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Bir 
Bu 

Fransız askeri heyeti 
sabah 

merasimle 

Şehrimizde 1935 senesinde yapılan ışıkları söndürme tecrübesinJ(; 
itfaiye ne/ erleri ... 

Şehrimizde hava tehlikesinden 
korunma tecrübesi yapılacak 

Bundan eı·ıırlki tecrübede ışıklar 
masl•elanir keu ..• 

İzmirde pasif 
müdafaa plan
lan hazırlandı 
Hava tehlikesinden korunma ko_ 

misyonu bugünlerde toplanarak , 
korunma talimatnamelerini tetkik 
edecek ve lazımgclcn tedbirleri ala
caktır. 

Toplantıya seferberlik müdürü 
Nail reislik edecektir. Yakında şeb 

(Devamı 4 üncüde) 

Mekteplerde 
inzibat 

Muallimlere verilen cezai müey
yidelerin takviyesine karar verildi 1 

Maarif Vekilligi yeni ders j dersleri için de yeni bir pro
Yılı öğretmen ve okul ihtiyacını gram hazırlanacaktır. 
gidermek üzere tedbirler alır- Lisan tedrisatı müfredat pro
keı-ı, tedrisat ve talebe vaziyet- gramı ve kitap vaziyeti de tet
leri etrafında da yeni kararlar kik edilmektedir. Lisan tedrisa
Vermektedir. tmm tek kitapla ve bir metod-
Ortnmekteplerin 8 inci smıfh- la yapılması hususunda tetkik. 

tında okutulmakta olan biyoloj; ler icra . edilmiştir. 
:
1
ersleri bu sınıflardan almarak İngilizce tedrisatı tek kitar. 

!'senin miifrcdat ı::rogramma ve tek metodla verilmektedir. 
konacak ve lise felsdc (Devamı 4 iiııcii,/~ J 

şehrimizde 
karşılandı 
Heyet bu akşam 
Ankaraya gidiyor 
Bes kisiden mütesekkil olan heyetin reisi • • • 

General 
Hutzinger 

diyor ki: 
"Dünyanın en kuvvetli ve mükemmel ordusu 
olan kahraman Türk ordusunun erkanını bu 
defa tekrar ziyaret edeceğim için fevlcalade 
mesut ve memnunum. ,, 

Bir Fransız askeri heyeti, hükfL pa semplon eksprcsilc Paristen 
metimizle temas ve müzakerede şehrimize gelmiştir• Heyet, Fran
bulunmak üzere bu sabahki Avru- (Devamı 4 üncüde) 

Romanya 
lstanbula mı 

kralı 
geliyor? 

Almanyanın Varnada serbest mıntaka 
istediği haberini Berlin yalanhyor 

Romanya kralı ı·e Romanya velialıdi .... 
(fo:m .f. iinr.iirle) 

Berlinden dönen· talebelerimizin anlattıkları: 

A O ırtfil c§l mı y c§l ©l ©ı lhl t§1 O ık 

~O <ey lhrlt©l rr©I o rr 

General Hutzinger (öndeki ve ortadaki zat) memleketimizi bundan ev· 
velki ziyaretlerinden birinde maiyetindeki Fransız zabitleri ı•e mihman 
darlarile birlikte Ankarada Genelkıırmay başkanlığından çılwrkcıı . 

• Kocasından mırasa konan 

Zengin 
d u 1 

Cinayete mi kurban gitti ? 
Eyüpte cesedi bulunan kadın ın 
arkadaşı bir kadın da ortada yo , 

Dün öğleden sonra Eyllbde Ba- ı menin de ortada olmaması bu zan_ 
hariye sahilinde bir kadın cesedi m teyid etmektedir. Diğer taraftan 
bulunmuştur. Kırk be§ yaşlarmda, Sahnenin ölmüş olmasından kor _ 
baş örtülü, siyah basma entarili O- kulmaktaclır. 

lan ceset adliye doktoru Enver Tahkikata ehemmiyetle devam 
Karan tarafından muayene edilmiş, ediliyor. 
sonra morga kaldmlm~tır. 

Tahkikat neticesinde ölUnUn 
Dökmecilerde oturan Refika adm -
dı:ı. zengin bir dul olduğu anlaşıl

mıştır. 

Refika birkaç gün evvel yanında 
oturan Saime adındaki kadınla be_ 
raber bir gece eğlencesine gitmek 
üzere yola çıkmış, fakat o günden 
sonra bir daha görünmemiştir. Re
fika ikinci kocasından büyük bir 
mirasa konmuş ve sonra evlenmi -
ycrek yalnız yaşamağa başlamıştı. 

Tahkikata clkoyan zabıta, Refi -
ka ile beraber oturan Saime adlı 
kadının da ortada olmadığını gör_ 
müş, bütün merkezlere Saimenin 
cıık9,lini tarif ve fotoğrafını teksir 
ettirerek göndermiştir. 

Tahkikat başladığından beri zen_ 
gin dulun bir cinayete kurban git
tiği şüphPsi kuvvetlenmekte, Sai-

Galafada dün 
geceki hadise 

Bir genç arkadaşını 
bıçakla yaraladı 

Dün gece yarısına doğru Galata
da sarhoşluk yüzUnden bir cinnyct 
işlenmiştir. 

Mumhane . caddesinde oturan 
Turhan adlı bir genç fazla rakı i_ 

çerek gayritabü bir halde evine dö_ 
nerken eski arkadaşı çiçekçi Veh
biye rasgelmiş, aralarında kavga 
çıkmıştır. 

Vehbi de .sarhoş olduğu için iş 
çabucak büyümüş, kendilerine t0sa
düf edenlerin müteaddid defalar u_ 

(Devamı 4 iinciidc) 

Hatay valisi yarın 
vazi_feşine gidiyor 

Sükrü Sökmensüer, Hataydan hicret etmek iste
yenlerin bu hareketlerin~ mana veremediğini söyledi 

Ankara, 15 (A.A.) - Yarın 

çıkacak olan Ulus gazetesinde 
ilk Hatay valisi B. Şükrü Sök -
men Silerin aşağıdaki mülakatı 

intişar edecektir: 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
Hatay valisi B. Şükrü Sökmen 
Sileri dün bir arkadaşımız ziya • 

M emlekette hayat derece pahahlaşmış, kıtlık 
" artık yetişir L, diyor 

son 
halk 

b •• f • f · ret etmiştir. Hatay davasının a şg o s er m 1 ş 1 r, başından nihayetine kadar, em -

\lmanyada yük ek tahsillerini km kuvvei maneviyesi çok bozul çabt:k kaldı :·mak için üni\"ersiteleri bile a~ık:;-a söylemekten çekinme· 
Y<.ıpmakta olan Ti:ırk talebeden on muştur. \'aktinden on beş gün cn·cl tatil mi5lenJir. Almanyada toplanan as-
ı ·. 
·C1!)1 lık bir gnıp bu c;abahki A\•rupa Bu talebeden Sadri Oktay \'e Tur etmişler ve bütün talebeleri sefer kcr 1 milyonu bulmu~tur. Fakat 
t C!nilc mcmleketimızc donmü~lcr ~ut .ı\k.;oy, bu vaziyet hakkında bir ber halde ha<;at i~lerine göndermiş· halk bur.dan memnun değildir. ''Ey 

~ . . 
~ır. muharririmizc şu izahatı vcrmi5 !erdir. Bunun bir harp hazrrlı~ı ol- velcc yedi milyon işsiz vardı. Şimdi 

Du talebelerin anlattıklarına gö· !erdir: duğ';ı s.öylenebilir. Fakat Almanya· hunla:·, halkın zararına a.;kcr ola· 
r • .m ı•üıılcrdı' '\lnıaPy~ı lı:ırp ha· "- Almanv:ıda her ihtim:ılc !(:1r51 da umurniydle halk harbe aleyhtar rak lx::Jeniyor!., diyorlar. Bilha::ı::ıa 
i' trlık 'a ~mı artlırmnkla beraber hal- bu ~c:ıcki m.ahsulleri tarlalardan dır. Burıu bizimle görüşmelerinde (Devamı 4 iinciide) 

niyet umum müdürü sıfatile uh. 

desine düşen vazifeleri muvaffa
kıyetle başarmış olan yeni vali, 
bu tayininden dolayı ihtisasları -
nı, muharririmizin suallerine ce
vap olarak şöyle anlatmıştır : 

- Hatay valiliğine tayininiz • 
den mütevellit ıhtisaslarıruzı öf
renebilir miyiz? 

(Deııtımı -~ iirı c iiıfr). 
•• 

Şii/nü Sölmwısiier -



.R A B E R - Akşam Postası 

YENl SABAH CUMHURiYET 

Hüseyin Cahil Yalçın bugilnkü ya- Yunus Nadi, Türk - fngili7. do~ı-
zısında Onlkl adadan ve oradaki f. luğundan bahseden yazısında, Cum
ıalyan tahkimatından bahsclmek· lıurreisimiz Jnönünün Deyli Telgrıır 
ledir. Bu mün:ısebeUe Adalıırın t- da cıkan mesajından ve gene o gn
talyanlar eline nasıl gecti~inin kısa zete muhabirine verdiAi beyanotınn 
hir lnrlhcesini yaparak buraları lıahsederek, Türkiyenin dahili ve 
Türk - Yunan düşmanlığından istifa· harici siynselini anlatmakta ve de· 
de ederek elinde tuttuğunu söylemek- mektedir ki: 
le ' 'c demektedir kJ: ' "Tiirkiyenin büyük bir kalkınma 

"Türkiye ile Yunanistan arasında yolunda olduğunu bilmiyen yoktur. 
ıeessiis eden hakiki ve gayet sağlam Ancak sulh içinde yiirliyebilecek Jrn 
doslluk "e menfaat birliği ~arkı Ak· dav:ı ·ı ı~ selameti hesabına biz ken
denizde hiçbir ecnebi hAkimiyete ta- dimi:.-den başlıyarak elrafımızda "°e 
hammiit edilemiyecek dereceCle esas· giderek bütün dünynda sulhun ha· 
lı bir prensip leşkil eder. Bu dostlu· kim olması lüzumuna kaniiz. Son de
~un icnbllcdir ki Dulgarlann Adalar fa olarak büynk Jngiliz milletile ü· 
denizine inmeleri, cevaz ve mfisama zerinde ittifak ettiğimiz ehemmlyettı 
ha !kabul etmiyecek bir gayrilabi!Hk nokta bu oldu. Akdenizin emniyeti· 
arzediyor. Türk - Yunan ittifakının ni ve Balkanlar statükosunun halel· 
'iicuda gelirdiıı ahenk ve muvaze· den masun kalmasını istiyoruz. 
net, hiçbir bahane He ihlM kabul et· Avrupanın hudullard:ın taşan em
nıiyccek derecede sulh için kıymetli niyetsizlik havası içinde aldıaımız 

f'i 

Taksim bahçesi diln Jıaib aetfmq, Cmnhurlyet Bayramına kadar 
inşaatmın bltlrllmesl mukarrer şeb lr gazinosunun temeli de dantlller 

bir temeldir. Türk • Yunan hAkiml- bu korunma tedbirinde hiçbir tarafa s 
\eli arn:oıına bu sahillere herhangi müteveccih bir taarruz fikri olmadı· ı·rkecı· meydan l 
>abancı bir' milleUn ayak buması §ını herkes blJiyor. Nileldm Harici· 
ne kadar imkansız ise Türk • Yunan ye vekilimiz Büyük .Millet :Meclisinde 
ınuvasale hallan arasında, Türk su- ki son beyıınatında sadece ihliyati fı l l k 
!arı, içinde küçük milstahkem adala· olarak alınan tedbirler haricinde Al- as a t lJapı aca 
rn yerleşmiş bir ecnebi ve müteamz manya ile İlalya dahil bütün dünya 
hi.r devletin vncudn da izale edilme· memlekellerile normal münasebetler 
ğe mahkum bir tecnvOzdür. Jıalyanın idame etmekte olduğumuzu tasrih Feri bot ı"skelesı" n ı·n •. ne.ası na ya kın-
Radosla ve Onikl adada hiçbir m~ru eyledi.. "!f 
ve mantıki )·eri yoktur. Jtalya bura· Deyli Telgrafı teyiden biz de kk· d b 1 k · ı d • 
Jara ancak şarki Akdenizde hltkimi- rar ve temin ederiz ki fngillere ile a aş a n m a S 1 na a r ar '/er 1 1 
yel hulyasile gelmiş ve yerleşmi,lir. sulh için teminat rn:ılıiyelindeki sa· 
Onun bu emelini kırarak Ege deni- mimi \'C hayırlı doslluAumuzun Rci· Mtinakalat vekAleti tarafmdan 1 dligUnUlecektir. 
zinin emniyetini istihsal elmek, sulh sicumhurumuzun mes:ıjında kanaat· yaptırılmakta olan Sirkeci meyda- Yakmda parkın inpsma başla -
davıısına yapılacak en büyük bir biz- le işaret olunıın inkişaflarını göster· nınm parke dÖ§enmeainden vazgeçi nacaktır. Gazinoya tebligat yapıl -
met _teş~ll ed~r. . mekte devam edeceği şüphesizdir.,, lerek asfalt yapılmasına karar ve.. mış, bahçeyi tahliyesi bildirilmiş-
Hıç şuphesız İtalyanlar Cfa bn ha- ..;ı .... ı.. faali tc ,.a .... ı .. · r • • • 

kikali idrak etmiş olacakİardır ki VAKİT ·~ ve ye ge~tir. tir. Gazınonun tramvay caddeııı ta. 
ne'\'midane ,.-e mezbuhane bir hare- Meydanın geni§letilmesi için oto. rafındaki mağazalann inşaatı ]?iti-
ket eseri olarak adalarda tahkimat Deniz hamamlarında ahlBk zabıla· büs tevakkuf mahallinden dört yol rilmiştir. Bunlar yakmda kiraya ve 
yapmıya kalkmışlar 't'e bununla git- sından bahseden Asım Us, bazı deniz ağzına kadar olan adanın istim1Aki rileccktir. 
ya kendilerini kurtarmak emeline hamamlarında, ~·alnız, kadınların gir ı;ıiındillk tehir edilmiştir. Feribot için lAzım tahs~at aynl-
düşmüşlerdir. Fakat ne yapsalar O- melerine ayrılan tahta perdeli kısım Bu ı.ı:-1ı:.1_ d la ; ...... . 

.... ı.ı.uua& mey an ... ._._,on 1llJI olduğundan iskelenin yapılma-
niki adanın hakiki sahiplerine ergeç Iara açıkta yıkanan b:ızı a- . _ . . 
a"det etmesi zaruri ve mukadderdir damların girmeye teşebbils ettikleri bmasmm onUndeki arazı.ye yapıla - sına da kısa bir zaman sonra ba§la. 

. ,, ve hamamcıJann ba mütecavizleri cak parkın tanzimi işlerinden eonra rulacaktır. 
TAN uzaklaştırmak için üzerlerine sıcak 

su dökmek mcburiyetinde kaldıkla· 
M. Zekeriya Balkanlarifa iktlsa'dl n yolunda bir şikayetten bahsederek 

muharebe adıyla yazdığı makalesin- diyor ki: h 
de Alman iktisadiyatının hedefini "Haddizatında kanuni bir suç teş· 
münasebetlerde bulunduğa mernle- kil eden bu tnrlü hôdiselerin mesuli· 
ketlerin iktisadiyatını inhisar altına yetsiz kalması zabıtaca da tecviz 

ikinci nevi ekmek çıkarılma
ması kararlaştınldı 

alarak h!lkim bir vaziyete geçmek ve edllmiyece#i şüphesiuiir. ~et ıbazı E .. 
neticede bu memleketi siyaseten Cie semtlerde deniz hnmam~nı idare e· kmek narhının ette oldug" u gib·ı 
,·asal bir devlet haliae getirmek oldu den kadınlar sıcnk su dokerek bazı ı t , . 

ğunu söyliyerek onların Balkanlarda ahlaksız kimseleri tecnvüıden menet- k ı d ı ı ı 
da ayni yoln tuttuklarını kendilerin- meğe mecbur oluyorlarsa buralarda a ırı ması i eri sürü üyor 
den fazla mal aldırmak itin razıa polis mürakabesi ihtiyaç derecesin- . . 

de ku,· t~llendirilmelidir. Aksi tak· Al!kadarlar ikinci nevi ekmeği istemiştir. Raporları iktısat mUdUr-
aldıklarını, Ran mark y\i:ıfinden 
ucuza alıp fazlaya sattıklıırını ve bu· 
na diğer devletlerin göz yumduktan· 
nı söyledikten sonra ~öyle demekte
dir: 

dirde bundan zabıtnnın üzerine dlı· kaldırmağı kararlagtınnışlardır. lüğil hazırlamaktadır. 

"Bugiln sulli cephesinin Balkan· 
lnrda karşılaJlıiiı en büyük müşkül 
budur ve bu müşkül halledilmedikte 
Balkanları sulh cephesine kuanma
nın imkanı azdır. Yugoslavya, Al
manya ile olan iktisadi münasebet· 
Jerinin sulh cephesine illihakında en 
gel teşkil ettiğini açıktan atıla söy· 
lemekten cekinmemiştir. Bulgaristan 
iktisadi vazi~tini kurtarmak kay
uusile kararsız bir haldedir. Roman
ya, iktisaden Almnny:ıyı tatmine mec 
bur kalmıştır. Diz bile hAJA fktlsaden 
Almanlarla olan münasebetlerimizi 
azaltmaya muvaC!ak olamamı~ızdır. 

O halde ne oJnc:ık? lktisaden bu dev 
Jetler AJmanyayn baAiı kaldığı mfid· 
detçe sulh cephesi Balkanlarda zayıf 
kalmaya mahkümdur. Balkan Te Tu
na devletlerini bu vaziyetten kurtar
mak zarureti vardır. 

İşte son zamanlarda lnglltcrenin 
müttefiklerine 60 milyonluk bir kre· 
di açmaya karar vermesi bu vnziyet· 
le nlAkadardır. Bu kararın ne dere
ceye kndıır müsbct neticeler verece· 
Aini de yarın izah edeceğiz., , 

şen kanunt vazifesini yapmadığı, Buna sebeb, halkm ikinci nevi 
yahut yapam:ıdıAı manası anlaşılır.,, ekmeğe rağbet etmemesi ve diğer 

Pazarlıksız sataş 
kanunu 

Tadil edilecek mi ? 
Alakadar makamlar hayat paha

lılığı ile esaslı 8UI'ette meşgul ol -
mağa başlamışlardır. Yapılan tet _ 
kiklerde sebze fiatlannda bile bu 
yıl pahalılık görülmüştUr. 

Bu arada ufak sermayeli dille.. 
klnlarda pazarlıksız satıgm hiçbir 
fayda temin etmediği kanaatine 
varılmıştır. 

taraftan fırmcılarm bunlan bazan 
birinci nevi ekmek diye aatmuıdır. 
Diğer taraftan frrmcılarm imali-

ye ücretlerinin arttmlmuı Uz.erin
deki teklifleri tetkik edilmektedir. 
Cemiyet reial. yarm belediyeye bu 
hususta bir maaraf listesi verecek
tir. 

Belediye iktısat mUdilrlilğü et 
meselesi üzerinde de tetkikler yap. 
maktadır. İktmat mildürü Saffet 

diln mezbahaya giderek bir mUd _ 
det me§gul olmugtur. 

Dahiliye vekaleti belediyeden et 
ve ekmek işlerine dair birer rapor 

Bllyü.k Millet Meclisinin önümilz- ------------
deki devresinde kanunun tadil edi- Hataya tayin edilen 
ıeceği söylelmektedir. dahiliye memurları 

Ankara, 6 - Hataya yapılan 

Edirnede arıcıhk kongresi dahiliye tayinleri ıunıardır: 
toplanacak tsk~n.derun kaymakamlığına Ak-

• şehır kaymakamı Mehmet Belek, 
Edırne, 15 (A.A.) - Trakyada Kırıkhan kaymakamlığına Berga. 

gittikçe genişliyen arıcılığın daha ma kaymakamı Vasf Batu Ya 
· d ·ı 1 · · · 9 7 938 ı r, Y 

,-------------- zıya e ı er emesı ıçın 3 ve ladağ kaymakamlığına Sörüç ka 
senele~de olduğ~ gibi b~ sen_e makamı Rifat, Gökcl, Reyhaniy~ 

Tedavüle çıkarılan yeni de 7 a~ıtosa Edıme de bölge vı- kaymakamlığma Aluçra kaymaka
liyetlenn~~ ge~ecek S? kadar a- mı Necdet Yılmaz, Hassa kayma-

paralar rıcırun ıştıarkıyle bir kongre kamlığma Of kaymakamı Kemal 
Ankara, 15 (A.A.) - Türkiye toplan~cak v~ bun_u gene Trakya- Gürlek, Hatay Vali muavinliğine 

Cumhuriyet merkez bankasından: nın doı: . vılaye~_nden gelecek nüfus umum müdürlüğü şube mü. 
Bankamızm 15 ikinciteşrin ta- gençl~r ıçın 1 S gun dev~ ede • dürlerinden Akif lıcan, Hatay 

rihinden itibaren tedaville çıkar • cek _bır arıcılık kursu takip ede. mektupçuluğuna Karadeniz Ereğ
mıya başlaidığ"ı yeni harfli bank. cektir. Kongre ve kurs hazırlığına lisi kaymakamı Refik Kuzucu, nü
notlarclan 15 • 7 • 939 tarihine ka- ba§lanmıştır. Ancılık ba~da_n fus müdürlüğüne Alanya kayma. 
dar, iki buçuk liralıklardan bu yıl, Trakya ç 0 k venmlı. kamı Halim Doğru tayin cldilmi§· 
7.375.000; bet liralıklardan dir • terdir • 
41.597.910, on liralıklardan 28 -<>--

milyon 305.480, elli liralıklardan lzmirde parti idare 
31 milyon 073.090, yüz liralıklar. 
dan 31 milyon 203,900; bet yüz heyeti reisliği 
lira.lıklardan 4 milyon 700.000, fzmir, 15 (A.A.) - Cumhurl -
bin liralıklardan 8.650.00 lira ol- yet Halk Partisi vilayet idare hey 
mak üzere ceman 152 milyon 905 eti dün parti mmtaka müfctti§i 
i:ıin 380 lira tedavüle çıkarılmış Galip Bahtiyarın iştirakiyle bir 
11c mukabilinde eski harfli bank - toplantı yapmı§ ve reisliğe itti • 
nJtlardan ayni mlktan tddavülden j fakla esnaf bankası mUdQrU 
kaJdmlJlll1tl!'. Atıf İnanı seçmiştir. 

Et narhı kaldırıldıktan sonra 
bazı kimseler ekmek narhmın knl
dınlmasmı ve böylelikle fmncılar 

araamda rekabet doğurtarak hem 
ucuz ve hem de iyi cinsten ekmek 
imalini temin etmeği ileri sUrmekte 
dirler. 

Motosiklet 
kazası 

Sekiz ay 
suçlusu 

hapse mahkllm 
oldu 

Usküdar nüfus memuru SaJih, 
iki sene evvel, temmuz günü Us
küdar ziraat müdürlüğüne ait mo
tosiklete binmiş, sepetine de tanı
dığı Firdevs iaimli bir kadını al
mıştır. Gezinti Yakacığa kadar 
sürmüı, fakat dönüıte feci bir ka. 
za olmuı, motosiklet yol kenarın
da kilometre taşına çarparak dev· 
rilmiş, Firdevs müsademenin ıid. 
detinden bir kaç metre havaya fır
layarak düşmüş, başı patlayarak 
ölmüştür. 

Vak'adan sonra yakalanarak as
liye mahkemesine verilen Salih a
leyhine Firdevsin ktzı Nuriye de 
dava açmış, kerl:iisinden tazmi~at 
istemiştir. Mahkeme, evvelki gün 
duruşmayı bitirerek Salihi 8 ay 
hapse mahkum etmiştir. Nuriye. 
nin tazminat isteği için hukuk 
mahkemesine müracaatına karar 
verilmiştir. 

Ton'lton eme~ 
baDok avnovor 
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huzunmda atılm~, ba mlnuebetle Lfitfl Kırdar bir natuk söylemJş. 

tir. T&fsllitmı diğer sütunlanmızda bulacaksınız. 

Taksim bahçesi dün 
halka açıldı 

Belediye • • re ısı edilecek • 
ınşa 

gazinonun da temelini ath 
Dün Taksim bahçesinin açıl. 

ma ve bahçe içerisindeki tehir 
gazinosunun temelatma mera
simi saat 18.30 da, güzide da. 
vetliler huzurunda yapılmış. 
tır-

Bu merasimde C. H. Partis: 
Genel Sekreteri Doktor Fikri 
Tuzer, Parti İstanbul mmtaka
sı müfettiti Fikret Sı1ay, ıehri. 
mizdeki mebuslar, vilayet, be. 
tediye, halk partisi ve halkev
leri erkanı hazır bulunmuştur. 

Merasime istiklal marşiyle 
başlanmış ve müteakiben vali 
ve belediye reisi Doktor Lutfi 
Kırdar atağıdaki nutku söyle. 
miıtir: 

Ark~Jar, .. 

hiç değilse Balkan §ehirleri eğ. 
'ence yerleri ayannda bir din. 
1~nrrıe ve eğlenme yeri bula. 
caklardrr. 

lstanbulun müstakbel §ekli 
p!anmın tatbikinde bulunmak 
benim için tesadüfün güzel bir 
:utfudur. Bu suretle yarınki 
mamur ve güzel lstanbulun, 
bütün medeni şehirler evaafm. 
laki müstakbel fatanbulun in • 
-şasmda vazife almı§ olmaktan 
bahtiyarlık duyuyorum. lstan. 
bul ve lstanbuliular için yiiksek 
himaye ve llıtuflannı hic bir 
zaman eksik etmiyen Milli Şe
fimiz, Cumhur Reisimiz ismet 
lnönünün ve bizi her sahada 
takviye etmekte ve muvaf faki. 
;:et imkanlarm.m hazırlamak. 

Davetimizi kabul ederek bu. ti\ olan Başvekil Refik Sayda. 
raya gelmek lutfunda bulundu 'llm ve hükumetimizin yardmı
ğunuz için hepinize ayn ayrı lariyle tasavvurlanmm fiil 
teşekkür ederim. Tabiatın bü. mevkiine koyabileceğimize şi.ip 
tün lutuflannr bezlederek dün- he etmiyorum- Yannki mamur 
yanın en güzel şehirlerinden •stanbulun güzel manzarasmı 
biri haline getirdiği lstanbulda tahayyül etmek bizi şimdiden 
ümran faaliyetini devam ettir. heyecanlandırmaktadır. Hepi. 
mek yolundaki mesaimizin kü. nizi bu heyecanda birleşmiş 
çük bir eseri bugün burada top. görmekten duyduğum zevkle, 
lanmamıza vesile verdi. iş ha. hürmetle selamlarım.,, 
yatının türlü zahmet ve ızhrap. Bu nutuktan sonra temelat
lariy]e bunalan insanlar, iş aa. ma merasimi yapılmış ve müte
<ıtlerinden sonra dinlenmek ve :"lkiben davetliler hazırlanan 
•ğlenmek ihtiyacındadırlar. büfede izaz edilmittir. 

Büyük ve kalabalık bir se- Dün temeli atılan şehir 
lı:rde bu ihtiyac daha fazla~ ve ~azinosunun insası kısa bir za
daha §iddetli olarak göre çar- manda ikmal edilmiş olacak ve 
".>ar. Memleketimizin en büyül '"esmı küşadı önümüzdeki 
ve en kalabalık şehri olan Is. Cumhuriyet bayramında yapı
tan hulda da bc1edivenin muh- lacaktır. 
~elif vazifelerini ifaya çalışır . ! 
iten halkın bu hakir ihtivacma -----------

:evap verebilecek tedbirler aı. Tahir Kevkebin 
..,,~yı da ihmal etmiyor, yen · 

ı,ir şekilde tanzim ve ıslah edil fahliye talebi 
-niş olan Taksim hahçesini bı 
"\Tada savabiJiriz. Şimdilik 8a ltirazmı asliye mahkemesi 
'ece bedii bir tertibe komılmu~ redettı" 
~ian bu bahçede İstanbullular, 

'Jturup dinlenebilecekler, hafta 
nm muayyen RÜnlerinde ş~~.:r 
"\rtnoni heyetinin kl')ttsrrierin · 
ı; 11 l iyehileceklerdir. 

