha. ileri.sinde yeni bir hava 
meydanı yapılmaktadır. Burada 
200 den fazla. amele çalışır. 

Her akşam kendilerine yiye • 
cek dağrtılan amelelerden bir 
kısmı evvelki akşam bu tevziatı 
yapan ustabaşıları lskendere git.. 
m.işler, kendilerine az ekmek ve. 
rilcliğin,i, bira.z daha fazla veril. 
mesini istemi§Ierdir. 

lskender ise bu müracaatı işçilere 
göre fena karşılamış, ameleleri 

bakikt haliharb vaziyetine sok. kovduktan başka arkalarmdan 
mayı kararlaştırmıştır. Bu su - bir iki fena lakırdı da. söylemiş. 
retle, zorlu ve tehlikeli olacağı tir, Bu sözlere kızan ameleler _ 
sanılan ağustos ve eylül ayları, den bir kaçr derhal ustabaşının 
lnglltereyl gafil avlıyamıyacak. üzerine hUcum etmişler, ellerin: 
tır. tngillz anavatan filosunun de kazma kUreklerle rastgele 

Buglln Londra'da elde edilen 
malumata göre, ln.glllz kabines! 
'.Ağustos aymdruı ltlbaren hava 
kuvvetlerini ve demiz mosunu 

daha. ağustosun ilk günlerinde yerlerine vurmağa başlamışlar • 
tam seferber edilmiş bir hale dır. 

geleceği keyfiyeti, muhakkak Bir iki dakika · ·nde kavga bü. 
ki fazla dUşUnıneden yeni bir yümüş, meydanda bulunan yüz • 
m Unlh yapılacağım sByliyenlere lerce amele kazma ve küreklerle 
''eyahut tngllterenin Avrupada biribirlerine girmişlerdir. Hadi. 
yeni bir kuvvet darbesi manev se yeri Yeşilköye uzak olduğun -
ralarına mukavemet azminde dan uzaktan kavgayı gören bir 
bulunduğundan şllphe edenlere koru bekçisi koşarak karakola 
verilecek en· iyi cevabtır. Sulhu haber vermiş, fakat Yeşilköy ka.. 
bozmnğa çalışanlara en enerjik rakolunda bulunan bir iki polis 
çok ı<lnha kuvvetli surette veril. memuru vaka yerine yetişmele • 
mlş ihtarlar bugün mevcuttur. rine rağmen 200 kişiyi ayıramamış-

Harp halinde yaralılara tn'Tekrar köye gönderilen haber 

yardım üurine derhal civardan yardım 
Londra, 14 (A.A.) - HükQmet kuvvetleri temin edilmiş, jan _ 

planlarının tatbikinde elde edilen da.rma.ya. da. telefonla haber verL 
neticeleri tetkik eden bir beyaz ki- }erek bir müddet sonra vaka ye. 
tap, müstaceliyet halinde sivil yara· rine gidilmiştir. 
hlar için 300.000 yatak lazım old•J- Tabancalarını ve tüfeklerini 
ğunu kaydeylemektedir. J çeken jandarma ve polisler bu 

Bundan başka ~hirlerin haricin· kalabalık kavgacılan güçlükle a. 
ôe birçok köy hastaneleri kurulma- yırabilm..i§lerdir. Amelelerden bir 
sı ve sivil yaralıların tedavisi için çoğu muhtelif yerlerinden ka.z -
mevcut hastanelerin kullanhması ma ve kürek darbelerile yaralı 
derpiş ediimektedir. 24 saat ewelin olduklarından tedavi altına alın. 
den haber verilmek şartile 1.200 o- mışla.rdır. Ustabaşı 1skenderin 
tobüs, hasta arabası ~kline ifrağ e- ise sırtından bıçakla ve muhte. 
dileccktir. lif yerlerinde de kazma ve kil • 

226.000 sedye hazırlaruruş ve her reklerle ağır surette yaralı ol _ 
tarafa dağıtılmıştır. duğu görülmüştür. Ustabaşıyı 
Diğer tH etten çok miktarda dok- bıçakla ve kazma kürekle yaralı. 

tor, hastabakICI ve hemşire celbedil· yanların kaçtığı görülmüştür. Y-::ı

mesi için lazımgclcn tedbirler ahn- köy polis merkezi ve Bakırköy jan· 
mı~trr. aarması hadise tahkikatına de. 

Harp malzemesi nazırhğıv _am __ e_tm_ek_t_edi_._r. ______ _ 

Londra, 14 (A.A.) - Lelie Bur-

ginin harp malzemesi nezaretine Kız kaçırma teşebbUsU 
ve albay LLevellin de bu bakanlık Evvelki gece saat yarım sıra 
nezdinde parlıimento sekreterliğine ııırında. Yenikapıdan Horhora 
tayininin kral tarafından tasdik c- doğru gidon Sebahat adında bir 
dil?ifi resmen bildirilmektedir. ~enç kızı, Seyfi isimli birisi iki 

Kadeş vapuru 
yakında geliyor 

arkadaşlyle beraber otomobilli' 
kaçırmak istemiş, kızın feryadı 

üzerine yakalanmışlardır. 

~t çlular dUn Suttanahmet U 
çUncU sulh ceza mahkemesil!C' 

Altı sayfadan ibaret olan Hullün 
beyannamesinde muhariblere gön
derilecek silahlara ambargo kon -
ması uaulilnün kaldırılınMmı Ame
rika hükfunetinin hangi sebebler
den dolayı istediği izah edilmekte
Wr, 

Hariciye nazırı Hüll'ün mesajın
da Amerika ta.rafından takip edi
len barlct siyasetin temel taşmm 

memlekette sulhUn ve emniyetin 
muhafazasından, hukuku dllvelin 
ve beynelmilel hUsnUniyetln takvi
yesinden ibaret olduğu kaydedil -
mektedir. 
"- Sulh, çok kı:ymetli; harb çok 

tahribllrdır. Amerika. halkı ve bü
ktmı.eti, sulhUn idamesi husu.sunda
ld ldiliıie .ve meşru yardımlarmı 

esiigemcmelidlrler. llallha.zttdakl 
tehlilteli vaziyette bizim gibi 9Ulh
perver bir millet, anormal ve nazik 
şartlar mevcut değilmiş gibi bir 
sulh ve bitaraflıic siya.seti formü -
lüne dayanarak nezaketen gözle -
rini kapayıp, kulaklannı tııayamaz. 

Bu tehlikeli anda sulh ve bita
raflık uıe11elesine ve gelecek aylar 
zarfında. Amerikanm emniyet ve 
menfaatleri üzerinde yapacağı te
sirlere ehemmiyet atfetmek lizmı
dır. Kanaatime göre bu mesele, 
bilyük bir dikkat ve itina ile tetkik 
edilmeli ve manasız bir teahhura 
meydan verilmeden hükfunetçe bir 
karara bağlanmalıdır.,, 

Hüll'Un mesajında. silahlara ko
nacak ambargo bükmüniln kaldı

rılma.si istenmekte ve şöyle denil
mektedir: 

"- Bu hükmün ibkasmı istiyen
ler, bu memleketin bu suretle har
be stirüklenmiyeceğine inananlar -
dır. Bunlar, bu şekilde hareket et
mekel Amerika efkan umumiyesini 
bu yanlış ve mantıksız hulyaya i
nandırmak istiyorlar. Mantıksız, 

diyoruz, çUnkU şimdi sillh, cepha
ne ve sair harb malzemesi ticare
ti memnu olmakla beraber, harb i
çin bunlar kadar lazım olan diğer 
maddelerin ticareti devam edebile
cektir . ., 

Hull, bundan sonra evvelce ta\·· 
~iye etmiş olduğu ve fikrine göre A
mer:· :-: .. mümkün olduğu katla .. 
harbe sürüklenmekten koruyacak o-
1an bitaraflık pro~ramınm altı nok· 
tasından bahsederek ambargonun 
kaldırılmasını istemektedir. 

MezkO.r 6 nokta ~unlardır: 
1 - Amerika \'apurlarmın ha~n 

mmtakalarma girmelerinin menedi:
mcsi, 

2 - Amerika tebeasının harp 
mıntakalanndan geçmelerinin tah
dit edilmesi, 

:>!arak Amerikada toplanacak ianc
lerin bir nizama bağlanması, 

6 - Silah ve cephane ihracatı i· 
çin verilen ruhsatnameler hakkın· 
da şimdi tatbik edilen usulün ibka 
sı. 

Ilull, uzun tetkikler neticesindt 
hazırlanan programın muhtemel bir 
harp zuhurunda Amerikanın sürük
lenmesine mani olacak en iyi bir 
formül olduğu kanaatindedir. 

Bu suretle şimdiki kanunun yeri
ne çok daha geniş ve fiili imkAnlan 

Ayni Ulna göre, bu amelenin yev
miyelerini. mUe118Cseleri tediyede 
devam edeceklerdir. 

HitJerle müJAkat 
Bertin, U (A. A.) - Salahiyet-

tar Alman mahfilleri, Berçesga-

Müzakere esnasında Hudson bu 
projenin İngiliz lirası olarak açrlan 
krewlere gam.il olmadığını ve bil· 
hassa Polonyaya yapılacak ikrazın 

yeni lı:anunt tedbirleri istilzam ede
ceğini bilwrmi§tir. 

havi ve görünüşe göre, her türlü ____ s _________ J _______ h ___ b-.---
~!~!~~-=;a;~:: ı:y-:.:;ı. ovyet - apon ar ı 
mektedir. 

Bu hükümler, şimdiki kanundar 
ziyade harbi-güçlzştirmekte ve mem 
leketi sıkı bir bitaraflık çerçevesi i · 
çinde muhafaza etmekle beraer 
mümkün olduğu kadar Amerikaı:m 
harbe sürüklenmesi tehlikesini azalt 
maktadır. 

(Ra,tartı/ı 1 ine J lerinin 1 Temmuzda Kalkın -
arabaları, ağır topçu ve tayya- göl clvannda başlamaları icap 
re kuvvetleri ile takviye edilerı :ıden taarruza alt bu 1 unmakt l. 
Japon • Mançu askerleri, No ve bu yeni Japon sergtızeştlnln 
monhan • Burdoba mıntakaem uzun zamandanberi hazırlan. 

da Kalkın - göl nehrinin şark ınış bir şey olduğunu göstermek
kısmıoda MogoJistan halk cum- tedlr. 
hurıyeti hududuna şiddetli bir Mogol • Sovyet kuvvetlerinin 

Hull, bur.dan sonra diyor ki: taa!·ruza kalkmışlardır. bu müddet zarfındaki zayiatı, 
"Bill.assa k:.içük milletler kendi· 8 Temmuzdan 12 Temmuza J93 ölU, 653 yaralıdır. 

lerine silah \•ı>rt:bilecek olan Ameri- kadar, Kalkın • göl nehrinin Mogol _ Sovyet kıtalarına kar
ka gibi devletitre tabidirler. Sıkı bir şarkında, göğllsgöğUse mubare- şı yapılan harekete, Jap(:ın -
zamanJ:ı · J lara müdafaaları için beler olmuştur. Hava kuvvet- Mançu tarafından 28 Uncu ve 
lazrm olan v-.sıtalan vermekten im· lerlnin de yardımı ne Mogol • 7 nci Japon piyade fırkaları, bl
tina et.neide hukukudüvel kaideleri S t k t 1 fdd ttl b" rinci motörlU Japon livası, yUz . · ovye ı a arr, ş e ır mu-
ne uygun hır tarzda yaşıyan sulhe 
b ğl ·ıı tl · .. d f d ,. . b" kabil taarruz yaparak Japon . a ı mı e en r.ıu a aa an acız ır 
hal f - d . I Mançu askerlerinin bütün hU

e ge ırırcge yar ım etrnı~ 0 u- eumlarrnı muvaffakıyetle ptls
nız.,, 

kadar hücum arabası, bir mo
törlll piyade alayı, birinci ıığır 

topç ~ alayı ve altı llA yedi Ja
pon· Mançu süvari alayı lştirlk 

Ankaradaki memurların 
senelik mezuniyetleri 
Ankara, 14 (Hususi) - Baş

vekMet tarafından vekA.letlere 
mühim bir tamim gönderilmiş
tir. Bunda, temmuz ve ağustos 
aylarında ekıııeri memurların 

senelik mezuniyetlerini kullao. 
dıklarına işaret edilerek hUki'i
oıet merkezinin bu aylarda ml!
hlm nisbette boşalmamasınıı:ı 

temini maksadlyle mezuniyetlP
rln eylül ve daha sonraki aylara 
taksimi tavsiye edilmektedir. 

--0--

Satye binası 
tahkikatı 

(Baştara{r 1 inrlıü) 

verilmiş, Ankara sorgu hakimliği· 
ne müzekkere yazılmıttr :. 

Yusuf Ziya Özenci yaz tatilini 
geçirmek üzere şehrimize geldi
ğinden ifadesi dün burada alın -
mıştır. Zonguldak mebusu &atı§ 
hadise ve k<>miııyon ,parası üze. 
rinde izahat vermiştir. 

MücDdeiumumilik bir taraftan 
yolsuzluk iddianamesini hazırla • 
mağa lıaşlaıruştır. Ankaradaki j5. 

tinabe evrakı ve bankalardan iste
nilen izahat da gelmi' bulundu _ 
ğuna göre tahkikat bitmiş sa. 
yılabilir . 

Mevkuf maznunlardan Tahir 
Kcvkep dün döıi:lüncü sorgu ha· 
kimliğine müracaat ederek tahli. 
yesini taleb etmiş, sorgu hakimli
ği de reddetmiş ve Tahir Kevkep 
red kararına itiraz ederek asliye 

dördüncü ceza mahkemesine ba~ 

vurmuştur. Mahkeme heyeti ev· 
rakı tetkik ve bugün kararını ve. 
recektir. 

---0--

Skoda fabrikalarmın bir 
mümessili Moskovada 
Moskova, 14 (A.A.) Havas: ı 
Müzakerelerin seyri hakkında 

bir malumat alınmamıştır. Bu ara
da Skoda fabrikalarının bir mü • 
messili Moskovaya muvasalat et -
miştir. 

kUrtmUşlerdir. Mogol - Sovyet 
kıtalaları, Kalkrn - gölUn şar. etmiştir. 
kındaki arazide kuvvetli suret. Bu muharebeler esnasında. 
te tutunm:ı.ktadır. 

Mogol • Sovyet genel kurma· 

Mogol - Sovyet hava kuvvetleri 
ile tayyare dafl bataryaları, 

61 Japon tayyaresi dUştlrmüş-
yının verdiği malnmata. göre, 6 lerdlr. Bu mllddet zarfında Mo-
il! 12 Temmuz çarpışmalarnıda gol - Sov7et bava kuvvetleri de 
Japon Mançu kuvvetıerlnln za-
iatı 2000 kadar ölü 3500 k&-. 11 tayyare düşUrmUştUr. 

Y ' ' 28 Mayıs ile 12 temmuz ara-
dar yaralıdır. Bu müddet zar. d dti J t 

1 1 sın a şen apon ayyare er -
fında Mogol Sovyet kıtaları 254 1 t ki'· 199 dU n n umum ye unu , şen 
esir, 4 top, • muharebe arabası, M 

1 8 
t •-

1 
• 1 ogo - ovye \.üyyare erıD n 

15 zırhlı otomobil, 60 makineli r 
1

,. d 
52 

dl . umum ye {unu a r. 
tüfek ve dığer sillh almışlar. Sovyet _ Mogol kumand:-"'t· 

dır. ğınrn fikrince, Japon piyadeıııi, 
Esirler üzerinde elde edilen oldukça iyi dövUşmektedir. Mıın

veslkaların arasında tkl mühim matih ı;ok daha iyi dUvllşmeısl 
vesika mevcuttur. Bu vesikalar- lcap ederdi. Zira 23 uncu ve 

dan birisi, Kvantunı ordusu yedinci Japon piyade fırkalart, 
başkumandanı General Ueda. en iyi telakki edilen Japon fır
nın 20 Temmuz tarih ve 1532 kalarındandır. Bu fırkaların bu 
numaralı bir emri, diğeri de 23 derece kolayca mağJQp olmala
UncU Japon piyade fırkası ku- rının sebebi, Japon plyades! a 
mandanı General Komatabara. rasında maneviyatın derin ıu
nın 30 Temmuz tarih ve 105 nu- rette bozulmaya başladığıdır. 
maralı bir emridir. Bu tkl ve-- .Japon bava kuvvetleri ile muha
aika da Japon - Mançu kuvvet- rebe arabaları kıtaları ise Japon 

• Bugtin il '>iyadesinden daha zayıftır. 

LALE' de 
UÇAN VALSLAB 

CtNGER ROCERS -
FRED ASTAtRE 

2 - SON DöVUŞ. 
E. C. ROBINSON -

BETTE DAVlS 
3- En son Metro Jurnal. 

Bagttıı u.at 1 ve 2.30 da 
teml1't lt matineler 1 

Yaz fiyatlan 20, 25, 30 kuruı J 

Tokyod1 lngiltere aleyhine 
nümayiş er 

Tokyo, 14 (A.A.) - BugUn ııa
at 14 de Tokyo belediye meclisi.. 
nin idaresinde Dibiya tiyatrosun
da muazzam bir miting yapıtını,, 
ve İngiltere aleyhinde tiddetli nu
tuldar söylenmittir. 

Müteakiben İngiltere büyük 
elçiliğine doğru yürüyen teza -
hfuatçılar polis tarafından çevril 
mişlerdir. 

Her akpm l SAFiYE ve arkadaşları 
T:;:jn:te iZZET Bahçesinde 

Mısırlı rakkasl FE THIYE'nin arapça şark• ve 
oyunları Aynca: Çalıkuşu LUTFIYE tarafmd..,, 

görülmemiş muhtelif milli oyunlar 
SA Z HEYE Ti 

Keman • Neeatt Tokyay Okuyucular Bayan okuyucular 

Kemençe· Aleko Yaşar Faide 
Piyano - Yo~ • Birsen 

Almanyada inşa ~dilen Ka
deş vapuru da yakında memle
ketimize gelecektir. Vapuru 
teslim almak üzere evvelki ak
~am şehriıntzden bir heyet AI. 
manyaya hareket etmiştir. 

verilmişler, fakat mahkeme su· 
cu "kız kaçırmağa teşebbile" 

mahiyetinde görerek suçluları 

ağır ceza mahkemesine sevket
mfştlr. 

3 - Muharip devletlere gönderi
lecek eşyaya ait tasarruf senetl"ri
nin ecnebt alıcıların namına devre 
dilme.si. 

4 - Kredi ve ic;tikraz hakkındak= 

mevcut kanunların ibkast, 
5 - Muhariplerin menfaatill(' 

Bunun Berlinin muvafakatiyle 
olduğu şüphe$izdir. Bu mümessi' 
prensip itibariye! bazı mevcut iş
lerin halli için gelmiştir. 

Kl&rnet • Ştlkril Hlmld Mellhat 

Cb.fibtit • N~ Mustafa Cahlde 
Nrs ye - ,....._ 

ISayın halkımız serbestçe yJyecekk i ıi beraber getirebilecekleri ıibi 
'•••• ~oğuk, nefü; ,.~ ebnn duble ile bira "erilir. -._ 
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H A B E R - Aktam Poataaı 

Hatayda 
görecek 

Adliye Vekaleti 

vazife 
h§kimler ITdBB@ir~f8@fiF~QiJIR 

terfi 
yeni bir tayin 

listesi hazırladı 
Fransa milli bayramını 

Atafürkün 
ve 

Ankara, 15 (Hususi) - Adli· Ayancık ha.kim muavini Rasim, 

ye Vek!leti ha.kim ve müddeiu. Kırıkhan müddeiumumi mua. annesinin kabr•I 
trı.umiler arasında yeniden bir ta. ~·inliğine Dörtyol mUddeiumumf 

nas~I kutladı ? K~~ı 
yin ve terfi listesi hazırlamıştır. muavini Sakıp GUneş, Krrık • Güzel bir abide şeklini 
Bunlar arasında. yeni teşkil edi • 1 ha~ sorgu httklmllğlne Eml: - aldı 
) An k · ıa ti tl dag sorgu httktml tdll Ural, Kı-

ta
en . 

1 
tad ya vdı ye ne yap an rıkhan httkim muavinliğine Ta- tzmfr, 14 (A.A.) - Atatur. 

yın er e var ır. dd 1 1 c: · k . . . vas mu elumum muav nı .,..u · kUn validelerlnln Soğukkuyu' 
90 hra ~la tayın ed~n!~r: rU Eroğlu, Yayledağ mUddefu- daki makbereleri güzel bir Abl 
Antakya .. agır ceza reıs~gıne mumt muavinliğine Saiteli de şckllni almıştır. Belediyece 

Maıa:y~ re~~1. Sadık Eraeı:1, ~- mliddeiumumisi Feyzi Boran, vücuda getlrllen geniş bir par
bul h~~ımlı~e Aydın milddeı~ • Reyhanfye mUddelumumt mua- kın içinde kalan kabrin kaidesi 
ınumısı ~ıt ~~yk~: 80 lı~a vinliğlne Tokat eski mUddeiu- tizerine on tonluk blr granit 
~l~ Rı1.e . ~akı.mlıgıne_ Bo u mumt muavini Mustafa Gtirte- yerleştirilmiştir. Buraya "Ebe-
nıuddeıumu.mısı Nızamettin A • . . 

Cumhur Reisinin radyo ile 
verilen mesajı 

Birçok müttefik devlet mümessil 
iştiraki, yapılan 

hususi bir şekil verdj 
ve kıtala rının 

• merasrme 

lÇERDE: 

• Belediye bütün caddeleri •~lali 
olarak yapmak için Avrupadan Olen 
isminde bir mütehassıs celbetmlştir. 

• Belediye istirnlAk müdürlü~ü 
Cumhuriyet halk partisi yanındaki 
binaya nakledilmiştir. 

• Belediye beş 5cne iç.inde istiml{ık 
edilecek yerlerin listesini hazırla· 
maktadır. 

• Şişlide süvari polislerinin hulun· 
duğu bina. yıkı:ae:ıktır. Polisler icin . · -· . kın, Bolvadın ceza hA.kimliğine dl Şef AtatUrk'Un annesi Bayan 

ca~,. B~dur hakımlıgıne G~~un Burdur aza hA.klmi Galip Tolon , Zübeyde burada yaiıyor" fbare
~eısı K.8.7:1~ ~~kmak: 0.skudar !stanbul sulh hAklmliğlne Ada- si bakkcdilecektir. 

Parı·ı, 14 - Bir kar hava filo. .. ·'-·t" 1 • ..:ı ·1 . Hürriyet te:ıesi cn nrında l'Cni lılr 
~ ram mun&aı;ıuç ıy e ra.uyo 1 e ven. k:ırakol binası inşa edilecektir. 

k
ukuk. h_ak.imlıgıLe Bulıl~:~Tü~uk. pazarı sulh hAkimi Ayşe LOt!i- Makberenin etrafrndakt par'k 
uk bakımı Murat H WJl r • . 

ye, temyiz başmUddeıumumr tamamen ağaçlandırılacak vE 

sunun Pari.a üzerinde uçmasını len bir mesajında bütün Fransız- • Sinop valisi Fehmi ile Tunceli 
müteakip 14 Temmuz askeri ge- lara hitap ederek ihtilali hatırlat· vali muaYini Sedat şehrimııe gelmiş 

nıen. 
muavinliğine Ankara mUddeiu- içinde bir çocuk bahçesi vUcuda 
mumt muavini Mebrure Esin, getirilecektir. 

çit reımi ba§Ja.mııtrr. mı_ş ve ezcümle demiştirki: ll.rdfr. 

10 lira. mM.§la. tayin edilcııler: Evvela ,beyu elbiseli atletler ''Bu mühim yıldönümünde fi- • EvYeleki gün limandan Karade-
geçmiı, bunlan ukert kıt'alar ta- kir ve ruhlannuzı eedlerimizinki. nize kalkan Ankara vapurunun Orta· 

Yaylfüla.ğı cem hakimliğine 
Rize eski bidayet ceza reisi Ha. 
!il Vehbi Yaylalı, Giresun reisli • 
ğine Burdur hakimi Yahya Gü • 
\enli, 60 lira ma:ışla Antakya. bu. 
kuk hakimliğine Pazarcık baki • 
mi Sadık Aşkın, Antakya müd • 
deiumumiliğine Elmalı müddeiu. 
mumisi Emin Nami Güven, Rey. 
haniye ceza hakimliğine Biga es. 
l: i milddeiumumisi Hüsamettin 
Bengü, Has hukuk ha.kimliğine, 
Kolp eski haki.mi Şemsettin Ak. 
bay, Tarsus sulh hakimliğine E. 
dırne eski bidayet mahkemesi 
müddeiumumisi Affan Durakoğ. 
lu, Seyhan kadastro h!kimliğine 
Seyhan tapu ve kadastro azası 

Cevdet. 

Bflecik mUddeiumumt muavinli-
ğine Adana tcra memuru Ah
met Batur, Samsun mUddeiu
mum! muavinliğine Hafik mtid
deiumumt muavini ~ercf Bar
kut. 

