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Türkiye ve karar verd iler: hükumetleri lngiltere Bir Fransız gazetesine 
.. 

gore, 

1111 11111 

lngilterenin Akde~iz filosu 
Çeşme lim 11 1 ıızı gösll'ren harita 

kumandanı şehrimize gelecek 

Fransız a imi 1ıcy"ti Aıı kam palastan çıkarlarl:cn 
LI -- Dlj 

o Iril © ifil lYJ 
Fransız generalini 

k abul etti 
Ankara, 19 (A.A.) - Reisicum 

hur İsmet İnönü, bugün saat 16 

~çukta Çankayada beraberinde 

Fransız büyük elçisi, Massigli 

Ve maiyeti ol:luğu halde Orgene

ral Hutzinger'yi kabul buyur -

muşlardır. Kabul esnasında Ha
riciye Vekfüeti Umumi Katibi 

Numan Menemencioglu da hazır 

buhınmu~tur. 

Milli müdafaa Vekili Naci Tı· 

naz bugün Orgeneral Hutzinger 
künde biar öğle ziyafeti vermiş

tir. 

Misafirlerimiz bu ak~am ye
meğini f.'ransız hi.iyük elçiliğin. 

de yemişlerdir. 
--------------------------------------------~ 

Adliye Vekili jüri 
usulünü 

fay dalı buluqor 
Edirne ıslah .hanesi daha genişleti· 
lerek Ankara civarına nakledilecek 

Adliye vekili rıe lstarıbul miiddeiımwmisi ~ 

( l' azısı 2 incide) 

Stratejik bakımdan fevkalade 
ehemmiyetli olan 

Çeşme, Şarki Akdenizln 
Singapuru olacak (Yatın 4 üncüdt) 

. . -r 
Yol in~aatmaa göm1e•$lz çalış mağa mecbur kalan işçiler ... . 

~D<ec§lfk 
s; .ekoıf'; ık&'k;t·ı m ltlı t Dil Ü~ ! 

Kereste buhranına Hava Lodosa çeviı:iRie s ıcağın 40 

sebep olacak mı? dereceyi buln:ıa~ında.n korkuluyor 

Beş ırmak taştı, Kızılırmak Sagnak ıhtımalı de var 
U•• Ç metre yu·· kseldı" Dört giln evvel ba.~lıyan §iddetil ğu asfalt yollardaki işçiler bugUn 

Sularla siiriiklenen keres tclcrin bir .kısmı tıc dekovil haltı .• -
( l ı.ısı 7 ııııriicfr) 

S atge binası tahkikatı 
--1111111!~------------------------------------M evk ufl ardan dördü 

de bugün 
tahliye edildi 

Yusuf Ziya Öniş ile diğer mevkufların 
tahliye edilmiyecekleri sanılmaktadır 

~l' azısı .J iinciülc) 

sıcaklar dUn şehrimizde 36 dereceye müthiş sıcaklara rağmen gUneş al-
kadar çıkmı§trr. tında işlerine devam edebilmek için 

Sıcakların bu kadar artması hal- gömleklerini de çıkıırmağa, bclleri
ka ve bilhassa işçilere çok tesir et- ne kadar çıpluk olarak çalışmağn 

miş, iş hayatını kısmen durdurmuş- mecbur olmuşlardır. 
tur. Belediyenin yaptırmakta. oldu. (Devamı 4 ı"inciide) 

• 

ÇERÇEVE 
....... 

TERBiVE 
İki kisinin canına kıymı bir kaUli, g~enlcrtle Sultanalımet mel -

ılanınc.la astılar. Duydub"llnta gore halk, Kel llnsıını sc~ re gidl'r gihi 
yığın yı~ııı mt'~ dana dolınu.... Usulü \ C!;hile ııijamalılnr, <'ntnrllilrr, 
tııkkelill'r; gazoz, karamela, c~lenc elik a.tnnla.r; cil ak <'Jl nk öten bir 
k:ı.ç aylık ı;o,·ııklarmı emziren hatunlar H airc .•• 

1'i e til) Ier ii rııcrticl ııanııl ır !. 
Yuktilo Ankaradıı siyusi mahkumlar n ılırken r<' mi \'ıızifcyı.., 

mnhkiıınalrı takibe memur bir clol..'1-0rdnn dinlPmi ... tiııı; ~i'jıııan bir 

ınahkfımun birkaç kere iııi koı>mu::. Her defo mda, til ntro arıt rnl•lla· 
rmdaki ı;ibi, satıcılarhL lı:ılkın zc\ 1, \c snfn naraları lılrilıiriııc knn~ı. 

yomtuj. Nihal et rııııhkfıııı, m;uk ılu<laklannı kıpırd:ıtaral, Çingen el c 
"iil le tlcıni:;.: 

- t ... iııi c::\buk bitir eli' im <''ilf•ri ıluyrnıız ol:\l ını ! 
Müılah:•led rejimlerde oJdu~ıı ı;ibi lıizıle de, lıall.ın tcrhlyc ile 

hill ük mik)·a..,tıı u~ra"'n<'~k bir de\ lct aliık:ı"'ı istı•r. 14 ınlll·onhık a il 
Türk kii~ fü..,ih• yarım mil) onluk O) hı Tiirk miinc\' eri nrıı,,ındaki 1\a
.,abnh 'atanda.,lıır çerç ., esindı• giiriinl'n korkunç terbi) c çukuruna 

kürek kürek bilgi 'c cluy~u toıırnğı atmak lazım. 

Gozleriınle ;;ördiığıiın :r;;el l<'ri mi al ~ctlriyonım: 
İdam nı:ı.lıl<iıınlıırı karı.;ısııııln lıoro1. şrkeri l al:.uııak, malw'ttc ya

lııııeı dolına l eııı<'k, ol.uklnrd:ı ııa.o;a ı·l!Jlsı•"i eda sile ııtj:ıma AiynıcJ,, 

kü t•bıı.,.Jarııula (<•.,pJ,lne l 00 nurun rn) c·iiıııle ... lııi l azılı r:wak sel.iltlı• 

j..,h•r becemwk, bıitiin toplnııiı ~ crl<'riıulc Jı:ıyalc ığnıaz ~ ılı<:ıklıklnr 

yapıııaı., i~te hu :-ınıfın "a) ll':ı ı,aJab.ılıl, lıir ziinırc..,inc ait hu) lnrdandır. 

Necip Fazıl KlSAKOREK 
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~B,~RbEajl 
Ankarada dün gece 

12 dükkan yandı 
Ankara, 20 - Dün gece aaat 1 lay söndUrUlmeslne imkln bırak -

9,30 da Sama.npa.za.rmda bir yangın mamıştır. 

çrkmış ve kma bir zamanda etrafa Ateş yanma kadar devam etmiş 
sirayet e~tir. ve nihayet 22 dükkA.n tamamen yan 
Ateş hırdavatçılık eden bir Muse- dıktan sonra bastırılabilmiştir. Ya

vinin dükkanından ba.5lamıştır. Ate- nan dükkanlar manüa.tura, hırda • 
§in çıktığı: dilkkanm ve . civarda.ki vat, tuhafiye ve bakkaliye üzerinde 
diğer dükkanların tamamen ahşap iş yapan esnafa aittir. Maddi zarar 
oluşlar! yangının pek çabuk ge~ • kati olarak belli olmamakla bera -
leme.sine sebep olmu.5tur. ber oldukça mühim tahmin edil • 

İtfa.iye haber almasından dört da- mektedir. 
klka sonra hıidise yerine yetişmjş, Ateşin elektrik kontağından çık-
fakat ahşap dükkanlar ateşin ko _ tığı tahmin edilmektedir. 

Dahiliye Vekaletinde 
tayinler 

Ankara, 20 - Dahiliye Vek§.
Jeti hukuk müşaviri muavinliğine 

mülkiye müfettişlerinden Saim, 
Niıfus işleri umum müdürlüğü 
muavinliğine tabiiyet müdürü Fu 
af, Ankara vali muavinliğine ma-

Maarif müsteşarhğı 
Ankara, 20 - Maarif müsteşar

lığına bu vazifeyi vekaleten yap. 
makta olan talim ve terbiye heyeti 
reisi 1hsan tayin edilmiştir. 

halli idareler umum müdıür mu. 
avini Dilaverin asaleten tayinleri 
yüksek tasdike iktiran etmi§tir. 

TAN topraklarında bot bol bulabilecekle-
M. ZEKERİYA "Yıldırım harbi rinden ve zaten ltalyanın yavaş ya

mi, yıpratma harbi mi? başlıklı ya- vaş Almanyamn hayat sahası hali
zısında, totaliterlerin bütün hazır- ne gelmeye yüz tuttuğundan bahse· 
lıklannı bir yıldırnn harbine göre derek demektedir ki: 
yaptıklarım, fakat harp olursa de- "ltalya, Almanya için pek güzel 
mokrasilerin .bu yıldırım harbini bir hayat sahaSI olabilir. ltalyanm 
bir yıpratma harbine çevirecekleri- şimali Afrikada geniş bir müstemle
ni ve Almanyanın: kesi var ki, rubu asrı tecavüz eden 

1 - Altın ihtiyatı bulunmadığın- bir müddettenberi bomboş duru
dan, 2 - Petrol olmadığından, 3 - yor. Alınan azmi, gayreti, tekniği 
Harp sanayilerini besliyecek ham inzimam ederse, orada büyük bir 
maddeleri bulumnadığmdan harbi ~~eniyetin inkişaf ett.iğini .g?rebi
kaybetmeye mahkQm olduklarını lır:ız. Trablu~~ ye Bıngazırun t~
yazmakta ve bir gazetede Hitlerle mm edemedi~ ihtıy~an, ~engın 
konuşan !bir Balkan diplomatının yayl~an, mutene~ mahsula~ı ve 
Hitlere: belki de IIJ?ldenlerile Ha~ıstan, 

"Totaliter devletler muharebeyi bol ool ~Mi eder. ~~\l? ~çı?•. A~
kazanabilirler. Fakat harbi mutlaka man}'a ile l!,ıl}! pitj~qle.tin1.ı00µrtül_ıdemokrasiler kazanacaklar,. demesi- sat ~m~-:n ıtmam eden lli -
nin ~k yetinde elduğunu söyle:. ke addeclilebijjr ... Zateru.ra!Jcı... ..$ılo 
mektedir bir dostluk tee5$ÜS etmiştir. 1\f.ukad 

• - J. des Cermen imparatorluğunun bı
raktığı tarihi hatıralar da, iki mi:-

CU~l~T . . letin ayni rejim ve ayni hakimiyet 
ı adir Nadi, Hatay vilayetinde, altında ya5amai:mm teshil edecek 

propagandalara ~· yuvaları- amiller teşkil edebilirler. Fa~la ola
nı .bozup a~nl~ .. eka~ıyetler ~~- rak, Almanyanın bütün ukalası, 
kında,·~ _valı Şükru Sökmensuerın hükeması, Roma medeniyetinin ~i
soyledıgı ~utku ~e alar~ Jlu vatan- malliler, Teutonlar, yani bugünkü 
daşlann gı!;IDelerinde .hiçbır sebeb Almanlar tarafından tesis edildiğtni 
bulunmadıgu~ı, geçmışte yapılanla- !ddiada müttefiktirler. 
rı.n ~mutuldugunu bundan sonra Bütün bu fiili, iktisadi ve tarihi 
1 ~~ır {:!ropaganday~ kap~arak sebeblere bugünkü siyasi vaziyetin 

~ın bır hayat geçırm~ ~stq··enler de inzimam ettiğini unutmamalıdır. 
n yurtlarından daha ıyı bır yer Çünkü Almanya için giriştiği mü-

1 ulunpmıyacağını kaydetmekte ve cadeleden eli bas geri dönmek Ç(lk 
Hataylı rrk~aşla~dan, orada bu· zordur. Karşısında kuvvetli bir mü· 
lunan ekallıyetlen .b? husus~. h7r~ dafaa seddi var. Bu sed içinde en az 
~~n tenvir etrı;elennı bekledigımızı mukavemet hattı Brenner hudutla
ılave etmektedır. nndadır. Binaenaleyh Almanya, a-

deta mihaniki bir zaruretle ltalya 
YENl SABAH üzerine akmıya mecburdur. !talya, 

Hüseyin Cahit Yalçın, Almanla- hiçbir taraftaıı. garanti edilmemiş 
rın "hayat sahası,. tabirini ortaya bulunuyor. Almanlar buraya, ade· 
attıkları günden itibaren istiklfil aş- ta ''askeri bir tenezzüh,, icra eder 
ı ·ı anan milletleri karşılarında gibi girebilirler. Zanneder~m ki, bu
d:~dik gördüklerind~ binaenaleyh günkü buhranı halletmen~n en ma· 
i. tedikleri bu sahayı başka yerlerde kul, en kolay ve en kestırme yolu 
aramaktansa dostları Italyanlann 1 da budur11. 

'' Tırhan,, limanımızda 

idamdan kurtulan 
köy deli kanlısı 

Yaşı 
4 

küçük olduğundan 20 sene 
kurtardı ay hapisle yakayı 

Ağır ceza mahkemesi dün bir i - tüfeğile vurarak yaralamış, fakat 
dam karan vermiş, fakat suçlunun bala ölmediğini görünce de bıça.ğı:

ya§ı küçük oluşu ile diğer bazı se- m çekip Lfltfiyi parça parça etmiş. 
bepler yüzünden karar 20 sene 
haps~ indi.rilıniştir. 

Suçlu Çatalca civarındaki köyler. 
de rençperlik eden Murat isminde 
biridir. Murat bundan yedi sene ev-

tir. 
Mahkeme Lfltiinin evvelce Mu -

radm amcasını öldürmüş olmasmr 
hafifletici sebep saymL'.J ve Mura -
ı'lm 21 yaşını da. bitirmediğini na • 

vel amcası Fehmiyi öldüren aynı zarı dikkate alarak suçluyu 20 se
köyden Lfıtfi isminde birini bundan ne dört ay bir gün hapse mahküın 
bir müddet evvel tarlada bir gra ~tmiştir. 

A dliye Vekili jüri 
usulünü 

f agdalı bululJor 
l~ıme ·ıslahathanesi daha genişleti
lerek Ankara civarına · nakled ilec&k 1 

Evvelki gün Ankara.dan şehri. 
mize gelen Adliye Vekili Fethi 
Okyar dün öğleden sonra adliye. 
ye gelmiş, müddeiumumi Hikmet 
Onatla muhtelif adli meseleler 
üzerinde görüşmüştUr. Vekil, bil. 
hassa adliye sarayının tahmin e. 
dilen bir buçuk seneden daha ev
vel yapılabilmesi ve muhakeme. 
lerin serian görülebilmesi mcv -
zuları üzerinde konuşmuş, tet. 
killerde bulunmuştur. 

Fethi Okyar liıtanbula bir haf. 
talık bir mezuniyetle gelmiştir. 
Bu müddeti Büyükadadaki evin. 
de istirahatla geçirecektir. 

Dün müddeiumumi Hikmet O. 
n::ı.tm odasında kendisi ile görü. 
şen bir muharririmize Adliye Ve. 
kili, çocuk mücrimlerin vaziyeti~ 
ni, hapisaneler ve bilhassa jüri 
usulünün ihdası hak.kmda. şu be. 
yanatta bulunmuştur: 

- Çocuk m:ücrimlerin tam ma. 
na.sile ıslahıha1 . etmi§ olarak 
memlekete nafi birer uzuvhalinde 
vetişme1eri için devamlı surette 
alakadar oluyoruz. Bıı.nZar için 

Edirnede tesis edilen ıslah1uıne 
iyi neticeler verm~tir. Bu t8lah. 
haneyi. da1uı müsait ve müteM -
mil bir vaziyette olarak Ankara 
civarında naklen kuracağız. 
Diğer taraftan lmralı hapisa -

nesinin de iyi neticeler verdiği • 
ni öğrendim. Zaten umumiyet. 
le büyük, küçük bütün mahkum. 
ların ıslahıhal etmelerini göz ö. 
nünde tutmaktayız. Yapılan im.. 
ralı tecrübesi bu gayeye müte -
veccih olarak çok faydalı neti. 
celer vermektedir. Tıdulan bıt 

yol üzerinde yiiriıyoruz. 
Adliye vekili jüri usulünün 

memleketimiz mahkemelerinde 
de tatbiki etrafındaki bir suale 
:le şu cevabı vermiştir: 

- Jüri usulü bence çok fayda. 
lıdır. Memleketimizde tatbike 
gelince bu bir tetkik mevzuu ola. 
bilir. 

Yeni adliye sarayının i~ası ü. 
zerinde müddeiumumi Hikmet O. 
natla bugün de görüştüm. Bina • 
nm mümkün olduğu kadar sü • 
ratle ikmali için çalışılmakta • 
dır . ., 

Satye şirketi aleyhine S ... k hava tertibatlı 
açı lacak dava ogu 

vagonlar Son zamanda lağvedilen De -
nizbank, Satie şirketi aleyhi.ne 
.:ı.sliye birinci ticaret mahkeme • 
sinde, Fındıklıdaki Satie binası - Devlet Deıniryolları İdaresi tara... 
nm satış akdinin butlanına dair fmdan et, balık, meyva ve sebze 
bir dava açmıştı. nakliyatında kullanılmak tlzere Al-

Muhakcmeye dün devam edil. manyadan 6 tane frigorifik terti -
miş ve davacı sıfatile limanlar batlı vagon getirtilmiştir. 
umum müdürliiğü avukatı Faru. Hor biri 15,000 kilo hamule al • 

Adliyede yaz tatili ki Dereli dinlenmiatir. Zira De. mağa mlisait olan bu vagonlardan, 

d 
nizbank liiğvedildikten sonra çabuk bozulan maddelerin ihraca -

bugün başla 1 MUnakalat Ve!dleti binayı li - tında istifade edilecektir. 
AJdliyede bugün yaz tatili baş. manlar müdürlüğüne vermişti. Bundan başka memleketin muh -

Polis Mektebi 
153 mezun verdi 

Mektepte şehit polisler abidesi merasimle açı ldı, 
mezunlar Cumhuriyet Abidesine çelenk koydular 
Polis mektebinin 52 inci devresi reyya Ural, Ahmet Balcıoğlu, Re

mezunlan dün saat 13 de Taksim şat Dirile, Mehmet Erçolak, Rıza 

cumhuriyet abidesine çelenk koy· Uçkan, Ziya Gürkan, Cemal Aslan 
muşlardır. Bu münasebetle merasinı Şarafettin lroz, Abdullah Akçaya, 
yapılmıştır. Kemal Ozçetin, Muzaffer Horasan 

. . Tak . d Aziz Ozyiğit, Srtla Dilek, Hamit 
Mezun polıs talebelen sım e G'" SeIA · Ded ğl Sili" _ . . . f . b _ urses, amı eo u, ey 

yerlennı aldıktan sonra ıt aıye an S Hal"t r..:be Malım • 
v • • •

1 
man avaş, ı '-'Q , u. 

dosunun çaldıgı ıstikla.1 mar<§ı e me- Beyazkartal, Tu.rabi Oetin, Salfilıad 
rasime başlanmış arkasından mek- din An Hasan Saruhan Sami Oz-
tepten üçüncülükle mezun olan Sa- M 'w Dün' dar Sal'. Ak ·· . h'ta:bed su, us a , ım gun, 
mi Ozsu tarafından bır ı e H" · Oğu Ahm t Kara z· useyın z, e ca, ı-

bulunulmuştur. ya Toğay, Kemal Şenüz, Abdurra-

Taksimdeki merasimden . sonra him Okut, Halit Uzunoğlu, Niyazi 
mektebe dönülmüş ve saat 16 da Bulduk, Nevres Bark, Fatih Gü~ 
. ektep bahçesinde inşa edilen "po- neri, Niyazi Keçeci Ruhi Aktekin, 
t;ı, sehitleri,, a.bidesinin açılına me- Nuri Kubat, Hadi lçoğlu, Fethi 
ras!mi yaptlriiıştır. Merasimde vali Kirişçi, Abdullah Dönmez, İhsan 
Liltfi Kırdar lstanbul kumandam Çertel, Tevfik Ozcan, Bekir Sayın, 
general Halis, harp akademisi ku- Recep Tuncer, Remzi Tuğ, Yunus 
mandam general Ali Fuat, polis mü Alpaydın, Haydar Kanturalı, lhsan 
dürü Sadr~ttin. Ak~/. ba~ 1 ka~- .Maden, Emin VarkanL lzzettin F1-
kamlat ve pous er~anı H~u ı.ıu:r.:ml rat. ransın i\KOvmaK, ;:,abn Tanm, 
muştur. " . . §illcru Çebi, Alim Dündar, Tevfik 

Yaylalı, Mehmet Kılıç, Haydar Bir 
İstiklal ma11r çalındıktan sonra givi, Mustafa Peker, Enim Omay. 

polis mektebi müdürü Demir bir nu M ustafa Ozal, c:..ref Ogrras, Mehmet 
tuk ·· 1 · ti M'" dür bu nutkun- 'r soy emış r. u Çin, Etem Gökmen, Hüseyin Altın . 
da demiştir ki: Osman Gören, Mehmet Orer, Mut-

- Vazife başında şecaat ve feda- talip Dikici, Sabri Tüfekçi, Meh· 
kfu-lıkla kanlarını akıtan ve caiılan met Akın, Hakkı Güngör, Hüsnü 
pahasına Türk camiasının huzur Sezer, Turan Ozal, Sadettin Cank.ur 
ve sükununu koruyan polis mensup tar, Cahit Mete, İbrahim Karapı
larmın hatıralarını ebedileştirmek nar, Hüseyin Görlek, Mehmet Al
necip Türk milletimizin bu vazife tın, Hamza Sapçı, Abdullah Yılmaz 
fedailerine karşı beslediği sevgi ve Ahmet Gülsökü, İsmail Turgut, 
saygıyı canlandırmak için vücuda Sabri Akan, Mustafa Karahan, 
getirilen polis şehitleri anıtı ile Niyazi Değer, Omer lnanç, Ihsan 
Türk polisi cumhuriyet devrindeki Anibal, lsmail Yılmaz, Avni Ak, 
büyük eserlerine birini daha ilave Bahattin Sevim, Reşat Hamarat, 
etmiş oluyor. Salih Ozsu, Şükrü Aksoy Azmi, Ul 

1893 senesinde 48 yerinden yara- ker, Ridvan Ozpir, Yusuf Ak, Sa
lanarak şehit edilen Malatya mü- lih Ozkan, Hüseyin Ozku, Hilmi 
rettebatından polis Yusuf ile başlı· Aksoyar, Ali Dursun Eren, Halil 
yan ölüm ile bugüne kadar bütün Aşan, Saffet Aytar, Enver lçel, Ali 
Türk.iyede bir merkez memuru, 3 Arkan, Salahaddin Merih, Salın 
başkomiser, 4 başkomiser muavini, Karaca, Sadi Tezyener, Hıfzı Seç-
72 polis ki ceınan 80 zabıta memuru rnc, Halit Ozgan, Abdullah Vural, 
şehit edilmiştir. Cercis Yaşar, Adil Alp, Mansur Oz 

tstanbulda bir merkez memuru. demir, Ali Demir, Besim Kiray, 
2 başkomiser, 2 komiser, 3 komiser Mehmet Oner, Neanettin Pınarcık. 
muavini, 32 polis şehit edilmiştir, Nuri Tonay, Selfuni Taraca, Hik
ki yeldin 40 hr.,, met Ak, Ismail Ona!, Mustafa Kum 

Bundan sonra polis müdürü bit ral, Fahri Yıldırım, Ahmet Süalp, 
kaç söz söylemiş ve abide davetliler Hicabi Çelikel, Sait Efetürk, Hasan 
tarafından görülmüştür. Ertürk, Faik Ermeal, Fethi Paydar 
Hazır bulunanlar büfede izaz edil- Refik Oral, Niyazi, Evren, Niyazi 

dikten sonra merasime nihayet ve- Şahin, Bayram Şengün, Şemsi On· 
rilmiştir. tan, Refik Belsat, Kenan E rturgut, 

Ahmet Kutultay, Hikmet Yalçın, 
Yeni mezunların isimleri Hasan Erdoğan, Ahmet Yazıcı, Sab 

Mektepten 153 talebe mezun ol
mu5tur. Bunlardan 45 şi çok iyi, 
105 i iyi, üçü orta derece ile mezun 
olmuştur. 

ri Köklü, Sabri Şendal, Halil Çul· 
cu, Ali Sünci, Ahmet Ozkan, lbra· 
him Beşikçi, Süleyman Akkuş, Mu
hittin Orcan, Arif Ergün, Bekir Ke 
sebir, 

Birinci, Manisa mürettebatından - -----------
6 numaralı Ahmet Balcıoğlu, ikin· 

Almanyada. ful]a. edilen Mersin 
hattr vapurlarından "Tırha.n,, dün 
saat 15,45 de limanımıza gel.mi' ve 

Kaba.taş önlerinde demirlemiştir. 

Tırhan 91,5 metre boyunda ve 13,2 

metre genişliğindedir. Çektiği su 
5,10 ve ana. güverteye kadar olan 

irtifaı 7,30 dur. Vapur havuza alı • 
narak tem.izlenecek ve liman fen 
~ hwunda teerfi.beleri ya -
prldtktan eoııra ıeferlerine başlıya.
caktrr. 

tamıştır. Tatil 5 eylUle kadar sil- Mahkeme bu hususta Faruki telif taraflarına. taze olarak nekli 
recektir. Yalnız ikinci, dördüncü Dereliden vesika istediğinden a. icap eden gıda maddeleri için bu 
ve beşinci cezalarla ikinci ticaret vukat binamn Limanlar müdür - vagonların kul!anılma.sı muvafık 
ve ikinci hukuk mahkemeleri nö- lüğüne aidiyetini isbat eder ev. görülmektedir. Getirtilen vagonlar, 
betçi kalacaklardır. Tatilde bu rakı dün mahkemeye vermiştir. ! blitiln ihtiyacı k:ı.rşılamıyaeağm -
mahkemelerde çalışacak hakim- Mahkeme bu evrakı tetkik için dan yeniden vagon sipariş edilmesi 
ler de sonradan nöbetle izin ala- duruşmayı başka bir güne bı - ihtimali vardır. 

ci 21 numaralı Antalya müretteba· 
tmdan Süleyman Savaş, üçüncü 
3 nümaralı lzmir müre~dan 

Amerikaya 25 tay
yare sipariş edildi 

Sami Ozsudur. Ankara, 20 - Türkkuşu ida· 
resi faaliyetini genişletmeğe ka· 

Mezunlar şunlardır: 1 rar vermiştir. ilk iş olarak Ame. 

Hayrullar Cöker, Refik Tük.eler, J rikaya yirmi beş moldern tayyare 
Şükrü Beüdemir, Reşat Ozsan, Sü- sipariş edilmi§tir • 