Bugün aynı zanıcmcla temel 
1tma merasimini yapmak içir 
hurada toplandığımız şehir ga 
zinosunun in§asr kısa bir za, 
-nanda ikmal edilince Taksim 

Sıuye binası tahkikatnı idare 
eden dördüncü ıorgu hlkimliği, 

maznunlardan Tahir Kcvkebin 
tahliye talebini reddetmiş, Tahir 
Kcvkep de asliye ceza mahkemesi 
~iyaıetine milracaat ederek itiraz
rla bulunmuştu. 

Evrakı tetkikten sonra diln, ka. 
rannı biJdiren dördünc:il ceza mah 
kemesi, Tahir Kevkebin tahliye 
isteğini yersiz bulmuı, reddctmiı· 

ıahçesine gelenler burada bü. 
vi.ik, mükemmel, rahat, kon. 
,. otlu bir bina ve bu binada or. tir • 
·~ Avrupa şehirlerine yakm , 

Koçuk sanatlar kanununa 
aykırı hareket 

Setrak adında bir Rus tebaası an
cak TUrklcrin yapabilecekleri in· 
şaat iılerinde çalıtırken yakalan -

1 

mı§, birinci sulh ceza mahkemesi 
tarafından 10 Ura para cezasına 
mahkCUn edilmittir· 
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Harp havası içinde 
düşünceler 

HERKES biribirine soruyor: 
''Harb olacak mı?., Haberler 

&ene kötü, çok kötü; hiç olmaz:a 
1~14 teki kadar, belki daha kötü. 
~Utuklar söyleniyor, seferberlikler 
1 
an ediliyor. "Harb olacak mı? .. 
itiraf edelim ki bugün bu suali 

SO:<trken eskisi kadar helecan çe.l.:· 
rnıyoruz, eskisi kadar endişe du) • 
rnu}·oruz. Harp tehlikesi ile artık 
ruzgöz olduk. !çimizden: "Elbette 
~ene bir çaresi bulunur!,, diyoruz. 
dfatta: "Eh! artık, olursa olsun!,. 
der gibi bir halimiz var. Bunca yıl· 

1 
ır bahsi edile edile, tehlikesi atl:ıtr 

la ~tlatıla harpden korkmaz olduk. 
)ozrusu ivi emareler değil. Harbe o • 
b ll1ıız Silken, S\~Un bozulmasını 
. UYük bir felaket diye karşılamıyan 
;nsantar, devamlı işlere giri~emez· t· Büyük, hayırlı işler daima sü· 
·tına muhtaçtır \'e ancak zamanla 
olur. Onlara giriscn insanlar da 
ıartıanlarmı kıskandıkları gibi ya· 
rıntarının da emniyette olmasını is· 
terler. I Iarb ihtimalini omuz silke· 
rek ve: ".Ne yapalım?,. der gibi 
~arşıhyanlar. günü gününe yaşayıp 
~ tikbali hiçe sayanlardır. Dünyada 
1nsantar günden güne böyle oluyor, 
geçici i5lcrle uğrQ.~ıp zaman istiyen, 
~kCına muhtaç olan büyük inşalara 
gıri~miyorlar. Bu hal hep mütema· 
di harp tehlikesinin seyyicsidir. Bit 
labi bir fasid daire: biribirinden 
~1kı}'Or: harp tehlikesinin devamı, 
1nsanıann ciddiyetini azaltıyor; in· 
11anıann ciddiyeti azaldıkça harp 
tehlikesi çoğalıyor. 

* * * 
YARININ harbi nasıl olacak? 

Eskiden harbin nasıl olduğu 
bilinirdi: ccbhelerde askerler çarpr 
§ır; düşman ilerlerse geçtiği yerleri 
iakar, yıkar, birtakım mezalim i!!· 
~r. Bazan da bilakis merhametlice. 
~Vanmertçe hareket eder. Eski harp 
.erde, top işe kanstığı zaman bile. 
1
?san insanın karşısında idi, biribi· 
rınden pek uzak değildi. 

Yann da böyle mi olacak? Tay· 
}.arc, gaz harbi söylenildiği kadar 
b·ddetli olacak mı? ... Öyle ise hiç 
ır merhamete, alicenablığa imkfır. 

}Oktur. İnsanlar biribirlerilc yüz 
t'lizc gelmiyecek ki!... Yüzlerce ki· 
0tnctre öteye atılan güllenin öldü· 
re~~· k d 1 d b· gı ·a ın an, çocukları; üç ört 
~n metreden aşağı bırakılacf k gaz 
d rtıbardımamn kimleri boğac"~·:-:ı 
li~Unmeğe imkan yoktur. 

l'Q ~ski muharebe bir fetih, bir zapt 

1 
.. Uharebesi idi. Düşman alacağı şch 
d
1
.n tamamile yakılmasını istiyemeı· 

i 
1
• kendisi alacak, oraya yerleşeC<'k 

11~anı ·1 • k ·v nk' 1l1 an ı e geçmece .... , an ı 

h Uharebe ise sadece bir tahrip, im 
a muharebesidir ... , 

}'Yani böyle olması kabil. Faka• 
rı arın1n muharebesinin nasıl olarağ 
1 ~ h~en kimse kestiremiyor. Her
,, bırtakım tahminlerle iktifa ec1=· 
.ıor. 

......_ Nurullah AT AÇ 
------~~~~~~~~ 

Adliyede yaz tatili 
Perşembeye başhyor 

li Önümüzdeki perşembe giinü ad-
}'~nin yaz tatili başlayacaktrr. 

tc u seneki tatilde 1, 2 ve 4 üncü 
~ııı~. mahkemeleriyle sulh ı ve 3 
~illcu ceza mahkemeleri nöbetçi 
Ilı iltaklardrr. Sulh hukuk mahkc· 

clcri bu sene çabşacakla11ihr. 

- - --- - ----------

H A B ER - Akıun Potta• 3 

:············································ .. ······-... -···-································ 
1lot-' 

ı Şiklyetler, temenniler 

Fransız ihtilalinin 150 inci yıldönümü 
münasebeti le iV t • J 

Fransız inkıl8bile Türk 
inkılabı arasında bir mukayese 

Yazan: SUAD DERViŞ 
İnkılabı tarif etmek iatersek 

bunu §Öyle yapabiliriz: İnkılap 
iktidar mevkiinde artık tutunamaz 
hale gelmiş, devrini yaıamrş ve 
yeni doğmuş içtimai, iktısadi şart. 
lara kendi sosyal bünyesi itibarile 
intibak edemiyen ve bu yüzden 
günün ihtiyaçlarını kartılamıyan 

zayıf bir sınıfın yerine bir yenisi· 
nin iktidarı ele alması demektir. 

inkılap, müstahsil kuvvetlerin 
inkişaf ederek mevcut istihsal şart
larına sığamaz, uyamaz bir hale 
gelmesi, bu inkişaf ile beraber ye· 
ni istihsal şartlarını ikame et. 
mek, bunun için ije siyasi iktidarı 
ele almak gibi çok mühim sosyal 
bir vazifeyi başaracak olan genç 
ve yeni bir sınıfın bu işi becere · 
bilecek kadar olgunlaşması de· 
mektir. 

İnkılap, eski rejimin siyasi, hu· 
kuki sisteminin yeni şartlara ve 
cemiyetin ulaştığı inkişaf seviye. 
smc uyamayıp köhncleşmesi zama
nı'lda cemiyetin ilerlemesine en
gel olan bütün amilleri yok ederek 
ortadan kaldırıp yerlerine yenile

Ve ona göre birer karakter ta· 
şırlar. On sekizinci asrrda Fran~ız 
mutlakiyet idaresine, rühban ve 
asrlzadcganma karşı mücadele e· 
den Fransız inkılabiyle, yirminci 
asırda beynelmilel iktısa.di ve si. 
yasi münasebetlerin büsbütün 
!.>aşka olduğu bir ldevirde, Osman· 
1r saltanatına, Osmanlı derebeyli. 
ğine ve islim hilafetine karşı mü
cadele eden Türk inkılabı muhak. 
kak ki bir olamaz. 

Fakat bunlar arasındaki fark, 
bazı kalem sahiplerinin göster
mek istedikleri gibi Fransız inkı· 

1 
tabı kanlı mücadeleler içinde yü. 
rüdüğünden ve Türk inkrlabmınsa 
kansız olduğun.dan iler! gelmez. 

Bu noktada bu iki inkılap ta 
gene kendi öz şartlarına bağlı u
fak tefek farklarla, ldiğer bütün 
inkılaplar gibi biribirlerine ben· 
zerler. 

Türk inkılabı da Ocmanlı ha. 
nedanınr devirirken, memlekette 
derebeyliğe ve dini müesseselere 
dayanan saltanat hükumetini yı
kıp ta cumhuriyeti kurarken pek 
çok kanlr hadiselere ıahit olmuş· ri ikame etmek demektir. Yeni bir 

devlet ıistemi kurmak demektir.. tu. 
Cemiyetin ilerlemesinin onune 
geçcn, eskiye bağlı ne varsa onla
ları yıkmak demektir. Basit bir 
değişme demek !değildir. 

Eskinin kaldırılıp yerine yeni
sinin getirilmesi işinin geniı mik
yasta mukavemet ve reaksiyonla 
karşılaşması icap eder. İnkılap 

ne kadar esaslı ve cezri olursa de· 
ğiımeler o kadar eıaılr; .. n~ye 
bağlı zümrelerin menfaatleri o 
nisbette haleldar olur ve tabii su-
rette irticaın mukavemeti de o 
nisbette keskin ve şiddetli olur. 
Mutlakiyet ve saltanat aleyhine 
müteveccih olan demokratik in-

Türkiyenin o zaman yart n:ıüs-
temleke vaziyetinde bir memlek:t 
olması hasebiyle he~ şey.den ev
vel emperyalizme karşı milli mü 
cadeleye mecbur olduğu halde ıda. 
hi, memlekette ecneb~ sermaye
darlarının ajanlığını yapan Türk 
ve gayri Türk anasırın gösterdi· 
ği mukavemeti krrmak için az mr 
uğraştı?. 

Saltanat, hllifet, softahk, de. 
rebeylikle ecnebi sermaye ile bağ
lı zümrelerin ayaklandıklarmı ve 
onlarla yaprlan silahlı mücadelele· 
ri ve bu uğurda inkılap ve aksi 
inkılap cephesinde bir çok kimse. 
)erin öldüğünü bilmek için Türk 

kılaplarda ileriliği temsil eden in- inkılabı tarihini bilme - e hacet 
kılapç1 sınıflara karşı ~~1.tanat ha· l yoktur. Bu vak'aları biz g yattaki· 
nedanlarının, derebeylıgın, ruha- ler gayet iyi hatırlarız. Saltanat 
nilerin ve onların t~r~ftarlar~n~n paşalarının idaresi altındaki hila
ümitsiz mücadelelerını, tarıhın fet ordularını Anzavur paşalann 
kaydettiği bütün inkılaplarda idare ettiği kuvvei inzibatiye kıta. 
görürüz .. Her inlalap kanlı olur. tarını ne çabuk unuttuk?. 
Kansız ve mücadelesiz olanlar an. Türk milletinin inkrlapçı ek· 
cak tedrici tekamüllerdir. seriyeti inkılap ve istiktal namrna 

Limandaki bir facia karşısında 
duyulan endışeler .. - . Yazan : M. DALKILIÇ 

E\'\'ELK1 gün gözümüzün önünde bir facia oldu. Köprüden 
hareket eden Şirket npurlanndan biri ak sakallı bir ihtl. 

yarın ı.and&lında t~ıdığı birtakım ev eşyuile bırllkte adamcağız 

da denize yu' arl&ndı. }"akat \·apurun kaptanı derhal 'apuru dur. 
durdu, balat attrlar. 

Kaptan n \'apur mürettebatı candan çalı!jarak ihtiyarı kur· 
tardıla.r • 

)l~hul ,.e kahraman yürekli iki genç soyunup denize fırladı· 
lar. Ak sak.aliyle hila kayıkçılık etmt>kte olan bu betbaht lhtlya· 
rın df'n1zc yul'arlannu, eşyasını denizden topladrlar. 

Şiiplıcslz, <'nacığını kayığına yüklemi' olan bu ak !'&kallı ada. 

mm gözleri artık görmediği için ,·apurun hareketini farketmemı,. 
ti. Fakat bu ak sakallı ihtiyar can kayguslle halata yalnız elleri· 
le değil, ayaklarlle de~ll, boynunu da ı1ararak çıkmıştı ... 

Garibdir ki fakir ihtiyarın tlenizd<'n kurtqlan eşyasını köprü 
hamallarının derhal sırllarma alıp lskf'lf'ye taııımakta göıııterdlklerl 
gayret hayret edilecek bir &eydi. 

Hamallar, denize dü,mu, lhtlyann malını da taşıyarak hamal 
ilrretl almak kayguundadrr. Hani) adam ukah tuhı,muıt, ~-

hürleri dgara yakmaya ~ah&rrlarmış .• O hlkiye ! E 
Fakat bu hazin hi.dl'ledc bahsettlilmlz ne ak ukallı lhtlyann 

kurtulmak l~ln el, ayak n boynunu halata ballamakta s:österdl· 
ğl tatlr can kaygu9u1 ne lıııkele hamallarmm tath hamallye licretl 
kaygulan değildir. Dlitün hadl"e e!'naıııında polisimiz nkayı n .. 
pur<lan idare ettiler. PoJlııılerimlzin çok mükemmel , .e lnıııani ha.. 
n'ket ettiklerine §Üphe yok. 

Fakat bizim deniz zabıtamız yok mu! Deniz zabıtamn:, kara 
zabrtamrz gibl en M>n slstl'IR ,·~altıe milcehhn dt'ğll midir!,. 

Polliılmlzln emrinde en aerl istlmbotlar yok mudur! .. 
Uman dahilindeki boiulma ,.e kaza ,·ak&larmda yıldınm yar· 

dımı yapmak i(ln nöbet bc1'11yen polis Yuıtalanmız yok mu! •• 
O halde llma.rıda hayat emniyeti berkemal ml! •• 

: ......................... _.. .......... ·-····-···-·········-·· ........ , ____ _ 
vak'alarını nasıl akıldan çıkarabi- nık olmamak ta inkılftbr daha zi-
liyoruz. 

tnlalabımızm büyük şefi 'A.
tatürke yapılan suikast teıebbüı
lerine kartı kalbimizden doğmu§ 
olan kin ve nefretin izleri bili si
linmedi. 

Bunları batırlamamağt alelade 
bir unutkanlık olarak telakki ede
bilsek bile bu unutkanlığın çok 
zararlı olduğunu söylemekten 

yade ilerlemektcn belki ide alako. 
yabilecek kadar zararlı olabilir • 
O n u n i ç i n T il r k inla· 
libının dahili mücadeleleri olma
dığı fikrini ileri sürmek Türk 
cençliğinin emanet olarak ve iler
letilmek üzere kendisine tevdi e. 
dilen inkrlabm düımanlarrna karşı 
uyanıklığını azaltmak, <>nu uyuş
turmak demektir. 

kendimizi alamıyacağız. İ5timai ilim ve prensiplere uy· 
Türk inkılabı kanlı olmadı. O. mayan bu fikrin siyast minaır pek 

r.un dahili mücadeleleri yoktu, büyüktür .. 
'demek, onun çok yüksek olan de- Suat DERViŞ 
ğerine karşı sinsi ve o nisbcttc de 
kötü bir tecavüzdür. Vakıaları 

inkar eden bu fikir, Türk inkıta. 
bınr eskiye kartı kafi şiddette ve 
cezri olarak mücadele etmemi§ ol
makla itham etmektir, 

Türk inkılabını akim bırakmak, 
isteyen onu gevşetmeğe uğraşan 

yerli ve ecnebi irticaın bizzat in. 

(•) Bundan evvelki yazılar 12, 
13, 14 temuz tarihli saydarmm
dadrr. 

isken derun 
limanı 

Yarm limanlar umum 
mUdUrlUgUne geçiyor 

Eğlence yerlerinde 
tasdikli tarife 

meselesi 
Heybeliadada oturan bir arkada· 

~ımız yazıyor: 

Bu sene Heybeliada gazino ,.e 
kahveleri arasında oldukça farklı 

\'e halkı haklı olarak şikayete sev
keden meşrubat tarifeleri var. l\fc-
5elfi deniz kenarında obarlörlü ve 
radyo gramofon tesisatı bulunan 
kahvelerde meşrubat beş buçuk ku
ruş veya 7 ,5 kuruş iken plaj gazi· 
nosunda garsonun arzusuna göre 
16,5 veya 17,5 kuruştur. 

Geçen akşam bu gazinoya biraz 
hava almak için birkaç arkadaş git
miştik. Halk bu gazinonun bu sene 
tatbik ettiği yüksek tarifeden şika
yet ettiğinden, belediyenin bu tarife 
yi nasıl ve ne vakit tasdik etmiş ol
duğunu anlamak için musaddak 
listeyi istedim. Garsonlar yarım sa 
at aradılar, fakat liste çıkmadı. Bu 
vaziyet üzerine polise hadiseyi bil
dirdim. Ve burada öğrendim ki bü· 
tün gazinolann meşrubat listeleri 
tasdik edilmek ürere belediye iktisat 
müdürlüğüne gönderilmiş. 

Ertesi akşam tekrar gazjnoya gi
dince garsonun istemeden derhal 
getirdiği tarif eye bir göz attım. Ge· 
çen seneki tarife olduğunu ve fiyat· 
larm 15 kuruş yazıldığını gördüm. 
Halbuki bu gazino geçen sene gar 
son ücretile beraber Mi günlerde 
11, pazar günleri ve cumartesi ak· 
şamları 16,5 17,5 kur.uş alırdr. De
mek belediyenin yaptığı tarife üze
rinden adi günlerde oldukça mühim 
bir tenzirnt yapılmaktayıd. Bu sene 
bilmiyoruz neden ayni müesse...~ 

belediyece yeni tarifeyi tasdilC edil· 
meden 16,5 • 175 kuruş gibi çok 
fazla bri tarife tatbik etmektedir. 
Ayni müessesenin geçen sene wrgi
lerle beraber pl§j ücreti adi günler· 
de 15 kuruş, pazar günleri 25 kuruş 
tu. Bu sene vergi kalkmış olduğu 
halde adi günlerde 15 kuruşa çık3· 
rılmıs ve pazar günleri 25 kur.us bı· 
rakılnuştır. 

Bütün bu Mdiselerden şu anlaşı
lıyor ki bir çok eğlence ve istirahat 
yerleri belediyemize yüksek bir ta
rife tasdik ettirmekte, adi günlerde, 
mü~teri celbetmek için normal bir 
fiyat istemekte ve pazar günleri de 
asıl tarifeyi kullanm3ktadır. Mev
zuubahsettiğim gazino aa bu siste
mi takip etmekte, hatta gündüzle
ri meşrubattan 1 l kuruş geceleri 
16,5 .. 17,5 kuruş·gibi farklı bir pa· 
ra almaktadır. 

Türk inkılabını Fransız inkıta- dövüşürken inkrlabr arkadan "Yur
bına benzetmek demek, tarih te· mak için mürteci zümrelerin teş. 
kerrürden ibarettir. hata&ına ldüş. kilatlandırdıklan Konya, Yoz
mek demektir. Tarihte ve hayatta gat, Adapazar, Nevşehir, Bozkır 

hiç bir zaman tekerrür yoktur. isyanlarını neden hatırlamıyoruz? 
İçtimai haıdiselerde hiçbir zaman Hatta cumhuriyeti kurulduktan 
tekerrür olamaz.. Onlar biribirle· saltanat ve hilafet taciyle, tahtile 
rine benzemezler. Çünkü içtimai yıkılıp göçtükten sonra da gcne 
hadiselerin her biri cereyan ettiği beynelmilel cmperyalizmin teşvi

cemiyetin o zaman içinde bulun· kiyle baş kaldrran irticarn teşki. 

kılap zamanında teşkilatlandır

dığı mukavemet ve isyan hare -
kederini inkar etmek, irticam ro
lünü hiçe indirmek, irtica teiıli-
kesini ıörmemek demektir. Halayın İskenderun limanı Polisin nazarı öikbtiıeen>eQilmi~ 

Halbuki ayni tehlike inkılabı- yarından itibaren devlet liman- olup rnzııngelecek muameleyi yap:t· 
mız durmaldan ilerlediği ve her ları işletmesi umum mUdUrlU- cağına şüphe yoktur. Fakat rnuhtc
gün yeni bir adım daha attığı için ğUne bağlanmış olarak idareye rem belediye reisimizin gazinocula
irtica tehlike"ini her an pusuya başlanacaktır. Umum mUdUr nn bu ~kil muvazaalar yaptıktan· 
yatmış bir halde tasavvur etmek Raull bir mUddet sonra Hataya nı nazarı itibara alarak ayni ~kil
ve tedbirli bulunmak faydalı olur. gidecek, işletme işleri Uzerinde de yalnız bir gramofonlu ve oparlör-

Böyle bir tehlikeyi efkirıumu. tetkik ve teftişler yapacaktır. lü radyo kullananlar arasında yüz-

duğu şartlara, beyrelmilel va. latlarJ:iır.dığr Kürt isyanlannr, 

miyeye yoktur gibi göstermek, o- Şimdi Zonguldak limanında de yüzden fazla fiyat farklı tarife
na karşı uyanıklığı baltalamak bulunan İngiliz Gips firması terin tatbikine müsaade etmiyeceği· 
demektir. mühendisleri de yakında İsken- ne ~üphesiz olmadığı için bu mek· 

ziyete bağlıdır. Ağrıdağ iıyanlarınr, Menemen irticaa karşı kafi derecede uya- deruna gldecekler.dlr. tuburnuzu dikkat nazarlarına arzını 

ltalyan hovardahğı 1 

B tL Y Expresa ismindeki İngiliz ga.. 
zetesinln \'erdlil habere göre ıtaJ. 

yan hariciye nuın kont Çiano'nun bpan· 
yaya gitmesindeki sebeb baıtkaymıı. 

~lcğer İtalyan nazın İspanya harbin· 
de 1talyanlarm sarfettlklerl 30 bin lngillı. 

lirasını !timdi geri al.msk lstıyormul) ! .•. 
Halbuki bu parayı k&lıramanlık gös. 

termek lçln kendileri sarfctttler. Şlmdl gc. 

rl 1 Hyorlar ... 
İtalyan bo\'ardalığı bu!.. 

• • • 
Ya kadehler nasll olacak? 

R
AKL~IN derecesi asgariye dil,lirll· 

l\iyor, buna mukabil bira ucuzlatı· 

lac&k. 
ı·anl sarho' olmak istlye.nler bira ile 

sarho~ olmayı tercih edecekler .. 
İyi ama, birayla sarho.' olmak lçln ne 

kadar bira içmek lizun! •. 
Hal bö~le olunca mt'8Cli üıııtad Çallı 

Jbrahlmin K~ık adasmı satmalmaktan 

\'azgeçmesl, bunan yt'rlnc eski, hurda bir 
ıtlrket ,·apuru u.tmalması lizungellr. 

Niçin mi? •• 
\ 'apurun içini bo~ltıp onunla bira lç

meel içini •• 

* * * 
Muhabbet alameti! 

• ZM1RDE genç blr kadın 8 y91mda.. 
1 ki ı;ocuğunu modem bir usulle ter. 

biye etmı,: 

Tekdir mak.sadUc çocuğu Urkütmel 
lçin <-knıek b~ağmı göstennl~! .. 

Bıçak çocuğun gö~Une !'aplanınnnlJ ! 
Anne telitla çocuğu kaptıir gibi hutanc· 
de soluAu almı,. 

Bıçak çekettk terbiye, ne garlb ul'ul ! 

Yakıl annenin bu l,t se,·giden yaptı
ğına ~liphc yok ama bu ne garlb hal, ya· 
ha! .. 

Biroe senn bıçak ç.ekiyor ! ! .. 

lstanbulda ihtiyarhgm bir 
saadeti ı 

B lR .ı;azctenln ,·erdiği m&lfımatı oku. 
dunuz mu! 

Mejer blr ya.,mdaykt'n dakikada 25 
defa, 2 ya!}ındayken 23 dt'fa, gençlikte da.. 
kikada 20 defa, orta yaşta 18 defa nefes 
ahnnr!}ız! •• 

1ııtanbulda nefe11 aldığımıza göre de
mek ki biz orta ya.,lılar ~ocuklannnzdan 

daha mes'uduz. ÇUnkil: 
Daha az toz yutuyoruz!.. 

* * * 
Evlilik gibi ! 

8 tR ~azete (N~ln e\·lenmlyorsunnz!) 
diye bekar bayan n baylar arasm

da bir anket yapıyor. Bu gazete dünkü 
nüır.humda ba~·an \"e baylann blriblrl~rine 
lthamlann şlddetlendiitnl, münakq&nm 
rn hararetli saftıaya glrdilfnl haber ,·eri· 
yor ..• 

Demf'k P.,·fenmc.n yüz tuttular!! .. 

Mim 

rica ederiz. 

- Un"tmayın, sofrada ymıeklcn 
misafirlerin solundan tJtrip sal ta
~af lan alacaksınız. 

- Batıl iti/tatlara itıant)'orsunuz 
demek boyon? 



lngiltere ve Fransada nazi Almanyada halk 

k b. I harbe aleyhtardır 
Fransız askeri 

heyeti geldi 
Hava tehlikesinde 

korunma 
(Baş tarafı 1 incid propagandasına arşı ted ır er Çekoslovakya;:ş::;~: ~:~;:da 

Fransada, aralarında sag" cenah gazeteleri çok fena hir tesir yapmıştır. Avus
turya Ye Südetlerin işgali esnasında 

mensupları da bulunan bir çok görülen hararetli harp temayülleri 

(Başlara/ı 1 incide) f Bu seyahatler neticesinde Türki- rimizde hava tehlikesinden kor: 
sanın en yük.sek ve tanınmış as _ YO>i çok yakından tanımış ve Türk- ma tecrübeleri yapılması düşür 
keıi erkanından ordu kumandanı !erin dostluğunu kazanmış olduğum mektedir. 

şahıs tevkif edildi Çekoslovakyamn isti!Ası üzerine Orgeneral Hutzinger'in riyasetin _ için çok bahtiyarım. 1zmirde 

Londra., 15 (A. A.) - Daily Ex.. detle tatbik edilecek olan ceza ka gevşemiş ve nazilere karşı bir anti· 
preas gazetesinin muhabirine göre, nununa temas ettiğini hatrrlatır. pati cereyan; başgöstermiştir. 

de kurmay albay Burja, hava kuv- Dünyanın en kuvvetli ve mükem- lzmir, 15 (A. A.) _Hava u 

Fransız mukabil casusluk hizmeti- . . .. . . Halk: "Artık yetişir!..,, diyor. Fa 
Gazetenın verdıgı ızahat kat "l.lerilen emirleri aynen ifa etmi-ne mensub bazı memurlar İngiliz 

mukabil casusluk servisile temas 
için Londraya gelmiş ve İngiliz 

meslekdaJJlarma bütlin İngiliz im. 
paratorluğuna şamil geniş bir nazi 

Paris, 15 (A.A.) - T emps gn- yen, en ufak bir itirazı yapan halk 
zetesi ~arafından bug Un öğleoon derhal hapse sokulduğundan kimse 
sonra. neşredilen bir notta ez- resmt teşekküllere karşı sesini çıka
climle şöyle denilmektedir: rarmyor. Umumiyetle Almanlar ü

vetlerinden yarbay Rok, deniz su- mel askerlerinden olan kahraman ruzlanna karşı pasif korunma 
bayı yüzbaşı Guiot ve generalin e- Türk ordusu erkanını bu defa tek_ misyonu toplantılarına devam E 

mir subayı ylizbaşı De Şabot'dan rar ziyaret edeceğim için fevkala_ rek şehrin hava hilcumlarma k 

mürekkeptir. de mes'ut ve müftehir bulunuyo- müdafaasında tatbik edilecek p 

Hükümetimizin .misafiri olan bu nım. larr hazırlamıştır. Bu plan, ş 
Fransız heyeti, Sirkeci garında İs_ Ankaraya bu akşam gidiyorum. halkmm hemen hepsine hava tı 

ta.nbul kumandanı general Halis Nekadar kalacağınız henüz belli ruzlarına ka.I'§ı müdafaa vaz 

Askerl mahkeme geçenlerde mitsizlik içinde r•rpınıyor· denile-
propaganda.sınm plil.nlannı ortaya . . ~ • 

Bıyıktay, merkez kumandam Albay değildir.,, tahmil etmektedir. 

