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HütUcerr IOc§llfll~ög~ ~ ·n <dl ü v © rr 
askerleı~i ehirdeki Alman 

mevcudu 200 bine çıkarılacak 
Danzigdeki tahşidatı 

Lehistan protesto 
etmeğe hazır/ 2:nıgor 
f Varşova 

rııpacla d~mokrat memleketlerde suikastler veya gafiİ, kazalar devam 
yor. Bdçtl~~mıı memleket miidafaasında da biiyiil~ bir rolü olacak 
n ve JS mılyo,, lngiliz lirasma çıkan Alber kanalı geçenlerde yık~l 
tı. Londrada da gene tedhişçilerin eseri olduğu sanılan büyük bır 
gın o/muş, bir mağaza yanmıştır. Resimler bu iki !ıadiseyi tesbil 

ediyor. 

Bir Bulgar gazetesine göre 

rakyada "Türk Ma-
ino,, su yapılacakmış 
onanma!llızın da 3 saffr harp gemisi, 30 torpito 
60 denıza ltı Qenıisile takviye edileceği bildiriliyôr 

Yazısı 5 incid<' 

. kaJada Yiiriik Ali Pla· 
Bı~:" ltndaıı bir görföııiş... .(fa:ısı 3 iiııcüıfcl 

, 

,., . 
.J müzakerelere Bugiin saat onbiide yapılan merasimae abideye Çelenli kon11lmken veistikllil marşı ·çalınaığı sırada ... 

taraftar değil Deniz bayramı .Vera-
r Londra, 1 - Danzigde vaziyet 
gittikçe vahamet kesbetmekte
dir. Londraya gelen raporlara 
göre Almanya önümüzdeki gün· 
ler zarfında Danzigde bir ilk dQ.!i 
beye tevessül edecek, bunu a . 
ğustos nihayetine doğru askeri 
bir darbe takip edecektir. 

Gazeteler Hitlerin bu ay so • 
nunda, Danzige gideceği haberi. 
ni naklediyorlar. 

(Devamı 5 incide) 
i . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ·ı 

!Cumhur Reisimiz 
• 

ismet lnönü 
Dün Çanakkalede 

f donanmayı teftiş etti 

simle kut/ulanıyor 

Denizcilerin Tak.çim m~y(lmııtıa gelişleri ... • 

Denizcilel 
Abideye çelenk 

koydular 
Bir temmuz denizciler bayramı 

bu sabahtan itibaren büyük mera
simle kutlularunağa ba~lamnı~tır. 

Limandaki bütün vapurlar ve ka 

raddki deniz müessese ve kurumla
n bayraklarla donanmı~trr. Gecele· 
yin dl! elektrik tenviratı yapılacak
tşr. Giindüzkü merasime bu sabah 
saat 11 de Taksim cumhuriyet abi· 

Devamı 5 incide 1 Milli Şef bugün 

1 Bug!~!=~~!,~ mllna_ Mısır' 1 ürkige ile karşılıklı 
sebetfüı Ortaköyde deniz ticaret d l 
mcktcbiönündeyapılacakdenizya- gar zm an aşması yaparsa ••• 
rışlarına teşrif edecek Reisicumhur 

~:;r:t!~~;n~a;.:~~~:;::;:ı:::. ltalya Trablusta· kı· İsmet 1nonUnu hii.mıl olıın Sava.. 
rona yatı Moda - Ahırkapı hizala_ 

rında istikbal edilecektir. k ti e e 
İstikbal merasiminde Şirketihay- uvve erını 

riye, Denizyollarr vapurları, birçok 
(Devamı 5 incide) 

Bugün 

41~ 
Sayfadır 

arttıracakmış! 
Paris, 1 - Romadan bildiriliyor: ve İtalyanın Trnblusgarbdaki askc- yan matbuat ve siyasi mahafili, bu 

İtalyan hariciye nazırı Kont Çfano. rl kuvvetlerini arttıracağını ihsas c- ademi rnemnuniycUerlni meydana 
nun fikirlerini neşreden Telegrafo diyor. vuruyorlar. Tcle~fo gazetesinin 
gazetesi Mısır hükumeti, Türkiye İtalyan siyasi mahafili, Mısır b k 

1 
i b ·-

. . . . u ma a es u mcmnuniyetsizlıge 
ıle karşılıklı hır yardım paktı akte. harıcıye nazırının Ankara ve BaL 
decck olursa bunun ltalyada şld- kan merkezlerindeki ziyaretinden bir delildir. 

WW'M!ll .... W'lllıllllll........ dctli bir akstilfımel uyandıracn'ğını hiç memnun kalmamışlardır. ltal • (Devamı 5 incide) 

Hatavın ana 
vatana ilhakı 
Mecliste ittifakla kabul edildi 

Bu münasebetle bir nutuk söyliyen Hariciye Vekilimiz dedi ki: 
" Türk - Fransız dostluğundan şüphe edenler, şüphe l erin i dostluğumuzun mihenk 

taşına vurmıya kalkarlarsa kendilerini yalnız hezimet bekl iyecektir. ,, 9FYazısı 4 üncü sayfada 

b: 
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Yeni 
dair 

vilayetim izin feşkilafina 
1ay1ha1 ar pazartesi 

hazırlanıyor 
.. 

gunu 
il 

Ankara, 1 (Hususi) - Hatay vi
layeti teşkilatına dair kanun layL 
hası ile Hatayı alakadar eden işle
re dair hükumetçe hazırlanan diğer 

layihaları müzakere etmek üzere 
teşkil edilen muvakkat eneli.men 
önümüzdeki pazartesi günü birinci 
topalntısmt yapacaktır. Muvakkat 
encümene her vekaletten mümessil. 
for de iştirak edeceklerdir. 

Meclis eneli.menleri dtin toplana
rak muvakkat encümene iştirak e-

Ticaret Vekaletinde 
tayinler 

Ankara, 1 (Husu.si) - Ticaret 
Veka.Jeti dış ticaret dairesi reis 
muavini Celal armannı Londra ti _ 

caret ataşeliğine tayini dolayısile 

dış ticaret reis muavinliğine Lon
dra ticaret ataşeliğine taylııi dola.. 
yısiyle dış ticaret reis muavinliği
ne Londra ticaret ataşesi Suphl 
Ziya ta)in edilmiştir. 

-o--

Meclisin yaz tatili 
Ankara, 1 - Büyük Millet Mec

lisinin 7 Temmuz Cuma günü yaz 
tatili için fa.aJJ.yetine fasıla verece_ 
ği haber verilmektedir. 

)lr halkası Ye Arap 
rafından memnuniyetsizlikle görül 

nektc olrhığunu, zira İngiliz - Türk 
naııevrasının Ankııracla Arap mcmle 
.elleri ııden arazi olmak gayesilc ''il
urln setirilmckte bulunduğuna ka
ı:ıııl edilmekte bulunduğunu söyledi-
1111 yazarak şöyle diyor: 
''Bu fesatların ~·e tnhrikalların a· 

ı~a vurmasına bugün gerçekten 
ncmnun oluyoruz. Zira bu kadar 
ıınnasız yalnıı ve safsata iiıerine ku
ıt ın tııhrikat gizli kaldığı m!iddet· 
:ıunlnra belki aldananlar buluna· 

decek azaları seçmişlerdir. 
Muvakkat eneli.menin 36 azası 

bulunacaktır. Layihalar hemen gö_ 

Edirne kız muallim mektebinin bu seneki mezunlarından altmış kişi-

lik bir grı4pun dün sabah şehrimize geldiğini yazmıştık. Yı4karıda, ge
len genç muallimlerden iki grup görülüyor .. Dün bıt sütıınla1daki re· 

yonunım Ankara caddesi tarafındaki avlusımım dıvar ve parmaklıkla
rı kaldırıldığını yazmıştık. 

rüşültip umumi heyete sevkoluna _ simler yukarıdakiler olacakken yanlışlıkla Sirkeci meydanına ait iki 

Avlıyı caddeye ilave etmek surel:ile yapılan meydan için ameliyata de
vanı edilmektedir. Bu maksatla avlı dışında mevcut yaya kaldırım&.,, 
sökülmüş, avlının taşları da cadde seviyesine uygun bir hale getiri 
mek üzere toprağı tesviye için kaldırılmıştır. caktır. Hatay balkının askerlik iş_ resim konulmuştur. Dünkü resimlerin tafsilcitı ise şuydu: Sirkeci istas

lerine dair layiha esaslarına göre, 
Hatayda bu yıl 332 doğumlular as
kere alınacaklardır. 

Dörtyol ve Payasrn Hatay vilaye

tine bağlanacağı ve Hatay vilayeti 
merkezinin Antakya olacağı muh _ 

• • ,. '. • , . 1 ' ~ \ 

.·. Hilbe#if'. 
• ' t • ._ j .. , ,-·~' ~ .... ' 

temel görülmektedir. 

Kaymakamlar arasmda 
tayinler 

Ankara, 1 (A. A.) - Açık olan 
İpsala kaymakamlığına Trakya u. 
mu.mi müfettişliği evrak mUdilrü 
Hamdi Sönmez, Meriç kaymakamlı
ğına staj mtiddetini bitiren Siyasal 
Bilgiler okulu mezunlarından Dik.. 

men nahiyesi müdürü Ahmet Ak
bil, Şarkışla kaymakamlığına emni.. 
yet umum müdürlüğü memurların
dan Muhterem Vefa; Ermanak kay 
makamlığma hukuk mezunlarından 
Karşıyaka nahiyesi müdürü İbra _ 

him Nabi Arsaka, Beypazarı kay -
makamlığma Şarkikaraağaç kayına 

kamı Bedi Güven naklen tayin edil
mişlerdir. 

CU.lfl!U R /}'ET 

• • .. ........ -#o 

senesi temmuzunun otuzunda An . 
karada kurulmu§tu. 

Yıınu!i Nadi Halııy mecfüirıin <liin· 
kil kıırarını kullulnnırıık kırk ıısırlık Çiinkü lın ly:ınl:ır ötedeniıcri Ana do· 
Türk yurdunun nnaYt:ına iltihakının Iu sahilleriııc ~öt. dikmişler ,.c harı• 
ne lıüyiilı: bir zafer olduğunu nnl:ıt- içinde ınüllefiklerilc yaptıkalrı mu 
tıklan sonra şö)Jc diyor: nhedelcrcle bizden alncııkları parça· 

"Kadirşinas Hataylılar dünkü kullu nın bih• lıuduchınu çizmişlerdi. Sim· 
kar:ırlıırınd:ı Ebedi Şefimiz Biiyük di Türkiyeyi h:ıyat snhnları ic:inrlPn 
Atatürkii ye onun işlerini tıpkı onun t;ık:ırar:ık Almanlııra mı terkettikr 
gibi takip edC'n .mm Şefim iz lsrneı yoksa bu kaclar fıwln lıi r işliha ı.:ih 
lnönüııü saf kalblcriniıı bütün min· termenin tehlikeli olacağını mı dü 
net \•e şiikran l:ırilc huykırmıık fazilc- şünılülcr?,, 
tini gösterdiler. :\fuharrir hu suali sorduktan sonr;. 

Atatürk, bundan on bir yıl önce: tııılyanın Akcleııize hiikim olmasını, 
(Kırk asırlık Türk yurdu esir kala- hurada yer alan hiçbir devletin ko
maz) vecizesile Halayın mukacldera· l:ıy kolay rahatı olıımıyacağını kay
tını tayin etmişti. İsmet lnönü bu <!ederek, bayat sah:ıl:ırı içinde isim
Yecizcyi hakikat yapan Başbuğ oldu. leri sarahatle yazılan devletlerin ne 

Kuvvetle tutularak :ıkıl ve kiyaset- cevap vereceklerini bilmemek! be
le :yürütülen davaların muzaffer ol. raber, burada yer almış bir devlet 
maması ihtimali yoktur. Biz Halay sıfat ile Tiirklerin ne söyliyebilccek
misalindcn bu hakikat dersini çıkar- !erini şöyle anlatıyor: 
mış bulunuyoruz. Nitekim daha Ön· "Şark? Aktlenizde lt:ıb·anın lıdki
ce bütün Türk vatanının kurtuluş miyeline zerre kadar tah:ımmülünıliz 
ve istikHll cidalilc bütiin Türkiycnln olamaz. Yugoslavya ile Yunanistan. 
inkıllip ve istila hareketlerinde de lt:ılyanın beslcdij:!i emeller y(iıiindeıı 
ayni hakikati daha parlak yükselt· havat ve istiklı\llcrini tehlikede ı;ıör<.' 
miştik. rck bülii.ı milli kuvvellerile hakları· 

Kendi başına ~e(.'irecek böyle b!i· nı müdnrııa zanırelincle kalclıkları 

llıı, ' • • • • • •• ''. • 

Osmanınl Telefon 
santrallan 

lstanbulun her tarafmda 
otomatik olacak 

İstanbul telefon şebekesinin ısla
J.ı için milhim bazı kararlar veril. 
:niştir. Bu kararlara göre, İstanbul
da telefon mUkA.lemeleri en kolay 
bir §ekle getirilecektir. Bunun için 
de ilk iı, olarak ayrı merkez halin
de çall§an blltlln santrallar otoma.. 
tiğs çevrilecektir. Bu suretle Be .. 
bek, Paşabahçe, BüyUkdere, Kartal, 
Erenköy, Yeşilköy santrallan vaııı
tasiyle yapılan ml.kalemeler otoma 
tik telefonlarlı:o doğrud8iı '"..,.-;ru•·" 
yapılacaktır. Bu şekilde ne 
uzak olursa olsun şehrin bir u..1a

Lindan diğer tarafındaki lkl abone 
1 vekdiğerile konuşurken hiçbir ıııkm 

tı ve teahhura uğramıyacakla.rdır • .... 
Diger taraftan bugün abonele 

,, rin. en ziyade şikA.yetini mucib olan 
bal litanbulla. Beyoğlu araımıdak.l 
mUk~leme milşklllatfdır. Şehrin bu 
iki kısmı arasındaki daimt mUkAle
menin çok mahmul oluşu burada o-

Pr~fesör doktor Mazhar Osma- ı Cemil Bilsel ile Nazım Şaklr, Ke
ıun 25 inci hekimlik yılı milnasebe. nan Tevfik ve İhsan Şilkril birer 

tile diln Etıbba odasında bir tören nutuk söyliyerek Mazhar Osmanm 
yapılml§lır. Profesör Nbım Şakir hizmetlerinden bahsetmişlerdir. 
tarafından açılan toplantıda Maz - ,._ 

1 
k f .. M h 

0 . ovn o ara pro esor az ar s-
har Osmana, Başvekil Dr. Refik k.. . 

1 
i . . • . j man ursUye go m ş, anasını ve 

S:ıydam, sıhhat vekilı Hulusı Ala. b h h tl d kt a !lSlnı ra me e an ı an sonra 
taş, Dr. İhsan Şükril, Maarif Ve. , . . 
kili Hasan Ali Yiicel ve paı·ti ge- her şeyıni cumhurıyete medyun oL 
nel sekreteri F.ikri Tiizer il~ birçok 1 du~unu sö~ Jiyerek Reisicumhur 1-
mcslek arkadaşları tarafından ge. ı nönüne ve Ba~vekil Refik Saydama 

len tebrik telgrafları okunmuııtur. o1an bağlıhklnrını tebarüz ettirmiş. 
Bundan sonra Universite rekt3ı ti tir. 

lzmirde fırtına ve dolu 
zararlara · sebep oldu 

Sehirde cehennemi bir sıcak hüküm sürmekte, 
' halk sokaklarda baygrn:ık geçiriyor 

İzmir, 30 (Hususi) - Bugiln çı.. 

kan fırtına ile yağmur ve dolu 
düştü. Fırtına şehirde epey tahri
bat yaptı. Zarar büyüktUr. 
İzmirde birkaç gündenberi hayli 

zamandır görülmemiş bir sıcak hü
küm sürmektedir. Esen şiddetli şL 
mal rüzgarları bu sıcakhğı tadil 
etmek şöyle dursun gec;tiği. dağla

rın kızgın ateşini de şehre yaymak. 

ta ve bir cehennem harareti yarat
maktadır. 

Diln bilhassa çok sıcak olmuş, 

termoretre saat 14 de 36 yı göster 
miştir. lş sahlbleri dairelere uğ • 
rarnamı~lardır. Bunaltıcı sıcaklar 

altında dolaşanlar da adeta baygın 
bir hal gösteriyorlardı. 

Memlekette dünkü hava 
vaziyeti 

tomatik nnuınaralarm derhal dil,. 
meııini zorlaştırmaktadır. 

Yeni Şişli santralı eylfllde lkrr, 
edildikten &0nra ve yeni döş, 

kablo raptolunduktan sonra "'u 
mahzur da ortadan kalkacak ve ko. 
nuşanın makine başında beklemeııi 
ne meydan kalmıyacaktır. 

Bütün ea.ntrallam. otomatiğe talı 
vili işine Şişli santralı ikmal olunur 
Jlunmaz baJJlanacaktır. 

--o-

Açfliye Vekili 
Fethi Okyar 

Londraya giden Adliye Vekili 
Fethi Ok~'.ara lngilterenin en eski 
·üniversitesi olan ve 1411 de teessUa 
etmiş bulunan 3t. Andrews üni
versitesi tarafından fahri doktorluk 
unvanı verilmiş ve bu milnase -
betle bir merasim yapılmıştır. 

Fa.külte Doyen'i, Fethi Okyan 
Sr. Andrews üniversitesi rektörü.. 
ne takdim e~ ve bir nutuk söy
lemiştir. Bu nutuktan sonra rek.. 
tör, Fethi Okyara fabrl doktorluk 
unvanını vermi§ ve bu vesile ile de 
bir nutuk söylemiştir. 

Fethi Okyar merasim sonunda 
nutuklara. teşekkilr o~ ve ha.zır 
bulunanlar tarafından alkışlanmış-

tır. 

T 
K 
•kte 

ıla 

1 de 
rda 

ikü 
ran 
or; 
irin 
irin 
üni, 
abii 
et 

e, 

· 1ır; fakal lıiitün gülünç mantıki ile 
ı ·~ ıl:ııı.ı <·ıkıın ıahriklerln Müslü
ı m milletleri ve memleketleri aldat· 
al;tnıı ziyade - nerelerden ve ne 

ı ks:;ıtlarla geldiğine bakarak - on· 
ırı d:ılıa ziyade intibaha sevkedecc· 
ı Cıııhesizdir.,, 

yük evliillar yetiştiren bir mi11cliıı gün Türk rlosllarını da mütecavize 
hüyiiklü~iinc payan olmaz elbet.., karşı kendilerile birlikle boğuşur gii 
YEı\'/ SABJll receklerrlir. Şarkl Akdenizde saraııli 

Uüsc) in Cahil Yalçın, halyanın muahedeleri imzalandıktan ve sulh 

Denizbank 
tarihe karrstı 

3 

De nizyo lları iş : etmesi 
faali yete başladı 

Devlet meteoroloji umum mü -
düdüğünden verilen malfimata göre 
dün bava Anadoluda ekseri yerler. 
de açık gP.çmiş, hararet Edirnede 
30, Bursada ve Antalyada 33, Ak
hisar ve Adanada 35, Diyarbakırda 
38, Nazillide 39, fstanbulda 29 de. 
receyi bulmu§tur. 

Bir mahkum vapurdan· 
denize atladı 

up 
.ah;> 
ard 
arih 
anı 

hayal sahasından bahsediyor, lt:ıl- cephesi teessüs ellikten sonra, Jıal
yanl:ır, hayat sahalarının hududunu vanlar için )'lllnız bir makul hare· 

e kadar ifşa eımek istem i:ııorl:ırsa, ket kalır. O da giirültiiyü patırdıyı 
\ıalyanların da gizlemekten çekinme· ke-;ip uslu oturmakl:ın ib:ırettir. Çiiıı 

'diklerini sö)liyen muharrir, tanınmış :-ii h;!lya ile hakikat sahalarını biri· 
1. 7.e1.eriya: "Sovyetlerle müza· bir İtalyan nıuh:ırririnin Alman mec\ hir•ne karıştırmaya kalktıkları gün 
tler lıö~ le uzarsa!,. başlıklı yazı- mual:ırmdan birinde çıkan bir ya7.ı- ellerlndckiııtlen bir kısmını kaybet· 

ııda, müzakerelerin uzamasının ha· sın da bu hııyat sahasının ne olduğu·j mek kendileri için z:ırurtdir. ltaly:ı 
kt schelıinin Çemberlaynın tolali · nu açıkça yazr!ıl;lını bunıın Arlriyn· muharriri, Arn:ınıllukta yerleşecek 

le 1.onuşınn yoluyla sulhu kur· tiğin şarkından başlıy:ırak ç:ınakka- tLalyan kuvvetlerinin bir muharebe· 
ı ı~c·cği k:maatintle bulunması leden gectiğini, Ytıl{oslavya ile Arnn· ıle ordu ,.e donanınalıırıııı 1tıılyıın 
~ıın ı söylemektedir. Diyor ki: \'Ulluk ve Yunanistan, l\lacarislnn İ· tlüşmıınlnrınn hizmet edecek ''aziye. 

• l ı •ili7. b:ışvckili totaliter devlet- le Bulgaristanın bir parçasıııı ihth·a le ı.okıın Balk:ın deYletlerini zapta 
ı I ııllı yoluyla ve müzııkere usuli- etti~ini sarahatle söyiedilf ni kaydet- L:ıli geleceklerini söylüyorsa da Bnl· 

ltı nrn ümillerini ·esınedikçe tikten sonra şunu söylüyor ye soru· kanlıların bu gibi gülünç tehditlere 
\ ~ l tıerle ltttfaka yıınaşmıyacoktır. yor.: · t'hemmiyet verecek kndar safdil ve 
1 · 1.nt mn:l7:kercJerin uzama ı to· "Burada TOrklyeden hlç bnh!iie:lil- dilşfiııcesiz olmadıkları sırası geldiği 
ı t ·r dt·vlcllcrin iimldini ve ccsare· memesi hayret ve merak uyandırır. zaman fiiliynt ile sabit olacaktır. 

50 milyon lira sermayeli Deniz
bank dün tarihe ka;:-ışmış . ve bu 
33bahtan itibaren onun yerine Dev· 
!et Denizyollan işletmesi ve liman
lar işletmesi umum mü lürlükleri 
resmen faaliyete başlamı;lardır. 

Yeni kadrolar münasebeti!e elli 
kadar memur açıkta kalmıştır. Bu 
memurlardan bir kısmı bugünden 
itibaren banka işlerini tasfiyeye baş· 
!ayacak heyette vazife alacaklardır. 
Vapurların bacalarından D.B. ru· 
muzlu forslar kaldmlmış yerlerine 
eski denizyolları forsu takılmıştır. 

ı • 1 I 

Bugün hava Karadenizin şark kö 
şesi ile Doğu Anadoluda bulutlu ve 
kısmen yağışlr, diğer bölgelerde a
!:ık geçecektir. 

Şubeye davet 

Evvelki gün İstanbul hapis& • 
nesinden Çanakkale hapisanesine 
nakledilecek mahk<lmlan hlmil 
olarak limarumızda.n ha.re.ket e. 
den Bartın vapurunda ölümle ne. 
ticelenen bir kaza olmuştur. Va. 
pur Çanakkaleye yakın Karaku. 
va fener hizs.Ianndan geçerken 
katilden mahlrltm Hüseyin oğlu 
Hasan isminde biri güverteden 
birdenbire muvazenesini kaybe .. 

Fatih Askerlik şubesinden: eerek denize dtişmil§, vapur dur .. 
Süvari Yarsubay İbrahim oğlu durularak yapılan bütün arama • 

Nakiyettin Şahin Girayın (329· lara. rağmen dalgalar arasmda. 
8·3) nüfusile Fatih şubesine mü-· kybolup gitmiştir. HM.ise hak • 
racaati. kında tahkikata. l>aşlanmr!-, 
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Yazan: M. DALKILIÇ 

~l!_şündüğüm g_!!)i; 
ıwwwıı ~ 

Harp olacak n11 1 
Yazan: SUAD DERVI.Ş 

Harbin günden güne yaklaştrğı 
nın, nihayet önüne geçilemez bir 
emri vaki olacağının gene heye
canla tekrarlanmağa başlan~ığt 

bugünlerde, bütün insanlığın ye
gane ümidi, harbe sevkedilmek 
istenilen ve harbin mes'uliyetini 
yüklenecek olan milletlerin son 
dakikada aklı selime rücu edip, e. 
linde baziçe oldukları rejimlerin 
ve fikirlerin aleyhine dönmeleri, 
sevkedilmek istenildikleri mak
tele, hem katil ve hem mağdur o· 
lacaklan felaket meydanına var
ma.dan evvel şuurlarına erişip: 

"hayır!,, demeleridir. 

Çünkü harp, ne isteyenler, ne 
de ona kar§: durmağa çabalayan
lar için tcmennye şayan olan bir 
şeydir, 

Harbin minasmı ve fecaatini u
mumi harbe iştirak etmiş olan ve 
umum harbin facialarını yakından 
tanımı§, o dört senelik cehennem 
içinde yanıp tutuşmuş olan millet. 
lerin hepsi bilir • 

Fakat, dünya kültüründe ve 
medeniyet tarihinde bugüne ka· 

- - - ---------- dar krymetli bir yer almı§ olan bı.ı 
millet içinlde öyle §Uurlu, öyle 
dürüst ve makul k'ii't:lelcr bulun • 
maktadır ki t am felaket anında, 

bu kütlelerin kökreyen bir aslan 
gibi baş kaldıracağını, ve : 

na gönderilmeleri takarrür etmiş -
tir, Bunun için Türk.kuşu tara!m-

- Gitmeyiz!.. Ölmiyeceğiz, öl
dürmiyeceğiz 1. 

Diye bağıracaklarmı ümit et· 
mek, hiç tc n ikbinlik sayılamaz. dan blitiln tertibat almmiştxr. Kamp 

ta de. yeni gelecek gençler için ha
zırlık yapılmıştır. 

Çünkü hakikakt milliyetperver 
Almanların bugün ekseriyeti bu 
giditin Almanya m enfaatleri için 
hayırlr olmadığını anlamaktadır· 

lar. 

Türkkuşundan bu sene kampa i§. 
tirak edecek gençler pazartesi gü
nU kuşun İstanbul merkezinde bir 

ten evvel şuurlanıp, menfaatlerini 
"mezbuhane,, müdafaa eden bir 
içtimai zümrenin peşine takılma· 
yıp Alman milletinin hakiki men. 
!aatlerini koruyacaklarını çek 
mUmkUn olan bir istikbal ol:ı.rak 

görüyoruz. 
Suat DERVlŞ 
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Mecliste dünkü r11üzakereler 
Ankara, 1 (Hususi) - BUytlk yerde Hatay devletinin hududu 

Millet lılecUal dUn Şemseddin GU. içinde bulunan Uç Enneni köyü. 
naltaym başkanlığı altında iki cel
se akdetmışUr. llk celsede dahiliye 
vekili FaHt Oztra.k gelen evrak a-
raamda bulunan Hataya ait kan\lll.. 

lann ehemmiyetine binaen allkalı 

enclimenlerden tevkil edilecek muh 
tellt bir encUmen tarafından tetki
klnl istemiş ve bu tekili tasvib olun 
muetur. 

Bundan sonra ruznameye dahil 
birçok meseleler mUzakere edllmlş 

ve kısa b1r taWi mUteakip iltltıci 

bir celse açılmıştır. Bu cetsede 
Hariciye Veki1J söz alarak Ha.. 
tayın Anavatana iltihakını temin 
eden mukavele ve merbutatınm 

mlistacelen mtii.akeresini iste • 
miş ve bu mtllıasebetle verdiği i. 
zahatta iki taraf arasında bu 
mesele üz.erinde geçen mtı.take -
relerin çetin safhalar anetmeıi. 
ne rağmen her iki tarafm da kar. 
gılıklı hüsnüniyet göstermiı ol • 
duğunu bilhassa tebarüz ettir . 
ınış ve bunun neticesi olarak Tür 
kiye - Fransa arasında vanlan 
anlqmanm ehemmiyeti tıurlnde 
durmuetur. Bu iıahatı bir çok 
hatiplerin Hataynı Atıavataıı& 
kaVU§masmdan dolayı duyulan 
heyecan ifadeleri takip eylemle. 
tir. 

Muahedelerin tasdikine ait ka
nını reye konularak 334 rey ve 
mevcudun ittifakile tasvip olun
mu§tur. 

Hariciye yekill Şalail 

Saraçoj'lunun verdiği 
izahat 

nil, tarlaları ve topraklar.ile be. 
raber Suriyeye bırakır. Bilmu. 
k&bele şarkta Kömind köyU de. 
nilen bir köy vardır. Bu köy hu. 
dudun tesblti esnasşnda hakika. 
ten akıllara sığmıyacak kadar 
fedak!rlık göstermiş, bUtUn köy 
halkı gUndUZleri eksperlerin, as. 
kerlerin koym~ olduğu hudut 
taşlannı ve !~etlerini gece kal. 
dırarak kendi köylerini Hataya 
ilhak edecek bir surette milte. 
ma.diyen tadilat yapmışlardır. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
!ete ve kağıt Ustünden topra. 

ğa na.killen aruında Tilrklüğe, 
Türkiyeye ve Hataya rabıtaJıml 

fiilen isbat etmiıs olan bu Türk 
köyünü tamamen Türk toprak. 
!arma bırakacak bir tekilde taa • 
hih edilmiştir. (Alkışlar) Diğer 

bir tashih Hatay dahilinde uzun 
meaa.feler Ustünde gilzel bir yol 
vardır ki, bu yol hududun tes
btti esnasında kısmen Suriye 
topraklarında kalmış bulunuyor. 
du. Fransızlar bu yolun tama -
men Türkiyeye ve Türk toprak • 
lan dahilinde kalıcı bir surette 
hududun tashihine muva.f akat et. 
mlşlerdir. 

At7.ettiğim gibi hudut üç nok. 
ta üz.erinde tadilat yapıldıktan 
sonra yeni Türkiye hududu bu 
tadilatı ihtiva eden Hatay budu. 
du olaca.ktir. 

Tnrk olmak istemiyenler 
Hataydan çıkacaklar 
Diğer bir hUküm, Türk olmak 

istem.iyen gayri Türk anasırdan 
TUrkiye-FranS& aramada izDial&- kim vana altı ay içinde mahalli 

Aan ve Türkiye ile Suriye arasm. hilktlmete mUracaat ederek bu 
daki arazi meselelerinin katt 8ü- a.rzusnu, bu hiyar hakkını isti • 
rette halline mUtedair kanun mu. mal edecektir. Böyle hiyar hak. 
mkeresi münuebetile Hariciye kmı istimal edenıler· de nihayet 
:Vekili ~ Saraçoilu 111 la.. 18 ay içinde Hatay topraklarını 
h~~ verm.ı~ır: . . .. . terketmeye mecbur olacaklardır. 

- Hancıye vekılı Şükrü Saraç· Binaenaleyh ancak 18 ay sonra. 
oğlu (İzmir), arkadaflar, Hatayı dır ki, bWılat artık altı aydan iti~ 
Türkiyeye iade eden ve bu ka- baren hiç bir kimse o hakkı istL 
nunla huzurunt47.& çıkan YeS!ka. mal edenilyecektir. Ve 18 aydan 
lar 7 tanedir. Bunlardan blrlncL sonra da hiç kimse Hatayı ter. 
si, anlafmadır. lkincw zabıtna. kedemiyecektir. Fakat benim ka. 
m~i~. yçilncUsU. proto~oldur. naa.tim öyledir ki, Hatam hal. 
'Dördilncu ve befınclst :lkı liht. km,ın Türkiyeye gösternii~ oldu. 
kadır, altıncı ve yedincisi ce. ğu alaka odur ki, adeta rrk, cins 
vaplarile beraber iki mektuptur: farkı olmaksızın bu hiyar hakkı. 

Hatay anlaşmasmm bu yedı nm hiç kimse tarafından istimal 
vesikası eğer yakından tetkik e. edilmiyeceğine ve Hatayı terket. 
dilecek olursa görillUr ki Hatayı miyeceğine kaniim. Eğer terke -
Türkiyeye iade keyfiyeti, TUrki. deceklr olursa zaten vatan sine. 
ye ile Suriye arasındaki hudut. sinde bulunmaya layık olmıyan 
lan tashih etmek yolu ile olmuş. kİmll}lerdir ki, bu suretle biz de 
tur. Türkiye ile Suriye arasında. bir safra. atmış ola.cağız. Bunu 
ki hudutlar bunda.n sonra SurL taidp eden bir hUkUm de yazıl _ 
ye ve Hatay arasındaki hudut • mış olan hudutların kati ve nihai 
lar olm.U§tur. Hudut yolu fle Ha. hudutlar olduğunu ifade eden 
tayı TUrkJyeye alttı.ak ciheti bl2: - hUkUmlerdir. KaU ve nihat oldu. 
zat 'biıf.m tercih ettiğimiz bir et ğu bir kere daha tesbit edilen hU. 
het olmuştur. kümden sonra her iki tara! ken. 

ÇUnktl 921 mukaveleslnl Fra.n dl topraklarında diğer tarafm 
SJ7.}arla. yapmıştık, bu mukave. emniyet ve ~jimini tehlikeye !O. 

leyi de Fransızlarla yapıyoruz. kacak bir surette hasıl olan f aa
Ve böylece hukukan Fransızlar. liyetleri tamamen bertaraf et . 
la yapmış olduğumuz mUkavele. mek vaadinde bulunmuşlardır. 
leri whih etmekten ibaret bir Bunu takip eden hUkilmler, müd. 
hukuki va~yet huıl oluyor ki, deti bitmek üzere olan Suriye -
böylece Hatay hukukan arayer. Türkiye dostluk muahede.sinin 
de geÇttıif Cemiyeti Akvam mu. yenisi yapılıncaya kadar yani 
ahedelerl ve sairlerl t.Amatnen ber 940 martının 15 ine kadar tem. 
taraf edilmi§ oluyor. 

Hatay hududu 
Hatay için yapmış olduğumuz 

anlaşnala.rm ikinci hükmü Ha.. 
tayın hududunun tesbiti olmuş. 
tur. Daha Cemiyeti Akvamda 
mesele mevzuu bahsolduğu za -
ma~ eski İskenderun Sancağı . 
nm hudutları esas olarak alın -
mış ve böylece Hatay devletinin 
hudutları harita U7.erinde ve ya. 
zı ile teSbit edilmişti. Bili.hara L 
ki tarafın askeri heyetleri marJ. 
f etile bir buçuk sene kadar sU -
ren sıkı bir mesai neticesinde bu 
hudut kA.ğıtlar UU!rinden alına • 
rak topraklar u~rfne nakledil -
miştir. 

