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Ankara ya 
heyeti gel 
l lill g ö D t ~ ır~ 

bir 
r11esi 

lngiliz kredi 
bekleniyor 

En fazla ne cins 
tayyare 

istediğimizi . sordu 
Malaya saffıharp gemisi çarşam· 

ba günü lzmire geliyor 
Londra, 29 - Daily Herald ga- Mısır, Türk ordusunun teşkilatım 

:et:si "Sulh cephesinin yakın şark \'C Çanakkalcnin müdafaa tcrtiba_ 
li~~ ıncınlckcllcri., diye tavsif et- tını tetkik etmek üzere Türkiycye 
b'gt 'l'ürkıyo ile Mısırdan alınmış yüksek rlilbeli 15 asken erkfın 
ır haber olarak §Unları yazıyor: 
"T f Urkiyc, yakında İngilteredcn 

1 atla Jniktarda harb tayyaresi bclt. 
.:urncktedir. lngiliz ashri ntaşt>.si 
ta r~ Ordusunda C'n fazla ne cins 

gönderecektir. Bir Tilrk askeri he. 
yeti de bu ziyareti inde edecektir. 
Mısırda gelecek ay Hindistnndan 

gelmeleri beklenen İngiliz kıtnla!'l 

için kışlalar inşa edilmektedir . ., 
~)areyc ihtiyaçları olduğunu sor. 

llıtıştur. Malaya zırhlısı 
'l'urkiycyc diğer askeri malzeme İzmir, 29 - !ngiltercnin Malaya 

t<'tnini için verilecek kredi husu- harb gemisi 2 ağustosta limanımıı:n 
~tında görüşmek iızcre bir lngiliz ı gelecektir. Gemideki futbol takımı 
~~<'li de yakında Ankarada bek- buradaki takımlarla iki maç yapa-

- ll.lrl('klC'dir. caktır. 

ge gi 1lik dola ısiyl e 

Fransada seçim 
tehir edildi 

Şimdiki mebusan meclisi azası 
iki sene daha mebus kalacaklar 
b l>aris, 29 (A.A.) - Salahiyettarı hakkına asla do!rnnulmamış oldu
kırb;111cnbadan bildirildiğine görel ğunu natık olacaktır. 
a ınc b sI .• ek'! t-' 

le · .' . me u arın t~rıı ' a e (Devamı 4 iinciide) 
t tını ıkı sene temdide karar vermiş 
ır B 

teı: .. u suretle mebu-.lar, altı sene Çıngeneler arasına ~rıı himıetlerini ifa edeceklerdir. 
d u tedbirin şimdiki parlamentoya d b • k 
()a teşrnil edileceği söylenmektedir. a ıraş macerası 
nurnüzdhı.· • . t 'h b t 1 

1910 ., ~ı ~umı <> ın 1 ~ a · Sedef, Menekşenin muhali-
)'a ~n~ı yerme 194_ SC'nesındc f t' v me " M h tten 

Pılacakt e ıne rag n e me 

k··Bu husu'r;aki kararname, bugün! ayrılma~! " ~i!.o~. . 
. u nazırlar meclisinde Lebrun ün Bu sabah adlıyeye butun Zıncır-
'zn:asına arzcdilecektir . ' likuyu çingenelerini toplapan bir 

1\ . 'k l .. ~rarname, rei"icumhurun ayan aşk macerası ıntı ·a etmı~tır. 
:ec 1 inin muvafakati ile mebuc;an Zincirlikuyu çingenelerinden Mch 
~feshetmek hususundaki (Devamı 4 ii1ıriide) 

Çoban Mehmet bir dolandırıcıyı 
kucağında karakola götürdü! 

Bu adam güreşçinin zevcesinden 
Para koparmağa teşebbüs etmişti 

Sevimli ağır siklet güreş şam

piyonumuz Çoban Mehmet, dün 
az kalsın açıkgözün birisi tarafın
dan dolandırılacaktı. Bu sabah 
adliyeye intikal eden Hidise şöy

le cereyan etmiştir: 

Dün öğleden sonra Çoban Meh
medin }'atihte Atpazarrndaki evi
ne, Mehmet Ali adında birisi git
miş ve kapıyı açan güreşçinin ka
rısına: 

- Çoban Mchme!:lin selamları 

var. Eve kömül' aldı. Fakat parası 
yetişmediği için beni yolladı. iki 

Son sistem lngiliz bombardı matı tayyarelerinden biri ... 

Bugün 

41<§ 
Bitler 

Berline 
ansızın 

döndü 
Sayfadır sebebi siyasi vaziyetin mihver Bunun 

devletleri Hakemi döğen 

Kaleci Necdet 
400 lira kefaletle 

tahliye edildi 
Galatasaray - Demirspor maçın.. 

da hakemi döğerek yaraladığı ve 
sonra da polislerden kaçtığı için 
tevkif edilen Necdetln ilk tahliye 
talebi reddedilmişti. 

Spor sayfamızda yazdığımız bu 

Berlin 29 (A.A.) - Havas a
j&nsından: 

Hitlerin beklenilmiyen bir anda 
Berline avdet etmesi bir takım 

tefsirlere yol açmaktadır. Hitler, 
Bayreuthde bulunuyor ve Vag
ncr festivaline iştirak ediyordu. 

Von Ribbentrop da Salzburg -
dan Berline gelmiştir. 

haberden sonra, gazetemiz makine- ------------
ye verilirken öğrendiğimize göre, 
Necdet bu sabah yeni bir tahliye 
talebinde bulunmu~ ve kendisini 
tevkif eden mahkeme (400) lira 
nakdi kefaletle tahliyesine karar 
vermiştir. 

Kefalet l1cmen yatırılmış ve Nec. 
det mevkuf bulunduğu Üskildar 
tevkifhancsinden öğle üzeri tahliye 
edilmiştir. 

Sevgilisile gezmiye 
gidebilmek için .. 

Arkadaşının parasını ve 
yüzüğünü çalan genç kız 

tevkif edildi 
(l cı:ı ı 4 ıitıcıı ' · } 

,~ ••••...••.....•...••...•.....••......... , 

1 Türk Adliyesinde jüri teşkiline 1 

l lüzum var mıdır? 
, ....................•........................... 

Operatör Mim· 
Kemal 

jürilJe muarız! 

Dr. J\ameredJ;,. 
Kan çelebi 

ı _- .. llf" 'il 

Avukat Şefik Sevgen J(adıköy sullı lzakimi 
Ali Kafadar 

Bizde jüri teşkilatının i!dasma nlim Kemal Öke ile general Tevfik 

lüzum olup oh1adığı etrafmda aç- Sa~lanı ve doktor Kamcredclin Ka
tığımız ankete mtincwerkrimiz nez nıçelcbinin cernplarını okuyucula-

aleyhine dön esi mi ? 
1 

Resmt mahafil, Hitlerin l3eı:~ gitmiş olduğunu beyan etmekte -
line Von Ribbentropla giindelilC !dirlcr. Maamafih Bitlerin Bcrli-
işlcr hakkında gör.üşmek ilzere f ') "t•rmıı 4 fözciide) 

Şehrimizdeki vekillerin tetkikleri 
Başvekil doktor 

A dnanı kabul etti 
Şehrimizde bulunan Başvekil Re

fik Saydam dün yanında vali ve 
bcledire reisi Lutfi Kırdar olduğu 
halde Floryaya gitmiş ve bazı tet
kikler yapmı~tır. 

ÇERÇEVE ... .. 

DEDi -
Dedi: 

Vali ve belediye reisi Başvekile 

Floryanın imar işleri etrafın'dariza
hat vermis ve buraların ilerid~ala· 
cağı vaziyeti anlatmı~tır. Rc~Y. 

'(Devamı",/. üniüde), 

DEDiM 
- Bazı 6 mcı sayfa tufeylllerl Yar ki, tahtakurusu ilinlle1 duc!ak 

dudağa. harman sütunlarında her gün ~ahslyetıe.re ~.atmak, idcUerl. 
Şahsiyetlerin bunlara cevab yermeğe tenezzül etmeyi~ anlryorum 
ama, bir türlü kabul edemiyorum. Ben olsam, ortalığın bunlardan 
temizlenmesi uğrunda. ceYab YCrirdlm, 

Dedim. 
_ HaYlaya haYlaya otomobil pesinden koşan bazı mahlüklarm 

rnzlycti! };ğ"r ot-Omoblli durdurur, onlan koğarsa.n he.men geriye dö_ 
ne.rler; yumuşak lmlnklarmı ho]llata ho11lata öbiir arka.d~Tarma 

"Bak, ben otomobili durdarttum !" de.rlcr. Sen de valrtini kaybetti• 
ğlnle knlırsm. 

Dedi: 

- Pel•I ama senin, ''kalem gibi, devleri öldümıeğc memur bir si
lah •.• " cümlml, "l\:\km gibi, cle,·letlcri öldiinncğe memur ... " dlyc 
resmen değiştirecek , .c hunu birlmç kere tekrar cılecck kadar kalpa· 
ı.aıılıkta ilc•riye gits<'lcr dt', yine keııılini müdafaaya Jüzum görmez 
misin? 

Dt'ılim: 

- Hayır! Zira bu atl:U:tk kalpaı.arılık giisteri~or kt hu adamlarm 
biw hürurn için, iıım.\rnızı takliıl edip iistiiııe llile<liklerini yazmaktan 
başka lıiiııerlcri yoktur. 

I>ı•ıli: 

- l\•etP.klrn iki giin C\'\'clkl lıürumlnrmclıı., senin sporcular itin 
yaztlı~m fıkrayı elcı almıc;Jar; o ~nzulnld "nusyn., Almanya ''C ltal~a... 

da hu hnrekC't ynııılamaz,, fikrini, Rusyaclan hit hııhsctmemek sure. 
tile- frkrnr <lılı• ı•dc, srni bir fn~i-;t dire göstcmıej;c ycltenmi lcr. 

J>cdim: 

rımıza \'eriyoruz. 
dinde dr,·:ım <'lm<'ktcyiz. 

lira para ilt' hirk:ıç çuval VCl'Sİıı Sualimizi alaka ile cliııliycıı prof(• 

- A lıirnıkr! Ciiınleınılcki "f?u,.ya" kPlimrsini ılıc;anyıt atma
yıp "" bt'rıim gilıl ılilıine kaılar faşi .. t clii .m:mı lılr nıl:ım!l fa<Mt cl«:'m<'• 
) ip ılr rıc ) :ıpsııılar? \'mıi lıan:ı l.oıııiinist mi ılr•siıılı•r! O z.uıı."ln hic: 
:ır.uıımla ihtilaf lmlır 1111~ ılı': 

Çoban Jtr,'ımet 
dedi. Bugün de. bu husu,ta alahiyeti sor Mim Kemal i~timai bir mesele 

(Devamı 4 iincilde). haiz zcvatt..:111 profesör operatör (Devamı S incide) Nrcib Fa:.ıl l\TSAJ\UREI\. 



\f.-1T 
lmzLl'Sız bir yozı, dfin gtce radyv 

ı konuşan lıir por muharririne ba· 
ı ualler sörmoktndır: Gazctclcrın 

'por muharrirlerine atıp tutan hu 
11.ıtip fullwlün beynelmilel oluşun· 

lan ve muayyen kaideleri bulunu 
undan bah~etmiş. Vakit mııh:ırriri o 

ı•a şu sun ileri soruyor: 
1) Sporun bu kadar katı, beym·I 

ııı lel k:11deleri vardır da neden şu """ 
5ll şartlar ollındo knr,ılnşınış takım 
\Cyn klüplcrden lalan şampiyondur 
diyip hukmcden olmadı? Bu kadar 
.,atnf:ıtlı ünv:ınl:ır, lıu kadar yıllık 

spor edelılyntı tavla oyunlarında ol 
duğu kadar olsun bir hüküm akli e· 
lımi tesis edememiş? 

Beden terbiyesi ~ üksek leşekkülil 
bır temyiz tcşekkülii demektir. O· 
ca "hele bir kere daha dövüşün de 
gorellm., ıleınek dcAll, geçen vaziyet 
lcrl teshil ederek hilküm vermek dfi 
o;erdi. 

\"azih ıne,·zuatı olmasa bile, mn· 
dcnıki ruthol beynelmilel bir oyun· 
dur, vazifesi bc)·nclmilel kaidenin 
fet\'asını alıp Jıükmfı \·ermekten iba· 
ı t."lti. H:11fı da ondan ve hiç sıkılma· 
yıp, manasız prestij meselesi yapma· 
'ıp ona dönmekten ibarettir. 

2) Şu tarihten ı,u tarihe kadar maç 
.>oktur, diyen bir merkez karar ve 
tcbllAi var mıdır, yok mudur? Var· 
'ia bu karara rağmen velev bir şom· 
piyonluk olsun, a)'Dl merkez nasıl 

Lılr maç müsaadesi verebilir? 
Spor teşkiltıtımu: ektiğini biçl)·or. 

Tarafgirliği bir kere bu ıe,kill\tm 
başından ntmalıdır. Gazete sütunları 
nı o ,·akit daha babaca, daha sakin 
bir zihinle okumak; gazetelerin man· 
lı8a da,·et eden yazılarının hakkını 
'ermek mümkün olur.,, 

CUMHGR1YET 

Yunus Nadi bugünkü makalesini, 
kooperaıır cemiyetlerinin hayırlı ça
lışmalarına teşekküre hasretmiştir. 

Bunda şöyle demektedir: 
"Bir kısım dilny:ı iktisadiyatının 

ı.ıbircntleri içinde selAmetle ve mu· 
, arfakiyeUe yürü>·ebilmek için hl· 
1.iın de ihracat rnallarımızdıı teşki· 
ıtl:mm:ıklığımız lftzımdır...o 

I\N 

lL Zekeriya, bir İtalyan gazetesi· 
ı n 1'ürkiye ile ftnl:ra arasında Ha· 
ıy daimi bir ihtmır meT%Uu ve mil· 

11zifinfih bir mesele olarak kalaca· 
:.ıını yazması üzerine şöyle demekte. 
lir: 

"ltalya He aramızdaki münaziün· 
hh dnv:ı Hatay da,·ası deAil, sahille· 
rımiz boyunca uzanan OnikJ adadır. 

llu ndalar col{ran teşekkül bakı· 

rnındnn bizimdir. Sahillerimize ka· 
dar sokulmuş, kara sulanmıza kadar 
girmiştir. Türkiye, karasularında ec· 
ncbt süngülerinin \"e ecnebi kuV\'et· 
lerln yaşam:ısına t:ıh:ımmill edemez. 

Bu adalar askerlik bakımından bi· 
:r.c Jnzımdır. S:ıhillerimizln müdafn· 
:ısı bıı adaların Tilrkiyenln elinde 
bulunmasını ıarurl kılar. Bıı bakım· 

dan dn bu adaların, hele toprakları

mızd:ı gözü olan bir düşman elinde 
lıuhınmnsına cevaz veremeyiz. 

Bu adalar Akdeniz muvazenesi b:ı· 
kımından da Türkiyeye aittir. Tür· 
kire bir Akdeniz devleti olarak Onl· 
lı :adanın :ıhibi bulunmak ihtiyacın· 
d:ıdır. 

Bu adalar eski Tiirk topraklarıdır. 

komşuların \'e hfitün dünyan •n snu· 
seti hakkında tamamen yanlış, ığrı 

ilüğriı, çarpık ve sakal fik i ı·Jcrılc ı ı 

lıaşka bir şeye malik değidirler. l'il<' 
hir Jngiliz muharriri, King Hali lıu 
rnziyet karşısındıı kııhramannnc I· ı 

tcşrbbiisc giri~li. :\IJICun olılıığu 111.e-

rc, Almanyayı hıısust suretle 
mektup seline garkelti. 

Bu teşebbüsün deliıll'l elliği 1\ ı 

ıı iyet, azim ve gayret takdire şıı) nıı- " 
dır. Fakııt bu mektuplarla Alman mil 
le.inin hııkikntl göreceğlce, kim~e· 
ı . n kendilerine düşman olmadılıınıı, 
ınn-ıacnRınn ihtimal veremeyiz. Al· 

H A. B E R - A.Jc,am PO!tatq 

• 
man milleti, geçirmekte olduğu baya· J.f ecidiye köyilmle Yedi Cüceler gazinosu ciııarmda birkaç günden· 
tın :.ıkıntıları içinde hakikati sezmi· beri define •ranmakladır. Burada define olduğwm Jvanof isminde bır 
yor değildir. Bugün Almanyndn \'e Bulgar haber urmiştir. Fakat bir kaç gütıliik l.ozulan sonra define 
lıalyada zAhirl sükün ve ilanı altın· · ~l'Vl..SOO • · • · · 

ranm Aya Paraşküi ayazması olduğu anlaşılmıştır. Bu ayazmanın Stl 

yu ;!;! yuzleritıi yıkayanlar dünyayı çok güzel giıritr ve herkese de öyle 
göriinürlcrmiş! 

d d · b" k lb d 1 bl yerım 'vv- senelik ıahmın edı len eski bir ayazma meydarıa çıka· a erın ır ıı sızısı, er n r ıı- .. • . . . 
cı ve me·nnunlyetsizlik hiiküm sfi· rılmışlır. Bunun uzerıne :ış Patrık hantye 'ksetnıış ve l.azı/an yere 
ı üyor. Alman ,.e İtalyan milleti de papazlardan mürekkep bir heyet gelemişlir. Yapılan tetkiklerde bw 
diğer ınılletlı·r Ribl harp istemiyor, 
sükün ve rahat istiyor, çalışmak ve 
yaşamak istiyor. Fakat kendllerlnı 

z:ıpteden zalim pençelerin bir fellıke· 
tc doğnı yilrümelerindcn korkarak 

llafriyal yeri iplerU! ihata edilerek rnülıürlenmiştir. Pazartesi gır 
mmden iliba~·eu yeniden hafriyata det'am ı:Jili'.cektir. Def i1ıenin nıü· 

sclles şeklinde /ıir taş oltıııda oldu 1u zannediliyor. 

endişe içinde kıılıyor. 
Ha '':ızlyclltn dolayı Alman ve J. 

talynn milletlerini kabahatli bıılmı· Kızılayın 
ya imkan yoktur. Bugün hük6met 
tekniği o kadar lekemmQI elmiş ve d 
d!.'hşet peyda etmiştir ki her dikta· ya r 1 m 1 

Demirgolu Erzuru-1 

törlük halkın sesini kolayca boğabl 
lir ve kimseye göz: :ıçtırmıımak ım· Sel felaketine ug""rıyanlara ma 
kanını bulur. Almanya ,.e tıalyııyu 56 ometrede 
ı.n· kolin sesini sokmamak diktatör 6635 lira verildi A k 
liıklerln en birlncl prensipidir. Çün ~ . . • . c aleye varan tren halkın bu""yu·· k ı ü milletler vaziyeti takdir etseler Kızılay cemıyetı umwnı merkezı ~ · 

bugünkü gerginlik devam edemez. tarafından içinde bulunduğumuz tez ahu·· r 1er,·y1 e karşı I an d 1 
Dız hu knna:ıttc olduğumuz içindir temmuz ayı zarfında yurdun muh· 
ki iılice11ab Ye müteşebbis İngiliz mu· telif yerlerile ha~iç memleketlerde Erzurum 28 (A.A.) _ Bugu··n \'ali, komutanlar, memurlar ve mü 
harririnin teşehbüsli, yalnız ferdi a- semavi afetlerden zarar gönnüş o- tren Erzurum \'ıl"a\.·etı0nt"ıı venı· bır h d" ı Ask led b 1 d 1 1 
zim ve gayret nümuncsl olarak knla· I 1 ğ dak' d 

1 
l J J en ıs er " ·a e u un u ar. s 

enkt;r zannediyoruz.,, an ara a~ 'l ·ı yar ım ar yapı • kaza merkezi olan Aşkaleye . girdı tiklal marşmı müteakip ,·ali Ha· 

------------- mıstır: ,.e büyük merasim yapıldı. Trenın şim lşcan, bir nutu!da korde!ayı 

iş kazaları Darende seyli.pzedelerine 640, Ge Erzurum vilayeti hududuna girdiğı 
ed ı . ed • ke~ti. Ve tren dadikalarca süreıı 
~ e sey apz elenne 1000. Samsun bir aylık bir zamandanb~ri trenin 

ık. I d k .... seyW.pzedelerine 2400, Kastamonu geldiği her köy halkı vüzden iki alkış tufanı içinde ve binlerce hal· 
ı ame e üşere agır J k ,..ı- ık 1 b.. ··k ·ıı· seylfipzedelerine 500, Hatayın Rey· yüze kadar koyun kesmek ve ba) . ın co~un a ış arı ve U)'U mı ı 
surette yaraland 1 haniye harikzcdele:ine 775 lira, bun ram yapmak suretile bu buyük ha Şef 1nönüne ve cumhuriyet bükü· 

Anadoıuh. da a·· d dan başka Bulgarıstan seylabzede· disepi kut'lamaktadır. A .. t·alede metine karşı gö:;terdiği minnet ve 
ısarın oztepe ca 1 • · ~ 

d • d A if" _ d ..... 1 erme Bulgar kızılhaçı vasıtasıle dündenberi bayraklarla donatılmıs bağılılk sesleri arasında istasyona 
esın e r ın taş ocagın a ~ı- . . . .. 

gan amelelerden Rizeli yirmi ya- 1500 lıra kı ceman 6635 !ıra ~a;a civar nahiye ve köylerden ve kaza- girdi. ı ı 
•nda Halil -ıw Ka.ıı.k ...-. yardmu!l<;Ja bul~ulmus ve ıkisl laraıı.n ~-..ı.-- -'-·- _, :ı.:ı....ıı-..._ - -..t.~-'!~"''"' r 'tJar 

11 
Uks oeklikt t ··k k kadın"'bın erkek uç mal01 vatanı:la· mektedir. Dündenberi A~kalede ram he1•eoom • vaı:::amakta ve het-

mche Y e .. .'r • a§ , ... ~ •• er ~n. ..ı .. • ı•.a .;~ ı· k t~· d b" ~ ~., . => ı 
apğı yuvarlanmış ve sağ bacağı sa ~ 'a uuı~r ıra ıyme ın e ırer kesilen kurban miktarı 300 Ü geç- yerde mim oyunlar oynanarak eğ· 
Xınlarak vücudunun muhtelif sunı ayak yaptınlmıstır. miştir. lenilmektedir. 

yerlerL.,den ağır surette yaralan- Sabahtan itibaren Erzurumlular Tren Erzuruma elli altı kilometre 
mIJ, Nilmune hastahanesine kal - Büyü ka daya su bütün vesaitten istifade ederek Aş- kalmıştır. Hay ferşiyatı hararetle 
dırılmrştır. kaleye gitmektedir. Tam saatinde devam etmektedir. 

B ık Belediye hiç bir kar a ondan ••• 
Fatihte Halife mahallcsinlde Sa- almayacak 

rıgüzel caddesinde ihsan isminde Belediye, Büyükadada yapmakta 
birinin evinin balkonunda çalışan olduğu su tesisatı henUz tamam -
ustalardan Osman oğlu Davut a- lanmadığmdan adanın daha fazla 
yağı kayarak 4,5 metre yüksek- susuz kalmıuna.sı için liman işlet -
Jikten sokağa düşmüş ba~ından a- meslle anlaşmış ve tanklarla ada
ğır surette yaralanarak Ccrrahpa- lam su taşmmasmı temin etmiş _ 
pa!Cl hastahanesine kaldınlmıJtır. tir. 

Adalara tanklarla götürülecek su 

Sevdiği kızı vurdu 
lnr arozözlerle evlere nakledlle _ 
cektlr. Bu gUnlerde derhal nnkliya

Evvelki ak§rull Yeşilköye bağlı ta ba§lanacak ve bir ton su 40-50 

Kalitarya köyünde bir yaralama kuruş arasında evlere teslim edile-
vakası olmuştur. cektir. 

Tahir isminde bir gene bir mUd- Belediye ve liman su üzerinde 
dettenberi sevdiği fakat son za - hiçbir kar almryacaklar vo yalnız 

maıilarda kendisinden yliz görme. nakliye masrafını hesab ~de<:ekler
cliği Penbe isminde bir kızı bıçakla dir. 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamıştır. 

---<>-

Ağabeysini vuran 
odacı yakalandı 

Dayak yedıği s1rada kendisini müdafaa ederken 
tabancanın kaza ile patladığmı söyliyor 

Büyük karde§i tapu memurla· J - Sen benim düşmanımsın, se. 
rından Vehbiyi tabanca ile ağır ni öldüreceğim, senden bize hayır 
surette yaralayan Kadrköyün bina yok. 

ve arazi . ~e.murJuğ~ d~acılann - Diye bağırıp küfürler ediyor • 
dan Bahr• oun Ramıde Jandarma- du. Beni vuracaktı. Kendimi mü. 
lar tarafmclan yak:ılanmış ve ak- dafaa için tabancalı elini tuttum. 
şam fü:eri müddeiumumiliğe tes Mücadele sırasında tabanca pat
lim eılilerek Sultanahmet birinci !adı. Kurşun havaya gitti. İkin_ 
sulh ceza mahkemesi"lde sorguya ci kur~unun nereye gittiğini bil-
çekilmiştir. miyorum. Ağabeyim: 

Suçlu sorgusunda hadiseyi şöy· _ Vuruldum, t~ıtunl diye bağı. 

Yerli mallar 
. . 

sergısı 

Gece saat on b:re kadar 
açık kalacak 

11 inci Yerlimallar sergisini 
clfuı şehrimizde bulunan bir çok 
mebuslar:r:-ıız ve eski Ziraat Ve
kili Faik Kurdoğlu ziyaret etmiş
leı dir . 

Sergi bu kaşam<lan sonra saat 
on bire kadar açık bulunacak ve 
bazı gece C'iflencelerı trrtip edile
cektir,. Halk en ziyade Sümer 
bank paviyonu ile "yannki İs

tanbul,, paviyonuna tehacüm gös 
termcktedir. Mektep talebelerinin 
'>Crgiy; bedava gezmeleri karar -
lıışmıştır. 

umkapıda angın 
Bir yazmahane 
kısmen yandı 

Dün gece yarısından sonra saat 
birde Kumkapıda yangın olmuş 

ve bir yazmahane kısmen yanmış
tır. 

Yazmahane Arapzade sokağın 

da 35 numaradadır. Sahibi Kara
bet isminde biridir. 

Binada bulunan yazmalar 6000 
liraya sigortalı bulunmakta::hr. 
Yangının kömür söndürmeğe 

mahsus sobanın içine atılan fazla 
ateşler yüzünden ileri geldiği an· 
!aşılmıştır • 

İtfaiye ve halk yangını, elbirli
ğiyle söndürmüşlerdir. 

Kartal - Yakacık otobüs
leri kontrol edilme 1.. Garrilahit şartlar içinde bizden nlın· 

nnşl:ırdır. içinde yaşıyanlann co~u 
tıfılfl TiirklUr. -Ozerlnde bir ltalynn 
'atandnşı yaşamıyan topraklarda ı. 
ıılyanın hııkkı olamaz. Yakadan sonra kaçmak isUyen itfaiyenin takviyesi le anlatmı~tır: rarak yıkıldı. Korktum, kaçtım.,, 

- Vaka akşamı ağabeyimin Halbuki vakayı gören şahitler 

Dün sabah, Yakacıkla Kartal a
rasında işliyen otobüslerden biri 
yolcularını trene yetiştirmek üzere 
Kartala gelmekte iken tekerleği hr· 
larnış fakat büyük bir tesadüfle 
otobüs de\'rilmekten kurtularak i· 
çindekilere bir şey olmamı~tır. 

Hülôsa coğrafya, askerlik, tarih Tahir yakalanmı.~, kızcağız basta • 130 Bin liraltk mal-
ı t•snirc bakıınındnn Oniki adanın neye kaldırılmıştır. 

zeme alınıyor nutlak:ı TOrkiYC)'C dönmesi ,.e Türk 
oprııklarına ilhakı zarureti vardır. 

Uinaenoleyh İtalya ile nramızdu Askerlik şubesi ne davet 
ıalledilmesi llizııngelen bir dua var
hr. Fakat bu dava Hatııya değil, On· 

İstanbul itfaiye tcşkiliıtmm lak. 
\•iyesi ve yeni motörlil vasıtalar sa.. 

kı ndaya aittir. 
Biz bu davamızı şimdiye kadar or· 
yn almıı.ğa lüzum görmilyordyk 
unkü siyasetimiz hariçte \'e dahilde; 

ulh Sİl'tıseliydi. Dünya sulhünü Lo· 
acak davaların ortaya atılması za
ııanı henüz gelmemişti. Fakat bu· 
un artık Tiirk topr:ı1.larına hükimi· 
et iddiasına kalkışanlara karşı hal.· 
ınıızı ve da\·amızı müd:ıfa:ı etmek· 

e bir mahzur kalmamıştır. Onun i· 
ın Akdeniz müvazenesinin temini 
nasında Oniki nd:ının d:ı Türkiye 

e iadesi Ummgelediği meselesini 
ttık açıkça konuş:ıhlliriı.,, 

l·~l SABAH 

ııu eyin Cahil Yalçın dün:ranııı 
ı mühim meselelerinden biri olıı · 

hnlyan ve Almıın efkurı umumi· 
~s ne hakikatin duyurulması oldu· 
Ln<lon b:ıhsetli\:len sonra şunları 

;ı etmektedir: 
"Onun :için ıavallı Alman ,.e ltnl· 

111 millrtleri buglin etr:ınnrındaki 

Lise Yeya muadili ve daha yük· tmalınması takarrür etmi§Ur. Bu 
sek okullardan m.::zJn olanlar. as· yıl bUtçesine yeni motörlü vesait 
kerliklerini yapmadan memuriyet siparişi için seksen bin lira konul -
alamıyacaklanndan 938-939 yılın· muştur. Diğer mUteferrik masraf -
da bu gibi okullardan mezun olup lar için e!U bin lira aynlmrştır. Ay 
ta tahsiline nihayet verecek okur· nl zamanda itfaiye efradının ücret
lann son yoklamaları Beşiktaş as· lerine de blr parça zam yapılmış. 
kerlik şubesince kurulacak askerlik tır. Siparl§ edilect'k vesaitin şart_ 
meclisinde 1:15 ağustos 939 da ya- nameleri hazırlanarak encümene 
pılacaktır. \'Crilmiştir. Allı ay içinde bu vesa-

Bu 15 günlük müddet i~inde ka- it lstanbula gelmiş olacaktır. İtfa
nuni bir mazerete dayanmaksızın iye kadrosu da le,'Sl edilecektir. 

bu meclise müracaat etm?yenler 
hakkında kanuni muamele yapıla· 

· caktır. 

*** 

lngiltereye giden 
Üniversiteli kızlar 

Kanada talim ve terbiye cemiye. 
Piyade binbaşı Hamalı Menmet tl tarafından Londraya davet edi

Ali ile deniz harita albay Ahmet len yirmi üniversiteli kız c!Un ak -
Rasim ve 315 doğumlu aste&'lllen şamki Semplon ekspresilc Londrn
Hüseyin oğ. Ali Çağların bulundu· ya hnreket etmiştir. 
ğu yeri bilenlerin şubeye haber ver· Tatobelerirniz lngiltercdc yirmi 
mcleri rica olunur. bc3 gtln kadar kalacaklardır. 

Sultanahmetteki evine gittim. A. aksi ifadede bulunmuşlardır: 
ğabeyim beni görünce hemen - Vehbi, Bahriyi dövüyordu. 
kavgaya başladı. Bir daha karı_ Bahri ağabeysinin ceketinden tu. 
sına mektup gön.dererek takılma. tarak duvara yasladı ve arka 
mamı söyledi. Halbuki benim cebinden çıkardığı tabancayı iki 
sevgim samimi ici. Ben de mu - defa ateşledi. Sonra kaçtı.,, 
kabele ettim: şiddetli bir kavga 
dan sonra dışan Çıktık. Beyazı. 
ta kadar gelince ~ğabeyim: 

- Haydi F.;ciir:ıekapıya kadar 
gidip gezelim, dedi, kabul etme. 
dim. 

- Sen erkek değilsin öyle ise! 
dedi. 
Kızdım ve bir tramvaya atlıya. 

rak Edirnekapıya gittik. Yüriiye 
yürüye sur haricine çıktık. 
Ağabeyim etraf tenhala.~mca 

birdenbire durdu ve suratıma şid 
detle iki tokat \' t:rdu. Şaşırmış . 
tım. ~ 

Ben üç ay evvel sanntoryom _ 
dan çıktım, hnsta idim. Bunu 
bildiği halde tekme yumruk be. 
ni dövüyordu. 

Bahri bunların yalan söyledik
lerini, tabancayı saklatlığr yerde 
bulacağını söyledi. Hakim sogu· 
dan sonra suçluyu tevkif etti. 

Demirciköyünde 
30 Bin metre murabbaı 

orman yandı 
Evvelki gUn Sanyere bağlı De-

mirci köyUnde bir orman yangını 
olmu§ \"C otuz bin metre murabbaı 
orman mahvolmuştur. 

Ateş Satı isminde birinin kahve 
pişirmek üzere yaktığı ateı;ten çık-

Ya'•ıcıkla Kartal a--::.~ında isli
yen ve pek sağlam olmıyan otobüs· 
!erle temin edilen yolculuk emin bir 
şekilde değildir. Bu hatta işliycn o· 
tobü !er üzerinde sıkı bir kontrol 
ya;:n'ması lazımdır. 

Müessif bir kazara sebebiyet \"e· 

rilmemesi için ahi.kad:ırlann nazarı 
dikkatini ce:.bederiz. 

Nişanlanma 

Doktor Hakkı Vehbi kerime· i Re
zan ile genç milhendis ve müteahhit 
lerimizden Bay Halidin nişlnlan 

dün Kadıköyde doktorun evind'! 
akraba ve dostları arasında yapıl· 
mış gece de bu me-a im S:ıadiy0ie 

Kendimi müdafaa edemiyor • 
dum. Bu sıralarda ağabeyim ta
bancasını çekercl üstlime atıldı. 

mıştır. Snat on döı·tte başlıynn yan gayet amimi ve sa:le bir ı: ı·c•t•' 

gm tam nltı snnt devam etmı!itir. tcsit cdilnıi~tir. G:!n~ ni :ı ı~;l:ı:ı \'~ 

ailelerini le'>rik ederiz 
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Ada· mektubu 

Lüks mevkide bir 
saatlik yolculuk l 

..................................................... .._._ .................................. ( 
f En iyi Ada yolculuğu - Lüks mev:~iC.:e nasıl : 

................................................................ ····· ······················--

Bir fincan ve bir bardak namus 1 

Yazan : M. DALKILIÇ 

A "HUPADA Pa.ris nasıl kah\clerhle me~hurı.a, bir 7:aınan 
lst:ı.nbul da kah\ clerlyle me::ohurı;u. 

3 

Düşündüğüm gibi: 
----------------------·---

Yerli mallar 
. . 

sergısı 

Yazan: SUAD DERViŞ 

------?f,cılJ_cıt_a_d_a-ic-: -

İ yer kapılır? - Buranın! meshur sakinleri İ 
i Katip ve hademelerin mühim bir rolü! - Kü- j 
İ çük lükste oturanlar - Çalışan bir Adalr vor- : 
f gunlu.Zrırıu na.~11 g:der:i··?_. - ! .............................................................................................................. ; 

~adır\'nnlı, ç,ardaklı, serin kı:.ln elcriude bir fincan .kah\'C iç

mek cana <·an katar bir safa iıli llu••ün Jı.1anbul kahvl'lı>ri t.ercddl , 

chııi~lerdir. Zira ne eski .. aralı a<,:ıl~tlcrlnl ınuhafa:ı:a <'lmi~ler, ~ 
ne de ınodernlc~mi~lcrdir, 

Bugiin htanbul ~ehri içlndeld kail\ c>l<-r, i1;inde lıunalınaıı, 

oturacak ba<:ka p•r olmadığı için kerhen otunılftn birtakım nı·ı:i:ı 

bekleme odalarıdır. 

