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Moskova müzakerelerini toTpillemek için mi? 
Almanya, Sovyetlere 200 milyon 
Marklık kredi teklifini tazeledi 

-

. ""' Anavatana kaımşmasının bayramı m yapan 1lataydan iki manzara .. 

Moskovada 
müzakereler 

başladı 

Hatay 
Yurdun 

bayranıı 
her tarafında 

Bu müzakerelerin, üç taraflı 
müzakereler neticelenmeden 
başlaması kayde değer görülüyor 
Paris, 23 - Moskovada Alman- "Almanya ve So\'yetler birliği 

ya ile Sovyet Rusya arasında kredi arasında kredi ve ticaret mübadcle
ve ticaret mübadelesi görüşmelerine si görü~elerine son zamanlarda 
başlanmıştır. Bu hususta Tas ajan- yeniden başlanmı!itır. Bu gi.irüşme· 
sı Moskovada şu tebliği neşretmiş· lerde, Sovyetler birliği harici ticaret 
t ir: (Devamı 4 iinciide) 

s e v i n ç I e 'Romanylının topraklarını 
kuflanıy r! .. 
na~~:~: b~~\~U:~:~~: ~:~~~~J~ ::r~~.a~:~d!~:U:~~~~dan bir ak. , m u d a f a a k a r a r l h J u . 
f Plnaktadır. M'3mleketin her tara- Heyetler bugün, partiye, beledi-

b~· bayraklarla donanmıştır. Gece yeye ve halkevine iadei ziyaretler- / M uha . Ah t 1 T . t . d 
laUtUn halkevlerinde merasim yapı- de bulunmuşlar, sıtma enstitüsü ile rrır me aarruz nıye ın e 
biCaktır. Bilhassa Hatay büyük Türksözü gazetesini ziyaret etmiıı - Ekrem'ı"n o··ıu··mu··nun 
1 r bayram ve sevinç içindedir. Bu !erdir. 

,'·~~~=.~~~·~;·;~fl"'s:~~'::: de~~:::':. ~~~:~:~'n ;,:~li~~.: yıldönümü olanları kızdırdı ' 
h~Y bayramına iştirak etm~k üzere Antep, Maraş heyetleri bugün saat e 
n tkaç gündenbcri şehrimizde bulu- 15 de hususi trenle Adanadan ha -
/.n Meclis ikincı reisi Şemseddin reket etmişlerdir. Heyetler, garda ~ 
;ıırıaıtaym baıı?<anlığrndaki heyetle vali, belediye reisi, parti, halkevi 
lı <ll'ti genyönkurulunu temsil eden reisleri komutan ve halk tarafından 

J
t'j•ct azası dün Adananın Karataş hararetle ug·urlanmıştrr. 

ıı '\.• . 
'.!Itır zıyaret etmiştir. Burada ken ( Deııanıı f :;•ıriide J 

----~~~--~~~~~~~~~~~~~~ '"" ......_._.....~~A..a>•.._. ... ~A·A• •e•+••A• A.ft.A6 

j Türk Adliyesinde jüri teşkiline 
~ tüzum var mıdır 7 

, _.. :L ....... 4+'# V 9 V ;>9 WV'W'Y T-.-,r...,...,,......,_.. ...... _...W"Ori 

"Jüri 
bizde 

usulünün 
tatbikine Mer1ıu.m Ahmet Ekrem • k A k / ( Yaz ısı 4 üncüde) zm an go . ,, r ..... 25·.~T~:;~"&i;·~~ ...... 

1 
fQ 1 O- uo J Kadıkoyunde 
~ mu(11cdle nlYlmumn diyor ki: . N C . 
k ernleketimizin bazı yerlerinde kız kaçırmak. f I 1 
b ~il güdmek mübah savılır. Orada islenen bövle ,. Gazinosunda 

ırkıuçun failini jüri heyeti masum telakki ~de· Bayan 
Ce tir -, ı M u a 1 1 a 

-- . 1 ve keman; 

...!~~~.:!! ...... -.-:~!~.~:~~ .... 

llısan Unol 1 smail /\em al Elbir 
(Yazısı 2 i11cid<J. 

'} j \rıa~rd::.,~şm~ ~n:~~,ı;ı.ı 
Ta::im Pannramo ~~:d:-

3 ~ün yapılacak fo\'kalade 
~cnlikler için istihzaratta hulun 
muş ve methali defne dallarile 
sii..,leıımi~tir. Sayın mii1krik· 
rin hoş \'akit ~eı;irccl'ldcrini te
min eder. 

( \'ıı: ı •• · ı ı ciiılc) 

Bugünlerde sıcaklardan ;•aTmz in sanlar şik<iyefçi değildir. 1 - Bu af yorgımluldmı de.~il, sıral:tatı Jıal· 
siz kalm1ş, halla bayılma dereceleri ne gelmiştir. Bımıt anla~·mı sahibi ilk iş olarak iizcrine lımlımıla sıı 
sıkmış, 3 - Kendisine gelen attn, 4 - Yerden kalkabilmesi için ko şumlamıı çözmiiş, 5 _ Yeni bir 
dünyaya kavuştuğımu gören at, 6 - Ayağa kalkmtşttr . 

Bütün istanbul sayfiye 
yerlerine akın atti 

Halkın büyük bir kısmı da nakil vasıtala
rında yer bulamadıklarından geri döndü 

( ) 'a;ısı ./ ii11ciidt) 



VAKiT 
Asım Us, manalı haberler ve 

hadiseler baklrklı yazısında Ma
caristandaki Alman ekalliyetle
rinin harekete geçerek istiktaı iı
tedıkleri haberlerinden bahsede
:ek bunların ardında, nasyonal 
sosyalizmin tahrikini aramak la
zımgddiğini söyliyerek diyor ki: 

.. Acaba Macar hükumeti Ber
lin Nasyonal Sosyalist mahafilini 
kızdırmak için ne yapmıttır? Al
manlar Danzig meselesinde ileri
ye gitmek istedikleri halde Peşte 
hükumeti oyunbozanlık mı etmiş· 
tir? Sonra bu oyunbczanhkta Ro
manyanın arka perdeden bir rolü 
olmuş mudur? Yahut Almanya 
Danzig meselesinde ileriye gittiği 
halde İngilizler ile ve bütün dün
ya ile çarpıımak icebettiğini dü
şünmüş ide bu işi şimdilik bir ta· 
rafa bırakmak, onun yerine büyük 
Almanyanın Macaristan hudutla
rı içindeki emellerini tahakkuk et
tirmeğe çalışmak hakkı mı tercih 
edilmi~tir? 

Ortada Avrupadan akse.decek 
yeni hadiseler vaziyetin yeni in
kişafları hakkında bizi tenvir e
decektir.,, 

QJMHURIYET 
Nadir Nadi, bugünkü makale

sirlde sulcuları teşkil eden fertler 
arasında totalitcrleri enerjik ·ve 
ani harekete geçen bir blok farz· 
e.denlere ve onların ani bir hadise 
ka111sında sulhculardan çok ça
buk harekete geçeceklerini, mü
tesanis bulunduklarını söyleyen • 
lere cevap vermiye çah§arak to· 
taliter denilen bu iki milletin Al
manya ve İtalyanın dahiU vazi
yetlerini gözlden geçiriyor ve on
ların sanıldığı gibi mütesanit ot
machklannı anlatıyor. Oralarda 
ayrı ayrı c:epl\eler,de blribirleriyle 
daimi bir mücadele halinde bu -
hınduıdat'İnı ~ret ettikten sonra 
1ıyor ki: 

"Emirle çalqan matbuata ba
karak ayni şeyleri görmek, hatta 
•tzaktan sezmek mümkün değil

dir. A:ıcak şu var ki, emir vermek 
suretiyle tarihi ve içtlmat hakikat 
leri ide ortadan kaldırmak kimse
ye müyesser olamaınIJtır.,, 

Büyük derede 
Hangi plAjm suyu kirli 

19 Temmuz tarihli saymmda 
belediyenin muhtelif semtlerdeki 
deniz ıulanru tahlil ettirdiğini 
yazmış ve bu arada BUyUkdere 
ve civarındaki deniz aularmın li
ğım sulariyle kirlendiğini ili.ve 
etmiştik. 

Bu yazımız il.zerine Büyüldde· 
re banyoları sahibi bize bir mek
tup göndermiıtir. Bunda deniyor 
ki: 

"-Muhterem gazetenizin 19 
- 7 • 939 tarihli sayısında (Bele
lediye plaj aulanm tahlil etti
riyor) battığı altında yazılan ya
zıda, Sarıyer ve Büyükdere de
niz bamamlarınm auyu pek yalan 
larında bulunan lağımlarla kirlen
diği teabit edilmittir, deniliyordu. 

Hidiaenin hakikatini berveçhi 
zır arzeder ve o ıuretle ayni ıu· 
tunda tashihini rica ederim. 

Büyükderede Maltız çargısında, 
deniz kenarındaki gazino bahçe
sinden gazinocunun halka ldeniz 
banyosu yaptırmak üzere vaki 
müracaatı tetkikatı fenniyeye tabi 
tutulmug ve ancak, buradan la-
ğımların suları kirlcttiii tesbit 
kılındığından mtisaadci resmiyeıi 
verilmemiştir. 

Bu halin Büy.ükdere deniz ban· 
yolariyle alakası yoktur. Büyük -
dere deniz banyoları aıhht heyet -
lerin ve belediyenin tetkikleri ao· 
nunda verilen müauldelerle ~ıl -
91tır. 

9'1yftılere • !!eyazpark banyo· 
lan sahibi Raaim Kayra. 

1 

TAN 
M. Zekeriya, maarif mcselele 

rinden bahsediyor. Maarif Şiırc.

sının başardığı ve başarmak üze
re bulunduğu meseleleri anlatı 
yor. İlk ve orta tahsilde tutulma · 
11 icap eden yolların neler olmas 
llzım geldiğini sayıyor. Muallin 
kıtlığından, muallimleri mesleğ : 

bağlayamamamızdan bahsediyor 
Son sene içinde 5000 muallimiı 

meslekten ayrılmasını, buna mu
kabil 6000 muallim yetiıtirebikii· 

ğimizi söyliyerek diyor ki: 
''işte bizce Maarifin ve ŞQra

nın sür'atle halle mecbur olduğu 
mühim davalardan biri de budur. 
Muallim yetiıtirmek ve mevcut 
muallimleri mesleğe ısındırmak , 

umarız ki Şura bu meseleyi de 
memlekete en faydalı ıekilde hal 
le muvaffak olacaktır.,, 

YENISABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın, İtalyan 

gazetelerinin hemen hepsinde 
Türkiye aleyhinıde yazılar intipr 
ettiği şu sırada, mebus ve muhar
rir Abidin Daverin, Ankara sefa· 
retbanesinden bir lesepaseyi ha
mil bulunduğu halde, İtalyan 
topraklarına sokulmadığı hadise· 
sirıi hatırlatarak, pyet, İtalya hü 
kumeti bu meseleye dair bir tarzi· 
ye vermemiı veya af dilememiıse 
?izim de mukabele bilmisil yap
mamız icap ettifini söylemekte· 
diı • 

İtalyan sefarethanesinin Iese
pasını tafıyan bir mebusun böyle 
bir muameleye maruz kalmasının 
müsamaha kabul etmiyeeek bir 
tecavüz olduğunu işaret eden mu· 
harrir diyor ki: 

"Avrupa gazetelerinde sıksık 

gazetecileri huduttan dıprı çı

karma vak'alarına teaadilf ediyo
ruz. Fakat hiçbir memleket böy
ı~ hareketleri rnuJ.M..ı-;, QırJOlr. 

m.ıyor. ' 
Büyü1i Millet Meclisi 11 eylCıl· 

de tekrar içtimaa başlayacaktır . 
Hariciyemizin o zamana kadar bu 
meseleyi şu veya bu şekilde, hal· 
lederek millet vekillerinden ge
lebileclı: bir sual veya istizah tak· 
rirlyle kıymetli müzakere vakit
lerinin zıyama meyıdan bırakmı -
yacağı ıüphesizdir.,, 

Bina, kazanç itiraz 
komisyon lan 

Lağvediliyor 
Yerlerine muvazzaf maaılı 

komisyonlar kurulacak 

Vergi itirularmı tetkik işleriyle 

uirafan komlayonlar aon bir ka • 
nunla llğved.ilmlltlr. Bu kanun ev
velki gtlndenberl meriycte girmiş 
bulunmaktadır. 

Llğvedilen komlayonlar Ankara, 
lstan.bul ve İzmir gibi büyük aehir
lerde çalıfan kazanç, itiraz ve bina 
vergileri istinaf komlayonlandır. 

Bunlarm yerlerine muvazzaf m&a1-
lı ya komlayonlar kurulacaktır. 

Yeni komisyonlar bir reJs ve iki A
zAdan teıekkUl edecektir. Reislere 
90 Ura aa11 maat verilecektir. 

tıd izidan birisini ticaret odası. 

diğerini umumi meclis seçecektir. 
Bunlara da yirmişer lira aall maaş 
verilecektir. 

Komisyon reisleri adliye, dahilL 
ye, maliye ve ticaret veklletlerinin 
gBatereceği namzetler ara.anıdan ic
ra veklllerl heyeti tarafmdan seçı. 
lecektir. 

Bu komisyonların kararma yapı
lacak ittrular, Ankarada yUUek 
bir temyiz heyeti tarafmdan tetkik 
edilecektir. Kanunen lağvedilen 

aimdiki komleyonlar işleri yeni te
şekkUI edecek komisyonalra devre.. 
dilhıceye kadar reuvakkat olarak 
çalıpc.aklardır. 

H A B E R - Akpm Postası 23 TEMMUZ - 1939 

Akşamları güneş balarken Beyazıt havuzımun etrafı mesire verlerini andıran b · h z l .. M • 

biraz hava almak vı su yiaü görmek içı'n Beyazıt ha t • f d 
1 

ır a a maktadır. Gunduzlerı sıcaktan evlerinde bunalan 1ıa:k 
tıuzfl e ra ın a top anarak akşam sofası yapmaktadır Jar. 

lnh 
Bugu 

Dü 
tnani 

Şehirde sıtma 
mücadelesi 

"Jüri usulünün 1 Meçhul moför 
Cıhan motorunu yaraladık· 

tan sonra 
Yeıılk6y, Bakırk6y ve Çek. 

mece cıvarında ııtma 
bq pıterdi 

Yaz mevsim! ile beraber köyler
de ve İstanbul clvannda 11ivri11inek 
ve kara sinek mücadele.si de bq

lanuştır. 

Yeşilköy, Balurlı:öy ve Çeeınece 
civarlarında da sıtma başgöstermiş 
tir. Bunun sebebi bu mmtakaların 
şimdiye kadar artma mtlcadelesi 
sahası dışında tutulmuş olmaaıdır. 

Fakat son vaziyetler Uzerinc a.. 
lakadarlar derhal tedbirler almak 
lUzumunu görmUeler ve Yeeilköy 
ile Bakırköy araamda bulunan ve 
bir sıtma yatağı olan Ayamama de
resinin kurutulmasmı kararla§tır -
mışlardır. ı 

Su mUhendi.slerlnden Macidln re- • 
isllğinde bir heyet bu yolda tet • 
kilrl .. rA Jısa•)A1•H!lt1P 

b.izde tatbikine 
imkan gokl,, 

anır müddeDumum1 d~yor iKi: 
Meml~ketimiz~ bazı ye rlerinde kız kaçırmak 
k~n gudmek mubah sayılır. Orada işlenen böyle 
bır s~çun failini jüri heyeti masum telakki ede-
celdır · 

"Türk adliyesinde jüri te.şki- - Suç, umumiyetle kabahat ad 
line liaum var nıulır?,, mevzuu \'erilen en hafif ~ilden ölüm ce
etrafında bir anket açmış Vt zını müstelzim olan adam öldür 
diindeu itibaren tanınmış hu- mek gibi en ağır şekle kadar geP.ı 

kukçularımızın, adliyeci/erimi· ve kanunda muayyen ölçülerle et 
zin t'e münevverlerimizi11 fikir· zalandmlarak maşeri vicdanın tat 
lerini tesbite başlamıştık. Bu· minine saik olan bir haldir. Fakat 
gün de, Vsküdar kaymakamı suçlunun suçu işlediği ·zaman ne ıı 
Ihsan VnW, Avukat lsmail K~ bi saiklerin te3iri altında bulundu 
mal ~lbir, V~k.üdar . m.itddeiu· ğunu. hangi sebeblerle bunu raptı 
m~ı nmavını Mahır rle )'aP- ğını tetkik etmek de bir zarurettir. 
~J:mız konrJŞma~ . n~rediyo· h...Bazı suclul~r ıı.·~rthr ui h. .... ı"-· 

Bundan başka Florya ve Çeknte- • 

ce civarlarında rasgellnen biltiln 

. .~raa~ı v!~~ iktızas~dırr.~~te . b\ 
fiallerı tayın edecek heyet de bilhaı 

lhsan Ünlü'nün fikri sa demokrasi prensiplerile hareket 
eden rejimlerde en büyük merci o 
lan efkanumumiyeııin mümessilı 

jüri lıeyetleridi:. 

su birikintilerine mazot döknimek-
te ve sular illçlanmaktadır Üsküdar kazası kaymakamı th· 
Diğer taraftan Kadıköy, ·Göztepe 1 san Ünlü, s~.all~ri dinledikten~ son· 

ve Erenköy bav:ılisinde de sivrisi- ~a bu teşekkulc aleyhtar oldugunu 
nek çoğalmlftır. ıfa~e eden mütalcasıru ~ylece izah 

Doktorlar bu civardaki evleri ve ettı: 
bahçeleri dolaşarak suları illçla _ "- Jüri heyetleri adaletin tevziin 
maktadrrlar de mükemmel bir muvazene teşkil 

edecek mahiyettedirler. Ancak bu 
heyetleri teşkil eden zevat intihap 
suretile bu mevkie geleceklerinden 

Yerli mallar 
• • 

sergısı 
Bu sene geceleri saat 12 ye 

kadar açık bulunacak 

Halaydan bir heyet geliyor 
11 inci yerli mallar aergial hazır

lıklan tamamlanmak Uzeredir. 
Vali L6tfl Kırdar Salı gtlnll ser

giye giderek eon huırlıklan göz -
den gcçlreecktir. Bu suretle açılı§ 
gününden bir gün evvel her türlU 
hazırlıklar bitirilmJe olacaktır. 

Hatay valial ŞllkrU Sökmcnsüer 
bir telgraf göndermlt ve Hatay ik.. 
tıaat mUp.virl C~lllin relallğlnde 

bir heyetin yerli mallar aergialııc 

iştirak etmek llzere hareket ettik
leri bildi.rilm1'tir. Maarif veklleti 
negriyat mUdUrU Faik Reşid de eer 
gide kurulan bUyUk ldtab sergisi 
pavyonunu tetkik etmek llzere ya
rın Ankaradan ıehrimize gelecek
tir. Bu seneki sergide bir yenilik 
daha vardır. Her sene geceleri aa. 
at doku:r.da kapanan sergi bu yıl 

geceyansına kadar açık kalacaktır. 
Vali bu hususta müsaade vermit -
tir. Sergide her akşam gebJr ban
dosu çalacaktır. 

kendilerinde bulunması icap eden 
evsafı tamamile haiz olduklarına 

kanaat getinnek biraz güççedir. 
Bu iş tamamen ilmt ve içtimai 

bir tekemmülün muhassalasında 
tetkik edilebilir. 

Çünkü cezat Mdiselerde işlenen 
bir suç vardır. Bunun efkAn umu 
miye üzerinde bıraktığı tesir şüphe· 
siz ki efkArı umumiyenin mümessi· 
li bulunan halktan mürekkep biı 
heyetin tasvibine arzedilirse demok 
rasi prensiplerine daha uygun hare
ket edilmiş olur. Fakat bu heyet yu 
kanda söylediğim gibi birçok evsa· 
fı haiz olmak ~artile .. Bana gelin 
ce: Henüz bu yüksek teşekkülü,. 

faaliyetine içtimai bünyemizin h:ı 

nrlanmadığı kanaatinıie •im! 
Avukat lsmail Kemal 
Eıbir, jilriye hararetle 
taraftar 1 

Üniversitemizin dil profesfülüğ';" 
de bulunan awkat tsrnail Kemal 

E!bir jüri teşkili taraftarlarının e!' 

hararetlileri meyanında bulunmak 
tadır. 

Suallerimize sırasile cevap ve:-e!'l 
:ıvukat ezcüm!e şöyle söylemekte 
dir: 

TontÇ-on amcA 
aktar 

Avukat durdu, fikrini bir misafü 
anlattı: 

- Mesela bakınız Fransada cen 
yan eden bir '1ftcl;se buna güzel biı 
örnek sayılabilir. Hadise şu: 

Fransada 60 yr "ırında ihtiyaı 

bir baba 30 yaşlarında genç bir a 
damı öldürmek suçuyla mahkemt> 
ye veriliyor. Vaka şöyle cereyan et 
miş. Bir sabah, delikanlı traş olur 
ken ihtiyar bunun evine gelmiş, omı 

şöyle söylemiş: 

- Kızımı iğfal ettin. Bunu kend' 
kabahatimiz sayacağım ve sana kı· 
zımı almanı teklif etmiyeceğim 

Yalnız ortada bir çocuk var. Bunur 
babası sensin. Onu kanun nazarın· 

da evlatlığa kabul etmek mecburi 
yetindesin. Ya\'ru piç damgasile iç 
timat hayatta :r:iyan olur. Bunu yar 
manı ;stiyorum. 
Delikanlı bu sözler üzerine itida· 

lini kaybetmiş. ihtiyara: 
- Kızınızın namussuzluğunu te· 

1ftfi içi"l ke,-ıdi şöhret;mj lekeliyP· 
m&n. Hem sen namuslu bir adarr 
olsan bu teklifi bana yapmazsın 

ı\lçak baba! 
Diye çıkıı~mış, muhitinde çol· 

c:erefli bir maziye c:ahip ve fevkalA 
de namus1u tanılan ihtiyar kendir ' 
1<.avhetmi~. oracıkta eline geçird;;ı;. 
1'ir demirle deliknrılının bacıma vur· 
muş. onu öldürmüş mahkemeye ge· 
ti,.;'-niş. 

Bunun avukatı m~hur kati' 
Vaydmanın mildafaa vekili bulu· 
nan Mono Caferi müdafaasmr jü· 
riye hitaben şöyle yapmq: 

- Jüri heyetinin muhterem aza 
lan .. Siz de babasınız. Kendinizi 

Kaçtı 
DUn eabaha kal'fl saat dört 111-

• alannda Marmarada bir deniz ka
ıaaı OlmUflUr. 
İzmltten latanbula gelmekte olan 

KaramUrael limanına bağlı Sliley
man relslıı Cihan motörtl hmit kör. 
fezlnden dl§&rl çıkarken sabah ka • 
ranlığı içinde meçhul bir motörle 
.carşılaşmı§ ve bu meçhul motor Ci-
1an motörilne tiddetle çarpmıştır. 

Cihan motörll bao bodoelamasın 

Jan ı.~ metrelik bir yara almış ve 
Juradan sular girmeğe başlamıştır. 

Tayfalar canla bqla çalışarak 

>atmadan limanımıza gelebihnışler
iir. Meçhul motör kaçmıştır. 

o---

Saraflık yapan 
kamarot 

Köstenceden limanımıza gelen 
o----- ' .. - -
ya vapuru ıef kamarotu Mihail 
yolculara ecnebi dövizi mukabi -
tinde Türk parası verirken yaka
lanmı§tır. Suçlu vapurdan alınm·ı 
ve adliyeye teslim edilmi§tir. fa· 
ralar muaadere olunmuıtur. 

--0---

Numura mı yapıyordu 
deli miydi? 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz 
ldliyesinin ikinci sorgu hakimli
ğinde bir vak'a geçmi§, maruf aa
bıkalılardan Fettah iaminde, d<>
landmc:ılıktan suçlu birisi, müva
cehe aaraaında hakim Haaan G:i· 
naya ve ıorgu hakimliğindeki me 
murlara aaldırmııtır. Azılı ıuçlu, 

Jelilik atimetleri de göstermeğe 
haflamış, güçlükle tutulup tcv • 
kifnaneden mil,ahade altına atın

mııtır. 

bir dakika için müekkilimin yerine 
koyunuz, onun kadar namusluaı 
hareket etmek iktidarından mah· 
rumsanız müekkilimi itham ediniz! 
Vicdanlarına ba§ vuran heyet a· 

zası ihtiyarın beraatine karar ver· 

miş. 
Jüri azalıklanna seçilecek zeva· 

tm evve!§ baba olması, saniyen pc;i· 
:~olojiye vakıf bulunması, şerefile. 
namusile tanınmı,, tesir altında 
!talma.z. servetçe de itmaı kabil ol· 
mıyan zevattan seçilmesi llzımdır. 

Jüriye verilecek haklar veto yani 
evet veya hayırdan ibaret olmalı. 
valmz jüri azalan muhakemenin 
cereyanı masında lilzUm gördükÇt' 
reis vasıtasile sual de tevcih edebil· 

melidir. 
Hüllsa olarak diyebilirim ki jüri 

'ıeyetinin teşkili adaletin sıhhatle 
tevziine medar olmakla beraber ha· 
il tatbik edilen awkatlık kanunu· 
nun müeyyidelerinden biri olan (o

tomatik tasfiye) itine de fuluile 
hizmet edecek, avukatlarm fevkall 
de mesai ile ıeJipelerine de yan· 
vacaktır. 

Üsküdar mlddeiumumi 
muavini ne diyor ? 
Üsküd<tr müddeiumumi muavini 

Mahir jüri teşkili işini içtimai bün· 
( Deııamı 4 ünciide) 
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nhisarlar Ve~ili 
ugun lzmire hareket etti 
Dürı komiıyoncular ve 

bıtııifaturacılar heyetleriyle 

görüıtü 

Şehtiıniz.de bulunan gümrU.k ve 
lnhta . 
d.. arlar vekili Raif Karadenız 

un gUınrükler ba§müdürlüğünde 
1n~ruı olnıuş ve gUmrük komia -
~·onc 1 • u arı ile manüatura tUccl!rları 
llanınıa iki heyeti kabul ederek di
elt)e,.;~, d' 1 . t' ....... ın eml§ ır, 

Alanıraturacılar bilhıwıa Alman -
arın hakiki pamuk yerine eşyaya 

~un·ı 
glinı. P&ınuk kart§trrdıklarını, fakat 
iı rilltlerde yapılan muayenelerde 
k e mallar sun'i pamuklu görülerek 

endu.. . - d . kl '"rtnden ceza almdıgın an §1 -

tı ~~t etmişlerdir. Vekil bu vazlye. 
Uıelteceğini soylemiştir. 

ru ~ Karadeniz bugUn Ege vapu
ikl Ue lzınire haı eket etmiştir. Bir 
n gUn Bonra tekrar şehrimize dö-

ecektir. 