. . . . Temps gazetesıne mensup bır bilir Bilhassa arlık \'e kıtlıktan go··z koyan vesıkalar tevdi etmişlerdir. . . · ı.. 
. . 1 şahsı bır dav~y:" .da.hil ~etmlş:ır. ı:n çok yılmıştır. Almaların ekseri-

Fransız Bqvekaletimn Bu şa.hıs dahılı ıstıhb .... rat i,.Ie- sı gıda olarak patates ve sucuk ala-
tebliği rine memur bulunuyordu. Ne biliyorlar. Rışka bir gıda maddesi, 
Paris, 15 (A.A.) - Başvekalet mtldUriyetle, ne idare ile, ne ya · bilhassa sebze ve meyve tedarik "t-

tarafında.n neşredilen bir tebliğ- bancı istihbarat sen lsiyle ve ne mek gayet güçleşmiştir. Hayat son 
de ezcümle şöyle denilmekte<yr: de siyasi tahrir heyeti.) le hiçbir d~rtce pahalıla5mıştrr. Lokantalar-

Fransada yabancı propaganda aH\knsı yoktu. Bu şahrn, nske- da, hiç de iyi olıruyan bir yemek 
~~mda yapıl~ adli tahkikat ri ma~kemc tarafından ~ki . ya-ıbir liradan aşağı yenmiyor. Halkın 
uzerıne ve asken mahkeme tara- bancı.)ı aHi.kada,.r eclcn bır ışdı> en 1)üyük endişesi yiyecek tedariki
fından yaptırılan son tevkifler - şahit olarak çf';ırılmış ve ken- dir. Aç kalmak korkusu umumileş
den sonra, muht.elif vesilelerle disi dinlendikten sonrn tevkif miştir. ,\imanyada, harp etrafında 
yanlış hatta hayali haberler ya • odilmiştir. Temps gazetesinde SÖzler bir blöften ibaret sayılıyor 
yılmıştır. hiçbir kimse kendisinin mahke- ye hiçbir kimSI.. harp çıkacağına ih-

Ba.şvekil, bu tevkiflerde ya • me tarafından çağmldığından timal vermiyor. 
hancı bir devlet memurlarile te - haberdar değildi ve tevkifinden Göri.ıg Almanyarun yedi aylık 
masa. girmiş ve bu memurlardan de şahsi ve yarı resmi bir malfı- zahire iht yacı temin olunduğunu 
mühim miktarda para aldıkları - matla haberdar olduk. Bu şah- söyle ,rıi; · Fakat şimdi Almanlar 
m itiraf etmiş kimseler mevzu - sın hal ve hareketinde hiçbir şey bundan emin değildirler. Ve bir 
bahsolduğunu tavzih eyler. Bun- bizi şilphelendirmeroiştir. Tev-- harp çıl;;ı1 sa bir iki aydan fazla 
lamı hareketi, casusluk ve dev- kif edilen ı;.ahıslarm meslekt fa- dayanam•yacaklarrnı itiraf ediyor
letin dahili emniyetini tehlikeye aliyetlerine tamamen yabancı !ar. 
düşüren hareketler hakkındaki M.diseler mevzuubahis olduğu Almanları en çok sinirlendirer. 
26-1-1938 tarihli kanunla 17- anlaşılmrş~ır. Her haliltakdlr- meselelerdeıt biri de İngiliz - Sovyet 
6-1939 tarihli kararname hük • de bu hA.dıseler faillerinin yal- müazkereleridir. Bu temaslann bir 
mUne temas etmektedir. nız tamamen şahst mesuliyetle- anlaşma ile neticelenmesinden çok 

rini ica~ettirebilir. Adalet sey- korkuyorlar. Almanlar bir buçuk ny 
Bu lüzumlu tefr*.leme hareke- rini ta.kıp edecektir ve ml1lt vic- içinde harp yapamazlarsa daha son 

tınin mesuliyetini Uzerine alınış danm mlittehiden takbih cttlği ra harp çıkmak ihtimali büsbütün 
olan B~ekil, bu hareketin şah.ıs ı d ı l 

manev.ra ar an . mes. u . 0 an- ortadan kalkacaktır, deniliyor. 
mevzubahsolmaksızm takip ed1 • 1 dd tl t ı Ik arı~ şı e e ecııyesın ı ev- Türk talebeye karşı muameleleri-
leceğini memleket.e temin etmeği 
1Ü21lm.Suz addeyler. Keza Başve
kil münhasıran Fransayı koru -
mak endişesinden mülhem olan 
bu takiba.tm siyasi bir plan üze -
rinde istismar edilmesine ve ya _ 

hut şu sxrada faydasız kalem mü 
n.a.kaşaları ihdası için vesile ya -
ptlmasma mani olmağa kuvvetle 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Bütün Fransızların, hükilme -
tin nihayet vermeğe tevessül et
tiği bu hareketleri takbiht.e müt
tefik olduğuna şüphe yoktur. 

Bu işin başarılması için, tah • 
kikatm cereyanına zarar vereeek 
if§&atm veyahut hayali haberle -
rin bunu işkal etmemesi lazımdır. 

Başvekil tahkikata ait malll -
mat ifşasının ve mevzubahs ha -
yali haberlerin bundan böyle şid 

vel ısti,yecek olan biziz. Fakat ne gelince, son zamanlarda bize ta
bu ceza hareketi hakiki hedefi mamile lakayt bir vaziyet almrnlar
Fransızlar arasında. kin ve nl- dır. Ne düşmanlık, ne de dostluk 
fak tohusJ.arı sokmak olan ta- gösteriyorlar. 
rafglr mücadeleler elinde yesile -----'-' - ....... -------
teşkil edemez. Bisikletten düşen 

Amerikada casusluk çocuklar 
ihtimaline kar~ı tedbirler Welidc oturan 12 yaşlarmda 
Nevyork, 15 (A. A.) - Ameri- Kerim adında bir çocuk, dil• bi

kan tayyare fabrikalarında çalışan siklete biruni], kardeşi on yaşında. 
bütün ecnebi işçilerine yeni ihtira- Hilmiyi de önUne oturtmuştur. Fa.. 
lan.n sırrını muhafaza etmek için kat Kerim bisikleti idare edeme. 
yol verilmektedir. yince yere düşmi.işler, Hilminin alnı 

Elde edilen malfunata göre yeni Y:ırılmış, baygın bir halde Cerrah
tayyarelere konan motörlerin kuv. paşa hastanesine kaldırılmıştır. 
veti mevcut en iyi tayyarelerin mo
törlerine nispetle yüzde 25 fazla. 
dır. Avcı tayyareleri 375 mil sürat
le uçabileeeklerdir. Hakiki hava 
kaleleri olan bombardıman tayya
relerinin sürati ise 300 mildir. 

Romanya krah 

·~--------------------------------------~ 

Londra, - Nevyork radyosu 
Romanya Kralı Karolun bu ay için
de bir Karadeniz seyahatine çıka
cağını haber vermiştir. Bu habere 
göre kralın bu seyahatinde TürkL 
yeye de uğrıyacağr, Türk siyasi 
mahafiliyle temaslarda bulunacağı 

anlaşılmaktadır. 

Hatay valisi qarın 
Diğer taraftan Almanyanm Var_ vazifesine gidiqor na limanında kendisine serbest mın-

( Bll§ tarafı 1 incide) vatandaşlar arasında wçbir mev- taka verilmesi talebiyle Bulgaristıı.-
"- Cumhuriyetin parlak eseri gü zuda ne fark ve ne de ıstisna ka- na müracaat ettiği şayiaları çık. 

ul Hataya ilk vali olmaktan duy bul etmediğini çok iyi bilirsiniz. mıştır. Fakat Berlin bu haberi tek_ 
duğum sevinç hislerini ifadeden Cumhuriyet valisinin başka tür- zib etmektedir. 

Cemal Akan, Fransız generalin Orgeneral Hutzinger saat on bi
mihmandarhğma tayin olunan kur - re kadar otelde\ti dairesinde istira-
may albay Lutfi Köksal, Fransız 

sefareti erk!nı, resmi üniformaln.
riyle Fransız askeri ataşesi gene -
ral Voirin ve deniz ataşesi yüzbaşı 
Laal, İngiliz askeri ataşesi albay 
Ross tarafından karşılanmış, istas
yon inzıbat ve polis memurları se. 
lam resmi yapmışlardır. 

General Halis Bıyıktay, trenden 
çok beşuş ve sevinçli bir çehreyle 
inen Fl'ansız heyeti reisiyle samimi 
milsafahada bulunarak kendisini 

hat etmiş ve sonra İstanbul kuman. 
danile merkez kumandanının ziya_ 
retlerini iade etmiştir .• 

Fransız askeri heyet azaları bu
-::-ün şehrimizi gezecekler ve akşam 
Tophane rıhtımında kendilerini 
bekliyen motörle Haydarpaşaya 

geçeceklerdir. Bir cemile olarak 
Genel Kurmay Başkanımız Mare
şal Fevzi Çakm::ı.ğın motörü heye
te tahsis olunmuştur. 

Türk ordusu n?.mına selamlamış ve Heyet, mihmandar albay Lutfi 
otomobiline kadar görüşerek götür_ Köksal, Fransız askeri ve deniz a.. 
müştür. Bu görüşmelerde İngiliz ve taşeleriyle birlikte saat on dokuz. 
Fransız ataşele!"i de hazır bulun - da Haydarpaşadan kalkan eksprese 
muşlardır. General Hutzinger, bu b~ğlanan hususi vagonla Ankaraya 
hararetli i.sti.kbale, heyete gösteri- hareket edecektir. 
len iyi kabul ve büyük alakaya kar Fransız askerl heyetinin, geçen
şı memnuniyet ve teşekklirlerini 1 !erde gelen İngiliz heyetini takiben 
bild.irııiliJ ve İstanbul kumandanı i- Ankarayı ziyaret etmesine siyasi 
le birlikte, kendisine tahsis olunan mahafilde çok ehemmiyet verilmek-
otomobile binerek doğruca Perapa.. 
las oteline gitmişlerdir. 

Fransız heyeti reisi, kendisini 
garda karşılıyanlar arasında bir 
muharrririmize kısaca demiştir ki: 

te ve bu temasların sulh cephesini 
daha ziyade kuvvetlendireceği mu
hakkak görülmektedir. 

Heyet reisi General Hutzinger 
Fransada ordu kumandanlığına ta. 

"- Bu seyahatim, Türkiyeye Ü- yininden evvel Suriyede Fransız 

çüncü gelişimdir. kuvvetleri kumandanı olarak bu -
Bundan evvel Hatay meselesi !unmuş ve Ankaraya o vakit yaptı-

müzakereleri CS;1asmda Ankarayı ğr dostane ziyaret btiyük bir sem
ziyaret etmiş ve çok iyi intibalarla pati uyandırmıştı. 
ayrılmıştım. 

Mekteplerde TnZTDat 
(BCl§ tarafı 1 incide) inzibat temini için öğret. 

Fransızca ve Almanca için de 'Tlenlere verilen müeyyidelerin 
tek kitap vücuda getirmek ve :ız olduğu neticesine varılmış 
tek metod sistemi tesbit etmek ve bunun takviyesi hususunda 
üzere An karada Fransızca ve talimatnamelerde değişmeler 
Almanca muallimlerinden mü- 1 yapılması kararlaştırılmıştır. 
rekkep birer kQlllisyon topla. Talimatnameye ayrıca ilave 
narak bunlara ait eserleri tes. edilen bir madde ile de tale
bit etmiştir. Eaerler basılmak beler yaptıkları hataları okul. 
üzere Devlet Matbaasına gön- daki çalışmalariyle affettirebi. 
derilmiştir. lecektir. 

Vekalet talebeyi öğleden 
sonra okul atelyelerinde ve 
serbest olarak hayatlarını ka
zanabilmeleri ıçın tedrisatın 
öğleye kadar yapılmasını dü
şünmektedir. llk tedrisat tale
beleri için ayrı bir şekil tesbit 
edilmiştir. 

inzibat işleri 

Lise, ortaokul ve meslek okul. 
lannın talimatnamelerinin in
zibat maddeleri Vekalet tara. 
fından tetkik olunmaktadır. 

Kitap lt!eri 

Bütün ilk mektep kitapları
nın ucuz satılması ve talebenin 
kolayca temin edebilmesi iç:in 
Vekalet bazı tedbirler de dü. 
şiinmüştür. Bütün ilk mektep 
k:tapları bir araya toplanarak 
tek kitap halinde basılacaktır. 
Bu suretle cilt vesair masarif. 
lerden yapılacak tasarrufla ki. 
tabın ucuza temini mümkün 
olacaktır. 

Kont Çiyano tayyare 
kazası geçirdi 

acizim. Hataya ve kahraman Ha-1 lü düşünmesine imkan yoktur. Yugoslav Kral Naibi Prens Pol, 
taylılara yakın günlerde kavuşa- Cumhuriyetimizin şefkat ve ada- dün Belgraddan Londraya hareket 
cağımdan dolayı- da cidden bah- let müesseseleri istisnasız bütün etmiştir. Bu seyahatin hususi ma
tiyarım. Bu vesile ile bana bu vatandaşlar için seyanen istifade hiyette olduğu bildirilmekteyse de 
~refli vazifeyi tevdi buyuran edilecek feyiz va saadet kaynak - Prensin Londrada İngiliz hükumet 
çok saym büyüklerime karşı duy !arıdır. Eğer Hatayda meskan ricaliyle mühim temas:o.rda bulu-
duğum derin şükran hislerini i - bir takım insanlar Hatay anlaş _ nacağı muhakkak sayılıyor. San Sa.basticn, 15 (A. A.) -

1 
ıeı· Jnasrnda iki memleketl do 

fadeyi de r.evkli bir borç bilirim. masmın bazı hükümlerinden isti- G 1 t d k. h d • , Kont Çiano ve maiyeti bu sabah ı rudan doğruya veya bJlvasıta a 
Bu kıymetli teveccüh yeni vazi - fade ederek yuvalarını başka di- a a a a 1 a ıse saat 9,10 da Vittoria'ya hareket lft1tadar eden biıtiin meselele. 
femde muvaffakıyet için başlıca yara nakle karar verdikleri hak - (Baş tarafı 1 incide) ederek saat 11 de Vittoria'ya var- tetkik edilmiştir. Bu tetkik, A 1 
mesnedim olacaktır . ., kında aldığımız haberler do~ru yırmalanna rağmen boğuşmaları _ mış ve oıadan tayyare ile Madride manya ile birtii •• o ~österllen dE: 

- Yeni vazifenize ne zaman ıse Türk Cumhuriyetinin vatan - nm önüne geçilememiştir. hareket etmişlerdir. lillcırle çözülmez bir surette bağ 
hareket edeceksiniz? daşlar için devamlı refah ve sa _ Kavganın son safhası, B~rber so- Kont Ciano'nun tayyaresi saat lanmış olan iki millet arasında-
"- Önümüzdeki pazartesi · günü adet vadeden geniş ve sıcak şef- kağrnda olmuş, Vehbi bıçaKınr çe- 12,45 de Barjad tayyare meydanın. 1 

ki münasebetlerin vasfını trşlı:i 
doğruca Hataya hareket edecek kat ocağından kendi rıza ve ihti- kerek Turhanm karnına saplamış, da karaya iıımiştir. Tayyare yere ı ':!U~n açıklık ve itimat içerisinde 
ve temmuzun 18 inci günü akşa- yarlariy1e ayrılmak istemelerinin bağırsaklarını yere dökmüştür. Bu. konarken bir sıçrama yapmış ve~ t.:creyan eylemiştir. Bu mUnaı:ı<
mı Beylandaki abidede şüheda - manasını anlıyamadığımı ifade nunla da kalmryarak sırtından br_ devrilmek tehlikesi geçirmiştir. Bir 1 betler son tezshUrlerinl dO:-<:
mızm manevi huzurunda kahra - ederim. Aynı zamanda bu insan- çaklamıştır. tekerleği kmlan tayyare bir yarım nin ve faşist ltalyanm mUmessil
man Hataylıları selamhyarak va- !arın yurt değiı!!tirmenin gU~lük - Yaralı limitsiz bir halde hastane- devir yapmıştır. İçindekilerden 

1 

lerin~ karşı göst'?rilen ço1
-: ha· 

zifeme başlıyac~ğım.,, lerine ve sıkıntılarına ve meşkO.k ye kaldırılmış, mütecaviz çiçekçi timse yaralanmıımıştır. 1 rareei kabulde ve Franko ile 

- Hatayda meskun bazı insan akıbetlerine kendilerini kaptır - yakalanmrştır. Franlrn - Cinno görüşmelerin- Clano tarafrnd:ın teati edllerı 
tarın hicret arzusuna kapıldıkla- mak için ne gibi tef-irler altında den sonrn neşredilen resmi teb- 'lutuklarcla bulmuştur. 
:n Mberleri vardır. Bu doğru mu hareket ettikledni de kestiremi - bur olan Cumhuriyet valisine !iğin metni şudur: Noktai nazarlar ve tekJirJc:> r 
dur! ve bo husustaki düşünceniz vorum. Inanmak istemediğim bu hadiseye teessüf etmekten ve 

1 

Faşist Hariciye Nazırı Kof't iiıerinde tam bir tesanüt müşR
nedir! \böyle bir karar karşısında mua · bu zavallı insanlara acımaktan ""i:ıno'nıın de\•let şrfi ,.e h~panyol bade ve tesbit edilmiş ve ttaly:ı 

" Cumhuriyet müessesemizin hede hükümlerine sadakate mec- başka yapılacak iş kalır mı!,, .ıükümctl ile yııpt1ğı görUşme- 1 ııe İspanya ar:ısmda mevcut bu-

lktısat ve Nafıı 
Vekilleri 

Zonguldak, 1ı5 (A.A.) 
lktısat Vekili Hüenü Ç 
dün Üzülmez mıntakasm 
maden ocaklarını ve sanayi 
sisatını, amele evlerini te 
etmiş ve şereflerine dün ak 
1.lİr ziyafet verilmiştir. 

lktısat Vekilimiz bugün 
lerkiklerine devam etmişle 

Çankırı 15 (A.A.) - ?-
Vekilimiz Zonguldak ve 1ı: 

Iuda tetkiklerini bitirerek 
gün öğle Uzeri şehrimizi ş 

lendirmiş ve memurlarla 
tarafından hararetle karş 

mıştır. Vekil öğle yemeğini 
tide yedikten scnra Anka 
doğru yollarına devam etm 
memurlar ve kalabalık halk 
lesi tarafından teşyi edilmi 

' 

lngiliz - ltalya 
anlaşmaları 

Roma hUkOmeti tar2 
dan fesh mi edilece 
Roma, 15 (A. A.) - Bazı l 

mahfillerinde 1938 İngiliz ~ 

yan anlaşmalarının feshi derr 
... ımektedir. Gayda'nm Gic 
d'İtalia gazetesinde intişar ede 

makalesi bu şayiayı 
mahiyettedir. 

teyid e 

Sovyet - Japo 
ihtilafı 

Moskova, 15 (A.A.) - S 
mahfillerinde, M:ogol hudu 
da cereyan eden muharebE 
ehemmiyetsiz bir hudut ha 
sinden mi çıktığı, yoksa ln 
Fransız - Sovyet paktr a.k 
meden Sovyet hlikümctinin 
katini oraya çekmek Uzer 
taliter deYletlerle anlaşaral 
ponyanın bu mmtakada 
kete mi geçtiği malCım olm 
beyan edilmektedir. 
Aynı mahfillerde söyler. 

ne göre, l\Iogolislanm Sovy 
Birliği için pek büyUk 1'lr 
külceyş ehemmiyeti vardır. 
ponlar l>·ı mıntakada hare 
geçliği takdirde Sovyetlerin 
1olistam kendi toprakları 
-;-ibi ml\daffta erl<>ceklerine 
he yoktur. 

'3udape§~e ~adyoıu ·ı eno 

J. KISHONl 
ve Budapeıte Opera11 

Sopranosu 

RUDOLFFY 

ı~ .. 2d~i:~::I.~J 
lunan ve Avrupa politikas 
mUsbet bir gerçek olan do: 
f;-ıın Mussolini ve Franko t 
fmdan iki memleket neCine 
rak istibdat edilen ~aye 

tamamen tekabtil edebilme 
çin mevcut lşbirll'tinln in' 
ettirilmesi karar1aştırılmışt 
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Fransada bir seyyahm yanın W!!Utill@§rd@L~@FR~ 
milyon k•ymetlnde J a p o n f i 1 o s u 

mücevherlerini çalmışlardı iMPARATORUN ÖNÜNDE 
ransız polisi aylarca sonra hem 

hırsızları hem de çalınan G e ç ü t y a iP> a e a 1k D 
malları buldu I ·ı· I b b' 

~!r!~~~!ı. ıı~~~~!'!. txmp ç~:~,;.~:~~~:~ir n ~ ı ı z ~ r unu ff ~ ~ 
·~=m=leri~· Fı:urm~=~usu timdi mesaj gönderdi numayış sayıyorlar lCERDE: 
,_ · Ch Ki 1 5 ( • Denlıyollan umum mOdflrlntıı 
-.o&& Be\çQralı ~Van Pariate g(lnOn bqlıca mevzuu ol· ung. ng, A.A.) - T k ı ı • ı ·ı· J Ö U büroları Tophanedeki eski b" 
aaJdenıe tanm. mac1am Matnt maktadır. Çin iatiktaı harbinin ikinci yı1- O JO gaza 8 erı ngı iZ - apon g r Ş· tamamen taşınmıştır. ınasına 

dikleri &On otelin dvanndak: dönümü münasebetiyle bqku. 1 • il k• h tt ha k ı· t b•t d • Almanyada yapılmakta olan 
YQk lokantaıardan birinde yemek lznikfe Atatürk mandan Çan.kay.çek, millete me erın e 1 a 1 re e 1 es 1 8 eni 'Batıray... bugünlerde limanırnız11 

Iİtmitlerdir • hitnben bir mesaj göndennİ§tir. b• b ıı·ı nıüteveccıhen yola çıkacaktır. 
l.f .... _-~ .. .. Çan k k b . ır eyanname neşre 1 er • Cubukluda belediye tarafından 
··--. Hayden, yanm mllr.m g unu - ay~e. • u .~esaımd~ . satın alınan Hidiv köşkünün koruM 

IGlllttan fazla delsl olan bütün hnlk. ıa (A. A.) _ su,an, E- g.eçen .se1!e ıçın~e Çı~ın kendı. Tokyo, ıs (A.A.) - Japon fi- görilıme eanaamda Japonya ha· bir park halJnde bu harta balkın is· 
~l:Yb~ • .;· ... : .. içinde bulundulu bedi Şef AtatUrk'llD bnik'l ten!· sıne nıhaı zafen temın edecek lolannm kombine manevraları riclye nazın tngilterenin uzak Ufadesfne açılacak, bina fimdilik ı 

tasını, 1'mek yerken yanmdak: leııdlrdUdert gtlııQn yıldanOmlldtır. olan prtlann b~yük .. bir bmı. mllnılebetiyle, filonun 21 tem- doğudaki yeni niıam hakkındaki pa: kalacaktır. 
. . koymuf ve kan koca, ne- Bu tlnuebetle t ıa de beledi.. nı tahakkuk ettinnege muvaf. mmda imparatorun CSnUnde bir tngilis hattı hareketini umumi AdlJyeye ballı olarak ~alışıı M 

~ __ ,..,......:_: b"tirmi•'en:li m aa fak olduğunu gururla kaydet. bafJayan Tapu umum müdürlu 
Sı- . ı~uuu ı il" r. ye bahçeelnde kl'ıbahk bir halk "k .. l de • ceçit yapacap namen bildiril· mesele okrak ileri aütmtlttilr. belediyeler bankası imar 
-• gıt-- -ı:...,.,. madam 1"9n· tı ten sonra §OY e mekteclir· Jrtedi r_,.: T .._ f 1 nı· bu..ıu.. 1 • • . ..1:'" muu 1 

aıı;'k,.ıı:: a~ .. "'7'. ~ kütlesinin JttiraJdle bir toplantI ya. ·s·lihJa .. daf ·ııi me r. ~t o .. ro yalmımlda· nı z r .... e çm verQl5 • ce. dalit Ziya TOrktan tayin olunııı,. 
t biranda üııere elini uzatmq fa pılarak blr çok hatlbler ~z almq k l~ m~ . ~ek mı ki Yolcosira deniz U..il açıkların·' vapta hükibnetten timdiye laııldar eski mildilr Cemal tekaflde sevkec.ı 1 

~nın beyninden ~d§a ve Atattlrlı:e ait aımez, unutulmaz .a •• esennı . ~ • et. da yapılacaktır. aldığı talimata cöre umumi mittir. 
Ü§tür. Çantanın yerinde ye!· hatıralan yadetmlflerdlr. tırmdıek ıdaçınbmlemlekeb~n .. ıçmÇi~e tyi malOmat alan mahfiller bek İngiliz. Japon mttnuebetleri me • Yeni Tllrldye. Lehistan Uca· 

tsmektedlr. ve ım u unan utun n- . . . 
1 

ret anlatmuı mıntaka ticaret müdilr· 
~ rı b"" .. k b" ti çalı lenmıilyen bu haberin lngıliz • aeleslne temas etmek l&llhlyeti· llltilne bildirilmltlfr 

koca ~üyük bir ~ d~- KızıJcabamamda ~:r1cı:~ ır gayre e f- Jıpon konferanamın açılmasına ni haiz olmadığım, bilikia mün • • Bolu nlili#ine ·tayin edilmiı o-
li ~ polıse haber vermı~erdır. K111Jab•mun, 1t5 (A. A.) - E- Ba k .,. da • da mlnalı bir surette tesadüf ettitini haaıran Tiyençfn meeeleeile met- lan eski matbuat umum mildüril Na· 
sın tesbit ettiğine ıöre. çanta· bedi IJef AtatUrk'Uıı Jı:azamıza ıellf- ha b" ! ;kn ~d jeaaJk • ve bu tesadüfün manevralara Ja· I gul olmak için talimat almıı bu· el Kıcunan Yann nılfeıi batına ha· 
IDavi bir meşine sanlı olarak, lerinbı 20 inci yıJdönilmil olan 16 r 1~ 1 • aeneaın ~ apon uv ponyanm Pasifik Okyanuaunda-1 lundufwıu blldirmfftir. reket edecektJr • 