Ona Y crlimallar scrı:;-i i diyo
ruz. Fakat istanbulun Gaktasa
ray mektebinde iki üç paviyon 
:çerisinde teşhir edilen eşyanı~ 

Turkiyenin yerlimallarınm hepsi
ni ~österdiğini, ne !Ju sergiyi ter
tip edcnl:r ~:lıiiia edebilirler ve ne 
de bu şergiyi gezenler böyle bir. 
1cidiaya inanabilirler . T -

• Lı~ ayyare 
1 '- tan·are yedi metre hava 

!anıp · . 

Zcvk.,iz dö5<'nmi, ~ıu,lan, pı..Ilklcri, Jıau-.ızlıkh.n, slncl\lcrl, 

pireleri, darlıkları insana bunaltı Ycrir. Duna ra~llıf'n J,aJıyrlcr, 

l tnnhul halkının yegane istirahat, miilikat \I" ı,. ranıı<'\'11 ~rr. 

lcridir. 

Hele şimdiye kadar yerli mal
larımızın yerli istihsala tımızın 
binde birini teşhir eclcmiycn bu 
serginin bu sene böyle bir iddia
da bulunması hakikate pek giilünç 
telakki edile bilir. 

kadar . . Yırmı beş, otuz metrı 
değil· ~ıtınış. Öyle ~k e~ki bir ~: 
ne C\~· 

1
Undan nihayet otuz beş :it' 

lcr b·ı e · Bugün m·uncak la\'\·arr 
1 c k . . • 

Otuz ~ ·adar marifet gö teriyoı 
ğın bu <I. sen~ içinde tayyarecili 
ha~·ret , cr~e ılerleme-i in:.ana hen 
n1 kab cnror, hem de koltukları 
de etm~r~ı~~r. Fakat bu inki~afı e 
rnedi: b~ ıçın yalnız zeka kafi ge 
rnıza ırer kahraman d;r~ anma 
!:Ok ki~rçekten hak kazanmış bi 
feda t seler bu uğurda hayatların 

Gerek r<' mi dalrrl<'rdr, ~erek hususi htirnlnrıla hlr i"iniz 

ı ·ıır.,a, bir arlmda:; wya adamL görmek isti~·ors.ınıı. ":\)'fl~·f'lerıll"n 

:-chre inmi~scniz, \('!hasıl htr n<> tiirlii bir j..,inİ7. 'n~a \'l"~·a 

.roı ... a, bir kain l"ye çıkma:ı a, onula dinltnıllriri lıir kain c '<>ya. 
'icrinlctid bir ~CTbet içmeye Dlf'>CbuI"lnnıı1. 

is tan bul Yerlimallar sergisi 11-
inci defa açıldı~ı Z'lman, onu zi
yarete giden bir insanın ilk söy
leyeceği söz ancak şu olabilir. 

Biz~ rnekten de çekinmediler. 

Oto er Yalnız ta\'\·arenin de"ıl 
l'llob'J' · • 0 

tırJar 1 ın de ilk zamanlarını ha 
mı tı~z. ~na ~a bir tuhaf tuhaf bal 
ar,;b : Sıındı o kadar alı~tık ki ati 

aH "'a . . da ot " rıp ıyoruz. llk zamanlar 
nakil onıobilin gayet tehlikeli bı 
ler1 .:a ıta~1 olduğu, birçok kimse 
ne ~ç~·ıeyip içindekilerin de ölme ·ı 
arabe ;b olacağı zannedilmişti. Ati. 
fren/

1 
an da tehlikesiz oldu~:ınu 

durd sayesinde istenildiği zam:ır 
dık. ~rul~bileccğini sonradan anla 
k0.k uının, bır otomobile bincrkeı 
Se k~ &eçiren, zannederim, hiç kirr 
boq rnanııştır. Fakat tayyare içir. 
Pa~~.o!rn~dı. Ona binenlerin d~ sa 
ttıa111 a~ ındiklerini, denizler aş 
bı1ı,: bıle bir tehlikesi olmadığını 
ınızı ~~; biliyoruz ama henüz içi· 
tornoh lll<qnılc inandıramıyoruz. O· 
karac1 11• Şimendifer ne olursa ol un 
lan k a kalıyor, ayağımızı toprak· 
a ırı ~ llliyor. Dikkat edın, bunca 
lu, dı .tecrübeye rağmen inc:an \)ğ 
ı 111n:11z Yolculuğuna da öyle peJ. 
dan nıı~tır: otomobilin kı\'rımla: 
ruıcrgcçıne ınden, şımendiferin köı: 
dc,ıı aşınac;ından p~k korkmaz d<ı 
Par ~e, en ufak fırtınadan ö:lü ko 
ha}~ 1 

e Yapalım? deniz veya ha\'a 
:ı~·a.., anı değil, toprak hay\·anı) ız 
}o~ırnızın toprağa basmasını isfr 

z. 
Atlı tu11 d. arabaların pe!~ y.ı.!~ında bü· 

)oru u~Yadan kalkacağını zanncdi he:· lllakine hem daha süratli 
l· akat d a h a e m n i y e t 1 i 
ttıen .butun süratine rağ 
bıı \e, bır gun tayyarenin, otomo 
lecN;·) a Şınıendiferin yerini tuta'>ı 

·&ıne · 
gel1y0

r ~n.ananuyorum. Bana Ö) le 
ınan t kı ınsan oğlu ona hiçbir za· 
lır. Zaarnarnile emniyet edemiyecck 
" ten do- . . ~ 'lre \' grusunu ısterscnız tay 
d · 01cuıu- h · · ıfer v gu ıç'>ır zaman şım:m 
C:ar d C)'a otomobil \'olculug-;u ka· 

a k • 
lkı bin eyıflı olamaz. Hiç olma.ı.;ı.. 
da <>Yle rnetrey~ yükseliyor; ordaı. 
lluı. ~ Pek bır şey göremiyorsu 
l'tı~ı 011a~a~ pek dağılıyor, seçil 
~or b U)or, ınsanlar hiç ... r-:ükmü 

. oır k J 

l Ukarıcta ere tayyareye bindim. 
'Unu !i. n ~aktım, a~ağıda kuyru 
~rar ı;~U~lıye stinikliyc, bir kovuk 
ont<! 1 ko~an bir fare gördüm· 
.. lle O)d -
ger bir t ugunu anlıyamadım, m<: 
trenrni~· r~~· . hem de uzunca bıı 
oyıe g.' tkı bın metre yükscklikteı· 
}' ozukurm.. n· 'k· are Yol _ uş. ır ı ·ı cfer tay 
~ Utund CUl~gu, böyle garabetleri 
k<ıt ç~n, ın anı cğlrndirebilir; fa 
· ı &orrnck ı~ar. _Yolculukta etrafımı 
r inden 1 tcrız: bir \'agon }X'nC<." 

geçilen kı~lan seyretmek, önünder. 
lı ne Şehırlere bakmak kadar tat· 
b vardır k"> 

U Zevk 1 
• ••• Tayyare yolcu u 

41., ten malı 
"'<l ona rumdur. Bana kalır 
l ah ut ' Ya I>ek acele işi olanlar, 
C"k . Por \'apm k . . . " lır l' · a '"tn·enler bınc· 
haı~ nutuyordum: bir de korku 
k n Çekm k .. 

u Çekzn .... e · Uıyenler. Ben, kor· 
reden k egı 5e\mediğim gibi tayva 
d. Orknı . 
ılecek b' am da; onun itim3t e· 

· ır k' 1 1'.anırı na ıl va"iıta ı olclu"tın!'l rn J."' • ,., , 
rnadıkç · akat pek acele io:im ol· 

a (benim acele bir i~im ol-

"Suvat .. geldikten so'nra ''Kalamış .. gibi daha eski vapurlarrn liik., 
mevkilerı giJZdcn duşmiiştur. 

Saat b:!;i yırmi g: :· :or .. Temmu J sıcaklarda Çi.i •• .Jıp da, sayfiyede o 
.. un ka,·urucu güııe~inin köp:-ü as turmasımn hem~ ı bemcn yegan ... 
.a.tlarını pamuk gibi yumuşattığ ı;,tııadesini teşkil eden vapur sera· 
yaya kaldırımlarında, elimde men .ıatinde <le rahat bir ha\'a alamıya· 
dil buram buram lerliyen yüzÜ-'11l cak olan Adalının biçare halini dü· 
;,ı.er~ Acla \'apuruna ko.uyorum ~unrcek olursanız 'iiks meY'..:idek , 
.J.>ğruca .ı.:..uı .... adaya ·, .:~:' olaı koltuklara kurulmak için ko~ma3ını 
Jenizyollarının AlmanyaJa yapılaı .nazur g(1. iı . .. :.:nüz. 

..:i:.l\ at vapu. u .. ~... ·'· Jyc yana Yeni vapurun g(h·crte lüks mev· 

O tal•dirde ny halinlzt ! .. 

Zira knh\'<' ycrJne ne old11i11 b<-111 nlmıran knra bir su, ,.er. 

bet yerine rcnı;urcnk bir zehir l~eceksinlz. 

İ!ıtanbuhla hemen hi(blr J<'rtlc liahnci rlinılcn ııamu.;Ju bir 
1 

kah\'e içmek imkanı yoktur. 1 
Xamu<ılu bir ~erbtt lçemc1. lnlı 

::\"için'."... 1 
Çünkü kah,·clcrde hile an'ane olmu<;fur. 

Kahwrl, ~'71 adet& m·int" ~elmiş hir misafir ,gibi ~örür: um
duğumızu dPğil, buldniunu111 içmeye mccb11N1111111 • 

Kah Yeler umumi yerlc>r ılcjil nıi<llr? ••• Sıhhati umumiye bu-

ralnrdıı bahi!ll m<'nun ıldiil miıllr! .• 

tstanhuld& bir rınrnn nnmu<ılıı ka.h\ r. ılalıi ,içlnnckt~n aciz 
mlyi1,! ... 

! Bumlakl hikm<'tl anlıyıın hforl gt"l!llln ! J 
1 ................... __ .......................................................... - ••••• ..._... 

Jıror. Vapurun kalkma.: .. a 40 da kilerindeki koltuklarda yolculuk et her akşam ayni şahıslara tesadüf e·ı kabil oluyor.. v 

kika var! Saatim do~ . .ı .. Fakat bcı 1 mı!; olanlar bu rahatlan irin ver· dersiniz.. Lüks me\·kiin küçük bir ,ubesi de . :.: . )' 

gene ko~uyorum...,Çünkü büyük di 1 dikleri JO'kunı5a hiçbır za..'l11n acı 15te, lüks mevkiin en ~adık müda· gil\'ertenin ba~ tarafında ~ekiz on 
. cl•t p:>stasında rahatça oturara! manuşlardır. Hatta salfıhiyetle söy- vimlerinden kıymetli şairimiz Mit· kişilik kapalı bir kamarachr ki <'C" 

yolculuk yapmak i tiye:ılcr ya lX' Jencbılir ki bu ücret :;~kuruşa dahi hat Cemal her ak~amki ayni yerin· nebi vapurlarında bu kamaralar 
nim gibi kı-'• ..ın1dka ev\'cl ko;;oarla çı!rnnlsa \ crc~cek olanlar gene bu de ... Rüzgardan masun olan camlı ekS<.'riya kütüphane ittihaz olunur. 
veya yer kapmak için kendi nam tuks me\•kii dolth.ıracak kadar çok· bölmenin serin g~>igesinde. sırtın· Buranın muda\'İmleri de başka bir 
lanna bir adam kullanırlar: , ·. Çlinkü bu yerlc:·i kapm'lk içıı da p:ırdôSÜ$Ü, elinde J.!azetesi oturu· muhite mensupturlar. Vapura bin-
Fılhakika iluyükadanın köprtı halkın ne derece fe·Jat:arlıklarda bu· yor .. Ara sıra da etrafa nazik ilti dikleri zaman hiçbir yere bakma· 

den 6 da kalkan direkt po.,taı;;ı bi.ı :unduklarrnı hi nt · :enlerdenim. faUar savuruyor... dan buraya giderler ve arkadaşları· 
tün adalıların en çok rağbet eltiğ llurada yer bulmak için ço. de· Blraz öt~inde pro{ "r ye avu· nı burada bulurlar. Yabancı bir a
IX':.>t~drr. Bu vapurla Büyiil{adny: ğil, ikı çare vardır. Ya benim gibı 1'at I la5im Hefet yanındaki bayan· damın buarda otur:ma~ı biraz garip 
53 dakikada -;ıkmak kabil oluyoı kırk dakika cwcl vapura gelir vr .arla konuşuyor. düşerse de buna katlanarak bura· 
Bu kadar az bir zamanda kôyiı kapılar açılır açılmaz koşup bir ye; Oni\'ersitc rektörü Cemil Bilse! da oturmak bir ze\'.ktir. Çünkü bu 
mize gitmek klbilken diğer posta· kaparı;;ı•uz veyahut ge:ıe bu kada~ de yer bulan bahtiyarlar ara!;ına kamarada umumi şekilde görüşülür. 
!arla bir buçuk saatte gilmeğe kat zaman e\·vel namınıza bir adam katılmı~tır. Yamacında lstanbul Kamaranın riya"et rnevkiini i~al 
!anmak elbetteki manar;ız bir sıkın .;önclerirsiniz. O, bu yerlerden biri- mebusu Ibrahim Alfıeddin mütema· eden zat bdediye meclisi azasından 
tıdan başka bir şey değildir. ne oturur, siz de altıya iki dakika diyen okuyor, okuyor.. meşhur, Adalı avukat Arnidir. Ken 

Maama!ih fazla mübalağa ctmi-; ırnia vapura gelir, adamınızı kaldı· Tevfik Kut da bu ak~am her na~ıl disine mahsus nüktedanlığı ile din· 
olmamak için şunu söylemek Lte· rarak geri gö:ıderir \ .! yerine ku sa biraz evvel geldiği için yer bula· liyenleri teshir etmek sana tini bil· 
rim ki 40 dakika evvel köprü üstün· rulursunuz! bilıni-;;tir. Çünkü vazifesinden yor- diği içindir ki herkes onun etrafın· 
de terler içinde koşmamın sebebi sa Yer kapmak için gönderilecek a gun ve bitkin bir halde çok geç çı- da toplanır. Kamaranın meşhur 
dece vapurda ilişecek bir yer bul damın da temizce giyinmiş olma.... kan çah~kan maarif miiclürümı.iz mü:lavimlerinden Süleyman ve mcı 
mak için deği-ldir. Bunun asıl se!x> lılzımdır. Çünkü lüks kamarada o· ekseriya yer bulamaz.. Karşı ında b:ıha müdürü llhami ile diğer bazı 
bi \'apurun füt kısmındaki liik'- turacak hır me\'kide olduğunu gö~ yegane miinekkidimiz benim hafta belediye men upları ve me;:Jtur A
mcvkide bir koltuk kapabilmektir' ter:melidirl :'\laamafih bunu pek da bir kendisine sütun kom~uluğu dahlardır. Ancak bu kamara ka· 

Bunu benim pek rahat~e\'erliği dinlı} en yoktur ...... 1L1plerini göndl yapmaktan zev'!c ve şeref duyduğum palı ve sıcak olduğundan başka sc· 
mc de hamledemezsiniz .. Çünkü o· ren patronlar olduğu gibi resmi el· Nurullah Ataç .. ı faarif işleri hak· ferlerd(' buraya rağbet edenler az-
zaman bu vapura binen bin kişideı bıse.1 hademe im yollıyan müe~e L kında görü~üyorlar. dır. 
mu 1a· ·:ak ki dokuz yüz kişiniı Jirektörleri \'ardır! Vapurun arka ına doğru <la "B. Rüzgardan korkmıyanlar lüks giı· 
de a'-•ni hareketle itham c:lilmes ı"·r:atı"bı.nı·z \'e Jıademenı·z }'Oksa o B k ı 'b' p b ı k d · d 

J .,, vapur ·umpanya<;ı ,.;a 11 ı er- vcrtede yer u ma • ~aa etıne e 
lazımgelecektir. halde ya bir do tunuzu gönderir Vt tev Benjen yanındaki şehrimizin nail oldukları zaman cidden güzel 

Sabahtan aksama kadar bog<uct }'a '-'arım ıı·ra b:•h"'.1°"' .• ı'le mt"ınası'1> f 'h t ) ·ı ·· t d' b' J ı k k Ad k 
• J ·' "" maru ı raca çr arı c mu ema ı- ır yo cu u · yapara · ara ·avu· 

masına da hiç i!ı!":nıl vcrcmiyo· 
mm) tayrare yolculuğunu tren yol 
culuğuna tercih etmem. Zannede 
rim bu hmu ta in anlann çpğu be· 
nim fikrimdedir; yarınki insanların 
da bu fikirde olacaklarından hiç 

birisini bulursunuz. yen münakaşalar yürütüyor. şurlar. lstanbula indiğim günlerde 
flütün bu fedakarlıklara katlana Nihayet !;ık sı!' bu \'apura yeti· bu saadeti tatmak, bana günün ya· 

mıyan bir çok kim ~lcr de ya rahat· şebilenler ara!;ıncb da gazeteci Ka- kıcı güneşi ve bunaltıcı sıcaklığı 
•uz sıralarda bir yer b~ı1arak ili~r· zim Şinasi ve Yu.:.uf Ziya ile kim· altında geçirdiğim sacıtleri tama· 
bilirler veya Adaya kadar ayakta yager Hulki. sinemacı İzzet ve Al: men unutturuyor .. Ve ben de din· 
gitmek felaketine katlanırlar.,, Cemal. inhic:arlar hU'll"İ kalem mü· lenmiş bir halde Adanın me$llur 

şüphe etmiyorum. • Lüks me,·kiin ken:Jine malı u~ clürü Mithat Ka\·ur, afi~ rec:,.amı meltem rüzgarlarile iskeleye çıkıyo 
Nımtllalı ATAÇ yolcuları \ardır ki hemen hemen ve dekoratör lla,.an Kavuru ~örmek rum. O. Ç. 

Japon işi düşürme .. 

M A~ÇUKO huduılunda ,Japon ta~~ n· 

releriyle Rus tan·arr.leri ara.,ında... 

ki çarınsmalara nit Japon kaynaklarının 

muntazaman 'erdikleri lıahcrlcrc dikkat 

buyruluyor mu! .. 

1 • t 1 : • • ,._~.,..,~ .. • •, • 

Ne olmuş ki ? .. 

H ı:susı tr.~kkülh'r tararmdıuı ı:ıetf. kn 'l'ılılız • Tak .. iın otobü~ derle. 

ri bir hartaılnnhcri ta1il f'<lilmi,., nu ':\7.i
yr.t knrsı,,ınıln Yıldır. 'e rh nrında ohırırn 

Jıalk nakil \asıtA..,ınılan malınım kalmı,tar. 

- Muvaffak olmamıştır. 
Evet Yerlimallar sergisi diye a

çılan bu sergide Türkiyenin de
ğil, yalnız İstanbulun firmaları 
dahi teşhir edilmiş değildir; ser .. 
gide, ziyaretçiler de onu beğen -
memezlikten doğan ademi mem
nuniyetini unutturan ve gönül
leri sevinçle .dol luran şey bir Ha .. 
tay paviyonunun da bu sergiye 
katılmış bulunmasıdır. Ve eğer. 

Sümerbankm hakikaten çok mu• 
vaffak olmuş ve çok muntazam 
paviyonuyla, maarifin hu sene bi
rinci defa olarak Yerlimallar ser 
gisinde açtığı neşriyat paviyonu 
olmasa ıaergide yerli istihs&:Iatı

mızın geçirmekte olduğu tckamiı 

lü gösteren bir işaret görmeg 
imkan bulamıyacağız • 

Ser~ide bu sene nazarı dikkati 
mizi celbeden ve lehinde olara 
kaydetmek jstediğimiz şey Jc b 
:;ene paviyonların tertibin.de v 
teşhirde, umumiyet itibariyl 
ciekorasyondaki tekamül ve iler 
l('yiştir. 

Bazı paviyonların teşhir ta:-z 
gene hoşumuza gitmemekle bcra 
her umumiyet 'itibariyle her sc 
ne ziyaretçileri rahatsız eden jc 

porta ve Mahmutpaşa manzara 
sının bu sene ortadan yok olmu 
bulunması serginin biricik mu 
vaffakıyetiöir. 

Fakat Yerlimallar sergisi diy 
bir shgi açmakta maksat he 
halde dört beş şık paviyon gö 
tc.rmek değil, vatanklaşa yerli ma 
lar hakkında tam bir fikir ve 
mek ve ziyaretçiler içinde bul 
r.an toptancılarla veya hatta p 
rake.n.de alış veriş yapmak ist 
ycnlerlc sergide eşyalarını te~h · 
edenler arasında bir kont.alet .ya 
n•ak ve siparişler yapılıp ticaret" 
. k" f ·ı ' l~b. ın ışa ına vesı e ve vasıta o a ı 

mektir. 
Halhuki Yerlimallar sergisind 

hiçbir pavi='onda hi~ bir me~t 
ziyaretçinin bcğl'!ndiği bir malı 
fiatmı verememektedir. Bu fia 
lar tesbit edilmemiş, kim~cn · 
Jdm .. eden hai::cri yoktur. 
Eğer İstanbuLh bir Yerlima 

l:ır sergiı:i yaşatamryacak:;ak 

c, on bir yaşına bas.arken ölecc 
se pek yazık olur. 

Milli Saııayi Birligi bu ı::ın i 
kic:,afr ve yerli müesseseleri 
ise alak;.~ı;r etmek için daha ı;a 

rctc ve Ca:ıl.ycte &cçmelidir. 
Su;ıt DERViŞ 

Süleymaniye kurşun 
fabrikası 

• lilcrmani) c:!~ D ı'..umc ılrı 

tür. 

llr.mr.n hr.r drfa~ında t-öyle lıir t chliğ: 

llngiin 50 ı:us tayynrcsl diiı::;liriilmii -

Ert-c-.ı ~ünü bugün 43 Rue;; tan·arc>sl 

yakılııu ... 97 tayyare düşiiriilınii.,fiir! 

Yani hu lıuduıJ lıa\'a mii~ndeınelrrinin 

ba~ladıl:"nıılnııh<'ri ,Jnponlnrın frhliğlcrirıdı• 

diisiirdiikl<'ri fa)şarrll'rin bir y<'l.:iırıu tutu. 

hırsa sunu kaimi etmek lazım;;rli~·or: 

Olçü ve ayarlar .. 

J .\PON dedik de ... 

O:.ktidarda Türkiycııln en kı a 
boylu hayanı C\ lennıi'l. Parlak l.ıir düğün 

~-aıııtınıs;, t"~<·r hu da biitün kısa boyluların 

ini~ iik tlii':'iinii)lrrfndcn biri ılPğllsr.!, .• 

Allnh ,\Jlah! .. Ru da l~ mi! .• 

YR!llıtı\~a ne hacf't 'ar: 
Yıldrzdakl halk tuhun Tak~inır. nak. 

ll't~in rf<>ndlın ! ... 

Atıcılık müsabakaları.. 

R O~,\()\ faşist llılcrlr.ri, f'fİll nır7İ· 

~ ı-t ~rini yı•nhl<>n i"ııat et nwk ii11'

rf', &eneli!.: atı, miisAhakalan ~·apnııslar. 

Fa5i"t fırkası umumi katibi birinci gf'lmi<ı. 

kurşun fabrikasının çı\ ı i ~ı d 
mandan cı\ar halkının şıka~ et 
mekte olduğuna dair g~ç~:ı gu ı 
yazı ne5ret;ni~tik. Du fab:-ika "ah 
.\na tas Daday. gazetemize gonrl 
diği bir mektupta fabrika ı 

manlarmın zehirli olmadığım bil 
mektedir. ~fad~~ine '~J ~ .. 1~.5 ~ 

~imdi~ r knılar ~ aln11, Rıı,.~·nda YC l\lo

AOlistanda drı;il, Ameril.a fabrikalarında 

ıtahi .Japonların 

l,a:ıııaıııı":-tır !.. 

~u J:ıpoıılur kilı,:iik ıulamlnr nma ıHi-

~iıııü~leri büyiik 'e elam! •• 

Ila~·an danııulın yan 
muı:: 90 santimmİ) ! .. 

beline "eli~·<ır-

ile~· ;:iıli Jıı-y ! .. E~kidcn üçli, ıliirdii bir 

nrnıla alınıyordu. ~imdi bnksanıı:a antinllıe 

nlıııı)or! •• 

J.'akaf hu zalımt.te ha)ret ctHk. Mil<ıa
hftkaya ıııl lıa('rt ~ 

'.1.irn fa~hıt llılr.rlerinin alıcılıkları za. 
ltıı dlinyacıı. mtiscllem? ... 

inde sıhhat müdlirlüğü ve b"'lr 
yec:.- tetkikat yapılmı5. fah:ıkaı 

işlemesinde mahzur ~ ırü!m~mi~ 
Fabrikanın ocağı çok iş oldu~u 
manlar ayda on aln ~~ Y'l" 

1 

göre duman zehirli olsa bile za 
mahduttur. 
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Memleketimize gelen 
Çinli mebuslar 

H Türk milletinin Çinlilere manevi 
müzahereti ne minnettarız,, diyoriar 

Çin mebuslarından ve Milletler 
Cemiyeti milzaheret komitesi aza
aından lsa Yusuf oğlu ve bir arka
daıı Çin milli hükCtmetinin mümes 
sili olarak ıehrimize gelmişlerdir. 
Ankaraıda büyüklerimiz tarafın -
dan kabul edilen ısa Yusuf oğlu 
bir beyanatında demişti ki: 

••-Çin - Japon harbinde Şark 

ftleminin bize karşı göstermi~ ol
duğu müzaherete Çin milletinin 
§ükranlarmı bildirmek üzere bun 
dan 7 - 8 ay evvel yola çıktrk. An
karada İsmet İnönü, Refik Say
dam, Hariciye ve Maarif Vekille
ri tarafından kabul edildik. Çin 
~e harp lehimize inkipf etmekte
..ıir. Taaruz vaziyetindeyiz. Mem
leketimizi pek yakında tamamen 
kurtarmIJ olacağız. 

Biz Çinden çıktıktan 80D.l'a ilk 
olarak Hindistana uğradık ve 
mqhur Gandi taraf mdan kabul 
olunduk. Sonra meşhur şair Ta
gur ve müslilman tcflerinden 
Mehmet Ali Cinah ile görü§tiik • 
Hindistanda halle, Japon malları
na boykot yapmaktadır. 

Hin:Jistandan sonra Hicazda lb-

ratamamanın azabını ve ıztırabıru 
çekti. 

Bu büyük adamın ölümü du
yulduğu zaman Çindeki teessürü 
size anlatamım. Çin kendi §cfini 
kaybetmi§ kadar mliteessir oldu. 

Zaten Atatürk yalnız sizin de
ğil, bütün Şark aleminin şefi idi. 
insanlık aleminin ıcfi idi. Çan -
Kay - Şek nutkunda odaima onu 
örnek gösterir. 

Der ki: "Türk milleti az nüfu
siyle, bqında Atatürk olduğu hal 
de bütün dünyayı yendi. Biz kala
balık bir millet, niçin bizden az o
lanları yenmiyelim . ., 

Çinde artık kadınlar erkeklerle 
müsavi hukuka maliktir. 

Çocuklanmız yedi yaıında mek
tebe gitmeğe mecburdurlar. Bir 
den fazla kadın almak, ayakları 

kilçük !bırakacak pabuç kullan -
mak yasaktır. Bizim bu ilerleyi
şimiz Japonyayı korkutmaktaldır. 

Bu yüzden bizi ezmek istiyorlar. 
İatili ettiıkleri yerlerde zavallı 

halka yaptrklan ifkenceleri size 
anlatamam 

nissuud tarafından kabul edildik.. Zehirli gaz kullanıyorlar, ka
Bize bUyük misafirperverlik gös- dınlara tecavüz ediliyo~. Elinde 
terildi. Sonra Mısıra geçtik. Kral sopası bulunmıyan halk ınsafsızca 
Faruk bizi kabul ettik. işte tün- kılıçtan geçiriliyor. 
ai de TUrkiyede bulunuyoruz. Fakat bilttın Çin milleti ıe-

Bura,a gelince Tilrk mm etinin f erber olmUJtur. Bilhassa muha
Çine karp muhabbet ve davasına bere, cuua tCfldl!tımız tamamen 
karşı muzaheret g&terdiğini gör- kadınlar tarafından idare edili
dü1c. Bundan daha tabii birıey ola 
ma.2Jdr. Çünkü, şimdi, sizin tstik
W harbinizdeki wlan ;psp,_-. 
Çinliler Atatürkün fiayrarudrrlar. 
'N'e Çin 8Cnelerce bir Atattirk ya-

Ramide mısır 
hirsızları 

Bahçe sahibini ağırca 
yaraladılar 

Diln ~:anı üzeri Ramide bir a · 
ilamı ~r surette yaralamışlardır. 

Ramide Topçularda 25 sayılı bah 
pde Basan oğlu Hasan isminde bir 
adam oturmaktadır. Son günlerde 
l>ahçede ekili olan mısırlara hırsız
lar dad&nmıs ve hergün yüzlerce 
mmr kopanlmağa başlanmıştır. 

Dün ~ı:.am e\ inde otururken bah 
lede bir gurülti.ı duyan Hasan he
ınen bahçeye çıkmış ve beş meçhUI 

phsın kopardıklan mısırları ku· 
caklıyarak kaçmağa savaştıklarını 

~rrnüşhir. Bu !:ahıslardan dördü 

SUSirlan yüklenerek kaçmış biri de 
bç.mağa sava~ırken Hasan üzerine 
atılmI§tır. 

Fakat meçhfı! şahıs bu sırada 

belinden bir bıçak çeh."'Tlliş ve Hasa
mn sırtına ve koluna saplamıştır. 

Hasan yaralanna rağmen hırzısın 
peşini bırakmamış fakat bu defa 
da buyük bir taş parça ı kamına 
isabetle adamcağızı yere sermiştir. 
Göç halle yerinden kalkarak Acıç~ 

me karakoluna kadar gelebilmiş Ye 
oradan hastaneye gönderilmiştir. 
Haı:anın yalnız kolundaki yara altı 
santim derinliğindedir. Sırtında iki 
bıçak ) arası vardır. Kamı da ta
wrulmasile 5işmiştir. 

Ha!ıan mütecavizlerden bazılan· 

nı şah an gorürse tanıyacağını söy
lemi tir. 

Trarrıvayda bulunan 
altın bilezik 

Harbiyede Valikonağı cadde
einde Peruze apartımanında otu
IU Ywıua tebaasından Sofi dün •at 11,!0 dı Maçka - Beyazıt 

tramvayrnda bir altın bilezik bul
muş ve poli e teslim ctmİ§tir. Sa
hibi aranmaktadır. 

bura -

Paylaşılamıyan 
çocuk 

Nermin dun annesine 
teslim edildi 

Mahallebici Mehmet Ali ve 
Fatma İlhan adında bir kadın ta
rafından bir türlil ~ylatılarmyan 
Nermin akllı kız çocuğu son deia 
~ahkeme karariyle annesi Fatma 
İlhana tealim olund·ıktan sonra 
geçenlerde Mehmet Ali tarafın -
dan kaçmlmııtı. 

Mehmet uzun zaman çocuğu 

sakladıktan sonra, en nihayet po
lisin yardımı istenince i!in sarpa 

sardığını anlamıı ve Nermini dün 
annesine teslim etmiıtir. 

Fatma ilhan çocuğun bir daha 
kaçırılmaması için hiç yanından 
ayırmamağa ve köyUne götilrme-
ğe karar vermiştir. 

Satye meselesi 
tahkikatı 

Bitlrllmek Uzere olan Satle yol
suzluğu tahkikatının mllddeiumu _ 
milikçe hazırlanan iddianamesi ao. 
nuna yaklqDll§tır. İddianame elli 
sayfayı geçecektir. 

Diğer taraftan maznun Yusuf 
Ziya, Tahir Kevkeb ve mühendis 
Ne3et tahliyelerin! beklemektedir. 
Bunlarm bu günlerde tahliye edil
meleri muhtemeldir. 

Sorgu hlkimllğinln açtığı tevsii 
tahkikat da bitmiştir. 

-0--

Satıhk Marangoz 
makineleri 

1 planya, kabarende, komple 60 
Sm. geniş 1 şerit destere 65 Sm 
Kutru, tahta iskelesi, lmakkap teı 
gah, 1 tepsi de tere ta ıta iskeleli, 
6 kaplama pres, ucuz fiyatta satı· 
lıktır. lstiyen, Be · ğlu Aı;malımes
cit şehbender so!rnk, Blaikyan h:ın 
No. 5. 3 üncü kat. No. 8 e milra· 
caat. 

Yeni Varfova bllytik elçisi 
Cemal Hüsnü 
şehrimize geldi 

Var§Ova bUyiik elçiliğine tayin 
edilen Brilbel elçimiz Cemal Hils.. 
nil, bu sab:ıhJd eemplon ekspresile 
Belçikadan gelmlştir. 

Cemal HUsnU burada 'bir mUddet 
kalacak ve hUktlmetle temu ettik
ten sonra yeni vazifesine bqlamak 
üzere Lehistan& gidecektir. 

Sevgilisiyle gez
meğe gitmek için 

Hikmet adında bir genç kız, ge
çenlerde Kumkaeıda miaafirllğe 

gittiği .arkadqı Takuhinin evinden 
kumbarada bulunan 13,5 lirası ile 
bir altın yüzUğUnU çalmış, erteei 
günü gazinoda sevgillai Kahraman
la beraber otururken yaka.lanmıştı. 
Sorgusu sonunda tevkif edilen 

Moskova müzakereleri 
itilafta neticelendi 

Paris, 29 - İngiliz - Fransa _ 
Sovyet müzakereleri fUlen bltmi§, 

Uç hUktlmet arasmda mllzakere edJ,. 
Jen liya.st noktalarda ftillf hasıl oL 

lis maalahatgilzan Franm il 
nazırını ziyaret ederek iki aate 
heyetin Moakovaya tarihi hare~e 
hakkında görilşmUştUr. Fran11ı 

mu,tur. Şimdi Uç memleket araam. İngiliz askeri heyetleri önümüzde 
hafta bqmda Moüovaya hareke 

Hikmetin bu sabah birinci ıulh ce. 
Çoban M em et za mahkemesinde dunıpnuma bq 

lanılmı§tır. 
( BaştartJ,ı ı tııocı. 

da a.skerl tevriki mesai müzakere- edeceklerdir. 
!eri bqhyacaktır. 

İngiliz • Franaa - Sovyet pak 
Franaız ve İngiliz hllktlmetleri nın metni, bu pakta merbut bUtO 

Moskovaya gidecek askeri heyet a. 22 yaşında olduğunu söyllyen, 
Şampiyonun karısı Naciye bu kırmızı entarili, baı örtülU ve yUk-

mükemmel yalana belki de inana- sek topuklu ayakkabı giyen suçlu 
caktı. Fakat Çoban Mehmet bi- genç kız kabahatini saklamadı ve 
raz evvel yemek yemiş ve kahve şunlan söyledi: 

anlqma.lar tamamlandıktan sorı 
zalannı seçmişlerdir. Fransız aske- hep birlikte neşredilecektlr. Askt 
rt heyetine Lille kolordusu kuman. müzakerelerle beraber, siyasi iti 
danı, İngiliz askeri heyetine de blr lifa alt teferrUatın mllzakercsiıt 
amiral riyaset edecektir. DUn İngi- denm edilecektir. 

içmek üzere kahveye çıkımı oldu- "- Sevgilimle gezmeğe gide -
ğundan §Üpheleıuniı, adama: cektim. param yoktu. Arkadqmı -Romanya Kralı 

lzmlri a-ezdi 
- Biraz bekle getireyim, di- olduğu için Takuhlnin parumı al • 

yerek kapıyı kapatmış ve arka makta beis görmt!dim. YUzUğUnU de 
kapıdan çıkarak doğruca kahveye parmağıma geçirerek Kahraıunla 
koımuıtur. buluştum. Paralarla ayakkabı, ço • 

Naciye kahvede kocasına işi an- rab, allık ve lavanta aldnn. Taku
latmıı ve Çoban Mehmet, belli hl beni affetsin, yUzilğünU geri ve
ctmdden adamı sokağın baıına ririm. ParMınr da öderim.,, 

dost devlet hükümdannı selam! 
mışlar ve "hoş geldiniz,. demişlt 

kadar getirmesini söylemiştir. Mahkeme Kahramanı ve davacıyı 

lzmir, 29 - Romanya kralı Ma
jeste Karo! dün akşam saat 20.20 
de limanımıza gelmiştir. Kralı ha· 
mil olan Lucefarul yatı refakatin· 
deki torpido ile beraber mendirek 
önünde demirlemi~tir . 

dir. 
Kadın eve tekrar arka kapıdan dinledikten sonra. Hikmetin mevku Kral Karo! yanında veliaht p 

Mi~l olduğu halde saat 22,30 
karaya çıkmış ve otomobille ~h 
gazinosuna gitmiştir. Majeste g 
vakte kadar gazinoda kalmıştır. 

girmit ve Mehmet Aliye : 1 fiyetinin devnmına ve diğer şahill<'-
- Haydi §U kasaba kadar &idir: rin celbine karar vererek muhnke_ 

para alayım, demiı ve adamla be- meyi ba~ka bir güne bıraktı. 
raber yürümeğe başlamıştır. -o-_ 

lzmir valisi ve müstahkem mevki 
lrnmandam mntörle yata giderek 

Çoban Mehmet sokak başında 

gizlenerek onları beklemektedir . 
Yanlarına gelince birdenbire mey 
dana çıkarak Mehmet Alinin ya
kasına yapı111Uştır. 