Elyevm toprak Uzerfne nakle . 
dilmiş olan hududun yalnız Uç 
naktasmda ufak tadilat yapıldık. 
tan sonradır ki, bu hudut Tilrki. 
ye ile Suriyenln yeni hududunu 
teşkil edecektır. 

Hatay devlettnJn hudutlan U -
zerinde yapılmış olan tadillt ce. 
nup hududunda deniı.e yakın 

dit edilmiş bulunuyor. 
Mukavelenin meriyete 
gireceği tarih 
Nihayet mukavelenamenin ih. 

tiva ettiği kuvvetli hükümlerden 
birisi de, mukavelenin meriyete 
gireceği tarihi tesbit eden mad. 
dedir. Mukavele, meriyetin iki 
tarafça tasdik muamelesinin vu. 
kuundan sonra hazırlanacak tas. 
diknamelerin teatisi tarihidir. 
Ancak bu tarihte nıukavele muk 
bul ve muteber olacaktır. Fakat 
hiç bir vakit teati keyfiyeti 22 
temmuzdan ileriye gidemiyecek. 
tir. Şayet giderse 23 temmuzdan 
sonra yapm13 olduğumuz muka. 
V'eleler kati olarak meriycte gir. 
miş olacaktır. (Bravo sesleri). 

Esasen daha çok sllratle mu -
kaveleyi meriyete koymak için 
Hariciye Vekaleti tertibat almış, 
Fransa }>unu hUsnUteiakki etmiş. 
tir. BUyUk Millet Me~Usinde mu. 
kavele tasdik edilinco hususS 
kurye ile Parise göndereceğiz. Ve 
hariciyemizce mUmkUn oları !!U. 

.. 

ratle teati edilecektir. Böylece 
mukavele 22 temmuzdan çok da. 
ha evvel mevkii meriyete girmiş 
bulunacaktır. (Bravo sesleri). 

Mukavelede diğer bir hüküm, 
Fransızlarla ecnebi tebaalarına 

ait olup ta Türkiyenin bura hak. 
kındaki mevzuatı Hatayda tat . 
bike başlanılmaz.dan evvel, yed. 
]erinde ecnebi dövizler mevcut o. 
!anlar tedbirlere riayet şartile 
harke götUrtnek hakkına malik 
olacaklardır. 

Hatnyh ve Suriyeli 
mütekaitler 

Anlaşmanın diğer bir hükmi:. 
de, Ha!aylı ve Suriyeli müte:~a
itler hakkındadır. Elyevm ba.tı 
Lf t 1 •• 1 • } S • k ı 1a ay ı mute ... aıt er urıye a. 
·alnrından tekaüt maaşlarını aJ
r.n: .. tadırlar. Keza bazı Surivel 
mü~ekaitler de Hatay kasala~ın. 
dan maaşlarını almaktadırlaı. 
Çünkü üç hükumet arasında hir 
anlaşma yüp.Imı~~:r. Bu anlat· 
manm icabı her biri tekaütlere 

münasebetle hesaba koymak ve nımamak kabil olamaz. (Bravo lan (Kocaell)sabır ve tahammillün 
:ırkasını kesmek istedik. Uzun sesleri. alkt!'l]ar). çok fevkinde uıun süren müzakere· 
bir silsile takip eden bu rakam- Hatay davam1zdakl hak· !erden sonra bekledi~imiz büyük 
ların yekOnu onların müvazi o- kımız ve Fransanın ıami- müjdeyi nihayet hükQmetinıiı tasvi 
l_arak ~ddia ettikleri rakama göre mi hak taraf tarbğı binize arzedilen kanun l!yihasile ver 
)2 mılyon franktrı. Biz bunu A it da 14 b" k dah :-ıi1 bulunuyor: diyerek baıladığı 
36 milyon franka bağladık. Fa. b. rl 8 t~ rk,, Fır ere h a sa. söılerine Hatayın Anı vatana ilti. 
k b·1A h L'"b d b l ıt o rnuş ur ı ranta asmane L • at ı a are u nan a u unan k. l l ) . dd k ha.:ına ait bu netıceye varıncaya 
"k" b" k l h . .h va ı o an ta co en re etme .. k.. i . .. diğ" 
ı ı ınayı onso os ane ıttı az h 1 , , k tJ• • tatur un y rmı ıene once ver ı 

k . . F h".k/':. . • US''"Un"' j\ ne ,;ar er uvve ı ~ "lk d. k "f "Kı k lı'- TU k "'tme ıçın ransa u umetı ı~. d l d k" l t 0 ki ı ıre tı r asır • r 
:lesini istedi. Onun için 36 mil- o~t ann )an va .1 ohan nad 1 yurdu esir kalamaz,, direktüinin 
yon frank olarak tesbit edilmiş mkür~~aht akrı ttetkfıtk clıueuıun a tahakkukuna ait ~fhalarını izah 
l d. kA b" .1 o auar ,. ara arı r. 1. k "h ld" gili •ti o an te ıye ye unumuz ır mı • H l . d da ey ıyere oş ge ın ıev • -

yon frank noksan la 3.S milyon at~y] mese lea~dn. c M·· vamız 2el Hatay uzun yıllardanberi ıeni 
f k ı ı. b. d·ı · · tamamıy e hak 1 1 1• uracaa. kucaklamak lSz sınırlarının irine ran o araıt tes ıt e ı m:stır. . l d k" ır 

Y . H . . · tımız tamamıy e ostane va ı k" 1 k k ··ı hl anı atay devletının toprakla. ld b .. l ] h .k. çe ıp ama &çr ve mu a ısır 
rmın üstünde bulunan Fransız 0 u ve 0 Y. e~e mesc e b~r hı 

1
1 duran kollarımızın biltlin kuvveti-

h k kA h A b""t'· f"" tarafın şerefını artıran ır a le seni ta bag~rımıza baııyoruz,, di-u u ı ve şa sı u un mena ıı kl" b ld B l . 
1 h k k • 3 ı:. şe ı u u. u mese enın mu. v. erek sözlerine nihayet verirken 

em va ve u u unu cem an -' llA k b l d ... 1 d b · 
·ı f k l b J a a ta u un ugu an ar a u ış Büyük Atanın aziz hatıra.sın~ bir mı yon ran a satın a mış u u •. k. d 1 • .. b · • 

ı ı ev.etın munase etını zaman defa daha yadetmi• ve Milli Şefi-nuyoruz. . . . . k s 

B h .. ··k b" k zaman, ıçın ıçın yıpratma ve mize ve bu bacırıya varan Sav. unun uyu ır ıshlmı pe- . ) k l :ır- " 
. d"" . l k d.. kemırmek e a mıyor ve men- dam hu"·k~meti"ne sevgı· .... yaı ve 
şınen ve ovız o arn ve ıger f 1 . . .k. f .. be u ' - ... 
ı . k d ki . h b. 1 aat ermı ı ı tara munase tı- n·:r.rıetlerini bitdirmi•tir. 
oır ısmını a erıng esa ıy e b I d ·· 1 b s 
• d . ..d kt' B d nın ozu masm a goren er u Muhittin Baha Para (Kars) ,c rıcen o enece ır. un an .. .. 
ı k k ı l d.... b" h.. yara ustu ne zaman zaman ze. Tilrk milletinin ıerefli bir gün da-
oaş a, ar naaş ar, ıger ır u- h" 1 • • d""k·· 

maaş veriyor. Sene nihayetinde k.. } p 1 1 k d n 8 a ır erını o uyor ve propagan. ha yaşadığını ve bütiln tarihince ·um e ayas a s en eru r - d l . b" . • 
bunlar hakkında muhasebe ya. ·undaki şimendifer hattının mu- a "'rına ~enı.ş ır mec.ra. venyo.r daima ıerefli gUnler yaşamıt olan 
pıhyor. Mukaveleye koydoğu- ı l · · t ~·r es"ınd•n lardı. Şımdı onlar bılsınler kı, Türk milletinin bu son anlaıma cave enın merıye e \'.) ı m .. , d · d") · 
muz madde, yarın Türk olacak evvel kumpanyalar taraf mdan )U vara tamamen te avı e ı mış ile esasen kendisinden olan ve 
olan ve çoktanberi Türk bulu. bizim devlet demir yollan ida- ve heı ,..~~İt propaaandalara kar- mevcut anlaşmaların da bundan 
nan Hatay mütekaitlerinin Su. remize teslim edileceğine dair- ~ı kapılar srmsıkı kapanmıştır. yirmi sene önce TUrk ve Türkiye 
riyedeki alacaklarım ibra etmek- dir (Alkışlar). ait olduğunu kabul etti~l bir va-
tir. Kezalik onlar da Suriyeli o- · ~undan sonra sulhun samimi tan parçasının anayurda kavuı-
lup da Hatay tekaüt sandığın. Hataydaki hafriyat yolcuları olan Türkiye ve Fran- m~sr karşısında duyulan bUyUk 
dan para alacak mütekaitlerin fİrketleri sa köklü tarihin ve asırların sevince i§&ret eylemi§ ve bu me-
hakkı için bizi ibra etmiş bulu- derinliklerinde olan Türk-F ran- sele üzerinde iki taraf arasında, 
nuyorlar. N"h t H t d b' k ıız dostluğunun sulh içinde ve- Fransa ile Türkiye ar~ında, ıe· 

Bu takdirde herkes kendi te. d 
1 b ay.e lı a ay h 8 f !1 aç ~e- receği yeni meyvaları toplamak çen müzakereler sonunda bir yan. 

kaütleriyle ba§bnta kalmış bu. knet)en. :n ça k§&n I 8 rıyat bşır-t için hazırlanıyor. dan bu Hatay ltinJn hallinden, 'di-
. . H e erının mu ave eye mer u T-rk F d ti " " d TU kl tı F Junuyor. Ancak hızım ataylı h ki . d·ı . . s· . . u - ransız os ugun- 8 tr yan an r ye e ra.nsa •-

.. . . . a arı tanzım e ı mıttır. msı d l b' d <iU lh k ____ ,_ 
mutekaıtler ıçın mukavelede her lngı·ıı·z dı.g"'er· in .1... F dan ıtıpbe e en ere ır rasın a nyı ıu unu on.uJ>AA 

h . b" h'-" ) ' ı gı ı ... ve ransız, b'"L da 1 tic ıe• .. angı ır a Kam mevcut o ma- .. ··n .... d A "k l J k tavıiye .. ımın n vırı an ne e ua 

d ... · · bah" l dı uçu cusu e merı a ı o ma b~ülr deleri üzerinde durarak. 
ıgı ıçın mevzuu ıa o ma . ··ze ··ç . k t tt B Türk • Franıız doıtlu~ından y k d tk"k d ... · H u re u !iT e mevcu ur. un. •- ıonuçlarının bazı memleketlerde-
a ı~)"a te. ı {ı~ceg~ıkk ;; !ardan mukavele müddeti en u- şüphe edenlere tek tavsiyem kl tellkkl tarzlarını ehemmiyetle 

~ay vı aybetı ~1~ atı haf m zun olanın müddeti 1941 teneıi var: tebartb ettirerek bu bak.rm4an 
?~u~~ .. u 8 1 mu a aza e. nin nihayetinden evvel hitam Kendi şüphelerini bizim doıt- Türk: milletine tevcih edilen itti-

dicHh~kudlk~ ı0dtıuk.Fr z bulmaktadır. Ve gene hüküm. tuğumuzu mihenk tat~.a ~ur- hamlan rdddeylemit ve buıUn mü 
a ~· 8 ls I ~ ~n.sı lcı ar.asında gördük ki. bunlar may~ kal~~~· Cunku bu aakere mevzuu olan itillfnamenin 

eml ını mı yon anga buldukları asari atikadan aade- takdırde ken<lilenru bekleyen t·"'·kkuku idn ilk fıureti veren 
satın aldık 1 h · · (s·· ki" 1 ~.,. :s :r." - - . ce çift olanlarını alıp götürmek ya nız ezımettır. ure 1 il· At&tilrk olmak üzere Millt Şef in. 
Bundan ıonra mu'kavelenın h kk h · d. l B 1 L I ) · üh" dd l . d b ... d a mı aız ır er. un ar mu. Kı§ ar · • önünün idaresinde Refık Saydam Ha ım :hT ~ enb tn "f' e kavelelerinin hitamına kadar Arkadaılar, tuvibinize ano- hültQmetinin sarfetmiı olduğu sar-
toyh hın e. u unan h r~n- bizim tarafımızdan muteber ad- lunan eser Şefimiz fnönü'nün ıılmaz enerjilerini hürmet ve min-

~ı.z e~ ~sı usu~ıyeye I·c u hu. dedileceğini kendilerine ifade sıkı emir ve talimatlariyle İ§len- net ile anmııtır. 
kı~esmın emval rncna ~ vef u- ~dilmi§ bulunuyor. miıtri. Ve kanatime göre cum- ------------

ti~ır~ın~z:ı~ı~: ::::ı~ı~r ~r:~ Genel mbeukavelebdc ye.~ bul - hıuriyetimiz(eVyarat §anı bir ı ~er) Ka rıs 1n1 ö 1 d Ü ren 
b d .h .k. f mamak a raber u munase - o muştur. aro sun ar ses en . 

u mevzu a nı ayet ı ı tara be l . . 1 A b" B ·b· • · ] d ' d 
b

.. .. . . . t e geçı§mlŞ o an resmı ır unun taSVl ını SIZ er en M• a a m 
ta:namen utun vazıyetı temız. .k _ı_ d b d ·k· k ı· ed k d h l ·IA ·ı· I k 1 · .kb ld h vesı aaan a ura a ı ı e ıme ca er en er a ı ve etmı ı- • • 

h
eme. b~ a~h ~J~fıstı ha 

1 
e er. ile bahsetmeyi faydalı görüyo- yim ki, hükömetiniz yirmi sene- Bu iŞi kıskançhk yUzUn· 

angı ır ı tı a a rna a verme- F h'"k" · S · d. da k ... • 
mek i in Hata da bulunan bü. r~m. ran~a . u .. u~e~~ urıye. ır anavatan n uza Y"flly&n den yaptıgmı SÖJhyor 
.. Fç y l h k k yı herhal}gı hır uçuncu devlet Hataylıların acı!annı unuttur. 

1 
lnd k n ... 

tun ransız emva ve u u u. l h. ... . h k k da~ Kadıköy i&ke es e anıı ~-
T .. k d 1 t" b" f" e ıne terketmeyecegını eyan ma aratın aır. hl yi taban il öld"" e ve Ay nu ur ev e ı muayyen ır ı. . . . b b" • 1- ce ca e ur n . 

tl t 1 t B Y etmıştır, hız de u beyanatı ır istiyoruz ki, mekteplen, yo •- ı-• d kU ··k b"r kızı da. ya a sa m a mış ır. u mua - . .h "k . l.C'u ::t1ıuD e çu ı 
yen fiyatın ilk tesbitinde 36 senet ıttı az ettı . ları, kanalları, limanlan, tica. kazara. yaralıya.n Rüat Enginin 
milyon frank olarak teabit edil. reti ve .~ira~ti ile :1~tar Türkün ağır cezada görWen muhakeme. 
miştir. Fakat mukaveleye otuz Anlaşma yeni bir kudret hudu~ ~zerınd~ dikılmı~ aşılmaz sinin dUnkü celııeıtiı}de mliddeiu. 
be;i milyon olarak konmuıtur. menbaı oldu ve erı§ılmez ~ır kalesı olsun. rnumi Feridun Ba.gan& mu.:aıu:. 
Bunun sebebini ayrıca arzede. (Bravo aealerı, alkıılar). smı MSylemiş, suçlunun teczıyesı. 
ceğim. Fransızlar tarafından bi- lş.t: arka~.a:'lar, hi.rkAç keli • Öyle bi~ k~~e ki o kal~nin ~et ni lıtemift.lr. A . . . 
ze vaki olan ve hakikati ifade me ıçınde hulasa ve ızaha çalış. ta§ında T urkun kuvvetı, Tur. Milddeiumumı katılın mUda -
ettiklerini söylediklerine göre. tığım vesikalar Hataym kat'i ve kün kültürü, ve Türkün mede. fa.asında ileriye sürdüğü "Karı. 
bize geçen emval, hukuk ve me- mutla~ olarak ~navatana ka ,, niyeti okumun. .. mı iıkelede Or~~ adında bir za
nafiinin belli başlısını teşkil e- vuştugunu tesbıt eden senetler, Arkada!l~r, da~a ~u? vata~n- bitle bera~r. gorünce dayanama. 

d l. t ··z atacak olursak bu seentlere ve bu neticelere va- mızın harıcı emnıyetını takvıye dım, kendııru kaybederek vur -
en ıs eye go , 1 1 B .. d . d k" ··aar 

görüri.iz ki, Antakyada bir has. sıl olmak için iki taraf uzun ve ~c!:n karar ar a .. m14tınız. ugun um,, §eklın e ı rnu aasını ye. 

ı d k. mi'yon çetin bir müzakere devresi ge. ıse Hatayı Turk topraklarına rinde bulmamış ve kayınpederl · 
tal8ne varır, se ız • l ,_ ·· i 1.ki i "d i · k 
f k kd" d") · ti So ~ 'k · d" E t k d ı ·· ba;;lıyan bir karan a ma~ uze- n n em a n ı are çın ansının 

ı ran tah·. ılr e ı !'1ıbt. . .. gu • çıtk ı. f"vl e..,k. ar a aş ar, . mul- resiniz Sizler bu karan alır. muvafakat etmediğinden kendi • 
ukta ra ıp ere aıt ır muessese za ere ı va ı uzun ve çetın o • · d h . . . . . 

1 
.. idil dUğU ü B 1 migtir 

vardır. 500 bin frnnk tahmine- du. Fakat hiç bir vakıt bir taraf ken ~n e cum unyetı?'.ız~n rm~1~ kre ~a !ry ~çin b~k& 
dilmiştir. diğer tarafın İ§İni bozmaya ça. altıncı ve ı:ok uğurlu meclısının a me r t 

ı 1 k l d B·ıA · .k. f · . .. ,. d h"' ı :c.:ı k v~ b blr gUne bırakılmı~ ır. Antakya, skendetun e e t • ışına ı. ı akıs ı ı tara ışın m r. e urmet e ets1 ere u __ _,;;.._ ......... _........,. __ ....... ..._...._,__. 
rik şirketlerinin bilumum tegi • en iyi hal şeklini ve en iyi hal vesile ile Büyi.ik. Atatürk ün bü- BUCON La ~e de • 
sat ve menafii vardır, 1 3 milyon zamanını bulmak icin yekdiğeri. yük namını sev~ıler v7 sayr,ılar- 1 
frank tahmin edilmiştir. Tütiin ne yardım etti. Ve meselenin lct anarak sözlerıme nıh.ay~t ve-1 

1 - ~~~l~~~NESt 
rejisininki biAzim bıraktığımız re- meçhul noktalarım karşılıklı ay- !.iyoru~. 1(~ravol seslerı, ııddet.I VtVlANE ROMANCE 
ji orada hala yaşamaktadır. ld. dınlattı. itte bu aydın ve kar. ıı ve sure ·lı alkı~lat) · 
dia ettiği menafi 3.700.000 ~ılıklı yardım iki taraf için çr.k- Mebus1anm1ıın heyecanlı 2 - CöRONMEYEN 
franktır. lskenderun limanının tanberi bir 7.aaf yatağı olan Ha. sözleri ~ HAYDUTLAR 
bilcümle tesi~tı emval, hukuk tay meselesini o ıekilde ve öy. Hariciye vekilimizden !IOnra bir CHESTER ~~~~~! C~BOT 
ve menafii için 6.800.000 frank le bir zamanda halletmi§tir ki, çok mebu,lanmız 90ı alarak he~·e· 

1 
METRO 

istenmiştir. Kezalik bizde öm- bu hal tekli ve zamanı gene ik~ canlı hitabe!erde bulunrnu,ıardı~. 1 
3 - En ~~~NAL. 

rü hitam bulmuş olan fenerler :nraf için yeni bir kuvvet, yenı Bu arada ilk söz alan İbrahim Dıb- ı 
8 

ü 
1 2 30 

da t • 
· k · · d h" "k" f · ' · k d · h" ··f k h U d ur n saat ve ' en şır etının ora a ır ı ı enen ve .)ır u ret ve yem ır nu uz ay kadar aeçen tarl ten ve m ca e- .

11 1 
• 1 

B · · ı ... 1 ( Alk l ) " . bu zı t ı matine er tesisatı vardır. unun ıçın ae nagı o muotur. ış ar . lt-lerinden bahseylemıt ve ıo- y tarif 1 · 
20 

28 30 K. 
bir milyon frank takdir edilmiş- Zaten umumi politikaları nunca varılmak için Ebedt Şef A. az ..,.e erı: ' ' , 
tir. Cezayir ve Tunı:tt bankası- yekdiı'icrine tamamen müvazi 
nın ahalide 1.800.000 frank ala- ')lal\ Türkiye ve Fransa Hatay 111

••••••• 
J .-- . ... . ' SARIYERDE 

BAL 1 K Lokantası cağı vardır. Fakat bu alacağı meselesinin halli üstünde yek. 
Hatay hükumeti zamanında diğerinin elini o kadar samimi I CANLI 

Bugün açılıyor 
Mefhur bpanyo1 şarkıcısı jlJLtA REYES 

Hatny hiikumeti üzerine almı~ ve candan ınkmı§lardır ki, hu el. 
ve halkı bu borçtan ibra etmit- 'erde ve bu ellere bakan gözler. 
tir. Hatayın taksit mksit öde. 1e Fransa ve Türkiyenin nüfuz 
mekte olduğu bu parayı da, bu ve kudretlerinin arttığını da ta- m!•••••ı lttiralciyle büyük orkestra ••••••ıl 

.. 



... 

1 .... 

1 TEMUZ - 1939 H A B E R - Alqam Postaaı 

Deniz bayram 
4 . (BIJllarafı 1 incide) ı Gece saat 19,30 da Ankara rad· 
desıne denlztiler tarafından çelenk yosunda denizciler marşı çalınacak M • 
kotıınakJa ba§lannııetır. \'e bunu müteakip Münakale veka· 
.saat 6,30 da deniz ticaret mekte- leti mü&tepn tarafından bir kon· 

bı talebelerile deniı mUe~selerlne ferans verilecektir. 
?nc>n~up biltiln denizciler resmi elbl· BeyoAlu, Emtnano. Kadıköy Hal· 
scle:ini gl>-mis oldukları halde Ga- ktvlerinde de '3.at 20 de Yüksek 
latasar:ıy lisesi bahçesinde toplan· Dtrtiz ticaret mektebi talebeleri 

e m·z Hatay 1 ev a 
iftihar edecektir 

a • e 
ını~lar ve 10.40 da önd~ bando ol· tarahndAn 1 temmuı hakkında kon 
duğu halde hareket tderek lô.55 feran!lar vörilecektir. _....,.... _____ ...._ _______ _ 

de Taksim cumhurlret meydanın· Oenfıde bi.iyük şenlikler yapıla- Cumhur Reisi 
da Yer almışlardır. Saat ta mll df: taktır. Donanmış seyyar fenerler, 
de merasime baslaMlıstır.1lk olarak renkli fiskiytler ve u dubaları, fi· donanmayı 

CumhurReisi~iz K"'*4~] 
Hatayın sabık Devlet Reısıne ıcERDE: baYtak ~ekme töreni ~·apılmıstrr. şek duba ı, Ege vapuru ve alaya i~-

BaYtak çekilirken vernen bir i~ret· tirak edecek di~er vapurlar Ortaköy teftiş etli 
le limandaki bütün vapurlar dü· hizalarında yilks~k deniz ticaret 
düklerini çalmıslar ,.e merasime ij· mektebi ~ünde demirliyeceklerdir. (B<ı§ tarafı 1 •>ıcid6) 
tirak etmişlerdir. Bundan sonra vi· Oeniz ticaret m~tebinden ve deniz moUSrler ve husus! veuiUerll~ 
layet, cumhuriyet halk partisi, İs· deki fişek dubasından havat fişekler halk bulunacaktır. 
tanbul belediyesi, deniz komutanlı- atılacaktır. Sarayburnu ve Şemsipa ~at görUnUnce bUtUn denlı: vuL 
fı, liman reisliği, denizyo1lan ve il· sadaki renkli havuzlar akacaktır. ~ları Uç kero dUdUJc caımak ııuro. 
mantar isletmeleri umum müdürlük Şirketi Hayriyenin 65 ve 71 nu· tiyle aellmlıyacakla.r ve aonra yol 

teri, kaptan ve makinistler cemiyeti. maralı vapurları saat 21 de köprü· vererek gerid
0
cn yatı takip edecek-

s. k tih · . .'4 • •• ""~ğ · · UskUA • k !el lerdir. Yat akUdar sahJllerinden 
ır e 8)Tıye ve bırçok dır.er r~smı nun ou azıcı \'e · \Jar ıs e e· k 0 .... k.. d l 1 \'e h • . f d "' • d halk al 1 h k t ed ek ge~erc •"' uy en z t caret mek-usu ı müesse~ler tara ın an a· nn en ı ara { are e ec · t bl ö .. d d mlrlJ k ~·~ 

b'd • D , l Ü c nun e e yece w 6 er de. 
ı eye çelenkler konmuc:ıtur. Bun lerdır. enızyo !arının !ev vapuru _,_ ........ 1bl d had .... ' 1 rln 

dan 
» .. • uuo me.ns.n. c ıın wu. yer e i 

tônra hazırlanan kürsüde ~enç KadıköyUndcn, Su,•at vapuru da ,.. akl rd D ,.. la t d . . , .. amc a. ır. enu. ya~ nna B a 
enızcıler namına deniz ticaret me.k Köpnıden gene saat 21 de halkı ala· on dtirtte ba1ılanacak 19 da 'h t 

tebi birinci sınıf talebesinden Ali rak kalkacaklardır. verllccckUr. ~ nı ayc 
Un\·er ile deniz ticaret filosu namı· Bu dört vapur Üsküdar sahilleri· 
na kaptan Süreyya Gürsu tarafın· ni takiben Kuıguncuk önlerine ka- Müreftede 
dan birer nutuk söylenmiştir • dar gidectkler ve bir tur yapıp Or· 

Nutuklardan sonra Cumhuriyet taköy açıklarında demirliyecekler· Müreft.c, 30 - Relslcwnhurumw: 
halk parti i ba~m tarafından bü· dir. !smct tnönU dUn Sava.rona yatıyl& 
Y'illderimiıe çekilecek tel yazılan Vapurlardan ikisi deniz müessese· buraya gelmlı ve yarım. eaat ka.
ôkunmuş ''e alkıslarla tasvip edil· !eri erkfuıı ve ailelerine. diğer ikisi dar tevakkuftan sonrn. Teldrdal 
rniştir. Tak imdeki mera im bu ,u- de halk partisi emrine tahsis edil· istikametine hareket etınijtlr. De

rctle bittikten sonra alay Tünel mey mişlerdir. nizde fırtına. hllkUm sUrdUfllnden 
danma kadar gelmiş ve ora.da da· Gece saat 21 de de gene Ortaköy M'Urefteliler lnlSnUne taıimlerlni 
ğılmıştır. açıklarında dernirliyecek Ege vapu· sunmağa imkin bulamam1J1l:\rdır. 
Öğleden sonra ~at 15 de Orta- runda bir suvare verilecektir. Dcwet 

köydeki yük k deniz tJcaret mek· liler Ortaköydeki Deniz Ticaret Çanakkalede 
tebinde bir garden parti verilecek· tneldebi nhtımmdan motörlerle ge 
tir. miye taşınacaktır. Çanakkale, 30 - !&net İnöııünU 

hamil bulunan Sa.va.rona yatı, bu.. 

Sarıyerdeki sütten 
"'ehir anma vakası 

gün saat 5.30 da Boğo.ıdan. çık.mıf 

K 1 z ı I ay hafta s 1 ve saat 13 de tekrar dönmUıtiir. 
Çimenlikteki bataryalarımız tara.. 

" • L.:. 1 1
'

111 · 'U~ fmdıiiı top att§ıyla ıelfunla.nan t..:. 
'" ,, •. .;ı'?aş a_O_I .ı • ıpet !nönU, Bliyük ErkArnharblye 

. Bu hayır müessesesi için Reisimiz :Mnre§al Fevzi Cakmo.kl& 

~ İr mandıra kapatıldı .., d . 1 k Amiral Şükilr Okanı yatta kabul . . ' propagan a yapı aca etınfş ve kendilerile görilemUıtUr. 
Sah lbl mahkemeye Reisicumhurumuz yattan dı§an 

Verilecek 1 Memleketimizin en eski ve en çıkmadığr için sel!mlarmın halka 
faydalı hayır cemiyeti olan Kızıl iblağma vali Atıf Ulusoğlunu mc.. 

Evvelki .. 
3 

Sa ·e: ~ buglln her ıene yapılan hafta mur etmiştir. 
de K ta günkü uyunııd El} 1 ar başlamaktadır. Kızılayın sava~· İsmet lnönU Eceabad önllnde de-

. . ~ .. S eokağ~ otU:~ beş ta ve barııta halka yaptığı ~rdım mirleml§ bulunan donanma.mm sa.
..._ ~~ının sutten zehırlendlklennı yaz· lan, her tUr!U fellkette ,yangında, at 15 de t.eft.ie et.mlş ve atılan top. 

ı5tık. zelzelede, ıeyllpta, kıtlıkta velha· larla selaınlanmı~tır. 
111 her nevi f etikette nasıl yard~ Çanakkale bclediyetl mlsa!lr o. 
ma koıtufunu halka bildirmek, ec larak bulunan Mareeaı Çakmak ve 
miyetin açık hesabını vermek ve diğer_ erkana 400 .kişilik bir %iyafet 
ayni umanda halkın cemiyete vermıştlr. 

Telırraf gön erdi 
İstanbul, 30 (A.A.) - Hatay J fımet tNöNO 

mecliıinin kapatılma11 mUnucbe. Büyük Reisicumhur sayın tımet 

tile, Tayfur Sökmen tarafından lnönü, yüksek katma 
Reiıicumhur t&met fn~nüne çeki· YALOVA 
len telırata MUU Şefim.iz ıu •u· Co~kun tezahUrat içerisinde bu 
retle mukabelede bulunmuıtur: gün Hatay Meclisinin k~anmasi-

Tayfur Sökmen Antal,.a mcbuıu, le yirmi senelik milli mUcadele ta. 
ANTAKYA tihi erefle, saadetle, sevinçle hi· 

''Hatay meclisinin lcartrı, Ha.
taylılann yinni sene ıüren kah· 
ramanca mlkadelesinin gerefli 
neticnidlr. Bilyük TUrk milleti 
lçfnde, Hataylılar kendi ftiba.rlr 

mevkilerini iıtihkak ile almıılar • 
dır. Milletimiz Hataylı evlAtları 

ile iftihar ectecektir. Milletin bu· 
sevinçli günilnde ıtıin vatanper • 
ver a.dıruzr ve mlllf mUeadeledeki 
deferli hinrıetleriniıi takdirle y!d 
ederim. 

tama ermiş bulunuyor. Bilylik 
bir lutuf ve buyurulan muvakkat 
memuriyetimde sona ermiı ol. 
makta mübarek elleriniuien öper 
tazimlerimi arzederim Büyük tn· 
lSnü. Yirmi senelik milli ideali 
tahakkuk ettirmek suretile Tilrk 

dUnyasına bir vatan parçası ka
tandıran büyük varlığınız her 

TUrkUn kalbinde bir iman gibi ya· 
ııyacaktır. Var ol, yaşa sayın bil. 
yUğllm. 

Tayfur SöKMEN 

Hitler ay sonunda 
Danzige gidiyor 
(Ba.f tarafı 1 incide) 

Alrna.n poliıi ıefi Himler tayya· 
re ile Danzige gitmi§tir. 

Paristen Furniye ajansı gu ha· 
beri vermektedir. 

Alman hük<lmeti, Danzigin AI
manyaya ilhakı plirunı hazırla • 
mııtrr. Hitler, Dan.ıiıi bu ay so. 
nurlda ve aılebi ihtimal ZO - 30 
Temmuz araaında ziya.ret edecek, 
Danziıde iki ıün kalacak, terdi· 
ne yapılacak tezahUratta hazır bu
lunacak, kendisine vatandaılık 
diploması verilecektir. 

Danzlıe gidinciye kadar oradaki 
Alman ku~ctlerl 200.000 i bula· 
caktır. 

Danzig ayan meclisi, Hitler ge-
hirde iken, Almanyaya sadakat ve 
merbutiyetlerini ilan edecektir. 

Lehistanın Hitlerin Danrlgi zi· 
yaretine mani olanuyacağı tah. 
min ddilmetkedir. Zira Hitleri Dan 
:rig fehri reisi resmen davet ede· 
cektir • 

Hitlerin Danzigi ziyaretinden 
evvel mareşal Göring Königsber 
ge gidecektir. 

Varşovadan gelen haberlere gö· Lehistan Almanya ile • 
re Lehiıtan 

0

Danzig komiseri, Al. müzakerede değil 
manların ıehırde yaptıkları aıkeri V 1 T ·h h "· 

roJiS \'C sıhhiye miidürlüğü tara• 
fınd:ın yapılan tahkikatta ıehirle
nenı~rin ı:ütü ayn! gokakta mandı
r~x bul.man Neşet isminde birin· 
<len aldıkları anla ılmı~tı. 

karp her .zaman esirgemediği ha· 

miyetine mUracut etmek Uzere 

hanrlıklar hakkında hükumete 
0 

a~dovkia: -k ı..,;rl Ukumeti 
------------- ·ah k ·. v anzıg e as e hazırlıklan ız at verme ıçın at§Ovaya .. mt dikk 1 taki . ' 

gitmiştir. aza at & p ediyor. 

Sıhhiye müdürlüğü ve polis, tah· 
kikatı derinlestirdikleri vakit .Neşe
tın sebebiyet verdiği h~isenin ilk 

<l~il ikinci olduiunu tesbit efmit-
1ertıir. Bundan yirmi giln kadar ev· 
VeJ de sattığı sütlerden gene Sarı· 
Yerde diğer bir mahalle halkından 
blrk~ kişinin hastalarunasma sebe· 
h' . 1Yet veren Neşet o ~aman mandı· 

rasını pis tuttuğundan yahuı btle

diye ccıasma ~arptmlmı~tı. Bu i· 
kinci \'akaya ise gene pisli~ yüzün 
den sebeb oldu~ anlasılnus ve man 
dı:a ı kapatılarak: sanatten mentdil 
nıı~tir. 