---O'----
lnönünün 

doğdu klan 

köy açıklarında dümeni boıulmuJ, 
kip etmi§tir. le birleştirelim. Onların faziletle- vapur 4.5 sa.at tamirden sonra ,.o-

Dost ve müttefik devletler mü- rinin varisi olarak 14 - 7 • 1790 ye luna devam edcbilmi~tir. · 

ev 
messiJleri ve kıtaların i§tiraki me. minini hatırlayalnn. Bu büyük ha • Hataya giden Uman heyeti İs• 
rasime husust bir şekil vermi§tir. uranın bize yurdumuzu bütün kenderuo limanının tcsellüınünc lııw 
Kıtaatın Etoile meydanından kuvvetimizle müdafaa etmek hiir. ladığını dün telgrafla :ılak:ldarlara 

• ti' •· t b .' bildirmiştir. Ayın 23 ne kadar mua• Bin:ı.nın tamiratına Concordo meydanına kadar ya· rıye ve musava ı ve e§erın ve mele bitirilecektir. 
başlandı pılan ıeçidi saat 9 dan 11.50 ye vataBdaıın diğer mukaddeı hak- • İstanbul mıntnka ticaret müdür· 

30 LtRA lLE TAYİN 
ED1LEXLER 

İzmir, u (A.A.) - Millt Şef kadar ılirmüf ve devlet reiai ge· tarın ıidame ve çocuklarımıza dev lüğü müşavirliğine tayin edilen Stok 
tnönU'oUn doğdukları evin mü· çitte hazır bulunmuıtur. Yaya reylemek ve nihayet hür ve Alf· holm ticaret ruünıessili Hayreddin 
ze haline getirilmesi için çalış- kaldınınlannın üzerinde birik~n cenap ve kuv\.etn olan bUyUk Sükrü dün yeni ,.atife5ine başlamı~· 

A.~~kya mU.ddeiumumr. mua- rnalara devam ediliyor. Evin as. halkın miktan bir milyocıu bul- Fransız: camiasında sıkı bir ıuret· tır; 
0

_ D .
1 

.._. 
1 

f 
ı 1 - hAk am d Ab • • un açya vapurı e ~usos av ş· 

" n ıgıne ım n ze 1 
• lı bozulmamak şartlyle esaslı makta idi. te ve kardeıçe bırletmıı kalmak çi ve memurlarından ııo kieilık bır 

dUlfeyyaz . Ba:ıç, İskenderun surette tamir edilebilmesi için Reisicumhurun yanında Fu huauıunda kat't bir ari.m verme. seyyah kafilesi gelmiştir. Bu akşam 
sorgu hA.kımligine Afyon aza bina askıya atrnmıetır. Tamirat ıulta.nı ile Bulıar meclisi re111 sini dilerim.,. ayni vapurla gideceklerdir • 
muavini Mehmet Faik Göçbll- blttDle mUzenln bazırlanmaaıne Mupnof, İngiltere harbiye naıı. Lebrun sozlerini bitirirken, im •Belediye Jı:a~aplarrn etler üzerine 
mez, Yayla.dağ sorgu h:lktmll- bal"lanacaktJr. rı, Hor Bcliıha, Londranrn pasif paratorluğun bütün aakinlcrine cinsini bildiren etiketler :ısma~1 i· 
ğfne hAklm namzedi Şeref Er- . müda.fu tefi, fnciliz erklnı har- Franıanın doğum farkı olma.kaı· ç~n tabelalar hazırlamıştır. Dunlor 

ğ • d .ıı. ha. i .. . • . . . butün kasaplara daAıtıJacaktır. 
do an, !ayla ac kim muav n- Bu" kreş Elçı·m·ız bl·~:::~! vı'deı·. Vinston Çarçil bu. zın butlin ınıanlar içın hürriyet •Maliye vekili Fuat Ağrah dün 
liğfne hAkim namzedi Kemal ... ~A~ ev müsavat hakkmr kabul ettiğini deniz yolu .. ·la Fransa,.·a "İlmı· .,ı 1·r. \" 50 lira ile tayin cdiümler: ~ ~ v 
Demiroğlu, Rcyhaniye sorgu R Ba k' Şeref tribUnilı*fe Franıu; im· onlan dy, tasarruf, nizam irfan kil nbhmda Vali LCltfi Kırdar '<' 

Antakya ce~ hakimliğine Ö. hlklmllğine Kaş S. h!kimi Feyzi Omanya ŞY8 llİ paratorluiu milmettilleri, Ceza.. ve lciyaaetleriylc buna llyık olma· defterdar Sevket tarafından uAurlıııı 
demi"'- müddeiumumisi !smail R h · ha.k· 'f Ö U t m .. tır " Kurtaral, ey anJye ım mu- 1 8 g r Ş U yir, Tunuı, P'u, Hindiçini heyet· ğa davet eylediğini ve kendilerine .., • 
~eybekoğlu, lslıenderun hukuk avinliğlnc ha.kim namzedi Kı'\· B:~1. 14 (AA) A d 1 lerl, Batt Afrikası, HattıüstUva d "h 1 . i . • Tapu ve kadutro umunı mfldCir Ukimliğine Ermen.ak hukuk hl. . "4Ar~, · · - na o u a· · Ya; ım ~~ n~sı. at !":1 C$ırce • lültinün odlil'e vekfütine bağlanm 
lnmı Seyfi Ayer, !skenderun f(!t'il fi2t ~~P{JJ'\Fart~rJ~tgı!'r h,.!ıfım; jamrnm ..Jıu,u!f muhabiri bildirı· Afrika11, Kamerun. Güyın, Fran· mıyeceğinı biD:lirmiıtir. sı hakkındaki kanun dünden itiha 
za. hakiınliğine, Çimrin ceza. ha. ı~JDe li· kım naın:ze ı t.odUr- yor: arı: Hindiıtanı, Madacukar. Mır- lngiHı Harbiye Naıın meriyetc girmiştir. 

atsa -n~kim Bük' b·· . .:;ı, _, • • 5 h" T tinUc Yeni Kaledony• Yeni Eb- ı•refı·ne z1'yafet kimi Mahmut Karaman, Hasa. . . r~ u,,UA cıçımıı up ı an· • ' • 
ğin muavinliğine hAkım namzcdı .. dü ak b ıc·ı Kal' rid Re"nyon adalan Sen Pier ve 1,. Temmu• _;11,. ıı....VT'tl"'T ı- DIŞARDA: ceza hakim~ e Antalya sulh . nover n pm a§'·e ı ınes· • .. • "T ., _. '"""'.1·- va 

ı S .. d' HU11nU Tadşancıl, Erzincan k ta f d k bul dil 1 ken ve Mikelon Somali ve Togo A· 1 • 1 b imi 1 ı 
h*kı·m·ı R'"'Ip nan,., uvey ıye o ra ın an a e m " ve • • av. ısıy c uraya ge ı o a.n n • • ltal~·a '"'ro"'a"anda naı•n Alfl·rl, 4 

-o ~ mUdde1umuml muavinliğine :M:a- d" .1 .. dd t . ~ ~. ,.. hilleri heyetinin azan bulunu • ı- ., " • ~ 
sulh hakimliğine Tarsus eski mUd 1 ısı e uzun mu e goru~mu-;,ur. giltere harbiye nazın ile deniz, "Alman sanıt,. uıahüratında haıır 
deiumumisi Rifat Yüce, Ankara n sa eski mUddeiumumt munvf- • yoıiju. kara ve hava genel kurmayları bulunm~k üıere Müniht vasıl olmu,.· 

ni Hilmi Davazlıgil, Kangal T k I Gedte her ırktan 3 Obin ki!li ı ı 
hlkı"mlı·g-ı"ne Adlive Vekaleti ~t .:ıd . • . ğ" Ur • A man tı'caret ;J ll baıkanları ıercfine, ngiliz bil • ur. 

" nıU.u ernmumı muavınll ıne Kır muht .. lif nevı"d•n --'-'ıncıı·, -·kı·- • B ı· ı· d •·· F k ı İ"''eri umum mildüril başmuavini 1 "" "' ilJl4& ..... yük elçisi dün ak~am büyük elçi- ra ıs a\·a a,.ı ransıı onso.,. 

\
;edat, Am~JlVa ___ ,ı~ .. Ak=. şehir aza. mu_avini Halit Göral. an 8ŞID8SI neıiı 6000 araba, 120 top, 350 su, Fransanın Salovakya e11mhurlye-

~,, ~ o"- ~ Udd t ı lik binasında biiyük bir ziyafet tini fıilen tanıdığını haricire neıa· 
bir azası HfumU Karacaoğlu, Js. Fatsa m eıumum muav n- Ankara, 15 - Türk • Alman ti· mitralyöz ve tank iıtirak etmiıtir. vtrmi§tir. Bu ziyafette ezcilmte reline bildirnıi~lir. Bu 5uretlo Fraıı· 
tanbul aza.lığına İstanbul sulh liğlne hA.kim namzedi Recep Er- caret anlac:.masının müddeti ağus· Halk kıtaatı hararetle alkıgla · Dzladier, Bonnet ve Hore Belisha sız konsolosluğu Dr.:ıtisJavadald foa· 
hAkimi Tahsin İstanbullu, Anka. gllen naklen tayin edilmişler- tos nihay;tinde bitmektedir. Yakın· mı§tır. Bilhaua İngiliz aıkerleri ile general Gamelin, general Vuil· liyetinc devam edecektir • 
ra sulh hakimliföne Çubuk mUd. dir. da yeni anla~ma müzakerelerine ba§ ve lejiyonerler sürekli bir surette ırmain, general Veygand, amiral, • ltolyada meclis, döYiı llcareti 

- -"- la •- eh hakkındaki yeni eezn hükümlerini 
delumumisi Reşat Bayramoğlu. lanacaktır. ıvr.ıt nmııı.ar r · Darlan, amiral Avans, general Vi. ihtiva eden kanun Jbihulnı kabul 

40 lira ile tayin edilenl.er: Iludape~te 011crnsmın mcşhu Frantız Cumhur Reisinin kont, hava mare§3li Nejzhali ve etmiştir. Malum oldu~ üzere bu ka-

Antakya ağır ceza azalığına tenoru Evlatlık verı·ımek mesajı general Palayfair hıı.nr bulunmuş nun yabancı teşvikilc milll ekonomi 
Demirci müddeiumumi.si Kudret J • K ı S H Q N Ti Reisicumhur Lebrun millt bay- tur • ye vahim bir surette zarar vermek 
Karabey, Antakya ağrr ceza aza. ı·sıenen çoc~klar maks3dile döviz ticareti ynpanlnr 

f k 
ı hakkında i:llüm cezası derplf etmek· 

lığına Kangal hfıklıni Sabit Som. Budape§te Operası 50pTI1JJosu N ı t t tedJr. 

türk, İskenderun müddeiumumi R u DOL FY a 1 a ve 1 sa . İngiliz başvekili Cemberla~-n. haf 
muavinliğine Torbalı müddeiu • ta tatilini ıeçinnek üzere dün öf,le-

mumisi Nahit, Kırıkhan hukuk n1n refakatinden müntahap hir Ve k 'ı 11 e r·ı n ,· n tet k ı' k 1 e rı' den sonra Londradan Chequerse h:ı· 
hakimliğine Akseki hAkimi Fey. orkcstranm ı,ttrakfle bugün reket etmi~tir. 

zi Atahan, Burhaniye hukuk ha. N O v O T y 
~:ı::z:·Al~ıı:a;,ı:yı:!:'~ ı -..-...... ,.,,..~ .. .,.. General Cebesoy Zonguldaktan 
h!kimliğine Anamur eski mUd • 1 b f HÜ Ü Ç k 
deiumu.misi Hikmet Tüzer, Ada. Yeni Neşriyat ne Q uya, sn a lr 
pa.zan ar.alığma. Mut müddeiu - K bUk •d ki 
mumisi Şükrü Güneymen, Mid • Hukuk gazetesi ara e gı ece er 
yat ha.kimliğine Kemaliye müd. Cevat Hakkı Ozbey tarafında Zonguldak, 14 (A.A.) _ Dün 
deiumumisi Asaf, Vakfıkebir hi... beı senedenberi türkçe ve fransızca mraya gelnıit olan Nafıa. Vekili 
kimliğine Reşadiye h!kimi Ne. olarak neşredilmekte olan Hukuk '.;eneral Fuat Cebesoy, Çatalağzı, 
jat Egemen, Ankara müddeiumu. gazetesinin üçüncü cildinin 37-38 ~ongulda.k limanları vaziyetini, 
ıni muavinliğine Ankara icra me. numaralı nüshaları zengin mündere- 'Jzülmez ve Kozlu mmtaka ma.. 
muru Rami Eren, Bursa müd . catile intişar etmiştir. Milli Şef fs- jenlerini, elektrik santralmı ve 
deiu.mu.miğine Yalvaç müddeiu - met 1nönünün iltifatlarını da bil- Umr• O! l"lızilel 'rnk fabrikası amele ve evlerini 
mumisi Abdüssamet Demiralp, diren bu nüshada üniYersite ordiıılr Hendekli rençber lbrahim is- gözden geçirmiı ve bu sabah ro. 
Eskişehir kadastro hakimliğine yüs profesörlerinden Rize saylnvı minde biri dvn gazetemize mü- morkörle refakatinde mütehas • 
Seyhan kadastro hakimi Ekrem Saim Ali Dilcmrenin iş kanunu mev racaat ederek iki kız çocuğunu Sl8lar olduğu halde Ereğliye gi. 
Ragıp, Kırklareli azalığına Ka . ruuna, profesör Mustafa Reşit Bel· evlatlık vermek istediğini bildir- derek liınan vaziyetini tetkik ey. 
dirli hakimi Tahsin. gesaym Fransız ve t viçre Temyiz di ve ilanını rica etti. lemiştir. 

mahkemesi kararlarına, profesör ifadesine göre kendisi Hendek- Nafıa Vekilimiz akşama. Zon • 
35 LİRA tı..E TAYİN 

EDİLE!\"LER 

Sabri Şakirin icra ıslahatma, CeYat te rençberdir. Buraya ameliyat guldağa dÖD.mÜ§ bulunacaktır. 
Hakkı Ozbeyin cemiyetler kanunu· olmak üzere gelmiıtir. İsimleri 
na, porfesör Dobret$mergerin en- Umran ve Fazilet otan dokuz ve 

. Antakya azrı mua\;nllğine Di. du trire ait enteresan yazılarile Şu- yedi yaılarındaki iki kız: çocuğu 

Yarbakır mUddelumıımt muavi- rayı Devlet azasından Cudi Ozalm, berabeıindedir. Çocukların anne
ni Mulısln GUrsal, Antakya mtid profesör Isakır. ve daha sair değerli :.i hasta ve kötürümdür. İbrahim 
deiumum! muavlnllğine Balİke- zevatın makaleleri e~ii:ileri vardrr. çocuklarını evlatlık olarak atmak 
sır sulh blikimi Cemal fren, An- Tatbikat kısmında da istifadeli ka-,isteyenlcrin Beyazıtta Katıkçılar 
tal.<ya sorgu hllkimllğine Islahi· rarları, ilmi' c;alı~malara müteallik caddoı;i 23 numarada Kitapçı A
Ye sorgu hAkimi Hasan Aral, ls- resimleri de ihtiva eden bu ilim ~a-

1 
kıncı oğlu Ahmede müracaat et-

1:.cnderun U.kim muavinliğine zetesini okurlarımıza tavsiye ederiz. melerini rica etmektedir. 

İktisat Vekili 
Zonguldak, 14 (A.A.) - lktı . 

sat Vekili Hüsnü Çakır bu sabah 
buraya gelmiş ve merasimle kar. 
ştlanmıştır. tktısat Vekilimiz, 
valiyi, halkevini ve belediyeyi ıi. 
yaret ettikten sonra iktısat mil • 
dürlüğüne gitmi§tir. Şereflerine 

öğle üzeri parkta bir ziyafet ve. 

rilmiştir. 

İktısat Vekilim.izle bu akşam 
Ereğliden buraya dönecek olan 
Nafıa Vekilimiz geceyi şehrimiz.. 
de geçirecekler ve Nafıa Vekili
miz yarm buradan Ineboluya ge. 
çccektir. 

lktısat Vekili de pazar gtinü 
buradan Karabük'e giderek ora . 
da kurulmakta bulunan fabrika. 
ları tetkik ettikten sonra Anka. 
raya dönecektir. 

Devlet Şorası on beş gün 
tatil yapacak 

Ankara, 15 - Devlet Şurası da· 
ireleri 20 temmuzda tatil edilecek
lerdir. Tatil 5 eyhlle kadar devam 
edecektir. Yalnız müstacel işleri 
görmek üzere idare ve dava daire· 
!erinden birer daire tatil müddetin· 
de nöbetçi kalacaklardır. 

Şüpheli görülen 

ölüm 
Kü~ükpazarda oturan seyyar 

satıcı Hüseyin adında birisi, Jliin 
evinde ölü olarak bulunmuı. bele· 
diye doktoru tarafından yapılan 

muayene sonunda ölüm JÜphc:li 
görüldüğünden ceset morga kal. 
dınlmr~tır. 

Tahkikata el koyan müc1deiu· 
milik bir miktar parası olduğu 

ihbar edilen Hüseyinin bir cina· 
yete kurban gitmiş olması üze. 
rinde durmaktadır. 

Hüseyinin, iyi tanıdıklamıdan 

birisi tarafından parasına tamaen 
zehirlendiği sanılmaktaldır. Maa. 
mafih kat'i vaziyet morg raporu 
alındıktan sonra anlaşılacaktır. 

Hüseyinin cesedinde ba llllııab 

otopsi yapılmıftır. 



Sft ICAINWIAa !C!" 

iyi bir makyaj 
insam 1 O yaş gençleştirir 

Kadın sütunlarımızda, makyajın 

bayanları olduklarından daha ihti
yar göstermemesi, bilakis gençles· 
tirmesi için gayet hafif yapılması it 
zımgeldiğini birçok defa yaznuştıJ.. 
Fakat iyi boyanmak için yalnız bl 
kaideyi bilmek kafi değildir. İnti

hap edilen boyanın cildin ve saçla 
rm rengile ahenkli olması da şartı : 

Bunun içindir ki saçları ağarmı'" 

yahut kırlaşmış bayanlar, boyandıi. 

lan vakit, genç bile olsalar daima 
olduklarından daha yaşh görünür· 
ler. 

Otuz ya~ını geçen bayanlar genç· 
lerden daha fazla dikkat etmeğe 

mecburdurlar. 
Bu yaştaki kadınlar yanaklanmn 

üst kısmına ruj koymamalı, bilhas 
sa ruju şakaklara doğru katiyen 
yaymamalıdırlar. Bundan ba~a 

fazla ruj sürmek de çok yanlış bh 
hareket olur. Zira ruj yanaklardaki 
buruşukları tamamilc meydana çı· 

kannr. 
Genç dudaklar daima soluk renk· 

lidir. Bunu düşünen bir kadın du· 
daklarım boyarken hiçbir vakit 
mübalağalı bir tarzda boyamaz. Ust 
dudağın kavsini tama.mile meydana 
çıkarmaktan çekinir. Dudaklar ne 
kadar küçük ve ince gorunursc 
çehrenin güzelliği o nisbette artar. 

Bu yaşta kaşlar ince bir 
halinde muhafaza edilmez. 
bugün ince bir çizgi haline getirii
miş kaşlar artık moda değildir. 

Çünkü ince kaşlar yüzün ifadesini 
sertleştirir. Yirmi yaşında bir genç 
kız belki yüzünün çocukça saHetini 
gizlemek için kıu çareye başvurarak 
yüzünün ifadesini kadınlaştırmak i~ 
ter. Fakat esasen hattan teşekkül et· 
miş bir kadın bundan daima sakın· 
malıdır. Bunlar kaşlarının daim~ 

muntazam bir çizgi halinde bulur. 
masına dikkat etmek şartile kaşlı 
nru olduğu gibi bırakabilirler. 

Çok siyah kirpiklerin gözleri genç 
leştirdiğini zannetmek de hatalıdır. 
Fazla siyah kirpikler bilakis göz ke
narındaki hatların güzelliğini Ye za· 
raf etini bozar. Kirpikler ve göz ka
paklan üzerine daima bir parça va· 
zelin sürmek çok faydalıdır. Bu ba· 
sit tuvalet bakışı tatlılaştırır. 

Hakiki zarafet sahibi bir kadın 
pudrası hususunda çok müşkülpe
sent olur. Kullandığı pudrayı tama· 
mile cildinin renginde seçer. Çün 
kü açık renkte pudra yüzün üzerin 
de bir maske gibi görünür, koyu 
pudra yüzdeki çizgileri meydana çı
karır. Her ikisi de yüzü ihtiyar gös· 
terir. Cildin tam rengine uygur. 
bi rtarzda pudralanmak için de biri 
si koyu, diğeri açık iki tonda pudra 
kullanmalıdır. Evvela açığı sürü 
lür, sonra da koyusu sürülerek cil 
din hakiki rengi elde edilmiş olu· 

Ciltlerinin rengi mat olanlar, iç-c 
risinde karmen bulunan pudralar 
kullanmalıdır. Tenleri penbc olan· 
lar da bu pudraları kullanabilirler 
Fakat penbeliği fazla arttırrnamağa 
dikkat etmek şartile .. 
Otu~ ya~ındaki bayanlar şüphr 

rok bir genç kız gibi giyinmezler. 
ı:akat ağır başlı giyineceğim diye 
mütemadiyen siyah ve Hi.ch·ert el· 
bİ!e giymeleri de dolru değildir. 

İhtiyatlı davranmak şartile güzellik· 
!erini meydana çıkaracak her rengi 
giyebilirltt. 

Obj.ektif 
karşısında 
/""""""'~~~.AJ'~~~.~~~ 

RAB ER - Akşam Postas. 

Dantelayı sevenler cemiyeti 

Rn yıl dantela moda!iı yenldr.n ı yet Jmnılmu~ Ye tamamiylc ılantc.>. 1 hlitün teneuüh yerlerinde fef:hir 
r .lğbct göm1t>l\ietllr. Paristc "Dan- ladan 3 nııılmı!ı olan güzel roblar 

1 
cttirml}Ur. 

: .!ltıyı sevenler,, bminde bir cemi- giymiş sens; kıı:ları Parlb cinrmda 

ttalyan prcn Jerinılrn ı>rens 1~. 

non dö Sa\' a ile Yunan prense · ı 
ırcn'ln e\'lenmclcri J•'lo:ansıula. 

Sent - Marf dö Plör ktli c inde ya
pılmıs11r. l\lcra.,imcle cskt tsaıınya 

kralı on üçiincii Alfons, eski Cul~ıır 

kralı Fcrdinıuuı, İtalya l<nılı 'c 
kraliçesi, l'unaıı kralı hazır bulun
mu§lardır. Ucslmlcrimizdc yeni e''
lileri kilisede, kiliseden çıkıp hal -
ka selam \'erirken görüyorsıınu7.. 
('c,:üncU resim italyan hralmın şn

hlıl ~ıratıh~ mukaı cleyl imzaladığını 
{:;ö-.tcriyor. 

Frnn-.ada ",\ t nah" l~mimfo bir rcmlyet ,·ar. Bu C'l'miy<'t billrn-."·· 
kaılııılar arasında lıinicill~i te.:;vik iı;iıı çalı:',;oır. Her ,.,ene olduğu gibi bu 
sene de cemiyet Parl te Bolonyi ommnında genı: in.dar ara..-.ında, gü
zel ata binme mü aba1ru,ı yapmı:,tır. Yiiı.lercc genç kııın i~tiriik et
tiği hu müsabakada matmazel Eli,ran Drayfüo.; ,.e matınaır.l f"orest 

Dh on nılikalat knzannu~hır 'c 1-'ransaııın en gii7:el kadın binicisi un
,·anını almı:',;olardır. Rc-.imıle iki genç kız, matmazel Dre3 ftisc mü a
lıııl.a~ ı l.:azanılıran atla l>Nabcr gi.irünüyor. 

Danzl~ m~ele<ııf ctrnfnı,a hiit~n ı\ vn1ı>n ,,ın•o'n'l.tl:ırı lıanl hani 

ı;alı ıyorlnr. Re iı,. fo l ' t nn.:·1 lkş 01.ı 1 1 nhıl~ c 'e hnrl->lyc tıaıırı 

Bonı~ Alnıanyanın Parb ı;cflrHc hararetli hararetli .konu;ıurkrn ;:.örü
nüyor. 

• 
n 
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- ------- -.; 

Bira 
ucuzluyormuş .. 

Yazan · Dr. G. A. 
. 

Gazeteler öyle yazıyor, 

otuz kuruşa satılan bir şişe 

bira, yirmi kuruşa, hatta on beş 
kuruşa inecekmiş .. 

Keşke, iyi su dediğimiz 

memba suları da az çok ispir
tolu içkiler gibi inhisar altında 
olsaydı da onlarm da revacını 

arttırmak için fiyatlarını indir
meyi düşünen ~ulunsaydı. 

Memba sularının şimdiki 
fiyatına göre, bira şişeleri on 
beş kuruşa inince bira hemen 
hemen sudan ucuz olacak, de· 

mck, biranın terkibinde de biraz alkol bulunduğundan onun u
cuzlayacağından dolayı sevinmiye insanın dili varmıyor .. 
Belki bira ucuzladıktan sonra, bu memba sularının inhisarını 
değilse de, ihtikarını alanlar, mallarını pahalı satmaktap 
karlarının c:zaldığını görünce onlar da iyi suyun fiyatını 

i~dirirler de biz de kana kana iyi su içebiliriz. Onun için 
bıranın ucuzlaması gene herkesi sevindirecek bir şey sayıl. 
malıdır. 