Mehmet Ali, Çoban Mehmedi 
görür görmez çok korlanuı. kuv
vetli kolları yakasına yapııınca 

da yalvarmağa baılamıştır. 

Şampiyon yardıma ihtiyaç duy 
madan Mehmet Aliyi Jcocağma 
alım§ ve doğruca karakola götür
müıtür • 

Bu sabah cürmümeşhut müd
deiumiliğine teslim edilen Meh
met Ali ,dördünc.ü aaliye ceza mah 

F ransada · seçim 
(Ba~lnra/ı 1 ı ı 

lyi malOmat almakta olan maha 
fil, şimdiki kararın beynelmilel va 
ziyet dolayısile bir zaruret oldu~u
nu beyan etmektedirler. 

Bu mahafil, şim:liki gerginliğin 
ortadan kalkması takdirinde reisi· 
cumhurun 1941 senesinden evvel 
mebusan meclisini fe. hedeceğini i· 

' lave etmektedirler. 

11 Yaşında 9 Sabık ah 
Bir ev hırsızı yakala
narak Adliyeye verildi 

11 yaşında olmıunna rağmen bir 
sllrü sabıkası bulunan Mehmet E -
min adında bir gece hırsm yaka -
alDDU§, fakat karakola götürülür • 
ken kaçmıştı. 
~eyoğlunda birçok apartmıanı 

geceleyin pencere ve balkonlardan 
girerek soyan kUçUk hırsız düıi tek 
rar yakalanmıt ve bu sabah adli • 
yeye teslim edflmi§tir. 

Mehmet Emin birinci ıulh ceza 
mahkemesine vcrllmi§tir. Şimdiye 
kadar tesbit edilen 9 hırsızlığı b~
leştirilerek davası öylece' görüle -
cektlr. 

Çocuk hırsız mahkeme kararın • 
dan sonra Ankarada kurulan çocuk 
ıslah evine yatınlacaktır. 

--o-

Bir haftada 21 kaça~çı 
yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilatı. Suriye hudu 
dunda 21 kaça~cçı, 23 ı kilo gümrük 
kaçağı, 37 keslm hayvanı ile 5 ka · 
çakçı hayvanı, 

Ege mınta1rn~ında: Karasulan~ 

mızda avlanmakta olan üç yabanc• 
ile bir balık;ı kayıif ele g:!;irmiştir 

Çingene~er 
arasında 

Şehrimizdeki 
vekiller 

cUııştıırıııı 1 inddel ( !Jaştaratı 1 ıncidt) 
met adında 16 yaiın:fa bir d!li!c1n· dam bir müddet deniz köşkünde is· 
Jı .dayısının kızı Sedefe g:>~ül ve~- 1 tirahat..ettikten. sonra Perap:ılas o
mış, kız da mukabele edınce bır 

1 
teline dönmüştür. Bu akşam An· 

gece buluşmuşlar ve mehtap altın- karaya hareket etmesi muhtemel-
~a biribirlerinin olmu5lardır. dir. 

Bir müddet sonra vazi}·etten ha- Başvekil dün Perapa!a3 otelinde 
berdar olan kızın annesi Menekşe. eski mebus ve vexillerden doktor 
iki genç arasında çingene adetlerine Ad k b 1 . k•ndı"sı"le 

·· ·k11ı.. d.. d•Y• d nanı a u etmış ve .. gore nı ·411 uşme ıgın en ne yapa· b" .. dd ö .. ü_. .. 
y dl" _ ır mu et g ruşm ""ur. 

cagını şa~ırmış ve a ıyeye mura- . : 
1 

Kıpti delikanlısı Melı.111et ikinci Gümrük ve inlu ,,,.•ar: ,,ı:ek.ili Raif 
sorgu hakimliğine verilmistir. İşin Karadeniz dün sabaht;ln akşama 
30 za yakın şahidi vardır. 1 kadar inhisarlar umum müdürlü

Sedef müddeiumumilikte verdiği ğünde meşgul olmuştur. Vekil yann 
ifadesinde: Ankaraya gidecektir. 

- Ben onu, o da beni seviyor. Ziraat Vt!kilinin tetkikleri 
Anane bize vız gelir, evleneceğiz de- Şehrimizde bulunan ziraat vekıli 

Kral bu sabah ta gene 
prens Mişel olduğu halde kara 
çıkmış ve Efes harabelerini ıiy 
etmiştir. Kral ve veliahti hamil 
lan yat öğleden sonra Yunanista 
doğru hareket edecektir. 

Karabük kok fabrikası 
Karabük, 28 (A.A.) - Kok fi 

rikası, pe11embe gününden itiba 
kok ve tali istihsalleri çıka 

başl~tır. Kuvvet santralı b 
haftadanberi muntazaman işlem 
tedir. 

Jandaı rrıa --su11ay 
Ankara. 28 {A.A.) - Bu 

jandarma subay mektebini biti 
miş olan subaylara önümüzdeki 
ı:ar günü Dahiliye vekili Faik 
trak tarafından merasimle dipl 
malan verilecektir. 

~---~--~-~---~ miştir. Muhlis Erkmen dün vilayete gide- ••••• 
---.o rek vali ve beleJiye reisi LQtfi Ku· r " Buglln ----· 

Hitler ansızın 
Berline gitti 

( Baştarafı 1 incide) 
ne avdetinin burada derin bir te
siı i<:ra etmiş olan b::ynelmilel 
vaziyetteki inki~aflardan ve bil
haua Japon - Amerikan ticar~t 

muahedenamesinin feshinden ve 
İngiliz - Fransız - Sovyet mtiza 
kerelerinde meşhut olan terakki 
lerden ileri gelmiş olduğu istihbar 
edilmİ§tir • 

darla gü:üşm~tür. Bu görüşme bil L A L E' de 
hassa şehrin süt me~lesi etrafında 

1-ALTIN HARBi 
olmuştur. 

Ziraat vekaleti süt derdinin halli· GEORG BRENT -
ne fiilen yardım e=lecektir. Vekalet OLtVtA de HAV1LLAND 
nakden yardım edecek ye elinde bu· 2 - V A T ~ N HASRETi 

· HARRY BAUR -lunan mera ve hayvanları da bu i-
JANtNE GRlSP1N 

şe tahsis edecektir. Bele:liye iktisat 3 - Yeni Metrn Jurnalda. 
müdürü Saffet ve yüksele ziraat 

Frtınaacb 14 \ Temmuz. enstitüsü sütçülük doçenti Ekrem 
Bugün saat 1 ve 2,30 da 

Rüştü yakında Ankaraya giderek tenzilatlı matineler 
bu hu,,usta vekfı.letle tema;lar ya· 
pacaklardır. 

Hitlerin niyet ve tasavvurları- . 
nın ne olduğu hakkında malfıma 
elde edilmesi henüz mümkün de
ğildir. Kendisinin Berlinden IO'll -

ra Berchtesgadene mi gideceği, 

yoksa Bayreuthe mi döneceği ma
ICtm değildir. Maamafih kendisi
:lin birdenbire :lerline gelmesi si
yasi faaliyetin artmıı olduğuna 

Halayın Ana Vatana Kavuşması 
23 Temmuz 1939 Hatayda yapılan merasim; Hatay bayrağının 
inip yerine TORK bayrağının çekilmesi ve sair bütün teferrü· 
atiyle iPEK FiLM Stüdyosu tarafından filme ahnmrıtır. Bu 

kıymı:tli vekiyi filmi bugün matinelerden ititcıren . 
1 P E K ve M E LE K :3elil a.ddedilmektedir. sinemalarında 

Daha şimdiden Berlin, Tokyo 

le bir ticaret muahedesi imzala - ... Plrlograİİııımlanna•••lillAlvlelte1n•İıİlölalto1n1'11me.k1te1d1irı.•••••••..., 
mak suretiyle Japon - Amerika ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;:---:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ muahedenamesinin feshine mu -
kabelede bulunmaktadır. Alman 
zimamdarları, Kominter:ı aleyhta
rı milletlerin bir hezimete uğra -
mış oldukları intibama mahal 

;ermemek istemektedirler. 
Alman - Japon itilafı birkaç 

'.lydanberi hazırlanmaktadır. 

iZZET BAHÇESi 
Taksimde Mete cad. Na. 26. HER AKŞAM 

SAF iY E va arkadaşları 
öğrenildiğine göre İngiliz -

Franaı:ı - Sovyet erkinıharbiyele 1 Mısırh FE THIYE. Arap rakısları 
ri arasında görüpneıer yapılaca-! Çalt kuşu LUTFIYE mitli anadolu oyunları 
ğına dair olan haber, Alman zi-

s O L •• namdarlarını:ı Berline avdetleri ~~~!!~-!!!~!!!!!!!!!!~~~!_~~-!!-~~!!!!!!~~ 
Ull avaz 8JIVOn '1ususunda mühim bir amil olmu~ _ Fransız müzakerelerinin müş ıarfetmekte olduklan ıayrctl~ 

Donör aldı tur. küıata müaadif 01acacına ait oıan >ot addederek hayli aıay c 
Paris, 28 (A. A.) - Reisicumhur Almanya ile S<. vyetlcr arasında tahminlerde hayal inkisarına uğ terdir. Bugün in ıük6tu rnuJsa 

Lcbrun Türkiye bUyUk elçiıi Suad yapılmakta olan ticari ve mali mü ramışlardır. ·:u:a etmekte ve müsakercteriıı 
Davaz"m veda ziyaretini kabul ede- zakerelcr, büyük mü§külita ma- Son ıtünlerde gazetel-:r. lngi · vamını bildiren Motkova tcbli';ı 
rek kendf51ne lejiyon don!5r nlşanr_ ruz kalmıştır. Buna mukabil, Al-, lizlerle Fransızların l.I~lwvada ·e§retmcktedidcr • 
nın bUyük haç rütbesini vermiştir. man makamatı Sovyct - İngiliz 
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Operatör Mim ITfrl@U§l.rijii@jr~@@@FM\!Jfimill 
Kemal Maarif Şür.asında 

jüriqe muarız I 1 
ıd (8aştarcııı1inciıüJ menin maşcriviodannamınamü- hara ret ı ·ı b ., r ce se 
~~ uğu için bu husustaki fikirlerini rakabesl ve ceazi h!disenin hangi 

t uk ve pratik adliye oephe~ne içtimai p.rtlar altında iıtendigini • • T k ' t' t' 'li)'.; 
~~:y~~:· .=: ~~~:y:: ·::::::~;.;;~~·~:::~ Lise 1 e rı mı z ü r - ı n san ye ı ş ı r- k~~] 
cu::tan olmadığım beyan etmiş.bu te§kil edecek tesir altında kal· d h n -- -· 

eden olarak sözlerine §(>yle de mu:, hissiyatına yenilmez, iyi dü- m ek ,· m k a"'" n 1ar1 n an m a r U m m u r İÇERDE: 
va:n etıniştir: §ÜnUr, yani tefekkür kabiliyeti * Adalart!aki korucu kadrosunun 

n• -;:~~l. Unkü adli sistemimizde jü· yerinde insa.nlar bugünkti içti· ~ ft ._ IU1 atıp.,., geni~etilmesi için şehir meclisinden 
~ l5!1 u .,.....,. tahsisat istenec.ektir. Yanan çamla· z· . '.atına esasen lüzum yoktur. mat bilnyemizdc ancak deruhte rın yerlerine de yenileri dıkilecek· 

1
1

ı:'1 1 JUri heyetlerinin izhar edecek· ettikleri ağır ve bunaltıcı vazife· Orta okulların her bakımdan zaif bulundug" U· tir. 
len kanaat hakimkrin salahiyet ve lerle meııuldür. Onlara bir de * Yakında şehrimize gelecek olan 

·aıaÇ(!rçevelerindemevcut bulun· jüri külietini tahmil etmek, hem nu, burada yefı"şecek talebenı·n lı"seye gı'rerken §clıircilikmütehassısıProstDolma· rnaktadır. Eldeki me-.'ZUat da bu haksızlık, hem de insafsızlık olur. bahçe - Bebek yolu i!e Barbaro-
§eklin t H k h k b' kl"' d türbesinin etrafına ait proJeler fü;e· 
V atbikinegörcazami faydayı a namına a SIZ tr te 1,e behemehal ı"mf"ıhana tabi tutulmasını söyle i rinde tetkikler yapacaktır. 

erecek rnutekamil kodifikasyon un yanaşmağı normal mantık kabul • Heybeliada sanatoryomuna 

~l~~~ndan mürekkeptir. Jüri ter bct~~e~e~inc gaiöre dclbenim ~ürki~e n•n "'O Ver Site rekt~r Ü ne gô ıra ise: 200 ve Haydarpaşa hastanesine de 
l . '"leJl beklenecek rayda. hakim· ugun ıçın tar tar o mama ım "dP ~ .. u 600 yatak ilA.vc edilecektir. Bu yeni 

eetı·rı hizuın gördükçe başvurdukları tasavvur edemiyorum. Bunu za· o· ' •t d t 1 b • affa k 0' m a n •sbefı" paviyonlann inşası 15 a~stost.a 
ı.hl.ıhıbre, ehlh-·,·uf, hakem vesair mana bırakalım. Yıllardan &on· nıverSI e e a e enin mUV 1 ihale edilecektir. 
hu 'ur. * İbrahim kaptan idaresindeld 

d sas f.ahiplerinin mütaleaların· ra içtimai bünyemi~in olgunluğu h d •• 'f 1 d ... d "' ld' motör Haliçte Yemiş iskelesine 
an istifade suretile temin edilmek· bir yükseliş merhalesiyle taçlan· içte iğ er un iversı e er en aşag 1 egı 1 r. çarpnu~. iskeleyi hasara uğratnuş-

tedır. mak fırsatını bulduğu zaman v 
1 
k f 1 h 1 • • f ı b t• tır • 

. Siındı bu vaziret mevcutken jüri jüri teşkilini artık ihtiyaç diye e İ 
1 

Or a, İSe OCa arı iYi a e e ye iŞ• * lskenderun limanında bir sahil 
ı rnı·ı k b ı d •~tb"k ba 1 t sıhhiye merkezi kurulmuc, faaliy~te r . e Yeniden bir mürakabe heye- ·a u e er ve ... 1 a § arı · k ' kf 1 /1 

.:nırıteşkiJiveadltm~anizmaya Kadıköy muddeiumuml· tirdiklerİ İÇİn feşek Üre ayı ır. g?~j3ndarma mektebin· 
1 fıve i fayda yerme mahzur tevlit sinin .. fıkrı .. .. Ankara., 28 (Hususi) - Maa • H ' . d v n- den lO'i gedikli erbaş diploma al· 
~detek kabiliyette bir fikir diye mü· Kadıkoy kazası curmurne~ut rif §lırası bugün öğleden evvel ve an g 1 s 1 o g r u r" mıştır. Bunlar muhtelif karakollara 
alea edilebilir.. iılerine ba. kan Osku ... dar müddei- sonrn olmak ilzcrc iki celse ak. ' tayin edilmişlerdir. 
Asab' -...ı•w· h"' mil d N f B k * Sultanahmet hafriyatı cami te-

k 
1
l"e doktorlarının Vıt:luıgı u· u.m~ e.~n. en .a.zı aşar an e· detmiş. plan komisyonu raporu. \ ğü mütalealnra §iddetle itirar.ln \oğluna cevap verdi. Çin huma- mellerine bir zarar gelmemesi için 

uzn ve ileri sürdüğü esbaba gelin- tın:ıze, J~rı. tc~kilıne ta.:aftar ol· nu müzakere etmiştir. Öğleden her biri senelerce memleketin i. nizmasmm hiçbir zaman garp. durdurulmuştur. 
ce, hu, esasen bugünkü UbbıAdll dug~nu ~len surerck m.utalcaları· sonraki celse çok hararetli ol • lim ve irfanına hizmet etmiş, t.'\n aşağı olmadığım. farazi * Kırklareli ve Vize civarında 
tnuessesesiyle istihsal edilmiş bulun nı t<>Ylc ıfadc ~~ektcdır: muş, bir çok hatipler söz alarak seçkin bir heyet huzurunda bu mukayese kabul ctmiyecck de. hafriyat yapılacakUr. 
llla~tadır. Binaenaleyh jilri ihdası - Garp .kodıfikasyon~.n~ . ~a· kültür davamız hakkında dikka. şekilde beyanatın doğru olm1ya. ıecde ileri devirler ya§adığım *Ticaret odası dün zahire borsa· 
}'l erıne hakimlerimizin bugün ma· bul ve ta. tbık __ .. eden .r._e1_ımın __ 11zın, te şayan beyanatta bulunmu)· cagm-1 söyliyerek: ifade- etti. sr meclisi azalığına Murat Fort11n 
1k b ı b b ı ile Kerim Attan seçmi~tir. u unduklan kaza hakkını ve unun ır cuzu 0 an 1un mucsae- !ardır. - lçimizdc herhangi bir ar. Profesör Noymark dcmi§tir * İyi pi~emiş hamur ekmekler 
saJfıhiyetJerinin §Umul derecesini hi sei adliyesini de kabul ve tatbik Maddelerin • müzakeresine ge. kad8.§m ve hele muallim mekte • ki: için belediye tetkikler raptrrm:ık· 
taı daha genişletmek kflfi bir tedbir etmesi tabii bir zarurettir. Ka- çilmeden evvel söz alan hatipler. binde hocalık eden bir arkad8.§TD Bir ecnebi profesörün Türk tadır. Bu gibi ekmekler fırınlardan 
Ve fikir olabilir. naatimcc adli mekanizmamu:ıda den Tevfik Ararot, orta okulun bu şekilde mUtaleada bulunması çocuklarına ders vermesinin o toplattmlacaktır . 
..a ~rı .. fayda yerine maht\lr tevlit jürinin kabul ve tatbikine de lü· btitiln yüksek okullara açılan bir beni ziyadesile miltee88ir etmf!J • kadar kolay bir ıey olnuya~ * Belediye, içinden lağım 'iUl:ırı 
....... ~ dı k ld v ı-~-" b u T --n" ederi H nf eb f d geçen bostanların derhal kapatılmô 
ha. ıne kanı· oldu~·m ve adlt tat· zum var r~ apı o ugunu ve maa ~ ura. r. ecDQl,4.L m. uma z:ma, gw mı, ecn i pro caörün era ıA1. d l b'ld" . . 

"" ~... sını a '1A3 ar ara ı ırmıştır. ı:i atta bazı kanşıkhklan ve ma~· Bu teıekküle seçilecek azanın da yetişen talebenin her bakım. bu kelimeyi işittikçe büyük bir verdiği memleketin her bakını. * Tramvay, Tünel ve Elektrik 
. '1~ın tatmini yerine tağlitini hafa bulunma.lan ıa.~ımgelel} ev- dan çok zayıf bulunduğunu söy. korku geçiriyc:>nı~ Neden? Bu elan her türlü hal ve hareketini idaresinin kati kadrosu kanunu :ı· 
·~tat · ~~ilde gördüğUm jü· saf da hiç şüf hesiz tanınmı~ bir \etli. Verdiği mlsallerle millılelif da .ne demek? kcıanlıktan korku. ntiyen bilmesi l&zmı geldiğini nide yapılacakiır. 
tr~Ye lanıarnen aleuhtarım. Kanaa~ )-.: .. ..ı.xtl::'~ f ı t ··h zamanlarda ve mahallerde açılan lur mu? (Alkışlar). EÖyle-di ve jlura müzakerelerin. 
1 _ aurus UA, azı e ve namus §O • •• bak . tihanl d ta:l be "' 
nı hundan ibarettir. reti ile tesir altında kalmamak, mu.sa a ~ arın a e · Burada ilk, orta, yUktııek ~- den &zami istifade ettiğini ilave DIŞARDA: 
G·neral Tevfı"k Sag"' lamın h" . ğll". 1 k h nin en basıt suallare cevap vere. ilini yaparak bu mevzu U7-erın. ederek: • tt.alyada resmt gazetede inti:;-1r 

'" l&Slyatma ma up O mama ' U• edikJ . i t barUz tt' d • 1· f:ı.- • • nJ hQ eden bfr karamameue gore, re mi f k k k. 1"' h'b' b l k ru erın e e ırcf\!... e ıma ı wetmış ınsa an . - Altı senedenlieri l)u mem. -ı rı u ı ma umat sa ı ı u unma " B .. Lehi ta. k . • . ttar vesikalar ile nüfus kayıtlarından 
1.1... f f'k 'bi betlı' baat. ev .... f olma] dır - ugun s nm 6ar ın. manızmadan bahse sala.lııye lekette ders okutuyorum. Dün. b"ır kı'cı"nı·n yahudı'lı·~ sabıt olma· 

S ro esor doktor general Tev ı gı ';t" -
1 

• da b' · 1 el w bU .. V• b" ürlU 1 'ıl lSL a l "_ sah"b" lm ızım c sen erce ugraşmış - gormemPVı ır t an ıyama . h t f d ldugu- · dığı takdird dahi d h"l' •e n ......... e· '~- k eli h s 51• muayeneha· ~anm servet ı ı o ası ve .. k b" d 1 t d K. d' , -cı· yanın er ara m a o gı. e a ı ı~ ....,.., 
.... , ·en u u . . .. • . yu ır ev e var ır. ım ır o. drm .. ,. b d l f akk d " h d' k 

ilesinde kabul ettig"'i muharririmize pı_sıkol<>dJığyile' div.ukuy!u
1
da haızı e_hem. - diye sorulan suale "'"'~carıs· tan,, _ Efendim, be"· o··yıc deme • bi ura a da kuvveti ve zayı ti, bir kişi h m a yalmu ığ ır ı· 

~tı .. ı ti J.v.w. .. talebe vardır. Türk üniversite. na mensubiyet,, karan a a a sa· '"' 11<trı SÖyleını"c:tir: mıyet e r. a nrz cemıye n cevabını nldıgm.. ı ili.\ ... ederek: dlın. ır.h' tta clı 
'ıl h l 1 as b nu '"' sinde çok kuvvetli, fevkalade a ıye r r. ,.,..

1
-; Jüri teşkili lazım mıdır, de_ğil· r~ unu. an amı.ş 0 m 1 ~eya u - Bunu söyli)cn bir lise tale. Vekil: • Sovyet Rusyada bahriye?ler 

"
1 d , bi k anal 1 tesb t edecek kabiliyetli talebelerle kar•ı1-A '-- ·ı d'" Kremlınde 

el ır · Bu, irtimaiyatçılardan zıya· r .. psı 0 ız e 1 
• • besinin ne dereceye kadar yetin- - Ya ne dediniz T Sözleriniz bu. 'r 11 ·&eıf"' günü münaseuc:ti e, un 

e > k b J tt b t kfifi.dır tım. Universitenin randımanı bahrive kumandanları, siyası.. m.e.· Vazife ve salahiyet noktai naza· a 1 ıye e u .u~ması . . · tirilmi3 olduğunu artık siz tak. rada aynen not halinde duruyor. ~ d 
tırıd B tatb kind b fay iizerinde sözler söylendi. Ran. murlan ve deniz inşaatı en ustrisı \• an hukukMılann ve bu ilimle unun ı e ne gı 1 

• dir edersiniz, dedi. Bu münase· Muallim Nuri: ük"' t ta 
""

1
• >- d 1 • ih 1 d"J ğ' r dımon iktısadi bir kelimedir. mümessilleri şerefine h .. ume ra• ,_~1ndan veya uzaktan olsun alfi· 8 ar ıst sa e 1 ece ınc ge ınce betle liselerin üç sınıflı olması • - J3ecı. dakika müsaade edin fından b'ır kabul resmi tertip edil-

ll:ad b k .~· eti d · d'd k t' =-- Llniversite diploma, sertifika " ar bulunan mtitere:ikir veya mü u e,..ıy e ~ım 1 en es ır- nm §iddetle aleyhinde bulundu. de tekrar arzcdeyim. mic ve bu kabul resminde ezdlmle 
•

1e"'· k • k5. 1 bil' tevzi eden bir fabrika degı""ldir. 'ıl r ·ı { K 
, 1 'verterin 1"c:.i savılır. Şimdi, müd· me ım nsız gayr a. ır. Bu tahsil müddetinin çoğaltılma.. Vekil: Stalin, !violotof, \ oroşı o , agan<; 
"''" :. - Al' K f d t l·fokuk ve iktısat fakültelerinde Kal · Mik n ve saır .. ""Uınunuye gitseniz, tifo salgım 1 8 8 ar amamen smı ve liseye girecek talebenin - Beş dakika değil. buyurun vi~ enın, oya 
var bu ı bt birçok talebeler memurdurlar. hük.Qmet ve parti erkanı hazır bu-
l.,, · nun ı'rin ne gibi tedbirler a· a ey e muhnltkak surette imtihana tabi 25 dakika. 8()yleyin! Bi~ burada I 
~ >- Dersleri takip edemezler. mti. Junmuştur. \' nn deseniz, bilmem size maksada Kadıköy birinci sullı hukuk tutulmalarını istedi. büyük bir hUniyet ve sa.mimiyet hana bir hafta kala daireden * Son günlerde Yunan milU ban· 
efa edecek bı'r cevap mı verir. Yok hakimi Ali Kafadar ilk sualime .Bundan sonra Gazi Terbiye havası içinde müzakere yapıyo. 

1 
l ka g•"el direktörlüğüne tayin edil-

b En i .. .. 11· ı · d N i ı?.in a rr ve imtihana girer er. ...... 70 h 
u, kendı" sa1ın.:yet ve tetkik sa- verdiği menfi cevapla memlckc - st tusu mua ım erın en ur ruz. (Alkışlar). ııüc. olan Jan Drossopulos ya,m-

a IMU .. ald Ş"' l; k . Ü Dolayıı;iylc bu talebe zayıf o- 'il h ld a·· kalb ekte.sın 
b. sının dıcında olduguw için yanlı~ timizdc jüri ihdas ve teşkiline soz ı. uranın pllln omısyo. niverıite rektörü kOnüde . da olduğu a e un s · 
ır :ı • k il k · lur. Bana öyle geliyor ki. orta den vefat etmi§tir. 

}f tn~racaat yaptığınııı mı söyler. lüzum görmedığmi söyliyere söz nu ra?°ru~un m za eresı ııırasın. Bundan sonra celseye on be~ mektebin müstakil olarak de. 
h ıt ~Uphe yok ki ikinci şıkka göre lerine şöyle devam etmiştir. d_a hümanızmaya ~mu eden ha. ! dakika fasıla verildi ve UçüneU ğil, lisenin ilk kısmını tC§kil et. ~-.:-==========::;:~ 
cl()~-eket edecektir. Binaenaleyh bir ··- Jüri kanaatimce bugün tıpler ~akkmvna mUta.leala~ ser-:. celse açıldığı Mman Üniversite l d Ew k ye verilen kıymetle ölçUlmez. Biz 

'l'\t · · ih · detmcnın dogru olmTV!>cagını ve mesi azım ır. ger orta me • kendi tarihimir.e, muimize bir ı 1 
or, . belki asabiye mütehas· memleketımızcle bir tıyaç lia · ·J- rektörü Cemil Bilsel: b k b k 

arı Jirıde bulunmadığı gibi tatbiki de 25 yıllık bir ömrU olan muallim. _ Y"'k k ŞA . .. tep a§ a İr gaye ta ip et. bakalım. Divan edebiyatmm eP 
rind rnustesna • bu mevzu üze· terin i sanık ta "h" i b k dar u se uıanm son gu. mezse bu takdirde randıman bUyük' şaı"ri Baki bu Türk • in.. 
h.

1 
e llli.ınaı~a.,~ya girismeğe sal!· tamamen lüzumsuzdur. Esbabı n 1 rı m u. a • niincle ve son dakikalarında söz 1 b • · 

" • 'S"" - ·-trı-.ıan al"'kadnr eden bır mev dedigwimiz •eyi, ta e enın sevı. sanı yaratacak ne 'l.•apmıc;tır•. Bi· "ettar d..X.:ld' mcc:ibcsine c:relince · bu heyeti ,....,.,. uu .ı • I k t hl'k ı· ld w :'!' - ı1 "l>' ır • • .. . d be ul a manın ço e ı e ı o ugunu · '"kseltir dedi En Do'~to · ~ teskil edecek azanın mütekamil, zu urerın e yanatta. b unma. b'l" F k b k da yesı yu ' • ze bıraktığı şey dört mısra. ta . · r arkada~laruna yapacagım • 1 b"yUk b "nsaf zJ k 1 ı ıyorum. n at azı ar a §· Muallim Nuri tekrar kürsüye büyük divan .... ıri Füzull bu mev-
Vsıye de f,Udur.· bir hukuk ve ruh terbiyesini haiz a~nm .. u . ır l sı ı o a. lann Üniversitede talebenin sı. l k b" ··t f hhUm h l ıı-

~ cacnnı soyledı ve ar·ranm bu me ge C~e ır SUll e e .. .ası .... H.,.arfnde neler k"'"''etmı•.,+;.,?. - ç· olacağı iddia cıdilemiyeceği gibi o· :.-u • fta k 1 b l · ·· - ..... '"""' ~ v ....... 
J . ızıneden ytikan çılamyahm! gerek mutlak ol::un gerekse yarı selenin müzakeresine salahiyeti ~r d ·ıa ~a~.mdı~w~.e e?. erlı ulze- oldugu~~ anlattı ve ~yle dedi: Hiç bir eey. Elbetteki Şekapir, 

der:1b·.belki adli sahada iyi ve mo· .. . • . '. bulunmadığını ilave etti. rın e ı erı sur ugu muta ea ara - Dılım dolaştı. Bazı anlat • Göte Rasin bUyük adamlardır. 
rn h' ır usuldlir. Fakat biz bunun mustakıl salahı~eth . bulunsun, Maarif Vekili Hasan Ali Yil - cevap vermek istiyorum. Ben mak istediğim §eyleri yanlı§ söy. l"':ı .. ku insanın teki.mWUne in . 
sa~f ~Yetini hususi şekilde ve ~::ur.an d tvrup~~ faa~~etle;~den fay- cel, muallim Nurinin ileri sUrdü. 5 seneden beri imtihanları biz- lcdim. Benim demek istediğim :;iık mefhumı.nun terakkt ve 
rn kı e tetkik etmeden cevap ver· a ı netıce er e e e meyen te- 7.at takip eder ve neticelerini şey latince ve grekçe~n liselerde te&lisine hizmet etmişlerdir, Bi. 
Vaz suretilc tayin ve tawir edecek şeküllerin memleketimizde şim· hi iyi neticeler alınmamı§ bir tc· ilan ederim ve diyebilirim ki, okutulması meselesi ümr.inde ar. ziın için gaye olan şey bu insanı 
ka

1
1
} .. ette değiliz. Eğer bu fikir ala· d!Jik ihdası nibcmevıim sayılır. ıekkül olduğunu ileri sürillerek bizde talebenin muvaffak ol. kadaşlar buraya hazırlıklı olarak tiştirmektir 

ten a.tarca tetkik ve tasvip e1ildik· Ben, şahsan tatbik edilmesi aley· jüri usulünün kaldınlması iste· ma nisbeti hiç te diğer ünivcr- gelmemişlerdir. Yoksa §ura bu yeBundan son~ pli.n komisyonu 
rna sonra tatbikine geçilirse 0 za· hindeyim !.,. nilmiı bir zamanıda bizde bu te· ısitelerden aşağı değildir. Bu ha. meseleyi g~rüşerr.ez, sal&hyeti ha raporu maddelerinin mUza.kere _ 
1 n tatbikattaki neticelerin favda· Jüri tqkiline muarız olan şekkülü meydana getirmeğe ça· kımdan orta tedrfoat umum ricindedir, yolunda bir şey anla. ılne geçildi. Bu arada söz alan 

1~ \"?Ya faydasız olduğu kolayc.~ an· iJk awkat• Iıımak değil mevzuubahsetmek bi· m:idürüne, hocalarc~. ve hattfı şıldı~ ~izden özür dileyonım: Saim Ali, üniversitede talebenin 
Avukat Şefik Sevgen, anketi· le doğru olamaz!. ilk mektep muaUimlerine ale. Halıl \edat Fır~tlı - Ümanıı· eski harflerle not tuttuğunu, ve 

~oktor Kamareddio de 
Jurıye aleyhtar! 
nokt 

b1 d or :Kamereddin Karuçele· 
tar Oktorlar arasında ikinci aleyh· 

tcı:~~§.~! etmektedir. Henüz bu 
bile ~lun Türk adliyesinde tat-

cdılmc · · · . b. · bun sını, ıçtımai ünyenın 

n a hazırlanmamış olması mü· 
ascbeti 1 t-.r Y e mahzurlu gören dok· 

. ; .. ~lcyhtarlığını s5ylcmiı ve 
rınc şu 1 ·ıA . . ,, n arı ı ave ctmıştır: 

- Jüri, mademki heyeti haki· 

mize cevap veren avukatlar ara - Esasen kanaatimce jüri, mut· nen teşekkür ederim. Bugün ma mevzuu üzennde aıalann dersi anlamak için not tutmanın 
sında ~hsi menfaatten ziyade laka ha:- adli hidise de vak'anın i:r.iversitenin noksan tarafları söylediği sözlerle şlı.ranm yilksek mecburi olacağrna göre liselerde 
€.mmc. :ı. menafiini dü§lindilğünU esaslanndan ziyade kendi hissi - yok değildir. :Fakat şunu ka· ve değerli müzakere dakikalarmı Steno dersinin konulmalasını is. 
ileri silrerek - jüriye aleyhtar ilk yatını gözönünde bulundurarak t:y.:tle aöyliyebilirirry ki, bugün- baş3rdığını tebarüz ettirdi: tedi. 
avukatı te;tkil etmektedir. adaletin iyi tevziine engel olur. kü talebe benim yetiştiğim za- - Gaye olan §eY insan yetiş. - Not tutmayan talebe olur. 

Bu fikrini: Te§kil tarzı ise hukuk mefhumu · n::ındoki talebeye hocalık ede. tinnektir. Liselerimiz maalesef Yeni harllerle not tutulamaz de. 
- Ben aleyhteyim ! na esasen mugayirdir. cek bir haldedir.,, bug\in Türk - insan yetiştir- di. 
gibi kısa ve kat'f bir cümle ile Bir memleketin kuvayi umumi· Saim Ali Dilemre, orta ted- mek imkanlarından mahrumdur.. Plln. komisyonu raporunun mU 

ifadeden sonra kısaca esbabı mu- yesi adaletle kaim olduğuna göre ıisat meselesi mevzuu bahsol. Üniversite bir talebe yetiştirebi. zakeresi bitıned.iğinden vaktin de 
cibcsini de şöyle iz:ıh etmektedir: ben. bu te§ekkülün tatbikine de- duğu zaman temas edilen hu. lir. Fakat eğer o talebe tabii bir bir hayli ~ktoosindcn dolayı 

• - Avrupada. jürilerin ilk de· ğil. münakaşa mevzuu oJmasına manizmanrn sadece garpta tc- insan olarak yeti§Inişse rouvaf • celt:ıeyc nihayet verildi. Şıira ya . 
fa ihdas edildiği ve hilen faali- bile aleyh tarım!. kc vvün ettiği sadedinde mü ta. fak olmuş sayabi!iriz. lnsa.nt te. rm 9,5 ta müzakerelerine devam 
yctte bulunan memleketler de da- Naki BORA lead<.. bulunan Cevat Dursun. fekkUr sadece grekçe ve lAtince. edecektir. 