rak dinleneceklerdir. rakmıştrr. 
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Ağustosta harp mı var ? Sahibi "• Neş,.iqal Müdiirii Afyon a . Hasen Rasim us 
iDARE EVİ: lslanbıı Antara caddesi 
'- ••lnı . 111 .. hl U~ ''il"' ıt-· ltııı\tl l!Aal • 

~~~. ~'.'ri telefonu~ ~~~ Yeni garın makine deposunun ve ıstas-
ıı." . . : 20335 1 

ı·1aöNr~.:şA·R~~ARr: yon tesisatının açılma törenini yaptı 

Yazan : M. DALKILIÇ 

B UG~KÜ tekniğin durumundan haberleri olmıyanların 

, e bu :u.ırda harbin ne demek olduğunu iyi bilmiyenlc
rin ağızla.rmda son zamanın C'n naneli çikleti: 1 lka•lflı 14.00 ıır. u.oo ",.. : 

1 fi •J'lılı 7.$0 • 14.00 • 
1 • •rıııı 4.IW> • e.oo • J 
• 1 •rııı. ı.M • ı.oo • ··-------------· 
:Rat1ata dait: ----=----
Yine has isimler 

Afyon, 19 (A.A.) - Milnaka
lat Vekili Ali Çetinkaya, bu sa
.rnh şehrimize gelmiştir. Şehir 

.nmma bir heyet Dugerıle ken
Jisini karşılam rş, istasyonda da 
;,alabalık bir halk kitlesi ile ku

mandan ve subaylar, memurlar 
''e bir askeri kıta tarafından is
.ikbal edlimiştir. 

- Harı>! 

Söıü olein. Müttefiı.imiz tnp,ilterenin bütün lmvvetlerinin 
ağustosla tam bir halde emre ama.de buhına.cağının gazetelerde 
yRztlması, Almanların Danzlgi silah Ye a<ıkerlc doldurduklan, 
Alnian fabrikalarının ihracab durdurup harp mnlzcme!-.i yaııma. 
ğa. ba..5lamalar1 gibi hihliseler karşısmcla: 

- Ağust-Osta. harp Yar! 
Sözünü ağrzdan a~ıza dola~tmn:ı.ğa. nsHc oluyor. ~ 

Filhakika i!Pri sürülen bütün bu deliller do~rndur. 1n~!te-

Öğleden sonra yeni garın, ma-

E C~"EBI has isimlerin imla~ı kine deposunun ve istasyon tesi-
işinde Va-Nu'nun yeni bir satının açılma töreni yapılmış

tcklifi var: soyadlarında asıl imla-

!erimize Türk şimendirercileri

nin şükranlarını ifade eden nut
kuna, Ali Çetinkaya cevap ve
rerek, yaptığı işlerin bir vekil 
sı fatiyle uh tesine terettüp eden 
vazifeler uğrunda çalışmaktan 

ibaret bulunduğunu ve her şe_ 
yin millet ve devletin eseri ol
duğunu söylemiş, ve eski kliçük, 
basit bina ile yeni garın muhte
şem yapısını göstererek demiş

tir ki: 

renin kma.)l kü11iyesinin ağustosta <'n son 5('ltlini :ılmı5 olaca
ğı giılenmemt'ktedir. 

Alman yada. ihra.catıu durdurulduğu 'e fabrikaların milli 
müdafaa. emrine geçtikleri de doğru. 

tır. 
Yt muhafaza etmek, küçük adları Muhtelif demiryolların iltisa-
kendi imlamıza uyudrmağa ses çı-

"- Bunlardan' biri Osmanlı sal
tanatının verdiği imtiyazlardan 
vücuda gelen bir binadır. Yenisi 
de mlistakil, hür bir deYlctin 
ve davasını fedakarlıklarla hal
letmiş b1r milletin eseridir. Mil
li devletin keneli azmi ile ne ya
pabildiğinin misalidir. Bu eser 
Çalışmanın ne gibi mesut hadise. 
ıer hazırlayabileceğinin bir de. 
lili olmak üzere açabiliriz. 

Fakat lı~rp h:ızırlıkfa.rı ::reni bir hadise :l :-ğil ki... 

Bunlar totaJi~r devlctlcnn ciddi surette h:ırp hazırlı.i;ı yaı>· 
fıklarma inandrnnnk için almmı5 tedbirlerden ba)l>a hiçbir 5t'Y 
değillerdir. 

karmamak. Mesela Viktor IIugo, 
lorj Duhamel; biraz daha garip ol
Inak şartile Vilyem Shakespeare. 
Va-:\u, diğer milletlerin de küçük 
adlan hazan böyle değiştirdiklerinı 
SÖylüyor. Fransızlann, eski Alman 
in-ıparatoruna hazan Wilhelm, ba· 
zan da Guillaume dediklerini anla· 
tıyor. 

kı, yeni hatlar inşası ve müna
kalA tın çoğalması dolayısiylc 

th ti yacı karşılayamaz bir hale 
gC'lmiş olan eski istasyon binası 
yanında yapılmış bulunan yeni 
gar, cumhuriyetin Anadolu or
talarından yükselen sayısız eser
ı e ri!l den güzel, modern ve büyük 
bir yeni örnektir. 
Açılma töreninde devlet de

miryolları yedinci işletme mti
dlirü Galip Güran'ın cumhuriye
tinin demiryol siyasetinin feyiz
li neticelerinden ve bu inkişafın 
Afyonkarahisar Uzerindekl te
>irlerinden bahseden ve büyük-

Münakalttt Vekili, son söz o
larak Atattirklin aziz hatırasını 
andıktan, Milli Şef lnönti'yli 
hu rmetle yad ederek sa dalca t ve 
merbutiyet hislerini beyan et
tikten sonra kordelayı halkın 

alkışları içinde kesmiştir.,, 

= . . . . . 
1 
~ 
i 
1 

Bize bu hükmü \·erdiren son ekselans Jfar:ıku:; <kğil<lir. 

AkıJ, mantık, teknik, kunctlcr mm azcncsi ~ibl normal 
hcsaplıu Ye muhakemelerdir. 

J{un·etlcr munızenesi baJummdan totaliter ılev1etlcrin bir 
harp açmalan muhaldir. Çünkü totaliter dl'\ letler sulh cephe_ 
sine nazaran zayıftırlar. Tt'knik bakmıından değil totaliterlerin 
harp a.('masına, Anupada. bir harp olmasına imkan yoktur. 
Ç,'ünkü gerek Alnuuıya ve gerek İtalya tayyare hücumla.rma 
karşı merkezi bir uziycttedirlcr . 

ZigCrid istihkamlarının her iki cephc~·e, yani ı;crek Fransa 
gerek Lehistan cephelerine yapılmış olması ta:r:raro müdafaası
na. karsı Almanların teknik ke5flyatının blrçoC'uk masalı oldu
~nu isbat etmiştir. Akıl ve manbk bir lı:ırbin imkan<ıızlığmı 

gösterir. 

Fransızlar bunu yalnız hüküm
dar adlan için yaparlar: İngilizlerin 
lanı es, I spanyolların f aime'lerinc 
facques derler; Almanlar da • hü
kümdar adı olunca böyle tercüme 
ediyor. !talyanlar hükümdarlardan 
başka kimselerin de küçük adlarını 
deği~tirmekte devam ediyor: Vitto· 

rio Hugo, Francesca (François ye- E k• l"d 7068 
rine) Mauriac gibi. Fakat bunların S 1 va 1 en 
hiçbiri imla değiştirmekten ibaret 
değil: kendilerinde mevcut şekilleri 
kullanıyorlar. Bizde ise bu kabil de
ğil. Bir kere hiristiyan küçük adla· 
nnm hepsinin bizde mukabili yok; 
otanıan kullanmak ta hayli tuhaf 
olur. Mesela Galib IIugo, Haydar 
<Le.on) Daudet, l'ahya Racine, 
}" a/ıya - ) a/WtJ J(Otısseau ... .l:SU ısım 

Hollandanın 
1 
i 

Zira t.ot allterlerin harp etmekten maksattan ne ki? .. 

l\lnhvolmak mı? 
Harbe sebep olacak ortada tek bir mesele bile yoktur. Bf. 

naenaleyh bilcllseler ka.:r~nhkh bir kuvvet yarısından ba5ka M· 

fa bir şey olamaz. Durum bu durum oldukça. bo a.ğustosta cleğil, 
ylrmı a.gusıos ı;onra da.hl harp olmasına ne sebep, ne imkan 
, ardır. Biitün hu hC'yeean \'O dedikodular a~ık politikıınm halk 
üzerindeki yanlıı:ı nJ.:islcrlnden başka bir şey ıl<'ğlldir. 

!eri okurken evvela şaşmamak, son
ra da gülmemek zannederim kabil 
cleğildir. Halbuki hiristiyan adları
llın hepsinin değilse de çoğunun 

l.Jyle mukabillerini bulmak kabil
d:r. Fakat hepsi de tuhaf olur. 

Va-Nü Fransızlann Charles -
Quint dedikleri İspanyol hükümda
rının adından da bahsediyor; onu 
Şarı - Ken şeklinde yazabileceğimizi 
SÖylüror. Gerçi bizde o hükümdarı, 
adının fransızca !'ekli ile anarız; 
bu bizde artık bi; anane olmuştur. 
ı~akat bu kadar da garip ananeleri 
Inuhafazaya hiçbir sebeb yoktur. 
nu, biz Yunan ve Roma büyük a
damlarının adlarını Fransızlardan 
ogrendik diye Homere, Sophocle, 
Virgile, Auguste, Horace şeklinde 
Yazrnağa kalkmamıza benzer. Böyle 
iddia edenler de var. Fakat bence 
hiç de doğru değildir; biz o adamla
rın adlarını - mümkün oluğu ka· 
dar - asıllarından almalıyız; büyük 
hpanyol hükümdarına da Beşinci 
Car/o (yahut Karlo) demeliyiz. 

Ecnebi has isimler meselesi hak: 
krnda çok ~eyler söylenildi, daha 
da sOylenecektir. Halli kolay bir 
iş değil. Eskiden kolay sanıyordum: 
''Mademki Latin harfleri kullanan 
l'l"ıilietıer, biribirlerinin has isimle· 
rinin imlasını muhafaza ediyorlar, 
elbette bunun bir sebebi vardır; biz 
de onlara uymalıyız,, diyordum. Gc 
ne bu kanaatteyim; fakat görüyo
rum ki bunu etrafa kabul ettirmek 
çok zor oluyor. Onlar da buna kar
şı, bizim aklımızın yatmadığı birta
~ım SCbebler göstererek isimlerin 
ımıa ını deği~tirmek istiyorlar. 

Bu işin bir kararla halledileceği
ni de zannetmiyorum. Herhangi bir 
heyetin vereceği karara uyacağımızı 
sanıyoruz ama uyamayız. Yeni 
harflerin kabulü sırasında, imlayı 
tesbit eden bir !Cıgatle bir gramer 
çıkn1ı~tı. Onlara uyduk mu? Bu iş
lerin düzelmesi için bir ananenin te· 
eı.; üsü, yani zaman lazımdır. 

Va-N'u'nun teklif ettiği şekli mü· 
nasip bulmuyorum: zannederim 
kınşıklığı büsbütün arttırır. Bir 
kı~rnımız asıl imla ,.r - hem adlarda, 
h~nı de soyadlarında - muhafaza e-

lira geri isteniyor 
Eski Vali ve Belediye Reisi Mu -

hittin Üstündağdan 7068 liralık hak 
huzur parasının geri alınması ka -
rarlaşmıştır. 

Muhittin ÜstUndağ bu parayı vi. 
!ayet encümenine riyaset ettiği ~a
than almıştır, 7068 liranın gayrika-
nuni olarak valiye verildiği anlaşıl_ 
drğında.n şimdi bu para kendisinden 
geri alınacaktır. 

derek yazalım; bir kısmımız her iki
sini de değiştirsin. Fakat tavize, ara 
bulmağa çalışmıyalım: bu işte "ya· 
n ondan yan ondan,, düşüncesi bir 
hayır getiremez. 

Türk musikisi 
İstanbul konservatu\·an profesör

lerinden Seyfettin Asal son Anado
lu musiki tetkik seyahatinde topla
yıp armonize ettiği Türk Halk şar
kxları ve dans havalanndan mürek

kep bir konser vermek üzere Türk 
Philips şirketinin de teşvik Ye gay
rctile Philips fabrikalarının hususi 
istasyonu olan PCJ'nin bulunduğu 

Hil\Tersuma gitmiştir. Bu konser 25 
temmuz 939 salı günü akşamı bizim 
saatimizle 21.30 da kısa dalga 
31-28 üzerinden verilecektir. 

Ecnebi insan isimlerinin imlası Tütün ikramiyeleri 
meselesi kadar, belki ondan da e-
hemmiyetli bir mesele daha var: Sarıyer askerlik şubesinden: 
şehir isimlerinin imlası. Onun üze- Şubemizden tütün ikramiyesi al-
rinde hiç durmuyoruz, çünkü halli makta olan malw subay Ye erlerle 
daha zor. Fakat o, üzerinde durul- yetimlerinin ikramiye teni cüzdan
madığı için, belki kendiliğinden hal larmı alm~l: üze:e maaş resmi sene 
!edilecektir. J di, !!:aaş clizdanı ve bir fotoğrafla 

Nuru.ilah ATAÇ hc-:cıen ş•tbf>\·c:: gelmeleri.. 

. . . , 
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Sıcaklar başına 
vurmuş 

Valdebağı 
sanatoryomu 

Yatak mevcudu 120 ye 
çıkarılıyor 

Evvelki gece Kum.kapıda bir ha -
dise olmuş, Necip adında biri sı • 
cakların tesirile kendini kaybetmiş 

Maarif Vekaleti Sıhhat İşleri ve evinde oturup dururken birden-
müdür!ilğü muallimlerin sıhhi va. bire çırılçıplak soyunmuştur. Evde 

'ıulunan annesi ve kansının ihtar _ ziyetleriyle yakmda nalakadar ol-
" ma.,<>a başlamıştır. Bu yıl ilk ve ırma da aldırmayınca karısı ye • 

Lişin yangın var,. diye bağırmağa orta teurisat sağlık teşkilatı gc -
nişletilccektir. Vekalet, Valdebabaşla.mıştır. 

Feryada mahalle bekçisi Ali ğında yeni açılan altmış yataklı 

koşmuş, fakat Necip bekçiye çıkış- sanatoryom için elli bin liralık 

tıktan sonra bir hayli de hakarette yeni taht:isat vermiştir. Burası ev. 
bulunmuştur. Suçlu vazife başında velce hazırlanan projeye göre 
olan bekçiye küfür ettiğinden dün yüz yirmi yataklı olacağından da
adliyeye teslim edilmiş ve asliye ha yüz otuz bin liraya ihtiyaç var. 
dördüncü ceza mahkcmt'sinde gö - dır. 

rülen duruşma sonunda 1 ay 26 Haber verildiğine göre Veka
gün hapse mahküm edilerek tevkif let maliye ile temas ederek bu 
olunmuştur. 1 twsisatı da tmin etmiştir. 

.. .... :. ....... 

Londra telgrafJar1 

A NKARADAN \'Cki11er gcJcUğl zanıaıı 
trenden Haydaı-p:ışada. inmiı,,lerse 

Pencllkt~, Pend.ikte lnmi~lerse Ha.ydarpa. -
sa.da., daire müdürleri ''e ze,·atı muhtere • 
me tara.fmdan kar§ılatan; gelmiycnleri 
getiren, gelenleri gönderen bir mes.lekda.51-
nıız vardır. Son günlerde bütün yaban<'ı 

haberleri hmıusi kaydinl ta..~ıdığT nasılsa. 

gözümüze !:arptı. Yalnız Londra foJgrafı. 

nm öyle bir gazetenin bir günlük yazı be. 
deli tutan olduğuna bakarak milliyet his
lerlle hareket ctınccllği, paramızın büyük 
bir kısmını binnetice harice gönderdiği 

hükmüne vardrk. Te1graflanna. sarfedecek
leri paradan birazını daJıilde harcasa da, 
Pendikte inen nkiller HaydarpaşaLla, Uay. 
darpa5ad& inenler Pcndikfo inmek zahme
tinden kurtolsalar olmaz mı? 

• * * 
Tebdilikıyafette maharet mi? 

ERENKÖYÜNDE Bostancı caddesin -
de .Rlza ve Ali isminde iki a.rl{adaş 

bir alacak yüziinden ka.,·ga.ya. tutuşmuşlar. 
Zabıta tahkikatına na7.aran \'alta gayet ga. 
rlp: 

Zira ka.\"ga esnasında Rızanın cebinden 
taba.ncası yere düşüp patlamış \'O her iki 
arkadaş da. yaralamış!.. 

İki kavgacı da. hastaneye l<aldmlmış -
lar. 

Ne buyurulur? 
Tab&ne& suçlu1an yarahyara.k kendi kcn 

dine clnayı halledh·enniş !.. Demek ta.ban
ca tebdili kıyafet etmi5 gayet mahir bJr 
oolis mcmunı ! ! .. 

• ... "' 
Yedikleri nan eye bak!.. 

B
İZİM ha.lk bazan ne marifetler işliyor 

Hitlen na:mr buyunınuz: 
Eyüpte 70 ya.şla.rmda l\felımctle e§i Ye 

kızı yattıktan odatla. tahtakurusundan bu.. 
nalmı5lar, kalkıp tahtakurularını öldür • 
mek l!:in bol bol 118.ç sıl<mış, ya.tıı) uyu • 
muşlar. 

Fakat biraz sonra. bu iiç kişilik aile ef • 
r-a.dmm sancılarla uyandığı, feyat ,-e figan 
ederek istimda.ila başladıJdan görülmiiş, 

polis yeti~ml'.j.. l\leğer, tahtakurulıırıru 

iildürmek için s1ktıkları fazla. ilaçtan zc • 
hlrlcndik1eri anla.şılmış, hastaneye kaldı -
rılmışlar .• 

l'ırni, ~örül' müsünüz ~u bizim halkın 
bazan ettiğini. .. 

Zorla belayı haketmişler: Ttahtalm • 
rula.nnr öldümılye ka.Ikmışlarl 

Görmüyor mu<ıunuz: 
Onlan belediye hile öldürmive kallmı • 

yor!! •• 

Pllj suları da halisleşiyor L. 

8 ELEDİYE sılıhıye müdiirliiğii İ!'ltanbulun muhtelit yerlerindeki plajla. 
rm sularının mikroplu olup olmadıklanm 

t~bit etmek üzere muayene ettiriyormuş! 

Gazetelerin yazdrğm:ı. göre, bazı deniz 
hamaınlannrn suları lağımla. kanştı~ı için 

mikroplu görülmüş. Bu plajlardaki khll • 
kenln izalesi için tedbirler alma.cakmış ..• 

İşt-c bnnıı anlıyamaclık: Ne tedbiri! Yani 
bu plajlar da. kapalı 5işelere mi konll('ak ! ! 

• • • 

Başa konacak meydan!.. 

B 1R okuyucu Büyük:üladan bir gazc • 
tC') e feryat ediyor: 

Oradaki arabaların bekleme meydanın _ 

da. otomatik bir yıka.m:ı. tulumbası ya.ı•tı -
rılmı-, olduğunu, fakat hu tulumbanın ge -
!:CD sene ancak bir iki defa işlediğini söy • 
lüyor. 

Ye atlann işediği bu me~·dan bu sene 
bir defa bile tulumba. ile yıkıınm:lmıştır !. 
rJiyor. 

Du muhterem Adalı, (ipiip de bu meycla
nı ba<;ma kosun ! 

Bu kızgın sıcakta. hiç olmazsa o meydan
cığı atlar <iUluyorlarmış, İstırnbu1un bunu 
rlı1. !!Ördiiı?ii vok ya.!! .. , Mim. 

Mim 

3 

Fırıncdar yata 

geliyorlar mı? 
Belediyenin emirlerim 

dinlemek 
vadinde bulundu arl 

Dün bütün fmncrlar cemiyet
lerinde bir toplantı yapmışlardır .• 
Toplantıda şehrin ekmek işi gö
rüşülmüş ve Vali Lütfi Kır.darın 

bu husustaki son kararlan cemi
yet reisi tarafından esnafa bildi
rilmiştir. 

' Bütün fırıncılar valinin direk
tiflerine uyacaklarını, halka ek. 
mek sıkıntısı çektirmeyip ekmeği 
iyi kalitede yapacaklanw vaad et 
mişlerdir. 

---o---
ldhal ettiğimiz 

ipekliler 

Ticaret Vekaletı lstanbul
dan malumat istedı 

Tıcaret Vekaleti yerli san;;ıyiin 

korunması için genel ithalilt reji
mi kararnamesine yeniden bazı 

kayıtlar konması için . tetkikler 
yapmaktadır. 

Vekalet İstanbul Ticaret O
dasından hariçten Türkiyeyc ge
~en ipekli mamulatın cins ve mi~t
tarrru sormuştur. 

Yapılan tetkiklerde haris ten 
memleketimize ipekli kum::.ş, ipek 
li döşeme ve diğer mamulat gel
mediği yalnız kravat ve ufakte. 
fek eşyaların çok lüks çe§itlerin
den ithal edildiği anlaşılmıştı r. 

Bugün Türkiyenin ipekli ma
mulatı tamamen yerli fabrikalar
dan temin edilmektedir. 

o 

"Ordu,, vapuru .. . . 
suvarısı 

Agırceza muhakemesin· 
den beraat karan aldı 
İki sene kadar evvel Dolmabah

çe önlerinde bir ldeniz kazası ol
muş, Ordu vapuru demirli bulu -
nan Hamidiye kruvazörünün Ü

zerine düşerek çarpmış ve derhal 
batmıştı. iki kişinin boğulduğu 

bu hauise.de suçlu olduğu zanne
tlilen Ordu vapuru kaptanı Mah
mut adliyeye verilmişti. Ağırce
za mahkemesi dün bu davayı ne
ticelendirmiştir. 

.Mahk:rr;e o zama~ liman reisi 
olan Hayreddinin hadise hakkın

da ehlivukuf sıfatiyle verdiği ra. 
poru nazarı itibara almı§ ve akın
tının fazlalığı yüzünden kaptan 
da kabahat olmafdığı anlaşıldığm. 

dan Mahmudun beraetinc kaıar 
vermiştir. 

lnönU kampı açıldı 
İnönü, 19 (A.A.) - İnönü 

Türkkuşu kampı bu sabah 
Türk hava kurumu başkanı Er. 
zurum mebusu Şükrü Koçak 
tarafından açılmıştır. 

Başkan, kısa bir nutukla 
kampta toplanmış olan 468 
gencin büyük gayeye karşı gös. 
terdikleri bağlılığı tebrik ve 
takdir etmiştir. 

... 

- Hay aksi şeytan lıay! n:ı lcı•
hayı da ne birimsiz }'ere koymuş
lar! 
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Almanyada adam kıthğı Sel felaketi Çeşme harp üssü oluyor 
Kadınlara iş h.ayatında 

vazife veriliyor 
Büyük şehirlerde tramvay biletçiliğini 

yakında kadınlar yapmağa 

Karadeniz sahillerindeki sel 
tngilterenin Akdenizdeki donan - kilometre kadar uzanaıı, bir lşte bugün bu hattın Çeşme-

felaketinde mühim zararlara uğ-
ması bqkomandaıu Amiral Sir yandan da Çandarlı, diğer ta. deki ucunun muazzam bir deniz 

tayan Ayancıktaki Zıngal keres-
te fabrikaarnm dekovil hatları ta- Andro Cunningham "Varspite,, sa- raftan İzmir körfezine ha.kim ve hava tı.ssU haline konulması 

ır.amiyle bozulmuş, U
··zen"nde fıharp amlrn.1 gemlsilc a.ğo~tos ha- dağlık yarım adanın cenup u- mevzuubahis olmaktadır. 

şmda limanonıza gelecektir. Bu cunda bulunmaktadır. Kara.burundaki kayalıklar o-
mevcut bütün köprüler yıkıl -

hususta hükf:ımctimize malfunat ve- Çeşmenin diğer bir hususiyeti yularak kale haline getirtlecek 
mıştrr. Kereste nakliyatı için rilmifjfir. 
kullanılan bu hattaki zararın yüz Ka.rşılama. 

de C'lliyi geçtiği anlaşılmıştır. maktadır. 

de Ege denizine uzanarak, asır- ve uzun menzilli toplar ile 
programı hazırlan - lardanberi, Türkler, Araplar ve biz edilecektir. 

teç .. 

Zmgal Şirketi Müdürü Tevfik Avrupalılar arasında. paylaşıla- Ki.içtik Çeşme limanı da ge-
Büyük ,.e dostane t-O:ıaJıürlere mryan Sakız adasma h!kim ol- nlşletllecek, harp gemilerini ls-

başlayacaklar Ali Çınar vaziyeti yakından gör- ·ıe 
mek ve. tedbir almak üzere bu- vesı olacak olan amiralin ziyare. masıdır. tiap edebilecek doklar yerleşti-

tinde gemisine, dört m.uhrlp de .re- Bu şekildeki coğraft vaziyeti rilecektir. 
_ Havas mu· '-·ükselmektedir. Nıtekim bankalar- gün Ayancığa gidecektir. Keres- fa.kat d kti "" h f ld Berlin, 19 (A.A.) 

ha biri bildiriyor: 
J e ece. r. o;>IO.yası mu. a 1 .e milnasebetivle, Akdenizde Cebe- Aynı zamanda burası büyük 
da ve sigorta şirketlerinde çalışan te stoklarının bir kısmı su altın.da k h t 1 b tin ., ço .. dde tie~ıy~. dv~n ea u zıya.re ı ltittarık, Hint Okyanusunda Sin'l bombardıman tayyareleri için 
400 bin kişiden bugün 102 bini kalmı!?trr. J mu e uç gun ur. 
kadındır. Tamirat ve tahlisiye ameliyatı hıgiliz gemileri ziya.retl müteakip gapur ne ise, Ege denizinde de ı:·r bava üssü şekline de soku-

p · nl k d 1 ı"cı·n buradan amele ve 1000 kaz Akd nizd ki ·· 1 · d.. 11 dl Çe~me odur.. lacaktır. artı orga arı, ·a ın an ve genç ~ - e ' e us erme onece { er r. · 
kızları halka nafi işlerle uğraşmaya ma ve kürek gönderilmiştir. Bundan baJıka aynı günlerde tn- ;eşme, yarın, deniz ve hava Görülüyor ki sulh.cephesi em-

z 1 Ş . k t' ı k t" k Ussü vazivetine sokulduktan niyeti temin i"in her harekete 
ve vakitlerini ikinci derecede işler- ınga ır c ı, meme e ın e- giliz don:ınnıasmdan Malaya zırhlısı J .,, 

le kaybetmemeğe davet etmektedir. reste ihtiyacının yilzde altmışını da. Izmire gidecektir. sonra bütün Ege denizine ve başvurmaktadır. Yarın da bü-
Kadınlarm çalışma sahası, esasen temin ettiğinden bu hadiseye çok Avam kamarasıncla bir Şarki Akdenlze. hlikmedecektır. yUk kUçilk blitün devletlerin is-

Çalışmak için adam yoksuzluğu 

karşısında, nasyonal - sosyalist ma
kamları, mümkün olan her iş için, 
erkeklerin yerine kadınlan çalıştır
mayı gittikçe daha fazla düşünmek 
tedir. Vakia bu vaziyet, nasyonal
sosyalizm şefi tarafından vaktiyle 
ileri sürülen ve kadınların kendile-

yalnız büro işlerine inhisar edecek ehemmiyet verilmektedir. Mail- ızalı tşte 'I'Urkler ile İngilizler anla- tikl1llerine hlirmeti tektir ede· 

rini yalnız aile işelrine hasretmele· gtbi de~ıildir. Ekser büyük Alınan mafıh şirket müdürü, fabrikanın ve Londra, 19 (A.A.) - Bu. 9arak, vak.ıt kaybetmeden bu ccktir. 
rini istiyen prensiplerle tam tezat şehirlerinde pek yakında tramvay hava: hatların hi~ bir zarara uğ- gün Avam Kamarasında işçi Ussll hazırlama.;a karar verrni~
halindedir. Fakat bugün bürolarda biletçiliğini kadmlar yapmaya baş- ramaması dolayısıyle bunlardan partisi mebuslarından Seymour lerd:r. Esasen ikl senedenbcri 

lngiliz tayyarelerinin 
FıanH f zerince talim 

uçuşu 

Paris, 20 - Yüz. İngiliz bom -

. ik lıyacaktır. istifade edilerek bir haftaya kadar Cocks, İngı'liz hu"ku"metı'nı"n A- bura. ta. faaliyet göze ç-arpmak-
çalışan kadınların nisbeti gıtt çe 
;.......---------------......---------- işe başlanabileceğini, bir kereste tina, İstanbul, Yama, Kösten. taclır. 

Sıcaklar müthiş 
buhranına meydan verilmiyeceği- ce ve Odesa limanlarına neza. 1937 deki Niyon konfcran-
ni, ~ehrimiz!:ie takriben dört ay- ket ziyaretlerinde bulunmak ü. sından sonra Türkiye hüküme
lık ihtiyaca kafi stok mevcut ol- zere harp gemileri yollamayı i, lngiliz ticaret gemilerini tah 
duğunu bir muharririmize söyle. di.işünüp düşünmediği hakkın- telbahir tecavüzlerinden koru
miştir. da hükumetten bir sual sor. maları için tngill:ıı harp gemile4 

bardıınan tayyaresi Fran.9a üzerin
de bir talim uçuşu yapmı§tır. Tay. 
yareler öğleye doğru Paris üzerin.. 
den de geçmişlerdir. (Başturafı 1 incide) Sıcakla.rm daha birkaç gUn de -

A.mele arasında bayılanlara tesa- vam etmesi ihtimali vardır. 
aru edilmiş ve tedavi altma. alm -
lnIŞl:ırdır. 

Hafif blr gjmal rUzgQ.rı esmesine 
..,_ğmen gece de sıcaklık 31 derece 
aen aşağı düemem.iş, halkın çoğu 

geç vakıtlara kadar bu sıkmt:Ilı ve 
blmaltıcı hava. tesirile uyuyamıya. • 
:rak denb kenarlarmdaki gazinolar. 
i!a vakrt geçirmi§tir. Maama!ih ga
zinolarda bile ceketli oturmak müş
killleıımL:i. ceketsiz sokağa çıkanlar 
arlmıştrr. Bugün de aynı sıcaklık 

devam etmiştir. 
Rasathane müdilrlüğilne glke, 

hafü bir şimal Iiizgan estiği halde 
bu k:ıdar sıcak olması, rüzgfl.r lodo

sa çevrilirse hararetin 40 dereceye 
kadar yükseleceğini göstermekte -
dir. 

Son senelerde bu aylarda bu şicL 
dette bir sıcak olmadığı i~tatistik • 
lerden anlaşılmaktadır. 

Birçok müesseseler, hararetli ça.
lışmağa lınkilıı olmadığını na.zan 
dikkate aalrak öğleden sonra tatil 
yapmağa başlamışlardır. 

Şehir dahilinde termometreler ha 
rareti. 36 derece olarak işaret ettiği 
halde Kandilli rasa.thanesinde 34 

ten yukarı çtlmı.am13t.ır. 

Maa.ma.fih şehir dahili ile Kandil
li arasında dalıns. iki derece fark 
vardır. Boğazın en yukarı· kısımla • 
rmda haf"ıf bir serinlik vardtt ve de. 
rece daha. düşüktür. 

BugünleJ'de. muhtelif cereyanla -
rm tesirile rüzgar değişmesi şeklin
de depresyon denilen hava h&dise
si vukua geldiği takdirde sağna.k ha. 
linde yağmuralr yağması ihtimali 
mevcut olduğu tahmin edilmekte • 
dir. 

Bizden korktukları için on iki 
adayı tahkim etmişler ! 

Roma, 20 - Jurnal d'italia ga
:zetesi dünkü sayısında, Hat'aym 
Türkiyeye ilhakı üzerine İtalya 
tarafından Fransaya verilen no
ta dolayısile Türk gazetelerinin 
11eıriyatına cevap vermektedir. 

Lozan muahedesinin San Re-

moda karartaıtırılan taahhütleri 
ihlal etmediğini aöyliyen gaze
te, on iki aldanın takviye ve 
tahkiminden bahsederek bu adala 
nn Türk tecavüzünden endişe e
dildiği için ( !) tahkim ve takviye 
edildiğini yazmaktadır. 

Satye binası tahkikatı 
Satye binası yolsuzluğundan maz 

~un ve mevkuf bulunanlardan Mil
li"Reassüraııs sabrk ikinci mildürü 
Malik Kevkebden sonra, dün de 
Rejans şirketi müdürü Meteos bin 
lira kefaletle tahliye edilmiştir. 

Bundan baska Dcnizbank müdür 
muavinlerinden Hamdi Emin Çap, 
Denizbank katibi umumisi Sadun 
Galip Savcı, Deniııbank hukuk mü· 
şaviri İsmail İsa Caniş ve Milli 
Reassürans hukuk müşaviri avukat 
Atıf Odül de dün, sorgu hakimliği
ne müracaatta bulunarak para ke
faletile tahliyelerini talep etmişler· 
dir. 

sonra da mahkeme icabına göre ka
rar verecektir. 

90 sayfadan fazla tahkikat dosya
sını ve bir çuval da evrakı tasnif 
ederek iddianamesini hazırlayan 

müdcreiumurn1Iik maznunların, dev 
let satı~ işlerine fesat kan,tırarak 
menfaat temini, vazifei memuriyet
lerini suiistimal ve resmi evrak da 
sahtekarlık suçlanndan cezalandı

nlmalannı istemektedir. 
Muhakeme, tatil dolayısile ağır 

cezanın işlerine bakacak olan, reis 