.()(X) Belçika 5000 F fran· temmus gtlııll yarm burada mera- vetlen Çınde 800 kilometre ka. ki d • ku . • i . • Vali muavini Muzaffer Çatalca 
, üzerinde ~ büyük r:m bulu simle kutlulanıcaktır dar ilerledikleri halde ikinci se- mahi enı~ • vv~ ~~nllma~ıti Ingiliz - Japon glıilfme- Silim •e ~ırk6y kazalarını teru,: 

bir bil . 1 Bu linuebetl • ~ ne içinde muharip Japon kıta.. yetim ver fı usa ay 1 . d k. hatbharek t ten diln tehrımlze dönmüştür. 
ezik bir kolye velhasıl m e muhtelif e,.len. l dedi . artbnlmaa rai· ediyorlar. enn e 1 e • 1ık tedrisat muallimlerinden 

milYoD frank kıymetinde celer hazırl&IUIUI ve bu arada peh. an 8 ~31 O kil ma .1 lnsılliz elçiliği inindeki Tokyo, 15 (A.A.) - BUttln um istiyenlerin mtıracaatları Maa· 
Uhteıif mücevher bulunmaktadır Uvan g1lrefleri '" cJrtd oyunlan ~en .an_ca . ometre 1 er. il . Tokyo ga.zeteleri İngiliz • Japon rif veUleUnce tetkik edilmiş, bunlar 
Fransa . •-1r:a tertib edllmlf b:ılunmaktac!ır Gece lıyebıldiklen hatırlablmakta. D mayıı görllpıelerindeld hattı hareket- dan 26 sı um •örmeAe hak kazanmıt 

. emniyet ~ tının en de bllyilk bir fener alayı ;.pıla· du. Londra, 15 (A.A.) - lnciliz lerl teebit edn ebir beyanname olduklanndan bir liste hazırlanarak 
ı müfettişleri günlerce tah· caktır Japonlar, kendileri de itiraf hUJrameti dün TokJod,a LıgUtere en t işi rdi Maarif Teklletlne s6nderilmitlfr. 

t ya~. fakat bu kibar lo- • ettikleri veçhile bu ikinci eene- bilyilk elçiliii anlldlSe yapılan eşre m e r. • Asfalt yollardan tekerlekleri JAı· 
ntada, sahibinin yanında duran, Btltllıı km. nahiye ve köylerin- nin mart ayma kadar bir miL nümayit hakkında büyU kelçi O· Beyannamede, Çin - Japon 1hti • tikslz uabalana pçmeai yasak edi· 
ntayı kimin çal • . den ~k heyetler ve halk bura- . . . . l . . . . li.f mm bqlangıcmdan berl 1n • lecektJr. Belediyede bir komfS)'oa 
eydana dığmı bit türlu ya celmif, parti ve belediye ta- yo11 kiıı zayıat vennıı erdir. mgıeden bir ~apor almııtır. giltere tarafmdan takt edilen yasat edilecek >-ollan tesbJt etmek• 

.. .. çıkaramaınaıotardır. rafmdan mlaaflr ec:UlmJelerdir. Japonlann karıılattıklan mu. Bu huıuatakı matbuat haberle. k k ta.raf trk t tedir. 
Mosyo ve madam Hayden niha· vaffakiyctsizlikleri gözden ge. rine uygun olan bu rapor, halen Çan ~y~ dedilmektetan po 1 1 :.me • Tepebaşının imar pJlnı hazırlan· 

ırıernıebtlerlile .........., Yf" çiren bqkumandan aiyul eaha- tetkik edilmektedir. · ess e ay ve un maktadır. Bahçe alaoluctınlacak 
Y~ttikleri bu bOyQk senetten at- llmanyalfa JOTcıfıra da Japonyanm Prena Konoye- lnıilız elçili Tiyen • tl't~nçln hldlaeeJ gibi mU-'f tır. Biti GanleDbarıa Perapalaı ara· 
un-ı 'erini kemıi,Jerdir. çıkarılan mUfkıllt nin harp bbineainin daiıblmm ;.ı le 1 A. çm hldiaelere milncer 01duiu 1ıl141 • llDdaJd aha da pllna ithal edJlmiftlr 

Faka ·s1 vaka . tıs hissetti... • iktıeadt ••'1 mefllJ ID_,. rilmektedlr. • tltmettep mııalllmleriniD )'W'l 
. t Fransız poh Y1 br Kertesi Avrapada ve bllb•- sanın mı gın!,. Tokyo, ıs (A.A.) - Yan Beyanname, mDJetln Cfııclekl ballmdatf bUıilerinl çotaltmak 

Ysıyet meselesi yapmış ve aram."' Abnanyada truıatt ~ treDlerln saha~. J~ponyanm gıttikçe ar. resmi bir Japon b.ynalmdan ah· mukaddes harbinde her tnrın en- mabadtJe tertJp edilen ıedlerin ilki 
devam etmiştir. Nihayet g,. yolcularma brp kontrol namı al- tan ~ide, ~~bubat ~t!an- nan maldmata care, Oraiıle ile gelleri iktihama Am•de bulundu- yana 125 muallimin lftlrülle KQlt 

ı çalman elmaslar arasmd:' tmda birçok sllçlWer ~ n.m ti~vahkse!mmleaıti~le v~ht~ratı vala. Arita arasında bu sabah yapdan 
1 fuııu ili.ve eylemektedir. ha!e~;ııae bcakulanman. ---"" 1 \inan • . 1 rk m zıye ı Cf ren ı ıya • ---- u .--. .,.. u-

parçalardan bın satı r eı . tınlannm anlmaai le mücade M • f ş A hisarlar Tekili RaJf Karadeniz dün 
ve bu ipucundan. i~ Son ıe•en yolcular bunu temin 1 ttiğini. k d ı:m )dedi • a a r I Ura Si inhisarlar umum mtldllrlilltlnd• m., 

~ı~ .... çıkmıştır. ederek Avrupa trenlerlDln pcfJmıe.. e e ay ey e r.. .. 1U1 olmllf, rfyuetfnde Japılan top· 
~yet aı tf"' . taki ttik· me bu vu1yet1n &mn oldutunu . Ruht sahada Japonya hakikı ıantıda bilhassa bira n:rat1annın ın· 
· iıl m e ı:ren P. e. söyltlyorlar bır muamma karıısmda bulun.. y t ı dirilmesi meselesi 1rGriltillmillfflr. 

·p ~ ~ lursmn phsiyetinı ta· Bu aab~ki Semplon ekspres maktadır. Zira memleket dahi. arı 11 o p 8n1 yor . * AtaUlrk kaprilsil için Fransaya 
en zaman PP kalınışlar- linde olduğu kadar ordu için- · sıparlş ediJen tahta parkeler ıehri• 

. Conktt bu genç memleketin erı treni bir buçuk saat teahhurla re- d d h l hta 'b.. "tfk 1 f b ld b• hh mlze setirllmiıUr. Yann bunlana 
. ailelerinden birine ..,_,."~ lebiJmittlr. e ektadırrp a ey r gı iP 1 ç~ s an u an on ır mura as ve k6prilye döşenmesine bqJanacaktır. 

----.... artma a . DISARDA: 

" H t il . Diplomasi aahumda Japon- birçok mütehassıs aza gitti • Dün saat t,40 da Vaılnstondaa 
Ufettitler yanılıp. yanılmadık· a IJ pU arl ya gittikçe yalnız kalmakta ve Fransaya hareket etmiı olan Lleute-

bir kere daha kontrol etmiı· Antakya 15 (A.A.) - Hatay Roma _ Berlin mihverine ilti- Muhtelif maarif meaele'lerl U- bul maarif mOdilrü Tevfik Kut, naut de Valueau·Paria denb tana-
'~nihayet gencin evine ant bir 4nletl adma baaJın ve 12 li po:. haka bir t:.·tl karar vereme. zerinde ı&rilflllek Uzere toplan· bütün umum milfettifler, sanat 0 • resi BotTUd '"Terre-Neavende bir 
ııl.-... • • .1 • -·· '-- ·1 M "f Ş"' kul di k ı: " Salih ş k merhale yaptıktan aonra aut 15·17 ~ Yaparak ıırmı:rer ve arama ta ve 5 l tabe olmak Uzere 17 mektedir. .....ına a•~r ven en, aan "'· u re tur" ev et Se. de Biıcarossede denize lnml U ttk 

.,.,buım-..._ çalman mücevherlerin hep .,uıdan mürekkep bulunan seri ha Bütün bu mülihazalardan rası yan"' Ankarada toplanacak- ven, Yuıuf Ziya, Selçuk im en•· defa olarak bir ticaret denli :a;;.re-
S ~tur. tıra olarak postada kullanılmaya sonra ba§kumandan 100 mi' t.ır. titUıU direktöril Halide Demlrtaf, si 10 kiti ile bir yerde durmadaD 

Uçlu mahkemeye sevkedilirken. baflanmıttır. Makilt pullar TUr uzunluğunda olan yolun 90 mi Şebrimiml~n tOrada bulunmak Haydarpap llıeai direktöril Saf· Amerikayı Fransaya (5800 kilomet-
!çikaYa. elmasların st•libine tel· iriye Cumhuriyeti adıyla auıpj d· linin katedildiğini ve Çine ni. için gerek asli aza ve gerekse ih· vet Şavlıdır. re~ ballamaktadı~ • 

.. f çekiJıniı ve aylarca eonra bil· dilerek 23 temmu.ıdan itibaren hai zaferi temin için her za tiaasından istifade hususunda da. ŞOra pazartesi sabahı saat 9 'ehriYoulakanRaMaca~~slitanı~ dtarihkl bir 
il h-· klind de ti · b" et -..1u-ıe d n bir L.....bı d"" d iti"ba uu_ bi '..!l n ısa IU sesın en ı:vmet· ""1ltlerini kestili sırada malla bu yen' ıe e kullanılacak· mandan ziyade gayre en ır- v ÇQ .... r e aw un, en ren ve.ıuun r nutJD e li bazı mukaddes en•• çahndılı bil· 

.....__tekrar kavupnak sevinci ile tır. . lqtinnek liznngeldiğini mille. bir kısmı da buıiln ıfdeceklerdir. açılarak faaliyete ıeçecektir. dirilmektedir. Cahnan eşya aruında 
te hatırlatmaktadır. tıtanbuldan ıidenlerin Mllan §Orada görllfillecek itler tes.. 12 inci uırdaa kalma sanattlraae 

AYIN tunlandı.- : bit edilmlıtir • yapılmıt altın klseler nrdır. 
Chung..King, 1 S (A.A.) - Univenite rektörü Cemil Bil· Bunlar, ilk orta ve teknik 61· • Geçen tubattanberl Amerlkada 

Chung-IGng tehri mukavemet tel, edebiyat fakillteai f elaefe pro- retim itleri, derhal almmau lbım :.>ulunan Beneı, salı lflnil Londran 
harbinin ikinci yıldönümüni" fea8ri1 Şeldp Tunç, tıp fakilltni gelen tedbirler, muhtelif yerli ve .ıidecekllr. 
teait etmektedir. ordinaryüs profeaörO Akil Muh. yabancı terbiyecilerle motehaa • • Fransız milll bayramı milnasebe 

Bu münasebetle dört büyül tar, fen fakillteai riyulye tab1i1 tile Fransanın Bel8rad elçial Bnıp-

akteclilmi · T · ed" profeaörll Kerim Erim, hukuk nalann vermİf olduldarı rapor • re, Belırad flnlnnltesl rekt6ril Yo-
içtima · §tir. ertip 1 lar, vekaletin davet ettilf terbi- \"&nOTJçe leJYondon6r nlpnının ko-
len meralİm eenaemda öler "alrillteai kara ve deniz tarihi pro yecilerin raporlan, maarif men· mand6r riltbeslnl venniıtlr. 
kahramanlar namına dikilecek feaCSril Hlrif, lkt:ıaat fakillteai ve ıapJarmm fikirleri ve dilekleri • hnçte 800.000 telefon mncat 
abidenin ilk tap koııulmupır. iktılat ve llİaliye teorisi profea6- üzerinedir. oldulu Te her 100 klflye ti telefon 
Çinin bütün kiliselerinde York ret N6ymark, cilzel sana'tlar aka· isabet ettill neıredllen 1taUstikler-
J3an>eakopo1unun tavaiyeei ij. demiainden inpat 61retlm veld. Bütün konuıulacak mevzularm den anlatılmqtır. 
zerine a-=-•er -p·'--tır. li Zeki Sayar, heykeltraı atelye- ruznameleri tanzim edilerek uaya • ikin bin tıpanyol mOlteclslnl 

.yuu ,,_ """' daX.ıtılacakttr lıamil bul••nan lleblko vapuru Bor-
çm• ,.._ı.._;.:..:.. Mesa;. al 61retmeni Mahir, realm atel· " · .. 

'-'llllllUITCI-- ,. ~ı1. •• k da dodan Mekslkaya hareket etmittlr• 
ChungJGq, 1 S (A.A.) ..:.. retl afretmeni Çallı, tayini san. v"ra on gun a r sürecek, •Alman dahiliye nazırı, Bobemn 
Çin Cumhurreiai bafkuman- atlar ıubeel iilretmenlerlnden encümenlere ayrılarak çalıpcak· ..e Moravyada Çekoslonk bllk6metl

clan Çang.kay.çek'e bir mesaj Halda, lktılat okulu direkt6rü tir. nin 6qce askeri mabatlarla kullan· 
göndererek hu buhranlı"zaınan- Nihat Sayar. Ege mmtakasında yeni dılı binalara derhal el konulma· 
da r:- mıilletin" e - ·ph:::.. yu .. k. thtiNtlarmclan iltlfade edile· sını karartaıtır1DJ~br. Bu binalar Al· 
~ ,,- -e• pamuk mahsule ID&n Orduaunun idaresine Terileoek• 

eek hizmetlerden dolayı mu. cek uaJar da Nqet ömer, bmail ur. 
maileyhe tefekkür ebniftir. Hakkı Baltacıolla. pıofnBr Sad. hmir, 15 (A.A.) - Bu tene • Kısır bllk6metl, latenderl11 el• 

Reiaicumhur meajmcla fÖY· rettin CeW, ~t faklllteai de· pamuk rekoltesi Ece ımntabaı· ~arında klin Mariut 16lilnlla sahil· 
le demektedir: lamı IUmlt. tıp delram Ahmet nm b.ydetmedilf bir mabette ve !erinde büyük bir asker! bava limanı 

AftJSA'!L& ll'rllAU .. Ceearetiniz. huiretinlz ve Kemal, fen fütlltesl c!ekam Fahir geçen senin aelcaen !>in balyaama h!ası lmklnlarını ar!ştırmaktadır • ....:._hbt- a. __. .. .._ ... ae .,......, • ~ ft iyiliiinizle yalnız milletimizin Yeniçay, hukuk dekanı Ali Fuat :nukabil yfb yirmi bin balya ola· tiyle ~=ık~~ ı!9,:'ca2-;.:: 
...... el7'1•>• .. , miı:.nettaıbğmı değil, cloet dev. BafCil, ilrtmt dekanı ömer CeW rak tahmin edilmektedir. Piyua- baliDe dn.. etmektedir. ..... 

ll'ltted _ Bap, I* ile .,.._ 1ı1r flılr ......... pla. Jetlerin takdirini • kazandı- Saraç, Oibe1 un'atlar •kademlal da a!lvre MtJfllr m8la1t o1.-k Dortmmul Jmaahnı ••Det w ... 
_ ..._ _.... _ mz... 41nkt&6 Badmı Topak. ı.e-- -... etmü.t.eclr. MllMa bm .....__Pi ı IJllıı 



• 

M &\~O 6'11 rQ> .~ --------------------------~ ...... -----------------------------
Galatasaray Pera ile 2 

berabere kaldı 
. 

- 2 

Sarıkırmızıhlar 2-0 galip vaziyetten beraberliğe düştüler 
Gelecek hafta yapacakları büyük maç için Galatasaraylıların sıkı 

bir çahşmağa ihtiyacı olduğu dün görülüyordu 
!\!illi kümede Galatasarayla De· maması dolayısile, vaziyeti tetkik e· 

mirsporun ayni puYana sahip olma- den alakadarlar büyük bir hüsnü-

malarma karar vermişler ve bu ka· istirahat veren Galatasaraylılar tek 
ran taraflara tebliğ etmişlerdi. rar faaliyete geçmeğe mecbur kal-

' 
lan ve eldeki talimatnamede gol niyet ve dürüsti ile her iki takımın 

biri Ankarada ve diğeri htanbulda 
olmak üzere birer kere daha çarpıs

Bunun üzerine l temmuzdanbcri mışlar ve bir antrenmandan sonra ' 

futbol me\·simini kapayan Ye ant·ı ~clecek haftaki mü.:;abakaya hazır-
renmanlan keserek oyuncularına (Devamı 11 iııcicfr) 

'! 

Maçtan bir görünilş 

Bügünkü beynelmilel . 
Atletizr11 

Benim görüşüme göre 

Denizciliğimlzde 
büyük bir nof<:san 

Müsabakalarına iştirak 
edecek atletler 

Bugüıı Kadıköy stadında. yapıla.. 

eak beynelmilel atletizm. müsaba _ 

kalan için davet edilen komşu 

memleket atletleri tam.amile şehri
mizde toplanmış bulunmaktadır • 

lar. 
J.fuır, Yunan, Rumen ve Türk 

atletleri arasında yapılacak bu mü_ 
sabakalarnı bir günde olması, mü
sabakaların bütün heyecanım bir 
araya toplamış bı:lunmaktadrr. 

Bugünkü müsabakaya girecek 
atletler ve program şu şekilde tan.. 
zi.m edilmiş tir : 

KOŞULAR 

Saat 16,15 - 100 metre: !rfan, 
Nazmi, Cemil, Lambrakis (Yunan). 

Saat 16,25: - 800 metre, Galib, 
Maksud, Receb, İbrahim, Elli, Vla
dimir, Adnan, Ökkeş, Muskuris 
(Mısır), Nemeş (Rumen), Strata
kos (Yunan). 

Saat 16,45: 110 manialı: VMfi, 

Faile, Süha, Hriyakopulos, Yavru. 
Saat 17,15 - 400 metre: Gören, 

Galib, Neme§ (Rumen), Jordaki 
(Rumen), Ebeyid (Mısır), Strata
kos (Yunan). 

Saat 17,30 - 5000 metre: Beh
zad, Maksud, Mustafa, Alderson 
(İngiliz), Ragazas (Yunan), Kris. 
tea (Rumen). 

Saat 17,55 - 200 metre: İrfan, 
Nuri, Halid, Muzaffer, Ebiyd (Mı. 

sır), Jordaki (Rumen). 

ATMALAR 
Saat 16,20 - Gülle atma: Ateş 

İbrahim, Veysi, Arat, Floros (Yu
nan), Echhuleri (Rumen), Gurau 
(Rumen). 

Saat 17,20 - Cirid atma: Melih, 
Şerif, Rasim, Kemal, İhsan, Ali, 

Varak, Vamanau (Rumen). Beşiktaş lı Muzaffer 
Hastahaneye yatırıldı 

Saat 18.05 - Disk atma: Yusuf, 
Veysi, Arat, Bülend, Floras (Yu

Beşiktaş klübüniin ve Ankara 
nan), Echuleri (Rumen), Havaletz 

Gücünün kıymetli merkez muhacL 

ATLAMALAR 
Saat 16,15 - Sırık atlama: Mu-

(Rumen). 
mi Muzafferin hastalanarak Anka_ 
radan şehrimize getirildiği ve E-
renköy sanatoryornuna yatırıldığını 

lıiddin, Şerif, Sudi, Viçaropulos. 
teessürle haber aldık. 

Saat 16,45 - Uzun atlama: Va_ 
Bu genç ve nazik sporcuya acil 

kur, Muzaffer, Ömer, Çaroğlu, 
şifalar dileriz. 

Lambrakis (Yunan). 
Seget tak ı m ı getirilemiyor Saat 17,30 - Yüksek atlama: 1 

Galatasaray spor klübü tarafın_ Pulat, Jerfi, Süreyya, Stoiclıitesco 

dan şehrimize getirileceği haber ve (Rumen). 
rilcn Macar Segcd takımının yapa. Saat 16.05 - Üç adım atlama: 
cağı maçlar için futbol feedrasyo - Abdürrahman, Yavru, Fethi, Va. 
nu mevsim sonu dolayısilc müsaa - kur). 
de etmemiştir. ___ Y_e_ş_i 1-k-0

-.y-d-
8
---

F ransa bisiklet turu Ten is maçı 
La Rochelle, 15 (A. A.) 

Fransa bisiklet turunun 6 meı mer_ Türk Dağcılık klübü bugün Ye_ 
halesinin Nantes ile La Rochelle şilköy Cumhuriyet Halk Partisi hl. 

kısmını Belçikalr Storme kazan_ mayesindeki Yeşilköy klübli ile bir 

mıştır. Stormc, l 4 i kilometreyi 4 tenis maçı yapacaktır. Saat dokuz
saat 23.05 saniyede katetmiştir. dan 12 ye kadar sürecek ol~n maç_ 

Fransız Archamband ikinci gel - tan sonra 14,30 dan 18,30 a kadar 
mişlir. da ikinci bir ma<: yapılacaktır. 

Vielt a, lUllunU taiiıılfin lıaşınu.l Maça İs tan bulun tanınmı.'j tenis -
çil eri l!';t irak tode<'cktlr. 

Denlz mevsimine deııfz bayramı ile girmi_ş bulunuyoruz. Denizci
lik. spor için olsun, yurd için olsun üzerinde ehemmiyet ,.o ısrarla du
racağımız bir mevzudur. :Bugüne kadar alakasızlık neticesi olarak in
kiı,ıa!tan mahnım olan bu sporumuzu devlet eliyle kaldırmamız za. 
manı gelmi~tir. 

Sporun her şubesinde olduğu gibi denlzcilikte de muvaffak olmak 
iı;in iki şeye muhtacız: 

Alaka. ve rekabet .•• 
Fıta. ,.e ka.yıkhaneleri olmıy:m ve bunları yapacak paradan da. 

mahrum bulunan spor klüplerimizde bu spora. karşı alaka uyandır

mak imkansız olacağı gibi, biiyük maddi fedakarlıklarla bu sporu ida
me ettiren klüblerimizin bu faaliyeti idame ettirebilmeleri denizciliğin 
alakası çok ve para getiren bir şube haline gelmesi \Cyalıut devletin 
ya.rdımiyle kabil ola.bilecektir. 

Kayık yanşlan olsun, sutopu olswı, futbol kadar seyredenlcrr ze\'k 
ve heyeean verebilir. Şimdiye Jındar denizcilik müsabakalar1 sen<'cle 
bir defa klüblerin kJraaldıkları manıa veya. motörlerle htanbulun 
blr köşesinde yapılır ,.c bu müsabakaların şahidleri de hakemler , .e 
müsabıklardan başka kimse olmazdı . .Müsabakaya i.ş1irak edenlerse iki 
üç klübü geçmezdi. Denizciliğin bu monoton sc;yrinden inkişaf bekle
mek biraz fazla hayale kapılmal<tan başka bir t;ey fü·ğililir. 

Biz her şeyden en·el bütün spor klüblerimizin deni:1.ciliğe lazım. 

gelen ehemmiyeti vermesini istiyoruz. Bunun i~in de Genel Direl<tör
lük bu sahada bütün spor klüblcı·imizc lazımgelrn yardımı l'apmalulır. 
fkinci ve en mühim mesele de deniz yanşları sahasıdır. Ilalk yarı;:;ları 
nereden seyretsin, nereden takip etsin ki alikası artsm. 

İzmirde olsun, İsta.nbulda. olsun halkın rahat rahat yarışları tal•iı> 

edebileceği yarış yerleri yapılmalıdır. 30-40 bin liralık bir binadan 
evvel denizciliğe bir yarış sahası) güre:'jçilere bir lcapalı salon Hizım
dır. Bize muhteşem bir binanın salonlarmda. esniyccek idarecWen zi
ya.de, ~cnçliğin faaliyet ka:rnağr olacak bir deniz yarış sahası, lıir 

kapalı salon lazımdır. Sporumuzun konforu değil, ihtiyarı tatmin e. 
dilmelidir. Bugüne kadar yaptığı lıer harclı:ette sporcularnnızı Ye 
klüblcrimizl tatmin edecek semereler Yeren General Cemil Tancrin sa
mimi olarak yazclığunn bu yaz1yı hüsnü telakki ederek <,:areler arıya.

cağında 5üphe etmiyoruz. 
Denizcilik bakımsızdır. 
At \ar meydan :\:ok. MJ/J, l'l,'RD.11\.UL 

Bugiin yapılacak beynelmilel atl~tizm miisabnkalarma iştira]~ edece!: 
}'ımanlt atletler, dii>ı şehrimize gd ın:şlt'Tclir. Resmimiı.de misaf irlcri· 
mizi kt ndilerini karşrlıyanlar arasında görüyorsunuz. 

Pera müdafileri bir Galatasaray akınını kesmeğe çal1ş1yorlar . 

7 ürkige maraton 
birinciliği 

Ankara lı Şevki 2 saat 48 dakik 
ile yeni bir rekor yaptı 

Dün İstanbulda maraton koşu. 
sunun Türkiye birinciliği yapıl

dı. 

fstanbuldan Reşat, 
Ankaradan Ali, Selim, Şevki. 

Eskişehirden Talha, Enver, 
Hayri, Süleymanm iştirak ettiği 

bu müsabaka, Fenerbahçe stadı 

ile Maltepeye gidip gelme 42 ki
lometrelik bir yol üzerinde oldu. 
Koşuyu ldün sabah Ankaradan 

şehrimize gelen Be.den Terbiyesi 
genel direktörü general Cemil 
Taner ile atletizm federasyonu 
başkanı doktor Adnan Hün, İstan 
bul atletizm antrenörü Naili Mo-
ran, Ankara atletizm anrenörleri 

Dördüncü - 3.56.30 saatte 
kişehirli Emin. 

Beşinci - 4.03.36 saatte K 
serili Talha. 

Altıncı - 4.07.40 saatte Es 
şehirli Emin. 

Yedinci - 4.11.24 saatte Ka 
serili Hayri. 

Yarışın galibi Şevki 5 inci kil 
metreyi 19.30 dakikada. 10 un 
kilometresini 5 7 .25 dakikal::la, 2 

inci kilometresini 1.16.30 saat 
25 inci kilometresini 1.36.20 sa 
te, 30 uncu kilometresini 1.57. 
seıatte, 35 inci kilometresini 2.3 
55 saatte kat'etmiştir. 

Her Raktay ve Şerif, Eskişehir Şevkinin elde ettiği 2.48 lik 
atletizm antrenörü Mustafa Suba- rece Balkanlarda koşulan en 
şı, İzmit antreni;;rü Tahir Düzgö- vakittir. 
ren, Beşiktaş klübü atletizm kap
tanı Ali Rıza takip ediyorlardı. 

Saat tam dördü 21 geçe müsa · 

bıklar stad önünden hareket etti
ler. 

Başta İstanbullu Reşat olmak 
üzere, Kayserili Süleyman, En. 
ver, Talha, Şevki, Eskişehirli Sır

rı, Ankaralı Ali geçen senenin 

Türkiye birincisi Selim, Eskişehir 
li Emin Kızıltoprağa kadar bera

ber gittiler. BuraJ::lan sonra Şevki 

başa geçti. 

Mesafe uzadıkça müsabıkların 
biribirlerinden aralan açılmıya, 

yolda kurulan büfelerden verilen 
meyva, çay, limonata, elde edilen 

taze kuvvetle mücadelelerine de-
vam etmiye başladılar. 

Henüz genç ve bu müsabaka Ü· 

zerinde idman etmemiş olan Kay
serili Enver 18 inci kilometrede, 

ı.yağma kramp giren İstanbullu 

f?.cşat 25 inci kilometrede, vazife. 
·i icabı bu sene hazırlanamıyan, 

Teçen seneki maraton birincisi 
)elim 35 inci kilometrede yarışı 

' ırakmışlar, diğer 7 atlet bu ko-

u için tayin edilen vakitten daha 

Dünya rekoruna da 17 daki 
yaklaşmış beynelmilel bir •dcrec 
dir. Berlin olimpiyatlarında ö 
ç.ok atletlerin 3 saat üstünde ko 
tuğu düşünülecek olursa Şev 

nin derecesinin kıymeti mey.da 
çıkar. 