HAB E R - Ak,ftm P,,_taıı 

Sayfiyede. vakit 
nas·ıı geçirilir! 

Saçlarınızı 
rüzgara bırakınız! 

Makyaj 
18 ve 50 yaşda 

makyaj 
1 • 

nasıl 

yapmalı? 

Şimdi deniz zamanıdır. 
Sandalda veya kotrada güzel 

saçlarınızı rüzgarlara terkedip gide 
ceğiniz tatlı ve sak.in tatil günleri 
geldi. 
Yumuşak ve glir saçlar kadmla-

1 rın, kadının en büyük giİzellikie -
1 rinden biri olan bu hususiyetlerini 

tebarliz ettirememeleri hakikaten 
bilyük yazık olacaktır 

Fakat diyeceksiniz ki: 
- Banyo alryorum. · Saçlarrın ba

şımdaki lastik boneye rağmen ıs -
!anıyor. Sonra güneşte yatıyorum, 
GUneş renklerini değiştiriyor ve 
rüzgar onlara otıakine benzer ga.. 
rib bir sertlik veriyor. 

• 

Bu sözün haklıdır. Fakat dün
yada her §eyin çaresi olduğu gibi ~ 

saçları yumuşak tutmanın da ça
releri vardır. 

SayEiyede sıkılıyor musunuz? 
Günün bir çok saatlerini ,kimse

siz geçirmekle bunalıyor musu
nuz? Size tavsiye ederim: El iş' 
veya yün örgüsü yapınız ... 

Çünkü dimağı yormıyan ve sa
atlerin rahat, rahat akıp gitme•\· 

ni kolaylaştıran böyle bir meşga
le büyük şehrin gürültüsüyle bü
tün sene bunalmış olan bir insa
nın sinirlerini yatıştıracak en bü
yük tedavidir. 

Saatlerinizi boş geçirmeyip el 
işi yapınız. Mesela beyaz keten
den veya şantondan bir elbiseniz 
varsa size bir yün ceket önneği 

Deniz auyu ile ıslanan saç kuru
duğu vakit su tebahhur eder. Fa
kat tuz saçların arasında kalır. 

Siz de bilirııini.z ve herlfes de bi. 
lir ki banyodan dönüldüğü zaman 
saçaln tatlt su ile çalkalamak la • 
zmıdır. 

Denizden çıkar çıkmaz hemen e
vinize veya otelinize dönmeğe niye
tiniz yoksa ve plajlardaki ko,·alar
da bulunup herkE:Sin başına ma.şra_ 
ba ile dökülen sudan iğreniyorsa _· 
nız çantanızın ü;ine bir şişe tatlı su 
koyunuz vo bununla saçlarınızı çal 
kal ayınız. 

Bundan sonra saçiarrmzı havlu -
nuzla i)li.ce kurul&ymı.z. Eğer hav
tunuz giineııtc ISuımrşsa bu çok da
ha i;}-idir. 

Bundan sonra saçlarmızı doksan 
de~e a\'lto\lc c;a\ 'kalaymu:. 

Sarı§mlar için .kolaydır. Onlar 
renkleri bozulan kısımlara uydu -
rabilmek için koyu kalan kısnnla ... 
rm rengini .açabilirler. 

Bunun için uçı yıkadıktan sonra 
bir de Alman papatyası suyu ile çal 
kala.mak lazundır. Fırkat güneşte 

kurutmayınız. Çünkü güneş caçla. 
rın rengini daha açar, 

tavsiye ederim. Bunun için banyodan sonra ııaç -

- Yün ceketi nereden hatırla- lannızı gölgede bırakınız. Kestane 
rengi saçlar, güneşte en ziyade giL 

bu sıcakta... diye sormayı- . 
zelliklerini kaybedenlerdir. Onlar 
güneşte kaldıkça manasız bir renk 

Gün.düzleri hava hakikaten ta- alırlar. Buna mani olmak için her 

kaynatmalı, sonr:ı ince bir tülbent-
ten geçirerek süzmelidir, 
Eğer saÇıarınız daima. kuruysa, 

bu suyun içine bir k~rkla dökül -
mllş bir tek yumurta sarı.sı atınız. 

Bu suyla saçlarınızın diblerini u • 
ğuııtura uğu.ştura yıkayınız, sonra 
bol su ile onları çalkalayınız.' 

Bu 'söylediğimizi yaptığınız lak _ 

dirde ipek gibi saçlarınız olacak ve 
siz bu saçlardan büyük iftihar du-
yaea.k.!ırnız. 

1 Tavsiyeler 
* Çok yıpranmiş bakır eşyayı 

tcmlzlemek için tuz ve sirkeyi ka _ 
nştırarak bir mahlut yapmalı ve bu 
mayile bakırları kuvvetle uğuştur
ma.lıdır. Sonra kahları soğuk su ile 
yıkamalıdır. Bu suretle yıkanan ba 
kırlar tertemiz ve yepyeni olurlar. 

. 
18 yqrnldaki kız soruyor: Ma- hammül edilmez derecede sıcak 

ikiyaj yapabilir miyim?. oluyor ama, gündüzden bir kotra, 
ve motör gezintisine çıkan bir 

sabah bir parça şarab sirkesi içine 
toz halinde kına kına atınız ve saç 
fırçanızı bununla ısalt.arak her sa. 
hah uzun uzun fırçalaymız. 

* Çiçeklerden çıkan tuvalet su
ları. - Her gün kullanılabilecek 
bir tuvalet suyu yapmak ıÇın çok 
bruıit bir usul vardır. Lavanta gül, 
yahut herhangi intihab ettiğiniz 

bir çiçeği 90 derecelik ispirto içer
sinde on beş gün bırakınız. On beş 
gün sonra bu mayü süzünliz. Ve 
ağzı kapalı bir şişeye koyunuz. Çok 
güzel kokulu ve çok serinlendirici 
bir tuvalet suyu elde etmiŞ olursu. 
nuz. 

50 yaşındaki kadın da soruyor: 
Makiyaj. yapmakta devam edebi
lir miyim?. 

... 
Asrın cemiyet kavaidi her iki-

sine de ''evet,, diyor ve ilave edi
yor; fakat gayet hafif olmak şar
tiyle. 

bayan akşam muhakkak böyle bir 
cektc; ihtiyaç dı,ıyuyor. 

Size modelini gösteridiğimiz ce
ket kırmızı beyaz kare dendir. Ve 
kareleri biribirinden siyah yollar 
ayırmaktadır. Bu ceket yukarda 
da söylediğimiz gibi düz beyaz 
keten, şantong veya herhangi 
bir kumaştan yapılmiştır. 

18 yaya~mdaki kızın cildi ince
dir. Fakat genç kızlar bu cikl - Biraz yün ve biraz da hamarat
lerini ~dk cabuk yıpratırlar. Çün- lıkla şık olacağınız gibi gündü -
kün gün;sin, rüzgarın, soğuğun' zün boş saatlerini sıkılmadan 
derilerini kuvvetleştirdiğini zan- geçireceksiniz. 

nederler. H~lbuki bu zan Y.anlış-
tır. 18 yaşındaki kız derisinin in
celiğini ve gençliğini muhafaza 
etmek ihtiyacındadır. Bunun için 
ba~vuracağı tedbirler çok basittir. 

Haftada bir defa deriyi fırçala
mak, yüze masaj. yapmak, gülsu
y~ ve portakal ·suyunu karıştıra
rak ( 4-5 gül suyu 1-5 portakal 
suyu) bu mahlU,J.ler yüzü yıka

mak, alt göz kapaklan üzerin~ bi
rer idamla tatlr badem yağı sür
mek. . 

Bu tedbirler 18 yaşındaki' genç 
kızın güzel rengini muhafaza et
mek için kafidir. 

50 yaşındaki bayan ise sıhhati
n~ çok itina etmeğe mecburdu:-. 
Cllıılı11&Z11a ~ etmeli, çok yağlı 
ft sok etli yemekler yememeli. 
içki içmemeli, baharat kullanma
malı, ayda bir defa bütün vücutl 

~::lalelerine masaj yaptırmalı. Yü
zünü fırçalamalı. Haftada bir iki 
hafta yüzü meyva ı;ulariyle yıka

ır.alı, cildi beslemek için hormonlu 
bir krem kullanmalı. Kremi yüz
de bir saat bırakmalı. Sonra yüzü 
sünger kağıdiyle silı:teli. Sabun 
cildi tahriş eder. Onun için yüzü 
her gün sabun!amamalı, arasıra 

güzellik maskesi kullanmalı. 

Asıl makiyaja gelince 18 ya
şındaki genç kızın, 50 yaşındaki 

bayanın makiyajı gayet hafif ol
malıdır. Son moda göze çarpıcı 

renkleri kullanamazlar. Yanak · 
lara hafif bir krem, fakat pembe 
bir renk, ince ve bol pudra. İki 
dakika sonra pu:lrayı silmeli. Du
daklara siirülen açık bir ruj ile bu 
tuvalet tamamlanır. 

18 asındaki en kızla, elli 

Deniz banyosu aldığınız günlerde 
her sabah ve her akşam saçlarınızı 
fırçalamağı ihmal etmeyiniz. Ve 
onları daima tertemiz tutunuz ve 
bu söylediklerimizi tatbik ettikten 
sonra rahat rahat güneşte, rüzgar. 
da ve denizde dolaşınız. 

Rüzgar, tuz ve deniz saçları ot
laştırır diyoruz. Buna karşı koy
mak için briyantin kullanıııız. Mii9. 
tahzar briyantinlerin hemen hepsi 
iyidir. Rahat rahat kullanabilirsL 
niz. 

Saçlarınızı ipek gibi. yumuşak 
muhafaza etmek istiyorsanız onlar~ 
temiz tutunuz. l<"'akat her gün yr

k:ımayınız. On günde bir yıkayınız. 

Güllerle, çok güzel kokan bir tu
valet suyu yapmak da kabildir. 
Çok mikdarda gül toplayınız, lü -
veyçlerini ayırınz. Geniş karınlı 

bir ı;ıişe alınız. V.e şişenin dibine zey 
tinyağma batırılmış pamuklar sa -
rmız. Bu pamuk yatak üzerine bir 
tabaka çiçek koyunuz. Ve üzerine 
ince tuz ekiniz. Şişenin ağzına beş 
altı parmak mesafe kalıncaya ka ~ 

dar bu suretle b!r tabaka ·pamuk, 
bir tabaka çiçek koyunuz. Ve her 
tabakanın üzerini tuzlayınız. Şi.5e

nin üst tarafını fazla kokulu yedi
veren gülleriyle doldurunuz. Yal
nız bu güllerin kurak bir havada 

Fazla yıkamak 13u iki tesiri göste- toplanmış olması şarttır. Şişenin ü. 
rebilir. Saç diplerirıdeki guddele _ zerini ağzına kadar 90 derecelik 
rin ifrazatına mani olur. Yahut da ispirtoyla doldurunuz. On beli giıiı 
onları fazla faaliyete getirerek bırakrnız. On beş gün sonra ispir
fazla ürazata sebebiyet verir. toyu $Üzerseniz çok güzel bir tu-

Birineidc saçlar kurur, ikincide valet suyu elde etmiş olursunuz. 

ise saçlar sık sık yağlanır. Bunun 
için saçları şu şekilde yıkamak la. 
zımdır: 

75 gr:ım Panama tahtasını a!)ağı 

yukarı bir litre su ic;inde on dakika 

yaşını::laki baaynın sakınacakları 

şeyler şunlar.dır: 

Koyu dudak boyası, 
Kirpiklere rimel sürmek, 
Gündüz göz kapaklarını boya-

mak. 
Ka ları bo amak. 

* Hasır şapkaları parlatmak ve 
temizlemek için eski bir diş fırça-
sını, içersine yüzde 25 amonyak L 
lavc edilmiş ispirtoya batırarak sür 
mek kifayet eder. Bu mayi saçla
rın ı:1apkaya temasından hasıl olan 
lekeleri de c;ıkarır. Yalnız biraz 
kU\·vetli sürmek 1.:lzımdır. 

* Parmak kenarındaki tütün le
kelerini c;ıkarmak ic;in parmakları 

ııık sık taze domatesle oğmak ka
dar üze! bir a.re bulamazsınız 
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Kükürtlü 
yemekler 

Yaza n : (Q)ırD G. A . 
Kükürt, canlı cisimlerin 

hepsinde olduğu gibi, insan vü
cudunda da ehemmiyetli bir 
nisbette vardır. Canlı cisimle
ri teşkil eden albüminin çekir
deği demek olan sistin adında
ki madde kükürtlü olduğun -
dan onun her hücrede bulun
ması zaruridir, Kükürtsüz ha
yat tasavvur olunamaz. Onun 
için vücudun her tarafında kü
kürt madeninden mutlaka var
dır. 

Fakat• her uzuvda bulunan kükürt nisbeti başka başka
dır. Her uzuvdan yüz grama nisbetle en az kanda, ypnmdan 
bir miligrama ka!:lar, sonra adalelerde 0.87 milgramdan ı 2 
miligrama kadar,akcigerde 1 den 13 e, yürekte bir buçukla 5, 
böbrekte 4.5 ile 9.5 miligram arasıuda bulunur. Kükürte en 
çok ihtiyaçları olan beynimiz ile karaciğcrimizdir. Birinde 
yüz garama nisbetle 11 le 14 miligram, ikincisinde de 20, , 

ile 21 miligram arasında. . i 
Demek ki insanın .düşünmesi, ve karaciğerin işlemesi de 

küküıide bağlıdır .. Onun karaciğerdeki nisbetinin en çok ol
ması oradaki işinin en mühim olduğı.:nu gösterir. Bu işi insa- \' 
nın vücuduna lüzumlu olan tabii hararetin yüzde otuzunun « 
karaciğerde hasıl olmasına yardım eder. Karaciğer bu ka- 'i 
dar harareti hasıl etmek için kan.daki suyu par~alayarak su- ~ 
yun terkibindeki oksijeni kullanır. Kükürt suyun terkibindeki 
i1drojeni çektiği için suyun ikiye ayrılmasını kolaylaştırır. On
dan dolayı kükürt karaciğerin en mühim yardımcısı olur. 

Kükürdün vücu1dumuzda ehemmiyetli iki işi daha vardır. 
Biri yediğimiz şekerleri vücudumuzda eritmeğe yarayan 
ensülin hormonunl::la, öteki vücuda kuvvet veren böbrek üs
tündeki guddenin hormonunda .. Bu iki hormanun da tcrkiplc
rinde ehemmiyetli nisbettc kükürt vardır ve kükürt olma
yınca vücudun işlerini göremezler. 

Çocuğun büyümesi vücudunda kükürt bulunmasına 

bağlıdır, çünkü kükürt olmayınca vücuıdun hücreleri çoğa
lamaz, onlar çoğalmayınca da çocuk güdük kalır. 

Tavuk yumurtasından bile civciv çıkması kükürtle 
olduğu için yumurtanın beyazrnda da, sarısında da mühim 
nisbette kükürt vardır. Bu sayede insan lda yumurta yerken 
kendisine lüzumlu olan kükürdün mühim bir miktarını ora-

Bilhassa socu.klar için, anne sütünde kükürt pekazdır. 

Yüzde ancak 14 miligram. Ondan dolyı çocuğun dişleri sı

kınca ona yumurta sarısı vererek, büyümek için annesinin sü
tünı::lc bulamadığı kükürdü tamamlamak pek iyi olur. 

Yediğimiz yemeklerin hepsinde az çok bir miktarda kü
kürt bulunmakla beraber, bize onu en ziyade verecek olan 
yemekler şunlardır: Etlerden sığır, balıklar, yumurta, te::-c
yağ, pirinç, ekmek, patates, turp, bezelye, lahana, soğan, hi
yar, ıspanak, kereviz, tereotu, kuru fasulye, nohut, mercimek. 
Fakat baklanın ne tazesinde, ne de kurusunda ondan bulun
maz. Pilavın pirincinde yüzde 117 miligram nisbetinde kükürt 

vardır .. 
Taze yemişlerle, taze sebzelerde kükürt pekaz nisbette 

bulunur. Zaten onları da insan vücudun harareti artsın diye 
değil, aksine artmasın diye yer. 

Bütün yiyecekler arasında en çok kükürt verecek olan 
atın karaciğeridir. Onu da bulup yeyebilirseniz ... Fakat tavuk 
ciğeri ·de ona yakındır. Beyin, hangi hayvanın olursa olsun 

daha az verir. 
fJardaldan günde yüz gram yemek imkanı olsaydı o ka

darla 1.230 miligram kükürt yiyerek bir günün ihtiyacını 

fazlasiyle temin etmek mümkün olurdu. ! 
O kadar hardal yemek, şüphesiz, imkan olmamakla be· 

raber olgun bir insan günde bir miligram kükürt kaybettiği
ne göre , onun yerini doldurmak üzere, türlü türlü yemekler-

den o kadar kükürt almak lazımdır. (/ 

' ' ·-· ' .. . ... 

Belçikanın küçük 
• 

prens ve prensesı 

tik defa şampanya 

içtiler 

Bclçikanın küçücük veli ahdi 
prens Bodinlc ablası prens<'s Jo
:wfin Şarlot geçer.lerde Brükselde 

verilen bir ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

ZiyafC"tin or'"':ıniz:ıtörlcri kür.ilk 
nsilzadclerc §ampanya ikram rtrni· 
lcr, onlar da bunu resimde gördi.i· 
ğünüz gibi gözlerini bile kırP

madan mcmnuni) etle içmişlenlir. 

c 



Defi ıa e Peşinde 

ŞenSözler l --

KEMA.N 

!\Iiki geceyarısı uyanmı~. alt ka
ta inmişti. Karşısında oğlunu gö • 
rünce hayret etti ve hiddetle : 

-Sen misin, yaramaz! diye ba· 
b,rırdı. Ge::eyarrsı keman çalıyorsun 
ha! Ben de senin kemanının gıy -
gıyım isittim ı:lc rüzgAr çıktJ, mut
fağfll kapısını gıcırdatıyor sandım, 
yağdanlığı alarak yağlamağa in -

mitşım. 

_.,._' -

Ne garip şeyler I 
el 

Adı üstiindc! - Şu resimdeki rihte de, bizun dünda olduğu gibi 
insan çehresine bakın: Uzaktan ba- canlı mahlUklar, hatta insanlar 
karsanrz bir ihtiyar adam resmi, bulunduğu zannediliyor. Bu kana

l'ar~anı 
c:ana\'arı n hayatını tehdit eden 
l!<liy0 rd arın biri gitmeden biri 

,.. u. 

- 20> -
Filin hücumuna uğradıkları za· 

man etrafa dağılan arkadaşların

dan bir teki görünürde yoktu .. 
Ne olmuşlardı? Yoksa hepsi bi
rer vahşi hayvanm karnına mı 

gitmişti?. 

t değil mi? Fakat yakından bakacak ati veren şey de, k"llvvetli teleskop
olursanız bu çehrenin birtakım larla bakıldığı zaman, Merih ü • 
harflerle çizilmiıı olduğunu görür • zerinde muntazam, !hendesi çizgile -

"-cau 
lfc ~cı/ delikanlı, ıoğukkanlılığı 
k0q f~~nın kuvveti sayesinde, 
"c baılt 1 

Yere sermiş, kendisini 
tı. asının hayatmı kurtarmış-

l?akat 
ı "c 

0 
Yerli adamla konuşaca-

rilr(·ngi~urııa anlaşıp, belki bu es
J.r da~k 'danın sırrına ereceği 
adı .., eni Dir hücuma uğ-

.. \Ut:du: ~ rki müthiş bir hü-

lltlkı . • layan soğük g'<5zlcri, aae tı: Havayı 
a(j bU 1~san vücudu kalınlığın zehirleyen bir §ekilde uzayan iki 

ver h Yuk bir boa yılanı, sanki çatal dili insanı her an tehdit c 
~11tıtıış t'lltnıı ta yerin · dibinden :ler. 
bi bircı \'cya havadan düşmüş gi· Tarzan, sivri bıçağını boanın 
~ ı.ikscı~llbire Tarzanın önünde yansından aşağı isabet eden kıs· 
"c tUyı ş ve zehirli ıdili ile soğu!: mıııa saplamıştı. Bıçak o kadar 
"ilk ~rıacr Ürpertici bir ıslık çala- 'uzlı ve derine batmı§tı kı, o kos-

1' doğru saldırmıştı. koca car.avar hayvan ;büyük bir 
ölttan acı ile l:ıvran.dı ve delikanlıyı git-

ıtıa~. ı_ ' toparlanmıya vakit ol- tikre d:ıha şiddetle sarmakta olan 
<ıtaa ıtCndin• :r -

.ıııcıa. ı hayvanın halkaları 'lalkaları birdenbire gevşedi. 
Çelfik b· buldu. O milthiş yılan, 
r· f it h k 

<t ıncıa . are etle, Tarzanın et· 
ta hır 'k· "allıy, ı ı kere dolanmış ve 

llı: vaı kıskıvrak sarmıştı. 
kcncı;~i 1t'Yctte başka kim olsa 
cudu aı aybcder ve yılanın vü· 
kul lıtı:tia · · ~c haı czılır ve cansız bir 

lt~ltat, 1;ı~ Yere serilirdi. 
trı:ısıyıc arıan bir yılanın sık· 
dan :tı· . canını verecek insanlar -

Tarzan boa ile cenkleşirken, bi· 
raz evvel onu filin hortumundan 
kurtarmış olduğu yerli, uzakta 
durmuş, adeta bu müthiş çarpış . 
mayı seyrediyordu. 

Bununla beraber, adamcağızın 

bır şey yapamıyacağını düşüne

rek kıvranıp durduğu anlaşılı -
C 'ltlıt yordu. Hakikaten, iizerinde. 

\:~ diııı.u~ değil, soğukkanlılığını kendisini sıcaktan, güneşten ko· 
tı S • ~esin· b' . . b .. .. .. d • Crbt' ı ıle kaybetmemış· ruyan genış eyez ortusun an 
tebindek~t kalan bir kolu ile, arka başka bir şey olmıyan bir adam 
tncn hayı kamasını çıkardı ve he· bu müthiş hayvana karşı ne yapa· 

\'ııan ~~nın vücuduna sapladı. bilirdi?. 
Yetidir. ~Ç.ın dokuz canlı dense Yalnız, yerli adam, Tarzana 
nıı, ltca •r. tarafından yaralasa- yardım etmek istemiş ve bunun 
gen &enıı h c )'a • atta koparsanız o için, başkalarını çağnmıya başla-
kıan.. §ar ve .. 

''" İle h vucudunun kalan ınıştı. Avazı çıktığı kadar bağn-
Asıı areket eder yor ve sesinin akisler uyandırdığı 

lllckt• tnesele y 1 . b d" b' f d ır, ş ı anın aşını ez- ormanın ort ır tara ın an yar-
cytan "b' ~ gı ı alev alev par-

1 
drm istiyordu. 

Buna ihtimal olmakla b~raber, 
pek te zannedilemezdi. Her halde 
hepsi, ormanın çok uzaklarına kaç 
mış olacaklardı. 

Yerlinin avaz avaz haykırışı 

k neticesiz kalmadı. Nihayet, 
cinde tüfekle bir Avrupalı avcı 

otı afefif'lde bir itöam t"iSründü. 

Yerli, bunun, kendisinin kHi -
vuzluk ettiği avcılardan biri ol
duğunu gördü ve görür görmez: 

-Heyi Arkadaş !Buraya gel! 
Buraya 1 diye haykırdı .. 

Avcı, evvela onun kendisine av
lanacak bir hayvan gösterdiğini 

zannetmişti. Hattll, kalın ve enli 
yapraklar arasından boanın yeşil 

ve sarı pırıltıları, parlayan vücu -
dunu ilk gördilğü zaman, onu vızr· 
mak üzere tüfeğini hazırladı. 

Fakat, o sırada yerli: 

COCE 

Karbepız Su.tan yedi cücelerine 
ziyafet çekiyordu. Yedi cücelerden 
biri sofrada süt i~erken: 

- Tabağı:nda bir tane püskü -
vüt yôl:, ·dedr . 
Karbeıaz Su tan liayret tti: 

asıl yok, Clooi. 1şte tabak· 
ta püsküvüt dolu ya1? 

O zaman cüce gilldü: 
- Ben de aksini söylemedim kil 

Tabağımda bir tane püsküvüt yok, 
birçok püsküvüt \'arı 

- Ateş etme! diye haykırdı AVCI 
Yılan bir adamı boğuyor. Fil Afrikadan seyahate gelmişti. 

B .. . kl Tav~an kardeş: unun uzerıne avcı ya aştı ve 
- Nasıl, dedi, arslan avında ta· 

yalnız boaya ateş edip isabet ctti-
liin yaver gitti mi? rip ettl!remiyeceğini tahmine baş· 

Fil: 
tadı. Çünkü, yılana ateş ettiğ za- . . . 
man, c>nun sarıldığı insanı vurmak - Hem <~e çok! dedı. Bız. Afrı· 
tehlikesi de vardı. tyi ateş ede -1 kada avda ıken karşımıza bır tek 
mczse muhakkak böyle bir ölüme ar lan çıkmadı! 
!fhp olabilirdi. 1 

Fakat, ateş etmeden yılanın 

yanına yaklaşmak ta iki misli bü· 
yük bir tehlikeydi. Çünkü, hay
vanı öldüremiyeceği ve öteki a· 
damın ölümüne seyirci kalacağı 

gibi ,ayni zamanda kendisini de 
tehlikeey atmış olacaktı. 

(Devamı var) 

AT KOŞULARINDA 

- Niçin ata siyah gözlUk taktm? 
Güne§ gözlerine dokuıunasrn diye 
mi:' 

- Yok canım! Etar!ı karanlık 

görsUn de gece oldu zannedip ye • 
mek yemek için koşsun dire ... 

iSTl~MEZ! 

- Sakallı b1l' adam geldi, sizi 
görmek istiyormuş... , 

l l\ . 
\ tıstof K 1 
VtuPahlar ~ omb Amerikaya gitmeden evvel Amerikalı 

&etırdıler. Ve Amerlka-lılar ata binmesini sonra 

- Git söyle, 'başka bir gUn gel -
yerlile:-ah binmesini bnmc::lerdi oraya atı I sin. Bııgiln sakala ihtiyncım yok • 

öğrendi-ler. tur istemez! 

sünüz... rin görülmesidir. 
Bu harfler o adamın ismini t~kil Alimlerin tetkikne göre, Merih, 

eden harflerdir. Bu, meşhµr bir ln- dünyadan çok kurak bir yerdir. 
giliz muharririnin resmidir ve yü- Onun için, oradaki insanların, top-
zünü çizmeye yanyan harflerle de raklarmr sulamakta kanallar kul. 
onun ismini ynzabilirsiniz: Geor - lanıldığt zannediliyor. Teleskopla 
ge Bernard Shav. Dikkatle baka - bakınca görülen muntazam çiı.gi • 
cak olursanız resimde bu harfleri ler de bu kanallar olacak. 
lbirer birer bulabilirsiniz. Diğer taraftan, Merihte de, dün-

Bundan sizin için güzel bir eğ - yadaki gibi, canlı mahlllklanrt 
lence _çıkarmak da mümkündür: yaşamasına müsait ~ait bulun 
R~ini.Jı;olayca .b;f:nzetebilççeği • du&ru sanılıyor. 
niz bir adamın çehresini, ismini teş Hulasa, Merihte de bizim gibı 
kil eden harfleri, bir araya getire- insanlar varsa, dünyada yıldızlara 
rek yapmayı tecrübe edin, belki gitmek kabil olduğu zaman, Mr 
muvaffak olursunuz. halde ilk seyahat bu komşularum-

Karyoladan bi!:iklet! - Ne ga- za yapılacak. .. 
rip bir araba, değil mi? Fakat, Bir otomobilde 12 bitı litre su! -
bunu e ki zamanlarda kullanılan Şüp'lesiz, bir otomobilin içine l2 
bir araba veya bisikletin ilk ipti - bin litre su doldurmanın imkfuıı 
dai şekli zannetmeyin. Hayır, Nev- yok. Fakat bu, otomobilin yürüme. 
yorka giderseniz bu garip bisik - si için Hızım. 
Jetle karşılaşmanız mümkündür. Hakikaten, otomobillerde motö -

Bunu bir Amerikalı genç, evin - re su konulduğunu biliyorsunuz. 
deki bozduğu kar~yoladan yapmış. değil mi? Bu suyu neye korlar? Mo 
Karyolanın baş taraf mdaki par _ tör işleye işleye kızar da onu soğut 
maklıkh kısım bisikletin oturulacak mak için. 
yerini t~il ediyor. Ona, bir öne Bir otôrnvbil motörünü soğutacak 
bir arkaya, iki de tekerlek takmış. su ela işte tam 12 bin litredir. 
Bisikletin diğer 18.zımlı şeylerini Fakat, motördeki husust tertibat 
de yine hep evden almıs: Maşa - sarcsinde bu iş için 12 litre su ka· 
dan gidon yapmış, yanına bir de fi gelmektedir. Görüyorsunuz ya, 
zeytinyağ şişesi asmış... Tamam! bazı küçük icatlar insana ba§ka bir 
Haydi şimdi yola! şeyin il:lır. misli yardım eder ... 

Hakikaten, garip şeyler sevdalısı 
Amerikan genci, bu "antika,, bi -
siklcti ile koca Nevyork caddelerin
:ic dolaşıp duruyor, işine onunla 
!idip geliyor!. 
Uyatıtk rii;ya! - ('ı()zlcrinizi, par

maklarınızla kapadığınız zaman ne 
görürsünüz? Hatırlamıyorsanız, 

şimdi derhal tecrübe edin: Allı. ye
şilli bir takım renkler goreceksi -
niz. 
Etrafınıza bakacak olursanız bel 

ki bu renklerde hiçbir şey göre -
mezsiniz. Hatta, dört bir tarafınız 
karanlık bile olsa gözlerinizin için· 
de bu renkler hasıl olur. 

O halde bu renkler nereden ge!i -
yor? 

Bunlar, göz kapaklarınızdan sı
zan ı~ıkların inikasmdan ziyade 
hayalimizin r-:ı.,1:ı'1dtrd,":1 renk -
lerdir. Hatta, b:ızı alimlere göre, 
uyurken gördüğürnUz rüyaların 

kaynağı, gözlerin içinde h~ ıl olan 
bu allı. yeşilli. ~:ırip renklerdir. 

O halde. gözlerinizi ellerinizle 
srkr sıkı kapavıp b5ylc .i · ıl::'Unuz 
zaman ıtördfiklerini:ı:, bir bakımdaıı 
b:i 1layağı rüyadır! 

Merihtc insan var mı? Gökte-
ki yıldızla~dan l\terih. hiç şüpııe 

yok ki, in ona'n.a c 1 hı:':ı a!1 
kn:lar etmiş ola:ıdır. Çünkü. Me· 

BİLMECE 
Ben Adriyatik denizindeki liman

ların en mühimlerinden biriyinı. 
Ismim tam 8 harfle yazılır. 

5, 6, 2 ve 3 üncü harflerim yan
yana gelirse ya\•aşm aksi olur. 

8 ve 7 inci harflerim daima ye
diğimiz bir maddedir. 3, 4 ve 3 
üncü harflerimin yan}'ana gelmesi 
fenanın tersi demektir. 7, 5, 6, l, 
ve 3 üncü harflerimle yazılan oeY 
yazın pek isimize yarar, 5, 6, 3., ve 
2 inci harflerimin meydana getir
diği sanat medeni milletlerde çok
tan tarihe kanşmı~tır. Daha söyli -
yeyim mi? 

Beni ha.tıl bulamadınızsa çok )'B· 

zık. Bilin bakalım ben nercsiyim? 
Bilmecemizi d~'Tll halledenler -

den birinciye bir kol saati, ikinciye 
bir kilo çikolata, üçüncüye büyük 
bir şişe kolonya ve a~·nca bütün 
halleden okuyuculanmıza birer he
diye vereceğiz. 

.............. Dil ...... , 
HASEP. 

.. :ocuK SAYi'·ASI 
Bilmect> kupona 
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Benim görüşüme göre 

Fe-derasyonlar dairesi 
reisinin beyanatı 

münasebetile 
Feder.:3yonlar dair~i başkanı Ziya Ateşin ı;tı7.ei<'cilerc Ycnni5 ol· 

duğu hqa.nat ana. hallan itibariyle heıılmizi memnun cdccrk ma.hiyet. 
t.edlr. l':n clco ileri ttiirdüğümüz bazı e~asl:ınn Ziya. Ate::; t:ırarınd:ın 
naı.:ın dikkate alımlı~mı ~ıinıwklc ı.endic;inc tc5ckk\ir ctmrği bir 'a:ıL 
ıe bilirken müphem bulı..luğumuz bazı noktaları da ı.ikrctnıeden gr.çmi· 

7eee~ı.. 
ı - A nraj 'c pu,·anta.j usulünde beynelmilel kaidelere inlıbak, 

fedcnvıyonun rutbolümü7.de yapacaj:;rı en csa.c;h ıslahat olae.aktır. 
2 - Ki.ımc tak'limatımla federMyonun üzerinde duracağı en esM· 

h not.ta kun·etıerin tenızünü esnsı olmalıdır. Muhtelir Ycsllclerle yaz· 
dığmı g1bi lst.anbnlda. birinci küme ldiiblerini: Galafa'iaray, Bcbiktaş, 

Fencrbahte, \'cfa, Be;) koz, Şi~U ,.e Beyoğluspor klüblcrinclen tcı;kil 
OOl'blliri1H nu klliblerin yapaca.klan müsabaka mü 8\ i kundlcrden 
~idi edildikleri için her 1.aman cazibelidir. 

3 - Ta1'5im kır71.!\smm yıkılmaısile en csaslr bir sı: ::>r sahaıım.dım 

mahrum kalac:ıj:;'lmız ~üphetıl7.dir. Dunu ancak :\lccidi_ycköy sahasmr 
ikmal etmekle telafi cdeblliri7.. Toprak tcs, iyesi iknıal eclllen Mecidi. 
yf:köy sahası clerhaJ karar rnrildiği takdirde üı; dört ay içinde tribün. 
Ieri iklllal edilmls bir futbol sahaı;ı olabilir. }·ccleras~·onlar tlaircc;i bas· 
k&nmm bu husus hakkında. naıarr dikkatini cclbederi:ı. 

·I _. T~k dC\ reli lik ma.çmı\ ~elinct', birin<'! kümo klüb ıulcdi 7 klii
bc ln<Ilğl tal>dirdc bir deneli ilk ~ma. lüzum yoktur. Çünkü, futbol 
ıarısın mühim rol oynadıj;rı bir oyunclur. Bu itibarla bir klübün ~:ınsmı 
lki llt'f& tC<'riibe etmesi liirumhıdur. 

5 - ~porcul:ı.nn gömlek değiı:tirlr gibi klüb değiı;tirmf'lerinin önü· 
nr: "'<'çmelt için kliib clrği';:'flnne ı:amanrnın yalnl7. ağu .. t-0c; ayına inhisa_ 
n kiifl ılcj;lldir. nlübiinUn mu,·afakati haricinde klüb dcj;ri5tirrn bir 
03,ınru C\ ,.d<'e ılc ta.<ırih etUğimi:r: ı;ibi iki üç ı;encdrn a,ağr olmamak 
Uuro bir bt'klemeye tabi tutulnınlıdır. 

6 · - Son 7.amanlarıla tekerrür eden tlrldn hadioıc-lerln c•ünc ~eç. 
mel.; İİZ"'rc jiirl usulüniin uz'ı hiç ~üphc yok ki faydadan hali olmadığı 
gibi, wyle tlrl,in hareketlere cUret edcceldqc CC7.a Yerilmesinde ~ahi
de ihtJya.ç ~östernıiyen rn k~tlrme bir yoldur. 

7 - Gölgede 31.38 derce-ede bir harattt bulund'!ğu ~u sıra.da fc-. 
dernsyonun kara.nnı bckllycn iki klüb vard1r ki, bunlar da Galata.o;!\. 
rny \"C l>e:nlrspordur. Iltt kliiblcr pmpiyou TıaDU..et~ çılcnuJd-. 