Kemad, aza Nefi ve Nuriden müte
şekkil ikinci asliye ceza mahkeme
sinde görülecektir. Müddeiumumt
liği, muavinlerden Übeyt veya Feri
dun temsil edecektir. 

FabTika faaliyete geçinciye ka
dar şirketin hazır stoklan vapura 
}Üklcnerek şehrimize sevkedile
ceğinden piyasanın talepleri kar
şılanacaktrr • 

Şirket, fiyatların gayri tabii 
!ekilde yillaelmeıine imkan bı

rakmamak için tedbir almıştır. 
İnşaat malzemesi arasında mü

him bir mevkii olan kereste fiyat
larında bir değişiklik olmıyacağı 

temin ediliyor. 
Şirkete, haldise yerinden gelen 

telgraflara, göre memur evlerinin 
yıkıldığı hakkındaki ,ayialar te
eyyüt etmemiştir • 

Taşan ırmaklar 
Samsun, 19 (A.A.) - 16. 

7 .1939 akşamı başlayan yağ. 
rnurlarclan Kurtun, Mert, Ye. 
şilrrmak, Kızılırmak ve Aptal 
ırmakları taşmış sular etrafa 
yayılmıştır. 

Seller Samsun - Bafra yolu. 
nun dördüncü kilometresinde. 
ki 20 metre uzunluğunda kar. 
gir köP.rüyü yıkmıştır. Aptal ır
mağının yükselmesi yüzünden 
Dikbıyık köyünü su basmış, 
yardım için mahalline vesait ve 
memurlar gönderilmiştir. Kızıl. 
mnak 3 metre yükselmi§tİr. 

T oskoyunda yedi ev kısmen 
harap olmuş, ekin yığınlarının 
bir kısmını sular götürmüşti.ir. 
200 h~ktarlık bir sahada tütün 
tarlaları zarar görmüştür. Şim
djye kadar bir kadın, bir ~rke! 
ve bir çocuk cesedi bulunmuş. 
tur. Seylapzedelere lazım ge
len yardımlarda bulunulmakta 
ve vali yardım işleriyle bilhas. 
ea meşgul olmaktadxr. 

Ekuatör - Peru hudu
dunda hadıse 

Guayakıl, 19 (A.A.) - Resmen 
teyit edilmemekle beraber, Ekuatör 
ve Peru hududunda kanlı çarpışma 
lar olduğu bildirilmektedir. Bu çar
pışmalar, Ekuatöre ait Elero ve 
Peruya ait Tumbes eyaletleri hudu 
dunda nıkua gelmiştir. lki taraf· 
tan da ölü ve yaralı vardır. Talepleri tetkik eden sorgu haki· 

mi Sami, bu dört mevkuf hakkında 
da bu sabah biner lira kefalet ver· 
dikleri takdirde tahlire edilmeleri 
ne karar vermiştir. Maznunlar öğle 
üzeri avukattan vasıtasile biner li· 
rayı adliye veznesine yatırmışlar, 

öğleden sonra serbest bırakılmışlar
dır. 

Yolsulluk. duruşmasının günü önü ~--••Bugün .. 

müzdcki hafta içinde olarak tesbit LA" LE' de 
edilmektedir. 

Vapur yangınında 
ölenler 

1 - Aşk şarkısı 
N!NO MARTiNi • JOAN 

FOUNTA!N 
Yalnız mevkuf Denizbank umum 

müdürü Y.u uf Ziya Oniş, Deniz· 
bank mühendislerinden Kasım Ne
şet ve Denizbank müdür muavinle
rinden Tahir Kevkeb, yolsuzluk 
mahkemeye intikal edinceye kadar 
tahliye cdilmiyeceklerdir. Ondan 

Tokyo, 19 (A.A.) - Radyo ile 

öğrenildiğine göre, Baylnı Maru va- 2 - 3 Silahşorlar 
puro yangınında bir makinist, bir 
hizmetçi kadın ve üç yaşında bir VALTER ABEL • PAlJL~ 
çocuk ölmüş ve geri kalan yolcu ve LUK.AS l 
mürettebattan 209 kişi "Floriedalu,, 1 3 - Yeni METRO JURNAL 

Japon kargasuna naklo1unmuştur. 
1 ill•••••••= !mi 

muştur. 

Arnirallık dairesi Parlamen. 
to müsteşarı B. Shakespeare, 
bu suale aşağıdaki cevabı ver • 
miştir: 

- Bu ay başında Atina zi. 
yaret edilmiştir. Yakında diğer 
Elen limanları da ziyaret edi. 
lecektir. 

rinin Çeşme önünde demirleme-
!erine müsaade etmiş idi.. 
Aynı tarihlerde Türkler ge

r:2 k Çeşmede, gerekse eÇşmeden 
Antalyaya kadar uzanan mınta
~ada. müstahkem bir hat tesisi
ne başlamışlardı. Üç yliz yet
miş kilometre uzunluğunda o
lan bu hat aşılmaz olduğu gibi, 
hava taarruzlarına karşı koya
cak fevkaH\dc tesisata da malik· 
tir. 

lngiliz Genel Kurmay 
Başkanınm teftişleri 

Londra, 19 - lmparatorluk ge "' 
nelkurmay başkanı General Vikont 
Gort ile harbiye nezareti parl!men
to müeteşan Kont Munster bu sa -
bah tayyare ile İngiltere ~ark eabil
Ieri mmtakasma hareket etm.i~ler • 
dir. 

Vikont Gort ve Koııt Munater bu 
sabahki milis depolarmı teftlt eyli_ 
yeeeklerdir. 

Akdeniz filosu ba~kunıan. 

danı, Ağustos bidayetinde, A. 
miral gemisi ile İstanbula gi. 
decek ve diğer saffıharp gemisi 
de, bu esnada bir nezaket ve 
dostluk ziyaretinde bulunmak 
üze)'e lzmire uğrıyc\dık.tır. 

Romanya, Sovyet ve Bul
gar limanla1mın ziyareti için 
verilmiş bir karar yoktur. Bu 
ziyaretler, yeni programlara it
hül olunacaktır. 

Alrl'ıanya 
'"' • ... r 

Danzig üzerinde · hiç bir 
Çeşme limanımız müs
tahkem mevki oluyor 
Paris, (Hususi) - Burada çıkan 

uzlaşmayı kabul etmiyecek 
Ekselsyor gazetesinde Jean.Pierre 
Daix: bir yazı yazmış ve İtalyanın 

on iki adalardaki tahşidat ve tah. 
kimatmdan bahsetmiştir. Muharrir, 
yazısında bilhaasa ı;öylc demekte -
dir: 

Kilçük, büyük Patınos, Kalymos, 
1stanköy, Tilos ve Rodos gibi Ana
dolu sahili boyunca. bir silsile teı;ı -
kil eden ve Karpatos (Kype) ile 
Kasos gibi Girit adası ile Asya ara
sındaki boğazı kesen adalar İtalyan 
larm elindedir. 

Uzun seneler medeniyet beşiği o. 
aln bu topraklar §imdi biribiri ar
ka.sına deniz veya hava taarruzu 
üsleri şekline sokul.muştur. 

Ana.dolunun işgali, Korfu adası

nı ilhaka ve bµ şekilde Pcloponeze 
inmeğe bir başlangıç değil miydi? .. 

İtalyanın Dodekanes a ual:ı

rındaki hazırlıkla.rr da Sakız ve 
Midilli adaları llc Anadoluyu 
istil~ gayesine mtitevcccih değil 
midir? 

!ta.: a•ı · ~ bu hareketlerine 
muk9.bil ı unanistan İngiltere 

tara fı!1clan garanti edilmiş ve 
Türkiye ile Fransa ve İngiltere 
arasında mtitekı:ı.bil yardım an

Berlin, 19 (A.A.) - Garbi Al
manya nehirleri ve kanalları üzerin 
de bir gezinti yapmakta olan mare
şal Göring, Viesbaden nuntakasma 
varmış ve buradan garp hududu is
tihkamlarmı teftişe gitmiştir. Bu 
teftiş esnasında mareşal Göring, 
bilhassa hava hücumlarına karşı 

müdafaa tertibatı ile alakadar ol
muştur. Mareşal, bfüıhare l\1ann· 
hayme hareket etmiştir. 

Danzig deviet reisliği 
şayıalari. 

Danzig, 19 (A.A.) - "Dantzi· 
ger Vorposten., gazetesi Hitlerin 
Danzig devleti rebliğine seçileceği 

haıdcmd::ı yabancı gazetelerde çıkan 
haberleri "efs::me., telakki etmekte 
ve Almanyanrn Danzig hakkında 
hiç bir uzlaşmayı kabul edemiyece
ceğini ilave eylemektedir. 

Danzig :le 20 kii• tevkif 
edildı 

Berlin 19 (A.A.) - Danzigden 
bildirildiğine göre, Danzigde vakti· 
le sol cenah teşekküllerine mensup 
bulunan 20 kişi, vatana hiyanet su· 
çu ile tevkif edilmiştir. Bunlar, di
namit ile suikastlar tertibi ile maz-
rıurıdur. 

!aşması imzalanmıştır. 
Bu münasebetle İngiliz ve Dıjt.:r taraftan salahiyettar Dan 

Tlirk kuvvetleri müştereken ha- zig mahfüh:rinin Danzig polisinin 
reket ederek tzmirden, Sakız a- takvi;, ~:,i • ·.kkmda verdikleri malO· 
dasına doğru uzanan yarım a. mata g::ke polise yalnız Danzigliler 
dadaki "Çeşme" yi fevkaH\de alınmıştır. Son haftalar zarfında 
modern bir müstahkem mevki polise alınan mütemmim kuvvetler, 
haline sokmağa karar vermit- Dantziger Vorpostene göre üç ila 
lerdir. Bir mliddet sonra Çeşme dört bin kadardır. 
emsalsiz bir us, Şarki Akdenizin lngiliz generali Leh Cum-
Singapuru olacaktır. hur reiıi huzurunda 
Çeşmenin Tnt"ihi Eh<'miyeti Varşova ,19 (A.A.) - lngiltert 
Sekiz, on bin nüfuslu, kliçlik denizaşm kuvvetleri umumi müfet· 

bir kasaba, ve tzmirin sayfiye ti~i general lronside. Polonya rei
yeri olan Çeşme stratejik bakım- sicumhuru tarafından kabul edil· 
dan btiylik bir ehemmiyeti haiz- mi!;tir. 
dir. lo;ıdra. 19 (A.A.) - Avam ka· 
Çeşme E!?;C denizine seksen marasmda bir suale cevap veren 

ymberlayn demiştir ki: 
"Ifökumetin elinde bulunan malQ 

mat Danzige Alman ağır toplan 
nm gönderildiği şayiasını teyit ey
lememektedir . ., 

Bugün Büyükadada 
Bir genç 

vapurdan denize 
düşerek boğuldu 

Bugün Mıat on biri on ıeçe Bü
yükadadan hareket eden Kalamış 

vapuru henüz iskeleden yeni açıl
dığı ~ırada bir kaza olmu:J, Nizam 
o:ılrrin.de hüviyeti meçhul bir 
r;enç denize düşerek ortadan kay
bolmuştur. 

Vapurun arkta tarafır:•:ia bu. 
lunan bu gencin düştüğünü gö
ren l'azı yolcular teiaşa dü§erek 
b:ığırnuşlar, bunun üzerine va
pur durdurulmuş, geminin sanda
lı denize indirilmİ§ ve o civarda a. 
raştırmalar yapılmıştır. 

Oradan geçen diğer sandallarla 
Yavuz zırhlnr.ızın dört motörü 
de ara~ırmalara iştirak ettiril
miştir. 

2!> ciakik~ süren aramalar neti
cesiz kalmış, rıe ceset, ne de ken
disine ait bir şey bulunamamış

tır. Büyükada ve Heybeli polis 
memurlarından dört kişi kaza 
yerinde (lraştumalara devam et
n•t-ktedir. 

Şimdilik bu mC'çhul genci de
nize dü~erken görenlerin ifal1ele
rıne güre, kendısind~ hiç bir gay. 
ritabiilik olmadığı, vapurun yan 
tarafında kenarına dayandığı rar
-naklığın kapı kısmının çenger e
ri yerine takılı olmaması yü -
den bir lhtiyatıızlık netic"! · ~i 
bunun açıldığı ve mÜvil" .. i"-

kaybederek denize yuvarl~ı.ı.: .. ı 
söylenmektedir. 
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Seyahat 

Boyabat: « 

diye 

intibaları 

Bir yudum su! 
haykınyor 

>> 

EUSG@ird@L~@rMdiWR 
Maarif şurasında 
Komisyonların faaliyeti 

Tasdik edilen su projesini tatbik Eski emniyet müdürü 

için Belediye ne bekliyor ? Salih Kıhç 
; Tam bir OTlaçağ kasabası halinde kalan zaval- < Dolmabahçe hadisesinden 
~ lı Boyabculın ş0kakları, bir yudum çamurlu de- ~ dolayı lstanbulda muha· 

Mektep kit aplan hazırlanması 
talimatnamesi kabul edildi lÇERDE: 

I r~ ~uyu b:.!lmak için, ellerinde ~o~'!'ları, te.stile- ı keme edilecek 
rı ıle al~=m.a kadar kay nQfan ırılı uf aklı ın•an Ankara, 20 - Eski lstanbul po-

kalabalıiile dolu! !is müdürü olan Çorum valili Salih 

130 kilometre uaalrta bulunu 
&yabada &itmek üzere Kaıtamc 
nudan ayrılıyoruz. Yolların ta.mi· 
ri dolayısiyle otomobilimiz Çeçer. 

;t=!me dahi yok- Söylındiğine gö 
re elektrik ve ıu projeleri tasdik· 
lenip gclmit- Boyabad yakında 

oo nimetlere kavuıacaknut 1 Ama 
ırabaıı .Ur'atiyle ilerliyor. Taı • ne uman?. 

.. köprüde biraz durmak bi&lere yol Fakat bugün için Boyabadın en 
Y<>rgunlutunu unuttur4u. mtibrem ihtiyacı sudur. Işık işi 

Taıaköprl.i , Kaatamonunun tirin gazle idare ediliyor. Llkin su· 
bir kazası.. suzıı.lu hiç bir fey karplamıyor. 

Elelrtri&i, suyu, parkı, idaiyeai Son yağan yağmurlardan aon· 

Kılıç hakkında Dolmabahçe hldi· 
sesinden dolayı Devlet Sorası Müı· 
kiye -dairesince verilmi~ olan Jüzu· 
mu muhakeme karan Şura umumi 
heyetince de tasdik eclilıniıtir. 

Bu suretle Mülkiye dairesi kara· 
rma itiraz eden Salih Kıhcm bu iti
razı varit görülmemişdir. Salih Kı· 

hcın muhakemesi lstanbW.da yapı
lacaktır. 

~!basıl bütün ihtiyacı karpla· ra ıehre kat'iyen su gelmiyor. ç d 
:!'an medeni varlıiiyle ve plan Ü· Bunu sakalar temine çalışıyor. eşme e Ankara. 

19 
(A.A.) _ Maarif 

z'rine inıa edilmi§ binalariyle ıno lar. Dört gaz tenekesi ıuya, on §'Oruı komisyorılan bugiln de ça. 
dern bar tehir maruaraıı arzedi· on bet kuruJ isteniyor. Bunun için 0 rm an Yan g 1n1 lışınalarma. devam etmişlerdir. 
Yor. Bllhaaaa belediye lokantaıı, de 11raya girmek limngeliyor. 300 Kişinin gayretiyle Plan komisyonu: 
vt bu lokantanın intizamı, temizli· Nöbet gelmediğinden dolayı Türkiyede taJıailin ana meee. 

tı in~m meftun bırakıyor. su aıamıyan evıer çok oluyor. 11 saatte söndUrUldU ıe1eri i.lzerindeki görüşmelerine 
Ra:lyo IUJeri bir an için bizle· Sa.kaların getiıdikleri bulanık tzmir, 19 {A.A.) - Çeşmenin devam etm.i§tir. 

re Anmadan henüz ayrılmadı· dere ıulan içilemediii için ayrıca Uzunkuyu nahiyesinde Yumru tık öğretim komiayonu: 
lınuz unnını veriyor. Belediye içme ıuyuna da para vermek icap dağındaki ormanlarda çıkan Maarif mildllrleri ve ilk tedri. 
P&rkı da cidden ımel.. ediyor. Günd~ yirmi ~t.uz k~ruı yangın bir kilometrelik bir sa• ~lifetti§leri Wimatna.mesi i. 

Halkın ahenktar çalıtznuı ve bulanuy_an~r ıae ~vlerının su ~rı: t· 'b.ayı tamamen kapladıktan son· le ilk oKUI prnğ!'imj 8-rindeki 
lt bolfll1ıdakilerin mütemadi ray • nı k~dılcn tedarık au..:>k'ln c. u _ ra sekiz köyden ayrılan 300 Jd. tetkiklerine devam etmit. ilk öğ. 
refüriyle maınur bir belde haline :iyennde kaiırLır. retimi mun.flan ve gelir kay 
ıehn.it olan Tafköprüde (ula ka- Boyabad sokaklarında ilk ıörU- 9tnln 11 aaat ıtıreıı SQretlerln- na.kl n 

1 
. tır.eriDda çalış • 

lanuyonu.. ÇUnkü gidecei\miı lecck manıara, elleri kovalı, cö· den. ıonra gece yann söndUrtU• an Dlfl8e esı • 
yolun bo~ ve bozuk bulunduiu ğümlil, dcs~ bir ins:m kalabalığı mtt~tUr. Yangın 13 yaşında bir mı~ öğretim komisyonu: 

kaid&r mun olduiu aöyleniyor. ~-Jı3ir vın ba ~~d.c olan acı 1:ocuğun dlkkatslzliği yUzUnden Yardrmcx öğretmenler talimat. 
Susmak bilmiyen otomobilin ıau uyusu bile b~gunlerdc fevka· çıkmıştır. nameal inoelenerek Uzerlerinde 

koması bizleri bu gmel febirden ~~e :•l~tteka Bır•:1\::ın-:ak yapılan bazı tadilitm umumt he. 
ayırmak için adet• inat ediyor. ·~1 u evınli ihp~sın h b. k kf0 Mu .. na kale ve yete arzı kararlaştrrılmı§. orta o. 

Nihayet hareket ediyoruz. ~ u, genç. tıyar ır ço m kul ve liseler .inzfb&t talima.tna -
_,__ ıeler bckle11yor. N f v k il · · Uzak in ...., .. 1 Taıköprüdcn ayrılır •.P .......... -ı:, Ev &ahibi 'ala· balıktan ba.ıa. la- a 1a e İ eri ~::.m. m eres e ~an • 

lhtik patlıyor ,tamir ediliyor. E· 1 ki k li 1 ~··u 
l~dağı ormanı sağımızda, ve Zm- maını§ olma = ; kapısını ı t e- Ş h · · d · I" Bu komisyonlar mUfredat prog 

mi§ .. Jlöyle olmasına karşı kimse 8 rımız 8 yanı nnan ramlan ıı--ı-~e raJı°""alarma lll ormanı solumuzda kalmak Ü· um::ı-WA.1 ~ ~·· 
a.re yolumuza devam ediyoruz. buradan ayrılmıyor. Kapı açılır a. hakkmda tetkikler deva.m etmiş, ba§ka yabancı dil. 

Otomobilde tekrar bir anı:a çılmaz bir hücum başlıyor. tçeri kJ 1er okunan iki okulun birinden 
ba5gösteriyor. Şoför bununla uğ girenler kuyu bapnda kavgaya yapaca ar ötekine nakledecek talebenin ya. 

tutuıuyorlar. htanbulda inp. edlleeek lbıumm bancı dil deni -unklaması tali • rqırken biz de, bu temmu% ııca. .J., 

Şehrin yanı baıında bol sulu yeri yakında katı olarak teebit e • matnamesini gcw.den _.:-.ı..+:r. ~rnda el solrulanuyaeak kadar ao- o....,.u.uııgw 
'- }: olan bir suyun ba!ına çekiliyo dere bulunmasına ve en ufak bir dllecektir. Teknik öğretim komisyonu: 

filtre ile bunıdan istifade edilmesi ŞJmdl Afyonda bulunan Münak~ Ticaret okullamun matema • r•ız. Karşmııı:da Kızılırmak bütün -.ıı--
b mümkün bulunmasına ratmen le Vekili Ali Çetink&y& ocauaa tik, ve mal biloi•i müfredat prog. eybetiyle, bütün hıpnetiyle ken. c-

bu dahi yapılmamış. Paraıı olan· lımir yolile tehrmme ıelecekUr. ramıarmm incelemneaine devam dini gösteriyor. N&f 
lar paralariyle olmıyanlar da gü· KarWnilde tet.klklıer yı.pan. ı& olunmuş, resim deraleri mUfre • 

Uttrimirde gıihıeıi kapayan ln···aı. üh .ııı-
neıin bunaltıcı sıcağı altında e- Vcklli Ali Fuat ve 6;.._ m en._.- da.t programında tadilat yapıl • sam ag~açları, önümüzde cözU • b" üdd_. eh-=-ı--
mekleriylc ıu bulmağa uğraşı leri de ır m "'" eonra 1 ı-~ muı kararlnYn]'ftır. ~U.rtln alabildiğine uıanan yeıil '-''-1 ....,_. 
}'Orlar. Bilhasaa sularını kendileri gelecekler ve burada tetA.UL ere Sanat okullan ve akqa'm krz bi raaha. Bunların arasında du. :.-66 

getirmek mecburiyetinde bulu • bqlıyacaklardır. eanat okullarmı alakadar eden ~lan, Jriremitleri ve her feyl a. 
nanlar bulanık, çamurlu ve pis meeeleler hakkında mu.kereler. itstan yıpılmıJ köy evleri bu d 
sular, hem kullanıyor ve hem de Al an 

1 dekoru bir kat daha zenpıqt!ri· i~iyorlar. manya Bir Alman dip O· 
nr. tki yanında U%anıp ciden çel- Memleketin umumi sıhhati ve f J ( b • 
tik tarlaları ıtızılmnafı aarr bir ge en a e em iZ matı cehrı"m "ızde lrorldeü ııribi ıüalüyor. bir yangın zuhurunda Boyabadrn y 

•• gcçircceii tehlikeyi düıününce y 'ka usulUnDn talebe 'l'abiatm bu doyum olmu gü- esı -
levhanm fecaati daha iyi anlaşıl· 

ıtUiği aruından ayrılmak iatemi- mı§ olacaktır. lere de teşmil edildiğini 
OtomomJi yapıp yanımın ge. Bir yudum ıu. .. Ö ı · 1 

lerı toför cidccetuniz yolun uı:un s J ıyor ar 
l t~te Boyabadın en büyük derdi, llf\uıu tayleyerek acele ediyor. Almanyada bulunan talebeleri • .,. itte Boyabadhların en mühiırı kay 4 •kru yola koyuluyoruz. mizden bir kısmının tatillerini 
Alrıam olmak Uzere iken Boya· 

1111
•·• gerirmek üzere memleketinıize 

1..... Çisekoilu :s ~daı tarihi kalesini c&ilyonu. c;öndüklerini yazmııtık. 

Almanya Hariciye Nezareti 
mii§avirlerın.deıı. Rodolf Span Li· 
kuı refikasiyle birlikte bu sabah 
aemplon ekıpres treniyle Avru. 
padan gelmi§tir . 

Alman diplomatı, Sirkeci ga· 
rmldan doft'uca Tokatliyan oteli. 

Aa IOJlra alacakarantıtta Boya- Zehir kaçakçlları- Bugünkü konvanaiyone1 treni· 
badı kartımızda buluyonq. Oto • ye de altı talebe fChrimiı:e gel. öğrendiğimize göre, Alman 

lı)obilin hulr hı.ılı öten lmrnaaı I na verı" len cezalar mittir hariciye nezaretinde mühim bir 

ne gitmiftir. 

•• bu leal duyup aokaldara dö· Tal~bedeıı biri, bilhuaa yemek mevkii olan Rodolf Likua buraya 
lrl;len mahalle çocuklannın ko. bı·r kanunla te~farik" husu!unda çekilen gilç· gelirken Sofyaya da uğramıı ora· 
tı.:.ınıaaı Boyabada girdiiimid lilklerden bahsetmektedir. da bir müddet kalarak bazı temaa 
&öıteriyor. Kuru bir dereyi aıwdı· ~ 1 t 1 Almanyada tahsillerini yapan Iar.Oa bulunmuJtur. 
r~n nıolozlu yoldan geçerken şo- agır aş ırı ıyor taleb-.lerimbe bu milflriilit te9· 
för anı t d k :'~emleketimize seyahatinin se-a ıyor: Keyif verici zehirlerle mücadeıe mil edilmiştir. Talebeye, otur u • 

'· B b d b"" 1 a· s· ;; da b · bebi, Ankaraya gidip gitmiyeceği - oya a oy e ır.. ır ya., talimatnamesinin bazı maddeleri lar. pansiyonlar ergün pata· 
il.Ur ya- d ı k ,__ ı 1 · - · · d" - d henüz betli değildir. i ı mı mcm e et ıu~ a • nin değiştirilmesi için bir l'!yiha tes ve et veı; dı&ını, ıger gı a 
tında kalır. İ•te gene dereler ta"· maddelen"nı"n bul ........ aaı t'.Ok müı Alman müıa.avı·n· bugun·· •ehn". 

:s :. hazırlanmaktadır. Uyiha meclisin ........ ~ :s- s ~·· yolları k&parnı§. Buraaı ıeh· kiil olduğunu ,tcreyağın talebeye nıizı~c bltlurwı Alman büyük el. 
rın ana caddes=.ııı·r. Gu""n do'"num" u··n önümüzdeki içtima devresine yetiş fd ' . . h f ~-

M.I de vesika i!c ved • ıg-ını, a ta441 · · V Pape le go··ru"" •ecektı'r de i tirileccktir. Lliyihaya, beyaz zehir· çısı on n ~ · 
b" ya mur yağması Boyabadın !ere mübtelA olanlarla, bu zehirle- 125 gramdan fazla tereyağı veril. ---o-
ır tehlike geçirmesi demek otur,.. mediğini bir muharririmize söyle· Kolunu mak·ıneye kaptırdı Ş fö rin tedarikinde vasıta olanlar hak· 0 r söz:ünc devam ederken O· miştir. 

toınobiliıuiz şehre girmiş ve çar· kında çok ağır hükümler konulmak· ==========:::::=::= Fenerde !ııe~.iı fabrikasında ça. 
tı içinde durmuıtu . tadır. rinden uıaklaştmlmalan ha!<kında· lıpn Rqit o,(ıu Sedat, dün kolunu 

'l'aşldSprünün elektriğine karşı Bu arada beyaz zehire mübte!a da layihada bir madde olacaktır. makineye kapln"UlJI, ağır aurette 
burada gaz lambaaı var. Bol su· olanların kendilerini bu zehirden Eroin ticareti yapanlar için de Jid· yaral<' narak Cerrahpqa hutaneai-
Yuna karşı burada akan bir tek kurtaramadıkları takdirde muhitle· detli cezalar tesbit edilecektir. ne kal,unlm:ıştır. 

*Belediye biri Halicin nihayet 
tarafında dileri de Anadolu yaka· 
smda iki p;p tmnı yapmak mav
wnmdadır. Fırmlann her biri 800 
bin liraya çıkacaktır. 

* 22 temmuz cumartesi günü ak· 
§3llll çocuk esUımıe kurumu men· 
faatine Panorama bahçesinde bir 
müsamere verilecektir. 

* Vali LQtfi Kırdardan boşalan 
parti idare ,heyeti azalılma kura 
neticesinde Bvukat Faruk Dereli • 

' çilmiştir. 

de bulunulmuştur. 
Yıikaek öğretim Jdmosyonu: 
Öğleden sonraki toplantumu 

Maarif Vekilinin huzurile yapmış 
ve ana dili ile terimler meselesi 
üzerindeki tetkiklerine devam et. 
miştir. Komisyon, mevcut ne§rl. 
yatm inki§&fı hususunda alma • 
cak tedbirlere dair kararlar al • 
mıt. talebe kesafeti ve yabanCI 
dil meselelerini görilşmUştU.r. 
Neşriyat komisyonu: 
Komisyoıı öğleden evvelki top. 

lantısmı Maarif VekDinjn huzu. 
rile yapmı§ ve okul kitaplarmm 
Maarif Vekilliği tarafından ba
sılmasx ve yapılması hakkında
ki talimatname Ur.erindeki mtlza.. 
kerelerine devam ederek bu bu. 
susta mevcut prensipleri olduğu 
gıöl kabul etmi§, müsabaka ile 
okul kitaplan hazırlatma. ve bmı. 
lan tetkik ettirme işleri ha.klon
da.ki bazı tedbirler teklifine ka. 
rar vermiştir. 

Beden Terbiyesi komisyonu: 
Okullardaki spor yurtlan ta • 

limatnamesini tetkik etmi§ ve ih. 
tiyaca uygun görerek aynen ka.. 
bul etmiştir. OJrullard& lrullam • 
lacak milli bayrak ve fli.ma tali. 
matnamesi üzerinde tetkiklere 
başl&l!U§tır. 

Dilekler komisyonu: 
Bazı maarif müdürlilklerin • 

den, lise idarelerinden ve komis. 
yonlardan gelen raporlar berin • 
de tetkiklerde bulunmU§. bu ra • 
porlan alikadarlua ıöndermiş. 
tir. 

Belediyenin 
varidat fazlası 
Beş ayda 793 .bin 

lirayı buldu 
:Belediye muhasebe tefkilatı 

beı aylık çalıpnaax neticeaindc 
i'93.88Z lira fazla varidat temin 
euniıtir. 

Bu tekilde toplanan para ile ye. 
ni bir belediye binaaı intaaı hanr
lıklarına ba§lanmıştır • 

Bakırköylü bir 
falcı kadın 

Biray hapse mahkOm oldu 
Polis, Balnrköyüııde Peruz adın· 

da bir kadını fala bakıp istikbalden 
haber verirken cllnnUmeıhut ha -
linde ya.kalamqstrr. 

* Cam ve aynaların sırtta taşın
malarına belediyece müsaade veril· 
mi§tir. 

* Vali LQtfi KJtdar dün Cerrah
pap hastanesine gitmiş, inla edil· 
mekte olan mutfak ve çamaşırhane 
binasını tetkik etmi§tir. 

• Belediye süt i§i üıerindt.ki tet
kiklerini bitinnŞir. Dmek iji için 
hariç memleketlerden bazı malO· 
mat isteruniştir. 

* Köroğlu gazetesi Vekiller hey~ 
ti kararile kapatılmıştır. 

* Köylersle çalısmağı kabul eden 
muallimlere fazla kıdem ve sık sık 
da ikramiyeler verilmesi kararlqlı
rılm~tır. 
* Sehrimiıde bulunan gümrük ve 

inhisarlar vekili dün Pa,abahçe is
pirto ve §i~ fabrikalarım g~tir. 

Poliste 

Vatan vapuru 
bir sandala 

çarph 
DOn Hall~te bir clenls kaıuı ol • 

muştur. 

TiltUn amelesinden Salih, lıluata
fa, ömer, Aziıı, diğer bir Ömer, 
Ali, Hamdi, .Alô.eWn ve Lfltfi i!lm· 
lerinde doktıs ~ Y&ikapumdan 
Meyvahoşa gitmek üzere BaDda1a 
bhmıJtlenlir. Sandal den.la ilkcl.t 
açdda.rmdan geçerken. !zmJt. llmam
na bağlı ve Lttfl Xıranm ltfarıMin • 
de bulunan Vatan vapura ile kartı. 
l"l"'lFJr. 

Vapv andala ~. fabt 
mGııılııleme flddetli ~ UL 

cak eandaJdülJerdea. Salih, Omer 
'" L6tft deniae dalma.. tnmıar4au 
Lfttfintn ild parmail 'ftPlll'Wl per.. 
va.neli taratındaa ktllDmJttlr. Ta• 
nal! basta.,. bJdlrdmıl, +MJdb 
ta betlamwetrr. 

Vapurdan yok boşaltırken 
Umanda uamandırada bağlı bu • 

lunan ltalyan bandıralı Kopoarma 
vapurunda dün :kı kaza obıı'Qltllr. 

Tahmil tahliye ameleelr!nden 
P..ıza oğlu Yusuf vapurdan y11 e1aıı 
bir mavunada çalıtırten biı4ealıfıe 
muvazenesı.ni :kaybederek maTD& -
nm anbanna <iü§Dltl§ ve muhtelif 
yerlerinden yarnlanın~tır. 

Tahmil tahlıye amelelerinden Ah 
met de gene ::lynI vapurdan fllY& 
çıkanrj(en ~ımlolonu vinç apuı • 
na takı~mxi ve bir Dlllddet ııtlrillde • 
nerek yara:anmı~trr. İki yaralı Be. 
yolla Jıastanf'!>bıe kaldmlmlftlr. 

Beygir çiftesiyle yaralandı 
Fatih b'.ırkçeıur.ede yıkıcı Mah -

mudun evinde oturan arabacı Arap 
Peruz Beşlktqtan gelerek Ba • Bedrlnln stl? tlclidl Hasan dUn atJa... 

kırköyünde kendisini sora sora bu • rı tlmar ederkt·n hayvanlan huy • 
lan Saliha isminde bir kadma fal landirmıt ve vl\cudunun muhtelif 
bakarken yakalanraıştJr. yerlerine yediği çiftelerle kanlar L 

Asliye dördüncü cezada yapılan çlnde yere ıeıilmJıtir. Cerralıpıp 
dul"U§Dlad& bir ay hapse ve 19 lira 

1 
hnatanesine kaldır:ıaıı ya.ra1n:ım ft· 

allm!§ kuruı para ceza.ama mah • ziyeti ağırdır, 
kllıne~. 



H A B E R - :Aktam Postan 

ffıılya.<lald n~ık lıan Uyatrolar mdan Arena tfyatrosn ... 

Gizlice inşa edilen 
bir radyo istasyonu 
Almanlar, yeni radyo istasyonile Baltık devletlerine hitaben 

neşriyat yapacaklarmış ! 
Almanyanın gizlice inşa ettiği yeni bir radyo istasyonu öniL 

müzdeki sonbahara neşriyata başlıyacaktır. inşası esnasında hiçbir 
malUmat verilmemiş olan bu istasyon Oldenburg civarında dır ve 
100 kilovat üzerin.den, yani kuvvetli bir şekilde çalışacaktır. 

Oldenburg Hollanda hudıtduna yakın bir yerdir ve Şimal De

nizi sahiline olan mesafesi de sadece 45 - 50 kilometre kadardır. 
Bu itibarla yeni Alman istasyonunun bilhassa Baltık memleketle
rine hitaben neşriyatta bulunacağı tahmin edilmektedir. 