Zaten bira, fazla içilmemek §irtiyle, faydalı bir içkiı:lir. 
Beslemek bakımından suya üstün olduğu şüphesizdir. iki 
bardak su bir dilim ekmek yerini tutar derlerse de bunun 
aslı yoktur. Aç karnına su, mideyi doldurur da besler zan
ne:lilir. Halbuki bir litre bira altmış gram ekmeğin yerini 

tutar. Sütle mukayese ederseniz, bir litre bira yüz 
yirmi gram süt kadar besler, fakat etle kıyas edilince bir lit
rede ancak yirmi beş gram et bulunur. 

Bütün vücudu besliyecek maddelerini hesaba katmayıp 
ta yalnız, adaleleri işletecek olan sulu karbonunu düşünür. 

seniz, o vakit bir litre bira, yüz, yüz elli gram ekmeğe mua. 
dil olur. Halbuki sade suda beslemek hassası yoktur. stiya 
ekmek batırsanız, besliyecek olan yalnız ekmektir. 

1 

Kalori vermeğe gelince, bu bakımdan biranın değeri 
büyüktür. Bir litre bira 450 kalori verir. Ancak bunun yüzde 
55 alkolden geldiği için tam bir gıda sayılamaz. Belki kışın 
insanı soğukta ısıtmıya yarar. Fakat yazın bu fazla kalori 
insanın hararetini lüzumsuz yere arttırdığından insan 
bu menimQ.e bira ·Siu~e.t~ler. 

Ondan dolayı birayt-•ya:ıım rhararet teskin etmek için 
içerseniz aldanmış olursunuz. Bira ilkin harareti teskin e
derse de, arkasından ağzın içi yapışık olduğun.dan su ihti
yacı artar, tekrar içmek lazımgelir. Bira aşıkları da birayı 
içtikç~ daha ziyade içmeğe yol açtığı için severler. 

Fakat soğuk veya serin mevsimlerde bira - tabii gene 
ifrata gitmemek şartiyle • faydalı bir içki olur. İnsanı az çok 
besleyip kalori ile ısıttıktan başka semizlik verir. Bu hassası 
biranın vitaminlerinden ileri gelir. Bira mayası en bereketli 
vitamin kaynaklarından biridir. A vitamininden hiç yoksa 
da Bl vitamininden yüzde 2400 den 12000 ölçüye kadar B2 
vitamininden de 1500 den 3000 ölçüye kadar getirir. 

Bu vitaminlerden ikincisi yediğimiz gıdaların vücuda 
yarayacak hale gelmelerine yaradığından çok faydalıdır. Bi
rincisi de sinirleri kuvvetlendirir ve onlara sakinlik verir. O
nu niçin biradan çok içildiği va~jt, şarap gibi heyecan gel
mese de, sinirlere fazla sakinlik ve uyuşukluk gelir. 

Bira sütü arttırır diye emzikli kadınlara tavsiye eder. 
ler. Südiin miktarını arttırdığı şüphesiz olmakla beraber sü· 
dün çocuğu beslemek kudretini arttıracağını kimse temin e

demez. 

Mideye, hazma da faydası vardır, derler. Fakat labora

tuvar tecrübeleri bunun aksini gösterir. Yazın çok terlet
mcsine karşılık kışın idrarı arttırması bir fay.da sayılabilir. 

O. 
I 

\ 

J.onıl ra beledlyr.sl n·~altl nakliJ<' 
:ı.1.alarına mini olmak için yeni 

1 ılr ~&re düşünmüş, beledfypnln M'Y 
:-liseler memurlarma portatll opar- BOKS MAÇINDA NEVVEL ..• 
lör dağıtmıştır. MPmurlar şimdi c. - iyi anladın ya'? Fena vazi
lllc i ·ret nrecek yerde kö~ ba'- yete dü~tüğü-nü görür görmez 
larmda oparlörle "dur!" yahut "yil ko,up gelerek beni tele/ona ça-
rü,, kumanda!!ı ,·cnnektcdirlPr. ğırdıklannı söyleyecekıin .. 



ARZA Nil Şen Sözler 1 .. ------[ 
Ne garip şeyler / 

'l' 
Jı~y arzan §İnı:!l müthİ§ yırtıcı 
rıa ;~rıların kaynadığı bir orma

, u,rnUı gibiydi. 
~-ıa "k ı; n ntcn, fU Defineadnsı me-

.,tr lllU h' 
:t: j,,.· t 1§ bir vahşi hayvan dlya· 

.. .ış. 

,.. 'l'arzan oraya büyiik bir ser-
et v k 

(1 .. • e ıymcti her türlü m~ .!di 
t ld., -de~ üct"n tarihi ve::ıik.lhr 
\> 

1
: et:nıye gelrt'işti. I-falbut·i. ev-

• <ı m l· .... :ı rnunı~rb, sonra g<ı.rip ve 
"'t ·U r c . ~ annvnrla. la da çarpış -
·~. n · :ıyet o:ılardnn kurtulduğu 

ar .sır~da, yer yi.:zündo asırlar -
~:' ·::n n::ıli ailin:liği zanned:lcn 

i';1 arla karııla~mı§tl. 
_.a ele timdi karfı•ma çıkan hay 
t n °nu belki de en fazla korkut· u. 

!tl Oaha doğrusu Tarıan kork • 
t Uf değil, pıımuştı. Çünkü, kar. 
ısı~da gördüğU hayvan bir fildi. 
~ Pıı, hepimizin bildiği bir hay
lndır ve dünyada bulunuşuna 

t:~~:narnak lizımdır. Fakat, Tar • 
1 ~ 0 zamana kadar bu adada hep 
r ıı e ~nrip hayvanlar görmüstü ki. 
•ıaı gö. ~ncc gaşırmıştı. Belki kar

adna fılden daha garip ve dü:ı
t ita lllİcli görlllrr.cmlş b"r hayv:ın 

1' ayd, bu ke.1ar şaşrrma.tdı. 
tl:ieilrzanı hayrete sevkcden şey, 
J •1 bir fil görmesi değ 'Ji. Filin 

-Ul" k Uğu yerde ve biraz daha 
llda b' 1 . d .. "l" !'orcıu. ır a ay ınaan a goru u -

1nsa 1 ar n ! Tar:ıarun kendisin.den, 
tl~ ısından ve diğer bir iki arka-

ıılllda 
tıllt n maada adada adeta u-
~uğu bir §eydi bu ı. 

"ılrı nu niçin, Tarzan, onları gö
t .... te, nıernnun mu, yoku mü • 
~"sa· ll ır nıi olacağını pıırdı • 
le,~kikaten, bu gelenlerden ona 
)ok fayda mı dokunabilirdi, 

~zarar mı?. 

ıdıt'l'arzan, bunu pek iyi bil!niyor
tk \re esasen gelenlerin yüzünü 
ll}ı:.akmdan görmedikçe bunu 

ın edemezdi. 
~a• 

•İrı b.cat çok geçmeden, kendi&i-
'h:ıc~ ~ adamlara faydası dokuna
ıe.,11 "Cgini gördü. Çünkü adamlar 
'k,. eı;ı file hücum eder vaziyette 

"l\ b' :ı~· ırdenbire ondan kaçnuya 
ı: 1 a~ılıır. Çünkü fil, arkasından 
• : 1:n ~.u avcıların, kendisini vur· 
:ı· uzerc yakla'.)tıldannı hisse· 

1-: ın-:c arkasına dönmüg ve ırı 
:,., :-,';ııı.ırıa bir öaf gibi ilerler .. 

l .. İ b:r tarıı!t:ı'.ı da hortumunu i
tıtı.~ ecri, uluor~a salla:nıya ba~ta. 

"· lt titt •Y'tanın milthit bir halde kız· 
so1c' ~nla111ıyordu. ÇUnkü hem 
t!tt buyuk adımlarla yürilyor, l
~u .' 0 koca cilaleai De Jıcoıuyor. 
~ı~i heın de hortumunu o kadar 

.. 
1 lallryordu ki, &\Une gelen 

•ttlÇlan ikopatryOf', tosu dufifaı::-. 
katıyordu. 

Bu kızgın hayvanın önüne kim 
;ılttooa bir lokmada kanuna &iclece. 
gı muhakkaktı. 

Fakat, avcılar hayvandan kaç
mıya muvaffak olmutlar ve ağaç 
iarm. büyük yapraklı nebatlar 
arasına saklanarak ortakian kay~ 
mu~lardı. Fil, onların çil yavruır 

gıbi etrafa yt.yı!dıklarını görünce 
a'allamış, hangi tarafa saldıraca 

ğın: ~şırmıştı. 

Fil, o tarafa, b:.ı tarafa döneı 
kcn, kafasını, hortumunu sallar 
tc:ı birdenbire Tarzanı gördü. 

Tc.rzan o zamana kadar bu sa:ı 

neyt. tarnamlyle <ızaktan seyirc 
ka'nuıtı. Bununla beraber, pe' 
te boı durınuı denemezdi. Çünkt 
filin sersem olmasını, aiamlarır. 
dağılmasını bekliyerek iyi etmltti. 
Bu suretle, eğer o adamlar ken • 
clisine dütmanca hareket edecek·
Jers: onların karıııtna hepıi bir 
.trade. iken çıa<mıt olmuyordu. 

Diğer tanlftan, fiUn de ne ka. 
dar ı;·r hareket ettifir.i ve kartı 
sınl ı ııırtrnaca hareketi yapmc<" 
koc~ kafasının sersemlediğini gö· 
m:iştü. . 

O halde, timdi fiJJe mücadel 
edeoılirdi. 

Tarzan, filin kendisine 11ldır

masıru beklemeden ona karıı hü 
cuma karar verdi. ÇUnkU filin et· 
rafta saldıruak bafka bir ıey gö
remeyince, bu çılgın, kıı:grn ha! ' 
ile kendisinin Uı:erine yUrüyecr. 
ğini dütünüyor.du • 

E ski bir avcı sıfatı ile biliyordu 
d. bir hayvanın üzerine o hare· 
'{ete geçmeden saldıracak olursa 
nı~. kuanırımız. ÇUnkU hayvan 
,e kadar yırtıcı olursa olıwn, ker 
-ilsu:e kar'ı gelenden korkar. 

Tarzan, bu eski kanurıı uydl• 
ve yerden bUyl.ik bır kaya parça. 
ıı kaptıiı gibi bir afaca fırladı. 

Fakat, bu dağ rlbi hayvanın 

kırııaında afıcın ne bUkmtl oturt 
di yecekıiniı: . 

(Denmı Wtaya) 

ZAVALLI 
Mlldye, annealnln eeld komıula -

nnd&n bl,r kadın tordu: 
- N'aaılım Mlld? 
- Tqekkilr ederim, iliz naaılaı • 

nıa? 

- Annen nuıl? 
- lyi, aellmlan var. 
- Ablanm kUçük bir çocufu var 

lı. Nuıl, bUyUdU mu? 

} 

- BUyUdU, teyzeclftm. Dört ay
lanberi de yUrUyor ! 

O zaman komıu kadın: 
- Vah vah! dedi. Zavallı çocuk 
~r halde çok yorulnu&1lur. 

Karınca yuvası. - Yilkııek hur- de ettiği kadar yüksek bir yere çı-J 
ma aıacmm üst dallarına doğru bir kar, sonra oradan kendisini yere a· 
yerinde gördüğünüz şu şişkin nok- tar. Fakat, her düştüğü yerde su 
ta, bir yuvadır. Fakat kuş yuvası yoktur. Düşerken de, kanatlan kil-

ı:emr misiniz ? f 

ikinci çarpık kule w zannetmeyin. Bu, bir karınca yuva- çilk olduğu için, vücudunu çeke-

r sı... mez. 
~ Hakikaten, Karayip adalannda lşte, tabiat buna kaqı o hayva· 

( . J bir nevi bilyük kanatlı karınca var· nm &og " . .: J~~ta yumucıak bir yas 
· ' ~ ~ dır kl yuvasını da ~açların üzerin· tık yerleştirmiştir. lçi h;va dolu bir ~- ., ı de böyle kocaman bir kuş yuvası kursak şeklindekl bu yastık, hayva 

~
' l g;bi yapar. Eğer, kuş }'Uvası zannE mn, göğsil üzerine cUI tağü vakit ... I Jip de oraya yaklaşacak olursanız yaralanmasına mani olur .• 

rnl".. _:ıncaların hücumuna ı v nmrız Dört boynuzlu koç! - Bu garip 
"'""" -·- .'il Çünkil bu .'ar insanı müthiş sol: ar ha:,·ana da Hindistanda rastgelinir 

~,,.., .. ~ .... ~A tc' keli bir cins kanncadır. Hintliler, bazı yerlerde, böyle dört 

1•. d 1, ... n·· .. -u _ Uçan balıltlor mı ? - Hayır, bu l::oynuzlu koyun yetiştirmeye mu· ~1 ° omuz,, J:nrd ı_r - ., 
orlardı: prntuplann ve diğer buzlu memlekeı vaffak olmualardır. Herhalde evve-
- İmtihanda ö[rctr-"ne öyle &il !erin meşhur penguen k.u'udur. Fa· •a, böyle bir garip hayvan doğmu~ 
ı bir cevap verdim ki! 

1 

kat ona balık demek belki daha dol Sonra ondan di~er koyunlar flriye 
-Ne dedin! ru olur. Çünkü Penguen hem hava- rek ortaya yeni bir kO)'Un cinsi çık· 

- tmUhanda.n evvtl öğretmen da U@r, hem de denizde Yiııer. Hat· mı§ ol:ıcak. 
>ani\: J t4 &ınJ!t'.._l!fM ~;~111 ıda• 'ndistanda ha bayvW"'°k mu· 

"Ümit ederim ki, yanmc!akl arka' ha hula yüzer. Onun için penguene kadcles sayarlar. Çünkil, bilirsiniz 
"aşmm ktığıdma bakmaum,, dedi. kanatlı bir balık demtk belki daha ki, Hintliler taptıklan mabudlara 
Ben de: dolrudur.. muhtelif vesilelerle kurban keser-

"Ümit ederim ki, siz de beni glSr· Y astılıla kufi - Bu da garip bir ler. Onun için, koyun onlarca mu 

nerededir? 

mezsiniz!., diye cevap verdim ... GU- hayvani En ziyade sıcak memleket· kaddes bir hay"\'andır. Hele dört Dilnyadaki çarpık kule bir ta. 
zeı mi? terin göllerinde bulunan ve örd~e boynuzlu koçlar çok makbuldür ve ne değildir. Dousenou'da Bad Ems 

- Çok &iizcl! kaza benziyen bu hayvana, Alimler Hintliler mabudlara bunlardan ver- civarında 54 metre uzunluğunda bir 

·. ......... "deli., ismini venni~ler. Fakat on· ~eyi çok sevap sayarlar! ba~ka kule vardır ki güzellik bakı-
la- lan evvel onun çılgın hareketim Bu dört boynuzlu hayYan ne ka· mından Italyadaki kardeşinin her 

1 

herhalde tabiat de .g~rm~~ ve ona iar garipse Hi~tlileri~ bu .inanışları ne kadar kabına varamazsa da çar
L:•otmr korumak ı~ın bır vasıta '.ia o kadar garıp. değıl mı? pıklıkta Pizo kulesini bir parça da· 
vcrmi!:tir: Bakın, fare Miki bile bütün bu ha geçmektedir. 

i1 Bu "d~1 i., kaz, kan:ıt!arı mUsaa· ~arip şeylere şaşmış, nasıl gülüyor!---------------

; BlİLMECE 
~.-;;;;=;;.....~1 Ba~~ahm ne çıkacak ? 

\'ltmurta çrk&Cak! 

AŞÇI BAŞI 

Çiftçinin karabaş köpeği ile av -
cmın uzun kulak taveanı bir gUn 
kartıl&ftıl&r. Tavşan dert yandı: 

- Ne yapacağımı bilmiyorum. 
Jentm aıçıbafı birdenbire çıktı git-
1. 

- Kolay. Aıçıbqı olarak beni 
tut. Ben çok güzel yemek piflririm. 
Sekiz senedenberi yemeği ben pi • 
ılrlyonmı. 

Ta.vpn hayret etti: 
- O amanbert daha hll& pjpıe

di mi?! 

Bu haftaki re. 
sim eğlencealn -
den her halde da 
ha fazla memnun 
olacaksınız. Bunu 
resmi boyayıp 

meydana çıkar -
dıktan sonra an
ıarsmız. Şimdi, 

boyalı kalemleri • 
nlzi veya sulu 

boya takımınızı 

a!m ve resimde 
çizgiler arasında
ki yerleri, içinde. 
ki numaralara 
göre şu renklere 
boyayın: 

1 - Kahveren
gi, 2 - Beyaz, 

3 - San, 4 - Açık mavi, l5 - Koyu mavi, 6 - Menekşe, 7 - Yeşil. 

•, 

\' "" 
Yukardaki resmi öyle dört par· 

çaya ay,mnız ki bu 4 parçanın, şek 
li aynen yukariki şekle benziyecek, 
ve her parça biribirine mUsavi ola· 
caktır. 

Bilmecemizi halledenlerdcn birin· 
ciye bir kol sa:ıti. ikinciye bir şişe 
kolonya, üçüncüye bir albü.ın, \'C av 
nca 200 okuyucumuza muhtelif 
he:!iyeler verilecek-tir. 

HASEP, 
ÇOCUK SA Yl''ASJ 

Bilmece kupona 
15 TEMMUZ - 1939 

·---------ı• 
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Jorj KiıkorŞlm~ 
_ ''kadın,, isminde 

bir film çevirmek 
tedir. Bu filmde 

HAYVORT 
iiç kadın yıldız başrolleri oynuyor. Resimae bıe :ı·ıldızları göriiyorsımuz. 
Norma Şerer, f an Kravford, Rozalin Rüsel, filmin ayrı ayrı üç salı· 
nesindedirler. 

Buz perisi 

Rita llayvort "gülümsemeli jim· 
nastik,, ismini verdiği beden ha· 
kellerini lıer sabah tekraı /ar, 
Evvela kollarını açıyor, ba· 
şını çeviriyor ve tebessüm edi
yor. Sonra parmaklarını aval~ 

parmakalrına değdiriyor. Ge"lr. 
gii!iiyor. Daha sonra rl1 lv·::ım 
dizine dayıyor. Tekrar r·:ı·;yor. \ 

uu:ı, ı 5 ' 

Sonya Heni 
Onun kalbi, adına aşk 

Cebelüttarık 
filme alındı 

1 

denilen saygısız mi-
safire henüz açılmadı 
~un bahçesi çiçeklerle süslü ge-i 1 

niş bir evinde, ağabeyisi ve annesile beraber 1 

uslu uslu oturuyor ; burada en çok rastlanılan 
şey bebekler dir, çünk ü Sonya henüz bir ç~ ~ 

~cuktur. ~~ 

[ Ho_!ivutt~n l1avadisler-ı 
* Vilyam Povcl aylardanb~ri 

tebdilhava maksadile Lak Arrov
hidde oturuyordu. Bu hava tebdi
lınde hiç bir istifade temin ede -
nıiyen yıldız Holivuta dönmüştür. 

* Klark Gebl "Roma yolu,, is
minde tarihi bir fil:n çevirmeğe 

başlıyacak ve bu filmde Anibal 
lliiliin Amerikada Fransaya dair rolünü oynıyacaktır. Mirna Loy 
filmler çok revaçtadır. Onun için bu filmde Roma konsülünün 

Dünya haritası üzerine bakdır
sa filim alıcı makinenin girmediği 
bir toprak parçasının kalmadığı 

görülür. Kutuplar sinemacılar ta
rafından ziyaret edildi. Afrika 
ve Avustralya çölleri, Cenubi A -
merikanın balta girmemiş orman
larının en derin köşeleri, Evrest 
dağının karlı zirvesi filme alın -
dı. 

Fakat Avrupa kıtası üzerinde 
bir toprak parçası vardır ki bu -
rada sinema operatörü istediği 

gibi çalışamaz. Burası Cebelütta -
rıktır. 

Sonya Heni 1913 yılının nisanın- üzerindeki güzel harcl:etleri dün- Holivuttaki biitiin stüdyolar harıl kansı rolünü yapacaktır. Fakat 
da Osloda doğdu. Babası kürk tüc· yanın her tarafında takdir ve taklit lıarıl btt tarzda filmler çeviriyorlar. bu filmin çevrilmesine ancak kı -
carıydı. Çocukluk hayatı sak.in bir edildi. Resimde dilber ]an Blondel "Giizc~ şa doğru başlanacaktır. Çünkü 
aile muhiti içerisinde geçti. Sonya Sonyanın harekcfüri filme alın- kızlar Parise gider,, isimli bir filmir; Mirna Loy "Saadet Gecesi,, filmirıi Bu granit kümesini müstah -
bu ailenin ikinci çocuğudur. llk dı. Bu filmler de çok mu\'affakiret bir salıncsfrule görünüyor. bitirdikten sonra tatil müddetini kem bir mevki haline sokan İn -
çocukları erkekti. Binaenaleyh an· kazandı. Artık Sonyaya "buz peri- geçirmek üzere gitmiştir. Dönüş- gilizler, Cebelüttarıka giren her 
nesi ve babası bir kızlarının doğdu- si,. i~rni verilmişti. aç1k.. bir periye de böyle olmak çok te Tiron Pover ib beraber "Yağ- y<.bancıyı şüpheli telakki ediyor · 
6runa çok sevindiler ve kızı şımarttı- Amerika, AYrupanın bu güzel yakışıyor. mur Geliyor,, filmini çevirecek ve lar. Çünkü Cebelüttarık impara -
lar. şampiyonuna vuruldu ve Sonyayı Sonyanun hiç bir aşk macerası Roma Yoluna daha sonra başlı- torluğun kilidi ve mühimmat de · 

Bütün çocuklar gibi Sonya da Amerikaya almağa karar verdi. Dört işitilmedi. Annesi ve ağabe.yi ile yacaktır. p-:>scdur. Bu böyle olunca her ca-
bir müddet annesinin kolları ara- büyük sinema firması yüksek üc· beraber uslu uslu yaşıyor. IIolivut ı su•mn Cebelilttarıka girmek için 
srnda mışıl mışıl uyudu. Annesinin retler teklif etti. Sonra bütün bu ta çiçekli bir bahçe ortasında geni~ * Holivutun bugünkü dediko - vu;ile __ aradığında şüphe yoktur. 
sütünü emdi, emcli}·erek yürümeğe teklifleri reelle karşıladı. Faka~ bir evde oturuyor. Bu evde en çok dusu Bet Davisin saçlarını traş Cebeluttarıka yanaşan her gemi -
başladı, kekeliyerek konuştu. Dört Foks şirketi Sonyamn kalbine gire· rastgelinen ~eyler bebeklerdir. Oda· ettirip ettirmiyeceğidir. Holivut - den şehre gezmek için inen her 
yaşına kadar hayatının mühim va· rek son tereddütlerini kırmak yolu· tar bebek dolu, sofalar bebek dolu. ta yakında çevrilmeğe başlanacak seyyah kafilesi arasm;la muhak -
ka!\ı yoktur. Dört yaşında iken ilk nu buldu. Paranın \'e şöhretin ca· Çünkü Sonya henüz çocuktur. Yu· bir fihr.l:ie Bet Davis kraliçe Eli • !cak bir iki casus vardır. 
defa olarak ayaklarına patenleri tak zibesine kapılan yıldrz günün birin· varlak yanaklarında bir çocuk tc· zabet rolünü yapacaktır. Tarihi Fakat bütün bu takayyüdata 
tı ve kaymağa ha5Jadı. de Holivuta müteveccihen yola çık- bessümü dola~ıyor. rivayetlere göre Kraliçe Elizabetin rağmen bir Fransız sinemacı gru-

Y cdi yaşında ilkmektebe gidecek tr. 1936 da Tiron Poverle bcr:-tbcr başı tamamile saçsız ve çıp1aktr. pu ilk defa olarak Cebelüttarıka 
yerde d2nc; mektebine devama baş- lfvlivut mucizeler diyarıdır. Son· (Prens X) filmini çevirirken Son- _Her sabah başına !·oca bir peru!<:a girmiş, üç hafta kalmış ve çok en 
:::ı~ı. !fayatta yalnız iki sevgisi var· ya burada taliini denedi ve mu\'af- yanın Poverle ni~anlanacağı hava- takar ve akşam yat~r~en peruka- teresan bir vesika filmi çekilmiş
dı, dansetmek ve ayaklarında paten fak oldu. İlk defa ''Beyaz kasırga,. disleri alını~. yürümüştü. Sonya bu sını çıkarırdı. Betı fılmde t am tir. 
!erle kaymak ... Daha bu yaşta iken filminde göründü. Don Amişle be· havaclisleri hayretle karşıladr. Çü:1- hakikate uy~un ~lsun ıdiye s~çla
buz üzerinde yaptığı dönü~leri sey- raber ~hretini herkese teslim ettir-, kü bu çocuk kalbine henüz aşk gire- rı~~ .~raş ~ttırm~g~ razı oldugunu 
retmek üzere mühim bir kalabalık di. Bundan sonra Tiron Poverle mezdi. Bugün hu vakadan üç sene reJ.ısore soylemıştır .. ~akat m.ak -

Heyetin başında bulunan Piyer 
rnere yaptıklarım şöyle anlatıyor: 

toplanıyordu. (Prens X) filmini çevirdi. Daha geçmi" bulunuyor. Henüz Sonya ya1.~ı~~ bu kara:~ . ıtır~z . ~dıyor. ''- İngilizler bize mümkün ol -
1928 de Sen • 1!oriçde ilk mu· sonra çevirdiği fi!mkr Sonvayı en nm kalbi a~k denilen savgısız misa- ReJı&orde hangısının fıknnı ter - duğu kadar nazik davrandılar. 