---------~~~~~~~-
Eğlence 

yerlerinde 
Paztrlan baıka tarife tatbik 

eclilmemeıi için 
... , b' 
Pa ır .. ~ontrol yapı~acak 

bik z~r ~unleri baıka tarıfe tat· 
n 

1 
edıldıği iddia edilen kır gazi

d? an, ınesirc yerleri ve plajlarla 
t~~~r. ~ğlenc:e mahallerinin kont· 
l lı. u ıçın dün vilayetçe kaymakam 
~.lara bir tamim yapılmıı. bu ta· 
nı'l'llde kaymakamlarla emniyet 

1 'rrıurlarının ve diğer alakadar • 
•tın b. 

la ızzat teftiılerde bulunma· 
tı bild· . ırılmiştir. 

rrıa~u ıncyanda bütün kaza kay· 
ki il~ları bizzat mıntakalarmda 
ni ~ilzıno, plaj ve eğlence yerleri· 

5,, 
0Ia1arak tarifelerin tatbiki hu 

"'Unu k ted· ontrol etmişler ve etmek 
1tler. 

Atatürk köprüsü 
İki •y içinde açılacak 

~latUrk köprüsü inşaatının ta
liyeu1lnrnaııı için hümmalı bir faa

l( .e 9al1tılmaktadır. 
lı"' 0

Prti üzerine döeenmek Uzere 
l'ln8a"a -ke llSın" Yanm milyon agaç par. 
ge~ lı'lanınıJ, bunlardan 150 bini 

tir. 
l<öpru 

Vay Ye evvelce dö§enen tram-
lıel'ayJan tamamen .söktilmüıtür. 

na l'rt tarafta meydanlar açılmuı
l ete erıl latimlak kanununun mcıi
tır t tlıırteıiyle <1Erhal bqlanacak
rn~ ,~Ptii iki ay içinde tamamlan. 

O._Calttı l( r. 
0I>rtin .. 

Yeııfn un açılmuile vceaitinakli-
lıyeceır lrlUhirn bir kısmı buradan iş
ISUnd ,.: bu ııuretıe Galata köprii -

e~ •••l!L b\it 1 -.unamın önüne geçil-
o acalttrr. 

Cenge~öy~deki umumi 
hela yeniden yaplldı 

ç,11.ıelk .. ·· 
civarı 0 Yundc iıkele meydanı 
halin·l\da bulunan ve n:ıczbelelik 1 aı 
dar b 

1 
rnış olan eıki hela Uıkü· 

e ed· 
1ar1ıc 'Ycsi tarafından yıktırı· 

400 r 
dcrn b· ıra sarfiyle yerine mo-

ır hcı· · 
. licıa, ü a .. ınıa edi~mittir. 
tıEade . ç gundcnberı halkın iı· 

sınc 
&eledi a~ılrnış bulunmaktadır. 

l r 11'1 Yenın bu insaatına vakıf 
lldUrJ .. - ·· ll-·Jt ugu de (50) lira ver-

surctiyJ · . . . 
c l§tırak ctmıştır. 

HABER - Alqam P•tan 

Dünga vaziyeti 
Yazan: Necip Fazıl KISKÜ REK 

Okuyucularunla bugün, dünya bebi ve neticesi üzerinde kimse ka· 
vaziyeti üzerinde konuşmak istiyo· fa patlatmaya zahmet etmeden., zi· 
rum. Her şeyden evvel bildireyim fafa ait faaliyet şekillerini bilmek 
ki ne ben bir siyaset yazıc1S1yım. hevesinde. iyi ama zifaf odasında 

ne de bu yazı, bildiğimiz manada nasıl bir hadise cereyan edeceğini 

politika fıkrası. ·tasarlayabilmek için, gelinle güve· 
Hadiseleri içtimai ve ruhi planda yin aşk akidelerini tanımak la-

deşmek .istiyen sanat ve fikir adam· zım. "Harp olacak mı, olmıyacak 
lanna siyaset zemini çok sığ görü· mı?., sualine ce\ap verebilmek için 
nür. Florya kumsalları gibi bir şey. de harbi körüklb:en sebeblere, şOy 
Gidersiniz, gidersiniz, su bir türlü le bir ku§bakışı göz atmalıyız: 
çenenize ulaşmaz. Halbuki kalaba· 1914 dünya. harbine gelinceye ka· 
lıbrın büyüğü oradadır. Hatta deni· dar bütün savaştan idare eden ka· 
ze girme işinin nazımları bile ora· nun, tarihleri çok eski din muhare· 
da. Nasıl ki otomobil motörünü mü beteri müstesna, sadece madde ve 
hendis yapar, fakat şoför kullanır. menafat hırsı. Falan krallığın. z~· 
Bunun gibi, derin içtimai ve ruhi rütlü tacından, filAn cumhurıyetın 

hadiselerin tohumlarını sanat ve fi. feyizli ovasına kadar en kaba men· 
kir adamları atar, siyaset adamları faat vesileleri, bütün tarih borunca 
devşirir. Eğer motör mühendisi, ay· harp müsebbibi olarak yuvarlan· 
ni zamanda şoförlük tekniğini bili· mış, gelmiştir. Rönesanstan başlaya 
rorsa, davasını mücerret ve müşah· rak tohumları atılan ve 19 uncu a· 
has bütün istikametlerinden ihata sırda tam bir hamle halinde ~rın• 
etmiş demektir. Fakat şoförlük i;i· çatlatan müsbet bilgiler, milletle.ra· 
nin daima ikinci çapta bir iş oldu· rasındaki bu kaba menfaat vesıle
~nu bilmek. o basit çerçevede kal· !erini daha girift, daha ilmi esaslar 
mamak sartile. altına aldı. Burjuvazya sınıfının 

Felsefe,.ciler kainatın ana cepheltr: malı olan rnüsbet bilgiler, Burju· 
arasında. zaman ve mekan diye iki vazya ihtil~lle.rinden so~~ ve o?un· 
ayn varlık şubesi kabul ederler. Fi· la beraber ıktıdar m:v~ııne geçınce: 

i............................................................... ................................ l 
! nar 

Nakil Vasıtalarınin 
Ucuzlatılması Lazımdır? 

Yazan: M. DALKILIÇ 

G AZETELJ;RDt; muhkllC \"ekiletlerimizin a~·n a~· rı istih. 
alitnnrzın maUyf't kıymetlerini ucuzl.ıtmak için ;;eni~ 

tetkik ,.e te&f'bbil8lcre glrlı:tliini okuduk. 
Bizim ötcdenbert danmız, C8a.<ıen, hayatı m·uzlntmak i1:1nin 

bütün bir memleket mMeletll ı,i olduğu \'C ancak · sl!ltt>m, teknik 
\"e tetkllitla halledlltoblleceif mcrke-r.lnde olduj:;u için dc,·letin • 

girlşttif bu te,ebbüıılerl bu sefer ı,e ciddi giri~lldl"lnln bir ifadeHI o-
• larak tellkld ediyor \'e herkesten çok munffalu~cte inanıyoruz. 

Bununla berabt'r hayatı ucuı.latmak çahsmalarının bö~ le ::;ümullü 
n külli bir <'eph.-l olduğu gibi bir de her !]cim~ gi;rc hu!!lusi <'<'P· 
heııl olduiu da muhakkaktır. Vakıa bunlar ha!<il.atte ;) ine blribi

rlnc bailıdır. 
Me.eli tııtanbul Türkly<'mb:de nakil n.outalannm birinci de

rttede ha;) at pahalılığı ihıertnde rolü bulunduğu bir "f'hir olarnk 
mttnıta7.dır. Binaenaleyh bt:ınbulda h'ayatı ucuzlatmak ı>lanmda 
ll&kll vuıtalarmm flatlannı indirmek sarttır. 

Halbuki kara \'C dt'nlz nakil ,·asıtalannı ucuzlatmak da hiç 
~üpheAlz ;)ine memleketin umumi mahrukat \C ent"rjt istihsalini 
ucadatmaia bağlıdır. Fakat ne oluna ol un, buıı;ün, iı;tanbul na._ 
kil , urtalan en pahalı olan memleketlerd<'n biri 'c belki birinci-
ıııldlr. 

Zira Amerlkaya Ne\·york ~ergisi için giden 'atanda.~lanmız 5 
kumtla bütün Ne,·york metrolarmda sabahtan tıkşama kadar do
lqılablldlifnl gönnlltlerdlr. 

Biz herhalde Amerikalılar kadar zengin bir millet değiliz. 
Nakil ,·uıtalanmızm fiatlan hiç de kazanı; ,·e !u•n·<'t \"asati

mlzle normal nbıpt>tt bulanmıyan pek yüksek bir haldedir. 
Blztt, nakil nıntalarmm fiatlannı ucuzlatmak, hayat pahah

hğmm mUhlm bir eephMlni normale lr<'a etmi~ olmak lc;ln, müs. 

tattı ,.e lc;ttnaln kabil olmayan bir tarttır. ------,-·-· -------·····-·································-······ 
sine karşı hır ızla ev sahibinin itti
fakına benzemiyor mu? Çünkü gece 
bekçic:i ev sahibinin yerine geçmek 
istiyor ve artrk e\' sahipliği için ye
ni bir .bünye gerektiğini ve o bünye· 
yi kendi inin getirdiğini iddia edi· 
yor. Bu' bünye, bellibaşlı bir ırkçı· 

Fnıncılcw 
Ekmek f ıyatına zam 

yapılmadan 

Satış şubeleri açamıya· 
caklarım söyliyorlar 

Belediye bundan bir mUddcl ev
\'Cl fınn olmıyan lerlcrdc cfvarda
ki f.Jnn sahlblcrı tarafından satış 

şubeleri açılmasını ve mahallelerde 
de .seyyar olarak ekmek satılmasını 
kararlaştırml§br. 

Fırıncılar bu talebi yerine getir. 
mcmektedirler. Çünkü bu iş için bir 
hayli masraf yapılması lazımgcldi
ğini ve bunun da ancak ekmeğe 
zam yapmakla kabil olduğunu sö~ -
ıcmektedirlcr. 

Fınncrlar bir kile ekmekten 3 pa

ra bile kazanamadıklarını iddia et
mektedirler. Bu sebeblc §ubc ı:ç • 
mak ve mahallelerde adam tuta -
rak ekmek sattırmak imkansızdır. 

Esasen evvelce bakkallara \"C' scy 
yar satıcılara 20 para ucuza ver -
dikleri ekmeği sonradan Ycrrnc>me
ğe başladıkları:ıı da bu scb,.blcre 
atfetmektedirler. 

Şimdi ekmek işinde son karar 
daimi encümene kalmıştır. Bu hu -
ıııusta vali ve belediye reisi Lütfi 
Kırdar bir beyanatında <!emı tir 
ki: 
"- Ekmek meselesi, bugün için 

bir on para m~Iesldir. Kışın işçi. 

!erin bol olması \'O sair ısebcblerlo 
istişare heyeti ekmek imaliyc üc
retini 193 kuruş•an 156 kuruşa in
dirmişti, Şimdi de fırıncılar işçinin 
azlığı ve binnetice ücretinin yiık -
sektiğini öne sürerek imaUye ilcrc
linin yükselmesini isti) orlar. Bu 
hususta tetkikler yapılmış ve i en 
cümenc gelmiştir. Fınncılar hch1ı 

ise ben on para zamda bir bcıs ~ r. 
müyorum. Tabü zararına çalışacak 
değili erdir.,, 

lozofuma göre, kimi oluş cevherinir ayni kaba menfaat ınsıyakı~ı, y~nı Markis t ve Materyalist görüşe zıt 
sırrını zamanda ve kimi mekandı- ilmi keşiflerine ve hattA tes~sler~.ne Büyük Garp mütefekkirlerinin teş· 
bulur. Hatta kabataslak bir tasnif· göre gitti~çe d~ha mu~l~ bır bun~ hisi de, aşağı yukarı bu merkezde· 
le bütün idealist ve spiritüalist sis· ye zaruretı hal~n~e 20 ıncı asra ka dir. Komünizma ister zehir, ister 
temleri zamana, bütün materyalis' dar devam ettırdı. turunç şerbeti olsun; onun patlak 
ve pozitivist görüşleri de meki.n:ı 1914 dünya h~rbi, .. d~ima ayni verişi Avrupa demokratik bünyesi-. 
bağlayabiliriz. Benim temayülüm demokratik zemı?. uzen.n~, . !O~ ne açıkça şunu ihtar ediyordu: 
zamanadır. Bence eşya ve hadisele· haddine kadar gırıftleşmış ıktı adı - lhtiyarladın, porsudun, eşya 
rin keyfiyet özü zamanda ve kemi- münasebetlerin, ~ene bir ~.nfaat ve hadiselere tahakküm edemez o!
yet posası mekAnda. Onun içindir tahakkümü hırsıle deprenışınd~ dun, eserini elinden kaçırdın, kla· 
ki sanat ve fikir adamlarını zaman, başka bir şey değild.ir. 1914 dü~:~ sik imanlarını kaybettin, binbir 
siyaset adamlarını da meUn ame- harbi, (Greco • Latine) mede~:.:J şekle ve binbir tezada düştun. Ya 

bk ve ~hsiyetçilik reısefe inin rna· Satye binası meselesi 
messili tek sah i büttin Garp müs· 

... -. ~'\ ı at7ı;,.'1 u s ... :a:>..'I.-• ·r-"4 :-- ~: ... ~ .. , t .. e:ıt...... .,,. ı;-.. .,ne-:> olı ' ·onrlin., ~·oni bir d::ı.ynnnk bul, y::ı 

"Şadığımız dünyanın peşin (emriva müsbet bilgi silahlarile öbür dünya ölümü kabul ctl 
ki) ine göre mekansız zaman tecel· kıtalan üzerinde temin ettiği ic:ti!'· lşte ltalyada Faşizma ve peşinden 
lisini tasavvur mümkün olmadığı mar sahalarına. Almanya isimli bir Na yonal Sosyalizma, hu te.pbihin 
için, kökü zamanda olmak şartilt rakip çıkmasından doldu. Demek birer aksülamel ifadesi olarak doğ· 
mekan hükümlerine arka dönme· ki Arap dünyasında ayni içtimai du. Başlangıçta kendi milletlerini 
mek prensipini güdüyorum. Nite· nizam, hırsını millet bölümleri çer· kalkmdınnak ye nizam altına alma'< 
kim şimdi yapacağım kısa sohbet, çevesinde kendi kendisine kar:ı iz· gibi beşeri bir zarurete dayanan bu 
ipuçları zamanda olmak üzere, mu· har etmişti. Koyun ağılının önün· sistemler, biraz kU\ vetlenir kuvvet· 
vazenesi bozulan mekan plıinındaki de biribirine giren kurt sürüsü. lerunez ilk iş olarak Komünizmanm 
kaynayışları ifadeye çalışmış ola 1914 dünya harbi belli etti ki, ce· yoluna dikilmic:ler Ye demokratik 
cak. miyetler tarihindeki akışın en mü· nizamlara karşı da, onların nam, ve 

• * * kemmcl ve ebedi durak yeri sanılar. hesabına çalıŞtıklan tavrını takın· 
Ağrı dağındaki çobandan lstan· demokratik nizam, devresini bitir- mışlardır. 

buldaki gazete muhbirine kadar, miş, çürümeğe yüz tutmuş ve binbir Demokratik nizamın seti olan in· 
son zamanlarda herkesin kalbinde tezada batmıc:tır. Bu teşhise en can giltere eğer Faşist ve Nazist sbtem· 
bir korku ve ağzında bir kelime: lı delil, Büyük Harp içindeki Ko· teri derhal tasfiye etmedi, bıyıklan 
harp! münizrna ihtilali. Garp Demokrac:. çıkıncaya kadar bekledirse çünkü 

Gazete onu söyler, diplomat onu ya nizamını, kendi tecrübe sahasın· onlan, kendi i için çok daha büyük 
bildirir, tüccar onu kollar, memuı da altüst eden bu ihtirnle, balınd<-' tehlike kaynağı olan Komünizmaya 
onu düşünür ,kumandan onu inceler, bolulan. arı gibi, öz keşifleri ve te· karşı olarak kullandı. Fakat tecelli· 
muharrir onu geveler. rakkileri içinde iradesini kaybeder ye bakın ·ki, bütün beşeri iddialan· 

Olacak mı, olmıyacak mı? entellektüalizma ının intihan gö- na rağmen gün geçtikçe milli bir üs· 
Herkesin sorduğu sual ve bilmek ıüyle bakabiliriz. Ha mide i bula· · ıap sahibi olmaya doğru giden, ana 

istediği şey budur.' lşin menbaı ve nan sarhoşa zehir sunulması, h2 yasalarını üstü te bozan \"e Fran· 
mansabı ne olursa olsun, Romanm dfü;tüğü tezatlar 'içinde çatırdayan sayla l panyadaki son hamlelerin· 
ba~ı ve sonu nasıl yazılmış bulu· D~krasya nizanJına Komüniz den sonra ihtilat ümitlerini Çine ka· 
nursa bulunsun, herkesi okumaya manm setirdiği ~ifa! dar uzaklaştıran Komünizma; neti· 
davet eden sayfa yalnız bu. Tıpkı Acele ve üstünkörü hükümlerimi cede Almanya ve ltalyaya karşı in· 
aşk romanındaki zifaf gecesi faslı. mazur görün! Davayı köküne kadar! giltere ve Fransayla ittifak me\Zu· 
Gelinle güvey arasındaki aşkın se· incelemiş fikir adamları bi!irki.I una girmiş bulunuyor. Gece bekçi· 

bet bilgilerini tem il ettirerek koca Müddeı·umumı·ıı·k 
dünyayı isti::ımar saha ı olarak iş· 

Ietınek da,·a ında. Faşizma ve Na· T~hkikatın genişle
~izma, t~~lı ~~ılan Avrupa kapi· 
talizma ve emperyalizmasınm ken· tilmesine lüzum gördü 
disine ) eni bir içtimai sistem ara· Müddeiumumilik Satye bina"ı 
ma ıdır. Bu bakımdan fert ve fikir işi hakkındaki tahkikatın gen le· 
hürriyetini ana yac:a tanıyan ' de· tilmesine lüzum görmüş ,.c bunun 
mokraı;ilerle, onu ter planda tahdi· üzerine dördüncü sorgu hakimi Sa· 
de kalkan Komünizmaya yüzde yüz mi de yeniden bazı kimselerin ifa· 

zıttır. <lelerini almağa baJamıştır. 
Demokratik, emperyalist ve kapi· Bu yoldan olarak De\ let Liman-

tali t A\TUpa .kurdu, Komünizmada lan işletmesi Umum Muduril Ra· 
deri ini yüzdürmek isterken Faşiz· ufi Manyasın da dün şahit olarak 
ma da kaplan po::.tuna bürünmek malumatına müracaat edilmiştir. 
heve ine dü üyor; böylece kendi ine Bin lira kefaletle tahliye edilen 
ve dün} aya nasıl hakim olacağmı Denizbank eski hukuk rnüsavirlerin
şaşıran Avrupa içtimai .bünyesi, üç ~ ı~n Isa Caniı;in de dün tek· 
ayrı mezhep halinde çatışmış bulu· rar ifadesi alınmıştır. 
nuyor. Bu üç mezhep de kencliı;ine Tahkikatın bu uretle genişletil· 
Garbın hava boşluğunda tahayyüz me ine lüzum görülmesi hadisenin 
hassası aramakta. Fizik kaidesi ma· mahkemeye intikalini geri bırak· 
hlm: Ayni zaman ve mekanda iki maktadır. 
cisim içtima edemez. 

lşte aşk romanının zifaf gece i 
kı mına g<!ldik. Artık merakla din· 
letebilirim. 

içtimai nizam esa<;larında ihtilaf 
olmak ızın, basit menfaat hır ları 

yüzünden çıkacak çatışmaların önü· 
ne geçmek kabil ol a da, bu kadaı 
derin görüş ihtilanarını önliyebil· 
mek mümkün değil. Hele ) eni bir 
mezhep getirdiğini iddia eden taraf 

müteamz clur et. Tarihte hiçbir 
müteamz mezh-~ iddia mm har}J"' 
siz geçi~tirildiğine şahit değilız. 1 te 
harbin muhakkak patla) acaı;rına da· 
ir hakiki sebeb! Geri i sadece boş 
laf, kuru ge\ezelik, kof si}aset \e 

kök üz ve ileler cümbtıı;ü. 

Zavallr adam .• Para yerine kUkUrt.. 

Almanyada ~azizn;ıa \e ltalyada 
Fa,izma iktidar me\ kiinde k:.ıld.ıkça 
harp ihtimali heran biraz daha kızı
sacak ve tabii kızışa klZlşa bir gun 
tutuşacak \e tutuı;turacak. G A'~~~ELEBDE tuhaf bir haber 

Cllwaprde oturan Alunet hmlnde bir 

za,·allı. sokaktan lef.erken ayajı kayarak 

dllt111il1 n arair lnnlmıtıl .. 
7.a\•alb adam. 

Zahir ıııokaklarm asfalt projeela~ göre 
yürilmit! ... 

• * * 
Meryemler bile ..• 

BU da garlb: 

Habcıojlaada oturan Meryem la. 
mlnde bir kadm komıa.•a dljer Mel'J'em.le 

batbıt.ta ~ kavpya tatu11Dat, biri a
teklnl baımclaa yaralamrJ, •• 

Anla§ıldı: 

Bunlann 1'1rl fqlstlerln Meryeml, dl· 

ierl dmıokrasllmn Meryeml olaeakl ... 

Görülmemiş bir mUdaraa .• 

H ıç böyle bl,r öztlr itlttinlz mir Genç 
bir kadm Xadirıada Tallahi lıı. 

minele bir kadmm saad•iından bir yüziikle 
ıs buçü Ura qmaaktan müddelumamill
ie getlrtlml,, Sultanahmet birinci aalh 
ceza mahkemeelne verllml!t. 

Ba ıenç kadm mahkflllede ne diyor 
ltlllyor maaaaud 

- Ben ıtal dokuyu<"usuyum... diyor. 
Takahl ile aramız açıktı, kendhlnl teli3a 
dlltürerek öe almak istedim! .. 

Çok tik deill mi: telli'& dttıttrmek 
\çini .. 

Ne l11 ! Bir bankanm kasuını sırtla. 

bankayı tell,a düttlr! .. 

Dofnua hot şaka ama: 

Hınız ~ı! •• , 

B ANKA dedik de .• 

Mü~he ,.e ha, .. n 1 mmtaka.sında 

bağ«'ılara Ziraat banka..'lı ktlkürt claittmış !. 
'Mallım a, kllktlrt ~ alnır. üzümler i('in 

deifl, hısanlann ayaz ha.'ltalığt 1!,;in de na
fidir. 

Rakmm clf'~<'esl indlrfldliln~ J:Öre 
h&icılara ?l;ı.nkanın kükürt dağıtması iııa
bet. 

Üyle ya: 
Bu zanlhlar zliiürt olup <lüı,ünınek-

ten.'IC ••• 

Kalay istihlAkAtı .• 
D C l' AD~ lldn<'i d<'rttedc kalay lıı

tihllk eden mllltotlerden tngtltere
de dakikada 100 toa kalay harcanıyormU!ll. 

Bizim memleket herhalde bu husuıııta 
birincidir, ) ul kalay l8til-Jiklnde ... 

Neden mi anlıyoruz? 
Paar ,·apurlanndan ! 

Mim 

Eğer gizli lngiliz sen·iı;leri Alman 
ya ve ltalyayı içinden fökczletcmez 
se, nihayet bu \ azifeyi dıı;ardan ln· 
giliz ordusunun yüklenmeğe mec· 
bur olacağına inanınız.! 

Necib Fazıl KISAKVREI\ 

Riifvet alan tebligat memuru 

Mahkum oldu 
Emin isminde birinden rüş\et al· 

maktan suçlu adliye tebligat işleri 

mübaşirlerinden abri Hırçın hak· 
kında dun asli) c dordünciı cez· 
mahkeme i tarafından karar vcı .I· 
mi~tir. 

Suçlu üç ay on beş gün hap c 
mahkum edilmis ve 66 lira 60 ku· 
ruş ta para ceza ı ö:leme ine karar 
verilmi}tir. 
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Danzig ihtilô.fında Romanyanın · 

Ilı topraklarını müda- lngiltere, Japon 
teklif /erini 

kabul etti 

lstanbu sayfiye 
yerlerine akın ef s on sa a faa kararı Btmalt1cr sıcakların devamı 

zünden §Chrim~ halkmnı mUl 
bir kısmı bu sabah erkenden kt 
ra, plajlara. ve Boğaziçine gi~ 
!erdir. 

Sulh cephesinin askeri hazırhkları 
J5 ağustosta kemal derecesini buJacak 
Varşova, 22 (A.A.) - Söz söyle- keri hazırlıklar durmadan de. 

meğe salahiyettar :\iman mümessil- "am ediyor. Bu hazırlıkların 1 5 
!erinin "lngilterenin bir harbe ma- Ağ1.1stosta kemal derecesini 
ni olmak için Polonya üzerinde k§- bdacağrnı iddia edebiliriz. 
fi derecede nüfuzu olduğu, Alman- F İgaro gazetesinde Dormes. 
yanın barışı tehdit etmediği ve fa- son yazıyor: 
kat Danzigin iadesini istediği,, tar· Polonya, hayati menfaatlerı. 
zmda ileri sürdükleri formüllerden ni iktısadi istiklalini ve emni. 
bahseden siyasi mahfiller, Almanla- yetini ihlal edebilecek hiç bir 
rın Avrupa muvazCflesini bozmak şeye razı olmıyacaktrr. Polon. 
istedikleri zaman bu kabil sözler yalılar bu hususta müttehittir. 
söykmeğe alrşkın olduklarını hatır- ler ve Fransa ile lngilterenin 
!atmakta ve Almanya taraf mdan kendilerine karşı yaptıkları te. 
Danzigin ilhakı için tatbik edilecek ahhütlere tamamen sadık bu. 
usul ve ~kil ne olursa olsun, Polon · ıunduklarını ve sadık kaldıkla. 
yanın bunu meYcut Yaziyetin ihlali rmı söylemek, tekrar etmek. 
addederek harekete geçeceğini tek- teyit eylemek ve yeminle teyit 
rar etmektedirler. etmek icabeder. 