Amca Ne et hakkındaki tahki· 
' kat bittikten tonra mahkemeye veri 

ı~Ccl-:tir • 

yapılan haf ta bu sene §Chrimizdc T Ü k M • • 
fevkalade bir §ekilde geçecektir. r a1ınosu 

Hafta münasebetiyle, şehrl:1 Sofyada çıkan Zora gazetesi 
her tarafına. kuılayın yardımlaruıı Paristen aldığı bir haberde şun
ve cayeıini tebarüz ettiren vecize. krr yazıyor: 
leri havi bez afi~Jer gerilmiş. renk "Hatay Türkiyeye ilhak edil· 
li afi§ler asılnuitır. Şehrin en bü· dikten sonra İskenderun limanı 
yük ticarethaneleri bugün bir vit- bir deniz ve hava üssü haline geti. 
rinlerini Kmlay sembolilnU can- rileccktir. Bundan başka Marmara 
tan.dtracak ıckiMe ıilslemi~ler • denizinin ıiı:nal kıyılarınldan baı • 
dfr • lamak ve Edirneyi de içine aldık-
Buı:ünden itibaren Kızılay ka. tan sonra Karadenize kadar uzan• 

za te§tdlatı her nahiye ve kazada mak suretiyle yeni !bir milstahkem 
Kmlaya karıı halkın alakasını u· hat vücuda getirilecektir. Bu hat 

yandıracak, hastalıklardan halkı Franaadaki Majino hattının ayni 
koruyacak, Kmlayın bir çok y.ar·ı olacaktır. 
dımlarını hatırlatacak mahiyette Fransız as.keri mUtehassısları· 
müsamere ve temsiller tertip et - nın nezareti altında yapıla~k bu 
mitlerdir. Hatta ıarfından bu tem hattın maırafları tngllterenin 
si11er' verl1ecektir. . Tilrkiyeye açtığı kredilerden a. 

denecektir. 

o 

Şarki Prusya1dan uker ve ınU· . Almanyanın bu hareketi, Le· 
hiınmat yüklü vapurlar Danzige hıstana karşı mutad bir tazyik 
gelmefe devam edlyorl;r. suretinde tel!kki edllmektcdfr. 

Fakat Lehistan, bu tazyike bo. 
Vapurlar, Daıuiıe bilhUN b.:l· yun eğecek değildir. İcabında. 

va topları çıkarıyorlar. Danzig şiddetle mukabele edecektir. Ec· 
makamatı, tehirdeki bu aalceri ha- 1 nebi gazetelerde görlllen haberler 
zırlıkları, Danzigin statüıilne ay· hilli.fına olarak Lehistan, Alman
kırı olmasına rağmen ıiılemiyor. ya ile hiç bir müzakerede bulun
lar. madığı gibi böyle bir milzakere. 

Almanya, Danzige asker ıön· ı ye girişmek asla mevzuu bahis 
dermeie devam ediyor. Hitler, ,degildir. 

Pari!l, 1 - Romadan bildiriliyor: Paris, 30 (A.A.) - Berlinden bil· 
Corriera Padano namındaki İtalyan diriliyor: . 

o 

Bun:ian ba~ka TUrkiyenln ıi · 
tlhlanouı.sı için yeni bir teıllhat 
programı ha:ırlanacak ve Türk gaıote&i, Tunuata oturan İtalyan - Evvelce yapılmış olan tahminler 

• Bele<JiyeoJn bu sene fDlf mık. 
ya ta ıaıblk etti~i )'ôl Snıutı pto ra
ını iCin eldeki vetalt l\aınyonJ t Ht· 

ir kUJ soımcmektcdlt. Bunun iCin 
dalml encUnıtn kira ile vetıail ıuıuı. 
nıagıı'IQ karar v~rmlJtir. 

• Vail )' nını1i Proit, fmır ve ten 
müdürJcrJ oldunu halde aun Camlı· 
caya tıltmlf ve telldkforde bulunmuş 
tur. 

• Btlı!dlye tırrnlard4 eti eıslı. bu
lunacak ekmeklerin mQ Adere dil· 
mesinl :nnldcn ıU'k datlara teblJ# 
etmiştir. 

tlhdıım kararı almıştır. Kendisi An 
.Kemal Devlet SCıruından cevuı ıs
Uhdnm 1'al'Ar ıaımıştır. Ktnd1'1 An
karıı belectiycsl ıatltll!rl mucıurı Ü• 
ne tayin odlllillfUr. 

• Delcdiyo Poıtör ı:rinııı ııuıane
slnden 42000 Ura versı blcmcıktcdJr. 
Hastane mOdOrlr•tf Ue bunun bir ha 
yır milessescsl olduiunu ileri 'ürc
rek. -vergiden muaflyot tAlep etmlşUr. 
\'ekllJer heyeti Yakındıı bu ,ıbı mil· 
csscseler hakkında b1r karar verecek 
tir. 

• Belediye Tak!Jm bahcesl inşat\. 
tınııı biran evvel bflirilmesl ıcın 
alAkadarlara yeniden tebligat ya~ 
mışlır. Bahco·e konmak üzere 2!ı99 
lirafa 50 adet tahta kanape alınacak· 
tır. 

• Yeni ticaret nJüdürlil#üne tayin 
edilen Iımlr ticaret odası umunıt l:A 
tlbl Mehmet Ali fehrimlze 'elmi~tir. 
Ve vazifeJfne başlamıştır. 

• Almanya ve Jngiltereye denh: tş• 
lerlndo t.ahslt gôrmcıL: Uıert gön4e
rllmesl knrarlaştıl'llan talebelerden 
bir kısmı dna akşam hareket etmiş

tir. 
• Oniveersite ta1tbe '.\-Urdu l~l:ı 

~·eni tnşa edllcıcek bfMnın ~-arıılma• 
sına yakında başlanacaktır. 

Menemen ovasmda 
sulama tesisatı 

lzmir, 30 ,(A.A.) - Menemen 
ovasmm sulanması \'e ~iıin te
nizlenm~ için yapılmakta olan te
sisatın inşa tesviye, kanal açmak 
gibi işleri üzerinde çalışmalar bir 
hayli ilerlemiştir. Bu iş için emir 
alan bc>~azında aynca bilyük bir 
regül~tör in~ olunmaktadır. Bu 
regülAtör su seviyesini üc metre yük 
seltecek ve su ana kanalından 11 
metre ilerledikten sonra sulama 
kanallarına taksim olunacaktır. In· 
§Clat gelecek sene ilanal, edilecek \-e 
açılma töreni 1940 cumhuriyet bay· 
rammda yapılacak vp bu tarihten 
itibaren Menemen ovası fennt usul 
!erle sulanmı~ olacaktrr. 

--o--

Bir haftada 69 
kaçakçı yakalandı 
Geçen bir halta içinde bUmrUk 

muhafaza teşkllAtı Surlyo hududun
da 58 kaçakçr, 1462 kilo gtlmt\lk, 
1 kilo inhisar kaçağı ile 69684 def. 
ter clga.ra klğtdı, 1 ıllAh, 19 ~ 
çı hayvanı, 

İran ve lrak hududund..a: 11 b. 
çakçı, 69 kilo gUmrUk, 132 kilo in
hi8:ır kaçağı ile l ıllAh, 7 kaçakçı 
hayvanı ele geç~tir. 

1 .... ·~ - ... : ·- :-.. ""ı ... _f": - ·.• 'ı 

Dün ve yarın 
Sir çocuk kuyuya 

düştü 

Satye binası 
tahkikatı 

donanması Uç ıaHı harp gemiıl, !ar l!akkında tatbik edilmekte olan hilafına olarak Ilitlerin 10.000 ton· 
30 destroyer ve 60 denizaltı ge· kanunun kaldınlmur dUıUnUJdU • luk Lützov zırhlısının denize indi-
misinden mürekkep olacaktır. Ay· ğUnden baha ederken diyor k1: rilmesi milna~ebetile bir nutuk söy· er C j 
rıca hava kuvvetleri de ehemmi· ' lemiyeceği gibi yarınki merasimde me külliyatı 

tı ~brit fabrikası ieletme muavini 
aYrinin 8 yaemdnkl oğlu Te..-fik 

llUYUkderede Çavu• 80kağmda 1~ . ıııun " 
aratı evin bahçesinde Uatil a -

~~it b 
ıı. Ulunnn kuyuya dilşmU§ ve sal 

Yeniden bazı şahitler 
dinleniyor 

"Fran~ızlar, böyle blr §ey yapar-
yetli surette takviye edilecektir. larsa, toplar &"llrliyecektlr.,, de hazır bulunmıyacağı öğrenilmis· f 

tir. 

İtalyada bir tedbir SAtye blna.sı tahkikatına devam Duvardan düşen 
e&I.ınektcdir. Satyc eirketlndcn alı. 
nan evrak vo <ıosyalar Uzerlnde çıı.- ÇOCU k Roma, 1 - Musolini, nillll mUda.. 
ır~n ehlihibre tetkUderlni bitl.mıi§ Kumkapıda. oturan Sacide l.!!min- !aa lelerinden gayri i§lerde demi _ 
ve raporunu huırlamaga. ba§lamış. de bir kadmnı dört ya.şmdakl ı:ocu- . 

61 
62 
63 
64 

7 ncl seriden 
61·67.7 kitap 

Vikontun ölilmü 30 
Leneit il. ı. 

Liza ı. 

Evlilik 20 ııııllll"h~ı kırıim1t blduğu halde kuyu
~aıı k 

· \ llr- . Ul'tarılnrak Amerikan hast..-
! 'llt'l YAtırılnııetıt. I'oll! tahkikat 

• ltıaktadır 

tır. gu •en un r uçu me re ı&.. 

1

- F "d bl b k t Jrtı• rın kullanrlınasmt men için evvelce 

OördUncU sorgu hAklınllği de ye- ındaki bahçe duvarından düşmUg, koymue oldufu tahdld&tı giddctlen-

Berlin, 30 (A.A.) - Hitlerin on 
bin tonluk "Lutzov,, kruvazörünün 
denize indirilişinde hazır bulunaca· 
ğı ve bu münasebetle bir nutuk söy· 
liyeceği muhakkak addedilmekte i· 
di. Halbuki hugUn salahiyettar Al· 
man mahfilleri Hitlerin cumartesi 
gilnü Bremende bulunacağının mu· 

65 

66 
Gizli Pamuk harbi so 
Bizanı tari:.i 

hakkak olmadı~r bildinnektedir. 
niden btıı ıah1Uerln aorguıunu yap ıba9ındtm ağır ııuretto ynralıınarak ı diren ycn.l bir knrarna.ıne neıret • 
maktadır, hastaneye kaldınlmıştır. nillıtir.. 

67 Senyolbeos Avrupa 60 

-
• 



- - . 

6 H A B E R - :Akıam Posfan • 1 TEMUZ - 1939 

J aponya'nın manevrası 
Tiençindeki imtiyazlı mıntakaya 

taarruzdan maksat nedir ? 

Buzlu su 
Yazan : DB"a ({ia ~. 

Vakıa, soğuk hava dolap
ları çoğldığınldanberi lÇtiğimiz 

şeylere buz parçaları katıldığı 

pekaz oluyor, ama, dilimiz alış

mış, çok soğuk ve keyfimize 
giden suya hala buzlu su diyo. 
ruz, Onun için burada buzlu 
su demekten maksat. buzlu ya
hut buzsuz olsun, çok soğ'..lk 

_.. " ,.. - .._,.-

Mareşal Şang-Kay-Çek ................................................ 
Va~alf'il : l 

P ierre Dominique 
IJlllllllUlllll tltlllllllllffllUUlll tU111 

Japonya. 1937 ağustosunda, Pe -
· n üzerine yürümiye karar verdiği 
aman Çinin şimalinde bir mmtaka 

nufuzu altına alır ve bununla ik. 
ifa etmek gibi bir siyaset zek§.sı 
österir zar.nedilmişti. 
Hakikaten, eğer Japonya Pekin -

en öteye gitmeseydi Şang Kay Çe. 
in Çini Japonyaya karşı sadece 
ir boykot ilan ederdi. 
Fakat, Japonyaya daha ileri git -
ek lazımmış. Şimaldeki beş eya
ti işgal etti. Bu beş eyalet Japon
a ile komşudur ve birkaç yüz bin 
skerle işgal olunabilir. Onun için 
aponyanm bu hareketi, tehlikeli 
İl' te~bbüs olmakla beraber, ne de 
isa yine biraz mantıki idi. 
Esasen Japonlar da bu asken ha
et karşı:;mda Şang Kay Çekin 

JŞ eğeceğini zannetmiyorlardı. Ni. 

l"~~·:·~·i~j·~~~J 
düşürmek ve 
Şangkayçekin 
Japonya ile 
uyuşmasına 

tavassut ettir- ı 
mek istiyorlar ................................................ 

sudur. 
Soğuk suyu biz bu sıck mev 

simde susuzluğu geçirmek için 
içeriz. Fakat susuzluğu ger

çekten geçirmek ağzımızı ve midemizi soğutmak değil, vü
cudumuz!da terle çok miktarda çıkan suyun yerine doldura· 
rak, suyu azaldığından dolayı fazla tuzlu olan kanımuı sulan
dırmaktır. 

Halbuki soğuk su susuzluğu gerçekten geçirse de daha 
uzun bir zaman sonra geçirir. Çünkü soğuk su kana karışmaz· 
dan önce midede ve barsaklarda sıcak suyun kaldığı mülddet
ten daha uzun zaman kalır. Soğuk su içildiği vakit midede 
on beş dakika, ondan sonra da barsaklarlda otuz dakika ka
lır ve ondan sonra barsaklardan geçerek kana karışabilir, c
nun için sıcak mevsimde bir bardak, iki bardak, daha ziyade 

Japonya Çini yine aynı sebepten, soğuk su içeriz, karnımız şişe r. susuzluğumuz geçmez, ağzı-
askeri rakımdan da ele geçiremedi. mız gene kuru kalır. Çünkü vücudumuzun içinde !dönen kan 
5tJO milyonluk bir devleti işgal et • hala tuzludur ve hala bizi yakar. 
m.:.k kolay iş değildir. Japonlar an- Buna karşılık, sıcak mevsimde çok terledikten sonra hisset-
cak ~E'hirleri, demiryollarmın ve di- tiğimiz susuzluğu geçirmek için, mümkün olsa lda, 38 hatta 
ğer yo!lann birleştiği noktaları el • 40 derece sıcaklıkta su içebilsek o sıcak su midede ancak 
!erinde tutabilirlerdi. Pek sık olnu- yedi, sekiz dakika kalır, barsaklar da onu ancak on dakika 
yan bu :rollarm içinde kalan yerler. tuttuktan sonra kana karıştmr .. Demek ki soğuk su, sıcak su-
de Çinliler bugün serbesttir ve ek • dan iki misli uzun zamanda susuzluğu gerçekten geçirebilir. 
seri yerde eski idare bakidir. Soğuk suyu, bu sıcak mevsimde serinlemek, vücudumu-

J aponiarm. Çinlileri kendilerine zun içind4-ki harareti azaltmak için ide içeriz. Halbuki soğuk 
itaat ettirebilmeleri için memleket su içince, vücudun içisdeki hararet artar. Sıcak su içisce, ak-

üzerindeki kontrolünün daimi ol - sine azalır. J 
masI 111- - dr H lb k' b - ·· • ' - " - • Soguv k suyu, birde yorgunluğu geçirmek için içeriz. Sı· 

cu.llll • a u 1 una mu - B T. • l • ··k l l kl b b f p d b .. k ·· b ·· 
ff k 1 d 1 J k 

a mye crı mu emme o ma a era er, a on or usuna ugım u u- cak bir günde uzunca bir yol yürüdükten sonra, ı;oğuk su, 
va a o ama ı ar. aponun arşı - .. k d 1 l d 1 z·nd b l ı · k ·· k ·· 

d I k t
. . 1 ed"l ç· . yu eve or u arının e ı e u ıman ma zemeyı verme mum un ı'nsana keyü verdigvi idn, yorgunlugva da iv_ i gelir zannederiz. 

srn a, rnem e e ı 1şga ı en ınh la t :s 
baş eğiyor. Fakat Japon gidince, 0 mamış ır, Vakra vüculdumuza giren su damarlardaki tansiyonu arttırır, 
tekrar hürrivetine kavuşuyor. _ . . onun için yorgunluğa faydalı olur. Fakat içtiğimiz su sıcak 

J 
·k d ç· vemet usuilen daha var. Bunlar da hıç olmazsa saffı fıarb gemilerı olursa yorgunluk yedi dakikada geçer, halbuki soğuk suyun 

aponun arşısm a ın parası tedh' t h b"d" d k"di 
d k bol 

. ış ve çe e ar ı ır. son erece es ı r . ayni tesiri yapması için on beş !dakika geçer. 
orta an ay uyor. Fakat Çınliler ç· d ki ah 11~ hük" "' tl · h. J ı Fr Al tt ı b wl . ın e m a ı ume erın ıç apon ar ansız, man, a Soğuk suyun susuzluğu geçirmeğe. vücudu serinletmc-
Şapon paras~na ag r paraya h~ç biri Japon taraftan olamaz, çünkü yan bahriyesinin, ve bilhassa İn gv e, yorgunlugv u gidermegv e faydası olmadıktan ibaşka vücud.a 
l(I'ymet vennıyorlar ve Japonlar gı ç· 1- ·ı· A 'k bahr' · · . . .· - Japon tarcı:ftan 1er ın ı çeteler ta- 19 ız ve men an ıyesının ~aratlan lda vardır. MjdeY.~ birden bire soğuk su girince mı-
~er gıtmez kendı eski . ~ar3:1annı rafından ölüme mahkfıOm edilir ve büyüdüğünü görüyorlar. de üşür, ısınmak için vücudun her tarafından kan çağmr. Mi- '4.i 

"ullanryo;~:~· ;ura~~ Cı~hl~n::~= er geç öldiliiilür. !ngilterenin bugün inşa luıJin. de 'ısmır. fakat başka uz i\if10ansız kalırlar. Terlemek k~ 
n~e:~yer ıgl ı aponakarad arşr u - Hakikaten, Çinliler, şiddetle mu- de dokuz zırhlısı var; Japonların 51·ı1·r. fakat terin böyle birdenbire kesilmesi iyi bir şey değil 
yw.. Dır ro oynam ta ır · · ü · • . • • . · .. ~. kabil hareketlerde bulunacak Japon ıkı. Ç seneye kadar lngıltere. dir, nefes daralır. Bunun neticesi olarak insana bir göğfü 

Çınl~lerın mıllıyetçılıgı .. asker veya polisine karşı mücadele nin yeni bir filosu olacak ki buna hastalığı gelebilir. Birdenbire soğuk su içtikten sonra hasta 
Ja~J. ar m~affer old~ dıye dun edecek yerde kendi aralarındaki ca- karşı Japonlar pek az bir ı;ıey çı- olanları arakla sırada i~idirsiniz. 

yaya ılrın ettıler ve hakikaten, baş- SU"-larla ve vatan hainleri ile çarpı- karabilecekler. Bunlar olmasın diye insan ibu sıcakta, tabiidir ki, ıncak su 
k~ zaman olsa, nihat zafer sayıla - şıyorlar. Bunun neticesi olarak da Çinin devam eden mukaveme- içemez. Gerçi, bazıları soğuk suyun zararlarını iyi bildikl.eri ı 
bılccek muvaffakıyetler kazandılar. . 1 k · · . · ı ç 
F 

. 
1 

ff 
1 

al Çın sulhçuları (bun ar e serıya ı~ tı, Japonların orada kuvvet sar- için yazın hararet kesmek üzere sıcak çay ıçer er. ay yerıne 
a;.,:at on.arın muza er om arı - - 1 d . -~ ı k k 

hi 
ı..· k 

1
. . ... 

1 
ed" b adamlarıdır) ıle Japon ar arasın a fetmesı, dıger devletlerin son de- sıcak ıhlamur, yahut nane yaprak arını aynattırara suyunu 

rı~ Çi.Jlr ıvme ı goru m ı, u - h. b" . b" ı·v· k 1 A İ k h k b d beb' ç-' d k' ·ır +,.T ıç ır ış ır ıgı ·uru arnıyor. rece silahlanmaları: şte Japon- içmek te iyidir. Fa at er es unu yapamaz. . . • . 
~~n ~ ~e \r 1~ e ·ı ; 1 1~~1 ı. Bu suretle, Japon cephelerinin yanın Çin meselesini bir an ev- Ondan dolayı, herkese ıde yazın soğuk su ıçmeyınız, denı-
gın çlok . uvvk·e 1 ~ ma~~' ır. k nf ra, gerisinde tedhiş hareketleri hüküm vel bitirmek istemesinin başlıca lemez. Soğuk suyun yazı11 verdiği keyif te doğrusu ihmal ed~-
mim e et ço geruş, nuı.us ço az- .. .. .. b b. lecek bı·r o:ıey deg~ildir. Fakat r ok sogvuk içerseniz acele etmeyı-
1 d B 

. . el 
1 

suruyor. uç se e ı. :s :r 
·kim Maraşal ba~ eğmedi. a ır. unurı ıçın, sen erce ora ar. J Ş K Ç k' niz, bardağı dikerek birden içmeyiniz, yavaş yavaş, yudu~ 
o zaman Japon bahriyesi öe j!;e da çalısan bir teşkilat için bile, hal- Japon hatlarının gerisinde hüküm dap?nyak .an. ay e 

1 
yudum ı'dnı·z. 0 zaman sogvuk su !dokunmaz, hem de hararetı-

. ~ k k t 1 lt d b ·1 d ak · b" dal k. d t evırme ısbyor :r arıştı ve o da zafer kazanmak ıste- ı on ro a ın a u un urm \e- süren ır şey 1a var ·ı o a çe e .. . . . nizi keser. 
· M h be b tı ş ha • ya sari.ece tanımak bile güçtür. Ni- muharebeleridir. E!'asen bu iki ha . Fakat, şuphesız Japonya Çın ı· _ .-. .-. _ .-. .-. .-. _ .-. -. _-. ~ - ,,_ 
;dar ~le~~~i. J~;,~~a ~en~g b~ ~ hayei, Çinlilerin kendilerine malı - reket ekseriya biribirle müşterek bir şinık· kendi. ı~1hine b~r şey kazan: W:C::..11F.LJW.LP..LKL7.LP.LP~..-..n- - -

2;; sene evvel bu şehir önündeki sus b: ~ mukavemet usulleri de var. şekilde ortaya çıkıyor. Çete harbi ~a suretı 1 e v: ~ılhass~ z_evahı caba İngiltere razi edebilir mi idi 7 lerin Avrupada birbirleriyle meş-
·~10.b" t• . tm t drr Japonlara tatbik edilen veya Japon- rı kurtararak bıtırmek ıstıyor. Zı'ra, ne de olsa, Almanya ve Rus gul olmaları onun menfaatine-
ag ıye mı unu amış r. · J . . b h b" . t d.v. 
Bununla beraber, şehre asker çı· I-fckikaten, Çinlilerin mukavemet !arın az bulundukları yerlerde veya ~pon~a- ıçın . u ar 1 ıs e ıgı ya kadar !ngiltere de Çini besli· dir. 

ldr · ş h · al ı d lerinde dört usul görüyoruz. aralarında rabıta temin eden yo1lar şekilde bıtirmenın en kolay çare- rdu Çinde büyu"k menfaatleri Bu tezi ileri sürenlere göre, Ja 
rı \e ang ay ışg o un u. . ş K ç k" d . k yo · . 1n . b" 
pon askerleri deniz kuvvetlerinin Evvela, yukarda bahsettiğimiz gi- da yapılan tedhiş hareketleridir. Di. sı an- . ay- e 1 evırme ve 0.~ ve bilhassa imtiyazlı mıntakaları ponyanın aradığı, giltereyı ı-
tün olmasmd~n ve Mavi Nehir - bi passif usul: Mesela, Şanghayda ğeri ise Japon taraftan Çinlilere nun yerme ~e~ecek ~lanlarla mu vardı. raz endişeye düşürmek, bu suret. 

· · · · · · K t d bö" l 1 t J b"k ed 'l b' et 11arbt" sayıla zakerelere gırışmektır. J I 'lt e karcı le Şan..Kay-Çekı'n Japonya ile u· n gemılenn geçebılrnesınden ıstı- veya an on a ye o muş ur: a. tat ı ı en ır c; e - . . .. . aponya ngı er ey Y · 
. . . 1 ç· ı·ı · .. t d"kl · d" San-Kay-Cek ıktıdar mevkıını . h ld ? yuşmasına tavassut ettirmektir. 

de eder~. nehır boyunca ılerledı- poanln ark hını er~~ gdos ker ıd~leı: . u~- bilir. m;hafaza ediyor. Japonya onun- mçln cep e a ı .. .. il Zira, böyle bir tavassut lngilte-
r, Nankını, daha sonra da Han _ m ı • avası ıçın e, en ı ennı a - Bu iki hareketin de bir sona var -

1 
.. k . . H . !şte, Japonya bu duşunee c 

vuyu aldılar. deta boğulmuş hissediyorlar. ması ihtimali yoktur. Biz burada _a m~za ere~c ;ındşse :a.k ay~~· Kantona Hong Kong kapılarına. re için gayet kolaydır. 
Bütün bunlar büyük bir kuvvet Sonra, silahlı mukavemet: Şang şarklıların meşhur sabırları ile kar- ıst.e~ı~o~· a :a,a ı t~~ a t ır kadar il~rledi. Haynan adasını iş· !ngilizler ya bunu anlamadılar, 
rfmı icap ettirdi ki bu kuvvet bir, Kay Çekin inzıbath, ivi kumanda şı karşıya bulunuyoruz. Şarklıların m~m ~ e ~n ~u vass~ ıgını_f e-. O'al etti. Bu, Fransa için bir teh- yahudda gürültüye pabuç bırak
r buçuk milyon asker tahmin etli- edilen, oldukça iyi techizatlı ordula- sabrını garplılar pek bilmezler. ~lın eme :. __ aponyatt~Z~azı Ae)Irı llkeydi, fakat ayni zamanda !ngil mak istemediler. Işte, o zama·.; 

! Çek. .1.,hl uk me tı. manya gorur zannc ı. ıra, • . . d 8 . 
or rı var. Bunlar gerek Rus, gerek n- Şang Kav ın sı a r m ave · ç· d b'. .. k f t.. tereyi de tehdıd edıyor u. ınga- Japonlar da imtiyazlı mıntakay:ı 

. · · · -- . .: k b"l 1 ınanyanın ın e uyu men aa .. . .... 
Fakat Şang Kay Çekin Çini hfila gılız, gerek Fransız yolu ıle, mu . ti bır gun wna erece ı e 0 sa - 1 . d V b .. d d pur yolu uzerınde tayyare usu taarruz ettiler. 

. . . b" 1 k erı var ı. e ugun e var ır. . S it 
~ eğmiyordu. l;immatlarım tedarık edebıhyor1ar. henüz böyle ır mese e yo ya - pas. H ttA . . .b. J k yapılması mlimkun olan pra Y Bu taarruz, bütün lmtiya:ı;ll 

B ·d t bb" I Burada c:unu da ilave etmek isti- sif mukavemet, çete harbi ve tedhiş ah ab; ışıdn gaçr~ ı,k atplonyaya t~r adalannı işgal etti. mıntakalara teşmil edilmedi. Yal-
o~a gı en eşe us er "$ • d k şı ar e en ın ı a arını ye ış- d 

Japonlar iç Moğolistanda, sonra ki, eskiden askeri üslere karşı ya - hareketlen senelerce devam e _ece tirmek için Alman askeri heyeti İngiltere telaşa düştü. Fakat, nız Tiyençinde yapıldı Ne en? 
ekinde, daha sonra Nankinde ma. ~~~cı.bulunan Ç~n 19~1 denberi_ ~a- ve ~aponları yavaş yavaş kemıre - de bulunuyordu. Binaenaleyh, AI Japonların o fena ''yanlışlıkları" Çünkü, İngilterenin yalnız cenubi 

11~ h. k"'- tl k 1 d B • ı bır harp halın<ledır Onun ıçın cektır çinde menfaati var. Sonra, Tiyen ı ti wue er urmuş ar ı. u ~ . . .· . · . ~ · . _ . . ek manya da Çinle Japonyanın arası tngiliz arazilerini borbardımanla· 
retle Şang Kay Çekin ve Kuo - Çın zabıtlerı )ırmı senedenberı har Japonya ış ı bıtırm ın bulmağa çoktan razı idi. rı, İngiliz ba)Tağını tahkir etme- çin Japonyaya daha yakın; !ngil-
intag (milli Çin meclisi) nin nu - be alışmış bulunuyorlar. istiyor Fakat, Almanya iki kerrc tavas leri, !ngiliz tebaasından bazı kim terenin oraya müdahalesi, Şang_ 
zunu krrmak istiyorlardı. ~~phesiz, bugün Çinin mükem - Japonlar da bunu anlamış bulu - sut teşebbüsünde bulunmuş, iki seleri tutmaları, İngiltereyi yine haya müdahaleden daha zor ola· 
Fakat bu hüktımetleri Çinliler bi- nıt': zabitleri; zabit vekilleri, hatta nuyôrlar. lstilalarmm ve fedakar - defasında da Çan-Kay-Şek reddet yerinden kıpırdatmadı. caktır. 

fazlaca Japon taraftan buldu - iyi E;!'.-Milleri bile yok. Fakat, 19 lıklarının semeresini görmek arzu - miştir. tngilteredc ve Avrupada iki şey imtiyazlı mıntakaya 
r ve bunlar, kimseyi aldatamayan uncu a'r;n rnnunda Japonyanın sundadırlar. Bunu, evvela Sovyet · Japonya, Çin işinde kimseye gü ileri sürülüyordu. taarruzdan asıl maksat 
ravanalar halinde kaldı. kar~ısmda lıir iki ayda mağlup olan !erin, sonra Okyanusun öbür tara - venemiyeceğini evvelden biliyor- Bazıları diyorlardı ki Alman. İmtiyazlı mıntakaya taarruzun 
Yen bloku, yani yeni Çin parala. Çin bu:;:;n Rus, Japon harbinde Ja- fmdan Amerikanın gözü altında du. Hatta; Almanyaya bile. Al- ya ve !talya ile komünistlik aley. Japonlar lehinde iki faydası var• 
.ı Japonların parası olan Yenle oonyanm Hu~ya karşısına çıkardığı bulunduklarını ~ördükçe daha bü - manyanın iki yüzlü bir siyaset ta hinde misak imzalamış olan Ja.· dı. Evvela; ne de olsa garblilerin 
r esasa bağlamak teşebbüsünde or·~unun ;ı~;. hatta üç n:ıisli olan bir yük bir arzu ile istiyorlar. kib ettiği aşikardı. Çinliler galib lponya Avrupadaki bu menfaat· ihtiraslarına karşı Sarr dilyanın, 
muvaffak olunamadr. kuvw•te mukavemet edıyor. Harb hakikaten Japoı:ılara çok gelirse bu zaferin general von lerine hizmet etmek ve onları o- bilhassa Çinin müdafaacısı rolünü 

Fakat, Japonlar Çinde ne siyasi Tedhiş ve çet e harpleri bahalıya mal oluyor. Japon ordu Falkenhausen sayesinde veya hiq rada hareket serbestisi vermek i Uzerlerine almış gibi görUnliyor. 
tınlannt tahakkuk ettirebildiler, Çi .:, i~~., \ edilen yerlerde sade suna bugünkü büyük devlet ordu olmazsa onun yetiştirdiği ordular çin Uzak Şarkda bir ihtilaf çıkar !ardı. 
de onunla beraber geniş bir iktı- pa~:sif mukavemetle de iktifa etmi - tarının elinde bulunan malzemeyi la. kazanıldığını söyliyecek ve bu mağa sebelı arayor. Sonra, yalnız İngilizleri, Avl'll· 

di nizam kurmaya muvaffak ol • yebiJ;r. S::ın nehir boyunca ve Kan- vermek mümkün olamamıştır. zaferden pay istiyecekti. Diğerleri diyorlardı ki Japonya pa i,Ierinden uzaklaştırıp Uzak 
ar. Buna sebep Çinin ne siyasi ton l'i\·armda muntazam ordu ile Tayyare kuvvetleri bakımından Fakat, Almanya Japonya ile böyle hareket ederse büyük bir Şark harbleriyle meşgul etmiş o-
cc iktısadt şekilde ele ıı;eçirile - muharebe etmiye de lüzum yoktur. da Japon ardusu geridir. Bahri- müzakerelere girişmek hususun· siyasi hala işlemiş olur, zira bila luyorlardı. 

jy-;., k kadar geni~ olmasıdır. Çünkü, Çinlilerin diğer iki mulrn • yeleri şüphesiz mükemmel, fakat da Çan.Kay.Şeki razi edemedi. A ;kis kim olursa olsun bütün millet ~ (Devamı lŞ üne ilde) ' 



Tarz~, d~.~me mağaruından sından, eliti Tarzanın ilzerfne atıl- J geçirirler. Eğer siz de ona ka1'f1 
her an ıçin olUmle Ç&rplfll"kcn, maya hazırlandı. 1 gidecek olursanız bu tereddüt ha-
k~nsı ~ ondan daha az tehlikeli Tarzanın karıaı, içinden gelen llnde kalır. Halbuki arkanızı dö-
bır vezıyette bulumuyordu. ve belki de biraz delice sayılacak necek olursanız, fırsattan istifa-

Tarzan sular içinde, karşısın . bir hareketle kaplanın üzerine a. de ederek derhal üzerinize atılır· 
da cana~ar hayvanlarla, ölüm tılmaya hazırlanırken bütün ('e· lar. Zalim olan korkak olur, diye 
terleri dökUyordu. Ditl Tarza.n r·aretini ve soğukkanlılığını top . bir söz vardır. Hakikaten doğru. 
da sular içinde değilse bile otlar laınıttı. Bu ona, vaziyeti derhal Bu vahşi, yırtıcı hayvanlarda da 
içinde ve kaplanlann pençesinden kavrayıp kendini korumak için biraz korkaklık vardır ve sizden 
kurtulmak için cabalıyordu. tedbir almak fırsatını verdi. ne kadar kuvvetli olsalar da yine, 

Fakat, birinin kuvvetli bir er- Di§i Tarsan, derhal gözlerini ileri atılmağa, tereddüt ederler. 
kek, diğerinin, bUtUn cesaretine etrafa gezdirdi. Bir arkasında, İşte, dişi Tarzan da, hayvana 
:ağmen, ne de olsa kadın oldu - bir de k&l'f18111da iki ağaç varch. doğru bir istikamet alarak kartı· 
gunu dUşUnUrsek hangisinin da- Bunlardan birine sıçradığı gibi, sındaki ağaca atlam11 ve kaplan 
ha mUşkUl vaziyette bulunduğu· hayatını kurtarmak Umidi var - hata tereddüt geçirirken o yük • 
nu anlanz. dı. Fakat, hangi ağaca çıkacaktı : sek ağacın en yukan dallanna 

Hakikaten Tarzan, bir kaplan Siz olanız ne yapardınız? kadar çıkmıştı. 
la icap ederse bilek kuvvetile çar Şüphesiz, ne yapayım diye dü- Şimdiki halde, Tananm karısı 
Pıiabilirdi. Halbuki zavallı ka • j gUnUlecek bir an değil. Fakat, emniyette bulunuyor. Acaba Tar
dıncağıı, ağzını açarak tızerine bu gibi tehlikeli anlarda insanın zan ne !lemde? 
saldıran bir kaplana kal'lı ne ya. • Soğu,kkanlı delikanlı, mağara . 
pabillrdi?. ~·~ yı basan sular, ve iki canavar •· 

Diof Tarzan, böyle mUthit bir •sınd& kalmıt ol.muma ratmen 
kaplanla ormanın en tehlikeli bir cesaretini kaybetmemlftl. Fakaf 
noktasında karşılaşmıştı. mağaradan nasıl çıkacağını dUşU. 