Son dünya radyQ konferansındaki bir karara göre, istasyon
larının ldalga uzunluklarını değiştiren ve yeni istasyon açan mem. 
lekctlerin, bunu bir sene evvelinden birliğe bildirmeleri iktıza et
mektedir. Halbuki Almanya, bir iki ay sonra neşriyata başlıyacak 
olan bu yeni istasyon hakkında milletlerarası radyo birliğine he -
nüz hiçbir malfımat vermiş değildir. 

Diğer taraftan, yeni istasyon bugün Münih radyosunun çalış
tığı dalga uzunluğu üzerinden neşriyat yapacak, Münih de Lcip. 
zig'in dalga uzunluğunu alacaktır. Bu suretle, hemen bütün Alman 
orta ldalga istasyonlarının uzunlukları değişecektir. Fakat Alman

ya, istasyonlarında yapacağı bu değişiklikleri de radyo birliğine ha 
ber vermemiştir. 

Almanlar Leh lisanile de 
neşriyat yapıyorlar 

Alman radyolan yaöincı lisanlarla yaptıkları neşriyata 
bir dil daha ilave ettiler: Bu da Leh lisanıdır. 

Şimdiye kadar almancadan başka İngilizce, holanldaca, ispan
yolca, portekizce, arapça ve, Viyana istasyonundan Rütenyalılar 

için rütence neşriyatta bulunan Alman istasyonları 5 temmuzdan 
itibaren Lehistana da kendi lisanı ile havadis belletenleri okuma. 
ya başlamıştır. Bu neşriyat yalnız Königsberg (Şarki Prusya) ve 

Breslav istasyonları ile her I:Ün akşam ve gece olmak üzere iki 
kere yapılmakta.dır. 

Var~ova istasyonu da buna mukabil her gece almanca havadis 
vermektedir. Danzig meselesinl:ien sonra iki memleket arasında or
taya çıkan gerginlik üzerine bu karşılıklı neşriyat adeta bir düel
lo şeklini almıştır. Çünkü Alman istasyonları gazetelerin Lehistan 
aleyhindeki neşriyatını okurken karşıdan Varşova istasyonu da 
Lehistanın Alman taleplerine cevabını veriyor ... 

lsviçre kısa dalga 1°~nı~diği~iz. K l§si k parçalar Yahudiler ve sen· 
istasyonu yandı ıoınııyecegımız - tonik konser 

Açık hava tiyatrosunda ilk opera Kudüs radyosunun neşrettiği bir 

İtalyan radyo lan ile açık ha' a opera temsillerinin nakledilct'eğinl 

yaımıştık. Bu yaz proğrarnına panı r ~inü ba.,,landı. 
Roma eharmda kaplıcaların bulunduğu bir ~·az cğlen('e yeri olan 

Caraenllatla.ki açık ha\'a tiyat roı;un da. bu !>ene ilk t~msil edilen opera, 
\'erdi'nln "Kaderin kuvYeti,, dir. 

rapora göre, bu radyoda senfonik 
konserler ingilizec olarak verildiği 

zaman "pek o kadar dikkati,. ecL 
bctmiyormuş; buna mukabil lbra-

nl dili ile yahudilere yapılan senfo
nik konserler daha büyük bir alaka 
ile kar§ılanıyormuş. 
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ÜZÜMLE TEDAVi 
Yazan · Dır .. G .. A. 

Dünyanın her tarafında 
üzüme gösterilen o ka.dar bü 
yük rağbet - bizim memleket
ten başka yerlcr:1de - ilkin ü -
zümden şarap yapıldığı için
dir. Tevrat bile Nuh Pey • 
gamberin üzüm kütüklerini 
gemisinden karaya çıkardığı 

Koçun .sarhoş olması üzerine 
keşfetmiş olduğunu yazar. 
Üzümün kızı her zamanda 
üzümün tesirlerinden ziyade 
meşhur olmuştur. Bundan 

dolayı üzüm tanelerine "şar<Jp hapları,, diyenler ide vardır. 
Uzüm tanelerine bu adın verilmesi sadece şarabın daha 

ziyade rağbet görmesinden değil, galiba üzüm tanelerinin 
eski zamanlar!a ilaç olarak yenilmesinden de ileri gelir. Her 
yerde, şarap isenler üzümü yemiş olarak yemedikleri için ü
zümün kendini ancak şarap içemiyen hastalar için bir deva 
olarak tanımışlardr. Bu zamanda bile frenk hekimleri hal
kı üzüm yemeğe, üzümle tedaviden istifade etmeğe teşvik 

ederlerken daima - insanlarının kuvvetli olmalarile meşhur _ 
Türkiyede çok üzüm yenildiğini ve Türk pehlivanlarının gün 
ide birkaç kilo üzüm yediklerini misal olarak gösterirler. 

Onun için üzümle tedavi usulüne, bizim memleketten 
çıkmış olmamakla beraber, frenk hekimlerinin bizim adeti -
mize bakarak çıkardıkları iyi bir tedavi usulü denilebilir. 

Taze üzüm, mevsiminde muntazam olarak ve bir kaide 
üzerine yenildiği vakıt, her şeyden önce idrarı arttırır. Bun
dan daha mühim olarak Vdrarın ekşiliğini azaltır. Bu da üzü.. 
mün kan.da ve vücut içindeki sulu maddelerde alkolenliği ar
tırdığına delalet eder. Vücutta ekşilik muvazenesinin ne ka
dar mühim olduğunu, sırası geldikçe birkaç defa söylemiş
tim ... Taze üzüm vücutta asit üri nisbetini de azaltır, bu bas

salar da vücudun temizlediğini gösterir. Bundan başka taze 
üzüm yemekte devam edildikçe peklik kalmadığından bar -
saklar lda temizlenir. Bundan dolayı barsaklardaki gazler a
zalır ... Taze üzüm karaciğerin daha iyi işlemesine sebep ol -
duğu için üzümle tedaviden safra çoğalır ve tedavi kesildik. 
ten sonra da peklik azalır. Karaciğer ferahlayınca mide dü
zelir, i~tah artar ... Taze üzümdeki şeker cinsi adalelerin işle
mesi için lüzumlu olan glikoz şekerinin ta kendisi oMuğu i
sin barsaklarda hiç bir türlü değişmeye lüzüm görmeden 
doğrudan doğruya kana geçerek adaleleri kuvvetlendirir. 

Üzümün bu hassalarından dolayı üzümle tedaviyi kara
ciğeri veya barsakları yahut mildesi iyi işlemiycn, böbrekle
ri vücuttaki asit üriği çıkaramadığı için kum sancılarında:ı 

rahatsız olan, devamlı peklik çeken ve basur memelerinden 
şikayet eden, lCaracıger taraıın.aan .Kum sancııannaan ızur:ı:p 

çeken, bir de iyi bcslenemiyen zayıf ve dermansız hastalara 

tavsiye ederler. 
Uzümle tedavi usulü pek de kolay bir şeyidir. Tedaviye 

en uygun olan bizim çavuş üzümüdür. Frenklerin tavsiye 
ettikleri Şasla cinsi üzümün aslı da Boğaziçinden götürülmüş 
ve orada adını değiştirmiş çavuş üzümüdür. 

Yiyeceğiniz üzümün bağını sorarsanız iyi olur, çünkü 
kayalık toprakta yetişen üzüm daima daha iyidir. 

Teıdavi müddeti herkesin istifadesine göre, üç haftadan 

altı haftaya kadar sürer ... tık günleri yarım kilodan başla -
narak, her gün biraz arttırılmak üzere, günde iki kiloya ka
dar çıkılır. Fakat, tabii, hepsi birden yenilemez: Yarısı sa -
bahlcyin saat altı ile sekiz arasında. Kalan yarının yarısı öğ
le yemeğinden, en son dörtte biri de akşam ycme~inden birer 
saat önce ... Uzümün çekirdekleri de madenleri bakımından 
değerli olmakla beraber, terkibinde tanen fazlaca olduğun· 
<lan üzüm çekirdeklerile birlikte yenilince peklik vereceğin • 
den çekirdekleri çıkarmak zaruri olur. 

Bu kadar çok üzüm yenilince, başka yemeklerin daha az 

yenilmesi de tabi~dir. 
...-...._ ........_ ....-... ..-... ...-..._ ....-... ...-..._ .................... ...-..._ ........ ...-... ...-... ......... ........ ff~~ 

._~..,.x.-..:4.:~ . .ı .... wwwww..LR- - - -Operanın temsiline mc5hur İtalyan c;antözü B<'niamino Gibll (CU
yi} de iştirak etrni 'c ~ine me bur bir ltalyan ıı.ant-Ozü olan Maria 
Caniefla da ba~ kadın rolünü nl mı~hr, 

Kudüs radyosunun program mlL Biliyormusunuz 7 
dürü Mister Mac Nair bunu bildlr_ 

lst.uyonan ranırrıdn...-ı sonraki hf!ll 

İsviçreniı:ı, bilhassa hariçte yaşı
yan İsviçrelUcre neşriyatta bulun
mak Uzcrc kurduğu ilk kısa dalga 

Viyana radyosunda Beethoven 
konseri 

Viyana. radyosunda salı akşamı bir Bc<'thoYcn konc;erf nrlldl ,.c 
bunda mesejann birinci 'e beı.inri "t'nfonileri ~alındı 

:'.\falümdur ki D<.•C'tho\cn'in dokuz c;cnfonic;l \ardır \C bunlann 

dikten sonra şöyle tefsir ediyor: 
"Bu, yahudilerin senfoni musiki

sini sevdiklerini, İngilizlerin de sev 
mediklerini gösterir.,, 

Diğer taraftan, yine Kudüs rad
yosunun program müdürü bildiri -
yor: 

istasyonu, 6.7 temmuz gecesi çı -
kan bir ytı.ngında bUyilk zarara uğ_ hepsi bire büyük an'at eseridir. Bunlardan birincisi BeethoHn'ln u. 

zun senfonisi sal ılır. }"akat, bu, o kadar ZC\ kle dinlenen bir senfo
nidir ki adeta ldrnso uı.unluğunun farkına ,·annar.. 

Hahamlar C).lmartcısi günleri rad. 
yoda İbranice neşriyat yapılmasına 

itiraz ediyorlar. Çünkü yahudilerce 
ibra.nice mukaddes lisandır ve yal. 

ranıış ve kısmen hnrab olmuştur. 
lstasyon yeni kurulmuş ve bir 

mUddettenbcri tecrübe neşriyatına 
başlamıştı. Haftada. iki defa ııimali 
ve cenubi Amerikaya, Afrikayn, 
hııftada bir kere de şark mcmlc -
ketlerine neşriyat yapılıyordu. 

İsviçre hl.ikfimeti pu büyük kay
bı telafi için tekrar ayni ııekilde bir 
kısa dalgalı radyo istasyonu yapıl
masına karar vermiştir. Yeni istas

yon bir seneye kadar yapılıp ncşrl 
ya.ta baı;;lıyacak. o zamana 1 kndnr 
da bu vazifeyi Prangino istasy-0nu 
görecektir. 

Yangının bilhassa İsviçrenin mil
li gUnünUn yaklaştığı bir sırada 

vukua gelmesi çok acı bir tesadüf 
olmuştur. ÇünkU radyo istasyonu, 
lsviçrenln millt ba}Tamı olan 1 a-

radyolarında 
eserlerden mürekkep konser 
Brüksel milli 

Belçika milli bayramı olan ya nnkl <'Uma günü, Belçika ra.d;\''Ola
nnda. fe, kalfıde proğra.mla lmtlu l:ınncıı.ktır. Bu arada Brüksel 1 ,.e 
Brükc;el 2 radyolarında milli eserlerden mürekkt'p kon<ıerler nrile
ccl<ttr. 

Bayram müna,,ebctile geee Tilrki ye aatlle 9.30 da I.icı:c "-CrgMnde 
hii~ ilk bir gal:ı konseri Brük<iCI 1 Ye Brül• <'l 2 Mn.,yonl:ın ile ne!:· 
rolunacnkhr. 

Proğranıcla hnı;lıca ~u escrlrr ':ı.rdır. 

lfacbcth (Duprics); R-0meo ile .Jullct (Lunssemı}; Rapsodi Fan
tazhl (Jongen), Deidanılıı. (Rarrc}; lmprO\lsatlon ,.e Finale (Marıılk). 

nız hanalarda, ba.cı kapalı olarak 
dinlenmesi caizdir. Binaenaleyh, 
radyodan, gilniln herhangi bir sa-

atinde bu lisanla konuşmayı ve her 
hangi bir vaziyette bu mukaddes 

lisanı dinlemeyi öindar yahudilcr 
günah sayıyorlar. 

Bununla bera'ber, Filistini kendi
lerine vatan ittlh&z eden yahudiler 
lbraniceyi do asıl kendi dilleri şek
line getirmek istiyorlar. Onun için, 
hahamlnrın bu itirazı umumiyetle 
muvafık karşılanm:ımı§tır. 

Kudüs radyosu cumartesi günle. 
~ustos gUnU, hariçteki lsviçrelilere ı istasyonun gelecek 
mahsus ncşriyntto bulunmak üzere kadar muhakkak 
hazırlanıyordu... Onun için, yeni j çalıJirlaeaktır. 

sene ağusto<1a ri "mukaddes lisan., la neşriyatı ke 
yetiştirilmesine ip kesmemek hususunda hcnih: bir 

karar \'crmcmi5lir. 

1 - Bu~n h~ta bulunan 
meşhur Çek bestekarı, eski Leh 
ba§vekili piyanist Paderevski 
Amcrikada ilk rndyo konserini 
ne zaman vermişti? 

2 - Ayni zamanda 19, 25, 31 
metre kısa dalga üzerinden ne;:. 
riyat yapan bir istMyonu gUn
dUz, akşam ve gece hangi dal
galardan dinlemeliyiz? 

3 - Şu operaların bestekar
larını biliyor musunuz? 

a) Ayda; b) Scvilla Berbe. 
ri, 3) Madam Butterflay, d) 
Knrmen, e) Faust. 

4 - Şu operetlerin bestekar. 
!arını biliyor musunuz? 

a) Şen dul; b) Yarasa, c) 
Vinndsorun Şen kadınlan. 

5 - Londra, Paris ve Berlin
le Türkiye snnti arasında ne 
fark var? 

Cevapları 
1 - Geçen sene eylfıldc. (Eu 

kon.seri verirken, stüdyoda ken
dlı:inden başka kimse bulunma
mıştı. ) 

2 - Gündüz 19, ak§am 25, 
gece 31 metre üzerinden. 

3 - a) Verdi; b} Rossini, 

l\leşhur Amcril•an !'iantöı. Ye sl
ncma art! ti Uob Cro:.by mikrofon 
önünde. 

c) Puecini, d) Bizet, e) Gou_ 
nod. 

4 - a) I..ehar; b) J. Strnus, 
c) Nikolai. 

5 - Frans:ı ve İngiltere bu.. 
gün yaz ı.;aati kullandıklan 

için Türkiye ile fark bir saattir; 
kışın iki saat olur. Almanyada 
yaz saati tatbik etmediği için 
bugün, kışın olduğu gibi, yine 
bir saat fark 'ardır. 



o •• 
Benim görüşüme göre 

Mektepliler ve spor 
Spor klüplerlnln kapılan mekteplilere kapandı, böylece binlerce 

rnektep)l sporcunun da spor hayatıan kapanmı_ş oldu. l\lekteplilerl 
klüplere girmekten meneden karann spor bünyemlule yapacağı menfi 
tesirleri yazanlar meyanmda ben de \'ardım. Bu k!Ll'arm fu.rlnden bir 
seneye yakm blr zaman geçti. Spordan uzakla.,an mekteplllerl bu milel. 
det 23.rfmda !llpor ldüplerinde, stadlarda göremedik, fakat sinemalarda, 
kahvelerde, bilardo salonlannda Ye daha birçok yerlerde görmekle 
rnUteeUbn oldnk. mekteplllerln mekteplerinde yapacaktan sporun ken
dilerine kifl olduğunu Uerl sürerek senele.rdenberl bu fikrin organlığı
nı Yapanlar, bu me,-zu Uzerincle cdblyat kuklası yazılarla n radyolar. 
la konferanslar \'erenler bilmem bu hazin oeUceyi gördükten sonra. 
konferanslarmda, makalelerinde denm edecekler mi? 

Mektep denince, yalnn büyilk 5ehirlerlmlzln (noksan dahi olsa) 
SPor faaliyeti az çok olduğunu gösteren mekteplerlmlzl değil, Oonıbu
riyet Türklyeslnln ıı mllyon nüfusunun en uzak ku~erde dahi oku
Yaıı gençliğini dü~Unmek icap eder. Sporda en ileri \'&Zlyctte bulunan 
iki lllekteblmlzden Galatasaray Ye İstanbul U elerlni ele alacak olur • 
Sak, hnnlarm klUplerden aynldıktM sonra gösterdikleri faaliyet dUne 
lla2aran çok drın bir nlsbcttcdlr. Dün memlekete mUli atletleri nren 
Gaıatasarayda bugiin atletizm yok gibidir. DUn en iyi denlzcllerl yeti~
tlren Galatasaray bugün bu denizcilerden mahnım kalmıştır. Bn fikrin 
orgazııarı mekteplllerln klüplerde n aynlmalanndaki mohasscnatm bir 
te.ldnı göst.c.rseler bizim için büyük bir teselli olll('.al<. Fakat bu bir tek 
nı11h88senah da göremezsek ne yapalım? 

Mektepler tatil oldu, haftanın bir buçuk günlin\i öldürmekle geı:l
l'en lllektepll gençler 6lmdl de senenin iki bu~uk ayını öldürmek için ne 
gibi vasıta bulaca:klar, bütün &ene spor namına haftada bir beden ter. 
blyt'81 dersinden baı:ka bir 5ey gönniyen bu gençler tatil günlerinde 
hangı ınekfobln spor yurdunda \'C bu yurdun hangi salonunda, hangi 
S&haanıda, hangi yüzme harnzunda spor yapacaklar, bu gençler za -
blaııtarnıı geçirmek için bulacaklan meşgale her halde sponlan gayri 
bir hl~galc olacaktır. Bulac:ıklan bu meşgale içinde belki de cbe,·eyn
lerbıtn, hocalannm hatta böyle bir kararm senelerdenberl organlığıgı 
~"aJlan ldmselerln t.en1ç etmlyeceği bir mcşgnle olusı1"n • 'Dllfulyonım 
bu gençlerin hareketlerinde hıı.ta nrsa bu hatanm mesullyetl yalnız 
bu gençlere ml raeidlr ! 

Denillyor Jd, Maarif Vekfıletl zamanla mckteplerimlzde yapacağı 
te lsat Ye tc~kllfılla mekteplilerin sı>0r ihtlyacmı tamamen ka~ılaya. -
..._...... .. .__._, .r'"---•- .x -<;ı• ...,_~.. ı11t .. ~alıl ho.ltlllAt olınu:') 
1azeı.ek bile spor klilplerimizin ,me\'cqdixeti _ \'e ~ektcpll1erln klüplcre 
devamı yapılncak teı:kilata bir mani tcskll etmlycceğf g1bi yapılacak bu 
~kllüta mütemmlm bir teııekkül olabilir. Kaldı kl, yapılacak böyle 
bir tesklliitm mllyonlarta liraya baliğ olacağı anla.sılmıs ve zamanla ya
Pıhııası kararla.5011~tır. 

De\'Ietın kabul etınl5 olduğu bir kanunun mevzuatı dahlllnde hııpr 
hul11nan bir nizamnameye intibak etmek surctlle teşekklil edecek spor 
ldiiplerlnılz, spornmazo tanzim ve y:ınnkl lnkişafmr hazırlayacak olan 

~ de\letin \'Ucucle gctlrdl!,ri beden terbiyesi genel direktörlüğünün da-
ln11l'akabes'I altındadır. 

B11gü.n spor klüplerl dislpliuli bir mesainin yereceğf randmanı top. 
laınakta ve bu tcsekküllerdo spor yapanlar l!öe disipline uymakla bera

ber ISPoru bir ze'k haline getinni5lerd1r. ;\lekteplerimizde lsc sı,or bir 
2:c\')( Olmaktan. ~.ok uzak \'e haftada bir ders halindedir. 

)faarır Vekiıletlnln 1Je5 alh sene ewel , ·ennl!j olduğu bir kararm 
fatbUa neticesinde gençlerimizin spor bünyelerinde bir sene zarfında. 
ki Z&ylat a.çık olarak tcsblt edildilden sonra aynı karar üzerinde ısrar 
etınek gen~li~oin tamamen spordan uzaklaşmasını intaç edecektir. Yeni 

~~eınan yeti31Dlyooeğine göre, mevcut elemanlan bltt1kten sonra spor 
ilplert de tatm faaliyet cdeceı..'tir ki bunun nettccsl çok IM'I olacaktır. 

ka llu karann değişmesi i!;in mani l\laarlf Vekaletinin Hnnl13 olduğu 
tar ise, sayın Vekil nezdinde tcşebbüsata geçilmesi lazm1dır. Eğer 

:~ lllaarlrm kararına istinaden Beden cTrbiycsi Kanununa konulan 
Ul<Uınıer ise bonon da tdslr ,·eya tadili kabildir. Türk gmçllğlnJn :rdan bckledil;ri inld:lafm aym gayeyi temin maks:ullle yapılmı" olan 
~un bir madd~lni taA:llt Ş('.k.liyle daha semereli olacağını bUyUkle
)f anlatmak maksadı fethetmek için gidilecek lu?Stlmıc tek yoldur. 
nı:rif 'Vekiletlnln en·elec \'ennl5 olduğu yanlış bir kararda ııırar et. 

1 
doğru değllilir. Spordan uznklaşan on binlerce gence yazıktır. Yan-

l!Jt •arak . d ederek aoğroyu tercih etmek de büyük bir fazllettlr. Alıı.ka-
s~Iarnı bu ka.rarm tafüll hususunda fiili teşebbüse g~mcslni spora su. 

~ bir gençlik bekliyor. 
Adil YURDAKUL 

Ele ufak toplar alarak \'tlcathareketlerl yapmanın kadmlar için pek faydalı olduğu ispat edlldlkt.en sonra, Alman kız mekteblerlnln 
hepsinde, sabahlan ynkarkl manzaraya rugelmek kabildir. 

Güneş klubü 
binası sahn 

alınıyor 
istişare heyeti 5 muhalif 
reye karşı 6 muvafık 
reyle buna karar verdi 

İstanbul istişare heyeti son de
fa yaptığı toplantıda 410 bin lira
lık bütçeyi kabul ve ttasdik et -
miştir • 

Bütçe hazırlanacak bir raporla 
Beden Terbiyesi Umumi Mü -
ıdürlüğüne takdim edilecektir • 

Bir ay kadar sürecek bu muame 
lenin ikn;alinden sonra mıntaka 
merkezi, Taksimdeki Günet klü
büne nakledilecektir. 

Güneş klübü binasmm satın 
alınmasına, on bir kigiden mürek

kep olan İstanbul isti,are heyeti
nin beş muhalife karşı altı muva
fık reyle karar verilrni§tir. 

GORD$LER 
-- zwwwı ıwwws .. .. 

Geril iyen futbolu-
muz karşısında 

An karada 
Futbol hakem kursunu 

bitirenler imtihan 
oluyorlar 

Senelerdenberi sayfalarnnm iş
gal eden bu suale cevap vermenin 
müşkül olacağını kabul edersiniz. 
Bununla beraber mümkün olduğu 
kadar açık anlatmaya çalı~cağım. 

!erini tanımaları ve futool tekniği- Ankaradan bildirildiğine g8re 
ni kavramaları bakımından kıyme- beden terbiyesi umum müldUtlil· 
tini çek çabuk gösterecektir. ğü göyle bir taminı negretmittir: 

Suna kuvvetle eminim ki fert ı - Ankara bölgesinde açıla:ı, 
bakımından Türk futbölü değil Bal ve tedrisatı hitam btilan futbol 
kanlarda hatta orta A vrupada bile hakem kursu imtihanları 3 - 8 -
hulunr.ııyan aslara maliktir. 1939 pergembc günü aaat 18,30 

Son seneler içinde büsbütün za
yıflıyan ve eski kıymetini tamamen 
kaybeden Türk futbolunun bu hale 
düşmesine en büyük sebeb disiplin
sizliktir. Demek yanlış olmaz sanı· 

rırn. 

da kurs sahasında yüksek futbol 
hakem komitesi ve Ankara bölg~ 
si hakem komitesi a.zasınm hu
zuriylc icra olunacaktır. 

2 - Bu imtihan gerek sen kur. işte bunu tam vaktinde kavrıya~ 
\'e spor işlerimizi eline alan genel 
direktörlük Türk sporunu kurul
duğundanberi görmediği bir intizam 

Bu böyle olduğu halde müşterek aa devam ctmig gerekse eskiden 
bir muvaff akiyet göstermemelerin- lisanı almıı bölge hakemleri için 
deki sebeb nedir. Bunu cevabını bi- açıktır. 

i~inde .çalı~tırarak yükseltmek eme- ribirlerile anlaşmamazlıklamıda 3 - Lisanlı ve lisanaız eaki ha-

lındedır. . be-l bulmak hiç de yanlış olmaz. Genel kemlerln yüksek futbol hakem 
Futbolumuzu ve dığer spor şu 1· ekt·· ı ··W .. bunu nazarı dikkate k . • t ı· tnam • • bu pab . .. . · ald ğı d itiıba- c ır or ugun omıtesı a una eaının 

len~~ ıdar~ı~ 1 n an . alarak bu .seneki Balkan futbol tur- taki hükUmlerini dikkatle Okuma· 
ren muteınadı hır çalışma sahası ı- 1

1 .. ak · · ak t . • • -. . da b şarcl ğı nuvasına Turk t ımını ıştır e - lan ve vazıyctlerını ona gore ta-
~ınde ~ısa b~=nb ...... tr~d kı ı tinnekle ~ yerinde bir karar ve- yin etmeleri ehemmiyetle tebliğ o 
ışle~ g?zle ~o . . _ ır ~ı e en, ı-eceğine §Üpheıniz yoktur. lunur. 
dinı hıssettımııştır, oyle kı; 1 . 'lecek b' takımla ve fut-

. · · olmı· yı seçı ır 4 - YUkıı.k: futbol hakem ko-
Geçen sene ru5bır kıymetı hol federasyonunun emri altında i- m"tesi talimatnamesini atmak için 

yan mınt Ktrme n~aımm bu sene ki a muntazam bir idare altında 1 
• w .. 

rnk yerinde bir görüşle her iki cihet Y yuncul B ,,__ Ankara futbol a,anbgma muraca-
:ıı- ~.absacak olan o arın alA4n t tm lidi ı 
ten de faydalı olmak üzere kuvvet- t :.ı d .".,..r.-Qzü güldürece- a e e r er. 

. tal bel . ) urnuvasm a ,. ~""·· 
lerin müsavi ~lmas~e ( ğme e)nn ğine eminim. Seçtiğim oyuncular 
klüplerden çekilmd esıneehra ~n t~~ şunlardır: 
son maçına ka ar emmıye mı · _ .. 
kaybetmemiştir. Bundan başka ge- Cihat - Husnu, Adna? - Musa, 
nel gj.rektörlük ikinci bir karan ile l/a.san, M. R.~at - Salım, Hakkı, 

• nl da sahalarımızda sık Arif, Şertf, 'Fı'kret. 
son zama ar . . . - Herhalde bu takımın Balkan §3ffi 
sık rastlanan çetın vazıyetlenn o- . smda 1 w d - · 

pıyona sonuncu uga uşmıye-

nüne geçilmiştir. Bütün bu alınan eğini benimle beraber siz de tah
tedbirler sayesinde maçlar eski e- c . ed ·ruz. 

. . . 'd ıbulm h tt. mm ersı 
hemm.ıyetmı yem en uş a a T" fu ooı·· b .. yakın seneler . • ~ 
·ı . . . t• H lk h.. k urk t u ugun 
1 en gıtmı!' ır. a ın ucumu ar- . . -..ı·ğ· ıı..· • ttecı· "' denben en<;em~ı ıvır vazıye ır. 
şısında sat.-·1 arımızın kapılarım ka-

1 
~ .1 · b 

patmaya mecbur oldukları maçlar Futbo umuzun . yeru ~esı~e . u_ 

lm F bol" - k. f · kadar temas etmışken dığer \ılfi.}et 
yapı ıstır. •u• umuz es ı ecı 

. .... d k ~ 1 d tama lemizin de gözönünde tutulması rn-
vaııyetın en u.r:.u muşsa a - • b" 

, __ 1. · d w lt ak ·rin genel zımdır. Esasen sporumuzun hıç ır 
men ıx ını ogru m ı~ .. .. ·· d k 
d. kt·· 1 .. , . ,., ·r 1 "r de"teltine da- noksanını gozonun en açırmıyan 
ıre or uı .... n .ı ,.,,,. ., e. • .. al r~ ·1 T 

· · · ·h · 1 genel dırektor gcneı vçmı aner 
'ha ihtıyacı \'ardır. Bu ı tıyaç ar . k d 1 f tbo 

·· 1 h .. la. ed.l bT ve onun mesaı ar a aş arına u -
şoy e u sa ı e 1 ır. lumuz namına teşekkür etmeyi bir 

1 - Milli temaslara ehemmiyet borç bilirim. 
vermek. 

2 - Balkan veyahut (bir kaç se
ne sonra) orta Avrupa şampiyona· 

Osman GVNSAV 

Deniz klübünün 
tavzihi 

bir 

17 Temmuz tarihli Cumhu.. 
riyet gazetesinin ikinci sayfa
sında (Deniz Klübü) aerlevha.ı 
sı altındaki yazı hayretle okun. 
du. Bu yazı pek yanlı§ ve asd 
ve esastan ari haberleri. ihtiva 
etmektedir. 

Ba seneki m~hor \'lmb1edon te
nis müsabakalanna İngiltere namı. 
na iştirak eden ve henilz 16 yatma 

olan bu kızm ismi lan Nlkoldlir. 
İngiliz spor efkln omomlyesl bu 
genç kıza büyük bir llmlt baf lamıı
tır. 

sına iştirak etmek. Orta Avrupa 
~piyonası için uzun bir çalışma 
sahasına ihtiyaç varsa da iyi seçi
lecek aslarla bu sene için pekftlfl 
Balkan şampiyonasına iştirak ede
biliriz. 

Her sene dört Balkan devleti ara· 
sıncfa yapılan bu müsabakaya bu 
5ene Türk ekipinin de iştirak etme
r.inin maçlara yeni bir ehemmiyet 
ırereceği ve alaka uyandıracağına 

800 Metre koşu 
Dünya rekoru kırıldı 

Alrn<ınya ve İtalya atletleri a
rasında Milanoda yapılan atletizm 
müsa1;t.kalannm birinci gunu 
SCO metre !dünya rekoru Alman 
atleti Martin tarafından kırılm11-

Deniz klübünün yapbğı i1Jt 
umumi heyet içtimamda kliiP, 
nizamnam~inin yeni cemiyet.. 
ler kanunu hükümlerine göre 
tadili için bir proje hazırlan. 
masına karar verilmi§, ikinci iç. 
timaında bu nizamname tetkik 
ve kabul edilmi§, üçüncü içti. 
mamda da idare heyeti intihaP. 
olunmuştur. Bütün bu içtima
lar sükun içinde ve bir nizam. 
nnmenin tadili esnasında der
meyanı zaruri olan mütalcala
rın teatisi suretile geçmiştir. 
Hiç birinde gürültü olmamışbr. 

lngiliz Üniversitelileri 
Atletizmde 

Amerikahları yendiler 

~üphe yoktur. 
Bundan başka futbol mevsiminde 

h~r ay için yapacağımız ecnebi te· 

tır . 
İn dliz atleti, V oodersona aid 

o 

~.48,4 dakikalık dünya rekoru Al 
man atleti tarafından 1.46.3 gibi 
!evkala.de bir zamanda koıularak 

maslan da futbölcularımızın biribir kırılnuştır • 
----------~-------

~--------------------.,....._ ~ ........ ---~----- Galatasaray - Demirspor 
maçmın hakemi belli değil 

Klüp azalarının ikiye ayrıldı. 
ğı ve klübün idamesi bakımın
dan tamamen zıd kanaatte hu
lunduklan hakkındaki ne§rİyat 
tn doğru değildir. 

• 

b· - 1'lnc mi formam unuttun. tyi, buna !:•re buluyoruz ama, ya 
.r {;Un ııantalononn \·eya p:ıbuçlarmı da unutursan! •• 

Londra, Vhite City stadında 

yapılan İngiliz ve Amerika üni
versiteleri arasındaki atletizm 
maçı İngilizierin galibiyetil~ sona 
ermiş~ir . 

İngilizlerin Oksford ve Kcm
briç üniversiteleri 69, Amerikanın 
Yale ve Havard üniversiteleri is-: 
39 puvan kazanmışlarl:hr. 

İngiliz ztlctleri 100, 220, 440, 
880 bir mil, üs mil 200 yarda ma
ni koşulariylc uzun atlama, yük -
sek atlamayı kazanmışlardır. 

Amerika üniversiteleri ise 120 
yarda mania, gülle atma ve smk 
atlamayı kazanmışlardır. 

İki iiniversite arasın.da yapılan 

müs:ıbakaların dokuzunu 1ngi
gilizler, üçünü Amerikalılar al
'l1ı şlarciır. 

lzmirli Mustafa hakemliği kabul etmedi 
klüpler uyuşamazlarsa federasyon 

başka bir hakem tayin edecek 
Ankara, 19 (A.A.) - AnadoluAjansmm haber aldığına göre, 