Ayni mahafilde, Almanya Dan- Populaire gazetesinden: 
zigin ilhakın da ısrar ettiği takdir Acaba geçen sene Münihten 
de Polonyanın silaha sarılacağına evvel yapılana benzer bir kor. 
dair mareşal Smigly Rydz tarafın- kutma teşebbüsü mü mevzuu. 
dan son beyanat hatırlatılmaktadır. batstır. En büyük bir ihtiyat ve 

Askeri hazırlıklar 15 Ağus- şüphe ile hareket etmek icabe
tosta kemale eriyor ~:er. Mütemmim malumata ve 

Paris 22 (A.A.) _ Berlinden Jur- nilha~sa Nazi hü~umetinin ya. 
nal gazetes· b'Id. T . paragı hareketlen ve beyanatı 

Ki 
ıne .. 1 ın ıyor. heklemek lazımdır. 

yaset, dunkü beyanat gi-
bi bütün iyi niyetli insanların Ateş emri 
istediği selaha hadim olmaktan Va.rşova, 13 - Danzig arazı.sın_ 
ziyade fikirlerde karışıklık hu. de bir Leh gümrük memurunun öl
eu]ünü istihdaf eden beyanat- dürülmesi üzerine Leh hudud mu
Iaun en büyük bir şüphe ile hafızlarına icabmda silah kullan
karşılanmasını emretmektedir. malan emredilmiştir. Bu emir bir 

Esasen yapılmakta olan as- ihtar sayılmaktadır. 

Hatay bayramı 
(Baştarafı 1 indıle) 

f~kenderun, 22 (A.A.) -
Anadolu Ajansının hususi mu. 
habiri bildiriyor: 

Büyük Millet Meclisi ikinci 
Reisi Şemsettin Günaltaym ri
yaset ettiği Meclis ve Parti 
Genyönkurul Heyeti bugün, 
J 7.15 te 1skenderuna gelmiştir. 

Ba§ta Hatay Valisi Şükrü 

Sökmensüer ve Albay Şükrü 
Kanatlı olduğu halde bütün 
mülki ve askeri memurin ve 
kalabalık bir halk kütlesi misa

firleri selamlamak için istas
yonda bulunuyorlardı. Bu sa-

bah buraya gelmiş bulunan 
Hamidiye kumandam ve su. 
bayları da kar§ılıyanlar arasın
da idi. 

Meclis ve Parti heyetleri ile 
civar vilayetler mümeasilleri11i 
getiren tren istasyona girdiği 
zaman, orada bulunmakta o. 

lan halkın coşkun tezahiiratı 
ile kartılanmış ve vali Şükrü 
Sökmensüer, Şemsettin Günal. 
tayrn bulunduğu vagona çıka. 
rak ·hoş geldiniz demiştir. 

Şemsettin Günaltay kendile. 
rini karşılamağa gelen diğer ze. 
vat ile ayn ayrı müsafahada 

bulunmuş ve ihtiram resmını 
ifa eden asker ve jandarma kı. 
taatını teftiş etmiştir. Şemsettin 
Günaltay askerleri merhaba di. 
ye selamlamış, asker de, (Var. 
ol. diye mukabelede bulun. 
muştur. 

Millet Meclisi Mümessili, is
tasyonun dışında yeralmış bu. 
lunan mekteplilerle izciler ve 
her sınıf halk teşekkülleri tara. 
fmdan İr:ten sevgi tezahüratı 
ile karşılanmış ve Sökmensiier 
ve Şükrü Kanatlı ile otomobile 
binerek İskenderun halkevine 
gitmiştir. 

Şehrin ana yolu üzerinde 
toplanmış olan Hatay ve civar 
vilayetlerden gelmiş binlerce 
halk, Mrnet Meclisi mümessil
.,rini "Ya§aam Milli Şef, Yaşa
m: Millet Meclisi,, diye selam
lamı§lan!rr. 

Halkevinde bulundukları es. 

na& caddede toplanan halk mi
_.f,rb~ .. Yaşıısm,, ui,c: ücro.'--
h. selamlamış ve Milli Şefe kar. 
şı bağlılık ifadesi olan tezahü. 
ratta bulunmuştur. 

Yarın büyük gününü kutlı
yacak olan Hatay daha bugün. 
den biiyük bayramına basla 
mrştır. Bütün civar vilayetl~r
den binlerce halk muhtelif na
kil vasıtalariyle buraya g~I. 
mekte devam ediyor. 

Civar vilayetler halkının ye. 
ni kardeş vilayete karşı bu de. 
rin alakaları tarifin fevkinde. 
dir. Muayyen trenlerle giden 
halktan başka, Adana istasyo. 
nundq görülen izdiham karşı. 
sında devlet demiryolları ida. 
resi, Medis, Parti ve civar vi. 
!ayetler miimessillerini isken. 
deruna götiirmek için hazırlat. 
tığı hususi trene müteaddit va. 
gonlar ilave etmiş ve bu suret. 
le Adanalıların bu güzel arzu. 
ları karşılanmıştır. Bu suretle 
teşekkül eden hususi tren bü. 
tün güzergahtaki istasyonlarda 
samimi surette karşı1anmrştrr. 

Vekillerimizin 
seyahatleri 

Ziraat Vekili yarm 
istanbula gehyor 

lzmir, 22 (Hususi) - Zira. 
at Vekilimiz ile Vakıflar umum 
miidürü bugün Çanakkale va

puriyle Antalyadan şehrimize 

geldiler ve merasimle karşılan. 
cılar. 

Fuardaki tetkiklerinden son
ra otomobille Torbalıya giden 
l\hıhlis Erkmen, bir müddet 
evve:! kurutulan Celal göli.i sa. 
hasmı gezdi, köyliilerle görüş. 
tü. 

Ziraat Vekili bana şu beya. 
natta bulundu: 

'. - Dört sene evvel Kültür 
Pa. k bir hara he idi. Şimdi ma. 
rq me halinde yükselmiş... İz • 
r.ıirdc gördüğüm tetkiklerden 

m~nınun oldum. Esaslı ad1mlar 
atılmı~. Fuardaki Ziraat mi1ze. 

Bükreş 2::? (A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: 

Timpul gazetesi, İngiliz ve Fran

sız garantilerinin Romanyayı kendi- Paris, 23 - Tokyodan gelen ha-ı 3 - Jngiltcre, Çin~ ki Inıtilı; 
sine karşı serdedilen toprak istekle- berlerc göre Tokyoda İngiliz sefiri makamlarına 'bu tanda talimat 
ri hakkındaki itilatgirizliğini takvi- Craigie ile Japon hariciye nazın recektlr. 
ye ettiğine dair olan bazı yabancr Arita arasında yapılan müzakere· Diğer taraftan Tokyoda otu 
gazete iddialannı reddediyor ve di- !er bir anlaşma ile neticelenmiştir. ran yabancı ınlişahitlere gört' 
\'OT ki·. J 1 l" . d"" B 1 ~ apon nazır ar mec ısı un aş- ngiltere, Japon taleplerini, .Ta 
"Yabancı propagandası, haziran- vekil Hiranumanın reisliğinde yap- ponyamn Çindeki tn·-·:iz me·rı 

da Başvekil Kalinesko ve hariciye tığı toplantıda, dünkü görüşmeleri faatlerini tanrmakta devam e
nazın Gafenko tarafından mecliste esnasında Arita ile Craigie arasında deceği hakkında verdiği k·

1
t'i 

yapılan Ye Romanyanın istiklalini elde edilen anlaşmayı tasvip eyle- teminata mukabil kabul eyle-
ve tamamiyetini silahı ile müdafaa miştir. miştir. 

ed:~eğini bildi~en beyanatını işha~ 1 . Arita beyanatta ~u~unar~ lngi-j lyi haber alsn lngiliz mahfil-
e~ıyor. Bu ale_yhtar propaganda, a)- 1 lıı ve Japon tezlerımn bıdayette teri ise tnglliı hattı hareketini. 
nı derece sarıh beyanatın, garanti-1 biribirine ne derece ZJt olduğunu bita ra flrk yazı fı>lerlnin ve Japon 
krden çok en·el 27 mart tarihinde {ak<tt nihayet lngilterenin "Tiyen- yanın "fiilt muharip tarııf" hak-

.de Kalinesk<> tarafından yapılmı~ çin meselesinin esa~mı teşkil eden .. ıarrnrn tanrnmas1 olarak tefı:ıir 
olduğunu bilerek meskut geçiror. mesele hakkında Japonyanm teklif- etmektedir. 

Kalinesko, 27 mart tarihinde şu lerini kabul etmesi üzerine iki te· 
beyanatta bulunmu§tu: zin biribirine yaklaştığını tebarüz 

"Hükumet, hudutlarımızı müda- ettirmiş ve "şimdi yol Tiyençin hak 
raaya azmetmiş bulunduğumuzu kmdaki hususi meselelerin mÜ7.ake 
bütün hükfunetlere bildirmiştir. Ro resi için açıktır,. demiştir. 

Jüri usulü 
manya, arazisinin tamamiyeti için. Arahi isimli Japon gazete.;i elde 
mücadelenin neticelerini dü5ünme· edilen anla;ma etrafında şu malO
den her kime karşı olursa olsun, matı Yermektedir: 

( Baştaraft 2 incide) 
remize muvafık bulmamakta, mü· 
talealanru şöylece izhar ye izah ey· 
\emektedir: çarpışacaktır. Tarih, mücadelenin Arita ve Craigie arasında 

neticesinin haricinde olarak, bizim dUn elde edilen prensip anlaşma• 

istiklal azmimizi ve bunu müdafaa sı, lngilterenin aşağıdaki Japon 
cesaretimizi kaydeyliyecektir.,, taleplerini kabul etmesi Uzerl-

- Bizde jüri teşkiline lüzum yok
.tur. Çünkü bu bizim içtimai bünye· 
miıe uygun değildir. Esbabı muci· 
besine gelince: Mesela memleketimi 
ıin bazı yerlerinde kız kaçırmak . 

kan gütmek gibi kötü itiyatlar -
halk arasında mübah sayılır. Şu 

halde orada işlenen böyle bir suçun 
failini jüri heyeti masum telakki e
de.cektir. Keza, kan gütmeyi ananf 
ttlilli eden muhitte de birçok ba
ba katilini öldürünce jüri heyeti bu 
nu mücrim addetmiyecektir. Orf ve 

Gafenko da ayni tarihte şunlan ne vukua gelmiştir: 
söylemişti: ı - lngntere, Çinde halen 

"Romanya, hudutlanm ve istik- mevcut fiil! vaziyeti tan rm a J<ta
lalini silah elde müdafaa edecek ve dır. 

kendi malına dokunuldu~unu görür 2 - İngiltere, Çinde Japon or-
görmez derhal çarpışacaktır.,, dusunun mevcudiyetine doku-
' Çemberlayn ve Daladye, ancak 13 nacak veyahut Çinde siikun ve 
nisanda, yani bu beyanatlardan niza.mı ihHU edebilecek hare· 
çok sonra, Romanyaya p:aranti ve- ke~lerde bulunmamayı taahhüt 
ren beyanatlarını yapmışlardır. eylemektedir. 

Hadiselerin seyri şunu göstermiş· 
tir ki, bizim kati azmimizi garanti-

fi.dete ve batd inanrşlara bağh halk 

ler vücuda getirmemis. fakat bil4- t..-A ı 
kis bu garantiler bizim kati azmimı- ı-- IU~1'~,,. a 

arasmda bu suçlar tabii bir hadise 
• • 1 TY tt • • '" J 

ı ı ıu..r.;c:ı- ---- - h . ..J" 1 t. 
zi takip eylemiştir. Müdafaa siyase
timiz, hiçbir zaman haricin tesiri 
altınaa kalmadığı gibi bundan böy 
le de kalmıyacaktır. Bizim siyase
timiz, milletimizin hayatının \'e te
rakkisinin ihtiyaçlarına tekabül e
den millt siyasettir. Biz, istiklalimi
zi, mücadele ile aldık, mücadele ite 
muhafaza ettik, lüzumu takdirinde 
bundan böyle de mücadele ile ida
me ettirmeğe azmeylemiş bulunuyo 
ruz. Romanyarun istiklali. tabii Ye 
haklı hudutlarına dayanır ve bu 
hudutlara bağlıdır. İngiliz ve Fran
sız garantileri, Romanyanın istiklal 
azmini ancak teyit eylemiştir. O is
tiklal amıi ki, A\TUpada nizamın 
ve sulhun idamcsi bahı;inde kıymet
li bir un~r teşkil etmektedir.,. 

Romanya Kralı 
Limammıza ne zaman 

ge lecek? 
Rumen kralı Karolun, kendi ya

tile Ak.denize gitmek üzere Kösten 
cecien hareket ettiği yazılmıştı. Şeh· 
rimize gelen malUınata göre şimdilik 
Karadenizde dola.şmakta olan kra
lın buradan ne zaman geçeceği he
nüz belli değildir. 

Yata bir torpido refakat etmekte
dir. 

sının güzel olmasına çalışıla. 
caktır. 

Münakalat Vekili Ali Çetin-
1<:aya bugün Halkapınar fabri-
1<asım gezdi. Demiryolu fobri. 
kası genişletilecektir. Öğleden 
sonra Demirspor Deniz Loka. 
lınr açtı. İşçilerin gaz maskesi 
tecrübelerinde bulundu. 

Nafıa Vekili Trabzon 
yolunda 
Erzurum, 22 (A.A.) - Nafıa 

Vekili Ali Fuat Cebesoy, dün 
şehrimize gelmiş ve mcrasımle 

ka~şılanmıştır. 

, nun ru una mugayırwır. n ızamı 

kere 1 eri n i tor pi 1- ammeyi ve adabı umumiyeyi ızrar 
eder. 

lemek için mi? Cezanın gayesi menfaati içtimai
ye ve mac;.erf vicdanın tatmini oı-

( Ba.ş tarafı 1 üıcitie) duğu:ıa göre bu teşekkülün ne ka· 
halk komi~rli~ini Berlindeki tica- dar ~kat olduğu a~ikardır. 
ret mümessili muavini Babarin, Al- Her ne kadar bu misaller mesele· 
manyayı da Schnurre temsil eyle- niı• aı.~ma dl"ğil de suiistimaline bir 
mektedir.,, ıtiraz ı:ayılabilir~ e de bunlar o ka· 
Diğer taraftan Berlin de şu tebli· dar çoğaltılınağa elverişlidir ki bu· 

ği vermektedir: nu yakın mazimizin bir misalile de 
"Salahiyettar mahfiller, Berlinde izah mümkündür. Meşrutiyet dev· 

ve Mo$kovada yapılmakta olan Al- rine :<adar olan zamanda, bidayet 
man - Sovyet kredi Ye ticari müba- mahkemell"ri nezdinde mahalli eş

dele görüşmelerini çok tabii. ve ~a~ ı raftan iki müntehap aza bulunur
yam arzu bulmaktadır. Zıra, ıkı du. Bu teşekkülü yaşıyanlar bunuT' 
memle~et aras.~nd~~i t!caret ~üba-11 ne demek olduğunu peMla bilirler. 
dclclerı, çok duşmu5 bır vaıırctte·, Reisin idaresinde bulunan bu aza 
clir. Büyük e~çl ko.~t .. ~·o~ Scl~ul~t:· 1 ıarrn reylerinin verdiği neticeden 
burgu~ Berlıne donuşu~un ehın, müstakilleı:ı verilecek jüri heyctı 
bu müzakercleç clolayısılc vukua reyleri çok daha tehlikeli olacaktır. 
gelmiştir.,, IIülasa, mülahazatanmı bir keli-

Moskovadaki Havas ajansı muha me ile şöylece izah edebilirim: Mem 
biri de şu ma~~atı v~~i~or: l leketimiz için jüri meselesinin ka· 
Alman~a buyu~. elçılığı, ~l~an -1 bul veya reddi münakaşası btle bu· 

Stwyet tıcaret muzakerelennm ye- gün yersiz ve mevsimsizdir. 
niden başlandığından ancak dün N. B. 
akşam Sovyetler tarafından neşre- --o-
dilen kısa bir tebliğ ile haberdar ol· 
duğunu temin eylemektedir. 

Malfun olduğu üzere, Molotofun 
1 temmuzda yüksek Sovyet meclisi 
huıurunda bildirdiği gibi Alman -
Sovyet ticaret müazkerelerine 1938 
bidayetinde başlanmıştı. Bu müza
kerelerin esasını, Almanyamn Sov

Ahmet Ekremin 
ölümünün 
yıldönümU 

yetlere 200 milyon marklık bir kic- Haber yazı ailesi, bugün, iki sene 
di vermesi teşkil ediyordu. Fakat' e\'Vel kaybettiği kıymetli arkadaşla· 
Sovyet hükUıneti, Almanyarnn koy- n Ahmet Ekrem Kösemihaloğlunuı: 
duğu ~artlan kabul etmcdiğind~n aziz hatırasını bir kere daha hür
hu müzakerelerden hiçbir netice çık met vç teessürle anmaktadır. 
mamıştı . 23 temmuz 1937 günü bir kalb 

Serinlemek için erkenden bf 
yola çıkanların ınikdan 200 bin 
)iden fazladır. 

Mevcut vapur, tramvay ve ~ 
liyö trenleri bu kadar halkı kısa 
manda nakle kafi olmadığmda.n 

birde bir '\'Casitinakliye buhra.tıı 
göstermiş, bilha&sa vapur vtı ttl 
!erdeki izdiham tahammuı ed~ 

bir hale gelmiştir. 
Bu izdiham yüzünden bay~ 

geçiren yolculara da tesadüf eJ 
mi.ştir. 

Birçok yolcular böyle sıhhat• 
kuiiacak bir şekil alan vesai · 
yeye binmcğe cesaret edemiy 
geri dönmeğe eve civar sahil g 
ve kahvelerine gitmeğc mecbur 
mll§lardır. Bu bilhassa Boğaziçi 
fazla rağbet bulduıhmdan Şirk 
hayriye zuhurat postalarını 

zamankinin ild misline çrkarmt~ l 
Şehir dahili adeta boşalmt§ <: 

yettedir. Bütün halk sıcaktan 111 

cak bucak kaçacak yer aramai 
meşguldür. Şehrin birçok yerle 
rinde buz sarfiyat: da bir misli f 
la artmıştır. 

Pl§.jlann bugünkii kalabaf.
2
't' 

şimdiye kadar pek nadfr görütıt' Çe 
derecededir. Yeni plajlar açılıf.tci 
olmasına rağmen mevcudun bÖ g 
le fevkalade ihtiyacı ka.rş~ıys d~ 
tertibatı haiz olmadığı anlaş11.ll'.llf 111 

tır. Bu mtinasebetle ehemmi>" le 
kaydedelim ki milteaddid defs 
bahsettiğimiz tarife yolsuzluld iııi 
ve pahalılık ekseri eğlence yerli 
rtnde devam etmektedir. 

Büyükadanm pllj ~e eğlence ) 
leri de en çok §ikayet mevzuu o 
yerler ara.ınndadn Bu .,.a.•- · 
1>v1c, auaııın 1Vlaaen ca.raımd& 1'1li , 
salda ve diğer yerlerde mevcut t 
niz banyo mahalleri, adalan gül 
!eştirme cemiyetinin tesirile beli 
diye hekimliğinden rapor alın•~ 
kapatılmıştır. Bu vaziyetin ccJ11l 
yete veriien Yöriikali plı\jnı& d&l. 
ziyade rağbet temini için ihdas J 
dildiği söyleniyor. Halbuki bu pl~ 
çok uzak olduğundan gidilmesi ~ 
lay değildir. Kapatılan banyo yeft 
lerinde binlerce kişi her gün a~ d 
ta denize giriyorlar. Bunlarda.n , 
birinin zarar gördüğüne dair o~I 
da bir delil olmadığından meseıe$ 1 

yeniden tetkiki l~zmıgelmektedit d 
Eğer belediye hekilimği rapof1fl 

da kaydedildiği gibi bu yerler gs 
risıhhi ve pis ise, neden ha.lkuı ' 
çıkta. denize girmesine göz \•uınulr 
yor? Bila hssa bu n6kt.a h.akkJil'İ 
belediyenin nazart dikkatini c~ıtıl 
deriz. :Y 

Birçok halk, Yörükall plAJlarl 
gidemiyor. Belediyenin bu belf 
deniz ihtiyacını kar§ılama.k üı'~ 
tedbir alması ı:arurfdir. GUndüJ\I 
adada oturanların bile banyo aIJıll 
sını güçleştiren bu vaziyetin jş fl 

hiblerini nekadnr sikıntıl1 vazi)'S 
düşürdüğü meydandadır. 

Bundan ba~ka Yörükaliye vapıl 
la ancak tarife zamanalmıda gidi 
bileceğinden vapur kaçıranlara ?-' 

kolaylık olmak lizP.re araba fıııtll 
rmm indirilmesi temenni ediliyor 

Plaja arabayla gidip gelmtt V 
relin bir buçuk lira olması ağır I 
rülüyor. 

---o----

Dr: Celal Muhtar 
Bütün servetini Pastör 
müessesesine terketti 

Uzun müddettenberi Pariste 
\unan iktisatçı doktor Celıil Mu111 

nn görme hassasım tamamile )\1 
bettiği tees.;ürle haber verihne1' 
dir. Saat 12,30 da Gümüşhaneye va

ran nafia. vekili vilayet konağında 
öğle yemeğini yediktPn l\Onra ~aat 
t4,40 da Trsbznna hareket ctmi~. 
tir. 

Şurasını da kaydetmek icabeder sektesile ktrk iki yaŞında hayata 
ki Moskovadaki Alman mahfilleri- gözlerini kapayan Ahmet Ekrem 
nin umumiyetle kanaati, Alman -

1 
İngilizce. fransızca, arabça, almar.· 

Sovyet ticaret mÜ7..akerelcrine pek ca lisanlarını gayet iyi bilen, telif n 
muhtemel olarak İngiliz - Fransız • 1 

tercüme müteaddit eserleri bulunaı· 
Sovyet müzakerelerinin nihayetlen·: çok değerli bir münevverdi. Umumi 
me.;inden sonra ba~lanacağı merke· ı' harbe ihtiyat zabiti olarak iştira!< 
zindeydi. etmişti. Son \·azifesi ticaret odası 

Mart ayında nihayete eren Al-1 neşriyat şefliği idi ve ~azetemiziı 

man • Sovyct ticaret an 1 ·ı-ma·ı dal muharririydi. 
cc;asm bir sen~ için uzatılm;:~ bulu- Aıit hatıra$t önünde bir kere da· 
nuyor<lu. ha hümıctlc iğiliriz. 

Celal Muhtar, kendi$i ölünce' 
kadar tcda,·i edilmek ~artile hilt 
servetini Pastör müessesesine !JJ 
mı~tı. 



23 TEın.ruz - 1939 

isten gecçtokteın sonra ••• 

.ıbık R eisicumhur 
H a h a 

Cek milletinin şikayetlerini 
anlatmak için Hitlerle 
konuşmak istedi 

F='akat kabul edilmedi 

rı /\ ı:> c f( - l\Kşam rostaST r 

IT[f!Ei'i8Titi~~ 
l'-1aarif şurasında 
Dün ~üksek tedrisat mese~el~ri [..J(~~) 
tetkık ve müzakere edıldı tÇ*E~~a~~ul birinci ilk mektebin 

AJkara. 22 (A..A.) - Maarif 
:)urası bugün saat 10 da umu
ınl heyet halil.. - top! aıı m ıştır. 

Celse Maarif Vekili Hnsan Ali 
Ylicel tarafından açtlmtş ve u
mumt heyetin 1lk toplanttsmn 
nlt zabıt bülA.snsı okunarak ay
"'len Lc'lul edilmiştir. 

Bundan sonra Reisicumhur 
vo :ı.mıt Şef lsmet tnönü'yc, BU· 
yük Millet Meclisi Reisi AbdUl
hnllk Rcndn'ya, Ba.şvekll Dok
tor Rc-"lk Saydam'a, Genel Kur
may Başkanı Mstreşnl Fevzi 
Çakmak'a çekilen tazim tolgraf
lnrın:ı. ı;elen karşılıklar okun. 
muştur. 

Muhtelif ı.1aarif mUessesele-

. . 1 bahçesi tevsi edilecektir. Bahçe ke· 
l'imizden ve Ccnevredekl bey- 18 - Gazı terbiye enstıtUsü narındaki binaların istimlak edil· 
nolmllel terbiye bürosu direk- resim - iş şubesinin mUfrcda.t rnesi kararlaşmıştır. 
tör!Uğünden gelen tebrik tel· programt hakkında rapor. • Vilayet, Beykoz.Ömerli ve Sah· 
gra!ları o'·uıı: ~:~tnn sonra yUk· 19 - YUksek ikt.ısat ve tlca- rapınar köylerinde halk tarafından 
şek öğretim komisyonunun ha· ret okulunun komisyonca tasvip yapılan mekteplerin inşaatJanna 

1 d ğ 4 tet· edilen dilekleri hakkmda ra.- yardım edecektir. 
zır a ı ı umumı raporun * Şile köylerinde inşaata başla: 
klklne başlnnmtştrr. por. nan 30 köy mektebini ders senesı 

Bu rapor üzerine muhtellf ha- 20 - Trabzon lisesi direktörü başına kadar yetişmesi için vilayet 
tipler söz almışlar ve fikir tea- Sami Akyol'un dileği hakkında miman Şcmscddın yarın Şileye gi· 
tlelnde bulunmuşlardır. Birin· rapor. decektir. 
i 1 13 l 5 A b" ı t" Maarif sorası pnzarteıı:l günU * Teodora isminde bir elektrik 

c ce se · •ıe ıtm ş ır. • mütehassısı belediyeye müracaatla 
Ö~leden sonra saat 15 de tek- saat 10 da umumi heyet halin Taksim havuzunda yeni elektrikli 

rnr toplanan umumt heyetin de toplanmak Uzere 18.30 da tesisat vücuda getirmek istemiştir. 
yaptrğı lkl celsede aynı me\'Zu celseye nihayet vermiştir. Yarın hu hususta bir tecrübe yapı· 
Uzerine munakaşalar yapılmış, Cumhurreisimizin lacaktır. Mütehassıs sulan şemsiye 
Universlteyc ve diğer yUksek o- telgrafı şeklinde ve renkli olarak akıtacağı

nı söylemektedir. 
kullara ait birçok taJJmatname- Kongre n1Unasebetlyle Maa- *Yol vergileri için beyanname u-
ler tetkik edilmiş ve bir kısmı rif Vekilinin çektiği telgrafa sulü ihdas edilecek ve müesseseler 
hakkında kararlar verilmiştir. Reisicumhur şu ccYabı vermiş- işçilerinden yol vergileri kesecekler-

ŞQ.ranın bu umumt toplantı- tir: dir. 