Kaplan, ağaçlann arasından nüyordu. 
birdenbire çıkmış ve avının Uzeri Kapıdan çıkamazdı. Arka ka • 
ne a"t.ılacak bir vaziyet almıştı. pıdan mağaranın diğer kısmına 

Dişi Tarzan evveli. şaşırmış, ken- geçemezdi, çUnkU orada hipo • 
disini kaplanın ağzında hisset - kondoros canavan vardı. Mafa • 
rnişti. rada kaı ~mazdı. ÇUnkU öteki 

Fakat, 2onra birdenbire ken · korkunç suratlı canavar her ~ 
dini toplamış ve erkeklerde aı onu yiyecek gibi bakıyordu. 
görülen bir cesaretle, tayanı hııy- Nihayet bir çare dUgUndU: 
ret bir harekette bulunmuştu: Mağaranın dı§an bakan, de 

Cesur kadın, sanki kendisini o mir parmaklıklı bir penceresi vnr· 
anda kaplandan kuvvetli hisset - dı. Bunun demirlerini söküp dı • 
rni~ ve yumruklarını sıkarak hay 1 ne yapacağı zihninden bir şim • şan çıkacaktı. 
vanın Uzetine yilrUmUştU. 1ck gibi geser. Fakat, bu kolay bir iş miydi? 

Bu hareket, bizi şaşırttığı gibi 
kaplanı da şaşırtmıştı. Hayvan· . 
lar, her ne kadar bizim gibi dil . 

İşte, Tarzanın kansı da o anda (Arkası var) 
ou iki fikir araaında tereddüt et
ti. 

gilnmese de, hisleri ile her şeyi Siz olsanız belki, arkadaki ağa. 
anlarlar. Kaplan belki o zamanıı ca çıkmağı e"şünürsünilz. İlk 
kadar bir insanla karşılaşmış de· evvela hatıra bu en muvafık şe · 
ğildi. Fakat, kendisinden küçUk kil gibi gelir. Fakat, dişi Tarzan 
bir mahlukun, ona karşı geldiğini öyle yapmadı, kaplana daha ya · 
hiç görmemişti. Bilikis, belki or- kın olan ağaca sıçradı. 
manda kendisinden büyük hay - ~un~a hakkı vardı. ÇilnkU, ö . 
vanlann ona karşı bu vaziyeti teki agaca sıçrasa, arkasını kap
aldıklannı görmU§tU. lana dönmüş olacak ve kaplan 

da bundan istifade ederek der -
Onun için, kendisinden küçük hal onun üzerine atılacaktı. · 

gördUğU ve parçalamak için üze Hakikaten, vahşi hayvanlann 
rine atılmak istediği bu mahlu - kaI'§ısında buna dikkat etmek l!
kun kendisine karşı vaziyet alma zımdır. Hatta sade vahşi hay • 
sı haY'·anı §a§ırtmıştı. vanların değil, üzerinize atılmağn 

Bununla beraber. ne de olsa hazırlanan köpek, inek, koç gibi 
vahşl ve yırtıcı bir hayvandı. Ge· hayvanlar karşısında da aynı ge
çirdiği bir anlık tereddütten son · kilde hareket etmeyi unutmayın: 
ra tekrar yerinden kımıldadı \•c, Çünkü, bu gibi hayvanlar, U -
~ırenin üzerine atılmak üzere zerine atılmağa hazırlandıktan 

lazırlanan kedi gibi, otlann ara· mahlukun karşısında bir tereddüt 

iKi YUMURCAK 

BİLMECE 
Ben on dört harfli bir şehir hmi. 

yim. Birinci ve ikinci harflerim ba.. 
ğış:ama, 4. ve 5 inci harflerim bir a. 
det, 6, 7, 8, 9 uncu harflerim siyah, 
13, 14 üncü harflerim güzel. sanat, 
ô, 7, 8 inci harflerim kış müjdecisi, 
10, 11, 12, 13, 14 üncü harflerim 
kıta manasına gelir. Millt Müca
dele tarihinde önemli yerim vardır. 
Bilin ben hangi şehrim. 

Birinciye bir kol saati, ikinciye 
•.;, yanm kilo şekerleme, üçüncilye, 
bir albüm aynca 200 okuyucumuza 
da muhtelif hediyeler. 

HABEP 
~OClJK SAYr·ASt 
Bilmec~ kupona 

ı TE~·mz - 1939 ·--------·· 
Kolay bir çare 1 

Şen Sözler 1 Bakahm ne çıkacak ? 
--BAl'RAlll 

Bir gün evvel mektebe gelmemiş-
ti. Ertesi gün muallim sordu: 

- Dün mektebe neye gelmedin? 
Çocuk cevab verdJ: 
- Bayramnn vardı 'efendim, 
- Bayramın mı? Ne bayramı? 
- Bizim klilb ilk defa olarak be_ 

ra.bere kaldı da! 

"Atlann ürkmemesi için sokak 
ortasında canbazİık yapmak ya • 
saktır!,, 

Bu, A vrupada bir §ehirin bele . 
diye kanunları arasındadır. So -
kakta canbazlık yapmak kimin 
aklınagelir? diye hayret ediyor -
ıunuz, değil mi? Doğru. Fakat 
vaktile yapılmı§ olan bu kanun 
bugün değiştirilmiş değildir ve 
hill bakidir. 

Her halde vaktile canbazlar 
sokakta bazı numaralar yapmııt . 
!ar, _şehrin bUyU,k bir adamı ora
dan geçerken ilrkmUı, bunun il • 
zerine hUkflmet böyle bir kanıın 
çıkarmıg olacak! 

İgte size, hoş vakit geçirtecek 
yeni bir resim boyama eğlencesi 

daha. Bu seferli sizi biraz daha faz 
la me§gul edecek. Çilnkü daha 
fazla renkli bir resim ortaya çıka
cak. 

Onun için, sulu boyanızı veya 
boya kalemlerinizi alın ve resmin 

" başına geçe:ek boyamıya baıla
yın. 

Fakat, nasıl boyayacağınızı bi-
liyor musunuz?. ' r 

Resimdeki katı§Ik çizgilere ve 
için.deki rakamlara bakıp ıatınna. 

ym. Bu resmin boyanması v.c or
taya güzel bir resim çıkarması 

gayet kolay: 
Çizgilerin arasında kalan yer 

lcri, içindeki rakamlara göre, şu 

renklere boyayacaksınız: 
O - Beyaz; 1 - Ye§'il; 2 -

Kırmızı; 3 - San; 4 - Mavi; 
S - Siyah; 6 - Kurgun!; 7 -
Menekşe. 

Bu ıuretle boyayınca ortadan 
rakamlarda kaybolur. Çizgiler de 
ve gayet güzel, renkli bir reeim 
yapmı§ olursunuz. 

Ne garip şegler ! 

Bu da bir nevi tell'J'af! - Hiç muı! demeyin. Hakikaten parçalar 
böyle telgraf ıördUnUz mil ıiz dan milteıekkil bir hayvan, fakat 
ömrilntizde. Her halde gönnemit- canlı değil, iskelet halinde. 
sinizdir ve igitseniz inanmuaıruz. Müzelerde bulunan büylik 

Fakat inanın: Lehistanda, bil· hayvan iıkeletleri vardır. Bunlar, 
hassa ovalık araı:ide ya14yan köy_ binlerce ıene evvel ya§&mı§ hay· 
lüler böyle bir nevi telgraf icat te- vanların iskeletleridir ve top· 
miglerdir. Bu, görlinügte, telgraf· rak altından yıkanlmı1tır. Şilp· 

tan ziya.de telefona benziyor: Bir hesiz, bu kadar eski zamandan 
adam eline 3,5 • 4 metreye yakın kalma hayvcan iıkeleti tam bir 
hafif odundan, bir boru alıyor ve halde çıkarılamaz. 
bununla yüzlerce metre uzaktaki Bir yerde hayvanın baırnı 

birine bağrıyor. bulurlar. Batka bir yerde ayni 
Fakat, bu boru ile bağırdığı .za. cinı hayvanlar.dan birinin belke

man konugurken söyledikleri ke· miği bulunur. 
limeleri kullanmıyor: tıte, telgra. Böyle, parça parça muhtelif 

geceleyin dolap.n kır farelerini 
yiyerek geçinir, bunları bulmak 
için de geceleri uyumaz, karnını 
doyurur, sabahleyin uykuya ya· 
tar. 

Demek ki, baykuş, fareleri ye. 
diği için, insanlara fayduı olan 
bir hayvandır. 

Sü:ün rcn~i §İ§clere koymalı -
Bu, ilmin bulduğu yeni bir kegif
tir. Yapılan tecrübeleJ13c görül -
müıtiir ki, renkli şiıelere konulan 
süt, adi şişelere konulanlardan çok 
daha uzun bir müddet bozulma
dan muhafaza olunabilir. 

fa benziyen tarafı da bu. Telgraf. yerlerden toplanan kemikler bir Gene ayni tecrübeye göre, sil. 
ta naul her harf için bir ıes iprcti araya getirilerek, bir tek hayvan til bozmadan en iyi saldayan iıeler 
vana, Lehli köylüler de, bu boru iskeleti vücuda getirilir. yeşille mavi a.ası veya parlak kır-
ile konuıurlarken her kelime için Baykut neden sece kuıuch:r7- mm renkte §!telerdir. 

- Annem, yürürken ellerimi 1 - Buldum! GaUet kolay. 
1:ebime sokuyorum diye kmY.or. - ~ çabuk eöytet 
Ne. yapsam, bilmem ki! 

kendi icat ettikleri, ayrı bir ita.ret Baykuş geceleri uyanıktır, gün - iki metre çubuk - Afrikalı yer 
kullanıyorlar. Meseli: "Ta, tık, dilzleri uyur. Geleleri bu kuıu lilerden bazıları tütünü böyle iki 
tık, ta .. Trala la la!,, falan gibi. gördünüzse gözlerinin parladığı_ metre boyundaki çubukla i~erler. 
Bu. suretle uzun cüml~leri bir iki na dikkat etmipiDi~dir • Hakika- Resimde gördüğünüz cı'bl, bu ça 
eanı!ede anlatmak ~bıl oluyor. ten baykuıun -gözleri geceleyin buk ekseriya ayakta içftlr. ~ 

1 
- Ellerini cebine sokmamak Bın parÇlldan bır hayvani - çok keektndit. çubı.:ğun ucundaki delile c:ııan.

istersen bokeör eldiveni §endııl Parça bohçaıı ıibl binbir ekten Baykuguh gece yapması, ao- ımı ta.kar ve çubuğun 8bllr tara. 
mllteıekldl hayvan da olur muy • bepsiz de.ğildir. Çünkü bu ıru1, fmdan içmlye bqlar. 
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milleti, Alm~nya'nın karşısında 
bir maniadır · 

Çek 
aşılması kabil olmıyan 

Almanya, bir harp hiı.linde 
Bohemyada asker bulundur

rnak mecburiyetinde 
t • • • • "'• •,. • r • ~ • • "• • _., !"\r" .,. t • • ~ •.# ~ • AL ~A• • • • • ••* ~ .. ... 6AA•A4•.JJaA•A4•1tA"'-~ 

Çek nüfusunun i 
A lmanyaya nakledeceklerini ve 

bunun yer ine Çekoslovakyaya Alman 

A~manlar 

c!ö-tte 
on 

birini 
seneye kadar 

yerleştirecek l erini sanıyorlar 
~'O"Cl~;ıoı:,.....~~c;~~~'Q''.,...,.,,..~~~~~,,.-.ı.....,_.....,,~,..,,.......,w.:~~ 

Bir rrillet öl:nez, Almanya bu
mı ?nlarna.:Iı. Şeytana uyup Çe
kc-Io·ıal yayı dünya haritasından 

sil "lek istedi. Muvaffak olamıyı ~ 

ı ca··. Daha bugün bile bütün dün. 
ya ';~:derin Alman hudutları için 
de m:ı""dilmem"ş ve edilemez ya
ba :ı C0 r U:lSUr clarak kaldığın · 

gc ~r~·..: hayret ediyor. 
f. 'm~·-:yanın düşmanları - Al

m 'lyan·a dürmanlan hakikc:ıt~n 

vr · - buna lu:yret etmiyorlar, bi
lal ':; b r:tan dolayı seviniyorlar 
ve c~v·'Unelerine de gittikçe daha 
fa ·~ ce ·ep görüyoruz. 

l' ic!''Seler biri birini takip edi
yor. Almanya bugün, kuvvetini 
Ç •!; ku·ıveti ile tabiyeyi artik 
ümit edemez. Hatta, bir harp ha
linde Bohemyada asker bulun -
durmak mecburiyetindedir. 

Bu suretle, Almanya 1939 mar 
tındiki hareketi ile kendi evinde 
kendisine 1bir düşman kazanmış 

oldu. 

Münihten sonra 

karşısında, cumhurreisi Hacha 
bayılmış ve doktorlar gelmiştir. 

Nihayet uzatılan kağıt im-
zalandı. Daha doğrusu, zorla imza 
alın.dı. Ertesi gün de Alman ordu
;;u Çekoslovakyaya gırıyor ve 
Pcragı işgal ediyordu. 

Fakat memlekette bir tek Çe. 
koslovak yoktu ki bu muahedeyi 
kabul etsin. Hariçteki Çekoslo
vaklar da şiddetle itiraz ediyorlar, 
sefirler ve konsoloslar vazifeleri
ni Almanyaya terke raz ıolmıyor
lardı. 

Almanya son derece büyük bir 
hata işlemişti. O zamana kadar 
milletlerin kendi istiklfillcrine sa. 
hip olmaları esasını ihlal etmemiş 
bulunuyordu. Halbuki şimdi bu
nu çiğnemiş ve "hayati saha,,· 
ya geçmişti. 

Almanlaştırma 

Alman polisleri sokaklarda ö
nüne geleni durduruyor, ıüzerini 
arıyor. Takibatı arttırılıyor. Tec. 
rit kamplurı aaam almıyor, Çekos
lovakyanın sınai ıruntakalarında, 

fabrikaları kapıyorlar, bütün işçi .. 
leri Çikanyorlar. Sonra fabrikalar 
tekrar açılıyor, iakat bu sefer Al .. 
man işçileri çalışmıya başlamıştır, 

On binlerce Çek işçisi Çekos. 
lovakyadan Alman yaya . naklolu· 
nuyor ve bunların yakında, çocuk 
lariyle ve karılariyle beraber, yüz 
binlere çıkarılacağı söyleniyor4 

Tabii Almanya da tıunlarm Çekçe 
konuşmaları yasaktır, çocukları: 

da Alman mekteplerine girecek~ 

Bu suretle on seneye kadar Çek 
nüfusunun dörtte veya üçte biri .. 
ni Alınanyaya nakledeceklerini 
ve bunun yerine Çekoslovakyaya 
Alınan yerleştireceklerini zanne· 
diyorlar. 

AYni zaman.da, Çeklerin yulaf. 
İarr, buğdayları, arpaıan da mü
sadere olunuyor. Çekoslovakyada 
un kalmıyacalanı~, ne eheınmiye· 
ti var! Yani memleket tam m§na· 

Münihten sonra Almanya mu. 
zafferdi. Garp devletleri sade A
vusturyanm ilhakını tanımamış
lar, Almanyanın Südet arazilerini 
almasını kabul etmekle kalmamış
lardı. Ogün artık Çekoslovakya, 
igne ipliğe .dönmüş ve Almanya _ 
nın avucuna düşmüş bir vücuttan 
ibarct.zi. 

Bununla Almanya, ele geçirdi
ği şeyleri tehlikeye koymuş olu. 
yordu. Zira, feleğin çarhı dönü -
yor. Yarın Litvnyalrlar, ''hayatı 

sc.ha,, diye Memeli isteyebilirler. 
Çekoslovakyanın tabii hudutlar: 
içinde bulunan Südet ıruntakast • 
nr, hayati saha olmak itibariyle 
istemiye hakkr olacaktır. 

siyle soyuluyor. 1 · - -
de aikilıniş t->utunuyor, hem 'de 

Almanların eski siyaseti hemen hemen aşılınası kabil ol

Nihayet bir gün Beneşin yerine 
geçmiş olan cumhurreisi Hacha 
ve Hariciye nazırı, Hitlerin da
veti üzerine Berline gittiler ve o
rada feci bir sahne cereyan etti. 

İki adam Bitlerin yazdığI bir 
kağıdı imzalamıya mecbur oldu -
lar. Hitler, münakaşamr. faydasız 
olduğunu söyliyerek derhal oda.. 
dan çıkmıştı. Çek devletinin mü
messilleri Hitlerin adamları ile 
saatlerce boşuna mücadele ettiler, 
bir neticeye varamadılar. Prağın 
bombardıman edileceği tehdidi 

Hatta, Roma anlaşmaları ile 
vaktiyle A vusturyayr, Macaristanı 
etrafına toplamış olan İtalya bi
b hudutlarının ve Triyeste lima.. 
nmrn muhafazası için kendisine 
müstakil bir Avusturyamn lüzu
mu olduğunu, kendi hayatı saha
sının da şimalinde bulunduğunu 

'leri sürebilir. 

Fakat Almanya daha fena yaptı, 
işgallerinin hemen ertesinde şid

detli bir Almanlaştırma siyasetine 
girişti. Bugün Alman polisi Çek 
polisini hiç mesabesini! indirmiş
tir ve Bohemya ile Moravyayı 

1914 den evvelki bir Kameron gi
bi idare etmektedir. 

Alınanların tıpkı harpten evvel 
Leh eyaletlerinde yahut Alsas 
Lorende takip ettikleri siyaset .. 
Rusyanın Baltık memleketlerinde, 
Finlandiyada, Lehistanda, Ukran
yada takip etmiş olduğu Riyaset,. 
Habsburglar da Bohemyada uzun 
zaman bu siyaseti takip ettiler. 

Ye bütün bu siyasetler akamet
le neticelendi. 

Şüphesiz, bu sefer Çekoslovak
yanın karşısında Habsburglardan 
son derece daha metodlu ve daha 
şiddetli bir .düşman var. Fakat u
nutmıyalım ki Habsburglarm zul 
mü asırlarca sürdüğü halde, on do 
kuzuncu asrın ortasında bir ik( 
vatandaş kalkıp Çek dilini kullan 
mak için, bir cereyan açtığı za -
man etraflarına derhal kütleler 
toplamağa muvaffak oldular. On 
dokuzuncu asrın başın.da Pragda 
herkes Almanca konuşuyordu. Bu 
sene ise Hitler şehre girdiği za
man nüfusun yüzde 95 i Çekçe 
kC'nuşmaktaydr. 

Ayni siyasetin Alsas Lorende 
ve Leh eyaletlerinde muvaffak o
lamamış bulunmasına rağmen bel
ki Alınan siyaseti yirmi 'beş veya 
elli sene sonra bir netice verir, fa
kat her halde bu, çok uzun bir za
man meselesidir. 

Halbuki, Alsas Lorende olduğu 
gibi, Bohemyada da ister istemez, 
''Hamiler,, in tabiatına göre, sert 
bir siyasetten yumuşak bir siya
sete geçilecek, sonra tekrar sıkı 

bir siyaset tutulacak, ~e hiç birin
den de bir netice alınmıycak. 

mıyan bi,r mania. 
Evvela, maddi bir mania, sonra 

da manevi.. 
Bugün Çeklere yapılan muame

le çok geçmeden komşularını a
yaklandıracak ve hatta .daha şim
diden ayaklandırdı 'bile.. Evvela 
Slovaklar. Slovak başvekili Rahip 
Tirzo kendinin rahip Helinkanın 
yerine geçmeyi ve bu sıfatla Berli
ne gidip Çeklere karşı Almanyanın 
himayesini istemeyi düşündü .. 
Fakat elde ettiği şey milletini .da
ha büyük bir zulme esir etmek 
oldu. 

Bugün Slvokalar bunu görüyc;
lar ve Çek milletinin başında bu
lunanlar kadar kendi hükumet a
damlarının da hatalarını takdir 
ediyorlar. 

Çekoslovakyanın inkırazından 

Macarlar istifade etti, Lehliler is· 
tifade etti. Fakat onlar da biliyor
lar ki - onlar gibi Yugoslavlar ve 
Rumenler de biliyor - Almanya, 
elinden gelse, onların hepsini ha
kimiyeti altına alacak. 

Bu şerait altında, mesıa Hırvat
ların Slovaklar gibi hareket etmi
yeceklerini ve Maçekin Berline 
gidip Sırplara karşı Almanyanın 

himayesini istemiyeceğini düşü

ne biliriz. 

Almanya ve ırkçılık 

Bugünkü Almancılrğın esas O

lan Irk mefhumu önümüzde du
rup duruyor. Onun için, bütün bu 
milletlerin Almanlarla müsavi tu
tulma.dıklarmr ve tutulmıyacakla
nm bilmeleri lazım. Irkçılık, AL 
manya bir efendi memleketidir, 
diyor. Güzel. Fakat hangi Tuna
lı ve ya Balkanlı eair olmalı: ı.ter? Almanyanın kartısıııa 

çıkan bir mania Awupa bugilnldl Pflaa 9Ul
yetinde 'bulunmasa ve kendini si

Bu suretle, Çek milleti i\1man-J lahlanmıya vermiş olmasaydr, bil. 
yanın karıısına bir mS.nia §eklin'! ha'ssa iktısadi mahiyeti haiz bir 

· 'Alman askerlerinin Çckoslovakyoyo girişi 

siyaset tutabilirdi. Bu ıiyasetle, 

Münihten sonra, Çekoslovakya, 
Macaristan, Romanya ve Yugos -
lavya vaziyetini bir federasyon ha 
linde bir araya toplatır ve bir 'ka
nalla Renle bağlanacak olan Tu
na yolu da bu federasyonun mih
verini teşkil ederdi. 

Şüphesiz, bu, zaman mütevak
kıf bir siyasetti. ilk bakışta bunun 
nüfuz siyaseti ile hiçbir benzerliği 
yoktur. Belki diyecekler ki Al -
manlar bu siyasetten memnun ol
mazlardr. Onun için, Çekoslovak. 
yanın işgali, bilhass A vusturyanm 
ilhakından sonra olması itibariyle, 
Almanlar üzerinde büyük bir za
fer tesiri yaptı. 

Acaba bundan, Almanyanın va
ziyeti oldukça f~na da hükiımrt 
onu zaferlerle beslemiye mecbur. 
dur hükmünü çıkaramaz mıyız ?. 

Napolyon Fransayı, böyle za
ferlerle doyuramamış ve memle
ket çok büyük teşebbüslere giriş. 

mekten pek çabuk bıkmıştı. 
Sonra, farzedelim ki, geç'!n 

marttaki işgal sadece Alman mille 
tini oyalamak maksadı ile yaprldr. 
O halde demek Almanya bir .diğer 
işgal, bir diğer zafer ihtiyacında? 

Mukavemet kendini 
gösteriyor 

Halbuki, Lehistan mukavemet 
ediyor. Almanyanın Danzig işinde 
muvaffak olacağc şüpheli. Şehri 

alabilir, fakat Lehistan kendi top_ 
raklan ile Danzig arasındaki bü
tün münasebatı kesebilir. 

Romanya da mukavemet edi. 
yor. 

Yugoslav kral naibi prens Pol 
.da son Berlin seyhati esnası~da 
mukavemetinden bir şey kaybet_ 
mi~e benzemiyor. 

ÇekOlloftlcJa faciw olnMuydı 
Lehistan, Romanya ve Yugoslav
ya bu şekilde mukavemet edecek_ 
Ier miydi?. Şüphesiz hayır.. Her 

üç memlekette birer parti teşek· 

kül edecek ve Berlinle anlaşma 

hayatımız için bir sigortadır diye
ceklerdi. 

İtalyada Musolininin ve Ciano
nun Alman dostluğu siyasetine 
karşı günden güne arttığı görülen 
bir muhalefet vardır. Bu muhale. 
fetin de Çekoslovakyada olup bi· 
tenleri görerek baş göstermedi. 
ğini kimse iddia edemez. 

Onun için, tekrar etmek lazım 
ki, Almanyanın Bohemya yayla· 
sında karşrlaştrğr müşkülat çok 
büyüktür ve bu müşkülatx hesap
sız hareketleri, şiddet göstermek 
hevesi ile başına saran, gene ken
disidir. 

Almanya daha ileri de gidiyor, 
bu lnüşkülatr gittikçe daha fazla 
arttıracak hareketlerde bulunu. 
yor. 

Bu iyi müşahadeleri olan kim· 
seler her gün biraz daha anlıyor. 
!ar ki, eskiden Rusya için Lehis· 
tan neyse bugün de Almanya için 
Bohemya odur. 

Ne 1938 eylülünde, ne de 1939 
martında Almanlarla Çekler ara. 
sında nasıl oldu da harp çıkmadı 
diye hayret edenler oldu. Yanlış .• 
Harp çıkmadı değil. çıktı .. Fakat 
muharebe olmadı. Bu de.. İtalyan
ların • iki isyan arasındaki devre 
de - 1815 den 1866 Y- kadar de· 
vam ettikleri harp gibi, bir beyaz 
harp. Denebilir ki İtalyanlar 1919 
da da Almanlara karşı ayni şekil. 
<le bir harp açmişlardı. 

Rusya Lehi.:;tan har!( .i kaybet
tiği gibi Avusturya Macaristan 
del bu harbi kaybetti. İngiltere de 
ayni şekilde İrlanda harbini kay .. 
betmiştir. Fakat onunki daha ki. 
barca?. J 

Onua için, ~ da -'9 
geç Bohemya · harbini kaybede~ 
ceğini düşünebiliriz. - (La Tri. 
bune des Nations). 
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lSDIFllncnunk baınısneırn 

Beynelmilel 
Romanya konkurlar1 Milli kı'lme takımlarımızdan ikisi: Fenerbalıçe ve Beşiktaı 

Beynelmilel Roman} a konkur-hı (Ex (aequo) Berabere,. 
piklerinin ikinci i Bi.ıkreş Baneas~! ı Zahey Dacu stie ile {Rom) We 
hipodromunda yapıldı. ideman Der ar ile (Alro) Komoro-

Orijinal bir yazı 
--~ ---liWWWL ,,_.. -- liWWW2 ............. 

Almanya, Polonya, Belçika, Le- vski Sbicg l 1 ile (Pol) . Barajda be
ton) a, Homanya milli ekipleriyle rabere kalarak .. 
bir çok ivil 'e amazon binicilerden I Baraj 1.75, 11 baraj 1.80, 11 l Gelecek sene takımlarımız nasıl 
ba~a Yugoslavya ve ltalyadan da baraj 1.95 
ferdi olarak gclmi~ binicilcrle müsa
bıklar 73 kic;idirlcr. 

Gelen haberlere göre yenil. 
mez bir km'\ et olan Almanların 
karşı mda bilhac:"<l Polonyalılarla 

il (Exaequo) Berabere Epure 
Karpen ile (Rom Topc cu Fulcer 
ile (Rom) Ozols ı\useklis ile (Le -

ton) 

birer kadro teşkil edebilirler? 
vazaıın: MlYlammeır OOgaç 

H.omcnlerın mucad leleri , e bazı AL TiNCi GüN 
muhim musabakalarda galebelen Milletler kupası (Kral Karo! ta-

Milli küme ve dolayısile futbol sezonu birkaç hafta sonra bitecek. 
Bu münasebetle gelecek sene bambaşka ve yeni elemanlarla karşımıza çıkacak olan üç büyük 

klübümüzü alfabe sırasil e tetkik ederek kanaatlerimi aşağıya yazdıı:ı. Konuşmaya başlıyalım: 
konkurlann ze\ kini kat kat artır - rafından) 
mış 'e her gun c:e}irci adedini (az. Ekip ta nifi: I Romanya 19 puan 
lala , tırrnıc:tır. II Almanya 28 puvan III Belçika BF.ŞlKTAŞ: 
Alınan t eknik neticeler: 35 puvan IV Polonya 47 puy.an . Her Zinger istisna edlllne ondan gayri esa.sh bir antrt>nör yüzü 
İLK GÜN: irtifa l.30, 21 mani Ferdi tasnif: J Eure Del fıs ıle gömılyen Be iktaş şimdiye kadar hep kendi yağıyla ka\'nılup duru. 

Roman) a ordu u zabitani) la tütün (Rom) hata (0) Il. Tzopesko Ful yordu. Herkes müttefikti ki, Beşik taş da ecnebi bir antrenör ellne dllş· 
"İ\ il 'eamazon binicilere. rec ile (Hom) hata (0) sr, fc\ kalitde takmı hislerine ı•ek yakın intibalar hi ıl edebilirdi. J"a-

l Korbeanu Firman ile (Rom.) Homenlerle Almanlar arasında kat - yoksulluk dcmlyellm • dikkat sizlik Be~ikta~ı hakkı olan bl~ok 
hata {O) \akit 142, ı ı !'ikule ku mücadele çok çetin olmuş fakat ne- netict'lerdrn geri bırakmıştır. 
Ankutzn ile Hom. hata (0) ,akit ticede Romen ekipi 9 pu\'an farkla Ney e> artık bu uzun hasreti sona ermiş, siyah. beyar. ıla iki kö-
1.4t1 3, 11 l Pıerre Beauduin (me" ı Almanları geçerek Kral kupasını til bir futbol antrenörünün eline te\' dl olonmu5tur. 
hur B iç kah c:İ\ il binici) Keme kazanmıc;lardır. Bu 'esile ile sistemi 'e hele tak tiğl hayli düzeleceği tahmin edilen 
ile Jnta (1 \akit ı. 45, YEDl~Cl GO'N l~ikta.-. bazı hatlannda yapacağı tadllitla söyle bir takım kurabilir: 

lKl. 'Cl Gt\ ·: 
1 

Gonza Ali baba ile (Belç) hata ;\I. Ali - Faruk, HU nü • Rlfat, Bedii, İbrahim - Tarık, Şeref, ı·u-
Jrt~fa 1.30, 23 mani, parkur 990 (O) \·akit 1.48 il. Zahey Drakustie at, Hakkı, Hüse3in. 

m 5 b J llü cy:nl pek iddia edemem ama Tankla l<lwlin for\'ette iyi rand. 
· • ", m~ı.;a ı ~. . ile (Rom) hata (0) \'akit 1.50 III. 
1 S ,.u~ıtz Dunkan. ıle (Pol) hata Zahev Htınter ile (Rom) hata (O) mantı unsurlar olacağını ileri üreb lllrim. 

(o k t 2 3 ı ı B nkrn "\' J Şeref, yanındaki enerjik elema odan alacağı kU\ ,·ette temı•osunu 'a ı . . rı an , otam 1 ·t ?()() 
b d ·ı (i\I h (0) k" 2 \'a 0 "" bula<'ak, Fuat ise Şeref - Hakkı kombinezonunun ortasında W. M 

ru er ı e m . ata v~ ·ıt. · I< \PA 'IŞ MÜSABAKASI sl teminin icablanna uygun sert ve seri ataklar yaı•abllecektlr (1) 
1, 115, III zaheı DrakuJıc ıle l. R,adulc-l'u B~kar ile (Bom) ha 
(R ) h O ~ " Bu meyanda artık mua\1n hattı da müstakar bir manzara alacak, 

om ~ta ... < • • 'akit 2r.ı.o ta (0) vak"ıt 1.51 II. P. Beauduin UÇ(• CÜ U miidafa.ası ise her zamanki gibi sağ lamılığını muhafaza edecektir. 
. ~ ~ :--;ı. . Sidnci ile (Belç) hata (0) vakit FENER BAHÇE: 

Irtıfa ı.5o, .. ? manı, 1 Brınkman l.:>2 Hb datnn P'3>r-ile f Rom ) AJieddln, Zeki, Beld.r gibi üç ortll!:!ınm a~Tılı"1yla uzun sarsıntı-
'~ ot.ar. brudc.r ılc (\im) hata (0). a ..(A>.#it .57 lar geçiren ı·merı...ıaç. ...- yıldan beri bir de müdafaa buhranı iı;er-
\ ak1t 2. 18 - 30. 4 5, 11 Gonza Ni '?. 1 .. b k 1 d Kral Ka . . n u a a ·a ar an sonra - sı'nd"'''dL 
baba ıle (Belç ) (0 \akıt 2.15 -31. '"' 
l 5, il 1 Brinkman 0'-e~et 
( \lm) hata (0) vakit 2. 25 

rol bütün binicilere hatıralar vere
ile rck tebrik etmic:tir. 