"ir ı,ri.in:ıh mı işlediler ki herk~ bu mc,·~ııimdc banyolarda crinlerkeiı 

hu zarnllılar lıi.lıi. t.ekrar nıa( yapM.'alc mryn cllye bekliyorlar. 
Onan için 989 • 940 lik maçlarmm lG cyJfıhle ba~hyacağmr söyJi. 

-..·f'n Ziya At~, &ğu.'lfosıın biri olduitr halde hili. bu oyunrularm Mi· 
rahal-0 ~kllmediğfnl hahrtatmağr liizumlu buluyor \"C son hadic;c ılo· 

layısİJ le 'erilce~ karımla ~P.n<'I direkt-Orfüğiin 18 ma:n-. 939 tarihli 
telıliğinln ~ otabile<'Cjİ ::ibi ht'yn<'lmilel futlıol talimatnamesinde 
ka.ra.rma mutal·a.nt l'dilmcdl~-i için hakem tru-afmdan tatil olunan mü. 
tıabakanm ha.ngf takım aJt-;\·hindC' nrtice YC'r<'Ccğf hakkında \azıh mc
\""ad bui.ındu6runa söylcmedrn gcçcrnlycctğb:. 

Galatasaraylıların 

Yüzerek Boğazı 
geçme müsabakası 

Her ::ene mutad elan Boğazı 

yüzerek geçme müsab.3kası bu sc· 
nede de 12 Ağustos cumarteıi ak
tamı saat yedide Anadoluhiıarı ile 
Bebe-'.de Galat.,ıaray denizcilik 
lokali arasrnd~ icra cdil~cktir. 

Müaahakı yalnız Galatasaray 
yüzücüleri arasınca olup büyük
ler ve küçüklere mahsu-:: olmak 
Üzere iki kategori üzerinde:t yi\

pılacaktır. W.ilsabnkaların bu ıe· 

n e her s:::ncki-;ıdcn fazla aliı.kn gö
rece&i ,.~ iştirak edenlerin s.ayısı

nın krd:ı ce:cce&i tahmin olun • 
m:ıktedır. Bu c:ıttrc~.nn hadisenin 
so;ı d ~rcce muntazam olması için 
bu ele.fa her tür!ü tedbir nhMc."\l\· 

ltr. 
r.:c:ruf ıpor mütehassıslarmdan 

Bay ı Lıami ba§hakemliği üzerine 
almıfır. 

Bu $Cnc?<i umumi mndnnanın 

her s:mel<inden yüksek olacağı 

r.ıuhakkaktır. Fakat rekor Üzeri· 
ne bir §CY ı;öylcmcğc imkan yok· 
tur. Zira bu hava ve ıu «reyan· 
lan şeraitine tabidir. 

Aılil l'IJnn.lTUJT, 

İzmir muhtelitini 
Çalıştıracak antrenör 

Fuar müna.scbetile yapılacak ku. 
pa mnçlarma hazırlanacak olan lz. 
mir muhteliti Galatasarnyın antre
nörü Viyanalr Bar'ın çalıştırması 
teklif edilmiştir. 

Antrenör Bar mali ~artlarda an
laşacak olursa kırk beş gün için he
men 1zmire gidecektir. 

---o...__ __ 

Güreş ajanı değişiyor 

Gür~ federasyonu istişare heye
tinin verdiği bir karara göre İstan
bul güreş ajanlrğır.a Hikmetin yeri
ne Vamık getirilecektir. 

-" ~ ~ - • 4 • 

At yarışları 
Tahmin yazımızı yarın 

okuyunuz 

r.c inıılc giirıliisiinüz şu dolmz keliifeııt c;Jl<lrcu 1914 ele Anıeriknıla .rapıJan nıc~Jıor "HcnJ~y liıı.yık yan~r., nr kazanmı~lardır. O :r:arıttf 
lar bunlar Amerikanın en büyiik iinhcrsit~i olan Har\'arlt:ı talebc)'ıl ilcr. Hl"<;rn harta. 19H deki müsabakanın 25 inci yıldönümünü kut1-' 
yan bu eski iinh Cf'>ite nrkada~ları, yarı~ı kazandıknln \e o zamanda.nhranı;ı kazandıklan 'e o zamandanbanna binmı,ıer ve gençlik günle~ 
ı..lc olduğu gibi kan ter içinde kalarak uzun müıldct \"ar kunctlerilc kürek çel..-mi~lerdir. 

KiirC'k ba,,ıntla gi)rdüı':üniiz bu esl>i nıckteb nrk.ıcla~larının buglin üçü nıiiddeiumumi, iiı:ü banger, biri doktor, biri tüccar n biri de ,,.! 
dir. Hepsi de hfıliı ı;ımru dl'li gibi sc' nıckteılirlcr. 

Süleymaniye 
klubünün 

Türkiye bisiklet 
sürat birinciliği 

neticeleri 

Galatasaray yüzücüleri 
29 uncu yıldönümü Şampiyonaya iştirak etmiyecek 

Fcnerbahçe ve matbuat 
takımı SüJeymanıyelılerle 

maç yapacak 

Mekteplilerin kluplerden müsabakalara giremiyeceklerİ' 
dair yeni karardan C'I\ ?:İyade Galataliilray klübü yüzme ıub'* 
ml.itecssir olmu§trn·. Yiizde doksan dokuzu talebe olan Galat.asar• 
yüzücüleri bu yüz<lc-ıi bu sf'n.:ki müsabakalara iılirak edemesnelıt' 
dirlcr. Binacmıle~h Galatasaray klübü §&mpiyona müıabakal•ıf 
na girmekten nr~ınazar ctmi~tir. 

Ankaralı 
3 eylülde 29 uncu yıldönümünü birinci 

Urhan 
oldu 

kutluhyacak olan Süleymaniyc kili- Türkiye bisiklet birinciliği sürat 
bil g~cn sene yeni stadının nçılı§ı- yarııılnrının dün sabah KüçUkçek. 
nı Galatasarayla yaıımııııtı. mece gölil önündeki düzlükte ya _ 

Silleymaniye klübü bu seneki me. pıldığını yazmıştık. 28 bisikletçinin 
rasim için de FenC'rbahçeyc müra. iştirak ettiği müsabakaların neti -
caat etmiştir. F'cnerbahçc, Süley - celcri şunlardır: 
maniye tarafından vaki olan talebi İkişer kişilik gruplar halinde ya-
kabul ettiğini bildirmiştir. pılan seçmeler nihayetinde finale 

Tül'kiyedc }Üzme sporunu tesiı eden, memleketin en deie~ 
} üzücüler:ni yetiştirmiş olan ve hali haztTda değil Balkanları' 
hatta bütün Avrupa yüzücüleri ara11ncla mümtaz mevki ihra:ı ı 
clccck gençlere malik bulunan Galatasaray klübü ilk defa olar-' 
şampiyonaya iştirak etmemektedir. Bu yeni kararrn ilk acı ti 
celi isidir. 

Fcnerbahçe - Süleymaniyc takım Ankaradan Orhan ve Nuri, Kocae
ları arasında yaprlacak maçtan ev- !iden İbrahim, Eskişehirden Salih 
vel, Matbuat takımı, Süleymaniye kalmışlardır. Büyük bir heyecanla 
tekaütleriyle karşrlnşacaktır. takip edilen finalde Ankaradan Or. 

Futbol maçlarından evvel, ~·rldö. han birinci, bir bisikl<'t boyu fark. 
nümü münasebetiyle davetlilere, la Rocaeliden Jbrahim ikinci, Es
klüb merkezinde bir ziyafet verile. kişehirden Salih üçüncü olmuşlar -

Necdet 940 Olimpiyad 
.~evkufiyeti devamediyor Hazırlıklar1 devamedıyo 
Hastalandığını iddia ~HO Finlandiya olimpiyatları 11' 

Kaleci 

d 1 d 
.. zı .. 1 ••• hümmalı bir ~kilde &-

e en SUÇ U Un vam elmeK~edir. 
cektir. drr. m U a yene O 1 d U Yapılan talı..'llinl<?rt> göre, oliıJl 

yat oyunlarını ~CFetn.<:k üzere 
rıi!rnil?deki yıl Finl~röraya 21 lf 
kişi tayyare ile gelecektir. Bll 
kamda, tayyare ile seyahat ede" 
olan resmi ekiplerle gazeteciler d 
hil d('ğildir. 100.000 kişi seyirci ~ Demirspor - Galatasaray 

maç hak:Rınila 

Muhayyel son 
havadisler 

Hakem Tarığı döğdüğü için ma· 
lüm safahattan sonra tevkif edilen 
ve halen Üsküdar Tevkifhanesinde 
mevkuf bulunan N'ecdetin mevku
fiyeti devam etmektedir. 

Dün de yazdığımız gibi kefaletle 

Suçlu bu rcd kararına rağmen, 

Üsküdar asliye ceza mahkemesi 
nezdinde itiraz etmiş, fakat yine 
rcd cevabı almıştır. Bunun üzerine 
hasta olduğunu iddia eden Necdet 
tevkifhaneden Haydarpaıııa nümu -
ne ha.~tancsine gör:dcrilmiş ve ora. 

Demirspor maçınklan sonra Son günlerde bazı kaba:layı da muayenesi yapıldıktan sonra tek 
banyo odasında karar verip di.İ"'ya fubloculann, diğer oyunculara, ve rar tevkifhaneye göndcrilmiıııtir. 

turuna çrkan ve bütün araştırma- bu da yetmiyormuş gibi hakeme Yaralı hakem Tarığın vaziyetine 
!ara rağmen izine tesadüf edile- j yumruk vurduğu görülmüştür. ~elince, bir taraftan tedavi olun-

~eyip kendisini sevenleri ciddi ı Bu hareketleri önlemek mal::a· masına rağmen yaraları hala iyile· 
bır meraka sevkeden mc.şhur spor-: eliyle bu gibi oyuncular, k;ıJcci da- şcmcmlştir. gfrkaç gün sonra tek
cularımızdan Necdet, nıhayet ge· hi olsalar, elleri arkalarına bağlı rar yapılacak muayenesinde vazi • 
çen gün avdet etmiş, ve doğruca yC'ti hakkında kht'i rapor verile. 

olarak oynamağa m::cbur tutula· 
Kadıköy merkezine .inmiştir. cek. takibat da ondan sonra nor-

• • " caklardrr. Diğer 1araftan, arka -

Sem dakikada öğrendiğimize daşlanna tekme atan futbolculara 
mal mecrasına girmiş olacaktır. 

göre, bazr sebeplerden dolayı ş<.mil olmak üzere buna müşabih 
futbolü bırakmak arzusunda bu- bir formül aranmaktadır. 

lunan Necdet, sporun başka şu- * ı:: ..., 

belerin.de çalışmağa başlıyacak • 
tır. Eski bir atlet olan bu gencin 
tekrar yüksek atlamağa başlaya

cağr söylenmekte ise de, biz onun 
yakında boksa başlayacağr ve 
memlekete bir çok zaferler ka
zandıracağı kanaatindeyiz • 

* * * 
Her ne kadar aleyhini::le söy · 

lenmişse de bazr karşrlaşmalarda 
hakemden gayri maçın seyrini ta· 
kip için bir komiteye ihtiyaç oldu
ğunu son Demirspor • Galatasa
ray maçr göstermiştir. Bundan 
sonra çok mühim moçlarr takip 
maksadiyle otuz kişilik daimi bi:
komitc seçilmesinin faydadan u
zak olmıyacağı alii.kadarlarca tas
dik cdilmekte::lir. 

• * * 

Geçen pazarki hadiseden son
ra, bilumum sigorta şirketleri 

futbol hakemlerini öl~ı:ne ve sa

katlığa karşı sigoı tala maktan sar· 
fınazar etmekte.:lirler. Bu kararın. 

bir çc-k hevesk5.rrn arzularım kı· 

racak bir vaziyet illlasma sebep 
olmasından korukulmaktadır. 

* ı:: * 
Maçtan sonra, kendisine ihti

sHlarını soran spor muharririmi· 
ze Demirspor kaptanr. aynen şun 

!arı ~öy1emi~tir: 

Izmia gazetelerinin tekhfı 

lzmirdc intişar eden Anadolu re· 

ı ikimiz, neşrettiği bir yazıda, De-

mirspor _ Galataı1&.ray maçının ma. 

lüm neticesi münascbctilc lzmlrdc 
" Geldır.ı, rörd::m, dön- ve İzmirli hakemlerin idaresinde 

düm !.,, ve başka bir şey ilave et- 'ynanmasını teklif etmektedir. 

memiştir . 

Geçen Pazc:r gUnl:ü maç yarıda b::rtaraf olduğu ker: :lisine bildiri • 
kaldığr için halk arasında bir lir. 

Dcmirsporuıı kadirşinaslığını gürültü çıkmıştrr. Bazr kimseler ıe: * * 
unutanuyan ve takdirle karşrla· "paralarımızı isteriz!.,, diye ba· Mevsimin son maçında ( ı 0000) 

Yan Galatasaray klübü, kalecisiz - - ba ı J d ada 
kalan mezkur takrma, bir tescili 

gırmaga ş amışsa ar a o sır · ıdşi önünde, bir oyuncu, bir hake· 

soyunma o:lasından başını uzat- ı.. - d" - · b"ır karardan do 
olmak üzere birinci sınıf kaleci- me .,egenme ıgı • 

mış olan Necdetin gözlerini gö - Jayr tecavüz etmiş ve hakemi ya· 
!erinden birini ciro etmeği düşün· 
mcktedir. rünce korkmuşlar ve bu müraca- ralamıştır. Bu gibi hallere mey-

- ·"'.. '.T'>" ;ut t:ali:tı • 

3Q.OOO i Stokholm • Hclsinski hS 
na isabet edecektir. 

1940 olimpiyat stadında 61;1 
kişilik yer hazırlanmı~tır. 12,.ıoO 
üçüncü, 2000 i dördüncü mevkid 

Cihan matbuatının yeri, şeref t 
bününün yanıbaşnda \"C bütün ~ 
şuların finişi olan 100 metre fiil 
karşıc;ındadır. 

Bilfiil olimpiyat oyunlanna jc! 

rak edeceklerin sayısı şiınd~l' 
3000 i bulmu~tur. Bu rakam ~. 'f 
l<indiya sporcuları hariç, bu~ilt 
kadar kaydolunan 45 milletten 
milletin sporcularıdır. 

.Finlandiya olimpiyat komite 
1940 olimpivatlarında bir ,·et11 

yapmak niy~tindcdir. Komit~. ol; 
piyat meşalesi llelsinski stadı 
vardığı anda, bugüne kadar otırı' 
piyat oyunlarına sahne olmuş ~lll 
bütün dünva stadlarında oliınpı~1 
ateşinin y~kılmasını \'C IIclsiıısl' 
deki ornnlar bitincc'-·e kadar ,·anfl. 

• J • ~ 

mı teklif edecektir. Buna göre~~ 
ris, Londra, Stokholm, Amc;tcrd:w: 

\m-crs. Saint Louic;, Los Anıı:el~ 
,·c Berlin olimpiyat stadlan atcŞ 
rini yakacaklardır. 

tık defa olmak üzere, tran, tl~~ 
• sk" 1" . 1 .. tıell "Sın ·ı o ımpıyat arı munase . 
i~tirak edenler liı::tec;inc girmiştıf· 

Olimpiyat kongresi açıl~~ 
Helsinki, 28 (A. A.) - Bcyrıe 

milel olimpivad kongresi, Skandi • • ·ıc 
r.avya. ve Baltık memleketıerı 
Finlandiya, ltal)•a, İngiltere, J'O : 
lonya, Hollanda ve: Almanya Jllll 

rahhaslannın iştirakilc acılm~ 

Atletizm. de 
lngiliz Üniversitelileri 

Amerikalıları yendile~ 

Akrntı, anafor, soğuk ecre • 
yanlar içinde cereyan eden Bo
ğazı geçme müsabakası her yüzü
cü İçİ;ı en büyük ve en zor bir 
imtihıtn~ır. 

,\ t ;rarı~larının ikind haftn ko~n
lan ıla ~-arm \'r!irf<'ndid(' yııpıln· 

!'ilk. nıı ho<.ustaki tahmin ~ıızımrı:r, 
Farnrilcıimizi 'c at. )'&nşl:ın mu· 
ha.r:ririnıMn flklrlerlni yann bıı say. 
r11.da ofnıyM'aJL'\UHZ... 

• * * 
Meşhur boksörlerimizden Mcli

hin hokstıı göstcrdigi maharet ve 
muvaffakıyeti göz önünde tutan 
Galatasaray klübü, keadisini fut· 
bol takımın:ı kaptan ve kaleci n~s-

atlarından vazgeçip uslu uslu 1 k .. b d bö" 
d k 

. 
1 

a· dan vermeme uzcrc un an y 
sta ı ter ctmıı; er ır. 

Dcmirspor • Galatasaray 
c;ının 7<> uncu rlakikasında. 

ma
kav-

le futbol müsabakaları hakemsiz 
yapılacaktır. 

ı;ı * 
Not: Biittin lıu havauislui tek· 

12 Ağustosa kad11r hazırlanmak 
ıçın Galatasan1ylrlar aralıırrnda 

birkaç antrennııoın yapac;ıklardır, 

Bunlıır:ia., birincisi csasc:ı 22 
temm'.ıZ cumnrtesi günü yapılmış· 
tar. lki:aciai bu a.kJaın (29 Tcım· 
muz) saat 7 de müsabakanın İcra 

edileceği An!idolvhiMr - Be~k 
BMl"J;ıda )'11pı}a~. 

bctmiştir. Melih yakında boks an· 

........ --~-.--.-111111..ııı.--trcnmanlarına tekrar başlayacak· 

~a c 1 hıi":uııd.ın uir dakika ~onr:ı, ıip etmeğe gazetemiz spor servisi 
lıakemlerimiulen Feridun Kılıç. mezurı:lur. 
kaybolmuş, hütiin t;ıharrikrc rn!!· 
men bulunamü.mıştır. Tehlikenin 

Tevfik Onıi 

Oksford ile Kembriç ünive~s;c 
tcsi muhteliti İlcharvard YC ~ 11d

9 
Amerika üniversiteleri uasıl'I 

1 
yapılan atletizm mii.sabakalıt' ıfl 
İngilizler g - 3 kazanmıştarclıf·r 
En miikemmel neticeler 400 J1'1e 
reyi 48,8 saniyede koş:ın J>eıınifl j 
ton (Oksfor<l) ile 880 yarda··ı ,, . 
ela lcikıt S2 saniyede k~an \ • 

herd ttmın ~r. tır. 



( 

Moda 
Arhdqnu ayrpladı: 

5le~ ~e kada~ fcr.a gi)iniyo:rsun. 
bale k ıçin dogru mu bu? Hnlbuki 

;mı ne şık geziyor. 
ın; en karnnn ne bakıyorsun. O 

a lll~mualarınn göre giyiniyor. 
- 'Ya sen? 
- Be ev n onun elbise paralan ve 

ııar::sranan çıktıktan sonra kalan 
~öre giyiniyonım. 

Gelmigen sevgiliye ! 
Bir giinüm daha ~tti gclıniycnin ardını.lan, 
Koyu, korkunç gölgl"ll"r kurtlu yollanln pu!o.ıı, 

l:'nknt g<'ne lıir meded umuyorum yl\nndan 
Belki yarın gelerek bu yollann yolcusu! 

On iki ay eridi her g\in artan bin gamla, 
Kimhilir clnha kaç yıl böyle g<'çer~k iimriim. 
Jla-.retı yaş oluyor gözümde clamlıı damla 
Dnıı lınsrct :raşarkcn ihtiyar oldu gönlüm! 

Kadın mutfağa girince hiddeti<' 

- Kız ne yapıyorsun? Bu ne 

Bir ~ün dala<'ak gözlerim !'llcak bir uykuya, 
Gelmiyen o yolcu;\·u rürnmı.1& giireceğim. 
Onun !;ıırpan kalbimcle duya duya, 
Ulr kiiııiik balon ı;ibi 'IC's..,llrc siincN>ğiın ! 

. 
Il<'lkl birkaç dost gibi 'lessiL <1önen bu gt'nre, 
Onun ela bir damla ya~ titr<'frcck gönliinii, 
Fakat ne o lıilC\cck, ne ı.le bir ba5ka ı.;mse, 
Hangi sıcak bakıı:a hat1rct ~itti bu ölü! 

s. 

Dama l 
Adam, kocnsrndan ayrılmak isti

yen kızına nasihat etli: 

l 
ha.l? 

Hizmetçi kız cevab verdi: 
- Yemeğin tuzuna bakıyorum. 

- Yaptığın doğru değil kızım. 
Kocan iyi adam, snno. iyi de bakı

yor. Ayrılmak doğru mu? Haydi 

iı; korkma, gelrn babamdı, gara 
te arkasuıda daha uzım bir merdi-

n O[dz v 1' v • 

'6U1lıc soylcmcgc gclmış . 
......____ - bıgiliz karikatii;il -

~ay(fl)aına 
o~ 

{/i: ~ ktz arkndll§ma haber ver-

ğe~ ıichmedin benimle evlenme-. 
arar verdiğini anlıyorum. -,., •'ercden anlıyorsun? 

ho~ Son günlerde annemden hiç 
~mağo. b~ladr. 

- lla _ nyo saat kaçta kaı~nıyor~ 
aat Yedide. -.. ltıJ •Y\"ah ! tlrmek üç saat tlalın 

l kaı v -.... llCagım. 

•'edl"n? 

- :&r ~om ba~tımba!;oa yırtıldı. 

Yaş 
-I<ad lti ~aş ın on alt\ erkekse otuz i-

de~rn :~ay:nııı;ı. Aradaki fark fazl:ı 
1. 

- };'a ı bir ın· z a olmaz olur mu? Tam 

- Sen ne pis mahlüksun. Tuzu. 
na bakmak için yemeği sen par -
'Tlağınla alırsın. 

- Ne yapayım efendim. Bir lok-
ma yemek almak için koskoca ka§ı- yr 
~ı kirletemem ya! 

Banka vcztıedart (hırsızlara) -
Bir dakika bal'lar. Simdi zengin ol
flımuz. Paralar-ımzı bize bırakıp ne
detı bir cari lıcsap açtırnııyorsımuz? 

- lngiliz karikatilriı -

- B11 Jmnd11ralrm muhakkak bc
ğrncrcksiniz efendim. Bımlardmı a
lan miişlcrilrrimiz asla ikinci bir 
rif t almıyorlar. 

- /11giliz karikatürü -

kendini dü.5ilnmüyorsun, kocanı dü
şünmüyorsun, beni düşünmüyor

sun. Fakat anneni düşün. q zavallı 
Aorupnda sullı yaşayabilmek irin "çelik ciğer,.c konulmuş bulurııı- kadın istediği gibi çıkışa.bileceği yo 

- Fransız karikatürü - ni bir damat buluncaya kadar ne o. 
lur? 

- Giin<'ş ml ~arpmı~ ~ 
- lla~·ır. Boks ~ampi~·onunun nişanl1'!ınr kabinenin budak dellifn<l en "cyreılerken hoksiir çarıHm<:! 

BiR KAÇ PALAVRA 
l\:ulmın Siilm~i erkeği ağlatır. Erk<•ğin ağlaması kadını giil

dürür. 

* * ıı: 
Aı;kın ağlatanr güldiir<'ninılen ılnha ınal•buldür. 

* * * 
A_kın derecesi kı~kançlık elenilen barometre ile ölçüllir. 

intikam ılramıııı en iyi tem.,iJ P.den kaclmtlır. . ........... .. .. , .. ...... .. 
Kadın hf'r hu.,ııstn erkeği geride, Caltat ya~ tıu .. ıısıınc1n ilcrılf' 

gönnek ist<'r. 

* * * 

Fransız karikatürü -

l:eldi v~il fark. Kadın kırk yaşına 1 

:Yaş1n~1 
b7.a.rnan adamcağız yüz elli 

ulacak! ,\ k mf'\ !o.İmle makiı.,cn ıniitrnn-.ibhılir: Yazın ... 0~111•, l<ışnı sı<•nk, 

Erkek - J\ımıarda kazanacağım 

para ile istediğin bilrziği alacağım . 

~' ~8~, Sana ı•adr.diyorımı. 
T' 1, ~ J\a,lın - J(aybcdccrğin para ile 

\I/ - i;~ baııa ~imdi bir yiiziik al daha iyi! 
A~ ~ - Fransız karikatürü -

~l~~~ı 
~----=-~,ı;:::_ ....... a D 1 

~:::==,~=~===c~ 
~ I~ -:f !-: 13m ya.lan mı s(ivli''Pccğim siıc? 
---- --M ' Hayatımda ancak .. yi~i dokuz ilk -

- Ynni ne demek istiyorsunuz? 

Kadın kızdı: 

bahar gördüm diyonım size ... 

ı;onbahnrda ... akin, ill.haharıl:ı fırtmalı ı.;<'çcr. 

::: ~ * 
Kadın bir ılC'fine, ~iizellik knpı..;ı, ıışli oııwı aııahlarıılır! 

~~,..,._.aı:· 

..... ~. (~ ---

- Hatan gemiden kurtulan yc~ü
ııe 1:\) fıı. shsiıılz ıh•ğll mi? ,\ mnn 
hanıı ıın-.ıl kıır1ulılu~unuzu nıılatııı? 

- Çok hasit. Gemi battıAı 1.aman 
ben <'' inıclP ını.,ıl nıı~ıl U) uyordunı. 

- I•'rnnsız karikatürü -

- 'Kızların annclcırine benzedik
IC'riııi söylerler, yalnn: Eskiden bu. 
na inanırdım ama, şimdi inanmıyo

rum. 
- Ne zaman fikrini değiştirdin? 
- Karım otuz yaşına basalıdan-

©~obüs 

Otobüslerden bahıscdiliyordu. 

Birisi: 
- Knymvalide, dedi, bize ml!afir 

gelirken otobüse binmez' ve daima 
yanma bir 5işe silt alır. Bu saye>dc 
C\in önünde otobüsten indiği za -
man tnze taze tereyağı da getir
miş oluyor. 

- Gene ~ol tarafa. mryelıliyor
un. S~Jannı ortadan t\),mıan li.

z.ımgelccck. 

Kadaın 

- Kocamın bana olan sevgisi 
günden güne azalıyor. 

- Nereden anladın? 
- Evlendiğiı:p.izin ilk gUnletinde 

bana "benim genç kancığqn,, der
di. Şimdiyce ısadecc "karrcığnn,, dL 
yor. 

- Bu sana olnn sevgisinin azal
dığına dei;;ril, senin yaşlandığına de 
lii.let eder. 

- Bana olan sevgisi aznlmamıe 

olsaydı, yaşlandığımı farkcdcbillr 
miydi? 

- Cıgara tabakasına patlayan 
bir cıgara koymuşlıım. 

- Kanm sık sık kafamda mi. 
pürg-eyi kırar, sonra da "kabahat 
senin!,. der. 

- Kabahat sizin mi? 
- Karıma göre kafam çok sert, 

silpiirgC'lcr o • üzdcn kmlıyormuıı. 

.- .. 

11;;-ş Rovelveri size geri grlir /im. - Erkrk c~vnb v<.'rdi: Kıah'117; Ilir:\:t. sonra ll inıalii.- beri . .Annl'si otuz ynşınn basınca Amc•rlkntla seyahate çıkan Anu-

f/J,ıel· · ı ı · 
1, ıJ ' ıs <'< ıs,:1111 za11wıı patla- - Olabilir ('fendim. Fakat gör-

'• sonrl'l ~a koca.n:a barışlık. 
1 
düğünüz sonbaharları hiç hesrıpla-

haıısız karikaliirii - ınadınız mı? 

KVBIST RESSA.\1 

- Ay, ne giizcl bir küre! 

~ a sil .. ilelı•riııl bütiiıı giiıl'lllğilt· dili tutulmufi ve bır c1nlıa hir. konu- ıı:ılı - llny nl•-.I ~I') <nıı ! Bu da 
seyn·ılcbileceksini1.. Yalııı:t. Jm.rınız şamamışlı. Halbuki karım ona ben. nasıl llıgatnıis, imclad kelime.sinin 
bayan iiniiınii7.c1t•n !:<'kilirse... zemcdi. Ne yıı.zık! mukabilini lıir fiirlii bulamıyomml 



mektup uzattı. Bu mektup tarihi 
romanı neşretmiş olan tabiden 
geliyordu. 

!,; Çevııren :1 
LŞuat Derviş_ı 

EDVAR Brok gUnUn blrlnde; ı ıarak durdu. İlk tamirat garajma ı 
dostlarmm kendini hasis te- götürmek için arkasından ite, ite 

llkki etmelerinden bıktı ve gidip yUrUttüler. 
bu hususta rahiple görüştü. Brok bu işe çok memnun ol -

Onun dalına itirafatııu ve dertle. du. Çünkü yoluna ominbosla de· 
rini dinlemeğe alışık olan rahip, o- vam etti. 

"Muhterem Mister Brok. 
Evvela sizi tebrik ederek sö .. 
ze başlamak isteriz. 
Mister Vritefolun romanı 

bu senenin en çok satı'ar· 

kitabı ve en büyük muvaf .. 
fak1yeti oldu. On dört lisana 
tercüme edilmiştir. ikinci ta 
bı için tertibat almaktayı~. 

Şimdiki halde bizde birikmiş 
olan matlubatınıza mahtu -
ben size 40,000 lira takdıın 
ediyoruz!.,, 

na cevap olarak: Bu suretle günde 750 lira, üç Yüksek sesle bu satırlan oku-
- Bunu yalnız bugün mtı öğren- şiling ve üç penni harcetmiş bu

dlııiz? dedi BUtUn Londra sizin lunuyordu. Halbuki, bürosuna cluğu sırada: mektup biter bitmez 
ha.kkmw:la bu fikri besliyor. geldiği zaman, yaptıkları bir işle lii.zımgelecek bir bardak suyu 

Çok mutekit bir hristiyan olan o gün altı bin lira kazandıkları- Mormaduke elinde tutuyordu. 
Ve '---'-lilı: de bu dinde •.. n .... ı.. ke _ _ . O gün Brok yarım baş ağnsile 

uaaM e.~ - w katibinden ögrenınce müthi" 
balrden aayıldığmı bilen Brok, ra- sinirlendi. yatağa düştU . 
.. n..:-•n de ahbapl.•-." e aynı fikirde _ Onun artık yegane tesellisi şu 
UAww -"" - Artık ne yapacagımı bilmi • 
bulunduğunu öğrenince ruhunun film işi idi. Şimdiye kadar bu u. . , 
öteki dünyadaki istikbali 1,.in ,.0 k yolhnım, dedi. · ğurda yüz bin İngiliz lirası har • 

"' "' tiyar uşak b~ sırada ona bir 
korktu ve rahibine bu kusurunu tas cetmiş bulunuyordu. 

zarf uzatıyordu: k f hih edece~-• vaadetU. Fakat ra _ Bundan sonra Brok bir aç ha 
6...... - Sir, dedi. Şu mektubu bir 

bip inanmıyan bir b""-la onun yU- ta için Rh'ieroya gitti. 
GA-19 okuyunuz. Beliti içinde hayırlı 

züne bakarak gUIUmsedi ve ken"'' Hoşuna gitmiyccek havadis • ..... bir haber vardır. 
iline bunun mUmktln olmryacafmı ler ögrenmek korkusile gazete 
söyledi. Milyoner zarfı açtı. Ve büyük okumuyordu. 

bir memnuniyetle okudu. Sonra Fakat gu··nun bı"rı'nde Rı·vı"ero Bu iddia üzerine Brok hiddetli bir 
çehre ile: uşağına dönerek: daki huzur ve sükun bozuluver -

- Bahse girerim! - Mektup bana bir muharrir di. Sanki cehennemin kapısı a -

D d ö den geliyor, dedi. Sana evvelden çılm,a, bütün üritler d~an ug~ra. 
edi. Bunu düşünme en ı yle • de bahsetmiştim ya! .. Bu adam mışt""ı. -

miştl. Fakat rahip hemen onun sö-
zünü yakaladı. Ve bshis tutuştular. yazdığı .~omanı bastu:nak i~in Bir gUn plajda kumlarda ya -
Eğer bir sene içinde servetinin da· bana muracaat etml§tı ya, tek - tıp, dinlendiği sıralarda, başta in
ha artmadığını isbat edemlyecek o.. rar yazıyor. Sen onun hakkında tihap ettiği film yıldızı ve ona 
lursa, kiliseye mühim bir miktar malumat topl~dın. . ~ ~çma uygun bir stlril deliler kendi~e 
para verecekti. şeyle~ yazan bır herifmış. Kitap- hücum ettiler. Kumların üstün -

Esa.sen milyonerin ihtiyaçtan da lan. hıç sa~az?11§ .• Londradaki den kaldırıp omuzlarına aldılar 
k . - bı- ,___ tabilerden hiçbiri bu romanı bas- ve onu mayo ile yani do··rııe üçü 

nun esenın agzmı u-~ Oıouu k · t · 'ilft • 
mudfflnJCllMl~ ma . ~ e~PG. • ~ IWVA-.lr tillıi -....:HW..a 11ı u~~......,.,,_.,.~,---
~ J. • debılmck ıçın ıyı ır çare... türdüler 

Uşagı UM Aınahaitnben ona ye · • 
ı bir kostilm almasını eöylllyordu. İşi daha uzun boylu düşünme. Yalnız kendisini değil, zavallı 
m elblseslııi on sene evvel almış- yen Brok, hem o muharririn bu Mormadukeyi de bu kılıkta yan. 
. Şimdi hem akçıl bir oey olmuş, eserini satın aldı. Hem de daha lanna almışlardı . 
.,n de bazı yerlerde dokuması ele· kalın iki cilt yazması için t;r Bir bayram havası içinde çal -
e dönmüştü. kontrat yaptı. Birinci kitabın ta kanan geniş bir salonda Brok ve 

bı için sekiz bin lira harcedildi. Mormaduke meallerini anlıyama 
Brok kendisine yeni bir kostUm dıklan bir takım nutuklar dinle-

satın aldı. ve bunu satm alırken Mister Vritefolun kitabı basıl· 
birkaç giling ucuz alabilıtıek husu • ınıştı. Oda uşağı Marmaduke e
ıunda nefsi.ne cepretti. Fakat eve min bir tavırla: 
döndUğU zaman çok mahzun bir ha· - Artık bu paranın bir penis! 
U vardı. Bir günde altı lira harcet· ni bile geri alamayız, diyordu. 
mil bulunuyordu. Bu halde eve dö. Brok: 
nUnce up.ğr Marmardukeye (daha - Artık işler yolunda gidiyor, 
milarif bir şekilde yqamp yapna • diyordu. Bir hafta içinde mu -
mıyacağını sordu. hıµTire ve tabie 112 bin lira ver-
Ugağı: mişti. Bir hafta içinde işlerinden 
- Hiç ıUphesiz, dedi. Mesel& biz bu kadar kazanmamıştı. 

llmdi bir otomobil satın alabiliriz. 

diler. 
Film yıldızı: 
- Sizi tebrik ederim, diyor • 

du. Ve herkes onun yanına geli • 
yor, herkes elini sıkıyor film ar. 
tisti bu heyecanı ona şöyle anla
tıyordu: 

- Mister Brok, filmimiz bil -
tün dünya~a muvaffı~Jcıye~ ka - Diyorlardı ve her halde böyle 
zandı ... Holivud~ geçtık. Firma - düşünmekte hakları vardı. Fakat 
mız hasılatı eafıyesinden olarak Dönis bunu ne için yapmış olur-

v • • ~ize bir ~ki gün içinde iki yüz bin sa olsun Brokun bu izdivacı yap-

Dedi. Bu söz üzerine çok mem 
nun olan Brok: 

- Alışveriş etmeğe gitmiştir! 

Diye düşündü. Ve onu bekle -Hasis milyoner bugüne kadar in· 
118.llların icat ettiği bu makine hak. 
Jmıda pek çok şey i§ltmlştL lşittiği 
eeyler arasmda lyllerl pek azdı. Fa
kat uşağı ona benzin, mUtemadi ta. 
mirat ve diğer masraflann çok o • 
Jacağını öyle iyi izah etti ki, biltUn 
Udntusllne rağmen otomobil satm 
almağa razı oldu. 