Koşu sonunda Şevki 4 kilo. A 

karalr Ali 3.5 kilo, Eskişehirl" 

Sırrı 3,5 kilo, Kayserili Süleym 
6 kilo kaybetmişlerdir. 

Koşu esnasında general Cem 
Taner müsabıklarla yakından 
la kadar olmuşlar, koşudan son 

nabızları ve kilolarının ölçülme 
için alakadarlara emirler vermiş 
}erdir. 

Koşu birincisi Şevkiye ayın 3 

unda Demirspor - Galatasaray rn 
çı günü merasimle bir rekor k 
pası verilecektir. 

Karışık takımlar arasın· 
daki maçlar bi tt ı 

Ş işli - Süley mani y 
Muhteliti birinciliği 

kazand ı 
Muhtelit takımlar arasındaki 13 

lerbiyesi kupa maçlarının son o 
yunları dün nihayet bulmuştur. Bı 
maçların sonuncusu dün Tnks" 
stadında Hilal, Kurtuluş _ Kasıın 
paşa, Galataspor takımları arasın 
da oynanmıştır. İlk devresi 1-1 be 

'yi koşarak ş usıra ile yarışı ka- rabere biten ma<;ı 2-1 Kasımpn:5ıı 
anmışlardır: Galntaspor muhtelili kazanmı1tır. 

Birinci - 2.48 saatte Ankar:ılı • Muhtelit takımlar arasında ,.a 
Şevki (yeni Türkiye rekoru.) ı pılan maçların birinciliğini ru·~y 

İkinci - 3.22.12 saatte Anka- maniye, Şişli muhteliti kazıınmıı 
ralı Ali. tır. lkinc•iliği ne~Jccız - l\ı•l'lı" " 

Üçüncü - 3.33.58 saatte Kay- Ü<;üncülüğü Jstanbulspor - DP:ıo~'.ı 
serili Süleyman. spor muhtelitlcri kazanmıştır. 
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Tarihleri 
(küçük 

büyük 
şeyler) 

Elli bin sen,e evvelki 
insanlar k afa taslarını 

leneere gibi kullanıyordu 
~ Eski Romada Milattan evvel 263 tarihinde yaln·z bir güneş sa
~ ati vardı. Bu saat başka bir yerden getirilmiş ve foruma kon-

ı 
muş olduğu için herkesin işine yaramıyordu. Her zengin Ro
malının hususi bir kölesi mevcuttu: Bunun vazife!İ, foruma ko
şup saate bakmak ve efendis\ne vakti haber vermekti. 
·~~,tVVVVVVVV\.IVVVVV'VV'~ 

Bir İngiliz 
~al~rn, kibrit, diş fırçası ve sair 
asıt eşyanın tarihlerine dair şu 

enteresan yazıyı yaznuşbr· 
k "Elbisenin düğmelerini. dike... 
altlınların çoğu, binlerce sene ev

Vel vahşiler tarafından bir çok 
2<1hınet1er ve tecrübelerden son -
ta bulunmuş bir ihtiraı kullan -
clıklarmdan haberdar bile değil
dir. 

Bir iki gün evvel bir İngiliz 
gclzetesinde İngiliz terzilerinin 
Yeni askeri üniformalardan şika
Yct ettiklerini okudum. Her üni-
fcrınan .. . d . ın uzerın e otuz sek1z 
ıdiiğmc bulunduğunu söylüyor _ 
l~r. Bu fıkra nazarı dikkatimi çek
tı: Düşündüm, düğmeler ne va
k:t ve ne suretle ihtira olundu · 
a- ' : aştırmalar yaptım ve anladım 

k~ tarihin taş devrine ait acayip 
b,r vak'asına dokunmusum. 

Düğme hakkında bir hikaye 
v~r. Bu hikayeye nazaran taş dev-
rırıd ~ e magara.da yaşayan insan -
l::ırdan biri, ve belki de eski bir 
l3ritanyah mağarasında ot~rurken 
Vlicudunu örten hayvan derisinin 
arasından esen buz gibi rüzgarla 
~c·,ı: üşümüş, donmuş. Ne yapaca
g.nı düşüniip dururken aklına bir 
şey gelmiş .. 

1-Icnıen derinin sol taraf kena
rını bir parça yarmış ve sağ 

Ucunu o yarığa geçirmiş. Görü • 
Yorsunuz ki düğme deliğini düğ. 
lllelden evvel yapmış. Deri bir 
lllilddct sırtında durmuş, fakat 
biraz sonra rüzgarla gene açıl
mış .. 

h O gece, mağarasmda, kemirdiği 
ayvan kemikleri üzerinde bakar

ken düşünmüş, düşünmüş.. Bu 
~~fer derinin sağ tarafına ufak 
ır <lelik açmış ve bir kemik par

Ças.ından uydurduğu ufak bir 
Ç:ngcli oraya iliştirince: artık de. 
rı rüzgardan açrlmaz olmuş. 

Bu çengeli kaybetmem-:k için 1 

de bir smmla deriye bağlaO\Iş .. 

llafriyatla meydana çıkarılan 
taş devrine ait eserlerden görüp 
a~ııyoruz ki düğmenin bu hikaye-
61 doğruldur. Bunu anladıktan son 
ra etrafımda bulunan diğer bir 
Çok adi fakat lüzumlu şeylerin 
?'enşe ve tarihlerini öğrenmek 
ıstcdim. 

Mesela tencereyi ele alalım .. 
(soooo) sene evvel yaşayan in. 
sanların, öldürdükleri düşmanla
rının kafa taslarını tencere gibi 
kuııandıklarmı biliyor muydu-
nuz? B. k f · d'~ .. · ır a a tasının tepesı uz-
gunce açılırsa bir tas şeklini alır. 
O devirlerde insanlar ne kadar 
Çok <lüşman öldürürlerse tencere 
Ve kapları o nisbette artarmış. 

lVraamafih zaman geçtikçe in
sanlar sepet yapmağa başlamış -
lar S . · epetın dısmı çamurla sıva -
Yarak kurutm;şlar ve bu suretle 
suyu akıtmıyacak bir kap bul • 
llluşlardır. 

Günün birinde çamurla sıvan. 
llıı§ olan sepet ateşin üzerine kon 
~ll§, sepet yanmış, fakat çamur 
cıteşıe pişip sertleşmiş ve bu su
tctıe t oprak kapların yapılması 
t:suı ·· u bulunmuştur . 

Çatal nasıl icat olundu ? 
Sıra çatal.ı geldi. Acaba eski n 

lllanıardanberi çatal var mıydı? 

Elbisenizin önüne diktiğiniz diiğ· 

meni1Z bir tarihi olduğunu hiç dü
şündiiniiz mü? 

1608 tarihinde Coryate adında 

biri çatalı italyaldan İngiltereye 

sokmuş, fakat herkesin istihzası. 
na hedef olmuştu. O tar iht en ev
vel İngilterede yemek için çatal 
yerine pa rmakla kullanılıyordu . 
1480 t arihinde yazılmış olan bir 
kitapta deniliyor ki : "Yerqeği yal 
nız üç parmakla al. Ağzına iki e
linle sokma .. Elini u zun müddet 
tabağın üzerinde tutma.,, Ayni 
kitabın d iğer bir yer inde de: "Ye
mek yediğin el ile burnunu temiz
leme.,, deniliyor, 

Çatal ve yemek adabı tedricen 
taammüm etmişti. 1315 de Fran
sız kralı bir çatal için şöhret ka. 
zanmıştı. İngiliz aşağı tabakasına 

mensup ahali 1780 tarihine kadar 
çatal kullanmamıştır. Bu tarihte 
bir Alman fabrikacı külliyetli 
miktarda demir çatal yapmıştı. 

Bu adam, top yapan Kroptan 
daha faydalı bir iş yapmıştır. Ça
tal medeniyet levazımınldan sayı-

lıyor. Gariptir ki 
bir çok adaların vahşileri çatal 
kullanıyorlardı. A ncak, düşman. 
farının etlerini yemek için!.. Zira 
dir.leri insan etinin el ile yenmesi
ne müsaade etmiyordu. 

Bir çok ~eyler vaıidrr ki vahşi -
ler onları medeni insanlar kadar 
iyi ku:1anıyorlar. M esela Ameri. 
kanın kırmızı derili insanları, ya
pıp kullandıklar toklarla bir Ri
zon mandasını büyük bir isabetle 
vurup y~re serdikleri halde bu 
glın Amerika ordusunda kullam. 
tal.ancalar bu isabet ve kudreti 
haiz bulunmamaktadırlar. 

Toplu iğne 
Toplu iğneler çok eskidir. 3500 

sene evvel yani tunç devrinde ya
şayan insanlar şimdi kullanldık -
larımıza benziyen toplu iğneler 

yapmışlardır. 

Gözlük 
Eski Ninva.da camdan değil, 

- cam o zaman malı1m değildi -
kristaldan kaba adeseler vardı. 

Ancak ilk gözlükler tahminen 
1200, t arihinde ve ihtiyar rahiple
rin el yazması kitaplarını okumak 
için yapılmıştı. Bunlar gözlerin 
ön ünde elle tutulurdu. Gözlük -
lerin burun üzerinde durması için 
çok çarelere başvuruldu. Nihayet 
bir çok tecrübelerden sonra 1520 
tarih ine !doğru gözlüklerin kolları 
bulunabildi. Hatta bu tarihte Pa
pa 1 O uncu Leon bile gözleri zayıf 
olduğu için gözlükle ava çıkmış
tı . 

Şeker 
Şeker, İngilterede sekizınci 

Hanri zamarundanberi mevcuttur. 
(Devanı ı 1 O 1111cıulıı) 
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<< Alevler vücuduma sarılmakta ve beni 
havaya doğru çekmekteydiler » 

Yarım vücutlu bu garip medyum boşlukta havaya doğru çekmekteydi lik mi, bu herif bizi sihirledi? 
hala yerinde sıçramaktaydı. Yerden !er. 
tozlar kalkmıştr. O, inliyordu. O aralık etrafımda alevler kayna· 
Başından doğru sıçraran o beyaz dığım gördüm. Etrafımı küme kü· 

parıltılı çizgiler yüzlerce yerden me alevler sarmı~tı. Sanki ale\·Ier· 
sıçrıyorlar, adeta sihirbazın kafası den bir deniz içine dü:;.ınüş gibi çal 
çıtır çıtır yamror gibi kıvılcımlar kanıp duuryor, yük:;ek sütunlar 
saçıyordu. Sonra bu kınlcımlar a· halinde fışkıran alevlere tutunmaj!a 
deta elektrik şuaları gibi mavintrak çalışıyor, alabildiğine bütün kun·e· 
kırmızı bir renk almağa, kavislerini timle haykırıyordum. 
gittikçe büyütmeğe başladılar. Fakat sesim çıkmıyordu. 

Sonra bu ma,·int~ak kırmızı dai- Ondan sonra hayada, alevden de· 
reler bütün mağarayı dolduracak nizin içinde çalkana çalkana, büyük 
bir halde çoğaldı ve büyüdüler. mavimlrak dairelerin içinden geç· 
kalmlaştılar. Bizim üzerimize doğru meye başladım .. 
uzanıp uzanıp kayboluyorlardı. En·ela büyük bir daire, sonra da· 

Adeta üzerimize ateşten kement· ha küçüğü, sonra daha küçüğü ... 
!er atılıyor gibiydi. Başlarımızın üc:.· Daireler gittikçe küçülüyor ye 
tünde müthiş, boğucu bir sıcaklık beni sıkıştınyordu. Her daire küçül 
hissetmeye başlamıştık. dükçe nefesim o nisbctte kısılmakt2 
Mağaranın içi bir fırın gibi kız· idi. 

gm, boğucu bir sıcaklıkla dolmuş· l\Tihayet en küçük dairenin için 
tu. de kaldım. Nefesim durdu. kalbirr. 
Dehşet içindeydim. Tabancamı durdu. Bitap düştüm. Kendime gel

almak istedim. Tabancam elimden diğim zaman etrafımda herkes .-er
iki santim uzakta yerde duruyor· de bitap bir halde c:.erilmişler, y-üzü 
du. Ahp sihirbaza ateş etmek ve koyun yatmaktaydılar. 
bu azabı durdurmak, biz ölmeden 0 . Sihirbaz ayağa kalkmrştr. Kor
nu öldürmek istiyordum. Fakat par kunç gözlerile, bir baykuş gibi bize 
makları.mı dahi • kımıldatar.uyor· bakmaktaydr. 
dum.. Derhal ayağa kalktım. Bir sani 

Üstümüzdeki alevden daireler git re de yerime fırlamıştım. Hayretler 
tikçe kalınlaşıyor ve biribiri peşine içindeydim. 
atılan ateşten kementler gibi mağa- Zira şimdi kendimi son derece: 
ranm içine savrulup dunıyorlardı. ferahlamış, hafiflemiş. son derecf 

Bu mavimtrak kırmızı daireler çeYik, gençleşmiş hissediyordum 
bir aralık o kadar kalınlaştı ki arka- içimde kahkahalarla gülmek, koş 
smda ne sihirbazı, ne de diğerleri· mak, şarkılar söylemek arzuları ta~
ni göremiyorduk. Bu daireler kalın· makta, mukavemet edilmez bir nec.·,. 
!aştıkça nutkum da 0 nisbette tutul· 

1\aynamaktaydı. • 

maktaydı. Etraf ırna alık alık bakınıp duru-

Sanki üstümüze alev yağıyormu~ yordum. Gözlerim, toprağm ü~tün
gibi yakıcı. öldürücü bir hararet i- de tünemiş bir bayku~ gibi hiçbir 
çindeı bunalmaıht ba~lam~t!m, "bu· şey söylemeden bakmakta olan si· 
ram buram terler dökmekteydim. hirbazrn gözlerile kar~ıla~tr. 
Galiba inliyordum. Bir aralık kalın Sihirbaz taş gibi dunıyordu. San-
la'7mış olan daire birdenbire \'Ücu- ki hiçbir şey olmamış gibi! .. 
duma sarıldı. MÖthiş bir acı ile sar· Biraz sonra yere serili yatmakt2 
"Ildrm .. Haykırmak istedim, haykı- olan diğerleri de kımıldandılar. H:ı:: 
ramıyordum. . retler içinde gözlerini açtılar, etraf· 

Daire tekrar koptu. !arına onlar da alık alık bakmaktay 
İkinci bir dairenin içinde kaldım. dılar. 

Üçüncü bir daire daha sarıldr. Hans araııamış bir halde ayağa 
O vakit boğulacak gibi oldum. kalkmıştı: 

Dedi. Sonra gayet büyük bir neşe 
ile, kendisini tutamaksızın kaba, 
gemicilere mahsus o tasasız kahka
halarla gülmeye ba~ladı. 

O gülünce herkes, hatta müthiş 

bir halde ba~ını omuzlarımız arası· 
na kısmı5 olan Sabu - Havti bile 
~ülmeye, kıkır kıkır gülmeye ba5!a-

ar. Kendimi toparlar toparlamaz, 
hayretimiz zail olduktan sonra ba-
şımızdan geçen cehennemi halin na· 
sıl bir i~ olduğunu şiddetli bir mc· 
rakla düşünmeye başladım. Sihir
baz Cuala · Gualanm bize ya~1ttığı 
hadise bir büyü müydü? Bu cahil 
ve yarım Yücutlu vah~i hepimizi si
hirlemiş miydi? asla. 

!Ik şaskınhğım geçtikten sonra 
1Udiseyi derhal izah edebiliyordum. 

Yarım vücudunda Sub·plazma bi· 
rikmiş olan bu sihirbaz istediği za
man bu maddeyi neşrediyordu. Bu 
maddenin bizim üzerimizdeki tesiri 
bize elektrik cereyanı gibi bu kabil 
buhranlar geçirtiyordu. Çünkü biz
~leki Sub·Plazmayı da harekete gc
ı;iriyordu,. Fakat Sub-Plazmanın te 
'>İrinden sonra vücutlarımıza yeni
den hayat kuweti geliyor, fıdeta 

yeniden gençlesirordu. Kendimizi 
bir çocuk gibi dinç. sıhhatte, hafif 
\'C neseli hissediyorduk. 

Sihirbazın - vücudunun ancak üç
te birinin kalmao:;ı sayc:.ıinde bu med 
}'urnluk kabiliyeti pek yüksek dere 
ceye çıkmı5 olduğuna şüphe yoktu. 

Ben bu izahı kendi kendime ya
parak kendimi tatmin edebildin. 

Fakat Sabu - Havti ye Buba olm:ı.'' 
üzere bütün bizim tayaflar dahi hu 
acaip mahlukun müthiş bir sihi 
baz olduğuna ~üphcsiz iman etmi5-
lerdi! 

Nitekim toprağın ile.tünde bir de 
ti gibi kolsuz bacak::rz durmakta v 
baykuş gözlerile fıldır fıldır bakma 
la olan sihirlx1za fe,•kal5cte korkulu 
~özlerle. adeta fevkattabiiye bir 

mahluk seyrediyormuş ~ibi bakı 

\:orbrdı!. 
Tepinrne~e başladım. - Vay domuzun sekiz kuynı~n' 
Yerden kımıldayan vücudumun diye bağırdı. ~e oldu, mağaraya yıı :\faamafih sihirbazm çok zeki bir 

~imdi birdenbire yerden havalandı- dırım mı düştü? .. 
~rnı hi1;c.ettim. Daireler biribiri peşi· Beni ayakta .!!örünce: 
ne Yücuduma sarılmakta ve beni - Kaptan! Allah aşkına zehirleı· 

adam oldu~una kanaat getirmiştim 

Herifin gözlerinden ta~km ve mara 

z! olduğuna şüphe olmıyan ~ayrita 

bii bir zeka fı~lmıyordu. Adamı, 

görüşmek, bazı şerler sormak isti 

yordum. Marifetlerini görrnü~tük. 

Kendisinin hiç şüphesiz hakika· 

tinden haberdar bulunmadığı, cin 

lere karı5tığmı zannettiği medyum 

luğunun derecesini gözlerimizle gör· 

mü5tük. 

Bu adamın kolu ve bacakların 

nac::ıl kaybcltiğini, medyumluğunu 

nasıl arttırdığııu, bilhassa goriller 

Ye beyazları scymcd!ğinin sebebler 

ni anlamak bitiyordum. 

Goriller \'e dolayı~ilc goril adam 

lara ait bazı ipuclarını da bu adan 

dan alabileceğimi umuyordum. Fa 
kat Buba yac.ıtasile göri.i5mek içiı 

?aptığım te~ebbü~ün imkan<;ız ol 

du;:tunu gördüm. Zira Buba artı 

::;ihirbazla gürü5meğe asla cesaret 

edemiyordu! 

Cinlerin onu bir ..saniyede cehen 

neme uçuru\'creceğinden fena ha!d 

korkmuştu! 

Sabu · Havti i$e heni:z aklı ba~ı 

na gelmiş değildi. 

Sabu-Havtinin aklı ba~ma gelme 

.;ini bekledim. Bubayı Sabu·Havt 

vasıtasile görüşmeye ikna ettim. 

Ancak bu 5ckilcle konu5mağa m 

\'affak olarak sihirbaza sordum : 

(Devamı var) 
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12- Yazan: RAHMi YAGIZ 

"Yarın Sakıza gideceğim, orasını 
tahrip edeceğim. ,, 

Bunlar, ve bunlar gibi daha birçok mUteferri 
sualler var ki bunların cevablrru vermedikçe hare. 
ket etmen, kendini Kordondan denize atmakla 
mUsavidir. DüşUn, taşm Mecdi! Böyle bUylik iş

ler bir tasarlayışla hemen tatbika konmaz! Etra
fını mükemmel hazırlamadıkça harekete geçmen 
dediğim gibi delilikten başka bir şey olmaz! 

Mecdi, Fazılı dinler gibi görünüyor, hakikatte 
ise fikrini işgal eden bu tasavvurun başarılmasmı 
dllşUnUyordu. 

Genç kartal kararmı vermiş ve haykırmıştı: 
- Maltaya gideceğim! İngiliz hava filolarmm 

yaptığı bu hUcumun hesabını soracağım! 
Demişti ve bunu yapacaktı. 
Fanlm anlattıklan Mecdinin bir kulağından 

giriyor, ötekinden çıkıyordu. Yalnız, işi itidalle mu
hakeme eden Fazıl son sözleriyle en mühim nok
talardan birine temas etmişti: 

- Maltaya varsa bile, lngl.liz hava kuvvetle. 
rln1n önllnde ne iş yapacak, kendini nasıl kurtara
caktı? 

Mecdi, yavaş yavaş rotayı kısalttı, parmakla
~e m.asannı üzerinde trampet çalan Fazıla hak 
verdi: 

- Hakkm var kardeşim. Ma.ltaya kadar git
mek mUmkUn, fakat, orada rasla.nacak sahne beni 
de §U, biraz evvel gördüğUmUz ve içerlcdiğimiz pi
lot arkadaşlanmızm akıbetine uğratabilir. Binae
naleyh rotayı kısaltmak 18.zım. 

Fazıl güldU: 
- Dur hele. Biraz daha makul olursan bu ta

savvurdan büsbüttln vazgeçersin! 
- Hayır, vazgeçmiyeceğim, yalnız kısal,}aca-

ğnn! 

- Ne gibi? 
- Malta ya kadar uzanmryacafmı ! 
- Evet! 
- Sakıza gideceğim, orasını ta.hrlb edeceğim. 

Sakızda hiçbir tayyare kuvveti yok. Orada iki ~o
nitör var ki onlar da gilnUn bazı saa.tlt"rinde mUs
tahkem mevkün hatırını soruyoralr. Ben de onla
rm hatırlarını soracağnn. Oradcltl muhafaza ta
burunun kararga.bmı da yoklıyacağım, döneceğim! 

- Bu, belki yapılabilir ! 
- Belki değil Fazıl, bu yapılacak! 
- Biraz daha dUşün ! 
- Artık dU.~nmeğe 1Uzum yok. Karar ver-

ulm ! 
- Sen billrsln ! Ne zaman yapacaksın bunu? 
Mecdinin sesi top gürUltüslinü andıran bir şid

detle çınladı: 
- Yarın sabah! 
İki arkadaş bu bahsi burada kestiler. Biraz 

daha öteden beriden konuştular. Geceyarısı, tabur 
kumandanmm hUcuma ait tebliği okundu. 

Tebliğ hulasatan şundan bahsediyordu: 
1 - Düşman hava. kuvvetlerine mensub bir 

avcı filosu,. beraberinde bir kısmı bombardnnan 
tayyareleri olduğu nalde bu akşam saat 6,30 da 
İzmir müstahkem mevkii üzerine gelmiş, tabyaları 
bomhardnnan etmi~tlr. 

Müstahkem mevki kumandanlığından verilen 

malilmata göre, iki düşman monitörü de ateşe işti
rak etmiştir. 

2 - Bilft.hare tabur karargahnnız ve meydan 
üzerine gelen filo hangarlanmızı da bombardıman 
etmişse de, hiçbir isabet kaydedememiştir. 

3 - Düşman filosuna mukabele için uçurulan 
A tertibi nöbetçi filomuz, uçuş halinde bulunduğu 
için daha müsait muharebe vaziyeti alan düşman 
tayyarelerinin müessir ateşi altında harekatı güç
lükle yapabUmiş, bunlardan 22 ve 24 numaralı 
Fokerlerimiz sukut etmişler, pilot yüzbaşı Kristof 
ile üstteğmen Fon A1lenger düşüş neticesinde ya
ralanmışlar, yaralan ağır olan Kristof tabur revi
rinde ilk müdavatı yapıldıktan sonra mlistahkam 
mevki hastanesine kaldmlınıştır. 

4 - DUşman hava filolarının müteakip taar
ruzları karşısmda tedbir almak üzere yarın sabah 
(9) da tabur karargahında yapthcak fortrakda bü
tün tabur subaylarıyla uçuş kıtalan kumandanlan
nm bulunmlannı rica ederim. 

Ha.n, ta.bunı K. namına 
Bln~ı Cevdet 

- Siz fortraktayken ben Sakızda olacağnn ! 

* * * 
Sabah, gUnUn ilk L'.f!kları 1zmir ufukalrmda. 

belirirken gözlerini açan Mecdi yeleğindeki saate 
baktı: 

- 6 buçuğu geçiyor! 
Diye söylendi, çevik bir sıçrayışla portatif 

karyolasından atladı, acele ellerini yüzUnli yıka

dı, giyindi. Uçuş takımını eline aldı, odasından çık-
tr. 

Genç Türk kartalı bir gece evvel verdiği ka
rarı tatbika gidiyor, Sak.m bombardıman etmek i
çin erkenden yola çıkıyordu. Fazılın odasının önün
den gı:_çerken durdu, kapalı kapıya baktL İçeri gi

rip iınneme"kte te:teddüd ediyordu. 
Arkadaşına .son bir defa veda etmek, belki dö

nüşü olmryan bu uçuşunda ona vazifelerini hatır
latmak için bir lahza düşündü. Sonra, arkadaşınm 
bu karara miini olmak için, kendisini korumak 
maksadlyle teşe-bbUslere girişeceğini hesabladı. 

Vazgeçti. Yürüdü. Hangar nöbetçisi, uçuş krtala
rı kumandanının ani gelişi karşısında gözlerini ova
lıyarak yerinden fırlamış, kumandanmm karşısm
da put gibi durmuş, esas vaziyeti almıştı. 

Mecdl, genç nefere emir verdi: 
- Benim tayyareyi meydana çektir. Nöbetçi 

makinist kim? -
- Celal çavuş efendim! 
- Daha kalkmadı mı? 
- Hayır beyim! 
- Onu da. uyandır, ben üstUmu <tegıştp geı:m-

ceye kadar tayyare hazırlaruıın ! 
- Baş ilstUne efendim! 
Mecdi, uçu§ krtastna girdi, meşin ceketini, 

başlığım giydi, yer bölüğü efradı tayyareyi han
gardan çıkardılar. Makinist Celal motörll sildi, 
muayeneden geçirdi. Yüzbaşı Mecdi tayyarenin 
yanma geldlği zaman motör debreyajda çalJŞIYor-
du. (Devamı 'Var) 

-25-
Niderstof itiraz etti: tendi: 
- Adam sizde! Asıl mesele bu he- - Hakkınız var. Ben bunu di.i 

Çeviren: Fethi CARDEŞ 

1e hiçbir teral<ld elde edemediğimi· 
~in farkındayız. Şunu itiraf edelim. 

Etraftan itirazlar yü:~seldi. ~'":i t 
.nüstehzi bir eda ıle: 

rifin bir casus olması değil mi? O - sünmemiştim. Hatırlattığınız iyi 
lümü, bizi onu idam etmek mecbu oldu. Kendisine ihtarda bulunurum 
riyetinden kurtardı. Hadise kapan- Fakat ne yaparsınız, o katolik vt 
dı gitti. Hele şükür! Biraz rahat Lorenlidir. Allahaısmarladık. - İzah ediniz dedi. 

nefes alabileceğim. Bu sefer, hiçbir şeyin onu alık<r - Pekala, izah edeyim. Fakat 
Odanın içinde heyecanla dolaşa- yanuyacağı besbelliydi. Dinççe :ı- 'ıakikati görebilmek için şahsi vt> 

rak devam etti: ::lımlarla odadan çıktı. münferit tahkikat çerçevesinden çr-
- Merkez kumandanlığı üzerin· Kompars gülümsiyerek: kıp şehirde dönen işlere yüksekten 

de dolaşan bu tehlike beni çok üzü· - Kolonelin kendisine mah~uc ve umumi bir nazar atmak lazım. 
yordu. Beni asıl rahatsız eden nok· rrki nazariyeleri var. Papaz Hüp- Evvela iki noktaya dikkati çeke-im: 
ta, bu şehri, Alman işgal kuvvetleri- penşlahtm Lorenli olduğunu bilmi- Düşmanlarımınn Stifeli öldür· 
le müstakbel Alman vatandaşı yer- yordum. meğe karar vermeleri için buna kati 
Ii ahali arasında karşılıklı bir anlaş· Hayın sinirlenrni~ti: ı üıum görmeleri ve mecbur olm~!a· 
ma teminine matuf gayretlerim ilk - Almanlıkta vatanda~rn doğdu· n lazrmdır. Bütün şehir ahalisinin 
meyvalannı verrneğe baş1ar gibi gö· ğu vilayete göre dereceler oldl!ğu ne müthiş bir mukabele bilmis!c m1 
ründüğü sırada terketmek ihtima· nazariyesini ben asla kabul edemem. ruz kalacağım biliyorlardı. l\li.ila
liyd.i. Mesela siz Kompars, siz nerede do~ ıim Hayın şehirdeki cütün erkekle-

Neden bana öyle hayretle bakı· dunuz? r.in sürülmesini teklif etmedi mi? 
yorsunuz? Benim büyük ve asilane Tavrı oldukça sertti. Şimdiye ka- Emin olun ki onlar buna muadil b:r 
fikrimi anlamadınız mı? Evet bili- dar manasız sualler sormak ve ga· ceza bekliyorlardı. lşte bütün bu 
yorum, bu ahalinin Alman impara- rip tenkidlerde bulunmaktan başk:: tehlikelere rağmen Stifelin öldü!'ÜI· 
tor1u6runa tamamile temessül etmiş bir şey yapamamış olan yeni ark::; mesi oıılann buna mecbur kalmı~ 
olmaları için belki asırlar lazımge· daşı hiç sevmediği açıkta belli olu- ılduğuna delalet etmez mi? • 
lecektir. Fakat o zamana kadar on- yordu. 