''affakiyeti kazandı. "Bedii pati- kuvvetli film. yıldızlarında~ birisi fire açılmamı~tır. . cih l~ı.mgeldiğini henüz kestire - Şc hirde Fransız konsolosu bize e

najdan altın madalye aldr. O vakit olarak tanıttı. Sonya buzda kaymaktan başka memıştır. lint~<"n gelen yardımı yaptı. Şehre 
hen:iz on beş yaşında bir çocuktu. Bütün siııC'ma ~ühretkri biraz es- tayyareye binmeği de çok sever. ============== giren bütün fotoğraf filimleri sı-

Bu muvaifnkiyeti büyük, ki.içük rarlı mahluklardır. Fakat Sonya Şimdi Sonya Amerikadan hveçc d~!::c3nlılar var. Bunlar ara~ında kı bir muayeneden geçirilir. in • 
diğer bir~ok muvaffakiyetler takip Heni öteki yıldtzlara hiç benzemi- dönüyor. Dönerken Parise de ıığ ~;; r0~q yıldıza uzaktan a1ıktrrlar. ~ih gümrük idaresi bu hususta 
etlı. Yinni iki yn.~mda iken Sonya yor. Gözleri göl suları kadar berrak, radı. Paris gazeteleri bu seyahatler KımlJilir iı,;lerinde ne ümitler besli- bize ilk defa müsamaha gösterdi. 
on.,ğe~ diiny:ı ~:-tmpiyonu ve üç de- yü:ür.:.!~ m:.:;f :ı!: ifad~!~r yok.. Saç· çok bahsettiler. yorlar! Acaba hu dönüşten mesut Şehirde polisin nezareti altında ol 
fa olimpiyat şampiyonu ~ldu. Buz tarının rengi açık, kalbi ve hayatı Korveçtc yıldızı bcldiyen birçok bir izdivaç mı çıkacak? maksızın gezebildik. Erkanıharbi-

______ ,.,, 

ye şehirde serbestçe <lok~ ... u.ı.11 

miz için bize vesika vermek ı~ 
fu;-ıı.Ja bulundular. Ancak bu s~ 

yede İngilizlerin kurduğu şeJ:ı 
zabitan ailelerini, İrlan.dalı paP' 
laun açtığı mektebi, dar sekli~ 
::ski mahalleleri gezebildik. Fal< 
askeri limanı ziyarete gelince 
c!eğişti. Birkaç günlük uğraşJ118 
~l~n sonra bu işi de hallettik. 1' 
erldinrharbiye zabitinin berabe 
r~nde olmak şartile kayalar ic;c! 
s~11deki yerleri ve kazemetleri g 
merr.ize müsaade edildi. Fal< 
b ~ııalara girerken makinelerit11 
elımizı:len almayı ihmal etmedil~ 

İr: giliz askerleri vazife haricitl 
d.~ daima sivil giyiniyorlar. şe 
h,r6e üniformalı zabite ve nefeı 
tesadüf edilmiyor. 

İste ilk defa olarak CebeJüttJ 
rık ~manzaraları bu suretle filtl1 
abndı. ,, 

Zor bir 
sahne! 

Nansi Keli ''Stanley ve r,i 
vin gston,, filmi çevrilirken tıef 
gün hiçbir söz söylemeden ıı~ 

·~· dolu gözlerle Spenser Trası, 

bakmak gibi çok zor bir rol oyt13 
~ 

mr~tır. Filmin beş günde çevrilt 

bu sahnesinde Spen~er İngiliz c0~ 
f . . h z •·t' ra ya cemıyeti uzurunda 41 " 

' limeden ibaret bir nutuk okut11ı.ı 
·ıı' ve Nansi her taraftan kendisi 

dikilen makineler karşısında b~ 
nutku heyecanla dinler görün[1'1i•" 

1 ~ 
tür. Sahne bittikten sonra •·:ı 

' E>ahne çevirdiğim filmkrin en t
0 

sahnesidir, diyor. Hiçbir film ııe:-V 
bu. kadar ,yormadı., 



Galatasaray - Pera Z • 
:~~=?!~~!~. engın 
ı llat 14,30 da Taksim atadmda 

bir spor haftası Maraton 
Birinciliği bugun yapllıyor 

Bugün aaat 14,30 da KadıköJ: 

ıtadmda, atletizm federaayonunmı 

tertib ettiği Kanton birlncWji ~ 
rışı yapılacaktır. 

:;-Uat bir kartıJqma yapacaklar- Yarın bir tarafta beynelmilel 
·Bir haf 

atletizm müsabakaları, bir tarafta 
var ta sonra Demiraporla Askeri liselerin büyük sporları bayramı ' su 

Şemtıd le. lqDls, Yaaa, Mmırb, ._ atletlerba lttlrütle ve 
Balba tem sı.n llulclade ilk defa yapdaeak be;yaelmDel atleltmı 

t.ema•n. puar ..-a •por banketlerhlla ea eealllimı tefldl edecek· 

Bananla beraber, pıoea cbkt alelaemmla da yezdıimm gibi, 1· 
mltU olduğumuz müsahlcale• mevcattv. Ba mD ..... ka•erda atlet
lerlmlze muvaffakıyet dileriz. 

tir. L. .. Bundan be§ka Çengclköyhde Kaleli llseel öDbdeld ltalaada da 
'ltı bir askeri llileler sa sporlan bayramı yapılacaktır. 
la~ hrıtllıana çıkacak olan Ga- Ba •U-tla Şeref •tadında yapdaeak ytlzme müubaka•an tehir BeJDelmllel nizamlara uygun olarak )'aPllaeak ba mhehakalar da 
~ Y takımı iki haftadır mUaa- edUmlftir. gllnb en enteresan deniz spor bareketlerhd tetJdl edeeektlr. 

~ Y&Plıuyordu. Onun için bu Ba m•ellakaluda atletlerlmkden hlyttk bir muvaffakıyet bellle- Futbol me,'lhninden kurtalmunnm hemen haftumda Wyte zen. 

Kadıköy - Pendik Yolu tızerbl&I 

42 kilometre mesafe arumda ya .. 
pılacak bu yanp. Ankara, F.eJdte .. 
hir, Kayseri atletleri de fft1rak -.. ~. 'tllıaya ehemmiyet verilmek mek doira delUdlr. Çbktl lttlrak edn ecaebi atletler arumda, laer glD yaz sporlarlyle dola bir gUn y~ lcln clddeıa seıvbunemlz 

......__ kOf'lllD rekonaa JapllUI ldmaeler ver almaktadırlar. leab eder. mettedirler. =...._ ____________ __,:=--:=====---------.~~~'--------~------------------------------------------~----------------------------~----~----

- Kir mW. be... Çarptın, kolama eeıttm r .. 

Federaoyonlar dairesinin 
bir teb~i.W • · 
bisı~ et birincilikleri 

d ----~~ın '--~J ~ ~ f~ -;"~~ .:.>_:_,,.J:i 
Bir feryada cevap 

Ç&1'1911lba .-a Uluua spor sütunlarında üç sütunu AfUl bir ya
•okudum. 

l'au ~ lifle baflunıı: 
".Mevzua girmeden önce ıurasmı hassaten kaydetmeği lüzumlu 

görüyorum: Ne Demirapor, ne de Vefa veya Beşiktaş klüpleriyle hiç 
bir ali.kam yoktur. Üç takımı teşkil eden otuz Uç futbolcuyu yalnız 
oyunlanndan tanırım. latanbula münhasıran son iki maçı görmek ü

zere git.mit olmaklığıma rağmen, müp.lıedelerimde hiçbir tesir altında 
~almamak için, yolda olduğu gibi .latanbulda da ali.kadar ıporcularla 
temas etmekten illtiyerek kaçındım.,, 

lla bpımalrta bir aebeb var IDlyclıf. Hilfabedeledade te.ır altm.. 
da hhnMDalr m'Mm elbade olmıyuı bir teY mldlrf .. 

ne.tam, Mil belld aöyledljln gibi ba Uç Jdttbdea ~birine memub 
deiflsln. FalrM A.Parabam. Ve ADkar8lı o~ için. Demlnpom bal 
gibi tutaa bir JUi )'UllUl81D. .. 

~azmı s:ltlrdlkten son~, 'VJırilecek en "el cevabin 
biç ceub n oJdujmıu hemen 

Falla& ı. ~ 9 ·~etefl 
•por mecmaumı .... bemlnpor ale Wrı hidiiet 
JUll'••la körDkörlble Wuua. ederek ~ ..-il Wr taı • 1a Türkiye 

28-30 T d 1 k . o da llellla ........ 1Q'dtlia ltılD - baldkatl ,. .... pı .,,,...idea ......, emmuz 8 yapı aca •por mabarrlrlerlae Beden Terblye.ı Genel Dlrektörlljladea ve.ika 
A . . verllmm lbmtgeldlilnl ileri sörtiyonan. ÖJıle bir velllka mevmı.bs 
~· 14 . (A:'-·~ :- Beden ~ar ~vıt Cav tarafından ıdare e· olaydı, ve sen de spor muharrlrlljl ~ mti.racaat eteeydba, evnla 

ltrbıyesı genel direktörluiü federas· dilecektır. .. eplda kalırdın. o v9*.lkayı ..... vermeslerdl. 
~dairesi bqkanlığmdan: 29- ve 30 mayısta Ankarada ya· Öyle dejll mi Y•~-
. 7 ve 9 temmuzda yapılacak iker. pılmış olan İstanbul - Ankara esk .. Demlnpora haksızbk eclllmJtdr,. diye feryld ecllyonan. Fakat 
1dart bazı sebebler dolayısile tehir rim müsabakalarının revanşı gene ae acı tecelli: Sen bir )'Uda feryed ede dur, hemen yazm.m yamba§uı· 
edilen lürkiye bisiklet birincilik mü ayni takımlar. tarafı~n 21 .ve 23 da beden terbiyesi dlrektörlüğllnb federasyonlar be§lwılıiuuJuı ve
S&bakaıan 28 ve 30 temmuzda b· temmuzda Edımede ıcra edilecek· rllmlt olu ve DetredlleD koekoca bir yuı var: Galatasaray • Demir-
~ Küçükçekmece _ Silivri tir. spor 1UDplyona iç1ıı iki kere karfdateee1r•ar ... 
Yolu ÜZeri • • FeGercısyon tarafından cvvelc1: Ba ne perhiz, ba De Waana tuıtuaaı •• 
~ nele 156 kilome~. muka tesbit edilmiş olan maçların icrası btaabul gazeteleri haksızlık Japtalar, Demlrsporun tamM'aalu· 

Ve Kilçükçekmece golü kena- gibi zaruretler müstesna olmak üze. lana lmlwıclılar. Peki, ya federuyonan teblljlne De dlfellm r _ 
~bir kilometre sürat olarak ya· re bütün memlekette işan lhire ka· Yuma handan dalla IJ'l ae\'alt' iDI olurf .. 

i<:aktır. dar futbol müsabakaları tatil edil· 'l'uoµ okuJ11p bltlrdlktea aonra, ortaya bir lstuballalak, Anka-
bi ~u ltliisabakalara 14 bölgeden ~ mfş ve keyfiyet bölgelere tamim o- nJdık çıkarmak nJyeUnln çürllklöitt sıntıyor. 

8ikletçi iştirak edecek ve müsaba· l lunmuştur. htubal, sporda o derece aaarJl içinde kalmıf bir yer ki, orada 

Cll'ld atmaa• vle9t gUselQlıle Ml,uk fayüın oWqa .. ...,...... 
~ '°8ra Avrapum her tarafmda Lllb&Ma Almuyade kadmlar .,._ 
~ elrid atma merala blrclenblre artmqtır. lıte abe clal ••d• el· 

ata. Alman imlan. 

mubat stadlar J&Pdmcaya kadar, mllJi küme maçı bile yapmak 
mllmktbl delUdlr. Halk o derece aeın teuhiint yapıyor ki, Demlnpo
nın oyun tarzı bile bozuluyor. Bqlktafm penaltıdan attıp golb mu 
azu alluflumw bir kabahat ••• Demlrsporlalar hücuma geçtikleri u
mu btuıbal aeyirclal yuhalıyor ı... Çbldl stad dar oldujandaa, balll 
aruma kanllUl bir~ propagaadacı "'ballun yüksek, fakat gok mey. 
,yal •por terlllyeel,, nJ lstedljl yere sllrllklllyor. 

Ve nihayet ~k eeı deill mi f Maçtan SODra bbıdllderl otomobUde 
-.il lllr idil· toför • baklarmı te&Hm ediyor. 

- Deaalnperlalar 1UDplJonlaia bakldle kazandılar. Ziyafete 
................. ! ... 

VelhMll Delalnpor, d ...... bir mabltte, fevkalide bir oyun~-
bnlddlla ._.. elblrlil ..... lılr tatubulun karpmıda mlleadele e-
...,. •ıı..._. ımn~ 1ıltb17or. 

Y-.. satalan ayam lifle: 
....... 1la IUllanlaa _.. 111111 etffilm bt'I mtlJle..- pular: ar 

.._ 11 rıaltr Demin,..._ lıakkı ela mll6 ktlme .,..,.,_.. .... 

- r- 1• Maak ~...,..., PJl'lmıetra ber vallltaJa müracaat eL 
mittir• l'üa& ltpOl'da .-plyomlU Mrla kazenılemu,, 

AlduQ'onaa .._,.,,._ • 1,& ... t BetlJdqm bildmlyet dejll, tek 
imle oıaaua M)'l'eClea spor ma1111.rrfr1, gGrdüitl hakikati yumıt. ave
raJ lllade eıa lllflllW Jollardu .. jruya mldafaa etıhııı-tlr. Ortada mll· 
ldm bir )'alllılllk varken •alrlkatl görmler sW1UDu. Bu hakikati ya
Dlllantt q hlleam etmek en blrlnel taraftarlıktır. 1ıtln ulmı, NUmı 

tetkik etmecleli yapılaealr blcamlar inl!IUU · gilUbı~ 'ulyete sokar. Ne 
kadar JUllıt ..... dljllnD, nekadar alclaaclıjmı ve nihayet nckadar 
~tar oldujau Bed• Terbiyesi geael dlreldörlllğünibı neıretUil 
tebBI aenl utudıraealı feldlde gösteriyor: 

lul~oaa taybd lcln Galatuarayla Denılr.ılpor iki kere daha 

~-
Binaenaleyh, ldüblble, ldareclslne, talumma, halkına, xuetftlsl-

•e ve dört bir yanma çattıbn latanbafun nelwlar doğra ;yoldan Der. 
leclljlnl öiren artık. 

SACİD TUGRUL ÖGET 

- Senem herif. yizme lluazana alnm ton atılır 1111 Mo! .. 

Demirspor 
Kalamışta bir kamp 

urugor 
Milli kilmenin pmpiyonunu tayin tasarayla yapacaktan mOasbakadıuı 

edecek iki maçta Galatasarayla kar- evvel, Fener stadında antrenman 
şılapcak olan Ankara pmpiyonu yapacak olan Ankaralı aençlerin, 
Demirspor takımı, son dakikada 30 temmmda Ankarada yapac:ak1r 
verilen bir kararla lstanbula hare- n ikinci ve son maça kadar sıb bir 
ket etmiş ve §ebrimize gelmi~erdir. disipline tabi tutulacaklan anlapl-

Dmerisporlular Kalamı3ta Belvü m~a Galatasara 

otelinde bir kamp kunnu~ardu. caklan iki maçı da tzmirıi = 
Gelecek hafta Fener stadında Gala- !erden Mustafa idare edecektir. 

Kadmlanmız ve binicilik 
Sivil binicillğimiz Wı beliren, smdct hiç kadın binici yeti~. 

t1h silinen, klh parlıyan, klh .sö. Bir zamanlar çok iyi bir taç kfll 
nen ve muttuıl baaUbadelmevt ge- vardı onlardan ya iıten el çektiler 

çlren, bir hayat mrtma yüklen - yahutta, bugün ata binip yabm 
mit aenelerden, çok eakl tarihler - gönül ellenediriyorlar. 
denberi allrUkleyip götUrllyor. ..Hakika~en ~ gün sahamızda it 

Zaman oluyor, bakıyomınuz or - görecek hiç bir kadın binicimiz ol
tada bir at nalı bile blm•m11 der maması çok aadır neden bilmem 
ken bir kargqabk, bir ıurlıau, yok, Yetİ§emiyor. 
herkeste bir Umid, bir HVlıune, bir Öyle zannediyorumki bdm bini· 
hevea ve bir şeyler. Derhal birkaç cilerin yetişernemesjnin ciddi sebep

yeni hevesklr, programlar, nizam lerinden biri de konkurlann muh· 
nameler, projeler,. Çalışılınır, ça _ telif OlmaSJdır. Nonnaı §al'tlarla 
balanılır, fakat her ne hikmetse hiç bir kadın binicimiz erkeklerimis 
bermutad hiçbir şey olamadan, kim le mukeyese edilemezler. Her kOJJ• 
ae ne olduğunun farkına dahi var- kurda pek tabii olarak mağlub olu
madan her şey ortadan yok otur. yorlar ve şevkleri kınlıyor muvue 
Silinir gider. Tenar ayni atalet, nesiz işler görüyorlar. 
ayni ıUkünet ve yotdut. Halb\ıki kadmlar için kendi ara. 

B. 'dJ:5:-. b bi b" . . larında konkurlar yapılsa 0 zaman 
ını 15aualZ u r ınnın tama- . 

miyle midi olan iki halde daima bir n~tı': m~i bir şeyler ~ • 
ka unsur kazarur ka bede .. nıtekım bır zamanJardaki varlıkla-

ç ve Y r. Bu- mdan bah trw · . bir ır ..... w.ı 
tün kÔnkurlarda alJa§lanşnlar böy· · se ıgı~ ~. -.. 
le bir devlrde .wc.... -ek . . 1930131132 senelennde orpnııe e-; 
d • UU5"& ve sensı. o dilen ayn parktıtm kazançlandırJar 

evriD akabinde Yok oldular, zıra Bö 1 1 k te tabi•d" . ta 
t dl te aı~ k Y e o ması pe , ır zıra 
ema ve v 1 yo · mamiyle amatör esaslara istinad e-
Bir zamanlar konkur programla den bir sporcu için yegftne gaye s

n sim siyah yazı içindeydi, şimdı porunu yapmak en büyük mükatat
sivillere aid sahifeler beyaz beyaı ta muvaffakiyetini kazanmakla te-
kairtlarda bir kaç isim. '>arüz ettirmektir. 

Y t· ...... 1 h ed"l'- ilç sene- Biniciliğimize kazara bir gQn g "ir e l;o;&uer esap l la.... b. . 'k . 
b. k' . d" - r rnk az hem pek ır ıstı amet venlecek, bir organı·. ye ır ışı uşuyo • ,.- • 

çok az fakat hiç yoktan gene iyi zi· za!;yon yapılacak olur:n bir kaç a-
ra yetişmiş olanlar bu giin her biri mazon yetiştirmek c:•t ti ihmılıl e -
birer kudrettir. " lurunıyacak bir ihtiya(tlr. 

Yalnız nedense bütün bu kar 
gaşahklar, varlıklar yoklu!dar ara-

Cavit S. Tul;a 



- Kocamda AUll ta1+p Hf\I• 
P CMrlcil UIUÜyle ml '?. 
-- aa,.r .. 8olrôta talllftık. 
w.. NMd oldu'!. 

Yatmar yailJwda w HD 
.. lftY bekliyordum. Olnla ... 

ftltllı. Yamma yaklqtı: 
~~--.. ..,.. .... ,.. 

.... ..... ıinıltinlg?.,, tek· 
kal ittim. ..,... biti· 

........ t'tledmete 
llerlecll. 
Peki, IOIU'a .... qn14lı • 

t. 
- a.ae w,ıe 1ıir te-ln ytı· 

Kinaye 
~-- ........ Piti. not&JI -s

Jıir .., .. taJsmlettr. ..... 

-.. m '" Mla otana 1J1 
lılrfll .................... 

..ıaı 
Brnol t,l pMnnS. Wt .. ..... ..,......... .... 

.. ..... lllr ... p1dı-

- Tmİlll çnlrtllfiııı ılbimıi" /JtlrOftflt lHnw "' t•tn &llyttıhlniı? 
.... O ılbiıt11,,,.; olarolr dilrtfl tnıhıi,. ttıltıitll inı ödldiktcn '°"'" 

Oans 

ya d&JeıCim. 

ICBMAN NASIL DO<:DU? 
Ahrt o14üta ,.,,, .... 

o."" 
• · Arkadaıına nıtladı •• JSıltr 

lilo:ii: 

..,•ne lım. MJW•I• 
- NedenJ. _°""""' ............... 

p isin ptıılf .. ......,.. 

ç 1CI• r m•? 
Dcb. ı laM t&Mrımlltl. Koca· 

... töylenııh: 
- Ser.m • IYleadilim sQndenberi 

l>ir faaL y\i, (.it. &f..-U. 
Ada.. :- Jr... J U'Cb. bem ar. a. 

:~~ir old.ı: 

- Ka-r.-~ ben ~ .. ~~-
.J ki? 

- Daba ne-J*paClbm? Akpm • 
an eve erken ır, pceleri ben 

=~~~cı:. 
YGl'llllL 

- ... ,,.,. ,.,.,..,. 

-~lDll•P*6flA•. Kah· ........ , ...... 11.-... 
-~ ............. k • ....... ~ .......... .... ... , ·~iri ..... .. 
... tk ıcta .... •• ... ...... ....., ... .... 
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J ~~~~~. i-~~~~~~rı arasınd~: -~~ j 

Bir efsane 
Kadm niçin erkeğin esiri imiş? Niçin 

YAZAN L. : Busch 36 Yılmı vahşiler arasında gaç i rm :ş bir Alman soyyahı 

boyanmadan kimseye görünemezmiş ? 

Sihirbaz, binlerce kilometre uzaktaki üzümleri 
bir anda ma.oaraya getirmişti ! 

YAZAN: Riza Çavdarlı 
İlk ı:ağlarda kadm ilk insanla- sine şu emrini duyurtmuş: Kadın onun dediği gibi yapmış ... 

hn bir mabude~i, bir ilıi_h~si olmuş_ , :·- Kadın ilahenizdir, ona secde Aynaya bakmış, ne görsün; afet. 
tu. Erkekler ıbadetlerının esasını edin!.. Kadın kıralınızdır, ona ita- Memnun, Tanrının sarayına var_ 
kadında arıyorlar, mabedlerini on- at edin! Kadın efendin izdir onun mış. Kapıda bckliyen meleklere 
lann namına inşa ediyorlar, onları zevkini yapın! ... O sizden 'istediği sormuş: 
karşılarına geçirerek tapını~lar; kadarını alır, yine dilediği kadarını 
kadına secde etmekle dini borçla- atar!. .. ,, 
rını ödedikelrine inanıyorlardı. Bu emir karşısında erkekler bo-

- Tanrı nerede? 

- Gel seni götürelim .. • 
Demişler. 

Kadın içeriye girince bir de bak-

İlk insanlar ilahr bilmiyorlar. yun eğip itaat o;)tmekten başka ça
Fakat ilaheyi tanıyorlardı. Kabile- , re bulamamışlar. Ama çok ağla _ 
lerin itaat etmeleri icab eden ilk mışlar. Şeytan bu ağlıyan erkek -
hakanlar bile kadınlardan intibah !erin haline acımış. Yanlarına gel- mış ki Tanrı ak sakalıyla oturu -
edilmişti. (Amazon) lar bu tatlı miş: yor. Hemen burnunu bükmüş: 

devrin canlı birer m.i8alleri'-"d.i. " N -1 demı·c: Be 
.J - c ag ıyorsunuz, .,. - - Ben genç, güzel kadın senin 

Kadın, istediği kadar erkeği al- ni ulu Tanrının neye kovduğum: gibi ihtiyarla mı oturacağım .. 
tnak hakkına sahibdi. !kiyle, üçle bilmiyor musunuz'? 
kanaat etmez, dördüncüsünü, be _ "- Biliyoruz, demişler. Fakat 
!ilinci::ıiııi de intihab edebilirdi.' senin ile kadının ne münasebeti 

Kimbilir (latü cins), mazinin ef- var? .. 
ııanevi karanlıkları arasından tatlı Şeytan gülmüş: 

Demiş, 

Tanrı kızınca kadını geriye gön
dermiş. "Kadın köle, erkek efendi 
olsun ... Kadın da böyle her zaman 

bir ha~·aı gı.·bi sızılıp gelen bu ha "a· " T k d t k be ,, ,, - anrı a ını yara ır en, rı soytarı gibi boyansın,, demiş. 
ta nekadar has!'E?tle bakarlar? Kim 
bilir kaç kadın "ah o devir bir da
ha gelse!,, der. 

gizlice Tanrının kafasının içine gir
dim de onu şaşırttım, kadını gü -
zel yarattırdıın. 