K 1TAPTAN oldugu gıbı, pa- liralık bır çek gelecektir · d 
. ed k b' b k . mış olmaktan pışmanlık uyma - nıc"e karar verdi Tam üç saat ra zıyan ece ır aş a . • 0 • 

· k t k"'tü · · ::>ına ımkan yoktu. sonra kansı geldi. Odaya girer 

750 liraya bir otomobil satm al • 
dıl&r. Otomobilin içinde fevkalide 
iyi i§liyen bir de sigara çakmağı 

vardı. 

Araba o kadar iyi bir araba idi 
ld .. Doğduğu memleketten yedi yUz 

kilometre uzaklaşn.ca "motorU bozu.. 

- Sokakta kadmlarla ahbab ol .. 

ış arar en gaye o ve ışsız K" ilk k b" "k L d · 
bir sinema artistile tan tı. Ona E RTESt sabah fazla şam _ uç. . arısının uyu on - gırmez onurı boynuna sarıldı: 

ış · k b ra terzılen ve kuyumcularım zer. 1 Ed . . . bir fincan kahve ısmarladı veni· panya ıçme ten unalmış . - var, sevgılim, dıyordu. 
bayet kendisile anıaotılar: bir kafa, tahtalaşmış dil ve da - gın etmek arzusunun . hudutları Çok mesudum. Çünkü bugünden 

_ s· · yıldı w • töt- makla uykudan uyandıgı· zaman; akılları durduracak bır raddeye itibaren seninle paran için evlen 
ızı z yapacagım, a · di d rd 

yeler açacağız, çalışacağız! - Artık hiçbir Umidim kalma. gı ~ ayanıyo. u. . !nediğim meydana çıkacak ... 
Dedi. Artist büyük bir heye - dı Marrnaduke! dedi. Bır sab~h mılyoner · . Bir şey anlamıyan Brok aptal 

can içinde: Uşak ona eğilmişti: . - Belk~ de beBni sadhe ~~rakm ık- aptal ağzını açmış kansını din . 
- s· . 1 b b H l" d - Hayır mister Brok dedi. çın sevmıyor... en cnuz ır lı'yordu·. ızın e era er o ıvu u • d bil d ~T ı 

karşımızda dize getireceğiz! Son bir çareniz vardır.. Bir dt! yaşınd~. e egı ım. _ 
1 

. •• ·ı - Seni seviyorum. Yalnız se-
Diyordu, ona baş vursanız'.. Dekmıgı zb~m.afnduşilagı uç umı ni sevmiyorum Edvar ve sana 
Holivut karşılarinda dize gel- - Bu da neYıniş!.. bıra az ır ı a e e: bugünden itibaren bunu isbat 

- Sir, boşu boşuna kendinizi 
memişti ama, bu 'film işi )l.afta\.!a Uşağına dikkatle bakıyor ve b 'b' fik. 

1 1 ti . . th etmek için senin parana karşı 
20 bin İngiliz lirasına mal olu kalbi ümitle atıyordu. Mannadu - .u gı 1d _ilır .c~ e zmcyınızff··· - ~ayet muktesit bir kadın olaca -

d M oduk ç d' · b k d - w.1 • t' tıyar eg sınız ama, a ınıza _ yor u. arın e eıen ısıne ı.. e ona ogru egı rruş ı: _ .. lü B' gım. 

fik · · ı · ld - · B d ded. 1 k . magruren sov yorum. ır gem· 
n vermış o an ınsan o ugu t· - u a, ı, ev enme tır .... k k ·lbed k d b' Ne olduğunu şaşırmış bir hal· 

· f k ı-d b h · rd Ev t · b' k dı 1• .. ızın aş mı ce ece e ır se-çm ev a a e a. tıya ı. e sıze ır a n azım ... Du - . . k E . 1 . d k. ·. de ve kadının yatağında bıraktığı 
·· ü ü b' k Ki 0 vınız yo ..... n ıv sı şura a ı yu 

Altı ay sonra Brok hususi he'- :un n z ır .. ere: e Pat.r& ~i hesap puslas;nı ödeyiniz. Pek 1 rujları silmeden uşağını çağırdı: 
saplannı rahibine gösterdiği va- d~t\o~mak ~zer~aç ka~ı~ şun !yakında fakir düşmek üz3reyiz. - Mannaduke, dedi, mahvol -
kıt şu sözleri iaittf: ıye a ar oca nın ıflasına Di d muş bir vaziyetteyim. Bahs bit · 

':I c;ebep olmust ' yor u. 
- Çok mUkemmel... Fakat fı- !> ur· Bu nikbinlik yerinde değildi. meğe birkaç hafta kala karım 

nümüzde daha altı ay var .. Ben Kle O Patra meselesine Brok Fakir düşmek ne demekti? Daha tasarruf etmeğe, muktesit olnıa-
kendi hesabıma. bahsi kazanaca. da aklını yatırdı. Çünkü iddia, dün bir işte otuz bin İngiliz lira· ğa karra vermiş. Bahsi muhak -
ğıma dair olan ümidimi henüt tarihi bakımdan isbat edilmiş o- sı kazanmıştı. Kaz:ıncının yal - ';ak kaybedeceğim. 
kaybetmMlm. ~uyordu. nız ufak bir kısmile Dönis kadar Uşak, efendisinin karşısında 

Milyoner eve döndüğü zaman Bir hafta sonra Pariste Dönis müsrif kadınlardan müteşck~üi :1ürmetle eğildi: 
uşağına: isminde bir Fransız kıZJ tanıdı. bir haremi idare edebilirdi. - Bahsi bu sabahtanberi esa-

- Marmoduke. diyordu. Şim - Bu kızın güzelliği ile fakirliği a)• Fakat Brok esasen artık tutu~ 1en kaybettiniz sir. dedi. Madam 
eli rahip duaya ba.,lamıştır. Fa· nı de~ede büyüktü. Londra,-a tuğu bahisten fazla küçük kari - ta aranızda mal birliği vardır .. 
kat ise ylıramıyacak, bahsi .ka~·- döndükten sonra evlenmek üze- >İl•"' meşguldü. 

1 
\1adam ise bu sabah notere gi . 

l'ledecek ?eğil mi? re onu davet etti. O sabah erkenden odas·na git- ierek amcasının vasiyetnamesi -
Bu söze cevap vereceği yerde Bütün onu tam,·anlar: ti. Oda hizmctcisi: ıi açtırrlı. Ve ondan Uç milyon 

r.irke gibi ekşi bir suratla kaıı:n - Kız o:ıa s::ı.decc parası iı:in - ~.:ad:::.m c::.b::.!1 er!~~n.:cn çı!{ 'ira mirasa kondu:Junu öğrendi. 
~ı. Du saba1ıtJ.nbcı i scrvc~in'z U~ 

milyon dolar daha artmış bulu • 
nuyor. Sizi tebrik ederim efen -
dim. 

R AHtP, kilisenin fıkaralar:ı 
mahsus yaptığı ayin evi • 

nbı resmjkilşadında söylediği nu
t ul;ta, her insanda dünyadaki 
tukta, her insanda dünya1aki bütün 
meziyetlerin bulunamıyacağını, 

fakat kiliseye böyle bir aşcvi 

kazandıracak olanlann diğer gü
nahkarlannın hak nazarında si. 
!ineceğini söylediği sıralarda. 

Brok mahcup, mahcup önilne ba 
kıyor ve bu sö~leri işitmemiş ol • 
mak için Mamıaduke öksürüyor -
du. 

Bıt inci gerdaıılığın kıymeti 
ne kadardır acaba? 

Canım şimdi vakit ka:·.., ... t 11 ! 
Yarın gazetelerden ö~re::i .. ::. 
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Gelinleri siyah elbise 
• 

gıy en bir ada • • 
KO·RSiKA 

Vaktiyle, birçok 
Cenev izlılere esir çocu~ 

köyündeki kızlar, 
meydana getirmemek 

Korsika 

. . 
evlenmemeğe yemin ~tmişlerdi ı çın 

Korsika köylüsü iyi avcıdır , kan dökmekten ürkmez. Ko r.s!ka çalılık ları adam 
öldürdükten sonra sı :ah ıy le kaçm .ş kati .. erle doludur 

ilci sevimli ve zelc:i arkada, bir radyo baıınc', ç?Culdara m"h~uı prorrramı dinliyorlar ..• 

etmek ihtiyacını duytı1lan on do - zaman esaret altında yll§adığı ve 
kuzuncu asır başından bu güne ka- sık sık iııynn et~iğı için ruhu haşin
dar 1talyadan Korsikaya devamlı dir, kan dökmekten Uı·kmez. Kor
bir muhacerete scbeb olmuştur. sika çalılıkları aoıı.m öldüı diıkten 

Korsikalının ziraat işlerinden ho§ - sonra ııilfıhı ile kn,.mış katillerle do-

J{orsika adasımn Ajal:siyo şehrinden bir ınmızara 

!anmaması ve İtalyan amelesinin 
çok ucuz bir fiatla çalışması kısa 

bir zaman içersinde Korsika ada -
!Unda birçok 1 tal yanın yerleşmesi
ne sebeb olmuştur. Birçok İlal~·alı 

ludur. Korııika halkı ovada ve §e· 
birde yerleşmekten ürker. Bugün· 
kü Korsika köyelri bile tıpkı k,tlr -
tal yuvaları gibi dağ yamaçlannda 
kurulmuştur. 

l<orıfk 
tiH 1 a adasının İtalyan kıyıla- ( 
lun c en Çok tıcari münasebette bu-

an hrn . da anı Bastıyadır. Bu liman. 
ll ~:nıze bakan iki heykel vardır. 
lınd 1 Na~llonun Romalı kıyafe
nı ; bır heJ kelidir. Diğeri, evladı
kad tansız ordusuna yollıyan bir 

ın he;>kcr 1'' ı. 
kaç tansız gazeteleri bundan bir • 
'"l' ay evvel İtalyan malbuatınır. 
rc~nııau isteriz, Korsikayı isteriz!,, 
ola adını kopardıkları vakit ç_evab 

raıt bu ik" . 1 k . lcdı \ ı heykcın an atma ıs. 
ctrn 

1 
TnanaJ ı işaret etmekle iktifa 

talJa Cl"d\ Fakat c; vakittenberi 1-
CUn 11

• Caz 1 rl susmadı. Her 
g1 Korsikanın bir İtalyan topra-

oıcıu,,. d". . 1 ab ~~na, ana vatana onmeSJ 
lar ttıginc dair siltun sütun yazı-
lıkb:t:>:dılar. Korsiko. adasrnnr is. 
\ ın 1 R\tnun meselesi olmakta de· 
ka b etu_. Bu itibarla ehcmmlycti~i 
13 1 t~ı~ en bu mevzu üzerinde bır 

ılta rn ld··· . ~a:ı:ı 
1 

k ecmuasında ras"'e ıgımız 

ısaltarak almayı faydalı 

Korsıka tarihine dair 
birkaç .. soz 

l\ora·k · 
tat 1 a ılk çağlarda lloma impa· 
za:rlugu haritasır.a dahildi. Orta 
~f lt>:nlarda adada yaşıyan ııcival • 

ı ın bı ada hakimi) etini muhafaza 
duıa tıbırleril le çarpıştıalr dur • 
den rF. l\oraika bu clcviı !erde Cezair· 

• Usta 
ııan1a n, Tunustan gelen kor • 
dan rın hücumuna da uğradı. Bun-

eonra . 
~CÇli. ada Cinc\'izlerin clıne 
lar a Ve Cınevizlilcrlc Aragonyalı· 
baı 0 ~sınaa daimi bir cidal men • 

u. 
On aı 

1' tane lıncı asnn başlangıcında 
ııı de\ı:ı; kralı ıkinci Hanrinin idarc
ılk d ;ınae Fransa Korsika iıılcrine 
n \ ızJı: olarak mUdahale etti, Ci -
ı in S tın Cf!aretinden kurtulmak 

ııı llltı:~P1Yero Korsonun kumanda. 
l<'ranea a ıs~ an eden Korsikalılar 

ı ... 57~ 1 ~ardıma çağınnıclardı. 
kıını~ de Korsikahlar Cine,•iz ha
l tin ctı altında kalmak istemedik-

ı, illa 
Sah b • nen ve maddeten Fran • 
l\otaik ag1ı olduklarını bildirdielr. 
kat ik: F'ransaya bağlanmıştı. Fa
lo.1(11tnb cı IIann Cinc,·izlilerlc Ka
talt l\o rez rnuahcdesinl imzalıya -
tı. bu tslkal ı Cine,·izlilcre terket-
1" lll k 

6
• fer Cıncvizillcr adada yer

bıne b ıçtn bir imha siyaseti taki. 
:Su ~!adılar. 

tu. J\:ıy~et, halkı bilsbüttin soğut 
dınıar ac·halkı, bilhassa genç ka-
k ıne · Uttuı vızlilerin taarruzundan 

lllak · · 
lllege b ı ın matem elbisesi giy-
knail g~aldılar. Eugtin bile Korsi. 
o :>:aman ınter sı;> ah elbise giyer, bu 
O '>akıt ~an knlmış bir an'ancdir. 
kı ltızl ırçok Korsika köylerinde-
.. ar Cın · · 
" na . evızlılere çocuk mey -

getııın 
1: ~ cıni erneıc için evleameme-

0:-ı n cttıler. 
ş kizın · 

ı.. 1 ı a rın bn!<:lan~cında 
.. ı "r a 1 • 

ıı.dn tutunamaz hale 

( 

Korsikatıtn Dastiya limanı 

gelmişler ve muhtelif vesilelerle a
dayı teskin için uğra§an A \'USIUQ"A 

imparatorunun müdahale ve tavas-
utunu istemişlerdir. 

Korsika her vesile ile Fransaya 
bağlılığını göstermekten geri kal -
mıyordu. 1728 de ada halkı tekrar 
tSyan etti. Bu isyan ııiddetlc bastı
nldı. Fakat adanın sUkün devri çok 
kısa sürdü. 

Avusturya muharebeleri sırasın
da bir taraftan Cincvizler, bir tn -
raftan A nısturynlılar, İngilizler ve 

l}{} ~ ı.ı 
ADADA 

İ L)'( GE . 
c E-

l "'ardenyalılar ada ile . ~rarı:anın 
lirlcşmesinl menetmek ıçın mute -
na.diyen çalışıyorlardı. Fakat buna 
-ağnıcn adadaki Fransız nilfuzu 
~ün geçtikçe artıyordu. 1750 de 
:~orsika tekrar isyan .ve istiklalini 
lan etti, para bastırdı. 

ameleyse ziraat mevsiminde gelir, 
çalışır, sonra ana \"atana döner. Bu 
.suretle İtalya Jle Korsika arasında 
daimi bir nüfus milnakalesi devam 
eder. 

İtalya hUkfımeti Korsiltaya yer -

Korsika çok uzun zaman yolsuz 
yaşamış, ve yolsuzluğa alışmış bir 
memlekettir. Fransızlar adada altı 

bin kilometre yol yapmışlarsll da 
halk mütemadiyen ru yolları tah -
rib ettiği için yolların vaziyeti acı
nacak haldedir. B·J itibarla Korııi1 i60 senesinde Akdenizin Fran - leştirdiği veya gönderdiği amele -

.ıa için hayati ehemmiyetini anlı • den adada faşist fikirlerin yayıl -
an ve Korsikanm tabiye noktai- mnsı hususunda istifade etmeği de 
ıazarından kıymetini pek iyi tak- j dilşürunüş, bu maksatla Korslka i
Jir eden Fransız başvekili kont çersinde geniş sayılabilecek bir pro 
)uvazol, Cinevizlllcrle müzakereye paganda teşkilatı vücuda getirmiş-
1iıişerek Korsika llzerlndeki Cine - tir. Ajassiyuda İtalyan gazetelerini 
·.riz hakkını para ile satın aldı. Yal- halka dağıtan bir merkez vardır, 

nız adada on senedenb ri mfi takil Bundan baııka yine a ·ni ı.:ehirdc i-

ka köyleri hala bbbirinden ayrı o- Nevyorlcta Broadvay müzikhone • 
!arak yaşamaktadırlar. Bu da hükiı r inde kazandığı !Öhretten sonra 
met nüfuzunun r.ıemleket içer.sine bir nııidyo artist i olan Ann Lincoln 

'ıulunnn hUlffımet erkanı Fransayı 

Ja i;> i karşılamadılar. Fransa adaya 
dokuz sene süren bir mukavemet
ten sonra yerleşebildi. 8 mayıs 

1709 danbcri Korsika Fransızdır. 

Korsika ve ltalya 

talyanca bir gazete 
dlr. 

Korsikalılar 

ne5reclilmekte-

Korl'ikalılar ba§ka milletlerle ka
rışmam!§, kanını, bu kanın meziyet 
''e noksanlarını tamamiyle muhafa
za etmiştir. Cinevizliler Korsika -

yerleşml'sinl gecik' innektedir. 

Korsıka ve Napolyon 
Korsika deyince hatıra büyUk Na -
polyon g lir. Malfım olduğu üzere 

Napolyon l\.orsiknntn Fransızlar ta
rafından işgnlinder. on be§ sene 
sonra Ajakslyoda doğmu§tur, .Ada
nın her tarafı Napolyona alt halı • 
ralarln doludur. Ajak!!iyoda Nnpol
yonun nt Uzerinde Lir heykeli var
dır. Etrafında dört kardeşi, yilzü 
Fransaya dönük bir hrykel. 

Korsikalı, toprak işlerinden hoş - nın yalnız sahil kısımlannı istila et
lanmaz, hiçbir ''akit iyi bir çiftçi o- mLs. içine gircmerr.iş ve oldukları 

Korsika Franııa~·a, Akdeniz tize. 
rinde mühim bir bahri nokta oL 

lamamıştır. O gemici, asker, yahut 
memur olmağı sever. · Frnnsanın 
yüks<:>k memurları arasında birçok 
da Korsikalı \'ardır. Korsikanın l
talyaya çok yakın oluşu, ltalyan
ların mütemadiyen harice hicret 

için Korsika kanı ile Cincviz kanı maktan baş\ın hiçbir şey temin et
karı~mış değildir. Korsikalılar, mez .• Sanat yoktur, adanın mnhsu
Frnnsız idarcc;ine geçtikten sonra I lıitı ada halkını !:ıl'Sli\"f'~mez. \'ah~i 

dahi milli nn'anelflrini \'e yaşayış lman7.araları \'ardır Fakat yolsur. 
tnrzlannı değiştirmemişlerdir. luk .rüzündı;n tuı izm faaliyeti yok • 

Korsika köylüsil iyi avcıdır. Uzun tur. 

I'a:ar ,•ıinii Polonya radyosunda 
lıir ko11~, r ~eren mcslııır • .ılman kc . 
mııuisli ı\l(lriıı Ncııss. 

· Bankalara 
emniyeti olmıyan 

Amerikah 
N gvYORKTA yaşıyan bir A· 

merikah tticcar 193& yılı 

ba§ındanberi ciddi surette tnsaını
fa karar veriyor. Fakat bu Ameri
kan ,·atandaşının bankalara itima • 
dı yoktur. Binaenaleyh banknotla
rını muhnfnza etmek için başka bir 
usul arı) or ve her cumartesi gil
n il akşamı telefon rehberinin arası.. 
na 100 dolarlık bir banknot ko) u
) or. Kısa bir zaman içcrsinde reh
berin içersinde 25 bin dolarlık a
zim bir servet bırikiyor. Evde kim
senin telefon rehberinde bir hazine 
olduğundan haberi )oktur. 

Gilntın birinde adamcağız C\'fne 
döndüğü vakit, telefon §İl"ketinden 

bir memurun gelerek yeni bir rch. 
bcr bıraktığını \'C- eski rehberi alıp 
gittiğini oğrenir. Tüccar telüsla 
telefon idaresine kCJsar. vakayı an
latarak rehberi ı.~tcr. lhti) atlı tüc
can 100 bin cild eski rehberle dolu 
bir mahzene gotürlırler. "Bunlar a
ı asında rchberi'li ara da bul,. der. 
!er. 
Adamcağız derhal kaıısını. çocuk 

tarını. hısım ve akrabasını • to11lnr, 
mahzene postu serer. 70 bın cıld 

kitab ka,rıı.tırıldıktnn sonra nihayet 
kendi rehberini Lulur, banknotlar 
da arasında ... Bu defa t11ccann fik
ıi.nJ değiı,tlrip, parasını derhal ban-

i kaya yatırdığını bilmem sö;.lemC'ğc 
hacet var mı? 
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Tayyareci Fazıl, lstanbulda bir 
kahraman mevkii kazanmıştı 

Ozidom aafm önll.ne geldi, Falkenhayndan bq
rak Almanların teker teker ellerini sıktı, Fazı _ 

ın elini Slkarken takdir dolu gözler ve mUtebessim 
ır sıma ile mırıldandı: 

- Tebrik ederim yüzbqı! 
- Te ekkilr.. Amiralim .. 
- sız· de çocuklar! 
Avni ile Cavit bir ağü:dan cevap verdiler: 
- Teşekkür ederiz Amiral! •. 
Sonra Ozidom hepsini tekrar tebrik etti, birkaç 

ııozle bugünkU muvaffakıyetlerinin ilerde kazana -
c kları muzafferi) cUer ~·anmda hiç kalacağını söy
ledi; düşmana indirilen bu ilk ve mUhlm darbe ile 
paytnhtı da kurtarmı'J olduklarmr, artık değme tay
yare filolarının boğaz mmtakasmda uçmağa cesaret 
demlycceğini ilnve etti. Fazılı ~aretle: 

- Size gelince: dedi, Türk kartalı.. Sizinle 
yalntz ben, biz, filo kumandanmız ..:leğll, milletiniz 
iftihar edecektir. Jstidat ve çalışmanız harikullde ... 

Ozidom oradan ayrılırken Falkenhayn TUrk 
k rtallarmm yanına geldi. Çok ke. ifli ve samimi 
bir giı!U le Fazılın elini tuttu, kuvvetle srktı, ar • 
k daşları namına da konll§arak tebrik etil: 

- Sizi ben d tebrik ederim yUzbaşı .. İlk ateşle 
düşman filosunun bir tayyaresini düşürmeniz, on -
lann maneviyatını sıf:ıra indirmekte en büyUk amil 
oldu .. Di) bilirim ki, bize muvaffakryetl o ilk ateş 
kazandırdı .. 

O gece hava muzafferiyeti şerefine Ozidom ken
di zcminWinde oldukça mükellef bir ziyafet verdi. 

Amiral Dorobek Uç tayya.reııinln TUrk ve Al • 
man lB) yareclleri tarafından yapılan bir hava :tın • 
cumunda dü.5UriıldüğünU duyunca hiddetinden klS
pumıt s, g~neral Sir Hamilton ile görüııerek daha 
g nı ol ıid ve daha şilmulIU bir hava taarruzu ya
p rak Ç nakkalcdeki Türk tayyare müfrezesini 
bomba lam ~ ı, imha etmeği karsrln§tırdı. İki gün 

nta-ikindi.:r.akU tek.rarluwı dUl1l'en laa.v&. .,.._. 
ıı.ı~u da birincinin iklbetine uğradı. O gün de i'a.ıı • 
lın harikuladelikleri al\<ı§Jandı. l2 -..vcı tayyaresin
d n mürekkep dllşman filosile aynı yerde boy öl
çü en 9 TUrk ve Alınan kartalı bir tayyare daha 
du urdli er. Bu sefer Falkenhayn filosundan U. 7 
m rk 1ı F ker motöıilnde çıkan bir pan yüzünden 
m na inmeğe mecbur oldu. İngiliz amirali de
n d onl nen forselerl, karada durdurulan taarruz. 
l rı gibi havadan yaptığı hücumlarda da pfuıkUr. 
lulduğilnü görünce İstanbuJa başka istikametlerden 
dola§trnlarak tayyare filoları göndermeği düşll.n

dll Bu tnsavvurunu tatbika geçmek için hazırlıkla
ra ba 1 dı 

Arka arkaya yapılan iki hava hücumuna ait ra. 
porlar Enver p3.1aya gelince genç kumandan 'buna 
aşlı. 

İki seferde beş düşman tayyaresi dllşUrUI_ 
mü , buna mukabil Türk filosundan kimsenin bur
nu kanamamıştı. 

Amiral Ozidomun muvaffakıyet! methede ede 
bitir miJ en raporlan da en alitaki !JU kanaati 
başkumandan vekilinin tasdik et.meeini netlcelen
dırmişti. Ozidom raporun altmda: 

"İtl]e, tayyareye karşı en mUeMir ai1Ah tay
~ ar dir ! , dilsturunun böyelce iki ~etin denemeden 

alınan neticelerle ispatı meydana gelmiş bulun. 
maktadır.,, 

Diyordu. 
Fazıla takdlnıame verildi. Bir hafta sonra da 

istihbarat şubesinin verdiği: 
"Dllşman hava filolan boğaz mmtaka.mıdan 

hUcum etmekten sarfrnazarla ya Trakya yahut A. 
nadolu topraklan üzerinden uçarak tstanbula gel
rneği kararlaştırmış, bu maksatla hazırlrklara baş
lamıştır!,, şeklindekl haber Enver paşayı tekrar 
telişa düşUrdU. Genç kurnandan amiral Ozidomun 
dcniyerek ispat ettiği tayyareden istifade siste
mini dilşilndü. 

Çanakkaleye gönderdiği Ayastafanos tayyare 
müfrezesinin Fazıl ile birlikte bulunan Uç tayyare. 
sini geri almağa, Jstanbula get!rtmeğc emir verdi. 
1stanbuldan ayrılı§rndan tam 3 hafta sonra Fazıl 

tekrar Ayastasafona dlSnmUş, bizzat başkumandan 
vekill tarafından meydanda karşılanmış, Enver pa. 
şa tayyare hakkında izahat almakla beraber Ça
nakkalcdeld muharebelerinden dolayı Fazılı şahsan 
tebrik etmişti. 

Cesur Tilrk pioltunun muharebelerini gazeteler 
günlerce yazdılar. Fazıl Jstanbulda bir kahraman 
mevkii kazandı. Maneviyatı fena haberlerle sanıı
lan İstanbul halkı, hava hücum!ariylc büsbUtün 
fenalaşan bu sarsıntılardan artık kurtulmuşlardı. 

Ayastafanosta 6 tayyarelik bir filo ile şehri muha
fazaya memur edilen bu yılmaz Türk kartalmm 
kendilerini adamalnllı koruyacağını, dUşman uçak. 
larınr İstanbul göklerine yaklaştırmıyacağmı sevi. 
nerck iç ferahlığı ile birlbirlf'rinc müjdelediler. 

Fazıl, Mccdinln evine uğradı. İhtiyar anneyle 
Cevriye kendisini heyecanla karşıladılar. Hara
retll tobriklcrlo ınuvaffakıyetini kuUuladılar. Ber
mutnd Mecdidcn bahsedildi. Yazdığı mektublar o
kundu. Fazıl Çanakkaledo iken dahi lzmirdeki 
arkad ı Vedadla muhabere ederek M:ecdinin nam1-

""~l'<#ı~·'""~zt!m'YOr, her ay, şetııcl fmO n ıilM~;; 

sine bağlAnan "maaşı Vecfo.da g'öndcrıyor, oradan 
tekrar posta havalesilo Mccdidenrr.iş gibi annesine 
volluyordu. İhtiyar kadın her gün oğluna Tann
dan sağlık dillyerek vakit geçiriyordu. 

Fazılın güler yüzle gelişi evdeki neıeyi kö
rilkleml§ti. İhtiyar anne evlat saydığı genç yüzba
şının gelini yeni muvaffakıyetl~nndcn gazetelerin 
nasıl bahsettiklerini anlattıkça kendi oğlunun da 
lzmirde ne bahadırhklar yaptığını dUşilnUyor, bu.. 
nunla iftihar duyuyor, sonra, havada kendisi için 
çok tehlikeli bulduğu bu maura dolu savqmaJarm 
Mecdiye vereceği zarar, bir anda onu kaybetme 
ihtimalinin yakınlığı içini Urpcrtlyor, burugult yU_ 
zünde, derin endJ3e çizgileri meydana getiriyordu. 

Fazıl geç vakte kadar orada .kaldı. Akşam 

yemeğini beraber yediler. Yemekten sonra da muh
telif mevzular üzerinde konuprak saatlerini eritti
ler. 

Cevriye, bu körpe ve güzel krz Fa::ıla takdir dolu 
gözlerle uzun uzun bakıyor, mUatakbel kocası Mec
di ile onun arasmda indi muhakeme ve mukayese. 
ler yUrUUlyordu, 

(Devmnı var) 

- Hayır, buna imkAn yoktur. 
Kapryı vurarak çıkıp gitti. Şmit 

de bu sırada geldi: 
- Işte parmak izleri. Hastane 

kapcısı papaza bir duhul fişi ver
mek suretile temin etti. 

Kompars daha ilk bakışta: 
- Evet, dedi, şüphe yok ki bu 

adam papaz Gayyard ... Fakat bu, 
onların sadece başka bir nöbet de
ği~ti:me günü tayin ettiklerini gös
ter·,.; baş!ia bir şeyi değil! 

Ha\·m rrırıldandı: 
- Iıı"ı:ının cesareti kınlyor! 
- Yo canunl Bakın ben cesare· 

timi kaybediyor muyum? Biz de 
onlar gibi vaziyetlerin icaplarına 

uyrna~ı bilelim, planımızı değiştire
lim. Ben yeniden bir p!An tasarlı -
yorum. 

Haym sordu: 
- Nedir bu pl!nınız? 
Ştroberg esniyerek itiraz etti: 
- Aman başka bir gün, şimdi 

olmaz! 
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mitralyözle mukabele ediliyordu. 

Cenaze alayı, tayyarelerin he -
defi olan istasyondan epey uzakta 
olmasına rağmen şaşkınlık ve panik 
Almanlan çilyavrusu gibi dağıttı 

Zabit ve askerler civar e\!ere, hat
tft icabında kapılan kırarak, kaç
tılar. 

Biraz sonra koca cenaze alayın . 
dan kala kala cenaze arabasile ka
didi çıkmış altı beygiri ve baba 
Lui kaldı .. 

Kanal köprüsünün öte tarafın -
da gar binası, ve kesif bir duman 
bulutile örtülmü§tü. Ara sıra alev 
ler de yükseliyordu. Bombalar düt
tükçe infilAklan müteakip şiddetli 
sesler geliyordu; binalar yıkdıyor, 
trenler berhava oluyordu. 

Baba Lui arabadaki yerine çık -
mış, manzarayı uzaktan heyecan ve 
:--?Vkle sepretmekteydi. Kendi ken -
dine söylendi: 

- Büyük tahribat yaptılar. Ne 
yazık ki yakından seyredemiyo -
rum. 

Aklına muzipçe bir fikir gelmit 
Sen Korenten hastanesinde ölen ti. Bunu tatbik etmek amısunu 

bir generalin cenazesi büyük me .. yenmeğe muvaffak olamadı. 
rasimle istasyona götürülmekteydi. 
Askeri müzikanın arkasında, silah- - Bana .. gara ... ,, demi§lerdi. 
lan koltuk altlannda bir piyade Haydi öyleyse gara gidelim. 

bölüğü, şehrin merkez kumandan - Bir muharebe arabası idare eder
!ığır.ca sürücüsü ile beraber müsa - mi~ine mağrur ve yerinde diın _ 
dere edilmiş olan birinci sınıf cena- dile, kırbacına sarıldı. Araba altı 
ze arabasını çevirmiş olarak yürü- beygirin ~ekişile gar istikametinde 
yordu. Cenaze arabasının sürücü - süratle hareket etti. ' 
sü baba Lui bu merasimde bulu -
nan yegane Fransızdı ve bundan 
fevkalade utanıyor, adeta başIIU 

rnerasinı elbisesinin içine saklama
~ 

Arabayı göğüsleri pırıl pml ni -
şan dolu generaller ve erkanı harp 
zabitleri takip etmekteydi. On ka
dar general ve belki iki yüz zabit 
vardı. 

Protestan kilisesinde uzun bir di
ni ayinden sonra alayın baş tarafı 
istasyon istikametinde daracık bir 
sokağa saptığı sırada, Sen Koren -
tende cereyan eden gizli muharebe
ye yeni bir istikamet verilmesine 
dolayısile sebep olan hMise vukua 
geldi, 

Müzika yeni bir havaya henüz 
başlam~tr. Bir koyun sürüsü üzeri
ne saldıran kartallar gibi şehre yak 
!aşan itilaf devletleri tayyareleri -
nin geldiğini işitmelerine ihtimal 
müzikanın bu gürültüsü mani ol -
muştu. Evvela iki üç bomba pat -
!adı ve kısa bir an sonra şehirde 
cehennemt bir gürültü başladı. 

Tehlike düdüğü çalıyor, ~imdi 

gar üstüne gelmiş olan tayyarelere 

Bu sırada, cenaze alayına i~irak 
etmiş olan papaz Hupperl§lahUa 
mülbim Kompars, hiddetli birkaç 

villerin bulundtıKlan Dır mahzende 
biribirlerine rast gelmişlerdi. Za -

bit, soğukkanlılığını elde etmişti, 

Yukanya çıkrnağa davranırken bu 
yeraltı hayatının havasında hisset
tiği gayri tabiilik tecessüsünü tah
rik etti. 

Mahzene kadar nasıl geldiğini 

sarih olarak söytiyebileceğini tah -
min etmemekle beraber mütevazı 

bir tütüncü dükkanına dirsekleriyle 
kendisine yol açmak suretiyle gir -
diğini, sonra yerde açılan bir kapı-
dan merdivene geçtiğini gayet iyi 
hatrrhyordu. 

Evvel~ bu daarcık hele.zont ve i-
ne ine bitmiyen merdiven merakı -
m uyandırmı~tı. Mah7.en ne kadar 
derindi! Sonra mahzen ebadı çok 
genişti. Karpit lambasının ı~ığı e -
pey ileride durmasına rağmen mah 
zenin ancak iki duvan ve en qağı 
on metre yüksekliğinde olan tava-

Çnlıea: Fethi !CARDEŞ 

nı seçilebiliyordu. 
Burası eski bir şatonun yeraltı 

salonuna benziyordu. Böyle bir 
mahzenin tütüncü dükk~nmda ti 
lü~umu vardı? 

Ekserisi kadın olan siviller, ara· 
lan hiç kesilmeden, muayyen tıt 
hedefleri mevcutcasına gidip geli 
yorlar, mahzenin karanlık tarafla• 
rında kay'boluyorlardı. 

Alman zabitleri yukarıya çık 
mışlardı. Papaz da onları takip et· 
mek üzere iken Kompars kolundall 
tutarak alıkoydu. Biraz sonra İl'1 

Alman siviller arasında yalnız kal 
dılar. 

Bir ihtiyar gelerek duvardaki tAıll 
bayı hi~bir §eY söylemeksizin alJJ' 
götürdü. Beyaz kuwetli alev u • 
zaklaştı, gitgide zayıfladı ve niha • 
yet adam mahzene amut bir ko" 
ridora sapmış gibi birdenbire ka1' 
boldu. Mahzende zifiri karanlık b4" 
küm sürmeğe başladı. 

Kompru-s mmldandı: 

- Garip şey! Dışarıya çıkılacal' 
yer görürunüyor. 

Papaz mukabele etti 

- Tabit görünmez. Çünkü ikiO' 
ci mahzendeyi. 

Kompars şaşırdı ve utandı. He • 
yecan ve teliş arasında birinci Jcl1 

mahzenden geçtiğini o fark bile et· 
memişti. 

Pap:tı: 

- Haydi, dedi. Çıkalım. Merdi 
venin trabzonunu tutuyorum, ka 
ranlıkta yolu kaybetmedık. 

ı.;.~, 

terek birinci mahzene geçtiler. ~· 
rası daha küçük, tavanı daha al • 
çaktı ve tavanın kenarlarından ~ 
kağa açılan pencerelerden oldulcçt 

ı,ık alıyordu. 

( Dewmı ftl') 

Yakıt Kitapevi 
Dün ve yann tercü-

me külliyata 
No. 31-40 4 CÜ"" ~· 
31 Ruin kUJllyatı IV ,,o 
32 Metafizik 4' 
33 !at ender -34 Kadnı ve 901Y&llml ıol 
35 Demolı:rtt 

36 Dinler tarlhJ 
3'1 l'Uof.ofi ve sanat 
38 Etika 
39 Herakllt 
40 Rahi muctzeJu 

Etrafta bir hareket var. Süslenmiş, ko
kulu kadınlar yeni· gelini tebrik için Ôna 
do ... nı gitmev.e } , güve} ınin 
arkada lan onu hM r e tebrik ediyor
lar. 