Galatasaray • Demlrspor maçlarmı idare etmesine he~ ctçe karar ' 'e
rilmlt olan tmılr ha.kemi erinden M ostafa Balöz hu.~usi işlerinin icap 
ettirdiği zaruretler altında bmlrcle n aynlmasma imkin olmadığını 

bölge kanallyle bildirmesi üzerine, Ud klübün murahhasları da,·et edi
lerek her iki maçm idaresi l~ln tstanbuldan nya diğer bölgcJenlen bir 
hakem ilzuincle müıtterek<'n uyuBJD alan \'e bu mümkU. olmadığı tak • 
clirde icabı düsünülmek Uzere keyfi~ l'tln b:hlirllmesi Beden Terbi~ esi 
Genel Direl•törlıi;-imün r.fük:ı.dar ll:ıi resi tarafından İstanbul bölge baı:ı
k:ın!ığın:ı. teb!iğ Ct!il:nl5tlr. 

İdare heyeti intihabına fesat 
karıştırıldığı ve intihabın alaka
dar makamlarca feshedildiği 
hakkındaki yazı tamamiyle asd 
ve esastan aridir. Klüp idare 
heyeti kendiliğinden istifa et
miş ve intihap için 16 T cmmuz 
Pazar günü yapılan umumi he. 
yet içtimaında müzakere nisabı 
hnsıl olamadığından dolayı ni. 
zamnamenin hükmü mucibin. 
ce içtima gelecek haftaya talilC 
edilmiştir. 

Bu mektubumuzun gaz~ 
nizin miinasip siituN•r..da d.ei 
rirA olunur. 

Deniz Klübü ldcır . Komitesi 



Şarla 
Diktatör 

Filmin çevrilmesine 
baslandı .. 

Sanatkar, hergün 
bir çok tehdit 
mektubu alryor 

Şarlo 

Şarlonun "Diktatörler., mevzuu 
etrafında bir film çevirmeğe başlı
yaeağı havadisi aylardanberi çalka 
nıp duruyordu. Bu film için aylar_ 
danberi devam eden teknik hazır-

lıklar bitmiş ve filmin mevzuu son 

Sinamacılı§ı doktor : uğu tercie eden 

fren Kordaq 18 
yaşında qıldız oldu 

- Bütün bunları tib fakültesin- almış sayılır. İs3.llm hayatına dair 
de mi öğrendiniz? c;evrilen bir filmde oynadığı rol o-

!ren Korday kumral saçlı başını na bu mevkii temin etmiştir. 
salhyarak kahkahalarla güldü: Bu çok yorucu ve tehlikeli bir 

- Hayır, jimnastik hocamdan roldü. Üzerinde reklam yapılmrya-
,öğrendim. cak bir rol. Sinema hayatma yeni 

fren Korday on sekiz yaşındadır. giren birisini ya tamamiyle muvaf. 

; ok manalı bir yüzü, güzel bir ağ_ 
.11, havai mai g-özleri var. Dün bu 
:smi hlç kimse hatırlamıyordu, bu_ 
gün şöhrete doğru yUrUyor. Da -
ha şimdiden yıldızlar arasında yer 

bir yahudi rolünü oynıyaeaktır. 
Zulmünden kaçtığı diktatöre çok 

benzediği için halk tarafından al _ 

fakıyete götürecek, yahut bu mes_ 
lekte kalmak imkanlarını elinden 
alaenk bir vzife. 

İren Korday bu ağır yükün al -
tından muvaffak!yetle kalktı. Yeni 
yıldız gençliğine rağmen başardı

ğı işin ağ1rlığının farkındadır. Kcn 
disiyle görüşen &azeteciye, hayatta 
bile kendisini ağrrbaşlı ve bir az da 
melankolik yapan bu ağır rolden şu 

kışlarla karşllanacak, şerefine me- kelimelerle bahsediyor: 
rasim yapılacak, asıl diktatör olan 
Hinkle ile (bu rolü de Şarlo oyna
maktadır) bir tecrid kampına kapa 
tılacaktır. 

Bu filmin çevrilmcğe başladığı 

günden itibaren Şarloya birçok teh
did mektubları almı~tır. Bu mektub 

- Bu çok ağır ve güç rol hoşu
ma gitmedi ders.:ım yalan söylemiş 
olurum. Fakat bir daha bu cinsten 
bir role kat'iyyen yanıuımam. Bun. 
dan sonra yalnız neşeli filmler çe_ 
virmek istiyorum. 

- Tabii bu sözleri boş yere söy-

1 - Claudctte Ccıl

bert üç yaşında iken, 
v e henüz ismi Lily 
iken, fotograf makine
sinin karşısında dur
masını biliyordu. 

2 - Babası servet 
yapmak için Amerikaya 
bütün ailesiyle beraber 
gitmişti. Lily orada bir 

Amerikalı kızın göre 
ceği tahsili gör.dil. 

Bu resimde onu 1915 
senesinde ailesi arasında 
görüyorsunuz. 

. 3 - Onun lngilizce muallimi tiyatroya girmesini kendisin: 
tavsiye etmişti. ilk defa olarak Nevyorkta, 1923 senesinde sahneye 
·~akl.ı. Pc:ıkal. l•:.sı.! .. -- . -.c•-ı J ... «. -.-· -··-..---· · 

4 - ilk büyük ı:tıuvaffak1yeti "The Barker,, isimli piyeste ka

zanmıştır. Kendisiyle beraber oynayan Norman Fosterc dehşetli 

surette a§ık olmuş, ve 1926 de onunla evlenmiştir. Bu izdiva.co. ko

casının ailesinden saklı olarak yapdmıştır. 
5 - Clau.dette'in çehresi değişmektedir. Daha incelmiştir. O 

zaman sinema rejisörlerini alakadar etmeğe başlamıştır. Fakat ona 
g?.yet ciddi, hatta trajcdik roller vermeğe başlamışlardır. 1928 de 

sinemaya geçen Claudette 1929 da çok büyük bir muvaffakıyet 
kazanmıştır. Yıldız artık parlamağa başlamıştır. 

6 - 1931 de Maurice Chevalicr ile birlikte bir film çevirmi~ 
ve büyük bir muvaffakıyet elde etmiştir . 

7 - Glark Gebl ile beraber 1934 de çevir.eliği Nevyork -
Miami,, filmi Claudette Colberte'in neş'eli çehresini dünyaya tanıt

mı§tır. 

8 - Claudette, eski pastacı kadın olan annesiyle beraber 

Holivutta .. 
9 - 1935 <le eski kocasından boşanmış olan Claudette, doktor 

Pressmann ile evlenmi§tir. Bu resimde yeni kocasiyle beraber Ka
liforniyada bir yarış seyrediyor. 

10 - işte bu resim Clau.dettc'in bugünkü halini gösteriyor ... 
Nihayet kendisine uygun roller oynamağa başlamıştır. 

1 ı - Claudette Colbert, film çevirmediği zamanlar San ta 
Monicadaki villasına çekilir ve orada istirah:ıt eder. Sağda görd;i. 

ğünüz bina, yıldızın doğduğu evdir. 

Küçük Sinema Haberleri 1 ----
·X- Dünyanm eski boks ııampiyo- cıimdi Fransada yaşamakta olan AL 

:rn ~faks Şmeling Avrupada çok man muharrirlerinden Lcon:ır 

para kazanmıştır. Ii'akat Amerika- Frank'a bir filin senaryosu mevzuu 
dan Almanyaya döneceği sırada A- vermiştir. Serseri gemi ismini ala
merika hükumeti Almanyaya Ame_ cak bu film pek yakında Jan Re. 
rikan parası ihracını menetmiş ol- nuvarm iştirakiyle Fransız stüd -
foğundan eski şampiyon dolarları- ! '>·olarında oynanacaktır. 
ıı götürememiştir. Amerikada ka- j * T u·ı . · · b şlam 1 a mevsımmın a ış o -
'an parasından ne suretle istifade - F st'"d 1 . _. . .. .. .. .. . masına ragmen ransız u yo arı 
"'debıleeegını duııune duşune haylı k 1 t . 1 k pa d ' .. . apı arını amamıy e a mış c - ı 

rnfa yoran boksor nıhayet bu pa_ ğillerdir. Reda Kcr, tatiline rağ -
rnlardan istifade etmek ~·olunu bul-

mcn "Yalnız sizi seviyorum,. isimli 
nuştur. AmC'rikadan 250 bin dolar lren Kor 'ay bir film çevirecek ve bu film de _ 

§eklini alarak senaryosu da hazır - ların muhteviyatı çok ciddi görül- !emiyorsunuz matmazel, her halde mukabilinde "Pamuk prenses ve 
vam ederken iki misli yevmiye ala

lannmıtır. Alman ve İtalya sefa _ dtiğü için Şarloyu muhafazaya me_ size bu cinsten bir rol teklif etmiş film çevireceğimi hiç kimııe aklın - yedi cücelc>r., filminin A lmanyada 
retlcrinin filmin ç,evrilmcmesi hu - mur polislerin sayısı arttırılmış ve olacaklar. dan geçirmiyordu. Orta tahsilimi ~öslerilmcsi inhisarını almıştır. Bu 

.::akttr. 

susunda yaptıkları bütün teşeb_ bizzat Şarlo tarafından verilmiş - Belki, fakat daha bu hususta Grenobl'da bitirmiştim. Üniversite- film şimdiye kad:ır Almanyada gös * Fransız filmlerinde daima evde 
blislcr fayda Ycrmemiş, on gün ev- müsaadeyi haiz olmıyan herkesin size bir şey söylemeğe mezun de- ye girmek üzere Parisc geldim. P. tcrilcmemişli. Önümüzdeki mevsim 'talmış, koca bulamarnI!1 ihtiyar kız 
vel stüdyoda gilmin çevrilmesine stüdyolara girmesi menolunmuş - ğilim. Sonra şimdilik sinema beni C. N. e kaydoldum. Ail<'m doktor rten itibaren Almanlar dn bu filmi rollerini oynıyan bir yıldız vardır: 
ba§lanmıştır. tur. alakadar etmiyor, yann Savva'ya, olmamı çok istiyordu. Fakııt bm iÖrcccklcrdir. Polin Karot. Bu ),ldız önümüzdeki 

Filmin ismi "Büyük diktatör,, o- Şarloya gönderilen bütün paket- annemle babamın yanına gidiyo- daha ziyade tiyatro sanatkarı ol - * Almanya uzaklaştırılan yahudi 
lacak ve Şarlonun ilk defa olarak !er, bomba ve harb silahları müte_ rum. Orada on beş gün sinema ile mak arzusundaydım. Birçok teşeb_ ~ruplanndan birisinin kendilerini 
bu filmde ekran üzerinde söz söy_ hassısları tarafmdan açılmakta, ge- uğraşmıyacağnn . Belki heyecanla _ büslerden sonra "İsa" filminde azL '•abul edecek bir memleket hulama
lediği göıiileeektir. Şnrlo buıada, rek ııahsınr1, g~ı-ckse filıniııe kı:ı.rı;.tı l1JH <.hı. biraz :>atışır. ~imdilik t:ok ze •rerflt. mlilnii oynamak lizPn' !le- rlan haftalarca Atlr.s cleııizinde do
Hinkln isminde Potomaniya dikta- vukuu muhtemel bir suikast için heyecanlıyım. Dü!lününüz bir ke _ t:il,: :_::üııi ;:.:;ıoıirıce a<ldfL ağladım. taştıkları bütün dünya gazeteleri 
törünün zulmUnden kaçan zavallı çok dikkat edilmektedir. ı re ... Bundan bir sene evvel benim ' (Devamı 1 J üncüde) tarafından yazılmıfilr. Bu havadis 

\ 

sinema mevsimi için "Halam dikta
tördür., isimli bir film çevirmekte 
ve bu sı>fer birçok erkekleri baş-

tan c;ıkardığr lıaldr bir türlil (•vle. 

?'lcmiycn bir kadın rolilnü oynamak 
tadır. 



- A? .. A!, A!. Ilakm beyaz lıi r :ıdnm! 

- Uorcunuzu ödemeniz talrble· 
rinıc kulaklarınızı tıkarnı5a bcnzi
l oN;unuz. 

- Doğnı. Çünkii lml:ıklarıına ka_ 
dar borçtayım. 

- İngiliz karikatürü -

Dkft ikadan 
aıresoncıaı 

- Oğlunuz sınıf geçti mi? 
- Geçti, hem de birinciliklel 

;r-ı Ma,.<:allah! Halbuki sene içinde 
karnesindeki bütün notların kırık 
olduI:runu söylüyordunuz. 

- E\·et, öyleydi. 
- Demek imtihana yakın ço!i: ça-

lı~tı? 
- Hayır, her zamanki gibi .. 

- Allah allah! Peki nasıl sınıf 

geçti? 

- Sene içinde vazifelerini babası 

yapmakta ı rar ediyordu. Imtihan
kııa da baba-.mı götürecek değil ya, 
kendisi imtihana girdi ve birinci ol
du. 

İstasyonda trenin kalkmasına iki 
jakika kalmıştı. Vedala~ma sahne
leri pek heyecanlı bir safhaya gir
mi:,ti. Çirkınce kadın, etrafı bir 
. .. jdel seyrettikten sonra. seyaha· 
le çıkan koca:ıına bir genç çifti gös· 

~'1' n IK©ca n on 
vaso'ffDa ıro 

Ailenin kızma talip genç, lşini, 

kazancını ve aileyi yaziyetini uzun 
uzadıra anlattıktan sonra: 

- Emin olunuz, dedi, kamız be· 
nimle <;ok rahat edecektir. 

Mü. tak9e1 kayım·alde sordu: 

- Peki. siz remek pi~irme ini, ü· 
tü yapmasını, bula~ık ve çama51r 
yıkama mı bilir misiniz? 

Delikanlı ~~ırdı: 
- Ne münasebet? 
l\lüstakbel kayınvalde kızdı: 

- Bir aralık hizmetçisiz kalacak 
ol o:anız bunları kim yapacak? Bir· 
de kızımın sizinle rahat rocccğin; 

söyleyip duruyorsunuz. Bizim size 
verecek kızımız yok. 

IFraınso~ 
if o n<ıraso 

Falcı kadın, müşterisinin elini 
uzun uzadıya tetkik etti. Hayret yP 

deh~etten gözleri yerinden oynamı~ 
adeta dili tutulmuştu. Müşteri onun 
bu hali karşı:-mda sordu: 

- Ne Yar? söylesenize? 
; Falcı nihayet izahat verebildi: 
' - Müthiş bir ~ey! İstikbaliniz 
çok korkunç ... Sizi kesecekler ve de 
rinizi yüzecekler! 

l\Iü~teri evveıa ~şırdı, sonra gü
lümsiyerek: 

- Durun durun, dedi, deri eldi-1 
venlerimi çıkarmağı unutmu~um? 

VI a o D'll u~B ı I!< 

n htDvaco 
lki sevgili parkta buluşmu~lardı. 

Tenha bir köşede bir sıraya oturdu
lar ,.e etrafla alakalarını kesip ko
nu~mağa başladılar. Bir müddet 
so '\ genç kız telfl;la yerinden fır

ladı. 

- EyYah ! yeni boyanmış bir sı· 

aya oturmuşuz! 

Delikanlı: 

- E\'et. dedi, biliyordum. 

Genç kız şa~ırdı: 

- Biliyor muydun? 

- Evet. 

- Oturacağumz zaman da bili 
yor mu):dun? 

- E\-et. 

Genç kız hiddetlendi. 

- Peki biliyordun da ne diye be
ni bu sıraya oturttun? 

- Müna~ebetsizin birisi gelip de 
yanımıza oturmasın diye yeni ho· 
yalı sırayı ben bilhassa seçtim! 

Çirkin erkek güzel kadına: - Bu ak<:amlık kayıbmrı kafi deb•İl mi efendim? 

- Ah dedi, dün gece rüyamdıı 

bana a51k olduğunuzu gördüm. 

Kadın gülümsedi: Kadın, kom~usuna dert yanıyor-
Ilakikatcn rüya görmü~sünüz! du: 

- Ya, işte böyle komşucuğum. 

Senelerdir h~ bu dert. Kocamı a
~·ıl( olarak~ncak belediye memuru· 
nun ka midtl gürdüm. Fakat, bir 
ha(ta evvel artık sabrım, tahammü· 
lüm ta~mıştı, dayattım: "Bir daha 
ağzına içki korsan eve gelme!,, de
dim. 

- Dinledi mi bari? 
- Dinledi. 
- Aferin, demek artık içki kul-

lanmıyor. 

- Bilmem. 
- ~asıl bilmezsiniz? 

- Bilmem. Çünkü bir haftadır 

kocamın eve geldiği yok! 

Bir senelik evliydiler. Bir gün ka· 
dm yemekte kocasına ~:tem etti: 

- Sen artık beni evliliğimizin ilk 
z:::nanlarınc:ıki kadar se\miyorst·· · 

- Bunu da nereden çıkardın? 

- Fransız karikatürü - ' 

- Kilıar C\ lcrdc mektuplan tep. 

"Iİ iı;indc ~etirlrler. Bunu bilmlyoı: 

musunuz? 

-Eillyorum am::ı. siıln de hildiro. 

ceğinizc ihtimal 'en11iyordum. 

- Fransız knrllmtörü -

terdi: ' - Her şeyden belli. • ıesel!l :· - · 
e\ lencliğimiz zaman rofrada yeme· 
ğin azını sen <' ır, ço!hınu bana bır? 
kırdın. Şimdi çoğunu !;en ahrc,r
~un. Ben boğazıma düşkün deği!i:n 

- Cçiinrü me\"kido seyahat etti. 
ğinılz halde Ü\ arinln ofraaında 
~ enıck yeme!• ~ crr.finc nail olacağı
ınızı hiç aklıma getirmemi5tim, 

- Bak şunlara ... Adam. karı mı 
beş dakikadanberi öpüyor. Sen da
ha duruyorsun. 

Koca~ı. karısının gösterdiği kadı
na esa en bir müddettenberi dalgın 
dalgın bakmaktaydı, cevap Yerdi: 

- Ama tuhaf<:ın karıcığım. Ada
ma ''sen çekil de karım biraz da 
ben öpeyim!,, diyemem ya! 

- Plııoııuzun dumanı beni ök!o.ii rtii) ur. 
- Ü~ ledir ba) :m yeni pJı><> Jı;meğc l>a)ladığıın ııunanlar bende de 

nl ni tcı;iri yapmı~h. · 

- Runu ı;ok i~ i mulıafaıJı etnı eni rİ<"ı c<lt'rim se' gilinı. Aile yadi
garıdır. Annrmin diirdüncii ni~n ~ liLiiğü ! 

Sofrada, mi afülerden biri ev sa· 
hibe:>ine: 

- Yeni hizmetçiniz. dedi, muhiı 
değiştirmekten çok hoşlanırmış. 

Misafirlerden patavatsızlığile me; 
hur biri atıldı: 

- E\·et, ben de duymu~tum. Zan 
nederim buraya gelmezden iince ki· 
bar bir ailenin evinde imiş. 

~nairoırcu Daır 

- Bey yediğimiz lokantayı niye 
IX"ğt>nn1t~din? <~irdiğimiı zaman lı:ı· 

.ıııdn ,.apka yoktu, çıkarken yep 
yeni bir şapka il{" çıktın. 

- Öyle ama pantalonumu yenili· 
yemedim. 

- Fransız karikatürü -

Delikan!r, genç hıza rordu: 
- Bana kalbinizde bir yer bulu

n::!:.:~ mı? 

Genç kız cevap ' ermedi ama öyle 
bir bakış baktı ki genç e:-keğin sc· 
vinçten ağzı kulaklar •.. .ı v~rc!ı: 

- :;ugünden itibaren zayıflama-
1::ı h:)ıyacağım. 

:cız ~ştı: 

Ne için? 
- Kalbinizde sizi fazla rahal,1z 

etmemek için! 

- Para hir çok f en::ılıkl:ırın mC'n· 
b:ll(fır derler. Eğer hu doğru i~ hu 
son buhran senelerinde beşeriyet 
birçok fenalıklardan krutulmuş ol· 
mak gerektir! 

l
ama ... 

Erkek gc.:.ın 
~laznun (tel<'fon ederek) - Ka-

Bu sana olan sevgimin azaldı- rıcığıın, maskeli balodan gt•ldiğime 
ğını gösterır.::: ki! 

onları bJr türlü ikna etlemcdim. No 
- Ya neyi gösterir? yaı>ayım dersin? 
- Senin yemek pisinnekte terak· 

ki ettiğini! - Fransız knrikatörU -

_ Knr~ olanın Jır.r ~ün ) Nini tleği-.tirıııel~ten mak.,:ulııı b<i~ le ca... 
umu yakarak l>cndcn intikam alına k galiba! 



• 
i lk 

Ayrılış 

Çeviren 

Suat 
Dervış 

O DAM çolt !i~ fanztm ed!L 
mişti, duvarlar çiçekli ve. 

tonlarla 6rtUlil, eşyalar açık renk 
boyalı tahtadandı. BUyUk, ince ve 
renkli tül perdelerle sUslU pencere, 
geni.~, çiçekli bahçenin üzerine açı
lıyordu. Fakat Suzan bugün bu gU.. 

zel işlere askın bir çehreyle bakı
yordu. Ona her ı,,ey kara görünü • 
yordu, neredeyse tıpkı bir çocuk 
gibi nğlıyncaktı. K~ndi de anlıyordu 
ki bu hali sırf bir çocukluktan iba
retti, fakat böyle olduğu halde ke
derini bir türlü yenemiyordu. Ke.. 
narda duran yol çantalarma adeta 
dliaman gözlerle bakıyordu. Onlan 
i!çıp içinden clbiaelerinl çıknrmıısmı 
bile canı istemiyordu. Birden h§.13 
Piyer'e mektub yazmadığını habr
lo.mışb. Hemen eline bir kağıtla 

kalem alarak yazmnğa başladı. Ko. 
casma mektub yazmak ona şu daki
kada pek liizımmı~ gibi geliyordu. 

Ona yazdıkları yalnız 5ikayetti. 
Sanki neden Piyer onu bu kadar 
Ul:8ğa tek başına olarak yollamI§
ı? Hem misafiri olduğu, Piyerin 
eyzesinl iyice tanımıyordu bile! Bu 
ıava tebdili pek ml Iazımdı? 

Böyle olmuş bile olsaydı bu ay. 
ılık ona pek güç geliyordu. Bu, iz
ivaçlarından beri ilk ayrıll§llarıydı. 
Kocasının da buraya gelmesi için 

a.ha iki hafta vardı. Bu haftalar 

Bunu dilşilnürkcn, yemeğin ha. 
zır olduğunu bildiren çan çalmağn 
başlam~tr. Suzan aceleyle yerinden 
fırlıyarak çantalarını nçtr. İçinde
kileri biribiri üstüne yatağın üstüne 
abyordu. Elbiselerin hepsi de bu
ruemuştu. Suzan hiddetle omuzla. 

/ 

Velmon eğilerek onu kollan ara
sına almış ve öpmUştU. Bir liLhza 
kendini unutmuş olan Suzan birden 
bire toparlanmıştı: 

- Piyer, Piyer! 
Diye bağırarak, onun yanından 

kaçtı. Şimdi derenin kenarında talı 
ta kanapenln üstUne oturmuştu. 

Velmon da onun yanında idi. Genç 
kadının mütemadiyen koca.sının is. 

Suzan erl-en kalkmaktan kork - mini tekrar ediyor, Velmon da onu 
m~dığı için iştirak edecekti, du j dinliyordu. 

Fast memnuniyetle: Genç adam zavallı Suzanm şaş. 
- Nıhayet cesur bir kadro çık- krnlığını ve heyecanını anlıyordu. 

tı ! Böyle bir şey muhakkak ki ilk de-
Diyordu. fa olarak başına geliyordu. Kendini 
Yeniden yalnız kaldıklan zaman müdafaasız ve Kuvvetsiz his.set -

Velmon gayet keskin ve sert bir mekteydi. 
sesle birdenbire: Hıçkırıklan arasında MlA: 

- Bu adamla balık avına çık. _ Piyer! 
ınnktan sizi menederim! Diye mırıldanıyordu. Velmon §im 

Dem.işti. di onun yanında ayakta duruyor-

mağa iyice karar vermişti. Halbuki 
Suzan şimdi Velmon'dan başka bir 
şey düşUnemiyordu. 

* * • 

C UMARTES1 günü öğle ye
meğinde Velmon herkes 

sofraya oturduJttan sonra gelmiış_ 
ti. Ev sahibesinden af tnleb etmiş, 
bir ziyarete gittiği içln geç kaldı. 

ğıru söylemi§ti. 

Suzan heyecan ve ı&~ırabla ona 
bakıyordu. Fakat Velmon blr defa 
bile gözlerini ona çevirmemiı;u. Ye
mekten sonra da bir behnne ile ça
bucak ortadan kaybolmuştu. 

O akşam Suzan kenaıni son de
rece yorgun ve kednrll hissettiği 

için erkenden odasına çekilmeğe 

karar verdi. Merdivenleri çıkıp o. 
fasına doğru giderken koridorda, 
Velmon'un kaptın önünde biraz te. 
vakkuf etti, içerde ışık olduğu için 
Velmon'un odada olduğu muhak -

Bu sözler karşısında ha}Tetle du. Genç kadın o kadar harab bir 
kıpkırmızı kesilen Suzan şaşkınlık- haldeydi ki ona aconaktan kendini 
la oda.sına ka.çml§ltı. Hil.lli. bu şaş - menedeıniyordu. Eğilerek şefkatli 
kınlık tan kurtulamıyordu. Bu da ne bir sesle: kaktı. Birden eğil<!.i, ve içersinı din
demekti? - Beni affediniz! dedi. Her §CY 

Velmon ona nasıl bu tarzda söz bitti, emin olunuz. Sizi da.ha fazla 
SÖ)lcmcğe cesaret ediyordu? Onu müteheyyiç etmemek için buradan 
herhangi bir şeyden ne sıfatla gideceğim, uzaklaşacağım. 

Suzan heyecanla başını kaldırıp 

ledi. 
Kalbi o kadar şiddetle vuruyordu 

Ki, içerden hiçbir ses duymadı. Ba
şı dönüyor, kulakları uğulduyordu, 

Diişmemek için duvara dayanmış. 
tt. Acaba kapıya vursa olur muy. 

mencdebilirdi? llkönce bu hale şa. 
aırdığı kadar hiddetlenmiş olan Su
un, §İmdi karanlıkta, uzandığı se
dirin üstünde bunu düşünürken, L 

ona baktı: du? 

sinden bu sözlere memnbn olduğu

nu hissediyordu. 
Demek bu ağırbaşlı, ve ciddi de

likanlıyı: altıkadar edebilmişti! O _ 
nun, bunu söylerken 8Minin adeta 
hiddetle titrediğini hatırlıyor ve 
gülUmsUyordu. 

- Gidecek mi.siniz? Niçin? Bir an tereddıld etti, sonra elini 
- 1S.§yJUyorµı:n Cl'B, !izi :rabatqbı..ı ıznttJ. Fakat birdenbire bu hare-

ralt!;!ak _!çin ! ketindeki c1lrct onu korkuttu. \;il-
- Piyer gelinceye kadar bura- 1 zü kıpkırmızı kesilerek kendi oda-

dan gitmeyiniz! srna kaçtı. 
Bu söz pek fazlaydı. Velmon bir- Şimdi yatağında uzanmıştı. Ken. 

denbire onu yalnız bırakarak şato- dini bUsbUtlin kederli ve çaresiz his 
)'a doğru ilerlcmeğe başlamıştı. aediyordu. Bir türlü uyuyamıyor -

ÇARŞANBA gtınU Suzan'ın Birden vaktin çok ilerlem~ ol -
Vclmon hakkında dilşünce- duğunu farketti. BugUn kocasına 

leri §Öyleydi : Şüphesiz bu adam mektub yazmamıştı. En mUhimmi 
herkese benzemiyordu. ötekiler ko. de hiç yazmak istemeyişi idi. Ya -
nuşurken 0 hep susuyor, .sonra her rm yazacaktı: fakat bugU değil! 

* w • du. Şatonun büyük saati geceyan
smı vurmu§tu. Suzan çok betbaht 

CUMA günU uzun müddet Su- tı. Bu gece sabah olmıyncak mıy-
zan odnsından çıkmamı§tı. I dı? .. 

Duraya geldiği gündenberi bütün Genç kndın birdenbire titredi. Ko 
olanlan heyecanla düşünüyordu. 1 ridorda ayak sesleri vardı. Gayet 
~asıl olmuş da böyle bir çılgınlığa yavaş basan ayak sesleri ... Ve bu kesin susacağı bir sırada ortaya • * * 

bir takırdı atarak sönmek üzere o- 1 ı· 

P bu kadar süralle gitmişti! sesler kendi kapısının önüne ge ın-
nnı silkti. Hiç de teyzesinin mL lan mUbahasayı: alevlendirdikten ERŞın.mE günU bahçede Ne yapmalrydı? Bari Piyer ya -1 ce durmuştu. 
safirlerine şık görünmeğe heve.9i sonra yeniden sesini kesiyordu. Velmon'un yanına yaklaşmıştı. Son nında olsaydı! o Suzanı müdafaa e. Suzanm kalbi t;iddetle çarpıyor • 

yoktu. Kendisini beğenmeseler ne Suzan gitgide onun bu garib ta • ro beraberce derenin kenarında derdi. Halbuki kocası uzaktaydı. du. Nefesini tutarak dışarsını din. 
Iaznngelirdi? vırlarlyle alakadar olmaya başlay:ı .. gezmcğe gittiler. Yanyana blr müd Suzan Velmonla anlaşmak arzu- terken kendi kendine: 

Maamafih odadan çıkarken bir verdi. det sessizce ilerledikten sonra bir. sunda idi. Onunla bir defa görüş - - Ac:ıba Ve!:non mu? 
kere daha aynaya bakmadan kendi- Velmon da kendislyle alakadar den Suzan sordu: mek istiyordu. Böyle buhranlı bir Diye düşünUyordu. Şimdi kapı • 
ni alamamıştı. Bugün, bir pazar· mıydı? - Benim için ne dU.~ündUğünüzü zamanında ııüpheslz ki Velmondan 

1 

nın kilitli olmadığını hatırlıyordu. 
tesl günüydü. • * * Suzan bunu Umld etmeğe bile ce- söyler ınlııiniz? başka onu kimse anlıyamazdı. Fa- Heyecanı o kadar bilyUktü ki b:ı-

saret cdenüyordu. Mnamafih diln Velmon ona mU.stehzi bir gülU§- kat genç adam şimdi ondan kaçı_ yılacağım zannediyordu. 

S ALI sabahı uyandığı zaman, tenise giden dar yolda kUçUk bir le bakıyordu: yordu. Onu anc:ık yemek saatlerin.! Ifapı yavaşça açılmıştı. Suzan 
Suzan teyzenin şatosunda - Ne dUr;ıUne<'eğim, herhalde en de sofrada görüyordu. Hepsi bir! gözleri kapalr. kend=rine yaklaş:ın hadise olmuştu ki, bu Velmonun 

geçirdiği 'ilk geceyi düşilnUyordu, iyi şeyleri dUşilndüğilm pek tabii - Bütün gavrctine rağmen onunln ayak seslerini <iinliyordu. Şimdi o-kendisine kal'§t büsbUtUn likayt ol- " 
Dünkü gece zannettiği glbi pek dir. bir an '"'alnız knlmag· a imkan yok- daya girmiş olan insan yatağmm 

madığmı gö.stermlştl. " 
tatsız geçmemişti; bu sabah mem. Fakat Suzan ısrar ediyordu: tu. Velmon, daha kendisini uzak- yanındaydı. Ona doğru eğilmişti, 
nundu. O dar yolda, §lşman du Fast - Ben sizden bir kompliman is- tan görünce oruiclan kayboluyor - sıcak nefesi saçlarını ok§uyordu: 

DUn gece, lıUtün soğukluğuna genç kadının yanına gelmiş ve he. temiyorum. Hnkiki düşüncenizi bil. du. _ Yavrum uyuyor musun? 
rağmen du Fast'ın anlattığı o tu. men bu vaziyetten istifade ederek mek istiyorum. Bu kaçış genç kadını son derece I Suzan şiddetle irkilerek gözleri. 
haf av hika'yesine herkesle bem- beraber ilerlemek için onun kolu • - O halde söyliyeyim, siz bUtün sinirlendiriyor, ve onunla konu§. :ıı açtı. Bu kocasının sesiydi! 
bcr gülmekten kendini nL'ımnmıştı. na girmişti. mana.siyle kilçük bir çocuksunuz! mak ihtiyacı büsbütün bUyüyordu. - İşlerimi düzelterek bir hafta 

Sonra, kendisiyle hemen dost o- Bunu bilmiyor muydunuz? Salonlarda, şatonun parkında, evvel gelmeğe muvaffak oldum! Suzan bu koldan kurtulmağa uğ-
luvermiş olan o İskoçyalı genç kız - Heyhat biliyordum. Bana her ormanda hep Velmon'u bulmak L I Diyordu. 

rnşırken arkadan gelmiş olan VeL 
pek sevimli bir insandı. zaman bir çocuk muamelesi eder - çln dolaşıyor, fakat ona tesadUI e- Suzan sevinç!e doğruimuştu. Bir mon asabiyetle du Tast'a: 

nsıl geçecekti! Menctir ile kansı da pek hoş !er. Buna alıştım. Babam, kardeş- demiyordu. 'ln içinde bütUn kederini \'C UzUn. 
Vakıfı. madam Dütel yeğeninin kimselerdi. Sofrada solunda oturan "- Haydi canım, yolu kapama- terim, kocam, §İmdi de siz ayni şe- Bu akşam çok yorgun ve kederli tülerinl unutmuştu. BüyUk bir te-
ansını çok bUyUk bir nezaket ve Velmona gelince Suzan, onun hak. yınız, ilerleyiniz!., }'1 söylüyorsunuz! bir haldeydi. Şüphesiz ki Velmon 'rnyyUçle koca~ının boynuna sarıl-
ıuhabbctle knl'§ılamı§tı. Onun ra.. kında ne hüküm vermek Uizımgel- Demişti. - Bu sizi kederlendiriyor gibi... onu görmcmcğe, onunla konuşma- :h. 
at etmesi için her şeyi hazırla - diğini henüz biliniyordu, O, insanı Bu suretle du Fast kolunu bı.. - Evet. llk defa olarak bugün 