E k. 1 d smda tetkik ettiği mevzular • 1,... 1 • ....,, * Belediye şubeleri ai!;ustos ba· s 1 AYUS urya a Bar H. n.ll ucc undan itibaren muhtelif belediye 
şunlardır: ---'f 'r kili :r 

N 1 Ma.un c resimleri üzerinde kontrollere ba~ azi erin en 1 - TUrklyede yüksek tahsi· ANKARA lanacaktır. 
"etSoın Posta ile gelen Fransız ga· D'ğ f . t bu lin bugUnkU durumu ve anam.e- ,. rlf * Belediye Usküdardaki bedava 

aJ:' c 
1 

er tara tan aynı gaze e b •• " k d •• şm an I seleleri hakkında yUksek öğre- İlk toplantı~mı yapan ! .. 
1'"' halk plajına bir atlama kulesi ve 

~Çelcoerinin verdiği malUmata göre havadisin altına şunları ilave et- UYU U tim komisyonunun raporu bazı f;urac;ının hakkımda gösterdiği SOO kişilik soyunma yeri yapmıştır. 
ıı<tcis· Slo\>akyanın sabtk Cumhur- mektedir: Sekiz sene zindanda tadillerle kabul edilmiştir. tem\z du11tulara yürekten te. Daha da yeni tesisat yapılması dü· 

gaıd1 llaııa, geçenkrde Berktes • Alman otoriteleri Çekoslovak · 2 _ İstanbul üniversite tale- ~ekkiir eder, f!ize ve mesai arka- ~ünülmektedir. 
dc"ıcne gitmiş ve orada Alman yanın ilhakından itibaren 6 mil- yatacak be talimatnamesi hakkında ra- da,larmna büyük bllşıınln.r dl· * Hapishane binası önümüzdeki 

8~nin et re!sini görerek Çek milleti- yon .tngiliz lirast değerinde kıy - Viyana, 22 (A.A.) _ Sehusch- por. lerlm. :;m~:~~=~~ itibaren yıkıl-
~lcrınie~ti~i ezirtl.eri v.e ~ikayet· metlı madenler .ve _menk_ul eşyayı nigg idaresi za.manmda Stirya 3 _ Doktora yapmak üzere İSMET tNö.S'V * Emnh•et urnwn müdürlüğü ~u-

! l<'ak n atma ıstemı§tir. Almanyaya geçırmışlerdır. mmtakasmm emniyet direktörU yabancı ti?)lversltclerc gönderi· ------------- be müdürlerinden Kfunran Başveka 
: İsin· at liitler sabık Cumhurrei· Ve Çek idaresine Almanyaya olan eski general Fran.z Zelburg lccek dotentler talimatnamesi Kop dagı"' ndaki yol Jet arşiv dairesi müdürlül:rüne tayin 

tlli 
1 

kabul etmekten imtina et· senede 10 milyon mark ödeyece· Zivny, salahiyeti suiistimal ve hakkında rapor. edilmiştir. 
rl' .__!_tir. ~· b" d" ·1 · t" tamir edildi * Maarif vckfileti bundan sonra ----= gı ı1 ırı mış ır. §antnj suçundan sekiz sene zm- 4 - Fen fakültesi tedrisat ve her sene açılan çocuk kamplarının 

•• dana. mahkllm edilmiştir. imtihanlar talimatnamesi hak- Erzurum, 22 (A.A.) - Son muayyen yerlerde kurulmasını ka· 

ıl k •• d • Nazi hareketlerini tenkil et - kında rapor. yağan yağmurlnrdan doğan ~- rarlaştınnıştır. 
~ Jı flr ln ımar l miş olan Zivny milli sosyalizmin 5 - Edebiyat takUltesl tcd- !erin tahrip eylediği Kop dagı *Evkaf memleketin her tarafın· 

t:U uuyu'h .ıu!lul4oilı cı..:ı..ı~ııınıştırl hrısat ve imtihanlar talimatna- yullannd&Il '\iç kilometrelik kısım daki camileri tamir ettinneğe karar 

lske~e kısmına· j. aı·t pr'oj·e .. mesl hakkında rapor. ta.mir edilerek nakil vasıtalarına venniştir. 
Y • f d açılmıg ve bu ııu.retle Erzurum • DIŞARDA: 

tasdl•k edı·ıd •ı Unan IS an a 6 -tstanbul Unlversftesl tali- Trabzon nakliyatı temin edilmiş- *Macar başvekili kont Teleki, 
~ matnamesJ hakkında rapor. t" yanında ziraat nazın kont Mişel 
• D .. Metaksas rejiminin yıl 7 - İstanbul Unlversitest hu· ır. Teleki olduğu halde Karpatlaraltı 
d., ~.'19k·~r kısımlar İÇİn tetkikat devamediyor do··n UmU şen lı"k lerı·ne kuk fakültesi doktora, llsane, ---<>--- Rusyasmın zirai rnmtakalanm tef· 

" u ü.d 4Q O ı · k tiş etmek üzere Budapeşteden hare· ieai ar mıntakasmın imar pro· Bu i§lerle bizzat belediye imar h f k tedrisat vo imtihan talimatname erece 1 ket eylemiştir. 
p;S~lı;c göre imarı işi etrafındaki işleri müdürü Hüsnü meşgul bu· azır 1 lcrl hakkında raporlar. *Leh Stratosfer balonuna mah· 

. ~ ş ~lar devam etmektedir. lunmakta.dır. Atina., 22 (A.A.) - Atina A • 8 - İstanbul Unlvenıitesl do- rakılar sus olmak üzere Amerikadan Avru· 
·cı:tafı e ırcilik mütehassısı Prost ta- jansı bildiriyor: çentUk imtihanı hakkında ra- paya ilk helyum sevkiyatı dün ya· 
~~ dan~an. tanzim edilen iskele mey Pu arada kazanın yol faaliyeti 4 Ağustos bayramı hazırlıkla· por. 15 gün Sonra satışa pılmt~tır. Malfundur ki Amerika 

tNar, ın ırnaona ait proje ktsmı devam etmekte ve atlamataşı ci- n bütün Yunanistandn. hararetle 9 - İstanbul Unlve1"1Jiteel lk- b"l k hükumeti geçen sene Almanyaya 
a v kal . v2rındaki modern yol ilzerinde devam ediyor. çıka 1 ece helyum sevkini menetmi~ti. 

Orf lcr•'- .e. etmce de tasdik eodi- ttsat fakUltesl lisanı;, tedrisat ve ı 'd · .::1.sek lk 11" * Cenevrede toplanan be'-·neım·ı-"ıt g d bulunan ve taşında (Ebussüudü nhisarlar ı aresı, YUA a o u J 

ı~lanllı k ~n erilmiş, inşaatına baş- Sani) yazılı oldug·u kin müzeler Gauteler, 4 ağustos 1936 ta- imtihan talimatnamesi hakkın- içkilerle mücadele için piyasaya çt· Jel maarif konferansı, ortamektep· 
.ııf dar 'ha ıçin önümüzdeki aya ka· :s ·h· · u .. · da rapor Ierde rnilletlerarasında teşriki mesa· ıw ı ı idaresince tarihi kıymeti haiz ol- rı ının çuncU yıldönümün.ü bil - · karacağı 40 derecelik rakı hazırlık- ~ .~ 
..c:l.:-n ..... arj iıılerlc uğraı:ılmag·a baıı. t"" y . tan . W• • 10 - İstanbul un·versltesl \-jj temin edecek tarzda coğrafı ı.o.~· 
ır ~ ''lUttı :s :s :s duğu ileri sürülen tek mezarın kal un unanıs I!l tesıt edccegını, 1 e-- tarını tamamlanuc:tır. '· t ı hakkı d t · J ,,. '"'ı·-:ı r. · d bi t f k k " nsa yapı ması n a avsıye e· 
";rrı~~ ger taraftan Üsküdar kay· dmlması için de halen Nevyork zira M~.taksasın idaresinde ge • e ya a Ultesi do tora tali- Bu rakının dinlendirme müddeti ri ihtiva eden bir proje kabul eyle-

"aını ); sergisine ittirak etmiş olan ve bu- çen ~u ~ç yıl. za. rfı·n· da yalnız buğ matnamesf hakkında rnpor. henüz bitmediğinden ancak on bes miştir . 
.., •• tılan •·e 1

•
61nca tanzimi kararla,tı- d t h ı zd 91 rtt 11 - İstanbul Unlversltesl tın * lng"ılterede Jmpen"al A"ırways, ..... .. :; günlerde avdeti mukarre rbulu- ay ıs 1 sa ının JU e a 1 • • •· gün sonra ~atışına başlanabilecek· 

kJt'l 1ıskeıesi ~~: başdlanana··araba_va~u.ru nan müzeler umum müdürü Azi ğmı ve buğday ihracının 4 ağus- fnkültesl imtihanlar ve tedrisat tir. bu ~I e A1tıas dfen
1
izi _üzeri?,~~:_}_!~ 

celt' altj ı' . . arm a ort evın ıstım t tan 1 yUzd 43 .. te . talimatnamesi hakkında rn- re ı e yo cu se er erı yapıuıu.fi11~ 
"ı h z:n gelmesi beklenmektedir. os cvve e çu mın tik partı' ol"'rak Pa~"'bah,.edeki ta ·ı ·ı ti"f ed'l · k Yıktır :ı1 nı ayetlenmiş, bunlar da edilmekte iken şimdi yüzde 60 por. ... ::"' :. l"k ~s . ı c ı c a ı mcsıne arar ver· 

il . ~ ..... 11.._r1• arak tanzim işine başlan . " · l""k k fabrikada 50.000 kilo 40 derece ı _m_ı_şt_ır_. _________ _ IW'"''"':ı" ıstım cı anunu bir ağustostan şınm temin cdildigwini kaydet • 12 - Eczncthk tahsili talimat. 
· b rakı yapılmıştır. Bunun imali için haıf llu c· ıti aren tatbike başlanacağından mektedir. namesi hakkmda rapor. 1 y'" k k 

.. ,..ı'Jcı ... 
11 

• ıvardaki bina ve dükkan· halis üzüm soma$I kullamlm15 O - U se ve 
~·" ·• ıtf taktdiri kıymet komisyonları tet· --o--- 13 - İstanbul üniversitesi tıp .1 • · 
ıı .. fİıiıcre .aiye gara1·ı da !dahil olmak J d dubrundan kalite itibarı e en ıyı ra-

1 
k f 

UM kili Ve meydanının tanzimi İşi bil- apon ordusun a fakültesine bağlı diş tabahetl 1 k 1 t o 1 • ...ı l ı'ı... l&kcleye kadar yıktırılma· kıl ardan farklı o mıyaca • • ya mı a ç a ar 1 e er 
s.w "tı fiil ağustosta başlanuş olacaktır. tedrisat ve imtihan tallmatna-
1., fnte..,c za etmekte, halbuki elde içimi daha hafif olacaktır. 
-v ttt t h yı·yecek kıtlıg..,I me~ı hakkında rapor. Bundan '-a .. t-a ı"nhisarlar idaresi, Gazinocular bunun da zi)'e ı bı'r a sisat 18 bin lira gibi v ı;ın 

f!ar"J'ı Para oldug·undan şimdilik Tu" f u" n H - Ankara gazi terbiye ens· hafif rakmm §işelerinde de bir ye· yolunu buldular 
q il a· "h a h k fi . tlttisü, imtihan ve talebe kabu- unl 'ft b' 1 Bel d' · .... 'h • • • l ap~kaıl'll Yıktırılması işi ağustosa 1 r 1 r Ç are 8 8rl nilik yapmış, b arın çı e ıyo U e ıycrun :l'-''nmız gazıno an 

gi J t 1~tır. • • k d ıu, pedagoji şubesi kayıt ve ka- olan a~zlannl mantar ve mum ye- ve diğer eğlence ~·erleri i,.in hazırla· 
ra ~l?ıc;~ıc ıneydanrnın tanziminde m·a h su 1 Ü m Üz nettcesız al 1 bul talimatnameleri hakkında rine bi~· kısım su şişelerinde olduğu dığı tarifelerin t~tbikine:r yarından 
fiatl'\·e ,.

1
• nkı~ geniş bulundurulması B d h I Ü Çungking, 22 ( A.A.) rapor. gibi yırtılmak sureti le açılabilen in- itibaren ba)lanacaktır. Bu vaziyete 

Hyo!li.i ;
0
ç
1
c
1 

lı parka aksamiyle reföj- U S808 8 ma SU mU- Çin Ajansmm öğrendiğine gö- 15 - Ankara dil, tarih • eoğ- c:e madent kapaklarla kapatmağı göre, a.rtık alftkadar müesseseler, 

b ar zün deg-erı· ne go·· re müşteri· re, Japonlar, bilhassa yiyecek rafya fakUltesl esu, ara, lhıanıı fık gönnu"ı:tu"r pazar g" 1 · · · b. ta "f e il uılUıd Yapılması göz önünde muva ,. · wı erı ıçın ayrı ır. rı e 
tni§ nı· Uru)du~undan burada ge· b 1 ... 1 bulabilmek için, Suateu ile ye doktora ve talebe pansiyonu 40 derecelik rakıların yinni beş koyamıyacaklardır. Maam2fih bir 

)'cı.lnrz ikyasta istimlak yapılacak I u acagı umu uyor Hongkong arasındaki küçük tnlimntnameleri hR.kkında ra • santilitrelik şişesinin 40 kuruşa muharririmizin yaptığı incelemelere 
ti ha·ıı ıneydandaki tarihi kıyme- T ı J"- Suabue limanına çıkmışlardır. por. satılması mtihtemeldir. Fiyat, dere· göre, birÇ'Ok gazino ve sahil bahçe-

r op anan son ma wııata göro, bu cı·nıı·ıer bı"dayette gerı" çekı"l 16 - Yüksek muallim mekte- f k H h 1 t 1 . sahi 1 
kılacak :ıeııne olduğu gibi bıra· seneki tütun malısulU c;ok bereket. - • • ce ar ma gore esap anmış ır. erı pleri halkı zarara sokma' · 

tır. mişlcrsc de bi1ahara mukabil bi talimatnameısl hakkında ra.. içki içenlerin mühim bir kısmın· 1·stediklerı' vük' sek fı""atlan pazar li olmuş ve rekoltenin, geçen sene- .; J 

taarruzda bulunarak müteca. por. da, derecesi yüksek rakılann dahn günleri tatbik edebilmek i,.in bunun ar 
stör PCJ istasyonunda 

. Se.Yfettj iti l\ırki . n Aaal Konaeri 
ladı~enın tanınmış musiki üs· 

stc 11~tu~ arı ve lstanbul kon!ler· 
ul'I~ tın Asaı Profesörlerinden Seyfet-

1 en bQYük bu kere memleketimizin 
le ~ l'Urk ~~dyo müessesesi olan 
lme~ d"1ilips ~lıps şirketi tarafından 

<iki hu a rıkalannın Hilversum· 
ünce' ~Ietre i;~2 istasyonu olan PCJ 

but c~h akşarnı 8~ _de 25 temmuz 93~ 
ıf. a arznon· hızım saatimizle 21 3C 

c b 1 \' danıze e =·mis Türk halk c:~r-
i >rı ~tini 11

• hav11a~ndan miirc:{ker 
\ c:ecclı; tir. 

den üç milyon kadar fazla ile 60 · 1 · · ı · ) dı 17 Si 1 bil il k 1 t :r vız en gemı erme atmış ar r. - yasa g er 0 u u a- iyi olduğu kanaati \'ardır. çaresini bulmu~ardır. Bunlar, sa· 
milyon kiloyu bulacağı tahmin e- -.o-- limatnBmesl hakkında rapor. 
dilnıişti. Fakat Anadolunun 40 derecelik rakımn bu kanaati dece belediyenin emrini yerine ge-
muhteli! tiltiln mıntakalarmda VU• Yeni Holanda kabinesi Sel yu" zu" nden değiştireceği \'C çok rağbet bulacatrı tinnck için pazar tarifelerini her-

Lah 22 (AA) B Coı umuluyor. gu"nkü tarife imis gibi dıvarlanna kua gelen son aeyl!blar yilzUnden aye, · · - · - • 
ı . ·· ı k b' · kurm k Samsunda ölenler·ın tık tecrübelerden alınacak netice· asmak suretne ilan etmekıe berabeı rekoltenin evvelce zannedildiği ka • IJID, yen a ıneyı ayı a-
bul etmı.r::tir lere göre 40 derec~lik rakı imalatı müc:.terileri kaçmnamak i,.in pazar dar olmıyacağı anlaşılmaktadır. .,.. • •kt b t• >' 
!iiiii!~~iııiiiiiiiiiiiiiiiiijj mı arı 8Ş 1 r arttmlacak \'C diğerleri tedricen a· dan baska günler eski tarifelerin 

Geçen seneden kalan stok 5 mil· ı Dr iRFAN KAYRA Samsun, 22 (A.A.) - Bugün zaltılacaktır. tatbike devam ediyorlar. 
yon kloldan ibartttir. Gerek sto - RÖNTGEN MOTEHASSISI buraya gelen guetelerden bazı • tı,ride Yunanistanda olduğu gibi, Kendilerine bunun sebebini sora1 
kun azlığı, gerek tUtilnlere karşı Tü b B k d K h larında Sam.unda sellere kapıla- derecesi daha ziyade dü,ük rakılar lara da: 

bf 1 . 1 r e, oz ur rraat ane. k ~o k" . . ~·ld • k d 1 ek ed" "l\" " · k · · · d ecne mem eketlerden taleblenn . k d k' Ki F ra "Jt ışının UVfiU u.guna dair çı anlması da üşünü m ·t ır. ıu~ten tutma· ıçın tanfe en a· 
sı ar t&ın a es ı od arel artması dolay1!1ile bu seneki mah- ı k k N 8 10 .. 1 d görülen yuılar yanlı!jtır. Vill Yunanistamn ek eri yerlerinde 25 ş:ıi:'l. çah~ıyoruz!,. diyorlar. 

. • so a !l. • • oğ e en son . .h. . . . • · 
'luliln de kolaylı'•la ve de~erinc uv. ., 7 k d vetın tavzı ınde de bıldırıldiai derecelik rakılar satılmakta w w Bılhassa Yenikapı sahil -,-'-'-. ~a ·' ten ye a ar · ,.. r.--
gun fiatlarla s:ı:uacağı umuluyor. · 'Uzere seylapta ölenlerin yckün ~uz içilmek itib:ırile fazla rnJiet rmm m ıiıim tır kısmında bu u~ 

1 
sayısı 5 nüfustan ibarettir. bu1.:nn!.tadır lün tatbikine ba ,larmı~tır. 
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At yarışları 
Senenin ilk yarışları bugün 

Veliefendide yapılıyor 
Pazar günleri altı hafta devam 

edecek olan İstanbul at ko!iulanna 
bugün ba§lanacaktır. 

Sütunlarında atçılığa ve atlı 

sporlara. mUhim bir yer veren gaze
temiz, her zaman olduğu gibi bu 
sene de at koşularını mootazaman 
takip edecek ve müşterek bahisle-

Ünlü: (Ahmet Geli~) 
Bahtiyar: (Şemsi Tanakyüz) 
İnci: (Hasan Akay) 
Selma: (Kad,ri Şengür) 

İkili bahsi olan bu k0$1U bir hay. 
li karl§ıktır. Maamafih bu yarışta 
da okuyucularımıza en fazla kazan-

re giren okuyucularına kazanması malan ihtimali olan atları verlyo
ihtimali olan atlan göstermeğe ça. nız. 

lt§acaktır. Haberin fa\Oril~ri: ÇETİN, ÜN-
Haber geçen seneki gibi bu sene LÜ. 

de her pazar gli:.lü koşacak atların 

listesini ncsredecek ve laznngelen 
izahatı vcrmeğc çalışacaktır. 

Birinci· koıu 
1 ç ya.ı ında 'c hiç kosu ka1.an

mamış yerli yarımkan 1nglllz erkek 
'~ disi ta~ lara. mahsustur. 

Mesafe: 1200 metre, miikafatı 

200 Ura. 

Yılılırnn: (Kanber :Sor\'~) 
U<'rcr.,tc: (Prens Halim) 
Nccl:i: (i. •. Kırgül) 

una: (Hakkı Eray) 

Dördüncü koıu (Handikap) 
ÜQ \'C daha yukarı ya~taki hall<ı_ 

kan lngillz at ,·e kısraklara mah· 
sus. 

Mesafe: 1800 metre, ikramiyesi 
255 lira. 

1."atağan: (F. Karaosmano~lu) 
Şipka: (Tcflde Çırpan) 
}'liath and Flaym: (P. Halim) 
Ates: (G. SalJh Omurdağ) 
Parlsta: (Bayan Stalhaton) 
Oya: C•"ahri Atlı) 

Çifte bahse dahil olan bu koşu 

bir hayli karışıktır. Öyle ki, bu ko
§U ile son koşunun birincilerini ta
yin edebilen bir oyuncu bir liraya 
mukabil bir hayli kazanç temin c. 
do bilir. 

Bu yarışın birincisini bulmak bir 

Dört atm gireceği bu yarışta nevi tali işidir. Maamafih handi
Bercestc ile Yıldırım nazarı dikka- kaplarda sıkletin mühim rolü ola
timizi celbetmektedir. Maamafih cağına göre en fazla kazanması ih
yarışlarda her zaman olan sürpriz- timali olan atları verelim. 
lcri de unutmamak lazımdır. Haberin fu·orilerl: ŞİPKA, OYA. 

Haberin fa, orlleri: BERC~TE, 

YILDIRIM. 

ikinci koşu 
939 senesimle kazançları 

Beıinci koıu (Handikap) 
Dört \'e daha yukarı ya.5takl yer. 

li yanmkan İngiliz at \'C kısrakla· 
500 11- ra mah.'Jus. 
tnglllz 

Mesafe: 1800 metre, ikramiyesi 
255 lira. 

'•""ııfe: 1600 metre; ikramiyesi 
23U lira. Andra. Budin: (Fahri Atlı) 

J'~yı doldurmryan haliskan 
af' e k1<1raklara mahsu!>tur. 

,\u~,,: (0. Salih Omurdağ) 
l:l'!ıuuı : (Prens Halim) 
Kaya.: (Atıf Esenbel) 

Üç atın ~eği bu yan~ta naza-
"° .. rı dikkati en ziyade Romans çek· 

mektedir. Maamafih Ateşi de ihmal 
clrnemek lazımdır. 

Haberin fa,orisl: ROMANS. 

Mahmure: (Salih Temel) 
Olır;a.: (Mehmet Çelebi) 
Ceylan: (Salih Temel) 
Se\"im: (Den-ı, Erel!;in) 

Bütün handikaplarda olduğu gibi 
bu )landikapla <'!a atın üzerindeki 
sıklet mühim bir rol oynıyacaktır. 
Kilo itibariyle en ziyade avantajı 
olan hayvan Sevimdir. Ağır kilo-

Üçüncü kofu 
Dört 'e <laha yukarı 

lar içinde de en i~ileri Ceylan, An
yaı ta 939 dra Budin ve Mahmuredir. Maa. 

senesi zarfında hiç kosu kazanma- mafih tabii ı;artlar altında Mahmu
mıs haliskan Arab at , c kı raklara re ve Andrabudinin yarışı kazan-
mah<ıuıı. malarr ihtimali vardır. 

Mesafe: 1400 mctrt>, ikramiyeııi Haberin fa\Orllrri: MAHMURE, 
155 lira. ANDRABUDIN. 

Benim görüıüme göre 

939 -940 Futbol mevsimi 
Futbol federasyonu başkanlığma: 

939 senesi J.ıtbol meuinılni kaparken gelecek sezon iı:ln samimi 
olarak dü~ündülderim.lzi tadad etm eği faydalı buluyoruz. 

Her ,eyden e\ nl 'unu dü,ünm eliyiz ki biz ,ımdi oturduğumuz ~ <'r· 

de terlerken futbolcüleri temmuz sı caklannda. gölgede 3i dere<'e al. 
tında futbol oyna.nıağa mecbur etmek doğru olmıy.ıcağı gibi sı>or l!;in 
futbol oynanıyorsa bu sıeaklarda oynanan futbol bu ~entlere zarar. 
dan ba ka bir ~ey ka1.andırmaı:. Futbol faallyetimiıi be5 kısma. ayır

mamız lcab eder: 
1 - Lik m~lan. 
2 - Milli küme maçlarr. 
3 - Balkan lıupası m~lan. 
4 - Tems\li mü abakalar. 
5 - Klüblerln hususi müsabak alarr. 
LIK MAÇLARI: 
Mt!mnunlyctle öğrendik ki bu 5ene ilk ma~lan eylülün onunoa 

ba,ıryacakmı,. Vaktinde ba.,lıyan m füıabakalar fasıla 'erilmeden 'ak· 
tinde bitecek demektir. Yalnız ilk maçlarınd& 1 tanbul klüblerlnin ten
sikata tibi tutulması l<'ab eder. Mü saYi kunet esasına i!'ltinat eden 
küme tak!'limatr mekteblllerin klübl erden aynlmaları neticesinde birin
ci künıedeki klü!>lcr ara."ındaki ku\'' et farkını ölçülmez bir hale getir
miştir, Bu seneki ilk m~Jarında alı nan dereceler bir kere ı;ö-.tden geı:I. 
rllecck olu~a bu cihet derhal ı:;ör.c ~arpar. Bu itibarla birin<'I küme 
klüblerinin adedi blrlblrlne kunetç e mü.sa\ 1 klübc indirilmelidir. 