Diğer taraftan Fransızların bu lara tatbik edilecek rejim sömürge Kompars cevap verdi: .. 
1 

. 
rejimi de olsa temsil işini hazırla- - Ben mi aziz arkadaşım, dedi. son günlerd~ ca~usl~ ve asker erın 
mak ve buna da bizim önayak ol- Ben de ikinci sınıf bir Almanım, memleketlenne ıadesı balnm~~rı~
mamız lazım değil mi? Renanyalıyım. Doğrusu utamycı-. d.an bu.~adar parlak muvaffak:yet e 

Ben bu mesaimde kendime nih::ı· rum! rı teşkılatı, kumanda. ~de~ b:r şef 
yet bir yardımcı bulup ikna etmeğe • • • aral~ında m~abe~e ıçı.n hır ~ıste;n 
muvaffak oldum. Fevkalade ze.\i, olmaaan. ~emın ettıklerıne ımkan 

.. . Ordu papazı Hüppenşlaht o ak- yok benı ınandıraınazsmız. 
munevver bır kadın.. sam zabitan mahfilinde Rayından 

Büyük işime devam etmek imkan- ~. .. d'led' Münferit ve 5(lhsi gayretlerle 
1 . bo çl H E . ozur ı ı. . 
arını sıze r uyum ayın. mır- Al b'tl . kl"b" b' . . k Fransaya doğru kuvvetli ası.er ıh-

ı . b dak" b.. .. k d 1 man za ı en u u, ınncı ·a· . • 
erıme, ura ı utun ar a aş a· t k k d 1 .., .. tt b racı ve çalman vesıkalann asgarı . . ,.. . ı mer ez uman an ıgı mure c a-
rın vazıfelenne layık kimseler oldu- tına tah-· edilin' 1 F c:: b · bir zamanda yerlerine ulaştmlrna"ı . . ıizd . b .'.>IS ış o an ran~ız .ın 
ğunu ~a gene sızın ~ay:ı .. e ıs at kası binasında kurulmuştu. Ştro- mümkün müdür? 
edeceğım. Muvaffakıyetınızı asla be odal d b' . · b a·w · · . . .., d" ı .., G 1 k .. rg ar an ınnı ar, ıgerını Netıceye gelelım! Eger uşman a 
unutmıyacagım. e ece cuma gu- 1 ..... trı· d h ı tmJ . 1 ... d" .. 1 b d 

.. b' r d ffak' t' . . cıgara sa onu ~ın e azrr a ş· mruz Stıfe ı ol urmuş erse una a 
nu. ızde g

1
.e ınMe mik~~al ·ıye 1

1mı:~ tı lşten boş kaldığı zamanlarda o- çekinmeğe başladıkları bir suç orta· 
tesıt e e ım. us ı ı e meşgu mu- d ..,, t·· ;J k' b'tl · f r 

.. .. ? r,..1 büyük' b' t' tt ra a, maıyc ınue ı za ı erın re a- ğx olduğu, veya Alınan casusu sı a· 
sun uz· ~ I'.: ır ar rs en k t' d ak't "ld.. kl ldti · · 'h a· ı· k · • sıı:;rd 1. a ın ev ı o µrmc e meşgu - tile sırlannı meydana çıkardığı ıçıı: ' arp ın ıyece sınız. -ı. e ge ı- . 

'! b'" St be ? Ordu p:ıpazı devam edıyordu: mecbur olmu~lardır. Bu muhakeme· 
yorsunuz ta 11 • ro rg. z t ben · · d b'ta 'f ı· k ı· ht>.d' · b' · 

Ir ~ doğ "'ım H - a en, sızı sa ece za ı ye göre Stı e ın ·at ı o ısesı ızı 
'"°'pıya ru uştu. ayın o · ... ı ·ı gul slıık ed b" .. 1 · d" 

gitmeden içindekileri dökmek için ı:?'erılel n:e~ d ~.Y0~· .. , .~su meşgul en ulun I?ese e~ın- ~-
.. rnesc e ennın e sızın ı~erınız ara· ğüın noktasıdır. Bu cınayetı kımın 

acele ettı. sında bulunduğunu bilmiyordum. işlediğini öğrenmedikçe hiçbir ~eyi 
- Kolonel, bir nokta üzerine dik- Bilseydim tabii öyle yapmazdım. öğrenmemiş olacaksınız. Katili ve 

katinizi çekmeği zaruri görüyorum. Neyse, şimdi meEde kalmadı. Mu· ya katilleri yakalayınca düŞillall ca
Ordu papazı Huppenşlaht, bir ih· vaffakiyetiniz tamam ve biz rahat susluğunu da ayni zamanda mahve
ban muhtevi risaleyi doğrudan doğ'- rahat uyuyabiliriz. deceksiniz. O zaman şimdi bilmedi· 
ruya orduya göndermekle askeri Kompars gürültülü bir kahkaha ğiniz bir çok şeyleri, gizli askerler
disipline aykırı hareket etmiş olma kopardr. Neşesi sahteydi. Bu belli den mürekkep küçük bir ordunun 
dı mı? Bunu size söylememden, or oluyor. kendisi de gizlerneğe çalış- nerede saklandığım, gözümüz önün 
du papazı arkadaşımızın beni mer mıyordu. Papaz sustu. Bütün göz- de şehirden nasıl çıkıp hatlarımızı 
kez kumandanlığından uzaklaştır- ler Komparsa çevrildi. aştığını öğrenecek ve o gün tevkif 
rnak gayesini güttüğü hissini veren - Affedersiniz, sinirden! edecekleriniz beş İngiliz askerinden 
hareketine kızdığım manasını çıkar Papaz mukabele etti: ibaret kalmıyacaktır. Nihayet mer-
mamanızı rica ederim. Yalnız onun - Estağfurullah! Hasta değilsi- kez kumandanlığında kimin fotoğ-
böylece Sen Korenten şehrini casus niz ya? raf çektiğini anlayacaksınız. 
yuvası ~klinde göstermekle, belki - Hasta mı? Hayır, değilim, fa· ğuk b. t 

1 d f kı d 1 d · k d k t h · · 'b' d' ı· · H · Hayın so ır avır a: e ar n a o ma an, sıze arşı a a epınız gı ı en ışe ıyım. epı-

bir fenalık yaptığını söylemek iste- miz, birinci mülazim Rayının fev· - Ben bu meseleyi halledilmi~ 

dim. kalade mesaisine rağmen Sen Ko- sayıyorum, dedi. 
Niderstof kaşlarını çatarak söy- rentende casuslukla mücadele işin·' (Devamı var) 

' . .. + .... ·, ..., .· ";" t • , • •, • •. .. ... • •• 'f ... • . - • ..... • ' ' ' • # ' ~~ 

- Elimden gelse seni insanların ara • 
sından kaçırır, hiç kimsenin göremiyeceği 
bir yerde saklarım. Herkesin, bilhassa o 
güzel alnınızı gölgelendiren çocukluk ar • 
ka1aşmızm yanaşmamaları için etrafına 
muhafızlar dikerdim. 

Behire gülümsemek için kendini zorla
dı: 

- Beni eski zaman devlerinin kaçır -
dıklan kızlar gibi karanlık bir mağarada 
saklamak istiyorsunuz. Fakat ben orada 
ne yaparım. 

- Ne yapacaksınız, beni dü~ünınek ve 
sevmekle vakıt geçirirsiniz. 

Behire cevap vermedi. Genç kız birden
bire odanın duvarlarının arasında bo -
ğulduğunu, havasızlıktan bunaldığını sa
nır gibi olmuştu. Bir tabağın içersine 
pastaları ve çörekleri istif ederken bakışı 
pencerenin camları arasından uzak §ekil-

lerin arasında müphemleştiği kül renkli se 
mayı aradı. 

Mimar bakışlarile nişanlısının her ha
reketini takip ediyordu. Behirenin dal -
gın gijzlerle pencereden bulutlu semaya 
görmeden baktığını sezdi. Ve aşk cümle • 
~inin cevapsız kalmış olmasına adeta ca
nı sılacb, 

~ 'ihat küskün bir sesle: 
- Bftg{ln gelmeseydim her halde daha 

- -
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
iyi olacakmış, dedi. Hayallerinizle baş -
başa kalmak istediğiniz besbelli.. Sizi r:ı

hatsız etmiş oldum. 
Genç kız bu sözleri işitmedi bile .. O, 

eskisinden daha dalgın, gözleri Marmara 
üzerinde çizilen gölgelerde düşünüyordu. 

Nihat yumruklan cebinde sıkılı, odada 
dolaşmağa başladı, meyus muydu, yoksa 
Behireyi Necdetten mi kıskanıyordu, he
nüz hislerini tahlil edememiş, bu öfkesini 
bir sebebe bağlıyamamıştı. Yalnız gilzle. 
rile odanın içinde bir şey arıyor gibiy -
di. Kıracak, parçahyacak, intikam alacak 
bir şey ... Eğer öfkesini eşya üzerinde gös
terirse belki Behire bu dalgınlıktan uya
nır diye düşünüyordu. 

İşte bu srrada gözleri büfenin üzerinde 
duran gümüş çekmeceye ilişti. 

Nihat büfenin yanında durdu, çekme -
ceyi aldı ve dudaklarında istihzalı bir te
bessümle Necdetin hediyesini muayene 

ye başladı. 
Nihat çekmecenin Necdetten geldiğini 

içten gören bir hisle sezmişti. Bu sezişin 
doğruluğunu bir sualle anlamak istedi: 

- Bu biçimsiz çekmece nereden çıktı? 
Behire? Şimdiye kadar bunu hlç gönne -
miştim. 

Behire dalgınlığından birdenbire uyan
dı. Nihadı bu kadar ~18.kadar eden şeyin 
ne olduğunu görmek için o tarafa bal~tı. 

- Evet.. Bu çekmeceyi ilk defa görü • 
yorsunuz. Bunu Necdet Bey Erzurumdan 
getirmiş. 

Nihat homurdandı: 
- Doğrusu Necdet beyin zevkine di· 

yecek yok.. Erzurumdan getirecek başka 
bir şey bulamamış mı? 

Nihat çe.lcmeceyi ellerile yoklıyarak, 

gümüş işlemeleri uzun uzun tetkik ederek 
sustu. Sonra kapağını açtı ve içindeki 
Emırum taşından süsleri ayni istihfafla 

muayene etti. Sonra, ıslığa benıiyen bir 
sesle: 

- Ne çirkin şeyler, bunlar dedi. Bu 
kaba oyuncakları saklayışmıza, kıymet· 
li bir şeymiş gibi salonunuza koymanıza 
şaştım doğrusu .. Hele Necdet bey bu yü
zükleri, bu kolyeleri takacağımza inana
rak vermişse adeta zekasrndan şüphe 

etmek ıazımgelir .. Siz de tabii benim gi
bi düşünürsünüz. Fakat bu kaba şeyleri 
reddetmenize nezaketiniz mani olmuş ol· 
sa gerektir. 

Genç kız elleri masada dayalı, tamami· 
le delikanlıya doğru dönmüştü. Gittikçe 
artan bir şaşkınlık içerisinde Nihada ba
kıyordu. 

Hafif bir sesle itiraz etti: 
- Nasıl Nihat.. Size bu çekmece ve i· 

çindekiler çirkin geliyor öyle mi? 
- Çirkin söz mti? Kaba, bayağı şeyler. 

Bunları zevk sahibi kim görse fikrime i~ 

tirak edecektir. 
Behire, nişanlısının bu sözlerini fazla 

mübalağalı bularak itiraz etmek istedi, 
Fakat mukabelesinin beyhude olacağını 

Nihadm yüzünden anlamış olduğu için 
sustu. 

Behire birkaç dakika sustu. Sonra çeh· 
resini donduran hayret bu güzel yüzden 
birdenbire silindi hatta dudakları üzerin· 
de alaycı bir tebessüm gölgelendi. İri ve 
manalı gözlerinde bir istihza kıvılcımlan· 
dı. 

Behire, Nihadın Necdeti kıskanınağa 

başladığını anlıyordu. Nihadm kıskançlık. 
duyması ise adeta hoşuna gidiyor, yüzün~ 
de yavaş yavaş bir sevinç dalgası canlar 
nıyordu. 

Fakat Nihadı daha fazla öfkelendirme· 
mek, için bu sevin:ini ondan saklamak is
tedi.Yüzünü çevirdi ve çay masası üzerin
de bulunan vazodaki çiçekleri düzeltmeğe 
başladı. 

Bu sırada Nihadın bir sözQ genç kızı 
tepeden tırnağa kadar ürpetti. Bir saniye 
içerisinde doğma~a başlayan neşesi kay· 
boldu. 

Belki yanlış işittim ümidile nişanlısına 
sert bir lisanla: 

- Ne dedin Nihat, diye sordu .. D~l.Km
dmı.. İyice i~temedim. 



16 TEMMUZ - 1939 H A B E R - Ak!am Posllı~ 9 

HABER~N TARiHi ROMAN!: 51 Yazan: M lYI za 'fff er M lYJ h B tt n n 

Achilos genç yakışıklı, sefih Sukutu hayal 
bir Bizanslıydı SUAD DERViŞ Çeviren! 

Şüphesiz ki bu zamanda hayat Genç kadın düş'..inüyordu. Bü-! Bari kocası biraz enerjik olsa da Bu sözler Afroditlyi tamamile tat' 
illin edememiş idiyse de zaruretlere 
katlanmak mecburiyetinde olduk -
larnu kendisine anlatmıştı. 

Maamafih Mirayı şu sözlerle i
kazdan da geri kalmadı: 

- Herhalde çok uyanık ve ted
birli olmak lazım!.. 

Dedi. Zira hem sarayda, hem de 
Bursada tehlike var!.. Sarayda bL 
zi arkadan vurmaya çalıştıkları 
muhakkaktır.! Eğer Gr~gorius se
tıin de defineler işiyle uğraştığını 

sezınişse - ki bu çok muhtemeldir -
o takdirde imparator nezdinde de 
aleyhimizde birçok tezvirat yaptı

ğı ve yapacağı aşildrdır. Zaten 
M:a1 Hatunun hakkımızdaki niyetle. 
ri iyi olmadığım da biliyoruz! ... 

tor beni artık fedaya karar vermiş! Miray Achilosun sözünü keserek 
- Ne diyorsun? Ne gibi feda?. hemen tashih etti: 
- Ne gibi oalcak? .. Beni ku -

mandan tayin ediyor! .. 
- Kumandan mı? 
Miray kendini 

kahkahalarla güldü. 
tutamaksızm 

Achilos da is-
teksiz olarak, fakat Mirayın kah
kahalarına kapılarak beraber gülü

yordu. 
- Gülme, dostum, gülme.. dedi. 

Evet, ben Achilos Andrios kuman
dan!. Gizli bir kıta kumandanı!. .. 

Birdenbire ciddileşti. Gözlerini 
kırpıp dikkatle Achilosun yüzüne 
baktı: 

- Gizli bir kıta mı? Bu da ne 
demek? .• 

Dedi. 

- Selçukiler değil, Osman tara
fından! •• 

- İşte Osman, Selçuk hepsi bir! 
Tekfurlar gizlice bunak imparatora 
müracaat etmişler!.. Ahmağı kış -
kırtmışlar. Böbürlcndirmişler!. O 
da gizlice bir ordu hazırlamağa. ka

rar ve~!.. Şu lznik tekfuru yok 
mu? Gregirous mudur, ne halttır? .. 
Bu herif anasının ipliğini satmış, 

cin gibi bir teres!.. İmparatorun 

ağzından girmiş, burnundan çık -

mış! .. Bunak imparator da bu gizli 
orduyu onun emrine veriyor! .. A
kıllarınca Bursaya ani bir baskın 

yapıp Selçukilerin elinden alacak -
lar ... 

pek zordu. Ev kiraSI pek yüksek lün hayatı böyle mi geçecekti? ... 1 işinde yükselmeğe uğraşsaydı r .. 
ti, bu vaziyette bütçelerinin dü- Henüz genç ve güzeldi .. Fakat on ı Şimdi bir moda mağazasmııı 
zelmesi pek güçleşiyordu. sene sonra gene böyle mi kalaca:C· ;amekanlan önünde durmll§t~ 

Rober muhabbet dolu gözlerle tı?. Muhteşem tuvaletleri büyük bir 
karısına bakıyordu. Bu • ince ve Şüphesiz saçları aklaşacak, yü- _:1ayranlıkla seyrediyordu. Bu a
sanşın kadını delicesine sevmiş, zünde çizgiler peyda olacak, her rc:hk öni:nde büyük ve güzel hu
ve bir sene evvel evlenmişlerdi. 1 giin yaptığı işlerle elleri harap bri s.:si bir otomobil durmuştu. için.. 

- Odet, eğer hayatı~da sen de 1 hale girecekti .. O.det ellerine bak· de güzel bir delikanlı vardr. Ode
olmasaydm ben ne yapatidım ?. 1 tı, ve yerinden kalkarak tırnakla- te gülümsiyerek bakıyordu. Baıı 

Dedi. Genç kadın yemekten: nm boyamak icin yatak odasına açıktı. Güzel giyinmişti. 
sonra sofrayı topluyordu. Koca- geçti.. Bu İ!] bittikten sonra üzeri - Matmazel benimle beraber 
sının sözlerine, müsamahakar bir ne yeni elbisesini ve mantosunu gezmek ister misiniz?. 
tebessümle: ~:ydi ve kendisine çok yaraşaıı Diye soruyordu. Odet heyecan. 

- Ben olmasaydım, bir başka küçü,k şapkasını sarı asçları üs- l::ı bir müddet tereddüt etti. Öy• 
kadın olurdu?. diye mukabele et- tüne koydu. Sim:H aynada kendi · leya gazetelerde ·neler okunuyor. 
ti. Hiç kimse muhakkak elzem O· ne memnun bir tebessümle bakr- du. Ya bir avantöriyer ve ya biı:i 
lamaz. yordu. Dudaklarım bir kere da- hırsız ise! Sonra birden karannr 

- Böyle söyleme Odet, hiç ha boyadı ve sokağ'a çıktr. vererek otomobile yaklaştı. 

Defineler yüzündense Gregorius - Ah, iyi dostum, sorma. Acaib 
Miray tekrar tashih etti: 

kimse bana senin verdiğin saadeti Hava çc-k güzeldi. Onu gören Şimdi delikanlının yanında o-
veremezldi. Seni nasıl sevdiğimi erkekler durup arkasından bakr. turuyordu. 

- Osmanm!., 
bizim canımıza susamış bir surette bir bal! .. Fakat çok da kötü! Ne 
hareket edeceği gibi Selçuk emiri- yapacağımı bilemiyorum! .. Galiba 
nin dahi nihayet bizimle çarpışa - beni imparatora o kadar kötülemiş- - Neyse, işte Osmanm, Selçu -

bilirsin.. yor, hazan da hayranlıklarını ya· - 1smim Jaktır .. iki saat set'• 

O det kocasına biraz müstehzi vaş sesle kenıdisine söylüyorlardı. be!. tim 1 Nereye gitmemizi isti• 
cağı muhakkaktır. !er ki o da nihayet benim hem sa- kun. Akıl mı bu? .. oir nazarla bakıyordu. Şüphesiz Odet bu bale alışıktı. Erkekle· yorsunuz. 

Böyle dört taraftan tehlike için- raydan, hem de bu alemden dehle- Miray endişeli bir tavırla sordu: ki, bu iri delikanlr, mahcup ve rin çok hoşuna gittiğini biliyordu. iki güzel saat geçmişti. Odet, 
hürmetkar haliyle evlenmeden Bu hal onun gururunu okşuyor- çok memnundu .. Bolonya orma .. 
evvel Odetin hoşuna gitmişti. du. Şimdi dertlerini ve yoksuz- mnda, genç adam otomobili soı:ı 

deyken nekadar dikkatli hareket meye karar vermiş olacak!,. Hay - Peki, bunda senin ne rolUn o-
etınek lazımgeldiğini sana söyleme- domuz oğulları hay! labilir? .. 
ğe lüzum yok, zannederim, Miray!.. Miray gencin sıraladığı yakası a- - Ne rolüm mü olabilir?.. İşte Kendisi hemen hemen tamami- luklarını unutmuştu. derece ağır götürüyordu. Bir ko-

Miray gülümsiyerek Afroditiyi çılmadık küfürleri sonuna kadar bu fedai gizli askere de kumandan le cahil bir kadındı. Roberi kendi- "Eğer istesem, diye düşünü - lu!lu , Odetin beline. dolamıştı. 
öptü. dineldi. Belliydi ki Aehilos yeni beni tayin ediyorlar. Öyle ya, ben ne göre sevmiş, ve uyuşamadığı d B · 1 ı yor u. enım de e mas arım, oto- Genç kadın onun bu hareketine 

- Senin gibi yer yüzündeki mah payesine fena halde içerlemişti. de fedai ... Bunak imparator ve al- bir aile içinden kurtaracağı için b"l" 1 1 · d G mo ı ım, tuva et erım olur u. ü. mani olmamıştı. Annesini bir mo-
c.nunla evlenmişti. Fakat bir kaç h 1 .: lfıkatm en latifi ile beraber olduk- - Yahu!.. Ne oldu? .. Sen nere- çak Gregorius şerefine fedai! .• Do- zel seya at er yapaı:\Jım.,, da mağazasına götürdüğünü an-

tan sonra hiçbir şeyden pervam 
Yoktur!. dedi. Benim tehlikeleri ne 
kadar sevdiğimi bilirsin!. Onun için 
tehlike arttıkça muzaffer olmamız 
ihtimali daha çok kuvvetlenir, sen 
nıerak etme ... 

Sen saraydaki hazırlıklarının ma
hiyetini öğrenmek için göz kulak 
ol! Ve artık benimle meşgul olma. 
l3ir fevkaladelik olursa lıizmetçile
rirnizlc derhal beni haberdar eder
sin!.. Gel seni bir defa daha öpe
~inı. 

Miray Afrodfüyi bu suretle te -
nıin edip daire.sine gönderdikten 
sonra kendisi de hemen mabe:}in -
cinin oğlu genç Achilosu görmeye 
gitti. 

Achilos genç y:ıluşıkh, fakat deh 
şetli bir kumarbaz olarak tanın -
ınrş, sefih bir Bizanslıydı. Miray sa
rayda en iyi eekildc onunla anlaş
nıış, bu sefih ve şnnarık gencin 
tna.hrcmi esran olmağa muvaffak 
olmuştu. 

Miray Bizans varoşlarmda. onun 
birçok akvgalarına. iştirak etmiş, 
birçok serserilerin elinden onun ha
Yatnıı kurtarmak için kılmç kullan
mıştı. Ona en sıkışık zamanında 

borç ismi altında hayli de para 
"ermişti. 

Achilos bundan dolayı Miraya, 
Son derece merbuttu. Sarayda her 
ll.e olursa Miraya haber veriyordu. 
~chilosun böyle her huswıta Mi -
raya malümat verişi gilya onun 

Sarayrn bin bir entrikası içinde 
etrafta olan bileni iyice bilip hare
ket edebilmesi ve bu suretle saray
clan uzaklaştırmaması içindi. 

Achilos bu kadar candan bir ar
kadaşlık tesis ettiği merd, cömerd 
"e Sadık 11irayın hakiki vazüesini 
kat'iyyen bilmiyordu. 

Miraym o gün kendisini gelip 
gördüğüne yine çok memnun ol -
ll:ıuştu. Mirayı sarılıp öptü: 

- Ah, benim iyi dostum, dedi. 
Ne iyi ettin de geldin!.. Ben dese
lli arıyordum,.. 

:M:iray :merakla sordu: 
- Hayrola? .• Yine bir kavgamız 

mı var? .. 

Achilos Miraym latife tarzmda 
söylediği bu söze hiç gülmedi. En
dicıeli bir yüzü vardı. Kederli bir 
tavırla: 

- Ah, evet, dedi. Evet, yine bir 
kavgamız var! .. Ama bu seferki bü 
Yük bir kavga! .. 

- Nedir, hayrola? .. 
Achilos büvük bir can 

!'!(\: . 
sıkmtısr 

- Sorma, dedi... Galiba impara -

de, kumandanlık nerede? Gizli kıta muz oğlu domuzları ... aylık izldivaç hayatmaan sonra O. 
Sanki bir şeytan kulaklarında latmıştı. Orada iki saat teşhir c. 

elet sukutu hayale uğramıştr. Ro-nedir, ne oluyor? Beni meraktan Achilos tekrar Bizans varoşların 
çatlatma, anlatsana ... da her gün dönen nekadar küfür 

mütemadiyen bu sözleri tekrar e- dilecek olan yen' d 11 · berin dig-er kocalardan pek farkı 1 mo e erı seyre-
diyordu: . d k 1 · · - d yoktu. Otuz yaşında olmasına rağ ece 0 an annesını o magaza aıı Dedi. 

Achilos beyaz ipek diz. bağlarını 
bağlarken hala küfürlerine devam 
ediyordu: 

varsa sıralıyordu. 

Miray envaı küfür savurup dur
makta olan genç ade.ını hayretle 
dinliyordu. Fakat heyecanını belli 
etmemeye çalıştı. 

men ihtiyar gibi idi. Kendine "Gençsin! Güzelsin! Vakit ge- gidip alacaktı. Onun içi iki saat· 
mahsus itiyatları vardr. Egoist bir çiyor 1 Akhnı başına al .. Sonra piş ten fazla vakti yoktu. Annesinin 

adamdı. Sonra da gayet tembel, man olacaksın I.,, sonra evde bir çay ziyafeti vardr, 

- Hakkın var, dostum!.. Diye 
söylendi. Ben nerede, kumandanlık 
nerede? Fakat imparatorun bir 
defa zihnine giroıişler!,. Bu ;ncc -
nunu yine fena halde kandırmışlar! 
Babam da anlaşılan beni yakasın -
dan atmak istiyor! İmparatorun ıs
rarına dayanamayıp bu işi kabul et 
miş! ... 

ve hevessizldi. Hiç enerjisi yoktu. Odet böyle düşünceleri her za. geç kalmaması lazımdı. 

- Hangi işi cannn? .. 

Genç Achilosdan öğrendikleri 

Afroditinin haksız olmadrğmı der -
hal meydana çıkarmıştı. De:rnck 
Gregorius asla boş durmuyor, şey
tanca entrikalar çevirerek mühim 
hazırlıklar yapıyordu. 