Cavit S. TULÇA 

Gı-lecek yıl bunu yt'nl elemanlarla kaı•ahııası memul olan san • 

llicinrtliler hücum hatlarında yapacakları tadilatla eski süraflerlnl 
kar.anabileeeklerdlr. \'egine hatası ı.,sa pas gibi modası geçml bir 

sistem olan Fenerbahçe ihtimal ki taktiğini pek az değif.)tirecektlr. Fa.. 
kat asıl t'>lahat nazarı dikkat değer; mc eli: 

Cihad ,·eya X ecdet • \'~ar, (il risto), I.ebib • Ali Riza, Bülend, M. 
Rc::ad - l'.'ikret, Esat, Melih, Rebli Fikret. 

Şeklindeki bir tertlb eski me~h ur Fenerbah~e stilinden zengin Ör· 
ueklt~r 'erebilecek kabiliyettedir. il \icum hattında içlerle ~ıklar her 
1.aman deplasman yaıtablle<'ck hele ~ıklar oyunu se) ri üzerinde mües. 
s)r olacak kadar pi kin oyunculardır. İki Hkretıerin Uriikllyeceğt hü
rum hattımla santrfor l\lelllıln bir ~l Jer \'aadcttii,oini her eye rağ

men kabul \ 'e ümit etmelidir. 
Ben, sarı - liıeh erd takımda lk inci bir noRsa:ı olarak da antrenor 

i,.ini ileri silrerlm. "Kliı tk,, değil, "yeni" antrenör. 
GALATASARAY: 
Yeni kuwetlerln Utihakile llhl en iyiye bellnl doi:'Tllltan Galata a.. 

rayın gelecek ene daha ağlam \'C kadro J..-ııracağı muhakkak ır. O 

da: 
Osman - Faruk, Adnan - Mu a, Riza, Eşfak - Salim> 

Cemil, Buılurl, Rülenıl (Saraflnı) • 
alihaddln, 

Kalesimlen bal'ka her tarafı "demir gibi,. olan Galatasaraym bu 
r;ekilıleki tadilatı ehemmiyet rolilnU bir kat daha arttıracaktır. Müıla.. 
faa, mun\":in n muhaclm olarak ~ok tecrübe geçiren alimin :ığ ~ık 

oynatılmasını da ben ileri atıyorum. Blr kere tecrübe ..• 
İhtimal ki bu yenle adaşı J...ebl ebl~1 M. alim aratrnıyacakhr. 

(1) Şimdiye kadar sağ haf, solbaf, ve nihayet sol açık oynatılan 
Fuadln santrfor yerinde pek mUhim bir "golcü" olııcağmı iddia ede

rim. 
DÖRI}C~ce GÜN 

Irtifa 1. 50, Mani 20. (Ex aepu- ya rl n 
o berabere. Taksim stadında .~apılacak Gençfutbol.~akemlerimizdenl Bugün kil maç 

Profesyonel gureşler Tarık Oz~~en~~" ı Galatasaray, Vefa ile karşı karşıya 
l Brinkman ve Waidman (Alm) 

l. 4. 'e 1.4 hata (0) (O), II Brink· 
man (Alm) 1.48 \'e 1.48 hata (0 
(0 III Skuliez (Pol) hata (4) va
kit 3.1 

Kara Ali Bulgarla Dinarlı da Tıp fakUl~esını. ~n .1Y1 1 Şampiyonluğun kuvvetli namzedi tehlikedirler. 

AM '\ZONL. R ŞAMP1YONA$l 
1 Bn. Mihail Fo net ile (Rom ' 

hata (0) \akit 32. 2 5, 1I Bn. Pier
re Beauduin La Pcrigotte ile (Be!ç 
\e Bn. Lo\c i Nac:.caçitul i1e (Rom 
hata (0 ) (O 'akit 33 \'C 33 

BEŞl~Ct GÜN: 
Itifa 1.60 mani 18 30 mü abik 

Bir kadın 
Kop nhag, 30 (A. 

maıkah kadın .~'Üzme ııampiyonu 21 

ya3ındn J enny I\'.nmmcrsgard, diin 
Kattcgnt kanah tarikilc Jutland'dn 
ve 133 kilometre mesafede kfıin 

Grenn mevküne yüzerek gitmek U. 
zere denize atlamıştır. 

1 dereC8 110 bıtırdt :Galatasaray bugün Taksim stadın- Sadd T. 0G}Jr 

Habe~le karşılaşacak . da Vefayla karşılaşıyor. Bu maçla Ceza verilen 
~ milli kümenin son oyununu o~'Ilıyan 

Nihayet gerek pehlivan ve ge· 
rekse organizatörler sulh olmuş. 
]ar ve Bulgar güreşçi de bu hafta 
güreşmeği kabul etmiştir. 

Geçen hafta yapılan güreşle11de 
Habeşli pehlivanı yenen ve eski 
kuvvetini hiçbir zaman kaybetmi
yen Kara Ali Bulgarla gürcşmeği 
kabul etmiştir. 

Kara Alinin bu pazar günü Bul 
gar pehlivanı karşısında alacafı 

netice meraka değer .. 
Habt: ·!iyi yendikten sonra Ka· 

ra Ali her h a 1 d e bu hafta da 
Bulgarın karşısında muhakkak ga 
lip gelmek için çarpışacaktır. 

Bundan sonra Mülayimin Po
lonyalı ile güreşmesi icap ediyor· 

Galatasaraym §ampiyonada olan U- S p Q re U 1 ar 
midini daha kuvvetlendirmek için .. 
ı.ugünkil maçı kazanması lazımdır.. Beden terbiyesi İstanbul böl ~ 

Birkaç haftadır oyunu olmıyan gesi futbol ajanlığından: 
Vcfnhlarm da bu mUhim maç için Beykoz klübünden: 277 Kema. 
epeyce çalıştıklarını duyduk. Bina.. !ettin Gün~c;en ı ay, 
enaleyh bugünkü maçın - dünkü Galatasaray ldübünden: 203 
tahminimizde de söylediğimiz gibi - Xubar Hamamcı 1 ay, 
heyecanlı olacağı şüphesizdir. Kasımpa..,.c:a klübünden: 1063 
Şampiyona yolunda i!crliyen Ga- Rüştü Kasnak 1 ay, 

latasaraya muvaffakıyetler, ve kuv Beyoğluspor: Çiçaviç 1 ay, 
vcUi bir takımın karşı akrşıya ge. Kasım paşa. klübünden: 587 
lecek Vefaya da iyi bir oyun tc - .Mümtaz Dizmanoğlu ı ay, 
menni ederiz. Fenerbahçe klübünden: 885 Ya 

Yannki maç 

Fener -Beşiktaş 
~r Alpaslan 1 ihtar, 

Galatasaray klübünden: 1387 
Cemil Gürgen 1 ihtar. 
Yukarıda adları, soyadları, 

Genç kadın yüzme, mesafe dün_ 
ya rokorunu kırmak tas:ıvvunında
dır. Yapacağı seferin ikl gün de. 
vnm edeceği tahmin olunmaktadır. 

sada Polonyalının hafta içinde Ankaradan fena neticelerle dön klüplcri ve bölge sicil sayıları 
yazılı bulunan idmancılara işti. 

rfık ettikleri müsabakalardaki 
auihareketlerinden dolayı hiza. 
larında yazılı müddetler için mu. 
sabaka boykotu cezaları ·veril -
miştir. 

Eyüplilerin 
Yeni bir spor sahası 
Bir zamanlar Bozkurtlularrn 

spor sahası iken bir kaç yıldır ı 
buzulmuş olan Otakçılar fut bol 
~nhsı şimdi Eyüp halkcvi tara. ı 
fırdan yeniden tanzim edilere!t 
ı lı1landırılmıştır. lki haftadır ü. ' 
trinde muhtelif egzersizler ve 

r ıaçlar yapılan bu sahada bugün 
:yüp halkevine bağlı genç fut -

l olcui:ır!a Eyüp ıdman yurdu B 
n1<ımı. f.ıonra. da Davutp::ışalılar. 
l:ı (A) takımı karşılaşacaklardır. 
I yup halkevinin yeniden tanzim 
c miş olduğu saha 1stnnbulun en 

1~cnış sahalarından biri olduğu i. 
cin c:o!m<tıden sonra orada bir çok 
'!h.ntaz'lm ve büyük maçlar ya. 
pıı:ıbilccektir. 

/\t) melli pelılivamnnz Kara Ali 
On gündenberi memleketimizde 

bulunan Bulgar pehlivanı Peter 
Freştanof nihayet bu pazar Tak
sim stadında Kara Ali ile güreş-

annesinin ölümü dolayısiyle mem. mil§ olmasına rağmen, cuma glin-
leketine gitmesi bu güreşi suya T:ırık Üzcrl'ngin hakrm kı~ afctile kil tahminimizde bu maçta Fencr-

düşürmüştür. Genç futbol hakemlerimizden bahçenin daha avantnjlı olduğunu 
Bunun üzerine Mülayim, ibra· Tank Özercngin'in son imtihanla- kaydetmi)tik. 

him ile karşılaşac;ıktır. rmı da vererek tıb fakUltesini en Her iki taraf içln de, milli küme 
üç seneye yakın bir zamandan- i;i dereceyle bitirdiğini haber al- vaziyetinde rol oymyacak maçın 

beri İstanbul ringlerinde görün· dık. neticesi (gollil) olacak ve fırsatçı 
miyen ve kendi getirdiği güreşçi. Tarık, spor hayatında çok temiz muhacim hattı takımını galib gcti
lerle Anadolunun muhtelif yerle- tanınmış \'e sevllmlş, dürüst, çalış. recektir. 
rinde güreşler yapan Dinarlı da 1 kan bir gençtir. Fenerin en bil; ilk avantajı, hnf 
bu hafta, geçen hafta Kara Aliye 1 Arkadasımızn yeni atıldığı ha- hattının, hasmı haf hatbndlUl çok 
mağlfıp olan Habeşli ile karşıla - yatta dn muvaffakıyetler dileriz. üstün olusundadır. Nispeten kuv -

vetıi olan Beşlktas mUdafaası kar-

Beşiktaş klübünün fevkalade kongresi 
meğe razı olmuştur. Klübtimüz asli aza kongresi 5 zim olunan 

müzakeresi. 
klUb nizamnamesinin 

§ısında Fenerin teknik cenahları _ 
nın hazırladığı gol pozisyonlarında 

çok değil, vasat bir fırsatçılıkda 

bir muhacim çok işler görilr. 
Malfım olduğu üzere Bulgar temmuz çarşamba günU saat 18 de 

pehlivanı ile organizatörler ara - fevkalade <ılarak içtima edeceğin
sında bazı ihtilaflar çıkmış ve iş den asli rızanın tc8rlfleri rica olu. 
polise kadar aksetmiş ve Bulgar nur: 
pehlivanı da geçen hafta yapılanl RUZNAME: 
güreşlerde yer almamıştı. Cemiyetler kanununa göre tan-

Fener müdafaa hattı, haflariylc 
anla.5arnk muhakkak açık bir oyun 
sistemi takip etmelidir, Yoksn sıkı
şık vaziyette oynıyncak mUdafaa
nın üzerine dikilecek şandcllerde 

Beşiktaş orta. muhacimlcri dalmi 

Tebliğ tarihi olan 1-7--939 
tarihinden itibaren klüplerinin 
ve hakemlerin bt. futbolcuları 

ceza müddeti içiinde müsabaka. 
lara iştirak ettirmemeleri lilzu. 
m11 tebliğ olunur. 

,\lı_,Ş,' .. , 
f. 
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Perdelik P:~es. 

ŞAHISLAR: - Nensi - Ya kaybederse'k?4 

Adam başına en az yirmi sene ı.. 
Cim, Nensi, çocuk, iki polis. Cim - Korkak sende!. Zaten 

ZAı".'v!AN: Yirminci asır, A 
mcrika. 

SAHNE: Otunnak, yatmak 
ve ayni zama?ıda mutfak olarak 
kullantlan bir oda. Ü:!~rİ muıamb 
a örtülü bir tahta masa.. Raflar
da adi tabaklar. Bir köşede bir ot 

minderin üstünde eski yorgan· 
lar. Hasır sandalyeler. iç kapayıcı 
, kirli renkte p2rdeler. Rast gele 
atılmış kadın çamatırları ve erke!< 

gömlekleri. Bir saç soba. 
Perde açılınca, sobanın yan 

mda, ba§mı avuçlarmm içine göm. 
m:.iı, yerde diz çökmüş bir ka 
ın görülür. Sobadan hararet gel· 
mediği, kadtrun omuzlannırun üz 
erindeki eski hırka ve atkı yığını~ 
na rağmen zaman zaman şiddetle 
aarsrlışından bellidir. 

Masanın üstündeki cıgara 
paketine uzanır, boş olduğunu gö. 
rüwce hırsla yere fırlabr ve soba 
!ilin tablasında bulduğu bir cıgara 
İzmaritini yakar. 

Biraz sonra kapı açılarak, 
Cim girer. Kucağın':b.ki çocu
ğun ağırlığından dolayı müşkülat 

la yürümektedir. Kadın, bir köpe 
iin efendisine sadakatle yaklaıma 
•ı gibi bir sokuluşla onu karşılaya
hk, sevinç alametleri gösterir.) 

Nensi - Merhaba, Cimi (Bir
iden çocuğu görerek) Ne o? Bu 
nedir? Bir çocuk mu . 

ağlayıp sızlamaktan başka işe ya· 
ramazsın ki !. 

Nensi - (Hakarete alışıktır. 
aldırmaz) Nasıl yaptın bu işi, an. 
!atsana! .. 

Cim - Anlatmam .. Paraları na· 
srl alacağımızı da söylemiyece • 
ğim. Taksi Lui ile orta'ğız. Senin 
karışmana lüzum kalmadan biz 
içinden çıkarız. İstersen şimdi def· 
ol, git .. Biribirimize bağlı değiliz. 
ki! .• 

Nensi - (Ağlar) Yapma, Cim! 
Beni döv de acı sözler söyleme! .• 
Nikah memurunun önüne çıkma • 
dıksa, bu benim kabahatim mi?. 
Nikahlı karın olsam daha mı sa
dık, daha mı feldakar olurdum ? .• 
Her dediğini yaprruyormuyum?. 

Cim - Ne sızlanıyorsun öyle , 
. ' ıse .• 

Nensi - Mesele şu, Cim, bu iıı 

beni korkutuyor. Şimdiye kadar, 
biliyorsun, hatmn için her şeyi 
yaptım. Çaldım, yalan söyledim, 
ne dedinse itirazsız kabul ettim ... 

Cim - Yetişir. Karşılaştığımız 
zaman neydin?. Seni hapishane 
merdivenlerinlde bulmuştum. 

Nensi - Doğru .. Bende ne di· 
yorum, iyi bir kızdım demiyorum 
ki .. İkimiz ayni tohumdan yetiş • 
meyiz, Cim, çamur.da dikilen iki 
eş tohum!. Allah bile bize kaba
hat bulamaz. Çiçekler bile güneşe 
doğru uzanmıyorlar mı? Herkes 

"-Bir defada beni ditıle ne olm, vazger bu 1ştetı !,, -

---Cim - (Sert) kapıyı kilidle !. 
Nensi - (Koşup kilidleldikten 

sonra) Neren buldun onu? Ne ya
pacaksın? Niçin buraya getirdin? 
Söylesene?. 

yükselmeğe çalışırız.Biz de çamur cakan olacağım. Yüzüne bakmak ı doktora veriyordum, çocuğa bak
ld büyümüşüz am::ı y::ı"-ıyor~.z. Ya- değil, ancak tüküreceğin, bir acu- ması için bir de ka.dın tutmuştum. 

... ,, r.ı ~ ,.,., ı·f~ 1 G ı·w· . . k 
şamak için de, yankesicilik yapa- ze · enç ıgımızı, aş ımızın ya- İ~meğe batlad.rriı. tçlmlde yanan 

ne daha hapse mahkum oldum. çocuğu uyandırmlğa çalışr. Ço • 
O ğlum,gene, adresini bile bilme· cuk kıpırdayamaz.) • 

Cim - (Yatağa yaklaşarak) 
§unları kaldır 1 • 

Nensi - (Yatağm ü:stündeki 
öteberiyi toplar. Erkek, çocuğu 
hızla yorganın üstüne atar). Ca
nını acıtacaksın dikkat etsene, 
Cimt 

Cim (Güler) - Şimdilik bir 
ıey duymaz .. 

Nensi - Ne diyorsun Yoksa ... 
Cim - Anladığın gibi uyut-

tum .. 

Nem* - Hali fena gibi geliyor, 
bana, Cim, uyandırsam mr aca
ba?. 

Cim - Uyandır !da haykıra 
haykıra p o 1 i s 1 e r i başrmıza 
toplasın?. Birşey yok. Azıcık mor
fin verdim.. İ~te yarısı da burada .. 
(Cebin.den küçük bir kutu çıkarır) 
İhtiyüat payı! tştler yolunda git
mene, bir daha sefere morfini 
daha fazla vermek icap eder. (İ
lacı tekrar cebine koyarak ceke
tini çıkarır.). 

Nensi - (Yüzünü elleriyle ka. 
payarak) Allahım, demek onu ka
çırdın?. 

Cim - Ya ne olacak: Dadımı 
oldum zannettindi?. Bana bak, 
kendini topla! Ağlamak sızlamak 
yok.. Akhru başına toplarsan, en 
kazançlı i4irniz bu olacak. . 

Nensi - (Kendini tutmağa ça
htara:k) - Kimin çocuğu?. 

Cim - Hakim Frimanı tnır-
mıaın ?. 

Nenai - Şu milyoner Fri~an ?. 
Cim - O .. 
Nenıi - Sakın bu çocuk, Fri. 

m.anın yeni aldığı evlatlık olma-
1m? Hani bütün gazeteler yazdı 
'lar, evladı manevisiymiş.. Resmi 
Dl koymuşlar falan?. 

Cim - Ta kendisi. Kanuni mu. 
amele bile yapılmı~. Kazanırsak, 
adam başına yirmi bin dolar dü
ıecek. 

rız, çalarız~' 11ya1an '' 5<lylefiz, 'saf' mnda, yirmi binin, kırk binin ne bir acıyı ancak ispirto söndürebi. 
insanları aldatırız. Fakat böyle ehemmiyeti var, Cim? Bunlar, liyor gibiydi. Şefler, müdürler 
zavallı masum bir çocuğu çalmk, Rokfeller gi~lerin, yüzlerce, mil- bir kaç kere ihtar ettiler. Kulak 
para mukabilinde satmak, bu büs- yonlarma ragmen satın alamadık asmadım. Nihayet bir gün işim
bütün başka bir şey!. Çok müthiş! lan .şeyler, değil mi?. den de çıkarıldım. Ben de o hırsla 
Cezasını çekeceğiz!. Cım - (Kadının sözlerinin te- patronu döv.düm. Artık bir daha 

Cim - Çocuğa bir şey olnuya- sirinden kurtulmağa çalışarak) iş bulmama lda imkan kalmamıştı. 
cak ki, parayı alınca sağ salim ge- Beyh~~e ~il döküyorr.un. (Kalkar, Çocuk olmasaydı, çoktan kendimi 
ri göndereceğiz.. ceketinı gıyer.) öldürecektim, hasta çocuğum için 

Nensi - Ama ya almak iste- Nensi - Nereye gidiyorsun?. yaşamağa katlandım. Onu dünya-
mezlerse ! Ya hakim, öksüzl~r Cim - Sana itima.dım yok. da tek başına bırakamazdım, za-
yurdundan alıp manevi evliidı yap Böyle ağlaya bakıra, bizi de ya- val11 küçük arkadaşımı İçkiyi bı
tığı bu çocuk için yirmi bin dolar kalatacaksın .. Taksi Luiye telefon raktım, iş bulmak için baş vurma. 
vermeği lüzumsuz görürse!. edeceğim, geHp çocuğu burada!1 dığım kapı kalmadı. Ustürn:lekiler 

Cim - Sen beni budala mı sa· alsın.. den başka giyecek kalmamıştı. 
myorsun? Düşünme.den bir işe Nensi - Dur, Cim, senden ilk Ev tamtakuidı. 
girişir miyim? Hakim çocuğa öyle defa bir !Jey istiyorum, Allahaşkı
düş'k:ün ki, yirmi bin değil istesek na bu iıden vazgeç, yapma 1 Gö
iki mislini bile verir. Kolay kolay tür çocuğu yerine!. 

diğim yurdlarda kallctktı .• (Aya. 
ğa kalkar~ işt~bulkiiar, onra 
sını biliyorsun. Yalnız beni mah
kilm c!:ien adam, ·hakim Trimandr, 
bu çocuğun babalığı olyan mil
yoner! (Yumruğunu hırsla masa
ya vurarak çıkar.) 

Nensi - (Kalkar, dalgm) Ne 
yaptığın farkında .değil, intikam 
alırken kendini mahvediyor. Ben 
onsuz yaşayamam.. Yarabbi, aş1< 
nfretten daha kuvvetli değil mi
dir? (Çocuğa bakar). Zavallı yav· 
rucuk, elimde olsa, seni şimdi evi
ne götürürdüm.(Birden Cimin ce
ketini görererek, cebin.:leki morfin 
kutusunu alır, kapıyı kilidlcr ve 
<lolaptan bir viski §işesi çıkarır .) 

onu milyonlarına varis yapar mıy
dı? Onun igibi bir adam için yirmi 
bin k:loların ne kıymetli olacak ... 
Vermesin de bak, ben neyapa -
rım?. 

Bütün gün iş peşinde koşup, 
ceplerim boş, elim boş eve döndü
ğüm bir akşam, oğlu;n her zaman 
k. Cim - (Kapının dı~mda) Aç 

Cim - Sus! (Kadın yu" zün;; ı gibi beni kapıya koşarak karşı- ı::: .. ::a:ıa ! uymuyor musun?. 
bir iskemleye kapayarak agylar.) lamadı, onu yerde ateşli gözl'! . N~:ısi - ~imdi a~ıyorum (Mor 
Boıt yere kendini harap ediyorsu,n rıyle güliimsemeğe çalışan bir 

-s !in kutusunun muhteviyatını vis· 
vazgeçmiyecegıw·m diyorum sana, külçe halinde buldum. O gece il'< b 1d ardağma boşaltır. l{apıyı a· 
mahk" 1 1 defa olarak, bir aıJamın '-·olunu um o ursam ne yapa ım, çe· J <;ar.) 

Nensi - Uyan yavrum, u· 
yan 1 Seni süslü odana, başı kord.:
lab dalddarına götüreceğim. U 
yan, aç gözlerini, küçük tembel, 
o ka.dar yollara kucağımda taşıya. 
mam ki seni! Hadi, davran baka
lım. (Çocuğu sarsar. Kaldırma

ğa çalışır, çocuğun hareketıizliği 

karşısında şaşırarak eliyle yana'c
lannı, boynunu yoklar, nabzını 

tutunca, birden ke11kin bir çığlık 
koprır. Bu ses Cimi bıraz ayıltır.) 

Cim - (Kalkmağa çalışarak ) 
Ne var? Başımdaki bu ağrrlık ne
dir?. Sarhoşum galiba! (Çocu· 
ğun önünd~ yüzü bembeyaz ke3i
lerek hareketsiz duran k::ıJma ba· 
kar). Hayır,, içki beni böyle yap
ır.azdı. Ah, anlıyorum, sen beni 

uyuttun.. (Kadına hücum e:lerck 
gırtlağını sıkmağa başlar.) Sen. 
sen yaptın bunu ha! Beni aldat
r.ıağa, çocuğu benden çalmağa 
!<alktın 1 • N ensi - (Erkeğin önünde diz 

çökerek) Hayır, hayır, Cim, ye
min etme! Sen bir şeyi aklına koy 
dun mu, aleyhine bile olsa yapar
sın. Kendi kendini ölüme mah-

keriz .. Biraz beni dinlersen, ne kestim. Muvaffak oldum. Bir c· (E f ·· h ·1 b 
h ft . a·k F ım - tra a şup c ı e a- Nensi - (Nefes al:nag-a çahc...1. 

den bu ka.dar israr ettig-imi de an. a a geçın 1 
• akat ikinci hır· k 'k) N 0· k k'l"Jl d' ? :r 

kum ettiğini farketmiyor musun? 
Kelepçeleri kendi ellerinle bilek
lerine tı..kıyorsun. Bic. .defa da be
ni dinle, ne olur, çocuğu çaldığın 
yere götür, sokakta bu_ldum fa.tan 
diye bir hikaye uydurursun. Sa· 
na bahşiş bile verirler. 

Cim - (Elini kadının ağzına 

tutarak) Sus, yoksa şimdi seni' cie 
uyuturum. 

Nensi - Peki, peki susuyorum, 
itme beni!.. (Kollarım adamın 

boynuna dolar.) Beni böyle, ken
dine yakın, istemiyor musun?. 

1 - d k 1 d ·ua e ıye apıyı ı ıı e ın. rak) Dur, bırak, Cim, rocugwa bak-
Iarsın .. Biraz evvel, "biz ikimizde sız ıgım a ya a an. ım. Bir seneye N . H" b" d ki . . :r 

mahkum ettiler. ensı - ıç, ır en mse ıçerı sana!. (Cim kadını o kadar hı.ıla 
çamura ekilmiş tohumlarız,, de- . . . d" ca··ı ) . . 

gırıvermesın ıye.. u er yırmı bırakır ki, kadın yere yuvarlanır. 
din. Ben hayatın içinde büyüme- M"'dd t" t ı h b' ı· ı.:ı w •• il 1 u e ım amam o unca, apis ın ıra,, şur<ı ;.ıa yatagrmın ust n· Tam 0 esnada kapı vurulur. ki 
diın. Ailem, nar:ıuslu, dürüst in- haneden çıkar çıkmaz ilk ışım, -de uyurken, yabancı biri içeri polis girer.) 
sanlardı. Ben de onlar gibi na- oğlumu koydukları kim~esiz ço· girse iyi mi olurdu. 
muslu olarak büyürdüm. Nihayet cuklar yurduna koşmak oldu. Oğ· · Cim - Peki, ben de Luiye te- Cim - (Tabancasını çekerek) 
hemen on kuruşluk sinemada gör. !umu bir an evvel kollarımın ara- lefon ettim. Biraz sonra gelip ço. Pekala, yakaladınız, şimdi götü • 
düğün filmlerin mevzuuna b·:m- sına alıp onunla beraber yeniden ı :uğu <!lacz.k. rün beni bakalım!. 
zer bir hikay_c!. Gcn'.i a.Jam a!.iık namuslu bir h:t}•a4 a b ~ı~mnk için Nensi - (Ncj'~!i güriin:ne-7e Po!is - (Gülerek) Bu !defalık 
oluyor, evlenıyor. Ne aşktı yarab· b 1 :.l 1 1 . . .. . . "t"' . w. c· 1 Yalnız CO• 

• .. • 
1 
sa ırsız amyoıı um. Yurdch ço ca •"'lfL:ı<, Bıra:: evvel e.Jzlcrın: 1 go ur:n1yecegız. ım . . ; . 

bı, ~l.lahın. mevct'.l::ııyetıne, cnun 1 :.u~umu b:-n ı g~stere~iy~ceklc. 1 dü .. ünd:.im. Sana hak vcr.:im. Mu- 1 :uğu bize ver. Ha!<im 'frırnan, o~r 
v:ırlıgıyle ınanmıştı~, bu kadar ıini söyl:dik!eri zaman ne hale J "liıffa1uyetlmizin ~erefinc, bir.:r J lnLyı !:endi çocuğıın:.ı çaldıgı 
mükemmel bir" maıılfı!:ıı .a'"'~a··, ... c,.·iivi-ni t·savvı-r eciebilirrin.. vi.:•i i~eriz. Barda'.:l:ırı ha::ırJ:ı· için tevl•a etm.:::}i doğru bulmu -
Allah y;?ratır, aıyordum. Hık ye Nerede oldu .... unu bi1e söy:emcuı. :lım . ( \·iskilcri koyc::r) Yok, kü yor. 
me döm:lim. ı:::.~. ·· - ·· 1 b 1 L b ( Cı'm h"'kı'katı· 0•· ~rcnince bir_ ::~ cu< u rr:a ·ıra•, sen ı..;üyi:ı, ar- ... . _ -

Cim - Ben kor1rnk kadın iste· Gen:; :ı<l-::ı bir aı·...,...,m ·~uc:n de· Semra n~ C'lJu bil ni"orum, ~ir:ı 
,·~ ğt al. 0:1, knhrobun ha'l:im !.. :kn dc~~r.ir. Tabanc~yı elinden a. 
~:.iyle otur. Ciıı, Lui relinciye k: ~ :ı.r:::k çc~u,;un başucunda cği lir. 

nem. . •ıünc~ evde b'.r me':tup bulııyo: · li bile b:r sey hatırl:ım•yon:m ... 
Ncnsi - Seninle beraber oı.1u: ı "'~•tl n bir U::::ı cr!:"':le lc~ç-nı~ 

1 
.. \ncni;: ke~fürni tc ·r;t h~r' · a·1~ 

tan sonra cehennem-: girme!.=tcn, t'T. E=r:~;;:- <y r::ınr:ı öt~!.i a··a~ 1 le bul'.lu:1'.:r.ı z:ı-:rarı r!.irm b:::ı:n-

":ıt b:raz !;:~ ·1tl·n: toplJ! . 

C~r:ı - Aklını hc.~ına tc!'Jhclığrn 
'yl c·-:J. De:ı öyle yor-:unıım ki'. bile korkmam. HapishaneJenl !t~<lmcl::n bı:~ar ko;:ı:mı çocuğun ~ı -;~ ı ~ i. Muhakeme için ~\·uk;:-t tu: 

, k b · k k ı ' ~:r vi·l;i .:1.ıha içtikten ııonra 1:ı:.-. rnr muyorum, enı or uta:ı Ee:-! :.r cettigi i::n ta!1l:ir etme~e b;ı-. -na;ta lüzun g:;rrr.ed!rn. I~e:"lc".' .• .• ~ . _ 
den ayrılmak! Yirmi sene scm!e;: 1:ır ve :,-, h:u !-ov;:r. Tekrar evine !;en 1imi m:iJ:fa etlö:lirim, z:ın-, .. ı ... mL} e yıkılır.) 
uzak kalırsam, ölürüm, ölmesem ~~n~n. kadın bi~~:ıç _gün sonra ö- nediyordum. Fakat haki:tin kar j N~nı:;i _ Gözl~rini kapar, daha 
l,ile, yirmi sene sonra, sen belki Lr. Sınema ak~orlerı her hald,. !\ısında a ~ d h , ı · · d. · · - • , gzımı açama ım, ıç.u- ı ıyı ınlenırsın. Bıonden korkma 
bugünkünden fazla farklı olmıya- bcrllen daha mütehammilmisler .. - 1 f · · k d H .. · . : . . . - . . . ' . . . . . , ntı: ar ne esımı tı ıyor u. em.ız ı canım, daıma senm ıyıhgın ıçın 
caksın, erkeksin, senelerin tahr.i- Fılm:n sonu ıyı bıter. Fakat ben k t · G l.b - - . ço a gençtım.. a ı a çocugu. çalıştım ve çalı,acagım. (Cım ya. 

Hnra!~e';:;iz yatan tdiçUk vU· 
:udu koll:ırına ahr. Berr.beya'? 

yii=ü:1e derin bi:" hasretle bakar ve 
yanağım çocuğun yanağına day, . 
yarak sesli sesli ağlaıııağa baı. 
lar. Çocuğun ölil oJduğ~nu k~ d., 
anlamıştır. Nensi s&dık bır ~t>elt 
gibi yerde ıürüne ıUrıüne C11Jliıı 
yanma gider ve batını onun •Y•lc .. 

-uce ağlar batına mu~av~et cı:lebilirsin.... har 1 d ç ~ h ı 
ap o. u um. ocu:~ .~ as-tay· mu iste 1iğimi bir kaç defa tekrar- va9 Yi!vaş dalar. İlaç iyice tesir e-

Fakat be~, bu~f9k':" MJuk ~ir ko- ?r, kalbı bozuktu, bu tun aylıgımı la.dıın, o kadar! Netice de, i.ki ıc· dince, Nensi yatağa yaklaıarak ....... 
!arma .dayayarak ıe.... • 

Perde ağır ağır ka~ruı'· 
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l\~üessese memuru arkadaşları· 

:rı:ı y<önına i:iderek hiddetle söy• 
lendi: 

- Eğer patron söylediği sözü 
seri almazsa bu müesseseyi terk
ctmek mecburiyetinde kalacağım .. 

Teskin etmeğe çalıştılar; bey· 
hude 1. ·Biri sordu: 

- Patron ne dedi, sana Allaha 
aşkmat 

- Artık müessese ile alakam 
kalmadığını söyledi! • 

D e on 
Tcpeb~ında otobüse atladı. 
Altıncı daireden geçerken kay. 

makamlık binasının üstündeki u
ate baktı: On bir .. Rahat bir nefes 
aklı .. Daha vakti vardı. 

Karaköyde de saate baktı: On 
bire beş var.. Yüzünde bir endişe 
alametleri belirdi. Köprüyü ge· 
çinciye kadar yerinde hop oturup, 
hap kalktı ve Eminönünde bir di
reğin üstüne oturtulan saate de 
gö zattı On bire on var. 

Yanındakiler kendi kendine 
2!Öylendiğini işittiler: 

- Eyvay 1 Yanlışhşlıkla geri 
geri giden bir otobüse binmişim!.. 

MODAFAAI ,\'EFS! 
Müşteri (üçüncü defa olarak yü· 

ziiuü kesen berbere) - Rica ederim 
bana da bir ııstura vrriniz de kendi
mi müdafaa edebileyim! . 

- ita/yan karikatürü -

ıreessüır 
Ev1 gezdi, beğendi. Sonra da 

kendisini methetti : 
- Bundan evvel oturduğum e. 

vin aahibi, evinden çıktığım za
rnan kederinden ağladı: 

- Böyle şey benim başıma gel. 
mez, merak etmeyn. .Çünkü 
ben kirayı daima peşin alırım. 

A.\JE:RIKAD.4 

- Şu çifti görüyor nıusım? Edm 
'iklcri gibıdc11beri ilk defa olarak 
ın/aşmış b11lun11yorla1! 

- llangi hususta? 
- Boşanmak lıususımda! 

D ers t e 
Haham, küçük Abrahama sor· 

du: 
- Yakup. oğlu Yusufun kar 

de~leri tarafından satıldığını öğ

renince neden o kadar mütees • 
siı oldu?. 

Abraham hiç tereddüt etmek · 
sizin cevap verdi: 

-- Kafi derecede pahalı sat • 
madıklarrnı anladığı için olacak?. 