MASAL r ç·o~CU KLA RI 
kil kalbi keder içindedir. Garip bir t 
lem onu kendi evine doinı sürüldü 

lkindi ~i cadde üzerinde parh 
Behire evinin yolunu tuttu bile ... 

Behire evinin kapısını açtı, ve giı 
neşeye, saadete dargınım, gibi kap 
parlıyan glinete, çınlayan neşeye va ha 

Bu tebrik dakikaları yeni evliler için 
t2 ıztır.:aJJh anlardır. ıi:a bayağt teb

rikler, kucakla malar, el sıkmaları, }eni 
e\ !enen çifte yalnız bir tek arzu verir: 
5aadetlerini saklamak ve tenha bir kö-
e}e kaçma1< arzuc:u. 
F;ık:ıt szlonu dolduran kalabalık me

ra l n ınuınkun mertebe uzamasını is -
ter, çunku bu kala~ .lık eğlence merak
lı ıdır. Mera imi, fotoğraf mı alır gibi 
dıkkatle eyredccek, bu merasimden bin 
bir d d kodu m \zuu çıkaracaktır. Şu 

ba) anın tm a; t", şu şişman bayın daz -
lak kafası, beriki ba) anın kıntıc:ı kadın 
toplantılarında günlerce konuşulacak. 

B · c gelin"n yanına gitmed n evvel 
rn ~~im olduğu kad:ır hi lcrine hakim 
o a\ keı d" ini toplamak istiyor. Bir -
k d , •ka C\\elkı m:ına~ız heyecanın · 
4krt sonra şimdi sakin ve n~li bir ima 
il '"ilrun ğe mecburdu'". B0 lmc bi.ıtun 

} r t"nl topladı. Tebriklerini unmak 
ı n . 1 d ıle ko .. a ına doğru ~ unidu. 

amaz. ·unkü rı~ akiı.r -

HABER'ıN AŞK VE HiS ROMANI: 43 

ESEN Nakleden: MUZAFFER 
lığa alışacak yaşta değildir. Samimi his. 
!erini saklamak için tecrübesi de yok -
tur. Binaenaleyh hislerini sakhyamadı. 

Güzel gözlerini karartan bir tee~ür bes
belliydı. Böyle bir dakikada olmasaydı, 

belki birkaç ne~li cümle söyliyebilirdi. 
Fakat şimdi... 

Boş yere Behire birkaç zarif tebrik cüm 
le i bulmak için kafasını yoru) or. Ken -
disine hiç yakışmıyan güveyinin yanında 
ki beyaz elbiseli gelinin manzara ı ona 
yalnız acımak, yalnız elem ilham edi -
yor. 

Fakat bu heyecan içersinde B .. hire 
SO) !ediği kelım !ere yüreğin:leki di.ı5t1n • 
celeri ko) arak soruyor: 

Me utıtUn ya. cicim? 
Mac•de kıp'Hrmm cevap veri::>r: 

Çok m2.,udum, ş~!<erim. 

- Evet, çok mesut olduğun çehrenden 
anlasılıyor. 

Behire kırdığı potu tamir edeyim der
ken yeni bir pot kırdığının farkında de -
ğildir. 

- Ah Macideciğim - bu sözleri 9öy -
terken Behirenin sesi titriyor, boğazı sı

kılıyordu adeta ağlıyacak gibi oluyor -
du - bilsen senin mesut olmanı o kadar 
isterim ki. 

Bir kelime daha söylerse bütün hisle -
ri ağzından boşanacakmış gibi oluyor, 
onun için susuyor \ e arkada!lını sanki bir 
tehlikeden korumak i tiyormu~ gibi ku -
caklıyor. 

Macide sabmızlanmağa başlıyor. Esa
sen arkada mm heyecanından ve yü -
ıündeki karan'ık ifadeden hiç bir şey 
anlamamıştır. 

Yem gelin kendi kendine soruyor: "Ne 

si var? Ne manasız kız şu Behirel ade
ta evlenmeme sinirleniyor gibi.. Acaba 
neden?,, 

Maddenin bu meseleyi uzun uzadıya 
düşünecek vakti yoktur. Sonra Behire de 
bu sözleri söyledikten sonra kaçar gibi 
yeni gelinden uzaklaşmıştır. Şimdi, bil -
tün davetliler gibi, fakat onların aksine 
olarak hızlı adımlarla belediye dairesinin 
merdivenlerinden iniyor. 

Evet, Behire kaçıyor. 

Bu gece düğün evine davetlidir. Fakat 
bu insanlar arasında o eve girmeğe ce -
saret edemiyor. Hayır, Behire bedii his-
terinden ziyade tuvaletlerini göstermek 
ve midelerini doldurmak isteyen bu da -
vetliler arasında bulunamıyacaktır. Ora
da bulunll'1J başkalannm neşesini kaçır
maktan başka bir işe yaramıyacak. Çün-

iman saadete kapadı. 
Hiç sebebi olmıyan bu sinirlili 

kendisi de şaııyordu: .. Hiç bir §eyim Y 
fakat bu can sıkıntısı neden?,, diye 

~il. 
Annesinden, babasından uzak bir 1 

meJrt.ep yemekhanesinde sofraya ot 
bir çocuk bil.mile oturdu ve hı 
hayatmın ebedi muammasını düşü 
ğe başladı. 

Behire odasında d-:işünürken, d · 
evinde cırlayan bir gramofonun "" 
lerlne ayak uydurarak çiftler çılgın 
neşe içersinde raksediyorlar, tstanı>Ul 
Rober Tayloru Avni çirkin kansını 
barda bütün lstanbula teşhir ediyord 

Xlll 

Bir cumartesi ak~amı Behire 
dan dönüyordu. 

(Devamı var) 



.. 
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HABERiN TARiHi ROMANI: 59 Yazan: Mu~affer Mulhlftttln 

Define/erden sonra Bizans 
imparatorluğu tasarlamıştı 

Bir maden kazası ••• 
lialbuJti Gregoriu.s Bursaya çok 

JbUyUk bir kuvvetle gireeektl. Gizli
ce bUyücek bir ordu hazırlamıştı. 

Buna lUzum görmesine de scbeb 
f.nyet definelerin çıkanlma.eı için 
bir lehlik l3 e olursa bir mUddet için 
k llrsayı taptedccck, defineleri çı _ 
h anp naklettikten sonra tekrar 
Unk~r Osmanla uyuııup uebrt t.es. 

linı edecekU. 

Gregorius'un pltmı fevkallde cU· 
~etkirane leli. Fakat Bitinyıı kral
h8.rrnın definelerini eline geçirmek 
ıreı bu adamın gözlerini bUrU.m~

tU. 

Zira bu de!inelere ııahlb olduktan 
Sonra B" 
8 ızan11 imparatoru olmayı ta. 
:ırlanııştı. Para kuvYetiyle Biıans 

8~Ylnda yapılmıyncalt hiç bir eey 
0 ı:nadığıııı biliyordu. 

Greglrous bir taraftan hakal! Os.: 
nııı.nı iğfal için böylece entrikalar 
Çevirirken, diğer taraftan da en zi
l'ade tekindi"'\ dUı:.mant olan Mira-
Yı b -

~ıldırım silrat!le tevkif etmesi i-
~ln 13iznns imparatoru Andronikosu 
b na etrnlş ve bildiğimiz şekilde do 
tına ı:nuvaffak olmuştu. 
Andronikosa Mirayı tevkif ettir. 

tllek • · k ıçınse Gregorius Mal hatunun 
~dis~e .Miray aleyhinde gönder. 
ll btr mektubdnn lııtifade etmiş-

Diye ıordu. 
Osman .eiya.h sakalı Mllanarak 

gilrledi: 
- Daha ne olsun?.. dedi. Etra. 

fnnızda birçok baıırlıklar yapılıyor! 
Dostumuzu, düıımannnızı tanımaz 

olduk! .• Daha ne olsun ki? .. Bur. 
saya hilcum hazırlanır, Söğüt hisa
ra. hücum bnzırlanır! .. DUşmnnln -
nmıza bu cUrcUer nereden gelir? .. 

den mühimce bir hazırlık nasıl ka
çabilir?. 

l\:arn Halil ma.hcub ve miltered
did bir tavırla: 

- Fakat kerem et... diye keke. 
ledl. Biz.im her tnrafta ahvali gö
zeten bunca adamlnrnnız vardır. 

Buninnn gözlerinden kaçmış mü.. 
him bir hazırlık nice olabilir? .• 

Osman yerinde doğruldu. Acı a_ 

Kara Halil kendisine itab ettiği- cı: 

ni zannederek birdenbire parladı: - Yok, yok ... Biz galiba artık 
- Bursaya. hUcum mu? Söğüt hi ihtiyarladık! .. dedi. Du işlerin gali

sara hilcum mu? •. Biz armut mu ha artık hakkından gele:rniyeceğiz! 
toplarız ki?.. Kara Halil kıpkınnw kızardı. 

Diye mınldandı. Osman ilk defadır k1 ihtiynilndıkla 
Osman hiddetle sedirin Uııtünc rınt eski nrkadn5larınm yUzüno 

bağdaş kurdıı: 

- Zahir armud topluyoruz, de. 
dl. Baksana herifler her taraftan 
bh:e hilcuma hazrrlanırlarmış ! .. 

- HE:r tara!tnn mı? •• 
- Öyle yıı! .. Bu o demektir!. Biz 

dostu dUşm:ım sindirdiğimizi hayal 
ederiz! Onalrsa bizlm etrafımızda 

tuzak kurarlar! .. Bu halin ııkıboti 

nice olur? .. 

Kara Halil haknnm herhalde mü. 
hiın bir şey öğrenmiş olduğunu sez 
mişti. ·Onun için sükut etti. 

Osman kUrkUniln yenlerini çeke
rek: 

vurmaktaydı. 

- Aceb, dedi, uhdemize verilen 
!iU Bursa baskını için mi söylem.i
niz? .. Hakkrndan gclcmiycccğimiz 
ne işler olur? •• 

Osman: 

- No bileyim ben! .. dedi. Dliş -
man Söğiit hisan zapta haurla.nır_ 
ınrı;! .• Bir.i Bursa diye oyalarlar! .. 
linnglsl doğru? Etrafnnızda ne o. 
luyor? .• Bir tilrlü anla§Ilmıyor !.. 

Sonra biraz sllkünct bulur gibi 
oldu. Başını hiddetli hiddetli sallı
yor, asııbf parmakJnnyla. sık saka
lını kanştırıp dunıyordu. 

Nikolina yavaşça i~eri giıidi ... 
Çok bitkindi. Kapadığı kapıya 
dayanarak bitap bir halde kolları· 
nı salıverdi. Alnında, göz yaşına 

benziyen iki damla ter vardı. Az 
'°nra b uter damlaları yanaklann· 
dc.n yere yuvarlandılar. 

- Yarabbi, gene yalan, gene 
yalan 6Öylüyorum 1 !diye mrrıldan
dı. 

Köşede yanan kandilin titrek 
ziyası ölmek üzereydi. Bu san ışı
ğın arkaaında Hazreti !sanın sol
gun yüzü görünliyordu. 

Nikolina ba§mı kaldırdı. Sen
deleyerek bir adım attı. Ne o? 
Dua mı edecekti? J. 

Evet, o da herkeı gibi dua et· 
n:ek istiyordu. Fa.kat, .duöaklan 
kilitleniyor, bir türlü aç.ılınıyor -
du. Gözlerini kapadı; dü§Unüyor

du: 
Kocası Nikodimle ne tatlı ve 

ne mutlµ günler geçinni§ti ! . 
Fakat şimdi? İ§tc bir aydanbe

ri. kocası ona hakaret ediyor; oka
caırna karşı lderin bir kayı~ızhk 

ve hissizlik gösteriyordu. 
- Yarabbi, bana kuvvet ver!. 
Diye mırıldandr. Duasını bitir

diği zaman ağlıyor ve hıçkırıyor
du. 

Ya öteki?. O kadar derin ve 

Bir mUddet stlatu. 
Aıaı Hatun Mirayrn Biz3ns .sara- - Sen ki koca Çandarlı Kara Ha- Sonra mükedder gözlerle önüne 

Yın.:ı- lilsin? •. Devletimiz etrafındaki dUş- '·akarak 8 _,_z_ bı"r sesle·. 

o kadar esrarlı nazarları var ki .... 
Nikolina kabil değil bu bakışlara 
bigane kalamıyor. f §te geçen gUn 
kocasına yemek götürmek için 
maden amelesinin çalr§hğı o ka
ra:ılık delikten ycraltma maiği 
.uman korkudan ti tremi§ ve so
ğu k bir mezara giriyorum sanmış
tı. 

b "li cıısusluk ettiğini bu mektu- u iUUll 
"~d man hazırlıklanndan haberin var 
""

1 a BÖylüyor ve onun kendiai na. 
tatınd mı?.. dedi. Keza Köse Milial. Ona 

- Halil! .. dedi. Kusura. bakma!. 

k l ıı da bir an e\·vel vUcudunun da sorduk, bihabC'rdir! .• Demek ki 
<>~ dıl'llrna.sı lliznngclcn bir adam devletimiz birim gaflet uykusunda. 

Ahvalin garabeti elbette ki bizi çi
leden çrknnıcak oülc girmiştir?! .. 
Bizlın şu İznik tekfuru Gregorlu.a 
nezdine gönderdiğim Karo Şahin 

nam adanıımtz yok mu'? 

~~nu bildiriyordu. dır! .• Ha.sım1armıız bizi tnnunıır 
ı: t ~·\15 Mal hatunun kendisine yi k 1 1 Cvnd etme urnr nr ••.. e · · bu mektubu cana mln _ 

net bUcrek en silrntli vasıtayla im Kooa. iKnra Halil dahn o güne -Evet? .. 
fı:ı.ratora göndermişti. kadar Osmandan ne l~öso Mihal, - O bizo mUhlın ha.herler bildi.. 

Bu karanlık yer, sanki .insan e
tine susamı§ kocaman bir ejder
di. Fakat, orada sevgilisi Nstorla 
kar§Jlll§ınca, her §eyi unutmU§, 
kalbi sevinçle dolmuştu. öte ta· 
taraf ta koc.ası kendisine o ka!dar 
mustarip ba~ordu ki. .. 

1.•·Andronikos bunu görür cörmcz ne kendisi hakkındn bu kadar acı 
•1ra~ın tebdilikıyafet edip firar söı:lcr işitmemişti. Onun için ronk • 

rir! .• Meğer Gregorius gizli gizli bir 
ordu düzermiş! .. Biziın Söğüt kasa. 
bruıını zapta hazırlanırmış. Bursa 
hlkii.yesl, sırf, bizim dikknt.im.izi 
başka tarafa çevirip bizi oyalamak 
mnksadiylc lcad edilm.iş! .. Nikolina hiçbir §ey öyleme -

e~·ledtği sırada yakalatmıştı. ten renge glrlyordu. 

1 Gregorius çevirdiği bu entrika- Ne olduğunu, ne bittiğini de bil-
1:rıa hakan Osmam ve ~Ura:r gibi I miyordu. Osmanı bu kadar hiddet 

1 ?nUhim dU~manmı da iptal edi - ettiren şeyin sebebine vfiluf değil
~'0rdu. di. Aca.ha büyilk bir hata mı Ctmi§

rı GregoriUB Selçuk e.mirinin de de- terdi? Hakikaten işleri artık ihmal 
Kara. Halil yerinden fırladı: den yemeği uzatmıştı. Ona mus

tarip ve derin bakan bu bctbaht 
kocasının titrek rcludaklarmdan 
sanki: 

- Ne diyorsunuz? Bunun müm -
künü yok! .• 

- Nikolina, görüyorum ki, e-

GJ.:eler hrrsı peşine dil.5tUğünU pek mi etmekteydiler? •. 
rn~ biliyordu. Bu budala Selçuk o_ Vakıa her tarafta ahvali gözeten 

nin Miraym adamlarmda.n Kı- adamlar vardı. Bwılann gözlerin -

Dedi. 

(Devamı,. var) 
~ılca. Mustafa isminde birlsile milş-
;relten hareket ettiğine de vakıf-

h F'flkat Gregorius bu ildsine de e.. 
0~liet verlniyorr. bunlıın ıuı.s:ı1 
11 

sa Yere sereceğinden emin bulu.. 
Uyol'du 

t Crego~usla Rııra Şahinin İznik. 
~lti bu pazarlıklarmm ertesi gUnU 
'ı'ı~l'Sada hUnkar Osmanm etra!mda 

dırnn1r bir hava dola.şıyordu. 
h liakan Osman dehşetli a.sabl bir 
a a!dı:!Ydi. Önüne geleni gUrllyerek 
latltyor, bar bar bağmyordu. 

til~sı:nannı hiddet ettiği nadir gö -

1 1 Urcıu: Osman az konuşur, het 
fı kestırmc halli tercih eder, ctr&
tn~alklcr Uzcrinde hAkimiycıtlne e
Ytın • ta~intı sn.bit olduğu için hu-

h a göre hareket edilebilen bir 
~k 51Yet sahibiydi. K~aca, Osman 
tir er bir adamdı. Çabuk ka::-nr ve. 
ll'ı~h her mescle:;i kı~a tefekkür ve 
lerı llkenıcylc halleder, kısa emir -
On e he: işi yolur.a koymayı bilirdi. 
'ila: iÇtn kendisinin hiddet ettiği 

r CÖrülUrdU. 

Ve O~u en çok kızdıran namertlik 
rn anetıerdi. Bunları asla affet. 
ı:tUenz, son derece hiddeUenlrdi. O 
~ tekrar Kara Halili çnğırtml§tı. 
0:cr, Yağız yüz'llnUn damarlan 
-lu~Yor, son derece sinirlenmiş ol
i~la &örUnüyordu. Kara Halli te.. 
">a.'h.~rınıa. girdiği zaman Osman 

"'<n>Iıııkla : 

- Bre Hnlil 1 d dl B tal · ... e . u ne re. 
oıuetUr?. Etrafta. hakkımızda ne 
•lu:., bittiğin! artık anlnmaz mı ol -... 
rJu ~ara Ham birdenbire sapsarı ol-

ıt'; Rayrola ?. !'\eden böyle .!!oy -
tn, ne oldu ki? •• 

PLANŞ '4 

c les czufs m. 
d le nid d'hiver 

9. İ: the brown • taı1 moth 
a. the caterpillar or lar

va (the grub) 
b the moth 
c the eggs ( covcred v.·ith 

bair) 
d the wir.ter wcv (ıı 

wob) 
!l. A: der Goldafter 

a die Raupe 
h dC'r Schmetterling 
~ dle Efor (der Eier

schwamm) 
d das 'Winteme:Jt (Ge

spinstnest) 

10. 1'11,0KSERA 

• 

a cUzf'yri dhl, bir cüzeyrl 

t:ıhrib t.<lerken 
h kmıatJı dl5i 

ıo. F: le phylioxera (le 
phylloxera) 
a femelle f. radicicoıe at. 

taquant ııne radicelle 
h le puceron aile (temelle 

f. ailce) 
l O *: t 11e grape phylloxera 

(the vine - louse a viti
cidfl) 

a the root • infesting 
f;orm of the pbylloxcrn 
!l\l('kint: 

h trc winged form of tlıe , 
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phyDoxera 
ıo. A: elle fütbla.ua 

rv 

a <ile ~ Wunel
ıa1' 

b die geflllgelte Laua 

11. LAHANA KELEnı:Ct 

11. F: la pierlde (le papillon 
b!anc) du chou 

11. 1: thc cabbage • butterfly 
l J. A: der' KohlweiBling 

12. AG.\(l JiURDU 

a ürto 
h ~fol boynuz 

12. 1": le t:ıupln (le marechal, 
le tapc - marteau, le sca
rnbec a ressort) 
a la larvc 
b le scarı.bee 

12. t: tlıc click bcetle: a. the 
catcrpillar or larva (tlıe 

wire - worm), 
b the beetle 

12. A: der Schnellklifer 
a clie Larve (der DrahL 

wurm) 
b der K!lfer 

\3. BAG KELEnr.:r.t (~ 
pireli) 
:ı tırtıl C~i('eğe aınlmı~ 

bir bııldc) 
b hrtıl 

c Jcozıısmdan ~ıkmamı' 

zili yorsun. Kalbine karşı koyacak mücadele etmek mümkün mildür? 
kudretin yok 1. Kalbe hükmedilir mi?. 

~özleri dökülmüştü. Ve mustarip erkek birdenbire 

• • • kansının ellerini yakalayarak •rk
.mağa başladı. Dişleri arasından: 

Nikolina derin bir uykudan n- - Söyle, diyordu, yemin et ..... 
yanıyor gibi doğruldu. Gözlerini Yemin et. 
&.l<li ve sönük ocağın başına ge- Kadın, parmakla.mun acısından 
çerek oturdu. Fakat, kafasmda- ırıvranaralt kocasının ()nünde diz 
ki düşünceleri atamıyordu. ;ökmliştil. Fakat kocası onu bı· 

Tekrar, ge geçmiı günleri, tat- rakmıyor: 

lı ve mesut hatıralan dilşlinüyor - Söyle, hakikati söyle 1 • 
du. Bir zamanlar kocasını ne müt- Diye israr ediyordu. 
hiş bir aşkla seviyordu ı. Nikolinanı.n benzi &apsan ol-

Fakat şimdi ne olmuştu? Onu mUJtu. Ba§UU kaldırdı ve ldudak -
bcasından ayırarak Nestora bağ· tan arasından: 
tayan bu meçhul kuvvet nereden - Yemin ediyorum. 
geliyordu? Niçin koc<ıımı dilfiln - Sözleri dökilldil. 
mek isterken öteltini hatJrlıyor - -Yemin et; ıenin için en &CV• 

du ?. l:vet, Nestorun bakı§lan, gili en mukaddes olan ıeye yemin 
onu biraz daha kendi.sine çeki - et ki ... 

' yor ve bir zineir gibi bağlıyordu. ı * • • 
Nikolina bunu hiı>Scidiyor, lakin Nikolina doğruldu. 1ıtcmcdiği 
mukavemet gösteremiyordu. i hUdc, ağzından çıkan kelimeleri 

Anlayordu; onu sevdiğini pek geri çekmek istiyordu, fakat. .. 
çok aevdiğini anlıyordu.' Ortalık artık kararmalc ü:ereye 

Başını eğdi. İri yaş damlalan di. Dıpnda &endeleye sendeleye 
tekrar yanaklarından yerlere yu- bir gô1geniıı uzakla§bğı görülil .. 
varlanmağa baılamıştı. Nikollna yordu. Bu, kocası idi. 
ağlıyor ve hrçkmyordu. Nikolina ellerini biribirine ki-

Kapı gıcırdadı; ilstU bap sim- litliyerek milthi§ bir nıtırap için· 
siyah biri girl.ii. Bu kocası idL Ni- de hıçkınnağa bagladı ve boyla 
kolina, kocasmm böyle paydos - boyunca yere yuvarlandı. 
tan evvel geldiğini görUnce kor- * • * 
ku ve hayretle kanıık bir hissin Maden ocaklarına g~en yollar 
tesiriyle derhal fırladı. Kocasına da kala.balık gölgeler vardı. A· 
gulümsemeğe çalııarak sokul - mele işten dönüyordu. Karanlık, 
mak istedi. Kocası: ve aoğuk yeraltı artık bo§alıyor, 

- Yapma Nikolina, dedi, bas· ve binlerce insan, tekrar dirilen 
tayım. Bugün daha fazla çalıp- ölüler gibi tiler hayalet halinde 
mıyacağımı görerek iıi bıraktım. yer yüzilnc çıkıyordu. 
Ben l.ıiliyorum ki sen burada otu- Ocaklarda yalnız bir kö§c, tek 
nıyor ve onu düFzıüyoraun.. bir köşe aydmlıktı. Ora!:Ja, l!m
Doğnı değil mi?. Nikolina, eğer banın ışıklan altında, genç bir 
bana hakikati .söylemi§ olsay.dın.. amele hfila maden tabalr.alarını 

Göğsünde toplanan hıçkmklar parçalamakla mücadele ediyor -
sesini boğmu~tu. Daha fazla soy· du. Bu Nestordu. Elindeki kaz
leyemedi. Ağlıyordu. G8zlerlnden masmı müthi§ bir kuvvetle indiri
akan yaşlar, kitli yilzilnde izler yor ve Nikolinayı dil§ünmektcn, 
bırakarak yuvarlanıyordu. Nik~ i§ saatinin bittiğinden habcrniz1 

lina ayakta duruyordu. O anda boyuna çahşıyorldu. İndirdiği hcı: 
kocasına o ka!dar çok acrmııtı ki... kazma darbc,inde: . 
Evet, koca.smm kendisini ne ka- "- Ni - ko - lina !.,, admm te-
dar çok sevdiğini biliyonJu. nnnUm edildiğini sanıyordu. Bil: 

Fakat, ne yapabilirdi? Kalble (Lütfen 3ayfayı çevirin~ 

Pf!iiş 4'4 

Bahçe ve Tarla nebatlarrna zararlı 
haşereler ( böcekler ) 

P'I ın..ct•• nul•lbl•• aux plaftte• d•• Ja.
cnns et d•• c:ttaınp• h ınJurıou• ın•ect111 ın 
G•rden •nd ,.ıeıd A ı G.arten • und Ackor
sc:h8dllng 

]. JJPABIS KELEBEGt 

8 tırtıl 

b erkek tutıı 
c dişi tn1ıl, uçarken 
d bir ağaç Uzcrlne kon

duktan sonn. yumurt.ıa
mrş olan diBI; ,.e "sün.. 
ger" dl'nen yumurtala. 
n e . 

f koza 
1. ı~: le lipari.s dispar (la 

spongieuse, le zig - zag) 
a le chenille 
b le miUe 
e la femclle, en train de 

voler 
d la. femelle posee sur 

un arbrc, apres avoir 
pondu; 1~ ceufs for
ment ce qu'on appelle 

"l'epcmge" f. e 
1 le cooon 

ı. 1: tho ~. or gypsy, 
moth 
a the cnt.erpillar or larva. 

(the gnıb) 
b tho malc 
o the female, flying 
d tho female, sitting, with 

the eggs deposlted in a 
cluster and covcred with 
ha.ir e 

f the pupa (the chrysa
lid or chrysalls, the 
nymph or nympha) 

1. A: der Schwammspinner 
a die Ra.upe 
b dns MB.nnchen 
c das Weibchen, i'Uegcnd 
d da.ıs Wclbchcn, Bltzenı!, 
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•• 
Olüm tehlikesini Alrııanya Gençleri taggare

Polonyadan artık ciliğe teşvik içi'n ... · atlattıktan sonra 
Dempsey ilk defa sokağa çıktı . Tavuk ve kaz almıyor! Fransa ha~va ordusunun 

den, arkasında karanlık b1r gölge 
peyda oldu. İki kuvvetli kol Nes· 
toru sıkı sıkıya sarmıştı. Kurtul
mak ve geri döner.ek kendisini ya 

. k:ılayaru görmek ist~i. Fakat na
f,le ... Ve, derinden gelen §eytani 
L:ıir kahkahadan sonra: 

- O, sana; senin başına yemin 
etti! .. Sözlerini işitti. 

Bu esnada müthiş ibir sarsıntı 

oldu.'Büyük, çok büyük bir kaya 
parçası, müthiş bir uğultu ile 

yuvarlandı •• 

• * * . 
Ertesi günµ, çöken ocak bom· 

bostu. Bütün amele, siyah ve 
ne~li bir zincir halinde, iki tabu
tun arkasından mezarlığa doğru 

yol alıyordu. 

rı..Ar\ş o 

mit nbı;elcgten Eıcrn 
(,,Schwamm", c) 

t dic Puppc 

2. CL~IA TIRillJ (kele
bek) 

. 

a nğ iiren tırtıl 

lı ağlar 

c Jcclebck (kanatlanması) 

ld'ıhil hali 
2. ]•': rhyponomeutc m. du 

pommicr 
a la chcnillc filcuse 
b lcs fils /. soycux (la 

filure) 

Şu politıkanın ne garip cilvele
:: var. işte size bir misal.. 

Şimdi Almanyada .dehşetli bir 
~.ınatlı hayvan buhranı başlamış· 

tır. Hele noel zama'lı için, herkes 
~ımdiden üzüntüye düşmüştür . 

buldugu çare ... 
Almany3<la yenen tavuk ve 

. •az gibi !tanatlı hayvanların he· 
:n~n hepsi Polonyadan ithal _edi· 
'.irdi. 

Son Fiya~i gerginlikten sonra, 
Alman hükumeti Polonyadan İt· 

'ıalf.tı menet ti ve Almanya ya ta
•uk ve buna benur hayvan gel
nez uldu. 

Hall>uki her sene bu mevsim· 
le pek bol mikt:ı:da ithalat yapı· 
1ır vr getirikcek hayvanlarln mü
him bir kısmı Almanyada noel 
;:amanına kadar iyice beslenir ve 
1t::nizletilirdi. 

Fakat Alman gazeteleri bu hu 
susta çc-k nikbi~ görünmektedi:-: 

- Biz noel zamanına kadar Le 
toııya, Ren ve Tuna üzerind;:k 
mı::nıleketlerden istediğimiz kada:
kanatlı hayvan ithal edeceğiz. Po
lonyalıların malına ihtiyacımı · 

yok. Bunu böyle bilsinler şeldi.": 
de makaleler yazmaktadırlar. 

Yalnız hakikat olan bir şey var· 
:sa, o da şimdilik, Alman halkının 
tııvuk ve emsali hayvanların et· 
kdne hasret çektiğidir. 

4 Yaşında bir çocuk 
Ayni yaştaki a-rkadaşını suda 

boğulurken kurtardı 

r 1an511. ların 

Dünyanın en genç ordusu şüp· 
he yok ki hava ordusudur. 

Franuda garip ve in:ınılması l ;arfederek onu kenara çekmiş ·ıe Vaima tcral;ki eden bu ordu· 
ı;üç bir vak'a olmu§tUr. muhakkak bir ölüm:len kurtarmış· da çalı~acak eleman adcıpi <le her 

3 • 4 yaşında üç çocuk bir ol- tır. gün artmaktadır. z z 
muşlar, evlerinden kaçarak de- Bu mini mini arka.daşların ma· ihtiyacı karşılamak ıçın kul· 
11iz kenarında gezmiye çıkmı§lar- cerası, şimdi Avrupa gazetelerin· lc:m!an usuller muhteliftir. Fran-

~ !~~, 

seyyar vagon 

~ir. Her gün yeni yeni avcı, bom
bardıman, keşif tayyarelerinin il· 
tihakı ile geni~leyen hava oı:ldu • 
su da kentlisi için, pilot, makinist, 
telsizci, rasıt velhasıl her şube· 

de lazım olan elemanları böylece 
bol bol toplarnağa muvaffak ol-

dır. de günün hadisesi halindedir. sa hava nezareti, bu usullerin en ;nuştur • 

Yaramazlar, epey gülüp oyna • , M- ı güzelini bulmuştur. içinde hava-
dıktan sonra ,nihayet sahile gele- B 1 r acar cılığın bütün tcferrüatı bulunan 

ıek yaramazııkıarına devam et· buyuk bir vagon inşa edilmiş. ve 1 Fransada Nazi casuslujju 
mişlerdir. Ta:n bu sırada küçük· bir taraktör vasıtasiyle çekılen 

}erden birinin ayağı kaymış ve ko·. y ıu·. su· . bu vagon bir çok tecrübeli tayy~- yaptığı ıçın 
derin olan suya düşmÜ§tür. Yav· recil::rle beraber memlcketın 

Dünya 8alllk boks ~ampiyonu rucuk yüzme bilmediğinden bir muhtelif yerlerinde gezdirilmiş. Tev k ,· f ed ,· ı en Vergi parası yerine . . me hur Dcmpscyiıı başına gelenle- anda suyun dibine dalmış, sonra tayyareciler, gençlen tayyarecı 

ri bilmiycn kalmnrr.ı§tır. Ani bir a- tekrar çıkmış, tekrar dalmış vel- Hükumete bir sepet olmağa teşvik eden propagandala-
pnndisit krizinden sonra yakalnn. hasılı boğulmağa başlamıştır. Za· erik yolladı ra girişmişler ve vagon da onların 
dığı peritonit yüzde doksan öltim vallı yavrunun sarışın başı ııuyun Macaristanda garip bir vak'a bu işine büyük bir yardım etmiş-
tchlikcslndcn yaknsını güçlükle yüzüne çıktıkça incecik sesiyl~: olmuıtur. 
kurtaran bU)·~ ıamııu·sın~..v.n Pk ••iaııdaill ı~. eli • D&~ıyoa. ktr mr "k"yıutmn ~ 'Tfa~ ~l\ırln 
nakalıat dovrinden sonra geçen Fakat etraf tenha ol.duğu için bu- gisini vermesi zamanı gelmiş ve bir sepet iyi cinsten erik yolla-

gün ilk defa sokağa çıkmıştır. nu kimse duymuyormu~. kendisine tebliğat yapılmıştır. yorum. Bunun en az kıymeti be· 
Amcrikada fcvknlii.de sevilen o zaman, gene dört . ~aşında 1 0 rene işleri pek fena gittiği mr.1 ver~i bd:-cum kadardır. Lu~- öldU 

gazeteci 

hastahanede 

Dempsoy, iki kUçük ve güzel çocu- olan iki arkada~ınd1n bırı ıuya 
1 

için clnide vergiyi ödeyecek pa- fen oorct•mu l.apayınız !.,. 
{;'Unu alıp da Ncvyorkun meşhur sarkmı§. diğer arkada~ı da onun ırası bulunmıyan köylü düşünmÜ!• Vergi memı.rları evvela çok şa· Geçenlerde uzun uzun yazmıştık. 
Santral parkında ge.zmcğe başlayın ayaklarını sımsıkı tutmuş. sarkan dü,ilr:müş şöyle bir çare bulmuş· ı;ırmışıar .. Ve bir t:epet eriği ~a: Fransız askeri makamları, mem. 
ca herkes şam11iyonun etrafını sar- çocuk, boğulmak üzere bulunan t..ır: 

1 

ra yeı ine ,ıasıı :•abul edeceklerı~ı lckct içinde geniş mikyasta fnnli -

mağa ve kendisine (geçmiş olsun) sudaki arkada§ının saçlarında~ Kövlü bahçesir:ı·'•:n büyük bir uzun uzad:ya dü~ünmi.!şlcr ~c ııı. 1 yet göstC"rcn Nazi casus tcşkllii.tını 
derneği! başlamıştır. yakalamış ve müthiş bir enerJı sepet . .:rik toplamı~ ve bu s:peti !1ayet içl:r.nden bir kaçı erıklen 1 meydana çıkarmış \'C içlerinde bir-

Dcmpscy bunlara cevnb vermek- . . d .k. .. 1 don-ru \ eroi dairesine yolla yar al:, satın almı~lar, toplanan paralarla 1 kaç tanesi de gazC'tcci bulunnn suç-
tcn fena halde '·orfilmuştur ci gcliııinin ılk gezmeeın e ı 1 gu- ., ., .. ·· ·· · · · .. :l ·~ıer . k 

" ' · · - .. '.. . •öyle bir ele kağıt yazmı~tır · :la koyluııu- vergısını 0 emı~ • !ular dh·anıhnrbc sevkcdılrrc. ora-
r:esmım. ı'zde o"lu"mu··n pcnçcsı'nden zcl rocu"'uYla b~raber goruJorııu - :. • · . · · 1 • • 'k t b 

• ' • '" 
0 

• ı •·Kusc:-a t-akmayın vergıyı d:r · da giz'i ve dcrın bır tahkı a aş-
kurtulan şampiyonu dünyaya ikin. nuz. -~ lamıştı. 