Miray hakikaten ateşe atıldığını 

iddia etmekteydi Yerden göğe ka-

Odet onun işinde ilerlemiyeceğin- man başından atmasını bilirdi •.. Delikanlı ona hayatını anlatı -
den tamamiyle emindi. Halbuki bugün böyle yapamıyor- yordu. Çok seyahat ediyordu. Se. 

- Saat ikiye geliyor. Artık işi. du. Şimdi hayal içinde idi. İste· yahatlerini ona tafsilatiyle anlatx-
ne dönmelisin, Rober.. seler neler olmazld.ı !.. Zenginlik yordu: İsviçre, İtalya, Mısırı 

• • • ne iyi şeydi!.. Eğer Roberi h~ç Genç kadın: 
Odet, şimdi evde yalnızdı:. Bu- düşünmese muhakkak zengin ve - Kimbilir bu seyahatler ne 

laşığuu yıkamış, yemek odasını süslü bir kadın olacağından emin· hoştur, diye mırıldanıyordu. 
toplamıştı. İç ~ıkıntısiyle esnddi . di. Jak birden saatine bakarak: 

- Cannn, şu gizli kıta kuman- dar hakkı olan Achilos'a merha
ınetlc baktı. Mabeyincinin sefih oğ
lıı bu sefer hakikaten harcanmış 
olmuyor muydu?. 

Öğleden sonralan ona çok uzun Piyanko biletleri satan bir dük- - Oh! diye haykırdı. Geç kalı. 
geliyordu. Akşamı bulmak zordu. kanın önünden geçerken bir Iah- yorum. Hemen annetni almak için 
Vakıa içeride bir sepet, tamir edi- za durdu. Sonra omuzlarını silke- mağazaya gitmeliyim. Mazur gö
lecek çamaşır ve çorap vardı, ama rck yoluna devam e~ti. "Haydi cii rünüz ! Sizi opera meyldanmın bir 
O detin cam fazla sıkıldığı için bu nım ! 1 diye •düşün.dil.. Piyankoda köşesine bırakırım .. 

danlığını!.. İm para tor bunamış ves
selam!.. Bursanın Selçukiler tara
fmdan alınması etraftaki tekfurla
rı telaşa düşürmüş ... şeylerle de uğraşamıyacaktr. kazanmak için de talih lazımdır!,, (Lü.tfcıı sayfayı çeviriniz)_ 

BAHÇE Planş 37 

P'ı Le ..ıardln Is Th• Gardan A: Der Gart.en 

A S
0

ebze bahçesi ( bo•t•n ) 
F'ı Le Jardln pot.ager ( la Potager. le ja.-dln 

••saurnıer) 1: The Kltchen-Garden A: Der Nut&• 
gartıan (Klel ngarten. Schrebergarten) 

1. EVCİK (kü~ük eY, kulii-
be, bah~m·an kulübesi) 

ı. F: la maisonnettc (la ca_ 

bane) 

ı. 1: the garden - house (the 

summer-hause) 

1. A: dic Gartenlaube 

2. 1.'ELDEOİRMENİ 

2. F: le moulin a vent 
2. t: the windmill (the vane) 

2. ı\: die Windmühle 

3. ICABtNJ<; (heli, aptesane) 

s. F: le cabinet 
s. t: the privy 
s. A: der Abort 

4. AY ÇlÇEGt (gtin çiçeği) 

4. F: le tournesol 
4. t: the sunflower 

ıı 

4. A: die Sonnenblume (Son- 1 

nenrose) 

5. BAHÇIYAN 

210 

1 

MERD1\'E- ~ 

Nt (el mcrlfü·eni) 
5. F: l'echelle !. de jardinier 
5. J: the garden ladder 
5. A: die Gartenleiter 

6. YAG~IUR SUYU FIÇISI 
6. I<': le tonneau a eau de 

pluic (la tonne) 
6. 1 the rain - watcr butt 

(thc water-barrcl) 
6. A: das RegenfaB 

7. SALINCAK 
a salıncak direği (mesne· 

dl) 

b salmcak tahtası (sa.-

hneak) 
7. F: l'escarpolette (la ba

lançoire) 
a. les supports m. 
b le siege (la planchette, 
l'escarpolette, la balan
çoire) 

7. t: the swing 
a the frame 

PLANŞ 36 

8 Çam•••rlık F: La ıt>uanderl• 1: The Wa•h • Hou•e A: Da• 

Wa•chhau• (dle Wa•chküc:he) 

1. Ç.BIA!5ffi DEGNEGt 
(çamaşır sopası) 

1. F: le baton a remuer 
le Iinge 

ı. t: the dolly (the bcctle) 
ı. A: der Waschestampfer 

(Waschebcngel) 

2. ÇAMAŞIB MAKİNESİ 

.2. F: la lessiveuse (la ma-
chine a laver) 

2. l: the washing - machinc 

2. .\: die Wasclımaschine 

3, ÇAMAŞIR SIKMA MA
Ktl"l"ESİ (tcrtibab) 

a la~tik merdane 

b kol 
3. f': l'essoreusc f. 

a le rouleau en 
tchouc 
b la manivelle 

3. l: the wringer 

caou-

a tbc rubber roller 
b the handle 

3 . .\.: die Wringmaschine 
a die Gummiwalze 
b der Drehling (Dreh

griff, die Kurbel) 

4. YIKAl\I.\ TAHTASI 

4. F: la planche a lessiver 

(a Iaver) 
4. t: the washing _ board 

(the serubbing - board) 
1. A: das Wa.schbrett 

5. ÇAMAŞffi FIÇISI (ya.

rrtn Iıçı, mastalya, tekne) 
G. F: le cuvier (la cuve le 

' baquet) 
5, t: the wash - tub 
5. A: die Waschwanne 

(Waschbütten, .buttc) 

G. AYAK (kere,et ayaw) 

6. F: le che\'alet (le treteau; 
6. İ: the trestle 
6 . . \: der Bock 

7. TAHTA 18KARA 
7. F: la claie 
7. 1: the woodcn scullery mat 

7. A: der Laufrost (als FuB
unterlage) 

8. S.\PLI (saph maşraba 
ka7.andan su atmak iı:in) 

8. F: le puisoir. 
8. t: the piggin ( a small woo

den buckct with a handle, 
for emptying out the l\'a
ter) 

8; A: die Gelte (der S<:höp-

237 



10 R A B E R - Akşam Postası 16 TEMMUZ - l!>S9 

Aynlııkcn öp -

Xendisine ertesi günü için ran· 
dcvu vermiş: 

- Bir sinemaya gideriz l 
Demişti.. Odet ertesi akşaır. 

evden nasıl çıkabileceğini düşüni." 
yordu. Her halde bu randevuya 
gildccckti. Daha sonra da koca 
sından boşanacaktı. Ve biraz a
kıllılık ederse bu delikanlıyla ev· 
lenccekti. Muhakkak mesud ola· 
lacağını zannediyordu. Jak çok 
iyi ve namuslu bir adama benzi. 
yordu. 

Jak Demsey 
Hayatının en büyük 

mücadelesini 
kazandılctan sonra 

Odet bir lahza tereddlit ettik · 
ten sonra Jakın annesini almağa 
gittiği tarafa doğru ilerledi. O, 
moda mağazasını biliyordu. Uzak· ' 
tan olsun delikanlının annesını 

görmek istedi. Acaba mlistakbel 
kayınvaldesi nasıl bir kadındı?. 

Yaklaştığı zaman o muhteşem 
ve büyük otomobili gördü. Ve 
birdenbire hayretle olduğu yerde 
donmu§ gibi kaldı. Jakı görü -

yordu. Şimdi, onun ba~ında bir 
şoför kasketi vardı. Hususi şoför 
)erin kullandıkları sırma kenar· 
lı lacivert bir kasket 1 O det düş· 

memek için duvara dayandı. 

Tam bu aralık mağazadan şiş

man bir kaldın çrktr. Jak hanımı

nın önünde hürmetle eğilerek o
tomobilin kapısını açıyordu. Şiş. 

man madam, emretmeğe alışmış 

bir sesle: 
- Eve dönmek istiyorum! d:

di. 

Odet ağır adımlarla evine geli
yordu. Kalbi kederle !dolmuştu. .. 
O çapkın herif nasıl kendisiyle a-

lay etmişti! İsviçre .. İtalya.. Mı
sır!.. Tabii ki bütün bu yerleri 
şoför olarak gezmişti. Eğer .:>-

nun ne olduğunu görmemi§ ol
saydı kimbilir Jakla arasında 

neler olacaktı! , Bunu düşlinfir
ken Odetin bütün vücudu titri -
yordu. Tabii o , mütema!diyen ken 
disini yalanlarla kandıracak, O. 
det de kibar delikanlıdır diye er 
nun metresi olmağa razr olacak
tı .. 

Bunları düşilnerek eve ka'cfar 
gelmişti. 1 ç e r i girince, ken
disinden daha evvel gelmiş olan 

kocası hcyeca.:ıla yerinden kalka
rak ona yaklaştı: 

- Ah sen misin O det? dedi. ... 
Nihayet gelebildin .. Nerelden kal
tlın kancığım 1 Çok merak ediyor
chım. 

Genç kadın, yaş dolu gözlerle 

PLANŞ SG 

fer) 

Dünya sabrk ağir siklet şampi
yonu Jak Demseyin, ani bir apan
ldisit krizinden sonra hasıl olan 

peritonit iltihabı neticesi, ölümle 
nasıl pençeleştiğini ve 72 saat 
muhakkak: bir ölüm tehlikesiyle 

şimdi Amerikada günün en çok 
konuşulan adamı olan Demseyin 
nakahat devrin& alınmış yukarı
ki resmini neşretmektedirler. 

Hastalığı sırasında on binlerce 
telgraf ve mektup alan Demsey, 
hayatının, en büyük mücadele • 
sin!:len de galip çıktıktan sonra, 
şimdi evine dönmüş, karısı ve ço
cukları arasında itirahat etmek -
teymiş .. 

Almanca ders 
ka11ı karşıya kaldıktan sonra, ni- Seri ve asri ~BER metoduyla 
hayet bu çelik vücutlu adamın ve mutedil Ucretl~ders almak i.stL 
ölümü de yendiğini uzun uzun yenlerin "almanca öğretmeni" ı.s-

yaztru§tık. mine mektupla gazetemize mllra-
Son gelen Avrupa gazeteleri, caatL 

-============:=:.~----:::.=============-=-=-::;,,:.·-~·~ .. =-~-~ .. ~··::::==========~ 
kocasının heyecanlı yüzüne ba
kıyordu. Bu zavallı adama karşı 
ne kadar haksızca hfreket etmiş
ti: 

- Biliyor musun Odet, dedi .. 
Bu salı piyanko çekiliyor. Yarın 

bir bilet alalım olur mu?. 

- Olur ya 1 Bir de birinci ikra-

- Hava çoli güzeldi. Biraz yü- miyeyi kazanacak olursak! Talih 
rüdilm., bu! .. 

Bu sözleri söylerken iş "ön
lüğünü beline takmıştı. Küçücük 
mutfağında çalışmağa başlaınış-

t:T. Şimdi hu işleri yaparken her 
zamanki gibi asabi ve bezgin lde

- Hemen küçük bir otomobil 
alırız. 

- Sayfiyede güzel bahçeli bir 
.de küçük evimiz olur. 

- Bir hizmetçi tutarız. 

- Dütün borçlarımızı öderiz .. 
zevk veri -, Seyahat ederiz. 

- Tabii kancığım ! Sen ne is-
'.Ak§<Ull yemeği9i yemişlerdi. tersen onu yaparız.. Güzel bir 

ğiJ.di ı Bilakis bu ona 
yordu. 

Şimdi Rober gazete okuyor, Odet f seyahat.. Tasavvur et, İsviçre, 
de iş işliyordu. Birden kocası: İtalya, Mısır!. , 

9. TAKUNYA, 11ıı·Al .. IN (altt 
t.aııtn ııyııkknbı) 

ıs. F: la. cendre 
13. t: thc a.Mes 
13. A: die Asche 

9. ı·: les sabots m. 
9. 1: tlıc woodE:'n sboe (the 

clog, thc patten) 
9. A: der Holzpantoffcl (die 

Pnntine) 

ıo. MEYDAN (döseme ya.. 
pılmamı~ yer) 

10. P: l'aire f. (le planchcr 
sans joints) 

10. t : the plaster floor (a co_ 
vering of hardcncd lonm, 
ete.) 

10. A: de>r Estrich (cin FuB
bodcnb('!ag) 

11. ÇAMAŞm TOKACI 
11. F: le battoir 
11. J: the batlet 
ll. A: der Schlcgel (Wii

scheklopfcr) 

U. KÖMVR Kt REGt 

1
14. F: lCl pollc a charbon 
U. t: tlıe coal shovel 
14. A: dic Kohlenschaufel 

15. KÖ:\IÜR [kömür tozun· 
dan yapılmı~ tuğla = brl 

1 
ket] 

15. F: l'agglomerc m. (la brL 

1 

quette) 
15. t: the briquetto or bri

quct (comprC1iSCd coal -
dust) 

15. A: die PreBkohle (dı:ıs 

Brikott) 

16. K.\ZAN 
' 16. ı·: la chaudicrc 
, 16. t: the wash - holler (thc 

holler) 

Tarihleri büyü 
(küçük şeyler. 

(Daştnrafı i inrı 

ftalyadan ve garbi Hindistan 
gelmiştir . 

Saat 
Saatin l 200 tarihinde bir kor 

tarafından ihtira olunduğu sö: 
niyorsa da 1540 tarihinde he 
lngilterode vakti olarak göste 
bir saat yoktu. Hatta bu tarih 
elli sene sonra Şekspir bir yaz 
sın<la: "Bir Alman saati gibi ı 
iyi gitmiyor.,, demişti. 

Eski Romada miUittan ev 
263 tarihinde yalnız bir güne§ 
ati vardı. Bu saat başka bir Y• 
den getirilmiş ve foruma konm 
olduğu için herkesin iıine yare; 
mıyordu. 

Her zengiı: Romalının hus\ 
bir kölesi mevcuttu. Bunun va 
fesi saate bakmak ve vakti efe 
disine haber vermekti. 

Fransada 17 50 tarihinde ihti 
edilmiştir. Ancak lngiltercı: 

1800 tarihine kadar az kullanıl 
mıştır. Bu tarihten evvel aha 
dişlerini hatmi kökleriyle ovar~ 
ilk diç fırçalarının sa:'-'1rının he 
iki ucunda da fırça vardı. 

Askı 1795 de Pariste ihtira c 
dilmiştir. Her ihtira olduğu gil 
askıy ıilk kulalnanlarla da halk 2 

.Jay etti. O tarihte yapılan bir k 
riktür, bir pantalon içinlde ıiıma 
bir adamın, pantalon askısını ga 
gasiyle tutmuş ve bir turna kuı 
tarafından kaldırıldığını göster 
mektedir . 

Yedi yüz sene evvel kullanıl 
:nıştır. Alman rahipleri, el yaz: 

ması kitaplarını yazarken satırla 
doğru gitsin diye kağıtların üzeı 
ne grafitle çizgiler çizerlerdi. Ra 
hibin biri parmaklarını ve kağıc 
kirleten grafiti ortaları boyda 
boya oyuk iki ağaç parçası arası 

na koymayı düşündü ve böyl~c 
kur:1un kalem taslağı meydanı 

geldi. 

Bu taslak 1794 senesine kada 
Amerikada Kalifomianın Şmı. D,i~ den çtkatı şer<m:lcrden 4t..ale§ .almış b ukaba §eklini muhafaza etti . 
go şehrinde garip bir tayyare kaza· ve alev alev yanmağa başlamıştır. Bu tarihte ufalanmıt grafit 

sı olmıtşlıtr. Yukarıki resimlerde Etraf tan itfaiye yetişinceye kadar, kil ile karıştırıp grafite sertli1 
gördüğüuiiz gibi, bir ta~•yare mey- tayyarenin yalnız demir iskeleti kal ve yumuşaklık vermek usulü bu 

dana inerketı birdenbire bozulmuş mışlır. işin garibine bakın ki, bu tundu. Şi~di kullandığımız kur 
ve meydanın civarındaki eleklrik büyiik kazada pilota bir şey olma- şun kalemı 1822 de Londrada ya 

tellerinin üzerine çarpml§lır. Biran- mış, ve o hemen tayyareden kendi· pıldr. İhtiraları bir asırıdan azdu 
da b1' tellere asılı kalan tayyare, ni allığı için, ufak tefek yaralarla Lun.dstrom adında bir İsveçli 
tellerin kontakt yapması yüzün· kurtıılmu .. 5tur. kibritle tekemmül ettirmiş ve §in 

diki hale getirmiııtir. 
Cep kibritleri hırsızların i§İnı 

yaradığı zamanlarda bir çok iti 
razlara maruz kalml§tır. GörU · 
yorsunuz ki bütün bu basit ıeylcı 
bir çok mü§külat ve tecrübelerder 
tonra bulunmuş ve dünyaya ya 
yılmı§tır. 

Her ne kadar televizyon. oto
mobil, radyo ve saire gibi mo 
dern ve mühim ihtiraata hayre 
ve teaccüple bakıyor.sak ta kullan. 
ldzğımız en ufak ve basit şeylerir 

de birer ihtira tarihleri olduğuf\\. 
hatırdan çıkarmamalıyız . ., 

VAKiT kitabevi 
ı Dün ve yaran tercüme 

külliyatı 

No. 1 l ·20 ikinci ıeri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Delillğin psikolojisi 50 
13 tlkbahar selleri 75 

14 Engerek dilğlimll 60 
15 Rasin killllyatı W 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 istatistik 30 

16. A: der Waschkessel (Kes. 
sel) ı~.-----~------------------------------------~ 

18 
19 

Çocuk dilşUrtı:>nler 6C 
İlim ,.e felsefe 3( 

12. KAZANIN OCAK KA· 
P.AGI 

12. F: la porte du foyer de la 
lcsslveusc 

12. İ: the door of tho flreplace 
12. A: die Feucnıngstiir ( die 

Fcuenm&) 

17. KAZAX KAPAGI 
17. F: le couvercle de la 

chaudiere (un couve.rclc 
en bois) 

17. 1: the boflcr - liri (a woo
den lid) 

1 ':. A: drr K~cıeldeckel (cin 
Holzdeckel) 

c! ! l 1 T ~ f 1 ~ ~ 
,, 

ıa 

c::;s, 
•l il 

JI u 

20 Mı:vcudu kalmadı -53( 

Bu serinin fiah 5.30 k·ıl"'ıştur 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşu 

1.24 kuruşu peşin alınarak mUte 
hakisi ayda birer lira ödenme 
!here ile taksite IHı.flanır. 
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• Pe a 
(Baştaraıı 6 mcıda) I bu akınını Peralılar kornerle dur

hk ohnak <lzere Beyoğluspor (Pera) durdular. 
klübü ile bir maç almışlardı. Çekilen korneri Cemil kafa ile ka· 
. Dün Taksim stadında hakem Şa- leye gönderdi. Fakat bu hücumu 

zı Tezcanm idaresinde oynanan o- karşılayan Peralılar topu Salah::. ' · 
Yllnda ta.knnlar sahada şöyle teşkil dinin önüne düşürdüler. Sa1aha~' 
edilmişlerdi: din de ant bir vole ile topu ikir 

Galatasaray: Osman - Faruk, defa Pera ağıanna taı.-tı. (2-0' 
Adnan - Musa, Rıza, Yusuf - Peranın ilk golil 
Bedii, Salahaddin, Cemil, Murat, Bu golden sonra Ferahlar 

S~afim. J 8.kimiyete geçtiler. Ve Bambir.r 
era: Çaf atinos - Civelek, Hri::> Mesinezi vasıtasile yaptıkları akı

to - Çavoş, Etyeno, Caner - Ta- lan da Osman önledi. Bu a~~ ' 
lea, .Culafi, Mesinezi, Bambino, To- Gaaltasaray aleyhine olan korner 
dorı. netice vermedi. Ve ayaklarına al· 

ÜYUna Peranın vuruşu ile başlan- dıklan topla san krrnıızı muhacim 
dr. Daha oyun başlar başlamaz Ga- Ier Pera kalesi önüne indiler. So! 
latasarayhlann atrenmansız ol· dan inkişaf eden bu hücumda 1\.fo· 
~tıklan ilk nazarda göze batıyordu. ratla Salimin acele yüzünden çek 
eraiılar güzel bir akın ile Galata- tikleri şüt direğe vurarak geri gel: 

saray kalesine indiler. Faruk iska yor. Bekler topu kornere gönderirr 
geçti. Osman da çıkış yaptı. Kale Iar. Fakat netice yok. Gala~~ -ara• 
boş .. Talea topu boş kaleye atama- baskısı biraz devam ediyor. Saliır. 
dr. Oyun Peranm hakimiyeti altın- Cemil ve Salahaddinin çektiği ~ i .. 
da cereyan ediyor. Galatasarayldar leri kaleci kurtarıyor bu ar:ı.::la :;;ı 
da Pera kalesini ziyaret edivorlar. !imin sıkı bir "Ütünil kaleci elind~r 
~li~e oynayan Murat aksıyor. ka1.rr<ir h1 ·:"ıt ;ahuk yeti~rek tuttu 
b'edıı bozuk. Haflar da daha henüz Peranın ikinci golü 
Gır \7arlık göstermiyorlar. Bu arada Oyunun bitmesine on, on beş da· 
.~atasaravın güzel bir akınını gö- kika var. Bu sırada bir pera akı 

ıu:·oruz. Murat sürdüğü topu sağa- runda Mesinezi aldığr topla iter. 
çıga geçirdi. Bedii topu Salfilıadrli- atılıyor ve kalecinin çıkaran bo~ 
ne gönderdi. O da mü~it pozisyon· bıraktrğ; kaleye topu gönderiyor 
da oian Sarafime verdi. Fakat Sa· 2-1. 
~~fiınin ani şütü kale direğinin di- Pera baskısı devam ediyor. Yu.ka? 
ınden avta.... da söylediğimiz gibi san-kırmızılı-

Galatasaray forlan ve bilhassa ta- tar çok bozuk oynuyorlar. Ve bu 
kıın heyeti umumiye itibarile milli nun acEmI da hem"- görü .. ~· 'ar. 
kiimeden çıkardığı maçtan göstere- Birinci go:f "n biraz sonra genı:
llliyor. Mesinezi güzel bir pozisyonda ya· 

Peranlann güzel bir akırunr ... Ad kaladığı topu Galatasaray ağlarına 
tıan iska geçti. Vaziyet tehlike1i tkıyo1. 2-2. Biraz sonra da oyur 
Faruk yetişerek gole mani oldu. 2-2 beraberlikle bitiyor? 

Galatasarayın golü . .. . 
Murat, hatlardan aldığı topu Oyun hakkında bır şey soylıyecek 

Sürerek rakip nısıf sahasına girdi. değiliz. Yal~ız. sa:ı·kırmızıl~lar ge:ı:
Bediiye verdiği pası Bedii ortada cek hafta mılll ku_me ~pıyonlug.· 
Cemile gönderdi, Cemil de güzel nu, hem de biraz ınad~. ~ı?.en, bır 
bir sürüşle takımının ilk golünü maç yap~caklardı:. ouı::·u . oyun 
)·aptı. bizi tatmın etmedı. Rakıplen Istar 

r1 A B E R - Akşam Postas.. 

Don Juan boksör 
Yaphklarının dedikodusu dillere 

destan olan Jak Doyl 
Sakm bir çiftçi hayatı yaşamak emelinde 

Don Juan boksör, çok sevdiği 
kanıı Movito ile beraber •• 

sikalı başka bir sinema artisti ile 
evlenmiştir • 

Bu izdivacı sırasınlda önüne 
gelene: 

- Hakiki saadeti §imdi tattım, 

diye anlatıp durmuştur. 
Fakat aile hayatında hakiki saa

deti bulduğunu söyleye dursun, 
Doylün ring üzerindeki muvaf
fa.kıyeti birdenbire düşmeğe baş -
lamış, ve ilk !defa olarak Edi 
Filips ismindeki bir boksör karşı
sında hiç beklenmeyen mağlfibi

yete uğramıştır. 

Bunu, başka acr muvaffakıyet

sizlikler de takip edince kendisini 
sorguya çeken gazetecilere karşı 
Jak Doyl, işi filozofluğa vurmuş: 

- Merak etmeyin. demiş .. Ba
şım karnn Movito g~bi melek ta
biatli bir bekçi olduktan sonra, 
ben nasıl olsa tekrar çah§Ir ve mu 
vaffak olurum. 

Geçenlerde şampiyonluğun 1 Hem ringde kendimi bir kaç ke 
mevzuubahsolduğu mühim bir 1 re daha gösterdikten sonra artık 
maçta, İrlandalı boksör Jak :Poy. boks hayatından çekileceğim .. Bir 
lün ilk ravundcia nakavt olduğu çiftlik alacağız.. İki ide çocuğu
henüz unutulmamıştır. muz olacak, mes'ud, çok mesud 

Yakışıklı ve güzel bir genç olan 
Doyl hakkında son gelen Avru
pa gazeteleri (Don Juan boksör) 
demekte ve onun hususi hayatına 
ait bir çok tafsilat vermektedirler. 

Bu tafsilata göre, İrlandalı şam
piyon, bizim sefih diye tanıdığı

mız Maks Bire taş çıkaran bir 
ıahsiyettir. 

Boks hayatında yükselir yüksel 
mez, kadınların neıJdinde de kıy. 
meti fevkalade artan Doy!, hakiki 
biı don Juan olup çrkmıştır. 

Dünya şampiyonluğu için en 
gözde namzetler arasına karışır -
ken, 935 senesinde bir sinema şir
keti tarafından angaje edilmiş, ilk I 
filmini çevirdiği dilber artist 
Tomari Desni ile sevişmeğe baş

lamış, sonra gene sinema yıldız - ' 
larmdan Jirdit Allen ile evlenmiş-

ve sakin bir hayat yaşayacağız.,, 

Istanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

Mahkemece 25· 10-935 tarihinde 
iflasına karar verilen ve halen Tak
simde Talimhane meydanınında 12 
numaralı Belkis apartımamnda o
turan Ahmet oğlu İzzetin iflasın 
açıklığı ilanına rağmen kimse gel
mediğinden iflası kaldırılmasına 

14-7-939 tarihinde karar verildiği 

ilan olunur. 

Jroloğ Dr. Kemal Ozsan 
lr:ır yolları, deri ve trcnal hn• 

lalıklan mütehn;-;ısı 

iinelbaşı lstild:il caddesi No. 
rn Bursa pazarı ilstü Tel. 41235 

Sinıdi bira:ı: oyun canlanır gibi. bula gelerek Belvü otelinde kamr 
Cemil topu sökerek ilerliyor. Çekti- ku!arlarken Galata~a,.aylı' ;mn dr 
gi şlit kalenin hemen yanından k;:ı- bir hayli çalışmaları lazımdır. Bel 
lecinin sac:kın bakı~ları arasında av- ki Pera takımı Dem: ~,.,~!"tan rlahr 

ta gitti.' Oyun zevksiz, San-Kırmızı teknik v_e. daha kombine bir ~yu: 
Har Ad ta 1 1 oynayabılır. Yalnız şunu u::· . tir . 
· a e zora ovmıvor ar. k' A k 11 • d t· · ı 937 senesirlde, onun karısından -, -~ 

, Çocuk Hekimi Gal t 1 h. . ek"l f malıdır ı n ara ı a~ ~:ı a u rcıı · ' a asarav a ey ıne ç ·ı e.. a- . 
vuıu·· o~ · .. 1 k rt tk· miyen bir gayret ve sonsuz bır t.. boşandığı ve Normandi gemisin -

sman guze u arıyor. ·ın- d ldi •. G'b H 1 . . 
ci bir fa .. 1 d h B b' nerji vardır. Bu sebebten san-kmr.; e r·astge gı ı e o man ısının 

vu a a am ınonun vo- • n1 . . , t . d ·· ı b' k dı 1 · t' ~ · d le şüt " ·· 0 f b' 1 . zılılann şampıyo u.k ıçm ~~,-. çe ın e guze ır a n a sevış ıgı u-
unu sınan en es ır p onJon- cakl d '" ı t A 'k d · 1 la kurtarıyor. San-Kırıruzılılar a- bir karşılaşma yapa arını u- yumuş ur. merı a a nışan anan 

l ·· ek lA dır iki genç çok geçmeden ayrılmış-eyhine atılan korneri Perahlar avta şuran .ızım · 

~~:ımA_h~~!h~~~~ra~ ~~~ ·I 
Pazardan maada her gün 

sanı 15 den sonra. Telefon: 40127 

................ .-ı 
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Eski Anam imparatoru 
Fransada, çocukluk arkadaşı olan 
bir genç kızın düğününde bulundu 

l'tla.tmazel ılan'm nlkihı kıyılırken Anam lmpantonı Bao Dal (x işa
retli) çocukluk arkada.§IDlll bu mesut gününde yıı.nmda bulunuyordu 

Anam imparatoru Samajeste Bao Jan, onun en iyi çocukluk arkada
Dai'nin küçükken tahsilini yaptığı §Idxr. 