• · ·,. ( :: y 0 derler? .. 
I :.:.:.ıı soma ,cıc:ılcrc ... 

-----

llAYRA ALAMET! 
_Erkek - J'arım saattir hiç ağzınızı açıp bir tek kelime kotıuş· 

nndınız! 

!\adın - Söyliyecek bir şeyim yoktu ki .. 
Erkek - Söyle;·ecek şeyiniz olmadığı zaman konuşmaz mısınız? 

J\adw - Tabii değil mi ya. 
Erl:ck - Oy/eyse karım olmayı kabul ediniz lutfen! 

Mltlı nakaşa 
I 

AnDayış 

Münakaşa ettiler anlaşamadı· J Sinemada seyirci, yanındaki kol· 
lar ve nihayet sinirlendiler. Biri- tuğa koyduğu şapkasının üstiine 
si söylendi: yeni gelen bir seyircinin oturduğu· 

nu farkederek: - Ben budalalarla münakaı;a 

etmem. - Affedersiniz dedi, !Cıtfen şap. 

öteki gülUmsiyerek mukabel" kamı verir misiniz? 

etti: Muhatabr hayret etti: 
- Onlarla daima mutabık ka· - Şimdiden gidiyor musunuz e-

lırsın demek?!.. ..ndim? Film daha bitmedi ki! 

- Bir de ilk tanıştığın erkek ben oldttlunw söylemiştin? 
- Şekerim hakikaten ötekilerin ismini bile bilmiyordum ! 

~ll<i jŞ 

N1iKl"1iıJ 
U5TASI FA!\ 
R ı K A fo'{uıi 
E:V;NOErJ 

OONOU'<· 
,.EN 

5ot-JRA 
ERTE~·, G\i 
ı-JıR512Lıı{ 
~At>iSESi)Ji 
<;ıRAGıJJ
DAN Du'(. 

,.,,u~ov .. _ 

r-(f; ı< ; A f<> Dı 
~Ol~A '/A· 
pıı.ı1,.,ı Sv 
lK; SİRl(A1. 
TEN co~ 
Sıı.JıRLEıJ 
Mı~t>ı· ON 
8u'fuK ou • 
!ŞCıNC G ~L· 
Mı~Oı . 

<O 
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Sihirbazların her biri ayni zamanda 
kabilenin doktorlardır 

Bantullu bir sihirbaz fırtına bu· 
luUannın yolunu değiştirmek için 
eline efsunlu bir kalkanla sıhir:i 

değneğini alır \'e deh~etli bir hey· 
betle bulutların üzerine doğru yu
rür, sihirli değneğini sallayarak 
bulutları ve ~imşekleri tehdit ederl 
Bu suretle bir fırtına getirmekte o· 
lan cinleri ürkütüp kaçırır! .. 
Sihirbazların her biri ayni zaman 

da kabilenin doktorlarıdır. Bunlar 
boyunlarında bir boynuz ta~ırlar ki 
bu boynuzun içinde hastalıklar için 
lazım olan bütün sihirli ilaçlar var
dır. Bu ilfiçlar arasında muhtelif 
J·ökler havvanlarm safra keselerin- .. ... ... d la 
~ ' · Bambu agaçlamıdan yapılmı1 fit amı otlar örtiılncii.ş bir 
nen çıkanlmış ve kurutulmuş saf· Bestimazaraka tt·i 
raları ve döğülüp toz haline geti· / 

ıilmiş maymun dişleri gibi ilaçlar bu acı maddede ruhun bulunduğu· f tığına imanı artar .. 
hulunurl nu zan ve vehmetmelerinden ileri Hac;tanın mane\ iyatının bu yük· 

Bantul~rda.n. birisi ağır ha:t.a ol· gelmektedir. selişi hiç ~üphesiz hastalığını yen· 
duğu vakıt sıhırb:ız davet ~ılır. .. Onun iı;indir ki sihirbaz bir hasta mesi için ekseriya faydalı olmakta· 

Z. a Bantulann kanaatlerıne go· ı~ . . . ya gideceği zaman muhtelif hayvan dır. 
re bır ınsa~_ ıkı ;c;ebe~den dolayı. has tarın kurutulmuş safra ke·elerini Ondan sonra sihirbaz hastanın 
talanır. Bırı; '\: a 0 ınsana cı~ler ba~ına takar ki gerek büyüye ve ge· başucunda deh~tli acayip sesler 
musallat olurlar, 0?.u~ ruhunu \'ucu rek cinlere ka~ı bu mane\i bir pan· çıkararak, bağırıp çağırarak dönilp 
dundan koparıp goturmeye çalışır- h' d' 1 ze ır ır ... dola~ır. Bu suretle hastanın vücu· 

j lar.. Sihirbaz ondan sonra ha tanın bu dundaki cinleri tehdit eder, ürkütür, 
Yahut da o adama herhangi biri- lunduğu kulubeye girer ve girer gir- !rnndmnaya sa\'aşır. 

-;i tarafından büyü yapılmı~tır! mez de havayı koklayarak ha tanın Bunu müteakip de kendini yer-
Hastalığm Bantularca başka bir cinler tarafından mı hasta edildiği. denyere atmaya ba~lar. Hac:tr namı 

sebebi olamaz!.. yoksa büyü ile mi hasta edildiği na sihirbazın böyle kendi kendini 
Onun için her ikisi hakkında da hakkındaki teşhisini kor! rerden yere atması garip görülme-

gerek teşhis koyabilecek, gerek te· S::mtulardaki doktorlukta teşhis melidir. 
davi edebilecek yalnız sihirbazdır. ilmi bundan ibarettir! Bu ha.~ketin manac;ı şudur: 

Sihirbaz hastanın yanına geleceği I:~Pr hastanın vücuduna cinler Sihirbazlar cinler tarafından ken-
zaman, evvela, başına muhtelif hay· ~irrni~ ve ruhunu koparmaya çalı· dilerine hizmet olunan, cinlere hük
vanlann kurutulmu~ safra ke~lerin ~ı:·orlar~a o \'akit sihirbaz hastanın me<len adaırJardır. Daha sihir~ 
den bir demet bağlar.. y:ıltı~ı kulübenin her tarafını, has· olmadan evvelki riyazet devirlerin-

Bu, Bantu doktorlarının resmi taya ait h'\r ~yi, bütün ailesini po·' de cinleri kendilerine alıştırmak için 
kıyafetidirt kuzlar. Bu pokuz, elindeki sihirli alelade insanların atla}'amıyacağı u· 

Umumiyetle iptidat insanlar ara· değnekle bunlara değmekten ve ga· çurumlardan sık sık kendilerini 
sında safranın büyük bir rol gör· yet deh~tli bir sihir te iri olan: kaldırıp atarlar! Cinler bunları kur
düğü malumdur. Hatta insanlar -Cevahtaı kelimesini talaffuz tarmaya mecburdur! Sihirbazın öl· 
safraya o kadar ehemmiyet vermiş etmekten ibarettir. memesi için cinlerin hemen kendi
lerdir ki modem tababet başlayınca Bu kelime ise sadece (ateş ve du· sine yardım etmeleri 11zımdır .. N'i· 
ya kadar bütün hastalıklarda safra· man) demektir!.. tekim bu tehlikeli atlamalarda cin-
ya bakıldığı. ona gayet büyük ehem Sihirbaz bu kelimeyle her tarafı ter bir sihirbaz namzedini ne kadar 
miyet atfedildiği malQmdur. ba::~ar. Hastanın vücudundaki cin· korurlarsa onun cinler tarafından 

!ptidai insanların safraya \'erdik· lcre artık her taraf kaparunıştır. o kadar sevilmeye b:ışladığına hük 
le:-i bu ehemmiyet nereden geliyor? Or.dan sonra bir ne\i kireçli top· molunur. 
Bu. meçhUldür. rağ! suda ıslatarak hastanın \'Ücu- Cinlt>r asla kendi sihirbazlarının 

Fakat ~üphesiz bu ehemmiyet in· dunu bununla ıvar. Bu ameliye, ölmesini istemezler. Onu da tehlike· 
san vücudundaki bu maddenin ha· galiba hastanın biraz ateşini alma· li atlamalarda korumaya, imdadına 
kiki rolünü bildiklerinden veya sez· ra yarasa gereh.iir. ko~maya mecburdurlar. lşte bu se
mis olduklarından değil, belki, ye- Nitekim bu ameliyeden sonra bebledir ki sihirbaz hastanın başu· 
di!· !eri hayvanların etlerinde gayet hi's~ı kendisinde bir hafiflik hisse· cunda bağırıp çağırdıktan, gürültü 
a.:ı olan maddenin yalnız safra ke· dnir.e ~ihirbazın gelir gelmez cinler patırdı ettikten sonra kendini y:r
~e:i olmasından, ilk insanların da, üzerin-le ne kadar büyuk tesir yap· den yere atmak suretilc cinlerin has 

tanın vücudundan çıkıp kendini tut 
maya gelmelerini i ·ter .. Yani bu su
retle cinleri kandırmağa çalışır! On 
dan sonra boynundaki boynuzun 
içinden çıkardığı acaip k()klerden 
ye döğülmüş maymun dişlerinden 
ilaçlan hastaya içirir ki za\·allı has 
ta bu ilaçlan içince ekc:eriya kus
maya başlar .. 

O vakit hastanın etrafındakiler 
gayet memnun olurlar. Çünkü ek· 
seriYa bu kuc:malar arac:ında safra 
çıktığı görülür. Bu da cinlerin zorla 
çıkmağa mecbur kaldıklarım göste
ren bir al~mettir! 

Ha ta, eğer bir düşmanının yap· 
tığı büyü ile hasta olmuşc;a sihirbaz 

0 vakit büyüyü çözmeye mecburdur. 
O \'akit zavallı ha!ttanm maruz 

kalacağı işkenceler hadsiz hesap-
ızdır. Ha tayı evirip Ç'Cvirirler, vü· 

cuduna dikenler batırarak kan çı
kanrlar, Tabanlarını gayet yakıcı 
köklerden ezilmiş bir neYi yakı ~
linde ilf\çlar sürülür. Muhtelif hay· 
\'anların \'Ücudlarından çıkarılmış 
gayet acaip maddeler içirilir. Türlü 
türlü hay' anların kurutulmuş pis
liklerinden tutun yılan Ye kap1um· 
ba~a barsaklanna kadar!... 

Velha ıl ha ta bütün bu sihir boz 
ma ameliyelerinin devam ettiği 
müddetçe kan ter içinde kalır, bW 
ka.; defa bayılır. Nihayet bitap• 

,er. -
Çok defa bu eziyetlerle eğer ol· 

mez~e şifa bulduğu, i}i de o1dulıt 
görülür.! (Deftllll TV) 
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Bir iki hafit aıçnıyıgtan sonra tayyare yavaş. 
ladı ve nihayet tama.mile durdu, o zaman Molli yree 
atladı, 

Karşıdan birkaç adam tellfla ona doğru geli -
yordu. ı.roıu: 

- Efendiniz nercle '? diye eordu. Kendisine. 
bildirecek çok mühim haberlerim var. 

Sonra motoru yave.§ yavq lglemckte olan tay
yareyi gösterdi: 

- Göıilyorsunuz fite, dedi. Acele olduğu için 
bu hava gemisi ile geldim. 

Diğerlerinden daha cesur biri: 
- Bunun iam1 ne'? diye sordu: 
İçlerinden biri de: 
- lı;ıltmedik, dedi, uçan gemiler varmış diye. 

Fakat şimdiye kadar hiç görmemiştik nasıl ıeydir. 
Sonra hepsi, bir çocuk merakı ile, tayyarc·ye 

yaklaştılar, bu garip makineye ellerini sürmek isti
yorlar, fakat korkuyorlar, geri geri çekiliyorlardı. 

- Hadi siz beni gimdi efendinizin yanma gö • 
tüıiln, ben onunla konuşurken siz de tayyareye is
tediğiniz gibi bakarsınız. 

- Doğrusunu isterseniz, bizim efendimiz yok. 
Mavi Kurt kadmdır, 

- Kadın :mı? 
Molll bir anda etrafındakilerin yllzünü ı;öyle 

bir sUzdU. 
İçlerinden biri: 
- Evet, dedi, kadın, Efendi geçen baharda 

ôldü ama, khnsenin haberi yok. 

- Kadın bize sıkı sıkı tenbili etti kimse duy. 
masm diye, Bize "Ben aizl daha iyi değilse bile 
tıpkı erkek gibi harbe sevkedcrlm,, dedi. 

BUtiln başlar iğilerek bunu tasdik ettl 
- SözUnU de tuttu. 
Molli t~krar: 
-· GatUıiln beni onun yanma, dedi. 
Kadınmış ha! Kocast, Kaplan nerede'? Onu ne 

yaptılar? diye ~orma.k istiyordu. Kim.bilir, belki 
!;Oktan öldllrmlişlerdi, belki de ŞU klUbelerden bi
rinde, ayağın~ zinclr, mnhbu~ yatıyorduu. 

Molli bu düşüncelerle kulubelcre endişeyle bakL 
yordu. ,,,... 

Kadını kandırmak daha zor olacaktı . ., 
Nihayet adamlardan biri: 

- Gelin benimle beraber, dedi. 

Molli, bir eli cebinde, tabancayı sıkı sıkı tuta
rak, adamın arkasından gitti • 

Harbcl bir derel;>eyinlıı yerini alan bu kadm 
nasıl bir şeydi acaba'? 

Önden giden adam birdenbire: 

- lşte, dedi, dairesine bu kapıdan girıı1r. ıs
terseniz girin, Öyle hiddetli blr kadındır k.l o, sL 
zl buraya benim retirdlğiml bilse vallahi lSldUrür 
be~! 

Molll ağzını açıp blr şey söylemeye kalmadan 
adam ortadan kayboldu. Molli kapalı kapının ö
nUnde yapayalnız kalmı:Ştı. Kaprya. gözlerini dik.. 
mlş bakıyor, fakat asıl içerden gelen sesleri dinli
yordu. 

Sonra kalm kapıya kulağını dayadı, iki ayn 
se11l farkedeblldi. Bunlardan biri blr kadın sesiy
di, biri de, daha Amlrane, erkek sesl 

Molli cesaretlnl topladı, birdenbire iki eliyle 
kapıyı açtı. 

Kaplan oradaydı, ayakta duruyordu. Yanında 

da, oymalr tahta blr koltukta bir kadın otunıyor. 

Çeviren: VAHDET GOL TEKiN 

du. Kadın: 
- llir kere birleştik mi, her ı;ıeyi yapabiliriz, 

diyordu. 
Fakat sözUnün arkasını getirmeden durdu. 

.MolUyl görmüştll. 
Onun sözlinü yaııda bıraktığını gören Kaplan, 

ne var diye aı kn~ma döndil baktı vc Molliyj görUn
ce sadece: 

- Sen mi geldin'? diyebildi. 
Karısı, gayet sakin: 
- Evet, dedi, ben geldim ve seni eli, ayağı 

bağlı bir vaziyette bulacağnnı zannediyordum. 
Kaplan: 
- Biraz evvel buraya öyle getirildim, dedi. 
Kadın da: 
- Şimdiyse serbestsiniz, dedi. 
- Evet, bu hnnrm vücudumu acıtan bağlan 

çBzmclcrinl ndamlarına emretti. 
Sonra, gülerek: 
- Fakat, dedi, öyle elimin, ayağımın bağlan. 

ması biraz da benim kabalıntim. Kendimi çarpış

madan t~im etmedim de ondan 
Kaplan yine gUlüyordu: 

- Hakikaten ortada Mavi Kurt diye kimse 
yokmuş, nıtık, ne tuhaf değil mi? Aşağı yukarı 
bir senedenberi adamlarını bu idare ediyormuş. 
Şimdi anladım, meğer biz bir kadına karşı çarpış
mı~ız. 

Kaplan ~lUyordu ama, Mollinin gülecek hali 
yoktu, 

- Ben içeri girdiğim zaman ne söylüyordu? 
diye somu. 

O zaman Kaplan, sesini çıkarmadan onların 
konuşmasını dinliyen öteki kadına döndU: 

- Sahi, dedi, ne diyordunuz? 

Molll de koltukta oturan kadına dönmllş bakı
yordu. Erkek yapılı, gUzel, esmer bir kadındı bu. 
Elleri ayakla~ köytilerde olduğu gibi, iri iri idi. BiL 
hassa dudakları Molliye çok etli göründU, adeta 
zailin bl.r insan olduğunu gösteriyordu. Arkasında 

da ~!emeli uzun bir manto vardı. 
• .: n 

Kp.dm, sanki Kaplan orada değilmiş gibi, sade 
Molliye bakryoW!u ve aogrudan aotru}·a, • sorulan 
suale cevab vermedi, anlattı: 

- Benim orduyla sizin ordu birleşirse, sizin 
topraklarla benim arazim geniş, bir tek memleket 
teşkil ederse, bizi k.lm istila edebilir? Bizden evvel 
birçoklarının yaptığı gibi, hük(lmcti deviririz, siz 
de imparator olursunuz. Ç..ocuklanmız prens olur ... 

Molli, Kaplanın yanma yakla§tı ve ik1 elini o
nun omuzlarına koyarak: 

- Saçma §eyler bunlar! diye bağırdı. Bu ka
dının sözlerine uyar mısın sen hiç! 

Fakat Kaplan hiç vaziyetini bozmamıştı. Otu. 
ran kadının sakin ve azimk ;r çehresine dikkatle 
bakıyordu. 

O zaman Molli de kadına döndü, başı dimdik 
bir vaziyette duruyordu. 

- Bana karşı harb açacak mısınız? 
Öteki: 
- E•.ret. dedi. Bu, sizinle yaşıyacak bir adam 

değil. Bırakın onu. Esasen onu size bağlıyacak 

hiçbir şey yok, Haydi gidin, Şanghaya dönün, 
kendinize benzlyenlerin ynnrn:ı. 

(Devamı var) 
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Erkek köpek, dar bir sokağın ba- ~er bir cihet yoktu. Çalışma odası 
jına kadar koşmuş, oradan havlı • ise daha enteresandı. Burada biı 

yarak efendisini çağınyordu. takip yazı makinesi, merkez kumandanlı· 

:!dildiğini görünce gene koşmağa ğının başliklı resmi kağıtlarından 
!:mş!adı. Elli metre ötede ona yetiş- bir deste göze çarpıyordu. 
tiler. Kiiçük bir evin kapısı önünde Masa üzerindeki evraktan bilhas. 
"ki ayak üstüne kalk..rnış, ön ayak _ sa ikisi zabitlerin dikkatini çekti 
larile kapıyı tırmalıyordu. 3unlardan biri şehir zenginlerinin 
Şmit kapıyı çaldı. servet derecesini hulasa eden bir fi~ 
Alt katta bir pencere açıldı ve defteri idi. Bunda her ismin hizası· 

;akallı bir ihtiyarın beyaz takkeli na "ıiU kadar mark verebilir,. şek 
ba51 göründü. Kapı önünde birik - !inde notlar kaydedilmişti. 
miş olan silahlı askerler onu ürküt. lkincisi bir nevi muhasebe deftcn 
lü. idi. Fakat mansını ilk nazarda anla 
Şmit sert bir sesle sordu: mak mümkün değildi. Fransız isim 
- Bu evde kimler oturuyor? leri yanına tarihler ve bazı rakam . 
- Alt katta karım ve ben. Birin· !ar yazılmıştı. İhtimal bu alınan 

ci katta da Stifel isminde bir Al - paralan ve kimlerden alındığını gfü 
manla onunla alakası bulunan bir teriyordu. 
Fransız kadını... Hayın: 

- Stifel nerede? - Stifelin, işgal altındaki !'aha -

l TE!v!UZ - 193J 

Çeviren: Fethi KARDEŞ 

yahut her ikisinin birden tesiri!t 
~usuyorlardı. Papaz konu5tu: 

- Ne istirorsunuz? 
Haym cevap verdi: 
- Evinizi ara~tırmak istiyoruz. 
- Pekala. Burada hakim siz oldu 

ğunuza göre, istediğinizi yapabilir. 
siniz. Sizinle beraber dolaşmamı is. 
tiyor musunuz? Hayır, öyle mi? Pe
kala. Oyle ise ben çalışma odamda~ 
pm, orada işlerim var. 

Almanlar köpekleri bıraktxla~ 
Hayvanlar büyük bir hırsla atılarak 
binayı bodrumdan çatı arasına ka· 
dar dolaştılar. Bu dola~yı bitirin 
ce tekrar başladılar. Bu hareketleri, 
saklambaç oyununda saklanan ço. 
cuğun gizlendiği yeri bir türlil bula_ 
mıyan bir çocuğun nevmidane gay. 
retine benziyordu. 

Bir saatten fazla bir zaman, iki 
Endişesi geçmiş olan ihtiyar ce • daki Alman zabıta kuvvetlerinden b' k'" ki . . d d 1 k 

\'ap verdi: aynca ve tek başına bir derebeyi za ıt l·ope · enl n peşkın el . 0 aşalra 
. . . . . k dolap an açtı ar, çe me en açtı ar 

- Bılmıyorum. lhtımal yukanda 1 gıbı hareket ederek halkı haraca es fak S 'fel d . fak b' . b'l' • . . . 1 at tı e aır en u ır ıı ı e 
o pıs kadınla beraberdır. O kadın tiğı anlaşılıyor dedi. Bu para arı b 

1 
d 

1 için benim bütün namuslu kiracı • hangi kuvvet mukabili aldığını bil· u ama 1 ar. 
!arımı dı~n attırdx. miyoruz. Bunu öğrenmeli. Fakat Samson ile Dalila usanmadan do-

llaym emretti: ondan evvel Stifeli bulmak lazım. laşmağa devam ediyorlardı. Mutfa-
-Kapıyı açın ve çenenizi tutun! Karşıki kadın doğru mu söylüyor ğa daha sık geliyorlar ve orada di· 

- Bizde kapx daima açıktır, sulh dersiniz.? ğer odalara nazaran daha fazla ka-
zamamnda hırsız olmadı!;'I, harp za - Oyle sanırım. Yalan söyliye - lıyorlardı. Hayın, mutfağın bahçeye 
manında artık alınmağa değer bir miyecek kadar korkmuş. Bununla çikan küçük kapısını açtı. Bahçe, 
şey kalmamış olduğu için... beraber, onun bildiklerinden kork - kom5u bahçelerin duvarlarile çev -

Küstahlığı cezalandınnağa vakıt muş olması ihtimali de var. rilmi~ti ve dipte bir tek kapısı var. 
bulamıyacak kadar işleri acele olan - Her ne hal ise, biz araştırmaya dı. 

Şmit ile Hayın, köpeklerin ~inde devam edelim. Şmit, askerlerden birine döndü: 
birinci kata çıktılar. Liyon onları _ Evet. Fakat burada iki adam - Papazı çağırın. 
gecelikle karsıladr ve köpekleri gö • bırakalım. Sonra köpeklerle beraber Papaz gelince sordu: 
rüncc korkarak bağıra çağıra oda - büyük meydana dönelim. Orasının - Bahçenizdeki bu kapı nerey• 
sına kaçtı. Stifel tarafından takip edilen izle - açı:ır? 
Şmit arkadaşına sordu: rin dörtyol ağzı olduğu anlaşılıyor. - Komşularım Löfebrlerin bah . 
- Stifelin burada oturduğunu çesine ... .i\kşamları sık sık onlara gi 

biliyor mu)'dunuz? Büyük meydanda fkjl lH~peK' ~ derim. lşte kapının anahtan ... 
- Hayır, bilmiyordum. Niıamen defa olariiK ayhı'izt 'takip ~m ve za 

komiserlikte yatması lazımdı. bitleri Sen Korentenin Şanıelizesine 
Liyorun odasına girdiler. bir kol- kadar götürdü. Orada hayvanlarda 

tuğa çökmüş olan kadın tepeden tekrar tereddüt başladı. Dişi, bütün 
tırnağa kadar titri}·ordu. sıraları koklamağa koyuldu. Erkek 

IIaym sordu: onu havhyarak çağırınca itaat etti. 
- Sen Stifelin metresisin değil lkisi birden tekrar koştular. 

mi? Birkaç dakika sonra bütün kafile 
- E\'et. Ev tek katlı. aRaçlar arasında 
- O nerede şimdi? sı daracık. iki tarafı du\'arla çe\Tilİ 
-·Bilmiyorum efendim. Dün sa· ve bir tek ev bulunan bir sokaktı. 

bahtanberi onu görmedim. Saat on· Evler tek katlı, ağaçlar arasında 
da~. b!rk.?ç .gün~en evvel .d~nmiye .

1 

kaybolmuş bir bina idi. 

cegıru so?•lıyereı< çıkıp gıttı. Şmit kapıyı çaldı. Pencerelerin 
- Senın odanda e~y:ısı var mı o. arkasında kızılımtrak bir ışık be -

nun? lirdi ve biraz sonra papaz Gayyard 
- Hayır. Onun apartmanı karşı· göründü. Elinde bir mum tutuyor, 

da. l~te anahtarı. bunun zayıf ışığile yüzü kısmen ay· 

lki Alman zabiti Liyonm odasın· dınlanarak esrarengiz bir ifade ka· 
dan çıkarak Stifelin dairesine ıı;eç. zanıyordu. Endişeden ziyade cansı
tiler. Burası iki odadan ibaretti. Ya· kıntısile kaşlan çatılmamış olsaydı, 
lakodasında. sivil elbiselerle dol;.ı papaz tamamile sakin görünebilirdi. 
bir gardroptan başka, dikkate de - lki zabit hayret veya hürmetten• 

Papaz Gayyard anahtarı verdikten 
sonra sükCınetle çekildi. Haym ka • 
pıyı açtı. Fakat Şmit onu durdurt • 
tu: 

- Bahçeye çıkmamıza lüzum yok 
t>akm köpekler gitmiyorlar. 

Filhakika, bahçeye getirmiş olduk 
lan köpt-kler eYe dönmü~lerdi. lk 
zabit onları takip etti. 

Garip bir sahne onları beklemek
teydi. Samson papazın çalı~a ma. 
sası üstüne atlamış, ağzı köpük için 
de, duvara ya$lanmış olan papazı 
tehdit ediyordu. Papaz hareketsiz 
durarak köpeğe bakıyor, fakat kor
ku alaimi göstermiyordu. Kapının 
önünde de Dalila olduğu yerde do
nup durarak efendisini ça~nyordu. 
Şmit, köpekleri çağırmağı unuta

cak kadar şa~ırdı. Biraz dü~ündü. 

Sonra: 
( De\"3.lllJ n.r) 

~ ~ "' ~. .; ~ . "' . :. ~ , - ' " . ... . . . 

- Gayet basit bir tarzda. Nihatla gö· 
riişilr, hakkımdaki hislerini anlamağa ça· 
lışırsın. 

- Bu işi nasıl yaparım? 
- Basbayağı .. N'ecdetin beni çok derin 

ve çok samimi bir hisle sevdiğinden emi
nim. Fakat Nihadm hakiki hislerini bil· 
diğimi iddia edemem. 

- Nasıl iddia edemezsin .. Seni sevme
seydi evlenmeğe razı olur muydu hiç .. 

- ''Erkek sevdiği için evlenmez, rahati 
için ev!enir,, diyen sen d~il miydin? 

- Peki ne yapmamı istiyorsun? 
- Dedim ya.. Nihatla konu~cak ve· 

onu i 'mndil edeceksin. 
- Fakat Nihat bana açılır ve hislerini 

söyler mi? 
- Tabii söyler. Bir defa Nihat sana 

hiç de yabancı değildir. Birçok defalar 
oiz de Nihadı gördün .. konu~tun .. Büyük. 
deredeki evine giderken otomobilile sık 
sık buradan geçtiğini, buradan benzin 
aldığını, ara sıra da arabasının ufak te. 
fek teferrüatmı burada yaptırdığını bili· 
yorum. Nihat Büyükderede ara sıra sana 
rast geldiğini, hattA bir iki defa beraber 
dola~tığımzı da bana anlattı. O halde Ni. 
llmr ı9y'fetııll4< !le1tn içfn güç bir ~"Y de· 
ğildlr. 

- ôndsn ne ôğrenec~im? 
- Beni sevip scmıedi~ini, evlenmek 

-

MASAL çoc·uKLARI 
- Bunlar manaHz ~yler NeclA.. Bu 

işte susmak menfaatim icabıdır. 
Necla ciddi ciddi: 

f - Seni kurnaz seni, dedi. 
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dilimi yapacak mısın yapmıyacak mı -

sın? 

Nakleden· MUZAFFER ESEN - Vallahi bilmem .. Beni bu işe kan~tır 
masan daha iyi olur, Nihatla ister evlen, 
ister evlenme, bu ~enin bileceğin iş, fakat 
rica ederim, beni bu işe kanştırma. 

hakkındaki düşüncelerini .. 
Necldrun yanakları kıpkırmızı oldu. 

Bu teklifin hoşuna gitmediği beı.belliydi: 
- Bu mevzular üzerinde Nihatla ben 

nasıl konuşabilirim, camın, diye itiraz 
etti. Nihat çok zeki bir adamdır. AğzımJ 
açar açmaz bu sözlerin arkasında bir mak 
sat gizli olduğunu derhal anlıyacaktır. 

Bu takdirde ise tabii hiçbir şey söyliye -
mez. Hele billıa:;sa şilphelerin doğru i~e. 

yani Nihadm saklamak istedi~i hisleri 
varsa o vakıt bilsbütlin yanıltıcı c:e,·ap!ar 
verir. 

Behire ısrar etti: 
- Bu dü~üncen doğru de~il. erkeklerin 

hislerini anlamak çok kolaydır. Me~0•a 
Nihatla ha\'~dan sudan bahse1e,.ck rlö • 
ner, d:ılac:ır, !iÖZÜ ha:ıa getirirsin. Bu 11· 

retle benim hakkımdaki fikrini anlamsğa 
çalı~ırsın .. 

- Nası! hareket edece~imi bir parça 
daha iz:ıh etsen iyi olur. 

- Canım .. Bir konu~ma:un her safha. 
sını evvelden k~tirmek mii..rnkün değil -
dir. Zekanı biraz i;letirsen ne!er söyle • 
mek Hhım3~diğini pe!ı:aHi. bulabilirsin .. 
.Kasıl anlatayım şimdi .. Mesela benden 
bah~ede:ken birdenbire samimi \'C biraz 

esrarengiz bir tavır takınarak ~yle bir 
cümle söy!iyebilirsin: "Bilmem Behire si
ze söyle:li mi Nihat Bey, fakat zavallı 

kız son günlerde ihtiyaç içersindc .. , Bir 
defa ~öz bu vn1iye dökülünce, Nihada 
benim ze.,gin olmndığT ... rnı, annemden ka
lan S')n · :o:ni'\'Ct kmntıları!lt tamam ile bi· 
tird"ğ'mi, bugl.in !--ıza"ld~ım pa"a ile g~
çirı...mek m~:Juriyetirıcle ka!dığrmı da söy. 
liycbi lirı:in .. 
Ne~1A bu t~':.hf~ itiraz e•ti: 
- B:ma hızım •ız yere ya'an ~öv'et -

mek i tiyo~·ı"l. ll"m d"" bu ya1 a"'ı • ~ih1· 
clm ağ~mdan öz kapml!: i~in sörlly:ece
ğim. Sonra Nihadın bana emniyet ede • 
re!-: bir sır mahiyetin:le "Öyliye:~!i söz • 

leri gelip sana anlatacağım. Bu iki yilz· 

lülük olmaz mı? Güı:ıün birinde Nihat bu 
sırrı öğrenirse bana r.e der? Hakkımda 
neler düşünür? Behirenin dudaktan istihfafla büzüldü. 

- insan arkadaş hatırı için her feda. Ve darğm bir sesle arkada~ına sitem etti. 
karlığı yapar Neda. Bu fedaldlrlığı ya - -Sen, sandığım gibi, candan bir arka. 
parken de "fa!an acaba bana ne der?,. di. da~ değilmişsin .. Ben tamamile yalnız bir 
ye düşünmez. kmm .. Annem, babam yok ki bana yar-

- Fakat sen Nihatla evlendikten sen- dun etsinler, nasihat versinler. Seni dün-
ra ben artık Nihadın yüzüne bakamam. yada bir tek candan arkada' sanırdım. 

- Nihat senin böyle bir şey yaptığını Bir abla gibi se,·er, her işte sana güve • 
ö~renmiyecek bile. Bu ikimizin arasında nirim. Sen de hu iyiliği benden esirger -
bir sır ola"ak kalaclktır. sen sonra benim halim nasıl olur? 

-Bu ı:ı)zlerine inanmak isterim .. Fa - Necla. arkada~ı ... 111 bu r;itemi l:arşnnd:ı 
kat Nihat•a evlendikten ronra bir gün bile mağ'up olm:ıl• i·t~medi: 
d,.,~ 'Ultık d2zr.'3rların tutacak. Nihada - Vallahi kum?"lık yapıyorsun Bnhi
C\'lenm~de"l ewel geçird;ğin tereddütle • re, §imdi de kendine acındırarak ba~a b'1 
ri a,latm"';ı;~ ka'kaca'ctrrı .. O \·a!ut tabii işi yaptırmak i~tiyor"un. 

a:-aya ismim de karı~~c~c. - Hayır artık senden hiç bir ~ey i .. t ... 
- Emin ol.. söylemem.. miyorum. Anladım ki ~en de, her!:es g;bi 
- Vaade:rrt!!'! kolay, vaadi yerin~ ge- menfaatini her ~eyden ü~tün tutuyorsun. 

tirmek '.;Ok zordur. - (Dev~ v~) 
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Emir derlıal kılıcını çekti ve 
sapsarı kesilmiş lJÜzügle 

birdenbire lıagkırdı. 

Gizli fedakôrlık 

İşte efendimin himaye ettiği bu 
adamlardır ki si7Jn de bir müddet
tcnberi bu işle meşS"Ul olduğunuzu 
adamıannızı takip ve istintak ede. 
rek öğrenmişelrdir, devlethi efen -
dim size soruyor: 

Hiçbir iz bulabildiniz mi? 
Selçuk Emirl h!Ia hayretler için. 

deydi. Defineler ilzerinde böyle bü
yUk ve müthi§ bir mücadel~ oldu
ğunu öğrenmiş olması ona büyük 
bir hayret ve~U. 