Demiş. 

İşte, o vakittenberi kadın erke
~in esiri, boyanan, boyanmadan 
kimseye görünemiyen bir varlık ol 

O vakit erkekler işi anlamrşlar. muş! 
Sabırla beklemek lazımgcldiğinc 

hükmetmişler. 
Demek oluyor ki kadının esare

tinde, onun fazla ve beyhude gu_ 

Tanrı her gün kadınlara baka ha ruru amildir. 

ka biraz daha iişık oluvermiş. Ni. Yalnız, latif cins krzma.sm. Bu, 
ha~·et: -,, biz bugünkü medenilerin degil, ilk 

Vakıa, bu yarım vücutlu sihirba
zın r:ı.ağarasında gözlerimiz önünde 
hayretlerle gördüğümüz hadiseyi bu 
suretle izah edebiliyordum. Ya'lm 
adamın, kendısini bilmeden, ~· ·; -
kernmel bir mediyom oldurru ve vü
cudundaki sub-plazmayı istediği ızi 

bi kullanmak iktidarına sahip oldu . 
1u muhakkaktı. 

~1aamafih cenubi Afrika o:m" -
larında ya~ıyan yan yamyam bi• 
zenci kabilesi ara~ında böyle bir m<' 
diyoma rastgeleceğirnizi kim aklın
dan geçirebilirdi? Anlaşılan şudur 

ki, insan ve onun kudret ve kabi'i
yetleri tabiatın her tarafında bir -
::lir. 

Her ne kadar yarım vücutlu !'İ -

hirbazın ispirtizme kabiliyetlerini 
şu ı,ıekilde izah mümkün idiyse de 
hayalin o taze üzümleri ne suretle 
bulup getirdiğine aklım bir türlii 
ermedi. 

Zira bizzat ~ihirbazın dahi uzu -
mü bilmediğine zerre kadar şüphe 
yoktu. 
Bilmediği bir meyvayı ise nasıl 

vücudundaki sub-plazma ile meyda
na getirebilirdi? Vakıa gençlikt€: 
i~pirtizme cemiyetlerinin içtimala -
nnda bu sub-plazma hadisesi hak -
!undaki bütün münakaşaları ta!;ir 
etmiş, buna merak vermitşim. 

Başlarında fuzuli bir ağalıkla 

her gün efendiliklerini göstermek -
ten zevk duyan mağrur erkekleri, 
karşılarında korkudan salta duran 
köpekler haline sokmak!... Ne 
Yalan söylesinler, bütün kadınların 
iııtedikleri, bekledikleri hatta ha..s • 
retle gözledikleri bir ,eydir. Fakat 
ne yazık ki ne menbamdan çıkan 

nehir eski yerine, ne de kafesinden 
kaçan kuş bir daha. kafesine dön
tnüyor .. 

"- İçinizden bir tanesini bana çağdaki dedelerırnizin düşüncesi. 
hatun verin! .. 
Demiş. 

Sub-plazma, alelOmum uzviyet 
hayatının ilk ham maddesi idi. Y::ı

Kadın esir de olsa, bu esaretin ni insan, hayyan ve nebat hücre -
de bile erkeğe bir incelik verir. Bu 

Kadınlar toplanmışlar, içlerinden !erinin maddesine aynı zamanda ta. 

Kadın, kral; kadın ilahe, kadrn, 
din, kadın, mabude olduğu halde, 
neden bütün bunlardan vazgeçmiş, 
esareti kabul etmiştir? 

günkü erkeklerden kendi gönlünün haniil edebilirdi. 
en güzelini, en akıllısını seçmişler, arzusile kadının esareti altına düş-
Tanrıya hediye etmişler, mesini istemiyen kaç kişi çıkar? .. Vakıa, bu itibarla, sihirbazın ken

::li vücudundaki sub-plazmayı üzüm 
Kadın Tanrıya gitmek üzere yo - Bo"l·anan l'adınlarm daha ziuade 

.J • .J ({ibi bir nebata da tahvil etmesi 
la çıkacak. Fakat kendisini göke u- şevilmediklerini kim inkar edebi-

- mümkündü. Fakat bunun için heri-
çuraca. k ~r. ~~~ ~.u, ıam.r amış._ Şeytan lir? Bovanan kadınlar sevilmem•" ·- ...... . .. ,, ""' fin ev,·ela üzümü bilmesi lazımı:!el 
yanına yanaşmış: ~ 

_:ı ~ · olsalardı, crk~klerin sürü halinde rnez mı ... "> , 
-=. Ey Ta:nrının hatunu, fdemiş. 

Bin sırtıma, senı· artistlerin peşlerinde koşmamaları Halbuki bu a.damm ömründe ü -

Hiç kimse bunu kadınların ken
di arıulariyle yaptrklannı, i.st,iye. 
isliyc k~bul ettiklerini iedia ede -
ınez. Çünkü kadın karga gibidir. 
Gagaları arasına aldığı yemi brra
kabilmesi için karşmma kurnaz bir 

na götüreyim. 
Kadın binmiş. 

Tanrının sarayı - için icab ederdi. 
züm diye bir şey bilmelerine imkan 

Sonra şunu da itiraf etmemiz la- yoktur. 

riyordu. 
Nitekim henüz bu~ruları üzerinde 

juran bu üziim!er daha yeni kızgr 
')ir güneş altında bağllan kop:ınl 
'lll'3 gibi ~ıca!~ d""ğiller ,.,,;:- ··-

İyi ama, üzümler çok tat!ı olma 
'arma rağmen garip, buruk, mad( 
'1l bir lezzetleri de yardı ki, bu ü 
~ümlere tabii üzüm:"len ayrı bir ht! 

~usiyet vermekte idi. 
Acaba üzüm'.er üzerine sub-plaz 

:na ihtizazlannm sürati böyle bi 
tesir mi yapma!,t::ı::ch? 

Herhalde yediğimiz üzümlerin 
hakikat olduklarına ve yanılmıyor
sam mutlaka Tunus üzümleri ol -
duğuna kat'iyyen eminim ... 

Ben hemen hemen kendimden 
geçmiş bir halde zihnimde bu mese 
leleri hallederken beride ağzı kö
pük içinde tepinmekte olan sihirba
zın baş ucundaki hayalet ortadan 
:Caybolrnuştu. 

Sihirbazın bu aralık tepronmele 
ri durdu. Derin derin nefes alıyor. 
du. 

O aralık Sabu-havtinin müthi~ 
bir halde çıkan fakat istirhamkar 
sesini işittik: 

- Muala-guala!.. :rviuala - Gu
ala! .. 

Sihirbaz hiç cevab vermeden in. 
ledi. Bu, Sabu - havtinin sesini i
~ittiğine delalet ediyordu. 

Sa bu - havti tekrar: 
- Cuala - guala! Cuala Guala!.. 
Diye bağırdı. Dostlarına kerem 

et! .. Cehennemleri de göster!.. 
Sihirbaz yerde Sabu _ havtinin 

sözünü işitmiş ki yine inledi. Diş
leri arasmdan kalın bir ses çıktı. 

Bir şey söylüyordu. Buba boynunu 
bir deve boynu !Pbi uzatarak ne 
söylediğini anlamaya çalışıyordu. 

Buba: 
- Sihirbaz ne diyor?. dedim. 
Buba. milthlş gözlerini yüzüme 

ı:evirdi: tilkinin çıkmasını bekler. 
lşte kadm da bu efendilikten e -

sarete, erkeğin hilesine kapılarak 

düşmilştilr. Yani kadın karga, er

:ı?mdır: Kadını çok fazla sevdiğimiz 
Yolda giderlerken, şeytan kadına 

için iğnelemekten zevk duyarız .. 
Sub-plazma ihtizazlan için me -1 - An!Iyamıyorum ! ... d0di. 

kek tilki olmuştur. 
"Latif cinsi" kızdırmıyacağmıı 

bilsem bunun sebeblerini gösteren 
efsane bir masalı anlatırdım. Fa -
kat korkuyorum. Ne yalan l!löyliye
Yim; karşımda hala o ilahe hey be
tile duran kadınları görüyor gibi -
Yiın... Bir ilahenin: 
"- Al bu habisi cehennemin ye

di kat dibine at da oh ol.sun!,, 
diye bağıran sel!li g\ıya kulakla... 

l'tn:ıda çınlıyor. Bende ne kuvvet, 
ne CC1!aret, ne de gayret bırakı
Yor! .• 

Söyleyerniyeceğim... Söyliyemiye
ceğiın ama, arkJ.mdan tıpkı arsız 

tnahallc çocuk lan gibi: 
"- Amca ne olur, söyle ben de 

duyayım! 

Diye koşa koşa yalvaran erkek
ler olmasa ... Her ne hal il!le.' Yara· 
dana sığınıp anlatmaktan başka 
Çare yok ... 

Medeniyetin ilk ba§ladığı, ilk 
çıktığı yer orta Asyadır. Bu sebeb
den oranın efsane maJlallan, me _ 
deni merhaleleri gösteren en hakiki 
bir tarihtir. Bu efsanede şöyle de
llir: 

Ulu Tanrı kadını yarattıktan 
Sonra alıcı gözüyle bakmış, kendisi 
de beğenmiş. Parlak beyaz bir gö
ğüs, üstünde buna da.ha başka bir 
güzellik veren iki kabtırcrk ince bir 
heı, güzel ve mevzun ~acaklar, 
Zevltıe, arzuyla seyredilen küçlik a
~·a1cıar; kıllarla örtülmlyen yakıcı . 
cluciaklar; ı.sırgı;.n tarlasını andıran 
bir erkek yüzü yerine körpe ~efta
li~·i andıran pembe yanaklar. Vcl -
11 asıı her şeyi güze: ve muntazam. 

"- Oh, demiş, ne iyi ettim de 
Yarattnn. Yer yuzilnde benim ve _ 
lıiJi- -"' olmaga yarıyacak bwılardır.,, 

1 
BüLün şeytanları, perileri, me -

t''klcrı seferber yapmr§ ... 
[)Unvanın kö~r>sindc, bucağında 

r.-,. , 
·-... a(..J.r erkek \'arsa, hemen hep -

sormuş: 

- Tanrıya çok güzel görünmek 
ister misin? 

- Evet.. 

- O halde şu kırmızıyı dudakla-
rına, şu allığı yanaklarına, şu sür
meyi gözlerine sür. Yüzünü daha 
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:ıafe olmadığı rnalCırndur. Acaba si Fakat Sabu - havti anlıyordu. 

hirbaz uzaktan bir an içinde Tu - - Herke.s yüzükoyun yere yat-
nu~taki bir bağdan taze üzümler; sın!.. diyor.. Cehennemleri göste -
bilmeden koparıp mağaraya mı ge- recek!.. 
tirebiliyordu? Vakıa yediğimiz ü - Sonra, kendi yü~ üstü yattığı 
ıümler hakiki idi. Sapları ve yedi- halde başını sihirbaza çevirerek: 
ğimiz salkımlar hala mağarada yer. - Cuala - guala!.. Merhametin 
de duruyordu. Yani bunlar kurbağ::ı bizimle olsun! .. Bize fenalık olma -
gibi hemen erimemişlerdi. Bu ise sın ... 
üzümlerin hakiki olduklarını ~·· t::!- Diye yalvardr. 

'YÜZ)l'l elc ô GRE>lE 
t'! E K •• su ,.e ıo..ıE -
">' i ıSM.&.~LA t>'t 

"G "'IAPt> ı RO 
UNU· ·· -~'111 

Sihirbaz yine inledi. Dişleri ara
;ıından bir şeyler söyledi. 

Fakat Sabu _ ha\·ti de bu sefer 
;aı;l:ın ve mütedchhiş gözlerle yüz 
:::rimize baktı. O da sihirbazın ne 

öylediğini anlamıyordu. 

Fakat bize: 
- Yere yatın! .. Yüzükoyun yere 

yatın! .. 
Diye bağırdı. 
Ben bizimkilere bu emri alman

ca tekrar ettim. Kendim de yere 
uzandrm. Fakat sağ elimle de t.a
'ıancamı elimde tutmakaydrm. 

Herkes hayretle beni taklid ede -
·ek yüzü koyun yere uzandılar. 

O anda sihirbazın tekrar inleme.. 
~e ve yattığı yerde kıvranmağa b~ 
'adığınr gördük. 

O esnada sihirbaz yarım gövdesile 
birdenbire yerde tepinmeye, sıçra

maya ba-;;ladr. o derece ki başı re
;e vuruyor ve ba!)ilc yerin teması~ 
~lan hasıl olan takırtıyı i~itiyorduıt. 

Adam kızgın ya~ içine atılmış bir 
balık gibi yerde sıçrayıp durmakta 
idi. 
Aynı zamanda şiddetle inliyordu. 
Gariptir ki yanıbaşımda yüzüko -

yun yatmakta olan Sabu-Havti de 
inlemiye başlamı~tr. Ben ne olaca .. 
ğmr merakla hiçbir şey gözden ka • 
çırmamağa çalışıyordum. 

• Bu ya:-ım \-Ücutlu mediyom par_ 
çasımn ,göstereceği (cehennem) ne 
olabilirdi? 

O arahk kulaklarımda bir oğultu 
:!uymaya başladım. Kulağımın eli -
binde tayyare motörü i~liyormuş 

~ibi ~iddetli, sürekli bir oğultu .. 
Once mağaranın kapalı ve rutu -

betli hayasından bunaldığrma hük
mettim. Fakat o garip oğultu gittik
çe artıyor ye beni sersemletmiye ba~ 
lryordu. 

O esnada yerde titremekte olan 
sihibazın başı hizasından beyaz par
lak bir madde, ince çizgiler halin .. 
de fı~kırıp büyük ka\·isler çevire -
rek sönmeye başladı. 

Gözümün önünde yıldızlar uçu • 
· uyor zannettim. Esa~en kulaklarım 
da da oğultular arttığı için mağa
ranın havasından zehirlenmiş ol • 
mamdan ciddi surette korktum. 

Zira sihirbaza baktıkça onun ba
*ı hizasından bu beyaz parıltılı 
madde kmkunlar gibi biribiri peşi· 
ıc sıçrıyor ve ha\·ada parlak, ipince 
kaYisler çizerek etrafta sönüyorlar • 
·lı. 

Gerek kulak oğultusu ve gerek 
!özlerimin önünde bu şekilde yıl • 
lıılar uçuşması zehirlenmek ala .. 
netlcrinden başka ne olabilirdi? 

O vakit can hcvliylc mağaradan 
.ıemen çıkmak lazımgeldiğini dü -
ünerek yerimden fırlamak iste
lim. Fakat hayret ve dehşet için
•le donup kaldım. Zira vücudum 
:ü1çe ke::ilnıiş, yahut bütün \'ÜCU -

!um yere perçinlenmiş gibi yerim
den kımıldamama imkan olmadığnu 
"'Ördüm. O vakit dehşet duydum. 

Hiçbir azamı krmıldatamryordum. 

Bu hal zehirlenmenin birdenbire 
·1ayli ilerlemiş olduğuna beni inan
iırmışh. O vakit diğer arkadaşla.re. 
baktmı. Hep beraber öleceğimize 

kanaat getiriyordum. Zira öbürleri 
tle yerde ayni şekilde, hiç kıpırda
madan bön bön, garib ve mütedeh. 
'1is ı.ı;özlerle bakıp duruyorlardı! .. 

Fakat hayret ettiğim şey beyni
min asla uyuşmamış olması, bütUn 
'iuurumu muhafaza etmekte olu -
~umdu. 

Etr:ıfrmda ne olduğunu, ne geoe;
tiğini tamıuniylc, bütün tefrrrüatL 
1e her zamanki gibi göruyordum. 
Muhakeme kabaliyctim de tama -
niylc AAğlamdı. 

Yalnız uğultular arasında YÜ. 

::udumun fec inmiş gibi hiçbir ta · 
rafımı kmuldatannyordum. Deh -
şetle .sihirbaza baktnn. 

(Devamı tJa), 
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Gökte atmaca - serçe kavgasını 
andıran muharebe devam ediyor 

On dakika kadar yattıkları yerde kıpırda.ma
yan T-ürk plloUan bombalarm arkası kcsildi~'İn.f 

görlincc ayağa kalktılar. Üstlerini, başlarını sU • 
pUrdUler, tozlarını silktiler. Sonra yanyana. dur -
dular, gökte, projöktörlerin aydınlattığı sahada 
biribirlerile savaşma.ğa. başla.yan avcı tayyareleri
nin harekatını takibe başladılar. Bombardımruı 

tayyareleri iki avcı tayyaresinin himayesinde Mal
ta yoluna doğrulm~tu. 

Geri kalan 4 İngiliz avcı tayyaresi, b31çavu§ 
Roynbah'ın idaresindeki Alman avcı filn.'!ile çarpı
nıyor, meydıı.nm üzerinde akrobatik numaralarla 
biribirlcrini avlamağa çalqJan sekiz tayyarenin mo
tör gUrliltUsU fasılalı makinelltUfek tnkırtılan ka
demell tek hatta hücum ediyorlar, kendilerinden 
daha ru: becerikli Alınan tayyarecilcrinl teker te_ 
ker kıstmnağa, 4 namludan birden tevcih edilen 
ateşlerle parçalamağa uğrn.sıyorlardı. 

15 inci dakikada Alman. tayyarelerinden biri 
iki dakika fasıla ile ikincisi oldukları yerde birer 
defa sarsıldılnr, sonra, n.rkalarmdan şeridinısi be
yn.z bir duman salıvere salıvere meydana doğru 

alçalmağa b~ln.dılar. 

lngiliz tayyareleri d~en Alman tayyarelerinl 
kovalıyor, gökte bir atmaca - serçe kavgrumn an -
dmın muharebe fJiddetle devam ediyordu. 

lki arkndaJjmın düştüğUnü gören Alman tay • 
yarclcri içeriye doğru kaçııJtılar, karanlıklara ka • 
rt§War. 

Avcı flloalrmm karşılqhğı dakikadanberl a -
tcşi kesmiş bulunan Tilrk tayyare da.fil toplan Y\.:. 
nlden faaliyete geçtl 

Görlllmemiş bir cllret hamlesile meydan llU> -
rinde 6 metreye kndar avlannı kovalayan· tn~liz 
tayyarelerine şiddetli bir ateş açıldı. 

Düşen tayyarelerden blri meydanın d!§mda, 
rtlzgiır tulumu direğinin civanndaki çalılıklar.\ in· 
,ı;. Diğeri meydanın orta yerine bUtün ağrrlığile 
h ndu, ve .. iniş takımlanaı parçaladı. 

DUşman tayynrelerl, mU.Stahkem mevkiln top
lan ve hava meydanının ağır makineli tüfeklcı i 
karşt5rndıı t ekrar yükseldiler, yaptık.lan işi kMi 
-görmil.~ gibi geldikleri istikamette çekUdiler, 'ka
ranlıklara kıın3tılar, kayboldular. 

Hava hUcumunun nDıayetlenmem, tayyare ta_ 

bur karargô.lımdaki heyecanı basttramadr. 
Meydan projektörlerle gUndüz gibi aydınla

tıldı. Sedyelerle mücehhez sıhhiye müfrezeleri, 
yer böUiğü efradiylc birlikte meydan ortasma dü
§en ve meydan d!§ında çalılıkların ara.sına inen 
tayyarelerin y:ırdmıma. kOfıltular. 

Mecdi ile Fnzıl, hangar ka.pımım önUnde tay
yarelerin uzaklaşmasını seyrettiler. İngiliz uçak -
lan karanlıklara. karıştıktan aonra. kalabalıkla ka.. 
n§an meydana doğru yUrlidüler. 

Yer bölUğil ne!erlerl dil.şen tayyarenin ba.~ma 
iişUşmUşler, enkaz arasından pilotu çıkannağa uğ
ra.,ıyorlardr. Pilot !ağ ve sağlamdı, bir yerine bir 
ıey olmr.unıetı. Fakat tayyare büyük bir ' tamir 
gcçlrmedikçe ~ln.nılacak halde değildi. 

Korkusundan tirtir tltrlycn pilotu hasta oto
mobili tabur revirine göttlrdll. Tayyare enkazı ça• 

Nihad atıldı: 
- Demek bu adamın ziyareti sizi bu· 

kadar çok kederlendirdi. 

buk meydandan kaldınldı. 
Tilrk tayyarecileri bu feci vakayı acıklı bir 

bnkı§la seyrettiler. 
Mecdinin içinde bu dUşUşU aciz sayan, aczin 

intikamını almak için şahlanan bir his uyanmıştı. 
Yeğit Türk yüzba.§ısı h!J'15la t.:triyen dudakla

rını kıprrdatt.ı, Fazılı kolundan çekti: 

- Haydi Fazıl! dedi, gidelim. Kendi odamrz. 
da sinirlerimiz daha rahat edecek. 

- Dur, şu tayyarelerin halini görelim. 
- Nesini göreceksin, İşte, İngiliz tayyareleri-

nin önünde sukut eden dostlanmız. Ellerindeki y eni 
til!eklerle de bir iş göremediler. Bırak facia sey_ 
retmekten, yaratması daha. i:;ldir. 

Fuıl s~ini çıkarmadı, beraber yürUdiller, e
ğik başlan önlerinde, adm1lan dola.ı>rı.rak pavyona 
geldiler. Kapıdan girerlerken imd&d otomobili 
meydan dışına düşen tayyarenin ral:ibini getiri
yordu, Mecdi sıçradı, §O(öre işaret etti. Arabayı 
durdurdu. Sordu: 

- Dllşen lrimmiş oğlum? 

- Kapiten Kristof yüz~ 
- Yarası ağır mı 7 
- Başından ve bellndent 
- Peki ... 
otomobil hareket etti, ikinci yararı prıonı da 

uutruı~ye götürdü. 
1ki Türk kartalı odalarında §.iddctli bir bahse giriş.. 
Jn1-lerdt Mecdi, ' Faz.ılın ısrarlarına rağmen deh-

tli bfr karnı- vermiş bulunuyor, bu i:arannm tat
bikınıla da r.:rnr ediyordu. Genç pilotun verdiği lca
ıısr şuydu: 

Bura.dan havalanacak, Maltaya kadar bir u
çuş ya}'Jaeak, tek ba§ı~a. İngiliz filosunun taburu.. 
na yaptığı bulı:rnın cevabını verecek, dUemnn ka
rargıilıtnı bombalıya.caktr. 

Fazılın alıkoyma için ileri sürdüğü ecbeblerc 
omuz ailltel\ delikanlı, yUksek sesle haykırır gibi 
anlatıyordu: • 

- •YuaHimlerlrt'l.iz ltu liUcuıhu, liUcum netice-~ 
sinde dUşürillen tayyareleri.ruWn, bomba yağmu
runa tutulan istihkfunlarınıızm aczini sineye çek
mek zaruretinde olabilirler. Fakat bu hal beni ta_ 
ııavvurumdan alıkoyamu. Fuıl, gideceğim! Evvela 
i2J.n ietiyeceğim. Vermiyeccklerini de pek lll bill
yorum. Fakat fonnalite tamam oleun yeter! 

- Sonra ne yapacaksın? 
- Ne mi yapacağım? 
Mecdi, kendisini bil.abütün yüksekle§tiren ze

hirli bir gülU~le devam etti: 

- Sabah uç~unda, rotamı Malta istikametine 
çevireceğim, gözden kaybolacağnn ! 