Fransada bulunduğunu muhtelif fır 
satlarda ya.zm.J§tlk. 

Son posta ile gelen Franmz gaze

teleri yine uzun uzun Anam hU -
kümdarmdan bahsetmektedirler. 

Buna da sebeb, Samajeste Bao 
Dai'nin eski bir çocukluk arkadaşı 
olan matmazel Jan isminde genç 
bir kızm nikAh mera.siminde bizzat 
hazır bulunmuş olmas1dır. 

İmparator, Fransadaki tahsil dev 
resinde §arkt Pirene eteklerindeki 
bir eehirde yapmıştır ve orada §im. 
dl valii umumt olan bir zatm evin.. 
de kalmış, onun nezareti altında 
tahsilini ikmal etmiştir. 

Ba.o Dai, valii umum! Mösy8 Şar
h cidden baba gıöi sevmektedir. 
Çocukluğunun en güzel zaman1a

nnı geçirdiği şehri, Mösyö Şarlm 

evini hiç unutmaz. 
Hele valii umuminin kızı olan 

İmparator, çocukluk arkadaşmm 
evleneceğini duyar duymaz, hemen 
Paristen hareket etmiş, hayatının 

en güzel hatırala.rlle dolu Pirene c_ 
teklerindeki şehre gitmiştir, Dliğün 
günU, sabİk talebe ve bugünkü im. 
paratonı karşılarında. görllnce genç 
gelin ve babası bir an §aşrrmışlar, 
fakat sonra deli gibi sevinmişlerdir. 

Senelerdenberi biribirlerini gör -
miyen bu eski dostlar, mes'ut bir 
hM.iseyle tekrar birleşmiş olmanın 
verdi~ sevinçle, düğünü sonsuz bir 
neşeye garket.nıişlerdir. 

HattA yalnız düğüne davetli olan
lar değil, §imdi bütün bir şehir se
vinç içindedir. Çünkü Anam impa • 
ratonı Bao Dai, bütün çocukluğunu 
geçirdiği bu şehirde herkesin mu. 
habbet ve sevgisini kazanmağa mu 
vaffak olmuştu. 

• M ... d ' UJ ~. • 
Gaziantep Bülbülü 

H A SA N H O S E Y J N 'in 
okuduğu ve AŞIK VEYSEL'in 

bestelddiği 

ATATÜRK AÖITI 
270304 No. 
tahtında ODEON 

Pllklannda sahta çıktı. 

Bu p1akı her halde dinleyin ıbeğeneceğiniz, seveceğiniz 

---••••••-muhakkaktır. ---· 

"t T K DELlBA"' lar ve Doyl Movito isminde Mek-
... ryorlar. ----~· ~· ~:;::=:

0

:__:::....:.:..=.::::,=..=..:..::....::=::.:..-==..------------=----------------------
Akına geçen Galatasaraylılar P<'-

ra nısıf sahasına indiler. &ırafimio 
Sütünü kaleci kurtardr. 

San - Kırmızıhlann bir akının
da knzandıkları korneri Sarafim 
~\'t~ attr. Dc\'rc 1 -O Galatasaraym 
hıne bitti. 

ıki nci devre 
Peraıııar oyunun başındanberi 

hiçbir işe yara.mıyan Taleayı çıkar
dılar. Galatasaraylılar da takımla
tırıda tadilat yaptılar. Sarafim çık 
t'lış Murat solaçığa,SaJim soliçe geç 
l1ıi:ti.Oyuna G. Saray başladı. Bir 
a~ Galatasarayhlann parladıklan 
§ıtndi birinci devreye na~1ran daha 
canıı bir oyun çıakrmağa ç::ıı.r • -l,. 
!arı görülüyor. 

Galatasaray1n ikinci golü 
. Cemil sürdüğü topu soliçe geçh

dı. Soliçin çektiği şütü kaleci kı. -
den çıkarak yumrukladı. To~ S:.1 ı 
l'llin önüne düştü. Verdiği ~::~ . 1 • 
tat çektiğini kaleci topu yerde ka 
ı:ııadr. Şimdi san • kırmızı tn -
~aha h~:im oynuyor. Forkır kale 
~nünde naynlmryorla~. Ve Pe:-" ter 
•
1keli anlar geçiriyorlar ve: bu arad& 
Cenıiı ve Sa!Ahaddln cidd"' güzel 
~iitleri kalenin hemen sağından ve 
Solundan avta gidiyor. 
\r Pc.a müdafaası güzel oynuyo· 

e bütün tehlikeleri allatır"" Ri ı· 
~a Galatasaray kalesi önüne ine;

e::ra farlarının bir atrı hatalı dıı l • • 
1ruldu. Verilen Cavulü Bambirr 

~ok güzel bir vole şütle k::1eye gön-
erdi. Fakat bugün güzel oyunfa· 

Slkaran Osm:ı,, htt,..ıı rh '··•'1armak 
ta gec;!>medi. Akabinde Osman sol a .... ~ 

y r;tn da güze' bir s ·a:·n; enfe<; bir ))} . ~ -
. 
0n onla kurtard ve toıı11 muh<i· 

Ci.rnJerint> gönderdi. Galatasaraym 

• 
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bulunan Andreyi görebilmeğe 

çalışıyordu. 

Arabacı: 

- İşte ma.dam, arabalara ye
tiştik .. Şimdi ne yapmak lazım? 
dedi. 

- ileri geçmek.. 
- İleri geçmek mümkiin de. 

ğil ! Prensesi geçmek mümkün 
olamaz ... 

- Niçin?. 
- Çünkü yasaktır, kralın at-

larmı geçmek, insanı dosdoğru 

küreğe götürür .. 
- Dostum beni dinle, ne is

tersen öyle yap, her halde ile
ri geçmek isterim. 

Jilber, o vakte kadar bu ka_ 
dını prensesin maiyetinden biri 
sanmıştı. 

- Siz c-nlardan değil misiniz? 
diye sot1du. 

- öğrenmek .. a'"zusu iyidir. 
Fakat her şeye lüzumu olma -
dan karışmak fenadır. 

Jilber kızardı: 
- Affedersiniz madam, de· 

di.. 
Kadın arabacıya dönerek: 
- Peki, şimdi ne yapacağız? 

diye sordu. 
- Vitriye kadar arkadan gi. 

deriz .. Eğer orada prenses du
rursa geçmeıc müsaade isteriz. 

- Evet ...• Ama benim kim ol
duğumu sorarlar .. Hayır bu ol-

rr.az... Başka bir çare düşüne -
lim ... 

Jilber: 
- Madam, müsaade ederse· 

niz size bir fikir söyleyeyim ... 
dedi .. 

- Söyle dostum, söyle, eğer 

güzel ve muvafıksa tatbik ede -
riz. 

Jilber: 
- Caddeyi bırakarak başka 

bir yoldan Vitri kasabasını dola
şır ve bu suretle kat'iyen hür
metsizlik etmeden ileriye geç
miş oluruz. 

- Çocuk doğru söylüyor .... 
Sürücü, başka bir yol yok mu?. 

- Nereye gitmek için?. 
- Nereye olursa olsun, on-

ları geçelim de .. 
- Evet, evet t Burada sağ ta

rafta Marol köyüne giden bir 
yol vaI1dır, Bu yol ilerde cadde
ye çıkar .. 

- Bravo 1 İşte istediğimiz bu! 
- Fakat madam bu yoldan 

6İdorsek, yol iki kat uzar .. 
- Eğer caddeye prensesten 

evvel çıkarsanız iki lira var. 
- Arabanın kırılmasından 

korkmaz mısınız?. 
- Ben hiç bir §eyden kork· 

marn. E~er arab; parçalanırsa 

yoluma atla devam ederim .. 
O anda araba sağ tarafa da. 

nerek başka bir yol takibe baı
ladı. 
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Sonra Jilbere: 
- Eğer bu gece .... dün gece 

bir yerde kaldr mı? diye soıidu. 
- Evet, Sen Diziye kasaba • 

sın da .. 
- Saat kaç idi?. 
- Ancak on bir ... 
- Akşam yemeği ıçın de-

mek, pek güzel.. Sabah yemeği 

yemek tabii. ... 
Arabacıya seslendi: 
- Yolumuzda ehemmiyetli 

en yalan kasaba hangisidir?. 
- Vitri, madam .. 
- Şimdi Vitriye ne ka.dar u. 

zaktayız?. 

- üç mil ... 
- Hayvanları nerede değiş· 

tireceğiz ?. 
- Volter kasabasında .. 
- Peki, yoluna devam et .... 

Eğer yolda arabalar görürsen 
derhal bana haber ver .. 

Kadınla arabacı konuşurken, 

Jilber tekrar baygınlık geçir -
meğe başlamıştı. 

Kadın yerine oturduğu sıra

da delikanlının yüzü solmuş, 

gözleri kapanmış, olduğunu gör
dü. 

- Zavallı çocuk 1 dedi. Gene 
fenalaştı 1 Bu da benim kabaha
tim.. Biçare açlıktan , susuzluk
tan ölmek üzere iken onu söy
lettim de, yeyeeek bir şey ver. 
mcği dilşiinmedim.. 

Kadm kaybettiği vakti ka • 

zanmak için çantasından kesme 
billfirdan bir şişe çıkardı. Şi

şenin boğazına bağlı altın zin
cirde bir gümüş ka.deh asıhydr. 

Madam, şişeden kadehi doldu · 
rup Jilbere vererek: 

- Şimdi bunu i!; de sonra ba. 
kanz, dedi. 

Jilber bu ldcfa kendine rica 
ettirme:Ji. 

Bunun sebebi ~·~ ka.ichi ve
ren elin fevkalade güzelliği, ya
hut "Sen Diziye,, dekinden 
ziyade açlık duyması idi. 

Kadm ilave etti : 
- Şimdi de bir bisküvi ye

yiniz. Bir saat sonra güzelce 
yemek yeriz .. 

- Teşekkür ederim, madam. 
Jilber içkiyi içti ve bisküviyi 

de iştiha ile midesine indirdi. 
Kadın: 

- Pekala! dedi. Şimdi biraz 
kendinize geBiniz. Eğer beni 
bir sxr arkadaşı olarak kabul 
ederseniz prensesin takımından 
olduğunu söylediğiniz arabayı 

niçin takip ettiğinizi söyleyiniz. 
- Doğrusunu size iki kelime 

ile anlatayım. Ben baron dö Ta
vcrneyin yanında oturuyordum. 
Prenses oraya gelerek evvelce 
de söylediğim gibi yarım saat 
kaM.r. Giderken barona arkasın
dan Parise gelmesini emretti. .. 
Beni yetim olduğum için kim
ae beni diiıtlm:nedi.. Orada pa· 
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16- 7 - 939 Pazar 
18.35 Müzik (Şen oda mü

v.ıği • İbrahim Ozııür ve Ateş böcek. 
leri). 19 Çocuk saati. 19.25 Türk mü-
ıği (İnce saz faslı). 20 llılemlekel sa 

at R)arı, aajns ,.e meteoroloji haber. 
lcri. 20.10 Neşeli pJAklar - R. ıo.ı~ 
Turk nıüziii: 1 - Hüzzam peşrevi 

Daima genç 
Daima guzel 

!nıiliz Kanzuk eczaneli 
müstahzaratından 

2 - Hüzzam besle - Aldım hayali 
perçemin. S - Sadettin aKynak • 
Jluzzam şarkı • Din hüzün çöklil. 4 -
Himen Şen - Seııüı ıarkı • Sunda iç· 
ı.ın. 5 - - Kemençe taksimi. 6 - Halk 
lıirkü!5Ü • Bır y:ır sevdim ku' adalı. 
7 - Halk türküsü • Misket ıellyor 
misket. 8 - Bedriye Hoşıör - Kürdi
lı lık ızkıir ıarkı - llılıtrıptamı. 9 -
Şemsettin Ziya· Şetraban prkı • Ey 
~onca açıl. 10 - Osman Nihat • Ni. 
ha,cnt şarkı - Yine aşkı bana duda
ğınla. 21 Müzik (Riyaseti Cumhur ı 
handosu - Şef: İhsan Künçer): 1 -ı 
\ ogner • Lehenıırin operasının mar. K 
ı;ı. 2 - Valdteufel ·Vals. 3 - Halev>, rem 
• "I.:ıJuive" operasının uvertürü. 4 - ' 

Balsam in 
Tsclıaikovsky - "Casse • Noiselle" ba. 
lesinden şark melodisi. 5 - Massenet 
\'erther operasından fantezi. 21.5-0 

ıı ı lolu ajansı (Spor ıenisi). 2a 
Müzik (Cazband - Pi.). 22.45 - 28 
Son ajans haberleri ve yarınki proı
ı am. 

17 - 7 - 939 Pazarteıi 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi

gl - Pl. 12.35 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15 
• 14 Müzik (Karışık proıram • PL). 
19. Program. 19.05 Müzik (Debussy • 
'Prelude a l'apres • midi d'un fau. 
ne"). 19.1~ Türk müzili (Fasıl heye
ti). 20 Memleket saat ayarı, ajanı n 
meteoroloji haberleri. 20.15 Konu,. 
ma (Doktorun saati). 20.30 Türk mll
ziği (Ses ve saz eserleri) : 1 - Hicaz
kar peşrevi. 2 - Zekli dede - Hicaz. 
Ur beste • Hicri lehinde. 3 - Keman 
taksimi. 5 - Rakım • HicazkAr ıar
kı • Bekledim ta fecre kadar. 6 -
Nuri bey • Yürük semai • Mızrabı ıa
mı aşk ile. 7 - Hicazkar saz semai
si. 8 - Muhtelif saz eserleri ve oyun 
lı:ı,aları. 21.10 Konuşma. 21.25 Ne
şeli plaklar • R. 21.30 Müzik (Yara. 
ı;a opt:retinin 1 inci ve 2 nci perde
leri • Pl.). 22 Müzik (Küçük orkest
ra • Şef: Necip Aşkın): 1 - J. Straus 
• Vi)ana ormanlarının efsanesi (TUi) 
2 - Ganglberıer • Küçiik toplantı 
(Re' ü • cntermezzo) 3 - Mouıaorp
xr. Bir göz yaşı. 4 - Ferelre - Ay, 
ay, ay. 5 - Haydn • Yaradılış. 6 -
Bızct • Arleziyen süit No. 1. a). Pre
ludc. b) Menuetto. c\ Adaıietto. d) 
Garillon. 1 - Tschaikonld • Aleji 
(Hazin parça). 9 - Gounod • Ave 
l\lari.ı. 23 Son aajns haberleri, zira
at, esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (riyal). 23.20 Müzik (Caz
band • Pi.). 23.55 • 24 Yarınki proıı· 
rnııı. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN'DA 
Uugun hem tiyatro, hem sinema 

Bu gece (2) FlL'M 
1 - t\ s/.'latı daha kufJuttll. 
2 - M~skeli haydullara kar,ı. 

KANZUK 
ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 pheseri, biltün dilnyanın 
en mUkemmel gUzellik müstahzar· 
landır. ötedenberi memleketimiz 
kibar aleminin takdirine mazhar 
olmuıtur. 

Krem• Balsam in Kanzuk 
Kadın cüzelliiinin ıihrini terki

binde aakhyan en ciddi ve pyanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
b~tUn kadınlar için zaruri bir ih· 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave· 
tini arttmr. Yallı, yalaz ve acı· 
1)adem cinaleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumup.Jdığmı te· 

min eder. YUzdeJd çil ve lekeleri 
alır. SiYilceleri tamamen izale e· 
der. Traftan sonra cilde lltif bir 
serinlik verir. 

tNOILtZ KANSUK ~
BEYOGLU. tSTANBUL 

NAŞlT ÖZCAN 
F.rtulntl Sadi Tek 

birlikte bu ıece: 

Karaıilmrük Zafer 
Aile bahtesinde: 
KAIUIAKARIŞIK 

Bugün gündüz Ye
dikule Pınar sine. 
ınasında (Ekmekçı 

kadın). Mişel ve Ot. 
to Keti revüsü. Gect 

Orlaköyde: 
(Bay Mi,ct geaılJ 
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raaız, ekmeksiz bıraktılar. O n
man ben de kendi kendime de· 
dim ki: "Herkes kuvvetli atlar, 
ıüslü arabalarla Venaya ıidi

yor. Ben tele yaya olarak on ıe· 

kiz senelik bacaklanmın yardı· 

miyle oraya giderim.,, Onlarla 
beraber oraya varmıya da yemin 
ettim. Fakat maalesef kuvvetim 
bana hiyanet etti. Eğer para
mı kaybetmemiı olsaydım, ye· 
mek yer, kuvvetlenir, bu sabah 
ta arabalara yetiıirdim. 

- Tebrik ederim, itte cesa· 
ret böyle olur. Fakat zanneder
sem sizin bilmedipniz bir teY 
var ... 

- Nedir?. 
- Veraay da cesaret ile in-

san yaşayamaz .• 
- Pariıe giderim .. 
- Burası da Versaya pek 

benzer .• 
- Cesaretle yaşanmazsa ça

lışarak yaşanır ya?. 
- Çok ıüzel yavrum .. Fakat 

ney le çalıımak ? Elleriniz bir 
amelenin ve yahut bir hamalın 

eline benzemiyor .. 
- Tahlil ederim, madam .. 
- Sizi §imdiden fazla ilim 

görüyorum .• 
- Evet, çilnkü bir ıey bilme· 

diğimi biliyorum .. 
- Dostum, Parlste hanıi il· 

mi tansJ1 etmeği tercik edersi· . , 
nız .. 

- Muhterem madaın, ilimle· 
rin en mühimmi insanlığa fayda 
vermeğe yarayan ilimdir. Di· 
ğer taraftan insan o kadar ehem
niiyetaiz bir weyldir ki kuvveti
nin dereceıini öğrenmeğe mec
burdur. Bir gün her halde, bu
ıün midemin, bacaklarımı be
ni taıımaktan mennetmeıi ıe

bebini anlayacağım.. Velhasıl, 

midemin o zaafı ne için dimafı· 
ma bu hiddeti, bu artmayı, bu ıi· 
yah buharı getirerek beni yer· 
lere aermiıtir, bilmeJ.- isterim • 

- O halde ıiz mükemmel bir 
doktor olacaksınız. Şimdi bile 
tıbba ait tabirleri doğru söylü· 
yorsunuz.. Size milıteri olmafı 
vaad ediyorum.. 

- Bu ıerefe nail olmak için 
çalışacağım .• 

O ıırada araba durmuıtu. Ko
nak yerine ıelıniıler, fakat yol. 
da hiç bir araba görmemi,Ierdi. 
Kadının orada yaptıiı tahkikat 
neticesinde prent:t'Iİn ancak, on 
beş dakika evvel oradan geçtiği 

ve hayvanları defiıtirmek ve 
yemek yemek için Vitiride du
racağı anla,ılmııtı. 

Arabanın hayvanlan deiiıti· 
rilmiı, diğer bir sürücü araba· 
nın idaresini almıftı.. Kasaba -
dan idi yürüyüıle çıkıldı.. Şeb· 

rin en ıon evlerinden biraz uza. 
ğa gidilince, madam arabacıya 

•ordu : 

d A B E R - i\kpm Pottaıı 

KIZILAV 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni den yılma hazırlamlmaktadır. Okul pceli 

ve parasızdır. Okul, ıenç bayanlann butab.Jaa ve 
ziyaretçi hemıire yetittirmek, hutanelerde ve umumi 
sıhhatle alakadar olan müeueselerde çalqmalarma malı. 
ıustur. Tahıil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Denler hususi doktor profetörler ve muallimler tara. 
fmdan verilir. isteklilerin iyi ahlikb ve alhhatli ve en 
az orta tahsili bitirmit olmalan fUUır. Diler tutlan.. 
mızla fazla izahat için yazı ile veya bizzat btanbulcla 
Abarayc:la Haseki caddesinde okul direktörlüğüne mü
racaat edilmesi. 

15 eylw 1939 dan soma müracaatler kabul eclil
miyecektir • 

16 TEMMUZ - 1939 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları F L 1 T daima öl.DURUR ! 

.......... . ı. ı,..,ı.. _H? ______ _ 
Muhammen bedeli 825 lira olan 75 metre murabbaı vagon için 

marşpiye listiği 7-8·939 pazartesi günü saat (10,30) onbuçukta Hay· 
darpaşada gar binası da~ıilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulü ile satın alınacaktır. 

......... Galili, • .,.,.. .... 1 ........ 

Bu işe girmek istiyenlerin 61 lira 88 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları li.zımdır. 

Dr. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 

dır. (5264) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farerl 
sokak No. 8. 10. Öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

I
_.- Bayanlara mahsus .._ 

Son moda şapkalar, her tUrlU 
renkler ve çeşitler 

<Syde bu un&n ul acentalığımız uaıata rıhtımı 

ARiŞ 
Şapka 

Mağazasında \}zerinde Devlet Limanlan Umum MUdUrlUiü (eski Denizbank) 
binasının alt katındaki daireye nakletmiş olduğu alakadarana 
llln olunur. (527~) 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

bulabileceksiniz; Beyoğlu, İngi
liz sarayı kartısmda ve Otel 

fatanbul B&I acentahğı 
Galata acentalıiı 
Sirkeci " 

Turing yanında No. 61 

. Ataturk Ağılı 
PlAlnu alırken Sarkıtlalı 
dlıle V eyselin ta ruhun· 
dan kopan bir feryatla 
bestelediği bu şaheserini 
gene kendi sazile ve içli 
sesile yalnız ve münhasıran CO
LUMBIA plaklarına okumu~tur. 
Bu noktayı muhterem müşterileri· 
mize arzetmeyi borc biliriz. 

GOZ HEKiMi 

Murad Rami Aydın 
Pazardan başka her gün saat 2 • fı 

ya kadar Taksim • Talimhane Urfıı 
apartıman No. J O. Teeıron: 41553. Kolombia Plak Şirketi 

Dünyanın en büyük pli.le fabrikası 
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- Prenıeıin arbalanna ye· 
tiıebilir miıin?. 

- Şüphesiz, madam .•• 
- Fakat onlar Vitriye var-

madan evvel?. 
- Bu biraz güç .. Çünkü pek 

hızlı gidiyorlardı. 

- Dört nala gidersen her 
halde yetitiriz.. Size üç kat 
bahtit var .• 

- Bunu bana çoktan söy:le
meliydinir.. Şimdi bir çeyrek 
mil ileride bulunurduk. 

- lıte sana alelhesap altı 
f rapk, kaybolan vakti kazana • 
hm .• 

Arabacı geriye ve madam 
ileriye efilerek elleri biribirine 
eritti. Altı frank madamın e
linden sürücünün eline geçer 
ıeçmez, hayvanlar sür'atle iler. 
lemeğe ve araba rüzıar gibi uç· 
mağa baıladı. 

Araba kasabada du~uiu za. 
man Jilber inerek ellerini ve 
yüzilnü bir çetmeden güzelce 
yıkadı .. Yüzünün ve ellerinin 
güzel rengi meydana çıktı. 

Jilber, kadmm gülümsemesin
deki sebebi anlay:ırak kızardı . 

Genç kadın, sürücü ile işini 

gördükten sonra Jilbere döndü .• 
Çünkü, delikanlının verdiği ce· 
vaplar, hal ve tavrı, hazırcevap. 

lığı pek botuna gidiyordu. 
Tekrar konuımağa başladılar. 

Madam ara ıır . Jilberin filo. 
zof olduğunu açıkça gösteren ce· 
vaplarına gülüyor, hazan da yo 
pencereden eğilirken ıüzel ko
lu delikanlının eline, dizleri diz. 
terine dokun:iukça, Jilber der
hal kızarıyor, gözleri yere ini-

yordu. 

Yolun ilerisini ıörmek için 
pencerede neğilir1cen güzel de
likanlının eline, dizleri dizleri
ne dokundukça, Jilb~r derhal 
kızarıyor, gözleri yere iniycr • 
du ..• 

Bu .hal genç kadını eğlendiri
yordu .. 

c 

En Fazla 
Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

Meşhur bir 
G ]zellik mütehassısı 
Şu kıymetli tanlyelerde 

bulunuyor: 

- Rob ve şapkalarda olduğu gi
bi, pudra renklerinin de modası 

mütemadiyen değigir. Bunun için
dir ki daima yeni ve cazib renkler 
hemen Tokalon mUesaesesinin gii_ 
zellllc mütehassısı tarafından piya
ı.aya sürülmektedir .. 

* PECHE - ilkbahar tuvaletle
rile ahenktar olan ve bllha.ssa sa
rışınlarla saçlan kestane renginde 
:>!anlara yakışan, şeftali yumuşak

ığı tesirini yapan pudradır. 
* BRUN SOLEİL Esmer tenler 

ıçin gayet sevimli ve "Mat" bir te. 
sir yapan ve bugUn 'Pariate pek 
azla rağbet bulan pudradır. 
* RACHEL - DORE - Zayıf 

iplere hafü ve mahrem bir par
laklık veren ve bilhaaaa auvare tu
valetlerine ahenktar bir pudradır. 

Cazib ve aehhar renklerin bütün 
ıerisini tecrübe ediniz : 

Birçok kadınlar, maalesef tenle. 
rine uygun renkteki pudrayı kullan. 
mıyorlar. Bunun için yüzlerine 
makyaj olmuş ve sert bir manzara 
veriyor. Teninize uygun pudrayı 

bulmanın yegane çaresi yUzUnUzUn 
bir tarafına bir renk ve diğer tara
fına başka renk tecrübe etmektir. 

Adresimize yazınız. Size parasız 

olarak muhtelü renklerde 6 aded 
nUmunelllc yeni Tokalon pudrasını 
gondereceğiz ve bu tecrübe)i ko
laylıkla yapınız. Adres: lstanbul 
622, posta kutusu (30 No. lı Toka.. 

Pek ıilzel olan saçlanru elle. 
riye arkaya doiru düzeltti. 

Bir mil kadar yol almıtlardı 

ki genç kadın sevinçle haykır· 
dı. Bu sevinçle arabanın hemen 
ön tarafına ful~ğından tama. 
miyle delikanlının kucatına o
turmuttu .• 

, lon Pudrası servisi.) 

Kadın kendi kendine: 
- Hekim olmak için hiç te 

çirkin d,ğiı 1 diye liSylen:ii. 
jilberi cldukça temiz ve ıUs· 

iti görUncc kadın gülilımemif· 
ti. 

Kadının bu sevincine, prensesin 
arabalarını bir yokuıu &üçlükle 
çıkarken görmesi sel:~p olmU!?• 
tu. 

Jilber, kadmın altından ken. 
dini zorla kurtaruak arabalarda 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sııhnlıl.ırı 8.:m a knılnr; akşnrr

lar1 17 ılen ~nra l.i\lell Tayynrl' 
\p. l>:ıire 2. No. 17 ılr haı;tnlnrını 
lrnlıul eıler. fTt'ltfon: 2395:1) 