MİLLi KÜME MAÇI.ARI: 

Mi~li küme ma~larında da kuv \'etlerin müsa\ i olmadığı bu !len<" 
bir kere daha görülmü,tür. Ankara. taknnJarınm tıampiyon namzctliği
ne kadar yükıJelen kon-etine muka bll lzmlrin çıkardığı takımların bu 
takımlardan bir klb &.'ağı olduğu görülür. Bu itibarla. milli küme 
ma.c;lannın Ankanı. \'e İstanbulun çı karacaklan altı takım arasında 

- .. -· ntr zamanlar P<'k moda olan ,. e sı>orcu lmılınla.rın hemen hepst tf-
rafıııdan ~i)llrn ·~u kı~·afetler bugü n tleınotlt. olmuc:;tıır. Hatta Alm-' 
yada sııorcu kızların b(iyle gi~ inme !erini menetmek dahi dü5ünU1üyor 
muş. 

----------~-------..-./ 
GORCŞLIER 

Prote8YDnôlliğe diıgrU mu ? 
yapılma!lı bu~ün için bir zarurettir. Bunun hariclndt-yse ikinci bir mil
li küme yaptırılması lazımdır. Çün kü milli küme haricindeki klübleri 
de atalete mah.kôm etmek doğru de itidir. Bunlar da her ~chirdton iki 
takmı araıımda olabilir. Bu hareket bir y"nilik olmakla beraber diğer 
klüblerde de alaka uyanmaı;ıoı tem iıı ccleuktlr, Blrin<"i milli küme so. 
nuncusuyla ikinci mllli küme birinci'tinin ~·apacaklart terfi müsabakası Beden terbiye i genel direktörlü· almaktadırlar. 
milli küme ma.c;lanna aynca bir hız ,·erebilir. ğünün son verdiği kararlardan biri Bu meselenin dış yüzüdür. 

BAI,KAN KUPASI MAÇf,ARI: de sporcuların klüp değiştirmeleri İtiraf etmemiz lazımdır ki; bugi 
İlk olarak attığımı,; bu fikrin federa.41yontoa nazarı dikkate alınma- hakkındadır. .nemleketimizdeki bütün spor 

sı TUrk fut holünün ller.oıl iı:ln parlak ,·aitler ,·eren blr )'Oldur. l'ugo- Bu karara göre her sporcu a~us· şekkül!eri; men uplarına muht~ 
slnJarın merkezi A \'nıpa kupa..'iı maçlarında , e nihayet Yuı:;osla\' • to~ ayı zarfında i tecliği klübe gire urctlerlc menfaat gö termekte 
İngnt.ere ma~larında. ·gösterdikleri munffakıyet ecnebi temaslanndaki bilecek \'C anlaşıldığına göre de milel ler. Hatta daha acısı, bu kl~R 
edJndiklcrl bil~ \e mlima~e mahsıılilıtii• det 001.:lrmNlım 'u'"; ı ı .. ı...::-..1- ...ı-- • • • • • 

Bu ma.c;lara. e11a1 'laer mllletta mllli küme blr!ncl n lklnrl jnln hal la~lıyetc ge_ç~cek\jrı. Ayni ıa· !erin bile riayet ettikleri ni:aı 
ı,ttrakini temindir. Mücıabakalar dt pla~man yaıımak surcttle olaraktır. manda bütün klüplerde her sene a· ra riayet etmemektedirler. 
Yani, her takun bir maçını kendi sahuında, diğerini de rakip klüb ğusto:; ayında bütün faal azalarını Şöyle ki; A vrupada klüp deği~t 
sahuında yapacaktır. Dcpli!!manla rda mali ~ralt Jıcr iki taraf için tekrar te.cil ettireceklerdir. Ye bu me ayı kabul edilen ay gelmedi 
mü.~d olacaktır. Balkan kupa..411 ma(lan tahakkuk ettiği takdirde bu usul A vrup.-ıda prof e yon el teşkilat· ewel klüp satacağı O} uncular h 
fikri ilk olarak ll<"ri atmakla duya eağnnız zc' k tutbolümüzün yannkl ta da caridir. kında bir broşür neşreder. Bu b 
terakki hamlelerini mü1'ahede etme kJe muzaaf bir sckilde tecelli ede- Genci direktorluk; bu kararı ve· ~ürde 0 oyuncunun bütün me\' 
ccktir. rirken e babı mucibe olarak da teş· zarfındaki kliip ve hu U'i ha,·ıt 

TEMSlLI MÜSABAKALAR: kil<itm 'Cnedc bir ay bu İıilerlc rr.~~· antrenmanları, ) azılıdır. Bunu 
Federa~yonumuzun senede blrk~ kere temsili müsabaka yaptınna. gul olacağını Ye j':ıaenale) h sene zeteler ile itan eder. Talip oları 

sı lizımtllr. Türk milli takımının on birini te~kll "dcccklcrin arada nin diğer ay!arı'1da '.P~ra da:m fay raf satın aldı;1 buoyuncu mukabı 
birkaç kere beraber oyn~aları fut bolden anlıyan kimselerin görebile- dalı olacak 5eylcrle uğra;ı<'lcağın de onun eski klübüne bir tazmııı; 
ceğl ~ık bir hakikattir. gö-,teriyor. ,·erir. ı~te bu tazminat o klübiı 

KLtlBı.ırnıx HUSUSi MCS.\ B.\KAL.\RI: Yalnız, direktörlük bu L,i !·· .. 1d' l::ck ~r ... daha baska elem:-ı"' 
\'arıııatı ,·atnız rutoomn seti re ceii ha.tıııata inhisar eden k1übltori- I . 1 . d t t' .k ederke" 11 ... ttll · 

1 

me ar cep 1esın en c ,\ı • ,·eti~tirmei!:e le,, ik eder. .. 
mlze husu!li müubakaları lı:in bir uman bırakmak laıondır. nu zaman bir de klüp,er \'C po~culann \azivı:- bizde ise bu ak ine olacak.. Zir:t 
.\Yrupa takımlarının lik ma!;lannı blti~~ı> tumcyc '.:lka<'akları zamana tini de g:>~Ö:1Ün:! almı mıdır? · \'Uncu u a\'artı'an klüp bundan t 
yani Haziran 'e Mayıs aylarına tetıaduf ederse klüblerlnıiı. bun<lan .. , , • "ı 1 ..,.. · •. ek Ç" k" 1 ' 
hakkhlc istifade edebilirler. Bugune :"'·ar carı o an usu e ,o fayda görmıyec ·. un u yapı ar. 

· * * re klüp de~iştirc.n c:porcular ~' n• ifür hep o kandınlan oruncu) a 
oo•,., ... dahilinde olur-;a, bir c:cne, bö' ol:ıcaktır. 

Son olarak hakem m~elcslnln eıııa.'llr bir ~uretfo halltodllmesinl Is- v v• • • • • • • • ... • • •• • c: 
tı~·oruı:. Bu ~ne ~n te<'rübelerinl ı:~lren hakemlerimiz arasından blı 1 ge degı5~1:ır~e hıç rı:udd~t l~klcm, Bt~nu:1 nctı~~ ı, g~~~. Tur~. po 
~"Jecek me\slm kin futbol ft<lf'rasyonunun kifl bir fikir <>dindl~ine •den yc·11 1tı ·ap ~t~ıklc. ldt ='te fa· ı . l zıyandır. Zıra kuçuk ~luplcr ı 
kanib:. Her mü.<1abakada hidiwJerc sebebiyet Hrton kim <'Itri herhalde aliyete geçmekte ıcl•' -~. ,·u·1cularmın ayartılması kar~ı 
gelecek me\·slmde ma.c; idare eder görmemeliyiz. :}u karar. gene bazı oolgc cı1 ~y· da kapılarını kapay<!ft •. 'ardır. 

Çt'tin: (İh~an Atlı) Adil l'U RDA[{U L hinde olmakta ,.e bilhassa İzmir bö' Büyi.ık klüplcr ise; her c:ene ) 1' 

__ _.::_ ______ ~-------------"---::--------:--:--:-:===:-:::~~ı--:::---:- ge;,İ, bütün elemanlarını kaybetme\.. c:: ma raflar edip antrenörler. 

Kazım BERKMEN 
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t 

-

, 1 Galat asar ay teyeli. Bunun sc~:>ebi bu ~ençlere git tirtme!,te'lc::c: ağu tos ayında hır 
tikleri yerlerde daha müsait şerait açı!;: göz kimc;eyi seferber edip k Q n gres İ gö:ıleriJmesidir. ru:1cu kandırmağı tercih edecck

1
C 

Cemi ::por olan futbol~ını·•- • 'ıi Ye bu suretle her sene a~ruc;! 
Nizamnameyi değiştirdi 1c; memıeket'mizin birinci sınıf ta· adeta porcuıarın kapalı zarr tı· 

murakabe heyeti IAğvoldu kımtarı, içlerindeki birkaç ac::a da- ıiıc arttm1ma-.1 iri oıacaktır. 
yanmaktadır. Me e'a Fener:.'· ,~·:,. Bunun neticesi: Esa ı di iplin 

Galatasaray Spor klübü, dün fcv- • b 

1 ret. Bcşiktac:ta Hakkı. Hü.,nü, \':~:" lan ~porumuz. içinden çıkılmaz 
. ', kahidc bir toplantı yaparak nizam- • cd 

name!indeki Ce:niyetler .kanununa da ~ [uhte:em. \ .S .. takım1.:m:da hale "İrecck .. Zamanla,belki de b , 
uygun bir Şekilde icab eden tadilatı yer almadıkları zaman bu timler terbiye inin müı:cccel büroları 

kuwetlerinden hir: değilse :.:üzde el I taa bir porcu borsa ı olmak 
yapmıştır. Kongre, beş sene evvel • 
bazı zaruri sl"bebler dolayısile ni- li kaybcC.:erler. tikc~ine maruz ka::ıcaktır. 
zamnamesinc koyduğu "yüksek mu- Bu: böyle o!du~ru zaman a1~-tot Dizim beklediğimiz; genel dircl,l 

r rakabe heyeti,, hakkındaki madde. ayı gelcliktc bazı açıkgöz klüp id3· lüğün, klup de~ic:.tirmc u ullerinı 
~ yi de kaldırmıştır. Klühün her altı 1 recilerinin ::;emt !;C'mt. kahve kah\C ki tam amatörluk ruhumuza i~)e) ! ayda bir yapmakta olduğu muraka- dola~arak parlak 'aatlerle bazı o- ceyc kadar, kolaYla tınnak ~o' 

' ' be heyeti toplantısı kaldırılmış ol - yu;;cuları · ıdırac~!.':: ına hiç şjip dur un bilakis guçle~tirmesidir. ' 
i. duğundan bundan böyle her sene he yoktur. Hatta şimdiden du:·' ihı klüp de~i~tircn porcular mınta~ 
~ umumi kongre yapılmış olacaktır. muza ~öre bazı oyuncular klüp'crini !ar dahilindc daha uzun; ba ,ka 1111 

• de~i,tirmek için ağusto.., ayını bek takadan geldikierinde de hiç de~ 1 

ı::orlarmı~.. bir sene müddet heklemclidi~ıer· 
nu~iin, fakir bütçelerine el.............. Bu c::uretlc ıv·r klüp; ba~ka ıll 

Rol cT"11f7., fN,f kum 'C hol ~Ün~! .. nıın1an t:ıttı:,l:rn "'onra ;c!r<'e k J'H tatiline katlar y1ne nıa~:\ ha. 

ra~'· büyük klüplcrin yanında bire· elemanını kandırmaktan ziyadr 1' 
varlık o1 maı?a ç;\lıc:.an küçiik kliip di,i. elindeki c:cnçleri yetic:.tirnı 
kr o zaman kapılarını kapayacak ça1 ışacaktır. Elbetteki bunun 
!ardır. Zira hunlar, rakiplerilc ..,.:; raydac::ı ~ene Türk sporuna ohtC.1 

c:ıclele t>tlemİ\·ecı>1,lenlir .. \m::ı c.l ·ni l tır. lliıtiın huıılnrı gcı2iıniımle tul 
lecek ki: Tiirk kliip'cri amatü:-<l " r r-':; ciireJ,t(•rli.i~lin hu kararını 1 
Oyuncuları meı,..,up olrlukları kliipl m"n <l.~.~tirccefline eminiz. 
lcrde hi menfaat beklemeden wr T. K. DELi ı;AtJ 
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[~~~:~~~{ı!~~~!~~~~,~~~:. -~~ Britanya aslanı pençe
lerini gösteriyor 

İ ngiltere, Uzak Şarkta da bir 
bahriye nazareti ihdas edecek ı 

Singapurda, yüzierce Avrupah, pilot muavin ~iği 

YAZAN L.: Busch 36 Yı lım vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Uçurumun başında birdenbire Ulungaların 
seslerini iş ittik 

ın~ilizccdcn: 

için antrenman yapıyor 

p 
t 

er t 

;;ı ı 

ip 
ek~c 

r ıı-

liongkong ve Şanghayda tunç
tan iki büyük asl:ın heykeli vardır. 
Bu heykeller uzun semlerdcnberi 
0racta bulunuyor. Heykeller.in göv
desi havadan karennıııtır, yalnız iri 
Pençeleri altın gibi pırıl pırıl par
lar. Zira her gün Çinin her tara -
fından buraya gelen binlerce insan 
~:ı.nsıarmı dcnenı~k için bu pençele
re el yüz sürerler. Çinlilerin bu 
aslanlar hakkında garib b.ir itikat
ları vardır. Onlar· "Bu 1 ngiliz as
lanları uğurlu ve kudretlidir Bun -
larıa dost geçinmek daha iyidir,, 
derler. 

Son zamanlarda Şanghayda bu 
aslanların pençeler.ine el yüz siu -
tnek için gelen fakir Çin köylüleri
ne bakarken imparatorluğumuzun 
bugtinkü satvet ,.<= kudreti.1i, aza
llıet ve şe' ketini hatırladım; bir 
gUn, lngilterenin ~arki Cebellittarı. 
ltr Olan dar kanaldan Si11gapura 
~· 1. a,..ıaşırken Hattı İstivanın parlak 
g~tıeşi altında gümüşten iri kuşlar 
gıbi uçan harb tayyare filosunu, 
$ing;ı_pur adasındaki büyük istih -
;anıları hatırladım; yine bir gün 
• laJtn adasının büyük !ima -
nında gördüğüm Hood ve Rcpulse 
l1rh1t1 •. 
dol aı-ını, Cebcluttarık koyunu 
h tduran diğer lngiliz zırhlılarını 

a trlad 
rın. 

1 
Kantonda nöbet bekliyen gdnbol

tarı, JaP<:ınlar gelince Çinlilerin tu
. ~Şturduğu yangınları söndürmek 
ıçın İngiliz tayfalarının· yardımını 
hatırladım ve gözümle gördüğüm 
dana birçok şevler hatırladnn ki 
h" ,, 
kut ün bunlar İngiliz aslanının uy -
~dan uyandığını ve tırnaklarını 

liostcrmeğc ba.'.;Lıdığınr ispat eder. 

d lnıparatorluğuıı hazırladığı mil -
afaa kunetleri - \'ani İngiliz asla-

rı • 1~ 1n pençeleri - bugün tarihte 
trııııli görülmemiş bir derecede kuv. 
Vetı·d' d 1 ır, hatta birkaç ay e\'velkin 
en llaha kuvvetlidir, o kadar kuv

vetlidir ki herha':lgi bir millet• bu 
nu te . 
tı crubc~·e kalkışırsa hayatına 

dı~ı olur. Çin - Japon harbi başla_ 

t.ıg, tiÜndcnberi (Hon);kong) türlü 
ıırııı b 

1 ataryalarla ve tahtelbahir -
Crle o · · k l d. ·ı · l' 

(°o· n mısli uvvel en ırı mış ır 

'b 'l~arıur adasmcaki müdafa ter 
at, gi.i 

ç n geçtikçe artmaktauır. Ge-
~~ sene bu makcıat uğrpnda bir 
trı'.~Yon lira sarfolundu~u gibi önü_ 
h 

11ı:deki birkaç ay zarfında da iki 
c uçuk ı:nilyon lira daha sarf oluna -
aktır. 

t'inR.ng ve Singapur adasının ar
ka k M apısı hükmünde olan İngiliz 
~.flalal·asının garb sahilleri takviye 

tahkim edilmi" Cohorda ıc Ke-daı ...,, 
lda ,.,, d' - ı d . . illlk • ... ıger yer er e yenı yenı 

~liıı li . Crı tayyare s:ıhaları vücuda ge_ 
z b tıJrnişUr 

bcd 1" 
~Ski h ] · · • ·. Yen· arp tayyare erı yerıne 

1 1 
1 boınbJ.rdıman ve harp tayya

e er· k 

rc!.:1 
ini t 

lcY1 

-ıeı-. 

a ... rııı 
dc.ı-c 
irn1r 

un 
ıac.1~ 

e ıııl 

mı l 

• H 1 onmuştur. meşhur Singapur 

U 
.... Cngkong - Darvin müsellesinin 
Çtınc" 

daJc u noktası ola!1 Avustralya-
lı' 1 

COarvin) limanı plan muci-
ınce 

r.iııt v~ 850.000 lira sarfiyle son 
Tl"ıi c~ ıstihkamlarla techiz edil -

Stır. 

J\lınan t ·b · d b' ka ertı at sayesın e ır 

l.t;a~y sonra Hindistan ve Avus
s-ı Yadan Singapura yirmi dört 

at ıa f 
gönd r ında 500 harp tayyaresi 
~ ~rrnek kabil olabilccctkir. 

<]., • Ukerrercn yapılan kara 11c 
·l'lız 

ı:ının n-tanevraları (Singapur ada-
clırn ' Ftleınenk kuvvetlerinin yar 
1-b·ır O!ınaksızın <la mü<lafaa edi· 
. ı ece·.: . . . 

it,.., ,,.nı ısbat etmistir. Fe-
··•enk ı-r . , 

ındıstanm1a beş yüz 

• Singnpurdaki İngiliz asice ri bıır:ıkalarmm i~I 

:<adar harp tayyaresi ve mühim Kanada yeni bir zırhlı satm 
bir deniz kuvveti vardır ki ingi • alacak ve bir milyon lira masrafla 
tiz meı12fii tehlikeye düşünce bu İngiliz Kolombiyasında bir harp 
!<UV\ t::t:erir. müdafaa edeceği mu- limanı vücuda f.1.CIİrilecektir. 

ı:ıkka1<tır. 

Singapurda yüzlerce Avrupa· 
h pilot muavinliği için antrenman 
yapmakta, binlerce Malayalı ve 
Çinli askerlik öğrenmektedir. 

Sen Loran eyaletinde büyük 
.ayyare istasyo.:ı'cırt yapılacak ve 
Kanada milis kuvvetleri arttırıla
caktır. 

Ba.ntu kı\blle1erinc1en Yataturalo.r ayfo kıyafetleri~·Ie ••• 

Singapurun büyük sahih ha-
vuzu Beşinci Jorj zırhlısını ve 
Amerikanın en büyük zırhlılarını 

tamire kafidir. 

Seylan adasxnda tahkim edilen 
Trincomalee limanında gayet bü
yük toptar. Ttıiırta:rı meçhul leva-
?ım ve mahrukat rtl~vcuttur. 

Darvin limanının ikinci bir 
S11:gapur haline ifrağr için Avust
ralya gelecek üç sene zarfında 63 

-nilyon İngiliz lirası sarfedecektir. 
Avustralya bahriye makamları 

'.ıarp gemilerini beş yeni kruva. 
<:Ör dahil olmak üzere, o~uz üçe 
ilııağ etmeğe karar vermiştir. 

Avustralya, 1941 da (250) tay-
rareye malik bulunacaktır. 

Elhasıl t-Iampst('addan Hong -
Konga ve A'.ıed:"'andan Adene ka 
~:-: İngiliz imparatorluğu gün 
geçtikçe kuvvetlenmektedir. 

İngiliz imparatorluğunu teşkil 

eden dominyonlarla müstemleke
ler ahalisi sulh içinde çalışma -
sını sever. Fakat Şarkt~ bTfo~. 
herhangi bir millet bu sulhu boz
mıya kalkışırıa hakkında iyi neti-
:eler vermiyecektir. 

- Vallahi, cereyan eüen şeyi an- Şabu - Havti, Ulunga reısmın 

!atıyorum. Böyle oldu! .. Herif ka - b·.ı sozlerini bana naklettiği zaman 
tiyen olan bitenden haberdar gö - hayretim bir kat daha artmıştı. ~u 
rünmüyor! adan:, son derece kurnaz bir caniy-

- İşte buna hayret ederim!.. miydi, yoksa hakiakten masum-
- Vallahi orasını bilmem!.. He - muydu? Bunu bu herifin gayet sa-

rif neredeyse şimdi yetişir, görür mimi gibi görünen bu hareketlerini 
kendin görüşür anlarsm!.. görd~•kten sonra katiyetle iddiaya 

Tam Hanc:la bunları konu~tuğu • imkan yoktur. Bundan dolayı hay

muz sırada, filhakika, uçurumun, d'~~ j~jnde;~qim .. 
başında birdenbire Ulungalarm ses - Bizim için büyük bir tehlike 
!erini işittik. olmadı.! Buraya kadar zahmet et-

Ulunga reisi hakikaten adamlari- miş oldunuz! Teşekkür ederim. de
Zira yazdığımız gibi İngiliz le beraber ta oraya kadar gelmi5ti. dim. 

imparatorluğu baştan aşağı silah- Yukardan hayret ve teessürle asa- Fakat ~ô.:ra gözlerinin içine bd 
'anmaktadır. Ve mevcut kuvvet- ğıya bakındığını, arandığım gör- karak kaS<:len feci ')i;- ~ckilde birden-
lere yakında 80 yeni harp gemisi düm. bire söyledim: 

inzimam edecektir. Bıri Şarkta, Vaziyeti son derece merak ettiğim - Yalnız, reisin cinayetten habe 
diğeri garpta olmc:.k üzere iki balı için Hansa: ir var mı? 
riye nezareti ihdası da muhtemeL _ Fırlıyahm! Bu adamla ben gö- Reis birdenbire kulak kabarttı. 

dir. ni~mek isterim! dedim. - Hangi cinayetten? 

Ş h \ 'e hemen uçurumdan ,.ukan"a Hemen yapıştırdım: ang ayda şans için aslan J J 

G .. ~ .. n eylu"ldenberı' Avstralya k tırrnandık. - Sihirbaz Cuala - Guala magra-~ ~... !ley ellerinin pençelerine elini ve 
~rdusu 70.000 kişiye baliğ olmuş- yüzünü süren Çin köylüleri buda- Ulunga reisi bizi sağ görünce son ra~ında ba~t parçalanarak öldürül-
tur .Ordunun levazım ve mühim- ı · · gı·bı' h 0 men ko"tu müş! la adamlar olmasa gerektir. c.erece sevınmış ... :; . 
ınatı boldur. Büyük sahil topla- Beni kucakladı. Sabu - Ha,·ti yanı· Reis bunu duyunca iki eliyle .-
~·:yle tc;yyare topları mütemadi- Onlar pekala biliyorlar ki bu b~.-ımdaydl. Ona: ~ına vurdu. 
yen artmakta.dır. Her sene Uzak 1slan heykellerinin arkasında bir _ SöYlc ·~i. kendisine bir fena· - IJaI:-~Juhul Ilala~luhu! d'ye 
~arktan ve Cenubi Afrikadan in- kaç yüz milyon insan sulh ve sü- Irk olm~vısına ~on derece seYindirn! haykırdı. Bu söz, zannederim, 
.ilt!reye zahire taşıyan binlerce kün içinde yaşıyor. Bu mes'ut in- für ~ey ·ol~uş olsaydı, ben cenga- - Yıldırım ya~- ... :;! Yıldırım 

(Uzak Şarktan 14.000, Cenubi sanların şansına Çin köylüleri \'er'eı imle intikamı almaya geliyor- y~.~acak :!. 
Afrikadan 6000) gemi yeni müda- nasıl gıpta etmezler?. dum! Manasına g~·:, J:du. Sihirbazın 

faa tertibatı sayesinde salimen yol 1 :))dürüldüğünü öğrenen reis alı' 'aş· 
!arına devam edebileceklerdir. mi'~ ~ibiydi. Arkasına dönüp gürül· 

Cenubi Afrika, üç sene zarfın

la 6 :nilyon İngiliz lirası vermek 
rnrctiyic müdafaa mesarifine iş. 

tirak etmiştir. 

( Kaptavn) sahilleri denizde

Vltkubufacak tecavüzleri defi için •ı 
l 5 pusluk toplarla tahkim edil · 
·n!ştir. (Por Elizabet) le (İst 1 

London) da tahkim edilecektir. 1 

194 3 de cenubi Afrikamn 500 
harp tayyaresi ve bin kadar pilotı· 

olacaktır . 

Cenubi Afrikada 140.000 
>ilah altına çağrılacaktır. 

kiş 

Pretoriada ikmal edilen mühim
:nat fabrikası ayda bir milyon tü
fek mermisi yapmakta ve icabında 
bu miktarın üç mislini yapmağa 

miisait bulunmaktadır. 

Kan::ıdanın müdafaa masrafları· 
na şitirak hissesi 12.500.000 in
'!İliz lirasıdtr. tngilterenin sarfet. 
l iği paraya nisbctlc bu para hic 
·nesabes;ndedir. 

Kanada hav<ı kuvvetlerine zool 
harp tayyaresi iHiev olunacak ve 
~arp sahilinde beş tayyare limanı 
:n~a e-lilecektir • (Ni~anhlar ~ölü) nc1e Uhınga kndm 'e <:o<'ukları sihirli'btı.lık a\ larlftr .. 

tü patırdı ederek Ulungalara hi: 
~yler söyledi. 

l.;Jungalar hepsi birden 

"1.'lırdılar. 

Reis: 
- Gid:!'.lm! gidelim! Görelim' ' : -

)C bağırıp duruyor, yerinde · rtı • 

~-'pini yor, :;uyük bir her • .::;: göste· 
riyordu. 

Fakat yan gözle de beni tetkil, 
.~:ı ken:l!ni alamadıj!ını görd:.:m 

O \akit Ulunga reisinin bütün bu 
ıelfı') \'e yaygara~mın aktörce yapıl-

~ harek~tlerden o'' ~ 1 a:ı iyic~·ı 
:·phe etmeye ba~ladrm. 