Fazıl ark~mm sözUnU kesti: 

- Bu yapa<::ağm cilret değil, adet! delilik! 
Tek tayyare Matla göklerine varsa bile ne iş gö
rebilir? Av tayyareaile yola çıkacaksın! Ne kadar 
bomba alablli.rııln? Alacağın bombalan naaıl ve 
hangi hedeflere kullanabilirsin? İngiliz hava filo
larmm karşılama.sı karşısında ne ynpacak, nasıl 

kendini kurtara.caksm? 
(D<wanu var) 

-24- Çeviren: Fethi KARDEŞ , 
- !şi nasıl meydana çıkardmız? k<Un ettiği sabıkalılar ..• Bu bakım- tiyorsunuz dtğil mi? Evet, merkez 
- Buraya yerleşti~imizdenberi dan tahkikat yaparak muhbiri bul · :rnmandanlığmda bir casus vardı, 

;)ilaistisna bütün §ehir ahalisi bele- dum. :foğru ... Fakat o öldü. 
diye dairesince verilmiş ve merkeı Bu adam, Sen Korentende yerle~- - Oldü mü? 
kumandanlığından tasdikli bir hü - miş bir İsveçlidir. Burada aske· - Ya ..• Haymın şaheseri işte bu .. 
viyet varakası taşımağa meôurdur. ailelerini, cephedeki akrabalarındaı • fücrimin Stifel olduğunu isbat et· 
Bundan, üstünkörü bir tahriri nü • mektup temin etmek bahanesile do. rneğe muvaffak oldu. Şimdi size i · 
[us şeklinde de istifade etmiş olduk. 1andırmak suçundan mahkfun ol. zah .::::Jecek. 
Fakat iş o kaadr aceleye geldı kı nuş. zeki serserinin biri... Haym söze başladı: 
belediye dairesi, birçok kim lem 1 Ma!•sadının sadece hakimden in· - Bu işin §erefi. itirai etmeliyim 
unutuldu~nu biliyor. Diğer taraf - .ikam almak değil, aynı ıamandr 'd, Şmite düşüyor. 9 mayıs gününe 
tan birçok askerlerin sahte hüviyet 'ı teşkiltıtınuza girmek olduğunu tah ait olan bu fotoğrafların on mayıs 
\"arakası tedarik ettiğinden emin - '11İn ediyordum. Aldanmamışım Jilnü burada kopye edilmiş olmac:ı 
dim. ·(olaylıkla itiraf etti. lAzımgeldiğini ona ~ylemiştim. O 

Bu vaziyette "şehirdeki sivil hal. Kampars atıldı: liln bütün zabrta kadromuzu oda-
'<rn iaşesini bitaraf devletler temi:- - Suali ona bu ~ekilde mi sor nııa çağırdığınm hatırladı Kolo • 
2deceklerdir. Bu maksatla ahalinir· :iunuz? nel... Bu gelenler arasında eğer bir 
1akiki mikdannı bilmek 18.zımciH ... Haym sinirlendi· }üpıheli varsa bu Stifelden ba~ka ' ' 
Şeklinde bir şayia çıkardım. Sahtp - Siz olsanız öyle yapmaz mı~· :>labilir miydi? 
'1ü1'iyet varakası taşıyan birçok a-.. hım? Bununla beraber hepimizin gözü 

'{erlerin bu fırsattan istifade ile si _ B~ki de evet. Fakat ben ,ör _ ) nünde ve duvardaki resimlerin fo_ 
\ilmiş g;~i müracaat edeccl•!erirc · ~ düşünüyorum: Eğer bu serreıiyl! toğraflannı almak bize imkansız 
~'anidim. ' bu mektubu, hapisha.Mden kur • ~örünüyordu. Şmit tercümanın ~ -

Belediye dairesinden, bütün şehiı ulmak, para ka.~anmak ve hizmeti yasını bir defa daha ve bu sefer bil-
-ahafüinin tam ve kati bir listesini nize girmek için mi yazdın?. , de yük bir dikkatle muayene etti veni-
vcrmcsini istedim. Bu listede yen· nişseniz memnuniyetle: "Evet,, de· 'ıayet buldu: 
birçok erkek isimleri gördüm. Evve.! :nesinden başka bir cevap beklene - Fevkalade minim.ini bir fotoğraf 

· !d gün bu isim!eri ta~ıyanların hii- !>ilir mi? makinesi, bir zabit kemerinin to -
viyct varakalarını tetkik ettim. Bü-1 Haym alay etti: kasına yerleştirilmiş, objektifi toka-
yük bir sukutu hayal beni bekli • - Si:ı meğer ne kadar ince dü· :laki "Gott mit uns,, kelimelerinin 
yormuş meğer! Vesikala;-, mühürlf'- ~ünüyormüş~unuz ! Fakat müc:aadc '1arfleri arasına giılerun işti. Bu ke-
ri, imzalan, muntazamdı, yahut öy- eder~niz ben Kolonele izahat \'ere . meri kullanmasmı Stifele yasak et
le sanılıyordu. Ya biz ilk defasıııd3 yim. tiğimi hatırlıyordum. Bu yasala 
kartları yollayıp dururken isiml,ri Kampars kızdı ve mahcubi;"fü riayet etmesi hususunda daha dik • 
kaydetmeği unutmuştuk, veya ~h- sustu. katli olmadığıma şimdi çok müte
te vetjkaları sonradan merkez ku - - Rap0rumun bu kı mmda rüt . essifim. 
mandanlığmda hazr•ö·nağa muvat- bem itibarile riyaete mecbur oldu _ Bu fotoğraf makinesi, posta pulu 

1 

fak olmu~la.- :ı. ğum azami objektiviteden aynhtrak büyüklüğünde, fakat büyültülmesi 
_ E, sonra ne yaptınız? şah1_sr ":ütaJla.mr bildiı:me~ cün!t kabil r~imler çekebiliyordu. Stifelin 
_Bunu anlayınca ba~a bir ça _ ett m K~lonel. Bu ~hr:n hayatma mücrimliğini isbat eden bu delil ba

reye baş vurdum. !simleri yeni or • 1914 agustosundanberı karışmış na·kMi göründü. Fakat ümide diiş-
taya çıkarılan bu adamlar arasın _ hiçbir ahlfilc endişesi duymadan, meksizin başkadelilleri de tercür.ıa -
daki bütün dilsiz sağırları tev\.if et- hizmetimize geçmtğe can atan bir nın notlarında arıyorum. 
tim. tç!erinde beş Ingliz a<:keri var-' adamm gözümüze ıt~lt için Oi - Stifel aldııt rüşvetleri ve onlann 
dı. .. , ze iba etmek üzere bir masal uy - menbalanm kaydediyordu. Casu~ -

Kampars şa~ırdı: :iurmaktan ba,ka ifsa edKek bir luktan kazançlarını ve bunları nelt>r 
- Hepsi Ingiliz mi? Neden? şey bulamama~ı manidar değil mi? mukabilinde elde ettiğini yazmama-
IIaym alay eder gibi: Ben bundan Sen Korentene casuslu- sı için de sebep yoktu. Maalesef hu-
- Biraz dQ~ünürseniı anlarsınız. ğun hiç olmadığı veya pek aı bu - ·uc:i bir ~ifreye benzeyen yazısının 

dedi. Fransızca bilme,•en sözd~ lunduğu manasını çıkarıyorum. ~ifre anahtarım keşfetmeğe mU\öf. 
Fransızlar için dilsiz ve s~ğtr görün - Bravo! fak olamadım. Bu k~ıtlar üzerinde 
mekten başka çare var mıdır? Merkez kumandanı stvinçle de - uykusuz geceler geçirdim, netice sı· 

Kompars : vam etti: fır. 

- Ifakkmrz var, de:li. Afferbr~i - Ço'( iyi m·ıhakeme t'diyor5u • Ni~rstof, Hayma karşı yeni baş-
niz. 'lUZ. Biızat beni:n yazacağım ra _ layan bir ~fkat'c: 

Kolonelin seYincinden ağzı kulak· porun esas noktası da bu olacak. - Aman, dedL Srhhatinizi koru.. 
: arına \'arıyordu. Dedi ki: Mıntakamııda casus yok. yunuz. Çok yorgun görünüyorsu -

- Şu mahut casusluk c~miyetine Stroberg tereddütle l!fa kanştı: nuz. 
gelince, böyle bir şayianın mana~ı- - Bu biraz müballgah bir iddia Ştroberg sordu: 
lığını gayrikabili münakaşa bir ~u. olmaz mı? - Stife1in katli me:elesine gelin· 
rette isbat ettiniz. Kolonel kızdı: ce; ona dair bir malO.mat yok gali. 

Haym müte\•azıar.e mnkabe!e ~t · - Susunuz Ştroberg. Siı bu işler· ba? 
ti: den anlamazstnı%. Şehir ca;;uslardan - Yok. 

- Bu basit bir işti. ltlıam ediie'l temizle:ıdi: böyle yazacağım. Kompar!! 1Ma karıştı. 
~hsın hüviyeti araştırma saha:mı - Fakat... - Peki ama bu nokta tahkikat 
tahdit ediyordu. llakim Düpnm· - Susunuz Ştroberğ ... Şu çalınan ~fuklan açmıyor mu? 
kim ihbar edebilirdi? Onun m3h - fotoğraflar meStlesini söylemek is -· (Det'arnı vnr) 
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belki manasını bir türlü anlamadığım bu 
küskünlüğünüz dağılır. 

-Belki kUskünlüğüm gibi eleminiz ve 
ıztırabınıı da dağılır. - Tabii değil miy ya .. Senelerce ayn 

ya~dıktan sonra buluşan iki arkadaşın 
yapacakları ilk iş mazinin hararetli gün
lerini anmaktır. 

HABER' N AŞK VE HiS ROMANI: 30 
- Rica ederim. Yürekten gelen hüznü

mü, somurtkanlığmızla mukayese etme -
yiniz. 

- Güzel mükaleme mevzuu doğrusu .. 
Bu adam herhalde çok neşeli birisi olmı
yacak. 

- Bu karşıla)Oladan ben çok memnu
num .. Maziyi hatırlamak o kadar tatlı ki. 

- Doğrusu kalbiniz anlaşılmaz bir 
muamma.. Birisi geliyor.. Sizi günlerce 
ağlatacak şeylerden - bahsediyor. Sonra 
bu karşılaşmadan çok memnun olduğu· 
nuzu söylüyorsumµ: . 

Nihat bu cümleyi söylerken sesinde 
kıskanç bir eda vardı. Fakat o bunun 
farkında değildi. 

Behire Nihadı protesto etti: 
-. ~ccdet Bey buraya beni kederlen -

dirmek arzusile gelmedi.. O sadece eski 
çocukluk arkadaşım görmek, onunla ko
nuşmak istiyordu. Bu da çok tabii bir -
şeydir. Necdet Bey altı senedir lstanbul
da yok.. lki sencdenberi Erzururnda. Bu 
kadar uzun b1r hasretten sonra beni ıı
ramak Necdet Beyin biraz da vazif~iydi. 
- Başkalarım kewlendirmek hiçbir 

Nakleden: MUZAFFER ESEN 
vakıt vazife olmaz. 

- Niçin hislerimi anlamamakta ısrar 
ediyorsunuz, Nihat Bey. Necdet Bey ile 
ti çocukluk günlerimizde tanıştık, bera ... 
her oynadık, biribirimize masallar söy -
!edik .. Başbaşa roman okuduk. O zaman
lar Necdet, benim için tam manasile bir 
ağabeydi. Geçen gün onu karşımda tek -
rar görünce yıllarca ağabeyini kaybettik
ten sonra ona kavuşan bir çocuk gibi se
\'indim. Onu gördükçe mazi birdenbire 
gözlerimin önünde canlandı .. Zaten geç -
mişi unuttuğum bir an bile yoktur .. Fa -
kat zaman geçtikçe hayaller biraz tozla -
nıyor, silikleşiyor. Necdet Beyi görünce 
bu kıymetli hatıralar tekrar eskisi karlar 
canlı göründü. Ne demek istediğimi an -
hyorsunuz değil mi Nihat Bey? 

Nihat canı ı::ılaldığım gizlemeden 5ert· 
~ C'evap verdi: 

- Hayır, anlamıyorum, sizi bu hale 

koymağa Necdet Beyin ziyareti k~fi geli
yor demek .. Bu vaziyet kar~ısında mazi. 
yi hatırlatacak adamlarla konuşmamanız 
daha doğru olur .. Hem bu Necdet Bey 
ne diye Erzurumu bırakıp buraya ı:;elmiş .. 
Yoksa o karlı iklim ho~una gitmemiş 

mi? 
- Bilakis, Erzurumdan çok memnun 

görünüyor. Bana Erıuruma dair birçok 
tatlı hatıralar anlattı. Necdet Bey askert 
doktordur. binli gelmiş, izni biter bitmez 
vazifesi başına dönecek. 

- Oh ne kadar iyi! Istanbulda ne ya
pacak! Biran evvel işinin basına dönsün. 
bir daha da sık sık izin almasın! 

Nihadm iğbirarım istihza ile örtJneie 
çah5tı~ bu sö-•ler ka~ısında Behi~ sa -
şırdı, Niha ·a baktı ve a!ayı alayla karşı
lamak istedi: 

- Aziz ni~nlım, bugün hiç de nazik 
değilsiniz. Her halde bir ~eye canınız sı -

kılmış olacak, yoksa sözlerimde sizi öfke
lendirecek hiçbir ~y yoktu. 

Nihad acı acı gü!dü: 
- Buraya girerken çok ne~iydim. Fa· 

kat sizi ağlar gördükçe canım sıkıldı. Er
zurumdan gelen çocukluk arkada,ı İSt 

büsbütün canımı sıktı. 
Behire heyecanla itiraı dti: 
- Çocukluk arkadaşımın gelişinde ca • 

nrnm sıkacak bir !i!ebep göremiyorum 
Eğer size açıkça anlattığım her his,i böy

le tert:dtiüt ve can sıkmtısı ile kar,ılana· 
nız bir d.ı!il\ size hiçbir sırrmu söylemem. 

Genç mimar küskün bir tavır takındı 

\'e cavep \'ermedi. Fakat otıırdulu iskcm· 
leden kalktı ve odayı ar]mlamağa ba~la
dr .. 
Nişanhsmrn oda içinde dola~masına 

faşkın ~~km bakan genç kız: 
- Nihat, iste~. dedi. beraber kah -

valtı edelim.. Bir fincan çay içerseniz, 

- Niçin etmiyeyim? 

Münaka~ayı kısa kesmek için gen!; kız 
cevap vermeden kalktı. Hizmetçiyi çağır. 
dı ve çay hazırlamasını emretti. Kadınca
ğız mutfağa doğru yollanırken, Behire de 
masayı hazırlamağa başlamıştı. 

Nihat, genç kızın biraı evvel kalktığı 
koltula cturmuş. ona bakı}-ordu. Behire
nin banketleri o kadar kibar, o kadar ca
zipti ki, genç mimann can sıkıntrst, rüz. 
drın önüne katılrp sü"Ciilğ\i yağmur bu -
!utları gibi ufkundan siliniverdi. 

Bu hissini dudakları arasından mml -
dandı: 

- Tebessüm ettiğin vakıt, ne kadar 
güzeile§tiiini bir bilsen Behire! 

Genç kızın hareketlerini takip eden Ni
hadm gözlerinde tarif edilm~z hir :ef'.<Pt 
\'ardı. Nihat, mülahaıalarmı ~rleme!ı;te 

devam etti: 
( Denmı var) 
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Miragın sözleri Afroditigi 
teskin etmiş değildi. Bu işin 
ehenımiqetinde ısrar etti 

Kölürünı 

- Ayol! dedi. Ben bizzat sarayın işi kat'iyyen başkalarına bırakma- yeni dostumuz Selçuk em.iri defi -
iç.indeyim. Haşmetlu imparator baz maya azmetmiş ... lcabmda harbe _ nelerin haritasını meydana çıkara-
reUerinin Osmanm berine yürü - decek de!.. caklar!. Ben bizzat bulunma.z.sa.m 
mesi ~öyl~ dursun, hünkar Osman Miray düşünmeye başlamıştı. ılefineleri bir daha rüyada görme.. 
Dizans üzerine yürümesin de!.. Kendi kendine mırıldanır gibi: miz icab edecek! .. Onun için git -

Afroditi boıulmuıı bir halde: - Evet, dedi. Bu cihette hıı.kh- mem l!zmıdır. Fakat bu yeni vazi.. 
- Ne diyorsun, ciddi mi ıöylü • anı! .. Herifle mücadele herhalde yet üzerine §imdi ne yapacağız? Na 

yorsun Miray! çetin olacağt anlaşılıyor! .. Define_ s;I hareket edelim, bilmiyorum! .. 
Diye hayretle Miraym yU.ıtine ler lizerinde fena çarpışılacak! Afrocliti endişeyle: 

baka kalm~tı. Afroditi bailevi bir tavırla; - Ben bura.da mı kalacağım? 
Miray ya'Va§ yavq ciddileşmişti. - Şüphe yok! .. dedi. Biz üç bu· Diye sordu. 
- Tell§ma ıaıryorurn sen.i:ı:ı ku- ;ui: kişi bu işin hakkından nasıl ge. - Evet, evet. Herhalde başka ça. 

zum!.. 'eceğiz, Miray?- N yok! .. Sen burada. kalacaksın! ... 
Dedi. Bi.ı Biı&Mm ne halde bu - Miray: Zaten anlaşılıyor ki son büyük bir 

lunduğunu b1Jmiyor muyuz ki!.. _ Hakkın var yavrum!.. Vazi - ~a. pışma olacak!. Senin bulunm81]. 
Osmanm Uzcrinc yürümelerine iln • yet oimdi biraz de~iyor, dedi. HaL e«asen doğru olmaz! .. Buradaki va 
kin mı var! On!ar kendilerinden buk.i ben una iyi haberler verecek ziyeti de iyice anlayıp ben öyle ha-
korksunlar !.. tim. l'eket ederim!.. 

Afroditi: A!roditi heyecanla eordu: Afroditi kendisinin sarayda, ken 
- Fakat, dedJ. Hazırlıklar konu- - Nasıl haberler?. dilerinden ı:ıüphe edilip ark&larma 

şuluyor !.. Za.nn~erim, gizlice yü- - Aym 13 Unde defineler mese- sıkı sıkıya adam konulduğu §U ıı· 
rUyüp Bursayı tekrar geriye ala • lesi ?ı&kikat oluyor!. ralarda yalnız kalacağına değil, 
cakla.r! .. İznik tekfuru Uludur, ne - - Ne diyorsun Miray? M:iraym Bursnya böyle bir hengi • 
dir, bir herif de kumandan olarak _ E..-et, şimdi Ktıtlca Mu:!lta.fa mede yalntz gideceğine ~lddctle mn 
hu ordunun ba.şma geçecekmi§ ! Bu geldi, buradaydı... teessir olmuştu. Zira Bursada kor. 
adam gayet kurnaz olduğu için Os _ Ya? .. Aym 13 Unde halloluna_ kunç, gizli ve çok tehlikeli bir mü-
muıı ansrzm butınp Bunıadan ~ı:.. cağını o mu haber verdi? cadele olacağı anlaşılıyordu. 
karacaklı:ı.rmr konuşuyorlardı!.. _ Evet!., ~ Bu endişelerini .Miraya da anlat-

Miray tekrar güldü. Omuzla.mu Afrodlti birdenbire b:ışmı arka - tı. Fakat Mira.y: 
silkti. ya silltti: - Benim t.amaıniyle yalnrz oldu-

- Hakan da bunu haber alınca _Tamam!. dedi. İşte şimdi iş ğumu nasıl dilşüntiyorsun? Elbette 
gülecektir! .. dedi. anla.şılryor!., bizim de adamla.rmıxz var. Daha oı. 
Ho~. ben böyle bir ıeye kat'iyyen Bizans ordusunun da 13 ünde mazsa hünkar Osmana bir milra -

ihtimal venniyorwn.' Sen müsterih Bursa Uzerine yürümesi konuşulu - caatim orlAlığı perip.n etmeye ye
ol. Andronikos asla böyle bir şeye yordu!, Demek mesele bunu,nJa aJii.- ter!.-
kalkışama.z, hakan Osmanı ve etra- kadar, gördün mü Miray?.. Benim anla.dığmı vaziyet ıudur; 
fındaki demir gibi cengaverleri ken Gregorius defineleri keşf c gide. 
di iizerlerinc f•at..ırtm"k ~-te""ez.'.. Miray ııoğuk}{anlılık!a: ... ·· k k 1 d '" i min .._ .. "" .... . _. !l'ithmin ett.-tmp~uarrir.hdtdf. cegı gun, uş u an ıgı ~n. e ve 

Afroditi sinirlenmiş bir halde: ~ •• tedbirli gitmek istiyor. İhtimal ki 
- Fakat sana haztrlıklar v. 'Ff.Ptnb.-ın '*'' ~ıJholq-n o1afa- Bizanl!l imparatorunu iğfale muVa.f

hazrrlrklar yaptyorhır... Vaziyet :~ ğına, bunu da yapabiJeceklerlne fak oldu. Bursaya o akşam int bir 
di diyorum!.. pek ihtimal vermiyorum. Halbuki, baskın yapıp işini halletmek iııti

Dedi. Herhalde bunu hünkara der ben, Kızılca Mustaranm gösterdiği yor!. Ben şimdi bizim imparatorun 
hal haber vermelisin!.. lüzunı üzerine gizlice bu tarihten mabeyincisinin oğlu ile görüşeca .. 

Miray, l!lakin bir taınrh: evvel Bursa.ya hareket etmek mec. gım va hutrlıklarmı:n mlllıiyetini 
- AirodiUcğim! .. Çocuk gibisin buriyetindeyim!... anlamaya çalışacağını!.. Ona g5re 

vesselA.rn. Peki, haber veririz. Fa _ - Bursaya mı? bünklra derhal haber S&la.nm. Seıı 
kat iyice bir anlıyalmı da onda.n - Evet!.. merak etme Afrodit.i! .. Bu itten 
~onra. .• Çünkü bu olacak iş değil _ - Niçin'? muzaffer olarak çıkmaya mecbu -
<lir. - Çünkü o gece Gregorius ve 1 ruz!.. (Devamı var) 
Mirayın bu sözleri Afr()ditiyi tea,. 

kin etmig değildi. Bu işin ehemmi
yetinde ırsrar etmekteydi, 

- Düısiln ki, dedi, §U !znilı: tektu.. 
ru denilen melO.n heri! de başta. 

PLANş sa 

Geni~ medivenler, gUn yarı

sının mutad uyu§ukluğundan 

birtlenbire uyandrlar. Evin içeri. 
sindeki saatler öğleden sonra 
üçü vuruyorlardr. Bu saatte evin 
içinde hiç bir ses, hiç bir hareket 
merdivenlerin uykusunu bozmaz. 
Kiracıların hemen hepsi işlerinin 

başına gitmişlerdir. Ve ancak geç 
vakit dönerler. 

Fakat bugün müstesna olarak 
acele adımlar roerclivenleri tınna
rup yukarı çıktı. Sert, keskin bir 
nefe11 iş.»dildi. Güriiltii bir sahan
lıkta durdu. Telaşla bir kapı açıl. 
dı, sonra tekrar kapandı. Adımlar 
bir dairenin içerisinde koşuştular. 
Sonra söndüler. Se.ssizlik tekrar 
baıladı. 

Bu sessizlik çok sürmedi. Yeni
den ınerdivenlerlde koşuşmalar ol· 
du. Sesles, haykırmalar, biribirini 
kovaladı. Bir kapı vuruldu. Ve 
~mirane bir ıses haykırdı: 

- Kanun nammal Açınızr. 
Burası :sessiz bir evdi.. Bugüne 

kadar içeri.sinde hiç bir zabıta 

vak'ası geçmiyen mütevazi bir 
bina.. Burada ufak iradlariyle ıe· 
çincn iyi insanlar, yalnı:ı: yemek 
ve yatmak için eve gelen müte • 
vazi memurlar oturuyordu. U
çüncü katta oturan iki kiracı ise 
ne biribidni. ne ide öteki kat ki· 
racılarmı tammıyan insanlardı. 

Bu ilci kiracıdan birial vahti ve 
insandan kaçan bir bek!rdı. Ona 
merdivende hemen hem4:n hiç kim 
sc rastgelıncz. Erken gider, çok 
geç gelir. Dairesinin kapısı daima 

kapalr~Jr. Hattl. girip çıkarken 
merdivenlerde kimse olmamasına 
dikkat t.lder. Koridorda birisiyle 
karplaşınca derhal da.ireaine ka
çar ve kapıyı §İddetlc kapar. 

Diğeri bir sakattı. Tamamiyle 
kötürüm bir ihtiyar.. Gecelerini 
yataiında, ~ündüzlerini koltu
ğunda icçiren bir malul ve evin 
ba§ka bir odaamda oturan yaşlı 

bir kadın gelir, cündililcri kötü
rüm ihtiyarın arasrra yanınlda bu .. 
lı.murdu. 

Esasen, .ımnncderim, asıl işleri o 
tahrik ediyormu§ ! .. Ben o herifin 
ismini duyunca bOıııbntUn ku§ku • 
\ıtdrm!. 

-Neden! 

66. ÇAMAŞm SEPETİ 

66. F: la corbeille e linge 
ı7o:-F~ ıiTii"ie·rA ~cherl. 

pendu a la eorde 

- Çünkii bu ıı.cl.am Bizans i.nıpa-
ratoruna bo'una hazrrlık yaptırt • 
maz ! .. Herhalde Burşayı tekrar a.1-
nıaktan mıı.k!adı şu ma!Um define
ler ... 

Miray hemen Afroditinin sözünü 
koserek: 

- Anhyonım, dedi, defineleri ri. 
lıat~a elde etmek için Burıııı.yı al -
mnyı tal!lavvur ettiğine lıtikmedi

yorsun, değil mi! .. 

- Evet, bu herif §eytanın biri.. 
dlr. Mademki bunu tasarlamış, de
mek ki muvaffak olllcağma emin
dir! Kimbilir nasıl bir b!l.!km ha _ 
zırldı! .• 

Miray ~tihfafJa omuzlarını !il • 
kerek: 

- Beni tekrar güldlirecf'.k!in !.. 
Dedi. Ol!lman& kartft bunlar hiçbir 
harekete cc:!laret edemezler! .. İz "" 
nik tekfurunun maksadı herhalde 
ba.,ka şey olacak! .. 

- Ne gibi? 
- Eğer imparatora acele hanr. 

lık yaptırttığ? doğnıyı:ıa, herhalde, 
defineleri tetkik etmek üzere Bur
ııaya gideceği zaman her ihtimale 
karşı maiyetinde bir ordu bulundur 
tnnk istiyor! .. İr.abında cebre mil • 
rar"at etmek için! .. 