ııştı. Şatoda kendinden başka bir sıkacak kadar sükuti, ağır başlı rakmağa mecbur olmuş, Suzan on. buna kederlendim. 
ok misafirler daha vardır. Su- ve soğuk bir adamdı. Fakat her ne. dan kurtulmuştu. Velmon ona uzun uzun baktıktan 
andan başka herhangi bir insan dense bilmem bütUn bir gece Suzan Kendisini du Fast'tan kurtardığı- sonra birden ellerini tuttu. 
u iki haftayı pek eğlenceli geçire. onunla konuşmak istemişti. ğından dolayı Velmon'a ııükranmı - Geliniz, şöyle yürüyelim! 
ilirdi. Fakat Suzan vah§! bir şey- Neden acaba? anlatmak için şimdi genç adamın - Niçin? Burası gUz:!l dejpl mi? 
li. Kocası d:ı bunu biliyordu. Bunu kendi de bilmiyordu. Vel- yanındaki koltuğa oturmuştu. Ta - - Hayır. Çok gUneş var. Sıcak .. 
Yabancılar onu çok sıkar, çok u.. mon dün gece hemen hemen genç rnsadn ikisinden başkn kimse yok. ~ölgc bir yere gidelim . 

.andırırdı. kadınla hiç konu5mamış denllebl - tu. Yeniden yürUmeğc baslıımı§lard ı . 

Bütün bunlan yazarken o kadar lirdi. Maaınafih Suzan onun dikkat Ortalık kararmı§tı. Bir mUddet Suz:ın sukutu hayale uğramm gL 
lnirlenmişti ki tutamadığı göz - ve ısrarla arada blr kendisine bak. 'ıavai ~ leı den konuşmuşlardı !>i, hc\'CS1'İ1., neşesiz adımlarla iler. 

~'tt!'!larından biri de mektub kAğıdı· tıbrınt görmüı;tU. Jimdi ötekiler dn yanlnnna gelmiş- Uyordu, Otelti de neşeli değildi. O 
nm Uzerine dUşmUştU. Suzan yatağından kalkmı tı, Pen i. Ynrm İ"ln lıir balık 8\'I par1iııi kadar ki birdcm Suzanm sabrı tU-

lfmdi Plyer bu lekeyi gl5rUnce ccrcdcn dışan baktığı hcrkrsi hah. 'rnzırlnmrk i tlyork"dı. Sabah gn - kendi. 
onunla y.ine alay edecek ve her za. çcde gördü. Giyinip ötekilere iltic ·et erken \'Ol:ı <"ltılneaktı. <icnç - Ne .. ·-; · ı" 

man dediği gibi: "Ne çocuk!,, diye- etmeden evvel, kocasına kısa ve ha- •sk0$\'0lı l '"1
:\ ll'"tC'=ıM Menetin a. Dh e sordu. ~imdi f~!ı;i de dm 

cektl. raretsl.z bir mektub yazmıştı. ıa iştirak ctı:tlyo.lnr.!ı. mus!arC:ı. 

- llaydj, bcylzu.de yere kaçma 
ğa datıram:ıayın, kapıyı sizin çaldı
Rınızı gördüm. 
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Fransad'l casusluk 
skandalı 

l.~~~an . ~~~~~i~~ı:~~;~~~ 
YAZAN L.: Busch 36 Yı hnı vahşile r arasında geçirm iş bir Alman seyyah ı 

içlerinde bazı gazeteciler de 
bulunan casusları kim idare 

ediyormuş ... 

« Cuaıa - Gualanın cehennem alevleri içinde 
bir gençlik banyGsu yapm ıştık » 

Sihirbaz: 
- Ulunga reisi razı olmazsa da 

ben delalet ederim! deyince duy
duğum minnettarlığa, tabii, nihayet 
yoktu. 

Buba ve Sabu - Havtiye: 

Etraflarında tahkikat yapılan 150 den fazla adaırı var - Teşekkür makamında ne kadar 
söz biliyorsanız kendisine benim ta 
rafırndan söyleyiniz! dedim. 

Son günlerde, Fransada büyük 
bir ca~usluk skandalı olduğu Vt ca 
tün Fransa efkarı umumiyesının 
rnilli bayramın arifesihde bu iş yü· 
zünden heyecana düştüğü malO.m 
dur. 

İki gün evvel gelen telgraflar bu 
hususta bazı malOmat Yerdiler. 

Son posta ile gelen Fransız gazr 
teleri ise, i~in mahiyeti hakkmd<ı. 
çok meraklı safhalar yazmaktadır
Lr. 

Ancak askeri teskilat tarafından 
İdare edilen tahkik.at sırasında isim 
ler çok gizli tutulduğu için, birçok 
tıol,~alar şimdilik kapalı geçilmek
tedir. 

Askeri makamlar taraf mdan ha· 
c:· enin ilk suçluları olarak tev°i{il 
edilenler, Obin ve Puaric isimli iki 
gazetecidir. Bunlardan birincisi 
f'ransanın en meşhur siyasi gazete
si (Tan) m istihbarat ~efi, diğeri de 
}'ransadaki sağ cenah gazetelerin· 
l'en (Figaro) nun memurlarından· 
dır. 

. . Bu iki adam suçlarını tevil yollu 
ıtıraf etmişlerdir. Almanyadan bir 
rnliron mark a!dıklarını inkb et· 
rnernekle beraber, bunu gazete i~· 
leri jı;in almış olduklannı ve meml"' 
ketin aleyhinde bir işe teşebbüs et· 
rneği katiyen dü~ünmediklerini söy· 
lemektedirler. 

Hatta bu parayı memlekete fay
dalı 1<.;lerde kullanmak niyc~inde ol· 
dukla~nı da ilave etmektedirler. 

Diğer taraftan, Figaro gazetesi 
Vaziyet hakkında bir tavzih neşret
rnistir. Bunda hülasaten şunlar ya
zılıdır: 

"Pransada ecnebt bir devlet he 
~ahına çalışmak suçuyla askeri ma· 
kanılar tarafından te\·kif edilmiş o· 
lan bir memurumuz, tamamen idari 
t · . .:aı i ilan işlerile meşguldü. Ken
dısinin yazı işlcrile ve siyasi işlcrleı 
hiçbir alakası yoktu. Gazetemiz, bu 
actanılann "hususi., işlerile alakadar 
0_lrnadığı için, isnat edilen suçla a· 
1~adar olup olmadıklarından hiç 
bır zarnan şüphe etmemiştir. llar. 
rnernurumuzun tamamen şahsi bir 
hırsta giriştiği bu işten dolayı ga
zetemize, maddi ve manevi hiçbi~ 
~~ .. .ı.liyet terettüp edemiyeceği ta
bııdir ... 
b Lö T.ı.ı gazetesine gelince, o da 

una Yakın bir şeyler yazmıştır. 

Bir Alman kontesi 

Tahkikat derinleştirildikçe, maz· 
n~nlann adedi çoğalmakta ve talı· 
kikat sahası geni~lemektedir. 

Şirndi esrarengiz bir Alman kon· 
lesinin bütün bu işlerde büyük bir 
rol 0Ynadığı anlaşılmaktadır. 

Askeri tcskilfıtm ikazı üzerine. 
enın:yet mGdürlüğü tarafından hak 
kındı geniş bir tahkikat açılan Al· 
n1an kontesinin, tevkif edilen iki 
~a:,,.leri ;ıe çok sıkı münasebeti ol-

ı :ııevdana çıkmıştır. 
Bertb..::en Fransaya gelen bu Al· 

~an koı~tesi Pariste uzun zaman 

1·alnu~. \"e derhal muhtelif tabaka· 
t~rdan Sık! dostluklar peyda etmiş· 
ır. 

d ''.:4~~ casus teşkilatının Frans.3 
d al,ı buyC.:: işlerinin hemen hepsin· 

e ?u kontesin geniş milqrasta ro' 
ı;ı>·. • Jiği muha' ·.:ıktır. 

&ünlerde \'aziyet kanşrr ka· 
~ı-~rnaz, kontes hemen Fransadan 
'!; '''.lr.ın yolunu _ __ .uşlır. 

Gerek askc:i makam; .. r, gere:. _ . 
niyet te~kilatı bu esrarengiz Alma: 
kontesi ha...kında şimdilik başk<.ı 

malümat vermekten imtina etmek
tedirler. 

150 Suçlu 

· .tın bugüne kadar su;·. 
.i~ !(iinde gördüğü insanların ; e· 

150 den fazladır. Fa:~at b: 
akamın daha kabarmasından kor
kulma!~ t~ ·~:r . İşin kötü tarafı, hadi· 
seye ismi karışanlar arasında, biı 

çok tanınrr..:; yüksek me\'ki sahi1tı 

· .hsiyetlerin bulunmasıdır. 

Ribentrop'un Bürosu 

lngilterenin en büyük gazeteleri11 
den üeyli Ekspres bu mesele hak· 
';:mda yazdığı bir makalede, çok 
şayanı dikkat malumat vermekte
dir. 

İngiliz gazetesi bilhassa Abetz is· 
minde bir adamdan bahsetmektedir 
iju adam Pariste şayanı hayret işler 
görmüş bir Almandır. Ve 15 gC~: 
evvel de Fransa hududunu a~arak 
Almanyaya dönmeğe muvaffak ol· 
muştur. 

Abetzin, Iaalettayin bir Alman 
teşkilatı ajanı değil. b:.: __ ,t Von Rib 
bentropun adamı olduğu anla~ıl 

maktadır. Hatta onun arzusu üze· Sonra: 
rine, son hadiseler hakkında bazı i· - Ulunga reisile ne zaman ~örü-
~~:ıat almak için, Almanyanm Pa· şüp bize malumat verir? Biz hemen 
rL elçisi Velzekin Fransa hariciye hareket etmek istiyoruz! diye sor· 
nazırını ziyaret ettiği de anlaşıl· durdum. 
maktadır.. Son derece zeki bir adam olan ya· 

:;-akat Fransa hariciye nazırı Bo· rım vücutlu sihirbaz bizim sabırsız· 
:ıe, Alman sefirine hiçbir cevap ver· hğımızı pek güzel anlamı5 bir ha~
memiş ona bu işlerle askeri makam de: 
ann uğraştığını ve kendisinin bu - Yarm! cevabını verdi. Yarın 

.. u üzerinde konuşamıyacağıru akşam tekrar buraya geliniz! netice 
açıkça söylemiştir. yi öğrenirsiniz! 

Bunun üzerine sefir özür diliye· Sihirbaza tekrar teşekkürler ettik, 
rek geri dü.nmüştür. ayrıldık. Hatta. Ilans benim son 

Deyli Ekspres, Abetzin yalnız derece dostane konuştuğumu gör-
Riben' prrl)n ajanı olmakla da kal·] müş, ayrılırken sihirbazın elini sık 
madığı onun "Ribbctnropun Büro· mak üzere elini bile uzatmış, sonra: 
su., ismi verilen gizli ve hu!.>usi - Holala! 
bir organizasyonun başında çalı5- Diye dilini çıkararak mahcup ol-
tığı bildirilmC.:~tc(lır. muştu. 

Bu büronun vazifesi, ecnebi mem
leketlerde nazi propagandası yap· 
rrıak ve nazi rejimi hakkında sem
pati kazanmakmış, Ye bu büro Al· 

.- .. :,-ada (Vcrbindungstoler) ismi
-~ tanıtmaktadır. 

Mfü;yö Ribbentrop hariciye veke· 
!etindeki binbir işi arasında vakit 
bulup bu büro ile de bizzat uğraş· 

makta ve onu kendi eliyle idarede 
devam etmektedir. 

Ayni yolla, yani uçurumdaki meı 
divenden yukarıya çıktık. 

Uçurumun başına çıkınca Sabu -
Ilavtiye dedim ki: 

- Pekala; şimdi yarrn akşam tek 
rar buradan inebilecek miyiz? Bu 
merdivenler bozulnuyacak mı? 

Sabu - Havti ancak uçurumun 
ba~ma çıktıktan sonradır ki geni~ 

bir nefes almıştı. 
-- Aman[ dedi. Yarın akşam si~ 

gelirsiniz! Ben gelmem artık! 
Sonra benim sualimin farkına an

cak vardı: 
- Merdivenleri mi soruyorsunuz? 

zamanına kadar öyle kalır, merak 
dedi. Ha .. Onlar gelecek yağmur 

etmeyin! herhalde yarın akşama ka 
dar yağmur yağmaz! 

- Görmedin mJ oğlum, müreb biyenl işto böyle öpec-ekrdn. Dikkat 

Hoş, uçurumun merdivenlerini 
farkında olmadan bu kadar çevik ,.e 
_g-üçlük hissetmeden çıkr5ımrza hay
retler etmi5tim. Demek ki Cuala -
Gualarİm cehennem alevleri içinde 
yani Sub·plazmamn tesirile adeta 
bir gençlik banyosu yapmıştık. Bü· 
tün kuvvetlerimiz tazelenmiş, genç
leşmiş bulunuyordu. Doğrusu bu et, bir da.ha göstermem ha ! - İngiliz karikatürü -

Mll<i JŞ 

Ofi ıRsrı.-
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halimize de, tam s:hirbazm anlat· 
tığı hakiki cehennemi orman1 -ı:-;, 

g-ireceğimiz şu sırada pek memnur 
oluyordum. Zira ' ·: cutlarımızın mt 
~rnvemcti so:-ı derece artmış buhwu 
yordu. 

Kulübelerimize !!İttiğimiz zamaı 

) Yal\.t~ kadar kendimizde görm~ 1 • 
ğimiz 0ir kurt istiha::;ile birer :·~mC'~ 
\'edik. Heo::aplı konc:erYelerimiz..ir 
1ir hayli miktannı bir hamlede U: 
keth·errnjştik. 

Ustür.~ C"' gayet ·'erin, tatlı hi'"e 
·rcuk uyku~u çektik. 

O dcrecedc!d uyandığımız zamaı 
~rtesi ~ün sabah olmuş, güneş çok 
tan doğmu'.;tu. 

Hans hemen yattığı yerden f ı~ 
!adı: 

- Bütün gece burnuma av et; 
koktu! Uruyamadım! dedi. Zaten 
sihirbaz iştihamızı domuz iştihası· 
na çevirdi. Bu gidi'ile konserveleri
mizi tüketeceğiz. Müsaade edersen 
biz bugün ava çıkalım! bir miktar 
av eti tedarik edelim! dedi. 

Buba o gün öğle üzere 1Jlungaıca
dan da yiyecek bir çok pişmiş kök· 
er , .e bir hayli da yemiş tedarik et
nişti. 

O da oturup yemeğini doymak bil 
nez bir halde ye:li. Bubanm ağzı 

'H.madiyen işlemek şartile öğle 

iyafeti tam bir saat sürmüştü! Ben 
le Bubadan aşağı olmadığımı hay
·etle gördüm. Hatta o pi~miş kökler 
jen ben de lezzetle yedim. Yemişk· 
.. '.drdeklerile beraber yiyordum. 

3uba her ikimize deye kuşu yu.mur 
.ası içinde so~uk su taşıdı. Havuz 
!oldurur gibi su içiyorduk! Bir yan
Jan da sü -~~; makinesi gibi ter s1-

-:ıyorduk ! •· 

Sihirbazın cehennemini ziyaret 
bize bu suretle hayli pahalıya mal 
olmuş oluyordu! 

Maamafih, yemekten sonra son 
derece tatlı bir uyk\,1 ihtiyacı bas
tırmış olmasına ra~,.ıen ben uyu
madım. Merakımdan biran evvel 
akşam olmasını bekliyordum. Ni
hayet vakit akşama yaklaştı. 

- Aman Hans! ne yapıyorsun'' Hemen yerimden fırladı,m. 
dedim. Biliyorsun ki bugün tekra· Bubayı uyandırdım. 

cevap almak üzere sihirbazın mağa- Sn'.>u· Havti görünmediği ıç.ın ı-

rasına gideceğiz! kimiz yalnız olarak mağaranın yo 
Hans yah·ardı: !unu tuttuk. 
- Kuzum kaptan! dedi. Allah Sihirbazın U1unga reisile görüşüp 

aşkına müsaade et! Av eti ıçın ö· görüşmediğini ve neticenin ne oldu
leceğim! İstediğin arkadaşı yanın· ~unu biran evvel öğrenmek için Bu
da alıkoy! Fakat beni bırak! bayı da adeta koşar gibi yürütüyor 

- Yalnız başına nasıl ava çıka dwn • 
sm. Hans? En ziyade endişe ettiğim şey uçıı 

- Çıkarım! rumdaki merdiven gibi yerin bozu:· 
- Deli misin? Burası Pomerran- muş olma~ı ihtimaliydi. O vaı...:t 

ya ormanları değil!.. mağaraya inmemize imkan olmı)a· 
- Ne yapayım? Ölsem, gidece· caktr. 

ğiml Fakat uçurumun ba~ına gelince 
Hansın fena halde işi azıttığım son derece seYindim. Çünkü merdi

'_ ne desem laf dinlemiyeceğini an· ven yerleri olduğu gibi duruyordu. 
ladığım için, nihayet, ister istemeı Buba~, korku daha yolda tutmu:; 
razı oldum. olmasına rağmen ben Buba ile ha· 

- Peki Hans, dedim. Bana yal- v:ıt laflar konuşuyor, korkusun\lf 
mz Bubayı bırak .. Siz hepiniz avr ' ·!alaşmasına meydan bırakmama 
gidin! ra çalışıyordum. 

Hans dündenberi, yani sihirbazıı· Fakat uçuruma gelince acaip ses-
mağara"ında cehennemi ziyaretin· ler çıkarmağa başladı, eliyle bi.c 
den sonra tamamile deği~mişti. Be -;ok pokuzlar yaptı, dualar okudu. 
· 'm razı ol...:. ğtımu görünce koc? 
'ldam çocuk gihi yerinden hopladı 
Srçraya sıçrnya arkada-:larını av~ 

çağırdı. 

Uçurumdan inerken o iri bacakJ.a.ıı 
rının bir çocuk, bacağı gibi titredi
ğini görüyordum! Mağaranın deliği· 
nin önüne geldiğim vakit yere yata· 
rak içeriyi dinledik. 

lçerde hiç'.lir ses işitilmiyordu. 
Tabii, kolsuz bacaksız sihirbazm 

ayak seslerini duracak değildik! 
Yerde sürtünerek içeriye girdilC. 

Bir müddet yüzükoyun gözümüZün 
'.•aranhğa ahşmac:ını bekledik. Nite
.. ;ın biraz sonra etrafı seçebilmeye 
'·a~'am15tık. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41-50 5 ci seri Kr. 

41 Dö Profundlıı 50 
42 Günün hukuki ve içtiı:nal 

meseleleri 1:5 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 15 
45 Disracclinin hayatı 100 
46 Metafizik o~dir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 !rsiyetin tesirleri 15 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 
Bu serinin fiatl ô10 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iıJkon· 

to yapılır. Kalan 4 .88 kur~un 

1.88 kuruşu peşin alınarak müte. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
Uzere üç taksite bağlanır. 
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- ıs - Yazan: RAHMi YAGIZ 

Düşman kumandanının tayyaresi 
Eğe denizine gömüldü 

Annesinin son mektubu, nlşnnhsının tavsiyele
ri, gözlerini yaşartacak gibi oldu. Etrafına yağan 

kur,ıun yağmurunun kanatlara ve gövdeye yaptığı 
isabetler rUzgarlı:ı. irileşen delikler meydana getiri_ 
yor, bu hnlin ~evrunı çok geçmeden tayyarenin dil§. 
mesin! intaç edccCb'i genç kartalın malfunu bulunu
yordu. 

Mecdi, son bir defa iyice yakj.aştığı kendi top_ 
raklanna, İzmir sahillerine diki1di. Oroya varmak, 
artık da.klka mesel ~i haline gelen bir Umid men
baıyken etrafında deh.~et 1slıklnrı ile uçuşan dü~
man makineliUlfek kurşunları yüzünden bu UmL 
dini kaybetti. 

Arkasına baktı. İngiliz tayyareleri 250 metre
ye kadar yakla~ışlar, altlı üstlü muhtelif kur. 
§un huzmeleriyle tek tayyareyi, cllretkar Türk pL 
lotunu bir cehennem rUzgan içine almışlardı. 

Mecdi gnz butonuna bUt~ gUcU ile bastı, sağ 
elindeki lövyeyi de kı:ı.rnma dayanacak kadar ken
dine çekti. İzmir sahillerine doğru koşan Fokcrln 
ba.~ı yukan dikildi, geniş bir kavsin Uzerinde dö
nerek kademeli safta üzerine gelen dUıµnan tay. 
yarelerinln yuknnsma. lupingc geçti. 

lngillz filosu kumandanı majör Stanley bu 
beklemediği hareket ve harlkulô.de manevra kar. 
şısında. §aşırdı. Türk tayyaresi bu manevra ile 
dilşma.n filosuna fı:ı.ik vaziyete geçmiş, bir lilping
le onların üstüne çıkmıştı. 

Bir dnklka evvel kendislııl kovalryan, ktır§UD 
yağmuruna tutan dll'JIIUn tnyynrelcrini altma alan 
• fecdi etrafında. bomba aradı, elinde birk~ bom
bası bulunsa §U altm\fa aciz vaziyette duran VC 

mahkum bir duruşla· imha edlltneğe, dilşUrillmeğe 
ı 'lZll' bulunan lngi~ tayyarelerine rnUkemmel bir 
• biye OYl!JlU tatbik edecek, Umitsiz muharebesini 

C'rc çcvi,rebllecekti. 

Bu dU.5ilnceylc gözlerini ayaklarmm yanında, 

ı ilot ycrlnin her tarafında dolaşbran Türk karta.. 
lı. malzeme noksanı, bombasızlık yUzUnden kaçır. 
<lığı fırsata içi yana. yana muharebesine devam et

ti. 
Şu hilklm vaziyetten istifade ederek karşı sa

hile, kendisine iyiden iyiye yaklnşan İzmir kryıln. 
nna doğru yol almak, biraz daha mesafe kazan. 
mnk mUmkUndll. 

Fakat, Türk ırkmm frtri kahra,,mahğma mağ
lrıb olan genç pilot, artık muharebe etmekten, al
tındaki 6 dlişman tayyaresiyle boy ölçUşmckten 

ba.§ka bir şey dilşUnmü:ror, eğer kaçmnğa devam 
edense bir manevra. ile beyni Uzerine çıkacak olan 
düşman filo'!Unun artık kendisine yeni h:ıreketler 

yapmak fırsat ve istlkl!lini vermiyeceğini hesaplı. 

yordu. 
Bomba. bulamıyan genç kartal tayyaresini pL 

kC'ye nldr. 11k şa.-,kmlıktan ):enclisini toparlamnğa 
uğraşan Majör Stanleyin tayyaresine doğru sUzU
lllrken makinelitnfcngi faaliyete geçirdi. 

Yeni tilfengin Uzerindeld devvar şerid sUratıc 
dönUyor, iyi bir tesadüfle Majör Stanleyln tayya-

resinin kuyruğuna isabet eden huzme, Mecdinin 
devamlı gayreti ile ileri doğru kayıyor, pilot ma. 
hallini, binbaşı Stanleyin başı ile beraber parçalı. 
yarak ınotör kısmında boı;luğa al:ıyordu. 

Filo kumandanı: 
- Sağa, sola devril! 
Emrini verdiği sırada bu cehennem kasırgası

na uğramış, Türk tayyn.resinin makinelitUfcngi ile 
parçalanan kafası vilcudunu bir tam.fa yığmış, ö
Jüm neticesinde elinden kurtulan lövye, birçok 
kurşunlarla zırnbalanan tayyareyi vrile lfaptırmış, 
filo kumandanının hava gemisi kendi mihveri eL 
rafında döne döne aşağryn., denize arkadaşlarının 
esef çığlık.lan nrasmda ölilme doğru yuvarlanmıştı. 

Mecdi, bu muzafferiyetten artan mnneviyati
Je kıvılcım kesilmişti. İki yana devrilen beş düş. 
man tayyaresi, blok halinden çıkmışlar, muhtelif 
irtifalarda başka başka kademeler halinde manev
ra fa.a.liyetine geçmişlerdi. 

Stanleyin tayyaresi, Ege denizinin mavi cngi
nfno gömülürken denizden fırlıyan bir su siltunu 
ve tayyarenin suya battığl noktayı bembeyaz bir 
dumana boğan motörUn infilakı İngiliz pilotlannm 
gözlerini yaşarttı. 

Kumandanlanru ilk hamlede ölüme kavuştu
rıuı bu ele, avuca sığmaz kartala hırsın kamçıladı_ 
ğı bir şiddetle yeniden saldırdılar. 

Adanın üzerinden uzaklaşılmış, 1zmir sahille
rlle ada kıyıları arasında, denizin Uzerindc altı at_ 
mn.ca.nm hücumuna uğramış bir kartal gibi beş dilş
man bir Tllrk tayyaresi pençe pençeye gelmişler
di. 

Yegıine hfı.kiın ses, motörlerle makinclitüfek.. 
lerin muttarld fasılalı gilriiltülerindcn ibaretti. 

Mecdi, bir saldmşta ölüme gönderdiği filo ku
mandanının tayyaresinin işini bitirdikten sonra 
ısolda iki ..;.,uka~tten ıhUcum& geçen dUşman tay. 

yaı:ıelerine mukabeleye hazırlandı: aağqıdan başlı· 

yan Uç tayyarenin hücumu ile iki ateş arasına kı
sıldığını fnrkcdlnce olduğu yerde stop etti. Tayya. 
re hızını kaybeder etmez 50 metre kadar boşlukta 
çöktU. Bu manevrayla iki ateş arnsmdan kurtulan 
Türk pilotu yeniden motörünU çnlıştırdr, alabildiği
ne ilcrl koşmnğa, sahile biraz daha yaklaşmağa 

•ığraştr. 

Kumandanlarının kanma giren tayyareyi fiti 
taraflı ateş arıuıma alan lnglliz pilotları Ani bir pan 

ile aralarından sıyrılan Türk pilotunun ustalığımı 
parmak ısırmışlardı ve bir an için blribirlerinc 
karışan kendi ateşleri, İngiliz ha.va filosunun R. S. 
9 numaralı mUiazim Roncister'ln tayyaresine bir 
huzmenin isabetiyle netfcclenntl!!, huzme R. S. in 
radyatör Uzcrini yalıynrak yağ deposunu patlaL 
mış, .sıçnyan damlalar Ronçi.sterin gözlüğüne SlÇ· 

r ıyarak mülnıilin pilotun rüyetini imha etmişti. 

Müllzhn, ceket kolunun yeni ile yağı silmek 
isteyince, koyu yağ blisbütiln stvaşmrş. milli\. 
zim bunlarla uğraşırken kendi arkadaşlarının huz. 
melcrindcn isabet eden bir kur'§unlıı alnından vu
rularak denize doğru kafayı kaptırmr§tı. 

(Devamı var) 
~.~... . . . . . 

Üzerinden facia kasırgası esen bir Hanedan : 

bsburglar 
Hayatını amelelikle kazanan 
Arşidük Rudolf nasıl öldü? 

H a bs burg hanedanının son ferdi Meger
ling faciası kahramanının torunudur 
Eski Avuslıtrya hanedanının 

son erluk evladı Arşidük Ru
dolfım haziran ayının sonları· 
na doğru Vi}•anado bir otomo
bil kazası neticesinde öldüğilnü 
kısa bir telgraf havadisi olarak 
okumuştuk. 

Son gelen Fransız gazetelerin
de lıer uzvımu bir felaketle kay
beden bu bedbaht ha;.cdanın 

son f erdinitı ölıimüne tatCad
dilm eden günler hakkında çok 
ıwm yazılar vardır. Bu yazılar 
dan biritıi hiilôsatcn iktibas cdi· 
yomz. 

"Garajdan çıkan adam kaldırım 

il-erindeki benzin deposuna kadar 
y·· .. .dil. 

Bizim Fransız olduğumuzu anla· 
mıştı. Onun için fransızca olarak 
sordu: 

- Ne ·_..:ar? 
- lki litre diye cevap verdim. 
Kovasını aldı, ben de arabanın 

tomobil kazasına t -: :.mış \ e telet 
olmuş gitmişti. Bu kaza Meyerling 
faciasının vukuundan tam elli sene 

~ dört ay sonra olmuştu. 

( Otomobil kazası neticesinde ölen 
Ar~idük Joıef Fransuva Jozefin 
kızının oğludur. kınesi 1900 yılın
da kra!ın .nabeyincilerinden kont 
Langay ile evlenmişti. Rudolf bt: 
evlenmenin biricik çocuğudur. Habc: 
burg hanedanının ;'-arine çök~n nü
huset bu delikanlıda da kendisini 
gö termiştir. Bu münasebetle son 
60 sene içerisinde Habsburg hane
danının uğradığı facialı ölümlerin 
bir listesini \'e .••. ~:i de faydalı bu· 
luyoruz. 

Avusturya imparatoru Fransuva 
• Jozefin kardeşi :\1akc;mili~·""' 1 ""7 

Fethi beyin romanının yerine 2 
de Meksikaya kral intihap edilmi~· 
ti. Orada bir i.>yan hareketini müte
akip kurşuna dizildi. Kansı Şarlat 
1867 de çıldırd ı. 

bwzin deposunun kapağını açtun.1 Fransuva Jozefin kansının kuıe· 
Şimdi ihtiyat hazinesine benzin bo- ni olan Davyera kralı ikinci Lui 
ş:tltwn adam tarihin en maceralı ta.· Arşidük Rudolfun ölmezden kısa 1836 da Stenberg gölünde boğul-
runmış şahıslarından birisidir. Ha- bir zaman evvel çekilmi1 resmi du. Oğlu Rudolf 1889 da Meyerling 
yatı bir a~k hikayesine bağlı olan, de ölü bulundu. Kuzeni Jan Sah-a· 
gençliği bir mazinin yükü altında . . . . . . tor 1891 de esrarengiz bir surette 
ezilmiş bir insan ... Bakışında Şarl . Işte bunun ıçındır kı elındekı ben- kayboldu. Bugüne kadar ne olduğu 
Kent ve ikinci Filipin resimlerinden zın kova.sın: hazn:me ~ltan ?u meçhul kaldı. i mparator Fransuva 
başlryarak bütün }iabSburg han~ a~ama bır soz söylıyemı:rorW]J.:s,im 19.zefin k:lneı Elisabetin ku: k"rc!e· 

danı mensuplarının bakı~Iannı ha- d~ bu z~t .. kral ~.anedamna mensup 5i 1889 da Viyanada bir sergiyi zi· 
trrlatan bir mana var. Bu garaja bır Arşıduk de~ıl, hayatı.nı çah~a· yaret ederken zuhur eden bir yan
sırf bu adamı görmek ve onunla ko rak kazanan bır ameledır. Artık gında diri diri yandı. Bizzat impa· 
nuşmak için geldim. Fakat bir tür- Hofburg meydanındaki muhteşem ratoriçe Elizabet 1898 de Cenevrede 
Iü cesaret edemiyordu. saraylarda oturmuyor. Çünkü bu· !lir ltatyan anarşisti tarafından kat 

Bu adam doğrudan doğruya A· ralan Bitler hükumeti tarafındar. 'edildi. İmparatorun yeğeni ve A· 
vusturya imparatoru Fransuva - ticaret odası yapılmıştır. Eski ze\'k vusturya veliahdi Fransuva - Ferdi· 
Jozef ve imparatoriçe Eliıabetle ak- lerin yatak odalarında yazı makine- nane! 1914 de Saraybosnada \'Urul· 
rabadır. Damarlarında Stembe:g lerinin takırtısı işitiliyor. :iu ,.e bu yüzden cihan harbi patla· 

gölünde boğulan Bavyera kralı Lui' Fakat Arşidük Rudolrun bu mü· 'lı. imparatorun yeğeni ve Avustur· 
nin kanı var. tevazi yaşay151 bile hu zatı Habs· va imparatoru birinci Şarl mütare· 

Bu adam Mcyerling faciasının i· 
nema perdesi üzerinde canlanı~ını 

seyretti; dedesinin Şarl l3o\'aye ta· 
rafından temsil edildiğini de gördü. 
O vakit gazeteciler genç adamın bu 
filme dair fikrini sordular. Büyü~ 

babasına ait clli sene ewclki mace 
ranın filmde car.:_nmasına itiraz e
:Jip etmediğini anlamak istediler. 
Dedesinin hatırasını müdafaa edir 
etmiyeceğini öğrenmeğe çalıştılar . 

Fakat delikanlı bu uallere tek bir 
cevap bile vennedi. 

burg har.edanının üzerine çöken fe· 1\:eden sonra 1922 de Mader a:hc:;rı· 
laketten hissesfoi almasına mani o· :la sefa1et içerisinde öldü. 
lamadı. 

Arşidük Rudolfun ·l:nzin depo
sundan otomobilimi doldurduktan . 
bir hafta ~nra Parisc döndüğüm 

vakit Viyanadan aldığım ilk mek
tup onun ölümünü haber veriyor
du. Zavallı A~idtikün hayatta bir 
tek zevki kalmıştı. Otomobile bin· 
mek ve son süratle sürmek .. Deli· 
kanlı. motörünü gene son hıziyle 
sürerken s~mmring civarında bir: o-

\·e nihayet hanedanın son erk !: 
e\ 1 fijı Rudolf on dokuz haziran 
1939 da Viyanada bir otomobil ka· 
ıasında öldü. 

fşgal altında 

Bugün dcrccdilemcdi özur dile
rız. 

ı • • , :Jı>,,,,. •• ~- ' • ' 

- Bir şey istemiyor gibi görünüyor, .• 
Fakat dün istikbalde kuracağımız yuva
dan bahsediyorduk. O vakit Nihat söz 
arasında yeni yuvamızda bu mobilyanın 