Reis benim büt::n bu ı!;Ürültü \'E 

ıatırdr karBısrnda ta~ gibi durdu 
1umu görünce hemen uçt:~·ım<iaı

·1l!:ıya inmeye ba~ladı. 
Ulungalar da bağn1arak. gürültü 

nlrrdı ile onu takip etlilor. 
Ben yerimden bile kımıldama 

ıu~tım. 

Onlar a~a~ıcla bir "1'Jüdclet mc:>-:!!ul 
'lclular. Herhalde ce..:ct !:.., ..... "'(1

? 

ilk matem adetleri ba~lamış olacak 
uçurumun a:ağısından nunırn 

!arın 1: :--'1rr!ıH:ırr miil!1iı; fcry:ıtla · 

rı i~itm ·re lxı~la+'· Bir h:ı· 'i ·"'ı

man bu feryatları dinledim. Ulun· 
gaların b~t emsabiz ye sakat sihir 

bazlanna samimi sur~tte acrdıklan 
~üphc-izdi. Gene hiç şüphe yok ki 
bu adamlar bu z:walh sihirbazı re-
islerinin öldürttuğünden de asla 
haberdar değillerdi. 

Bir müddet sonra t.:lunga reıs. 
tekrar yukarı çıkıp b~nim 'anıma 
geldi. Yüzü son derece ke=:rli f'.ibi 
görünüyordu. Yanıbaşmda Sabu· 
Ha, tı '..>ir çocuk gibi hıçkıra :11;-'-ı~ 
ağl:.makta ve elini başına \'U"'". • 

döğünmc':te~di. 

Reis tam yanıma gelince ben sor. 
derece ciddi' bir tavır almı~~ım. Bir
denbire kendisine şu suali sordum· 

- Cinayeti kimin yaptığını a"'a 
dm mı? 

Ulunga reisi gayet kederli bir ta
nrla başını salladı Ye: 

- Yanlrşmız var! Sihirbazı kim
se öldürmemiş! dedi. 

Ilayret1e :~eri~:-: yüzüne bakakal
mıştı:.1. 

l'!unga reisi benim yüzümdeki 
hayreti farketmişti. 

- E\•et! dedi. Sihirbazı kimse öl
cmiş! 

Ya? 
::: ::li kendine ölmüş! 

Ama yaptın h:l ! Ada.mm bac;ı 
bya ile parçalanmıc:! · 

Ulunga rc:::;i basile tsadik etti: 
Evet! dedi. Doğrudur. Bac:ı 

:wy~ı ile parçalanmış! Fa.~ •. t za\ a:i, 
...:uala - Guala kendi kafa • ken
dbi kayalara vurarak parçalamıJ~.ı 

Be .. ını hayretten adeta a•-1, 1 ~ştığı 
mı : .. :ince lunga reisi :- :ı acı gü
lümsedi: 

- Bizde, dedi, ıhtiyarlar kendill'
.. 5: . ~ öldür" 

l ''un~a ınin müracaat ettiti 
bu hileye, bü kadar alçakça bir id-

diaya o kadar ~a~mıstım 
alıkla5rp kulm1~ı tm. 

l'lunga reişinin yüzüne 
ı;ı:ıyordum. 

ki adeta 

- Demek Cuala - Gual2 ın böy
le müthiı: bir ~"' kendi kcnd'ni 
)ldürdüğiinii iddia ecF:·o- .ı..! de· 
-Jim, 

l'lunga rei;:;i bu sfüümrlen 5.c : 
t-ıayrrt "''11i~ gP .. ;··ii! 

İddia Ptmi:·onız! em• ' rrdi 
Yokc:a b·ı kabilcd ' ··im bu yerler 

de onu öldürecek adam obu 
() ':arl:ır ı,;,.ırJ,.tleıım: ı :m ki bir 

lenhirn ht>rif~ 0')"-u Yürü•liim. 
- Peki. h<-nimle h ... -.,hC'r ~el! clf' 

-Jim. c- _., onun i)ldü..,iilmü~ oldu 
'":·t1'111 ... -. terC';.;:n! 

-- ;\fal!:'lraya mı ·~~ceğiz? 
- E\'et! 

(Devamı vııır) 
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ıs Yazan: RAHMi YAGIZ 

Fazıl, enkazın önünde haykırdı : 
Mecdi ne oldu? 

Meydana inen filonun kumandanı yüzbaşı Fa. 
tayya.resinden aUadı. Onlar, ).{ecelinin §ehre 

uçuşunu görmUgler, ineceği yeri de aşağı 

an kestirmişlerdi. 
Fakat, dama çarparak yuvarlanan, kurtulu§u

idrak edeceği dakikada hayatını kaybeden pllo_ 
alevelr içinde kilise meydanına dU§tilğUnil da
tayyareden aşağı atlar atlamaz Fazıla haber 

diler. 
Genç yüzbaşı, harekete geçen imdad otomobi

. ma.r§tna atladı, otomobil bUtiln sUratile uça. 
kaza yerine yet.işti 
Polis dumanlan tüten demir enkazın başında 

ir muhıı.fa.za kordonu ihdas etmııJ, halk bu kor
onun dl§mı knt kat sarmıştı. 

dad otomobili, acı çığlıklan andıran canavar 
ildilğUnU çalarak oraya geldi. Fazıl daha araba 
urmdan yere atladı, halkı yardı, polislerin ara.. 
mdan sıynldı, enkazm önUne geldi, ya§lı gözlerl

etrafta gezdirerek haykırdı: 
- Pilot nerede? •• YUzba§I Mecdi ne oldu? .. 
Polisler başlarını önlerine eğdiler. Kimse ses 

ıkarmadı. Fazıl mUthlş hakikati derhal anladı. 
zyaşlarmı zaptetmeğe uğraşırken inledi: 

- Söylesenize ne oldu? Enkamı altmda mı 
aldı? 

Bir komiser Fazılın yanma eolddu, sesine te
selli tonu vcrmeğe ~alışarak anlattı: 

- Tayyare §U yıkılası dama çarptıktan sonra 
hemen r:Uev alınış, 10 metre kadar yükseklikten 
la§larm Uzcrlne yuvnrlanmıa, etraftakilerin su dö
kerek 6te§l söndUrmeğe çalşnalıı.rma rağmen bir 
·ey yapılamamış, pilot kurtulamam}§. Allah size 
ecir, sabır ve uzun ömUr versin yUzb~nn! .• 

Fazıl hıçkırarak oracığa diz çlSkttl. Dtlşman 

kurşunlariyle dellkdeşik olmaktan kurtulduktan 
onra kendi toprağmıa. inerken parçalanan tlcy3.•are

nin enkazmn baka baka. mınldandı: 

- Tali o kadar zaliın ki, ulu Tanrı yUceliğin. 
len ne eksilirdi onu bize, memleketine, ailesine ve 
vazifesine bağıglasaydm! .. 

lındad otomobilinin sedyesi indirilml§ti. Yer 
JölüğU efradının araladığı enkazm içinden Mecdinln 
ıtömUr kesllml.B, sim!iynh cesedini çıkardılar, sed
) eye koydular, otomobil hareket etti. 

Fazıl başma toplanan halkın da gözlerini yn
,arta.n bir hıçklrI§la ağır ağır oradan uzakle,etı, ta
oura, Mecdi ile son gecelerini beraber geçirdikleri 
karargahtaki odalanna geldi. 

Mecdiye ait e~ya ötede, beride serpili duru
vor, Fazılın yaşlı gözleri bunlara ili§tikçe yelsi ar_ 
tıyor, içi ynna yana söyleniyordu: 

- A çocuk, ne vardı böyle dellce hareket e
decek? Bu çılgmhğmla sade kendine değil, bana 
ia, taburuna da, yanık yürekli anacığına, nişanlı
na da kıydın !. . 

Mecdiye ta.bur muazzam bir cenaze töreni 
yaptı. Umumt karnrgah, resnıt tebliğinde onun i
çin §Öyle diyordu: 

- lzmlr hava taburunda uçan yüzba§ı Mccdi
nin idaresindeki 4 numnrah Foker tayyare& Sakız 
ndası körfezinde bulunan İngiliz monitörlerini mu. 

vaffakıyctle bombardıman etm~, düşman muha!ız 

taburuna ait ma1zeme anbarlarmı tahrib ve iki dU§
man tnyyarcslni sukut ettirdikten sonn. hmire i
nerken dU15erek parçalanmıştır. Kn.hraman pilot 
yüzbaşı Mecdiye yeğltliğiyle mUtenasib bir cenaze 
alayı yapılacak bava gehidi hmlrdeki ıchidliğe 
defnedllml§tir. 

Fazıl önce Mecdinin ölümUnU annesinden sak
lamak istedi. ihtiyar kadıncağızın bu ac.ı ile fena 
halde sarsılacağını hesapladığı için bu kararında 

ısrara lil%um gördU. İ§i tabur kumandanına aı;tt. 
Ortada maaş meselesi, Mecdinin annesine bağ

lanacak yUzba§ı tahsisatı l§i de vardı. Bunun ta_ 
klbi için lstanbula, hUkümet merkezine gitmeğe Hi
zum vardL Tabur kumandanı Fuzılm makul olarak 
ileri sUrdUğU bu noktalan göz.önUne aldı, yüzbaşı
ya bir hafta izin vermcği mUnasib gördü. 

Fazıl tstanbula gitmeğc hazıralnryordu. Kaza
nın Uzerlnden henüz iki gUn gcçıni3, şehid Mecdinin 
daha toprağı bile kurumamıştı. 

O giln Fazılı tabur karnrgflhma. çağırdılar. 

Genç kartal tabur yaverinden §Öyle bir eınlr tebel
lüğ etti: 

İzmir b:ı.va taburu lmmandanbI;ma 

''Kurslarını ikmal eden tayyare z.abitanmm ye
nJden ihdas edilen hava müfrezelerine tayinleri ira
dciscniyeye iktiran etmi1ıtir. Yeni mezunlardan 
yUzb~ı Mecdi efendi. İzm.1r hava taburu uçuş milf

rezeai kumandanlığına, yüzbaşı Fazıl Aya.~tafa

nosta tesisi mukarrer olan tayyare müfrezesi ku_ 
mandanlığma, mUli.zim Avni, mUllı.zim Cemil, müla
zım Sadri efendiler de mezkur mlifreze pilotlukları
na tayin edilmişlerdir. 

:e::mrin tebliği tarihinden itibaren bir hafta. 
zıu:o!md~ .bu zablt'erin taburca llişlklerl kes c.:rdt 

mahalli mUretteblerine Wuıılan ve keyfiyetin u

mumi karıırgllha inhası ehemmiyetle rica olunur. 

Harbiye nezareti muamelatı zaUyo 
dalreoıl tllyy&re 'e ııunufu fenniye 

~ubesl müdUrü binbaşı 

Auf 

Fazıl bu emri sevinçle okudu. Yeni taJin key
fiyeti cana minnet sayılacak kadar iyi ve yerin_ 
deydi. Emriİı tasdikli bir zuretinl a1dı, Mecdinin 
annesiyle nlşanluuna göstermek Uzere cebinde Mk· 
ladı. Arkadaşlariyle veda etti. Tabur kumanda
nlle Alman mua.llimlerini teker teker dola.'}tr. hep
siyle ayn ayrı vedala§tr. Eşyalarını hazrrlattı, son 
olarak Mecdlnin tar.e meıan bıu~ma gitti, orada u
run uımn ağladı, ayrılacnğı sır:ıda §Öylece and iç. 
ti: 

- Ebedi uykunda rahat rahat uyu a.zlz kar
deşim. Andla~tığımızr yerine getireceğim. Annen 
benim annem, nişanlın ... 

Fazıl durdu, bir saniye düşündü, sonra akim~ 
gelen siyah bir fllı:ri silkip atmak istermiş gibi 
kafasını şiddeUe sarstı, devam etti: 

( Dtvarnı var) 
m!r.-'.: "7:~ ~ ... > •• '• ' '. 

. . -

Al manya dan koğulan 
2560 Yahudi 

4 Gemiye binmiş olarak 

Oturacak bir toprak parças bulmak için 
halde dolaş!yor aylardır perişan bir 

Almanyadan yüklediği 1.000 ya
hudi muhaciri hiçbir millet top:-:ık 
ta:ma kabul etmediği için, aylarc.:
:ıçık denizlerde sefil ve periM.., \.,. 

,ilinmiyen bir dördüncü ge:.1iden • 
mürekkeptir. 

.ovuldu';;a bunların adedi fazlala· 
~·ordu. I-la$talara ba.l{mak im!"'r.nı 

.al:namı:tr. Gemilerin doktorlan sa 
;o;a sola koşarak bu ümitsiz insanla· 

halde dolaştıran Sen Luiz vapuru 
nun acıklı hikayesi henüz u. t· 1 
madan bugün daha çox yürekle 

pa:alayıcı yeni bir hikfiye başla.mı 

bulunuyor. 

Bir .Fransız gazetesi bu hadise et· 
·ahnda yazdı~ yaııda şunlan söy 
üyor: 
Sırf Yahudi olduktan için Alma? 

·•adan kovulan ihtiyar, genç, erkek 
1rndm ve çocuktan müteşekkil 25n, 
insan 4 gemiye dolmu5, sonsuz V<' 

-n~:1ul bir akibete atrlmı~ bulunu 
vorlar. 

Filistin sulanna daha so!< .... :·.ır l" 
ya· 

':uımaz lngiliz torpidoları tarafın 

Gazetelerde kısa telgraf hnx:ı :· .. 
olarak okumu5sunu .. :lur. 

İçi Almanyadan kaçmış 

hudi muhacirlerle do!u 4 gemi, Ak· •lan çevrilen bu u~ursuz gemilerde 
deniz ve Filistin sahillerinde, Suri ·efalet son kıı:mını bulmaktaydı 

ye ve Filistin kıyılarında üç aydan 1 ';cmilcrde he .. gün birkaç ins.ın, ü· 
beri dolaşıp durmaktadır: nu tnli:-i:: , 11itsizlik ve hakımc;ızlı1 :tan ö1iir 
filo 03ids, Breslav, Tes1oli v~ i•m; 3idiyor, filo ~okuldn1u her sahilrle"" 

n iyileşf •e çah;ryorlardı. 
Fakat hastaların adeti hergüt· 

::lev adımlarile artmaktan :: ; k~!
mıyordu. 

Oç gün e•unl. nihayet gemi!c~d.-
1·i doktorlar imdat istemekten baş· 
'.{a çare bulamadılar. Gemiler Suri· 
ye sahillerine yaklaştı. 

Bitkin bir halde ölümü bekliyen 
'>u zavallılar, nihayet orada, hiç ü· 
mit etmedikleri halde karaya alın· 
dılar. 

Bre3lav gemisini" 400 yo\t"'
Deyruta yerle5tirildi. Ozhis gemi· 
~inin 600 yolcusuna gelince, bunlar 
'a kendilerine, bir yer ha,.ır!anın· 
~ava kadar gemilerinde bek1eyo··~-

Diğer iki gemi ise yolcularile be
-aber bir melce bulmak üzere Ak· 
teniz sularında ümitsiı ve ser~=-· 
-.eya!'ıatlerine devam e.:·:'Orlar. 

ı Annam imparatoru 
Bao llai 

Fransada bu hafta iki büyük otomobil kazası lomuştur. İki 
kişinin ölümüyle neticelenen birinci kaza, 60 mektepliyi taşıyan 
bir otckarın uçurumdan dereye yuvarlanmasından ileri gelmiştir. 
Çocuklardan ikisi ölmüş ve bir çokları da yaralanmıştır. üstteki 
resim otokarın nasıl hurdaha§ olduğunu göstermektedir. 

İkinci kazaya gelince, bu ıda bir otomobilin Sen nehrine 
düşmesiyle olmuştur. Otomobil de bulunan şoförle, karısı ve beş 
çocuklar ıarabamn içinl:le sulara gömülerek feci bir şekilde boğul
muşlardır. Alttaki resim de içinde 7 ki§inin öldüğü arabanın nehir
den çrkanlmasını göstermektedir. 

Pilot şahadetnamesini 
aldı YO ilk tlUfd tUmUI 

kendine uçtu 
Pari.ste bulunan Anam impanıt.l· 

:u Bao Da.i'nin, tayyarecilik dersi 
ldığı ve bu işe kar§J fevkalade bir 
ııtidad gösterdiğini yazmıştık. 

Son gelen Frsnsız gazetelennin 
·azdığına göre, imparator Kr.ıacık 

Jir zamanda mükemmel bir pilot ol
'llU§ ve geçenlerde imtihan vere -
·ek pilot gchadetnamc.sini almış • 
tır. 

Ayni gün husu:ıl tayyare:ıine bi
en Sa Maj~te Bao Da.i yanma ho· 

ca.smı da almamış ve kendi kendine 
ilk yalnız uçuşu yapmıştrr. 
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ltalyanca denlerlnl takıp <-dlnlı
Ba lisanı kolayca e:de edeceksiniz. 

nr, bir nehir gibi kıvrıla kınıla, dolafa. - Danlrnayımz ama çok mantıksız bir 
kanaat. 

Dü5üncclerimi iyice anladıbrınız va· 
kit bu kanaati çok yerinde hulacağrmza 
eminim. Sonra bu kanaati yalnız size ve 
nişanlınıza . ait olarak düşünmeyin, yer· 
yüzilnün bütün nişanlılarına ait bir kai· 
de olarak kabul edin. Nişanlanmayı, kati 
birleşmeden evvel bir tecrübe devresi ola· 
rak kabul edecek olursak, ilk karanmızda 
aldanmış olduğumuzu anlar anlamaz bu 
karardan dönmek için hiç bir sebeb yok· 
tur. 

MASAL çoc·uKLARI dolaşa evliliğe doğru gider. Üzeri yeşi! 
dallardan yapılmış bir çardak ile örtülür. 
Kenarlan gül ağaçlarile çevrilmiştir. A
ğaçlar dört renk güller açar, fakat her 
gülün altında bir diken gizlidir. 

Behire basını salladı. Bir türlü bu fikri 
kabul etmiş görünmek istemiyordu: 

- Eğer nişanlılar kendilerini kati söz 
vermiş saysalardı hiçbir nişanlama izdi
vaçla neticelerunezdi. Verilmiş söz, daima 
tutulması lazım olan bir borçtur. 

- Nişanlaruna bir çifti kati olarak bağ· 
ladıktan sonra evlenmenin ne lüzumu ka· 
hr? 

Necdet kendi davasını müdafaa ediyor 
ve müdafaasında hayatı Behireden daha 
iyi tanımış olduğu için çok kuvvetli ve 
hararetli deliller kullanabiliyordu. 

Behire tamamile ne söyliyeceğini. ne 
yapacağını şaşırmış hir haldeydi. Kek~ 
liyerek son bir müdafayaa yeltendi: 
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- Nişanlanma, evlenmeye giden yolun 

başlangıcıdır. İkisi arasında bürük bir 
fark olma~a gerek .. 

- Hiç te öyle değil.. • •jşanlanmak baş
ka, evlenmek başkadır. 

- Ben bu fikirde değilim Necdet bey. 
- Mademki bu fikirde değilsiniz. O 

halde fikrinizi açıkça söyleyiniz de unut· 
tuğunuz, yahut ihmal ettiğiniz noktaları 
size göstereyim. 

- Düşüncem çok basit .. Ni5anhlık is· 
mini verdi(tiniz de\·reyi ben belediye dai
re·ine giden bir yol olarak telakki ediyo· 
rum. Düz bir yol, etrafında çiçekler açıl· 
rnış. Ni~anlılar elele. mü takbel saadetle
rinden ba.ka bir şey düşünmed~n evlen· 
n:cyc doğru yürümeğe mecburdurlar, doğ
ru değil mi? 

Necdet giildii ve başını salladı. tzcli\ aç 
)"Jlunun tatlı tablosunu beğ~n:nem:~ti: 

- Anlıyorum. Size göre nişanlılık dev
resi dümdüz bir yol.. Sizce bu yoldan ge· 
ri dönmeğe imkan yoktur. Bu yolda yürü 
rnek lazım .. Hem de gözleriniz bağlı ola· 
rak .. Yalnız bu yolu sizin gibi düz ve çi· 
çekli görmüyorum. Bu yol ekser bir çık· 

ma.za götürür, oradan geri dö meğe 
mecbur olursunuz. Bazan da bu yo!da 
yürüyenler kırk haramilerin hücumuna 
uğrarlar .. Sonra bu yolun etrafı da çitler· 
le çevrilmi~tir. İnsanın etrafım görmesi· 
ne mani olur. Be.n böyle bir yolda yGrü· 
meğe mecbur kalsam etrafımı gösterrni· 
yen bu dıvarları yıkmak için derhal is· 
ran etlerim. 

Behire düşünmeğc başlamı~tı. lri renk· 
iı gözleri, hayret içerisinde boşluğa di· 

kilmişti. Necdetin anlatt1ğı yolun l~orkurç 
manzaracı gcnı; kızı hakikaten ko:-kut
mu~~u. 

Şu halde her genç kızın kalbinde bir sa· 
adet gibi canlanan nişanlılığın manası 

neydi? 
Behire bir aralık niçin olduğunu da 

kendisi de farketmeden eskiden ezberlen
miş bir manzumenin iki mısramı hatırla· 
dı: 

Htmhis olarak çarpması biran iki kalbin 
Arzın budur ancak bize ı•adıttiği ltzut 

Ve mahzun mahz.un Necdete sordu: 
- Şu halde cvlenrr:~ye giden yolu siz 

n~nıl tahayyül ediyorsunuz? 
Necdet tereddüt etmeden c~Yap verdi: 
- Sizin tahayyül ettiğinizden bambaş· 

ka. Siz evlenmeye düz. rahat bir yoldan 
gitml'k iHiyor unuz .. Fakat ben a5k yo· 
hından yürlimeği t~rcih e:liyon'..-n. Bu 
yJI geni~ değildir. bir k~çi yo:unu andı· 

- Güzel ve şairane bir tarif .. Fakat bu 
güzel yol insana emniyet vermiyor. Bu 
yolda yürümek biraz zahmetli olacak her· 
halde. 

- Çok doğru söylediniz .. Bu yol bi:az 
zahmetlidir. Bazı yerleri cennet kadar gü· 
zeldir ama, çıplak, çiçeksiz yerleri de var· 
dır. insan buralardan güneşin altında 
beyninin kaynadığını hisseder. Fakat se, .. 
gilisine kavuşmak için demir çank ayale· 
tak, demir asa elde yedi yıl yol yürüyen 
masal kahramanJannı hatırlayınca tebes· 
süm ederek yoluna devam eder. 

- Bilakis .. Neci!, Nihadı c;ok beğenir, 
onun pek mükemmel bir adam olduğunu 
tekrar eder durur. Necla be:;ıi bu işte fal 
la mütereddit sanıyor •. , 11·..ı tereddüdüt11 
den dolayı beni ad<-t· r ..arlıyor. 

• Siz de Nec!Aı•:n düşüncelerinde ya· 
nıldığına inamyorsunuz değil mi? 

- Tabii.. Nec!A tamami:e yanlış dü • 
~ünü yor. 

(Devamı var) 
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Osman Halile: Gregorius 
hainini sağ olarak getirmeni 

isterim I dedi 

Meslek·. aşkı ... 
-Bqt&rafı dünkü nu11hada- için lazım olan bıitün evsaf ve me- iniltiyi andıran ince, tenor bir ıK-

Analaııldıiına göre yalnız ziyetlere malik bulunuyorsunuz.. le: 
Bruni'nin canı sıkılmamıştı. Zira :ierek fıtri istidadınız gerek u- - Beyler, diye bütün se5lcri 
hassas ve canlı gözleri pırıl pırıl -:un senelerin mahsulü olan tec - bastırdı, müsaade ederseniz, size 

Kara Halil yine başmı salladı: 

k 
- Bu hain herifin dostça hare -

et e~·ıed· - · . di " ıgıne ımanım yoktur! de· 

e · ~n dostça mak•tla hareket 
l'l 

g eae bu tarafı haberdar cylemcs. 
ereknıez mi? •• 

Oaınan ta8dllc etti: 

k - Evet, orası öyle!. Bize şimdiye 
adar h he azırlıklan hakkında blr ha-
r 8abnı.. deg-ildir 1 o " ... 

it lnı.an dlişUnmeye başladı. Haki-
aten t 

tu ereddUd etnıekte mana yok. 
l~ 'Vakıa kcndisir•in İznik tekfuru 
ita ına gbnderdiği Kara Şahin, baş
b ' l{ara Halilin göndcrdi~i casus 
n ~ka l'llalümat vermişlerdi. Jo~akat 
lı~~lursa olsun, her ikisi de hazır· 
lı r ~ npıldığını reddetmemişler, 
~r ikisi de bu noktaya iştirak et

ın11ıe~· •\.il, 

Şu h "u' alde Gregorius hakkında 
" ı>heu bir davranmak gerekti. Dostça 
kl.k IXlaksatıa hareket etmiş ol.sa ha 
habalen kcndieinı daha evvelden 
di? 'l'tlar etmesi lazım gelmez miy-

11 Oaınan bir müddet düşündükten 
onra kara Halile: 

a; ,sen bildiğin gibi hareket et, 
lı~ de~. Yalnız §U Gregorius 
ri.nı, ıag olarak getirmeni iste • 
ita "· Şu teresle bir defa karşı 
iı a gorilşelim ! . 

...., ara Halil Osmanın tekrar avdet 
~-.en ·r 
ları 1 lnladına ve arkadaşça tavır-
bir ::rPck memnun olmuş, geniş 

S eı alınıştı: 
dı.;ge~onu emret, dedi. Elbette 

03 e gayret ederiz!. 
ı.. ~an, tıonra, aüşünceli bir yllz 
"• sıyah 
başladı. Bakallannı karıştırmaya 

ıan- l{uzuın Halil, dedi. Sen bu Bi

~ils · ~~erlerine kumandan tayin 

lı dıgını sbvJedikleri Achilos nam 
etif· " ı tanır mısın? 
liau1 

Ornuzlannı silkti: ra; liayır, şahsan tanımıyorum . 
dnn ~t hakkında bırçok malumat al-... 

- Ya? 
- t!vet.. 

~Cengaver bir herif miymiş?. 
!'\.._ ra lialil güldü. 
-.ıınan: 

- ~e " l ~ l) gu e~ın ..• 
edi. 