A!rodit1~ 

- Gördün mU ya'! .. dedi. Bizinı 
i:in d3ba fena!. Dem.ek ki me16n b\1 

65. t: the clothes-basket 
66. A: der Waschekorb 

G7. çAM.Aşm smIGı [ipin 
inmesine mbJ olmak 
için l 

67. F: la perche (l'etai m. le 
pieu) aoutonant la corde iı. 

linge 
67. t: the clothes _ prop (the 

prop) 
67. A: die Waschestütze 

(Stütze) 

68. {'AI\fAŞffi İPİ DtREGt 

68. F: le poteau du cordeau a 
linge 

68. İ: the clothetı • pole (the 
pole) 

68. A: der Wa11chepfahl 
(Pfahl) 

69. TAHTA PARlIAKUK 
69. F: la clôture en lattiıı 

• (formee de lattes), Ja 

70. t: the wa.ahlng (bllni up 
to dry) 

70. A: die Wasche (ıuın Trock· 
nen aufgehö.ngt) 

71. ÇENGEL 

11. F: le c.roehet 
71. t: the book 
71. A: dar Flaken (Kloben) 

72. ÇAMAŞIR İPİ 

72. F: le cordeau (la corde) 
a linge 

72. t: the clothet - rope (the 
line) 

72. A: die Wiischclcine {Lei
ne) 

78. ESKt F ... '}YA (Jınde.Tat) 

il 
73. F: vieux meubleı m. (des 

vieillcrles (.) 
73. t: old household gQOdıı 
78. A: al ter Hauısrat (altes 

Ha.usgeriit) 

clôture a claire - voic 74:. ÇAMAŞIR KURUTU· 
6!l, t: the wooden fence LAN YER (9ıunaşırlık) 

69. A: der Lattenzaun (d:u; 74. F: l'emplacement m. ou 
Staket) l'on seche le lingc 

'74. t: the drying - yard (th6 
"70. ÇAMAŞm (kurnm&k üze- ı drying-green) 

-re ,pe asılı, scrtD) 1 74. A: der Trockenp1at:z 
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Nakleden : ~AUZAFFER ESEN 
Kötürüm ihtiyar yalnızlığı se· 

ven bir adamdı.. Kadının yanında 
daimi surette durmasına taham . 
mül edemediği için odasından, 

hizmetçinin yattığı birinci kata 
kadar bir tel çektirmiş, bir elek
trik çıngrrağiyle hizmetçisinin o
dasını kendi odasına bağlamı§tı. 

Bugün de öyle oldu. Hizmetçi· 
nin odaSindaki çingırak keskin 
keskin, acı acı çaldı. Evin içinde 
akseden gürültüler yüzünden 
Behram bey, (kötürüm ihtiyarm 
ismi Behramdı) uyanmış olacak
tr. Merakına galebe edemem.iş, 

bu gürültülerin ne olduğunu öğ· 

renmek için çingrağı çalını§tı her 
halde ....• 

• • • 
Behram bey yatağmıda idi. Yor

ganını çenesine kadar çekmi§. 
hareketsiz duruyor, ihtiyar hiı • 
metçi odaya girdiği vakit efendi
sini bu halde buldu. Yatağının 

ba~ ucundaki masa ilaç şişeleri, 

eski kitaplar ve gazetelerle dolu .. 
Ha!if bir sesle sordu: 
- Ne var, ne oluyor? Bu gü· 

rültüler ne?. 
Hizmetçi bütün evi gürültüye 

boğan vak'ayı anlattı: 

- tnarulrr şey değil. efendim. 
Polislerin kovalaldığı bir hırsız a· 
partımana girmiş .. Herkes bu hır
sızın ka.rşrki dairede oturan su
ratsrz herif olduğunu sanıyor. 

Hizmetçinin heyecanı, Behra· 
ma sirayet etmişti, tekrar sordu: 

- Ne.den böyle zannediyor -
lar!. 

- Çünkil polisler kan izlerini 
takip ettiler. Kan izleri merdiven· 
lerde ide var.. Bu kata kadar çıkı· 
yor. Sonra kar~ıki kom~unun ka
pısı önünde kesiliyor. 

- Demek herif yaralı?. 
- Polisler kaçarken üzerine 

bir kaç el ateş etmişler.. Fakat 
kurşunların isabet ettiğinden e • 
min değillermiş. Yalruı kan leke
krini görünce herifin yaralandığı
na kanaat getirdiler. 

P'LANŞ· 36 

&illmıek lçln direk) 
il. F: la. barre a.ux tapis 

- Polisler karşıki daireye 
diler mi?. 

- Evet.. Evvela kapryı 
muşlar .. Sonra kapının açı 

ğrru görünce kapıyı zorla 
~tılar ve İ<jeri girdiler. 

-,. İçeride bir §ey bulı:lular 
- Hayır .. Daire bomboşt 
- Hırsız kaçmış olacak .. 

bu adam polislerin tahmini 
kar§Iki komşu değilse :r:aval 
damcağız akşam eve gelip t 
pısmr kmlmış görUrse 
kalacak. 

- Belki.. 
pencerenin açık olmasına ra 
polis hırsızın bu pencereden 
trğmı kabul etmiyor. Evin 
sinde bir yere saklandı fikri 
Bunun iç.in bütün kaptlara n 
çi dikti.. Evin içini ide ba1tan 
ğr anyor. Bir azdan hiç ş 
yok arama sırası sizin daire 
geleeek ... 

Behram içini çekti : 
- Varsm gelsinler, dedi.. 

şey bulanuyaeaklarma emin 
Uykurn hafiftir. Fğe?' içeriye 
risi girmi§ olsaydı her hald 
dirdim.. 

Hizmet~i bu mütaleayı t 
etti: 

- Ben de polislere ayni 
söyledim. Fakat ne olllrsa 
bir defa gelip araştıracaklar. 
adam çok cür'etkar ve hiçbir 
likeden yılmaz bir haydut 
Bir çok ta sabıkası varın?§. 
§imdiye kadar daima polisin 
O.en yakayı sıyırmı~. Hiç bi 
bulunamamı§.. tık defa olara 
gUn kaçtığı yer keşfolunmu 

Behram alay etti: 
- Madamki bu kaldar bec 

li bir hrrstzmtş gene kaç.ar. 
polislerin göz:ü önünde ta 
da farkına bile varmazlar. 

- Fakat eğer ağrr yaralı 
Tabi? kaçıp ta bir yere gid 

Polisler kapıyr çalıyorlardı. 
dın kalktr, kapıyı açtr. Bir m 
odaya §Öyle bir ba~ınr uratt 

(Lütfen 81).yfayı çcvi • 

41. İ : the cross-bar over which 
carpeUı are hung to be 

~len 

46. KtiT"OK ClreCleceB oıu 

U. A: die Teppichkloptstan
ge (Teppichstange) 

42. ÇALI SVPVRGESt 
(çalı veya katırtırnaiı 
dalmdan) 

42. F: le balai (de bouleau 
ou de genet) 

n. t : the broom (t.he birch 
broom) 

42. A: der Kehrbesen (Rcis
besen) 

4S. HALI FIRÇA.Si 
43. F: la brosse a tap~ 

(l'epoussette (.) 
43. J: the carpet - brush 
43. A: der Teppichbeeen 

U. POSKUT~ KAMÇI 
44. F: le nıartinet 
44. k: the beating - whlp 
U. A: die Klopfpeitsche 

45. ODUN BIÇKISI (teste
resi) (kollu testere) 

45. F: la scie [a bois] (une 
scie a archet) 

45. t : the saw (a bow • saw) 
t5. A: die Siige (cine Bügel-

oduıı p~) 

46. F: le tron~ou (le morce4u. 
de boia A l!lcier) 

4.6. t: the round log ot wood 

(which ia to be sawn 
throuıh) 

46. A: die Rolle (daa ıu zersl· 
gende Holz) 

47. EŞEK 

47. F: le chevalet 
47. t: the saw _ buck (the 

"aw - horsa, the ja.ek) 
4 7. A: der Sö.gebock 

48. KEStllrtŞ 

KERLEGt 
ODUN TE-

48. F: la rondelle de bois &!~ 
ıs. L the log (the pieee of 

wood tlıat hıı.a been sa.wn 
off) 

48. A : der Klotz ( daa a.bge. 
sii.gte Holz) 

49. ODUNCU 
49. F: le bfıcheron 
49. ı ; the wood - eutter 
49. A: der Holzhacker 

50. BALTA 

50. F :la bache (la ~) 
50. a: the axe 
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Ecnebi casuslar Uç kere evlenmige 
niyet etti 

Murut Şanıil varyetesi 
Skotland Son Yard her 

!\'.\ŞtT OZGAN 
Eı luğrul Sadi Teh 
lıirliktc bu pecc 
l'aksim Altıntcpc 

Aile bahçe5inde 

günlerde 
tarafı sıkı bir kontrole 

ajanları 
aldılar Ve üçünde de düğünden bir 

Fransaı:ia olduğu gibi, son gün- Şüpheli adam, Glaskova çıkar l tesbit edilince, esasen kendisini a- t 1 k 1 k · 
!erde 1ngilterede ecnebi casuslar, çıkmaz takibine başlanmış ve vil- ı:irm adım takip eden gizli polis saa ev ve ayıp ara arıştı 
geniş bir faaliyete geçmiş bulunu laya yaptığı ilk ziyaret İnigliz po- ajanları, telefondan şaşkın bir va-ı 
yorlar. !isi tarafından tesbit edilmiştir. ziyette ayrıldıktan az sonra onu 

İngiliz gizli polis teşkilatı bu O ertesi sabah telefon ettiği za- da tevkif etmişlerdir. 
Sürpik - Haı;ık ve 

Kör • Okuyucu Aysel 
casuslara karşı a:nansız bir müca- man, zabıta tahkikatını çok iler- Şimdi Skotland Yardın 
dele açtığı hal.de, gene faaliyetle- letmiş, villanın bir casusa ait ol- renin giriş merkezleri olan Bristol, 

Sonra çekilip gitti. Çünkü bu rini her gün daha ziyade arttır· duğunu öğrenmiş ve burayı i~gal Glaskov, Kardif, ve ilah .. gibi bir 
odada hırsız saklanmış olması im maktadır. 1 etmişti. Telefonun ucundaki de 1 çok limanlara hususi ajanlar yol
kansızdı. Hırsızın herşeyi göze a- Son gelen Avrupa gazeteleri · bizzat Skotland Yardın müfctti- !ayarak, ecnebi casus akınlarını 
larak içeriisnHe bir insan bulunan nin verdiği mallımata göre Skot _ '}i idi. 1 önlemenin çaresini aramaktadır. 
odaya girdiği farzedilse bile Beh- land Yardın bu işlerle uğraşan Meçhul adamın bu açık itirafı 
ramın onu görmemesi imkansız - istihbarat dairesi, son günlerde ----------------

clı- gene iki mühim casusluk işinin Canavar b 1• r ev I a" t ! 
Biraz sonra hizmetçi kadın çrl- peşirJdcdir. 

gın g~ koştu: 
1 

Bu işlerden biri geçen hafta es-

-t'lıır11Z buraıda. Bizim apartr- rarengiz bir şekil.de Glaskov Ii- ihtiyar an nasını buz gibi sog'J uk bir 
manıl jlrmif.. Halılar üzerinde mamna çıkmış olan şüpheli bir 

kan Gılri var .• Bu izler banyoya ldrıma aittir. odada bmrakarak a··ımesı·na sebep oldu 
k:ıdar güliyor_ Haydut muhakkak Şüpheli şahıs bir gün sonra mü i 
banyoya girmi§ olacak. 'cellef bir otomobille Surrey civa· Fransa adliyesi, eşine pek en Çok hasta bıraktıkları madan: 

Efendimden hiçbir cevap ala- rında bir villaya gelmiş ve villa der tesadüf edilen bir canavarlık Vasodan bir haber çıkmadığını 
mayınca ~ sustu. Behra - sahibinin karısına mutlak kocasi- vak'asiyle meşguldür. gören komşular onu o.dasında arı-
r ın yatağında kıpırdaması le görüşmek istediğini söyle- Fransada kırk senedcnberi gö- yorlar. Fakat tüyler üreprtici 
L kıenemezffi tabil. Fakat her hal miştir .. rülmemiş olan bu acıklı vak'ayl manzarayla karşılaşıyorlar. 
d:: bu sözlere bir karşılık ver _ Kadın kocasınin Avrupada ol söyle anlatmak kabildir: Hastanın odası buz gibidir. 
mesi, bir §t!Ylcr sorması lazım - duğunu bildirince, kendisine ko- 73 yaşında madam Vaso ismin- zavallı kadın artık ölmek üzere · 
dı.. casına haber vermesini ve derhal <le ihtiyar bir kadın, 43 yaşların - dir. 

Kadtn ya'lda,tr. Kötürüm ya- bir tayyare ile ingiltereye gelme- da evli kocaman bir oğlu olduğu Hemen oğluna haber gönderi · 
tağınlda eapgan kesilmişti. Göz- sini ve mutlak acele olarak onunla halde, şehrin en fakir semtlerin - yorlar, fakat evı:ie yok cevabı ve
leri korkunç 'bir şekilde apaçıktı.. konuşması icap ettiğini israrla den birinde, bir evin tavan ara- riliyor. O zaman oğlunun karısı, 

Katim lıcıylardı.. tekrar etmiştir. sında tek başına yaşamaktadır. biçare ihtiyarın gelini çağrılıyor . 
Ev sahibi, kocasına telefon e- Annesinin kırk yılda bir yüzü- Fakat o da gelemiyeceğini bildiri - .Efendim size ne oluyor, Al-

debileeeğini söyleldig~i zaman ise nü görm'eğe gelen oğlu ona ancak yor. 
taba,ıkma?. 

bunu da re.ddetmiş, mutlak tayya- açlıktan ölmiyecek lıir para ver- Zaten bu sırada da Madam Va· 
Kadm yorganı açtı ve haykıra .1 1 . d . kt d' 50 o"lmu"ş bulunuyor. Zavallı genç kız, nişanlısının çoktanberi hazır olan bu gelinlik elbisesinı re ı e ge mesın e ısrar etmiştir... me e ır • 

haykıra oradan kaçtı.. Kötürü- . Akşam üzeri tekrar villaya ug- Geçen kanunuevvelin en soğuk Zabıta tahkikata girişince, işin bir gün kendisine giydirip giydircnıiyeceğini acı acı dü~ünmektedir. 
mün gömleği tam kalbi hizasında 

rayan meçhul adam istedigı-·nin günlerin.den b:rinde, zavallı ih- bütün fecaati meydana çıkıyor ·· Fransrz gazetelerinden birinde birinde oturan ÔJ"eni isminde bir kı· kanla lekelenmişti. 
yapılmadığını görmüş ve fena hal- yar kadın, l 1talıktan ve soğuk- Ve Dejardenin, aklın almıyacağı :-astgeldig-imiz va.kavı anlatalım: zı kendine eş seçmiştir. · Hizmetçi kadın sofaya kadar J 

de canı sıkılarak gitmiştir. tan bitkin bir halde, komşularına canavarlığı yüzünden annesinin Fransanın orrnanlarile .me~hur t:i genç çabucak anlaı:mı<:lar ve 
çıkmış, haykırıyordu: " _ " 

_ İrr.dadt 1 iml:iat !.. Hırsız bi- Ertesi gün, villada telefon çal. gidiyor ve yıkılıp kalıyor. Kom - ölümüne sebep olduğu anlaşılı- Şole ~ehrinde sebze işlerinde çahşar ;evişmişler ve ihayet nişan gününü 
mış ve heyecanlı bir ses hemen şuları, oğluna haber gönderiyor - yor. Lui Jeneto isminde bir adam vardır. kararlaştırmışlardır. Fakat ta"İn e· zim efendiyi vurdu.. J 

dl F şunları söylemiştir.. lar. Dejardin ismindeki oğlu ise işte şimdi Fransız adliyesi, bu ~amusu, çalıskanlıgı- ve terbivec;.; :iilen gün • iat 8,30 da vapılact>k Folider katili çok ara r ar. a- - • J J 

kat bir türlü bulunamadı. Beh- - Derhal gitmeğe mecburum.. biraz sonra geliyor, homurdana, kötü evladr tecziye etmek üzere - sayesinde kendini çok sevdirmiş o· nişan merasimine ne gelin ~cimi~. 
Sizi şahsan göremedigv im idn ı-e>k homurdana hasta annesini kucak- idir. Fakat kanunlarda ona verile- tan bu adam, niha"'et evlenmcg-e ka· ne de güvey. Herkes niha,·et kalkı ı am yatağında bir kelime bile ~ ~ J J 

.;,öyl<.'meden . ölüp gitmişti.. Ya- müteessirim .. Size, s. 42 ışının layarak, odasına götürüyor. cck cezayı bulmak kolay değildir. rar vermiş ve civar . kasabalardar. gitmişler ... 
halledilmi .. o]dugvımu söyleyecek- !ierkes, onun annesine doktor Mahkeme reisi: t-ı Sonradan, damadın nicandan va• 

r1.nın muayenesi, bu yaranın po- "' ,, .; 
!is tabancasından cıkan bir kur- tim .. Anlaşı}.Pı Jleğ!J. mi?. {alan getirip bakacağını sana fdur. - Ben 40 senelik hakimim, _ne~9e kendi paras!yle b~~ı:ı-ı~ 

1
o

7
1- rı111 , saat evvel, evindcı1 bisiklete 

.. Telefonun öbür ucundaki : sun, bu canavar ruhlu evlat, talih· böyle bi~ vak'a görmedi~·. demi§: dugunu ilave etmektedir . binip uzakla<:tıgvı anlaşılnu~. ht•r· 
şunla a~ıldrğıru meydana çıkar- J _ -J 

!~ _ Hi" bir şey anlamadım. siz kadını her tarafından rüzgar tir. Halbuki bütün efkarı umumiye kes meraka dü..,müs ve sehirde aAdct 1 dr. Kötürümün apartımanın;.ıa, ~ -:; _ _ 
Cevabını verince, meçhul adam giren o<lasmda, yatağının üzeri Suçluya gelince, o bütün olan- onun bu müdafaasını gülünç bul- matem tutulmuş ve tam beş gür. 

lıitişik daireye açılan gizli bir ka-
şaşumı!!: ne bırakıp gidiyor. lan çok tabii karşılamaktan Pıiç makta.dır . ·onra, bir domuz tüccarı, genç a 

pı bulundu. ~ 
_ Nasıl, nasıl.. Siz Blank deg-il O gece soğuk sıfırın altında 12 müteessir görünmemektedir. Ve Çünkü gün·1e 80 • 90 frank ka· Jamı, civarda bir gölün kenarında Bu suretle her vakit polisin e-

l d misiniz?. diye kekeleyerek telefo- derecedir. 73 yaşındaki ihtiyar utanmadan: zanan bu alçak evlad anasına an- :>tların arasında saklanmış \'C ürk linden kaçan hırsızla, sene er en· 
k k .. .. nu kapamıştır. hasta, oğlunun arkasından epey - Kabahat annemin.. Onu cak 1 - 2 frank vermekteydi. O- nü~ '-'arı deli bir halde bulmu<:tuı. beri yatağından çı mıyan otu- ;; J ;; 

rüm Behramın ayni adam olduğu Okuduklarınızdan buraya ka- ağladıktan sonra, kendi kenl:line kaç kere darülke.:ı:eye vermek is- nun nümune olacak ağır bir ceza. :3\.'cıllı, ba'3ına gelenleri. anlatmuk· 
dar belki bir şey anlamadınız. O- titriye titriye oturuyor ve niha- tedim, razı ol.nadı. demektedir. ka çkere darülacezeye vermek is· : an aciz bir vazi'-·ette bulunmakta meydaan çıktı. J 

nun için izah el:ielim: yet bayılıp kalıyor. Kendisini müdafaa için de, an- kum edileceği sanılmaktadır. ılduğundan hiçbir şey sormadan 0 . 

PLA.NŞ SG 

M. A: das Beil (Hackbell) 

51. KÜTÜK 
51. F: le billot 
51. 1: tlıe haeking-block (the 

clıoppingblock) 

51. A: der Haekklotz (Hacke
klotz, Hauklotz) 

5Z. HANGAR, USTU ÖR-
TÜT~-0 YER (odunluk) 

52. F: le hangar (la rcmise) 
5:.:. J: t.lıc. shcd 
52. A: der Schuppen (Schau

er, Scbopf) 

53. AR.\BA 
a kol 

53. F: la charrette 
a la poignee 

63. İ: tbe barrow 
a t.he bandle 

58. A: der Karren 
a die Handhabe 

54.. KVÇVK ARABA 

a. oku 
54. F: le petit chariot 

a le timon 
51. t : the small cart 

P the shaft 
54. A: der Handwagen 

a dle Deichsel 

I • ..,,i!& SIJLtlBESİ .. 

''il 

55. F: la niche [A. chien] 
55. 1: the kennel 
55. A: die Hundehütte 

56. 

56. 

BEKÇİ KÖPEI\ 
a. zinrir 
b tasma. 

F: le chien de garde 
a. la chaine [ du ehi en ] 
b le collier [ du ehi en] 

56. 1: the watch - dog 

.)6. 

5'7. 

a the dog - ehain (the 
ehain) 

b thc dog - collar (the 
collar) 

A: der Hofhund (Ket
ten., Wachhund) 
a die Hundekettc (Kette) 
b das HundchaLsband 

(Halsband) 

KK'llİK 

57. F: l'os m. 
;;ı. t: the bone 
57. A: der Knochcn 

1)8, KOPE(ıtX ('.\ NACI 

;)8. F: l'ccuellc f. du ehicn rıa 

mangcoirc, la gamelle) 
58. j : t h<' fooıi - eli sh ( the 

dog's dish) 
58. A: n"'r FreBnarıf ( II·ıw'"-

~ 59. 

narıf) 

T.\ \'U:U •. \l!l.\' 

PLANŞ 36 

59. F: le grain pour les poules 
59. İ: thc hens' food (the 

grains of corn) 
.:m. A: das Hühnerfutter (die 

Körner) 

60. SERÇE 
60. J<': le moineau (le pİerrot) 
GO. i: the sparrow 
GO. A: der Spcrling (Spatz) 

GL l\ÜMJ<;S IUYVANLAnI 

(tarnklar) 
Gl. F: la volaille (lcs ois. 

seaux nı. de hasse - cour 
!es poules f.) 

61. 1: thc poultry (the fowls) 
GJ. A: das Gcflügcl ( die Hüh

neı) 

62. TUGLA DUYAR 

62. F: le mur de briquc.s 
62. t : the brick-wall 
62. A: die Ziegelmaucr 

63. ÇAl'tlAŞIDH.\N'E l\A_ 

PiSi 

a cli-;;i r<'zc (mrnte~e) 

h rrl;el\ n·zc 
c ı:rngcl <lrnpr~·ı ar•k H'

~ J. :-nl:k tıı•ıı'=''' için) 
d l i"ll f:'' :-ndi y<'r 

<i3. r:ıa ro!'"'e de ln blıanderie 

a la • n.,+ıı rc (l:ı fcrrme) 

l.ı le gon l 

vm 

c le crochet [d'entrebail 
lement] 

d le porte - eadenas (le 

fcrmoir) 
63. t: the wash - house door 

63. 

a the hinge - strap 
b thc pin 
c the hook ( to keep th~ 

door opcn) 
ll thc hasp 

,\ : dic Waschhaustür 
a das Türband 
b die Haspe 
c der Kette! (Sturmha-

kC'n) 

d die Übcrfalle (der Vor 
le ger, An\.,'Urf) 

6 l, ÇA'.'.IAŞIR MANDALI 

(c;ama.~ır kıskacı) 

61. F: la pince iı. linge (le fi
choir) 

61. 1: the clothes - pin ( tlıe 
clothes - peg) 

64. A: die Wii.seheklammcr 

65. 1\1.\NDAL TOl':B.\SI 

6:;, ı~: le sac aux pinces a 
linge 

GS. t: lhc clothts - pin ba~ 
(the pin bag) 

G:i. ,\: der Klar.'Tflerlrııt"l 

Kl:ımmersac:r, die Klam. 
.merlasche) 

23S 

•ıu şehre getirmişler ve teda\'İ etm:;-
1er. 

Nihayet Jentonun bir şeyi kalm~ı 
:nış. Eski neşesi ve aklr başına '1'el· 
rniş ve yeni bir nişan merasimi için 
'ekrar hazırlıklara başlanmıştır. 

';enç nişanlılar, artık bu sefer hi 
1ir manianın kendilerini biribirleri 
len ayıramayacağından emindirler 

Fakat, nişan 11;ününün sahqhı 

lyni kaybolma hadisesi tt'krarlamı-; 
ıc kaçak damad gene her tarat•;ı 

lranmağa başlanmıştır., 

Tam 12 gün sonra. ona ayakl:vı 
..,ğuktan donmuş bir halde. yalıııtı 
ırmanda ağaç kökleri yiyerek lrn:
'tn ı doyurabildiği için, açlıktan bit· 
':in ve şuurunu gene kaybetmiş ola 
'lk ormanın içinde bulmuşlardır. 
Nişanlı<:ı f!:enç kız, gene cesaretiııi 

:aybetmemiş, Jeneti tedavi ettir
rıiş ve iyile~tirmiştir. 