yakışmıyacağmı söyledi. 

MASAL ç oc·uKLARI 
sin. !st{!rsen cşyamr koyacağrm ta\"an a· 
rası için size kira da veririm. 

Necla itiraz etmek ister gibi bir hareket 
yaptı: 

- Bu mevzuubahs olamaz, kardeşım. 

-Hangi eşyanın? 
- Annemden kalan bu mobilyanın. 

Necla evvela şaşımuş, gibi oldu; sonra 
Y.laya dıkkatle bakarak Ye başını salh
yan>.k Nihadın fikrini tasdik etti: 

- Nis.,-ınlmm hakkı yar. Herhalde Ni· 
hat :,on ::>İ$tem madeni mobilyaları bu 
tahta ve çabuk kirlenir eşyaya tercih e· 
diyor. Sonra bir genç kız beraber ya~ı

yacağı ada.mm fikirlerine itiraz etmeme· 
ğe a ı,malıdır. 

- Ben de öyle düşüyorum. 
- Vakia bu şekilde şimdiye kadar alış· 

tığın hayat şeklinden biraz a)Tilmış ola· 
clsın, fakat C\ lenmek yeni bir hayata 
doğmak değil midir? 

- Buna itiraz etmiyorum. Fakat bu 
eşya ara:.mda saklamak istediklerim de 
\ar. 

- EWıt.. 
- f şte bunun için seni çağırdım. Bu 

hmusta bana yardım edebilir misin? 
- Anlamadım Behire .. Ben sana nasıl 

H 

E .. 
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ESEN Nakleden : MUZAFFER 
yardım edebilirim. Nihatla aranızda ta
vassut etmemi mi istiyorsun? 

- Hayır .. Yalnız bu mobilyayı sizin e
ve naklettirmek istiyorum. Orada sen ba
karsın. 

Neclanın hayretten gözleri açıldı. 
- Fakat neden bütün ~yayı muhafaza 

etmek istiyorsun.. · 
- Bu aziz hatıraların bitpazannda sa· 

tılma ı bana çok acı gelecek de ondan. 

Ncclarun bak:şında o kadar derin bir 
hayret manaRı vardı ki Behire sözüne de
vam edemedi: 

- Neden bu kadar şaştın Ncc1 iı.! 

- Kullanmıyacak olduktan sonra bu 
eşyayı ne diye muhafaza ctm~{ istc:liğini 
anlıyamadım da ondan. He ha!d" hu e:ı
ya satılırsa ep:!yce hir pa :-a getirir . . 

Behire ba51nı salla~h. kati bir sesle: 
- Haytr, dedi. Maks:ı:hmı anlama:lın. 

Ben bu eşyayı kendim için saklamak is· 
tiyorum. Bunlara bir çok ihtiyacım o!a· 
bilir. Herhalde bu eşyayı yerle,;tirilecek 
bir köje bulunabilir. 

Neclanın suratı haHi a-.ıktı, Ye canı sı· 
kılmış bir tav1rla arkada;ıının yüzüne ba
kıyordu. 

- Sözlerini düşünerek söylediğini zan
netmiyorum Behire .. Eğer dü,ünmüş ol· 
saydın bu tefekkür tarzının götürdüğü 

neticenin ağırlığı karşı:.mda ı:üphe iz 
ürperirdin. 

Bu c;efer ~a:ırma sırası Bchircye gtl· 
mişti. 

- Söyld !:l .. rim•n nere i mantık ız? 

- Bir giin bu eıy~ra i!.;·: ::::n o!nr~~ı 
nı f arzedıyorsun .. 

- Tabii değil mi? 

- Hiç de tabii değil, böyle düşünmek 
bir gün Nihattan ayrılacağım kabul et· 
mak istiyorsun. birkaç sene sonra Nihat 
tan ayrı bir evde yaşamak, yeni bir yu· 
va lnnnak için mi? 

Arkadaşının miılahaz~emın ağırlıJı kar 
~ıc:ında Behire de düşündü ve: 

- Düşüncen do~ru kardeş·m, dedi. Fa· 
kat böyle dü~'inerek bu karan vermedim, 
dedi. .Nihatla ömrümüzün sonuna kadar 
beraber yaşamak için evleniyoruz . .Kiha· 
dı11 bütün ta:ıavvurlannı haklı buluyor, 
arzularını i tiyerek kabul ediyorum. Fa
kat annemin yadigarı o1a ... bu eşyn:lan e· 
b~iyen ayrılmak bana çok <ığır geliyor. 
Nihat bu e5va~, e\imize istemiyor. Var· 
.,. decliği yerine gc'sin. fakat hiç oı-

mat~ ben hu M ·anın muhafaza e lildi· 
ğini bi'eyim \"e bunur.la müteselli olayım. 
Herhalde bu yardımı benden esirgemez· 

Ben ve babam her arzuna peki de meğe 
hazırız. Fakat bu güzel eşyaya uzun za
man bir tavanarasmda saklanamaz, ha· 
rap olur, gider. 

Genç kız arkadaşına kederli kederli hak 
tr. sonra nzimkar bir ta\'ırla basım salla· 
dı: 

- Bir müddet bekleriz .. i çlerinde çok 
bağlı olduğum eşyayı e\•imize atmak için 
bir gün Nihadın muvafakatini ~lac:!ğımı 
ümit ediyorum. 
Neci~ mukabele etti: 
- Yahut bir mü:ldet sonra yeni yuva

na ısınır. bu eski hatnalardan ayrılmağa 
razı olursun. 

Behire cevap vermedi. 

Gözleri mihaniki bir halde üzerinde an· 
nesinin yazı yaıdığl yazı masasına tekrar 
dikildi, kısa bir zaman sonra artık yazdı· 
~ı kağıtları bu masanın gözlerinde istif 
edemiyecekti. yeni. meçh01. hatmıc:ız. ya
hancı bir ma_a tefekkiirlerine eş olmak ü
zere gelecekti. Bu dü5ünc~er gözlerini 
hulutlaştırdı. ( nevamt V01) 
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ffABERIN TARiHi ROMANI. 53 Yazan: Muzaffer Muhittin -Osman itimat ettiği .casus
lardan {Kara Şahin)i çağırttı 

;;::::; 

Kutup kAşiflerl 
- Dünkü ..,........ deftlD - Burada insan bulaeağmuzı doğru. (Tomıon kullibenln en bra .. 

Malı: - Yukarı kıaımlar her ıu ummuyorduk. Iıığmızı görün· lık yerine gider. 
Oıamu, Gregorluı tarafmda olup 

bitenlerin hakikatirJ anlamak için 
oraya derhal en seçme cuualanıı
dan birini göndermeye karar ver. 
dl. Fakat bu kararmı her ihtimale 
brtr Mal hatuna dahi llSylemedi. 

Yalnız Mal hatuna fU dUşUncest
nı aöyledl : 

- Sen aanır mwn ki, dedi, Mi
ray \'t Afroditi bana kal'll her~ 
bir tezvır yapma~ıı C"<'ıa&ret edebi • 
lır., _ \"&lansa ç beı rUıı içinde 
Dıey, an ç·km .. r r.ıı ki' Sonra ken. 
d1 akıbctleri.ıden korkmazlar mı? .. 

lt:ı.i hatun Ha'>iyPtle başını al -
lac:ıı. 

- ŞUpbeaiz!. Fakat Kirayı ele 
lecarmenln kolay olmıyacainu da 
h"rhalde bilirler. Zira nihayet ber 
t.a.ı de Bi.una sarayında bulunu -
)'orlar. Böyle bir !ley irtiklp etse
l r Bizans hUkhmc!ı&n onlan teslim 
etnuyec ktir. 

Osman hiddetlendi. 
kalm siyah kaşlarını çatmqtı. 

llorıı unlanır rlbi : 
- Pek alA ... '.iedl. Elbet bunu da 

16rUrUz ! .. Demek Miraym ve Af • 
t'Od tinlıı bize ıhanetlnde ıarar ey. 
lcrsın, öyle mi? ••• 

Mal Hatun lludaklannı wrarak: 
- Evet, dedi. Oğlumuz Orhan 

da keııdislııden yUz çevirmiftir! .. 
- Blb;orw:! .. 
Osman kendisinin itimad ettiği 

•damlara kendlaine menaub olan -
lann ltimataızhk beslemelerinden 
&oQ derece hlddetler.J.rdl. Fakat Mal 
liatuna buledlii ht:rmet ve emni -
Yet eiddetli hareket etmesine miı:ii 
o!malı:ta~ dJ. 

Hllnklr Olman, aaker ruhlu, cen
ılver bir adamdı. İtimat etttğl a. 
daına itimat ederdi. ltimadmı bir 
defa kaybetti mi. azami hqmmı 

kllllaıurdı. 
Mıray hakkında en yakmlarmm 

llıUphem ithamlan tahakkuk ede -
Celr olursa. - ki bu meselede en sa
t'ih ıekllde anl&Flacaktt, - tered.. 
d'1dııüz llyık oldufu cezayı vere. 
Celttf. 

Mal hatuna artrlı gideblleeejinl 
lJlla ederek : 

- Her ne halse, ahvalden haber-
dar bulun, dedi. Doetumua Grego
l'illaa tim.dilik bJçbır haber sönder. 
Dıemelı: gibi bir tedbir eylenıin.. 

Mal Hatun ayağa llalktJ. BaflY
ı-. da lfaret ederek : 

- Peki ... 
Dal e mırıldandı ve çıkıp ~ 

11.t gitti. 

Oaınan hemen en çok !timad et
litl caauıla.rdan (Kara Şahin) ia • 
Dl il.deki dönmeyi çaltrttı. Bu a. 
daın aalen bar rumdu. Fakat lbU. 
libi bir herifti. İhtlda etmift,L 

ftUııtlr birçok c.efalar Kara la· 
bf!ı denilen bu herifin meharetln1 
tecrtıbe etmi.§, hizmetlerinden dal. 
ıaa. Boa derece iyı neticeler almqtı. 

Onu bu.zwıma çatırtı. 
1'ara Şahin hilııklr Oamaıım bu-

1\aııaaa sirerken yer öptü. Velini -
llletiae ls6pek pbl sadakat beallyen 
ve taaııu her an feda.ya ham libl 
16rbe.a blr adamdı. 

Fakat o.man onun hi~tr umaa 
ca.ııu tehlikeye koymadan il ıör. 
dtıtunu de pek lJa bllirdL 

lierifin tellşla huzura girttiJı1 
lbtiateb.i bir tebeMümle aeyredl
Yol'du. 

'Y' - Gel bakalım. Kara eaımı. .. 
•klq ! .. dedi. 
karıa Şahin hUnklrm kUrktlDQn 
~ &pttı, ayakta elpen~ divau 

Ôllnq kendini tutamakamn yine 
l'llldll: 

t - Bre Şahin!.. Sen bizi bayatı 
;;n lahı Keyhlls!'flv yerine korsun! 

llnıhartb Jdmaelerlz. Bu kadar 
ed b Ye terbiyeden hotlamnaya ! .. 

Diye ona takıldı. 

Kara Şahin, ta.hin gfbt ıöelert ıstediğhı kif1Yi al. lllhuer ilinde halde iyice dönmuttur. Dün ge - ce, taıırdık. Siz burada yalnız mı Tomıon - Kutbu prktan pr. 
."tldır fıldır dönerek: blr bata eylemiyeıdn !. etki fırtınanm kıttan farkı yoktu. oturuyorsunuz? b~ katetmek fıtlyordunuz, ayle 

- Velbdmetim! •. Uğruna kur • Dedi Torr.son - Tam kutuplann ge- Mak - Yazlan, balık yağı ve mi? 
ban olurum ... De)ip tekrar etekle- Şahin keseyi saptı ve Olmanı e- zileceği mevsim. Hava böyle mü- f pengec;ı almak için bir gemi uğ-ı Dorton - Evet, bldmkf dk • 
:li. tekledi Yer &ptL ıait olsaydı, bizim grup da kaza • rar. düncil teıebbUı. 

- Yamanım Şahln! .. Gerçek bir - Velinimetim efendim! •• Evve - ya uğramıyacaktı. Buzlar vak • Dorton - Sonra, insan yilzü Tomson - Hepsi Wsino tarafı • 
)ahin gibi inaaD ılSnlli avlaram !.. lal1&h bu itiıı hallkmdan ıilratle tinden evvel tetekkill edince, va- görmeden, aylarca... 1 nızdaıı mı? 

Diye ıflldt1. gelirim. Boynum kJldan ince olaun! purumuz aıkııtı kaldı. Halbuki bu Mak - Yapnz. Dorton - Hayır. Böyle blr ke-
Sonra birdenbire clddllettL O an- Dedi. sene, bak sular ne klldar müsaitr Dorton - Ne zamandanberi? , ıif ıeyahati i~in ilk adımı babam 

da beybetıt, siyah sabllı yatıa ve - Haydi, marüetin görelim!.. Ne bUylik bir ideal: Arzm bir u - Malı: - Tomaon sekiz ıenedir' atmııtır. Meıhur Dorton facialı 
mepkkatlere alrpı11, cflnet yamfı Kara Şahin tekrar yer öperek re. cunu buzlarm arasmda battan ba· bur&.. Ben henUz iki aene kal • m belki bilirliniz. 
•ildyle yine on kne evvelki ku • n reri odadan çıktı. O anda hilıı- p katetmek! Bu ite bu ıene te - dım. Tomaoa - (Heyeeanlı) Evet. 

.nandan keallmif ti ör Omnaııın dimapda Miraym ıebblis eden bir Jdpf vana mu • Dorton - Kutbu glSren bir in- duydum. 
- Şahin! .• dedi. mukadderatı aon cilveeiııe doiru yU hakkak muvaffak olur. san, oraıını bir daha unutamaz. Dorton - Babamı bu buslara 
Şahin bu aeaten titredi. rUmekteydL O aırada)aa, hakkın • Uzaktan bir ıes - Hey, balo! Kaba, 1ert alev rengi tullllar, be. arumda kaybettik. O.ri dönme • 
- Lebbeyk... ia cereyan eden blltlln bu ahval - kimıe "Nr mı orada? yazlıkların arasında mavileıen ay, di, bütün tayfuile beraber feci 
Diye kekeledi. len bihaber olan Miray Afroditi ile Tomson - Bu da ne? mehtaplı ıecelerin korkun~luğu, bir ıurette öldü. Sonra Danimar • 
Ollllwa dltleri arumdan tunç rl- vedalqm11 va ihtiyar bir rum aaıı- (ikisi birden kapıya dotru ıi • fecrin parlak renkleri.. Aala unu • kalı ve Alman iki ilim tarafmdua 

.>1 8'n' blr ..ıe• d&lcmm kayıiıyla kıyafetini dejif. diycnlar) tulmu bunlar. daha tecrübe edildi ama yan JOI· 
- Blylk blmıet samanlarmda tirmlıJ oa1rak ÜlkUd&ra reçmektey- Mak. - (Kapıyı açarak) 1ki a. dan geri d&ıdiller. 

Tomaon - Bilhusa swnlıı.. Bu· 
:wıa itimat ederim. BilllrlOa, dedl di. dam .. Biri 8ltı veya ldonmuf. Toımon - Ya ıid 

• d bir rada insanı en ziyade ıtıkanet 
- Beli, vellDJmetlm!.. Yanında lriyan at uoagı a (Dorton, kucağında Consonu Dorton - Mevaim iyi cestl. 
- Şimdi M\'diltm Uemlerln kaL rum köylUaU rlbi ciyinmlftl. tqıdığı halde kapıda görütur. cezbediyor. Hayatm yorucu, ha • tali de yardım etti pllba, mu..ı-

lelerl mevsuu mu.ı olu ~il bir UlkUdarda bar Ud8l için Ud mlL H "ki • de t ... __ .. ft rap edici cUrültUaOınden burada (ak la .ın. 
er 1 sı 0 u- a_.. gc:nç eser yok. Sadece tabiatla eonsuz 0 ca•-· 

aıaMle vardır. 8wılanD bayatlan .cemmel at bulrlamnlltL adamlardır. Ustlerf. bq1an dib - Toaıaoıı - Reialniz kimdirP 
sen1D dil1n1Jl ucundadır!. Aktam balmalr bereydl. 1tindilr.) sabn, tahlımmWU, aakin, ebedi bek Dorton - Benim. 

- Kerem buyrwı, velinimetim!.. Üalrtldara çıkar çlkmu kendile- Tomson _Ne oldu? leyiıt Tomaoa _ (Genç adamın JL 
- Böyledir!., Stnl göndereceğim mu bekllyen atlara atladılar .,. Dorton - (İçeri girerek) mü. (Bu esnada banın yatmakta o- nına yaklaprak elini omuzua 

yerde dofnı hakikati öğrenip ba - dört nala yola dGsWdUler. him bir ıey tde~U .. Dtı•tll.. Baımı lan Comon yaftf yavaı açılır. k ) T brik ed • ~ı 5 ~ Baıı beyaz gu bezlerile aanlmıı· oyar e cnm, -. -. 
na haber eyllyeain! ... Miray AcllfloaJa İlım.ltte bu)Uf • çarptı .. Biru kanıyor. 8üyük muvaffakıyet! 

- Kurbu olam. veUDimetbn!.. mü illere• blrlill •tmleler, kea. (Consonu tahta uranın QıtUne tır.) 
- Hayır, lnll'bu olacak dC1l • dfe1 nuan d1kkatt cıelbetmemek 1• yatırıyorlar. Mak, bir ecza kutusu Conson - Neredeyim? Sana Dorton - Talddir ettfttnlsc!m 

dolayı tqekkilr ederim. Bu te • 
ıebbllstlıne çdımJık diyenler de ol 
du. 

lin, fakat kuıjıuı ~yUyeoek•! o. ;tn claba .....ı ,ola _.,.'ltr. ile pamuk pkanr.) ne oldu, Dorton? 
Dun iGla buer ._.. .,. dikkatli ol- Miray ve köylU kıyafetlmleki at Mak _ Tedavi ipni Tomaona (Tomaon, Dorton ismini iti • 
ma prettlr!.. Derbal fm1k tekfu.. Uflllı ortalık kararmala bqlaym • bırakın •• Bir doktor kadar nıahlr. tince yerinden uçrar. Hayret " 
ru OreprlW'u •adine ptecelr- ca atlanDa clol•dlslla yol ftl'dller. dir. korku ile, o fami tapyan ıenı ki-
lin! .. Ba lltl bosuk ime Buraya O tarlbte Ollkldar • Pmdik • Sa. Tomaon _ Sende misafirimize tife bakar.) 

Tomaoa - Ben bu afb 8yle i
yi an1anm ki.. Demek bu yQbek 
ideali tahakkuk ettirdim. Çok 
aıemnun oldum doğrusu. 

baakm eylemek bere gizlice btr ha panea eoa-U• bmlte gidillrdL ucak bir §ey ikram et. Dorton - (Hutaya yaldap -
~-!l.1~ Bunun hakiki ma - Buralarda konaklamak için, at rak) Korkma Conson, tehlikeyi 

~ir,~~: . 'c~ .. · ~ hf'men bana haber değiştirmek için banlar vardı. Dorton - (Malan sobanın Ol • atlattın. Fntma da seçti. 
hıüiiul IDNY' ,,. adllml atJarma ltlftll - tüınden bir fincana doldurup ver- Comon - Kendimi buzların i· 

Dorton - Garip bir ıey ama, 
yolda hep bu uğurda cantanm 
feda delenlerin ruhtan bana ce • 
ıaret "H gayret veriyorlamuı pbi 
tuhaf hislerin tesiri altmda bJı • 
yordum. Babamın batladıfı 1ta 
iti tamamlamakla onun da ruhu· 
nu memnun etmiı olduğumu dllfl 
nerek seviniyorum. 

Kara lüba hemen yer &ptl: dilden 1Qba b8tlln lN JDM1g111erde dili çorbayı ittiha ile içerek) Oh, çinde kaybobnut aandmL Tek ba. 
- Lı"IJlll •• ~!. Jroneklemep lllsam slnDeda JOL ne iyi ıelcll, çok teıekldlr ederim. ııına .. Her tarafım buz, bw:, buz! 
- B1Jta lılr bulrbk .,... auıbr! .. 

1 
ıarma devam ediyorlardı. Bize bu oyunu diln ıeceki fırtına (sayıklar). 

Mabat nedir! Bunlar baldkatl Bur lılehtab olduia için pcenlD 1e. oynakb. Vapurumus açıkta de -
sayı mı latlrdada ım blkqırlaı'? .•. rlnllğbıde oldakp mantaam olu mirledi.. Biz de kayıklarla dolqı. 
Yoksa bafka bir niyetleri mi var. bu IOlfldm rahatça yol almak mim· yorduk. Arkadatlar adanın öbür 
dır?. Bunl:ın öğrenirsin!.. kin oluyordu. tarafında kamp kurdular. Tipi çı-

- Lebbeyk, velinimetim!.. Ertesi sin ntle llserl lllllite Y&lıl kınca. Conson ile ben bu tarafı 
Hllnkir Olman koynundan çıka- olacaklardı. AkflDl beri de Aclü • dilftük. Gece yolu bulamadık. 

np bUytlk bir keae altını Şahinin ö. 1nr adamlırlle plecek. onda ba • Maamafih, fimdi hava açddı.. Ar
nUne attı: lunduktaD eoma imli• seçecekler. ka:Saıımın yaruı olmala, kamp 

- Bunu harçlık edersin!. Yalnız ~i. (0.... ,_.) yerini kolaylıkla bulabilecektik. 
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Pı Prult. lı Prult. Al Ollatı 

A Dikeni\ ~renk QaD•O 
'' Le •••-1111... •pın•u• C •• poeellll•• a 
maquereau ) h Th• •oo-lteı'PY .., eoo ... 
De-V • •u•ft Al Der 9tao11e••••• •-'•uclt 

1. çtçaı.l DAL 
• yaprü 
b çi9ek 
e diken. g,.. (19\'kl) 

d lnırd (tlrtıl) 

t. F: le .-ameau en fleun 
(florlfhe) 

• l& feu!lle 
b la fJeur 
c J'6ptne f. 
d la cbenllle du Pomltre 

de l'arpent.eue) du ıro. 
sellUer 

1. t: the flowerlns, of bl0890-
mbıg, twtg {the twtr in 
flower) 
a tbe Jeaf 
b the nower Cthe blGL 

som) 

e tbe spbıe (pop. tbe 
thorn, tlıe prickle) 

d the caterpDTar of the 
mqple. moth (tbe 
gooseberry caterplllar) 

25& 

L Aı der blühade ZweJ.r 
a dal Blatt 
b die Blllt• 
e der Stacbel 
d dle Raupe dee ltacbel· 

beerBpallera 

t. gtça 
a melıb <•fell) 
• .. <.-..> 1'e ... 

teeldl .... '1lrqlder. 
c te'nla un tepeclll (la

Upnt) ve teddr un• 
lan 

2. F: la fleur 
a l'ovatre at. [lnfife] 
b le eallce (lea folloles 1., 

lee 8'palu f ,) 
c le& Mipıtee m. (au 
centn)etle96tamin••~ 

ı. t: the flower (the blOl
IODl) 

a the (lnferior) ovary 
b the calyx (tlıe aepall) 

f 

Dorton - Yanındayım .. Uıü • 
yor musun? 
Conıon - Donuyorum. 
Dorton - Sıoa 11cak bir ıey 

verelim. Tomaon - Çok bahtiyardır, 
çok. 

Conson - (fincanı yakalayıp i
çerek) kendi kendime kutupta 
kalaaydım, ıcleli olurdum. 

Dorton - (Uzaktan gelen .... 
leri dinliyerek) Bizimkilerin , ... 

(Lütfen sayfayı çeviritlfsJ 

10. YABA.Nt BAYIR TUBPU 
(Jaardal otu) 

10. F: le raifort 1&uvage (la 
moutardelle) 

ıo. t: the horae - radlab (a 
piece of the horıae-radisb 
root) 

10. A: die Meerrettichwunel 
(Jıleerrettichzehe) 

• 
11. Pll&AM. 
11. F: le poireau (le poreau, 

le porreau) 
11. t: the leek 

(ıimilar, but mıaller and 
with tender leaveı of 
milder tute: the chive or 
ctve, generally used in 
the plural chtvee] 

11. A: der Porree 

1!. KABAK (belnn bbafr) 
ız. F: le potiron (la cttrouille) 
11. t: the pumpkln 
11. A: der Ktırbis 

IS. 800AN 
11. I': rolgnon m. (l'opon m.) 
1 S. t: the onlon 
ıs. A: die Zwiebel (Jmcben. 

swlebel) 

H. URANA TURPU 
14. F: le cbou - rave 
H. t: the kohlrabl (the tur-

m 

nip-eabbap or tumlp • 
rooted cabbap) 

H. A: der Kohlrabi (ErdlrollL 
rabi, die Obenilbe) 

11. Kı:BEVtz 

15. F: le c~lerl (le peratı odo

rant, le penıll dee marala) 

15. t: the celeriac or tunüp
rooted cele.ry (Wbicb Is 
eultivat'1d chlefly for ita 
tuber) 
[ the plant wboee blan· 
cbed stalk ia used in En
gland b:>th as salad and 
vegetable la the common 
celery.] 

1~ A: der Sellerie (Epplcb) 

18. KARA URANA 

18. F: la bette 
18. t: the maqel - wune1 (the 

manıold - wunel) 
18. A: der Manıold 

1'7. ISPAN.U: 
1'7. F: l'~plnard m. 
1'7. l: the splııach or spbıage 
1'7. A: der Spinat 

18. BR'CKsEL LlBANASJ 
18. F: Je chou de Bruxellea 
18. t: the BIUIHla 1J1aat8 
ıa. A: dıs RmenUW 
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Nazi aleyhtarları f aaligette lngiliz Fransız ve Leh 
Almanyaya garip bir mektup yağmuru başladı ' • 

Nazi siy~setini şiddetle tenkit eden bu_ ~ektu~l.ar Alman ordularının JŞ birıı•gw ı• 
sıyaset adamlarını fena halde sınırlendırıyor 

Fransız gazetelerinin verdiği ha- Hatta l.Iüsyö Göbels, M. Kinga - len bUtUn mektuplara tatbik olun - s 1 h . 
~rı=:~:e~·=igi~~~e~:~:::: ~~k:l~t~~~k~.:~;~~~r~a~~::~·: ması lazımdır. u ve e m n iye t y o 1 u n da yap il an 

Bu meşhur mektupların miktarı 
bep olan garip bir hadise vardır. bir manevrası olarak kabul etmekte • 

acaba ne kadardır? Bundan on be§ b b 1 • 1 1 d • ? 
Bc1::8:Uha~ı::t~=~~yleb= ::~:c!:~::~~:~ıi. d~u~~lt~ : gün evvelki ilk harekette elli bini u 1 r eş m e n 1 n esas ar 1 n e e r 1 r • 

mUtecaviz mektup dağıtılmıştı. Bu 
tryor: rey() aleş püskürmekten geri kal 

posta ile gelen mektupların e!kl - 8 • F t • b h t k 1 
•11d haf~ evvel Londrah esrnrcn. madılar. sinden daha fazla olduğu bildiri! • ır ransız gaze esı u usus a mera 1 

cız M. Kingal tarafından A iman 
mektedir. 

mille~ine gön~cr!len hitabe Berlin- ikinci mesaj malumat vermektedı•r 
de bilyUk bir ınfıal fırtınası yarat - Peki bu mektupların muhteviyatı 
mı§lı. O }tadar ki ~rnsyö Göbcls Bütün bunlara rağmen csraren • neden ibarettir? Son posta ile gelen Fransızların 
muhterem centilmene bizzat cevap ...;7 M. Kingal Alman milletine ikin- Entransijen gazetesi, sulh yolun-

t>~ Evvela M. Kingal, Alman idare- ı 
vermek zahmetinde bulundu. Tabii ci bir hitabede bulunmaktan geri <la ngiliz, Fransız ve Leh ordu-

cilerinin, İngiliz devlet adamlarının 
bu mektubun ne gibi cUmlcler ih • kalmadı. rı arasında yapılan bir anlaşma • 

söyledikleri nutuklan aynen ter • 
tiva ettiğini tahmin müşkül değil - Bi kaç ....ı; e 1 Al ı"d e ı dan bahsetmektedir. Bu gazete 

r b'"'n vve • man ar c • elime etmemeleri dolayısile teessür 
dir. leri yine paket paket bir taknn ve tecssüfünU bildirmektedir. Bun- diyor ki: 

mektubun huduttan geçerek halita dan Milsyö Kingal taarruz bahsine İngiltere, Polonyaya garanti 
dağılmış olduf;runu gördliler. geçmektedir: "Son seneler zarfında verdikten sonra, İngiliz ve Leh 

leri.. Bizi aramağa çıktılar galiba! 
Belki .de gemiye dönmek .zamanı 
gelmiştir. Conso?Vda henüz yola 
çıkacak halde değil.. Yürüyemez. 

Mak - İsterseniz bir müddet 
daha burada kar.ıın. Siz gidip 
gelirsiniz. 

Dorton - Daha iyisi öyle yap. 
mak.. Biraz uyursa kendine ge -
lir. 

Mak - Ben de sizinle ~eraber 
geleyim .de, arkc:l:laşlarınızla görü· 
§Ü'rÜm. 

Tomson - Acaba geminiz bir 
yolcu alabilir mi? 

Dorton - Sizi mi? Memnuni -
yet. 

Tomson - Hayır. arkadaşım 
Mak, balıkçı gemisiyle dönmek 
istiyordu. Ben burada kalıyorum. 

Dorton - (Mak Rediye) Birlik 
te döneriz. (Tomsona) Allaha ıs • 
marladık, mister Tomson. 

Tomson - Kapıda, arkasından 

bakar,, Güle, güle oğlum. 
Dorton çıkar. 
Mak - Oğlunuz mu? 

Tomson - Evet. 
Mak - Kendinizi tanıtmıya -

cak mısmz? 
- Ha},r, mesudum .. Büyük i

dealim tahakkuk etti, hem .de ken
di olum tarafından. 

Mak - Ama, bilmem ki yazık 
değil mi? 

(Tomson cevap vermez. Masa • 
run başına oturarak bir deste is -
kambille oynar) 

Tomson - En tuhafıma giden 
nokta nedir, biliyor musun Mak, 
oğlum giderken bana "Mister 
Tomson,, diye hitap etti. 1 
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19. KA'BCI. (kaberun) 
19. F: le sals,ifis (la. scoM!O

nerc) 
19. 1: the ecorzonera or vi

per's grMs (alııo, but cr
roneously: the black salsi· 
fy) 

19. A: die Schwarzwurzel 

20. KARNABAHAR 
20. F: le chou - flcur 
20. 1: the cauliflower (a vari

ety of it: lhe broccoli) 
20. A: der Blumcnkohl 

21. BE\'AZ J.AllANA (gö
bekli lahana) 

21. F: le cbou blanc (le chou 
pomme, le cabus) 

21. 1: the white cabbage (a
nother kind: the red cab
bage) 

21. A: das WeiBkraut (der 
Kopfkobl, der Kohl) 

22. l\11LANO J_,AlfANASI 
(kn'lrcık lilhana) 

22. F: le chou de !.illan (le 
chou , • .. Savoie, le chou -
pomme - frise, 1n chou • 
bulle) 

22. t: the savoy or Savoy 
22. A: der Wirsingkohl (das 

Welschkraut) 

2~. l'F.ŞtL J.AHANA 

23. F: le chou vert (le chou 

25C 

Bütün mektuplar, Londra veya Alınan mecburiyetlerinden bahso _ devletleri arasındaki müzakere 
İngilteredcn postaya verilmiş olsa lunduğunu çok işittik. Fakat size n:~iccsinde bir harp çıkarsa Po -
bu takdirde mesele bir dereceye ka !}Unu arzedcyiın ki talepler daima l ımya ordusunun kendi yüksek 
dar basitleşccekti. I<'akat Alman • yeni taleplere yol açar.. Şüphesiz kumandanlarının idaresinde kal
yaya gelen ~f. Kingahn mektupla- ki, bizim de taleplerimiz olduğunu ması kararlaşmıştı. 
rınm yalnız lngiltereden değil, Frnn hiç bir zaman <lüşünmedinlz.,, Malfım olduğu üzere Fransız _ 
sa, Belçika, İsviçre, Danimarka, İngiliz kara kuvvetlerine Fransn 
Norveç, İsveç, hattü Almanyadan B" · t l l · . vüksek kumandanı general Ga-

ızım a ep erımız J 

postaya verilmiş oldukları görül - melin tarafından kumanda edile-
mü5tUr. 

İ§te bizim taleplerimiz: 

1) Xazl ttjiminin harici siya<;etL 
nln değişmesi laınndır. Daimi bir 
buhran l~indc ya~amaktan artık 

bıktık. 

Bu belki slıin için müıı;a,·idlr. An
cak ~unu düsünlinüz ki bb: milyon -
larca ki5i hadi.,derin uzun müddet 
hu ı;eldlıle de\·amını f<,fcmiyoruı. 

2) Siıln Führcrlcriniıin biıimle 

ulh ha.va.ıı;ı kinde te5rUd me-ıaJ et. 
mek isteyip istemediklerini bildir -
meleri lamndır. 

Bundan mR.ada M. Kingal Çekle -
rin içinde bulundukları vaziyeti, 
Almnn Yahudpcrlnln akıbetini ve 
nazı devletinin Hituflarmı ( !) ha.. 
ırlatmaktadır. 

BütUn Almanyaya yayılan bu 
Mektuplarla yapılan propagandaya mektuplar tabii nazi şeflerini çile • 
en çok $inirlencn mareşal Göringtir. den çıkartmıştır. 

Fakat "§imdilik sabır,, diyorlar, 
biz de icap ettiği şekilde hareket 

Bundan maada zarflar da birlbi • edeceğiz .. 
rine benzemekten çok uzaktırlar. Acaba nasıl hareket edecekler? 
Her boyda ve her renkte zarf var- Aynı şekilde ml? Almanlar tara -
dır. Bunlar deği~ik yazılar, yahut fmdan verilecek hitabeler muhak • 
makine ile yazılmışlardır. kak ki M. Klngalrn Almanyada ya. 

Bunun için Alman posta kontro - rattığı tesiri veremez .. 
lUnün ynbancı memlelCeUerdcn ge • 

iV 

" non ponune) 

il 

23. 1: the knle or kail (the 
Scolch kale, the borecolc, 
also called winter grcens, 
curled, or curly, greens) 

23. A: der Grünkohl (Kramı-
kohl) 

21. l\IARUL (salata marulu) 
21. F: la lailue (une saladc) 
24. t: thc IC't tucc (a he ad of 

lcttucc) 
21. A: der Kopf!alat (Sahıt, 

Staudensalat, die Salat
stnude; der Grilne Sa
lat; cin Haupt oder 
Hiiuptchen Salat) 