I{ 
zaıı ara lialıl eli) le kılıcmm iri kab 

mı sıkarak: 

c - Bundan dola~,dır ki ben de reg0 . 
ket rtua bu işte şeytanatla harc

ett' ~ . 
dı. z 18ınden ı.ıüphe eylerim, de-
g011 ıra bu herlfı Andrinikoııa Gre-

U. ta . . ı onun vıııye etmış. mparator da 
tniş, lt'taraıiyle bu adamı tayin et • 
kullı altat bu Achiloe denilen adanı 
genç'r'oaı, ahlakı.uz , ayyaş, sefih 
dcl'btı ve fhnank birisiymiş. Zanne
oğıu,. lnıparatonın mabeyinci9inin 

.nnu.r o. y ., , 

haıd:arı hanet etti. Sinirli bir 

- Baıc :Sellim kelb oğullarma!.. dedi. 
buılllıt lizerbne gönderecek adam mı 

aınıştar! .. 

laş"';.!' kalleşçe yapılacağı için an 
ınut el~ ak olarak bu hınzın bul-

Oa 0lacaıtıar ! ... 
_~an iyiden iyiye kızmıştı: 
lleuı u lı:elbin keli Mini isterim! .. 

:Su~d 
ııll'ad a bu muhaverede olduğu 
Oa~ ve Achllosun katli fermanı 
tığı S: iki dudağı arasından çık· 
slhhı tlercıe Galatadaki iskelede 

ar gi in dın es Y 1111.ş Bizanslı bir ka-
ınakta rareng1z bir surette dolat 

I{ Ydı. 
... adın bir m"'dd . . il •lnde . . u et 11ıkelenın ze· 
birde Btnıru sinirli gezinerek, ikide 
nı 81k~ola bakıp dunıyor, sonra ca
dotaşın ınış bir }\:ılde başını çevirir 

lJzunlUıına devam edi~ordu, 
,; a}ı b bo,; lu olan bu kıldın yüzüni' 

ır ti.ıııc örtmtişti.ı. 

Sık sık baktığı taraftan bir ada- j dı. yanıyordu. Heyecanlı Sısoyefin :übeleriniz, gerekse mesleğinize bazı tnühim şeyler söyleyeceğim. 
mın gelmesini beklediği muhakkak- Geceleyin 0 tarihlerde bu yollar elini sıktı ve . gene bir köpek gi'.:>i .<arşı olan aşkınız.. .ı3ı.itün sözlerinize yalnız bir keli 
tı. Halinden, vakit geçtikçe, sinir- kat'iyyen emin değildi. yaltaklanmağa başladı. Sol elini 'Şurası hakikaten şayanı hay- me ile mukabele etmek istiyorum: 
Jendiği ve yeis duymağa başladığı Tek ba§ına genç bir kadmın atla iöğsüne koyarak: rettir. Bu kadar zayıflığınıza rağ- Fabrika idaresi Fedor Lukiçe kar-
anlaı.ıılıyordu. Nihayet hiddetle aya gece vakti buralarda ne işi vardı? - Ah, çok teşekkür ederim, men, siz de ne bitmez, tükenmez şı şiıkrannını eda edecektir!. 
ğını yere vurdu ve iskeleye doğru Böyle bir hayalet bu yolların gör- dedi. Ben anladığınız için cidden 'ir enerji ve bir ehliyet var.. Herkes susmuştu. Sısoycf, göz
ilerliyerek genç ve kuvvetli bir ka~ düğU ıey değildi, bahtiyarım. Bütün kalbimle iyi- Bilmem. hülasaten olsun fik- !erini Almanın pembe yüzüne doğ
yıkçıya ~aret etti. İki çüte olan Fakat süvari kadın latanbula lta- liğinizi istiyorum. Yalnız şunu timi arze.debilir miyim. Muallim- ru kal:lırdı. Bruni yüzünü ciddi· 
kayık h~en iskeleye yanaştı. Ka- radan gelen kervanların uğrağı o- ilave eo:leyim ki hakkımda pek ier meclisinde arkadaslardan biri lcştirerek ve sesini yavaşlatarak: 
dm çevik bir tavırla kayığa atladı. lanhanlan geçince biraz yavaşladı. fazla teveccühkar bulundunuz, sizin için ''mesleğinin şair., i tabi· - Arzetmek istediğim şu. ki, 
Esrarengiz kadın kayığa atlar at. Koynundan bir ipek mendil çıkarıp Zira mektep bütün inkişafını si- rini ne kadar yerinde kullanmış. 

0

)İZ takdir etmesini biliyoruz - di· 
lamaz kayık süratle Sarayburnuna yüzünün ter ve tozlarını sildi. Ya - ze medyundur. Şair, hakikaten şair.. ye sözüne devam etti. _ Evet, bil· 
doğru açılmaya başaldı. hut gözyaşlannı siliyordu. Aziz dostum Fedor Lukiç ! E- Tek bir adam gibi yekvücud o tün bu sözlerinize tek bir kelime 

Sarayburnuna gelince akıntıları Ağlıyor muydu? Belli değildi. ğer ıiz olmasaydınız ,onun diğer larak yemek yiyen bu insanların ile mukabele edeceğim. Fedoı:: 
ayarlıyarak Üsküdar istikametine Bu siyah elblaeli aünri kadın mekteplerden farkı bulun~ıya - hepsi Sısoyefin fevakalade isti- Lukiçin ailesi tahtı emniyete alın. 
döndü. üskildardan hareketinden dört sa- taktı .. Zannetmeyiniz ki bu Al- 1adını tasdik e1iyorlardı. Sami- mıştır. Ve bu hususa ait olmak 

Vakit akşam olmak üzereydi. at sonra kUçük bJr menzil önünde man bunları ıize bir kompliman :ni, sevinçli nutuklar tıpkı yıkı üzere bir miktar para bir ay evvel 
Nihayet, serin havaya rağmen durdu. veya bir nezaket olsun diye söy- lan bir bendin suy u gibi akıyordu bankaya yatırılmıştır , 

kan ter içinde kllimııı olan kayık- Orada da &ilzel bir atı yuların- ' lüyor 1 Hayıı;, hayır, aziz Fedor Şim:li Sısoyefin o can sıkıcı nut- Sısoycf, neden kendisi durur• 
çılarm müthiş ga~Tetlerile sandan dan tutmuş bir seyis bekliyordu. Lukiç ! Ben namuskir bir ada - ku da, o çekilmez ahlakı da; c ken ailesinin tahtı emniyete alın • 
6tineg batmadan Üsküdara yanaş - Siyahlı kadın atını değ'İ4tirdi, yine mım. Hiçbir zaman kompliman basit, sevimsiz yüzüniın manas· dığının sebebini anlamıyarak ıo-
mağa muvaffak olcu. '1Y~ silratle yoluna devam etti. yapmam.. Zaten müessesemizin d:ı unutulmuştu. Artık hepsi ko- ran ötekilerin yüzüne baktı. 
Kadın genç kayıkçının eline kü- Gece Pendik - Sapanca yolunda size senede bet yüz rubla ver- nuşuyordu: Yalnız, asaletlu efen- Kendi üzerine çevrilmiş bütün 

çtik bir altın sıkıştırdı ve hemen böyle dört nala ve telı: baıma, yıl. mesi ıde bizim indimizdeki kıy- di hazretleri diye hitap e.di'len a· bu yüzlerde, bütün bu sabit na·. 
karaya atladı, Arkasına bakmadan dırım ısilratiyle giden bu kadın kim metinzin derecesini göstermiyor zametli müfettişler değil, hatta zarlarda bir merhamet veya bir a-
ıskelenin yokuşunu tırmandı. :ii ve nereye gidiyordu? mu? Rica ederim beyler, siz söy- yeni tayin edil mi~ ehemmiyetsiz, cıma hissinden ziyade biraz müı-
Sağ tarafa dönünce ağaçlıklı bir Şüphesiz okuyuculanmız tahmin leyin .. Öyle değil mi?. Ben doğru süküti, çekingen, zavallı gen~ fik. fakat bu yumuşaklığı nisbe· 

bostanın önUnde ihtiyar bir seyi • etmişlerdir ki bu cesur lı:adm AI- söylemiyor muyum? Tabiidir ki nuallimler bile .. Belli ki Sısoyef tinde tahammülfersa, ayni zaman
sin yulanndan tuttuğu beyaz bir roditiden ba§kuı olamazdı. başka bir muallime bu kadar dol- kendi muhitinde şayanı dikkat bir da korkunç, bir hakikati ifham e. 
kısrağın önüne gelip durdu. Afroditi sarayda lliraym yolda gun maaş veremezdik. Her halde şahsiyetti. On .dört senelik biz • den s"n derece meş'um, bambaş-

lhtiyar siyahlar giyinmi§, yüzü tevkif edildiğini h&ber alır almaz, takdir buyurulur ki iyi bir mek- metinde daima Muvaffakıyete . ka bir şey gördü. Oyle meşum ve 
peçeli kadını görünce yerlere ka _ hemen bir sil çılı:armıı, yollarda. tep ,ayni zamanda fabrikanın da methe alıştığı için pereslişkarları- bambaşka bir şey ki, bir anda bü-
dar eğildi. atlarm hazırlanmumr emretmifti. namuıu demektir. nın bu velveleli, coşkun tezahür· tün ruhunu anlatılmaz bir acı ile 
Kadın ~ine ayni çeviklikle ihti _ Miray Bizans hUkUmdan An - Müfettiı: !erini soğuk kanlılıkla karşılıyor· dolpurdu. Yüzü çarpı)dı; benzi 

yarın yularından tuttuğu kısrağa drinikosun emrile tevkif edildiği i- - Bütün samimiyetle itiraf et- du . sapsan oldu: vücudu buz kesildi .• 
atladı ve hayvana derhal yol ver- çin de uzak olmadığını Afrodlti der- meliyim ki, müdür beyefendi, za- Onun yerine, medihlerin zevki- Hemen ayağa kalktı; iki eliyle saç 
di. bal hiuetmlt ve hemen sarayı ter- tıilinizin mektebi cidden fevkala- ni asıl Bruni çıkarıyordu.. Bu !arından tuttu: bir çeyrek öylece 

Kıarak OekUdar - Pendik yolun- lı:etmeye lı:arar vermi§~i. dedri. Hayatımda bu kadar. mü- Alman hiç bir vakit sözü kaçır - durdu .. Brunin'in söylediği o ya-
da arkasından toz duman kopara- Sarayda heyecanla1 blr deli gibi, kemmel bir mektep görmedim. mıyor, sevincinden · gözleri par- kın ölümü görmüş gibi, gözleri, 
rak dört nila uçmağa "blfl&mıttı. önce Achiloau aradı. Achjlos çok - İmtihanda talebelerinize hayran hycr, ellerini btribirine çarpryo.r, önün<leki bir noktaya dikilip kal-

Bu uzun boylu kadının gayet iyi tan İzmite hareket etmişti. oldum. Talebe, talebe değil, birer sanki medihler muallime değil de dı. 
bir binici olduğuna aııla 1Uphe yok- Kendiaine Achiloeun arkumdan harika.. Hem maliimatlan geniş, kendisine imiş gibi, mahcubiyetin Sonra, oturarak ağlamağa baş-
tu. 1zmite yıldınm sUratile ıfdip, eğer hem cesaretle cevap veriyorlar. den kızarıyordu. ladı. Etrafında bir takım telaşlı 
Kadın Pendik hizalannı geçince hldiseden haberdar değilse Achi - Ayni zamanda ne sevimli hususi- -Bravo, bravo .. Doğru! Be- sesler yükseliyordu: 

jaha ziyade hızlandı. !osu keyfiyetten haberdar et.meye yetleri haiz, ne atılgan ve ne sa- im fikrimi işte şim:li keşfettiniz.. - Ağlamayınız .. Ne oldu si 
Yolda geç vakit dönen oduncu karar vermi§ti. Fakat bir dakika da mil'!'li çocuklarınız var.. Anlaşılı- Mükemmeli . e? .. Su, su içiniz ... 

köyllller, beyaz bir atla siyahlar gi ha oyalanmak kendisi için tehlike- yor ki Fedor Lukiç, sizi 'pek çok Gibi takdirler yağdırıyor, ken- Biraz sonra sükunet buldu; f 
yinmiş bir kadının yanlanndan toz 1i olabileceğini görmüştü. Yalnız :::eviyorlar .. Siz 12fatasınıza, ilik- li saadetini muallimle paylaşmak kat ziyafe,ttekilerin artık eski ne 
duman bulutu içinde şim§ek gibi baıına da gidemezdi. Poeta araba- lerinize kadar muallimsiniz: Ve istiyormuş gibi, hep onun göz· si kalmamıştı. Ziyafet geçen ıe 
"'eçtiğini görünce dehııetıe haç çı- lan kamilen hareket etmişlerdi. At 'liç şüphe yok bir muallim olarak !erinin içine bakıyordu . Nihayet ~ekine nazaran çok kısa, sönük v 
kanp arka.ısından baka kalıyorlar- ia yolculuk etmeye mecburdu. :loğmuısunuzdur. Bir muallim aayanamadı., yerinden fırladı. Bir (Lütfen sayfayı çeviriniz 
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c 1'elıı ,·ıırakı (nrakı kc- '! f the 11tigma 
lıı, sepal) a, b, f the pisti! 

f te'ni9 unu ba,ı (bıttğ- 3. A: die Blütc 
mat) a die Saml'nanlasc im 

a, b, f, te'nlıı az' u (piıı- Fruchtknotcn 
tll) b der Griffel 

3. F: la fleur c der Staubbeutrl 

a l'ovule m. dans la ca- d das Bltit,.nblatt 

vite c- dri!I Kelchblatt 

b le sti~ le f die Narl:e 
c. l'anthere f. a, b, f der Stempel 

d le petale 
e le sepale '· \'.\PRAK 

t le stigmate a U7.f'~·n (kalak~ık) 

a, b, f, le pi.stil 4. F: la feuille. 

3. t: the flower (the blos- a le nectalre (l'alvcole nı, 

som) ne-ctarirere) 

a the ovule in the ovary -1. t: the leaf 
b the style 

i 
a the nectary of the leaf 

c the anth~r 4. A: du Blatt 
d the pt>tal a du Blattnektarium 

e the sepal (die Honigırube) 

8 ltrlk fa~actl 
P'ı Le 11runler h The .. ,u"' or .. ıu1n • T r ee 
Aı Der ~ıauft'lenltauft'I 

1. ÇiÇEKLi DAL 
ı. F: le rameau florifere 
ı. t: the flowering, or bloa

soming, twig (the twig in 
flower) 

1 \ ~ der bfühende Zwcig 

%. MJı;Y\' ASILF. DAL 
(mf'yn.'lı üzerinde dal)) 
a mep·a (erik) 
b yaprak 
c tomurt'ak (J;onff) 

%. F: le rameau fnıctifere 
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4. •·: la pommc (couııcc en 
drux trnnsvcrsalcmcnl) 

a la pclurc (la pcau) 
b le ccccur (la logc) 
c le passagc du ,·er) 
d le t;':m fail par le ver 

(lıı. pıqüre de V('r) (la 
pomme est vereusc) 

l' le ve r (la chcnille d'im 
pelit pa pillon) 

E-G: ı·: frui lB 111. a pcpins 

4. t: the RJ ple (trans,·crsc 
s<'ction) 

a the skin 
b the eorc 
e the pas.~age madc by 

the ttpplcgrub 

d the worm - hole (thc 

apple is -ıı.·onn - eatcn) 
c thc worm (the maggot, 

the apple - grub; the 
larva of a moth callcd 
thc codlin • moth) 

E-G: fnıit with pips 

4. A: der Apfcl (qucr 
durchschnittcn) 
a die Schale 
b das Kernhaus 
t': der Frallgang 
d das Wurmloch (der A~ 

fel ist angestochen) 
e der Wurm (die Madc, 

Apfelmade; eine Klein. 
schmctterlingsraupc) 

ı;._o: Kemobst 
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H A B E R - Aktaın PM11i.r 

l 
Fillerin yüzlerce sene 
yaşadığı doğru mu ? 

Hitlerin davetini reddetti 

Amerikalı 

Marion 
Dansöz 

Ver11 
Filler hayvanat bahçelerinde daha 
çok yaşıyorlar; dünyanın en uzun 

ömürlü filleri nerelerde ? 

on günlerde, t\;ncrikah ~~~- lİı 

aansoz olan .Marion Vcr'nin ctra 
fın8a tlö:ıen dedikodular ma.Cı.mduı . 

\lmanya} a hateket etme i bıldiril 

dıği zaman, Amerikalı kızın bir 

'fGRKlrE J{AD\ dOIFf"CZ\ ON 
POST<\tARJ r-·-----........... ~,····-~ 

Fillerin yüzlerce sene yaşadı!:· 
tarı hakıtınaa dünyanın hemen her 
tarafinöan umumi bir kanaat var
sa da bu bir c!sano:Jen başka bir 
'ey degildir. Bir filin ömrü ile, 
bir insanın ömrü arasında fark 
yok gibidir. Hademizi teyit için 
bir mukayese yapalım: Bir fil 
yavrusu üç dört yaşında iken tıp. 
kı bu yaşta bulunan bir insan 
yavrusu gibi, öteye beriye koşar, 
oynar, yaramazlık eder. On odört 
yaşına (çocukların mektebi terk· 
ettikleri yaşa) basınca idrak artar. 
Her şeye kabiliyet kesbeder. 

Gençliğini otuz ile lmk yaş ara
sında geçiren fil, yetmiş yaşını 

doldurmadan ölür. insan .da bSy. 
le değil mi?. 

Bazı mUsfesna ahvalde, filler 
l 50 sene hatta ijaba ziyade yaşar· 
]ar. Hindistanrn ilk valisi olan 

hazin bir sessizlik içinde bitti. 
Sısoyef eve gelince hemen ay· 

naya baktı. Etrafı sürümüş göz
lcri}'le çökük yanaklarının f ecaa
i:ini farketmiyerek "orada ağla

makla çocukluk yaptım, .diyordu. 
Halbuki bugün rengim ldünkün
öen çok daha iyidir. Ben de biraz 
kansızlıkla mide nezlesi var. Hat. 
ta bu öksilrüğüm bile midemden 
geliyor! . ., 

Kendini böylece teselli ettikten 
sonra, ağır ağır soyunmağa baş

ladı. Siyah kostümünü gene elbi
se süpürgesiyle uzun temizledi 
ve itina ile katlaxarak komodii:ı 

gözüne koyldu. 
Sonra üstünde talebelerin va

zifesi ~eatc ile durah :masa.una 

yakla§tr, Bahkinin .defterini ara
yıp buJdu. Oturdu ve bir çocuk 

· yazısının güzelliğine hayran, ken
dinden geçti. 

O, talebesinin yazısının güzelli. 
ğine böyle hayran hayran bakar
ken, karısına biti§ik odada bekli
yen belediye !doktoru, belki bir 
hafta bile yaşamıyacak bir adamın 
ıiyaEetc gitmesinin doğru olmadı. 
grnı fısıldıyordu. 

Türki~e R:ıd~osu • Ankara Radyo~u 

Almanyada pL ·• :.:n ı::t:er ta 
~niye kaybetmeden harc'ket ettiği 

·anılır değil mi? .. 
D.\LG.\ UZUNI. ·cu rafmdan pek beğenilm~i \'e ı.:.iyiik 

l Varren Hasting) in ı 77 3 de ı lti fatlar go:-m~ i yüzünden bütür 
İ{a1kutanın sokaklarını, ~arşı ve Junya matbuatının diline d'' :?!1 

pazarlarını dolaşırken üzerin~ 1cnç dansöz, nihayet 1 •"1:r::,•a geç 

bindiği otuz yaşın.dak: fil hcme:-ı ı mi~ \C ~-:-ada çalı5mağ~ bJ:la.n:ı .~ı 
hemen 150 sene yaşamı:. tı. Son gunlrrdc, ,\kdcnız S3hılı nele 

Halbuki i~ hiç de böyle olmamış· 
tır. 16~8 m. Hl2 Ke/s. 1~0 ı-;w. T. A 

Dansöz !\larion Hit1erin arzu:-;umı Q. 19•71 111
• 

1519;; Kc/5
• 20 l\w. T. A. 

P. 31 ,iO m. 9t65 Kc/ı;, 20 Kw. 
·cnne gctiremiyeceğini 
tir. 

bildırrniş· 

Scbcb olarak ta. San Rcrr · ~ Hatta 1887 tarıhinde Hindis- ~aıı Remo'da çalı -makta o' . : :ı 

tan ordusunda hizmet eden b:r rion Vem cnelki .C!Ün Hitler tarafın 
doktor davet olunduğu bir kap. dan te\r" · · . . :::ıra l\fiinih~ da· 

1ğt konturatın. ktnfüsinin bac;1•a 2:1 • i - 939 - :!9 • 7 • 939 

Hit yere gitme~inc mani olduğum• 

1ö termi~fü. '23 Temmuz 1939 lan avına bu fil ile gitmişti. \'et edilmiştir. 
Bu doktorun anlattığına göre Alman devlet - .. : i ona meşhur Şimdi herkes, bu genç Amerika!ı 

kızın böyle bir zevki nac:ıl yencr;{i· 
ne hayret etmektedir. 

o tarihte filin tüyleri ihtiyarlıktan (Genç dul) operetini opa~ .. .ık iı:.· 

bembeyaz olmuş, başının tüyleri temekt~ydi. Derhal bir tayyare ile 
dökü1mü, sırtı kaplan pençeleri· ____________________ ..;...;.; __ ,.;.._. ____ _ 

T('RKIYT: SAAtlYJ.E 

nin açtığı yara ve bere izleriyle 
dolmuştu. 

Bu fil 18877 de taşan (Ganj) 
nehrini geçerken hoğuldugu gün 
144 ya ında bulunuyordu. 

Çok yaşamış meşhur bir fil da· 
ha vardır ki o da 1757 tarihir.Jde 
vukubulan (Plassey) harbinde 
Lord Clive) i taşımış olan fildir. 
Bu asil hayvan kraliçe Viktorya. 
nın Hind iimparatoriçesi ilan o· 
lunduğu l 877 tarihinde Hind is ta 

nın Durbar şehrinde de görülmüş 
ve bur~da yapılan büyük şenlik a
layında Hindistanın umumi vali. 
sini sırtında taşıdığı halde (2000) 
filden mürekkep bir kafilenin ba· 
!Hnda geçmişti. 

1879 tarihinde 150 ya§ında ölen 
bu asil hayvan gömülürken hir 
mahirp askere yapılan merasim 
yapılmıştı. 

Evvelce Londra hayvanat bah
cesinin ve bilahare Banum sirki., 
~in en sevimli fili (Prenses Alis) 
152 yaşında o!duğu halde elan ya 
şamaktadır. 

Her gün ağır yükler~ltında e
zilen a12cr hayvanlar g\b\ ~orucu 

işf crde kullanılan filler de nadiren 

çok yaşayabilmektedirler. Alela
de bir filin vasati ömrü 7 O - 80 
sene ise de (Siyam) ın kereste 
ormanlarında çalışan bir filin 60 
- 70 seen yaşayabildiği söylen - u5 ten fazla.dır. 

12.30 Program. 12.3:; '!'ürk muzı
~I (KIUik program) Ankara rad)O· 

u küme ses fe ~az he) eli. J 3 Mcm· 
leke! ~aat a) arı, ajan~ ve meteoro-

loji Hauerleri. ı 3.15 ~lüzlk. ( KUçUk 
orkestra - Sef: ~ccip A,kın): 1 -
Brussclnıan1 • Felemenk raksı. 2 -

J. Strauss - GUıel m:t\'İ Tunıııla (Hıh) 

3 - Eılunrd Kfinııckc. Tecs ür \·aısı. 
4 - liann<; I.öhr - Ba\)Cra \'aisla-

rı. 5 - J. Bralıms - Macar dansı !\o. 
9. 6 - f7ran.ı Lehar • Çocuk prenı; 
operetinden potpuri. 14.15 - 14.30 
Mfiıik (l>Jyano <ıoloları • Pi.). 18.311 
Program. 18.Sj ~Hir:ik <Sen oda rııu 

zHU - lhrohim Oıgilr ve ııtcş b6cek 
lcri). 19 Çocuk ııııali. 19.2a Ti.Irk ıııiı 

ziAi (Fuıl heyeti). 20 Memleket sııuı 

ayarı, njans ve meteoroloji haberle
ri. 20.10 Ne~eli plaklar - R. 20.15 

Türk müziği (Saı eserleri ve şarkı
Jar): 1 - lİlc:ıı: ııc,revi. 2 - Surıhı 

Ziya • Hicaz şarkı .. Anılan ar ile. 
3 - Asım bey - Hicaz şarkı - llcı 
zahmı ciğersuzc. 4 - Kemenı;e tuk. 
simi. 5 - Arir bey - Hlcıız şfifkı • 
Ta<ılli edeyim. G - Hicaz şarkı • ln-
dlm yarın baliteslne. 7 - Hlcnı su 
sem:ıisi. 8 - Hıılk liirküsü • Sürmeli-

min g6z.lerinc. 9 - Halk tllrli.üsü -
lrafPl.incan ko1·ilum. 10 -"' Ha\Jc 
küsı.ı Menekşe.un tiıı tam. ı 1 -
Oyun havası. 21 Müzik 

Cumhur lııındosu • Şet fbrahim Kiln-
• ı;cr): 1 - Kutsclıcra • Dıı.ğ ve v:ıdi· 

mektedir • Hnyvanat bahçelerinde rahat 

kc.r.ın gayet iri cüsseli bir fili kır· 
r."":ı~tr. Bu filin iskeleti şimdi Lon· 
dranın tarihi tabii mür:tsinde bu. 
lunuyor. 220 libre ağırlığın.da o· 
lan diıleri 220 yaıında öldü~üne 

delild1r. 

lcr (~farş). ::! - Allan Maeheth .. En
termcdzo. 3 - Saint • Sacns • "Phıı· 

eton" (Scnronik part'al. 4 - G:ı,·ui. 

ııcr - Dun~. 5 - Hcrlioı - Mncıır mAr· 

şı. 21.50 Anadolu ııjansı (Spor ır;cr

~hi). 22 ~lüılk ctazhanrl • Pi). 22. 
(5 - 23 Son nlıl ıB hııhcrlerl ,.c ~ ıı· 
rınkl proıram. 