Artık bu sefer ni~an değil, dü~ün 
·aomağa ve evlenmeğe karar \"ere 
·iftler, düğün gününü de gizli tut· 
-ıuşlardır. Fakat ne yazık ki, o gün 
~enç adam gene birdenbire ortadan 
· ~aybr>lmuc:tur. Bu sefer küçük bir 
·0cuk onu kırda ovnarken bir a~a· 
·m altında uvur görmüs \'e hemen 
:ı ''-lhava haber vermistir. 

l • 

Zavallı gencin var.iyeti bu seler 
ll"bülün fenala<:mı~trr. Zayıflıktan 
'Jr tanıtır bir ha!e gelmi~tir. Çün
·(i uzun zaman ya 1nız yemiş ve pi;· 
ıırmic; ~eb~e yiyerek ya~amıştır. 
:~ndbi ~ene ba~ırıa ~cl~nlcri anla· 
.,nı< \'<lzi:ı-·ette de~ildir. 

7,avalh ş;m:ii erene günden gür.e 
·ilec:mekt"·lir. Bütün ka..:abada ona 
·ın ve l.{ii"1i\11en acrmn·an yoktur. 
$imdi herke"-in merak eltil!;i nok

. :'-\: g"'nç ni~anlı krzın, bu \'tı 7İ\·ctc 

• daha fazla sabredip etmiycceğidir .. 
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BUGON 
KUM&AQASlNA 
PAQ~ATAN 
KOC.OK EL 

YAD.iN 
CEK DEFTEP.INE 

IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKJ.lll 
\ 

URACAG NIZ ·EVİ. ·TEMEL!niR 
= •-6§::s•- • 

T. C~ 
fl!RAAT BANKASI 

5 - 7 - 939 Cumartesi 
8,4G: l\lüzik Küçük Orl:cstra . 

.ef: .recib A~ıcm. l ı - Wili\ 
' .. . 
• ~oester . Hind ninnisi. 2 - J 
trauss . Bahar sesleri. 3 - Zieb 
r - Aı;ık (Romans 4 - Hıpp . 
ann - f:eyahat şarkıları (fonte 

ll 19,15: Türk mUziği (İnce sa< 
~slı.) 20: Memleket saat ayarı 
Jans ve meteoroloji haberlerı 

2\>,ıo: Ne~eli plaklar • R. 21,15 . 
İitk müziği (MUşterek ve solCJ 
~ganni.) ı - ..... - Şehnaz Puse
ık peşrevi. 2 - Lemi • Şehna.2 
Uselik şarkı: Nan firkat şule · 
aş. 3 - Sedat öztoprak • Şeb · 
az PUSelik şarkı: Guşedip göz 
aşı. 4 - Denizoğlu - Şehnaz pu 
elik şarkı: Yolun bulamam. 5 -
.. if Bey - Hkazkar şarkı: Gön
tı.ınu bir tıfh dilbaz. 7 - Malı . 
ut Ce!alettin paşa - Karcığaı 
arkı: Va.h mcyusu. 8 - Rahm• 
ey· Bayati araban ~arkı: Banr. 
~0ldu değiı:;ti. 9 - Suphi Ziyo 

llhayyer şar1n: Titrer yürc~irn 
f O - Dede • GiHizar §arkı: Bive 
;. bic;e~mi bidat. 20.50 : Temsi ' 

b' · Haftalık posta kutusu (ecne 
'tı dıllerdel 22.~0 : MUzik (Ope 
a ~t seleksyon lan - Pi.) 23: Sor 
Jans habederi, ziraat, esham 
ah"ilat, kambiyo . nukut borsa 
~ı ffiat.) 23,20: Müzik (Cazband 

· > 23.55 · 24 : Yarınki program 

'\' abancı Radyolarda~ 
Seçilmiş Parçalar 

eq Program Tlirklue •nail ile ue hti 
~.en sonraki ıaat olarak ueri. 

1~1ir: 

OPERALAR VE SE~FO~l 

8. KO:-.SERLERI 
~Hin ıh: "Tanhiıuser" ( \'111 

ncr) Münih milli liyatro<;uıı 

dan naklen. 9
·30 Brüksel 1: Bach, BeethoYer. 

" R. Strauss. 
"·30 R ıo. enneı;: Moıart, Ra"el. 

Torino grupu: "Amica" (Ma•. 
caı;ıni) Casle\lo Sforcesco li 
Yatrosundan. 

, 0o.\ ~tuSll\JSI \'E KO~SERLE:H 
· Beri in <Uzun 0.); Skanuıaıı 

1 musikisi. 
·30 \'iyana: Schumann program 

1
·10 Londra CN.l: Griller Striıı 

ku:ırleti tarafınrlan Brohnı 
uc•n parc.-olıır. 

ı.;ıu 
Bııriııpeşte : Piyano konserı. 

ıi:20 Eyreı kulesi: Harp, ~arkı. 
Berlin <Vzun D.): Piyun• 
konseri. 

Glt.\FtF MUSİKİ YE OPERETLETI 
'-40 n ı 
3 

udapcştc: Askeri bnndo. 
7 O Prıı~: HariC orkestra. 
R·!~ Leipzig: Dnns havaları. 
c·~;ı Rudaı:>eşle: Hnlk muı;ikisi. 
·30 Rralisıa,·a: Çlgan orkestrası. ' 

9.10 Kolonya: Hafif orkestra. 
9.1 '.'> flresla,·: \"nryetr konseri. 
0.15 Derlin <Uzun I..>.) llarif o 

kes!r:ı . 
9.15 v .v:ına. \':ıryrlt' konserı. 

PiYES, KONFERANS VE 

KONUŞMALAR 

9.30 J.ondra (R.): "Marseillaise". 
8.30 Viyana: A iman - Macar yüz

me yarışları: 

9.30 Lille: "Glııııco~" (Morselll). 
9.30 Straslnırg: Piyes. 

Driihsel radyosunun me~kur şan. 
tö::?cr!ncrn: Racl:cl P~ette 

0.10 N:ı;:ıuli gıuı.u: ":.:l!lodı ' , u. Roma grupu "Zuda" (l.anıal 
P:ıris <PTT): "Karl'Ja Aıın:ı" Ritm". 12. 

l 1.10 Pra~: H:ıfif musiki. 
\'ARVETE VE KABARELER 1NG1L1ZCE HA YADlS 

TO~K(YE 
rs 

f>ANKASI 

Jl.45 U.dlJnı.L 2~ K.abuuı.-.~---
9.55 HIJ,•crsum 1; Vnryçte. 

1 O. Iı.lokholnı: Kııbare. 

10.45 Lontlru (N.): Vuryete. 

l.16, 8.18 Roma l; ı 1. l6 Kolonya 
Hnmburg; 11.40 Burlapeşte; 1 l.4rı 
fHikre~; 12.5 \'ııtşova. 

,- ~ ~IRALIK ODALAR ..-.ı-~ca 

1 
Ankara Caddesınde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atelye, 1 

Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk ucuz odalar 
. l.-45 Po'.'ile Pııriııien: Kaim re. 

UANS MUSlK lSl 
11.10 BeromUn~tcr. 

l J.15 lstokholm. 
11.30 l.ondra (N.), Napoli grupu. 
11.45 Brüksel 1. 

TORK REVO 
OPEnJn'I 

llu akşam Narlı

kaptda Şefak 
bahçesinde 

Efenin aşkı 

1 Gazetemiz idaresine müracaat I 
12. Radio Parls. 
12.10 L<ındra (R.). 
12.1~ Roma grupu . 3 perde 1 tablo. 
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çiyordu? Baş'{tlıza vuruyor, 
eııçlanruzı yoluyor.dunuz!. 

- Aklıma gelmiyor, madam ... 
- Evet öyle idi. Hatta sizi 

arabanın gürültüsünü işitmek

ten meneden o haliniz oldu. 
Jilber doğurusunu söyliyerek 

büyüklük kazanmak .daha iyi ol -
duğunu, mevkiin bilhassa bir 
kadın için, şayanı dikkat bulun
duğunu <l:işilnerek: 

- Evet, hakikaten pek me
yustum, Clc:di .. 

- Nedf'n ?. 
- Tc.kJp ettiğim arabayı göz· 

den kaçırmamak imkansızlığın -
dan .... 
Kadın güldü: 
- Sahih mi? deldi.. Demek 

bu bir vak'a .. Sakın bunda bir 
aşk olmasın? . 

Jilber kızardı .. 
Kadın: 

- Hangi arabayı takip ediyor 
dunuz?. dedi. 

-Veliahtin karııma t~bi ara• 
balardan biri .. 

- Ne diyorsun? Veliahtin 
karıs önümüzde mi?. 

- Şüpht>sız .. 
- Ben onu geride, ancak 

Nansi de zannediyordum.. Yol
da merasim yapılmıyor mu?. 

- Yap.ıyorlar, fakat prenses 
acele ediyor .. 

- Prensesin acele ettiğini ne· 
ijen biliyorsunuz?. 

- Öyle zannediyorum. 
- Yalnız zan mı?. 
- Evet .. 
- Size bu zan nereden gel· 

di?. 
- Evvela prenses, Taverney 

şatosunda iki üç saat istirahat e
deceğini söylemişti .. 

- Sonra?. .. 
- Sonrası, orada ancak yarım 

saat kaldı .. 
- Acaba Paristen bir mektup 

geldi mi?. 
- Elbisesi sırmalı bir zatm 

elinde bir mektup tutarak şato

ya girdiğini gördüm. 
- Bu mösyönün ismini duy .. 

dunuz mu?. 
- İsmini duymadım, fakat 

Strazburg valisiymiş. 
- Mösyö İstanvil 1 M&yö Şu· 

vasölün kayın biraderi 1.. Allah 
belasını versin.... Arabacı, da· 
ha çabuk, daha çabuk .. 

Bu emri bir kuvvetli kamçi 
darbesi takip etti. 

Zaten dört nala giden atların 

arabanın sUr'atini arttırdığını 

Jilber bile anladı. 
Kadın: 

- Demek ki prenses ileride?. 
diye tekrar sordu: 

- Evet madam .. 
Kadın kendi kendine: 
- Öğle yemeği için bir yerde 

durur, o zaman biz ileri ~e
ril .. 
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geçmiş ve bayıltlllştı. 
Tam bu sırada yüksek ve sert 

bir sesin: 
- Varda, varda, yoksa ezi

leceksin!.. 
Diye bağırdığı duyuldu ise de 

bundan biçare delikanlının hiç 
haberi olmadı. 
Başka bir yoldan gelip oradan 

biraz ilerde sür'atle cadıdeye çı· 
kan bir arabanın yolun tam or
tasına boylu boyuna yatnuş o. 
lan delikanlıyı ezip geçeceği sı· 

ra.da, atların bir yıldırım gibi 
götürdükleri arabanın içinden 
keskin bir ses işidildi. 

Arabacı insanlığın fevkinde 
bir gayret ile arabayı durdur -
mak istediyse de ilerdeki ;ıt 

Jilberin üzerinden atla.dı ve a. 
raba ancak o zaman durabildi. 
Yoksa kenıdini kaybedip yerde 
yatan delikanlı hiç bir şey duy
madığından az kalsın arabanın 

altında parça parça olacaktı. 
Arabadan yarı heline kadar 

sarkan bir kadın: 
- Zavallı çocuk 1 Acaba öldü 

mü?. diye bağırdı. 
Arabacı atların ayakları ara 

sından çıkan tozlar arasınlda 

görmeğe çlışarak: 

- öyle görünüyor! diye ce
vap verdi.. 
Kadın arabadan yolun üzeri

ne atladı. Arabacı yerin.den in
miı yerde kanlar içinde, ô1mtiş 

zannedilen Jilberi tekerlekler a 
rasından çıkarmak için çalışıyor
du. Kaıdın da bütün kuvvetiyle 
arabacıya yardım ediyordu. 

Arabacı: 

- Talih bu kadar olur! Bir 
yeri bile çizilmemiş! .diye söy
lendi: 

Kadın: 

- Fakat bayılmış, diye söy
lendi. 

- Muhakkak korkudan olma
lı; sür'atle gitmek istediğiniz 

için biçareyi yolun kenarına çe
kelim ve yolumuza cevam ede
lim. 

- Bu çocuğu böyle bir halce 
bırakc.mam. 

- Ne olur? Bir şeyi yol;! 
Kendi kendine ayılır!. 

- Olmaz! Olmaz! Ne kadar 
<la genç! Biçare çocuk, mektep· 
ten kaçmış, kuvvetinin yctmiyc
ceği bir seyahate ;ıkmış ol:r.alr. 
Pak rengi ne kadar solmuş! Bı· 
ralnrsak şüplıesiz ölür, hajır ! .. 
Hayıd Bırakmxyaca~ım .. Dun:J 
arabanın içine, ön taraft=.l.i nÜi 

ılerin üzerine koyuver. 
Arabacı aldığı emirle ]ilb("ri 

arabanın ön tarafır.daki mincle

c!erin üzerine boylu boyuna ya· 
tmp başını da kö§cye dayadı 

Kcıdm arabaya girip yerine otu· 
rarak: 

- Şimdi haydi gidelim 1 On 
C!akika kaybettik. Bwılarr ka-



lstanb~: 6e1ecf. vesı ·ı•~rlar:ı 

llk 
teminat 

395,93 

92,00 

28,27 

131,0. 

Muhammen 
bedeli 

5279,00 Zincirlikuyu mezarlığında yapıla· 
cak kademeli kaldınm inşaatı 

1226,64 Suadiyede manastır sokağı şose in· 
şaatr. 

376,88 Şehir tiyatrosu kalorifer tesisatının 
tamiri. 

1747,CYT Fatih 22 ifttt"otmun ?Adafli, tm 
ve kurşun boru ferşiyatı hariç ol· 
~üzere sair tamiratı. 

T hmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı işler ayrı ayrı 
ık ek iltmeye konulmuştur. lhale 19-7-939 çarşamba günü saat 14 te 

d mi encümende yapılacaktır. Şartnamesi zabıt ve muamelat müdür
u kaleminde gorülebilir. i steklilerin hizalarında yazılı ilk teminat 

m ' buz veya mektuplan ve Fen he~ etinden alacaktan fenni ehliyet 
' · alan ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmala· 
n (48:.>5) 
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zanmak için bir Ura bahtit var. 
Arabacı kamçisini 1&klattı. Bu 

l.orkunç işareti pek güzel tanı

yan atlar dört nala koımağa 

ba ladılar. 
-20-

JiLBER PARASINI 
BETTlGtNE ARTIK 

DERLENMtYOR !. 

KAY
KE· 

Bir kaç dakika sonra Jilber 
kendine geldi. Etrafına bakın • 
d ı zaman keıdisine dikkatle 
ba an genç kadının kartısında, 

mükemmel bir araba içinde yat-
1;:ta t'ldugunu anlayınca fev

k · de 11aşırdı. 

Bu kadm yirmi dört, yirmi 
be yaşlarında mavi gözlü, biraz 
i ri burunlu, esmer benizli biriy
di. 

Sevimli ve na.zik olan küçük 
ag ı, aÇık ve parlak yü.zU onun 
.zeki olduğunu gösterıyorı:iu ... 

Jılber, kadının ıefkat ve mer
hamet okunan güler yüzüne, 
ruya görmediğine kanaat edinci· 
ye k:ıdar dikkatle baktı. 

Kadm bir müddet Jilberi sey
rettikten sonra: 

- Biraz rahat ettiniz mi yav· 
rum? diye sordu. 

Jılber, romanlarda oJNduğu 
söziı hatırlamış gibi: 

- Jlferec!eyhn! diye t8ylendi. 
- Sevgili ~çUk mösyö, tim-
eaml-,.t llltntdasını.z. Fakat 

biraz evvel hakikaten arabanın 

tekerlekleri . .anıncıa pırçaran • 
mak tehlikesiyle karıı karııya 

kalmıttını.z. Böyle , yolun tam 
ortasına dütmek için ai.ze ne ol
muıtu?. 

- Kuvvetsi.zlik hissettim de f 
- Bu kuvvetsizlik neden gel-

di?. 
- Hı.zlı ve çok yilrümüı idim. 
- Yola çıkalı çok oldu mu? 
- Dün ö&leden sonra ? . 
- Öğleden sonra mı? O va-

kitten beri ne kadar yürüdünüz? 
- On altı veya on ıeki.z mil, 

.zannederim .. 
- Hiç durmadan mı?. 
- Evet! Hiç durmadan koı· 

tl•m .. 
- Böyle nereye gidiyordu-

nuz?. 
- Versaya madam. .. 
- Nereıden ıeliyordunu.z?. 
- Taverneyden .. 
- Tavemey neresi?. 
- Pierfit ile Barlödük arasın-

da bir pto .. 
- Demek iri ancak yemek 

yiyecek kadar durabiJdini.z ?. 
- Yemek için aktim olmadı

ğı §Öyle dursun, vasıtam da 
yoktu!. 

- Nasıl! Naıd!. 
- Yolda paramı kaybetmit • 

tim. 
- O halde dürdenberi bir ıey 

yemediniz 8yleml?. 
- Şatodan yanıma aldıpm 

, ................................ . 
Şirketi Hayriyeden: 

Sayın halkımızın . . . " 
KUÇUKSU PLAJI 

ile GAZiNO ve LOKALTASINA 
gösterdiği büyük rağbet üzerine bu kere Bebek ile Plaj 
arasında bu Pazardan itibaren Pazartesi günlerinden ma. 
ada her gün için binek otomobillerine mahsus Araba Va. 
puru servisi ihdas edilmi§tir. Hareket vakitleri tarifede ya. 

zıhdır. Ucrette değİ§iklik yoktur. Kartlar muteberdir. 

--- - ·---- ---------------
Ankara Valiliğinden 

Keşif bedeli 21343 lira 33 kuru~tan ibaret bulunan Polatlı kasa· 
'.Jasmda yapılacak hüktlmet konağı inşaatı 24·7·939 pazartesi günü saat 
15 de vila)et Nafia müdürlüğü odasında toplanacak Nafıa eksiltme ko 
nbyonunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u~ulile eksiltmeye ko· 
:ıulmuştur. 
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ismidir. 

Eczacınızdan ısrar 1 a 
isteyiniz. 

RE X 

·--~--~~------~------~ Altınkum Plaj ve Gazinosu 
Bu inşaatın ( 11343) lira (33) kuruşluk bir kısmı 939 mali yıh büt 

çesinden ve geriye kalan 10 bin liralık kısmının da 940 yılı bütçesin· 
den ödeneceği; muvakkat teminatı 1600 lira 75 kuruştur. 

Konforla banyo, aeaz ve aen.- \'e soluk içkiler. 

isteklilerin teklif mektuplannı teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası vesikası ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün 
evvel referans ve diğer vesikalannı raptetmek suretile Ankara viliye· 
•ine istida ile müracaat ederek bu işe ait alacaklan ehliyet vesikalarile 
birlikte yukarda adı geçen günde saat 14 de kadar eksiltme komisyo· 
r.u reisliğine vermeleri. 

Köprü ve Beıiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet ve kabine ile 
plij ücreti 40, diğer iskelelerden 33 kun11tur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme · ilanı 
Bu i~ ait keşif ve şartnameyi hergün Nafia Müd. görebilecekleri 

(2725) (4833) 
Amasya Cumhuriyet halk partisi 
ilyönkurul başkanhnından 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - Amasyada yaptmlacak halkevi binası inaşatı kapalı zarf u 

lile ve 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (42523) lira (9) kuruştur. 
Maarif Vekilliği neıriyat müdürlüğü kadrosunda •'Depolar 

hesap kontrol memurluğu,, münhaldir. Azamt kadro ücreti yüz 
kırk liradır. Bu ite almacak memurun en az orta Ticaret mekte. 
bi tahsili görmil§, askerlik hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geç. 
memiı olması şarttır. 

3 - BUAişe ait keşifname, eksil~me şartnamesi umumt ve husu 
fenni şartnameler silsilesi fiyat mukavele ve proje cetvelleri ve pllnl 
arzu edenler il~ önkurul başkarJığından 222 kuraış bedel mukabil 
de isteyebilirler. 

Talipler araamda yapıl•c•k ~bakada kııza.nacak nam • 
we SM9 l)l1J kanun lıtıkOmleri dairesinde tahıil ve hizmet du. 
rumlanna göre ücret verilecektir. Mtbiabata aomındıt IM!~ett n\ö. 
mur evveli. en az altı ay nanuet olarak çalıp.caktır. 

4 - Eksiltme 31 temmuz 939 tarihine müsadif pazartesi ıünü 
a~ 15 de il~önkurul h~)'M)J.lacakuı 

5 - Mm akkat teminat (3189) Hra 22 kuruştur, 

6 - Eksıltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanuna gört 
muktazi vesaiki ve vilAyet nafıa müdürlüğünden ihale tarihinden 91' 

kiz gün evvel alacaktan ehliyetnameyi teklif mekt ........ arına k::>yma a 
ve bu mektupların dördüncü maddede yazılı miadC:-ı bir saat evvel 
kadar makbuz n;ıu'.a~ilinde ilyonkurul başkanlığına \ermeleri ve ptti 
ta ile gönderilecek mektupların '1ahi ayni zamanda gelmiş ve dış zar 
fmın mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postadaki gecik• 
meler kabul edilmez ( 4996) 

Taliplerin milabit evrak ve fotoğraflan ilitik birer istida ile 
birlikte ~Vll-1939 per§embe gUnU akpmma kadar Vekilliği. 

j miz Neşriyat mildilrlüğüne müracaat etmeleri l&zmıdır. Müracaat 

sahiplerinin, müsabakaya i3tirak etmek Ur.ere 24-VII-1939 pa. 
zartesi gUnU saat onda Vekillifimiz nqriyat mildUrlUğllnde bu. 
lunmalan rica olunur. (2983) (5139) 
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bir iki lokma ekmefi yemiıtim .. 
- Biçare çocuk 1 Ne için yol

da bir yerden biraz yemek iste
ır.ediniz?. 

Jilber istihfafla ıwümaiye • 
rek: 

- Çünkil bendeniz mairuru· 
rum madam, dedi. 

- Mağrur olmak iyi ama in
san açlıktan ölürıe .. 

- Ölme~. ıerefini kaybet. 
mekten iyidir. 

Kadın, Jilbere hayret ve tak
dirle baktı : 

- Peki yavrum ıi.z kimaini.z? 
deı:ii. 

- Bir yetimim.. 
- isminiz?. 
- Jilber .. 
- Yalnız bu kadar mı?. 

- Evet ... 
Kadın daha çok pıırarak : 
- Garip 1 dedi.. B8yle uzun 

yollarda yolculuk etmek için pek 
gençsiniz, yavrum .• 

- Sahiplerinin terkeyledik· 
leri bir ptoda yalnız kalmqtnn. 
Ben de onlar ıibi yapıp ptoyu 
ter kettim. 

- Peki bir maksadın mı var· 
dı?. 

- Dünya biiyUktilr, pneı al
tnda herkeı için yer vardır der· 
ter .. 

Kadın kendi kendine : 
- Babaunın evinden bçmıı, 

bir asıl.zadenin gayri meffu ço-

cuğu olmalı! diye dü~ündü. 
Sonra Jilbere dönerek : 
- Paramı kaybettim, diyor• 

dunuz, değil mi?. 
- Evet i 
- Çok paranız var mıydı?. 

JUber, fakirliğini itiraf ede· 
rek utanmak ve parasını çok 
ıöstererek te hırsız olmak fikri
ni uyandırmak ihtimalleri karıı· 
ıında tereddüt etti. Sonra: 

- Altı frank vardı. Fakat be· 
nim için kafiydi, diye cevap nr· 
di. 

- l~·J kadar u.zun bir yolcu· 
lı.k · °' altı frank?" Sen bununla 
iki gl ı ancak ekmek alabilir. 
din .. Hem yol da ne yoll Barlö· 
dükten Parise öyle değil mi?. 

- Evet .. 
- Her halde altmı), yetm:ı 

mil menfedir ... 
- Ben milleri saymadım, yal· 

nı.z oraya &fdeceğlm dedim, bu 
kadar .. 

-.. Demek iri böyle deyip yola 
çıktınız?. Deli çoouk .. 

- Dizlerim, bacaklanm kuv· 
vetlit:iir .. 

- Ne kadar kuvvetli olursa 
olıun nuihayet yorulur.. Tecrü
belini ıördüntıi. 

- Madam, dizlerim yorulma-
dı, ümidim kesildi. Onun icin ... 

Dedi.. Sonra acı acı ıü!JJü .• 
Kadın sordu: 
- O zaman Ulmı.zdan ne ge-

-~ Saç Bakımı • ...:: 
Güzelliiia en birinci prtı 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve sac: dökülmesin 
tedavi eden tesiri mUcerreb bl 

lllçtır 

Denizci amatörlere 
müjde 

Acele ehven fıyatla yarışlarda d 
ıma birinci gelen 2 çift kureklerı e 
atılık şık bir hta: 
Gönuk iıtiyen: Kadıköy Sürey • 

ya Sineması Köçekoğlu hamamı ya 
nmda 22 Nevzemin sokak. Pazah 
ıçin: Haydarpaşa lbrahimağa so -
kak Koşuyolu Fuatbey sokak No. 6 
"1. B. Bozkurt. 

(K. l. 176) 

avizeler ve kristal takımı 
rı BAKBR (eakl Harelen 

matazalarında te,blr edl · 
mekte ve her yerden uctı 

fiyat ve müsait şartlnrl 

ı satılmaktadır 