Fakat karşll!mdaki papas kıya • 
f€'tli adamm fevkalAde zeki, başa -
rıklı bir adanı olduğunu da derhal 
anlamı~tı. Zira, genç sahte papas 
? liray namına gönderilmiş gizli bir 
elçi gibi idarei kellm ettikten ııon. 
rn kendisini adotl birdenbire istin
taka geçmiı bulunuyordu. 

Gayet ihtiyatkar bir adam olan 
Emir MB.likin dudaklannda zehirli 
bir tebessüm dolaştı ve: 

- Müsaade ederı5enlıı alı: bana 
değil, ben size sual sorayım!. 

Diyerek ve kılıcının kabzasını 
sımsıkı bir halde eliyle tutarak 
genç papasa doğru yUrUdU: 

- Anlamıyorum!. dedi. Bana bir 
kralın definelerlnden ve bunun et
ra.fmda birtakım entrikalar dlSndtL 
ğtinden bah!ediyorsunuz ! .. 

Sonra bir iz bulup bulmadığımı 
bana soruyorsunuz? Bahıettiğinlz 

bu Grcgorius veya dilşmanları şiın 
diye kadar bir iz bulamamı§lar mı 
ki? 

Genç pap:ı.s başıyla taMik etti. 
- Nn!!ıl bulame.mı,ıar? dedi. Se

nelerdenberi bu .işle uğrqıyorlar. 

Fakat bu sım doksanlık ve garib 
1.ı".r ihtiyar Akkoyunludan maada 
lı'ç kimse halledememiştir. O da öL 
d:irüldü ... 

Genç papa.s sinirlenmiı 
harekette bulundu: 

gibi bir 

- Devlellum! Milaa.ade buyuru. 
nıu! .. dedi. Gregorius için bu defi
nelerin esrarını bilen bu yegane ih.. 
tiyarm vücudunu ortada.n kaldır -
makta hiçbir mahzur olmadığı gibi 
buna IUzum da vardı! Çlinkfi Gre
ı:orlu!! da bu sırrı fevkall!.de emek. 
ler sarfederek halletmiş bulunu
yor! 

S~lçuk emlrl a.detA dehııetıe ba. 
ğırdı: 

- Ne diyorsun! Halletmiş mi?. 

- F ... Yet! .. 
Emir bu sefer s,apaarı kesilmişti. 

Derhal kılıcmı çekli ve sapsarı ke
silmiı yU:z;Uyle birden bire: 

- Arkadaş! diye bağırdı. Benim
le alay etmlye cilret ediyorsan bu. 
radan kellen omuzunda olarak çı
kamauım ! .. Yok, doğruyu eöylilyor. 
san ve beni bir tuzağa düşürmek ni
yetinde değilsen, Gregorl\1$ dediğin 
bu kA.firin bu mu!l.mmayı nasıl hal
lettiğini, dilşmanları dediğin adam. 
la.rın kim olduğunu ve btitUn bil -
diklerini söyliycceksin !,. Zira pek 
güzel anlıyorum ki sen bu işte az e. 
hemmiyeti olmıyan bir rol oyna -
maktıısm! .. 

Selçuk em!rlnin kılıcını çekip ken 
dini kaybettirecek kadar bir ihtiras 
hlimması içinde gUmbtir gümbür 
bir se&le fırlattığı bu tehditler kar
eısmda yerinden bile kıpırdanma -
mış olan genç papas gayet acı ve 
'ql\ll}tclul ~ir~ gülüşle gUlmekte, fp.; 
kat son derece intikamlı ve kinli 
gözlerle Selçuk emirine bakmaktay 
dı. Birdenbire çok sakin bir sesle: 

- Telaş buyurmayın, devletllım ! 
Baınnı tehdid etmekte mana. yok • 
tur!. Bunları size zaten söyleme-

- Bu Gregorius dediğin napuh. 
tenin Akkoyunlu ihUya.n niçin öl -
dilrltüğünil, beni de niçin öldürt • 
mek istediğini bilmem elbette ge -
rektir!., 

Diye mırıldandı. 
Genç papas: 
- Emir sultanımızmdrr! 

Helen rene parkta çocuklarını 
gezdiriyordu. Bir eliyle küçük 
Blanşrn elini tutuyordu, karde
şinden daha büyük olan küçük 
kızda annesinin koluna girmişti. 

Artık matem müddeti bitmiş 

olduğu için Helenin şapkasının 

üstünde o ağır siyah matem tüylü 
yoktu. 

Onun yerine i1'ce t.iyah bir tiil 
küçük siyah ,apkarun bir yanın. 

don omuzuna doğru kayıyordu. 
~~ye bag eğmiş, fak~t istihza mı Şehrin tanrnmıJ bir noterinin 

ettiği, yoksa samlınt mı olduğu sa- karısı oln Heleni herkes tanıyor
rih surette anla§ılamıyan esraren. du. Onu böyle matem tüllerini çı· 
giz bir ~vırı~ emtrin yüzüne bak- karnuı bir halde ıördükleri için 
mıııtı. Birdenbıre: lh k "' .. ,,... d er es ona ~~or u. 

- Sultanım! dedi. Grcgorlus de. H 1 t iid" d ti' • • . e en ma cm m e m geçır-
nılen bu şerir, definelerin ana!ıta- d•w• • • "d d tl . . ıgı ıç.ın yenı en as arının ara· 
rmı nıhayet ele geçırıniıı.. k cak .ı.: ha 

N ı ? arasına arıp. ve e-.. yatrna 
- ;uıı .•• d d k. av et e ece ti, 

- Ayazmadaki bir resim levha· 
sından! .. 

- Resim levhasından mı? 
- Evet! .. 

- Hazreti Meryem resmi olan 
mı? 

- Hayır! .. Gregorius orada gör. 
düğünüz bu levha)"! deği.Jtirtmiş -
tir!.. Asıl levha kendisindedir! .AJ!ıl 
levhadaki igaretıerl değiştirip bir 
taklidini yaptırarak tekrar ayazma.. 
ya koydurınuı.ı, bu suretle bu işle 

uğraşanları yanıltacak sahte izler 
meydana getinnigtir!. 

- Vay mel'un herif vay! •• 

- Evet!.. Bunu da Bursa.nın 

Türkler tarafından zaptedileceğini 

öğrendiği zaman yapmış. böyle bir 
"htiyııtıı 11.izum görmilştilr!. Halbu
ki kendi elinde bulunan levhadaki 

Şehrin bütün beklrlarınm gö. 
zü bu zengin genç dulda idi. Bil
tün aileler, bu .zengin kadınla o· 
ğullannı evlendirmek emeliridey • 
diler. 

Genç kadmm ölen kocaıı, aile
sine merbut, ciddt ve ağır ba1lı 

bir genç olmakla beraber öyle 
fevkalade bir ıey de değildi. Her 
halde Helen naııl olsa bu bekar· 
)ardan birini beğenecekti. 

* * * 
Helenin .zengin bir kadın oldu· 

ğuna hiç ~phe yoku. Bir kere 
kocasmdn kendisine intikal eden 
noterlik yazıhanesi vardı. Son· 
ra kendi §lhst parası, daha sonra 
da hem kendi ailesin.den, hem de 
koca.smın ai!esinden büyük mi· 
raslara konaeaft aıik!ıfdı. Böyle 
bir partiyi kimse 'kaçırmak iste • 
mi yordu. işaretler definelerin bulunduğu ye

rin. esrarmı nihayet meydana çı _ 
karnuıJ bulunuyor! .• 

Acaba genç dulu ve servetini 
• ele geçirebilecek bahtiyar adam 

Selçuk emiri olduğu yerde adetA kimdi? Küçük ıehirde herkes bu. 
Selçuk Emiri hayretle bağırdı: ld" ı ye ge ım ..• titriyordu. nunla meJguldü. Genç kadın kim· 
- Ya? •.. ÖldUrüldU mü? Demfk Dedi - Nasıl? Na:nl? Nasıl meydana ıe ile görü§müyordu. Kocasının 

c:uni merdivenleri önünde kendill -
ğinden ölmU§ değildir? 

- Hayır!.. 

- Öldürenler kim? 
- Gregorius denilen bu ceU!d a-

dl.l'n !.. 

Selçuk emtri tekrar yüzüne kan 
hUcum ed:rek mosmor keeilmiıti. 

- Buna çok §aştmı!. Diye ho. 
ourdandı. 

Bu Gregoriua dediğiiı.iz adam, 
mademki ölen ihtiyardan başka bu 
sırrı halletmiş dünya yüzUnde. in
san Yoknıu§, nasıl oluyor da onu öl. 
dürtüyor? •. O halde defineler mu· 
E'ntm~nrn anahtarı cbediyyen el -
den git.mi§ sayılmaz mı? 

Japonya'n ı n 
manevrası 

( Başta1 aıı 6 ıncula) 
Onlara göre, Danzig, lsta.nbul, 

Ccbelüttank, Filistin ve Mısır iş· 
briyle megul bulunan lngiltc.?re 
Uzak Şarkda Japonlara boyun eğ 
mckte tcrcddlid ctmiyecckti. 

Es:ıscn Japonların maksadı rn· 
giltereyi Uzak Şarkdan geri ~~k. 
:nek değildi. İngiltere menfaatini 
i:lrak etmezse belki bunu yapn.· 
cııklardı. Fakat, asıl maks:ıdlıın 
lngilterenin bunu idrak etmc~ı 
\'e Şan·Kay.Çeki anlaşmaya razi 
etmeye çalışması idi. ı:~ıasa, elde 
E.ilab, lngiltcreden kendileri i~in 
yardım istiyorlardı. 

Vaziyet şimdi bu merkezie. Ja 
pon manevrası ne netice verecek, 
buırn önilmiizdeki gilnlerde göre
ce~. Fakat. daha şimdiden, bu 
rıanevranın akim kalacağını &öyli 
yebiliriz. Zira. tngiltere tehdidi 
r3rüp n" tavaıısut edecektir, ne 
r1e ~:ın-Kay·Çeke iaşe ve mühitn
r:ı::.t 5a.tma.ktan vaz geç~cektir. 

(La Tribue de Nations) 

c 

Bu söz Selçuk emtrinin yUzUnde 
birdenbire derin bir memnuniyet 
uya.ndırmı§tı. Yaptığı kabaca hare
ketten ma~ub olmu§ gibi kıhcmı 

aşağı indirdi Ye hafif bir sesle: 

çıka.rrnıı;? yazıhanesinde birinci ki tip sıfati-

' 

Diye homurdandı. le çalı§an gençle bir defa ıehirde 
Genç papa.s teıtı.ıısız bir tavırla görtildüğü için bir çok ldedikodu· 

devam et.ti: lar çıkmıştı! . 
(Devamı var) Acaba genç dulun kalbini dol-

• 

Planş 26. 27 
sofra 
Fı La ttable la The Tabi • Aı dl• Ta~eı 

1. YARI HAZIRI.ANMIŞ 
SOFRA (kı men hazır· 
la.nmış sofra.) 

1. F: la table de la ııalle a 
manger ( a moitie mise, 
mise partfellement) 

ı. İ: the dinfng-table {partly ' 
set) 

1. A: de: EJ3tisch (Spcise
tisch: teihveise gedeckt) 

2. BEYAZ SOFRA ÜRT1.JStl 
2. 1ı·: la nappe blanche 
2. t: the tnble - cloth 
2. A: dns T!scbtuch (TafeL 

tuch) 

S. TABAK (çorba tahağl, 
c:ukur tabak) 

S. F: l'ası!lette f. (l'nssiette 
plate: pour lo pota{;e: 
l"assiette creuse) 

3. t: the pla&e (the flat platf'; 
as soup plate: the dcep 
plate) 

8. A: der Teller (der flache 
Teller; sls Suppentcller: 
der tiefe Teller) 
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4. PEÇETE (pe,Jdr ) 
4. F: la se~iette 
4. 1: the servictte (the tabla

napkin •r napkin) 
4. A: das Mundtuch (clie 

Serviette) 

5. KÜÇÜK FRANCALA 
5. F: le petit pain 
5. t: thf' roll (the dinner

roll) 
5. A: das Brötchen (Tafel· 

brötchen) 

6. TAKIM 
a !:atal 
b port kut.o tl7-erlnde br. 

c:ak 
6. F: le couvert 

a la fourchette 
b le couteau sur le porte

routeau 
6. t: fork and kn.ife 

a the fork 
b the knlfo (gometimes ot 

stainless steel) on lhe 
knife-rest 

6. A: das EBbesteck 

• 

Çeviren: 
duran, bu nereden geldiği belirsiz 
küçük ~ehirde bir yabancı olan a. 
zametli ve kimse ile görüşmiyen 

adam mıydı. 
Onun Helenle evlenerek bü· 

yük bir servete konmasına ve no
terin bıraktığı işin ba ına geçer:'.< 
onun noter olmasına kimse taham· 
mül edemiyordu. Acaba sahihten 
böyle mi olacaktı?. 

"' . . 
Helen eve gelince kocasının 

yazıhanesine girdi. Genç katib 
Bernar Serraz hala masasının ö 
nünıde çalışmakta idi. 

Genç adam buralı değildi. U. 
zak yerlerden geliyordu. Çok az 
konuşan, soğuk tabiatli ve ağır 

bir adamdı. O. bu küçük şehir

cle kimse ile görüşmüyordu. Hat• 
ta gezmeğe bile çıktığı yoktu. Bir 
kahveye girdiği de görülmem!ı· 
ti. 

Onun mevcudiyetini hatırlat. 

masına, yalnız bir kere Helenle 
beraber sokakta görünmüş olma· 
sı sebep olmuştu. 

- · HAla mı çalı~ıyorsunuz? 
Helenin bu sualine Bernar: 
- Evet madam, diye cevap ver 

di. Daha düzelecek bir çok aosya
lar var. 

Helen eliyle, keder ve ümitsiz· 
!iğini gösteren bir hareket yaptı .. 
Ve yava§ça odadan çıkarak kapI· 
yt kapadı. Hizmetçi kadınla kar. 
§ılaşmrştr: 

- Madam salonda bir misafir 
var. Sizi, bekliyor. 

- Kim bu misafir?. 
- Mösyö Kland ..• 
Helenin yilrü hafifçe kızarmış· 

b. Ağır adımlarla salona yaklaıı
yorau. 

SUAT DERViŞ 
- Bu siyah §apka, sarı aaçlur 

nııın üstünde o kadar hoı ıörü • 
nüyor ki .. diye ilhe etti. 

Helen gülümsiyerek: 
- Bırakınız: bu sözleri t.. dedi. 
Sonra şapkasını bapndan çıka.. 

rarak bir kenara bıraktı. Ve ince 
parmaklannı saçlarının aru:ndan 
geçirerek bir kanepeye oturdu . 

Kland da onun yanma oturmu§• 
tu. 

Ne zamandanberi Helene karsı 
bir zaafı vardı. Bu hissi, genç ka· 
dının kocasmın ölümilnden eonra 
bir kat daha ziyadele mi§ti. h."lan· 
dın bütün ailesi de onun genç dul 
ile izdivacını iatiyorldu. 

Genç adam bugün kararını ver
mi~ olduğu halde gelmiıti. ArtıtC 
Ht'lene a§kını itiraf edecek ve iz. 
divacma talip olacaktr. 

* • * 
Helen ba§xnr ef'mi§ onu dinli• 

yorau. Kland kendisine aıkını iti• 
raf ettikten sonra evlenmek tek
lifinde bulunuyordu. Daima ayn! 
muhitte yaşamışlardı. Hemen he
men beraber büyümüşlerdi. Ayni 
sosyetenin insanlarıydılar. içti. 
mai vaziyetleri ve servetleri biri· 
birinin derecesindeydi. 

Evlenmelerine hiç bir mini yok 
tu. Genç kadın onu dinlerken kal· 
binin §iddetle vurıduğımu hissedi· 
yordu. Çünkü Helen de Klandı se 
viyordu. 

Bu aşkın ne ıamandanberi u
yanmış olduğunu kendisi bile bile. 
miyordu. Ylnız bildiği bir ey var
ea, kalbinin bütün kuvvetiyle bu 
genç ve güzel aldamı seV?IÜ§ olına
sı wi. Fakat buna rağmen ona: 

- Bunun imkanı yok KlandJ. 
* * * diye cevap verdi. 6. 

Kland onu görünce neş'eyle o- - Nasıl imkanı yok mu? Be· 
na doğru 'koştu ve ellerini tuta-: n!m1e evlenmek istemiyorısun\1% 

rak: 1 öyle mi? Belki hcnür çok erken 
- Ne zamandır sizi bekliyo.' olduğunu düşünliyorsunuz. O 

rum, diye güldü. O, otuz yapna halde ben bekliyeceğim. İstcdiği

rağmen henüz yirmi bc§inde gö· 1 niz kadar beklemeğe razıyrm. 
rünen, güçlü, kuvvetli, gUzel ve - Kland, ben hi~ evlenmiyece. 
ve şık bir delikanlıydı. ğim !. 

Genç kadına bakarak: (Devamı nr, 

PLA.NŞ 26 • 27 

19. 1: the serviette (napkln) 
sachet 

19. A: die Mundtuchta.sche 

20. PEÇETE (p~ldr) halka.. 
sile bttaber 

%0. F: la serviettc avec l'an
neau de !erviette 

20. t: the serviette (the nap
kin) v.;th the nnpkin _ 
ring 

20. A: das Mundtuch (die Ser
viette) mit dem Ring 

21. KARAO Gt'iGÜ1'10 
21. F: la chocolatierc 
21. t: the cocon jug 
21. A: der Kakaotopf ( die Ka

kaokanne) 

22. BtJFE 
22. F: le buffet 
22. t: the sldeboard 
Z2. A: der Geschirrschrank 

(das Bilffet) 

2~. ÇAYllA!\"LIK (demlik) 
:?a. F: la tberierc 
28. t: the teapot 
23. A: die Teekanne 

2-1. TENCERE (~,·~) 
24. F: la ınarmite 
2 ı. t: the cnsy or cozy 
24. A: die KaffeemUtze (Kaf-

rv 

!eehaube) 

25. BlSK'VtT KUi'USU 
25. F: la botte a biuuita 
25. t: the biscuit box 
25. A: die Kektıdose 

26. PUNÇ BOL-0 Cld.sesl) 
26. F: le bol a pouncb 
26. t: the bowl (for making 

claretcup, ete.) 
26. A: die Bowle (du Bow .. 

lengefaB) 

27. PlJ~'"Ç KEPÇESİ 

27. F: la bouche iı punch 
21. t: the ladle 
21. A: der Bowlcnföffel 

28. H1ZMETçt ÇAGIB!\lAJ 
İÇ~ ZiL 

28. F: le timbre pour nppeler 
la bonne; la sonnctte 

28. t: the bell for the maid 
28, A: die Kllngcl für des 

Madcben 

29. A \'iZE (a\ize IAmhasr) 

29. F : la suspenslon (la lampt 
a l5U:Spension) 

29. t: thc ımspended Itı:n\p 

(the pendant) 
29. A: die Hlingelampe 

30. TAYAN 
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H B E R - 'Atitam Postan 

Tam 20 sene evvel akhnı kaybeden 

Asrın en büyük 
~ansörü Nijinski 

lsv.içrede tedavi olduğu llmarhanede birden bire 
: dans etmeğe başladı 

J::ski fıünleri hatırlatarak onun aklını başına getirmek için 
zaval1ı Nijinskinin önünde danseden dostları biran müthiş 

bir sevınce kapıldılar ... 
Dünyanın yetiştirdiği en meşhur J\duklarını tanı mlar. 1 Bana hiç manası o'.mıyan bir ba· 

erkek dansörlerinden biri, hiç şüp . Ben Nijinskiyi üçüncü defa ola. kışla baktı ve bir çocuk gibi guldti. 
hesiz Nijinskiydi. ak görüyorum. Bu gülüş beni derhal teshir etmi)ı. 

Bu buyük Rus sanatkarı tam 20 ilk karşılaıma Diyagilev, benim dansôr I.irat 
sene evvel, 1f1yük bir müsamerede llk karşılaşmamız 1924 senesinde olduğumu ve büyük dan örü se • 
dansederken, 'birdenbire çıldırmış ''e )}muştu. Rus baletleri ~fi Diyagi • lamlamıya geldiğimi söyledi. Yü -
o zamandaaHeri yapılan bütün te · lev bir mucizeden, eski Nijin kırı zündeki bütün adaleler titredi. 
daviler fay~ vermemiştir. tekrar insanlara iade edecek bir sa. - Atlıyor mu? 

Nijinski buyük bir sanatkar oldu. demeden ümidini hiç kesmiyordu. Diye birdenbire bağırdı. 
ğu gibi, iyi bir insan da olduğundaı istenilen bu sademe belki olur diye / daleleri anide gerildi ,.e bize bir 
kendisini sevenler pek çoktu. Ve Ni Diyagilev, dansörün baldızı Mat . ~ocuk gibi güldü. Bu gühişü onun 
jinskiyi bip türlü unutamadılar. Za- mazel Terska Sulskayı bularak bed .ıedhahtlığını bu an için bize un .l· 
man zarnalı. arkadaşları onu, mane. baht artisti Faşö piyesinin tecrül'le· tı.ruyordu. ' 
vt tesirlere kaptırarak iyi etmek i· :--!: hazır bulundurmaya ikna et r'iyagilev, 0 akşam onu operaya . ~'iji11ski tıpkı bir mucize olarak .danstfmiye başlarken bir fotolrafrı 
~ birçok teşebbüslere girişiyorlar· ti. ~<itürmi) c karar 'erdi. Onun içın Bu resmı al mağa muvaffak olmuştu 
dı. Fakat bunların hepsi de fayda Nijinskinin görünüşü bütün kum 'aktiyle danstan başka bir ~er me\ rüyordum. Vücutça biraz .. ayına durmadan, bir çerçc,·e teşkil etme -
sız oldu. Nihayet geçenlerde yapı • panyada tarifi kabil olmıyan bir a· cut olmıyan bu tiyatro ha,•ası için· ti. Vahşiliğini, tanındaki ya)•vaı' len hücum ediyordu. Bunun için 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yann tercüme 

külliyatı 
No. 11·20 ikıncı ıeri 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

Gorio baba 
Deliliğin pııikoloji.sl 

ilkbahar selleri 
Engerek dUğilmQ 
Raain kUlllyatı ID 
Samimi Saadet 

istatistik 
Çocuk dUşUrtE'nler 
Uim ve f P.lsefe 
.Mevcudu kal.nadı 

Kr. 
100 

r>o 
75 

60 
75 
50 
30 
60 
30 

• . 
530 

Bu serinin riatı 5.30 kurtştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iakon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kUnıfun 

t ,24 kuruııu peşin alınarak mUte
baki91 ayda birer Ura ödenmek 
'lzere il<: taksite kğlanrr. 

Dün ve Ya!ın 1 
T ercume külhyab 

Satış yerı: 

VAKiT KITAPEVI 
lan yine böyle mane' i bir tecrübede cı uyandırdı. Başlarımızın üzerinde de !ıir mucizenin vukuunu ümit e- ifadesini bırakmış, fakat da· ::ma bir şeyi tekrar ettirmek bey • 

b. k d'k'l · ı d' d 1-1 O kitaplık birincı seri bir mucize olmasına ramk kalmı~ ır no taya ı ı mış o an bakışları ıyor u. ha ziyade çeviklcşmiş bir hude oluyordu. Ne söylediğini bil-
ve büyük dansör bir an için şuuru. bilhassa korkunçtu. Dudaklarında Al sam saat dokuzda tiyatro)a adam olmuştu. Kan çıkarıncaya ka' miyordu. Sözleri, düşünceleri man . 
nu toplar gibi olarak, arkadaşlarına bu füeme ait olmıyan manasız bir ~ötürmek için ona gittim. Daha kadar tırnaklarım ı ırmıyor, kendi-1 t 1 • • "· r.etice iz ve mabaatsizdi. 
uyarak o meşhur zamanlarını ha • gülümseme taslağı vardı; ona hiç şimdiden tamamiyle giyinmiş. göz • sinden ne isterlerse yapıyordu. Her lşten gelen bir arzu ile onun ö - ı 
tırlatan danslarından birini oyna • bir şey bilmiyen bir insan hali \'e. ı:ri yukarı dikilmiş ~tururo:du vakıt bilekleriyle oynuyor, ellerini ::-tünde \'e onun için dans etmiye ka· 
mağa başlamış, fakat sonra yine riyordu. Onun önünde, şerefli \'e Kolundan tutarak merdıvcnden ın · başının Ü!'.tüne kaldırarak Siyamlı • rcı:- verdim. Onun dans elbiselerini, 
her şey mahvolm~tur. parlak günlerini bilen, şimdi ise de- dirdim .. Birdenbire sessizliği boza. tarın plastik danc,Janndaki hareket- şo~;ıl:ı:mı giydim ve ekzersizler 

Numara 
1 Safo 
2 Aıle Çember! 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

4 Devlet ve Ihtılal 75 
5 Sosyalizm 75 Parisuar gazetesi bu vaka fiurine rin ve acıklı bir hürmetle kalpleri rak bana: leri yapıyordu. Fakat itimat dolu ) .. pm<ğa başladım. Birdenbire: 

Nijinski hakkında çok enteresan bir sızlayan biz eskilerle yeniler yerle. - Dikkat ediniz! dedi. çocuk tebessümü kaybolmuş. yerine - - Di!~e."'Siniz, dedi ve anlaşılmı 
roportaj neşretmiştir. Dünyanın ta- re kadar eğildik. Bütün dansörlcr. Fransızca söylediği bu iki kclimr uru. isparmozlu bir gülme gelmişti. yan sözler söyledi. 
nınmış dansörlerinden biri olan Serj bir daha hiç dansedemiyecek olan ye ba~ka hiçbir şey ila\'e etmedi. Nijinc:kinin yanma girdiğimiz za. Dansetnıire devam ettim. Bu dan• 
Lifanın yazdığı bu röportajı bu dans prensi karşısında danset- Tekrar keneli füernine dönmüştü man kendi kendine konuşuyordu. !arın Nijin~ki üzerinde te.,,ir yapın. 
cidden enteresandır. mekten büyük bir utanç duyuyor - Artık ben onun için me\'cut değil • Zaten hemen her zaman fransızca ya b~şladı)i.ım görenler heyecanlan 

Sözün bundan sonrasını Serj Li- !armış gibi sıkıntı ile, ağır ağır adım dim. rusça \'e italyanca kelimeler kan • dılar .. Başını dansın ölçüsüne uydu 
fann yazısına bırakalım: tarını atmaya başladılar. Bütün yol müddetince tamamer ık hiç kimsenin anlamadığı bir li- rarak hafifçe sallamıra sonra, aya. 

Büyük dostum Nijinskinin tsviç. Beyhude teıebbtiıler ! sakin kaldı. Operaya geldiğimiz za. anla kendi kendine konuşuyordu. ğım } ere '1urarak "bir, iki.. bir, iki. 
re timarhanelerinin birinde bulun. Beş sene SODr8f ı~ ..aeneiiud m<\n salonu ve sahneyi dikkatle tet ı()na: -< • di~e> sa}mlQ! başıadl 
duğumı öğrenir ölrenme% onun men Diyagilev: •l>Qijsleı;iui t•ra .cı . kik etti. 1lk balet başlamı~tı. Fakaı - Diyagilevi hatırlıyor musun? Pna Fıarcium: 
faatine bir gala tertip ettim. miye karar verdi. O zaman Nijinski o artık bizimle beraber değildi. diye sordum. - Ma~~stro Şeksettiyi hatırlıyor 

Ona dans ilahı derlerdi. Çünkü nin oturduğu ~sside ' a refakat Etraf ın~a bulunan §CY~erle .alak~ Refleksleri sıhhatli bir adamdan muı..un? 

6 J. Rasin külliyatı J 75 
7 işçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta !~şuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş 
ur. Hepsini alanlara % 2C 
skonto yapılır. 236 kunışı 
~şin alındıktan sonra kalar 
ı lirası ayda birer lira öden 
nek Uıere dört taksite bağla 

Nijinski hakiki bir Allah gibi in • ediyordum. Bir Hizmetçi bizi onun •mı kesmış, yalnız kendı derın du. çok fazla seri olan Nijinski derhal - Evet, Şcksetti, büyük, çok bü· 
sanlara en temiz bir sanat r.evki tat- odasına götürdü. Nijinc:ki bir rop ,üncelerine dalmış bir adam hi ive ce\ap verdi: yi!k, dedi. :.:ı.ır•.•••••••••• 
tmrdı. Onları vecd ve istiğrak için· dö şambr giymişti. Ç.Ok alçak biı iyorclu. Ne dü~ünüyordu? Bunu - Hatırlı)or musun! Evet, e\·et; Süzleriır. Lir şeylere ilişmiş, fakat ==:...=============== 
de yaşatırdı. O şimdi iyi bir hava somya üzerinde bacaklarını kavuş· 'dmse söyliyemez. Yalnız ben, onun şayanı dikkat! 1 hem~ıı kayıp gitmişti. Yeniden bo. 
içinde yaşamalıydı. turarak oturmuştu. Ziyaretimiz de. bizden, tiyatrodan, her şeyden uzak \'t' birdenbire bütün \'ücut şiddet ğuk, korkur.ç gülmeler ve ihtilaç · ile, hatta sallanarak seyretti. Sonra 

Ben isterdim ki Nijinskinin kendi vam ettikçe bu pozunu muhafaza ta çok u?.akta olduğunu anlıyor • li i pa::nozlara tutularak kuru. lar... bir kedinin fareyi takip ettiği gibı 
ne mahusus bir inzivası olsun, kalp etti. Tırnaklarını kan çıkarıncaya lum. mi::!.:~ kahkahalarla güldü. ı Bir gra'l'lot~nla (Fau~) \•e (Gö· "n ufak hareketi bile gozdcn kaçır. 
ve me,.ki sahibi insanlar ona yar - kadar ısmyordu. Ona yaklaştım. Kendi kendine yaıayan Kendic:ine sual sorulur sorulmaz, 1 lün hayaliı rclındaki plAkları ge · mıyara:, tetkik etti. 
dım etsinler, bu büyük dansöre kar dudaklanmı ellerine değdirdim. Bu adam fakat anlamadan ce,·ap veriyordu. tirdiler. Evvela (Faune) ri oyna - Fa,rnt bu dan lann ahengi onun 
şı olmasa bile sanata karşı borçlu eller yanıyordu. Nijinskiyi üçüncü defa olarak gö· Fikirleri dalgalar gıbi bir dakika dı n. Nijinsi;i beni dikkatle, korku üzerinde hiç!Jir tesir bırakmadı. Ni-

30. F: le plafond 
30. t: the ceiling of the room 

(the ceiling) 
30. A: die Zimmerdecke (Dek

ke) 

81. KABARTMA ALÇI TEZ
YİNAT (ıtök) 

3L F: le atuc (l'onıement en 
en stuc) 

sı. t: stucco decoration (stuc
eo) 

11. A: die Stuckverzienıng 
(Stuckarbeit, der Stuck) 

ft. N ATVR MORT nın 
TABW (IC\'ha) 

S2. F: la nature morte (un 
tableau) 

S!. t: a atill-lifc plcture 
3%. A: du Stllleben (ein Bild) 

33. TAHTA KAPLAMA 
33. F: la boiserie (le lambris; 

le rev~tements en boiıı) 

3!. 1: the panelling (the 

sa brosse (brosse de 
table) 

v 

34. t: the bnıııh and crumb 
tray 

H. A: die KrUmelschippe mit 
-blinıte (Tiııchschaufel 

mit TiachbUrste) 

3.'l. RAF (tabak rafı) 
35. F: l'etagere f. (l'etagcre • 

console f.) 
S:>. ı: the omament - shelf 

(lhe plate rack) 

1 

35. A: das Wandbrctt (Panecl
brett) 

36. MADEXI ÇAl"DAN'I.m 
(gUğüm) 

S6. F: le broc d'etain 
S6. l: thc pewter tankard 
86. A: der Zinnkrug 

37. MADEXI TABA!\ 
37. F: l'aseiette d'etnln 
37. t: the pewter plate 
37. A: der Zinntellcr 

wainscoting) 3~. !'\ JI N Ckuln'u uh:-n) 
33. A: das Gctafcl (Paneel, S~. F: le plat d'etain 

die Tiifelung, Wandver - 3!t t: the rı"wter c1ish 
kleidung r.us Holz) , 38. A: die Zinnschlies"I 

3t. F.KMEK PARÇASI \.E 36·:lft lllADE!\I KAP KACA~ 
F'IRÇ.\SI hofra fın;aııı) ( l'\ :.nl) 

"- 1 ' • , rama~se - mlcttes et li SG-38 1'': la vais,,eWe d'etaiıı 

• 

PLAXŞ 26 • -2'7 

SG-38 t: pewtcr dishel! (pew. 
ter) 

83-38 A: das Zinngc11chirr 
(Zinn\ 

:m. ÇA\'DAXUK (gUğiim) 

89. F: la chope 
89. l: thc becr - mug 
:m. A: der Henkelkrug (Bicr-

krug, da11 Scidel) 

40. SE!\IA\'ER 

4.'l. 1: lhe tea um (a samovar) 

• n 

43. F: le moulin A poi\'re 
43. l: lhe pepper grinder 01 

peppermill 
43. A: dle PCtffcnnilhle 

44. l'UMURTALm 
44. F: le coquetier 
41. ı: the egg-cup 
44. A : der Eierbecher 
4a. llARDALUK \ 'C HAi?. 

4;), 

DAL Kı\ŞIGI 
F: le moutardicr (avec la 
cuiller (cuillcre) a mou
tarde) 

·to. F: le samovar il 
40. A: der Tcekesscl (dlc Tcc- ıı:;. l: the mustard pot with 

thc little spoon maschine; ein Samowar) 
41. T ~B \KLll\ (taba!' dola-

bı) . 

41. ı~: la dc11sertc (le dr('s"oir, 
la s"r\•tınte, la cr~dencc) 

41. ı: thc SC'n·cr (thc SE.'rving
tnl:le>, thc fide fable. thc 
dunb waiter) 

.: ı. A: dlc Anrfclo.•c (dı>r An-

richtcli"ch, -s"'ırank, Ne-
h ntlsc'1. die ~"rvante. 
l~rcd nz, der stumme Die
nC'r) 

t" ''l'\'X•r: l'O~L'l' U 

.... 1'· h clo"h" a frrıtl"ı ı·n 
·! '!, t: t t..c C''ı no·c cover ( lhe 

r'ıt""'!" <1J'lh) 

4.3. ctm.r: nEGtn. mxı 

45. A : der Sen fnapf (din Sen!. 
bilchse) mil dem Löf!cl-
chcn 

rn. Tt'zı.u:c 

46. •·: la sallcre (!allcrı- -
poudrier) 

46. ı: the salt c"!ltor or caf.tcr 
(the salt cellar) 

4G. A: der Salzıotrcuer (das 
SalzfiiBchcn) 

47. P \RKE nOşmrn (;;eç. 
me tahta dö~eme) 

47. I': le parqu<'t (le planchcı 
p:ırquetc) 

47. t: the parauetry floor 
47. A: der f'ark,.tt!ul:ıboden 

(P:ı~'cettboden, da11 Par• 
kctt) 

1i!l 

jinı;;ki a l::\ mı döndu. 
Bundan c:onra ''Go!ün hayalini., 

oynamıya baş'adım. 