Hali hazırda Bombay • Bur· oınür sliren filler ormanlarda ıer
ma ticaret kumpanyasnun ktıllan· azad bir hayat sürenlerden daha 
dığc 17000 filin yüzöe sekizi 55 ziyaıJe yaşamaktadırlar. 
ile 65 yaş arasında ve yalnız biri 1 Cok yaş rekcrunu Şarlit Afri. 

MEYVELER il PIAnş 40 

P'ı r-'rult• lı ~rult: Aı D•r Ob•t 

A Kh•aa faeaot;ı I 
:;-; I..• c:erl•I r lı Tl'I• Ch•rrv or Ch•rrv • Tre• 
Aı Der Klr•c:.hbaulft 

1. ÇİÇEKLt DAi. 
a yaprak 

b ~l~k 
ı. f: le rameau flôri!ht (el'l 

fl Ul"'ll) 

a la feuillo 
h la. !leur 

ı. t: tbe nowcnng, or blos
eomıng, t\ng ( the twı~ 
iti flower) 
a thc )(?af 

h t he flower ( thc tıloı.ı • 

som) 

1 . . \: der blilhcnde Z••cig 

• au R:ut 
h dic Bfütc 

:?. 'tC\"\'.\ (kimT, kire7) 

a h"ri"İ r"'\nz:ıra (flı~tım 

;::~rUn ' tUl 

h "11\.~tll 

(" r"' lr '""· t~··ımı rl l'f' 
............... " 

2. t': it fl'uit (la e~riz~) 

I' a vue f. ejtt~ntute 

h coup11 f. 
c le noyau l•~c l! graine 

d dC J'G\'~ 

2. t: tht Cruit (the ehcrry) 
A from thc outsidc 
b \'~rti~al ftcctton 
c Uıc stontı v.ith th~ ~ec-d 

( t he kPrn~l) t1 
:? • .\: dic Frucht (dle KJr

sche) 
a \'On :ıuBen 

b im Durchsehnitt 

c der Kun ınit dcrrı Sa
tnen d 

s. ( 'tÇF.K 
a ~·umurtnhktll runmr. 

hı<'•1' tohum 1 ın.-hiı da• 

tl\lhıclp hli~ f'f7a l 
h lhre 

r 07\ u fnlilr ha'"''"'' 
rl ,., .. ,., ~ y:ıpra;;'l <tfht-;r~. 

f'l'.!tal) 

ı Dııduod~ Din1c·
1
'klerimiz i RUUı Uu .!?.:.~~~:c~klerimi~ ka 

ku 

Blı harta Rollahıla riıhoıa.nıi3' 
5arkı <iÖJ !emek i · in llollaı;aaya f. 
den mc~hur tenor r.lclıard Taubil 

Me hur !Frans11. pntkU Y~ 
Printemps (h·en Pr tan). 

., 
l"ocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Tıık•ım • Tallmhane P lu ="t> 

Pııı:ırdan maada her aün 
~ııaı t& nen c;onrıı. Telefon -------

le 

~·o 
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'• -~-lı Saragburnu ~ 

DDşcDde 
ka.Dişini çektirdi. Isbab çektiği aşi 
.,., tdı, fakat gülüyordu. Dişçi bılf 
........ tı; 

ağ- Pek. sevindiniz. Bu diş size çul 
l'l çektırdi ..,::ı,liba? 

k - Evet ama sevincim. bu diştc1 
Urt•ı!duğum için değil.. 
-Ya neden? 
- C.Ok acıdı da ..• 

le-: Allah Allah! Dunun sevinmek· 
il .• kası? 

~.0;- l\ayınvaJdeı:n dışarda bekli·· 

- Gt ..• anlamadım! 
'ecek d :·ınvaldunin cö:t dişi çeki· 

e .. 

Sırr:ı•-' 
aşk t/ l\ delikanlı kadına ilanı 
k· c 1 ve sur:ıtr:ıa hürmetli bir to-

- Çek defterimi saldamak hit· 
funda. bulunur musUDm ! Kendlme 
güvenemiyorum. Bir müdedttir bü.. 
tün faturaJamıu ödemek illetine 
tutuldum! 

- İngiliz karikatürü -

G~zDD cep 

Kc:.rı -ı .. .._ .~r ,terzisine ~·· 
mişti.. Sipariş verilip ölçü alındıkta: 
sonra t.;r2i: 

- Tabi, dedi cekette her zaman· 
,,ibi gizli bir cep bulunacak. 

Adam kızdı, fakat belli etmiyere! 
terziyi bir kenara çekti ve fISik' 
dı: 

- Bir münasebetsizli:• daha ya 
prp gizli cebin ceketin neresind 
ola.;a:ım da söylerseniz başka bi 
terz ·: ~ giderim. 

Mübalağa 
Atıp tutuyordu: 
- Biliyorsunuz ben balık avla· 

:na::rm pek severim. Hiç unutmam 
": gün üç kilo gelen bir uskumru 
ııtmuştum. 

- ı'!ma! 
Atmıyorum ,.~·,·1! 

- Yahu üç kUo g~'.~n uskumru 
:- mu? Sen ne ile tarttın 

JU balığı? 

Mübalağacı, fazla ileri gittjğin.i 

ınlamıştı: 
- Tarttım, kilo ile tarttım ama - Bu pipo, çe1ı11si ilibarilt koca. 

'abii ağır kilolarla değil, hafiflerile.. ma en ziyaae ~tu ... Siz de öy
le bulmuyor mwımuz? 

Dükkana giren kamyonun şoförü 
- !(ulaklarımz sağır mı? Ko11ıa 

çaldığımı dı.tymadımz mı? 

- Fransız karikatürü -

ILLIZVYONIST 

- MadeM'lri saMlifliı ıl çabuk
luğile her ııyi yok etmelıtir, Bur
numdaki ~ artıa.1' da yolc tdifJn
seniıt! 

~.Yedi l·'ak t ' -·· l b an1 tn" · a :... ·:ı::-. ı unu a· !{;' 
"-•lazlıktan gelerek: f KATOL n·- llanıa)l< tarzımı r"'~endiği· 
ız b~l!i.. Fakat mukabeleniz de 

1 bir hata var- Eg-er beni a·· --
ıyo~ . 
\ · .. ~~_'liz elinizi yanağıma c~:-:.il ö-
o;,~1.~•ln:ze u .. ;.ız. Yok eğer beni 

1ın; 0rsanız o zaman elinizi ya:ıa· 
nh:. daha hafif temas ettirmelisi-

G~ AŞK! 
11.ıo.. krı - Bu sivri kayalar a.. 
De':."11z~ batmıyor mu! 

o<an1r - Hangi kayalar? 
- İngiliz karikatUrü -

:• . ......__ 

HALK TlYATROSl 
Bu akşam Ortakii~ 

Emek bahçesinde 
Büyük müsamere 

Mısır yıldızı 

Sabriye Ba6dndi 

NASIT ÖZCAN 
E. SADİ TEK 

Bu gece Karagüm
rük Zafer tiyalro

~unda (Dörde kadar J 
Okuyucu: A l"SEL 

~~--1 " ··-=:ı:::e;:•=ıı .. --.. ·===-··· 
ec ati. Pa·k ŞTI 

nlU r>n?.~ 1Diş do'<toru i; 
ı !l .. rı n i: 

~t> • ıla 11 k rı ıııa:ııl:l her~ün ~aııl :;ı 
un j 1 ılıır111 rı ~ıırn lR,:-ıo nı kıırlar tın- · İ: 

' • \ ' !\nı ı •· 
411"' ''r"~ 111 t·e lrılıın rtlı•r :i 

r.1.1•11 T" •• ı ıınrl rnevıl.ııı ı :: 
' " ... · ' . .... 1 ' "' 1" ,1" 1 • :: 
"lı 1 • ı: 1 ıııu.ı~ l'ıır.:lı.ınc :: 

ve sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

- Komşımım çvcuğu tüfek alın 
ca kocam güvercinle:imizi böyle mı 
lıafa.za altına ald1. 

rnllanınız. En mükemmel ve en 
nüessirdirler. Büyük bakkaliy 

ve eczanelerde bulunur. 

J - Ne? DnlMtlara pamuk mu Jıoy-
1 dunuz? Ben size pantalmwn arkası
'M pmnuk Jtoyunıu dmıiıtim. Btm 
stnıfm düme,,cUiyim. 

DEPOSU: Be yoğlunda Japon l'1M.l-' 

Ja=ası, Nakamura, Telefon: 40250 - bıfiliı lıariltalfirü -
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den bir felakete uğramak ihtima 
lindcn çekinerek acele ile koşar
dı. İşte höyle gezer iken bir gün 
Tüvileri b3hçesin.dcn geçiyotidu. 
Birdenbire arkasından takip o
lu 'duğunu hissetti. 

Kral: 
- O vakit, durdu değil mi?. 
Kadınlar hakkında ne kadar 

fena fikirdesiniz .. Anlaşılıyor ki 
siz markizler, düşeslerden baş

ka kadın görmemişsiniz. 

- Prenseslerde gördüm .. 
- Sizi tekzip haddim değil, 

fakat arzettiğim kizı en ziyade 
korkutan şey havanm gayet sisli 

ve dumanlı olmasiydı. 
Kral: 
- Sartin sis neden hasıl olur 

bilir misin ? • 
Sartin: 
- Bilmem efendimiz .. 
- Ben de bilmem .. Devam e-

din sevgili kontes. 
- Kız koşmağa ba§ladı .. Bah

çeden çıkıp isminizi ta~ıyan mey 
c.:auda bulundu. O sırada arka -
sından gelen ve kendisini kor· 
kutan adam birdenbire tam kar· 
şısına çıkıverdi. Biçare ktz kor· 
ku~undan haykırdı ve ürktü .. 

- Demek bu adam pek çir
kindi~. 

-· Bilfıkis, yirmi beş, yirmi al
tı yaşlar .nda cs:ncr benizli, gü
zel bi: gensti. 

-- Ov]· İ!"'! kız bu ~en:ten ni-

- Yüzünü gördüırten 90nra 
korkusu biraz geçti.. Maar.ı.aim, 
bulunduğu yer pek te emniyet 
verici değildi. Si• olduğu için 
eğer delikanlı fena bir te§ebbüs 
tc bulunsaydI, kuın yardım gör -
mcsi müşlı:mfü. Bunun için lm; 
cağız ellerini kavu~urarak ya.1-
varmağa ba§ladr.. 

Dedi iri: 
- Yalvarırım mösyö ı.na fe

nalık etmeyiniz .. 
Delikanlı gülerek cevap ver

di: 
- Allah 15ahidimdir, fikrimde 

fenahk yoktur ... 
- O halde be:ılden ne istiror· 

st:nuz ?. 
- Sizden bir vaad almak ... 
- Ben size ne vaad edebili. 

• '? nm .. 
- Sizıdcn isteyeceğim bir l\ıt• 

fu esirgememek ... 
- Ne va.kit?. 
- Kraliçe dduğunuı: va.kit ..• 

Kral: 
- Genç kız ne yaptı? diye 

sordu .. 
Hiçbir şey taahhüt etme· 

diğini sanarak vaad etti. 
- Sihirbaz ne oldu?. 
- Gözden kayboldu .. 
- Mösyö Sartin. şim.di bu ıi· 

hirbazr bnlmak istemiyor defi] 
mi?. Büyük kabahc:tl.. 

Sartin: 

mı ·orum de:. J!:-ı .. 

PARK 
GAZiNOSU 

Y azm bunaltıcı sıcaklarında serin boğaz 
havaaile ferahlamak isteyenler Saraybul\nuna 
geliyorlar. 

Kahve - Çay 5 Kuruş 
Bira ( şişe ) 40 ,, 
29 luk rakı 40 ,, 

-~omuz saat 24 e lwlar ~ıktır•••••• 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Amasya Cumhuriyet halk partisi 
ilyönkurul başkanlığmdan 

1 - Amasyau ..... .> aptmlacak haikevi binası inaşatı kapalı zari usu· 
lile ve 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (42523) lira (0} kuru~tur. 

3 - Bu işe ait keşifname, eksi!~m.~ ~artnamesi umumi ve husu~ı 

fenni ~artnameler silsilesi fiyat mukavele ve proje ceh·elleri ve plfınları 
arzu edenler ilyönkurul başkar.lığmclan 222 kuruş bedel mukabilin· 
d _ isteyebilirler. 

4 - Eksiltme 31 temmuz 939 tarihine müsaclif pazartesi günü sa 
<.." l 5 tle ilyörıh"UI'Ul hururunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (3189) lira 22 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanuna göre 

:n .:~tazi vesaiki ve vilAyet naha müdürlüğünden ihale tarihinden se-
kiz gün evvel alacaktan ehliyetnameyi teklif mekt. ............ ! ~-; ~'1Tla a;! 
ve bu mektupların dördüncü maddede yazılı miad..: . bir 5aat ev"'e!e 
kadar makbuz mukabilinde ilyönJrurul başkanlı~'1na vermeleri ve J)O' 

ta ile gönderilecek mektupların ".!ahi ayni zamanda gelmiş ve dış zar· 
finm mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez (4996) 

VAKiT IKITAB~VD 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
1 l .. 30 Kitaplık üçüncü seri 

Namara 1 Kanı 29 Kapita&m buhranı 50 
125 21 HUkiimda.r millet 50 30 Slambo 

22 Yeni ilınJ sihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 
2t Gbtln iktıısadf leleri 
25 CWnhurfyet 
26 TercUmeni.a rotu. 
27 Değişifler 

28 J .aokon 

60 

• ı~o 
75 
30 

615 
Bu serinin İıatı 6.15 kuru§tur. 

Hepsini alanlara % 20 iskonto • yapıtrr. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 

kuruşu peşin alınarak mütebaki
sl ayda birer lira ödenmek Uzere 
Uc; taksite bağlanır. 

JOZEF BALSAMO 

cebin?. 
- Krala teslim ettim, derim. 

vakit kazanırsınız, bu müddet 
için:le iş olur gider .. 

Bu anda kapının iki kanadI a
çıldı bir teşrifat memuru yük
sek sesle: 

- Kral! diye seslendi... 
İki müttefik, ellerindeki itti

fak altmetmi sür'atle saklayıp, 
0'1 Beşinci Luiyi selamlamak 
üreer kapının önüne koştular: 

-24-

KRAL ON BEŞİNCİ LÜ! 
On Beşinci Lüi bir genç gibi 

dimdik , dudakları gülümsiye
rek, ve gözlerinden sevinç ışık· 
lan parlayarak ooaya girdi .. 

Kral odaya girdiği zaman a
çrlan kapının aralığından, bir 
çok k:mselerin kralı selamlamak 
üzere yerlere kadar eğildikleri 

görülüyordu. 

Bu ~amlar, kralın orada bu· 
lu:-ıduğu sırada huzura girerek, 
hem krala, hem de kralm kralı 
olan kont~e arz rihtiram için 
gelmi~lerdi. 

Kapı kapandı. Kral kimseyi 
içeriye davet etmemiş olduğun. 
dan, odada kral, kontes ve mös
yö Sartin ka~drlar. 

Rr:ıl. kontesin elini öperek: 
- E<'njur kontes! d:di .. Çok 

~ ''k [; b ı : ahcılı ;-ftk raJ-at ve ?.İn· 

d ·:· ' t .. .,... '" !jur S artin' Burada 
i~ rrıi ~ôrü: o· st:r.t::? B.ı ne ka-

dar kiğıt, şunlan gözümün ö
nünden kaLdmn .. 

Dündenberi odanın bir köşe
sine konmuş olan çini büyük bir 
vazoyu görerek: 

- Kontes! Ne güzel vazo 1 
dedi .. 

Madam Dübarri: 
- Evet, söylediğiniz gibi çok 

güzel! diye cevap verdi. 
- Hakikaten, öyle ... 

Madam D:.ibarrinin pek sevdi
küçük siyah köle o sırada odaya 
girdi. Son derece tuhaf ve fa

kat müke:nmel giydirilmiş idi ... 

Bunu gören kral: 
- Bugün Zrmor ne kad::ır gü

zel olmu§ ! dedi. 
- Efen;füniz ! Zamor siz.:lc·1 

bir lfıtuf istiyecek .. 
- Madam, Zamoru pek huris 

görüyorum, dedi. 
- Ni~in efendimiz?. 

- Sız kendisine en tüyük bir 
li\t,1f ve şerefi bahşetmiş c.lciu • 
ğunuz halde daha ne isti yor?. 

- Nası] lUtuf ve şeref efen-
dimiz". 

- "rıpkı benim olduğum gibi. 
- Anlamıyorum?. 

- Onu kendinize esir ettiniz .. 

PoEs nazırı Sartin, gülümsiye. 
re~. yere baktı. Hayretle dt :a
gım ısırdı .. 

Kontes p;ülerek : 
- Kra 1.r.1 ııe kadar ali::c·ı=ıp· 

sın z? d::di.. 
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;J;~~~}ıtt VAl-lRAM GESAR (JALAT~ TUNEL CAooes, 
N! 48 TELEFON 4030 

HR$RRRT Y~N i T[SliMAT -.+--· ~-_,..__·· -1 
iLMüJ.IABERLEQiMiZ 

Bayan GABY VV AGNER hakiki yaşıRı itiraf 
ve bu derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor: 

On gün kadar evvel çektirdt· 
ğim fotoğrafımı gördükçe gözle
rime inanamıyorum. En aşağı 40 
yaşmda görünüyordum. Alnım. 

da ve gözlerle ağzımın etrafın. 
da buruşukluklarım vardı. Tc. 
nim esmer ve: sert idi. Bugün ise 
cildim yumuşak ve dostlarımın 
gıpta nazarile baktıkları açık ve 
buruşuksuzdur. Herkes benim 
hakkımda 35 yaşında olduğum 

halde ancak 25 yaşında görün
düğümii söylüyor. Y cgane cild 
unsuru olan Tokalon Kreminin 
gece için Pembe rengini ve gün
:lüz için beyaz renktekini kulla. 
narak güzelleşmeye muvaffak 
oldum. Tokalon kremini tavsiye 
ettigim dostlarımdan bir çokları 
ela benim gibi mcmnuniyetbah~ 
semeresinden hayrette kaldılar. 

Cild unsuru olan Pembe renk. 

teki Tokalon kreminin terkibin. 
de Viyana Üniversitesinden mcı· 
hur bir profesörün keıfi ve Bio
cel tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Ak~mlan yat. 
mazdan evvel pembe r engirideki 
Tokalon kremini kullanınız. Siz 
uyurken o, besleyici ve güıellet
tirici tesirini gösterir. Cildiniz 

yumuşayıp güzcleşir ve buru· 
şukluklarını giderir. Gündüz 
isin de beyaz rengindeki Toka
lon kremini kullanınız. Siyah 
benleri yok eder ve açık mcıa. 
melcri &ıkıştmr ve cildinizi be. 
yazlatıp kadife gibi yumu~tır. 
Bu basit usulü bilen h er kadın, 
''gün.de beı dakika., ldaha genç 
görünebilir ve tene yeni bir gü
zellik verebilir. Tolc•lon k~~\

nin semeresi ~arantilid:ir. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

5ıbhalinizi 
f Phditl edi!JOT 

i,f ~~- ~ 
'• 

O!fL!l/11 

u..ı .., ... , ı . • ,..... lıııtlhl, ı.ıııı. v.rtW& 1111 ı 

I 

DAUAYUKS~~ 

rAiZ, DAl-IA ~Yi 
Ş~Rl~~~ T~.MiN ro~R 
ı:tDtANT~~ ·BANK-UNI NY.ı 

, ~ KIRALIK ODALAR ... 
1 Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane , Atteye, 

1 
Muayenehane yapılmaga elverişli kiralık ucuı. odalar 

1939 RESiMLi HAFTA 
Daima genç 
Daima güzel 

Gazetemiz idaresine müracaat 
Her nüıha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
lıaftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip1Jiz gazetesidir 

. ~-~ ' . . 
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Sonra kralın kulağına eğile

rek: 
- Frans, seni taparcasına se

viyorum, diye ilave etti. 
Kral gülerek: 
- Haydi bakalım! Zamor için 

ne istiyorsunuz?. 
- Uzun hizmetlerinin müka

fatını! .. 
- Henüz on iki yaşında .. 
- İleride edeceği hizmetlerin 

mükafatını efendimiz ... 
-Öyle mi? 
- Evet, zannederim ki çok-

tanberi yapılan hizmetlere mü-· 
kafat veriliycr .. Şimden sonra 
ileridç edilecek hizmetlere mü
kafat vermek zamanı geldi. Bu 
halde insan sadakatten daha e
min olur. 

Kral, Sartinc hitap ederek: 
- Sahih Sartin, bu da bir fi

kir, sen ne dersin?. 
- Evet, b:itün sadıkların işi

ne gelir, binaenaleyh bu fikri tc
yid derim. 

- Kontes, Zamor ne istiyor? 
- Efendimiz, benim Lüsyen 

deki köşkümü biliyorsunuz .. 
- Evet, daha doğrusu ismini 

isittim. 
- Kabahat sizde, siT.i yüz ke

re davet ettim. 
- Kontes, teşrifat usulünü 

bilirsiniz, seyahatten başka za
manda kral saraylardan • başka 
yerde kalamaz. 

- işte ı~tcdiğim llıtuf ta bu-

ldur. Lüsyen le.ünü ~ray 

kaydeder, müdürlüğüne de Za
moru tayin ederiz. 

- Bu adeta oyuncak olur 
kontes .. 

- Benim oyuncakları pek 
sevdiğimi bilirı•iniz .... 

- Bu, diğer saray müdürleri
ni şikayete sevkeder. 

- Varsın §iki yet ctainlcr !. 
- Fa.kat bU sefer hakir ola-

rak bağırırlar .. 
- Daha ala! Şimdiye kadar 

çok l;lcfalar haksız bağırdılar. 

Zamor, diz çökerek kral haz
retlerine tc~ckkür et .. 

- Ne için teşekk:.ir edecek?. 
Kontes, Zamora söyliyerek: 
- Elbisemin arka eteğini ye· 

re sürünmemek için ta§ıdığın, 

saray halkını bu suretle çıldırt

tığın için sana verilecek miika· 
fata teşekkür et .. 

Kral gülerek: 
- Hakikaten bu siyah ta ıon 

derece çirkin. dedi. 
Kontes, Zamora dönerek: 
- Artık, kalk, tayin olundun. 
- Fakat madam .. 
- Emirlerini, beratlarını, icap 

eden erzakı ben gönderirim. Bu, 
bana ait bir iş .. Si:ı:c ait olan •:ia 
teşrifata muhalif olmıya~ak Lüs
ycn köşküne gelmektir. Bugün
den itibaren lıir sarayınız daha 
oldu. 

Kral, Sartine bakara: 
- Bunun isteğini reckletmek 
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mümkün mü Sartin? dedi. 
- Belki m üml:ündür, fakat 

h enÜT. ~rui ketfcdilmemiı . 
- Madam bunu kc,fedcrlersc 

emin olunuz k i bu, her halde 
möıyö Sartin olacaktır. 

Sartin, titriyerek : 
- Madam!.. diye mırıldandı .. 
Konteı: 

- Efendimiz, tam üç aydır ki 
möıyö Sartinden bir ıcy rica et
tim, henüz bulamadı . 

- istediğin neydi?. 
- Mösyö Sartin biliyor .. 
Sartin hayretle: 
- Ben mi madam? Yemin e

derim ki ... 
Sartin sözünü tamamlayama-

dı.. Kral müdahale etti: 
- Ona ait bir ~ey mi?. 
Kontes: 
- KenJine yahut halefine, el

hasıl poli!ıe .. 
Sartin: 
- Madam cidden ıstırap çe

kiyorum ... 
Kral: 
- Kcntcs, Sartinden ne isti

yorsun?. 
- Bana bir sihirbaz bul de-

dim .. 
Sart\n ~enit btr nefeı aldı. 
Kral: 
- Yakm.ı.k için mi? dedi.. Şim 

di hava pek !ltcak, kış zamanı 
lıeklcmck daha iyi ... 

- Hayır efendim, ona bir al
tın l:i~ğnek verecetlm.. 

- Demek ki b-J sihirbaz size 
bir felaket haber verdi de olma
dı mı? .. 

- Bilakis efendimiz, bana bir 
saadeti haber verdi, o da olma
dı. 

- Tamamile mi? . 
- Hemen öylı: gibi. 
Kral bir koltuk sandalyesine 

uzandı: 

- Kontes, bunu anlat baka· 
lım, dedi. 

- Ba~ üatünc, fakat mükafa
tın yarısı ı:ıa tarafınızda, olacak. 

- İcap ederse heJ>11ini ben ve
ririm .. 

- İşte hakikaten şahane bir 
söz .. 

- Dinliyorum .. 
- Evvel zamanda ..... 
- Bu masal gibi başlıyor? • 
- Zaten bir masal. .. 
- Mükemmel ... iyi masalları 

uek severim! 
- Evvel zamanda ... ı::ayet fa

kir bir kızcağız vardı .. Bu kızca
gızın ne uşağı, ne arabası, ne 
kölesi, ne papaganı, ne de may
m<.:nu bulunmuyordu. 

- Ne de kralı değil mi?. 
- Evet efendimiz .. 
- Bu kız ne yapıyordu?. 
- Dola~ıyor.:lu .. 
- Nasıl dola~!yordu?. 

- Parisin sokaklarında. ra"a 
olarak idi b:r kı:ı gibi ı.Jol4~ .yor

du. Bahusus kendini görenl"r 
~üze! bulduklarından ve bu yü"-

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

'(rem Balsamin 

KANZUK 
ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

...ımli 2 şaheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müstahzar· 
arıd r. ötedenberi mcmleketimiı: 

l 
':ibar aleminin takdirine mazhar 
!muştur. 

/ Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

'nde saklıyan en cidı.l, ve şaya:ıı 
timat markadır. Genç ve ihtiyar 
Ltiin kadınlar için zaruri bir ıh· 
iyaçtır. Cildin letafet ve tarave· 
·n: arttırır. Yağlı. yağsız ve acı• 

ıa 1cm cinsleri vardır. 

Eks!r Balsamin Kanzuk 
Cildin <lnimi yumuşaklığını te• 

in e kr. Yüzdeki çil ve lekeleri 
11 r. Sivilceleri tama:nen izale e• 
ler. Tr:ı~t:ı:ı sonra cilde H\tif bir 
.erinlik verir. 
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