ıı 

u 

h le m5.le 
c la f"mclle a aiics atro. 

phiccs 
3. t: the wintcr moth 

a thc caterpillar or larva 
(the grub) 

h lhc malc 
c thc flightless fcmale 

(the fcmale whlch is 
unable to fly) 

S. A: der Frostspanncr 
a dic Paupe 
b das Mannchcn 
e das (flugunfiihigc) 

Wcibchcn 

:>. KİRAZ stsEGt 
a ııürfc 

h slnt k 
5. F: la mouche des cerisf's 

(l'ortalide f. de~ ecri.'li· 

CM!) 

a la lan·e 
b la mouche 

5. t : Rhagoleti.s cera~i (in 
German cıı.lle<I "Ki~chflic-
ge", lit. cherry.fly: a 
fruit-fly) 
a th~ fan•a {thc mıı.ggot) 
h the fly 

5. A: die Kirschflicg~ 

ili 

a thc buc! v.·ith thC' hole 
(the picreed bud) 

b the damaged blossom 
c the bcetlc or wcevil 

G. A : der Apfelblütcmıtcchcr 

(Blütenatcchcr) 
a dic Kno!pc mit Stich-

loch ( die ang<'stoch<'nC 
Knospe) 

b dic ,.verbrannte" BlUtc 
c der Kafer 

1. st;nu: ntTt 
i. f ': l'altiıı" f. potaı;crc 

Son gelen Fransız gazetelerinin 
yazdığına göre, hu cnsuslann ele -
başıalrından biri olnn gazeteci Juli
cn Puarie tahkikat sırnsında has -
talanmı§, hapishaneden askeri hııs 

1 tan<'ye kaldırılmış ve orada bir n. 
meliyal neticesinde ölmüştür. 

fö) yaşında olnn ve zaten midesin 
le ülser hastalığı bulunan lrn adam, 
yaşına ve hastalıf;ına bakmadan pa. 
ra hırsıyla memleketine ihanet et -
mcktcydi. 

Suçlunun ölümü karşısındn, aile· 
si kendisinin tahkikat sırasında gör 
lü~ü hırpalanmadan öldüğünü Heri 
ıiirmüşlC'r, bunun üzerine nskC'ri 
·nüddciumumi hemen bir otopsi ya
'lılmnsını emretmiştır. 

c l'hypor.omcute m. adul. 
te 4. YABA1''1 iPEKBÖCECt 

a dic Larvc (:.fadc) 
b die Fliege 

7. i: thc tun.in fly, also cal· 
led fleabeetlc 

7. A: der Erdfloh 

Otopside, casus gnzC'terinin kcn. 
lisiııi kurtarmak için ameliyat yn. 
'ılmasınn rağmen. hastalıktan kur
tulamıyarak tamamen eceliyle öl -
lü~ü meydana çıkmıııtır. 

2. i : the apple moth 
a the enterpillar or lar

va (lhCI grub) 
b thc web 
c thc mC'th 

2. .\: dic ApfelbaumgespinsL 
motte 

3. 

a dic Larve <Raupc) 
b das Gc5pinst 
c die G<'sııitıstmotte 

c; ı :cı~ ıicLrr.ıwt 

a tırtıl 

h erkek tırtıl 

c kan:ı.tları dumura uğra
mı~ dl"l tırtıl 

3. F: la p'vıl'T'" h)cmale 
a la chcnillc 

:?!10 

a yumurtalar 
b tırtıl 

c kelebek 
4. ı-·: le bombyx ncuslrien 

(le bombyce iı. livret:1) 
a lcs ccufs m. 
b la chenille 
c le papillon 

4. i: tho ıackey moth 
a the eggs (laid round 

thc twig in rows of 
rings) 

h th<' caterpillar ( thc 
grub) 

r thc mo+h 
.ı. A: dt'r Jlingelspinncr 

n dic FiPr 
b dic P.nupe 

I 

il <ıf'ktt lmn' 

(dt"llnml') 

tomurrul• 

h y11n ık çlçtk {hÖ<'t'k ye-
mlş) 

<' kleopte r 
(mogammüdülce n&h, 
kınlı kanatlı ) 

6. 1<·: J'anthonome (it' cha
rırnçon du pommirr) 
a ı~ bouton piquc 

( troue) 
b la fleur grillee C detruite 

par "la June roue.~") 
e le eolKıptere 

S. 1: t 1•t" :ıpplc • bloM<>m 
y.·ecvil 

R. D,\ X.\BURSU 
R. F: Jıı. courtilicrc <le tau

pegrillon, lıı. taupc vo_ 

lante) 
8. 1: thc molf"' - crlckct 
8. A: die Maulwur!sgrille 

il E rdgrille. der Erdkre~, 
dic Werre) 

H 

9. SARI J.lP.\R lS 
a tırtıl 

h kclcbtk 
t'. yumurtalar 
d Jnıbk )'11\'& 

9. F: le Jiparis cul dor~ 
a la ehenille 
b le papillon 

.. 

• 

E. S.\Dl TEK 

W 
11.\1.IDE PIŞKIZ' 

i~liraki:} le 
Cııııınrksi Botıl:ıncıd.ı 
lffDllET JIEl.YASI 

\'od\'il 3 pcrclt" 

:'\urclliıı < .rnçclıır ve 
ıi·kıııl:ı-şJ:ırı 29 Temmııt 
:ıııııarlcsi :ıkşamı Bc)-

krlıc-\'İ iskele tly:ılro!';U! 
(ili rra /Jrlla fıalc.fiJ 
ıı:sr;ıs \'Mffın-ı~ 

sımln TİYATROSU 
Sıın'atk;lrlarınılnn 

llhıın ,.e :ırkaclaşlıırı 
C:ı~:ılo·,ııı 1.irıc S:ır:ıyl:ır 
Siıırıııa lıalıçC' inde :Y.l 
Cıım:ırıc--.i nkş:ımı 21 de 
(Bir mulıa~İ/I aranıyor) 

• 

,. 
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•• 
O ldürülmesinin beşinci Amerikada 
Yıldönümü münasebetiyle casuslar artıyor 
Eski Başvekil Delf us'un meza- Geçen sene 250 

rı n .d 1 . h '. 1 casusluk va kası .. a gı en erın vay a ıne... tesbit edilmişti 
Nazıler böyle bir harekete cür'et edecekleri Lsbit ve Halbuki bu seneki rakam 

mahvetmek için maktul Başvek " lin mezarına Amerika~~!!oo~~~ resmi ra· 

E . fotoğraf ma.<ineleri yerleş!irdı:er :::::!~uk~:~:i'~:u~~~i.:~ 
fiis"skı .. A:,ıısturya başvekili Del- 1./l.J :-et bir şekilde artmaktadır. Hem 

un oldu "1 ... T dd . geçti A ru mcsinden beş se:-ıe 1 'llÜ eıumumi ve hem de cac;u'iluk-
ci bi; ,;usturyalılar için çok fe- :ı ınüca::l~le teşkilatının reisi olan 
Yıldön~~~. olan bu tarihin beşinci ~ lo\'er, geçenlerde bu noktayı hem 
geçti. u bu hafta içinde geldi, -~ \ resmi raporlarla neşretmiş hem de 

Vak' 1lizzat gazetelere be,·anat vererek 
ayı h · · J 

25 
t epımız hatırlarız: · , . 1 söylemİ§tir: 

A.vu emmuz 934 ıde öğle üzeri stury Ho\'er elemiştir ki: 
mutad a '.ta~yoları sakin sakin 
hird b' neşnyatlarını yaparken, 

- Dü~manlar durmadan ıçımı

:e casus yolluyorlar. 1938 senesin

Je hakkında takibat yaptığımız ca
,,uslann adedtl 250 idi. Halbuki 
bu sene tam 1651 dir. 

en ıre 
Verm • hcyecanl: haberler 

na ege başlad.lar. 
birço~V~kUet dairesinin önünde 
ların • . aınyonlar durmuş ve bun
deral ıçınden inen Avusturya fe-

ordusun .. "f . 
tniı 

1 
un unı ormasını gıy-

baı 44 silahlı adam bir an içinde 
vekalet ıaa· . . . 1 . lcr ıresını ı;tga ctmış-

Bütün vatandaşların bu müşterek 

tehlikeye ka~ı elbirliği ile çalışma· 
.,ı ' j:ımdır. 

, merd' t ıvenlcri tutmuşlardır. 
rnu;ıcride çalııan nazırlar ve me- iı::N:m "

1 ±:1c:f:r:::::111p:==:k-=ıa::ı::ı-
tınd ar, tabancaları, tehdidi al- i: e c a i a ş i 
kı't ba ne olduklarını anlamag· a va- Es'd Avusturyanın maktul başvc· kili Dclfüsün ölümünden bir u1 =i Dit doktoru 
<ıilın· 1 aınadan birer köşeye hapse- kaç ay evvel karısı ve çocukları ile beraber alınmıı resmi... 15 Pazardan manda hergiln saat 

1§ erdir n o · ı: 9 dnn akşam 18,SO za kadar has· r. 
lıı sırada kongre salonunda 'bu- 1 acıyı duyan ise, hiç şüphe yok, ı cuğuyla beraber isviçrede yaşa- !! talarını kabul ve tedavi eder. ft 
J)~:~ küçücük boylu başvekil talihsiz başvekilin bugün iki ço- yan karısıdır. İE Adres: Glata Tünel meydana =i 

:ı ft No. Jı muayenehane. li 
kaçm tnış ve merdivenlerden 

29-7-939 Cumartesi 

15 

:W.15 Müzik (Solistler - Pl.). 20.30 
Memleket saat ayan, aJanııı •e melco. 

13.30 Program. 13.85 Türk milzı . roloji haberleri. 20.45 Türk müziği ~ 
Aı: 1 - Şel::ırabnn peşre\•I. 2 _ De. 1 - J,cylU hanım - Hüzıam şarkı -
de - Şetarabnn şarkı • Gözümden göı ey sabahı hüsnü an. 2 - Leyla ha
l" d . . nım - Hilzznm şarkı - Harabı fnliıar 
um en gıtmıyor. 3 - Sadettin Kay. oldum. 3 - Sadettin Kaynak - Maye 
mık - Şclaraban şarkı - Gecemiz kap ıürkü - Çıkar yücelerden haber so~ 
kara. 4 - Artaki • Kürdili hicıızkuı r:ırım. 4 - Zeki :Mehmet nğn • Zti

ş~rkı _- ~eşe ile gecen. 5 - Muhny. , ,.ıı peşrevi. 5 - Mehmet n~n - Za
'!J. er turku - Ba.ı~n gün .~ana benzi. \'il ağır semai - Bulun~nz ne\'Cİvan-
'!JOr. 6 - Bedrı)e Hoşgur - Muhay. sın 6 _ Rcf"k F l\l h k ·er türk- G- · · ı ersnn - o ur ş:ır ı 
l u - uneş doğdu damlara - Bir neşe yarnt h::ıstn sonül. 7 -
14 Me~!eket !lanı ayarı, ajans ve me· Kemençe taksimi. 8 - lbrahim ağa 
lcoroloJı haberleri. H.10 - 15.30 - Mahur türkü - Sabah olsun ucn ~u 
~lüıik CD_:ıns _P~ılkları). ~S.30 Prog yerden. il - Selim 111 • Zin·il yü
rnm. 18.3;.ı Muzık (Jazz pıy:ıno solo- ruk sem:ıi - Almış nişanı tiri. 10 -
ları - Pl.). 18.45 Müzik (Küçük or. ~lehmet :ıltn • zrı,·il sa7. semaisi. 
kestrn - Şer: ~ecip Aşkın): 1 - Ja 21.30 Mlizik (Cnzband - Pi.) . 22.45 
kob Chrisı • Altun yıclızlar. 2 - • 23 Son ajans, spor h::ıberl~ri ve ya .. 
Ziclırer - Karnaval cocukları (\'als) nnki program. 
3 - ~fnin:ıer • Düğün töreni. 4 -

lleinz Reinfeld - Eve gel yavrum 
5 - J. Sırnuss - Polka. G - .Monti . 
Çardaş. 19.15 Türk mfiziği (İnce sa' 
faslı). 20 l\lemleket saat ayım, n
j:ıns ve meteoroloji haberleri. 20.1' 
~eşeli plaklor - R. 20.15 Türk mü 
ziği C3 kemençe, saz, lnvta ile ouıı 

havo l::ırı). 20.30 Tilrk müzi~i: 1 -
Biıncıı !ıc rı - • . ~ arkı - S!iklın 

in gecen. 2 - Selahnttsln Pınnr • 
Hüı~nm ~:ırkı .. Aşkınla sürfinsem 
3 - SeliıhotıinTınar - Ilüzznm şnr
. • • Ümidini kirpiklerine. 4 - Fob 

l\nııaııcı - Hüzzam şarkı - Büklüm 
hiiklüın ııırına ~ach. 20.50 Konuşma 
21.05 Tc•mil. 22 Haftohk posta kulu· 
su (Er ı:cbi dillerde). 22.30 ?ılüziJ. 

(lf.:ıfif müzik - Pi.). 23 Son ajans hn 
Lıerl:-ri, zira::ıt, esham, tahvilAI, knm· 
bi~·o - r.ukut borsası. (Fiyat). 23.20 
~tnzik (Cazbnnd - Pi.). 23.55 • 24 Ya 
rınki program. 

30 - 7 - 939 Pazar 

1 
Dr .. iRFAN KAYRA 

R l'!TGEN MOTEliASSISI 
Türbe, Bozkurd Kıraathane 

1 
si karşısında eski K1od Fare 
sokak No. 8. 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

, Çocuk Hekimi-~ 

~~;i!~:~~b!~~~r.~~~~ ~ı 
Paznrdan ınaada her gün 

saat l5 den sonr:ı. Trlcfon: 40127 ...................... 

Dün ve yarın 
ercüme külliyatı 

7 ııci aeridea 

rı ffuısrlabüyük bir cesaretle dıc:a. A . k d il Tersane caddesi başında lr.! İ; 

anın l merı a a f ıte b Yo unu aramıştır. 
Cllerindcu •ırada bir düzüne Nazi. ne kadar mutaassıp olduktan ma· r lQındur. 12.30 Program. 12.35 Tilrk mllzl-
Vckili k evolver, zavallı baş - ği. Ankara rad:rosu kilme ses ve saz 

D ar\ılanıışlardır. Yeni h~kimin ismi Bolindir. Ta- heyeti. (Halk melodileri -ve oyunla. 61-67 .7 kitap 
61 Vikontun ölümü 30 
62 Leneit II. 1. 
63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi so 
66 Bizans tarihi ı. 

67 Senyolbeos Avrupa 60 

ltaç elfüs, b~nıarın arasında bir k ad 1 o yin edildiği mahkeme aik i~lerile .n). 13 Memleekt sant ayarı, njnns ve 
Yaııt:?: ~~v'eI Nazi propagandası ~ .. t.Wa§.lnaktadmt..Veı.<gör<lüğü i~\crin melcoro\o!i lıaherleri. 13.15 Müı\\t 
edil 6 ıçın federal ordudan tard- ... · · . . ~ .. • ~risit·derretıkluırka :men9Up olan (!<Jlçük orkestra - Şet: Necip Aş. 
l'lıttı;n Otto Planettayı hemen ta- Hakim tayin "edildi !ara aittir. kın): ı - Drigo - Esmernldn balet 

§tır M. d b" . b' Madam Bolin, işinin tamamen süiti No. 1. 2 - Dohnan)i - Rnpso-
tcrcd.ı ·." atru za ıt ıse ır an B · d" k d •• 1 • di Do majör. 3 - Drigo - Arlökenln 
kald Ut etmeden hemen eJi,ıi u şım ıye a ar gorü memış ehli çok kıymetli bir kadındır. Mey milyonları balet süiti No. 3. • -
dcfaırrnış ve biçare başvekile iki hur Yale üniversitesini fevkalade Frnnz J~hnr - Şen dul operellnclen 

b ateş etmiştir. bir haA d ı"sedı" r bir derece ile bitirmiş ve bundan potpuri. 5 - Ynıter Noack - :Köy hi- ı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiii 
elfua a • 

1 1 
k sonra da .Nevyork belediyesinde u- kfıy<'leri. 6 - Drigo - Esmernldn hn- 11 

Dr. Necaettin Atasagun .Vtrc d'· gır yara ı o ara 0 , ., uşın.. Amerikada Nevyork hükumeti i· ha~·retler içinde bırakmıştır. zun müddet hukuk mü=virliği yap let süili, No. 2. 14.15 - 14.3 lıfilzı " 
l'li saı uş ve o zaman kendisi- '6'' P·lelodilcr - Pi.). 18.30 Pro«rıım 
'- 0nun k 

1 
· d . · rinde renkli. yani beyaz ırktan ol· Çünkü renkli bir kadının böyle n11.-tır • r 

0 

11:aıd, anape crın en bırıne :ı ? • 18.35 Müzik (lbr:ıhim Ozgiir ve Ateş 
ıa"al~ımı~lar, boş is.rarlara rağmen mıyan bir kadın mahkemeye ha- mühim bir mevkic tayini bütün A- Yeni vazifcsinqe alacar,rı maas sc- hücekleri _ Şen Oda milziği). l!J.O~ı 
Pılrna 11.daına tıbbi bir yardım ya- kim tayin edilmiştir. Nc,·york hti- merikada ilk defa vaki olmaktadır. fl''i, 12000 dolardır. Çocuk son ti. 19.35 Türk müziili (Fo· 
uç 

8
,, 81 menedilmiş ve Delfüs tam kumctinin yaptığı bu iş herkesi Amerikalıların ise ırk i~lerinde, sıl heyeti). 20.10 Xcşcli pliıklnr - H. 
.. at 

C':\e }' Yardımsız, kan zayi ede 
aıaınıttır. 

N~ 
v~ }'are~ •onra isyan bastırılmış 

Sabahlan 8.30 a kadar; dtşam
ları l 7 den sonra J.!ileli Tny:yart
Ap. Dnlre 2: No. 17 de lıastnl:ırını 
knlıııl eder. (Ttltforı : 23!153) 

21Z JOZEF 
tulll\ıııı.a 1 banvekilin imdadına ko-
t ;ı-tur A. 
<lttrıaıc k · ma, artık onu kur-

JOZEF BALSAMO 209 BALSAMO 
İşt.. ilbi} olamamıştır. 

ltr b~ ~~Ç:n gün Viyanada nazi
tırdılr b~dısenin yıldönümünü pa-
. ır 
ıa .. "lıı. merasimle kutlulamış· 

bciiUs 
Şu~ni'} ten sonra vazife alan 
kum etg . hükumetinin idama mah 

tığ" 
lllctinirı .ı. fakat Alman hüklı-
rak ti! bırer milli kahraman ola-
6ı ile ntdrğı katillerin isimleri say· 

n·- anılmıştır. 
ıgcc t 

'(u· Ya ,,. araftan bir çok Avus -
ra - atanp . I!me

11 
ervcrlerı de her şeye 

nı zı.va' zavallı Delfüsün mezarı
l':lUş• ret etmek arzusuna düş-

ıcrdir -
A. • 

l lrnanıar b 1 
o llıU§lar .. una tabiatiyle mani 
zarına h' Ustelik Dedfusun me
l>arak b ususi fotoğraf tesisatı ya

gosterc .. uıraya gelmek cesaretini 
c ·•er o' a ve Ot· ·Ursa bunları kolay 

· · ınark nın Yol · ı olaraıc tesbit etrr.~· 
~· Unu b 1 ~•tndi be .~ .?1uşlatidır. 

lltek gafı .lf~sun mezarına git-
lar ctını .. ın va gostcrecek zavallı· 

Şu " Y. haline ... 
l azıyct h' . ı \\tan e ıç bır Avusturya· 
"et Pcrverin k d' . . mc'-ı en ısını mah -h 11; c m .. 

lteket usavi olan böyle bir 
cir. e lcalkışamıyacağı tabii· 

A.ncak bu . 
g~ctesi ızahatı veren Fransız 
ta ne göre A tafta l) .. vusturyanm her 
hu · clfusun • · . ıçin . ıstırahatı ru-
glzll d ınılyonlarca insan gizli 

ll ua ctrnekteymi 
u }'ıld" .. . §. 

onutr•'lindc en büyük 

- Kral hq.zretleri, dedi, bu 
meselede mösyö Dübarriye hak 
verdiklerini söylememe müsa· 
ade buyururlar mı? dedi. 

Kral öfkeyle bağırdı: 
- Ben! Ben, mürekkep gi

bi siyah bir iş.de birine hak vere
yim!.. Artık beni çok kızdırı

yorsunuz! Dük dikkat ediniz! .. 
Lüi, sen de bana bu kadar hü
cum etme .• Bu sözlerimi iyice 
.düşün .. Çünkü artık yoruldum, 
usandım, tahammülüm kalmadı. 

Adiyo efendiler, kızlarımın ya· 
nma gidip onları gö~ükten son
re Merliye kaçacağım.. Belki 
orada biraz rahat ederim, fakat 
siz arkamdan oraya gelmezse· 

niz ... 
Bu sözleri söyledikten son· 

ra kral salonun kapısını açmak 
istedi. Fakat kapı kendi ken· 
diac açılarak mabeyinci içeriye 
girdi .. 

- Efendimiz, dedi, prenses 
Lüiz, veda etmek üzere kral 
hazretlerini bekliyor. 

Kral telaşl2: 
- Veda mı? Nereye gidiyor? 

diye sordu: 
- Prenses sarayı terketmek 

için sizden müsaad;: aldığmı 

söylüyorlar. 
- İşte bir vak'a daha!.. Şim· 

<li de bizim hüçük hanım kendi 
fikirlerini söyliyecek .. Hakikaten 
ben insanların en b ·tbahtıyım ?. 

Kral bu sözleri söyler . söy
lemez koşarak salondan çıktı. 

Şuvazöl, veliahda: 
- Kral hazretleri bizi cevap4 

sız bıraktılar. Ne emredersiniz? 

dedi. 
Veliahd saatin işlemesini 

dinliyordu. Sahte veya hifkiki
0 

bir Hikaydlıkla : 
- 1şte işliyor, pek mükemmel 

yaptım, dedi .. 
Başvekil kaşlarım çatarak sa

londan çıktı, veliahd orada yal
nız kaldı. 

-27-

MADAM LUiZ Dö 
FRANS 

Madam Luiz dö Frans, kra
lın büyük km, Hi83 senesin~c 
İsviçre cumhuriyetini affcttir~ 

mek i~in Parise gelen heyeti 
on dördüncü Lüinin kabul et· 
tiği geniş salonda babasını bek
liyordu. Kralın gireceği kapı

nın karşısında bir kaç kadın, 

bir köşede duruyorlardı. 
Prensesin verdiği karar sa· 

ray halkı arasında henüz o sa· 
bah duyulmu§tıt:SalonlaT da top 
lanıp netice beklenildiği sırada 

on b:şinci 'Lüi salona geldi. 
Uzun boylu, muhtc§em en

dam ve tavırlı olar. prc'1 .. C'i. 

şahane bir güzelliğe de malik· 
ti. 

r 
Kral, Şuvazôtc bakıyor, fakat 

prense söylüyordu: 
- Peki ama, dedi, bunu böy

le mufassal olarak nereden ha
ber aldınız?. 

Velicü*l: 
- Bir mektupla efendimiz, 

diye cevap verdi. 
- Bu mektup kimden geldi?. 
- Prensesi seven, onun bu 

suretle tahkir edilmesini muva -
{ık görmiyen bir zattan. 

Kral kızarak bağırdı: 
- Gene gizli muhabereler, 

gene fesat dolapları, işte ma -
dam Pompadur zamanında oldu
ğu gibi bana eziyet etmek için 
ittifaklar başlamış l . 

Şuvazöl: 

- Hayır efel'lidimiz, dedi.. 
öyle bir §ey yok.. Bu mesele 
ikinci derecede hlikümdar a
leyhine bir cürüm .. Kabahatliye 
güzel bir ceza verirsek iş olur, 
biter. 

Ceza kelimesini işidir ışıt
mez kralın gözleri önüne hid
detinden rengi atmış kontes 
Dübarri ile sasları dimdik ol
=ıüş Şon geldi. 

Daima kavuşmıya çalıştığı 

cha'de hiç bir vakit elde cdeme
<liği aile sa~:lctinin gene uçtu
funu, ağlayışların, sızlayışlann 

mevd:ı.na çıktığını hayalinde 
gördü. 

Ba~ıraral:: 

- Ceza dedi, iki tarafı din· 
lemdden, kimin haklı olduğunu 
anlamadan ceza 1 Bir hükumet 
darbesi! Bir gizli emir l Mösyö 
bana ne güzel 'bir teklifte bu
lunuyorsunuz? Beni içine sok
mak istediğinz iş ne güzel ıey ! 

- Fakat efendimiz, ilk .de!a 
olarak kendisini tabkir eden a-
dam Uzerinde bir misal göste· 
rilmezse bundan sonra 
se kim hürmet eder? 

Veliahd: 

prense 

- Şüphesiz cezasız bırakmak 

ta pek fena bir misal olur. 
- Fena misal mi? Ne tuhaf 

bir tabir? Etrafuruııda geçen bin 
türlü fena misallere ctza ver· 
mek icap ederse bütün hayatı
mı gizli emirler imza dmekle 
geçirmeğe mecbur olacağım ! .. 
İmza ettiklerim kafidir. Fazla -
sına artık lüzum yok. 

Şuvazöl: 

- Bu meselede ceza vermek 
kat'iyycn lazım efendimiz. 

Veliahd: 
- Kral ha::rctlcrindcn istir· 

ham ederim. 
- Yaralandığı kafi değil m~? 

Veliahd: 
-Hayır efendim, çUnkii onu,ı 

da mösyö dö Taverncyi yDra
lamasx, hatti aldilrmtti bile 
mümkün idi. 

Öyle olsaydı, ne isterdi-

. ' nız .. 
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Terkibinde: IYOD, 1 ANEN ve GLISERO FOSF A 1 vardır 
KANSIZLIGA ve VEREME nstndaı<dl u 

" e olan Da ıra S •AT •R ınastalıkları na 
lı Y l karşı kuııan ı nır 

Eskişehir P. T. T. MüdüJlüğünden: 
1 - Eskişehirde yeniden inşa ooilecck 60828 lira 1 kuruş ke:iif ve 

muhammen bedelli P .T.T. binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve vesaik şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi; 
B - Mukavele projesi 
C - Silsilei fiyat cetveli ve hususi şartname; 
D - Kalörifcr, elektrik ve sıhhi tesisata ait umumi ve fenni ~artna

me \ e k~if cetvelleri ; 
E - Mahal listesi ve keşif hülasa cetveli. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4291 lira 41 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesaiki haiz olup ibraz etmesi la
zımdır. 

A - En az bir kalemde 50.000 lira kıymetinde bina işi yaptığına 
dair i~i yaptıran dairelerden alınmış 'esika; 

B lhaleden en az sekiz gün evvel Eskişehir vilayetine müracaat 
la bu eksiltmeye girebilmek için alınmış ehliyet ve ikası. 

C - 939 senesine ait ticaret odası vesikası. 

4 - Eksiltme 8 8·939 tarihine tesadüf eden sair günü saat 15 de 
E kı)Chirde P.T.T. binasında yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan '(4)' üncil maddede yazılı saatten bir saat 
C\'\clinc kadar Eskişehir P.T.T!

1

müdürlüğü binasında eksiltme komis
·onu rcisli~ine makbuz' {nÜka'öilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların (4) ı1ndi maddeöe gösterilen 
:;aatc kadar gelmiş olması ve clı:ş zarf m mühür mumu ile iyice kapa· 
.ı1ması w isteklilerin adı ile açık adresinin yazılması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

G - Şartname proje ve buna müteferri evrak isteklilere üç buçuk 
lira mukabilinde verilir .. (5592), 
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Şuvazöl: 

- Derhal idamını. 
K ral : 
- İkinci Hanriyi öldüren 

Mongomeriye ondan büyük bir 
-eza vermedikr •. 

Şuvazöl : 

- Mongomeri, kralı kazaen 
öldürmüştü. Mösyö Jan Dübar
ri ise prensesi tahkir etmeği 

kastederek yapmıştır • 

Kral prense ıdöndü: 
- Siz de Janın idamını mı 

istiyorsunuz? dedi. 
- Hayır efendim, ben kat'iy

yen idam taraftarı !değilim, bu
nu kral hazretleri pek güzel bi
lirler, bendeniz nefyini talep e
diyorum. 

Kral titredi : 
- Bir han, bir meyhane kav

gası için nefiy? İnsaniyet fi
kirlerinize muhalif olarak pek 
siddctli !davranıyorsunuz! Fil
hakika insaniyetperverlikten ev
vel siz bir riyazisiniz, bir riyazi 
ise ... 

- L\ıtfen sözünüzü bitiri-. 
ni .. 

- Bir riyar.i ise kendi hesabı
na dunyayı feda eder. 

- Efendimiz benim mösyö 
Dıibarriye phsea düşmanlı -

~" ~ J L lı: ~.:l ~. 

- P r ensese tecavüz edene .... 
Kral alay ederek: 
- N e güzel bir koca modeli 1 

<ledi, bereket ki beni pek kolay 
kandırmak m ümkün değil 1 Bu
rada haksız yere hücum cldildi
ğini, bahusus beni bu ifrat ve 
mübalağalarla nereye götürmek 
istediklerini pek güzel görü
yorum. 

Şuvazöl: 

- Mübalağa zannetmeyinit, 
halk bukadar terbiyesizlikter 
hakikaten kızıyor. 

Kral hiddetle bağırdı: 

~------------------~ 
1 KANZUK EP 

- -NASIR ILACI 

~ 
TABLETi 

En muannid ve eski nasırları bile kökünden 
çıkarır. Elli senedenbori Avrupa ve Ameri
kada mazharı takdir olmu9 bir il6çtır . 

~ Kanzuk Nasır ilfıcı her •eczanede vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi -· Beyoğlu, lstanbul 

Nafıa Vekaletinden 

Sinek, Sivri ~;"ek, Güveler ve rl;;;.,..r haşara 
uzaklaştırmak kabil olur. 

1-1·8·939 pazartesi F;ünü ~aat 15 de ı\nkarada Nafia Yekalcti hina
sı içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek iltme ko· 
misyonunda 1170 lira muhammen bedelli muhtelif camların açık 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım -gelen GOVELERl 
Sü RFELERt, KARINCı\LARI ve HA.\fAM BöCEKLERl 

NIN iMHASI iÇiN ve k ürklere, elbiselere, çama~ırlara, halıla 

ra. dolap çekmelerine ve sandıkla ra: 

Kutu içersinde 
satılan Kristalize eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekslitme şartname;)i ve tcferrüatı malzeme müdürlüğünden bedelsiz kullanmalı 
olarak alınabilir. 

~ıuvakkat teminat 87 lira 75 kuru~tur. 

İsteklilerin mmakkat teminat \"C ~artnaaamc~inclc yzılı vesaik ile ~ım•••••••••••••••••••••••~ 
birlikte ayni gün saat 15 c kadar mezkur komisyonda hazır bulun· 'il 

maları lazımdır. (3374). (56IB) 

li 

Beyoğlunda istiklal caddesinde SUME R sineması yanında 
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Büyük Gömlek Ticarethanesinin 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 
---~ 

ilk yıldönümü miinuebetiyle ve Tıcaret Odasmın müuad 
m•hguıası ile bilaistisna b ütün 'tnllllannı bugünden itibaren 
E vlüle kadar esasen rekabet kabul etmez derecede ucuz ol 
fi~tlar1 üzerinden yüzde 30, 40, 50 tenzilatla satacaktır. 

---•FJRSATTAN lSTiFADEYE KOŞUNUZ.••• 

JOZEF 

Prens çakısını alıp saati: 
,alışmıya başladı. 

Şuvazöl de egilerek selam ve· 
rip salondan çıkmak istedi. 

Kral : 
- Şiır.ldi de cevap yok! <le· 

di, haydi! Ne olursa olsun bir 
cevap veriniz! Evvela bosboğaz· 
lık sonra sükut. evvela düş -
manlık, !;..")nra kork u!.. Bu hal· 
l erinizle beni öldütmeğe mi ka· 
rar verdiniz. 

Veliahd gülerek cevap ver

di: 
- Ben mösyö Dübarriye düş· 

man degilim efendimiz ... 
Şuvazöl de mağrur bir tavır· 

la: 
- Ben:3eniz de ondan hamd

olsun korkmam, dedi. 
Kral: 
- Ben size söyliycyim, he· 

1ıinizin aklı fesada gidiyor! Be· 
ni Avrupada bütün hüküm -
.darlara gülünç etmek istiyor· 
sunuz ?. Volter çapkınının dü
şüncelerine göre beni harekete 
zorluyorsunuz?. Pekala anlayı -
nız ki ben bunları yapmam, kat· 
iyyen yapmam! Hayır, siz hiç 
bir vakit bunları görerek sc -
vinmiyeccksiniz. Ben namusu • 
mu kc-ıdim bilirim. Onu istedi· 
ğim gibi muhafaza ederim. 

Velialıd söze karı tı: 

- Kral hazretlerinden ::ıf dile-

13ALS.l\.:\tv z 11 

zin namusunuza dokunur bir şey 
yok. Ancak karım olacak pren
sesin şerefine dokunur. 

Şuvazöl de derhal mi." :laha1c 
etti : 

- Prens hazretlerinin hakta 
var cfenrimiz, dedi, iki kelime
lik bir emir .. Bir daha böyle bir 
:ş olmaz. 

- Bir daha böyle iş olmaz de
mek,, ne demek? Zaten işde e
hemmiyet yok ki bir daha olma
sın, diye tedbir alalım! Jan esa· 
sen düşüncesiz bir adamdır, fa
kat fena adam değildir. 

Şuvazöl : 

- öyle olsun efendimiz .. Bu
nu düşüncesizliğine atfedelim ..• 
O haJ.de bu düşüncesizliğinden 

dolayı, mösyö dö Taverneye bir 
tarziye versin. 

Kral hiddetle bagırdı: 

- Size demindenberi söylü· 
yorum .. Bu gibi şeyler bana ait 
değil.. Jan ister:e tarziye ver
sin. isterse vermesin .. Bana ne 1 

Şuvazöl: 

- lş böyl: kendi haline bıra
kılırca halk arasında dedikc hı .. 
ya sebep olur, şimdiden arzede
yim. 

- Ne aJa ! H alk isteı:ligi ka· 
chr gürültü yapsın, bagır"'ın r1:ı 

k·ıla!,larım s-ı;;.ır olsun. B eli i 
hu s ıyelle .. i "n lu •um~uz ~Öl · 

Jerinizi i••trre ~ olurum. 

_ .... Saç Bakımı ~ 
Güzelliğin en birinci ta 

Petrol Niza 
K epeklen ve saı; dökUlm 
tc-davi eden t esiri mUecrre 

ilaçtır 

Q 
En ıon modeller Üzerinden 

Kusursuz Elb 
Giymek isteyenler 1sta 
d-ı gultanhamamında 

cıb2şı hanında 12 No. 
LEVON PARL 

terzihanesine 
miirac?.at ediniz. B 
kendi eliyle dikili r, tcd" 
kolaylık gösterilir. 

l Vakit Kitape 
j Dün ve yarın tere· 

me külliyatı 

No. 31-40 4 cü ıen 
31 Rasin kUlliyatı ıv 

32 Metafizik 
'J3 ls kender 
:1 Kad ın ve soııyaliLm 

:5 Dcmokrit 
'-!6 Din ler tarihi 
n Fıloıofi ve sanat 
u~ F.tika 
aJ lll"rakllt 
IO Ruhi muclulcr 

- Halk, a hali! İşte bana 
karşı gene bir canavar gösteri
yorsunuz : Ahali! Onların bana 
bir çok vasıtalarla söyledikleri 
şeylere inanıyor muyum? Söz
lerini dinleyor muyum? Hayır, 

onlar söylüyor, ben gülüyorum .• 
Benim gibi yapınız, kulaklarını
zı tıkayınız. Ahali bağırır bağı
rır, yorulunca susar, artık ses 
çıkarmaz olur. İşte bu sözüm
den memnun olmadınız deği l 

mi, Şuvazöl? Lüi de yüzünü bu1 

ruşturuyor .Hakikaten şaşılacak 
bir hal 1 En adi bir adam için la· 
yık göriilcn şey. bana layık gö· 
rülmüyor, beni rahat bırakmıyor 
lar, benim sevdiğimi, daima düş· 
man görüyorlar. Düşmanımı se· 
viyorlar. Beıı deli miyim? Akıl· 
h mı ım? Kral mı ım? Degi1 
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