l, 2 B \KLiYE FASIJ.,E
!';t.NDEN 16-18, 20-21 
YAPR.\(IJ \'KSIJ,f~N 

l\"F.BATJ.ARDANDIR 
1·2 l<~: sont dcs plantes 
legumincuses ( des le. 
gumineuseı.ı) 16-18, 20-24 
~nnt des plnnles a feuilles 
comcstibles 
1-2 1: leguminous plant.n 
the fruita of which ar~ le. 
gumes or lrgumrns (le
gumfna). 
16-18. ~0.28 cabbagc 
plant, 
1-2 A: sind HUlsenfrüchte 
16-18, 20.23 Krautpflan
zcn 

ctktir. 

Ayni zamanlda Polonya ordu
sunun da general Gamelinin ku
manrlasma verilmesi düşünül

müş, fakat muharebe ve bilhassa 
emir neşri müşkülleri dolayısiyle 

bu projeden vazgeçilmişti .. 
Bir harp halinde Polonya or. 

dusu bir yan.dan şarktaki mütte -
Eklerimizle temasta bulunacak, 
diğer taraftan da umumi direktif
lere uyulacaktır. 

!şte bu münasebetle Büyük 
Bri.tanyanın deniz aşırı kuvvet • 
leri umLtmi müfettişi general Ed
mund İron!ıi de Londradan tayya. 
re ile Varşovaya gitmiştir. 

General ironside Val"§Ovada 
çok :.nühim görüşmeler yapacak 
ve bilhas~a Leh erkanıharbiye rei
si Gencr<.l Smigly • Ry<lz ile ko
nuşaca:ı:tır. 

Esasen bundan bir müddet ev. 
vel de hava :rnvvetleri hususunda 
küçük bir anlaşma yapılmıştı. 

Bu münasei)ctle bir Polonyalı 

pilot kafilesi Miraiay Bojan ve 
binbaşı Orlinski'nin idaresinde ol
mak üzere on beş gündenbcri Lon 
drada İngilizlerin yeni tayyareleri 
üzerinde talimler yapılmaktadır. 

.. 
--

Polonya mareşalı Şmigli Ritz 

lngiltere t'e Fransız ordularıtıa 
kttmarıda edecek olan general 

Gam elin 

Bun.dan maada bir kısım İngi· 
giliz pilotlarının da Varşovaya 

gön<ierilerek Leh tayyarelerindo 
1 çalısmaları düşünülmektedir. 
( 

l 
Ayni 7.amanda hemen Danzigin 

yanı başında Leh limanı Cdynia. 
ya <:la bir İngiliz tayyare gemisi -
nin yollanması mevzuu bahsolmak-

• tadır. 

Bu şe1<ilde birçok tayyare Po
lonya Boluvarı yolile Varşovaya 
gidecek, muayyen bir müddet için 
Polonya erkanıh:ırbiyesi emrinde 
çah~acaktır. 

Bu vaziyetler Pcıris, Londra ve 
Varşova a:-uunda siyasi ve diplı>
matik saheı.lar·~a clcluğu kadar as 
kerı sahada da t<im bir i~ birlil,i 
yapılmakta o'duğunu gösteriyor. 

Bu har~kette bir emniyet ve 
t'. ıl:ı unsuru v.ııôr. 

lren Korday 
(nrr~lnrnfı 8 incide) 

Attık doktorluğ:ı. resmen allahal3-
marladık dedim. Fakat bu havadi
si işitince babam küplere bindi. 
"Ailemizin §erefi elden gidiyor,, de 
di ve beni evlatlıktan reddetmcğe 

kalktı. Fakat görüyorsunuz ya, 
kısa bir zaman içersinde ailemle 
tekrar barıştık. Şimdi tıpkı lise ta. 
lebeliğiın zamanında olduğu gibi ta.. 
till geçrimek üzere babamın C\inc 
gidiyorum. 

Kısa bir zaman sustuktan 50nrn 
tren Korday anlatmakta devam e
dıyor: 

- Her şeyden evvel yeni mesle
ğimde muvaffak olmak, terakki et
mek istiyorum. Hakiki büyük sanat 
kar olmak arzusundnyım. Film çe. 
virirken kalbimin çarpınUlarında 

hakiki sanat heyecanını duyuyo -
rum. Kısa bir zaman içersinde bU
tiln dünya insanlarını gUldUreceği
m.i, ağlatacağımı Umid ediyorum. 
Bu hususta hiçbir fedakarlıktan çe 
klnmiyeccğim ... 

Yıldızla görüşen gazeteci bu sı
rada ona çok eayanı dikkat bir au_ 
nl sormuştur: 

- ~!eslek uğrunda hiçbir feda. 
karlıktan çekir.mem diyorsunuz ... 
Her §eyi, mescıil bUyük ve samlmi 
bir a.5kı bu uğurda fedaya razı o
la bilir misiniz? 

Yıldız bu sual kar§ısında şaşır -
mış, bir hayli düşünmüş, sonra se
sinde titriyer. bir tcreddüdle ccvab 
vermiştir: 

- Şimdiye kadar böyle bir eey 
düşünmedim. Fakat bana öyle ge_ 
liyor ki a§k ve sanat biribirine ma 
ni olamaz. Hatta ihtirasla scvmiycn 
ler sanatkar olamazlar. Kendime 
mahsu8 bir yuva, etrafımda dola _ 
şan çocuklar, c;:ılgmcnsrna sevdi
ğim bir adam. 811 hayal bir gün 
hakikat olursa o vakit eanatnn son 
kudretini bulmuş demektir. 

Yıldız mukallidinin 
yeni fılmi 

Yıldızları muvaffakıyetle tak 
lit etmekle meşhur olan Mikey 
Runey yakında çevrilecek olan 
bu filmde hünerini dünyaya tanı -
tacaktır. Sanatkar bu yeni filmie 
Liyonel Earimor, Klark Gebl, 
Vallas n .. r; ve Hcdi Laman tak -
li t edecektir. 
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TDrklye Cumhuriyet Merkez Haoka111 15 ı 7 ı 1939 
PAS 1 F 

vaziyeti 
A K T ı F --Lira Lira 

Kaıa: 
Altın san klosram17 li9 910 
Banknot • . • • • 1 • 

Ufaklık • • • • • • • 
Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası • . . . • • 
llariçtekl Jluhabirler: 

Altın: sarı kliiram 9 058 321 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri • • • 

lla:i11' Uıhııillerl: 
Deruhte ecıııcn evrakı nak_ 
ıliyc kıır'>ılı~ı . . • • • 
Kanunun 6-8 mııddeJerlne 

tevfıkan Hazine tarafından 
vaki tediyat • • • • • , 

Senedc..t ci1.:danı: 

2.t.164.0l 7,0:> 
18.811.600,5 

1.474.300,51 

528.132,11 

12.7·11.232.4 

S.156.919,6 

158.748.56:1, 

17.228.027, 

44A50.Dt 7.9C 

'128.132.1. 

Sermaye 

llıliyat akc-esl: 
Adi ,.e fcvka!Ade • 
Hususi 

• • • 

• • • . . . 
1'edaviildtkl /Jan/:nollar. 

Oeruhte edilen evrakı nakliye 
Kanunun 6.8 inci mnlllle. 
terine tevfili.:ın hazine hıra. 
randan vaki tedıyat . . . 
Deruhte edilen evrakı aak. 

15.013.820,m diye bakiyesi . . • . . 

141.520.536,-

Kar~ılıAı tamamen altın olarak 
ilheten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukııhlli ilheten 
teda. vazed. • . . . 
Tiirk llraıı Jle11duat1 
Dövi:ı Taalıhüdalr: 

Altına tahvili knbil dövizler 

4.217.13 ı.2:; 
6.000.000.-

1:lS.718.563.-

17.228.027.-

141.520.:)36.-

10.000.000.-

60.000.000.-

3.115.6~ 

15.000.000.-

10.217.13!.::;; 

220.520.536.-
3.'J.103.508.12 

Garip bir kaza 
Ticari senetler • • • • 

Esham 11e tah11lldl cüzdanı: 

126.646.670,00 ı 26.616.670,00 
Dl~er dö,·izler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri • • • • M.124.5.55.14 

~tonıobil kazalarında almmış bir çok resimler görmüşsünüzdür. Fa· 
at bıgi/teredcki bir kazada alman bu resmin benzerine rastgeldiğini· 

ze Pek sanmıyoruz. 
b Bu rok garip bir kaza olmııştıır. Vr otomobilin biribirine girmesi ve 
u otomobillerden birinin ters dönerek gördiiğiüıüz vaziyeti alması 

~e b~;uk bir patırdı)a rağmen kimsenin bımıunun kanamamış olması, 
ıakıkatcn garip değil mi? .. 

Deruhte ediJen enakı nak 
A Çıiyenin karşııı~ı esham ve 

\ tahvllAt itibari kıymetle 
B. Serbest esham ve tahviJAt: 

20 .. 7 - 939 Perşembe 
liı· 12.30 Progrnm. 12.J:i fiirk rniızı
~ • 1 - Kemençe l::ık " ıl. 2 - Ne\. 
"eo ı · lurhnn • S ızınnk ş ı kı - Hl) 1 
dem ı n k c ır. 3 - Ahmet Hnsım - Suzi 
b a ş rkı - Gel seninle. 4 - Arı 

}' • Suzın:ık şnrkı - A kınln ynn
ıtıl :ıkı lır. 5 - Bir nig.ilı ıl:ı knıııl 
ırn 6 
1 · - Suztnnk soz scrıı.ılsi. 1. 
eınıcket sa t O\ nrı, aJnns ve nıcll' 
~ 1 JI h berlerı. 13. 15 • 14 Mu 

rı ık program - Pi.). 19 Pı og 
rn. ı:ı 5 :'ılüzık (~l.llockcr • Fal,ıı 

c operet ndcn potpuri - J>l.l 
.ı fuı k mu ı (J'oo;ıl heyctı). 2 
lcckt ı;nnl n) arı, ojnns ,.c mele-

/ IJ h. b J rı. 2 .15 Konu~m:ı l 
i ıt S lı). 2 .30 Tıırk muziği: 1 

$t ııcşrc\ i. 2 - Abdı erendı • Hu 
~ tkı • Senın aşkınla çlık ol lum. 3 

ık bey - H l şark ı • Bır d m 
~llŞurdıı benı. 4 - Kıınun tn!,siml 

1 
- Lutfı be) • Hicnzk:ır şnrkı - · . 

.~3 nofdu gonul. ı; - Arif hev • Hı 
'" Zk • L r şarkı - Açıl ey gonrnı ad 
, C~k. 7 - Acem !dırdı şarkı - Bıı 
tın ~ız l :ıre ıhı duın. 8 - Şcnıc;et 
se 7.ıla - Hıc.ız şarkı • Kim gor l 

111
• U - Selfıhaltin Pınar - Hi • ı . 

~ark 
it lkı • Sızı il n k:ılbıın i SC\. 10 -

111 l ıı kusu • Akşam olur kcn ıı 

l
cr. 21.JO Konu5ına (l\lnrkoıııni 

o ~ ıtı 
lıs 1 Un ün Sl'ncı deuı;) e ı rııüıınselır. 
N e): O u ı l\luııir t:ır:ıfıncl:ın) 21.2~ 
•S cşcıı ııluklar - H. 21.30 {~:ın solo . 
• OJ>r 
21 4 

llno Ş d. n Cıındnr torofıncl.ınl 

22· '!ı.ü Muzık (0prr:ı nr;)nl:ırı _ Pl.) 
cı · 1 uzık (Kuçuk orkcstr:ı. Şef: Nı. 

P A kın): 1 - J. Slrauss • Ccını 
1:ı1:ck1 
Hı erı. 2 - Hans Slip - l\lnrş. :i -

rn ky - Kor akoY - S:ıdko opl'r. 
sınu 
Cnrı~n clügun şarkısı. 4 - ~iem.ınn 
,1 k ton (Dans). 5 - Mourlcc • Du 

a lar 
l:.dı ıın operetinden Jlotpurl. 6 
şır:ı r<) Kfınnekc - Mni ı•lbıscli hem 
• er oııeretinclen marş • Ar. Fin. t 
'-R •ıı:ın ch:ııkov ki - Knnzoncıt:ı (kı-
cke lçın konscrto). 8 - Paul I.ııı 
lı:ı 

1
• l) rılma (Fnntezı). 9 - OHcrı 

Cı .. M 
\ a~ı) u ette ( 17 nci n ır dans hıı. 
ınar~· 10 - Poul Lıııcke • :'ılız.ılı 
at, c '1ı 23 Son :ı1nns haberleri, z r 
'>o ın, tah\ ilüt, k:ıınbi;)o - nu~ı 

r sı u· . hant) t)al). 23.20 l\liizık (Cıı. 
ranı • Pi.). 23.55 • 2j Yarınki pı o 

21 .. 7 - 939 Cuma 

!ii •
1
:

1
30 Program. 12.35 Türk mu 

\ c rn ; l3 Memleket snnt nyorı, ajan 
Muzı~ eorolo11 haberleri. 13.15 • 1 
Prog (Senfonik plüklar - R.). h 

bır ;~rn. 19.05 Müzik ( Ceruso'nu 
helct )P,ı). 19.15 Türk müziği (Fıı ı 
Jans 

1 
• 20 Memleket saııt a) arı, 11 

l\onu;c meteoroloji hııberleri. 20. t , 
30 l'ü~a, m~r.ı:ılık spor scn·isi). 21• 
r \ ı. 2 ~uzı.;ı: 1 - Fcrolıfezn peş 
besıe 1 mail Hakkı • Ferahfcı. 
lsııı:ıiı.ı(:ı 1 lan cuyl sirişkJc. 3 -
teşı 

11 1 kkı • Fcr:ılıfczn şıırkı - A
l h:ık 11 ın. 4 - Santur t:ık imi. 5 
r tın •k _ır n - l~crnlıfcza şarkı - Sl'l 
l't• 1 ıçın. G - Tsmnil Hnkkı hl\ 

ıf 
rkı • l elılııpl .ı güwl 

ili N ırı il hl PoHaz - Ihı-; \ 

Aııanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz fizerine • • 
TahvllAl Ozerine • • , • 

0.481.000, 
20.258,6 

7.SOR.722, 

Hissednrlar • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

Ydr4n 

1 Temmuz 1938 tarihinden ltlbarea: 

mi hey - Miistcnr ş:trkı • Gel ey sn. 
ki şarabı tnzelenüir. 9 - l\luslnf:ı 

N'nfiz • IHiz1.nm ş:ırkı - Gönlüm nice 
ir. 10 - Siil,rü - Hüzznm şarkı • A
!nnın vc5il çamları. 21.10 Konuşınrı 

21.25 Neşeli pliıkJar - n. 21.30 Mü 
zık ( Hnd.) o orkestrası - Şef: Prae
orius): 1 - Jolı. Str:ıuss - Gccekuşu 

operetinden U\'ertür. 2 - F. Lehar 
• Altın ·ve gümfiş (\'als). 3 - Loh. 
Strnu s - "Acceleralionen" (Vals) 
4 - H. Heuhcrger • Opera hıılosu o
:ıeretf nden il\ ert. 5 - J. orrenbach 

NAŞlT ÖZCAN 
E. SADİ TEK 

' -• • · e bu ge<"e 
Reşiktnş Suodpark 
K \HM \KAnJŞIK 

şı:ııZ.\DEUAŞI Tl'H \X sı~mlASI 
(2) FiLM 

1 - Sorı pme, 
2 - Paris lıayalı. 

O~ naynn: Mnks Dcorley. 
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lcr, VcnUs heykeli gibi dökülmüş 
bir gerdan, tam bir semizlik ve 
son derecede oynak ve makineli 
bir endam. İşte Madam Dübarn 
yataktan kalktığı zaman ziyare
tine gelen dostlarına bütün bu 
güzelliklerini gösterirdi. Gecele. 
ri herkese tercih edilen on be -
şinci Lui, bile sabahleyin bu gü -
zellik demetini seyretmiye gelir, 
ihtiyarlara hayat sofrasından dU 
şen ekmek parçalarını kaybetme 
meleri hakkında verilen nasihat 
Ieı·e uyarak bu fevkalade güzel_ 
liktcn istifadeyi katiyen unut • 
mazdı. 

Bir müddettcnberi Madam DU 
barri geceleri uyuyamaz, rahat 
edemez olmuştu. Saat sekizde 
çıngırağı çeker içeriye giren hiz
metçiye güneşin girmesi için 
pencereleri açmasını emredercli. 
Bahsettiğimiz günde hava daha 
güzel, güneş daha parlaktı. Pen. 
cereler açılır açılmaz gilneş oda
ya girdi ve kadının tapılacak ka
dar güzel olan vücuduna kadar 
gitti. Güneşin hayat veren ışık. 
lan altında bir müddet kendini 
toplayan ve uykusuzluğun ver -
diği sersemliği bu sayede gide -
ren güzel kadın taze bir gül gon 
çası gibi yataktan kalktı. Altın 
çğerçeveli ve etrafı elmas ve in. 
cilcrle siislenmiş gayet güzel bir 
('} aynasını alarak latif yüzünü 

O, güzel ytizünU böylece hayret
le seyrederken hizmetçiler kadı -
nın omuzlarına tekmil dantela • 
lardan yapılmış bir manto attı -
lar. Ayaklarına ipek çoraplar 
gcydirdikten sonra her teli bir 
fakiri zengin edecek derecede 
süslü ve ziynetli olan bir ~ift 
terliği önüne koydular. 

Kadın elinden aynayı bıraka • 
rak: 

- Şondan haber yok mu? de. 
di. 

- Hayır, madam. 
- Vikont Jandan? 
- Hayır, madam. 
- Acaba Bişi haber almış mı? 
- Bugün sorduk, haber yok 

madam. 
- Mektup ta mı yok? 
- O da yok Madam. 

Dudaklarını büzerek: 
- Böyle beklemek nekadar 

zor, dedi. Bir anda yUz mil mesa
fe ile muhabere edecek bir şey 
icat edilmiyecek mi? Bu sabah 
elimin altına düşeceklerin vay 
haline .... Bekliyenler çok mu? 

- Tabii değil mi madam. 
- Kimbilir belki de değil .. D(') 

re. Veliahdin kansı yaktaeıyor. 
Onun yüzünden beni terketme • 
leri şaşılacak şey değildir. Çür-.. 

kü ben küciik bir yıldızım. O bir 
güneştir. D::!calım kimler gel • 

Muhtelif • • • • • • 

50. 708.102,44 

17.809.980,691 

4.500.00~ US.838.614.4 

417.lS00.864. 

Iskonto haddi " 4 Altın Qzerine r ~ S 

Yekun 

3,").127.670.76 
94.538.015.21 

417.506.864.34 
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- Evet, evet, görüşürüz, 

mösyö FiJip dö Taverney .... 

Vikontun, zabite birdenbire 
ismini söylemekten maksadı Fi
lip üzerinde yapacağı tesırt 

görmek idi. Filhakika hiç ümit 
etmediği halde isminin söylen
mesinden şaşıran Filip başını 

çevirdi. Yüzünde hafif bir en.di
şe görünüyordu. Fakat .derhal 
kendini toplayarak şapkasile se
lam veı:ldi. 

- Oğurlar olsun Müsyö Jan 
dü Barri, deldi. Araba süratle u 
zaklaştı. 

Vikont yüzünü buruıturarak: 
- Allah cezasını versin 1 Ko

lum çok ağrıyor; hiç rahat de. 
ğilim. 

- İlk konakta çocuk yemek yer 
ken bir doktor çağınrız. 

- Sahi 1 Biz yemek yemedik 1 
Canımın acısı ittihamı kaçırdı. 

Yalnız çok hıraretim var. 
- Bir kadeh şarap içer mi-

sin? 
- Evet içerim, ver bakalım. 
Jilber: 
- Müsyö size bir şey arzet -

sem ... diye yine kekeledi. 
- Söyle. 
- Sizin şimdi bulunduğunuz 

vaziyette. yani yaralı iken içki 
içmek zararlıdır. 

- öyle mi? 
I~ar.:ieşine döner~k söylendi: 

- Demek senin filozofun bir 
doktor! 

Jilber: 
- Hayır Müsyö, doktor deği. 

lim, fakat bir gün doktor olmak 
emelindeyim. Yalnız muharebe 
adamlarına mahsus elan bir ki -
tapta bir yaralıya her şeyden ev
vel şarap ve kahvenin yasak e -
dilmesini okudum. 

- Mademki bir kitapta gör -
dün, o hal::lc şaraptan vaz geçe· 
lim. 

- Yalnız Vikont mendilini 
verirse gidip şu görünen çeşme • 
de ıslatımn. yaranın üzerine ko· 
yarlarsa rahat ederler. 

~on bir mendil vererek: 
- Haydi dostum, dedi. 

Araba durdu. Delikanlı men • 
dili ıslatmak için gitti. 

Vikont: 
- Bu çocuk konuşmamıza 

mani olacak, dedi. 
- Patva lisanile konuşuruz. 
- Ben istiyorum ki arabayı 

sürerek gidelim, onu buı;ada bı • 
rakabm. 

- Haksızlık ediyorsun Jan 1 
Çi~nkü bu çocuk bize hizmet e • 
decek. 

- Nasıl? 

- Şimdiye kadar bana pek 
mühim malUmat verdi. 

- Neye dair? 
- Prensese dair. Biraz evvel 
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-· Saç Bakımı •~ 

Ço cuklarımızın 
• 

ıçın 
• Sağlığı 

F 
F 

Bütün munevver. Anneler 
FOSF~TiN'i 
O S FA T i 

Fosfatlı, Vitaminli bir gıdadır. 

o S FA T 

Bilirler 
N • 

• 
• 
1 N • 

• 
Çocukla.rm, S aylıktan itibaren lagaddiJcrini karşılar. 

FOSFATiN • • 
En kuvvetli çocuk gıdasıdır. 

F S FA T • 
1 o 

Renksiz yanaklan pembelestirir. 

F o S FA T i 
Canlı, kanlı, kun·etıı yanular yetiştirir. 

N 

N 

• 
• 

• 
• 

1 FOSFATIN : F r~nşad_an gelir, taklitlerinden sakınınız. r 
IF O S FA Tt N· FAL YER markasiyle isteyiniz .. 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cifüi Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 teminatı eksiltmenin 

Lira Kr. lira kuruş şekli saati 
Yazı dizme makinesi 1 adet sif 8000 .- 600.- Kapalı Z. 14 
Şantirifuj tulumba ve teferrüatı l .. ., 850 .- 63 75 pazarlık 15 
Yinç 1 " " 

6500 .- 487 50 kapalı Z. 16 
Fod boru ve teferruatı ., 1866 .- 139 95 Açık ek. 16,30 

Saç eksiri 

omojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlen:ii
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

rngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

·~---.. ---1 ...... ı:mıı ................. ~ 
---------

~.evlet · D.emiry9iJart ye. i; .Limanlar;ı :; 
. ışletme ·· .. Umum t1 idaresi ~- ilanları ;·?·· 

Muhammen bedeli 825 lira olan 75 metre murabbaı vagon içın 

marşpiye lastiği 7·8-939 pazartesi günü saat (10,30) onbuçukta Hay· 
darpaşada gar binası G- · ::.:~1d~!~i komisyon tarafından açık eksiltrrC' 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 61 !i ra 88 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımd!r. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. (5264) 

-

. f' • 

lstanbul · Belediyesi IJan.ları 
·' -. ~ 

Güzelliğin en birinci şartı 

etrol Nizam 
Kepeklen ve saç dökülmesin 
tedavi eden tesiri müeerreb biı 

·uaçtır ---------... 
l
r-•8•A•K•E,•R•:azalanmn .. 1 

:>attığı kostüm \·e pardesüler, 
emsalsiz bir biçimdir. il 

Sağlam 
Sık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın er 

zengin çeşitleri, her yerden u 
cuz fiyat ve müsait şartlar!: 

o:::ıtılmt1kt~vhr 

İstanbul dördüncü icra memurlu· 
ğundan: 

Beyoğlunda Osmanbcyde Şafak 
:-0kak Fo:-kolo apartımamnda 5 No. 
h dairede mukim iken halen ika· 
metgahı meçhUl bulunan Ağazade 

Şakire ... 
P. Polyanidisin Asya vapuruna i

zafc:ten İstanbul ikinci ticaret mah· 
kemesinde aleyhinize ikame ve ıs· 

tihsal erlediği 15 mart 939 günlü 
ve 934-1114 ve 935-.ıg No. lı ilam 
ile bin dokuz yüz seksen üç liramı: 
9827 kuruş ma::;arifi muhakeme \'t 

125 lira ücreti vekalet ve 6 ağusto~ 
1933 gü · 'inden itibaren yüzde 5 
faizle birlikte vapura izafeten tahsı· 
!ine karar verilmiş ve iş bu ilan be· 
rai ifaz daireye te\·di \'e tarafınıza 

tebliği muktazi icra emri mahalli i· 
kametinizin meçhul olması ha· 
::ıebile icra emrinin yirmi gün müd· 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme hizalarında göster.ilen 
ı u!lerle eksiltmeye konmuştur. 

I r - :\Iuharnmen bedeli muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hizalarında yazılıdr. 
l!I Eksiltme 4-9·939 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat 

Çöp nakliyatı işinde kullanılmak üzere, açık eksiltme suretile detı1. il~ren tebliğine icra merciincc 
kamyon kiralanacaktır. !hale 26·7· 939 çarşamba günü !"aat lb te daimi kara::- , erilmiş olduğundan bu mü
encümende yapılacaktır. Beher kam yonun günlük kira muhammeni ddet içinde borcu ödemeniz ve mal 

, ıncleki alım komisyonunda yapılacaktır. · 
ı V - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. · 

V - Müna~rnsaya girecek talipletr fiyatsız teklif mektuplarını santirifuj tulumbası için 4 gün ve vinç 
·c font borular için bir hafta en·eline kadar müskirat fabrikalar şubesine, ve yazı dizme makinesi için 
b:r hafta evveline kadar Tütün fabrikalar şubesine vererek aynca vesika almaları lazımdır. 

14,5 lira ve ilk teminatı 225 liradır. Şartname zabıt \O muamelfıt ~yam '.ermeniz lfızımdır. Bu müd· 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya det i~indc mal beyanı \·ermez~niz 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunma- h.:ı;- - :ı tazyik ve borcunuzu \'erme· 
l:ırr. (5081) <lı;;i:ıiz takdirde cebri icra ile tahsi· 

' . ~ . ... . . . . . . ' 

VI - !\1ühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflannı eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar me1kı1r 
komisyon başkan!rğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipc;iz gazetesidir 

YIT - Di.~cr ekc;iltmelere girecekler aranılan vesaik ve yüzde 7,5 giiYcrune parasile birlikte eksiltme 
için tayin cdikn günde yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5375) 

~~..,... ·~ ·· :...:". '•"...:.···_··~, .. : ':"' .. ~ . 

l74 JOZEF BALSAMO 

de zabitin ismini haber verdi 
gördün ya. 

- Peki kalsın 1 
Jilber, mendili ıslatıp gelmiş • 

ti. Söylediği gibi ıslak mendil 
yaı 2r.ın üzerine konunca acıyı 

~eskin etti. 
Vikont: 
- Çocuğun hakkı varmış, di

ye söylendi. Çok rahat ettim. 
Şim li konuşalım. 

jilbcr uyuklar gibi gözlerini 
kapayıp kulaklarını açtı. Fakat 
ümidi bo~a çıktr. Çünkü Faris · 
Elcrin ,.e bilmiyen bütün Fran
sızların nefret ettikleri Patva li. 
sanilc konuşmağa başlamışlardı. 
Jilber ken::lisine hakim olmakla 
lx:rabcr bu defa hoşnutsuzluk 

gö::ıtcrır bir hareket yapmaktan 
ncfs;ni rnenedemcdi. Matmazel 
Şon delikanlının bundan müte -
essir olduğunu anladı, teselli et
mek icin yüzüne bakarak gü · 
lüm::cdi. 

Jilber genç ka.dınm bu tebes · 
si.i·nünden sevildiğini anlayarak 
ok mesut oldu. Ah! Andrc onu 
ıu giiz"l ve sevimli ambarla gör
;e. Dı n u dfü:;jj u('!'ı'k kendinde 
biraz gu:ı:r ı. :~s~·tti; Nikoli hatı-
ıx·. b· ı~ t;el!:.-.ni;(•r•~:.:. 

Iki }:.u,1~1 1-1:-ııuşm::ıbrı.n.:.t de • 
A ıı cojyor!ırdt. 
v;i>.ont bfr,~:mbir•: d.n1h'1nıl\ 

1 ~ ·1; :.-~sTndcn arl· :..ıy~ uoğnı. 

~ ... !, t ı ·,~o f ~3..l!Sli, .. a: 

-Tuhaf şey! dedi. 
Şon: 

-Ne var? 
- Arap atı arkamızdan geli • 

yor. 
- Bak Jan bak. Üstünde bir 

kadın var, hem de ne güzel! 
- Kim güzel, at mı, kadın 

mı? 

- Kaldın : 
- Şon. Şunu çağır bel-

ki benden korktuğu gibi senden 
korkmaz, at için bin lira veri -
rim. 
Şon gülerek: 
- Kadın için ne verirsin? 
- Onun için neyim varsa! Ri. 

ca ederim çağır. 
- Madam! Madam! 
Fakat atın üzerinde bulun3n 

kadın bu davete hiç ehemmiyet 
vermiyerek arabanın yanından 
ok gibi geçip gitti. 

!tal yanca olarak: 
- İleri, cerit, ileri, diyordu. 
Vikont: 
- Bu bir İtalyalı, eğer bu ka . 

dar rahatsız olmasaydım araba· 
dan atlayıp arkasından koşar • 
dım. 

Jilber: 
- Ben onu tanırım, dedi. 
Vikont hayretle: 
- Bu kiir,iik adanı ha\•alinin 

adeta salnamesi! He:·kcsi tanı • 
~·O!'. 

Şon: 

JOZEF 

- lsmini söyler misin, dedi. 
- ismi Lorenza. 
-Kimdir? 
- Sihirbazın karısı. 

- Hangi sihirbazın? 
- Baron Jozef Balsamonun. 
!ki kardeş biribirinin yüzüne 

baktılar. 

Kadın gözlerile: 
- Alıkoyduğuma iyi etmedim 

mi? diyor, erkek de ''evet pek 
münasip oldu,, cevabını veriyor
du. 

- 23-

KONTES DÜBA RRINI N 
KALKMA ZAMAN I 

Şimdi okuyucularımız müsaa. 
de ederlerse Vikont Dübarri ile 
kız kardeşini arabalarında, brra
kara k ayni aileden başka birisin 
den bahsedelim. 

Evvelce Vcrsay sarayında on 
beşinci Luinin kızı Adelaidin o • 
turduğu daireye, bu kral bir se
neden beri metresi Madam Dil -
barriyi yerleştirmişti. Bu genç 
kadın, laübali tavırları, serbe"t 
hareketleri, neşesi ve sonsuz gL 
rişkinliği, parlak arzuları ile çok 
t.anberi derin bir sessizlik içinde 
bulunan sarayı neşe dolu bir y0r 
haline getirmişti. Oralla bulu • 
nanlarm hepsi dünyanın en şen 
ve memnun insanları gibi görlin 
mck mecburiyetine düşmüştii. 
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Madam Dübarrinin oturdueu 
küçük daireden her gün parlak 
bir eğlencenin emirleri verili • 
yordu. 

Bu dairede en ziyade merak 
uyandıran şey geni~ mermer 
merdivenlerden, g~inün dönme • 
siyle beraber elbiseler giyinnıi~ 
binlerce halkın inip çıkması, 

bekleme salonunda güzel malla.
mı görmek, onun ufak bir iltifa
tına nail olmak için saatlere.! 
beklemesiydi. 

Küçük Şose köyünde geçen 
vakanın ertesi günü sabahın !:'a. 
at dokuzunda Jan dö Voberniye 
ipek muslindcn zarif ve dantela
lar altında güzel vücudunu gijs
teren gecelik giymiş olduğu haL 
de yataktan çıkıyordu. 

Jan dö Voberniye, sonra Mat
mazel dö Lanj sonra da eski 
dostu Jan Dübarri sayesinde 
Kontes Dübarri olan bu genç 
kadın Venüs gibi güzeldi. Hatta 
hakikati hayale tercih eden kr 
için Venüsten daha güzel bir 
halde uykudan kalkmıştı. 

Çok güzel ve uzun kestane 
rengi snçlar, hafif mavi çizgi .. 
lcrlc süslenmiş beyaz atlasa ben
ziyen bir vücut, bazan mahmur 
ve hazan işveli mahir bir res~a; 
mm PlimlPn <'ıkıııış gihi Ifıtif hir 
ağız. iki sıra inci gibi dir,:lcr. :va. 
naklarda, ı:;cnede, parmaklarcla 
gayet mütenasip birçok gamze-' 

li cihetine gidileceği ilan olunur. 
(K.1. 189) 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Satış yer ı . 
VAKiT KITAPEVI · 

1-1 O kitaplık buincı seri 

Numara 
1 Safo 

Kuruş 

100 

1 2 Aile Çemberi 
·3 Ticaret, Banka. 

Borsa 
75 100 1 

Devlet ve lhtılal 75 
·) Sosyalizm 75 

J. Rasın külliyatı 75 
tşçı smıfı ihtilali 60 
Ruhi hayatta laşuur 6(1 

ısfahana doğru 100 
o J. Rasin külliyatı ll 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruı: 
ır. Hepsini alanlara % 2 
konto yapıllr. 2~6 kuruş 

·~in alındıktan sonra kalaı 

lirası ayda birer lira öden 
•k üzere dört taksite bağla 

ı r 

Dün ve yarın 
tercüme külliyat 

7 nci ser iden 

61-67-7 kitap 
61 Vikontun ölümü 3 
62 Leneit il. 1. 
63 Liza 1. 
64 Evlilik 2 
65 Gizli Pamuk harbi 5 
ili) Riıans tarihi ı . 
67 Senyolbeos Avrupa 6 