İşte o zaman mucize kendini gös. 
te·di. Bu dans Nijinski tizerinde te· 
:;lr ~·apmı~tı. (\'eber) in melodisi
nı tn. 1mıyor, gölun ha}ali dansını 
ra.ı.ltı~ırnı şüphesız bilmi} ordu. Fa· 
kat :ı":enk onu gittikçe daha detin· 
:ien tahrik ediyordu. Daha başlan . 
~ıçta la!<dırini söyledi: 

- Ah: ne kadar guzel! Ba!,ınız! 
<ok ~u .. el ! Çok giızcl ! dedi. 

Sonra, ha\'3da ayaklarımı biribi. 
rir.c \'ttraıa~ yaptığım ıç amalara 
mukalx.l"' ctmiye ba ,!adı. Bu hare . 
ket:cri lı•C" ~ayrct arfetmeden, hiç 
'ıazırlanmadan. hiç bilkülmeden 
·apıyordu. ~ıçra) iŞ o derece mu . 
·,cmm~!di ki (Gölü hayali) ni sey -

1 cdznler bunu a la unutmıyacaklar· 
:lır. Romla Nijinc:ki " kardeşim, 
olgun, harrket iz ve heyecan için

de hu mucize:.le hazır bulunuyor • 
ard:. 

:-- ·ıınski, bukülmcden, eğilmeden 
ı..u u. uz sıçramalar l apıyordu. O -
r:u. da izim üzerinde, (Golün haya. 
ıi ı ;·iı ka ırgalan içinde sürükli -
.,., .... k or.un için yaptığım dansa de
\'C. •n , !İli'. 

Gramofon durdu. Nijinski güçlük 
le nefes alıyordu. Bir ne\ i vecd i -
çinde onun önunde dizlerimin üzeri 
ne çöktüm. O zaman dans peri i 
bana bir defa daha CC\ap \erdi. O 
da önümde diz çôktQ ve ayağımı 

gö tererek: ... • 
- iri! .E'et. çek iyi! dedi. 
Fakat heyhat! Mucize c: nuna er

mişti. O bo-;uk, korkunç ~ahkahalar 
ldans ilahının son sözlerni kc t:. 

• 

T 
n 

,. 

, 

p 

o 
1 



1 TEMUZ - 1939 

T'CnKtYE R\.D\'OOIFt'ZYOX 
POSTAi.Ani 

Türklre Rall)·osu - Ankara Redyosı 
n \l.GA uzuı-:r.uou : 

l848 m. 182 Kc/s. 120 J\w, T. A 
Q . Hl,71 m. 15195 1-\c/s. 20 Kw. T. A 
p 3l,70 m. 9Hl5 fü~/s. 20. l\w. 

1'0Rh:IYE SAATIYl.E 
2 - i - 1939 - R - 7 _ J 939 

HA1'1'Al.IK PROGRAM _ :No. 32 

1·7 -939 Cumartesi 
1. 3 ~ rn l" 3- T · ~ • "•' J lırk nıüzi. 

~ ' · 1 
- Jl 151 fl~şrc,·I, :! - Nuri lıry . 

:ı Jst :ıır':• • IIolliın hlr nrızlı yııı "· 
' - S:ı<lı Hoş<;e~ - Ra!\t şnrkı _ El:l 

1 .' 4 - l'aıii 1To$~e~ - Rn<;t şnr j 
:.' • C.:~lııno hak dede, 5 _ l\47.ım 
1 z - J,ııytıtiıırııban şarkı • Avrılık 
ıe l::ırl J r acı, fl - Hüsl'yin F;ılırı , 

1
, .; ,.nr:a - Uz:ıktıın h:ıkdı ııeçtı. 

• "r.ıle et ':ı:ıt ay::ırı, :ıfono; ve 
ı• c:enroloji hahcrleri 11 10 1- ., 

.. , ... • ' ' • .l,v'J 

. uıı. (d:ınc; ınüz: r.i - Pi) 18 3 
Pro 1e ' · • • h 

H A B E R - Aktam Poatas. 

1892 seneden beri 

9.15 Eyfel kulesi: "Figııro" <Mo-
zarl). 

kadın ayağı 
to. Torino grııpu: "Tosca" (Puc

cini). manastır~ 
ODA Ml'SIKISf VE KONSF.RLER 

basmıyan 
7. 
8. 

Y:ır·o":ı: tı::ııvan şarkıları. 1017 sen:?~ir. · ~ i--:::r e:lilmiş o!an 1 k!lt ve iştiraktir. Rahipler, müşterek 
r:~r~ı kulesi: ·Yiyolonçello, pi- T.-.7~ d'. 'ı '! ~"- ;: l'.~-:,;a un en

1
dua ederler, müşterik yemek yerler, 

~ :ıno. 
1 
e·ı, 011a a tı ,...: ı .. CJ l\lanastırdaki müşterek çalışır ve uyurlar. 

8.15 Bükrc~: Piyano kon~cri. ı:ı~."'a::' ar dl.la n c.işl~;-i ile vakitle· Fakat istedikleri zaman içlerin· 
RA:i nııdopt·~ıe: Vi:rolonçr.llo. ini g· ; i.i. :cr. .len hangisi olursa olsun kalın bir 

·
9

•3o ~~ııcn1 .~: l\oro. tk· . Trapp~ Manastırı bir kilise etra· perde ile örtülü bir hücreye çekile-
! 0.50 "npo ı grupu: ·ı pıyııno. . .. 
tl.~11 Rerlin (t;zıın ri.): Fliit. mcla toplanmış hakiki bir köydür. bılır. 

3u köyde bir nümune çiftliği, bir Yatak.lan gayet serttir. Yiyecek· 
H,\FtF MliStl\t VE OPERETi.EH , ;ilir.gir dilkk!nı. bir marangozhane !eri de bir tabak çorba, bir iki ye-

7. 

7.30 
9.15 

:e rn:?şhur Aigcnebelle likörünün miş ve adam başına bir sürahi bi-
Berlin: Hafif pArçalnr. .Jtihsıl edildiği bir imalathane bu· radan ibarettir. Bayram günleri bi· 
f>rıııt: Marş "e vol">ltır. b'l' · " a ı ırsıniz. ra yerine şarap dağıtılır. On Ü"Üncil 
Rcrlin Wzıın d.): Hıırir ur. ~ 
kestr:ı. Buradaki rahipler kendi el emek· Lui rahiplerin yemeklerini tereyağ 

9.15 Milnih: \'nrycte konseri. erini satarak yaşarlar. Ve fazla veya zeytin yağile pişinnelerine mü 
9.3:) Stra'i!mrıı: \'nrycte kon~erı. .:>arayı da manastırın kasasına ilave saade etmişti. Fakat onlar daha bu· 

ıo. Aomıı grupıı: ~Imiklll koın•·<t 1 ?derler. güne kadar bu inüsaadeden nadiren 
ı 1.1 o I'•. :'l· \'rıryete kon<;eri. Kurunu vustadanberi ya,.ayı" istifade etmektedirler. Burada bü-
11.l J lHi';rcş: ll:ırır orkc~trıı. l h' d ~· · · • " tul 
1 ı.:ıo Birçok Alman hta<;yonlnrı .arz an ıç e~ışmemıştır. yük perhizler tu ur. 

) Rrom, o,35 Müzik (lıfr uvertür -
r I.), 18•45 Müzik (küçiik orekslrn . 
~~r: Necip Aşkın), 1 - Emnıcrlcl 1'> 
1 .olman - H il d 1 k -· 0 ıııı :ı ı aılııı open•tır 
c~ ~n < P ı . 

Hafif musiki "e rtan~ h:ı. Kı~ aksamları saat 7 ve pazar ak- Sükuta gelince, bunun da sebebi 
,·oları. ;amları sekizde yatan rahipler her ~udur: !ş de bir ibadettir ve konu-
Bııdapeşıe: Çigan orkestra~•· ·abalı saat ikide uyanıp dua okur· şularak rahatsız edilmemeli, boıul

'ar. Sonra dini bir alay halinde ma· mamalıdır. Bunun için buradan lA

nastmn kilisesine giderler. Rahiple· kırdı edilmez işaretle konuşulur. 
o purı), 2 - J. Sırouss - ş:ırl\ 

lııkü~·elcri (vals) 19 15 'f- ·• - . 
1 ll ' • uı K nıuzı 

ııee ı;nz faslı l • 20 Memleket sıı 
:ıt ıır~rı, ajan~ ve meteoroloji hu. 
.' .!rl~rı'. .. 20,10 Neşeli plfıkl:ır - Jl. 

DA~S :\ll'SIKIS~ 

11.IS Istokholm; ll.20 Münih, 
11.30 Londra (N.); 12 Par is CP11); 
12.10 l.orıdra CR.); 12.15 Roma 

~ l,Ja 1 urk mllziği, ı _ ıı· . 
revi '> ııc:ız peş grupu. 
J• ' • - HcrJk Fersnn - hicaz şıır 

3 
· _.: Molııııur ufuklarda balan gOn, 

Melek Hiç - hicaz şarkı Çıı. 
ıııatlın hır lıihza kallıiınden - 4 -
l.eını ıı· ' 
Q • ıcaz şıırkı - Severim her 

l; zclı ııend li en eser• r, 5 - Stmseı. 

VARYETE VE KABARELER 
8.t5 Istokholm: Kabare. 
9. Londra (~.): Muzlkhol. 
9.30 Paris (PTT): \'aryele. 

10. J.ondr:ı (R.): Dans kobare~i. 

rin büyük rütbelileri beyaz, daha Bu manastırın kapısı on birinci 
küçükleri kahve rengi esvaplar gi- asırda yapılmıştır. Burasını ancak• 

yerler. Üzerlerine kokuleteli pelerin erkekler ziyaret edebilir. Kurulduğu 
'myarlar. gündenberi buraya bir kadın ayalı 

Orada cari olan umumi kaide sü- basmamıştır. -· .. 

~ıı Ziya - Hicaz şarkı • Ne IJahlııı• 
11
:r ne Yari bl ı.ınaııdır. 20,:?5 Tiirk 
ü~ ı~I lhıılk türküleri) :w üO l\o 

PiYES, KO~FERA~S VE 
JW:\l'Ş:\IAI.AR VAKiT KiTABEVi Jrada rahipltr mii§terelt dua eder Zer, miqterek yemek yerltr, miişlc-

.nuşrnn Cclıt ııollllkıı 'hAcİlıcl 1; R.5 J\önigsberı (Heilsherg): Ske~ 
• 1 ,o:ı 'J'cırısıl, ~2 ııartalık postu e~u: 9. Londru (H,): "Pauı Jones". 
lusu (rcııebi dillerde) .,., 'JO i\' .. . 10.25 l\lonle Cenrrl: Kısa bir piyr~. 
tu:ıercı selekyonl:ırı _' Pı~)', 2;H~~~ j fNGII.lZCE HAVADiS 

ıııuııs lıuberlcrı· zı' ru·ıı h 1 1.16, 8.18 Roma 1; 11.15 Kolon· 
. ı • , eı. .ı ııı ı u ı . 

'ıl: 1, kanılı}l'o _ nukut borsmil (fi:.. Jf• Hamhurg; 1,hf,5 Bükreş~ . ıt.5(1 
~uııJ <!3,~U llilzık ll'ıızband Pl) Btırlnpeşle. • 
~ 1•"5 - ~• 'iarınki prograııı. • ' • ı ~ TÜRK RE\'0 

Pazar 2-7-1939 OPERETi Bu akşam Betlk-

il l2.i!:> Progr:ım. 12.::.i Türk nıiizi. 
;

1 (l\IAsik program) Ankara rnd)'uMı 
•tınıe ses ve sıız heyeti. 13 :\leııılekeı 1 
Sa:ıt , .. 

111, Aile parkında 
Saat 9.30 dA 

lffEXlN AŞKI 

• rek çalışır vıı . ., urlar 

Dün ve yarın tercüme külliyatı ·------------------------------------------------------
.. ,.., 

' , . . 
ıll-30 

1939 Resimli Haf tc 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Kitaplık üçüncü ı ıeri 

Numara Kunıt 29 Kapltallzm buhranı l50 

21 Hllkllmdar millet &O 30 Slambo 125 
22 Yeni llınt zihniyet T5 
23 Mevcudu kalmadı 815 
24 ObUn iktıaadf leleri 80 Bu ilerinin tlatı S.15 turuıtur. 

25 Cumhuriyet 00 Hepsini alanlara % 20 ilkonto 

1 a.urı, aJans ve nıeteorolo,ı ha. -
•erleri. 13.15 Müzik (Küçük orkeııt
~~ - Şer: Necip Aşkın): 1 - Hanns 
J~~~r - !,empo Tempo <Galopp). 2 -
W iz Kopp - Yaz akşamı silili. 3 -

Nnşit Ozcan • Er· 
hıArul Sadi Tek 
birlikle: Taksim 
Altınteptde bu 
gece (BAl,A YI) J 

26 

27 
28 

TercUmenı. reli -
Defitl§ler 
J.aokon "' 

'\ 

100 yapılır. Kalan f.92 kurutun 1.92 

75 kuruf\1 peein alınarak mütebaki-
30 ıl ayda birer Ura Menmek Uıerf' 

Oç taksite baflanır, 

Nurettin Gençdur ve or·ı 
knda~ları 1 Temmu1 

a Cumartesi akşamı Bey. 
lerbeyi İskele tiyatro
.ıı nda: (İki süngü ara
sında), Mur:ıt Şamil 

1STANBUL HAl.I, 
TlYATROSU 

Bu gece Ortaköl 
Emek sinemasında 

EKMEKÇİ KADH 
7..' Ganglbcrgcr - Aşk ~·anları. 4 -
·•ehrcr 1) s h . . - er c atzıneı'.Sler opcrcli-
;1~ Yalsları. 5 - M. Bnı~~elmans • 
•e emcnk ~Uitinr!cn ( \~1· ao"I"") fı 

Erich ' ''' " u · > -
,.,

4 

Elneg - Bir nını:ınl:ır hlr çi. 
ı;:ın \'Ardı (''i"' - • ... c-Rll •ntermezıu~u) 
1 - E~ehaik ı. ~· ., ovs.;y - Melodi (Opııs i~ 
•. o.,,), 8- nıı ~ı. 
9 , n~ •• tıınzcr - .Srrıı•ı:ııl. 

- <zer 'k 
1 • nı - R:ıl,ıwıl~n k::ılplcr. 

J 
~· 15 - 14 .30 Müzik (~lclodilcr _ Pi.). 
ı,,30 Program J 8 "'5 . · "'' ~Hızı k ( .. "n oıftı 

nı ı z ·ır ı .. 
. ,, .r 1 • brahim Ozgilr ve ole~ hii-
:~(j,J~r~). l9 Çocuk saati. 19.2(i Türk 
, zıf(ı <Fasıl he~·eti). 20 l\fcmlcket 

~.ıat a~·arı j 
1 " • a ans \'e meteoroloji ha· 
ı~rle~ı. 2o.ıo Neşeli plaklar _ R. 20. 

J.> Turk müzıaı: 1 - Salim bey. Hi. 
car. pecre .• 2 . 

" ' 1• - Fa ık bey _ Hiru 
r:;kı • Ale~I suzanı firkat. 3 - Ri

bey - Hicaz şarkı - Si~lendl hava. 
,
11

- Sevki bey - Hic:ız ~arkı - Sen 
Yerden ıldell. 5 - Tanbur taksi

ı . 6 - Sadettin Kaynak - Bu~clik 
11 "kı - Saçlarıma ak düşlü. 7 - Ko~-
n •• Ebrularının zahmı. 8 - Musta• 
11 r\ar s • ız • uzlnak şarkı • Sensiz bu 
11 lah. 9 - Mustafa Nariz - Suzinak 
:ı ·kı • tmilsiz bir sevişle. 10 - Lr. 
11 

- Hilseynl şarkı - O 1ıilzel ız5zler
e bakınasını bil. 11 - Jlnlk •(irkil. 
11 - 'Yürii dilber rlilhcr. 21 :\IUT.ik 
1 iy::ıo;cli Cumhur h:ınrlo~u - S<'f: lh. 
ı Kilncerl: 1 - Dnnh:cıti _ Roux • 

1 ~· 2 - Yaldle11reı - Her <.evi hn• 
1\ ( • • 

' \al~). 3 - Menr!el'i'iohn • Ru\ 
lrı• uvertürü. 4 - l.ulgini • Çnnlo·. 
ın sesi. 5 - Salnt - Saı-n~ - Dejıınır 

~ rıcr11,ınrl:ın ranıezi. 21.1\0 An:ırlohı 
1011~1 <S"e>r o;rr,·isll. :?,., ~llh:ik Cl.rn:. 
.ıncl - Pi.). 2:?.4Fi. :?:l Son ajans ha· 
t'r!eri ve yarınki program. 

Y ~hancı R r. dyolat rdan 
Seçilmit Parçalar 

f>roıram Türki11e ıaati üurine 
e IJlltdtn ıonraki ıaat olarak veril. 
lıtlr: 

OPEJ\Al.AR VE SENFONi 
KONSERJ.ERt 

tu,ı::::. ı .dul.osko proıramı. 

Vod\'il 3 perde 
OKUYUCU AYSEL 

10t JOZEF 

.çmek ister misiniz? Bu her hal· 
de b:zin ıraba tefevvuk eder. 
çünl:U halistir, bilhaaaa ıırap 
gibi azalmıt değil, pek boldur. 

- Eğer size getirilen kaı:le

he benim için de bir kadeh ila
ve buyurulmuı olsaydı bu ne. 
ı:aketten dolayı belki aize bir 
hizmet etmek çaresini bulur
dum. 

- Pek güzel bili vakit geç
medi ya? 

- Hayır me;.yö, emrediniz de 
bana bir kadeh saf au getirain

ler. 
Baron, hizmetçiye -döndü : 
- Duydun ya Labri? diye 

bağırdı .. 
Labri sür'atle gidip auyu ge. 

tirdi. 
Balsamo hizmetçiye teşekkür 

etti. Sonra kadehi eline ahp 
yukarıya kaldırarak suya dik -
katle bakmağa baıladı .. 

Baron: 
- Bir kadeh ıuda görünen 

ıeyl~r bu kadar güzel midir ki 
pek memnun 11:Srilnliyor1unuz? .. 
diye ıöylen:li.. 

- Evet mösyö bilhaaaa bu-
gün pek ıilzel ıeyler görüyo· 
rum. 
Balımo ıuya bakmakta devam 

ve dikkatini arttırmağa batla· 
dr. Baron hayretle miaafire bakı· 

yor, Labri iıo ı~zlerini, afaanı 

awl& ~yı:edi.!ordu.ı 

BALSı\MO 

Nihayet baron yarı aıayıı ıor· 
du: 

- Sevıili miMfirim neler ıö· 
rilyonunu:ı? Bekleme le taham
mül Um kalmadı, acabe benim 
için yeni bir miras, eski ıerveti· 
mi yerine koyacak bir ıey mi 
görüyorsunuz ?. 

- Bu 'kadehte ıördilğilrne 
naıaran ıizi hazır ve lmade bir 
halde bulunmağa !davet ederim. 

- Sahih mi? • Bana bir ta-
raftan hücum mu olacak?. 

- Hayır, fakat size bu aa· 
bah bir miaafir ıelecelr. 

- O halde burada biriıiyle 
görütmek üzere söı:leşmit ol
mahımız .. Birini davet etmek 
suretile beni ona kartı da mah
cup etm:k dofru mu .. Belki bu
gün yemek için keklik yavru· 
su bulunamaz .. 

- Benim ıfae ı~ylediğim §ey 
ciddidir, gayet mühimdir: bu 
ande Taverneye doğru ıeliyor 
lar. 

Baron clddl bir tellıla aor· 

C:.u: 
- Sevgili m8syö, bu miufir

ler kim? Naaıl olacak? Size iti· 
rafa mecburum ki - ıi.z.i 'kabulde 

göatermele mecbur olduğum 
soğuk muamele de ıize bunu 
anlatmıftır. Benim için her .zt. 
yaret pek mi.tnMebetıizdir. Ri. 
ca ederim mliJnkıUme ahbapla .. 
JUU~ a:elmeainler .. 

' ''aryelesi. 

JOZEF 
. 

hiddeti bir taraf~ bırakarak onu 
affetmeğe hazırdı. 

Nikol kendisini tahlıcir edilmiJ 
sayarak dedi ki : 

- Bu ıözlerinize inanırım, 
Çünkü onun yüzüne gece bak
mak gözünün rengini elbette 

göstermez. 
,.., Andre ıaıkın bir halde ıordu: 

- Ne diyonun?. 
- Diyorum ki eğer matmazel 

yalnıa geceleri Jilberle konuıur
aa tabiidir ki ıözlerinin renıini 
bilemez .. 

- Kendine gel Nikol ! diye 
bağırdı. Eğer derhal izahat ver. 
mezıen piıman olursun?. 

- bahat vermek kolaydır, 

matmazel, bu gece göıı:iüm ki • 
- Sua 1 Sus 1 Beni aşağıdan 

çağrıyorlar. 

Filhakika bahçeden bir ıei 

Andre! Andre diye bağrıyordu. 
Nikol: 
- Matmazel, babanız sizi ça~ 

rzyor, geceyi burada geçiren mi. 
safir ile bahçedeler, dedi. 

- Aıağı git te benim · haıta 
olduğumu, aıağrya inemiyeceği· 

mi ıöyle, sonra çabuk yukarı gel. 
seninle konuşmamıza nihayet 
verelim. 

' Baron bahçeden bağrryo~u: 

- Andre, mösyö Balsamo, ti
~~ ze sabah ıerifler hayrolsun de. 

mek imyor .. 

Andre hiımet)iye döndil.1., 

4 perde. Tclcrıı:ıti 
tecrübeleri 
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Sert bir sesle: 
- Nik:ol, haydi çabuk git te 

emrimi yap •. 
Nikol, derhal odndan çıktı. 

ÇünkU Andrenin verdiği emir 

pek kat'i idi. Nikol odadan çı

kar çıkmaz genç kız vücudunda 
garip bir hal hiasetti. Kendinı 

gC>-termemeğe karar vermiı ol
dufu halde, hfilcim olamadığı 

bir hi.tsin tesirile Nikolün açık 

bıraktığl pencereye doğru yü
rüdü. 

Pencerenin önüne gelerek bah 
•çeye baktı, Balaamonun kendi&i
ni tdik'katle İüzerek 1ıelimladığı· 
nı gördü, misafirin gözleri göz
lerine tesadüf edince vücudunu 
şiddetli bir titreme kapla.dığın -
dan müvazenesini :.aybedip dü§· 
memek için pencerenin kenarına 
tutundu. 

Nikol aşağı inip Barona, km· 
nın rahatsız olduğu için iı:emi 

yeceğini haber verdiği sırada, 

Andrenin, Balsamonun verdiği 
sellmına mukabil pencereden 
bonjur dediğini duyarak hayre. 
te ıdilttU. Tam o ııra.da matm!l
led artık kuvvetini muhafa::a ~ 

demiyerek bir koltuk sandalyesi

ne yıkılıverdi. 

BalNmo, di~ biAaJW-

- 12 -
GtS'NôOZ 

Mtaftr uR.ldm allli&t•
bamq, mmc..ıı • .., ... 
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muştu. HenUz şato'da Jilberden 
başka herkes uykuda idiler. 

Deliknl sokak kapısının ya
nında oturduğu parmaklıklı pen 
ceresi arkasından Balsamonun 
hareketlerini gözden kaçırmıyor
du. 

Balsamo, arabanın arkasında
ki hususi !dairenin kapısını ka· 
padıktan sonra bahçeye doğru 

gitmiş ve Jilberin odasmdan çı· 
kıncıya kadar epeyce uzaklaş

mıştı. 

Misafir bahçenin ağaçlık ta
rafına giderken dün gece 
pek karanlık gördüğü şatonun, 

sabahın ilk ışıklan altındaki 

manzarasının pek !değişik olma
sından şaşırdı. 

Beyaz taş ve kırmızı tuğla 

ile karışık inşa edilmiş olan bu 
küçük şatoyu dört taraftan kap. 
!ayan güzel kokulu çiçekler, 
süslü ve yeşil ağaçların, yeşil 

yaprakların arasından pek gü -
zel görünüyordu. 

Bahçenin iri kestane ve söğüt 
ağaçlan ile süslü yolunun öte 
tarafında büyük bir havuz ile 
etrafındaki geniş cemenlik o ta· 
rafa çevrilen gözleri sükun ve 
istirahate kavuşturuyordu. 

Binanın iki tarafm.daki kule-
1erde11 arkaya doiru, kenarlaıı 
gııımr af9'.larlyfe çevrilmiş l::liğer 
fl:i y1>l us.anıyordu. 

Bu vol, küçük kuşların sanki 

sabahı alkışlar gibi cıvıltı1artyıe 

dolu bir ormanda nihayet 'bulu· 
yordu. 

Balsamo bu yollardan sol ta. 
raftakini takip ederek dünkü 
yağmurdan ıslanarak etrafa çok 
güzel kokular saçan gül ve ya
semin ağa~arile kaplı ormancığa 
var<lr. 
Burası bahçenin en yüksek 

noktası idi. Bir tarafta adeta ka· 
ya parçalan gibi büyük taşlar
la yapılmış, fakat şiml:ii ha • 
rap olmuş muazzam bir şato • 
nun döküntüleri görülüyordu • 

Büyük bir taşı yığını arasında 
gözüken bir kule bakiyesi ya
bani asmalarla tamamen örtül
müştü. 

Buradan bakıldığı halde ye
di sekiz dönümden ibaret olan 
Taverney şatosu pek değersiz 

ve çirkin görünmüyordu, bu kil· 
küçük ev, tabiatin, kenarlarını 

bazı yeşillikler ve çiçeklerle, 
öteye beriye serpilmiş kayalarla 
süsleldiği mağaralarda!"' biri gi. 
bi görünüyordu. 

Balsamo her tarafı gezip do
laştıktan sonra şatoya doğru 

dönerken Baronun çiçekli bas· 
madan yapılmış geceliğine sa. 
rrlara.k evin yan kapısından bah· 
çeye çıktığını ve <lolaştığını 

görl:lü. 
Balsamo Meta koşarak ev sa. 

hibinin yanına geldi. · 
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E r~ M . ı· 
Ekzamanin hususi ilacı 

Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her eczahanede kutuıu 

50 kuruıtur. ~-----

Büyükada - Heybeli .. Yürükali seferleri 
6 Temmuzda tatbıkine başlanacak olan yaz tarifesine takad. 

düm eden yalnız 1 Temmuz 939 Cumartesi ve 2 Temmuz 939 Pa. 
zar günlerine mahsus olmak üzere Büyükada - Heybeli - Yü. 
rükali arasında ilave sefeder yapılacaktır. Bu seferlerin saat ve 
hareketlerini gösterir ilanlar iskelelere asılmıştır. (4756) 

Tü rkk uşu ıstanbul l spekterliğinden: 
Türkkuşu üyeleri temmuzun ilk haf tası içinde kampa gönderHe. 

ccklerinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak 
üzere bütün üyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar mü· 
racaatlan. 

Pazartesi günü müracat etmiyenler kampa gidemiyecekler· 
dir. (4745) 

Siz de benim gibi yapınız . Yaln ız 

RE X 
Prezervatiflerini eczane
nizden isteyiniz. Çünkü : 

fsta"lbol 8eled;vesi llarları 

Sağlamdır. Ve gayet ince ipekli 
lastikten a llnuştır. 

Temizlik amelesine beher takımı (1) caket, (1) külot pantalon. 
(1) çift tozluk ve (1) kasketten ibaret olmak üzere yaptırılacak 1400 
takım yazlık elbise kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. Beher takım el 
biscnin tahmin bedeli ·150 kuruştur. lhale 6·7-939 perşembe günü saat 
M de daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi zabıt ve muamelat 
müdürlüğünde ~örülebilir. Taliplerin 472 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile hazıı 
Jayacaklan kapalr zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encü· 
l"C'ene vermeleri lazımdır. (4464) 

Nlll. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

g 
9 

10 
11 

VAK 1 T 
.., 

İstanbul Asliye tlçüncü Hukuk 
::\lahkemeslnden: 

Cep KQtüplhlanesn 

Fatih Çarşamba Tevkil Cafer 
mahallesi 200 No: da oturmakta 
iken 11 Nisan 933 tarihinde ika -
metgahrru terk ile tagayyüb eden 

:WU'ılJ. 

Yasan Te Tilrkçeye çnlrenfn adı 7 
Kader :cvoıterden) As.m Us 
Olimpiyad oyunları Vildan Aşir .., 
Kılerans Terras esrarı (Galopin'denr G. V. 
Yugoslavya seyahat notıarı Asım Us 

Sayıfa K.-.. 
208 15 

ı 120 10 
304 20 
112 10 

Şark Ekspresinde cinayet ,(Christie'den) V. G. 
Etrüsk :Vazosu ,(Prosper Meirme'den) liaydnr Rifat 
Her memlekette birlı:ac gün ,(Muhtelit müelliflerden) 

360 20 
64 20 

ve bugüne kadar hayat ve mematın 
dan haber alınamayan kocası mızı. 
ka. 2 inci sınıf gedikli zabitllğinden 
mütekait Ali Rahminin kayıplığına 
karar verilmesi hakkında Veçhiye 
tarafından mahkememizin 938-731 
numaralı dosyasile açılan <lavanın 

muhakemesinde: Mumaileyh Ali 
20 Ahmet Ekrem 352 
20 

Rahminin hıı.yat ve mematı hakkın. Son korsan (Fon Lfiknerde'den)' Fethi Karde, 376 
ıo da malumatı olan kesanm tarihi i-
20 landan itibaren altı ay zarfında 

10 mahkemeye malümat vermeleri lü. 

Kafkas hikftyelerl (Kaıbek'ten) Niyazi .Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri ,(Kollins'ten). Ahmet Ekrem 276 
Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 

zumuna karar verilmiş olmakla. key 
fiyet ilan olunur. 
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Fcv1calade bir nezaket ve hür· 
metle: 

- Mösyö baron, dedi, zatıali. 
lerinlden özür dileyeceğim. A
şağıya inmek için sizi beklemek 
icap ediyordu. Fakat pencere
den gördüğüm fevkalade man • 
zara beni baştan çıkardı, bahçe· 
yi ve bu muhteşem harabeleri 
yakından görmek arzusuna düş. 
tüm, bir türlü kendimi zaptede· 
medim. 

- Hakikaten harabeler pek 
güzeldir, h atta buralda en güzel 
şey onlardır .. 

- Bunlar, eskiden bir şato 

muydu?. 
- Evet, bu şato benim ve da

ha doğrusıı ecdadımın idi. On:ı 

Mezon Ruj denirdi. Birçok za
man Taverney, ismiyle beraber 
bu ismi de taşırldık .. Hatta ba· 
ronluk Mezon R ujundur. Fak:ıt 

sevgili misafirim, şimdi geçmiş 
şeyleri konuşmıyalım. Bende • 
niz sizden af diler.tek istiyor· 
dum. Çünkü size evvelce de söy
lediğim gibi evim pek fakirdir'. 

- Çok rahat ettim. Tekrar, 
tekrar teşekkür ederim. 

- Fakat, burası adeta bir kü
mestir. Evet mösyö siz ki bir 
sihirıbaz ve yahut ona yakın bir 
şeysiniz, bir baston ucuyla eski 
Mezon Ruju ve etrafınl:iaki iki 
bin dönüm raziyi ihya etmi~ 

olsaydınız büyük bir liıtfeder -

' \ 

diniz 1 Bahsede;lm ki böyle bir · 
kerameti düşünmekten ziyade • • bu gece fena bır. yatakta yatıp 

r~hatsız ol<lunuz. 
- Hayır mösyö .. 
- Müdafaa etmeyiniz, yata. 

ğın fena olduğunu biliyorum .• 
Bu oğlumun yatağıdır. 

- Size temin ederim ki yatak 
bana pek rahat gelldi. Her halde 
gösterdiğiniz lUtuftan dolayı na 
sıl taşekkür edeceğimi bilemem, 
size bir hizmette bulunarak bu 
misafirperverliğinize mukabele 
etmek imkanını düşünüyorum . 

Baron o sırada bir bardak 3u 
getiren Labriyi göstererek: 

- Mademki bir iyilik etmek 
istiyorsunuz, şu kadehteki suyu 
benim için güzel bir şaraba tah· 
vil ediniz, bunu yaparsanız şu da 
kikada bana en büyük bir iyilik 
yapını§ olursunuz. 

Balsamo gülümsedi: 
Baron bu gülümsemeyi tekli· 

finl::leki münasebetsizliğe hamle
derek kadehi alıp suyu tama· 
rniyle içti. 

Balsamo gülümsiyerek de. 
vam etti: 

- Su en iyi ve en sıhhi içki
dir. Suyun kuvvetli tesirine hiç 
bir şey mani olmaz. Taşlan de. 
ler ve belki bir gün onun elması 
bile erittiğini keşfedecekler. 

- lşte su bir gün beni de eri
tecek! Benimle berber bir kadeh 

ingiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsam in 

KANZUK 
ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanır1 
en mükemmel güzellik müstahzar· 
landır. ötedenberi memleketimiı 

kibar aleminin takdirine mazhaı 

olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Ka.drn güzelliğinin sihrini terki· 

binde saklryan en ciddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyaı 
bi.tün kadınlar için zaruri bir ilf 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave· 
tini arttırır. Yağlı, yağsız ve acı· 
badem cinsleri vardır. 

E ksir Balsam in Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını te· 

min eder. Yüzdeki çil ve lekeleri 
alır. Sivilceleri tamamen izale e· 
der. Traştan sonra cilde latif bir 
serinlik verir. 
iNGİLtZ KANZUK eczanesi 
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